




என்னுரை

ஸ்ரீ காஞ்சி காமககாடி ஸ்ரீ மடத்து பக்தககாடிகளுககு 
அன்பார்ந்த நமஸகாைஙகள்.

ஸ்ரீ மடத்தின் 69-வது பீடாதீஸவைரும், பக்தரகளால் அன்கபாடும், 
பாசத்க்தாடும் “புதுப் பபரியவா” என அரைககப்படும் 
ஸ்ரீ பெகய்நதிை சைஸவதி ஸவாமிகளின் ஆைா்தரன 
ரவபவத்ர்த முன்னிட்டு, இ்ந்த சிறிய ரககயடிரன (Book-
let) ்தஙகள் ரககளில் ்தவை விடுவதில் பபரும், மகிழ்ச்சி 
அரடகிக�ாம். இ்ந்த நூலில் உள்ள பசய்திகள் எதுவும் 
எனது கறபரனயில் விரள்ந்தது அல்்ல. ‘ஸ்ரீ பெக்தகுரு 
திவய சரித்திைம்’ என்� பைரமயான புஸ்தகத்தில் 
இரு்நது அப்படிகய ப்தாகுககப்பபற�து.  இ்ந்த புஸ்தகம்  
1957-ல் பவளியிடப்பட்டது. இ்தரன ப்தாகுத்்தவர, பிைம்மஸ்ரீ 
சாம்பமூரத்தி சாஸதிரிகள். இவர நமது மஹாபபரியவாளின் 
பூரவாஸைம சககா்தைர ஆவார. இ்ந்த புஸ்தகத்ர்த நான் ப்ல 
வருடஙகளாக க்தடிகபகாண்டிரு்நக்தன். கிரடகககவயில்ர்ல. 
சமீபத்தில் அம்பாளின் கருரையாலும் பபரியவரகளின் 
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அனுககிைகத்்தாலும் கிரடத்்தது. இ்ந்த புஸ்தகத்ர்த 
படிககும்கபாது நம்ரம பிைமிப்பின் உச்சத்திறகக அரைத்து 
பசன்று விடுகி�து.

அககா்லத்தில் ஸ்ரீ மடத்திறகு ரகஙகரயம் பசய்்தவரகளின் 
அரப்பணிப்பு உைரரவயும், ்தன்ன்லம் கரு்தாமல் அவரகள் 
ஆறறிய கசரவகரளயும் எண்ணும்கபாது நமது கண்கள் 
குளமாகின்�து. என்ன ஒரு தியாகம், சுயந்லமின்ரம, கடரம 
உைரச்சி. மஹாபபரியவா காசி யாத்திரை ப்தாடஙகுவ்தறகு 
10 ஆண்டுகள் முன்கப, காசிககு கபாக சார்ல வசதிகரள 
அறி்நது வை, ப்தன்காசிரய கசர்ந்த, 20 வயது பிைாயம் 
உள்ள அன்ந்த கிருஷைா சரமா என்பவர, கடுரமயான 
நிப்ந்தரனகளுககு உட்பட்டு காசி வரை நட்நக்த பசன்று, 
கபாகும் பார்தகரள அறி்நது வ்நது பசான்னது, 64-ஆம் 
பீடாதிபதிககு ்தஞ்ரச மன்னர பசய்்த கனகாபிகேகத்தில் 
கிரடத்்த 5000 வைாகன் ்தஙக காசுகரள எடுத்துகபகாண்டு, 
கும்பககாைத்தில் இரு்நது, திருரவயாறு அருகக உள்ள 
கபிஸ்த்லம் என்� ஊருககு, இைவுகநைத்தில் குதிரை 
சவாரி பசய்து, அஙகக மூப்பனாரை ச்நதித்து, மடத்திறகு 
பசா்ந்தமாக நி்லம் வாஙக ஏறபாடு பசய்்த, பிைம்மஸ்ரீ கைபதி 
சாஸதிரிகளின், துணிவு இப்படியும் ரகஙகரயம் பசய்ய 
முடியுமா? என்று எண்ைத்க்தான்றும்.

அதில் இரு்நது்தான், ஸ்ரீ புதுபபரியவாளின் ச்நயாச 
ஆஸைம சுவீகாைம், பபரியவாளின் 5 பா்த யாத்திரைகள் 
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ஆகியவறர� ப்தாகுத்து அளித்து இருககிக�ன். கிட்டத்்தட்ட 
700 பககஙகள் பகாண்ட இ்ந்த நூல் மீண்டும் அ்தன் பைரம 
மா�ாமல் பவளிவைகவண்டும் என்பக்த எனது ஆவல். 
அ்தறககு பபரியவரகளின் அனுககிைஹம் கவண்டும். 
இ்ந்த புஸ்தகத்தில் ரகஙகரயம் பசய்்தவரகரள பறறி 
படிககும்கபாது, அதுவும் அ்ந்தக கா்லத்தில் எ்ந்தவி்தமான 
வசதி வாய்ப்புககளும் இல்்லா்த கா்லத்தில் இப்படிபயல்்லாம் 
இரு்நது இருககி�ாரககள! அவரகரள ஒப்பிடும் கபாது 
நாபமல்்லாம் என்ன பசய்கிக�ாம்?

பசய்யகவண்டும் என்� எண்ைகம கமக்லாஙகி நிறகி�து.

புதுப்பபரியவா ஆைா்தரன என்� இ்ந்த புனி்தமான நாளில் 
இ்தரன ப்தாகுத்து அளிகக அனுகைஹமும், அனுமதியும் 
அளித்்த நமது பீடாதீஸவைர பெக்தகுரு ஸ்ரீ பா்ல பபரியவா 
அவரகளுககு பநஞ்சார்ந்த நன்றிகரள சமரப்பித்துக 
பகாள்கிக�ன். அவரின் ஆசிகளும் அனுகிைஹமும் 
எப்கபாதும் நம்கமாடு இருககப் பிைாரத்திககிக�ன். 

பெய பெய சஙகை

ஹை ஹை சஙகை

ஸ்ரீமடத்தின் பணியில் என்ப�ன்றும் 
கி.வேணுவ�ோபோல் 

9443486117
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பிரதம சிஷ்யர் ஸ்ரீ ஜெவ்யந்திர சரஸேதி 
ஸேோமி�ளுக்கு ஆசிரம உபவதசம் அளிததது,

்தமககுப் பின்னர பீடத்ர்த அ்லஙகரிககத் ்தககப்தாரு 
மஹாரன நியமனஞ் பசய்து, அவருககுத் ்தைகவண்டிய 
பயிறசிகரள எல்்லாம் ்தாகம பகாடுகக கவண்டுபமன்று 
ஸவாமிகள் ப்லவருடஙகளாக விருப்பம் பகாண்டு 
இரு்ந்தாரகள்.  இ்ந்த விருப்பத்ர்தப் பூரத்தி பசய்யக 
கூடிய ஒரு சிஷயரை சி்ல வருடஙகளாககவ ்தம் 
மனசிறகுள் அவரகள் க்தர்நப்தடுத்து, பின்னர அவரகளின் 
பபறக�ாரகளுரடய சம்ம்தத்ர்தயும் பபறறிரு்ந்தாரகள். 
்தஞ்ரச ஜில்்லா மன்னாரகுடி ்தாலுகாரவ சார்ந்தவரும், 
ப்தன் பிைா்நதிய ையில்கவயில் உத்கயாகம் பாரப்பவருமான 
மஹாக்தவ அய்யர என்பவரின் ்தவப் பு்தல்வைான 
சுப்ைமண்யம் என்னும் அ்ந்தச்சிறுவகை இ்ந்தச் சிஷயர 
ஆவார. சுமார பத்ப்தான்பது பிைாயம் நிர�்ந்த அவர, 
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மடத்திக்லகய இளரமப் பருவம் மு்தல் கவ்தம் கறறு, 
நல்்ல சீ்லமும், நறகுைமும் பபறறு விளஙகி வ்ந்தார.

இ்ந்தப் பா்லகருககு ச்நயாச ஆஸைமமும், உபக்தசமும் 
்த்ந்தருளும் ரவதீக காரியஙகள் 1954-ஆம் வருேம் 
மாரச் மா்தம் 19-ஆம் க்ததி மு்தல் 22-ஆம் க்ததி வரை 
காஞ்சிபுைத்தில் நரடபபற�ன. மடத்தின் சரித்திைத்திக்லகய 
மிகவும் முககியத்துவம் வாய்்ந்த இ்ந்த விைாரவக காை, 
பதினாயிைக கைககில் பக்தரகள் அப்பபாழுது அஙகு 
கூடி இரு்ந்தனர. இ்ந்த ரவபவஙகள் நரடபபறுவ்தறகு 
பூரவாஙகமாக, ஸவாமிகள் க்லரவ என்னும் 
ஸ்த்லத்தில் உள்ள ்தம் குரு, பைமகுரு இவரகளின் 
அதிஷடானஙகரளயும், காஞ்சிககு அடுத்்த அம்பிகாபுைம் 
என்னும் ஊரில் அரம்நதுள்ள பூரவாச்சாரியாபைாருவைது 
அதிஷடானத்ர்தயும் ்தரிசித்துக பகாண்டாரகள். மாரச் மா்தம் 
22-ஆம் க்ததி அதிகார்லயில் ஸவாமிகள் அன்ந்த சாகைம் 
என்னும் புனி்த ்தடாகத்தின் கரையிலுள்ள புைா்தான அஸவத்்த 
மைத்தின் அடியிலிரு்நது புனி்த மண்ரை பிைசா்தமாக 
கிைகித்துக பகாண்டு, பி�கு மடத்தில் உள்ள ஸ்ரீ சுகைஸவைர 
ஆச்சாரியாைது பிம்பத்திறகு பூரெ பசய்்தாரகள். பின்னர 
காமாக்ஷி அம்பிரக ச்நநிதி, அஙகுள்ள ஆதிசஙகைைது 
ச்நநிதி இவறர� ்தரிசித்துக பகாண்டு சார்லயிலிரு்நக்த 
குமைககாஷடத்ர்தயும், ஏகாம்பைர ஆ்லயத்திலுள்ள ஆம்ை 
(மாமைம்) விருக்ஷத்ர்தயும் ்தரிசித்துக பகாண்டாரகள்.  
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பின்னர மடத்தின் அதிஷடான ப்தய்வமான ஸ்ரீ திரிபுைசு்ந்தரி 
சகம்த ஸ்ரீ ச்நதிை பமௌளீஸவைரையும் பிைாரத்்தரன பசய்து 
பகாண்டாரகள்.

உபக்தசம் பபரும் சீடர கவ்த விதிப்படி க்தவரகள், ரிஷிகள், 
பித்ருககள் இவரகளுககு பசய்யகவண்டிய கிரிரயகரள 
எல்்லாம் பசய்து முடித்து, பின்னர அ்நநாளுககு மு்தல்நாள் 
இைவு முழுவதும் பமௌனமாக தூஙகா்த நிர்லயில் 
உட்கார்ந்தவாகை, தியானத்தில் அமர்நது இரு்ந்தாரகள்.  
மறுநாள் அதிகார்லயிக்லகய சரவதீரத்்த கரையில் உள்ள 
முகதி மண்டபத்ர்த அவர அரட்நது, பூரவாஙகமான ரவதீக 
காரயஙகரள முடித்துக பகாண்டு, குருநா்தைது வைரவ 
எதிரபாரத்்த வண்ைமாக இரு்ந்தார.  அன்று கார்ல மு்தக்ல 
காஞ்சி நகைம் ஒரு புதிய க�ாபயுடன் விளஙகிறறு.  நாட்டின் 
ப்ல பாகஙகளிரு்நது அஙகு வ்நதிரு்ந்த சிஷயரகள் நீைாடி, 
தூய்ரமயான மனமுரடயவரகளாய், ஆயிைககைககாகக 
காஞ்சி வீதிகளில் அன்று காைப்பட்டனர. கார்ல சுமார 
9 மணிககு, ஸவாமிகள் ்தம் மடத்தில் இரு்நது பு�ப்பட்டு, 
பக்தரகள் குைாத்துடன் எட்டு ்தண்டி ச்நயாசிகள் பின்ப்தாடை, 
முகதி மண்டபத்ர்த அரட்ந்தாரகள். அப்பபாழுது 
குளத்தின் நான்கு கரைகளிலும், அர்தயடுத்்த வீதிகளிலும் 
ஸவாமிகரளயும், சீடரையும் ்தரிசிகக ஏைாளமான 
ெனககூட்டம் கூடியிரு்ந்தது.

சுமார பத்து மணிககு, பிை்தம சிஷயைான ஸ்ரீ பெகய்நதிை 
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சைஸவதி ஸவாமிகள், கவ்த விறபனரகளும், சாஸத்ை 
விறபனரகளும் ப்தாடர்நது வை, சரவ தீரத்்த ்தடாகத்தில் 
இ�ஙகி, இடுப்பளவு ்தண்ணீரில் நின்று, உ்லகபாசம் 
முழுவர்தயும் கரள்ந்தாரகள். அ்ந்தப் பா்லப்பருவத்தில் 
அன்னவர து�வ�ம் கமறபகாள்ளுவர்தயும் அதிலும் 
க்லாகாச்சாரயாரகளால் உபக்தசம் பபறுவர்தயும் காை, 
மககள் கபாட்டியிட்டுகபகாண்டு முன்வ்ந்தனர.  பின்னர 
ஸவாமிகள், ஸ்ரீ விஸகவஸவைர சன்னதியில் ்தம் சிஷயருககு 
மஹாவாகயத்ர்த உபக்தசித்்தருளினாரகள். அப்பபாழுது 
்தம் சிஷயருககு காோய வஸதிைத்ர்தயும் அளித்்தாரகள்.

இ்ந்த ரவபவஙகள் முடிவு பபற�வுடன் சிஷயர பின்ப்தாடை, 
கால்நரடயாக மடத்தின் எல்்லா விருதுகளுடனும், கமள 
வாத்யஙகளுடனும் லிஙகப்ரபயர ப்தரு வழியாக, பபரிய 
காஞ்சிபுைம் கஙரகபகாண்டான் மண்டபத்திறகு எதிரில் உள்ள 
்தமது மடத்ர்த அவரகள் பகல் 12 மணிககு அரட்ந்தாரகள். 
அப்பபாழுது மடத்திறகு உள்ளும் பவளியிலும் சுமார 
பதினாயிைம் ெனஙகளுககு கமல் கூடியிரு்ந்தனர.  அன்று 
இரு மகான்கரளயும் ஒருஙகக ்தரிசித்்தவரகள் எல்்லாம் 
மனமுருகி நின்�னர. இக காட்சிரய கண்டவரககள மிகவும் 
பாககியசாலிகள்.ஸவாமிகள் ஸ்ரீ ச்நதிைபமௌலீஸவைர 
சன்னதிரய அரட்ந்ததும், ்தம் சிஷயருககு ஒரு ருத்ைாக்ஷ 
மார்லரயயும், ஒரு ஸபடிக மார்லரயயும், திருப்பதி 
க்தவஸ்தானத்தில் ்தமககு மரியார்தயாக அளித்்த பபரிய 
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பீ்தாம்பைம் ஒன்ர�யும் அனுகிைஹத்துடன் அளித்்தாரகள்.
அன்ர�ய நித்ய பூரெ மார்ல சுமார மூன்று மணிககு 
நிர�வுற�து. அ்தறகுப் பின்னர சுமார நான்கு மணிமு்தல் 
ஸவாமிகள் அன்று பவளியூரிலிரு்நது வ்ந்த சிஷயரகளுககு 
விபூதி, அக்ஷர்த, குஙகுமம் ப்ைசா்தஙகரள பகாடுககத் 
ப்தாடஙகினாரகள். யாவருககும் பிைசா்தம் பகாடுத்து முடிய 
இைவு 3 மணி ஆயிறறு என்�ால் அன்று ஸவாமிகரளத் 
்தரிசிகக வ்ந்தவரகள் எவவளவு இருககும் என்பர்த 
வாசகரககள ஒருவாறு யூகிகக்லாம்.

***

உபக்தசம் அளித்்த்தறகு மு்தல் நாள் ஸவாமிகள் சின்ன 
காஞ்சிபுைத்தில் ்தமது மடத்தின் பூரெரய முடித்துக பகாண்டு 
அஙகு கூடியிரு்ந்த ஆயிைக கைககான பக்தரகளுககு, 
மடத்திறகும் சிஷயரகளுககு இருகக கவண்டிய ப்தாடரரப 
பறறி சி்ல உபக்தச பமாழிகரள அருளினாரகள். அவவுபக்தச 
பமாழிகளின் சுருககம் பின்வருமாறு:-

(இப்கபாது, இககா்லத்தில் மடத்தின் பக்தரகள் என்று 
பசால்லிகபகாள்ளும் நாம் உண்ரமயிக்லகய பக்தரகளாகத் 
்தான் இருககிக�ாமா? என்பர்த நாகம சுய பரிகசா்தரனககு 
உட்படுத்திக பகாண்டு சி்நதிகக கவண்டிய விேயம்)

எதிரகா்லத்தில் இ்ந்தப் பீடத்ர்த அ்லஙகரிககத் ்தகக 
ஒரு ஸவாமிகளுககு, புதி்தாக ஆஸைமம் வைஙக 
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ஏறபாடுகள் பசய்து வரும் இச்சமயத்தில் உஙகளுககும் 
சி்ல விேயஙகரள பசால்்ல விரும்புகிக�ன். ்தறகா்லம் 
இரு்நது வரும் நிர்லயில் மடத்தின் காரயஙகரள பசவவகன 
நடத்தி வருவ்தறகு மடத்தின் பசாத்தில் இரு்நது கிரடககும் 
வருமானம் கபாதுமான்தாக இல்ர்ல. வருமானத்திறகு 
கமல் கிட்டத்்தட்ட பச்லவு ஐ்நது மடஙகாக ஏறபடுகி�து. 
சுவாமி பூரெ மறறும் ம்தப் பிைச்சாைம் பறறிய முககியமான 
பச்லவுகள்்தாம் மடத்தில் பசய்யப்படுகின்�ன. மடத்தின் 
வருவாரயக பகாண்டு மாத்திைம் இரவகரள பசய்யப் 
கபாதுமான்தாக இல்ர்ல. புதி்தாக ஸவாமிகரள நியமனம் 
பசய்வது மாத்திைம் கபா்தாது. மடத்தின் காரியஙகளும் 
சரிவைநட்நதுவை வசதிகள் பசய்ய கவண்டும். சா்தாைைமாக 
நான் இவவிேயத்ர்தப் பறறி உஙகள் முன் கபசியிருகககவ 
மாட்கடன். ஆனால், இப்பபாழுது ஸவாமிகபளாருவருககு 
உபக்தசம் பசய்யப் கபாவ்தால் இவவிேயத்ர்த நான் 
இப்பபாழுது உஙகள் முன்னிர்லயில் அவசியமாக 
ப்தரிவிகக கவண்டுபமன எனககு க்தான்றுகி�து. இஙகு 
கூடியிருககும் நீஙகளும், மறறும் பவளியிடஙகளில் உள்ள 
பக்தரகளும் மடத்தின் விேயத்தில் ஆழ்்ந்த அபிமானம் 
ரவகக கவண்டும். ஒவபவாரு சிஷயரும் ்தம் குடும்பத்ர்தக 
கவனிப்பதுடன் மடத்ர்தயும் ்தம் குடும்பம் கபா்லகவ 
பாவித்து, அவைவரகள் சகதிககு ்தககவாறு, மடத்திறகு 
திைவிய சகாயம் பசய்வது என தீரமானம் பசய்து பகாள்ள 
கவண்டும். இககா்லத்தில் குடும்ப சம்ைக்ஷைகம ப்லருககு 
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சிைமமாக இருகக்லாம்.ஆயினும், மடத்திறகு சிறி்தளவாவது 
அபகரிகக கவண்டும் என்� எண்ைம் பகாள்ள கவண்டும்.

மடத்திறகு திைவிய சகாயம் பசய்வதுடன், சரீைத்தினாலும் 
கசரவ பசய்ய நீஙகள் முன்வை கவண்டும். மடத்தின் 
ரகஙகரயத்ர்த நடத்துவதில் இப்பபாழுது ப்லர 
சம்பளம் எதுவும் எதிரபாைாது இஙகு காரியஙகரள 
கவனித்து வருகி�ாரகள். அவரகளில் சி்லர ்தன் சாப்பாடு 
மு்தலியவறறிறகுக கூட ்தஙகள் பைத்ர்தகய பச்லவிட்டுக 
பகாண்டு மடத்திக்லகய ்தஙகி ரகஙகரயஙகரள பசய்து 
வருகின்�னர. அவவி்தம் எல்க்லாரும் எககா்லத்திலும் 
பசய்ய முடியா விட்டாலும் வருேத்தில் சி்ல குறிப்பிட்ட 
கா்லத்திறகாவது இஙகு வ்நதிரு்நது அம்மாதிரிச் 
கசரவகரள பசய்ய உஙகளில் ப்லர முன் வை்லாம். 
மடத்திறகுப் பைம் பகாடுப்பர்த விட இவவி்த 
ரகஙகரயகம மிகவும் விகசேமாகும். ரகஙகரயத்தில் 
ஈடுபட விரும்புகவார முககியமான பிைாமை 
்தரமத்ர்த பசய்யக கூடியவரகளாக இருகக கவண்டும். 
ச்நதியாவ்ந்தனாதி நித்தியா கரமாநுஷடானஙகரளயாவது 
பசய்து பகாண்டு, சரீை சுத்தியுடனும், மனச் சுத்தியுடனும் 
அவரகளிருகக கவண்டும். ்தறகா்லம் பிைாமைரகளிரடகய 
கரமாநுஷடானஙகள் மிகக குர�்நது வரும் ரீதிரயப் 
பாரத்்தால் மடத்தின் ரகஙகரயஙகரள பசய்யக கூட நித்தியா 
கரமாநுஷடானம், சிரக, புண்டைம் மு்தலிய சின்னஙகள் 
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உள்ளவரகள் பிறகா்லத்தில் எஙகு கிரடககாமற கபாய் 
விடுவாரககளாபவன்று அஞ்ச கவண்டி இருககி�து. அ்தறகு 
நீஙகள் இடம் பகாடுகக்லாகாது. ஆககவ, ம்தாநுஷடானத்தில் 
நம்பிகரக ரவத்து அர்த பின்பறறுவதுடன், மடத்தின் 
காரயஙகரள நடத்தி வருவதிலும் நீஙகள் எல்க்லாரும் 
சிைத்ர்த உள்ளவரகளாக இருகக கவண்டும். குடும்பத்தில் 
ஒருவைாவது மடத்தின் காரியஙகளில் ஈடுபட கவண்டும்.ஸ்ரீ 
த்ரிப்புைசு்ந்தரி சகம்த ஸ்ரீ ச்நதிைபமௌலீஸவை ஸவாமியின் 
அனுககிைஹம் உஙகளுககு எககா்லத்திலும் ஏறபடும்".

போரத - சீன யுததம் - ஜேற்றிக்�ோன வரடிவ்யோ ஜசய்தி:

1962-ல் நவம்பர மா்தம் ஆச்சாரயரகள் இரளயாத்்தஙகுடியில் 
விெயம் பசய்திரு்ந்த சமயம். ரசனா க்தசம் நமது நாட்டின் 
கமல் ப்தாடுத்்த சண்ரடயில் நாம் பவறறி பப�, மககள் 
சரககாருககுத் ்தஙகம் அளித்து உ்தவ கவண்டுபமன்று 
அறிகரக விட்டாரகள். அது சமயம் ஆச்சாரயரகள் 
அகி்ல இ்நதிய கைடிகயா மூ்லம் விடுத்்த பசய்தியாவது: 
நம்நாட்டு மககளுககு ஆபத்து கநரும் பபாழுது எல்்லாம் 
நம்ரம ைக்ஷித்து வரும் பைாசகதி, பாை்தத்தின் ஒவபவாரு 
பிைா்நதியத்திலும் பவவகவறு உருவமாக எழு்நது அருளி 
இருககி�ாள். மஹாைாஷட்ரியம் - துளொ பவானி; காஷமீைம் 
- ஷீை பவானி; பாஞ்சா்லம் - ஜவா்லாமுகி; கூரெைம் - 
அம்பாஜி; உத்்தைபிைக்தசம் - வி்நதிய வாஸினி; வஙகம் - 
காளி; அஸ�ாம் - காமாகயா; கரநாடகம்-சாமுண்டி; ககைளம் 
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- பகவதி; ்தமிழ்நாடு - காமாக்ஷி; இவவாறு அம்பிரக 
ப்ல பபயரகளுடனும், உருவஙகளுடனும் ஆஙகாஙகு 
அமர்நது குை்நர்தகளாகிய நம்ரமக காப்பாறறி வருகி�ாள். 
அம்பாளின் பபயர கஹமாவதி என்றும் உபநிேத்தில் 
பசால்்லப்பட்டிருககி�து. ரஹமம் என்பது ்தஙகத்திறகுப் 
பபயர. நாம் நமது பென்ம பூமிரய ைக்ஷிப்ப்தறகாக நமககு 
கிரடககக கூடிய ்தஙகத்ர்த க்தசத்திறகாக அரப்பைம் 
பசய்து வருகிக�ாம். ஒவகவார ஊரிலும், கிைாமத்திலும் 
எழு்ந்தருளி இருககும் அம்பிரகயின் திருவடிகளில் ஒரு 
எள் அளவாவது ்தஙகத்தினால் அரம்ந்த ஒரு புஷபத்ர்த 
அரப்பைம் பசய்து, அ்தன் பின் க்தசத்துககாக அரப்பைம் 
பசய்கவாமானால் நமது நாட்டுககு பவகு சீககிைத்தில் விெய 
்லட்சுமி எதிரபகாண்டு வருவாள். (இப்படி பசால்லிகபகாண்கட 
கபாய் இறுதியாக) ஹ்ரு்தயத்தில் ஈஸவை பகதியும், ரகயில் 
சத்ருககரள சிக்ஷிககும் படியான அஸதிைமும் (வில்லும்) 
இரு்நது நம் நாடு எப்பபாழுதும் பவறறி, ஐஸவரயம், நல்்ல 
நீதி முர� இரவகளுடன் விளஙக பாடுபட கவண்டும். 
அம்பிரகயின் கிருரபயினால் பவகு விரைவில் பெயம் 
உண்டாகி உ்லகம் முழுவதும் கக்ஷமமாக வாைகவண்டும்.

“�மை விெயககாடி �ா்தகான்ந்த்தாடி பைமசிவ தூடி பாதுகாம் 
காமககாடி” - மூக பஞ்சசதி 

�மைம் என்�ால் யுத்்தம். யுத்்தத்தின் பவறறி முடிவு்தான் 
ககாடி. ஆரகயால் விெயககாடி என்று அம்பாரள 
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வரணிககி�ார ஊரமக கவி. மஹா ்லக்ஷமியின் 
மூரத்்தஙகளில் எட்டு மூரத்திகள் (அஷட ்லட்சுமிகள்) உண்டு. 
அரவகளில் விெய ்லட்சுமி ஒன்று.அ்ந்த அம்பிரகயின் 
கிருரப நமககு பூைைமாக இருப்ப்தால் விெய்லக்ஷமி நமது 
பென்ம பூமிககு பவகு சீககிைமாக வருவாள்.அவரளக 
கீகை கண்ட எட்டு வி்தமான மஙகள திைவியஙகளுடன் 
கூடிய பூரை கும்பத்துடன் வைகவறகபாமாக.

1. அகஙகாைம் இன்ரம

2. ஒறறுரமகயாடு கசர்ந்த முயறசி

3. தியாக புத்தி

4. பரகவரகள் இடத்திலும் த்கவேம் இல்்லாமல் இருத்்தல்

5. எல்்லா உ்லகமும் கக்ஷமமாக இருகக கவண்டும் என்�  
பிைாரத்்தரன

6. பபாய்ரம வி்லககல்

7. ஒகை ்தர்லரமயில் எல்்லாக காரியஙகரளயும் பசய்்தல்

8. நன்னடத்ர்த

இரவ்தாம் மஙகள திைவியஙகளாக பாவிககப்படுகின்�ன.

(இ்ந்த இடத்தில் ஒன்ர� ப்தரிவித்துகபகாள்ள விரும்புகிக�ன்)

அன்று, மஹாபபரியவா கா்லத்தில் கண்ணுககு ப்தரி்ந்த 
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எதிரிகயாடு யுத்்தம். ஆனால் கட்ந்த இைண்டரை 
ஆண்டுகளாக கண்ணுககு ப்தரியா்த எதிரியான பகாைானா 
என்� அைகககனாடு யுத்்தம் பசய்து வருகிக�ாம். இது 
ஆைம்பம் ஆவ்தறகு முன்கப, நமது ஸ்ரீ பா்லா பபரியவா 
அவரகள், வருஙகா்லம் நாட்டுககும், நாட்டுமககளுககும், 
அவவளவு நல்்ல்தாக இருககாது, பீரட, கநாய், பயம் 
என்பன எஙகும் பைவ்லாக காைப்பட வாய்ப்புகள் உள்ள்தாக 
கொதிடவல்லுனரகளும், சாஸதிைம் அறி்ந்தவரகளும் 
பசால்கி�ாரகள். எனகவ மனி்த முயறசிகயாடு ப்தய்வ 
ப்லமும் அதிகமாய் க்தரவப்படுகி�து. எனகவ ஆஙகாஙகக 
கவ்த பாைாயைஙகளும், ருத்ை பெபம், அபிகேகம் 
வழிபாடுகள் நடகக கவண்டும். க்தவி பாைமாக, க்தவி 
மஹாத்மீயம், துரககா சப்்த ஸக்லாகி மறறும் ்லலி்தா சகஸை 
நாம பாைாயைஙகள் அதிக அளவில் நடத்்தப்பட உத்்தைவு 
இட்டாரகள். அ்தன்படிகய நாட்டின் ப்ல பாகஙகளிலும் 
இரவகள் நரடபபற�ன, நரடபபறறும் வருகின்�ன. 
அ்தன் ப்தாடரச்சியாகத்்தான், சகதிககு பீடஙகளில் ஒன்�ான 
கவுஹாத்தியில் (அஸ�ாம் மாநி்லம்) 10/3/2022 மு்தல் 18/3/2022 
வரை க்தவி பாகவ்த பாைாயைம், மார்ல க்தவி மஹாத்ம்யம் 
பிைவசனம், கமலும் ்லலி்தா சகஸைநாமம், விஷணு 
சஹாஸைனாமம் பாைாயைம், தினமும் சுகாசினி பூரெ, 
கன்யா பூரெ நரடபபறுகி�து. அஸ�ாம் கவுகாத்தியில் 
நமது புது பபரியவா அவரகள் ஏறகனகவ அஙகக “பா்லாஜி 
ம்நதிர” அர்த ஒட்டி ஒரு பபரிய ஆடிட்கடாரியம், யாத்ரி 
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நிவாஸ மு்தலியரவகரள கட்டி ரவத்துள்ளார. அஙகு்தான் 
கசஙகாலிபுைம் பிைம்மஸ்ரீ ்தாகமா்தை தீக்ஷி்தர அவரகள் 
்தர்லரமயில் ஒன்பது நாட்கள் நரடபபறறு கரடசியாக 
"ஸ்ரீ ைாெைாகெஸவரி பட்டாபிகேகம்" நடகக இருககி�து. 
இரவ எல்்லாகம நமது ஸ்ரீ பா்ல பபரியவா அவரகளின் 
ஆகஞ்ரசபடிகய நடககி�து. அன்று மஹாபபரியவா 
பசய்்தர்த, இன்று நம் பா்ல பபரியவா அவரகள் பசய்து 
வருகி�ார. இப்படி க்லாக கக்ஷமம் ஒன்ர�கய குறிகககாளாய் 
பகாண்டு பசயல்படும் நமது ஸ்ரீ மடத்து பபரியவரகளுககு 
நாம் என்ன ரகம்மாறு பசய்ய முடியும்? என்பர்த நாம் 
நிரனத்து பாரத்து நம்மால் முடி்ந்த விேயஙகரள நாம் 
மனப்பூரவமாக பசய்யணும் என்பக்த ஆரச.

ஜெ�த குரு ஸ்ரீ ஜெவ்யந்திர சரஸேதி ஸேோமி�ளின் 
போரத வதச விெ்ய ்யோததிரர:

சுமார 16-ஆண்டுகள் குருநா்தருடன் ்தஙகி இரு்ந்த 
காைைத்தினால், ஸ்ரீ பெகய்நதிை சைஸவதி ஸவாமிகரளயும், 
ஸ்ரீ பபரியவரகரளயும் ஒருஙகக ்தரிசிககும் பாகயம் 
சிஷயரகளுககு கிரடத்து வ்ந்தது. 1970-ஆம் ஆண்டின் 
நடுவில், ஸ்ரீ பபரியவரகளின் அனுமதியின் கபரில், 
பெகத்குரு ஸ்ரீ பெகய்நதிை சைஸவதி ஸவாமிகள் ்தனிரமயில் 
யாத்திரைரய கமறபகாண்டார. ஒன்பது ஆண்டுகளாக 
அவர கமறபகாண்ட இ்ந்தபா்த யாத்திரை கன்யாகுமாரி 
மு்தல் ஹிமாச்ச்லம் வரை (கநபாளம் உட்பட) பைவியுள்ளது. 
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இதில்,

1. ்தமிழ்நாடு

2. ஆ்நதிை பிைக்தசம்

3. கரநாடகம்

4. ககைளம்

5. மகாைாஷடிைம்

6. மத்திய பிைக்தசம் 

7. ைாெஸ்தான் 

8. ஹரியானா

9. உத்திைபிைக்தசம்

10. பீஹார

11. கநபாளம்

12. கமறகு வஙகாளம்

13. ஒரிசா

ஆகியரவ அடஙகும். ஆஙகாஙகு திவய கேத்ைஙகரள 
்தரிசித்தும், புண்ய நதிகளில் நீைாடியும் வ்நதுள்ளாரகள். 
அவரகள் ்தஙகும் இடஙகளில் எல்்லாம் பல்்லாயிை 
மககள், அவரகளின் ஸ்ரீ ச்நதிைபமௌலீஸவை சுவாமி, 
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திரிபுைசு்ந்தரி அம்பாளின் நித்திய பூரெரய ்தரிசித்தும், 
தீரத்்த ப்ைசா்தத்திறகாக காத்து இரு்நதும், அவரின் உபக்தச 
பமாழிகரளக ககட்டும் அகமகிழ்்நது வருகின்�னர. அவரகள் 
விெயம் பசய்்த சி்ல முககிய இடஙகளில் புதி்தாக கவ்த 
பாடசார்லகரளயும், சாஸதிை பாட சார்லகரளயும் நிறுவி 
உள்ளாரகள்.கமலும் ப்ல நூ்தன ஆ்லயஙகரள பிைதிஷரட 
பசய்தும், பரைய ஆ்லயஙகளுககு ஜீரகைாத்்தாைை 
(திருப்பணி) கும்பாபிகேகஙகரள நடத்தியும் வ்நதுள்ளாரகள். 
்தமிழ்நாட்டில் 500-ககு கமறபட்ட இ்நது சமய மன்�ஙகரள 
நிறுவி உள்ளாரகள். ஆஙகாஙகு கவ்த சாஸதிை பண்டி்தரகளின் 
சரபரயக கூட்டி, பண்டி்தரகளின் தி�ரமககு ்தககவாறு, 
சம்மானஙகள், சால்ரவகரள அளித்து, பகௌைவித்தும் 
வருகி�ாரகள்.இ்ந்த விெய யாத்திரை பறறிய விவைஙகரள 
சுருககமாகக காண்கபாம்.

மு்த்லாவது யாத்திரை: இ்ந்த யாத்திரையில், 21/6/70-
அன்று சி்தம்பைம் ஸ்ரீ நடைாெப் பபருமானுககு 596-கிைாம் 
எரடஉள்ள நவைத்தினஙகளால் பசய்யப்பட்ட குஞ்சி்த 
பா்தத்ர்த சமரப்பைம் பசய்்தாரகள். இ்ந்த குஞ்சி்த பா்தத்தில் 
534-ரவைகக கறகளும், 390-பச்ரச கறகளும், 27-மைக்த 
கறகளும் அடஙகி உள்ளன. இ்தன் மதிப்பு சுமார மூன்று 
்லக்ஷ ரூபாய். 5/7/70 அன்று ஸ்ரீ அகி்லாண்கடஸவரி சகம்த 
ஸ்ரீ ெம்புநா்த சுவாமி ஆ்லய கும்பாபிகேகத்ர்த நடத்தி 
ரவத்்தாரகல்ள்.
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இைண்டாவது யாத்திரை: காஞ்சிபுைத்தில் இரு்நது, கச்லம், 
ககாயம்புத்தூர, பா்லககாடு மாரகமாக, 21/4/1971-இல் கா்லடிககு 
விெயம் பசய்து, ஸ்ரீ ஆதி சஙகைர ஆ்லய ்தரசனம் 
பசய்து பகாண்டாரகள். பின்னர ஸ்ரீ குருவாயூர ஆ்லய 
திருப்பணிககு, 2/5/71 அன்று அடிககல் நாட்டி, திருப்பணிரய 
ப்தாடஙகி ரவத்்தாரகள். திருச்சுறறில் ஸ்ரீ சஙகை பெய்நதி 
மகஹாத்�வத்ர்த நடத்தித்தினாரகள்.

மூன்�ாவது யாத்திரை: 7/9/71-ஆம் க்ததி காஞ்சியில் இரு்நது 
பு�ப்பட்டு சித்தூர, பபஙகளூர, ரமசூர மாரககமாக 14/11/71 
அன்று குடகு நாட்டில் உள்ள ்தர்லகாகவரிரய (காகவரியின் 
உறபத்தி ஸ்தானம்) அரட்நது அஙகு காகவரி புண்ய 
நதியில் து்லா ஸநானம் பசய்்தாரகள். அவவிடமிரு்நது 
்தரமசா்லா, மஙகளூர, உடுப்பி, ககாழிகககாடு, திருச்சுறறு, 
குருவாயூர மாரககமாகத் திருவன்ந்தபுைத்ர்த அரட்ந்தாரகள்.  
திருவன்ந்தபுைத்தில் ஸ்ரீ சஙகை மடத்திறகு அடிககல் 
நாட்டினார. 21/4/72-ல் கன்யாகுமாரியில் அம்பிரக ்தரசனம் 
பசய்து பகாண்டாரகள். பின்னர திருபநல்கவலி, மதுரை 
மாரகமாக, இரளயாத்்தஙகுடி வ்நது ஸ்ரீ பைகமஷடி 
குருஸவாமிகளின் அதிஷடானத்ர்த 16/6/72-ல் ்தரசனம் 
பசய்து பகாண்டாரகள். புதுகககாட்ரட, ்தஞ்சாவூர, 
கும்பககாைம் மாரகமாக சி்தம்பை கக்ஷத்ைத்ர்த அரட்நது, 
ஸ்ரீ நடைாெ பபருமானுககு 11/7/72-அன்று ரவைத்தினால் 
பசய்யப்பட்ட அபாய ஹஸ்தம் ஒன்ர� சமரப்பைம் 
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பசய்்தாரகள். 26/7/72-அன்று ஸ்ரீ பபரியவரகளுடன் வியாச 
பூரெரயக காஞ்சிபுைம் சிவாஸ்தானத்தில் நடத்தினாரகள்.

நான்காவது யாத்திரை: இ்ந்த யாத்திரை ஸவாமிகள் 
கமறபகாண்ட யாத்திரைகளில் மிகவும் முககியமான்தாகும். 
ஸ்ரீ பபரியவரகளின் ஆசியுடன் வச்ந்த பஞ்சமி அன்று 
(8/2/1973) யாத்திரைரய ப்தாடஙகினாரகள்.இது ப்தரீ, காசி, 
கநபாள யாத்திரை ஆகும். யாத்திரைரய ப்தாடஙகுமுன் ஸ்ரீ 
ஸவாமிகள், 17-ம் க்ததி திருமர்லயில் ஸ்ரீ பவஙககடசரை 
்தரிசித்துக பகாண்டு, சி க்நதிைாபாத், ரஹ்தைாபாத், நாகபூர, 
நைசிஙகப்பூர, ொன்சி, குவாலியர, ஆகைா, மதுைா, கடால்பூர, 
மாரககமாய் கம மா்தம் 30-ஆம் க்ததி படல்லி மாநகரை 
அரட்ந்தாரகள். 7/6/1993-ல் படல்லியில் ஸ்ரீ உத்்தை 
சுவாமிமர்ல ஆ்லயத்தின் ஸ்ரீ சுவாமிநா்த ஸவாமியின் 
ப்ைதிஷட்ரடரயயும் மஹாகும்பாபிகேகத்ர்தயும் 
பல்்லாயிை மககள் ்தரிசிகக நடத்தி ரவத்்தாரகள். ெூன் மா்தம் 
27-ஆம் க்ததி குருகேத்ைத்திறகு விெயம் பசய்்தாரகள். 9/7/93 
ஹரித்வார கக்ஷத்ைம் விெயம்.15/7/73-அன்று ரிஷிககசத்தில் 
வியாசபூரெ, சாதுரமாஸய சஙகல்பம் 12/9/1973-அன்று 
பூரத்தி. 24/9/73-அன்று பத்ரிநாத் கக்ஷத்ை ்தரிசனம். அர்த 
அடுத்து பாண்டுககஸவைத்தில் நவைாத்ரி பூரெரய முடித்துக 
பகாண்டு 17/10/73-அன்று ரிஷிககசத்ர்த அரட்ந்தாரகள். 
நவம்பர மா்தம் 22-க்ததி ்லககனாவுககும், டிசம்பர 12-க்ததி 
கான்பூருககும் விெயம் பசய்்தாரகள். 30, 31-க்ததிகளில் 
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அகயாத்தியில் ்தஙகினாரகள்.1974-ஆம் வருேம் ெனவரி 
மா்தம் 8-ஆம் க்ததி மு்தல் 17-ஆம் க்ததி வரை அ்லகாபாத்தில் 
திரிகவணி சஙகம ஸநானம்; சஙகைா்நதி பண்டிரகரய இ்ந்த 
கேத்ைத்தில் பகாண்டாடினாரகள். ெனவரி 22 மு்தல் மாரச் 
10-க்ததி முடிய காசி (வாைைாசி) ெனவரி 28-ஆம் க்ததி 
ஹனுமான் கட்டில் ஸ்ரீ காமககாடீஸவைர ஆ்லய பிைதிஷரட, 
கும்பாபிகேகம். காசியில் உள்ள சுமார 200 சாஸத்திை 
பண்டி்தரகரளயும், அ்ந்த்ந்த சாஸதிைஙகளில் க்தரச்சி 
பபற�வரகரள ்தனித்்தனிகய அரைத்து சரப கூட்டி, 
அவரகள் யாவருககும் ்தககவாறு சன்மானம் பசய்்தாரகள். 
சுமார ஒரு மா்தம் நரடபபற� இ்ந்த சரபயில், காசி 
மஹாைாொவும், மகஹாபாத்யாய ைாகெஸவரி சாஸதிரிகளும் 
க்ல்நது பகாண்டாரகள்.மாரச் மா்தம் 24 மு்தல் 31-ஆம் 
க்ததி முடிய பாட்னா சமீபம் அன்ந்தபூரில் வச்ந்த நவைாத்ரி 
நரடபபற�து. ஏப்ைல் மா்தம் 1-ஆம் க்ததி மு்தல் 13-ஆம் 
க்ததி முடிய முகாம் பாட்னா. 18-ஆம் க்ததி கயாவுககு 
விெயம்.

ஸ்ரீ ஆச்சாரியரகள் கநபாள மன்னைது அரைப்ரப ஏறறுக 
பகாண்டு 25/4/1974 அன்று ைகசா வில் இரு்நது பு�ப்பட்டு, 
அம்க்ல கஞ்ச், காலிஸ்தான், பாலுங, கனிககஹா்லா, ்தான்காட், 
மாரகமாக கம மா்தம் 4-ஆம் க்ததி கநபாள ்தர்லநகைான 
காட்மண்டுரவ அரட்ந்தாரகள்.கநபாள அைசாஙகம் ஸ்ரீ மட 
பரிவாைஙகரள எவவி்த சிைமமும் இன்றி அரைத்துச் பசல்்ல 
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சரககார வாகனஙகரள ஏறபாடு பசய்திரு்ந்தாரகள்.கமலும், 
ைாணுவ, கபாலீஸ ப்நக்தாபஸதும் அளித்து இரு்ந்தாரகள். 
4/5/74-அன்று ஸ்ரீ ஆச்சரயாரகள் ஸ்ரீ பசுபதி நா்தரை ்தரிசனம் 
பசய்து பகாண்டாரகள். கநபாள மன்னரும், மஹாைாணியும், 
ஸ்ரீ ஸவாமிகள் ்தஙகி இரு்ந்த இடத்திறகு வ்நது அவரகள் 
நடத்தும் ஸ்ரீ ச்நதிைபமௌலீஸவைர பூரெரய ்தரிசித்துக 
பகாண்டு, பா்த பூரெ பசய்்தாரகள். பின்னர ஸ்ரீ ஸவாமிகரள 
அைண்மரனககு விெயம் பசய்யும்படி பிைாரத்தித்்தாரகள்.
அைண்மரனயில் மன்னர ஸ்ரீ சுவாமிகளுடன் ஒரு மணி 
கநைம் ்தனிரமயில் உரையாடினாரகள். கவ்த பயிறசிககு 
ஊககம் அளிப்ப்தறகாக கநபாள சரககாைால் ஒரு கவ்த 
பாடசார்ல இைாகமஸவைத்திலும், ஸ்ரீ காமககாடி பீடத்தின் 
சாரபாக காட்மாண்டுவில் ஓர கவ்த பாடசார்லயும் 
நிறுவுவப்தன்று தீரமானிககப்பட்டு நட்நதுவருகி�து. 10-
ஆம் க்ததி வரை காட்மாண்டுவில் ்தஙகி, பி�கு அஙகிரு்நது 
கிளம்பி 24-ஆம் க்ததி மு�ாபரபூரை அரட்ந்தாரகள்.

1974-ெூன் மா்தம் 12-ஆம் க்ததி ரவத்யநா்த கேத்ைத்தில் 
ஜகயாதிரலிஙக ்தரசனம் பசய்து பகாண்டாரகள். ெூர்ல 
2-ொம்பேட்பூர விெயம். 4-ஆம் க்ததி வியாச பூரெ. 
1/10/1974 முடிய சாதுர மாச விை்தம், ொம்பேட்பூரில் 
நரடபபற�து. ொம்பேட்ப்பூரில் ஆருத்ைா மஹாயஞ்சமும் 
சா்நதி கஹாமமும் ப்தன்னாட்டில் இரு்நது வைவரைககப்பட்ட 
கவ்த வித்துககரளக பகாண்டு நரடபபற�து. 16/10/1974 



2525

ஜெயம் கண்ட ஜெயயந்திரர்

மு்தல் 24/10/1974 முடிய கல்கத்்தாவில் நவைாத்ரி மகஹாத்சவம். 
4/11/1974-அன்று கல்கத்்தா நகரில் இரு்நது பு�ப்பட்டு 
கமறகு வஙகாளம், ஒரிசா ைாஜயஙகளில் ப்ல இடஙகளில் 
்தஙகி, 28/11/1974 மு்தல் 7/12/1974 முடிய பூரியில் முகாம் 
பசய்து பகாண்டு, ஸ்ரீ பெக்நநா்தரை ்தரிசனம் பசய்து 
பகாண்டாரகள். அவவிடம் பாை்த நாட்டிலுள்ள எல்்லா 
ம்தஙகரளயும் சார்ந்த சரவ ம்த மாநாடு ஒன்ர� மு்தன் 
முர�யாக நடத்தினாரகள். இ்ந்த மாநாட்டில் பூரி ஸ்ரீ 
சஙகைாச்சாரயாரகளும் மற� சன்யாசிகளும் க்ல்நது 
பகாண்டாரகள். அ்ந்த கேத்ைத்தில் கட்டியிருககும் ஸ்ரீ 
காமககாடி ஸ்ரீ சஙகை மடத்ர்த பாரரவயிட்டாரகள். இதில் 
ஸ்ரீ ஆதி சஙகைர சிஷயரகளுடன் கூடிய மூரத்திகரளத் 
்தவிை, ஸ்ரீ பெயக்தவர பத்மாவதி இவரகளின் சின்னஙகளும் 
ரவககப்பட்டிருககின்�ன.

1975-ெனவரி 2-ஆம் க்ததி மு்தல் 7-ஆம் க்ததி முடிய 
முகாம் விசாகப்பட்டினம், பின்னர ைாெமகஹ்நதிைபுைம், 
ஏலூரு மாரககமாக விெயவாடாவிறகு, பிப்ைவரி 10-ஆம் 
க்ததி விெயமானாரகள். அவவிடம் அரச்சகரகள் மாநாடு 
நரடபபற�து.பின்னர குண்டூர, ஓஙககால், பநல்லூர 
மாரககம். 31/3/1975-ல் காளஹஸதிரய அரட்நது க்தவா்லய 
்தரசனம் பசய்து பகாண்டாரகள். ஏப்ைல் 2, 3, 4-க்ததிகளில் 
திருமர்லயில் பவஙககடசர ்தரசனம். 11/4/1975 அன்று ஸ்ரீ 
புது பபரியவரகள் கஙகா யாத்திரைரய முடித்துக பகாண்டு, 
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க்லரவ பிரு்ந்தாவனத்தில் ஸ்ரீ குருநா்தரை ்தரிசித்துக 
பகாண்டாரகள்.ஸ்ரீ பபரியவரகளின் ச்தாபிகேகத்ர்த ஒட்டி, 
காஞ்சிபுைத்தில் 5/5/1975-மு்தல் 16/5/1975 முடிய அதிருத்ை மகா 
யஞ்சமும், ஸ்ரீ சஹஸை சண்டி கஹாமமும் நரடபபற�ன. 
அப்பபாழுது ஸ்ரீ பபரியவரகள் க்லரவயிக்லகய ்தஙகி 
இரு்ந்தாரகள். கட தீரத்்தம் க்லரவககு எடுத்துச் பசன்று, 
ஸ்ரீ பபரியவரகளுககு அபிகேகம் நடத்்தப் பபற�து. 
23/7/1975-அன்று வியாச பூரெரய இரு பபரியவரகளும், 
க்லரவ பிரு்ந்தாவனத்திக்லகய நடத்தினாரகள். 20/9/1975-
அன்று விஸவரூப யாத்திரையாகக கிளம்பி காஞ்சிககு 
பசன்�ாரகள். 1975-டிசம்பர மா்த ப்தாடககத்தில் இரு்நது, 
1976- மாரச் மா்தம், 6-ஆம் க்ததி முடிய ஸ்ரீ ஸவாமிகள் 
பசன்ரன நகரிலும், சுறறுப்பு� ஊரகளிலும் ்தஙகி, ஆஙகாஙகு 
பக்தரகளுககு ்தரிசனம் அளித்து வ்ந்தாரகள். 1/6/1976 மு்தல் 
6/6/1976 முடிய பசன்ரன புைரசவாககம் ்தரம பிைகாஷ 
கல்யாை மண்டபத்தில், மிகப் பபரிய அளவில் உ்லக 
இ்நதுககள் மாநாடு ஒன்ர� நடத்தினாரகள்.

1976 ஏப்ைல் மா்தம் 5-ஆம் க்ததி காஞ்சியில், ஸ்ரீ காமாக்ஷி 
அம்பாள் ஆ்லய மஹா கும்பாபிகேகத்ர்த ஸ்ரீ ஸவாமிகள் 
நடத்தி ரவத்்தாரகள். அதுசமயம் க்லரவயில் ்தஙகி 
இரு்ந்த ஸ்ரீ பபரியவரகள் மறுநாள் காஞ்சிபுைத்திறகு வ்நது 
அம்பாரள ்தரசனம் பசய்து பகாண்டாரகள். 28/6/1976 
மு்தல் 30/6/1976 முடிய திருவண்ைாமர்ல ஆ்லயத்தில் 
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்லக்ஷ தீபம் ஏறறுவ்தறகு ஏறபாடு பசய்து, கநரிக்லகய தீப 
்தரசனம் பசய்து பகாண்டாரகள். 11/7/1976 அன்று சாதுர 
மாச சஙகல்பத்ர்த ஸ்ரீ பபரியவரகளுடன் காஞ்சிபுைத்தில் 
ஸ்ரீ காமாக்ஷி ககாவிலில் ஸ்ரீ ஆதிசஙகைர சன்னதியில் 
நடத்தினாரகள்.

ஐ்ந்தாவது விெய யாத்திரை: கசதுவில் ஸ்ரீ ைாமநா்தருககு 
சஹஸை க்லச கஙகாபிகேகம் கா்லடியில் ஸ்ரீ ஆதிசஙகை 
கீரத்திஸ்தம்பம் பிைதிஷரட. ஸ்ரீ ஸவாமிகள் ஐ்ந்தாவது 
யாத்திரையாகக காஞ்சியில் இரு்நது 26/10/1976-ஆம் க்ததி 
பு�ப்பட்டு, பசஙகல்பட்டு, ப்தன்னாறகாடு ஜில்்லா வழியாக 
நவம்பர 28, 29, 30 க்ததிகளில் சி்தம்பைத்தில் ்தஙகி ஸ்ரீ 
நடைாெர ்தரசனம் பசய்து பகாண்டாரகள். டிசம்பர 12 மு்தல் 
15 முடிய கும்பககாைம் விெயம். 1977 ெனவரி 14, 15, 16 
க்ததிகளில் திருவாரூரில் சஙகீ்த மும் முரத்திகளின் விைா, 
ஸ்ரீ ஸவாமிகளின் ச்நநிதியில் நரடபபற�து. இதில் கரநாடக 
சஙகீ்த வித்வான்கள் அகநகம் கபர க்ல்நது பகாண்டாரகள்.

10/2/1977 அன்று ைாகமஸவைம் ஸ்ரீ சஙகை மடத்தில் ஸ்ரீ 
கோடச ஸ்ரீ சுப்பிைமணிய சுவாமி விமான ப்ைதிஷட்ரடயும், 
அபிகேகமும் பசய்்தாரகள். 16/2/1977 சிவைாத்திரியன்று ஸ்ரீ 
ஸவாமிகள் ்தம் திருககைஙகளால் 1008 ்தாமிை க்லசஙகரளக 
பகாண்டு, ஸ்ரீ ைாமநா்தருககு கஙகாபிகேகம் பசய்்தாரகள். 
ைாகமஸவைத்தில் 16 நாட்கள் ஸ்ரீ ஸவாமிகள் ்தஙகியிரு்ந்தகபாது 
நூறறுக கைககான கவ்த பண்டி்தரகளுககு பரீரே 
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நடத்தி,   அவரகள் யாவருககும் ரூபாய் 200/- சம்பாவரன 
பசய்்தாரகள். கமலும் ்தமிழ்நாட்டில் யாகம் பசய்்த 
அகனிகஹாத்ரிகரள வைவரைத்து, அவரகளுகபகல்்லாம் 
விகசே சம்மானஙகரள அளித்்தாரகள். சகஸை கபாெனமும் 
நரடபபற�து. ைாகமஸவைத்தில் இரு்நது ஸ்ரீ ஆச்சாரயரகள் 
தூத்துககுடிககு விெயம் பசய்து, அஙகு ஏரைகளுககான 
இ்லவச ரவத்தியசார்ல, இ்நது சமய மன்�ம் இரவகரள 
துவககி ரவத்்தாரகள்.பி�கு திருச்பச்நதூர, திருபநல்கவலி, 
பாரளயஙககாட்ரட வழியாக, மாரச் மா்தம் 1-ஆம் க்ததி 
அரியநாயகிபுைம், கசர்ந்தாரகள். அஙகு 3 தினஙகள் ்தஙகிய 
சமயம், 121 வித்யாரத்திகரளக பகாண்டு, மஹாருத்ை 
பெப யக்ஞம் நட்ந்தது. இ்ந்த யக்ஞத்ர்த அவவூர ஆர.
சுப்பைாமன் குடும்பத்்தார நடத்தி ரவத்்தாரகள். பி�கு 
பசஙககாட்ரட வழியாக, சிவைாத்திரிககு திருககுற�ா்லம் 
விெயம் பசய்்தாரகள். சிவைாத்திரியன்று (9/3/1977) மஹா 
ருத்ை பெபம் திருபநல்கவலி ஜில்்லா ரித்விககுகளால் 
நரடபபற�து. பின், ப்தன்காசி, சு்ந்தைபாண்டியபுைம், 
சி்ந்தாமணி, ககாவில்பட்டி, ைாெபாரளயம் வழியாக 29/9/1977-
ல் மதுரை மாநகர கசர்ந்தாரகள்.

30/3/1977 மு்தல் 5/4/1977 முடிய மதுரை கா்நதி மியூசியத்தில் 
ஸ்ரீ ஸவாமிகள் முன்னிர்லயில் உ்லக சரவ ம்த மகாநாடு 
(CONFERENCE ON WORLD RELIGIONS, PHILOSOPHY AND 
CULTURE) நரடபபற�து.  ஆப்ரிகக உள்பட ப்ல நாடுகளில் 
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இரு்நது ஹி்நது, கிருஸதுவ, முஸலீம், புத்்த ம்தம் கபான்� 
எல்்லா ம்தத்தினரும், இதில் க்ல்நது பகாண்டாரகள். இ்ந்த 
மாநாட்ரட கநபாள மன்னர துவககி ரவத்்தார. இ்தறகாககவ 
காட்மாண்டுவில் இரு்நது ்தம் ைாணியுடன் மன்னர மதுரைககு 
விெயம் பசய்்தார.

20/5/1977 அன்று ஸ்ரீ ஸவாமிகள் ககாயம்புத்தூருககு விெயம் 
பசய்து, ஆர.எஸ.புைம் கமறகு கவஙகடசாமி கைாட்டில் ஸ்ரீ 
சஙகை வித்யா ம்நதிரில் நிரமாணிககப்பட்ட, ஸ்ரீ காமாக்ஷி 
அம்பாள் ஆ்லய பிைதிஷரட கும்பாபிகேகத்ர்த நடத்தி 
ரவத்்தாரகள்.

1/7/1977 அன்று வியாசபூரெ கச்லத்தில் நரடபபற�து. 
30/9/1977 முடிய சாதுர மாச விை்தத்ர்த ஸ்ரீ ஸவாமிகள் 
கச்லத்தில் நடத்தினாரகள். அது சமயம் க்தவா்லய சிறபிகளின் 
கண்காட்சி ஒன்ர�யும் நடத்தினாரகள். 

1978 ெனவரி மா்தம் 5-ஆம் க்ததி மு்தல் 9-ஆம் க்ததி வரை 
கரூர சமீபம் பநரூரில் ்தஙகி, ஸ்ரீ ச்தாசிவ ப்ைம்கம்நதிைரின் 
அதிஷடானத்ர்த ்தரிசனம் பசய்து பகாண்டாரகள். பநரூரில் 
பாடசார்ல ஒன்ர�யும் துவககி ரவத்்தாரகள். பின்னர 
18-மு்தல் 22-ஆம் க்ததி வரை சிறுமர்லககு விெயம் 
பசய்து, ஸ்ரீமடத்திறகு பசா்ந்தமான காமககாடி எஸகடட்ரட 
பாரரவயிட்டாைகள்.  

15/2/1978 அன்று தூத்துககுடி ஸபிக ப்தாழிறசார்லயில் 
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விநாயகர ஆ்லய ப்ைதிஷடரயயும், கும்பாபிகேகத்ர்தயும் 
நடத்தி ரவத்்தாரகள். 

17/2/1978 அன்று திருச்பச்நதூரில் ஸ்ரீ ேண்முகநா்தரை 
்தரிசனம் பசய்து பகாண்டாரகள்.

12/5/1978 அன்று கா்லடியில், சஙகை பெய்நதி மகஹாறசவப் 
பூரத்தி. ஸ்ரீ ஆதி சஙகை ஸமாைக கீரத்தி ஸ்தம்பம் பிைதிஷரட; 
அர்த அடுத்து நிரமாணிககப் பபற� சிவா்லயத்திறகு 
கும்பாபிகேகம். இ்ந்தக கீரத்தி ஸ்தம்பத்ர்த முன்ன்தாககவ 
பாை்த ைாஷட்ைபதி நீ்லம் சஞ்சீவ பைட்டி ப்லௌகீக முர�யில் 
தி�்நது ரவத்்தார. கா்லடி கேத்ைத்தில் நடகக இருககும் 
ஸ்ரீ சஙகை பெய்நதி உறசவத்ர்த முன்னிட்டும், 40-மீட்டர 
உயைமுள்ள ஸ்ரீ சஙகைர கீரத்தி ஸ்தம்பம் தி�ப்பு விைாவில் 
க்ல்நது பகாள்வ்தறகு காசியில் இரு்நது 108 ்தண்டி ச்நயாசிகள் 
ஆச்சாரயரகளால் வைவரைககப்பட்டாரகள். ஸ்ரீ சஙகை 
பெய்நதி அன்று மிகப்பபரிய ஊரவ்லம், அஙகமாலி 
என்� இடத்தில் இரு்நது, 32 யாரனகளின் கமல் நன்�ாக 
அ்லஙகரிககப்பட்ட ஸ்ரீ ஆதிசஙகைர படஙகளுடன் ஆயிைக 
கைககான மககள் "ஹை ஹை சஙகை" ககாேத்துடன் 
பு�ப்பட்டு இைவு 8-மணிககு கீரத்தி ஸ்தம்பத்ர்த அரட்ந்தது. 
இது கண் பகாள்ளா காட்சியாக அரம்நதிரு்ந்தது.இ்ந்த 
ஊரவ்லத்தில் ஸ்ரீ ஆச்சாரயரகள், ச்ந்நயாசிகளுடனும், கவ்த 
விறபனரகளுடனும், க்ல்நது பகாண்டாரகள். இவவி்தமான 
பிைம்மாண்டமான ஊரவ்லம் இது வரைககும் நட்ந்ததில்ர்ல.  
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9/6/1978 ஆம் க்ததி ககாயம்புத்தூர ஸ்ரீ காமாக்ஷி ஆ்லயத்தில் 
அஷட்லக்ஷமி பிைதிஷரட கும்பாபிகேகம் நடத்தினாரகள்.

20/7/1978 அன்று ஸ்ரீ ஸவாமிகள் காஞ்சியில் வியாச பூரெரய 
நடத்தினாரகள். இது ஸ்ரீ பெகய்நதிை சைஸவதி ஸவாமிகளின் 
25-வது சாதுர மாஸய விதுைத்்தமாகும்.  இ்ந்த பவள்ளி 
விைாரவ சிஷயரகள் நாபடஙகிலும் பகாண்டாடினாரகள்.

***
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