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காசி கயா யாத்திரை விவைம் -1.
ைாமமஸ்வைம் , ப்ையாரக, காசி, கயா யாத்திரைவிவைம் .
முதலில் மதரவயானரவகரை தயாை்படுத்திக்ககாை் ளுதல் .
எந் தஎந் த காலங் கைில் காசி யாத்திரைகெய் யக்கூடாது என் பரதஅறிந்து
ககாை் ைமவண்டும் .
தன் வீட்டிற் கு புது மருமகை் கல் யாணம் கெய் துககாண்டு வந் தஒரு வருடம் தான்
கல் யாணம் கெய் து ககாண்ட ஒரு வருஷம் ;தான் கன் னிகாதானம் கெய் து ககாடுத்த
ஒரு வருஷம் ;
தன் கநருங் கிய உறவினை்களுகுஇறுதி க்ைிரய கெய் த ஒரு வருஷம் ,
மவறுவரகயான சூதகங் கை் //தீட்டுகை் ஏற் பட்டுை் ை காலங் கைிலும் தீை்த்த யாத்திரை
கெய் யக்கூடாது.
கபண்கை் மாதவிடாய் ஆன ஐந் தாவது நாை் முதல் மதவ, பித்ரு காை்யங் கைில் கலந் து
ககாை் ைலாம் . யாத்திரைகதாடங் கிய பின் னை் தீட்டுகதைிந் தால் தீட்டு முடியும் வரை
கென் ற இடத்திமலமய தங் கிவிட்டு தீட்டு மபான பின் னை் யாத்திரை கதாடை
மவண்டும் .
மரனவிகை்பமாக இருக்கும் மபாது தீை்த்தயாத்திரை கெல் லக்கூடாது. கெல் லும் படி
மநை்ந்தால் முண்டனம் (வபனம் )முடி நீ க்கல் கெய் யக்கூடாது. கை்ப காலம்
ஏழுமாதத்திற் கு மமல் ஆகியிருந் தால் தீை்த்த சிைாத்தமும் கெய் யக்கூடாது.
தீை்த்தயாத்திரையின் மபாது கபாய் கொல் லக்கூடாது. உடலுறவு ககாை் ைக்கூடாது.
ஒரு கால ொப்பாமடஉட்ககாை் ை மவண்டும் .
அரெக்கமுடியாத நம் பிரகயும் , பக்தியும் , சுத்தமும் முக்யமானது. தீை்த்த
வாஸிகரைதூஷிக்ககூடாது.
தன் ெக்திக்கு அதிகமாகவும் குரறவாகவும் இல் லாமல் தானங் கை் தீை்த்த கரையில்
கெய் ய மவண்டும் .
கெய் யும் கை்மாவிற் கு உைிய பலன் கிரடக்கமவண்டும் அல் லவா. ஆதலால்
எவ் விதகுரறயுமில் லாமல் ரவதீககை்மங் கரை எவ் விதம் கெய் யமவண்டும்
என் பரத முதலில் கதைிந்து ககாை் ைவும் .
தான் கெய் த தான தை்மங் கரை புகழ் ெசி
் யாகயாைிடமும் கொல் ல மவண்டாம் .
அகம் பாவம் , ஆணவம் , ஆடம் பைம் மவண்டாம் . அறிந் மதா அறியாமமலாகெய் த
பாபங் களுக்கு பஸ்ொதாபத்துடன் பைிஹாைம் கெய் து ககாை் ைவும் .
கெய் யும் கை்மாக்கரை ப் ைஹ்மாை்பணமாககெய் ய மவண்டும் . தீை்த்த
யாத்திரையின் மபாது தான் பிறைிடம் தானம் எதுவும் கபற் றுக்ககாை் ைக்கூடாது.
மதவிபாகவதத்தில் எல் லா ஆஸ்ைமத்தாரும் , எல் லா வை்ணத்தாரும் , கபண்களும்
ருத்ைாக்ஷம் அணியலாம் என் றுகொல் லபட்டிருக்கிறது.
பாத்ரூம் கெல் லும் மபாதும் தூங் கும் மபாதும் ருத்ைாக்ஷம் அணியமவண்டாம் . ஐந்து
முகருத்ைாக்ஷம் அணிந் து யாத்திரைகெல் லலாம் .
யாத்ைாதானம் கெய் து விட்டு தீை்த்தயாத்திரைக்கு மதரவயானரவகரைமெகைித்து
ககாண்டு சுவாமிக்குஅஷ்டாங் க நமஸ்காைம் கெய் துவிட்டு கிைம் ப மவன் டும் .

அடுத்துகெல் ல உை் ை மக்ஷத்திைத்திற் குமட்டும் ஸங் கல் பம் கெய் துககாை் ை
மவண்டும் , அங் கு கென் றுமுடிந் த பிறகு அங் கிருந் துஅடுத்த மக்ஷத்திை
த்திற் குகெல் லும் மபாது அடுத்தமக்ஷத்திறத்திற் கு மட்டும் ஸங் கல் பம்
கெய் துககாண்டு கெல் ல மவண்டும் . ைாமமஸ்வைம் , அலஹாபாத், காசி,கயா என் று
எல் லாஊை்களுக்கும் கமாத்தமாகஸங் கல் பம் கெய் து ககாை் ைக்கூடாதுஎன் கிறது
த்ைிஸ்தலி யாத்ைாவிதானம் புத்தகம் .
பயணம் கெல் லும் வழியில் உங் கை் உறவினை்கமைா நண்பை்கமைா
இருந் தால் ொப்பாட்டிற் கு அவை்கை் உதவிரய நாடலாம் . இல் லாதவை்கை் ரகயில்
மவண்டியரத தயாை் கெய் துரவத்துககாண்டு எடுத்து கெல் ல மவண்டும் ..ையிலில்
ககாடுக்கும் உணவு உங் கை் உடலுக்குஒத்துக்ககாை் ைாமல் ஆகிவிட்டால் அதனால்
மபதி,வயிற் றுவலி வந்துவிட்டால் நாம் கெல் லும் மநாக்கம் நிரறமவறாது.
இங் குகிரடக்கும் கவற் றிரல வடமாநிலங் கைில் கிரடக்காது. நீ ங் கை் கவற் றிரல
எடுத்து கெல் லவிரும் பினால் கிைம் பும் நாை் அண்று கவற் றிரல வாங் கி
தண்ணிைில் நரனத்து ஒவ் கவான் றாக எடுத்துஇரு பக்கமும்
துரடத்துஅடுக்கி ஈை துணியில் சுற் றிஅதன் மமல் அடிக்கடி தண்ணீைக
் தைித்து
காற் று புகாத ஜிப் லாக்கவைில் மபாட்டு ரவத்துககாை் ைமவண்டும் .
வாடிய, அழுகும் நிரலயில் உை் ை கவற் றிரலகரை பாை்த்துமுதலில் உபமயாகிக்க
மவண்டும் . பாக்கு, சுன் னாம் பு ஏலக்காய் ,கிைாம் பு மதரவயானவற் ரற எடுத்து
ரவத்து ககாை் ைவும் .
பித்ருக்களுக்குதீை்த்த சிைாத்தம் ைாமமஸ்வைம் , அலஹாபாத், காசி.கயா என் ற
நான் குஊை்கைிலும் கெய் ய பட மவண்டும் .,அதில் கபறப் படும் ஆசீை்வாத
அக்ஷரதகரை நம் குழந்ரதகளுக்கும் ,,மபைன் மபத்திகளுக்கும் ,மற் றும்
உறவினை்களுக்கும் எடுத்து கெல் ல வெதியாகப்லாஸ்டிக் கவை் கபயை் எழுதிரவத்து
ககாை் ைவும் . ஆசிை்வாத அக்ஷரதகரைஅதில் மபாட்டு விட்டு ஜிப் மபாட்டு மூடி
ரபயில் பத்திைமாகரவத்து ககாை் ை மவண்டிய ஏற் பாடு
கெய் துககாை் ைவும் . மாை்க்கை் மபனா எடுத்து கெல் லவும் , அந் தந்த கவைில் அந் தந் த
ஊை்கைில் கபயை் எழுதிமபாட்டு ரவத்து ககாை் ைவும் .
மதரவயான அைவு, தை்ரப, ஸமித்து, கபாைெ இரலகை் எடுத்து கெல் ல
மவண்டும் .அங் கு மபாதுமானஅைவு கிரடப்பதில் ரல..
காசியிலிருந்துகயா விற் கு காைில் கெல் பவை்களுக்குவழியில் ொரல ஓைங் கைில்
தை்ரப இருக்கும் . கத்தி, கத்திைிக்மகால் எடுத்து கென்று
பெ்ரெயாகதை்ப்ரபரய கவட்டி எடுத்து கெல் லலாம் .தை்ரப கெடிகைில் பூெ்சிகை்
இருக்கும் .கவனமாக இருக்கமவண்டும் .பெ்ரெ தை்ரபஉபமயாகபடுத்தலாம் .
மதாலினால் ஆன கபல் ட் மவண்டாம் . ப்லாஸ்டிக்அல் லது ைப்பை் கபல் ட்
அணிவதற் குவாங் கி எடுத்து கெல் ல மவண்டும் . நதி நீ ை் ஓடும் மவகம் நம் ரமமய
கீமழ தை் ளும் . மவஷ்டி எம் மாத்திைம் ,
பிவி சி அல் லது ைப்பை் கெறுப் புவாங் கி ககாை் ை மவண்டும் , இதில் நடந் துபழக்கி
ககாை் ை மவண்டும் முன் பாகமவ. மதால் கெறுப் புமவண்டாம் .
ையிலில் கெல் லும் மபாது வியாபாைிகை் கதால் ரல இருக்கும் .நமது
கபாருட்கை் திருட்டு மபாகாமலும் ையிலில் வியாபாைிகை் திணிக்கும் மமாெமான
கபாருட்கரை வாங் காமலும் இருக்க மவண்டும் .
சிலஊை்கைில் குைங் கு கதால் ரல இருக்கும் . மூக்கு கண்ணாடி, அங் கு
அணியக்கூடாது.ரக ரப ரகயிமலாஅல் லது மதாைிமலா இருக்க கூடாது.
அணிகலன் கை் , ஆபைணங் கை் மிகமிக குரறவாக அணிந்து ககாை் ைமவண்டும் .
ரூம் ப் ைஷ்னை், ககாசு விைட்டி, ஸ்ப் மைஸ் எடுத்துகெல் ல மவண்டும் .இது

ையிலிலும் நாம் கென் று தங் கும் இடங் கைிலும் மதரவ படுகின் றது.எல் லா
இடங் கைிலும் திருடை்கை் இருப்பாை்கை் .கவனம் மதரவ
ஊருக்குவந் தவுடன் ெமாைாதரன கெய் தபிறமக நண்பை்களுக்கும் ,
உறவினை்களுக்கும் , அன் னபூை்ணி, கங் ரக ஜலம் ,ைரக்ஷ கயிறுமுதலியன ககாடுக்க
மவண்டும் .
ையிலில் ப் ையாணத்தின் மபாது ொப்பிடமபப் பை் கப் புகை் , அட்ரட ப் மலட்டுகை் .
அல் லதுஅலுமினியம் ப் மலட்டு, அலிமினியம் டம் ப் லை், ஸ்பூன் கை் ,
மதரவயானவற் ரற கணக்கு கெய் து வாங் கி கெல் லமவண்டும் .
மலன் ட்ரலனிற் கு வரும் கால் கரை உங் கை் கெல் மபானுக்கு வரும் படி
கெய் துககாை் ளுங் கை் . கெல் மபான் ொை்ஜை், மஷவிங் கெட், மவஷ்டி, ஒன் பது ஐந் து
துண்டுகை் ,,புடரவகை் 9கஜம் உை் ைாரடகை் மபஸ்ட்,ப் ைஷ்,மொப் பு,சீப்பு,
கண்ணாடி, தரலக்கு தடவஎண்கணய் , குங் குமம் , மஞ் ெை் கபாடி; துணி
துரவக்கும் மொப் பு; ஈைமான உரடகரைரவத்துக்ககாை் ை
ப் லாஸ்டிக்ரபகை் ,பஞ் ெபாத்திைஉத்திைிணி,பித்தரைதாம் பாைம் ,பாக்கு மட்ரட
கிண்ணங் கை் . உரட உலை்த்தப்லாஸ்டிக் கயிறு, வீபூதி,ெந் தனம் கபாடி
க்லிப் புகை் ;பித்தரை கொம் பு.எடுத்து கெல் லமவண்டும் .
மபாதுமானதை்ரப அங் கு கிரடக்காது. ஆதலால் 10கட்டு
தை்ரபஎடுத்துெ்கெல் லவும் .புைெ இரல-10எடுத்து ககாை் ைவும் .காசிகயா விற் கு
கெல் லும் மபாது.
மதாலினால் ஆன கபாருட்கை் மவண்டாம் , ைப் பை் அல் லதுப்லாஸ்டிக் கபல் ட்
இடுப் புக்கு மதரவ.. ைப் பை் அல் லதுபி.வி.சி மிதியடி வாங் கி காலில்
மபாட்டுககாண்டு நடந் து பழகிககாை் ளுங் கை் . விரலஅதிகமில் லாமல்
வாங் கிமபாட்டுக்ககாை் ைமவண்டும் .
ையிலில் திருடை் அதிகம் இருக்கும் . ஜாக்கிைரதயாகஇருக்க மவண்டும் .
வியாபாைிகை் மட்டமான கபாருட்கரை உங் கை் தரலயில் கட்ட முயற் சிப் பாை்கை் .
எெ்ெைிக்ரக மதரவ.
ையிலிலும் , மபாய் தங் கும் இடங் கைிலும் ககாசுவத்தி; ககாசுவிைட்டி, ரூம்
ப் ைஷ்னை்ஸ்ப் மைஸ் மதரவ படும் .எடுத்து வைவும் .
உங் கை் கெல் மபானில் உங் கை் மலன் ட்ரலன் கடகலமபான் வரும் படிகெய் து
ககாை் ைவும் (கால் ரடவை்ென் )..கெல் மபான் ொை்ஜை்எடுத்து வைவும் .
உங் கை் வீட்டிற் கு கெக்யூைிட்டிஏற் பாடுகை் கெய் து ககாை் ைவும் .
காசி கயா யாத்திரை விவைம் -2.
கென் ரனபக்கத்திலிருந்து ையிலில் வருமவாை் ைாமமசுவைத்திற் குகாரல 4மணி
சுமாருக்குவந் தரடயும் ையிலில் ைிெை்வ் கெய் து ககாண்டு வந் தால்
உங் கரைவாத்யாை் ையில் நிரலயத்திலிருந் துஅவை் வீட்டிற் கு அரழத்துவருவாை்.
,தில மஹாமம் கெய் யமவண்டியவை்கை் அன் று காரலயில் ஆைம் பித்து தில மஹாமம்
முடிந் தபிறகு ஜீப்பில் தனுஷ்மகாடிகென்று திரும் ப வைலாம் ..
மற் றவை்கை் அன் று ஜீப் பில் தனுஷ்மகாடிகென்று ெங் கல் ப ஸ்நானம் கெய் துவிட்டு
மவணி மாதவை் பூரஜகெய் துவிட்டு மணல் எடுத்துககாண்டுவாத்யாை் வீட்டுக்கு
வந் துதீை்த்த சிைாத்தம் கெய் யலாம் .
மாரலைாமநாத ஸ்வாமி மகாவிலுக்குகெல் லலாம் .
திலமஹாமம் கெய் தவை்கை் மறுநாை் தீை்த்த சிைாத்தம் கெய் துவிடலாம் .

மறுநாை் அக்னி தீை்த்தத்திலும் மகாவிலுக்குை் இருக்கும் 22நாழி கிணறு
கைிலும் காரலயில் குைித்துவிட்டு மாரலயில் பக்கத்திலுை் ை சீதாதீை்த்தம் ;ைாமை்
தீை்த்தம் ,லக்ஷமண தீை்த்தம் ;கந் த மாதன பை்வதம் மகாதண்ட
ைாமை்மகாவில் ;நம் பு நாயகிஅம் மன் மகாயில் ;உஜ் ஜயினிமாகாைியம் மன்
மகாவில் ;பாம் பன் ையில் பாலம் ,பாம் பன் ொரலபாலம் பாை்க்கலாம் .
தீை்த்தசிைாத்தம் ஒரு முரற கெய் துவிட்டு பிறகு ஒரு வருடத்திற் குை் மறுபடியும்
எத்தரன முரறைாமமஸ்வைம் வந் தாலும் மறுபடியும் தீை்த்த சிைாத்தம்
கெய் யமவண்டாம் ..ஒரு வருடத்திற் குமமல் வந் தால் மறுபடியும் தீை்த்த சிைாத்தம்
கெய் யஅநுமதி உண்டு..
ெமுத்ைஸ்நானம் மகாவில் கிணறுகைில் குைிப்பது ஒவ் கவாரு முரற வரும் மபாதும்
கெய் யலாம் .
ைாமமஸ்வைம் ைாமநாத சுவாமி மகாவில் காரலஐந்து மணி முதல் ஒரு
மணிவரையிலும் மாரல மூன் று மணிமுதல் இைவு ஒன் பது மணி
வரையிலும் திறந் திருக்கும் .
ைாமமசுவைம் வந்து அரடந் தவுடன் பித்ருகை் ஆவலாக உணவுக்கு
காத்திருப் பாை்கை் .ஆதலால் முதல் நாை் தீை்த்த சிைாத்தம் கெய் துவிட்டு மறு நாை் தில
மஹாமம் கெய் யலாம் ..தில மஹாமமும் பித்ருக்களூக்கு தான் கெய் கிமறாம் .
ைாமமஸ்வைம் ைாமநாத ஸ்வாமி மகாவிலில் தினந்மதாறும் காரல ஐந்துமணிக்கு
ஸ்படிக லிங் கத்திற் குஅபிமஷகம் கெய் கிறாை்கை் .காரல 4மணிக்கு
எழுந் துகுைித்துவிட்டு மகாவிலுக்குகென்று ஸ்படிக லிங் க அபிமஷகம் பாை்க்கலாம் .
மடிொை்புடரவயுடனும் பஞ் ெ கெ்ெமவஷ்டியுடன் தான் எல் லாம் கெய் ய
மவண்டும் ..வீட்டில் குைித்துவிட்டு ஸங் கல் பஸ்நானம் கெய் யுமிடம்
கென் றுஸங் கல் பம் கெய் து ககாண்டுஸ்நானம் கெய் ய மவண்டும் .
எந் ததீை்த்த கரையிலும் சுமங் கலிகளுக்குைவிக்ரக துண்டு கவற் றிரலபாக்கு
பழம் ,புஷ்பம் ,தக்ஷிரண
மஞ் ெை் கபாடி,குங் குமம் ;சீப் பு,கண்ணாடி,கண்ரமமருதாணி பவுடை்.கண்ணாடி
வையல் ககாடுக்க
மவண்டும் . ஆதலால் தனுஷ்மகாடியிலும் ,ைாமமஸ்வைத்திலும் சுமங் கலிகளுக்கு
ககாடுக்கஇரவகரை வாங் கி எடுத்துகெல் லவும் .
ஸ்ரீைாமநாத ஸ்வாமி ஆலயத்தில் உை் ை 22நாழி கிணறுகபயை்கை் ,
அக்னிதீை்த்தம் என் பது ெமுத்ைம் -காஞ் சிெங் கை மடம் பக்கத்தில் உை் ைதுஇங் கு
குைிக்கு முன் னை்தரலக்கு ஒரு வாழப்ழம் கடலில் மபாட்டு விட்டு
ஸ்நானம் கெய் துவிட்டு மவறு காய் ந் தவஸ்த்ைம் மாற் றிக்ககாண்டு
மகாவிலுக்குை் கிணறுகைில் குைிக்க க்யூவைிரெயில் நின் று உை் மை
கெல் லமவண்டியிருக்கிறது..
மகாவிலுக்குை் -மஹா லக்ஷமிதீை்த்தம் இதில் குைிப்பதால் இழந் த கபாருை் திரும் ப
கிரடக்கும்
ொவித்ைீதீை்த்தம் இதில் குைிப் பதால் ொப நிவை்த்தி
காயத்ைதீ
ீ ை்த்தம் -:பிறை் நம் மீதுகெய் திருக்கும் தீரமகை் மபாகும் .தீயெக்திகை்
விலகும் .
ஸைஸ்வதிதீை்த்தம் :-மதால் வியாதி நீ ங் கும் .கல் வியில் நல் லமதை்ெ்சி;மபெ்சு நன் றாக
வரும் .
ெக்ைதீை்த்தம் -மநாய் விலகும் ;மநாய் வைாமல் தடுக்கும் .
மஸதுமாதவ தீை்த்தம் :-கபருமாை் ;லக்ஷிமிகடாக்ஷம் உண்டாகும் .
நைதீை்த்தம் :-நவகிைஹமதாஷம் மபாகும் ,

நீ லதீை்த்தம் ;-ஸகலயாகங் கை் கெய் த புண்ணியம் கிரடக்கும் ;ைாமருக்கு
பாலம் அரமக்க உதவியாக இருந் தவை்.
கவயதீை்த்தம் :-மவண்டிய வைம் அருளும் .
கவாக்ஷதீை்த்தம் :கந் தமாதன தீை்த்தம் :ப் ருஹ்மஹத்திொப விமமாென தீை்த்தம் ;
சூை்யதீை்த்தம் ;-பிைகாெமான அறிவு கிரடக்கும் .காமன் கென் ஸ் அதிகமாகும் .
ெந் திைதீை்த்தம் :-மன மநாய் கை் நீ ங் கும் .
ொத்யம் ருததீை்த்தம் >சிவதீை்த்தம் :-கால் நரடகளுக்குகெய் த ஹிம் ரெ;உயிை்வரத கெய் தபாவம் மபாகும் .
ெை்வதீை்த்தம்
ெங் குதீை்த்தம் ;உயிை்ககாரல கெய் த பாவம் மபாகும் -ஈ.எறும் பு;ககாசு.
கயாதீை்த்தம் கயா சிைாத்தம் கெய் த பலன் கிரடக்கும் ;
கங் காதீை்த்தம்
யமுனாதீை்த்தம்
மகாடிதீை்த்தம் :-ஜாதகத்தில் உை் ை மதாஷங் கை் நீ ங் கும் .
ைாமநாத ஸ்வாமி ஸன் னதிக்கு பின் புறம் இைண்டாவது மூன் றாவதுப்ைகாைங் களுக்கு
இரடமய மஸதுமாதவை் ெந்நதி உை் ைது.கவை் ரை ெலரவகல் லால் ஆனவை்
ஆதலால் ஸ்மவதமாதவை் என் று அரழக்க படுகிறாை்.
.தனுஷ்மகாடியில் ெங் கல் பம் கெய் து ககாண்டுமுப் பதாறு முரற ஸ்நானம்
கெய் யமவண்டும் .கணவனும் மரனவியும் ரககரை மகாை்த்து ககாண்டு
ஒருதடரவக்கு ஆறு ஸ்நானம் வீதம் 6தடரவ கெய் யமவண்டும் .
அல் லதுமுதலில் பிந்து மாதவரை பூஜித்துவிட்டு கடலுக்கு கென் றுதம் பதிகை்
ரககரை மகாை்த்துககாண்டு 12முரற ஸ்நானம் கெய் துவிட்டு கரைக்கு வந் துமஸது
மாதவரை பூஜித்து திரும் பகடலுக்கு மபாய் 12முரற ஸ்நானம்
கெய் துவிட்டு கரைக்கு வந் து மவணிமாதவரை பூஜித்து விட்டுதிரும் ப கடலுக்கு
கென் று 12முரற ஸ்நானம் கெய் து விட்டு கரைக்கு வந் துமவணி மாதவை் மணரல
பித்தரைெம் படத்தில் எடுத்து ககாண்டு
மஸதுமாதவரை துணி ரபயில் எடுத்துக்ககாண்டுவந்து மஸது மாதவை் உை் ை
இடத்தில் மணரல மபாட்டு விடலாம் ..அல் லது
காலுக்குஅடியில் உை் ை மணல் இரு ரககைிலும் எடுத்து வந்து கரையில்
இந் தமணரல மூன் றாக பிைித்து 1மஸது மாதவை்.2, பிந்து மாதவை்-3.மவணி மாதவை்
என பூஜிக்க மவண்டும் .பிறகு பிந்துமாதவரை
கடலில் அங் மகமய கரைத்து விடலாம் .மவணி மாதவரை ஒருபித்தரை
(ஈயம் பூொதது)அல் லது கெம் பு(தாமிைம் )டப் பாவில் எடுத்துரவத்து ககாண்டு அரத
வீட்டிற் குககாண்டு வந் து வீட்டில் அலஹாபாத்கெல் லும்
வரைபூஜிக்க மவண்டும் ..ப் லாஸ்டிக்டப்பா விமலா துணி ரபயிமலா ;எவை்
சில் வை்டப்பாவிமலா இந் த மணரல எடுத்துககாண்டு வை மவண்டாம் .
ப் ையாரகயில் இந் த மணரல பூஜித்து கங் ரகயில் கரைக்க மவண்டும்
மஸதுமாதவை் ஆக பூஜித்த மணரல மமமலகொன் ன மஸது மாதவை்
ஸந்நிதிக்குகென் று பூஜித்து அங் மகமயமணரல விட்டு விட மவண்டும் .
ப் ையாரகயில் இந் த டப் பா அங் கு பூரஜ கெய் யும் பண்டா எடுத்து ககாை் கிறாை்.

ைாமமஸ்வைம் கென் று வை ையில் டிக்கட்ைிெை்வ் கெய் து விட்டு கிைம் பும் முன்
குலகதய் வத்திற் கும் அபிமஷகம் வஸ்த்ைம் ,அை்ெ்ெரன கெய் துஅனுமதி கபற் று
க்ககாண்டு யாத்ைாதானம் மந் திைங் கை் கொல் லியாத்ைா தானம்
கெய் துவிட்டு ொஷ்டாங் க நமஸ்காைம் கெய் து விட்டு கெக் லிஸ்ட்டில்
உை் ைபடி விட்டு மபாகாமல் தினெைிொப்பிட மவண்டிய மருந்துகை் மபனா
,மபப்பை்.ஒன் பதுஐந்து மவஷ்டிகை் ,9 முழ
புடரவகை் ;உை் ைாரடகை் துரடத்துககாை் ை துண்டுகை் ஈை உரடகை் ரவக்க
கபைிய ப் லாஸ்டிக்
கவை்கை் ;தங் கி இருக்கும் வீட்டில் உலை்த்த கயிறுக்லிப் ;டூத் மபஸ்ட்;டூத்
ப் ைஷ்.துரவக்கும் மொப் பு,உடலுக்கு மதய் த்துகுைிக்க மொப் பு;தரலக்கு
தடவிககாை் ை மதங் காய் எண்ணய் ;வீபூதி ெந் தனம் .குங் குமம் மஞ் ெை்
கபாடி;முக கண்ணாடி;;;கத்தி;கத்திைிக்மகால் ;;கெல் லும் காலத்திற் கு தகுந் த
மற் றஉரடகை் ;; மபண்ட்;ெட்ரட;இைவு ஆரட;ப் ையான ஆரட;பரழய
துணிகை் ;; காற் று தலகானி;மபாை்ரவ ;டால் கம் பவுடை்;;உட்காை்ந்துககாை் ை இரு
ப் லாஸ்டிக் ரபகை் .இன் னும் பிற.
ையிலில் கெல் லும் மபாது ையிலில் ககாடுக்கும் ஆகாைம் வயிற் றுக்குஒத்து
ககாை் ைாமல் மபதி ஆகலாம் .வற் று வலி தரலவலி ெைி;இருமல்
மபான் றரவகை் வைலாம் .ஆதலால் இதற் குறியமருந்துகளும்
எடுத்துககாை் ைவும் ...முன் எெ்ெைிக்ரகயாக.
ப் ையாணத்தின் மபாது கெல் லும் வழியில் உங் கை் உறவினை்கை் ;நண்பை்கை் இருந் தால்
ஆகாைத்திற் காகஅவை்கைிடம் முன் கூட்டிமய கதைிவித்து உதவிகை் கபறலாம்
ப் ையாணத்தின் மபாது உங் கை் வீட்டு ஆகாைமம ரகயில் எடுத்து கெல் வது
நல் லது.அதற் கு மதரவயானஅட்ரட ப் மலட்டுகை் ;அட்ரட கப்புகை் ;தண்ணீை ்
பாட்டில் கை் ;வாங் கி எடுத்துகெல் லலாம் .
காசியிலிருந்துதிரும் ப வரும் மபாது மதரவயான ஆகாைங் கை் தயாை்
கெய் துஉங் கைிடம் மக்ஷத்திைத்திலுை் ைவாத்யாை் ககாடுத்து அனுப் புகிறாை்..
ையிலில் மவறு ஒன் றும் வாங் கி ொப்பிடமவண்டாம் .காபி மாத்திைம் வாங் கி
ொப்பிடுங் கை் ..
பித்ருதை்பணம் கெய் ய மவண்டிய உற் றாை்உறவினை் கபயை்;
மகாத்திைம் ,உறவு முரற எழுதியகபயரையும் ெங் கல் பத்தின் மபாது கொல் ல
மவண்டிய மகாத்திைம் ,, நக்ஷத்திைம் ,ைாசிெை்மா,கபயை் உறவு முரறஎழுதிய
மபப்பரையும் ,எடுத்து கெல் லமவண்டும் .
மகாத்திைம்
கை்த்தாவின் நக்ஷத்திைம் .ைாசி ெை்மா,கை்த்தா எனவும் .நக்ஷத்திைம் ைாசி;கபயை்
கை்தாவின் மரனவி என் றும் .பின் நக்ஷத்திைம் ைாசி.ெை்மா மகன் .பிறகு உறவு
என் றஇடங் கைில் மருமகை் ,; மபைன் ;மபத்தி எனவும் .பின் னை்
கை்த்தாவின் மாப்பிரையின் மகாத்திைம் .எழுதி நக்ஷத்திைம் —ைாசி—கபயை்எழுதி
உறவு என் னும் இடத்தில் மாப்பிை் ரை மகை் ,கதைஹித்ைன் .கதைஹித்ைி
எனவும் முன் மப எழுதி ககாண்டு மபாய் ைாமமஸ்வைம் ,ப்ையாரக,காசி;,கயா
மக்ஷத்திைங் கைில் வாத்யாைிடம் ககாடுத்து விட்டால் அரத பாை்த்து அவை்
ெங் கல் பம் கெய் யவும் அந் தந் த நக்ஷத்ைங் களுக்குமஹாமம் கெய் யவும்
மிகவும் கெைகைியமாக இருக்கும் .
பிண்டங் கை் ரவத்து மந் திைம் கொல் லும் மபாது இறந் தவை்கைின் மகாத்திைம் கபயை்
உறவு முரற ஒன் று க்கூடவிட்டு மபாகாமல் இருப்பதற் காகஇப் மபாமத வீட்டில்
மயாஜித்துதயாை் கெய் து ககாண்டு மக்ஷத்திைங் கைில் வாத்யாைிடம் ககாடுக்க
மவண்டும் .

தைிசிக்கமவண்டிய ைாமநாத புைத்ரதசுற் றியுை் ை சில தலங் கை் ..
தற் காலத்தில் ஆவுரடயாை் மகாயில் என அரழக்க படுகிறது.திருபுன வாயில் .இது
அறந் தாங் கியிலிருந்து14கிமலா மீட்டை்தூைத்தில் உை் ைது.
திருகபருந்துரறஎன் பதும் இது தான் .சுந் தைை்-மாணிக்க வெகை்பாடல் கபற் ற
தலம் .மிக கபறிய நந்திமிகப்கபறிய ஆவுரடயாை் இந் ததலத்தில் பிைசித்தம் .
14லிங் கங் கை் ப் ைதிஷ்ரடயில் உை் ைது.ைாமநாத புைம் வடக்கு எல் லயில் கதாண்டி
என் றஊை்.. இதற் கு வடக்மகஉை் ைது தீை்தாண்ட தனமும் திருபுன வாயிலும் .
திருபுனவாயிலி லிருந்து கதன் கிழக்மக5கிமலா மீட்டை் தூைத்தில் தீை்தாண்டம் . என் ற
ஊை்.இங் கு சிவன் ைாமைின் தாஹத்ரத தீை்த்தாை்.தீை்தாண்ட தனம் என் பது மருவி
தீை்தான் டம் ஆயிற் று..
உப் பூை்:-மதவி பட்டிணத்திற் குவடக்மக உை் ை தலம் .. ைாமநாதபுைம் —
கதாண்டிகடை்கரற ொரலயில் மதவிபட்டிணத்திற் கு வடக்மக உை் ைது.ஸ்ரீ
ைாமை்ஆவுரடயாை் மகாயில் எனப்படும் திருபுன வாயில் சிவனிடம் அருைாசி
கபற் று இலங் கரய மநாக்கி வந் த மபாதுஇந் த உப்பூை் பிை் ையாரைவழிபட்டு பிறகு
மதவிபட்டினம் எனும் நவ பாஷானம் வந்து இங் குநவகிைஹங் கை் ஒன் பதும்
ப் ைதிஷ்ரடகெய் து பூஜித்துவிட்டுதிருபுல் லாணி கென் றாை்.
மதவிபட்டிணத்தில் ஒரு பிை் ையாை்மகாயிலும் ,அம் பாை் மகாயிலும் ஒரு கபருமாை்
மகாயிலும் உை் ைது,காரலயில் நவகிைஹங் களுக்கு அை்ெ்ெரனகெய் யலாம் .எல் லா
நவகிைஹஅை்ெரன முடிந் த பிறகு ஒருமதங் காய்
உரடத்துரநமவத்யம் .இங் கும் ஸ்நானம் கெய் யலாம் .படிகட்டு
வெதிகை் உை் ைன.நவகிைஹங் கரைவலம் வருவதற் கு கெைகைியமாகப் ைாட்பாைம்
உை் ைது.
இதுஉப்பூருக்கு கதற் மக 15கிமலா மீட்டை்தூைத்தில்
உை் ைது;ைாமநாதபுைத்திலிருந்துவடக்மக 15கிமலா மீட்டை்தூைத்தில் உை் ைது.
தை்பெயனம் =திருபுல் லாணி
ைாமநாதபுைத்திற் கு கதற் மக கீழக்கரைகெல் லும் ொரலயில் 10கிமலா
மீட்டை்கதாரலவில் உை் ைது.திருபுல் லாணிஎன் னும் தை்ப ெயனம் .
இங் குஸ்ரீ ைாமை் ெமுத்ை ைாஜரனகுறித்து தை்பாஸனத்தில் தவமிருந் தாை்..மூலவை்
ஆதிஜகன் நாத கபருமாை் .. இந் த மகாவிலின் எதிமை உை் ை ெக்கிை தீை்த்தகுைத்தில்
நீ ைாடினால் தீைாமநாய் கை் தீரும் ..மகாவில் மைம் அைெமைம் .
இந் தஅைெ மைம் வித்தியாெமாக உை் ைது.மைத்தடியில் நாகப் ைதிஷ்ரட
உை் ைது.நாகத்தின் மமல் நடனமாடும் ெந் தான மகாபாலக்ருஷ்ணன் ;பட்டா
கத்தியுடன் படுத்து இருக்கும் தை்பாெயனைாமை்.உை் ைது.
ஆதிமஸதுக்கரை:
திருபுல் லாணியிலிருந் துகதன் கிழக்மக 4கிமலா மீட்டை்கதாரலவில் உை் ைது..
இங் கிருந்துதான் ஹனுமாை் இலங் ரகக்கு கெல் லஆயத்தமானாை்.கபைிய
ஹனுமாை்மகாயில் இங் கு கடரல மநாக்கிஉை் ைது.
.
இங் குதான் அக்னி அஸ்த்ைம் ப் ைமயாகித்துகடரல வற் ற தயாைானாை்
ஸ்ரீைாமை்.இங் கிருந்துதான் இலங் ரகக்கு பாலம் அரமத்ததாக
இங் குை் ைவை்கூறுகின் றனை்..தனுஷ்மகாடியிலிருந்துஅல் ல என் றும் கூறுவை்.
அருகிலுை் ைமெஷகிைி ைாயை் ெத்திைத்தில் உை் ை ஒரு புனித கிணற் றில் நீ ைாடி ஆதி
மஸது கரையில் ஸங் கல் ப ஸ்நானம் கெய் துவிட்டுதிருபுல் லாணி கென் று
ஒருவருக்கு அன் னதானம் கெய் வதுகரயயில் ஒரு

லக்ஷம் மபருக்மகா;காசியில் இைண்டுலக்ஷம் மபருக்மகா .ப்ையாரகயில் ஏழு லக்ஷம்
மபருக்மகா அன் னதானம் கெய் ததிற் கு ெமமாகும் என் றுஸ்ரீ ைாமை்
சீரதயினிடம் கொன் னதாக கொல் லபடுகிறது.
உத்தைமகாெமங் ரக:-உத்தைம் என் றால் உபமதெம் ;மகாெம் என் றால் ைகசியம்
நங் ரக=உமாமதவி.பாை்வதிக்கு பைமசிவன் மவத ஆகம ைகசியங் கரைஉபமதசித்த
இடம் .
ைாமநாதபுைத்திற் கு கதன் மமற் மக 15கிமலாமீட்டை்கதாரலவில் உை் ை சிவத்தலம் .. .
திருபுல் லாணியிலிருந் தும் 10கிமலா மீட்டை்கதாரலவில் உை் ைது.
ொபத்தால் மீனவ கபண்ணாக இருந் த உமாமதவிரய மீண்டும் மணந்து
ஞானஉபமதெம் கெய் த தலம் .இந் த ஆலயத்தில் மிக உயைமான மைகத நடைாஜ
மூை்த்திஉை் ைாை்.
இங் கு ஒரு ஸ்படிக லிங் கத்திற் கும் மைகத லிங் கத்திற் கும் தினம் அன் னாபிமஷகம்
நடக்கிறது..
காசி கயா யாத்திரை-3.
கயா யாத்திரை:-சிைாத்த பாைிஜாதம் மற் றும் கயா சிைாத்த பத்ததி புத்தகங் கைில் தை்ப்பணத்திற் கு
பித்ருகணங் கை் இைண்டு மகாத்திைங் களுக்கு மாக கீழ் வருபவை்களுக்கு தை்பணம்
கெய் யலாம் என் று கொல் லப்பட்டிருக்கிறது. கயாவில் .: இறந் த வை்களுக்கு மட்டும்
தான் தை்பணம் .
தனது அப் பா, தாத்தா, ககாை் ளு தாத்தா; அம் மா, பாட்டி, ககாை் ளு பாட்டி;
மாற் றாந் தாய் ;
அன் ரனயின் அப் பா, தாத்தா, ககாை் ளு தாத்தா, அன் ரனயின் அம் மா, பாட்டி,
ககாை் ளு பாட்டி,
அப்பாவின் ெமகாதைை்கை் , ெமகாதைை்கைின் மரனவிகை் , புத்ைன் ; புத்ைி; அப் பாவின்
ெமகாதைிகை் ; ெமகாதைிகைின் கணவை்கை் ; புத்ைன் ; புத்ைி,
அம் மாவின் ெமகாதைை்கை் ;ெமகாதைை்கைின் மரனவிகை் . ரபயன் , கபண்;
அம் மாவின் ெமகாதைிகை் ; ெமகா தைிகைின் கணவை்கை் , ரபயன் ; கபண்;
தனது ெமகாதைை்கை் , ,ெமகாதைை்கைின் மரனவிகை் , ரபயன் , கபண். தனது
ெமகாதைிகை் ; ெமகாதைிகைின் கணவை்கை் ; புத்ைன் ; புத்ைி.
தனது மரனவி, கபண், ரபயன் . தனது மாமனாை், மாமியாை்;
தனது குரு; குரு பத்னி; சிஷ்யன் ; யஜமானன் ; சிமனகிதன் ; பணியாட்கை் ;
தனது வீட்டில் இறந் த கெல் ல ப் ைாணிகை் , இஷ்ட ஜந்துக்கை் ; தனது வம் ெத்தில்
கதைியாமல் விட்டுப் மபான பித்ருக்கை் ; இவை்களுக்கும் பிண்டம் தனிதனிமய
ரவக்க மவண்டும் .
ைாமமஸ்வைம் , காசி, அலாஹா பாத்தில் 17 பிண்டங் கை் ரவக்க மவண்டும் . இது
தனது அப் பா, தாத்தா, ககாை் ளு தாத்தா: அம் மா, பாட்டி, ககாை் ளு பாட்டி,
அம் மாவின் அப் பா, தாத்தா, ககாை் ளு தாத்தா; அம் மாவின் அம் மா; பாட்டி;
ககாை் ளுபாட்டி; காருணீக பித்ருக்கை் ; மக்ஷத்ை பிண்டம் -4.
இந் த நா ன் கில் மூன் று தனக்கு உதவியவை்கை் ; துை் மைணம் அரடந்துை் மைாை்;
வாைிசு இல் லாமல் பிண்டம் கிரடக்காதவை்கை் , நைகத்தில் உழல் பவை்கை் ; நமக்கு
கதைிந் த, கதைியாத உறவினை்கை் , நைகங் கைில் கரடமதற வழி
எதிை்பாை்த்திருப் மபாை்.ஆகிமயாருக்காக இடப் படுகிறது.
நாங் காவது பிண்டம் தை்ம பிண்டம் -- தை்ம மதவரதக்கும் ,பிண்டம் கிரடக்காது
தவிக்கும் மற் ற அரனத்து ஆத்மாக்களுக்கும் இடப்படுகிறது.

ஆதலால் மு ன் னதாகமவ அம் மாவின் ெமகாதைிகைின் மகாத்திைம் , ெை்மா ,கபயை்
மற் றும் அப் பாவின் ெமகாதைிகைின் மகாத்திைம் , ெை்மா, கபயை் பட்டியல் தயாை்
கெய் து ககாண்டு கயா கெல் ல மவண்டும் .
உத்மதெம் ஆக 64 பிண்டங் கை் கயா வில் என் று கொல் லபடுகிறது.காரூணீக
பித்ருக்கை் ஒவ் கவாருவருக்கும் ஒரு பிண்டம் என் று ரவக்கும் மபாது சிலருக்கு
இதற் கு அதிக மும் மதரவ படலாம் .அதிகம் மதரவ படுபவை்கை் மட்டும் முன் னதாக
தனியாக ஏற் பாடு கெய் து ககாை் ை மவண்டும் .
மாத்ரு மஷாடசீரய தவிை புருஷ மஷாடசி 19 பிண்டங் கை் . ஸ்த்ைீ மஷாடசி 19
பிண்டங் கை் சிலை் இடுவை்.ஒமை நாைில் கயா ஸிைாத்தம் கெய் து விட்டு கெல் ல
மவண்டும் என் றால் இவ் வைவு பிண்டங் கை் கெய் து காை்யம் கெய் து முடிக்க
முடியாது.
கயா விலுை் ை புண்ணிய தலங் கை் தீை்த்தங் கை் பின் வருமாறு:-- சிைாத்த பாைிஜாத்
என் ற புத்தகத்தில் உை் ைது. ப்ருஹ்ம குண்டம் ; ப் மைத பை்வதம் ; ப்மைத சிலா; ைாம
குண்டம் ; ைாம சிலா; உத்திை மானஸ்; ஸூை்ய குண்டம் ; கனக்கல் ; தக்ஷிண மானஸ்;
பல் குனதி; ஜிஹ்வாமலாலம் ;
ஸைஸ்வதி தீை்த்தம் ; மதங் கவாபி; தை்மாைண்யம் ; புத்த கயா; ப் ைஹ்ம ஸமைாவை்,
விஷ்ணுபாதம் ; ருத்திை பாதம் ; ப் ருஹ்ம பாதம் ; காை்த்திமகய பதம் ; தக்ஷிணாக்னி
பதம் ; காை்ஹபத்னியாக்னிபதம் ஆவஹயாக்னிபதம் ; ஸூை்ய பதம் ; ெந் திை பதம் ;
ஸப் யாக்னிபத, கமணெ பதம் ; ஸப் யாக்னிபதம் ;
ஆவஸ்த்யாக்னி பதம் ; மாதங் க பதம் ; க்கைைஞ் ெபதம் ; இந்திை பதம் ; அகஸ்த்ய பதம் ;
கதைதபதம் ; கஸ்யபபதம் ; கஜகை்ணம் ; ைாம பாதம் ; ஸீதா குண்டம் ; கயா சிைஸ்;
கயா கூபம் ; முண்டப்ருஷ்டம் ; ஆதி கயா; பீம கயா; மகாப்ைொை்; கதாமலாலம் ;
ரவதைணி; அக்ஷய வடம் ;
17 நாட்கை் ; 8 நாை் . 5 நாை் ; 3 நாை் ;ஒமை நாை் ; ஆகிய பல் வரகயாக பல கட்டங் கைில்
சிைாத்தம் கெய் முரறகை் பரழய புத்தகங் கைி ல் உை் ைது.
இதில் அஷ்ட கயா சிைாத்தம் கெய் பவை்கை் கூப கயா; மது கயா; பீம கயா;
ரவதைணி; மகாஷ்பதம் ; பல் குகங் கா நதி தீைம் ; விஷ்ணுபாதம் ; அக்ஷய வடம் ஆகிய
இடங் கைில் 8 நாட்கை் கயாவில் தங் கி ஒவ் கவாரு நாளும் ஒவ் கவான் றாக கெய் ய
மவண்டும் .
பஞ் ெ கயா சிைாத்தம் கெய் ய விரும் புமவாை் பல் குகங் கா நதி; கயா சிைஸ்;
ப் ைஹ்மசிைஸ்; ப் மைத சிலா; மதங் க வாபி ஆகிய இடங் கைில் கெய் தல் மவண்டும் .5
நாட்கை் தங் கி தினம் ஒன் றாக கெய் ய மவண்டும் .
ஒைபாென அக்னியில் தான் கயா சிைாத்தம் கெய் ய மவண்டும் . ஆதலால்
மரனவிரய அவசியம் அரழத்து கெல் ல மவண்டும் .
கை்த்தாவின் தாய் உயிருடன் இருந் தால் அம் மா வை்கத்திற் கு வைணம் , பிண்டம்
இல் ரல.
கபற் மறாை் உயிருடன் இருப்பவை்களுக்கு கயா சிைாத்தம் கிரடயாது. பிை் ரை
இல் லா விதரவ பிை் ரை இருந் தும் வை இயலாத நிரலரமயிலும் இருப் மபாை் ஒரு
ப் ைாஹ்மணை் மூலமாக கயா சிைாத்தம் கெய் ய மவண்டும் .
தாய் இல் லாத, தகப் பன் மட்டும் ஜீவித்திருக்கும் கை்த்தா அம் மாவிற் கு பாை்வண
சிைாத்தம் மட்டுமம கெய் ய முடியும் கயாவில் . பல் கு நதி தீைம் ; விஷ்ணுபாதம் ;அக்ஷய
வடம் சிைாத்த, பிண்ட தானம் கெய் ய முடியாது. ஆனால் மற் ற நதீ தீைங் கைில்
அப்பாவிற் கு யாை் பித்ரு மதவரதகமைா அவை்கரை உத்மதசித்து கை்த்தா தீை்த்த
சிைாத்தம் கெய் யலாம் .
கயாவிற் கு பிண்ட தானம் கெல் லும் வழியில் பாதியில் திரும் ப மநை்ந்தால்
ப் ைாயஸ்சித்தம் கெய் து ககாை் ை மவண்டும் .யாத்திரை மத்தியில் தீட்டு

குறுக்கிட்டால் , நிவ் ருத்தி ஆன பிறகு கதாடை மவண்டும் . மாத விடாய்
குறுக்கிட்டால் ஐந்து நாட்கை் ஆன பிறகு கதாடை மவண்டும் .
கயாவில் மங் கைா ககைைி மகாயில் , புத்த கயா, ப்ருஹ்ம மயானி, மாத்ரு மயானி
மகாவில் கை்
குன் றுக்குை் மிக குறுகலான பாரதகை் உை் ைன, .ஊை்ந்து கென் று மீை இயல் மவாை்கு
மீண்டும் கருவரடயும் கஷ்டம் இருக்காது என் று ஒரு நம் பிக்ரக.
புத்த கயாவிலிருந்து மூன் று கிமலா மீட்டைில் தை்ம ைாஜை் யக்யம் கெய் த இடம்
உை் ைது. இங் கிருந்து 10 கிமலா மீட்டை் தூைத்தில் அக்ஷய வடம் உை் ைது. இங் கிருந்து
மூன் று கிமலா மீட்டை் தூைத்தில் விஷ்ணுபாதம் உை் ைது.
மாரல மவரையில் விஷ்ணு பாதத்தின் மமல் ஒரு கவை் ரை துணி இட்டு நகல்
எடுத்து ககாடுப்பாை்கை் . அரத உடமன எதிைில் உை் ை கரடயில் ககாடுத்தால் அரத
அழகு படுத்தி மறு நாை் ககாடுப்பை். அரத மலமிமனட் கெய் து ஊருக்கு எடுத்து
வந் து ப் மைம் மபாட்டு,
யாத்ைா ஸமாைாதரன அன் று ஆவாஹனம் கெய் து பூஜித்து பூரஜ அரறயில்
ரவத்து ககாண்டு தாய் தந்ரதயை் சிைாத்தமன் று ெந் தன கட்ரடக்கு பதிலாக இந் த
விஷ்ணு படத்ரத விஷ்ணு ப் ைதினிதியாக பயன் படுத்தலாம் .
கயாவில் தங் க மவண்டுகமன் றால் பரழய மவஷ்டி, மபட்டைியுடன் கூடிய டாை்ெ்
ரலட், ககாசு வத்தி , ஸ்ப் மை, கமழுகுவை்த்தி, குடிக்க மதரவயான குடி தண்ணீை ்
மகன் , காசியிலிருந்து எடுத்து வை மவண்டும் .
கயாவில் முடி கவட்டுதல் , கிரடயாது. மவத அத்யயனம் கெய் ய மவண்டும் .
மவதங் கைில் உை் ை கை்மாக்கரை கெய் ய மவண்டும் . தீை்த்தாடனம் கெய் ய
மவண்டும் . ெைீைத்ரத வருத்திக்ககாண்டு கை்மாக்கரை கெய் வதினால் பாப
விமமாெனம் கிரடக்க கபற மவண்டும் .
நம் பிக்ரகயுடன் கெய் யப்படும் காை்யங் கைால் தான் உலகம் உருவாகி இருக்கிறது.
சிைாத்தம் கெய் வதால் தை்மம் நிரல நிறுத்த படுகிறது. சிைாத்தம் கெய் வதால் யாகம்
கெய் த பலன் கிரடக்கிறது. மன ஆரெகை் கிரடக்கிறது.
ஒரு புத்திைன் புத்திைனாக பிறந் த பலரன முழுவதுமாக கபற கபற் மறாை் ஜீவித
காலத்தில் அவை்கை் கொல் படி மகட்டு நடத்தல் . அவை்கை் இறந்த பின் சிைாத்தம் ,
பித்ரு மபாஜனம் கெய் வித்தல் ; கயாவிற் கு கென்று பிண்ட தானம் கெய் தல் ஆகிய
மூன் றும் கெய் தல் மவண்டும் .
கயா வில் மஹா விஷ்ணுரவ ஆதி கதாதைைாக த்யானம் கெய் து பிண்ட ப் ைதானம் ,
சிைாத்தம் கெய் பவன் தனது பைம் பரையில் நூறு தரல முரறரய கரை ஏற் றி
ப் ைஹ்ம மலாக ப் ைாப்தி கிரடக்க கெய் கிறான் .
கபாது விதியாக ொந்திைமான படி அதிக மாதம் , குரு சுக்கிை அஸ்தமன காலங் கைில்
மக்ஷத்ைாடனம் கெய் ய கூடாது என் று உைது. ரவத்னாத தீக்ஷிதீயம் சிைாத்த
காண்டத்தின் படி காசி, கயா, மகாதாவைிக்கு மட்டும் விதி விலக்கு உை் ைது.
கயாவில் கெய் யும் தீை்த்த சிைாத்தங் களுக்கு ஆவாஹனம் கிரடயாது. அன் னியைால்
பாை்க்கபடும் மதாஷம் கிரடயாது.கயாவில் அங் கு கரட பிடிக்கபடும்
ஸம் ப் ைதாயங் கமை முக்கியம் . கவைியூை் ஸம் ப் ைதாயங் கை் , ப் ைமயாக பத்ததிகை் ,
மடி,ஆொைம் , ஜாதிகைின் வித்தியாெமான ஸம் ப் ைதாயங் கை் , குலங் கைின்
தனித்வம் ஆகிய அரனத்தும் தை் ளுபடி.
அங் குை் ை ஆொை்யன் கொல் வரத மகட்டு அதன் படி க்ைிரயகரை பைிபூை்ணமாக்கி
மன நிரறவு கபற மவண்டும் .
சிைாத்த ஆைம் பத்திலும் , நடுவில் , முடிவில் மூம் மூன் று தடரவ பித்ரு மந்திைம்
ஜபிக்க மவண்டும் . பித்ரு மந்திைம் :---மதவதாப் யஸ்ெ பித்ருப் யஸ்ெ
மஹாமயாகிப் யஸ்ெ ஏவெ
நமஹ் ஸ்வதாரய ஸ்வாஹாரய நித்யமமவ நமமா நமஹ.

கயா சிைாத்தம் , கயாவில் குரறந் த பக்ஷம் மூன் று சிைாத்தங் கை் ஒமை நாைில்
கெய் யபடுகிறது. தான் தங் கி இருக்கும் ொவடியில் ஒன் று. பல் கு நதி கரையில்
மண்டபத்தில் இைண்டு. பல் கு நதியில் ஊற் று மதாண்ட நீ ை் எடுத்து குைிக்க
அல் லதுப் மைாக்ஷித்து ககாை் ை மவண்டும் .
பல் கு நதியில் நீ ைாடி ஈைம் ஆனாலும் ஆகாவிட்டாலும் அமத வஸ்த்ைத்ரத தான்
அக்ஷயவட ொயா கிைிரயகரை முடித்து திரும் பும் வரை அணிந்திருக்க
மவண்டும் .பல் கு நதிகரை மண்டபத்தில் ஸங் கல் பம் , பல் கு தீை்த்த ஸ்னானம்
அல் லது ப் மைாக்ஷணம் , பிறகு பல் கு தீை்த்த சிைாத்தம் , பிறகு பிண்ட ப்ைதானம் .
பல கை்த்தாக்களுக்கு ஒன் று மெை க்ைிரயகை் நடக்கும் . அந் தந் த கை்தாவிற் கு
மண்டபத்திமலமய தனி தனி மண் பாரனகை் அவைவை் மரனவிகை் அன் னம்
தயாைிக்க வரக கெய் ய படுகிறது.
அவற் றில் ஒரு பாரன அன் னத்தில் பல் கு தீை்த்த சிைாத்தமும் , 17 பிண்டங் கை்
ரவத்து பிண்ட ப் ைதானமும் கெய் ய மவண்டும் .
மற் கறாரு பாரன அன் னத்தில் விஷ்ணுபாத சிைாத்தத்திற் கும் , 64 பிண்டங் கை்
ரவத்து பிண்ட ப் ைதானமும் கெய் ய மவண்டும் .அன் னம் தயாைிக்கும் மண்டப
பகுதியிலிருந்து கை்த்தாக்கை் சிைாத்தம் கெய் யும் பகுதிக்கு ஏறி இறங் கி வரும்
படிகை் மிக கெங் குத்தாக இருப் பதால் கவனம் மதரவ.
பல் கு நதி 17 பிண்ட ப்ைதானம் முடிந் த வுடன் பிண்டங் கரை பல் கு நதி நீ ைில்
கரைக்க மவண்டும் .பசு மாட்டிற் கு ரவப் பது இைண்டாம் பக்ஷம் . இங் மகமய
விஷ்ணுபாத ஹிைண்ய சிைாத்தம் , 64 பிண்டம் ரவத்து பிண்ட ப்ைதானம் கெய் து
இந் த 64 பிண்டங் கரை எடுத்து கென் று விஷ்ணு பாதத்தில் ககாட்டி வணங் க
மவண்டும் . தை்பணங் கை் இல் ரல.
அவைவை் தங் கி இருக்கும் இடங் களுக்கு இந்த 64 பிண்டங் களுடன் திரும் பி கென் று,
அங் மக தாக ொந்தி கெய் து ககாண்டு அக்ஷய வட கயா சிைாத்தம் பாை்வண
முரறப் படி மஹாமத்துடன் கெய் ய மவண்டும் , குரறந் தது 5 கயா வாலி
அந் தணை்கரை வைித்து மபாஜனம் கெய் து ரவக்க படுகிறது. இதற் காகத்தான் கயா
வருகிமறாம் . அப்பா வை்கம் , அம் மா வை்கம் , அம் மாவின் அப்பா அம் மா வை்க்கம் .
விசுமவமதவை், காருண்ய பித்ரு என ஐந் து மபை்.
இந் த கயா வாலீ அந் தணை்களுக்கு ஒவ் கவாருவற் கும் குரறந் த பக்ஷமாக மவஷ்டி-அங் கவஸ்திைம் , விசிறி, ஆஸனம் , தீை்த்த பாத்திைம் ,தக்ஷிரண தை மவண்டும் ,
உங் கை் ஊைிலிருந்து இரவகரை வாங் கி ககாண்டு வந்து ககாடுக்க மவண்டும் . மிக
சிறந் த மதன் , கநய் உங் கை் ஊைிலிருந்து வாங் கி வந்து இங் கு இவை்களுக்கு
ககாடுக்க மவண்டும் .
ஒரு ொவடியில் ஒமை ெமயத்தில் பல கை்த்தாக்கை் சிைாத்தம் கெய் தாலும்
அவைவை்களுக்கு தனி தனிமய சிைாத்த ெரமயல் கெய் யப்பட மவண்டும் .அவைவை்
மரனவிமய ெரமயல் கெய் யலாம் .சிப்பந் தி தனியாக ஏற் பாடு கெய் தும்
கெய் யலாம் .
கை்த்தாவின் மரனவிமய அன் னம் , பாயஸம் , பைிமாை மவண்டும் . ஆமபாெனம் ,
உத்திைாமபாஜனம் , கை்த்தாவின் மரனவிமய மபாட மவண்டும் .
பித்ரு மபாஜனம் முடிந் த உடன் கயா வாலிகட்கு விரட ககாடுத்து அனுப்பி விட்டு ,
ரநமவத்திய பக்ஷணங் கை் , 64 பிண்டங் கை் எடுத்து க்ககாண்டு அக்ஷய வட
ொயாவிற் கு கெல் ல மவண்டும் ,. இங் குதான் பிண்ட ப் ைதானம் கெய் ய மவண்டும் .
அக்ஷய வட ொயாவில் ஒரு ப் ைாஹ்மண மபாஜனம் கெய் தால் ஒரு மகாடி ப் ைாஹ்மண
மபாஜனம் கெய் த பலன் உண்டு. முன் மனாை்களுக்கு ப் ைஹ்மமலாக ப் ைாப்தி
கிரடக்கிறது எங் கிறது கயா மாஹாத்மியம் எனும் புத்தகம் .
பித்ரு மபாஜனம் ொப்பிட்ட ஒருவை் அக்ஷய வட ொயாவிற் கு வருவாை். அவைிடம்
த்ருப்தி மகட்டு கபற மவண்டும் . ஒரு இரல, ஒரு காய் ,ஒரு பழம் ஆகியவற் ரற ஆயுட்

காலம் முடியும் வரை பயன் படுத்த மாட்மடாம் என கை்த்தாவும் , அவைது மரனவியும்
ஸங் கல் பம்
கெய் து ககாை் ை மவண்டும் . இந் த இரல, காய் , பழத்திரன காை்த்திரக மாதத்தில்
உங் கை் ஊைில் நிரறய தானமாக வழங் க மவண்டும் . இந் த காய் ,இரல,
பழத்திரன இவை்கை் இறந் த பிறகு வருடா வருடம் வரும் சிைாத்தத்தில் உபமயாக
படுத்த கூடாது.இவை்கை் விடும் காய் ,பழம் ப் ைத்யாப்தீக சிைாத்தத்தில் உபமயாக
படுத்த கூடியதாக இருக்க மவண்டும் .
கயாவில் சிைாத்தம் கெய் து ரவத்த வாத்யாருக்கு அக்ஷய வட ொயாவிமலமய
வஸ்த்ை தானம் , ஸம் பாவரன மபான் றவற் ரற ககாடுக்க மவண்டும் .கை்த்தாவிடும்
காய் , பழம் வாங் கி கயா வாத்யாருக்கு ககாடுக்க மவண்டும் . அல் லது
இதற் குண்டான பணம் தை மவண்டும் .
பிறகு கை்த்தா தான் தங் குமிடம் வந்து ொப்பிட மவண்டும் . நிெ்ெயம் 3 மணிக்கு
மமலாகிவிடும் .
பிறகு கிைம் பி காசி கெல் ல மவண்டும் .
காசி யாத்ைா விவைம் -4.
கதன் மகாடியில் உை் ை உயை்ந்த மக்ஷத்ைம் ; தீை்த்தம் ; ைாவணரன ஜயித்த பின் தனுஸ்
நுனியால் மஸதுரவ உரடத்தாை். தனுஷ் மகாடி எனப் கபயை்.
இது ைத்நாகைம் மமஹாததி என் ற இரு கடல் மெருமிடம் . .இங் கு 36 ஸ்நானம் கெய் து
மணல் எடுத்து ககாண்டு ப் ையாரகயில் மபாட்டுவிட்டு அங் கிருந் து கங் கா ஜலம்
எடுத்து வந் து ைாமமஸ்வைத்திலுை் ை ைாமநாதருக்கு அபிமஷகம் கெய் ய மவண்டும் .
ைாமநாதபுைத்திலிருந்து 11 கிமலாமீட்டைில் உை் ைது. மதவி பட்டிணம் .நவ பாஷாணம்
என் றும் அரழக்கபடுகிறது. இங் கு ைாயை் ெத்திைம் உை் ைது. இங் கு முதலில் ெக்ை
தீை்த்தம் என் னும் புண்ய தீை்த்தத்தில் ெங் கல் பம் ஸ்நானம் கெய் து அருகிலுை் ை
ஸமுத்திைத்திலும் ஸ்நானம் கெய் ய மவண்டும் .
ஸமுத்திைத்தில் ஸ்நானம் கெய் யும் மபாது 7 சிறிய கற் கை் அல் லது ஒன் று அல் லது
மணரலயாவது எடுத்து “பிப்பலாத ஸமுத்பன் மன க்ருத்மய மலாக பயங் கைி
ரஸகதம் மத ப் ைதாஸ்யாமி ஆஹைாை்த்தம் ப் ைகல் பிதம் ””
என் ற மந்திைத்ரத கூறி ஜலத்தில் மபாட மவண்டும் .. ெக்கிைத்திற் கு காலவ முநிவைால்
ஏற் பட்ட ொபம் நீ ங் கிய இடம் இது. ைாமமஸ்வைத்தில் உை் ை லக்ஷமண தீை்த்தத்தில்
வபனம் கெய் துககாை் ை மவண்டுமாதலால் இங் கு வபனம் மதரவயில் ரல.
தீை்த்த சிைாத்தத்ரத இங் கு ஹிைண்ய ரூபமாக கெய் யலாம் .
அடுத்தது ைாமமஸ்வைம் லக்ஷ்மண தீை்த்தத்தில் வபனம் கெய் துககாண்டு ஸ்நானம்
கெய் து அருகிலுை் ை ஸ்ரீ ைாமை் ஆலயத்ரத தைிெனம் கெய் து விட்டு திரும் ப மவண்டும் .
சுக்ைவ
ீ தீை்த்தம் ; ஜாம் பவதீ தீை்த்தம் அங் கத தீை்த்தம் இரவகைில் ஸ்நானம் கெய் து 5
கிமலாமீட்டருக்குை் உை் ை கந் த மாதன பை்வதத்தில் உை் ை ஸ்ரீ ைாமை் பாதத்ரத
தைிெனம் கெய் ய மவண்டும் .
கந் த மாதன பாை்வதத்ரத ப் ைதக்ஷிணம் வரும் மபாது தை்ம தீை்த்தம் முதல் பற் பல
தீை்த்தங் கை் இருந் தன இப் மபாது இருக்கிறதா என் று விஜாைிக்க மவண்டும் .
ஸ்ரீ ைாமநாத ஸ்வாமி மகாவிலுக்கு பக்கத்தில் அக்னி தீை்த்தத்தில் ( ஸமுத்ைம் )
ஸ்நானம் கெய் து விட்டு ஒரு ஹிைண்ய சிைாத்தம் கெய் ய மவண்டும் .
அந் த காலத்தில் கமாத்தம் 64 புண்ய தீை்த்தங் கை் இருந் தன. .
ைாம மஸதுரவ தைிசித்த மாத்திைத்தில் ப்ருஹ்ம ஹத்தி பாபம் அகலும் என
ொஸ்திைம் கூறுகிறது.
ஸமஸ்த பாபங் களும் அகன் றால் தான் நாம் பைமனின் திருவடிரய அரடய முடியும் .

மஸது மாதவை் மவணி மாதவை் பிந்து மாதவை் என் ற கபயை்களுடன் மஹா விஷ்ணு
ைாமமஸ்வைத்திலும் , அலஹாபாத்திலும் காசியிலும் அமை்ந்திருக்
கிறாை்
மாதவன் என் றால் லக்ஷ்மீபதி என் று கபாருை் . விஷ்ணுவிற் கு மூலஸ்தானம் கடல் . .
இந் த மூலஸ்தானத்திலிருந்து பல இடங் கைில் மூை்த்தியுடன் எழுந்து
அருைி இருக்கிறாை். இதிகலான் று அலஹாபாத் பக்கத்தில் உை் ை ப் ையாரக .
மூல ஸ்தானத்திலிருந்து தன் ரன எடுத்து வந் து மவணி மாதவைாக கருதி பூரஜ:
கெய் து திைிமவணியில் மபாடட்டும் .திைிமவணி பூரஜ கெய் மவாை் மஸது மணலாக
வந் த மவணி மாதவருக்கும் பூரஜ கெய் ததாகும் .
காசிக்கு சிவ ைாஜதானி என் ற கபயை் உண்டு சிவன் கங் ரகரய தன் தரலயில்
எப் மபாதும் ரவத்துை் ைாை். . காசி லிங் கமம ைாமமஸ்வைத்தில் உை் ைது. . ப் ையாரகயில்
தான் தனி சுத்த கங் ரக. இங் குருந்து தான் சுத்த கங் ரக எடுத்து வை மவன் டும் .
காசியில் கங் கயுடன் வாைணா; அஸி; யமுனா முதலிய பலரும் மெை்ந்து விட்டனை்.
ஸ்ருஷ்டியில் பைமனிடமிருந்து ஆகாெம் ; ஆகாெத்தினிடமிருந்து வாயு;
வாயுவிலிருந் து அக்னி; அக்னியிலிருந்து ஜலம் , ஜலத்திலிருந்து பூமி என் ற முரறயில்
உலகம் உண்டாயிற் று. மண்ணால் ஆகிய உன் உடரல காசியில்
விடு .ஈெனிடம் மெை்ந்து மறுபிறவி இல் லாமல் இருப்பாய் , என் று காண்பிக்கிறது
இல் லற பற் று இருந் தால் அங் கிருந்து ஸ்ருஷ்டி க்ைமத்ரத அநுெைித்து கங் ரகரய
எடுத்து வந் து ைாமநாதனுக்கு அபிமஷகம் கெய் . ; நல் ல ஜன் மம்
எடுப் பாய் என் பமத இதன் ைஹஸ்ய தத்வம் ; ஹைியும் ஹைனும் ஒன் மற என் பரதயும்
கற் பிக்கின் றது...
கெல் வமுை் ைவை் சிலவிற் கு அஞ் ெகூடாது என் கிறது ொஸ்திைம் .
ையிலடியில் முன் பின் கதைியாதவை்கைிடம் மாட்டி ககாை் ை மவண்டாம் . வந்து
அரழப்பாை்கை் .
கபாதுவாக யாத்திரை கெய் யும் வழக்கம் .
ைாமநாதபுைம் வந்து மதவிபட்டிணம் அல் லது தை்ப ெயணம் கென்று அங் கு கெய் ய
மவன் டியரவகரை முடித்துககாண்டு ைாமமஸ்வைத்தி,ல் லக்ஷ்மண தீை்த்தத்தில்
வபனம் ஸ்நானம் ஸங் கல் பம் ஹிைண்ய சிைாத்தம் பிண்ட தானம் ஸ்வாமி தைிெனம்
கெய் து ;
ஆலய அருகிலும் ஆலயத்திலும் உை் ை தீை்த்தங் கைில் ஸ்நானம் ; சிைாத்தம் கெய் து ஸ்ரீ
ைாமநாதை்க்கு அை்ெ்ெரன கெய் து முடித்து தனுஷ்மகாடி கெல் ல மவண்டும் .
ஸமுத்திைத்தில் எந் த இடத்தில் இருந் தாலும் முதலில்
நமஸ்காைம் , ஸங் கல் பம் , மணல் அல் லது கல் மபாடுவது ஸமுத்திைத்திற் கு அை்க்கியம்
ப் ைாை்த்தரன கெய் து விட்டு ஸ்நானம் கெய் ய அனுக்ரஞ கபற மவண்டும் .; நமது
ஸகல பாபங் களும் அகல 36 ஸ்நானம் கெய் ய மவண்டும் .
ஒவ் கவாரு ஸ்நானத்திற் கும் அங் கமாக ஸங் கல் பம் , ஸ்நானாங் க தை்பணம் மடி
வஸ்த்ைம் அணிந்து காயத்ைீ ஜபம் கெய் ய மவன் டும் . தவிை நைன் , ரமந் தன் .
ஸுக்ைவ
ீ ன் ஸீதா , லக்ஷமணன் ஸ்ரீ ைாமை் முதலியவை்கரை அங் கு
த்யானம் கெய் து பிப்பலாதை் முதல் ஸீரத வரை எல் மலாருக்கும் மூன் று முரற
தை்பணம் கெய் ய மவண்டும் .
தனுஷ்மகாடியில் ஒரு சிைாத்தம் ஹிைன் யமாகவாவது கெய் து அைிசி எை் ளு
இரவகைால் மக்ஷத்ை பிண்ட தானம் கெய் ய மவண்டும் . பிறகு ைாமமஸ்வைம்
வந் து மகாடி தீை்த்தத்தில் ஸ்நானம் கெய் து மகாடி தீை்த்தம் எடுத்து வந்து பூஜித்து
ப் ைாஹ்மண ஸமாைாதரன கெய் து வாத்யாை் ஸம் பாவரன ககாடுத்து யாத்ரை
பூை்த்தி கெய் ய மவண்டும் .

மகாடி தீை்த்தம் கபற் றுவிட்டால் உடமன ைாமமஸ்வைம் விட்டு கிைம் பி விட மவண்டும் .
உடமன காசி யாத்ரை கெய் வதாக இருந் தால் தனுஷ்மகாடியில் மணல் எடுத்து மஸது
மாதவை் பிந் து மாதவை்; மவணி மாதவை் என மூன் றாக
பிறித்து பாவித்து பூரஜ கெய் து மவணி மாதவைாக கெய் த மணரல
எடுத்துக்ககாண்டு உடமன காசிக்கு கிைம் பி விட மவண்டும் என் பது அந் த காலத்தில்
வழக்கமாக இருந்தது. தற் காலத்தில் இது முடியாதது.
ைாமமஸ்வைத்திலிருந்து தை்ப ெயனம் வைலாம் . இதற் கு திருபுல் லாணி என் று தமிழ்
கபயை்.
ைாமநாதபுைத்திலிருந்து 10 கிமலா மீட்டை் கதற் மக உை் ைது. இங் கு ஸ்ரீ ைாமை் ஸமுத்திை
ைாஜரன மவண்டினாை். , தை்பத்தின் மமல் படுத்து ப் ைாமயாபமவெம் கெய் தாை்.
இங் கும் ஸத்ைம் இருக்கிறது. ஸமுத்ை ஸ்நானம் கெய் து பகவாரன தைிசித்து வை
மபண்டும் .
காசி யாத்ைா விவைம் -5.
Thila homa vidhi—proceedure-shaaradha thilaka kalpoktha prakaram.
ொைதா திலக கல் மபாக்த தில மஹாமம் ..
ஸத் புத்ை பாக்கியம் மவண்டி பித்ரு ொப பைிஹாைமாக கெய் யும் ொைதா திலக
கல் பத்தில் உை் ை தில மஹாம விதி
பல ஜன் மங் கைாக மெை்த்த பாபம் பித்ரு த்மைாகம் பித்ரு ொபம் ஸை்ப்ப வரககரை
வரதத்தல் குருரவ த்மவஷித்தல் ப் ைாணிகைின் முட்ரடகரை அபகைித்தல்
மிருகங் கரை வரதத்தல் பாபங் கரை உைமறிந்து கெய் தல் சிவ
விஷ்ணு கொத்துகரை அபகைித்தல் இைக்கமம இன் றி கை்பிணியின் கை்பத்ரத
கரலக்க கெய் தல் ஆகிய மதாஷங் கைால் நற் குணவான் கைான புத்ைை்கரை கபறும்
பாக்கியம் அகன் று விடுகிறது.
ெனிகிழரம அல் லது பைணி நக்ஷத்ைம் ெனி தரெயிமலா; அஷ்டம ெனி நடக்கும்
மபாது இரத கெய் யலாம் .
குைிகன் =மாந்தி இருக்கும் ைாசியில் மஹாமம் கெய் வது உத்தமமாத்தமம் .
அதி காரலயில் எழுந்து கை்த்தா ஸ்நானம் கெய் து மடி உடுத்தி ஸந் தியா வந் தனம்
காயத்ைி ஜபம் கெய் து ஒைபாஸனம் கெய் து தயாைாக இருக்கவும்
வீட்ரட பசுஞ் ொணியால் கமழுகி மகாலம் மபாட்டு வாரழ மை மதாைணங் கட்டி
மண்டபம் அலங் கைித்தல் ; கநல் அைிசி உளுந் து இவற் றால் ஸ்தண்டிலம் அரமத்தல் ;
; எை் ைினால் மண்டலம் அரமத்தல் ;கும் ப ப் ைதிஷ்டாபனம் .
பை்மிஷன் == அநுக்ரங
--------------ஏபிஹி ப் ைாஹ்மரன ஸஹ ொைதா திலக கல் மபாக்த ப்ைகாமைன ப் ைாெ்யி—
உதீெ்யாங் க மகாதானம் ; ரவஷ்ணவ சிைாத்தம் ; நாந் தி சிைாத்தம் ; தெ தானம் ;
ப் ைாஹ்மண மபாஜனம் ஸஹிதம் தில மஹாமாக்யம் கை்ம கை்த்தும் மயாக்கியதா
ஸித்திம் அநுக்ைஹான..
விக்மனஸ்வை பூரஜ; புண்யாக வெனம் ; மகா தானம் ; மட்ரட மதங் காய் ; ரவஷ்ணவ
சிைாத்தம் ; நாந் தி சிைாத்தம் புண்யாஹ வெனம் ; ஆொை்யன் ருத்விக் வைணம் ; அக்னி
காை்யம் ; அக்னிக்கு கதன் கிழக்மக நவதான் யங் கை் .
அவற் றின் மமல் எட்டு நீ ல ( பட்டு ) வஸ்த்ைங் கை் ; அதன் மீது மதங் காய் . அதன் மீது
யம தை்ம ைாஜன் இரும் பாலான ப் ைதிரம இதற் கு கிழக்மக வாரழபழத்தின் மீது
கவை் ைியிலான ஸ்த்ைீ ப் ைதிரம; புருஷ ப் ைதிரம;
கதைியாத முன் மனாருக்காக ப் மைத ப் ைதிரம ரவத்து கதற் கு பக்கத்திலிருந்து
ஆைம் பித்து பூரஜ கெய் க விதிப்படி புருஷ ப் ைதிரம கதற் மகயும் ஸ்த்ைீ ப் ைதிரம
மத்தியிலும் அக்ஞாத குல பித்ரு வடக்மகயும் இருக்க மவண்டும் .

யமதை்மைாஜன் ஆவாஹணம் ; ப் ைாணப் ைதிஷ்ரட; ப் ைாசீனாவீதி ப் மைத
ப் ைதிரமகைில் ஆவாஹணம் . உபொை பூரஜகை் .
வடக்மக கும் ப ஸ்தாபனம் . லக்ஷமி நாைாயணை்-ப் ைதிரம ஆவாஹனம் ;ப் ைாண
ப் ைதிஷ்ரட 16 உபொை பூரஜகை் ; கும் பத்திற் கு கதற் கு பக்கத்தில் வஸ்த்ைத்தின்
மமல் காம் மதனு ப் ைதிரமயில் ஆவாஹனம் 16 உபொை பூரஜகை் ;
காமமதநுவிற் கு கதற் கு பக்கத்தில் பத்ை காைி ப் ைதிரமயில் மதவி ஆவாஹனம் 16
உபொை பூரஜ; இதற் கு கதற் கு பக்கத்தில் ெரனஸ்ெைன் ஆவாஹனம் 16 உபொை
பூரஜ; பத்ை காைிக்கு கிழக்கு பக்கத்தில் நாகைாஜ பிைதிரமயில் ஆவாஹனம் . 16
உபொை பூரஜ;.
பத்ை காைீ மூல மந்திை ஜபம் .அங் கன் யாெம் கைன் யாெத்துடன் ஓம் பக்ஷ ஜ் வாலா
ஜிஹ்மவ கைாை தம் ஸ்ட்மை காைைாத்மை ப்ைத்யங் கிமை ஹூம் பட்.; மாம் ைக்ஷ ைக்ஷ மம
ெத்ரூன் பாதய பாதய துஷ்ட கிைஹாம் ெ ஸம் ஹை ஸம் ஹை ஹூம் பட் ஸ்வாஹா.
இங் கு ெத்ரூன் என் பது உங் கை் உடலிலுை் ை காமம் க்மைாதம் மமாஹம் மதம் ,
மாத்ெைியம் டம் பம் மலாபம் முதலியரவகை் தான் ..
பிறகு ஸை்ப்ப ைாஜன் மூல மந் த்ை ஜபம் ந்யாஸங் களுடன்
மூல மந் திைம் :-ஸை்ப்ப ைாஜாய வித்மமஹ ஸஹஸ்ை பணாய தீ மஹி தன் மனா
அநந் தஹ ப் ைமொதயாத். கஸை:ஸ்ரீம் க்லீம் பவ ெைணம் ஸ்வாஹா.
ஸாம் என் று கதாடங் கும் ஷடங் க ந் யாெம் கெய் க; நமமா அஸ்து என் ற மந்திைத்தால்
16 உபொை பூரஜ.
அடுத்து ஆெ்ொை்யை் ப்ைஹ்ம வைணம் கதாடங் கி முகாந் தம் வரை கெய் வாை்
.அக்கநை----இமம் யம---யமாய தை்ம ைாஜாய—மஹாம குண்டத்தில் ஆவாஹனம் 16
உபொை பூரஜ பிறகு ஸமித்து—அன் னம் -ஆஜ் யங் கைினால் மஹாமம் ,; உப
மஹாமம் ;
பிறகு கும் பத்ரத தை்ரப கட்டால் கதாட்ட வண்ணம் மற் ற ருத்விக்குகளுடன்
வாத்யாரும் மெை்ந்து பின் வரும் மந் திைங் கரை ஜபம் கெய் ய மவண்டும் .
நான் கு மவத ஆைம் ப வாக்கியங் கை் ; திக்பாலகை்கை் மந்திைங் கை் ; ை்மக்ஷாக்ன
மந் திைம் . யமம் மயா வித்யாத் என் று கதாடங் கும் யம ஸூக்தம் ; ருத்ைாத்யாயாம் ;
ெமகம் , புருஷ ஸூக்தம் விஷ்ணு சூக்தம் ;ருத்ை
ஸூக்தம் .துை்கா சூக்தம் , ஸ்ரீ ஸூக்தம் பூமி நீ ைா ஸூக்தம் ம் ருத்யு ஸூக்தம் ருொம்
ப் ைாசி பஞ் ெ ொந்தியும் ஜபிக்க மவண்டும் .
தனியாக கருப்பு எை் ரை மட்டும் மஹாமம் கெய் ய க்கூடாது. கறுப் பு எை் ளுடன் கநல்
கலந் மத மஹாமம் கெய் ய மவண்டும் . கநய் யுடன் எை் கலந்து மஹாமம் கெய் யலாம் .
காயத்ைீ த்ருஷ்டுப் ; கீதா த்ருஷ்டுப் ; அஷ்டாக்ஷை மந் திைம் ; சுதை்ென மந் திை மஹாமம்
கெய் ய மவண்டும் யமன் உப மஹாமம் கெய் து ஸம் பாதம் கெய்
ஒவ் கவாரு ஆஹூதிக்கும் யம தை்மைாஜ ப்ைதிரம மீதும் மூன் று கவை் ைி ப் ைதிரம
மீதும் ஸம் பாத மஹாமம் கெய் ய மவண்டும் ஒவ் கவாரு ஆஹூதி மஹாமம்
கெய் தவுடன் கநய் கைண்டிரய ப் ைதிரமகை் மீது ரவக்க மவண்டும்
காசி யாத்ைா விவைம் -6.
ப் ையாரகயில் கெய் ய மவண்டியது
ஆத்ம ருணம் மதவ ருணம் பித்ரு ருணம் என் ற மூன் று கடன் களுடன் நாம்
பிறக்கின் மறாம் .இரவகரை அகற் றினால் தான் முக்தி கபறலாம் . ப் ையாரக
யில் ஆத்ம ருணம் ;காசியில் மதவ ருணம் கயா வில் பித்ரு ருணம் அகலும் ;
முக்தி கபற விரும் புமவாை் அவசியம் இரத கெய் ய மவண்டும் இந்த
கடன் கைிலிருந்து விடுபடத்தான் கதய் வங் கரையும் பித்ருக்கரையும் ஆைாதிக்க
மவண்டும் . தீை்த்தாடனம் கெய் ய மவண்டும் என யாத்ைா கல் பம்

கூறுகிறது. மத்ஸ்ய புைாணம் வாயு புைாணம் பத்ம புைாணங் கைில் இந் த ப் ையாரக
காசி கயா யாத்திரை மிக சிறந் தது என க்கூறுகின் றது.
அலகாபாத்திலிருந்து 6 கிமலா மீட்டைில் உை் ைது. ப்ையாரக; தாைா கஞ் ெ் என் ற
ையில் மவ ஸ்மடஷனுக்கு மிக ெமீபம் .. இங் கு சிவ மடம் உை் ைது.
இந் த சிவ மடத்தில் உை் ை பண்டிதைிடம் என் னால் இவ் வைவு தான் முடியும்
எனெ்கொல் லி பணம் ககாடுத்தால் அதற் கு தகுந் த மாதிைி அவை் உங் களுக்கு
எல் லாம் கெய் து ரவக்கிறாை்..
1. ப் ைாஹ்மணை்களுக்கு தக்ஷிரண தந் து த்ைிமவணி ஸ்நானம் / மவணி தாநம் கெய் ய
முதலில் மயாக்கியரத உண்டாவதற் கு அநுமதி கபற மவண்டும் .
2 ஸகல பாபங் களும் அகல ப் ைாஜாபத்ய க்ருெ்ெை தாநம் கெய் ய மவண்டும் . இதற் கு
ஒரு மட்ரட மதங் காயுடன் தக்ஷிரண ப் ைாமணருக்கு ககாடுக்கவும் .
3. பாை்வதி பைமமஸ்வைை் ; லக்ஷ்மி நாைாயணை் அருரை கபற பல தாநம் கெய் ய
மவண்டும் . பழம் தாம் பூலம் , தக்ஷிரண தை மவண்டும் .
4. கங் கா புத்ைை்கைாக மக்ஷத்ை வாஸிகைாக உை் ைவருக்கு முழு மதங் காயும்
தக்ஷிரணயும் தந்து தீை்த்த ைாஜனது மபட்டி கபற மவண்டும் .
5. ஸ்நானம் கெய் த பிறகு நமது பீரட அகல நாம் உடுத்திய புதிய அல் லது பரழய
வஸ்திைத்ரத பண்டாவிற் கு தக்ஷிரணயுடன் தானமாக தை மவண்டும் ..
6 மஸதுவிலிருந்து ககாண்டுவந் த மவணி மாதவை் மணரல பூரஜ கெய் து ஜலத்தில்
மபாட மவண்டும் .
7. மறு நாை் தீை்த்த சிைாத்தம் கெய் ய மவண்டும் . விசுமவ மதவருக்கு ஒருவை்; அப் பா
வை்க்கம் ஒருவை்; அம் மா வை்க்கம் ஒருவை்; தாயின் அப்பா வை்க்கம் ஒருவை்; தாயின்
அம் மா வை்க்கம் ஒருவை்; காருண்ய பித்ருக்கை் ஒருவை்.
கமாத்தம் 6 ப் ைாமணை்கை் . வைித்து விதிப்படி மவஷ்டி அைித்து தீை்த்த சிைாத்தம்
கெய் ய மவண்டும் . சிைாத்தத்திற் கு முன் மப பமைஹணி தை்பணம் கெய் ய
மவண்டும் .17 பிண்டங் கை் ரவத்து பிண்ட ப் ைதானம் கெய் ய மவண்டும் ;
அப்பா வழி 3; அம் மா வழி 3; தாயின் அப்பா வழி 3; தாயின் அம் மா வழி 3; காருண்ய
பித்ருக்கை் -1; தை்ம பிண்டம் ( மக்ஷத்ை பிண்டம் )-4.கமாத்தம் =17
தெ தானம் அல் லது பஞ் ெ தானம் கெய் வது அவசியம் ..
8. மூன் றாவது நாை் :- தம் பதீ பூரஜ கெய் ய மவண்டும் . மவட்டி; புடரவ; தக்ஷிரண;
கஸைபாக்கிய த்ைவ் யங் கை் ; கமட்டி; திருமாங் கல் யம் .. தாம் பூலம் புஷ்பம் ; பழம் ;
நலங் கு ொமான் ; பால் ககாடுக்கும் கிண்ணம் முதலியன
ஸங் கல் பம் கெய் து முடித்துக்ககாண்டு மபாட் மூலம் கங் ரக, யமுரன; ஸைஸ்வதி
என் ற மூன் று நதிகளும் கூடும் த்ைிமவணிக்கு கெல் ல மவண்டும் இங் கு .கங் ரக
ஜலம் பிடிக்க ப் லாஸ்டிக் மகன் ககாண்டு கெல் ல மவண்டும்
மபாட்டில் பண்டா மந்திைம் கொல் லி இந் த மூன் று நதிகரையும் பூஜிக்க கொல் வான்
.த்ைிமவணி ஸங் கமத்தில் மபாட்ரட நிறுத்துவான் . முதலில் புருஷை்கை் வபனம்
கெய் து ககாை் ை மவண்டும் . இனி வபனம் கயா சிைாத்தம் முடிந்த பிறகு தான்
கெய் து ககாை் ை மவண்டும் அது வரை வபனம் இல் ரல..அதற் கு முன் மரனவி தன்
புருஷரன மாதவனாக கருதி பூரஜ கெய் து கல் யாணம் ஆனது முதல் இதுவரை
தான் புருஷனுக்கு கெய் த அபொைங் கரை மன் னிக்கும் படி மகட்க மவண்டும் .
அப்படிமய அரத மன் னித்து மரனவிரய த்ைிமவணியாக கருதி பூஜிக்க மவண்டும்
.கணவன் மரனவியின் தரல வாைி பின் னல் மபாட்டு புஷ்பம் ரவத்து தரல
முடியின் நுனியில் இைண்டு அங் குலம் கத்திைித்து மஞ் ெை் குங் குமம் அக்ஷரத
அப் ைஹ கபாடி,ெந் தனம் காமதாரல கருகமணி கவற் றிரல பாக்கு
இரவகளுடன் ரவத்து மரனவியிடம் ககாடுக்க அரத மரனவி பண்டாவிடம்
ககாடுக்க மவண்டும் . பண்டா அரத ஜலத்தில் மபாடுவாை்.கவற் றிரல மாத்திைம்

மிதந் து கென் று விடும் .முறத்தில் உை் ை மற் ற கபாருட்கரை பண்டா இந் த இடத்தில்
மபாட மாட்டாை்.
முடி மமமல மிதக்காமல் உை் மை கென்று விடும் . த்ைிமவணிக்கு மூங் கில் (மவணு)
தாநம் கெய் தால் ப் ைியம் . எனமவ சிறிய முறத்தில் சீப் பு கண்ணாடி . குங் கும சிமிழ் ;
மஞ் ெை் கபாடி; அப் ைஹ
கபாடி; அைிசி; கவற் றிரல; பாக்கு பழம் ; ைவிக்ரக; தக்ஷிரண இரவகரை ரவத்து
மற் கறாரு முறத்தால் மூடி தானம் கெய் ய மவண்டும் .
மவணி தானம் கெய் த பின் தம் பதிகை் இருவரும் மெை்ந்து யமுரனயில் ஸ்நானம்
கெய் து மபாட்டின் வழியாக மகாட்ரட அருமக கெல் ல மவண்டும் .அங் கு
மகாட்ரடக்குை் பூமிக்கு அடிமய ஒரு கபைிய மகாவில் உை் ைது அதில் மனித உரு
அைவில் ெந் திைன் ; சூைியன் ; யமன் ; வால் மீகி; வ் யாஸை்; துை்வாஸ ை்;தத்தாத்மையை்
முதலிய விக்கிைஹங் களும் ஆலமைத்தின் அடியும் கதைிகிறது;
இந் த ஆல மைம் அக்ஷயமானது இந் த ஆல மைத்தில் மத்ய பாகம் காசியிலும் ;நுனி
பாகம் கயா விலும் உை் ைது; ப் ைைய காலத்தில் இந்தஇரலயின் மீது பகவான் படுத்து
இருப்பாை்.
இங் கிருந்து வீட்டிற் கு ஆட்மடா அல் லது டாங் கா ரவத்துக்ககாண்டு கெல் ல
மவண்டும் . மபாகும் வழியில் பூமியில் ஹனுமாை் படுத்த வண்ணம் இருக்கும்
மகாவிலில் கென் று பாை்த்து விட்டு கெல் ல மவண்டும் .. ஆனந் த பவன் பாை்.
இங் கு பைத்வாஜை் ஆெ்ைமத்தில் ஸப் த ைிஷிகை் ; பாை்வதி பைமமஸ்வைை்; காைி வாசுகி;
ஒரு குரக இரவகை் இருக்கின் றன. காஞ் சி ெங் கைாொை்யாை் விமான மணடபம்
பாை்க்க மவண்டிய ஒன் று மவணி மாதவரை இங் கு பாை்க்க மவண்டும் . ைாமானுஜ
மடம் ; மத்வ மடம் பாை்க்கலாம் .
ப் ையாரகயின் காவல் கதய் வம் வாஸுகி என் ற ஸை்ப்ப ைாஜன் . இந் த ஆலயத்தில்
அம் பு படுக்ரகயில் பீஷ்மை் படுத்து இருப் பரதயும் பாை்க்கலாம் .
அமலாபி மாதா மொமமெ லிங் கம் பாை்க்கலாம் கபரு மவை் விகை் கண்ட பூமி
ஆனதால் ப் ையாரக என் று அரழக்க படுகிறது; சிைாத்தம் ஆனபிறகு மவணி
மாதவரை அவசியம் தைிெனம் கெய் ய மவண்டும் .
அக்பை் ெக்கிைவை்த்தி இந் த ஊருக்கு வந் தவுடன் ஊரை அல் லா+ஆபாத்= இரறவன்
உரறவிடம் என் று கொன் னான் . இதுமவ மருவி அலஹாபாத் ஆயிற் று;.
மாதவை் மகாவில் ஆதி மெஷன் மகாவில் உை் ைது.
கங் ரக ஜலம் மவண்டியரத வாங் கி ஈய பற் று ரவத்து ஊருக்கு எடுத்து கெல் ல
தயாை் கெய் து ககாை் ைலாம் .கங் ரகரய பூஜித்து கங் கா ஸமாைாதரன கெய் து
ஆெ்ொை்ய ஸபாவரன கெய் து கிைம் ப மவண்டும் காசிக்கு..
மதசீய கநடுஞ் ொரல அலகாபாத்திலிருந்து காசிக்கு 170 கிமலா மீட்டை். உை் ைது.
நடுவில் 85 கிமலா மீட்டைில் விந் தியாெல் உை் ைது. இங் கு துை்க்கா விந் தியா வாஸினி
என் ற கபயருடன் அருை் பாலிக்கிறாை் .;
காசியிலிருந்து கயா 276 கிமலா மீடை். ையிலில் கென்றால் 220 கிமலா மீட்டை்.
மகாஆ சூப்பை் எக்ஸ்ப்ைஸ் ( 12358 ) 4 மணி மநைத்தில் கென் று விடலாம் ..
ப் ையாரகயில் ஆண்கை் வபநம் கபண்கை் மவணி தாநம் கெய் து மவணி மாதவை்
உை் ைிட்ட கதய் வங் கரை வழிபட மவண்டும் .இதனால் ஆத்ம ருணம் விலகுகிறது.
காசியில் கங் கா ஸ்நானம் கெய் து கால ரபைவைிடமும் தன் டபாணியிடமும்
தண்டத்தால் அடி கபற் றுக் ககாண்டு அங் கு பல கதய் வங் கரை வழி படுவதால்
மதவ ருணம் விலகும் .
ைாமமஸ்வைம் ப் ையாரக; காசி; கயா ஆகிய மக்ஷத்ைங் கைில் தீை்த்த சிைாத்தம் கெய் து
விஷ்ணு பாதத்திலும் அக்ஷய வட ொரயயிலும் பிண்டங் கை் இடுவதால் பித்ரு
ருணம் விலகும் ..

..சிலை் கென் ரனயிலிருந்து மநமை காசிக்கு ையிலில் கென்று விட்டு காசியிலுை் ை
வாத்யாரையும் அரழத்து ககாண்டு 3 மணி மநைத்தில் காை் மூலம் ப் ையாரக வந்து
ஒமை நாைில் எல் லாம் முடித்து மகாண்டு காைில் காசி
திரும் பி விடுகிறாை்கை் . மறுபடியும் காசியிலிருந்து காைில் 4 மணி மநைத்தில் கயா
கென் று ஒமை நாைில் எல் லாம் முடித்துக்ககாண்டு காசி வருகிறாை்கை் .
காசியிலிருந்து மநமை ையிலில் கென்ரன வருகிறாை்கை் . இது அதம பக்ஷம் .
சில வாத்யாைிடம் கொந் த காை் உை் ைது. அதில் வாத்யாமை காரை ஓட்டி கென்று
திரும் பி விடுகிறாை்.
திைிமவணிக்கு முதல் முரற மபாகும் மபாது மட்டும் தான் மவணி தானம் . அதன்
பிறகு எத்தரன முரற கென் றாலும் மவணிதானம் கெய் ய மவண்டியது இல் ரல.
ொஸ்திைிகை் வீட்டிமலமய ஸ்நானம் கெய் து விட்டு பிை் ரையாை் பூரஜ மஹா
ஸங் கல் பம் கெய் து கிைஹ ப் ைதி
ீ க்ருெ்ெை ப் ைதிநிதி தானம் கெய் து
விட்டு மரனவி கணவனுக்கு பாத பூரஜ கெய் து கணவனின் நல் வாழ் வு மவண்டி
மவணி தானம் கெய் ய அநுமதி மகட்டு கபற மவண்டும் . பிறகு நதிக்கரை கெல் ல
மவண்டும் .யுவதிகளும் மவணி தானம் கெய் ய மவண்டும் .
மவணி தானம் கெய் வதனால் கஸைபாக்கியம் , கெல் வ கெழிப்பு ெந் ததி ஆயுை்
விருத்தி பதியிடம் ப் ைியமும் உண்டாகும் ...
பைித்ைாஜமகாபனிஷத் எல் லா பாபங் களும் தரல முடியில் மபாய் தங் குகிறது.
ஆதலால் முடிரய சுத்தமாக எடுத்து.காணிக்ரகயாக அைித்து விட மவண்டும்
என் கிறது.
மவணி தானம் கெய் யும் மபாது கொல் ல மவண்டிய ஸ்மலாகங் கை் .
திைிமவணி மதவிக்கு அமநக நமஸ்காைங் கை் . எனக்கு எப் மபாதும் பாதி வ் ைத்யம்
ககாடுப்பாயாக; .என் கஸைபாக்கியம் கபருகட்டும் ;. நான் இங் கு வந் து மவணி
தானம் கெய் ததால் இந் த ஜன் மாவிலும் முன் ஜன் மாக்கைிலிலும் நான் கெய் த
பாபங் கை் என் ரன விட்டு நீ ங் கட்டும் ..
மவணி தானம் சுக்கில பக்ஷத்தில் கெய் ய மவண்டும் . திதி, நக்ஷத்திைம் இைண்டும்
நன் ரம கெய் ய க்கூடிய தினம் பாை்த்து ப் ையாரகக்கு கென் ற நாைன் மறா அல் லது
மறு நாமைா மவணி தானம் கெய் ய மவண்டும் .
தரலமுடி பிைிந்து விடா வண்ணம் முடிந்து ககாண்டு முகத்தில் மஞ் ெை்
பூசிக்ககாண்டு கணவன் மரனவி இருவரும் ரகமகாை்த்து ககாண்டு இருவரும்
மெை்ந்து திைிமவணி ெங் கம ஸ்நானம் கெய் ய மவண்டும்
பிறகு இருவரும் மபாட்டில் வந்து கிழக்கு அல் லது வடக்கு மநாக்கி உட்காை்ந்து
மரனவி கணவனிடம் மவணி தானம் கெய் ய அனுமதி வாங் கி
பின் னை் கணவன் மரனவியின் தரல முடிரய பிண்ணி விட்டு பூெ்சூடி தரல
முடிரய இைண்டு அங் குலம் நுனியில் கவட்டி மரனவியிடம் ககாடுக்க மவண்டும் .
மரனவி அரத கஸைபாக்கிய த்ைவ் யங் களுடன் மெை்த்து
பண்டாவிடம் தானம் கெய் து விட்டு பண்டாவிடம் முடிரய த்ைிமவணியில் மபாட
கொல் லி ககாடுக்க மவண்டும் முடி மிதந்து கவைிமய மபாகாமல் தண்ணிைில்
அடியின் கெல் வது நல் லது. பிறகு தம் பதிகை் ரக மகாை்த்து
மறுபடியும் ஸ்நானம் : மபாட்டிற் கு வந்து மவறு காய் ந் த ஆரட உடுத்தி த்ைிமவணிக்கு
பூரஜ கெய் ய மவண்டும் . ப் ைாஹ்மணை்களுக்கும்
சுமங் கலிகளுக்கும் தானம் கெய் ய மவண்டும் . பிறகு தம் பதியை் வீட்டுக்கு வந் து
தம் பதி பூரஜ கெய் து ொப் பாடு மபாட மவண்டும் . பிறகு தம் பதியை் ொப்பிட
மவண்டும் . .

தரல முடி நுனிரய கத்தைித்து பண்டாவிற் கு தானமாக ககாடுத்து அரத கங் ரக,
யமுரன ஸைஸ்வதி ெங் கமிக்கு மிடத்தில் மபாடெ்கொல் லி முத்மதவியற் கும்
காணிக்ரகயாக மபாடுவதற் கு மவணீ தானம் எனப் கபயை்...
மவனி மாதவை் மணரல தண்ணீைில் கரைக்க மவண்டும் . ஸங் கம இடத்திலிருந்து
ெற் று நகை்ந்து சுத்த கங் ரக நீ ரை மகனில் பிடித்து ககாை் ை மவண்டும் .
த்ைிமவணி ஸங் கமம் இடத்திலும் மற் ற இடங் கைிலும் சுமங் கலிகளுக்கு தாம் பூலம்
பழம் புஷ்பம் ைவிக்ரக துண்டு. கண்ணாடி சீப் பு; மஞ் ெை் கபாடி; குங் குமம் ;
கண்ணாடி வரையல் ;; கண்ரம; மருதாணி பவுடை் தக்ஷிரண ககாடுக்க மவண்டும்
வீட்டிற் கு வந்து ஈை வஸ்த்ைம் தானம் கெய் ய மவண்டும் .
தீை்த்த சிைாத்தம் கெய் ய மவண்டும் . 17 பிண்டங் கை் பிண்ட தானம் ; தை்பணம் கெய் ய
மவண்டும் .சிைாத்தம் முடித்த பிற் கு மவணி மாதவை் மகாயில் கெல் ல மவண்டும் . தெ
தானம் கெய் ய மவண்டும் .
த்ைிமவணி கரையில் பூரஜ கெய் யும் மபாது அந் தந் த மதவிகளுக்கு இந் த
ப் ைாை்த்தரனகளும் கொல் லலாம் .
த்ைிமவணி ெங் கமத்தில் கங் ரகக்கு பூரஜ கெய் யும் மபாது இந் த ஸ்மலாகம்
கொல் லலாம் .
விஷ்ணு பாமதாத்பமவ மதவி மாதவ ப் ைிய மதவமத தை்ெமன மம பாபம் மம
தஹத்வக்நிைிமவந் தனம் . மலாக த்ைமயபி தீை்த்தாணி யானி ஸந் தி ெ மதவதாஹா.
தத் ஸ்வரூபா த்வமமதாஸி பாஹி ந ஹ பாப ஸங் கடாத்
கங் மக மதவி நமஸ்துப் யம் சிவசூடா விைாஜிமத ெைணத்ைாண ஸம் பன் மன த்ைாஹி
மாம் ெைணாகதம் .
யமுநாவிற் கு பூரஜ கெய் யும் மபாது இந் த ஸ்மலாகம் கொல் லலாம் .
இந் த்ை நீ மலாத்பலாகாமை பானுகன் மய யெஸ்வினி ஸை்வ மதவஸ்துமத மாதஹ
யமுமந த்வாம் நமாம் யஹம்
ஸை்வ தீை்த்த க்ருதாவாமஸ ஸை்வ காம வைப் ைமத ஸை்வ பாப க்ருதத்வம் மஸ நமஸ்மத
விஸ்வபூஜிமத.
ஸம் ஞ் ஞாகை்ப ஸமுத்பூமத ஸம் ஜ்மஞாொைண புண்யமத விஷ்ணு ப் ைியதமம மதவி
யமஜ் மயஷ்மட நமமா நமஹ.
ஸைஸ்வதி நதிக்கு பூரஜ கெய் யும் மபாது இரத கொல் லலாம் .
ப் ைஜாபதி முக்மகாத்பூமத ப் ைணதாை்தி ப் ைபஞ் சினி ப்ையாக மிலிமத மதவி ஸைஸ்வதி
நமமாஸ்துமத
பத்மைாக தலாபாமஸ பத்மகை்ப அருமணக்ஷமன பத்மமாலா வினிதாங் மக
பாபக்ந்ரய மத நமமாநமஹ
வீணாவாத ைஸாபிஞ் மஞ வீணயா ஸமலங் க்ருமத கீத வீணாைமவ மாதஹ
பாஹிமாம் ெைணாகதம் ;
த்ைீமவணியில் பூஜிக்கும் மபாது கொல் லக்கூடிய ஸ்மலாகம்
த்ைிவை்மண த்ைியம் பிமக மதவி த்ைிவித –அக- விநாசினி த்ைி மாை்மக த்ைிகுமண
த்ைாஹி த்ைிமவணி ெைணாகதம் ; ஸம் ொை அநல ெந் தை்பம் காம க்மைாதாதி
மவஷ்டிதம் பதிதம் த்வத் பாதாப் மஜ மாம் சீதைம் குரு மவணிமக
தீை்த்த ைாமஜ ப்ையாமக அஸ்மின் ப் ைத்யக்ஷவாஸி ஜகத் ஹிமத நானா ஜன் ம க்ருதா
ப் யாஸாத் பாதகாத் உத்தைஸ்வ மாம்
அைெ மைத்தின் மவை் அக்ஷயவடம் காணும் மபாது கொல் ல மவண்டிய ஸ்மலாகம்
ஜடமை அகிலமாதாய த்வயி ஸ்வபிதி மாதவஹ; க்ருத்வா முகாம் புமஜ பாகதை நமமா
அக்ஷயவமட நமஹ

த்வன் மீமல வஸமத ப்ருஹ்மா தவ மத்மய ஜநாை்தனஹ த்வதக்மை வஸமத சூலி
தாத்ருெம் த்வாம் நமாம் யஹம் .
கஸைவை்ணானி தலான் யஸ்ய ஸப் த பாதாலகா ஜடாஹா யாவன் மண்டல
விஸ்தாமைா வடைாஜாய மத நமஹ.
மவணி மாதவரை காணும் மபாது கொல் ல மவண்டிய ஸ்மலாகம் ;
நீ ல ஜிமூத ஸங் காெ பீத ககைமெய பூஷித ப்ையாக நிலய ஸ்வாமின் மவணி மாதவ
மத நமஹ
ெங் க ெக்ை கதா பத்ம விபூஷித ெதுை்புஜ ெதுை்வை்க பலாதாை மவணி மாதவ மத
நமஹ; த்வத் பாத ப் ைணதம் மாம் த்வம் கமல ஸ்ரீ முகா த்ருொ உத்தைஸ்வ
மமஹாதாை மவணீமாதவ மத நமஹ.
ெனகாதி முனிவருக்கு ஆதிமெஷன் உரைத்த த்ைிமவணி மதவி ஸ்மதாத்ைம் வ் யாஸை்
அருைிெ்கெய் தது.
உடல் இந்திைியங் கை் . ப் ைாணன் மனது, புத்தி. சித்தம் அஹங் காைம் அஞ் ஞான
துகை் கை் மபான் ற அரனத்ரதயும் தனது ப் ைகாெத்தால் ப்ைகாசிக்க கெய் யம்
த்ைிமவணி மதவி எனக்கு ஸித்தி அைிப்பவைாக இருக்கட்டும் .
ஜாக்ைத் ஸ்வப்ணம் சுஷுப்தி ஆகிய மூன் று நிரலகைிலும் ப்ைகாசிக்க கெய் பவளும்
இவற் றின் விகாைங் கரை மாற் றுபவளும் விகாைங் கரை அகற் றுபவளுமாக
உபனிஷத்துகைால் மபாற் றப் படும் த்ைிமவணி மதவி எனக்கு ஸித்தி அைிக்கட்டும் .
ஸுஷுப் தி நிரலயில் அறிவு அழியும் மபாதும் இந்திைியங் கைின் ஆளும் ெக்தி
குரறயும் மபாதும் கூட என் ரன நடமாட ரவக்கும் த்ைிமவணி மதவி எனக்கு ஸித்தி
அைிப்பவைாக இருக்கட்டும்
அரனத்து உலக விஷயங் கைிலும் தினம் கட்டுண்டு கிடக்கும் எம் மமாடு தாமம
வந் து கலந் து அபைிமிதமான ப் ைியம் கெலுத்தி ஆதைிக்கும் ஸாக்ஷாத் திைிமவணி
மதவி எனக்கு ஸித்தி அைிப்பவைாக இருக்கட்டும் .
மரறகபாருைான விஞ் ஞானம் பைந் த ப் ைபஞ் ெத்தின் பலவிதமான மவறுபாடுகரை
ப் ைகாெபடுத்தி ஞானமைிக்கும் த்ைிமவணி மதவி எனக்கு ஸித்தி அைிக்கட்டும் .
ஆைம் பத்தில் ப்ருஹ்மாரவயும் மத்தியில் விஷ்ணுரவயும் இறுதியில் சிவரனயும்
ப் ைகாெபடுத்தி காட்டும் திைிமவணி மதவி எனக்கு ஸித்தி அைிக்கட்டும் ..
அகாை வடிவில் ப்ருஹ்மா விசுமவமதவ ஸ்வரூபி; மகாை வடிவில் அக்னி
ஸ்வரூபி;என் று மதஜஸ் ஸூத்ைம் கொல் வரத உணை்த்தும் த்ைிமவணி மதவி எனக்கு
ஸித்தி அைிக்கட்டும் ;
சிவகபருமானின் மதகத்திலிருந்து மவறுபடாதவளும் முக்தி மதவி ஸ்வரூபியும்
அஞ் ஞானிகளுக்கு சூன் ய மானவளும் ஓங் காை லக்ஷ்மியுமான திைிமவணீ மதவி
எனக்கு ஸித்தி அைிக்கட்டும்
இந் த துதிரய தினமும் காரல, மதியம் மாரல கொல் பவை்களுக்கு திைிமவணிமதவி
பிைென் னமாகி அருை் புைிவாை் என் பதில் ெந் மதகம் இல் ரல;
மந் திை ஸாைமான இந்த ஸ்மதாத்ைம் வ் யாஸ பகவான் கெய் தது. இரத ஜபிப் பதால்
திைிமவணி மதவி நம் மமாடு எப் மபாதும் இருந் து காபாற் றுவாை் .
சிவ மடம் தாைா கஞ் ெ் அலஹாபாத் ( 0532 ) 2500799.
இனி காசியில் கெய் ய மவண்டுபவற் ரற பாை்ப்மபாம் ..
காசி யாத்ைா விவைம் -7.
மஹா ஸங் கல் பம் மெது ப்ையாரக-காசி-கயா
தை்ரபகரை கீமழ மபாட்டுக்ககாை் ளும் மபாது தை்மபஷ் வாஸ்ஸீனஹ என் று
கொல் லவும் . ரக அலம் பவும் . ரகயில் தை்ரபகரை பவித்ைத்துடன் இடுக்கி
ககாை் ளும் மபாது தை்பாந் தாைமானஹ என் று கொல் லவும் .

சுக்லாம் பைதைம் விஷ்ணும் ெசி வை்ணம் ெதுை்புஜம் ப்ைஸன் ன வதனம் த்யாமயத்
ஸை்வ விக்மனாப ொந்தமய. கநற் றியில் குட்டிக் ககாை் ைவும்
ப் ைாணாயாமம் ஓம் பூஹு; ஒம் புவஹ, ஓகும் ஸுவஹ; ஓம் மஹஹ; ஓஞ் ெனஹ;
ஓந் தபஹ; ஓகும் ஸத்யம் ஓம் தத்ஸவிதுை்வமைண்யம் பை்மகா மதவஸ்ய தீ மஹி
திமயாமயானஹ ப் ைமொதயாத்.
ெங் கல் பம் :--வலது கதாரடயில் இடது உை் ைங் ரக மமல் வலது உை் ைங் ரக
ரவத்துக்ககாண்டு கொல் லவும்
மமமாபாத்த ஸமஸ்த துைிதய க்ஷயத்வாைா ஸ்ரீ பைமமஸ்வை ப் ைத
ீ ய
் ை்த்தம் தமதவ
லக்னம் ஸுதினம் தமதவ; தாைா பலம் ெந்திை பலம் தமதவ வித்யா பலம் ரதவ பலம்
தமதவ லக்ஷ்மீபமத: அங் கிைியுகம் ஸ்மைாமி.
அபவித்ை பவித்மைாவா ஸை்வா வஸ்தாம் கமதாபிவா யஸ்மமைத் புண்டைீகாக்ஷம் ஸ
பாஹ்யா அப் யந் த்ை ஸுசிஹி மாநஸம் வாசிகம் பாபம் கை்மணா ஸமுபாை்ஜிதம் ஸ்ரீ
ைாம ஸ்மைமண ரநவ வ் யமபாஹதி ந ஸம் ெயஹ
ஸ்ரீ ைாம ைாம ைாம திதிை் விஷ்ணுஹு ததா வாைஹ நக்ஷத்ைம் விஷ்ணுமைவெ
மயாகஸ்ெ கைணம் ரெவ ஸை்வம் விஷ்ணு மயம் ஜகத் ஸ்ரீ மகாவிந் த மகாவிந் த
மகாவிந் த
அத்யஸ்ரீ பகவதஹ ஆதி விஷ்மணாமஹா ஆதி நாைாயணஸ்ய அசிந் த்யயா
அபைிமிதயா ெக்தியா ப் ைியமானஸ்ய மஹா ஜகலைகஸ்ய மத்மய பைிப்ைம
மாநானாம் அமநக மகாடி ப் ைஹ்மாண்டானாம் ஏகதமம அவ் யக்த
மஹத் அஹங் காை ப்ருத்வீ அப்பு, மதமஜா வாயு ஆகாொத்ரயஹி ஆவைரணஹி
ஆவ் ருமத அஸ்மின் மஹதி ப் ைஹ்மாண்ட கைண்ட மண்டமல ஆதாைெக்திஹி ஆதி
கூை்ம அநந் தாதி அஷ்டதிக்-கமஜாபைி ப் ைதிஷ்டிதஸ்ய
உபைிதமல ஸத்யாதி மலாகஷட்கஸ்ய அமதாபாமக மஹாநாைாய மான பணிைாஜ
மெஷஸ்ய ஸஹஸ்ை பணாமணி மண்டல மண்டிமத மலாகா மலாகா ெமலந
பைிவ் ருமத திக்தந் தி சுண்டா தண்ட உத்தம் பிமத
லவண- இக்ஷூ –ஸுைா -ஸை்பி –ததி –துக்த சுத்மதாதக அை்ணரவஹி பைிவ் ருமத
ஜம் பூ –ப் லக்ஷ- ொல் மலி- குெ -க்ைைஞ் ெ –ொக- புஷ்கைாக்ய ஸப் த த்வீப விைாஜிமத
இந் த்ை –த்வீப- கமெரு –தாம் ப் ை —கபஸ்தி -நாக-கஸைம் ய- கந் தை்வ
ொைண-பாைதாதி நவகண்டாத்மிமக மஹாமமரு –கிைி-கை்ணிமகா மபத-ஸமைாரு
ஹாயமான-பஞ் ொஸத் மகாடி மயாஜன விஸ்தீைண பூ மண்டமல ஸுமமரு நிஷத –
மஹமகூட –ஹிமாெல -மால் யவத்பாைியாத்ைக –கந் தமாதன -ரகலாெ- விந் தய
் ாெலாதி மஹாரெல அதிஷ்டிமத
லவண ஸமுத்ை முத்ைிமத –பாைத கிம் புருஷ ஹைி இலாவ் ருத –ைம் யக ஹிைண்மயகுரு-பத்ைாஸ்வ –மகது மாலாக்ய- நவவை்ஷ- உபமஷாபிமத
ஜம் பூ த்வீமப பாைத வருமஷ பைதஹ் கண்மட ப் ைஜாபதி மக்ஷத்மை தண்டகாைண்ய ெம் பகாைண்ய- விந் தய
் ாைண்ய வீக்ஷாைண்ய-மவதாைண்யாதி- அமநக புண்ய
அைண்யானாம் -மத்ய ப் ைமதமெ
கை்மபூகமை ைாமமஸது-மகதைமயாை் மத்ய ப் ைமதமெ பாகீைதி -ககைதமீ- யமுனா நை்மதா -துங் கபத்ைா- த்ைீமவணி- அகஹாைினீ காமவைி- க்ருஷ்ண மவண்யாதி அமநக
புண்ய நதி விைாஜிமத
இந் த்ைப் ைஸ்த-யமப் ைஸ்த- அவந்திகாபுைி ஹஸ்திநாபுைி- அமயாத்யாபுைி-மதுைாபுைிமாயாபுைி -காசிபுைி- காஞ் சீபுைி- த்வாைகாதி அமநக புண்ய புைி விைாஜிமத மமமைா:
தக்ஷிமண பாை்ஸ்மவ ஸ்வாம் ய வந் தி-குருமக்ஷத்ைாதி ஸம பூமத்ய-மைகாயாஹாதக்ஷிண திக் பாமக
இந் த இடத்தில் அந் தந் த மக்ஷத்ைத்திற் கு ஏற் ப பதங் கரை மெை்த்து ககாை் ைவும் .

ைாமமெ்வைம் மெது. ப் ையாரக-காசி-கயா எங் கு கொல் கிமறாமமா அந் தந் த ஊை்
பதங் கரை மெை்த்து படிக்கவும் .
ைாமமஸ்வைம் ஸங் கல் பம் _:-- உபய ஸாகை மத்மய-கந் த மாதன பை்வமத-பாஸ்கை
மக்ஷத்மை- மமஹாததி தீமை-ஸ்ரீ ைாமமஸ்வை மக்ஷத்மை-ஸ்ரீ மஸது
மாதவ ஸ்வாமி ஸன் னிகதை; ஸ்ரீ காசி விஸ்மவஸ்வை ஸ்வாமி ஸன் னிகதை;
ஸ்ரீ கால ரபைவ ஸ்வாமி ஸன் னிகதை; ஸ்ரீ ஸீதா லக்ஷ்மன-பைதஹ்-ெத்ருகுனஹனுமத்- ஸமமத ஸ்ரீ ைாமெந் திை ஸ்வாமி ஸன் னிகதை; ஸ்ரீ பை்வத வை்தனீ ஸமமத ஸ்ரீ
ைாமநாத ஸ்வாமி ஸன் னிகதை; கை்ப; பதன; சிசு
பதன-ப் மைத ரபொெ பாதாதி ஸமஸ்த பாதா நிவ் ருத்யை்த்தம் - வாைாணஸி யாத்ைா
ஸம் பூை்ண காமல அக்னிதீை்த்த –அந் தை்கத ஸமஸ்த ெதுை்விம் ெதி தீை்த மஹா
ப் ைாயஸ்சித்த ஸ்நானம் அஹம் கைிஷ்மய.
மஸது ெங் கல் பம் :-- உபய ஸாகை மத்மய-கந்த மாதன பை்வமத-பாஸ்கை மக்ஷத்மைைத்னாகை-மமஹாததி ெங் கமம தநுஷ்மகாட்யாம் --ஸ்ரீ மஸது
மாதவ ஸ்வாமி ஸன் னிகதை; ஸ்ரீ காசி விஸ்மவஸ்வை ஸ்வாமி ஸன் னிகதை;
ஸ்ரீ கால ரபைவ ஸ்வாமி ஸன் னிகதை; ஸ்ரீ ஸீதா லக்ஷ்மண-பைதஹ்-ெத்ருகுனஹனுமத்- ஸமமத ஸ்ரீ ைாமெந் திை ஸ்வாமி ஸன் னிகதை; ஸ்ரீ பை்வத வை்தனீ ஸமமத ஸ்ரீ
ைாமநாத ஸ்வாமி ஸன் னிகதை த்ைீமவணி ஸங் கம
மக்ஷத்மை யாத்ைா ப் ைாைம் ப காமல மஸது ஸ்நானம் அஹம் கைிஷ்மய.
ப் ையாரக ஸங் கல் பம் :விந் த்யஸ்ய உத்தமை ஆை்யாவை்த அந் தை்கத ப் ைஹ்மா வை்ரதக மதமெ-விஷ்ணு ப் ைஜாபதி- மக்ஷத்மை- ஷட்கூல மத்மய- அந்தை்மவத்யாம் பாகிைத்யாஹா- பஸ்சிமம
தீமை காைிந் த்யாஹா உத்தமை தீமை வடஸ்ய பூை்வ திக் பாமக விக்ைம ெமக
கபைத்தாவதாமை பாை்ஹஸ்பத்யமாமநன---ஸம் வத்ஸ்மை---வாைாணசி ெங் கல் பம் :விந் த்யஸ்ய உத்தமை ஆை்யாவை்ரதக மதமெ அவிமுக்த வாைாணசி மக்ஷத்மை- அஸிவருணமயாை் மத்மய-ஆனந் த வமன- மஹா ஸ்மொமன—ககைைீமுமகத்ைிகண்டக விைாஜிமத விக்ைம ெமக-கபைத்தா வதாமை உத்தை வாஹிண்யாஹா
பாகீைத்யாஹா பஸ்சிமம தீமை பாை்ஹஸ்பத்ய மாமனந---------ஸம் வத்மை-------கயா ஸங் கல் பம் :---விந் த்யஸ்ய உத்தமை-= ஆை்யா வை்த்த –அந் தை்கத -மகத மதமெ கயா கதாதை
மக்ஷத்மை- ெம் பகாைண்மய—மகாலாஹல பை்வமத—மதுவமந----பாை்ஹஸ்பத்ய
மாமநன-----ஸம் வத்ஸமை---பிறகு
ஸகல -ஜகத்-ஸ்ைஷ்டு:-பைாை்தத்ய -ஜீவிந: ப்ைாஹ்மன: ப் ைதமம பைாை்த்மத பஞ் ொெத்
அப் தாத்மிமக- அதீமத –த்விதீமய -பைாை்மத- பஞ் ொெத்- அப்தாகதை-ப் ைதமம வை்மஷப் ைதமம மாமெ- ப்ைதமம பமக்ஷப் ைதமம திவமஸ- அஹனி-த்விதீமய யாமம-த்ருதீமய முஹுை்த்மத- - ஸ்வாயம் புவஸ்வாமைாசிஷ- உத்தம-தாமஸ- ரைவத- ொக்ஷு ஷாக்மயஷு –ஷட்ஷு –மநுஷு –
அதீமதஷு -ஸப் தமம- ரவவஸ்வத
மந்வந் தமை- அஷ்டாவிம் ெதீ தமம- கலி யுமக-ப் ைதமம பாமத அஸ்மின் வை்த்தமாமன வ் யவஹாைிமக- ொலிவாஹன ெகாப்மத- ொந் த்ை- ஸாவன- கஸைைாதிமானப் ைமிமத- ப் ைபவாதீனாம் ெஷ்டியாஹா
ஸம் வத் ஸைாணாம் மத்மய ---------------நாம ஸம் வத்ஸமை----------------அயமண
-----------------மாமஸ-----------------பமக்ஷ--------------சுபதிகதை வாஸைஹ----------வாெை
யுக்தாயாம் ---------------------நக்ஷத்ை யுக்தாயாம் ----------------சுபமயாக சுப கைண ஏவங்

குண ஸகல விமெஷண- விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் -------------------சுப திகதை
----------------மகாத்மைாத்பவஸ்ய---------------நக்ஷத்மை--------------ைாகெை--ஜாதஸ்ய
----------------ெை்மண:------: ------நக்ஷத்மை-------------ைாகெை-ஜாதாயாஹா------------நாம் யாஹா- மம தை்மபத்ந்யாஹா மம குமாை குமாைிகானாம் ெ
ஜன் மாப் யாொத் ஜன் ம ப் ைப்ருதி ஏதத் க்ஷண பை்யந் தம் - பால் மய- வயஸி-ககைமாமை
கயைவமன வாை்தமக ெ ஜாக்ைத்- ஸ்வப் ன- சுஷுப் தி அவஸ்தாஸு காம க்மைாத
மலாப மமாஹ மத மாத்ெை்யாதிபிஹி
மமநா வ் யாபாரைஹி -சிைவண ஸ்பை்ென- தை்ென -ைஸந- க்ைாரனஹி; ஷ்மைாத்ை,
த்வக்; ெக்ஷுஹு ;ஜிஹ்வா; நாஸிகாக்ய- பஞ் ெ ஞாமனந்திைிய வ் யாபாரைஹி; வென;
ஆதான; விஹைண;
உத்ஸை்கா அனந் தரனஹி ;வாக் ,பாணி ;பாத -பாயு- உபஸ்தாக்ய; பஞ் ெ
கை்மமந்திைிய வ் யாபாரைஸ்ெ ஸம் பாவிதானாம் ; ப் ைஹ்மஹத்யா
ஸுைாபாந- ஸ்வை்ணஸ் மதய- குரு-தல் ப கமன –தத்ஸம் -ஸகாக்ய- பஞ் ெ மஹா
பாதகானாம் கை்ப ஹனன- மகாவத; சிவலிங் க ொலன; ஆதீனாம் அதிபாதகானாம் ;
குை்வதிமக்ஷப- மவதநிந் தா- நை அஷ்வ –ைஜத –பூமி -வஜ் ைமணி- ஸ்த்ைீ -மகா-ெதபலதாம் ை நிக்ஷ்மகப —ஹைணாதீனாம் -ஸமபாதகானாம்
மாத்ரு பித்ரு குரு த்யாக தடாக ஆைாம் விைய ஆத்மாை்த்த பாக க்ைியாைம் ப ஸதா
பைான் ன மபாஜன அஸெ்ொஸ்திை அப் யாஸ பவ் ருத்தி மெதனாதீனாம்
உபபாதகானாம்
கை அஷ்வ உஷட் ம் ருக இப அஜாவி மீந \ஸை்ப்ப மஹிஷ வதாதீனாம்
ஸங் கலீகைணாநாம்
க்ருமி கீட பக்ஷி ஜல ெை வத பல காஷ்ட குஸுமஸ் மதயாதீனாம் மலிநீ கைணாநாம்
நிந் தித தந ஆதாந குஸீத ஜீவன அஸத்ய பாஷணாதீநாம் அபாத்ைீ கைணாநாம்
மத்யாத்யநாக்மைய பதாை்த ஆக்ைாண ஜிஹ்மத் வாதீனாம் ஜாதிப் ைம் ெ கைாணாம்
நக்ந ஸ்நான ஜநக ஆொை்ய ஞ் னான வ் ருத்த பண்டிமதஷு ஏகவெநாந் த யுஷ்மெப் த
ப் ைமயாக அஸ்நாத மபாஜநாதீனாம் ப் ைகீை்ண கானாம்
ஏவம் நவானாம் நவ விதானாம் பஹூநாம் பஹு விதானாம் ஞானதஹ
அஞ் ஞானதஸ்ெ ைஹஸ்யதஹ ப் ைகாெதஸ்ெ ஸக்ருத் அஸக்ருத்வா
க்ருதானாம் ஸை்மவஷாம் பாபாநாம் ஸத்யஹ அபமநாத னாை்த்தம் –பாஸ்கை
மக்ஷத்மை----------அம் பிகா ஸமமத----------ஸ்வாமி ஸந்நிகதை ரதவ ப் ைாஹ்மண
ஸந்நிகதை அஸ்வத்த நாைாயண ஸ்வாமி ஸந்நிகதை
த்ைியஸ் த்ைிம் ெத் மகாடி மதவதா ஸந்நிகதை விக்மனொதி ஸமஸ்த ஹைிஹை
மதவதா ஸ்வாமி ஸந்நிகதை
மம ஸஹ குடும் பஸ்ய ஜன் ம நக்ஷத்ை ஜன் ம ைாசி வொத் நாம நக்ஷத்ை நாம ைாசி
வொத் ஜன் ம அனுஜன் ம த்ைிஜன் ம நக்ஷத்ை வொத் மஹாைா த்மைக்காண நவாம் ெ
த்வாதொம் ெ த்ைிம் ொம் ெ ஷஷ்டியம் ெ பாவாம் ஸ
அஷ்டக –வை்க ெக்ை வொத் ஸாங் காதிக ஸாமுதாயிக க்ைஹ உபகிைஹ பாவக்ைஹ
அைிஷ்ட க்ைஹ மாைக க்ைஹ க்ரூை க்ைஹ க்ஷாந் தி க்ைஹ க்ஷணிக க்ைஹ ஸம் மயாக
வீக்ஷண அை்த பாத த்ருஷ்டி லத்தா வத
ரவநாசிக ஷட்வை்கஜ ரூபஜ மதவஜ பாவஜ வொத் த்யூந ைிப் பாைிஷ்ட அஷ்டம மாைக
நீ ெ ஸ்தான ஸ்திதானாம் மாந் தி தூமமகத்வாதி உபக்ைஹ ஸஹிதானாம்
ஆதீத்யாதீனாம் நவானாம் க்ைஹானாம்
மத்மய மய மய துஸ்தாந ஆதிபத்ய துஷ்ட க்ைஹ மயாகாதி ப் ையுக்த துஷ்டா:

மய ெ நிஸை்கதஹ பாபா: மதஷாம் ஆநுகூல் ய ஸித்யை்த்தம் ெைீை வாக் குடும் ப ஸுக
புத்தி காம ஆயுஹு பாக்ய தை்ம கை்ம ஆயாதி சுபஸ்தான ஸ்திதானாம் நிஸை்கதஹ
சுப ைாஜ மயாகாதி பலப் ைதானாம் சுபானாம்
க்ைஹானாம் அத்யந்த அதிெயித சுப பல ப்ைதாத்ருத்வ ஸித்யை்த்தம் ப் ைாைப் த கை்ம
வொத் அவெ்ய ஆநுபாவ் யதயா ப் ைாப் தாநாம் பைக்ருத க்ைியமான கைிஷ்யமான
ஸகல மந்திை தந்திை யந்திை விஷ சூை்ண ஆபிொை
க்ருத்யா அஞ் ஞானாதி ப் மைைித ஆத்யாத்மிக ஆதிகபைதிக ஆதி ரதவிக ஆதை்கித
ஆபத்—ப் ைத வ் யாதீனாம் ஆத்மாத் மீய பீடா சிந் தன தை்ெநாதி ஜனித ஆதினாம்
நிவ் ருத்தி த்வாைா க்ஷிப் ை ஆமைாக்ய மந:ப் ைஸாத
குடும் ப வ் ருத்தி பைம ஸ்வாஸ்த்யாதி ஸித்யை்த்தம் ------ இன் னும் மெை்க்க
மவண்டியரத மெை்த்து ஸங் கல் பத்ரத நிரறவு கெய் து ககாை் ைவும் .
மக்ஷத்திை பிண்டம் ;--ைாமமஸ்வைம் ப் ையாரக காசி கயா இந் த நான் கு இடங் கைிலும்
பிண்ட தானம் பித்ருக்களுக்கு கெய் வதற் காக கெல் கிமறாம் . அங் கு அப் மபாது
மக்ஷத்ை பிண்டமும் நான் கு பிண்டங் கை்
ஐந் தாவது வைிரெயாக வருகிறது. அப் மபாது கூற மவண்டிய மந்திைங் கை் இரத
ெைியாக உெ்ெைித்து சிைத்ரதமயாடு கெய் ய மவண்டும் . முன் பாகமவ அை்த்தம்
கதைிந்து ககாை் ைவும் .
1. அஸ்மத் குமல ம் ருதா மய ெ கதிை் மயஷாம் ந வித்யமத
ஆவாஹ யிஷ்மய தான் ஸை்வான் இதம் அஸ்து திமலாதகம்
ஆ ப் ைஹ்மமணா மய பித்ரு வம் ெ ஜாதா மாதுஸ் ததா வம் ெபவா மதீயாஹா
வம் ெ த்வமய அஸ்மின் மம தாஸ பூதாஹா ப் ருத்யாஸ் தரதவ ஆஸ்ைித
மஸவகாஸ்ெ மித்ைாணி ஸக்ய பெவஸ்ெ வ் ருக்ஷாஹா ஸ்ப்ருஷ்டாஸ்ெ
த்ருஷ்டாஸ்ெ க்ருமதாப காைாஹா ஜன் மாந்தமை மய மம ஸங் கதாஸ்ெ
மதப் யஹ ஸ்வதா பிண்டம் அஹம் ததாமி.
2. பித்ரு வம் மெ ம் ருதா மய ெ மாத்ரு வம் மெ தரதவ ெ குருஸ்ெ சுை பந் தூனாம் மய
ொந் மய பாந் தவாஹா ம் ருதாஹா மய மம குமல
லுப் த பிண்டாஹா புத்ைதாை விவை்ஜி தாஹா க்ைியா மலாப –ஹதாஸ்ரெவ
ஜாத்யந் தாஹா பங் கவஸ் ததா
3. விரூபா ஆமகை்பாஸ்ெ ஞாதா அஞ் ஞாதாஹா குமல மம மதஷாம்
பிண்மடா மயா தத்தஹ அக்ஷய் யம் உபதிஷ்டந்து. அஸி பத்ைவமந மகாமை
கும் பீபாமக ெ கைைைமவ மதஷாம் உத்தை ணாை்தாய இதம் பிண்டம் ததாம் யஹம் .
4 உத்ஸன் ன குலமகாடீனாம் மயஷாம் தாதா குமல ந ஹி
தை்ம பிண்மடா மயா தத்தஹ அக்ஷய் யம் உபதிஷ்டந் து; அதீத குல மகாடீநாம்
ஸப் த த்வீப நிவாஸீனாம் ஆ ப் ருஹ்ம புவநாத் மலாகாத் இதம் அஸ்து
திமலாதகம் .
ஆ ப் ருஹ்ம ஸ்தம் ப பை்யந் தம் யத்கிஞ் சித் ஸ ெைாெைம் மயா தத்மதன
மதாமயன த்ருப் தி மமவா அபி கெ்ெது; மய மகெ ப் மைத ரூமபண வை்தந் மத
பிதமைா மம மத ஸை்மவ த்ருப் தி மாயாந்து குெ ப்ருஷ்ரடஹி திமலாதரகஹி
யாத்ைா தீபிகாவில் உை் ைது.
காசி யாத்திரை-8

அலஹாபாத்தில் கெய் ய மவண்டியரவ:-ஸ்நானம் கெய் து மடி வஸ்த்ைம் தைித்து
ெங் கல் பம் , கெய் ய வை மவண்டும் .
1. அனுக்ரஞ= பை்மிஷன் . ெங் கல் பம் .
2.விக்மனஸ்வை பூரஜ:-3. ப் ைாயஸ்சித்த ெங் கல் பம் , க்ைஹ ப் ைீதி; க்ருெ்ெைாெைணம் ;
மஹா ெங் கல் பம் .
4.மவணி தானம் ; 5. ைாமமஸ்வைத்தில் பூரஜ கெய் து எடுத்து வந் த மணரல
கரைத்தல் ; வபனம் : 6. த்ைிமவணி ெங் கம ஸ்நானம் . 7. ஹிைண்ய சிைாத்தம் .
8. பிண்ட ப் ைதானம் -மக்ஷத்ை பிண்டம் = (16.) தை்ப்பணம் ; ப் ருஹ்ம யஞ் யம் .
9. மவணி மாதவை் தைிெனம் ; 10. வட வ் ருக்ஷ தை்ெனம் ; 11.சுத்தமான கங் ரக நீ ை்
பிடித்து ரவத்துக்ககாை் ளுதல் ; 12. ைாம் காட் ஹனுமாை் தைிெனம் ;
13. காஞ் சி காம மகாடி மகாயில் தைிெனம் ; 14. தம் பதி பூரஜ.
கென் ரனயிலிருந்து கங் கா காமவைி எக்ஸ்ப் ைஸ் வாைத்திற் கு இரு முரற கெல் கிறது
அதில் முன் பதிவு முன் கூட்டிமய கெய் து ககாண்டு 36 மணி மநைம் ையிலில்
கென் றால் அலகாபாத் அரடயலாம் . வெதி உை் ைவை்கை் 2 டயை், 3 டயை் ஏ.சி
மகாெ்சில் கெல் லலாம் . ஆகாய விமானத்தில் கென் றால் 2 மணி மநைத்தில்
அலகாபாத் கெல் லலாம் .
பைிப் ைாஜமகாபனிஷத் :- யானி கானி ெ பாபானி ப்ருஹ்மஹத்யா ஸமானி ெ
மகொன் ஆஶ்ருத்ய திஷ்டந்தி தஸ்மாத் மகொன் வபாம் யஹம் . ப்ரும் ஹ ஹத்தி
முதலான பாபங் கை் முடியில் கென் று உரறந்து விடுகின் றன. எனமவ
ப் ைாயஸ்சித்தத்திற் காக மகெத்ரத கரைந்திடல் அவசியம் .( மன வருத்தம்
பாைாட்டாமல் ). த்ைிமவணி ெங் கம ஸ்நானம் கெய் வதற் கு முன் னால் , மவணி
தானத்திற் கு தயாைன பிறகு கை்த்தா முண்டனம் ( வபனம் ) கெய் து ககாை் ை
மவண்டும் . கனவனின் நல் வாழ் ரவ மவண்டி , பத்னியை் தரல முடிரய கவட்டி
த்ைிமவணிக்கு ஸமை்ப்பிப்பது மொபிதமான கெயலாகும் .இைண்டு அங் குலம் கவட்டி
மவணிக்கு தானம் கெய் வது மூலம் அரனத்து மன விருப் பங் களும்
நிரறவரடயும் .யுவதிகளும் மவணி தானம் கெய் ய மவண்டும் . இதனால் பணம் ,
வம் ெ வ் ருத்தி, ஆயுை் வ் ருத்தி, கஸைபாக்கியம் உண்டாகும் .
சுக்ல பக்ஷத்தில் ஒரு நல் ல திதியில் ஏற் புடுய நல் ல நக்ஷத்திைத்தில் கெய் வது
நல் லது. இதன் ப்ைகாைம் ப் ையாண மததிரய மதை்ந்கத டுக்கலாம் . த்ைிமவணி மதவி,
கணவை், ப் ைாஹ்மணை்கை் , சுமங் கலிகை் ஆகியவை்கரை வணங் கி ஆசி கபற
மவண்டும் .மடி உடுத்தி கிழக்கு அல் லது வடக்கு முகமாக ஆெனத்தில் அமை்ந்து
வாத்யாை் கொல் கின் றபடி ெங் கல் பம் கெய் து ககாை் ை மவண்டும் . திதி வாைம்
நக்ஷத்திைம் கொல் லி பிறந் தது முதல் இந்நாை் வரை அறிந் மதா அறியாமமலா கெய் த
பாவங் கரை பட்டியலிட்டு , அவற் ரற அழிக்க மவண்டி, தனது கஸைபாக்கியம் ,
கணவைின் ஆயுை் ஆமைாக்கிய அபிவ் ருத்தி புத்ை கபைத்ைாதிகைின் நல் வாழ் ரவயும்
மவன் டி, , தன் கணவை் மற் றும் மற் ற அந் தணை்கை் ஸம் மதத்துடன் , மவணி
மாதவைின் நல் லாசி மவண்டி, மவணி தானம் கெய் கிமறன் . இதுமவ மவணி தான
ஸங் கல் ப மந்திைத்தன் அை்த்தம் .
தரல முடி பிறிந்து விடாமல் முடிந்து ரவத்த வண்ணம் , , முகத்தில் மஞ் ெை்
பூசிக்ககாண்டு கணவைின் ரகரய பிடித்தபடி இருவரும் மெை்ந்து த்ைிமவணி
ஸங் கம ஸ்நானம் கெய் ய மவண்டும் . மரனவி கணவனுக்கு பாத பூரஜ கெய் ய
மவண்டும் . மவணி தானத்திற் கு மரனவி கணவனிடம் அனுமதி கபற மவண்டும் .
ஸுமங் கலிகளுக்கு ைவிக்ரக துண்டு, கஸைபாகிய த்ைவ் யங் கை் ககாடுக்க
மவண்டும் . 9 X 5 மவஷ்டி 5, மற் றும் வாத்யாருக்கு 2; 9 கஜம் புடரவ-1.
கஸைபாகிய ொமான் கெட்-2.; காலுக்கு கவை் ைி கமட்டி, திரு மாங் கல் யம் ,
தங் கத்தில் . தம் பதி பூரஜக்கு.
தெ தானம் := தங் கம் , கவை் ைி, பசு , பூமி , மவஷ்டி, உப்பு, எை் ளு; தான் யம் , கவல் லம் ,
கநய் ; முதலியன. இவற் றிை்க்கு கமாத்தமாக ரபொ வாக தானம் கெய் து விடலாம் .

அலகாபாத்திலிருந்து ையில் வெதி கயா கெல் ல உை் ைது. காசியிலிருந்து மிக
குரறவாக உை் ைது. ஆதலால் ஒமை நாைில் இரவ எல் லாவற் ரறயும்
முடித்துக்ககாண்டு ைிெை்வ் முன் கூட்டிமய கெய் து ரவத்திருக்க மவண்டும் . இைவு
கயா கென் று கயாவிலும் ஒமை நாைில் எல் லாம் முடித்துககாண்டு அன் று இைமவ
காசி வந்து விடலாம் .
கயாவில் :- 1. பல் குனி நதி தீை்த்த ஸ்னானம் ; மஹா ஸங் கல் பம் ; தண்ணிை்
இருக்காது. கொம் பில் தண்ணிை் ஊற் றிலிருந் து எடுத்து ப் மைாக்ஷித்து ககாை் ைலாம் .
2. பல் குனி நதி கரையில் ஹிைண்ய சிைாத்தம் ; மக்ஷத்ை பிண்டம் 17 எண்ணிக்ரக;
பசு மாட்டிற் கு இரத ககாடுக்க மவண்டும் . 3, தில தை்ப்பணம் ; 4. விஷ்ணு பாத
ஹிைண்ய சிைாத்தம் ; 5. 64 பிண்டம் -பிண்ட ப்ைதானம் ; 6. விஷ்ணு பாதத்தில் மக்ஷத்ை
பிண்ட தைிெனம் ; 7, மாத்ரு மஷாடசி; 8. அக்ஷய வடம் அன் ன சிைாத்தம் -மஹாமம் .
அல் லது ஹிைண்ய சிைாத்தம் ; 9. அக்ஷய வட பிண்ட ப்ைதானம் ; மக்ஷத்ை பிண்ட
தானம் ; 10. த்ருப் தி தக்ஷிரண; ஆொை்ய ெம் பாவரன; 11. காய் ,இரல, பழம் விடுதல் ;
12. மபாதி மை தை்ெனம் ; 9X5 மவஷ்டி--5 அல் லது 2; 5 கயா வாைிகை் ொப்பிட
மவண்டும் . தற் காலத்தில் கயா வாைிகை் குரறந்து விட்டாை்கை் . முன் னதாகமவ
கொல் லி ஏற் பாடு கெய் ய மவண்டும் .
அலகாபாத்திமலா அல் லது கயா விமலா அல் லது காசியிமலா புது பூணல் அணிய
மவண்டும் . வெதி உை் ைவை்கை் காசிக்கு கென் று அங் கிருந்து ஒரு நாை் அலகாபாத்
காைில் கென் று எல் லாவற் ரறயும் முடித்துக்ககாண்டு திரும் ப காைில் காசிக்கு வந் து
, திரும் ப கயாவிற் கு காைில் ஒரு நாை் கென் று இைமவ காைில் திரும் ப காசி வந் து
விடலாம் .
ஸ்வாமி நாத சாஸ்திைி; ( சிவகுமாை்) ; கக. வவங் கடைாமன் சாஸ்த்ைி; காசியில்
உள் ளாை். B-5/311 OUDGHARBI ( HANUMAN GHAT)
VARANASI- 221001; E MAIL :-rshiv kumar@rediffmail.com; www. Shrikashiyatra.com; phone
no; (0542)2276134; 2275173; 2276533; cell:- 91 93369 12058; 93353 33137; 94153 36064;
இவைிடம் எல் லா வெதியும் உை் ைது. இட வெதி, மபாஜன வெதி. மகாவில் தைிெனம் ;
காை் வெதி; ஹிைண்ய சிைாத்தம் , அலஹாபாத், கயா சிைாத்தமும் இவை்கமை
கபாருப் மபற் று கெய் து தருகிறாை்கை் . ஒரு மாதம் முன் கூட்டிமய இவை்கைிடம் எழுதி
கதைிந்து ககாை் ை மவன் டும் .
அடுத்து அைியூை் மஹாகதவ கண பாடிகள் - B-5/309 HNUMAN GHAT; VARANASI221001; (0542) 2277117; 2275800; MOBILE NOS; 87957 77888; 98949 61599; 96708 04000;
KASI SANKARA MUTT- MANAGER-CHANDRA SEKAR (0542) 9554 66613.; 9415 22872;
2276932; 2276915 ;
காசியில் :- 1. அனுக்ரஞ; விக்மனஸ்வை பூரஜ; 2. பூை்வாங் க ெங் கல் பம்
நவகிைஹ ப் ைீதி தானம் ; பூை்வாங் க தெ தானம் ; நாந் தி சிைாத்தம் ; ரவஷ்ணவ
சிைாத்தம் ; புண்யாஹ வெனம் ; மஹா ெங் கல் பம் ; ப் ைாயஸ்சித்த ெங் கல் பம் ; பல
தானம் ; மஹத் ஆசீை்வாதம் ; உத்தைாங் க பசு தானம் ;
ெக்ை தீை்த்த ஸ்நானம் ; மணி கை்ணிகா தீை்த்த ஸ்நானம் ; பாை்வண விதானமல் லது
ஹிைண்ய ரூப சிைாத்தம் ; ப் ைாஹ்மண மபாஜனம் ; அன் ன ரூப தீை்த்த சிைாத்தம் ;
பிண்ட தானம் ; மக்ஷத்ை பிண்ட தானம் ; தில தை்ப்பணம் ; ப் ருஹ்ம யக்யம் ;
1 அசி கட்டம் :- ஹைித்வாைில் கெய் த பலன் கிரடக்கும் .
2 தெ அஸ்வமமத கட்டம் :- ப் ருஹ்மா 10 அஸ்வமமத யாகம் இங் கு கெய் ததால் இந் த
கபயை்.
3 திைிமலாெனா கட்டம் , அல் லது வாைணா கட்டம் :-விஷ்ணு பாத உதக தீை்த்தம் .
4 பஞ் ெ கங் கா கட்டம் :-கங் ரக, யமுரன, ஸைஸ்வதி, கிைாணா, தூதப் பா என் ற
இரவ ஐந்தும் இங் கு ெங் கமம் . இங் கு பிந்து மாதவை் மகாயில் உை் ைது.

பிந் து மாதவை் அவசியம் தைிசிக்க மவண்டும் . 250 படி ஏறி பிந்து மாதவரை
பாை்க்கலாம் . அை்ெ்ெரன கெய் யலாம் .
5 மணிகை்ணிகா கட்டம் :- ெக்ை புஷ்கை தீை்த்தம் .சிறிது தூைத்தில் பக்கத்தில் ஒரு
குைம் உை் ைது. முதலில் அங் கு கென் று ஸ்நானம் கெய் துவிட்டு பிறகு மணி
கை்ணிகா கட்டத்திலும் ஸ்நானம் .
இந் த ஐந் து கட்டங் கைிலும் மக்ஷத்ை பிண்ட தானம் . ஒவ் கவான் றிலும் 17 பிண்டம் .
உதிைி அன் னம் ரநமவத்தியத்திற் கு. மரனவி உயிருடன் இல் லாதவை்கை் கென் றால்
மரனவிக்காக ஒன் று17+1=18 பிண்டம் .
மமாட்டாை் படகில் இந் த 5 கட்டங் களுக்கும் கெல் ல மவண்டும் . படகிற் குை் குமிட்டி
அடுப்பு, கைி இருக்கும் , அடுப் பு பற் ற ரவத்து கங் ரக தண்ணீை ் அைிசியில் ஊற் றி
ொதம் வடித்து 17 பிண்டம் பிடித்து ரவக்க மவண்டியது கை்த்தாவின் மரனவியின்
மவரல. கை்த்தா பிண்டம் ரவத்து முடிந் த பின் பாத்திைத்ரத அலம் பி ரவக்க
மவண்டும் . மறு கட்டம் படகு கெல் லு முன் மறுபடியும் அைிசிரய ொதம் வடித்து
பிண்டம் பிடித்து ரவக்க மவண்டும் . இம் மாதிைி 5 கட்டங் கைிலும் கெய் ய மவண்டும் .
மடிொை் புடரவ கட்டி ககாண்டு வை மவண்டும் . மமாட்டை் படகிற் கு.
இம் மாதிைி ஒரு படகில் ஒரு மநைத்தில் 5 குடும் பம் கென் று பிண்ட தானம் கெய் து
திரும் பி வைலாம் . படமகாட்டிக்கு பணம் இந் த ஐவரும் பகிை்ந்து ககாை் ைலாம் .
பிண்டத்ரத கங் ரகயில் கரைத்து விடலாம் . தை்ரபகரை கங் ரகயில் மபாட
மவண்டாம் .
தில தை்ப்பணம் . ப்ருஹ்ம யக்ஞ்யம் . கங் கா பூரஜ கெய் ய மவண்டும் .
கால ரபைவை் மகாயிலுக்கு ெதுை்தசி அன் று கெல் வது விமஷெம் .
ப் ருத்வீ லிங் க பூரஜ:- ஓம் ஹைாய நம: என் று கொல் லி மண் எடுத்து ஓம்
மமஹஸ்வைாய நம என் று கொல் லி நீ ை் ஊற் றி பிரெந் து லிங் கமும் பீடமும் கெய் க.
ஓம் சூல பாணமய நம: என் று கொல் லி ப் மைாக்ஷணம் கெய் க.ஓம் பசுபதமய என் று
கொல் லி பூரஜ கெய் க. ஓம் மஹாமதவாய நம: என் று கொல் லி தண்ணீைில் கரைத்து
விடவும் .
காசியிலும் தம் பதி பூரஜ கெய் ய மவண்டும் . 9 கஜம் புடரவ+ ைவிக்ரக-1.
கவை் ைி கமட்டி காலுக்கு-4; தங் க திருமாங் கல் யம் .-1. கஸைபாக்கிய திைவியங் கை் . =
கண்ணாடி, சீப்பு, மஞ் ெை் . குங் குமம் . கண்ணாடி வரையல் . கமகந்தி, கண் ரம; 9x5
மவஷ்டி-1. புஷ்பம் , பழம் . தாம் பூலம் .தக்ஷிரண. தற் காலத்தில் பண வெதி
இல் லாதவை்கை் ஜுகவல் லைி கரடயில் விற் கும் ஸ்வாமி படத்திற் கு ரவக்கும்
தங் கத்தில் கபாட்டு கிரடக்கிறது. இதில் ஒன் று ஆயிைம் ரூபாய் விரல ஆகிறது.
திருமாங் கல் யத்திற் கு பதில் இரத ககாடுக்கவும் .
மபாஜனம் கெய் யும் ஐவருக்கும் 9x5 மவஷ்டி-5. ஒரு நாை் பாை்வண விதிப்படி
மஹாமம் கெய் து சிைாத்தம் கெய் ய மவண்டும் . தினமும் மாரல மவரைகைில்
மகாயில் களுக்கு கென் று வழி பட மவண்டும் .
காசி விசுவ நாதை் மகாவிலில் பாதுகாப் பு ஏற் பாடுகை் மிக கடுரமயாக உை் ைது.
ரகயில் எதுவும் எடுத்து கெல் ல முடியாது. கபரு மரழ காலங் கைில் , கங் ரகயில்
கவை் ை கபருக்கு உை் ை நாட்கைில் படகுகை் ஓட்ட அைசு தரட விதிதுை் ைது.
யாத்திரை கெல் ல திட்ட முடுமவாை் ஞாபகம் ரவத்து ககாை் ைவும் .தீபாவைிக்கும்
சிவ ைாத்ைிக்கும் இரடபட்ட காலம் அதிகமான குைிை் காலம் . ஏப்ைல் , மம மாதம்
அதிக கவய் யல் மகாரட காலம் . மஹாைய பக்ஷ காலமும் கூட்டம் அதிகம் வரும் .
தீபாவைியும் , மகை ெங் கைாந்தியும் திரு விழா காலம் .
மாை்ெ், ஏப் ைல் , ஜூன் , ஜூரல, ஆகஸ்ட், மாதங் கைில் கென் று வைலாம் . மதவி
பாகவதம் மற் றும் வாயு புைாணம் புத்ைனின் கடரம பற் றி இவ் வாறு கூறுகிறது.
கபற் மறாை்கைின் ஜீவித காலத்தில் அவை்கை் கொற் கரை மீறாமலிருத்தல் , அவை்கை்
அமைை் ஆன பின் அவை்கைது திதியில் சிைாத்தம் கெய் து பித்ரு மபாஜனம்
கெய் வித்தல் , கயாவிற் கு கென் று பிண்ட தானம் கெய் தல் ஆகிய இம் மூன் றும் தான்

ஒரு புத்திைன் புத்திைனாக பிறந் ததின் பூைண பலரன அவனுக்கு ஸித்திக்க
ரவக்கும் . காசியில் சிறு ெந் துகை் அதிகம் . அதில் கெல் லும் மபாது தரட
விதிக்கபட்டிருந்தும் அவ் விடங் கைில் டூ வீலை் கைில் ெவாைி கெய் மவாை் அதிகம்
உை் ைது. கவனம் மதரவ. மிகுந் த ப்ையாரெ பட்டு காசிக்கு கென் று விட்டு அங் கு
உை் ை எல் லா நாட்கைிலும் கங் ரகயில் ெங் கல் ப ஸ்நானம் கெய் யாமல் இருக்க
மவண்டாம் .
காசிக்கு காரல 8 மணிக்கு கென் றரடந்தால் அந் த நாரை ஆலயங் கை் பாை்க்க
ரவத்து ககாை் ளுங் கை் . காசிக்கு மாரலயில் வந் தால் தொஸ்வ மமத கட்டத்தில் ,
மாரல சுமாை் 6-30 மணிக்கு ஆைம் பிக்கும் கங் கா ஆைத்திரய மபாய் பாருங் கை் .
அல் லது விசுவ நாதை் ஆலயத்தில் மாரல 7-30 மணிக்கு நடக்கும் ஸப் தைிஷி பூரஜ
தைிசிக்கலாம் .
காசியில் முதல் நாை் காரல தங் கியுை் ை இடத்தில் ஸ்நானம் கெய் து சுத்த வஸ்த்ைம்
தைித்து பிை் ரையாை் பூரஜ, கங் கா ஸ்நான ெங் கல் பம் , கிைஹ ப் ைதி
ீ ,
க்ருெ்ெைாெைனம் , ப் ைாயசித்த தானங் கை் , கெய் து கங் ரக ஸ்நானம் கெய் துவிட்டு
தீை்த்த சிைாத்தம் , மஹாமம் , ப் ைாஹ்மண மபாஜனத்துடன் கெய் யவும் . பின் னை்
பிண்ட ப் ைதானம் :-மக்ஷத்ை பிண்டத்துடன் 17 பிண்டங் கை் ரவத்து தை்பணம் கெய் ய
மவண்டும் .
பிண்டங் கரை கங் ரகயில் கரைக்கலாம் , அல் லது பசு மாட்டிற் கும் ககாடுக்கலாம் .
மாரலயில் மகாயில் தைிெனம் .
இைண்டாம் நாை் காரல ஐந்து கட்ட ஸ்நானம் , ஐந்து தீை்த்த ஸ்ைாத்தம் , பிண்ட
ப் ைதானம் , கங் கா பூரஜ. ஐந் து மணி மநைமாகும் . மாரலயில் மகாயில் , ஷாப்பிங் க்,
இத்யாதி.
மூன் றாவது நாை் தம் பதி பூரஜ; முடிந் தவுடன் ஐந்து ப் ைாஹ்மணை்கை் வைித்து
ஸமாைாதரன கெய் ய மவண்டும் .
பிற் பகல் மவரைகைில் விசுவனாதை், விொலாக்ஷி, அன் ன பூைனி, கால
ரபைவை்,டுண்டி கணபதி, ெங் கடமமாென ஆஞ் ெமனயை்,காசி மன் னை் அைண்மரன,
ொைனாத்,பிந்து மாதவை், தண்ட பானி,பனாைஸ் ஹிண்டு யூனிவை்சிடி, ககைடி மாதா
ஆலயம் , துை்கா மகாவில் , முதலியன பாை்க்க மவண்டும் . அஷ்டமி, ெதுை்தசி, ஞாயிறு,
கெவ் வாய் காலரபைவை் தைிெனம் நல் லது.
கால ரபைவை் ஆலயம் கெல் லும் மபாது அங் கு கறுப்பு கலை் ைரக்ஷ கயிறுகை் மதரவ
பட்ட எண்ணிக்ரக வாங் கி அவற் ரற பூஜாைியிடம் ககாடுத்து காலரபைவை்
காலடியில் ரவத்து புனித மாக்கி வாங் கி வை மவண்டும் .மயில் பீலி தண்டத்தால்
கால ரபைவை் ஸன் னதியில் ரபைவ தன் டரன அவசியம் கபற மவண்டும் .
விசுவ நாதை் ஆலயத்திற் கு அருகாரமயில் ஒரு ஆஞ் ெமனயை் ென் னதி. அதன்
பின் புறம் ஒரு ஆலமைம் உை் ைது. இதன் மவை் அலஹாபாத்தில் உை் ைது. இதன்
கிரைகை் கயாவில் உை் ைது. இது மத்திம பாகம் .ப் ைதக்ஷிணம் கெய் ய முடியாது.
பாை்க்கலாம் .
அலஹாபாத்தில் ஒரு நாை் , கயாவில் ஒரு நாை் , காசியில் மூன் று நாை் .முண்டம் ,
தண்டம் , பிண்டம் இம் மூன் று ஊை்கைில் இரவகரை முடித்து ககாண்டு கென்ரன
திரும் பலாம் .திரும் பி வருவதற் கும் கென்ரனயிமலமய ைிெை்மவஷன் டிக்கட் வாங் கி
ரவத்து ககாை் ளுங் கை் .
2018ம் வருடம் . அலாஹாபாத்தில் வாத்தியாை் தக்ஷிரண3000/ரூபாய் . கயாவிலும்
தக்ஷிரண 3000/ரூபாய் , காசியில் தக்ஷிரண 6000ரூபாய் ஆகிறது. பாக்மகஜ் என் று
கொல் லி 40,000 டு 50,000 ரூபாய் வாங் குகிறவை்களும் இருக்கிறாை்கை் . ஆகாைம் ,
தங் குமிட வாடரக, இது தவிை .மகாயில் களுக்கு கெல் ல மவன் உை் ைது. அதில்
அரழத்து மபாய் எல் லா இடங் கரையும் காண்பித்து , திரும் ப ககாண்டு வந்து
விடுவாை்கை் . இதற் கு பணம் கெல் லும் நீ ங் கை் எல் லாரும் பகிை்ந்து ககாடுக்கலாம் .

கால ரபைவை் ஆலயத்தில் ரபைவாஷ்டகமும்

ஸ்ரீ காலரபைவாஷ்டகம்
மதவைாஜமஸவ் யமானபாவனாம் க்ைிபங் கஜம்
வ் யாலயக்யஸுஉத்ைமின்துமஷகைம் க்ருபாகைம் .
நாைதாதிமயாகிவ் ருந்தவந்திதம் திகம் பைம்
காஷிகாபுைாதினாதகாலரபைவம் பமஜ ..
பானுமகாடிபாஸ்வைம் பவாப் திதாைகம் பைம்
நீ லகண்டமீப் ஸிதாை்ததாயகம் த்ைிமலாெனம் .
காலகாலமம் புஜாக்ஷமக்ஷஷுஉலமக்ஷைம்
காஷிகாபுைாதினாதகாலரபைவம் பமஜ ..
ஷூலடம் கபாஷதண்டபாணிமாதிகாைணம்
ஷ்யாமகாயமாதிமதவமக்ஷைம் நிைாமயம் .
பீமவிக்ைமம் ப் ைபும் விசித்ைதாண்டவப் ைியம்
காஷிகாபுைாதிநாதகாலரபைவம் பமஜ ..
புக்திமுக்திதாயகம் ப் ைஷஸ்தொருவிக்ைஹம்
பக்தவத்ஸலம் ஸ்திதம் ஸமஸ்தமலாகவிக்ைஹம் .
வினிக்வணன்மமனாக்யமஹம கிங் கிணீலஸத்கடிம்
காஷிகாபுைாதினாதகாலரபைவம் பமஜ ..
தை்மமஸதுபாலகம் த்வதை்மமாை்கனாஷனம்
கை்மபாஷமமாெகம் ஸுஷை்மதாயகம் விபும் .
ஸ்வை்ணவை்ணமஷஷ்ஹபாஷமஷாபிதாம் கமண்டலம்
காஷிகாபுைாதினாதகாலரபைவம் பமஜ ..
ைத்னபாதுகாப் ைபாபிைாமபாதயுக்மகம்
நித்யமத்விதியமிஷ்டரதவதம் நிைம் ஜனம் .
ம் ருத்யுதை்பனாஷனம் கைாலதம் ஷ்ட்ைமமாக்ஷணம்
காஷிகாபுைாதினாதகாலரபைவம் பமஜ ..
அட்டஹாஸபின்னபத்மஜாண்டமகாஷஸம் ததிம்
த்ருஷ்டிபாத்தனஷ்டபாபஜாலமுக்ைஷாஸனம் .
அஷ்டஸித்திதாயகம் கபாலமாலிகாதைம்
காஷிகாபுைாதினாதகாலரபைவம் பமஜ ..
பூதஸம் கனாயகம் விஷாலகீை்திதாயகம்
காஷிவாஸமலாகபுண்யபாபமஷாதகம் விபும் .
நீ திமாை்கமகாவிதம் புைாதனம் ஜகத்பதிம்
காஷிகாபுைாதினாதகாலரபைவம் பமஜ ..
பல ெ்ருதி ..
காலரபைவாஷ்டகம் படம் தி மய மமனாஹைம்
க்யானமுக்திஸாதனம் விசித்ைபுண்யவை்தனம் .
மஷாகமமாஹரதன்யமலாபமகாபதாபனாஷனம்
ப் ையான்தி காலரபைவாம் க்ைிஸன்னிதிம் நைா த்ருவம்
இதி ஸ்ரீமத் ெங் கைாொை்ய விைசிதம்
ஸ்ரீ காலரபைவாஷ்டகம் ெம் பூை்ணம்

அன் ன பூைணி மகாயிலில் அன் னபூை்ணாஷ்டகமும் ,
அன்னபூை்ணாஷ்டகம்
நித்யானந் தகைி வைாபயகைி கெௌந் தை்ய ைத்னாகைி
நிை்தூதாகில மகாைபாபநகைி ப்ைத்யக்ஷ மாமஹஸ்வைி
ப் ைாமலயாெ்ெலவம் ெபாவநகைி காஷீபுைாதீெ்வைி
பிக்ஷாந் மதஹி க்ருபாவலம் பநகைி மாதான் னபூை்மணஸ்வைி
நானாைத்ன விசித்திை பூஷணகைி கஹமாம் பைாடம் பைி
முக்தாஹாை விலம் பமான விலெத்வமக்ஷாஜா கும் பாந் தைி
காஷ்மீைாகருவாசிதாங் கருசிமை காசீபுைாதீெ்வைி
பிக்ஷாந் மதஹி க்ருபாவலம் பனகைி மாதான் னபூை்மணஸ்வைி
மயாகானந் தகைி ைிபுக்ஷயகைி தை்மமகநிஷ்டாகைி
ெந் த்ைாை்காநலபாெமானலஹைி த்ரைமலாக்யைக்ஷாகைி
ெை்ரவஸ்வை்யகைி தபஹ்பலஹைி காசீபுைாதீெ்வைி
பிக்ஷாந் மதஹி க்ருபாவலம் பநகைி மாதான் னபூை்மணஸ்வைி
ரகலாொெ்ெல கந் தைாலயகைி ககைைி உமா ெங் கைி
ககௌமாைி நிகமாை்த்த மகாெைகைி ஓங் காை பீஜாக்ஷைி
மமாக்ஷத்வாைகவாடபாடநகைி காசீபுைாதீெ்வைி
பிக்ஷாந் மதஹி க்ருபாவலம் பனகைி மாதான் னபூை்மணஸ்வைி
த்ருஷ்யாத்ருஷ்யவிபூதிவாஹநகைி பிைம் மாண்டபாண்மடாதைி
லீலாநாடகசூத்ைமகலநகைி விஞ் ஞானதீபாங் குைி
ஸ்ரீவிெ்மவெமனஹ் பிைொதநகைி காசீபுைாதீெ்வைி
பிக்ஷாந் மதஹி க்ருபாவலம் பநகைி மாதான் ன பூை்மணஸ்வைி
ஆதிக்ஷாந் தெமஸ்தவை்ணநகைி ெம் மபாஸ்த்ைிபாவாகைி
காஷ்மீைா த்ருபுமைெ்வைி த்ைினயநீ விஷ்மவெ்வைீ ெை்வைி
ஸ்வை்கத்வாைகவாடபாடநகைி காசீபுைாதீெ்வைி
பிக்ஷாந் மதஹி க்ருபாவலம் பநகைி மாதான் ன பூை்மணஸ்வைி
உை்வீெை்வஜமநெ்வைி ஜயகைி மாதா க்ருபாொகைி
மவணிநீ லெமானகுந்தலதைி நித்யான் னதாமநெ்வைி
ொக்ஷான் மமாக்ஷகைி ெதா சுபகைி காசீபுைாதீெ்வைி
பிக்ஷாந் மதஹி க்ருபாவலம் பநகைி மாதான் னபூை்மணஸ்வைி
மதவி ெை்வவிசித்ை ைத்னைசிதா தாக்ஷாயணீ சுந் தைி
வாமாெ்வாதுபமயாதைா ப் ைியகைி கெௌபாக்ய மாகஹெ்வைி
பக்தாபீஷ்டகைி ெதாசுபகைி காசீபுைாதீெ்வைி
பிக்ஷாந் மதஹி க்ருபாவலம் பநகைி மாதான் ன பூை்மணஸ்வைி
ெந் த்ைாை்காநலமகாடிமகாடிெத்ருஷி ெந் த்ைான் ஷுபிம் பாதைி
ெந் த்ைாை்காக்னிெமானகுண்டலதைி ெந் த்ைாை்கவை்மனஸ்வைி
மாலாபுஸ்தக பாஷொங் குெதைி காசீபுைாதீெ்வைி
பிக்ஷாந் மதஹி க்ருபாவலம் பநகைி மாதான் னபூை்மணஸ்வைி
க்ஷத்ைத்ைாணகைி மகாபயகைி மாதா க்ருபாொகைி
ெை்வானந் தகைி ெதா சிவகைி விெ்மவெ்வைி ஸ்ரீதைி
தக்ஷாக்ைந் தகைி நிைாமயகைி காசீபுைாதீெ்வைி
பிக்ஷாந் மதஹி க்ருபாவலம் பநகைி மாதான் னபூை்மணஸ்வைி
அன் னபூை்மண ெதாபூை்மண ெங் கைப் பிைாணவல் லமப
ஞானரவைாக்யசித்யை்த்தம் பிக்ஷாந் மதஹி ெ பாை்வதி
மாத ெ பாை்வதிமதவி பிதா மதமவா மமகஸ்வைஹ
பாந் தவா:ஷிவபக்தாஸ்ெ ெ்வமதமஷா புவனத்ையம்

விசுவ நாதை் ஆலயத்தில் விஸ்வநாதாஷ்டகம்
சிவாய நம: ||
விஸ்வநாதாஷ்டகம்
கங் காதைங் கைமணீயஜடாகலாபம் ககௌைீநிைந் தை விபூஷிதவாமபாகம் |
நாைாயணப் ைியமனங் கமதாபஹாைம் வாைாணஸீபுைபதிம் பஜ விஸ்வநாதம் ||௧||
வாொமமகாெைமமநககுணஸ்வரூபம் வாகீெவிஷ்ணு ஸுைமஸவிதபாதபீடம் |
வாமமந விக்ைஹவமைண கைத்ைவந் தம் வாைாணஸீபுைபதிம் பஜ விஸ்வநாதம் ||௨||
பூதாதிபம் புஜகபூஷணபூஷிதாங் கம் வ் யாக்ைாஜிநாம் பைதைம் ஜடிலம் த்ைிமநத்ைம் |
பாொங் குொபயவைப்ைதசூலபாணிம் வாைாணஸீபுைபதிம் பஜ விஸ்வநாதம் ||௩||
சீதாம் சுமொபித கிைீடவிைாஜமாநம் பாமலக்ஷணாநலவிமொஷிதபஞ் ெபாணம் |
நாகாதிபாைசித பாஸுைகை்ணபூைம் வாைாணஸீபுைபதிம் பஜ விஸ்வநாதம் ||௪||
பஞ் ொநநம் துைிதமத்தமதங் கஜாநாம் நாகாந் தகம் தநுஜபுங் கவபந்நகாநாம் |
தாவாநலம் மைணமொகஜைாடவீநாம் வாைாணஸீபுைபதிம் பஜ விஸ்வநாதம் ||௫||
மதமஜாமயம் ஸகுணநிை்குணமத்விதீயமானந் தகந் தமபைாஜிதமப் ைமமயம் |
நாகாத்மகம் ஸகலநிஷ்கலமாத்மரூபம் வாைாணஸீபுைபதிம் பஜ விஸ்வநாதம் ||௬||
ஆொம் விஹாய பைிஹ்ருத்ய பைஸ்ய நிந் தாம் பாமப மதிம் ெ ஸுநிவாை்ய மந:
ஸமாகதௌ|
ஆதாய ஹ்ருத்கமலமத்யகதம் பமைெம் வாைாணஸீபுைபதிம் பஜ விஸ்வநாதம் ||௭||
ைாகாதிமதாஷைஹிதம் ஸ்வஜநாநுைாகரவைாக்யொந்திநிலயம் கிைிஜாஸஹாயம் |
மாதுை்யரதை்யஸுபகம் கைைாபிைாமம் வாைாணஸீபுைபதிம் பஜ விஸ்வநாதம் ||௮||
வாைாணஸீபுைபமத: ஸ்தவநம் சிவஸ்ய வ் யாக்யாதமஷ்டகமிதம் படமத மனுஷ்ய: |
வித்யாம் ெ்ைியம் விபுலகஸௌக்யமனந் தகீை்திம் ஸம் ப் ைாப் ய மதஹவிலமய லபமத ெ
மமாக்ஷம் ||௯||
விெ்வநாதாஷ்டகமிதம் ய: பமடெ்சிவஸந்நிகதௌ |
சிவமலாகமவாப் மநாதி சிமவந ஸஹ மமாதமத ||௧0||
இதி ஸ்ரீவ் யாஸக்ருதம் விெ்வநாதாஷ்டகம் ஸம் பூை்ணம் ||
ஒரு முரறயாவது பாைாயணம் கெய் து மன நிரறவு கபறலாம் . ரகயில் இப் புத்தகம்
எடுத்து கெல் லுங் கை் .

தை்ம ஸாதனங் கை் :- காசி மஹாத்மியம் 136ம் பக்கம் :- ஸத்யத்ரத கரடபிடித்தல் ,
மடி ஆொைமாய் இருத்தல் ; அஹிம் ரெ; ொந்தம் ; வை் ைல் தன் ரம;கருரண,
அடக்கம் , கைவு எண்ணமின் ரம; புலனடக்கம் ஆகியரவ அறகநறி பற் றி ஒழுகும்
வழிகை் .
காசி யாத்திரை-9.
திரும் ப ைாமமஸ்வைம் கெல் ல டிக்கட் ைிெை்வ் கெய் து ககாை் ைவும் . இைவு
கென் ரனயில் கிைம் பினால் காரல ைாமமஸ்வைம் கென்று லாட்ஜில் ரூம்
மபாட்டுககாண்டு, மநமை ைாமனாத ஸ்வாமி மகாவிலுக்கு கெல் லலாம் . அங் கு எல் லா
கிணற் றிலும் குைிக்க 25 ரூபாய் ககாடுத்து டிக்கட் வாங் கி ககாண்டு, முதலில்
கடலில் குைித்து விட்டு எல் லா கிணற் றிலிருந்தும் குைித்துவிட்டு, ைாம நாத
ஸ்வாமிக்கு அபிமஷகம் கெய் ய டிக்கட் வாங் கி ககாண்டு அபிமஷகம் கெய் து விட்டு
வந் து விடலாம் . மகாவிலில் உங் கை் கங் கா தீை்த்தம் கன் ரடய் கனை் திருப்பி தை
மாட்டாை்கை் .
அன் று இைமவ கிைம் பி திரும் ப வந் து விடலாம் .
வாைாணாசியில் 5 கட்ட தீை்த்த சிைாத்த முடிவில் , தை்பணத்திற் கு பிறகு படகிமலமய
அல் லது கங் ரக கரையில் கங் கா பூரஜ கெய் ய படுகின் றது. தனது வீட்டிற் கு வந் த
பிறகு யாத்ைா பூை்த்தி ஸமாைாதரன கெய் யும் மபாது, பல கதய் வங் கை் , கங் கா
மதவிரயயும்
பூஜிக்க மவண்டும் .திைிமவணி ஸங் கமத்திலிருந்து வாங் கி வந் த சுத்த கங் கா ஜலம்
கொம் பு அரனத்ரதயும் ஸமாைாதரன பூரஜயில் ரவத்து , காசி கயிரும் ரவத்து
பூஜிக்க மவண்டும் . இதன் பிறகு கங் ரக கொம் புகரை எல் மலாருக்கும்
ககாடுக்கலாம் . கங் கா மதவி படம் இருந் தாலும் அரத ரவத்தும் பூஜிக்கலாம் .
காசியில் கெய் ய மவண்டிய கங் கா பூரஜ :ஆெமனம் ;, சுக்லாம் பைதைம் விஷ்ணும் ெசி வை்ணம் ெதுை்புஜம் , ப்ைஸன் ன வதனம்
த்யாமயத் ஸை்வ விக்ன உபொந் தமய.
ப் ைாணாயாமம் :ெங் கல் பம் :- மமமாபாத்த ஸமஸ்த துைித்ய க்ஷயத்வாைா ஸ்ரீ பைமமஸ்வை ப்ைத
ீ ்யை்த்தம்
, ருண த்ைய விமமாெனாை்த்தம் , கங் கா பாகிைதி ப் ைஸாத ஸித்தியை்த்தம் கங் கா
பூஜாம் அஹம் கைிஷ்மய.
கலெ பூரஜ:- ஆத்ம பூரஜ, பீடம் பூரஜ , கெய் து ப்ைாண ப் ைதிஷ்ரட கெய் யவும் .
கங் கா மதவி த்யானம் :-ெதுை்புஜாம் , த்ைி நயநாம் சுத்த ஸ்படிக ஸன் னிபாம் .
த்யாமயன் அஹம் , மகைாரூடாம் ஶுப் ை வஸ்த்ைாம் ஶுசிஸ்மிதாம் . அஸ்மின் கலமெ
அல் லது அஸ்யாம் ப் ைதிமாயாம் ஸ்ரீ கங் கா பாகிைதீம் த்யாயாமி.
விஷ்ணு பாதாப்ஜ ஸம் பூமத விஶ்வ நாத ஶிை: ஸ்திமத.. ஆவாஹயாமி கங் மக த்வாம்
பக்தாபீஷ்ட பலப் ைமத. ஸ்ரீ கங் கா பாகீைதீம் ஆவாஹயாமி.
முக்தா ைத்ன ஸுவை்ணாதி சுசிதம் . ஸுந்தைம் சுபம் .
ஸிம் ஹாஸனம் ப்ைதாஸ்யாமி க்ருஹாண மகைாஸமண. ஆஸனம் ெமை்ப்பயாமி.
ஸிந் தவ
் ாதி ஸைிதுத் பூதம் கந் த புஷ்ப ஸமன் விதம் , பாத்யம் ததாம் யஹம் மதவி
ப் ைஸீத பைமமஸ்வைி.--பாத்யம் ஸமை்ப்பயாமி.
ப் ருஹ்ம கமண்டலு ஸம் பூமத கங் மக த்ைிபத காமினி. க்ருஹாணாை்க்கியம்
ப் ைதாஸ்யாமி ஜஹ்னுகன் மய நமமாஸ்துமத.--அை்க்கியம் ஸமை்ப்பயாமி.
ஸ்வை்ண கலொநீ தம் நானா கந் த ஸுவாசிதம் . ஆெம் யதாம் மயா தத்தம் ,
க்ருஹாண அம் ருத வை்ஷிணி. ஆெமனீயம் ஸமை்ப்பயாமி..
பமயா ததி க்ருதம் , கக்ஷைத்ைம் ைம் பாபலம் ஸமன் விதம் . பஞ் ொமிருதம் இதம் மதவி
ஸ்வீக்ருஷ்வ மமஹஸ்வைி. பஞ் ொம் ருத ஸ்நானம் ஸமை்ப்பாயாமி.

நை்மதா, யமுனா, ஸிந் து மகாதாவைி. ஆஹ்ருரதை் ஜரல: ஸ்நாபயாமி ஶிமவ
பக்தய
் ா பாகீைதி நமமாஸ்துமத. ஸுத்மதாதக ஸ்நானம் ெமை்ப்பயாமி.
ரவடூை்ய பத்ம ைாகாதி சுசிதம் மமகலான் வ் ருதம் ஸுவை்ண ஸூத்ை ஸம் யுக்தம்
கக்ஷைமம் தாஸ்யாமி க்ருஹ்யதாம் . வஸ்த்ைம் ஸமை்ப்பயாமி.
மலயாெல ஸம் பூதம் கஸ்தூைி குங் குமான் விதம் கை்பூை மிஶ்ைிதம் கந் தம் க்ருஹாண
பைமமஸ்வைி. கந் தம் ஸமை்ப்பயாமி. ஹைித்ைா குங் குமம் ஸமை்ப்பயாமி.
அக்ஷதான் ஶாலி ெம் பூதான் ஹைித்ைா குங் குமான் விதான் பூஜாை்த்தம்
ஸங் க்ருஹாமணமான் அக்ஷய் ய பலதாயினி. அக்ஷதான் ஸமை்ப்பயாமி.
வஜ் ை ரவடூை்ய மாணிக்ய பத்மைாகாதி நிை்மிதம் . கங் கணம் கைமஶாபாை்த்தம்
காமிதாை்த்த பலப் ைமத. ஆபைணம் ஸமை்ப்பயாமி.
மகதகீ துைஸி பில் வ மல் லிகா கமலாதிபி: புந்நாரக: அை்ெ்ெயாமி த்வாம் க்ருஹாண
அமை வந் திமத. புஷ்ப மாலாம் ெமை்ப்பயாமி.
அங் க பூரஜ;_
பாப பை்வத நாசின் ரய நம: பாகதை பூஜயாமி; பக்த வத்ஸலாரய நம: குல் கபை
பூஜயாமி; ஜகத்தாத்ை ்ரய நம: ஜங் மக பூஜயாமி; ஜாஹ்ணவிரய நம: ஜாநுனி
பூஜயாமி; ரஶல ஸுதாரய நம: ஊரு பூஜயாமி; ஸமுத்ை காமின் ரய நம: கடீம்
பூஜயாமி; மகைாரூடாரய நம: குஹ்யம் பூஜயாமி; ஆநந் த வை்தின் ரய நம: ஜகனம்
பூஜயாமி;
கங் காரய நம: நாபீம் பூஜயாமி; ஜகத் குக்ஷ்ரய நம: உதைம் பூஜயாமி;
விஶால வக்ஷமஸ நம: வக்ஷஸ்தலம் பூஜயாமி; ஹ்லாதின் ரய நம: ஹ்ருதயம்
பூஜயாமி; ஸுஸ்தந்ரய நம: ஸ்த கனை பூஜயாமி.
தைங் கின் ரய நம: பாை்ஶ்கவை பூஜயாமி; உன் னத கண்ட்ரய நம: கண்டம்
பூஜயாமி; த்ரைமலாக்கிய ஸுந் தை்ரய நம: ஸ்கந் கதை பூஜயாமி;
அம் ருத கலெ ஹஸ்தாரய நம: ஹஸ்தான் பூஜயாமி; லீலா ஸுக தாைிண்ரய நம:
பாஹூன் பூஜயாமி; வித்யா ப் ைகாசின் ரய நம: முகம் பூஜயாமி. த்ரைமலாக்கிய
வாஸின் ரய நம: லலாடம் பூஜயாமி;
ஸு நாஸிகாரய நம: நாஸிகாம் பூஜயாமி; மகை குண்டல தாைிண்ரய நம:
ஶ்மைாத்மை பூஜயாமி; பிம் மபாஷ்டிரய நம: ஓஷ்கடை [பூஜயாமி; அனாத ைக்ஷிண்ரய
நம: அதைம் பூஜயாமி; ெஞ் ெல கத்ரய நம: ஜிஹ்வாம் பூஜயாமி. அைக நந் தாரய நம:
கண்டஸ்தலம் பூஜயாமி.
திலக தாைிண்ரய நம: பாலம் பூஜயாமி; ஜ் ஞான ரூபிண்ரய நம: சுபுகம் பூஜயாமி;
அம் ருத பிம் பாரய நம: அைகாந் பூஜயாமி; பீமஸ்த்ரய நம: ஶிை: பூஜயாமி;
பாகீைத்ரய நம: ஸை்வாண்யங் கானி பூஜயாமி.
கங் கா அஷ்மடாத்திை ெத நாமாவைி:த்யானம் :- ஸிதம கை நிஷண்ணாம் ஶுப் ைவை்ணாம் த்ைி மநத்ைாம் கை த்ருத
கலமஶாத்யத் மஸாத் பலாபீதி அபீஷ்டாம் விதி ஹைி ஹை ரூபாம் மஸந்து மகாடீை
ஜூடாம் கலிதஸித துகூலாம் ஜாஹ்ணவீம் த்வாம் நமாமி;
ஓம் கங் காரய நம: ஓம் விஷ்ணு பாதாப்ஜ ஸம் பூதாரய நம: ஓம் ஹை வல் லபாரய
நம: ஓம் ஹிமாெமலந்த்ை தனயாரய நம: ஓம் கிைி மண்டல காமிண்ரய நம: ஓம்
தாைகாைாதி ஜனன் ரய நம: ஓம் ஸாகைாத்மஜ தாைிகாரய நம: ஓம் ஸைஸ்வதி
ஸமாயுக்தாரய நம:
ஓம் ஸுமகாஷாரய நம: ஓம் ஸிந்து காமின் ரய நம: ஓம் பாகீைத்ரய நம: ஓம்
பாக்கிய வத்ரய நம: ஓம் பாகிைத ைத அனுகாரய நம: ஓம் த்ைிவிக்கிைம பத
உத்பூதாரய நம: ஓம் த்ைிமலாக பத காமின் ரய நம:
ஓம் க்ஷீை ஸுப் ைாரய நம: ஓம் பஹு க்ஷீைாரய நம: ஓம் வ் ருக்ஷ ஸமாகுலாரய நம:
ஓம் த்ைிமலாென ஜடா வாஸின் ரய நம: ஓம் ருண த்ைய விமமாசின் ரய நம: ஓம்

த்ைிபுைாைி ஶிைஶ் சூடாரய நம: ஓம் ஜாஹ்ணவ் ரய நம: ஓம் நத பீதி ஹ்ருமத நம: ஓம்
அவ் யயாரய நம:
ஓம் நயந ஆ நந் த தாயின் ரய நம: ஓம் நகபுத்ைிகாரய நம: ஓம் நிைஞ் ெனாரய நம:
ஓம் நித்ய ஸுத்தாரய நம: ஓம் நீ ைஜாதி பைிஷ்க்ருதாரய நம: ஓம் ஸாவித்ைிரய நம:
ஓம் ஸலில வாஸாரய நம: ஓம் ஸா காைாம் பு ஸமமதின் ரய நம: ஓம் ைம் யாரய நம:
ஓம் பிந்து ஸைமஸ நம: ஓம் அவ் யக்தாரய நம: ஓம் வ் ருந் தாைக ஸமாஶ்ைிதாரய நம:
ஓம் உமா ஸபத்ன்ரய நம: ஓம் ஸுப் ைாங் காரய நம: ஓம் ஸ்ரீ மத்ரய நம: ஓம்
தவைாபைாரய நம:
ஓம் அகண்ட லவண வாஸாரய நம: ஓம் கண்மடந்து க்ருத மஶகைாரய நம: ஓம்
அம் ருதாகாை ஸலிலாரய நம: ஓம் லீலாங் கித பை்வதாரய நம: ஓம் விைிஞ் சி கலஶா
வாஸாரய நம: ஓம் த்ைிமவண்ரய நம:
ஓம் த்ைிகுணாத்மிகாரய நம: ஓம் ஸங் கத அககலக ஶமன் ரய நம: ஓம் ஶங் க
துந்துபி நிஶ்வனாரய நம: ஓம் பீதி ஹை்த்மை நம: ஓம் பாக்கிய ஜநன் ரய நம: ஓம்
பின் ன ப் ைஹ்மாண்ட தை்பிண்ரய நம: ஓம் நந்தின் ரய நம: ஓம் ஶீ க்ை காரய நம:
ஓம் ஸித்தாரய நம:
ஓம் ஶைண்யாரய நம: ஓம் ஶஶி மஸகைாரய நம: ஓம் ஶாங் கை்ரய நம;
ஓம் ெபைீ பூை்ணாரய நம: ஓம் பை்கமை்க்னி க்ருதாலயாரய நம: ஓம் பவ ப் ைியாரய
நம: ஓம் ஸத்ய ஸந் த ப் ைியாரய நம: ஓம் ஹம் ஸ ஸ்வரூபிண்ரய நம: ஓம்
பகீைதாம் ருதாரய நம: ஓம் அனந் தாரய நம:
ஓம் ஶைஸ் ெந் திை நிபானனாரய நம: ஓம் ஓங் காை ரூபிண்ரய நம: ஓம் அதுலாரய
நம: ஓம் க்ைட
ீ ா கல் மலால காைிண்ரய நம:ஓம் ஸ்வை்க்க மஸாபாண ஸைண்ரய நம:
ஓம் ஸை்வ மதவ ஸ்வரூபிண்ரய நம: ஓம் அம் ப:ப்ைதாரய நம: ஓம் துக்க ஹந் த்ை ்ரய
நம: ஓம் ஶாந்தி ஸந் தான
காைிண்ரய நம: ஓம் தாைித்ைய
் ஹந் தை
் ்ரய நம: ஓம் ஶாந்தி ஸந்தான காைிண்ரய
நம: ஓம் தாைித்ைய
் ஹந் த்ை ்ரய நம: ஓம் ஶிவ தாரய நம: ஓம் ஸம் ஸாை விஷ
நாசின் ரய நம: ஓம் ப்ையாக நிலயாரய நம:
ஓம் ஸீதாரய நம: ஓம் தாபத்ைய விமமாசின் ரய நம: ஓம் ஶைணாகத தீனாை்தி
பைித்ைாணாரய நம: ஓம் ஸு முக்திதாரய நம: ஓம் ஸித்தி மயாக நிமஷவிதாரய
நம: ஓம் பாபஹந் த்ை ்ரய நம: ஓம் பாவ நாங் காரய நம: ஓம் பைப் ருஹ்ம
ஸ்வரூபிண்ரய நம: ஓம் பூை்ணாரய
நம: ஓம் புைாதனாரய நம: ஓம் புண்யாரய நம: ஓம் புண்ய தாரய நம: ஓம் புண்ய
வாஹிண்ரய நம: ஓம் புமலாம ொை்ஜிதாரய நம: ஓம் பூதாரய நம: ஓம் பூத
த்ைிபுவனாரய நம: ஓம் ஜயாரய நம:
ஓம் ஜங் கமாரய நம: ஓம் ஜங் கம ஆதாைாரய நம: ஓம் ஜல ரூபாரய நம: ஓம் ஜகத்
ஹிதாரய நம: ஓம் ஜஹ்நு புத்ை ்ரய நம: ஓம் ஜகன் மாத்மை நம: ஓம் ஜம் பூ த்வீப
விஹாைிண்ரய நம: ஓம் பவ பத்ந்ரய நம:
ஓம் பீஷ்ம மாத்மை நம: ஓம் ஸித்தாரய நம: ஓம் ைம் யரூப த்ருதாரய நம: ஓம் உமா
கைகமல ஸஞ் ொதாரய நம: ஓம் அஞ் ஜான திமிை பானமவ நம: நா நா வித பைிமை
பத்ை புஷ்பாணி ஸமை்ப்பயாமி.
தூபம் :- ெந் தன அகரு கஸ்தூைி க்ருத குக்லூ ஸம் யுதம் தொங் க த்ைவ் ய ஸம் யுக்தம்
தூமபாயம் ப் ைதிக்ருஹ்யதாம் . தூபம் ஆக்ைாபயாமி.
தீபம் :- ஸாஜ் யம் த்ைிவை்த்தி ஸம் யுக்தம் வஹ்னினா மயாஜிதம் மயா. க்ருஹான
மங் கைம் தீபம் த்ரைமலாக்கிய திமிைாபஹம் . தீபம் தை்ெயாமி.
ரநமவத்யம் :- ஶால் யன் னம் வ் யஞ் ெரனை்யுக்தம் ஸுபாபூப க்ருதான் விதம்
க்ஷீைான் னம் லட்டுமகாமபதம் புஜ் யதாம் அம் ருதாஶினி- ரநமவத்யம் ஸமை்ப்பயாமி.
தாம் பூலம் :- பூகிபல ஸமாயுக்தம் நாகவல் லிை் தரலை்யுதம் கற் பூை சூை்ண
ஸம் யுக்தம் தாம் பூலம் ப் ைதி க்ருஹ்யதாம் .தாம் பூலம் ஸமை்ப்பயாமி.

கற் பூைம் :- மதஜ: புஞ் ெஸ்வரூமப மத மதஜஸா பாஸிதம் ஜகத். நீ ைாஜயாமி கங் மக
த்வாம் பக்தாபீஷ்ட பலப் ைமத. கற் பூை நீ ைாஞ் ெனம் ஸந் தை்ஶயாமி.
கங் மக த்ைிபதமக திவ் மய ஜாஹ் நவி த்ைிதி வஸ்திமத. ப் ைதக்ஷிணம் கமைாமி த்வாம்
ப் ைணதா ககைக நாஶினி. ப் ைதக்ஷிண நமஸ்காைான் ஸமை்பயாமி.
ப் ைாமலயாெல ஸம் பூமத ப் ைாசீ நாப்தி ஸமாகமம. ப் ைாணீ நாம் பவமைாகக்னி பூஜாம்
ஸம் பூை்ணதாம் குரு. புத்ை கபைத்ை தன தான் ய பசு புண்ய பமலாதயம் மதஹி மம
மதவி பக்திம் மத த்வத் பாத கமமல ஸதா. ப் ைாை்த்தரன கெய் யவும் .
அை்க்கிய ப் ைதானம் :- ஸங் கல் பம் :- அத்ய பூை்மவாக்த---------ப் ைத
ீ ்யை்த்தம் , கங் கா
பாகீைதி பூஜாந் மத க்ஷீைாை்க்ய ப் ைதானம் கைிஷ்மய.
ப் ருஹ்ம கமண்டலு ஸம் பூமத கங் மக த்ைிபத காமினி த்ைிமலாக்ய வந் திமத மதவி
க்ருஹாணாை்க்கியம் நமமாஸ்துமத. கங் காரய நம: இதமை்க்கியம்
இதமை்க்கியம் இதமை்க்கியம் .
தப நஸ்ய ஸுமத மதவி யமஜ் மயஷ்மட யஶஸ்வினி ஶுத்தானாம் ஶுத்திமத மதவி
க்ருஹாணாை்க்கியம் நமமாஸ்துமத. யமு நாரய நம: இதமை்க்கியம் இதமை்க்கியம்
இதமை்க்கியம் .
விருஞ் சி தநமய மதவி ப் ைஹ்மைந் த்ை நிவாஸினி ஸைஸ்வதி ஜகன் மாத:
க்ருஹாணாை்க்கியம் நமமாஸ்துமத. ஸைஸ்வத்ரய இதமை்க்கியம் இதமை்க்கியம்
இதமை்க்கியம் .
கங் கா யமுரனமயாை் மத்மய யத்ை குப் த ஸைஸ்வதி த்ரைமலாக்கிய வந் திமத மதவி
த்ரைமவண்யாை்க்கியம் நமமாஸ்துமத. த்ைிமவண்ரய நம:
இதமை்க்கியம் இதமை்க்கியம் இதமை்க்கியம் .
ஏகாை்ணமவ மஹா கல் மப ஸுஷூப்தி மாதவ ப் ைமபா. பை்யங் க வட ைாஜ த்வம்
க்ருஹாணாை்க்கியம் நமமாஸ்துமத. வட ைாஜாரய நம: இதமை்க்கியம் இதமை்க்கியம்
இதமை்க்கியம் .
மவணி மாதவ ஸை்வக்ஞ்ய பக்மதப்ஸித பலப் ைமத. ஸபலாம் குரு மம யாத்ைாம்
மவணி மாதவ நமமாஸ்துமத. தீை்த்த ைாஜாய நம: இதமை்கியம் இதமை்க்கியம்
இதமை்க்கியம் .
த்ைிமவணீ த்ைியம் பிமக மதவி த்ைிவித அக வினாசினி த்ைிமாை்மக த்ைிகுமண த்ைாஹி
த்ைிமவணீ ெைணாகதம் .
இனி உங் கை் வீட்டில் கெய் ய மவண்டிய ெமாைாதரன:காசி யாத்திரை-10.
ைஹஸ்ய தத்துவம் :சிருஷ்டியில் பைமனிடமிருந்து ஆகாெம் , அதிலிருந்து வாயு, வாயுவிலிருந் து அக்னி,
அக்னியிலிருந்து ஜலம் , ஜலத்திலிருந்து பூமி என் ற முரறயில் உலகம் உண்டாகிறது.
மறுபடியும் உலகம் பைமனிடத்தில் லயிக்கும் மபாது பூமி ஜலத்திலும் , ஜலம்
அக்னியிலும் , அக்னி வாயுவிலும் , வாயு ஆகாெத்திலும் ஆகாெம் பைமனிடத்தில்
லயிக்கிறது. காசிரய தவிை மற் ற எல் லாம் அழிந்து விடும் .
காசியில் எல் லாம் லயமாவதால் காசிரய மஹா ஸ்மொனம் எங் கிமறாம் .
அலகாபாத்தில் = (ப்ையாரகயில் ) பூமியின் அம் ெமான மணரல ஜலத்தில் விடுவதன்
மூலம் நமக்கும் உலகத்திற் க்கும் லயமுண்டு. எல் மலாரும் மபாய் மெை்ந்து நாம
ரூபங் கரை இழக்கும் இடம் இது என் ற லய தத்துவமும் , ஜலமம முதலில்
பரடக்கப் பட்டது ஜலத்திலிருந்து பூமி என் ற சிருஷ்டி க்ைமத்தயும் , அனுெைித்து
ப் ையாரகயிலிருந்து கங் ரக ஜலம் எடுத்து வந் து ைாமனாதனுக்கு அபிமஷகம்
கெய் து நல் ல ஜன் மம் எடுக்கலாம் . மண்ணாலாகிய உன் னுடரல காசியில் விடு.

பைமனிடம் மெை்ந்து மறு பிறவியில் லாமல் இருப்பாய் என் பதயும்
உணை்த்துகிறது.ஹைியும் ஹைனும் ஒன் று என் பரதயும் காண்பிக்கிறது.
எந் த இடமாக இருந் தாலும் , ஸமுத்திைத்திற் கு முதலில் நமஸ்காைம் , கல் அல் லது
மணல் அல் லது வாரழபழம் மபாடுவது, ஸமுத்திைத்திற் கு அை்க்கியம் , ப் ைாை்த்தரன
கெய் து விட்டு ஸ்நானம் கெய் ய அனுமதி கபற மவண்டும் . (அனுக்ரஞ).
ஒவ் கவாரு ஸ்நானமும் ஒரு அப் த க்ருெ்ெை பலரன தருவதால் நமது எல் லா
பாவங் களும் நீ ங் க 36 ஸ்நானம் கெய் ய மவண்டும் . ஒரு நாரைக்கு 12 ஸ்நானம் வீதம்
மூன் று நாட்கை் ஆகும் . ஒவ் கவாரு ஸ்நானத்திற் கும் அங் கமாக ஸங் கல் பம் ,
ஸ்நானாங் க தை்ப்பணம் , , காய் ந் த மடி வஸ்த்ைம் அணிந்து கநற் றிக்கு இட்டு
ககாண்டு காயத்ைீ ஜபமும் கெய் ய மவண்டும் .ஸ்நானாங் க தை்ப்பணத்ரத தவிை
ஸுக்ைவ
ீ ன் , நைன்
ஸமந் தன் , ஸீதா, லக்ஷ்மணன் , ஸ்ரீ ைாமெந் திைன் முதலியவை்கரை த்யானம் கெய் து,
பிப்பலாதை் முதல் ஸீரத வரை எல் மலாருக்கும் 3 முரற தை்ப்பணம் கெய் ய
மவண்டும் . மகாடிக்கரையில் ஹிைண்ய சிைாத்தம் கெய் து, அைிசி, எை் ளு
இரவகைால் மக்ஷத்ை பிண்ட தானம் கெய் ய மவண்டும் . பிறகு ைாமமஸ்வைம் வந் து
மகாடி தீை்த்த ஸ்நானம் கெய் து
அந் த தீை்த்தத்ரத எடுத்து வந்து பூஜித்து ப் ைாஹ்மண ஸமாைாதரன கெய் து
வாத்தியாை் ஸம் பாரன கெய் து யாத்திரை பூை்த்தி கெய் ய மவண்டும் .
உடமன காசி யாத்திரை கெல் வதானால் தனுஷ்மகாடி மணலில் மஸது மாதவை்,
பிந் து மாதவை், மவணி மாதவை் என மூன் றாக பாவித்து பூரஜ கெய் து மவணி
மாதவைாக கருதி பூரஜ கெய் த மணரல எடுத்து ககாண்டு அலகாபாத் கெல் ல
மவண்டும் .
ஸமுத்திைத்தில் ஸ்நானம் கெய் யும் மபாது ஒன் று அல் லது ஏழு சிறிய கற் கை் அல் லது
மணரலயாவது எடுத்து பிப்பலாத ஸமுத்பன் மன க்ருத்மய மலாக பயங் கைி
ரஸகதம் மத ப் ைதாஸ்யாமி ஆஹாைாை்த்தம் ப் ைகல் பிதம் என் ற மந் திைத்ரத கூறி
ஸமுத்ை ஜலத்தில் மபாட மவண்டும் .தற் மபாது வாரழ பழம் வாங் கி மபாடுகிறாை்கை் .
ைாமை் ைாவணரன ககான் ற பிறகு பகவான் கடலில் கட்டிய பாலத்ரத தனுசின்
நுனியால் உரடத்த இடம் , ஆதலால் தனுஷ் மகாடி எனப் கபயை். இது மமஹா நதியும்
ைத்னாகைமும் மெருமிடம் .
அந் த காலத்தில் 64 தீை்த்தங் கை் இருந் தன. தற் மபாது அது மிகவும் குரறந்து விட்டது.
ைாமமஸ்வைம் , அலகாபாத், காசி, கயா கான் மடக்ட் விவைம் .
Kasi gaya contact details
09451372420. sons of late swamimalai visvanatha sastrikal V RAMASESHA SASTRIKAL ANSD
KRISHNA MURTHY GANAPADIKAL. B-5 /311 oudghabi (hanuman ghat) VARANASI
PIN:221001. phone( 0542 ) 22310133 ; 2310134; 2275173////cell; 93353 33137 and 94153 36064
irst you must go to RAMESWARAM and then to kasi and again to Rameswaram is the correct
proceedure for iyers. So I am also giving the sastrigal's name s in RAMESVARAM. S. RADHA
KRISHNA VADHYAR. Sri mathre graham. PHONE; (04573) 221943. cell; 9443508843;
9442461923; For boarding and lodging HOTEL TAMIL NADU IS THERE. KASI MUTT; LODGE
PHONE NO; (04573) 223130.
K.R. VENKATARAMA SASTRIGAL. (04573) 223636, 222068. cell; 94866 72258.
SHRI. SWAMINATHA SARMA rameswaram cell; 99433 08217. He is doing THILA HOMAM AT HIS
RESIDENCE FOR PITHRU SAPA/DOSHA NIVRUTHY.
In the ramanatha swamy temple daily early morning spatika linga sevai is there at 5 a. m. entry fee
rupees fifty only. Sankara mutt is having AC ROOM AND NON AC ROOM . and sri. sundar sastrigal
is there in sankara mutt. (sringeri sankara muut),. cell no; 09443321641 . சுந்தை ொஸ்திைிகளும்
தில மஹாமமும் , தீை்த்த சிைாத்தமும் கெய் து ரவக்கிறாை். தில மஹாமத்திற் கு 12000
ஆவை்த்தி மஹாமம் ; ஜபம் , ொப் பாடு உை் பட 25,000 /= ரூபாய் ; 6 மபை் தீை்த்த சிைாத்தம்

பாை்வண விதி படி. எட்டாயிைம் ரூபாய் . மிக சிறப் பாக கெய் து ரவக்கிறாை். 2014ம்
ஆண்டு இந் த ரூபாய் இருந்தது. ைாமமஸ்வைம் மகாவில் கிணறுகைில் ஸ் நானம்
கெய் ய இருபத்து ஐந்து ரூபாய் டிக்கட் வாங் கி எல் லா கிணறுகைிலும் குைிக்கலாம் .
ஐ நூறு ரூபாய் ககாடுத்தால் எல் லா கிண்றுகைிலும் அதிக தண்ணிைில்
குைிக்கலாம் .இதுவும் 2014 ஆண்டு இருந் த மைட்.
NAVA BHASHANAM DEVI PATTINAM. SRI. V. JAGANNATHA IYENGAR 1/58 PERUMAL KOIL
STREET NABASANAM PIN; 623514. PHONE: (04567) 264501.
THIRUPULLANI; TPR. SRI. LAKSHMANA SASTRI. (04567) 254261 for tila homam.
If the 5th and 10th house lords are ill placed and the running dasa is of the ill placed planets this
combines the pithru dosham. after tila homam here you have to do anna dhaanam in sholingur.
Swami malai V.RAMASESHA SASTRIGAL;V KRISHNAMOORTHY GANAPADIGAL. B-5
OUDGHARBI ( HANUMAN GHAT) VARANASI. 221001. PHONE NO; (0542) 2310133, 2310134,
2275173.
ARIYUR S. MAHADEVA GANAPADIGAL; B-5/309 HANUMAN GHAT; VARANASI PIN: 221001
PHONE (0542) 2277117; 2275800, 2276244. cell; 93369 11879; 99562 76851.
ARIYUR S. VISWANATHA GANAPADIGAL; B-5/286 AWADHGARBI, HANUMAN GHAT,
VARANASI 221001. PHONE; 2277719, MOBILE; 9451372420.
FOR IYERS; RIG/YAJUR/ SAMA VEDAMS. They can take you to allahabad and to gaya and in kasi
they can do all rituals.
Gaya : Karnatak Bhavan M.N Bacchu Acharya Ram Sagar, Nal Sadak Road, Near Panch Mahalla,
Gaya – 823 001 ph : 0631-2435432, 99318 40631, 99340 23514
2. Thambu Shastrigal (Iyengar) – 9956513388
sri kasi nattukottai nagara satram godovilia varanasi phone.no-0542 2451804. fax no. 05422452404. Back side of susil cinema theatre. Godovilia tanga stand. U.P.
Manager sankara mutt-No.B-4/7A hanuman ghat-varanasi-221001. O542-2277932.
Sri kanchi kamakoti sankar mandir. Ahalya bai vishnupada road; gaya -bihar.
Sri adhi sankara vimana mandap. Beni bundi road daragung allahabad 211006.
Room in varanasi-98681 36243 jaya sri-Ravindrapuri near shivala ghat.
நகைத்தாை் விடுதிகை் ;- வாைானாசி0542 2451804; 089534 79419;
:- அலஹாபாத் 0532 2591265;
கயா; 0631 222648 ைாமமஸ்வைம் - 04573 221157; 944224 85293.
அமயாத்தி:-05278 232703; நாசிக்:-0253 2620878.
Contact
S. Nandini
Shubha Phala Yathra Services,
B.4/7 Hanuman Ghat ,
Varanasi 221001 (UP) India
Phone No : 9962005936
email-id :nandushankar5@gmail.com
web: https://www.subhaphalayatra.com/
கவங் கட் ைாம ஐயை், 34 B , G2 ,கல் யாண வெந் தம் பிலாட்ஸ்; 2ஆவது கமயின் மைாடு
புருமஷாத்தமன் நகை் க்மைாம் மபட்ரட கென் ரன-600044.
R, jaya raman; B-4/20 poora Nand Mutt Hanuman ghat-varanasi-221001. U.P state. E mail-vaara
1289 @gmail.com
Rameswaram;_ contact 76391 08725.for arrange ments to sraththam and thila homam. Mr. Ravi.
94865 73075.

ைாமமஸ்வைத்திற் கு கென் ரனயிலிருந் து மாரல 5-50 மணிக்கு கிைம் பும்
ைாமமஸ்வைம் எக்ஸ்பிைஸ் 22661. காரல 4-30 மணிக்கு ைாமமஸ்வைம் கென் றரடயும் .
இதில் கென் றால் அன் று காரலமய அவெைபடாமல் அரமதியாக காை்யங் கை்
கெய் யலாம் .
தங் குமிடத்திமலமய ஸ்நானம் கெய் து சுத்த பாைம் பைிய உரட உடுத்தி பிறகு
ஸங் கல் ப ஸ்நானம் கெய் ய கெல் ல மவண்டும் .
ஸமஸ்த பாபங் களும் அகன் றால் சுத்தமான பைமனின் திருவடிரய நாம் அரடய
முடியும் .ஆதலால் பாபம் நீ க்கி புண்யம் மதட மஸது யாத்திரை கெய் வது பை மலாக
பலரன அைிக்கும் .தனுஷ் மகாடியில் மணல் எடுத்து மூன் றாக பிைித்து இைண்ரட
மஸது மாதவை் பிந்து மாதவை் என பூஜித்து அலகாபாத் கென்று அங் குை் ை மவணி
மாதவரை பூஜிக்கவும் , கங் கா ஸ்நானம் கெய் யவும் உத்தைவு கபற மவண்டும் .
மஸது மாதவை், பிந் து மாதவை் என எண்ணி பூஜித்த மணரல அங் மகமய விட்டு
விடவும் . மூன் றாவது பாகமான மவணி மாதவரை பூஜித்து இந் த மணரல
அலகாபாத் எடுத்து கெல் ல மவண்டும் . அலகாபாத்தில் இந் த மணரல மவணி
மாதவைாக இங் கும் பூஜித்து இந் த மணரல த்ைிமவணி ஸங் கமத்தில் மபாட
மவண்டும் .
மாதவன் = மா=லக்ஷ்மி; தவன் =புருஷன் ; மாதவன் எனில் லக்ஷ்மி புருஷன்
எனப் படும் .பன் னக ொயீயாக இருப் பது பாற் கடலில் . பாற் கடலில் உதித்த
லக்ஷ்மிரய மாை்பில் ரவத்திருக்கிறாை். ஆதலால் விஷ்ணுவிற் கு மூல ஸ்தானம்
கடல் . மூல ஸ்தானத்திலிருந்து பற் பல இடங் கைில் மூை்த்தியுடன் எழுந்து அருைி
யுை் ைாை்.
விஷ்ணு, ப் ையாரக, ைாமமஸ்வைம் காசி ஆகிய இடங் கைில் மஸது மாதவை், பிந் து
மாதவை், மவணி மாதவை் என் ற மூன் று இடங் கைிலும் பஸித்தமாக்
அமை்ந்திருக்கிறாை். மணல் ககட்டியாகி கல் வடிவமாகுவது இயை்க்ரக. மணரல
பிடித்து பகவானாக பாவித்து பூரஜ கெய் தவுடன் , பக்தனது பக்தியாலும் ,
மந் திைத்தாலும் , பூரஜயாலும் மணல் விரைவாக கல் ஆகும் .
இது ஸாலகிைாம வடிவமாகவும் , சிலா வடிவமாகவும் மாறும் . த்ைிமவணி பூரஜ
கெய் மவாை் மஸது மணலாக வந் த மவணி மாதவருக்கும் பூரஜ கெய் ததாகும் . இமத
மபால் காசியிலிருந்து தான் எங் கும் லிங் கம் அரமக்க பட்டுை் ைது. காசி சிவனுக்கு
மூல ஸ்தானம் . தனது மூல ஸ்தானமான காசியிலிருந்து , தனது எட்டு உடலில்
ஒன் றானதும் தனக்கு மிக ப் ைியதுமான கங் கா ஜலத்தால் அபிமஷகம் கெய் தால்
பைம ெந் மதாஷம் அரடந்து பக்தனுக்கு அருை் பாலிக்கிறாை். கங் ரகரய தரலயில்
தைித்து கங் காதைன் என கபயை் கபற் றவை். தனி சுத்த கங் ரக அலகாபாத்தில் தான்
உை் ைது. காசியில் மற் ற நதிகளுடன் கலக்கிறது.
ஸபிண்டிகைணம் , ஆப் தீகம் முதலியரவகைில் ப் ைாஹ்மணாை்த்தம் ொப் பிடுவது
அறியாமல் பூரன முதலியவற் ரற ககால் வது, அக்ஞானத்தினால் ஸந்தியா
வந் தனம் முதலிய வற் ரற விட்டது, கஜயிலில் வசித்தது, பலாத்காைமாக அன் ய
மதெம் , அன் ய மதம் கென் றது, முதலிய பாபங் களுக்கு ப் ைாயஸ்சித்தம் கெய் து
ககாை் ை முன் னை் பலை் தனுஷ்மகாடி கெல் வை்.அங் கு மகா தானம் , க்ருெ்ெைம் ,
மஹாமம் முதலியன கெய் வை்.
ப் ைதக்ஷிண வரகயில் வட மதெ யாத்திரை:- கென் னயிலிருந்து துங் கபத்ைா,
குருட்வாடி, பண்ட்ைாபுைம் ,பாம் மப, நாசிக், இடாை்ஸி,அலகாபாத், காசி, கயா,
கல் கத்தா ,பூைி, மகாதாவைி, கபஜவாடா , கென் ரன வை மவண்டும் .
இனி உங் கள் வீட்டில் ஸமாைாதரன பூரை:ஆெமனம் . அனுக்ரஞ;- விமனஸ்வை பூரஜ;- சுக்லாம் பைதைம் விஷ்ணும் ெசி வை்ணம்
ெதுை்புஜம் ப் ைஸன் ன வதனம் த்யாமயத் ஸை்வ விக்மனாபொந் தமய.

ப் ைாணாயாமம் . ஸங் கல் பம் :- மமமாபாத்த ஸமஸ்த துைிதயக்ஷயத்வாை ஸ்ரீ
பைமமஸ்வை ப்ைத
ீ ்யை்த்தம் கைிஷ்ய மான கை்மண: நிை்விக்மனன பைி
ஸமாப் தியை்த்தம் ஆகதை மஹா கணபதி பூஜாம் கைிஷ்மய.
பிடித்து ரவத்த மஞ் ெை் பிை் ரையாை் மீது புஷ்பம் மபாடவும் . அஸ்மின் ஹைித்ைா
பிம் மப ஸுமுகம் மஹா கணபதிம் த்யாயாமி. ஆவாஹயாமி, ஆஸநம்
ஸமை்ப்பயாமி; பாதமயா: பாத்யம் ஸமை்ப்பயாமி. ஹஸ்தமயா: அை்க்கியம்
ஸமை்ப்பயாமி; ஆெமணியம் ஸமை்ப்பயாமி; மதுபை்க்கம் ஸமை்ப்பயாமி;
பஞ் ொம் ருத ஸ்நானம் ஸமை்ப்பயாமி; ஸுத்மதாதக ஸ்நானம் ெமை்ப்பயாமி;
ஸ்நானாந் திைம் ஆெமணியம் ஸமை்ப்பயாமி; வஸ்த்ைாை்த்தம் அக்ஷதான்
ஸமை்ப்பயாமி; உபவீதாை்தம்
அக்ஷதான் ஸமை்ப்பயாமி; ஆபைாணாை்த்தம் அக்ஷதான் ஸமை்ப்பயாமி.
கந் தாந் தாையாமி; கந்தஸ்மயாபைி ஹைித்ைா குங் குமம் ஸமை்ப்பயாமி; அக்ஷதான்
ஸமை்ப்பயாமி; புஷ்ப மாலாம் ஸமை்ப்பயாமி; புஷ்பானி பூஜயாமி.
ஓம் ஸுமுகாய நம: ஓம் ஏக தந் தாரய நம: கபிலாய நம; கஜ கை்ணகாய
நம;லம் மபாதைய நம: விகடாய நம: விக்ன ைாஜாய நம:வி நாயகாய நம: தூம
மகதுமவ நம: கணாத்யக்ஷாய நம: பால ெந்திைாய நம: கஜானனாய நம: வக்ை
துண்டாய நம:
ஸூை்ப்ப கை்ணாய நம: மஹைம் பாய நம: ஸ்கந் த பூை்வஜாய நம: மஹா கணபதமய
நம: நா நா வித பைிமை பத்ை புஷ்பாணி ஸமை்ப்பயாமி; தூப தீபாை்த்தம் அக்ஷதான்
ஸமை்ப்பயாமி.
நிமவதனம் :- ஓம் பூை்புவஸ்ஸுவ: ------மதவ ஸவி தப் ைஸவீ: ஸத்யம் த்வை்த்மதண
பைிஷஞ் ெயாமி; அம் ருமதாபஸ் தைண மஸி. ப் ைாணாயஸ்ஸுவா:
அபானாயஸ்ஸுவா: வ் யானாயஸ்ஸுவாஹா; உதானாயஸ்ஸுவா:
ஸமாணாயஸ்ஸுவா:
ப் ருஹ்மமணஸ்ஸுவாஹா ;கணபதமய நம: கதலி பலம் நிமவதயாமி. அம் ருதாபிதா
நமஸி. பூகிபல ஸமாயுக்தம் நாகவல் லிை் தரலை்யுதம் கற் பூை சூை்ண ெம் யுக்தம்
தாம் பூலம் ப் ைதிக்ருஹ்யதாம் . தாம் பூலம் ஸமை்ப்பயாமி; கற் பூை நீ ைாஞ் ெனம் ; மந் திை
புஷ்பம் ஸமை்ப்பயாமி. ஸுவை்ண புஷ்பம் ஸமை்ப்பயாமி; ஸை்மவாபொைான்
ஸமை்ப்பயாமி.
வக்ை துண்ட மஹா காய ஸூை்ய மகாடி ஸம ப் ைப அவிக்னம் குரு மம மதவ ஸை்வ
காை்மயஷு ஸை்வதா.
ப் ைதான பூஜா ஸங் கல் பம் :சுக்லாம் பைதைம் விஷ்ணும் ெசி வை்ணம் ெதுை்புஜம் ப்ைஸன் ன வதனம் த்யாமயத்
ஸை்வ விக்ன உபொந்தமய. ப் ைாணாயாமம் . மமமாபாத்த ஸமஸ்த துைிதயக்ஷ்த்வாை
ஸ்ரீ பைமமஸ்வை ப் ைத
ீ ய
் ை்த்தம் ஶுமப மஶாபமன முஹூை்த்மத அத்ய ப் ைஹ்மண:
த்விதீய பைாை்மத ஶ்மவத வைாஹ கல் மப ரவவஸ்வத மன் வந் தமை , அஷ்டாவிம் ெதி
தமம
கலி யுமக ப் ைதமம பாமத ஜம் பூத்வீ மப பாைத வருமஷ பைதஹ் கண்மட மமமைா:
தக்ஷிமண பை்ஶுமவ , ஶாலி வாஹன ெகாப்மத, அஸ்மின் வை்த்தமாமன
வ் யாவஹாைிமக ப் ைபவாதி ெஷ்டி ஸம் வத்ஸைானாம் மத்மய-------- நாம ஸம் வத்ஸமை
------------அயமன-----------ருகதை-----------மாமஸ---------பமக்ஷ---------- திகதை------ ஸுப
திகதை --------- வாஸை:------- நக்ஷத்ை யுக்தாயாம் --------மயாக--------- கைண ஏவம் குண
ஸகல விமஷஷண விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் ------- சுப திகதை

ஸ்ரீ பை்வத வை்த்தனி ஸமமத ஸ்ரீ ைாம நாத ஸ்வாமி ப் ைஸாத சித்தியை்த்தம் ,, ஸ்ரீ டுண்டி
கணபதி , காலரபைவாதி பைிவாை ஸஹித , விொலாக்ஷி அன் னபூை்ணி ஸமமத ஸ்ரீ
காசி விஸ்மவஸ்வை ஸ்வாமி ப் ைஸாத ஸித்யை்த்தம் , ஸ்ரீ கங் கா பாகிைதீ ப் ைஸாத
சித்தியை்த்தம் , ஸ்ரீ மஹா லக்ஷ்மி ஸமமத ஸ்ரீ மஸது மாதவ பிந்து மாதவ மவணி
மாதவ , ஸ்ரீ ஆதி கதாதை ப் ைஸாத ஸித்தியை்த்தம் , மதரவக்கு ஏற் ப இங் கு மெை்த்து
ககாை் ைலாம் இம் மாதிைி ---- ஸ்ரீ அலை்மமலு ஸமமத ஸ்ரீ ப் ைஸன் ன மவங் கமடஸ்வை
ஸ்வாமி ப் ைஸாத ஸித்தியை்த்தம் , ஸ்ரீ வை் ைி மதவ மஸனா ஸமமத ஸ்ரீ சுப் ைமணிய
ஸ்வாமி ஸன் னிகதை ;ஸ்ரீ பூை்ணா புஷ்கலாம் பா ஸமமத ஸ்ரீ ஹைி ஹை புத்ை ஸ்வாமி
ஸன் னிகதை , இத்யாதி.
அஸ்மாகம் ஸக குடும் பானாம் மக்ஷமஸ்ரதை்ய வீை்ய விஜய ஆயுை் ஆமைாக்கிய
ஐஸ்வை்யானாம் மஸது ைாமமஸ்வை த்ைிமவணி காசி கயா யாத்ைா ஸம் பூை்ண பல
ஸித்தியை்த்தம் , ஸகல ரதவானுகிைஹ ஸித்தியை்த்தம் , ஸ்ரீ ைாம நாதாதி ஸகல
மதவதா பூஜாம் கைிஷ்மய. அப உபஸ் ஸ்பை்சியா.
விக்மனஸ்வை யதாஸ்தானம் :- கணா நாந் தவ
் ா---------- ஸாதனம் . ஸ்ரீ மஹா
கணபதமய நம: பூை்புவஸ்ஸுவமைாம் . அஸ்மாத் ஹைித்ைா பிம் பாத் ஸுமுகம் ஸ்ரீ
விக்மனஸ்வைம் யதா ஸ்தானம் ப் ைதிஷ்டா பயாமி. மஶாபனாை்த்மத மக்ஷமாய
புனைாகமனாய ெ.
கலெ பூரஜ:- பஞ் ெ பாத்திை உத்ைணி பாத்திைத்தில் நாங் கு பாகமும் ெந் தனம்
குங் கும இடவும் . உை் மை அக்ஷரத புஷ்பம் மபாடவும் . வலது ரகயால் பாத்திைத்ரத
மூடிக்ககாண்டு கொல் லவும் .
கலெஸ்ய முமக விஷ்ணு : கண்மட ருத்ை ஸமாஶ்ைிதா: மூமல தத்ை ஸ்திமதா ப் ைஹ்மா
மத்மய மாத்ருகணா ஸ்ம் ருதா: குகக்ஷை து ஸாகைா ஸை்மவ ஸப்த த்வீபா வஸுந் தைா
. ருக்மவமதா அத யஜுை் மவத: ஸாம மவமதா அப் யதை்வண: அங் ரகஸ்ெ ஸஹிதா:
ஸை்மவ கலஶாம் பு ஸமாஶ்ருதா: ஆயாந்து மதவ பூஜாை்த்தம் குரு தக்ஷய காைகா:
கங் மக ெ யமுமண ரெவ மகாதாவைி ஸைஸ்வதி நை்மமத ஸிந்து கமவைி ஜமலஸ்மின்
ஸன் னதிம் குரு.
கலெ தீை்த்தம் சிறிதைவு எடுத்து பூஜா த்ைவ் யங் கரையும் , தன் ரனயும் ,
ஸ்வாமிரயயும் ப் மைாக்ஷணம் கெய் து ககாை் க. மணி அடிக்கவும் . ஆகமாை்த்தம் து
மதவானாம் கமனாை்த்தம் து ைக்ஷஸாம் . கண்டாைவம் கமைாம் யாகதை
மதவதாஹ்வான காைணம் .
ஆவாஹனங் கை் :- அலங் கைித்து ரவத்துை் ை படங் கை் , கபாருை் கை் ஆகிவற் றில்
அந் தந் த மதவரதகளுக்கு , அந் தந் த மதவரத கைின் த்யான ஸ்மலாகம் கொல் லி
ஆவாஹனம் கெய் து அை்சிக்க மவண்டும் .
ஆவாஹனாதி முத்திரைகை் ;- ஆவாஹிமதா பவ; ஸ்தாபிமதா பவ; ஸ்ன் னிஹிமதா
பவ; ஸன் னிருத்மதா அபவ; அவகுண்டிமதா பவ; ஸுப் ைீமதா பவ; ஸுப் ைஸன் மனா
பவ: ஸு முமகா பவ; வைமதா பவ; ப் ைஸீத ப்ைஸீத.
16 உபொை பூரஜ புருஷ ஸூக்த விதானப்படிமயா, அல் லது ஸ்ரீ ருத்ை
விதானப்படிமயா கெய் யலாம் .
அலஹாபாத்=ப் ையாரகயிலிருந்து ககாண்டு வைப் பட்ட கங் ரக கொம் பில் கங் கா
மதவிரயயும் , காசியிலிருந்து ககாண்டு வைப் பட்ட காசி ைரக்ஷ கயிறுகைில் கால
ரபைவரையும் , க்ருஷ்ணை் படம் ஒன் றில் மஸது மாதவை், பிந்து மாதவை், மவணி
மாதவை் கரையும் , கயா விலிருந் து ககாண்டு வைப் பட்ட விஷ்ணு பாதத்தில் மஹா
விஷ்ணுரவயும் , காசி யிலிருந்து வாங் கி வந் த அன் னபூைணி விக்ைஹத்தில் அன் ன

பூைணிரயயும் , ஆவாஹனம் கெய் து பூஜித்தல் மவண்டும் . சிலை் குல கதய் வம்
ஆவாஹனம் பூரஜ யும் மெை்த்து கெய் கின் றனை்.
முற் றும் .

ஸ்வஸ்தி ப் ைைாப் ய: பைிபாலயந் தாம்
ந் யாய் கயந மாை்ககண மஹீம் மஹீசா: |
ககா ப் ைாஹ்மகணப் கயா சுபமஸ்து நித்யம்
கலாகா: ஸமஸ்தா ஸுகிகநா பவந் து ||
ஸுபமஸ்து

