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"வலாகா சமஸ்தா சுகிவ ா பவந்து" 

 

"நன்கமயும் பசல்வமும் நாளும் நல்குவம 

தின்கமயும் பாவமும் சிகதந்து வதயுவம 

பசன்மமும் மரணமும் இன்றித் தீருவம 

இம்கமவய இராம என்ற இரண்படழுத்தி ால்." 
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இந்த ஆன்மீக மின் சஞ்சிகக விற்பக க்கு அல்ல.  

 

ஆசிாியர்: கி. வவணுவகாபால் 

இகண ஆசிாியர்: ச. இராஜலக்ஷ்மி 

 

எண்ணம் மற்றும் வடிவம்: VVSS Trust-இன் நண்பர்கள் 

 

 

 

 

 

 

அட்கட மற்றும் பக்கங்கள் 10, 13, 14, 15, 16, 20, 30, 31, 35, 36-இல் உள்ள படங்கள் 

அக த்தும் கூகிள் படத் வதடல் (Google Image Search) மூலமாய் பபற்றகவ. இகவ 

விளக்க வநாக்கத்திற்காக மட்டுவம. 

 

மற்ற படங்களின் அக த்து உாிகமகளும் ஸ்ரீ மஹாபபாியவா வவத வ்ருக்ஷ சம்ரக்ஷண 

சங்கம் டிரஸ்கடவய (VVSS Trust) சாரும். 

 

இந்த மாத பிரசுரம் பவளிவர உதவிய அக த்து உள்ளங்களுக்கும் எங்கள் நன்றி. 
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வதாரண வாயில் 

ஆசிாியர் முன்னுகர 

 

அக வருக்கும் அன்பா  வணக்கங்கள்! 

 

பூர்ணபலம் முதல் இதவழ எதிர்பார்த்தகத விட அதிக வரவவற்கப பபற்றுவிட்டது. மிக்க 

மகிழ்ச்சி!! எல்வலாருக்கும் நன்றி படித்துவிட்டு பாராட்டிய அக த்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் 

நன்றி. சிலர் அறிய வயாசக ககளயும் வழங்கி உள்ள ர். அத்தக யும் நிக வில் பகாண்டு 

உள்வளன். வரும் காலத்தில் அதக  அமுல் படுத்துவவன். நீங்களும் இதில் பங்கு பகாள்ள 

வவண்டும். உங்கள் குடும்ப உறுப்பி ர்களும் பங்கு பகாள்ள வவண்டும் என்பவத என் ஆவல் 

எதிர்பார்ப்பு எல்லாம், நிகறவவற்றுவீர்களா?  

நன்றி வணக்கம்! 

என்பறன்றும் இகறப்பணியில், 

அன்புடன், 

கி.வவணுவகாபால் 

 

என் அகஇருகள நீக்கிய "இருள்நீக்கி" மஹான் 

ஜடாமுடியும் இல்கல, அதில் பிகற சூடவுமில்கல, த்ாிவநத்ரதாாியாக வதான்றவில்கல,  

சர்ப்ப ஆபரணமில்கல, ருத்ரகாஷதாாியாய் நின்று, சூலமில்லாமல், ஆ ால் ககயில் 

ஏகதண்டமுடன் காவி தாித்து, காகள வாக மின்றி, தன் கால்ககளவய வாக மாய் பகாண்டு, 

வடக்வக இமாலயத்திலிருந்து, பதற்வக குமாி வகர இந்தியத் துகணக்கண்டம் முழுவதும் 

விஜயம் பசய்து நம்கம நல்வழி படுத்தும், கலியுக பரவமஸ்வரன் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ பஜவயந்திர 

சரசுவதி ஸ்வாமிகளின் பாதங்ககள முதற்கண் வணங்குகிவறன். 

 

ஆதி முதல் என்க  நல்வழி படுத்தி, பபரு மதிப்பிற்கு உயாிய பபாிவயாாின் நல்ல துகண 

அகமத்து பகாடுத்த - ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ புது பபாியவாளுக்கு எளிய தமிழில் 108 வபாற்றி எழுத 

முயற்சிக்க உள்வளன். இந்த எண்ணம் எழ, எ து தந்கதயின் ஒரு முயற்சியில் பங்கு பபற எ து 

இச்கசவய காரணம். மஹாசிவராத்திாி அன்று நமது ஸ்ரீ மஹாபபாியவா வவத வ்ருக்ஷ 

சம்ரக்ஷண சங்கம் விநிவயாகிக்க உள்ள "பலன்தரும் பதிகங்கள்" புத்தகத்தில் இந்த 108 வபாற்றி 

வாசகங்ககள சமர்ப்பிக்க எண்ணுகிவறன்.  

 

இந்த முயற்சிக்கு தங்கள் வமலா  ஆதரகவ தருமாறு வவண்டுகிவறன்.  

பஜய பஜய சங்கர 

ஹர ஹர சங்கர 

 

என்பறன்றும் இகறப்பணியில், 

பணிவுடன், 

ச. இராஜலக்ஷ்மி 
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உங்கள் எண்ணம் (ஆசிாியருக்கு கடிதம்) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

சி. முத்துஸ்வாமி, வகாகவ:-  

அருகமயாக வந்துள்ளது. அக த்து தகலப்புகளிலும் எழுதப்பட்டகவகள் சிறப்பாக உள்ளது. 

இதழின் இவத தரம் பதாடர தங்களுக்கு மஹாபபாியவா அருளாசி வழங்கட்டும். மீண்டும் 

எ து நன்றிகள். 

(நன்றி நண்பவர, இவத தரம் பதாடர பதாடர்ந்து முயற்சிக்கிவறன்) 

 

திரு அங்கராஜ், திருச்சி:-  

ஸ்ரீ மஹாபபாியாவா அனுக்கிரஹம். ஆரம்பவம அற்புதம், அபாரம். குழந்கதகளுக்கு, வயதில் 

மூத்த இகளவயாருக்கு, ஆன்மீக வதடல் உள்ளவர்களுக்கு ஓர் அமுத சுரபி, அன்க  

காமாக்ஷி, குகற ஒன்றும் இல்கல. 

(மிக்க நன்றி, தாங்களும் எழுதணும்) 

 

திருமதி வரணு பாலா, இங்கிலாந்து:-  

பூர்ணபலம், சிறப்பா  முயற்சி. பணி இ ிவத பதாடர வாழ்த்துக்கள் 

(நன்றி அம்மா) 

 

பஜ.ஸ்ரீநிவாஸன், குணசீலம்:- மிகவும் அருகம, மஹா பபாியவாளின் தீர்க்கதாிச ம் நம்கம 

வழி நடத்த, சத்தியமா து இன்று இருக்கும் கல்வி, குடும்ப வாழ்க்கக, பணம் , பதவி , 

சுகவபாகம் அக த்தும் ஒரு நிம்மதியில்லா வாழ்கவ தருகிறது. அதற்கு ஒரு தீர்வு அன்வற 

பசால்லியும் வகட்காத சமூகமாக இருந்ததால் இன்று எல்லா யிடங்களிலும் நமக்கு 

நிம்மதியில்கல குரு வாக்கு திருவடி நம்கம வழிநடத்த பிரார்த்திப்வபாம். முசிறி வகாவிகல 

பற்றிய தகவல்கள் மிகவும் அருகம, ஆசிாியாின் வநாக்கம் மிகவும் அருகம இகளஞர்கள் 

வழிநடத்த மிகவும் உதவும் பகவாக  பிரார்த்திப்வபாம். பாகளயம் ஸ்ரீ கதிர்நரசிம்மர் மிகவும் 

சக்தி வாய்ந்தவர் பபருமாளின் திருவம ியில் ஜீவாலா சக்கரங்கள் பல உள்ளது நாம் தாிசிக்க 

முடியும் அதன் மூலம் நம் உடலில் உள்ள சக்கரங்கள் திறந்து பசயல்படும்.  
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ஸ்ரீ வாாியாாின் வார்த்கதகள் மிகவும் அருகம புத்தகம், பணம், பபண் பற்றி கூறியது 

எவ்வளவு நிதர்ச ம். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஆதிசங்கராின் வாழ்வில் நடந்தது மிகவும் சுகவயா து, 

அக்கால பபண்கள் எவ்வளவு ஞா ம் அதில் நான் பார்த்தது அந்த பபண்கள் அக்ரஹாரம் 

வசராதவர்கள் அவர்களும் எல்லா ஞா த்துடன் இருந்தார்கள் என்பதும் நடுநிகல நின்றவர் 

இரு துறவிகளும் உணவருந்த வாருங்கள் என்று பசான்  வாக்கு மிக அருகம பபண்கமகய 

வபாற்றுகிறது. ஆழ்வார்ககள பற்றி பசய்திகள் மிக அருகம இன்றும் நம்மாழ்வார் வசித்த 

அந்த மரம் ஆழ்வார்திருநகாியில் காட்சி தருகிறது. 

 

ஆன்மீக பசய்திகள் மிகவும் அருகம, வில்வ மரம் பற்றியும் அகத எல்லா யிடங்களிலும் 

வளர்ப்பகத ஊக்குவிக்கும் பால பபாியவாகள பதண்டம் சமர்பிக்கிவறன் பபாக்கிஷங்கள் 

பாதுகாக்க படவவண்டும் என்ற பபாியவாளின் ஆசீர்வாதம் நமக்கு கிகடத்த பாக்யம். 

தங்களின் பதாண்டு மிகவும் அருகம, அதற்கு நம் குணசீலப் பபருமாள் என்றும் துகண நிற்க 

பபருமாகள பிரார்த்திக்கிவறன். 

 

அடிவயன் 

தாஸன் 

 

(தங்களின் ஊக்கத்திற்கும், நல்ல வார்த்கதகளுக்கும் எண்களின் சிரம் தாழ்ந்த நன்றிகள்.) 

 

பூங்குழலி வசகர், பசன்க :- மகிழ்ச்சி மிக்க நன்றி. 

க்ாிஷ் பசன்க :- பபாிய விஷயம் அப்பா 😇 

அப்பா, ம மார்ந்த வாழ்த்துகள்.இது வபால பல்வவறு இகற பணி பசய்யவவண்டும் என்று 

வவண்டி வகட்டுபகாள்கிவறன். ஹர ஹர சங்கர, பஜய பஜய சங்கர  

 

இது வபால பல நல்ல உள்ளங்கள், தங்களது வாழ்த்துக்ககள குறும் பசய்திகள் மூலமும், 

பதாகலவபசி வாயிலாகவும் பதாிவித்து உள்ள ர். அக வருக்கும் என் பநஞ்சார்ந்த 

நன்றிகள். 

 

*****  
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ஸ்ரீ மஹாபபாியவா அருளுகர  

கல்வியின்   இலக்கணம்  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஸ்ரீ மடம் அதிஷ்டா ம், காஞ்சிபுரம்           மகா பபாியவா மணிமண்டபம், ஓாிக்கக 

 

நம் நாட்டுப் பபண்களின் இயற்ககயா  குணம் அடக்கம்.  படிக்கிற பபண்களுக்கு 

ஸ்வபாவமா  அடக்க குணத்வதாடு, கல்வியின் பிரவயாஜ மாக பின்னும் அதிக அடக்கம் 

வளர வவண்டும். ஆ ால், யூ ிபவர்சிட்டியில் படிக்கும் பபண்கள் ப்ாின்சிபாகல அவமா ப் 

படுத்த பகாடும்பாவி கட்டி இழுத்தார்களாவம! 

 

ஸ்வபாவமாக, நல்லவர்களாக பபண்களின் குணத்கதயும் அல்லவா இந்தக் கல்வி வபாக்கி 

விட்டது. "அப்படியா ால் இந்தப் படிப்பு வவண்டுமா? வவண்டாமா? குணத்கதக் பகாடுக்கும் 

படியா  படிப்பு, குணத்கதக் பகடுக்கும் படியாக இருக்கிறவத! ஏன் அப்படி இருக்கிறது? 

பகழய காலத்து கல்வி வவறு. இந்தக் காலத்துக்கு கல்வி வவறா? இல்கல என்றால் கல்வியின் 

ஸ்வபாவ குணவம அடக்கம் இல்லாத தன்கமகயத் தான் பகாடுக்குமா?  அப்படியா ால் 

கல்விவய வவண்டாவம என்று வதான்றும். "இளகமயில் கல்” என்று ஒளகவ பசால்கிறாள். 

ஒளகவ வாசகத்தில் பபாய்வய இருக்காது. ஏதாவது ஒரு விஷயம் “பபாய் இல்கல, 

உண்கமதான்" என்பதற்கு 'இது வவத வாக்கு' என்பார்கள். வவத வாக்கு என்றால் சத்திய 

வாக்கு.என்று பசால்வது வழக்கம். ஒளகவ வாக்கு என்றால் சத்தியம். அவள் இளகமயில் கல் 

என்கிறாள். பால்ய வயசில் படி - கற்றுக்பகாள் என்கிறாள்.  கலாசாகல, கல்வி சாகல 
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என்பதற்கு மூலச் பசால் 'கல்'. ஒளகவ வவவறார் இடத்தில், "சகப நடுவவ நீட்வடாகல 

வாசியான், நின்றான் பநடுமரம்" - என்கிறாள். அதாவது படிக்காதவன் மரத்துக்கு சமம் 

என்கிறாள். ஒருபக்கம், "படிக்க வவணும், படிக்க வவணும் எ  பபாியவர்கள் 

பசால்கிறார்கள்.ஆ ால் இந்தக் காலத்தில் படித்தவர்களிடம் நல்ல குணங்கள் இல்கல. 

படிக்காதவர்ககள விட, படித்தவன்தான் அதிக கஷ்டப் படுகிறான். அ ாவசிய 

விவகாரங்களில் தகல இட்டுக் பகாண்டு, தானும் கஷ்டப் படுகிறான். பிறருக்கும் கஷ்டத்கத 

உண்டாக்குகிறான். 

 

கல்வியின் பயன் பமய்யா  பபாருகள, ஆண்டவக  பதாிந்து பகாள்வதுதான்.ஆ ால் 

இக்காலத்தில் படிக்கிறவர்களுக்கு பதய்வ பக்திவய இருப்பது இல்கல.ஆகவவ, "இந்தப் படிப்பு 

என் வவா சாியில்கல. வவண்டவவ வவண்டாம் என்று பசால்லலாமா? 

 

"வித்யா வி ய சம்பன் ா"- என்றார் ஒருவர். இங்கு விநயம் என்றால், அடக்கம், வணக்கம் 

என்று அர்த்தம். இப்படி நல்ல குணங்களுக்கு வநர் விவராதமா  குணங்கவள வருவதற்கு என்  

காரணம் என்பகத நாம் ஒவ்பவாருவரும் பகாஞ்சம் வயாசித்து பார்த்தால், அதுவவ வாழ்நாளில் 

முழு சகாயமாக இருக்கும். படிப்பு என்றால் எப்படி இருக்க வவண்டும்? எப்படி படிக்க 

வவண்டும்? சிஷ்யர்கள் எப்படி இருக்க வவண்டும்? ஆசிாியர்கள் எப்படி இருக்க வவண்டும்? 

என்பவற்கற எல்லாம் விளக்கி பசால்ல தர்ம சாஸ்த்திரம் இருக்கிறது. 

 

முன்பு படிப்பதற்கு பாடசாகலகள் இல்கல. ஒரு குருவி ிடத்தில் பசன்றுதான் கற்றுக் 

பகாண்டார்கள்.இப்வபாது எல்லா ககலககளயும் கற்பிக்க த ித் த ி பள்ளிக்கூடம் 

இருக்கிறது. 

 

ஆசிாியர் சம்பளம் வாங்குகிறார். மாணவர்கள் பணம் காட்டுகிறார்கள். எ வவ எங்களிடம் 

சம்பளம் வாங்கித்தான் நீ சாப்பிடுகிறாய் எ  மாணவர்கள் நிக க்கிறார்கள்.மாணவன் 

உட்கார்ந்து பகாண்டு பாடம் வகட்கிறான். ஆசிாியர் நின்று பகாண்டு கற்பிக்கிறார். இத ால் 

அடிப்பகடயில், முன்பிருந்த குருபக்தி என்பது இப்வபாது மாணவர்களிகடவய அடிவயாடு 

வபாய் விட்டது. கபயன் வாத்யாகரப் பார்த்து, "நான் பணம் பகாடுக்கிவறன் பசால்லிக்பகாடு. 

பணம் பகாடுக்கிவறன். வகள்வித் தாகளவய பகாடு: இல்லாவிட்டால் அடிப்வபன்"- என்று 

பசால்லக் கூடிய நிகலவய வந்து விட்டது. 

 

முன்பிருந்த கல்வி முகறதான் இப்வபாதும் இருக்கிறது.ஆ ால் முகற மாறி விட்டது. மருந்து 

ஒன்றாக இருக்கலாம். ஆ ால் பத்தியம் மாறி விட்டால், மருந்வத விஷம் ஆகிவிடும் என்பது 

வபால்தான் இது இருக்கிறது.முகற மாறி விட்டது. அத ால் ஸ்வபாவ குணங்களுக்கு வநர் 

விபாீதமா  குணங்ககள உண்டாக்குகிறது. வித்கதக்கு பதில் அவித்கத உண்டாகிறது. 

 

(அடுத்த இதழில் ஸ்ரீ பபாியவா குருவின் தகுதி என்பகதப் பற்றி பசால்வகதக் காணலாம்) 

 

*****  
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அாிய ஆலயமும் அற்புத தகவல்களும் (1) 

திருக்கச்சி ஏகாம்பர ஈஸ்வரர் ஆலயம், காஞ்சிபுரம் 

 

 

அகமவிடம்: காஞ்சி மாநகர் வகாவில்களின் நகரம் எ  அகழக்கப்படுகிறது. இங்வக 108 

சிவாலயங்களும், 15 கவணவ திவ்ய வதசங்களும் உள்ள . முக்தி தரும் 7 நகரங்களுள் 

காஞ்சிபுரம் ஒன்று. இங்குள்ள மிகப் பபாிய சிவ ஆலயங்களுள் ஏகாம்பரநாதர் ஆலயம் 

முதன்கமயா து. ப்ாித்வி ஸ்தலம் (மண்). 1300 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கட்டப்பட்டது. அதற்க்கு 

சான்றாக இங்வக ஏராளமா  கல்பவட்டுகள் உள்ள . பல்லவன், வசாழன் காலத்தில் உள்ள 

சிற்பக்ககல சிற்பங்கள் இங்கு ஏராளமாக உள்ள .   

 

இகறவன் திருநாமம்: ஏகாம்பவரஸ்வரர், ஏகாம்பரநாதர், திருவவகம்பர் 

 

இகறவியின் திருநாமம்: காமாட்சி, ஏலவார்குழலி  

 

வகாவில் ஸ்தல வரலாறு: ககலாயத்தில் முன் ம் ஒருநாள் பார்வதி வதவி விகளயாட்டாக சிவ 

பபருமான் கண்ககள மூட, உலகம் இருந்தது. உயிாி த்தின் இயக்கங்கள் நின்ற , தவகற 
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உணர்ந்த பார்வதி வதவி, சிவ ிடம் மன் ிப்பு வகார. அவர் பூவலாகம் பசன்று தவம் பசய்வாய் 

எ  கட்டகள இட்டார். அம்பிககயும் காஞ்சி மாநகர் வந்து, வவதவம ஒரு மாமரமாய் நிற்பகத 

கண்டு, அதன் அடியில், மணலால் லிங்கம் அகமத்து உக்கிரமாய் தவம் பசய்தாள். தவத்திக  

வசாதிக்க எண்ணிய சிவபபருமான், தன் தகலயில் உள்ள கங்ககக்கு கட்டகள இட, அவள் 

வவகவதி ஆறாக மாறி பாய்ந்து வந்தாள். "எங்வக தான் மணலால் பிடித்து கவத்த லிங்கம் 

அடித்துக் பகாண்டு பசன்றுவிடுவமா என்ற பயத்தில், பார்வதி லிங்கத்கத ஆறத் 

தழுவிக்பகாள்ள, மகிழ்ச்சி அகடந்த சிவ பபருமான் காட்சி அளித்து அம்பாகள கரம்பற்றி 

மணந்து பகாண்டார். 

அம்பாள் தழுவியதால் லிங்கத்தின்மீது வகளயல் தழும்புகள் இருப்பகத இன்றும் காணலாம். 

மணலால் ஆ  லிங்கம் என்பதால் அபிவஷகம் குவகள சாற்றித்தான் பசய்யப்படும். கதலக் 

காப்பும், புனுகு சட்டமும் சாற்றப் படுகிறது. அம்பாளுக்கு த ி சந்நிதி கிகடயாது. 

பபருமாளுக்கு இங்வக ''நிலாத்திங்கள் துண்டத்தான்" என்ற திருநாமத்வதாடு ஒரு த ி சந்நிதி 

உள்ளது. இது ஒரு திவ்ய வதசமாகும். இகதப்வபாலவவ, காமாக்ஷி ஆலய கருவகற 

அருகில்,"திருக்கள்வன்" என்ற பபயாில் ஒரு திவ்விய வதசம் இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

ஏகாம்பரர் ஆலயத்தில், வதவி தவம் இயற்றிய மாமரம் உள்ளது. இதக : மாவடி சந்நிதி என்பர். 

நான்கு வவதவம இங்வக ஒற்கற மா மரமாகி நின்றது. இதில் நான்கு கிகளகள், ஒவ்பவாரு 

கிகளயிலும் ஒவ்பவாரு சுகவயில் பழுக்கும் மாமரங்கள் இதன் சிறப்பு. 

 

"ரத சப்தமி" தி த்தில் சூாிய ஒளி சுவாமியின் மீது விழுவது மற்பறாரு சிறப்பு. கசவ சமய 

குறவர்கள் நால்வரும் பாடிய பாடல் பபற்ற ஸ்தலம். இங்வக "விகட சக்கரர் என்ற 

திருநாமத்துடன் விநாயகரும், மாவடிக் கந்தர் என்ற பபயாில் சுப்ரமண்ய ஸ்வாமியும் எழுந்தருளி 

அருள்பாலிக்கிறார்கள். பபாிய நிலப்பரப்பு, ஆயிரம்கால் மண்டபம் எ  பரவி 
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விாிந்திருப்பதால், சுற்றுலா பயணிகள் அதிக அளவில் வருகிறார்கள்.  பரவமஸ்வரன் அம்பாகள 

ககத்தலம் பற்றிய ஸ்தலம் ஆ தால், திருமணப் பிரார்த்தக , மகப்வபறுவவண்டி 

பிரார்த்தக கள் இங்கு அதிக அளவில் நடக்கின்ற . 

 

வாய்ப்பு இருக்கும் வபாது அக வரும் வந்து தாிசிக்க வவண்டிய சிறப்புமிக்க ஸ்தலம். 

ஓம் நமசிவாய! 

*****  
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அாிய ஆலயமும் அற்புத தகவல்களும் (2) 

காஞ்சி அஷ்டபுய பபருமாள் ஆலயம் 

 

அகமவிடம்: காஞ்சிபுரத்தில் காஞ்சி வரதராஜப் பபருமாள் வகாயிலில் இருந்து சுமார் ஒரு கமல் 

தூரத்தில் உள்ளது.ரங்கசாமி குளத்திற்கு பதற்வக அகமந்துள்ளது. ஹாட்சன் வபட்கட 

என்னுமிடத்திற்கு அருகில் அகமந்துள்ளது. 

 

இகறவன் திருநாமம்: ஆதிவகசவப் பபருமாள் 

 

இகறவியின் திருநாமம்: அலர்வமல் மங்கக, பத்மாச ி 

வகாவில் ஸ்தல வரலாறு: ஒருமுகற பிரம்மா காஞ்சியில் யாகம் பசய்தார். எது காரணத்தாவலா 

அவர் தன் மக வி சரஸ்வதிகய அகழக்கவில்கல. இத ால் வகாபம் அகடந்த சரஸ்வதி 

வதவி, அந்த யாகத்கத நிறுத்த பல இகடயூறுககள பசய்தார். பிரம்மாவவா காக்கும் கடவுளா  

மஹாவிஷ்ணுகவ சரணகடய அவர் வதான்றி "நான் யாகத்கத ரக்ஷித்து தருகிவறன்" எ  

வாக்குறுதி அளித்தார். சரஸ்வதி வதவி, தன் வலிகமயால், காஞ்சியில் மாபபரும் இருகள 

உண்டாக்கி ார். பபருமாவள வஜாதி வடிவாய் வதான்றி முன்க விட பல மடங்கு ஒளிகய 
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உண்டாக்கி ார். அவர்தான் "தீப பிரகாசர் (விளக்பகாளி பபருமாள்)"- என்ற த ி திவ்ய 

வதசத்தில் அருள்பாலிக்கிறார். 

 

பின் சரஸ்வதி வதவி, ஆத்திரத்துடன் காளி வதவிகயயும், அவருடன் வவறு சில 

அரக்கர்ககளயும் ஏவி ார். பபருமாவளா அஷ்டபுஜத்துடன் (எட்டு கரங்களுடன்) 

வதான்றி ார். ஒவ்பவாரு கரங்களிலும் திவ்ய ஆயுதங்கள் ஏந்தி ார். ஒரு கரத்தில் சக்கரம், 

வாள், அம்பு, மலர், மறுகரத்தில் சங்கு, வில், வகடயம், தண்டாயுதம் ஆகியவற்வறாடு வதான்றி 

காளிகய அடக்கி அரக்கர்ககள அழித்தார். 

திருத்தல வரலாற்றின்படி, இந்நிகழ்வு சித்திகர மாதம் வராகி ி நன் ாளில் நடந்ததாம். இந்த 

வகாவில் சன் திக்கு அருகில் கருங்காளி அம்மன் வகாவில் உள்ளது. பதாண்கடமண்டல 

கவணவத் தலங்களுள் இக்வகாவிலில் மட்டுவம பரமபத வாசல் உள்ளது. அலர்வமல் மங்கக, 

பத்மாசி ி என்ற பபயாில் தாயாருக்கு த ி சந்நிதி உள்ளது. 

வபயாழ்வாரும், திருமங்கக ஆழ்வாரும் மங்களா சாச ம் பசய்துள்ள ர். மணவாள 

மாமு ிகளும் இப்பபருமாள் மீது பாடல்கள் பாடி உள்ளார். கவரவமகன் என்ற பதாண்கட 

நாட்டு மன் ன் இக்வகாவிகல கட்டி ான். 

ஆதிவகசவ பபருமாள், கவஜந்திர வரதன் என்னும் திருநாமங்களாலும் இவர் 

அகழக்கப்படுகிறார். த து எட்டு திருக்கரங்களால் வரங்ககள வாாி வழங்கி பகாண்டிருக்கும், 

இந்த அஷ்டபுய பபருமாகள, அக வரும் தாிசித்து சர்வ மங்ககளயும் அகடயும்படி 

பிரார்த்திக்கிவறாம். 

ஓம் நவமா நாராயணாய! 

***** 
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அாிய ஆலயமும் அற்புத தகவல்களும் (3) 

அருள்மிகு தும்பவ த்து அம்மன் திருக்வகாவில் 

 

அகமவிடம்: சின்  காஞ்சிபுரம் அருகில் சதாவரம், ஓாிக்கக வபாஸ்ட் 

திருநாமம்: அருள்மிகு தும்பவ த்து அம்மன் 

வகாவில் ஸ்தல வரலாறு: தும்கப பூக்கள் நிகறந்த காடாக இருந்த இடத்தில் அகமந்ததால் 

அம்மனுக்கு "தும்பவ த்து அம்மன்" என்று பபயர். 

 

"நகவரஷு காஞ்சி" - என்ற பபயருக்கு ஏற்ப பற்பல புண்ணிய நிகழ்வுகள் நடந்த மிகவும் சிறப்பு 

வாய்ந்த நகரமாகவவ காஞ்சிபுரம் திகழ்கிறது.ஆதி சங்கர பகவத்பாதாள் நிறுவிய 

சண்மதங்களுக்கும், 

 பசௌரம் [சூாிய வழிபாடு] 

 கா(க)ணாபத்தியம் [விநாயகர் வழிபாடு] 

 பகௌமாரம் [முருக வழிபாடு] 

 கசவம் [சிவ வழிபாடு] 

 கவணவம் [திருமால் வழிபாடு] 

 சாக்தம் [சக்தி வழிபாடு] 

 

வகாவில்கள் இங்கு பல உள்ள . திவ்யவதசங்களும், பாடல் பபற்ற சிவாலயங்களும், ஷக்தி 

பீடமும், மகா புராணங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வகாவில்களும் இங்கு உண்டு. இப்படி 

வகாவில் நகரமாக இருக்கும் காஞ்சிபுரத்தில் இந்த கத மாதத்தில் ஜகன்மாதாவா  
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அம்பிககயின் வகாவிலா  ஒரு சிறிய அழகிய கிராமப்புற வகாவிகல பற்றி பதாிந்து 

பகாள்ளுவவாம். சின்  காஞ்சிபுரம் அருள்மிகு வரதராஜ பபருமாள் வகாவிலில் இருந்து சுமார் 

2.5 கி.மீ பதாகலவில் உள்ளது இந்த திருக்வகாவில். சுயம்பு திருவம ியுடன் காட்சிதரும் 

அம்பாள் 2 அடி உயரமாகவும் அருகில் பபாியபாகளயம் மற்றும் ஊத்துக்காடு அம்மன் 

சன் ிதிகளும், வகாவிகல சுற்றியும் கிராம மக்கள் ஒன்று திரண்டு தங்களுகடய 

குலவழக்கப்படி வவண்டுதல்ககள பசய்ய நிகறய இடம் உள்ளது.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

பசவ்வாய், பவள்ளி மற்றும் ஞாயிற்று கிழகமகளில் விவசஷ பூகஜகள் நகடபபறும். ஆடி, கத 

மாதங்களில் உற்சவங்கள் மிகவும் பிரசித்தி பபற்றது. கும்பவகாணத்கத நமது ஸ்ரீ காமவகாடி 

பீடம் தகலகமயகமாகக் பகாண்டு, பிறகு காஞ்சிபுரம் மாற்றலாகி வந்த வபாது, நமது நடமாடும் 

பதய்வமா  68-வது பீடாதிபதி ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ சந்திரவசகவரந்த்ர சரஸ்வதி ஸ்வாமிகள் [மகா 

பபாியவா] இங்கு சில நாட்கள் தங்கியிருந்து ஸ்ரீ த்ாிபுரசுந்தாி சவமத ஸ்ரீ சந்திர பமௌலீஸ்வரர் 

ஸ்வாமிக்கு பூகஜ பசய்ததாக வரலாறு உள்ளது. இப்பவும் இந்த திருக்வகாவில் ஸ்ரீ மடத்தின் 

வமற் பார்கவயில் தான் உள்ளது.  

 

பபயர் காரணம்: தும்கப பூக்கள் நிகறந்த காடாக இருந்த இடத்தில் அகமந்ததால் அம்மனுக்கு 

"தும்பவ த்து அம்மன்" என்று பபயர். 

பிற சன் திகள்: கணபதி, வள்ளி-பதய்வாக  சவமத முருகப்பிரான், நவகிரகங்கள், சப்த 

கன் ிகள், நாகவதவகத, பபாியபாகளயம் மாாியம்மன், ஊத்துக்காடு அம்மன். 

வகாவில் நகடதிறப்பு: காகல 6:00 - 11:00 மணி வகர, மாகல 4:00 - 7:00 மணி வகர. 

வகாவிலுக்கா  ஸ்வலாகம்: துர்கா பஞ்சரத் ம், மகிஷாசுரமர்த்தி ி ஸ்வதாத்திரம் 

ககவபசி: 78118 12303 

 

ஓம் சக்தி! 

 

*****  
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நல்லவவ  வல்லவன் 

- “காஞ்சி கண்ணன்” கவணஷ் ராகவ் 

Hi Friends நான் உங்கள் கவணஷ் ராகவ், இந்த தளத்தில் உங்களுடன் நான் என் அற்புதமா  

அனுபவங்ககள பகிர்ந்து பகாள்ள விரும்புகிவறன், முதலில் இந்த வாய்ப்கப வழங்கிய 

வவணுவகாபால் அப்பா, ராகவன் அண்ணன், என் அன்பு சந்திரபமௌலி மற்றும் இவர்ககள 

என்னுடன் இகணத்த அத்திவரதர்க்கு நன்றி, இவர்கள் மட்டும் அல்ல இவர்ககள வபான்று பல 

அற்புதமா  பசாந்தங்ககள அருளி ார் அன்பு அத்திவரதர் இந்த அனுபவத்கத தான் நான் 

இங்கு உங்களிடம் பகிர்ந்து பகாள்ள வபாகிவறன். 

 

YouTube தளத்தில் கணேஷ் ராகவை ணதடி பார்த்தால் நான் யார் என்ன செய்து 

சகாண்டிருக்கிணேன் என்பவத ஓரளவு அேியலாம். 

 

 

 

என் பபயர் கவணஷ் ராகவ் 27 வயது, காஞ்சிபுரத்தில் வசிக்கின்வறன், காஞ்சிபுரம் வகாயில் 

நகரம் ஏராளமா  வகாயில்களும் அவற்றின் திருவிழாக்களும் காஞ்சியின் அழகு, இந்த 

காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள ஒரு சிறிய பதருவில் ஒரு பிள்களயார் வகாயிகல என் தாத்தா கட்டி 

அகத பராமாித்து வந்தார், இந்த இடத்தில் ஒரு தகவகல பகிர்ந்து பகாள்கிவறன் ஒரு 

குழந்கதகய நாம் எப்படி பட்ட குழந்கத என்று நிக த்து அத ிடம் கூறுகிவறாவமா அப்படி 

பட்ட குழந்கதயாகவவ அது மாறும், குழந்கதகய நல்ல பிள்கள என்றால் நல்ல பிள்களயாக 

இருக்கும் அதுவாகவவ மாறும் இகத வபால் தான் நான். என்க  நல்ல பிள்கள என்று கூறிவய 

வளர்த்தார்கள், என் தாத்தா எ க்கு ராமாயணம் மகாபாரதம் வபான்ற இதிகாசங்கள் 

புராணங்ககள ககதகளாக எங்களுக்கு கூறுவர், நீ ராமன் மாதிாி அவன் கிருஷ்ணன் மாதிாி 

என்று கூறிவய எங்கள் இயல்பும் அகதப்வபாலவவ இருந்தது, இப்வபாது வகர என் தம்பியும் 

நானும் எவருக்கும் அறிந்து ஒரு தீங்கும் ஏற்படுத்தியது இல்கல, நான் நல்லவன் என்று பபரும் 
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கர்வத்துடன் வாழ்ந்து வருகின்வறன், நம் பிள்களகளுக்கு நல்லவற்கற கற்பித்தல் அவசியம் நம் 

யுக புருஷர்ககள அவர்கள் அாிய வவண்டும், இப்வபாது உள்ள பபற்வறார் குழந்கதகள் 

வல்லவ ாக இருக்க வவண்டும் என்று நிக க்கிறார்கள் அதில் தவறு ஒன்றும் இல்கல 

ஆ ால் நல்லவ ாக இருப்பது அக த்திலும் முக்கியம்... 

 

 

 

என் தந்கதயும் கடவுள் நம்பிக்கக உாியவர். அவருக்கு கிகடத்த அக த்தும் கடவுளால் 

பகாடுக்கப்பட்டது என்று நம்புபவர், சிறு வயதிவலவய நான் கடவுள் மீது மிகவும் பக்தி உள்ள 

சிறுவ ாக இருந்வதன் அதற்கு காரணம் என் குடும்பம் என் ஊர்! 

 

இப்படி இருந்த ஒருவனுக்கு கடவுள் மீது நாட்டம் இல்லாமல் வபாய்விட்டது அதற்கும் காரணம் 

என் குடும்பம் என் ஊர் என் சுற்றம். மீண்டும் நான் எப்படி கடவுளிடம் பநருங்கிவ ன் என்று 

அடுத்த பதிவில் பார்ப்வபாம். 

 

ஆ ால் நான் நம்புவது எ க்கு உண்கமயும் வநர்கமயும் இருப்பதால் தான் கடவுள் என்க ப் 

பற்றி பகாண்டார்... 

 

நல்லவ ாக இருந்தால் வல்லவ ாக இருக்க வவண்டும் என்று அவசியமில்கல அந்த 

ஆண்டவன் நம்கம பார்த்து பகாள்வார். 

 

பதாடரும்... 

 

*****  
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இல்லத்தில் லக்ஷ்மி கடாக்ஷம் நிகலத்து இருக்க 

- ஸ்ரீமதி பாமா வவணுவகாபால் 

 

இல்லத்தில் லக்ஷ்மி கடாக்ஷம் நிகலத்து இருக்க யார்தான் விரும்ப மாட்டார்கள்?  

அதற்கு பசய்ய வவண்டியது என் ? எ க்கு பதாிந்தகத பசால்கிவறன். 

 

இல்லத்தில் எப்வபாதும் அாிசி, பருப்பு, உப்பு, ஊறுகாய், பால், வமார் இகவகளுக்கு தட்டுப்பாடு 

இருக்க கூடாது. அதற்காக வண்டி வண்டியாய் இருக்க வவண்டும் என்ற அவசியம் இல்கல. 

“யாரும் வகட்டால் இல்கல என்று பசால்லாத அளவிற்கு இருந்தால் வபாதும்”. 

 

பசவ்வாய், பவள்ளி விளக்கு கவத்தாகி விட்டது. அத ால் வமவல கண்டா பபாருட்ககள 

தரமாட்வடன் எ  பசால்லக் கூடாது. இப்படி கூற எந்த சாஸ்த்திரமும் பசால்லவில்கல. ஒரு 

குழந்கத பசியால் பாலுக்கு அழும்வபாது, பவள்ளி என்  பசவ்வாய் என் ? பசிகயப் வபாக்க 

முதலில் பால் தருவவத தகலயா  தர்மம், புண்ணியமும் கூட, அடுத்த வீட்டுக்கு வந்த 

விருந்தி ர்ககள உபசாிக்க, அவர்கள் இல்லத்தில் இல்லாத உணவு பபாருட்ககள 

அவசரத்திற்கு நாம் பகாடுத்து உதவ வவண்டும். அந்த புண்ணியத்தில் நமக்கும் பங்கு உண்டு. 

 

வீட்டில் மூகலக்கு மூகல, குப்கப கூளங்கள், அழுக்கு துணிகள் இகவககள குவித்து 

கவக்காதீர்கள். குளியலகற, கழிப்பகற முதற்பகாண்டு சுத்தமாய் இருக்க வவண்டும். 

இகவககள பபாிதாக கட்டிவிட்டு, ஸ்வாமிக்கு ஒரு சிறிய அகற, அல்லது ஒரு சின்  மாடம் 

மட்டும் ஒதுக்காதீர்கள். ஸ்வாமிக்கு வபாகத்தான் நமக்கு வாழ்வதற்கு இடம். வதகவ அற்ற டிவி 

பசய்தி, சி ிமா பாட்டுக்ககள அலற விடாதீர்கள். ஸ்வலாகங்கள், வவத வகாஷங்கள் 

வபான்றகவகள் அளவா  சப்தத்தில் இல்லங்களில் ஒலிக்கட்டும். மங்களமா  வார்த்கதககள 

வபசாதீர்கள். எந்த பபாருளாக இருந்தாலும், "இல்கல, தீந்து வபாச்சு, எ  பசால்லாமல்; வாங்கி 

வரணும்”, எ  பசால்லப் பழகுங்கள். வீட்டுக்கும் தகலவாாி முடிகய வபாடுவது, நகம் 

பவட்டுவது வபான்ற காாியங்ககள பசய்வது கூடாது. குழந்கதகள், கணவர் ஆகிவயார் 

அண்ணன், தம்பி இருவர் ஒவர நாளில் முடி பவட்டிக்பகாள்ள கூடாது. பபண்கள் விலக்கு 

காலத்தில் கூடிய வகர பவளிவய பசல்லாமல். வீட்டில் த ியாக இருக்கப் பாருங்கள். 

சாஸ்திரத்துக்கு சாஸ்த்திரம். உடலுக்கும் ஓய்வு. இதில் நிகறய விஷயங்கள் இருக்கின்ற . 

 

வீட்டில் எப்வபாதும் மஞ்சள், குங்குமம், வதங்காய் இருக்கணும். வீட்டுக்கு சுமங்கலிகள் வந்தால் 

அவர்களுக்கு இகத பகாடுத்து உபசாிக்கணும். பசித்து வந்தவர்களுக்கு உணவு அளிக்க 

வவண்டும். அவர்கள் யாசகர்களாய் இருந்தாலும். உணவு இல்லாவிட்டால் பகாஞ்சம் பணம் 

தரணும். 

 

"ஓடியிட்ட பிச்கசயும் உவந்தளித்த தா மும்  

தா மும், சாடிவிட்ட குதிகரவபால வநாில்  

வந்து நிற்குவம" - என்பது பழம் பாடல். 
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"மலர்ந்த முகவம வாழ்க்ககயின் இன்பம்" எ வவ எப்வபாதும் சிாித்த முகத்துடன் இருங்கள். 

எகதவயா பறி பகாடுத்தவர்கள் வபால "உம்மணா மூஞ்சியுடன் இருக்காதீர்கள்" சிாித்துப் வபச 

காசுபணம் ஒன்றும் பசலவாகாது. 

 

"அவரவர் பபற்றது ஆண்டவன் இட்டது" எ வவ பிறகரப் பார்த்து அவர்கள் மாதிாி இருக்க 

முடியகலவய எ  பபாறாகமப் படாதீர்கள். பபாறாகம ஒரு பபாிய வநாய். வபாட்டி 

பபாறாகமயாக, மாறி அதுவவ வகாபம் பாவம் சண்டாளம் எ  முடியும். 

 

நல்லகத நிக , நல்லகத பசய். நல்லவத நடக்கும் என்ற படி வாழ்ந்தால், "இன்பவம எந்நாளும் 

எ  வாழலாம்" பிறவி எடுத்தவத பிறருக்கு உதவத்தான், துன்பத்தில் இருப்வபார்க்கு முடிந்த 

வகர உதவுதல். அல்லது இதமா  வாய் வார்த்கதயாவது கூறுதல் ம ித தர்மம். தர்மத்கத நாம் 

ககட பிடித்தால், அந்த தர்மம் நம்கமக் காக்கும் என்பதில் சந்வதகவம வவண்டாம். 

 

 

 

இப்படி எல்லாம் பசய்தால் நம் இல்லத்தில் ஒரு லக்ஷ்மி என் , அஷ்ட லட்சுமிகளும் நாம் 

அகழக்காமவலவய வந்து நித்ய வாசம் பசய்வார்கள். 

 

***** 
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வவத பண்டிதர்களிடம் மஹாபபாியவாளுக்கு இருந்த அன்பும், 

காட்டிய மாியாகதயும் 

 

ஸ்ரீ பபாியவாளுக்கு, பீடாதிபதி ஆ  75-வது ஆண்டு "பவள விழா" பவகு விமர்சியாகக் 

பகாண்டாட, பாரதத்தில் உள்ள முக்கிய அரசியல் பிரமுகர்களும், பல்வவறு துகறககள சார்ந்த 

பிரமுகர்கள், அறிஞர்கள், ஸ்ரீ மடத்து முக்கியஸ்தர்கள் இப்படி பல்வவறு பிாிவி ர் 

பபாியவாகள அணுகி தங்கள் விருப்பத்கத பவளியிட்ட ர். அதற்க்கு அவர் நாவ ா சந்நியாசி. 

இப்வபா மடத்துப் பபாறுப்புகளிலும் இல்கல. பின் எதற்கு இந்த விழாக்கள்?  எ  மறுத்தார்கள். 

பதாடர்ந்து வற்புறுத்தவவ, பக்தர்களின் குகற தீர்க்கும் அந்தப் பரப்பிரம்மம். "சாி 

அப்படியா ால் நாட்டில் உள்ள வவத விற்பன் ர்ககள அகழத்து பபாிய அளவில் ஒரு வவத 

சதஸ் நடத்தணும். யாருக்கும் எவ்விதக் குகறவும் இல்லாமல், சாப்பாடு, சம்பாவக  அது தவிர 

ஒவ்பவாருவருக்கும் தலா ஒரு பவுன் தங்க நாணயம் வழங்க வவண்டும். இதற்க்கு சம்மதமா ால் 

பசய்யுங்கள் எ  உத்தரவு ஆயிற்று.  இந்த விழாவுக்காக ஒரு கமிட்டி உருவா து. அதற்குத் 

தகலவர், "புதுப் பபாியவா எ  அகழக்கப்படும் ஸ்ரீ பஜவயந்திர சரஸ்வதி ஸ்வாமிகள். 

மஹாலக்ஷ்மியின் அம்சம். வகட்கணுமா? மளமள எ  வவகலகள் நடந்த . அவர் 

வவண்டுவகாகள ஏற்று நாட்டின் மூகல முடுக்கில் இருந்பதல்லாம் பணமகழ பகாட்டியது. 

காஞ்சியில் உயர்தர வவதவிற்ப ர்கள் 75 வபர் வரவகழக்கப் பட்ட ர். மாபபரும் சதஸ் 

பண்டிதர்களுக்கு மட்டுமல்ல அவர்களின் குடும்பத்திற்வக வஸ்திரங்ககள வழங்கி மகிழ்ந்தார் 

புதுப் பபாியவா, அது மட்டுமல்ல நாட்டில் உள்ள வவதபாடசாகல குழந்கதகளும் வருவிக்கப் 

பட்டு அக வருக்கும் வஸ்திரம். அறுசுகவ உணவு. தம் வாழ்நாளில் இதுவபால் ஒரு 

விருந்திக  கண்டதில்கல எ  அக வரும் பாராட்டி ார். இந்த 75-வவத வித்துக்ககளயும் 

அகழத்துக் பகாண்டு மஹாபபாியவா சன் திக்கு பசன்றார் புது பபாியவா. அப்வபாது நம் 

மஹாபபாியவா வஷாலாப்பூர் அருவக உள்ள துலஜாப்பூாில் இருந்தார். அவர் ககயாவலவய 

தங்க காசும், சம்பாவக யும் பசய்யப்பட்டது (இது இப்படிவய இருக்கட்டும்). 

 

அங்வக, ககலாயத்தில் பார்வதி வதவிகய பாணிக்கரஹணம் பசய்துபகாள்ளும் சமயம். அந்த 

மவகஸ்வரன் ம தில் என்  வதான்றியவதா?  "சப்த ாிஷிககளயும் ம த்தால் சமாித்தார் 

ஈஸ்வரன். அடுத்தகணவம, சப்தாிஷிகளும் அங்வக பிரசன் மாகி அம்கம அப்பக  வணங்கி 

நின்ற ர்.முகமன் கூறி ஈசன் வரவவற்றார். ாிஷிகள் வி வி ார். சுவாமி இந்த பு ிதமா  

வவகளயில், தாங்கள் எங்ககள நிக க்க நாங்கள் என்  பாக்யம் பசய்வதாவமா? எ  

மகிழ்கிவறாம் எ  கூற; மற்கறய வதவர்களும், மூவரும், முப்பத்து முக்வகாடி வதவர்களும் 

அதக  ஆவமாதித்த ர். ஈசன் பசான் ார். வவதம் என் மூச்சுக்காற்று. அதக  ஓதி உணர்ந்த 

தாங்கள் எப்வபாதும் என் இதயத்தில் நித்ய வாசம் பசய்பவர்கள். உங்ககள நிக க்காமல் வவறு 

யாகர நிக க்கப் வபாகிவறன் என்றார். 

 

இதக  மகாகவி காளிதாசர் த து குமார சம்பவம் என்னும் காவியத்தில் 6-18 ல் குறிப்பிட்டு 

உள்ளார். இ ி இங்வக வருவவாம். பவளவிழா கவபவத்தில் வவயாதிகத்தின் காரணமாய் 

கலந்து பகாள்ள இயலாத வவத விற்பன் ர்களுக்கு அவர்களின் வீடு வதடித் வபாய் சம்பாவக  
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பசய்துவிட்டு வரவவண்டும் என்பது மஹாபபாியவா உத்தரவு. அப்படி தன் இல்லம் வதடிவந்து 

பகாடுத்த சம்பாவக களுக்கு நன்றி பதாிவித்து கடிதம் எழுதிய ஒரு பபாியவர் தன் கடிதத்தில் 

இப்படி குறிப்பிடுகிறார். 

 

 

படம்: வவத பண்டிதர்களுடன் மகா பபாியவா, சம்ஸ்க்ருத கல்லூாி, மதராஸ். இந்த படம் “Divya Dharshan of Sri Kanchi 

Mahaswami – Vol 1”-இல் இருந்து விளக்க வநாக்கத்திற்காக மட்டுவம சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது. 

 

காளிதாசன் பசான் படி அன்று மவகஸ்வரன் சப்த ாிஷிககள ம தில் நிக த்து பபருகம 

படுத்தி ான். இன்று இந்த மவகஸ்வரன் என்க யும் ஒரு பபாருட்டாகக் கருதி பபருகம 

படுத்தி ார். பபாியவா ம சில் என்க  நிக க்கும் அளவிற்கு எ க்கு என்  வயாக்கிகத 

இருக்கு? கருகண கடலின் காருண்யம் எ  கண்ணீவராடு கடிதம் எழுதி ர். 

 

வவதம் எ  வந்து விட்டால் மஹாபபாியவாளுக்கு, வவதம் முற்றும் கற்வறாதிய பண்டிதர்களும் 

சாி. வவத பாடசாகலயில் படிக்கும் குழந்கதகளும் சாி எல்வலாரும் ஒன்றுதான்; சம 

த்ருஷ்டிதான், அதற்கு உதாரணமாய் காஞ்சியில் நடந்த ஒரு உண்கம சம்பவம், அகத அடுத்த 

இதழில் பார்ப்வபாம். 

 

*****  
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மரங்களின் மகத்துவம் 

- திரு. வவணுவகாபால் கிருஷ்ணமூர்த்தி  

 

மரங்களின் மகத்துவம், ஸ்ரீ பபாியவா என்க  யாாிடம் அனுப்பி கவத்தார்? பதாடர்ச்சி... 

குறிப்பிட்ட நாளில் ஸ்ரீமடம் பசன்வறன். பபாியவாளின் உதவியாளர் என்க  அகழத்து 

பசன்று ஒரு முதியவாிடம் பகாண்டு வசர்த்தார். முதல் பார்கவயிவலவய அவர் யாராக இருக்கும் 

என்பகத அவாின் வதாற்றத்தில் இருந்து யூகித்வதன், பபாிய வவத விற்பன் ராய் இருக்க 

வவண்டும். நமஸ்காித்து எழுந்வதன் எ து இரு கரங்ககளயும் பற்றிக்பகாண்டு, "நீ எவ்வளவு 

பபாிய கார்யங்ககள பசய்து பகாண்டு இருக்காய் பதாியுமா?" என்றார். பபாியவாளின் 

உதவியாளர் அவர் யார் என்பகத எ து காதில் பமதுவாக பசான் ார். ஆ ந்தம், ஆச்சர்யம், 

அதிர்ச்சி அவர் ஸ்ரீ பால பபாியவாளின் பூர்வாஸ்ரம தந்கத. "பிரம்மஸ்ரீ கிருஷ்ணமூர்த்தி 

சாஸ்திாிகள்"  

 

மீண்டும் நமஸ்காித்து எழுந்வதன். "எப்வபர்ப்பட்ட ம ிதர், நமக்காக தான் பபற்ற குழந்கதகய 

இந்த வலாகத்தின் வஷமத்திற்காக வீட்டுக் பகாடுத்த மாபபரும் தியாகி. பபற்வறாருக்கு 

எத்தக  குழந்கதகள்தான் இருக்கட்டுவம, அத்தக  வபகரயும் ஆளாக்கி, உத்வயாகத்தில் 

அமர்த்தி, திருமணம் நடத்தி கவத்து வபரன் வபத்திககள பார்க்கத்தாவ  விரும்புவார்கள்? 

ஆ ால் த து ஆகசககள எல்லாம் ஒதுக்கி கவத்து விட்டு பசய்த மாபபரும் தியாகம்! காரணம் 



பூர்ண பலம்  24 

குருநாதர்களின் கட்டகள. ஆம்! ஸ்ரீ புதுபபாியவாளும், ஸ்ரீ மஹாபபாியவாளும் இட்ட 

கட்டகள. அகத அவர் நிகறவவற்றி ார்.  

அதன் பய ாய் அந்த கால கட்டத்தில் நம் ஸ்ரீ மடத்திற்கு மும்மூர்த்திகள் கிகடத்தார்கள். ஒவர 

இடத்தில் மூன்று வபர்ககள தாிசிக்கும் பாக்யம் நமக்கு கிகடத்தது. சாி விஷயத்துக்கு 

வருகிவறன். 

 

படங்கள் (இடமிருந்து வலம்): நட்சத்திர வ ம், வவடல்; வத ம்பாக்கம்; வில்வ மரம், அருள்மிகு காமாட்சி அம்மன் 

ஆலயம் 

 

அவர் பசான் ார், நாங்கள் ஆயுள் முழுக்க வவதம் பசால்வதின் பயக  நீ ஒவர ஒரு வில்வ 

மரத்கத நட்டு கவப்பதால் பபற்றுவிட்டாய். எத்தக  மரங்கள் நட்டு இருப்பாய், யாருக்கு 

கிகடக்கும் இந்த பாக்யம் எல்லாம்? பதாடர்ந்து பசய். இருபத்திவயழு நக்ஷத்திரத்திற்கும் 

விருக்ஷங்கள் இருக்கு, எழுதி தவரன்; ருத்திராக்ஷ மரம் இருக்கு, அங்வகாலா என்ற ஏறழிஞ்சில் 

மரம் இருக்கு, எல்லாம் பதய்வீக விருக்ஷங்கள். அந்த மரங்கள் இருக்கும் வகாவில்கள், ஊர்ககள 

பசான் ார். கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி வநரம் வபசி ார். அடிக்கடி வா, நான் அந்தப்பக்கம் 

வரும்வபாது பசால்லி அனுப்புகிவறன். வந்து பார் என்றார். ஆக என்க  பதாடர்ந்து 

விருக்ஷங்ககள கவப்பதற்கு ஊக்கம் பகாடுத்து. ஆசி கூறி அனுப்பி கவத்தார். அவருகடய 

கருகண, ஆசிகள். நான் இப்வபாது வகர இந்த பணியிக  பதாடர்ந்து பசய்து வருகிவறன். 

அந்த மஹாக  நிக க்காத நாள் இல்கல. இது எ க்கு ஸ்ரீ பாலப் பபாியவா அவர்களின் 

கருகணயால் கிகடத்தது. அவர் பசான்  அத்தக  விஷயங்களும். சமீபத்தில் கிகடத்த, 

"மரங்களும் நமது பிள்களகவள" என்ற புஸ்தகத்தில் இருக்கிறது. வ்ருக்ஷ சாஸ்த்திரம், வ்ருக்ஷ 

ஆயுர்வவதம் ஆகிய நூல்களில் உள்ள  இதக  எழுதியவர், பிரம்மஸ்ரீ சுந்தர ராம வாஜ்வபயீ 

அவர்கள். இப்புஸ்தகத்கதயும் எ க்கு ஸ்ரீ பால பபாியவர் அவர்கவள பகாடுத்து 

அனுகிரகித்தார். 

 

*****  
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பலன்தரும் பதிகங்கள் 

- ஸ்ரீ கலாவதி, ஊட்டி 

உலகம் என்பது பகலும், இரவும் கலந்தது. அதுவபால வாழ்க்கக என்பது, இன்பமும், துன்பமும் 

கலந்தவத.  இருகளப் வபாக்க நாம் தீபங்களின் ஒளிகய ஏற்றுகின்வறாம். அவத வபான்று 

துன்பங்ககளப் வபாக்குவதற்கு இகறவ ின் அருள் என்னும் ஒளிகயப் பபற வவண்டும்.  

அதற்கு தமிழ் வவதத் திரட்டில் எண்ணற்ற பாடல்கள் உண்டு.  நாம் அவற்கற நம்பிக்ககயுடன் 

ம ம் ஒன்றி, பாராயணம் பசய்து வந்தால், நமது துன்பங்கள், சூாியக க் கண்ட ப ிப்வபால 

விலகிவிடும் என்பகத அவரவர் அனுபவத்தால் உணரலாம்.  நாம் வாய்விட்டு பாராயணம் 

பசய்வதால், பவளிவரும் ஒலி அகலகள் நமக்கு பலத்கதயும், பாதுகாப்கபயும் அளிக்கும். 

எல்வலாரும் அறிந்த இந்த விவரங்ககள அறியாதவர்களுக்காக அவர்கள் அறிந்து வாழ்வில் 

வளம் பபறுவதற்காகவவ இந்த “பலன் தரும் பதிகங்கள்” என்னும் பதாடகர இகறவ ின் பாதக் 

கமலங்ககள வவண்டி ஆரம்பிக்கின்வறன். 

 

 

பதிகம் – 1 (பபாருள் தரும் பதிகம்) 

 

“பபாருள் இல்லார்க்கு இவ்வுலகம் இல்கல” 

“திகரக்கடல் ஓடியும் திரவியம் வதடு” - என்பகவ ஆன்வறார் வாக்கு. 

 

எ வவ, நாம் வாழ்வதற்குத் வதகவயா  பபாருகளப் பபறுவதற்காக, இகறவ ின் 

கருகணகய வவண்ட வவண்டும் பபாருள் பபறுவதற்கா  பதிகத்கதப் பற்றி இத்பதாடாில் 

எழுதுகின்வறன். 
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பதிக வரலாறு: திருஞா சம்பந்தப் பபருமா ின் தந்கதயார் திருவாவடுதுகறயில் யாகம் 

பசய்வதற்காகப் பபாருள் வவண்டி ார். அப்வபாது சம்பந்தர் ஆவடுதுகற உகறயும் 

எந்கதயின் அடித்தலங்ககள வவண்டி இப்பதிகத்கதப் பாடி ார். பபருமானும் ஆயிரம் 

பபாற்காசுககளப் பலிபீடத்தில் கவத்து அருளி ார். 

 

திருவாவடுதுகற       பண்: காந்தார பஞ்சமம் 

 

இடாினும் தளாினும் எ துறு வநாய் 

பதாடாினும் உ கழல் பதாழு பதழுவவன் 

கடல்த ில் அமுபதாடு கலந்த நஞ்கச 

மிடறி ில் அடக்கிய வவதியவ  

 

இதுவவா எகம ஆளுமாறு ஈவபதான்று எமக்கு 

இல்கலவயல் அதுவவா உ து இன் ருள் 

ஆவடுதுகற அரவ . (1) 

வாழினும் சாவினும் வருந்தினும் வபாய் 

வீழினும்உ கழல் விடுவவன் அல்வலன் 

தாழிளம் தடம்பு ல் தயங்கு பசன் ிப் 

வபாழிள மதிகவத்த புண்ணியவ  

 

இதுவவா எகம ஆளுமாறு ஈவபதான்று எமக்கு 

இல்கலவயல் அதுவவா உ து இன் ருள் 

ஆவடுதுகற அரவ . (2) 

 

ந வினும் க வினும் நம்பா உன்க  

ம வினும் வழிபடல் மறவவன் அம்மான் 

பு ல்விாி நறுங் பகான்கறப் வபாதணிந்த 

க ல்எாி அ ல்புல்கு ககயவவ  

இதுவவா எகம ஆளுமாறு ஈவபதான்று எமக்கு 

இல்கலவயல் அதுவவா உ து இன் ருள் 

ஆவடுதுகற அரவ . (3) 

தும்மவலா டருந்துயர் வதான்றிடினும் 

அம்மலர் அடியலால் அரற்றாது என்நாக் 

ககம்மல்கு வாிசிகலக் ககணபயான்றி ால் 

மும்மதில் எாி எழ மு ிந்தவவ  

இதுவவா எகம ஆளுமாறு ஈவபதான்று எமக்கு 

இல்கலவயல் அதுவவா உ து இன் ருள் 

ஆவடுதுகற அரவ . (4) 

 

ககயது வீழினும் கழிவுறினும் 

பசய்கழல் அடியலால் சிந்கத பசய்வயன் 

பகாய்யணி நறுமலர் குலாய பசன் ி 

கமயணி மிடறுகட மகறயவவ  

இதுவவா எகம ஆளுமாறு ஈவபதான்று எமக்கு 

இல்கலவயல் அதுவவா உ து இன் ருள் 

ஆவடுதுகற அரவ . (5) 

பவந்துயர் வதான்றிவயார் பவருவுறினும் 

எந்தாய் உன் டியலால் ஏத்தாது என்நா 

ஐந்தகல அரவுபகாண்டு அகரக்ககசத்த 

சந்த பவண் பபாடியணி சங்கரப  

இதுவவா எகம ஆளுமாறு ஈவபதான்று எமக்கு 

இல்கலவயல் அதுவவா உ து இன் ருள் 

ஆவடுதுகற அரவ . (6) 

 

பவப்வபாடு விரவிவயார் விக வாினும் 

அப்பாவுன் அடியலால் அரற்றாது என்நா 

ஒப்புகட ஒருவக  உருவழிய 

அப்படி அல் எழ விழித்தவவ  

இதுவவா எகம ஆளுமாறு ஈவபதான்று எமக்கு 

இல்கலவயல் அதுவவா உ து இன் ருள் 

ஆவடுதுகற அரவ . (7) 

வபாிடர் பபருகி ஓர் பிணிவாினும் 

சீருகடக் கழவ அலால் சிந்கத பசய்வயன் 

ஏருகட மணிமுடி யிராவணக  

ஆாிடர் படவகர அடர்த்தவவ  

இதுவவா எகம ஆளுமாறு ஈவபதான்று எமக்கு 

இல்கலவயல் அதுவவா உ து இன் ருள் 

ஆவடுதுகற அரவ . (8) 
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உண்ணினும் பசிப்பினும் உறங்கினும் நின் 

ஒண்மலர் அடியலால் உகரயாது என்நாக் 

கண்ணனும் கடிகமழ் தாமகர வமல் 

அண்ணலும் அளப்பாி தாயவவ  

இதுவவா எகம ஆளுமாறு ஈவபதான்று எமக்கு 

இல்கலவயல் அதுவவா உ து இன் ருள் 

ஆவடுதுகற அரவ . (9) 

பித்பதாடு மயங்கிவயார் பிணிவாினும் 

அத்தா உன் அடி அலால் அரற்றாது என்நாப் 

புத்தரும் சமணரும் புறன் உகரக்கப் 

பத்தர்கட் கருள்பசய்து பயின்றவவ  

இதுவவா எகம ஆளுமாறு ஈவபதான்று எமக்கு 

இல்கலவயல் அதுவவா உ து இன் ருள் 

ஆவடுதுகற அரவ . (10) 

 

அகலபு ல் ஆவடுதுகற அமர்ந்த 

இகலநுக  வவற்பகட பயம் இகறகய 

நலமிகு ஞா சம்பந்தன் பசான்  

விகலயுகட அருந்தமிழ் மாகலவல்லார் 

விக யாயி  நீங்கிப் வபாய் விண்ணவர் வியனுலகம் நிகலயாக முன் ஏறுவர் நிலமிகச 

நிகலயிலவர. (11) 

 

(பதிகம் முற்றிற்று) 

திருச்சிற்றம்பலம் 

 

வாழ்க்கக அனுபவம்: 

இப்பதிகத்கத நம்பிக்ககயுடன் பாராயணம் பசய்தால் கண்டிப்பாக எந்த வழியிலாவது நமக்கு 

வதகவயா  வநரத்தில் பபாருள் இகறவ ின் அருளால் கிகடக்கும். இதற்கு பல சான்றுகள் 

உள்ள . அவற்றில் ஒன்கற எழுதுகின்வறன். 

 

ஓர் ஒய்வு பபற்ற அரசு அலுவலர் தமது மகளின் திருமணத்திற்கு ஏற்பாடு பசய்தார். த க்கு வர 

வவண்டிய பதாகககய எண்ணி எல்லா எற்பாடுககளயும் பசய்தார். ஆ ால் பதாகக 

வரவில்கல. திருமண நாள் பநருங்குகிறது. திருமணத்கத நிறுத்தி விடலாமா என்று கூட 

சிந்தித்தார். தி மும் காகலயும், மாகலயும் எம்பபருமாக  வவண்டி இப்பதிகத்கத 

பாராயணம் பசய்தார். ஒருநாள் வதநீர் ககட ஒன்றில் த து பால்ய நண்பகரச் சந்தித்தார். 

நண்பர் பவளிநாட்டில் இருந்தவர். நண்பர்கள் பல விஷயங்ககளப் வபசி ர். அப்வபாது த து 

மகளின் திருமணத்கதப் பற்றியும், பணம் வந்து வசராதகதப் பற்றியும் கூறி ார். உடவ  

நண்பர் திருமணச் பசலவிற்கு வதகவயா  பணத்கதயும், மணமகளுக்கு அருகமயா  

பாிகசயும் பகாடுத்தார். திருமணம் நன்கு நடந்து முடிந்தது. பிறகு அவருக்கு பணம் வந்து 

வசர்ந்தது. அவர் நண்பருக்கு பணத்கதத் திருப்பி அளித்தார். இகறவ ின் கருகணயால் உாிய 

வநரத்தில் பபாருள் கிகடத்தது. எ வவ, அக வரும் பலன் தரும் பதிகங்ககளப் படித்து 

வாழ்வில் முன்வ ற இகறவக  வவண்டுகிவறன். மற்பறாரு பதிகத்துடன் மீண்டும் 

சந்திப்வபாம். 

அக வருக்கும் நன்றி, 

திருச்சிற்றம்பலம் 

*****  
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குகறயால் நிகறயாது ம து 

- திரு. மவ ாகர், குகவத் 

 

குருகுலம் ஒன்றில் குருவின் முன் ால் சீடர்கள் அக வரும் அகமதியாக அமர்ந்து 

இருந்தார்கள். அன்று அவர்கள் அக வருக்கும் குருகுலத்தின் ககடசிநாள், குருவிடமிருந்து 

எல்லா வித்கதககளயும் கற்று நாகள பவளிவய வபாகவபாகிவறாம் என்று எண்ணி அக வரும் 

காத்திருந்த வவகளயில் திடீபரன்று குருவா வர் “உங்களுக்கு நான் இப்பபாழுது பாீட்கச 

ஒன்கற கவக்கவபாகிவறன்.” என்று கூறி ார். இகதக்வகட்ட அக வரும் வபாகின்ற 

வவகளயில் இது என்  புது பாீச்கச? என்று வயாசித்த ர். அப்பபாழுது அந்த குரு “இந்த 

பாீட்கசயில் நீங்கள் வதர்ச்சி பபறுவகதப் பபாறுத்து உங்களுகடய எதிர்காலம் பபரும்பாலும் 

அகமயும் என்பகத ம திற்பகாண்டு எ து வகள்விக்கு விகடயளியுங்கள்” என்றார். 

 

சீடர்கள் அக வரும் திககப்பில் அழ்ந்திருந்த வவகளயில் குரு அவர்களுக்கு முன் ஒரு 

பவள்கள நிற விாிப்கப விாித்தார் அதன் நடுவவ ஒரு காிய கம பகாண்டு ஏவதா தீட்டி ார். 

பவள்கள நிற விாிப்பின் நடுவவ ஒரு கறுப்பு பபாட்டு கவத்தது வபால அது இருந்தது. குரு 

சீடர்ககள பார்த்து இப்பபாழுது இங்கு காணும் பபாருகளப் பற்றி உங்கள் ம தில் வதான்றும் 

எண்ணங்ககள என் ிடத்தில் எழுதி பகாடுங்கள் என்றார்.  

 

சீடர்கள் ஒவ்பவாருவரும் சுவடிககள எடுத்து அவரவர்களுக்குத் வதான்றியகத எழுதி குருவிடம் 

பகாடுத்தார்கள். குரு ஒவ்பவாருவருகடய சுவடிககளயும் எடுத்து வாசிக்க ஆரம்பித்தார், 

எழுதியவர்கள் அத்தக  வபரும் பவள்கள விாிப்பிலிருந்த கரும்புள்ளிகயப் பற்றிவய 

கருத்துக்ககள பதாிவித்து இருந்த ர். எல்லா சுவடிககளயும் படித்து முடித்த குரு சுவடிககள 

எல்லாம் ஒரு ஒரத்தில் கவத்தார் பின் ர் தன் சீடர்ககள வநாக்கி   “இந்த பபாருகளப் பற்றி 

என்னுகடய கருத்து என்  என்பகத நீங்கள் அறிய விரும்புகிறீர்களா?”  என்;று வகட்டார். 

அக வரும் ஆர்வத்ததுடன் “ஆமாம்” என்ற ர். குரு புன் ககத்தவாவற பவள்கள விாிப்பு 

பபாிதும் பவள்களயாக இருக்கிறது” என்றார் மாணவர்கள் அக வரும் வாயகடத்து 

நின்ற ர். குரு அப்பபாழுது சீடர்கவள இவ்வளவு மிகப்பபாிய பவள்கள விாிப்பில் உள்ள 

கரும்புள்ளிகய மட்டுவம நீங்கள் கூர்ந்து கவ ித்து இருக்கிறீர்கள் உங்கள் கவ ம் அதில் 

இருந்ததால் அகத விட பன்மடங்கு நிகறந்துள்ள பவண்கம உங்கள் கண்ககள 

மகறத்துவிட்டது.  

 

இப்படித்தான் இந்த உலகத்தில் மற்றவர்களுகடய குற்றங்ககளயும், குகறககளயும் மட்டுவம 

நாம் உற்று வநாக்கி ால் அவர்களிடம் உள்ள நல்ல பண்புகள் நம் கண்களுக்குத் பதாியாது. 

எ வவ குற்றத்கதத் திருத்தி நல்வழிப்படுத்த நம் ம தின் உள்வள நன்கமகயப் பற்றிய 

எண்ணங்கவள கூடுதலாக இருக்க வவண்டும். நன்கமகயப் பற்றிய எண்ணம் நம்மிடம் 

இருந்தால் குற்றங்கவள மகறந்து விடும் ஆகவவ நாகள நீங்கள் பவளிவய பசன்றதும் 

அடுத்தவாிடம் இருக்கும் குகறககளவய எண்ணிக் பகாண்டிருக்காமல் அவர்களிடம் உள்ள 

நிகறககள எண்ணிப் பாருங்கள். அதுவவ உங்கள் ம திற்கு அவர்ககளயும் பிடித்தவர்கள் 
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ஆக்கும்” என்று கூறி ார் சீடர்கள் அக வரும் குருவின் உபவதசத்கதக் வகட்டு வாயகடத்து 

நின்ற ர்.  

 

அன்பர்கவள! நாமும் நம்முகடய சுற்றத்திடமும் நட்பிடமும் அவர்களின் குகறககள எண்ணிவய 

விலகி பசல்கிவறாம். விலகி பசல்வதால் அன்பு குகறயுவம ஒழிய கூடாது. அன்பு அதிகாிக்கக் 

குகறககள நீக்கி நிகறககள ம தில் பகாள்ளுங்கள் அன்பும் அகமதியும் வளரும் இகதத் 

தான் வள்ளுவரும்,  

“குணம் நாடி குற்றம் நாடி அவற்றுள்  

 மிககநாடி மிக்கக் பகாளல்” 

 

என்று கூறி ார். எப்பபருமான் சிவபிரானும் இராஜராஜ வசாழனுக்கு திருமுகறககளக் 

பகாடுத்த வபாது அவற்றின் பபரும் பகுதி பசல்லாித்து இருந்தகதக் கண்டு இராஜராஜன் 

வருந்துககயில் “பகாள்வ க் பகாண்டு தள்வ  தள்ளி ஆட்பகாண்வடாம்” என்று அருளி ார். 

அகதத்தான் நம் முன்வ ார்கள் “குற்றம் பார்க்கில் சுற்றம் இல்கல” என்ற ர். ஆகவவ நாமும் 

குகறககள விடுத்து நிகறககள மட்டும் ம தில் பகாள்வவாம். உலகில் சாந்தி நிலவட்டும். 

 

***** 
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கவணவப் பபாிவயார்கள் வரலாறு 

ஸ்ரீ கவஷ்ணவ பபாிவயார்கள், அருளாளர்கள் வாிகசயில் இப்வபாது நாம் பார்க்க இருப்பது 

ஓர் மாபபரும் அருளாளர். ஆம் வரதராஜ பபருமாளுக்கு விசிறி பகாண்டு வீசி. அவருடன் 

வபசிக்பகாண்டு இருக்கின்ற பபரும் பாக்கியம் பபற்றவர், அவர்தான், திருக்கச்சி நம்பிகள். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

பசன்க கய அடுத்து இருக்கும் பூவிருந்த வல்லி என்ற பூந்த மல்லியில் அவதாரம் பசய்தவர். 

வீரராகவன், கமலாயர் தம்பதிகளுக்கு நான்காவது மக ாய் அவதாித்தார். வணிகர் குடியில் 

பிறந்த இவருக்கு த து சவகாதரர்கள் வபால் வாணிபத்தில் நாட்டம் இல்லாமல். பபருமாளின் 

தாச ாகவவ தன் வாழ்நாள் முழுதும் அர்ப்பணிக்க விரும்பி ார். த க்கு கிகடத்த தன் 

பசாத்தின் பபரும்பகுதிகய சவகாதரர்களுக்வக பகாடுத்து விட்டு, ஒரு சிறு பங்கு நிலத்தில் 

நந்தவ ம் அகமத்து, அதில் வண்ணமிகு, வாசமிகு மலர் பசடிககள பயிாிட்டு, அந்த 

மலர்ககளக் பகாய்து மாகலகளாக கட்டி, பூவிருந்த வல்லி-யில் இருந்து, காஞ்சிபுரம் வந்து, 

வதவராஜ பபருமாளுக்கு சூட்டி மகிழ்ந்தார். அது மட்டுமல்ல, பபருமாளுக்கு விசிறி பகாண்டு 

வீசுவார், ஆம்; யாக குண்ட அக் ியில் இருந்து ஆவிர்பவித்தவன் அல்லவா? அவன் திருவம ி 

எப்பவும் வியர்த்து பகாண்டு இருக்குமாம், விசிறுவது மட்டுமல்ல, பபருமாவளாடு 

வபசிக்பகாண்டும் இருப்பாராம்.  

 

என்  ஒரு பாக்கியம்! 

 

அடியார்கள் தங்ககள பற்றி வகட்கும் வி ாக்களுக்கு, பபருமாளிடம் வகட்டு பதிகல வாங்கி, 

அந்த அடியவர்களுக்கும் பசால்வாராம். இப்படி இருக்க ஒரு நாள் (பதாடரும்)… 

 

*****  
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கண்ணன் ககதகள் 

நம்பிக்ககயா  பக்திக்கு இரங்கிய பரமன் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

குருவும், வாயுவும் வசர்ந்து உண்டாக்கிய ஸ்தலம் குருவாயூர். இங்வக கண்ணன் தி மும் தன் 

அருளாட்சி நடத்திக்பகாண்டு இருக்கிறான், காலம் காலமாக, அதில் ஒன்றுதான் இது. 

குருவாயூாில் எல்வலாருவம கிருஷ்ணா பக்தர்கள் என்றாலும் அதில் குறிப்பிட தக்கவர்கள் 

இருவர். பில்வ மங்களன் என்ற ஒரு முதியவர், குரூரம்கம என்ற மூதாட்டி. இவர்களின் பக்தி 

எப்வபர்பட்டது என்றால், கிருஷ்ணன் இவர்கள் இல்லத்திற்கு வந்து உண்டு, உறங்கி 

விகளயாடுவா ாம். பிறர் இதக க் காண முடியாவிட்டாலும் அவன் ஓடியாடி 

விகளயாடுககயில் ஏற்படும் பகாலுசின் ஒலி எல்வலார் காதுகளிலும் வகட்குமாம். இதில் பில்வ 

மங்களன் பக்தி ஒரு தந்கதகயப் வபான்ற கண்டிப்புடன் கூடியது. கிருஷ்ணா விகளயாடியது 

வபாதும் வா சாப்பிடு தூங்கு என்று அதட்டலுடன் இருக்கும். குரூரம்மவயா, கிருஷ்ணா என் 

பசல்லமல்லவா. ஓடியாடி கால் வலிக்குவம கண்வண! வா சமத்தா இந்த பாகலக் குடித்துவிட்டு 

தூங்கு. வபா பிறவியில் ராம ாய் பிறந்து 14 வருடம் காட்டில் நடந்தாவய. அசுரர்கவளாடு 

சண்கட வபாட்டு ககளத்து வபா ாவய! வந்து படுத்துக்வகா! கால் பிடித்து விடுகிவறன் எ  

பாசத்வதாடும் வாஞ்சவயாடும் நடந்து பகாள்வாள். 

 

அந்த ஊாில் ராசுக் குட்டன் என்ற பபாிய த வான் இருந்தார். அவருக்கு தீராத வயிற்று வலி. 

சூகல வநாய். பார்க்காத கவத்தியம் இல்கல. இருப்பினும் வநாய் குணமாகவில்கல. பகவான் 

ஸ்ரீ க்ாிஷ்ணவராடு உறவாடும் இந்த இருவாிடமும் பசன்று முகறயிடுவவாம். அவர்கள் 

சிபாாிசின் வபாில் கிருஷ்ணன் குணமாக்க மாட்டா ா எ  முதலில் பில்வ மங்களகர 

நாடி ான். "கிருஷ்ணாிடம் பசால்லி என் வநாகய குணப்படுத்துங்கள் எ  வவண்டி ான். 

அவரும் சாி! இன்று மாகல கிருஷ்ணர் வரும்வபாது பசால்கிவறன் என்றார். கிருஷ்ணரும் 

வந்தார். "கிருஷ்ணா இந்த ராசுக்குட்ட ின் வயிற்று வலிகய குணப்படுத்வதன், உன் ால் 

முடியாதா, நீ நிக த்தால் பசய்யலாம் என்றார். கிருஷ்ணன், "அது அவன் பூர்வ பஜன்ம விக  

அனுபவித்துத்தான் தீரணம் என்றார். சாி! அவ ிடம் பசால்லி விடுகிவறன் என்றார். ராசு 
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குட்டனும் கிருஷ்ணன் என்  பசான் ார் எ  வகட்டவபாது. "உன் பூர்வ பஜன்ம விக "- எ  

பசால்ல, ம ம் உகடந்த குட்டன். குரூரம்கமகய அணுகி நடந்தகத பசான் ான். அவளும் 

ம ம் இறங்கி ாள்; தாயுள்ளம் அல்லவா? மாகல அவள் வீட்டுக்கு கிருஷ்ணன் வந்தவபாது. 

"வா கிருஷ்ணா உ க்காக அப்பம், சீகட பசய்து கவத்து இருக்கிவறன், சாப்பிடு என்றாள். 

சாப்பிடும்வபாது குட்டக ப் பற்றிக் கூறி, "கிருஷ்ணா அவன் பாவம். துன்பப படுகிறான். 

உன் ிடம் கூறிவிட்வடன். நீ கட்டாயம் அவன் குகற தீர்ப்பாய். இந்த பாகல குடித்துவிட்டு 

என் மடியில் படுத்து தூங்கு. இந்த பாகலக் குடித்து முடிக்கும் தருணம் அவன் வயிற்று வலியும் 

குணமாகும். கிருஷ்ணன் பாகல குடித்தான். ககடவாயின் ஓரம் வழிந்த பாகல, அம்கம 

துகடத்து விட்டு, கிருஷ்ணக  தன் மடியில் கிடத்தி தட்டிக் பகாடுத்தாள். கண் மூடும் முன், 

கண்ணன் வலசாக சிாித்து விட்டு, கண்ககள மூடி ான். அவன் சிாித்த அக்கணவம, குட்ட ின் 

வயிற்றுவலி மாயமாய் மகறந்தது. படுக்ககயில் இருந்து துள்ளிக் குதித்து எழுந்த குட்டன், 

ஆடி ான், ஓடி ான், பாடி ான், கண்ண ின் கருகணகய எண்ணி கண்ணீர் மல்கி ான். 

அம்கமயின் இல்லம் வநாக்கி அக வரும் ஓடி ர். அம்கமகய பதாழுது நன்றி கூறி ான், 

"அம்கமவய என் தீராத வநாய் இன்று தங்களால் தீர்ந்தது. நான் என்  பசய்யணும்? 

உங்களுக்கு என்  வவண்டும்? எ  வி வ, ஆவவளா: "எ க்கு ஒன்று வவண்டாம், நன்றிகய 

கிருஷ்ணனுக்கு பசால்லுங்கள். அவன்தான் ஜகத் ரக்ஷகன் அவன் நிக த்தால் முன் விக  

என்  பசய்யும்? ஓடிவிடாதா? எல்வலாரும் கிருஷ்ண பக்தியுடன் இருங்கள் அது வபாதும் 

என்றாள்!" விஷயத்கதக் வகள்விப்பட்ட பில்வ மங்களனுக்கு பகாஞ்சம் வருத்தமும், வகாபம் 

கூட ஏற்பட்டது, "வரட்டும் அந்த கிருஷ்ணன், என்பக்தியில் என்  குகற கண்டாய் எ  

வகட்கிவறன். கிருஷ்ணனும் வந்தான், பில்வமங்களன் பபாாிந்து தள்ளி ான், கிருஷ்ணவரா 

புன் ககத்துக் பகாண்வட "மங்களா உன் பக்திக்கு ஒன்றும் குகறவில்கல, ஆ ால் பகாஞ்சம் 

சந்வதகத்தின் சாயல் இருந்தது". "நீக்க மாட்டாயா? வபாக்க மாட்டாயா? எ  சந்வதகத்வதாடு 

வி வி ாய், ஆ ால் குரூரம்கமவயா "இந்த பாகலக் குடித்து முடிக்கும்வபாது அவன் வநாய் 

தீர்ந்து வபாகும் எ  நம்பிக்ககயுடன் பசான் ாள்" பூரண நம்பிக்ககவயாடு கலந்த பக்திவய 

எ க்கு பிடிக்கும், எந்த பூர்வ பஜன்ம விக , கர்மாக்கள் இருந்தால் என் ?  முன் வன் 

முன் ிருந்தால் முடியாதது ஒன்றில்கல என்பகத நீ அறியாவயா?  என்க  சரண் அகடந்தால் 

பழ விக கள் எல்லாம் தீயி ில் தூசாகாவதா? என்று கூறி மகறந்தான். பில்வ மங்களனும் தன் 

தவகற உணர்ந்தான். 

 

பிள்களகவள இதில் இருந்து நாம் அறிந்து பகாள்வது என் ?  நம்பிக்கக!! நம்பிக்ககவயாடு 

கூடிய பக்தி கட்டாயம் பலன் அளிக்கும். "இ ி வரும் காலங்களில் நம் வதகவககள, 

வவண்டுதல்ககள, நம்பிக்ககயுடன் கூடிய பக்திவயாடு அவன் பாகதகளில் சமர்ப்பித்து 

வவண்டுவவாம். கண்ணன் கட்டாயம் தருவான்.  

 

நன்றி: திரு திருப்பூர் கிருஷ்ணன் அவர்கள் கூறியது 

 

ஸ்ரீ ஹாி ஸ்ரீ ஹாி ஸ்ரீ ஹாி நாராயண நாராயண நாராயண 

 

*****  
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சுந்தர காண்டத்தின் சிறப்பு 
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படங்கள்: லிப்க்வகா ஸூந்தரகாண்டம் மூல புத்தகத்தின் வகரபடங்கள். இகவ 

விளக்க வநாக்கத்திற்காக மட்டுவம. 

 

இராம காவியத்தின் நடுநாயகமாக விளங்குவது "சுந்தர காண்டம்" இராம ககதயின் 

திருப்புமுக  என்று கூட பசால்லலாம். ஸ்ரீ ஆஞ்சவநய ஸ்வாமிதான், இந்தக் காண்டத்தின் 

கதாநாயகன். தன் மக வி சீதா வதவிகய இப்பிறவியில் காண இயலுவமா எ  கலங்கி 

நின்றான் இராமன். இப்பிறவியில் தன் கணவன் ஸ்ரீராமகரக் காண இயலுமா எ  தவித்துக் 

பகாண்டிருந்தாள் சீகத. அதுவும் பககவன் ராவணன் நாட்டில். இருவாின் தவிப்கபயும், 

கவகலகயயும் தீர்த்து கவத்தவர் ஸ்ரீ ஆஞ்சவநய சுவாமி. உயிகர மாய்த்துக் பகாள்ள இருந்த 

சீதா வதவிகய காப்பாற்றியது ஸ்ரீ ஆஞ்சவநய சுவாமி பசான்  "ராம நாமம்". 

 

சுந்தர காண்ட பாராயண பலன்கள்: இதக  பாராயணம் பசய்தால் தீர்க்க முடியாத 

எப்வபர்ப்பட்ட பிரச்சக யும் தீர்ந்து வபாகும். வவகல வாய்ப்பு, திருமணம், மகப்வபறு, 

கல்வியில் வதர்ச்சி, வழக்குகளில் பவற்றி, வியாபாரத்தில் அபிவிருத்தி. இப்படி சகல 

காாியங்களிலும் பவற்றி அகடயலாம். சுருங்க கூறின் இது "சர்வ வராக நிவாரணி" இதக  

எந்த பமாழியிலும் பாராயணம் பசய்யலாம். சம்ஸ்க்ருத எழுத்துக்கள் தமிழிவலவய உள்ள 

புஸ்தகம் கிகடக்கிறது. ககத முழுக்க உகரநகடயாகவும் கிகடக்கிறது. எப்படி படித்தாலும் 

பலன் உண்டு. வதகவ நம்பிக்ககயும், பக்தி மட்டுவம. ராம நாமா ஒலிக்கும் இடத்திலும், 

சுந்தரகாண்டம் பாராயணம் நடக்கும் இடத்திலும் ஸ்ரீ ஆஞ்சவநய சுவாமி நம் கண்களுக்கு 

பதாியாமல் நம் இல்லத்தில் அமர்ந்து, கண்களில் கண்ணீர் வழிய ராம ரசத்கத பருகுவார். சுந்தர 

காண்ட புஸ்தகத்திவலவய, பாராயண முகறகள் விளக்கப்பட்டு உள்ளது. வமலும் ஏதாவது 

சந்வதகம் இருப்பின் எங்ககள அணுகவும். 

 

***** 
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பதாிந்த புராணம்; பதாியாத ககதகள் 

- பசல்வி அ. பூஜிதா 

மகாபாரதம் அக வருக்கும் பதாிந்த புராணவம. அதுவும் தற்வபாது பதாடர்ந்து வரும் 

ஊரடங்கு காலகட்டத்தில் இந்த மகா புராணத்கத சிறியவர் முதல் பபாியவர் வகர விரும்பி 

பார்த்வதா, படித்வதா, வகட்வடா மகிழ்ந்த ர். கடந்த இதழில் "மகாபாரத பகாடிவழி" பற்றி 

பதாிந்து பகாண்வடாம். இ ிவரும் நாட்களில், இப்புராணத்தில் இருந்து பபரும்பாலும் 

பதாியாத ககதகள் பற்றி பார்ப்வபாம். எ க்கு ஊக்கமும், உற்சாகமும் அளிக்கும் என் அம்மா, 

அப்பாவுக்கு நன்றி. 

மக ின் கரங்களால் மடிந்த அர்ஜு ன் 

குருவஷத்ர வபாருக்குப் பின் பாண்டவர்களும், கர்ண ின் மகன் விாிஷவகதுவும் 

அஸ்தி ாபுரத்கத ஆண்டுவந்த ர். விாிஷவகதுகவ அர்ஜு ன் தன் மகன் அபிமன்யுகவ 

வபால் பாசம் கவத்து வளர்த்து வந்தான். 

 

 

 

பாண்டவர்கள் அஸ்வவமத யாகம் நடத்தி ர். யாக தீட்கசக்கா  காலம் வந்தது, சித்ரா 

பபௌர்ணமி அன்று தருமருக்கு முகறப்படி தீட்கச அளிக்கப்பட்டது. குதிகர, வியாசர் மூலம் 

அனுப்பிகவக்கப்பட்டது. அர்ஜு னும், விாிஷவகதுவும் உடன் பசன்ற ர். எத்தகடயும் 

இன்றி குதிகர சிந்து வதசம் வகர பசன்றது. சிந்து வதசம் திருதராட்டிர ின் மகள் 
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துச்சகலயுகடய கணவன் ஜயத்ரதன் ஆண்டுவந்தான். அங்கு பசன்றதும், அந்நாட்டு மக்கள் 

அர்ஜு ன் மீது இருந்த வகாபத்தால் அவ ிடம் வபாாிட பசன்ற ர். அர்ஜு னும், 

விாிஷவகதுவும் பாதி பகடகய வீழ்த்த ர். அப்பபாழுது ஒரு வதர் வந்தது, அதில் ஒரு பபண் 

ஒரு குழந்கதகய கவத்து பகாண்டு நின்றுபகாண்டிருந்தாள். அப்பபண் வவறு யாரும் இல்கல, 

அவள் தான் துச்சகல. அவள் அர்ஜு க  பார்த்து, "ஏய் அர்ஜு ா, நீ என் கணவகர 

பகான்றாய். இப்பபாழுது நீ வந்த பசய்தி வகட்டு இந்த நாட்டின் அரசன், இந்த குழந்கத-யின் 

தந்கத, என் மகன், இறந்து விட்டான். இப்பபாழுது இந்த நாடு அரசன் இல்லாத நாடாகி 

விட்டது. தயவு பசய்து பசன்று விடு", என்று வகட்டுக்பகாண்டாள். தமக்ககயின் 

வகாாிக்கககய ஏற்றுக்பகாண்டு அர்ஜு ன் சிந்து வதசத்கதவிட்டு பசன்றான்.  

 

பின்பு குதிகர மணிப்பூர் வதசத்திற்கு வருகிறது. அங்கு தான் அர்ஜு  ின் மற்பறாரு மக வி 

சித்ராங்ககதயும் அவர்களின் மகன் பப்ருவாகனும் இருக்கிறார்கள். த து வதசத்திற்கு வபார் 

எடுத்து வந்திருப்பது த து தந்கத தான் எ  பதாிந்தும் பப்ருவாகன் அர்ஜு ன்-முன் 

மண்டியிட்டு வணங்கி ான்.உட டியாக அர்ஜு ன் அவக  எழுப்பி அவ ிடம், "நீ எதிர்த்து 

நின்று வபாாிடுவாய் எ  தாவ  நிக த்வதன். அது தாவ  சத்திாிய தருமமும்?" எ  வகட்டான். 

அப்பபாழுது அர்ஜு  ின் மக வி நாகக்கன் ிகக "உலூபி" அவ்விடத்திற்கு வந்தாள். 

தன்க  அறிமுகம் பசய்து பகாண்டாள்.  

 

 

 

அவள் பப்பருவாக ிடம், "நீ உ து தந்கதயிடம் வபாாிடு, அதுவவ அவருக்கு மகிழ்ச்சி தரும்." 

என்றாள். உட டியாக அவன் வபாருக்கு தயார் ஆகிறான். இகதக் கண்டு அர்ஜு ன் 

மகிழ்ந்தான். கடும் வபார் மூண்டது. இருவரும் மாறி மாறி அம்புககள எய்த ர். பிப்ருவாக ன் 
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எய்த அம்புகள் அர்ஜு க  அவன் மார்பில் தாக்கி . அர்ஜு ன் இறந்து கீவழ விழுந்தான். 

பிப்ருவாக ன், விாிஷவகதுகவயும் பகான்றான். தந்கத இறந்தகதக் கண்டு மயங்கி 

விழுந்தான். இச்பசய்தி வகட்ட சித்ராங்ககத அங்கு வந்தாள். உலூபி இச்சம்பவங்ககள 

பார்த்துக்பகாண்திருந்தாள். 

 

அச்சமயம் கிருஷ்ணர் அங்கு வந்தார். அவர் உலூபியிடம் அர்ஜு க  த து வசம் இருந்தா 

சஞ்சீவ  நாகமணிகய பகாண்டு உயிர்பிகழக்க பசய்ய பசால்கிறார். உலூபியும் அந்த 

மணிகயக் பகாண்டு அர்ஜு க  உயிர்பிகழக்க பசய்கிறாள். அர்ஜு ன் உயிர் பிகழத்து 

எழுந்து நிற்கிறான். அப்பபாழுது இறந்துக் கிடக்கும் விர்ஷவகதுகவப் பார்த்தபின் 

உலூபியிடம், "என் என்க  உயிர் பிகழக்க கவத்தாய்?, தமயன் அவருக்குப் பின் 

விர்ஷவகதுகவப் தான் அரச ாக்க எண்ணிவ ன்" என்றார். அதற்க்கு உலூபி கூறத் 

பதாடங்கி ாள்.  

 

"நாகக் கன் ிககயாகிய நான் கங்ககயில் இருந்த வபாது, வசுக்கள் எல்வலாரும் நம்மில் 

ஒருவரா  பீஷ்மகர, அர்ஜு ன் முகற தவறி பகான்று விட்டான்." உங்கள் மீது வகாபம் 

பகாண்டு சபித்து விட்ட ர். இகத அறிந்த என் தந்கத, அவர்களிடம் பசன்று வவண்டி ார், 

அவர்கள் ம மிரங்கி, "அர்ஜு னுக்கு மணிப்பூாில் மகன் ஒருவன் இருக்கிறான். அவ ிடம் 

வபார்புாியும் வபாது அர்ஜு ன் இறந்து விடுவான். அப்பபாழுது நீ உன் ிடம் இருக்கும் நாகா 

மணிகய பகாண்டு அவக  உயிர்பிகழக்க பசய்!" என்றார்கள். அத ால் தான் நான் இப்படி 

பசய்வதன் என்று அவள் பசயலுக்கு விளக்கமளித்தாள். வமலும் அவள் நீங்கள், 

"இல்கலபய ில் பகாடூரமா  நரகத்தில் விழுந்திருப்பீர்கள்." என்று அர்ஜு  ிடம் கூறி ாள்.  

 

உட டியாக கிருஷ்ணர், "அர்ஜு ா! காரணம் விளங்கியதா?" எ க் வகட்டார். உட டியாக 

அர்ஜு ன், "கண்ணா! எப்பபாழுதும் உன் துகணயில்லாமல் த ிவய நான் பசன்றதில்கல. 

உன் துகணயில்லாமல் நான் இங்கு வந்தது தவறு. இ ிவமல் நீங்கவள எங்ககள வழி 

நடத்துங்கள்" என்று வணங்கி ான். 

 

கண்ணபிரா ின் கருகணகய பற்றி எவ்வளவு கூறி ாலும் தகும். அப்வபர் பட்ட அந்த 

உணராத பதய்வம் பாண்டவர்களுக்கும், அர்ஜு னுக்கு பசய்த ஆசிகள் வபால் நாமும் எல்லா 

காாியத்திலும் அந்த கண்ண ின் அருள் வவண்டி பணிவவாம். 
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குழந்கத பசல்வங்களின் ககவண்ணம் 

ராதா பாதி, கிருஷ்ணா பாதி அலங்கார விநாயகர் 

இராதா கிருஷ்ணன், ஆண்பால் மற்றும் 

பபண்பால் இகணந்த தத்துவத்திற்கு 

எடுத்துக்காட்டாக உள்ளது. கவணவ 

மரபில் சுயம்பகவா ாக விளங்கும் 

கிருஷ்ணகர பரமாத்மாவாகவும், ராகதகய 

ஜீவாத்மாகவும் கருதப்படுகிறது.  

 

ராவதஸம் ராதிகாப்ராண வல்லபம் 

வல்லவீஸுதம் 

ராவதவஸவித பாதாப்ஜம் ராதா 

வக்ஷஸ்தலஸ்திதம் 

ராதானுகம் ராதிவகஷ்டம் ராதாபஹ்ருத 

மா ஸம் 

ராதாதாரம் பவாதாரம் ஸர்வாதாரம் நமாமிதம் 

 

எந்த ஒரு சுப காாியத்கத பதாடங்குவதற்கு 

முன் விநாயகர் வழிபாடு பசய்வது அவசியம். 

அவத வபால எந்த ஒரு விஷயத்கத 

பதாடங்குவதற்கு முன் ‘சுக்லாம்பரதரம்’ என்ற 

மந்திரத்கத உச்சாிப்பதால், நம் பசயலுக்கு 

எல்லாமுமாக அந்த விநாயகவர உடன் 

இருப்பார் என்பது அதன் பபாருளாகும். 

 

சுக்லாம் பரதரம், விஷ்ணும், சசிவர்ணம், சதுர்புஜம் 

ப்ரஸந்த வதநம் த்யாவயத் சர்வ விக்வநாப 

சாந்தவய 

வக்ரதுண்ட மஹாகாய ஸூர்ய வகாடி 

ஸமப்ரபாம் நிர்விக்நம் குருவம வதவ 

ஸர்வகார்வயஷு ஸர்வதா 

 

  
படத்கத இயற்றியவர்:  

பசல்வன். தட்சிணாமூர்த்தி, வகரளா 

படத்கத இயற்றியவர்:  

பசல்வி. ம.அ. காவிய தர்ஷி ி, திருச்சிராப்பள்ளி 
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இம்மாதத்தில் வரும் பண்டிகக, விரத நாட்கள்  

 

ஜ வாி 2022: 

14 /01 /22 (கத 1) மகர சங்கராந்தி பபாங்கல் 

15 /01 /22 (கத 2) மாட்டுப் பபாங்கல் 

16 / 01 /22 (கத 3) காணும் பபாங்கல் 

 

(இன்று 15/1 காகல 5:40 முதல் 6:30-க்குள் வீட்டின் முற்றத்தில் அல்லது பமாட்கட மாடியில், 

மஞ்சள் இகல அல்லது வாகழ இகல வபாட்டு, அதற்குமுன் அவ்விடத்கத சுத்தம் பசய்து 

வகாலம் பசம்மண் இட்டு ..முதல்நாள் பசய்த சாதத்தில் சிறிது மஞ்சள், குங்குமம் கலந்து, மஞ்சள் 

சாதம், சிகப்பு சாதம், பவள்கள சாதம் எ  த ித்த ியாக உருட்டி கவத்து " காக்கக பிடி, 

கனுப்பிடி கவத்வதன்..காக்ககக்கு எல்லாம் கல்யாணம் எ  பபண்கள் கூறி காக்காகய 

அகழப்பர். இது பபண்கள் தன் பிறந்த வீடு நன்றாய் இருக்கணும் என்றும், தன் சவகாதரர்கள் 

நலமாய் வாழ வவண்டும் என்றும் பசய்வது. சவகாதரர்கள் தன் சவகாதாிகளுக்கு மஞ்சள் 

குங்குமம் புடகவ வபான்ற மங்கள பபாருட்ககளக் பகாடுத்து வாழ்த்துவர்) 

 

18 /01 /22 (கத 5) கதப்பூசம்  குமரக்கடவுள் வழிபாடு 

28 /01 /22 (கத 15) சர்வ ஏகாதசி 

31 /01 /22 (கத 18) சர்வ அமாவாகச (முன்வ ார்ககள 

ஆராதிக்க வவண்டிய நாள்) 
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