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April & May 2020 

                           ஶ்ரீ அஹ�ாபில ்டம் 42ம் படடம் 
                           இஞ்சிஹ்டு ஶ்ரீ்தழகியசிஙைர 
                           (நிறு்வனர ஶ்ரீந்ருஸிம்�ப்ரியா-தமிழ)
                                  अहोबिले गारुडशैलमध् ेकृपावशात ्कल्पिलतसबनिधानम ्| 
                             लक्ष्मा समाललङ्गितवामभागं लक्ष्मीनृससहंं शरणं प्रपदे् ||

                             श््मी नृससंहबप्रष्मा श््मीमनिसृसहंकरुणोत्थिता |
                             श््मी नृससंहकटाक्णे ज्मीष्मादाचन्द्रतारकम ्||
                             नृससंहपदभक्ाना ंगेहे गेहे सदा वसेत ्| 
                             श््मी नृससंहबप्रष्मा ह्षेा नृससहंबप्रष्मष्मा सह ||

ஶ்ரீ ந்ருஸிம்�னுடடய �ருடையினால் உண்டாயிருக்கும் இந்த 
ஶ்ரீந்ருஸிம்�ப்ரியா பத்ரிட� அந்த ஶ்ரீந்ருஸிம்�னுடடய �டாக்ஷத்தாலும், 
ஸங�ல்பத்தாலும் சந்திரன் நக்ஷத்திரங�ள் உள்்ளவடரயிள் அடவ கபாலகவ 
சிறப்புடன் வாழ� �டவது, நம் ஶ்ரீந்ருஸிம்� பக்தக�ாடி�ளின் க்ரு�ங�ள் 
கதாறும் இந்த ஶ்ரீந்ருஸிம்�ப்ரியா என்னும் பத்ரிட�. ஶ்ரீந்ருஸிம்� 
ப்ரிடயயாகிற ம�ாலக்ஷமியுடன் நித்யமா� வஸிக்�க்�டவது.

                                   ஶ்ரீ அஹ�ாபில ்டம்
                             46ம் படடம் ஶ்ரீ்தழகியசிஙைர அநுகை�ம்

ஶ்ரீ டவஷைவ உலகில் ஸத்ஸம்ப்ரதாயத் ததாண்டிடன 75 வருடங�்ளா� 
இடடவிடாமல் தசய்துவரும் முன்டமயான  ஶ்ரீந்ருஸிம்�ப்ரியா என்னும் 
இப்பத்ரிட�, நம் சிஷயர்�ள் மற்றும் அயிமாநி�ளின் பரிபூர்ை ஒத்துடைப்புடனும், 
உத்ஸா�த்துடனும், உய்யும் உபாயத்டத உடரத்துடரக்கும் வித்வத்வகரண்யர்�ளின் 
உபகதஶத்தினாலும் கமன்கமலும் வ்ளர்ந்த நம் ஶ்ரீ ந்ருஸிம்� பக்தர்�ளின் 
க்ரு�ங�ட்ள அலங�ரிக்� கவண்டுதமன நம் ஆராத்ய கதவடதயான 
ஶ்ரீமாகலாலடனப் ப்ரார்த்திக்கிகறாம்.
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உள்ளே
அருள்தமாழி�ள் 
பஞசாங� ஸஙக்ர�ம்
ஸம்பாத�ரின் குறிப்பு�ள்
ஸுகுை ஸுசீலஸம்வாதம்
விடலரிய அருள் வரதர் அடியகம
பக்தாம்ருதம்
பூரைன் தந்த பூரிப்பு
யமனுக்கு யமன்
�ான�த்தில் தபற்ற �னி விருந்து
மார்க்�ண்கடயரின் சரிதம்
தனிடமயில் இனிடம �ாைலாம்
இந்த மாதம் உங�ள் நிடல

5
8
10
13
20
24
29
31
34
39
42
45

சந்தாதாரர்�ள் இண்தடர்தநட் கபஙகிங மூலமா�கவ
தங�ளின் சந்தாக்�ட்ளச் தசலுத்தலாம்

ஶ்ரீந்ருஸிம்�ப்ரியாவிற்கு சந்தா ததாட�டயப் புதுப்பிக்� விரும்புகவார் �வனத்திற்கு

(1) பைம் �ட்டிய ததாட�, (2) நிலுடவ �ாலம், (3) கததி, (4) தபயர், (5) அனுப்புனர் தபயர், (6) எந்த 
வஙகியின் மூலம் பைம் அனுப்பப்பட்டது, (7) Transaction Ref. No., மற்றும் (8) சந்தா எண், (9) மு�வரி
(10) ததாடலகபசி எண் - ஆகியவற்டறத் ததளிவா�க் குறிப்பிட்டு எழுதும்படி 
க�ட்டுக்த�ாள்கிகறாம். அகந�ம் கபர் கமற்கூறிய விபரங�ட்ள அனுப்பாமல் பைத்டத 
அனுப்பும்படி க�ட்டுக்த�ாள்கிகறாம். SMS மூலம் த�வல்�ட்ள அனுப்பகவண்டாம். அகத கபான்று 
PayTM/Other Wallets கபான்ற வஸதி�ட்ளப் பயன்படுத்தி பைத்டத அனுப்புவடத தவிர்க்�வும். 
புதிதா� சந்தாதரா� கசர விரும்புகவாரும் கமற்கூறிய வசதிடயப் பயன்படுத்திக் த�ாள்்ளலாம். 
அவர்�ள் சந்தா எண்ணுக்குப்  பதில் புதிய உறுப்பினர் என்று எழுதவம். பைம் வந்து கசர்ந்ததற்�ான 
ரசீது உடனடியா� அனுப்பிடவக்�படும். இவவசதிடய �ல்யாை வி்ளம்பரங�ளுக்குப் பயன்படுத்த 
முடியாது. சரியான த�வல் பரிமாற்றம் இருந்தாதலாழிய எங�்ளால் �ைக்கு�ட்ள சரிபார்க்� 
முடியாது என்படத �வனத்தில் த�ாள்்ளவும். ததரிவிக்� கவண்டிய மு�வரி E.mail : snpolr@gmail.com 

Name of the Account : Sri Nrisimha Priya Trust / Name of the Bank : Canara Bank
Name of the Branch : St. Mary’s Road, Chennai - 600018.

Type of A/C : Savings / Account No : 1287 - 101 - 014579 / IFSC Code : CNRB0001287
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ஶ்ரீமதைகியசிங�ரின் அருள்தமாழி�ள்

அச்யுத, அநந்த, க�ாவிந்த 
                      நாம உச்சாரை கபஷஜாத் |
நஶயந்தி ஸ�லா  கரா�ா: 
             ஸத்யம், ஸத்யம் வதாம்ய�ம் ||

[ உலகில் தற்கபாது கநர்ந்துள்்ள த�ாடிய 
அபாயமான த�ாதரானா எனும் பயங�ர வயாதியிலிருந்து நம்டம 
விடுவித்துக் த�ாள்்ள ஶ்ரீமாகலாலடன ப்ரார்த்திக்கிகறாம். இதன் 
தபாருட்டு நமது மாகலாலனுக்கு நிதமும் ஸ�ஸரநாமார்ச்சடன 
தசய்யப்படுகிறது. “அச்யுத, அநந்த க�ாவிந்த” எனும் இந்த 
ச்கலா�த்டத தினந்கதாறும் தபருமாள் சன்னிதியில் பதினாறு முடற 
ஆஸதீ�ர்�ள் அடனவரும் பாராயைம் தசய்யவும். தவகு சீக்கிரம் 
மாகலாலம் க்ருடபயால் உலகில் கரா�பயம் நீஙகும் ]

- ஶ்ரீஶடக�ாபஶ்ரீ:
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அக�ாபிலம் ப்ரஹகமாத்ஸவம்
நாச்சியார் திருக்க�ாலம்

அக�ாபிலம் ப்ரஹகமாத்ஸவம் 
குதிடர நம்பிரானில் ஶ்ரீப்ரஹலாத 
வரதன்.
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அக�ாபிலம் ப்ரஹகமாத்ஸவம்

அக�ாபிலம் ததப்பத்திருவிைா

ப்ரஹகமாத்ஸவம் - அவப்ருத 
ஸநாந ஸமயம்
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பஞ்்ாஙை ஸஙகை�ம்
ஶார்வரி  ௵ டவ�ாசி (வருஷப) மீ உத்தராயைம் வஸந்தருது  

(கம - ஜூன் 2020)

ஶ்ரீ உ.கவ. பைகவரி வில்லிவலம் லக்ஷமீநரசிம்�ாசார்யார் ஸவாமி
ஆராத�ர் ஆஸதான வித்வான் ஶ்ரீமடம் 

 
May  டவ�ாசி

14 1 வியாைன் ஸப்தமி 12-59 ஶரவைம் 11-04 சூன்ய திதி 
விஷணு பதி வருஷப ரவி 28-52

15  2 தவள்ளி அஷடமி 15-30 அவிட்டம் 15-10 சூன்ய திதி 
16 3 சனி நவமி 19-03 தசமி திதி சதயம் 20-16
17 4 ஞாயிறு தசமி 23-22 அதிதி பூரட்டாதி 26-07
18 5 திங�ள்      ஏ�ாதசி திதி 28-14 உத்திரட்டாதி 38-28
19 6 தசவவாய்     த்வாதசி திதி 33-13 கரவதி 38-54
20 7 புதன்        த்ரகயாதசி  திதி 37-52 அஸவிநீ  45-00
21 8 வியாைன்   சதுர்தசி திதி 41-56 பரணி 50-31
22 9 தவள்ளி    அமாவாஸடய திதி 45-01 க்ருத்திட� 55-01 ஸர்வ அமாவாஸடய 
23 10 சனி      சுக்ல ப்ரதடம திதி 47-01 கராஹிணீ  58-30
24 11 ஞாயிறு    த்விதீடய திதி  47-40 ம்ரு�சீர்ஷம்  60-00
25 12 திங�ள்       த்ருதீடய திதி 47-02 ம்ரு�சீர்ஷம் 00-37
26 13 தசவவாய்      சதுர்த்தி திதி 45-14 திருவாதிடர 01-30
27 14 புதன்         பஞசமி திதி 42-15 புனர்வஸு 01-14 புஷயம் 58-36 
28 15 வியாைன்     ஷஷடி திதி  38-22  ஆயில்யம் 57-37  அக்னி நக்ஷத்ர நிவருத்தி 
29 16 தவள்ளி      ஸப்தமி திதி 33-38 ம�ம் 54-32
30 17 சனி        அஷடமி திதி 28-18 பூரம் 50-59
31 18 ஞாயிறு     நவமி திதி 28-34 நவமி-தசமி திதி த்வயம் உத்திரம் 47-04 

ஶ்ரீ லக்ஷமீ ந்ருஸிம்� திவய பாது� கஸவ� ஶ்ரீவண்சடக�ாப ஶ்ரீ 
நாராயை யதீந்த்ர ம�ாகதசி�ன் வார்ஷி� ஆராதனம்

June  2020
1 19 திங�ள்        தசமி திதி 16-33 ஏ�ாதசி திதி �ஸதம் 42-59 
2 20 தசவவாய்      ஏ�ாதசி திதி 10-28 த்வாதசி  திதி சித்ரா 38-55 ஸர்வஏ�ாதசி   
3 21 புதன்  த்வாதசி  திதி  04-27 த்ரகயாதசி திதி 54-21 ஸவாதீ 35-07
4 22 வியாைன்      சதுர்தசி திதி 53-44 விசா�ம் 31-47 ப்ரகதாஷம்  

ஶ்ரீ நம்மாழவார்  திருநக்ஷத்ரம்

5 23 தவள்ளி      தபௌர்ைமி திதி 49-17 அனுஷம் 28-01
6 24 சனி        க்ருஷை ப்ரதடம திதி 45-45 க�ட்டட 27-02
7 25 ஞாயிறு     த்விதீடய திதி 43-15 மூலம் 26-05
8 26 திங�ள்        த்ருதீடய திதி 41-53 பூராடம் 26-13
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9 27 தசவவாய்      சதுர்த்தி திதி 41-47 உத்திராடம் 27-34
10 28 புத          பஞசமி திதி  42-58 ஶரவைம்  30-11 
11 29 வியா     சஷடி திதி  45-20 அவிட்டம் 33-59
12 30 தவள்      ஸப்தமி திதி  48-46 சதயம் 38-50
13 31 சனி        அஷடமி திதி  53-02 பூரட்டாதி 44-34
14 32 ஞாயி    நவமி திதி  57-46 உத்திரட்டாதி 50-48 மிதுன ரவி 53-04

ஸஙைலபம்
1) வருஷப ஸஙக்ரமை தர்ப்பைம்  -  ஶார்வரி  ௵ டவ�ாசி மீ 1ந் கததி  (14.05.2020) 
வியாைக்கிைடம  ஸப்தமி 12-59 (11.12 �ாடல) ச்ரவைம் 11.04 (10.26 �ாடல) 
ப்ராம்�ம் 56-51 பாலவம் 44-15 விஷணுபதி வருஷப ரவி 28.52 ( மாடல  5.34 மணி)

1) ஶார்வரி நாம ஸம்வத்ஸகர 2) உத்தராயகை  3) வஸந்த ருததௌ  4) கமஷ மாகஸ 
/ வருஷப மாகஸ 5)க்ருஷை பகக்ஷ 6) ஸப்தம்யாம் / அஷடம்யாம்  புண்யதிததௌ  
7) குருவாஸர 8) ச்ரவை / ச்ரவிஷடா நக்ஷத்ர யுக்தாயாம் 9) ப்ராம்� கயா� 10) 
பாலவ �ரை ஏவம் குை விசிஷடாயம்  அஸயாம் 11) ஸப்தம் யாம் / அஷடம்யாம் 
புண்யதிததௌ 12) வருஷப ஸஙக்ரமை ஸராத்த தர்ப்பைம் �ரிஷகய 

2) அமாவாஸடய தர்ப்பைம் - ஶார்வரி  ௵ டவ�ாசி மீ 9ந் கததி (22.05.2020) 
தவள்ளிக்கிைடம அமாவாஸடய 45.01 க்ருத்திட� 55-01 கசாபநம் 03-51 சதுஷபாதம்  
13.28 (�ாடல 11.35 மணி ) / நா�வம்  45-01 சர்வ அமாவாஸடய 

1) ஶார்வரி நாம ஸம்வத்ஸகர  2) உத்தராயகை 3) வஸந்த ருததௌ 4)வருஷப மாகஸ 
5)க்ருஷை பகக்ஷ  6) அமாவாஸயாயாம் புண்யதிததௌ 7) ப்ருகு வாஸர 8) கிருத்தி�ா 
நக்ஷத்திர யுக்தாயாம் 9) கசாபந  கயா� 10) சதுஷபாத  /  நா�வ �ாை நவம் குை 
விஸிஷடாயாம் அஸயாம் 11) அமாவாஸயாயாம் புண்யதிததௌ 12) தர்ச ஸராத்த 
பிரதிநிதி தில தர்ப்பைம் �ரிஷகய 

குறிப்பு : - விஷணுபதி புண்ய�ாலம் - 

ஶார்வரி  ௵ டவ�ாசி மாதத்திய ஶ்ரீ மதைகியசிங�ர்�ள் திரு நக்ஷத்ரங�ள் 
7 ம்  பட்டம்   விசா�ம்   டவ�ாசி 22 (04.06.2020) -  வியாைக்கிைடம 
10 ம்    பட்டம்   விசா�ம்   டவ�ாசி 22 (04.06.2020) -  வியாைக்கிைடம
27ம்  பட்டம்  அவிட்டம்  டவ�ாசி 29 (11.06.2020) -  வியாைக்கிைடம
35ம்  பட்டம்   க�ட்டட   டவ�ாசி 24 (06.06.2020) -  சனிக்கிைடம
39ம்  பட்டம்   பரணி   டவ�ாசி 8 (21.05.2020) - வியாைக்கிைடம



10 | SRI NRISIMHAPRIYA - APRIL/MAY 2020

ஸம்பாதகரின்              குறிப்புகள்
योऽन्तःप्रविश्य मम िाचमममा ंप्रसुपा ंसंजीियत्यखिलशक्तिधरतः स्वधाम्ा ।
अनाशं्च हस्तचरणश्रिणत्वगादीन ्प्राणान ्नमो भगिते पुरुषाय तुभ्यम ्।।

ஸரஹ்வ ஜநா: ஸுகிஹநாப்வந்து:-

ஶ ரி ய ப தி ய ா ன  ஸ ர் க வ ஶ வ ர னி ன் 
அபரிமிதமான லீலாவிகனாதங�ளின் 
பரிவா�மா� நமது ப்ரியா தற்கபாது 
முதன்முதலா� Digital Form ஆ� 
தவளிவருகிறது. உல�ப்கபார் நடடதபற்ற 
சமயங�ளிலும், �ாகிதப்பஞசம் ஏற்பட்ட 
�ாலங�ளிலும் இரண்டிரண்டு மாதங�்ளா� 
தவளிவந்துள்்ளது நமது ப்ரியா. தற்கபாதுள்்ள 
Modern Technologyயின்படி Digital Form இதுகவ 
முதன்முடறயாகும்.
 
நமது நாட்டில் நிலவும் அஸாதாரை 
சூழநிடலயால் அரசாங�ம் Lockdown 
அறிவித்தது. அதன் �ாரைத்தால் சித்திடர மாத 
இதடை உரியகநரத்தில் வைங� முடியவில்டல. 
நிர்வா�த்தின் மூலமா� பலமுயற்சி�ள் 
எடுக்�ப்பட்டும், ப�வத் சங�ல்பத்தினால் 
ட�கூடவில்டல. இருப்பினும் தற்கபாது 
சித்திடர, டவ�ாசி இரண்டு மாதங�ளுக்கு 
ஒகர இதைா� தவளிவருகிறது.

அச்சடித்த புத்த�ம் கபான்று பக்�ங�ளின் 
நிர்ையம் e-book எனும் இதற்கு 
இ ல் ட ல ய ா யி னு ம் ,  வ ா ச � ர் � ளி ன் 
படிக்கும் தசௌ�ர்யம் �ருதி பக்�ங�ட்ள 
அதி�ரிக்�வில்டல. கபான், �ம்ப்யூட்டர், 
ஐகபட் மூலமா� புத்த�ம் படிக்கும் வைக்�ம் 
இன்னமும் நமது கதசத்தில் முழுவதுமா� 
பயன்பாட்டில் இல்டல. 

தபரும்பாலானவர்�ள் புத்த�மா� 
வாசிப்படதகய விரும்புவர். ஆதலால் 
எல்லாவித தசௌ�ர்யங�ட்ளயும் உத்கதசித்கத 
ஶார்வரி சித்திடர/  டவ�ாசி ஒகர இதைா� 
தவளிவருகின்றது. வாச�ர்�ள் ச்ரமத்திற்கு 
க்ஷமித்தரு்ள ப்ரார்த்திக்கிகறாம்.

ஶ்ரீமதைகியசிங�ரின் தமிழபுத்தாண்டு 
அநுக்ர�பாஷைத்டத நம்ப்ரியா மு�நூல் 
பக்�த்தில் தவளியிட்டடதப் பலரும் மகிழந்து 
த�ாண்டாடினர். “ப்ரியா வரவில்டல 
என்றாலும் அைகியசிங�ரின் அநுக்ர�பாஷைம் 
நன்னாளில் நமக்கு ப்ராப்தமானது” என 
அதுவும் அவனது இன்னருக்ள என 
ததரிவித்தனர்.

ஏறத்தாை ஐம்பது நாட்�ளுக்கு கமலா� 
மக்�ள் வீட்டுக்குள்க்ளகய முடஙகிக்கிடக்ட� 
என்பதா� வாழக்ட� முழுவதும் மாறிவிட்டது. 
“த�ாதரானா” எனும் டவரஸ ததாற்றினால் 
உலகில் பாதிப்படடயாத நாடு�க்ள 
இல்டலதயனலாம். நமது அரசாங�மும், 
அதன் துடற�ளும் எத்தடனகயா வழி�ளில் 
மக்�ட்ளக் �ாப்பாற்ற பாடுபட்டு வருகின்றனர். 
ஆனால் புற்றீசல் கபால ததாற்று கவ�மா�ப் 
பரவிவருவது மி�வும் கவதடனயளிக்கிறது. 

உல�நாடு�ள் தபாரு்ளாதார சிக்�லில் 
சிக்கித்தவிக்கின்றன. தபரும் வல்லரசு�ளும் 
கூட தசயலற்றடவயா�த்தான் உள்்ளன. 
இப்கபாதுள்்ள �ால �ட்டத்டத “யு�சந்தி” 
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என்பர் தபரிகயார். அதாவது த்வாபரயு�ம் 
முடியும், �லியு�த்தின் ததாடக்�முமா� 
உள்்ள �ால�ட்டத்திற்கு யு�சந்தி என்பது 
தபயர். இதில் பல தர்ம ஸூக்ஷமங�ள் 
அடஙகியுள்்ளன. தபரிகயார்�ளிடத்கத 
அறிந்திடு�.

இதுகபான்ற �ாலத்தில் விட்ளயும் 
த�ாடுடம�ட்ள இதி�ாஸ புராைங�ள் 
நன்கு விஸதாரமா� வர்ணிக்கின்றன. 
அதற்�ா� �ாலத்தின் மீது மட்டும் பழிடய 
சுமத்திவிட்டு நாம் வா்ளா இருத்தல் கூடாது. 
கூடியவடரயில் தர்மானுஷடானங�ட்ள 
விடாது தசய்து வருவதற்கு முயற்சிக்� 
கவண்டும். ப�வத் பக்திடய கமன்கமலும் 
வ்ளர்த்துக் த�ாள்்ளகவண்டும். நமது 
சந்ததி�ளுக்கு பாரம்பர்யத்தின் தபருடம�ட்ள 
நன்கு தசால்லித்தர கவண்டும். 

ஊடரஙகு அறிவிக்�ப்பட்ட நாளிலிருந்து 
அலுவல�ம் தசல்லமுடியாத பல 
தலௌகி�ர்�ளும் ஸந்த்யாவந்தனம், ப�வத் 
ஆராதனம் முதலிய நற்�ருமங�ட்ள மறுபடியும் 
ததாடஙகியுள்்ளனர் என்பது நமக்கு மி�மி� 
மகிழச்சியளிக்கும் தசய்தியா�த் கதான்றுகிறது. 
“த�ட்டதிலும் ஒரு நன்டம” என்பதா� 
சில, பல அதஸௌ�ர்யங�ள் ஊரடஙகில் 
உண்டானாலும் தர்மானுஷடானத்தில் 
ஊற்றம் அதி�ரித்துள்்ளது வரகவற்�த்தக்�து. 
ஊரடஙகு விலக்கிக் த�ாள்்ளப்பட்டாலும் 
“உள்்ளடஙகும்” -  ஆத்ம சுத்திடயத்தரும் 
இக்�ருமங�ள் ததாடரகவண்டும்.

மி�வும் இக்�ட்டான சூழநிடல இதனில், 
நம் ஶ்ரீமதைகியசிங�ராம் ஆசார்யன் 
வழி�ாட்டியுள்்ளபடி “அச்யுதானந்த க�ாவிந்த” 
திருநாமத்டத ததாடர்ந்து ஜபம் தசய்து, 
தபரும் ஆபத்திலிருந்து விடுபடுகவாமா�. 

வைக்�மா� இடம்தபறும் சில வயாஸங�ள் 
இடம் தபறாடமக்கு வாச�ர்�ள் தபாறுத்தரு்ள 
கவண்டுகிகறாம்.

ைஙகையின் ஹ்ன்க்:- 

“ � ங ட � , � ங ட � ” எ னு ம் 
நாமஸஙகீர்தனத்தினாகலகய நமது பாவங�ள் 
ததாடலயும் எனில் அந்நீரில் தீர்தாமடுவதும், 
அடதப்பருகுவதும் கமன்டமயளித்திடும் 
என்படதப் கபசவும் கவண்டுகமா?  
“ஔஷதம் ஜாஹநவீகதாயம்” என்று 
ப்ரமாைங�ள் �ஙட�யின் தீர்தத்டதகய 
மருந்தா�க் கூறுகின்றனர். இறக்கும் 
தருவாயிலிருப்பவனுக்கு வாயில் சிறிது 
�ஙட�நீடர ஊற்றுவதும், அல்லது இறந்த 
உடடல �ஙட� நீரில் நீராட்டுவதும் 
இந்துக்�ளின் புனிதச் சடங�ாகிறது.

 தற்கபாது த�ாதரானா டவரசுக்�ான 
மருந்திடனக் �ண்டுபிடிக்� �ஙட�நீடர 
பயன்படுத்தலாமா? எனும் கயாசடனயில் 
ஆராய்ச்சியா்ளர்�ள் தசய்துவருவதா�த் 
ததரிகிறது. இது சுலபமாகுமா? இல்டலயா? 
என்படததயல்லாம் அப்புறம் பார்�லாம். 
�ஙட� நீர் மருத்துவகுைம் மிக்�து என்படத 
ஆராய்சியா்ளர்�ளும் ஒப்புக்த�ாண்டுள்்ளனர் 
என்பகத தபருடம தரக்கூடியதன்கறா. கமலும் 
ஊரடஙகு �ாலத்தில் ஆடல, சாயக்�ழிவு�ள், 
மனிதர்�ளின் �ழிவு�ள் முதலியன 
�லக்�ாததினால் �ஙட�, யமுடன, �ாவிரி 
முதலான ஆறு�ளும், நீர் நிடல�ள் மாசில்லாத 
சுத்த ததளிந்த தீர்த்தமாகியுள்்ளடதயும் 
நாம் பார்க்கிகறாம். இதடன நல்லததாரு 
வாய்ப்பா�க் �ருதிக்த�ாண்டு நீர்நிடல�ள் 
மீண்டும் மாசுபடுவடத முழுவதும் 
தடுக்�கவண்டும். தூய்டமயான �ங�ாகதவி 
நமது துயர்துடடக்� கவண்டுகிகறாம்.
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குகைதீரத்த ஹைாவில விழாகைள்:- 

பஙகுனி உத்திரம் ததாடஙகி, ஆழவார், 
ஆசார்யர் சாற்றுமடற, ஶ்ரீராமநவமி, 
ப்ரஹகமாத்ஸவம் என ததாடர்ச்சியா� 
பல உத்ஸவங�ள் ஊரடஙகு �ாலத்தில் 
�ட்ளயிைந்தன. பஙகுனி ததாடஙகி, பின்னர் 
சித்திடர, டவ�ாசி, வஸந்தருதுவில் தான் 
தபாதுவா� அடனத்து திருக்க�ாயில்�ளிலும் 
விகசஷ உற்சவங�ள் நடடதபறுவது 
வைக்�ம். இந்த ஶார்வரி வருடத்தில் அது 
ஸாத்யமில்லாமல் கபானது. 
 
மக்�ளின் நலனுக்�ா�கவ அரசாங�ம் 
தபாதுமக்�ளுக்கு க�ாவில் தரிசனம் இல்டல 
என்றறிவித்தாலும் நம் மனது ஏக்�முற்றுத்தான் 
இருக்கிறது. இந்நிடலயில் தபருமாளுக்கு 
நடடதபறும் திருவாராதனாதி�ளில் ஒன்றும் 
குடறவில்டல என்பது மி�, மி� ஆறுதலான 
தசய்தி. திருமடல முதலிய கக்ஷத்ரங�ளில் 
மட்டுகம கசவிக்� முடிந்த கநரடல 
உற்சவங�ட்ள தற்கபாது சமூ� ஊட�ங�ள் 
வாயிலா� பல திருக்க�ாயில்�ட்ளக் �ண்டு 
பக்தர்�ாள் பரவசம் அடடந்தனர்.

ஶ்ரீ த ப ரு ம் பு தூ ர் ,  க ம ல் க � ா ட் ட ட 
ஶ்ரீபாஷய�ாரர் உற்சவம், வானமாமடல 
ப்ரஹகமாத்ஸவம், மீனாட்சி சுந்தரர் 
�ல்யாைம், அை�ர் ஆற்றிலிறஙகும் டவபவம் 
(ஆலயத்தினுள்க்ளகய) என அடனத்து 
கநரடலயில் பார்த்தகபாது சற்கறமனம் 
ஆறுதலடடந்தது.
குறிப்பா� நம் ஶ்ரீ ஸன்னிதி ஆதினமிராடசச் 
கசர்ந்த அக�ாபிலகஷத்ர ந்ருஸிம்� 
ஜயந்தி, திருவுள்ளூர் வீரரா�வன் டசத்ர 
ப்ரஹகமாத்ஸவம் அத்யற்புதமாய் 
நடடதபற்றது. ரா�வனின் டவபவத்திற்கு 
ஒரு குடறயுமின்றியும், சட்டதிட்டங�ளுக்கு 

உட்பட்டும் கதவஸதான அடனத்து 
ட � ங � ர் ய ப ர ர் � ளு ம்  ட ச த் ர 
ப்ரஹகமாத்ஸவத்டத நடத்திய விதம் 
அருடமயிலும் அருடம. ப்ரியா சார்பில் 
அடனவர்க்கும் பாராட்டுதல்�ட்ளத் 
ததறிவித்துக் த�ாள்கிகறாம். விஷவயாதி 
பயம் நீஙகி ஓடிச்தசன்று தபருமான்�ட்ள 
கசவித்திட அருள்புரிய கவண்டி டவத்ய 
வீரரா�வடன கவண்டுகிகறாம்.

ஶ்ரீ கயா� ந்ருஸிம்�ர்
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ஸுகுணன்:- 
ஸுசீலா உன்டனப் பார்த்து ஒரு 
வருஷமாயிற்று கக்ஷமந்தாகன? முன்பு 
சந்திக்� கநர்ந்த  கபாது ஊர்த்வ- புண்ட்ரதாரை 
(திருமண் இடுதல்) த்டதப் பற்றி 
ததளிவாய் எடுத்துடரத்தாய். இப்தபாழுது 
ஒரு ஸந்கத�ம். உன்டனக் க�ட்டு     
இவவிஷயத்தில்  ததளிடவ யடடய 
விரும்புகிகறன்.  நீ   தபரிகயார்�ளிடம் 
ஸதா ஸ�வாஸம்  தசய்யும் பாக்யசாலி  
அல்லவா?

ஸுசீலன்:- 
ஸுகுைா! உன்டன ஸந்திப்பதில் எனக்கு 
மி�வும் ஸந்கதாஷம். உன்டனப் கபான்ற 
ஆப்தர்�ளின் ப்ரீதியினாலும், ஸதாசார்ய 
�டாஷத்தினாலும் கக்ஷமத்திற்கு ஒன்றும்  

குடறயில்டல. உன் ஸந்கத�த்டதக் க�ள்.
ததரிந்தவடரயில் பதிலுடரக்கிகறன்.

ஸுகுணன்:--
ஸக�! கதவாலாயங�ளில் கதவடதக்கு 
நிகவதன ம் தசய்த அந்நம் 
முதலியடவ�ட்ள க�ாஷடியில் விநிகயா�ம் 
தசய்வடதயும், அடதப் தபரிகயார்�ள் வாஙகி 
சாப்பிடுவடதயும் �ாண்கிகறாம். 

சில ஆலயங�ளில் (சிவாலயம் 
முதலியடவ�ளில்) அடவ�ட்ள 
உபகயாகிப்பதில்டல. இவற்றுள் எது 
ஸரியானது? இதற்கு ஏதாவது சாஸதிரத்தில் 
விதிதான் உண்டா?

ஸ மி ரு தி � ளி ல் – “ நி ர் ம ா ல் ய ஞ ச 
நிகவத்யஞச  புக்த்வா சாந்த்ராயைம்  
சகரத்” கதவடத�ளுக்கு நீகவதநம் தசய்த 
(நிர்மால்ய) டத சாப்பிட்டால் சாந்த-ராயைம் 
என்கிற வரத அநுஷடாநத்டத அதற்கு 
பிராயச்சித்தமா� விதித்திருக்கிறபடியால், 
“கதவாந்ந கபாஜநம் கூடாது” என்றல்லவா 
ஏற்படுகிறது! மனுவும், ‘அநுபாக்ருத 
மாம்ஸஞச கதவாந்நாநி� வீம்ஷிச’ என்று 
கதவாந்நத்டத சாப்பிடக்கூடாது என்று 
கூறியிருக்கிறாகர, இவவிஷயத்தில்  தத்வ-
த்டத வி்ளக்�கவணும். 

நம் முன்கனார்�ள் இவவிஷயமா� ஏதாவது 
விசாரம் தசய்திருக்கிறார்�்ளா?

ஸுசீலன்’-
ஸுகுைா! “ஶ்ரீ ஆ்ளவந்தார்” என்று 

ஸுகுணஸுசீலஸம்வாதம
க்வகுண்ட்வாஸி ்�ா்ஹ�ாபாத்யாய ஶ்ரீ உ.ஹ்வ. ஹ்லபாகைம் ஸ்வாமி
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ப்ரஸித்திதபற்ற “யாமுனாசார்யர்”  
ஆ�ம ப்ராமாண்யம்  என்கிற க்ரந்தத்தில் 
இடதப்பற்றி  அருளிச்  தசய்திருக்கிறார்.
அடத  அநுஸரித்கத ஶ்ரீமந்நி�-
மாந்தம�ாகதசி�ன் ஸச்சரித்ரரடக்ஷயில் 
இவவிஷயத்தில் சாஸதிரங�ட்ளக் த�ாண்டு 
விரிவா� ஆராய்ந்து நிர்ையம் தசய்துள்்ளார்.

ஸுகுணன்:-
மித்ர!தூப்புல்வள்்ளல் நிர்ையித்துள்்ளதின் 
ஸாரத்டத நான் அறிய ஆவலாய் இருக்கிகறன். 
கூறகவண்டும்.

ஸுசீலன் :- 
ஸுகுைா! மக�ாபநிஷத்தில் ‘விஷணுநா 
அத்தம் அச்சுந்தி....... தஸமாத் வித்வாம்கஸா 
விஷணுபஹருதம் பக்ஷகயயு: (ப�வான் 
அமுது தசய்தடத உட்த�ாள்்ள கவண்டும் 
என்று விதித்திருக்கிறபடியால் இதற்கு 
விருத்தமா� ஸமிருதி�ள் தசால்ல முடியாது) 
“ச்ருதிக்கு விருத்தமாய் தசான்னால் 
ஸம்ருதி�ள் ப்ரமாைங�்ளன்று” என்று  
மீமாம்டஸயில் நிர்ையிக்�ப்பட்டிருக்கிறது.

ஆட�யால் ப�வாடனத் தவிர மற்ற 
கதவடத�ளுக்கு நிகவத�ம் தசய்யப்பட்டடத 

ஸவீ�ரிப்படதகய முற்கூறிய “நிர்மால்யஞச 
நிகவத்யஞச” என்கிற வசநம் தடுக்கிறது 
என்று த�ாள்்ள கவணும். 

கமலும், ப்ராம்�புராைத்தில் “விஷகைார் 
நிகவதிதம் சுத்தம் முநிபிர்கபாஜயமுச்யகத”, 
“அந்யகவத்யந்து நிர்மால்யம் புக்த்வா 
சாந்த்ராயைம் சகரத்”  என்றுள்்ளது.  

இவவிஷயம்  விஷணுவுக்கு நிகவதனம் 
தசய்தது சுத்தமாட�யால் சாப்பிடத் 
தகுந்தது.மற்றகத நிர்மால்ய தமன்றும்  
அதற்கு ப்ராயச்சித்தமும், ஸபஷடமா�க் 
�ாட்டப்பட்டிருக்கிறது. 

அதுமாத்திரமா!  ப�வானுக்கு நிகவதனம் 
தசய்தடத ‘நிர்மால்ய’ சப்தத்தினாலும் 
குறிப்பிடக் கூடாது’ என்று கூட ஈச்வர 
ஸம்ஹிடதயில் கூறப்பட்டிருக்கிறது.

ஸுதணன்:- 
மித்ரமகை! நீ உடரப்பது சரிதான். ஆனால் 
கதவாந்தங�ட்ள உட்த�ாள்்ளக்கூடாது 
என்கிற மனுஸமிருதி வசநத்தின் �தி என்ன?

ஸுசீலன் .--
ஸுகுைா! ப�வானுக்கு நிகவதநம் 
தசய்வதற்�ா�ச் தசய்யப்பட்ட அந்நத்திற்கு  
“கதவாந்தம்”என்று தபயர் என்றும் அடத 
சாப்பிடக்கூடாது’ என்றும் ஶ்ரீ தபௌஷ�ர 
ஸம்ஹிடதயில் தசால்லியிருக்கிறபடியால், 
அடதகயதான் ‘சாப்பிடக்கூடாது’ 
என்று மனுவும் நிகஷதித்திருக்கிறாகர 
தயாழிய நிகவதனம் தசய்த பிறகுகூட 
சாப்பிடக்கூடாது என்று தசால்லவில்டல 
என்று �தி�ல்பிப்பதுதான் உசிதம்.

மனுஸம்ருதி,பாஞசராத்ரத்டத மூலமா�க்  
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த�ாண்டது என்று ம�ாபாரதத்திகலகய 
தசால்லியிருக்கிறபடியால் மூலமான 
பாஞசராத்ர ஸம்ஹிடத�ளுக்கு விருத்தமா� 
மனு தசால்வதற்கு ந்யாயமில்டல.

ஈச்வர  ஸம்ஹிடதயில் ‘விஷணுவுக்கு 
நிகவத�ம் தசய்த அந்நத்டத புஜித்தால் 
பாவங�ட்ள எல்லாம் கபாக்கும்’ 
என்றும் தபஸஸுக்�்ளாலு மடடய 
முடியாத புண்யத்டதத் தருவதா�வும் 
கஸாமபா�த்டதக் �ாட்டிலும் பரிசுத்திடயச் 
தசய்யக்கூடியது என்றும், மற்றடவ�ட்ள 
உபகயாகிப்பது பாபக�துதவன்றும் 
தசால்லப்பட்டிருக்கிறது.

கமலும், ப�வானுக்கு நிகவதனம் தசய்தடத 
‘ப�வத் ப்ரஸாதம் என்று ப�ுமானமா�ச் 
தசால்ல கவணுதமன்றும்,க�வலம் 
அந்நம் முதலிய சப்தங�்ளால் தசால்வது  
‘நிர்மால்யம்’ என்கிற எண்ைத்தினால் 
தூஷிப்பதும் நர�த்திற்குக் �ாரைதமன்றும் 
அறிவிக்�ப் பட்டிருக்கிறது.

ப�வானுக்கு நிகவதனம் தசய்யப்படாதடத 
புஜிப்பகத சாஸதிரத்தில் தடுக்�ப்படுகிறது 
“நாநிகவத்ய �கர: கிஞசித் ஸமச்நீயாச்ச 
பாவநம்’ என்று, கசஷபுக்திம் ப்ரசம்ஸந்தி 
முநய: தத்வதர்சிந:’ என்று ம�ர்ஷி�ளும் 
ப�வச்கசஷத்டத சாப்பிடுவடத 
ச்லாகிப்பதா�வும் ‘விஷணுதத்வம்’ என்கிற 
க்ரந்தத்தில் கூறப்பட்டிருக்கிறது.

ஸுகுணன்:-
மித்ர! கபாஜநத்தின மத்தியில் முன் 
ப�வானுக்கு நிகவதநம் தசய்யப்படாத   
தயிர்,பால் முதலிய வஸதுக்�ள் திடீதரன்று 
வந்தால் என்ன தசய்கிறது? அடத 
உட்த�ாள்்ளலாமா?

ஸுசீலன்:- 
அடத மனத்தினால் ப�வானுக்கு நிகவதனம் 
தசய்கத பிறகு உட்த�ாள்்ள கவணும் 
என்று ஈச்வர ஸம்ஹிடத முதலியடவ 
உபகதசிக்கின்றன.

ஸுகுணன்: 
ஸுசீலா! கசஷபுக்திம்’ என்கிற விடத்தில் 
கசஷ சப்தம் நிகவதனம் தசய்தடதக்  
�ாட்டிலும்  ‘மிகுந்த’ அதாவது, பா� 
பாத்திரத்தில் உள்்ள நிகவதநம் தசய்யப்படாத 
பா�த்டதச் தசால்கிறது என்றும் 
தசால்லலாமல்லவா! ஆட�யால் இது எப்படி 
ப்ரமாைமா� ஆகும்.

ஸு சீலன்:-- 
ப�வானுக்கு   நிகவதநம் தசய்த 
அந்நத்தாகலகய அநு யா�ம் முதகய-
டவ�ட்ளச் தசய்யகவணுதமன்று 
‘ஹருதித்யாயந் �ரிம் தஸடம 
நிகவத்யாந்நம்   ஸமாஹித: |    ப்ராைாய  
கசத்யபாநாய வயாநாய ச தத: பரம் | 
உதாநாய ஸமாநாய ஸவாக�தி ஜு�ுயாத் 
க்ரமாத்’ என்கிற வசனங�ள் ஸபஷடமா� 
வி தி த் தி ரு ப் ப த ா லு ம் , நி க ஷ த ம் 
த ச ய் தி ரு ப் ப து  ரு த் ர ா தி � ளு க் கு 
நிகவதநம் தசய்த விஷயத்திகலகய 
என்று பரி�ாரம் ப்ரமாைத்துடன் 
தசய்யப்பட்டபடியாலும் கசஷசப்தம்: 
ப�வானுக்கு நிகவதநம் தசய்யப்பட்டவற்டற 
தசால்வதா�த்தான் நிச்சயிக்�கவண்டும்.

ஸுகுணன்: - 
ஸக�! ஒரு விஷயம் க�ட்கிகறன். 
க�ாபித்துக்த�ாள்்ளாமல் பதில் கூறுவாயா?

ஸுசீலன்:-- 
த�ாஞசம்கூட சஙட�யில்லாமல் 
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க�ள். தசால்கிகறன். இவவிஷயத்தில் 
க�ாபித்துக்த�ாள்்ள என்ன இடமிருக்கிறது.

ஸுகுணன்:-
ஸுசீலா, நிகவதநம் தசய்வது என்படத 
பாவடன மாத்ரமா�கவ தசய்கிகறாம்.  
இதனால் அதில் ப�வான் ஏதாவது ஒரு 
அம்சத்டதயாவது உட்த�ாள்கிறாரா? 
ப�வானுக்கு முன்னதா� டவத்த ப்ரஸாதம் 
த�ாஞசமும் குடறயாமல் இருப்படத 
�ண்கூடா�க் �ாண்கிகறாமல்லவா? 
இப்படி ப�வான் உட்த�ாள்்ளாமலிருக்கும் 
கபாது ‘ உட் த�ாண்டதின் மிகுதி’  என்கிற 
அர்த்தத்டதச் தசால்லுகிற கசஷ சப்தம் 
எப்படி இஙகு தபாருந்தும்?

ஸுசீலன் :-- 
ஸுகுைா! நீ க�ட்கும் விஷயம் ப்ரத்யக்ஷத்தில் 
பார்த்தால் ஸரிதான். ஆனால், ப�வானுக்கு 
நிகவதநம் தசய்யும் படி விதிக்கும் 
பாஞசராத்ரவசநங�க்ள நிகவத்யத்தில் 
ஸூக்ஷமமான அம்சத்டத ப�வான் 

ஸவீ�ரிக்கிறார்’என்று அறிவித்திருப்பதால், 
அதினுடடய  மிகுதிடய கசஷசப்தம் 
தசய்வது மி�வும் தபாருத்தகம.

ஸகதாத்ரரத்னத்தில் ஶ்ரீ ஆ்ளவந்தார் 
“த்வதீயபுக்கதாஜஜித கசஷகபாஜிநா“என்று 
விஷவக்கஸனடர  ப�வான் உட்த�ாண்டு 
விடப்பட்ட கசஷத்டத சாப்பிடுபவரா�க் 
குறிப்பிடுவடதயும் இவவிடத்தில் �வ-
னிக்�கவண்டும்.

ஸுகுணன்:--
ஸக�! ப்ரமாைங�ள் இப்படி 
விதித்திருந்தகபாதிலும் இதற்கு சிஷடர்�ளின் 
அநுஷடானம் உண்டா?

ஸுசீலன்:-
ஸுகுைா!  ஶ்ரீமத் ராமாயைத்தில்

�கத புகராஹிகத ராம: ஸநாத்வா நியத    
                                                             மாநஸ: |
ஸ�பத்ந்யா    விசாலாக்ஷயா 
                                        நாராயைமுபா�மத் ||

ப்ரக்ருஹய  சிரஸாபாத்ரம் �விதஷா 
                                                       விதிவத்தத: | 
ம�கத டதவதாயாஜயம் ஜூ�ாவ 
                                            ஜவலிகத அநதல ||

கசஷஞச�விஷ: தஸயப்ராச்யா 
                                              சாத்மகநாஹிதம் | 
த்யாயந்   நாராயைம் கதவம் 
                     ஸவாஸதீர்கை குசஸம்ஸதகர ||

வாக்யதஸஸ� டவகதஹீயா    
                                           பூத்வா நியதமா நஸ | 
ஶ்ரீமத்யாயததநவிஷகைா: 
                                        சிச்கய நரவராத்மஜ:||

           ஶ்ரீ உ.ஹ்வ. ஹ்லபாகைம்         
               நைசிம்்ா்ாரயார 
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என்று  ஶ்ரீராமபிரான் பட்டாபிகஷ�த்திற்�ா� 
முன் தினத்தில் ஶ்ரீமந் நாராயைனான 
ஶ்ரீரங�நாதடன முடறப்படி ஆரா-
தித்து  நி க வ த ந ம்  த ச ய் ய ப் ப ட் ட 
அந்நத்டத அமுது தசய்து ஸீடதப் 
பிராட்டியுடன் வரதமநுஷடித்ததா�ச் 
தசால்லப்பட்டிருக்கிறது.

இப்படிகய  ம�ாபாரதத்தில்   உபரிசரவஸு 
முதலியவர்�ளும் ப�வாடன ஆராதித்து 
கசஷகபாஜநம் தசய்ததா�க் �ாண்கிறது. 
இடதக்�ாட்டிலும் கவறு சிஷடாநுஷடாநம் 
என்ன கவண்டும்?

ஸுகுணன்:- 
மித்ர! டவச்வகதவம்  தசய்து கசஷத்-
டதயல்லவா ப்ராஹமைர்�ள் சாப்பி-
டகவணும். டவச்வகதவகமா இதர 
கதவடத�ட்ளக் குறித்து  தசய்வதான-
படியால் ப�வானுக்கு நிகவதநம் தசய்த  
அந்நத்டதக்த�ாண்டு டவச்வகதவத்டதச் 
தசய்வது உசிதமாகுமா?

மற்ற கதவடத�ட்ள ப�வானுக்கு 
புத்ரர்�்ளா�வும் சிஷயர்�்ளா�வும் 
சாஸத்ரம் தசால்லியிருக்கிறபடியால் 
பிதாவின் உச்சிஷடத்டத (எச்சிடல) புத்ரன் 
சாப்பிடுவதும், குருவின் உச்சிஷடத்டத 
சிஷயன் சாப்பிடுவதும் சாஸத்ர ஸம்-
மதமாட�யால் ப�வானுடடய கசஷத்தினால் 
மற்ற கதவடத�ட்ள ஆராதிப்பது 
நியாயதமனில்: ப�வத்கசஷத்டத புஜிப்பது 
அவர்�ளுக்கு சாஸத்ர ஸம்மதமாயினும்,நாம் 
ப�வானுடடய உச்சிஷடத்டத மற்ற 
கதவடத�ளுக்கு இடுவது த�ாதல்லவா?

கலா�த்தில் புத்ரசிஷயாதி�ட்ள ஆரா-
திப்பவர்�ள்வ பிதா குரு முதலிய-

வர்�ட்ள நியகமன ஆராதித்து அவர்�ள் 
உடடய உச்சிஷடத்தால் புத்ராதி�ட்ள 
ஆராதிப்பதில்டலகய? ஆட�யால்  ப�வா-
னுக்கு நிகவதனம் தசய்த கசஷத்திற்கு 
டவச்வகதவத்தில் உபகயா�மில்டல 
யாதலால் அதின்  கசஷமில்லாதடத எப்படி 
புஜிப்பது உசிதமாகும்?

ஸுசீலன்:-- 
ஸுகுைா!   பாத்மம் முதலியடவ�ளில்  
‘விஷகைார் நிகவதிதாந்கநந யஷடவயம் 
கதவதாந்தரம்| பித்ருப்யச்சாபிதத்கதயம் 
தச்சாநந்த்யாய�ல்பகத’ என்று ப�வத்-
கசஷத்டதக் த�ாண்கட மற்ற கதவடத�ட்ள 
ஆராதிப்படதயும் அதினாகலகய 
அந்த  கதவடத�ளுக்கு த்ருப்திடயயும் 
விதித்திருப்பதால் டவச்வகதவகசஷமும் 
ப�வத்கசஷகமயாதலால் ஒருவித 
கதாஷமுமில்டல.

இதனாலும்   ப�வானுக்கு நிகவதநம் 
தசய்யப்படாதடத புஜிக்�க்கூடாது   
என்கிற நிகஷதத்தினாலும், ப்ராைா�ுதியும் 
ப�வானுக்கு நிகவதநம் தசய்ததினாகலகய 
என்பது ஸித்திக்கிறது.  

இவவர்த்தம் “ஹருதித்யாயந்” என்கிற   
ம�ாபாரத வசநத்தினால் ஸபஷடமா�வும் 
தசால்லப்பட்டிருக்கிறது.

ஹருதயத்தில் (அந்தர்யாமியாய்) இருக்கிற 
ப�வான் அமுது தசய்வதா� நிடனத்து 
நிகவதநம் தசய்யப்பட்டடத சாப்பிடுவதும் 
எப்படி  அந்த  ப�வானுக்கு  ஆராதனமா�  
ஆகிறகதா! அப்படிகய தவளியில் நிகவதநம் 
தசய்தடத  ப்ராைாதி�ட்ள சரீரமா�க்  
த�ாண்டு பரமாத்மா அமுது தசய்வதா� 
அநுஸந்தித்துக்த�ாண்டு   ப்ராைா�ுதி  
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தசய்வதும்  ப�வானுக்கு  ஆராதனம்தான்.
 
இவவிஷயம் ஶ்ரீ பாஷயத்தில் மூன்று 
உல�த்டத சரீரமா�க்த�ாண்ட டவச்வாநரன்’ 
என்று தபயர்தபற்ற  ப ர ம ா த் ம ா த ா ன் 
ப்ரைாதிக்கு  ஆதாரமா� உபாஸ� 
சரீரத்திலிருப்பதா� அநுஸந்தானம் 
தசய்யகவண்டும்’ என்று நிர்ையிக்�ப் 
பட்டுள்்ளது.
  
ஆட�யால்  எல்லா டவதி�ர்�ளும்,  
ப�வானுக்கு நிகவதனம் தசய்யப்பட்டு 
பரிசுத்தமான அந்நத்டதக்த�ாண்கட, 
டவச்வகதவத்டதயும் ப்ராைாக்நி 
க�ாத்ரத்டதயும் தசய்து டவச்வாநர-
மூர்த்தியான ப�வாடன யாராதிப்பதாகிற 
அநுயா�த்டத தினந்கதாறும் அநுஷடிக்� 
கவண்டும்’ என்பது இதனால் ஸித்தம்.

ஸுகுணன்:- 

ஸுசீலா! இப்படி ஸூக்ஷமமான 
சாஸத்ரார்த்தங�ள்  எளிய க்ரந்தங�ள் 
மூலமாய்த் ததளிவா� உபகதசித்த  
ஶ்ரீமந்நி�மாந்த ம�ாகதசி�ருக்கு நாம் 
என்ன ட�ம்மாறு தசய்ய முடியும்?

ஸுசீலன்:-

ஸுகுைா! ஆம் மாயனும் �ாைகில்லான்! 
இப்படிப்பட்ட   தூப்புல்      வள்்ளடலயும் 
அம்ம�ான்  �ாட்டிய வழிடயப்பின்பற்றி, 
என்றும் இந்த டவதி� தர்மம் 
விச்கசதமின்றி நடக்கும்படி மக�ாப�ாரம் 
தசய்தருளின ஶ்ரீமதாதிவண் சடக�ாப 
ய தீ ந் த் ர  ம � ா க த சி � னி ட மு ம் 
க்ருதஜஞர்�்ளாயிருப்பது நம்முடடய 
ஸவரூபப்ராப்தம்.கமலும்,

அஹ�ாபிலத்தில 
்ந்த்ைாலய ்டாதிபதி ஶ்ரீ்த் 
அழகியசிஙைருடன்

திரு்கல ஶ்ரீநி்வாஸனின் படடு 
்வஸத்ைஙைள் ஶ்ரீப்ைஹலாத 
்வைதனுககு

க�தைாபாத் ஶ்ரீஅஹ�ாபில்டம் 
ஹ்ரத்தி உத்ஸ்வம்
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்மிதப்வபயாநாம் ்ஙை்கைாதி சிஹகந :
     திவிஷததிை பூம்நாம் தீப்யதாமூரத்்வ 
                                                          புண்டகை: |
ப்ைதிதகுண ைணாநாம் ப்ைாபண     
                                                  ப்ைா்நாத்கய : 
   அய்�்நைாநாம் அஸமி பாத்ைம்  
                                                             தயாயா; ||

என்கற நம் ஒவதவாருவருடடய 
அநுஸந்தானமும் இருக்�கவண்டும்.

[‘’ஸுதர்சன பாஞசஜன்யத்டத பா�ு 
மூலத்தில் தரிப்பதனால் ஸம்ஸார 
ப ய ம ற் ற வ ர் � ்ள ா ய் , க த வ ர் � ளு க் கு ம் 
கமற்பட்ட மஹிடமயுடடயவர்�்ளாய் 
ஊர்த்தவ புண்ட்ரங�ட்ள தரித்து 
வி்ளஙகுபவர்�்ளாய், பிரஸித்திதபற்ற 
கு ை ங � ள்  நி ட ற ந் த வ ர் � ்ள ா ய் , 
ப�வானுக்கு  நிகவதநம் தசய்தாந்ந 
கபாஜநத்தினால் பாபத்டதப் கபாக்கி-
க்த�ாண்ட ம�ான்�ளுடடய க்ருடபக்கு 
அடிகயன் பாத்ரமாகிகறன்.”] .

ஶ்ரீ வீைைாை்வன் ஹ்ரத்தி உத்ஸ்வம், 
திரு்வள்ளூர

திரு்கல ்ஙைளா்ா்னம்

திருச்ானூர ்ஙைளா்ா்னம்



                                                                                                       ்ருளளாழி நீ ்டளநஞ்ஹ் – 26

விடலரிய அருள் ்வைதர அடியஹ்
திருப்புல்லாணி ஶ்ரீ ஶ்ரீநிவாஸன்

1.முன்னுகை
தற்கபாது புதிய வருடமான “ஶார்வரி” 
நாம ஸம்வத்ஸரம் துவஙகியிருக்கிறது. இது 
(கமஷ) சித்திடர மாதம். இம்மாதத்திற்கு 
அதிகதவடத விஷணு. இந்த மாதத்திற்கு 
தனிப்தபருடம உண்டு.

(a)புதிதா�த் ததாடஙகும் ஸம்வத்ஸரத்தின் 
முதல் மாதமிது.

(b)�ரிகிரி கமல் நின்ற �ாவலனாம் – ஶ்ரீ 
கபரரு்ளா்ளன் அவதரித்த மாதம்; சித்திடர 
– �ஸதம்.

(c)எந்த ஆழவார் �ாட்டிய ததால்வழிகய 
நல்வழி என்று ஸவாமி ஶ்ரீ கதஶி�ன் 
பரக்�ப்கபசி படற சாற்றினாகரா அவவாழவார் 
அவதரித்த மாதம் இது. ஶ்ரீ மதுர�வி�ள் 
இம்மாதம் “சித்ரா” நக்ஷத்ரத்தில் அவதரித்தவர்.

(d)நம் தர்ஶந ஸதாப�ரான ஶ்ரீ பாஷய�ாரர், 
சித்திடரயில் ஆதிடர நாள் (ஆர்த்ரா) அவதரித்து 
நாரைடனக் �ாட்டிய கவதம் �ளிப்புறும்படி 
தசய்து நாட்டில் நீசச் சமயங�ட்ள அழித்து, 
தபரிய தபருமாள் ஶ்ரீ ரங�நாதகன �தி என்று 
வாழந்தருளி இந்த ஸம்ப்ரதாயத்துக்க� 
ஏற்றத்டதக் த�ாடுத்தருளினார்.

(e)இடதத் தவிர ஸம்ப்ரதாயத்தில், ஶ்ரீ 
நடாதூரம்மாள் கபான்ற பல ம�ான்�ள் 
அவதரித்ததும் இம்மாதகம. இம்மாதிரியான 
ஏற்றமிகு ஆசார்யர்�ளின் ஸாதடன�ட்ளயும் 

கபாதடன�ட்ளயும் கபாற்றி உ�ப்பதும் 
அது தம்டம நம் புந்தியிற் த�ாள்வதும் 
அவர்�ளின் கீர்த்திடயயும் பு�டையும் 
பாடிப்படற சாற்றுவதும் நமக்கு ஸவருபம்.

2.ஶ்ரீ பாஷயைாைர
ஸம்ப்ரதாயத்தில் நாய� ஶ்ரீ: என வி்ளஙகும் 
ஶ்ரீ பாஷய�ாரரின் தபருடமடயயும் 
எண்ணிலடங�ாக் �ல்யாை குைங�ட்ளயும் 
நம் கபான்றவர்�ள் கபச முற்படுவது 
ஸாத்யமன்று. 

அது நம்முடடய கபதடமடயகய குறிக்கும். 
இருப்பினும் அவர்பால் த�ாண்ட 
பக்தியினாலும் அவாவினாலும் அவர் 
அருளிச் தசய்த க்ரந்தங�ளின் கமல் உள்்ள 
ஈடுபாட்டாலும், ஒரு சிலவற்டற இஙக� 
விண்ைப்பிக்கிகறன். 
    
ஶ்ரீ பாஷய�ாரர் அருளிச்தசய்த க்ரந்தங�ள் 
ஒன்பது. இது அடனவரும் அறிந்தகத. அதில் 
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முக்யமானது ஶ்ரீ கவத வயாஸ ப�வான் 
அருளிச்தசய்த ப்ரஹமஸூத்ரத்திற்கு 
விஶிஷடாத்டவதபரமா� உடரயிட்ட பணி 
மி�வும் கபாக்யம் என்றால் அது மிட�யா�ாது.

மற்ற வி்ளக்�வுடர�ளுக்கு எல்லாம் இல்லாத 
ஒரு தனிச்சிறப்பு ஸவாமி ஶ்ரீ எம்தபருமானார் 
அருளிச்தசய்த இந்த பாஷயத்திற்கு உண்டு 
என்பதனால், ஶ்ரீ ஸரஸவதீ கதவீ இதடன 
ஶ்ரீ பாஷயம் என்கற தபயர் சூட்டி தபருடம 
தபற்றாள்.

3.ஶ்ரீ பாஷயத்தின் அக்ப்பு
முன்னகம எழுதியபடி இந்த க்ரந்தத்தின் 
தபருடம அ்ளவிலடங�ா. இடத நம் ஸவாமி 
ஶ்ரீ எம்தபருமானார் எப்படிப் பிரித்திருக்கிறார்? 
அத்தியாயங�ள் எவவ்ளவு? பாதங�ள் 
எத்தடன? அதி�ரைங�ள், ஸூத்ரங�ள் 
எவவ்ளவு? என்படதப் பற்றி முதலில் அறிந்து 
த�ாள்கவாம்.
     
ப்ரஹமத்டதப் பற்றி விசாரித்து ஸதாபிப்பது 
தான் இந்த நூலின் கநாக்�ம். இதடன ஶாரீர� 
ஶாஸத்ரம் எனவும் கூறுவர்.
     
தமாத்தம் நான்கு அத்யாயங�ள். ஒவதவாரு 
அத்யாயத்திலும் தலா நான்கு பாதங�ள். ஆ� 
தமாத்தம் பதினாறு பாதங�ள். ஒவதவாரு 

பா�த்திலும் பல அதி�ரைங�ள் உள்்ளன.

இப்படியா� உள்்ள அதி�ரைங�ளின் 
எண்ணிக்ட� 156. இவவதி�ரைங�ள் 
ஒவதவான்றிலும் ஒன்கறா அல்லது அதற்கு 
கமற்பட்கடா ஸூத்ரங�ள் உள்்ளன. தமாத்த 
ஸூத்ரங�ளின் எண்ணிக்ட� 545.
     
நான்கு அத்யாயங�ளின் தபயர்�ளும், அத்யாய 
ஸாரமும், பாதங�ள் அதி�ரைங�ள் மற்றும் 
ஸூத்ரங�ளின் எண்ணிக்ட�யும் கீகை உள்்ள 
அட்டவடையில் குறிப்பிடப்படுகின்றன.

•முதலாம் அத்யாயம் : 

ஸ்ன்்வயாத்யாயம்

கலா�த்தில் உள்்ள ஸ�ல விதமான                                                                                 
தபாருள்�ளுக்கும் மூல�ாரைமான 
வஸது பரப்ரஹமகம. 

பாதம்   அதிைைணம்     ஸூத்ைம்

1     11 32
2     6 33
3     10 44
4     8 29

    35   138
       

•இரண்டாம் அத்யாயம் : 
அவிஹைாதாத்யாயம்                                                                             

பிற  மதங�்ளான ஸாஙக்யம், தப்ளத்தம்                                                                                  
டஜனம் முதலியடவ�ளின் த�ாள்ட��ள்                                                                             
ஶருதிக்கு விகராதமா�வும் யுக்திக்கு                                                                                
விகராதமா�வும் இருப்படத மறுத்து,                                                                           
இந்த ஆகக்ஷபங�ளுக்குப் பதில் கூறி ப்ரஹமம்                                                                                 
தான் ஜ�த் �ாரைம் என்று மனு,                                                                              
யாஜஞவல்க்ய  ஶருதி�ளின் வாக்யங�ட்ளக்                                                                           



த�ாண்டு ஸமாதானம் அருளிச் தசய்கிறார்.         
பாதம் அதிைைணம் ஸூத்ைம்  

1 10 36 
2                                                                            8 42 
3                                                                                7 52 
4                                                               8 19  

33 149
                                                                                                                                                      

•மூன்ைாம் அத்யாயம் : 
ஸாதனாத்யாயம்                                                                         

பரமாத்மாகவ உபாஸிக்�த் தகுந்தவன்       
என்று ஸபஷடமா�க் கூறிப் பின்னர் அவகன                                                                           
உபாயம் என்றும் அவடன அடடவதற்�ான                                                                             
வித்டய�ட்ளப் பற்றியும்  ஸாதிக்கிறார்.                                                                       

பாதம் அதிைைணம் ஸூத்ைம்

1 6 27
2 8 40
3 26 64
4 15 51

55 182     
                                                                                                             

•நான்ைாம் அத்யாயம் : 
பலாத்யாயம்                                                                             

உபாஸனத்திற்குப் பலனான எம்தபருமாடன                                                                              
அடடவடதப் பற்றி வி்ளக்�ப்படுகிது.                                                                                                                                
               
பாதம் அதிைைணம் ஸூத்ைம்

1 11 19
2 11 20
3 5 15
4 6 22

33 76
 

நம் ஶ்ரீஸந்நதி ஆராத�ர் வடுவூர் 
ஶ்ரீஉ.கவ லக்ஷமிநரஸிம்மச்சார் 
ஸவாமிடய ஶ்ரீமதைகிய சிங�ர் 
த�ா்ளரவித்தல்

ஶ்ரீ வீரரா�வன், திருவள்ளூர்

22 | SRI NRISIMHAPRIYA - APRIL/MAY 2020



ஶ்ரீ ந்ருஸிம்�ப்ரியா ஶார்வரி சித்திடர-டவ�ாசி SRI NRISIMHAPRIYA - APRIL/MAY 2020 | 23

4.ஸ்வாமி ஶ்ரீ  ஹதஶிைனின் 
    திருவுள்ளம்

ஸவாமி எம்தபருமானாரின் ஶ்ரீ பாஷயத்தின் 
�ருத்துக்�ட்ள தசவவகன வி்ளக்� கவண்டி 
ஸம்ஸக்ருதத்தில் ஸவாமி ஶ்ரீ கதஶி�ன் 
அதி�ரை ஸாராவளி என்றகதார் அத்புத 
க்ரந்தத்டத அருளிச் தசய்து அதில் 
அதி�ரைங�ள் ஒவதவான்றுக்கும் சில 
(பல) ஶகலா�ங�ட்ள அருளிச் தசய்கிறார். 
     
தபரிகயார்�ள் கூறுவர். ஸவாமி ஶ்ரீ கதஶி�ன் 
தம்டம த்ராவிட கவத ஶா�த்யாயீ என்று 
கூறிக் த�ாள்வதில் தபருடம த�ாள்பவராம். 
த்ரமிட பாடஷயிகல தாம் அருளிச் தசய்த 
‘ப்ரபந்த ஸாரம்’ என்னும் ப்ரபந்தத்தில் 
‘சந்தமிகு தமிழமடறகயான்’ என்கற தம்டமக் 
கூறிக் த�ாள்கிறார்.
     
கமலும், தாம் அருளிய தமய்விரத மான்மியம் 
(ஶ்ரீ �ஸதிகிரி மா�ாத்ம்யம்) என்னும் தமிழ 
ப்ரபந்தத்தில் ஶ்ரீ பாஷயத்தில் ஸவாமி ஶ்ரீ 
பாஷய�ாரர் அருளிச்தசய்த 16 பாதங�ளின் 
�ருத்துக்�ட்ள தவகு அை�ா�, கநர்த்தியா� 
16 வரி�ளிகல ஸாதித்து மகிழகிறார். 

முடிவா�,  �ருடைகய  வடிவா�க் த�ாண்ட 
அக்�ார்கமனி அரு்ளா்ளருக்கு அடியவரா� 
இருந்து ட�ங�ர்ய ஶ்ரீடயப் தபற்று 
இன்புறுகவாம் எனத் தடலக்�ட்டுகிறார் 
– விடலரிய அருள் வரதர் அடியுகம!! 
(முழுப்பாட்டடயும், பாசுர வரி�ளின் ஆழந்த 
தபாருளிடனயும் அடுத்த ஸஞசிட�யில் 
பார்த்து ரஸிப்கபாம்.

கசடலயூர் ஶ்ரீஅக�ாபிலமடம் 
கசர்த்தி உத்ஸவம்

ஶ்ரீ ந்ருஸிம்� ஸ�ஸரநாம 
க�ாமம்(வடுவூர்)
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பகதவாமருதம

भतिामतंृ विश्व जनानुमोदनं सिावारवादं श्रीशठकोपिाङ्मयं  | 
                    सहस्रशािोपवनषत्समागमं  नमाम्यहं द्ाविडिेदसागरम ्|| (नारमवुनकळ्)

அனாதியான, நித்யமான கவத-
ங�ளுக்குத் துல்யமானடவயாய் 

ஏற்�ப்பட்டடவ த்ராவிடகவதமாகிற 
ஆழவார்�ளின் ஈரச்தசாற்�்ளாலான 
அருளிச்தசயல்�ள்.

அவற்றுள்ளும், ஸாமகவத ஸாரமாய் 
அடமந்தது த்ரமிகடாபநிஷத்தாகிற 
தி ரு வ ா ய் த ம ா ழி .  க வ த ங � ளி ன் 
ஶிரஸஸான அர்த்தநிர்ைய பா�மா-
கிற உபநிஷத்துக்�ள் கபால், 
அருளிச்தசயல்�ளில் ஹருதயமாயிருந்து 
தத்வ, ஹித, புருஷார்த்தங�ட்ளத் ததளிவா� 
வடரயறுத்து அறிவிப்பது ஶடக�ாப 
வாஙமயமாகிற இந்த திருவாய்தமாழி. 
தபாதுவில் வாஙமயமாவது… 

ஆசார்ய ஶிஷயர்�ளுக்கிடடகய ஶப்த 
உச்சாரை அனூச்சாரை ரூபமா� 
வந்த கவதங�ள். த்ராவிடகவதமாகிற 
அருளிச்தசயல்�ளுள், நம்மாழவார் 
வாக்கிலிருந்து தவளிப்பட்டடத குறிக்கும் 
வட�யில் ‘ஶடக�ாப வாஙமயமானது 
திருவாய்தமாழி. 

டவ�ாசி விசா� திருநந்நாளில் அவதரித்த 
எழிற்குருட� மாறனின் திருவடி�ட்ள 
ஸமரித்து அவர்தம் வாய்தமாழியான 
பக்தாம்ருதத்டத சிறிது அனுபவிப்கபாம்.

ஆழவார் ஶ்ரீஸூக்தி�ளின் கமன்-
டமடயயும்,அதில் நிரூபிக்�ப்பட்டுள்்ள 
ப�வானுடடய �ல்யாைகுைங�ளின் 
அ்ளத்தற்�ரிய விரிடவயும் நிடனந்து 
த்ராவிடகவதத்டத வைஙகுகிறார் 
ஶ்ரீமந்நாதமுனி�ள்.  

பகதாம்ருதம்… 
இந்த திருவாய்தமாழி  எப்படிப்பட்டது?  
நம் பூர்வாசார்யர்�ளின் வழியில் 
திருவாய்தமாழிடய அனவரதம் 
(இடடயறாது) அனுபவிக்கும் பக்தர்�ளுக்கு 
அ்ளவற்ற கபாக்யடதடய சுடவ-
மிகு ஆனந்தத்டதக் த�ாடுக்�க்கூடிய 
அம்ருதம் கபான்றது.ஆழவாகர 
‘ததாண்டர்க்�முதுன்னச் தசால்மாடல�ள் 
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தசான்கனன், அண்டத்தமரர் தபருமான் 
அடிகயகன’(திருவாய்.9.4.9) என்ற பாசு-
ரத்தில் கூறியபடி, பரடம�ாந்தி�்ளான 
அடியார்�ட்ள  அமுதுண்ைப்பண்ணுவது 
இது.

விஶ்வஜனானுஹ்ாதனம்…
கலா�த்திலுள்்ள �ற்றுைர்ந்த அறிஞர்�ள், 
�ல்லாதார் என்ற கவறுபாடு இல்லாமல் 
அடனவராலும் அனுபவிக்�ப்படக்கூடியது.

பண்டிதரானவர் இடத தாம் ஒரு 
ஸதாசார்யனிடத்தில் ஆைக்�ற்று அதன் 
பலகவறு அம்ஶங�ட்ள ஆராய்ந்து, அடத 
ஏடனகயாரிடத்தும் பரிமாறிக்த�ாண்டு 
ஆனந்தமடடகின்றனர்.
 

பாம ரரான பக்தகராதவன் னில், 
இதன் அர்த்தங�ட்ள மட்டும் ஓர்ளவு 
அறிந்தும், அனவரதம் அதன் ஶப்த 
உச்சாரைத்டத மட்டும் ட�க்த�ாண்டு 
வ ா சி �  ட � ங � ர் ய த் தி ன ா க ல க ய 
ஆனந்தமடடகின்றனர். இதனால் 

இது அடனவராலும் ஏற்�ப்பட்-
டு ம் , அ னு ப வி க் � ப் ப ட் டு ம் 
விஶவஜனானுகமாதனமாகிறது.

ஸர்வாரத்ததம் ...
கவண்டிற்தறல்லாம் தரும் என்பதா�, 
ப�வதனுபவத்திற்கு அகபக்ஷிதமான தத்வ 
ஹித புருஷார்த்தங�ள், அர்த்தபஞச�ம் 
எ ன் ற வ ா ற ா ன  இ ன் றி ய ட ம ய ா த 
அடனத்டதயும் அளிக்�க்கூடியது.

ஸ�ஸைஶாை-உபநிஷத் 
ஸ்ாை்ம்... 
இப்படி பக்தாம்ருதமாயும், விஶவஜன 
அனுகமாதனமாயும், ஸர்வார்த்ததமாயும் 
உள்்ள ஶடக�ாப வாஙமயமான இந்த 
திருவாய்தமாழி, ஆயிரம் ஶாட��ட்ளக் 
த�ாண்ட ஸாமகவத உபநிஷத்துக்�ளின் 
அர்த்தங�ட்ளயும் தன்னுள்க்ள த�ாண்ட 
த்ராவிடகவத ஸா�ரமானது.

இப்கபற்பட்ட திருவாய்தமாழியமுதத்தின் 
கமன்டமடயக் �ாட்டுகிறார் ஸவாமி 
கதசி�னும் தம் ‘த்ரமிகடாபநிஷத் தாத்பர்ய 
ரத்னாவளி’யில்.

ஶாஸத்ரங�ள் நிடலநிறுத்துவது, 
ஜீவர்�்ளாகிய நாம் அடடயகவண்டியதான 
உகபயமும் (ப்ராப்யம்), அடத 
அடடவிக்கும் உபாயமும் (ப்ராப�ம்) ஶரிய: 
பதியான ஶ்ரீமந்நாராயைகன என்பது.

இதுகவ திருவாய்தமாழி ஆயிரம் 
பாசுரங�ளிலும் �ாட்டப்படும் திரண்ட-
தபாருள் என்று ஸவப்ராப்தகய ஸவயகமவ 

உபாயு: இதி என்றதிலும், கதவ: ஶ்ரீமான் 
ஸவஸித்கத: �ரைமிதி வதந் ஏ�மர்த்தம் 
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ஸ�ஸகர என்றதிலும் ஸவாமி கதசி�ன் 
ததரிவித்தார். 

‘கஸவாகயாக்யத்வம்’ - இவகன 
பூஜிக்�த்தக்�வன் துடக்�மா� ஶத�த்திற்கு 
ஒரு குைமா� பத்து குைங�்ளா�வும், 
பின்னர் அவற்டறயும் விவரித்து 
நிஸஸீகமாத்யத்குைத்வம் – அ்ளவற்ற 
�ல்யாைகுைங�ட்ள உடடடம) துடஙகி 
ஒவதவாரு ஶத�த்திலும் பத்து பத்து 
குைங�்ளா� ஆழவார் அருளிச்தசய்தடத 
எடுத்து விவரித்தார் ஸவாமி கதசி�ன்..

அவதரித்த �ாலத்திகலகய அக்ஞானத்டதக் 
த�ாண்டு ஞானத்டத மடறத்துவிடும் 
“ஶடம்” என்கிற ஒரு வாயுவிகஶஷத்டத 
த வ ன் று , ப ர ம பு ரு ஷ ா ர் த் த ம ா ன 
ப�வத்குைானுபவத்டத ட�க்த�ாண்டதால் 
“ ஶ ட ரி பு , ஶ ட ா ரி , ஶ ட க � ா ப ன் ” 
என்தறல்லாம் த�ாண்டாடப்படுகிறார் 
நம் ஆழவார். 

இவரால் அரு்ளப்பட்ட ஶ்ரீஸூக்தி-
�க்ளாதவன்னில், ஸாரஸவதானாம் ஸார:  
- கவதங�ள் மற்றும் அதன் மூலமான 
ஶாஸத்ரங�ள் இவற்றின் ஸாரகம 

திருவாய்தமாழியாம்.

ஶாந்தி ஶுத்தாந்தஸீமா - ஶாந்த: 
ஷடூர்மிரஹித: - அறுவட� துன்பங�்ளற்று 
இருப்பகத ஶாந்தம்) என்றது ஶாஸத்ரம். 

ஸம்ஸாரத்திலிருக்கின்ற தாபங�்ளான 
பிறப்பு, இறப்பு, பசி, தா�ம், பிணி, மூப்பு 
ஆகிற துன்பங�ளிருந்து விடுபட்டு 
ஜி க த ந் த் ரி ய ர் � ்ள ா � ( பு ல ன் � ட ்ள 
தவன்றவர்�்ளா�) இருக்�க்கூடியவர்�ளின் 
ஶாந்திக்கு எல்டலநிலமா� இருந்து 
பரமானந்தத்டதக் த�ாடுக்�க்கூடியது 
திருவாய்தமாழி.

பூர்வாசார்யர்�ள் �ாட்டினவழியில் 
திருவாய்தமாழிடய அனுஸந்தித்துக் 
த�ாண்டிருப்பவர்�ளின் ஶாந்திக்கு 
எல்டலயில்டல என்றபடி.

்ாயா்ாயா்நீபி...
ப�வதனுபவத்திலிருந்து விலக்கி ஸம்ஸார 
பந்தத்திகலகய �ட்டிடவக்�க்கூடிய, 
வ்ளர்ந்து த�ாண்கடயிருக்கிற ஸத்வ 
ரஜஸ தமஸஸாகிற முக்குைமாடயடய 
ஒரு துளியும் மீதமில்லாமல் அழித்து-
விடக்கூடியது இந்த திருவாய்தமாழியாம்.

பாைம் பாைம்பரீத... 
பவஜலதி பவன்மஜஜனானாம் ஜனானாம்) 
பரம்படரயா� வந்துத�ாண்கடயிருக்கிற 
ஸம்ஸாரத்திகலகய மூழகியுள்்ளவர்�ட்ள 
அந்த க�ாரமான பவக்�டடலக் �டத்தி 
அக்�டரடய அடடவிக்�க்கூடியது.  

ப்ைத்யக ப்ைத்யக்ஷஹயன்ன...
நாகம அறியாமல், நமக்குள்க்ளகய 
ஹருதய�மலத்தில் ‘�ண்�ள் சிவந்து 
த ப ரி ய வ ா ய் … … ஒ ண் ச ங � ட த 
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வா்ளாழியாதனாருவன் அடிகயனு-
ள்்ளாகன”(திருவாய்.8.8.1) என்றபடி 
ஶ்ரீடவகுண்டவாஸனான ரூபத்துடன் 
நம்முள் இருக்கிறான் எம்தபருமான்.  

இடதகய �டவல்லியில் “அஙகுஷடமாத்ர 
புருஷ: மத்கய ஆத்மநி திஷடதி;  ஈஶாகனா 
பூதபவயஸய ந தகதா விஜுகுப்ஸகத” 
–ப்ரபஞசத்திற்க� ஈஶவரனாயும் 
�ட்டடவிரல் அ்ளவு-ள்்ளவனாயும் 
இருக்கும் புருஷன் ஶரீரத்தின் மத்யத்தில் 
இருக்கிறான்.

அவன் ஈஶவரனாயிருப்பதால்  ஶரீர-
த்தில் உள்்ள கதாஷங�ட்ளக் �ண்டு 
அருவருப்படடவதில்டல) என்று 
தசால்லப்பட்டது. இப்படிப்பட்ட 
எண்ைற்ற �ல்யாைகுைங�ளுடன் நம் 
ஹருதயத்தில் �ார்தனா� இருக்கும் ஸத் 
ஶப்தவாச்யனான பரமாத்மாடவ நமக்கு 
ப்ரத்யக்ஷமா� �ாட்டவல்லது ஆழவாரின் 
ஶ்ரீசூக்தி�ள்.. 

ப்ைதிநியத ை்ாஸந்நிதானம் 
நிதானம்...  
தபருமாள் பிராட்டிகயாடு கசடவ 
ஸாதிக்கும் ஸதானங�ளுள் மி�வும் 
முக்யமானடவ மூன்று (1) கவதங�ள்; 
(2) கயாகி�ளுடடய ஹருதயம்; (3) 
திருப்பாற்�டல்.

முன்தனாரு�ால் ப�வான் பாதராயனர் 
உபநிஷத்துக்�்ளாகிற பாற்�டடலக்�டடந்து 
ப்ரஹமசூத்ரங�்ளாகிற அம்ருதத்டத 
தவளிக்த�ாைர்ந்தார் என்படத 

எம்தபருமானார் ஶ்ரீபாஷயத்தில்  
”பாராஶர்ய வச: ஸுதாம் உபநிஷத்

ஶ்ரீ ஆதிவண் ஶடக�ாப 
ஸவாமி

ஶ்ரீ அக�ாபிலம் கசர்த்தி 
உத்ஸவம்



28 | SRI NRISIMHAPRIYA - APRIL/MAY 2020

துக்தாப்தி மத்கயாத்ருதாம்” என்று 
�ாட்டினார்.

திருவாய்தமாழிகயாதவன்னில், “ஶடஜித் 
உபநிஷத் துக்தசிந்து”  திருவாய்தமாழியாகிற 
பாற்�டடலக்�டடந்து ஒவதவாரு 
பதி�த்திலிருந்தும், ஶத�த்திலிருந்தும் 
ப�வத் �ல்யாைகுைங�்ளாகிற 
ரத்னங�ட்ள எடுப்பதா�க் கூறுகிறார் 
ஸவாமி கதஶி�ன் அடுத்த ஶகலா�த்தில்.

அஸமதாசார்யன் திருவடிவாரத்தில் யதாமதி 
க்ரஹித்ததில் ஓர்ளவு விக்ஞாபித்கதன். 
பிடை�ட்ளப் தபாறுத்தரு்ள ப்ரார்த்தி-
க்கிகறன்.

 

- அயிந்கத அமுதன்

ஆழ்வார எழுந்தருளியிருந்த   
               புளிய ்ைம்,
         ஆழ்வாரதிருநைரி

திருவள்ளூர் ப்ரஹகமாத்ஸவம்

கசஷ வா�நம்

குதிடர வா�ந சாத்துப்படி



நம்மாழவார்  என்றும் கபால் அன்றும் 
எம்தபருமாடன தியானம் தசய்து, ஆழந்த 

அனுபவத்தில் திட்ளத்திருந்தார். திரும�ள் 
உடற மார்பனின் திவய திருகமனிடயத் 
தியானித்தவருக்கு என்றும் இல்லாத ஒர் 
உைர்வு உண்டானது.

உல�த்டதப் கபால் தன் தநஞசமும் 
தபருத்து விடுவது கபால் உைர்ந்தார். 
அதாவது, பூரைனாகிய தபருமாட்ள 
நிடனக்�த் ததாடஙகியவுடன், உருவமுடடய 
கத�த்டதப் கபால், உருவமில்லாத 
அவருடடய தநஞசம் பூரிப்படடவடத 
உைர்ந்தார். பூரித்த அந்த தநஞசம் எஙகும் 
விரிந்து பரந்து இருப்படதயும் உைர்ந்தார்.
 
தபாதுவா� தபருமாளுக்கு நீக்�மற எஙகும் 
பரவி, நிடறந்து, விரிந்து �லந்திருக்கும் 
தன்டம உண்டு. பரமபதத்தில் வசிக்கும் 
நித்ய - முக்த ஜீவன்�ளுக்கு,  அறிவினால் 
எஙகும் விரிந்து வி்ளஙகும் தன்டம உண்டு.

ஆனால்    ஆழவார்     இந்த     பூவுலகில்  
தபருமாட்ள தியானம் தசய்யும் தபாழுகத, 

தநஞசம் பூரிப்படடவடதயும்,தான் தபருத்து 
விடும் உைர்டவயும், எஙகும் நீக்�மற 
�லந்திருக்கும் நிடலடமடயயும் உைர்ந்தார்.

அணு ஸவரூபமா� இருக்கும் ஜீவனுக்கு 
இந்த உைர்வு எப்படி சாத்தியம் என்று 
ஆழவாருக்குப் புதிரா� இருந்தது.

பரமபதத்தில் வசிக்கும் ஜீவன்�ள் தபறும் 
அனுபவத்டத,  ப்ரக்ருதி மண்டலத்தில் தான் 
அனுபவிப்படத நிடனத்து வியந்தார். அதன் 
�ாரைத்டத அறிய ஆடச பூண்டார்.

அப்தபாழுது ஒரு ஆச்சர்யம் நி�ழந்தது.  
ப�வாடன த்யானம் தசய்யச் தசய்ய 
ஆழவாரின் பாபக் கூட்டமான விடன�ள் 
யாவும் வில�, தபருமாளின் �டாக்ஷத்தினால் 
அவடனக் �ாணும் தபரும் பாக்கியத்டதப் 
தபற்றார்.

எம்தபருமாடனகய தன் �ண் முன் 
�ண்டவுடன் மகிழவுற்ற ஆழவார், 
தபருமாளிடம் “தபருமாக்ள! உன்டன 
தியானம் தசய்ய என் தநஞசம் பூரிப்படடந்து,   
இந்த உல�த்டத கபால் நானும் 
தபருத்திருக்கிகறன். அது எப்படி முடியும் 
என்று நீகய தசால்!” என்று வினவினார்.
  
பின்னர் ஆழவாருக்கு புரிந்தது, தான் தியானம் 
தசய்தது உல�்ளந்த திரிவிக்ரமடன என்று.  
உலகுக்கு மூல �ாரைமான ப�வான், 
ஒரு �ைமும் தன்டன விட்டு அ�லாமல் 
திருமார்பில் வீற்றிருக்கும் பிராட்டிடயயும், 
சக்�ராயுதத்டத வலது ட�யிலும், சங�த்டத 
இடது ட�யிலும் தரித்த திரிவிக்ரமடன, தன் 

பூரணன் தநத பூரிப்பு  
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உள்ளிலும் உள்ளந் தடிககும் 
விகனப்படலம், 
விள்ள விழித்துன்கன 
ள்ய்யுறைால,-உள்ள 

உலைளவு யானும் உளனா்வன் என்ளைால, 
உலைளந்த மூரத்தி உகை.

ஆம், ஆழவாருக்குள் இருக்கும் அந்தர்யாமி, 
திரிவிக்ரமன் திருகமனியில் இருந்ததால், 
அந்த திருகமனிக்கு ஏற்றார் கபால் ஜீவனான 
ஆழவாருக்கும் வயாப்தி உைர்வு ஏற்பட்டது. 
இடதகய ஆழவாரும்  அனுபவித்தார்.  
என்கன ரசமான அனுபவம்!

உள்்ளத்தில் ஆழவார் தரித்தார்.

வாமன வடிவில் வந்தவன், மூவடி மண் 
கவண்டி, உல�ம் முழுவதும் சூழந்து த�ாள்்ள 
விரும்பி, திருவிக்ரமனாய் தாண்டவம் புரிந்த 
படி ஏழு உல�ங�ட்ளயும் ஒரு �ரு கம�ம் 
சூழந்தது கபால் நின்றடத தன் தநஞசினுள் 
தநகிழச்சியுடனும், ஆச்சர்யத்துடனும் 
அனுபவித்தார். 

தபருமாள் தன் திருவடி�்ளால்  உல�ங�ள் 
யாவும் வியாபித்து இருப்படதப் கபால், தன் 
தநஞசும் எஙகும் வியாபித்து  வி்ளஙகுவடத 
ஆழவார் அனுபவித்தார். 

ஸத்யகலா�ம் தசன்ற அந்த திருவடிடய, 
சதுர்மு�ன் தன் �மண்டல தீர்த்தத்தினால் 
திருமஞசனம் தசய்ய, அந்த தீர்த்ததாடர 
�ஙட�யா�ப்  தபருகியடத நிடனத்த 
ஆழவாரின் உள்்ளத்திலும் அனுபவ 
ப்ரவா�ம் தபருகியது. 

தபண்டை ஆற்றின் �டரயில், மிரு�ண்டு 
முனிவர் ஆச்ரமத்தில், முனிவருக்கு ஒரு 
பச்சிடல மரம் கபால் குளிரக் �ாட்சியளித்த 
திரிவிக்ரமடன ஆழவார்  தன் தநஞசம் 
என்னும் அரண்யத்தில் வசிப்படதக் �ண்டு 
மனம் குளிர்ந்தார்.

திரிவிக்ரமனின் ஸவரூபத்டதயும், 
ஸவபாவத்டதயும், குைங�ட்ளயும் 
தியானித்த ஆழவார்,  திருவிக்ரமடனகய 
தன்னுள் உைர்ந்தார்.  

தான் அனுபவித்த அந்தர்யாமியின் 
வயாப்திடயப் பற்றி தபருமாள் தான் வி்ளக்� 
கவண்டும் என்று தபருமாட்ளகய இந்த 
பாசுரத்தில் க�ள்வி க�ட்கிறார்.

- தா்ன் ஶ்ரீனி்வா்ன்
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யமன் என்றாகலகய எல்கலார்க்கும் 
உள்ளூர  ஒரு பயமுண்டு. அவன் நமக்கு 

த�ாடுடமயான தண்டடனயளிப்பவன்.

யமகவதடன என்று நர�ங�ளில் 
ஜீவாத்மாக்�ள் அனுபவிக்கும் பல விதமான 
துக்�ங�ள் �ாட்டப்படுகின்றன. 

“நாகன நானாவித நர�ம் புகும் பாவம் 
தசய்கதன்” என்று ஆழவார்�ளின் அருளிச் 
தசயல் வாயிலா� யம கலா�த்தின் 
த�ாடுடம�ட்ள அறிகிகறாம். சூர்யனுக்கு 
ஸுவர்ச்சலா எனும் மடனவியிடம் பிறந்த 
இருகுைந்டத�ளுள் ஒருவன் யமன். 
மற்தறாருவள் யமுனா எனும் நதி என்பது 
புராைம். 

அ த ன ா ல் த ா ன்   க த சி � னு ம் 
க�ாபாலவிம்சதியில் “தின�ரஸுதா“ 
சூர்யனின் தபண் என்கிறார் யமுடனடய.

இனி யமடனக்�ண்டு யார் நடுஙகுவர்? 
அல்லது யமன் யாடரக்�ண்டு நடுஙகுவான் 

என்பது �ாைலாம்.

முன்னகம தசான்னபடி பாபங�ள் 
தசய்தவர்�ளுக்�ன்கறா யமனிடம் பயம் 
உண்டாகும். சங�ர ப�வத் பாதர் தனது 
ந்ருஸிம்� �ராவலம்ப ஸகதாத்ரத்தில் 
யம கிங�ரர்�ள் தசய்யும் த�ாடுடமடய 
வர்ணிக்கிறார்.
 
“நர�த்துக்கு �ழுத்துப்பிடரியில் ட�டவத்துத் 
தள்ளிக்த�ாண்டு கபாவார்�்ளாம் அந்த 
பயங�ர கிங�ரர்�ள். கூரான சவுக்கு, சூலம், 
பாசம் கபான்றடவ த�ாண்டு �ட்டியும், 
அடித்தும் நம்டம இழுத்துச் தசல்வார்�்ளாம்.

அடி, உடத, துன்புறுத்தல் என அந்த 
த�ாடுடம�ட்ள வாய்விட்டுச் தசால்லகவ 
பயங�ரமா� உள்்ளது. “நமனார் தசய்யும் 
த�ாடுடம” என்கிறார் திருமஙட�யாழவார். 
யமன் என்பகத இஙகு நமன் என்றுள்்ளது.
 
த ர ௌ ர வ ம் , அ ஸி ப த் ர ம் , க் ரு மி -
கபாஜனம்,கும்பீபா�ம், வசா�ந்தம் என 
பலபலகவ நர�ங�ள் உண்டு. தபண்�ட்ள 
ஆடசப்பட்டு த�டுத்தவனின் நிடலடய 
“ எரிதயழுகின்ற  தசம்பினாலி  என்ற 
பாடவடயத் தழுவு” என யமன் கிங�ரர்�ள்; 
த�ாள்ளிக்�ட்டட கபான்று த�ாதிக்கும் 
தசப்பினால் ஆகிய தபண் பதுடமடய 
தழுவச் தசய்வாராம்.
 
இப்படியா� பாவங�ள் தசய்பவர்�ள் 
யமடனக்�ண்டும், அவனின் தண்டடன-
�ட்ளக் க�ட்டும் பயந்து நடுஙகுவர். ஆனால் 

- அனந்தன்
           யமனுக்கு யமன்



எம்தபருமான் அடியார்�ளின் �டத கவறு.

ஒரு சமயம் கூரத்தாழவானிடம் ஒருவர் 
க�ட்டார்  , “ப்ரஹம , ருத்ரன், இந்த்ரன் 
முதலிய ததய்வங�ட்ளக் �ண்டால் 
ஶ்ரீ டவஷைவன் எப்படி இருக்� 
கவண்டுதமன்று? அதற்கு ஆைவான் 
பதில் கூறினார், “ ஶ்ரீ டவஷைவர்�ட்ளக் 
�ண்டால் மற்ற ததய்வங�ள் எப்படி இருக்� 
கவண்டுதமன்று க�ள்விடய மாற்றுங�ள்” 
என்றார்.

ஏ த ன னி ல்  ஶ்ரீ 
டவஷைவடரக் �ண்டு 
ஏடனய ததய்வங�ள் 
வைஙகுகின்றன என்பது 
பிரமாைம். கமலும் ஶ்ரீ 
விஷணுபுராைத்தில், “ 
தன் கிங�ரர்�ட்ள அடைத்து 
யமன் தசால்லும் ர�சியம் மி�வும் ப்ரசித்தம்.
 
“ ஏ கிங�ரர்�க்ள, மதுசூதனன் அடியார்�ளிடம் 
தநருங�ாதீர்�ள். என்டனக் �ண்டு உல�ம் 
பயப்படுகிறது. நம் அவர்�ட்ளக் �ண்டு 
நடுஙகுகிகறன். நான் வாசுகதவ பக்தர்�ளுக்கு 
தடலவன் அல்லன்” என்கிறான்.

திருமாடல முதலிய ப்ரபந்தங�ளில் 
“யமன் தடலயில் �ாடல டவப்கபாம்” 
என ஆழவார்�ளும்    அறுதியிடுகின்றனர் 
துருவன் யமன் தடலயில் �ாடல டவத்து 
விமானம் ஏறினான் என்கிறது பா�வதம். 

சுவாமி கதசி�னும் அபிதிஸதவத்தில் 
“யம பயகமா, நர� பயகமா இல்டல 
நமக்கு” என்கிறார்.இதுவடரயில் “யமன்” 
என்பவனின் தபாது குைங�ட்ளக் 
�ண்கடாம். இனி “யம“ என்பதற்கு 

விகசஷார்த்தங�ட்ளக் �ாைலாம். 

ஶ்ரீ விஷணு ஸ�ஸரநாமத்தில்  
இரண்டிடங�ளில் “யம: என்று வரு-
கிறது. 164வது திருநாமத்தில் முதலில் 
வயாக்யானம் தசய்யும் கபாது “ ஆள்பவன்” 
- அந்தர்யாமிடய உள்ளிருந்து நியமிப்பவன்.

ஏழுலகும் தனிக்க�ால் தசல்ல வீவில்சிர் 
ஆற்றல் மிக்�ாரும் அம்மாடன என்று பட்டர் 

தபாருள் உடரக்கிறார். 
சங�ர, மத்வ பாஷயங�ளும் 
இடதகய தசால்கின்றன. 
பின்னர் மீண்டும் 870 
வது திருநாமத்திற்கு 
தபாருளுடரக்கும் கபாது  
“பலன் தபறுவதற்�ா� 
மற்றவர் பூஜிக்கும் 
கதவடத�ட்ளயும் நியமித்து 

நடத்துபவன்” என்று தபாருள். 

“யமனாகிய என்டனயும் நியமிப்பதால் 
விஷணுகவ யமன்”  என்று யமகன தசால்லும் 
விஷணுபுராை வாக்யம் �ாட்டப்படுகிறது.
 
சங�ர பாஷயத்தில் “அயம:“ என்று ஒரு 
பாடம் த�ாண்டு“ யமபயமற்றவர்” என்றும் 
“யம:“ என்றாலும் சர்வ நியந்தா எனும் 
தபாருள் தசால்லப்படுகிறது.
 
மாத்வ பாஷயத்தில் 872ம் திருநாமமான 
இதற்கு கீடத ப்ரமாைமாகிறது. 

அதாவது “தண்டிப்பவர்�ளிடடகய யமன் 
நான் எனும் பத்தாம் அத்யாயத்டதக்   
த�ாண்டு தபாருள் கூறப்படுகிறது. 
இடததயல்லாம் நன்கு ஆராய்ந்தால் “யமன்” 
இஙகு பரமாத்மாகவ.
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கமலும் : 
யஹ்ா க்வ்வஸ்வஹதா ைாஜா 
                          யஸதக்வஷ ஹருதி ஸதித: |
ஹதன ஹ்த் அவி்வாதஸஹத 
                                ்ாைஙைாம் ்ா குரூந்ை் ||
( ்னு.6-92)

(ஹருதயத்திலுள்்ள யம எனும் பரமா-
த்மாடவ நன்�றிந்தவன் �ஙட�க்க�ா, 
குருகக்ஷத்ரத்திற்க�ா கவதறஙகும் தசல்ல 
கவண்டாம்)

அதாவது ஸர்வபூதங�ளுக்கும் அந்தராத்மா-
வான எம்தபருமாடன தன்னுக்ள 
�ண்டவனுக்கு கக்ஷத்ராடனம் ஏதும் 
கதடவயில்டல என்பது தபாருள்.

உபநிஷதங�ளும் “ம்ருத்யு  யஸய உபகஸ 
சநம் “ என்பதால் ம்ருத்யு - யமடனக் த�ாண்டு 
உல�  ஸம்�ாரத்டதச் தசய்யும் ப�வான்,  
சாப்பாட்டில் ஊறு�ாடயப் கபான்று 
முடிவில் அவடனகய உண்கிறான்” என்று 
�ாட்டுகின்றன.

மந்த்ரராஜபத ஸகதாத்ரத்தில் பரமசிவன் 
ஶ்ரீ ந்ருசிம்�டன “ம்ருத்யும்ருத்யு“- 
யமனுக்கு யமன் என்று த�ாண்டாடுகிறான். 
ம்ருத்யும்ருத்யுவான  நரசிம்மடன 
சரைடடந்து யம பயம் அற்றவர்�்ளா�லாம். 

பிள்ட்ளப்பாக்�ம் 
ஶ்ரீமதைகியசிங�ர் திருநக்ஷத்ரம் - 

ஶ்ரீதபரும்புதூர் - மாசி புஷயம்.

திருவள்ளூர் ப்ரஹகமாத்ஸவம்
�ருட வா�நம்

விஜயக�ாடி விமான கஸடவ
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நாரத முனியின் ஆசியுடனும், 
நான்மு�னாம் ப்ரஹமகதவரின் 

அருளினாலும், வாக் கதவியின் அனுகி-
ர�த்தினாலும் வால்மீகி ப�வான்  ஆதி 
�ாவயமான  ராமாயைம் இயற்றினார்.  
ம�ாவிஷணு ராமனா� அவதரித்த 
தபாழுது, கவதம் ராமாயைமா� பிறந்தது.

ஆட�யால், ராமாயைம் முழுக்� 

கவத தநறிடய நமக்கு Practical ஆ� 
வி்ளக்குவகத ஆகும். இதில் வரும் 
ஒவதவாரு �தாபாத்திரமும் நமக்கு 
வாழக்ட� தநறிடய கபாதிக்குமாறு 
அடமந்துள்்ளகத ஸவாரஸயம். 

அப்படிப்பட்ட வாழக்ட� தநறிடய 
கபாதிக்கும் சபரீ என்னும் ஓர் 
அற்புத �தாபாத்திரத்தின் அருடம 
தபருடமயிடனயும், அவள் ராமனுக்கு 
எப்படி தபருடமடய கசர்த்தாள்  
என்பதடனயும் �ாைலாம்.

சீகதகய ஹதடி:
சபரீ என்னும் கவடுவ தபண்மணி மதங� 
முனிவரின் சிஷடய. ஆசார்யனுக்கு 
ட�ங�ர்யம் தசய்வடதகய தன் வாழக்ட� 
தநறியா�க் த�ாண்டு ஆஸரமத்தில் வாழந்து 
வந்தாள். 

மதங� முனிவர் இந்த பூவுல�ம் விட்டு 
கி்ளம்பும் முன், சபரீயிடம் ராமனின் 
வரவுக்கு �ாத்திருக்குமாறும், அவர் வந்ததும் 
அவருக்கு அதிதிஸத்�ாரம்(விருந்கதாம்பல்) 

தசய்த பின்னர் கமாக்ஷம் வந்து கசருமாறு 
உத்தரவிடுகிறார்.

வயதான சபரீயும் ராமனின் வரடவ 
கநாக்கி உலர்ந்த பை வட��ட்ள 
அவருக்�ா� ஆடசயுடன் கசமித்து டவத்து 
�ாத்திருந்தாள்.

மதங� முனிவரின் வாக்கினால் ராம - 
சபரீ ஸமா�மம் (சந்திப்பு) முக்கியத்துவம் 
வாய்ந்தது என்று ததரிகிறது.

கநரா� ஸுக்ரீவனிடம் தசல்லாமல் சபரீ 
இருக்கும் வழியா� தசல்லுமாறு �பந்தன் 
கூறியது,  ஸுக்ரீவ ஸமா�மத்டத(சந்திப்பு)  
விட  சபரீ ஸமா�மம்   முக்கியத்துவம் 
வாய்ந்தது என்று ததளிவா�க் �ாட்டுகிறது.

்பரீ என்னும் புண்ய்வதி:
வால்மீகி �பந்தன் கூற்றா� “தர்மசாரிணீம், 
ச்ரமணீம், தர்மநிபுைாம்” என்று சபரீடய 
கபாற்றுகிறார்.

கானகத்தில் பெற்ற கனி விருந்து
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 தர்மசாரிணீம் என்றால் குருசுச்ருடஷ என்ற 
தர்மத்டத அனுஷடிப்படத ஸவபாவமா� 
த�ாண்டவள் என்று தபாருள். தர்மத்தில் 
சிறந்தது, எல்டல நிலம் ஆசார்ய 
ட�ங�ர்யகம ஆகும்.
 
தர்மநிபுைாம் என்றால் 
அதிதிடய ஆராதிப்பது 
எ வ வ ா த ற ன் ப ட த  
நன்கு அறிந்தவள்  
என்று தபாருள்.  
கமலும் ஆசார்யரின்  
அபிமானம் தபற்றவள் 
என்றும் தபாருள். 

த ப ரு ம ா ட ்ள 
ஆஸரயித்தவனுக்கு 
கமாக்ஷம் கிடடக்குமா 
என்ற க�ள்வி கூட 
எைலாம், ஆனால் 
ஆ ச ா ர் ய ட ன 
ஆ ஸ ர யி த் த வ னு க் கு  
கமாக்ஷம் �ண்டிப்பா� கிடடக்கும். இந்த 
ஆசார்ய அபிமானகம சபரீக்கு கமாக்ஷம் 
அடடயும் நற்�திக்கு வழியா� அடமந்தது. 

ஏகதா ஒரு முற்பிறவியில் பக்திகயா�ம் 
ஆரம்பித்த சபரீ, இப்தபாழுது கவடுவ 
ஸதிரியா� தன் �டடசி பிறவியில் கமாக்ஷம் 
அடடந்தாள் என்றும், ஒன்றும் அறியாத 
சபரீக்கு  ஆசார்யன் தசய்த ப்ரபத்தியின் 
மூலம், கமாக்ஷம் கிட்டியதும் என்றும், 
தபரிகயார் இருவிதமா� ரஸமா� தபாருள் 
கூறுவர். 

எப்படி இருப்பினும் ஆசார்ய அபிமா-
னத்தின் மகிடமடய ததளிவா� கூறுகிறது 
சபரீயின் கமாக்ஷம்.

கவடுவ ஜாதிடய கசர்ந்தவள் சபரீ. சபர 
ஜாதியின் ததாழில் மரங�லிளிருந்து  கதன், 
பைம் முதலான இனிய வஸதுக்�ட்ளக் 
த�ாண்டு அதிதி ஸத்�ாரம் தசய்வதாகும். 
“இனிய பைங�்ளா?” என்று பார்த்து பார்த்து 

ராமனுக்�ா� கசர்த்து டவத்திருந்தாள்.

“இனிதா?” என்று பரீடக்ஷ தசய்வது 
என்றால் ஒவதவாரு பைத்டதயும் 
வாயினால் �டித்து, சிறிது உண்டு மற்ற 
பா�த்டத டவத்திருந்தாள் என்று கூறுவது 
தவறு, ஏற்�த்தக்�தன்று. தவகு �ாலமா� 
மதங� முனிவருக்கு குருசுச்ருடஷ என்னும் 
தர்மத்டத �டடபிடித்தவளுக்கு எந்த பைம் 
நல்ல பைம் என்று அறிவதில் கதர்ச்சி 
உண்டு.

கமலும் குருவிடம் �ற்றவர்�ள் ஆசாரத்தில் 
குடற டவக்� மாட்டார்�ள். ஆட�யால், 
தன் அனுபவத்தினால் நல்ல பைங�ட்ள 
கச�ரித்து டவத்தாக்ள தவிர, சாப்பிட்டு 
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பார்த்து டவக்�வில்டல என்பது ததளிவா� 
ததரிகிறது.

ஆசாரம் & ஆகராக்கியம் நிடறந்த Dry fruits 
என்னும் உலர்ந்த பைங�ட்ள உண்ணும் 
�லாசாரத்டத introduce தசய்தகத சபரீ  Kitchen 
தான் கபாலும்.

ச்ரமணீம் என்றால் டவராக்ய ஆச்ரமத்டத 
கமற்த�ாள்பவள் என்று தபாருள்.   
ஸன்யாஸரமம் என்பது டவராக்கியம் 
நிடறந்த ஆஸரமம் ஆகும். ஸந்யாஸி�ட்ள 
கபால்  டவராக்கியத்தில் சிறந்து 
வி்ளஙகியவள் சபரீ.

்பரியால நன்கு பூஜிகைப்படட 
ளபரு்ாள்:
சக்�ரவர்த்தி திரும�ன் ராமன் தசரதர் 
�ாட்டிய பரிடவ விட கமலான பரிடவ 
சபரீயின் விருந்கதாம்பலில் �ண்டார். 

ஆட�யால் சாதாரை கவடுவச்சி தசய்த 
பூடஜகய சிறந்த பூடஜ, அதாவது 
ஸம்யக்�ான பூடஜ.
பரத்வாஜர் ஆஸரமத்தில் டவதீ�னா� 
சாப்பிட்ட அகத ராமன், இஙகு பாசம் மற்றும் 

பரிவுடன் சபரீ த�ாடுத்தடத தலௌகீ�னா� 
fast food சாப்பிட்டு சந்கதாஷமடடந்தார்.  

ராமகன எஙகு எப்படி நடந்து த�ாள்்ள 
கவண்டும் என்று அறிந்து தசயல் பட்ட 
சிறந்த டவதீ� தலௌகீ�ன். 

கமலும் “கவடுவ  ஜாதியான சபரீ எப்படி 
ராமடன பூஜிக்�லாம்?”  என்று க�ள்வி 
வரும். இது ராமனின் தசௌலப்ய தசௌசீல்ய 
குைத்தின் எல்டல என்கற கூறலாம். 

முதலில் கவடுவர்�ள், ரிஷி�ள் என்று 
மனிதர்�ளுடன் ச�வாசம் தசய்த ராமன், 
பின்னர் குரஙகு, �ரடி ராக்ஷஸர்�ள் 
என ச�வாசம் தசய்தான். இந்த இரு 
வகுப்பினருக்கும் நடு நாய�மா� அடமந்தது 
சபரீ ஸமா�மகம ஆகும்.
  
இடத வி்ளக்கும் வட�யிகலகய ஸவாமி 

கதசி�ன் “நிஷாதானாம் கநதா �பி 
குலபதி: �ாபி சபரீ” என்றார். கவடுவ 
தடலவன் கு�ன், குரஙகு�ளின் 
தடலவன் சுக்ரீவன் இருவடரயும் 
முதலில் குறிப்பிட்டு,  உயர்ந்த  
சபரீடயக் �டடசியில் கூறியுள்்ளார் 
கதசி�ன்.  

கு�னும் ஸுக்ரீவனும் கவடுவ 
ஜாதி, குரஙகு ஜாதியினர் ஆயினும் 
அவர்�ள் அரசர்�ள் என்பதால் 
அவர்�ள் ராமனுடன் கசர்வது சரி 
என்று கூறலாம். 

சபரீயின் ஸமா�மத்டத ஏன் கபாற்றுகிகறாம் 
என்றால், எந்த வித எதிர்பார்ப்பும் இல்லாத 
சபரீயின் அன்பிடன �ண்டு ராமனுக்கு 
அவள் மீது அ்ளவு �டந்த பாசம் உண்டானது.
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இதனால் தான் கதசி�ன் சபரீடய 
“�ாபி சபரீ” என்கிறார். “�ாபி” என்பது 
உயர்ந்தவள், அத்விதீயம்  அதாவது தன்டன 
கபான்று மற்கறாருவர் இல்லாதவள் என்று 
கபாற்றுகிறார். ஆட�யால் தான் சபரீயின்  
ஸமா�மம் கபாற்றப்படுகிறது.

கமலும், பிராட்டிடய பிரிந்து மனச்கசார்வில் 
இருந்த ராமனுக்கு, புண்யவதி சபரீயின் 
தரிசனம், முனிவரின் ஆஸரமத்தில் சற்று 
இட்ளப்பாறியது, மன அழுத்தத்தில் இருந்து 
விடுபட உதவியது, இன்பம் அளித்தது என்று 
ராமன் கூறும் வாக்கிலிருந்தும் ததரிகிறது.

ஆட�யால் சபரீடய சந்தித்து, அவள் பூடஜ 
தசய்ததினால், அவள் பூடஜடய ஏற்ற 
ராமன் நன்றா� பூஜிக்�ப்பட்ட ராமன் என்று 
கபாற்றப்படுகிறான்.

அகயாத்யாவாசி�ள், கவடுவன் கு�ன், 
ஆரண்யத்தில் சுதீக்ஷைர், சரபங�ர் 
கபான்ற ம�ரிஷி�ள் என பலர் பூடஜ 
தசய்த கபாதிலும் ராமனா� இருந்தவன் 
உயர்ந்த  சபரீயின் பூடஜயினால் 
நன்றா� பூஜிக்�ப்பட்ட ராமன் என்று 
கபாற்றப்படுகிறான்.

்பரீ ஸ்ாைத்தின் முககியத்து்வம்:
1. “ராமனுக்�ா� �ாத்திரு” என்ற 
மதங� முனிவரின் வாக்கினால் ராம - 
சபரீ ஸமா�மம் (சந்திப்பு) முக்கியத்துவம் 
வாய்ந்தது என்று ததரிகிறது.

2. ஸுக்ரீவ ஸமா�த்டத விட  சபரீ 
ஸமா�மம் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது 
என்பது �பந்தன் கூறிய வார்த்டதயிலும் 
ததரிகிறது.
 3. ராமனுக்�ா�கவ �ாத்துக்த�ா-

ண்டிருக்கும் சபரீ என்ற புண்யவதிடய 
�ாைாமல் ராமன் ஸுக்ரீவனிடம் கநரா� 
தசன்றால், அது மனித ரூபத்தில் இருக்கும் 
ராமனுக்கு தபரும் குற்றமா�, சீடதடய 
கதடும்  �ார்யத்திற்கு தடடயாகும். சபரீடய 
சந்திப்பது ராமனுக்கு புண்யமாகும். 
சீடதடய கதடுவதில் �ார்ய ஸித்தி 
கிடடக்கும். ஆட�யால் இந்த சந்திப்பு 
முக்கியமானது.

4. ஈஸவரனான ராமன் தன் பக்தர்�ட்ள 
சந்திப்பதும், அவர்�ட்ள ரக்ஷிப்பதும் 
அவதார கநாக்கு என்பதால் சிறந்த 
பக்தியுடன் வி்ளஙகும் சபரீடய சந்திப்பது  
முக்கியமானது.
  
5. ராமன் சபரீடய மரியாடதயுடன் 
அணுகி, சந்தித்ததினால் ம�ாகதஜஸ 
தபற்று, சத்ருடவ அழித்தவரானார் என்று 
நாரதரும் கபாற்றுகிறார்.
 
6. சபரீ தசய்த தவத்தின் பலனா� 
தபருமாட்ள கநரில் �ண்டாள். “உம்டம 
கநரில் �ண்டதால் என் தவம் பலித்தது. 
உனது அனுகிர�த்தினால் அழியாத 
உல�ங�ள் தசல்கவன்” என்று சபரீ  
கூறுகிறாள். சபரீக்கு பலன் அளிக்கும் இந்த 
சந்திப்பு மி�வும் முக்கியமானது.

7. ராமடனக் �ாண்பதால் அக்ஷய 
கலா�ம் தபறலாம் என்படத சபரீக்கு 
ஆசார்யர்�ளும் கூறியுள்்ளனர். ப�வான் 
என்றும் ஆசார்யர்�ள் வாக்கு பலிக்கும் 
படிகய தசய்வான். ஆட�யால், சபரீடய 
சந்திக்� ஆவலா� தசன்றான்.

8. ராமன் ஜடாயுவிற்கு கமாக்ஷம் 
அளித்தார். ஆனால் இஙகு ஆசார்ய 



அபிமானத்தினால் கமாக்ஷம் அடடயும் 
சபரீ, கமாக்ஷம் தசல்ல ஸாக்ஷியா� ராமன் 
நின்றான். கமாக்ஷத்திற்கு அதிபதியான 
பரம்தபாரு்ளான ராமன் ஸாக்ஷிபூதனா� 
இருக்� உதவியது இந்த சந்திப்பு.

9. கமலும், பிராட்டிடய பிரிந்து 
மனச்கசார்வில் இருந்த ராமனுக்கு, 
புண்யவதி சபரீயின் தரிசனம், முனிவரின் 
ஆஸரமத்தில் சற்று இட்ளப்பாறியது, மன 
அழுத்தத்தில் இருந்து விடுபட உதவியது, 
இன்பம் அளித்தது என்று ராமன் கூறும் 
வாக்கிலிருந்தும் ததரிகிறது.

10. இடவ எல்லாவற்டற  �ாட்டிலும் 
மி�வும் முக்கியமான �ாரைம் என்ன-
தவன்றால், சபரீடய சந்தித்து அவள் பூடஜ 
தசய்ததினால்,  அவள் பூடஜடய ஏற்ற 
ராமன் நன்றா� பூஜிக்�ப்பட்ட ராமன் என்று 
கபாற்றப்படுகிறான் என்பகதயாகும்.

11. உயர்ந்த புண்யவதி சபரீடய சந்தித்த 
பின்னகர ராமனுக்கு �னுமடன சந்திப்பது, 
சுக்ரீவனுடன் நட்பு, சீடதடய �னுமன்  
�ண்டுபிடித்தல், உயர்ந்த விபீஷை 
சரைா�தி, கசது பந்தனம், ராவை வதம்,  
லக்ஷமிஸகமதனா� மீண்டும் அகயாத்தி 
தசன்று ராமராஜஜியத்டத ஸதாபித்தல் 
என்று அடனத்து மங�்ளங�ளும் 
உண்டாகின. உயர்ந்த பா�வத தரிசனம் 
அடனத்து நன்டமடயயும் தசய்யுமன்கறா.

இவவண்ைம் தசௌசீல்ய ராமனும் சீலம் 
நிடறந்த சபரீயும் சந்தித்த இந்த சந்திப்பு 
மி�வும் கபாற்றத்தக்�து. இந்த நுணுக்�மான 
அர்த்தவிகசஷங�ள் அபிநவ கதசி�ன் 
உத்தமூர் ஸவாமியின் தீர்வானங�ள் 
�ாைபடுகிறது.

- ள்வஙைஹட்ன்  திருளநலஹ்வலி
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ம�ாபாரதம் கூறும் நல்லுபகதஶம்-  10

மார்க்�ண்கடயரின் சரிதம்
திருப்புல்லாணி ஶ்ரீநிவாஸன், தசன்டன-  91

நாராயைம்  நமஸக்ருத்ய நரம்  டசவ 
நகராத்தமம்  |
கதவீம்  ஸரஸவதீம்  வயாஸம்  தகதா 
ஜயம்  உதீரகயத்  ||

புருகஷாத்தமனான நாராயைடன-
யு ம்  , ந ர ட ன யு ம்  , வ ா க் க த வி ய ா ன 
ஸரஸவதிடயயும் ,வியாஸடரயும்ச்  வைஙகிய 
பிறகு ஐயத்டத - பாரதத்டதச்  தசால்ல 
கவண்டியது என்பது இந்த ஶகலா�த்தின்  
தபாருள் .

குறிப்பு - யுதிஷடிரரும்  பாண்டவர்�ளும்  
கலாகமசருடன்  கசர்ந்து �ாம்யா வனத்டத 
விட்டு கவறிடம்  தசல்ல தீர்மானித்து 
பற்பல �ாடு�ட்ளக்  �டந்து வழியில்  பல 
ரிஷி�ளின்  ஆஶரமத்தில்  தஙகி �டடசியில்  
ஒரு வனத்டத அடடந்தனர் . தம்  மனதிடனக்  

�வர்ந்த அக்�ாட்டின்  அைட�யும் , அஙக� 
பூத்துக்  குலுஙகுகின்ற மலர்�ட்ளயும் , �னி 
வட��ட்ளயும் , ரம்யமான சூழநிடலடயயும்  
ஆறு�ளின்  கபாக்ட�யும்  ரஸித்து யுதிஷடிரர்  
கலாகமச முனிவடரப்  பார்த்து இது என்ன 
இடம் ? என வினவுகிறார் . கலாகமச முனிவரின்  
பதிடல இனிப்  படித்து ரஸிக்�வும் .

யுதிஷடிரர் ,  “முனிவகர! இது என்ன வனம்  
? இதில்  பல ரிஷி�ளுடடய புண்ணியமான 
ஆச்ரமங�ள்  �ாண்கின்றன. புண்ணியமான 

இந்த ஆச்ரமம்  யாருடடயது? 
கதாஷமற்றவர்�்ளான இந்த ரிஷி�ள்  
எவடரச்  சார்ந்தவர்�ள் ? இவற்டற 
நான்  அறிய விரும்புகிகறன்” என்றார் .

கலாமசர் , ‘ராஜச்கரஷடகன! கதாஷ-
மற்றவகன! புராதனமான இந்த 
வனத்தின்  வரலாற்டற விரிவா�க்  
கூறுகிகறன் ; உன்னிப்பா�க்  க�ள் .
ம்ரு�ண்டுவின்  புதல்-வரான 
மார்க்�ண்கடயர்  ம�ாகமதாவி; 

விசாலமான புத்தியுள்்ளவர் ;..எல்லா 
வித்டய�ளிலும்  கதர்ச்சி தபற்றவர் . 

அவர்  தம்  சிறு பிராயத்திகலகய தாய்  
தந்டதயருக்குப்  பிரியத்டதச்  தசய்து த�ாண்டு 
தவம்  புரிவதற்கு வனத்தில்  ப்ரகவசித்தார் . 

नाराष्मणं नमसृ्त्य नरं चैव नरोत्तमम ्|
देव्मी ंसरस्वत्मी ंव्ासं ततो जष्मम्रुद्मीरषे्मत:्||



அஙக� ஆச்ரமத்டத அடமத்துக்த�ாண்டு 
மிக்� பயங�ரமான தவத்டதச்  தசய்தார் .

தவயில்  �ாலத்தில்  ஐந்து அக்னி�ளின்  மத்தியில்  
நின்று தவம்  தசய்வார் . மடைக்�ாலத்தில்  
திறந்த தவளியில்  இருந்து த�ாண்டு தபஸ  
தசய்வார் . குளிர்�ாலத்தில்  ஜலத்தில்  இருந்து 
த�ாண்டு தபஸடஸ அனுஷடிப்பார் . இவவிதம்  
தநடுங�ாலம்  தவத்தில்  நிடலதபற்றிருந்தார் .

அவர்  ட��ட்ள உயரத்  தூக்கிக்த�ாண்டு 
பிடிப்பில்லாமல்  �ால்�ட்டடவிரல்  
நுனியால்  நின்று தவம்  புரிந்தார் . 
புலன்�ட்ள தவன்று, சுவாஸத்டத அடக்கி, 
ஆ�ாரமின்றி, க�ாபதாபங�்ளற்று, 
அழிவற்றவனான பரமாத்மாடவ அநவரதம்  
த்யானித்துக்த�ாண்டு தவகு �ாலம்  தபஸ  
தசய்தார் .

அரசகன! அப்தபாழுது ஒரு ஸமயம்  மடைகய 
இல்லாமல்  மி�ப்  பயங�ரமான பஞசம்  
ஏற்பட்டது. அதனால்  சராசரங�ள்  எரிந்தன. 
பலர்  நாசமடடந்தார்�ள் . 

ம�ாத்மாக்�்ளான சில முனிவர் , ப்ராம்மை 
ச்கரஷடர் , க்ஷத்ரியர் , டவச்யர் , 
கவ்ளா்ளர் , ஸதிரீ�ள் , பசுக்�ள் , 
பக்ஷி�ள் , ம்ரு�ங�ள்  முதலிய 
எல்லாரும்  பசியினாலும் , 
தா�த் தினாலும்  மி�வும்  
வருத்தமுற்று, இட்ளத்து, 
உதடு�ளும்  ததாண்டட�ளும்  
வறண்டு �ட்ளத்தவர்�்ளாய்  
ஏகதா ஒரு புண்ணிய வசத்தால்  
ம ா ர் க் � ண் க ட ய ரு ட ட ய 
ஆச்ரமத்டத தமல்ல அடடந்து 
மூ ர் ச் ட ச யு ற் று க்   கீ க ை 
விழுந்தனர் .

பாரத  ஸமாதி  �டலந்ததழுந்த மார்க்-
�ண்கடயர் , பசியினாலும் , தா�த்தினாலும்  
பீடிக்�ப்பட்டு மி�வும்  வருந்திய 
அவர்�ட்ளக்  �ண்டு இரக்�த்தால்  இ்ளகிய 
மனமுள்்ளவரானார் . ஹருதய�மலத்தில்  
பரமசிவடனத்  தியானித்தார்  தவம-
ஹிடமயினால் , கவத ஸம்பந்தமான 
ஸவரத்தால்  �ஙட�டய அடைத்தார் .

மிக்� பரிசுத்தியுள்்ளதும் , “கவதநதி” என்ற 
தபயராகலகய ப்ரஸித்தி தபற்றதும் , 
உல�ங�ட்ளப்  பரிசுத்தமாக்குவதுமான 
�ஙட� அவர்  அடைத்தவுடகன விடரவில்  
அஙகு வந்தது. ராகஜந்திரகன! மார்க்�ண்கடயர்  
நியமித்தவுடகன பர்ஜன்யன்  மடை 
தபாழிந்தான் . பயிர்�ள்  தசழித்தன. பைங�ளும்  
கிைஙகு�ளும்  மிகுதியா� உண்டாயின. 
எல்லாரும்  �ாப்பாற்றப்தபற்றனர் .

அரசகன! எல்லாப்  பிராம்மைர்�ளும்  
மார்க்�ண்கடயடரப்  பலவாறு பு�ழந்து 
த�ாண்டு அஙகு ஸு�மா� வஸித்தனர் . 
மார்க்�ண்கடயர் , புண்யாத்மாக்�ள்  அடன-
வருக்கும்  இவவாறு பாது�ாவடலச்  தசய்து, 
பரகமச்வரனின்  திருப்திடய உத்கதசித்து 

40 | SRI NRISIMHAPRIYA - APRIL/MAY 2020



மீண்டும்  தவம்  புரிந்தார் . இவ வண்ைம்  
பல�ாலம்  தசன்ற பிறகு மக�ச்வரர்  எதிரில்  
கதான்றினார் . 

பரமசிவன்  கதவர்�ளுக்கும்  கதவர் ; சந்திரடன 
முடியில்  தாஙகியவர் , உடமயவளுக்குப்  பதி; 
பிரம்மாதி கதவர் , ஸித்தர் , வித்யாதரர் , உர�ர் , 
�ந்தர்வர் , இயக்�ர் , கின்னரர்  முதலாகனாரால்  
அநவரதம்  துதிக்�ப்  தபறுபவர் . அழிவற்றவர் . 
எஙகும்  நிடறந்தவர் . 

அவடரக்  �ண்ட மார்க்�ண்கடயர்  பக்திகயாடு 
ஸாஷடாங�மா� அடிக்�டி நமஸ�ரித்தார் . 
நமஸ�ரித்ததழுந்து விடரவா�க்  ட�குவித்துக்  
த�ாண்டு, உல�ங�ளுக் த�ல்லாம்  பதியான 
ம�ாகதவடரப்  பற்பல ஸகதாத்ரங�்ளால்  
துதித்தார் .

ம�ாகதவர் , ‘மார்க்�ண்கடய। உனக்கு 
மங�்ளம் ; வரத்டதக்  க�ள் . கவண்டிய 
வரத்டதக்  த�ாடுக்கிகறன் ! என்றார் . 
மார்க்�ண்கடயர் , “ம�ாகதவ! ஸவாமி! 
சம்கபா! அடிகயனுக்குத்  கதவரீருடடய 
சரைாரவிந்தங�ளில்  மற்றவர்�்ளால்  
எளிதில்  அடடய முடியாததும் , கவறிடத்துச்  
தசல்லாததுமான பக்திடயத்  தவிர கவறு 
வரத்டத நான்  விரும்பவில்டல’ என்று 
தழுதழுத்த குரலில்  தசான்னார் .

முனிவரின்  வார்த்டதடயக்  க�ட்ட பரமசிவன்  
மறுபடியும்  அவடரப்  பார்த்துக்  கூறலானார் . 
‘மாமுனிகய! உன்  பிதா புத்திர ஸம்பத்டதப்  
தபறுவதற்�ா� என்டன ஆராதித்தார் . 
நான்  அவரிடம் , ‘முனிவகர! உமக்கு நூறு 
பிராயமுள்்ள குைமில்லாத புத்திரன்  
கவண்டுமா? பதினாறு பிராயகம வாழும்  
குைசாலியான புத்திரன்  கவண்டுமா? 
இரண்டில்  ஒன்டறக்  க�ளும் ‘ என்கறன் .

“கதவகதவ! நூறு பிராயமுள்்ள 
குைக்க�டனான புத்திரன்  எனக்கு 
கவண்டாம்  பதினாறு பிராயம்  வாழும்  
குைசாலியான புத்திரன்  எனக்கு இப்தபாழுது 
உண்டா�ட்டும்”’ என்றார்  உன்  தந்டத.

மார்க்�ண்கடய! நீ தசய்த தவத்தினால்  நான்  
மி�வும்  ஸந்கதாஷமடடந்கதன் . உனக்கு நீண்ட 
ஆயுட்ளக்  த�ாடுக்கிகறன் . உனக்கு ஏற்பட 
இருந்த ம்ருத்யுடவத்  தடுத்து விட்கடன் ‘ 
என்று கூறிப்  பரமசிவன்  அவவிடத்திகலகய 
மடறந்தார் .

யுதிஷடிர।! புண்ணியமான இந்த ஆச்ரமம்  அந்த 
மார்க்�ண்கடயருடடயது. பாவமற்றவர் �்ளான 
இந்த ரிஷி�ள்  அவடரச்  சார்ந்தவர்�ள் . இஙக� 
ஒரு நாள்  வஸிப்பவனுக்கும்  மரைபயம்  
கிடடயாது. பரதசிகரஷடகன! நீயும்  
நியமத்துடன்  இந்த ஆச்ரமத்தில்  வஸி என்று 

கலாமசர்  தசான்னார் .
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உலட� அச்சுறுத்தும் த�ாடிய டவரசா� 
த�ாகரானா  அறியப்படுகிறது. தபாரு்ளாதாரம், 
மக்�ளின் பைக்� வைக்�ம், அறிவியல் 
முன்கனற்றம் என்று ஒட்டுதமாத்தமா� 
வாழவியடல நாசம் தசய்யும் பயங�ர 
அரக்�னா� த�ாகரானா தாக்குதல். 

இதடன எவவிதம் தடுப்பது அல்லது எவவ்ளவு 
�ாலம் இதன் தாக்�ம் எதிதராலிக்கும் 
என்படத  அ றி ய மு டி ய ா ம ல் 
ஸதிரத்தன்டமயற்ற ஒரு நிடலப்பாடு 
நிலவுகிறது.அணு ஆயுதங�ட்ளயும், 
ஆ ட்த � ா ல் லி  ம ரு ந் து � ட ்ள - யு ம்    
�ண்டுபிடித்த ஆராய்ச்சியா்ளர்�ள் அலறித் 
துடிக்கும் படியா� இதன் தீவிரம் தாண்ட-
வமாடுகிறது.

மக்�ள் தங�ட்ளத் தாங�க்ள தனிடமப் 
படுத்திக் த�ாள்்ள கவண்டும் என்று 
தசான்னது கபா�, தற்கபாது கிராமம், 
ந�ரம், மாநிலம், ஒட்டுதமாத்த நாடு என்று 
தனிடமப் படுத்தப்படுகிறது. “நாடு�ட்ளயும் 

                                                                                                               - அனந்தன்

ந�ரங�ட்ளயும் விட்டு தவளிகயற கவண்டாம்” 
என்றவர்�ள், இன்று “வீடு�ளுக்கு உள்க்ளகய 
முடஙகி இருங�ள்” என்கின்றனர்.

கநாயின் அறிகுறிகயா! அல்லது கநாய் ததாற்று 
உள்்ளவர்�ளின் சம்பந்தப்பட்டவர்�க்ளா! 
உடனடியா�க் தங�ட்ள தனிடமப்படுத்திக் 
த�ாள்்ள கவண்டும். அதாவது மக்�ள் 
கூடும் இடங�ளில் அவர்�ள் கசரக்கூடாது, 
உைவு, உடட, வாழக்ட� என அடனத்தும் 
தனியா� இருக்� கவண்டும். அவவப்கபாது 
கநாய் தாக்குதல் குறித்த சுய பரிகசாதடன 
தசய்து த�ாள்்ள கவண்டும் என்று 
வலியுறுத்தப்படுகிறது. இது த�ாகரானாவின் 

பாதிப்பிலிருந்து மீளும் வழி என்றால், இனி 
�ர்மாவின் பாதிப்பில் இருந்து மீளும் வழி 
என்ன என்படதப் பார்க்�லாம்.

கத�த்தின்  ஆ க ர ா க் கி ய த் தி ற் � ா ன 
வழி�ட்ள  தான்  ம ரு த் து வ ர் � ள் 
உபகதசிக்கின்றனர். ஆனாலும் கத�ம் எப்படியும் 
அழியத்தான்  கபாகிறது. என்ன தசய்தும் 
அடத நிரந்தரமா� �ாக்� முடியாது. ஆனால் 
ஆத்மா அழியாதது. அடத  பாது�ாப்பது 
நமது  இன்றியடமயாத  �டடம.

இதுவடர  இந்து  த ர் ம த் ட த யு ம் , 
இந்துக்�ட்ள மட்டுகம குறி டவத்து க�லி 
கபசி வரும் �ட்டிபிடி த�ாள்ட�யா்ளர்�ளும், 
இந்த  �ட்டுடரடய  � வ ன ம ா � ப் 
படிக்�கவண்டும்.  

இந்த  விஷயம் ப�வத் கீடதயின் 
பதிமூன்றாவது அத்தியாயத்தில் வருகிறது.
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பதிமூன்றாவது அத்யாயம் கத�ம், அதன் 
தடலவனாகிய ஆத்மா என் இருவரின் 
நிடல  குறித்து விவரிக்கிறது. அதாவது வீடு, 
அதன் யஜமானன் – அதாவது வீட்டுக்�ாரன் 
எனும் இருவரின் நிடலப்பாடு இஙகு 
வர்ணிக்�ப்படுகிறது.

எப்படி தசங�ல், மைல், ஜல்லி, சிதமன்ட்  
�லடவ�்ளால் வீடு உருவாக்�ப்படுகிறகதா 
அப்படிகய நீர், நிலம், �ாற்று முதலிய 
ஐந்து  திரவியங�ளின் கசர்க்ட�யால் கத�ம் 
உண்டாகிறது.

புயல், மடை, தவயில், பூ�ம்பம் முதலியவற்றால் 
உறுதியான வீட்டிற்கு ஆபத்து உண்டாவது 
கபான்று புண்ய, பாப �ர்மாக்�்ளால் கத�த்துக்கு 
கநாய், தநாடி ஆபத்துக்�ள்  உண்டாகின்றன. 

அப்கபாது  ஆத்மஜஞானி  தன்டனக்  
�ாப்பாற்றிக் த�ாள்்ளகவண்டும். இஙகு  
ஏைாம் ச்கலா�ம் முதல் ஒன்பதாம் ச்கலா�ம் 
வடரயிலும்  ஆத்மஜஞானியின் சுயபரிகசாதடன 
தசால்லப்படுகிறது.

அதாவது ப்்ளட், யூரின், கமாஷன் என 
கநாய் அறிகுறி அறிய பல தடஸட்�ள்  
எடுப்பது கபான்று ஆத்ம குைத்டத அறிய 
சில பரிகசாதடன�ளுக்கு உட்படகவண்டும்.

1. �ர்வம் த�ாள்வது
2. வீண் ஜம்பம்
3. ஜீவஹிம்டச
4. மற்றடவ�ட்ள துன்புறுத்துவது
5. �படமா�யிருத்தல்
6. தபரிகயாடரப் பணியாதது
7. கத�ம், மனம் சுத்தமின்டம
8. நாஸதிக்யம் கபசுதல்
9. மனடத அடல பாயவிடுதல்
10. சிற்றின்பங�ளில் ஆடச
11. கபராடச

12. உடடலப் கபணுவதில் விருப்பம்
13. பிறப்பு, இறப்பு, மூப்பு, பிணியின் பயங�ரம் 
அறியாடம
14. உற்றார், உறவினரிடம்      
அதி�பற்றுதல்
15. அடலபாயும் மனது.

இடவ முதலியன பாஸிடிவ (அதாவது) நம்டம 
அழிக்கும் கநாய் ததாற்றுக்�ாை �ாரணி�ள் 
(அதாவது) அறிகுறி�ள். இடவ அடனத்து 
தந�டிவ (அறிகுறி இல்லாடம) கநாயற்ற 
தசௌக்யத்டதத் தர வல்லடவ.

இஙகு ஒரு க�ள்வி! இடவயடனத்தும் தந�டிவ 
என வந்தால் ஆகராக்யமானவன் என்று தாகன 
தபாருள். அதன் பின் என்ன பயம்? என்றால் 
உண்டமதான். 

ஆனால் கநாயுள்்ளவனிடமிருந்து விடரவா� 
வியாதி�ள் பரவுவது கபான்று ஆத்மகுைம் 
தபற்றவடனயும் பீடிக்கும் ததாற்று கநாய் 
இந்த துர்குைங�ள். ஆதாவது இதில் ஒன்று 
ததாற்றிக் த�ாண்டாலும் பாஸிடிவ (அதாவது) 
கநாய்தாக்குதலின் அறிகுறி உண்டு.

இதனால் ஆகராக்யமானவன் கூட (அதாவது 
ஆத்மஜஞானம் பூரைமா�ப் தபற்றவன்)  
தன்டன தனிடமப்படுத்திக் த�ாள்்ளகவண்டும். 
ஸர்கவஸவரனான எம்தபருமானிடம் பக்தி 
பூண்டவனா� ஜனத்திரனில் தவறுப்படடந்து, 
ஜனங�ள் இல்லாத அடமதியான 
தனிடமப்படுத்திக் த�ாள்்ளகவண்டும். 

தான் ஆகராக்யமானவனா� இருந்தாலும்கூட 
தனக்கு ததாற்றுகநாய் வாராமல் இருக்� 
ஆத்மஜஞானியின் தனிடம வாசம் 
அவசியமாகிறது. ஜடபரதர், டரக்வர் முதலிய 
ஆத்மஜஞானி�ள் ஏ�ாந்தமான (தனிடமயான) 
வாசத்டதத்தான் விரும்பினர்.
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அன்பர்�க்ள  ப�வத்கீடத  என்பது எக்�ால 
�ட்டத்திற்கும் தபாருந்தும் சநாதனதர்ம 
உபகதச நூல். இதிலுள்்ள சூட்சுமங�ட்ள  
குருமு�மா�க் �ற்றால் வாழக்ட�யில் 
கமன்டம தபறலாம். �படர்�ள், நாஸதி�ர்�ள், 
நயவஞச�ர்�ள் இவர்�ளுடன் நாம் கசருவதால் 
நமது ஆத்மகுைத்திற்கு ஆபத்து உண்டாகிறது 
என்படத அறியகவண்டும்.  

அவர்�ளுடன்  கபசுவடதக்  கூட 
(விவாதத்திற்�ா�) தவிருங�ள் எஙகிறார் சுவாமி 
கவதாந்த கதசி�ர். 

எனகவ இத்தட�யவர்�ளிடமிருந்து 
தள்ளியிருத்தடல ததாடர்ந்தால் �ர்மா 
(த�ாகரானா) விலிருந்து முழுவதுமா� 
நம்டம தற்�ாத்துக் த�ா்ளல்முடியும். 
உடலுக்கு மட்டுமல்ல உள்்ளத்துக்கும் 
தூய்டம அவசியமன்கறா! இந்தத் தனிடம 
நமது ஆத்மாவின் இனிடமடயத் தரட்டும்.

இது Corono logical இல்டல Chronological – 
based on the advice by our Acharya Paramparai. 
அதாவது நம் முன்கனாரின் பைக்�ங�ட்ள 
மறுபடியும்  பின்பற்றுகவாம்.

ஆச்ரம ஸவீ�ார திநம், ஶ்ரீமடம், 
கசடலயூர்.



சார்வரி ௵  டவ�ாசி மாதம் (14.5.20 முதல் 14.6.20 வடர)

சூரியன் ரிஷபத்தில் பிரகவசிக்கும்  த்ருக் ரீதியா� துலா லக்னம்  அடமகிறது. 
இரண்டு முக்கியமான  க்ர�ம்  கதவ குரு 4ல் நீசம்.  சூரியன் எட்டில் ஆட்சியில் 
உள்க்ளாருக்கு ததாடர்ந்து சவால்�ளும், எதிர்ப்பு�ளும் இருந்துவரும் . சனி நான்கில் 
ஆட்சி தபற்றாலும் தினக் கூலி, மாத சம்ப்ளம் தபறுபவர்�்ளா� இருந்தாலும், 
பூர்ைத்ருப்தியுடன் இருக்� முடியாது. �ட்டிட கவடல�ள் பாதிக்�ப்படும். 
மாைவர்�ள், வித்டத விஷயமா� தடங�ல்�ள் இருக்கும். நாட்டின் தபாரு்ளாதாரம் 
29.06.20 வடர மந்த நிடலடய சந்திக்கும். 24.5.20 வடர ஏற்படும் புத சுக்ர தநருக்�ம் 
மடைக்கு வாய்ப்புண்டு. கவடலயில்லாகதார் எண்ணிக்ட� அதி�மாகும்.

கமஷம் ( அஸவினி, பரணி, க்ருத்திட�  2/4) 

ராசிநாதன் தசவவாய் 4ல் : குரு 10 ல்  நீசம். பை வசதி சாதாரைம். �ணினி துடறயில் உள்்ள 
சிலருக்கு முன்கனற்றத்திற்�ான அறிகுறி�ள் ததரியும். வித்டதயில்  பலிதம் சுமார். புதிய 
முயற்சி�ட்ள தவிர்ப்பது நன்று. சிலருக்கு �ண் பல் உபாடத �ாட்டும் ததாழில் அதிபர்�ளுக்கு 
ததாழிலா்ளர் பிரச்டன�ள் இருக்கும். ஸத்ரீ�ள், �டலஞர்�ள் சற்கற முன்கனற்றம் �ாண்பர். 
கீழபடிந்கதார், ச� ஊழியர் ததால்டல தருவர். அரச ஊழியர்�ளில் சிலர் �ட்டாய விடுப்பில் 
தசல்ல கநரும். பஞசாயுத ஸகதாத்ரம் நலம் தரும். சந்த்ராஷடமம்  ( 4.6.20 ப�ல் 1.06 
முதல் 6.6.20 3.13 வடர). அனுகூலமான நாட்�ள்: கம 14,15,20,21,25, ஜூன் 1,2,3,9,10,11,12

ரிஷபம் ( க்ருத்திட�  3/4, கராஹிணி ,ம்ரு�சீர்ஷம் 1/2)

ராசிநாதன் சுக்ரன் ராசியில் ஆட்சி. குரு பார்டவ. பை வசதி தபருகும். சுப �ார்யங�ள் 
முடியும். சிலருக்கு ஸந்தான  பிராப்தி உண்டு. புதிய முயற்சி�ளில் நல்ல திருப்பம் ஏற்படும். 
அரசு ஊழியர்�ளில் சிலருக்கு அனுகூலமான இடமாற்றம் கிடடக்கும். தசவவாய் 
பத்தாமிடத்தில்.  ஆயுதங�ள், மின்சாதனங�ள் ட�யாள்வதில் உஷார் கதடவ. �ணினி 

ஸ்ரீ .உ.வே. பகௌசிகன் , ஆஸ்தான வ�ாதிடர,் ஸ்ரீமதவ�ாபில வமடம்.
 Ph : 98840 90017

இந்த மாதம் உங்கள் நிலல
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துடறயில் உள்்ள சிலருக்கு கதக்� நிடல நிலவும். வித்டதயில் பலிதம் சுமார். சனி 
ஒன்பதில். தபரிகயார்�ள், உயர் பதவியில் உள்க்ளாருடன் விவாதங�ள் தவிர்க்�வும். 
மந்த்ரராஜபத ஸகதாத்ரம் நலம் தரும். சந்த்ராஷடமம்  ( 6.6.20 ப�ல் 3.13 முதல் 8.6.20 
இரவு 8.00 வடர). அனுகூலமான நாட்�ள்: கம 15, 16,17, 18,23,27, ஜூன் 3,4,5,11,12,13,14.

மிதுனம் ( ம்ரு�சீர்ஷம்   1/2, திருவாதிடர, புனர்வசு 3/4)

ராசிநாதன் புதன் 12 மற்றும் ராசியில். வித்டதயில்  அதி� �வனம் கதடவ. ததாழிலில் 
கூட்டாளி�ள் ஆதரவு குடறந்து �ாணும். குரு எட்டில். நிதி நிடலடம த்ருப்தி�ரமாய் இராது. 
�்ளத்ரவட� சு�க் குடறவு �ாணும். அரசு ஊழியர்�ளில் சிலர் விருப்ப ஒய்வு தபறுவர். 
ஸந்ததி�ள்  பற்றிய பிரச்டன�ள் இருக்கும். சூரியன் 12ல் சனி எட்டில் பிதாவட�  அதிருப்தி 
நிலவும். தபாதுப் பணி�ளில் ஈடுபடகவண்டாம். தசவவாய் 9ல்  வீடு, நில விஷயங�ளில் 
எதிர்பார்த்த பலன்�ள் இராது. சக�ாதர வட� அதிருப்தி நிலவும். அபிதீஸதவம் நலம் தரும். 
சந்த்ராஷடமம்  ( 14.5.20 முதல் அன்று �ாடல 7.26 வடர. 8.6.2020  இரவு 8.00 முதல் 
10/11.6.20 இரவு 3.43 வடர). அனுகூலமான நாட்�ள்: கம 18, 19,20,21,25,30 ஜூன் 5,6,7,13,14

�ட�ம் ( புனர்வஸு  1/4, பூசம், ஆயில்யம்)

ராசிடய குரு பார்ப்பது நன்று. சனியும் பார்க்கிறார். மிஸரமான பலன்�ள் . நிதி நிடலடம 
சமாளிக்�ப்படும். ததாழிலில் கூட்டாளி�ள் ஆதரவு குடறந்து �ாணும், �்ளத்ரவட� சு�க் 
குடறவு �ாணும். அரசு ஊழியர்�ளில் சிலருக்கு  அனுகூலமான இடமாற்றம் அடமயும்.  
விவா�ாதி சுப�ார்யங�ளில் நல்ல திருப்பம் ஏற்படும் தசவவாய் எட்டில் சிலர் ஸதிர 
தசாத்துக்�ட்ள விற்படன தசய்வர். வா�னங�ள் ஓட்டுவதில்  அதி� �வனம் கதடவ. �ணினி 
துடறயில் உள்்ள சிலருக்கு கதக்� நிடல நிலவும். வித்டதயில் கமன்டம உண்டு. சூரியன் 15ல் 
தபரிகயார்�ள், உயர் பதவியில் உள்க்ளார்  ஆதரவு நன்கு அடமயும் . �ாமாஸி�ாஷட�ம் நலம் 
தரும். சந்த்ராஷடமம்  ( 14.5.20 இரவு 7.26 முதல் 17.5.20 �ாடல 7.16 வடர ) ( 10/11.6.20 இரவு 
3.47 முதல் 13.6.20 ப�ல் 2.43 வடர). அனுகூலமான நாட்�ள்: கம 20,21,22, 27,28 ஜூன் 1,7,8,9



சிம்மம் ( ம�ம் , பூரம், உத்திரம் 1/4)

குரு ஆறில் நீசம் . பை வசதி சாதாரைம். பூர்வீ� தசாத்துக்�ட்ள சிலர் விற்படன தசய்வீர். 
ஸந்ததி�ள்  பற்றிய பிரச்டன�ள் இருக்கும். சூரியன் பத்தாமிடத்தில் ஆட்சி தபற்று சுக்ரனுடன்  
24.5.20 வடர புதனும் பத்தாமிடத்தில் வித்டதயில் கமன்டம உண்டு. �டலஞர்�ள் , ஸத்ரீ�ள்  
முன்கனற்றம் �ாண்பர். அரச ஊழியர்�ளில் சிலருக்கு சற்கற அனுகூலமான இடமாற்றம் 
கிடடக்கும். தசவவாய் ஏழில் சிலருக்கு �ண்ணில் உபாடத �ாட்டும். சனி ஆறில் டதரியமும் 
ஊக்�மும், குன்றாமல் எடதயும் சமாளிக்கும் திறன் இருக்கும். மந்த்ரராஜபத ஸகதாத்ரம் 
நலம் தரும்.   சந்த்ராஷடமம்  ( 17.5.20  �ாடல 7.16 முதல் 19.5.20 இரவு  7.54 வடர ) ( 13.6.20 
ப�ல் 2.48 முதல் 14.6.20 வடர). அனுகூலமான நாட்�ள்: கம 14,15,16,23,24,25,30 ஜூன் 3,10,11,12

�ன்னி ( உத்திரம் 3/4, �ஸதம், சித்திடர 1/2)

ராசிநாதன் புதன் ஒன்பதில் சூரியன் தபற்ற சுக்ரன் ஸம்பந்தம் .24.5.20 முதல் புதன் 
பத்தாமிடத்தில் ஆட்சி, வித்டதயில் கமன்டம உண்டு. வைக்�றிஞர்�ள் , �ைக்�ாயர்�ள் 
முன்கனற்றம் �ாண்பர். வியாபாரி�ள் தங�ள் துடறயில் கமலும் அபிவிருத்தி  தசய்ய 
வாய்ப்பு�ள் உண்டு. ராசிடய குரு பார்ப்பது நன்று.  நிதி நிடலடம திருப்தி தரும். 
சனி 5ல் ஆட்சி பூர்வீ� தசாத்துக்�்ளால் ஆதாயம் ஏற்படும். சிலருக்கு ஸந்தான  
பிராப்தி உண்டு. தசவவாய் ஆறில் நீதிமன்ற விவ�ாரங�ளில் நல்ல திருப்பம் 
ஏற்படும். �ணினி துடறயில் உள்்ள சிலருக்கு எதிர்பாராத நற்பலன்�ள் நடடதபறும். 
ஶ்ரீ ஆஞசகநயடர வைங�வும். சந்த்ராஷடமம்  ( 19.5.20  �ாடல 7.54 முதல் 22.5.20 
�ாடல 7.35 வடர )  அனுகூலமான நாட்�ள்: கம 16, 17,18, 25,26,27,28  ஜூன் 1,5,12,13,14

துலாம்(சித்திடர 2/2,ஸவாதி,விசா�ம் 3/4)

ராசிநாதன் சுக்ரன் எட்டில் ஆட்சி. சூரியனுடன் எட்டில். 24.5.20 வடர புதனும் எட்டில். 
பிதாவ�ட�  அதிருப்தி நிலவும். சிலருக்கு திடீர் பிரயாைங�ள் அடமயும். வித்டதயில் 
பலிதம் சுமார். உங�ள் திட்டங�ட்ள நீங�க்ள நிடறகவற்றுங�ள். யாடரயும் அதி�ம் 
நம்பாதீர்�ள். குரு நான்கில் நீசம். சனி நான்கில் ஆட்சி. நிதி நிடலடம சமாளிக்�ப்படும். 
வீடு, வா�னாதி விஷயங�ளில் புதிய தசலவினங�ள் ஏற்படும். தாயாரின் உடல் நலம் 
சற்கற பாதிக்�ப்படும். உைவு விஷயத்தில் �ட்டுப்பாடு கதடவ. அரசு ஊழியர்�ளில் 
சிலர் �ட்டாய விடுப்பில் தசல்ல கநரும். சந்த்ராஷடமம்  ( 22.5.20  �ாடல 7.35 முதல் 
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24.5.20 மாடல 5.32 வடர)  அனுகூலமான நாட்�ள்: கம 18,19, 20,21, 27,28,29,30  ஜூன் 3,7,14

விருச்சி�ம் ( விசா�ம் 1/4, அனுஷம், க�ட்டட)

ராசிநாதன் தசவவாய் நான்கில் தன�ார�ன் குரு மூன்றில் நீசம். தனஸ தானத்தில் 
க�து. நிதி நிடலடம த்ருப்தி�ரமாய் இராது. �ணினி துடறயில் உள்்ள சிலருக்கு மந்த 
நிடல நிலவும். சிலருக்கு தவிர்க்� முடியாத �ாரைங�்ளால் ஜாட� மாற்ற கநரும். 
ஸந்ததி�ள் பற்றிய பிரச்டன�ள் இருக்கும். புதன் ஏழிலும், எட்டிலும் வித்டதயில் பலிதம் 
சுமார். வியாபாரி�ள் சரக்கு�ட்ள கதக்கி டவக்�ாமல் விற்படன தசய்வது நன்று. சனி 
மூன்றில் ஆட்சி. டதரியமும் ஊக்�மும் குன்றாது. ததாழில் அதிபர்�ளுக்கு ததாழிலா்ளர் 
பிரச்டன�ள் தீர்க்�ப்படும் . சூரியன், சுக்ரன் ஏழில் ததாழிலில் கூட்டாளி�ள் ஆதரவு 
இராது. சுந்தர�ாண்ட பாராயைம் நன்று. சந்த்ராஷடமம்  ( 27.5.20  மாடல 5.32 முதல் 
27.5.20 �ாடல 1.28 வடர )  அனுகூலமான நாட்�ள்: கம 14,20,21, 23,30,31  ஜூன் 1,5,9

தனுசு  (மூலம், பூராடம், உத்திராடம் 1/4)

ராசிநாதன் குரு இரண்டில் நீசம். சனி ஸம்மந்தம்  குடும்பத்தில் பிரச்டன�ள் இருக்கும். 
இருப்பினும் சமாளிக்�ப்படும். நிதி நிடலடம சாதாரைம். அரசு ஊழியர்�ளில் சிலர் 
விருப்ப ஒய்வு தபற ஆயத்தம் தசய்வர். ஸதிர தசாத்துக்�ளில் ஆதாயம் குடறந்து 
�ாணும். தசவவாய் மூன்றில். டதர்யமும் ஊக்�மும் குன்றாமல் எடதயும் சமாளிக்� 
முடியும். சூரியன் சுக்ரன் ஆறில் தபரிகயார்�ள் உயர் பதவியில் உள்க்ளார் ஆதரவு 
இருக்கும். வித்டதயில் பலிதம் சுமார். சனி இரண்டில். வாக்கின் நிதானம் கதடவ. 
ஶ்ரீ ஆஞசகநயடர வைங�வும். சந்த்ராஷடமம்  ( 26/27.5.20  இரவு 1.28 முதல் 29.5.20 
�ாடல 6.59 வடர )அனுகூலமான நாட்�ள்: கம 15,16,23,24,25   ஜூன் 1,2,3,7,11,12.

ம�ரம் ( உத்திராடம் 3/4, திருகவாைம், அவிட்டம் 1/2)

ராசிநாதன் சனி ராசியில் குருவும் ராசியில் நீசம். ஏைடரச் சனி. ராசிநாதன் அதி� பாத�ம் 
இராது. பைவசதி சாதாரைம். புதிய முயற்சி�ட்ள தள்ளிப் கபாடுவது நன்று. அரசு 



ஊழியர்�ளில் சிலருக்கு இடமாற்றமும், சிலர் விடுப்பில் தசல்லவும் கநரும். தசவவாய் 
இரண்டில். சிலருக்கு கிஸைனில் உபாடத �ாட்டும். �ணினி துடறயில் உள்்ள சிலருக்கு 
அதிருப்தி�ரமான சூழநிடல நிலவும். புதன் 5, மற்றும் ஆறில் . வித்டதயில் அதி� �வனம் 
கதடவ. சூரியன் சுக்ரன் 5ல் . பூர்வீ� தசாத்துக்�ளில் வில்லங�ம் ஏற்படும். இருப்பினும் 
சுமூ�மா� முடியும். தசாவதார ஸகதாத்ரம் நலம் தரும்.சந்த்ராஷடமம்  ( 29.5.20  �ாடல 6.59 
முதல் 31.5.20 �ாடல 10.18 வடர )அனுகூலமான நாட்�ள்: கம 18,25,26,27,28   ஜூன் 3,4,5,9,10,14

கும்பம் (அவிட்டம் 2/2, சதயம், பூரட்டாதி 3/4)

ராசிநாதன் சூரி 12ல் ஆட்சி. 71/2ச் சனி ஆரம்ப�ாலம் . குருவும் 12ல் ஆட்சி. சிலர் ததாழில் 
ரீதியா� குடும்பத்டத விட்டு பிரிந்திருக்� கநரும். பை வசதி சாதாரைம். தசலவினங�ள் 
குடறயாது. புதிய முயற்சி�ட்ள தள்ளி கபாடுவது நன்று. தசவவாய் ராசியில் சக�ாதரவட� 
அதிருப்தி நிலவும். �ணினி துடறயில் உள்்ள சிலருக்கு புதிய கவடல மாறும் எண்ைம் 
அதி�மாகும். புதன், 4 மற்றும் 5 ல் வித்டதயில்  பலிதம் சுமார். சூரியன், சுக்ரன் நான்கில் 
சிலருக்கு புதிய வா�னம் வாஙகும் எண்ைம் அதி�மாகும். குடும்பத்தில்  சுப�ார்யங�ள் 
நடடதபறும். மந்த்ரராஜபத ஸகதாத்ரம் நலம் தரும்.   சந்த்ராஷடமம்  ( 31.5.20  �ாடல 10.18 
முதல் 2.6.20 ப�ல் 12.01 வடர ). அனுகூலமான நாட்�ள்: கம 15,16,20,21,27,28,29,30  ஜூன் 5,6,7,12

மீனம் ( பூரட்டாதி 1/4, உத்திரட்டாதி, கரவதி)

ராசிநாதன் குரு 11ல் நீசம். சனி 11ல் ஆட்சி. நிதிநிடலடம நன்கு அடமயும். கசமிப்பது �டினம். 
�டிதம் மூலம் அல்லது ததாடலகபசி மூலம் நற்தசய்தி�ள் வாழவு வ்ளம் தபற அடமயும். 
சிலருக்கு ஸந்தான ப்ராப்தி  உண்டு. ததாழிலில் முன்கனற்றம் உண்டு. அரசு ஊழியர்�ளுக்கு 
அனுகூலமான இடமாற்றம், பதவி / சம்ப்ள உயர்வு கிடடக்கும். தசவவாய் 12ல் குடும்பத்தில் 
பிரச்டன�ள் கதான்றும். சக�ாதரவட� அதிருப்தி நிலவும். புதன் மூன்று மற்றும் நான்கில். 
�ைக்�ாயர்�ள். �மிஷன் ஏதஜன்டு�ள்   முன்கனற்றம் �ாண்பர். சூரியன் மூன்றில். 
டதர்யமும் ஊக்�மும் குன்றாது.ஶ்ரீ சக்ரத்தாழவார் வைங�வும்.  சந்த்ராஷடமம்  ( 2.6.20  ப�ல் 
12.01 முதல் 4.6.20 ப�ல் 1.06 வடர ). அனுகூலமான நாட்�ள்: கம 18,23,30,31  ஜூன் 1,7,8,9,14
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தசம்பூர், ஶ்ரீமடம் ந்ருஸிம்� ஜயந்தீ

37ம் பட்ட ஶ்ரீமதைகியசிங�ரின் 175 திருநக்ஷத்ரம் 

ப்ரக்ருதம்  ஶ்ரீமதைகியசிங�ரின்  நியமனத்தின்  கபரில்  37ம்  பட்டம்  பிள்ட்ளப்பாக்�ம்  
ஶ்ரீமதைகியசிங�ர்  ஶ்ரீவண் ஶடக�ாப ஶ்ரீவீரரா�வ ஶடக�ாப யதீந்த்ர ம�ாகதஶி�னின்  
175வது திருநக்ஷத்ரம்  வி�ாரி மாசி 23 மார்ச்  6ம்  கததி தவள்ளிக்கிைடம புஷய நக்ஷத்ரத்தில்  
ஶ்ரீதபரும்புதூர்   ஶ்ரீ அக�ாபில மடத்தில்  அர்ச்சா மூர்த்தியா� எழுந்தருளியிருக்கும்  37ம்  
பட்டம்  ஶ்ரீமதைகியசிங�ர்  ஸந்நிதியில்  கவத திவய ப்ரபந்த பாராயைங�ளுடன்  நன்றா� 
நடந்கதறியது. ஶ்ரீவீரரா�வன் , ஶ்ரீபாஷய�ாரர்  மரியாடத�ளுடன்  கூடகவ நடந்தது.  
திருவள்ளூர்  ஶ்ரீவீரரா�வன்  ஸந்நிதியிலிருந்து முத்ர�ர்த்தா ஶ்ரீ ௨.கவ. கபரமல்லூர்  ஜநார்த்தனன்  
ஸவாமி, ப்ரதான அர்ச்ச�ர்  ஶ்ரீ  உ.கவ. புரிடச வஙகீபுரம்  ஶ்ரீதராசார்யர்  ஸவாமி, ஸதாநீ�ர்  
த�ாடியாலம்  வாஸுகதவாசார்யர்  ஸவாமி, திருவள்ளூர்  அக�ாபிலமடம்  ஆராத�ர்  
ஶ்ரீ உ.கவ. கபரஙகியூர்  ஶ்ரீநிவாஸரா�வாசார்யர்  ஸவாமி, ஶ்ரீமடம்  மாகனஜர்  பாண்டுர்  
நரஸிம்மாசார்யர்  ஸவாமி ஆகிகயார்  வந்திருந்து இவவுத்ஸவத்டத நடத்திக்  த�ாடுத்தனர் .

தசன்டனயிலிருந்து கவத விற்பன்னர்�ள்  அகந�ர்  வந்திருந்தனர் . தபருங�்ளத்தூரில்  
வசிக்கும்  ஶ்ரீமான்  பிள்ட்ளப்பாக்�ம்  ஶ்ரீராமனும் , வில்லிவாக்�த்தில்  வசிக்கும்  ஶ்ரீ உ.கவ. 
பிள்ட்ளப்பாக்�ம்  வாஸுகதவாசார்யர்  ஸவாமியும் , இதடன உபாயமா� ஏற்றுக்  த�ாண்டார்�ள் . 
தளிட� மி� ருசியா�வும்  எல்கலாரும்  கபாற்றும்படியும்  இருந்தது. நிடறய ஆஸதி�ர்�ள்  
�லந்து த�ாண்டனர் .
ஶ்ரீதபரும்புதூர்  மடம்  ஆராத�ர்  ஶ்ரீ உ.கவ. �ண்ைன் , �ாரியஸதர்  ஶ்ரீ ௨.கவ. பாலாஜி ஆகிகயார் 
ஸ�ல ஏற்பாடு�ட்ளயும் சிறப்பா�ச் தசய்திருந்தனர். எல்லாம் நன்றா� நடடதபற்றடதக் 
க�ள்வியுற்று ஶ்ரீமதைகியசிங�ர் சந்கதாஷப்பட்டாயிற்று. 
                                                     எவவுளூரான்


