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எண்ணம்மற்றும்வடிவம்: VVSS Trust-இன்நண்பர்கள் 

 

 

 

 

 

 

அட்கட மற்றும் பக்கங்கள் 7, 9, 10, 11, 12, 14, 25 மற்றும் 26-இல் உள்ளபடங்கள் 

அக த்தும் கூகிள் படத்வதடல் (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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



வதாரணவாயில் 

ஆசிாியர் முன்னுகர 

 

அன்பார்ந்த வாசகர்களுக்கு பநஞ்சார்ந்த அன்பு வணக்கங்கள். நான்காவது இதழ் உங்கள் 

பார்கவக்கு வருகிறது. எதிர்பார்த்தகதவிட அதிகமாகவவ ஆதரவு அளித்து வருகிறீர்கள். 

அதற்க்கு என் நன்றி. இதுவபான்ற ஒரு மின்னூகல பதாடங்கும்வபாது, எகத எதிர்பார்த்து 

பதாடங்கிவ வ ா. அது நடந்து வருகிறது. ஆம்! வாசகர்களாகிய உங்களின் பங்களிப்கப 

எதிர்பார்த்வதன். அவத வபால பலரும் தங்கள் பகடப்புககள அனுப்பி வருகிறீர்கள். ககடசி 

வநரத்தில் வரும் கட்டுகரககள படித்து பிகழ நீக்கம் பசய்து பவளியிட கால அவகாசம் 

இல்கல எ வவ ஒரு சில கட்டுகரககள பிரசுாிக்க இயலவில்கல. வருங்காலத்தில் நீங்கள் 

முன்கூட்டிவய உங்களின் பகடப்புககள அனுப்பி கவயுங்கள், கட்டாயம் பிரசுாிக்கிவறாம்.  

 

15/3/22 அன்று நம் பெகத்குரு ஸ்ரீ பெவயந்திர சரஸ்வதி ஸ்வாமிகளின் (நாம் அன்வபாடு 

அகழக்கும் புது பபாியவாளின்) ஆராதக  தி ம். அன்று காஞ்சி ஸ்ரீமடம் 

அதிஷ்டா த்துக்கு வரும் பக்தர்களுக்கு "பெயம் கண்ட பெவயந்திரர்" என்ற 30 பக்க 

புத்தகத்கத பவளியிட ஒரு வாய்ப்பு கிட்டியது. இதக  நமது புது பபாியவா ஆராதக க்கு 

பக்தர்களுக்கு அன்பளிப்பாக வழங்கிவ ாம். 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

மஹாபபாியவாளின் அனுகிரஹத்தாலும், அன்க  காமாட்சியின் கருகணயாலும், என் ால் 

முடிந்த அளவு இகறப்பணிககள பசய்து வருகிவறன். இன்று வபால் நீங்கள் எல்வலாரும் 

பதாடர்ந்து உங்கள் ஆதரகவ தருமாறு அன்புடன் வவண்டுகிவறன். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

இடம்: மகா பபாியவா மற்றும் புது பபாியவா அதிஷ்டா ம், ஸ்ரீ மடம், காஞ்சிபுரம் 

Image taken at Adhistanams of Maha Periyava and Pudhu Periyava, Sri Matam, Kanchipuram 

 

நன்றி வணக்கம்! 

என்பறன்றும் இகறப்பணியில், 

அன்புடன், 

கி. வவணுவகாபால் 

 

***** 

  



ஸ்ரீ மஹாபபாியவா அருளுகர 

புராணம் வவதத்தின் பூதக்கண்ணாடி 

 

 

 

புராணம் என்பது வவதத்துக்கு பூதக் கண்ணாடி. சின் ஞ்சிறியதாக இருப்பகத பூதக் 

கண்ணாடி நன்றாக பபருசு பண்ணிக் காட்டுகிறது அல்லவா? இம்மாதிாி வவதத்தில் 

சுருக்கமாக, சின் ச் சின் தாக வபாட்டிருக்கிற தர்ம விதிககள ககதகள் மூலம் பபாிசு 

பண்ணிக்க காட்டுவதுதான் புராணம். 

 

ஒன்கற சுருக்கமாகச் பசான் ால், அது ம சில் ஆழப் பதியாமல் வபாய்விடலாம். அகதவய 

ஸ்வாரஸ்யமா  ககதயாக விஸ்தாரம் பண்ணிச் பசான் ால், நன்றாக ம சில் பதியும். 

 

'சத்யம் கவத' (உண்கம வபசு) என்று மட்டும் வவதம் பசால்கிறது. அப்படி வபசுவதால் 

எத்தக  பபருகம ஏற்படுகிறது என்பகத ஹாிச்சந்திரன் ககத பல அத்தியாயங்களில் 



விஸ்தாரமாகச் பசால்கிறது. 'தர்மம் சர' (அறத்கத பின்பற்று) என்று இரண்டு வார்த்கதயில் 

வவதம் பசான் கத நீள பநடுக மஹாபாரதத்தில் தர்ம புத்திராின் ககதயாகச் 

பசால்லியிருக்கிறது. "மாத்ரு வதவவா பவ" (அன்க  தந்கதகய பதய்வமாகக் பகாள்) என்ற 

வவதவாக்குக்கு ஸ்ரீராம சாித்திரம் பூதக்கண்ணாடியாய் இருக்கிறது. இரக்கம், பபாறுகம, 

தகய, கற்பு முதலா  அவநக தர்மங்ககள - வவதத்தில் கட்டகள இட்டு உள்ளவற்கற - 

புராண புருஷர்களும், புண்ய ஸ்த்ாீகளும் தங்களுகடய சாித்திரத்தின் மூலம் நன்றாக, 

பிரகாசிக்கும்படி பசய்திருக்கிறார்கள். அவற்கறப் படிப்பதாலும், வகட்பதாலும், இந்த 

தர்மங்களில் நமக்கு ஆழ்ந்த ஈடுபாடு உண்டாகிறது. 

 

இவர்கள் எல்வலாருக்கும் வசாதக களும், கஷ்டங்களும் நிகறய வந்திருக்கின்ற . அவ கத் 

தப்புத் தண்டாக்ககளச் பசய்கிற நம்கமவிட இந்த உத்தமமா  புராண பத்திரங்கள்தான் 

ொஸ்தி கஷ்டப்பட்டிருக்கிறார்கள். பராம்பவும் பயங்கரமா  வசாதக களுக்கு 

ஆளாகியிருக்கிறார். ஆ ாலும் இவர்களுகடய சாித்திரத்கதப் படிக்கும்வபாது, தர்மங்ககள 

அனுசாிப்பத ால் கஷ்டம் தாவ  ஏற்படுகிறது? அத ால் அனுசாிக்க வவண்டாவம, என்று 

வதான்றுவவதயில்கல. அத்தக  கஷ்டத்திலும், வசாதக யிலும் வீட்டுக் பகாடுக்காமல் 

அவர்கள் பாறாங்கல் மாதிாி தர்மத்திவலவய நிற்பதால் பபற்றிருந்த ம து பதளிவுதான் நம் 

ம சில் பதிகிறது. அவதாடுகூட அந்த உத்தமர்கள் படும் கஷ்டங்ககளக் வகக்கும்வபாது, நம் 

உள்ளம் உருகுவதாவலவய, நம்முகடய அழுக்குககளயும், அலம்பி விட்டாற்வபால் 

இருக்கிறது. முடிவிவல அவர்களுக்கு ஏற்படுகிற பபாிய பவற்றியும், கீர்த்தியும் நமக்கு அந்தத் 

தர்மங்களில் பகட்டியா  பிடிமா த்கத உண்டாக்கிக் தருகின்ற . 

 

ஹர ஹர சங்கர 

பெய பெய சங்கர 

 

********** 

  



அாிய ஆலயமும் அற்புத தகவல்களும் (1) 

திருக்குறுங்குடி 

கவஷ்ணவ நம்பி மற்றும் திருக்குறுங்குடிவல்லி நாச்சியார் வகாவில், திருபநல்வவலி மாவட்டம் 

 

 

 

அகமவிடம்: திருபநல்வவலியில் இருந்து 40 கி.மி. பதாகலவிலும், நாகர்வகாவிலில் இருந்து 

35 கி.மி.பதாகலவிலும் அகமந்துள்ளது. இது ஒரு கவணவத்தலம். 108 திவ்ய வதசங்களில் 

ஒன்று. திருமழிகச ஆழ்வார், நம்மாழ்வார், பபாியாழ்வார், திருமங்கக ஆழ்வார் இவர்களால் 

மங்களாசாச ம் பசய்யப்பட்டது. 

 

மூலவர்: நம்பிராயன். இவாின் வலதுபுறம் சிவன் சந்நிதி அகமந்துள்ளது த ி சிறப்பு. நின்ற, 

இருந்த, அமர்ந்த, கிடந்த, நடந்த எ  ஐந்து வகாலங்ககளக் காட்டுகிறார். வராக அவதாரம் 

பசய்த திருமால், தன் மக விவயாடு, த து நீண்ட பநடும் வகாலத்கத "குறுக்கிக் 

பகாண்டதால் "குறுங்குடி " ஆயிற்று. 

 

தாயார்: குறுங்குடி வல்லி நாச்சியார். 

 

தீர்த்தம்: திருப்பாற்கடல் பஞ்ச துகற. 

 

  



சிறப்பு: இங்கு பகாடிமரம் விலகி இருக்கும். காரணம் "நம்படுவான் " என்ற பக்தர் கீழ் குலத்கத 

சார்ந்தவராம். ஆலயத்தில் நுகழயக்கூடாது என்பதால் பவளியில் நின்றுபகாண்டு, 

"பபருமாவள உன் எழில் வகாலத்கத காண இயலவில்கலவய எ  ம முருகி வவண்ட. 

பபருமாள் பகாடிமரத்கத விலகி இரு" எ  ஆகணயிட்டு பக்தனுக்கு தாிச ம் பகாடுத்ததால் 

இங்வக பகாடிமரம் விலகி இருக்கிறது. திருமங்கக ஆழ்வார் ககடசியாக மங்களா சாச ம் 

பசய்தது இந்த ஸ்தலத்தில். பரமபதம் அகடந்ததும் இந்த ஸ்தலத்தில்தான். 

 

 

 

கபரவர் இங்வக இருக்கிறார். அஷ்டமி அன்று அவருக்கு "பூச்சட்கட" சார்த்தி வகடமாகல 

நிவவத ம் பசய்யப்படுவது வவறு எந்த கவணவ ஆலயத்திலும் காண முடியாத அதிசயம். 

இவவர இந்த வகாவிலின் காவல் பதய்வம். வமற்குத் பதாடர்ச்சி மகல அருகில் இருப்பதாலும், 

பகாட்டும் அருவிகள் இருப்பதாலும். வகாகடகாலத்தில் பபருமளவில் பக்தர்கள் இங்வக 

வருகின்ற ர். அருவிகளில் குளிக்கும்வபாது, வசாப்பு, ஷாம்பு இவற்கற உபவகாகிக்க தகட 

விதிக்கப்பட்டு உள்ளது. 

 

வாழ்க்ககயில் ஒருதடகவயாவது பசன்று தாிசிக்க வவண்டிய அற்புதக் வகாவில். 

 

***** 

  



அாிய ஆலயமும் அற்புத தகவல்களும் (2) 

திருமீயச்சுர் 

ஸ்ரீ லலிதாம்பிகா சவமத வமகநாத சுவாமி திருக்வகாவில், திருமீயச்சுர். 

 

 

 

அகமவிடம்: திருவாரூர் மாவட்டம். வபரளம் அருகில் 

 

மூலவர்: வமகநாத சுவாமி 

 

அம்பாள்: லலிதாம்பிகா 

 

ஸ்தல சிறப்பு: அகஸ்திய மு ிவருக்கு, ஸ்ரீ ஹயக்ாீவர் "ஸ்ரீ லலிதா சஹஸ்ரநாமத்கத" 

உபவதசித்து அருளிய இடம். அம்பாள் மிகவும் வரப்பிரசாதி. சுமார் ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு 

முன், பபங்களூாில் இருந்த தன் பக்த க வில் பசன்று, த க்கு காலுக்கு பகாலுசு வகட்டு 

வாங்கி அணிந்து பகாண்டாள். முதலில் காலில் பகாலுசு மாட்ட துகள இல்கல எ  அர்ச்சகர் 

கூற, பக்கத விடாப்பிடயாக, ' அம்பாள் தாவ  வகட்டார்கள்" எ  கூற, அர்ச்சகரும் மிகவும் 

கவ மாக அம்பாளின் கால்ககள ஆராய, சிறு துகளயிக க் கண்டு அதிர்ச்சி உற்றார். 

இவ்வளவு காலம் நடந்த அபிவஷகத்தில், சில பபாருட்கள் துவாரத்கத அகடத்துக் பகாண்டு 

இருந்தகத கண்டுபிடித்த ர். 

 

வகாவிலில் வகாஷ்டத்தில் "வஷத்ரபுவவ ஸ்வரர்" அற்புத வகாலம்...சுவாமி அம்பாளின் 

முகவாய்க் கட்கடகய ஏந்தியபடி இருக்க. ஒரு புறம் இருந்து பார்த்தால், பபாய்யாக வகாபம் 

பகாள்வது வபாலவும், மறுபுறம் இன்று பார்த்தால், பவட்கப்படுவது வபாலவும் இருக்கும். 

சூாியன் சாபம் வபாக்கிக் பகாண்ட ஸ்தலம். நான்முக சண்வடஸ்வரர் இருப்பது த ி சிறப்பு. 

 



வாலி, சுக்ாீவன், ச ிபகவான் பிறந்த ஸ்தலம். சித்திகர 21-ஆம் வததி முதல் 27-ஆம் வததி 

வகர கதிரவ ின் கிரணங்கள் சிவ பபருமாக  பூெிக்கின்ற . ரத சப்தமி அன்று சிறப்பா  

வழிபாடு நடக்கிறது. 

 

 

வகாஷ்டத்தில் துர்கா வதவி ககயில் கிளியுடன் காணப்படுகிறாள். துர்கா வதவியிடம் நம் 

குகறககளயும், கஷ்டங்ககளயும் பசான் ால், அவள் கிளி ரூபம் எடுத்து அன்க  

லலிதாம்பிககயிடம் பசால்வாளாம். இன்று கூட இரவு வநரத்தில் கூட பகாடி கிளிகள் 

அமர்ந்து இருப்பகதக் காணலாம். 

 

வருடத்தில் மூன்று முகற அம்பாளின் முன்னுள்ள மண்டபத்தில் "பநய்க்குள தாிச ம்" 

நகடபபறும். சுத்த அன் ம், சர்க்ககர பபாங்கல், தயிர்சாதம் இகவகளாய் நிகறய பகாட்டி, 

அதில் பள்ளம் அகமத்து, பாத்தி வபால ஏற்படுத்தி, அதில் டின் டின் ாக பநய்யிக க் காய்ச்சி 

ஊற்றுவார்கள். அம்பாளுக்கு தீபாராதக  ஆகும் வபாது, திகர விலகும். அதில் மூலஸ்தா  

அம்பாளின் உருவம் பிரதிபலிக்கும். காண்பதற்கு மிக அற்புதமாய் இருக்கும். இதில் அதிசயம், 

மறுநாள் வகர அந்த பநய் உகறயாமல் அப்படிவய இருக்கும். அம்பாளும் பதாிந்து பகாண்வட 

இருப்பாள். காணக் கண்பகாள்ளா காட்சி. பகாடிமரத்தின் அருவக அமர்ந்து, பக்தியுடன் 

"லலிதா சகஸ்ர நாமத்கத பாராயணம்" பசய்தால் நம் நியாயமா  வகாாிக்ககககள அம்பாள் 

உடவ  நிகறவவற்றி கவப்பாள். 

 

இதுவகர இந்த ஆலயத்திற்கு பசல்லாதவர்கள் அவசியம் ஒருமுகற பசன்று அம்பாளின் 

அனுகிரஹத்கத பபறுமாறு அன்வபாடு வவண்டுகிவறாம். 

 

"மாத பெய ஓம் லலிதாம்பிககவய" 
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சுத்தமா  குங்குமம் நமது வீட்டிவலவய தயாாிக்கலாம்? 

- ஸ்ரீமதி பாமா வவணுவகாபால் 

 

தற்காலத்தில் நாம் ககடகளில் வாங்கும் குங்குமம் அவநகமாக  

இயற்கக பபாருட்களி ால் தயார் பசய்வது இல்கல. பபரும்பாலும் 

"பகமிக்கல்" இத ால் அலர்ெி, பநற்றியில் புண் உண்டாகிறது. இதக  தவிர்க்க நாம், நமது 

இல்லத்திவலவய சுத்தமா  குங்குமம் எவ்வாறு தயார் பசய்வது என்பகத இப்வபாது 

பார்க்கலாம். 

 

இதற்கு வதகவயா  பபாருட்கள்: 

▪ உருண்கட மஞ்சள் ½ கிவலா (விரலி மஞ்சள் என்ற நீட்ட மஞ்சள் அல்ல) 

▪ படிகாரம் 75 கிராம் 

▪ பவங்காரம் 75 கிராம் (இகவ நாட்டு மருந்து ககடகளில் கிகடக்கும்) 

▪ எலுமிச்சம்பழம் (மீடியம்)  

▪ 20 ஒரு டீன்ஸ்பூன் பசு பநய் 

▪ வாய் அகலமா  பவண்கலம் அல்லது ஈயம் பூசிய பித்தகள பாத்திரம். 

 

பசய்முகற: முதலில் உருண்கட மஞ்சகள, ஆட்டுக்கல் அல்லது உரலில் இட்டு துண்டுகளாக 

இடித்துக் பகாள்ளவும். பிறகு பவங்காரம், படிகாரம் இகவககள பபாடித்து கலந்து 

பகாள்ளவும். பின் எலுமிச்சம் பழத்கத நறுக்கி, சாறு பிழிந்து பகாள்ளவும். பின் இந்த சாறில் 

வமற்பசான்  பபாடித்து கவத்துள்ள படிகாரம், பவங்காரம் இவற்றிக  வபாட்டு கலந்து 

பகாள்ளவும். பின் துண்டுகளாக்கி கவத்துள்ள மஞ்சகள அதில் வபாட்டு, பாத்திரத்தின் வாகய 

துணி, துண்டு அல்லது சாக்கு இவற்றால் நன்கு மூடி, கவக்கவும். தி மும் அதக  எடுத்து 

ஒரு கிளறு கிளறி மூடி கவக்கவும். இப்படி ஒரு வாரம் அல்லது 10 நாள் ஊறகவத்தால் 

மஞ்சளின் நிறம் மாறி "சிவப்பு வண்ணத்தில்" இருக்கும். பின் இதக  பவய்யிலில் சுமார் 

ஒருவாரம் வகர உலர்த்தவும். நன்றாக காய்ந்து சிவப்பாக இருக்கும், பின் இதக  ஒரு 

மிக்சியில் இட்டு நன்கு அகரத்து, சல்லகடயில் உதவியால் நன்கு சலித்து பகாள்ளவும். பிறகு 

சுத்திக்காக ஒரு டீஸ்பூன் பசு பநய்கய வசர்த்து நன்கு கிளறி கவக்கவும். சுத்தமா  குங்குமம் 

தயார். 



 

 

இதக  எடுத்து, அம்பாளுக்கு அஷ்வடாத்ரம் படித்து குங்குமத்தால் அர்ச்சக  பசய்து, 

அதக  இல்லத்துக்கு வரும் சுமங்கலிகளுக்கு வழங்கி ால், அம்பாளின் அருகள பபறலாம். 

நாமும் இட்டுக்பகாள்ளலாம், அவ்வளவும் புண்ணியம். பபண்கள் மூன்று நான்கு வபர் வசர்ந்து, 

அதிகமாக இதக  தயார் பசய்து, மடங்கள், உங்கள் ஊாில் உள்ள வகாவில்கள் இவற்றிற்கு 

பகாடுங்கள். புண்ணிய ககங்கர்யம். நமக்கும் சுத்தமா  குங்குமம் கிகடக்கும். முயற்சி, 

பகாஞ்சம் உகழப்பு இதுதான் வதகவ. என்  குங்குமம் தயார் பசய்வதற்கு பபாருட்ககள 

வாங்கி வர ககடக்கு கிளம்பியாச்சா? நன்றி  
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பெயம் கண்ட பெவயந்திரர் 

 

 

 

பிரதம சிஷ்யர் ஸ்ரீ பெவயந்திர சரஸ்வதி ஸ்வாமிகளுக்கு ஆசிரம உபவதசம் அளித்தது, 

 

தமக்குப் பின் ர் பீடத்கத அலங்காிக்கத் தக்கபதாரு மஹாக  நியம ஞ் பசய்து, அவருக்குத் 

தரவவண்டிய பயிற்சிககள எல்லாம் தாவம பகாடுக்க வவண்டுபமன்று ஸ்வாமிகள் 

பலவருடங்களாக விருப்பம் பகாண்டு இருந்தார்கள்.  இந்த விருப்பத்கதப் பூர்த்தி பசய்யக் 

கூடிய ஒரு சிஷ்யகர சில வருடங்களாகவவ தம் ம சிற்குள் அவர்கள் வதர்ந்பதடுத்து, பின் ர் 

அவர்களின் பபற்வறார்களுகடய சம்மதத்கதயும் பபற்றிருந்தார்கள். தஞ்கச ெில்லா 

மன் ார்குடி தாலுகாகவ சார்ந்தவரும், பதன் பிராந்திய ரயில்வவயில் உத்வயாகம் 

பார்ப்பவருமா  மஹாவதவ அய்யர் என்பவாின் தவப் புதல்வரா  சுப்ரமண்யம் என்னும் 

அந்தச்சிறுவவர இந்தச் சிஷ்யர் ஆவார். சுமார் பத்பதான்பது பிராயம் நிகறந்த அவர், 

மடத்திவலவய இளகமப் பருவம் முதல் வவதம் கற்று, நல்ல சீலமும், நற்குணமும் பபற்று 

விளங்கி வந்தார். 

 

இந்தப் பாலகருக்கு சந்யாச ஆஸ்ரமமும், உபவதசமும் தந்தருளும் கவதீக காாியங்கள் 1954-

ஆம் வருஷம் மார்ச் மாதம் 19-ஆம் வததி முதல் 22-ஆம் வததி வகர காஞ்சிபுரத்தில் 

நகடபபற்ற . மடத்தின் சாித்திரத்திவலவய மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இந்த விழாகவக் 

காண, பதி ாயிரக் கணக்க்கில் பக்தர்கள் அப்பபாழுது அங்கு கூடி இருந்த ர். இந்த 

கவபவங்கள் நகடபபறுவதற்கு பூர்வாங்கமாக, ஸ்வாமிகள் கலகவ என்னும் ஸ்தலத்தில் 



உள்ள தம் குரு, பரமகுரு இவர்களின் அதிஷ்டா ங்ககளயும், காஞ்சிக்கு அடுத்த அம்பிகாபுரம் 

என்னும் ஊாில் அகமந்துள்ள பூர்வாச்சாாியாபராருவரது அதிஷ்டா த்கதயும் தாிசித்துக் 

பகாண்டார்கள். மார்ச் மாதம் 22-ஆம் வததி அதிகாகலயில் ஸ்வாமிகள் அ ந்த சாகரம் 

என்னும் பு ித தடாகத்தின் ககரயிலுள்ள புராதா  அஸ்வத்த மரத்தின் அடியிலிருந்து பு ித 

மண்கண பிரசாதமாக கிரகித்துக் பகாண்டு, பிறகு மடத்தில் உள்ள ஸ்ரீ சுவரஸ்வரர் 

ஆச்சாாியாரது பிம்பத்திற்கு பூகெ பசய்தார்கள். பின் ர் காமாக்ஷி அம்பிகக சந்நிதி, 

அங்குள்ள ஆதிசங்கரரது சந்நிதி இவற்கற தாிசித்துக் பகாண்டு சாகலயிலிருந்வத 

குமரவகாஷ்டத்கதயும், ஏகாம்பரர் ஆலயத்திலுள்ள ஆம்ர (மாமரம்) விருக்ஷத்கதயும் தாிசித்துக் 

பகாண்டார்கள்.  பின் ர் மடத்தின் அதிஷ்டா  பதய்வமா  ஸ்ரீ திாிபுரசுந்தாி சவமத ஸ்ரீ 

சந்திர பமௌளீஸ்வரகரயும் பிரார்த்தக  பசய்து பகாண்டார்கள். 

 

உபவதசம் பபரும் சீடர் வவத விதிப்படி வதவர்கள், ாிஷிகள், பித்ருக்கள் இவர்களுக்கு 

பசய்யவவண்டிய கிாிகயககள எல்லாம் பசய்து முடித்து, பின் ர் அந்நாளுக்கு முதல்நாள் 

இரவு முழுவதும் பமௌ மாக தூங்காத நிகலயில் உட்கார்ந்தவாவர, தியா த்தில் அமர்ந்து 

இருந்தார்கள்.  மறுநாள் அதிகாகலயிவலவய "சர்வதீர்த்த ககரயில் உள்ள முக்தி மண்டபத்கத 

அவர் அகடந்து, பூர்வாங்கமா  கவதீக கார்யங்ககள முடித்துக் பகாண்டு, குருநாதரது 

வரகவ எதிர்பார்த்த வண்ணமாக இருந்தார்.  அன்று காகல முதவல காஞ்சி நகரம் ஒரு புதிய 

வ ாபயுடன் விளங்கிற்று.  நாட்டின் பல பாகங்களிருந்து அங்கு வந்திருந்த சிஷ்யர்கள் நீராடி, 

தூய்கமயா  ம முகடயவர்களாய், ஆயிரக்கணக்காகக் காஞ்சி வீதிகளில் அன்று 

காணப்பட்ட ர். காகல சுமார் 9 மணிக்கு, ஸ்வாமிகள் தம் மடத்தில் இருந்து புறப்பட்டு, 

பக்தர்கள் குழாத்துடன் எட்டு தண்டி சந்யாசிகள் பின்பதாடர, முக்தி மண்டபத்கத 

அகடந்தார்கள். அப்பபாழுது குளத்தின் நான்கு ககரகளிலும், அகதயடுத்த வீதிகளிலும் 

ஸ்வாமிககளயும், சீடகரயும் தாிசிக்க ஏராளமா  ெ க்கூட்டம் கூடியிருந்தது. 

 

சுமார் பத்து மணிக்கு, பிரதம சிஷ்யரா  ஸ்ரீ பெவயந்திர சரஸ்வதி ஸ்வாமிகள், வவத 

விற்ப ர்களும், சாஸ்த்ர விற்ப ர்களும் பதாடர்ந்து வர, சர்வ தீர்த்த தடாகத்தில் இறங்கி, 

இடுப்பளவு தண்ணீாில் நின்று, உலகபாசம் முழுவகதயும் ககளந்தார்கள். அந்தப் 

பாலப்பருவத்தில் அன் வர் துறவறம் வமற்பகாள்ளுவகதயும் அதிலும் 

வலாகாச்சார்யார்களால் உபவதசம் பபறுவகதயும் காண, மக்கள் வபாட்டியிட்டுக்பகாண்டு 

முன்வந்த ர்.  பின் ர் ஸ்வாமிகள், ஸ்ரீ விஸ்வவஸ்வரர் சன் தியில் தம் சிஷ்யருக்கு 

மஹாவாக்யத்கத உபவதசித்தருளி ார்கள். அப்பபாழுது தம் சிஷ்யருக்கு காஷாய 

வஸ்திரத்கதயும் அளித்தார்கள். 

 

இந்த கவபவங்கள் முடிவு பபற்றவுடன் சிஷ்யர் பின்பதாடர, கால்நகடயாக மடத்தின் எல்லா 

விருதுகளுடனும், வமள வாத்யங்களுடனும் லிங்கப்கபயர் பதரு வழியாக, பபாிய காஞ்சிபுரம் 

கங்ககபகாண்டான் மண்டபத்திற்கு எதிாில் உள்ள தமது மடத்கத அவர்கள் பகல் 12 மணிக்கு 

அகடந்தார்கள். அப்பபாழுது மடத்திற்கு உள்ளும் பவளியிலும் சுமார் பதி ாயிரம் 

ெ ங்களுக்கு வமல் கூடியிருந்த ர்.  அன்று இரு மகான்ககளயும் ஒருங்வக தாிசித்தவர்கள் 

எல்லாம் ம முருகி நின்ற ர். இக் காட்சிகய கண்டவர்கவள மிகவும் பாக்கியசாலிகள். 



ஸ்வாமிகள் ஸ்ரீ சந்திரபமௌலீஸ்வரர் சன் திகய அகடந்ததும், தம் சிஷ்யருக்கு ஒரு ருத்ராக்ஷ 

மாகலகயயும், ஒரு ஸ்படிக மாகலகயயும், திருப்பதி வதவஸ்தா த்தில் தமக்கு மாியாகதயாக 

அளித்த பபாிய பீதாம்பரம் ஒன்கறயும் அனுகிரஹத்துடன் அளித்தார்கள். அன்கறய நித்ய 

பூகெ மாகல சுமார் மூன்று மணிக்கு நிகறவுற்றது. அதற்குப் பின் ர் சுமார் நான்கு 

மணிமுதல் ஸ்வாமிகள் அன்று பவளியூாிலிருந்து வந்த சிஷ்யர்களுக்கு விபூதி, அக்ஷகத, 

குங்குமம் ப்ரசாதங்ககள பகாடுக்கத் பதாடங்கி ார்கள். யாவருக்கும் பிரசாதம் பகாடுத்து 

முடிய இரவு 3 மணி ஆயிற்று என்றால் அன்று ஸ்வாமிககளத் தாிசிக்க வந்தவர்கள் எவ்வளவு 

இருக்கும் என்பகத வாசகர்கவள ஒருவாறு யூகிக்கலாம். 

 

***** 

 

உபவதசம் அளித்ததற்கு முதல் நாள் ஸ்வாமிகள் சின்  காஞ்சிபுரத்தில் தமது மடத்தின் 

பூகெகய முடித்துக் பகாண்டு அங்கு கூடியிருந்த ஆயிரக் கணக்கா  பக்தர்களுக்கு, 

மடத்திற்கும் சிஷ்யர்களுக்கு இருக்க வவண்டிய பதாடர்கப பற்றி சில உபவதச பமாழிககள 

அருளி ார்கள். அவ்வுபவதச பமாழிகளின் சுருக்கம் பின் வருமாறு: 

 

(இப்வபாது, இக்காலத்தில் மடத்தின் பக்தர்கள் என்று பசால்லிக்பகாள்ளும் நாம் 

உண்கமயிவலவய பக்தர்களாகத் தான் இருக்கிவறாமா? என்பகத நாவம சுய பாிவசாதக க்கு 

உட்படுத்திக் பகாண்டு சிந்திக்க வவண்டிய விஷயம்) 

 

எதிர்காலத்தில் இந்தப் பீடத்கத அலங்காிக்கத் தக்க ஒரு ஸ்வாமிகளுக்கு, புதிதாக ஆஸ்ரமம் 

வழங்க ஏற்பாடுகள் பசய்து வரும் இச்சமயத்தில் உங்களுக்கும் சில விஷயங்ககள பசால்ல 

விரும்புகிவறன். தற்காலம் இருந்து வரும் நிகலயில் மடத்தின் கார்யங்ககள பசவ்வவ  நடத்தி 

வருவதற்கு மடத்தின் பசாத்தில் இருந்து கிகடக்கும் வருமா ம் வபாதுமா தாக இல்கல. 

வருமா த்திற்கு வமல் கிட்டத்தட்ட பசலவு ஐந்து மடங்காக ஏற்படுகிறது. சுவாமி பூகெ 

மற்றும் மதப் பிரச்சாரம் பற்றிய முக்கியமா  பசலவுகள்தாம் மடத்தில் பசய்யப்படுகின்ற . 

மடத்தின் வருவாகயக் பகாண்டு மாத்திரம் இகவககள பசய்யப் வபாதுமா தாக இல்கல. 

புதிதாக ஸ்வாமிககள நியம ம் பசய்வது மாத்திரம் வபாதாது. மடத்தின் காாியங்களும் 

சாிவரநடந்துவர வசதிகள் பசய்ய வவண்டும். சாதாரணமாக நான் இவ்விஷயத்கதப் பற்றி 

உங்கள் முன் வபசியிருக்கவவ மாட்வடன். ஆ ால், இப்பபாழுது ஸ்வாமிகபளாருவருக்கு 

உபவதசம் பசய்யப் வபாவதால் இவ்விஷயத்கத நான் இப்பபாழுது உங்கள் முன் ிகலயில் 

அவசியமாக பதாிவிக்க வவண்டுபம  எ க்கு வதான்றுகிறது. இங்கு கூடியிருக்கும் நீங்களும், 

மற்றும் பவளியிடங்களில் உள்ள பக்தர்களும் மடத்தின் விஷயத்தில் ஆழ்ந்த அபிமா ம் 

கவக்க வவண்டும். ஒவ்பவாரு சிஷ்யரும் தம் குடும்பத்கதக் கவ ிப்பதுடன் மடத்கதயும் தம் 

குடும்பம் வபாலவவ பாவித்து, அவரவர்கள் சக்திக்கு தக்கவாறு, மடத்திற்கு திரவிய சகாயம் 

பசய்வது எ  தீர்மா ம் பசய்து பகாள்ள வவண்டும். இக்காலத்தில் குடும்ப சம்ரக்ஷணவம 

பலருக்கு சிரமமாக இருக்கலாம். ஆயினும், மடத்திற்கு சிறிதளவாவது அபகாிக்க வவண்டும் 

என்ற எண்ணம் பகாள்ள வவண்டும். 

 



மடத்திற்கு திரவிய சகாயம் பசய்வதுடன், சாீரத்தி ாலும் வசகவ பசய்ய நீங்கள் முன்வர 

வவண்டும். மடத்தின் ககங்கர்யத்கத நடத்துவதில் இப்பபாழுது பலர் சம்பளம் எதுவும் 

எதிர்பாராது இங்கு காாியங்ககள கவ ித்து வருகிறார்கள். அவர்களில் சிலர் தன் சாப்பாடு 

முதலியவற்றிற்குக் கூட தங்கள் பணத்கதவய பசலவிட்டுக் பகாண்டு மாதத்திவலவய தங்கி 

ககங்கர்யங்ககள பசய்து வருகின்ற ர். அவ்விதம் எல்வலாரும் எக்காலத்திலும் பசய்ய முடியா 

விட்டாலும் வருஷத்தில் சில குறிப்பிட்ட காலத்திற்காவது இங்கு வந்திருந்து அம்மாதிாிச் 

வசகவககள பசய்ய உங்களில் பலர் முன் வரலாம். மடத்திற்குப் பணம் பகாடுப்பகத விட 

இவ்வித ககங்கர்யவம மிகவும் விவசஷமாகும். ககங்கர்யத்தில் ஈடுபட விரும்புவவார் 

முக்கியமா  பிராமண தர்மத்கத பசய்யக் கூடியவர்களாக இருக்க வவண்டும். 

சந்தியாவந்த ாதி நித்தியா கர்மாநுஷ்டா ங்ககளயாவது பசய்து பகாண்டு, சாீர 

சுத்தியுடனும், ம ச் சுத்தியுடனும் அவர்களிருக்க வவண்டும். தற்காலம் பிராமணர்களிகடவய 

கர்மாநுஷ்டா ங்கள் மிக்க குகறந்து வரும் ாீதிகயப் பார்த்தால் மடத்தின் ககங்கர்யங்ககள 

பசய்யக் கூட நித்தியா கர்மாநுஷ்டா ம், சிகக, புண்டரம் முதலிய சின் ங்கள் உள்ளவர்கள் 

பிற்காலத்தில் எங்கு கிகடக்காமற் வபாய் விடுவார்கவளாபவன்று அஞ்ச வவண்டி இருக்கிறது. 

அதற்கு நீங்கள் இடம் பகாடுக்கலாகாது. ஆகவவ, மதாநுஷ்டா த்தில் நம்பிக்கக கவத்து 

அகத பின்பற்றுவதுடன், மடத்தின் கார்யங்ககள நடத்தி வருவதிலும் நீங்கள் எல்வலாரும் 

சிரத்கத உள்ளவர்களாக இருக்க வவண்டும். குடும்பத்தில் ஒருவராவது மடத்தின் 

காாியங்களில் ஈடுபட வவண்டும். ஸ்ரீ த்ாிப்புரசுந்தாி சவமத ஸ்ரீ சந்திரபமௌலீஸ்வர 

ஸ்வாமியின் அனுக்கிரஹம் உங்களுக்கு எக்காலத்திலும் ஏற்படும்". 

 

பாரத - சீ  யுத்தம் - பவற்றிக்கா  வரடிவயா பசய்தி: 

1962-ல் நவம்பர் மாதம் ஆச்சார்யர்கள் இகளயாத்தங்குடியில் விெயம் பசய்திருந்த சமயம். 

கச ா வதசம் நமது நாட்டின் வமல் பதாடுத்த சண்கடயில் நாம் பவற்றி பபற, மக்கள் 

சர்க்காருக்குத் தங்கம் அளித்து உதவ வவண்டுபமன்று அறிக்கக விட்டார்கள். அது சமயம் 

ஆச்சார்யர்கள் அகில இந்திய வரடிவயா மூலம் விடுத்த பசய்தியாவது: “நம்நாட்டு மக்களுக்கு 

ஆபத்து வநரும் பபாழுது எல்லாம் நம்கம ரக்ஷித்து வரும் பராசக்தி, பாரதத்தின் ஒவ்பவாரு 

பிராந்தியத்திலும் பவவ்வவறு உருவமாக எழுந்து அருளி இருக்கிறாள். மஹாராஷ்ட்ாியம் -

துளொ பவா ி; காஷ்மீரம் - ஷீர பவா ி; பாஞ்சாலம் - ஜ்வாலாமுகி; கூர்ெரம் - அம்பாெி; 

உத்தரபிரவதசம் - விந்திய வாஸி ி; வங்கம் - காளி; அஸ் ாம் - காமாக்யா; கர்நாடகம்-

சாமுண்டி; வகரளம் - பகவதி; தமிழ்நாடு - காமாக்ஷி; இவ்வாறு அம்பிகக பல 

பபயர்களுடனும், உருவங்களுடனும் ஆங்காங்கு அமர்ந்து குழந்கதகளாகிய நம்கமக் 

காப்பாற்றி வருகிறாள். அம்பாளின் பபயர் வஹமாவதி என்றும் உபநிஷத்தில் 

பசால்லப்பட்டிருக்கிறது. கஹமம் என்பது தங்கத்திற்குப் பபயர். நாம் நமது பென்ம பூமிகய 

ரக்ஷிப்பதற்காக நமக்கு கிகடக்கக் கூடிய தங்கத்கத வதசத்திற்காக அர்ப்பணம் பசய்து 

வருகிவறாம். ஒவ்வவார் ஊாிலும், கிராமத்திலும் எழுந்தருளி இருக்கும் அம்பிககயின் 

திருவடிகளில் ஒரு எள் அளவாவது தங்கத்தி ால் அகமந்த ஒரு புஷ்பத்கத அர்ப்பணம் 

பசய்து, அதன் பின் வதசத்துக்காக அர்ப்பணம் பசய்வவாமா ால் நமது நாட்டுக்கு பவகு 

சீக்கிரத்தில் விெய லட்சுமி எதிர்பகாண்டு வருவாள். (இப்படி பசால்லிக்பகாண்வட வபாய் 

இறுதியாக) ஹ்ருதயத்தில் ஈஸ்வர பக்தியும், ககயில் சத்ருக்ககள சிக்ஷிக்கும் படியா  



அஸ்திரமும் (வில்லும்) இருந்து நம் நாடு எப்பபாழுதும் பவற்றி, ஐஸ்வர்யம், நல்ல நீதி முகற 

இகவகளுடன் விளங்க பாடுபட வவண்டும். அம்பிககயின் கிருகபயி ால் பவகு விகரவில் 

பெயம் உண்டாகி உலகம் முழுவதும் வக்ஷமமாக வாழவவண்டும். 

 

" மர விெயவகாடி  ாதகா ந்ததாடி பரமசிவ தூடி பாதுகாம் காமவகாடி" - மூக பஞ்சசதி  

 மரம் என்றால் யுத்தம். யுத்தத்தின் பவற்றி முடிவுதான் வகாடி. ஆககயால் விெயவகாடி 

என்று அம்பாகள வர்ணிக்கிறார் ஊகமக் கவி. மஹா லக்ஷ்மியின் மூர்த்தங்களில் எட்டு 

மூர்த்திகள் (அஷ்ட லட்சுமிகள்) உண்டு. அகவகளில் விெய லட்சுமி ஒன்று. அந்த 

அம்பிககயின் கிருகப நமக்கு பூரணமாக இருப்பதால் விெயலக்ஷ்மி நமது பென்ம பூமிக்கு 

பவகு சீக்கிரமாக வருவாள்.அவகளக் கீவழ கண்ட எட்டு விதமா  மங்கள திரவியங்களுடன் 

கூடிய பூர்ண கும்பத்துடன் வரவவற்வபாமாக. 

1. அகங்காரம் இன்கம 

2. ஒற்றுகமவயாடு வசர்ந்த முயற்சி 

3. தியாக புத்தி 

4. பககவர்கள் இடத்திலும் த்வவஷம் இல்லாமல் இருத்தல் 

5. எல்லா உலகமும் வக்ஷமமாக இருக்க வவண்டும் என்ற பிரார்த்தக  

6. பபாய்கம விலக்கல் 

7. ஒவர தகலகமயில் எல்லாக் காாியங்ககளயும் பசய்தல் 

8. நன் டத்கத 

 

இகவதாம் மங்கள திரவியங்களாக பாவிக்கப் படுகின்ற . 

 

(இந்த இடத்தில் ஒன்கற பதாிவித்துக் பகாள்ள விரும்புகிவறன்) 

 

அன்று, மஹாபபாியவா காலத்தில் கண்ணுக்கு பதாிந்த எதிாிவயாடு யுத்தம். ஆ ால் கடந்த 

2.5 ஆண்டுகளாக கண்ணுக்கு பதாியாத எதிாியா  பகாரா ா என்ற அரக்கவ ாடு யுத்தம் 

பசய்து வருகிவறாம். இது ஆரம்பம் ஆவதற்கு முன்வப, நமது ஸ்ரீ பாலா பபாியவா அவர்கள், 

"வருங்காலம் நாட்டுக்கும், நாட்டுமக்களுக்கும், அவ்வளவு நல்லதாக இருக்காது, பீகட, வநாய், 

பயம் என்ப  எங்கும் பரவலாக காணப்பட வாய்ப்புகள் உள்ளதாக வொதிடவல்லு ர்களும், 

சாஸ்திரம் அறிந்தவர்களும் பசால்கிறார்கள். எ வவ ம ித முயற்சிவயாடு பதய்வ பலமும் 

அதிகமாய் வதகவப்படுகிறது. எ வவ ஆங்காங்வக வவத பாராயணங்களும், ருத்ர பெபம், 

அபிவஷகம் வழிபாடுகள் நடக்க வவண்டும். வதவி பாரமாக, வதவி மஹாத்மீயம், துர்க்கா சப்த 

ஸ்வலாகி மற்றும் லலிதா சகஸ்ர நாம பாராயணங்கள் அதிக அளவில் நடத்தப்பட உத்தரவு 

இட்டார்கள். அதன்படிவய நாட்டின் பல பாகங்களிலும் இகவகள் நகட பபற்ற  

நகடபபறும் வருகின்ற . அதன் பதாடர்ச்சியாகத்தான், சக்திக்கு பீடங்களில் ஒன்றா  

கவுஹாத்தியில் (அஸ் ாம் மாநிலம்) 10/3/2022 முதல் 18/3/2022 வகர வதவி பாகவத 

பாராயணம், மாகல வதவி மஹாத்ம்யம் பிரவச ம், வமலும் லலிதா சகஸ்ரநாமம், விஷ்ணு 

சஹாஸ்ர ாமம் பாராயணம், தி மும் சுகாசி ி பூகெ, கன்யா பூகெ நகடபபறுகிறது. 

அஸ் ாம் கவுகாத்தியில் நமது புது பபாியவா அவர்கள் ஏற்க வவ அங்வக "பாலாெி மந்திர்" 



அகத ஒட்டி ஒரு பபாிய ஆடிட்வடாாியம், யாத்ாி நிவாஸ் முதலியகவககள கட்டி 

கவத்துள்ளார். அங்குதான் வசங்காலிபுரம் பிரம்மஸ்ரீ தாவமாதர தீக்ஷிதர் அவர்கள் 

தகலகமயில் ஒன்பது நாட்கள் நகடபபற்று ககடசியாக "ஸ்ரீ ராெராவெஸ்வாி 

பட்டாபிவஷகம்" நடக்க இருக்கிறது. இகவ எல்லாவம நமது ஸ்ரீ பால பபாியவா அவர்களின் 

ஆக்ஞ்கசபடிவய நடக்கிறது. அன்று மஹாபபாியவா பசய்தகத, இன்று நம் பால பபாியவா 

அவர்கள் பசய்து வருகிறார். இப்படி வலாக வக்ஷமம் ஒன்கறவய குறிக்வகாளாய் பகாண்டு 

பசயல்படும் நமது ஸ்ரீ மடத்து பபாியவர்களுக்கு நாம் என்  ககம்மாறு பசய்ய முடியும்? 

என்பகத நாம் நிக த்து பார்த்து நம்மால் முடிந்த விஷயங்ககள நாம் ம ப்பூர்வமாக 

பசய்யணும் என்பவத ஆகச. 

 

பெகத் குரு ஸ்ரீ பெவயந்திர சரஸ்வதி ஸ்வாமிகளின் பாரத வதச விெய யாத்திகர: 

சுமார் 16-ஆண்டுகள் குருநாதருடன் தங்கி இருந்த காரணத்தி ால், ஸ்ரீ பெவயந்திர சரஸ்வதி 

ஸ்வாமிககளயும், ஸ்ரீ பபாியவர்ககளயும் ஒருங்வக தாிசிக்கும் பாக்யம் சிஷ்யர்களுக்கு 

கிகடத்து வந்தது. 1970-ஆம் ஆண்டின் நடுவில், ஸ்ரீ பபாியவர்களின் அனுமதியின் வபாில், 

பெகத்குரு ஸ்ரீ பெவயந்திர சரஸ்வதி ஸ்வாமிகள் த ிகமயில் யாத்திகரகய வமற்பகாண்டார். 

ஒன்பது ஆண்டுகளாக அவர் வமற்பகாண்ட இந்தபாத யாத்திகர கன்யாகுமாாி முதல் 

ஹிமாச்சலம் வகர (வநபாளம் உட்பட) பரவியுள்ளது. இதில், 

1. தமிழ்நாடு 

2. ஆந்திர பிரவதசம் 

3. கர்நாடகம் 

4. வகரளம் 

5. மகாராஷ்டிரம் 

6. மத்திய பிரவதசம்  

7. ராெஸ்தான் 

8. ஹாியா ா 

9. உத்திரபிரவதசம் 

10. பீஹார் 

11. வநபாளம் 

12. வமற்கு வங்காளம் 

13. ஒாிசா 

ஆகியகவ அடங்கும். ஆங்காங்கு திவ்ய வஷத்ரங்ககள தாிசித்தும், புண்ய நதிகளில் நீராடியும் 

வந்துள்ளார்கள். அவர்கள் தங்கும் இடங்களில் எல்லாம் பல்லாயிர மக்கள், அவர்களின் ஸ்ரீ 

சந்திரபமௌலீஸ்வர சுவாமி, திாிபுரசுந்தாி அம்பாளின் நித்திய பூகெகய தாிசித்தும், தீர்த்த 

ப்ரசாதத்திற்காக காத்து இருந்தும், அவாின் உபவதச பமாழிககளக் வகட்டும் அகமகிழ்ந்து 

வருகின்ற ர். அவர்கள் விெயம் பசய்த சில முக்கிய இடங்களில் புதிதாக வவத 

பாடசாகலககளயும், சாஸ்திர பாட சாகலககளயும் நிறுவி உள்ளார்கள். வமலும் பல நூத  

ஆலயங்ககள பிரதிஷ்கட பசய்தும், பகழய ஆலயங்களுக்கு ெீர்வணாத்தாரண (திருப்பணி) 

கும்பாபிவஷகங்ககள நடத்தியும் வந்துள்ளார்கள். தமிழ்நாட்டில் 500-க்கு வமற்பட்ட இந்து 

சமய மன்றங்ககள நிறுவி உள்ளார்கள். ஆங்காங்கு வவத சாஸ்திர பண்டிதர்களின் சகபகயக் 

கூட்டி, பண்டிதர்களின் திறகமக்கு தக்கவாறு, சம்மா ங்கள், சால்கவககள அளித்து, 

பகௌரவித்தும் வருகிறார்கள். இந்த விெய யாத்திகர பற்றிய விவரங்ககள சுருக்கமாகக் 

காண்வபாம். 

 

முதலாவது யாத்திகர: இந்த யாத்திகரயில், 21/6/70-அன்று சிதம்பரம் ஸ்ரீ நடராெப் 

பபருமானுக்கு 596-கிராம் எகடஉள்ள நவரத்தி ங்களால் பசய்யப்பட்ட குஞ்சித பாதத்கத 



சமர்ப்பணம் பசய்தார்கள். இந்த குஞ்சித பாதத்தில் 534-கவரக்க கற்களும், 390-பச்கச 

கற்களும், 27-மரகத கற்களும் அடங்கி உள்ள . இதன் மதிப்பு சுமார் மூன்று லக்ஷ ரூபாய். 

5/7/70 அன்று ஸ்ரீ அகிலாண்வடஸ்வாி சவமத ஸ்ரீ ெம்புநாத சுவாமி ஆலய கும்பாபிவஷகத்கத 

நடத்தி கவத்தார்கல்ள். 

 

இரண்டாவது யாத்திகர: காஞ்சிபுரத்தில் இருந்து, வசலம், வகாயம்புத்தூர், பாலக்காடு 

மார்கமாக, 21/4/1971-இல் காலடிக்கு விெயம் பசய்து, ஸ்ரீ ஆதி சங்கரர் ஆலய தர்ச ம் பசய்து 

பகாண்டார்கள். பின் ர் ஸ்ரீ குருவாயூர் ஆலய திருப்பணிக்கு, 2/5/71 அன்று அடிக்கல் நாட்டி, 

திருப்பணிகய பதாடங்கி கவத்தார்கள். திருச்சுற்றில் ஸ்ரீ சங்கர பெயந்தி மவஹாத் வத்கத 

நடத்தித்தி ார்கள். 

 

மூன்றாவது யாத்திகர: 7/9/71-ஆம் வததி காஞ்சியில் இருந்து புறப்பட்டு சித்தூர், பபங்களூர், 

கமசூர் மார்க்கமாக 14/11/71 அன்று குடகு நாட்டில் உள்ள தகலகாவவாிகய (காவவாியின் 

உற்பத்தி ஸ்தா ம்) அகடந்து அங்கு காவவாி புண்ய நதியில் துலா ஸ்நா ம் பசய்தார்கள். 

அவ்விடமிருந்து தர்மசாலா, மங்களூர், உடுப்பி, வகாழிக்வகாடு, திருச்சுற்று, குருவாயூர் 

மார்க்கமாகத் திருவ ந்தபுரத்கத அகடந்தார்கள்.  திருவ ந்தபுரத்தில் ஸ்ரீ சங்கர மடத்திற்கு 

அடிக்கல் நாட்டி ார். 21/4/72-ல் கன்யாகுமாாியில் அம்பிகக தர்ச ம் பசய்து பகாண்டார்கள். 

பின் ர் திருபநல்வவலி, மதுகர மார்கமாக, இகளயாத்தங்குடி வந்து ஸ்ரீ பரவமஷ்டி 

குருஸ்வாமிகளின் அதிஷ்டா த்கத 16/6/72-ல் தர்ச ம் பசய்து பகாண்டார்கள். 

புதுக்வகாட்கட, தஞ்சாவூர், கும்பவகாணம் மார்கமாக சிதம்பர வக்ஷத்ரத்கத அகடந்து, ஸ்ரீ 

நடராெ பபருமானுக்கு 11/7/72-அன்று கவரத்தி ால் பசய்யப்பட்ட அபாய ஹஸ்தம் ஒன்கற 

சமர்ப்பணம் பசய்தார்கள். 26/7/72-அன்று ஸ்ரீ பபாியவர்களுடன் வியாச பூகெகயக் 

காஞ்சிபுரம் சிவாஸ்தா த்தில் நடத்தி ார்கள். 

 

நான்காவது யாத்திகர: இந்த யாத்திகர ஸ் ஸ்வாமிகள் வமற்பகாண்ட யாத்திகரகளில் மிகவும் 

முக்கியமா தாகும். ஸ்ரீ பபாியவர்களின் ஆசியுடன் வசந்த பஞ்சமி அன்று (8/2/1973) 

யாத்திகரகய பதாடங்கி ார்கள். இது பதாீ, காசி, வநபாள யாத்திகர ஆகும். யாத்திகரகய 

பதாடங்குமுன் ஸ்ரீ ஸ்வாமிகள், 17-ம் வததி திருமகலயில் ஸ்ரீ பவங்கவடசகர தாிசித்துக் 

பகாண்டு, சி கந்திராபாத், கஹதராபாத், நாக்பூர், நரசிங்கப்பூர், ொன்சி, குவாலியர், ஆக்ரா, 

மதுரா, வடால்பூர், மார்க்கமாய் வம மாதம் 30-ஆம் வததி படல்லி மாநககர அகடந்தார்கள். 

7/6/1993-ல் படல்லியில் ஸ்ரீ உத்தர சுவாமிமகல ஆலயத்தின் ஸ்ரீ சுவாமிநாத ஸ்வாமியின் 

ப்ரதிஷ்ட்கடகயயும் மஹாகும்பாபிவஷகத்கதயும் பல்லாயிர மக்கள் தாிசிக்க நடத்தி 

கவத்தார்கள். ெூன் மாதம் 27-ஆம் வததி குருவஷத்ரத்திற்கு விெயம் பசய்தார்கள். 9/7/93 

ஹாித்வார் வக்ஷத்ரம் விெயம்.15/7/73-அன்று ாிஷிவகசத்தில் வியாசபூகெ, சாதுர்மாஸ்ய 

சங்கல்பம் 12/9/1973-அன்று பூர்த்தி. 24/9/73-அன்று பத்ாிநாத் வக்ஷத்ர தாிச ம். அகத அடுத்து 

பாண்டுவகஸ்வரத்தில் நவராத்ாி பூகெகய முடித்துக் பகாண்டு 17/10/73-அன்று ாிஷிவகசத்கத 

அகடந்தார்கள். நவம்பர் மாதம் 22-வததி லக்வ ாவுக்கும், டிசம்பர் 12-வததி கான்பூருக்கும் 

விெயம் பசய்தார்கள். 30, 31-வததிகளில் அவயாத்தியில் தங்கி ார்கள்.1974-ஆம் வருஷம் 

ெ வாி மாதம் 8-ஆம் வததி முதல் 17-ஆம் வததி வகர அலகாபாத்தில் திாிவவணி சங்கம 



ஸ்நா ம்; சங்கராந்தி பண்டிகககய இந்த வஷத்ரத்தில் பகாண்டாடி ார்கள். ெ வாி 22 

முதல் மார்ச் 10-வததி முடிய காசி (வாரணாசி) ெ வாி 28-ஆம் வததி ஹனுமான் கட்டில் ஸ்ரீ 

காமவகாடீஸ்வரர் ஆலய பிரதிஷ்கட, கும்பாபிவஷகம். காசியில் உள்ள சுமார் 200 சாஸ்த்திர 

பண்டிதர்ககளயும், அந்தந்த சாஸ்திரங்களில் வதர்ச்சி பபற்றவர்ககள த ித்த ிவய அகழத்து 

சகப கூட்டி, அவர்கள் யாவருக்கும் தக்கவாறு சன்மா ம் பசய்தார்கள். சுமார் ஒரு மாதம் 

நகடபபற்ற இந்த சகபயில், காசி மஹாராொவும், மவஹாபாத்யாய ராவெஸ்வாி 

சாஸ்திாிகளும் கலந்து பகாண்டார்கள். மார்ச் மாதம் 24 முதல் 31-ஆம் வததி முடிய பாட் ா 

சமீபம் அ ந்தபூாில் வசந்த நவராத்ாி நகடபபற்றது. ஏப்ரல் மாதம் 1-ஆம் வததி முதல் 13-ஆம் 

வததி முடிய முகாம் பாட் ா. 18-ஆம் வததி கயாவுக்கு விெயம். 

 

ஸ்ரீ ஆச்சாாியர்கள் வநபாள மன் ரது அகழப்கப ஏற்றுக் பகாண்டு 25/4/1974 அன்று ரக்சா 

வில் இருந்து புறப்பட்டு, அம்வல கஞ்ச், காலிஸ்தான், பாலுங், க ிக்வஹாலா, தான்காட், 

மார்கமாக வம மாதம் 4-ஆம் வததி வநபாள தகலநகரா  காட்மண்டுகவ அகடந்தார்கள். 

வநபாள அரசாங்கம் ஸ்ரீ மட பாிவாரங்ககள எவ்வித சிரமமும் இன்றி அகழத்துச் பசல்ல 

சர்க்கார் வாக ங்ககள ஏற்பாடு பசய்திருந்தார்கள்.வமலும், ராணுவ, வபாலீஸ் பந்வதாபஸ்தும் 

அளித்து இருந்தார்கள். 4/5/74-அன்று ஸ்ரீ ஆச்சர்யார்கள் ஸ்ரீ பசுபதி நாதகர தாிச ம் பசய்து 

பகாண்டார்கள். வநபாள மன் ரும், மஹாராணியும், ஸ்ரீ ஸ்வாமிகள் தங்கி இருந்த இடத்திற்கு 

வந்து அவர்கள் நடத்தும் ஸ்ரீ சந்திரபமௌலீஸ்வரர் பூகெகய தாிசித்துக் பகாண்டு, பாத பூகெ 

பசய்தார்கள். பின் ர் ஸ்ரீ ஸ்வாமிககள அரண்மக க்கு விெயம் பசய்யும்படி 

பிரார்த்தித்தார்கள்.அரண்மக யில் மன் ர் ஸ்ரீ சுவாமிகளுடன் ஒரு மணி வநரம் த ிகமயில் 

உகரயாடி ார்கள். வவத பயிற்சிக்கு ஊக்கம் அளிப்பதற்காக வநபாள சர்க்காரால் ஒரு வவத 

இராவமஸ்வரத்திலும் பாடசாகல, ஸ்ரீ காமவகாடி பீடத்தின் சார்பாக காட்மாண்டுவில் ஓர் 

வவத பாடசாகலயும் நிறுவுவபதன்று தீர்மா ிக்கப் பட்டு நடந்து வருகிறது. 10-ஆம் வததி 

வகர காட்மாண்டுவில் தங்கி, பிறகு அங்கிருந்து கிளம்பி 24-ஆம் வததி மு ாபர்பூகர 

அகடந்தார்கள். 

 

1974-ெூன் மாதம் 12-ஆம் வததி கவத்யநாத வஷத்ரத்தில் ஜ்வயாதிர்லிங்க தர்ச ம் பசய்து 

பகாண்டார்கள். ெூகல 2-ொம்பஷட்பூர் விெயம். 4-ஆம் வததி வியாச பூகெ. 1/10/1974 முடிய 

சாதுர் மாச விரதம், ொம்பஷட்பூாில் நகடபபற்றது. ொம்பஷட்ப்பூாில் ஆருத்ரா 

மஹாயங் மும் சாந்தி வஹாமமும் பதன் ாட்டில் இருந்து வரவகழக்கப்பட்ட வவத 

வித்துக்ககளக் பகாண்டு நகடபபற்றது. 16/10/1974 முதல் 24/10/1974 முடிய கல்கத்தாவில் 

நவராத்ாி மவஹாத்சவம். 4/11/1974-அன்று கல்கத்தா நகாில் இருந்து புறப்பட்டு வமற்கு 

வங்காளம், ஒாிசா ராஜ்யங்களில் பல இடங்களில் தங்கி, 28/11/1974 முதல் 7/12/1974 முடிய 

பூாியில் முகாம் பசய்து பகாண்டு, ஸ்ரீ பெகந்நாதகர தாிச ம் பசய்து பகாண்டார்கள். 

அவ்விடம் பாரத நாட்டிலுள்ள எல்லா மதங்ககளயும் சார்ந்த சர்வ மத மாநாடு ஒன்கற முதன் 

முகறயாக நடத்தி ார்கள். இந்த மாநாட்டில் பூாி ஸ்ரீ சங்கராச்சார்யார்களும் மற்ற 

சன்யாசிகளும் கலந்து பகாண்டார்கள். அந்த வஷத்ரத்தில் கட்டியிருக்கும் ஸ்ரீ காமவகாடி ஸ்ரீ 

சங்கர மடத்கத பார்கவயிட்டார்கள். இதில் ஸ்ரீ ஆதி சங்கரர் சிஷ்யர்களுடன் கூடிய 



மூர்த்திககளத் தவிர, ஸ்ரீ பெயவதவர் பத்மாவதி இவர்களின் சின் ங்களும் 

கவக்கப்பட்டிருக்கின்ற . 

 

1975-ெ வாி 2-ஆம் வததி முதல் 7-ஆம் வததி முடிய முகாம் விசாகப்பட்டி ம், பின் ர் 

ராெமவஹந்திரபுரம், ஏலூரு மார்க்கமாக விெயவாடாவிற்கு, பிப்ரவாி 10-ஆம் வததி 

விெயமா ார்கள். அவ்விடம் அர்ச்சகர்கள் மாநாடு நகடபபற்றது. பின் ர் குண்டூர், 

ஓங்வகால், பநல்லூர் மார்க்கம். 31/3/1975-ல் காளஹஸ்திகய அகடந்து வதவாலய தர்ச ம் 

பசய்து பகாண்டார்கள். ஏப்ரல் 2, 3, 4-வததிகளில் திருமகலயில் பவங்கவடசர் தர்ச ம். 

11/4/1975 அன்று ஸ்ரீ புது பபாியவர்கள் கங்கா யாத்திகரகய முடித்துக் பகாண்டு, கலகவ 

பிருந்தாவ த்தில் ஸ்ரீ குருநாதகர தாிசித்துக் பகாண்டார்கள். ஸ்ரீ பபாியவர்களின் 

சதாபிவஷகத்கத ஒட்டி, காஞ்சிபுரத்தில் 5/5/1975-முதல் 16/5/1975 முடிய அதிருத்ர மகா 

யஞ்சமும், ஸ்ரீ சஹஸ்ர சாந்தி வஹாமமும் நகடபபற்ற . அப்பபாழுது ஸ்ரீ பபாியவர்கள் 

கலகவயிவலவய தங்கி இருந்தார்கள். கட தீர்த்தம் கலகவக்கு எடுத்துச் பசன்று, ஸ்ரீ 

பபாியவர்களுக்கு அபிவஷகம் நடத்தப் பபற்றது. 23/7/1975-அன்று வியாச பூகெகய இரு 

பபாியவர்களும், கலகவ பிருந்தாவ த்திவலவய நடத்தி ார்கள். 20/9/1975-அன்று விஸ்வரூப 

யாத்திகரயாகக் கிளம்பி காஞ்சிக்கு பசன்றார்கள். 1975-டிசம்பர் மாத பதாடக்கத்தில் இருந்து, 

1976- மார்ச் மாதம், 6-ஆம் வததி முடிய ஸ்ரீ ஸ்வாமிகள் பசன்க  நகாிலும், சுற்றுப்புற 

ஊர்களிலும் தங்கி, ஆங்காங்கு பக்தர்களுக்கு தாிச ம் அளித்து வந்தார்கள். 1/6/1976 முதல் 

6/6/1976 முடிய பசன்க  புரகசவாக்கம் தர்ம பிரகாஷ் கல்யாண மண்டபத்தில், மிகப் பபாிய 

அளவில் உலக இந்துக்கள் மாநாடு ஒன்கற நடத்தி ார்கள். 

 

1976 ஏப்ரல் மாதம் 5-ஆம் வததி காஞ்சியில், ஸ்ரீ காமாக்ஷி அம்பாள் ஆலய மஹா 

கும்பாபிவஷகத்கத ஸ்ரீ ஸ்வாமிகள் நடத்தி கவத்தார்கள். அதுசமயம் கலகவயில் தங்கி 

இருந்த ஸ்ரீ பபாியவர்கள் மறுநாள் காஞ்சிபுரத்திற்கு வந்து அம்பாகள தர்ச ம் பசய்து 

பகாண்டார்கள். 28/6/1976 முதல் 30/6/1976 முடிய திருவண்ணாமகல ஆலயத்தில் லக்ஷ தீபம் 

ஏற்றுவதற்கு ஏற்பாடு பசய்து, வநாிவலவய தீப தர்ச ம் பசய்து பகாண்டார்கள். 11/7/1976 

அன்று சாதுர் மாச சங்கல்பத்கத ஸ்ரீ பபாியவர்களுடன் காஞ்சிபுரத்தில் ஸ்ரீ காமாக்ஷி 

வகாவிலில் ஸ்ரீ ஆதிசங்கரர் சன் தியில் நடத்தி ார்கள். 

 

ஐந்தாவது விெய யாத்திகர: வசதுவில் ஸ்ரீ ராமநாதருக்கு சஹஸ்ர கலச கங்காபிவஷகம் 

காலடியில் ஸ்ரீ ஆதிசங்கர கீர்த்திஸ்தம்பம் பிரதிஷ்கட. ஸ்ரீ ஸ்வாமிகள் ஐந்தாவது 

யாத்திகரயாகக் காஞ்சியில் இருந்து 26/10/1976-ஆம் வததி புறப்பட்டு, பசங்கல்பட்டு, 

பதன் ாற்காடு ெில்லா வழியாக நவம்பர் 28, 29, 30 வததிகளில் சிதம்பரத்தில் தங்கி ஸ்ரீ 

நடராெர் தர்ச ம் பசய்து பகாண்டார்கள். டிசம்பர் 12 முதல் 15 முடிய கும்பவகாணம் விெயம். 

1977 ெ வாி 14, 15, 16 வததிகளில் திருவாரூாில் சங்கீத மும் முர்த்திகளின் விழா, ஸ்ரீ 

ஸ்வாமிகளின் சந்நிதியில் நகடபபற்றது. இதில் கர்நாடக சங்கீத வித்வான்கள் அவநகம் வபர் 

கலந்து பகாண்டார்கள். 

 



10/2/1977 அன்று ராவமஸ்வரம் ஸ்ரீ சங்கர மடத்தில் ஸ்ரீ வஷாடச ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய சுவாமி 

விமா  ப்ரதிஷ்ட்கடயும், அபிவஷகமும் பசய்தார்கள். 16/2/1977 சிவராத்திாியன்று ஸ்ரீ 

ஸ்வாமிகள் தம் திருக்கரங்களால் 1008 தாமிர கலசங்ககளக் பகாண்டு, ஸ்ரீ ராமநாதருக்கு 

கங்காபிவஷகம் பசய்தார்கள். ராவமஸ்வரத்தில் 16 நாட்கள் ஸ்ரீ ஸ்வாமிகள் தங்கியிருந்தவபாது 

நூற்றுக் கணக்கா  வவத பண்டிதர்களுக்கு பாீகஷ நடத்தி, அவர்கள் யாவருக்கும் ரூபாய் 

200/- சம்பாவக  பசய்தார்கள். வமலும் தமிழ்நாட்டில் யாகம் பசய்த அக் ிவஹாத்ாிககள 

வரவகழத்து, அவர்களுக்பகல்லாம் விவசஷ சம்மா ங்ககள அளித்தார்கள். சகஸ்ர 

வபாெ மும் நகடபபற்றது. ராவமஸ்வரத்தில் இருந்து ஸ்ரீ ஆச்சார்யர்கள் தூத்துக்குடிக்கு 

விெயம் பசய்து, அங்கு ஏகழகளுக்கா  இலவச கவத்தியசாகல, இந்து சமய மன்றம் 

இகவககள துவக்கி கவத்தார்கள். பிறகு திருச்பசந்தூர், திருபநல்வவலி, பாகளயங்வகாட்கட 

வழியாக, மார்ச் மாதம் 1-ஆம் வததி அாியநாயகிபுரம், வசர்ந்தார்கள். அங்கு 3 தி ங்கள் தங்கிய 

சமயம், 121 வித்யார்த்திககளக் பகாண்டு, மஹாருத்ர பெப யக்ஞம் நடந்தது. இந்த யக்ஞத்கத 

அவ்வூர் ஆர். சுப்பராமன் குடும்பத்தார் நடத்தி கவத்தார்கள். பிறகு பசங்வகாட்கட வழியாக, 

சிவராத்திாிக்கு திருக்குற்றாலம் விெயம் பசய்தார்கள். சிவராத்திாியன்று (9/3/1977) மஹா ருத்ர 

பெபம் திருபநல்வவலி ெில்லா ாித்விக்குகளால் நகடபபற்றது. பின், பதன்காசி, 

சுந்தரபாண்டியபுரம், சிந்தாமணி, வகாவில்பட்டி, ராெபாகளயம் வழியாக 29/9/1977-ல் மதுகர 

மாநகர் வசர்ந்தார்கள். 

 

30/3/1977 முதல் 5/4/1977 முடிய மதுகர காந்தி மியூசியத்தில் ஸ்ரீ ஸ்வாமிகள் முன் ிகலயில் 

உலக சர்வ மத மகாநாடு (CONFERENCE ON WORLD RELIGIONS, PHILOSOPHY AND 

CULTURE) நகடபபற்றது.  ஆப்ாிக்க உள்பட பல நாடுகளில் இருந்து ஹிந்து, கிருஸ்துவ, 

முஸ்லீம், புத்த மதம் வபான்ற எல்லா மதத்தி ரும், இதில் கலந்து பகாண்டார்கள். இந்த 

மாநாட்கட வநபாள மன் ர் துவக்கி கவத்தார். இதற்காகவவ காட்மாண்டுவில் இருந்து தம் 

ராணியுடன் மன் ர் மதுகரக்கு விெயம் பசய்தார். 

 

20/5/1977 அன்று ஸ்ரீ ஸ்வாமிகள் வகாயம்புத்தூருக்கு விெயம் பசய்து, ஆர். எஸ். புரம் வமற்கு 

வவங்கடசாமி வராட்டில் ஸ்ரீ சங்கர வித்யா மந்திாில் நிர்மாணிக்கப்பட்ட, ஸ்ரீ காமாக்ஷி 

அம்பாள் ஆலய பிரதிஷ்கட கும்பாபிவஷகத்கத நடத்தி கவத்தார்கள். 

 

1/7/1977 அன்று வியாசபூகெ வசலத்தில் நகடபபற்றது. 30/9/1977 முடிய சாதுர் மாச விரதத்கத 

ஸ்ரீ ஸ்வாமிகள் வசலத்தில் நடத்தி ார்கள். அது சமயம் வதவாலய சிற்பிகளின் கண்காட்சி 

ஒன்கறயும் நடத்தி ார்கள்.  

 

1978 ெ வாி மாதம் 5-ஆம் வததி முதல் 9-ஆம் வததி வகர கரூர் சமீபம் பநரூாில் தங்கி, ஸ்ரீ 

சதாசிவ ப்ரம்வமந்திராின் அதிஷ்டா த்கத தாிச ம் பசய்து பகாண்டார்ள். பநரூாில் 

பாடசாகல ஒன்கறயும் துவக்கி கவத்தார்கள்.பின் ர் 18-முதல் 22-ஆம் வததி வகர 

சிறுமகலக்கு விெயம் பசய்து, ஸ்ரீமடத்திற்கு பசாந்தமா  காமவகாடி எஸ்வடட்கட 

பார்கவயிட்டாரகள்.   

 



15/2/1978 அன்று தூத்துக்குடி ஸ்பிக் பதாழிற்சாகலயில் விநாயகர் ஆலய ப்ரதிஷ்டகயயும், 

கும்பாபிவஷகத்கதயும் நடத்தி கவத்தார்கள்.  

 

17/2/1978 அன்று திருச்பசந்தூாில் ஸ்ரீ ஷண்முகநாதகர தாிச ம் பசய்து பகாண்டார்கள். 

 

12/5/1978 அன்று காலடியில், சங்கர பெயந்தி மவஹாற்சவப் பூர்த்தி. ஸ்ரீ ஆதி சங்கர ஸ்மாரக 

கீர்த்தி ஸ்தம்பம் பிரதிஷ்கட; அகத அடுத்து நிர்மாணிக்கப் பபற்ற சிவாலயத்திற்கு 

கும்பாபிவஷகம். இந்தக் கீர்த்தி ஸ்தம்பத்கத முன் தாகவவ பாரத ராஷ்ட்ரபதி நீலம் சஞ்சீவ 

பரட்டி பலௌகீக முகறயில் திறந்து கவத்தார். காலடி வஷத்ரத்தில் நடக்க இருக்கும் ஸ்ரீ சங்கர 

பெயந்தி உற்சவத்கத முன் ிட்டும், 40-மீட்டர் உயரமுள்ள ஸ்ரீ சங்கரர் கீர்த்தி ஸ்தம்பம் 

திறப்பு விழாவில் கலந்து பகாள்வதற்கு காசியில் இருந்து 108 தண்டி சந்யாசிகள் 

ஆச்சார்யர்களால் வரவகழக்கப்பட்டார்கள். ஸ்ரீ சங்கர பெயந்தி அன்று மிகப்பபாிய 

ஊர்வலம், அங்கமாலி என்ற இடத்தில் இருந்து, 32 யாக களின் வமல் நன்றாக 

அலங்காிக்கப்பட்ட ஸ்ரீ ஆதிசங்கரர் படங்களுடன் ஆயிரக் கணக்கா  மக்கள் "ஹர ஹர 

சங்கர" வகாஷத்துடன் புறப்பட்டு இரவு 8-மணிக்கு கீர்த்தி ஸ்தம்பத்கத அகடந்தது. இது கண் 

பகாள்ளா காட்சியாக அகமந்திருந்தது. இந்த ஊர்வலத்தில் ஸ்ரீ ஆச்சார்யர்கள், 

சந்ந்யாசிகளுடனும், வவத விற்ப ர்களுடனும், கலந்து பகாண்டார்கள். இவ்விதமா  

பிரம்மாண்டமா  ஊர்வலம் இது வகரக்கும் நடந்ததில்கல.   

 

9/6/1978 ஆம் வததி வகாயம்புத்தூர் ஸ்ரீ காமாக்ஷி ஆலயத்தில் அஷ்டலக்ஷ்மி பிரதிஷ்கட 

கும்பாபிவஷகம் நடத்தி ார்கள். 

 

20/7/1978 அன்று ஸ்ரீ ஸ்வாமிகள் காஞ்சியில் வியாச பூகெகய நடத்தி ார்கள். இது ஸ்ரீ 

பெவயந்திர சரஸ்வதி ஸ்வாமிகளின் 25-வது சாதுர் மாஸ்ய விதுரத்தமாகும்.  இந்த பவள்ளி 

விழாகவ சிஷ்யர்கள் நாபடங்கிலும் பகாண்டாடி ார்கள். 

 

 

 

பெய பெய சங்கர        ஹர ஹர சங்கர  

***** 



பாகவத புராணத்தில் உள்ள ககத 

 

கார்த்த வீர்யார்ெு ன் என்ற மன் ன் மஹா வீரம் பபாருந்தியவன்; புெ பல பராக்ரமம் 

உகடயவன். மாவீரன் ராவணக வய புரட்டி எடுத்தவன். ராவணக யும் பயமுறுத்திய ஒவர 

ஆள். நர்மகத நதிக்ககரயில் உள்ள மஹிஸ்மதி நககர தகலநகராகக் பகாண்டு கஹஹய 

நாட்கட ஆண்டு வந்தவன். அவன் நர்மகத நதியில் மக விமார்களுடன் குளித்துக் 

பகாண்டிருந்த வபாது ராவணன் வந்து வாலாட்டி ான். அவக ப் பிடித்து நகாின் ஒரு 

மூகலயில் மிருகங்ககளக் கட்டிகவப்பது வபால கட்டி காட்சிப் பபாருளாக கவத்தான். 

பின் ர் அவ து தாத்தா புலஸ்த்யர் வந்து வவண்டவவ ராவணக  விடுதகல பசய்தான். 

  

கார்த்த வீர்ய அர்ெு னுக்கு ‘ஆயிரம் ககயுகடவயான்’ என்று ஒரு பபயர் உண்டு. இந்த 

‘ ஹஸ்ர பாஹு’ என்ற பபயர் வந்த காரணம் பாகவத புராணத்தில் உளது. ராமாயணத்திலும் 

இவன் பபருகம வபசப்படுகிறது. 

 

 

 



கார்த்த வீர்ய ின் குரு தத்தாத்வரயர். அவாிடம் அவன் பணிவுடன் வவத சாஸ்திரங்ககளக் 

கற்று வந்தான். அவருக்குப் பணிவிகட பசய்யும் முகத்தான், அவர் உறங்கும்வபாது கால்ககள 

அமுக்கி விடுவான். ஒரு முகற இப்படிச் பசய்ககயில் குரு தத்தாவரயாின் காலில் இருந்த தீ , 

கார்த்த வீர்ய ின் ககககள எாிக்கத் துவங்கியது. ஆயினும் குருவின் நித்திகரக்குப் பங்கம் 

விகளயக்கூடாவத என்ற எண்ணத்துடன் பபாறுத்துக் பகாண்டான். அவர் தூங்கி 

எழுவதற்குள் அந்தத் தீ முழங்கக வகர வந்து விட்டது. 

  

குரு தத்தாத்வரயர் அகதப் பார்த்து என்  ஆயிற்று? என்று வி வி ார். கார்த்த வீர்யன், 

அவரது நித்திகர ககலயாமல் இருக்க மிகவும் பிரயத்த ப் பட்டகதப் பகர்ந்தான்; குருவுக்கு 

பமத்த மகிழ்ச்சி. அவ து ககககளத் தடவிக் பகாடுத்தார். உ க்கு இன்று முதல் ஆயிரம் 

கககள் இருந்தால் என்  பலம் கிட்டுவமா அவ்வளவு பலம் கிகடக்கும்; உன்க  பவல்லுவது 

எவனுக்கும் இயலாது என்று வரம் அளித்தார். 

  

கார்த்த வீர்ய அர்ெு ன் ‘ஆயிரம் ககயுகடவயான்’ ‘ ஹஸ்ரபாஹு’ என்ற பபயருடன் 

பகாடிகட்டிப் பறந்தான். அவன் இருக்கும் வமற்கு, மத்திய இந்தியாவுக்கு ராவணன் வரவவ 

பயந்து நடுங்கி ான். நமது புராண இதிஹாசங்களின் படி ராவணன் அஞ்சிய ஒவர மன் ன் 

கார்த்த வீர்ய அர்ெு ன். 

  

வாழ்க தத்தாத்வரயர்! 

 

அதிவீரராமன் என்ற பாண்டிய மன் ன் இயற்றியது நறுந்பதாகக. அதில் கூறப்படும் 

‘எழுத்தறிவித்தவன் இகறவன் ஆகும்’கருத்து இந்து தர்மத்தின் உயாிய கருத்து “குருவவ 

பிரம்மா, குருவவ விஷ்ணு, குருவவ மவஹஸ்வரன்; அவவர பரப் ப்ரஹ்மம்” என்ற 

ஸ்வலாகத்கதச் பசால்லி எல்வலாரும் வணங்குவர். இது வவத கால வழக்கம். உலகில் எங்கும் 

காண முடியாதது. குமாி முதல் இமயம் வகர மட்டுவம உள்ள கருத்து. வவத கால இந்துக்கள் 

பவளி நாட்டில் இருந்து வந்ததாகக் கூறும் அகர வவக்காடுகளுக்கு வவட்டு கவக்கும் கருத்து 

இது. பாரத மண்ணில் பிறந்து வளர்ந்த கருத்து! 

 

நன்றி: www.tamilandvedas.com என்ற இகணயத்தளத்தில் இருந்து எடுத்தது. அன்பர் திரு 

லண்டன் ஸ்வாமிநாதன் அவர்கள் எழுதியது. 

 

***** 

  

http://www.tamilandvedas.com/


வதகவயின் வதடல் 

 

Hi Friends, நான் உங்கள் கவணஷ் ராகவ், கடந்த கட்டுகரயில்நல்லவ ாக இருப்பது எவ்வளவு 

முக்கியம் என்று பகிர்ந்து பகாண்வடன், அந்த கட்டுகர இறுதியில் நான் எப்படி கடவுளிடம் 

இருந்து விலகி பசன்வறன் என்று இந்த பதிவில்பகிர்ந்து பகாள்ள வபாவதாக கூறியிருந்வதன் 

அகத இப்வபாது பகிர்கிவறன். 

 

 

 

உங்களில் சிலர் இகத ஏற்றுக் பகாள்ள முடியாவிட்டாலும்இது தான் காரணம், கடவுள் பக்தி 

உடன் இகணந்துஇருப்பது என்பது பல வழிபாட்டு முகறகளும், பல நம்பிக்கககளும், 

ஒன்கற எதிர்ப்பார்த்து கடவுளிடம்பசல்வதும் அது நடக்காமல் வபா ால் வரும் வருத்தமும் 

ஆக இருந்தது, அதிலும் குறிப்பாக ஒரு நபகர காயப்படுத்தும்வககயில் இவர் வந்த வநரம் 

தான் இப்படி இருக்கிறது இவர்ராசி தான் நம் வதால்விக்கு காரணம் என்பது வபான்ற 

நம்பிக்கககள் மற்றும் சமுதாயத்தில் உள்ள வவறுபாடுகள் சிலபிரபலங்களின் பிரச்சாரங்கள் 

இகவ அக த்தும் என்க கடவுள் இடம் இருந்து விலக்கி கவத்த . விலக்கி 

கவத்ததுஎன்றால் எந்த அளவுக்கு என்று கூறவவண்டும் அல்லாவா? வகாயில்கள் நிகறந்த 

காஞ்சியில், அடிக்கடி வகாயிலுக்குவபாகும் குடும்பத்தில் இருந்து பகாண்டு நான் வகாயிலுக்கு 

4–5 வருடங்களாக பசல்லவில்கல. இது அக த்தும் என் 12 முதல் 17 வயதில் நிகழ்ந்தகவ, 

இந்த மாற்றம் அக வருக்கும்நிகழும் என்று நிக க்கலாம் ஆ ால் இகவ 

அக த்தும்எ க்கு அதிகமாகவவ இருந்தது, ஒரு சிங்கக் கூட்டத்தில்மா ாக இருப்பது 

வபாலத்தான் அது பபாிய காாியமாக பதாிந்தது.  

 

அதன் பிறகு என் கல்லூாி நாட்களின்காலகட்டத்தில் தான் பல பயணங்கள் பல அனுபவங்கள், 

பலதரப்பட்ட நண்பர்கள், பல உலக படங்களின் தாக்கங்கள்இகவ அக த்தும் எ க்குள் பல 

வகள்விககள எழுப்பியது, நாம் ஏன் பிறந்வதாம்? நாம் எகத வநாக்கி பசல்கிவறாம்? ஒன்றின் 

மீது ஆகச பகாண்டால் அகத அகடந்த பின் அடுத்த ஆகச வதான்றும் அதற்கு பின் அடுத்து 

அடுத்து என்று நீண்டுபகாண்வட இருக்கும்; இவற்றுக்கா  பதிகல பல இடங்களில் 

வதடிவ ன் பல நண்பர்களிடம் ஆவலாசக  பசய்வதன்எதிலும் பதளிவு கிகடக்கவில்கல. 



அதன் பின் ர் வாழ்க்கக மகிழ்ச்சியாக இருக்க அன்பும், நல்ல பண்பும், எளிகமயா  

வாழ்க்கக முகறயும் வபாதும் என்ற முடிவுக்கு வந்வதன் .இதற்கு காரணம் நம் புராணங்கள் 

என்று தான் கூறுவவன் ,அதன் படி தான் நான் நடந்து பகாண்வடன் , ஏவதா 

வந்தான்பசன்றான் என்று இல்லாமல் ஏதாவது பசய்ய வவண்டும் என்ற எண்ணம் மட்டும் 

ம தில் இருந்தது , இந்த இடத்தில் ஒருகருத்கத பதிவு பசய்ய விரும்புகிவறன் இகவ 

அக த்தும் என்பசிக்காக நான் வதடி அதில் ஒரு சிலவற்கற கற்றுக்பகாண்வடன் , 90% 

நபர்களுக்கு இது சாத்தியம் இல்கல ,காரணம் அவர்களின் குடும்ப சுகமகள்  மற்றும் வவறு 

சிலவகளிக்கககளில் ஈடுபாடு இகவ இரண்டும் என்க ப் பபாிதும்பாதிக்கவில்கல ஆ ால் 

இந்த 90% நபர்களுக்கு நல்லகுருமார்களின் மூலம் பபாிய மாற்றம் நிகழலாம் ஆ ால் 

இந்தகாலகட்டத்தில் யார் மீதும் யாருக்கும் நல்ல நம்பிக்ககஇல்கல. ஒன்று கூறுகிவறன் இந்த 

உலகம் முழுவதிலும் நமக்கு எண்ணிக்ககயில் அடங்கா குருமார்கள் உள்ள ர் அவர்கள் நம் 

உறவி ர்களாக, நண்பர்களாக, இன்னும் பலபாத்திரங்களில் நம் பக்கத்தில் உள்ள ர். 

அவர்களின் தகுதிஆராயாமல் அவர்களிடம் இருந்து நாம் கற்க வவண்டியகதக்கற்க வவண்டும். 

அதுவவ நன்கம பயக்கும், இதுவகர நான்கடவுகள பபாிதும் கண்டுபகாள்ளாமல் தான் 

இருந்வதன், வமலும் கடவுளிடம் நான் எப்படி பநருங்கிவ ன் என்று அடுத்த பதிவில் 

பார்ப்வபாம்…. 

 

***** 

  



பலன் தரும் பதிகங்கள் 

 

திருச்சிற்றம்பலம் 

 

அக வருக்கும் நமஸ்காரம், 

 

உலகில் உள்ள அக த்து பறகவகளும், விலங்குகளும் தங்கள் இ த்வதாடு கூட்டமாக 

வாழவவ விரும்புகின்ற . அவதவபாலதான் ம ிதர்களும் த ித்துவாழவிரும்பாமல் குடும்பம் 

என்றபந்தத்தில் வாழ விரும்புகிறார்கள். நாம் ஒரு விகதகய விகதத்தாவல அது நன்கு 

வளர்ந்து பசடியாகி, மரமாகி, காயாகி க ி தர வவண்டும் என்வறஎண்ணுகின்வறாம். 

ம ிதர்களும் தங்கள் குலம்வளரவம்சம் வவண்டும் என்று ஆழமாகவும். குலம் வாகழயடி 

வாகழயாக வளர வவண்டும் என்றும் நிக க்கின்ற ர். எ வவ தான் திருமணம் 

முடிந்தபிறகுநல்லபிள்களபிறக்கவவண்டும் என்றுஎல்வலாரும் விரும்புகின்ற ர். ஆ ால் 

பலருக்கு பல காரணங்களால் குழந்கத வபறு கிகடக்க தாமதம் ஆகின்றது. 

குழந்கதவபறுகிகடக்க பலன் தரும் பதிகங்களிலுள்ளகுழந்கதபசல்வம் வவண்டும் 

பதிகத்கதபக்தியுடனும் நம்பிக்ககயுடனும் பாராயணம் பசய்துபலக ப்பபறலாம். 

இப்பதிகத்கதப் பற்றி இகறவ ின் பாதக் கமலங்ககளவவண்டி இத்பதாடாில் 

எழுதுகின்வறன். 

 

 
இடம்: ஸ்ரீ அக் ீஸ்வரர் ஆலயம், களக்காட்டூர், காஞ்சிபுரம் 

  



பதிகம் - 3 

குழந்கதச் பசல்வம் வவண்டும் பதிகம் 

 

“தம்மின்தம் மக்கள் அறிவுகடகமமாநிலத்து 

மன்னுயிர்க்கு எல்லாம் இ ிது” என்ற வள்ளுவாின் வாக்கிற்வகற்ப நல்ல மக்கள் அகமந்தால் 

வாழ்கக வசந்த காலமாக அகமயும். 

 

பதிக வரலாறு 

பதன் ஆற்காடுமாவட்டத்திலுள்ளபபண்ணாடம் என்னும் ஊாில் அச்சுதகளப்பாளர் என்பவர் 

வசித்துவந்தார் அவருக்கு நீண்ட காலமாக குழந்கதச் பசல்வமில்லாமல் இருக்கவவ மிகவும் 

வவதக யில் இருந்தார். அவர் இக்குகறகய தம் குலகுருவாகியசகலாகமபண்டிதாிடம் 

கூறி ார். பண்டிதர் தமிழ் வவதமாகியவதவாரத் திருமுகற நூலில் கயிறுசார்த்திப் 

பார்த்தார்அச்சமயம் இப்பதிகம் வந்தது.  

 

இப்பதிகம் திருஞா ச் சம்மந்தப் பபருமான் திருபவண்காடுஉகறயும் பபருமாக  வணங்கி 

அருளிய அாிய பதிகமாகும். அசு; சுதகளப்பாளர் தம்பதிகள் திருபவண்காடு அகடந்து 

முக்குளத்தீர்த்தத்தில் நீராடி இகறவக  வவண்டி ர். இதன் பய ாக 

வவசந்த ாச்சாாியர்களில் மிகச் சிறந்தவரா பமய்கண்டார் என்னும் அாியஞா ிகயமக ாக 

பபற்றார்கள் இன்றும் குழந்கதச் பசல்வம் இல்லாதவர்கள் இப்பதிகத்கதப் பாராயணம் 

பசய்துபலன் பபறுகின்ற ர். 

 

திருபவண்காடு            பண்: சீகாமரம் 

கண்காட்டும் நுதலானுங் க ல் காட்டும் ககயானும்  

பபண்காட்டும் உருவானும் பிகறகாட்டும் சகடயானும்  

பண்காட்டும் இகசயானும் பயிர்காட்டும் புயலானும்  

பவண்காட்டில் உகறவானும் விகடகாட்டும் பகாடியாவ . 

 

வபய்அகடயாபிாிவுஎய்தும் பிள்களயிவ ாடுஉள்ளநிக வு 

ஆயி வவவரம் பபறுவர் ஐயுறவவண்டாஒன்றும்  

வவய வதாள் உகமபங்கன் பவண்காட்டுமுக்குளநீர்  

வதாய் விக யார் அவர் தம்கமத் வதாயவாம் தீவிக வய. 

 

மண்வணாடுநீர் ஆ ல் காவலாடுஆகாயம் மதிஇரவி 

எண்ணில் வரும் இயமா ன் இகபரமும் எண்திகசயும்  

பபண்ணிப ாடுஆண் பபருகமவயாடு சிறுகமயுமாம் வபராளன்  

விண்ணவர்வகான் வழிபடபவண்காடு இடமாவிரும்பி வ . 

 

விடமுண்டமிடற்றுஅண்ணல் பவண்காட்டின் தன்புறவின்  



மடல் விண்ட முடத்தாகழமலர்நிழகலக் குருகு என்று 

தடமண்டுதுகறக்பகண்கடதாமகரயின்பூ மகறயக்  

கடல் விண்டகதிர் முத்தநகககாட்டும் காட்சியவத. 

 

வவகல மலிதண்கா ல் பவண் காட்டன் திருவடிக்கீழ்  

மாகல மலிவண்சாந்ததால் வழிபடு நன் மகறயவன்தன்  

வமல் அடர் பவங்காலன் உயிர் விண்டபிக நமன் தூதர்  

ஆலமிடற்றான் அடியார் என்றுஅடரஅஞ்சுவவர. 

 

தண்மதியும் பவய்யரவும்தாங்கி ான் சகடயினுடன்  

ஒண்மதியநுதல் உகமஒர் கூறு உகந்தான் உகறவகாயில்  

பண்பமாழியால் அவன் நாமம் பலஒதப் பசுங்கிள்கள 

பவண்முகில் வசர் கரும்பபகணவமல் வீற்றிருக்கும் பவண்காவட. 

 

சக்கரம் மாற்குஈந்தானும் சலந்தரக ப் பிளந்தானும்  

அக்ககரவமல் அகசத்தானும் அகடந்த அயிராவதம் பணிய 

மிக்குஅதனுக்குஅருள் சுரக்கும் பவண்காடும் விக தூக்கும்  

முக்குளம் நன்கு உகடயானும் முக்கண் உகட இகறவவ . 

 

பண்பமாய்த்த இன்பமாழியாள் பயம் எய்தமகல எடுத்த 

உன்மத்தன் உரம் பநாித்து அன்றுஅருள் பசய்தான் உகறவகாவில்  

கண்பமாய்த்தகருமஞ்கஞநடமாடக் கடல் முழங்க 

விண் பமாய்த்தபபாழில் வாிவண்டு இகசமுரலும் பவண்காவட. 

 

கள்ளார் பசங்கமலத்தான் கடல் கிடந்தான் எ  இவர்கள்  

ஒள்ளாண்கமபகாளற்குஒடிஉயர்ந்துஆழ்ந்தும் உணர்வாியான்  

பவள்ளாக தவம் பசய்யும் வமதகுபவண்காட்டான் என்று 

உள்ளாடிஉருகாதார் உணர்வுகடகம உணவராவம. 

 

வபாதியர்கள் பிண்டியர்கள் மிண்டுபமாழிபபாருள் என்னும்  

வபகதயர்கள் அவர்; பிாிமின் அறிவுகடயீர் இது வகண்மின்  

வவதியர்கள் விரும்பியசீர்வியன் திருபவண்காட்டான் என்று 

ஓதியவர் யாதும் ஒருதீது இலர் என்றுஉணருமிவ . 

 

தண்பபாழில் சூழ் சண்கபயர் வகான்தமிழ் ஞா சம்பந்தன்  

விண்பபாலிபவண்பிகறச் பசன் ிவிகிர்தன் உகறபவண்காட்கடப்  

பண்பபாலிபசந்தமிழ் மாகலபாடியபத்துஇகவ வல்லார்  

மண்பபாலியவாழ்ந்தவர் வபாய் பபாலியப் புகுவாவர. 

 



வாழ்க்கக அனுபவம் 

இப்பதிகத்கத நம்பிக்ககயுடன் ம முருகிப் பாராயணம் பசய்தவர்கள் பலன் 

பபற்றுள்ளதற்குப் பலசான்றுகள் உள்ள . அவற்றில் ஒன்கற எழுதுகின்வறன். 

நடுத்தரவர்க்கத்கதச் வசர்ந்த இரண்டு குடும்பங்கள் மிகவும் ஒற்றுகமயாக அருகருவக வசித்து 

வந்த ர் இரண்டு குடும்பத்திலுள்ள மகன்களுக்கும் ஒவரசமயத்தில் பவவ்பவறுஊர்களிலிருந்து 

இரண்டு பபண்ககள திருமணம் பசய்த ர் எல்வலாரும் மிகவும் ஒற்றுகமயாக இருந்த ர். ஒரு 

மருமகளுக்கு குழந்கதபிறந்தது. ஆ ால் மற்பறாருமருமகளுக்வகாகுழந்கதபாக்கியம் 

கிகடக்கவில்கல முதல் மருமகளுக்குஅடுத்தடுத்து மூன்று குழந்கதகள் பிறந்த .  

 

இரண்டாவது தம்பதிகள் பார்க்காதமருத்துவவர இல்கல. அவர்களுக்கு எந்தவி தகுகறயும் 

இல்கல என்று மருத்துவர்கள் கூறி விட்டார்கள். ஆ ால் என்  காரணத்தாவலா 

குழந்கதபாக்கியம் இல்லாமல் இருந்தது இரண்டாவது மருமகளுக்குக் குழந்கதச் பசல்வம் 

இல்கல என்பதால் எல்வலாருகடய ஏச்சுககளயும் வபச்சுக்ககளயும் வகட்டுமிகவும் ம ம் 

வருந்தி இகறவக  வவண்டி ாள். அப்வபாது நீண்ட நாள் வராமல் இருந்த ஒரு நண்பர் 

அவர்கள் வீட்டிற்குவந்தார் அவர் வீட்டில் இரண்டாவதுமருமகளின் நிகலகய அறிந்து 

இப்பதிகத்கதப் பற்றி கூறி ார் இரண்டாவது மருமகளும் இப்பதிகத்கத 

நாற்பத்பதட்டுநாட்கள் ம முருகிநம்பிக்ககயுடன் பாராயணம் பசய்தார். திடீபரன்று ஒரு நாள் 

அவர் மயங்கி விழவவ அவகர மருத்துவக க்கு அகழத்துச் பசன்ற ர். அவகர பாிவசாதித்த 

மருத்துவர் அவர்கருவுற்றிருப்பதாகக் கூறி ார். இரண்டாவதுமருமகள் அகடந்த மகிழ்ச்சிக்கு 

அளவவ இல்கலவிடாமல் இகறவக வய வழிப்பட்டார் வபறுகாலம் பநருங்கியது 

ஒவரசமயத்தில் மூன்று குழந்கதககள பபற்பறடுத்தார் எல்லாரும் வியப்பில் ஆழ்ந்த ர் முதல் 

மருமகளால் அந்தவீட்டில் த ித்த ியாக மூன்று பதாட்டில்கள் ஆடி , ஆ ால் 

இப்பதிகத்தின் பல ால் இரண்டாவது மருமகளுக்கு ஒவரமுகறயில் மூன்று பதாட்டில்கள் 

வீட்டில் ஆடும் அருகள எம்பபருமான் வழங்கி ார். அந்த மூன்று குழந்கதகளும் நல்ல 

உயர்ந்தபதவிகளில் இன்றும் திகழ்ந்து வருகிறார்கள் இதிலிருந்து இப்பதிகத்தின் மகிகமகய 

நன்கு அறிகின்வறாம். எ வவ அக வரும் பலன்தரும் பதிகங்ககளப் படித்துவாழ்வில் 

முன்வ ற இகறவக  வவண்டுகிவறன். மற்பறாருபதிகத்துடன் மீண்டும் சந்திப்வபாம். 

 

அக வருக்கும் நன்றி 

 

திருச்சிற்றம்பலம் 

அன்புடன்  

கலாவதி, ஊட்டி 

  



பசய்யும் பதாழிவல பதய்வம்  

 

ஓர் அழகா  கிராமம் அந்த கிராமத்தில் கிராம மக்கள் அக வரும் ஒருவருக்கு ஒருவர் 

அன்பாகவும், உதவியாகவும் வாழ்ந்துவந்த ர். அந்த கிராமத்தில் ஒரு சிவன் வகாவில் 

இருந்தது. அந்த வகாவிலில் பூகெ பசய்வதற்பக  பலர் இருந்த ர். அந்தவகாவிலின் 

மடப்பள்ளியின் வவகலககள எல்லாம் கந்தன் என்பவன்பசய்துவந்தான். வகாவிலுக்கு 

வவண்டிய அபிவசகநீகர பகாண்டு வருதல் மடப்பள்ளிக்குத் வதகவயா  ககங்காியங்ககளச் 

பசய்தல், விறகு பவட்டுதல், வகாவிகல துப்புரவு பசய்தல் வபான்ற பணிககள அவன் 

கவ ித்து வந்தான். அன்றுசிவராத்திாி, வகாவில் முழுவதும் ககளக் கட்டியிருந்தது. கூட்டம் 

அகலவமாதியதுநள்ளிரவு முழுவதும் சிவ ின் நாமத்கத பெபித்து சிவராத்திாிகய 

கழிப்பதற்காக பபருங்கூட்டம் கூடியிருந்தது. அப்வபாது அந்தவழியில் ஓர் ஞா ியும், 

அவருகடயசீடர்களும் வந்தார்கள். வகாவிலில் கூட்டம் இருப்பகதக் கண்டு 

இந்தவகாவிலுக்குச் பசன்று இகறவக வழிபட்டுபசல்லலாம் எ அவர்கள் நிக த்த ர். 

அப்வபாதுஅந்தஞா ியின் ஒரு சீடர் “சாமி இவ்வளவு கூட்டமாக இருக்கிறவத இதில் நாம் 

எப்படி முன்வ  பசன்று இகறவக  காண முடியும்?” என்று வகட்டான், ஞா ியும், “இன்று 

இரவு நாம் இங்வகதான் தங்க வபாகிவறாம் என்றார். உடவ  அந்த இடத்திற்கு ஊர் 

தகலவரும் அவருகடய நண்பர்களும் வந்த ர். அவர்கள் ஞா ிகயக் கண்டு வணங்கி 

வரவவற்ற ர். 

 

அந்த வகாவிலின் தருமகர்த்தா வகாவிகலப் பற்றியும், அந்த வகாவிலிலுள்ள சிறப்புக்ககளப் 

பற்றியும் கூறிய வதாடு மட்டுமல்லாமல் தான் அந்த வகாவிலுக்கு பசய்யக் கூடிய பணிககளப் 

பற்றியும் பபருமிதத்வதாடு கூறி ார். கிராமத் தகலவரும் அந்த கிராமத்திலுள்ள மக்ககளப் 

பற்றியும் அவர்களுகடய பபருகமகயப் பற்றியும் பபாிதும் கூறி ார். அப்பபாழுது அந்த 

ஞா ி சிாித்தவாவற உங்கள் ஊாில் உங்களுகடய மக்கள் அக வாின் பக்திகயயும் 

அவர்களுகடய பபருகமகயயும் கண்டுதான் வியப்பதாகவும், அவர் இன்றிரவு 

மக்களிடத்திவல பக்திகய பற்றி ஒரு சிலவார்த்கதகள் கூற அனுமதிக்க வவண்டுபமன்றும் 

வகட்டுக் பகாண்டார்.  

 

கூட்டம் கூடியிருந்தது. கூட்டத்கத விலக்கிய ஊர் தகலவர் ஞா ிகயமுன்வ அகழத்துச் 

பசன்றுமக்கள் அக வருக்கும் அறிமுகப்படுத்தி ஞா ிகயப் வபசுமாறு வவண்டி ார். 

ஞா ியும் மக்களிடத்திவலவபசத் துவங்கி ார். ஞா ி வபசுவகதக் கூட்டமும் வகாவிலின் 

கருவகறயில் உள்ளகுருக்களும் மடப்பள்ளியிலுள்ளகந்தனும் வகட்டார்கள். 

  

ஞா ி “அன்பார்ந்தமக்கவள! இன்று மகாசிவராத்திாி இந்த சிவராத்திாி வவகளயில் நீங்கள் 

அக வரும் பக்திவயாடுஆண்டவக  ம தார நிக க்க இங்கு குழுமியிருப்பகத எண்ணி 

நான் மட்டற்ற மகிழ்ச்சி அகடகிவறன். இந்த வவகளயிவல என் ிடத்தில் ககலாயத்தில் 

இருந்து பகாண்டுவந்த கிகடப்பதற்கு அாிய ஒருபபாருள் இருக்கிறது இந்த சிவராத்திாியில் 

யார் அதிகமாக இகறவ ின் நாமத்கத நிக க்கிறார்கவளா அவர்களுக்கு அந்த பபாருகள 



நான் பகாடுப்பதாக முடிவு கட்டி இருக்கிவறன். அக வரும் ஆண்டவக  நிக ப்வபாம்” 

என்று கூறி பசன்றார். 

 

ஓன்றாம் காலம், இரண்டாம் காலம், என்று காலம் நகர்ந்தது. மக்கள் அக வரும் சிவன் 

நாமத்கத பெபிக்கத் துவங்கி ார்கள் அவரவர்களுக்குபதாிந்தவககயில் அவரவர்கள் 

பெபித்த ர், கருவகறயில் உள்ளவர்கள் சிவன் ஸ்வலாகங்ககளக் கூற ஆரம்பித்த ர் 

தீட்சதர்கள் மந்திரங்ககளச் பசால்ல ஆரம்பித்த ர். இதற் கிகடயில் மடப்பள்ளியிலுள்ள 

கந்தன் அவர்கள் பசய்வகதஎல்லாம் பார்த்துக் பகாண்டிருந்தான். அவன் முன்வ ார் கட்டு 

கட்டா விறகுக் கட்கடகள் இருந்த . கந்தன் எப்படியும் இந்த இரவுமுழுவதும் நாம் 

விழித்திருக்கத்தான் வவண்டும், அந்த வநரத்தில் இந்தவிறகுககள எல்லாம் 

உகடத்துகவத்தால் இன்னும் ஒரு மாதகாலத்திற் குமடப்பள்ளியின் வவகலக்கு உதவும் என்று 

எண்ணிவிறகுககள எடுத்து பகாண்டு வகாவிலின் பின் புறத்திலுள்ள பிரகாரத்தின் பவளிவய 

விறகுககள உகடக்க ஆரம்பித்தான். 

 

இரவு பபாழுது கடந்தது ஒவ்பவாரு ொமத்திற்கும் உண்டா பூகெகள் சிறப்பாகநடந்த . 

பபாமுது விடிந்து சூாியன் உதிக்கத் துவங்கி ான். நமதுகந்தனும் எல்லா விறகுககளயும் 

உகடத்துககளப்பாக இருந்தான். அப்பபாழுது அந்த ஞா ி அங்கிருந்த மக்ககள பார்த்து, 

“இப்பபாழுது நீங்கள் என் ிடத்தில் வந்து நீங்கள் சிவராத்தியன்று சிவக  எந்த வககயில் 

நிக த்தீர்கள் என்று கூறி பசன்றால் அவர்களில் அதிகமாக சிவக  நிக த்தவர்களுக்கு 

நான் கூறிய ககலாயத்திலிருந்து பகாண்டு வந்த கிகடப்பதற்காியப் பபாக்கிசம் கிகடக்கும்” 

என்று கூறி ார். 

 

கூட்டத்திலுள்ளவர்கள் முந்தியடித்துக் பகாண்டு அவர் முன்வ வரத்து வங்கி ார்கள் 

அவர்களில் சிலர் தான் ஆயிரம் முகறசிவன் நாமத்கதக் கூறியதாகவும். சிலர் இலட்சம் முகற 

நாமத்கத உச்சாித்ததாகவும், சிலர் புத்தகம் முழுவகதயும் பாராயணம் பசய்துமுடித்தாகவும் 

அவரவர்கள் சாதக ககளப் பட்டியல் இட்ட ர், ஞா ிகருவகறயில் உள்ள குருக்களிடம் 

பசன்றார். அவர்கவளா இரவு முழுவதும் எல்லாமந்திரங்ககளயும் கூறி சிவக ஒரு 

இகமபபாழுதும் பதாய்வில்லாமல் அர்ச்சித்ததாகக் கூறி ார்கள். 

 

ஞா ி அங்கிருந்து பமல்ல மடப்பள்ளியில் கந்தன் அருகில் வந்தார், நமது கந்தவ ா அதற்குள் 

உகடத்தவிறகுக் கட்கடககள “சிவாயா” என்று கூறிக்பகாண்வட அடுக்கிக்பகாண்டிருந்தான். 

ஞா ி அவ ிடத்திவல “தம்பி இந்த சிவராத்தாியன்று நீ எத்தக  முகற சிவக  

நிக த்தாய்?” என்று வகட்டார். அதற்கு அவவ ா அங்கிருந்த உகடக்கப்பட்டவிறகுக் 

கட்கடககள காட்டி “இதிலுள்ளதுண்டுககள நீங்கள் கணக்கிட்டு பகாள்ளுங்கள்” 

என்றுகூறி ான். ஞா ிவயா சற்று விளக்கமாகக் கூறுமாறு அவ ிடம் வகட்டார். 

 

அதற்கு அவவ ா, “சாமி நீங்கள் கூறியது எ து காதிலும் விழுந்ததது. ஆ ால் கணக்கு 

கவத்து பகாண்டு கடவுகள எண்ணுவது என் ால் இயலாது, எ க்கு நிகறய வவகலகள் 

இருக்கிறது இந்த விறகுககள எல்லாம் உகடக்கும் பபாழுது ஒவர பவட்டில் இகவகள் 



துண்டாக வவண்டு பமன்று கடவுகள எண்ணி “சிவாயா” என்று கூறி விறகின் வமல் 

வகாடாாிகயகவத்துபவட்டிவ ன். இப்படிவய இந்த விறகுகள் முடியும் வகரயிலும் 

பசய்வதன். கணக்குகவத்துபகாண்டுபசய்திருந்தால் இந்தவவகலககளஎல்லாம் முடித்திருக்க 

முடியாது” என்று கூறி ான். 

 

அப்வபாது ஞா ி “தம்பி எல்வலாரும் என்னுகடய பசால்கலக் வகட்டு நான் பகாண்டு 

வந்திருக்கும் பபாக்கிசத்கத அகடயவவண்டும் என்பதற்காக கணக்குகவத்வத கடவுகள 

நிக த்திருந்த ர். ஆ ால் நீவயா உ து பதாழிவல முதன்கம என்று எண்ணிஅதற்கிகடயில் 

கடவுளின் நாமத்கதயும் ம தாரஎண்ணியதால் நீவய இந்த பபாக்கிசத்கத அகடவதற்கு 

தகுதியா வன்” என்று கூறி ார். பிறகு தன்னுகடய கபயிலிருந்த விகல மதிப்பற்ற ஒர் 

மரகதக்கல் லிங்கத்கத எடுத்து அவன் ககயில் பகாடுத்தார். 

 

கந்தவ ா ஞா ிகய வணங்கி “சாமி நீங்கள் இகத எ க்கு பகாடுத்து அருளியதற்குநான் 

என்  பசய்யவபாகிவறன் என்று எ க்கு பதாியாது. ஆ ால் ஒரு சிறிய வவண்டுவகாள் தங்கள் 

ககயாவலவய இந்த ககலாயமகலப் பபாக்கிசத்கத நமது வகாவிலின் 

கருவகறயிவலகவத்துவிடுங்கள் எல்வலாரும் வழிபடட்டும்” என்றுவவண்டி ான். ஞா ிவயா 

அவனுகடய பசயகல கண்டுஅக மகிழ்ந்து அந்த ஊர் தகலவகர அகழத்து அவனுகடய 

பக்திகயயும் பபாதுநலப்பற்கறயும் கூறி அவனுக்கு நல்ல ஒரு வவகல பகாடுக்கமாறு 

வகட்டுக்பகாண்டார். ஊர் தகலவரும் அவருகடயநண்பர்களும் ஞா ி கூறியது வபாலவவ 

கந்தனுக்குச் பசய்வதாகவாக்களித்த ர்.  

 

ஞா ி அக வகரயும் வநாக்கி “அன்பர்கவள! சிவக  நிக ப்பது என்பது பவறும் 

பசல்லளவில் மட்டுமல்லாமல் நம்முகடய உள்ளத்தின் உள்ளிருந்து பவளிப்பட வவண்டும். 

நமது பதாழில் வமல் நமக்கு இருக்கும் முழுகமயா  ஈடுபாடும் பக்தியும் ஒருவககயில் 

சிவனுக்கு பசய்யும் பக்தியாகும். அதற்கு வமலாககந்தக ப் வபால் த க்பகன்று ஒரு 

பபாருகளகவக்காமல் அது அக வருக்கும் உாியது என்றுபபாது நலப்பண்வபாடு இருக்கும் 

குணவம சிவ ிடத்தில் நம்கமக் பகாண்டு வசர்க்கும் இ ி நீங்கள் அகத வாழ்ககயில் 

ககடபிடியுங்கள் உங்கள் வாழ்வு பசழிக்கும்” என்று கூறி வகாவிலின் கருவகறகய வநாக்கி 

நடக்க ஆரம்பித்தார் எல்வலாரும் கந்தக திககப்புடன் பார்த்தார்கள். 

 

அன்பர்கவள! கடவுகள நாம் எத்தக  முகற நிக க்கிவறாம் என்பகத விட எப்படி 

நிக க்கிவறாம் என்பவத மிகவும் முக்கியம் இகதத் தான் நம் முன்வ ார்கள் “பசய்யும் 

பதாழிவல பதய்வம்” என்று கூறி ார்கள் பதாழிலில் ஒருவர் பகாடுக்கும் மாியாகதயும் 

நியாயமும் பதய்வத்கத அர்ச்சிப்பதற்குச் சமமாகும். நாமும் நமது பதாழிலில் 

முழுஈடுபாட்டுடன் இகறவ ின் அருளால் பய ிப்வபாம். 

 

அன்புடன்  

மவ ாகர் 

குகவத் 

***** 


