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சாளக்ராம மஹிைமகள் - 01 (01.11.2012)
இனங வஅச நாவகளங் நாச சாளகககராம மமகிமகிளக கா

ிபாச...! �

� ககஅஷ�ெிரமக ஸ்வாமககக தமம �பாகவத தஹம சாஸ்தகரஉதக் மகக
வயஸ்தாரமாக பல அளய தகவ்கிள அளஙஉமகளாஹ..! அவ யகலகஅநமச
சகல கா

ிபாச..!

ளபாமவாக சாளகககராமஉதகின ளப
கீ ழ் கா�ச கஅஉமககக ெரம
ககள கஅஉமககளா�ச...!

கக ளதாவா �ிஜ ளச்யலாகாம..!

நாரத்யச எ

மச ஸசமகிதயய்

எர� சாளகககராம �ஹஉதக இஅககக

யிதா...

அர� �தச, ிவதாளச நடமாடாம. சாளகககராமச ககள விட
்
திபாவனச.
அமிவ ்

யத்ஹஉதச. அர�தா

பகவா

நகஉயவாஸச ளச்ககயாஹ. எநத

வவ
்
் சாளகககராம �ிஜ இ்ிலியா அநத வா
் அ�பச.
-ெரம

நாரத்யச
சாளக்கிராம மஹிைமகள் - 02 (03.11.2012)

சாளகககராமச எ
்னஙதமான க
க

பம ஒஅ ளத்வகமான
்
�ைசகயயனம ஓாதா

டகக நதகயய்தா

கா�ெபாகக

..! இநத �ைசக

யம. இம மககதச வயஅசபய

�ச க�த மளசக இிலககதானாச..! இம ிபா

எ மவாரிக

நதகயய் ஒஅ ்னஙதமான சககரககக நகியய அடஹஉதகயாகக கா�ெபாச
ஒஅ ளவ

�யயமான ்னஙதமான க மெளபாஅக ககிடகககயம. இம

“சகரசகலா“ அ்லம மவாரகா சாளகககராமச எ

எ அிாக...கெபாகக

யம.

இமதச சாளகககராமஉதக � நககரானம..! மககதச ்னஙதமானம..!
பாஉம்ரா�ச சாளகககராம மமகிமகிள வயஸ்தாரமாக எாஉமை
ளசா்கக

யம..! அவ யக் சகல கா

ிபாச..! 1) தகன

சாளகககராமஉதகினெ �ஜகெபவஅக� ம
மவாரகாசகலாதச, சாளகககரா
பஅ�பவ

ாச ஜனனச இ்ில..! 2)

ச �எ ஜ

சாளகககராமஉதகின �ிஜ ளச்ம அத

ச சகரசகலா அ்லம

ம பாபரகிள ந்க�ச. 3)

த்ஹஉதஉதகின பயரஸாதமாகெ

, ஆயயரகக�ககான பாபரகிளை ளச்தா�ச,

அிவயினஉமச ந்ரகெளப எ ்னஙதச ளபஎவா

. இம பயரசமமஉதக

பாபஉதகினக �ட ிபாககவ்லம. 4)சாளகககராம �ிஜயயினக ககரமமாக
ப

�பவனம வவ
்

்

ய த்ஹஉதரகக �க�மமாக நகிலளபஎச. 5)சாளகககராம ஸநநகதகயய்

ஸ்நான

� சமபச �எ ியாஜின �ரஉதக � அினஉம

ச, அர� ளச்�ச தான

ச காசகயயினக காவ �ச �எ

மடர� அதககெபலினஉ தஅச. சாளகககராமச நகியநமகள ககரமச
காசகயயினக காவ �ச கயஹநதம. 6)சாளகககராமஉதகினஉ தளசனச
ளச்தா�ச, �ிஜ ளச்தா�ச, த்ஹஉதச எாஉமக ளகா
யாகச ளச்த ்ய

�யயமாச..! ிகா

அவமக�க கஹெபவாஸச ம

டா�ச, ிகா

ிகாதானச ளச்த ்

ாச ககிடயாம எ

பம தக

�யயமாச..!
�ச..!

சாளக்ராம மஹிைமகள்- 03 (03.11.2012)
some of the collections from the websites reg Salagrama..! Chakra Shaligram represent milky way
galaxy which is Vishnu of our universe. See the information from different Purana. With Keshava
in the form of Shaligram sila reside all the devatas, asuaras, yaksas and the fourteen worlds.--Padma Purana
The Lord resides in many places in which he may be worshipped, but of all the places Shaligram is
the best.---Garuda Purana
Any person who has seen Shaligram shila, paid obeisances to Him, bathed and worshipped Him,
has achieved the results of performing ten million sacrifices and giving ten million cows in
charity.--- Skanda Purana –
Hari-bhakti-vilas “Merely by touching a shaligram one becomes freed from the sins of millions of
births, so what to speak of worshiping Him! By Shaligram puja one gains the association of Lord
Hari.”--- Gautamiya Tantra
“Shalagramas do not require installation ceremony. When one begins the worship of shaligram,
however he should start with elaborate puja using all articles. The worship of shaligram is the best
form of worship, better than the worship of the sun.”--- Skanda Purana “All those holy rivers
awarding moksha, such as the Ganga, Godavari and others, reside in the charanamrita (bath water)
of shaligram.”--- Padma Purana “Shalagrama should not be placed on the earth or ground and
worshiped.”---Sammohana Tantra “By taking the remnants of foodstuffs offered to shaligram, one
will get the result of performing many sacrifices.”--- Skanda Purana
சாளக்ராம மஹிைமகள்- 04 (04.11.2012)
சகல சாளகககராமஉதக் தரகிரிககிளா அ்லம ளவகளங ிரிககிளா
கா�ெபாச. இிவகக மகக மகக கயஹநதிவ. இதனா் ிநபாளஉதக்
நகியய சாளகககராமரகிள அர�கள சகல வ�யகஹகக கிடஉமெ
பாஹஉித வய கக

யாஹகக. இம வஅநதஉதகக வயஷயச..! �யமாக தரகச

ம எச ளவகளஙயயின க பஉதக ளச்�ச இஉதிகய ளத்வகஉ
்
த

ிமிய எ

னளவ

எ ிபா எவம...!

சள..! பாஉம ்ரா�உதகலகஅநம ிம�ச சகல ளபஅிமகிளக கா

ிபாச...!

1) சாளகககராச �ிஜ ளச்பவனங

ய

சகஉதச �உதமா�ச. காமச எ

அ�க� ந்ர�ச.
2) சாளகககராம �ிஜ ளச்பவ

வயஷ�வாகிவ ஆகக வயாகக

யா

.

3) சாளகககராம சகலாவய

பயசப தளசனச ளகாில ளச்தவனங

பாபஉதகின�ச ிபாக�ச.
4)சாளகககராமஉதகின நகினஉதா�ச, தளசனச ளச்தா�ச, �ிஜ
ளச்தா�ச, சகசமஉதகினக க
ிபா், பாபரகக கா

ட ம ய மகஅகரகக ளதயகஉம ஓாவம

எ ஓாச.

5) இதின பகதக�டினா அ்லம பகதகிய இ்லாம அ்லம தக�ளரன
எதகஹபாராம �ிஜ ளச்ய ிநஹநதா�ச

கதக க

ா.

6)சாளகககராம �ிஜ ளச்பவமக� யமபயமக்ில.
7)சநதனச, ்ஷபச, த்பச, �பச, ிநிவஉயச, இெ�ிஜயயின ளச்பவஹகக
வயஷ�ிலாகஉதக் அனநதகாலச வாழ்வா

.

சாளக்கிராம மஹிைமகள் - 05 (05.11.2012)
�ரரகச ளபளயளபஅமாிள ிஸவயஉதகஅககக
தகஅிமனங
ஆனமதா

ய்ஹகளா..? ளபளயளபஅமாக

�ககிவ ஆயயரகக�ககான சாளகககராமரகளஙனா்
எ

பாஹகக எரகக ளபளியாஹகக..! அெப யானா் எஉதிகய

மகஉமவச ளபாஅநதகயதாகயயஅகக ிவ�ச..! இநத ஆயயரகக�ககான
சாளகககராம �ஹஉதகயயினதாின பயஅசமா ஆராதகஉம வ�ரககவநதாஹ..?
நகினஉமெ பாஅரகக எஉதிகய பாிம�ச ளபஅிம�ச ்க�ச
பிடஉததாகயயஅககக

யாஹ ளபளயளபஅமாக..! �லஸ்தானஉதகின ஓவ

ஒஅ பயராகாரச ககளம. இதின “தகஅளவ
ளபயஅககானக கார�ச ப யக ஆராயிவ

�ாாக பயராகாரச“ (இநத
ாச..!) எ

பஹ. இநத பயராகாரச

�மச ப்லாயயரகக�ககான சாளகககராமரகளஙனா் �ாெபவடமதா
எ

பஹ. கிடயவஹ இநத பயராகாரஉதக் கா் பதகஉம பயரதவசக�ச

ளச்யமாவடாராச..!
ஒஅ �யகெ் க
்

ாரகா்களஙனாிய வலச வநம வ�ரககனாஹ எ

ா...! நாச ஒஅ

�யயச..! ரககனங

ிய ளச

எ வ�ரககனா�ச ிகா

கீ ஹஉதக அஉதிகயம...!

ய

சள..! இ

எ சகல ளபஅிமகிள ிம�ச கா

8) சாளகககராமஉதகினெ பகதக�ட
ஆகக

யா

..! அவ

சாமா

9)சாளகககராமச - பகவா

ிபாச..!

நமஸ்களஉதவ

ய மனஙத

ிதவின

அ்ல..!

இஅக�மகடச..! சஹவ பாபரகிள�ச நாசச

ளச்யவ்லம.
10)இராஜ�ய யாகச ஆயயரச ளச்தா�ச, சாளகககராமஉதகின ஒஅ நாக
�ிஜ ளச்த பலமக� ஈடாகாம..!
11) பாபரகக ளச்தவஹகக �ட சாளகககராம �ிஜயயனா் பரகதக
அிடகக

யாஹகக. பகதகியாா ளச்பவஹகக

12)அர�ய கவிடயய் அகனங க
இஅககக

கதகயிடவாஹகக.

டாவம ிபா், சாளகககராமஉதக் மள

யாஹ. 19)�ல�மக ம எச �ிவ�

டஉதக்

பயரஸ

னமாகயயஅெபிதக காவ �ச, மள சாளகககராமஉதக் மககிவ

பயரஸ

னமாக ககளாஹ.

13) சாளகககராம �ிஜ ளச்தா், அகனஙிமாஉர
பல

ச �தான

ச ளச்த

...! கீ ழ்கா�ச தகவ்கிள தகஅ. ரம�ெபவடஹ அவஹகக

ளதளவயஉமகளாஹ..! அவஅக� எ

மனமாஹநத ந

யககக..!

Ramana Bhattar Melum salagramam 12 serthu thiruvaratham seiythaal oru divya desa
thiruvartahanam seiytha palan kidaikum, melum andha moothyin thejas namai sutri 1.20mail
suththyai undu panumaam. Salagrama aarathanam seiyum edangalil yema kingarargaluku
edamillai... Melum salagramam nithya suthy udayathu. Oru velai thiruvarathanam seiya eyalatha
sandharbam undahinaal Maru naal seerathinaal(pasum paal) kondu thirumanjanam seivika Andha
dosam neengum. Salagrama silaa vaibavam enkira pusthakathil adiyen padithathu....
Dasannnnnn...See More
சாளக்கிராம மஹிைமகள் - 06 (07.11.2012)
கடநத 05.11.2012 அ
அத

எ “தகஅளவ

�ாாக“ எ

ளபயஹ கார�ச ப யக ஆராய ிவ

ய பயரகாரஉதகினெ ப யக�ச

ாச எ

எச பதகநதகஅநித

. சகல

ளபயஹ கார�ரகக ப யக நாச ளபஅசபா�ச கவிலெபாவதக்ில. நச
கவனஉதக�ச வஅவதக்ில. இநதஉ ளதாடஹ எ�மச ிபாமதா

இத கான

ளபயஹ கார�ச ப யகஉ ளதளயிவ

ாச எ

ய ஆவ் எ�நதம. இசமாதகள

ஆவ்கிள எ்லாச எெப யாவம அரரக
அ

எ இரிவ எ

ிபாம இத
ிபாின
தகஅ எ

ந

த்ஹஉம ிவஉம வயாவா

பஹ தகஅ.இராஜாிதசககமட

ிபசககளகா

.

அநத

ளபயஹ கார�உதகின அநயாசமாக வயளகககனாஹ அயஹநம

- அரரகனங

கஅி�க க

ா..!

யா் தகஅமா்

ளவ

எ

ஆாக எ

யா் ளவ

ிம

யா் கட்

அதாவ� தி�மால் பள்ள� ெகாண்�ள்ள தி�ப்பாற்கடல். “க்ஷ�ராப்தி“.
அெப யானா் இநத பயராகாரஉதக ின தகஅபா கடலாகதச ககிள பகளங
ளகா

ாகள அரரக

“ல்ராெதக நாத

“ ஆகதச அயகயெபாகக

“ ிஸிவயயின ிவ�

நாவகளங�ச நாச க
ந்

“ல்ராெதக நாத

யாஹ. இநத

ட ஏகாதசக இராெபஉம 10

ா களஙககலாச. அரரக

தகஅிமனங

உமககளான ிபாஹிவயயினை சா யகக ளகா

�வமச

ா “ல்ராெதக

நாத“னா் நமக� அஅக பாலகெபாஹ. இநத பயராகாரஉதக �உதா
எ

னளவாஅ அஅிமயான ளபயஹ கார�ச..!

�ரரக மமாஉமகயச வயமானஉமட

ளபளயளபஅமாக வநதகயரககனாஹ

எ

எ �எகக

யம. ளபஅமாக ஸ்வயமாகஉ ிதா

இ

எ நாச ிஸவயக�ச அரரகமச, அரரகனம தகஅிமனஙக�க இஅக�ச

சாளகககராமரககச ஸ்வயமாகஉதாின ிதா

யகயவஹ. அெப யானா்

யகயயஅககக�ாச...! எனக�

ளவ�நாவகளாக ஒஅ சநித

ா..! இநத அரரகனங

தகஅிமனஙக�க ஆழ்வாஹகக க

ா ரசகஉம மயரககெபா ய “பைிசமா

மில ிபா் ிமனங“ ரரக
எ

எ...! அரரகமஉதா

சள..! இ
�யக கா

கயர�வா

ட

எ மாயச ளச்கக

யாினா

ளதள�ச இநத ிதவ ரகசகயச...!

எ ிம�ச சகல சாளகககராமஉதக
ிபாச..!

ிபா

அக

மமகிமகிள பாஉம ்ரா�ச

14) ப

னஙளர

ா சாளகககராமரகக ளகா

பலின அயகவாயாக..! - ப

னஙளர

க்பகாலச �ிஜ ளச்த பல

ா ிகா

சகவலகரககிள ப

டா�ச
னஙர

ா

ஒிர நாளங் ககிடக�ச..!

15) காமக�ிராதரகக ககள மனஙத
கதக ளபஎவா

ா �ிஜ ளச்தா் க

�ட சாளகககராம �ிஜயயனா்

.

16)த்ஹஉத யாஉிரியா, யாகிமா ளச்யாமிலிய, சாளகககராம �ிஜயா்
மவாச

கதக ளபஎவா

..!

17)சாளகககராம த்ஹஉதஉதாிலிய சஹவ ்

ய த்ஹஉதஉதக் ஸ்நானச ளச்த

பலமச, சஹவ யகஞச ளச்த பலமச ககிடஉமவயாச. பல ்

�யய த்ஹஉத

ிதவிதகக சாளகககராமஉதகமக �க�மமாகயயஅநம
அஅகபாலகககக

யனஹ.

18) வயஷ� சகஸர நாம பாராய�ச ளச்ம ளகா
ளச்பவ

வயஷ�பதச அிடகக

யா

ிட சாளகககராமெ �ிஜ

.

19) சாளகககராமச ககள இடஉதக் சமஸ்த ிலாகரககச, சமஸ்த
ிதவிதககச இஅககக
20) பஞ்சகவ்யச ஏ
களகச ்ய

யனஹ.

சாெபயட ிவ

ாச..! சாளகககராம த்ஹஉதிம ிபாமச நச

ச �உதமா�ச..!

21) ஒஅ தகவில சாளகககராம த்ரஉதச சாெபயவடா் ிபாமச ம
தா்ெபா் சாெபயாசப

ாச

ிநராம.

சாளக்கிராம மஹிைமகள் - 07 (09.11.2012)
இநத ஐெபசக மாதச “மலா மாதச” எ

யிாககெபாச. காவயள ஸ்நானச

இநத மாதஉதக் பலமடர� ந பலினஉ தரவ்லம. இநத ஒஅ மாதச
மவாச அரரகமக� தரகக�டஉதக் காவயளயயலகஅநம ்னஙத ந்ஹ
ளகா�ரெபவா �ிஜகக நிடளபஎச. இநத மாதஉதக் இ

ளனாஅ மககெ

ளபளய வயிசஷச ளபளயளபஅமாக, க சவஹ ம எச �ரரகநாயககஉ தாயாஹ
ஆககய �வஅச இநத ஒஅ மாதச மவாச சாளகககராமஉதகனா் ஆன

மாில அ�யநதகஅெபஹ. இநத தளசனச இநத ஒஅ மாதச மவாசதா
இமதச ந பல

கக பல தரவ்லம. ஆக இநத மாதஉதக் காவயளயயல

ஸ்நானச ளச்ம அரரகின தளசகெபவஹகக ஸ்நானபல
ிஸவாபல

-

ச

ச பலமாகக ககிடககெளபஎவஹ

பாஉம்ரா�உதகலகஅநம ிம�ச சகல பல

கிளக கா

ிபாச...!

22) சாளகககராம ஸநநகதகயய் ஒஅ ்� இயநதா�ச �ட பரமபதச ளச

எ

வயாச
23)சாளகககராம ஸநநகதகயய் பய
மககெளபளய ெ�தக க

டாகக

டச ிபாவடா், பயஉஅகககக�

யம.

24) சாளகககராம ஸநநகதகயய் ளச்�ச ஸ்நான
ளச்விதவய �எ மடர� அதகக பல

ச, தான

ச காசகயய்

.

25)�வஹககஉதக�ச, இெ்வயயய�ச, பாதாளஉதக�ச சாளகககராமஉதக �
ஸமச ஏமச இ்ில.
இனங வஅச காலரகளங் ிம�ச சகல ்ரா�ரகளஙலகஅநம கா

ிபாச..!

சாளக்கிராம மஹிைமகள்-08 (11.11.2012)
� ககஅஷ� ிசத

ய மமாபயர் - இவஹ 14 ச � யா

மமா்அஷஹ. �ககஅஷ�ள
இவஹ கக.பய. 1510ச ஆ

் அவதளஉத

மஎ அவதாரமாகிவ ிபா யெபாபவஹ.

ா அரரகினஉ தளசககக �ரரகச வநதாஹ. அைசமயச

எரகளம வசசாவளஙயயினை சாஹநத தகஅ. ிவரகட பவடஹ எ
அரரகமக�க ிகரகஹயச ளச்ம ளகா

பவஹ

அநதாஹ. மமாெர் வநதகஅநத

சமயச சாமஹமாஸ்ய காலச..! தகஅ.ிவரகட பவடஹ அவஅக�
கதவயயாகயயஅநத தகஅ. தகஅமிலெபவடஅச �ிசத

ய மமாெர்வயின

தரகளம இ்லஉதக் (இநத இ்லஉதக் நாரகக அினவஅச பயயநிதாச
எ

பம எரகளம �ஹவஜ

ம பாகககயச..!) தரகக சாமஹமாஸ்ய சரக்ெபச

ளச்ம ளகாகள பயராஹஉதககக, மமாபர்தச கடின சசமதகததாஹ.
சாமஹமாஸ்ய காலஉதக் மமாெர் �ககஅஷ�ஹ, பலராமஹ,�பஉிர ஆககய

ளத்வகஉ
்
தகஅிமனஙகிள, மரஉதக், தச ிகயயனாிலியக கிடநம
பயரதகஷிட ளச்தாஹ. அநத தகஅிமனஙகிள இ

எச தளசனச ளச்யலாச.

அ ியனம ககரமஉதக � எதகள் ககளம. ஜகநநாத மடச எ

எ

தகஅநாமச. தகஅ ிவரகட பவடஅக� ஒஅ �மார

. � ிகாபால பவடஹ எ

தகஅநாமச. 12 வயம பாலக

யள

. �ககஅஷ� ிசத

எ

கஅி�யான

கடாலஉதக � ஆளானாஹ. மமாெர் அவிர பயஅநதாவனஉதக �
வரைளசா்லக ஆகிஞயயவா, சாமஹமாஸ்ய சரக்பஉதகின
ளகா

ா ககளசபயனாஹ. மமாெர்வயின மயகக

பயஅசமாைசாளயாக த

மட

த

யாஹ. �ககஅஷ� ிசத

யள

யாத ிகாபாலபவடஅச

கயவயனஅச தமம இ்லஉதகிலிய

பயயநம வளஹநத “ெரிபாதானநத சரஸ்வதக“ எ
ளச

உமக

பவஅட

பயஅநதாவ

மதகெ் மக�நத ிகாஸ்வாமககக்

அவஅச ஒஅவராக ஆகக “ிகாபாலபவடஹ ிகாஸ்வாமக“ ஆனாஹ. அவஹ
அர�கள ஒஅ ஸநநகதகயய் �ிஜ ளச்�ச பாகயஉதகின�ச அிடநதாஹ.
அநத சநநகதகயய் க சவ பயசபரகக ஏமமக்ில. சகல ளபளய
சாளகககராமரகிள இஅநதம. �ிகாபால பவடஹ ிகாஸ்வாமக ஒஅ நாக
�ிஜ ளச்ம இரத பாககை ளச்ிகயய் இநத சாளகககராம
�ஹஉதகககக�ெ பதகலாக வயகரம லல�ரககட
எெப யயஅக�ச...? எ
எ

யஎ

�யயப

கயரககனாஹ..! மஎநாக காில...!

னளவாஅ ஆைசஹயச..! அர�கள சாளகககராமச �ககஅஷ�ராகிவ,

எவரா�ச வ கக

யாத அாிகாாச, ிதஜஸ்ிஸாாச அ ்தமாக

கஅமாயக கடாலச ளச்தம. இ
“�ராதாரம

“ மநதகஹ எ

�மிதஉ தக

எச இநத தகஅகிகாவய் அர�

ய ளபயிராா கீ ஹஉதகெளப எ வயளர�ககயம.

சாளகககராமஉதக � நாச ககள
எ

�ஹஉதகயயஅநதா்

ிபாா ளச்�ச �ிஜ அஉதிகயம. நாச

�மாக�ச..! நச ந் எ

�ரகக யாதச ஈிடஎச..!

நகினஉதம நடக�ச..!
தகஅ. G. ஓெளபஹவ எ

பவஹ ”Inhabitants of Bharata Varsha" எ

சாளகககராமஉதகினெ ப யகய தமம எ

ய ்உதகஉதக்

�உதகின

"As this stone possesses besides considerable magnetic force, one need not be surprised that
divine or supernatural powers are ascribed to it, and that it is regarded as manifestation of
the deity"

எ

எ �யகெபயவாகளாஹ..! அதாவம “இநத க் ஆகஹஷ� சகதக

வா்நதமம்லாம் ளத்வக
் அ்லம இய ிகக� ிமலான சகதக
வா்நததாகயயஅெபதா், கடதளங
ஆைசஹயமக்ில“ எ
இ

ககயாஹ.

ிதா யச இஅெபதாகக கஅமவதக்
யக�ச க

ிம..!

எ நடநத ஒஅ வயநிதயயினக �எகக

திலெிபியா அ்லம அத �

ிய

..! நா

எெிபாமிம

டானக கஅிவியா ிதஹநளதாஉம

எ�மவதக்ில. எனக� �ரரகநாைசகயாிரெ ப யக எ�த ிவ
ளவ�நாக ஆிச..! �ப�ஷமிரெ ப யக எ�த ிவ
ஆனா் எ

�உதக் எ

ன திலெ் மக

மகக

ாளம

ாச எ

எ ஆிச..!

யிதா அிதஉதா

�ச...! அநத கநமத் அரரகனம ஆி�..! அயகவயெபாள
அ ிய

..! அயகயெபாபவம அவ

அிதஉதா

..! கசெ��வடஹ

ளகாவ வயாிவ

..! இ

எ

எ

எ�த

தா

ன ஆி�யயவடாினா

வநம எ

�மித வளகளாகக

எ சாளகககராமஉதகினெ ப யக ிம�ச சகல

வயபரரகக ககிடஉதா் ந

யாகயயஅக�ச எ

எ நகினதட

எனம ்உதக

அலமாளயயினஉ தகயநம அர�களக �வயயலகலகஅநம ஒஅ ்உதகஉதகின
கஅவயின

. ந்ரகக நசபமாவ�ஹகக..! அநத ்உதகச பிாிமயான

“சாளகககராம சகிலாஉபஉதக“ எ
நாச ஒஅ அ
சகதகஉ தஅவா

யளவாஅ ககரநதச..!

எாஉம ிவஉதா் ிபாமச அரரக
. நச எ

�

ச ளசய�ச த்ஹககமாகதச, ஒஅமகஉமச

இஅநதா் ிபாமச - வயநிதகக பல நகக�ச. எ
நகினஉதித ஈிட எச. எ

பல ிம்கக நடக�ச
�

ச ளசய�ச

�ச ிபா் வாழ்த..!

சாளக்ராம மஹிைமகள் - 09 (13.11.2012)
சாளகராமஉதக

மமாஉசயச யாவஅிம ஓெ்களகா

பயரஉயலமாக வயஷ�வய

அசசச எ

ட வயஷயச..! இம

பதின சாளகககராமஉதகமக

ககள சகரச, சரகச, தாமிரெ�, கித ஆககய வயஷ�வய
கஎதக ளச்கக

னரகக

யன. இநத ிரிககக மககதச �க�மமானிவ.

மனஙதஹகளா் ளசமகககியா அ்லம விரயிவா
ஒஅ வயத �ைசகதா
�எகக

சக

விரநதகஅகக ிவ

யாம. ஆிகயா்

ாச. இதின ்ரா�ரககச

யம. ஆரா்ைசகயாளஹககச ஓெ்க ளகா

ாகளனஹ. இநத

�ைசகக�ெ ்ரா�ரகக �வ �கள ளபயஹ “வஜ்ர கீ டம்”. இதினெ
்ரா�ரகக “ளபா
பயக�ச த

வ

ா” எ

எ ிபா எகக

மாயா �பயயாக இஅககக

இஅெபம மக�நத ஆைசஹயசதா
�மகயய

டதக்ில எ

எ ்கழ்கக

ாச மாயா�பயயாக

பமச ஆைசஹயச..!

கதகநாஉ ிலஉரமானம
கயரஉதக் ககளம.

அத �ச ிம�கள சாளகராம மிலயயலகஅநமதா
யம. (�மாஹ 17000 அ

மனஙதஹகக பய�யகக

யம. எெப

..! இமவிர இநத ளத்வகஉதகின
்
யாஅச

கட் மவடஉதகலகஅநம �மாஹ 12500 அ

க பஉதகயாகக

ிம

யாினா அிதெிபால இநத சாளகககராம

சகிலயயின கஅவாக�ச இநத ளத்வக
் வ
ிநள் க

ா ிபா்

ிம வா்நததாகதச மினெ ிபா் ந்ள் ந்நமச த

வா்நததாகதச ககள ஒஅ ளத்வக
் ஜநம எ
பகவா

யம. இம வ

க

டகக நதகயானம

கயரஉதக�களம) இநத இடச

யாத ஒஅ காிமயான இடமாக ககளம.

எெிபாமச காச பனங�ச, பாித சளவர இ்லாம�ச ககளம. இஉதிகய
மனஙத நடமாவடச இ்லாத இடஉதக்தா

சாளகககராமச கஅவாகக

இதனா் �ட “வஜ்ர கீ டச” எமச அநத ்னஙதமான வ
க

கா�யகக

யாம ிபாகக

ின நாச

யம. இவ்வயடஉதகலகஅநம கீ ிா வய�ச

இவ்வ

ாகக இ்லாத சாளகககராமஉதகினஉதா

எாககக

ியாச...! இநத வ

க

யம.

நாச ளபாஎககக

ாகக தரகமயமானிவயானதா் அிவகக

டாக�ச ிரிககளங் இத

ிம�கள தரகச சகல சாளகககராமரகளங்

அ�உதெபவா தரகிரிககக க

டாவம ஆைசஹயஉதக�ச மக�நத

ஆைசஹயமா�ச..! ெரசமிவவஹஉதச எ
எ்லா �ிஜ�ச மககை சகயநதமதா

மச ்ரா�ச ளசா்கக

யம..!

..! ஆயயமச எ்லாவ ியக

காவ �ச மக�நத கஉதமமானம சாளகககராம �ிஜயா�ச.
சாளகககராமஉதக் எ்லா ிதவஹககச கியநமகளனஹ. சாளகராம
த்ஹஉதஉதகினெ பஅ�பவ
�ககஅஷ�ள
வவ
்
் இஅககக

ஜ்வ

கதனாகக

பாதாரவயநதரகிள அிடவா
யிதா அர� பகவானங

த்ஹஉதரககச அர�தா

இஅககக

.

வய்

..! �சகலா சகரச எநத

சகரச ஒளஙஹகக

யம. ஸஹவ

யம. சாளகககராம த்ஹஉதச சாெபயவடவ

எநத ிதசஉதக் மர�ச அிடநதா�ச
ிசஅவா

யா

உமெப்லககக் ஏயக ிவ�

. �ஹஉதக �ிஜயயினக காவ �ச சாளகககராம �ிஜிய

சகயநதம. பள�ஹ�மான பல
ககிடக�ச...!

சாளகராமஉதகின ஆராதகெபதனா்

டச

சாளக்ராம மஹிைமகள் - 10 (16.11.2012)
சாளகராமஉதக

கனஙமெளபாஅவகக ஒஅ வயத �ளஙஹைசகயயினஉ தஅபிவ.

ிம�ச இிவகக எநதவயத அ�உத
அ

மக்லாத, மனஙதஹகக எவஅச

டாத, �்ிமயான, ்னஙதமான ந்ளின நகியய ககரமகஉம

கஅவா�வதா், இநத தரமான ்னஙத சாளகககராமரகக இஅக�ச
ககரமரகக �ளஙஹநம இஅக�ச. �ஜாகககரமரகக இவ யகக� சளவர
ளச்ிதாமானா் நச மனமச, அநத ககரமஉதக் ககிளாஹ மனமச, அநத
ககரமஉதகினை � யக வசகெிபாஹ மனமச ந்வாகெபாச. காிமயான
வாஹஉிதகக, வாக�வாதரகக ஏமச வராம. அக�ாசபிம ஒஅ
ிகாவயலாக மாஎச..!
� மாஉவாைசாளயாஹ வடகிக ிவதவயயாஸ ஆஸ்ரமஉதக் �மாஹ எவா
வஅட காலச தரககயயஅநதாஹ. அெிபாம சகல அஅிமயான சாளகககராம
சகலா �ஹஉதககிளெ �ஜகஉமகளாஹ. பய
பய�யககிவ

னாளங் ஊஹ ஊராக

வநத சநதஹெபஉதக் இவ யகின நாச சளவர �ஜககக

இயலாம ிபா்வயாிமா எ

எஎ

�ய, ஆஎ �ஹஉதககிள �ெரம

ஸ்வாமக ிகாவயலக�ச (எநத ஊஹ எ
மஉய கயாவய�ச, இ

ளனா

ய

எ யாஅககாவம ளதள�மா..?) ஒ

ிய

யகின காெபய ககஅஷ�ஹ ிகாவயலக�ச

சமஹெபயஉமகளாஹ. எனிவ நசமா் சளவர �ிஜகக தகனசள
ளச்ய

யாவய

த�நத நபஹகிளியா, அ்லம �ிஜகரமரகக

சளவர நடக�ச ிகாவய்களஙிலா சமஹெபயஉத் நலச.
ந

எ..! இனங ்ரா�ரகக எ

ன ளசா்கக

யம எ

பதகின ிம�ச

பாஹெிபாச...!
சாளகககராமஉதக�ச, ம�யயய�ச, மநதகரஉதக�ச, ெரதகிமயய�ச
நகஉய�ிஜ ளச்யலாச. சாளகககராமமக்லாத ிகாவயலக் �ிஜ ளச்ம
பயனங்ில..!
சாளகககராமஉதகின �ளசப

சக

னச ககளதா�ச, ந்ல

கஅெபானதாகதச, �ளஙஹைசக கிடயதாகதச பாஹஉம ளபாஎககிவ
அமிவ ிமாலெரதச..!

ாச.

ப

னஙளர

ா சாளகககராம �ிஜ வயிசஷமானம..! மவாரகா சகில�ச �ட

ிவஉம �ஜகஉத் இ

ன

ச வயிசஷச..! சாளகககராமஉதக

எ்லா பயஉஅகககச இஅககக

யனஹ. சாளகககராம

மவாரஉதக்

கள இடிம

வயிசஷச..! (சாளகககராம அபயிஷக த்ஹஉதஉதகினஉ தகன
சகரஉிதியாா பஅ�பவ

ச

பயஉஅககக சாபஉதகலகஅநமச

ிதாஷஉதகலகஅநமச வயாபாவா

..!)

மர�காலஉதக் சாளகககராம த்ஹஉதஉதகனா் ெிராலகககெபாச ஜ்வ
ிவ�

டச ிபாகக

யம..!

மவாரகாசகில ளவ� சகரச ககளதா�ச..! அமிவ சகஉ�பமானம..!
ெராகஅதமானம...!
- பயஅநதாவன மமாஉமகயஉதகலகஅநம..!சாளக்கிராம மஹிைமகள் - 11 (21.11.2012)

சாளகககராமச
அவ யக்
ஒ

ிதா

யகயத கான

அ ியமக�ெ

யகினக கா

பய உம,

அிநகமகஅககக

அரரகனா�ச

யன.

அமமதகககெபவட

ிபாச..! (“அரரகனா் அமமதகககெபவடதா“..? ஆச...!

எெிபாமிம

ர

நசளபஅமாளங

தகஅவ களங்

அமமதகககக

்ரா�ரகக

பாடான

சகல

வயஷயரகக

தகஅதளை

சீவா

யாிரா அதினெ பயர�ரச ளச்ிவ

ககிடக�சிபாம
ிபாாிவ

.

எித

..!).

கிதக� வஅிவாச...!...
பயஅசமாவய � ஒஅ நகயாயமான கவில வநதம. ”�மகயய் நகியய
பாபயகக கஅவாகககளகா

ிடயயஅககக

கஅெபவா கிரியஎவாஹகக” எ

எ..! ஆனானெபவட பயஅசமாவய ிக

இநத பயச கலநத கவிலயயனா் க
வயயஹிவ க

டானதாச. அவஹ க

யாஹகிள, அவஹகக எ்லாச எெப
னஉதக�ச க

டஉதகலகஅநம க

வயயஹிவஉமளஙகக �மகயய் வய�நதமச ஒஅ ளப
க

டஉதக�ச அதககமாக
டான
கதயமானாக.

டஉதகலகஅநம வநத வயயஹிவஉமளஙயய் ஜனஙஉதவக அ்லவா..!

அதனா் அவக “க

டகக“ எமச தகஅநாமச ளப யாக..! அவக காச தவச

்ளநதாக..! வரச தர பயஅசமா பயரஸ
”எ்லா ிதவஹககச எ
ிவ

னமானாஹ. க

டகக ிவ

னாக

கஹெபஉதகின அிடநம எனக� ்உதகரஹகளாக

ாச”. பயஅசமா கஎதகயாக

யாம எ

யாஹ. க

டகக

ிகாபமானாக..! வயிளத..! சாபச ளகாாஉதாக, ” எ்லா ிதவஹககச
்�வாகக கடவாக” எ

எ...! ிதவஹகக அினவஅக�ச வநதம ிகாபச...!

பதக் சாபச ஈநதனஹ “க
இெப

டககயான ந் ஜட�பயயாகக கடவா்” எ

எ...!

ஒஅவஅகளகாஅவஹ பயரகர கலவரச..! கலவரச அடரகக

ஒஅவஅகளகாஅவஹ பயச க

டாயய எ..! இஎதகயாக �மந நாராய�னங

பாதச ப�யநம சாப வயிமாசனச ிகவடனஹ. அத � அவஹ, ” இவட
சாபரகிள மவக

யாம” எ

எிரஉதாஹ. (இிதஉதா

“வாயயனா் �வட வா” ஆயாம எ

யாினா..?). ஆனா் ஒஅ வாக

காவ னாஹ...! (க்�ச ஒிர வாக அரரக
இஅவஹ யாினயாகதச

வககவமச

தகஅவ ிய..!) எ

பகதஹகக

திலயாகதச இவ்வயடஉதக் ிமாலச

அிடயெிபாககயாஹகக..! இயநதபய
எமச ்�ககளாக ஜனங�ரகக..! க

அவஹகளம ச�ரஉதகலகஅநம வஜ்ரகீ டச
டகக கரிகயய

்னஙதமான நதகயா்

கதயமா�வாக...! இநத இடஉதகலகஅநம பஉம ியாஜின �ரஉதக் சகர
த்ஹஉதச நா

நகஉயவாஸச ளச்�ச த்ஹஉதச ககளம. அர� ககிடக�ச

சகிலக� “மவாரகா சகரச“ எ

எ ளபயஹ..! ந்ரகக இநத மிலயய

க களங் மியநம ளகா

ா நதகயய் வசககக ிவ

இவகிடய(க

)எ

க

டககயய

�

ாச..! இதனா்

ச நகியிவஎச..! ந்ரகக வசகஉம

டாகககய சாளகககராம சகிலயயின�ச மவாரகா சகரஉதகின�ச

ஆராதகெபவஹககக� ”எ

மட

ிவ�

ட வாஸச நகைசயச” எ

எ

ளசா்லகவயவா மியநதாராச..!
சாளக்ராம மஹிைமகள் - 12 (24.11.2012)
கஹதமெரஜாபதக எ
எ

பவஅக�ச ிதவமூதக எ

பவகக�ச ஜய

, வயஜய

எ இஅ ்த்வஹகக. இவஹகக மககக தஹமசீலஹகக, பரஸ்பர ஒ எிம

ககளவஹகக, நகஉயச வயஷ� ஆராதனச ளச்பவஹகக, �ய ஒ�ககச
ககளவஹகக. அவஹகளம அரச
வளஹஉதா

. அத காக ஜய

மஅஉத

எ

பவ

ஒஅ யாகச

ம எச வயஜயமக� அிாெ் வநதம. ஜய

யாகஉதக

பயஅசமாவாக அமஹநதா

ளச்ம �ஹஉதக ளச்தா

. வயஜய

. அரசமக� யாகச ந்லப யாக

சநிதாஷச. இஅவஅக�மாக ிசஹஉம ளபா
அளஙஉம ளகௗரவயஉதா
ளபா

யாகஉதகினை சகயெபாக
நததக் பரம

மச, ளபாஅகச ஏராளமாக

. இஅவஅச வவ
்

� வநதனஹ. தாச ளகா

ா வநத

ின�ச ளபாஅிள�ச பயளககலானாஹகக. இநத பாகெபளவயினயய

ிபாம இஅவஅக�ச மனஸ்தாபச ஏ பவடம. (ளசாஉம எ
ளபஅமபாலினாஹ வவ
்
�ச இ
ஒஅவனங

��உதகின மா யகவயாச..!) �உதவ

ளகாகிவாச எ
அவரவஅக�' எ

யா
யா

. இிளயவ

. இிளயவ

'அவரவஅக�க ளகாாஉதம

டதா்

அவ

மதயாினயாக ிபாவா்” எ
சாபஉதக

வயிளவயனா் ஜய

மாயகனா

. வயஜய

இிளயவினெ

திலயாக மாயக கடவா்” எ

பரகக � “ந் மதச ளகா
யா

“கிஜநதகர

திலயாக மாயக க

ா ிப�வதா்

“எ

ய யாினயாக

டகக நதகயய

அஅகக் ககள

. இஅவஹ ளசா�பச மாயகனா�ச

அவஹகளம வயஷ� பகதக வளஹநம ளகா

ிடதானஙஅநதம. ஒஅ நாக

தகஅமாில �ஜககக, தடாகஉதக�கள தாமிரெ� ஒ
இயரககயிபாம,

எ

.

ஒஅ தடாகஉதக் அமகழ்நம வளஹநதா

கிஜநதகர

யம..? ப�ச

சளபாதகயாக எாஉமக

. ிகாபச எககயகயம. �உதவ

பாஹஉம “ந் ிபராிசக ளகா
சபயஉதா

எச இமதாின நடககக

எ இஅநதா்

தில த

யகினெ பயககக,

�ளய ப களா் அதனம

காிலக கவ்வய இ�உதம. பகவாின கதவயக� அிாஉமக கதயகயம
கிஜநதகர

. சாதகயா் வநத பகவா

சகரா�தஉதகனா்

திலிய

அஎஉம கிஜநதகரின மவடாஹ. இஅவஅக�ச பகவாினக க
சாப வயிமாசன

ச ககிடஉம பரமபதச ககவ யம. பகவானங

பவடதகனா் மிலயய் ககள க களள்லாச “சகர சக

எ

யம. இநத நககழ்ைசக நடநத இடச “மள ிலஉதகரச“ எ

வயளர�ககயம. அநத தடாகச “சகர த்ஹஉதச“ எ
மரரகக“ எ

சகரா�தச

னச“

ககிடககெளப யம. இநத க ககதாச “மவாரகா சகலா“ எ
அிாககெபாகக

ட ிபஎச

எ

எ அஅளெபவடம. “ஸாள

ய ஒஅ விக ்னஙத மரரகக இர� அடஹநம கா�ெபாவதா்

இநத இடஉதக � “சாளகககராமச“ எ
�ய பகதகக ளகா

ட கிஜநதகர

ய ளபயஅச க

ம எச

திலயய

ிதவஹகக அவஹகளம சாபஉதகனா் வஜ்ரகீ டச எ

ா..!
ச�ரஉதகலகஅநம

ய ்னஙதமான

்�வானாஹகக. க

டகக, நதகயானாக. ளத்வக
் சாளகககராம

ச

கஅவானம.
ஆக “கேஜந்திரம் ேமாக்ஷம்“ நைடெபற்ற இடம் இ�தான் என்கிற�
இந்த சாளக்கிராம மஹாத்ம்யம்.
மவாரகா சகிலயயின�ச, சாளகககராம சகலாவயின�ச ிசஹஉம
ஆராதகெபவஹககக வயஷ�வய

சா�ஜ்யச அிடநம ளபஅவாழ்த

வாழ்வஹ..!
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ிநபாளஉதகின, ராஜா ஆ
ராஜாவய

அர

ட விரயய், சாளகககராமரகக அினஉமச

மினக�உதா

ளசாநதமாகயயஅநதம. யாிரமச

பயராம�ஹகக தமக� சாளகககராமச ிவ

ாளம

யா் க

டககயயலகஅநம

ளபாஎகககக ளகாகளலாமாச. ஆனா் அநத சாளகககராமச அவஹகளம
ிகியாா ஒவ க ளகா
ிநஹநமகளதா எ

ா கீ ிா வயாக�டாதாச..! அெப

எ ளதளயவய்ில..! மாவஸ

எ

யாஅககாவம

ய ஒஅ ஆரககல

பயர் இநத பளிசாதினிய ிநள் க

டதாக ஒஅ �யகெ் ககளம..!

மகக மகக அ�ஹவமான சாளகககராமச எ

யா் அம த

மகதகக ிவ
ிபா

ாச. இசமாதகள மகதெபிவகக ம

� ்ள் ிபாவடா்

அ்லம ஆிம

எ சகலசமயச ந்நததச ளச்�ச. இிவகக மகக மகக மகக

அ�ஹவமானிவ..! பகவா

வயஷ� பயரஉயலமாக ககள ்னஙதச

இம..! இம ககிடககெளப யவஹ

பயயவயயய் ளபளய ்

�யயச

ளச்தவராகயயஅெபஹ..!
சகல சாளகககராமஉதக

ககிள ஜலச நகரசபயயயஅக�ச. மகககக கஅிம

நகயச வா்நததாகயயஅக�ச. பளபளெபாகயயஅக�ச. இதின ிகயய்
எாஉம பாஹஉிதாிமயானா் �ளஙஹைசகயாகயயஅக�ச. இம மகக மகக
அ�ஹவமானம. மக�நத மதகெ்களம. சாநநகஉயச நகரசப கிடயம.
இம இஅக�மகடச �ளஙஹநம இஅக�ச. இநத சாளகககராமஉதகின
அிடயெ ளப ய ிகாவய்கக, ககரமரகக ளத்வகமானிவ.
்
இதக்
ஜல சஉமககக இஅககக
வஜ்ரகீ டச எ

யன. ்னஙத க

டகக ிதவித வசகககக

மச அநத ளத்வக
் �ைசக�ச இத �க வசகககக

எ

பஹ. இஉதிகய அ�ஹவமான சாளகககராமமானம “ஜலஜா“

எ

யிாககெபாகக

யாக.
யம

யம..!

நசமகடஉம பரவலாக ்ார�வம, க னமான சாளகககராமரகிள ஆ�ச.
இம க னமானம. வயஷ�வய
“ஸ்தலஜா“ எ

யிாககக

�யககிள ளகா

டதா�ச. இிவகக

யாஹகக.

இநத “ஸ்தலஜா“ விக சாளகககராமமானம இர

ா விகெபாச.

1.“மஉதா“-- ளகவ யாகயயஅக�ச. பளபளெ் ச எ கசமகயாகயயஅக�ச.
ச ிய ப�ிம நகயமாகக �டயயஅக�ச. லல�ரகக இஅக�ச.
2.”ிகஸரா”-- இிவகக பல இிாகக நகியநத ஒஅ
ிகாஹிவயாகயயஅக�ச. ிலசாகயயஅக�ச. த

� ்ள் மகதக�ச.

இிவ�ச மக�நத மதகெ்ிடயிவ.
தரமான சாளகககராமரகிள, பாலகிலா அ்லம
அளசகெபாினயயிலியா ிவஉம ச எ காலச காகஉம பாஹஉதா்
எிட � யயஅக�ச. இிவகக மகக மகக பவயஉரமானிவ
இமவிர சாளகககராமஉதகின �ஜகெபதானா் ஏ பாச ந
இிவகக ப யக ்ரா�ரகக ளசா்�ச ஏ யரகக, இத

ிமகக,
்ரா�

வரலாஎ, சாளகககராமஉதக் ககள ப்விக பயளதகக என பல
க

ிடாச..! இனங இதமிடய லல�ரகக அயகநம எநத

�ஹஉதக இிவகக எ

எ கா

ிபாச..!
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பகவா
ிசர ிவ

�மந நாராய�
ாச எ

�அககககளகா

, ஞானச சகதகயய்லாதவஹககச, த

ய அபாரமான கஅி�யயனா், த

வயஸ்தாரமான இடச ிவ
ஒஅ ளசாச் ஜலச ளகா

ா

. இநத சாளகககராமஉதகின �ஜககக

டாச - ளராசப ளசலத ிவ

டாச. அ

ிபாா

ா ளச்�ச தகஅமஞ்சனச ிபாமச. அபளமகதமான

பல

கக க

இர

ா சாளகககராமரகக ிவஉம ஆராதின ளச்யக�டாம. ஒ

அ்லம �

ிசாதக

ினஉதாின

ா, சாளகககராமஉதகினக ிகாயயலா் ளகா

எளஙிமயாய எ�நதஅளங�களா

ன

ா.

எ அ்லம அத � அதககமான எ

எ

�யகிகயய் ிவஉம

�ிஜகக ளச்யலாச.
எநத ககஅமஉதக் 12 அ்லம அத � அதககமான சாளகககராமரகக
இஅககக

யனிவா அநத இடச ஒஅ தகவ்யிதசஉதக � சமமானம. அநத

இடஉதக � “ஸ்பளச ிதாஷச” ககிடயாம.

ஸ்வயசவயகத ிலஉதகரரகளங் சாளகககராமச அதகக
வா்நதம. எெிபாமச பகவானங

கயஉமவச

சாநநகஉயச அர� நகியநதகஅகக இநத

சாளகககராமரகக அவசகயச ிதிவ. பகவஉ ஆராதனச நக

எிபானா்

�ட இநத சாளகககராமரகக இஅநதா் அதகக ிலாபச ஏ படாம. ஆகிவ
ஒவ்ளவாஅ வயஷ� ிகாவயலக�ச ஒஅ சாளகககராம �ஹஉதகயாவம
அவசகயச ிதிவ.
சாளகககராமஉதக் ளந்லகககா் அளத ககளம அதகக மதகெ்களம. �ஜககக
எளஙம.
நமக� �

எ வயதமான சாளகககராமரகக ககிடககக

1) எநதவயத மவார
வாவாளவ

யன.

ச ிரிக�ச இ்லாம் �ாாரக் ிபா

எச, கஅிமயாக பளபளளவ

“ஹிரண்யகர்ப்பம்“ எ

எ

எச இஅக�ச. இத �

எ ளபயஹ. இிவகக �ிஜக� ககநதிவககதாச.

ஆனா் மக�நத மதகெ்களிவகக ககிடயாம.
2) சளபாதகயா் கிடநம இஅ்ய
3) மவாரஉமட
�யகஉத சக

ச சகரரகக ளபாயக கா�ெபாச

� ய சகரரகக ம எச சகல வயஷ�வய

ஆ�தரகக

னரகக கா�ெபாச. இிவ �ிஜக� மககதச ககநதிவ.

சாளகககராமச சகல வஹ�ரகக மாஎபவாச ககிடககக

யம.

இதக் மகக அதகக மவாரரகக ககளிவகக, மகக மகக அக

ட வா் கிடய

சாளகககராமரகக ஆககயவ யகின நாச வயலக�த் நலச.
சாளகககராமஉதகின நாச வயிலக ளகாாஉம வார�த் �டாம
எ

கக

யன சாஸ்தகரரகக.

சாளகககராம தானச ளச்வம �தானஉதக � சமானச எ
ளசா்கக

யன அிவகக..!

எச
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ிந எ ஒஅ வாசகஹ இர

டாக பயளநத சாளகககராமஉதகின �ஜகககலாமா..?

எ

டாக பயளநதகஅநதா�ச, பல ம

எ ிகவாகளாஹ. இர

ாகளாக

கிடநதகஅநதா�ச அிவகக ளத்வகமானிவிய..!
்
ிதாஷமக்ில..!
எ

கக

யம பாஉம ்ரா�ச. ிகளயா நத �ாநிதிய வயடாவயாிவாமா

எ

ன..? அமிபா

எ பய

பாஉமச. “மகக அக
ஏ

ஒமககிவ

னமான�ச ஆராதககக ிவ

ாச எ

ாச“ எ

எ ஒஅவஹ வயனவய�களாஹ. மகக அக

ிமிய�ச க

சகிலாஉபஉதக எ

யம

ட வா�களித�ச, நகியய உவாரரகக ககளித�ச

வா�களம வசச நாசஉிதயச, அதககஉ மவாரரகக ளகா
ளசா்�ச த

கக

டாக�ச எ

கக

ட

டம ிகாக

யம சாளகககராம

மச ககரநதச.

இம ிம�ச, மகஅமவான சாளகககராமரகக �ஜகெபவள
இஷடாம�லஉதகின�ச, சகயகயம ிமாலஉதகின�ச, �கிமயானம
ஆனநதஉித�ச, கஅிமயானம கீ ஹஉதகிய�ச, சககெ் வஹ�மானம
ராஜஉவஉித�ச, ந்ல நகயச சசபஉித�ச, பைிசவஹ�ச வயஅஉதகிய�ச,
்ஷ ிய�ச, மஞ்சக வஹ�ச தனஉித�ச ளகாாக�ச எ

கக

யம.

ப�ெ் வஹ�ச சநயாஸககக ஆராதகககஉதககம எனதச �எகக

யம.

சள..! இனங சாளகககராம லல�ரகக ப யக ச எ ஆரா்ிவாச..!
1) வாஸூிதவ

-- ந

சககரரகக இஅகக ிவ
2) சரகஹஷ�
3) ெரஉ�ச�

� கஅெபாகயயஅககிவ

ாச. மவாரஉதக் இர

ாச.

- சககெ் வஹ�ச - மவாரஉதக் இர

ா சககரரகக.

-- ந்ல வஹ�ச. ளவ� உவாரரகக இஅக�ச. �வபமான

சகரரகக இஅக�ச. (ளவ� உவாரரகக ககளனிவ எ
ிவ

ய கவில இத �

டாச..!)

4) அநகஅஉத

-- மஞ்சக வஹ�ச - பஉம (தாமிர)

5) நாராய�

-- கஅிம நகயச - வவடமாகயயஅக�ச - ந்

ககளம.

ா

உிர�ட

� யம.

ட மவாரச
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�தஉமவச எ

மச ககரநதச கபநயனச ஆனவஹகக மடாிம சாளகககராம

�ிஜகக ளச்யலாச எ
ளகா

கக

யம. சகலஹ “சமாஸ்ரய�ச“ ளச்ம

டவஹகக தாராளமாகை ளச்யலாச எ

கக

யனஹ. ளப

கக

சாளகககராமஉதகினஉ ளதாவா �ிஜகக ளச்யலாகாம. இவஹகக
தளசகஉதாிலா அ்லம �ிஜக� கதவயகக ளச்தாில ிபாமச..! நகியய
பல

கக க

ா..!

பயஅசமைசாளகக, சநயாசககக பலசகர ிரிகககட
�ஹஉதகயயின ஆராதகககிவ
�ஹஉதககிள ஆராதகககிவ

ககள சாளகககராம

ாச. ககஅமஸ்தஹகக ளஸௗசயமான
ாச.

�தஉமவச ிம�ச, ”வட
்
் இர

ா லகரககக, இர

சகரரகக, இர

எ க�பதக �ஹஉதககக, �

ா சரகரகக, �

ா மவாரகா
எ ிதவய

�ஹஉதககக என �ஜகககக�டாம. இரவிடெபிடயான, அதாவம 4, 6, 8, 10, 12
எ

ய க�ககக் (இர

ா மவாச �டாம) சாளகககராமரகிள �ஜகககலாச.

ஒ ியெபிடயான எ
எ

�யகிகயய், அதாவம 3, 5, 7, 9 எ

ய

�யகிகயய் �ஜகககக�டாம ஆனா் ஒஅ சாளகககராமஉதகின

�ஜகககலாச” எ

ககயம.

இனங சகல சாளகககராம லல�ரகிளக கா
தாமிரைசக

ன

ச, சகர சக

ன

ிபாச..!

ச, ஒஅ பயநமவச, பய

்யச மவார

ச

ககளம பரிமஷ .
வயஷ� :: ளபளய சககரஉமடமச, நாவய் ிரிகககடமச இஅக�ச.
நரஸகசம

:: ந

� கஅெபாகயயஅக�ச. ளபளய சகரச. ஐநம பயநமககக

இஅக�ச. இம அகனங ்ரா�ச ளசா்லக� ய லல�ச.
�கஅட ்ரா�ச “ நரஸகசம சாளகககராமச ப�ச ளபா
(?) நகயமாகதச இஅக�ச.. மாஹ் கயஹநம �
ளபாவாகககட
இிவ இர
வராமச ::
ட

எ அ்லம ஐநம
ககயம.

ாிம நரஸகசம சாளகககராமஉதக � ளபாஅநமச.
கிகா� வ வமாயயஅக�ச. இடம ்யச இரவிட

�ாகயயஅக�ச இர
ந்

(பயயநமககக) இஅக�ச” எ

நகயமாகதச, கபயல

ா சமமக்லாத சகரரகக இஅக�ச. ( அகனங ்ரா�ச)

கஉமடமச, �விளயஉதகனா் �ாெபவடதா�ச, மவாரஉதக்

சகரஉமடமச இஅக�ச (�தஉமவச)
ிம�ச பல ளகாஞ்சச ளகாஞ்சமாகெ பாஹெிபாச..!
சாளக்ராம மஹிைமகள்-17 (5.12.2012)
சாளகககராமஉதக � “ெரா� ெரதகஷிட“ எமச வயகரமஉதக �
ளச்யிவ

ய களியிய ளச்ய ிவ

யதக்ில. �மந நாராய�

தாமாகிவ வயஅெபெபவா அதக் அஅகபாலகககக

யா

தரமான சாளகககராமரகக யாளராஅவஹ �ஹவ ்

�யயரகிளா அ்லம

ந்ல பகதக�களவராகயயஅககக

. இநத ்னஙதமான.

யாிர, அவஅக�உதா

ககிடக�ச. சாளகககராமரகக ஒஅவரம ககஅமஉதக் ந
ஆராதகககெபாமானா் அதனா் அவரம ககஅம
�பபல

அவனம அஅளா்
�

ச அதினை � யக�ச

கிள ககிடக�ச.....! ிசாதினகக பல வநதா�ச அதின சநதகஉம

சாதினகிள ளச்வஹ. யம�தஹககச ளநஅரக பயெபாவஹ.
மஉஸ்ய ்ரா�ச, அகனங ்ரா�ச, கஅட ்ரா�ச, பஉம ்ரா�ச, ெஅமந
நாரத்யச
்கழ்கக

தலான ்ரா�ரகக சாளகராமஉதகினெ ப யக பரகக

யன.

சகதகய யவஹககச, ஸ்த்ளககச தகனநிதாஎச பா், அ

னச

தலகயிவகிள சமஹெபயஉம க �ரமாரஉதக ளச்ம வநம, யாிரமச
த�தக�ிடயவஹகக அவஹகளம ககஅமஉதக � வஅச ிபாம
பாலகனா் தகஅமஞ்சனச ளச்வயஉம பய

தலக்

் �ிஜகிளை ளச்யலாச.

சாளகராம லல�ரகக ::
�ஹமம :: கஅெ் அ்லம இநதகரந்ல வஹ�ச. வவடமாகயயஅக�ச.
ளபஅஉதகஅக�ச. ஸ்�லமாகயயஅக�ச. �

ம�

எ ிரிக ககளம. (அகனங

்ரா�ச)
ிம �யகய லல�ரககட

பய

பாகச ச எ கயஹநமச, ஆவஹஉத

ிரிகககடமச இஅக�ச. இம மககதச �பச தரவ்லம (அகனங ்ரா�ச)
மமா�ஹமச ::
வவட வ வச. வனமாில, தாமிரமலஹ, சகரச ஆககய �யகககக ஏிதமச
ஒ

ியா அ்லம சகல இஅக�ச. ்ரசச�வயினெ ிபா

அாகான ்களஙககட
(�தஉவநகதக)

எ தரகநகயமான

இஅக�ச. இம மகக மகக அ�ஹவமானம.

�ஹம வராம �ஹஉதக ::
இர

ா ்களஙககட

� ய சகரிரிக அ்லம சரக ிரிக.

பஞ்சா�தரககச �உதமாகதச, ளதளஙவாகதச, பயரகாசமாகதச
கா�ெபாச. இம சஹவாப�ஷடரகிள�ச தரவ்லம. எளஙதக் எவஅக�ச
ககிடககாதம.
சாளக்கிராம மஹிைமகள்-18 (7.12.2012)
அ ிய
பல

எ�தக வஅச சாளகககராமரகக �ிஜகளஙனா் க

கிளெ ப உத சகலஹ, “க

ளகா

டா�ச

ிமயயிலிய நடக�மா..?“ எ

ா வயனவயனஹ. மனச ஒ

எ ஐயச

யக ளச்�ச காஹயரககதாச பலகதமா�ச.

பலின எதகஹபாஹஉம எதின�ச ளச்யாத்ஹகக. எதகஹபாஹெ் எ
பய

னாிலிய ஏமா யச எ

மச அதமிடய மஎபகக

யகஅநதா்

ச நசிம

அிடயலாச..!
கரகக ளசயில ளசவ்வின ளச்�ரகக..! இம நடக�மா..? நசமா்
ஆ�மா...! ிபா

ய ஐயரகக ஏமச ிவ

அஅளாதமச அரரக
பகவா

டாச. அஅகவமச...

இஷடச...!

தாின எநதவயத படாிடாப

ச இ்லாம், நசிமளய்லாச

கஜ்ஜ்வயகக, எளஙிமயாக நசிம அிட�ச ஒஅ ளசா�பச சாளகககராமச
எ

மச ்னஙதச...! அலவசகயச ிவ

டாச....! அககிய எாஉமக

ளகாககரகக..!
” சாளகராமஷகலா யஉரிதிவா உவாரவதக பவ: கபியா: சரகிம யஉர யஉர
கதக: ந சசசய:"
இத

அஹஉதச:: "ஸாளகராம சகில எரளகர� இஅககக

அரளக்லாச வயஷ�தச, உவாரவதக�ச இஅககக
இஅவஹகளங
எ

யிதா

யாஹகக. இநத

சரகமஉிதாாயயஅக�ச இவஹகிள �ஜகெபவஹககக�

மச ளபஅசிபஎ நகைசயச - சநிதகிம ிவ

டாச." எ

கக

கதக

யம கஅட

்ரா�ச..!
உவாரவதக - உவாரச எ
இநத வாசலக
“உவாரவதக“ எ

யா் திலவாச் அ்லம நகிலவாச் ஆ�ச.

கெபய் மமாலவ�மக வாசச ளச்கக

யாக. இவகக�

எ ளபயஹ. இநத உவாரவதகக� தகனநிதாஎச

யவய மச

வாரநிதாஎச ளவகளஙகககாிமயாவம சாசபயரா�ய �பமகாரகக.
ககஅமஉதக் ல�மக தர�வாக. ல�ம கடாலச க
க

ி�எகக (தகஅஷ கக) அக�ச..! இமிபா
கெபய�ச மமாலவ�மக வாஸச ளச்கக

டா�ச.

எ சாளகககராமஉதக

யாக..!

சாளகககராம லல�ரகக
மஉஸ்யச ::
மஉஸ்யச எ

பம ந்

ட தாமிரெ� ிபா

யகஅக�ச..! வாயய்

ிகாாககடனஙஅக�ச..! (கஅட ்ரா�ச)
இம ந்

ட �பமா�ச, ிமலக் �

இஅக�ச..! சககர
ந்ய

ச மவார

எ ்களஙககடமச, மாமாெபாகதச

ச இஅககாம..! (அகனங ்ரா�ச.)

டதா், காசம�ய ிபா் வ

�

களதா், �

எ பயநமகளதா்

இஅெபம மஉஸ்ய �ஹஉதக (இமவச அகனங ்ரா�உதக�களம..)
மனங

கஅவச ிபா

�வஉஸாகாரச ிபா

ய சகில�ம, ககளங் சகரிரிக�ச,
ய பயநமதச, மாில�ட

இஅெபதா�ச. இம சகல

�கரகிள�ச அளஙககவ்லம (�தஉமவச)
மினெிபா

ய வ வச. மக�நத வாவாெபானம. ிமில ்களஙகக.

மவாரஉதக் இர

ா ளதஉமெப கக ிபா

ய அிமெ். (�தஉமவச)

ிம �யகய லல�ரகளங், இநத ்ரா�ரகளங், ஏிதமச ஒ

யக்

ளசா்லெபவ அக�ச, லல�ரகக கா�ெபவடா் அமிவ மஉஸ்ய
�ஹஉதக எ

எ அயகயதச.
சாளக்கிராம மஹிைமகள் - 19 (11.12.2012)

சாளகககராமசகலா ்
ெஅமம

�உிதிய

யா பவயஉரா தஹமகாள�ய ! யஸ்ய தஹசனமாஉிரன
நர:

!!

தஉ

ககஅமச

சஹவ

த்ஹஉதானாச

ெரவரசஸ்அதகிநாதகதச ! யஉரயச சஹவதா �ஹஉதக: சாளகககராமசகலா சகலா
!! --- பஉம ்ரா�ச --சாளகககராம சகிலயானம ்
அினஉதக �ச
மனஙத

யச, பள�உதச ம எச தஹமச

கார�மாகதகளம.

பவயஉரச அிடகக

யா

அதின

தளசகஉத

தலான

மாஉதகரஉதக்

. அநத ககஅமஉதக �ச ஸஹவ ...

த்ஹஉதரகளங
தளசனச எ

ெரபாவரகக க

டா�ச. அநத சகலாவய் ககள பகவானங

எச �பிம தஅச. மமா ்

யரகிளஉ தஅச.

சாளகககராம லல�ரகக
மயக�வஹ ::
ந்ல நகயமாகயயஅக�ச. பயநம இஅக�ச. அர�சச ிபா

ய

ிகிரிகயயஅக�ச. அ்லம அர�ச �பமாகிவயயஅக�ச. ்களஙகக
கா�ெபாச. (அகனங ்ரா�ச).
அர�ச வ வமான
நாவ பாச ிபா
இநத

ய நகய

�ஹஉதககக

அபாரஞான

கச. ந்ளமான பயநமககக ககளம. ந
ிடயம. (� தஉவச)

ககிடககெளப எ

ச, சீல

� ப�உத

ச க

�ிஜகக

சளவர

டா�ச. ந்ல ஞான

ளச்தா்

கள �ாநிதகக

பயயெபாஹகக..!
இ

ளனாஅ �ஹஉதக அர�ச ிரிக�ட

வ விமெ்க ளகா

கா�ெபாச. ஆனா் கயரமான

டம. ஒிர ஒஅ வவடமான சகரச ளகா

அக�ச.

இம “அச்ஜா” எனெபாச �ஹஉதகயா�ச. இம ்உர பாகயஉதகின�ச சஹவ
அப�ஷடரகிள�ச தரவ்லம.
சாளக்கிராம மஹிைமகள் - 20 (14.12.2012)
நச

ககஅமஉதக்

அிவகிள ந
ளச்யிவ
ிகாவயலக்

சாளகககராமரககக�உ

� மிடஉம, �பச காவ

தகஅமஞ்சனச

ஆசனஉதக

ளச்தபய

ிம் எ�நதஅளை

ாச.
எ

யா்

தகஅமஞ்சனச

மிடககக�டாம. �பச காவ

ஆனபய

சாளகககராமரகிளஉ

அெப ிய எ�நதஅளை ளச்ய ிவ

ாச.

பயனனா்

சாளகககராம

வயளவாகக கா

�ிஜகிளெ

ப யக

எ�மச

ிபாம

இதின

ிபாச..!

சாளகககராம லல�ரகக
�தர �ஹஉதக :: கஅ

ிட வ வச. ிம் பாகஉதக் ஐநம ிகாாகக.

மவாரஉதகமக வனமாில சக
ளநஅககமான ் கிள ிபா
வயஷமமான (?) சககர

னச. (அகனங ்ரா�ச)
ய நகய

ிடயம. வனமாில சக

னச. சகயகம

ிடயம. இம சகல சசபஉமககிள�ச அளஙக�ச

(�தஉவச)
வாமனஹ :: மககை சகயகய கஅ
்களங�ட

ிட வ தச. ந்ல வஹ�ச. ஓிரளயாஅ

� யம. (அகனங ்ரா�ச)

இநதகரந்ல நகயச. வனமாில, தாமிரமலஹ சக
ஒ

எ அ்லம இர

கஅ

்

ாச ிசஹநம கா�ெபடலாச. �விடயாகதச

ிடயாகவச இஅக�ச

காயாச�ிவெ ிபா
வாயய

னச இிவயயர

ய நகயச. ிமில ்களஙகக. மவாரஉதக் �

ககிள ்களஙகக. சகயகய கஅ

பர�ராமஹ :: ிகாடாலகியெ ிபா

டலச.

ிட வ வச (�தஉவச).

ய ிரிக. அஅகச்்ிலெ ிபா

ய

பைிச நகயச. கயரமானம. நாபயயய் சகரிரிக. (�தஉவச)

சாளக்கிராம மஹிைமகள- 21 (16.12.2012)
அவந்திேதசம்

என்� �ராணங்கள�ல்

ெசால்லப்ப�ம் ேதசேம த

ேநபாளமா�ம். ங்� இமயமைலய�ன்ம��ள்ள ஹ�பர்வதம் 
மைலய�ல்தான்

கண்டகி உற்பத்தியாகின்றாள். அதில் உற்பத்

சாளக்கிராமம். இதி14 வ�தமான உேலாக சக்திகள் உள்ளன. இ
உேலாக ேரைககள் சாளக்கிராமத்தில் காணப்ப�ம்.
நாம்

இந்த கண்டகி

�தலில் சிறிதள� �ளசிய�ை ேசர்த்�வ�, சாளக்கிராமம

கிைடக்க மனதார ப�ரார்த்தைனச் ெசய்� வ�ட்� ப�ன்�தான்
ேவண்�ம ஹ�ய�ன் அ�ள் இ�ப்ப�ன் சாளக்கிராம�ம் கி
சாளக்கிராம

லக்ஷணங்க

�ராமர் :: வ�ல்ைலப் ேபான்ற ேரைக. ெப�ய, ந�ளமாக�ம, பச்ைச
நிறத்�ட�, �ள்ள�க�ட�, நாப�ய�ல் சக்ர ேரைக, பல
த்வாரங்க�ட�ம் இ�க்�ம். (�
சீ தாராமர் :: ேகாழி�ட்ைட வ�வம். �ண்டலேரைக. த்வாரத்தில்
இரண்� சக்ர ேரைக அல்ல� கல்பவ��க்ஷ ேரைக இட�பா
சிரஸிற்� அ�ேக சக்ர ேரைக. இ� �க்தி மற்�ம்ய�ைனத் த�ம
ேகாபால �ர்த்தி :: நாவற்பழம் நிறம். �ள்ள�கள். ப�ன்பக்கத்த
மகர�ண்டலம். ெநற்றிய�ன் இட� பக்கத்தில் பா
அழகாகய��க்�ம். சத்�க்கைள நாசம் ெசய்�ம். �த்ரப�ராப்திய�
சர்வமங்களஙகைள�ம் த
கி�ஷ்ணர் :: உ�ண்ைட ம். க�ப்� நிறம். சிறிய �்வாரமி�க
ஹிரண்ய கர்ப்பம
ெவண்ைம நிறம். வழவழப்�. ெப�ய�. உயரமான�. த்வாரத
சக்ரேரைக. (�தத்வ
சிறிய ேகாழி�ட்ைட வ�வம். எந்தவ�த லக்ஷணங்க�ம்
க�ந�ல நிறமாய, வழவழெவன்� அழகாக இ�ப்ப�ம் ஹிரண்யகர
என்பர் சில

சாளக்கிராம மஹிைமகள்-22 (30.12.2012)
”நசபயகிள ஒஅ நாக நஞ்சீயளடஉம �பாஷயச வாசகஉமக
ளகா

அககக

யாஹ. அமசமயச ளபஅமாகக� அ

நஞ்சீயஹ நசபயகிளிய ளபஅமாகக� அ

ம தயாராகக வயவடம.

ம ளச்வயககை ளசா்கக

யாஹ.

நசபயகிள அத � ‘அ ியமக� தகஅவாராதனக ககரமச ளதளயாம”
எ

ககயாஹ. அத � சீயஹ, ‘நாினா சாலகககராமச தகஅவாராதனச மவாிம

அயகநதகஅககக

ிய

!’ ந்ஹ உவயஉதகலக�கள இர

(�மித நாராய�ாய!) அ�சநதகஉம தகஅவ
ிவ

யமதாின?” எ

யஅககக

டாவம வாகயஉதகின

வயளககக அ

ம ளச்வயகக

யாஹ.

அத � நசபயகிள, ‘ளபஅமாக அஹைசாவதாரமா் ககநதஅளஙன இடரகக
பலவயடஉம இஅகக ஒஅ இடஉதகில மவாச அ
எ

ககயாஹ. அத � சீயஹ. ”உவயஉதக் �ஹவச (

வாகயஉளதாடஹ) கஉரச (இர
இர

ம ளச்தஅகவம எெப ?
தலக் ககள

டாவதாக ககள வாகயச) ஆககய

�ச நாிவ ‘ஸஹவமரகள வயகரமாய” எ

பதஉதகின கைசளஉம அ
பதக�ிரககக

ம ளச்ய ப

� ிவ

ககய வயிசஷமான
யமதாின” எ

எ

யாஹ.

இதனா் நாச அயகவம நச �ஹவாைசாஹயஹகக உவயமக்லாம ிவஎ
மநதகரரகக ளகா

ா தகஅவ

சாளகககராமரகிள
பய

வயளககமாவடாஹகக எ

பம ளதளஙத!.”

தலக் தகஅமஞ்சனச ளச்�ரகக.

்,

“உவயஉதக் �ஹவச“ :: “ �மந நாராய� சரள�ௗ சர�ச ெரபஉிய..!“
நாிவ ிசஹககிவ

யம :: ஸஹவ மரகள வயகரமாய

“உவயஉதக் கஉரச“ :: “�மித நாராய�ாய நமஹ..”
இெிபாம �ஹவச, நாவய் ிசஹககிவ

யம, கஉரச ஆககய

மநதகரரகிளை ிசஹஉமக ளகாககரகக. இத

ப

தகஅவ

வயளககக அ

ளச்�ரகக.
இம நஞ்சீயஹ நமக�க காவ ய எளஙய வாக...!
தகஅவாராதனச ளதளநதவஹககக� “சாளகராம ஆராதனச“ ப யகை
ளசா்லகக ளகாாககிவ

ய அவசகயமக்ில...!

ம

ஆராதகககஉ ளதாடர�ச
“ஆராதகஉத்“ எ

ஒ

ியளயா

யா் “ஆழ்நத அ

்“ எ

எ ளதளநம ளகாககரகக..!
எச ளபாஅக..! கடிமிய எ

ளச்யாத்ஹகக. நச க ய ிதாாமக�ை ளச்வம ிபால, நச அ
மகமக�ை ளச்வம ிபால, தச தா் தநிதயஅக� அ

எ

்

ிபாா ளச்வம

ிபால சாளகககராம �ஹஉதககிள�ச, ககஅமஉதக�கள இதர
�ஹஉதககிள�ச ிநசக�ரகக. மனச வயவா ஆஉமாஹஉதமாக
கிரயாாரகக..! ளதளநத ளமாாகயய் ஆராதக�ரகக..! கரகக வா
்
ிகாவயலா�ச..! �ிஜயிய சாநநகஉயச ளபஎச..!
சாளக்கிராம மஹிைமகள்-23 (30.12.2012)
நகியய ந

பஹகக தகஅவாராதனச �யகஉம ஆஹவச ளகா

ாகளம க

ா

மககக மககழ்ைசக..! � ய வயிரவய் இஅ கிலயாஹககக�ச ககள
தகஅவாராதனச �யகஉமச, இதினை சாராத இதர ிபஹகக ளச்�ச
ஆராதினக �யகஉமச எனக�உ ளதளநதவிரயய் ளசா்கக
இெிபாம சாளகககராமச �யகஉத ஒஅ தகயான ஸ்ிலாகச கா

ிய

..!

ிபாச..!

"ம்ய ெரபச தபந ிகா பயரெஜ
சகர ளகௗிமாதகீ தர வயராஜகத பா�ய பஉமச !
ல�ம மம் ஸமகத மாஉத வயசகஉர �ஷச
நாராய�ச கபயசவாஸ ஸமாஸ்ரயாமக..!!"
(ஒஅ ்னஙதமான வஸ்மவய் ககள சகயகய மவாரஉதக், மமா ஆைசஹயமாக,
தமம பஞ்சா�தரககடமச, மமால�மக�டமச வாஸச ளச்கக
�மந நாராய�ின எெிபாமச தகயானஙககக
(சமஸ்ககஅதச ந
இஅெபய

ிய

� அயகநத எவிரமச இஅெபய

தகஅஉதகட ிவ

ாகக

சாளகககராம �ல மநதகரச ::

ிய

..)

, வ�ர�கக

ிய

ய
..!)

, இதக் ஏிதமச தவஎ

”ஓச நிமா பகவித வயஷ�ிவ � ஸாளகககராம
நகவாஸகிந - ஸஹவாப�ஷட பல ெரதாய
ஸகல மளத நகவாளி� ஸாளகராமாய ஸ்வாமா..!!”
(சஹவ அப�ஷடரகிள�ச தரவ்லமச, ளவ� சீகரிம நகவார�ச
அளஙெபமச, ஸாளகககராமச எ

மச ்னஙதமான வஸ்மவய் நகஉயவாஸச

ளச்�ச �மந மமாவயஷ�ிவ நமஸ்களககக
ஆராதககக வயஅச்வஹகக இிவயயர

ிய

..!

ிட�ச மனனச ளச்ம

ளகாககரகக..!
சகயகம சகயகதாக ஆராதனச க ிபாச..!
சாளக்கிராம மஹிைமகள்-24 (6.1.2013)
சக்ரங்கேளா� ��ய சாளக்ராமங்கள் வ�ஷ்�வ�ன் ெசா�பேமயா�ம்..! அைடயாளம்
காண��யாவ��ன் �வ�ஷ்�ைவ அதில் தியானம் ெசய்� வழிபடலாம்..!
“ஹ�ர் உவாச :- நிர்லக்ஷண�பா சக்ரான்வ�தசிலார்ச்சனாத்”
ஹ� ெசால்கிறார் :: அைடயாளங்க�டன் ��ன சாளக்கிராம சிலாக்கைள வ�ட,
சக்ரங்கள் ஏ�மில்லாத சாளக்கிராம சிலாவ�ைன �ஜிப்ப� �பம்.
இ� �லபம் �ட..! அவரவர் வ��ப்பப்ப� அைடயாளங்கள் இல்லாத
சாளக்கிராமங்கள�ல் அவர்க�க்� உகந்த, வ��ம்ப� வணங்�ம் �ர்த்தியாகேவ
பாவ�த்� வழிபா�கள் ெசய்யலாம்..!
வ�ேசஷமாக ெசய்ய��யவ�ல்ைலெயன்றா�ம், சாளக்கிராமங்கள் நம் வட்�ல்
�
இ�ப்பேத �பம்.
சக்தியற்றவர்கள் �ைஜ ெசய்ய��யாவ���ம், அவற்றிக்� பால் மற்�ம் அன்னம்
நிேவதனம் ெசய்� கற்�ரஹாரத்தி ெசய்� வந்தா�ம், நன்ைமப் பயக்�ம்.
ஸ்த��கள் �ட ெதாடாமல் ைநேவத்யம் ெசய்தால் ேபா�மான�.
ைவணவர்கள் ஸமாஸ்ரயணம் ெசய்� ெகாண்� ஆராதனம் ெதாடங்�த�ம், இதர
ேபர்கள், ��வ�ன் ஆசி ெபற்� சாளக்கிராம ஆராதைனத் ெதாடங்�த�ம் மிகேவ
நன்�..!
ஒன்ேறெயான்� மிக மிக �க்யம்...! அ� “ஹ� பக்தி..!”.

எந்த ஆராதைனத் ெதாடங்�ம் �ன்�ம் ஐந்� �த்திகள் மிக �க்கியம்..! அைவகள்
1) ச�ர �த்தி
2) ஸ்தல �த்தி
3) பாத்ர �த்தி
4) கர �த்தி
5) மனஸ் �த்தி
சிலர் ேகட்கலாம் ச�ர �த்திய�ேலேய கர �த்தி�ம் அடக்கம்தாேன என்�..!அ�வன்�..!
கர �த்தி மந்திர �ர்வமாக�ம் ெசய்தல் ேவண்�ம்..!

சாளக்கிராம மஹிைமகள்-25 (7.1.2013)
பலஹ சாளகககராம மமகிமகளங

சாெவ காெபயயயினக ிகவகக

எ்லாவ ிய�ச ளதா�உம ிவஉமகிள

. இஉளதா�ெ் இ

இர

நததட

ளடாஅ பாகரகளங்

ஆக மா யகஉ தஅகக

ிய

நமவயாச.

யனஹ.
மச

இதின ஒஅ PDF File

.

சாளகககராம உயான ஸ்ிலாகச �யகஉம சகல சநிதகரகக ககளன. அதக்
தகஅஉதரகக ககளம. எ்லாவ ிய�ச தகஅஉதகஉ தஅகக
நா

ஏ கனிவ ளசா்லகயயஅநதா

.

ிபா், தகஅவாராதனகககரமச இஅ

கிலயாஅக�ச இர�க ளகாாஉமகிள
ந்ர...கக ளச்யிவ

ிய

.

யளத்லாச கரகளஙடஉம ககள

சாளகககராமரகிள�ச வயகரமமாகிவ பாவயஉம இதக�களப
தகஅவாராதனச ளச்த் ிவ

ாச. அவ்வளிவ..!

இம

ஏ கனிவ ளசா்லகயயஅநதப , நமக�

யாதவஹகக அ ிய

நஞ்சீயஹ காவ யவாகயய் உவய மநதகரஉமட

ஆராதனச ளச்யலாச.

சாளக்கிராம மஹிைமகள்- 26 (11.01.2013)
சாளகககராமரகக ளபாமவாக பலவிககக ககளன எ

எ அயகநிதாச. இதக்

�ககஅஷ�ஹ சாளகககராமச 16 வயதமாகதச
நரசகசமஹ 13 வயதமாகதச, ராமஹ 12 வயதமாகதச, நாராய�ஹ 9 வயத

ச, ிகாபால

6 வயதமாகதச, �ஹமச, வராமச, �தஹஸனஉதக் 4 விக�ச, பலராமஹ, வாமனஹ,
பர�ராமஹ, தாிமாதர

, வா�ிதவ

சாளகககராமரககச ககிடககக

தலானிவகளங் 3 விக

,

யன.

ஒஅ சகரச இஅநதா் �த...ஹஸன �ஹஉ◌க
2 சகரச இஅநதா் - ல�ம நாராய�
3 சகரச ககபாகஉதக் இஅநதா் - தகளவயகரம

(இம �தஉவநகதகயய் அை�த

என

வயவளககெபாககயம)
4 சகரரகக இஅநதா் ஜனாஹஉதன
5 சகரரகக இஅநதா் வா�ிதவ
6 சகரரகக இஅநதா் ெரஉ�சன

(�தஉவநகதக பயராகாரச சரகஹஷ�

7 சகரரகக இஅநதா் சரகஹஷ�

(�தஉவநகதக “வராமஹ“ எ

)

ககயம)

8 சகரரகக இஅநதா் ்அிஷாஉதமஹ
9 சகரரகக இஅநதா் நவவ்�மஹ (�தஉவநகதகயய

ப

“நரஸகசமஹ“)

10 சகரரகக இஅநதா் “தசாவதாரச“ (�தஉவநகதகயய் “வாமன
வயவளககெபாகக

யம)

11 சகரரகக இஅநதா் “அனஙஅஉதஹ“ (�தஉவநகதக “ பயரஉ�மன
12 சகரரகக இஅநதா் மவாதசாஉமா. (�தஉவநகதக “அநநத
இடஉதக் “பரமாஉமா“ எ

இர

யகின பயரமா�மாகக ளகா
ா பய�உதக�ச, ந

“எ

“எ

ககயம)

ககயம ிவளயாஅ

எச ளசா்ககயம).

சகல லல�ிபதரகக இஅநதா�ச இநத இர
ஒ

“ என

ா �ஜகெபய

ிமெ பயக�ச.

ா ்ரா�ரகளங் ஏிதமச
, இசிம ம எச மஎிம ஆககய

சாளக்கிராம மஹிைமகள்-27 (20.01.2013)

சாளகககராம லல�ரகக ஒஅ ்ரா�உதக �ச ம ளயாஅ ்ரா�உதக �ிம
மாஎபாவித இமகாஎச இஉளதாடளினக க
ந

� ய வாசகஹகக

கயகவாஹகக.

ஏிதமச ஒஅ ்ரா�உதகினெ பயரமா�மாகக ளகா
நகதஹஸனஉதக�ச ப யககளகா
இமவிர ளசா

ா �ஜகஉதகில சகயநததா�ச.

ன லல�ரகக ஏமிம ்ளயவய்ில. எ

சாளகககராமஉதகின எெப
...கவில ிவ

ா அதினிய

க

டயகவம..? எ

னஙடச ககள

எ ிகவிபாஅக�..,

டாச..! ந்ரகக எநத �ஹஉதகயாக அதின பாவயககக

அ்லம, எநத �ஹஉதகயயின அதககச ிநசகககக

ய்ரகிளா,

ய்ஹகிளா., கரகளஙடச ககள

“சாளகககராம �ஹஉதகயயின” அமவாகிவ பாவய�ரகக. ிநசக�ரகக.
ஆராதக�ரகக. அ
ஆ�ச. நா

்ட

ளசா்வம

ஆராதகக�ச அநத சாளகககராம �ஹஉதக�ச அமவாகிவ
யக�ச க

ிம.

“யஉபாிவா தஉ பவதக“..!
ிகாபால பவடஹ எ

ய எரகக அஹைசக வசசஉதாிரை சாஹநதவஹ. இவஹ பயயநதம 15

வம �ா யா

மவகக ஆ

ககஅஷ�ள
எ

கக

டா�ச. �ககஅஷ� ிசத

யஹ எமச பகவா

அவதாரமானவஹ கக.பய. 1512் �ரரகச வநதகஅநதாஹ. (சகலஹ 1510

யனஹ..!) அைசமயச ிகாபாலபவடஹ இவஹபா் மககிவ ஈஹககெபவா இவரம

ஆி�க�வபவா வயஅநதாவனச ளச
பரமசீடராகக “ிகாஸ்வாமக“ எ

யாஹ. �ககஅஷ� ிசத

மச மககெளபளய மளயாித�ட

ிகாஸ்வாமக எமச நாமச அிடகக

யள
�ிகாபாலபவடஹ

யாஹ. இவஹ ஆராதகஉத �ஹஉதககக

“சாளகககராம“ �ஹஉதககிள ஆ�ச..! ஒஅ நாக இரத பாககை ளச்�ச

இவஹ,

தாச ஆராதகஉத இநத �ஹஉதககக எ்லாச �க�மமாக�களனிவ..! அாகான
வயகரம �ஹஉதககளா் இஅநதா் எெப யயஅக�ச...!, எ
கயரககெிபானாஹ.

எ ஏரககயப ிய

மஎநாக வய ய காில இவஹ �ிஜ ளச்யக கதவயினஉ தகயநதிபாம இவஹ
ஆராதகயஉத சாளகககராமரகிளக காி�ாச. அிவயினஉமச ிசஹநம ஒஅ
அாகான, அ ்தமான, ஒஅ வயஷமஉதனமான மநதமாஸ நமவாசகளெ்ட
� ய ககஅஷ�ராக, இவஹ எமவாக ஆகிவ

ாச எ

எஎ

�ய எ

�ய

ஏரககனாிரா அமவாகிவ ஆககயயஅநதம...! இவஅக� ஆனநதமான ஆனநதச..!
பயஅசமானநதச...! “� ராதாரம

“ எனஎ தகஅெளபயளவா அவளடச ிமய� எ,

இவ்ிவயகச திாகக வாழ்நஉதாஹ அநத �ரரகஉமெ ளபஅநதிக..! இ
வயஅநதாவனஉதகில �ராதாரம

எச

மநதகஹ ககளம. அர� இவஅககாக மாயகய அநத

�எச் ககஅஷ�அச ககளாஹ..!
அதனா்தா

ளசா

ின

..! “யஉபாிவா தஉ பவதக“..!

சாளக்ராம மஹிைமகள் - 28 (3.2.2013) ���ைர
இியவ

நச ஒவ்ளவாஅவஹ ககளஉதக�ச ககளா

பயசபச“ எ

யிாககெபாகக

யம. இம “ிநஜ வய�தக“.

சக பயகளா் வ விமககெபவா பய
ஏ யகய பயரதகிமகளங�ச, ப�வய
வயஅலரகளங�ச இியவ

. இம “ஜ்வ அநதஹகத

் ளத்வக
் வாகபாாகளஙனா் கஅ

கடலக�ச, மளசக ளச யய�ச, ளத்வக
்

இஅககக

யா

. இம “அமகத வய�தக“ ஆ�ச.

சாளகராமஉதக�ச ம எச ளத்வகக
்
காஹய அகனஙயய�ச... அவின
பயரஉயலமாக ககளா
இச�

. இம “சஹஜ வய�தக“ ஆ�ச.

எ வய�தககளங�ச பகவா

எ�நதஅளஙயயஅககக

ய நகில, அவனம அபாரமான கஅி�யா�ச.

இத � ளத்வக
் சகதக ஏ யிவ
ந

� ிதஹநத ப

சாளகராமஉதக்
ய அவசகயிமயய்ில. அத காக க எ

தஹகிள ிதட ிவ

யதக்ில. எநதவயத

பயரதகஷிட�ச அவசகயமக்ில. அவின �யச்வா் ிதஹநளதாஉம
அஅகபாலகக�ச ஒஅ அ ்த ிலஉதகரஉதக � சமமானம
“சாளகராம“மா�ச. ஒவ்ளவாஅ சாளகககராம
அதனா்தா

ளப

ச ஒஅ ிகாவயலா�ம.

ஹகக இதினஉ ளதாவா �ஜகஉதிலஉ தவயஹெபம

நலச. அவஹகக �ிஜக� கதவயளச்த�ச அதினஉ தளசகஉத�ிம
எ

� ய பய

கக தரவ்லம.

ஒஅ கஉதர�ய சாளகராம த்ஹஉதச பஅ�த், நச பாபரகக அினஉித�ச
கிரககவ்லம. ஏளனனங் சாளகராம �பஉதக் பகவாின நச எதகள்
இநத த்ஹஉதச பஅ�சிபாம நக கக

யா

அ்லவா..?

இநத சாளகராமச ளதாடஹபான �ிலாகரகக சகல ககளன. அதின
கரககக� PDF File ஆக தஅசிபாம இி�உமஉ தஅகக
பயஅசமா, நாரத மமளஷகயயடச ளசா்கக
மமகிமகிளெ ப யக சகரஉித�ட
ளச்கக

ிய

.

யாஹ. “ யாஹ யாஹ இநத சாளகராம

ிகவகிவா, ப ககிவா

யாஹகிளா அவஹகளம பாபரகக அினஉமச ஆதவினக க

பனஙஉமளங ிபா் ந்ர�ச. இசிம, மஎிம ஆககய இர
ிபஎ ளப யவஹகக” எ

கக

ட

�ச அவஹகக

யாஹ.

இவ்வளய ளதாடளின இமகாஎச ப உமச, எ
வநத கரகிள�ச ிசஹஉமதா

ின ஊககெபாஉதக�ச

அவஹ அெிபாித ளசா்லக

ிவஉமகளாஹ...! இெிபாிதக� அெிபாித ளசா்லக ிவஉதாஹ.!
வாழ்க ிவ�வச..! வளஹக அ யாஹகக....!
எ

மனச நகியநத நகியிவாாச, ிநசஉிதாாச, அரரகனங

அ யரஹகளாககய கரகக பாதச ப�யநம வயிடளபஎகக

ிய

...! வயிரவய்

“நவவயத பகதக“ �லமாக நச கஅஉமககிள பளமாயககளகாகிவாச..!
நமஸ்காரச-------- �ரள � பட்டர்-
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