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Symbolism of Lord Ganesha

Jambhukeshwar represents Water.

Jambukeshwarar Temple, 
Thiruvanaikaval, Tamil Nadu.
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Arunachaleshwar represents Fire.

Annamalaiyar Temple, 
Thiruvannamalai, Tamil Nadu.

Ekambareswarar represents Earth.

Ekambareswarar Temple
Kanchipuram, Tamilnadu

Kalahastheeswara represents Air.

Srikalahasti temple, 
Srikalahasti, Andhra Pradesh.

Natarajar represents Sky.

Natarajar Temple, 
Chidambaram, Tamil Nadu.P
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ெச�வ�, ஆ��, ஆேரா�கிய� ஆகிய 

��பலைன�� த�கிற� சன��கிழைம 

வ�ரத�.

நவ�கிரக�கள��  சன�பகவாைன ஆ��காரக� 

எ�ப�.  அவர� ஆதி�க�ைத� ெபா��ேத 

ஆ��கால� அைம��. ஆனா�, அ�த 

கிரக�ைத� க���ப���வராக இ��பவ� 

ெப�மா�. 

சன��� அதிபதி அவேர.  எனேவ, 

சன��கிழைமக� ெப�மா��� உக�த� 

ஆய���. இ�த வ�ரத�ைத அ����க ெப�ய 

அள��� கா�, பண� ேதைவய��ைல. 

உ�ைமயான ப�திேய இ�த வ�ரத�தி���ய 

ேதைவயான ெபா��.

இைத, ஒ� ச�பவ� �ல� ெத��� 

ெகா�ளலா�. தசாவதார�க� எ��த ப����, 

�றி�பாக, க�ணனாக அவத���, கீைதைய 

உபேதசி��, வா�வ�� உ�ைம நிைலைய 

எ���ைர�த ப�ற��, உலகி� பாவ�க� 

�ைறயவ��ைல. எனேவ, பாவ��ைம தா�காத 

�மாேதவ��� அ��கிரக� ெச�ய, சீன�வாச� 

எ�� ெபய�� ெப�மா� அவதார� 

எ���. தி��பதி மைலய�� த�கினா�.

இ���� அ�கி��ள கிராம�தி�, 

பம� � எ�ற ம�பா�ட� ெதாழிலாள� 

வசி�தா�. இவ�, சீன�வாசன�� த�வ�ர 

ப�த�. ஆ�� ��வ�� சன��கிழைம 

வ�ரத� இ��பதாக இவ� 

உ�திேய��� ெகா�டா�. ஆனா�, 

இத�� பலனாக, “மிக உய��த 

ெச�வ�…' ேவ��� என, அவ� 

ெப�மாள�ட� ேவ��த� ைவ�தா�. 

அ� எ�ன ெத��மா? ெப�மாள�� 

தி�வ�ய�ேலேய நிர�தரமாக வசி�க 

ேவ��� எ�ப� தா�.

இவ� தின�� ம�பா�ட� ெச�வா� 

அ�லவா… பா�ட� ெச�� ���த 

ப�ற�, ைகய�� ஒ��� 

ெகா������ ம�ைண வண� ா�க 

மா�டா�. அ�த ம�ைண� ெகா�� 

சி�, சி� ��க� ெச�வா�. தி��பதி 

ெப�மாைள மனதி� எ�ண�, த� 

�� இ��த ம� சிைல��, 

”ஏ���டல வாடா, ெவ�க�ரமணா, 

ேகாவ��தா, ப�மநாபா, சீன�வாசா…' 

எ�ெற�லா� ெப�மாள�� 

தி�நாம�கைள� ெசா�லி, தி��பதி 

ெப�மாள�� தி�வ�ய�ேலேய அ�த 

ம� ��கைள ��வதாக பாவைன 

ெச��, �வ� ப�ரா��தி�பா�.

அ�ேபா�, தி��பதி தி�மைலைய 

ஆ�சி ெச�� வ�தா� 

ெதா�ைடமா� எ�� ம�ன�. 

அவ� ஒ�நா� ஏ�மைலயா� 

ச�ன�தி��� ெச�றா�. 

ெப�மா��� ��வத�காக அவ� 

த�க� ��கைள உபயமாக 

அள��தி��தா�. அ�� ேபா� பா��த 

ேபா�, ம���களாக� கிட�தன. 

த�க� ��கைள அ��சக�க� 

அபக���� ெகா�டனேரா என 

ச�ேதக�ப�டா�. எனேவ, 

காவல�கைள நியமி��, 

அ��சக�கைள� க�காண��க 

உ�தரவ��டா�.

Gul;lhrp rdp tpujk; 
kirthika99
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ம�நா� அவ� ச�ன�தி�� வ�தா�. 

அ�ேபா��, ம���கேள ெப�மாள�� 

தி�வ�ய�� கிட�தன. �ழ�ப�� ேபான 

அவன� கனவ��, சீன�வாச� 

ேதா�றினா�. “ம�னா… பம� � எ�ற 

�யவ�, எ�ைன மி��த ப�தி�ட� 

ம� ��ககளா� அ��சி�� வ�கிறா�; 

அவ�ைற நா� ஏ�ேற�. அதனா�, உ� 

த�க���க��, ம���களாக மாறி� 

கிட�கி�றன…' எ�றா�.

ம�நாேள, பம� ைன� பா��க ெச�றா� 

ம�ன� . அவ�, ெப�மாள�� 

ம�சிைல�� ம� ��கைள� �வ�� 

ெகா����தா�. “எத�காக ம� 

��களா� அ��சி�கிறா�; ேதா�ட��� 

��க� �ட கிைட�கவ��ைலயா?' 

எ�றா�.

“அரேச… நா� பரம ஏைழ. இ�த 

ேவைலைய வ���, வ��� ��பறி�க 

ேநர�ைத ெசலவ��டா�, பா�ட� 

ெச��� ேநர� �ைற��. ���ப� 

ேம�� வ�ைமய�� தவ����. அதனா� 

தா�, எ�ன�ட� எ�ன இ��கிறேதா, 

அதனா� � ெச�� அ��சி�கிேற�. 

ேம��, க�வ�யறிவ�ற என�� �ைஜ 

�ைற�� ெத�யா�. ஆ�� ��வ�� 

சன��கிழைம வ�ரத� இ���, அவர� 

தி�வ�ைய அைடய ேவ��� எ�பேத 

எ� ேநா�க�…' எ�றா�.

அ�ல� ேபா� வ�வ�ைன ேபா� அ�ைன வய��றி� ப�ற�த

ெதா�ைல ேபா� ேபாகா� �யர� ேபா�

ந�� �ண� அதிக� ஆ� அ�ைண� ேகா�����

வ�� றி���� ெச�வ� கணபதிைய� ைக�ெதா���கால.

தமி� ம�திர�

Spiritual Notebook - October & November

15th Oct - Amavasai

18th Oct - Chathurthi Vratham

20th Oct - Sashti Vratham

16th - 24th Oct - Navarathiri 

23rd Oct - Maha Navami saraswathi Pooja

24th Oct Vijaya Dhasami

26th Oct - Bakrid

27th Oct -  Sani Pradosham

29th Oct - Pournami

2nd Nov - Sankatakara Chathurthi

5th Nov - Sashti VirathamP
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Short & Important informations
about Gods & Goddess

Other Names  : Anchaneyar, Maruthi, Anjaniputra
Mula Mantra  : Om Shri Hanumate Namah
Gayatri Mantra : Om Narayanaya Vidmahee
    Vasudevaya Dheemahi
    Tanno Vishnu Prachodayaat 

Other Names  : Gopal, Keshavan, Kannan
Spouse : Rukmini
Mula Mantra  : Om Kleem Krishnaya Namah
Gayatri Mantra : Om Daamodharayae Vidmahee
    Rukmani Vallabhaye Dheemahee
    Tanno Krishna Prachodayaath

Other Names  : Narayanan, Adinath
Spouse : Lakshmi
Living Place : Vaikundam
Vahanam  : Garudan
Mula Mantra  : Om Namo Bhagwate Vasudevaya
Gayatri Mantra : Om Narayanaya Vidmahee
    Vasudevaya Dheemahi
    Tanno Vishnu Prachodayaat 

Other Names  : Ramachandran, Purushottaman
Spouse : Sita
Mula Mantra  : Om Sri Ramaya Namah
Gayatri Mantra : Om Dasarathaye Vidmahe
    Sitavallabhaya Dheemahi
    Tanno Ramah Prachodayat

- Angu Aparna
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Other Names  : Vaagdevi, Kalaimagal, Kalaivaani
Spouse : Lord Brahma
Vahanam  : Swan
Mula Mantra  : Om Aim Saraswatyai Namah
Gayatri Mantra : Om Saraswatye Cha Vidmahe
    Brahmaputriye Cha Dheemahi 
    Tanno Saraswati Prachodayat

Other Names  : Padma, Sridevi, Aiswarya
Spouse : Lord Vishnu
Living Place : Vaikundam
Vahanam  : Owl
Mula Mantra  : Om Sri Maha Lakshmyai Namah
Gayatri Mantra : Om Mahadevyai Cha Vidmahe 
    Vishnu Patnayai Cha Dheemahi
    Tanno Lakshmih Prachodyaat

Other Names  : Ambigai, Shakti, Bhagwati, Devi
Spouse : Shivan
Living Place : Trikoota Mountain
Vahanam  : Lion
Mula Mantra  : Om Sri Durgaya Namah
Gayatri Mantra : Om Girijaye Cha Vidmahe
    Shiva Priyaye Cha Dheemahi
    Tanno Durga Prachodayat

Other Names  : Shankaran, Sivan
Spouse : Parvati
Living Place : Mount Kailash
Vahanam  : Nandi
Mula Mantra  : Om Namah Shivaye
Gayatri Mantra : Om Panchvakraye Vidmahe
    Mahadevaye Dheemahi
    Tanno Rudra Prachodayat
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Other Names  : Suriyan, Aadavan
Spouse : Chayadevi
Mula Mantra  : Om Suryaye Namah
Gayatri Mantra : Om  Bhaskaraye Vidmahe
    Divakraraye Dheemahi
    Tanno Suryah Prachodayat

Other Names  : Bhadrakali, Rudrani
Living Place : Cremation Grounds
Mula Mantra  : Om Kreem Kalikaye Namah
Gayatri Mantra : Om Aadhyaayai Vidmahe 
    Parmeshwaryai Dheemahi 
    Tanno Kaalee Prachodayaat

Other Names  : Ganapati, Vinayaka, Pillaiyar
Spouse : Riddhi, Buddhi, Siddhi
Living Place : Mouse
Mula Mantra  : Om Gan Ganpatye Namah
Gayatri Mantra : Om Ekadantaya Vidmahe
    Vakkratundaya Dheemahi
    Tanno Danti Prachodayat

“God grant me the serenity to accept the people “God grant me the serenity to accept the people 
I cannot change, the courage to change the one I cannot change, the courage to change the one 
I can, and the wisdom to know it's me.”I can, and the wisdom to know it's me.”

- Parasakthi- Parasakthi

“God grant me the serenity to accept the people 
I cannot change, the courage to change the one 
I can, and the wisdom to know it's me.”

- Parasakthi
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There are hundreds of temples all over India in 
different size, shape and locations but not all of 
them are considered to be in the Vedic way.

Generally, the temples are located in a place 
where earth's magnetic waves pass through. In 
simple terms, these temples are located 
strategically at a place where the positive 
energy is abundantly available from the 
magnetic wave distribution of north/ south pole 
thrust.

Because of its location, where high magnetic 
values are available, the Main Idol is placed in 
the center, and also because they place a 
copper plate written with some Vedic scripts, 
which is buried, beneath the Main Idol's 
placement known as "Garbhagriha" or 
Moolasthan, the copper absorbs the earths 
magnet ic  waves and rad ia tes  to  the 
surroundings. Thus a person who regularly 
v is i ts a temple and makes clockwise 
pradakshina of the Main Idol's placement, 
automatically receives the beamed magnetic 
waves which get absorbed by his body. This is 
very slow and a regular visit will make him 
absorb more energy, known as positive energy. 

In addition, the Sanctum Sanctorum is 
completely enclosed on three sides. The effect 
of all energies is very high in here. The lamp that 
is lit radiates the heat and light energy.

The ringing of the bells and the chanting of 
prayers gives sound energy. The fragrance 
from the owers, the burning of camphor give 
out chemical energy. The effect of all these 
energies is activated by the positive energy that 
comes out of the idol. This is in addition to the 
north/south pole magnetic energy that is 

absorbed by the copper plate and utensils that 
are kept in the Moolasthan.

Sumathisrini

The scientific explanation forThe scientific explanation for
visiting temple regularlyvisiting temple regularly

The scientific explanation for
visiting temple regularly
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பா�� ெதள�ேத�� பா��� ப����

இைவ நா��� கல����� நா� த�ேவ�

ேகால�ெச� ��க க��க��

�மண�ேய ந� என�� ச�க� தமி� ���� தா.

தமி� ம�திர�

The water used for the Pooja is mixed with 
Cardamom, Benzoine, Holy Basil (Tulsi), 
Clove, etc is the "Theertham". This water 
becomes more energized because it receives 
the positiveness of all these energies 
combined. When persons go to the temple for 
Deepaaraadhana, and when the doors open 
up, the positive energy gushes out onto the 
persons who are there. 

The water that is sprinkled onto the people 
passes on the energy to all. That is the reason 
why, men are not allowed to wear shirts to the 
temple and ladies have to wear more 
ornaments because it is through these jewels 
(metal) that positive energy is absorbed in 

ladies. It is proved that Theertham is a very 
good blood purifier, as it is highly energized.
In addition, temples offer holy water (about 
three spoons). This water is mainly a source of 
magneto therapy as they place the copper 
water vessel at the Garbhagriha. It also 
contains cardamom, clove, saffron, etc to add 
taste and Tulsi (holy Basil) leaves are put into 
the water to increase its medicinal value! The 
clove essence protects one from tooth decay, 
the saffron & Tulsi leave essence protects one 
from common cold and cough, cardamom and 
benzoine known as Pachha Karpuram, acts as 
a mouth refreshing agents. This way, one's 
health too is protected, by regularly visiting 
Temples!!!

Spiritual Notebook - November Month - Rudhraa

11th - Dhanvantri Jayanti, Pradosham Vratam

12th - Hanuman Jayanti, Sivarathri

13th - Deepavali Festival, Lakshmi Puja, Amavasya

14th - Skanda Sashti Vratam begins

15th - Chitragupta Puja

16th - Sabarimala Temple opens, Karthigai Masam begins 

17th - Chadhurthi

19th - Skanda Sashti Vratam ends

24th - Tulsi Vivah, Ekadasi 25th - Pradosham

25th - Moharam

27th - Krithigai 

28th - Karthika Deepam Festival, Pournami
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Stories behind Diwali - Rudhraa

There are few more days ahead for celebrating 

the Diwali in our houses. Diwali is the "Festival 

of Lights", It is the glorious occasion, which is 

celebrated by everyone in our Nation by 

lighting tiny diyas in and around the house. 

Like other festivals, Diwali also has some 

stories behind its celebration. 

Here, is the to share my knowledge of the 

stories and legends behind Diwali... 

Diwali - The day of Lord Shri Rama

One of the most famous legend behind the 

celebrations of Diwali is Lord Shri Ram. 

All knows about the story of Ramayanam. 

Ravanan, the king of Lanka kidnapped Sita 

Devi, Shri Ram's wife during their vanavasam. 

Lord Rama was defeated Ravana and their 

brothers in the war and finally sita was 

released from his custody. After 14 years of 

vanavas, on the arrival of Lord Ram along with 

his wife Sita and his brother Lakshmana, 

people of Ayodhya celebrated the day and 

decorated their homes and the city of 

Ayodhyaa by lighting small lamps all over, to 

give a warm and pleasant welcome to their 

beloved prince Shri Ram and Sita Devi and His 

brother Lakshman. 

Diwali and Goddess Lakshmi 

On the auspicious day of 

'Amavasyaa' in the Month 

of Karthighai, Lakshmi - 

The Goddess of wealth and 

prosperity was appeared 

during the churning of the 

ocean, which is known as 

'Samudra Manthan', by the 

"Arakkar" (demons) on one 

side and 'Devarkal' on the 

other side. So, The worship of Goddess 

Lakshmi by doing pooja for lakshmi on the day 

of Diwali became a tradition

Diwali - The day of Lord Krishna

Accordind to our South Indian myths and 

beliefs, Diwali is the day to celebrate the dead 

of demon Narakasuran.

Narakasuran was the ruler of Pragjyotishpur 

and he troubled women, Gods 
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(devar) and saints during his ruling. He had 

done wars with devars, and soon after the 

victory over Lord Indran during a war, 

Narakasur snatched away the Goddess Aditi 

who is the mother of devars. Goddess Aditi 

was the ruler of Suraloka as well as she is a 

relative of Satyabhama who is the wife of Lord 

Krishna. 

Narakasur also imprisoned sixteen thousand 

daughters of Gods and saints. 

Gods and saints were appealed to lord 

krishna. Finally With the help of Lord Krishna, 

Satyabhama defeated with Narakasur and 

released all the women from his Custody and 

restored the Mother Goddess Aditi. 

Diwali - The day of Pandavas 

The Great Idhihas 'Mahabharata' has an 

another interesting story related to the Diwali ie 

'Kartik Amavasyaa'.

According to the Mahabharata story, 'The 

Pandavas'- Five brothers Yudhishthhira, 

Bhima, Arjuna, Nakula and Sahadeva, were 

sentenced to thirteen years banish by "The 

Kauravas" (Duryodhana and his ninety nine 

brothers), due to their loss in the game of dice. 

The Pandavas expended thirteen years in the 

forest and they returned to their kingdom on 

the day of 'Kartik Amavasyaa' which is known 

as Diwali. 

The people of Pandavas kingdom were so 

excited on the return of Pandavas to their 

kingdom. In order to welcome the Pandavas, 

People of the kingdom, celebrated the day by 

lighting the earthen lamps all over in their city. 

Diwali and Vikramaditya 

There is an another legend behind Diwali 

celebrations is one of the greatest King - 

Vikramaditya. 

The Mythological stories says that it was the 

day when the king Vikramaditya was 

coroneted. The people of his kingdom praised 

him and celebrated the day by lighting small 

lamps all over their house as well as in the 

cities. 
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வ�ரத �ைற ம��� கைத: 

வ�ரத�கள�ேல சிற�பான இட�திைன� 

ெப�� வ�ரத� ேகதார ெகள� வ�ரத�. 

தி��ைகலாய மைலய�ேல பரமசிவ�, 

பா�வதி சேமதராக வ�� றி��த ேவைள. 

வ�நாயக�� ��க���ட இ��தன�. 

��ப�� ��ேகா� ேதவ�க�� 

நா�ப�ெத�ணாய�ர� �ஷிக�� 

��ய���தன�. நாரத� இைச ம���னா�. 

ந�தி ம�தள� ெகா�ட, ஊ�வசி, ேமனைக, 

திேலா�தைம ஆகிேயா�� நடன� 

அம��களமாக நட�ேதறிய�.

அ�ேபா� அ�� வ�த ப���கி �ன�வ� 

வ�கட���� ஆ� அ�கி��தவ�கைள 

மகி��சி அைடய� ெச�தா�. ப�ற� 

உமாேதவ�ைய வ���வ��� சிவெப�மாைன 

ம��� ��றி வ�� வண�கின�. 

ேகாப��ற உமாேதவ� த�ைன ப���கி 

�ன�வ�� உடலிலி��த ச�திைய எ���� 

ெகா�டா�. அதனா� சைபய�ேல ேசா��� 

வ�� �தா� அ��ன�வ�. சிவெப�மா� 

ப���கி �ன�வ�ட� த�ெயா�ைற� 

ெகா��� அதைன ஊ��ேகாலாக� 

ெகா�� நட�க வழி ெச�தா�. ம���� 

உமாேதவ��� ஆ�திர� ஏ�ப�ட�. உடேன 

சிவெப�மான�ட� ேகாப����ெகா�� 

��ல��� வ��, ஒ� வ��வ மர�த�ய�� 

வ�� றி��தா�. ேதவ�ய�� வ�ைகயா� அ�த 

வனேம ���ெபாலி� ெப�ற�. அ�� 

வசி�த ெகௗதம �ன�வ� இ�தி�� மா�ற� 

ஏ� என அறிய �ைன�தா�. 

உமாேதவ�ைய� க�ட�ட� 

வ�ஷயம�கைள� ெத��� ெகா�டா�.

�ர�டாசி மாத� ��கில ப�ச தசமி 

ெதாட�கி ஐ�பசி மாத� கி��ண ப�ச� 

த�பாவள� அமாவாைச வைர��ள 

ேகதா��வர� வ�ரத மகிைம ப�றி 

வ�ள�கினா�. உைம அ�ைம�� வ�ரத� 

ேம�ெகா�� அ��தநா��வர� 

வ�வமானா�.

ஆ�-ெப� சம��வ� அறிய�படாத 

கால�தி� உமாேதவ� ெப���� சம 

உ�ைம ேக�� வாதா� அ���ைமைய 

ெப���த�தி��கிறா�. ஆண�� உடலி� 

பாதி�� ெப�ண�� உடலி� பாதி�� 

அ�ைவசிகி�ைச வாய�லாக� ெபா��தலா� 

எ�ற நவன�  வ��ஞான வ��ைத�� 

இ�நிக�� கா��கிற�. எதி�கால�தி� 

வ��ஞான�தி� ேராேபா�கைள�ேபால 

அ��தநா��வர�க� உ�வா�க�ப�டா� 

ஆ�ச�யேம�மி�ைல!

ேகதார ெகள� வ�ரத� 21 நா�க� 

கைடப���க�ப�கிற�. 2012 அ�ேடாப� 25-� 

நா� (ஞாய����கிழைம) ெதாட�கி, நவ�ப� 

மாத� 13-� நா� த�பாவள�� தி�நா� அ�� 

����கிற�.

 வ�� �� / �ைஜயைறய�� / வ��வ 

மர�த�ய�� / ஆலய�கள�� 

இ�வ�ரத�ைத ேம�ெகா�ளலா�.

 எ����ைட, ம�ச���ைட, 

அதிரச�, வாைழ�பழ�, ேத�கா�, பா��, 

ெவ�றிைல ஆகியவ�ைற 

நிேவதனமா�கி, ஒ�ேவைள உணவாக 

உ�� 20 நா� ேநா�ப���ப� பழ�கால 

வழ�க�.

 21 நா�க�� வ�ரத� ேம�ெகா�ள 

��யாேதா� 9 அ�ல� 7 அ�ல� 

�ைற�தப�ச� 3 நா�க� வ�ரத� 

அ����கலா�.

 ெகள� ேகதார வ�ரத�ைத 21 ஆ��க� 

அ����க ேவ��� எ�ப� 

சா�திர�. இயலாேதா� ஏ� 

ஆ��களாவ� கைடப���க ேவ���.

ெகள� ேகதார வ�ரத� கைடப���பதா� 

அ��� ெபா��� ேச��, அ��, 

அட�க�, அைமதி உ�டா�� 

மரண�ைத�� ��சமாக மதி�கி�ற ச�தி 

ேச��. க�வ�யறி�, பதவ� ப�ட�, ப��, 

பத�க� என பல வள�� ேச��. 

ெவ�றிக� ெதாட��. �ழ�ைத பா�ய� 

உ�டா��. மைன, வ�� , வாகன� வ�� 

ேச��.

ச�திெய�� உைமயா� நம��� கா��ய 

வழிய�� ெகள� ேகதார வ�ரத� இ��� 

வளமான வா�� ெப�ேவாமாக!

ேகதார ெகள� வ�ரத� - Kausalya
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ல��மி �ேபர �ைஜ - Angu Aparna

த�பாவள��� ம�நா� ல��மி �ேபர �ைஜ 

ெச�வ�. இ�த �ைஜ ெச�வதா� வ�ைம 

ந��கி வள� ெப���. தி�மக� 

தி�வ�ளா� ெச�வ� நிைற��. ப�ண�, 

���, ��ப� ெதாைல��.

�ைஜ ெச��� �ைற

"��லா� பரதர�' ெசா�லி கணபதிைய 

வண�கியப��, ல��மி, ���கா, 

சர�வதி�� ���ம�தினா� அ��சைன 

ெச��, ப�� �ேபர ��தி �றி �ேபரைன 

வண�க ேவ���. ல��மி�� �ேபர�� 

ெச�வ�தி� அதிபதிக�. 

ல�மி �ேபர ��தி

"ஓ� �ேபராய நம; ஓ� மகால��மிேய நம' 

என 108 �ைற ெசா�லி ல�மி �ேபர 

�ைஜ ெச�ய ேவ���.

தப� ாவள� �ைஜ ெபா��க�

த�பாவள� அ�� எ�லா ேதவைதக��, 

நா� �ைஜ ெச�ய உேபாேயாகி��� 

எ�லா ப��ைக� ெபா��கள�� வாச� 

ெச�வ� எ�ப� ��ேனா� வழியாக 

அறிய�ப�ட ெச�தி.

எ�ெணய�� ல��மி��, அர��� �ள�� 

கைலவாண���, ச�தன�தி� 

�மாேதவ���, ���ம�தி� ெகௗ� 

ேதவ��� , மல�� ேமாகின���, 

த�ண�� � க�கா ேதவ���, ��தாைடய�� 

வ�����, ப�சண�தி� அமி�த��, 

த�ப�தி� பரமா�மா�� உைறவதாக 

�ராண�க� ��கி�றன.

தப� ாவள� ந�� நிர��� ப��ைக

அ�கால�தி� ந� ��ேனா�க� 

த�பாவள��� �த� நாைள ந�� நிர��� 

ப��ைக எ�ப�. த�பாவள��� ��ைதய 

தின� ஒ� ெப�ய அ�டாைவ ��த� 

ெச�� ெபா����  அ�த பா�திர� 

���� ��தமான ந�ைர நிர��வா�க�. 

ப�� அ�த ந��� அர�, பலா, ஆ�, அ�தி, 

மாவ�ல�ைக ஆகிய ஐ�� வைக 

மர�ப�ைடகைள ஊற ைவ�பா�க�. 

ப�� ஊற ைவ�த அ�த ந�ைர ப��ன�ர� 3.00 

மண��ேக �டைவ�� வ��வா�க�. அ�த 

ெவ�ந���தா� த�பாவள� அ�� காைல 

க�கா �நான� ெச�வா�க�.

இ�வா� க�கா �நான� 

ெச�தவ�க��� நரக படல�, அகால 

மரண�, ேகார மரண�, ேராக� ஏ�படா� 

எ�ப� மர�.

யம தப� � எ�ப� எ�ன? எ�ெபா��, 

எத�காக இ�த தப� � ஏ�ற�பட 

ேவ���?

த�பாவள��� �த� நா� இர� யமத�ப� 

ஏ�ற ேவ���. ெப�ய அக�வ�ள�� 

ஒ�றி�, ���மாக எ�ைண ஊ�றி 

தி�ய��� த�ப� ஏ�ற ேவ���.

உ�க� வ�� � ெமா�ைடமா� அ�ல� 

ேம��ைரய��, மிக உயரமாக எ�வள� 

உயர� ைவ�க ���ேமா அ�வள� 

உயர�தி� யமத�ப�ைத ெத� திைச ேநா�கி 

ைவ�க ேவ���. இதனா� 

யமபய�/மரண பய� ந����.

கைத:

��யன�� ப��ைள யம�, ெப� ய�னா. 

இ�வ�� பாச�ப�ைண��ட� 

உ�ளவ�க�. ஒ�சமய� ய�னா த� 

சேகாதர� யமைன த� வ�� ��� 
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தப� ாவள� ம��� ெச��� �ைற - Sumathisrini

த�பாவள� எ�றாேல வ�� ��� வ��  வ����தா�. அ�� ஒ� நா� எ�லா 'டய�'ைட�� 

வ���வ��� வ�தவ�தமான பலகார�கைள ந�ப�கேளா��, உறவ�ன�கேளா�� பகி��� 

மகி��சியாக� ெகா�டா�� நா�. பலகார�க�ட� த�பாவள� ம���� அவசிய� 

இ����. இ�ேக த�பாவள� ம��� 

ெச�வத�கான �றி�� இேதா.

ேதைவயானைவ:

இ�சி - 50 கிரா� - (ெபா��ெபா�யாக 

ந��கிய�)

ஜர� க� – 2 ேத�கர��

மிள� - 11/2 (ஒ�றைர) ேத�கர��

தன�யா - ஒ� ேத�கர��

ஏல�கா� - 4

ெவ�ல� - 200 கிரா�

ெந� - 50 கிரா�

ெச��ைற:

இ�சி, மிள�, தன�யா, ஜர� க� இைவ எ�லாவ�ைற�� ஒ�றாக மி�சிய�� ேபா��, 

சிறிதள� த�ண��  வ��� ைநசாக அைர���ெகா�ள��. வ��� ெக��யாக இ��தா� 

இ��� சிறிதள� த�ணை� ர�� ேச���� ெகா�ளலா�.

இத�ட� ெவ�ல�ைத� ெபா�யா�கி ேச��� அ��ப�� ெமலிதாக எ�யவ���, 

க��யாகாம� கிளற��. இ�சி வ��� ��வ�� ெவ�� சிர� அள� ப��வ� 

வ�த�ட�, அ��ைப� ெதாட��� ெமலிதாக எ�யவ��� ெந�ைய� சிறி� சிறிதாக 

ஊ�றி� கிளற��.

இ�த�கலைவ க��� நிற��ட� ெக��யாக ஆன�ட� ஏல�கா�� ெபா�ைய��வ� 

ம�தமி���� ெந�ைய�� வ��� அ��ப�லி��� இற�கிவ�ட��. இ�ேபா� த�பாவள� 

ம��� தயா�. ேத�கர��யா� எ���மளவ���� ப��வமாக இ����. 

அைழ�� வ���� பைட�தா�.

த� சேகாத�ைய� காண வ�த யம� ஏக�ப�ட �ண�மண�க�, நைகக�, ப�சண�கைள 

சீ�வ�ைசயாக� ெகா�� வ�� ெகா��தா�.

ய�னா த� அ�ண��� த� ைகயாேலேய பலவ�த ப�சண� தயா��� சா�ப�ட 

ைவ�தா�. இதனா� மன� மகி��த யம� த�ைகைய "த���க �ம�கலி பவ' என 

வா��தினா�.

இதனா� த� சேகாதரனா� த� கணவ��� ஆப�தி�ைல எ�� ஆன�த�ப�டா�. 

இ�ப� பாச�ட� பழ�� உட�ப�ற��க��� யமபய� இ��கா�.

இ�ப�யாக வரலா� ��கிற�.

அ� �த� சேகாத�க��� த�பாவள� பண� ெகா���� பழ�க� உ�வான�. யம�வத� ியா 

ந�னாள�� சேகாதரைன ச�ேதாஷ�ப���� சேகாத�க��� வ�தைவ� ேகால� 

உ�டாகா� எ�ப� ம�கள�� ந�ப��ைகயாக உ�ள�.
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'ஓ�' எ��� �ரணவ�    vijigermany@Viji

எ�த ஒ� ஒலி��� காரணமாக இ��ப� �ரணவ� என�ப��. பைட�� அைன��� 'ஓ�' எ�ற 

ெசா�லி� அட���.  'ஓ�' பைட�ப�� ரகசிய� ஆ��.

'ஓ�' எ�பைத ப���தா�

அ + உ + � எ�� ப���கலா�.

அ எ�ப� பைட�த� / ப�ர�மா / இற�தகால�.

உ எ�ப� கா�த� / வ��� / நிக�கால�

� எ�ப� அழி�த� / சிவ� / எதி�கால�

இ�த ப�ரப�ச�தி� உ�ள அைன��� ��� ெதாழி��� உ�ப�� இ����.  அதாவ� 

உலக�தி� ேதா�றிய அைன��� ஒ�நா� மைற�ேத ஆகேவ��� எ�ப� நியதி. அதைன 

வ�ள��வேத 'ஓ�' எ��� �ரணவ�.

இ�த ப�ரப�ச�� 'ஓ�' எ�பதி� அட���.  'அ'வ�� ேதா�றி 'உ'வ�� இ��� (வா���) '�'� 

���� (மைற��). அதனால தா� நம� �ஷிக� 'ஓ�' எ��� ப�ரணவேம ெமா�த ப�ரப�சமாக 

இ��கிற� எ�� க�டா�க�.

நா� சாதாரணமாக எ�த ஒ� ச�த�ைத எ���� ெகா�டா�� அதி� இ�த ��� ெதாழி�க� 

வ�வைத அறியலா�.  ��� ெதாழி�க� எ�ப� 

ப�ரணவேம.  ப�ர�ம�தி� நாத� �ரணவ�.  ப�ரப�ச�தி� 

இய�க�ைத ச�த�தி� �றி�ப� தா� 'ஓ�'.

'ஓ�' எ�கிற �ரணவ ம�திர� இ�லாம� எ�த ஒ� ம�திர�� 

இ�ைல.  ஓ�-� சிற�ைப நம� ேவத�க�� �ராண�க�� 

�றிய���கி�றன.

க�த�ராண�தி� ப�ர�ம� ( பைட��� கட��)  ப�ரணவ 

ம�திர�ைத�� அத� ெபா�ைள�� மற�தா�.   அதனா� 

க�த� அவைன� சிைறய�� அைட�தா�.  ப�ர�ம� சிைற�ப�டதா� பைட��� ெதாழி� 

நைடெபறவ��ைல.  ஈ�வர� ப�ர�மைன 

வ��வ��க� ேகா� 

க�தன�ட� ேக�டா�.  

க�த� �ரணவ 

ம�திர�தி� 

ெபா�ைள� ேக�டா�. 

ஈ�வர� ந�ேய ெசா� 

எ�� �ற,  க�தேன 

த�ைதயாகிய 

ஈ�வர���� தக�ப� 

சாமியாகி,  �ரணவ 

ம�திர�தி� ெபா�ைள 

உபேதசி�தா�. 

இ� 'ஓ�' எ��� �ரணவ 

ம�திர�தி� 

ெபா�ைள�� அத� 

சிற�ைப�� வ�ள��� 

ஒ� சி� நிக�� ஆ��.
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December

11th - Pradosh Vratam

13th - Amavasya

16th - Margazhi Matham begins in Tamil Calendars

18th - Sashti Vrat – Muruga Sashti Fasting

24th - Vaikunta Ekadasi Vratam

25th - Christmas, Pradosh Vratam, Karthigai

26th - Sabarimala Mandala Pooja

27th - Pournami Vratam

28th - Thiruvathira Festival and Aaruthra Darisanam.

January

1st - New year 
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மா�கழி மாத� தி�ெவ�பாைவ�� ��திய 

ப�� நா�க� ெப�களா� 

ைக�ெகா�ள�ப�� வ�ரத� இ�. 

"பாைவேநா��", " கா��யாயன�வ�ரத�” 

எ�� அைழ�க�ப�� சிவ வ�ரதமாக��, 

ைவணவ வ�ரதமாக�� இ� ேபா�ற�ப��. 

மாண��கவாசக� தி�வ�ணாமைலய�� 

க�ன��ெப�க� அதிகாைலய�� எ��� 

ஒ�வைரெயா�வ� �ய�ெல��ப� 

��டமாக� ெச�� ெபா�ைகய�� 

ந�ரா� இைறவ� �க� பா� 

வழிப�வைத தி�ெவ�பாைவ� 

பாட�கள�� �றி�ப��கி�றா�.  

இதைன� ச�க ��க� 

"ைத�ந�ராட�" எ��� "அ�பா 

ஆட�" எ��� ��கி�ற�.

ைவணவ� ெப�க�� 

ஒ�வைர ஒ�வ� 

�ய�ெல��ப� ந����ைறய�� 

ந�ரா� க�ணைன� ேபால 

உ�வ� ெச�� க�ணேன 

கணவனாக வர ேவ��ெம�� 

ேவ��, ெந�, பா� உ�ணா�, 

ைமய��ெட�தா�, மல��� 

��யா�, த�ய ெசா�கைள� �றா�, 

ஐய�� ப��ைச�மி�� இ�வ�ரத�ைத 

மா�கழி ��ப� நா�க�� ேம�ெகா�டன� 

எ�� "தி��பாைவ" கி��ண 

பாகவத�தி�� இையய� ��கி�ற�. 

தி�ெவ�பாைவய�� க�ன�� ெப�க� 

சிவன�யா�கேள தம��� கணவராக வர 

ேவ��ெம��� நா� மலிய மைழ ெப�ய 

ேவ��� எ��� வ����வதாக� 

�றி�ப�ட�ப�கி�ற�.

தி�ெவ�பாைவ வ�ரத�ைத, ைசவ 

சமய�தவ�க� மா�கழி மாத�தி� வ�� 

தி�வாதிைர நாள��� ஒ�ப� நா�க� 

�த�  "ேநா�ைப" ஆர�ப��� ப�தாவ� 

நா� தி�வாதிைர அ�� நிைற� 

ெச�வா�க�.  ஆனா� ைவணவ 

சமய�தவ�க� மா�கழி மாத� ��வ�� 

ேநா�� இ��� வண��வா�க�.

மா�கழி மாத� தஷிண அயன�தி� 

இ�தி மாதமா��. 

மா�கழி மாத�தி� தி�ைல� 

சித�பர�தி� ேகாவ�� 

ெகா�ட�ள�ய நடராஜ� 

ெப�மாைன� த�சி�க 

ேதவ�க� ஒ�� ��வதாக 

ஐத�க� உ��.  ேதவ�க��� 

இ�மாத� அதிகாைல� 

ெபா�தா��. இ�கால�தி� 

(ைவகைறய��) �வாமி த�சன� 

ெச�வ� உ�தமமாக� 

க�த�ப�கி�ற�. அ�கால�ைத� 

ப�ர�ம����த� எ��� 

அைழ�ப�.

மா�கழி மாத�� தி�வாதிைர ந�ச�திர�தி� 

சிவ ெப�மாைன� �றி�� 

கைட�ப���க�ப�� வ�ரத� இ�வா��.  

ைசவ�க��� மா�கழி மாத� தி�வாதிைர, 

தி�ெவ�பாைவ ேநா�ப�னா��, வ�நாயக� 

ச�� வ�ரத�தா�� ெப�ைம ெப�கி�ற�. 

ைசவ�க��� ம��ம�லாம� 

ைவ�ணவ�க���� இ�மாத� 

தி��பாைவ ம��� தி�ெவ�பாைவ வ�ரத�      Parasakthi
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சிற�����யதா��.  �வ��க வாய�லி� 

ஏகாதசி வ�ரத� இ�மா�திேலேய 

கைட�ப���க� ெப�கி�ற�.

மா�கழி மாத�தி�, ெப�க� ேநா��� 

வ�ரத�கள�� ��கியமான� மா�கழி 

ேநா�பா��. மா�கழிய�� ேநா�பதா� 

"மா�கழிேநா��" எ���, 

க�ன��ெப�களா��, "பாைவ" அைம�� 

ேநா�க�ப�வதா�� "பாைவேநா��" 

எ��� அைழ�க� ெப�கி�ற�.

ைசவ க�ன�ய�க�; பன� நிைற�த மா�கழி 

மாத�தி� ெபா�� �ல�வத� �� எ���, 

ம�ற ேதாழிய�கைள�� (ெப�கைள��) 

எ��ப�, "க�ைண� �ய��� அவேம 

கால�ைத�ேபா�காேத" என அைழ�� 

ஆ�ற�கைர� ெச��, "சீத��ன� ஆ� 

சி�ற�பல�பா�" ஆலய� ெச�� 

"வ����ெகா� ம��ைத 

ேவதவ���ெபா�ைள� க���� 

இன�யாைன� பா�� கசி���ள� உ�கி 

உ�ன�யா� தா� பண�ேவா� ஆ�கவ��ேக 

பா�காேவா� அ�னவேர எ� கணவ� ஆக" 

அ�� த�வா� என ேவ��வ�.

ைவணவ க�ன�ய�க�� ெபா�� 

�ல�வத� �� எ��� தம� 

ேதாழிய�கைள அைழ�� ஆ�ற�கைர� 

ெச��, சீத��ன� ஆ� அ���ள 

மணலினா� "பாைவ" ேபா�ற உ�வ� 

ெச��, மல�க� ���, அ�பாைவைய 

ெகௗ� ேதவ�யாக ஆவாகண� ெச�� 

பா�கட�� ைபய� �ய��ற பரம� அ� 

பா�� �தி�� ப�� ஆலய� ெச�� 

வழிப��கி�றன�.

மண�வாசக� ெப�மா� பா�ய�ள�ய 

தி�ெவ�பாைவ��, ஆ�டா� அ�ள�ய 

தி��பாைவ�� மா�கழி ேநா�ைப 

அ��பைடயாக� ெகா�டைவ.  

மா�கழிேநா��, ச�ககால� �தேல 

தமிழ�ட� இ��� வ�� ேநா�பா�� 

எ�ப� ப�பாட�, ந�றிைண, ஐ�����, 

கலி�ெதாைக எ��� ச�க கால ��களா� 

அறியலா�.

மணமாகாத ெப�க� இ�த ேநா�ைப 

ேநா�கி�றன�.  ''அ�பா ஆட�'' எ�பத��� 

“தா�ட� ஆ�த�” எ�� ெபா��.  பாைவ 

ேபால ஒ� ெப� ப��ைளய�� – தா� 

கட�ள�� வ�ைவ அைம�� வண�கி 

வழி�ப��� ப�� ந�ரா�வ�. பாைவ ேநா�� 

ேநா�பவ� வ���ப�த�க சிற�த கணவைன� 
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ெப�வ� எ�ப� ந�ப��ைக.  இ� நா��� 

மைழ ெப�ய ேநா��� ேநா�� எ�� �ட 

ெகா�டன�. க�ேப மைழ� த�� எ�� 

ந�ப�ய தமி�லக� இ�க�ன�ய� ேநா�ைப 

மைழ�ெகன ேநா��� ேநா�பாக�� 

க�தின�. ப��ன� இ�த இர�ைட�� ேவ� 

என ப���ப�� வழ�கமாகி வ��ட�.

ெப�க� அழைக� ெபற வ���ப�னா� 

ெச��� ேநா�� ஒ�ைற வ��� 

த�ேமா�த �ராண� ��கிற�.  இ�த 

ேநா�� மா�கழி மாத�தி� நைடெப�� 

எ��� அ�ேபா� அவ��ணேவ ெகா��த� 

ேவ��� எ��� அ�த� �ராண� 

��கிற�.  அ�பா ஆட� எ�பத��� 

உலக�தாய�� வ�ைவ� பாைவயாக 

அைம�� வழிப�வ� எ�� ெபா�� 

�றலா�. .

ைவணவ� 

ெப�க� 

க�ணன�� 

ெநறி வா�� 

ஆடவைரேய 

கணவனாக� 

ெபற��, 

ைசவ 

ம�ைகய� 

சிவ 

ெநறிய�� 

ேதா��த 

உ�ள� 

உைடய 

ஆடவைரேய 

கணவராக� 

ெபற�� 

ேவ��� 

சிற�பாக இ�ேநா�ைப ேம�ெகா�கி�றன�.

மாண��க வாசக� சிவ ெப�மா� ம�� 

பா�ய�ள�ய  'தி�ெவ�பாைவ' �� 

ப�ன�ர���, ஆ�வா�கள�� ஒேர 

ெப�மண�யானவரான ஆ�டா� 

பா�ய�ள�ய பாைவ�பா�டாகிய 

'தி��பாைவ' ��, பாைவ� பா���கள�� 

சிற�தைவயா��.  க�ன�� ெப�க� 

ேதாழியைர ந�ராட வ��ப� அைழ��� 

ேபா��, ேதாழிய�ட� ந�ரா�� ேபா�� 

இ�பாைவ� பாட�கைள பா� ஆ�கி�றன�.

அ�பா� ஆலய�கள���, சிவ� 

ஆலய�கள��� அதிகாைலய�� 

மாண��கவாசக� அ�ள�� ெச�த 

தி��ப�ள�ெயழி�சி 10 பாட�க��, 

தி�ெவ�பாைவ 20 பாட�க�� 

பாட�ெப�கி�றன. ைவணவ ஆலய�கள�� 

ஆ�டா� பா�ய�ள�ய தி��பாைவ 30 

பாட�க�� பாட� ெப�கி�றன. 

ம�திரமாவ� ந�� வானவ� ேமல� ந��

��தரமாவ� ந�� �தி�க�ப�வ� ந��

த�திரமாவ� ந�� சமய�தி��ள� ந��

ெச��வ� வா�ைம ப�க� தி� ஆலவாய� தி�ந�ேற.

தமி� ம�திர�
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Christmas is named after Christ. This is the birthday of 
Lord Jesus, the Saviour Christ, the Yogi of the East. He 
was born in a stable at Bethlehem, of Mary and 
Joseph. Mary and Joseph made the stable a home for 
Christ King, the Prince of Peace. The birth of Jesus is 
celebrated all over the world as the sacred Christmas.

Lord Jesus was an embodiment of mercy, love and 
humility. He was an apostle of non-violence and peace. 
His body was crucified, but his voice has been speaking 
through the centuries.
The message of Christmas is the message of universal love. It is the message of 
ineffable divine glory and splendour. The message of Christmas is the message of peace 
and goodwill among all nations.

Christmas is more than a day of rejoicing and festivity. It is a day for realizing the Christ-
consciousness or cosmic consciousness. It is a day for remembering the noble deeds of 
Lord Jesus and his sacred life of pristine purity. Christmas comes and Christmas goes, 

but let the spirit of Christmas be ever with you all.

Merry-making is not Christmas at all. Christmas does not 
consist in ringing bells and singing songs, exchanging 

mutual gifts and sending Christmas cards, and in 
enjoying rich repasts and heavy dinners and eating 
cakes.

Christmas is a state of spiritual awakening. To realize 
the Kingdom of Heaven within yourself, to hold 
communion with the Lord in the chambers of your heart, 

to regain your lost divinity, to attain Christ-consciousness 
or cosmic consciousness, to love all, to include all in the 

warm embrace of your love is real Christmas.

Realize the spirit of Christ. Walk in the footprints of Christ. 
Dive deep into the heart of Jesus. Ever seek to express, 
in your daily life, love, joy and peace. Imbibe Christ's 
message of love and sacrifice. Manifest the latent Christ 

within you. Follow the Sermon on the Mount. Attain God-
consciousness. Live in the spirit of Christ's teachings. 
Annihilate this little self-arrogating personality and 
melt yourself in Christ or the Universal 
Soul. This is real Christmas.

Those who are endowed with 

Christmas
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purity of heart, humility, universal love, generosity and nobility - they 
only can attain the Kingdom of God or supreme peace and 
immortality.

The spirit or heart of Christ is seriously lacking in the vast 
majority of persons. The love of Christ is badly wanted. 
Christmas without love, mercy and purity is nothing. 

Real Christmas never comes and goes. It is eternal. Feel 
the spirit of Christmas not only on one day, but 
throughout the year. Every day is a Christmas day for a 
real follower of Christ, for a thirsting aspirant. 

Ingredients
50g - puffed rice cereal, 100g - milk powder, 100g  - desiccated 
coconut, 125 - icing sugar, 80g - green cherries, chopped, 80g - 
red cherries, chopped, 50g - Kismis, 250g - white vegetables 
shortening

Procedure 
 In a large bowl, mix puffed rice, milk powder, coconut, icing 

sugar, cherries and sultanas. Make a well in the center. 
 Melt the shortening and add to the well in the rice mixture. 
 Mix with a wooden spoon. Spoon into a shallow 28x18cm tin with foil and smooth 

down the surface. 
 Chill for 30 minutes. Remove the foil and cut into small triangle to serve. 

Christmas Fudge

Ingredients
1 cup sugar, 1 cup plain our, 1 cup chocolate syrup, 1/2 cup 
butter, 3 eggs whites, 1 tsp vanilla essence, 1/2 tsp salt, 1/2 cup 
chopped nuts

Method
 Beat butter and Sugar till light. Add eggs and beat well till uffy. Add chocolate syrup 

and vanilla essence.
 Mix it well. Mix our and salt and beat well. Preheat oven and 350F. Pour the mixture 

in baking dish.
 Garnish with nuts. Bake for 25 mins. (till toothpick comes out clean when put in the 

center). Cool it in refrigerate before serving.

Christmas Triangles

Christmas Recipes
- Nishahameetha
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Buy Now Buy Now Buy Now 

Free shipping
across India.

International Shipping 
also Available.

Traditional Paintings
@ www.MyAngadi.com
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ெபா�க� தி�நா� தமிழ� தி�நா�. தமிழ� த� வா�வ�� ெதா�ைமயான �வ�கைள 

ெகா�ட ஒ� ப��ைகயா��. உழவ�க� த�க� அ�வைடகைள ���� அ�த ேபாக� 

சிற��ற நிக��தத�� ��ய��� ெபா�க� பைட�� ெகா�டா�� உழவ�கள�� 

தி�நாேள ெபா�க�. 

��ய����, நில�தி��� வள�ப� ேச���� வா�ெபா��க� அைன�தி��மான 

பைட�� வழிபா�� நாளாகேவ ெபா�க� தி�நா� ெகா�டாட�ப�கிற�. நில� எ�ப� 

ேவ� எ�த ப�பா���� இ�லாத அளவ��� தமிழ� ப�பா��� அதி ��கிய��வ� 

ெப�ற ஒ��. ப�பா�ைடேய 5 நில�ப�திக� ெகா�ட திைண ஒ��க�களாக 

வ��தி��ப� தமிழ� ப�பா��� ம��ேம எ�ப� �றி�ப�ட�த�க�.

கிராமிய வா�வ��, அைன�� ப�பா��� த�ைமகேளா�� சிற��ற� ெகா�டா�� 

இ�த� ெபா�க� ப��ைகைய, நகரவாசிக�� தம�� உண� அள���� உழவ�க��� 

ந�றி ெச���� நாளாக� ெகா�டா�கி�றன�.

ச�ககால�தி�, ேவளா� கால�தி� ந�ல மைழ ெப�ய��, பய��க� ெசழி�க�� 

ெப�க� வ�ரத�ைத� கைட�ப���தா�க�. ைத �த� நாள�� இ�த வ�ரத�ைத 

���பா�க�. உழவ�க� மைழய�� உதவ�யா� ஆ� மாத� �த� உைழ��� ேச��த 

ெந�ைல மா�கழிய�� வ�� ���� ெகா�� வ�� தம� உைழ�ப�� பயைன �கர� 

ெதாட��� நாேள ைத�ெபா�க�. உைழ��� தமி� ம�க� தாேம க��ண���, தம� 

உைழ�ப��� உதவ�ய இய�ைக���, த�ேமா� ேச��� உைழ�த கா�நைடக����, 

தம� ந�றிைய�� மகி��சிைய�� ெத�வ���� வ�தமாக ச��கைர� ெபா�க� பைட�� 

வழிப�டன�.

ேபாகி� ப��ைக:

'பைழயன கழி��, �தியன �கவ���' ந�னாேள ேபாகி� தி�நா� ஆ��. தமி� ஆ��� 

மா�கழி மாத�தி� கைடசி நாள��, அதாவ� ெபா�க� தி�நாள�� �த�நா� 

ெகா�டாட�ப�கிற�. ேபாகிய��, வ�� �� �ைரய�� �லா�� ெச�க�ப��. அ�ைறய 

தின�, வ�� �� ேத�கி� ேபாய����� ��ைபக�, ேதைவய�ற ெபா��கைள   

  அ��ற�ப��தி வ��  ��தமா�க�ப��. வ��  ம��ம�ல, மனதி� 

இ���� த�ய எ�ண�க��, தவறான எ�ண�க�� 

ந��க�படேவ��� எ�ப� இ�ப��ைகய�� உ�ளா��த 

த��வமா��. பழ��யர�கைள அழி�பதா� இ�ப��ைகைய� 

"ேபா�கி" எ�றன�. அ�த� ெசா� நாளைடவ�� ம�வ� "ேபாகி" 

எ�றாகிவ��ட�. ேபாகி� ப��ைகய�� ேபா� ேபாள�, வைட, 

பாயச� ேபா�றைவ இைறவ��� நிேவதன� ெச�ய�ப��.

இர�டா� நா� ைத�ெபா�க�:

ைத� தி�கள�� �த� நா�, தமிழ� தி�நாளா� 

ெபா�க� தி�நா�. அ� உழவ� ெகா�டா�ட� 

தி�நா�. 







...Parasakthi
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ெபா�க� தி�நா� தமிழ� தி�நா�. தமிழ� 

த� வா�வ�� ெதா�ைமயான �வ�கைள 

ெகா�ட ஒ� ப��ைகயா��. உழவ�க� 

த�க� அ�வைடகைள ���� அ�த 

ேபாக� சிற��ற நிக��தத�� ��ய��� 

ெபா�க� பைட�� ெகா�டா�� 

உழவ�கள�� தி�நாேள ெபா�க�. 

��ய����, நில�தி��� வள�ப� 

ேச���� வா�ெபா��க� 

அைன�தி��மான பைட�� வழிபா�� 

நாளாகேவ ெபா�க� தி�நா� ெகா�டாட�ப�கிற�. நில� எ�ப� ேவ� எ�த 

ப�பா���� இ�லாத அளவ��� தமிழ� ப�பா��� அதி ��கிய��வ� ெப�ற ஒ��. 

ப�பா�ைடேய 5 நில�ப�திக� ெகா�ட திைண ஒ��க�களாக வ��தி��ப� தமிழ� 

ப�பா��� ம��ேம எ�ப� �றி�ப�ட�த�க�.

கிராமிய வா�வ��, அைன�� ப�பா��� த�ைமகேளா�� சிற��ற� ெகா�டா�� 

இ�த� ெபா�க� ப��ைகைய, நகரவாசிக�� தம�� உண� அள���� உழவ�க��� 

ந�றி ெச���� நாளாக� ெகா�டா�கி�றன�.

ச�ககால�தி�, ேவளா� கால�தி� ந�ல மைழ ெப�ய��, பய��க� ெசழி�க�� 

ெப�க� வ�ரத�ைத� கைட�ப���தா�க�. ைத �த� நாள�� இ�த வ�ரத�ைத 

���பா�க�. உழவ�க� மைழய�� உதவ�யா� ஆ� மாத� �த� உைழ��� ேச��த 

ெந�ைல மா�கழிய�� வ�� ���� ெகா�� வ�� தம� உைழ�ப�� பயைன �கர� 

ெதாட��� நாேள ைத�ெபா�க�. உைழ��� தமி� ம�க� தாேம க��ண���, தம� 

உைழ�ப��� உதவ�ய இய�ைக���, த�ேமா� ேச��� உைழ�த கா�நைடக����, 

தம� ந�றிைய�� மகி��சிைய�� ெத�வ���� வ�தமாக ச��கைர� ெபா�க� பைட�� 

வழிப�டன�.

ேபாகி� ப��ைக:

'பைழயன கழி��, �தியன �கவ���' ந�னாேள ேபாகி� தி�நா� ஆ��. தமி� ஆ��� 

மா�கழி மாத�தி� கைடசி நாள��, அதாவ� ெபா�க� தி�நாள�� �த�நா� 

ெகா�டாட�ப�கிற�. ேபாகிய��, வ�� �� �ைரய�� �லா�� ெச�க�ப��. அ�ைறய 

தின�, வ�� �� ேத�கி� ேபாய����� ��ைபக�, ேதைவய�ற ெபா��கைள   

  அ��ற�ப��தி வ��  ��தமா�க�ப��. வ��  ம��ம�ல, மனதி� இ���� த�ய 

எ�ண�க��, தவறான எ�ண�க�� ந��க�படேவ��� எ�ப� இ�ப��ைகய�� 

உ�ளா��த த��வமா��. பழ��யர�கைள அழி�பதா� இ�ப��ைகைய� "ேபா�கி" 

எ�றன�. அ�த� ெசா� 

நாளைடவ�� ம�வ� "ேபாகி" 

எ�றாகிவ��ட�. ேபாகி� 

ப��ைகய�� ேபா� ேபாள�, 

வைட, பாயச� ேபா�றைவ 

இைறவ��� நிேவதன� 

ெச�ய�ப��.

இர�டா� நா� 

ைத�ெபா�க�:

ைத� தி�கள�� �த� நா�, 
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ம�ச� �ைல வா��வ� ஏ�?

ம�கல�ெபா��கள�� மகால��மிய�� அ�சமாக� திக�� 

ம�ச� மகிைம மி�க�.  ம�ச� இ���� இட�தி� தி�மக� 

வாச� ெச�கிறா�. அதனா� தா� �ம�கலி�ெப�க� ம�சைள 

உடலி� �சி�ெகா�கிறா�க�.  ��தாைட அண���ேபா� அதி� 

ம�ச� தடவ� அண�கிேறா�.  எ�த �பநிக��சி எ�றா�� 

அைழ�ப�தழி� ம�ச� தடவ�� ெகா��கிேறா�.  தி�மண 

ைவபவ�கள�� ம�ச� இ��த� எ�� �ட ஒ� சட�� இ��த�. 

�ைன�றியாத அ�சிய�லான அ�சைத தயா���� ேபா� 

ம�ச� ேச���� தா� தயா��ப�.  எ�த �ைஜ எ�றா�� 

ம�சளா� ெச�த ப��ைளயாைர வண��வ�� ந� வழ�க�. 

�ம�கலிக� வ�� க��� வ�� ெச���ேபா� அவ�க��� 

ம�ச�,  ���ம� ெகா��� வழிய���வ�� ம�கல�தி� 

அைடயாள� தா�.  இ�ப� மகிைம மி�க ம�ச�கிழ��� 

ெச�ய�ைன ெபா�க� ந�னாள�� ���பாைனய�� க�� அ��ப�� 

ஏ��வ�. அ�த ம�சைள� ப�திர�ப��தி ம�நா� காைலய��" 

ம�ச� கீ�த� ' எ��� சட�காக�ெச�வ�. வ�� �� இ���� 

ெப�யவ�க� அ�த ம�ச� கிழ�கிைன� கீறி சிறியவ�கள�� 

ெந�றிய�� இ�� ஆசியள��ப�. வ�� �� உ�ள அைனவ�� சீ�� 

சிற��� ெப�� வாழேவ��� எ�பேத இ�சட�கி� ேநா�க�.

தமிழ� தி�நாளா� ெபா�க� தி�நா�. அ� உழவ� ெகா�டா�ட� தி�நா�. 

ெபா�கல�� அதிகாைல எ��� �ள���, வ�� � ��ற�தி� ேகால� இ��, சாண�தி� 

ப��ைளயா� ப���� ைவ��, தைல வாைழய�ைலய�� நிைற�ட� ைவ�� வ�ள�ேக�றி 

கதிரவைன வண�கி, ெபா�கலிட� ெதாட��வ�. �திய பாைன�� �திய ம�ச� கா�� 

க��, பாலி�� ெபா�க� ைவ�ப�. பா� ெபா�கி வ�� ேவைளய�� ���ப� தைலவ�, 

மைனவ� ம�க�ட� �� நி�� "ெபா�கேலா ெபா�க�! ெபா�கேலா ெபா�க�!" எ�� 

உர�க� �வ� அ�சிைய இ�ைககளா�� அ�ள�� பாைனய�� இ�வ�. தன� �த� 

பயைன கதிரவ���� பைட��� ப�� ���ப�தா���� ��ற�தா���� ெகா��த 

ப��ேப தா� �க�வா�. இ� தமிழ�� ெதா�� ெதா�� வ�த ப�பா� ஆ��.

மா��� ெபா�க�

மா��� ெபா�க� எ�ப� ைத�ெபா�க� நாள�� ம�நா� ெகா�டாட�ப�� ஒ� 

...Deepa bala
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காதலாகி� கசி�� க�ண��  ம�கி

ஓ�வா� த�ைம ந� ெநறி�� உ��ப�

ேவத� நா�கி�� ெம�� ெபா�� ஆவ�

நாத� நாம� நம�சிவாயேவ.

தமி� ம�திர�

Q) மா�கழி மாத�தி� வாசலி�, ேகால�தி� ேம� சாண�தி�, 

பர�கி� � ைவ�ப� ஏ�?

A) மா�கழி மாத�தி�, வ�� � வாசலி� ேகால� ேபா��, அத� 

ந�வ�� சாண� ைவ��,  அதி� பர�கி� �ைவ ைவ�ப�, 

தமிழக�தி� வழ�க�.  ம�ச� வ�ண�தி� பர�கி� � 

இ��பதா�, அைத ைவ��� இ�ல�கள��, ம�கள நிக��சிக� 

நைடெப�� எ�ப� ஐத�க�.  � மல��தி��ப� ேபா�,  வ�� �� 

உ�ளவ�க��, மகி��சி�ட� இ��ப�. மா��� சாண� கி�மி 

நாசின� எ�பதா�, வ�� �� இ��ேபா��� ஆேரா�கிய� த��.

க�ன�� ெப�க� மா�கழி மாத�தி� ேகால� ேபா�� � ைவ�� 

வழிப�டா�, ந�ல வா��ைக அைம�� எ�ப� ந�ப��ைக.

Spiritual Notebook - Rudhraa

ஜனவ�

11 - ஹ�ம� ெஜய�தி

13 - ேபாகி� ப��ைக

14 - ைத�ெபா�க�, மகரேஜாதி த�சன�

15 - மா���ெபா�க�, தி�வ��வ� தின�

16 - ச�� வ�ரத�

24 - மிலா� நப�, ப�ரேதாஷ� 

26 - ெபௗ�ணமி

27 - ைத��ச�

22 - ஏகாதசி

ப��ரவ�

9 - ைத அமாவாைச

...Sumathisrini
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ஒ�ெவா� மாத�� ேத�ப�ைற ச���தசி 

எ�த நாள�� வ�கிறேதா, அ� "சிவரா�தி�' 

இர� ஆ��. இைத, 'மாத சிவரா�தி�' 

எ�ப�. மாசி மாத�தி� ேத�ப�ைற 

கால�தி� வ�� ச���தசி நாைளேய நா� 

மகா சிவரா�தி�யாக சிற�ப��கிேறா�. 

மகா சிவரா�தி�ைய� ப�றி ஏராளமான 

கைதக� �ராண�தி� உ�ளன. அவ�ைற 

ேக�ப��, ப��ப�� �ட ��ண�ய� த��. 

ப�ர�ேமா�திர கா�ட�தி� �ற�ப���ள 

ஒ� கைத இ�.

ச�ட� எ�� ஒ� ேவட� இ��தா�. 

அவ� ஒ�  அ�பாவ�. அவ��� ச��கா 

எ�ற மைனவ� இ��தா�. அவ� ெதாழி� 

கா��� ேவ�ைடயா�வ�. கா��� 

அைல�� வ�ல��கைள��, 

பறைவகைள�� ேவ�ைடயா�� ப���� 

அவ�ைற வ��� ஜவ� ன� ெச�� வ�தா�. 

ஒ� நா� அட��த கா����� 

வ�ல��கைள�  ேத� அைல�� 

ெகா����த ேபா�, வா�ய��த ஒ� 

ெப�ய வ��வ மர�தின�ய�� அ�றல��த 

�வா�, அழகிய சிவலி�க� ஒ�� 

�தியதாக� ேதா�றி இ��பைத� க�டா�. 

அ� ஒ� �ய�� லி�க�.

சிவலி�க�ைத� க�ட�� அவ��� 

ெம�சிலி��த�. அவ�� அ���, ப�தி�� 

ெப�கி� கைர�ர�ேடா�ய�. த�ைய�  

க�ட ெம�� ேபா� மன��கினா�. 

ைவ�த க� வா�காம� ெம� மற�� 

சிவலி�க�ைதேய� பா���� 

ெகா����தா�. பா��க பா��க 

பரவசமானா�. அவைன�மறியாம� அவ� 

க�கள�� ஆன�த� க�ண��  ெப�கி 

வழி�த�. அவ� உ�ள� ெபற�க�ய�  

ெப��ெச�வ�ைத� ெப�ற� ேபா� 

��கல�தா� �தி�� ��தா�ய�. 

த�ைன மற�தா�, த� நிைல மற�தா�.

தாேன� ேதா�றிய சிவலி�க�தி�� �ைஜ 

எ�ப� ெச�ய ேவ���? இைறவைன 

எ�ப� வண�க ேவ���? எ�ென�ன 

உபசார�க� ெச�ய ேவ���? 

எ�னெவ�லா� பைட�க ேவ��� எ�ற 

வ�வரெம�லா� அவ���� ெத�யா�. 

எ��ேம ெத�யாத ஒ� அ�பாவ� ேவட� 

அவ�. அ�ேபா� அ�ேக சி�கேக� எ�ற 

ம�ன� வ�தா�. ேவ�ைடயாட கானக� 

வ�தவ�, த� ப�வார�கைள� ப����, வழி 

ெத�யாம� அைல�� ெகா����தவ� 

ேவட� ச�ட� இ���மிட� வர 

ேந��த�. கானக�ைத ந�கறி�த ேவடைன� 

க�ட ம�ன��� மி��த 

ச�ேதாஷேம�ப�ட�. ேவடைன� ெகா�� 

கானக வழிைய� க��ப���� வ�டலா� 

என ந�ப�னா�.

ம�ன� சி�கேக� வ�தைத� �ட 

அறியாம� சிவலி�க�ைதேய� பா����  

ெகா����த ச�டைன� பா��� “ேவடா, 

இ�ேக எ�ன ெச�� ெகா����கிறா�?  

வழி தவறி வ�� வ��ேட�, கா�ைட வ��� 

ெவள�ேயற ேவ���... வழி கா��” எ�� 

ேக�க, ம�ன� �ர� ேக�� ச�ட� 

உண�� வர�ெப�றா�. “அரேச, எ�ைன 

ம�ன���க�, பாரா�கமா� இ��� 

வ��ேட�. எ��ட� வா��க� 

வழிகா��கிேற�” எ�றா�.  ெதாட���, 

“மகாராஜா இ�ேக இ���� சிவலி�க�ைத 

எ�ப� �ஜி�க ேவ��� எ�பைத என�� 

வ�ள�கமா� ���க�” எ�� மி��த 

பண��ட� ம�னன�ட� ேக�டா� ச�ட�.  

உடேன ம�ன� ப�காசமா� “ேவடேன, உ� 

ேதா� ைபய�� இ���� த�ணை� ர� 

...Sumathisrini

மகா �வரா��� 
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ெகா�� வ�� சிவலி�க�தி� ம�� ஊ��. 

�டைலய�� ெவ�த சா�பைல�  ெகா�� 

வ�� சிவலி�க����� ��. ைக�� 

கிைட��� ��கைளெய�லா� ெகா�� 

வ�� சிவலி�க�தி� ேம� ைவ. ந� 

உ��� உணைவ� ெகாண� வ�� 

நிேவதனமாக ைவ. வ�ள�ேக�றி ைவ. இ� 

கர�க� ��ப� ��ப�� ேபா�” எ�� 

அல�சிய�ேதா� �றினா�. ம�ன� 

ெசா�ன வ�வர�கைளெய�லா� ச�ட� 

கவனமாக� ேக��� ெகா�டா�.

ம�ன� சி�கேக� �றியைதெய�லா� 

அ�ப�ேய மனதி� பதி��� ெகா�டா� 

ச�ட�. ேதா�ைபய�� த�ண��  

ெகா��வ�� சிவலி�க�தி�ம�� 

ஊ�றினா�. �டைலைய� ேத�� ெச��, 

ைக நிைறய ெவ�த சா�பைல 

அ�ள��ெகா�� வ�� சிவ லி�க�தி�ம�� 

�சினா�. ைக��� கிைட�த கா��� 

��கைளெய�லா� ெகா��வ�� 

சிவலி�க�தி�ம�� ைவ�தா�. தா� 

உ��� உணைவேய நிேவதனமாக� 

பைட�தா�. வ�ள�ேக�றி வழிப�டா�. 

இதைனேய உ�தியாக� ெகா�� தின�� 

�ைஜ ெச�� வ�தா�. இர�� பக�� 

அவ� நிைனவ�� சிவலி�கேம 

நிைற�தி��த�. ஒ� நா� �டைலய�� 

ெவ�த சா�ப� அக�படாம� ேபாய���. 

சிவ�ைஜ தைட�ப�ட�. இதனா� ச�ட� 

மி��த கவைல�ட� இ��தா�.

உ�ணாம� உற�காம� உ�சாகமி�றி� 

காண�ப�டா�. அவ��� எ��ேம 

ெசா�ல� ேதா�றவ��ைல. இதைன 

அவன� க��ைடய மைனவ� ச��கா 

அறி�� மன� மிக ெநா�தா�. கணவைன 

ேநா�கி, அ�பேர, ந��க� சிவ�ைஜைய� 

ெதாட��� ெச�ய ஒேர ஒ� வழிதா� 

இ��கிற�. நா� ��ய����� இ�த� 

��ைசைய� ெகா��தினா�, நா� அதி� 

வ���� ெவ�� சா�பலாேவ�. அ�த 

சா�பைல எ����ெகா�� ேபா� 

சிவலி�க�தி��� ���க�. உ�க� 

வ���ப�ப�ேய �ைஜ�� இன�ேத நட��� 

எ�றா� ச��கா. க�ள�கபடமி�லாத 

ச�ட�� அ�ப�ேய ெச�� ���தா�. 

�ைஜ ��வ�� வழ�க�ப� நி�மா�ய� 

ெகா�� ேபானா�. அ�� சிவரா�தி� 

எ�� அவ���� ெத�யா�. ெம� மற�� 

வழிப�ட நிைலய��, அவ� ெச�த 

��ண�ய�தா�, இைறவ� அவ� �� 

ேதா�றி அ��பாலி�தா�. அவ� மைனவ� 

ச��காைவ உய���ப��தா�. ��ைச�� 

��� இ��த� ேபாலாய���. ேவட� 

ச�ட� ஞான� வர�ெப�றவனா� 

இைறவைன� ேபா�றினா�. சிவகண�க� 

எதி�ெகா�ள கய�ைலைய அைட�தா�. 

எ��� ெத�யாம��, த�ைன 

அறியாம�� ெச��� சிவரா�தி� வழிபா� 

�ட பல� த��. இ�ப� அறியாம� ெச�த 

�ைஜ�ேக பல��� எ�றா� 

சிவரா�தி�ைய அறி�ேத �ைஜ 

ெச�பவ�க����, ஆலய� ெச�� 

�ைறேய வழிபா� ெச�பவ�க���� 

எ�தைகய ��ண�ய� வ�� ேச�� 

எ�பைத எ�ண� பா��க�.

ெச�வ� த�� சிவரா�தி�: மகாபாரத� 

சா�தி ப�வ�தி� சிவரா�தி�ய�� மக��வ� 

�ற�ப���ள�. அ�� ப��ைகய�� கிட�த 

ப�� ம�, சிவரா�தி� வ�ரத மகிைமைய 

பா�டவ�க��� ெசா�னா�. இ�வா� 

�ல�தி� ப�ற�த ம�ன� சி�திரபா�. 

அ�டவ�கிர �ன�வ� ஒ� சிவரா�தி� 

நாள�� ம�னைன� ச�தி�க வ�தா�. 

வ�ரதமி��த ம�ன� �ன�வ�ட�, ஐயேன! 

நா�  ��வர� எ��� ேவடனாக 

��ப�றவ�ய�� வா��ேத�. ேவ�ைடயா� 

மாமிச�ைத வ��ப� எ� ெதாழி�. ஒ�நா�, 

பகலி� மி�க� ஏ�� சி�கவ��ைல. 

இரவான ப�ற� மா� ஒ�ைற� ெகா�ேற�. 

கா��ேலேய த�கிவ��ேட�. 

மி�க�கள�டமி��� த�ப ஒ� மர�தி� 

ஏறி� ெகா�ேட�. பசிமய�க�தா� ��க� 

வரவ��ைல. இைலகைள� பறி�� கீேழ 

ேபா�டப� இ��ேத�. ெபா�� �ல��� 

வ��ட�. அ�த நா� சிவரா�தி� எ�பைத 

அ�ேபா� நா� அறி�தி��கவ��ைல. 

மரண� ஏ�ப�� எ� உய�� ந��கிய ப��, 

இ� சிவ�த�க� எ�ைன அைழ��� 

ெச�ல வ�தன�. ந� ேவ�ைடயாட� ெச�ற 

நா� சிவரா�தி�. அ�� ந� ஏறிய� 

வ��வமர�. மர�த�ய�� ஒ� சிவலி�க� 

இ��த�. ந� வ��வ இைலகைள� பறி��� 

ேபா�டப� இ��தா�. உற�க�� இ�ைல. 

அறியாம� ெச�தா��, சிவரா�தி�ய�� 

லி�க���� வ��வா��சைனயா� உன�� 

ந�கதி கிைட�த� எ�றன�. அதனா�, 

நாடா�� ம�னனாக சி�திரபா� எ�ற 

ெபய�� இ�ப�றவ�ய�� ப�ற��� ேப� 

ெப�ேற� எ�றா�. ப�தி�ட� சிவரா�தி� 

வ�ரத� இ��பவ�க�, எ�தைன ப�றவ� 

எ��தா�� பண�கார�களாக இ��ப�. 

அவ�கள� ச�ததி�� ெச�வவள��ட� 

திக��.
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சிவரா�தி� வ�ரத�ைற: சிவரா�தி� நாள�� 

உணேவ�� உ�ணாம� சிவ 

சி�ைதைன�ட� இ��கேவ���, 

��யாதவ�க� பா�, பழ� அ��தி�� 

வ�ரத� ேம�ெகா�ளலா�. ேகாவ���� 

ெச�� இைறவைன த�சி�� அறியாம� 

ெச�த பாவ�கைள� ேபா�கி அ��மா� 

ப�ரா��தி�க ேவ���. இர� ��வ�� 

வ�ழி�தி��� ஓ� நமசிவாய ம�திர�கைள 

ஜப��கேவ���.

சிவரா�தி� வ�ரத மகிைம: வ�ரத�க� 

பல�� அதைன� கைட�ப���ேபா��� 

ம��ேம பல� த��. மகாசிவரா�தி�ய�� 

வ�ரத� இ��பவ�க��� ந�கதி 

கிைட�ப�ட� ெசா��கேலாக பா�கிய�� 

கிைட��� எ�ப� ந�ப��ைக. ஒ�வ� 

ெதாட��� 24 வ�ட�க� சிவரா�தி� 

வ�ரத� இ���வ�தா� அவ� சிவகதிைய 

அைடவ�ட�, அவர� 21 தைல�ைறக�� 

ந�கதி அைட�� ��திைய அைடவா�க� 

எ�ப� ஐத�க�. அ�வேமத யாக� ெச�த 

பல�� கிைட���.

எனேவ சி�ைத மகிழ சிவ�ராண� ஓதி 

சிவ� அ�ளா� அவ� தா� பண��� 

ப�றவ� ெப�� ப�ண�� த���ேபா�.

ெத�னா�ைடய சிவேன ேபா�றி! 

எ�நா�டவ���� இைறவா ேபா�றி!!!

மாசி மக� எ�ப� மாசி மாத ெபௗ�ணமி�ட� 

��வ�� மக ந�ச�திர நாள�� இ���களா� 

ெகா�டாட�ப�� ஒ� சிற�பான நாளா��. 

அ�ைறய தின� 'கடலா�� வ�ழா' எ�� 

ெகா�டாட�ப�கிற�. அ�ப�ைக மாசி மக 

ந�ச�திர�தி� அவத��தா� மாசிமக� 

ெப�ைம ெப�கி�ற�.

ப�றவ�� ெப��கடலி� வ�� �� ��ப�கடலி� 

மா��த���� ஆ�மாவான� இைறவன� 

அ��கடலாகிய இ�பெவ�ள�தி� அமி��� 

திைள�க� ெச��� ந� நாேள மாசிமக� 

கடலா� த���தமா��. த���தமாட 

இயலாதவ�க� வ�ரதமி��� ேகாய����� 

ெச�� இ�நாைள� ெகா�டா�வ�.

ப�த��கா� கட�ந�ைர இைர�த ெப�மா�!

மக ந�ச�திர� தி�மா���� உக�த நா�. ந�� 

நிைல உ�ள இட�கள�� த���தவா� உ�சவ� 

நைடெப�வ� வழ�க�. இ�ப� 

த���தவா���� ெபய� ெப�ற 108 

தி�யேதச�கள�� ஒ�� தா� மகாபலி�ர�. 

இ�� மாசி மக�த�� ந�ரா�னா� அ�  

ராேம�வர�தி� ந�ரா�ய பலைன� த��. 

இத��� காரணமானவ� ��ட�க 

மக�ஷிதா�. தி��பா�கடலி� ப�ள� 

ெகா���ள ெப�மாள�� கால�ய�� 

அ�றல��த தாமைர மலைர ைவ�� வண�க 

ேவ��� எ�ற ஆவலி� இவ� மாம�ைல 

கட�கைரய�� மலைர ைவ��வ���, 

பா�கட��� வழி ஏ�பா� ெச�ய 

�ய�சி�தா�. அத�காக கட�ந�ைர ெதாட��� 

இைர��� ெகா����தா�. இவ�� வ�டா 

�ய�சிைய��, தளராத ப�திைய�� க�ட 

தி�மா� ஒ� �தியவராக உ��ெகா�� 

�ன�வ�ட� வ��, என�� பசி�� 

மா� மக�
...Sumathisrini
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கைள��மாக உ�ள�. ஊ���� ெச�� 

உண� வா�கி வா��க�. அ�வைர நாேன 

கட� ந�ைர உம�காக இைற�கிேற� எ�� 

அ��ப�னா�. �ன�வ�� உண� வா�கி வ�� 

பா��தேபா� கட� உ�வா�கி இ��த�. 

�தியவைர� காேணா�. அ�ேபா� ஒ� �ர� 

ேக�ட�. �ன�வ� அ�வ�ட�ைத� பா��க, தா� 

ைவ�த மலைர பாத�கள�� ைவ���ெகா�� 

தி�மா� தைரய�� ப�ள� ெகா�� �ஷி�� 

கா�சி த�தா�. �ம� நாராயணேன த� 

தி��கர�தா� ந�� இைற�த இ�த அ��தேச� 

கடலி� மக�த�� ந�ரா�வ� ெப�� 

��ண�ய�.

மாசிமக� சிற��

மாசி மாத� ��வ�ேம ��ண�ய ந�ரா�ட 

ஏ�ற �ன�த மாதமா��. இ�மாத� தவ�ர 

ேவ� எ�ேபாெத�லா� �ன�த ந�ராடலா� என 

�ராண�க� ெசா�கி�றன. அைவ: அமாவாைச, 

ப��ணமி, மாத�ப�ற��, இர�� அயன 

கால�க�, ெவ�ள��கிழைம, கா��திைக, 

சிவரா�தி�, மாசிமக�, மகாமக� நா�க�. 

மகாமக� தி�வ�ழாைவ �தலி� �வ�கி 

ைவ�தவ�, ப�ர�மேதவ�. 12 ஆ��க��� 

ஒ��ைற மாசி மக�த�� ��பேகாண� 

மகாமக� �ள�தி� �ன�த நதிக� யா�� 

வ�� கல�பதாக��, அ�� �ன�த ந�ரா�னா� 

��ண�ய�ேப�க� ந�ைம வ�� ேச�� 

எ��� மகா�ராண� ெசா�கிற�. அ�தினேம 

மகாமக�. மாசி மாத�தி� மாசி மக� 

ெப�வ�ழா ப��� தின�க� வைர 

நைடெப��. அ�வ�ன� ந�ச�திர� ��ய 

ந�நாள�� ெகா� ஏ�ற� ெச�� எ�டாவ� 

நாள�� ேதேரா�ட��, ப�தா� நாளான மக� 

ந�ச�திர� ��ய ெபௗ�ணமி நாள�� 

ப�ச���திக�� �ற�ப�� மகாமக த���த� 

�ள�தி� த���தவா� நட���. ப�ன�ர�� 

ஆ��க��� ஒ� �ைற மாசி மக� நாள�� 

��, சி�ம ராசிய��� ��ய�, ��ப 

ராசிய��� வ��. அ�நாேள மகாமக� 

ெப�வ�ழா. ராம�, ராவணைன வத� 

ெச�வத�காக சிவன�� ெபற ேவ��, 

அக�திய �ன�வ�� ஆேலாசைனைய 

நா�னா�. அ��ன�வ�, ��பேகாண� வ�� 

சில கால� த�கி இ�தல�தி��ள காசி 

வ��ேவ�வரைர வழிப�டா� உ��திரா�ச� 

ெபறலா� என��றினா�. அத�ப� ராம� 

இ�� வ�� வ��ேவ�வரைர வழிப��, த� 

உடலி� உ��திர அ�ச� ஆேராகண��க� 

ெப�றா�. அத� காரணமாக இ�வ�ட�� 

காேராண� என� ெபய� ெப�றதாக� ��வ�. 

இத� பைழய ெபய�, தி���ட�ைத� 

காேராண�. மகாமக� �ள�தி� வடகைரய�� 

உ�ள� இ�ேகாய��. 

மாசிமக�தி� வ�ள�� ஏ���க

�ர�க�தி�� எ�வள� சிற���ேடா 

அ�தைன�� ெகா�ட சிற�பான தி�யேதச� 

தி��ேகா����. ம�திர உபேதச� ெபற 

ேவ�� ராமா�ஜ�, தி��ேகா����� 

ந�ப�ைய 18 �ைற ேத� வ�த� இ�� தா�. 

உலக ம�க� அைனவ���� 'ஓ� நேமா 

நாராயணாய' எ�ற எ�ெட��� ம�திர�ைத 

ராமா�ஜ� உபேதசி�ததா� (ஓ� எ�ப� 

ஓெர���) தி�ம�திர� வ�ைள�த தி�யேதச� 

எ�ற ெப�ைம இத����. ேபரழ� 

ெகா�டவ� எ�பதா� இ�கி���� 

ெப�மா��� ெசௗ�யநாராயண� எ�ப� 

தி�நாம�. ெபா�வாக ேகாய��கள�� உ�சவ� 

வ��ரக�கைள ப�சேலாக�தா� அைம�ப�. 

ஆனா�, ��ைமயான ெவ�ள�யா� ஆன 

வ��ரக� இ���ள�. இைத ேதவேலாக 

இ�திரேன த�ததாக ஐத�க�. இ�ெப�மாைன 

தி�ம�ைகயா�வா�, ெவ�ள�யா� க�யா� 

மண�நிற வ�ண� எ�� ேபா��கிறா�. 

இ���ள தாயா��� தி�மாமக�, 

நிலமாமக�, �லமாமக� ஆகிய 

ெபய�க���. மகாமக� கிண� எ��� 

சி�ம�கிண� இ���ள�. இதி� 

மாசிமக�தி� ந�ரா�வ� சிற��. மாசிமக�த�� 

இ�� ெத�ப�தி�வ�ழா நைடெப��. 

ெசௗ�யநாராயண�ட� ஏதாவ� ேவ��ேகா� 

ைவ�� அ� நிைறேவறியவ�க�, 

ெத�ப��ள�தி� த�பேம�றி வழிப�வ� 
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வழ�கமா��. அ�த வ�ள�ைக ��திர பா�கிய�, 

தி�மண� ேபா�ற ேகா��ைககைள 

ைவ�பவ�க� வ�� ��� எ���� ெச�� 

�ைஜயைறய�� ைவ���ெகா�ளலா�. 

ேவ��த� நிைறேவறிய��, அ��த 

மாசிமக�த�� ம���� அ�த வ�ள��ட� 

ேம�� 3 அ�ல� 5 அக� வ�ள��கைள ஏ�றி 

ைவ�ப� மரபா��. 

�ள�தி� ந�ரா�� ஆ�

காவ��நதி ஏ� க�ட�களாக பா��� வள� 

ெப���கிற�. தைல�காவ��, அக�றகாவ��, 

ப�சநத�, ��பேகாண�, ம�தியா���ன�, 

மய�லா��ைற, காவ�����ப��ன� ஆகியன 

அைவ. இவ�றி� ந� நாயகமாக� திக�� 

தல� ��பேகாண�. ஒ� சமய�, ெவ�ள�தா� 

உலக� அழிய இ��த ேவைளய��, ம���� 

உய��கைள பைட�பத�கான பஜ� � தா�கிய 

அ�த ��ப�ைத ப�ர�மா ந��� மித�க 

வ��டா�. அ� ெவ�ள�தி� மித�� ஒ��கிய 

இடேம ��பேகாண�. மாசிமக�த�� 

��பேகாண� ��ேப�வர� ேகாய�� ப�ரதான 

வழிபா��� தலமாக� திக�கிற�. இ���ள 

த���த� மகாமக� த���த�. காசிய�� ஓ�� 

�ன�த க�ைக�� த� பாவ� த�ர ந�ரா�� �ள� 

இ�. ���தி, தல�, த���த� ஆகிய 

��றா�� ெப�ைம ெப�ற தல�. 

இேத ேபால வட இ�தியாவ�� 

��பேமளா எ�ற ெபய�� சிற�பாக� 

ெகா�டா�கி�றா�க�.

மாசிமக தல�

��ெனா� சமய�, ெவ�ள�தா� 

உலக� அழிய இ��த ேவைளய��, 

பைட���கல�க� தா�கிய 

அ�த��ட�ைத, ப�ர�மா 

ேம�மைலய�� ைவ�தி��தா�. ப�ரளய 

ெவ�ள� ெப��ெக��� அதி� மித�த 

�ட� ெத�ப�தி வ�� ேச��த�. 

ேவடனாக வ�த சிவெப�மா�, 

தி�வ�ைடம���� த�கினா�. பாண� 

ஒ�ைற எ��� �ட�ைத� 

�றிைவ�தா�. பாண� எ�த இட� 

பாணா��ைற ஆய���. இ��� 

��பேகாண���� வடகிழ�ேக உ�ள�. 

�ட� உைட�� ஐ�� இட�கள�� 

சிதறிய�. வடேம�ேக 

�வாமிமைலய���, ெத�ேம�ேக 

தாரா�ர�தி��, ெத�கிழ�ேக 

தி�நாேக�வர�தி��, கிழ�ேக 

தி�வ�ைடம�����, வடகிழ�ேக 

க������ அ�த� சிதறி வ���த�. 

இ�தல�கைள "ப�ச�ேராச� தல�க� எ�� 

�றி�ப��வ�. "�ேராச�” எ�றா� ��ப�� 

�ர�. அ�க�ேக இ�த தல�க� உ�ளதா�, 

இ�ெபய� ெப�றன

�ட�தி� வ�வ�� �ள�

��பேகாண� மகாமக��ளைத ேமலி��� 

பா��தா� �ட�ேபால கா�சியள����. 

இ��ள�தி� �ன�த ந�ரா�னா� அ�த� 

�ட�தி���ேளேய ந�ரா�ய� ேபாலா��. 

ெபா�வாக ஒ�வ�� பாவ� ��ண�யத���த� 

எதி� ந�ரா�னா�� ந���� எ�ப� சா�திர 

வ�தி. ��ண�ய� தல�கள�� ப�ற�தவ�க� 

ெச�த பாவ� க�ைகய�� ந�ரா�னா� ந����. 

ஆனா�, காசிய�� ப�ற�ேதா� ��பேகாண�தி� 

ந�ரா�னா� தா� பாவ� வ�ல��. 

��பேகாண�தி� ப�ற�தவ�க� எ��� 

ெச�ல� ேதைவய��ைல. மகாமக��ள�தி� 

ந�ரா�னாேலேய வ�லகிவ���. இதைன 

"��பேகாேண��த� பாவ� ��பேகாேண 

வ�ந�யதி” எ�ப�.

தமி� ம�திர�
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...Sumathisrini

ஒ��கா�� கணவைன� ப��யாதி��க 

காரைடயா� ேநா��! 

மாசி�� ப��ன��� ��� ேவைளய�� 

ேநா�க�ப�வ� தா� காரைடயா� ேநா��. 

இ�த ேநா�ைப காமா�சி ேநா��, ெகௗ� 

வ�ரத�, சாவ��தி� வ�ரத� எ��� 

ெசா�வா�க�.

கணவ�� மைனவ��� மனெமா�த 

த�பதியராக வா��� இ�லற த�ம�கைள 

கைடப���ப� சிற�பானதாக� 

�ற�ப�கிற�. மைனவ�, ம�கைள 

பா�கா�� அற வா�� நட�தி வ�� 

���ப� தைலவ� ந��ட ஆ��ட�� 

ஆேரா�கிய��ட�� இ��க ேவ���. 

இ�லற த�ம�ைத சிற�பாக கைடப���கிற 

வைகய�� தா� த���க �ம�கலியாக 

இ��க ேவ��� எ�� ேவ��� 

ெகா�கிற வைகய�� �ம�கலி� ெப�க� 

இ���� வ�ரதேம காரைடயா� ேநா��.

இ�த ேநா�� �ைஜைய ெச�வதா�, 

கணவ�, மைனவ� இைடேய இ���� 

�ச�க� மைற��. ஜாதக�தி� அ�டம 

�தான கிரக ேதாஷ�க� ந����. 

ப���தவ� ஒ�� ேச�வா�க�. �ழ�ைத 

பா�கிய� தைட ந��கி வ�ச� �ள����� 

எ�ப� ஐத�க�.

சாவ��தி� வ�ரத�தி� சிற�ைப �ராண� 

வ�ள��கிற�. ெந�நா�க� ப��ைள�ேப� 

இ�லாமலி��த அ�பதி ம�ன�, 

மக�ேப� ேவ�� தான, த�ம�க� ெச�� 

வ�தா�. அத� பயனாக ஒ� ெப� 

�ழ�ைத ப�ற�த�. சா��தி�கா 

ல�சண�க� அைன��� ெகா����த 

அ��ழ�ைத�� சாவ��தி� எ�� 

ெபய��டன�. அவ��� எ�� 

வயதா��ேபா� அ�� வ�த நாரத�, 

அவள� எதி�கால�ைத� ப�றி �றி� 

ெச�றா�. தா�, த�ைதயைர ெத�வமாக 

மதி��� ச�யவா� எ�பவைன அவ� 

மண�� ெகா�வா� எ���, ச�யவா� 21 

ஆ��க� வைரதா� வா�வா� எ��� 

�றிய���தா�.

சாவ��தி� ச�யவாைனேய மண��, 

அவன� வா�நா� அதிக��க பல 

வ�ரத�கைள�� ேநா��கைள�� 

அ����தா�. ச�யவா�� சாவ��தி��� 

ேவ�� நா�� அரசனா� நா� கட�த�ப�� 

ஒ� கானக�தி� வசி�� வ�தன�. நாரத� 

�றிய���தப� ச�யவான�� இ�திநா� 

வ�த�. அ�� சாவ��தி� த���� 

ேகளாம� அவ� வ�ற� ேசக��க� 

கா����� �ற�ப�டா�. சாவ��தி��� 

உட� ெச�றா�. ந�பக� ேவைளய�� 

ச�யவா� சாவ��தி�ய�� ம�ய�� 

தைலைவ�� ப��தி��தேபா�, எமத�ம 

ராஜ� அவ� உய�ைர� பறி��� ெச�றா�. 

சாவ��தி�ய�� க��� திற�தா� 

எமத�மன�� உ�வ� அவ� க�க���� 

ெத��த�. அவ� த� கணவன�� உடைல� 

கீேழ கிட�தி வ���, எமைன� ப��ப�றி� 

ெச�றா�.

ெகௗ� �ரத�
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அவள� கால� ஓைச ேக��� தி��ப�ய 

எமன�� பாத�கள�� வ���� சாவ��தி� 

வண�கினா�. அவைள 'த���க �ம�கலி 

பவ' எ�� எம� வா��தினா�. சாவ��தி� 

எமைன ேவ�� பல வர�கைள� 

ெப�றா�. அதி� வ�சவ���தி அ���ப� 

ேவ��ய வர� எமைன� திைக�க 

ைவ�த�. சா��யமாக த� கணவன�� 

உய�ைர அவ� ம��டைத அறி�தா� எம�.

சாவ��தி�ய�� பதிப�திைய ெம�சிய எம�, 

"இ�வைர எ�ைன யா�� பா��த� 

இ�ைல. உ� க�ப�� மகிைமயா� ந� 

ெவ�றி ெப�� வ��டா�. ந� எ�ன�ட� 

ேக��� ெப�ற வர�க� அைன��� 

நிைறேவ��. உலக� உ�ளள��, உ�ைன 

நிைன�� மாசி�� ப��ன��� ேச�� 

சமய�தி� வ�ரதமி��பவ�க��� உ� 

ஆசி கி���. அவ�க� மனெமா�த 

த�பதிகளாக வா�வா�க�'' என ஆசி �றி 

அ��ப�னா�.

சாவ��தி� கா��� கணவைன வ���� 

ெச�ற இட�தி��� தி��ப� வ��, அவ� 

உடைல� த� ம�ய�� கிட�தினா�. சிறி� 

ேநர�தி� ��க�திலி��� வ�ழி�ப� ேபா� 

ச�யவா� வ�ழி�ெத���, "உ�ைன� 

ேபா�ற ெப� ஒ��தி எ�ைன ம��� 

வ�ததாக� கன� க�ேட�'' எ�� 

�றினா�. அவ� உய�ைர எம� எ���� 

ெச�றைத��, எம�ட� ேபாரா� அவ� 

உய�ைர��, ேம�� பல வர�கைள�� 

ெப�� வ�த வ�வர�ைத�� சாவ��தி� 

�றினா�.

சாவ��தி��� ச�யவா�� த�க� 

������ தி��ப� வ�தன�. சாவ��தி� 

எமன�ட� ெப�ற வர�தி�ப� ச�யவா� 

ம���� த� நா�ைட� ெப�றா�. அவன� 

ெப�ேறா�க� க�பா�ைவ ெப�றன�.

சாவ��தி� அ����� வ�த ேநா�� 

அவள� கால� வைர ெகௗ� ேநா�� என� 

�ற�ப�ட�. அத� ப��ன� 'சாவ��தி� 

ேநா��' எ�ற ெபய� ெப�ற�. சாவ��தி� 

கா��� இ��� இ�த ேநா�ைப 

ேம�ெகா�டேபா� அ�� அவ���� 

கிைட�த காராமண�, கா� அ�சி 

ஆகியவ�ைற� ெகா�� காரைட ெச�� 

நிேவதன� ெச�தா�. அதனா� இ�த 

ேநா�� ேநா��� ெப�க� நிேவதன�தி� 

காரைட ைவ��,"உ�காத ெவ�ெண�� 

ஓரைட�� நா� த�ேவ�, ஒ��கா�� 

எ� கணவ� எ�ைன� ப��யாதி��க 

ேவ���' என ேவ�� ேநா��� கய�� 

க��� ெகா�வா�க�.

தி�மணமான ெப�க��� மா�க�ய 

பா�கிய� நிைல�க, கணவைர ேநா� 

ெநா�ய��றி கா�க இ�த ேநா�� கவசமாக 

இ��கிற�. இ�த ேநா�ைப ேநா�பத� 

பலனாக சாவ��தி� �� ப��ைளக�ட� 

ெசௗபா�கியவதியா� ப�லா�� கால� 

வா��தா� எ�ப� �ராண�. அவள� 

ச��திர�ைத ேநா�� தின�தி� ப��பதா� 

சகல ெசௗபா�கிய�க�� ெபறலா�.

'மாசி� கய�� பாசி ப���' எ�பா�க�. 

அதாவ�, காரைடயா� ேநா�� இ��� 

அண���ெகா�கிற ம�ச� சரடான� பாசி 

ப�கிற அள��� பைழயதானா���ட, 

க��திேலேய நிைல�தி����. ெப�க� 

த���க �ம�கலியாக இ��பா�க� எ�ப� 

ஐத�க�.

காரைடயா� ேநா�� ேநா��� �ைற:

ேதவ�ைய� ப�ரா��தைன ெச�� பட�தி� 

��னா� ேகால� ேபா�� இைல/த�� 

ைவ��, அதி� அைட, சிறி� ெவ�ைண, 

ெவ�றிைல� பா��, ம�ச� 

கய��கைள�� ைவ�� வ�ட ேவ���. 

ப�ற� கீ��க�ட �ேலாக�ைத� ெசா�லி 

ப�ரா��தைன ெச�� ஒ� கய��ைற 

அ�பாள�� பட�தி�� சா�திவ��� 

ம�றைத� தா� அண�ய ேவ���. த���க 

�ம�கலிகளாக இ���� வயதான 

ெப�கைள வண�கி அவ�க� ைகயா� 

சர� அண�வ� சிற��. ப�ற� அ�பா��� 

ைநேவ�ய� ெச��, க��ர ஆர�தி 

கா�ப��� �ைஜைய ���க ேவ���.

ம�ச� கய��ைற க��� 

ெகா���ெபா�� ெசா�ல ேவ��ய 

�ேலாக�.

ேதார� கி��ணாமி �பேக ஸஹா��ர�

தராமி அஹ�!ப���:ஆ��ய

ஸி�ய��த� ஸு��தாபவ ஸ�வதா.
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�ல� ெசழி�க ைவ��� ப��ன� உ�திர� - Rudhraa

ஆ��� நிைறவான மாதமாக வ�� 

ப��ன� மாத� ���ப ஒ��ைமைய 

உ�வா��� �ன�த மாதமாக அைமகி�ற�. 

ப��ன� மாத�தி� உ�திர ந�ச�திர��, 

ப��ணமி�� ேச�� நா� ந�ச�திர�தா�, 

ப��ணமிய�� பல� ��தலாக அைம�� 

நாளாக அைமகி�ற�. ஒ�ெவா� 

மாத�தி� ப��ணமி ெவ�ேவ� 

சிற��கைள நம�� த�வதாக 

அைமகி�ற�. அதி� ப��ன� ப��ணமி 

���ப ஒ��ைமைய உண���� நாளாக 

அைமவ� தன��சிற��.

ெபா�வாக `ப��ன� உ�திர�' என 

ந�ச�திர���� சிற�� த�� ப��ணமி 

நா� எ�ற�ட� அைனவர� உ�ள�� 

��கல� அைடய� காரண� ��க��� 

வ�ழா எ���� நா� எ�ற சிற�ைப� 

ெப�கி�ற�. தமி� கட�� ��ப�ரமண�ய�� 

ஆலய�க� அைன��� வ�ழா�ேகால� 

அைட�� தின� எ�� ம��ேம பல� 

அறி�� ைவ�தி��ேபா�.

இ�நாள��தா� ெத�வ� தி�மண�க� 

நைடெப���ள� எ�� நம� �ராண�க� 

நம�� ெதள��ப���கி�றன. எனேவ தா� 

ப��ன� மாத�தி� ந� ���ப�கள�� 

தி�மண� சட��கைள நா� 

நட��வதி�ைல. 

ெத�வ�தி�மண�க�:

ப��ன� உ�திர� தி�நாள�� ஆ�டா� 

நா�சியா� �ர�க ம�னைர கர�ப���த 

நா� ஆ��. இ�ேபாலேவ ராம� 

சீதாேதவ�ைய மண� ெச�த நா�� 

ப��ன� உ�திர� தி�நா� ஆகிற�. ரதிய�� 

ேவ��த��� இண�கி ம�மதைன 

சிவெப�மா� எ��ப��த�த நா� ப��ன� 

உ�திர� எ�பதா� இ�நா� ேஹாலி 

எ��� காம� ப��ைகயாக� 

ேபா�ற�ப�கிற�.

மஹாபாரத� அ���ன� ப�ற�த தின� 

ப��ன� உ�திர� எ�� ��வ� 

ம��ம�லாம�, அ���ன��காக அவ� 

�ல� உல���� கீைத கிைட�தைத� 

ேபா��� நாளாக�� ப��ன� உ�திர� 

சிற�� ெப�கி�ற�. சிவ� ச�திேதவ�ைய 

கர� ப���த நா� ப��ன� உ�திர ந�னா� 

என ஆகம�க� ெத�வ��கி�ற�. எனேவ 

பல சிவாலய�கள�� தி��க�யாண 

உ�சவ�க� சிவ� பா�வதி�� 

நட�த�ப�� நாளாக அைமகி�ற�. 

�ர�க�தி��, �வ��லி������� 

நைடெப�� ப��ன�� ெப�வ�ழா�க� 

இைறவன�� க�ைணைய 

ஒ�நிைல�ப���வதாக அைமகி�ற�.
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சப��� உ�திர��:

சப�மைல சா�தா அ�ய�ப� அவதார 

தின� ப��ன� உ�திர� எ�பதா� 

சப�மைலய�� 'ஆரா��வ�ழா' எ��� 

த���தவா� நிக��சி மிக�� வ�ம�ைசயாக 

நைடெப�கி�ற�. இைறவ� ந�ரா�ட�ப�� 

நதிய�� நா�� ந�ரா�னா� �ன�த�ப��த� 

ப�கி�ேறா�. பல ஆலய�கள�� 

நைடெப�� ப��ன� ப�ர�ேமா�சவ�க� 

நம� கலா�சார� ப��கைள��, ந� 

நாக�க� த�ைம�� நம���, உல���� 

ெத�வ��பதாக அைமகி�றன.

�ல வழிபா�:

ப��ன� மாத�தி�� உ�டான தன��சிற�� 

ந�ைம ஒ�� பட ைவ�பதாக 

அைமகி�ற�. ப��ன� உ�திர� பல 

���ப�கள�� �ல ெத�வ�கைள ேத�� 

ெச�� வழிப�� ந�நாளாக அைமகி�ற�. 

ப��ன� உ�திர� அ�� நா� ந� 

�லெத�வ�கைள வழிபட உக�த நாளாக 

அைமகி�ற�.

இ�நாள�� நம� �லெத�வ� 

ேகாவ��க���� ெச�� வழிபா� 

ெச�வ� ந� �ல� சிற�க உத�கி�ற�. 

நா� ந� �ல ெத�வ�கைள இ�த நாள�� 

ெச�� வழிபா� ெச�தா� நம� 

�தாைதய�� ப��ரண ஆசிக� நம�� 

கிைட�கி�ற�. அ� ம��மா... இ�� 

இ���� பரபர�பான ��நிைலய�� நா� 

யா� எத�காக ப�ற�தி��கி�ேறா� எ�ேற 

நம�� ��வதி�ைல என �ல��கி�ேறா�. 

ந� �லெத�வ� ேகாவ���� ெச�வத� 

�ல� நம� ெசா�த�க� எ�தைன ல�ச� 

ேப�, அவ�க� வா��� வ�� ��நிைலக�, 

அவ�க� ெச�� வ�� ச�க, ஆ�ம�க� 

பண�கைள ெத��� ெகா�வத� �ல�, 

நம� �ல ம�கள�� சிற��கைள�� 

ெசா�த�கைள�� ெத��� ெகா��� 

வா���� கிைட�பதா� ேவைல வா��ப�� 

உதவ�, தி�மண ப�த�க� ப�றிய 

வ�பர�க� ெத��� ந� ச�க��ட� 

இைணய, என �ல ெத�வ வழிபா� நம�� 

ந� �ல� சிற�ைப��, ெப�ைமைய�� 

உண���� ந�ல நாளாக ப��ன� உ�திர� 

அைமகி�ற�.

தி�மண �தல�:

��க� ெப�மான�� அவதார ேநா�கமான 

�ரைன ச�ஹார� ெச�தத�கான ப�சாக 

இ�திர� த� மக� ெத�வாைனைய 

��க��� மண� ����� த�த நா� 

ப��ன� உ�திர� அ�� தா� எ�பதா� 

இ�தி�மண� நட�த தி��பர���ற� 

��க�ெப�மான�� அ�பைட வ�� �� 

தன��த�ைம ெப�றதாக  அைமகி�ற�. 

தி��பர���ற� ��கன�� தி�மண� 

நிக��த �தலமாக ைம���ள�. இ�� 

நைடெப�� தி��க�யாண உ�சவ� 

கா�� ேப�றிைன அைனவ�� ெப�� 

வ�ணேம அைன�� ஆலய�கள��� 

��க�ெப�மா��� தி��க�யாண 

உ�சவ� நட�த�ப�� இைறவன�� 

ப��ரண க�ைண அைனவ���� 

கிைட���ப�யாக ெச�ய�ப�கி�ற�.

அேராகரா... அேராகரா:

நா� ��கைன 'அேராகரா' என 

அைழ�கி�ேறா�. ஒ�ெவா� 

மன�தைன�� ��றி ஒ� ஆேரா வ�ட� 

உ�ள�. இ�த ஆேரா வ�ட�தி� வைள� 

ந�ைம� ��றி��ள ஆேராைவ� ���� 

ெசயலி� நா� இ��தா� ந�ல ப��க� 

ந�ைம வ�தைட��. இைத�தா� 'அேரா 

அரா' என ��கைன வ�ள��பத� �ல� 

நா� ெப�கி�ேறா�. 

அதி� அ��� வ�� சி�திைர மாத� 

அ�கின�ய�� த�ைமைய அதிக�ப���� 

எ�பைத ��யன�� ந�ச�திரமான 

உ�திர�தி� அேரா அரா ேபா��ேபா� 

அ�கின�� தா�க�தி� இ��� ந� 
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�ல�ைத�� �தலி� ந�ைம�� கா��� 

ெகா�ள அேரா அரா எ�� பா�கா�� 

வைளய�ைத நம�� ஒ� மாத� ��பாக 

அைம��� ெகா�� வா�வா�� வாழ 

வழி வ��கி�ற� ப��ன� உ�திர�.

வ�ரத பல�க�:

ப��ன� உ�திர�தி�� ��ைதய நாள�� 

இ��� வ�ரத� இ��� நம� 

�ல�ேகாவ��க��� ெச�� வழிபட 

ேவ���. ந�மாலான உதவ�ைய 

வயதானவ�க���� ெச�வத� �ல� 

ெப�யவ�கள�� ப� �ரண ஆசிக� ந�ைம 

வாழ ைவ���. ெத�வ�தி�மண�கைள 

த�சி�பேத ந� வ�� �� ம�கள வ�ழா�க� 

நட�க ேவ��யைத நா� சி�தி�பத�காக 

அைம�தைவக� ஆ��. இ�த� தி�மண 

உ�சவ�தி� கல�� ெகா�� இைறவைன 

த�சி�க தி�மண� �� வ��. 

இைறவ� அவத��த ஆரா�� 

வ�ழா�கைள இ�� நிைன�பத� �ல� 

�ழ�ைத பா�கிய� உ�டா��. ப��ன� 

உ�திர வ�ரத� இ��� நாராயணைன 

ல��மிேதவ� அைட�தைத�ேபா� ந� 

வ�� �� ெப�க� கைட�ப����� 

வ�ரத�தி� �ல� வ�றாத ெச�வ� 

உ�டா��. கைலமக� ப�ர�மாைவ 

அைட�த நா� ப��ன� உ�திர� 

எ�பதா� இ�நாள�� �ழ�ைதக� 

ஆலய� ெச�� வண��வத� �ல� 

க�வ�ய�� சிற�ைப� ெப�வா�க�. 

க�வ���, ெச�வ�� ேச�வத� �ல� 

சிற�த ெதாழி� அதிப�களாக��, சிற�த 

ேவைலைய� ெப�பவ�களாக�� நா� 

அைமகி�ேறா�. லாப� ெப���, 

நி�மதி ெதாட��. உ�ேயாக உய��, 

க�வ�ய�� ேம�ைம என அைன�� 

ேயாக�� கிைட�ப�ட� 

ெசா�த�கள�� அ�சரைன�� 

அைம�� ���ப ஒ��ைம�ட�, ���ப 

பார�ப�ய ஒ��ைம�� உ�டா��.

அ�பைட வ�� க�:

ப��ன� உ�திர� பழன�, தி��ெச���, 

தி��பர���ற�, �வாமிமைல ேபா�ற 

அ�பைட வ�� க� ம��� எ�க�, சி�க� 

ேபா�ற ��க� ஆலய�கள�� மிக 

வ�ம�ைசயாக நைடெப�கி�ற�. 

சிவக�ைக மாவ�ட� ��ற���ய��, 

நைடெப�� ம�ச�காவ�, ேசவ�காவ�, 

க�பக� காவ� உலக� ப�ர�தி ெப�ற�. 

எனேவ நா� ந��� அ�கி� உ�ள 

��க� ேகாவ��க���� ெச�� ப��ன� 

உ�திர ந�னாள�� இைறவைன வண�கி 

ந�ைமக� ெப�ேவா�.

தமி� ம�திர�

மாசி� வை� ண�� மாைல மதிய��

வ��  ெத�ற�� வ�� கிள ேவன���

�� வ�டைற ெபா�ைக�� ேபா�றேத

ஈச� எ�ைத இைணய� ந�ழேல.

11 அமாவாைச

14 காரைடயா� ேநா��

17 கா��திைக

23 ஏகாதசி

24 ப�ரேதாஷ�

26 ேஹாலி, ப��ன� உ�திர�

27 ெபள�ணமி

29 �ன�த ெவ�ள�

31 ஈ�ட�

06 ஏகாதசி 

08 சிவரா�தி�
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ஏக�ப��� �ரத�� �ராம நவ� 
...Sumathisrini

மன�த� உலகி� எ�ப� வாழ ேவ��� 

எ�பைத ம�க�� ஒ�வராக வா��� 

உலக���� உண��திய அவதாரேம � 

ராமாவதார�.

�ராம� ப�ற�த� நவமி திதிய�� தா�. 

எனேவ, அவ� ப�ற�த �ன�த� தி�நாைள 

ராம நவமியாக� ெகா�டா�கிேறா�. 

�ராம�, நவமி திதிய�� அவத���� 

ேபா�, �ன��ச ந�ச�திர�தி� 

நா�கா� பாத�தி��, ஐ�� 

கிரக�க� உ�ச�தி�� 

இ��தன. கடக ல�ன�தி� 

ந�பக� ேவைளய��, 

ராமவதார� 

நட�ேதறிய�.  � 

ராம� 

இ�ந�ச�திர�தி� 

அவத��ததா� 

இ�ந�ச�திர�தி� 

நா�� பாத�க�� 

ேதாஷம�ற�. 

த�ம� கா�க 

அவத��த ராம�:

த�ம� அழி��, 

அத�ம� தைல 

எ���� 

ேபாெத�லா� 

ம��லைக��, 

ம�கைள�� கா�க 

மகாவ��� அவதார�க� 

எ��தா� எ�கி�றன 

�ராண�க�. இதி� ஏழாவதாக 

எ��த ராம அவதார� மன�த அவதாரமாக 

இ��ததா� சிற�� வா��ததாக� 

க�த�ப�கிற�.

��ைதய அவதார�களான ம�ச�, ��ம�, 

வராக�, நரசி�ம� வாமன�, பர�ராம� 

ஆகியைவ, ந��வா�வனவாக��, 

வ�ல�காக��, வ�ல���, மன�த�� 

இைண��� காண�ப��. இ�த ராம 

அவதார�தி� தா� மன�த�க� ப�� 

அைன�� இ�ன�கைள�� இைறவ�� 

அ�பவ��� அத� �ல� ம�க���� 

பாட� �க��ய���கிறா�.

அவதார� சிற��க�:

ர� �ல�தி� தசரத ச�கரவ��தி�� 

மகனாக உதி�த ராம�, சீதாேதவ�ைய 

மண�� ஏகப�தின� வ�ரதனாக இ��தா�. 

த�ைத ெச�� ெகா��த ச�திய�ைத� 

கா�பா�றினா�. அர�க� 

ராவணைன ச�ஹார� ெச�� 

ம�கைள� கா�தா�. இவர� 

சிற��கைள வ�ள��� 

ராமாயண� நம� 

இதிகாச�கள�� 

ஒ�றாக� 

ேபா�ற�ப�கிற�. 

இ� ராம 

அவதார�ைத� 

ப�றி��, அவ� 

ெச�த 

சாதைனகைள� 

ப�றி�� ெதள�வாக 

எ���� ��கிற�.

ராம நவமி 

ெகா�டா�ட�:

�ராம நவமிைய, வட 

மாநில�கள�� ப�� 

நா�க� ெகா�டா� 

மகி�கி�றன�. ெத� 

ப�திய��� ைவணவ 

ேஷ�திர�கள�� உ�சவ�கேளா� 

ராம நவமி சிற�பாக� 

ெகா�டாட�ப�கிற�. �ராம நவமி�� 

ப�� தின�க��� ��ேப, ராமாயண� 

ப��க� �வ�கி, �ராம நவமி அ��, � 

ராம� ப�டாப�ேஷக��ட� நிைற� ெச�ய 

ேவ���. � ராம�� காவ�ய� ப��ப�, 

ராம�� ெப�ைமகைள� ப�ற� ெசா�ல� 

ேக�ப� ேபா�றைவ நம�� சிற�த 

��ண�ய�ைத� ெகா����. இ�த 
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நா�கள�� �ராமைர வழிப�� வ�ரத� 

ேம�ெகா�வ�. பஜைனக�, இராமாயண� 

ெசா�ெபாழி�க� நைடெப��

ந��ேமா� பானக�:

�ராம� வ��வாமி�திர �ன�வ�ட� 

இ��த ேபா��, கானக வா��ைக 

ேம�ெகா����த ேபா�� தாக�தி�� ந�� 

ேமா�� பானக�� ப�கினா� எ�பைத 

நிைன�ப���� வ�தமாகேவ அைவ 

இர��� �ராமப�ரா��� நிேவதன� 

ெச�ய�ப�� ப�த�க��� 

வழ�க�ப�கிற�.

ைவ�ணவ ஆலய�கள�� �ராம��� 

ப�டாப�ேஷக வ�ழா சிற�பாக நைடெப��. 

வ�� கள�� �ராம� ப�டாப�ேஷக� பட�ைத 

ைவ��� �ைஜ ெச��, வைட, ப���, 

ந��ேமா�, பானக�, பாயச� நிேவதன� 

ெச�� வழிப�வா�க�. �ராம� பட� 

அ�ல� வ��ரக��ட� ராமாயண� 

��தக�ைத�� ைவ��� �ஜி�பா�க�.

ராம நாம�தி� மகிைம:

'ராம' எ�ற ம�திர�, 'ஓ� நேமா 

நாராயணாய' எ�ற எ�ெட���

ம�திர�தி��ள (ஓ� எ�ப� ஒேர எ���) 

'ரா' ம��� 'நமசிவாய' எ�ற ஐ�ெத��� 

ம�திர�தி��ள, 'ம' எ�ற பஜ� ா�ர�கைள 

இைண�� உ�வா�க�ப�ட�. 

பஜ� ா�ர� எ�றா�, உய�����ள எ��� 

எ�� ெபா��. "�ராம ெஜயராம ெஜய 

ெஜயராம'' எ��� ராம தாரக ம�திர 

ெஜப� ெச�வதா� ெதாட��� ெவ�றிக� 

ஏ�ப��.

பகவான�� ஆய�ர� நாம�க��� 

இைணயான� ராம நாம�. �ராம 

நவமிய�� ராமநாம� ெசா�வ��, 

ராமநாம� எ��வ�� ந�பலைன� த��. 

பகவா� நாம� இதய�ைத� 

��ைம�ப��தி உலக ஆைசக� எ��� 

த�ைய அைண�கிற�. இைறஞான�ைத� 

���கிற�. அறியாைம, காம�, த�ய 

இய��கைள� ���� ெபா���கிற�. 

உண��ேதா உணராமேலா உ�ச��தாேல 

பகவா� அ�� கி��� எ�ப� ப�த�கள�� 

ந�ப��ைக.

ராம நாம�ைத� ெசா�லி �ராம நவமி 

ெகா�டா�ேவா�. தசரத ைம�தன�� 

அ�� ெப�ேவா�.

ஹேர ராம ஹேர ராம

ராம ராம ஹேர ஹேர!

ஹேர கி��ண ஹேர கி��ண

கி��ண கி��ண ஹேர ஹேர!!

தமி� ம�திர�

ப��தா ப�ைற �� ெப�மாேன அ�ளாளா

எ�தா� மறவாேத நிைன�கி�ேற� மன�� உ�ைன

ைவ�தா� ெப�ைண� ெத�பா� -

ெவ�ெண�ந��� அ�� �ைற��

அ�தா உன�� ஆளா� இன� அ�ேல� என� ஆேம.

ஏ�ர� 

14 தமி����தா��

16 ச��

19 ராமநவமி

23 ப�ரேதாஷ�

25 ெபௗ�ணமி

24 மகாவர� � ெஜய�தி

25 சி�ரா ப��ணமி

ேம

6 ஏகாதசி

8 மாத சிவரா�தி�

9 அமாவாைச
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சி�திைர� தி�கள�� ப�ற��, தமி� 

நா��� `இளேவன��கால�' எ��� 

வச�த கால�தி� ப�ற��. 

இ�ப�வ�தி� ேத, மா, பலா, வாைழ 

ேபா�ற பழ�க� ெசழி��� 

ெகாழி���. 

மன�த வா��ைக எ�ப� இன����, 

கச��� கல�தேத. இைத எ���� 

கா��வைத� ேபாலேவ, வச�த 

கால�தி� மாமர�கள�� 

மா�தள��க��, மல�க�� ���� 

�����. அேத ேபா� ேவ�ப 

மர�கள��� ேவ�ப� ��க� ���� 

�����. 

சி�திைர� தி�கள�� �த� தின�ைத 

மிக ��கியமான� ப��ைகயாக 

தமி� ம�க� ெகா�டா�கி�றன�. 

ப��ன�� தி�கள�� கைடசி நாள�� 

வ�� ைட ந�றாக� ��� ��ைம 

ெச��, ேதைவ இ�லாத 

��ைபகைள� கைள�� வ�� ைட 

��த�ப���வ�. சி�திைர �த� 

நாள��, வ�� � வாசலி� சாண� 

ெதள���, வ�ண� ேகால�க� இ�� 

அழ�� ப���வ�.

வாய��ப�கைள ��த� ெச��, 

சாண� ேபா��, ம�ச� ம��� 

���ம� இ��, நிைலவாய�லி� 

மாவ�ைல� ேதாரண�க� க�ட�ப��. 

இ�வா� ம�ச� �சி, ெம�கி, 

ேகாலமி�டா� வ�� �� தி�மக� 

வாச� ெச�வா� எ�ப� தமி� 

ம�கள�� ந�ப��ைகயா��.

ம�ச� ம��� ���ம� இர��� 

ேநா��கி�மிகளாக��, ��ட 

ேதவைதக� வாச�ப�ைய� தா�� 

வராம� த���� ச�திகளாக�� 

வ�ள��கி�றன. 

அேத ேபா� சி�திைர �த� நாள�� 

��தா��� தமி� ப�சா�க� 

ஒ��� வா�கி, அத��� ச�தன� 

ம��� ���ம� இ�� �ைஜய�� 

ைவ�� �ஜி�க ேவ��� எ�ப� 

மர�.

இ�த� தின�தி� இன���, கச��, 

உவ���, �ள���, �வ���, கா��� என 

அ��ைவகள�� உண�கைள 

சைம�� வ���� பைட�பா�. 

அ�நாள�� ேவ�ப�� ப�ச���, 

மா�கா� ப�ச��� ெச�வ� தா� 

சிற��.

இ� ெதா��ெதா��� ெதாட��� 

வ�� தமிழக மரபா��. அ�ைறய 

தின�தி� பானக�, ந�� ேமா�, 

ப���வைட ஆகியவ�ைற 

ைநேவ�திய� ெச�வ� ��த� 

சிற��.

சி�திைரய�� சிற��க�: 

சி�திைர, தமி� ��தா��� ஆர�ப 

மாத�. "சி�திரா" எ��� ெசா� 

ப�ரகாச�ைத�� ெவள��ச�ைத�� 

�றி��� ெசா�லா��. ��தா��� 

ஆர�ப�ைத�� ஒள�ர ைவ��� 

ப�ரகாசமான மாதேம சி�திைர.

பன� �ைற�� ெவய�� வர� 

ெதாட��� ெபா�� வச�த�தி� 

ஆர�பமாக ம�லிைக மண���. 

மாமர� பல�கைள� ெகா����. 

ெவ�ள��கா� தாக� த�����. 

கி�ண�, த��சண� ேபா�ற பல 

கன�க� ந�ைம� �ள�ர ைவ���. 

ேநா� த����� ேவ�ப� ��க� 

இ�மாத�தி� ம��ேம கிைட���.

வடநா��� சி�திைர வ�ட�ப�ற�ைப 

ைவசாகி எ���, ேமஷ ச�கரா�தி 

எ��� �றி�ப��வ�. 

சிற��க� நிைற�த சி�திைர 

...Parasakthi 
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சி�திைர மாத�ைத ேமஷ மாத� 

எ��� ெசா�வா�க�. சி�திைர 

மாத�ப�ற�ைப ப��� தின� எ��� 

ெசா�வ�. நம�� ஒ� வ�ட� 

எ�ப� ேதவ�க��� ஒ�நா�. இ�த 

ப��� தின�தி� த��பண� ெச�வ� 

மிக�� வ�ேஷச� ம��� சிற�� 

ஆ��.

சி�திைர மாத�தி� வ�� ெபௗ�ணமி 

சி�திரா ெபௗ�ணமி என�ப��. இ� 

ெரா�ப வ�ேஷசமான நா� ஆ��. 

இ�த� சமய�தி� ம�ைரய�� 

சி�திைர� தி�வ�ழா 

நைடெப��. இ�த� 

சி�திைர� தி�வ�ழா 

கா�பத�� அறிய 

க�ெகா�ளா� 

கா�சியா��.

சி�திைர 

��கிலப�ச 

அ�டமிய�� 

அ�ப�ைக 

அவத��ததாக 

ேதவ� பாகவத� 

��கிற�. 

சி�திைரய�� 

அ�ம� 

ேகாவ��கள�� 

பா��ட�க� எ��ப�, 

தி�வ�ள�� �ைஜ 

ெச�வ� ேபா�ற 

இைறவழிபா�க� 

நட�கி�றன.

சி�திைர மாத�ைத 'வச�த ராக�' 

எ��� ��வ�. சி�திைர மாத�தி� 

வள�ப�ைற கால�தி� ��றாவ� 

ப�ைற ேதா��� நாேள 

அ�சய�தி�தி எ�� 

அைழ�க�ப�கிற�. அ�நா� ெபா�, 

ெவ�ள� ேபா�றைவக� வா�க ஏ�ற 

தினமாக� க�த�ப�கிற�. அ�நாள�� 

ெதா�ட� அைன��� �ல���. 

ேம�� ேம�� ெச�வ�க� ேச�� 

எ�ப� ந�ப��ைக. 

சி�திைர மாத�தி� வ�� தி�திைய 

தின� வ���பகவா� ம�னாக 

அவதார� எ��த தினமா��. சி�திைர 

மாத ��கில ப�சமி தின� ல��மி 

ேதவ� �மி�� வ�த தினமா��. 

எனேவ அ�� ல��மி �ைஜ 

ெச�தா� வளமான வா�� 

கிைட���.

சி�திைர மாத�தி� ��கிலப�ச 

ெவ�ள��கிழைமகள�� 

பா�வதிைய வழிப�டா� 

���ப�தி� மகி��சி 

ெப���. சி�திரா 

ெபௗ�ணமிய�� 

ெந�த�ப� ஏ�றி 

�ேபர� மைனவ� 

சி�திரா ேதவ�ைய 

வழிப�டா� 

ெச�வ� ெப���. 

சி�திரா 

ெபௗ�ணமிய�� 

ெப�க� 

ேகாவ����� 

ெச�� 

வழிப�டா� 

மா�க�ய பல� 

ந�����. சி�திரா 

ெபௗ�ணமி தின�த�� 

உ�� இ�லாத உணைவ 

ஒ� ேநர� சா�ப��� 

வ�ரத� இ��தா� ஆ�� 

பல� ���.

சி�திைர ெவ�ள��கிழைமகள�� 

வ�ரத� இ���� ெப�க� 

அ�ப�ைக�� ச��கைர நிேவதன� 

ெச�தா� இன�ய வா�� உ�டா��.

சி�திைர மாத பரண� ந�ச�திர நாள�� 

ைபரவைர நிைன�� வ�ரத� 

இ��தா� கா�ய� தைடக� வ�ல��. 

அ�� ைபரவ��� தய�� சாத� 
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நிேவதன� ெச�வ� ��த� சிற��.

வ���லக கண�கரான 

சி�திர��த� ப�ற�த� சி�திைர 

மாத�, சி�திைர ந�ச�திர� 

ெபௗ�ணமி�ட� ��ய நா�. 

அ�ைறய தின� 'சி�திர ��த� மகா 

�ர�கிய� ேலகின� ப�ர த�சன�! 

சி�திரா ர�னா� பரதார� ம�ய�த� 

ெசௗ�வ ேதஹினா�!!' எ�ற 

�ேலாக�ைத� �றி வழிப�டா� 

ந��ைடய பாவ�க� ந���� எ�ப� 

ஐத�க�.

சி�திைர தி�க� அமாவாைசய�� 

தா� தி�ெச�கா�ட���ய�� 

சிவனா� கபாலி��திர ப�பதியாக 

வ�� சி� ெதா�ட�ட� 

ப��ைள�கறிைய� ேக�� 

தி�வ�ைளயாட� ���தா�. 

ஆதிச�கர�, �ராமா�ஜ�, மகாவர� � 

ஆகிேயா� ப�ற�த�� இ�த சி�திைர 

மாத�தி� தா�. எ�த மாத�தி��� 

இ�லாத சிற��க� சி�திைர 

மாத���� ம��ேம இ��கிற�.

"வ�ஷு�கன� காண�" - "கன� 

கா�த�" - "சி�திைர� கன�”

"வ�ஷு�கன� காண�" எ�ப� 

சி�திைரய�� ம�ெறா� சிற�� ஆ��. 

"கன� கா�த�" "சி�திைர� கன�" 

எ��� இதைன� �றி�ப��வ�.

சி�திைர மாத� ப�ற�பத�� ��ைதய 

நா� இரவ�ேலேய, இர� சா�பா� 

���தப�ற� �ைஜ அைறைய 

��ைம ெச�� ேகாலமி�� 

அழ��ப���வ�.

ஒ� ெப�ய தா�பாள�தி� மா, பலா, 

வாைழ, ெகா�யா, மா�ைள, ஆர��, 

திரா�ைச ேபா�ற பல வைக� 

பழ�க�ட� வ�� ���ள ெபா� 

ம��� ெவ�ள� நைகக�, 

ஆபரண�க�, பண�, 

நிைல�க�ணா�, ெவ�றிைல, பா��, 

ேத�கா�, மல�க� �தலிய ம�கல� 

ெபா��கைள ைவ��, ஒ� 

மைனய�� ம�� ேகாலமி��, 

�ைஜ���ய ெத�வ�தி� �� 

ைவ�ப�. 

ம�நா� காைல அதாவ� சி�திைர 

மாத� ப�ற�ப�� அதிகாைலய�� 

�த� �தலாக வ�� �ேலேய வய� 

�தி��த ெப� எ���, �ைஜ 

அைறய�� உ�ள ம�கல� 

ெபா��கள�� க� வ�ழி�க 

ேவ���. த��� உ�ள 

க�ணா�ய�� அ���ள எ�லா� 

பழ�கைள�� ம�றவ�ைற�� 

பா��த ப�ற� �ள��� ��தாைட 

உ��தி, �ைஜ அைறய�� உ�ள 

வ�ள��கைள��, ஊ�வ�திகைள�� 

ஏ�றி �ைஜ ெச�ய ேவ���. 

அத� ப�� அவ�, வ�� �� ���� 

ஒ�ெவா�வைர�� த�� எ��ப�, 

க�கைள ��ய நிைலய�ேலேய 

�ைஜ அைற�� அைழ��� ெச��, 

தா�பாள�தி� உ�ள க�ணா�ய�� 

த��� பர�ப� ைவ�க�ப������ 

பழ�கைள�� நைககைள�� �த� 

�தலாக காண� ெச�� ப�� 

ெத�வ�ைத வண�க� ெச�வ� 

வழ�க�. 

இ�ப�� ெச�வதா� இன�வ�� 

நா�க� ���� மகி��சி 

நிைற�ததாக�� வ�� �� 

ம�கல�க�� ெச�வ�க�� 

ெசழி��� இ���� எ�ப� 

ந�ப��ைக.
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அ�ன� ந�ச�திர கால�தி� அதிகாைல 

�ய�ெல��� ந�ரா�யப�� ��ய �ைஜ��, 

��ய நம�கார�� ெச�வ� சிற�த�. 

�ைட, வ�சிறி, காலண�க� தான� 

ெச�யலா�. அ��ட� அ�னதான��, 

ஆைடதான�� ெச�வ� ந�ல�. 

த�ண��  ப�த� அைம�� த�ண�� , 

ந��ேமா� ேபா�றவ�ைற� த�வ� 

ந�பல� த��. 

அ�ன� ந�ச�திர நா�கள�� ேநா�க� பல 

பரவ���ய வா��� உ�ள�. அ�ன�� 

கா�� ேநா� பர��� த�ைம ெகா�ட�. 

அதனா� தின�� �ட�தி� ந�� நிர�ப� 

ம�ச� கைர�� அதைன ேவ�ப�ைல� 

ெகா��களா� நைன�� வ��  ���� 

ெதள��கலா�. 

நரசி�மைர வழிப�� 

தய��சாத�, ந��ேமா�, பானக� 

பைட�� தான� 

ெச�யலா�. வ��� 

நாம�ைத 108 �ைற 

ஜப��கலா�. சீதளா 

ேதவ� �ேதா�திர�ைத 

பாராயண� ெச�வ�� 

ந�ல�.

ச�, அ�ன� ந�ச�திர� 

ப�ற�த கைத எ�னெவ�� 

பா��ேபா�. ��ெனா� 

கால�தி� �ேவதகி யாக�தி� 

ப�ன�ர�� வ�ட�க� இைடவ�டாம� 

ெந� ஊ�றி யாக� ெச�தன�. ெதாட��� 

அ�ன� ேதவ� அ�த யாக ெந�ைய 

உ�டதா� உடலி� ெகா��� அதிக��� 

நலமிழ�தா�. அத�� ம��� கா�டவ� 

கா�ைட அழி�� உ�ப�தா� எ�� 

ஆேலாசைன �ற�பட, கா�டவ வன�ைத 

ேநா�கி� ெச�றா� அ�ன�ேதவ�. 

அதைன அறி�� அ�கா��� வசி�த 

உய��ன�க�, தாவர�க� அைன��� 

வ�ணன�ட� உதவ� ேவ��ன. எனேவ 

வ�ண� இைடவ�டா� மைழ ெப�தா�. 

அதனா� அ�ன�யா� கா�ைட அழி�க 

��யவ��ைல. எனேவ அ�ன� ேதவ� 

தி�மாலிட� உதவ� ேவ��னா�. 

தி�மா�, அ���னன�ட� அ�ன��� உதவ� 

ெசா�னா�. அ���ன� த� கைணகளா� 

அ�த� கா�ைட மைற�� சர���க�� த� 

அைணயா� எ�ய உதவ�னா�. அ�ேபா� 

தி�மா� அ�ன��� ஒ� நிப�தைன 

வ�தி�தா�. ''உன�� இ�ப�ேதா� நா�க� 

அவகாச� த�கிேற�. அத�ப�� ந� 

கா�ைட அழி�க� �டா�” எ�றா�.

எனேவ அ�ன� 7 நா�க� ெம�வாக 

எ���, ப�� 7 நா�க� ேவகமாக எ���, 

கைடசி 7 நா�க� ேவக� �ைற�� 

உ�டப�� தி��ப�னா�. அ�ேவ 

அ�ன� ந�ச�திர கால�. இ�தா� 

அ�ன� ந�ச�திர� ப�ற�த கைத. 

இ�த நா�கள�� 

��கைன�� 

ம�னா�சிைய�� 

வழிப�வ�ட�, பரண����ய 

���ைகைய��, ேரவதி�� 

உ�ய ப�ர�மைன��, 

கி��திைக�� உ�ய 

அ�ன�ைய�� வழிபா� ெச�வ�� 

ந�ல�. 

எள�ய, எ�ேலாரா�� இய�ற வழி, 

இ�கால�தி� அக�� �ற�� 

��ைம�ட� இ��ப��, ப�ற� மன� 

�ள��� வ�ண� நட�ப��, இய�ற 

அளவ�� த�ம� ெச�வ��, மன� உ�கி 

இைறவைன வழிப�வ��, கட�� அ�� 

மைழய�� ந�ைம நைன��� எ�ப� 

நி�சய�. இைறவ� க�ைண மைழய�� 

நைன��வ��டா� க�தி� ெவய��� 

ந�ைம வா�டா� �ள���. வா��� 

மல��.

...Vijigermany
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சி�திைர மாத வள�ப�ைற� கால�தி� 

��றா� நாளாகிய தி�திைய தின�, 

�ைறவைடயாத வ���திைய� த�� 

சிற�� நாளாக� க�த�ப�கி�ற�. இதைன 

அ�ய தி�திைய எ�� அைழ�ப�. 

சய� எ�றா� �ைறவைடத� என��, 

அ�சய� எ�றா� �ைறவைடயாத� 

என�� ெபா��ப��. அ�� 

ஒ�ெவா�வ�� தம�� சகல 

ெச�வ�கைள�� ெப���வத�காக 

மஹால��மிைய வழிப�வ�. 

அ�ைறய தின� ெபா�ைன�� ேவ� 

தம��� ப���தமான ெபா�ைள�� 

வா�கி� �வ��ப�. ஏைழக� �ட 

அ�ைறய தின� ஒ� ���மண�யள� 

ெபா�ைன வா�கி� ேச��தா�, 

மஹால��மிய�� ந�ல�ளா� 

நாளைடவ�� தம�� ேவ��யள� 

ெபா���, மண���, ெபா�கிவழிய� 

ெச�வா� எ�ப� ந�ப��ைக. 

வசதி பைட�தவ�க� ெபா�கா�கைள��, 

ெபா�பாள�கைள�� வா�கி வ�கிகள�ல 

ப�திர�ப���வ�. 

இ�த நா� இ�� �����திகள�� 

கா��� கட�ளான இைறவ� 

வ���வா� ஆள�ப�வதா��. இ� 

வழைமயாக இ�� �ன�வரான 

பர�ராம�� ப�ற�த நாளாக�� 

ெகா�டாட�ப�கிற�, அவ� இைறவ� 

வ���வ�� ஆறாவ� அவதாரமாவா�. 

ஹி�� இதிகாச�கள��ப�, இ�த நாள�� 

திேரதா�க� ெதாட�கிய�.  பகீரத� 

ப�ரய�தன�தா� க�ைக �மி�� வ�த�� 

அ�ய தி�திைய அ�� தா�. 

அர�க�களாகிய ��ப - நி��பைன 

அவதார� நிக��த� அ�சய தி�திைய 

அ�ேற. 

பா�டவ�கள�ட� அ�சய பா�திர� 

இ��த�. அ�ள அ�ள� �ைறயாத 

ெச�வ�ைத� ெகா��க� ��ய 

இ�பா�திர�ைத ��யபகவா� 

பா�டவ�க���� ெகா��தா�. 

இ�நிக��சி நட�த நா� அ�சய தி�திைய.

அ�பா� வத� ெச�த�� அ�சய 

தி�திைய தின�தி� தா�. �ராண 

�ன�வரா� ேவத வ�யாச�, வ�நாயக�� 

�ைண�ட� மகாபாரத� எ�த� 

�வ�கிய�� இ�த� தி�நாள�� தா�.

ந�ப� �ேசல��� � கி��ண 

பரமா�மா �ேபர ச�ப�� அ�ள�ய�� 

அ�சய தி�திையய�� தா�. அ��த 

ப�றவ�ய�� �ேசல� �ஷாவ�தி ேதச�தி� 

ம�னரானா�.

அ�ய ���ைய
...Sumathisrini
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ஆதிச�கர� ெபா�மைழ ெப�ய� 

ெச�த�� இ�நாேள.  இ�த நாள�லி� தா� 

திெரௗபதி�� கி��ண� வ�திர� 

அள��தா�. ம�ைர ம�னா�சிைய 

��தேர�வர� மண�தா�. ப�ர�மேதவ� 

�மிைய� பைட�தா�. காசி அ�ன�ரண� 

சிவெப�மா��� அ�னப��ைச 

அள��தா�. ஐ�வ�ய ல��மி 

அவத��தா�.

ைஜன மத�ைத� ேச��த �த� த���த�க� 

�ஷபேதவ �வாமி, த� ஆ� மாத 

உபவாச� ����, உண� ேத� அைல��, 

ஏ� மாத�� ஒ�ப� நா�� ஆனப�ற� 

தா� அவ��� உண� கிைட�த�. அவ� 

�த��தலாக� க����சா� ���� 

வ�ரத�ைத ���தி ெச�த� இ�த� 

தி�நாள�� தா�. ெபா�வாக இ�த நாள�� 

கட�� வா�ேதவைர ெந� அ�சி�ட� 

வண�கி�� உ�ணா ேநா�ப����� 

அ�ச��ப�. ேவத���தக�க�, இ�த 

நாள�� அறி� ெப�த� அ�ல� 

ெகாைடயள��த� ந�ல பலனள���� 

என� ��கி�றன. இ� �திய 

வண�க�திைனேயா அ�ல� 

�ய�சிையேயா �வ�க ெவ� 

அதி��ட��ள நாளாக� க�த�ப�கிற�. 

ம�க� இ�த நாள�� உ�ணாேநா��� 

�ைஜக�� அ�ச��கி�றன�. வ�சிறி, 

அ�சி, உ��, ெந�. ச��கைர, கா�கறிக�, 

�ள�, பழ�, �ண�க� ஆகியவ�ைற 

த�ம� ெச�கி�றன�. 

இ�த நாள�� வ���ைவ 

வண��கி�றன�. த�பாராதைன 

ெச���ேபா� சிைலய�� ம�� 

அ�ல� அ�கி� �ளசி த���த� 

ெதள��க�ப�கி�ற�.

ெப�காலி�, அ�ய 

தி�திைய நாள��, 

"ஹ�கதா" எ�� 

வ�ழா 

ெகா�டாட�ப�கி

ற�. அ� கேண� 

ம��� ல�மிைய 

வண�கி �திய 

கண��� ��தக�ைத எ�த� ெதாட��� 

நாளா��. ெப�காலிக� இ�த நாள�� பல 

சமய� சட��கைள�� 

ச�ப�ரதாய�கைள�� ெச�கி�றன�.

அ�ய தி�திைய அ��, 

ப���தாவன�தி� தாேமாத� ேகாய�� 

ம��� ராதாகி��ண� ேகாய�லி� 

ச�தன�கா�� சா��வா�க�.

ராஜ�தான�� அ�சய தி�திைய தின�ைத 

'அகாத��' எ�� ெகா�டா�கி�றன�. 

உ�தர� ப�ரேதச�தி� '�க� தி�தியா' 

எ�� ெபய�. க�நாடகாவ�� 'அ�ய 

த�ேக' எ�பா�க�.

ெச�வ�தி�� அதிபதியான கட�ள� 

�ேபரேர ெச�வமி�க கட�� என 

ந�ப�ப�கிறா�. இ�த நாள�� �ேபர� �ட 

வ���வ�� மைனவ��� 

ெச�வ�தி�கான ெத�வமான ல�மிைய 

வண��வா� என ல�மி த�தர� 

��கிற�. 

இ�த நாள��, �ேபர ல�மி �ைஜ 

நட�த�ப�கிற�. அதி� ல�மி 

உ�வ�பட��ட� �ேபர�� 

அைடயாளமான �த�ஷன �ேபர 

ய�தர�� ஒ�றாக ைவ�க�ப�� 

வண�க�ப�கிற�.

இ�த நா� ஜா� வ�வசாய ச�க�தி��� 

மிக ம�களகரமான நாளா��. 

வ��ய�காைலய�� ஜா� ���ப�தி� 

ஓ� ஆ� நில�தி�� 

ம�ெவ���ட� ெச�கிறா�. 

நில�தி��� ெச��� வழிய�� 

எதி��ப�� அைன�� வ�ல��க�� 

பறைவக�� மைழ ம��� 

பய��க��� ச�ன�களாக�� 

அறி�றிகளாக�� 

க�த�ப�கி�றன. அ�ய 

தி�திைய 

தி�மண�க��� 

ஏ�ற காலமாக�� 

க�த�ப�வதா� 

அ�நாள�� ெப�� 

எ�ண�ைகய�லான 

தி�மண�க�� 
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நட�த�ப�கி�றன. அ� அ��ஜா 

�ஹூர�தாக க�த�ப�கிற�.

அ�சய தி�திைய அ�� ஆலிைலய�� 

மி����ஜய ம�திர�ைத ஜப���, அைத 

ேநாயாள�கள�� தைலயைணய�� அ�ய�� 

ைவ�தா� ேநா� வ�ைரவ�� �ணமா�� 

எ�ப� ந�ப��ைக.

அ�ய தி�திைய தின�த�� ல��மி 

��ய����� ெபா��கைள வா�க 

ேவ��� எ�பேத ஐத�க�. அ�த 

வைகய�� பா��தா� அ�� �றி�பாக 

வா�க ேவ��ய ெபா��க� ம�ச��, 

�ைன �றியாத (ைக���த�) ப�ச�சி, 

ெவ�ள�, க���� ஆகியைவ தா�.  

அ�ய தி�திைய எ�றா� த�க� 

வா�கி�தா� ெகா�டாட ேவ��� எ�ற 

அவசிய� இ�ைல. வ�� �� ெப�க� 

அதிகாைல எ��� �ள���, 

���வ�ள�ேக�றி, மகால��மி பட� 

அ�ல� அ�சி நிைற�த ெச�� அ�ல� ந�� 

நிைற�� அதி� வாசைன� 

திரவ�ய�களான ப�ைச க��ர�, ஏல� 

ேபா�� ைவ��, வாசைன மல�களா� 

ெத��த ம�திர� �றி, பாயச� 

ைநேவ�திய� ைவ�� , மகால��மிைய 

வண�கி, ப�� வ�� ��� �ம�கலிகைள 

அைழ��, ���த வைர த�சிைண 

ைவ��, ேதா���காத  ம�ைட�ட� 

��ய ேத�காைய ைவ�� ம�ச�, 

���ம� த�� வண�கினாேல 

மகால��மி மகி��� இ�ல� வ�வா�.

அ�சய தி�திைய� தி�நாள�� 

ெச�ய�ப�� தான�க�� ப�மட�� 

பலைன� ெப���த��. அ�சய 

தி�திையய�� தான த�ம�க� ெச�தா� 

எமேவதைன கிைடயா�. நலி�தவ�க��� 

உதவ� ெச�தா� ம�ப�றவ�ய�� ராஜேயாக 

வாழ�ைக அைம��. ஆைடக� தான� 

ெச�தா� ேநா�க� ந����; பழ�க� 

தான� ெச�தா� உய� பதவ�க� 

கிைட���; ேமா�, பானக� அள��தா� 

க�வ� ந�� வள��; தான�ய�க� தான� 

ெகா��தா� அகால மரண� ஏ�படா�; 

தய�� சாத� தான� அள��தா� பாவ 

வ�ேமாசன� ஏ�ப��; ��ேனா��� 

த��பண� ெச�தா� வ�ைம ந����.

அ�ய தி�திைய தின� 

"ெதா�டெத�லா� �ல���" எ�� 

அைனவ�� ேபா��� உ�னத நா�. 

அ�� ெதாட��� வ��  வா��� பண�, 

வ�வாக� பண�க� ெச�வேன த�� 

தைடய��றி ���� எ�ப� ஐத�க�. 

ஆனா� உ�ைமய��, அ�ய தி�திைய 

தின�த�� நிர�ப� வழி�� 

நைக�கைடகள�� அைலேமாதி� ெகா��, 

உ�ேள ெச�� ஒ� ���மண� 

நட�த�ப�கி�றன. அ� அ��ஜா 

�ஹூர�தாக க�த�ப�கிற�.

அ�சய தி�திைய அ�� ஆலிைலய�� 

மி����ஜய ம�திர�ைத ஜப���, அைத 

ேநாயாள�கள�� தைலயைணய�� அ�ய�� 

ைவ�தா� ேநா� வ�ைரவ�� �ணமா�� 

எ�ப� ந�ப��ைக.

அ�ய தி�திைய தின�த�� ல��மி 

��ய����� ெபா��கைள வா�க 

ேவ��� எ�பேத ஐத�க�. அ�த 

வைகய�� பா��தா� அ�� �றி�பாக 

வா�க ேவ��ய ெபா��க� ம�ச��, 

�ைன �றியாத (ைக���த�) ப�ச�சி, 

ெவ�ள�, க���� ஆகியைவ தா�.  

அ�ய தி�திைய எ�றா� த�க� 

வா�கி�தா� ெகா�டாட ேவ��� எ�ற 

அவசிய� இ�ைல. வ�� �� ெப�க� 

அதிகாைல எ��� �ள���, 

���வ�ள�ேக�றி, மகால��மி பட� 

அ�ல� அ�சி நிைற�த ெச�� அ�ல� ந�� 

நிைற�� அதி� வாசைன� 

திரவ�ய�களான ப�ைச க��ர�, ஏல� 

ேபா�� ைவ��, வாசைன மல�களா� 

ெத��த ம�திர� �றி, பாயச� 

ைநேவ�திய� ைவ�� , மகால��மிைய 

வண�கி, ப�� வ�� ��� �ம�கலிகைள 

அைழ��, ���த வைர த�சிைண 

ைவ��, ேதா���காத  ம�ைட�ட� 

��ய ேத�காைய ைவ�� ம�ச�, 

���ம� த�� வண�கினாேல 

மகால��மி மகி��� இ�ல� வ�வா�.

அ�சய தி�திைய� தி�நாள�� 

ெச�ய�ப�� தான�க�� ப�மட�� 

பலைன� ெப���த��. அ�சய 

தி�திையய�� தான த�ம�க� ெச�தா� 

எமேவதைன கிைடயா�. நலி�தவ�க��� 

உதவ� ெச�தா� ம�ப�றவ�ய�� ராஜேயாக 

வாழ�ைக அைம��. ஆைடக� தான� 

ெச�தா� ேநா�க� ந����; பழ�க� 

தான� ெச�தா� உய� பதவ�க� 

கிைட���; ேமா�, பானக� அள��தா� 

க�வ� ந�� வள��; தான�ய�க� தான� 

ெகா��தா� அகால மரண� ஏ�படா�; 

தய�� சாத� தான� அள��தா� பாவ 

வ�ேமாசன� ஏ�ப��; ��ேனா��� 

த��பண� ெச�தா� வ�ைம ந����.

அ�ய தி�திைய தின� 

"ெதா�டெத�லா� �ல���" எ�� 

அைனவ�� ேபா��� உ�னத நா�. 

அ�� ெதாட��� வ��  வா��� பண�, 

வ�வாக� பண�க� ெச�வேன த�� 

தைடய��றி ���� எ�ப� ஐத�க�. 

ஆனா� உ�ைமய��, அ�ய தி�திைய 

தின�த�� நிர�ப� வழி�� 

நைக�கைடகள�� அைலேமாதி� ெகா��, 

உ�ேள ெச�� ஒ� ���மண� 
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த�கமாவ� வா�க ேவ��� எ�� எ�த சா�திர�� ெசா�லவ��ைல. ெச�ற சில 

ப�தா��கள�� வண�க ேநா�க�தி� கிள�ப� வ�ட�ப�ட மாைய இ�. ஒேர நாள�� 

ச�ைத� கைடேபால ���ய���� ெகா�� வா�கி த�க�தி� வ�ைலைய 

ஏ�றாத��க�. எ�வானா�� ேதைவ எ�றா� ம��ேம வா��வைத வழ�கமாக� 

ெகா���க�. இ� உ�க���� ந�ல�, நா����� ந�ல�.

ேதவ� பாகவத�தி� மகாவ���ேவ மகால��மிைய� ேபா�றி� ெசா�ன

சில �ேலாக�க� எள�ய தமி� வ�ள�க��ட� இ�ேக தர�ப���ள�. அ�சய 

தி�திைய தின�தி� அக� ���க அைலமகைள நிைன�� இ�த� �திைய� ெசா�லி 

வழிப��க� அ�ல� இத� எள�ய தமி� அ��த�ைத ம��மாவ� ெசா���க�.

ய� மாயாச�தி ஸ�ஸ�த� ஜக� ச�வ� சராசர�

தாமசிதா� �வநாதிதா� ஸமராம: க�ணா�ணவா�

இ�த உலகி� இய�க�ைதேய த� மாயா ச�தியா� அைசவ��றி நி�க� ெச��� அ�ய 

ஆ�றைல த�னக�ேத ெகா�� இய��பவ�. த�னா� மய�கிய 

அ�ட�கைளெய�லா� ம���� இய�க ைவ��� �வன�கள�� தா� அவ�.

யத�ஞாநா� பேவா�ப�தி: யத�ஞாநா� பவநாஸந�

ஸ�வ���பா�சதா� ேதவ��  �மராம: ஸா �ர ேசாதயா�

அ�ஞான�தா� எ�த ேதவ�ய�� ெப�ைமைய அறியாம� வ��டவ�க� அழிைவ� 

தா�கேள ேத��ெகா�கிறா�கேளா, எவள�� அ�ைமைய உண��� ேபா�றி� 

ெதா�பவ�க�, பல� ேபா��� வைகய�� வா�கிறா�கேளா, அ�த ேதவ�ய�� அ�ைள 

வ�ய�� ெந�சார� ேபா��கி�ேற�. 

மாத�நதா�ம �வநா��தஹ� ேர�ர�த

ம�ேநா வ�ேதஹி �� கா�யமித� தயா��ேர

பார� ஹர�வ வ�நிஹ�ய ஸுரா� வா�க�

ம�யா மேஹ�வ� ஸதா� �� ச�பவாநி

தாேய வண�கி� பண�கிேற�. �வன�தி� க�ட�கைள� த���பவேள ேபா�றி. 

எ�க�பா� அ�� ைவ�� இ�ன�கைள� த���பாயாக. ��ப� �ைமகைள� 

�ைற�கி�றவேள ேபா�றி. ந�ேலா�� எதி�கைள அழி�� ந�ைமகைள� த�பவேள 

ேபா�றி. எ�க��� இ�ப�ைத� த�� மேஹ�வ�ேய ேபா�றி.

மஹால��ைய ச வ��மேஹ 

ஸ�வ ச��ைய ச தம� ஹி

த�ேநா ேதவ � �ரேசாத யா�
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மகாச�தியாக��, உய��கைள உ�வ��பவளாக�� ந�ெனறிய�� ந�ைம நட�தி� 

ெச�பவளாக�� உ�ள ேதவ� எ�கைள� கா�திட���. எ�க� ெசய�கைள அவேள 

ஊ��வ��க���.

ஸஹ�ரதள ப�ம�த க�ண�கா வாஸிந�� பரா�

சர� பா�வண ேகா��� �ரபா� ���கரா� பரா�

ஆய�ர� இத� தாமைரய�� அம��தவேள! க��சிவ�� நிற ஆைட உ��தியவேள! 

ேகா��கண�கான சர� கால ச�திரைன� ேபா� ெஜாலி�பவேள... எழிலா��த 

அ�ைனேய... உ� தி�வ�கைள� ேபா��கிேற�.

�வ ேதஜஸா �ர�வல�த��  ஸுக���யா� மேநா ஹரா� 

�ரத�த கா�ச�நிப ேசாபா� ���திமத�� ஸத��  

�யமான அவ�, த� ஒள�யா� ஒ�ப��லா மண�யாக� ப�ரகாசி�பவ�. தவறி�லாத 

இ�ப�ைத� த�� மேனாகரமானவ�. மாசி�லா ெபா����� ேமலானவ�. 

ேஜாதிேய உ�வானவ�. க�ப�� சிற�தவ�. அ�ப��ப�ட அைலமக��� வண�க�.

ர�ந �ஷண �ஷா�யா� ேசாப�தா� ப�தவாசஸா

ஈஷ� தா�யா� �ரஸ�தா�யா� 

ச�வ� ஸு� திரெயௗவனா�

ஸ�வ ச�ப� �ரதா��� ச 

மஹால�ம�� பேஜ �பா�

ர�னமயமான ஆபரண�கைள அண��� 

ஒள��பவேள. ம�களகரமான ம�ச� 

வ�ண� �டைவ உ���பவேள. 

பண�பவ�கள�� ேகா��ைககைள 

ஒ����� ப�மட�காக� த�பவேள. 

�ைறயாத இளைம��, 

வள��ைடயவேள. அைன��� 

ெச�வ�கைள�� த�பவேள. 

அ�ைனயா� மஹால�மிேய, உைன� 

ேபா�றி வண��கிேறா�.

(மகால��மி �தி நிைற�த�)

தமி� ம�திர�

தன� த�� க�வ� த�� ஒ� நா�� தள�வறியா

மன� த�� ெத�வ வ��� த��; ெந�சி� வ�சமி�லா

இன� த��; ந�லனஎ�லா� த�� அ�ப� எ�பவ��ேக

கன� த�� ���ழலா� அப�ராமி கைட�க�கேள.

ேம

13 - அ�சய தி�திைய 

16 - ச��

21 - ஏகாதசி 

22 - ப�ரேதாஷ
�

24 - ெபௗ�ணமி

28 - ச�கடஹர ச���தி 

30 - ச��

Spiritual	Notebook

ஜு�

4 - ஏகாதசி

6 - ப�ரேதாஷ�

6 - சிவரா�தி�

8 - அமாவாைச 
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சகல ெச�வ�கைள�� ெபற, கட�க� 

அைடபட  ெச�ய ேவ��ய மிக எள�ய 

�ேபர ய�திர �ைஜ.

ேமேல காண�ப�� ய�திர�ைத 

�ேபர ய�திர� எ�கிறா�க�. இ� 

�ேபர� தன�� ஏ�ப�ட சாப�தினா� 

அைன�ைத�� இழ�� நி�றேபா� 

ல�மி ேதவ�ைய வண�கி 

ெப�றதா�. ஆகேவ நா�� அ�த 

எள�ய �ேபர �ைஜைய ெச�ய நம�� 

ந�ல� கி���.

இ�த எள�ய �ைஜைய ஒ�வ��� 

ஏ�ப���ள கட�க� த�ர��, 

ெச�வ� ெப�க�� ம��ேம ெச�ய 

ேவ��� எ�பத�ல. வ�ட���� 

இர�� அ�ல� ��� �ைற 

அைத ெச�ய வ�� �� பண� 

த���பா� இ��கா� எ�ப� 

உ�ைம. இ�த �ைஜ�� க�டமான 

ெசா�கைள� ெகா�ட ச��கி�த 

�ேலாக� �ற ேவ��� எ�ப� 

��கிய� இ�ைல. �ேலாக�கேள 

ெத�யாதவ�க�� ெச�ய� ��ய 

மிக எள�ய �ைஜ இ�. இத�� 

��கிய� ந�ப��ைக, ெச��� �ைற, 

ெச�வதி� �யான� எ�பைவ 

ம��ேம.

இ�த �ைஜைய� �வ��� �� 

நம��� ேதைவ ஒேர மாதி�யான 

நாணய�க�. அவரவ� வசதி�� ஏ�ப 

நாணய�கைள எ��� ைவ��� 

ெகா�ளலா�. ஐ�� �பா�, ஒ� 

�பா� எ�ற மதி�� அதிகமான 

நாணய� ம��� உபேயாகி�க 

ேவ��� எ�ப� க�டாய� அ�ல. 

எ�டணா, நாலணா என எ�வாக 

இ��தா�� ந� உபேயாக�தி� 

உ�ள நாைணயமாக அ� இ��க 

ேவ���. அ�ேவ ��கிய�. 

நா� �ைஜைய� �வ��� �� 

�தலி� எ�த நாள�� �ைஜ ெச�ய 

உ�ேளா� எ�பைத, அதாவ� 

ெவ�ள�� கிழைமயா அ�ல� 

ெபௗ�ணமி தின�திலா எ�பைத 

��� ெச�� ெகா�ள ேவ���. 

அத�ப� நா� ��� ெச���ள 

ெவ�ள�� கிழைமகள��� ெபௗ�ணமி 

ேபா�ற தின�கள��� காைல 

�ள���வ��� கீேழ உ�ளப� 

ேகால�ைத �ைஜ அைறய�� 

...Rudhraaவ�� �� �ேபர �ைஜ ெச��� �ைற
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கட���� ��னா� ேபாட 

ேவ���.

எ�கைள ெவ�ைள அ�சி 

மாவ�னா��, க�ட�கைள ந�ல 

சிவ�� ���ம�தினா��, 

வா��ைதகைள (�) ம�ச� 

ெபா�ய�னா�� கீேழ உ�ளப�� 

ேபாட ேவ���. 

�ைஜ ெச�பவரா� ெதாட��� ெச�ய 

��யாத நிைல ஏ�ப�டா� 

அவ�ைடய வ�� �� உ�ள வா��க� 

அ�ல� கணவ� அைத� ெதாட��� 

ெச�யலா�. ஆனா� அ�த நப� அேத 

���ப�தினராக இ��க ேவ���. 

ஒ� �பா� நாணய� உபேயாகி�க 

உ�ள�� க� எ�றா� அைன�தி�� 

ஒ� �பா� நாணய� உபேயாகி�க 

ேவ���. அ� ேபால எ�த நாணய� 

பய�ப���கிற�� கேளா அேத ேபா�ற 

நாணய�ைத ஒ�ப� நா�க�� 

பய�ப��த ேவ���. அதாவ� ஒேர 

மாதி�யான எ�ப�திேயா� 

நாணய�ைத �தலி� ேச��� 

ைவ��� ெகா�ேட �ைஜைய 

�வ�க ேவ���.

காைல �ள���வ��� இ�த 

ய�திர�ைத �ைஜ அைறய�� ேமேல 

�ற�ப�� உ�ளப� த� ைக�பட 

ேபாட ேவ���. ஒ�ெவா� 

க�ட�தி�� தா� ஏ�கனேவ ேச��� 

ைவ���ள நாணய�ைத ைவ�� 

ெதாட��� ஒ�ப� தின�க�, 

அதாவ� ெவ�ள�� கிழைம எ�றா� 

ெதாட��� ஒ�ப� ெவ�ள�� கிழைம 

என �ஜி�க ேவ���. ஒ�ப� 

ெவ�ள�� கிழைமக� அ�ல� 

ஒ�ப� ெபௗ�ணமி என ஏதாவ� 

�றி�ப��ட நாள�� �வ�கி, அேத 

தின�கள�� ஒ�ப� நா�க� 

ெதாட��� �ைஜ ெச�ய ேவ���. 

அ�த எ�கள�� ப�க�தி�, 

எ����க� அழியாம� இ���மா� 

பா���� ெகா�� அ�த 

நாணய�கைள க�ட����� ைவ�க 

ேவ���. கீேழ உ�ள மாதி�� 

பட�ைத� பா��க��.

�ேபர ய�திர� ேகால� ேபா�� 

நாணய�கைள�� அதி� ைவ�� 

���த�� ய�திர�தி� �� ஒ� 

சிறிய வ�ள�� ஏ�றி ைவ�� 

�ைஜைய �வ�க ேவ���. 
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�ைஜய�� �ற ேவ��ய ம�திர� 

எ�ன ெத��மா? மிக�� �லபமாக� 

�ற� ��ய �ேலாக� அ�! 'தாேய, 

மகால�மி, எ��ைடய கட�க� 

வ�ைரவ�� த�ர ேவ���, தாேய 

மகால�மி என�� வர ேவ��ய 

பண� வ�ைரவ�� வர ேவ���, 

தாேய மகால�மி என�� நிைறய 

லாப� வர ேவ���, இ�ப�யாக 

எ�த பண� ப�ர�சைன�காக 

ேவ��கிற�� கேளா அைத� �றி 

வ��� ஒ�ெவா� க�ட�தி�� உ�ள 

நாணய�தி� ம��� ��கைள ேபாட 

ேவ���. அ�ப� ��கைள� 

ேபா��ேபா� எ����க� அழி�� 

வ�டாம� இ���மா� க�ட�தி� 

ைவ���ள நாணய�தி� ம�ேத 

��கைள ேபாட ேவ���. பட�ைத� 

பா��க��.

அ�ப� ஒ�ப� �ைற 

ேவ���ெகா�� ஒ�ெவா� 

க�ட�தி�� �ைவ ைவ�த� ப�� 

ய�திர���� க��ர� கா��ய� ப�� 

அ�த� ேகால�ைத வண�கிவ��� 

�ைஜைய ���� வ�டலா�. ஆக 

�ைஜய�� நா� �ற ேவ��ய� 

ம�திர� அ�ல, அ� ந��ைடய 

ப�தி��வமான ேகா��ைகதா�. ேவ� 

�ேலாக� ெத��� எ�றா� க��ர� 

கா��� ��னா� அைத �றிவ��� 

க��ர� கா�டலா�. ஆனா� இ�த 

�ைஜ�� ேவ� �ேலாக� �ற 

ேவ��� எ�ப� அவசிய� இ�ைல. 

அ�ப� �ேலாக�கைள� �றினா� 

பல� வ�ைரவ�� கிைட�கலா� எ�ற 

ந�ப��ைக உ��. ஆனா� �ைஜ�� 

ேதைவ ந�ப��ைக�� ேமேல 

�ற�ப�� உ�ள �யான ம�திர�� 

ம��ேம.

�ைஜ ���த� ப�� ேகால�ைத 

உடேன அழி�� வ�ட��டா�. 

ம�நா�தா� அைத ஒ� 

�ண�ய�னா� �ைட�� எ��க 

ேவ���. ம�நா� வைர அ�த� 

ேகால� நாணய��ட� அ�ப�ேய 

இ��க ேவ���. ய�திர�தி� ம�� 

ேநர�யாக வ�ள��மா�றா� ெப��க� 

�டா�. �ண�ய�னா� அைத அழி�த� 

ப��னேர ெப��கலா�. ேகால�ைத 

�ைட��� ��னா� அ�த ஒ�ப� 

நாணய�கைள�� எ��� தன�யாக 

ைவ�� வ�ட ேவ���. ஒ�ப� 

நா�க�� உபேயாகி��� 

எ�ப�திேயா� நாணய�கைள�� 

ப�திரமாக எ��� ைவ��� ெகா�ள 

ேவ���. அைத எ�த� காரண�ைத� 

ெகா��� ேவ� வைக�� ெசல� 

ெச�ய� �டா�. சி�லைற ேவ��� 

எ�பத�காக அைத மா�றி ைவ��� 

ெகா�ள� �டா�. அ� ல�மி 

ேதவ��� தர�ப�� �ஜி�க�ப�ட 

காண��ைக பண� ஆ��. 

அத� ப�� அ�� மாைல��� 
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ஒ�ப� �ம�கலிக��� ெவ�றிைல 

பா��,பழ� தர ேவ���. வ�� ��� 

வ��வைகய�� �ம�கலிக� 

கிைட�கவ��ைல என�� 

ஆலய�தி��� ெச�� அ���ள 

ஒ�ப� �ம�கலி� 

ெப�மண�க��ேகா அ�ல� 

தி�மண� ஆகாத ெப����� �ட 

ெவ�றிைல� பா��, பழ� தரலா�. 

அவ�க�� கிைட�கவ��ைல 

எ�றா� ல�மிய�� ச�னதிய�� 

அவ� �� ைவ��வ��� வரலா�. 

�ைஜ ���த ஒ�பதா� நாள�� 

க���பாக �ைஜ ெச�தவ� ஏதாவ� 

ஒ� ல�மிய�� ஆலய����� 

ெச�� த��ைடய அேத 

ப�ர�சைனைய� �றி அவைள அைத� 

கைள�மா� ேவ��� ெகா�� வர 

ேவ���. தன� ல�மி ஆலய� 

இ�ைல எ�றா�� கவைல இ�ைல. 

ேவ� எ�த ஆலய�தி�காவ�� 

ெச�� ல�மிய�� ச�னதி��� 

ெச�� ேவ��தைல ெச�த ப�� 

ஒ�ப� நா�க�� �ைஜ ெச�� 

ைவ�த எ�ப�திேயா� 

நாணய�கைள�� ல�மி ேதவ�ய�� 

உ��யலி� ேபாட ேவ���. 

அைத� ேபா�� ��னா�, தா� 

அவ��� ெச���� அ�த� 

காண��ைகைய� ேபால தன��� பல 

மட�� ெச�வ� தர ேவ��� என 

ல�மி ேதவ�ைய மனமார 

ேவ���ெகா�ள ேவ���. 

அ�வள�தா� �ைஜ ���த�. 

அ��த �ைஜைய ம���� எ�ேபா� 

ேவ��மானா�� �வ�கலா�. 

சாதாரணமாக �ைஜ ெச�� ���� 

��னேர பல� கிைட��� 

எ�கிறா�க�. ஆகேவ ேவ��ய 

பல� கிைட�� வ��டா�� ஒ�ப� 

நா�க� அ�த �ைஜைய ெச�� 

���காம� வ�ட��டா�. அ�ேவ 

ப�ரா��தைன ெச��� �ைற. 

இ�த �ைஜைய �றி�ப��ட 

காரண���காக ம��ேம ெச�ய 

ேவ��� எ�பத�ல. வசதி 

உ�ளவ�க� எ�த ப�ர�சைன��� 

அ�லாம� ெதாட��� �றி�ப��ட 

தின�தி� ப�தி�ட� ெச�� வ�தா� 

வ�� �� அைமதி நில��. பண� 

ப�ர�சைன இ��கா�. ெச�வ� 

நிைல���. அ�ப�� ெபா�வாக 

ெச��� �ைஜய��ேபா� நா� �ற 

ேவ��ய �யான �ேலாக� ''அ�மா, 

மகால�மி� தாேய, ந� எ�க�ைடய 

வ�� �� நிர�தரமாக� த�கி 

எ�கைள� கா�த�ள ேவ���'' 

எ�பேத.

ஓ� ய�ய �ேபராய ைவ�ரவணாய 

தனதா�யாதிபதேய தனதா�ய 

ஸ����தி�ேம ேதகிதாபய �வாஹா.

�ேபர ம�திர�
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...Kirthika99@Kaarkuzhali

ல�மி 
கடா�� ெப�க

அதிகாைல 5 மண��� ெகா�ைல��ற வாசைல� திற�� 

ைவ�� அத� ப��னேர தைலவாசைல� திற�க ேவ���.

அதிகாைல வ�ழி�த�ட� ப�ைவயாவ�, த� �க�ைதயாவ�, 

த� வல� உ�ள�ைகையயாவ� �தலி� பா���வ�ட 

ேவ���.

ெச�வா�, ெவ�ள�ய�� 5 �க� ெகா�ட ��� வ�ள�� 

ஏ�றி தி�மகைள வழிபட ேவ���.

வ�� ��� வ�� �ம�கலி� ெப�க��� ���ம�, த�ண��  

வழ�க ேவ���. அவ�க��� ம�ச� கிழ�� ெகா��பதா� 

பல ெஜ�ம�கள�� ெச�த பாவ�க� வ�லகி பா�கிய�க��, 

ெபா���, ச�ேதாஷ�� ெப���.

ஒ�ெவா� ெபௗ�ணமி அ��� மாைல �ள��� 

ச�யநாராயணைர �ளசி, ெச�பக மல� இைவகளா� 

அ��சி��, பா�, பாயஸ�, க�க��, கன� வைக ைவ�� 

வண�கிய ப��னேர இர� உண� உ�ண ேவ���.

ைவர�, ெவ�ள�� பா�திர�க� ல�மி கடா�ச� 

உ�ளவ�க��ேக� கிைட���. ஒ�வ� தன��� சீராக 

அள��க�ப�ட ேம��றியவ�ைற தன� ஜவ� �த கால�தி� 

வ��கேவா த� ப��ைளக��ேக �ட அ�பள��பாக�� 

ெகா��க��டா�. த� கால�தி��� ப��னேர அவ�க���� 

ேசரேவ���. ���தா�, அவ�க��� �தியதாக வா�கி� 

ெகா��கலா�.

வ�� �� ல�மி கடா�� ெப�க, ெச�வ� ெப�க, கீ�க�ட 

�ைறகைள ப��ப�றலா� எ�ப� ��ேனா� ெசா�ல� 
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தமி� ம�திர�

�ன��த ��வ�� ெகா�ைவ�ெச� வாய�� �மி�சி����

பன��த சைட�� பவள�ேபா� ேமன�ய�� பா�ெவ�ண�� �

இன��த �ைடய ெவ��தெபா� பாத�� காண�ெப�றா�

மன��த� ப�றவ��� ேவ��வ ேதய��த மாநில�ேத.

Quran Verses 
...Nishahameetha

Asalamualaikum (Va Rahmathullahi Barakkathaku)... 
May Peace Be Upon You...

Do not forget that waking up and seeing the truth at the 
moment of death does nobody any good. Allah has 
given us a clear warning about this:

Give from what We have provided for you before death 
comes to one of you and he says, "My Lord, if only You 
would give me a little more time so that I can give 
charity and be one of the righteous!" Allah will not give 
anyone more time, once their time has come. Allah is 
aware of what you do. 

(Surat al-Munafiqun: 10-11)

Spiritual	Notebook

ஜூ� 

15 - ச�� 

19 - ஏகாதசி 

21 - ப�ரேதாஷ� 

23 - ெபௗ�ணமி 

26 - ச�கடஹர ச���தி 

ஜூைல 

3 - ஏகாதசி 

5 - ப�ரேதாஷ� 

6 - சிவரா�தி� 

7 - அமாவாைச 
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It was narrated that in the days that Musa (Alahi salaam) wandered with Bani Israel in 
the desert an intense drought befell them. Together, they raised their hands towards 
the heavens praying for the blessed rain to come. Then, to the astonishment of Musa 
(Alahi salaam) and all those watching, the few scattered clouds that were in the sky 
vanished, the heat poured down and the drought intensified.

It was revealed to Musa that there was a sinner amongst the tribe of Bani Israel whom 
had disobeyed Allah (Subhanahu wa ta'ala) for more than forty years of his life. "Let 
him separate himself from the congregation," Allah (Subhanahu wa ta'ala) told Musa 
(Alahi salaam). "Only then shall I shower you all with rain.”

Musa (Alahi salaam) then called out to the throngs of humanity, "There is a person 
amongst us who has disobeyed Allah for forty years. Let him separate himself from 
the congregation and only then shall we be rescued from the drought." That man, 
waited, looking left and right, hoping that someone else would step forward, but no 
one did. Sweat poured forth from his brow and he knew that he was the one.

The man knew that if he stayed amongst the congregation all would die of thirst and 
that if he stepped forward he would be humiliated for all eternity.

He raised his hands with a sincerity he had never known before, with a humility he 
had never tasted, and as tears poured down on both cheeks he said: "O Allah, have 
mercy on me! O Allah, hide my sins! O Allah, forgive me!”

As Musa (Alahi salaam) and the people of Bani Israel awaited for the sinner to step 
forward, the clouds hugged the sky and the rain poured. Musa (Alahi salaam) asked 
Allah (Subhanahu wa ta'ala), "O Allah, you blessed us with rain even though the 
sinner did not come forward." And Allah (Subhanahu wa ta'ala) replied, "O Musa, it is 
for the repentance of that very person that I blessed all of Bani Israel with water.”

Musa (Alahi salaam) wanted to know who that blessed man was and asked, "Show 
him to me O Allah!" Allah (Subhanahu wa ta'ala) replied, "O Musa, I hid his sins for 
forty years, do you think that after his repentance I shall expose him?”
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தமிழக�தி��ள ந�� நிைலகள�� ஆ� 

மாத�தி� ந�� வர�� அதிகமாகி 

ெப��ெக��� ஓ��. நதிக�� ந�� 

நிர�ப� காண�ப��. பய�� ெசழி�க வள� 

அ��� அ�ைன காவ���� ந�றி 

ெத�வ���� வ�தமாக, ஆ� 18-� 

பதிென�டா� ெப��� வ�ழா, 

நதி�கைரகள��� ஆ�ற�கைரகள��� 

ெகா�டாட�ப�கிற�. இதைன 

பதிென�டா� ெப��� எ��� 

��வா�க�. ெத�ேம�� ப�வ�தி� 

ஆ�றி� ந��ப�� இட�கள�� ெப�த 

மைழய�னா� ஆ�கள�� ����ன� 

ெபா�கிவ��. இதைனேய 

ஆ���ெப��� என���வ�. உழவ�க� 

இ�நாள�� ந�ப��ைக�ட� ப�ட� 

பா��� வ�ைத வ�ைத�ப�.

"ஆ�ய�ேல ெப��ெக��� ஆ� வ�� 

காேவ� வா�ய�மா எ�க��� 

வழி��ைணயாக, எ�ைம வாழைவ�க 

ேவ��ம�மா �ம�கலியாக'' எ�� 

காவ�� நதிைய அ�ைனயாக பாவ��� 

பா�னா� கவ�ஞ� க�ணதாச�.

வ�� கள�� வ�ரதமி��� ெப�க�, 

�ைள�பா�ைய ைககள�� ஏ�தி� 

ெகா�� காவ�� ஆ���� வ�வா�க�. 

எ�லா வள�� ெப�க ேவ��� எ�� 

இள�ெப�க� �ைஜ ெச�� 

�ைள�பா�ைய காவ��ய�� வ��� 

வ��� ேகாவ���� ெச�� 

வழிப�வா�க�. வ�வசாய� ெசழி�க 

ேவ�� வ�வசாய�க� காவ�� 

அ�ைன�� மல��வ� வண��வா�க�.

அ� ம��� அ�லாம� த�க� வ�� �� 

பலவ�தமான கல�� சாத�க� (ேத�கா� 

சாத�, ச��கைர� ெபா�க�, 

எ�மி�ச�பழ� சாத�, த�காள� சாத�, 

தய�� சாத�) ெச�� அைத ஏதாவ� 

ஆ�ற�கைரய�� ைவ�� 

���ப��ட��, ந�ப�க�ட�� 

ேச��� ��கலமாக உணைவ 

சா�ப��வா�க�. காவ��யா�றி� 

கைரய�� தி��சிய�� இ�வ�ழா மிக�� 

�க�ெப�ற�.

வ�� �ேலேய ெச�யலா� ஆ��ெப��� 

�ைஜ: காவ���கைரேயார� உ�ளவ�க� 

ம��ேம ஆ��ெப��ைக� ெகா�டாட 

ேவ��� எ�பதி�ைல. ஆ��ெப��� 

�ைஜைய ந� வ�� ��� எள�ய 

�ைறய�� ெச�யலா�. ஒ� ெச�ப�� 

அைர�த ம�சைள சிறிதள� 

ேபாடேவ���. நிைற�ட�திலி��� 

அ�த ெச�ப�� ந�� எ��த��, ம�ச� 

கைர��வ���. தி�வ�ள�ேக�றி அ�த 

ந�ைர வ�ள�கி� �� ைவ�க ேவ���. 

த�ண�� � உதி�� ��கைள� ேபாட 

ேவ���. க��ர ஆர�தி அ�ல� 

ெந�த�ப� கா�� க�ைக, ய�ைன, 

ந�மைத, காவ��, ைவைக உ�ள��ட 

��ண�ய த���த�கைள மனதி� 

நிைன��, ��ெனா� கால�தி� 

எ�கைள �தாைதய� உ�கைள 

�ன�தமாக� க�தி வழிப�ட�ேபா� 

எ�க���� அ�தைகய மனநிைலைய� 

தா��க� எ�� ேவ���க�. 


...Sumathisrini
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காவ��ைய�� தாமிரபரண�ைய�� 

நம�கள��த அக�திய �ன�வைர மனதார 

வண���க�. �ைஜ ���த�� 

ெச�ப���ள ந�ைர� ெச�, ெகா�கள�� 

ஊ�றி வ�ட ேவ���. அ�� ச��கைர� 

ெபா�க� நிேவதன� ெச�ய ேவ���. 

இ�வா� ெச�தா� ெச�வ� ெகாழி��� 

எ�ப� ந�ப��ைக.

காேவ��� ெப�மா� த�� ச�ீவ�ைச: 

இ����� சேகாதர�க� த�க� 

சேகாத�கைள��, ைம��ன�கைள�� 

வ�� ��� வரவைழ�� சீ� ெகா���� 

வழ�க� இ��� இ��கிற�. 

த�பதியைர இ���ள ஆதிமா�ய�ம� 

ேகாய����� அைழ��� ெச�வ�. இவ� 

சமய�ர� மா�ய�மன�� சேகாத�யாக 

க�த�ப�கிறா�. சாதாரண ம�கேள, 

இ�வா� சீ�ெகா���� ேபா�, இ�ேக 

ேகாய�� ெகா������ ர�கநாத� 

��மா இ��பாரா! த� த�ைக காவ��� 

சீ� ெகா��க அவ� அ�மா ம�டப� 

ப���ைற�� எ��த��வா�. அ�� 

�வாமி�� தி�ம�சன� நட���. 

மாைல வைர ெப�மா� அ�� 

வ�� றி��பா�.

ெப�மாள�� சீதனமாக தாலி�ெபா��, 

ப�� ம��� ம�கள� ெபா��க� 

ஆ�றி� வ�ட�ப��. காவ���� ெப�மா� 

சீ�வ�ைச அள���� இ�கா�சிைய� 

க�டா� ேகா� ��ண�ய� கிைட��� 

எ�ப� ஐத�க�. 

நாம�க� ம��� ேசல� மாவ�ட�தி� 

ஆ��ெப��� நாள�� ெகா�லிமைல 

ெச�� அ���ள ஆகாயக�ைக 

ந��வ�� �சிய�� ந�ரா� அர�பள��வரைர 

ெதா�வ� வழ�க�. ஆ��ெப��� 

நாள�� தமிழக அர� ேபா��வர�� 

கழக�தின� நாம�க�, ேசல� ம��� 

ராசி�ர�தி� இ��� சிற�� ேப���க� 

இய��வ� வழ�க�.

காவ��ய�� ராம�: ராமப�ரா� 

அ�ர�கைள வத� ெச�த பாவ� ந��க, 

வசி�ட �ன�வ�ட� வழி ேக�டா�. 

வசி�ட�, அ�ப�தா� ேகா� 

த���த�கைள� த�ன�ட� ெகா�ட 

காவ����, த�சிண க�ைக எ�� ெபய�. 

அ�நதிய�� ந�ரா�னா� உ� பாவ 

உண��க� ந���� எ�� �றினா�. 

அத�ப� ராம�ச�திர� காவ��ய�� 

ந�ரா�ய நா� ஆ��ெப��� எ�� ஒ� 

�ராண�தி� �ற�ப���ள�.

ம�கள� சர�: ��மண� த�பதிக� 

���ப�தின�ட� வ�� பைடயலி�� 

சாமி ��ப��வா�க�. அேதேபால 

மணமாகாத ெப�க�� ந�ல கணவ� 

கிைட�க ேவ��� எ�� ேவ�� பைன 

ஓைலய�� ெச�ய�ப�ட ேதா�கைள 

ைவ���, க�கமண�, கா�ப�சி ைவ��� 

வண��வா�க�. பவான� ���ைற, 

தி��சி, க��, ஈேரா�, பவான� உ�ள��ட 

காவ��� ப�திகள�� உ�சாக��ட� 

ஆ��ெப��� வ�ழாைவ ம�க� 
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ெகா�டா�வா�க�. �ழ�ைத ெச�வ�, 

ந���த ஆ��, வா�வ�� �ப��ச� ெபற 

ஆ��ெப��க�� ெப�க� 

ஆ�ற�கைர��� ெச�� சிற�� 

வழிபா� நட��வா�க�. �ம�கலி� 

ெப�க� மா�க�ய �ைஜ ெச�� 

தாலி�சரைட மா�றி� ெகா�வா�க�. 

க�ன��ெப�க� த�க��� வ�ைரவ�� 

தி�மண� நட�க ேவ�� சிற�� 

�ைஜக� ெச�� ைககள�� ம�ச� 

கய��கைள க��� ெகா�வா�க�.

அ�ம����ய மாத�: தமி� 

மாத�கள�� ஒ�றான `ஆ�' 

அ�ம����ய மாதமாக 

ேபா�ற�ப�கிற�. �மாேதவ� அ�மனாக 

�மிய�� அவத��த� ஆ�மாத�தி� 

எ�பதா� இ�மாத�தி� வ�� 

ெச�வா�, ெவ�ள��கிழைமக� அதிக� 

��கிய��வ� ெப�கி�றன.

ைத மாத� �த� ஆன� மாத� வைர 

�ம�திய ேரைக�� வட�கி� பயண� 

ெச�� வ�த ��ய� அ��த ஆ� மாத 

கால�தி�� (ஆ� �த� மா�கழி வைர) 

த� பயண�ைத �ம�திய ேரைக�� 

ெத�கி� ெதாட��கிறா�. இ�கால� 

த�சிணாயண ��ண�ய கால� எ�� 

அைழ�க�ப�கிற�. இைறவைன 

அைடய அ�ைன பராச�தி க�� தவ� 

இ��த� ஆ� மாத�தி� தா�. இைத 

நிைன� ��� வ�த�தி� `ஆ��தப�' 

நிக��சி ெந�ைல மாவ�ட� ச�கர� 

ேகாவ�லி� இ��� வ�ழாவாக� 

ெகா�டாட�ப�கிற�.

��கால�தி� அ���, சிவ�� ஒ�� 

எ�பைத உலகி�� உண���வத�காக 

பா�வதி ேதவ�, ��ைன வன�தி� தவ� 

இ��தா�. அவர� தவ�ைத� பாரா�� 

சிவ��, வ����� ஆ� மாத 

ப��ணமிய�� ச�கர நாராயணராக 

கா�சி அள��தன�. அ�ப�ைக தவ� 

இ��த இட� ச�கர� ேகாவ�� ஆ��. 

இ� தி�ெந�ேவலிய�� இ��� �மா� 

50 கிேலா ம��ட� ெதாைலவ�� 

அைம���ள�. இ�� �வாமி 

ச�கரலி�க ���தியாக எ��த�ள� 

அ�ப�ைகைய மண�� ெகா�டா�. 

அ�ம� தவ� இ��� பலைன 

அைட�ததா� இ�� ப�த�கள�� 

ப�ரா��தைனக� நிைறேவறி நல� 

ெப�கி�றன�. பா�வதி ேதவ�ய�� 

தவ�ைத ெம�சிய பரமசிவ� ஆ�மாத� 

அ�ம� மாதமாக இ��க ேவ��� 

எ�� வர� ெகா��தா�. கா���, 

மைழ�� ஆ� மாத�தி� அதிகமாக 

இ����. கா�ைற காள���, மைழைய 

மா�ய�ம�� க���ப���கி�றன�. 

இதனா� அ�ம� அ�� ேவ�� ஆ� 

ெவ�ள��கிழைமகள�� அ�ப�ைக 

வழிபா� நைடெப�கிற�.

நைக வா�க ந�ல நா�: அ�சய 

தி�திையைய வ�ட, ஆ��ெப��� 

ந�னா� நைக வா�க உய��த 

ந�னாளாக� க�த�ப�கிற�. இ�நாள�� 

நைக ம��மி�றி ப�ற ெபா��க�� 

வா�கலா�. நா� ெச�கி�ற 

ந�ெசய�களா�, ��ண�ய� எ�ப� 

ெப��கிறேதா, அ�ேபா� இ�நாள�� 

�வ��� ேசமி��� பல மட�கா� 

ெப��� எ�ப�. ஆ�மாத�தி� 

ெபா�வாக ���ெதாழி� 

�வ��வதி�ைல எ�ப�. ஆனா�, 

ஆ��ெப��� ம��� வ�திவ�ல�கா��.

ஜூைல

14 - ச�� 

19 - ஏகாதசி

20 - ப�ரேதாஷ�

22 - ெபௗ�ணமி 

25 - ச�கடஹர ச���தி

Spiritual	Notebook

ஆக��

2 - ஏகாதசி 

3 - ஆ�� ப��ைக

4 - ப�ரேதாஷ� 

5 - சிவரா�தி� 

6 - அமாவாைச 

9 - ர�ஜா� 
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தமி� ம�திர�

வாரண� ஆய�ர� �ழ வல� ெச��

நாரண ந�ப� நட�கி�றா� எ�ெறதி�

�ரண ெபா��ட� ைவ��� �றெம���

ேதாரண� நா�ட� கனா�க�ேட� ேதாழ� நா�

ெப�மாள�� ப�தரான ெப�யா�வா� தம��

�மாேதவ�ேய �த�வ�யாக அவத��த ந�நாளா�

ஆ�மாத� �ரந�ச�திர� ��ய இ�நாளா�

�ழவ� இ�லா ஆ�வா� �ளசி ெச�ய�ய��

�ழ�ைதயாக �ேதவ�ைய க�ெட��த ெப�நாளா�

ஆ���ர� எ�� இ�ந�நாளா�

அ�ள� எ��தி�ட ஆ�வா�� அ�ைமெபய� இ�டாேர

�மாைல எ��ெபா��பட ேகாைதஎன வ�ள��தி�டாேர

க�ண� கைதகைள �றி��றி வள��தி�டாேர

க�ன�இவேளா �ழலைனேய மனதி� வ��தி�டாேள

பா��தசாரதிய�� பரம ப�ைதயானாேள

பா�� பழ�� ெவ��தி�டாேள

பாைவ ேநா�� எ��தி�டாேள

பா��� தி��பாைவைய அள��தி�டாேள

அர�க��� த�ைத மாைல ெதா��க - அைத

இரகசியமா� தின�� ேகாைத அண��� ரசி�க- ஒ� நா�

மாைலய�� ��க��, மகள�� ெசய� க�� ம���

ேவெறா� மாைலைய அர�க��� ஆ�வா� சா�றிட

மாதிவ� ேதா� த�வ�ய மாைலேய த�மன�கவ��த மாைலெயன

மாதவ� அ�ள�ட, அ�யவ�� பண��திட - அ���த�

���ெகா��த �ட��ெகா�யானாேள ேகாைதயவ�

அர�க��� நாயகியானாேள - தி�வர�க�திேல 

இ�� ஆ���ர� - அ�த அழகி

ஆ�டாள�� �கைழ� பா�ேவாேம

அர�கன�� அ�ைள ெப�ேவாேம!

...Brindhapsyh
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ஈைக� ெப�நாளா� ர�ஜா� ப��ைக

அ�ஸலா� அைல��� வ ர�ம���லாஹி 

வ பர�கா�தஹு...

ஒ�ெவா� வ�ட�தி�� அ�லாஹூ தஆலா 

பல வ�ேஷச தின�கைள ஏ�ப��தி அவ�றி� 

ெச��� ந�அம�க��� ப� மட�� 

ந�ைமகைள த�கி�றா�. அ�ப��ப�ட 

நா�கைள� ெகா�ட�தா� ரமலா� மாத� 

ஆ��. இதி� ெச��� ந�ைமக��� அதிக 

�லிக� ெகா��க�ப�கி�றன. ம�ற 

மாத�கள�� ெச��� அம�கைளவ�ட 

இ�மாத�தி� நப� (ஸ�) அவ�க� அதிகமான 

அம�கைள� ெச�வா�க�. இ�மாத�தி� 

அ�லா�வ�� அ�� இற��கி�ற�. 

நரக�திலி��� வ��தைல கிைட�கி�ற�. 

அ�லா� பாவ�கைள ம�ன��கி�றா�. 

ரமலா� மாத�தி� �த� இரவ�ேலேய 

ைஷ�தா�க���� ெக�ட ஜவ� �க���� 

வ�ல�கிட�ப��. நரக�தி� கத�க� �ட�ப��. 

�வ��க�தி� கத�க� திற�க�ப��.

உலக இ�லாமிய ம�க� அைனவ���� 

வழிகா�ட� ��ய அ��மைற �லான ��ஆ� 

அ�ள�ப�ட மாதமான ரமலா� மாத�தி� தா�. 

மன�த �ல�தி�� இைறவ� ெச�த இ�த 

மக�தான உதவ��� ந�றி ெச���வத�காகேவ 

இ�த மாத� ��வதி�� நா�க� ேநா�� 

ேநா�கிேறா�. ��லி�கள�� 5 கடைமகளான 

கலிமா, ெதா�ைக, ேநா��, ஜ�கா� (தான� 

ெச�த�), ஹ�. இவ�றி� ெதா�ைகதா� 

மிக�� ��கிய கடைமயாக திக�கிற� இத�� 

அ��த இட�ைத ேநா�� என�ப�� வ�ரத� 

இ��த� கடைம ெப���ள�.

ரமலா� என அைழ�க�ப�� ேநா�� கால� 

��லி�கள�� வச�த கால� எ�ேற �றலா�. 

அ�த அளவ��� ரமலான�� மக��வ�தி� 

ந�ைமக� ெபாதி�� கிட�கி�றன. 

��லி�கள�� மாத�களான 12 மாத�கள�� 

ரமலா� மாத�தி��தா� சிற�� த�ைமக� பல 

உ�ளன. ஈ�� ப��� என அைழ�க�ப�� ஈைக� 

தி�நா�, ரமலா� மாத�தி� இ�திய�� 

ெகா�டாட�ப�கிற�. ரமலா� வ��வ��டா�, 

ஒ�வ��� ஒ�வ� உதவ� ெச�த� எ�ப��, 

இ�லாேதா��� இ��ேபா� உதவ� ெச�த� 

எ�ப�� அதிக���வ���.

ரமலா� ேநா�ைப �த� ப�ைற க�ட ப��ன� 

தா� ேநா�ைப ெதாட��ேவா�. ேநா�� 

இ���� 30 நா�க�� ��ய� உதி�பத�� 

��பாக எ��� உண� உ�ண ேவ���. 

இ�த ேநர�ைத சஹ� உைடய ேநர� எ�� 

அைழ�கி�ேறா�. ��ய� உதி��� ��பாக 

உண� உ�ட ப��ன�, ��ய� மைற�� வைர 

த�ண��  �ட ப�க� �டா�. ��ய� மைற�த 

ப��னேர ேநா�� திற�க ேவ���. ேநா�� 

திற�தைல இ�தா� எ�� அைழ�கி�ேறா�. 

ேநா�� திற���ேபா� ச�யான ேநர�தி� 

அதாவ� ��ய� அ�தமன ேநர�ைத கண�கி� 

ெகா�� ேநா�� திற�க ேவ���. தாமத� 

�டா� எ�� ெசா�ல�ப�கிற�. 

ஊ�வ��� ஊ� ெச��� பயண�க�, 

ேநாயாள�கைள தவ�ர அைனவ���� ேநா�� 

கடைமயா�க�ப���ள�. 7 வய� 

�ழ�ைதக���� ேநா�� ப���பத�� அ�மதி 

உ��. சி�வ� - சி�மிக� ேநா�ப��ேபா� 

ேசா�வைட�தா�, அ�த ேநர�தி� அவ�க� 

ேநா�ைப திற�� ெகா�ளலா�. ேநா�� 

இ���� ேநர�தி� ஐ�கால ெதா�ைகைய 

நிைறேவ�ற ேவ��� எ�ப� மிக�� 

��கியமானதா��. ேநா�� இ��பவ�க� 

ஐ��ல�கைள�� அட�கி ஆள ேவ���. �ற� 

ேப�த�, ெபா� ெசா��த�, ப�ற��� ��ப� 

வ�ைளவ��த� �டா�. ஏைழகள�� பசிைய 

உண�� வைகய�� ேநா�ப����, ர�ஜா� 

ெகா�டா�ட�தி�� ��� ஃப��ரா எ�� 

த�ம�ைத��, ஜகா�ைத�� நப� (ஸ�) அவ�க� 

கடைமயா�கியத� �ல�, ஏைழக�� 

பய�ெப�கிறா�க�, அவ�க�� மகி��சியாக 

ஈைக� ெப�நாைள� ெகா�டா�வா�க�.

ரமலா� மாத�தி� 30 நா�க� ேநா�� 

ேநா�� அ��த மாதமான ஷ�வா� 

மாத�தி� ப�ைற ெத�ப�ட�� ம�நாைள 

ஈைக� ெப�நாளா� ர�ஜா� ப��ைகைய 

ெகா�டா�ேவா�.

அதிகாைலய�ேலேய எ���, �ள��� ����, 

��தாைட அண���, இைறவைன ெதா�� 

����, உ�றா�, உறவ�ன�, ந�ப�க��� 

வா����கைள ெசா�லி, இன���கைள வழ�கி 

எ�கள� மகி��சிைய ெவள��ப���ேவா�. 

இ�வ�ட� ரமலா� மாத� ஆ�கில 

மாத�தி� ஜூைல அதாவ� இ�மாத� 10ஆ� 

ெதாட��கிற�. 

ெப�ைமய�� உ�ள அைன�� இ�லாமிய 

ந�ப�க� ம��� சேகாதர, சேகாத�க��� 

எ� இதய� கன��த ஈைக� ெப�நாளா� 

ர�ஜா� ந�வா����க�. ஈ� �பார�!!!

...Nisha Hameetha
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...Sumathisrini

வ�றாத வள� த�� வரல�� �ரத� 
வர�கைள அ�ள�� த�� ல�மிைய� 

�றி�� ெச�ய�ப�� வ�ரத� தா� 

வரல�மி வ�ரத�.

ஆவண� மாத� ெபௗ�ணமி�� ��� 

வ�� ெவ�ள��கிழைமய�� இ�த வ�ரத� 

வ�கிற�. ெச�வ� இ�ைல எ�றா� 

இ�த உலகி� எ��� நட�கா�. 

ந��ைடய ெப� ெத�வ�க� தா� 

க�வ����, ெச�வ�தி���, வர� �தி��� 

உ�யவ�களாக வ�ள��கிறா�க�. க�வ��� 

அதிபதி, நாமகளான சர�வதி. 

ெச�வ�தி�� அதிபதி 

அைலமகளான 

ல�மிேதவ�. 

வர� �தி�� அதிபதி 

பா�வதி ேதவ�. 

இவேள 

��காேதவ��� 

ஆவா�.

அ��� - 

ெபா��� 

நம��� 

ேதைவ.

“அ�ள��லா

��� 

அ��லக� 

இ�ைல

ெபா�ள��லா��

� இ��லக� 

இ�லாகியா��” 

எ�கிறா� தி�வ��வ�. 

அதனா� ெபா�����ய 

ல�மி ேதவ�ைய நா� ப����� ெகா�ள 

ேவ���.

வ�ரத� ேம�ெகா��� �ைற:

�த�நாேள, வ�� ைட ந�றாக ெம�கி� 

�ைட��� ேகால� ேபாட ேவ���. 

வ�� �� �ட�தி�, �வ� ஓரமாக ஒ� 

��தமான பலைகைய ைவ��, அத� 

ேம�� ேகால� ேபாட ேவ���. ஒ� 

��தமான ெச�ப�� ேம� ம�ச� தடவ�, 

அத�� அ�சி, ப��� இர�ைட�� 

கல�� கா�ப�� நிர�ப ேவ���. 

அத�� க�கமண�, வைளய�, சி�ன சீ��, 

����க�ணா�, எ�மி�ச�பழ�, ம�ச�, 

���ம� நிர�ப�ய ���ம�சிமி�, சில 

நாணய�க� (ெவ�ள�, த�க�கா� 

இ��தா� அைத�� ேபாடலா�), 

ெவ�றிைல, பா�� அைன�ைத�� ேபாட 

ேவ���.

கலச�� ேம� மாவ�ைல ெச�கி, ம�ச� 

���ம� �சிய ேத�காைய அத�� 

ந�வ�� ைவ�க ேவ���. ம�ச� 

ஒ�ைற ம�ச� சர�� க��, 

அைத� கலச�தி� க�ட 

ேவ���. ப�ற� 

அ�ம� �க�ைத 

(படமாக� 

கிைட���) 

ேத�காய�� 

பதி��, 

க�கமண�, 

ெபா��, 

மாைல 

சா��த 

ேவ���. 

கலச���� 

ெவ�ப�� 

(உ�க� 

வசதி�ேக�ப 

சாதாரண 

ரவ��ைக� ��� 

�ட� ேபா��) சா�தி, 

�மாைல ேபாட ேவ���. 

இ�த� கலச�தி� மஹால��மி 

எ��த��வதாக ஐத�க�. அதனா�, 

கா�படாத இட�தி� ஓரமாக நா� 

ைவ�தி���� பலைக ேம�, இ�த� 

கலச�ைத ைவ��, அத� ��னா� 

வ�ள�ேக�றி, க��ர� கா��, 

ெவ�ெபா�க� ைநேவ�திய� ெச�ய 

ேவ���.

ம�நா� வ�ரத�த�� காைலய�� எ��� 

ம�ச� �சி �ள���, �ைஜயைறய�� 

சிறிய ம�டப� மாதி� அைம�க 
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ேவ���. ஒ� ��� 

ேபா��, அத� கா�கள�� 

� ��றி ேமேல ேகால� 

ேபா�� அல�க��தா� 

�ட� ேபா��. அத� 

ேம�, ஒ� �ன� 

வாைழ இைலைய� 

ேபா�� அதி� 

அ�சிைய� பர�ப� 

ைவ�க ேவ���.

ப�ற� ந�ல ேநர�தி� 

இர�� �ம�கலி ெப�க� 

ேச���, கலச�ைத� 

பலைகேயா� ��கி வ��, அ�சி 

பர�ப�ய இைலய�� ந�வ�� ைவ�க 

ேவ���. �, மாைல சா�தி, வ�ள�ேக�ற 

ேவ���. ெம�லிசான �லி� ம�ச� 

தடவ�, ேநா��� சர� தயா��க ேவ���. 

ஒ�ெவா� சர��� ஒ�ப� ����கைள� 

ேபா�� அத� ந�வ�� ஒ� �ைவ�� 

���� ைவ�க ேவ���.

இ�த� சர�கைள�� கலச��ட� ைவ��, 

''எ� வ�� ��� வ�தி���� வரல�மிேய, 

எ�ைற��� ந��காம� இ��� வர� 

ெகா� தாேய'' எ�� ேவ��� ெகா��, 

த�பாராதைன கா�ட ேவ���. இன���� 

ெகா��க�ைட (அைட) ெச�� 

ைநேவ�திய� ெச�ய ேவ���.

ப�ற�, அ�மைன� ��ப���, 

ேநா��� சரைட எ��� வல� 

மண��க��� க��� ெகா�ள 

ேவ��� (�ம�கலிக�, 

கணவ� ைகயா� 

க��தி�� க��� 

ெகா�ளலா�). இத��� 

ப�ற�தா� சா�ப�ட 

ேவ���. ெரா�ப�� 

வயதானவ�க� 

ெகா�ச� பா�, பழ� 

சா�ப��வதி� 

தவறி�ைல. அ�� 

��வ�� �� 

மன�ட� 

மஹால�மிைய 

நிைன�� ல�மி 

�ேலாக� ெசா�ல 

ேவ���. ம�ற �ம�கலி� 

ெப�கைள அைழ�� 

ப�ரசாத�ைத 

அைனவ���� தர 

ேவ���.

வ�ரத�த�� மாைல 

(அ�ல�) ம�நா� 

காைல அ�ம��� 

�ைஜ ெச��, பா� 

ைநேவ�திய� ெச��, 

வ�ரத�ைத நிைற� 

ெச�யலா�. ப�ற� இ�த� 

கலச����� கீேழ 

பர�ப�ய���த அ�சிைய ஒ� 

�ண�ய�� ���� அ�சி� 

பாைனய�� ேபா�� ைவ�க, அ�ன 

�ரண��ைடய அ�� எ��� 

நிைற�தி����. கலச�தி� ைவ�த 

ேத�காைய, ம� வார�தி� வ�� 

ெவ�ள��கிழைமய�� உைட�� பாயச� 

ெச��, �வாமி�� �ைஜ ெச�� 

ைநேவ�திய� ெச�ய ேவ���. ப�ற�, 

இ�த� ப�ரசாத�ைத ம�ற �ம�கலி� 

ெப�க���� தர ேவ���.

�ம�கலியாக ந��டகால� வா�வெத�ப� 

ெப�த�க�ய ேபறா��.  இ�த வ�ரத�ைத 

அ����பதனா�, கணவ� 

ஆேரா�கிய�ேதா� ந��ட நா� உய�� 

வா�� பா�கிய� கிைட�க� ெப�வ�ட�, 

இ�ல�தி� ெச�வ� ெகாழி��� 

கள��ேதா���. 

கணவ� ந��ட ஆ��ட� 

வா�வதா� மைனவ�ய� த���க 

�ம�கலியாக வா�� 

பா�கிய� கிைட�க� 

ெப�கி�றன�. அதனா� 

இ�த வ�ரத�ைத 

�ம�கலி� ெப�க� 

எ�ேலா�� வ���ப�� 

அ����கி�றன�. 

க�ன�� ெப�க� 

இ�வ�ரத�ைத 

ேம�ெகா�வதனா� 

சிற�த கணவ� 

கிைட�க� ெப�� 

சிற�பான ���ப 

வா��ைக அைமய� 

ெப�வ� என ஆகம�க� 

��கி�றன.
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ந� பாரத நா��� பல ��றா��களாக 

கலா�சார�, ப�பா�ைட ேபண�� கா��� 

வைகய�� பல உ�சவ�க�, ப��ைகக�, 

வ�ரத�க�, தி�வ�ழா�க� 

ெகா�டாட�ப�� வ�கி�றன. இத��ல� 

ந�ைம வாழ ைவ��� இைறவ����, 

இய�ைக ச�திக���� ந�றிைய�� 

ப�ரா��தைன�� சம��ப��கி�றன�. 

அ�த வைகய�� அத�ம�ைத அழி�க 

பகவா� கி��ண� �ேலாக�தி� வ�� 

ப�ற�த நாேள கி��ண ெஜய�தியாக� 

ெகா�டாட�ப�கிற�. ஆவண� மாத� 

ேத�ப�ைற அ�டமிய��, ேராகிண� 

ந�ச�திர�தி� ந�ள�ர� ேநர�தி� 

சிைற��� வ�ேதவ�-ேதவகி�� மகனாக� 

கி��ண� அவத��தா�. ப�ற�தேபா� 

ச��, ச�கர�, தாமைர, கதா�த� 

ஏ�திய ைகக�ட� கி��ண� 

கா�சியள��தா�.

கி��ண அவதார� 

இ���க��� மிக 

��கியமானதா��. 

ஏெனன�� ேபா��கள�தி� 

அ�ஜூன���, கி��ண� 

ெகா���� உபேதச�கேள 

இ���கள�� �ன�த 

�லான பகவ� 

கீைதயான�. பகவ� 

கீைதய�� அ���ன��� 

அ�ள�ய உபேதச�க�ட� 

இ�திய த��வ சார�கள�� 

அ��பைடகைள ஒ�� கல�� 

ெகா��க�ப���ள �� பகவ� 

கீைதயா��. 

பகவா� கி��ண� �ழ�ைத அவதாரமாக 

ந� வ�� ��� வ�� அ��பாலி�பேத 

ேகா�லா�டமி ப��ைகய�� ��கிய 

அ�ச��, ேநா�க�� ஆ��. அதனா�தா� 

கி��ண ெஜய�திய�� வ�� ைட க�வ� 

��த� ெச��, அ�சி மாவா� ேகாலமி��, 

மாவ�ைல ேதாரண�களா� அழ�ப���வ�. 

வாசலி� ெதாட�கி �ைஜ அைற வைர 

�ழ�ைதய�� கா� தட�கைள அ�சி 

மாவா� பதி�பா�க�. ஆலிைல கி��ண� 

தன� ப��� பாத�கைள அ�ேம� அ� 

ைவ�� வ�� ���� த�தி�த�தி நட�� 

வ�வதாக ஐத�க�.  அ�� பல 

ேகாவ��கள�� உறிய��  தி�வ�ழா 

நைடெப��.

கி��ணன�� பட�ைத அல�க���, 

மாைலக��, மல�க�� �� அவ��� 

ப���தமான ெவ�ெண�, அவ�, இன��� 

வைகக�, சீைட, ����, ேத��ழ�, 

ெபா�க� ேபா�ற ைநேவ�ய�க� பைட�� 

அவரவ� ���ப வழ�க�ப� வ�ரத� 

இ��� �ைஜக� ெச�� வழிப�வ�. அ�த 

ந�ல வ�ண� க�ண� ந� இ�ல� வ�� 

அ����ய மனதார ேவ�� ப�ரா��தைன 

ெச�கி�ேறா�. 

கி��ண ெஜய�தி வழிபா�ைட வ�� �� 

�ழ�ைதக�ட� ெகா�டா�� ேபா� 

கி��ண�� கைதகைள� ெசா�லி 

வழிப�டா� �ழ�ைதக� 

க�வ�ய�� சிற�� வ�ள��வ�. 

ராஜத�திர� அதிக����, 

அரசிய� சாண�கிய� 

த�ைம அதிக����. 

பாட�கைள தி�டமி�� 

ப���� ��திசாலி�தன� 

���. எள�ைமயாக��, 

���கமாக��, ���� 

ெகா��� ஆ�ற� 

அதிக����.

�ழ�ைத பா�ய� 

இ�லாதவ�க�, ��மண� 

த�பதிய�, க���றி���� 

தா�மா�க� த�க��� ��தி, 

��தி, அறி� ஆ�ற�, ஆ��, 

ஆேரா�ய� மி�க ச���திர 

பா�ய�ைத அ�ள ேவ��� எ�� 

அ�த ஆலிைல� க�ணன�ட� ெந���கி 

ப�ரா��தைன ெச�� ெகா�டா� 

ஜாதக�தி� உ�ள ��திர ேதாஷ�, ��திர 

தைட ேபா�றைவ நிவ��தியாகி ச���திர 

பா�கிய�ைத பகவா� கி��ண� 

அ��வா�.

நா�� கி��ண ெஜய�தி அ�� ந� 

வ�� கள��   க�ணைன அைழ��   

வழிப�� ஏராளமான  பல�கைள� 

ெப�றி�ேவா�.    

...Sumathisrini
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“பா�� ெதள�ேத�� பா�� ப���மிைவ

நா�� கல��ன�� நா� த�ேவ�-ேகால� ெச�

��க� க��க��� �மண�ேய! ந� என��

ச�க� தமி� ���� தா!”

வள� த�� வ�நாயக� ச���தி வ�ரத� 

இ���கள�� �ல �த�ெபா�ளாக 

வ�ள��பவ� வ�நாயக� ெப�மா�. 

இ���கள�� வாழ�ைகய�� அவைர 

�தி�ேத அைன�ைத�� ஆர�ப��கி�ேறா�. 

�ழ�ைதக� �த� �தியவ� வைர 

அைனவ���� ப���தமானவ� வ�நாயக� 

இவைர� பா��த மா�திர�திேலேய ந� 

மனதி� ப�தி ேதா��கிற�. 

'ப���� ைவ�தா� ப��ைளயா�' 

எ�� ந� ைகயாேலேய 

ப���� ைவ�� நா� 

�ைஜ ெச�வதா� 

நம��� 

ப���தமான 

ெத�வமாக 

இ��கிறா�. 

ந� 

வ�ைனகைள

� த���� 

ைவ�பதா� 

வ�நாயக� 

எ�� 

ேபா��கிேறா�. 

சிவ 

கண�க���� 

தைலவராதலா� கணபதி 

எ��� கேணச� எ��� 

வண��கிேறா�.

ஈச� மகனான கணபதிைய� �தி�த ப��ேப 

எ�த� ெசயைல�� ெதாட��கிேறா�. 

ேக�ட வர� த�� ப��ைள� �ண� 

ெகா��, எ��� எவ���� ப��ைளயாக� 

திக�வதா� ப��ைளயாராகினா� அ�த 

கேணச�. 

வ�நாயக� ச���தி 

ஆவண� மாத வள�ப�ைற ச���தி தினமான 

வ�நாயக� ப�ற�த தின�ைத, 'வ�நாயக� 

ச���தி' எ�� வ�ம�ைசயாக� 

ெகா�டா�கிறா�க�  இ���க�. அவரவ� 

வ�� கள��� ஆ�கா�ேக��ள 

ஆலய�கள��� இ�வ�ழாைவ� 

ெகா�டா�வ� மர�. வ�நாயகைர� �ஜி��, 

வ�ழா ெகா�டா� ���த��, அத�ெக�� 

ெச�த அவ�� வ��ரஹ�ைத 

(தி���வ�ைத, ���திைய) வ�ஸ�ஜன� 

(ந��� கைர�த�) ெச�வத�காக கட�, நதி, 

ஏ�, வாய�கா�, கிண� எ�� ந�� 

நிைலகைள ேநா�கி எ���� ெச�� 

அ�ேக கைர�த ப��ன� அவரவ� வ��  

தி���வ� வழ�க�.

வ�நாயக� ச���தி வரலா� - �ராண� 

கைதக�

வ�நாயக� ச���தி 

வ�ரத�ைத பா�வதி 

ேதவ�ேய 

ேம�ெகா���

�கிறா�. த� 

கணவைர 

அவமதி�� 

யாக� 

நட�திய 

த�ைத 

த�சன�ட� 

நியாய� 

ேக�க� 

ேபானா� பா�வதி 

எ�ற தா�சாயண�. 

ஆனா�, த�சேனா 

மிக�� க�வ� ப���தவ�. 

ம�மகைன அவமான�ப��திய� 

ேபாதாெத��, மகைள�� ேகலி ேபசினா�. 

இ�த அவமான�ைத� ெபா���� ெகா�ள 

��யாத தா�சாயண�, த�ச� வள��� 

ைவ�தி��த யாக ��ட�தி� அ�ப�ேய 

பா���வ��டா�. 

அத�ப�ற�, ப�வதராஜ��� மகளாக� 

ப�ற�� பா�வதி எ��� ெபய�ட� 

வள��� வ�தா�. சி� வயதிலி��ேத 

கய�ைலநாத� தா� த� கணவ� எ�� 

த��மானமாக இ��தா�. அவ�ைடய அ�த 

எ�ண� பலி�க ேவ��� எ�றா�, அவ� 

...Parasakthi
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வ�நாயகைர நிைன�� ச���தி வ�ரத� 

ேம�ெகா�ள ேவ��ெம�� அவ�ைடய 

த�ைதயா� ப�வதராஜ� ேயாசைன� 

ெசா�னா�. 

அவ� ெசா�னப�ேய, ம�ணா� ஒ� 

வ�நாயக� வ��ரக�ைத உ�வா�கினா� 

பா�வதி. �டேவ த�க�தா�� ஓ� உ�வ� 

ெச�� இர�ைட�� ெபா���ப� ஒ�றி� 

ப�க�தி� ைவ�தா�. அ�த வ��ரக�க��� 

ஆகம வ�தி�ப� �ைஜகைள ெச�தா�. 

ஆவண� மாத அமாவாைச�� அ��த 

ச���திய�� இ�ப� �ைஜைய ஆர�ப���, 

ெபௗ�ணமி�� அ��த ச���தி வைரய�� 

தின�� �ைஜ ெச�தா�. 

அத��� ப�ற� ம� ப��ைளயாைர, ேமள 

தாள�ேதா� ஊ�வலமாக எ���� ேபா� 

நதிய�ேல இற�கி வ��டா�. அ�த 

பதிைன�� நா�க�� நியம நி�ைடகைள 

ம�றாம� இ��த வ�ரத�தி� பலனாக, தா� 

ஆைச�ப�டா�ேபால கய�ைலநாதைன 

ைக�ப���தா�.

தமய�தி நளைன ம���� அைட�த��, 

கி��ண� ஜா�பவதிைய��, 

சியம�தகமண�ைய�� ெப���ெகா�ட��, 

இராம� சீைதைய ம��ட��, இ�திர� 

அ�ர�பைகைய ெவ�ற��, பகீரத� 

க�ைகைய� �மி��� ெகா�� வ�த�� 

இ�த வ�ரத மகிைமய�னா�தா�. இ�ட 

சி�திகைள� ெபற, நிைன�த 

கா�யசி�திைய� ெபற வ����ேவா� 

இ�வ�ரத�ைத� ைக�ெகா�ளலா�.

தன�� ேம� ஒ� தைலவ� இ�லாதவ� 

ஆதலா� வ�நாயக� எ�� தி�நாம� 

அவ���! அ�த நாயகைன� ெகா�டா�� 

தி�நா� தா� வ�நாயக� ச���தி! 

��ப��ைகயா� �ைணய���பா�!

வ�நாயக� ச���தி வ�ரத�ைத� 

கைடப���ப� எ�ப�? 

இ�� ம�க� கைட�ப����� வ�ரத�கள�� 

வ�நாயக� ச���தி வ�ரத� ��கியமான 

ஒ��. ஒ�ேவா� ஆ��� ஆவண� மாத� 

��கிலப�ச ச���தி� திதிய�� வ�நாயக� 

ச���தி கைட�ப���க�ப�கி�ற�.

வ�நாயக� ச���தி தின�தி� 

அதிகாைலய�� எ��� ந�ரா� �ஷிக 

வாகனைன �� மனேதா� ப�ரா��தி�க 

ேவ���.

இ�த நாள��, அதிகாைலய�� ந�ரா�, நி�ய 

க�ம�கைள நிைறேவ�ற ேவ���. 

காைலய�� எ��� வ�� ைட ��த� ெச��, 

மாவ�ைல� ேதாரண� க�ட ேவ���. 

ப�ற� �ைஜ நைடெப�� இட�ைத� 

��த�ப��தி, மா�ேகாலமி�� அல�க��க 

ேவ���. ஒ� மைனய�� (பலைகய��) 

ேகால� ேபா�� ஒ� தைல வாைழ 

இைலைய �ன� வட�� ேநா�கி 

இ���மா� ைவ�� ப�ச�சிைய 

இைலய�� பர�ப� ந�வ�� கள�ம�ணாலான 

ப��ைளயாைர ைவ�� வழிப�த� 

ேவ���.

�மிய�லி��� உ�வான எ��� �மி�ேக 

தி��ப� ேபாகேவ��� எ�ற 

த��வ�தா� கள�ம� ப��ைளயா�. 

கள�ம� ம���தா� எ�றி�லாம�, 

உேலாக�, க�சிைல வ��ரக�கைள�� 

ைவ�கலா�.

ம�ணா� ப��ைளயா� வ��கிரக� ெச�� 

ைவ�� வழிப�வ� வ�ேசஷ�! அழகான 

வ�ண� �ைட அைம��, அத� கீ� 

வ�நாயகைர அம��தி, பல வ�ண மல�க� 

சா�றி அல�க��க ேவ���. 

வ�நாயக��� ப���தமான அ�க���, 

ெவ�ெள��� மாைல சா��தி, ச�தன-

���ம திலகமி�� அல�க��கலா�.

இன���� ெகா��க�ைட, உ�� 

ெகா��க�ைட, அ�ப�, ��ட�, வைட, 

அவ�, ெபா�, நாவ�பழ�, வ�ளா�பழ�, 

வாைழ�பழ�, க�������, 

ெவ�ள��பழ�, ெகா��க�ைட 

ஒ�ெவா�றி�� இ�ப�ெதா�� எ�ற 

எ�ண��ைகய�� பைட�� நிேவதன� 

ெச�ய ேவ���. இைவ எ�லாவ�ைற�� 

வ�ட, வ�நாயக��� மிக�� ப���தமான� 

ெகா��க�ைட. ேத�கா� ��ண�ைத 

உ�ேள ைவ�� ெச�ய�ப�� ேமாதக�ைத 

பைட�த� வழிபடலா�. இதி�� ஒ� 

த��வ� இ��கிற�. ேமேல இ���� 

மா�� ெபா��தா� அ�ட�. உ�ேள 

இ���� ெவ�ல� ��ண�தா� ப�ர�ம�. 

அதாவ� நம��� இ���� இன�ய 

�ண�கைள மாைய மைற�கிற�. இ�த 

மாையைய உைட�தா� அதாவ� ெவ�ைள 

மா�� ெபா�ைள உைட�தா�, உ�ேள 

இன�ய �ணமான ெவ�ல� ��ண� நம��� 
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ஆக�� 

12 - ச�� 

16 - வரல�மி வ�ரத� 

17 - ஏகாதசி 

18 - ப�ரேதாஷ� 

20 - ெபௗ�ணமி, ஆவண� அவ��ட� 

24 - ச�கடஹர ச���தி

28 - கி��ண ெஜய�தி

ெச�ட�ப� 

1 - ஏகாதசி 

2 - ப�ரேதாஷ� 

3 - சிவரா�தி� 

5 - அமாவாைச 

9 - வ�நாயக� ச���தி 

Spiritual	Notebook	-	Rudhraa

PILLAIYAR URUNDAI RECIPE
Ingredients:
Rice our - 1 1/4 cup
Powdered jaggery - 3/4 cup
Water - 1 cup
Ghee - 1 1/2 tsp
Roasted gram dal - 1 tbsp
Broken cashew – 1 tbsp
Coconut – 1 tbsp
Cardamom powder – 1/4 tsp
Chopped almonds – For garnishing

Method:
 Boil the jaggery in water and filter.
 Fry the dal, cashewnuts and 

coconut in ghee.
 Add this to the boiling jaggery 

syrup.
 Add a pinch of cardamom powder.
 Reduce the ame, add rice our 

and mix well ensuring that no 
lumps are formed.

 Make small balls, place them on a 
ghee-coated pan and steam for 10 
minutes.

 Garnish with chopped almonds.

கிைட���. ப��ைளயா��� ��களா� 

அல�கார� ெச��, பைடயலி��, வ�நாயக� 

�தி, வ�நாயக� அகவ� ேபா�ற வ�நாயக� 

பாட�க�கைள பஜைன ெச�� ஐ�கரைன 

வழிபட��. வ�நாயக� அ�ேடா�திர� 

ெசா�லி வ�� �� �ைஜகைள ���கலா�. 

மாைலய�� அவரவ� ப�திய�� உ�ள 

ப��ைளயா� ேகாய��க��� ெச�� 

வ�ேசஷ �ைஜக�, அ��சைன, 

அப�ேஷக�கள�� கல�� ெகா�ளலா�. 

அ�நாள�� வ�நாயகைர மனதார� 

ப�ரா��தி�� சித�கா� உைட�ப� சிற��.

வழிபா� ���தப�� �றி�ப��டெதா� 

ந�னாள��, வ�நாயக� வ��கிரக�ைத 

ஊ�வலமாக எ���� ெச�� ந��நிைலய�� 

ேச��கலா�. 

சில� இ�த வ�நாயக� ச���தி��� ப�ற�� 

ெதாட��� வ�ரத�ைத அ�ச��பா�க�. 

அ�ப�� ெதாட���, ெபௗ�ணமி��� ப�ற� 

வ�� ச���தி தின�ேதா� வ�ரத�ைத 

நிைற� ெச�வா�க�. வ�நாயக� 

ச���திய�� ஆர�ப���� �ைஜைய 

�ர�டாசி மாத� வள�ப�ைற ச���தி வைர 

கைட�ப���பவ�க�� உ��. 

இ�தைன நா� வ�ரத����� ப�ற�தா� 

ப��ைளயாைர கிண�றிேலா அ�ல� 

ஏதாவ� ந��நிைலய�ேலா ெகா��ேபா� 

ேபா�வ� வழ�க�. ம�நா� ஏைழக��� 

அ�னதான� அள��� வ�ரத�ைத நிைற� 

ெச�வா�க�. ஒ�மாத கால� கைட�ப���க 

��யாதவ�க�, வ�நாயக ச���திய�� 

ஒ�நா� ம��மாவ�, உளமா��த 

ப�தி�ட� வ�நாயகைர வழிபட, உ�னத� 

பல�க� கிைட���.

...Vijigermany
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ேதைவயான� ெபா��க�:

பத�ப��த�ப�ட அ�சி மா� - 1/4 கிேலா

ேத�கா�� ��வ� - 1 க�

ெவ�ல� - 1/2 க�

ஏல�கா� ெபா� - 1/4 ����

உ�� - 2 சி��ைக

எ�ெண� - 2 ����

ெச��ைற:

பத�ப��த�ப�ட அ�சி மா�:

 1 கிேலா ப�ச�சிைய� த�ண�� � ஒ� மண� ேநர� ஊற ைவ�� ந�றாக க�வ� 

வ�க�� வ���, இைத ஒ� �ண�ய�� உல��தி நிழலி� காய ைவ�க��. அ�சி 

கா��த�ட� மி�சிய�� ேபா�� அைர�� எ���� ெகா�ள��.

 ப�� அைர�த மாைவ ெவ�� வாணலிய�� சில நிமிட�க� வ��� எ��த ப�� 

ச�லைடய�� சலி��� ெகா�ள��. (அைர�த மாைவ ஆவ�ய�� 10 நிமிட� 

ைவ�� எ���� ச�லைடய�� சலி��� ெகா�ளலா�. சலி�காவ��டா� மா� 

சி� சி� க��யாகி வ���)

ேம� மா�

 பத�ப��தி ைவ���ள அ�சி மாைவ ஒ� பா�திர�தி� ேபா�� அதி� 

எ�ெண� ேச���, அேதா� மிதமான �� த�ணை� ர ேதைவயான அள� 

ெகா�ச� ெகா�சமாக ேச���� க�� இ�லாம� கிளறி �� மா� பத�தி��� 

ப�ைச�� ெகா�ள��.

��ண�

 ஒ� வாணலிய�� ேத�கா�� ��வைல� ெகா�� ந�றாக வ���� 

ெகா�ள��.

 ப�� ெவ�ல�ைத ஒ� பா�திர�தி� ேபா�� சிறி� த�ண��  ெதள��� அ��ப�� 

ைவ�� பாகாக உ��கிய ப���, வ��த ேத�கா� ��வைல��, ஒ� சி��ைக 

ஏல�கா� ெபா�ைய�� ேச��� ந�� கிளற��.

 பா� ெகா�ச� ெக��யான�� அ��ப�லி��� இற�கி ைவ�க��.

ெகா��க�ைட

 ஒ� வாைழ இைலைய எ��� அத� ம�� ஒ� எ�மி�ச� பழ� அள� அ�சி 

மாைவ ைவ�� ெம�லியதாக வ�டமாக த��� ெகா�ள��.

 த��ய மாவ�� ேத�கா� ��ண�ைத ஒ� ேத�கர�� ைவ�� இர�டாக 

ம���, ��ண� ெவள�ய�� வராதவா� ஓர�தி� ந�றாக அ��தி ம��க��.

 ப�� ம��� ைவ���ள ெகா��க�ைடகைள இ�லி பாைனய�� ஆவ�ய�� சிறி� 

ேநர� ேவக ைவ�� எ��� �டாக� ப�மாற��.

�றி��:

 ��ண�தி�� உைட�த ��தி�, உல� திரா�ைச ேபா�றவ�ைற�� ேச���� 

ெகா�ளலா�.

 வாைழ இைலய�� சிறி� எ�ெண� தடவ�ய ப��� அ�சி மாைவ� த��னா� 

மா� ஒ�டாம� எ��க வ��.

 அ�சி மாைவ இர�டாக ம���� ேபா� வாைழ இைலேயா� ேச��� ம��தா� 

�லபமாக வ��. அ�சி மாைவ மிக�� ெம�லியதாக� த�ட ேவ�டா�.

...Angu Aparna
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ம�கள�� ப�பா�ைட 

வள���� சாதன�க�� 

வ�ழா�க� ��கிய 

இட�ைத வகி�கி�றன. 

இ���க� ெகா�டா�� 

சிற�பான வ�ழா�க� 

பல. அவ��� 

��கியமான� 

நவரா�தி�.

தமி�நா�, ஆ�திர 

மாநில�கள�� 

நவரா�தி� 

எ���, க�நாடக�தி� 

தசரா எ���, வட 

மாநில�தி� �ஜா வ�ழா 

எ��� ெபய��� 

இ�வ�ழா 

ெகா�டாட�ப�கி�ற�. 

ெவள�நா�கள�� 

வசி��� 

இ�திய�க�� 

ஆ�கா�ேக 

ெகா�டா�வ� 

வழ�க�.

மகிசா�ர� எ�ற 

அர�க� ம�கைள 

�����திய ேபா�, 

த�கைள� 

கா�பா�றி 

அ��மா� அ�ைன 

ஆதிபராச�திய�ட� 

அைனவ�� 

�ைறய��டன�. 

அ�ைன 

ஒ�ப� 

நா�க�

 ேபா��� 

ப�தாவ� நா� 

மகிசா�ரைன வத� 

ெச�� ெவ�றி ெகா�டா�. 

அ�நிக��சிைய� 

ெகா�டா�வேத நவரா�தி� என� 

�ராண�க� ��கி�றன. 

நவரா�தி� மாத� கால�தி� ஏ�ப�� 

மா�பாடான த�ப ெவ�பநிைல 

க�ைமயான ேநா�கைள 

ஏ�ப���வதாக��, கிரக நிைல 

ச�ய��லாதவ�க� அதிக� 

பாதி�ப����ளாவதாக��, 

அ�ெகா�ைமய�ன���� வ��பட அரச�க� 

ெப�ய ேவ�வ� நட�தி, ���கா, ல��மி, 

சர�வதி �ைஜ நட�தி, நவரா�தி� வ�ழா 

ெகா�டா� ம�கைள� பா�கா�ததாக�� 

�ற�ப�கிற�. அ�த �ைறய�� தா� 

இ��� ெதாட��� இ�வ�ழாவ�ைன� 

ேகாய��கள��� வ�� கள��� 

ெகா�டா�கிறா�க�.

ஒ�ெவா� ஆ��� ஆ� ���கள�� 

ப�வ கால�க� ஆர�ப�ைத நவரா�தி� 

வ�ழாவாக� ெகா�டா� வ�தன�. 

வள���� ெப�கி�� வ�� வ��ஞான 

உலகி� கால�ேபா�கி� த�ேபா� 

வச�தகால நவரா�தி���, சாரதா 

நவரா�தி��ேம ெப��பா�ைமயாக� 

ெகா�டாட�ப�கி�றன. ெபா�வாக ச�தி 

ஆலய�கள�� இ� வ�ழா வ�ம�ைசயாக� 

ெகா�டாட�ப�கி�ற�.

நவரா�தி� வழிபா� ெப�க��ேக உ�ய�. 

எ�லா வய�ைடய, ப�வ�ைத�

சா��த ெப�க� நவரா�தி� வழிபா��� 

ஈ�படலா�. நவரா�தி� வழிபா�டா�

ெப� �ழ�ைதக� ெப�வ� 

மகி��சிய�� பய�. க�ன�க� ெப�வ� 

தி�மண� பய�. �ம�கலிக� ெப�வ� 

மா�க�ய� பய�. ��த �ம�கலிக� 

ெப�வ� மனமகி��சி, மன நிைற�; 

எ�ேலா�� ெப�வ� ப��ரண தி��தி.

�ர�டாசி மாத வள�ப�ைற� ப�ரதைமய�� 

ெதாட�கி வ�ஜயதசமிய��

நவரா�தி� ��கிற�. �த� ஒ�ப� 

நா�கள�� ��ெப�� ேதவ�யைர 

வழிபடேவ���.

�த� ��� நா�க� ���ைகய�� 

வழிபா�.












...Sumathisrini
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ம�கள�� ப�பா�ைட வள���� 

சாதன�க�� வ�ழா�க� ��கிய இட�ைத 

வகி�கி�றன. இ���க� ெகா�டா�� 

சிற�பான வ�ழா�க� பல. அவ��� 

��கியமான� நவரா�தி�.

தமி�நா�, ஆ�திர மாநில�கள�� 

நவரா�தி� எ���, க�நாடக�தி� தசரா 

எ���, வட மாநில�தி� �ஜா வ�ழா 

எ��� ெபய��� இ�வ�ழா 

ெகா�டாட�ப�கி�ற�. ெவள�நா�கள�� 

வசி��� இ�திய�க�� ஆ�கா�ேக 

ெகா�டா�வ� வழ�க�.

மகிசா�ர� எ�ற அர�க� 

ம�கைள �����திய ேபா�, 

த�கைள� கா�பா�றி அ��மா� 

அ�ைன ஆதிபராச�திய�ட� 

அைனவ�� �ைறய��டன�. 

அ�ைன ஒ�ப� நா�க�

 ேபா��� ப�தாவ� நா� 

மகிசா�ரைன வத� ெச�� 

ெவ�றி ெகா�டா�. 

அ�நிக��சிைய� 

ெகா�டா�வேத நவரா�தி� 

என� �ராண�க� 

��கி�றன. நவரா�தி� 

மாத� கால�தி� ஏ�ப�� 

மா�பாடான த�ப 

ெவ�பநிைல க�ைமயான 

ேநா�கைள 

ஏ�ப���வதாக��, கிரக 

நிைல ச�ய��லாதவ�க� 

அதிக� 

பாதி�ப����ளாவதாக��, 

அ�ெகா�ைமய�ன���� 

வ��பட அரச�க� ெப�ய 

ேவ�வ� நட�தி, ���கா, 

ல��மி, சர�வதி �ைஜ நட�தி, 

நவரா�தி� வ�ழா ெகா�டா� ம�கைள� 

பா�கா�ததாக�� �ற�ப�கிற�. அ�த 

�ைறய�� தா� இ��� ெதாட��� 

இ�வ�ழாவ�ைன� ேகாய��கள��� 

வ�� கள��� ெகா�டா�கிறா�க�.

ஒ�ெவா� ஆ��� ஆ� ���கள�� 

ப�வ கால�க� ஆர�ப�ைத நவரா�தி� 

வ�ழாவாக� ெகா�டா� வ�தன�. 

வள���� ெப�கி�� வ�� வ��ஞான 

உலகி� கால�ேபா�கி� த�ேபா� 

வச�தகால நவரா�தி���, சாரதா 

நவரா�தி��ேம ெப��பா�ைமயாக� 

ெகா�டாட�ப�கி�றன. ெபா�வாக ச�தி 

ஆலய�கள�� இ� வ�ழா வ�ம�ைசயாக� 

ெகா�டாட�ப�கி�ற�.

நவரா�தி� வழிபா� ெப�க��ேக உ�ய�. 

எ�லா வய�ைடய, ப�வ�ைத�

சா��த ெப�க� நவரா�தி� வழிபா��� 

ஈ�படலா�. நவரா�தி� வழிபா�டா�

ெப� �ழ�ைதக� ெப�வ� 

மகி��சிய�� பய�. க�ன�க� 

ெப�வ� தி�மண� பய�. 

�ம�கலிக� ெப�வ� 

மா�க�ய� பய�. ��த 

�ம�கலிக� ெப�வ� 

மனமகி��சி, மன நிைற�; 

எ�ேலா�� ெப�வ� 

ப��ரண தி��தி.

�ர�டாசி மாத வள�ப�ைற� 

ப�ரதைமய�� ெதாட�கி 

வ�ஜயதசமிய��

நவரா�தி� ��கிற�. �த� 

ஒ�ப� நா�கள�� ��ெப�� 

ேதவ�யைர வழிபடேவ���.

�த� ��� நா�க� 

���ைகய�� வழிபா�.

இைட ��� நா�க� ல��மி 

வழிபா�. 

கைட ��� நா�க� 

சர�வதி வழிபா�.

��ைக: இவ� ெந��ப�� 

அழ�. ஆேவச� பா�ைவ. 

வர� �தி� ெத�வ�. சிவ�ப��ைய. 

இ�சா ச�தி. 'ெகா�றைவ', 'காள�' எ��� 

�றி�ப��வ�. வர� �க�

ெதாட�க�தி��, ��வ��� வழிப�� 

ெத�வ�. ��ைக, மகிஷ� எ�ற 

அ�ர�ட� ஒ�ப� இர�க� ேபா��டா�. 

இைவேய 'நவரா�தி�' என�ப��. அவைன 

வைத�த ப�தா� நா� 'வ�ஜயதசமி'. 

வ�காள�தி� ��கா �ைஜ எ�ற 

ெபயேரா� ெகா�டா�கிறா�க�.
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ம�கள�� ப�பா�ைட வள���� 

சாதன�க�� வ�ழா�க� ��கிய 

இட�ைத வகி�கி�றன. இ���க� 

ெகா�டா�� சிற�பான வ�ழா�க� பல. 

அவ��� ��கியமான� நவரா�தி�.

தமி�நா�, ஆ�திர மாநில�கள�� 

நவரா�தி� எ���, க�நாடக�தி� தசரா 

எ���, வட மாநில�தி� �ஜா வ�ழா 

எ��� ெபய��� இ�வ�ழா 

ெகா�டாட�ப�கி�ற�. ெவள�நா�கள�� 

வசி��� இ�திய�க�� ஆ�கா�ேக 

ெகா�டா�வ� வழ�க�.

மகிசா�ர� எ�ற அர�க� ம�கைள 

�����திய ேபா�, த�கைள� 

கா�பா�றி அ��மா� அ�ைன 

ஆதிபராச�திய�ட� அைனவ�� 

�ைறய��டன�. அ�ைன ஒ�ப� 

நா�க�

 ேபா��� ப�தாவ� நா� 

மகிசா�ரைன வத� ெச�� ெவ�றி 

ெகா�டா�. அ�நிக��சிைய� 

ெகா�டா�வேத நவரா�தி� என� 

�ராண�க� ��கி�றன. 

நவரா�தி� மாத� கால�தி� 

ஏ�ப�� மா�பாடான த�ப 

ெவ�பநிைல க�ைமயான 

ேநா�கைள ஏ�ப���வதாக��, 

கிரக நிைல ச�ய��லாதவ�க� 

அதிக� 

பாதி�ப����ளாவதாக��, 

அ�ெகா�ைமய�ன���� 

வ��பட அரச�க� ெப�ய 

ேவ�வ� நட�தி, ���கா, 

ல��மி, சர�வதி �ைஜ 

நட�தி, நவரா�தி� வ�ழா 

ெகா�டா� ம�கைள� 

பா�கா�ததாக�� 

�ற�ப�கிற�. அ�த 

�ைறய�� தா� இ��� 

ப��� �ைஜ, த��பண� �தலியைவ அவசியமா?

...Rudhraa

உலக�கைள உ�ப�தி ெச�� ப�பாலி�� 

வ�� பகவா�ைடய அரசா�க� தா� 

மிக�ெப�ய அர� ஆ��. ��ப�� 

��ேகா� ேதவ�க�� ப����க�� 

ஈ�வர�ைடய அரசா�க�தி� அதிகா�க� 

ஆவ�. வட�கி� உ�ள ேதவேலாக�� 

ெத�கி� உ�ள ப��� ேலாக�� 

அவ�க�ைடய இ��ப�ட� எ�� மைறக� 

��கி�றன.

இ�த இைறவன� அர��� நா� ெச���� 

வ�க� - ேதவ�கட�� ப�தி� கட��. 

ந�ைமெய�லா� கா�கி�ற 

அ�வதிகா�கள�� ஜவ� ன���� எ�ன வழி-

வைக ெச���ளா�, ஸ�ேவ�வர�?

நா� ெச��� ேதவ ய�ஞ�க�� ப��� 

ய�ஞ�க�ேம அவ�கைள� 

கா�பா��கி�றன.

“ெத��ல�தா� ெத�வ� வ���� ஓ�க� 

தா� எ��

ஐ��ல�� ஆ(�) ஓ�ப� தைல” எ�ப� 

தி�வ��வ� வா��.

எனேவ, ப����கள�� ஆசி கிைட�தா�, 

ந�ல� நட���, அவ�க��கான 

கடைமகைள� ச�வர� ெச��, அவ�கள�� 

ஆசிகைள� ெப�த� ��கிய�.P
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பாவ வ�ைனக� ேபா��� மகிைம மி�க 

மகாளய அமாவாைச - ம�கல� த�� 

��ண�ய வழிபா�

ஒ� வ�ட�ைத அயன�, ப�வ�, மாத�, 

ப�ச�, வார�, நா�, ராசி, திதி, ேயாக�, 

கரண� என� கண�கி�� ஒ��ட� 

ஒ�� ேச�� ேபாேதா அ�ல� 

தன��தன�ேய சில மாத�கள�� 

வ��ேபாேதா பல ��கிய 

வ�ரத�கைள��, �ைஜ, வழிபா�கைள�� 

ந� ��ேனா�க� கைடப���தேதா� 

அ�றி இ�ைறய தைல�ைறய�ன��� 

அவ�றி� ��கிய��வ�ைத உண��தி 

அ�தைகய மகிைமமி�க வழிபா�கைள 

ந�ைம ேம�ெகா�ள�� வழிவைக 

ெச���ளன�. அ�தைகய ��ண�ய 

வழிபா�கள�� ஒ�� தா� மகாளய 

அமாவாைச வழிபா�. 

ஒ�ெவா� மாத�� ஒ�ெவா� ராசி��� 

��ய� ப�ரேவசி�கிற�. இத�ப� ராசி 

ச�கர�தி� ெத�ேம�கி� உ�ள க�ன� 

ராசி��� ��ய� ெச��� மாதமாகிய 

�ர�டாசி மாத�தி� எமத�மராஜ� 

ந��ைடய ப����கைள �மி�� 

அ���வதாக ஐத�க�. 

மகாளய அமாவாைச அ�� நம� 

��ேனா�க�� இற�� ேபான ர�த 

ச�ப�த உற�க�� அவ�க�ைடய 

���ப�தினைர�� உறவ�னைர�� 

மகி��சி�ட��, ஆைச�ட�� காண 

வ�வா�க� எ� ந�ப�ப�கிற�. 

அ�த�ண�தி� அவ�கைள நிைன�� 

மனதார வழிப�� ேபா� நம� 

ப����கள�� �ரண ஆசிகைள�� 

அ�ைள�� ெபற ����.  .

��ய� க�ன� ராசி��� ��வத�� �� 

வ�� ப��ணமி�� அ��த நா� 

(ப�ரதைம திதி) �த� அமாவாைச�� 

அ��� வ�� ப�ரதைம வைர உ�ள 

நா�க� மகாளயப�ச� என�ப��. 

ப���கைள வண��� ��ண�ய கால� 

மஹாளயப�ச� ஆ��. இ�த சமய�தி� 

ந� ��ேனா�கைள தி��தி ெச��� 

வைகய��  த��பண� ெச�ய ேவ��ய� 

அவசிய�. இ�நாள�� த���த� 

தல�க���� ெச�� எ�, த�ண��  

இைற��, அவ�கள� தாக� த���க 

ேவ���. இ�த கால�க�ட�தி� வ�� 

பான�, மஹாபான� எ���, அ�டமி, 

ம�பா�டமி எ��� திரேயாதசி 

கஜ�சாைய எ��� �ற�ப��. இ�த 

��ண�ய தின�கள�� ப����க� வழிபா� 

மிக�சிற�ததா��.

��ேனா�� ெபய�கைள உ�ச���, காசி 

காசி எ�� ெசா�னப�ேய, வ�� � 

வாசலிேலேய எ��� த�ண�� � வ��� 

...Parasakthi
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�ட திதி �ைஜைய� ெச�யலா�. ப��ன�, 

�ைஜயைறய�� ந� ��ேனா�கைள 

நிைன�� வழிபா� ெச�ய ேவ���. 

இ�த எள�ய �ைஜ அளவ�ற 

ந�ைமகைள� தர���ய�.

க�ட�ராண�, வ��� �ராண�, 

வராக�ராண� ேபா�ற �ராண�கள�� 

இ�நாள�� ஒ�வ��காவ� அ�னதான� 

ெச�ய ேவ��� எ��� ��யாதவ�க� 

காக�தி�� அ�ன� ைவ�கலா�, ப���� 

அக�தி�கீைர, பழ�க� ெகா��க 

ேவ��� எ��� �ற�ப���ள�. 

மகாளய அமாவாைச தின�த�� அவரவ� 

���ப வழ�க�ப� ��ேனா�கைள எ�த 

வைகய�� ேவ��மானா�� வழிபடலா�. 

இற�தவ�கள�� ேபா�ேடா��� வ�� �� 

மல� மாைலக� ���, அவ�க� வ���ப� 

சா�ப��ட உண� வைககைள பைட�� 

வண�கலா�. ��ேனா�கள�� 

பட�க���  �ளசிமாைலேயா அ�ல� 

�ளசி இைலேயா சம��ப��க ேவ���. 

�ளசிவாச� ெப�மாைள 

ச�ேதாஷ�ப����. இதனா� ந� 

ப����க��� வ��� பகவான�� 

ப��ரண ஆசி கிைட���. ��ேனா�க� 

வ���வ�� ஆசி ெப�ற மகி��சிய�� 

தம� வ�ச�தினைர�� மனதார 

வா���வா�க� எ�ப� ஐத�க�.இற�த 

அ�பா, அ�மா��� திதி, சிரா��த� 

ெச�யாம� வ��டவ�க�, அ�பா, அ�மா 

இற�த ேததி, திதி ேபா�றவ�ைற 

மற�தவ�க� இ�த மகாளய 

அமாவாைசய�� அவ�கைள நிைன�� 

வண�கலா�. ��மரண�, வ�ப��, அகால 

மரண� அைட�தவ�க� ஆ�மா 

சா�தியைட�� ��தி கிைட�பத�� இ�த 

நா� மிக�� உக�ததா��. �ேராகித�கைள 

அைழ�� யாக�, ேஹாம� ெச�� 

வண�கலா�. மகாளய அமாவாைச 

நாள�� கட�, ஆ� உ�ள��ட ந�� 

நிைலகள�� ந�ரா� ��ேனா�க��� 

ப��� த�பண� அள��ப� சிற�பானதாக 

க�த�ப�கிற�. 

இ�த மகளாய அமாவாைச வழிபா� 

�லமாக ந� ��ேனா�கள�� 

ஆ�மாைவ�� இற�� ேபான 

���ப�தவ�கள�� ஆ�மாைவ�� 

ம�யாைத ெச�� தி��தி�ப��தினா� 

தி�மண�தைட, ��திர�ேப� இ�ைம, 

கட�ெதா�ைல, மன�கவைல, நவ�கிரக 

ேதாஷ�க� எ�� வா�வ�� அைன�� 

வ�தமான ��ப�க�� வ�ல��. 

அ�தைகய ஈ� இைணய�ற� 

மகாளய அமாவாைச வழிபா�.  இ�நாள�� 

ப���க��� த��பண� ெச�வதா� 

அவ�கள� ப��ரண ஆசி கிைட���.

��ேனா�க�, ��ேதா�க�, இற�த தா�, 

த�ைதயைர நிைன����� நா� ெச��� 

வழிபா�க�, த�ம கா�ய�க� ஆகியைவ 

அ�த ஆ�மா�க��� மகி�வள���� 

ெசயலா��. இதனா�, அவ�கள� 

ப��ரண ஆசி நம��� ந� ச�ததி��� 

கிைட��� எ�ப� ந�ப��ைக. P
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ஒ�ெவா� ப�ரேதாஷ�தி�� 

இைறவைன �ஜி�பத�� �� ந�தி 

ேதவைர �ஜி�ப� ந�ைம கி���. 

எ�ேலா���� எ�லா நல�கைள�� 

ப�திைய�� வள��க எ�ன�டமி���� 

ந�தி ேதவ� என�� இைணயான 

ெப�ைம�ைடயவ� ஆதலா� நா� 

இர�டா� சிவேவட� த��� ��லகி� 

க�ம�ைத பரவ ெச�கிேற� எ�� சிவ 

ெப�மா� �றி��ளா�.

சிவ� தி��� இ���� ந�தி 

ேதவ���, அ�க��� 

மாைலயண�வ���, ெந� வ�ள�கி�� 

ெவ�ல� கல�த அ�சி நிேவதன� 

ெச�யேவ���. பா�, தய��, ேத�, 

பழ�க�, ப�சாமி�த�, ெந�, இளந��, 

ச��கைர, எ�ைண, ச�தன�, வ��வ�, 

ம�லிைக��, ெச�தாமைர��, 

ெவ�தாமைர��, எ�மி�ைச, �ளசி 

ேபா�றவ�றி� ந�ைம கி���. ந�தி 

ேதவ��� த�பாராதைன ���தப�ற� 

�லவ��� த�பாராதைன நைடெப��. 

ந�தி ேதவ�� ப��ப�க�திலி�ந� 

இர�� ெகா��கள�ைடேய நி�� 

த�பாராதைனைய� பா��தா� 

சகலேதாஷ�� ��ப�� ந��கி 

இ�ப� எ��வ�. மல� ந��கி மக�ேப� 

ெப�வ�. கட� ந��கி ெச�வ� ெப�வ�. 

ேநா� ந��கி நல� ெப�வ�. அறியாைம 

ந��கி ஞான� ெப�வ�. பாவ� 

ெதாைல��� ��ண�ய� ெப�வ�. 

ப�றவ� ஒழி�� ��தி அைடவ�. சகல 

ெசளபா�கிய�கைளைய�� ெப�� 

��வ�� ேமா�ச�ைத�� 

ெசா��க�ைதைய�� அைடவ�.

எ�லா� வ�ல இைறவைன� ேபா�றி 

ஒ�ெவா� ப�ரேதாஷ நா�கள��� 

வ�ரதமி��� வழிப�� வ�பவ�க��� 

அைன�� அர�க�� கிைட��� 

எ�பைத ஓைல��வ�கள�� 

ஆதார�கள�லி��� எ���� 

ெசா�ல�ப����கிற�.

ப�ரேதாஷ தகவ�க�

ப�ரேதாஷ ேவைளய��, க�வைற 

ஈசைன ந�திய�� இ� 

ெகா��க��கிைடேய த�சி�க 

ேவ���. அ�ேகதா� ேதவ�க��� 

ச�தியா நி��த�ைத ஈச� 

ஆ��கா��ய�ள�னா�. 

ப�ரேதாஷ ேவைளய�� சம�கி�த 

ெமாழி அறி�தவ�க� ���ர�ைத��, 

தமி� ெமாழி அறி�தவ�க� ந�லக�ட� 

பதிக�ைத�� பாராயண� ெச�வ� 

...Sudhavaidhi
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வ�ேசஷ�.

ப�ரேதாஷ ேவைளய�� ஈச� �ஷப�தி� 

ம�� ஆலயவல� வ��ேபா�, 

��றாவ� ��றி� ஈசான (வடகிழ��) 

தி�கி� நைடெப�� வழிபா�ைட 

த�சி�ப� சிற�பான ��ண�ய� த��.

ஈசான தி�கி�, ஈச� ஆலகால 

வ�ஷம��தி ப�� எ��� ஆன�த 

தா�டவ� ஆ�யேபா�, �டேவ 

�தகண�க�� �தநி��த� ஆ�ன. 

இத�ெகன ப�ர�ேயகமாக ராக�, தாள�, 

வா�திய� உ��.

ப�ரேதாஷ ேநர�தி� ஈச��� வ��வ 

தள�களா� மாைல ெதா��� 

அண�வ��ப� ெப�� பா�கிய� த��.

ப�ரேதாஷ ேவைள, ர�ன��க ேவைள 

எ��� அைழ�க�ப�கிற�. அத�� 

இரவ�� �க� எ�ப� ெபா��.

ேதாஷ� எ�றா�, ��ற��ள எ�� 

ெபா��. ப�ரேதாஷ� எ�றா� 

��றமி�லாத�. ��றம�ற அ�த 

ேவைளய�� ஈசைன� ெதாழ, ந� 

ேதாஷ�க� ந����.

ஈச� வ�ஷ�ைத���, சயன���, ப�ற� 

எ��� �த��தலாக ச�தியா 

தா�டவ�ைத ஆ�ய� ஒ� 

சன��கிழைம மாைலய��தா� எ�பதா� 

சன��ப�ரேதாஷ� சிற�பான�. நா� 

யா��காவ� கட� ெகா��க 

ேவ��ய���தா� அதி� ஒ� சி� 

ெதாைகைய சன��ப�ரேதாஷ ேவைளய�� 

தர, ந� கட�க� சீ�கிர� அைடப�� 

எ�பா�க�.

தின�� மாைலேவைளைய 

தின�ப�ரேதாஷ� எ���, வள�ப�ைற, 

ேத�ப�ைற, திரேயாதசி நா�கள�� வ�� 

ப�ரேதாஷ� ப�ச� ப�ரேதாஷ� எ���, 

மகாசிவரா�தி��� �� வ�� 

ப�ரேதாஷ� மகாப�ரேதாஷ� எ��� 

அைழ�க�ப�கி�றன.

மகாசிவரா�தி��� ��வ�� 

ப�ரேதாஷ� சன��கிழைமய�� வ�தா� 

அ� சன� மகாப�ரேதாஷமா��. அ�� 

ஈசைன த�சி�தா� ஆய�ர� மட�� 

பல�க� கி���.

ெதாட��� பதினா�� ஆ��க� 

ப�ரேதாஷ த�சன� ெச�பவ�க��� 

சிவேலாக பதவ� கி���.

ப�ரேதாஷ ேவைளய�� ஈச� ஆ�� 

தா�டவ�தி�� அ�ப�ைக பாட, 

நா��க� தாள�ேபாட, சர�வதி 

வை� ணம��ட, நரநாராயண�க� ம�தள� 

இைச�க, இ�திர� ��லா��ழ� 

வாசி�க, ல��மி க�சிரா இைச�க, 

ஏ�ேகா� இைச�க�வ�கைள 

க�த�வ�க� ம���வதாக ஐத�க�. 

ப�ரேதாஷ கால�கள�� ஈசன�� 

க�வைற ேகா�க� அ��ச�திேயா� 

�ல��வதா� அைத ப�தி�ட� 

வண�க ேவ���.

ஆலகால வ�ஷ�ைத� க�� பய�த 

ேதவ�க� ���� ப���மாக 

ஓ�யைத நிைன����� வைகய�� 

ப�ரேதாஷ ேவைளய�� ேசாம��த� 

ப�ரத�சிண� ெச�ய�ப�கிற�. அ� 

அன�தேகா� பலைன� த�� எ�ப�.

ஈச� பா�கடலிலி��� ெவள�வ�த 

ஆலகால வ�ஷ�ைத உ�டேபா� அத� 

உ�ண� அவைர� தா�காமலி��க 

அ�வ�ன� ேதவ�க� மய�� பல� ி 

ஆலவ�ட�ைத வச� ின�. அத� 

நிைனவாக இ��� ப�ரேதாஷ 

ேவைளய�� பல ஆலய�கள�� 

ஈச��� மய�� பல� ி வ�சிறிகளா� 

வ�� கி�றன�.
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ெச�ட�ப� 

11 - ச�� 

15 - ஏகாதசி 

16 - ஓண� 

17 - ப�ரேதாஷ� 

19 - ெபௗ�ணமி 

24 - ச�கடஹர ச���தி 

25 - ச��

30 - ஏகாதசி 

அ�ேடாப� 

2 - ப�ரேதாஷ� 

3 - சிவரா�தி� 

4 - மகாளய அமாவாைச 

5 - நவரா�தி� ஆர�ப� 

Spiritual	Notebook	-	Rudhraa

தமி� ம�திர�

திகடச�கர� ெச� �க� ஐ��ளா�

சகட� ச�கர� தாமைர நாயக�

அகட ச�கர வ��மண�யா உைற

வ�கட� ச�கர� ெம�பத� ேபா��ேவா�.

ஆ�ெவ�ள��கிழைம அர�� வ�ண ப�டாைடய��ஆ�ெவ�ள��கிழைம அர�� வ�ண ப�டாைடய��

ஆபரண அல�கார��ட� ப���வர�� ���ைகஅ�மாஆபரண அல�கார��ட� ப���வர�� ���ைகஅ�மா

உ� கா�த� க�ெணாள�ைய காண� க� ��த�மாஉ� கா�த� க�ெணாள�ைய காண� க� ��த�மா

உ� ����தி மி�ெனாள�ய�� வ��ணகேம ெத��த�மாஉ� ����தி மி�ெனாள�ய�� வ��ணகேம ெத��த�மா

உ� �மி�இத� சி��ப�� எ� கவைலெய�லா� பற��த�மாஉ� �மி�இத� சி��ப�� எ� கவைலெய�லா� பற��த�மா

உ� ெச�சா��� ெபா�டழகி� எ�ெந�செம�லா� நிைற�த�மாஉ� ெச�சா��� ெபா�டழகி� எ�ெந�செம�லா� நிைற�த�மா

உ� ���ேகச� �ழலழகி� ம�� �ட வ�ல�த�மாஉ� ���ேகச� �ழலழகி� ம�� �ட வ�ல�த�மா

உ� ப���பாத த�சன�தி� எ� பாவெம�லா� ேபா�த�மா உ� ப���பாத த�சன�தி� எ� பாவெம�லா� ேபா�த�மா 

ெச�வரள�, சா�����, எ�மி�ச பழமாைல இைவயா�� எ�னதவ� ெச�வரள�, சா�����, எ�மி�ச பழமாைல இைவயா�� எ�னதவ� 

ெச�தனேவா அ�ைனய�வ� தி��ேதாைள அல�க��கெச�தனேவா அ�ைனய�வ� தி��ேதாைள அல�க��க

நா� ���மமா� ப�ற�தி��தா� நி�நா� ���மமா� ப�ற�தி��தா� நி�

��த பாத� அைட�தி��ேப� எ�ேபாேதா��த பாத� அைட�தி��ேப� எ�ேபாேதா

ம�லிைகயா� ப�ற�தி��தா� நி� ம�லிைகயா� ப�ற�தி��தா� நி� 

மல���ட� அல�க��ேப� எ�ேபா��மல���ட� அல�க��ேப� எ�ேபா��

ம�சளா� ப�ற�தி��தா� நி� தி�ேமன�ம�சளா� ப�ற�தி��தா� நி� தி�ேமன�

ேமவ�ய���ேப� எ�நா��ேமவ�ய���ேப� எ�நா��

பாலா� ப�ற�தி��தா� அப�ேஷக பாலா� ப�ற�தி��தா� அப�ேஷக 

ெபா�ளாக பய� அைட�தி��ேப�ெபா�ளாக பய� அைட�தி��ேப�

ப�னர� ா� ப�ற�தி��தா� உ�ம�ேதப�னர� ா� ப�ற�தி��தா� உ�ம�ேத

வாச� ெச����ேப� எ� ஆ�� உ�ளவைரவாச� ெச����ேப� எ� ஆ�� உ�ளவைர

ெப�ணாக ப�ற�� வ��ேடன� இ��வ�தன�ேலெப�ணாக ப�ற�� வ��ேடன� இ��வ�தன�ேல

�ல��கிேற� ேபைதயாக-�ல��கிேற� ேபைதயாக-

உ� கைட�க� பா�ைவயா�உ� கைட�க� பா�ைவயா�

எ� இட� கைளவாேயா? இ�ன� ந���வாேயாஎ� இட� கைளவாேயா? இ�ன� ந���வாேயா

இன�ைம ேச��பாேயா?இன�ைம ேச��பாேயா?

ேசாத�ேய, மாத�ேய ��த�ேயேசாத�ேய, மாத�ேய ��த�ேய

க�பகேம நின ெபா�பாத� சரணைட�ேத�க�பகேம நின ெபா�பாத� சரணைட�ேத�

ப���வர�� ���ைக அ�மா.ப���வர�� ���ைக அ�மா.

ஆ�ெவ�ள��கிழைம அர�� வ�ண ப�டாைடய��

ஆபரண அல�கார��ட� ப���வர�� ���ைகஅ�மா

உ� கா�த� க�ெணாள�ைய காண� க� ��த�மா

உ� ����தி மி�ெனாள�ய�� வ��ணகேம ெத��த�மா

உ� �மி�இத� சி��ப�� எ� கவைலெய�லா� பற��த�மா

உ� ெச�சா��� ெபா�டழகி� எ�ெந�செம�லா� நிைற�த�மா

உ� ���ேகச� �ழலழகி� ம�� �ட வ�ல�த�மா

உ� ப���பாத த�சன�தி� எ� பாவெம�லா� ேபா�த�மா 

ெச�வரள�, சா�����, எ�மி�ச பழமாைல இைவயா�� எ�னதவ� 

ெச�தனேவா அ�ைனய�வ� தி��ேதாைள அல�க��க

நா� ���மமா� ப�ற�தி��தா� நி�

��த பாத� அைட�தி��ேப� எ�ேபாேதா

ம�லிைகயா� ப�ற�தி��தா� நி� 

மல���ட� அல�க��ேப� எ�ேபா��

ம�சளா� ப�ற�தி��தா� நி� தி�ேமன�

ேமவ�ய���ேப� எ�நா��

பாலா� ப�ற�தி��தா� அப�ேஷக 

ெபா�ளாக பய� அைட�தி��ேப�

ப�னர� ா� ப�ற�தி��தா� உ�ம�ேத

வாச� ெச����ேப� எ� ஆ�� உ�ளவைர

ெப�ணாக ப�ற�� வ��ேடன� இ��வ�தன�ேல

�ல��கிேற� ேபைதயாக-

உ� கைட�க� பா�ைவயா�

எ� இட� கைளவாேயா? இ�ன� ந���வாேயா

இன�ைம ேச��பாேயா?

ேசாத�ேய, மாத�ேய ��த�ேய

க�பகேம நின ெபா�பாத� சரணைட�ேத�

ப���வர�� ���ைக அ�மா.

...Brindhapsych @ Brindha

ப���வர�� ���ைக அ�மாப���வர�� ���ைக அ�மாப���வர�� ���ைக அ�மா
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International Shipping 
also Available.

Traditional Paintings
@ www.MyAngadi.com

Traditional Tanjore 
Paintings Collection

M Y 
A N G A D I com
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Submit your works or questions toSubmit your works or questions to

Penmai.comPenmai.com

Submit your works or questions to

Penmai.com

Write us your feedback toWrite us your feedback to

admin@penmai.comadmin@penmai.com

Write us your feedback to

admin@penmai.com

For advertisementFor advertisement

please contact please contact 8344 143 2208344 143 220

For advertisement

please contact 8344 143 220

For Advertisements Please Contact

support@penmai.com or 

call us at 8344 143 220

       Shared contents.
Credit goes to the righ�ul owner of the ar�cle

For Adver�sement Please contact,
support@penmai.com or call us at 8344143220

Designing: Karthikeyan & Parasakthi

Write us your feedback to support@penmai.com

Our special and sincere thanks to all the content provider in this eBook.
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