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Founder of ABASS

Dr.P.A. சவலாயுதம் பிளவள 
நிறுவனர்,

ஐயபப சேவா ேங்கம்.

(Dr.P.A. Velayudham Pillai).

Founder



First President 
Chennai Dist. 

்கம்பஙகுடி 
மீனாட்சி சுநதரம் ஐயர்.
(Kambankudi Meenakshi 

Sundaram Iyer). 

First President 
Chennai District Union 



All India President  
Shri. Thenala Balakrishnan Pillai

All India General Secretary
Shri. Velayudham Nair

All India Treasurer
Shri. P.C.S. Menon

With Blessings...
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Tamilnadu President  
Shri. M. Viswanathan

Tamilnadu General Secretary
Shri. K. Aiappan

Tamilnadu Treasurer
Shri S. Krishnamoorthy

With Blessings...
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தமிழ்நாடு மநாநில அமமப்பு செனமனை மநாவட்டம்தமிழ்நாடு மநாநில அமமப்பு செனமனை மநாவட்டம்

மலர் வெளியீட்டு நாள் - 28-02-2021

21, ெபரி சதரு, ச்ெப்பநாக்கம், க்க க்க ்்கர் கமற்கு, 
செனமனை - 600 078. கபநான - 044 24748851.

Facebook: https://www.facebook.com/abass.tn

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCIDlP_Nwo14qe6k7S9SVsjg

Website: https://akhilabharathaayyappasevasangam-tn.org

Design and Developed By
#templedarshan Youtube Channel

PH - 99400 13292   Email: templedharshan4you@gmail.com

13/6, Neeli veerasamy Street, Triplicane, Chennai - 600005
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ஸ்வாமி சரணம்

அனபு்்டேீர்;

 ்ணககம் ்ல அகில ்வாரத ஐேப் யச்வா சஙகம் என்ற 
ஆலமரம் தறய்வாது ்ல ்ிழுதுக்ைத் தவாஙகி ்லருககும் 
்ேன அைித்து ்ருகி்றது. ்டவாக்டர் P.A ய்லவாயுதன ்ிள்ை 
அ்ர்கைின சரீிே முேறசிேவால் 1945ம் ஆண்டு சதவா்டஙகப்ட்ட 
இசசஙகம் ச்ரிம்ல சவாஸதவா ்கதர்ககு 75 ஆண்டுகைவாக 
யச்்ேவாற்றி ்ருதல் நமகசகல்லவாம் ச்ரு்மேைிகக 
கூடிேது. இத்னை முனனைிடடு சி்றபபு யலவாயகவா (Logo)  
ச்ைிேிடு்து யமலும் ஒரு சி்றபபு 

 மத்திே சஙகத்தின ஒரு அஙகமவாக சசேல்்டும் சசன்னை 
மவா்ட்ட அ்மபபு தனைது 33்து ்ேதில் அடிசேடுத்து ்்த்து 
சி்றநத ்ணிக்ை சசய்து ்ரு்்த அ்னை்ரும் அ்றி்ர்,

 இல்ச மருத்து்ம், அனனைதவானைம், யகவாேில் திருப்ணி 
இ்்களு்டன, ச்ரிம்ல யச்்ேிலும் தனைது ்ஙகி்னை 
சசன்னை மவா்ட்ட அ்மபபு சசவ்யனை சசய்து ்ரு்து 
கு்றிப்ி்டத்தககது.

 இநத ஆண்டு மவா்ட்ட 33ம் ஆண்டு ்ிழவாவு்டன 
மத்திே ச்வாதுக குழு கூட்டம் இ்ணேத்தின மூலமவாக 
ந்்டச்று்தில் மவா்ட்ட நிர்்வாகிகைவாக மகிழசசி 
அ்்டகிய்றவாம்.

 சவாஸதவா ்கதர்கள சதவாண்டு சதவா்டர்நது சசேல்்்ட 
எல்லவாம் ்ல்ல மணிகண்்ட்னை மனைதவாக ்ிரவார்த்திககிய்றன.

           
(க.ஐேப்ன)          
சசேலவாைர்



















A B A S SA B A S S

1945 - 2020 75  Years of Ayyappa Seva

U1818

ஹரி்ரவாசனைம் ்ிருது

யகரை அரசும் திரு்வாஙகூர் 
யத்சம் ய்வார்டு இ்ணநது 
்ழஙகுகின்ற உேரிே ்ிருது 
ஹரி்ரவாசனைம் ்ிருது. 
2020 21 ஆம் ஆண்டிறகவானை 
ஹரி்ரவாசனைம் ்ிருது 
ஐேப் ்கதிப ்வா்டகர் திரு 
்ரீமணி ரவாஜு அ்ர்களுககு 
்ழஙகப்ட்டது. 

 ஹரி்ரவாசனைம் ்ிருதவானைது, 
்கதி, சமத்து்ம், சமவாதவானைம் 
முதலவானை்ற்்ற இ்சேின 
மூலமவாக ்ரபபு்்ர்களுககவாக 
்ழஙகப்டுகி்றது. ஒரு 
லடச ரூ்வாய் ்ணமுடிபபும், 

்ட்டேமும், சவான்றிதழும் சகவாண்்டது ஹரி்ரவாசனைம் ்ிருது, 
2012ஆம் ஆண்டு முதல், இநதிேவா்ின மூத்த இ்சக 
க்லஞர்களுககு அ்ர்கைது இ்சத் சதவாண்டுககவாக 
்ழஙகப்டடு ்ருகி்றது.

யக. யஜ. ஏசுதவாஸ, யக.ஜி.
சஜேன (சஜே ்ிஜேன), 
்ி சஜேசசநதிரன, எஸ ்ி 
்வாலசுபரமணிேம், எம்.ஜி. 
ஸ்ரீகுமவார் கங்க அமரன, 
யக ஸ சித்ரவா, ்ி சுசலீவா, 
இ்ைேரவாஜவா ய்வான்ற 
க்லஞர்கள இநத ்ிருதின 
மூலம் கவுர்ிகக ்டடுளைனைர். அநத ்ரி்சேில் 2020 21 ஆம் 
ஆண்டிறகவானை ஹரி்ரவாசனைம் ்ிருது, திரு ்ரீமணி ரவாஜு 

திரு. ்ரீமணி ரவாஜூ
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அ்ர்களுககு மகர ்ிைககு 
தினைமவானை ஜனை்ரி 14 2021 
அனறு  ச்ரிம்லேில் ந்டநத  
கண்க்ர் நிகழசசிேில் 
யத்சம் ய்வார்டு அ்மசசர்  
க்டகம்்ளைி  சுயரநதிரன 
அ்ர்கள ்ழஙகி 
சகௌர்ித்தவார்.

திரு. ்ரீமணி ரவாஜூ.
அ்ர்கள.அகில ்வாரத ஐேப் யச்வா சஙகத்தின புர்லர் 
என்தில் ச்ரு்ம சகவாளளுகி்றது அ்்ர ்வாழத்துகி்றது. 

இநத ்ிருதி்னை, 
உலசகஙகிலும் உளை 
ஐேப் ்கதர்களுககும் 
என ரசிகர்களுககும் 
சமர்ப்ிககிய்றன’’ எனை 
சநகிழசசியு்டன சதரி்ித்தவார் 
திரு. ்ரீமணி ரவாஜூ.அ்ர்கள. 
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தமிழசமவாழிேில் ஹரி்ரவாசனைம்

(ஹரிஹரவாத்மஜ அஷ்டகமவானை ஹரி்ரவாசனைத்தி்ன 
அர்த்தஙக்ை ்ிைககும் ச்வாருடடு ்ல ஆண்டுகளுககு ்ி்றகு 
தமிழில் சமவாழிச்ேர்பபு சசய்ேப்டடு ்வா்டலவாக  தஞசவாவூர் 
திரு ஜி. சதஷீ அ்ர்கைவால் ்டி்்மககப்டடுளைது.) 

உனனைதமவானை சிம்மவாசனைத்தியல ஐேன உல்க மேககிடும் 
புனனை்க்சீ 

்ரிரதம் மீதில் ்ருகின்ற ்ரிதி ஐேனஐேனைின ்வாதம் 
பூஜிப்வான 

எதிரி்ே அழித்து ஆனைநத ந்டனைம் சசய்திடும் எநதன 
ஐேப்சவாமி 

அநத அரிகரசுத்னை ஐேனஐே்னை சரண்்டகினய்றன 
சரண்மேப்வா

சரண்மேப்வா சு்வாமி சரண்மேப்வா 

சரண்மேப்வா சு்வாமி சரண்மேப்வா

திரு ஜி. சதஷீ
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சத்ேநவாதனைின ்ிரிேநவாேகன தன்னை சரண்்டநயதவார்ககு 
கற்கம் இ்யனை

ஒைிமிகு ்டி்ம் தனைம் அருளும் ஆற்றலும் 

உ்்டே்ன எநதன ஐேப்சவாமி

ஓம்கவாரசமனனும் ்ிரண்ரூ்யம

இ்சேின மீதும் கவாதல்சகவாண்்ட நவாதயம

அநத அரிகரசுத்னை ஐேனஐே்னை சரண்்டகினய்றன 
சரண்மேப்வா

சரண்மேப்வா சு்வாமி சரண்மேப்வா

சரண்மேப்வா சு்வாமி சரண்மேப்வா

ச்ள்ைகுதி்ரேவாம் ்வாகனைமீதில் ஏ்றி  ்்னைி ்நதிடும் 
அழகு நவாேகவா

க்தயும் ்வாணமும் ஏநதும் ்வாலகவா

ய்தஙகள ய்வாறறும் எநதன சத்ேசவாகரவா

குரு்ி்னைபய்வால ்ிரிேமவானை்ன

கவானைஙகள மீதும் யமவாகம் சகவாண்்ட்ன

அநத அரிகரசுத்னை ஐேனஐே்னை சரண்்டகினய்றன 
சரண்மேப்வா

சரண்மேப்வா சு்வாமி சரண்மேப்வா

சரண்மேப்வா சு்வாமி சரண்மேப்வா

மூனறு பு்னைமும் பூசித்து்ணஙகும் சகல சதய்்த்தின 
அம்சமவானை்ன 

முப்த்து முகயகவாடி யத்ர்கைவாலும் பூசிககும் எநதன 
்ரம்தரும் ஐேன

மூனறுகண்க்ை சகவாண்்ட நவாதனைவானை்ன 

ய்தரூ்மவாய் ்ிைஙகும் சலீனைவானை்ன

அநத அரிகரசுத்னை ஐேனஐே்னை சரண்்டகினய்றன 
சரண்மேப்வா
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சரண்மேப்வா சு்வாமி சரண்மேப்வா

சரண்மேப்வா சு்வாமி சரண்மேப்வா

சம்சவார சவாகரம் எனனும் ்ேத்்த அழிப்்ன

தந்த்ேபய்வால அடிேவார்ககு அருள்்ன

உலகம்முழு்தயும் தன மவா்ேேினைவாயல யமவாகிககசசசய்து 
மகிழசசி சகவாள்்ன

திருநீறு தரித்து ச்ள்ைேவா்னைேின மீது

்்னைி ்நதிடும் எநதன ஐேனைவாம்

அநத அரிகரசுத்னை ஐேனஐே்னை சரண்்டகினய்றன 
சரண்மேப்வா

சரண்மேப்வா சு்வாமி சரண்மேப்வா

சரண்மேப்வா சு்வாமி சரண்மேப்வா

மதுரம் மிகுநத மிருது்வானை புனனை்க ்சீும் 

அழகிே முகமும் சகவாண்்ட ஐேயனை

இை்ம சமன்மயும் மேஙக ்்த்திடு்ம்

யமவாகனை ரூ்ம் சகவாண்்ட ்வாலயனை

ேவா்னை்வாகனைம் சிம்ம்வாகனைம் குதி்ர்வாகனைம் ஏ்றி ்்னைி 
்ரு்்ன

அநத அரிகரசுத்னை ஐேனஐே்னை சரண்்டகினய்றன 
சரண்மேப்வா

சரண்மேப்வா சு்வாமி சரண்மேப்வா

சரண்மேப்வா சு்வாமி சரண்மேப்வா
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ஐனைஙகைின மீது ்ிரிேம் சகவாண்்ட்ன

நி்னைத்த்த உ்டயனை அழிகக ்ல்ல்ன

ய்தஙகள நவானகும் அ்ன அணிகலனைவாகும்

ஆகமப்ரம்ச்வாருைவாக ய்வாறறும் ய்த நவாேகன

அநத அரிகரசுத்னை ஐேனஐே்னை சரண்்டகினய்றன 
சரண்மேப்வா

சரண்மேப்வா சு்வாமி சரண்மேப்வா

சரண்மேப்வா சு்வாமி சரண்மேப்வா

சரண்மேப்வா சு்வாமி சரண்மேப்வா

சரண்மேப்வா சு்வாமி சரண்மேப்வா
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2020-2021 சனனைிதவானைம் முகவாம்

சு்வாமி சரணம் அகில ்வாரத 
ஐேப் யச்வா சஙகத்தின 
சனனைிதவானைம் முகவாம் 16. 
11. 2020 அனறு கவா்ல 
5:00 மணிககு கண்தி 
யஹவாமத்து்டன ச்ரிம்ல ஸ்ரீ 
ஐேப் சு்வாமிேின ்ரிபூரண 

அருைவாசியு்டன து்ஙகப்ட்டது. 

இநத ்ரு்டத்தின முகவாம் யகரை அரசு மறறும் யத்சம்ய்வார்டு 
்ிதிமு்்றகளுககு உட்டடு யகவா்ிட.19  புயரவாட்டவாகவால் ்டி 
அனுசரிககப்ட்டது. 

கவா்ல 7 மணி அை்ில் நமது முகவாம் அலு்லகத்தில் 
யத்சம் ய்வார்டு த்ல்ர் திரு ்வாசு அ்ர்கள 
குத்து்ிைகயகற்றி சஙக சகவாடிேி்னையும் ஏற்றி ்்த்தவார்கள. 
அனனைதவானைத்்த ச்ரிம்ல ஜவாேின கமிஷனைர் திரு குருபபு 
அ்ர்கள து்ககி ்்த்தவார். நிகழசசிேில் கலநது சகவாண்்ட 
யகரைவா ஐ. ஜி. திரு ்ிஜேன I P S அ்ர்கள ்வாழத்து்ர 
்ழஙகி சி்றப்ித்தவார். ்ழககம்ய்வால் இநத ்ரு்டமும் 
கர்நவா்டகவா யகரைவா மறறும் 
தமிழநவாடடின ்ல்ய்று 
மவா்ட்டஙகைில் இருநதும் 
யச்்ககவாக சதவாண்்டர்கள 
ஆறு ய்டசுகைவாக சி்றநத 
மு்்றேில் யச்் 
சசய்தவார்கள. அனனைதவானைம், 
புண்ணிே பூஙகவா்னைம், 
ஆகசிஜன ்வார்லர், ஸடசரசசர் சர்்ஸீ மறறும் மருநது 
சதைித்தல் ய்வான்ற யச்்க்ை சி்றப்வாக சசய்தவார்கள. 
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யத்சம் ய்வார்டு ்ணிேவாைர்களுககு யகவா்ிட ்வாதிபபு ஏற்டடு 
அனனைதவானைம் சதவா்டர்நது சசய்்தறகு சிரமம் ஏற்ட்ட 
சூழநி்லேில் யத்சம் ய்வார்டு ய்ண்டுயகவாளுககிணஙக 
நமது 20ககும் யமற்ட்ட சதவாண்்டர்கள அனனைதவானை யச்்்ே 
சி்றப்வாக சசய்து அதிகவாரிகைின ்வாரவாட்்டப ச்ற்றவார்கள 
என்து கு்றிப்ி்ட தககது. 

சனனைிதவானைம் முகவாமிறகு 
யத்்ேவானை ச்வாருடகள, 
கவாய்க்றிகள, ய்ப்ர் 
்ியைட, ய்ப்ர் கப 
ய்வான்ற்ற்்ற 
கர்நவா்டகவா மறறும் 
தமிழநவாடடின ்ல்ய்று 
மவா்ட்டஙகைில் 
இருநதும் ்ழஙகி 
சதவாண்்டர்க்ை 
யச்்ககு அனுப்ி 
முகவாம் சி்றப்வாக 
அ்மே உத்ி சசய்த 
அ்னைத்து மவா்ட்டத்திறகும் சனனைிதவானைம் முகவாம் சவார்்வாக 
த்ல்ணஙகி நன்றி கூ்ற க்ட்மப்டடுளயைவாம். 
இநத ஆண்டு தஙக அஙகி மறறும் திரு்வா்ரணதிறகு 
நமது முகவாம் சவார்்வாக சி்றப்வானை மு்்றேில் 
்ரய்ற்ைிககப்ட்டது. 

சனனைிதவானைம் முகவாமிறகு தமிழக அரசு ௮்மசசர்கள ்நது 
சி்றப்ித்தனைர். தமிழக அரசு, நகரவாடசி நிர்்வாகம் மறறும் 
ஊரக ்ைர்சசி, சி்றபபுத் திட்ட சசேலவாககத்து்்ற அ்மசசர் 
மவாண்புமிகு திரு எஸ .்ி . ய்லுமணி அ்ர்களுககும், 
்ரு்வாய் மறறும் ய்ரி்டர் யமலவாண்்மத்து்்ற மறறும் 
தக்ல் சதவாழில்நுட்்ிேல் து்்ற அ்மசசர் மவாண்புமிகு 
திரு.ஆர்.்ி. உதேகுமவார் அ்ர்களுககும் முகவாம் சவார்்வாக 
நன்றி கூ்றிக சகவாளகிய்றவாம். 
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சனனைிதவானைம் முகவாமிறகு ்ரு்க தநது சி்றப்ித்த 
யத்சம் ய்வார்டு த்ல்ர் த்ல்ர் திரு ்வாசு, ச்ரிம்ல 
எக்ிகயூடிவ ஆ்ி்ர் திரு ரவாயஜநதிர ்ிரசவாத், திரு குறுப, 
திரு ்ிஜேன ஐ்ிஎஸ, திரு ்ிரசவாநதன கவானைி ஐ்ிஎஸ, 
திரு ரவாஜு ஐ்ிஎஸ, திரு ரவாதவாகிருஷணன ஐ்ிஎஸ, 
திரு ்ிஜேகுமவார் ஐ்ிஎஸ, ஆகியேவாருககும், முகவாம் 
சி்றகக ்வாழத்திே யகரை உேர்நீதிமன்ற மூத்த நீதி்தி 
திரு ர்ிககுமவார், யத்சம்ய்வார்டு ஸச்ஷல் கமிஷனைர் 
திரு மயனைவா, மரவாமத்து சபீ இஞசினைிேர் அ்ர்களுககும் 
மறறும் எஙகளுககு ஒத்து்ழபபு நல்கிே அ்னைத்து 
து்்றேினைருககும் முகவாம் சவார்்வாக நன்றி கூ்றிக 
சகவாளகிய்றவாம். 

சனனைிதவானைம் முகவாம் சி்றப்வாக அ்மே ச்ரும் 
முேறசிக்ை யமறசகவாண்டு தினைசரி எஙக்ை 
சதவா்லய்சிேில் சதவா்டர்பு சகவாண்டு உறசவாகப்டுத்தி 
ஊககமைித்த தமிழ மவாநில நிர்்வாகிகள மவாநிலத் த்ல்ர் 
திரு ்ிஸ்நவாதன சு்வாமி அ்ர்களுககும் மவாநிலச 
சசேலவாைர் திரு ஐேப்ன சு்வாமி அ்ர்களுககும் மவாநில 
ச்வாருைவாைர் திரு கிருஷணமூர்த்தி சு்வாமி அ்ர்களுககும் 
மத்திே ச்வாதுச சசேலவாைர் 
திரு ய்லவாயுதன நவாேர் 
அ்ர்களுககும் தமிழ 
மவாநில ச்வாறுப்வாைர்கள 
மவா்ட்டச சசேலவாைர்கள, 
மவாநில சசேறகுழு 
உறுப்ினைர்கள, மவாநில 
சதவாண்்டர் ்்்ட தை்தி 
திரு ரவாஜது்ர சு்வாமி 
அ்ர்கள மறறும் அ்னைத்து 
மவா்ட்ட சதவாண்்டர் ்்்ட தை்திகளுககும் இநத முகவாம் 
ச்ற்ற ச்ற்றி்ே உஙகளு்்டே ்வாதஙகைில் ்ணிநது 
சமர்ப்ிககினய்றன. 
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எனனு்டன இநத முகவாமில் இரவு ்கல் ்வாரவாது, யகவா்ிட 
19 ஐ எதிர்த்து ய்வாரவாடி ச்ற்றி ச்ற்ற ய்வாரவாைிகைவாகிே 
என அரு்ம உ்டன்ி்றபபுகள திரு ஸ்ரீதர் திருசசி, திரு 
்வாண்டிேரவாஜன மது்ர, திரு ரயமஷ திருசசி, திரு ்வால 
கயணஷ ்ிழுபபுரம், அ்ர்களுககும் சதவாண்்டர் ்்்ட 
தை்தி திரு ரவா்மேவா திரு யதய்நதிரன திரு கனைகரவாஜ் 
திரு மயனைவாகரன தண்்ட்வாணி திரு இைஙயகவா ஸய்டவார் 
இனசவார்ஜ் திரு திருப்தி கண்ணன மறறும் அ்னைத்து 
சதவாண்்டர்கைின திரு்டிக்ையும் தனைித்தனைியே ்ணிநது 
ய்வாற்றி ்ணஙகுகிய்றன. 

எனறும் அகில ்வாரத ஐேப் யச்வா சஙகத்தின யச்் 
சி்றகக நம் அ்னை்்ரயும் கவாத்து ரடசிககும் அகில ்வாரத 
ஐேப் யச்வா சஙகத்தின அதி்ன ச்ரிம்ல தர்மசவாஸதவா 
ச்வாற்வாதஙக்ை மீண்டும் மீண்டும் சிரம் தவாழத்தி 
்ணஙகும் யச்கன. 

-நரசிம்மமூர்த்தி.. 
முகவாம் அலு்லர்.. 
சனனைிதவானைம்
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மணிமண்்ட்மும்  குருதி பூ்ஜயும்

சதவாகுபபு : மணிகண்்டன ்சநதகுமவார், ்ல்லவா்ரம் கி்ை

மணிமண்்ட்ம் ்க்வான ஐேப்னைின 
(யகரை ஆரிே்ர்மன) யேவாக சவாமதி. 
்ல ்ரு்டஙகளுககு ஒரு மு்்ற 
ச்ரிம்லேில் எதிர் ம்்ற ஆற்றல் 
உரு்வாகும். அசசமேம் யேவாக 
சவாமதிேில் யேவாக நி்லேில் 
இருககும் ஐேயனை யகவா்ி்லயும் பூஙகவா்னைத்்தயும் 
்வாதுகவாப்வார் என்து ஐதகீமவாகும்.

மணிமண்்ட்த்தில் மகர சஙகரவாநதிேனறு யஜவாதி தரிசனைம் 
முடிநதவு்டன மணிமண்்ட்த்தில் ்நதை சகவாட்டவாரம் 
மூலம் இரசேவானைஙகள கலகக்்டவாத மூலி்க ச்வாடி 
சகவாடுககப்டும் ச்வாடிேவால் கைம் ்்ரேப்டும்.  

பூ்ஜேில் ஐேன ்ைர்நத உரு்ஙகள ்்ரேப்டும்.

மணிமண்்ட்ம்

முதல் நவாள
்வால சவாஸதவா 

இரண்்டவாம் நவாள 
்ில்லவாைி ்ரீன
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கைம் ்்ரே்ட்ட ்ி்றகு 
மணிமண்்ட்த்தில் இருநது எழுநல்லபபு 
ந்்ட ச்றும். ்நதை சகவாட்டவாரத்தில் 
இருநது ்ரும் திரு்வா்ண ச்டடிேில்  
ஐேப்னைின  தி்டம்பு இரண்டு சகவாடிகள  
எழுநல்லபபு ்்்த்தில் கறபூர 
தீ் ம் மறறும் ்ிைககு ஏற்றி நவானகு 
நவாடகளுககு ்டிசனைட்டவாம் ்டி  ்்ர 
சசல்லும்.

மூன்றவாம் நவாள
ரவாஜவாகுமவாரன 

ஐநதவாம் நவாள 
திரு்வா்ரண பூஜிதன.

(ஸ்ரீ தர்ம சவாஸதவா).

நவானகவாம் நவாள 
புலி்வாகனைன
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ஒரு சகவாடி த்ல்வா்்ற ம்ல 
மறச்றவானறு உடும்்வா்்றம்ல
உதேனைன சகவாள்ைேனைி்டம் இருநது 
ச்ரிம்ல மீடககும் ச்வாது ம்ல்வாழ 
மககள து்ணேவாக இருநத்த நி்னைவு 
கூறும் ்்கேியல இரண்டு சகவாடிகள 
எடுத்து சசல்ல்டுகி்றது. ்்்த்தில் 
ஐேனைின ்்்ட தை்திகைவாக இருநத 
அம்்லபுழவா மறறும் ஆலஙகவாடடு 
சஙகமும் சசல்ல்வார்கள.

நவானகு நவாடகள ்டிசனைட்டவாம் ்டி 
அருகில் ்நய்ேவாடடி ்ிைி எனறு 
்ிள்ைமவார் சமூகத்்த யசர்நத்ர்கள 
்டி முனபு ்வாட்டவாக ்டிப்வார்கள. இதில் 
்க்வான ஐேப்னைின ்ரலவாறு மறறும் 
ச்ரிம்ல சதவா்டர்பு்்டே 7 யகவா்ி்ல 
்ற்றியும் ்வாட்டவாக கூறு்வார்கள.

ஐநதவாம் நவாள ்்்த்தில் ்க்வான 
ஐேன சரஙகுத்தி ்்ர  யமைம் முழஙக சசல்்வார்கள 
அஙகு ்நய்ேவாடடி ்ிைி ்வாடி முடித்தவு்டன  “இது ்்ர 

்ககரககள ்ணஙகிேது ய்வாதும் 
எனறு அ்ர்க்ை ம்ல இ்றககி்ிடடு 
.... இனைி பூதகனைஙகள ்ணஙகடடும்” 
எனறு பூதகணஙக்ை அ்ழத்து 
்ருதவாக ஐதகீம்.  பூதகனைஙகைவாடு 
யமைதவாைஙகள இல்லவாமல் 
அ்மதிேவாக மணிமண்்ட்ம் 
சசன்ற்்டயும்.(பூத கனைஙகள 
அ்மதிேவானை சூழ்ல ்ிரும்பு்வார்கள) 
என்தவால்..
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இநத ்்்ஙகளமுடிநத ்ி்றகு மறுநவாள 
்னையத்்த, பூதகணஙகளுககும், 
்வாபுரவானுககும், சகவாசசுகடுத்த 
ஸ்வாமிககும் குருதி பூ்ஜ ந்்டச்றும்.

குருதி பூ்ஜேில் ்ண்்்டே கவாலஙகைில் மிருக ்லி 
சகவாடுககப்ட்டது. ்ினனைர் ஐேப்னைி்டம் யத்பரசனைத்தில் 
கண்்ட்டி ்ச் ்லிேவாக மவாற்றப்ட்டது.

பூ்ஜேின ய்வாது ்வானைத்தில் கிருஷண ்ருநது ்ட்டமிடடு 
நன்றி சதரி்ிககும் ்்கேில் சசல்லும்.  

மணிமண்்ட்ம கைம் மறறும் குருதி 
பூ்ஜ குனனைகவாடடு குரூப்்ச யசர்நத 
திரு.ரீத்தஷீ சு்வாமி
திரு.அஜித் குமவார் சு்வாமி 
திரு.சஜேகுமவார் சு்வாமி
அ்ர்கைவால் சசய்ேப்டும்.

குருதி பூ்ஜ முடிநதவு்டன ்கதர்கள 
ேவாரும் தஙகககூ்டவாது கீயழ இ்றஙகி ்ி்டய்ண்டும்.

மறுநவாள கவா்ல ்நதை ்ிரதிநிதி தரிசனைம் முடிநதவு்டன 
ந்்ட அ்்டககப்டடு திருயகவா்ிலின சவா்ிேி்னை 
்நதைமனனைர் ்ிரதிநிதிேி்டம் ்திசனைட்டவாம்்டி  இ்றஙகி 

குருதி பூ்ஜ
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யமல்சவாநதிமவார் சகவாடுப்வார். 
்ினபு மனனைர் ்ிரதிநிதி திரும்் 
யமல்சவாநதிேி்டம் திருயகவா்ிலின 
சவா்ிேி்னை சகவாடுத்து பூ்ஜ 
நல்லமு்்றேில் சசய்யுஙக எனறு 
கூ்றி திரு்வா்ரண ச்டடியு்டன ்நதை 
்ிரும்பு்வார்கள.

யகரை ஆரிே்ரம்மயனை சரணம் ஐேப்வா!!
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Social Service

We should not get immersed in 
these domestic responsibilities 
and forget to perform any social 
service, blind to the sufferings 
of the society around us. When 
we fulfill our duties towards our 
families, with a sense of balance, 
then there will be definitely time 
left for social service. Of course, 
we have to serve our own souls 

and the souls of our family members. 

This is a definite means of emancipation of the soul.  At the 
same time we should realize that Bhagawan has placed us 
not only in a body and a house but also in this world. So 
we should not forget the duty we owe towards the society. 
Here the society is not only people who live with us, it 
includes temples, rivers, Cows ets. 

If these are safeguarded our wealth, culture and future          
generations will also be taken care. 

Suprabhatam.
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Periyava Anugraham

Our religion emphasizes again and 
again that only One Supreme Divine 
has manifested itself as different living 
beings, beings like Devathas and the 
human beings who worship them. 
This is the reason that whenever any 
Divine Force is worshipped that force 
is considered as God, the All Powerful, 
Ever Blissful Ultimate Truth. Even if that 
Devatha is unaware that He or She is a 

manifestation of the Paramathma, we should not forget it. 

This is the purpose behind the worship of the various Gods in 
the pantheon. In other words, there are no different Gods; there 
is only one God inherent in every form. Even if we do not forget 
that every Devatha is Paramaathma Swaroopam, our religion 
specifies a distinct form of worship to each one of them. The 
reason can be explained thus: human beings themselves are 
manifestations of God. 

Even atheists declare that service to mankind is equivalent 
to service to God. So the need of each person is unique and 
it is fulfilled accordingly though all have the divine spark in 
them- medicine for the sickly, different treatments for different 
illnesses, employment for the unemployed, education for 
the uneducated and food for the hungry.  The nature of our 
philanthropy differs from person to person. Similarly, while not 
forgetting that all divine forces emanate from the one Supreme 
Divine, we should worship each Devatha Swaroopam according 
to the method specifically prescribed. 

Suprabhatam.
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யகவா ் ம்ரக்ஷணம்

யகவா்ின ்ேிற்்ற நிரப் சுல் ்ழி
(இநத ்வாகம் மீண்டும் ஒரு மு்்ற 
இனறும்,)

்சுகக்ை ்ேிறு ்வா்டவாமல் 
ரக்ஷிப்தறகு நம்மில் அத்த்னை 
ய்ரும் ஏயதவா பரமவாத த்ேவாகம் 
்ண்ண ய்ண்டும், சரமப்்ட 
ய்ண்டும் எனறுகூ்ட இல்்ல. 
்சுவுககவாக எவ்ைவு த்ேவாகம் 
்ண்ணினைவாலும் தகும், 

சரமப்ட்டவாலும் தகும் என்தும் ்வாஸத்ம். அப்டிச சில 
ய்யரவா, ்ல ய்யரவா பு்றப்ட்டவால் ்வாரவாட்ட ய்ண்டிேதுதவான. 
ஆனைவால் எல்யலவாரும் அவ்ைவு தூரம் ய்வாகவாமல் ஒரு 
சினனை ்ிஷேத்்தக க்னைித்தவாயல ய்வாதும், எத்த்னையேவா 
யகவாககைின ்ேிறு நி்்றநது்ிடும். அதவா்து நவாம் 
தினைமும் சவாப்ிடும் க்றிகவாய்கைில் உத்வாதது எனறு சீ் ித் 
தளளுகி்ற யமல் யதவாலிசேல்லவாம் யகவாவுககு ஆஹவாரமவாகப 
ய்வாடும்்டித் தகக ஏற்வாடு சசய்து்ிட்டவாயல எத்த்னையேவா 
்சுககைின ்ேிறு சரவாம்பும். தினைநயதவாறும் ்டீடுககு ்டீு 
க்றிகவாய்கள நறுககுகிய்றவாம்.

ஹவாஸ்டல்கைிலும் யஹவாட்டல்கைிலும் நூறறுக 
கணககவானை்ர்கள சவாப்ிடு்தவால் ஏரவாைமவாகக க்றிகவாய்கள 
நறுககப்டுகின்றனை. நறுககும்ய்வாது ‘ய்ஸட’ எனறு யமல் 
யதவாலிக்ை குப்்த் சதவாடடிேில் சகவாடடி, யதவாடடிகளுககு 
அ்ற்்ற சுத்தப்டுத்தும் ய்்ல்ே ்்ககிய்றவாம். 
இதறகுப ்தில் ஒவச்வாரு ்டீடிலும், ஹவாஸ்டல், 
யஹவாட்டல் ய்வான்ற இ்டஙகைிலும் க்றிகவாய்த் யதவாலி்ேப 
ய்வாடடு, ஈ, எறும்பு ்ரவாமல் மூடி ்்ககும்்டிேவாகத் 
தனைிேவாகத் சதவாடடி ்்த்திருககய்ண்டும். இ்ற்்ற 
்டீடுககு ்டீு யசகரித்துப ்சு்ின ்ேிறறுககுக சகவாண்டு 
யசர்ப்தறசகனய்ற சதவாண்்டர்கள திரைய்ண்டும்.
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இதியல அப்டிசேனனை கி்்டத்து்ி்டப ய்வாகி்றது 
எனறு அலக்ேமவாக நி்னைகக ய்ண்்டவாம். நவாம் 
யகவா்டவானுயகவாடிப ய்ரில் ஒவச்வாரு்ரும் க்றிகவாய் யசர்த்துக 
சகவாளகிய்றவாமவாதலவால், ்டீடுககு ்டீு யதவாலி யசகரிபபு 

என்றவால் சமவாத்தத்தில் ய்வார் 
ய்வாரவாகக கு்ியும். ஹவாஸ்டல், 
யஹவாட்டல்கைில் யசர்்்தக 
யகடகய் ய்ண்்டவாம். 

ஜனைத்சதவா்கேின 
்ிகிதத்யதவாடு ்வார்த்தவால் 
்சு்ின ‘்வாபுயலஷன’ சரவாம்்க 
கு்்றசசலவாகய் இருககும். 
அப்டிப்ட்ட ்சுககைிலும் 

நல்ல மு்்றேில் ்ண்்ணகைிலும், ச்ௌகரிே 
த்சேிலுளை சசவாநதககவாரர்கைின ்டீுகைிலும் 
்ரவாமரிபபு ச்றுகி்ற்ற்றிறகு நவாம் எதுவும் சசய்ே 
ய்ண்டுசமன்தில்்ல. கசவாபபுக க்்டககும் இ்்றசசிக 
கூ்டத்துககும் ய்வாகககூடிே ஸதிதிேில் இருககும் ்சுகக்ைக 
கவாப்வாறறு்துதவான இஙயக நமககு முதன்மேவானை 
கு்றிகயகவாள. அதில் கணிசமவானை அைவுககு இநதத் 
யதவாலி யசகரிபபு நமககு ்ஹவாேம் ்ண்ணும் என்தில் 
்நயதஹமில்்ல. சிறுதுைி ச்ருச்ளைம். க்னைக 
கு்்றவு சி்றிதும் இல்லவாமல் இநத ்ுல்மவானை கவாரிேத்்தச 
சசய்தவால் அநத ச்ளைத்்தப ்ிரத்ேக்ஷமவாகப ்வார்ககலவாம். 
யகவா்வாலகருஷணனைின அருள ச்ளைத்்தயும் ச்்றலவாம்.

யகவா ்ம்ரக்ஷணம் நம்மு்்டே அத்ேவா்சேக 
க்ட்மேவாதலவால், இ்த ந்்டமு்்ற ்வாத்ேமில்லவாத 
கவார்ேம் எனறு தளைி்ி்டவாமல், சில சரமஙகள இருநதவாலும் 
அ்ற்்றச சமவாைித்துக சகவாண்டு, கஷ்ட நஷ்டப ்ட்டவா்து 
அ்சேம் இ்தச சசய்ேய்ண்டும். அப்டிசேவானறும் 
கஷ்டமும் நஷ்டமும் ச்ரிசவாக ்நது ்ி்டவாது. ்வால் 
மறுத்த ்சுகக்ைக கடடித் தனீைி ய்வா்ட முடிே்ில்்ல 
என்தவால்தவாயனை அ்ற்்றக கசவாபபுக க்்டககு அனுபபு்து? 
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அப்டித் தவாய்த் சதய்்மும், சதய்்த் தவாயுமவானை யகவா 
சகவா்லக கைத்துககுப ய்வாகி்றதுதவான ச்ரிே கஷ்டமும் 
நஷ்டமும். அது யநரவாமல் ்வார்த்துக சகவாள்தறகுச சசய்கி்ற 
எநத முேறசியும் கஷ்ட நஷ்டஙகைில் யசரவாது.

க்றிகவாய்த் யதவால் மவாதிரியே சவாதம் ்டித்த கஞசியும் ்சுவுககு 
ஆஹவாரமவானைதவால் அ்தயும் யசகரித்துப ்சுககளுககுச 
யசர்ககலவாம். ஆனைவால், இபய்வாது ச்ரும்்வாலவானை ்டீுகைில் 
குககர் ச்மேல் ்ழககம் ்நது ்ிட்டது. அப்டிேில்லவாத 
இ்டஙகைில் இநதக ்கஙகர்ேமும் சசய்ேலவாம். அரிசி்ே 
ஜலம் ்ிடடு அலம்புகி்ற கழுநீர் எனகி்ற கழிவு நீருஙகூ்டப 
்சுவுககவானை ஆஹவாரம்தவான. அதுவும் ்சு ்ேிறறுககுப 
ய்வாகும்்டிச சசய்ேலவாம். சசய்ேய்ண்டும்.

்டீடுத் யதவாட்டஙகைில் ஒரு சினனை திடடில் ்சுவுகசகனய்ற 
அகத்திக கீ்ர ்ேிரிடு்து எனறு ஏற்டடு்ிட்டவால் அதுவும் 
யகவா ்்த நினறு யகவா ரக்ஷணம் ந்டப்தறகுக கணிசமவானை 
உ்கவாரம் சசய்ததவாகும். அகத்திக கீ்ர்ேப ்சு ்ரம 
பரீதியேவாடு சவாப்ிடும்.

்க்வான ்வா்ுயத்னைின ்ேிறறுகயக ய்வாடு்தவாக 
நி்னைத்து இப்டிசேல்லவாம் எநத மு்்றேியலனும் நவாம் 
ஒவச்வாரு்ரும் ்சுகக்ை அ்சேம் ரக்ஷிககய்ண்டும். 
அநத உணர்சசி ்நது்ிட்டவால், சிரமயம ஏற்ட்டவாலும் அது 
சிரமமவாகத் சதரிேவாது. மனைமிருநதவால் ்ழியுண்டு. இநத 
்ிஷேத்தில் நிசசேமவாக மனைம் இருநயதேவாக ய்ண்டும். 
அபய்வாது ்ழியும் தவாயனை ்ி்றககும்.

(இப்குதி இஙயக முடிவு)

இனைி இன்்றே சதவா்டர்சசி.........

கவாபபு ்ிடுதிகள

முடி்வாக ்கல மககளும் ஒனறுகூடி ந்டத்த ய்ண்டிே 
்ணி எனனைச்ன்றவால் ஒரு ்சு கூ்ட ்்தககுப 
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ய்வாகவாமல் ்ேிறு சரவாம்்த் தனீைி ச்்றவும், ்ுகவாதவாரமவானை 
சகவாடடில்கைில் ்வா்ம் ச்்றவும் சசய்்துதவான. இதறகவாகக 
க்ற்் நினறுய்வானை ்சுககளுகசகனய்ற ஆஙகவாஙகு கவாபபு 
்ிடுதிக்ை மககள அ்மத்துச சசவ்யனை ்ரி்வாலிகக 
ய்ண்டும். க்ற்் நின்ற ்சுகக்ை ்்த்துக கவாப்வாற்ற 
பரிேப்்டவாமல் இ்்றசசிக கூ்டத்துககு ்ிறக்ிருககும் 
எல்லவா சசவாநதககவாரர்கைி்டமிருநதும் அ்ற்்ற ்வாஙகி 
இநத ்ிடுதிகைில் ்்த்துக கவாப்வாற்ற ய்ண்டும். ய்வாதிே 
்ண்்வாடில்லவாத சசவாநதககவாரர்கைவாேிருநதவால் அ்ர்கள 
மவாம்் ்ி்ல்ேயும் யதவால் ்ி்ல்ேயும் நி்னைத்து ய்ரம் 
்ண்ணககூடும். 

அ்ர்களுககுப ச்வாறு்மேவாகவும் சவாநதமவாகவும் 
இப்ணிேிலுளை புண்ேம், 
ஜீ் கவாருண்ேம் இரண்்்டயும் எடுத்துச 
சசவால்லி நிேவாே ்ி்லகயகவா, 
இல்சமவாகய்வா ்ிறகச சசய்ே 
ய்ண்டும். ்ல மவாடடுககவாரர்கள 
நிஜமவாகய் ஏ்ழகைவாகக கஷ்டப்டடுக 
சகவாண்டிருப்வார்கள. அ்ர்கைி்டமிருநது 
இல்சமவாக எதிர் ்வார்ப்தறகில்்லதவான. எப்டிேவானைவாலும் 
அதிக ்ி்ல சகவாடுகக ய்ண்டிேிருககி்றது என்ற 
கவாரணத்துககவாக ஒரு ்சு்்ககூ்டக சகவா்லக கூ்டத்துககுப 
ய்வாகும்்டிப ்ண்ணி்ி்டககூ்டவாது. ‘்ி்லககு மவாடு 
்வாஙகு்து, ்ிடுதி அ்மப்து, தனீைி ய்வாடு்து என்றவால் 
நிரம்்ப ்ணம் ்ிடிககுயம! அயதவாடு, ‘மவாய்டவா ்வாய்டவா’ எனறு 
கிழமவாடுக்ைப ்ரவாமரிப்சதன்றவால் சரீர உ்ழபபும் நிரம்்த் 
யத்்ப்டுயம!’ என்றவால், இநதப ்ணிேின முகேத்்த்்தப 
்வார்ககி்றய்வாது ்ணமும் உ்ழபபும் ஒரு ச்ரிசில்்ல.

்வாகம் முடிவு.

்சு யச்்ேில் மககள ஒரு குடும்்மவாகச யசர்்து

இது எத்த்னை அ்சேம் எனறு, awareness create சசய்்து 
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எனகி்றவார்கயை, அப்டி ்லு்வானை பரசவாரத்தவால் ஜனை 
்மூஹத்தில் ஒரு ்ிழிபபுணர்சசி்ே ஏற்டுத்தி ்ிட்டவால் 
ய்வாதும், இத்த்கே ச்ரிே ஜனைத்சதவா்கயுளை நம் 
யதசத்தில் யத்்ேவானை ்ணமும் திரளும், சதவாண்்டர்களும் 
திரளு்வார்கள எனய்ற நம்புகிய்றன. அஙகஙயக நவாலு ய்ர் 
்ி்டவா முேறசியு்டன பு்றப்டடு்ிட்டவால் ய்வாதும். ச்வாருள 
்லம், ஆள ்லம் இரண்டும் கி்்டத்து்ிடும். இதில் ஒரு 
்ிஷேம் எனனைச்ன்றவால், ்ணம் சகவாடுககி்ற்ர் ய்ய்ற, 
சரீரத்சதவாண்டு சசய்கி்ற்ர் ய்ய்ற எனறு அடியேவாடு 
இரண்்டவாகப ்ிரிநது நிறகககூ்டவாது. ்ணம் சகவாடுககி்ற்ரும் 
சகவாஞசமவா்து உ்டம்்வால் உ்ழகக ய்ண்டும், 
உ்டம்்வால் உ்ழககி்ற்ரும் சகவாஞசமவா்து ச்வாருளுத்ி 
்ண்ணய்ண்டும். அபய்வாதுதவான எல்யலவாருககும் to-
tal involvement – பூர்ணமவானை ஈடு்வாடு – இருககும். அயதவாடு 
்மூஹத்திலும் மககள ்ணம் ்்்டத்த்ர், உ்ழப்வாைி 
எனறு இரண்டு ஜவாதிகைவாகப ்ிரிநது நிறகவாமல், எல்யலவாரும் 
ஒயரய்வால் யகவாமவாதவா்ின குழந்தகைவாக, ஒயர குடும்்மவாக, 
ஐகேப்டு்வார்கள.

என ஆ்ச எனனைச்ன்றவால், ஹிநதுககைவானை நவாசமல்யலவாரும் 
இப்டி ஒரு குடும்்மவாக யகவாயச்்ேில் யசர்்யதவாடு, 
மற்ற்ர்களுககும் நல்ல்டிேவாக பயர்மயு்டன எடுத்துச 
சசவால்லிப ்ி்ற மதஸதர்க்ையும் இதில் ஈடு்டுத்தி 
நம்மு்்டே ஒடடுசமவாத்த ஜனை ்மூஹம் முழுதுயம ஏக 
குடும்்மவாக ஒறறு்மயேவாடு இப்ணிேில் ஈடு்்டய்ண்டும் 
என்யத. மதவா்ிமவானைம் என்து ஒவச்வாரு மதஸதருககும் 
ஒவச்வாரு ்ிதமவாக இருககலவாமவானைவாலும், ஜீ் கவாருண்ேம் 
என்து ்கலருககும் ச்வாது்வானைதவா்கேவால் அநத 
அம்சத்்தக சகவாண்டு இநதப ்ணிேில் இநத நவாடடிலுளை 
அத்த்னை மதஸதர்களும் ஒனறு யசர்நது யதவாள 
சகவாடுககய்ண்டும் என்யத என அ்வா.
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்வாகம் முடிவு

ய்ணு்து புண்ேம்; பு்றககணிப்து ்வா்ம்

்சு்்ப ய்ணிக கவாப்து ்ர்் ்லனக்ையும் அைிககும் 
்ரம புண்ேம். இ்தச சசவால்லும் ்கயேவாய்டயே அ்தப 
பு்றககணிப்து சவா்ஙக்ை ்வாஙகித் தரும் மஹவா ்வா்ம் 
என்தறகும் ஆதவாரமிருப்்தச சசவால்லவாமலிருகக 
முடிே்ில்்ல. ்ுர்ே ்ம்சத்தியல ்நத மஹவாத்மவா்வானை 
ரவாஜவா திலீ்ன ்வாழக்கேில் இரண்டுககும் சவானறு 
இருககி்றது. அ்ர் யத்யலவாகம் சசன்றிருநதய்வாது 
கவாமயதனு்் பரதக்ஷிணம் சசய்ேவாமல் ்நது ்ிடுகி்றவார். 
அநதத் தபபுககவாக அ்ருககு ்நததி ்வாய்ககவாது எனறு 
சவா்ம் ஏற்டுகி்றது. சவா் நிவருத்தி எனறும் ஒனறு 
உண்ய்ட! அது எனனை? அநதக கவாமயதனு்ின கன்றவானை 
நநதினைி, ்ுர்ே ்ம்சத்தின குலகுரு ்்ிஷ்டரி்டம் 
இருககி்றது. ்்ிஷ்டர் சசவானனைதின ய்ரில் அதறகு ஒரு 
மவாடடுககவாரன சசய்்்த்ி்ட ்கதியு்டன திலீ்ன யமய்த்து 
கடடி, குைிப்வாடடி்ிடடு, இனனும் எல்லவாக ்கஙகர்ேமும் 
சசய்கி்றவார். ்த்னைி ்ுதக்ஷி்ணயு்டன யசர்நது அப்டிப 
்ண்ணுகி்றவார். சவா்ம் நிவருத்தி ஆகி்றது. சவா்ம் நிவருத்திேவாகி 
ஏயதவா ஒரு சவாமவானைிேப ்ிள்ை ்ி்றநதது என்றில்லவாமல் 
்ுர்ே்ம்சத்துககு ரகு ்ம்சம் எனய்ற இனசனைவாரு ச்ேர் 
ஏற்டும்்டிேவானை ச்ரு்மகள நி்்றநத ரகு திலீ்னுககுப 
புத்ரனைவாகப ்ி்றநத்ன தவான. அபபு்றம் ்க்வாயனை ரகுரவாமனைவாக 
அ்தவாரம் சசய்ேவும் அதுய் அடிப்்்ட.

்வாகம் முடிவு.

மஹவா ச்ரிே்வா திரு்டிகள சரணம்

************
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Cow Protection

Just to take good care of them, all of 
us do not have to work hard and make 
much sacrifice.  The task is such that 
any amount of sacrifice is well worth it 
in fact.  If some or many come forward 
to do this it will be very good.  But 
instead of going to much trouble, if 
we take care of one simple aspect, the 
problem will be solved to a large extent 
as many stomachs of the cows will be 

filled.  

Especially today since most of the villages have become cities 
and there are not many grazing grounds available and in big 
cities there is just no possibility of grazing at all!  But we are 
all consuming huge quantities of fruits and vegetables.  If 
all the peelings of vegetables and such discards, if collected 
systematically and made available to these animals in a decent 
and hygienic way, on the one hand a sizeable part of the 
disposal of waste materials in civic management will be taken 
care of and the uncared for cows’ stomachs can be filled.  This 
can be collected from hotels, hostels and individual houses too 
by some volunteers.  Nowadays most of the colonies are either 
multi storied or gated communities.  Civic sense and awareness 
and co-ordination will be essential.  We need volunteers to 
organise and execute such a plan in each area. 

Please do not think that this is a hare brained scheme.  We are 
crores of people in this country.  Compared to our numbers 
the population of cattle and especially cows will only be a 
fraction. In that too, we need not worry about well-established 
Dairy farms and rich people’s estates.   If done with sincerity 
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and application, there will be much material collected if we 
include hostels and hotels.   We have to take care of only such 
animals in whose case the small-time owners are not able 

to do so for financial reasons.  
In their case however we may 
have to make some monetary 
compensation to them after which 
the ownership will have to be 
transferred to such organizations 
or individuals coming forward 
to do this as a purely social and 
noble responsibility.  If done with 
diligence and application one can 
see the good effect of such while 

becoming worthy of Gopala Krishna’s blessings too.

As Go-SamrakshaNam is one of our essential duties. Instead of 
brushing it aside as impossible, despite the obstacles we should 
manage the same, whatever the difficulties and expenditure.  
There will not be too many insurmountable problems.  Only 
because they do not give milk anymore and it is proving to be 
wasteful expenditure for the owners to feed and take care of 
them, and the likely income that they could gain by selling it for 
its flesh and skin, they are tending to send it to the butcher, isn’t 
it?  With some initial capital and effort we can take care of them 
and save them from being sent to the slaughter houses.  No 
amount of effort and money can be considered as too much, 
if we can save them from the agony and ignominy of being 
slaughtered!

Like the peelings of vegetables, the strained water after cooking 
rice is also quite good as a feed for these cows.  Earlier on, 
this particular item known as ‘sãdam vadiththa kanji’ – ‘சவாதம் 
்டித்த கஞசி’, regularly used to be given to the cattle. Ever 
since the introduction of the pressure cookers and too finely 
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polished rice for cooking in house-holds, cattle have been 
denied the privilege of sharing this essence of cooked rice 
because there is no more ‘kanji’!  We can alternately collect 
water used for washing the rice before cooking or cooked rice 
left as balance from the previous day and give it to the animals.  
That is also acceptable.  In our gardens, if we apportion an 
area for growing ‘agaththi keerai’ – ‘அகத்தி கீ்ர’, a type 
of a leafy vegetable that is much liked by the cow; that would 
be most welcome.  Each one of us in our own way should get 
involved in this noble task of looking after this animal, thinking 
that we are literally feeding God himself.  Once we get that 
attitude, our efforts will not be a burden on us.  That is why 
there is a Tamil adage ‘manam irundãl vazhiyundu’ – ‘மனைம் 
இருநதவால் ்ழியுண்டு’, meaning that,  if you have the mind 
you will have the way! In this respect you have to have clear 
intention.

Protective Farms

Finally what all of us should do whole heartedly together is 
to establish a number of protective farms for such stray or 
abandoned animals, where they can get their stomach full and 
live in healthy hygienic surroundings, especially catering for 
cows which have stopped yielding milk.  Simultaneously we 
should officially ban sale of beef anywhere on this land that is 
India.  The original owners intending to sell it for leather and 
meat may bargain over its price.  We have to patiently tell them 
about humaneness and the PuNya they stand to gain in the 
divine books of justice!  Many such owners may really be poorly 
off.  We cannot expect much philanthropy from them anyhow.  
Just because of the cost we should not let even a single cow be 
taken to the slaughter houses.  Do not look at the task only in 
terms of money involved in purchasing such cows, taking care 
of them in their old age and feed them and arrange for their 
burial / cremation.  Looking at the importance of the job as a 
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very honourable service, any amount of effort that we have to 
input is not too much.

Joining as a Family in Taking Care of the Cow
We have to create awareness in the society as to how important 
it is to take care of the cow without its being taken to the 
abattoirs.  If we get the society awaken to this idea of this need, 
then there will be enough money and volunteers collecting to 
do the needful, I believe given the vast population that we have 
in our country.  It is enough if some four or five like-minded 
people get together to tackle this job in each area or locality.  
A point here is that the volunteers and the financiers should 
not be standing apart as different people.  The financier should 
also be a volunteer ready to contribute 
with physical labour and the volunteer 
should also be contributing in terms of 
money instead of being only a person just 
employed.  Then only there will be total 
involvement in the cause.  Then only also 
they will coalesce as one big family, not 
with a profit but service motivation.

My wish is that all of us Hindus should be pooling our resources 
like this as one family in this task.  Moreover we should put 
it across to other people belonging to other religions in an 
acceptable manner that, the whole society joins hands as one 
family in this noble task.  Our religious beliefs may differ but 
in preventing cruelty to animals with ‘Jiva KãruNyam’ – ‘जीव 
कारुण्यं’, as a common platform.  Thus people of all religions 
should be together in executing this plan and stand hand in 
glove and shoulder to shoulder.  That is my dream and my 
sincere wish!
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Care of the Cows is PuNya & Ignore is a Sin

To take care of the cows is a noble venture that gives all 
wonderful returns, while saying which I am not able to abstain 
from saying that to ignore this task is an execrable sin, as there 
is sufficient and sound basis.  In the life of Raja Dileepa of the 
Sun Dynasty, there is evidence for both my above statements.  
When he went to the Heavens in Deva Loka, he comes back 
without doing circumambulation of Kãmadenu, the wish 
fulfilling Cow.  For that mistake he is cursed with not having any 
progeny.  When there is a curse, there is also some avenue for 
release from the curse, isn’t it?  What is that?  There is Nandini 
in the residence of his family Guru Vasishta’s ParNashãla.  On 
his Guru’s advice he takes care of that Nandini like a shepherd 
with his wife Sudhakshina, washing, grazing and taking good 
care of the animal for a period.  By this service his curse is lifted 
and they get an off-spring who is named ‘Ragu’ – ‘रगु’ – ‘ரகு’.  
What is there in a name, you may say.   But, Ragu becomes so 
famous that from his name the Sun Dynasty itself comes to 
be known as ‘Ragu Vamsam’ – ‘रगु वयंशयं’, in which Lord Vishnu 
himself is born later as Sri Rama, and he gets to be known as 
Ragurama!   

Maha Periyava thiruvadigal Saranam
*************
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நமது சவாஸதிரஙகள

நமது சவாஸதிரஙகள
கண்்ட்தசேல்லவாம் சசவால்லி 
்ி்ட ்ில்்ல. எல்லவாயம நவாம் 
க்்டப்ிடிககக கூடிே்் தவான.

்ர்ணவாசிரம தர்மத்்த  
எடுத்துக சகவாளய்வாம். இது, 
‘ய்்லக்ைப ்ிரித்துக 
சகவாளளுதல்’ (Division of Labour) 
அவ்ைவு தவான. ய்்லக்ைப 
்ிரித்துக சகவாடுப்தில் ்ல்ித 

சசௌகரிேஙகள உண்டு.

இதியல ஒரு்ரு்்டே கவாரிேம் ந்டகக்ில்்ல 
என்றவாலும் ்ிரச்னை தவான. அநதணன ஔ்வாசனைத்்த 
்ிடடு ்ிட்டவால் ம்ழ ச்ய்ேவாது. ்ி்சவாேி உழவா 
்ிட்டவால் ்ி்ைசசல் இல்்ல.

்ணிகனைின க்்டே்்டத்தவால் எனனை ஆகும்? 
அரசர்கள தஙகள ய்்ல சசய்ே மறுத்தவாலும் அயத 
கதி தவான. எனைய் எல்யலவாரும் முககிேமவானை்ர்கள. 
அ்ர்ருககுரிே க்ட்மகளும் அ்த ்ி்ட முககிேம்.

எனைய், எல்லவாருககும் முககிேத்து்மும், ஒயர ்ிதமவானை 
மதிபபும் உண்டு. ய்்லகைில் ஏற்றத்தவாழவு இல்்ல.

அப்டிேவானைவால், அநதண்னை மடடும் ஏன உேர்த்திச 
சசவால்ல ய்ண்டும் என்ற யகள்ி எழும். ்டீு 
முழு்தும் நமககு முககிேம் தவான என்றவாலும் ஒரு 
அ்்றேில் ்ி்ல அதிகமுளை ச்வாருளக்ை ்்த்துப 
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மஹவா ச்ரிே்வா அருளு்ர

பூடடி ்த்திரமவாகப ்வார்த்துக 
சகவாளகிய்றவாம் அல்ல்வா?

ச்றும் தகரமவானை ்ீயரவா்ிறகு 
ச்ரு மதிபபு அதறகுளயை உளை 
ச்வாருளகைவால் ்ரு்து ய்வால், 
மிக உேர்நத ய்தம் அநதணன 
சிந்தேிலும், நவா்ிலும் 
இருநததவால், அ்்னைப ய்வாற்றி 
முதன்மேவாக மதித்தவார்கள.
்ீயரவா்ிலுளை ்ி்லயுேர்நத சவாமவானக்ை எடுத்து 
்ிட்டவால், ்ினபு ேவாரும் அ்த சணீ்்டப ய்வா்தில்்ல.

அநதணன ய்தத்்த ்ிடடு ்ிட்டவால் அ்னுககும் 
அயத கதி தவான. அதனைவால், யமயல உேர்்யதவா, கீயழ 
தளைப்டு்யதவா அ்ன ்கேில் தவான இருககி்றது.

உலகத்்தக கு்்ற கூ்ற முடிேவாது. நவாம் இ்த நன்றவாகப 
புரிநது சகவாண்டு சசேல்்்ட ய்ண்டும். அ்ர்ர் 
க்ட்ம்ே முழு மனைத்து்டன சசய்ே ய்ண்டும். அபய்வாது 
தவான குழப்ம் இல்லவாமல் இருககும்.
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*ச்ரிே்வா அனுகரஹம்*

* *இது நீல ்ிைககு, இது* *்ச்ச 
்ிைககு, இது ய்டப சரககவார்்டர் 
என்றவாலும், இ்் அ்னைத்துககும் 
உளயை இருநது ய்்ல சசய்்ிப்து 
“மினசவாரம்"* *என்ற ஒனறு தவான என்து 
ய்வால, எல்லவா மூர்த்திகைி்டத்திலும் 
ச்ைிப்வார்்்ககு ய்று்வாடு* 
*யதவான்றினைவாலும், உளயை இருப்து 
இநத அத்்்த ்ரமவானை ச்வாருள ஒனறு 
தவான.*

**ஒரு மதம் எவ்ைவு உண்்மேவானை தத்து்ஙக்ை 
சசவால்்தவாக* *இருநதவாலும், என்்றககு அநத மதத்்தப ்ற்றிச 
சசவால்்தறகுப* *்ிரதிநிதிேவாக இருககக கூடிே்ர்கள ஒழுஙகு 
தப்ி, சவாநதம் இல்லவாது, தப்வானை கவாரிேஙகைில் ஈடு்்டக கூடிே 
குணம்* *்நது ்ிடுகி்றயதவா, அன்்றகயக அநத மதம் அழிநது 
்ிட்டது எனறு சசவால்லி்ி்டலவாம்.*

* *நம்மு்்டே மதம் மிகுநத கஷ்டஙக்ை எல்லவாம் 
அனு்்ித்து* *ஒரு கவாலத்தில் எஙகும் ்ர்ியும், ஒரு கவாலத்தில் 
சகவாஞசம் கு்்றநதும் எப்டியேவா அழிநது ய்வாகவாமல் 
இன்றைவும்* *இருநது சகவாண்டிருககி்றது. அவ்பய்வாது 
யதவான்றிே மஹவானகளு்்டே அனுகிரகம் தவான அது.*

* *ஆகய் நம் மதம் நன்றவாக* *இருககய்ண்டும் என்ற ஆ்ச 
உஙகளுககு இருநதவால், நீஙகள அ்னை்ரும் தனனைலமற்ற, 
சவாநதமவானை,* *நறகுணஙகள நி்்றநத்ர்கைவாக இருகக முேல 
ய்ண்டும். எனனைி்டத்தில் உளை* *கு்்றகள கூ்ட ய்வாகும்்டி 
நீஙகள நன்றவாக இருநதவால் ய்வாதும்; நம்மில் ேவாரவா்து ஒரு 
மஹவான உண்்டவாகி யலவாக யக்ஷமத்்த ச்றறுத் தநது ்ிடு்ர் 
என்து என எண்ணம்.* 
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கவாஞசி மஹவா ச்ரிே்வா அருளு்ர

ஒரு மரத்தியல புஷ்த்திலிருநது தவான கவாயும், ்ழமும் 
உண்்டவாகின்றனை 

புஷ்மவாக இருககும் ய்வாது மூககுககும், ்ழமவாக இருககும் 
ய்வாது நவாககுககும் ர்மவாக இருககின்றனை.

்ழம் நல்ல மதுரமவாக இருககி்றது. இநத மதுரம் ்ரு்தறகு 
முன எப்டி இருநதது?, பூ்ில் கசப்வாகவும், ்ிஞசில் 
து்ர்ப்வாகவும், கவாேில் புைிப்வாகவும், கனைிேில் மதுரமவாகவும் 
இருககி்றது.

மதுரம் என்து தவான சவாநதம். சவாநதம் ்நதவால் எல்லவாப 
்றறும் ய்வாய் ்ிடுகி்றது. ்ழத்தில் மதுரம் பூரவா்வாக நிரம்்ிே 
உ்டயனை கீயழ ்ிழுநது ்ிடுகி்றது. அது ய்வால், இருதேத்தில் 
எல்லவா இ்டத்திலும் மதுரம் ்நது ்ிட்டவால் தவானைவாகய் 
எல்லவாப ்றறும் ய்வாய் ்ிடும்.

நிதர்சனைம்

புைிபபு இருககும் ்்ர ்றறும் இருககும். அபய்வாது கவா்ேப 
்்றித்தவால் கவாம்்ில் ஜலம் ்ரும், கவாேிலும் ஜலம் ்ரும். 
அதவா்து, மரமும் கவா்ே ்ிடடு ்ி்ட ்ிரும்்்ில்்ல. கவாயும் 
மரத்்த ்ிடடு ்ி்ட ்ிரும்்்ில்்ல. ஆனைவால், நி்்றநத 
மதுரமவாக ஆகி ்ிட்டவால், தவானைவாகய் ்றறும் ய்வாய் ்ிடும். 
்ழமும் இறறு ்ிழுநது ்ிடும். அதவா்து, மரமும் ்ழத்்த 
்ருநதவாமல் ்ிடடு ்ிடுகி்றது. ்ழமும் மரத்்தப ்ிரிே 
்ருநது்தில்்ல.

்டிப்டிேவாக ்ைர்நது மதுர மேமவாக ஆகி ்ிட்ட 
ஒவச்வாரு்னும் இப்டியே ஆனைநதமவாக சம்சவார 
்ிருடசத்திலிருநது ்ிடு்டடு ்ிடு்வான.

்ழமவாக ஆ்தறகு முன ஆரம்் த்சேில் புைிபபும், து்ர்பபும் 
எப்டி ய்ண்டிேிருககின்றனைய்வா, அ்தப ய்வால கவாமம், 
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ய்கம், துடிபபு எல்லவாம் ய்ண்டிேிருககின்றனை.

இ்ற்றிலிருநது நவாம் ஆரம்் த்சேில் பூரணமவாக ்ிடு்்ட 
முடிேவாது.. ஆனைவாலும் இ்் எல்லவாம் ஏன ்ருகின்றனை? 
எனறு அடிககடி நி்னைத்தவா்து ்வார்கக ய்ண்டும்.

இபய்வாது இனனை உணர்சசி ்நதயத! ஆ்ச ்நதயத! யகவா்ம் 
்நதயத! ச்ரு்ம ்நதயத! ச்வாய் ்நதயத! இதனைவால் 
ஏதவா்து ்ிரயேவாஜனைம் உண்்டவா? இநத உணர்சசி அ்சிேமவாக 
்ருகி்றதவா? அனைவா்சிேமவாக ்ருகி்றதவா? எனறு நி்னைத்துப 
்வார்கக ய்ண்டும். அப்டி நி்னைகக்ில்்ல என்றவால் அ்் 
நம்்ம ஏமவாற்றி ்ிடும், ஏமவாநது ்ிடுய்வாம்.

புைிபபு இருகக ய்ண்டிே சமேத்தில் புைிபபு ய்ண்டும், 
து்ர்பபு இருகக ய்ண்டிே சமேத்தில் து்ர்கக ய்ண்டும்.

ஆனைவாலும், அநதநத நி்லயேவாடு நிறகவாமல், ்ிஞசு 
்டிப்டிேவாகப ்ழமவாகிக சகவாண்ய்ட ்ரு்்தப ய்வால, 
நவாமும் யமலும் யமலும் மவாதுரிேமவானை அன்்யும், 
சவாநதத்்தயும் நி்னைத்துக சகவாண்ய்ட ்நதவால் நவாமவாகப 
ய்வாய் யமவாடசத்்தத் யத்ட ய்ண்்டவாம்.

எநதப ்ரு்த்தில் எப்டி இருகக ய்ண்டுயமவா அப்டி 
இருநதவால், தவானைவாகய் யமவாடசம் என்ற மதுர நி்ல ்நது 
்ிடும்.

மஹவா ச்ரிே்வா அருளு்ர
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ஆதி சஙகரரும் மூகவாம்்ி்கயும்

யஜவாதிர் லிஙகம் முனனைவாள அமர்நது 
ஆதிசஙகரர் திேவானைம் சசய்து 
சகவாண்டிருநத ய்வாது ஒரு நவாள அ்ர் 
முன சஜகயஜவாதிேவாக அம்்ி்கேின 
உரு்ம் ஒைிர்நது கவாடசி அைித்தது.

யகரைவா்ில் கவாலடிேில் ்ி்றநத 
ஆதிசஙகரருககு எத்த்னையேவா ்க்தி 
யகவா்ில்கள இருநதும் க்ல்வாணிககு 
ஒரு யகவா்ில் இல்்லயே என்ற 
ஏககம் இருநதது.

அ்ர் ்மசூர் சமுண்டீஸ்ரி தவா்ே யநவாககி த்ம் இருநதவார்.

மகனைின சதய்்கீ தவாகத்்தத் தரீ்கக அன்னை ஆதிசஙகரருககு 
கவாடசிேைித்தவாள.

யத்ிேின திவே ரூ்ம் கண்டு ஆதிசஙகரருககு மகிழசசி 
தவாஙக்ில்்ல. ஆனைநதக கூத்தவாடினைவார்.

யத்ியேவா, ”நீ எஙகு என்னை குடி ்்கக ்ிரும்புகி்றவாயேவா 
அஙகு சகவாண்டுய்வா.

ஆனைவால் ஒரு நி்நத்னை.

நவான உன்னைப ்ின சதவா்டர்ய்ன. நீ என்னை திரும்்ி 
்வார்ககக கூ்டவாது.

அப்டி திரும்்ிப ்வார்த்தவால் அநத இ்டத்தியலயே நினறு 
்ிடுய்ன” என்றவாள.
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ஆதிசஙகரர் யத்ிேின 
நி்நத்னை்ே ஒத்துக சகவாண்டு 
யத்ிேின சகவாலுசு ஒலி்ேக 
யகட்ட்டி நிம்மதிேவாக ந்டநது 
சசன்றவார்.

எபச்வாழுதுயம யத்ி சித்தவா்டல் 
புரி்து தவாயனை இேற்க. 
ய்வாகும் ்ழிேில் யகவால 
மகரிஷி ்ழி்டடு ்நத சுேம்பு 
லிஙகத்்தப ்வார்த்து நினறு ்ிட்டவாள.

சகவாலுசு ஒலி யகடடுக சகவாண்ய்ட முனயனை ந்டநது சசனறு 
சகவாண்டிருநத ஆதிசஙகரர் சகவாலுசு ஒலி நினறு ்ிட்டயத 
எனைத் திரும்்ிப ்வார்ககி்றவார்.

அன்னை அருள்வாககு்டி நீ திரும்்ி ்வார்த்தவால் நவான 
அஙயகயே நினறு ்ிடுய்ன என்ற ்ரிகள நி்னைவுககு 
்நதனை.

எனைய் அஙகு யஜவாதிர் லிஙகத்தில் யத்ி அநத 
இ்டத்தியலயே ஐககிேமவாகி்ிட்டவாள.

அ்ள குடியே்றிே இ்டம்தவான சகவால்லூர் என்ற சகதிேின 
புண்ணிேத்தலம் ஆகும்.

அ்டர்நத கவாடு, ம்ல, ஆறுகள அ்மநத இ்டத்தில் 
சுேம்பு்வானை யஜவாதிர்லிஙகம் மடடும் தவான இருநதது. அதியல 
அரூ்மவானை முபச்ரும் யத்ிேரும் உ்டனு்்றகி்றவார்கள.

ஆதிசஙகரர் ்நதய்வாது யகவால மகரிஷி பூஜித்து ்நத தஙக 
யர்க மினனும் சுேம்புலிஙகம் மடடுயம இருநதது.
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அம்்வாள சி்ல ஏதும் இல்்ல. எனைினும் அரூ்ரூ்மவாய் அநத 
லிஙகத்தில் இருப்தவாக எத்த்னையேவா கவாலமவாய் நம்்ப்டடு 
்நத ஸ்ரீமூகவாம்்ி்க யத்ி என்ற அம்்வாைின முகம் 
அபய்வாது எப்டி இருககும் எனறு ேவாரும் கற்்னை சசய்து 
கூ்ட அ்றிே முடிே்ில.

த்ிககும் தன ்கத்னைப ்வார்த்த அன்னை

தன ்கேவாயலயே கஷவாேம் சசய்து சஙகரருககுக 
சகவாடுத்தவாள.

இனறும் இநத தலத்தில் இரவு யநரத்தில்

கஷவாேம் கவாய்சசி ்கதர்களுககு ்ிரசவாதமவாகக_

சகவாடுககி்றவார்கள.

திேவானைத்தியல கண்்ட திவே சசவாரூ்ம் ஆதிசஙகரர் கண் 
முன நினறு கவாடசிேைித்துக சகவாண்டிருநதது. ்ிககிரகத்்த 
்வார்த்தவார். சமய் சிலிர்த்தது!

்த்மவாசனை யதவாற்றம் நவானகு ்ககள, சஙகு சககரம், ஒரு 
்க அரு்ையும் ஒரு ்க தன மலர் ்வாதத்்த சரண்்டேத் 
தூண்டும் ்்கேிலும் இருநதனை.

சவாநத சசவாரூ்ிேவாக சகல க்லக்ையும் 
ஐஸ்ர்ேஙக்ையும் ்வாரி ்ழஙகு்்ைவாக கவாடசி தநதவார்.

சுேம்பு லிஙகத்தின ்ினனைவால் சி்றிது இ்்டச்ைி ்ிடடு 
மூகவாம்்ிகவா சி்ல்ே ்ிரதிஷ்்ட சசய்தவார்.

அதனைடிேில் சகதி மிகுநத ஸ்ரீசககரத்்த

ஆதிசஙகரர் ்ிரதிஷ்்ட சசய்தவார்.
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அசசககரத்தில் ஒன்து சககரம் அ்டககம் அறு்த்து நவானகு 
யகவாடி யத்்தக்ை ஆ்வாஹனைம் சசய்தவார்.

ஸ்ரீ சககரத்தின மீது அன்னைேின ்ிககிரக ரூ்த்்த 
நிறு்ினைவார்... 
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ய்தத்திறகு நிகரவானை மநதிரம் எது !?

ேவா்ர்ககுமவாம் இ்்ற்றசகவாரு ்சசி்ல

ேவா்ர்ககுமவாம் ்சுவுகசகவாரு ்வாயு்்ற

ேவா்ர்ககுமவாம் உண்ணும் ய்வாசதவாரு ்கப்ிடி

ேவா்ர்ககுமவாம் ்ி்றர்ககு இனனு்ரதவாயனை

-திருமூலர் திருமநதிரம்

இநத மநதிரம் ய்தத்திறகு 
சமமவானைதவாகும். எைி்மேவானை ஆனைவால் 
்லி்மேவானை ்தப்ிரயேவாகம் இதில் 
உ்யதசிககப்ட்ட தர்மஙக்ை ேவாரும் 
எவ்ித கஷ்டமும் இல்லவாமல் 
எபய்வாதும் சசய்ேலவாம். ்க்வான 
்கதி்ேத் தவான ்வார்ககி்றவார். ்கதன 
என்னை சகவாண்டு ்நதிருககி்றவான 
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எனறு ்வார்ப்தில்்ல. சில ்சசி்லக்ைப ய்வாட்டவால் 
்ரயமஸ்ரன திருபதி அ்்டநது ்ிடுகி்றவார். இ்த ேவாரும் 
சசய்ேலவாம். ஒரு ்ிடி புல்்ல யகவாமவாதவா்வானை ்சுவுககு 
ஊட்டலவாம். இதில் முப்த்து முகயகவாடி யத்்தகளும் 
திருபதி அ்்டநது ்ிடுகி்றவார்கள. இ்தயும் ேவாரும் எைிதில் 
சசய்ேலவாம்.

தவான சவாப்ிடும் ஆகவாரத்தில் ஒரு ்கப்ிடி ஒயர ஒரு 
்கப்ிடி அடுத்த்னுககு ்ழஙகலவாம். இதுவும் ேவாரும் 
சசய்ேக கூடிே எைி்மேவானையத. இ்்கைில் எ்தயும் 
சசய்ே முடிே்ில்்லேவா ்ர்வாேில்்ல. அடுத்த்யனைவாடு 
ய்சும் ய்வாது கடுப்டிககவாயத. இதமவாகப ய்சு. ்தமவாகப ய்சு. 
இல்்லசேனறு சசவானனைவாலும் அ்தயும் இனைி்மேவாகச 
சசவால். இ்தேவா்து சசய்ேலவாயம. நவாம் மூசச்டகக ய்ண்்டவாம். 
ய்சச்டகக ய்ண்்டவாம். நம்்ம க்்டத்யதற்றக கூடிே 
எைி்மேவானை அ்றஙகள இ்்கைில் எநத ஒன்்றேவா்து 
சசய்து ்வார்ககலவாயம. ஒரு ்க புல், ஒரு ்க ச்வாரி அனய்வாடு 
்்்டத்தவால் ்ிநவாேகர் ்சப்டடு ்ிடு்வார். சில துைசி 
இ்லகைில் மகவா ்ிஷணு ்சப்டடு ்ிடு்வார். சில துைி 
கஙகவா தரீ்த்தம் ்ரயமஸ்ரன உசசி குைிர்நது ்ிடுகி்றவார். 
சினனைச சினனை அகல் ்ிைககுகைில் மகவாலடசுமி ்ிரசனனைமவாகி 
்ிடுகி்றவாள. இப்டி அனய்வாடு சசய்ேப்டும் ்கதிேவால் 
இ்்ற்்னை அ்்டேலவாம். ஆனமீகம் என்றவால் அனபுதவான.
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தமிழ மவாதப ச்ேர்கள எப்டி ்நதது !!

ஓம் நயமவா நவாரவாேணவாே 

ஆஙகில மவாதம் என்றவால் அது ஜனை்ரி, ்ிபர்ரி எனை 
து்ஙகுகின்றனை. தமிழ மவாதம் என்து சித்தி்ர, ்்கவாசி 
எனைத் து்ஙகுகின்றனை. இதறகவானை ச்ேர் கவாரணத்்த இனைி 
கவாண்ய்வாம். ச்ரும்்வாலும் ஒரு மவாதத்தில் ச்ௌர்ணமி 
அனறு எநத நக்ஷத்திரயமவா அதுய் அநத மவாதத்தின 
ச்ேரவாக இருககும் அயனைகமவாக அன்்றககு ஒரு 
்ண்டி்கேவாகவும், ்ிழவா்வாகவும் இருககும்.

1. சித்தி்ர மவாதம்
சித்தி்ர மவா்த்தில் சித்ரவா நக்ஷத்திரத்தனறுதவான 
ச்ௌர்ணமி ்ரும் அதனைவால் சித்தி்ர மவா்ம் என்றவானைது

2. ்்கவாசி மவாதம்
்ிசவாக சம்மநதமவானை ்்சவாகம்.்ிசவாக 
நக்ஷத்திரத்தில்ச்ரும்்வாலும் ச்ௌர்ணமி ஏற்டுகி்ற மவாசம் 
தவான ்்சவாகி. மது்ர என்து மரு்த எனை திரி்து 
ய்வால் சமஸகிருத ்்சவாகி தமிழில் ்்கவாசி ஆேிறறு.

3. ஆனைி மவாதம்
அனுஷ நக்ஷத்திர சம்மநதமவானைது ஆனுஷீ. அநத 
நக்ஷத்திரத்தில் ச்ௌர்ணமி ஏற்டுகி்ற மவா்ம் 
ஆனுஷீமவா்ம். தமிழில் ஷ என்ற எழுத்து உதிர்நது ஆனைி 
என்றவாேிறறு.
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4. ஆடி மவாதம்
ஆஷவா்ட நக்ஷத்திரத்தில் பூர்் ஆஷவா்டம்,உத்தர ஆஷவா்டம் 
எனறு இரண்டு. பூர்்ம் என்றவால் முன,உத்தரம் என்றவால் 
்ின. பூர்்/உத்தர ஆஷவா்டம் என்தில் உளை அநத 
ர்் என்ற கூடச்டழுத்து சி்தநதும்.ஷ உதிர்நதும் 
தமிழில் பூரவா்டம் உத்திரவா்டம் எனகிய்றவாம். இநத இரு 
நக்ஷத்திரஙகைில் ஒன்றில் ச்ௌர்ணமி ்ரும் மவாதம் 
ஆஷவாடி. இதில் ஷவா உதிர்நது ஆடி ஆேிறறு.

5. ஆ்ணி மவாதம்
சரவா்ணம் என்து சர்ண நக்ஷத்திரத்்த கு்றிககும். 
முதலில் உளை சர அப்டியே தமிழில் drop ஆகி 
்ணத்்த ஓணம் எனகிய்றவாம். அது மஹவா்ிஷனு்ின 
நக்ஷத்திரமவாதலவால் திரு என்ற மரிேவா்த சசவால்்ல 
யசர்த்து திருய்வாணம் எனகிய்றவாம். அயனைகமவாக ச்ௌர்ணமி 
சரவா்ண நக்ஷத்திரத்தில் ்ரு்தவால் சரவா்ணி எனைப்டும். 
இதில் சமஸகிருதத்திறயக உரிே ச,ர என்ற கூடச்டழுத்து 
drop ஆகி ஆ்ணி மவாதமவாேிறறு.

6. புரட்டவாசி மவாதம்
பயரவாஷ்ட்தம் என்தறகும் ஆஷவா்டம் என்தறகும் 
ஆஷவா்டம் ய்வாலய் பூர்்மும் உத்தரமும் உண்டு. பூர்் 
பயரவாஷ்ட்தம் தவான தமிழில் பூரட்டவாதி ஆேிறறு. அஷ்ட 
என்து அட்ட எனை திரிநதது. உத்திர பயரவாஷ்ட்தம் என்து 
உத்திரட்டவாதி ஆேிறறு. இநத நக்ஷத்தில் ச்ௌர்ணமி 
ஏற்டு்தவால் பயரவாஷ்ட்தி என்து திரிநது புரட்டவாசி 
ஆேிறறு.

7. ஐப்சி மவாதம்
ஆச்யுஜம்,அச்ினைி என்்த அச்தி எனகிய்றவாம். அதியல 
ச்ௌர்ணமி ்ருகி்ற ஆச்யுஜ ீஅல்லது ஆச்ினை ீதவான 
திரிநது ஐப்சி ஆேிறறு.
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8. கவார்த்தி்க மவாதம்
கருத்தி்க நக்ஷத்திரம் தவான கவார்த்தி்க. இநத 
நக்ஷத்திரத்தில் ச்ௌர்ணமி ஏற்டு்தவால் அது கவார்த்தி்க 
மவாதமவாேிறறு.

9. மவார்கழி மவாதம்
மிருகசரீ்ஷம் என்து மவார்கசரீ்ஷி என்றவாேிறறு. இதில் 
ச்ரும்்வாலும் ச்ௌர்ணமி ்ரும் மவாதம் மவார்கசரீ்ஷி 
என்றவாேிறறு.அதில் சரீ்ஷி என்து மறு்ி மவார்கழி 
என்றவாேிறறு.

10. ்த மவாதம்
புஷேம் தவான தமிழில் பூசம் .புஷே சம்மநதமவானைது 
ச்ௌஷேம். புஷேத்திறகு திஷேம் எனறும் ச்ேர்.
ச்ௌர்ணமி திஷேத்தியல ்ரும் மவாதம் ்தஷேம்.அதியல 
க்்டசி மூனறு எழுத்துககளும் ய்வாய் ்த என்றவாேிறறு.

11. மவாசி மவாதம்
மக நக்ஷத்திரத்தில் ச்ௌர்ணமி ்ரு்தவால் மவாகி 
என்றவாேிறறு. இதில் கி என்து சி ேவாக மரு்ி மவாசி 
ஆேிறறு.

12. ்ஙகுனைி மவாதம்
பூர்் ்ல்குனைி்ே பூரம் எனறும் உத்தர ்ல்குனைி்ே 
உத்திரம் எனகிய்றவாம். இநத இரு நக்ஷத்திரத்தில்ச்ௌர்ணமி 
்ரு்தவால் ்ல்குனைி எனைப்டும். அதில் ல எழுத்து மரு்ி 
்ஙகுனைி ஆனைது.
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்த அமவா்வா்ச ஸச்ஷல் !

்த அமவா்வா்சேில்  
முழுநிலவு உறச்ம்!

திருகக்டவூர்
அன்னை அ்ிரவாமி உ்டனைமர் 
அருளமிகு அமிர்தகய்டசு்ரர் 
திருகயகவாேிலில் ்த 
அமவா்வா்ச அனறு மவா்ல....

அன்னை அ்ிரவாமி 
தனைது ்கதர் அ்ிரவாமிப 
்ட்டருககவாக அமவா்வா்ச  
அனறு முழுநிலவு கவாடடிே 
ஐதகீ்ிழவா ந்்டச்றும்.

திருகக்்டயூர் அ்ிரவாமி அம்மன ஆலேத்தில், ்த 
அமவா்வா்ச அனறு இரவு 9 மணி அை்ில் தருமபுரம் 
ஆதனீைம் ்ஙயகறக அ்ிரவாமி ்ட்டர் உறச்ம் ந்்டச்றும்.

அபய்வாது அ்ிரவாமி அநதவாதி ்வா்டப்டும். அநத 
சமேத்தில் அ்ிரவாமி அம்மன ந்ரத்தினை அஙகி அணிநது 
்றீ்றிருப்வார்.ஒவச்வாரு 
்வாடடின நி்்ற்ிலும் அ்ிரவாமி அம்மனுககு தஙகக 
கவாசு சமர்ப்ித்து, தீ் வாரவாத்னை சசய்ேப்டும். 79–்து 
்வா்டலினய்வாது ஆலே சகவாடி மரத்தின அருகில் ்வுர்ணமி 
யதவானறும் ஐதகீ நிகழவு ந்டத்திக கவாட்டப்டும்.

‘தவாரமர் சகவான்்றயும்’ எனறு து்ஙகும் ்ிநவாேகர் 
்ணககப ்வா்டயலவாடு யசர்த்து மணி மணிேவானை 101 
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அநதவாதித் திருப்வா்டல்கைவால் யகவார்ககப ச்ற்றிருப்து 
அ்ிரவாமி ்ட்டர் அருைியுளை அ்ிரவாமி அநதவாதி. 

அனுதினைமும் சில திருப்வா்டல்க்ைப ்வாரவாேணம் புரிநது 
்நதவாயல ய்வாதும், ச்கு்ி்ர்ில் 100 ்வா்டல்கைிலும் 
்ேிறசி ்ககூடி ்ிடும், அத்த்னை எைி்மேவானை 
இனைி்மேவானை திருப்வா்டல்கள. இப்னு்லின ்வா்டல்கள 
ேவாவுயம அததீ மநதிர சகதி ச்வாருநதிே்் ஆதலின 
இனனை ்வா்டலுககு இனனை ்லன எனும் சிநத்னை்ே 
்ிடுத்து ்வாரம் அல்லது மவாதம் ஒருமு்்றயேனும் 100 
அநதவாதிப ்வா்டல்க்ையும் முழு்மேவாய்ப ்வாரவாேணம் 
புரிநது அன்னை அ்ிரவாமிேின திரு்ருைவால் நலசமலவாம் 
ச்றறு ்வாழய்வாம். 

தனைம் தரும் கல்்ி தரும் ஒரு நவாளும் தைர்்்றிேவா
மனைம் தரும் சதய்் ்டிவும் தரும் சநஞசில் ்ஞசமில்லவா
இனைம் தரும் நல்லனை எல்லவாம் தரும் அன்ர் என்்ர்கயக
கனைம் தரும் பூஙகுழலவாள அ்ிரவாமி க்்டககண்கயை!!!’

*அம்்ி்கேின திரு்டிகைில் சரணம்
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திரு்ண்ணவாம்ல கிரி்லம்.....

திரு்ண்ணவாம்ல கிரி்லம் 
்ரு்து, உ்டலுககும் உளைத்துககும் 
நலம் தரும் நல்லசதவாரு நிகழவு.

ஐம்்து ஆண்டுகளுககு 
முனச்ல்லவாம் கு்்றநத 
அை்ியலயே கிரி்லத்தில் 
்ஙயகறறு ்நத ்கதர்கள, 
இபய்வாது ்ல்லவாேிரககணககில் 
்ஙயகறறு ்ருகின்றனைர்.

ம்லேின மவாண்்்யும்,
கிரி்லத்தின மகத்து்த்்தயும் உணர்நத ்கதர்கள, 
ச்ருமை்ில் இபய்வாது கலநது சகவாளைத் 
சதவா்டஙகியுளைனைர்.

சித்தர்கள கூறறுப்டி, ‘கிரி்லம்' என்து ்கதி பூர்்மவாகவும் 
ச்வாறு்மேவாகவும் சசய்ே ய்ண்டிே ஒனறு.

்கதர்கள ம்ல ்லம் ்ரும் நவாைில்,  நீரவாடி, தூய்்மேவானை 
ஆ்்ட்ே அணிநது சகவாண்டு, திருநீறு அணிநது, 
ய்று எநத சிநத்னைககும் இ்டம் சகவாடுககவாமல், இ்்ற 
சிநத்னையேவாடு மடடுயம சசல்ல ய்ண்டும். உலகில் 
்வாழும் அ்னை்ரும் நலமவாக ்வாழ ய்ண்டுசமனை,  மனைதில் 
திேவானைம் சசய்த்வாய்ற ்லம் ்ரய்ண்டும். ஒரு்ரி்டமும் 
ய்சவாமல், ்ி்றரி்டம் தவானைம் ்வாஙகவாமல், கவாலணிகள எதுவும் 
அணிேவாமல் ச்றுஙகவால்களு்டன ந்டநது சசல்ல ய்ண்டும்.
கிரி்லப ்வா்தேவானை 14 கி.மீ  தூரத்்த ்கதர்கள 
ந்டநதுதவான க்டகக ய்ண்டும். இ்டமிருநது ்லமவாக மடடுயம 
சுற்ற ய்ண்டும்.
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நமசி்வாே மநதிரத்்த 
உசசரித்த்டியேவா,
சி்புரவாணத்்த ்வாரவாேணம் 
சசய்த்டியே கிரி்லம் 
்ரய்ண்டும்.

கிரி்லம் ்ரும்ய்வாது அஙகிருககும்
சவாதுககளுககு அனனைமிடு்து 
சி்றப்வாகும். சவாதுககள ்டி்ில் 
சித்தர்கள இருககலவாம்.
அ்ர்களுககு அனனைதவானைம் 
சசய்்தவால், நமது ்வா்ப்ிணிகள அகலும். இவ்வா்றவாக 
கிரி்லம் சசய்தவால்தவான முழு்மேவானை ்லன 
கி்்டககுசமனை சித்தர்கள கூ்றிசசசனறுளைனைர்.

அருணவாசலத்்த ்லம் ்ரய்ண்டும் என்ற நி்னைய்வாடு,

ஓர் அடி எடுத்து ்்த்தவால்,
 #ேவாகம்சசய்யும் ்லன கி்்டககும்.

இரண்்டவாம் அடி  எடுத்து ்்த்தவால்,
#சர்்தரீ்த்தமவாடிே ்லன கி்்டககும் 

மூன்றவாம் அடிேில்  #மகத்தவானை_
தவானைம் சசய்த ்லன கி்்டககும்.

கிரி்லம் ்நதவால் #்வா்ஙகள முழு்தும் நீஙகி்ிடும். 
யமலும் ்வா்ம் சசய்ேககூ்டவாது என்ற எண்ணத்்தயும் 
நமககுத் யதவாறறு்ித்து ்ிடும்.

்ேதவானை்ர்களுககும் உ்டல் நலிவுற்ற்ர்களுககும், ்லம் 
்ர ய்ண்டும் எனறு நி்னைத்த மவாத்திரத்தியலயே
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#்ிரம்மஹத்தி யதவாஷம் நீஙகும்.

அண்ணவாம்ல்ே சதவாழுது கிரி்லம் ்நதவால், மது, 
மவாது, சூது, சகவா்ல, கைவு ய்வான்ற ஐநது ்வாதகஙகள 
சதவா்லயும் எனறு புரவாணஙகள 
கூறுகின்றனை.

அண்ணவாம்லேில் ச்ௌர்ணமி 
தினைத்தனறு ்லம் ்ரு்தறகு 
கவாரணம் எனனைச்னறு சதரியுமவா?

அனறுதவான அன்னை ்ரவாசகதி,
அருணவாசயலஸ்ர்ர ்லம் ்நது இ்டப்வாகம் ச்ற்றவாள. 
அனறு சநதிரன, சூரிேனைி்டம் இருநது #சகதிக்ை அதிக 
அை்ில் ச்றறு, அ்த ச்ைிேிடும் #பூர்ணநிலவா்வாக 
உலவா ்ருகி்றவான. அநத ஒைி, ம்ல மீது ்டடு 
்ிரதி்லிககும் ய்வாது, அது நமது உ்டலுககும்  
நம்மனைதுககும் ்ற்ல நன்மக்ை நமககுத் சதரிேவாமயல 
சசய்கின்றது. இதனைவால் ச்ௌர்ணமி கிரி்லம் சித்தர்கைவால் 
சி்றப்வாக ய்வாற்றப்டுகி்றது.

இனறும் திரு்ண்ணவாம்லேில் #சித்தர்களசூடசும 
்டி்ில் ்லம் ்ரு்தவாகககூ்றப்டுகி்றது. 

ச்ௌர்ணமி நவாள அனறு மடடும்தவான
கிரி்லம் ்ரய்ண்டுமவா?்ரு்டத்தின 365 நவாளும்  
கிரி்லம் ்ரலவாம். 

்ி்றநத நவாள, திருமண நவாள, மூத்யதவார்கைின நி்னைவு 
நவாள எனறு எநநவாளும் சி்ச்ருமவா்னை நி்னைத்து ்லம் 
்ரலவாம்.
எநதக கிழ்மேில் ்லம் ்நதவால், எனனை ்லன?
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ஞவாேிறறு கிழ்ம - சி்யலவாக ்த்ி கிடடும் .

திஙகடகிழ்ம  - இநதிர ்த்ி கி்்டககும் 

சசவ்வாய்ககிழ்ம - க்டன, ்று்ம நீஙகும் .

புதன கிழ்ம - க்லகைில் யதர்சசியும்,முகதியும் 
கி்்டககும்

்ிேவாழககிழ்ம - ஞவானைம் கி்்டககும்.

ச்ளைிககிழ்ம - ்்குண்்டப ்த்ிகி்்டககும்.

சனைிககிழ்ம - ்ி்ற்ிப்ிணி அகலும்.

அஷ்டமி - தீ் ி்னைகள ய்வாகும்.

கு்றிப்வாக #சசவ்வாய்ககிழ்ம கிரி்லம்்ரு்து மிகவும் 
சி்றபபு.

மஹவான யசஷவாத்திரி 
ஸ்வாமிகளும்
சசவ்வாய்ககிழ்ம கிரி்லம் 
்நதவால், கர்ம்ி்னை 
அகல்்து்டன, யமவாடசமும் 
கிடடும் எனறு கூ்றியுளைவார். 
்வாழக ்ைவா்க. அனய் சி்ம்.
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அ்ிரவாமி ்ட்டர் க்த 

அ்ிரவாமி ்ட்டர் க்தேில் இப்டி 
ஒரு க்த நவான அ்றிநததில்்ல 
கீயழ ்ரும் க்த்ே நவான 
முழு்தும் ்டித்து முடிககும்ய்வாது 
எனைது கண்களுககு ்ினனைவால் 
இநத மண்்்டககுள இவ்ைவு 
நீர் எப்டி ்நதது எனறு அ்றிே 
முடிே்ில்்ல....... ்டித்து முடித்த 
்ினபு என்னை ஆசு்வாசப்டுத்திக 
சகவாளை நீண்்ட யநரம் ஆனைது......

அ்ிரவாம ்ட்டர் அநத நளைிர்ில் தூஙகவாமல் ஒரு 
மனைிதனுககவாகக கவாத்திருநதவார். அ்ர் இதறகு முன 
அ்்னைப ்வார்த்ததில்்ல. அ்ன ேவார், எஙகிருநது 
்ருகி்றவான, எப்டி இருப்வான எனறு அ்ருககுத் 
சதரிேவாது. ஆனைவால் ்ரு்வான என்தில் மடடும் அ்ருககுத் 
துைியும் சநயதகமில்்ல. அநத முதிே யகரை நம்பூதிரி 
சசவானனைது அ்ருககு நன்றவாக நி்னை்ில் இருககி்றது. 
“்ரும் ச்ைர்ணமி இர்ில் உககிர சசவாரூ்னைவாய் ஒரு்ன 
்ரு்வான....”.

அ்ிரவாம ்ட்டரின ்டீு ஊருககு ஒதுககுப பு்றத்தில் 
இருநதது. ்டீடுககு அருகில் புதிதவாகக கட்டப்டடு 
்ிககிரகம் இனனும் ்ிரதிஷ்்டேவாகவாத யகவாேில் ஒனறு 
இருநதது. அநதப ்குதிேில் சதவா்ல தூரத்திறகு ய்று 
எநத ்டீும் கி்்டேவாது. கவா்லேில் ்வால்கவாரன ்நது 
்ிடடுப ய்வானைவால் ய்று ேவாரும் அ்ர் ்டீடுககு ்ரு்து 
கி்்டேவாது. உ்ற்ினைர்கயைவா நண்்ர்கயைவா இல்லவாமல் 
தனைி்மேவாக அ்ர் அநத ்டீடில் ்சித்து ்நதது சசநதிலின 
திட்டத்திறகுக கனை கசசிதமவாகப ச்வாருநதிேது.

அ்ிரவாம ்ட்டரின ்டீு ஊருககு ஒதுககுப பு்றத்தில் 
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இருநதது. ்டீடுககு அருகில் புதிதவாகக கட்டப்டடு 
்ிககிரகம் இனனும் ்ிரதிஷ்்டேவாகவாத யகவாேில் ஒனறு 
இருநதது. அநதப ்குதிேில் சதவா்ல தூரத்திறகு ய்று 
எநத ்டீும் கி்்டேவாது. கவா்லேில் ்வால்கவாரன ்நது 
்ிடடுப ய்வானைவால் ய்று ேவாரும் அ்ர் ்டீடுககு ்ரு்து 
கி்்டேவாது. உ்ற்ினைர்கயைவா நண்்ர்கயைவா இல்லவாமல் 
தனைி்மேவாக அ்ர் அநத ்டீடில் ்சித்து ்நதது சசநதிலின 
திட்டத்திறகுக கனை கசசிதமவாகப ச்வாருநதிேது.

்வாஙயகவா..்வாஙயகவா”

அ்ிரவாம ்ட்டர் மிகுநத சநயதவாஷத்து்டன எழுநது நினறு 
அ்்னை ்ரய்ற்றவார். கிட்டத்தட்ட எழு்து ்ே்தத் 
தவாண்டிே அ்ர் தன ்ேதில் ்வாதி்ேக கூ்டத் தவாண்்டவாத 
அ்னைது தி்டகவாத்திரமவானை முரடடு உரு்த்்தயேவா 
கத்தி்ேயேவா ்வார்த்து ்ேககவாதது மடடுமல்ல அ்்னை 
எதிர்்வார்த்தது ய்வாலக கவாத்திருநததும், ்ரய்ற்றதும் 
அ்னுககுப ச்ரும் ஆசசரிேத்்த ஏறப்டுத்திேது. 
இது ்்ர இது ய்வான்ற சநதர்ப்ஙகைில் அ்ன 
எதிர்சகவாண்்டசதல்லவாம் ்ேம், அதிர்சசி, மேககம், உை்றல், 
கூககுரலிடுதல் ்்கே்றவாகக்ைத் தவான. 

“உடகவாருஙயகவா” எனறு தவான அமர்நதிருநத நவாறகவாலிககு 
எதிர் நவாறகவாலி்ேக ்க கவாடடினைவார். 

சசநதில் எனனை சசய்்து எனறு தரீ்மவானைிகக முடிேவாத 
நி்லேில் இருநதவான. இஙகு ந்டநது சகவாண்டிருப்்் 
எ்தயும் அ்னைவால் நம்் முடிே்ில்்ல. அ்ிரவாம ்ட்ட்ரக 
கூர்நது ்வார்த்தவான. அ்ர் அ்ிழநதிருநத தன குடுமி்ே 
நிதவானைமவாக முடிநது சகவாண்டு அ்்னைப ்வார்த்துப 
புனனை்கத்தவார். அது ஒரு சநயதவாஷமவானை, மனைம் நி்்றநத 
புனனை்க.
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“ச்ருசு நீ என்னை ய்்ற ேவாயரவானனு நி்னைசசுடய்ட ய்வால 
இருககு” சசநதில் கரகரத்த குரலில் தன சநயதகத்்த 
ச்ைிப்டுத்தினைவான.

அ்ிரவாம ்ட்டருககு அநதக யகரை நம்பூதிரிகள சசவானனைது 
நன்றவாக நி்னை்ில் இருககி்றது. “்ரும் ச்ைர்ணமி இர்ில் 
உககிர சசவாரூ்னைவாய் ஒரு்ன ்ரு்வான....”. அ்ன ்நத 
யநரமும் சரி, கத்தியேவாடு ்நத ்ிதமும் சரி அ்ர்கள 
சசவானனைது ய்வாலத் தவான இருககி்றது. 

“அப்டிசேல்லவாம் இல்்ல” எனறு அ்மதிேவாக சசவானனைவார்.

‘கிழத்திறகுப ்்த்திேம் முற்றி ்ிட்டது ய்வாலிருககி்றது’ 
எனறு எண்ணிே சசநதிலுககுச சி்றிது உத்றல் எடுத்தது. 
ய்வாலீ்்க கூ்ட சமவாைிகக அ்ன தேவார். ஆனைவால் 
்்த்திேம் என்றவால் அது அடுத்து எனனை சசய்யுயமவா எனறு 
அனுமவானைிகக முடிேவாததவால் ஏறப்டுகி்ற உத்றல் அது. அ்த 
ச்ைிக கவாட்டவாமல் யேவாசித்தவான. எதிரவாைி்ே எனறுயம 
்ேத்தில் ்்த்திருகக ய்ண்டும் என்து அ்னைது சதவாழில் 
சூத்திரம். ்ேம் மடடுயம எனறுயம மனைித்னை சசேல் இழகக 
்்ககி்றது என்தும் அது தனைககுப ்வாதுகவாபபு என்தும் 
அனு்்ம் அ்னுககுக கறறுத் தநத ்வா்டம். கத்தி்ே 
அ்ர் முனனுககு நீடடினைவான. “ச்ருசு இது ச்வாம்்மக 
கத்திேில்ல. நவான நி்னைசசவா ஒரு நிமிஷத்தில உன்னைக 
சகவானனு்டலவாம் சதரியுமவா?”

அ்ிரவாம ்ட்டர் அதறகும் அசர்ில்்ல. “நவான எப் 
சவாகணும்னு ்ரவாசகதி நவான ்ி்றநதப்ய் நவாள கு்றிசசுருககவா. 
அதுககு முனனைவாடி நீஙக நி்னைசசு ஒண்ணும் ஆகப 
ய்வா்றதில்்ல. அநதக கத்தி்ே உளயை ்்ஙயகவா. நவான 
எனனை உஙக கிட்ட சண்்்டேவா ய்வாடய்டன”.

மனைிதர் ஒடிசலவாக இருநதவாலும் அ்ர் ய்சசு உறுதிேவாக 
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இருநதது. அ்்ர எனனை சசய்்து எனய்ற அ்னைவால் 
தரீ்மவானைிகக முடிே்ில்்ல. “ச்ருசு உன கிட்ட 
நவானும் சண்்்ட ய்வா்ட ்ரல. நவான இஙக மூணு நவாள 
தஙகப ய்வாய்றன. நவான இஙக இருகக்றது ச்ைிே 
ஒருத்தனுககும் சதரிேக கூ்டவாது. அது உனனைவால ச்ைிே 
சதரிேபய்வாகுதுனனு சதரிஞசவாயலவா, நீ என கிட்ட 
எ்டககு மு்டககவா ந்டநதுகிட்டவாயலவா நவான உனைககு நவாள 
கு்றிசசுடுய்ன. ்ரவாசகதி கு்றிசச நவாள ்்ர நீ உசியரவா்ட 
இருகக முடிேவாது. புரிஞசுதவா”

“புரிஞசுது. எனனைவால் உஙகளுககு எநதத் சதவாநதரவும் 
்ரவாது. ்ேப்்டவாதஙீயகவா. எவ்ைவு நவாள ய்ணும்னைவாலும் 
இருஙயகவா. உஙகைவாலும் எனைககு ஒரு கவாரிேம் ஆக ய்ண்டி 
இருககு. அதுககவாகத் தவான ச்ைர்ணமி எபய்வா ்ரும், 
நீஙக எபய்வா ்ரு்ஙீகனனு நவான ஆ்லவாய் கவாத்துகிடடு 
இருநயதன”.

அநதக க்்டசி இரண்டு ்வாககிேஙகளும் அ்்னை திடுககி்ட 
்்த்தனை. எரிசசயலவாடு சசவானனைவான. “புதிர் ய்வா்டவாம 
எனைககும் ்்த்திேம் ்ிடிகக்றதுககு முனனைவாடி ்ி்ரமவா 
சசவால்லுய்ேவா”

அ்ிரவாம ்ட்டர் சசவால்ல ஆரம்்ித்தவார். ்ம்்வாேில் யகவாடிக 
கணககில் சசவாத்துளை ்்ர ்ிேவா்வாரம் சசய்யும் ஒரு 
ச்ரிே ்ணககவாரக குடும்்த்தின பூர்்கீ இ்டமும் அநத 
இ்டத்தில் ஒரு ்ரவாசகதி யகவாேிலும் இஙகிருநதனை. தஙகைது 
சு்ிடசத்திறகு அநதப ்ரவாசகதிேின அருள தவான கவாரணம் 
எனறு ச்ரிதும் நம்்ிே அநதக குடும்்ம், த்்டப்்டவாமல் 
பூ்ஜ அநதக யகவாேிலில் ந்டகக அ்ிரவாம ்ட்ட்ர 
நிேமித்திருநதது. தனைது ்திசனைட்டவாம் ்ேதிலிருநது அ்ிரவாம 
்ட்டர் யகவாேிலில் பூ்ஜ சசய்து சகவாண்டு அருகில் இருநத 
அநத ்டீடில் ்சித்து ்நதவார். ்ரு்டத்திறகு ஒரு மு்்ற 
குடும்்த்தினைர் அ்னை்ரும் ்நது ்ரவாசகதி்ே சதவாழுது 
்ிடடுப ய்வா்வார்கள. ஆறு
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மவாதஙகளுககு முனபு யகவாேிலின ஒரு ்குதி இடிநது 
்ிழுநது ்ரவாசகதி சி்ல யசதப்டடுப ய்வானைது. அயத சமேம் 
அநதக குடும்்த்தின மூத்த த்ல்ருககு மவார்்டபபும் 
்ரய் உ்டனைடிேவாக ்ல லடசம் சசலவு சசய்து யகவாேி்லப 
புதிதவாகக கட்டவும் சவாஸதிரப்டி ஒரு ்ரவாசகதி சி்ல 
சசய்ேவும் ஏற்வாடு சசய்தவார்கள. யகவாேில் கட்டப்டடு 
முடிநத ய்வாது ்ரவாசகதி சி்லேில் கண்க்ைத் த்ிர 
சிற் ய்்ல எல்லவாயம முடிநதிருநதது. அநத நி்லேில் 
சிற்ி ஒரு சவா்ல ்ி்த்தில் இ்றநது ய்வானைவான. இது 
ஒரு ச்ரிே அ்சகுனைமவாகத் யதவான்றய் அநதக குடும்்த் 
த்ல்ர் அ்ிரவாம ்ட்ட்ரயும் அ்ழத்துக சகவாண்டு யகரைவா 
சசனறு சில ய்த ்ிற்னனைர்கைவானை நம்பூதிரிக்ையும் 
யஜவாதி்டர்க்ையும் கலநதவாயலவாசித்தவார். அ்ர்கள அஷ்ட 
மஙகலப பரஸனைம் ்்த்து ஆரு்டம் சசவானனைவார்கள. 
ச்ைர்ணமி இரவு அனறு ஒரு்ன தவானைவாகய் அ்ிரவாம 
்ட்ட்ரத் யதடி ்ரு்வான எனறும் அ்்னைக சகவாண்டு 
அநதக கண்க்ைச சசதுககும் ்டியும் சசவானனை அ்ர்கள 
சி்ல்ேப ்ிரதிஷ்்ட சசய்ே நவா்ையும் கு்றித்துக 
சகவாடுத்திருநதவார்கள. அப்டிச சசய்தவால் அநதக 
குடும்்த்தவார்களுககு எல்லவா யதவாஷஙகளும் நீஙகு்யதவாடு 
அநதக யகவாேிலும் ஆேிரககணககவானை ்கதர்கள தினைமும் 
்நது தரிசிககும் ்ிரசித்தியும், சகதியும் ்வாய்நத ஸதலமவாக 
மவாறும் எனறும் சசவானனைவார்கள.

“இநத ்டீடுககு ச்ைிேவாடகள ்நது ்ல கவாலம் ஆேிடுசசு. 
ஆனைவா அ்ஙக சசவானனைது ய்வால இநத ச்ைர்ணமி 
ரவாத்திரிேவாப ்வார்த்து நீஙக ்நதிருககீஙயகவா. அ்ஙக 
சசவானனை்டியே நீஙக இஙயக இருநது அநதக கண்க்ையும் 
சசதுககித் தரணும். அநதக குடும்்த்துப ச்ரிே்ர் நீஙக 
எவ்ைவு ்ணம் யகட்டவாலும் தரச சசவால்லி என கிடய்ட 
அ்ர் ்கசேழுத்து ய்வாட்ட பைவாஙக சசக சகவாடுத்துடடுப 
ய்வாேிருககவார். அதில் நீஙக எனனை சதவா்க ய்ணும்னைவாலும் 
எழுதிப ்ணம் எடுத்துககலவாம். அ்ஙகளுககுப ்ணம் ஒரு 
்ிரச்னையே இல்்ல”
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யகடடு ்ிடடு சசநதியல ஒரு சி்லேவாகத் தவான 
நின்றிருநதவான. க்்டசிேில் அ்ர மனையதவாடு சசவானனைவான. 
“நவான ஒரு திரு்டன. சிற்ிேல்ல”

“அஷ்ட மஙகல பரஸனைம் ்்த்த்ர்கள மஹவா த்சிகள. 
சவாதவாரணமவானை்ஙக அல்ல. அ்ஙக சசவானனைது ச்வாய்ககவாது. 
உஙகளுககு சிற்கக்ல சதரிேவாமல் இருகக ்வாய்பய் 
இல்்ல” அ்ிரவாம ்ட்டர் ஆணித்தரமவாகச சசவானனைவார். 

அநத பைவாஙக சசக நி்்றேய் ஈர்த்தவாலும் சசநதிலுககு 
அநத இ்டயம மவாநதிரிகம் நி்்றநததவாகத் யதவான்றிேது. 
எல்லவாம் முனனையம சதரிநது ்்த்திருநத அநதக யகரை 
நம்பூதிரிகளும், அ்ிரவாம ்ட்டரும் அ்்னை அசத்தினைவார்கள. 
இநத இரு்த்தி ஓரவாம் நூற்றவாண்டில் இப்டியும் ந்டககுமவா 
எனகி்ற ்ிரமிபபு தரீ்ில்்ல. கூ்டய் அஙகிருநது ஓடி 
்ி்டலவாம் என்ற எண்ணமும் ்நதது. ஆனைவால் அநதத் திருடடு 
ந்ககயைவாடு இனைி எஙயக ய்வாய் ஒைி்து? இனனைமும் 
மூனறு நவாள ஒைிநதிருகக இது தவான ்வாதுகவாப்வானை இ்டம்.

“ச்ருசு நவான இப் எஙயகேிருநது ்ர்ய்றன சதரியுமவா? 
ஒரு அம்மன யகவாேில்ல இருநது ந்கக்ைக சகவாள்ை 
அடிசசுடடு ்ர்ய்றன. என்னைப ய்வாய் ஒரு அம்மன 
சி்லககுக கண் ்டிககச சசவால்்றிசஙக. இத்தனை உசநத 
ய்்ல்ே எஙகிட்டத் தர்்றஙீகயை தமவாஷவா இல்ல”

“உஙக்ை மவாதிரிக சகவாள்ை அடிசச ஒருத்தர் தவான 
ரவாமவாேணம் எழுதினைவார். எல்லவாம் சதய்் சஙகல்்ம். சரி 
சரி மணி சரண்்டவாகப ய்வாகுது. ய்சவாமத் தூஙகுஙயகவா. மீதி 
எல்லவாம் நவா்ைககுப ய்சிககலவாம்” எனறு அ்ர் அ்னுககுப 
்டுக்க்ே ்ிரித்துத் தவானும் ய்வாய் ்டுத்துக சகவாண்்டவார். 
சி்றிது யநரத்தில் அ்ரது கு்றட்்ட சத்தம் யலசவாகக யகட்டது. 

அ்னுககு உ்றககம் ்ர்ில்்ல. ‘இனைி இநத ய்்ல்ேச 
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சசய்ே மவாடய்டன’ எனறு சுமவார் இரு்து ்ரு்டஙகளுககு 
முன அப்வா்ின எதிரில் உைி்ேத் தூககி எ்றிநத நவாள 
அ்னுககு நி்னைவுககு ்நதது.

அப்வா அனறு சசவானனைவார் “இது ஒரு நல்ல க்ல்டவா”. 

“நீஙக க்ல்ேப ்வார்ககி்றஙீக. நவான இநதக க்ல 
இத்த்னை ்ருஷமவா உஙகளுககுக சகவாடுத்த ்டடினைி்ேப 
்வார்ககய்றன”

அதறகுப ்ின அ்ன உைி்ே எடுத்தது பூடடுக்ை 
உ்்டககத் தவான. இத்த்னை ்ரு்டம் கழித்து இப்டிசேவாரு 
சூழநிச்லேில் மறு்டி அ்னுககு பைவாஙக சசககு்டன 
சநதர்ப்ம் கி்்டத்திருககி்றது. அ்ிரவாம ்ட்டரின கு்றட்்ட 
சத்தம் அதிகமவாகிேது. ஒரு சகவாள்ைககவாரன ்டீடில் 
இருககும் ய்வாது எநத ்ேமும் இன்றித் தூஙகும் ்ட்ட்ரப 
்வார்கக ஆசசரிேமவாக இருநதது. அ்்னையும் அ்றிேவாமல் 
அ்னுககு ஏயனைவா அநதப ்ட்ட்ர மிகவும் ்ிடித்துப ய்வாய் 
்ிட்டது.

மறு நவாள கவா்ல அ்ன சசவானனைவான “எனைககு யநத்துத் 
தூககயம ்ரல ச்ருசு”

“்கேில சகவாள்ைேடிசச ந்க அவ்ைவு இருககி்றப் 
எப்டித் தூககம் ்ரும்”

“எனனை கிண்்டலவா. அது சரி. என்னை இஙக ்சசிகிடடு 
எப்டிப ச்ருசு நீ நிம்மதிேவாத் தூஙகியனை”

“உண்்ம்ேச சசவானனைவா நவான ஆறு மவாசம் கழிசசு 
யநத்து தவான நிம்மதிேவாத் தூஙகியனைன” அ்ிரவாம ்ட்டரின 
கண்கைில் நீர் தழும்்ிேது “அநதப ்ணககவாரஙக்ைப 
ச்வாறுத்த ்்ர இநத ்ரவாசகதி அ்ஙக்ைச சு்ிடசமவாய் 
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்சசிருககும் ஒரு சதய்்ம். ஆனைவா எனைககு எல்லவாயம அ்ள 
தவான. ்திசனைடடு ்ேசுல பூ்ஜ சசய்ே ஆரம்்ிசச எனைககு 
அபபு்றம் ஒரு குடும்்யமவா, ்ணயமவா, ய்்ற சியனைகிதர்கயைவா 
ய்ணும்னு யதவாண்ல. தவாேவாய், சியனைகிதிேவாய், 
குழந்தேவாய்,சசவாத்தவாய்,எல்லவாமவாய் எனைககு அ்ள 
இருநதவாள. பூ்ஜ சசய்துகிடடு இருககி்றப்ய் ஒரு நவாள 
அ்ள கவாலடிேில் உேிர் ய்வாேி்டணும். அது தவான என ஒயர 
ஆ்ச. ்ிககிரகம் யசதப்ட்டப் என்னையே சரண்்டவாப 
்ிைநத மவாதிரி துடிசயசன. யநத்து உஙக்ைப ்வார்த்த ்ி்றகு 
தவான நிம்மதி.சநயதவாஷம்.எல்லவாம் சரிேவாகி நவான ்்ழே ்டி 
பூ்ஜ சசய்ே ஆரம்்ிசசு்டலவாம்னு நம்்ிக்க ்நதுடுசசு”

“ஏன ச்ருசு எனைகயக அ்ஙக இவ்ைவு ்ணம் 
தர்்றவாஙகயை. உனைககு எவ்ைவு தரு்வாஙக”

“எவ்ைவு ய்ணுனைவாலும் தரு்வாஙக. ்சிககுச யசவாறு, 
உடுககத் துணி, தஙக இ்டம் இதுககு யமல எனனை ய்ணும் 
சசவால்லுஙயகவா. அதுககு யமல கி்்டககி்றசதல்லவாம் அதிகம் 
தவான. அ்ஙக தநதவாலும் நவான ்வாஙக்றதில்்ல” 

அநதக கிழ்ரின களைஙக்்டமில்லவாத ய்சசும் 
ச்குைித்தனைமும் அ்ன தந்த்ே அ்னுககு 
நி்னைவு்டுத்தினை. அ்ரும் இப்டித்தவான ஒரு ்ி்ழககத் 
சதரிேவாத மனைிதரவாகய் க்்டசி ்்ர இருநதவார். ஆனைவால் 
்ி்ழககத் சதரிேவாத்ர் எனறு தவான நி்னைககும் இநதக 
கிழ்ரின யநற்்றே நிம்மதிேவானை உ்றககமும் ்ி்ழககத் 
சதரிநத தனைது உ்றககம் ்ரவாத நி்லயும் ஒரு கணம் 
அ்னுககு உ்்றத்தது. இது ்ற்றி நி்னைகக அ்ன 
்ிரும்்்ில்்ல. ய்ச்ச மவாற்றினைவான.

“ஏன ச்ருசு இவ்ைவு சினனை்னைவானை என்னைப ய்வாய் 
எதுககு நீஙக, ்வாஙக, ய்வாஙகனனு சசவால்ய்ற”

“என சதய்்த்திறகு கண்கள தரபய்வா்ற்ர் நீஙக. நீஙக 
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எவ்ைவு சினனை்ரவாக இருநதவாலும், எப்டிப ்ட்ட்ரவா 
இருநதவாலும் சரி எனைககு க்டவுள மவாதிரி தவான”

அ்ரது ்வார்த்்தகள அ்்னை எனனைய்வா சசய்தனை. 

“நவான சிற் ய்்ல சசஞசு இரு்து ்ருஷம் ஆேிடுசசு. இப் 
எனைககு எப்டி ்ரும்னு சதரிேல”

“நல்லவாய் ்ரும்.எனைககு நம்்ிக்க இருககு” என்ற்ர் 
அருகில் யகவாேிலில் இருநத அநத சிற்த்்தக கவாண்்ித்தவார். 
்்ழே சிற்ி உ்யேவாகித்த உ்கரணஙகளும் அஙகிருநதனை. 
சி்லக கல்்லயும் அநத உ்கரணஙக்ையும் அ்ன 
நன்றவாக ஆரவாய்நதவான.

“ச்ருசு, நீஙக ய்வாஙக. எனைககுக சகவாஞசம் தனைிேவா 
இருககணும்” அ்ர் ய்வாய் ்ிட்டவார்.

அநத சி்ல்ேயே ்வார்த்த்டி நி்்றே யநரம் சசநதில் 
உடகவார்நதவான. திரு்டன திரும்்வும் க்லஞனைவாக மவா்ற 
சி்றிது யநரம் யத்்ப ்ட்டது. தன குரு்வானை தந்த்ே 
நி்னைத்துக சகவாண்்டவான. 

“சி்ல கல்லில் ்ர்்றதுககு முனனைவால் மனைசில் துல்லிேமவாய் 
்ரணும். அதுககு முனனைவால் உைி்ேத் சதவா்டககூ்டவாது” 
எனறு அப்வா எனறும் சசவால்்வார். சி்ல்ே நி்்றே யநரம் 
்வார்த்து கண்்ண மூடினைவான. மனைதில் ்ல ்ிதமவானை கண்கள 
்நது ்நதுப ச்வாருத்தமில்லவாமல் ம்்றநதனை. க்்டசிேில் 
ய்ரழகு்டன இரு ்ிழிகள ்நது மனைதில் உளை சி்லேில் 
நி்லத்தனை. அ்னுககுள ஏயதவா ஒரு சகதி ஒரு துைிேவாக 
ஆரம்்ித்து ச்ளைமவாகப ச்ருக ஆரம்்ித்தது. உைி்ேக 
்கேில் எடுத்தவான. சி்ல கண்கள தி்றகக ஆரம்்ித்தது. 

அ்னுகயக எப்டி சசதுககி முடித்தவான எனறு 
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சதரிே்ில்்ல. ஆனைவால் முடித்த ்ின அ்யனை சசவாககிப 
ய்வானைவான. ்ரவாசகதிேின கண்கள சமளை சமளைப 
ச்ரிதவாகிக சகவாண்ய்ட ய்வா்து ய்வாலத் யதவான்றிேது. 
க்்டசிேில் அநதக கண்க்ைத் த்ிர ய்ச்ற்தயும் 
அ்னைவால் கவாண முடிே்ில்்ல. அண்்ட சரவாசரஙக்ையே 
அ்ன அநதக கண்கைில் கண்்டவான. அநதக கண்கைில் 
இருநது க்னைத்்தத் திருப் அ்னைவால் முடிே்ில்்ல. 
்வார்த்துக சகவாண்ய்ட இருகக ய்ண்டும் எனைத் யதவான்றிேது. 
்வார்த்தவான. ்வார்த்தவான. ்வார்த்துக சகவாண்ய்ட இருநதவான. 
கவாலம் அ்்னைப ச்வாருத்த ்்ர நினறு ய்வாய் ்ிட்டது.

அ்ிரவாம ்ட்டர் மதிேம், மவா்ல, இரவு எனை மூனறு 
யநரஙகைில் ்நது ்வார்த்தது அ்னுககுத் சதரிேவாது. 
இர்ில் அ்ர் ்நது ்வார்ககும் ய்வாது இரண்டு சி்லக்ைப 
்வார்த்தவார். அநதத் சதய்்ச சி்லயும் மனைிதச சி்லயும் 
ஒன்்ற ஒனறு யநரவாகப ்வார்த்துக சகவாண்டிருநதனை. அ்ன 
முகத்தில் ்ிரமிபபு சதரிநதது. அநத முரடடு முகம் சி்றிது 
சி்றிதவாகக கனைிே ஆரம்்ித்து ய்ர்மதியு்டன ்ைிசசிட்டது. 
்ட்டர் ்ரவாசகதி்ேப ்வார்த்தவார். அ்ரது ்ரவாசகதி இபய்வாது 
முன்் ்ி்ட அதிகப ய்ரழகு்டன சஜவாலித்தவாள. எல்்ல 
இல்லவாத சநயதவாஷத்தில் அ்ர் கண்கள அரு்ிேவாேினை. அ்ர் 
சவாஷ்டவாஙகமவாய் அ்னைது கவால்கைில் ்ிழுநதவார்.

இநத உலகிறகு மறு்டியும் திரும்்ிே அ்ன தீ் ே 
மிதித்த்ன ய்வாலப ்ின ்வாஙகினைவான. “ச்ரிே்யர, எனனை 
இது...” அ்னைது ய்சசும் யதவார்ணயும் முற்றிலும் மவா்றி 
இருநதது. 

அ்ிரவாம ்ட்டருககு ்வார்த்்தகள ்ர்ில்்ல. சமைனைமவாக 
அநதச சி்ல்ேக கவாண்்ித்துக ்க கூப்ினைவார். ்ினபு 
அநதப பைவாஙக சசக்க நீடடினைவார். 

அ்ன ்வாஙக்ில்்ல. “நவான கண்க்ைச சசதுககுனைதுககு 
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அ்ள என கண்க்ைத் தி்றநதுட்டவா ச்ரிே்யர. 
எஙகளுககுளை கணககு சரிேவாேிடுசசு” புனனை்கயேவாடு 
கரகரத்த குரலில் சசவானனைவான. “ஒரு ்ிதத்தில் ்வார்த்தவா 
்வாழக்கயே நமககு அ்ள தர்்ற பைவாஙக சசக தவான, 
இல்்லேவா ச்ரிே்யர. எனனை ய்ணும்னைவாலும் எழுதி 
நிரப்ிகயகவானனு குடுத்து்ட்றவா. நவாம் தவான எ்தயேவா எழுதி 
எப்டியேவா நிரப்ிக சகடுத்து்டய்றவாம்” அ்ன குரலில் 
அ்ன ்வாழநத ்வாழக்கககு ்ருத்தப ்டு்து ய்வால் 
சதரிநதது. அதறகுப ்ின ய்சும் மனைநி்லேில் இரு்ருயம 
இல்்ல. மனைம் நி்்றநதிருக்கேில் ்வார்த்்தகள 
அனைவா்சிேமவாகவும், சமைனையம இேல்்வாகவும் இரு்ருககும் 
யதவான்றிேது. சவாப்ிடடு ்ிடடுத் தூஙகினைவார்கள. 

நடு இர்ில் அ்ிரவாம ்ட்டர் ்ிழித்துப ்வார்க்கேில் 
சசநதிலின ்டுக்க கவாலிேவாக இருநதது. ்டீு முழு்தும் 
யதடி அ்ன இல்லவாமல் யகவாேிலுககுப ய்வாய்ப ்வார்த்தவார். 
அ்ன அஙகும் இருகக்ில்்ல. அ்ரி்டம் சசவால்லிக 
சகவாளைவாமயலயே அ்ன ய்வாய் ்ிடடிருநதவான. ஆனைவால் 
அ்ன யநறறுக சகவாண்டு ்நதிருநத ந்ககள எல்லவாயம 
்ரவாசகதி்ே அலஙகரித்துக சகவாண்டிருநதனை.



A B A S SA B A S S

1945 - 2020 75  Years of Ayyappa Seva

U8080

கூப்ிடுஙகள கண்ணதவாச்னை......

தன்னை ம்றநது சசவாககிப ய்வானைவார்  
கண்ணதவாசன,

அநத ்ரு் மங்க துளைிக குதித்து 
்நது ்ி்ைேவாடும் ய்ரழகில்..!

இது ந்டநதது “ஆதி ்ரவாசகதி” 
்்டத்திறகவானை ்வா்டல் எழுதும்ய்வாது....

“ஆதி்ரவாசகதி” ்்டத்தில் அ்ிரவாமி 
்ட்டர், அதவா்து எஸ.்ி.சுப்்ேவா 
்வாடு்தவாக ்ரும் ்வா்டல்....

இநதக கவாடசிககு “அ்ிரவாமி அநதவாதி” 
்வா்டல்க்ைத்தவான ்ேன்டுத்த 
முதலில்  திட்டமிடடிருநதவார்  இேககுனைர் யக.எஸ.
யகவா்வாலகிருஷணன.....

ஆனைவால் அ்ர்  எதிர்்வார்த்த உணர்சசிகள அதில் ்ர்ில்்ல.

“கூப்ிடுஙகள கண்ணதவாச்னை!”

்நதவார் கண்ணதவாசன.

கவாடசி்ே ்ிைககினைவார் இேககுனைர்....

கண்ணதவாசன தேவாரவானைவார் :

“முதலில் அ்ிரவாமி அநதவாதி ்ரிக்ை அப்டியே ய்வாடடுக 
சகவாளய்வாம்.

எழுதிக சகவாளளுஙகள.”



A B A S SA B A S S U

1945 - 2020 75  Years of Ayyappa Seva

8181

கண்ணதவாசன சசவால்ல சசவால்ல உத்ிேவாைர் எழுதிக 
சகவாண்்டவார்.

“மணியே மணிேின ஒைியே 

ஒைிரும் மணி பு்னைநத

அணியே 

அணியும் அணிககழயக அணுகவாத்ர்ககுப

்ிணியே 

்ிணிககு மருநயத 

அமரர் ச்ரு்ிருநயத

்ணியேன ஒரு்்ர 

நின ்த்ம ்வாதம் ்ணிநத ்ினயனை.”

இநத இ்டத்தில் ்வா்ட்ல நிறுத்திே கண்ணதவாசன “ய்வாதும் 
அ்ிரவாமி அநதவாதி” என்றவார்.....

கண்க்ை மூடிக சகவாண்டு சமௌனைமவானைவார்  கண்ணதவாசன.

சில நிமி்ட அ்மதிககுப ்ி்றகு ்நத்் , அ்ரது சசவாநத 
்வார்த்்தகள:

“சசவால்லடி அ்ிரவாமி 

்வானைில்

சு்டர் ்ருயமவா 

எனைககு இ்டர் ்ருயமவா?”

்வார்த்்தகள ்நது ்ிழ ்ிழ, அ்தப ்ிடித்து எழுத்தில்  
்டித்துக சகவாண்்டவார் உத்ிேவாைர்.

கிட்டத்தட்ட முககவால்்வாசி ்வா்டல் முடிநது ்ிட்ட ய்்ை அது.
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்வா்டலின “இறுதி ்ரிகைவாக” எனனை எனனைய்வா சசவால்லிப 
்வார்ககி்றவார் கண்ணதவாசன. எதுவும் அ்ருககு திருபதி 
தர்ில்்ல.

மீண்டும் சகவாஞச யநரம் கண்க்ை மூடுகி்றவார் கண்ணதவாசன.

அ்ர் கண்களுககுள ஒரு இைம்ச்ண் ்நது, ்நது 
்ி்ைேவாடுகி்றவாள.

அ்ள துளைிக குதித்து  ்நது ்ி்ைேவாடும் அநத அழகில் 
சசவாககிப ய்வாகி்றவார் கண்ணதவாசன.

“ஆம்.....”

“திருககுற்றவாலக கு்ற்ஞசி” ்வா்டல், கண்ணதவாசன 
கண்களுககுள திரும்் திரும்் ்ருகி்றது..   

(சதனகவாசி்ே அடுத்த யமலகரத்தில் 18 -ஆம் நூற்றவாண்டில் 
்சித்து ்நத திரிகூ்டரவாசப்க க்ிரவாேர் எழுதிே 
்வா்டல்களதவான  திருககுற்றவாலக கு்ற்ஞசி) 

அநத  குற்றவாலக கு்ற்ஞசிேில் ்ரும் நவாேகி ்சநத்ல்லி 
்நதவாடும் அழ்கப ்ற்றிச சசவால்லும் ்ரிகள. ்நது 
துளளு்்தப ய்வால, ்வா்டல் ்ரிகளும் கூ்ட துளளும்.

இயதவா , அநதப ்குதி:

்சநத்ல்லி ்நதடித்தல்...
சசங்கேில் ்ண்டு கலினகலி சனைனறு சசேஞசசேம்
என்றவா்ட - 

இ்்டசஙகத சமனறு சிலம்பு புலம்ச்வாடு தண்்்ட
கலநதவா்ட - 
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இரு சகவாங்க சகவாடும்்்க ச்ன்றனை சமனறு கு்ழநது

கு்ழநதவா்ட - 

மலர்ப ்்ஙசகவாடி நங்க ்சநத சவுநதரி

்நது ்ேின்றவாயை...

இ்்தவான குற்றவாலக கு்ற்ஞசி ்ரிகள.... 

இநத ்நது ்ி்ைேவாடடு ்வா்ட்ல, ்ற்றிப ்ிடித்துக 
சகவாண்்டவார் கண்ணதவாசன.

முதல் மூனறு ்ரிக்ை ்வார்த்்த மவா்றவாமல் அப்டியே 
எடுத்துக சகவாண்டு, க்்டசி ்ரி்ே மடடும் இப்டி மவாற்றி 
முடித்தவார்......

“மலர்ப ்ஙகேயம உ்னைப ்வாடிே ்ிள்ை முன 

நிலவு எழுநதவா்ட ்ி்ரநது ்வாரவாயேவா 

எழுநது ்வாரவாயேவா

கனைிநது ்வாரவாயேவா.....”

இப்டித்தவான உரு்வானைது அநத “ஆதி்ரவாசகதி” ்வா்டல்.....

நிசசேமவாக  டி.எம்.எஸ்சத் த்ிர ய்று ேவாரும் இப்டி 
உேி்ர சகவாடுத்து ்வாடி இருகக முடிேவாது....

எஸ.்ி.சுப்்ேவா்்த் த்ிர ய்று ேவாரும் இவ்ைவு 
சி்றப்வாக நடித்திருகக முடிேவாது.

கண்ணதவாச்னை த்ிர ய்று எ்ரும் இத்த்னை ச்வாருத்தமவாக 
்வார்த்்தக்ை யகவார்த்து, இநதப ்வா்ட்ல ்டித்திருகக 
முடிேவாது. 
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ஸ்ரீமஹவாலக்மி அஷ்டகம்..

(ச்ரும்்வாயலவார் அ்றிநதிருககும் ்்டசமவாழிேிலுளை இநத 
மஹவாலக்மி அஷ்டகத்தின தமிழவாகத்்த, இேன்ற்்ரேில், 
மூலஅர்த்தம் ்ிலகவாமல், தமிழ்டுத்திேிருககிய்றன.. 
்ி்ழகள இருப்ின, ச்ரியேவார்க்ைப ச்வாறுத்தருை 
பரவார்த்திககிய்றன..)

நமஸயதஸது மஹவாமவாயே
ஸ்ரீ்ீய்ட ்ுரபூஜியத
்ஙகசகரகதவாஹஸயத
மஹவாலக்மி நயமவாஸதுயத ||1||

நமஸயத கரு்டவாரூய்ட
யகவாலவா்ுர ்ேஙகரி
்ர்்்வா் ஹயர யத்ி
மஹவாலக்மி நயமவாஸதுயத  ||2||

அழகிே ஸ்ரீ்ீ்டமு்்றயும்
ஆதிமவாேவா ்கதியே!
அமரர்கைவால் ்ணஙகப்டும்
அகிலவாண்்ட நவாேகியே!
ஆழிசஙகம்க்தேவாவும்
அருடகரத்யத சகவாண்்ட்யை!
அடியேனுன அடிேி்ணேில்
அனச்வாழுகப ்ணிகினய்றன! ||1||
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்ர்்கயஞ ்ர்் ்ரயத
்ர்் துஷ்ட ்ேஙகரி
்ர்் துகக ஹயர யத்ி
மஹவாலக்மி நயமவாஸதுயத ||3||

கரு்ட ்வாஹனைத்தில்
ேவாம் கவாண அமர்நத்யை!
யகவாலவாசுர அரககனுககுக
கடும் ்ேத்்தத் தநத்யை!
கணககில்லவா எம்்வா்ம்
கரு்ணேினைவால் அழிப்்யை!
க்்டயேனுன கழலி்ணேில்
கருத்சதவான்றிப ்ணிகினய்றன! ||2||

ஞவாலமிது ய்வாறறும்்ண்ணம்
ஞவானைச்வாைிேவாய்த் திகழ்்யை!
யநேம்மிகுநத சநஞசவாயல
நவாடும்்ரம் அைிப்்யை!
ஈனைம்புரியும் ்ஞசகரின
ஈரல்நடுஙக நிற்்யை!
தனீைர்கைின துேர்தரீ்ககும்
திருமகளுன்னைத் 
சதவாழுகினய்றன!  ||3||
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ஆத்ேநத ரஹியத யத்ி
ஆதி்கதி மயஹஸ்ரி
யேவாககயஞ யேவாக ்ம்பூயத
மஹவாலக்மி நயமவாஸதுயத  ||5||

்ித்திபுத்திபரயத யத்ி
புகதி முகதி பரதவாேினைி
மநத்ரமூர்த்யத ்தவாயத்ி
மஹவாலக்மி நயமவாஸதுயத ||4||

இலகக்்டே எநதமககு,
இ்சநது, அ்றி்் அைிப்்யை!
இலககுமிநின திருப்தஙகள
இரஙகிேைிககும் அருடக்டயல!
்லப்ல்வாம் மநதிரத்துள
ச்வாருநதி, ம்்றநது இருப்்யை!
்வாறக்டலின திருமகய்,
்வாலிப்வாய், ்ணிகினய்றன! ||4||

ஆதிேநதமில்லவாத
அலர்மகயை! அ்லமகயை!
ஆதவார சகதிேவாக
அ்னைத்துளளும் இருப்்யை!
ஓதநீர் இ்்டேினைியல
யேவாகத்தவால் உதித்த்யை!
மவாதுநதன யேவாக்ல
மவாண்புணர்நது ்ணிகினய்றன ||5||
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்த்மவா்னை ஸதியத யத்ி
்ரபரம்ஹ ஸ்ரூ்ிணி
்ரயம்ி ஜகனமவாதவா
மஹவாலக்மி நயமவாஸதுயத  ||7||

ஸதூல ்ுக்ம மஹவாசரௌத்யர
மஹவா்கதி மயஹவாதயர
மஹவா்வா் ஹயர யத்ி
மஹவாலக்மி நயமவாஸதுயத  ||6||

கவாணும் உரு்வானை்யை!
கவாணவாப ச்வாருைவானை்யை!
நவாணும் ்ி்ழசசய்்வார்ககு
நடுஙகும் கனைலவானை்யை!
்வானுேர்நத நினதி்றத்தவால்
்ல்்ி்னைகள தரீ்ப்்யை!
ய்ணும் நினத்ேயே!
்ழுத்தியுன்னை 
்ணஙகுகினய்றன!  ||6||

்த்மவா்னைத்யத ச்வாலியும்
ய்சரழிலவாம் பூ்்யே!
்ரம்ச்வாருைின ்டி்வாய்
்ரிமைிககும் ்வா்்யே!
்ரநதவாமன திருமவார்்ில்
சகவாலு்ிருககும் யத்ியே!
்ி்றககின்ற உேிர்கசகல்லவாம்
அன்னையே! அடி்ணிநயதன!  ||7||
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ஸய்தவாம்்ரதயர யத்ி
நவாநவாலஙகவார பூஷியத
ஜகஸதியத ஜகனமவாதவா
மஹவாலக்மி நயமவாஸதுயத  ||8||

்வால்ய்வாலும் ச்ண்ணி்றத்யத
புத்தவா்்ட தரித்த்யை!
்ல்ிதமவாய் அலஙகவாரம்
பூண்டு சித்தம் ்்றிப்்யை!
பூவுலகம் முழு்துமவாய்
்ர்ிநிறகும் பூரணயம!
்வாருளயைவார் ேவா்ர்ககும்
ச்ற்ற தவாயே! ்ணிகினய்றன!  ||8||

(்லஸருதி)
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ஸ்ரீரவாமவா்தவாரம் & ஸ்ரீகிருஷணவா்தவாரம் 

*1.ஸ்ரீரவாமர் சூரிே ்ம்்ம்.*

*ஸ்ரீகிருஷணர் சநதிர ்ம்்ம்.*

*2.ஸ்ரீரவாமர் நடுப்கலில் அ்தவாரம்.*

*ஸ்ரீகிருஷணர் நடுஇர்ில் அ்தவாரம்.*

*3.ஸ்ரீரவாமர் ந்மி திதி.*

*ஸ்ரீகிருஷணர் அஷ்டமி திதி.*

*4.ஸ்ரீரவாமர் சுகல ்க்ஷம்.*

*ஸ்ரீகிருஷணர் கிருஷண ்க்ஷம்.*

*5.ஸ்ரீரவாமர் உத்தரவாேணம்.*

*ஸ்ரீகிருஷணர் தக்ஷிணவாேணம்.*

*6.ஸ்ரீரவாமர் குணவா்தவாரம்.*

*அதவா்து, குணஙகள முககிேம்.*

*ஸ்ரீகிருஷணர் லீலவா்தவாரம்.*
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*7.ஸ்ரீரவாமவா்தவாரத்தில்  ஆரம்்த்தில் ஸத்ரீ 
்தம்---தவா்டகவா.*

*ஸ்ரீகிருஷணவா்தவாரத்தில் ஆரம்்த்தில் 
ஸத்ரீ ்தம்---பூதனைவா.*

*8.ஸ்ரீரவாமவா்தவாரத்தில் ஆயுதம் எடுத்து 
ரவா்ணன ்தம்.*

*ஸ்ரீகிருஷணவா்தவாரத்தில் ஆயுதம் 
எடுககவாமல் சகௌர்ர்கள ்தம்.*

*9.ஸ்ரீரவாமர் ஆரம்்த்தில் 24 ்ேது ்்ர 
ஆனைநதம் ;*
*்ி்றகு துககம்.*

*ஸ்ரீகிருஷணர், ஆரம்்த்தில் கஷ்டம் ;*
*்ி்றகு ஆனைநதம்.*

*10.ஸ்ரீரவாமருககு ஒயர ம்னை்ி சதீவா.*

*ஸ்ரீகிருஷணருககு 16,108 ம்னை்ிகள.*

*11.ஸ்ரீரவாமவா்தவாரம் அனுஷ்டவானைம்.*

*ஸ்ரீகிருஷணவா்தவாரம் உ்யதசம்.*

*12.ஸ்ரீரவாமவா்தவாரம் யசவாகர்ம்/துககம்.*

*ஸ்ரீகிருஷணவா்தவாரம் ஆனைநதம்.*
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*13.ஸ்ரீரவாமர், 11,000 ்ருஷஙகள 
்வாழநதவார்.*

*ஸ்ரீகிருஷணர் 125 ்ருஷஙகள 
்வாழநதவார்.*

*14.ஸ்ரீரவாமர், தர்மத்திறகு கடடுப்டடு 
சசய்தவார்.*

*ஸ்ரீகிருஷணர், தவான சசய்்யத தர்மம் 
என்றவார்.*

*15.Spiritual evolution.*
*ஸ்ரீரவாமர், சவாஸத்யரவாகதமவாக தர்மத்்த 
அனுஷடித்து ்வாழநதவார்.*

*ஸ்ரீகிருஷணர் சசய்தது 
Spiritual revolution.*

*16.ஸ்ரீரவாமர்  அரசன & ்னை்வா்ம்.*

*ஸ்ரீகிருஷணர்  ்னை்வா்ம் இல்்ல.*

*17.ஸ்ரீரவாமர் All transparent.*

*ஸ்ரீகிருஷணர் All ரகசிேம்.*

*18.ஸ்ரீரவாமர்  “மரிேவாதவா புருயஷவாத்தமன”.*

*ஸ்ரீகிருஷணர் “பூரண புருயஷவாத்தமன”.*
*அதவா்து, பூரணமவாக ்க்வான சகதி.*
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*19.ஸ்ரீரவாமர்  அம்்வா்தவாரம்.*

*ஸ்ரீகிருஷணர்  அம்்வா்தவாரம் & 
பூர்ணவா்தவாரம் both.*

*20.ஸ்ரீரவாமர்  “பூர்ணத்்ம்”.*

*ஸ்ரீகிருஷணர்  “யஷவா்ட் கலவா”.*
*அதவா்து,16 க்லகள.*

*21.ஸ்ரீரவாமரு்டன சம்்நதப்ட்ட 
யமவாக்ஷபுரி---*
*அயேவாத்ேவா.*

*ஸ்ரீகிருஷணரு்டன சம்்நதப்ட்ட யமவாக்ஷபுரி---*
*மதுரவா,*
*து்வாரகவா,*
*உஜ்சஜேின.* 
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தல ்ிருடசம்

ஔ்்ேவாருககு சுட்ட்ழம் 
உதிர்த்துத் தநதவாயனை முருகன, அநத 
நவா்ல் மரம், ்ழமுதிர்யசவா்லேில் 
தல்ிருடசமவாக ்ிைஙகுகி்றது. 
இநத நவா்ல் மரம் கநதசஷடி 
நவாடகைில் மடடுயம கனைிக்ைத் 
தருகி்றது என்து ்ிேப்வானை 
தக்ல்.திரு்்ேவாற்றிலிருநது 12 
கி.மீ சதவா்ல்ில் உளைது சஙகம 
யக்ஷத்திரம் எனும் திருககூ்டலூர். 

ஆடுது்்றபச்ருமவாள அருளும் இத்தலத்தின தல்ிருடசம் 
்லவாமரம்.ஜம்பு முனைி்ரவால் ்ைர்ககப்ட்ட ச்ண்நவா்ல் 
மரத்்த தல்ிருடசமவாகக சகவாண்்டது, ஜம்புயகஸ்ரம் 
எனும் திரு்வா்னைககவா்ல். இத்தல ஈசனைவானை 
ஜம்புயகஸ்ர்ர ந்கிரக ஜனனைல் என்ற அ்மப்ின 
மூலம் தரிசித்த ்ினனையர ஆலே ்லம் ்ரு்து 
ந்்டமு்்றேில் உளைது..

நவானகு பு்றஙகைிலும் நவானகு 
்்க சு்்களு்டன ்ழஙகள 
தரும் அதிசே மவாமரம், கவாஞசிபுரம் 
ஏகவாம்்யரஸ்ரர் ஆலேத் 
தல்ிருடசமவாகும். கவாழிசசரீவாம 
்ிண்ணகரம் எனும் சரீ்கவாழி 
தவா்டவாைன ஆலேத்தின தல ்ிருடசம் 
்லவாமரம். இத்தல ச்ருமவாைின 
திரு்டிேின கீழ மகவா்லிேின ய்ரன நமுசசி்ே 
தரிசிககலவாம்.தஞசவாவூர் திருப்ழனைம் ஆ்த்சகவாேர் 
ஆலேத்தில் கதலி்வா்ழ மரயம தல ்ிருடசம். ்ஙகுனைி, 
புரட்டவாசிமவாத ்வுர்ணமி தினைஙகைிலும் அதறகு முன்ின 
தினைஙகைிலும் சநதிரன தன கிரணஙகைவால் இத்தல 
ஆ்த்சகவாே்ர ஆரவாதிககின்றவார்.
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திருசசி மவாநது்்ற ஆம்ர்யனைஸ்ரர் ஆலேத்தில், 
ச்ேருகயகற்ற்டி (‘்்டசமவாழிேில் ஆம் என்றவால் 
மவாம்்ழம்) மவாமரயம தல்ிருடசம். இத்தல யகவாஷ்டத்தில் 
அருளும் துர்க்க, தன கவாலடிேில் மகிஷன இல்லவாமல் 
அருள்து அபூர்்மவானைது. திருநீலககுடி மயனைவாகஞே 
நவாதசு்வாமி ஆலேத்தில் ்னனைி, கூ்ிைம், சநவாசசி, ்ிைவா, 
மவா்ிலங்க ஆகிே ஐநது மரஙகள தலமரஙகைவாகத் 
திகழ்தவால் ்ஞச்ில்்்யனைசர் எனை ஈசன 
்ணஙகப்டுகி்றவார். தறய்வாது ஆலேத்தில் ்லவாமரமும் 
ஆ்றவா்து தல மரமவாகத் திகழகி்றது.

திரு்்ேவாறறுககுக கிழகயக சநதிரன ்ணஙகி 
ய்றுச்ற்ற திஙகளூர் கேிலவாே நவாதர் ஆலேத்தின 
தல்ிருடசஙகள ்வா்ழயும் ்ில்்மும். அபபூதிேடிகள 
மகன மூத்த திருநவாவுககரசு ்வாம்பு தணீ்டி இ்றகக 
திருநவாவுககரசர் ஒனறுசகவாலவாம் ்வாடி அ்்னை ்ி்ழககச 
சசய்த தலம் இது. நவாகரவாஜனுககு திருமவால் திரு்ருள 
புரிநத நவாகப்டடினைத்தில் அருளும் சசௌநதரரவாஜப 
ச்ருமவா்ை அழகிேவார் எனை ஆழ்வார்கள ய்வாற்றிப 
்வாடியுளைனைர். இஙகு தல ்ிருடசம், மவாமரம்.

திருககழுககுன்றத்தின தல ்ிருடசம் ்ண்டு்்க 
்வா்ழேவாகும். ஐநதவாம் திரு்ிழவா்ில் ்வா்ழ மரஙகள 
கடடிே சப்ரத்தில் ய்தபுரீஸ்ரர் திரிபுரசுநதரியு்டன 
எழுநதருள்வார். அசயச்் கதலீ்ிருடச யச்் 
எனைப்டுகி்றது. திருய்வாத்தூர் ய்தபுரீஸ்ரர் 
ஆலேத்தில் திருஞவானைசம்்நதரவால் ஆண் ்்னைமரம் 
ச்ண் ்்னைமரமவாகி, கவாய்த்த அறபுதம் ந்டநதது. அநத 
்்னைமரயம ஆலேத்தின தல ்ிருடசம். திருய்வாத்தூர் 
தலபுரவாணத்தில் இப்்னைமரம் ஈசனைின அர்த்தநவாரீஸ்ர 
திருகயகவாலம் சகவாண்்டது எனை கு்றிப்ி்டப்டடுளைது.

குற்றவாலம் குற்றவாலநவாதர் ஆலேத்தில் குறும்்லவாய் 
தல்ிருடசம். அநத மரத்திறகு தினைமும் ்ழி்வாடுகள 
ந்டத்தப்டுகின்றனை. புகழச்ற்ற குற்றவாலக கு்ற்ஞசிேிலும் 



A B A S SA B A S S U

1945 - 2020 75  Years of Ayyappa Seva

9595

இம்மரத்தின ச்ரு்ம கு்றிப்ி்டப்டடுளைது.

திருககரம்்னூர் எனும் உத்தமர் யகவாேிலில் 
கதலி ்வா்ழயே தலமரமவாக உளைது. இத்தலம் 
சபதகுருஸதலமவாக ய்வாற்றப்டுகி்றது. கும்்யகவாணம் 
அருகில் உளை திரு்ிசநல்லூர் சி்யேவாகநவாதர் 
யகவாேிலில் ்ரசு்ில்்ம், ்னனைி, உநது்ில்்ம், புன்னை, 
மகிழம், ஆல், அரசு ய்வான்ற்றய்றவாடு சநல்லிககனைியும் 
தல ்ிருடசமவாக உளைது. இத்தல ஈசனைின 
லிஙகத்திருயமனைிேில் ஏழு ச்்டகள உளைனை.

்த்ரிநவாத் ஆலேத்தில் இலந்தமரயம தல்ிருடசம். 
இநத ்த்ரி நவாரவாேணனைின சநநதிேில் ஏற்றப்டும் 
்ிைககு, ்னைிககவாலத்திறகவாக 6 மவாதஙகள மூ்டப்டடு, 
்ின தி்றககப்ட்டவாலும் எரிநதுசகவாண்டிருப்து அதிசேம். 
திருமவால் நினறும், இருநதும், கி்டநதும், அமர்நதும், 
ந்டநதும் தன அழகுத் திருகயகவாலஙக்ை ்கதர்களுககுக 
கவாடடிேருளும் திருகயகவாஷடியூரின தல்ிருடசம் 
்லவாமரம். ரவாமவானுஜர் ஓம் நயமவாநவாரவாேணவாே எனும் 
எடச்டழுத்து மநதிரத்்த ்கதர்களுககு உ்யதசம் சசய்த 
தலம் இது.

நவாகப்டடினைம் கவாேவாயரவாகயணஸ்ரர் ஆலே 
தல்ிருடசமவானை மவாமரம் இனைிபபு, புைிபபு, து்ர்பபு எனை 
மூனறு சு்்களு்டன கனைிகள தரும் அதிசே மரமவாகும். 
புதுகயகவாட்்ட திருசமய்ேம் சத்ேமூர்த்திபச்ருமவாள 
ஆலேத்தில் ்லவாமரம் தல்ிருடசமவாக ்ிைஙகுகி்றது. 
மண்வாைமவாமுனைிகள தன இை்மககவாலத்தில் ்வாழநத 
தலம் இது. திருசசிககு அருயக திருப்்ஞஞீலிேில் ்வா்ழ 
மரயம தல்ிருடசம். திருமணத்த்்ட உளை்ர்களுககு 
இஙகு ்வா்ழமர பூ்ஜ சசய்து அநத த்்ட்ே 
நீககுகின்றனைர்.

நன்றி... 
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எஸ.ரஙகவாசசவாரி

“எஸ.ரஙகவாசசவாரி” எனறு ஒரு 
்டவாக்டர். கும்்யகவாணத்தில் ்ி்றநத்ர். 
அ்ரது தந்த ்ிர்லமவானை 
கடடுமவானை ச்வா்றிேவாைர். 1939 இல் 
சசன்னைேில் அ்ருககு மடடும் தவான 
ச்ள்ைககவாரன ஆடசிேியலயே 
சி்ல ்்ககப்ட்டது. இனறும் 
சஜனைரல் ஆஸ்த்திரிேில் கவாணலவாம். 

்சககிைில் சசனறு மருத்து்ம் 
்வார்த்த்ர், நி்்றே ய்ருககு யச்் 

சசய்ே ய்ண்டும் எனறு யரவால்ஸ ரவாய்ஸ Car (Rs.52,000) 
்வாஙகி ்ின, Puss Moth  (Rs.70,000) என்ற சிறு ரக ்ிமவானைம் 
்வாஙகி, அதில் சசனறு மருத்து்ம் ்வார்த்தவார். அனுதினைம் 
18 மணி யநர உ்ழபபு. இ்்ர “்்றககும் ்டவாக்டர்” 
என்வார்கள. 

எழும்பூர் மகைிர் மறறும் குழந்தகள மருத்து்ம்னைேின 
இநதிேவா்ின முதல் ச்டபுடி சுப்ரினச்டனச்டனட ஆக 
இருநத்ர். அரசு மருத்து்ரவாக இருநத ்்ர ஒரு ்்சவா 
கூ்ட சம்்ைமவாக ்வாஙகவாத்ர். அப்டி ஒரு யச்் 
மனைப்வான்ம.

சர்ஜரிககவாகய் ்ி்றநத்ர் எனறு சசவால்லலவாம்.. 
நீண்்ட ்ிரல்களும், க்ஷண யநரத்தில்  உேிர் கவாககும் 
முடிவுக்ை எடுககும் தி்ற்மயும் சகவாண்டு. ்ல 
அசவாத்திேமவானை அறு்் சிகிச்சக்ை சசய்த்ர். தவான 
மிகவும் கஷ்டப்டடு கறறுக சகவாண்்ட்தசேல்லவாம் 
மற்ற்ர்களுககு எைி்மேவாக சசவால்லிக சகவாடுத்த்ர். 
ேவா்ரயும் கடிநது சகவாளைவாத ்ண்்வாைர்.
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*எம்னை ்ிரடடும் நமசி்வாே மநதிரம்*

்ச்த்தின மவாமநதிரம் ‘நமசி்வாே’ 
எனும் ஐநது எழுத்துககள மடடுயம. 
அநத ‘மவா மநதிரம்’ திரு்்நசதழுத்து. 
மநதிர ரவாஜம், ்ஞசவாடசரம் ய்வான்ற 
இதர ச்ேர்கைவாலும் இம்மநதிரம் 
ஓதப்டு்துண்டு. 

சி் ்ழி்வாடடில் திருநீறும், 
ருத்திரவாடசமும், பு்றசசவாதனைஙகைவாக 
்ிைஙக ‘நமசி்வாே’ எனும் 
திரு்்நசதழுத்து அகசசவாதனைமவாக 
்ிைஙகுகி்றது. 

“ ய்தம் நவானகினும் 
சமய்பச்வாருைவா்து நவாதன நவாமம் 
நமசி்வாேய் “ எனை திருஞவானை சம்்நதரும், 

“ கறறு்ண பூடடியேவார் க்டலினைிற ்வாய்சசினும் நறறு்ண 
ேவா்து நமசி்வாேய் “ எனை திருநவாவுககரசரும், 

“ நற்ற்வா உ்னைநவான ம்றககினும் சசவால்லும் நவா 
நமசி்வாேய்” எனை சுநதரரும் கூ்றியுளைனைர். 

மவாணிகக்வாசகப ச்ருமவானும், “நமசி்வாே ்வாழக நவாதனதவாள 
்வாழக” எனய்ற தனைது சி்புரவாணத்்தத் து்ககியுளைவார். 

ஆதி மநதிரம் ஐநசதழுத்து ஓது்வார் யநவாககும் மவாதிரத்தும் 
மற்்ற மநதிர ்ிதி ்ருயம  எனை யசககிழவார் ச்ருமவானும் 
ஆதிமநதிரம் எனறு அ்றிவுறுத்தியுளைவார். 
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இப்ஞசவாடசரமவானைது, தூல ்ஞசவாடசரம், சூககும ்ஞசவாடசரம், 
அதி சூககும ்ஞசவாடசரம், கவாரண ்ஞசவாடசரம், மகவா கவாரண 
்ஞசவாடசரம் எனை ஐநது ்்ககைவாக ்ிரிககப்டடுளைது. 

நமசி்வாே எனும் எைிே ஐநசதழுத்துககயை தூல ்ஞசவாடசரம் 
எனைப்டும்.

இநத மநதிரத்்த யகடக இநத Link ்க Copy சசய்ேவும்  

https://www.youtube.com/watch?v=zbwxDdIjj3I

இதில் 

‘ந’ என்து தியரவாதவாண சகதி்ேயும், 

‘ம’ என்து ஆண்மலத்்தயும், 

‘சி’ என்து சி்த்்தயும், 

‘்வா’ என்து திரு்ருள சகதி்ேயும், 

‘ே’ என்து ஆனமவா்்யும் கு்றிப்ிடுகின்றனை. 

இப்ி்ற்ிேில் இன்மவாக ்வாழ ்ிரும்பு்்ர்கள ஓத 
ய்ண்டிே மநதிரயம நமசி்வாே. 

யமறகூ்றிே ஐநசதழுத்துகக்ை இ்டம்மவாற்றி ‘சி்வாே நம’ 
எனறு ஓது்யத சூககும ்ஞசவாடசரம். தூலப ்ஞசவாடசரத்தில் 
இரு மலஙக்ை ்ினனுககுத்தளைி, சி்த்்தயும் 
சகதி்ேயும் முனனைிறுத்தி ஓதுதல் ய்ண்டும். முகதிப ய்று 
்ிரும்பு்்ர்கள ஓதககூடிே மநதிரம் இதுய். 

“சி்வாே நம எனறு சிநதிபய்வார்ககு அ்வாேம் ஒரு நவாளும் 
இல்்ல “ எனை ஒை்்ப ்ிரவாடடியும், “சசம்பும் ச்வானனைவாகும் 
சி்வாேநம எண்ணில்” எனை திருமூலரும் இதன சி்றப்்க 
கூ்றியுளைவார். 

சி்வாே நம எனும் சூககும ்ஞசவாடசரம், ந்டரவாசப ச்ருமவானைின 
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ஞவானைத் திருவுரு்்ப ்ிரதி்லிப்தவாகவும் கூறு்வார்கள. 

‘சி’ உடுக்க ஏநதிே திருககரத்்தயும், 

‘்வா’ தூககிே திரு்டி்ேக கவாடடும் இ்டது கரத்்தயும். 

‘ே’ அஞயசல் என்ற ்லது அ்ே கரத்்தயும், 

‘ந’ அனையலநதிே இ்டககரத்்தயும், 

‘ம’ முேலகன மீது ஊன்றிே திரு்டி்ேயும் கு்றிப்னை்வாக 
உளைனை. 

சி்சி் என்ற நவானசகழுத்து மநதிரயம அதிசூககும 
்ஞசவாடசரம். மும்மலஙக்ை அறுத்சத்றிநத ்ினனைரும் 
சதவா்டரும் ்வாசனைவா மலத்்தயும் ய்வாகக ய்ண்டும் எனை 
எண்ணு்்ர்கள ‘சி்சி்’ என்ற கவாரண ்ஞசவாடசரத்்த ஓதி, 
உனனைத முகதிநி்ல்ே எய்தலவாம். 

‘சி’ என்ற ஓசரழுத்து மநதிரயம மகவா கவாரண ்ஞசவாடசரம் எனை 
அ்ழககப்டுகி்றது. யமறகூ்றிே ஐநது்்க ்ஞசவாடசரத்தில் 
்ிந்தே மூன்றிலும் ஐநசதழுத்துககள முழு்மேவாக 
இல்லவா்ிடினும், ஐநசதழுத்து மநதிரத்திறகு ஒப்வானையத. 

முதல் இரண்்்ட மடடுயம நம்்மப ய்வான்ற எைிே மககைவால் 
ஓதி, அருளச்்ற இேலும் ்ண்ணம் உளைது. ஞவானைிேர், 
து்ற்ிேர் மடடுயம இதர மூன்்ற ஓத்ல்ல்ர்கள. 

*எபய்வாது ஓதலவாம்?*

எ்ர் ய்ண்டுமவானைவாலும், எபய்வாது ய்ண்டுமவானைவாலும், 
நமசி்வாே எனய்றவா சி்வாே நம எனய்றவா ஓதலவாம். எவ்ித 
ய்தமும் இம்மநதிரத்திறகு இல்்ல. எனைினும் கு்்றநத ்டசம் 
்டுக்கேிலிருநது எழும் ய்வாதும், உணவு உண்ணும் ய்வாதும், 
நறகவாரிேஙக்ைத் சதவா்டஙகும்ய்வாதும், உ்றஙகசசசல்லும் 
ய்வாதும் இத்னைக கூ்றலவாம், ஆலேச சுற்றின ய்வாது இதர 
மநதிரஙகள, ்திகஙகள ஓதவா்ிடினும், இ்தமடடுயம 
ஓதினைவால் சி் புண்ணிேம் கிடடும்.
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*குழந்தகளுககுப ச்ேர்*

நவாம் அடிககடி நமசி்வாே மநதிரத்்தக கூ்றய்ண்டும் 
என்தறகவாக முனயனைவார்கள ஒரு யுகதி்ேக ்கேவாண்்டனைர். 
அதவா்து மழ்லகளுககு நமசி்வாே என்ற ச்ே்ரச சூடடி 
அபச்ே்ர உசசரிப்தன மூலம் நம்்மே்றிேவாமல் சி் 
மநதிரத்்த உசசரிககச சசய்து சி்னைருள கி்்டகக ்ழி 
சசய்தனைர். 

நமசி்வாே எனும் அருமநதிரம் ஓதினைவால் எவ்ித 
உ்டற்ிணியும் ்ரவாது என்ற ச்வாருைில் யசககிழவார் 
கூ்றியுளைவார். உ்றககத்திலும், உ்றககமில்லவா நி்லேிலும், 
நமசி்வாே எனும் ஐநசதழுத்்த சநஞசுருகத் தினைமும் 
்ழி்டுய்வாருககு எமனும் அஞசு்வான. ஐநசதழுத்து மநதிரம் 
எம்னையே அஞசும் அை்ிறகு உ்தத்து்ிடும் எனகி்றவார் 
திருஞவானைசம்்நதர். 

*சதனனைவாடு்்டே சி்யனை ய்வாற்றி…!*

*எநநவாட்ட்ர்ககும் இ்்ற்வா ய்வாற்றி…! ய்வாற்றி…!!*

*ஓம் நமசி்வாே...! சி்வாே நம ஓம்...!* 

*ஓம் நமசி்வாே...! சி்வாே நம ஓம்...!* 

*ஓம் நமசி்வாே...! சி்வாே நம ஓம்...!*
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கவாசி ்ிசு்நவாதர் யகவாேில்

கவாசி ்ிசு்நவாதர் யகவாேில்  
என்து மிகவும் புகழ்வாய்நத 
சி்ச்ருமவானைின யகவாேிலவாகும். 
இகயகவாேில் உத்திரப்ிரயதச 
மவாநிலம், ்வாரணவாசி எனும் இ்டத்தில் 
அ்மநதுளைது. ்வாரணவாசி எனறு 
தறய்வாது அ்ழககப்ட்டவாலும், 
்ழஙகவாலத்தில் கவாசி எனை 
அ்ழககப்ட்ட்மேினைவால் இத்தலம் 

கவாசி ்ிஸ்நவாதர் யகவாேில் எனை அ்ழககப்டுகின்றது. இது 
ஒரு யத்வார ்்பபுத்தலமவாகும். 

மூல்ர்: கவாசி ்ிஸ்நவாதர் அம்்வாள:- ்ிசவாலவாடசி
தரீ்த்தம்: ஆதிகங்க, ஞவானை ்வா்ி, மணிகர்ணிகவா, 
சகரதரீ்த்தம் எனை 64 தரீ்த்தஙகள

சி்றபபு திரு்ிழவாககள:
்த அமவா்வா்ச, ஆடி அமவா்வா்ச, தீ் வா்ைி (அனனைகசகவாடி 
உற்்ம்), யஹவாலிப ்ண்டி்க, சி்ரவாத்திரி, ந்ரவாத்திரி.

கவாசி ்ிசு்நவாதர் யகவாேில் நு்ழ்வாேில்
்ிஸ்நவாதர் என்றவால் அகிலத்தி்னை ஆள்்ர் எனறு 
ச்வாருைவாகும்.
தசவாஸய்யமத் (கவாட) நதிகக்ரேிலிருநது ஒரு 
குறுகிே சதரு யகவாேில் ்ககம் சசல்கி்றது. யகவாேிலின 
மூலஸதவானைத்்தக சகவாண்்ட சி்றிே ஆலேத்்த 1780ஆம் 
ஆண்டு இநதூர் மகவாரவாணி அகல்ேவா ்வாய் யஹவால்கரவால் 
கட்டப்ட்டது. 1835ஆம் ஆண்டு ்ஞசவாப மனனைர் மகவாரவாஜவா 
ரஞசித் சிங, ஒரு ்டன தஙகத்்தப ்ரிசவாக அைித்து 
இபய்வாதிருககும் தஙகக யகவாபுரத்்த அ்மத்தவார். 1841ஆம் 
ஆண்டு நவாகபூ்ரச யசர்நத ய்வாஸயல குடும்்த்தினைர், 
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கரு்்்றேின மூனறு நு்ழ்வாேில்களுககு ச்ளைிக 
க்சஙக்ை அ்மத்தனைர். ்்டககு ்வாேிலுககு மடடும் 
ச்ளைிகக்சம் இல்லவாமயலயே இருநதது. அதறகவானை 
க்சம் அண்்மேில் அ்மககப்ட்டது.

தலச்ரு்ம:-
இகயகவாேிலில் மணி அடிககும் சத்தம் யகடகும்ய்வாது 
மககள அ்னை்ரும் த்ல்ே குனைிநதுசகவாளகின்றனைர். 
சி்்னை இ்லக்ைப ய்வால் நி்்றே நல்ல ்வாம்புகளு்டன 
அலஙகரித்த நிழல்கள இருககும்ய்வாது அ்ர் த்லேில் 
கங்க நீ்ர ஊற்ற ்்த்தும், ஐநது த்ட்் சசய்யும் 
ஆரத்தி முககிேமவானைது. பூ்ஜ ந்டககும்ய்வாது 
நூறறுககணககவானை மணி ஓ்சகளும், யமை தவாைஙகளும் 
்வாசிககும்ய்வாது யகவாேிலின உளயை நு்ழே மிகவும் 
உறசவாகம் சகவாடுககி்றது.

யகவாேில் அ்மபபு:-
இகயகவாேிலின உேரம் 51 அடிகைவாகும். யகவாேிலின உளயை 
சி்லிஙகம் ்்ககப்டடு இருககி்றது. இநத சி்லிஙகம் 
கவாசிேில் ்ிரசித்தி ச்ற்றது. யகவாேிலின உளயை 
யந்வாை மனனைரவால் சகவாடுககப்ட்ட ஒரு ச்ரிே மணி 
சதவாஙக்ி்டப்டடு இருககி்றது. இதன சத்தம் நீண்்ட தூரம் 
யகடகி்றது. கவா்லேிலும் மவா்லேிலும் ்ிசு்நவாதருககு 
பூ்சகள ந்டத்தபச்றுகின்றனை. கவாசி ்ிசு்நவாதரவால் கவாசி 
முககிே ஸதலமவாக இருககி்றது. யகவாேிலுககுச சசல்லும் 
்வா்த மிகவும் குறுகிேதவாக உளைது.

தமிழகத்்த யசர்நத நவாடடுகயகவாட்்ட நகரத்தவாரவால் கி.்ி 
1813 முதல் இனறு ்்ர கவாசி ்ிஸ்நவாதருககு நவாள 
யதவாறும் மூனறு ய்்ை பூ்ஜகள ந்டத்தப்டுகி்றது. 
இதறகு யத்்ேவானை அ்னைத்து ச்வாருடகளும் கவாசிேில் 
உளை ஸ்ரீ கவாசி நவாடடுகயகவாட்்ட நகர சத்திரத்தில் இருநது 
சகவாண்டு சசல்லப்டுகி்றது. சதரு்ில் “சம்ய்வா சம்ய்வா 
சஙகர மகவாயத்வா” எனறு கூ்ி சகவாண்டு பூ்ஜ 
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ச்வாருடக்ை சகவாண்டு சசல்்தவால் இது சம்ய்வா என்ற 
ச்ேரவால் ்ழஙகப்டுகி்றது.

“்ஞசவாப சமேில் த்்றினைவாலும் நகரத்தவார் சம்ய்வா 
யநரப்டி த்று்தில்்ல” என்து ்வாரணவாசி ்ழசமவாழி. 
கி.்ி1813 முதல் இது்்ர ்்ர ஒரு நவாள த்்றவாமல் 
பூ்ஜ ச்வாருடகள சகவாண்டு சசல்லப்டுகி்றது 1942ஆம் 
ஆண்டு கவாசி நகரில் மவாச்ரும் கலகஙகள நிகழநதது 
ஆனைவால் சம்ய்வா நின்றதில்்ல எமர்சஜனசி கவாலத்திலும் 
நின்றதில்்ல. அனனைபூரணி, ்ிசவாலவாடசி ஆகியேவார் 
பூ்ஜ ச்வாருடகளும் நவாடடுகயகவாட்்ட நகரத்தவாரவால் 
்ழஙகப்டுகி்றது.

ஸ்ரீ கவாசி நவாடடுகயகவாட்்ட நகரச சத்திரத்தில் இருநது ஸ்ரீ 
கவாசி ்ிஸ்நவாதர் யகவாேிலுககு சகவாண்டு சசல்லப்டும் 
பூ்ஜ ச்வாருடகள, இது சம்ய்வா எனறு அ்ழககப்டுகி்றது.

அனனைபூர்ணி யகவாேில், கவாசி ்ிசு்நவாதர் யகவாேில் 
்ைவாகத்தில் உளைது.

கவாசி ்ிசவாலவாடசி யகவாேில், கவாசி ்ிசு்நவாதர் யகவாேிலுககுச 
சசல்லும் ்ழிேில் ்லபபு்றத்தில் உளைது. இகயகவாேில் 
தமிழர்கைவானை நவாடடுகயகவாட்்ட நகரத்தவார்கைவால் 
கட்டப்ட்டது.

கஙகவா ஆர்த்தி :-
்வாரணவாசிேில் கங்க ஆற்றின 
க்ரேில் தினைமும் கங்க ஆறுககு 
ஆர்த்தி ்ழி்வாடு ந்டத்தப்டுகி்றது. 
இநநிகழ்் கஙகவா ஆர்த்தி 
எனகின்றனைர். யகவாேிலுககு 
்ரும் ்கதர்கள கஙகவா 
ஆர்த்தி்ே ஆர்்மு்டன ்வார்கக 
்ருகின்றவார்கள.
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்ிரு்வாடசர் யகவாேில்

#ஆலேதரிசனைம்..

#்ிரு்வாடசர் யகவாேில் ஹம்்ி, கர்நவா்டகம்..

ஹம்்ி ,ஹம்ச் நகரம்

அ்்டச்ேர்(கள): ்ிசேநகர சவாம்ரவாசசிேம்

மவாநிலம்: கர்நவா்டகம்

மவா்ட்டம்: ச்ல்லவாரி

நிர்மவாணித்த்ர்
ஹரிஹரர், புககரவாேர்
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அம்்ி (Hampi, ஹம்்ி) இநதிேவா்ின கர்நவா்டக மவாநிலத்தின 
்்டககுப ்குதிேில், துஙக்த்தி்ர ஆற்றஙக்ரேில் உளை 
ஒரு ஊர் ஆகும்.

ஹம்்ி, ்ிசேநகரப ய்ரரசின த்லநகரமவானை 
்ிசேநகரத்தின அழி்வாடுகைி்்டயே அ்மநதுளைது. 
்ிசேநகரத்துககும் முநதிே கவாலப்குதி்ேச யசர்நததவாக 
இருககககூடிே இவவூர் இனறும் ஒரு முககிேமவானை சமேச 
சி்றபபு்வாய்நத இ்டமவாகத் சதவா்டர்நது ்ருகி்றது. 

புகழச்ற்ற #்ிரு்வாடசர் யகவாேில் 
இவ்ி்டத்தில் உளைது. ஹம்்ி, 
்ிசேநகரத்யதவாடு சதவா்டர்பு்்டே 
யமலும் ்ல நி்னைவுச 
சினனைஙக்ையும் தனனைகத்யத 
சகவாண்டுளைது.

இவவூர் ்்ழே நகரத்தின 
்தீிகைிலும் ்ிரி்்்டநது உளைது.

2014 ஆம் ஆண்டுக கணககீடடின்டி அதிகப்டிேவாக 
கூகுைில் யத்டப்ட்ட கர்நவா்டக ்ரலவாறறுச சி்றபபு்்டே 
இ்டஙகளுள முதலவா்தவாக ஹம்்ி உளைது.

்ிசேநகரப ய்ரரசின ்்்டேில் கிட்டத்தட்ட இரண்டு 
மில்லிேன ்ரீர்கள இருநதுளைனைர். கி்ி 1500 இல் 
்ிசேநகரப ய்ரரசில் ்வாழநத மககைின எண்ணிக்க 
500,000 ஆக இருநததவாகச சசவால்லப்டுகி்றது (இது 1440-1540 
கவாலத்திே உலக மககடசதவா்கேில் 0.1% ஆகும்). இதனைவால் 
அன்்றே கவாலத்தில் இநநகரம் மககடசதவா்கேை்ில் 
்ீஜிஙகுககு அடுத்த்டிேவானைதும் ்வாரி்சப ய்வால மூனறு 
ம்டஙகவானைதவானைதும் ஆகும்.
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்ிசே நகரத்தின நி்னைவுச சினனைஙகள, ஹம்்ி நி்னைவுச 
சினனைஙகைின சதவாகுதி என்ற ச்ேரில் யுசனைஸயகவா உலக 
்வாரம்்ரிேக கைமவாகப ்டடிேலி்டப்டடுளைது.

#ச்ேர்..
ஹம்்ி எனனும் ச்ேர் கனனை்டப ச்ேரவானை ஹம்ய் 
என்தன ஆஙகிலபச்ேர் ஆகும். துஙக்த்தி்ர ஆற்றின 
சதனக்ரேில் 

இவவூர் அ்மநதுளைதவால் அவ்வாற்றின ்்ழே ச்ேரவானை 
்ம்்வா என்திலிருநது ”ஹம்ய்” 
எனனும் இநதக கனனை்டச சசவால் 
ச்்றப்ட்டதவாகக கூ்றப்டுகின்றது. 
இது சில சமேஙகைில் ்ிசேநகரம் 
எனய்றவா அல்லது ்ிசேநகர 
அரசர்கைின குலசதய்்மவானை 
்ிரு்வாடசரின ச்ே்ரத் 
தழு்ி ்ிரு்வாடசபுரம் எனய்றவா 
அ்ழககப்டு்தும் உண்டு.

#பு்ிேிேல்...
ஹம்்ி, துஙக்த்தி்ர ஆற்றஙக்ரேில் 
அ்மநதுளைது. இவவூர் ச்ஙகளூரு்ிலிருநது 353 
கிமீ சதவா்ல்ிலும், ச்ல்லவாரிேிலிருநது 74 கிமீ 
சதவா்ல்ிலும் அ்மநதுளைது. இவவூருககு அருகிலுளை 
இரேில்நி்லேம் 13 கிமீ சதவா்ல்ிலுளை யஹவாஸய்ட 
இரேில் நி்லேமவாகும்.

ஆநதிரப்ிரயதசத்திலுளை குண்்டககல் இரேில்நி்லேம் 
இஙகிருநது 150 கிமீ சதவா்ல்ிலுளைது. ய்ைவாண்்மயே 
இஙகு முககிே சதவாழிலவாக உளைது. ்ிரு்வாடசர் யகவாேில் 
மறறும் ய்றுசில புண்ணிே யகவாேில்கள மறறும் சுறறுலவா 
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மூலமவாகவும் ச்வாருைவாதவார ்சதி ச்றுகி்றது. இரும்புத் 
தவாது மறறும் மவாஙகனைசீு ய்வான்ற கனைிம இருபபுகள 
நி்்றநதுளைதவால் இப்குதிேில் ்ல ஆண்டுகைவாகச 
சுரஙகத்சதவாழில் ந்்டச்றறு ்ருகி்றது.

#்ரலவாறு..
ச்ல்லவாரி மவா்ட்டத்தில் கி்்டத்த ய்ரரசர் அயசவாகரின 
சவாசனைஙகைின ்டி கிமு மூன்றவாம் நூற்றவாண்டில் 
இப்குதி சமௌரிேப ய்ரரசின ்குதிேவாக இருநததவாக 
அ்றிேப்டுகி்றது. இப்குதிேில் ந்டத்தப்ட்ட அகழ்வாய்்ில் 
்ிரவாமி கல்ச்டடும், இரண்்டவாம் நூற்றவாண்்்டச (ச்வா-
ஊ) யசர்நத சுடுமண் முத்தி்ரயும் கி்்டத்துளைது. 
ஹம்்ிேின குடியேற்றஙகள கி.்ி முதலவாம் ஆண்டிலிருநது 
சதவா்டஙகிேதவாகச சசவால்லப்டுகின்றது.

்ிசேநகரப ய்ரரசின எழுசசிககு சி்றிதுகவாலம் முனனைர் 
ஹம்்ிேிலிருநது கிழகயக 19 கிமீ சதவா்ல்ிலுளை சிறு 
நகரமவானை கம்ப்ிைி்ே ஆண்்ட்ர்கைின ்க்சம் ஹம்்ி 
இருநதிருககககூடும் என்ற கருத்தும் உளைது.

்ிசேநகரப ய்ரரசு தககவாண 
முகலவாே சுல்தவானகைின 
்்்டசேடுபபுககுளைவானைய்வாது அப 
ய்ரரசின தலநகரத்தின மிகசசி்றநத 
்குதிேவாக ஹம்்ி ்ிைஙகிேது. 
்ற்றவாத துஙக்த்தி்ர ஆற்றவால் ஒரு 
பு்றமும், ஏ்னைே மூனறுபு்றஙகைிலும் 
இேற்க அரணவாக அ்மநத 
ம்லகைவாலும் சூழப்ட்ட இதன 

அ்மய் த்லநகரவாக அ்மநததறகு முககிேக 
கவாரணமவாகும். 1420-ஆம் ஆண்டு இநநக்ரப ்வார்கக ்நத 
நிகயகவாலவா யகவாண்டி என்ற இத்தவாலிேப ்ேணி இநநகரம் 
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60 ்மல் சுற்றைவு சகவாண்்டது எனறு கூ்றியுளைவார்.

ஆஙகியலே கிழககிநதிே 
நிறு்னைத்தில் ்ணிேவாற்றிே 
ஸகவாடலவாநதிே இரவாணு் 
அதிகவாரியும் இநதிேவா்ின முதல் 
த்ல்ம மதிப்ீட்டவாைருமவானை 
கர்னைல் கவாலின சமககனசேீவால் 1800 
ஆம் ஆண்டு ஹம்்ிேின இடி்வாடுகள 
கண்டு்ிடிககப்ட்டது. ்ிசேநகரப 
ய்ரரசின கவாலத்தில் இஙகு ்ல 
யகவாேில்கள இருநதனை. இஙகுளை 
்ம்்்தி யகவாேில் (்ிரு்வாடசர் யகவாேில்), அசரவா இரவாமர் 
யகவாேில், உககிர நரசிம்ம சு்வாமி யகவாேில், ்ிட்டலர் 
யகவாேில் ஆகிே்ற்றின அழி்வாடுகள ்ிசேநகரப ய்ரரசின 
எசசஙகைவாகக கவாணப்டுகின்றனை. இநதிேத் சதவால்லிேல் 
து்்றேினைர் சதவா்டர்நது இவ்ி்டத்தில் அகழ்வாய்வு 
ந்டத்தி்ருகி்றது.

மவால்ே்நதவா ம்லேின ்்டககு சரிவுககும் தலரிகட்டவா 
்வாேிலுககும் இ்்டயே இசுலவாமிே குடிேிருபபுப ்குதி 
அ்மநதுளைது. அரச்்ேின உேர் அதிகவாரிகளும் 
இரவாணு் அதிகவாரிகளும் ்சித்த இ்டமவாக 
இசுலவாமிேக குடிேிருபபுப்குதி இருககககூடுசமனை 
சதவால்லிேலவாய்்வாைர்கள கருதுகின்றனைர்.

இரவாமவாேணத்தில் ்ரும், குரஙகு அரசவானை கிஷகிந்தயு்டன 
ஹம்்ிேில் உளை ்ல புண்ணிே இ்டஙகள அ்்டேவாைம் 
கவாணப்டு்து உண்டு. அம்்ிககு அருகில் உளை நிம்்புரம் 
என்ற ஊரில் ்வாலிேின எசசஙகள கவாணப்டு்தவாக 
சசவால்லப்டுகி்றது.
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#அஞசனைவாத்ரி குனறு ..
ஹம்்ிேில் உளை ’அஞசனைவாத்ரி குனறு’ அனுமன ்ி்றநத 
ம்லேவாகக கு்றிப்ி்டப்டுகின்றது. இநத ம்லேில் 1060 
்டிகள ஏ்றிசசசன்றவால் அனுமனுககும் அ்ரது தவாேவார் 
அஞசனைவா யத்ிககும் யகவாேில்கள உளைனை. இஙகு ்ழி்வாடு 
ந்டத்தப்டுகி்றது.

#கட்ட்மபபு..
ஹம்்ிேின முககிே சுறறுலவா இ்டஙக்ைக கவாடடும் திட்ட 
்்ர்்டம்

்ிசேநகரப ய்ரரசின த்லநகரவாக ்ிைஙகிே இநநகரம் 
ஏழு ்ரி்ச சகவாண்்ட யகவாட்்டகைவால் சூழப்டடிருநதது. 

இநதக யகவாட்்டகைில் ்வாேில்களும் சகவாத்தைஙகளும் 
அ்மககப்டடிருநதனை. நக்ரச சுற்றி ஏழவா்தவாக அ்மநத 
உடயகவாட்்ட மிகவும் ்வாதுகவாககப்ட்டது. தறய்வாது 
கி்்டத்துளை நி்னைவுச சினனைஙக்ை சமே, ்வாழ்ி்ட, 
்்்டத்து்்ற சவார்நத கடடி்டஙகசைனை மூனறு ்்கேவாகப 
்ிரிககலவாம். யஹமகூ்ட ம்லேிலுளை சமணகயகவாேில், 

இரு யகவாேில்கள மறறும் ்ிரு்வாடசர் 
யகவாேிலின சில அ்மபபுகள 
்ிஜேநகரப ய்ரரசு கவாலத்துககும் 
முநதிே்். இ்றறுள கவாலத்தவால் 
முநதிே்் ்ிரமிடு ்டி் ்ிமவானை 
அ்மபபுக்ைக சகவாண்்ட சி்ன 
யகவாேில்கைவாகும். இசசி்ன 
யகவாேில்கள 9-10 ஆம் நூற்றவாண்டின 
முறகவால சவாளுககிேர் கவாலத்துக 
கடடி்டஙகள ஆகும்.
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#சமேம்சவார் கடடி்டஙகள..
தறய்வாதும் ்ழி்வாடுகள ந்்டச்றறு்ரும் யகவாேில்கள 
உட்்ட ்ல முககிே இநதுக யகவாேில்கள ஹம்்ிேில் 
உளைனை.

அ்றறுள கு்றிப்ி்டத்தககனை..

#அசசுதரவாேர் யகவாேில்..
அசசுதரவாேர்யகவாேில், ஹம்்ி
கிருஷணயத்ரவாேருககுப ்ின ்ிசேநக்ர ஆண்்ட 
அசசுதயத் ரவாேரின ஆடசிகவாலத்தில் அரசரின 
உேரதிகவாரிேவால் கி்ி 1534 ஆம் ஆண்டு இகயகவாேில் 
கட்டப்ட்டதவால், ்ிஷணு்் முதன்மக க்டவுைவாகக 
சகவாண்்ட இகயகவாேில் அசசுதரவாேர் யகவாேில் 
எனை அ்ழககப்டுகி்றது. ஹம்்ிேிலுளை மற்ற 
யகவாேில்க்ை்ி்ட இகயகவாேிலின கடடி்ட அ்மபபு 
கவாலத்தவால் ்ிந்தேதவாக உளைது. கநதமவாதனைம் மறறும் 
மவாதஙகவா குனறுகளுககி்்டயே உளை ்ளைத்தவாககில் 
இகயகவாேில் அ்மககப்டடுளைது. ஒனறுககுள ஒன்றவாக 
அ்மநத இரு சசவ்கக கூ்டஙகைின ்மேத்தில் 
இகயகவாேிலின முககிேக கரு்்்ற உளைது.

#்்ட்ிலிஙகம்..
்்ட்ிலிஙகம் இது ஹம்்ிேிலுளை லிஙகஙகளுள 
அை்ில் மிகப ச்ரிேதவாகும். இலடசுமி நரசிம்மர் 
சி்லககு அடுத்துளை ஒரு அ்்றேில் இநத லிஙகம் 
அ்மககப்டடுளைது. அருகில் சசனறு ்வார்ககும்ய்வாது 
இநத லிஙகத்தில் மூன்றவா்து கண் உளை்தக 
கவாணமுடியும். (depicting the three eyes of Shiva) ஒரு ஏ்ழ 
்ி்சவாேப ச்ண் இத்னைக கடடிேதவாக ்ரலவாறு 
உளைது. லிஙகம் உளை அ்்ற ்ழிேவாக ஒரு ்வாய்ககவால் 
சசல்்தவால் அவ்்்றேில் எபச்வாழுதும் ஒரு 
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கு்றிப்ிட்டைவுககு நீர் உளைது. லிஙகத்தின அடிப்குதி 
நீரவால் சூழப்டடுளைது
சநதிரசமௌலீசு்ரர் யகவாேில்

மவால்ே்நத இரகுநவாதசு்வாமி யகவாேில்
்ழஙகவால கடடி்ட்வாணிேில் அ்மநதுளை இகயகவாேிலின 
உடபு்றச சு்ர்கைில் ்ியனைவாதமவானை மீன மறறும் ்ி்ற 
க்டல்்வாழ உேிரினை ்டி்ஙகைின ய்்லப்வாடுகள 
கவாணப்டுகின்றனை.

#ஹசவார ரவாமர் யகவாேில் ்ைவாகம்..
ஹசவாயர ரவாமர் யகவாேில் ச்ைிசசுறறுசசு்ர்
இகயகவாேில் இநது புரவாணகக்தகள அ்டஙகிே 
சிற்ய்்லப்வாடுகள சகவாண்்டது. யகவாேில் உடசுறறுச 
சு்ரில் இரவாமவாேண நிகழவுகள சசதுககப்டடுளைனை.

#்சனைகயகவாேில்..
்சனைக யகவாேில்கள
்சனைக யகவாேில்கள இப்குதிேில் இருநததறகவானை 
சவானறுகைவாக யஹமகூ்டம் உட்ட்ட ்ல இ்டஙகைில் 
்சனைக யகவாேில்கைின மிசசஙகள உளைனை. இ்றறுள 
ச்ரும்்வாலவானை யகவாேில்கைில் க்டவுள திருவுரு்ஙகள 
கவாணப்்ட்ில்்ல. கி்்டத்துளை மிசசஙக்ைக சகவாண்டு 
இகயகவாேில்கள 14 ஆம் நூற்றவாண்்்ட யசர்நத்்ேவாக 
கண்்ட்றிேப்டுகி்றது.

#கிருஷணர் யகவாேில்..
கிருஷணர்யகவாேில்,ஹம்்ி
கிருஷணயத்ரவாேர் ஆடசிகவாலத்தில் கி்ி 1513 ஆண்டு 
கட்டப்ட்ட இகயகவாேிலின ்ைவாகம் இநதிேத் சதவால்லிேல் 
து்்றேவால் ்வாதுகவாககப்ட்ட நி்னைவுச சினனைமவாக 
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உளைது. கிருஷணயத்ரவாேரவால் ச்வா்றிககப்ட்ட கி்ி 1513 
ஆம் ஆண்டு கல்ச்டடு ஒனறு யகவாேிலின முனபு்றம் 
கவாணப்டுகி்றது. ்ிசேநகர ்ழீசசிககுப ்ினபு இகயகவாேில் 
்ரவாமரிககப்்ட்ில்்ல. தறய்வாது இகயகவாேிலில் ்ழி்வாடு 
ந்்டச்்ற்ில்்ல. சசன்ற ்த்தவாண்டுகைில் கிருஷணர் 
யகவாேிலுககு முனபு்ற க்்டத்சதரு அகழநசதடுககப்டடு 
மீட்ட்மககப்டடுளைது. இகயகவாேிலின புண்ணிே குைம் 
யகவாேிலின கிழககுபபு்றத்தில் அ்மநதுளைது.

்ிட்டலர் யகவாேில்

கல்ரதம்,்ிட்டலர் யகவாேில்
்ிட்டலர் யகவாேில் ்ைவாகம் ஹம்்ி இடி்வாடுகைில் 
முககிேமவானைதும் நனக்றிேப்ட்டதுமவாகும். இஙகுளை 
கல்லவால் ஆனை யதர், கர்நவா்டகச சுறறுலவாத்து்்றேின 
சினனைமவாக உளைது. இதனயமல் அ்மநத சசஙகறயகவாபுரம் 
இடிககப்டடு ்ிட்டது. இஙகு அ்மககப்டடுளை 
்ிைககுகைின ஒைிச்ளைத்தில் இவ்ைவாகம் மவா்ல 
யநரத்தில் ்வார்ப்தறகு அழகவாகத் யதவாற்றமைிககி்றது. 
இஙகுளை ஊஞசல் கூ்டம், ்ிசேநகர கடடி்டகக்லத் 
தி்றனுககு ஒரு எடுத்துககவாட்டவாக ்ிைஙகுகி்றது.

இ்சத்தூண்கள சகவாண்்ட மண்்ட்சமவானறு 
இவ்ைவாகத்தில் உளைது.

#்ிரு்வாடசர் யகவாேில்..

்ிருப்வாடசர் யகவாேில், ஹம்்ி க்்டத்சதரு்ில் அ்மநத 
ஒரு முககிேமவானை ்ண்்்டேக யகவாேில். ்ம்்வா்தி 
யகவாேில் எனறும் அ்ழககப்டும் இகயகவாேில் ்ிசேநகரப 
ய்ரரசு கவாலத்துககும் முந்தேது. கிழககில் அ்மநத 160-
foot (49 m) முதன்ம நு்ழ்வாேில் யகவாபுரம், முதன்ம 
யகவாபுரத்்த அடுத்து உடயகவாேிலுககுள 
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சசல்ல அ்மககப்ட்ட நு்ழ்வாேிலின சிறு யகவாபுரம், 
துஙக்த்தி்ர ஆறறுககு சசல்லும் ்ழிேில்மநத 
்்டபு்றக யகவாபுரம் (கனைககிரி யகவாபுரம்) எனை மூனறு 
யகவாபுரஙக்ைக சகவாண்டுளைது. 

கி்ி 1510 ஆம் ஆண்டு கிருஷணயத்ரவாேர் 
முடிசூடடிகசகவாண்்டய்வாது அ்ருகசகனை அர்ப்ணிககப்ட்ட 
இகயகவாேிலின உடபு்ற சிறு யகவாபுரமும், தூண்கை்மநத 
அழகவானை மண்்ட்மும் 500 ஆண்டுகளுககு யமல் ்ழ்ம 
்வாய்நத்்ேவாகும். சி்னுககு மடடுமல்லவாது, பு்யனைசு்ரி 
மறறும் ்ம்்் இரு்ருககும் இகயகவாேிலில் கரு்்்றகள 
உளைனை.

்வாதவாை சி்ன யகவாேில்
்ிரசனனை ்ிரு்வாடசர் யகவாேில்
்வாதவாை சி்ன யகவாேில் எனை அ்றிேப்டும் இகயகவாேில் 
அகழநசதடுககப்டும் ய்வாது அதன யமறபு்றம் ்்ர 
பூமிககடிேில் பு்தயுண்டிருநதது.

#குடிசவார் கடடி்டஙகள..
#தவாம்ரமண்்ட்ம்..
கவால்்வாய்ப ்வாலஙகளும் கவால்்வாய்களும் கமலபுரவா்ில் 
அ்மநதிருககும் சதவால்லிேல் அருஙகவாடசிேகம் தவாம்ர 
மண்்ட்ம் (Lotus Mahal) சனைவானைவா ்ைவாகம் (Zanana enclosure)

#்்்டசவார் கடடி்டஙகள..
ேவா்னைக கூ்டம்
கிருஷணயத்ரவாேரின ்்்டேிலிருநத ்தியனைவாரு 
அரசனைது ேவா்னைக்ைக கடடி்்ககும் இ்டம். இதறகடுத்த 
கடடி்டத்தில் ேவா்னைப்வாகர்கள தஙகினைர்.. 
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அனனைதவானைம்

Every Year Jan 1st Annadanam

AVADI

AYYAPAKKAM

CHAMPERS COLONY

7th Year Annual Day 
Annadanam 

Amavasai Poojai Prasadam In 
Mathamman Mageshwari Temple

26NOV2020 ந்டத்த்ஜ்னை 
மறறும் அனனைதவானைம் 

New Year Annadanam In 
Mathamman Mageshwari Temple
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CHOLAIMEDU

GILL NAGAR

KORUKKUPETTAI

Malar poojai
Annadanam

Makarajoythi Annadanam 
14 jan 21

Sabari Yatra Annadanam 
10 jan 21

11th Year Newyear Annadanam
1 Jan 21

Malar poojai
Annadanam

11th Year Newyear Annadanam
1 Jan 21



A B A S SA B A S S

1945 - 2020 75  Years of Ayyappa Seva

U116116

KOVUR

MANGADU

MYLAI LUZ

Egadasi Prasadam
Distribution 25 Dec 20

22nd Annual Year
Annadanam 21 Dec 20

22nd Annual Year
Annadanam 21 Dec 20

Pradosam Prasadam Panagam 
Distribution 27 Dec 20

Samy Oruvalam
Annadanam 9 Dec 20

Mandalakala Daily
Prasadam Distribution
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MYLAPORE

OLD WASHERMENPET

PADI DEVAR NAGAR

Mandalakala Daily
Prasadam Distribution

28th Annual Year
Annadanam 20th Dec 2020

16th Annual Malar Pooja
Annadanam 2 Jan 21

Pongal Festival 
Annadanam 14 Jan 21

16th Annual Malar Pooja
Annadanam 2 Jan 21
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PATTABIRAM KARIAPPA NAGAR

PORUR

RADHANAGAR

Manadalakala
Annadanam

Annadanam In Child Home 
11 Jan 2021

New Year Malar Pooja
Annadanam 1 Jan 2021

Manadalakala
Annadanam

Makarajothi Festival Prasadam 
Distribution 14 Jan 21
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VALASARAWAKKAM

VIRUKAMPAKKAM

WEST MAMBALAM

Mandalakala 
Annadanam

52nd Annual Malar Pooja 
Annadanam

Every Saturday Annadanam
Distribution To Poor People

Every Saturday Annadanam
Distribution To Poor People
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சி்றபபு யச்்கள (யகவா்ிட - 19)

AYYAPAKKAM

CHOOLAIMEDU

OLD WASHERMENPET

Kabasura Kudineer Distribution 
Covid Period 30 Mar 2020

Annadanam 40 Days Distribution 
Covid Time 18 Oct 2020

Annadanam Distribution To Poor 
People Covid Time 18 Apr 20

Milk Buscuit Bread Distribution 
Covid Period 11 May 2020

Annadanam 40 Days Distribution 
Covid Time 18 Oct 2020

Provisions Distribution To Poor 
People Covid Time 22 Apr 2020
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PARANIPUTHUR PATTABIRAM

TNAGAR

VALASARAWAKKAM

Annadanam Donated
Covid Period 

Covid 19 Grocery Vegetable 
Distrubution 15 Apr 20

Covid Time Provision Veg 
Donate 21 Apr 20

Covid Time Poor People Helping 
Grocery Item May 20

Annadanam Donated
Covid Period 

Covid Time Poor People Helping 
Grocery Item May 20
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ஞவாேிறு யதவாறும் சவாஸதவா  
சஙகத்தினு்டன இ்னைநது ந்்டச்றும் 

யக.யக. நகர் மருத்து் முகவாம்
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்ி்ற யச்்கள

CHOOLAIMEDU

Walking Stick Donated
Poor Person

அ்மநதக்ர சசனைவாய்நகரில் உளை 
ஆதர்றய்றவார் சிரவார் இல்லம்.நிகழவு 

நவாள 9JAN21 இது ்ரு்டவாநதிரமவாக 
சசய்யும் ்்்்ம் 

AVADI

Free Mask Distribution In
Annadanam Time 1st Jan 21
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MYLAI LUZ & LADIES WING

PORUR

TIRUVERKADU 

Free Mask Distribution of Melshanthi
Police Service People In Sannidanam

Blanket Give To Poor
People For Winter Season

Wetgrinder Donated To 
Padasalai In

Tiruverkadu Undiayal 
Counting Service
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மண்்டல மகர பூ்ஜகளும் ்ிழவாககளும்

ABASS K. K. Nagar OFFICE

ALANDUR

ANNANAGAR

Vaikunda Eagadesi Poojai

11th Annual Pooja 27 Dec 2020 11th Annual Pooja 27 Dec 2020

Masimasa Poojai Masimasa Poojai

Valiyanavattam Poojai 
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AVADI

AYYAPAKKAM

CHAMPERS COLONY

7th Year Annual Day
Bajanai Avadi

Newyear Annadanam
Poojai

Mandala Poojai 

7th Year Annual Day
Bajanai Avadi
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CHOOLAIMEDU

KOVUR

Magaravilaku Poojai Uttrapoojai

Malar Poojai

GILL NAGAR KORUKKUPETTAI

Mandala Poojai 11th Year Malar Poojai
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MANGADU

MEDAVAKKAM

MUGAPPAIR

Masi Kirthigai Poojai
Vellaikal Ayypan Temple

Magarajothi Poojai Samy Oruvalam Poojai

31st Jothy Festival Poojai

Sangada Hara 
Chathurti Poojai

31st Jothy Festival Poojai
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MYLAPORE

OLD WASHERMENPET

PADI

Pongal Poojai Om Pongal Poojai

28th Annual Malar Pooja 28th Annual Malar Pooja

16th Year Annual Poojai 16th Year Annual Poojai
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PATTABIRAM

PERUNGUDI

PORUR

Ezhilnagar Poojai

New Year Poojai New Year Poojai

Malarpoojai Porur Manadalakala Bajanai
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RADHA NAGAR

VIRUKAMPAKKAM

Mandalakala Poojai Mandalakala Poojai

Makarajothi Poojai Makarajothi Poojai

VALASARAWAKKAM WEST MAMBALAM

Mandalakala Bajanai Mandalakala Poojai
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ஸவாமிசய ேரணம் ஐயபபா
ஓம் ஸ்ரீ ஐயபபன் 2021 சிறபபு மலரிலிருநது 

செயலநாளர் செய்தி 
௮னபு்்டேீர்.்ணககம் ்ல. 
இநத ஆண்டு ்ல ஐேப் ்கதர்கள ச்ரிம்ல ்ர 
இேலவாத நி்ல ஏற்டடுளைது. ்லர் தஙகைது மனை 
உ்ைசச்ல சதவா்லய்சிேில் சதரி்ித்து ்ருகின்றனைர். 
இசசூழநி்லேில் ஒரு தரமவானை ்தி்் ்டிகக யநர்நதது. 

எவ்ைவு ச்ரிே ்்ீடவாக இருநதவாலும் கதவு சி்றிேது தவான.
எவ்ைவு ச்ரிே கத்வாக இருநதவாலும் பூடடு சி்றிேது தவான.
எவ்ைவு ச்ரிே பூட்டவாக இருநதவாலும் சவா்ி சி்றிேது தவான.
இவ்ைவு சி்றிே சவா்ி்ே ்்த்து அவ்ைவு ச்ரிே 
்டீ்்ட தி்றநது சசல்கிய்றவாம்.

்வாழக்கயும் இயத மவாதிரி தவான.

நமககு ்ரும் எவ்ைவு ச்ரிே ்ிரசச்னைேவா இருநதவாலும் 
அதன தரீ்வுககு ஒரு சி்றிே மவாற்றயமவா, சி்றிே தரீ்மவானையமவா 
ய்வாதும். அதுய் அத்த்னை ்ிரசசி்னை்ேத் தரீ்ககும் 
சவா்ிேவாக அ்மநது ்ிடும். சவா்ி இல்லவாத பூட்்ட மனைிதன 
உரு்வாககு்தில்்ல. தரீ்வு இல்லவாத ்ிரசசி்னைக்ை 
இ்்ற்ன அனுமதிப்தில்்ல.

எநத சூழநி்லேிலும் இ்்ற்னுககு நன்றி சசலுத்திக 
சகவாண்டு இருப்யத சவாலசசி்றநதது. ஏசனைனைில் ௮்ர் 
பூமிேில் உளை எல்லவா ேிரினைஙகளுககும் உணவு 
்ழஙகுகின்றவார். உலகில் மனைிதனைவாய்ப ்ி்றநதிட்ட 
ஒவச்வாரு்ருககும் ஒவச்வாரு்ிதமவானை கஷ்டஙகள. 
இ்்ற்ன சில்ர ்று்மேவால் யசவாதிககின்றவார்,  இனனும் 
சில்ர யநவாய் சநவாடிகைவால் யசவாதிககின்றவார், இனனும் 
சில்ரக க்டன சதவால்்லகைவால் யசவாதிககின்றவார். 
ஆக, ஒவச்வாரு மனைிதனுககும் ஒவச்வாரு ்ிதமவானை 



A B A S SA B A S S U

1945 - 2020 75  Years of Ayyappa Seva

133133

யசவாத்னைகள. நவாம் நி்னைத்து சகவாண்டிருககிய்றவாம், 
நமககு மடடும்தவான இவ்ைவு யசவாத்னைகள எனறு, 
சகவாஞசம் திரும்்ிப ்வார்த்தவால் புரிே்ரும் மற்ற 
மனைிதர்களும் நம்்ம ய்வானய்றவா, நம்்ம ் ி்ட அதிகமவாகய்வா 
யசவாத்னைககுளைவாககப ்டுகி்றவார்கள எனறு. நவாம் நமது  
குடும்்த்து்டன ஒனறு யசர்நது இருககினய்றவாம். எத்த்னையேவா 
ய்ர் தமது உ்றவுக்ை இழநது த்ிககின்றனைர். நவாம் 
நமது  சதவாழி்ல யமம்்வாடு சசய்ே ்வாடு ்டுகினய்றவாம் 
எத்த்னையேவா ய்ர் சதவாழில் இல்லவாமல்  அ்லகின்றனைர்.
நவாம்  ஆயரவாககிேத்து்டன உலவா ்ருகினய்றவாம். எத்த்னையேவா 
யநவாேவாைிகள அ்தப ச்று்தறகவாக  யகவாடி்ே சசலவு 
சசய்து ்ருகின்றனைர். நவாம் ்ி்ற்ர ய்வானறு இருகக 
ஆ்சப்டுகினய்றவாம். ்லர் நம்்மப ய்வால் இருகக 
ஆ்சப்டுகின்றனைர் ௭னைய் எநயநரமும் மகிழசசியு்டன 
இருநது ்ி்ற்ர மகிழ்ியுஙகள. இ்்ற்னுககு நன்றி 
சசலுத்திகசகவாண்ய்ட இருஙகள.

ச்வாறு்ம்ே்ி்ட யமலவானை த்முமில்்ல.திருபதி்ே 
்ி்ட யமலவானை இன்முமில்்ல.இரககத்்த ்ி்ட உேர்நத 
அ்றமுமில்்ல.மனனைித்த்ல ்ி்ட ஆற்றல் மிகக 
ஆயுதமில்்ல…!

யதவால்்ிகள சூழநதவாலும். இரு்ை ்ிைககும் கதிர்ன 
ய்வால அத்னை நீககி அடுத்தடுத்த ச்ற்றி ்டிேில் கவால் 
அடி எடுத்து ்்யுஙகள. முடியும் ்்ர அல்ல, உஙகள 
இலககி்னை அ்்டயும் ்்ர. இநத ்ிடிேல் உஙகள 
்வாழ்ிலும் ்ிடிேடடும்…!    

முக மலர்சசியேவாடும், நம்்ிக்கயு்டனும்   இருஙகள  
இ்்ற்ன அருள புரிதல் நிசசேம். 

அடுத்த ஆண்டு ௭னறு ஒனறு ்ரும். ஐேன தரிசனைம் 
௮்சிேம் கி்்டககும். 
                       
௭னறும் ௮னபு்டன
                       க. ஐேப்ன
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சசய்த ்ி்ழ ச்வாறுத்து 

சசய்த ்ி்ழ ச்வாறுத்து   சி்றியே்னை ஆடசகவாண்டு
சிந்தேில் ்ரு்வாயே குைத்தூரில் ஐய்ேயனை

்்தவாலும் அ்ர் ்வாழ ்ழிகவாடடும் மணிகண்்டவா
்வாேவார ்வாழத்தி உன்னை ்ணஙகுய்வார்ககு எல்லவாம் 
சசய்்வாய்

த்ல ்வாரம் எடுத்து உநதன சனனைதி ்ருய்வா்ர
தவாேனைக கவாப்வாயே அ்ர் ்வாரம் ஏறப்வாயே

அ்லேவாது எநதன மனைம் அனுதினைம் உன்னைப்வா்ட
அருள சசய்ே ்ரு்வாயே அடி மலர் அருள்வாயே

                           சசய்த ்ி்ழ … 



அ்னை்ருககும் ்ணககம்,

Temple Darshan ்கதி யசனைலுககு 
உஙக்ை அனபு்டன ்ரய்கினய்றவாம்.

இநத யசனைலில் யகவா்ில்கள (Temples), மநதிரஙகள (Mantras), 
்கதி ்வா்டல்கள (Bhakthi Songs), யஜவாதி்டம் (Astrology), 
்ரிகவாரஙகள (Pariharam), ஆனமீக க்தகள (Spiritual Stories) 
ய்வான்ற்ற்்ற ்வார்த்து நீஙகள ்ேன ச்்றலவாம். 

தவாஙகள அ்னை்ரும் இநத ்கதி யசனைலுககு ஆதரவு 
அைிககுமவாறு தவாழ்மயு்டன யகடடுகசகவாளகினய்றவாம்.

இநத Link ்க Copy சசய்ேவும் 

எனை TYPE சசய்ேவும் #templedarshan Channel

அல்லது 

Link - https://www.youtube.com/c/TempleDarshan


