
G˜õ£è ÝCKò˜: ². ²«ów HKò¡ ªð£ÁŠð£C£¤ò˜: ñ. Gˆò£ù‰î‹

(மின்னிதழ் - தனிச்சுற்றுக்கு மட்டும்)

"நால்வரின் பாததயில..." யாத்திதை குழு வ்வளியீடு

ªêŠì‹ð˜ - 2021 பயணம் : 12பாதை : 1



"நால்வரின் பாதையில..." யாத்திதை 
குழு அதைப்பிலிருந்து ைாைம் ஒருமுதை 
ைனிச்சுற்று பிைதியாக pdf ்வடிவில 
வ்வளியாகும் ஆன்மீக மின்னிைழ்.

நிர்வாக ஆசிரியர
சு. சுரேஷ் பிரியன், B.E., M.B.A.,

வபாறுப்பாசிரியர
ம. நிதயானநைம், B.Com., M.A.,

மின்னிைழ் கணினி ்வடி்வதைப்பாளர
டி. ஸபாட், வென்தனை

ஆன்மீக ்வாெகரகள் ைஙகளது 
ஆல�ாெதனைகள், விைரெனைஙகள், 
பதைப்புகள், ஓவியஙகள் அதனைத்தும் 
அனுப்ப ல்வண்டிய முக்வரி:

புதிய எண். 21, பதைய எண். 6/2, 
காைணி லைாடைம் பிைைானை ொத�, 
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ஆசிரியர் ்க்கம்

ஆன்மீக அன்்பரகளுக்கு வணக்கம்!

இலறவனின் திருவருளைகாலும் , 
உஙகளின் கெரகா்தவினகாலும், நமது 
'திருநீைகண்ைம்' மின்னி்தழ் ஓரகாண்லை 
நிலறவு பெய்கிறது. இ்தழ் சிறப்ெகாக 
பவளிவருவ்தற்கு ஆ்தரவு அளித்து வரும் 
அன்ெர்களுக்கும், வகாெகர்களுக்கும் எஙகள 
நன்றிலைத் ப்தரிவித்துக் பககாளகிகறகாம்.

இம்மகா்தத்தின் முக்கிை திருவிழகாவகாக 
விநகாைகப் பெருமகானின் அவ்தகாரத் 
திருநகாளைகான விநகாைகர் ெதுர்த்தி 
பககாண்ைகாைப்ெடுகிறது. முழுமு்தற் 
கைவுளைகான விநகாைகப் பெருமகாலன 
முக்கிை வழிெடு ப்தய்வமகாக பககாண்ைது 
'ககாணகாெத்ைம்' என்று வழஙகப்ெடுகிறது. 
பிளலளைைகார், கணெதி, ஆலனமுகன், 
விக்கனஸவரன், ககணென் என்று ெல்கவறு 
திருப்பெைர்களைகால் வணஙகப்ெடுகின்ற 
விநகாைகப் பெருமகாலன வணஙகிை 
பிறகக நல்ை நிகழ்வுகலளை நகாம் 
ப்தகாைஙகுகின்கறகாம்.

ஆவணி மகா்தம் வளைர்பிலற ெதுர்த்தி 
அன்று பககாண்ைகாைப்ெடுகின்ற விநகாைகர் 
ெதுர்த்தி விழகாவன்று அருகம்புல் ெகாற்றி, 

அப்ெம், கமகா்தகம் ெலைத்து, ஐஙகரலன 
வணஙகி நன்லமகள நலைபெற 
அலனவரும் பிரகார்த்திப்கெகாம். ஔலவைகார் 
அருளிச் பெய்்த விநகாைகர் அகவல் 
உளளிட்ை ெகாைல்கலளை ெகாரகாைணம் பெய்து 
அவலர வழிெடுகவகாம்.

இனி, இந்்த இ்தழில் 'நல்வகாழ்வுத் 
்தரும் திருமுலறத் ்தைஙகள' ப்தகாைரில் 
' திரு க வ ற் க கா டு '  க வ ்த பு ரீஸவ ர ர் 
்தைத்ல்தயும், அம்பிலகயின் ஆட்சி 
பீைஙகள வரிலெயில் 'திருவண்ணகாமலை' 
்தைத்ல்தயும், கெவற்பககாடிகைகானின் 
திருப்புகழ்த் ்தைஙகளில் 'வளளிமலை' 
வகாழ் முருகலனயும் ்தரிசிக்க உளகளைகாம். 
'்தமிழகம் கண்ை ஞகானிகள' வரிலெயில் 
'மககான் கெஷகாத்ரி சுவகாமிகள' வகாழ்க்லக 
வரைகாற்றின் நிலறவுப் ெகுதி இைம் 
பெறுகிறது .  க மலும் விந காைகப் 
பெருமகானின் ஆறுெலை ்தைஙகள, 
நகால்வரின் ெகால்தயுைனகான அன்ெர்களின் 
அனுெவஙகள ஆகிைலவ இைம் 
பெறுகின்றன.

அன்புைன்
ம. நித்யானந்தம்

பெகாறுப்ெகாசிரிைர்

த�ோடுடையோன் குடையுடையோன் அரக்கன்்றன் த�ோளைர்த�
பீடுடையோன் த�ோரவிடையோன் ப�ண�ோ்கம் மி்கபப�ரியோன்
தேடுடையோன் பேங்கோடைோங குடியுடையோன் தேர்ந�ோடுங
்கோடுடையோன் நோடுடையோன் ்கண�தீச் ேர்த�ோதே.

- திருஞோேேம்�்ந�ர அருளிய த�வோரம்
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மண்ணில்நல லவண்்ணம் வாழலாம் வவகலும்
எண்ணில்நல லகதிக்கு யாதுமமார் குவைவிவல
கண்ணினல லஃதுறுங் கழுமல வள்நகர்ப்
பெண்ணினல லாபளாடும் பெருந்தவக யிருந்தம்த.

வணக்கம், அடிகைன் குமரகவல், 
மகாைம்ெகாக்கத்தில் வசிக்கின்கறன். நகால்வரின் 
ெகால்தயில் என்னுலைை உறவகானது 2018 
ஆம் ஆண்டு நலைபெற்ற இந்து ஆன்மீக 
கண்ககாட்சியில் ப்தகாைஙகிைது எனைகாம். 
ெகாைல் பெற்ற ்தைஙகலளை ெகார்க்க அலழத்துச் 
பெல்லும் அலமப்பு எஙககனும் உண்ைகா 
என்று க்தடிக் பககாண்டிருந்்த எனக்கு ஈென் 
அருளைகால் ெகககா்தரர் சுகரஷ் ஐைகாவிலன 
ெந்திக்கும் ெகாக்கிைம் இந்்த கண்ககாட்சியில் 
கிலைக்கப் பெற்றது. மன நிலறவுைன் 
என்னுலைை விைகாெம், லககெசி எண் 
கெகான்றவற்லற ெதிவு பெய்துவிட்டு வந்க்தன். 
விலரவில் சுகரஷ் அவர்களிைம் இருந்து 
அலழப்பு வந்்தது, திருத்்தை ைகாத்திலர 
ெதிவு ெற்றி. உைகன முன்ெதிவு பெய்க்தன் 
என் பெற்கறகாருக்ககாக.

மு்தல் திருத்்தை ைகாத்திலர என் 
பெற்கறகார்கள நிலறவு பெய்்தனர் இந்்த 
குழுவின் மூைம். மிகுந்்த உற்ெகாகம், 
மனநிலறயு அவர்களிைம், அது மட்டுமகா! 
சுகரஷ் ஐைகாவின் பெருலம, அவர்களின் 
ஒருஙகிலணப்பு, ெழக்கம், ெைணிகளின் 

நொலவர் ்ொசையுடன்...

பயணம், உறவு, அனுபவம்...
 மோ. குமரகேல்

உெெரிப்பு கெகான்றவற்றகால் மனம் பநகிழ்ந்து 
கெகாயினர் என் பெற்கறகார்கள.

இலவ அலனத்திற்கும் முத்்தகாய்ப்ெகாக 
ஒருநகாள இரவு கவலளையில் சுகரஷ் 
ஐைகாவிைம் இருந்து லககெசியில் அலழப்பு 
வந்்தது. ெகார்த்்ததும் மிகுந்்த ெந்க்தகாெம். 
ஒவபவகாரு ைகாத்திலர முற்று பெற்றவுைன் 
புதி்தகாக வருெவர்களுக்கு கெகான் பெய்து 
அவர்கள நைத்திலனயும், ைகாத்திலரயின் 
நிலற/குலறகலளை விெகாரிப்ெகாரகாம். அன்று 
எனக்கும் அவவகாறு நைந்்தது. அதுமு்தல் 
இன்னும் நிலறை ைகாத்திலரகள இவருைன் 
ெைணிப்ெது என்று முடிவு பெய்க்தன்.

இதுவலர மூன்று முலற ெகாைல் பெற்ற 
திருத்்தைஙகள, ெஞெ கைம்ெத் ்தைஙகள, 
சுந்்தரர் குரு பூலை, சிவரகாத்திரி ெப்்த 
மஙலகத் திருத்்தைஙகள கெகான்றலவ 
்தரிசிக்கும் கெறு கிலைத்்தது.

இது மட்டுமகா! உைககம முைஙகிக் 
கிைக்கும் இக்கட்ைகான இந்்த ககாை 
கட்ைத்திலும் நலிவலைந்்த குடும்ெஙகளுக்கு 
நம்மகாைகான உ்தவிகலளை வழஙகுவ்தற்கு 
ஒரு வகாய்ப்பிலன ஏற்ெடுத்தித் ்தந்்த அந்்த 
மகாண்பிலன கெகாற்றுகின்கறன். குழுவினர் 
அலனவரும் ஒரு குடும்ெமகாக இருக்கின்ற 
ெண்பிலன திருத்்தை ைகாத்திலர மூைம் 
மற்றும் மூைமகாகவும் கண்டு பூரிப்ெலைந்க்தன்.

கலைசிைகாக பூண்டி கககாயிலில் சுந்்தரர் 
குரு பூலை நிகழ்வில் கககாயிலுக்கு 
வருமுன்ெகாககவ, வருகின்ற அலனத்து 
அடிைகார்களுக்கும் உணவு எடுத்து வந்து 
ெசி கெகாக்கிை வி்தம் அலனவலரயும் 
பவகுவகாகக் கவர்ந்்தது.

எம்பெருமகானின் திருக்கருலணைகாகை 
"நகால்வரின் ெகால்தயில்" குழுவில் 
இலணந்்த்தற்கு பெருலமப்ெடுகின்கறன். 
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ரைவற்கொடிரயொனின் திருப்புகழ்த் ைலஙகள் - 12

சைசை சைசை 
சு. சுரேஷ் பிரியன்சு. சுரேஷ் பிரியன்

கவட்லைக்கு பென்ற கவடுவத் ்தலைவன் 
நம்பிரகாைன் அக்குழந்ல்தலை எடுத்து 
'வளளி' என பெைரிட்டு வளைர்த்்தகான்.

கவைர் குைத்்தவர் முருகப்பெருமகாலன 
குை ப்தய்வமகாக வழிெடும் ம ரபு 
உலைைவர்கள. வளளியும் அவவழிகை நின்று 
கந்்தலனகை ்தன் மனம் முழுவதும் நிலனந்து 
நிலனந்து, ்தன் வடிவிலனகை முருகனுக்ககாக 
உவந்்தளித்து, ்தனக்கு கணவரகாக வர 
கவண்டி ெக்தி பெலுத்தி வந்்தகாள. 
முருகலன கணவனகாக அலைை விரும்பிை 
வளளி, இத்்தைத்தில் திருமகால் ெகா்தத்ல்த 
லவத்து வழிெ ட் ை காள . 
வளளியும், ப்தய்வகாலனயும் 
மு ன்  ப ை ன் ம த் தி ல் 
முருகப்பெருமகாலன மணக்க 
கவண்டும் என ்தவமிருந்்தல்த 

வள்ளிமலை மமவு வள்ளி மணவாளப் பெருமாமள
முருக ெக்்தர்களுக்கு கவண்டுவன 

அருளும் அன்லன வளளி அவ்தரித்்த 
திருத்்தைம், முருகப்பெருமகான் கிரிைகா 
ெக்திைகாக ப்தய்வகாலனயுைன், இச்ெகா 
ெக்திைகாக வளளிலை மணமுடித்து 
அருளெகாலிக்கின்ற அற்பு்த ்தைம், நமது 
கெவற்பககாடிகைகானின் திருப்புகழ்த் ்தை 
வரிலெயில் ென்னிபரன்ைகாவது ்தைமகாக 
இம்மகா்தம் நகாம் ்தரிசிக்கும் திருத்்தைம் 
வளளிமலை.

ஒருெமைம் திருமகால் ,  சிைமுகி 
என்ற நகாமத்தில் முனிவர் கவைத்தில் 
பூகைகாகத்திலுளளை ஒரு வனத்தில் 
்தவமிருந்்தகார். அப்கெகாது மககாைட்சுமி மகான் 
வடிவில் அவர் முன்பு வரகவ, முனிவர் 
மகாலன ெகார்த்்தகார். இ்தனகால் கருவுற்ற 
மகான், வளளிக் பககாடிகளின் மத்தியில் ஒரு 
பெண் குழந்ல்தலை ஈன்றது. அவவழிகை 
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எண்ணி, கவைர் கெகால் பென்று திலனப்புனம் 
ககாத்து நின்ற வளளிலை கநரில் கண்டு, 
ககா்தலிக்க ப்தகாைஙகினகார். ெட்பைன்று 
வந்்த நம்பிரகாைன் ககாணகா்தவகாறு கவஙலக 
மரமகாக நின்று, வகைகாதிக வடிவிகை வந்து 
வளளிலை அலணத்து, அ்தன் பின்னர் 
விநகாைகப் பெருமகானின் உ்தவியுைன் 
வளளியிலன ஆட்பககாண்டு ்தன்னுலைை 
திருவிலளைைகாைலை நிகழ்த்தி, நளளிரவிகை 
ைகாரும் அறிைகா வண்ணம் வளளி கரம் 
பிடித்து அலழத்து பென்றகார்.

்தன் குைக்பககாழுந்ல்த கவடுவன் 
ஒருவன் அலழத்து பென்றல்த அறிந்து, 
நம்பிரகாைன் கவடுவர் ெலை பககாண்டு 
சூழ்ந்து நின்றகார். எதிர் நிற்ெக்தகா லகத்்தைம் 
ெற்றிைவளின் ்தந்ல்த, எப்ெடி ப்தகாடுப்ெக்தகா 
ெகாணம் என கவைன் குறவஞசியின் முகம் 
கநகாக்கி நின்றகார். வந்்தக்த வளளியின் 
கலைக்கண் ெகார்லவைகால் ஒரு ெகிம்லெ, 
ஒகர ெகாணம்... மடிந்்தது கவைர் ெலை. 
துடிதுடித்து வளளி நிற்க, ்தன்லன வளைர்த்்த 
குைம் ககாக்க கவண்டினகாள. முருகன் 
ககாத்து அருளினகார். வந்்தது குறிஞசி நிைக் 
கைவுள முருககன என அறிந்து நம்பிரகாைன் 
மணமுடித்து லவத்்தகான். வளளித் திருமணம் 
நைந்்தது. மகால் மருகனகாய் நின்றகான் 
ஷண்முகன் வளளிமலையிகை.

அல் அெல் அலைந்்த, அல்லி விழிைகாலும், 
ஐயுமுறு கநகாயும், ககனமும் அநிைமும், 

களளைக் குவகால் லெ, குடிவகாழ்க்லக, லக 
ஒத்து வகாழும், சிரம் அஙகம் அம் லக, 
முல்லைக்கும் மகாரன், வலரவில் பெகாய், 
பவல்லிக்கு வீக்கும் என ெதிகனகாரு அற்பு்தத் 
திருப்புகழ் ெகாைல்கலளை அருணகிரிநகா்தர் 
இத்திருத்்தைத்தினில் அருளிச் பெய்துளளைகார். 
மலை அடிவகாரத்தில் உளளை குளைத்திற்குச் 
'ெரவணப் பெகாய்லக' என்று பெைர். 
குளைத்திற்கு அருகக வளளியின் கககாயில் 
ஒன்றும் அலமந்துளளைது. குளைத்ல்த அடுத்து 
வரும் ெடிக்கட்டுகளில் ஏறித்்தகான் முருகலன 
வழிெை முடியும்.

ெடிக்கட்டுகளின் ெகால்தயில் ஆஙககாஙகக 
மண்ைெஙகளும் அலமந்துளளைது. ஆனகால் 
8 ககால் மண்ைெம் மட்டும் மிகவும் சிறப்பு 
வகாய்ந்்த்தகாகக் கரு்தப்ெடுகிறது. வளளிமலைக் 
கககாயிலை புதுப்பிக்கும் ெணிகள நைந்்த 
கெகாது, 8 ககால் மண்ைெப் ெகுதியில் உளளை 
ஒரு கல்லை அகற்றும்கெகாது அஙகிருந்து 
வகாெலன நிரம்பிை புலக வந்்த்தகாகவும், 
அ்தற்குள சித்்தர்கள திைகான நிலையில் 
இருந்்தல்தப் ெகார்த்்த்தகாகவும் கூறப்ெடுகிறது. 
அ்தனகால் அவவிைத்தில் மட்டும் எந்்தவி்த 
மகாற்றமும் பெய்ைகாமல் அந்்த கல்லை 
அப்ெடிகை மூடிவிட்ைனர்.

ெடிகலளைக் கைந்து கககாயிலுக்குச் 
பென்றகால் பககாடிமரம். அ்தலன ப்தகாைர்ந்து 
அஙகு நம் கண்கலளை விைப்பில் ஆழ்த்தும் 
வலகயில் ஒகர கல்லினகால் குலைந்து 
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அளிக்கிறது. கககாயிலின் மூை ப்தய்வமகாக வளளி 
ப்தய்வகாலனயுைன் முருகன் ககாட்சி அளிக்கிறகார். 
இஙகு ெக்்தர்களுக்கு திருமகாலின் ெகா்தம் பெகாறித்்த 
ெைகாரி கெலவ பெய்ைப்ெடுகிறது.

மலையின் உச்சியில், திருமகால் கிரீஸவரகா 
கககாயிலும் உளளைது. ஆசிரமத்தின் கமற்குப் 
ெகுதியில் ஒரு சுலன உளளைது. அ்தலன 
சூரிைன் ககாணகா்த சுலன என்று அலழக்கின்றனர். 
ஏபனனில் அந்்த சுலனயின் மீது சூரிைனின் 
கலணகள விழுந்்தக்த இல்லைைகாம். இ்தற்கு ஒரு 
புரகாணக் கல்தயும் உளளைது. அ்தகாவது முருகன் 
வை்தகான க்தகாற்றத்தில் வளளியிைம் வந்து ்தனக்கு 
ெசிப்ெ்தகாகக், க்தனும், திலன மகாவும் ்தரும்ெடி 
ககட்ைகார். அ்தன்ெடி வளளியும் பககாடுத்்தகார். 
அ்தலன ெகாப்பிடும்கெகாது முருகனுக்கு விக்கல் 
எடுத்்த்தகாகவும், அ்தற்ககாக வளளி ஓகைகாடிச் பென்று 
இந்்த சுலனயில் இருந்து்தகான் ்தண்ணீர் பககாண்டு 
வந்து பககாடுத்்த்தகாகக் கூறப்ெடுகிறது. மலை 
உச்சியில் உளளை குளைத்தில் வளளி மஞெலளை 
அலரத்துக் பககாண்ை ெகாலற ஒன்று உளளைது. 
இஙகக உளளை வளளிமலை ஸவகாமிகளின் 
ஆசிரமம் ெக்கத்தில்்தகான் முருகன் ்தன்லன 
கவஙலக மரமகாக மகாற்றி நின்று பககாண்ை இைமும் 
உளளைது என்கிறகார்கள.

வளளிமலை என்றகாகை இஙகு வகாழ்ந்து 
சித்திைலைந்்த ஸ்ரீ ெச்சி்தகானந்்த சுவகாமிகலளையும், 
இத்்தைத்திற்கு பெரும் திருத்ப்தகாண்டு ஆற்றிை 
திருமுருக கிருெகானந்்த வகாரிைகார் சுவகாமிகலளையும் 
நிலனவு கூறகாமல் இருக்க முடிைகாது.

நகாமும் பென்று குறவஞசி வளளிலையும், 
வளளி மணவகாளைப் பெருமகாலளையும் ்தரிசித்து 
வழிெட்டு மகிழ்கவகாம்.

ரகாணிப்கெட்லை மகாவட்ைம் , வகாைகாைகா 
கெட்லையிலிருந்து திருவைம் வழிைகாக 25 கி.மீ 
தூரத்திலும், கவலூர் ககாட்ெகாடி வழிைகாக 27 கி.மீ 
தூரத்திலும் வளளிமலையிலன பென்றலைைைகாம். 

பெய்ைப்ெட்ை கககாயில் நம்லம 
அதிெயிக்க லவக்கிறது.

நுலழவகாயிலில் உளளை ஒரு 
ெந்நதியில் வளளி அம்மன் உருவம் 
ெகாலறயில் பெதுக்கப்ெட்டுளளைது. 
அந்்த சிற்ெத்திற்கும் ஆலைகள 
அணிவிக்கப்ெட்டு தீெகாரகா்தலனகள 
நலைபெறுகின்றன. அவலர வணஙகி 
விட்டு உளகளை பெல்லும்கெகாது 
ெகா்தகாரண உைரம் பககாண்ைவர்களும் 
குணிந்து்தகான் பெல்ை கவண்டும். 
அவவளைவு ்தகாழ்வகான நுலழவகாயிலை 
அடுத்து முருகன் கர்ப்ெகிரகம் ககாட்சி 
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ெை வருைஙகள கககாலைக் ககாைத்தில் 
்தண்ணீரின்றி மக்கள ்தவித்து 
சுவகாமிகளிைம் முலறயிட்ை கெகாது, 
சுவகாமிகள வகானத்ல்த கநகாக்கிப் 
ெகார்ப்ெகார். சிறிது கநரத்தில் மலழ 
பெய்ை ஆரம்பிக்கும். இவவகாறு 
ெைமுலற நைந்்ததுண்டு.

ரமண மகரிஷி
கவஙகை ர காமன் எனும் 

சிறுவன் திருச்சுழியில் இருந்து 
வந்து திருவண்ணகாமலைலை அலைந்து 
அண்ணகாமலைைகார் ஆைைத்தின் ெகா்தகாளை 
லிஙககஸவரர் ெந்நிதியில் திைகானத்தில் 
இருந்து வந்்தகான். பநடுநகாட்கள ஒகர 
இைத்தில் அமர்ந்து அலெவின்றி திைகானம் 
பெய்்த்தகால் அவலனச் சுற்றி விஷ ைந்துக்கள 
அண்ைத் ப்தகாைஙகி துன்புறுத்தின. 
எல்தயும் பெகாருட்ெடுத்்தகாமல் ஒரு சிறுவன் 
ப்தகாைர்ந்து பநடு நகாட்கள திைகானம் பெய்து 
உைல் பமலிவல்தக் கண்ை கெஷகாத்ரி 
சுவகாமிகள இன்பனகாரு அன்ெருைன் கெர்ந்து 
அச்சிறுவலன மீட்டு அவனுக்கு சிகிச்லெயும் 
உணவும் அளித்்தகார். சுவகாமிகளுக்கு 
அச்சிறுவன் கமல் ்தனிக் கருலண 
இருந்்தது. அச்சிறுவகன பின்னகாளில் 'ரமண 
மகரிஷி' எனவும், சின்ன கெஷகாத்ரி என்றும் 
அன்ெர்களைகால் வழஙகப்ெட்ைகார். ரமண 
மகரிஷிலை உைகிற்கு அறிமுகப்ெடுத்திை 
பெருலம கெஷகாத்ரி சுவகாமிகலளைச் ெகாரும்.

முக்திப்பறு
அண்ணகாமலைலை அலைந்்தது மு்தல் 

சுமகார் நகாற்ெது ஆண்டுகள சுவகாமிகள 

ைமிழகம் கணட ஞொனிகள் - 8

மகான் சேஷாத்ரி சு்வாமிகள்
கவபறஙகும் பெல்ைவில்லை. 

ெகா்தகாரண அன்ெர்கள மு்தல் 
ககாஞசிப் பெரிைவர், ரமண 
மகரிஷி என இன்னும் ெை 
மககான்களைகாலும் விைந்து 
ெகாரகாட்ைப்ெட்ை கெஷகாத்ரி 
சுவகாமிகள இப்பூவுைலக 
விட்டு புகழுைகுக்கு பெல்லும் 
நகாளும் வந்்தது. அன்ெர்களின் 

அன்பு கவண்டுகககாளுக்கு 
இணஙகி, ்தனக்கு அபிகஷக 

ஆரகா்தலனகள பெய்ை அனுமதித்்த 
சுவகாமிகள, அ்தன்பின் ககாய்ச்ெைகால் 
அவதிப்ெட்ைகார். ்தனது இறுதி நகாலளை 
அறிந்திருந்்த சுவகாமிகள நகாற்ெது நகாட்கள 
எஙகும் பெல்ைகாது ஓரிைத்திகைகை 
இருந்து 1929 ஆம் ஆண்டு ைனவரி 
மகா்தம் 4 ஆம் நகாள (மகார்கழி - ஹஸ்தம்) 
அண்ணகாமலைைகா ர்  திருவடிகலளை 
அலைந்்தகார்.

சுவகாமிகளின் ெமகாதிக் கககாயில் 
'ஸ்ரீகெஷகாத்ரி ஆஸரமம்' எனும் பெைரில் 
திருவண்ணகாமலை கிரிவைப் ெகால்தயில் 
அலமந்துளளைது. இஙகு 23 மககான்களின் 
ெமகாதிகள உளளைன. அருகிகைகை 
ரமண மகரிஷியின் ரமணகாஸரமம் 
அலமந்துளளைது. வகாருஙகள நகாமும் 
அண்ணகாமலை பென்று மலை வைம் வந்து 
கெஷகாத்ரி சுவகாமிகளின் குருவருலளையும், 
அண்ணகாமலைைகாரின் திருவருலளையும் 
பெறுகவகாம்.             

ரகொசைரகொசை

சென்ற இைழ் சைாடரச்சி…

7திருநீலகண்டம் செப்டம்்பர் 2021



நலவொழ்வுத் ைரும் திருமுசைத் ைலஙகள் - 12

ம. நித்யொனநைம்ம. நித்யொனநைம்ரவறகொட்டில 
அருளும் 
ரவைபுரீஸவேர்

பூவிருந்்தவல்லியில் இருந்து சுமகார் 6 கி.மீ. 
ப்தகாலைவிலும் இத்்தைம் உளளைது.

சிவபெருமகானுக்கும், இமவகான் மகளைகான 
ெகார்வதி க்தவிக்கும் இமைமலையில் 
திருமணம் நலைபெற்றகெகாது. மககாவிஷ்ணு, 
பிரம்மக்தவன், இந்திரன் மு்தைகான முப்ெத்து 
முக்கககாடி க்தவர்களும், முனிவர்களும், 
பூ்தகணஙகளும் இத்திருமணக் ககாட்சிலைக் 
ககாண திரண்ைனர். பமகாத்்த க்தவகைகாகமும் 
ஒன்றகாகத் திரண்ை்தகால் பூமித்்தகாயின் 
வைெகாகம் ்தகாழ்ந்து விட்ைது.

சிவபெருமகான் கவண்டி நிற்க , 
அவர் அகத்திை முனிவலர அலழத்து, 
'ப்தன்ெகுதிக்குச் பென்று பூமிலைச் 
ெமநிலைப்ெடுத்துக' என்று அருளினகார். 
அகத்திைர் இலறவலன ெணிந்து, 'ஐைகன, 
்தஙகளைது திருமணக் கககாைத்ல்த ககாணும் 
ெகாக்கிைத்ல்த எனக்கு அருளை கவண்டும்? 
என்று கவண்ை, இலறவனும் 'எஙகு எம்லம 
நிலனக்கின்றீகரகா, அஙபகல்ைகாம் உமக்குக் 
ககாட்சி ்தருகவகாம்' என்று அருளினகார்.

அ க த் தி ை ர்  ப ்த ன் ெ கு தி ை கா ன 
பெகாதிைமலைக்குச் பெல்லும் வழியில் 
இத்்தைத்திற்கு வரும்கெகாது இலறவலன 
கவண்ை, இலறவனும் இஙகு அகத்திை 
முனிவருக்கு ்தனது திருமணக் கககாைத்ல்தக் 
ககாட்டிைருளினகார். அல்த நிலனவுப்ெடுத்தும் 
வலகயில், இக்கககாயிலின் மூைவரகான 
லிஙக மூர்த்தியின் பின்புறம் சிவபெருமகான், 
ெகார்வதி க்தவிகைகாடு திருமணக் கககாைத்தில் 
ககாட்சிைளிக்கின்றகார். விநகாைகப் பெருமகானும் 

திருகவற்ககாடு என்றவுைன் நமது 
நிலனவுக்கு வருவது அஙகுளளை அருளமிகு 
கருமகாரிைம்மன் திருக்கககாயில்்தகான். ஆனகால் 
இவவூரில்்தகான் சிவபெருமகான் அகத்திைருக்கு 
்தனது திருமணக் கககாைத்ல்தக் ககாட்டிைருளிை 
்தைம் உளளைது. திருகவற்ககாடு கெருந்து 
நிலைைத்தில் இருந்து சுமகார் ஒரு கி.மீ. 
தூரத்தில் இக்கககாயில் அலமந்துளளைது 
கவ்தபுரீஸவரர் கககாயில். பென்லனயில் 
இருந்து சுமகார் 18 கி.மீ. ப்தகாலைவிலும், 
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உைன் உளளைகார். கவை மரஙகள நிலறந்்த 
ெகுதியில் எழுந்்தருளியிருப்ெ்தகால் இலறவன் 
'கவற்ககாட்டீெர்' என்றும், கவ்தஙகள 
பூசித்்த்தனகால் 'கவ்தபுரீஸவரர்' என்றும் 
அலழக்கப்ெடுகிறகார். மூைவருக்கு இைதுபுறம் 
அம்பிலக 'கவற்கண்ணி' என்று கெகாற்றப்ெடும் 
ெகாைகாம்பிலக ்தரிெனம் ்தருகிறகாள.

கககாஷ்ைத்தில் ெகாை விநகாைகர் , 
்தட்சிணகாமூர்த்தி, லிஙகககாத்ெவர், பிரம்மகா, 
ெண்கைஸவரர், துர்க்லக ஆகிகைகார் ்தரிெனம் 
்தருகின்றனர். இக்கககாயிலில் ெண்கைஸவரரின் 
பின்புறம் மற்பறகாரு ெண்கைஸவரர் மூர்த்்தம் 
உளளைது குறிப்பிைத்்தக்கது.

அகத்திை முனிவருக்கு இலறவன் 
திருமணக்கககாைத்ல்தக் ககாட்டி அருளிை்தகால் 
இத்்தைம் திருமண வரம் ்தரும் திருத்்தைமகாக 
வணஙகப்ெடுகிறது. திருமணமகாககா்தவர்கள 
ஒன்ெது வகாரஙகள ப்தகாைர்ந்து இக்கககாயிலுக்கு 
வந்து இலறவனுக்கு அர்ச்ெலன பெய்து 
வழிெகாட்ைகால் திருமணம் நலைபெறும் 
என்ெது உறுதி.

உளபிரககாரத்தில் இலறவலன ்தரிசித்்த 
நிலையில் அகத்திை முனிவர் உளளைகார். 

அவலரத் ப்தகாைர்ந்து விநகாைகர், சூரிைன், 
நவக்கிரகஙகள, அறுெத்து மூவர், ககாசி 
விஸவநகா்தர், விெகாைகாட்சி, அனெகாை கெகாழன், 
கெக்கிழகார் பெருமகான், லெரவர், ெந்திரன் 
ஆகிகைகார் ககாட்சி ்தருகின்றனர்.

உளபிரககாரத்தின் வைகமற்கு மூலையில் 
முருகப்பெருமகான் ெகாைசுப்ரமணிைனகாக 
ககாட்சி ்தருகின்றகார். இவருக்கு ெல்கவறு 
சிறப்புக்கள உளளைன. பெகாதுவகாக 
முருகப்பெருமகான் ்தனிைகாக நின்ற நிலையில் 
இரண்டு கரஙகளுைன் மட்டுகம ககாட்சி 
்தருவகார். மகாறகாக, இக்கககாயிலில் நகான்கு 
திருக்கரஙகளுைன் ககாட்சி ்தருகின்றகார். 
கமலும், சூரெத்மலன வ்தம் பெய்்தபின் 
முருகப்பெருமகான் லிஙகம் அலமத்து 
இலறவலனப் பூசித்்த ்தைம் இது. எனகவ, 
ெகாைசுப்ரமணிைருக்கு முன் லிஙக மூர்த்தியும் 
உளளைகார். அடுத்்த ென்னதியில் லகைகாைக் 
ககாட்சிலை சிலைைகாக வடித்திருக்கிறகார்கள.

பவளிப்பிரககாரத்தில் நகாகரகாைர் , 
்தைவிருட்ெமகான பவளகவை மரம் 
ஆகிைலவ உளளைன. இக்கககாயில் 
மூைவரின் விமகானம் கைபிருஷ்ை விமகானம் 

9திருநீலகண்டம் செப்டம்்பர் 2021



என்று அலழக்கப்ெடுகிறது. ைகாலனயின் 
பின்புறம் கெகால் அலமந்துளளை்தகால் 
இப்பெைர் பெற்றது. கககாபுர வகாயிலுக்கு 
வைப்புறம் அருணகிரிநகா்தருக்கும் , 
இைதுபுறம் ெனி ெகவகானுக்கும் ்தனி 
ென்னதிகள உளளைன. அ டு த் ்த 
ென்னதியில் மூர்க்க நகாைனகார் உளளைகார். 
63 நகாைன்மகார்களில் ஒருவரகான இவர் 
அவ்தரித்து அடிைவர்களுக்கு அன்னம் 
ெகாலிக்கும் ப்தகாண்டு புரிந்்த ்தைம்.

கககாயிலுக்கு பவளிகை கககாயில் 
திருக்குளைமகான கவைகாயு்த தீர்த்்தம் உளளைது. 
கமலும் இத்்தைம் நஞசு தீண்ைகாத் ்தைம் 
என்றும் அலழக்கப்ெடுகிறது. எனகவ, ெகாம்பு 
கெகான்ற விஷமுலைை ைந்துக்களினகால் 
துன்ெம் அலைந்்தவர்கள இக்கககாயிலை 
அலைந்து பூலை பெய்துக் பககாளளைைகாம்.

திரும கால் ,  முருகப்ப ெரும கான் , 
ஆதிகெஷன், வசிஷ்ைர், ெரகாெரர், அத்திரி, 
பிருகு, ஆஙகீரெர், கவு்தமர், ககாசிைெர் 
ஆகிகைகார் இத்்தைத்து இலறவலன 
வழிெட்டுளளைனர். 276 க்தவகாரப் ெகாைல் 
பெற்ற ்தைஙகளுள, ப்தகாண்லை நகாட்டில் 

23வது ்தைமகாகும். திருஞகானெம்ெந்்தர் 
ஒரு ெதிகம் ெகாடியுளளைகார். இத்்தைத்து 
முருகப்பெருமகாலன அருணகிரிநகா்தர் ்தமது 
திருப்புகழில் ெகாடியுளளைகார்.

இக்கககாயில் ககாலை 6 மணி மு்தல் 
மதிைம் 12 மணி வலரயிலும், மகாலை 4 
மணி மு்தல் இரவு 8.30 மணி வலரயிலும் 
நலை திறந்திருக்கும்.

இக்கககாயிலுக்கு கெகாழர்கள ககாைத்தில் 
திருப்ெணிகள நலைபெற்றுளளைன. குறிப்ெகாக 
அனெகாை கெகாழன் ககாைத்தில் ெல்கவறு 
திருப்ெணிகள நலைபெற்றுளளைது. எனகவ, 
அவரது திருவுருவச் சிலை உளபிரககாரத்தின் 
பின்புறம் அலமக்கப்ெட்டுளளைது. இந்து 
அறநிலைைத்துலறயின் கட்டுப்ெகாட்டில் 
இருக்கும் இக்கககாயில் திருகவற்ககாடு 
கருமகாரிைம்மன் க்தவஸ்தகான நிர்வகாகத்தின்கீழ் 
இைஙகி வருகிறது.               

4 பெருத்துலண நகாைனகார் ஆவணி பூெம்

5 புகழ்த்துலண சுவகாமிகள ஆவணி ஆயில்ைம்

5 அதிெத்்த நகாைனகார் ஆவணி ஆயில்ைம்

6 இலளைைகான்குடிமகாற நகாைனகார் ஆவணி மகம் 

12 குைச்சிலற நகாைனகார் ஆவணி அனுஷம்

14 குஙகலிைகலிை நகாைனகார் ஆவணி மூைம் 

23 உருத்திரெசுெதி நகாைனகார் புரட்ைகாசி அஸவினி 

27 திருநகாலளைப்கெகாவகார் நகாைனகார் புரட்ைகாசி கரகாகினி

செபடம்பர 2021 புேவலர

சிவத்திருமதி. உமா

செபடம்பர 2021 நாயன்மாரகள குருபூதை
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நொலவர் ்ொசையுடன்...

 சிே. க�ோபோ

்ைன்னொடுசடய சிவரன ர்ொறறி! 
எநநொட்டவர்க்கும் இசைவொ ர்ொறறி! 
கொவொய் கனகத்திேரே ர்ொறறி! 
கயிசல மசலயொரன ர்ொறறி!

என்  ப ெ ை ர்  சி வ .  கஷ கா ெ கா , 
கமல்மருவத்தூரில் வசிக்கிகறன். எல்ைகாம் 
வல்ை ஆைல் வல்ைகானின் திருவருளைகாலும், 
குருவருளைகாலும், "நகால்வர் ெகால்த" 276 
திருமுலற ெகாைல் பெற்ற திருத்்தை 
ைகாத்திலரக் குழுலவ அடிகைனுக்கு 
அறிமுகப்ெடுத்திை கை கா க ந கா ்தன் , 
மலறமலை நகர் அவர்களுக்கு என் 
மு்தற்கண் வணக்கத்ல்தயும், "நகால்வர் 
ெகால்தயின்" நிறுவனர் மற்றும் ்தலைவர் 
சுகரஷ் பிரிைன் அவர்களுக்கும், இவருக்கு 
உறுதுலணைகாக இருக்கும் இவரது 
்தகாைகார் திருமதி ெரஸவதி அம்லமைகார் 
அவர்களுக்கும் மற்றும் நமது குழுவில் 
இருக்கும் அடிைகார் பெருமக்களுக்கும் 
அடிகைனின் அன்ெகான வணக்கஙகள.

திருவகாெகத்தில் மகாணிக்கவகாெகர் 
கூறிைதுகெகால் அந்்த ந காைகனின், 
நகாைகாகிை அடிகைன் ஒரு விண்ணப்ெம் 
லவத்க்தன் இலறவனுக்கு .  அது 
என்னபவன்றகால் நகால்வர் பெருமக்கள 
சிவகாைைஙகளுக்கு பென்று ெகாடிை 

க்தவகார திருமுலறகலளை, அடிகைனும் 
இலறவன் திருகமனிலை கண்ணகாரக் 
கண், நகாவகாரத் திருமுலறகலளை ெகாை 
கவண்டும் என்ெது்தகான். அன்கெ உருவகான 
இலறவன், இந்்த நகாயின் விண்ணப்ெத்ல்த 
ஏற்று "நகால்வர் ெகால்த" என்ற 276 
திருமுலற ெகாைல் பெற்ற திருத்்தை 
ைகாத்திலரக் குழு மூைம் கிலைக்கச் 
பெய்்தது மிகச் சிறப்பு.

இக்குழுவில் மு்தல் ைகாத்திலரப் 
ெைணம் 16.2.2018ல் கெகாழநகாடு ப்தன்கலர 
ைகாத்திலர ஆகும். ப்தகாைர்ந்து 12/2019 வலர 
பென்று வந்க்தன். மு்தல் ைகாத்திலரயில் 
திருநல்ைம் (கககாகனரிரகாைபுரத்தில்) 
நைரகாெர் சுைம்புவகாக இருப்ெல்த ெகார்க்க 
அடிகைன் என்ன ்தவம் பெய்க்தகனகா? 
அருலம. திருவீழிமிழலை ்தைத்தில் ஏக 
விமகானம் அற்பு்தக் ககாட்சி. சிவரகாத்திரிக்கு 
சி ற ப் புலைை  ்தைம கா க  விளைஙகும் 
திருலவககாவூரும், இலைைகாறு அம்ெகாள 
குகெர மூலையில் ககாட்சி ்தருவது 
கவறு எஙகும் இல்ைகா்தது சிறப்ெகாகும். 
இது கெ கான்று நிலறை உளளைன . 
சிறப்பினுள சிறப்ெகாக உளளை சிைவற்லற 
மட்டுகம இஙகக குறிப்பிட்டுளகளைன். 
இலவபைல்ைகாம் ெகார்க்கும்பெகாழுது 
எனக்கு ஆனந்்த கண்ணீர் பெருகிைது. 
இலறவனுக்கு கககாைகான கககாடி நன்றிகள 
கூறிக் பககாண்கைன்.

6.8.2019-ல் ககரளைகா மகாநிைத்தில் உளளை 
மலைநகாைகான திருவஞலெக்களைத்திற்கு 
சுந்்தரமூர்த்தி நகாைனகார் குரு பூலைக்கு 
தி ரு ம தி  ெ ர ஸ வ தி  அ ம்ல ம ை கா ர் 
்தலைலமயில் ெகாைகா அண்ணன் மற்றும் 
பெண் அடிைகார்கள எட்டு கெர் மட்டும் 
பென்றிருந்க்தகாம். அஙகு நகாஙகள ெகார்த்்த 

பயணம், உறவு, அனுபவம்...
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இலறக்ககாட்சிகள அற்பு்தம் ஆனந்்தம். 
இந்்த ைகாத்திலர ெைணத்ல்த என் 
வகாழ்நகாளில் என்றும் மறக்க முடிைகாது. 
இது கெகான்ற நகாட்கள இனி என்று 
வருகமகா?

11.12.2019-ல் கர்நகாைக மகாநிைத்தில் 
உளளை துளுவ நகாைகான திருக்கககாகர்ணம் 
பெல்லும்பெகாழுது, ெகாலை முழுவதும் 
இரு ெக்கமும் மலையும், மலைச் ெகார்ந்்த 
ெசுலம நிலறந்்த ககாட்சிகளும் இன்றும் 
என் மனதில் நீஙககா்த நிலனவுகளைகாக 
உளளைது. மஹகாெகைஸவரர் சிவகாைைம் 
கைற்கலரலை ஒட்டி இருப்ெ்தகால் , 
சில்பைன்று வரும் கைற்ககாற்றும், கைல் 
அலைகள இவவகாைைத்ல்த மீண்டும் 
மீண்டும் வந்து ப்தகாட்டுச் பெல்லும் 
ககாட்சிகள இன்றும் என் நிலனவுகளில் 
ெசுலம நிலறந்்த நிலனவுகளைகாக உளளைன.

இக்குழுவில் ்தை ைகாத்திலரயில் 
நகாம் பெல்லும் சிவகாைைஙகளின் ்தை 
வரைகாறு, ஆைை சிறப்பு, திருமுலற 
ெகாடிைவர்களின் பெைர்கள அலனத்தும் 
நிலறந்்த லககைடு அலனவருக்கும் 
்தரப்ெடுவது இக்குழுவின் சிறப்ெகாகும். 
சிறுவைது உலைை பிளலளைகள மிகவும் 
ஆர்வத்துைன் வருவதும், மகாககஸவர 
பூலையில் அடிைகார்களுக்கு ப்தகாண்டு 
பெய்வது சிறப்ெகாகும். இக்குழந்ல்தகளுக்கு 
இலறவன் திருவருள முழுலமைகாக 
கிலைக்க அடிகைனின் மனமகார்ந்்த 
ஆசிகள.

இக்குழுவில் ஒத்்த கருத்துைன் 
அடிைகார்களுைன் பெல்லும்பெகாழுது இலற 
ெரிமகாற்றஙகள பெய்யும் வலகயில், 
அப்பெகாழுது நமது ஆன்மகா ப்தளிவு 

பெறுகிறது. அக்ககாட்சிலை அப்ெடிகை 
நமது சிந்ல்தயில் நிறுத்தி, வீட்டிற்கு 
வந்்த பிறகு, திருமுலறகள ெகாடும் 
பெகாழுது அந்்தந்்த ்தைத்திற்குரிை 
இலற உருவக் ககாட்சி நம் கண்முன் 
வரும்பெகாழுது மீண்டும் அத்்தைத்திற்கு 
பென்று வந்்த உணர்வு வருலகயில் 
அடிகைனுக்கு மிகவும் ஆனந்்தமகாக 
உளளைது. சிவத்ல்த நிலனந்து உருகி 
ெ கா டிக்  பக காண்டிருக்கும்பெ காழுக்த 
அடிகைன் அவன் திருவடிலை அலைந்து 
விை கவண்டும். இ்தற்கு இலற்தகான் 
திருவருள புரிை கவண்டும்.

நகால்வர் ெகால்த குழுவில் இருக்கும் 
அடிைகார்கள அலனவலரயும் என்றும் 
அடிகைனகால் மறக்க முடிைகாது. வைது 
வித்திைகாெம் ெகாரகாமல் அன்புைன் ெழகும் 
அலனத்து அடிைகார் பெருமக்களுக்கும், 
அ ரு ல ம ை கா ன  இ க் கு ழு ல வ 
அறிமுக ப் ெ டு த்திை  க ை கா க ந கா ்தன் 
அவர்களுக்கும், நகால்வர் ெகால்தயின் 
நிறுவர் மற்றும் ்தலைவர் சுகரஷ் பிரிைன் 
அவர்களுக்கும் எனது மனமகார்ந்்த 
நன்றிலைத் ப்தரிவித்துக் பககாளகிகறன்.

ஒவபவகாரு ஆன்மகாவிற்கும் ெசி உண்டு. 
அப்ெசிலை கெகாக்க திருமுலறகள ஓது்தல் 
மற்றும் இலற ்தரிெனம். அதுகெகால் வயிற்றுப் 
ெசிலைப் கெகாக்க ெரிைகான கநரத்தில் சூைகான, 
ருசிைகான உணவு பககாடுத்து அன்ெகாக 
ெரிமகாறும் அன்புளளைஙகள சுகரஷ் பிரிைன், 
கைகாகநகா்தன் மற்றும் சிை அடிைகார்கள 
இவர்களின் கெலவ இலறவனுக்கு பெய்யும் 
மகத்்தகான கெலவ. இவர்கள அலனவருக்கும் 
அடிகைனின் அன்பு வகாழ்த்துக்கள. வகாழ்க 
வளைமுைன். கமலும் கமலும் சிறக்க "நகால்வர் 
ெகால்த குழு".                
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அம்பிசகயின் ஆட்சி பீடஙகள் - 8

சித்்தர்களும் வணஙகிை ்தைமுமகாகும். 
திருவண்ணகாமலை ெகாலறகள 260 கககாடி 
ஆண்டுகள ெலழலமைகானலவ என்று 
ஆய்வுகள கூறுகின்றன. மஞெம்புல் மட்டுகம 
விலளைைக்கூடிை இந்்தத் திருவண்ணகாமலை 
2688 அடிகள உைரம் பககாண்ைது.

கிரு்தகாயுகத்தில் அக்னி மலைைகாகவும், 
திகர்தகாயுகத்தில் மகாணிக்க மலைைகாகவும், 
துவகாெரயுகத்தில் பெகான் மலைைகாகவும், 
கலியுகத்தில் கல் மலைைகாகவும் மகாறியுளளைது 
திருவண்ணகாமலை. பிரம்மகாவுக்கும், 
விஷ்ணுவுக்கும் ைகார் பெரிைவர் என்ற 
கெகாட்டி எழுந்்தகெகாது அவர்களின் 

திருவண்ொமசல அருச் ைக்தி பீடம்அபிைகுஜொம்்ொள்
திருவகாரூரில் பிறந்்தகால் முக்தி, ககாசியில் 

இறந்்தகால் முக்தி, சி்தம்ெரத்தில் வசிக்க முக்தி, 
ஆனகால், நிலனத்்தகாகை முக்தி என்னும் 
பெருலம பெற்றது திருவண்ணகாமலை 
்தைமகாகும். இலறவன் திருப்பெைர் 
அருணகாெகைஸவரர் (அண்ணகாமலைைகார்), 
இலறவி திருப்பெைர் அபி்தகுைகாம்ெகாள 
(உண்ணகாமுலை). அப்ெர், ெம்ெந்்தர், 
சுந்்தரர், மகாணிக்கவகாெகர், அருணகிரிநகா்தர், 
வண்ணச்ெரெம் ்தண்ைெகாணி ஸவகாமிகள 
ஆகிகைகாரின் ெகாைல் பெற்றதும், விசுவகாமித்திரர், 
ெ்தஞெலி, விைகாக்ரெகா்தர், அகத்திைர், 
ெனந்்தனர் உளளிட்ை முனிவர்களும், 
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ஆணவத்ல்த கெகாக்கச் சிவகன கைகாதிப் 
பிழம்ெகாக எழுந்்த்தகால், ெஞெ பூ்தஙகளில் 
திருவண்ணகாமலை ‘அக்னி’ மலைைகாகும். 
ஈெலன எட்ை முடிைகாமல் திருமகாலும், 
நகான்முகனும், அண்ணகாந்து ெகார்த்்தலமைகால் 
இத்்தைம் ‘அண்ணகாமலை’ ஆனது.

ஒருமுலற பகௌ்தம மகரிஷியிைம் ‘பூமியின் 
மு்தல் லிஙககம திருவண்ணகாமலை்தகானகா?’ 
என்று க்தவி ககட்ைகார். ‘திருவண்ணகாமலை 
பூகைகாகத்தின் மு்தல் லிஙகம் என்ெதுைன் 
பூகைகாகத்தின் லமைமும் அதுகவ. லிஙக 
வடிவில் ஈென் உதித்்த்தகால் இத்்தைத்துக்கு 
‘லிஙகககாத்ெவம்’ என்ற பெைரும் உண்டு. 
சிவகம மலை உருவில் நிமிர்ந்து ்தன்கமல் 
கல்லையும், பெடி, பககாடிகலளையும், 
மரஙகலளையும் அணிகைன்களைகாகச் 
சூடியுளளைது. இந்்த லிஙகககாத்ெவ உற்ெத்தி 
நகாலளைகை அலனவரும் மககாசிவரகாத்திரி 
நகாளைகாகக் பககாண்ைகாடுகின்றனர்’ என்று 
பகௌ்தமர் விளைக்கினகார்.

அம்பிலகயின் 51 ெக்தி பீைஙகளுள 
திருவண்ணகாமலை அருலண ெக்தி 
பீைமகாகப் கெகாற்றப்ெடுகிறது. கயிலை 
மலையில் ஈெனும், ெகார்வதியும் 
அமர்ந்திருக்கும் ்தருணம் அஙகு 
வந்்த பிருஙகி முனிவர் ெகார்வதிலைத் 
்தவிர்த்து ஈெலன மட்டும் வணஙகி 

வைம் வந்்தகார். ெகார்வதி க்தவி கககாெம் 
பககாண்டு பிருஙகியின் உைலிலுளளை 
ெல்த மற்றும் இரத்்தம் நீஙகிச் ெக்திலை 
இழக்குமகாறு ெகாெமிட்ைகார். இரண்லையும் 
இழந்்த்தகால் பிருஙகி முனிவர் எலும்பு 
க்தகால் கெகார்த்திை உைைகானகார்.

்தனது ெக்்தன் நிலை கண்டு வருந்திை 
ஈென் அவருக்கு மூன்றகாவது ககாைகாக 
ஊன்றுகககாலைத் ்தரப், பிருஙகி முனிவர் 
ஈென் முன்பு நைனமகாடி ்தனது ெக்திலைச் 
பெலுத்தினகார். ெல்தயும், இரத்்தமும் இழந்்த 
நிலையிலும், ஊன்றுகககாலுைன் ஈெலன மட்டுகம 
வணஙகிை பிருஙகியின் மன உறுதிலை 
ெகார்வதி ஒருபுறம் பமச்சினகாலும், ்தன்லனயும் 
அவர் வணஙக ஓர் உெகாைம் பெய்்தகாள. ஆம். 
ஈெனின் ெகாதி உருலவ அலைை கவண்டிக் 
கடுலமைகான ்தவம் கமற்பககாண்ைகாள.

்தவத்திலன பமச்சிை ஈென் ்தன்னுைலில் 
ெகாதிலைத் ்தருவ்தகாக வரமளிக்ககவ, 
ெகார்வதி க்தவி, சிவனுைன் ஒன்றிலணை, 
அர்த்்தநகாரீஸவரரகாகக் ககாட்சிைளித்்தகார். 
ஈெலன மட்டும் ்தனிகை வைம் வகா 
முடிைகாமல் கெர்த்க்த வணஙக கவண்டிை 
நிலை ஏற்ெட்ை்தகால், பிருஙகி முனிவர் 
்தன் ்தவலற உணர்ந்து இருவலரயும் 
மன்தகார வணஙகினகார். இவவகாறகாக ஈெனின் 
ெகாதி உைலை ெகார்வதி பெற்ற ்தைகம 
திருவண்ணகாமலை ஆகும். ககார்த்திலக 
தீெத்தின் கெகாது மட்டுகம அர்த்்தநகாரீஸவர 
திருக்கககாைத்தின் ஆனந்்த நைனத்ல்த 

நம்மகால் கண் குளிரக் ககாண முடியும்.

ெகார்வதி க்தவி விநகாைகன், முருகன் 
ஆகிை குழந்ல்தகளுக்குத் ்தகாய் 
என்றகாலும் அவர்களுக்கு ்தகாய்ப்ெகால் 
புகட்ைவில்லை. எனகவ உண்ணகா்த 

முலைலைக் பக காண்ைவள 
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1.  குைச்சிலற நகாைனகார் அவ்தரித்்த திருத்்தைம் எது?

2.  பெருத்துலணைகார் பெய்்த திருத்ப்தகாண்டு எது?

3.  பிரளைைம் ககாத்்த விநகாைகர் எந்்த ்தைத்திலிருந்து அருளெகாலிக்கின்றகார்?

4.  திருக்பககாளளைம்புதுரில் திருஞகானெம்ெந்்தர் ஓைத் திருவிழகா எந்்த மகா்தத்தில் 
எந்்த நகாளில் நலைபெறும்?

5.  ெதிகனகாரகாம் திருமுலறயில் நம்பிைகாண்ைகார் நம்பிகளின் அருட்ெனுவல்கள 
பமகாத்்தம் எத்்தலன?

என்னும் பெகாருளெடும்ெடி இலறவி 
'உண்ணகாமுலை' என்றலழக்கப்ெடுகிறகார். 
கு ழ ந் ல ்த  இல்ை கா ்த  ்த ம் ெ தி க ள 
திருவண்ணகாமலைலை கிரிவைம் வந்து 
வணஙகினகால் புத்திர ெகாக்கிைம் கிட்டும் 
என்ெது ஐதீகம். அவவகாறு குழந்ல்த 
பிறந்்தகால் கரும்புத் ப்தகாட்டிலிட்டு மீண்டும் 
கிரிவைம் வருவது இத்்தைத்தின் முக்கிை 
கநர்த்திக் கைனகாகும்.

க்தவியின் ்தகாமலர கெகான்ற சிவந்்த 
ெகா்தஙகளின் மகிலமலையும், அவற்லறச் 

கண்டுபிடியுஙகளேன் – செப்டம்பர் 2021

ெரணலைவ்தன் மூைம் கிலைக்கும் 
நற்ெைன்கலளையும், நகஙகளின் பிரககாெகம 
நிைபவகாளி என்றும் ‘ெகா்தகாரவிந்்த ெ்தகத்தில்’ 
கவி மூகர் கெகாற்றுகிறகார். இல்தகை 
அருணகிரிநகா்தரும் ‘ெரணக் கமைகாைைத்ல்த 
அலர நிமிை கநர மட்டில் ்தவ முலற 
திைகானம் லவக்க’ அ்தகாவது ‘ெரணஙகள 
என்ற கமைஙகளைகால் ஆன ஆைைகம 
அபி்தகுைகாம்ெகாள - உண்ணகாமுலை 
க்தவியின் திருப்ெகா்தஙகள’ என்கிறகார். 
க்தவியின் கண்ககளைகா அ்தற்கும் கமைகான 
கருலணலை மலழபைனப் பெகாழிகிறது. 

15திருநீலகண்டம் செப்டம்்பர் 2021



அம்பிலக நம்மீது பெலுத்தும் அன்பு 
கைந்்த கனிவகான ெகார்லவ குளிர்ச்சிைகாக, 
அழககாக இருக்க கவண்டும். இந்்த 
மகிலமைகால்்தகான் ஈெனின் முக்கண்ணகால் 
எரிந்து ெகாம்ெைகான மன்ம்தன் மீண்டும் 
உயிர்த்ப்தழுந்து க்தவியின் குழந்ல்த 
என்னும் பெருலமலையும் பெற்றகார். 
க்தவியின் கலைக்கண் ெகார்லவ நம்மீது 
ெட்ைகால் ெல்கவறு யுகஙகளில் பெய்்த 
ெகாவஙகள அலனத்தும் நீஙகி விடும். 
அம்பிலகயின் முகத்தில் ்தவழும் 

1.  பெகாக்கநகா்தப் பெருமகான் எந்்த நகாைனகாரிைம் பககாடுக்க திருமுகப்ெகாசுரம் எழுதி 
அருளினகார்? கழறிறறறிவார நாயனார

2.  புகழ்ச்கெகாழ நகாைனகாரின் ெட்ைத்து ைகாலன பூக்கூலைலை ெறித்து ஊறு பெய்்த 
சிவனடிைகார் திருநகாமம் என்ன? சிவகாமியாணடர

3.  சுந்்தரர் ஆற்றில் பெகான் இட்ை ்தைம் எது? திருமுதுகுன்றம்

4.  மூர்த்தி நகாைனகார் பெய்து திருத்ப்தகாண்டு எது? ெநைனம் அதேததுக் சகாடுக்கும் 
திருபபணி

5.  அகலிலக ெகாெ விகமகாெனத்ல்த குறிக்கும் விரிஞசிபுரம் திருப்புகழ் எது? 
குதலயமயி ரோதி குவியவிழி வீறு

கண்டுபிடியுஙகளேன் – ஆகஸ்டு 2021  (விட்டகள்)

புன்னலகயின் ஒளி குஙகுமம், கஸதூரி 
கெர்ந்்த கைலவச் ெகாந்தில் விசித்திர 
நிறமுைன், ஹகாரத்திலுளளை முத்துக்கள 
மீது பிரககாசிக்கிறது.

்தன்லன நிலனத்து உருகும் அன்ெர்களுக்கு 
ஆனந்்த வகாழ்வருளும் அபி்தகுைகாம்ெகாலளை 
(உண்ணகாமுலை அம்மலன) மனமகாற வணஙகி 
மழலைச் பெல்வம் உளளிட்ை அலனத்து 
பெல்வஙகலளையும், வளைஙகலளையும், 
நிம்மதிலையும், ஆகரகாக்கிை வகாழ்லவயும் 
பெறுகவகாம்.                     

தாட்்சண்யம் பார்த்துக் கெட்்டது பிள்ளை
ெவனமாெ பார்க்ொது கெட்்டது பயிர்
குச்சி இட்டுக் கெட்்டது ொது
்ம இ்டாது கெட்்டது ெண
கொள கெட்டுக் கெட்்டது குடும்பம்
திருப்பிக் கெளைாது கெட்்டது ெ்டன்
அதிெமாய் உணடு கெட்்டது வயிறு
உறவினர் வீட்டுக்குச் க்சன்று உண்ாது கெட்்டது உறவு

வாரியார சமாழிகள
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வபாள்ளாப் பிள்தளயார 
திருநாதையூர

விநாயகரின்
ஆறுபடை வீடு

முைலபதட வீடு

அல�ல லபாம் விநாயகர 
திரு்வண்்ாைத�

ஆைத்துப் பிள்தளயார 
விருத்ைாெ�ம்

கள்ள ்வாை்ப் பிள்தளயார 
திருககைவூர

இேணடாம் பதட வீடு மூன்றாவது பதடவீடு

நான்காம்பதட வீடு

சித்தி விநாயகர 
ைதுதை

ஐநைாவது பதட வீடு

கற்பக விநாயகர 
பிள்தளயாரபடடி

ஆறாம்பதட வீடு
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சுநைேமூரததி சுவாமிகள குருபூதை – ஆகஸடு 2021

'நாலவரின் பாதையில...' முன்சனடுக்கும் கிோமதது திருமுதறத 
ைலஙகளில நாலவர குரு பூதை விழா – மூன்றாம் ஆணடு

திருசவணபாக்கம் (பூணடி)
்வழிபாடு விழா புர்வலர்கள்

சி்வகுைாைன், உதையாள், சுகந்தி, ெை்வ்ன், லொபனைா, சி்வானைந்ைம், 
விை�ா, வெல�ம்ைா, ெலைாஜா, வஜயஸ்ரீ

'திருநீலகண்டம்' மின்னிதழின் நிர்வாக ஆசிரியரும், ‘நவால்ரின் 
பவாததயில’ யவாத்திதை குழு அதைப்பின் நிறு்னருைவான

சு. சுரேஷ் பிரியன் - பா. மஹாலட்சுமி
திருைண விழவா 27.8.2021 அன்று சென்தனயில சிறப்பவாக நத்டசபறறது.

ைணைககளுககு 'திருநீலகண்டம்' ெவாரபவாக ்வாழ்த்துககதைத் 
சதரிவித்துக சகவாள்கிறறவாம். ்வாழ்க ைணைககள்!

\ கபாறுப்பாசிரி்யர்
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