


எம்முடைய முன்னோர்கள் எத்தடன்யோ 
பல மூலிட்க்கடை அன்ோை வோழ்வில் 

அருமருந்தோ்கப் பயனபடுததி ஆ்�ோக்கியமோ்க வோழ்நது 
வநதுள்ைோர்கள். இவ்வி்தததில் உயிர்கோக்கும் 
மூலிட்க்கள் பலவும் பணடைய ்கோலங்களில் 
பயனபோட்டில் இருநது வநதிருக்கின்ன. 
இவற்றில் இப்்போதும் மஹோ மூலிட்கயோய் 
்கரு்தப்படுவது குப்டப்மனியோகும். இந்த 
மூலிட்கயோனது வோஸ்து சம்பந்தப்பட்ை, 
்தன லோபததிற்கு வழிவகுக்கும் மூலிட்க 
யோகும், இ்தன ்த�மோனது ஒரு வ�மோ்க்வ 
விைஙகுகின்து. குப்டப்மனிச் சசடி 
யோனது மிகுந்த சக்தி ச்கோணை்தோ்க 
இருப்ப்்தோடு, ்ேரமட் சக்திடயப் 
சபருக்கி வீட்டில் நிம்மதிடயயும் 
சசல்வச் சசழிப்டபயும் ்த�வல்ல்தோகும். 
வோஸ்து ரீதியோ்க குப்டப்மனிச் சசடி எனபது 
மனி்தர்களுக்கு ்்தோள் ச்கோடுதது உ்தவக்கூடியது 
என வோஸ்து சோஸ்தி�ம் கூறுகி்து. அ்தனோல் ்தோன 
குப்டப்மனி அதிர்ஷைதட்த அள்ளித்தரும் மஹோ 
மூலிட்க எனறு ்போற்்ப்படுகின்து.

இந்த எளிய உபாயத்்த மேற்காள்ளும் 
முனபாக ஒரு அடிக்கு ஒரு அடி என்ற அளவில் 
சதுர வடிவிலான ேஞசள் துணி்ய அல்லது 
்வள்்ளத துணியில் ேஞசள் ம்தாயக்கபபட்ட 

துணி்ய எடுதது வநது பூ்ை அ்்றக்கு 
முனபாக ்வததுக் ்காள்ளுஙகள். 

பினபு, குப்பமேனி 
கி்்டக்குமி்டததிறகுச் ்சனறு, 
அ்த்ன ்சடியாகமவ 
அ்தாவது ்சடியில் இ்ல, 
்த்ல, காய, பூ எல்லாம் 
இருக்கும்படியாக பறிதது 
வதது ேஞசள் துணியில் 

்வதது குஙகுேம், ைவவாது, 
விபூதி மு்தலியவற்்றச் மசர்ததுக் 

்காள்ளுஙகள். 

அபமபாது்தான அ்தறகு முழு்ே 
யான மூலி்கச் சக்தி கி்்டக்கும். முனன ்தாக 
ேஹா மூலி்கயான குப்பமேனிச் ்சடி ்யப 
பறிக்கும்மபாது “நசி நசி மூலி்க சாபம் நசி” என 
இருபதம்தழு மு்்ற ்சால்ல மவண்டும் மேலும் 

்தண்ணீர் ்்தளிததுப பறிக்க மவண்டும். 
மூலி்கச் ்சடி்ய மவரு்டன பறிக்கக் 
கூடிய சாபததிறகான நிவர்ததி நேக்குக் 
கி்்டக்கும். ஏ்னன்றால் குப்பமேனி 
மூலி்கயில் சகலமும் சக்தி 
வாயந்த்தாகும்.

குப்பமேனி மசகரம் ்சயயும் 
இந்தப பணி்ய ஒரு ்வள்ளிக்கிழ்ே 
்சயவது மிகவும் உகந்த்தாகும். 
குஙகுேம், ைவவாது ேறறும் விபூதி 
கலக்கபபட்ட குப்பமேனிச் ்சடி்ய 
பூ்ை அ்்றயில் ேஞசள் துணியால் 
சுருடடி ்வதது, அ்தன முன அேர்நது 
ேனமுருகி மவண்டிக்்காள்ள மவண்டும். 
மவண்டு்தல்கள் ஒரு குறிபபிட்ட ஒரு 
மகாரிக்்கயின அடிபப்்டயில் இருக்க 
மவண்டிய அவசியமில்்ல. நீஙகள் 
மகடகாேமல “்பான ்பாருள் வளம்” 
உஙகளுக்கு கி்்டததுவிடும். இந்த 
எளிய உபாயோனது, குப்பமேனி 
மூலி்கயின சக்தியால் உஙகளுக்கு 
மபராற்றல் ்தரக்கூடிய்தாகும்.

்்தா்டர்நது, கு்்றந்தது மூனறு 
ோ்தஙகளுக்கு ்வள்ளிக்கிழ்ேகளில் 
இ்த்னச் ்சயது வரலாம். ம்த்வப 
படும் மபாது குப்பமேனி மூலி்க 
்யயும், கிழிநது மபான ேஞசள் 
துணி்யயும் புதி்தாக ோறறிக் ்காள் 
ளலாம். இந்த எளிய உபாயத்்தச் 
்சயது பாருஙகள். வாழ்வில், 
மிகப்பரிய ோற்றத்்தக் காணுஙகள்!

ட�ொக�ர். மொயன் டெந்தில்குமொர்
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எளிமை எப்போதும் களிபமபத் தரும் 
என்கின்்ற விடயைோனது புரோணகோலம் 

ததோட்டு இன்ம்றய கலிகோலம்்வமர 
உணமை என உணரபபட்டு 
்வருகின்்றது. அஞ்சமன மைநதன் 
“த்சோல்லின் த்சல்்வன்” ஸ்ரீ ஆஞ்ச்ேயர் 
எப்போதும் சுறுசுறுபபோகவும், அ்த 

்சையம் எளிமையோகவும் த்சயல்பட்டு, 
எல்்லோரது போரோட்டுககமையும் தபற்றோர் 

என இரோைோயணம் ேைககுத் ததரிவிககின்்றது. 
இ்வரது அயரோத ்்சம்வயுடன் கூடிய உமைப 

போலும், எளிமைத் தன்மையோலும், தன்னலைற்ற 
தியோகத்தோலும் அழியோத சிரஞசீவி ்வரம் தபற்ற 
அணணலோகத் திகழ்கின்்றோர்.

அடுத்தாக நதாம் கவனததில் ககதாள்ள 
வவண்டியது. நல்்ல க்தாடர் உடல் உழைப் 
வ�தாடு இ்லகழக அழடநவ் தீர வவண்டும் 
என்ற வநதாககதவ்தாடு கடுழையதாக உழைப்� 
வர்கள ஜப்�தானிய குடிைககள. இவர்களில் 
க�ரும்�தாவ்ளதார் அரசுப் �ணிகவகதா, அல்்லது 
அரசியல் வதாழகழகப் �தாழ்கவகதா அழ்ல 
�வர்கள அல்்ல. சிறு க்தாழில்கழ்ள ்ம்முழடய 
வதாழநதாள �யணைதாக அழைததுக ககதாண்டு, 
வ்னீககள வ�தால் ஓயதாது உழைததுக ககதாண்வட 
யிருப்�தார்கள ஜப்�தானியர்கள. உ்லக நதாடுகளில் 
வதாழகின்ற ைககவ்ளதாடு ஜப்�தானியழர ஒப்பீடு 
கெய்து �தார்தவ்தாவையதானதால், இவர்கள க�ரிதும் 

உழைப்�தால் உயர்ந்வர்க்ளதாகவவ இருப்�தார்கள. 
உழைப்பிற்கும், க�ண்களுககும் ஜப்�தானியர்கள 
எப்வ�தாதும் உரிய முககியததுவதழ்யும், உரிய 
ைரியதாழ்ழயயும் ககதாடுதவ் �ைகி வநதுள 
்ளதார்கள. 

உ்லகப் வ�தாரினவ�தாது ஜப்�தான நதாட்டின 
ஹீவரதாஷிைதா ைற்றும் நதாகெதாகி ஆகிய நகரஙகளின 
மீது வீெப்�ட்ட அணுகுண்டுகள மிகப்க�ரிய 
நதாெதழ் ஏற்�டுததியவ�தாதும், அழ்க கண்டு 
மிர்ளதாைல், ைனம் ்்ளரவிடதாைல், எல்வ்லதாரது 
இழடவிடதா முயற்சியதாலும் உழைப்�தாலும் 
ஜப்�தான வ்ெைதானது புனர் நிர்ைதாணம் அழட 
யப்க�ற்று ெர்வவ்ெ அரஙகில் ்ழ்ல நிமிர்நது 
கெதாந்க கதாலில் நிற்கின்றது. உ்லகில் எல்வ்லதாரதா 
லும் மிகவும் வ�தாற்்றப்�டுகின்ற, எல்்லதாவற்றிற் 
கும் வ�தாற்்றப்�டுகின்ற பின்லதாநதிற்கு அடுத் 
�டியதாக ஜப்�தானியர் நிழ்றவதான வதாழகழகழய 
வதாழவ்ற்குக கதாரணம் எளிழைத ்னழையும் ஓய் 
வில்்லதா உழைப்பும் ்தான என�து பு்லனதாகின்றது.

இம்ைதா் இ்ழில், ழ் ைதா்ததிற்கதான �ன 
னிரண்டு ரதாசிகளுககதான ரதாசி �்லனகளும், அனு 
ைன அறியதா் இரகசியஙகள, ெதாம்பிெரி இநது 
ஆ்லயம், இயற்ழகழய வணஙகிடும் க்ய்வத 
திருநதா்ளதாம் க�தாஙகல், ைருவூரில் ழ்ப்பூெ 
விைதா, கண்கவர் சிற்�ஙகளின க்தாகுப்பு, சீறும் 
ஐந்ழ்ல நதாகச்சிழ்லயுடன நதாகபூெணி ஆ்லயம், 
்னிச் சி்றப்புககள நிழ்றந் நீ்லதாய்தாக்ஷ ஆ்ல 
யம், ைனம் இவ்லெதாகிட �ததுக கட்டழ்ளகள, 
நதாழ்ள என�வ்யில்ழ்ல நரசிம்ைனுககு, 
ஆனைதாவின அழுகககற்றும் தீட்ழெ ஆகிய 
கருததுச் கெறிவுள்ள கட்டுழரகளும் எைது அனபு 
வதாெகர்களுககு கதாணிகழக ஆகின்றன.- 
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இலங்கை யொழ்ப்ொணம மொவட�த்தில் 
நயினொதீவில் அ்மய்பட்ற்றுள்ள 

புகைழட்ற்்ற இந்து ஆலயம தொன் நொகைபூெணி 
அமமன் ஆலயம. இந்த ஆலயம ்திடனடடு 
மகைொ ெகதி பீ�ஙகைளில் ஒன்்றொகை இருககின்்றது 
எனசடெொல்ல்ப்டுகின்்றது. இந்த ஆலயத்தில் 
்ல்லொண்டுகை்ளொகை வழககைமொகை திருவிழொககைொலங 
கைளில், இலங்கையின் ்ல்்வறு ்குதிகைளிலிருந் 
தும ்கதர்கைள திரள திர்ளொகை வந்து கூடுவொர் 
கைள. ஆலயத்தில் ்கைல் மற்றும இரவு ்நரங 
கைளில் அன்னதொனம வழஙகை்ப்டடுக டகைொண்்� 
யிருககும. ட்ரும்ொலும, இவவொலயத்திற்கு 
டவகு டதொ்லவிலிருந்து வருகின்்ற ்கதர்கைள 
ஆலயத்தில் இரவில் தஙகி மறுநொள டெல்வொர் 
கைள. இவர்கைளின் நலன் கைருதி ஆலயத்தில் 
தஙகுமி� வெதிகைள டெயய்ப்டடுள்ளன. தமிழ 
்கதர்கைள மடடுமல்லொது டதன்னிலங்கை்ப 
்குதியிலிருந்து சிஙகை்ள ்கதர்கைளும இவவொல 
யத்திற்கு வந்து டெல்கின்்றொர்கைள.

இலங்கயில் நாகர்களின முக்கிய பிர 
ம்தசோக நயினாதீவு இருநது வநதுள்ளது. 
ஆதியில் இது நாகர்களின முக்கிய வழிபாடடுத 
்தலோக இருநது பினனர் நாகபூசணி அம்ேன 
திருக்மகாயிலாக ோற்றம் ்பற்ற ்தலமே நயினா 
தீவின ஸ்ரீ நாகபூசணி அம்ேன ஆலயோகும். 
இந்த ஆலயததின கருவ்்றயிலுள்ள “சீறும் 
ஐந்த்ல நாகச்சி்ல” பல்லாயிரம் ஆண்டுகள் 
ப்ழ்ே வாயந்தது என ்்தால்லியல் 

ஆயவாளர்கள் ்்தரிவிததுள்ளார்கள். நயினாதீவு 
பல்மவறு வ்கயிலும் சி்றபபுப ்பற்ற்தாக 
காணபபடுகின்றது. ்தமிழர்களின முனமனார்கள் 
நாகர் இனத்தவர்கள் என மபாற்றபபடுகின்றனர்.

நாகர்களின முக்கிய வழிபா்டாகக் காணப 
பட்டது நாகவழிபாடு. இலங்கத ்தமிழர்களி்்ட 
மயயும் ்தமிழகத ்தமிழர்களி்்டமயயும், ஆதியிலி 
ருநம்த நாகர் வழிபாடு காணபபட்டது எனப்தறகு 
அ்தன அ்்டயாளஙகளாகக் காணபபடும் நாகர் 
வழிபாடடு மு்்றகளும், ஊர்ப்பயர்களும் 
இனறும் கூ்ட சான்றாக இருநது வருகின்றன. 

வொசுவ்வன என்ற கெதால் 
ஸ்ரீகிருஷணர் அவ்ரிப்�்ற்கு 

முனவ� ெம்ஸ்கிரு் கைதாழியில் உ�வயதாகத 
தில் இருநதிருககி்றது. விஷணு ெகஸ்ரநதாை 
�்ல சுருதியில் அந்ச் கெதால்லிற்குப் 
க�தாருள பினவருைதாறு கூ்றப்�ட்டிருககி்றது. 
“வதாஸனதாத வதாஸுவ்வஸ்ய வதாஸி்ம் 
புவன தரயம், ஸர்வ�்நிவதாவஸதாஸி 
வதாஜுவ்வநவைதாஸ்துவ்.” இ்ன க�தாருள, 
“வதாசுவ்வன வசிப்�்தால் மூனறு உ்லகமும் 
அவனுழடய வதாெஸ்்்லைதாக வி்ளஙகுகி்றது. 
எல்்லதாப் க�தாருளகளிலும் அப்�டி வசிககும் 
வதாசுவ்வனதாகிய உனககு நைஸ்கதாரம்.”

வொசு்தவ நமஸகைொரம!
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நாகர் மகாயில், நாகம்தவன து்்ற, நாகததீவு 
மபான்ற ்பயர்களும், இனறும் ேக்களால் 
பினபற்றபபடடு வரும் நாக வழிபாடடு 
மு்்றகளும் இ்த்ன உறுதி ்சயகின்றன.

இலங்கயில் காணபபடும் ்பரும்பாலான 
ஆலயஙகள் பாரம்பரிய நம்பிக்்க ேறறும் புரா 
ணக் க்்தகமளாடு ேடடும் ்்தா்டர்பு ்காண்்ட 
்வகளாக இருக்கின்றன. ஆனால், நயினாத 
தீவின நாகபூசணி அம்ேன ஆலயோனது 
பல்மவறு ்்தா்டர்புக்ளக் ்காண்்ட்தாகக் 
காணபபடுகின்றது. வரலாறறுக் குறிபபுக்கள், 
சாசன ஆ்தாரஙகள், ்தமிழ் இலக்கியத ்்தா்டர்பு 
கள், கர்ண பரம்ப்ரக் க்்தகள், புராண வரலாறு 
கள் எனப பல்தரபபட்ட ்்தா்டர்புக்ளயு்்டய 
்தாக விளஙகும் சி்றபபுப ்பற்றது நயி்ன 
நாகபூசணி அம்ேன ஆலயம். இந்த ஆலயம் 
அ்ேநதுள்ள தீவும் மிகப ப்ழ்ேயான 
வரலாற்்றக் ்காண்டு பல்மவறு வ்கயில் 
ஆலயதம்தாடும் ்்தா்டர்பு ்பறறுள்ளது.

சரியான ஸ்தல வரலாறு கி்்டக்கப 
்ப்றா்தமபாது, இலக்கியஙகமள ஆலயஙகளுக்கு 
வரலா்றாக எடுததுக் ்காள்ளபபடுவதுண்டு. 
இலங்கத ்தமிழர்களின ்்தான்ேயும் 
வரலாறும் இலக்கியஙகளில் ்பாதிநது 
கி்டக்கின்றன. ம்தவர்களின ்த்லவனான 
இநதிரன ்தனது சாபம் நீஙகி, நாகபூசணி 
அம்ேனுக்கு ஆரம்பததில் சிறிய ஆலயம் 
கடடினான எனறும், ஆதியில் அன்னக்கு நாகம் 
ஒனறு அருகா்ேயுலுள்ள புளியநதீவிலிருநது, 
நாக்தம்பிரானி்டம் பூபபறிதது வாயில் 
அ்த்னக் கவவிக் ்காண்டு, நாகபூசணிக்குச் 

சேர்பபிபப்தறகாக க்டல் வழியாக வரும் 
வழியில் கரு்டன இ்்டேறிதது நாகத்்த 
்கால்வ்தறகு முயறசித்தமபாது, அவவழிமய 
வந்த வணிகரான ோநாயக்கன பி்ண 
தீர்தது நாகத்்த வழிப்டச் ்சய்தான எனறும், 
ேகாபார்தததில் அர்ச்சுனன நாகஙக்ளக் 
்கான்ற பாவஙகள் தீர நாகததீவு (நயி்னததீவு) 
வநது நாககனனி்ய ேணநது பபபரவன 
என்ற ேக்னப ்பற்றதும் அந்த ேகனின 
்பயரிமலமய இனறும் அம்ேனின ஆலயத 
தி்டலுக்கு “பபபரவன தி்டல்” என்ற ்பயர் 
விளஙகுவ்தாகவும் கர்ண பரம்ப்ரச் ்சயதிகள் 
இயம்புகின்றன.

இலங்க நயினா தீவு நாகபூசணி அம்ேன 
ஆலயததில் நாயனோர்களின உருவச் சி்லகள் 
உள் பிரகாரததில் அ்ேக்கபபடடுள்ளன. 
அம்ேன ஆலயததின வரு்டாநதிர ேமகாறசவ 
விழா இஙகு 15 நாடகளுக்கும் மேலாக ்வகு 
சி்றபபாகக் ்காண்்டா்டபபடுகின்றது. இ்தனில் 
சிததி்ரத ம்தர் திருவிழா (ரம்தாறசவம்), கு்்டத 
திருவிழா, வாயு படசணி சபபரம், கயி்லக் 
காடசி, கரு்ட பூ்ச, கஙகா ்தரணி தீர்த்தக் 
மகணியில் தீர்த்தோ்டல் ஆகிய ்வபவஙகள் 
ேமகாறச விழாவில் அ்டஙகும்.

அதது்டன நயி்ன நாகபூசணி ஆலயததில் 
நவராததிரி, மக்தார ்கௌரி விர்தம், வரலடசுமி 
விர்தம், ஆடிபபூரம், கந்த சஷ்டி, பிள்ளயார் 
்பருஙக்்த, திரு்வம்பா்வ ஆகிய்வகளும் 
மிகச் சி்றபபாகக் ்காண்்டா 
்டபபடுகின்றன.

அபி்தா 
ைணதா்ளன
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இந்்தொ்னசியொவின் ்யொகனகைொர்த்தொ 
வில் புரு்வொமொர்த்தொனி என்னும 

கிரொமத்துககு அருகில் ெொமபிெரி என் 
னும மிகைச சிறிய ஊரில் அ்மந்துள 
்ளது. ெொமபிெரி இந்து ஆலயம. 
்யொகயகைொர்த்தொவிற்கு கிழக்கை 8 
கி.மீற்்றர் டதொ்லவில் அடிெசி்ப்�ொ 

ெ ர் வ ் த ெ விமொன 

நி்லயத்திற்கு அருகில் ்்ழ்ம வொயந்த 
இந்த ஆலயம அ்மந்திருககின்்றது. இந்த 
ஆலயத்திற்கு அருகில் ஒரு கைொலத்தில் 
டமரொ்பபி ம்லயில் ஏற்்ட� எரிம்ல 
டவடி்பபு மற்றும அது ெொர்ந்த ெொம்லின் 
கைொரணமொகை இந்த ஆலயம பூமியின் 
மட�த்திலிருந்து ஐந்து மீற்்றர் ஆழத்தில் 
பு்தயுண்�து. தற்்்ொது ஆலயத்தின் 
முககியமொன ்குதிகைள ்தொண்டி டவளிக 
டகைொணர்ப்டடுள்ளன. 

சாம்பிசரி விவசாயப பகுதியில் வந்த காரிமயா 
வினானகன எனனும் விவசாயி ைு்ல 1966-
ஆம் ஆண்டு ்தனது நிலததில் ஏர் ்காண்டு உழு்த 
்பாழுது ஒரு கல் கூம்பில் ஏரானது முடடுவ்்தக் 
கண்்டார். ஏ்ர நிறுததி விடடு அஙகு சறறு 
ம்தாண்டிய மபாது கறகுவியல்கள் காணபபட்டன. 
பூமிக்கடியில் ஏம்தா ஒரு கடடி்டம் பு்்தயுண்டு 
கி்டபப்்த உணர்நது ்காண்்ட விவசாயி காரிமயா 
வினானகன, இந்த ்தகவ்ல உ்டனடியாக அரசாங 
கததிறகு ்்தரிவித்தார்.

பிராம்பனன ்்தால்்பாருள் ஆராயச்சி 
அலுவலகததிலிருநது வந்த அதிகாரிகள் இந்த 
இ்டததில் ஒரு புரா்தனோன ஆலயம் பு்்தநது 
கி்டபப்்த கண்டு பிடித்தார்கள். உ்டமன அந்த 
இ்டத்்த பாதுகாக்கபபட்ட ்்தால் ்பாருள் 
ஆயவிறகான இ்டோக அறிவித்தார்கள். ்்தால் 

்பாருள் ஆராயச்சி து்்றயின மூலோக மேற 

சவளிேோட்டு ்்கோயில்



்காள்ளபபட்ட ம்தாண்டு்தலும் ேறுசீர்ேபபும் 
ோர்ச் 1987-ஆம் ஆண்டு ்சயது முடிக்கபபட்டது. 

1980 ஆே ஆண்டுகளுக்கு பினபாக இநம்தா 
மனசியாவின மயாக்னகார்த்தா பகுதியில் 
மேற்காள்ளபபட்ட மிக சுவராசியோன அகழ் 
வாராயச்சி இதுமவ எனறும் சாம்பிசரி ஆலயத்்த 
கண்டுபிடித்த பினபு இ்்தப மபான்ற ப்ழ்ே 
வாயந்த இனனும் பல புரா்தன ஆலயஙகள் இந்த 
பகுதியில் பு்்தயுண்டு கி்டக்கலாம் என ஆராயச்சி 
யாளர்கள் கருதுகின்றார்கள்.

இந்த ஆலயததின கடடி்ட அ்ேபபுக்களும் 
சிறபஙகளின ் சழு்ேகளும் இநம்தாமனசியாவின 
பிராம்பனன பகுதியில் உள்ள ேற்்றாரு இநது 
ஆலயத்்த ஒதது இருக்கின்றது. இவவாலயததில் 
்்தயவச் சி்லகள், சுவர்களில் காணபபடுகின்ற 
பு்்டபபுச் சிறபஙகள் அ்ேயப ் பறறுள்ள லிஙகங 
கள் ஆகிய்வ சாம்பிசரி ஆலயம் ஒரு ் சவ இநது 
ஆலயம் எனப்தறகு ஆ்தாரோக உள்ளன.

மேலும் ப்ழ்ே வாயந்த இந்த ஆலயம் 
ஒனப்தாம்  நூற்றாண்டின மு்தல் அல்லது இரண்்டாவது 
பத்தாண்டுகளில் எழுபபபபடடிருக்கலாம் என 
ஆராயச்சியாளர்கள் கருதது ்்தரிவிக்கின்றார்கள். 
இ்தறகு சானறு அளிபப்்தப மபால் ஒனப்தாம் 
நூற்றாண்டில் நிறுவபபட்ட, ்பான ்தக்டால் இந்த 
பகுதியில் ைாவா லிப எழுததுக்களால் எழுதி 
்வக்கபபடடுள்ள ஒரு ்சயதி ்தகடடின மூலோக 
அறிவது எனன்வன்றால் சாம்பிசரி ஆலயத்்த 
ே்தாரம் வம்சததினர் 8-ம் நூற்றாண்டின பிறபகுதியில் 
கடடியிருபபபார்கள் எனறு யூகிக்கபபடடிருக்கி்றது. 

ஆலயததின கிழக்குப பு்றோக அ்ேநதுள்ள 
படிகளின மூலோக பக்்தர்கள் கீழ்றஙகி ்சனறு 

ஆலயக் கர்பப கிரகததில் வழிப்ட மவண்டும். இந்த 
படிக்கடடுகள் பூமியின ேட்டததிலிருநது 6.5 மீற்றர் 
கீழி்றஙகி உள்ளன. இந்த ஆலயததின ்பரும் 
பகுதிகள் இனனும் ்வளிக்்காணரபப்ட உள்ளன. 
சாம்பிசரி ஆலய வளாகம் ஒரு முக்மகாண வடிவ 
்வள்்ள கல்லால் 50 x 48 மீற்றர் எனனும் அள 
வில் அ்ேநதுள்ளது. 

இந்தத ்்தான்ேமிகு மகாயில் சுவர்கள் 
முழுவதிலும் இநதுக் க்டவுளர்களின உருவஙகள் 
பு்்டபபு சிறபஙகளாக ்சதுக்கபபடடுள்ளன. 
வ்டக்கு பு்றததில் துர்க்்க சி்லயும், கிழக்கு பு்றத 
தில் கமணசர் சி்லயும் ேறறும் ்்தறகு பு்றததில் 
அகஸதியர் சி்லயும் காணபபடுகின்றன. ஒனப்தடி 
உயரமுள்ள சாம்பசரி ஆலயம், ஆ்றடி உயரமுள்ள 
அடித்தளததில் மேல் நினறு ்காண்டிருக்கின்றது. 

ஆலயததிறகு எட்டடிக்கான அஸதிவாரம் 
ேண்ணுக்கு அடியில் ம்தாண்்டபபடடுள்ளது. இந்த 
ஆலயததின கடடி்ட க்லயின பாணியானது 
சாளுக்கியர் காலத்்த ்தழுவுவ்தாக உள்ளது. 
ஆலயததின கருவ்்றயில் உயர்ந்த சிவலிஙகம் 
நிர்ோணிக்கபபடடுள்ளது. பரிவார ்்தயவஙகளின 
சனனதிகளில் சி்லகள் ஏதும் காணபப்டவில்்ல. 

விவசாயப பணியினமபாது, விவசாயி 
ஒருவரால் ேண்ணுக்கடியில் இருநது ம்தாண்டி 
எடுக்கபபட்ட ப்ழ்ேயான இநது ஆலயம் இது 
எனப்தால் இ்த்ன காணவரும் பக்்தர்கள் ேறறும் 
சுறறுலா பயணிகளின எண்ணிக்்க எபமபாதும் 
அதிகோகமவ இருநது வருகின்றது. இ்தன கார 
ணோக இது ஒரு பாரம்பரியப ்பாக்கிஷோகமவ 
கரு்தபபடுகின்றது.

- கஜயதா நதாவகநதிரன
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இம்ோ்தம் 
உஙகளின ராசி 

யில் சூரியன அேர்வ்தால் உங 
களின  பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானம் வலுப 

்பறுகி்றது. நி்னத்த காரியம் ் ககூடும் 
குறிபபிட்ட லடசியத்்த மநாக்கி பயணம் 

்சயவீர்கள். எ்தறகு அஞசாேல் ் வளிபப்்ட 
யான உஙகளின ்சயல்களில் ்வறறியும், ்பரு 

்ே்யயும் ்பறறுத ்தரும். மசா்த்ன காலஙகளில் 
நீஙகள் எ்்த ் சயல்பா்டாேல் விடடு ் வததீர்கமளா 
அந்த காரியம் ் ையோகும். ் ்தாழில் நல்ல முனமனற 
்றம் உண்்டாகும். பலரின வாழ்க்்கக்கு ஒளி ்ப்ற 
்சயயும் காரியம் நறபலனக்ள ்தரும். ் ்தாழிலாளர் 
களுக்கு எதிர்பாரா்த மேன்ேயும், சிலருக்கு ப்தவி 
உயர்வு ் பறும் வாயப்பயும் ் பறுவீர்கள். ் பாரு 
ளா்தாரததில் சிரேமினறி நி்்றவான வளர்ச்சி்ய 
்பறுவீர்கள்.

ெநதிரதாஷடை நதாட்கள:

26.01.2022 பு்தன கிழ்ே இரவு 12.19 மு்தல் 
28.01.2022 ்வள்ளிக்கிழ்ே இரவு 02.42 ேணி 
வ்ர.

நட்ெததிர �்லனகள:

அசுபதி 1, 2, 3, 4 ஆம் பாதங்கள்:

அதிகபபடியான உ்ழபபு உஙகளின வளர்ச் 
சிக்கு வழி கி்்டக்க ்சயயும். ம்த்வக்ள 
உணர்நது ்சயல்படுவீர்கள். உ்தவிகளுக்கு நல்ல 
நண்பர் அ்ேவதும், ஒதது்ழபபும் கி்்டக்கும்.

பரணி 
1, 2, 3, 4 ஆம் 

பாதங்கள்:

வாழ்க்்கக்கு ம்த்வயான வசதி 
க்ள உருவாக்கிக் ்காள்வீர்கள். சரியான பா்்த 
்யத ்்தரிவு ்சயது பயணம் ்சயவீர்கள். க்ல 
து்்றயினருக்கு புதிய ஒபபந்தமும், வருோனமும் 
கி்்டக்கும்.

்கார்த்திக்க 1ம் பாதம்:

புனி்த யாததி்ர ் சல்வதும், க்டவுள் நம்பிக்்க 
யில் பல நறகாரியஙக்ளயும் ்சயவீர்கள். 
அதிகாரததில் இருபபவர்களுக்கு ப்தவி உயர்வும், 
பாராடடு்தல்களும் கி்்டக்கும்.

அதிர்ஷட நி்றஙகள:

ஓரஞ்சு, மஞ்சுள், சிவப்பு.

அதிர்ஷட திழெகள:

கிழக்கு, ததற்கு, ததன் கிழக்கு.

அதிர்ஷட கிைழைகள:

தெவவாய், வியாழன், ஞாயிறு.

இம்ைதா்ம் நீஙகள வழி�டவவண்டிய 
க்ய்வஙகள:

ஞாயிற்றுக்கிழகம ப்கல் 12 -= 01 மணிக்குள் 
விநாய்கருக்கு ததங்காய் எணதணெய் தீபமும், 

்கதம்ப மாகை அணிவித்து உங்களின் 
தவணடுதகை தொல்ை உங்களின் அகைத்து 

்காரியமும் தெயமாகும்.

ஜனவரி மொத 
ரொசி ்லன்கைள

01.01.2022 முதல் 31.01.2022 வ்ர

வலிடமயும், வைடமயும் 
ச்கோணடு விைஙகும்

சை� ரோசி 
வோ�ேர்ேசே!



ருத�ம் என்ோ்ல பயங 
்க�ம், சக்தி ச்கோண 

ைது, பி�ம்மோணைமோனது 
என சபோருள்படுகின்து. 
சிவசபருமோன ஏ்தோவது 
ஒரு ்ேோக்்கத்்தோடும் 
ஆக்்�ோஷத்்தோடும் சசய்கின் ்தோணைவம் “ருத� 
்தோணைவம்” என அடைக்்கப்படுகின்து. ருத�ம் என்ோ்ல 
பலம் சபோருநதியது வீரியம் மிக்்கது எனறும் ேோம் 
சபோருள் ச்கோள்ைலோம்.

எம்மு்்டய வீடுகளில் நாம் பலவி்தோன 
உமலாக ேறறும் இ்தர தீபஙக்ள நம்மு்்டய 
விருபப்ததிறமகறபவும், ம்த்வக்ள 
உதம்தசிததும் ஏறறுகினம்றாம். அதில் ”ருதர 
தீபம்” எனபது மிகவும் சக்தி வாயந்த, 
எல்லா வி்தோன தீய சக்திக்ளயும் அகறறி 
மநர்ே்்ற சக்தி்ய அதிக அளவில் ஏறபடுத 
்தக் கூடிய அறபு்தோன விளக்காகும். இந்த 
விளக்்க வாரம் ஒரு மு்்ற சனி அல்லது 
ஞாயிறறுக்கிழ்ேகளில் ஏற்றலாம், அதிலும் 
சூரியனுக்குரிய ஞாயிறறுக்கிழ்ே மிகவும் 
விமஷ்டோன்தாகும். ேண் விளக்கில் 
நல்்லண்்ணய ஊறறித்தான ருதர விளக்்க 
எரிய வி்டமவண்டும். நல்்லண்்ணய 
ஊறறிய பின, விளக்கின நடுவில் ஐநது 
முகம் ்காண்்ட ருதராடச ேணி்ய மபாடடு 
்வக்க மவண்டும். இவவாறு ்சயவ்தால் 
ருதர தீபததின சக்தி கூட்டபபடுகின்றது. 
வீடடின எதிர்ே்்ற சக்திகள் அ்னததும் 
்வளிமயற்றபபடடு, நல்ல தூய்ேயான சக்தி 
விடு முழுவதும் நி்்றநது விடுகின்றது.

“ருதர தீபத்்த” வீடடிமலா, வியாபாரத 
்தலததிமலா ஏறறும்மபாது ்்தயவ சக்தி 
குடி்காள்ளும் எனபது நம்பிக்்க. ருதர தீபததின நடுவில் ஐநது முக ருதராடச ேணி்ய இடடு 
்வபப்தால், ேனி்தர்களின ஐம்புலன கடடுபபடுத்தபபடடு நல்வழி கி்்டக்கப ்பறுகின்றது, விளக்கு 
ஏறறுபவர்களுக்கு சா்தகோன பலனகள் கி்்டக்கப ்பறுகின்றன. இந்த தீபம் எரியும் ்பாழுது, 
வீடடின மூ்ல முடுக்கில் இருக்கும் தீய சக்திகள் எல்லாம் ்வளிமயற்றபபடடு விடுகின்றன.

வீடடில் ருதர விளக்கு ஏறறுபபடடு எரிநது ்காண்டிருக்கும்மபாது, ஏவல், பில்லி, சூனயம் 
மு்தலியவற்றால் பாதிக்கபபட்டவர்க்ள விளக்்கச் சுறறி உடகார ்வத்தால் நல்ல பலன 
கி்்டக்கும். ருதர தீபத்்த பூ்ை அ்்றயிமலா அல்லது வீடடின கூ்டததிமலா ்வதது ஏற்றலாம். 
விளக்கு எரியும் திரி கருகாேல் பார்ததுக் ்காள்ளமவண்டும். ஒவ்வாரு ஞாயிறறுகிகிழ்ேயும் 
ருதர தீபத்்த ஏறறி ஒரு பதது நிமி்டஙகள் ்்தா்டர்நது எரிய விட்டாமல மபாதும், எண்்ண்ய 
ம்த்வபபடும்மபாது ோறறி புதிய நல்்லண்்ணய ஊறறிக் ்காள்ளலாம். ருதராடச ேணி ்வப 
பத்தால் ்வடிதது விட்டால், புதிய ருதராடச ேணி்யப மபாடடுக் ்காள்ளலாம். விளக்்க 
அ்னக்கும்மபாது கண்டிபபாக வாயால் ஊதி அ்ணக்கக்கூ்டாது, மவறு மபபபர் அல்லது விசிறி 
்காண்டு ே்லமயறறிக் ்காள்ளலாம். எனமவ, வீடடிலும், வியாபாரத ்தலததிலும் ருதர தீபம் ஏறறி 
அ்தன அதீ்த பல்னப ்பறறிடுஙகள்!

ட�ொக�ர். மொயன் டெந்தில்குமொர்
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இயற்்கை்ய, உழவர்கை்்ள 
மற்றும ஒளிககை�வு்ளொன 

சூரிய ்கைவொ்ன ்்ொற்றிடும ட்ொஙகைல் 
திருநொ்்ள, உலடகைஙகிலும இருககின்்ற 
மககைள அ்னவரும ெமய ்வறு்ொடுகை்்ளத் 
து்றந்து எந்தவித ்வற்று்ம உணர்வுகைளும 
இன்றி மகிழசசியு�ன் கைொலம கைொலமொகை 
டகைொண்�ொடுகி்றொர்கைள. ்வத கைொலம டதொடடு 
டதொ�ர்ந்து டெயய்ப்டடு வரும ஒரு 

புனிதமொன டதொழில் உழவுத் டதொழில். 
யொருககும அஞெொமல் 
ஒருவருககும த்ல 
வணஙகைொமல் அன்்ன பூமி 
்யயும தமது டெொந்த உ�ல் 
உ்ழ்ப்்யும மடடு்ம நமபிச 
டெயய்ப்டும டதொழிலும இது 
ஒன்்்றதொன்.

அ்்ட ே்ழ்யனறும் கடும் 
்வயி்லனறும் பாராது ஓயவு 

கள் ம்த்வ்யனறும் நி்ன 
யாது, உலகத்தார் 

பசிபபிணி மபாக்க 
ஓயாது வயலில் 

உ ் ழ த து க் 

்காண்டிருக்கும் 
உழவருக்கு ேன்தார நனறி ்்தரிவிக்கும் 
திருநாமள ்பாஙகல் திருநாள். இததிருநாளில் 
உழவருக்கு நனறி ்சால்லிப மபாறறு்தல் சாலச் 
சி்றந்தது. அம்தமபால் உழவருக்கும் பததிகளில் 
வளர்கின்ற பயிர்களுக்கும் ஒளி எனும் உயிர் 
்காடுதது உயவிக்கின்ற சூரிய பகவானுக்கும் 
இந்தப ்பாஙகல் திருநாளில் ேக்கள் நனறி்யத 
்்தரிவிதது வணஙகுகின்றார்கள். உயிர்கள் வாழவும் 
பயிர்கள் ்சழிக்கவும் சூரியனின ஒளி்வள்ளம் 
ஒரு கு்்றயில்லாச் ்சல்வம். ஆகமவ்தான 
்பாஙகல் திருநா்ள சூரியப ்பாஙகல் எனவும் 
அ்ழக்கின்றார்கள்.

கடும் குளிர்காலோன ோர்கழி ோ்தத்்தயடுதது, 
‘்்த பி்றந்தால் வழிபி்றக்கும். ்தஙகச்சம்பா 
்நல் வி்ளயும்’ எனறு கூறி ்சயயபப்ட 
இருக்கும் அறுவ்்ட்ய, ்ப்றபமபாகும் 
உ்ழபபின ஊதியத்்த எண்ணி விவசாயிகள் 
ஆனந்தபபடுவார்கள். ்பாஙகல் நனனாளாம் ்்த 
ோ்தப பி்றபபனறு சூரியன ்தனுர் ராசியிலிருநது 
ேகர ராசிக்குள் பிரமவசிக்கின்றார். ேகரததில் 
சூரியன பிரமவசோகும் நாமள ்்த ோ்தப பி்றப 
பாகின்றது. எனமவ ்தான இந்த நா்ள ேகர 
சஙகராநதி எனறும் அ்ழக்கின்றார்கள். மேலும் 
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இநநாமள சூரியன வ்டக்கு மநாக்கிச் சஞசரிக்கத 
துவஙகுகின்ற நாளும் ஆகும்.

உயிர்கள் உணவினறி வாழ்்தல் இயலாது 
எனப்தால் ்தான ‘உண்டி ்காடுதம்தார் உயிர் 
்காடுதம்தாமர’ எனச் ்சபபுகின்றது பு்றநானூறு. 
வள்ளுவப ்பருந்த்கயார் நேது கு்றள் 
வழியாக ”உழுவார் உலகத்தார்க்கு ஆணிஅஃ 
்தாற்றாது எழுவா்ர எல்லாம் ்பாறுதது,” எனறு 
்்தரிவிக்கின்றார்.

உழவும், உழவரும் இதது்ண சி்றபபுக்க்ளப 
்பறறிருபப்தாமல்தான. உல்கஙகிலும் ேக்க 
ளுக்கு மச்வகள் ்சயகின்ற அரசுகளும், 
உண்டி ்காடுக்கும் உழவர்களுக்கு அளபபரிய 
ஊக்கஙக்ள அளிதது வருகின்றன. சஙககாலம் 
மு்தற்காண்ம்ட ்பாஙகல் விழா சி்றபபாகக் 
்காண்்டா்டபபடடு வருகி்றது. உலகில் உழவுத 
்்தாழில் சி்றபபுறறு இருக்கும் காலம் வ்ர 
இவவிழா சிறபபாகமவ ்காண்்டா்டபபடும்.

்பாதுவாக ்பாஙகல் விழா நானகு நாள் 
விழாவாகமவ இன்றளவும் விேரி்சயாகக் 
்காண்்டா்டபபடுகின்றது. மு்தல் நாள் அ்தா 
வது ்பாஙகலுக்கு முநதிய நாள் மபாகிப 
பண்டி்கயாகவும், அடுத்த நாள் ்பாஙகல் 
திருநாளாகவும், மூன்றாவது நாள் ோடடுப 
்பாஙகலாகவும், க்்டசியாக நானகாவது நாள் 
காணும் ்பாகஙகலாகவும் ஆண்்டாண்டு காலோக 
அனுசரிக்கபபடுகி்றது.

எஙகும் ேஙகளம் ்பாஙகுகின்ற ்பாஙகல் 
திருநாளனறு கதிரவன ்தனது ஒளிமிகுந்த 
முகத்்த உலகுக்குக் காடடும் முனனமர 
எழுநது நீராடிப புத்தா்்டயணிநது 
வீடடு முற்றததில் 
ச ா ண மி ட டு 
் ே ழு கி . 
ம க ா ல ங க ள் 
இடடு, ேண் 

அடுப்ப 
ஸ ்த ா பி ்த ம் 

்சயவார்கள். வாசல்களில் ோவி 
்லத ம்தாரணஙக்ளக் கடடுவ்தன மூலம் வீடுகள் 
யாவும் விழாக்மகாலம் பூண்டு விடும். இஞசி 
ேறறும் ேஞசள் ்காடியில் ேண் பா்ன்யச் சுறறி 
கடடுவார்கள். பினபு நல்ல மநரம் பார்தது சூரியக் 
க்டவு்ளயும், இ்தர ்்தயவஙக்ளயும் ேனதிமல 
நி்னநது அடுபபில் தீ மூடடுவார்கள். பினனர் 
பா்ன்ய அடுபபில் ்வதது பா்லயும் ஊ்ற 
்வத்த அரிசித ்தண்ணீ்ரயும் ஊறறுவார்கள். அது 
்பாஙகி வழியும் மநரம் “்பாஙகமலா ்பாஙகல்” 
எனறு குல்வயிடு்தல் அந்த அதிகா்ல மநரததில் 
எங்கஙகும் ேஙகலகரோக ஒலிக்கும்.

்பாஙகல் ் பாஙகி முடித்த பின சூரியக் கதிர்கள் 
படுகின்ற இ்டததில் சூரியனுக்குப ப்்டபப்தாகப 
்பாருள் ்காண்டு ்த்லவா்ழ இ்ல மபாடடு 
்பாஙக்லயும் இ்தர உணவுப பண்்டஙக்ளயும் 
காயகறிக்ளயும் பக்திமயாடு ப்்டயல் ்சயது 
சூரிய உ்தய மநரததில் தூப தீப ஆரா்த்னக்ளச் 
்சயது வணஙகுவார்கள். பினபு அண்்்ட அயலில் 
வாழ்மவாரு்டன அனபு பாராடடும் வி்தோக 
்பாஙக்லப பகிர்நது உண்பார்கள்.

இனிய ்பாஙகல் திருநாள் நாடு ேகிழ்கின்ற 
நனனாள். நாடடு ேக்கள் ேறுேலர்ச்சி அ்்டகின்ற 
ேஙகல நாள். சூரியனின தி்சோற்றம் ேக்களின 
வாழ்க்்கயிலும் புதுோற்றத்்த ஏறபடுததும் 
எனகின்ற தூய நம்பிக்்கமயாடு உலகின இநதுக் 
கள் அ்னவமராடும் நாமும் ்பாஙகுகின்ற உள் 
ளதம்தாடும் பூரிபமபாடும் இனிய ்பாஙகல் 
திருநா்ள இனிம்த ்காண்்டாடி ேகிழ்மவாம்! -       
   அபி்தா ைணதா்ளன



திகைதி

20.01.2022
23.01.2022
27.01.2022

திகைதி 
 

01.01.2022
04.01.2022
11.01.2022
18.01.2022
21.01.2022
26.01.2022
27.01.2022
29.01.2022

திகைதி 
 
 

20.01.2022
23.01.2022
27.01.2022

திகைதி 
 

04.01.2022
07.01.2022
08.01.2022
09.01.2022
12.01.2022
15.01.2022
16.01.2022
17.01.2022
20.01.2022
21.01.2022
24.01.2022
27.01.2022
30.01.2022

கிழ்ம

வியதாைன
ஞதாயிறு

வியதாைன

கிழ்ம 
 

ெனி
கெவவதாய்
கெவவதாய்
கெவவதாய
கவளளி

பு்ன
வியதாைன

ெனி

கிழ்ம 
 
 

வியதாைன
ஞதாயிறு

வியதாைன

கிழ்ம 
 

கெவவதாய்
கவளளி

ெனி
ஞதாயிறு
பு்ன
ெனி

ஞதாயிறு
திஙகள

வியதாைன
கவளளி
திஙகள

வியதாைன
ஞதாயிறு

லகனம 
 

மீனம்
ைகரம்
ைகரம்
கும்�ம்
மீனம்
மீனம்
மீனம்
மீனம்
மீனம்
மீனம்

கும்�ம்
மீனம்
மீனம்

திதி

திருதிழய
�ஞெமி

்ெம்

்நரம - மதியம
 

12.00 - 01.00
12.00 - 01.00
12.00 - 02.00
12.00 - 01.00
01.00 - 02.00
02.00 - 03.00
12.00 - 01.30
12.00 - 01.00

்நரம - இரவு

08.00 -- 09.00
08.30 -- 09.30
08.00 -- 09.00

பி்்ற

 
வ்ய்
வ்ய் 
வ்ய்

்நரம - கைொ்ல / ்கைல்
 

11.30 -- 12.30
08.30 -- 09.00
07.30 -- 08.30
09.30 -- 10.30
11.00 -- 12.00
11.00 -- 11.45
10.30 -- 11.30
10.15 -- 10.30
10.30 -- 11.30
10.00 -- 10.30
09.15 -- 09.30
10.00 -- 11.00
09.30 -- 10.30

நடெத்திரம

ைகம்
உததிரம்
அனுெம்

்யொகைம

அமிர்்
அமிர்்
சித்

லகனம

மீனம்
ைகரம்
மீனம்

பி்்ற

வ்ய்
வ்ய்
வ்ய்

்நரம - கைொ்ல

10.30 - 11.00
07.00 - 08.00
10.00 - 11.00

திருமணம், சீமந்தம், கிரக ஆரம்்பம், வாசல் கடல் வவகக, த்தாழில் 
துவஙக, கடன் அவடகக, புதுவாகனம் வாஙக.

கை�ன் தீர்ககை

ெொந்தி முகூர்த்தம

ெத்திர சிகிச்ெ டெயது குழந்்த எடுககை

கைணித்தவர்: அருளவொககு (சித்தர்) ்ெொதி�ர் 

வொடி்ப்டடி R.ஆனந்தன் 0091-9789341554

வொஸது நொள: 25.01.2022, டெவவொய ்கைல் 10.50 முதல் 11.30 வ்ர.
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இம் 
ே ா ்த ம் 

உ ங க ளின 
ராசிக்கு களத 

திர காரகன பார்்வ ்பறுவதும், 
அட்டே ஸ்தானததில் சூரியன 

அேர்வதும், பாக்கிய ஸ்தானததில் 
பாக்கியாதிபதியு்டன பு்தன, சுக்கிரன 

இ்ணவு ்பறுவதும் உஙகளின வாழ்க்்க 
யில் சில ோற்றஙக்ள உருவாக்கி வளம் ்ப்ற 

்சயயும். ் ்தாழில் ஸ்தானததில் குரு அேர்வது நல்ல 
்தல்ல என்றாலும், குரு பார்்வ ்பறும் இ்டோன 
்தன ஸ்தானமும், சுகஸ்தானமும் உஙகளும் நல்ல 
முனமனற்றததிறகு வழி கி்்டக்கும். புதிய வாகனம் 
வாஙகு்தல், ப்ழய வாகனத்்த புதுபபிததுக் 
்காள்்தல். வீடடு கடடும் முயறசிக்ள எடுத்தல் 
எல்லாம் சி்றபபாக அ்ேயும். ் ்தாழிலில் ேந்தோன 
நி்ல இருந்தாலும் கூ்ட உஙகளின மயாகாதிபதி 
பார்்வ லாபஸ்தானத்்த  பார்பபது உஙகளுக்கு 
வளம் ்ப்றச் ்சயயும். ்்தாழிலாளர்களின 
மேன்ே எதிர்பார்பபுக்கள் வளோக அ்ேயும். 
கு்்றந்த மு்தலீடுகளில்கூ்ட நல்ல லாபம் ஈடடும் 
வாயபபுகள் அ்ேயும். அரசியல்வாதிகளுக்கு 
புதிய ்பாறுபபுகள் ஏறகும். நி்ல உண்்டாகும்.

  ெநதிரதாஷடை நதாட்கள:

01.01.2022 சனி ோ்ல 06.31 மு்தல் 03.01.2022 
திஙகள் இரவு 09.01 ேணி வ்ரயும். 28.01.2022 
்வள்ளி இரவு 02.43 மு்தல் 31.01.2022 திஙகள் 
அதிகா்ல 05.11 ேணி வ்ரயும்.

நட்ெததிர �்லனகள:

்கார்த்திக்க 
2, 3, 4 ஆம் பாதங்கள்: 
கல்வியில் சி்றநது விளஙகுவீர் 
கள். சேயததிறகு ்தகுந்தபடி உஙகளின சூழ்நி்ல 
க்ள ோறறி அ்ேதது ்காள்வீர்கள். அரசியல் 
வாதிகளுக்கு முனமனற்றம் உண்டு.

தராகிணி 1, 2, 3, 4 ஆம் பாதங்கள்: திருேண 
வரன ் பண்களுக்கு அ்ேய ் பறுவீர்கள். குழந்்த 
இல்லா்தவருக்கு கரு உண்்டாகும். மி்தோன 
்சயல்க்ள ்சயது ்பரிய பாராடடு்தல்க்ள 
்பறுவீர்கள். பணபலம் நன்றாக இருக்கும்.

மிரு்கசீரிடம் 1, 2 ஆம் பாதங்கள்: க்லது்்ற 
யினருக்கு நல்ல வரமவறபு இருக்கும். புதிய 
்்தாழில் வாயபபு அ்ேயும். சுறுசுறுபபாக ்சயல் 
படடு அ்னதது காரியஙகளிலும் ் வறறி ் பறுவீர்.

அதிர்ஷட நி்றஙகள: பழுத்த தவணகம, 
நீைம், ஓரஞ்சு.

அதிர்ஷட திழெகள: ததற்கு, 
ததன்கிழக்கு, தமற்கு.

அதிர்ஷட கிைழைகள: தவள்ளி, ெனி, 
ஞாயிறு.

இம்ைதா்ம் நீஙகள வழி�டவவண்டிய 
க்ய்வஙகள: வியாழக்கிழகம நவகிர்க 
குருவுக்கு 3 தநய் தீபமிட்டு மஞ்ெள் நிற பூ 
கவத்து த்காணகட ்கடகை கநதவத்தியம் 

கவத்து தவணடிக் த்காள்்ள ததாழிலில் 
இகடயூறு்கள் நீஙகி சுபிட்ெம் தபறுவீர்்கள்.

ஜனவரி மொத 
ரொசி ்லன்கைள

01.01.2022 முதல் 31.01.2022 வ்ர

்கனடவ ேனவோக்்க 
சசயல்பை துடிக்கும்

ரி�்ப ரோசி 
வோ�ேர்ேசே!
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து்றவு வொழவின் இலககைணமொய வொழந்து நொடடிற்கு்ப 
ட்ரு்ம ்ெர்த்தவர் கைொஞசி மகைொ்ப ட்ரியவர். ெத்தியத் 

தின் பி்ற்பபி�மொயும, உண்்மயின் உ்்றவி�மொயும வொழந்த 
மகைொ்ப ட்ரியவர், தம்ம தரிசிககை வந்த ்கதர்கைளி�ம அன்்் 
யும, கைனி்வயும ட்ொழிவ்தொடு, அவர்கைளுககுத் ்த்வயொன 
கைருத்துககை்்ளயும, அறிவு்ரகை்்ளயும எ்ப்்ொதும வழஙகி 
வந்துள்ளொர்.

ேகாப ்பரியவர், 1965-ம் ஆண்டில் ்சன்னக்குப பா்தயாததி்ர 
மேற்காண்்டார். வழியில் சுஙகுவார்சததிரததில் ஒயவிறகாகத ்தஙகி 
னார். அபமபாது ்சன்னயிலிருநது பக்்தர்கள் பலரும் காஞசிப ்பரி 
யவ்ரக் காண வநதிருந்தனர்.

அவர்களில் ஒருவர் ேகாப ்பரியவரி்டம் ஆனமீகக் மகள்வி 
ஒனறி்ன எழுபபினார். “்ராம்ப நாளாகமவ எனக்கு ஒரு சநம்தகம். 
நான வ்டக்மக மசாம்நாத, ஓம்காமரஸவர், ேகா காமளஸவர்னனு 
மைாதிர்லிஙக ்தரிசனததிறகுப மபாயிருக்கிம்றன. அங்கல்லாம் 
மைாதிர்லிஙகம் என்றால் எனன எனறு மகட்டால் “அபமன ஆப 
ஹுவா” எனறு ்சால்வார்கள், அ்தாவது ்தானாகமவ உருவானது 
எனறு கூறுவார்கள்.

“சுயம்பு”னனு ்சானனா, இராமேஸவரமும் மைாதிர்லிஙகங 
களில் ஒண்ணு ்தான எனறு ்சால்லபபடுகி்றது. ஆனா, அந்த 
லிஙகம் ஸ்ரீராேராமல பிரதிஷ்்்ட ்சயயபபட்டது இல்்லயா...? 
அபபடினனா அ்்த சுயம்புனனு ்சால்லமுடியாது. அ்தனால் 
மைாதிர்லிஙகம்னா மவ்ற ஏம்தா அர்த்தம் இருக்கணுமே! எனக் 

மகட்டார். 

அ்தறகு காஞசி ஸவாமிகள், “ஜவாலாமுகி்யப பார்ததிருக்கி 
்றாயா?” எனறு மகட்டார். பக்்தரின பதில், “நான பார்த்ததில்்ல. 
ஆனால், அஙமக எபமபாதும் குண்்டததில் அக்னி எரிநது ்காண்டி 
ருக்குோம். ஆதிசஙகர பகவதபா்தர் அ்்த அம்பி்க ரூபோகமவ 
துதிததிருக்கி்றாம்,” என்றார் அவர்,

அ்தறகு ஸவாமிகள், ”சரி்தான. ஆனா அஙமக ஒரு குண்்டம் ேடடு 
மில்்ல... பல அக்னி குண்்டஙகள் எரிநது ்காண்டிருக்கும், அது கந்தக 
பூமியான்தால் அவவாறு அ்ேநதிருக்கி்றது.

மீண்டும் ஸவாமிகமள ்்தா்டர்ந்தார்.

“வ்டலூரில் எபபடி பூ்ை ந்டக்கி்றது பார்ததிருக்கி்றாயா? எனறு 
மகடடு விடடு, அருகிலிருந்த அனபர் கண்ணன எனபவரி்டம் 

அ்்தப பறறிச் ்சால்லச் ்சானனார்.

“வ்டலூரில் 

14
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ஒரு விளக்்க ஏறறி 
்வதது, அ்தறகுப பினனால் 
ஒரு கண்ணாடி்ய ்வதது, அந ்த 
விளக்குக்கும் அ்தன பிரதிபிம்பததிறகும் பூ்ை 
்சயகி்றார்கள்,” என்றார் கண்ணன.

உ்டமன அந்த மகள்வி மகட்ட அனபரி்டம் 
்சானனார் ேகாப ்பரியவர் - “அரச ேரத்்தப 
பறறி ஒரு ஸமலாகம் உண்ம்ட ்்தரியுோ?” பினபு 
அவமர ்்தா்டர்ந்தார்,

”மூ்லவ்தா ப்ரம்ை ரூ�தாய ைதயவ்தா 
விஷணு ரூபிவண! அகரவ்தா சிவரூ�தாய 
வருக்ஷரதாஜதாய வ் நம்!

அ்தாவது அரசேரததின அடிபபாகம் பிரம்ே 
ரூபோகவும் நடுபபாகம் விஷ்ணு ரூபோகவும், 
மேல் பாகம் சிவ ரூபோகவும் இருக்கி்றது.

விளக்கு எரியும்மபாது பார்ததிருக்கி்றாயா? 
அந்த மைாதியில் ்்தரிய்ற ேஞசள் நி்றம் பிரம்ோ 
வின நி்றம் ... நடுவில் ்்தரியும் கறுபபு நி்றம் 
விஷ்ணுவின நி்றம் ... மேமல ஒளிர்கின்ற சிவபபு 
நி்றோனது சிவனு்்டயது. ஆகமவ மைாதி எனபது 

மும்மூர்ததி ்சாரூபம். சிவலிஙகமும் அபபடிமய, 
சா்தாரணோக எல்மலாரும் நி்னபபது மபால, அது 
சிவ ் சாரூபம் ேடடுேல்ல. லிஙகததின அடிபபாகம் 
பிரம்ே பாகம், நடுபபீ்டம் விஷ்ணு பாகம், மேமல 
லிஙகோக இருபபது சிவனு்்டய பாகம். 

அந்தக் காலததில், ரிஷிகள் அஙகஙமக 
ஜவாலாமுகி மபால, இயற்கயாய ஏறபட்ட 
மைாதி்யமயா, அல்லது வ்டலூரில் இருபபது 
மபால ்சயற்கயான தீபமைாதி்யமயா வழி 
படடிருக்கி்றார்கள். அந்த வழிபாடு ்்தா்டர்நது 
ந்்ட்ப்ற, அ்்தமய லிஙகததில் பிரதிஷ்்்ட ் சயது 
மைாதிர்லிஙகோக முனமனார்கள் ஆராதித்தார்கள். 
எனமவ, மைாதி ்தான லிஙகம்... லிஙகம் ்தான 
மைாதி என விளக்கேளிதது ஆசீர்வதித்தார் காஞசி 
ேகா ஸவாமிகள்.

- அபி்தா ைணதா்ளன

ெகுனஙகைள 
்ொர்்ப்து ெரியொ?

வரப்தபாகும் நன்கம தீகம்களின் 
அறிகுறியா்கதவ மக்்கள் ெகுைத்கதக் 

்காணகின்றைர். ஆதி ்காைம் முததை ஒரு 
அறிவியல் துகறயா்கதவ ெகுைத்கத 

சிறப்பித்திருநதைர். ெகுைங்கக்ள தீபதங்கள், 
ொநதங்கள் எை இரணடா்கப் பிரித்திருநதைர். 

தீபதங்கள் நன்கம்கக்ளயும் ொநதங்கள் 
தீகம்கக்ளயும் முன்ைறிவிக்கின்றதா்கக் 
்கருதியிருநதைர். பணகடக் ்காைங்களில் 

ெகுைங்களுக்கு மி்க முக்கியத்துவம் அளித்தத 
அரெர்்களும் வாழ்நது வநதைர்.

பயணெம் தெல்பவரின் முன்ைாலிருநது “ணெ” 
என்ற தொல் த்கட்பது நன்கமயின் அறிகுறி 

என்றும் அதத தபால் பின்ைாலிருநது த்கட்டது 
தீஙகு வரவகழக்கும் என்றும் நம்பியிருநதைர்.

தவள்க்ள நிற மைர்்கள், நிகறகுடம் தபான்றகவ 
நல்ை ெகுைங்கள் .மாமிெம், மீன், வதயாதி்கன், 
தனியா்க வருபவன், தூரத்து ஓகெ, பசு, ஆடு, 
்காக்ள்கள், குதிகர்கள், யாகை்கள், எரியும் 

தநருப்பு ,உைராத ொணெம், ்கணணொடி, ததன், 
அக்ஷகத, அழுக்கயில்ைாமல் த்காணடு 

தெல்லும் ெவம் முதலியகவ நற்ெகுைங்களின் 
பட்டியலில் தெருகின்றை.
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இம்ோ்தம் 
உ ங க ளின 

ராசிக்கு பாக்கியஸ்தானததில் 
குரு அேர்நது ராசி்ய பார்பபதும் 

கீர்ததி ஸ்தானதிபதி சூரியன ராசி்யப 
பார்பபதும் ராசியாதிபதி பு்தன ்தனஸ 

்தானத்்த பார்பபது உஙகளின ராசிக்கு 
்பாருளா்தார மேன்ே ்பறறுத ்தரும். காரியத 

்த்்டக்ள நீஙகி ்சயல்ப்ட துவஙகுவீர்கள். 
கல்வியிலும், மகள்விலும் சி்றநது விளஙகுவீர்கள். 
உஙகளின சநம்தகஙக்ள மகள்வியால் மகடடு 
்்தளிவுபபடுததிக் ்காள்வீர்கள். அட்டே சனியாக 
இருந்தாலும் சநதிரன சாரததில் இருபப்தால் ்கடு 
பலனக்ள ்தரோட்டார். சிலரின சூழ்ச்சிக்ள 
புரிநது ந்டநது ்காள்வது நல்லது. ்்தாழில் 
்சயயும் இ்டததில் சிலருக்கு ்சாதது வாஙகும் 
படி சூழ்நி்ல உருவாகும். பாசததிறகு சிலர் 
அடி்ேயாகும் நி்ல உருவாகும். ம்த்வகளுக்கு 
ஏறப ்பாருளா்தார வளம் அ்ேயும்.

ெநதிரதாஷடை நதாட்கள:

03.01.2022 திஙகள் இரவு 09.02 மு்தல் 
05.01.2022 பு்தன இரவு 12.36 ேணி வ்ரயும். 
31.01.2022 திஙகள் அதிகா்ல 05.12 மு்தல் 
02.02.2022 பு்தன கா்ல 08.37 ேணி வ்ரயும்.

நட்ெததிர �்லனகள:

மிரு்கசீரிடம் 3, 4 ஆம் பாதங்கள்:

எ்்தயும் ்தாே்தோக முடி்வடுக்காேல் 

வி்ரநது 
் ச ய ல் ப டு 

வீர்கள். சட்ட வல்லுனர்கள் 
்தஙகளின வழக்குக்கு வலி்ே 
மசர்க்கும் வ்கயில் ்சயல்படு 
வார்கள்.  சி்றந்த வளம் ்பறுவீர்கள்.

திருவாதிகர 1, 2, 3, 4 ஆம் பாதங்கள்:

மசா்த்ன க்டநது மேன்ே்ய ்பறுவீர்கள். 
சி்றந்த மவ்த விறபனர்களுக்கு ஆனமீக முன 
மனற்றம் உண்்டாகும். ்வளிநாடடு மவ்ல வி்ர 
வில் கி்்டக்கும். ்்தாழிலில் மேன்ே ்பறுவீர். 

புைர்பூெம் 1, 2, 3 ஆம் பாதங்கள்:

எந்த முடி்வயும் எடுக்க ்தயக்கம் காடடுவீர்கள். 
ேருததுவ ்சலவு சிலருக்கு உண்்டாகும். வஙகி 
பணியில் முனமனற்றம் காண்பீர்கள். புதிய திட்டம் 
்சயல்படும் முயறசிகள் நறபல்ன ்பறறு ்தரும்.

அதிர்ஷட நி்றஙகள: பசகெ, மஞ்ெள், 
சிவப்பு.

அதிர்ஷட திழெகள: தமற்கு, வடதமற்கு, 
கிழக்கு.

அதிர்ஷட கிைழைகள: புதன், வியாழன், 
ஞாயிறு.

இம்ைதா்ம் நீஙகள வழி�டவவண்டிய 
க்ய்வஙகள: ெனிக்கிழகம்களில் 

ஆஞ்ெதநயர் வழிபாடு தெய்து தவற்றிகை 
மாகை ொத்தி தீபமிட்டு தவணடிக் த்காள்்ள, 

உங்களின் வாழ்வு சுபிட்ெமாகும்.

ஜனவரி மொத 
ரொசி ்லன்கைள

01.01.2022 முதல் 31.01.2022 வ்ர
எட்தயும் திட்ைமிட்டு 

சசயல்பை ்வணடுசமன 
நிடனக்கும்

மிதுன ரோசி 
வோ�ேர்ேசே!



சேோ்ம என்்து என்ன? 
என்று ஆரொயந்து 

்ொர்த்்தொமொனல், “ஒருவர் நி்னத்தது 
ந�ககைொமல் ்்ொனது தொன் என்்து 

புரியும. ட்ரும்ொலும ்கைொ்ம என்்து 
்்ழய ந�ந்து முடிந்து ்்ொன வி�யத் 
திற்கைொகை்வ ஏற்்டுகின்்றது, ்மலும 

்கைொ்ம இதுவ்ர ந�ககைொமல் இருககும 
வி�யத்திற்கைொகை வர்ப்்ொவதில்்ல.

்தனி்யாரு காரணததிறகாக ஆக்மராஷோகக் 
மகாபபபடடு கததுபவர் முழு்ேயாக அந்த நிமி 
்டததில் ்தன்ன இழக்கின்றார். எதிரில் ்தனனு்்டய 
மகாபாக்கி்ன ்காண்்ட வார்த்்தக்ளக் மகடடுக் 
்காண்டிருபபவருக்கு இரண்டு காதுகளும் மகட 
காது எனம்ற அவர் நி்னததுக் ்காள்வார். 
அவருக்கும் ேற்றவர்களுக்குோன இ்்ட்வளி 
அதிகரிக்கின்றது. அருகில் இருநது மகாபததின 
உச்சியில் நினறு ்காண்டு கததுபவ்ர “அவர் 
யாமரா” எனறு ேற்றவர் நி்னபபார்கள்.

மகாபக் கனமலாடு கர்ஜிபபவருக்கு உ்டனடி 
யாக ேனஅழுத்தம், இரத்த அழுத்தம் ஆகிய்வ 
குபீ்ரனறு உயர்நது அவ்ர நி்ல கு்லயச் 
்சயது விடும். இவர்களுக்கு இந்தக் காரணததினால் 
கிடனியின ்சயல்பாடு பாதிபபதும், சிலருக்கு 
ம்தால் பிரச்சி்னகள் கூ்ட உண்்டாகலாம். ்பாது 
வாக, மகாபததில், குரலின உச்ச ஸ்தாயில் கததும் 
ஒருவருக்கு ்தனக்கு முனனால் உள்ளவர் ்தன்ன 
எதிர்தது வா்தாடுகின்றார் என்றால், அவரின 
மகாபம் இனனமும் அதிகோகும்.

உ்டலுக்கு ்கடு்த்ல வி்ளவிக்கின்ற 
மஹார்மோனகளும் மகாபததிலிருபபவருக்கு 
அதிகோகச் சுரக்கும் என ேருததுவர்கமள 
உறுதிபபடுததுகின்றார்கள். இவவாறு 

அடிக்கடி மகாபததிறகு ஆடபடுபவர்கள் 
அவர்களு்்டய வாழ்க்்கயில் 

ச ா ்த ா ர ண ே ா க ம வ , 
பார்பப்தாகமவ காணப 
படுவார்கள். மகாபததில் 
இருபபவரும், அ்தறகுக் 
காரணோன எதிரானி 
ஆகிய இருவருமே நஷ் 
்டம் அ்்டகின்றார்கள். 
அ வ ர் க ளு ் ்ட ய 
ேனஅ்ேதி ்கால்லப 
படுகி்றது, இரத்த 
அழுத்தம் அதிகோகி, 
்தன்னத ்தாமன ஒரு 
முட்டாள் ஆக்கிக் ் காள் 
கின்றார்.

இ த ்த ் ன 
து ய ர ங க ் ள த ்த ரு ம் 
அந ்த க் ம க ா ப த ் ்த க் 
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தில்்ல என்னும சிதம்ரத்தில் 
உலகை புகைழ ட்ற்்ற ஸ்ரீ 

ந�ரொஜருககைொன திருக்கைொயில் 
அ்மய்ப ட்ற்றுள்ளது. 
உலடகைஙகிலும வசிக 
கின்்ற ்ெவ ட்ருமககைள 
ஓஙகு புகைழ ஐயயன் 
சிதம்ரத்தொடிய டெல் 
வத்்த வணஙகி வழி 
்� இத்தலம வருகின் 
்றொர்கைள. இந்த சிவொ 
லயம டதன்னிந்தியொ 
வில் தமிழநொடடின் 
கை�லூர் மொவட�த்தில் 
இருககின்்றது. இது ்ெவ 
குரவர்கைள நொல்வரொலும 
்ொ�்ப்ட� திருத்தலமொகும. 
இந்த தில்்லத் திருக்கைொ 
யில் 51 ஏககைர் ்ர்ப்்ளவில் 
்்றந்து விரிந்து வியொபித் 
திருககின்்றது. இந்த 

ஆலயத்தின் நொன்கு ்ககைஙகைளிலும 
சிற்் கை்லயழகு நி்்றய்ப ட்ற்்ற 
நொன்கு ரொஜ்கைொபுரஙகைள கைமபீரமொய 
அ்மந்திருககின்்றன. இந்த ்கைொபுரஙகைளின் 
சிகைரஙகைள வ்்ளந்த கூ்ரகைள ்்ொன்்ற 
அ்ம்ப்் டகைொண்�்வயொகும. 

சி்தம்பரம் ந்டராைர் ஆலயததின 
கிழக்கு மகாபுர வழியாக உள்மள 

நு்ழந்ததும் மகாபுரததில் 
இருேருஙகிலும் ்்தனபு்றத 

தில் விநாயக ்பருோனும் 
வ்டக்கு பு்றம் முருகப 
்பருோனும் மகாயில் 

்காண்டு எழுநதி 
ருபப்்த காணலாம். 
ஆலயததின ்்தன 
மேறகு மூ்லயில் 
முக்குருணி விநாய 

கரின திருச்சனனதியும் 
அ்ேயப ்பறறுள்ளது. 

இவரது திருவுருவம் சுோர் 
8 அடி உயரம் ்காண்்ட்தா 
கும். மிகுந்த அழகும் அரு 
ளும் நி்்றயப ்பற்ற திரு 
வுருவோகும் இது. 
இந்த முக்குருணி 

விநாயக ்பருோ்ன மவண்டி ்தேது 
விருபபஙக்ளல்லாம் நி்்றமவ்றப ்பற்ற 
பக்்தர்கள் 108, 1008 ம்தஙகாயக்ள விநாயகரின 
முனமன உ்்டதது ்தம்மு்்டய மநர்ததி க்டன 
க்ள ்சலுததுகின்றார்கள்.
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ப்ழ்ே மிக்க இததிருத்தலததின பிரகாரங 
களில் கறபக விநாயகர் மகாயில், சுபபிரேணியத 
திருக்மகாயில், மசாேசுந்தர ்பருோன திருக் 
மகாயில், சிவகாே சுந்தரி அம்பாள் திருக் 
மகாயில், பாண்டிய நாயகர் எனறு அ்ழக்கப 
படும் சண்முக ்பருோன திருக்மகாயில், 
துர்க்்கயம்பாள் திருக்மகாயில், 
நவலிஙக திருக்மகாயில் மு்தலிய 
அழகு திருக்மகாயில்கள் 
அ்ேநதிருக்கின்றன. 

ஆலயததில் உடபிரகாரததிலும் 
63 நாயனோர்களுக்கான சனனதி 
களும், சிவ்பருோனின 26 மூர்த 
்தஙகளும், ஸ்ரீசக்கரமும் அ்ேந 
திருக்கின்றன. ஆலயததின கிழக்மக 
சண்ம்டஸவரர் சனனதியும், 
அருணாச்சமலஸவரர் சனனதியும் 
உள்ளன. அருணாச்சமலஸவரர் 
சனனதியிலிருநது திரும்பி வந 
்தால் ஆதிமூலோகவும் சுயம்பு 
மூர்ததியாகவும் விளஙகுகின்ற 
திருமூலட்டாமனஸவரர் திருச்சனனதியும் 
உள்ளது. இதுமவ தில்்ல சி்தம்பரம் திருக் 
மகாயிலின ஆரம்ப காலததில் முனிவர்களாலும் 
ம்தவர்களாலும் வழிப்டபபட்ட மூர்ததியாகும்.

இததில்்ல திருத்தலததில், மூலட்டாமனஸ 
வரர், உ்ேயம்்ே சனனதிக்ள அடுதது 
வியாக்கிர பா்தர், ப்தஞசலி முனிவர் ஆகிமயா 
ரின சனனதிகள் அ்ேநதுள்ளன. இவர்க்ள 
வழிபட்ட பின அடுத்த்தாக சாஸ்தா எனபபடும் 
சுவாமி ஐயயபபனின சனனதியும் யாகசா்ல 
யும் திருவிழா ேண்்டபமும் காணபபடுகின்றன. 
இவற்்ற அடுதது, மு்தலாம் பிரகாரததில் 
நு்ழயும் மபாது ்தஙக ஓடுகள் மவயந்த 
விோனத்்த ்காண்்ட சிற்றம்பலம் காணப 
படுகி்றது. இஙகு ்தான ந்டராைர் ்பருோன 
எனறும் நிறகா்த ஆனந்த ந்டனத்்த 
நிகழ்ததியபடி திருகாடசி ்தருகின்றார். 

இவரது திருந்டனத்்த கண்ணி்ேக்காேல் 
கண்டுவரும் சிவகாேசுந்தரி அம்்ே அருமக 
காடசியளிக்கின்றார்.

இந்த சிவாலய அ்ேபபானது ேனி்த 
உ்டலின பாகஙக்ளயும், அவர்களால் மேற 
்காள்ளபபடும் சுவாசஙக்ளயும் குறிபப்தாக 
அ்ேநதிருக்கின்றன. இந்த ஆலய வளாகததி 
னுள்மளமய மகாவிந்தராை ்பருோள் திருச்சன 
னதியும் இருக்கின்றது. இவவாலயததில் ஒமர 
இ்டததில் நினறு ்காண்டு சிவ்பருோன, ேகா 
விஷ்ணு ஆகிய இருவ்ரயும் வழிபடும் வண் 
ணம் அ்ேநதுள்ள இச்சிவத்தலம் உலகில் 
மவ்்றஙகும் காணப்ப்றா்த அதிசயோகும். 
இதுமவ தில்்லயின ்தனிச்சி்றபபாகவும் உள்ளது. 

தில்்ல ந்டராைர் ஆலயததின மகாபுரங 
களும், தூண்களும், திருதம்தரும் சி்றந்த 
சிறப க்லயழகிறகு எடுததுக்காட்டாய 
விளஙகுகின்றன. இ்்றவனின 108 திருத 
்தாண்்டவஙகளும் இஙமக சிறபஙகளாக 
்சதுக்கபபடடுள்ளது கண்்காள்ளாக் காடசி 
யாகும். ந்டராை ்பருோனாகிய ஆடிய 

பா்தததின திருந்டனத்்த 
குறிக்கின்ற அறபு்த சிறபஙகளும் 
இஙகு காணபபடுகின்றன. 
இந்த ஆலயததில் பிரதிஷ்்்ட 
்சயயபபடடுள்ள விநாயகர், முரு 
கன, ஐயயபபன ஆகிமயாரின 
சிறபஙகளும் கூ்ட அறபு்த அ்ேபபு 
க்ள ்காண்டு விளஙகுகின்றன. 
கனகச்பயில் உள்ள 18 தூண் 
களிலும் 18 புராணஙகளும் 
குறிக்கபபடடுள்ளன. 

சிறச்பயிலுள்ள ஐநது தூண் 
களும் உ்டலின ஐம்்பாறிகளான 
கண், காது, மூக்கு நாக்கு, ம்தால் 
ஆகியவற்்ற குறிக்கும் வண்ணம் 

அ்ேநதிருக்கின்றன. இந்த ஆலயததில் 
காணபபடும் அறபு்தோன சிறப மவ்லபாடுகள் 
நம்்ே வியபபில் ஆழ்ததுகின்றன. இ்தன 
காரணோகமவ, இச்்சவத திருத்தலததிறகு 
பக்்தர்கள் ேறறும் சரிததிர ஆயவாளர்களின 
வரு்க வரு்டம் முழுவதும் ்பருேளவில் 
இருநது வருகி்றது எனபது குறிபபி்டத்தக்க்தாகும்.

டஜயொ நொ்கைந்திரன்
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கடடுபபடுத்த அல்லது தீர்ததி்ட இருக்கின்ற எளிய 
வழி மு்்றக்ளப பறறித ்்தரிநது ்காள்மவாம்.

* ்தாமன மிகவும் உயர்ந்தவன, ்தனக்கு மீறிய 
வர்கள் எவரும் உலகில் இல்்ல, ்தனனால் 
எ்்தயும் ்சயது வி்டமுடியும், என்ற அசடடுத 
்தனனம்பிக்்கயும், அகஙகாரதம்தாடு கூடிய ஆண 
வமும் மசர்நது ஈமகா என்ற ஒனறு ்காஞசமும் 
்தம்்ேத ்்தாறறிக் ்காள்ள அனுேதிக்கக்கூ்டாது. 

* சிறிய வி்டயஙகளுக்காக ்பரிய விவா 
்தஙகளில் ஈடுப்டக் கூ்டாது.

* மகாப உணர்வு நம்முள் ்காபபளிக்க ஆரம் 
பித்தவு்டமனமய 5, 4, 3, 2, 1 என நம் ேனததிறகுள் 
எண்ணுவ்தறகு ஆரம்பிதது வி்டமவண்டும்.

* மகாபம் நம்்ே முழு்ேயாக ஆக்கி 
ரமிததுக்்காள்ளும்மபாது, நாக்்கப பல்லுக்கடி 
யில் ்காண்டு மபாக மவண்டும், இந்த உபாயத்்த 
“ஸவீட ்டச்” எனறு கூறுவார்கள். மகாபம் வரும் 
மபாது அ்த்னக் கடடுபபடுததுவ்தறகு 55 65 569 
என்ற எண்க்ள எவவி்தததிலாவது பயனபடுத்த 
மவண்டும், இச்்சயலானாது நம் மகாப உணர்்வப 
்பரிதும் கடடுபபடுததும். 

* பிரச்ச்னக்குரிய மநரததில், ேற்றவர்கள் 
மபசும்மபாது நாம் கண்டிபபாக எதிர்ததுப மபசக் 
கூ்டாது, இதுமவ மு்தல் பாதுகாபபு உபாயோகும். 

* சில ேருததுவர்கள் ேறறும் சில நனகு படித்த 
வர்கள் கூறுவது எனன்வன்றால், மகாபததிறகு 
ஆளாமவாம் எனறு ்்தரிந்தவு்டமனமய ஒரு 
மகாப்ப ்தண்ணீ்ர ே்டக் ே்டக்்கனறு குடிதது 
வி்டமவண்டும் எனபது்தான. அபமபாது மகாபமும் 
ஆததிரமும் இருந்த இ்டம்்்தரியாேல் ே்்றநது 
மபாகும்.

* இ்்தத ்தவிர நான்கநது அடி 
பினமனாக்கி வி்ளயாட்டாக ந்டந்தால் 
மபாதும் மகாபம் ்த்டம் ்்தரியாேல் 
மபாயவிடும்.

இ்வ எல்லாவறறிறகு மேலாக கீழ்கண்்ட 
ேநதிரத்்த ஆறு மு்்றமயா அல்லது 
ஒனபது மு்்றமயா உச்சரித்தால் 
மகாபஙகள் தீர்நது நலமே 
உண்்டாகும்:

“ொம்சி ெம்ொர

ெக்்கரா விசூதி ஹும்”

- ்்டாக்்டர். A.மீனாடசி

- இ்ணய்தள ்்தா்டர்புக்கு:- 
YouTube: EnergyNests

அன்்னயின் 
அருள டமொழிகைள!

மனதட்த ்வடலயுைன 
டவயுங்கள்

மைமாைது தவகையில் ஈடுபடுத்தப்படும் 
தபாழுது நைத்துடன் இருக்கிறது. 

இருநததபாதிலும் ெபம், தியாைம், பிரார்த்தகை 
ஆகியகவ்கள் முக்கியமா்க ததகவப்படுகின்றை. 

நீ ஒரு முகறயாவது ்காகையிலும், மீணடும் 
மாகையிலும் அவசியம் தியாைத்தில் உட்்கார 

தவணடும். அது படகுக்கு துடுப்புதபால் 
உதவும்.

ஒருவர் மாகையில் தியாைத்தில் அமரும் 
தபாது அன்கறய நாள் முழுவதும் தான் 

தெய்த நல்விகை, தீவிகை்கக்ளப்பற்றி 
சிநதிக்்க ஒரு வாய்ப்பு கிகடக்கிறது. 

அடுத்து, ஒருவன் ்கட்டாயமா்க 
தன்னுகடய முநகதய நாள் மை 

நிகைகய அன்கறய மை நிகைதயாடு 
ஒப்பிட்டுப் பார்க்்க தவணடும். 

தவகை்களுக்கு இகடதயயும் கூட நீ 
்காகையிலும் மாகையிலும் தியாைம் 

தெய்யவில்கை என்றால், நீ 
உள்்ளபடியா்க என்ை தெய்கிறாய் 

என்பகத எப்படி நீ அறிவாய்?

17ம் �ககத க்தாடர்ச்சி...
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இம் 
ே ா ்த ம் 

உ ங க ளின 
ர ா சி க் கு 

லாபாதிபதி சுக்கிரன பார்்வ 
்பறுவதும் லாபஸ்தானத்்த 

மயாகாதிபதி ்சவவாய பார்பபதும் 
திருேண ்த்்டகள் ்பண்களுக்கு நீங 

கும். ஆண்களுக்கு ேறுேண மயாகம் 
உண்்டாகும். உஙகளின உ்டல் ரீதியான 

கு்்றபாடுகள் நீஙகி வளம் ்பறுவீர்கள். குரு 
ராசி்ய பார்க்காவிட்டாலும். பார்க்குமி்டம் ்தனஸ 
்தானததிலும், சுகஸ்தானததிலும் இருபப்தால் ் பாரு 
ளா்தார நி்ல நன்றாக இருக்கும். பூர்வ புண்ணிய 
ஸ்தானதிபதி ஆடசி ்பறறு உஙகளின ராசிநா்தன 
நீச பஙகம் ்பறுவ்தால் இந்த ோ்தம் முழுவதும் 
உஙகளுக்கு ஏ்தாவது உ்தவி கி்்டததுக் ்காண்ம்ட 
இருக்கும். சிரேஙகளிலிருநது விடுபடுவீர்கள். 
பல ஆண்டுகள் நீடித்த கஷ்்டஙகளிலிருநது 
படிபபடியாக விடுபடுவீர்கள். பணியில் உஙகளின 
கடும் உ்ழபபு கு்்றயும். அரசியலில் உஙகளின 
இழந்த ்சல்வாக்கு மீண்டும் உயரும். 

ெநதிரதாஷடை நதாட்கள:

05.01.2022 பு்தன இரவு 12.37 மு்தல் 08.01.2022 
சனி அதிகா்ல 05.56 ேணி வ்ர.

நட்ெததிர �்லனகள:

புைர்பூெம் 4ம் பாதம்:

புகழ்ச்சிக்கு ேயஙகோடடீர்கள். உஙகளுக்கு 
்்தரிந்த வி்டயஙக்ள பகிர்நது ்காள்வீர்கள். 

்்தா்ல 
் ்த ா ்ட ர் பு 

மூலம் புதிய ்தகவல்க்ள 
்்தரிநது ்காண்டு முனமனற 
்றம் காண்பீர்கள்

பூெம் 1, 2, 3, 4 ஆம் பாதங்கள்:

அரசியல் ்சல்வாக்கு உயரும். ்தனித்தன்ே 
யு்டன சிலருக்கு வளர்ச்சி கி்்டக்கும். தி்ற்ேயும், 
வலி்ேயும் உஙகளின வளர்ச்சிக்கு உறுது்ணயாக 
மேன்ே ்தரும்.

ஆயில்யம் 1, 2, 3, 4 ஆம் பாதங்கள்:

்பண்களுக்கு திருேண ்த்்ட நீஙகும். எ்்தயும் 
்பாறு்ேயு்டன ்சயவீர்கள். ோணவர்களின 
கல்வியில் வளர்ச்சி உண்்டாகும். ஆசிரியர்களுக்கு 
்பாறுபபுகள் வநது ்சயல்படுத்த மவண்டி வரும்.

அதிர்ஷட நி்றஙகள: தவணகம, ஓரஞ்சு, 
நீைம்.

அதிர்ஷட திழெகள: வடக்கு, வடதமற்கு, 
ததன்கிழக்கு.

அதிர்ஷட கிைழைகள: திங்கள், புதன், 
தவள்ளி. 

இம்ைதா்ம் நீஙகள வழி�டவவண்டிய 
க்ய்வஙகள: ெனி, தெவவாய்கிழகம்களில் 
ராகு ்காைத்தில் கவரவர் வழிபாடு தெய்து 

நல்தைணதணெய் தீபமிட்டு ததசி்காய் மாகை 
அணிவித்து தவணடிக் த்காள்்ள த்கது, ெனியால் 

வரும் த்கடுபைன் குகறயும். ததாழிலில் 
முன்தைற்றம் உணடாகும்.

ஜனவரி மொத 
ரொசி ்லன்கைள

01.01.2022 முதல் 31.01.2022 வ்ர
மன ட்தரியமும் 

துணிச்சலும் ச்கோணடு 
விைஙகும்

ேடே ரோசி 
வோ�ேர்ேசே!



நம்முடைய உைலில் “போ்தம்” 
ஒரு முக்கிய இைதட்தப் 

பிடிக்கின்து. சோஸ்தி� சம்பி�்தோயங 
்களினபடி ேம்முடைய போ்த்ம சசல்வ 
வைம் ்தரும் ஸ்ரீ ம்கோலட்சுமி போ்கமோ்கக் 
்கரு்தப்படுகின்து. இந்த போ்தததிற்கு 
எப்்போது்ம ஒரு ்தனி மரியோட்த 
இருக்கின்து. எதிரபோ�ோமல், ேம் ்கோல் 
மற்்வர மீது பட்டுவிட்ைோ்ல, அவட� 
ச்தோட்டு வணஙகு்வோம். அவ்வோறு 
சசய்யோமல் அவமதிப்புைன இருந்தோல், 
மூ்்தவி ேம்டம அணடிவிடும் எனறும், 
லட்சுமி ேம்டம விட்டு விலகி ேம் 
்கோல் யோர மீது பட்ை்்தோ அவர்களிைம் 
சசனறுவிடுவோள் எனறும் சோஸ்தி�ம் 
கூறுகின்து.

எண் சாண் உ்டம்பிறகு சிரமச 
பிர்தானம் என்றமபாதிலும், 
பா்தமே பூ்ை்யப ்பறுகின்ற 
சி்றபபுப ்பற்ற்தாக இருக்கின்றது. 
இந்தப பா்தஙகமள, புராண வர 
லாறுகளினபடி மூவுல்கயும் 
அளந்த ்பரு்ே்யயும், 
நா்டாண்்ட ்பரு்ே்யயும் 
்காண்்ட்தாக இருக்கின்றது. 
ஸ்ரீ ேகாவிஷ்ணு ்தனனு்்டய 
வாேன அவ்தாரததில் ்தனது 
்பாறபா்தஙக்ளக்்காண்டு 
மூனறு உலகத்்தயும் அளநது 
“உலகளந்த ்பருோள்” எனனும் 
்பயரி்னப ்பற்றார். ஸ்ரீராேர் 
பதினானகு ஆண்டுகள் ஆரண்ய 
வாசம் ்சயமபாது, அண்ணன 
ராேனமேல் ்காண்்ட பக்தியின 
காரணோக அவரின பா்தம் பட்ட 
பாது்க்ய அமயாததியின 
சிம்ோசனததில் ்வதது, 

அந்தப பதினானகு ஆண்டுகளும் அரச 
பரிபாலனத்்த மேற்காண்்டான ்தம்பி 
பர்தன. ஆகமவ, இந்த பா்தததிறகு ஏன 
இவவளவு ேரியா்்த என்றால் 
அதுமவ ்சல்வம் ்தரும் மயாகம் 
்தரும் ேகாலடசுமி குடி்காள்ளும் 
பாகோகக் கரு்தபபடுகின்றது.

பசுவாக இருந்தால் அ்தன 
பா்தததில், லடசுமி குடி்காள்கி்றாள். 
இ்தன காரணோகமவ புதுே்ன 
புகுவிழாவினமபாது புது 

வீடடில் பசுவின பா்தம் ப்டமவண்டும் 
எனப்தறகாக மு்தலில் பசு்வயும் அ்தன 
கன்்றயும் வீடடிறகுள் அ்ழதது 
வருவார்கள். அ்்தப மபாலமவ, புது 

ேணப்பண் புகுந்த வீடடிறகு 
வரும் மபாது, ்த்லவாயிறபடியில் 
படி்நல்்ல ்வதது ்கயிருக்க 
காலால் உள்பு்றோகத ்தடடி 
்நல்்ல ்த்ரயில் ்காட்ட 
்வதது வீடடினுள் ்சல்லும் 

பழக்கமும் உள்ளது. ஏன 
இந்த படி்நல்்லக் 
்கயால் ்தட்டக் 
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கூ்டா்தா..? என்ற மகள்வி இயற்கயாகமவ 
எழலாம். மு்தலிமலமய ்சால்லபபட்டதுமபால் 
உ்டலில் பா்தமே மிகுந்த ேரியா்்தக்குரியது. 
மேலும் அதுமவ ேகாலடசுமி பாகம் 
எனறும் ்சால்லபபடடுள்ளது, எனமவ 
்தான புதுேணப்பண் படி்நல்்ல காலால் 
உ்்தக்கின்றாள்.

யா்ரயும் ்த்ல்யத ்்தாடடு 
வணஙகினால் அவேதிபபுச் ்சயவ்தாக 
நி்னபபார்கள், அம்தசேயம் குனிநது கா்ல 
்்தாடடு வணஙகும்மபாது அவர்கள் உ்டமன 
குனிநது நம்்ே எழுபபி ேனபபூர்வோக 
ஆசீர்வதிபபார்கள். இதிலும், பா்தமே ேரியா்்த 
யான லடசுமி ஸ்தானோக விளஙகுகின்றது. 
பா்தததின சுத்தததிமல்தான ்சல்வம் உள்ளது. 
அ்தன பணிவான ந்்டயில் ்தான ஐஸவர்யம் 
உள்ளது. சக்தி ந்்டயாக அதிர்நது ந்டபபது 

்தரிததிரத்்த உருவாக்கும். லடசுமி ந்்டயான, 
்ேல்ல சத்தமினறி பூமிக்கு அழுத்தமினறி 
ந்டபப்தால் அதிர்ஷ்்டம் ம்தடிவநது குடி 
்காள்ளும், அ்தனால்்தான பூமியினமீது 
அதிரும்படி உ்்தக்கமவா, ந்டக்கமவ கூ்டாது 
எனபார்கள். குறிபபாக குதிக்கால் மயாக லடசுமி 
வாழ்கின்ற மிக முக்கிய இ்டோகக் கரு்தபபடு 
கின்றது. குதிக்கால் எபமபாதும் சுத்தோக இருக்க 
மவண்டிய பகுதியாகும்.

கா்லக் கழுவும்மபாது குதிக்கா்ல 
விடடு ேற்ற இ்டஙக்ள ேடடும் கழுவினால் 
்தரிததிரம் பிடிக்கும் எனபது நம்பிக்்க. இ்்தக் 
கண்டிபபாக ேக்கள் க்்டபபிடிக்க மவண் டும் 
எனப்தறகாக ஒரு அச்சுறுத்தல் ்சயது ்வக் 
கபபட்டது. அ்தாவது குதிக்கா்லச் சரியாகக் 
கழுவவில்்ல என்றால் சனீஷ்வர பீ்்ட 
பிடிதது விடும் எனபது ்தான அது. மேலும் 

இ்தன வி்ளவாக பா்த சனி 
பா்டாயபபடுததும் எனறும் ்சால்லி 
பயமுறுததி கா்ல சுத்தோக 
்வததுக் ்காண்டு லடசுமி அவரு 
்ளப ்ப்ற மவண்டும் என்ற 
மநாக்கில் ்சால்லி ்வத்தார்கள். 
இருந்தமபாதிலும், இ்்த்யல்லாம் 
யாரும் கண்டு்காள்வதில்்ல, 
அ்தனால் ்தான பலரி்டததிலும் 
்சல்வம் ்தஙகுவதில்்ல, குடும் 
பததில் பல சஙக்டோன பலனக்ள 
அனுபவிதது வருகின்றார்கள், 
மேலும் குடும்பஙகளில் திரு 
ேணஙகள் உரிய மநரததில் 
ந்டபபதில்்ல.

பா்தஙக்ளக் கவனிபமபாம், 
நல்ல வாழ்க்்கப பா்்த்ய கண்டு 
்காள்மவாம், வாழ்க்்கயில் வளம் 
்பறுமவாம்!

டஜயொ நொ்கைந்திரன்

திருவிளக்குச் சு்ட்ரப பூவில் பா்லத 
்்தாடடு நாம் குளிரச் ்சயய மவண்டும். 

அரிசி்ய விளக்கில் எண்்ணய இருக்கும். எந்தப 
பகுதியிலாவது மு்தலில் ்வதது விடடு, பி்றகு 
பூவினால் சு்ட்ரக் குளிரச் ்சயயும் வழக்கமும் 
இருக்கி்றது. மவஙக்டாசலபதி பூ்ையின மபாது 
்நய விளக்கு ஏற்றபபடுகி்றது. அபமபாது பூ்ை 
முடிந்ததும், ்நய தீர்நது ்தானாகமவ சு்ட்ரக் குளிரச் 
்சயவதுண்டு. இவவி்தம் ்தானாகச் சு்ட்ரக் குளிரச் 
்சயவ்்த “சுவாமி ே்ல ஏறுகி்றார்” எனகி்றார்கள். 
பூ்ைக்குப பயனபடுததிய பூவினாலும் 
(நிர்ோல்யம்) சு்ட்ரக் குளிரச் ்சயயலாம்.

திருவி்ளககுச சு�்ர குளிரச டெயதல்!
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இம் 
ே ா ்த ம் 

உ ங க ளின 
ராசிக்கு குரு 

பார்்வ ் பறுவதும், சதருஸ்தான 
சனி அேர்வதும் உஙகளின வாழ் 

வில் மேலும் வளம் ்ப்ற ்சயயும். 
கி்்டத்த நல்ல வாயப்ப பயனபடுததிக் 

்காள்வீர்கள். ்பாறுபபுள்ள நறப்தவிக்ள 
்பறுவீர்கள். காலததின சூழ்நி்லக்கு ்தகுந்த 

படி உஙக்ள ்தயார்படுததிக் ்காள்வீர்கள். 
குணமுள்ள ே்னவியும், நறபுததிரரும் அ்ேவார 
்கள்.   ்்தாழிலில் முனமனற்றமும், பணியில் 
மேன்ேயும் அ்்டவீர்கள். குடும்பததில் சுப 
காரிய நிகழ்ச்சிகளும், உ்றவினர்களி்டம் ்நருக்க 
ோன உ்றவுகளும் உண்்டாகும். அரசியலில் புதது 
ணர்ச்சி ்பறறு மேன நி்ல்ய அ்்டவீர்கள். 
சிலருக்கு க்டன தீரும். பூர்வீக ்சாதது சா்தகோன 
பல்னத ்தரும். குல்்தயவ வழிபாடு ்சயவீர்.  
க்லதது்்றயினருக்கு  உயர்வும், வரவும் உண்டு. 

ெநதிரதாஷடை நதாட்கள:

08.01.2022 சனி அதிகா்ல 05.57 மு்தல் 
10.01.2022 திஙகள் பகல் 01.47 ேணி வ்ர.

நட்ெததிர �்லனகள:

ம்கம் 1, 2, 3, 4 ஆம் பாதங்கள்:

மபாடடிக்ள தி்ற்ே ்காண்டு ்வல்வீர்கள். 
எ்தறகும் விடடு ்காடுக்காேல் க்்டசி வ்ர 
வளம் ்பறுவீர்கள். தி்ற்ே்ய ்வளிபடுத்தாேல் 
எதிர்பபுக்ள ் வல்லும் யுக்தி்ய ் கயாளுவீர்கள்.

பூரம் 
1, 2, 3, 4 ஆம் 

பாதங்கள்:

்பாறுபபுகளில் ்பாறு்ே 
காடடுவீர்கள். சினிோ து்்றயினர் கவனம் ் சலுததி 
உஙகளின நி்ல்ய உயர்ததிக் ்காள்வீர்கள். 
்்தாழிலில் நிர்வாக தி்ற்ே்ய காடடுவீர்கள். 
்பாருளா்தாரம் சி்றக்கும்.

உத்திரம் 1ம் பாதம்:

நிகழ்கால கனவுக்ள நி்்றமவறறுவீர்கள். 
ேருததுவர்களுக்கு உயர்ந்த நி்ல உண்்டாகும். 
அரசியலில் சி்றநது விளஙகுவீர்கள். சில வி்ட 
யஙக்ள விடடு  ்காடுக்காேல் இருநது நி்்ற 
மவறறுவீர்கள்.

அதிர்ஷட நி்றஙகள: சிவப்பு, மஞ்ெள், 
ஓரஞ்சு.

அதிர்ஷட திழெகள: கிழக்கு, ததற்கு, 
ததன்கிழக்கு.

அதிர்ஷட கிைழைகள: ஞாயிறு, 
தெவவாய், வியாழன்.

இம்ைதா்ம் நீஙகள வழி�டவவண்டிய 
க்ய்வஙகள:

தெவவாய்கிழகம்களில் சுப்ரமணியருக்கு 
சிவப்பு நிற பூ கவத்து தநய் தீபம் ஏற்றி 

வணெஙகி வர உங்களின் ெ்கை ்காரியமும் 
தவற்றியும், ததாழிலில் தமன்கமயும் 

உணடாகும்.

ஜனவரி மொத 
ரொசி ்லன்கைள

01.01.2022 முதல் 31.01.2022 வ்ர
மனதில் பட்ைட்த 

மட்க்்கோமல் சசோல்லும் 
பணபுள்ை

சிம்ை ரோசி 
வோ�ேர்ேசே!



ஸ்ரீ ரொமனின் தீவிர ்கதர் என்றும, 
நித்ய பிரமமசெொரி என்றும, அழியொ 

வரம ட்ற்்ற சிரஞசீவி என்றும ஆஞெ்நய்ர்ப 
்ற்றி நொம அறிந்திருககின்்்றொம. அ்ப்ழுககைற்்ற 
்கதிககும, பிரதி்லன் எதிர்்ொரொத தன்னலமற்்ற 
்ெ்வககும ஆஞெ்நயர் அறிய்ப்ட�வர் 
ஆவொர். ெரியொன ்நரத்தில் ெரியொன வொர்த்்த 
கை்்ள்ப பிர்யொகி்ப்தில் வல்லவர் ஆஞெ்நயர் 
என்்தொல் இவ்ர “டெொல்லின் டெல்வர்” என்றும 
அ்ழ்ப்ொர்கைள.

ஆனால் ்தனக்கு ஒரு ே்னவியும், ஒரு 
ேகனும் இருக்கின்றார்கள் எனப்்த ஆஞசமநயர் 
பின வந்த காலஙகளில் ்தான ்்தரிநது ்காண்்டார். 
இராேர் - இராவணன இலங்கப மபாரினமபாது 
ேயக்கமுற்ற லடசுேண்னக் காபபாறறுவ்தறகாக, 
அனுேன சஞசீவி ே்ல்யத தூக்கிக் ்காண்டு 
ஆகாய ோர்க்கோகப ப்றந்தமபாது, அவரது 
உ்டலில் ்பருக்்கடுத்த வியர்்வத துளிகள் 
க்டலில் விழுந்தது. அபமபாது மீன வடிவில் 
நீநதிக் ்காண்டிருந்த ம்தவகனனி ஒருததி 
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இநதியோவின் தமிழ்ேோட்டில் ேோகபபட்டினம் 
ைோ்வட்டத்தின் தமலேகரைோன ேோகபபட்டினத்தில் 
அமையப தபறறுளைது தோன் நீலோயதோக்ஷ அம்ைன் 
ஆலயம். ஆதியில் ேோமகக கோ்ரோணம் என 
அமைககபபட்ட ேோகபபட்டினத்தில் அமைநதுளை 
இவ்வோலயம் பிரசித்தி தபற்ற சி்வத்தலைோகும். இநத 
ஆலயத்தின் மூல்வரோக ஸ்ரீ கோயோ்ரோக்ணஸ்வரர் 
அருளபோலிககின்்ற ்போதிலும், கோஞசி 
கோைோட்சி, ைதுமர மீனோட்சி, கோசி வி்சோலோட்சி 

அம்ைன் ஆலயஙகமைப்போல அம்ைமன 
முன்னிமலபபடுத்தி நீலோயதோக்ஷ அம்ைன் 
ஆலயம் என்்்ற இது அமைககபபடுகின்்றது.

ஆலயம் இ்டம்்பறறுள்ள நாகபபடடி 
னோனது சப்த வி்டஙக ்தலஙகளுள் 
ஒன்றாகப மபாற்றபபடுகின்றது. மூலவர் 
ஸ்ரீ காயாமராகமணஸவரர் “ஆதிபுராணர்” 
எனவும் அம்பாள் ஸ்ரீ நீலாய்தாக்ஷ 
கருந்த்டஙகண்ணி எனறு ்பயரிலும் 
அருளுகின்றார்கள். இச்சிவத்தலம் சப்த 
வி்டஙகத்தலஙகளில் இரண்்டாவ்தாக 
விளஙகுகின்றது. இத்தலததின ்தல விருடச 
ோக ோேரமும், ்தல தீர்த்தோக புண்்டரீக 
தீர்த்தம் ேறறும் ம்தவ தீர்த்தஙகளும் 
இருக்கின்றன, மேலும் இத்தலததின புராணப 
்பயர் “நா்க காமராணம்” எனப்தாகும்.

்சவக்குரவர் நால்வரில் ஒருவரான 
சம்பந்தரால் ம்தவாரபபா்டல் ்பற்ற இத 
்தலம் காவிரித ்்தனக்ரத ்தலஙகளில் 
எண்பததி இரண்்டாவது ்தலோகும். இது 
மசாழ ேனனர்களின ்த்லநகரஙகளுள் 
ஒன்றாகவும் திகழ்நதிருக்கின்றது. இத்தலம் 
எண்ணற்ற சி்றபபுக்க்ளத ்தனனகதம்த 
்காண்டுள்ளது குறிபபி்டத்தக்க்தாகும். 
இஙகு புண்்டரீக முனிவ்ர இ்்றவன ்தன 
மேனியில் ஆமராகணம் ்சயது ்காண்்டார். 
இச்சிவத்தலம் ்தனனில் சி்றபபு மூர்ததியாக 
நாகாபரணப பிள்்ளயார் அருள்புரிகின்றார். 
இத்தல விருடசோன ோேரததுக் கனிகள் 
இனிபபு, புளிபபு, துவர்பபு ஆகிய 
மூவ்கச் சு்வகளு்டன இருக்கின்றன. 
ஆலயததின ்்தனகிழக்குப பிரகாரததிலிருநது 
பார்க்கும்மபாது ்தல விருடசோன 
ோேரம் நநதி வடிவில் ம்தாற்றேளிபபது 

்தனிச்சி்றபபாகும்.

ஆலய முகபபிலுள்ள விநாயகர், உ்டலில் 
நாகத்்த ஆபரணோகச் சூடி, ்த்லக்கு 
மேமல ேற்்றாரு நாகம் கு்்டபிடித்தபடி 
இருக்க, அ்தன கீமழ காடசி ்தருகி்றார். இ்தன 
காரணோக இவர் “நாகாபரண விநாயகர்” எனறு 
அ்ழக்கபபடுகின்றார். நாக ம்தாஷத்தால் 
பீடிக்கபபட்டவர்கள், இவருக்கு ராகு காலததில் 
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பாலாபிமஷகம் ்சயவிதது மவண்டிக் ்காள்கின்றார்கள். 
ராகு = மகது ்பயர்ச்சியினமபாது நாகாபரண விநாய 
கருக்கு விமஷ்ட பூ்ைகளும் ந்டத்தபபடுகின்றன.

சா்தாரணோக, ஆலயஙகளில் ்பரவர் நாய வாக 
னதது்டன காடசி ்தருவார். ஆனால் இத்தலததில் ்பரவர் 
சிம்ே வாகனதது்டன காடசி ்தருகின்றார், புண்்டரீக 
தீர்த்தக் க்ரயில் இவரது சனனதி உள்ளது. புண்்டரீகர் 
சிவ்ன வழிபட்டமபாது, காசியின கங்க தீர்த்தம் இஙகு 
பா்தாளததிலிருநது ்பாஙகிவந்தது. அபமபாது கங்கக் 
க்ரயில் உள்ள ்பரவரும், இஙகு எழுந்தருளினார். 
இஙகு இவமர “கால சம்ஹார ்பரவராக அருள்கின்றார். 
இவருக்குப பினபு்றம் சிம்ே வாகனம் இருக்கின்றது. 
கால்ன சம்ஹாரம் ்சய்த சிவமன இஙகு ்பரவர் 
வடிவில் அருள்பாலிபப்தாக ஐதீகம். இவர் எேனுக்குரிய 
்்தன தி்ச்ய மநாக்கியிருபப்தால், ஆயுள் பலம் 
கி்்டததி்ட இவருரி்டம் மவண்டிக் ்காள்ளலாம். 
இவர் உக்கிரோனவராகக் காடசி ்தருவ்தால், அவ்ரச் 
சாந்தோக்க எதிரில் இரண்டு விநாயகர்க்ள ஒரு 
சனனதியில் பிரதிஷ்்்ட ்சயதுள்ளார்கள். 
ஆலயப பிரகாரததில் எடடுக் கரஙகளில் 
ஆயு்தஙகளு்டன, “அஷ்்ட புை ்பரவர்” 
ேறறும் “அஷ்்ட புை காளி”க்கும் 
சனனதிகள் இருக்கின்றன.

எடடுத தி்சகளுக்கும் அதிபதிகளான 
அஷ்்டதிக் பாலகர்கள், இஙகு சி்ல 
வடிவில் காடசியளிக்கின்றார்கள். 
நானகு ்தந்தஙகள் ்காண்்ட இரண்டு 
யா்னகள் அபிம்டகம் ்சய்தபடி இருக்க, 
இருகால்க்ளயும் ்்தாஙகவிட்டபடி 
அேர்நதிருக்கும் கைலடசுமி ்தாயா்ரயும் 
இஙகு ்தரிரசிக்கலாம். சுவாமி 
மகாஷ்்டததில் எடடு சீ்டர்களு்டன 
்தடசிணாமூர்ததி அருள்கி்றார். சுவாமி 
சனனதியின முனேண்்டபததின மேல் 
பகுதியில் பனனிரண்டு ராசிச்சக்கரஙகள் 
இ்டம்்பறறுள்ளன. ஒவ்வாரு ோசி 
ேகத்தனறும் சிவன க்டலுக்குச் ்சனறு 
தீர்த்தோடும் ்வபவம் ்வகு சி்றபபாக 
ந்்ட்பறுகின்றது. ஆலயப பிரகாரததில் 
அதிபத்த நாயனார், வல்லப கணபதி, 
அமகார வீரபரததிரர், ஆதேலிஙகம், 
பிள்்ளயார், பழனியாண்்டவர், இடும்பன 
ஆகிமயாரின சனனதிகள் உள்ளன. 
மகாஷ்்ட மூர்த்தஙகளாக ்தடசிணாமூர்ததி, 
லிஙமகாதபவர், பிரம்ேன, துர்க்்க, 
அர்த்தநாரீஸவரர், பிச்சா்டனர் மு்தலிமயார் 
திருக்காடசி ்தருகின்றார்கள்.

இச்சிவத்தலததில், ்வகாசியில் 
திருக்கல்யாண விழா, ஆடிபபூரம், 
சிவராததிரி, ஐபபசியில் அனனாபிமஷகம், 
திருக்கார்ததி்க மு்தலான உறசஙகள் 
சி்றபபாகக் ்காண்்டா்டபபடுகின்றன.

அபிதொ மணொ்ளன்
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அந்த வியர்்வ்ய விழுஙகினாள் எனறும், 
இலங்க்ய தீக்கி்ரயாக்கிவிடடு, பறறி்யரிந்த 
்தனனு்்டய வா்ல அ்ணபப்தறகாக அனுோர் 
க்டலில் இ்றஙகியமபாது  அவர் உ்டலிலிருநது 
வழிந்த வியர்்வ்ய ஒரு ம்தவேச்சகனனி 
விழுஙகினாள் எனறும் இருமவறு கருததுகள் 
்சால்லபபடுகின்றன. அனுேனின வியர்்வ்ய 
உண்்ட ேச்சு ம்தவகனனிக்கு ஆண் குழந்்த 
பி்றந்தது. அந்த ம்தவ கனனி ்தான அனுேனின 
ே்னவி “சுவர்ச்சலா” அல்லது “சுசீலா” எனறு 
்பயர் ்காண்்டவள் எனப புராணஙகள் 
்்தரிவிக்கின்றன. சுவர்ச்சலா அ்தாவது 
அனுேனின ே்னவிக்கு பி்றந்த ேகன ்தான 
“ேகரதவைன”.

இருந்த மபாதிலும் இந்த விபரஙகள் 
ேயில் ராவணனு்டன மபாருக்குச் ்சன்ற 
மவ்ளயில்்தான அனுேனுக்குத ்்தரிய 
வந்தது. இந்த ேயில் ராவணன ராவணனின 
சமகா்தரன எனறும், ராவண்னப மபாலமவ 
வீர பராக்கிரேஙகள் நி்்றந்தவன எனறும் 
்சால்லபபடடுள்ளது. ஒரு மு்்ற ேயில் 
ராவணன விபீஷண்னப மபால் மவ்டம் 
அணிநது ்சனறு, அனுேனின காவ்லயும் 
மீறி ராே-லடசுேணர்க்ளக் க்டததிச் ்சனறு 
விடுகி்றான. அவர்க்ள பா்தாளச் சி்்றயில் 
அ்்டதது விடடு, ேறுநாமள அவர்க்ள 
சண்டிம்தவிக்கு நரபலி ்காடுக்கபமபாவ்தாக 
ராவணனுக்குச் ்சயதி அனுபபுகி்றான. இந்தத 
்தகவ்ல அறிந்த அனுோர், அவர்க்ள 
மீடப்தறகு பா்தாள மலாகம் வி்ரகி்றார். பா்தாள 
மலாகத்்த அ்்டந்த அனுோர் சி்்றக்கு அருமக 
்சல்ல முயன்றார்.

அபமபாது ்தான குறுக்கிடு்றான அந்த 
வீர இ்ளஞன. இருவரும் ஒருவ்ர ஒருவர் 
யார் எனறு ்்தரிநது ்காள்ள்த சூழ்நி்லயில் 
கடு்ேயாக மோதிக் ்காண்்டனர். இருவ 
ருக்குமே ்வறறி ம்தால்வி இல்்ல என்ற 
நி்லயில், அனுோர் அந்த இ்ளஞ்ரப 
பறறிய விபரம் அறிநது ்காள்ள, விரும்பி 
விபரம் மகடகி்றார். அபமபாது அஙகு வந்த 
அந்த இ்ளஞனின ்தாயார் அனுே்ன 
வணஙகி, விபரஙக்ளச் ்சால்லி அவரு்்டய 
ே்னவியான ்தன்னயும், ்தனேக்னயும் 
காக்குோறு மவண்டுகி்றாள். ோய ேயில் 
ராவணன அவர்கள் இருவ்ரயும் சி்்றப 
பிடிதது வந்த ்சயதி்யயும் அனுோரி்டம் 
்்தரிவித்தாள். அ்தறகு, அனுோர் “எனனு்்டய 
வணக்கததிறகுரிய ராே-லடசுமியன்ர மீட்ட 
பி்றகு கட்டாயம் உஙக்ளயும் பாதுகாதது 
மீடமபன என்றார்.”

அ்தன பி்றகு ேகரதவிைன உ்தவியு்டன, 
அனுேன ேயில் ராவணனு்டன மபாரிடடு 
அவ்ன ்வனறு வ்தம் ்சயது விடுகி்றார். ஒரு 
்படடியில், ஐநது வண்டுகளின வடிவததில் 

இருந்த ேயில் ராவணனின உயி்ர “ஒமர 
கடியால் கடித்தால் ேடடுமே” உயிர் மபாகும் 
எனபது விதி. அவவாம்ற பஞசமுக வடிவம் 
்காண்்ட அனுோர் ஐநது உயிர் ஸ்தான 
வண்டுக்ளயும் ஒமர கடியாகக் கடிதது ேயில் 
ராவண்னக் ்கான்றார். அச்சேயததில், 
அனுேன ்தனது ்சாந்த முகதம்தாடு வராகர், 
ஹயக்ரீவர், நரசிம்ேர், கரு்டன என ஐநது 
வடிவம் ்காண்்ட்தாகச் ்சால்லபபடுகி்றது.

பினபு, ஸ்ரீ ராேரின ஆ்ணபபடி பா்தாள 

உலகின அரசனாக ேகரதவை்ன நியமிதது 
விடடு அனுோர் திரும்புகி்றார் எனப புராணங 
கள் ்்தரிவிக்கின்றன. இநதியாவில் உஜையினி 
நகருக்கு அருகில் உள்ள சான்வர் என்ற இ்டத 
திலும், ்நமி சாரண்யததிலும், கம்மபாடியா, 
்தாயலாநது ஆகிய நாடுகளில் உள்ள 
மகாவில்களிலும் ேகரதவைன சி்ல இருப 
ப்தாகச் ்சால்லபபடுகின்றது. பிரம்ேச்சரியம் 
்க்டாேல் ்தனக்குப பி்றந்த ேகன ேகரதவைன 
்தன்னபமபாலமவ பலசாலியாகவும், 
பராக்கிரேம் மிக்கவனாகவும் இருபப்்த 
நி்னநது ேகிழ்ச்சிய்்டந்தார் அனுேன.

அபிதொ மணொ்ளன்

ஸ்ரீ ரதாைநவமிழய ஓர் உற்ெவைதாகவவ 
ஸ்ரீ ரதாை �க்ர்கள �தது நதாட்களுககுக 
ககதாண்டதாடுகி்றதார்கள. இந்ப் �தது 
நதாட்களிலும் ஸ்ரீ ரதாைர் பூழஜ, ரதாைநதாை ஜ�ம், 
ரதாைதாயணம் �தாரதாயணம் கெய்்ல் ஆகியழவ 
முககிய இடதழ்ப் க�றுகின்றன. இந்ப் 
�தது நதாட்களில் ரதாைதாயணம் முழுவழ்யும் 
�டிப்�து சிவரஷடைதானது. முழுவதும் 
�டிகக இய்லதாவிட்டதால் சுந்ர கதாண்டம் 
ைட்டுைதாவது �டிகக வவண்டும்.

ஸ்ரீ ரொமநவமியில் 
ரொமொயண்ப 
்ொரொயணம!
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இம் 
ே ா ்த ம் 

உ ங க ளின 
ர ா சி க் கு 

்்தாழில் ஸ்தானத்்தயும், 
்தனஸ்தானத்்தயும் குரு பார்பபதும் 

ஆ்றாமி்டததில் அேர்நது வி்ரய ஸ்தா 
னத்்த பார்்வ இடுவதும் உஙகளின 

்்தாழிலிலும் ்்தாழில் முனமனற்றததிறகு 
ம்த்வயான வளஙக்ள சரி ்சயது நல்ல 

வருோனத்்த ்பறுவீர்கள். மூன்றாமி்டததில் 
அதிபதி ஆடசியாக அேர்நது ் ்தாழில் ஸ்தானத்்த 
பார்பபது உஙகளின முயறசிகளால் எடுக்கும் எந்த 
காரியமும் ்வறறி ்ப்றச் ்சயயும். அதிசாரத 
திலுள்ளவர்கள் புதிய திட்டஙகளுக்கு ஊக்கம் ்தரு 
வீர்கள். க்டந்த கால ம்தக்க நி்ல ோறி சுறுசுறுபபு 
்டன ்சயல்படுவீர்கள். பாதுகாபபு து்்றயில் 
ப்தவி உயர்வு சிலருக்கு கி்்டக்கும். ஆராயச்சி 
து்்றயில் இருபபவர்களுக்கு புதிய கண்டுபிடிபபு 
உஙக்ள ஊக்கபபடுததும். கனவுக்ளப பறறி 
சிந்த்ன ்சயவீர்கள். குடும்ப சுப நிகழ்ச்சிகளில் 
பஙகுபறறுவீர்கள். ்தாய வழி உ்றவுகள் பலபபடும். 
்பாருளா்தாரம் மேன்ே அ்்டயும்.

ெநதிரதாஷடை நதாட்கள:

10.01.2022 திஙகள் பகல் 01.48 மு்தல் 
12.01.2022 பு்தன இரவு 11.56 ேணி வ்ர.

நட்ெததிர �்லனகள:

உத்திரம் 2, 3, 4 ஆம் பாதங்கள்:

ேனசஞசலம் நீஙக ்பறுவீர்கள். புதிய திட்டங 

க்ள 
் ச ய ல் 

ப டு த து வ தி ல் 
்தாே்தம் உண்்டாகும். அரசி 
யலில் முன்பவி்ட சறறு 
முனமனற்றம் இருக்கும். எ்்தயும் கவனமு்டன 
்சயவீர்கள்.

ஹஸதம் 1, 2, 3, 4 ஆம் பாதங்கள்:

எ்்தயும் நி்னக்காேல் உஙகளின பணி்ய 
சி்றபபாக ் சயவீர்கள். வருோனத்்த ம்தடும் நி்ல 
இல்லாேல் உஙக்ள ம்தடி வரும் எதிர்பபுகள் 
ே்்றநது வளம் ்ப்ற வாயபபு அ்ேயும்.

சித்திகர 1, 2 ஆம் பாதங்கள்:

மசா்த்னக்ள ்வனறு சா்த்ன புரிவீர்கள். 
பாதுகாபபு து்்றயில் ஏற்றம் ்பறுவீர்கள். குடும்ப 
ஒறறு்ே மேமலாஙகும் ஒரு மு்்ற ்சயவ்்த 
சரியாக ்சயது முடிபபீர்கள். பண பலம் ்பருகும்.

அதிர்ஷட நி்றஙகள: பசகெ, நீைம்,மஞ்ெள்.

அதிர்ஷட திழெகள: ததற்கு, 
ததன்தமற்கு, தமற்கு.

அதிர்ஷட கிைழைகள: புதன், வியாழன், 
ெனி.

இம்ைதா்ம் நீஙகள வழி�டவவண்டிய 
க்ய்வஙகள: ஞாயிறு்களில் ராகு ்காைத் தில் 
நவகிர்க வழிபாடு தெய்து மூன்று நல்தைண 
தணெய் தீபமிட்டு பறகவக்கு இகற (உணெவு) 
தபாடுவதன் மூைம் அகைத்து ்காரியங்களும் 

தகடயின்றி சிறப்பா்க நடக்கும்.

ஜனவரி மொத 
ரொசி ்லன்கைள

01.01.2022 முதல் 31.01.2022 வ்ர
வோழ்க்ட்கக்கு எது 

சரியியனறு அறிநது 
சசயல்படும்

ேன்னி ரோசி 
வோ�ேர்ேசே!



நம  ்ொரத ்தெத்தின்  ரிஷிகைளும , முனிவர் 
கைளும  தன்  தவ வலி்மயொலும , தன்  

்யொகை ெகதியினொலும  அருமட்ரும  அரிய 
விெயஙகை்்ள கூறியிருககின்்றனர்  .இவர்கைளுள  
முககியமொனவர்  ்்ொகைர்  ஆவொர் . சித்தர்கைள  
்வதஙகைளுககும  ெகைல ெொஸதிரத்திற்கும  
முன்்னொடிகை்ளொகை திகைழந்தனர் .

மபாகர்  ஒவ்வாரு மூலி்கக்ளயும்  
ஆராயச்சி ்சய்தார் . பூமியில்  உள்ள ேண்்ண 
ஆராயச்சி ்சய்தார் . எத்த்ன வ்க ேண்  
இருக்கின்றது எனப்த்னயும்,  எத்த்ன வ்க 
பூச்சிகள்  இருக்கின்றது எனப்்தயும் , அதில்  
எனன வி்தோன ்தாது சததுக்களும் , பாஷண 
சததுக்களும் , உமலாக சததுக்களும்  இருக்கின்றன 
எனப்்தக்  கண்டுபிடித்தார் . அம்தமபால்  
மூலி்ககளிலும்  இருபப்்தயும் கண்டுபிடித்தார் .

ஒவ்வாரு மூலி்ககளிலும்  என்னனன 
சததுக்கள்  இருக்கி்றது. அது என்னனன 
மநாயகளுக்குப  பயனபடும்  எனப்்தத  ்தன  
ஞானத்தால்  கண்்டறிந்தார் .

இதில்  சி்றபபு வாயந்த மூலி்ககளாக 64 

மூலி்கக்ளக்  கண்டு பிடித்தார்கள் . அது காய 
கறப மூலி்க எனறு அ்ழக்கபபட்டது.

இந்த மூலி்கக்ள மு்்றபபடி ்தயாரிதது 
அ்்த நாம்  மு்்றபபடி உண்்டால்  ந்ர, 
தி்ர, மூபபு அணுகாது. ேனி்தன  முது்ே 
ஆக ஆக ம்தால்  சுருஙகுகி்றது அ்தறகு எனன 
காரணம்  என்றால்  நம்  ்சல்கள்  சாவம்த அ்தறகு 
காரணம் . ்சல்கள்  உறபததி ஆவது கு்்றநது 
்சல்கள்  சாகும்மபாது ம்தால்  சுருக்கம்  ஏறபடடு 
வியாதிகள்  வரும் . 

நம்  ்சல்களான அணுக்க்ள சாகவி்டாேல்  
்சயது அணுக்கள்  உறபததியாகும்  அருேருந 
்்தக்  கண்டுபிடித்தார்கள் . அதுமவ காய கறப 
ேருந்தாகும் . காயம்  என்றால்  உ்டம்பு உ்டம்்ப 
அழியாேல்  ்சயயும்  ேருநது எனறு ்பாருள் . 

இந்த ேருந்்த உட்காண்்டால்  ந்ர, தி்ர, 
மூபபு ோறும்  உ்டம்பு மச்தம்  அ்்டந்தால்்தான  
இந்த ஆதோவும் , உயிரும்  பிரியும் , உ்டம்பு 
அழியாேல்  இருந்தால்  உயிரும்,  ஆதோவும்  
பிரியாேல்  இருக்கும்  இ்்தத்தான  திருமூலர்  
‘உ்டம்்ப வளர்தம்தமன உயி்ர வளர்தம்தமன’ 
எனறு கூறுகின்றார் .

மபாகர்  ஒவ்வாரு மநாயகளின  ்தன்ே 
க்ளயும்  அறிநது தியானததில்  ேருந்்தக்  கண்டு 
பிடித்தார் . சித்தர்கள்  இந்த அண்்டததின  ்தாயாகிய 
ேமனானேணியி்டம்  கறறுக்  ்காண்்டார்கள் .

கைொயகைற்் மூலி்கைகைள :

்சநநாயுருவி, ்சம்பூ்த விருடசம் , சுணஙகி 
விருடசம் , நாயருடடி விருடசம் , மபயக்க்ட்ல, 
கரு்நல்லி, கரு்நாச்சி, சிவபபுக்கீவா்நல்லி, 
சிவபபுத  தும்்ப, கண எரு்ே விருடசம் , 
மராே விருடசம் , சண்்ட விருடசம் , கல்பிரமி, 
்சங்காடிலி மவர் , முததுபபூண்டு, நிலம்புரண்டி, 
கருவா்ழ, சிவந்த தில்்ல, கருஙகாந்தல்  ேலர் , 
குளிர்ந்த ்கால்லி, கறுபபு நாயுருவி, தீபபூடு, 
சஞசீவி, பனி்தாஙகி, சிவபபுக்கற்றா்ல, கல்பிரமி 
கருநீலி, சிவபபு நீர்  முள்ளி, ்வள்்ள ஆவ்ர, 
்வண்  பூவரசு, கறுபபு முள்ளுமுருங்க, சீறும்  
நங்க, சிவபபு பூசணி, மவர்பபலா, கருேஞசள் , 
அழுகனனி, ்்தாழுகனனி, கருஞசூ்ரச்  ்சடி, 
சர்க்க்ர மவம்பு, சர்க்க்ரததுளசி, கருவீலி, 
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்பாறசீநதில்  என இனனும்  பல மூலி்ககள்  
அதிசய காயகறப மூலி்ககளில் அ்டஙகும்.

முத்து்பபூண்டு:

முததுபபூண்டு இ்லச்  சாற்்ற எல்லாப  
ப்ற்வகளின  இ்றந்த உ்டலிலும் , காதிலும்  சிறுகச்  
சிறுக 2, 1/2 நாழி்க பிழிய அ்வ மீண்டும் 
ஜீவிக்கும் .

நிலமபுரண்டி:

இந்த நிலம் புரண்டி மவர்  ேனி்த சிந்த்ன 
உ்்டயது. நாம்  இ்தன  அருகில்  1 மீற்றர்  தூரம்  
நாம்  வருவ்தறகுள்மள அது ேண்்ணத  ம்தாண்டி 
ே்்றநது விடும் . பினபு நாம்  அந்த இ்டத்்த 
விடடு க்டநது வந்தாமல மீண்டும்  ேண்ணுக்கு 
மேமல வரும் .

இந்த மூலி்க எடுக்கும்வி்தம்  மபாகர்  ஒரு 
நாள்  குளி்க்ய வாயில்  மபாடடு ே்லக் 
குள்மள ்தாழ்வாக ப்றநது்காண்டிருந்தார் . 
அப்பாழுது ஒரு மூலி்க இவர்  வா்்ட 
பட்டவு்டன  ேண்்ணபபறிதது ே்்றவ்்த 
கண்டு பிடித்தார் . பினபு பூமியில்  இ்றஙகி அந்த 
மூலி்க்ய எடுத்தார் . அந்த மூலி்க நாம்  
எடுக்கும்  வி்தம் . மசங்காட்்ட்ய அந்த 
இ்டஙகளில்  ்காண்டு ்சன்றால்  அந்த மூலி்க 
இருக்கும்  இ்டததில்  மசங்காட்்ட ்வடிக்கும் .

அந்த சத்தத்்தக்  மகட்டவு்டன  அந்த 
மூலி்க ே்்றயாேல்  நினறு விடும் .பினபு அந்த 
மூலி்க்ய எடுதது உ்்டயா்த கடடிகளும் , 
புறறுமநாய , மூலம் , தீரா்த வயிறறுவலி 
இ்வகளுக்கும்  பயனபடுத்தலாம் . சில 
்வததியததுக்கு கடடுபப்டா்த மநாயக்ளயும்  
குணபபடுததும் .

்னிதொஙகி:

இந்த மூலி்க எவவளவு ்வயில்  மநரோகி 
லும்  அ்தன  மவருக்கடியில்  நீர்  ச்தச்த்வனறு 
இருக்கும் . ஏன  என்றால்  காறறில்  உள்ள 
ஈரபப்தத்்த இ்லகள்  மூலம்  உறிஞசி 
மவருக்குத  ்தருகி்றது. அ்தனால்  ்தான  மவரில்  
ஈரம்  ச்தச்த்வனறு இருக்கி்றது. பனி்தாஙகி 
மூலி்கயானது எவவளவு பா்லவன 
எரிக்கக்கூடிய ்வயில்  என்றாலும்,  இ்தன  
இரண்டு இ்ல்ய வாயில்  ்ேனறு அ்டக்கிக்  
்காண்்டால்  உ்டம்்ப பனிக்கடடியில்  உள்ளது 
மபால்  குளிர்ச்சி ஆக்கிவிடும் . இ்தன  இ்ல்ய 
உண்டு வர அக்கி, உஷ்ணம் , மூலமநாயகள்  
குணோகும் .

தீ்பபூடு:

தீபபூடு என்ற இ்ல்ய நசுக்கி பாம்புகடிதது 
இ்றந்தவனின  மூக்கில்  ்வக்க அவ்ன விடடுப  
பிரிநது மபான ஆனோ மீண்டும்  உ்டம்பில்  
வரும் . 

ெஞசீவி மூலி்கை:

சஞசீவி மூலி்கயின  இ்லச்சாறு இரும்்ப 
்நாறுக்கும்  வலி்ே ்காண்்டது. ஒரு 100 கிராம்  
இரும்புத  துண்்்ட ஒரு ேண்சடடியில்  ்வதது 
இ்தன  இ்லச்சா்்ற 1 லீற்றர்  ஊறறி 5 நிமி்டம்  
்வததிருபபின  அ்தன  மூலக்கூறுகள்  உ்்டநது 
்நாறுஙகி களிேண்  மபானறு ்ேன்ேயாகி 
விடும் . அ்்தக்  ்காண்டு இரும்பு உருவஙக்ள 
சித்தர்கள்  ்தயாரிததுள்ளனர் . இந்த இ்லச்  
சாறறில்  இரும்்பக்  க்ரக்கும்  அமிலம்  உள்ளது.

இ்தன  மவ்ர ஓடும்  நீரில்  விட்டால்  அது 
நீநதிப  மபாகும் . காரணம்  எனன்வன்றால்  
அ்தன  மவரில்  உள்ள அமிலம்  நீ்ர எதிர்ப 

பு்றோக ்தள்ளுகி்றது. இ்தன  பட்்டயில்  உள்ள 
ப்ச ்வடடுபட்ட காயத்்த ஆறறிவிடும்  
மேலும்  இது ்நருபபில்  எரியா்த மூலி்கயாகும் . 

இது புறறுமநாயகளுக்கும் , க்ணயம் , 
எலும்புகள் , கல்லீரல் , இரு்தயம்  ்சயல்  இழநது 
இருந்தாலும் , இந்த சஞசீவி இ்ல சரி ்சயது 
விடும் . இபபடிபபட்ட அபூர்வ மூலி்கக்ளக்  
கண்டுபிடிதது அ்்த ேக்களுக்கு உயிர்  காக்கும்  
ேருந்தாக பயனபடுததினார்கள்  சித்தர்கள். 
மேலும்  பூமியிலுள்ள ஒவ்வாரு மூலி்ககளும் , 
ேரஙகளும் , ்சடிகளும் , அண்்ட்வளியில்  உள்ள 
நடசததிரததின  சாரஙக்ளப  ்பறறிருக்கின்றன. 

கைரு� சித்தர் ்ொலகிருஷண சுவொமிகைள
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இம் 
ே ா ்த ம் 

உ ங க ளின 
ர ா சி க் கு 

குரு பார்்வ, சனி பார்்வ 
்பறுவதும், ்தனஸ்தானாதிபதி 

்தனஸ்தானததில் ஆடசி ்பறறு நீச 
சநதிரன பலம் ்பறறு விளஙகுவ்தால் 

்்தாழிலிலும், உததிமயாகததிலும் சி்றபபாக 
இருபபீர்கள். எ்்த ்சய்தாலும் அதில் 

்பரு்ே மசரும் வ்கயில் ்சயல்படுவதும், 
்தானும், ்தன்ன சார்ந்தவர்களும் வளமு்டன 
வாழ மவண்டு்ேனறு நி்னபபீர்கள். ்காடுத்த 
வாக்குறுதி்ய காபபாறறுவீர்கள். ்சாந்த ்்தாழில் 
்சயபவர்களுக்கு அ்தறகுரிய வாயபபுகள் 
அ்ேயும். ்தர்ே நியாயஙக்ள ்தவ்றாேல் க்்ட 
பிடிபபீர்கள். ்சாந்த முயறசிகளுக்கு நல்ல பலன 
கி்்டக்கும். அரசியலிலும், ்பாது வாழ்விலும் 
சி்றபபாக ்சயல்படடு எல்மலாரின ஆ்தர்வயும் 
்பறுவீர்கள்.

ெநதிரதாஷடை நதாட்கள:

12.01.2022 பு்தன இரவு 11.57 மு்தல் 15.01.2022 
சனி பகல் 11.32 ேணி வ்ர.

நட்ெததிர �்லனகள:

சித்திகர 3, 4 ஆம் பாதங்கள்:

எ்்தயும் சிரேமினறி ்சயவீர்கள். ்பாது 
நலன கருதி எ்்தயும் திட்டமிடடு ்சயது ்வறறி 
காண்பீர்கள். வி்ளயாடடு து்்றயில் ஆர்வமும் 
ஈடுபாடுகளும் ்காண்டு விளஙகுவீர்கள்.

சுவாதி 
1, 2, 3, 4 ஆம் 

பாதங்கள்:

அரசியலிலும் ்பாது வாழ்விலும் அ்னவரும் 
பயன ் பறும் வ்கயில் நறகாரியஙகளுக்கு து்ண 
நிறபீர்கள். ்வளிநாடடு ்்தா்டர்பு மிக சி்றபபாக 
அ்ேயும். ்வளிநாடு ்சல்லும் வாயபபுண்டு.  

விொ்கம் 1, 2, 3 ஆம் பாதங்கள்:

்சாந்த காலில் நிறக மவண்டு்ேனறு ் சயல்படு 
வீர்கள் ஒளிவுே்்றவினறி ்சயல்ப்ட மவண்டும் 
என நி்னபபீர்கள். திருேண, வாயபபுகள் ம்தடி 
வரும். நி்னத்த வரன திருேணம் ்சயவீர்கள்.

அதிர்ஷட நி்றஙகள:

தவணகம, மஞ்ெள், ஓரஞ்சு.

அதிர்ஷட திழெகள:

தமற்கு, வடதமற்கு, கிழக்கு.

அதிர்ஷட கிைழைகள:

தவள்ளி, ெனி, தெவவாய்.

இம்ைதா்ம் நீஙகள வழி�டவவண்டிய 
க்ய்வஙகள:

வ்ளப்பிகற மாத பஞ்ெமி திதியில் அம்மனுக்கு 
மஞ்ெள், சிவப்பு நிற பூ கவத்து 2 தநய் தீபம் 
ஏற்றி வணெஙகி வர, உங்களின் அகைத்து 

தெயல்பாடு்களும் சிறப்பா்க அகமயும். 
தகடபட்ட திருமணெம் நிகறதவறும்.

ஜனவரி மொத 
ரொசி ்லன்கைள

01.01.2022 முதல் 31.01.2022 வ்ர
அடனவரும் வைமுைன 
வோை்வணடுசமனறு 

நிடனக்கும்

துலோம் ரோசி 
வோ�ேர்ேசே!



டதளிவொன குவொர்டஸ  கிரிஸ�்ல 
ரொக  கிரிஸ�ல்  (Rock Crystal) 

என்று டெொல்வொர்கைள . உலகில்  உள்ள மிகைவும  
புனிதமொன கைற்கைளில்  கிரிஸ�ல்  கைல்லும  
ஒன்்றொகும .

பா்்றகளின  சக்தியாக கிரிஸ்டல்  விளஙகு 
கி்றது. ்தாது வர்க்கஙகளில்  மிகவும்  உயர்ந்தது 
கிரிஸ்டல்  கறகள்்தான . அந்தக்  காலம்  மு்தல்  
இந்தக்  காலம்  வ்ர கிரிஸ்டல்  கல்  மீது உல 
்கஙகிலுமுள்ள எல்லா ்தரபபு ேக்களும்  ஓர்  
்்தயவீக அனபு ்வததிருக்கி்றார்கள் .

இந்தக்  கறகள்  ே்லகளிலும் , சே்தளஙகளி 
லும் , பா்்றகளாகக் கி்்டக்கி்றது. இது ்தண்ணீ்ர 
வி்ட மிகவும்  பரிசுத்தோகவும் , ்்தளிவாகவும்  
நி்றேற்ற ஸபடிகோக விளஙகுகி்றது. இ்தன  
வழியாக எந்தப  ்பாரு்ளயும்  ்்தளிவாக 
ஊடுருவிப  பார்க்கலாம் . 

இது ஒளி்ய வாஙகி அ்்த ஏழு வண்ணங 
களாகச்  சி்த்ற விடுகி்றது. பிரகாசோன சக்தி 
வாயந்த ்வள்்ள ஒளிக்  கதிர்களின  சினனோக 
கிரிஸ்டல்  திகழ்கி்றது.

இபமபாது உஙகளி்டம்  கிரிஸ்டல்  கல்  
இருந்தால்  அ்்த எடுதது வநது உஙகள்  அருகில்  
்வதது விடுஙகள் .

கிரிஸ்டல்  கறகள்  நேது ஆதே சக்திகளின  
கண்ணாடி மபான்ற சினனோகும் . நேக்குத  
்்தளி்வக்  ்காடுப ப்தறகு கிரிஸ்டல்  

முயறசிக்கி்றது.

கிரிஸ்டல்  கறகள்  பா்்றகளின  
அடிபபாகததில்  இருநது வளர்நது வநது 
ஒளி்ய எடடிப  பிடிக்கி்றது. பூமியின  
அடிபபகுதியின  இருடடில்  இருநது வளர்நது 
வநது, மேல்  பகுதியானது ஒளி ேயோக 
இருக்கி்றது. இயற்கயாகமவ இது ஆறு 
பட்்டகளாக வளர்நது ஆறு மு்னகளும்  
ஒனறு மசர்நது உச்சி்ய இயற்கயாகமவ 
ஏறபடுததி விடுகி்றது. 

இது ர்தம்தசோக பிரமிடு அ்ேபபுப  
மபால இருக்கும் . இ்தன  மு்னகள்  
எவவளவு கூராக அ்ேகி்றம்தா அவவளவு 
சக்திக்ள அது ்வளிமயறறுகி்றது. இந்த 

கிரிஸ்டல்  சக்தி்ய மநாயக்ள தீர்க்க ஒரு 
மலசர்  பீம்  மபால உ்டம்பில்  பாயச்சலாம் .

குவார்டஸ  கிரிஸ்டலானது -இயற்கயாகமவ 
சக்திக்  கதிர்க்ள ்தனபால்  இழுததும் , அ்்தமய 
்வளிமய ஒளிபரபபக்  கூடிய ்தன்ேயும்  
்பறறிருக்கி்றது. இது சக்திக்ள வாஙகியும் , 
்வளிமயறறியும்  ஒரு டிரானஸ மீற்றர்  மபால 
இயஙகுகி்றது. இ்தன  ஒளிக்கதிர்கள்  நல்ல 
ஆமராக்கியோன சக்திக்ளப  பரபபிக்  
்காண்டும் , உள்மள வாஙகிக்  ்காண்டும்  
இரண்டு பணிக்ளச்  ்சயது ்காண்டிருக்கி்றது.

கிரிஸ்டல்  கறகளின  கதிர்வீச்சுக்கள்  ேனி 
்தனின  சரீரததின  கதிர்வீச்சுத  ்தன்ேக்கு ஏற்றபடி 
்தனது க்தர்  வீச்சுக்க்ள சரீரததில்  பரபபக்  
கூடியது. இ்்த அணிந திருந்தாலும் , வீடடில்  
்வததிருந்தாலும்  அது சக்திக்ள இழுதது 
உ்டம்பில்  பரவ விடடும் , ்வளிமயறறிக்  
்காண்டும்  இருக்கி்றது.

நல்ல சக்திக்ள உ்டலில்  பரபபி உ்டலி 
லிருநது அசுத்தஙக்ள ்வளிமயறறும் . பணி்ய 
கிரிஸ்டல்  கல்  ்சயகி்றது. 
ஆ்கயால்  கிரிஸ்டல்  
கறக்ள அடிக்கடி 
எடுதது ்தண்ணீரில்  
கழுவி சுத்தம்  
்சயது அணிநது 
்காள்ளுஙகள் .

என்.
தமமண்ணன்
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அமைதியோன அன்போன 
ைண்வோழ்கமக, தம்பதி 

யருககு அமைநதிட ்்வணடுதைன்்றோல் 
அ்வர்களுககுள ஒரு்வருகதகோரு்வர் 
விட்டுக தகோடுககும் ைனபபோன்மை 
கட்டோயம் இருகக ்்வணடும். ்வோககு்வோதம் அல்லது 
ஒரு விடயம் பறறியதோன தர்ககம் உரு்வோகும் 
பட்்சத்தில் யோரோ்வது ஒரு்வர் அ்வசியம் ்சற்்ற 
பின்தஙகி, திருபபிப ்ப்சோைல் இருபபது ேல்லதோகும். 
இன்ம்றய கோலககட்டத்தில் கண்வன் - ைமனவி 
இரு்வ்ை ்்வமலககுச் த்சன்று ்சம்போதிககும் நிமல 
தபரும்போலோன குடும்பஙகளில் உளைது. இநதச் 
சூழ்நிமலயில், வீட்டில் ்சமையல் ைறறும் இதர 
்்வமலகமைத் ததோடர்நது த்சய்து ்வரும் ைமனவி 
“வீட்டிலும் ்்வமல, த்வளியிலும் ்்வமல, இதறகு 
நீ எதறகு” என கண்வமன ்்வணடோ ்்வறுபபோக 
துச்்சைோக நிமனககக கூடும்.

இத்த்கய பிரச்சி்னகள் எழாேல் 
இருக்க மவண்டுோனால், 

கணவர் வீடடில் சிறு 

சிறு மவ்லக்ள ்தானாகமவ இழுததுப 
மபாடடுச் ்சயது ே்னவிக்கு உ்தவ மவண்டும். 
குழந்்தக்ள பா்டசா்லக்கு அ்ழததுச் ்சனறு 
விடுவது, திரும்ப வீடடிறகு அ்ழதது வருவது, 
அருகா்ேயிலுள்ள ேளி்கக் க்்ட ேறறும் 
காயகறி க்்டக்குச் ்சனறு வீடடுக்கு அன்றா்டம் 
ம்த்வபபடும் சாோனக்ள வாஙகிக் ்காடுதது 
உ்தவலாம். கணவராகிய ்தான வீடடின எைோனர் 
மபால் ந்டநது ்காள்ளும் ்தவ்றான அணுகு 
மு்்ற்ய முறறிலும் ்தவிர்ததுவி்ட மவண்டும். 
இபபடி்யல்லாம் கணவர் ்பாறுபபு்டன ந்டநது 
்காள்ளும்மபாது, ே்னவிக்கு ்வறுபபு உணர் 
வுகள் ம்தான்றாது. கணவன ே்னவியி்்டமய 
இணக்கோன சூழ்நி்ல உருவாவ்தறகு சந்தர்ப 
பம் உண்்டாகும்.

ட�ொக�ர். A.மீனொடசி
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முக்கியோக 
ஒரு குடும்பததில் ஆண் 
்பரியவரா? இல்்ல ்பண் ்பரியவளா? 
என்ற விவா்தததிறகு இ்டம் ்காடுதது வி்டக் 
கூ்டாது, ஏ்னன்றால் ்தம்பதியர் இருவருமே 
ஒமர நாணயததின இரண்டு பக்கஙக்ளபமபால் 
பிரிக்கபப்ட முடியா்தவர்களாயும், அததியா 
வசியம் மிக்கவர்களாக வும் இருநதி்ட  
மவண்டும். இவர்களி்்டமய உயர்வு - ்தாழ்வு 
ேனபபான்ேயும், பிரிவி்ன எண்ணஙகளும், 
துமவஷ உணர்வுகளும் ஒரு மபாதும் வநது 
வி்டக் கூ்டாது எனபது மிக மிக முக்கியோகும்.

குடும்ப வாழ்வில் அ்ேதி கு்லயாேல் 
இருநதி்டவும், ஒறறு்ே நி்லததி்டவும், வி்த்வ 
களுக்கு உணவு அளிக்கலாம், வஸதிர ்தானம் 
்சயயலாம், குழந்்தகளுக்கு இனிபபு வழஙக 
லாம், ்நய ்தானம் ்சயயலாம். இ்்தத ்தவிர 
ஒரு ்வள்ளி நாணயத்்த ்பாக்்கடடிமலா 
அல்லது ்கயிமலா ்வததுக் ்காண்டிருக்கலாம். 
ஆண்கள் ்வளியில் ்சல்லும்மபாது து்வத்த 
துணிக்ளமய அணிநது ்சல்ல மவண்டும். ஒமர 
மைாடி உடுப்ப சல்வக்கு உடபடுத்தாேல் 
்்தா்டர்நது பயனபடுத்தக் கூ்டாது. அம்த மபால 
்பண்களும் து்வதது உலர்ததிய மச்ல 
க்ளமய அணிநது ்வளிமய ்சல்ல மவண்டும்.

ேணவாழ்க்்கயில் நல்ல ஒறறு்ேயும், 
அ்ேதியான சூழ்நி்லயும் ்்தா்டர்நது இருநது 
வர கீழ்கண்்ட ேநதிரத்்த ஒரு நா்ளக்கு கு்்றந 
்தது ஆறு மு்்றயாவது ்சால்ல மவண்டும்.

“அ்மொகை ்ொஸ 
கு்ரொத கைர்ஷயொ 
விஜயொ”

வீடடில் ்பண்கள் ச்ேயல் ்சயது ்காண்டி 
ருக்கும்மபாது, ஏ்தாவது ேநதிரத்்தமயா அல்லது 
இஷ்்ட ்்தயவத்்தமய ேனதில் நி்னததுக் 
்காண்டு, அ்ேதி்யக் க்்டபபிடிக்க 
மவண்டும். இ்தறகி்்டயில் கணவமரா குழந்்த 
கமளா ச்ேயல்்றக்கு வநது ஏம்தனும் 
மகட்டால் அ்ேதியாக அனபாக பதில் 
்சால்லி அனுபபி ்வதது விடடு ச்ேயல் 
மவ்ல்யத ்்தா்டரமவண்டும். கா்லயில் 
எழுநது கா்லக்க்டனக்ள முடித்த பினபு, 
க்டவுள் வழிபாட்்ட மேற்காள்ளும்மபாது, 
பூ்ைய்்றயில் கா்லயிமலமய கிழக்கு 
மேறகு வ்டக்கு ஆகிய மூனறு தி்சகளிலும் 
மநாக்கினாறமபால் விளக்மகறறி ்வக்க 
மவண்டும். பினபு கா்ல 08.30 ேணியளவில் 
பூ ்வதது விளக்குக்ள ே்லமயறறி வி்ட 
மவண்டும், அனுதினமும் 
இவவாறு 

்சய்தால், 
குடும்பததில் 
அ்ேதியும் சுபிடசமும் ்தஙகிடும் 
எனபது நிச்சயம்.

ஒவமவாரு நாளும் அலுவலகததிலிருநது 
கு்்றந்தது ஒரு மு்்றயாவது ்்தா்லமபசி 
மூலம் ே்னவி்யத ்்தா்டர்பு ்காண்டு 
ஒனறிரண்டு வார்த்்தகள் அனபு்டன மபசுவது 
்தம்பதியனரி்்டமய சுமுகோன ஒறறு்ேயான 
்சயல்பாடடிறகு ்பரிதும் உ்தவும். ஒரு 
நா்ளக்கு ஒரு மு்்றயாவது கணவ்ன 
ே்னவிமயா அல்லது ே்னவி்ய கணவமரா 
ஏ்தாவது ஒரு வி்டயத்்த முனனிடடு புகழ்நது 

மபச மவண்டும், இது இனிய ேணவாழ்க்்கக்கு 
விததிடும். மேலும் ஒரு நா்ளக்கு ஒன்ற்ர 
ேணி மநரத்்தயாவது ்்தா்லகாடசி பார்பப்்த 
நிறுததிவிடடு, குடும்ப உறுபபினர்களு்டன 
ேகிழ்ச்சியாகச் ்சலவிடுஙகள். இந்த மநரததில் 
்காஞச மநரம் தியானம் ்சயவ்தறகும் பயன 
படுத்தலாம். ்பண்கள் குடும்பப பாதுகாப்ப 
ேனதில் ்வததுக் ்காண்டு, ்தஙகள் கணவரு 
்டன இரு சக்கர வாகனததில் சா்லயில் 
்சல்லும்மபாது மபச்சுக் ்காடுக்காேல் ்சல்வது 
மிக மிக அவசியோகும். இது எதிர்பாரா 
விபத்்த முறறிலும் ்தவிர்ததி்ட உ்தவும்.

நைககு மிகவும் கநருஙகியவரதாகக 
கருதி நதாம் �கதி கெலுத் வவண் 

டும். வசுவ்வர், வ்வகி, யவெதாழ், வகதாபியர், 
ருகைணி, ெததிய�தாைதா, அர்ஜுனன, சு்தாைதா 
(குவெ்லர்) ஆகியவர்கள ஸ்ரீகிருஷணழரக 
கடவுள எனறு அறிநதிருந்தாலும், அவழரத 
்ைககுப் பிரியைதானவர் எனறு கருதி அவழர 
அணுகியதுவ�தால், நதாமும் இழ்றவழன 
அணுக வவண்டும். இத்ழகய ைதாசி்லதா �க 
திவய சுத் �கதியதாகும். இழ்றவனிடம் தூய 
�கதி வ்தானறினதால் வதாழகழகப் �தாழ்லவ 
னம், வெதாழ்லவனைதாகி விடும், வதாழகழகயில் 
ஓர் அர்த்ம் வரும்.

சுத்த ்கதி!
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தஞடச 
மோவட்ைம்  - பட்டுக் 

்்கோட்டை வட்ைம்  �ோஜோமைம்  என் கி�ோமம்  
்தோன  எங்கள்  கி�ோமம் .

எஙகைள  தகை்ப்னொர்  கைஷ�்ப்டடு முன்்னறிய 
வர் : ஏழு லடசம்  ரூபாய  ்சாதது இருந்தது. 
என  ்தகபபனாருக்கு மூனறு ்தாரம் . என  ்தாய  
மூன்றாவது ்தாரம் ! என  ்தாயக்கு எடடுப  பிள் 
்ளகள் . நானகு ஆண்கள் ! நானகு ்பண்கள் . 
மூத்த அக்கா இ்றநது மபானாள் . நான  க்்டசிப  
்பயன . என  ்தகபபனார்  இ்றநது எட்டாண்டுகள்  
ஆகிவிட்டன.

எஙகள்  குடும்பததின  மேல்  ்பா்றா்ே 
்காண்டு சூனயம்  ்வதது விட்டனர் . அ்தனால்  
்தான  எஙகள்  ்தகபபனார்  இ்றநது மபானார்  
எனபது காலஙக்டந்த பி்றகு ்்தரிய வந்தது. 
்சாததுக்கள்  க்ரநது ்ரஸமில்  ஒன று 
ேடடும்்தான  எஙகள்  பஙகிறகு வந்தது.

எஙகள்  குடும்ப விமராதிகள்  சிலர்  ஓனறு 
மசர்நது மில்லுக்கு வருோனம்  வர முடியா்தபடித  
்்தால்்லகள்  ்காடுத்தனர் . ்நல்  ்காண்டு வரு 
பவர்க்ளத  ்தடுத்தனர் . மவ்ல ்சயது வருபவர் 
க்ள மிரடடினர் . எவவளவு கஷ்்டம்  ்காடுக்க: 
முடியுமோ அவவளவு கஷ்்டம்  ்காடுத்தனர் . 

நேக்கு இனி இந்த ்ரஸமில்  ம்த்வ 
்தானா..? ஒததிக்கு விடடு விடு 

மவாம்  எனறு திட்ட 
மிடம்டாம் .  

 

 
 
 
 
 
 
அ்்த வாஙக வரு பவர்க்ளயும்  வாஙக 
வி்டாேல்  ்தடுத்தனர் . எஙகள்  ்தகபபனார்  
்சல்வாக்கு்டன  இருந்தமபாது எவனும்  
எஙகள்  வீடடுப  பக்கம்  ்த்ல ்வததும்  
படுக்க ோட்டான . அவர்  மபான பி்றகு 
பலவி்த ்பா்றா்ே! ப்க! நல்ல ்தஙகாள்  ஏழு 
பிள்்ளக்ள ்வததுக்  ்காண்டு கஷ்்டபபட்டது 
மபால, என  ்தாயார்  எஙக்ள ்வததுக்்காண்டு 
கஷ்்டபபட்டார்கள் .

இந்தச்  சூழ்நி்லயில்  ்தான  மேல்ேருவததூர்  
வநது அம்ோ்வ மவண்டிக்  ்காண்ம்டன . 
அ்தனால்  இரண்டு மூனறு நல்லவர்கள்  ்்தா்டர்பு 
எஙகளுக்குக்  கி்்டத்தது. அவருள்  ஒருவர்  
எஙகள்  எதிரிகள்  ்வத்த ்சபபுத  ்தகடு. முட்்ட 
ஆகியவற்்ற வீடடிலிருநது எடுத்தார் . அவர்  
ோநதிரீகம்  கற்றவர் . தினமும்  108 மு்்ற 
மூலேநதிரம்  ்சால்லி வநம்தன . ்சால்லி 
வந்த சில தினஙகளுக்குள்  ்ரஸமில்  ஓததி 
அகிவிட்டது. வருோனம்  வர ஆரம்பித்தது. 
எவவளமவா கஷ்்டஙகள்  வந்த மபாதும் , 
அம்ோ எஙகள்  குடும்பத்்தக்  கண்்ண 
இ்ே காபபது மபாலக்  காபபாறறி வந்தாள் . 
காபபாறறியும்  வருகி்றாள் . எஙகள்  உயிர்  இந்த 
உ்டம்்பவிடடுப  பிரியும்  வ்ர ேருவூர்   
    வருமவன ! எம.டகைௌதமன்
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இம் 
ே ா ்த ம் 

உ ங க ளின 
ராசிக்கு ராசி 

நா்தன ஆடசி ் பறறும், உஙகளின 
மயாகாதிபதி சநதிரன நீசபஙகம் 

்பறறு ராைமயாக பலன ்தருவதும். 
உஙகளின ே்்றவு ஸ்தானத்்த குரு 

பார்்வ இடுவதும் ்்தாழில் ஸ்தானாதிபதி 
சூரியன ்தனஸ்தானததில் அேர்வதும் உஙகளின 

்்தாழில் மேன்ே அ்்டவதும் கி்்டத்த 
்்தாழிலில் நல்ல லாபம் ்பறும் வாயபபி்ன 
்பறுவீர்கள். சரியான வழி எது என ஆயவு 
்சயது அ்த்ன ம்தர்வு ்சயவதும், அ்தன மூலம் 
பயன ்பறுவதும் அ்ேயும். எதிர்பாரா்த நஷ்்டங 
களிலிருநது இனி விடு்த்ல அ்்டவீர்கள். 
பணியில் சி்றநது விளஙகுவீர்கள். ்்தாழிறசஙக 
மச்வயில் உஙக்ள ஈடுபடுததிக் ்காள்வீர்கள். 
தி்ற்ேகள் ்வளிபடும். அரசியலில் ஈடுபாடுக்ள 
உருவாக்கி ்காள்வீர்கள். பாதுகாபபு பணியில் 
சி்றந்த க்ட்ே்ய ஆறறி பாராடடு ்பறுவீர்கள்.

ெநதிரதாஷடை நதாட்கள:

15.01.2022 சனி பகல் 11.33 மு்தல் 17.01.2022 
திஙகள் இரவு 10.58 ேணி வ்ர.

நட்ெததிர �்லனகள:

விொ்கம் 4ம் பாதம்: ் சயயும் ் ்தாழிலில் கவன 
மு்டன ்சயல்படடு நல்ல லாபம் ்பறுவீர்கள். ேன 
வலி்ேயும் நீஙகள் ்சயயும் காரியம் ்த்்டயினறி 
ந்டக்கும். ்பண்களுக்கு நல்ல வரன அ்ேநது 

வளம் 
் ப று 

வீர்கள்.

அனுெம் 1, 2, 3, 4 ஆம் 
பாதங்கள்: பாதுகாபபான பணிகளில் 
சி்றபபாக ்சயல்படடு பாராடடு ்பறுவீர்கள். 
்்தாழிறசஙக ்பாறுபபுகளில் ்்தாழிலாளர் நலன 
கருதி ்சயல்படுவீர்கள். எதிர்பாரா்த அதிர்ஷ்்டம் 
உண்்டாகும்.

த்கட்கட 1, 2, 3, 4 ஆம் பாதங்கள்: பாவ 
்சயல்கள் ்சயபவர்களின ்்தா்டர்புக்ள 
துண்டிதது ்காள்வீர்கள். கல்வி அறிவில் சி்றநது 
விளஙகி சிலர் பட்டம் ்பறுவீர்கள். உ்ழபபால் 
முனமனற்றம் கண்டு, நலம் ்பறுவீர்கள்.

அதிர்ஷட நி்றஙகள:

ஓரஞ்சு, தவணகம, சிவப்பு.

அதிர்ஷட திழெகள:

வடக்கு, வடகிழக்கு, தமற்கு.

அதிர்ஷட கிைழைகள:

தெவவாய், ஞாயிறு, திங்கள்.

இம்ைதா்ம் நீஙகள வழி�டவவண்டிய 
க்ய்வஙகள:

திங்கள் கிழகம விநாய்கர் வழிபாடும். 
சிவன் வழிபாடும் தெய்து வில்வ அர்செகை 

தெய்து வழிபாடு தெய்து வர உங்களின் 
ெ்கை இகடயூறு்களும் மகறநது நல்ை வ்ளம் 

தபறுவீர்்கள்.

ஜனவரி மொத 
ரொசி ்லன்கைள

01.01.2022 முதல் 31.01.2022 வ்ர
திைமோன சசயல்்கடை 

விரும்பி சசய்யும்

விருச்சிே ரோசி 
வோ�ேர்ேசே!
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இம் 
ே ா ்த ம் 

உ ங க ளின 
ராசிக்கு உங 

களின மயாகாதிபதி சூரியன 
ராசியில் அேர்வதும் உஙகளின 

ராசிநா்தன குரு மயாகாதிபதி வீட்்ட 
பார்பபதும் நறபலனக்ள ்பறறு ்தரும். 

்தனஸ்தானததில் ்்தாழில் ஸ்தானாதிபதி 
வர்க்மகாத்தேம் ்பறறு பலம் ்பறுவது கல்வி 

அறிவு, ஆளு்ே தி்றன, ்காடுத்த மவ்ல்ய 
சி்றபபாக ்சயயும் ஆற்றல்க்ள ்பறுவீர்கள். 
கணணி து்்றயிலும், கணக்கியிலிலும் சி்றநது 
விளஙகுவீர்கள். எந்த து்்றயாக இருந்தாலும் 
அதில் நல்ல ஆமலாசகராக இருநது தி்றம்படி 
்சயல்படுவீர்கள். அரசியலிலும், ்பாது வி்டயத 
திலும் ்தனித்த்ற்ே ்காண்டு ்சயல்படுவீர்கள். 
பாதுகாபபான சூழ்நி்ல்ய உருவாக்கிக் ்காள் 
வீர்கள். சாதுர்யோக மபசி எ்்தயும் சாதிதது 
்காள்வீர்கள். வரவுக்கு ்தகுந்த ்சலவும் இருக்கும் 
திருேண வாயபபுகள், நல்ல வரன அ்ேயும்.

ெநதிரதாஷடை நதாட்கள:

17.01.2022 திஙகள் இரவு 10.59 மு்தல் 
20.01.2022 வியாழன கா்ல 08.44 ேணி வ்ர.

நட்ெததிர �்லனகள:

மூைம் 1, 2, 3, 4 ஆம் பாதங்கள்: முக்கிய 
்பாறுபபுக்ள வகிதது சி்றபபாக ் சயல்படுவீர்கள். 
அரசியலில் ்தனிததி்ற்ே ் காண்டு விளஙகுவீர்கள். 
எந்த சிக்கலான சூழ்நி்ல கூ்ட எளி்ேயாக ் சயது 

விடுவீர்கள்.

பூராடம் 1, 2, 3, 4 ஆம் 
பாதங்கள்: கணக்கிடுவதிலும், 
்சயல்படுவதிலும் சி்றநது விளஙகி, எடுததுகாட 
்டாக இருபபீர்கள். திருேண வாயபபும், குழந்்த 
பாக்கியமும் ்பறுவீர்கள். அறிவியலிலும் ஆராயச் 
சியிலும் வளமும், மேன்ேயும் ்பறுவீர்கள்.

உத்திராடம் 1ம் பாதம்: எ்்த ்சய்தால் 
சி்றந்தம்தா அ்்த ேடடும் ்சயவீர்கள். கால சூழ் 
நி்லக்ள அறிநது, அ்தறகு ்தகுந்த ்்தாழி்ல 
்சயவீர்கள். அரசியலில் முக்கிய பஙகு வகிதது 
நறபலனக்ள ்பறுவீர்கள்.

அதிர்ஷட நி்றஙகள:

மஞ்ெள், சிவப்பு, பசகெ.

அதிர்ஷட திழெகள:

கிழக்கு, ததன்கிழக்கு, ததற்கு.

அதிர்ஷட கிைழைகள:

வியாழன், ஞாயிறு, புதன்.

இம்ைதா்ம் நீஙகள வழி�டவவண்டிய 
க்ய்வஙகள:

தெவவாய்கிழகம்களில், சுப்ரமணியகர 
வணெஙகி வி்ளக்த்கணதணெய் தீபமிட்டு 

சிவப்பு பட்டு துணிகய ொற்றி, தவணடிக் 
த்காள்்ள ததாழிலிலும், உத்திதயா்கத்திலும் 

தமன்கமகய அகடவீர்்கள்.

ஜனவரி மொத 
ரொசி ்லன்கைள

01.01.2022 முதல் 31.01.2022 வ்ர
விட�வோ்க எட்தயும் 

சசய்து முடிக்கும்
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்நொய் வருமுன 
்கோததுக் ச்கோள் 

வது, உைலில் ்ேோய் எதிரப்பு 
சக்திடய வைரததுக் ச்கோள்வது 
எனகின் அடிப்படைக் ்கருததுக்்கள் 
பு�ோண்கோலம் ச்தோட்டு ்கவனததில் 
ச்கோள்ைப்பட்டு வநதுள்ைது. இப்படிப் 
பட்ை சி்ந்த ்கருததுக்்கடை பண 
டைக் ்கோலததுச் சோன்்ோரும் ்தம்மு 
டைய படைப்பு்களில் வலியுறுததி 
வநதிருக்கின்ோர்கள். ஒரு சமயம் பல 
கி�ோமங்களில் ்கோல்�ோ ்போன் சபரு 
்ேோய்்களில் ்கோ�ணமோ்க மக்்கள் ச்கோத 

துக் ச்கோத்தோ்க மோணடு ச்கோணடிருந 
்தோர்கள். ஆனோல் ஒ்� ஒரு கி�ோமததில் 
மட்டும், மக்்கள் எவ்வி்த உயிரிைப்பும் 
இனறி, எந்த ்ேோயும் இனறி ஆ்�ோக்கி 
யமோ்க வோழ்நது வோழ்்தோர்கள்.

இ்்தபபறறி ேருததுவ வல்லுனர்கள் 
ஆயவு ்சய்தமபாது, அந்தக் கிராேததுக் 
குளதது நீரில் ஏராளோன “சுருள்பாசி” 
நி்்றநதிருபபது ்்தரிய வந்தது. சுருள்பாசி 
மிகவும் அதிகோன மநாய எதிர்பபு சக்தி்யக் 
்காண்்டது என்ற உண்்ே்யயும் அவர்கள் 
கண்டுபிடித்தார்கள். எபமபர்பபட்ட ்வரஸாக 
இருந்தாலும் அ்த்னக் கடடுபபடுததும் சக்தி 
இந்த சுருள்பாசிக்கு உண்டு எனபதும் கண்்ட 
றியபபட்டது. ஆஙகிலததில் “ஸ்பரலினா” 
எனறு அ்ழக்கபபடும் இந்தச் சுருள்பாசி உ்ட 
லுக்குத ம்த்வயான எதிர்பபு சக்தி்யயும் 
மூ்ளக்குத ம்த்வக்கான ்தாதுப ்பாருடக்ள 
யும் ்காடுக்கின்றது. ்காமரானா மபான்ற இந்தத 
்்தாறறுப பரவும் காலஙகளில், சுருள்பாசியின 
பயனபாடு அளபபரிய்தாகும்.

பதி்னநது வயதிறகு மேறபட்ட அ்ன 
வருமே சுருள்பாசி்ய எடுததுக் ்காள்ளலாம். 

சனி, ஞாயிறு அல்லது திஙகள், ்சவவாய ஆகிய 
நாடகளில் சிறுவர்கள் ஒரு நா்ளக்கு ஒனறும், 
்பரியவர்கள் ஒரு நா்ளக்கு இரண்டும் 
ோததி்ர ரூபததிமலா அல்லது “மகபஸுல்” 
வடிவததிமலா எடுததுக் ்காள்ளலாம். இந்த 
ேகததுவோன ேருந்்த சாபபாடடுக்கு முன 
அல்லது சாபபாடடுக்குப பின என்ற கடடுப 
பாடுகள் ஏதுமினறி எடுததுக் ்காள்ளலாம்.

புறறுமநாய, சர்க்க்ர மநாய ஆகியவறறின 
்தாக்கஙக்ளக் கூ்ட அருேருந்தாகிடும் சுருள்பாசி 
கு்்றதது விடும் எனக்கூ்றபபடுகின்றது. ்்தாறறு 
மநாயால் பாதிக்கபபட்டவர்கள் ்்தா்டர்நது ஏழு 
நாடகளுக்கு சுருள்பாசி்ய எடு்ததுக் ்காண்்டால் 
மநாயின ்தாக்கம் ்பருேளவில் கு்்றயும். 
இபபடிபபட்டவர்கள் வாரததிறகு மூனறு மு்்ற 
இம் ேருத்்த உட்காள்ளலாம். இந்த ேருந்்த 
்்தா்டர்நது எடுததுக் ்காண்ம்ட இருக்கக் கூ்டாது 
என ேருததுவர்கள் அறிவுறுததுகி்றார்கள். 

ஒரு வாரம் விடடு ஒரு வாரம் எடுததுக் 
்காள்ளலாம். இ்்த அளவாகவும், 

மு்்றயாகவும் உட்காள்ளும் 
மபாது, இது உ்டல் பலத்்த 
்பருக்கி, ஆயுடகாலத்்த 
நீடடிததுத ்தருகின்றது எனபதும் 
இது ஒரு உணவு ேருநது 
எனபதும், குறிபபி்டத்தக்க்தாகும். 
இந்த ேருந்்த எல்மலாரும் 
பயனபடுததி ஆமராக்கியத்்த 
மபணிப பாதுகாததுக் 
்காள்ளலாம்.

ட�ொக�ர். மொயன் டெந்தில்குமொர்
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நொன்  ்கைொ்வயில்  இருந்து எழுதுகி்்றன் . 
நொன்  அமமொவின்  தீவிர ்க்த. அமமொ்வ 
நமபி வொழும  குடும்ஙகைளில்  எஙகைள  
குடும்மும  ஓன்று.

எனது ்தாயார்  ேது்ரயில்  வசிதது வருகி்றார் . 
அவர்  க்டந்த 20 வரு்டஙகளாகச்  ்சாக்கலிஙக 
நகர்  ேன்றததில்  ்்தாண்டு ்சயது வருகி்றார் .

அவருக்குக்  க்டந்த 1 வரு்டததிறகு முனபு 
முதுகில்  வலி ஏறபடடு வலது ்க்யத  
தூக்கக்  கூ்ட முடியாேல்  மிகவும்  மவ்த்னப 
பட்டார் . எத்த்னமயா ்்டாக்்டர்கள்  எவவ 
ளமவா ்வததியம்  பார்ததும்  வலி ேடடும்  
கு்்றயவில்்ல.

்சப்டம்பர்  ோ்தம்  ேன்றததில்  வலியு்டன  
அழுது ்காண்ம்ட ்்தாண்டு ்சயயும்  ்பாழுது 
ஒரு சக்தி ஒரு நரம்பியல்  நிபுண்ரப  பரிநது்ர 
்சயது அவ்ரப  மபாய  பார்க்குோறு கூறினார் .

உ்டமன என  ்தாயாரும்  அந்த ேருததுவ்ரப  
பார்த்த ்பாழுது அவர்  எம் .ஆர் .ஐ ஸமகன  
்சயது பார்தது விடடு, முதுகின  நடுவில்  
நரம்பில்  ஒரு கடடி உள்ளது. உ்டமன அகற்ற 

மவண்டும் . இல்்ல்யனில்  ்க ்சயலறறுப  
மபாயவிடும்  எனக்  கூறி விட்டார் .

மவறு சில ்்டாக்்டரி்டம்  மகடடும்  அ்ன 
வரும்  இம்த பதி்லக்  கூறினர் . எனமவ 
அம்ோவி்டம்  மவண்டிக்்காண்டு சததிர சிகிச்்ச 
்சயய முடி்வடுதது ேது்ர மவலம்ோள்  
ேருததுவே்னயில்  அடமிட  ்சயம்தாம் .

்தறமபாது ்காமரானா காலம்  எனப்தால்  
உ்டன  இருபப்தறகு இருவ்ர ேடடுமே 
அனுேதித்தனர் . நானும் , எனது அண்ணனும்  
்தஙகிமனாம் . ஆனால்  இருவரும்  மகாவிட -19 
்்டஸட  எடுதது ்நகடடிவ  என வந்தால்  ்தான  
்தஙக முடியும்  என ்்டாக்்டர்  கூறிவிட்டார் .

நாஙகள்  அம்ோவின  பா்தபூ்ை தீர்த்தத்்த 
அருநதி விடடு ்்டஸட  ்காடுதம்தாம் . அம்ோ 
வின  அருளால்  ்்டஸட  ரிசல்ட  ்நகடடிவ  
என வந்தது. ஒக்ம்டாபர்  1ம்  திகதி ஒபமரஷன  
ந்்ட்பற்றது. அனறு ்பளர்ணமி. நானும்  எனது 
அண்ணனும்  அழுது ்காண்ம்ட ஒபமரஷன  
திமயட்டர்  முனபு அேர்நது ேநதிர நூல்  ்வததுப  
படிததுக்  ்காண்ம்ட இருநம்தாம் .
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ஏழு ேணி மநரம்  ஒபமரஷன  ந்டந்தது. 
அம்ோவின  அருளால்  ஒபமரஷன  நல்லபடியாக 
முடிந்தது என ்்டாக்்டர்  ்வளிமய வநது 
கூறினார் . அம்ோவிறகுக்  மகா்டான மகாடி 
நனறிகள் .

அ்தன  பினபு 1 
வாரம்  ேருததுவ 
ே்னயில்  
இருந்தார் . 
இ்தறகி்்டயில்  
பல மசா்த்னகள்  
ஏறபட்டன. 
எனது ேக்ன 
விடடுப  பிரிநது 
இருந்ததில்்ல. 
அவனுக்கு உ்டல் 
நலமில்லாேல்  
மபாயிறறு. நான  
அம்ோவி்டம்  ேன 
முருகி மவண்டிக் 
்காண்ம்டன . 
நான  அவனருகில்  
இல்்ல. நீ்தான  
அம்ோ பார்ததுக்  
்காள்ள மவண்டும்  
என மவண்டிமனன . 
அம்ோவின  அருளால்  

குணே்்டந்தான . மேலும்  ேருததுவே்னயில்  
அம்ோ்வக்  கவனிததுக்  ்காள்ளும்  மபாது 
எனக்கும்  உ்டல் நலக்கு்்றவு ஏறபட்டது. 
அம்ோவின  அருளால்  சரியாகி விட்டது.

என  ேகனுக்கு உ்தடடில்  வீக்கம்  ஏறபடடுக்  
கஷ்்டபபட்டான . நான  அலர்ஜியாக இருக்குமோ 
என பயநம்தன . அம்ோவி்டம்  மவண்டிமனன . 
சரியாகி விட்டது.

இந்த இ்்டபபட்ட காலததில்  எவவளமவா 
மசா்த்னகள் , பிரச்ச்னகள் , ேன. மவ்த்னகள்  
அ்னத்்தயும்  அம்ோ தீர்தது ்வத்தார்கள் .

ேருததுவே்னயில்  நான  அழுது ்காண்ம்ட 
படுத்த ்பாழுது கனவில்  ப்ட்ேடுத்த நாகோகக் 
காடசி ்காடுத்தார்கள் .

ேற்்றாரு நாள்  கனவில்  எனக்கும்  என  
ேகனுக்கும்  ஆசிர்வா்தம்  ்சயது எனக்கு ்தடடில்  
ேல்லி்கபபூவும் , என  ேகனுக்குக்  ்கயில்  
சூ்டத்்தயும்  ்வதது. அ்்தச்  சந்தனோக ோறறி 
ஆசீர்வா்தம்  ்சய்தார்கள் .

நான  ஊர்  திரும்பியதும்  சக்தி ஒளிக்கு 
எழுதுவ்தாக மவண்டியிருநம்தன . எழு்த சறறுத  
்தாே்தோன்தால்  அ்தறகான ்தண்்ட்ன்ய 
அனுபவிதது விடம்டன . அம்ோ என்ன 
ேனனித்தருள மவண்டும் . நான  மவண்டியபடி 
எழுதி அனுபபி விடம்டன . அம்ோ்வ நம்புங 
கள் . நம்  வாழ்க்்க மிகவும்  ேகிழ்ச்சியாக ோறும் . 
நம்  துனபஙக்ள அவள்  ்நாடிப்பாழுதில்  
ோறறி விடுவாள் .

ெகதி. ்தவி மணிகைண்�ன்

கீழகண்ட சுவ்லதாகதழ் தினெரி 
குளித் பினபு திருவி்ளககு 

முனபு அைர்நது கஜபிதது �கதியுடன 
ஒன�து முழ்ற வணஙகி வந்தால், வீட்டில் 
அஷட்லக்ஷமி வதாெம் கெய்வவ்தாடு, 
ைதாஙகல்யம் �்லம் க�ற்று, கணவன நீண்ட 
ஆயுள, ஆவரதாககியததுடன வதாழவதார்.

“மஙகை்்ள மஙகை்ளதொ்ர

மொஙகைள்ய மஙகை்ள்பர்த

மஙகை்ளொர்த்தம மஙகை்்ளஹி

மொஙகைளயம ்தஹி்ம ஸதொ”

மொஙகைல்யம ்லம ட்்ற!
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மொ்தங்களில் ேோன மோர்கழி எனக்கூறி ப்கவோன ம்கோ 
வி்ஷணு மோர்கழி மோ்தததின சி்ப்டப உண�ச் 

சசய்துள்ைோர. அதி்கோடல துயில் எழுநது ப்கவோன ேோமம் சசோல்லி 
பி�ோரத்தடன்களும், ஜபங்களும் சசய்வ்தற்கு மோர்கழி மோ்தம் மி்கவும் 
உ்கந்த்தோகும். அத்தட்கய சி்ப்போன மோ்தமோன மோர்கழியில் 
அமோவோடச திதியும் ,மூல ேட்சததி�மும் இடணநதிருக்கும் 
ேோளில் அஞசனோ ்்தவியின அருடம டமந்தனோ்க அவ்தரித்தவ்� 
‘சசோல்லின சசல்வர’ ஆஞச்ேயர. மோ்தங்களில் சி்ப்பு சபற்் 
மோர்கழி, திதி்களில் உனன்தமோன அமோவோடச, அறிவு, ஞோனம் 
ஆகியவற்றின அடையோைமோய் தி்கழ்நதிடும் மூல ேட்சததி�ம் 
ஆகிய அடனததும் ஒனறிடணந்த ்கோலததில் நி்கழ்ந்த்்த அனுமன 
சஜயநதி.

அனுேன ்ையநதியனறு விர்தம் இருபபவர்கள் 
பிரம்ே முகூர்த்தததிமலமய எழுநது நீராடி, ராே நாேம் 
்சால்லி வணஙகி உபவாசம் ்்தா்டஙக மவண்டும். 
அருகில் இருக்கும் ராேர் அல்லது ஆஞசமநயர் 
மகாயிலுக்குச் ்சனறு அனுேனுக்கு துளசி ோ்ல 
சாததி வழிப்ட மவண்டும். சறம்ற வசதி கூடு்தலாகக் 
்காண்்டவர்கள் ்வறறி்ல ோ்ல, ்வண்்ணக் 
காபபு சாததியும் வணஙகலாம். ஆஞசமநயர் ்ையநதி 
நாளில் ஸ்ரீராே ்ையம் எழுதுவது நல்ல பலனக்ளத 
்தரும்.

்பாரி, பழம், அவல், க்ட்ல, சர்க்க்ர, 
்வண்்ண, ம்தன, பானகம், இளநீர் மபான்ற்வகள் 
்நமவததியோக ஆஞசமநயருக்குப ப்்டக்கலாம். 
ஆஞசமநயர் ்ையநதி விர்தம் அனுஷ்டிபபவர்கள் 
கா்லயில் துளசி தீர்த்தம் ேடடும் பருகி, உபவாசம் 
இருக்க மவண்டும். ேதிய மவ்ளயில் உணவு 
எடுததுக் ்காள்ளலாம். இரவில் ஆஞசமநயர் 
ஸம்தாததிரம், ராே நாேம், ஆஞசமநயர் 
அஷ்ம்டாததிரஙகள், சுமலாகஙகள் கூறி வழிப்ட 
மவண்டும். ஆஞசமநயருக்கு மிகவும் பிடித்தது ராே 
நாேம் எனப்்த நாம் ேனதில் ்காள்ளமவண்டும். 
கீழ்கண்்ட, ஆஞசமநயருக்கு உரிய்தான காயதரி 
ேநதிரத்்தச் ்சால்லியும் வழிப்டலாம்:

“ஓம் ஆஞ்ெதநயாய வித்மதஹ

வாயு புத்திராய தீமஹி தநதநா

ஹனுமன் ப்ரதொதயாத்”

வாழ்க்்கயில் சகல ஆனந்தஙக்ளயும் 
அள்ளித ்தருபவர் ஆஞசமநயர். சிவ்னயும், 
விஷ்ணு்வயும் ஒனறி்ணக்கும் ்்தயவோக 
விளஙகுபவர் ஆஞசமநயர் ஆவார். எனமவ 
ஆஞசமநய்ர வணஙகி அளவில்லா்த ஆனந்த 
நி்லயி்னப ்பறறி்டலாம்.

மது்ர ரொமன்
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இம் 
ே ா ்த ம் 

உ ங க ளின 
ராசிக்கு ராசி 

நா்தன ராசியிலும் ்தனஸ்தானததில் 
குருவும் அேர்நது லாபஸ்தானததில் 

லாபாதிபதி அேர்வதும் உஙகளின 
பல ்்தாழிலில் மேன்ே்ய உண்்டாக்க 

்சயயும் இதுவ்ர பல ்்தாழில்க்ள 
்சயது எதிலும் நி்ல ்ப்ற முடியாேல் 

இருந்த நி்ல ோறி உறுதியான ்்தாழி்ல 
உருவாக்கிக் ்காள்வீர்கள். பாதுகாபபான சூழ் 
நி்ல்ய ஏறபடுததிக் ்காண்டு ்சயலில் ஈடு 
படுவீர்கள். ்பாது வாழ்விலும் மச்வயிலும் 
மிகுந்த ஆர்வம் ்காண்டு விளஙகுவீர்கள். எ்்த 
யும் எளி்தாக எடுததுக் ்காள்வீர்கள். பதிய திட 
்டஙகள் இருந்தாலும் ்சயல்ப்ட ்தயஙகுவீர்கள். 
இனி அந்த நி்லயிலிருநது ோறுபடுவீர்கள். பி்ற 
ருக்கு உ்தவி ்சயவது நேது க்ட்ே எனபது 
மபால ்சயல்படுவீர்கள். சம்ேந்தம் இல்லா்த எந்த 
காரியததிலும் ஈடுபடுவ்்த விரும்ப ோடடீர்கள். 
்பாருளா்தார வள்ே்ய ்பறுவீர்கள்.

ெநதிரதாஷடை நதாட்கள:

20.01.2022 பு்தன ோ்ல 04.13 மு்தல் 
22.01.2022 சனி ோ்ல 04.00 ேணி வ்ர.

நட்ெததிர �்லனகள:

உத்திராடம் 2, 3, 4 ஆம் பாதங்கள்: அரசிய 
லிலும், ்பாது மச்வயிலும் சி்றநது விளஙகி 
வளம் ்பறுவீர்கள். முக்கிய ்பாறுபபுக்ள ஏறறு 

இழந்த 
் ச ல் 

வ ா க் கு க ் ள 
மீண்டும் ்பறுவீர்கள். பண 
புழக்கம் இருக்கும்.

திருதவாணெம் 1, 2, 3, 4 ஆம் பாதங்கள்: 
உ்ழபபிறகு முக்கியததுவம் ்தநது உஙகளின 
வாழ்்வ மேம்படுததிக் ்காள்வீர்கள். ்பாது 
ேக்கள் ேததியில் ் சல்வாக்கு ் பறறு ப்தவி்ய ஏற 
படும் அரசியலில் மீண்டும் பிரமவசம் ்சயவீர்கள்.

அவிட்டம் 1, 2 ஆம் பாதங்கள்: அ்லச்ச்ல 
கு்்றதது ்காண்டு ்சயல்படுவீர்கள். வி்ள 
யாடடு து்்றயிலும், சாகச க்லயிலும் சி்றநது 
விளஙகுவீர்கள். விடுபட்ட வி்டயஙக்ள மீண்டும் 
புதுபபிதது ்சயல்ப்ட துவஙகுவீர்கள்.

அதிர்ஷட நி்றஙகள: நீைம், பசகெ, 
ஓரஞ்சு.

அதிர்ஷட திழெகள: ததற்கு, 
ததன்கிழக்கு, வடதமற்கு.

அதிர்ஷட கிைழைகள: ெனி, தெவவாய், 
புதன்.

இம்ைதா்ம் நீஙகள வழி�டவவண்டிய 
க்ய்வஙகள:

ெனிக்கிழகம்களில் ஆஞ்ெதநயர் வழிபாடு, 
கபரவர் வழிபாடு தெய்து நீை நிற பூ கவத்து 

தவணடிக் த்காள்்ள இழநத தெல்வாக்கும், 
ததாழிலில் தமன்கமயும் தபறுவீர்்கள்.

ஜனவரி மொத 
ரொசி ்லன்கைள

01.01.2022 முதல் 31.01.2022 வ்ர
மன உறுதியுைன 

எப்சபோழுதும் சசயல்படும்

ைேர ரோசி 
வோ�ேர்ேசே!



தீட்ெ என்்து, தன் சீ�னு்�ய ஆன்மொ 
ெொர்ந்த அழுககுகை்்ளக கை்்ளந்து, 

அவனு்�ய ஆன்மொ்வ தூய்ம்ப்டுத்தவும, 
ஞொனம - ஊட�வும ்நொககைமொய டகைொண்டு குரு 
வொனவர் டெயகின்்ற கிரி்ய ஆகும. தீட்ெ 
என்்ற டெொல்லொனது அழித்தல், டகைொடுத்தல் 
என்கின்்ற இருவ்கை ட்ொருள தருவதொகும. 
ஆத்மொவின் அழுககுகை்்ள அழி்ப்தும, 
இ்்ற்மத் தன்்ம்யக டகைொடுத்தலும 
தீட்ெயின் முககிய ்யன்கை்ளொகும.

தீட்சகள் பலவ்ககளாக இருந்தமபாதிலும், 
்சவ ஆகேஙகள் ஏழு வ்க தீட்சக்ளக் 
குறிபபிடடுச் ்சால்கின்றன. அந்த ஏழு தீட்ழெ 
வழககள எனகனனன என�ழ் ெற்வ்ற 
விரிவதாக அறிநது ககதாள்ள்லதாம்:

1) நயன தீட்ெ: ்தன பார்்வயாமலமய 
சீ்டனு்்டய பாவஙக்ளப மபாக்கி குரு அருள் 

பாலிபபது நயன தீட்ச எனபபடுகின்றது. 
“அடிகளார் பார்்வபடுோறு பார்ததுக்்காள்” 
என அன்ன அடிக்கடி பக்்தர்களுக்குக் 
கூறுவ்தன உள்மநாக்கம் நயன தீட்ச 
அளிபப்தறகாகமவ ்தான. மீனானது ்தன 
சி்ன்யப பார்த்த ோததிரததில், சி்னகள் மீன 
வடிவம் ்பறு்தல் மபால, குருவின பார்்வ 
பட்ட அளவில் “சீ்டனும் ்தனமபால் சிவோவான” 
எனறு ஆகேஙகள் கூறுகின்றன.

2) ்ரிெ தீட்ெ: ஆச்சாரியன ்தன வலக் 
்க்ய சீ்டன ்த்லமேல் ்வபபது, ்நறறிப 
்பாடடில் ்க ்வதது அருள்பாலிபபது, திரு 
வடிக்ளத ்த்லமேல் ்வதது அருள்பாலிப 
பது ஆகியன பரிச தீட்ச எனபபடுகின்றது. 
இவவ்கச் தீட்சயி்ன ”திருவடி தீட்ச“ 
எனறும் கூறுவார்கள். மகாழி முட்்ட்ய அ்்ட 
காததுக் குஞசு ்பாறிபபது மபாலச் சீ்ட்ன 
பரிசத்தால் ஞானோக்கும் தீட்சயாகும் இது.
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3) வொெகை தீட்ெ: 
குருவானவர், ்தம் சீ்டனுக்கு 
்தகுந்த ேநதிரஙக்ள உபம்தசிதது 
அவ்ன ஞானேயோக்குவது 
வாசக தீட்ச எனபபடுகின்றது. 
பஞசாடசர ேநதிரம், பிரணவ 
ேநதிரம், ஹீவிதய, ்தததுவேசி 
உபம்தசம் எனபன வாசக தீட்சயில் 
அ்டஙகுகின்றன.

4) மொனெ தீட்ெ: சீ்டன ஒருவன 
எஙமகமயா இருநது ்காண்டு 
்தன்னத தியானம் ்சயயும்மபாது, 
அததியான சக்தி குரு்வ ஈர்க்கச் 
்சயயும். அத்த்கய காலஙகளில் 
குரு ்தான இருந்த இ்டததிலிருநது 
அவனுக்கு ேனத்தால் அருள்பாலிபபது ோனச 
தீட்ச எனபபடும். ஆ்ேயானது எஙமகா 
இருநது ்காண்டு ்தான ்வத்த முட்்டக்ள 
்தன எண்ணததின உ்்றபபால் சி்னயாக்கும், 
அது மபான்றம்த இந்த ோனச தீட்ச ஆகும்.

5) ெொஸதிர தீட்ெ: சீ்டனு்்ட சநம்தகஙக்ள 
தீர்க்க மவண்டிச் சாததிரஙக்ள அருளு்தல் 
சாஸதிர தீட்ச எனபபடுகின்றது. இருபா 
இருபது, உண்்ே விளக்கம் எனகின்ற ்சவ 
சாததிரஙகள் இ்தறகு எடுததுக் காட்டாகும். 
அர்ச்சுனன சநம்தகஙக்ளத தீர்க்க மவண்டிக் 
கண்ணன அருளிய பகவத கீ்்த சாஸதிர 
தீட்சக்கு ஒரு நல்ல உ்தாரணோகும்.

6) ்யொகை தீட்ெ: ்தன சீ்டனுக்கு 
மயாகபபயிறசிக்ள அளிதது, பிராணாயாே 
நுணுக்கஙக்ளக் கறபிததுக் குண்்டலினி சக்தி்ய 
எழுபப மவண்டித தீட்ச அளிபப்தாகும். சோதி 
நி்லக்குச் சீ்டன முனமனறி வர உ்தவு்தல், மயாக 
தீட்ச எனபபடுவ்தாகும்.

7) ஓ்ளத்திரி தீட்ெ: சீ்ட்ன ஒரு மவள்விக் 
குண்்டததின முன அேர்வதது, சக்கரம் 
வ்ரநது அக்கினி வளர்தது, அவனுக்கு ஞானம் 
ஊடடுவது ஓளததிரி தீட்ச எனபபடுகின்றது.

8) ஆெொர்ய அபி்�கைம: ்தன்னப மபாலமவ 

ஒரு ஆச்சார்யன ஆகி்ற அளவிறகு பக்குவம் 
்பற்ற சீ்டனுக்கு ஆச்சார்ய ஸ்தானம் அளிக்க 
மவண்டிச் ்சயயபபடுவது ஆச்சார்ய அபிம்டகம் 
எனபபடுவ்தாகும். இந்த அபிம்டகம் முடிந்த 
பி்றமக, ஒருவர் ஆசார்ய ஸ்தானத்்தப ்பறுகி்றார். 

9) அடி்ப்்� தீட்ெ: ஒருவர் ்ச்நறி்ய 
மேற்காள்வ்தாக இருபபினும், ்வணவ 
்நறி்ய மேற்காள்வ்தாக இருபபினும், 
்வதிக ்நறி்ய மேற்காண்டு ஒழுகுவ்தாக 
இருபபினும், ்தகுதி வாயந்த குருோரி்டம் ்சனறு 
்தக்க ேநதிரத்்த அவரி்டம் கறறு அ்த்னமய 
்ைபிதது ்தம் இஷ்்ட ்்தயவத்்த வணஙகிவர 
மவண்டும் எனபது அடிபப்்ட விதி.

10) ெமய தீட்ெ: இந்த அடிபப்்ட அ்ேய 
மவண்டுோனால், சேய தீட்ச ்பறறுக் 
்காண்டு அ்தனபிறகு ஆனமீகப பயிறசிக்ள 
மேற்காள்ள மவண்டும் எனபதும் விதி.

மேமல ்சால்லபபட்ட தீட்சகள் ்பறுவ்தன 
மூலம் உ்டலில் உள்ள ்கட்ட வியர்்வ, 
பித்தம், கிமலததுேம், ்கட்ட உதிரம் கசி்தல், 
ம்தகம் சிவத்தல், சுழுமு்ன வாசல் தி்றநது 
தூர திருஷ்டி ்்தரி்தல், ம்தகம் பிரகாசித்தல், 
உ்டம்்ப உயரததூக்கும் வல்ல்ே, ்சாரூபசிததி 
ஆகிய்வ உண்்டாகும்.

A.A.ரொமன்

கீழ்கணட சு்லோகத்மத சி்வமன 
தியோனித்து தெபித்து ்வநதோல் ்சகல 

த்வறறியும் உணடோகும்.

“�னி தூரம் ைழ்ல முடி வதாெதா

�சுைண வடிவவன

கனி ்ரும் கற்�கவை

கற்�க சுடவர

இனி நின�்வை

விழரநது நீ தீவதாய்

ஓம் சிவதாய நை

ஓம் சிவெஙகரதாய நை

ஓம் ெம்வ�தா ைகதாவ்வதாய நை

ஓம் ெதாம்�ெ்தா சிவதாய நை”

ெகைல டவற்றியும உண்�ொகை!
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இம் 
ே ா ்த ம் 

உ ங க ளின 
ர ா சி க் கு 

ராசியில் லாபாதிபதியும், 
லாபஸ்தானததில் களததிர 

ஸ்தானதிபதியும் அேர்நதிருபபது 
்்தாழிலில் கூடடுத ்்தாழில் சி்றபபாக 

அ்ேயும். ேறுேணம் ்சயபவருக்கு 
வாயபபுகள் அ்ேயும். உஙகளின ்்தாழில் 

ஸ்தானாதிபதி ராசி்ய பார்பபது ்சயயும் 
்்தாழிலில் மநர்்ேயும், க்ட்ே உணர்வு 
்காண்டு விளஙகுவீர்கள். உ்ழபபில் முனமன்ற 
மவண்டு்ேனறு நி்னபபீர்கள். யார் ்தயவிலும் நிறக 
கூ்டாது. ்சாந்த முயறசியால் ்தனது முனமனற்றம் 
இருக்க மவண்டு்ேனறு நி்னபபீர்கள். வீடடு 
்காடுக்காேல் ்சயல்படுவீர்கள். ோறறு சக்திக்ள 
அனுேதிக்க ோடடீர்கள். ்காள்்க பிடிபபு்டன 
்சயல்படுவீர்கள் அரசியலிலும் உஙகளின 
்சல்வாக்குக்ள ்தக்க்வததுக் ்காண்டு ்சயல் 
படுவீர்கள். ்பாருளா்தாரம் வளம் ்பறும்.

ெநதிரதாஷடை நதாட்கள:

22.01.2022 சனி ோ்ல 04.01 மு்தல் 24.01.2022 
திஙகள் இரவு 08.59 ேணி வ்ர.

நட்ெததிர �்லனகள:

அவிட்டம் 3, 4 ஆம் பாதங்கள்:

பாதுகாபபு, வி்ளயாடடு, ேருததுவ து்்ற 
யினர் நல்ல வளம் ்பறுவீர்கள். ்்தாழிலில் விடடு 
மபான ்்தா்டர்புக்ள ஏறபடுததி, புததுணர்வு்டன 

்சயல்ப்ட 
துவஙகுவீர்கள்.

ெதயம் 1, 2, 3, 4 ஆம் 
பாதங்கள்:

காலத்்த நிர்ணயதது மவகமு்டன ்சயல்படும் 
்சயல்களில் வளம் ்பறறு விளஙகுவீர்கள். எதிர் 
பாரா்த ்தனவரவு உண்்டாகும். ்பாது நலனில் ஆர் 
வதது்டன ்சயல்படடு பாராடடு ்பறுவீர்கள்.

பூரட்டாதி 1, 2, 3 ஆம் பாதங்கள்:

உ்டல் நலனின கவனம் ்சலுத்த மவண்டிவரும் 
்சயயும் ்்தாழிலில் முன்பவி்ட முனமனற்றம் 
்பறுவீர்கள். திருேண ்த்்ட நீஙகி திருேணம் 
ந்டக்கும். ் பாருளா்தார முனமனற்றம் அ்்டவீர்கள்.

அதிர்ஷட நி்றஙகள:

மஞ்ெள், சிவப்பு, ஓரஞ்சு.

அதிர்ஷட திழெகள:

தமற்கு, வடதமற்கு, ததற்கு.

அதிர்ஷட கிைழைகள:

தெவவாய், வியாழன், ஞாயிறு.

இம்ைதா்ம் நீஙகள வழி�டவவண்டிய 
க்ய்வஙகள:

ெனிக்கிழகம்களில் கபரவர் வழிபாடும், ஆஞ்ெ 
தநயர் வழிபாடும் தெய்து. நல்தைணதணெய் 

தீபமும், எள் ்கைநது அன்ைம் கவத்து 
தவணடிக் த்காள்்ள நன்கம உணடாகும்.

ஜனவரி மொத 
ரொசி ்லன்கைள

01.01.2022 முதல் 31.01.2022 வ்ர

்ேரடமயுைன சசயல்பை 
்வணடுசமனறு நிடனக்கும் 

கும்்ப ரோசி 
வோ�ேர்ேசே!



உணவு உணட 
உடனனனே 

குளிககக கூடாது 
என நம் இல்்லஙகளில் 

த்பறனறாரும், மூத்தவரகளும் 
தசால்வவ்த நாம் னகட்டிருப் 

ன்பாம். ஆனால் இவரகள் ஏன் 
இப்்படிக கூறுகிறாரகள் என்று நாம் 

ஒரு ன்பாதும் நிவனததுப் ்பாரத்தன்த 
யில்வ்ல. இப்ன்பாது அவ்தப் ்பறறி நாம் 
சறனற அறிநது தகாள்னவாம்:

அனுதினமும் நாம் குளிபப்்தப ்பாருத்த 
ேடடில், அதில் நி்்றய வி்டயஙக்ள பினபற்ற 
மவண்டியுள்ளது.

முக்கியோக உணவு 
உட்காண்்டபின குளிபபதில் 
சில பிரச்சி்னகள் உள்ளன. 
உண்்ேயில் உணவிறகுபபின 

குளிக்கச் ்சல்வது ஒரு ஆமராக்கியோன 
பழக்கேல்ல. ஏ்னனில் உணவு உண்பது 
ேறறும் குளிபபது ஆகிய இரண்டுமே உ்டல் 
்வபப நி்ல்ய உயர்ததும் வி்டயஙகளாகும், 
மேலும் இது ்சரிோன ்சயல்மு்்றயில் பிரச்சி 
்னக்ள ஏறபடுததும். உணவுக்குப பின 
குளிபபவர்கள், வி்ளவாக வயிறறில் ேந்தநி்ல 
அல்லது சஙக்டத்்த உணரக்கூடும்.

சிலர் கா்ல உணவுக்குப பி்றகு குளிபப்்த 
பழக்கோகக் ்காண்டுள்ளார்கள். அவர்களுக்கு 
அன்்றய நாள் முழுக்க ்சரிோனததில் பல 
பிரச்சி்னகள் ஏறபடுவ்தறகான வாயபபுகள் 
அதிகோக உள்ளன. எனமவ கா்ல உணவுக்குப 
பி்றகு எபமபாது குளிக்கலாம் எனபது பறறியும் 

அல்லது உணவுக்குபபிறகு எவவளவு மநரம் 
கழிததுக் குளிக்கலாம் எனபது பறறியும் விழிப 
புணர்்வ ஏறபடுததிக் ்காள்ளலாம். சிறு 
வயதில் நாம் உணவு உண்்டவு்டன குளிக்கச் 
்சன்றால் “உணவு உண்்டவு்டன குளிக்கக் 
கூ்டாது, ஒரு ேணி மநரம் கழிததுக் குளி” என 
நம்மு்்டய அம்ோக்கள் ்சால்வ்்தக் மகடடி 
ருக்கினம்றாம். ஆகமவ, உணவு உண்்டபின 
கு்்றந்தது ஒரு ேணி மநரோவது காநதிருநது 
பி்றகு குளிக்கச் ்சல்ல மவண்டும். அம்தமபால் 
உணவு உண்்ட உ்டமனமய நீச்சல் குளததிறகுச் 
்சனறு நீச்சல் அடிபபம்தா அல்லது குளிபபம்தா, 
எ்்தச் ்சய்தாலும் அந்த சேயததில் உ்டலின 
ேற்ற பகுதிகளுக்கு இரத்தம் பாயவ்தால், 
அது ்சரிோன மு்்ற்ய நிச்சயம் பாதிதது, 
்சரிோனத்்தக் கு்்றக்கவும் ்சயயவும்.

இவவி்டயததில் கூடு்தலாக நாம் அறிநது 
்காள்ள மவண்டியது எனன்வன்றால், ஆயுர் 
மவ்த ேருததுவததின பண்்்டய ந்்டமு்்ற்ய 
நாம் பினபறறினால், அ்தனபடி உணவுக்குபபி்றகு 
இரண்டு ேணி மநரம் எதுவும் சாபபி்டாேல் 
இருக்க மவண்டும். உணவுக்குப பி்றகு உ்டலில், 
ம்தாலில் ஏறபடும் ்வபபோனது உணவு ்சரிோ 
னததிறகு உ்தவுகி்றது. ஆனால், குளிக்கும்மபாது 
ம்தாலில் உள்ள ்வபபததில் கு்்றபாடு ஏறபடு 
கி்றது. இ்தனால் ்சரிோன அ்ேபபில் ்சௌகரி 
யம் ஏறபடுகி்றது, இதுமவ மநா்ய உண்்டாக்குவ 
்தறகும் காரணோக அ்ேநது விடுகி்றது. எனமவ, 
உணவுக்குப பி்றகு ்சயயக் கூ்டா்த வி்டயஙக 
ளான பல் துலக்கு்தல், உ்டறபயிறசி ்சய்தல், 
தூஙகு்தல் ஆகியவற்்ற முழுவதுோக ்தவிர்ததி 
்டல் மவண்டும்.

நவநீதம

த�ய்வதழ் விககிரகததிலும் 
�டததிலும் பூஜிப்�து வ�தா்லவவ, 

யநதிரததிலும் வீடுகளில் பூஜிகக்லதாம். 
யநதிரம் எந்த க்ய்வததினுழடயது அ்ன 
ைநதிரம் எது, பூழஜ முழ்ற எது என�ழ் 
்குந் குருைதார்களிடம் உ�வ்ெம் மூ்லம் 

அறிநது ககதாள்ள வவண்டும்.

வீடுகைளில் யந்திர பூ்ஜ!
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்�நது விரிந்த ேம்  போ�்த பூமியில் ஆதி்கோலத 
தில்  ்வ்தங்களும் , சோததி�ங்களும்  பூமி எஙகும்  

ஒலிததுக்  ச்கோண்ை இருக்கும் . ேம்  ்்தசததிலுள்ை சித 
்தர்களும் , ஞோனி்களும்  அணைததின  இ�்கசியங்கடை 
யும் , பிணைததின  இ�்கசியங்கடையும்  உணரந்தவர்கள் . 
பி்ப்பு, இ்ப்டப சவனறு ம�ணமில்லோ சபருவோழ்வு 
அடைந்தவர்கள் . 

மரணமில்லொ்ப  ட்ருவொழவு என்்றொல்  என்ன?

ேரணமில்லாப  ்பருவாழ்வு எனபது இந்த 
உ்டல்  அழியாேல்  யுகஙகளாக வாழ்வது அல்ல. 

இது ஸதூல உ்டல் . இந்த 
உ்டல்  ேண்  கூறுக்ளப  
்பற்றவு்டல் , இந்த 
ேண்  உ்டல்  ேண்ணுக்குள்  
்சனறு ே்்றநம்த தீரும் . காயகறபம்  சாபபிடடு 
ஆயு்ள அதிகரிக்கும்  ்சயலாகுமே ்தவிர 
நி்லயாக ்வக்க முடியாது. சித்தர்கள்  இந்த 
உ்டம்பின ஆயு்ள நீடிதது, மயாகததில்  
நி்லதது நினறு பி்றபபு, இ்றப்ப ்வன்றார்கள் . 
ஆதோ ஒவ்வாரு பி்றபபாகப  பி்றநது, பி்றநது 
ஈசமனாடு முழு ஐக்கியோகும் .

பி்ற்பபு என்்து என்ன?

்வட்ட ்வளியில்  திரியும்  ஆனோ, அ்தன  
நன்ே, தீ்ேக்மகறப ்தாயின  கருவில்  உள்ள 
பிண்்டததில்  குடி புகுவம்த பி்றபபாகும் .

மொரணம  என்்றொல்  என்ன?

பிண்்டததில்  புகுந்த ஆனோ கர்ே வி்னக 
ளுக்கு ஏறப வாழ்நது இனப, துனபத்்த நுகர்நது 
அனனத்தால்  உருவான ஸதூல உ்டம்்ப 
ேண்ணுக்கு விடடுச்  ்சல்வம்த ேரணோகும் .

பிண்்டஙகள்  எல்லாம்  அழிநது, அழிநது 
ேறுபடியும்  பஞச பூ்தஙகளால்  மீண்டும்  உரு 
வாகும் . ஆனால்  ஆனோவுக்கு ஆதியும்  

இல்்ல அந்தமும்  இல்்ல. பர ஆனோமவ 
பரோதோவாகும் . பர ஆனோ ்வடிதது 
ஜீவாதோ உருவாகின்றது. ்நல்லில்  உமி மபால 
அது வி்னகமளாடு மசர்நம்த உருவாகி்றது. 
பர ஆனோ எனபது ஈசனாகும் . ்வடிதது சி்தறி 
ஈசனு்டன  மீண்டும்  மசர்வம்த முக்தியாகும் . பல 
பி்றவிகள்  பி்றநது வருவ்்த சிவபுராணததில்  
சித்தர்கள்  விளஙகுகின்றார்கள் .

கி்்டபப்தறகு அரிய ேனி்தப  பி்றவியில்  
நாம்  நறகாரியஙக்ளச்  ்சயது நல்ல 
வி்னக்ளச்  மசர்ததுக்  ்காண்டு ஈச்ன 

அ்்டய மவண்டும் . பூமியில்  நாம்  எனன 
எனன கர்ேஙகள்  ்சயகினம்றாம்  அ்தறகு 
ஏற்றார்மபாலப  பி்றவிகள்  கி்்டக்கும் .

ஒரு ்தாயின  கரு்வத  ம்தர்ந்்தடுத்த 
ஆனோ 8 ோ்தஙகள்  வ்ர ்தாயின  கருவிலும்  
பினபு ்தாயின  கரு்வவிடடு ்வளியிலும்  
வநது மபாகும் , ்தான  இந்தத  ்தாயின  கருவில்  
பி்றக்கப  மபாகினம்றாம்  எனப்்த அபமபாது 
உணரும் . பினபு ்தாயின  உதிரம்  அகனறு புவி 
யில்  விழும்  மபாது அ்தன ஆனோ ஸதூல உல 
கத்்த மு்தனமு்தலில்  உணர்கின்றது. அ்தன  
சூடசே உலகத  ்்தா்டர்புகள்  ே்்றகின்றது. 
பினபு குழந்்த 8 ோ்தம்  வ்ர பூர்வ 
்ைனே நி்னவுகள்  குழந்்தயில்  இருக்கும்  
ஆனோவுக்கு இருக்கும் . அ்தன  பினபு அ்தன  
முறபி்றபபுத  ்்தா்டர்புகள்  எல்லாம்  அந்த 
ஆதோவுக்கு ே்றநது மபாகின்றது.

நம்  சராசரி வாழ்வில்  நாம்  4 நாடகளுக்கு 
முனபு எனன குழம்பு சாபபிடம்டாம்  எனபம்த 
நேக்கு ஞாபகம்  இருபபதில்்ல. இந்தப  
பி்றபபில்  சாபபிட்ட சாபபாம்ட நேக்கு ஞாபகம்  
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வருவதில்்ல. பூர்வ்ைனே நி்னவுக்ள நாம்  
ே்றபபது நேக்கு ஆச்சரியம்  ஒனறும்  இல்்ல. 
்தன  வாழ்நாடகளில்  நி்்றமவ்றா்த ஆ்சமளாடு 
இருந்த ஆனோ மீண்டும்  ்தான  வாழ்ந்த இ்டத்்த 
நி்னவு கூர்நது அம்த இ்டததில்  மீண்டும்  
பி்றக்கும் .

அந்த ஆனோக்கள்  பி்றக்கும்  வ்ர அண்்ட 
்வளியில்  சூடசுே உ்டம்மபாடு பூமியில் 
அ்லநது திரியும். ஈசனால் நிர்ணயிக்கபபட்ட 
விதி வரும்மபாது அது மீண்டும் பி்றநது மபான 
்ைனேததில்  விடடுபமபான மவ்லக்ளத  
்்தா்டர்கி்றது. ஆனோ மீண்டும்  மீண்டும்  பூமி 
யிமலமய பி்றபபதில்்ல. அண்்டததில்  உள்ள 
பல மகாடி உலகஙகளிலும்  பி்றநது பி்றநது 
ே்்றயும் . பூமி ம்தான்றா்த்தறகு முனபு இந்த 
ஆனோக்க்ளல்லாம்  மவறு உலகஙகளில்  
இருநது இருக்கின்றது. அண்்ட ்வளியில்  
உள்ள உலகஙகள்  எல்லாம்  ம்தானறும்  ே்்றயும்  
்தன்ே உ்்டயது. பல உலகஙகள்  புதி்தாக 
ம்தானறுகின்றது பல உலகஙகள்  அழிகின்றது. 
அண்்ட உலகஙகமள ம்தானறி ே்்றயக்  கூடியது. 
நி்லயில்லா்தது.

ஆனோ நாம்  சட்்ட்யக்  கழடடுவது மபால்  
நம்  உ்டம்்பக்  கழறறி விடடு மவறு உ்டம் புக்குள்  
புகுநது விடும் . பினபு அந்த ஆனோ பி்றநது 
கர்ே வி்னகளுக்கு ஏறப ேகிழ்ச்சி துக்கத்்த 
அனுபவிக்கும் . அ்்த யாரும்  ்தடுக்க முடியாது. 
ோறறுவது ஈசனால்  ேடடுந்தான  முடியும் . 
“வி்னமயன  அழு்தால்  உ்னப்ப்ற லாமே” 
எனறு நம்  ்தமிழ்  ஞானிகள்  
கூறுகின்றனர் .

ஒருவருக்கு பூர்வ 
்ைனேத  ்்தா்டர்பால்  
இளம்  வயதிமலமய 
சில க்லகள்  ்ககூடும்  
பல ஆண்டுகள்  ம்தடி 
அ்லநதும்  ஒரு சிலருக்கு 
சில க்லகள்  ்ககூ்டாது. 
சிலர்  அ்்த ஆரம்பிதது 
சில நாடகளில்  புரிநது 
்காண்டு ்சயல் 
படுததி விடுவார்கள் . 
இ்வக்ளல்லாம்  
விட்டகு்்ற, ்்தாட்ட 
கு்்ற எனறு சித்தர்கள்  
கூறுவார்கள் .

அ்தறகு காரணம்  பூர்வ 
்ைனேததில்  அ்்தத  
ம்தடி அ்லநதிருபபார் . 
இந்த ்ைனேததில்  அது நி்்றமவறுகின்றது. ஒரு 
சில்ர நாம்  பார்க்கும்  மபாது அவ்ர எஙமகமயா 
பார்த்தது மபால்  இருக்கும்  ஆனால்  அவர்க்ள 
இ்தறகு முனபு பார்தது இருக்க ோடம்டாம் . 
ஆனால்  அவர்  நேக்கு பழகியவர்  மபால 

ம்தானறும் . காரணம்  பூர்வ ்ைனேத  ்்தா்டர்மப 
ஆகும் .

ஒரு பி்றபபில்  ேனி்தனாக பி்றந்த ஆனோ 
மீண்டும்  ேனி்தனாகத்தான  பி்றக்கும்  எனபது 
இல்்ல. அ்தன  வி்னகளுக்கு ஏறப ேரோ 
கமவா, ்சடியாகமவா, புழுவாகமவா, நாயா 
கமவா, பா்்றயாகமவா, நுண்ணுயிராகமவா 
பி்றக்கும் . பர சூடசேம்  ்வடிக்கின்றது அதுமவ 
ஜீவ உயிராகப  பிரிகின்றது. ஸதூலமும் , 
சூடசுேமும்  மசர்நம்த உயிர்  இயக்கம்  எனறு 
சித்தர்கள்  கூறுகின்றனர் . அண்்ட ்வளியில்  பர 
ஆனோவும் , பர சக்தியும் , பரே சிவனும்  மசர்நது 
்தான  பிரபஞசம்  உருவாகின்றது. பர ஆனோ 
பரோதோவாகும் . பர சக்திமய பராசக்தியாகும் . 
பர ஆனோ ்தான  பரே சிவனாகும் . இ்வ 
்யல்லாம்  மசர்ந்தது்தான  பிரபஞசம்  ஆகும் .

நம்  உ்டலில்  சூடசுேோக ஆனோ இருக்கின 
்றது. ஸதூலோக உ்டல்  இருக்கின்றது. இ்தமனாடு 
உயிர்  என்ற சக்தி மசரும்  மபாது இயக்கம்  
உருவாகின்றது. இ்்தமய திருமூலர்  பதி, பசு, 
பாசம்  எனறு கூறுவார் . அ்தா வது உயிர் , ்த்ள, 
கடடு்தல்  உருவம்  இல்லாேல்  அருவமும்  இல்்ல, 
அருவம்  இல்லாேல்  உருவம்  இல்்ல. இரண்டும்  
இல்லாேல்  இந்த பிரபஞசம்  இல்்ல. அண்்டததில்  
எனன ந்டக்கின்றம்தா அதுமவ பிண்்டததிலும்  
ந்டக்கின்றது. அண்்டத தில்  உலகஙகள்  ம்தான 
றித  ம்தானறி ே்்றவது மபால்  பிண்்டஙகளும்  
ம்தானறித  ம்தானறி ே்்றயும் . இ்்தமய 
படடினத்தார்  ்தன  பா்டல்களில்  கூறுகின்றார் .

உலகப்பாய  
வாழ்க்்க்ய 
உ்ட்லமயாம்  பறக 
பி்றந்தன இ்றக்கும்  
இ்றந்தன பி்றக்கும்  
ம்தானறின. ே்்றயும்  
ே்்றந்தன. ம்தானறும்  
்பருத்தன சிறுக்கும்  
சிறுத்தன ்பருக்கும்  
உணர்ந்தன ே்றக்கும்  
ே்றந்தன உணரும்  
எனறு படடிணத்தார்  
அண்்ட்வளி 
இரகசியத்்த உணர்நது 
எழுதியுள்ளார் .

ஆனால்  பூமியில்  
இந்த ேனி்தப  பி்றபபு 
உயர்ந்த பி்றபபு, கர்ே 
வி்னபபடி பி்றவி 

எடுபபது உறுதி. மீண்டும்  
பி்றவா நி்ல்ய சித்தர்கள்  அ்்டநதுள்ளனர் . 
இந்த ஜீவாதோ பரோதோமவாடு கலபபம்த 
முக்தியாகும் . அதுமவ பி்றவா நி்லயாகும் .

கைரு� சித்தர் ்ொலகிருஷண சுவொமிகைள
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ஓம் அதிதி புதரசன ச்போறறி
ஓம் அேத�றேரியசன ச்போறறி
ஓம் அறுகுப்பிரியசன ச்போறறி
ஓம் அருணன் ச�ோ�ரசன ச்போறறி
ஓம் அேநம� அழிப்்பவசன ச்போறறி
ஓம் அக்கினி அதிச�வம�சய ச்போறறி
ஓம் ஆண் கிரேசை ச்போறறி
ஓம் ஆதிவோர நோ�சன ச்போறறி
ஓம் ஆய்வின் இலக்சே ச்போறறி
ஓம் ஆைோண்டு ஆள்்பவசன ச்போறறி
ஓம் ஆன்ைோசவ ச்போறறி
ஓம் ஆதிதயஹ்ரு�ய ப்ரியசன ச்போறறி
ஓம் இருள் நீக்கிசய ச்போறறி
ஓம் இயக்ே �க்திசய ச்போறறி
ஓம் ஈ�ன் வலக்ேண்சண ச்போறறி
ஓம் உக்கிரசன ச்போறறி
ஓம் உஷோ நோ�சன ச்போறறி
ஓம் உவமைப் த்போருசே ச்போறறி
ஓம் உயிர்ேளின் வோழசவ ச்போறறி
ஒம் உததிரநோ�சன ச்போறறி
ஓம் உததிரடடோதி்பதிசய ச்போறறி
ஓம் என்்போனவசன ச்போறறி
ஓம் எருக்கு �மித�சன ச்போறறி
ஓம் எழு்பரித ச�ரசன ச்போறறி
ஓம் எண்தணழுதது ைநதிரசன 
     ச்போறறி
ஓம் எங்கும் நிமைந�வசன ச்போறறி
ஓம் ஏறைைளிப்்பவசன ச்போறறி
ஓம் ஒளிப்பிைம்ச்ப ச்போறறி

ஓம் ஓரோழிதச�ரசன ச்போறறி
ஓம் ஓய்விலோசன ச்போறறி
ஓம் ஓங்ேோரம் துதித�வசன ச்போறறி
ஓம் ேதிரவசன ச்போறறி
ஓம் ேண்ேண்ட த�ய்வசை ச்போறறி
ஓம் ேேங்ேமிலோசன ச்போறறி
ஓம் ேைலம் விரிப்்பவசன ச்போறறி
ஓம் ேர்ணன் �நம�சய ச்போறறி
ஓம் ேனசல ச்போறறி
ஓம் ேண்ணின் ேோவசல ச்போறறி
ஓம் ேற்பரசிச் ச�வேசன ச்போறறி
ஓம் ேண்டியூரில் அருள்்பவசன ச்போறறி
ஓம் ேோஷய்பர் மைந�சன ச்போறறி
ஓம் ேோயதரி ச�வசன ச்போறறி
ஓம் ேோர்ப்புச் சுமவயசன ச்போறறி

ஓம் ேோலக் ேணக்சே ச்போறறி
ஓம் ேோய்்பவசன ச்போறறி
ஓம் ேோமல ைோமல ேனிசவோசன ச்போறறி
ஓம் கிைக்கு சநோக்ேசன ச்போறறி
ஓம் கிருததிமே அதி்பதிசய ச்போறறி
ஓம் கிரே நோயேசன ச்போறறி
ஓம் கிரு்போேரசன ச்போறறி
ஓம் குநதிக்ேருளியவசன ச்போறறி
ஓம் குமை தீர்ப்்பவசன ச்போறறி
ஓம் சேோதுமைப்பிரியசன ச்போறறி
ஓம் சேோனோர்க்கில் அருள்்பவசன ச்போறறி

ஓம் ஞோயிசை ச்போறறி
ஓம் ஞோலக் ேோவசல ச்போறறி
ஓம் �னீஸவரன் �நம�சய ச்போறறி
ஓம் �ங்ேரோநதி நோயேசன ச்போறறி
ஓம் �ோடசித ச�வசன ச்போறறி
ஓம் �ைரிலோசன ச்போறறி
ஓம் சிங்ேக் தேோடியசன ச்போறறி
ஓம் சிம்ைரோசி அதி்பதிசய ச்போறறி
ஓம் சிரஞ்சீவிசய ச்போறறி
ஓம் சி�ம்்பரத�ோலயமுேோசன ச்போறறி
ஓம் சுயம்பிரேோ�சன ச்போறறி
ஓம் சூர்ய நைஸேோரப்பிரியசன ச்போறறி
ஓம் சூரியனோர் சேோயில் ச�வசன 
         ச்போறறி
ஓம் த�ம்சைனியசன ச்போறறி

ஓம் த�ம்ைலர்ப்பிரியசன ச்போறறி
ஓம் த�நநிைக்குமடயசன ச்போறறி
ஓம் த�ந�ோைமர ஏநதியவசன ச்போறறி
ஓம் சூலோயு�சன ச்போறறி
ஓம் ச�ோைர் மூ�ோம�யசன ச்போறறி
ஓம் �வுர ை�த �மலவசன ச்போறறி
ஓம் �னிக்சேோயிலுேோசன ச்போறறி
ஓம் �ோமிர உசலோேசன ச்போறறி
ஓம் தூயவசன ச்போறறி
ஓம் திருசைய்ச்சூரில் அருள்்பவசன ச்போறறி
ஓம் நடுவிருப்ச்போசன ச்போறறி

ஓம் நன்னிலதது அருள்்பவசன 
          ச்போறறி
ஓம் நலசை அளிப்்பவசன ச்போறறி
ஓம் நேோயினிக்கு அருளியவசன 
          ச்போறறி
ஓம் நல்லுலேத �நம�சய ச்போறறி
ஓம் நோடப்்படு்பவசன ச்போறறி
ஓம் நீதிச�வசன ச்போறறி
ஓம் சநோய் தீர்ப்்பவசன ச்போறறி
ஓம் ்பேறேோரணசன ச்போறறி
ஓம் ்பமனயபுரதது அருள்்பவசன 
          ச்போறறி
ஓம் ்பரஞ்ச�ோதிசய ச்போறறி
ஓம் ்பரிடசிததுக்கு அருளியவசன 
          ச்போறறி
ஓம் ்போமலநிலதச�வசன ச்போறறி
ஓம் பிர்போேரசன ச்போறறி
ஓம் புேழவோய்த�வசன ச்போறறி

ஓம் புததியளிப்்பவசன ச்போறறி
ஓம் ைல நோ�ேசன ச்போறறி
ஓம் ைதி ஒளிரச் த�ய்்பவசன ச்போறறி
ஓம் ையில்வோேனசன ச்போறறி
ஓம் ையூரேவிக்கு அருளியவசன ச்போறறி
ஓம் மு�ல் கிரேசை ச்போறறி
ஓம் முக்சேோணக் சேோலசன ச்போறறி
ஓம் முழுமு�ற த்போருசே ச்போறறி
ஓம் மும்மூர்ததி அம்�சை ச்போறறி
ஓம் ரவிக்குலத�மலவசன ச்போறறி
ஓம் ருதரன் பிரதயதி ச�வம�சய ச்போறறி
ஓம் விடியச் த�ய்்பவசன ச்போறறி
ஓம் வலிவலதது அருள்்பவசன ச்போறறி
ஓம் "ஹரீம்' பீஜ ைநதிரசன ச்போறறி
ஓம் சூரிய நோரோயணசன ச்போறறி ச்போறறி!
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இம் 
ே ா ்த ம் 

உ ங க ளின 
ராசிக்கு உங 

களின மயாகாதிபதி ்சவவாய 
பாக்கியஸ்தானததில் அேர்வதும், 

்்தாழில் ஸ்தானததில் சூரியன 
திக் பலம் ்பறுவதும், குரு பார்்வ 

்பறுமி்டஙகளும் உஙகளின எதிர்கால 
நலனுக்கு சி்றபபாக அ்ேயும் நி்னத்தபடி 

எ்்தயும் ்சயல்படுததும் தி்ற்ே்ய வளர்ததுக் 
்காள்வீர்கள். ராசிநா்தன வி்ரய ஸ்தானததில் 
அேர்வது உஙகளின ் சலவு கு்்றயாேல் இருக்கும் 
்சவவாய பார்்வ ்பறுவ்தால் சறறு கு்்றவாக 
இருக்கும். காரணமினறி சிலருக்கு ்வளியூர் பய 
ணம் ்சல்ல மவண்டிவரும் ்்தாழிலில் ்்தா்டர்நது 
மேம்படுததும் வளர்ச்சியி்ன ்பறுவீர்கள். 
அவசியோன வி்டயஙகளில் ேடடும் கவனம் 
்சலுததி பலன ்பறுவீர்கள். ேருததுவதது்்ற 
ஆசிரியர் பணிகளில் சி்றநது விளஙகுவீர்கள். 
க்லதது்்றயினர் பணிகளில் சி்றநது விளஙகு 
வது்டன புதிய வாயபபுகள் வநது, ்பாருளா்தாரம் 
மேன்ே அ்்டயும்.

ெநதிரதாஷடை நதாட்கள:

24.01.2022 திஙகள் இரவு 09.00 மு்தல் 
28.01.2022 பு்தன இரவு 12.18 ேணி வ்ர.

நட்ெததிர �்லனகள: 

பூரட்டாதி 4 ம் பாதம்: 
நி்னத்த வரன அ்ேயும். 

பாதிபபுகளால் 
சிலருக்கு வருத்தம் 
இருந்தது வி்ரவில் தீர்வு 
உண்்டாகும். வரமவண்டிய 
நிலு்வ ்்தா்க வநது மசரும் ம்த்வக்கு 
பணபுழக்கம் இருக்கும்.

உத்திரட்டாதி 1, 2, 3, 4 ஆம் பாதங்கள்: 
உ்டல் நலனின முனமனற்றம் உண்்டாகும். உ்தவி 
களுக்கு பி்றரி்டம் ்சல்லாேல் நீஙகமள அ்னதது 
்சயல்களிலும் ஈடுபடுவீர்கள். பணியில் சி்றநது 
விளஙகுவீர்கள்.

தரவதி 1, 2, 3, 4 ஆம் பாதங்கள்: நீஙகள் 
எடுக்கும் முயறசிகளுக்கு பலவழிகளில் உ்தவிகள் 
கி்்டக்கும். சி்றந்த நிர்வாகியாக திகழ்வீர்கள். 
அவசர முடிவுகள் ்தவிர்பபது நல்லது. ் பாருளா்தார 
நி்ல நன்றாக இருக்கும்.

அதிர்ஷட நி்றஙகள: மஞ்ெள், பசகெ, 
நீைம்.

அதிர்ஷட திழெகள: வடக்கு, வடகிழக்கு, 
ததற்கு.

அதிர்ஷட கிைழைகள: வியாழன், ெனி, 
புதன்.

இம்ைதா்ம் நீஙகள வழி�டவவண்டிய 
க்ய்வஙகள: ஞாயிறு கிழகம ராகு 
்காைத்தில் நவகிர்க கவரவர் வழிபாடு 

தெய்து நல்தைணதணெய் தீபம் மி்ளகு ஐநது 
தெர்த்து ஏற்றி வணெஙகி வர ெ்கை ்காரியமும் 

தவற்றிகய தபற்று தரும்.

ஜனவரி மொத 
ரொசி ்லன்கைள

01.01.2022 முதல் 31.01.2022 வ்ர

எதிர்கோலதட்த பற்றி 
சிநதிதது சசயல்படும்

மீன ரோசி 
வோ�ேர்ேசே!

கணித்த்வர்
- ்வோடிபபட்டி R.ஆனந்தன்  

0091-9789341554
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்தவர்களும் ரிஷி்களும் �ோவ 
ணனின ச்தோைர ச்கோடுடம்கள் 

்தோங்கமோட்ைோமல், ஸ்ரீ ம்கோவி்ஷணுவிைம் 
சசனறு முட்யிட்ைோர்கள். அப்்போது 
ம்கோவி்ஷணு, ்தோன ்தச�்த டமந்தன 
�ோமனோ்க அவ்தரிதது, �ோவணடன 
ஸம்ஹோ�ம் சசய்வ்தோ்கத ச்தரிவித்தோர. 
அ்தன பினனர, பி�ம்மோதி ்்தவர்கடையும் 
வோன�ங்கைோ்க பூவுலகில் வநது பி்க்கும் 
படியோ்கச் சசய்்தோர. அ்தன பி�்கோ�ம், 
பூவுலகில், யோரயோர, யோர யோ�ோ்கப் 
பி்ந்தோர்கள் எனபட்த வோல்மீகி மற்றும் 
்கம்பர, அ்தோவது இ�ோமோயண ்கோவி 
யதட்த இயற்றியவர்கள் விரிவோ்க 
எடுததுட�ததிருக்கின்ோர்கள்.

பகவான பிரம்ே ம்தவரு்்டய 
அம்சோக ைாம்பவானும், ம்தமவந 
திரன அம்சோக வாலியும், 
சூரியன அம்சோக சுக்ரீவனும், 
அக்கினி பகவான அம்சோக 
நீலனும், பிரகஸபதி அம்சோக 
்தாரனும், குமபரன அம்சோக 
கந்தோ்தனனாகவும், மேலும் 
விஸவகர்ோ நளனாகவும், வருண 
பகவான சுமஷணனாகவும், அஸவினி 
ம்தவர்கள் இருவர் ்ேந்தன, துவி்தன 
எனனும் இருவராகவும் - இவர்கள் 
அ்னவரும் வானரஙகளாகப 
பி்றப்படுத்தார்கள். இவர்களின 
வானரபபி்றபபுக்கள் பறறிய்தான 
குறிபபுக்ள ்தம்மு்்டய திருபபுகழில் 
அருணகிரிநா்தரும் கூறியிருக்கின்றார்.

இத்த்ன மபர்களும் பூமியில் 

வநது பி்றந்தது, ராவண ஸம்ஹாரம் 
்சயயபமபாகும் ராேனுக்கு 
உ்தவுவ்தறகாகமவ. இநதிரனு்்டய 
அம்சோகப பி்றந்த வாலி ஆற்றல்கள் 
பலவும் ேனததிண்்ேயும் ்காண்்டவன. 
பாறக்ட்லக் க்்டந்த ம்தவர்களுக்கு 
உ்தவியவன. அனுதினமும் எடடு 
தி்சகளுக்கும் ்சனறு சிவபூ்ை ்சயபவன 
அவவி்தம் ஒரு நாள், வாலி வழிபாடு ்சயயச் 
்சனறிருந்த மநரததில், திக்விைய யாததி்ர 
்சல்வ்தறகாக பு்றபபட்ட ராவணன வாலியு்டன 
மபாரி்ட, நி்னதது, கிஷ்கிந்்த வந்தான. அஙகு 
வாலி இல்்ல எனப்்த அறிந்ததும், வாலி 
இருக்கும் இ்டத்்தத ம்தடிப மபானான. மபார் 

்சயயும் மநாக்கதம்தாடு ராவணன வருவ்்த 
அறிந்த வாலி, அபபடிமய ராவண்ன ஒரு சிறு 
பூச்சி்யப மபால தூக்கி வநது விட்டான.

ராவணனின வீரோனது வாலியி்டம் எடுப்ட 
வில்்ல. அரண்ே்ன திரும்பிய வாலி, 
ராவண்னத ்தன பிள்்ளயான அஙக்தனின 
்்தாடடில் மேமல, ஒரு வி்ளயாடடு 
்பாம்்ே்யப மபால ்்தாஙக விட்டான 
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எனறு ்சால்லபபடுகின்றது. அ்தன பினனர், 
ராவணன வாலியி்டம் ேனனிபபுக் மகடக, பினபு 
இருவரும் நடபு பூண்்டார்கள். “உன நண்பன என 
நண்பன, உன ப்கவன என ப்கவன” என்ற 
அளவிறகு அவர்களது நடபு உருவானது. ராவண 
ஸம்ஹாரததில் ராேருக்கு உ்தவி ்சயவ்தறகாக 
வந்த இநதிர அம்சோன வாலி, அந்த அரக்கன 
ராவணனு்டமனமய ்நருஙகிய நடபுப பூண்்டது 
கவனிக்கத்தக்க ஒன்றாகும்.

இது ஒரு பு்றமிருக்க, சீ்தாம்தவி்யக் 
கவர்நது ்காண்டு மபான ராவண்னத ம்தடி, 
ராேரும் லடசுேணரும் வந்தார்கள். காடடின 
வழிமய வந்த அவர்க்ள அனுேன சநதிக்க 
சுக்ரீவனு்டனும் சநதிபபும், நடபும் உண்்டானது. 
அபமபாது சுக்ரீவனு்்டய வாட்டததிறகான 
காரணம் பறறியும், வாலியின சிவபக்தி 
கு்்றவில்லா ஆற்றல் ஆகியவற்்றப பறறி 
யும் ஆஞசமநயர் ராேனி்டம் விவரித்தார். 
சிவ்பருோ்ன வழிபடடுத ்தான, வாலி 
்தன ஆற்ற்லப ்பருக்கிக் ்காண்்டான. 
அவனி்டம் வநது மிகுந்த பலமுள்ளவர்கள் மபார் 
்சய்தாலும், அவர்களின உ்டல் பலம் வரபலம் 
ஆகிய இரண்டு பலஙகளில் பாதி பாகம் 
வாலிக்கு வநதுவிடும். இவவாறு ்சால்லிக் 
்காண்டு வந்த அனுேன, மேலும் ்்தா்டர்நது 
வாலி பாறக்டல் க்்டந்தது, ராவண்னக் 
கடடித தூக்கிப மபானது. ராவணனு்டன 
நடபுப பூண்்டது, துநதுபி்யக் ்கான்றது, 
ோயாவி்யக் ்கான்றது என பல முக்கியோன 

விபரஙக்ளயும் ்சால்லிக் ்காண்டு வந்தார்.

அ்தறகுப பினபாக ந்்ட்பற்ற, வாலி ்தன 
சமகா்தரனான சுக்ரீவ்ன அடிததுத து்வதது 
விரடடிய நிகழ்்வயும் எடுததுச் ்சானனார். 
்தான அடிபட்ட நிகழ்்வக் மகட்டமபாது 
அருகிலிருநது மகடடுக் ்காண்டிருந்த 
சுக்ரீவனுக்கு உ்டம்்பல்லாம் நடுஙகியது. 
உத்தேோன ோருதி மூலம் ந்டந்த்்த்யல்லாம் 
விரிவாவும், ்்தளிவாகவும் உணர்நது ்காண்்ட, 
ராேர், வாலி்ய வ்தம் ்சயவ்தாக சுக்ரீவனுக்கு 
வாக்களித்தார்.

நொகை. சு்ரொஜரொவ

ஏட்டுச் சுழரககதாய் கறிககு உ்வதாது, 
�ளளிக கணககு புளளிககு உ்வதாது. 

அதுவ�தால், ெதாஸ்திரஙகழ்ளப் �டிப்�்ன 
மூ்லம் இழ்றவழன உணர்வது இய்லதா் கதாரி 
யம். ெதாஸ்திரப்�டிப்பு, “இழ்றவன ஒருவன 
இருககி்றதான, அவவன ெததியப் க�தாருள” 
என்ற எண்ணதழ் உள்ளததில் வ்தாற்றுவிக 
கி்றது. அவவ்ளவவ. அ்ற்கும் வைவ்ல 
கெனறு இழ்றவழன உணர்வ்ற்கு ஆனமீக 
ெதா்ழனகள வ்ழவ. ஆனமீக வதாழகழகககு 
அ்றகவதாழுககஙகளும், ஆனமீக ெதா்ழன 
களும் அடித்்ளைதாக வி்ளஙகுகின்றன.

ஆன்மீகை ெொத்ன அவசியம!
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மிகை எளி்ம யொகைவும சுருககைமொகைவும 
டெொல்வடதன்்றொல் பிரொணன் என்்து 

ஒரு உ�லின் உயி்ரக குறி்ப்தொகும. அந்த 
உ�்லொடு கூடிய உயிரின் இயககைத்்த 
முழுககை முழுககை வழிந�த்துவது பிரொணொ 
யொமம என்ப்டுகின்்ற மூசசு அல்லது சுவொெ 
மு்்ற்ய ஆகும. 

பிராணாயாேததின ்பரு்ே்ய அல்லது 
முக்கியததுவத்்த அறுதியிடடுச் ்சால்ல மவண்டு 
்ேன்றால், “பிராணாயாேத்தால் உணரும் சக்தி, மிக 
நுடபோகி அ்தன மூலம் கால் விரலிமலா அல்லது 
்க விரலிமலா அல்லது உ்டலின எந்த பகுதியில் 
பிராணன கு்்றநதுள்ளது எனப்்த அறிவ்தறகும் 
அஙகு அ்்தச் ்சலுததுவ்தறகான ஆற்ற்லயும் 
ேனம் ்பறறிருக்கும்,” எனறு குறிபபிடுகின்றார் 
சுவாமி விமவகானந்தர். மேலும் பிராணாயாேம் 
எனபது நல்்லாழுக்க வாழ்வின அடிபப்்டயில் 
்சயயமவண்டிய மூச்சுப பயிறசிகள் ஆகும்.

ஆனாலும், நல்ல பயன ்தரும் பிராணாயாே 

மூச்சுப பயிறசிக்ள ்தகுந்த குருவின வழி 
காடடு்தலு்டன ேடடுமே ்சயயமவண்டியது 
அவசியோகும். பிராணன இயஙகுவ்தறகு உணவு 
ம்த்வ. உணவிலிருநது ்ப்றபபடும். ஆற்றல் 
இல்்ல்யன்றால், பிராணனின இயக்கம் நினறு 
விடும். வாழ்க்்கயும் இல்லாது மபாகும். இ்தன 
காரணோகமவ, உபநிஷ்தம், கீ்்த மபான்ற நேது 
சாஸதிர நூல்கள் ்பரும்பாலானவறறில் உணவு 
பறறிய விரிவான ஆராயச்சிகள் மேற்காள்ளப 
படடுள்ளன. உணவு தூய்தாக இருக்குோனால் ேனம் 
பறறினறி, ்பா்றா்ேயினறி, ேனேயக்கமினறி 
்பாருடகளு்டன ்்தா்டர்பு ்காள்ளமுடியும். 
அவவேயம் ேனமும் தூய்ே அ்்டகி்றது. 
இ்த்னத ்்தா்டர்நது இ்்டவி்டா்த இ்்றநி்னவு 
ேனததில் எழுகி்றது. அம்த மவ்ளயில் மிகவும் 
விழிபபு்டன இருக்க மவண்டும் எனறு மேலும் 
விளக்குகின்றார் சுவாமி விமவகானந்தர்.

ேனதிறகான உணவு எது? சிந்த்னகள் ்தான. 
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நல்ல சிந்த்னகள் ேனததில் ்காள்ளபப்ட மவண் 
டும் எனபது இஙமக குறிபபி்டபபடுகின்றது. உ்டம்பு 
பறறிய இந்தச் சூழ்நி்லச் சிந்த்னயில், நல்்லா 
ழுக்க வாழ்வு, உணவு ஆகிய இரண்டும் சிந்த்னப 
்பாருடகளாக எடுததுக் ்காள்ளபபடுகின்றன. 
இநது சேய சாஸதிரஙகள் “ம்தஹம் அனனேயம்” 
எனறு கூறுகின்றன. இ்தன அர்த்தம் எனன்வனில் 
ேனி்த உ்டல் அனனத்தால் ஆனது எனப்தாகும். 
மவறு எ்தறகும் இல்லா்த ஒரு ்பரு்ே அனனத 
துக்கு உண்டு. ஒரு ேனி்தனுக்கு இயஙகும் ்தன 
்ே்ய உணவு ேடடுமே அளிக்க இயலும்.

புராண காலஙகளில், ஞானிகளும் ரிஷி 
களும் பல நாடகள் நீரும், அனனமுமினறி 
்தவம் ்சய்த்தாகக் மகள்விபபடடிருக் 
கினம்றாம். அவர்கள் ்்தா்டர்நது முபபது 
அல்லது நாறபது நாடகள் ்தவம் ்சயது 
அ்தன பினனர் ஒரு நாள் ேடடும் பிட்ச 
ஏறறு திரும்பவும் அம்தமபால் ்தவம் மேற 
்காள்வார்களாம். அவர்க்ளப மபால 
நாம் ஏன நீண்்டகாலததிறகு உணவும் நீரும். 
இனறி ்தவம் இருக்க இயலவில்்ல. 
ரிஷிகளும் முனிவர்களும், 
அவர்களது உ்டம்பின சக்தி்ய 
மசமிதது ்வதது அ்்த ்காஞசம் 
்காஞசோக ்வளியி்ட பயிறசி 
்பறறிருந்தார்கள்.

அ்்தப மபாலமவ, பண்்்டக் 
காலதது ேகரிஷிகள் ேனதின 
சக்தி்ய அதிகரிபப்தறகும், உ்டல் 
தூய்ே ்பறுவ்தறகும் மிக முக்கிய 
ோன ஒன்றாக பிராணாயாேத்்த க்்டப 
பிடித்தார்கள். மேலும் பிராணாயாேததின 
மூலோகமவ பண்்்டய ்தவசீலர்கள் 
இருநூறு முநநூறு 

ஆண்டுகள் நல்ல உ்டல் ஆமராக்கியதது்டன வாழ்ந 
்தார்கள். எனச் ்சால்லபபடுகி்றது.

இ்தன பினனணி எனன்வனறு ஆராயுமி்டதது... 
ஒரு ேனி்தன பி்றக்கும்மபாம்த அவன இ்றக்கும் 
மநரமும் எழு்தபபடடு விடுவ்தாகச் ்சால்லப 
படுகின்றது. அது உண்்ேயில் இத்த்னயாவது 
வயதில் எனறு அல்ல! அது எழு்தபபடுவது 
இத்த்னயாவது சுவாசம் எனறு ்தான! 
சா்தாரணோக, நாம் ஒரு நிமி்டததிறகு நாறபது 
சுவாசத்்த விடுவ்தாகக் ்காள்மவாம். அ்்தமய 

ரிஷிபுஙகவர்கள் பிராணாயாேததின மூலோக 
சுவாசத்்தக் கடடுக்குள் ்காண்டு வநது 
நிமி்டததிறகு நானகு சுவாசோக ஆக்கிக் 
்காண்்டார்கள். எனமவ, இத்த்ன 
ஆயிரம் சுவாசஙகள் எனறு ்பறும் 
சா்தாரண ேனி்தன அறுபது வயதில் 
இ்றக்க மநர்ந்தால், அம்த அளவு 
சுவாசதது்டன பி்றக்கக் கூடிய 
ரிஷி்யாருவர் பிராணாயாேததின 
மூலோக ்தன வாழ்நா்ள ஐநது 

அல்லது ஆறு ே்டஙகு சர்வ 
சா்தாரணோக நீடடிததுக் 

்காள்கி்றார். இதுமவ 
பிர ாணாயாேததின 
் ப ரு ் ே ய ா க 
விளஙகுகின்றது!

- A.A.ரதாைன

• க ்ட வு ள் 
்தன்னப பறறி நி்னக் 
கா்தவர்கள் உள்ளததில் பாலில் ்நய மபால் 
ே்்றநது இருக்கி்றார். நி்னபபவர் உள்ளத 
தில் ்தயிரில் ் வண்்ணய மபால ் வளிபபடடு 
இருக்கி்றார்

• ப்ற்வகளுக்கும், ேனி்தர்களுக் 
கும் நிழல் ்தநது ேரம் உ்்றவி்டோக 
உ்தவுவது மபால் இல்ல்றத்தான எப 
மபாதும் பி்றருக்கு உ்தவியாக இருக்க 
மவண்டும். ேன்தாலும் வாக்காலும் 
உ்டம்பினாலும் பி்றர்க்கு நன்ே 
்சயய மவண்டும்.

• ்்தயவ சிந்த்னமய, 

வி ல ங கி ்ட ம் 
இருநது ேனி்த 

்னப பிரிக்கும். ஆ்தலால், நீ உண்ணாேல் இருக் 
கலாம். உ்றஙகாேல் இருக்கலாம். ஆனால், 
க்டவுள் சிந்த்னயினறி இருக்கக் கூ்டாது.

• உயிர் இருபப்தால் ்தான 
உ்டம்பு அ்சகி்றது எனறு உணர்வது 
மபால், க்டவுள் இருபப்தால் ்தான 
உலகம் இயஙகுகி்றது எனறு நம்பு்தல் 
மவண்டும்.

• கண்ணுக்குத ்்தரிநது இந்த 
உலகிறகுச் மச்வ ்சயவம்தாடு, 
கண்ணுக்குத ்்தரியா்த க்டவுளுக் 

கும் மச்வ ்சயய மவண்டும்.

வொரியொர் வி்ளககைஙகைள
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அனுமனொய அவதரித்த சிவன்:

புண்ணிய பார்த பூமியில் ராோவ்தாரம் 
நிகழ்ந்தமபாது, ம்தவர்களும் அதில் 
பஙமகறப்தறகாக பூமியில் வானரஙகளாகப 
பி்றந்தனர். சிவ்பருோனும் ராே மச்வ 
்சயவ்தறகாக அனுேனாக அவ்தாரம் 
மேற்காண்்டார். சிவ்ன விடடுபபிரிய 
ேனமில்லா்த பார்வதி ம்தவியும் அனுேனின 
வாலாக உ்டன வந்தாள். மேலும் அனுேனின 
வாலில் நவக்கிரகஙகள் இருபப்தாக ஐதீகம். 
அ்தனால்்தான மகாரிக்்க உள்ளவர்கள், 
அனுேனின வாலில் ்பாடடு ்வதது 
வழிபடுவார்கள்.

“நவ வியொகைரண ்ண்டிதர்” என்றும 
ஆஞெ்நயர் அ்ழககை்ப்டுகின்்றொர்:

அனுேன வாயு பகவானின ேகன எனப்தால் 
“வாயுபுததிரன” எனறும், அஞச்னயின 
ேகன எனப்தால் ஆஞசமநயர் எனறும், சூரிய 
பகவா்ன குருவாகக் ்காண்டு ஒனபது 
வி்தோன இலக்கணஙக்ளக் கறறுத ம்தர்ந்த்தால் 
“நவ வியாகரண பண்டி்தர்” எனறும் அ்ழக்கப 
படுகின்றார்.

பி்றர் முகைம ்ொர்த்்த குணநலம அறி்வர் 
அனுமன்:

பி்றரது முகத்்தப பார்தம்த அவர்களு்்டய 
குணநலனக்ளக் கண்டுபிடிபபது ஒரு 
க்ல ஆகும். அந்தக் க்லயில் சி்றநது 
விளஙகினார் ஆஞசமநயர். இந்த உண்்ே்ய 
அனுேனு்டனான மு்தல் சநதிபபிமலமய 
அறிநது ்காண்்டார் ராேர். ராே - லடசுேணரின 
முகஙக்ள மு்தல் சநதிபபில் கண்்டவு்டமனமய 
அவர்களின நி்ல்ய அறபு்தோகக் கணிததுக் 
கூறி ராே - லடசுேணர்களின நட்பப ்பறறு 

விடுகின்றார் அனுேன.

சி்ற்பபு டவகுமதி ட்ற்்ற அனுமன்:

பதினானகு ஆண்டுகள் ஆரண்ய வாசம் 
முடிநது ராேர் பட்டாபிமஷகம் ந்டபப்தறகு 
முனபாக, ராேர் சீ்்தயி்டம் ்தனனி்டம் இருந்த 
முததுோ்ல ஒன்்ற ்காடுதது, “்தகுதி வாயந்த 
வருக்கு இ்்தக் ்காடு” என்றார். அமயாததி 
அரண்ே்னயிலிருந்த அ்னவரும் இந்த முதது 
ோ்ல ்தேக்குக் கி்்டக்கும் என ஆவலு்டன 
எதிர்பார்த்தார்கள். ஆனால், பணிவு பக்தி, வீரம் 
நி்்றந்த அனுேனுக்கு அந்த முதது ோ்ல்ய 
சி்றபபு ்வகுேதியாகக் ்காடுத்தார் சீ்தா.

அனுமனின் அமெமொய ரொமதொெர்:

இநதியாவின ேராடடிய ோநிலத்்தச் மசர்ந்த 
வர் ேகான சேர்த்த ராே்தாசர். இவர் பி்றக்கும் 
மபாது அனுே்னபமபால் வாலு்டன பி்றந்த்தால், 
அனுேனின அம்சோயக் கரு்தபபட்டார். இவர் 
இ்ளஞனாய வளர்ந்த பினபு இவரது வால் 
ே்்றநது மபாயிறறு. அனுேன ராேர் ஆகிமயா 
ரின ்தரிசனம் ்பற்ற இவர் சதரபதி வீர சிவாஜி 
யின குருநா்தராக விளஙகினார். வீர சிவாஜியும் 
அனுேனின பரே பக்்தராவார்.

அனும்ன மனதொர வணஙகி�...:

அனுே்ன ேன்தார வணஙகி நல்ல புததி, 
ேமனா ்்தரியம், புகழ் ஆகியவற்்றப ்பறறி்ட 
கீழ்கண்்ட ஸமலாகத்்தக் கூறி வழிப்டலாம்:

புததிர் �்லம் யவெதா ழ்ர்யம்

நிர்�யதவம் அவரதாக்தா

அஜதாட்யம் வதாக�டுதவம் 

ெ ஹனுைத ஸ்ைரணதாத �வவத.

S.ஆகைொஷ
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