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______________________________________________________________________________

நஹாிச் சக்பயர்த்தினின் பன்ிலனில் னாகம் வயகு யிநர்சினாக டந்து வகாண்டிருக்கும்
வயல, இந்திபன் பதா வதயர்களுக்கும் பூவாக யாசிகளுக்கும் யனிற்ில் புிலனக் கலபத்த
ில தான். ின்வ இருக்காதா? இவதா னாகம் பூர்த்தினாதும் நஹாிச் சக்பயர்த்தி தான் சர்ய
வாகங்களுக்கும் அதிதி ஆகி யிடுயாவப?

”உயகில் உள்ர அகனத்தும் என்னுகடதாக ட்டுக இருக்க கலண்டும், அகனத்திற்கும்
நாகன ப ாந்தம் பகாண்டாட கலண்டும் ”என்ம கனா பாலம் அல்யலா இந்த ஹாபயி?
பம்வாருாகின
அலயரின்

இலயன்

கூக்குபலுக்கும்

இந்த

யிசனத்லதச்

உள்ார்ந்த

சும்நா

ப்பார்த்தலக்கும்

யிட்டுயிடுயாபா
வசயிநடுத்த

ன்?

பம்வாருள்,

அவதா
காக்கும்

தன்லநனா யிஷ்ணுயாக இருக்கும் அந்த வநய்ப்வாருள்; யாந பர்த்தினாக கஸ்னருக்கும்
அதிதி வதயிக்கும் திருவயாண ாில் நகாக அயதரிக்கிார்.
நஹாிபம், சிந்த க்திநான், அபசன், ன் சிிது சுன ம் அதிகம் வகாண்டயன். க்தல
உரின பலனில் திருத்தவய இலயன் லீலகள் புரியது யமக்கம். இவதா யாந பர்த்தி
னாகத்துள்

வசன்று

நஹாினிடம்

பன்று

அடி

நண்

னாசகம்

வயண்டிப்

வறுகிார்.

திருயிக்பநாயதாபம் வசய்து அயல ாதா வாகத்துக்கு அனுப்ி அலயலபபம் காக்கிார்.
ாகத்துக்குச் ப ல்லும் முன் லானன் ப ய்த

ில பூகை:

னாக சாலக்குள் வசன்று தன் உனர்ந்த அியால் நஹாிலன ஆட்வகாள் நிக்க யிமிப்புணர்வு
வதலய ன்று தன் தந்லத பம் உணர்ந்த யாநர், தந்லத பவந சிய தீட்லச வற்று,
அற்புதநா எிப்ிமம்நா அமகின சியிங்கத்லத ப்பதிஷ்லட வசய்து பூஜிக்கிார். அயர் தான்
ஸ்ரீநாிக்வகஸ்யபர். தநிமில் நாி ன்ான் யாநன் ன்று அர்த்தம்.
நாினாக யந்த நஹாயிஷ்ணு பூஜித்த நாிக்வகஸ்யபர் வஜாதிப் ிமம்ாய் காட்சிதரும் ஸ்தம்
தான் வதாண்லட ாட்டில் வான்வரிக்கு அருகில் உள் ிங்கப்லனன் வட்லட. நிகப்வரின
சியிங்கநாக இலயன் இருக்கிார். சாட் சாத் நதுலப வசாக்காதரின் ப்பதிிப்ிவவன னன்
காட்சி தருகிார். அக்ி வால் நிிர்கிார்.
யாந பர்த்தி தன் திரியிக்பநாயதாபச் சிப்ல இந்த ஈசன் பம் வற்று யிடுகிார். னாகத்தில்
நஹாினிடம்

பன்று

அடி

னாசகம்

வகட்கிார்.

அலதத்

தபாநல்

தடுத்த

அசுபகு

குரு

சுக்பாச்சாரினார் தீர்த்த கநண்டத்தின் யானினுள் யண்டாகச் வசன்று தீர்த்தம் யார்த்து தாம்
வசய்யலதத் தடுக்கிார்,அப்வாது யாந பர்த்தி தன் தர்லப்புல்ால் யண்டின் கண்கலக்
குத்தி யலதக்கிார். இந்த ாயம் தீபவும் ின்ர் யாநர் இவ்யசல
ீ
பூஜிக்கிார்.
தன் தயற்ல உணர்ந்த சுக்பாச்சாரினாரும் ”இி வநல் னார் னாருக்கு தாம் வசய்யலதபம்
தடுக்கக் கூடாது” ன் ல்புத்தி வயண்டி இவ்யசல
ீ
யணங்கி நன்ிப்பு வகட்கிார்.

வதயர்கள் வயயால்காக இருந்து பூஜிக்கும் ஸ்தபம் இதுயாகும். சூரினன் ஈசலத் தன்
கதிர்யச்சுக்கால்
ீ
தீண்டிப் பூஜிக்கிார்.
இத்தலகன சிப்புக்கள் வகாண்ட ஸ்தம் ஸ்ரீநாிக்வகச்சுபம் ஆகும்.
ஸ்ரீசுக் தீர்த்தம்:
வகானிலுக்கு

திவப

ஸ்ரீசுக்ப

தீர்த்தம்

உள்து.சுக்பாச்சாரினார்

நன்ிப்புப்

ரிகாபம்

வகாரி

ற்டுத்தின தீர்த்தம் இது. சுக்ப க்பஹத்தின் ற்ன்கள் இதன் பம் கிலடக்கும். தா தர்ந
காரினங்கலத் தடுத்த ாயம் வாக்கும் சக்தி வகாண்டது இத்தீர்த்தம். ாய காரினத்லத நீ ண்டும்
வசய்னாத அிலயபம் நலதபம் தப யல்து.
அன்கனின் எறில் ககாயம்:
அம்ிலக

ஸ்ரீநபகதயல்ி

அருள்ாிக்கிாள்.

ன்

திருாநத்துடன்

நபகதயல்ி

அன்ல

அன யபதம்

புதன்

தாங்கி

க்பஹத்தின்

ாசம்

அங்குசம்

இனக்கத்லத

ந்தி

அருள்யதால்,

கல்யி-வகள்யிகில் சிக்க வயண்டி இத்தத்தில் அன்லக்கு யமிாடுகள் வசய்னாம்.
கல் ண்டபம் ககட்ட காரிகக:
வநலும் திருயாங்காட்டில் யாழ்ந்த எரு சியாச்சாரினார் தன் சிஷ்னர் எருயரின் நகனுக்குக்
கல்னாணம்

தள்ிக்

யமிகாட்டிபள்ார்.
காணிக்லகனாக

வகாண்வட

அயரும்

அயர்

வாயலத

அதன்

நிக

டி

அமகின

ண்ணி,

வசய்ன
கல்

இத்தத்தில்

யிலபயில்

கல்னாணம்

வயலப்ாடுகள்

பூலஜகள்
ஆகிது.

வகாண்ட

வசய்ன
அதற்குக்

நஹாநண்டத்லத

அம்ிக்லகக்கு அர்ப்ணித்துள்ார்.இலதக் குித்த கல்வயட்டும் இக்வகானிில் உள்து.
காயகபலம் பகை!
காசிக்கு ிகபா சக்தி வகாண்ட ஸ்ரீகா லபய பர்த்தி இத்தத்தின் நிக பக்கின யிவசரம்
ஆயார். லபயரின் கம்ீபபம் அமகும் ார்க்கக் வகாள்ல வாகின். வதய் ில அஷ்டநினில்
உப்ிடாத தனிர் அன்பம் உப்ிடாத நிகு யலடபம் இயரும் ஆதிகாம் பதல் லடக்கப்
டுகின்.

ட்டு

திலசகில்

இருந்தும்

ாம்

வசய்பம்

காரினத்துக்குத்

தலட

ற்டுத்தும்

அலத்து தீன சக்திகலபம் லபயர் ாசம் வசய்கிார்.இது  அன்ரின் அனுயபம் ஆகும்.
ாம் வசய்பம் ல் காரினங்கல, சுனத்துடன் தடுக்க ண்ணும் தீன சக்திகல லபயர்
அமிக்கிார்.
வசாத்துத்

தகபாறு,

ாகம்

ிரிப்தில்

அீதி



பக்கின

ப்பச்சலகல

நாிக்வகஸ்யபர்

தடுக்கிார்.
பன் வஜன்நத்திலும் இப்ியினிலும் ிர் வசய்பம் ல் தா தர்ந காரினங்கலத் தடுத்த
நஹாாயத்லத ஈசன் வாக்கி நீ ண்டும் அத்தயற்லச் வசய்னாநல் இருக்கும் அிலயத் தருகிார்.
ப்வர்ப்ட்ட கல்னாணத் தலடலனபம் அன்ல ஸ்ரீநபகதயல்ி வாக்குகிாள்.
புதன் நற்றும் சுக்ப க்பஹங்கின் அருலபம் இத்தத்தில் வாம்.

அருட்பபருஞ்க ாதி அகயந்து திரிந்து அர்ந்த இடம்:
அருட்வருஞ்வசாதி யள்ல் வருநான் அயதரித்த அயர் தானாரின் வசாந்த ஊர் நிக அருகில்
இருக்கும் சின்க்காயம் ஆகும். அம்நஹான் இலயல உணரும் ஆன்நீ கப் னிற்சிகள் வசய்த
காத்தில் இப்குதிகில் அலந்து திரிந்து இக்வகானிில் இலப்ாி இருக்கும் சான்றுகள்
உள்.
வநலும்

ஸ்ரீநத்

ாம்ன்

குருதாச

ஸ்யாநிகள்

வான்வரி,

ஆண்டார்குப்ம்,

சின்ாக்காயம்

ஆகின ஸ்தங்களுக்கு னாத்திலப யந்த வாது இத்தத்து ஈசலபம் கண்டார்.
நஹான்கள் இருயர் நிதித்த புண்ணின ஸ்தம் ம் ாயம் வாக்கும், யில தீர்க்கும்.
வய ஸ்ரீநாிக்வகச்சுபம் யருயர்,
ீ அருள் வறுயர்!
ீ திருப்ணி வசய்யர்!
ீ
ஏம் ந சியான!

