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இவ்வ டம் ேகாகுலாஷ்டமி – ெஜன்மாஷ்டமி என்  வ கிற ? 
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 இவ்வ டம் ேகாகுலாஷ்டமி 3 நாட்களில் வ கிற  இதில் எந்த நாளில் வழிப வ  என்கிற ஒ  விைடைய இங்கு 
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 ெஜன்மாஷ்டமி என்ப  ைசவ-ைவணவ வழிபா  ஆகும், அதில் 4 பிரதான ைறகள் உள்ளன அவற்றின் 
சூத்திரப்படிதான் ெஜன்மாஷ்டமி  நாைள கணணம் ெசய் , நிர்ணயித்  கைடபிடிக்க ேவண் ம் 
 
 இந்தியாவில் குறிப்பாக தமிழகத்தில் தி க்ேகாவில் வழிபா கள் ஆரியபட்டீயம், சூர்ய சித்தாந்த, வாக்கிய பஞ்சாங்க 
ைறப்படிதான் கைடபிடிக்கப்ப கிற . அதன் அடிப்பைடயில் திதி, நட்சத்திரம் கணணம் ெசய்  ெஜன்மாஷ்டமி சூத்திரத்ைத 

உபேயாகித்  ைவணவ ைறகளான ைவகானஸம், பாஞ்சாரத்திர வழிக க்கு ஏற்ப ஸ்ரீேகாகுலாஷ்டமிைய தீர்மானிக்க 
ேவண் ம். 
 
பகவான் கி ஷ்ணன் பிறப் : 

 
 சரியாக 5227 வ டங்க க்கு ன்னர்  அதாவ  கி ஸ்  பிறப்பதற்கு ன் 19 ஜூைல 
3228 ஆண்  அவதரித்தார்  
 
 அப்ெபா  சூர்ய சித்தாந்தப்படி, சாந்திரமான(சந்திரமாதம்) ைற சிராவண மாதம் 
பகுள அஷ்டமி திதி(சிராவண மாஸம் ேதய்பிைற எட்டாம்நாள்) அன்   நள்ளிர  ரிஷப லக்னத்தில் 
ரிஷப ராசியில் சந்திரன் ேராகினி நட்சத்திரத்தில் இ க்கும் காலத்தில் அவர் பிறந்தார் 
 கி ஷ்ணரின்வாழ்ந்த காலஅளவியல் கணக்கீடில் இ ேவ  க த் க்கள் உள்ளன, 
ேம ம் கால கணித அளவியலில் மஹாபாரதம் அடிப்பைடயில் சற்  வித்தியாசம் ஏற்ப கிற . 
ேம ம் விபரம் இக்கட் ைரயின் இ தியில் ஆங்கிலத்தில் தரப்பட் ள்ள  
  வாரைக பகுதி கடல் அகழ்வாரய்ச்சியில் கி ஷ்ணனின்கால நகரகட்டிடங்கள் பற்றிய 
பல உண்ைமகள் ெதரியவந் ள்ளன அந்த தகவல்களின் இைணய இைணப் க ம் இம்மடலின் 
இ தியில் தரப்பட் ள்ள . 
 

3228 BC – Descension of Bhagwan Krishn  
  
 According to the “Surya Siddhant” the astrologers have calculated that kaliyug started on the afternoon 
of 17th February, 3102 BC. In the Bhagwatam, Brahma tells in round figures that Krishn remained on this earth 
planet for 125 years 
 

 
 
 Accordingly, if 125 years is added to February, 3102, it comes to February 3227 BC. But Krishn’s 
descension was in the Rohini nakcÝhatra (asterism) of the 8th waning moon midnight of bhadon (August) which is 
about seven months earlier. Thus, His descension date is 3228 BC and He stayed on the earth planet for 125 
years and about 7 months. 
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விதிகள்(சூத்திரம்): 
 
ஒவ்ெவா  பண்டிைகக்கும் நிர்ணய  விதி உள்ள  அதேபால ேகாகுலாஷ்டமியில் விதிகள் கீழ்கண்டவா  
ேகாகுலாஷ்டமி - வியாழன் 13 ஆகஸ்ட் 2009 (Gokulashtami Thursday 13th Aug 2009) 
 
 “சிராவண மாஸ பகுள அஷ்டமி பிரதானம்  
 ெபா ள்: சிரவணம் (ஆவணி) சந்திர மாஸம்  ேதய்பிைற எட்டாம் நாள் க்கியம் 
 
ெஜயந்தி - வியாழன் 13 ஆகஸ்ட் 2009 (Jayanthi Thursday 13th Aug 2009) 
 
 சிராவண மாஸ பகுள அஷ்டமி ேராகினி, ஹரிஷணநாம ேயாக ம்  
 ெபா ள்: ஆவணி சந்திர மாஸம்  ேதய்பிைற எட்டாம் நா ம் ேராகினி நட்சத்திர ம், ஹரிஷண ேயாக ம் ேசர்ந்தால் 
ஸ்ரீகி ஷ்ண ெஜயந்தி ஆகும் 
 
ைவகாநாஸ ெஜயந்தி – ெவள்ளி 14 ஆகஸ்ட் 2009 (Vaiganasa Jayanthi Thursday 14th Aug 2009) 
 
 சிராவண மாஸ பகுள அஷ்டமி ேராகினி, ன் திதி, நட்சத்திர ேவைத இ க்க கூடா  
 ெபா ள்: ஆவணி (சந்திர மாஸம்)  ேதய்பிைற எட்டாம் நா ம் ேராகினி நட்சத்திர ம் ேசர்ந்   இ க்கும் ெபா  
அஷ்டமி திதி ஸ்ரீ கி ஷ்ண ெஜயந்தி ஆகும் 
 
பஞ்சாரத்திர, ைவஷ்ணவ ெஜயந்தி - ெவள்ளி 14 ஆகஸ்ட் 2009  
(Pancharatra, Vaishnav Jayanthi Thursday 14th Aug 2009) 
  
 ேராகினி, அஷ்டமி ேவைதயில்லாமல் சுத்தமாக இ ந்தல் கிராக்கியம், அஷ்டமி, ேராகினியின் டி  சூரிய உதயத்தின் 
பின் 2 நாழிைகக்குள்  இ ப்பின் அன்  தான் ைவஷ்ணவ ெஜயந்தி 
 குறிப்பாக ரிஷப லக்னம் க்கியமானதாகும் 
 
 

கி ஷ்ண ெஜயந்தி வழிபா  ைற 
 
  வாசலில் வண்ணக்ேகாலம் இட் , வீட்டில் ைஜ அைறயில் எட்  இதழ் தாமைரக்ேகாலம் இட்  
அதன்ேமல் பால கி ஷ்ணன் சிைலைய ைவத்  அழகு ப த்தி, பழங்கள், தின்பண்டங்கைள ைவத்  இைறவனின் 
தி நாமங்கைள ஸ்ேதாத்திரம் ெசய் , மனைத ஒ ைமப்ப த்தி பிராத்தைன ெசய்  தீபாராதைன காட் வ , 
இல்லம் வ ம் பம் ேபா வ  தான் ெபா வான வழிபாடாகும். 
 
 இைதத்தவிர பல விதமான வழிபாட்  ைறகள் உள்ளதால் குறிப்பிட்ட வழிபாட்  ைறதான் சரி என் ம், 
அைதத்தான் கைடபிடிக்க ேவண் ம் என்ப  சரியல்ல, எனேவ தங்களின் குல வழக்கப்படி, சுற் ப் றத்தார் 
மர ப்படி வழிப தல் நன் . 
  
 வழிபாட்  ைறகள் ேவறானா ம், இைறவைன அைடவ  என்கிற ேநாக்கம் ஒன்ேறதான்! 
 
 நல்ல மக்கட்ெசல்வம், அறி , ஆற்றல், நீதி, ேநர்ைம, ெகாைட எண்ணம் ஆகிய வற்ைற ன்நி த்திைய 
கி ஷ்ண ெஜயந்தி வழிபா  நடத்ப்ப கிற . 
 
 இைறவனின் தி நாமங்கைள உச்சரித் ம், மனதால் தியானித் ம், ேமற்படி நன்னாளில் நம்மால் 
இயன்றள  ஆதரவற்ேறார் இல்லங்க க்கு உதவி ெசய் ம் இைறவைன வழிபடலாம். 
 
 நம்பகுதியில் வசிக்கும் குழந்ைதக க்கு பலவிதமான கைலப்ேபாட்டிகைள நடத்தி அவர்களின் 
திறைமகைள ெவளிக்ெகாணரலாம். 
 
 ெபண்க க்கு ேகாலம்(ரங்ேகாலி) ேபாட்டி, உண ப்ேபாட்டி, ெமஹந்திப்ேபாட்டி மற் ம் அவர்களின் 
திறன்கைள மதிக்கும் வைகயில் கைலப்ேபாட்டிகைள நடத் வ ம் வழிபா தான்! 
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நாலாயிர திவ்விய பிரபந்தத்தில் கண்ணன் 
ெபரியாழ்வார் தி ெமாழி 1.1: 

 
பாசுரம் 1 
  
வண்ண மாடங்கள் சூழ் தி க்ேகாட்டி ர் 
கண்ணன் ேகசவன் நம்பி பிறந்தினில் 
எண்ெணய் சுண்ணம் எதிர் எதிர் விட 
கண்ணன் ற்றம் கலந்தளறாயிற்ேற  
 
 அழகு ெபா ந்திய மாடங்கள் நிைறந்த தி க்ேகாட்டி ரில் வா ம் கண்ணன் ேகசவன் நம்பி தி வாய்ப்பாடியிேல 
நந்தேகாபரின் இனிய இல்லத்திேல பிறந்த ேபா , அவன் பிறந்த மகிழ்ச்சிையக் ெகாண்டா ம் கத்தால் ஆயர்கள் ஒ வர் மீ  
சிய ந மண எண்ெணயா ம் ஒ வர் மீ  ஒ வர் விய வண்ண வண்ணச் சுண்ணப் ெபாடிகளா ம் கண்ணனின் வீட் த் 

தி ற்றம் எண்ெண ம் சுண்ண ம் கலந்  ேசறான . 
 
 இந்தப் பாசுரத்தில் கண்ணைன அறி கம் ெசய் ம் ேபா  கண்ணன், ேகசவன், நம்பி என்ற ன்  ெபயர்கைளச் 
ெசால்கிறார். அழகிய கண்கைள உைடயவன், கண்ைணப் ேபான்றவன், கண்க க்கு வி ந்தானவன், அழகிய 
தி டிக்கற்ைறகைள உைடயவன், ேகசிைய அழித்தவன், நற்குணங்களால் நிைறந்தவன், அழகன் ேபான்ற எல்லா 
ெபா ைள ம் ஒேர ேநரத்தில் அழகுபடச் ெசால்லிச் ெசல்கிறார். கண்ணன் அவதரித்ததால் நந்தேகாப ைடய இல்ைல இனிய 
இல்லமான . கண்ணன் பிறந்த பின்னர் நந்தேகாபர் தன் இல்லத்தின் தைலவனாக கண்ணைனக் ெகாண்டான் என்பதால் 
நந்தேகாபர் தி மாளிைகயின் தி ற்றத்ைத கண்ணன் ற்றம் என்றார். ெசம் லப்ெபயல்நீர் என்பார் தமிழ்ப் லவர். அேத 
ேபால் இங்ேக எண்ெண ம் சுண்ண ம் கலந்  ேசறாகிக் கிடக்கிற . ஆழ்வா ைடய காலத்தி ம் கண்ண ைடய காலத்தி ம் 
மகிழ்ச்சிையத் ெதரிவிக்க எண்ைணைய ஒ வர் மீ  ஒ வர் சிக்ெகாண் ம் வண்ணச் சுண்ணப்ெபாடிகைள ஒ வர் மீ  
ஒ வர் விக்ெகாண் ம் மகிழ்ந்தி க்கிறார்கள். இன்ைறக்கும் ேஹாலிப் பண்டிைகயில் வண்ணப்ெபாடிகைளத் வி ம் நீரில் 
கைரத் த் ெதளித் ம் மகிழ்கிறார்கேள.  
 
பாசுரம் 2.  
 
ஓ வார் வி வார் உகந்  ஆலிப்பார் 
நா வார் நம்பிரான் எங்குற்றான் என்பார் 
பா வார்க ம் பல்பைற ெகாட்ட நின்  
ஆ வார்க ம் ஆயிற்  ஆய்ப்பாடிேய 
 
 தி வாய்ப்பாடியிலி க்கும் மக்கள் எல்ேலா ம் தங்கள் தைலவரான நந்தேகாப க்குத் தி க்குமரன் பிறந்தைதக் 
ேகள்விப்பட்  மகிழ்ச்சி ெப கி தாம் ெசய்வ  என்ன என்ேற ரியாமல் சிலர் ஓடினார்கள்; சிலர் எண்ெண ம் சுண்ண ம் 
கலந்த தி ற்றத் ச் ேசற்றில் வ க்கி வி ந்தார்கள்; சிலர் தங்கள் மகிழ்ச்சிைய ெவளிப்ப த் ம் விதமாக உரக்கக் 
கூவினார்கள்; ஒ வைர மற்றவர் கட்டித் த வினார்கள்; நம் தைலவனான கண்ணன் எங்ேக இ க்கிறான் என்  கூறிக் 
ெகாண்  அவைன ேதடினார்கள் சிலர்; சிலர் இனிய குரலில் பாடினார்கள்; சிலர் பலவிதமான பைறகைள இைசத்  
ஆடினார்கள். இப்படி கண்ணன் பிறந்த ேநரத்தில் ெப ம் தி விழாைவப் ேபாலி ந்த  தி வாய்ப்பாடி.  
 
 இந்தப் பாசுரத்தில் கண்ணனின் தி வவதாரத்ைத ஆய்ப்பாடியில் வாழ்ந்த ஐந்  லட்சம் ஆயர்கள் எப்படி 
கு கலமாக ம் ேகாலாகலமாக ம் ெகாண்டாடினார்கள் என்பைதச் ெசால்கிறார் பட்டர்பிரான். கி ஷ்ண ஜனனத்தால் 
மகிழ்ச்சி றாதவர்கள் எவ மில்ைல தி வாய்ப்பாடியிேல. ஆலிப்பார் என்பதற்கு உரக்கக் கூ தல், ஆலிங்கனம் (கட்டித் 
த தல்) என்  இ  ெபா ைளச் ெசால்கின்றனர் ெபரிேயார்.  
 
பாசுரம் 3.  
 
ேபணிச் சீ ைடப் பிள்ைள பிறந்தினில் 
காணத் தாம் குவார் க்குப் ேபா வார் 
ஆெணாப்பார் இவன் ேநரில்ைல காண் 
தி ேவாணத்தான் உலகா ம் என்பார்கேள 
 
 எல்லா சீர்கைள ம் உைடய இந்த சி  பிள்ைள கம்சைனப் ேபான்றவர்களிடம் இ ந்  மைறந்  வளர்வதற்காக அந்தப் 
ெப ைமகைள எல்லாம் ேபணி/மைறத்  நந்தேகாபர் இல்லத்தில் பிறந்தான். அப்ேபா  அவைனக் காண்பதற்காக எல்லா 
ஆயர்க ம் ஆய்ச்சியர்க ம் தி மாளிைகக்குள் குவார்கள்க ம் உள்ேள குந்  அவைனக் கண்  ெவளிேய 
வ பவர்க மாக இ க்கிறார்கள். குபவர்க ம் க்குப் ேபா பவர்க ம் ஒ வ க்ெகா வர் கண்ணனின் ெப ைமகைளப் 
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ேபசிக் ெகாள்கிறார்கள். 'இவைனப் ேபான்ற அழகுைடய ஆண்மகன் ேவ  யா ம் இல்ைல. இவன் தி ேவாணத்தானாகிய 
தி மாலால் அளக்கப்பட்ட லகங்கைள ம் ஆள்வான்' என்  ெசால்கிறார்கள்.  
 
 இந்தப் பாசுரத்தில் கண்ணனின் ெப ைமகைள தி வாய்ப்பாடி வாழ் மக்கள் ஒ வ க்ெகா வர் ெசால்லிக் 
ெகாண்டைதச் ெசால்கிறார். ேபணிச் சீ ைட என்ற ெசாற்ெறாட க்கு 'ேப வதற்கு உரிய சீர்கைள உைடய' என்  ெபா ள் 
ெகாண்டா ம் ெபா த்தேம. தி ேவாணத்தான் உலகா ம் என்ற ெசாற்ெறாட க்கு 'தி ேவாணத்தானாகிய தி மாலின் 
உலகங்கைள ஆ வான்' என்  ெபா ள் ெகாண்டா ம் சரி தான்; 'இவன் தி ேவாணத்தானாகிய தி மாேல. இவன் 
உலகங்கைள எல்லாம் ஆ வான்' என்  ெபா ள் ெகாண்டா ம் சரிேய.  
 
பாசுரம் 4.  
 
உறிைய ற்றத்  உ ட்டி நின்றா வார் 
ந ெநய் பால் தயிர் நன்றாகத் வார் 
ெசறி ெமன் கூந்தல் அவிழத் திைளத்  எங்கும்  
அறிவழிந்தனர் ஆய்ப்பாடி ஆயேர 
 
 பால் தயிர் ெநய் தலானைவ ைவத்தி ந்த உறிகைள எ த்  வந்  கண்ணனின் தி மாளிைக ற்றத்தில் உ ட்டி 
உ ட்டி தங்கள் மனம் ேபான படி ஆ கின்றார்கள் சிலர். ந மணம் மிக்க ெநய், பால், தயிர் ன்ைற ம் எல்லா இடங்களி ம் 

கின்றார்கள் சிலர். ெந க்கமாக வளர்ந்  ெமன்ைமயாக இ க்கும் கூந்தல் அவிழ்ந்த ம் ெதரியாமல் மனம் ஆழ்ந்  
திைளத்  ஆ கின்றார்கள் சிலர். இப்படி நல்ல  ெகட்ட  பிரித்தறி ம் அறிவிைன கண்ணன் பிறந்த மகிழ்ச்சியில் இழந்  
தி வாய்ப்பாடி வ ம் ஆடிக் ெகாண்டி க்கிறார்கள் இந்த ஆயர்கள்.  
 
 ெநய், பால், தயிர் ேபான்றவற்ைற மகிழ்ச்சியின் மிகுதியால் ற்றெமங்கும் வினார்கள் என்பெதா  ெபா ள். 
கண்ண க்கு நன்ைம உண்டாகும் ெபா ட்  (நன்  ஆக) எல்லாவற்ைற ம் எல்ேலா க்கும் தானமாகக் ெகா த்தார்கள் 
என்  இன்ெனா  ெபா ைளச் ெசால்கிறார்கள் ெபரியவர்கள்.  
 
பாசுரம் 5.  
 
ெகாண்ட தாள் உறி ேகாலக் ெகா  ம  
தண்டினர் பறி ஓைலச் சயனத்தர் 
விண்ட ல்ைல அ ம்பன்ன பல்லினர் 
அண்டர் மிண்டிப் குந்  ெநய்யாடினார் 
  
 இந்த இைடயர்கள் தாங்கி வந்த உறிகள் அவர்கள் கால்கைளத் ெதா மளவிற்கு இ க்கின்றன. அவர்கள  
ஆ தங்களான அழகிய கூர்ைமயான ம ைவ ம் மா  ேமய்க்கும் ேகால்கைள ம் ஏந்தி வந்தி க்கின்றனர். 
பைனமரத்திலி ந்  பறித்  எ த்த ஓைலயால் ெசய்த பாைய இரவில் ப க்கப் பயன்ப த்திவிட்  அதைன ம் எ த் க் 
ெகாண்  வந்தி க்கின்றனர். பறித்ெத த்த ல்ைல அ ம்  ேபான்ற ெவண்ைமயான பற்கைளக் ெகாண்டி க்கின்றனர். 
அப்படிப்பட்ட இைடயர்கள் ெந க்கமாகக் கூடி கண்ணன் பிறந்த மகிழ்ச்சிையக் ெகாண்டா ம் கமாக ெநய்யால் ஆடினார்கள்.  
 
 மா  ேமய்க்கப் ேபான இடத்தில் பால் கறக்க ேநர்ந்ததால் அந்த பாைல இட்  ைவத்த உறிைய ம் தாங்கி 
வந்தி க்கின்றனர். அந்த உறிகைளக் காவடி ேபால் ஏந்தி வந்தார்கள் ேபா ம். அப்படி ஏந்தி வந்த உறிக்காவடி அவர்கள  
தாள்கைள/கால்கைளத் ெதா மளவிற்கு இ க்கின்றன. இைல தைழகைளப் பறித்  மா க க்கு இ வதற்காக சிறிய 
ம வா தத்ைதத் தாங்கி வ கிறார்கள். மா கைள ேமய்க்கும் ேகால்கைள ம் தாங்கி வ கின்றார்கள். எந்த வித ெகட்ட 
பழக்கங்க ம் இல்லாததால் அவர்கள  பற்கள் ெவண்ைமயான ல்ைல அ ம் கைளப் ேபால் இ க்கின்றன. கண்ணன் 
பிறந்த மகிழ்ச்சியில் எண்ெணய் ேதய்த்  நீராடியைத ெநய்யாடினார் என்  ெசால்வதாகக் கூறினா ம் ெபா த்தேம. 
 
 இராக்காவல் டிந்  வந்தார்கள் என்ப  ெபரிேயார்கள் ெசான்ன ெபா ள். அதிகாைலயில் மா  ேமய்க்கச் 
ெசல்பவர்கள் கண்ணன் பிறந்த ெசய்திையக் ேகட்  வந்  மகிழ்ந்  ெநய்யாடினார்கள் என்றா ம் ெபா த்தேம. 
 
 இங்ேக அண்டர் என்  ெசான்ன  அண்டத்தில் வா ம் ேதவர்கைள என்ெறா  க த் ம் இ க்கிற . ஆனால் 
இங்ேக விளக்கியி க்கும் ெசயல்கைளச் ெசய்பவர்கள் இைடயர்களாக இ க்கேவ வாய்ப் ள்ளதா ம் ன்பின் வ ம் 
பாசுரங்கள் இைடச்ேசரிையப் பற்றிேய ேபசுவதா ம் அண்டர் என்ற  ஆயர்கைளேய எனலாம். 
 
பாசுரம் 6.  
 
ைக ம் கா ம் நிமிர்த் க் கடார நீர்  
ைபயவாட்டிப் பசுஞ்சி  மஞ்சளால் 
ஐய நா வழித்தா க்கு அங்காந்திட 
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ைவயம் ஏ ம் கண்டாள் பிள்ைள வா ேள 
 
 கண்ணனாகிய குழந்ைதயின் ைகைய ம் காைல ம் நீட்டி நிமிர்த் , ெபரிய பாைனயிேல ந மணப்ெபா ட்க டன் 
காய்ச்சப்பட்ட ெவந்நீைரக் ெகாண்  ெமன்ைமயாக குழந்ைதைய நீராட்டி, ெமன்ைமயான சிறிய மஞ்சள் கிழங்காேல 
குழந்ைதயின் நாக்ைக வழிக்கும் ேபா  அப்ேபா  அங்காந்த (திறந்த, ஆ காட்டிய) தி வாயின் உள்ேள ைவயம் ஏ ம் 
கண்டாள் யேசாைதப் பிராட்டியார். ஆகா. என்ன விந்ைத! 
 
 இன்ைறக்கும் சி  குழந்ைதையக் குளிப்பாட் ம் ேபா  தாய்மார்கள் கால்கைள நீட்டி அமர்ந்  குழந்ைதைய ழந்தாள் 
ட்டின் ேமல் ைவத் க் குளிப்பாட் கிறார்கள். அப்ேபா  குழந்ைதக்கு சிறி ம் அதிர்ச்சி ஏற்படாத வண்ணம் சிறிேத 

ெவம்ைமயான நீைர ைபயப் ைபய ஊற்றி நீராட் கிறார்கள். அன்ைறக்கும் அேசாைதப் பிராட்டியார் தன் சி  குழந்ைதயாம் 
இளஞ்சிங்கத்ைத அப்படித் தான் நீராட்டியி க்கிறாள். குழந்ைதயின் ைக ம் கா ம் நன்கு ெசயல்ப வதற்காக அவற்ைற நீட்டி 
நிமிர்த் வ ம் இன்ைறக்கும் தாய்மார்கள் ெசய்வேத (சில இல்லங்களில் பாட்டிமார்கள் ெசய்கிறார்கள்). அப்படி ைக ம் கா ம் 
நீட்டி நிமிர்த்திய பின் கடார நீரால் கண்ணக் குழந்ைதைய நீராட்டி அவன  நாக்ைக வழிப்பதற்காக வாைய திறந்த ேபா  
அங்ேக ஏ லைக ம் கண்  வியந்  ேபானாள். ஐய என்ற ெசால்லால் அந்த வியப்ைபக் குறிக்கிறார் ஆழ்வார். 
 
 மண்ெண த்  உண்டதால் அண்ணனால் த க்கப் பட்  அன்ைனயால் ஆராயப்ப ம் ேபா  வா ள் ஏ லகம் 
காட்டினான் என்ேற இ வைர படித் ம் ேகட் ம் இ க்கிேறாம். ஆழ்வார் அந்த நிகழ்ைவ இன் ம் விைரவாக்கி பிறந்த சில 
நாட்களிேலேய நடப்பதாகக் கூ கிறார். 
 
பாசுரம் 7.  
 
வா ள் ைவயகம் கண்ட மடநல்லார் 
ஆயர் த்திரன் அல்லன் அ ந்ெதய்வம் 
பாய சீ ைடப் பண் ைடப் பாலகன் 
மாயெனன்  மகிழ்ந்தனர் மாதேர 
 
 கண்ணனின் தி வா ள் எல்லா உலகங்கைள ம் கண்ட யேசாைதப் பிராட்டி ம் மற்ற ஆய்ச்சியர்க ம் மிக ம் 
வியந்  'ஆயர்களின் பிள்ைள இல்ைல இவன். ெப தற்கரிய ெதய்வேம இவன். பரந்த கைழ ம் சிறந்த பண் கைள ம் 
உைடய இந்த பாலகன் எல்லா உலகங்கைள ம் மயக்கும் அந்த மாயேன' என்  ஒ வ க்ெகா வர் ெசால்லி மகிழ்ந்தனர். 
  
 கண்ண ைடய தி வ ளால் ெதய்வீகக் கண் ெபற்ற யேசாைதப் பிராட்டியார் கண்ணனின் தி வா ள் 
ஏ கலங்கைள ம் கண்  வியந்  மற்ற ஆய்ச்சியர்கைள ம் அைழத் க் காண்பித்தாள். கண்ணன் அவர்க க்கும் தி வ ள் 
ெசய்  ெதய்வீகக் கண்கைளக் ெகா க்க அவர்க ம் அவன் தி வா ள் உலகங்கைளக் கண்  வியந்தனர். வியந்  
'இவன் இைடப்பிள்ைள இல்ைல; ஏ லகங்கைள ம் மயக்கும் மாயேன' என்  ெசால்லி மகிழ்ந்தனர். 
  
பாசுரம் 8.  
 
பத்  நா ம் கடந்த இரண்டாம் நாள் 
எத்திைச ம் சயமரம் ேகாடித்  
மத்தமாமைல தாங்கிய ைமந்தைன 
உத்தானம் ெசய்  உகந்தனர் ஆயேர 
 
 கண்ணன் பிறந்  பன்னிரண்டாம் நாள் அந்தக் குழந்ைதக்கு ெபயர்சூட்  விழா நடக்கிற . அந்தத் தி விழாவிற்காக 
எல்லா திைசகளி ம் ெகாடிக ம் ேதாரணங்க ம் தாங்கிய ெவற்றித் ண்கள் நடப்பட்டி க்கின்றன. அந்தத் தி விழாவில் 
யாைனகள் நிைறந்த ேகாவர்ந்தன மைலையத் தாங்கிய ைமந்தனாம் ேகாபாலைன ைகத்தலங்களில் ைவத் க்ெகாண்  
மகிழ்ந்தனர் ஆயர்கள். 
 
 குழந்ைத பிறந்  பத்தாம் நாளிேலா பன்னிரண்டாம் நாளிேலா ஏேதா ஒ  நல்ல நாளில் ெபயர் சூட ேவண் ம் என்  
ெசால்கின்றன சாத்திரங்கள். அதைன ஒட்டி பன்னிரண்டாம் நாள் அன்  எல்லாத் திைசகளி ம் ேதாரணங்கைள ம் 
ெகாடிகைள ம் நாட்டிக் ெகாண்டா கின்றனர் ஆயர்கள். இங்ேக ஆயர்கள் என்ற  ஆண் ெபண் இ பாலைர ம். 
 
 தங்கள் ைககளில் ைவத் க் ெகாண்டாடினர் என்  ெசான்னா ம் தகும். உத்தானம் என்  ெசான்னதால் தைல ேமல் 
குழந்ைதையத் க்கி ைவத் க் ெகாண்  ெகாண்டாடினர் என்றா ம் சரிேய. 
 
 ேகாவர்த்தன மைலையத் க்கிய நிகழ்ச்சி பிற்காலத்தில் நடந்தி ந்தா ம் அந்த நிகழ்ச்சி நடந்ததற்கு பின்னர் 
வாழ்ந்தவர் ஆழ்வார் என்பதால் அதைன இங்ேக நிைனத் க் ெகாண்டார் என்பதில் குைறயில்ைல. தி வாய்ப்பாடியில் 
நடந்தைத தி க்ேகாட்டி க்குக் ெகாண்  வந்தைதப் ேபால் பின்னர் நடந்தைத ன்னேர நிைனத் க் ெகாண்டார் ேபா ம்.  
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பாசுரம் 9.  
 
கிடக்கில் ெதாட்டில் கிழிய உைதத்தி ம் 
எ த் க் ெகாள்ளில் ம ங்ைக இ த்தி ம் 
ஒ க்கிப் ல்கில் உதரத்ேத பாய்ந்தி ம் 
மி க்கிலாைமயால் நான் ெமலிந்ேதன் நங்காய் 
 
 'கண்ணைனத் ெதாட்டிலில் உறங்குவதற்காக இட்டால் அந்தத் ெதாட்டில் கிழிந்  ேபாகும்படி உைதக்கிறான். ைகயில் 
எ த் க் ெகாண்டாேலா இ ப்ைப றிக்கும் அளவிற்கு ஆ கிறான். இ க்கி அைணத் க் ெகாண்டால் வயிற்றின் ேமல் 
பாய்கிறான். ேதைவயான வலிைம இல்லாததால் நான் மிக ம் ெமலிந்ேதன் ெபண்ேண' என்  யேசாைதப் பிராட்டியார் 
ேதாழியிடம் ைறயி கிறார். 
 
 இங்ேக மி க்கிலாைமயால் என்ற  யேசாைதயாகிய தன்ைன என் ம் கி ஷ்ணக் குழந்ைதைய என் ம் 
இ விதமாகப் ெபரிேயார்கள் ெபா ள் ெசால்லியி க்கிறார்கள். பிறந்  பன்னிரண்ேட நாட்கள் பிஞ்சிைனப் பற்றி கூ வதால் 
குழந்ைதயின் ெமன்ைமைய மி க்கிலாைம என்றார். சிறிேத வளர்ந்த குழந்ைதையப் பற்றி யேசாைதயார் கூறினார் என்றால் 
அ  தன்ைனக் கூறினார் என்னி ம் தகும். இன்ைறக்கும் தம  குழவியைரப் பற்றி தாயர் இந்தக் குைறையக் கூறி ெமச்சிக் 
ெகாள்வைதக் ேகட்கிேறாேம. 
  
பாசுரம் 10.  
 
ெசந்ெநலார் வயல்சூழ் தி க்ேகாட்டி ர் 
மன்  நாரணன் நம்பி பிறந்தைம 
மின்  ல் விட் சித்தன் விரித்தயிப் 
பன் பாடவல்லார்க்கு இல்ைல பாவேம 
 
 ெசந்ெநல் ஆர்க்கும் வயல்கள் சூழ்ந்த தி க்ேகாட்டி ரில் நிைலத்  வா ம் எல்லா கல்யாண குணங்க ம் நிரம்பிய 
நாரணன் தி வாய்ப்பாடியில் பிறந்த சரிதத்ைத தி மார்பில் ப் ரி ல் மின் ம்படியாகத் திக ம் விஷ் சித்தர் விவரித் ச் 
ெசான்ன இந்தப் பாடல்கைள மீண் ம் மீண் ம் பா பவர்க க்கு இைறவைனச் சிந்திக்க ம் அைடய ம் தைடயாக நிற்கும் 
பாவங்கள் நீங்கும். 
 
 ெசந்ெநல் ஆர்க்கும் என்றதனால் இம்ைமப்பயன்கள் குைறவின்றி விளங்குவைதக் காட்டினார். மன்  என்  என் ம் 
நிைலத்  வாழ்வைதக் கூறியதால் அர்ச்சாவதாரத்தின் குைறவில்லாப் ெப ங்குணத்ைதக் காட்டினார். நாரணன் என்  
ெசான்னதால் எவ்விடத் ம் எவ் யிரி ம் வாழ்பவன் என்பைத ம் எவ்விட ம் எவ் யி ம் தன் ள் ெகாண்டவன் 
என்பைத ம் கூறினார். நம்பி என்றதால் அர்ச்சாவதாரத்தில் மிக ெவளிப்பைடயாக நிற்கும் ெப ங்குணமான ெசௗலப்யத்ைத / 
நீர்ைமையக் காட்டினார். இல்ைல பாவேம என்றதனால் ைகங்கர்ய விேராதிகளான பாவங்கள் நீங்கினபடிையக் கூறினார். 
 
இல்லங்களில் திவ்ய பிரபந்தம் இல்லாதவர்கள் இைணயதளங்களில் ெசன்  ஒலி, எ த்  வடிவில் தரவிறக்கம் ெசய்யலாம் 
 
இதற்கான இைணய தளங்கள் 
 

 http://www.andavan.org 
 
 http://www.srirangapriya.net 
 
 http://www.sundarasimham.org 
  
 http://www.srivaishnavam.com 
 
 http://www.prapatti.com  
 
 http://www.ahobilamutt.org   
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பண்ைடய தமிழ்நாட்டில் கண்ணன் வழிபா  
 
 ேவத காலத்தில் இ ந்  , வழிப்பட்   வரப்ப ம்  ஒ  வழி ைற  தான் , நாராயண வழி பா  !  
ேவதத்தில் நாராயண சூக்தம் என்ற பகுதி ஒன்  உள்ள . அதில்  
 "நாராயண பேரா த்யாதா த்யானம் நாராயண: பர:"  
டிவாக தியானிக்கத் தக்கவன் நாராயணேன. நாராயண தியானம் தான் ஒப்பற்ற  என்கிற   

.  
தி மால் வழிபா  தமிழ் மக்களிைடேய ெதான்  ெதாட்  வழங்கி வந்தைமக்கு  
ெதால்காப்பியம் சான்  பகர்கின்ற . இ  சங்க காலம் தேல இ ந்  வந் ள்ள  .  
 "மாேயான் ேமய கா ைற உலக ம்  
 ேசேயான் ேமய ைமவைர உலக ம் - என்கிறார் ெதால்காப்பியர். 
ஆனால் அப்ேபாெதல்லாம் எந்த தத் வ ேவ  பா  இல்ைல .ேவத ெநறி மட் ேம .  
 
 ல்ைல நிலக்கட ள் மாேயான் என்பைத ெதால்காப்பியம் ெசால்கின்ற . ல்ைல நிலத்தின் 
க ப்ெபா ம் உரிப்ெபா ம்  கண்ண க்குப் ெபா ந்தி வ கின்ற . .சிறப் ைடப் ெபா ைள ற்படக் 
கிளத்தல், ைவ நிைலத் ைற ேபான்ற இலக்கண இலக்கிய ெசய்திகளி ம் காணலாம் 
 
 ஆரியத்தின் வ ைகக்குப் பின்னர் ஆரியம் தமிழ்ெநறிேயா  ெசய்  ெகாண்ட உடன்பாேட மாேயா ம் 
விஷ் ம் இைணந்த ; ேசேயா ம் ஸ்கந்த ம் இைணந்த ; வாலிேயா ம் பலராம ம் இைணந்த  
என்ெறல்லாம் பல ம் ெசால்லியி க்கிறார்கள். ஆனால் பழந்தமிழ் இலக்கியங்கைளப் பார்த்தால் அவர்கள் 
ெசால் ம் ஆரியம் வ வதற்கு ன்னேர தமிழ்ெநறியில் ஸ்கந்த க்கு உரியைவ, விஷ் க்கு உரியைவ, 
பலராம க்கு உரியைவ என்  அவர்கள் வகுக்கும் ெசய்திகள் இ க்கின்றன 
 
 வைரப்பதியிலி ந்  வந்த மன்னர் குடியினர் ேவளிர்கள் என்  சங்க இலக்கியங்களில் குறிப் கள் 
இ க்கின்றன. வைரப்பதி என்றால் கண்ணன் ஆண்ட வாரைகையக் குறிப்பதாகச் சில ம் க நாடகத்தில் 
இ க்கும் வாரச த்திரத்ைதக் குறிப்பதாகச் சில ம் ெசால்கிறார்கள். ேவந்தர்களில் பாண்டியர்கள் த்த 
குடியினர் என்ப  உனக்குத் ெதரி ம். பாண்டியர்க க்கு இைணயான ெதான்ைம டன் இ ப்பவர்களாக 
ேவளிைர ம் இலக்கியத் தர கள் சுட் கின்றன. அவர்கள் வடக்கிலி ந்  ெதற்ேக வ ம் ேபா  சில 
ெதான்மங்கைளக் ெகாண்  வந்தி க்கலாம். அல்ல  வாரைகைய ஆண்ட யாதவ குலத்தவர்கள் 
தமிழர்களாகேவ இ க்கலாம். அப்படி இ ந்தால் இந்தத் ெதான்மங்கள் எல்லாம் தமிழர்க ைடயதாகேவ இ ந்  
ஆரியத்தில் பின்  கலந்தி க்கலாம். என்ைறக்கு ஆரியத் ெதாடர்  ஏற்பட்ட , அ  நிகழ்ந்த இடம் வட லமா 
ெதன்னகமா என்ெறல்லாம் இன் ம் கிப் பார்க்கேவண் ம். ஆர்வ ம் ேநர ம் இ ந்தால் இறங்கி ஆய்  
ெசய்யலாம். 
 

பழந்தமிழில் மாேயான் ெதான்மம் - வளர்ச்சி ம் சுழற்சி ம்  
சு. சந்திரா – தமிழ் ஆராய்சியாளர் 

 
கா ைற கட ளாகப் ேபாற்றப்ப பவன் மாேயான். இயற்ைக வினாக உ வான மாேயான்பற்றிய ெதான்மக் 
குறிப் கள் கைதக் கூ  உைடயனவாய் உள்ளன. பண்பாட் க்கலப் டன் ேவதத்தில் குறிப்பிடப்ப ம் 
கி ஷ்ண டன் இைணந்  உள்ளன. ெதான்மக் கைதகளாய் வளர்ந் ள்ளன. தத் வேநாக்கில் இயற்ைகயில் 
பரந்  சுழற்சி ெபற் ள்ளன. இதைன ஆய்வேத ஆய் ைரயின் வல் ெபா ளாகும்.  
 
பழந்தமிழ் ல்களில் மாேயான்:-  
 மாேயான் பற்றிய குறிப் கள் பிற ெதய்வங்கைளவிட மிகுதியாகப் பழந்தமிழ் ல்களில் பரவிக் 
கிடக்கின்றன. ''ேதயா வி ப் கழ்த் ெதய்வமாக''  (கலி:103:76) உள்ள மாேயாைனக் குறிக்கும் தி மால் எ ம் 
ெசால் பழந்தமிழில் யாங்க ம் குறிப்பிடப்படவில்ைல. 
  
 குறிஞ்சிப்பாட் , பட்டினப்பாைல, ெபா நராற் ப்பைட, சி பாணாற் ப்பைட, ெந நல்வாைட, மைல 
ப கடாஆம் தலிய பத் ப்பாட்  ல்களி ம் ஐங்கு , கு ந்ெதாைக தலிய எட் த்ெதாைக ல்களி ம் 
மாேயான் பற்றிய ெதான்மக் குறிப் கள் இல்ைல என்ப  குறிப்பிடத்தகுந்ததாகும்.  
 
மாேயான்: இயற்ைக : 
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 மாேயான் என்ற ெசால் கரியநிற ைடயவன் என்ற ெபா ைளத் த கின்ற .  
மணிவைர அன்ன மாஅேயாேன ( றம்.229) மண் தி மணி ( றம். 56:5)  
நீலநிற உறவின் ெநடிேயான் (ெப ம். 30.402) இ ள் மயங்கும் ேமனியன் (பரி.15:50) என இயற்ைக வாக 
மாேயான் குறிப்பிடப்ப கின்றான்.  
காய்மலர்ப் ைவ கடைல யி ண்மணி அைவையந்  ற  மணிகிளர் ேமனிைய (பரி.13:42-43)  
எனக் காயாம் , கடல், நீலமணி என இயற்ைகயின் உ , கட ளாகச் சங்க இலக்கியத்தில் சுட்டப்ப கின்ற .  
மாஅல்:- ெபரிய எ ம் ெபா ண்ைம உைடய மாஅல் என் ம் ெபய ம் மாேயா க்கு உரியதாகப் பழந்தமிழ்ப் 
பாடல்களில் பயின் வரக் காண்கிேறாம். ல்ைல நிலக்கா ைறப் பகுதியின் ெநடிய உ விைன மாேயா க்கு ஏற்றி 
மாலாகக் ெகாள் ம் ைறயிைனப்பத் ப்பாட்டின் பல இடங்களில் காண டிகிற .  
 
''மால்வைர நிவந்த ேச யர் ெவற் '' ( கு.12) ''மாேயான் அன்ன மால்வைரக்கவாஅன்'' (நற்.32:1) என 
ெநடிேயானாக மாஅல் உய கின்றான். மாேயான்:  
ல்ைல நிலக்கட ள்:- அகன் ஐந்திைணக்கு உரிய நிலத்திைனக் கூ மிடத் த் ெதால்காப்பியர், மாேயான்  

ேமய கா ைற உலக ம் எனச்சுட் கிறார். கா ைற கட ளாகச் சுட்டப்ப ம் மாேயான் காயம்  சூடினைமைய, 
'' ைவ விரிமலர் ைர ம் ேமனிைய'' (பரி.1:6-7) ''பறவாப் ைவ விேனாேய'' (பரி.3:73) என்ற ெதாடர்கள்  
ெவளிப்ப த் கின்றன. கா ைற கட ளான தி மால் கானகத்தின் ெந ைமைய ம் மாைம நிறத்திைன ம்  
உைடேயானாய் இ ப்பேதா  அந்நிலத்திற்கு உரிய ெப ம்ெபா தான கார்காலத் க்கரிய ேமகத்தின் நிறத்திைனப் 
ெபற் , காயாம்  சூடி ல்ைல நிலக்கட ளாக விளங்குவதைன உணர டிகின்ற . இதைனத் ''தங்கள் 
கண் க்குப் பச்ைசப்பேசல் எனக் காட்சி வழங்கிய காட்டின் இயற்ைகயழைக மால் என்  வ த்தினர்''  
(தி .வி.க. தமிழ் ல்களில் ெபௗத்தம், ப.27) என்ற க த்  அரண் ெசய்கிற .இவ்வா  மாேயான் அடர் கானகப் 
பசுைமயின் இயற்ைகயழகில் கிழ்த்த ல்ைலக்கட ளாக எழி கிறான் எனலாம்.  
 
அகவாழ்வின் தைலவன்:  
 ல்ைல நிலக் கட ளாகிய மாேயாைன, ல்ைலநிலத் தைலவேனா  இையத் ம் பா ம் மர  பழந்தமிழில் 
பரந்  கிடக்கக் காணலாம்.  
 அண்டர் மகளிர் தண்தைழ உடீஇயர்  
 மரம்ெசல மிதித்த மாஅல் ேபால  
 ன்தைல மடப்பிடி உண்இயர் அம்குைழ  
 ெந நிைல யாஅம் ஒற்றிநைனக ள்  
 படி நிமி  கடி ம் களிேற ேதாழி (அகம். 59:5-10)  
என ஆற்றியி க்கும் தைலவிக்குத் ேதாழி தைலவன் ெசல் ம் வழியிைடக் காட்சி ஒன்றிைனக் கூறி 
ஆற் விக்கின்றாள். இக்கவிைதயில் மால் களி க்கு உவைமயாகி ல்ைல நிலத் தைலவ க்கு 
இைறச்சிப்ெபா ளாய்ச் சுட்டப்ப வ  இன்றியைமயாத குறிப்பாகும்.  
 
 எ தின் மீ  பா ம் தைலவ க்கு மால் ஒப்பாவான் என் ம் (கலி.104:35-38) தைலவைனப் பிரிந்தி ந்த 
தைலவி தைலவைன அைடவ  மாேயான் மார்பில் உள்ள தி மகைள ஒக்கும் (கலி.109:17-18) என் ம் 
கலித்ெதாைக குறிப்பி கின்ற .  
 
மாேயான்: ைவ நிைலயின் ெவற்றி வீரன்: 
 ைவ நிைலத் ைறயின் கழ்நிைலக்கு உரிய கட ளாகிய மாேயான் ெவற்றி வீரனாகின்ற தைலவ க்கு 
உவைமயாகின்றான். பாண்டியன் இலவந்திைகப் பள்ளி ஞ்சிய நன்மாறைனப் ேபாற் ம் கத்தான், '' கழ் 
ஓத்தீேய, இக நர் அ நைன'' ( றம். 56:13) என மாேயான்உவமிக்கப்ப கின்றான். பிறிேதாரிடத்தில், 
கழ்த ற்ேறார்க்கு மாேயானன்ன உைரசால் சிறப்பிற் கழ்சான்மாறா ( றம்.57:1-3)  
என மன்னன  சிறப்பிற்கு மாேயான  சிறப்  உவைமயாகின்ற . இவ்வா  ல்ைல நிலத்தாரின் அகவாழ்விற்கும் 
றத்திைண வீரர்களின் (அரசர்களின்) க க்கும் மால் உவைமயாக்கப்ப வ  எண்ணத்தக்கதாகும். 
இயற்ைகயின் லபடிவ உ வினனான மாேயான் மாந்தர்தம் வாழ்வியல் கூ கள் வழி லபடிவபாத்திரமாக 
(Archetypal Charecter) உயர்ந்தைம இன்றியைமயாக் குறிப்பாகும்.   
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மாேயான்: காத்தல் கட ள்: 
  இயற்ைகயின் உ வாகிய மாேயான் பற்றி குறிப் கள், கைதத்தன்ைம டன் இைணந்  வளர்ச்சி ற்ற 
நிைலயில் பழந்தமிழில் குறிப்பிடப்ப கின்றன. காலத்தால் பிற்பட்ட இலக்கியங்களில் அைவ ராணிகத் தன்ைம 
மிக்கி க்கும் பான்ைமயில் இடம் ெப கின்றன.  
 பரிபாடலில் மாேயான் த்ெதாழில் ரிபவனாக தல் ைற, இைட ைற, கைட ைற ெதாழில் எனப் 
பைடப் , அளிப் , அழிப் , என் ம் ெதாழில் ரிபவனாக உள்ளான் (பரி.3.71) த்ெதாழில் வல்லவனாக மாேயான் 
இ ப்பி ம் காத்தல் ெதாழில் மாேயா க்கு உரியதாகச் சுட்டப்ப கின்ற . ''உலகாள் மன்னவ'' (பரி3.85) என் ம் 
''ஒ ைம விைனேம  உள்ளத்திைன'' (பரி.13.49) என் ம்  மாேயானின் காத்தல் ெதாழில் சுட்டப்ப கிற . காத்தல் 
கட ளாக விளக்க ற்ற  மால் உலக தல்வனாகப் ேப  ெகாண்டைமயிைன ம் பழந்தமிழ் வழி அறிய  
டிகின்ற .  

 
மாேயான்: உலக தல்வன்: 
 மாேயானாகிய தி மாலின் தற்றன்ைமயிைன ம் அவதாரங்கைள ம் ஆற்ற ைடய 

தற்கட ளாக உயர்ந்தைமைய ம் பரிபாடல் குறிப்பி கின்ற . இக்குறிப் கள் வடெமாழிப் ராணமர டன் 
இைணந்  ெசழித்தைவ என்ப  நிைனவில் ெகாள்ளத்தக்கதாகும்.  
 
 தி மால் அைனத் க் கட ளாக உள்ளைமைய, ''எவ்வயிேனா ம் நீேய'' (பரி.4:67-70) என்ற ெதாடர் 
சுட் கின்ற . பலராமன், காமன், அநி த்தன், பிரமன் என ஐவராக ம் மாேயான் உள்ளைம ம் பரிபாடலில் (பரி 
3.81-94) குறிப்பிடப்ப கின்ற .  
 இவ்வாறான குறிப் கள் ைவணவப் பஞ்சராத்திரக்ெகாள்ைகயின் வளர்ச்சி என்பர் திறனாய்வாளர் 
(இந்திரபவாநி, சங்க ல்களில் கி ஷ்ண வழிபா , ப.62) 
  
இயற்ைகயின் உ வாகிய மால் ெநடிேயானாகி, ேப  ெபற்  கட ளானைம ம், வடெமாழிப் ராணக்கலப்பால் 
கைதத் தன்ைம டன் கூடி வளர்ச்சி ற்றைமைய ம் கண்ேடாம். தத் வப் ெபா ளாகிய ெநடிேயான் இயற்ைகயின் 
எல்லாப் ெபா ளி ம் பரந்  விரிந்  ஊ விய நிைலயிைன ம் பரிபாடலில் பரக்கக் காணலாம்.  
 
மாேயான் அவதாரங்கள்:-  
 
 அவதாரம் என்பதற்கு ேமலி ந்  கீழிறங்குதல் என்ப  ெபா ளாகும். அவ்வா  
இறங்குதல் உயிர்களின் ெபா ட்  என் ம் கூ வர். அவதாரம் என்பதற்குத்ேதாற்றம் என்ற 
ெசால்லாட்சி ைகயாளப்ப கின்ற .  
மால் எ த்த ேதாற்றங்கள்: பத்ெதன்பர். அவற் ள் கூர்மம், வராகம், நரசிம்மம், வாமனன், 
பரசுராமன்,  
இராமன், பலராமன், கி ட்டிணன் என எட் த் ேதாற்றங்கள் பழந்தமிழில் 
குறிப்பிடப்ப கின்றன.  
 
 இைவ தவிர பழந்தமிழில் ெதான்ைம வைகைம வளர்ச்சி,பி.எச்டி ஆய்ேவ , ப.169)  
 
மாேயான் ெதான்மம்:  
 வளர்ச்சி ம் சுழற்சி ம்:- மாேயான் ெதான்மம் வளர்ச்சி ெபற் ச் சுழற்சி ெபற்றைமைய 
அறியலாம். இயற்ைகயின் அடர் பசுைம, கானகத்தின் பரிதி ைழயாத அடர் இ ள் தலிய 
லபடி  எண்ணங்க க்கு மாேயான் வித்தாகின்றான். அடர் கானகத்தின் ெபரிய 

பரப்பிற்கும், ெநடிய சார்பாக ெநடிேயானாகக் கா ைற கட ளாக உய கின்றான். கா ைர 
மக்களின் அகவாழ்வாம் காதல் ெவற்றிெபற வழியாகும் ஏ  த ம் தைலவனாய்ப் பழந்தமிழ்ச் 
ச கத்தின் கூட்  நனவிலி மன ணர் களின் உ வாகக் காட்சியளிக்கத் 
ெதாடங்குகின்றான். அரசர்களின் க க்கும் படிமமாகி. ைவ நிைல எ ம் றப்ெபா ளில் 
ைமயமி கின்றான்.  
 வடெமாழிப் ராணக் கலப் ற்  வளர்ச்சி ெபற்ற ெதான்மக் கட ளாகப்பழந்தமிழில் 
குறிப்பிடப்ப கின்றான். மணிதிகழ் உ பின் மாேயான், ேவழ், உலகமாய்ப் பரந்தைம ம் 
பிறவாப் பிறப்பாக ம் சிறந்  உலக தல்வனா கின்றான். விட் வின் தசாவதாரங்க ள் பல 
ேதாற்றங்களின்வடிவாகின்றான். சமய தத் வச் சார்பின் ெபா ண்ைமயாகின்றான்.  
இவ்வா  மாேயான் ெதான்மம் பிறெமாழி மற் ம் பண்பாட் க் கலப்பால் வளர்ச்சி ற்ற நிைலைய உணர டிகின்ற .  
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When is Janmashtami 
 
Janmashtami 2009 is on August 14th(North Indians) 
 
 Janmashtami celebrates the birth of one of the most famous Gods of Hindu religion, Bhagwan Krishna, on 
the eighth day (Ashtami) in the month of Sravana or Savana. Lord Sri Krishna was born on the 'Rohini' nakshatram 
(star). It is generally celebrated in the month of August-September according to the Christian Calendar. Legend has 
it that Sri Krishna was born on a dark, stormy and windy night to end the rule and atrocities of his maternal uncle, 
Kansa. 
 
Position of Stars at the time of Birth 
 
It was only on the eighth day of the second fortnight, in the month of Sravana when, the moon entered the house of 
Vrishabha in Rohini Nakshatra (star) that Lord appeared. According to Barhapatyamana, the month of Sravana 
corresponds to the month of Bhadrapada Krishnapaksha. Lord was born in the year of Visvavasu, appx. 5,227 
years ago. 
 
Celebrated for over Two Days 
 
 Janmashtami is celebrated for over two days as “Rohini” nakshatra and Ashtami may not fall on the same 
day. The first day known as Krishnashtami, as the birth of Bhagwan Krishna falls on the eighth day after Raksha 
Bandhan, which generally falls in the month of August. The second day is known as Kalashtami. 
 
Welcome the Lord at Midnight 
 
 It is only at midnight between the first and the second day that birth of Sri Krishna took place. The actual 
festivities begin during midnight in this 48 hour period. The celebration reaches its peak at midnight, with the birth 
of Lord Krishna, with lot of hymns, arti taking place and blowing of the Conch (shankh), rocking the cradle of Lord. 
The idol of lord is bathed with Panchamrit (A mixture of milk, ghee, oil, honey and Gangajal). The Panchamrit is 
later distributed as Prasad to the devotees along with other sweets. While some Fast on the first day and break it at 
midnight for others the fasting continues for both days. The period coincides with rainy season.  
 
Birth of Lord Krishna 
 Janmashtami is celebrated to welcome and enjoy Lord Krishna's birth. The birth of Lord Krishna took place 
when the various planets were in auspicious places. It is said that God chooses a particular time, as to when he will 
take birth as a human and the planetary systems are adjusted accordingly. 
 
Auspicious Nakshatra (Constellation) 
 
 Around the time of Bhagwan Krishna's birth, Rohini Nakshatra was predominant as it is considered to be 
quite auspicious. This is so because it is under the supervision of Brahma, the creator of Universe. Sri Krishna was 
born in the month Of Sravana more than 5000 years ago. 
 
Born in Dwapur Yug (Iron Age) 
 
 According to some scholars, Krishna was born on Wednesday,the eighth day of second fortnight in 
Sravana month in the year of Visvavasu around 3227 BC, also known as Dwapur Yug. July 19th 3228 BC to be 
more accurate. He lived for 125 years and disappeared on February 18th 3102 BC on the new moon night of 
Phalguna. His death was the onset of the current corrupt age known as Kaliyug. 
 
Universal Happiness of all Forms of Life 
 
 From the time, Devki conceived Sri Krishna, she began to glow and exude divine light. The prison walls 
glowed with the aura of the new born infant. Atmosphere of peace and happiness prevailed all over, Forests were 
all green and full of trees with all kinds of beautiful flowers, rivers were all swollen due to joy, peacocks began to 
dance in sheer joy, people in all villages started being happy. 
 
Objective of Krishna's Birth 
 
 The main objective of Lord Krishna's birth was to free Mother Earth from the wickedness of demons. 
Playing an important part in Mahabharata (legendary battle in Kurukshetra) and propagating the theory of bhakti 
and good karma were other important objectives. 
 
Events Before The Birth of Sri Krishna 
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 The people of Mathura were extremely unhappy with the wicked king Kansa who put his father, king 
Ugrasen in prison and declared himself the king of Mathura. It was to put an end to his evil ways and other demons 
that Lord Vishnu decided to take birth on Earth in human form. According to Akashvani (heavenly voice) at the 
wedding of his beloved sister Devki, Kansa got to know that the eighth child of his sister will take birth to kill him. 
So, in turn he rushed to kill his sister. Kansa gave up the idea of killing after being assured by Vasudev that he will 
handover all his children to him. He put them in Prison. Kansa killed all the six infants as soon as they were born. 
The seventh child (Balram) was saved due to divine intervention, when he was transferred from Devki's womb to 
that of Rohini's (other wife of Vasudev). 
 
Events During the Birth of Lord Krishna 
 
 Lord Krishna was born in a prison cell in the captivity of King Kansa. He took birth in divine form with lotus 
like eyes, his palms bearing the signs of a lotus and discus. He had a swastika sign on his sole. Wearing a yellow 
colored silk cloth, adorned with precious diamond earrings and a crown made of emeralds. Soon after the birth, a 
chain of events astonished Vasudev, when he saw the gates of the cell flow open and all the guards fast asleep. 
He immediately thought of Nand , his close friend in Gokul and decided to handover his child to him in order to 
save him from the clutch of Kansa. 
 
River Yamuna Bows To The Feet of Sri Krishna 
 
 The night of birth was witnessed by heavy rains which led to River Yamuna being in floods. As soon as the 
feet of Lord immersed in the river, the flow became normal and Yamuna made way for the Lord. Sheshnag, the 
serpent formed an umbrella to save the new born baby from rain. 
 
Exchange of the Babies 
 
 Vasudev kept his child next to fast asleep Yashoda and took the baby girl lying with him back to Mathura. 
The baby girl is believed to be the sister of Lord Vishnu. 
 
Disappearance of The Divine Child 
 
 On hearing the news of birth of the eighth child of Devki and Vasudev, Kansa rushed to the prison-cell and 
lifted the baby girl to kill her despite pleadings from Devki. However, instead of hitting the stone, the child flew up in 
the air and announced that the annihilator of Kansa was born and in safe hands. 
 
Krishna later grew in Gokul and finally killed his maternal uncle, King Kansa. 
 
Historically, Sri krishna appeared on the midnight of the 8th day of the dark half of the month of Sravana. This 
corresponds to July 19th 3228 BC. He exhibited His pastimes for a little over 125 years and dissappeared on 
February 18th 3102 BC on the new moon night of Phalguna. (His departure marks the beginning of the current age 
of corruption known as Kali.) 
 
Sri Krishna's Lifetime Chart 
Given here is a chronological list of Lord Krishna's lifetime achievements. Relevant aspects of Lord Krishna's life 
from birth to renunciation have been presented in a tabular form.  
 

Age of 
Lord 
Krishna 

Description 

Birth 
In the month of Sravana, around July 19th 3227 
BC in a prison cell in Mathura city to Vasudev 
and Devki.  

0 to 3 
years 

Lived in the neighboring town of Gokul with Nand 
and Yashoda, performed bal leela, including 
killing of demoness Putana, Trinivatra etc.  

3 to 7 
years 

Started living in Vrindavan, Killing of Demons 
Bakasura, Aghasura and Dhanuka.  

7-10 Lifting of Govardhan hill, played rasleelas with 
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years Gopis, Invited for a wrestling match by Kansa 
which results in his killing.  

10 – 28 
years 

Lived in Mathura and protected it from many 
Demons. Took the lessons in all the sixty four 
arts from Muni Sandeepani and perfected all the 
arts.  

29 – 125 
years 

Established kingdom in the city of Dwarka with 
Brother Balram. Married Rukmini and 16000 
other princesses. Helped Pandavas win the battle 
of Mahabharata, explains teachings to Arjuna 
later written down by Rishi Vyas as Bhagwad 
Gita.  

125th 
Year 

Fall of Yaduvanshi dynasty due to fraternal killing. 
Disappearance of Lord Krishna on 18th February 
3102 BC.   

 
Chronology of Events in Lord Krishna’s Life (Traditional Calculation – Method 2) 

    
  This chronology has been decided based mainly on the Mahabharata, the Harivansh and the Bhagavat 
Gita. - Bharatiya Sanskrutikosh. 
 

Period of Time  

Before Salivahan Shak  Before Christ  
Event 

3263 [the eight day (astami) of the dark 
fortnight of Shravan]  3185 Birth of Krishna  

3244 3167 Slaying of Kansa  

3241 3163 Akrur's departure to Hastinapur  

3238 3160 Marriage to Rukmini  

3236 3158 Birth of Pradyumna  

3220 3142 Droupadi's selection of her groom 
(svayam var)  

3218 3140 Establishment of Indraprastha 

3212 3134 Marriage of Pradyumna  

3210 3132 Arjuna's embaking on a pilgrimage 

3198 3120 Abduction of Subhadra  

3196 3118 Birth of Abhimanyu 

3195 3117 The rajasuya sacrificial fire (yadnya)  

3193 3115 Loss of Hastinapur in a game of dice  

3180 (Margashirsha)  3101 The Bharatiya war  

3180 (Phalgun)  3101 Marriage of Aniruddha 

3144 (Margashirsha)  3065 Krishna's renunciation of His body (age 
119 years) 
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 Traditional belief based on scriptural details and astrological calculations gives the date of Krishna's birth, 
known as Janmashtami,[29] as either 18 or 21 July 3228 BCE.[30][31][32] Krishna belonged to the royal family of 
Mathura, and was the eighth son born to the princess Devaki, and her husband Vasudeva. Mathura was the capital 
of the Yadavas (also called the Surasenas), to which Krishna's parents Vasudeva and Devaki belonged. The king 
Kamsa, Devaki's brother,[33] had ascended the throne by imprisoning his father, King Ugrasena. Afraid of a 
prophecy that predicted his death at the hands of Devaki's eighth son, he had locked the couple into a prison cell. 
After Kamsa killed the first six children, and Devaki's apparent miscarriage of the seventh, being transferred to 
Rohini as Balarama, Krishna took birth. 
 Since Vasudeva believed Krishna's life was in danger, Krishna was secretly taken out of the prison cell to 
be raised by his foster parents, Yasoda [34] and Nanda in Gokula. Two of his other siblings also survived, 
Balarama (Devaki's seventh child, transferred to the womb of Rohini, Vasudeva's first wife) and Subhadra 
(daughter of Vasudeva and Rohini, born much later than Balarama and Krishna).[35] According to Bhagavata 
Purana it is believed that Krishna was born without a sexual union, by "mental transmission" from the mind of 
Vasudeva into the womb of Devaki. Hindus believe that in that time, this type of union was possible for achieved 
beings.  

Balu Saravana Sarma 
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Birth Place of  Lord Krishna- Mathura Virunthavan  and Dwaraka Post Office Stamp 

      

Introduction:  
With some deft computer astrology, mythic Krishna gets a date of birth, and 
some planetary influence  
  
Even gods come to earth with their destinies chalked out for them. So 
claims astrology, at any rate.  
So when Arun K. Bansal, the father of computer astrology in India, says 
that Hindu god Krishna was born on July 21, 3228 bc, it feels momentous 
somehow. The date essentially transforms Krishna in our minds: from a 
mythological figure of mystery, even if a much-loved one, into well a flesh 
and blood entity. You can almost see him gurgling in Yashodas lap as Rishi 
Garg performs his naming ceremony in a cow shed more than 50 centuries 
ago.  
 
 But backtracking into the past can be a sloppy misadventure if you 

dont get your calculations right. So Bansal rests his claims on two of his software packagesthe Leo Gold and the 
Palm computer programmes. They can simulate any planetary configuration that has occurred or could occur in 
time. All they need is a date. And July 21, 3228 bc, according to Bansal, satisfies every condition described during 
Krishnas birth.  
  
 Krishna was born in the Rohini nakshatra, in the Hindu month of Bhadrapada, on the 8th day of the waning 
moon at midnight. Bansal says this was enough information for him to nail the date, working backwards from 
Krishnas death, which he says occurred at 2 pm on February 18, 3102 bc.  
 
 His entire case rests on the accuracy of this date, however. Bansal quotes extensively from the Shrimad 
Bhagwat and the Shri Vishnu Puranas, old Hindu calendars and the Mahabharata to illuminate the clues he chose 
to follow. "A shloka in the 38th chapter of the Shri Vishnu Puran, says that Kaliyuga started on the day Krishna 
died." He unearths another shloka in the Shrimad Bhagwat Purana (part 11, chapter 6) where Brahma himself 
speaks to Krishna about how old he is. "Brahma says that 125 years have passed since Krishnas birth; this is just 
before Krishna plans his death."  

Guru  Chand 
Ketu  

  

Chevai 

July 19th 3227 
BC 

Surya 

 Ragu Sukra 
Sani Budha 
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 Though not empirically verifiable, the advent of Kaliyuga is traditionally taken to be 3102 bc, because all 
our panchangas or astrological journals maintain that 5,100 years of Kaliyuga had passed before 1999 AD. The 
belief is supported by mathematician Aryabhattas astronomy treatise Aryabhattiya, the Surya Siddhanta, an 
astronomical text that dates back to 400 AD, and a 5th century inscription from a temple in Aihole.  
 
 Deleting 125 years from the date, Bansal figured Krishna was born either in 3327 or 3228 bc. The rest he 
left up to his software, merely feeding in the planetary configuration that Krishna was supposedly born under, to 
generate the row of figures that conforms to the epochal moment. 
  
 Would astrology have thrown any light on what such an individual may have been like? Outlook asked 
Bansal to create a birth chart based on the date. His computer churns out 15 pages sectioned under tantalising 
headings like Love & Romance, Appearance, Personality, and Journeys. With Saturn in his seventh house, he 
would have been fated to court many women enter Radha, the gopis and later his 16,108 wives. But since the 
seventh house was also under the sign of Scorpio, which guarantees a joyful marital life, hed also have had the 
power to keep them happy despite having to divide his attentions among them.  
 
 An attractive appearance and personality would have come from the exalted moon under the sign of 
Taurus. Jupiter and the exalted Mercury in the fifth house will have conferred intelligence and oratory skills. Fame 
and power would have come from Ketu in the 9th house, though it would also have forced him to lead a life away 
from his birthplace.  
 
 Certainly stray statements do conform eerily to Krishnas attributed qualities. "Endowed with a glowing 
complexion, you have bright eyes and an enchanting smile." Under personality comes"You have great fancy for 
music, moonlight and money".  
 
 Even the Bhagwad Gita seems to have its origin in his birth chart; it predicts that a person born under this 
astral spread would have been a great believer in karma who would advise others about karma and noble deeds.  
But there are a few adverse planetary configurations to contend with. The chart describes a life of continuous strife, 
peppered with battles and wars because Rahu, Mars and Venus are in the third house. Due to the location of 
Jupiter in Leo, he would also have been destined to be estranged from his motheror mothers in his case.  
 
 With plans to announce the results of his research at the Somnath temple during this years Janmashtami 
festival for Krishnas birthday, Bansal says that even the temples priests concur with his findings. "Another pandit, 
Shri Gyananda Saraswati in Benaras, who will come to the celebration in Somnath, has also come up with the 
same dates."  
  
 At peace with his research, Bansal prefers to turn a blind eye to the long, long line of astrologers, godmen, 
NASA scientists, mathematicians and writers stretching all the way back to Aryabhatta who have worked on the 
same thing. They all quote the same scriptures, taking into account some or all of the astral happenings recorded 
in great detail, especially the ones during the calamitous time of the Mahabharata war, when Krishna was said to 
have been 90 years old. These include rare astronomical happenings like the solar and lunar eclipse that occurred 
consecutively in the space of a month just before the war, a fortnight that lasted only for 13 days instead of 15 
when the moon was waning, and a comet that burned through the skies. Also, the planetary positions recorded 
during the Mahabharata war were roughly replicated 36 years later, when Krishna died.  
 
 Most scholars prefer to concentrate on the Mahabharata war where a significant cluster of astronomical 
events occurred, before zooming onto their own set of dates that binds down the life of the eighth avatar of Vishnu 
in a specific time-frame. But the dates, while drawn from the same source, strain in opposite directions.  
 
 At a colloquium organised by the Mythic Society in Bangalore in January last year, dates as wide as 1478 
bc to 3067 bc were proposed. Contributors included S. Balakrishna (from NASA, US), using Lodestar Pro software, 
who proposed 2559 bc as the start of the war. Prof R.N. Iyengar (from the Indian Institute of Science, Bangalore) 
brought the event closer historically, suggesting the date 1478 bc, while B.N. Narahari Achar (Department of 
Physics, University of Memphis, US) after "critically examining" the astronomical events in the Mahabharata 
pointed to 3067 bc.  
 
 Authors like P.V. Vartak push back the date of the Mahabharata much further, to 5561 bc. Swami 
Prakashanand Saraswati, in his book, The True History and the Religion of India, comes up with the same dates as 
Bansal does.  
 
 Considering that there are 150 astronomical references provided about the characters and events in the 
Mahabharata in one lakh-odd shlokas, there is little consensus on what information is worth concentrating on. In 
addition, there is reason to believe that our scriptures "grew" over time, incorporating events of every period. So 
there is precious little we can attribute collectively to one age. Many scholars in fact wonder if all the references to 
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Krishna in the scriptures refer to one person or whether the Krishna of Vrindavan and the Krishna of the 
Mahabharata are two different people. But then searching for that mythical date would not be half as engaging if 
the process were not so complicated. Any wonder that even though the gods have destinies, they prefer we view 
them through fogged glasses?  
 
ேம ம் இைணய பக்கங்கள் More Links 
  
 The Archaeological Survey of India, http://www.asi.in  
 
 ம ரா வரலா  http://www.radhekrishn.com/mathura-history.php 
 http://www.vnn.org/ 
 http://www.iskcon.org  
 கி ஷ்ண கைத: http://krsnabook.com/ 
 
 இந்  நாளிதழில் அகழ்வாராய்ச்சி தகவல்கள்: 
 http://www.hinduonnet.com/thehindu/mp/2002/11/20/stories/2002112000450200.htm 
 
 Significant finds at Dwaraka 
 http://www.hindu.com/2007/02/23/stories/2007022301242200.htm  
 
 Dwaraka - A LOST CITY RECOVERED  
 http://www.arianuova.org/arianuova.it/arianuova.it/Components/English/A12-Dwaraka.html  
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. 
ேகாகுலாஷ்டமி பட்சணங்கள் மற் ம் ெசய் ைறகள். 

  
 ேகாகுலாஷ்டமி அன்  இைறவ க்கு பைடக்கும் பட்சணங்கள் ெபா வாக 7ஆகும்,. இைவகள் சுகியன் 
(அ) சிற் ண்ைட, அப்பம், தட்ைட, ெவல்லச் சீைட,  சீைட (உப் ), ள் க்கு, ைக க்கு இைத தவிர தயிர், 
ெவண்ைணய். 
 
ைக க்கு 
  
ேதைவ: அரிசி 2 ஆழாக்கு உ ந்  1 ஸ் ன் உப்  1/4 ஸ் ன் ெப ங்காயம், மிளகள  ெவள்ைள எள் 1 ஸ் ன் 
(வ த்த ) ெவண்ெணய் ஒ  ெபரிய ஸ் ன் ெபாறிக்கும் எண்ெணய் 1 லிட்டர். 
 
 தலில் அரிசிைய நீரில் நைனத் , வடிகட்டி, நிழலில் காயைவத்  ஓரள  ஈரத் டன் 
எ த்  ைவத் க்ெகாள் ங்கள். கல் இ க்கக்கூடா . உ ந்ைத வறட்  வாணலியில் 
சிவப்பாக வ த் ப்ெபாடி ெசய்  ைவத் க் ெகாள் ங்கள். அரிசிைய மிக்ஸிசியில் மாவாக்கி 
சலித்  ைவத் க் ெகாள் ங்கள். நீரில் ெப ங்காயத்ைதக் கைரத்  மாவில் ேபாட் க் 
ெகாள் ங்கள். இதிேலேய வ த்த உ ந் ப் ெபாடிையச் ேசர்த்  உப் , ெவண்ெணய், எள் 
ேசர்த் க் ெகாள் ங்கள். ெகட்டியாகப் பிைசந்  ஈரத் ணியால் டி ைவத் , அவ்வப்ேபா  
எ த்  ைகயால் க்குச் சுற்றலாம். ைகயால் சுற்றத் ெதரியாதவர்கள், ைக க்கு அச்சு 
என்  கைடயில் விற்கும் அச்சிைன (இைத நாழி என் ம் ெசால்வார்கள்) பயன்ப த்தி 
வாணலியில் கா ம் எண்ெணயில் பிழிந்  சிவக்காமல் எ த் க்ெகாள்ள ேவண் ம். 
 
 இதில் இரண்  ன்  விஷயங்களில் கவனமாக இ க்க ேவண் ம். ெவண்ெணய், உ த்தமா  ஆகியைவ 
அள க்குக் ெகாஞ்ச ம் அதிகமாகக்கூடா . அப்படிச் ெசய்தால் ெமாறெமாறப்  வரா . எண்ெணய் ைகயக்கூடா . அரிசி 
அதிகப் பழசாக இ க்கக்கூடா . அப்படி இ ந்தால் க்கு சிவந்  வி ம். 
 
ள் க்கு 

 
ேதைவ: அரிசி 2 ஆழாக்கு, பயத்தம்ப ப்  (பாசிப்ப ப் ) 1/4 ஆழாக்கு, சீரகம்/எள் 1 ஸ் ன் 
உப்  ேதைவயான அள , எண்ெணய் 1/2 கிேலா அல்ல  1 லிட்டர்  

  
 அரிசிைய ம் பயத்தம்ப ப்ைப ம் கலந்  ெமஷினில் மாவாக்கிக் ெகாள் ங்கள். சீரகமானால் 
வ க்காம ம் எள்ளானால் வ த் ம் ேபாட் க் ெகாள் ங்கள். உப்  ேபாட் க் ெகாள் ங்கள். 
வி ப்பமி ந்தால் ெப ங்காயத் ள் கலந் க் ெகாள் ங்கள். வாணலியில் எண்ெணைய ெபாரியப் 
ெபாரியக் காய ைவத் க் ெகாள் ங்கள். அதில் ஒ  கரண்டிைய எ த்  ேமற்கூறிய மாவில் ேபாட் க் 
ெகாள் ங்கள். பிைசந் , ேம ம் நீர்விட் ப் பிைசந் க் ெகாள் ங்கள். க்கு நாழி (அச்சு)யில் ேபாட்  
எண்ெணயில் பிழிந்  சிவக்காமல் எ த் க் ெகாள் ங்கள். 
 

சீைட (உப் ) 
 
 ைக க்குக்குரிய அேத ைறயில் மாைவத் தயாரித்  சின்னஞ்சி  உ ண்ைடகளாக்கி ைக ம் எண்ெணயில் 
ேபாட்டால் சீைட தயார். ஆனால் மா  சரியாக சலிக்கப்படாமல் இ ந்தால் சீைட ெவடிக்கும். கவனம் ேதைவ. 
 
ெவல்லச் சீைட 
 
ேதைவ: அரிசி 2 ஆழாக்கு, உ ந்  1 ஸ் ன், ெவல்லம் 1/2 ஆழாக்கு, எள் 1 ஸ் ன் (ெவள்ைள எள்) 
 
 அரிசிையக் கைளந்  நிழலில் உலர்த்திக் ெகாள் ங்கள். உ ந்ைத வறட்  வாணலியில் சிவப்பாக வ த் க் 
ெகாள் ங்கள். எள்ைள வ த் க் ெகாள் ங்கள். அரிசிைய ம் உ ந்ைத ம் மட் ம் நன்றாய் மாவாக்கிக்ெகாண்  அதில் 
வ த்த எள்ைளப் ேபாட் க் ெகாள் ங்கள். 
 
 ெவல்லத்ைதச் சிறிதள  நீரில் கைரத் , மண் இல்லாமல் ேமேலா  எ த் , ேமற்ெசான்ன மா டன் சிறி  சிறிதாக 
விட் ப் பிைசந்  ெகாள் ங்கள். சின்ன எ மிச்ைச அள க்கு உ ட்டி ஒ  பிளாஸ்டிக் ேபப்பரில் ேபாட் க் ெகாள் ங்கள். 
எண்ெணய்ைய வாணலியில் ைவத்  அ ப்பில் ஏற்றி, அ  ைகயாமல் காய்ந்த டன் உ ண்ைடகைள ெமல்லப் ேபா ங்கள். 
அ  ேலசாய் வாய் பிளந்தால் கவைல ேவண்டாம். பிர ன் நிறமான டன் எ த்  வி ங்கள். 



 

 WWW.PROHITHAR.COM Page 18 of 29 

 
 
தட்ைட 
 
ேதைவ: அரிசி 2 ஆழாக்கு, உ ந்  1 ஸ் ன், உப்  ேதைவக்ேகற்ப/ மிளகாய்த் ள் ேதைவக்ேகற்ப, ேவர்க்கடைல 1/4 
ஆழாக்கு, ெபாட் க்கடைல 1/4 ஆழாக்கு, எள் 1 ஸ் ன் 
 
 அரிசிையக் கைளந்  உலர்த்திக்ெகாள் ங்கள். உ ந்ைத வ த் க் ெகாள் ங்கள். இரண்ைட ம் ேசர்த்  
மிக்ஸியில் மாவாக்கி நன்கு சலித் க் ெகாள் ங்கள். உப் , வி ப்பமி ந்தால் ெப ங்காயப்ெபாடி, மிளகாய்த் ள், ேதால் 
நீக்கிய ேவர்க்கடைல, ெபாட் க்கடைல, வ த்த ெவள்ைள எள், ஆகியவற்ைறப் ேபாட்  ெகட்டியாகப் பிைசந்  பிளாஸ்டிக் 
தாளில் வட்டமாகத் தட்டி ைவத் க் ெகாள் ங்கள். அ ப்பில் எண்ெணய் ைவத் , காய்ந்த டன் தட்ைடகைளப் ேபாட் ப் 
ெபாரித்  எ த் க் ெகாள்ள ம். 
 
அப்பம் 
 
ேதைவ: ைமதா மா  1/4 கிேலா,ேகா ைம மா  1 ஸ் ன், ெவல்லம் 11/2 ஆழாக்கு, ஏலக்காய் 2, எண்ெணய் 1/2 லிட்டர் 
 
 ெவல்லத்ைத ெவந்நீரில் ேபாட்  நன்கு கைரந்த டன் வடிகட்டிக்ெகாண்  ைமதா மாைவ ம், ேகா ைம மாைவ ம் 
ேபாட் , ஏலக்காைய நசுக்கி அைரத் க்ெகாள் ங்கள். இந்தக் கைரசைலக் குைறந்த  அைர மணியாவ  ஊற ைவத்தப் 
பிறகு, அ ப்பில் எண்ெணய் ைவத் , ஒவ்ெவா  கரண்டி எ த்  ஊற்றி, சிவந்த டன் வடிகட்டி எ த்  ைவக்க ம். 
எண்ெணய் ைகயக் கூடா . ைகந்தால் அப்பம் ஊற்றிய டன் பிரிந் ேபாய்வி ம். 
 
 அப்பம் இன்ெனா  ைறயி ம் ெசய்யலாம். அரிசிைய ஊறப்ேபாட் , 20 நிமிடம் ஊறிய பிறகு ஒ  ஆழாக்குக்கு 
க்கால் ஆழாக்கு என்கிற கணக்கில் ெவல்ல ம், ேதங்கா ம் ேபாட்  மிக்ஸியில் ைமேபால் அைரத் ம் ஊற்றலாம். 

 
சுகியன் (அ) சிற் ண்ைட 
 
ேதைவ: ைமதாமா  1/4 கிேலா, ெவல்லம் 1/4 கிேலா, ேதங்காய்த் வல் 1 டி, ஏலக்காய் 2, எண்ெணய் 1/2 லிட்டர். 
 
 ைமதா மாைவ பஜ்ஜிக்குக் கைரப்ப ேபால் கைரத்  ைவத் க் ெகாள் ங்கள். ேதங்காையத் வி, ெவல்லத்ேதா  
அ ப்பில் ைவத்  ஐந்  நிமிஷம் கிளறி, ஒட்டாமல் வ வதற்கு ஒ  ஸ் ன் ெநய்விட்  இறக்கிக் ெகாண்டால் ரணம் ேபால் 
வ ம். இைதக் ெகாஞ்சேநரம் ஆறிய பிறகு சி  சி  உ ண்ைடகளாகப் பிடித்  ைவத் க் ெகாள் ங்கள். பிடிக்கு ன்ேப 
ஏலக்காய் ள் ேபாடலாம். 
 
 அ ப்பில் எண்ெணய் ைவத் , உ ண்ைடகைள மாவில் ேதாய்த் ப் ேபாடேவண் ம். சிலர் ைமதா க்குப் பதிலாக, 
அரிசி, உ ந்  ஊற ைவத்  மிக்ஸியில் அைரத்  அந்த மாவில் ேதாய்த் ப் ேபா வார்கள். 
 
ேகாகுலாஷ்டமி பழங்கள் 
  

 கி ஷ்ண க்குப் பிரியமானைவ. பிரப்பம் பழம், நாவல் பழம் 
ஆகியவற்ைறக் ெகா த்தால் அவன் அகமகிழ்ந்  அ ள் ரிவான். அவல், 
ெவண்ெண டன் கலந்  நாட் ச்சர்க்கைர ஆகியைவ ம் கி ஷ்ண 
ெஜயந்திக்கு ெவகு விேசஷம். 
  
 வசதியற்றவர்கள்  (பத்ரம், ஷ்பம், பலம், ேதாயம் என்  
பகவாேன தன் வி ப்பத்ைதக் குறிப்பிட்டபடி) ளசி இைல, ஒ  

, ஒ  பழம் அ ம் டியாவிட்டால் சிறிதள  நீர் இவற்ைற 
ைவத் ப் ைஜ ெசய்தா ம் ஏற் க்ெகாண்  இைறவன் 
அ ள்வ   நிச்சயம். 
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திைர இைசயில், கர்நாடக இைசயில் பிரபலமான சில கண்ணன் பாடல்கள் 
 ச.சண் கம் 

திைரத் ைறயில் பாரதியார், கண்ணதாசன் பாடல்கேள கண்ணைன ேபாற்றி பா வதாக அதிகமாக 
காணப்ப கிற , மர ப்பாடல்களில் இராஜாஜி அவர்களின் எண்ணத்தி ம், எம்.எஸ் அவர்களின் 
ேதன்குரலி ம் உ வான “குைற ஒன் ம் இல்ைல” என்கிற பாடல் மிக ம் பிரசித் ப்ெபற்ற . பின்னாளில் 
வந்த பாலசுப்ரமணியம் அவர்களின் குரலில் ஒலிக்கும் ல்லாங்குழல் என்கிற பாடல் இல்லாத ெமல்லிைச 
கச்ேசரிகேள இல்ைல! 
 

 சீர்காழியின்குரல், கண்ணதாசன் வரிகள் சிவாஜி, என்.டி. ஆர் இ வரின் உயரிய நடிப்பில் காலத்தால் அழியாத 
தத் வ பாடல் என்றால் அ  “உள்ளத்தில் நல்ல உள்ளம் உறங்காெதன்ப  “ .....எ ம் பாடல் வரிகள்தான் 
கண்ணா க ைம மிக வண்ணா....பாட ம் என் ம் இனிைமயான திைரயிைசப்பாலாகும் 
 
 கர்நாடக இைசயில் அைலபா ேத கண்ணா என் மனமிக அைலபா ேத , என்ன தவம் ெசய்தைன யேசாதா, சுட் ம் 
விழிச் சுடர்தான் கண்ணம்மா சூரிய சந்திரேரா, காக்ைகச் சிறகினிேல நந்தலாலா – நின்றன் ேபான்ற பாடல்கள் 
குறிப்பிட்டைவயாகும். 
 
 கி ஷ்ணர் ேவடம் என்றால் அ  என்.டி.ஆர் என்கிற அளவில் மக்கள் மனதில் நீங்காஇடம் ெபற்  ஆந்திரத்தில் 
ேபாற் த க்குரியவராக விளங்கியவர் என்.டி. ராமாராவ் நா  அவர்கள் பின்னாளில் ெத கு ேதசம் கட்சியிைன 
வக்கி இைறவனடி ேச ம் வைரயில் ஆந்திர தல்வராக விளங்கியதற்கு மிக க்கிய காரணேம கண்ணன் 

ேவடம் தான் 
 

          
 

திைரப்படம்: கர்ணன்  இயல்: கண்ணதாசன்  குரல்: சீர்காழி ேகாவிந்தராஜன் 
காட்சி: கர்ணைன(சிவாஜி) ேநாக்கி கண்ணன்(என்.டி. ராமாராவ்) பா வ  
 
உள்ளத்தில் நல்ல உள்ளம் உறங்காெதன்ப   
வல்லவன் வகுத்ததடா .... கர்ணா 
வ வைத எதிெகாள்ளடா 
உள்ளத்தில் நல்ல உள்ளம் உறங்காெதன்ப   
வல்லவன் வகுத்ததடா .... கர்ணா 
வ வைத எதிெகாள்ளடா 
 
தாய்க்கு நீ மகனில்ைல தம்பிக்கு அண்ணனில்ைல 
ஊர்ப்பழி ஏற்றாயடா நா ம் உன் பழி ெகாண்ேடனடா 
நா ம் உன் பழி ெகாண்ேடனடா 
மன்னவர் பணிேயற்கும் கண்ண ம் பணி ெசய்த 
உன்னடி பணிேவனடா -கர்ணா 
மன்னித்  அ ள்வாயடா 
 
உள்ளத்தில் நல்ல உள்ளம் உறங்காெதன்ப   
வல்லவன் வகுத்ததடா .... கர்ணா 
வ வைத எதிெகாள்ளடா 
 
ெசஞ்ேசாற்  கடன் தீர்க்க ேசராத இடம் ேசர்ந்  
வஞ்சத்தில் வீழ்ந்தாயடா - கர்ணா 
வஞ்சகன் கண்ணனடா 
வஞ்சகன் கண்ணனடா 
 
உள்ளத்தில் நல்ல உள்ளம் உறங்காெதன்ப   
வல்லவன் வகுத்ததடா .... கர்ணா 
வ வைத எதிெகாள்ளடா  
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படிக்காத ேமைத  படத்தில் ரங்காராவின் கவைல ம் க்க ம், சிவாஜியின் குணங்கைள ம் மனசு ன்னால நிற்கைவக்கும்,  
சீர்காழியாரின் குரல் 
 
எங்கி ந்ேதா வந்தான் இைடச்சாதி நான் என்றான் 
இங்கிவைன யான் ெபறேவ என்ன தவம் ெசய்  விட்ேடன் 
கண்ணன்...   (எங்கி ந்ேதா வந்தான்) 
 
ெசான்னபடி ேகட்பான் ணிமணிகள் காத்தி வான் 
சின்னக் குழந்ைதக்குச் சிங்காரப் பாட்டிைசப்பான் 
கண்ைண இைமயிரண் ம் காப்ப  ேபால் என் கு ம்பம் 
வண்ண றக் காக்கின்றான் வாய் த்தல் கண்டறிேயன் 
கண்ணன்...   (எங்கி ந்ேதா வந்தான்) 
 
பற்  மிகுந்  வரப் பார்க்கின்ேறன் - கண்ணனால் 
ெபற்  வ ம் நன்ைமெயல்லாம் ேபசி டியா  
நண்பனாய் ... 
மந்திரியாய் ... 
நல்லாசிரிய மாய் ... 
(யதா யதா ஹி தர்மஸ்ய க்ளானிர் பவதி பாரத 
அப் த்தானம் அதர்மஸ்ய தத் ஆத்மானம் ச் ஜாம் அகம்)  
பண்பிேல ெதய்வமாய் ... 
பார்ைவயிேல ேசவகனாய் ... 
ரங்கன்..... 
 
எங்கி ந்ேதா வந்தான்  
ரங்கன் ரங்கன் ரங்கன் 
இங்கிவைன யான் ெபறேவ என்ன தவம் ெசய்  விட்ேடன்! 
ரங்கா ரங்கா ரங்கா ரங்கா! 
 
பாடல்: ல்லாங்குழல் ெகா த்த ங்கில்கேள  குரல்: T M ெசளந்தரராஜன் 
 
ல்லாங்குழல் ெகா த்த ங்கில்கேள - எங்கள் 
ேஷாத்தமன் கழ் பா ங்கேள 

வாண்டா ம் கங்ைக மலர்த் ேதாட்டங்கேள 
எங்கள் ம சூதனன் கழ் பா ங்கேள  ( ல்லாங்குழல்) 
 
பன்னீர் மலர் ெசா¡¢ ம் ேமகங்கேள - எங்கள் 
பரந்தாமன் ெமய்யழைகப் பா ங்கேள 
ெதன்ேகாடி ெதன்றல் த ம் ராகங்கேள - எங்கள் 
ஸ்ரீகி ஷ்ண ர்த்தி கழ் பா ங்கேள (2)  ( ல்லாங்குழல்) 
 
கு வா ர் தன்னில் அவன் தவழ்கின்றவன் - ஒ  
ெகாடிேயா  ம ராைவ ஆள்கின்றவன் 
தி ேவங்கடத்தில் அவன் அ ள்கின்றவன் 
ஸ்ரீரங்கத்தில் பள்ளி ெகாள்கின்றவன் (2)   ( ல்லாங்குழல்) 
 
பாஞ்சாலி கழ் காக்கத் தன் ைக ெகா த்தான் - அந்த 
பாரதப் ேபார் டிக்க சங்ைக எ த்தான் 
பாண்டவர்க்கு உ¡¢ைம ள்ள பங்ைகக் ெகா த்தான் - நாம் 
படிப்பதற்கு கீைதெயன் ம் பாடம் ெகா த்தான் (2) ( ல்லாங்குழல்) 
 
பாடல்: ஆயர்பாடி மாளிைகயில்   குரல்: S P பாலசுப்ரமணியம் 
 
ஆயர்பாடி மாளிைகயில் தாய்மடியில் கன்றிைனப் ேபால் 
மாயக் கண்ணன் ங்குகின்றான் தாேலேலா 
அவன் வாய்நிைறய மண்ைணயள்ளி மண்டலத்ைதக் காட்டியபின் 
ஓய்ெவ த் த் ங்குகின்றான் தாேலேலா 
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ஓய்ெவ த் த் ங்குகின்றான் தாேலேலா   (ஆயர்பாடி) 
 
பின்னலிட்ட ேகாபியா¢ன் கன்னத்திேல கன்னம் ைவத்  
மன்னவன்ேபால் லீைல ெசய்தான் தாேலேலா 
அந்த மந்திரத்தில் அவர் உறங்க மயக்கத்திேல இவன் உறங்க 
மண்டலேம உறங்குதம்மா ஆராேரா 
மண்டலேம உறங்குதம்மா ஆராேரா    (ஆயர்பாடி) 
 
நாகப்பதம் மீதிலவன் நர்த்தனங்கள் ஆடியதில் 
தாகெமல்லாம் தீர்த் க்ெகாண்டான் தாேலேலா - அவன் 
ேமாகநிைல கூட ஒ  ேயாகநிைல ேபால் இ க்கும் 
யார் அவைனத் ங்க விட்டார் ஆராேரா 
யார் அவைனத் ங்க விட்டார் ஆராேரா 
 
கண்ணன் அவன் ங்கிவிட்டால் காற்றினிேய ங்கிவி ம் 
அன்ைனயேர யிெல ப்ப வா¡£ேரா - அவன் 
ெபான்னழைகக் காண்பதற்கும் ேபாைத த்தம் ேகட்பதற்கும் 
கன்னியேர ேகாபியேர வா¡£ேரா    (ஆயர்பாடி) 
 
பாடல்: அைலபா ேத கண்ணா   வா¢கள்: ஊத் க்கா  ெவங்கடசுப்ைபய்யர் 
ராகம்: கானடா  தாளம்: 
 
அைலபா ேத கண்ணா என் மனமிக அைலபா ேத 
உன் ஆனந்த ேமாகன ேவ கானமதில் 
 
நிைல ெபயரா  என் உள்ளம் சிைல ேபாலேவ நின்  
ேநரமாவதறியாமேல மிக விேனாதமாக ரளீதரா என் மனம்  (அைலபா ேத) 
 
ெதளிந்த நில  பட்டப்பகல் ேபால் எ¡¢ ேத - உன் 
திக்ைக ேநாக்கி என் இ  வம் ெநளி ேத 
கனிந்த உன் ேவ  கானம் காற்றில் வ குேத 
கண்கள் ெசா கி ஒ  விதமாய் வ குேத 
 
கதித்த மனத்தில் உ த்தி பதத்ைத எனக்கு ெகா த்  மகிழ்த்தவா 
உ க்களித்த மனத்ைத அைணத்  எனக்கு உணர்ச்சி ெகா த்  கிழ்த்த வா 
கைரகடல் அைலயினில் கதிரவன் ஒளிெயன இைணய  கடெலன களிக்கேவா 
கதறி மன க நான் அைழக்கேவா இதர மாத டன் நீ களிக்கேவா 
இ  தகுேமா இ  ைறேயா இ  த மம் தாேனா 
குழ தி ம் ெபா  ேதான்றி ம் குைறகள் ேபாலேவ மனதில்  
ேவதைன மிக ற   (அைலபா ேத) 
 
 
பாடல்: தாேய யேசாதா உந்தன்   வா¢கள்: ஊத் க்கா  ெவங்கடசுப்ைபய்யர்  ராகம்: ேதாடி 
 
தாேய யேசாதா உந்தன் ஆயர் குலத் தித்த 
மாயன் ேகாபாலகி ஷ்ணன் ெசய் ம் ஜாலத்ைதக் ேகளடி (தாேய) 
 
ைதயேல ேகளடி உந்தன் ைபயைனப் ேபாலேவ இந்த 
ைவயகத்தில் ஒ  பிள்ைள அம்மம்மா நான் கண்டதில்ைல (தாேய) 
 
காலினில் சிலம்  ெகாஞ்ச ைகவைள கு ங்க - த்  
மாைலகள் அைசய ெத  வாசலில் வந்தான் 
வாேனார்கெளல்லாம் மகிழ மானிடெரல்லாம் கழ 
நீலவண்ணக் கண்ணன் அவன் நர்த்தம் ஆடினான் 
பாலெனன்  தாவி அைணத்ேதன் - அடி யேசாதா 
பாலெனன்  தாவி அைணத்ேதன் - அைணத்த என்ைன 
மாைலயிட்டவன் ேபால் வாயில் த்தமிட்டாண்டி 
பாலனல்லடி உன் மகன் ஜாலமாகச் ெசய்வெதல்லாம் 
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நா  ேபர்கள் ேகட்கச் ெசால்ல நாணமிகவாகுதடி  (தாேய) 
 
ந்தாநாள் அந்தி ேநரத்தில் ெசாந்த டன் கிட்ேட வந்  

விந்ைதகள் அேனகம் ெசய்  விைளயாடினான் 
பநதளவாகி ம் ெவண்ைண தந்தால்தான் வி ேவெனன்  
ந்தாைனையத் ெதாட்டி த்  ேபாராடினான் 

அந்த வாசுேதவன் இவன்தான் - அடி யேசாதா 
அந்த வாசுேதவன் இவன்தான் 
ைமன்தெனன்  இ த்தைணத்  மடிேமல் ைவத்  
சுந்தர கத்ைதப் பார்க்கும் ேவைளயிேல வாய்திறந்  
இந்திர ஜாலம் ேபாலேவ ஈேர லகம் காண்பித்தான் (தாேய) 
 
பாடல்: என்ன தவம் ெசய்தைன  வா¢கள்: பாபநாசம் சிவன்  ராகம்: காபி தாளம்: ஆதி 
 
என்ன தவம் ெசய்தைன யேசாதா 
எங்கும் நிைற பரப்ரம்மம் அம்மா என்றைழக்க (என்ன தவம்) 
 
ஈேர  வனங்கள் பைடத்தவைன 
ைகயிேலந்தி சீராட்டிப் பா ட்டித் தாலாட்ட  (என்ன தவம்) 
 
சரகாதியர் தவ ேயாகம் ெசய்  
வ ந்தி சாதித்தைத னித மாேத எளிதில் ெபற (என்ன தவம்) 
 
பிரம ம் இந்திர ம் மனதில் ெபாறாைம ெகாள்ள (கண்ணைன) 
உரலில் கட்டி வாய்ெபாத்திக் ெகஞ்சைவத்தாய் தாேய (என்ன தவம்) 
 
பாடல்: சின்னஞ்சி  கிளிேய கண்ணம்மா  சுப்ரமணிய பாரதி  ராகம்: ராகமாலிகா 
 
சின்னஞ்சி  கிளிேய கண்ணம்மா ெசல்வக் களஞ்சியேம 
என்ைனக் கலி தீர்த்ேத உலகில் ஏற்றம் ¡¢ய வந்தாய் 
 
பிள்ைளக் கனிய ேத கண்ணம்மா ேபசும் ெபாற்சித்திரேம 
அள்ளி அைணத்திடேவ என் ன்ேன ஆடி வ ம் ேதேன 
 
ஓடி வ ைகயிேல கண்ணம்மா உள்ளம் குளி தடி 
ஆடித் தி¡¢தல் கண்டால் உன்ைனப்ேபாய் ஆவி த தடி 
 
உச்சிதைன கர்ந்தால் க வம் ஓங்கி வள தடி 
ெமச்சி ைன ஊரார் கழ்ந்தால் ேமனி சிலிர்க்குதடி 
 
கன்னத்தில் த்தமிட்டால் உள்ளந்தான் கள்ெவறி ெகாள் தடி 
உன்ைனத் த விடேலா கண்ணம்மா உன்மத்தமாகுதடி 
 
சற் ன் கம் சிவந்தால் மன  சஞ்சலமாகுதடி 
ெநற்றி சு ங்கக் கண்டால் எனக்கு ெநஞ்சம் பைதக்குதடி 
 
உன் கண்ணில் நீர் வடிந்தால் என் ெநஞ்சில் உதிரம் ெகாட் தடி 
என் கண்ணிற் பாைவயன்ேறா கண்ணம்மா என் யிர் நின்னதன்ேறா 
 
ெசால்  மழைலயிேல கண்ணம்மா ன்பங்கள் தீர்த்தி வாய் 
ல்ைலச் சி¡¢ப்பாேல என  ர்க்கம் தவிர்த்தி வாய் 

 
இன்பக் கைதகெளல்லம் உன்ைனப்ேபால் ஏ கள் ெசால்வ ண்ேடா 
அன்  த வதிேல உன்ைன ேநர் ஆகுேமார் ெதய்வம் உண்ேடா 
 
மார்பில் அணிவதற்ேக உன்ைனப்ேபால் ைவர மணிக ண்ேடா 
சீர்ெபற்  வாழ்வதற்ேக உன்ைனப்ேபால் ெசல்வம் பி¡¢ ண்ேடா 
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பாடல்: தீராத விைளயாட் ப் பிள்ைள  சுப்ரமணிய பாரதி  ராகம்: ராகமாலிகா 
 
தீராத விைளயாட் ப் பிள்ைள - கண்ணன் ெத விேல ெபண்க க்ேகாயாத ெதால்ைல + (தீராத) 
 
தின்னப் பழம் ெகாண்  வ வான் - பாதி 
தின்கின்ற ேபாதிேல தட்டிப் பறிப்பான் 
என்னப்பன் என்ைனயான் என்றால் - அதைன 
எச்சிற் ப த்திக் கடித் க் ெகா ப்பான் (தீராத) 
 
அழகுள்ள மலர் ெகாண்  வந்ேத - என்ைன 
அழ அழச் ெசய்தபின் கண்ைண டிக் ெகாள் 
குழலிேல சூட் ேவன் என்பான் - என்ைனக் 
கு டாக்கி மலா¢ைன ேதாழிக்கு ைவப்பான் (தீராத) 
 
பின்னைலப் பின்னின்றி ப்பான் - தைல 
பின்ேன தி ம் ன் ேநர் ெசன்  மைறவான் 
வண்ணப் ச் ேசைல தனிேல - தி 
வா¡¢ச் ெசாறிந்ேத வ த்திக் குைலப்பான் (தீராத) 
 
ல்லாங்குழல் ெகாண்  வ வான் - அ  
ெபாங்கித் த ம்  நல் கீதம் பைடப்பான் 
கள்ளால் மயங்குவ  ேபாேல - அதைனக் 
கண் டி வாய்திறந்ேத ேகட்டி ப்ேபாம் (தீராத) 
 
பாடல்: குைறெயான் ம் இல்ைல மைற ர்த்தி கண்ணா   
இயற்றியவர்: ராஜாஜி பாடியர். எம்.எஸ்.சுப் லட்சுமி  ராகம்: ராகமாலிகா  
 
சிவரஞ்சனி 
 
குைறெயான் ம் இல்ைல மைற ர்த்தி கண்ணா 
குைறெயான் ம் இல்ைல கண்ணா 
குைறெயான் ம் இல்ைல ேகாவிந்தா (குைற) 
 
கண் க்குத் ெதா¢யாமல் நிற்கின்றாய் கண்ணா 
கண் க்குத் ெதா¢யாமல் நின்றா ம் எனக்கு 
குைறெயான் ம் இல்ைல மைற ர்த்தி கண்ணா 
ேவண்டியைதத் தந்திட ேவங்கேடசன் என்றி க்க 
ேவண்டிய  ேவறில்ைல மைற ர்த்தி கண்ணா 
மணிவண்ணா மைலயப்பா ேகாவிந்தா ேகாவிந்தா 
 
[காபி] 
திைரயின்பின் நிற்கின்றாய் கண்ணா - உன்ைன 
மைறேயா ம் ஞானியர் மட் ேம காண்பார் 
என்றா ம் எனக்ெகான் ம் குைறயில்ைல கண்ணா 
குன்றின்ேமல் கல்லாகி நிற்கின்ற வரதா 
குைறெயான் ம் இல்ைல மைற ர்த்தி கண்ணா 
மணிவண்ணா மைலயப்பா ேகாவிந்தா ேகாவிந்தா 
 
[சிந்  ைபரவி] 
கலிநா க்கிறங்கி கல்லிேல இறங்கி 
நிைலயாகக் ேகாவிலில் நிற்கின்றாய் ேகசவா 
குைறெயான் ம் இல்ைல மைற ர்த்தி கண்ணா 
யா ம் ம க்காத மைலயப்பா உன் மார்பில் 
ஏ ம் தர நிற்கும் க ைணக் கடல் அன்ைன 
என் ம் இ ந்திட ஏ  குைற எனக்கு 
ஒன் ம் குைறயில்ைல மைற ர்த்தி கண்ணா 
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மணிவண்ணா மைலயப்பா ேகாவிந்தா ேகாவிந்தா 
 
பாடல்: மைலேமேல வா கின்ற மாதவா   குரல்: T M ெசளந்தரராஜன் 
 
மைலேமேல வா கின்ற நீலவண்ணா மலர்வாயில் சி¡¢ப்ப ம்ப 
மலர்க்கரத்தில் அ ள் விளங்க 
மலர்ப்பாதம் ெநாந்தா ம் எைமக்காக்க வந்தி வாய் 
நீலவண்ணா எைமக்காக்க வந்தி வாய் 
 
மைலேமேல வா கின்ற மாதவா - மக்கள் 
குைறதீர்க்க மனம் இறங்கும் யவா (மைலேமேல) 
 
சங்குசக்கரம் ெகாண்டவன் நீயல்லவா 
சங்கடம் தீர்த்ெதைம ஆ ம் வல்லவா (மைலேமேல) 
 
மங்கல மணி ழங்கும் ேகாயிலிேல 
மணியாரம் விளங்க நிற்கும் தி மார்பா 
அன் ெகாண் ைன வணங்கும் பக்தர்கைள 
அ கி ந்  காப்பாற் ம் மலர்ப்பாதா (மைலேமேல) 
 
பாடல்: எந்த விைனயானா ம் வந்த வழிேயகிட  குரல்: T M ெசளந்தரராஜன் 
 
எந்த விைனயானா ம் வந்த வழிேயகிட 
சிந்ைத கனிந்த ள்வாய் ஸ்ரீ ெவங்கேடசா (எந்த) 
 
வந்தைன ெசய் ன்ைன வழிப ம் அடியார்கள் 
வாழ்வில் இன்பம் யா ம் வழங்கி ம் ஸ்ரீநிவாசா (எந்த) 
 
ெதால்ைல த ம் வாழ்வில் நிம்மதி ஏெதன்  
ெசால்லாமல் ெசால்லி ள்ளம் அைலந்தி ம்ேபா  
எல்ைலயில்லா உந்தன் மகிைமைய மறவா  
எண்ணத்திேல ெகாண்  ஏற் மன்பர் வாழ்வில் (எந்த) 
 
பாடல்: நீ ேபாய் அைழத்  வாடி   அம் ஜம் கி ஷ்ணா  ராகம்: காபி  தாளம்: ஆதி 
 
நீ ேபாய் அைழத்  வாடி - சகிேய 
நீலேமக ஷ்யாமளைன இன்    (நீ ேபாய்) 
 
நிைனந்  நிைனந்  ெநஞ்சம் ண்ணாகுேத 
நீதியிதல்லெவன்  ேநா¢ைட ெசால்லிேய (நீ ேபாய்) 
 
நீரா ம் கைரதனில் நித்த ம் வந்ெதைன 
ெந ங்கிப் ேபசிய  நிைன தான் இல்ைலேயா 
கண ம் பி¡¢ேயெனன்  ைகேமல் அடித்தைத 
கண்ணனிடம் ெசால்லி க கி வ கேவ (நீ ேபாய்) 
 
பாடல்: சுட் ம் விழிச் சுடர்தான் கண்ணம்மா  சுப்ரமணிய பாரதி 
 
சுட் ம் விழிச் சுடர்தான் கண்ணம்மா சூரிய சந்திரேரா 
வட்டக் கரியவிழி கண்ணம்மா வானக் க ைம ெகால்ேலா 
பட் க் க நீலப் டைவ பதித்த நல் வயிரம் 
நட்ட ந  நிசியில் ெதா¢ ம் நட்சத்திரங்களடி   (சுட் ம்) 
 
ேசாைல மலெராளிேயா உன  சுந்தரப் ன்னைகதான் 
நீலக் கடலைலேய உன  ெநஞ்சிலைலகளடி 
ேகாலக் குயிேலாைச உன  குரலினினிைமயடி 
வாைலக் குமா¢யடி கண்ணம்மா ம வக் காதல் ெகாண்ேடன் (சுட் ம்) 
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சாத்திரம் ேபசுகிறாய் கண்ணம்மா சாத்திரம் ஏ க்கடி 
ஆத்திரம் ெகாண்டவர்க்ேக கண்ணம்மா சாத்திரம் உண்ேடாடி 
த்தவர் சம்மதியில் வ ைவ ைறகள் பின்  ெசய்ேவாம் 

காத்தி ப்ேபேனாடி இ  பார் கன்னத்  த்தம் ஒன்  (சுட் ம்) 
 
பாடல்: காக்ைகச் சிறகினிேல நந்தலாலா  சுப்ரமணிய பாரதி      ராகம்: ய குல காம்ேபாதி     தாளம்: ஆதி 
 
காக்ைகச் சிறகினிேல நந்தலாலா - நின்றன் 
கா¢யநிறம் ேதான் ைதேய நந்தலாலா (காக்ைக) 
 
பார்க்கும் மரங்கெளல்லாம் நந்தலாலா - நின்றன் 
பச்ைச நிறம் ேதான் ைதேய நந்தலாலா (காக்ைக) 
 
ேகட்கும் ஒலியிெலல்லாம் நந்தலாலா - நின்றன் 
கீதம் இைசக்குதடா நந்தலாலா 
தீக்குள் விரைல ைவத்தால் நந்தலாலா - நின்ைனத் 
தீண் ம் இன்பம் ேதான் தடா நந்தலாலா (காக்ைக) 
 
பாடல்: கண்ணன் வ கின்ற ேநரம்  ஊத் க்கா  ெவங்கடசுப்ைபயர் 
ராகம்: காவடிச் சிந்    தாளம்: தீஸ்ர கதி 
 
கண்ணன் வ கின்ற ேநரம் கைரேயாரம் 
ெதன்றல் கண்  ெகாழித்த  பா ம் 
கானத்திைட ேமானக் குயிேலாைசக்கிைட 
யானத்தரமானக் குழலிைசக் ேக ம் 
ேபான ஆவிெயல்லாம் கூட மீ ம் (கண்ணன்) 
 
சல்ல சலனமிட்ேடா ம் நதி பா ம் - வனம் 
தங்கித் தங்கி சுழன்றா ம் - நல்ல 
திபாடி ம் அடியாரவர் மனமான  இ ேபாெலன 
ள்ளித் ள்ளி குதித்ேதா ம் - கழ் 

ெசால்லிச் ெசால்லி இைச பா ம் 
 
கண்ணன் நைகேபா ம் ல்ைல இைணயில்ைல - என்  
கண்ட ம் வண்ெடான் ம் வல்ைல - இ  
கனேவா அல்ல நனேவா எனக் க தாதி  மனேம - ஒ  
கால ம் ெபாய்ெயான் ம் ெசால்ேலன் - எங்கள் 
கண்ணனன்றி ேவ  இல்ேலன் 
 
தாைழமடல் நீத்  ேநாக்கும் ல்ைல பார்க்கும் - என்ன 
ெசளக்கியேமா என்  ேகட்கும் - அட 
ெமாழிேபசிட இ ேவா ெபா ெதனேவா அ  - வ ம் 
மாதவன் த் டியினில் ேசர்ேவாம் - அங்ேக 
ெமத்த ெமத்தப் ேபசி ேநர்ேவாம 
 
சில திைரப்பட பாடல்கள்  
 1.கண்ணன் என் ம் மன்னன் ேபைர ெசால்ல,ெசால்ல  
 2.கண்ண ெகத்தைன ேகாவிேலா?  
 3.கண்ணா, க ைம நிற கண்ணா  
 4.தி மால்ெப ைம - படத்தின் அைனத்  பாடல்க ம்  
 5.சின்ன சின்ன கண்ண க்கு என்ன ேவண் ம்.. 
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கி ஷ்ண ெஜயந்தி ேகாலங்கள் 
 

கி ஷ்ண ெஜயந்தி அன்  வீட்டில் பாலகி ஷ்ணன் வ ைக த ம் வைகயின் சிறிய பாதங்கள் 
வீட்டின் வாசலில் வங்கி  ைஜ அைறயிைன ேநாக்கி நடந்  வ வ  ேபான்  சிறிய 
பாதங்கைள ேகாலத்தால் இடேவண் ம் 
 
ெபா வாக சிறிய குழந்ைதகளின் காலில் பச்சரிசி மாவினால் தடவி மா டன் குழந்ைதைய 
நடக்கைவத்  ரசித் ப்பார்பார்கள் 
 
இைறவனின் தி வடிைய ேகாலமாக இட்  வழிப தல் மிக க்கியம், எட்  இதழ் 
தாமைரக்ேகாலங்களால் வீட்ைட அ கு ப த் தல் நன்  

   
 இங்ேக சில எளிய ள்ளி-சிக்கல் ேகாலங்கள் தந் ள்ேளன் 

 
ஸ்ரீ கி ஷ்ணன் பாதம், ராைத பாதம் 
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நம  அன்ைம பகுதி மற் ம் ெவளிநா களில் வழிபா  

 
 தாம்பரம் சுற்றி ள்ள பகுதிகளில் ஆயர்குடி மக்கள் ெதான் ெதாட்  கி ஷ்ண 
ெஜயந்திைய வழிப கிறார்கள், அன்ைறய தினம் உறிவிைளயாட் , குழந்ைதக க்கு 
மா ேவடப்ேபாட்டிகள், கபடிப்ேபாட்டிகள் விமர்ைசயாக ெகாண்டா கிறார்கள் 
 
 கடப்ேபரி, இ ம் லி ர், அகரம், பைழய ெப ங்களத் ர், எ ைம ர், பழந்தண்டலம், 
மண்ணிவாக்கம், மண்ணிமங்கலம், ேசாமமங்கலம், கன்னடபாைளயம், தி நீர்மைல, 
சிட்லபாக்கம், ேசைல ர், மாடம்பாக்கம், இராஜகீழ்பாக்கம்  மற் ம் தாம்பரம் காஞ்சி ரம் வழியில் 
உள்ள யாதவ இனத்தினர் அதிகம் வா ம் இடங்களில் மிக ம் கலாசார ஈ பாட் டன் 
வழிப கிறார்கள். சானட்ேடாரியம் யாதவர் சங்கத்தி ம் சிறப்பாக ெகாண்டா கிறார்கள் 
  
 தாம்பரம் நகரத்தில் உள்ள சங்கர வித்யாலயா, சீதாேதவி கேராடியா, வள் வர் கு குலம், டிச்சூர் விேவகானந்தா  
பள்ளிகளில் மிக ம் சிறப்பாக மாணவர்கைள ெகாண்   நிகழ்ச்சிகைள விளம்பர ேநாக்கம் இன்றி ச க நிகழ்ச்சியாக 
நடத் கிறார்கள். 
 
 ச க வழிபா : கிழக்கு தாம்பரம் பகுதியில் இ க்கும் மகளிர் சங்கம், ஆன்மீக கு க்கள் மிகவிரிவாக வழிபாட்  
நிகழ்ச்சிகைள ஏற்பா  ெசய்கிறார்கள். 
 
அேஹாபில மடம்: 
 கிழக்கு தாம்பரத்தில் உள்ள அேஹாபில மடத்தில் பிரம்மாண்ட மாக ெகாண்டா வார்கள், இைத ேநரில் ெசன்  
பார்த்தாேல மிக ம் ன்னியம் 
 
 SRI AHOBILA MATH 
 8A, AARTHI NAGAR, EAST TAMBARAM, SELAIYUR, CHENNAI 600 059. 
 Phone:044-22790814, 22397567, 094444 45330, 094444 54493 & 94440 29819 
 http://www.ahobilamutt.org  
 
ஸ்ரீ ரளீதர கு ஜி மடம்: 
 ஆடல், பாடல் என மிக அற் தமாக மிக தத் பமாக இயற்ைக சூழலில் நைடெப ம் கி ஷ்ண ெஜயந்தி வழிபா கைள 
காண தாம்பரம் ஸ்ரீ ெப மந் ர் வழியில் அைமந் ள்ள மைலப்பட்  கிராமத்தில் அைமந் ள்ள ம ரா ரி ஆசிரமத்ைத தரிசிப்ப  
நன் , ேம ம் இங்கு இயங்கும் ேவத பாட சாைல மாணவர்களின் ேவத ேகாஷங்க டன் இைறவழிபா   அற் தமாக 
ெகாண்டா வார்கள். 
  New No.51, Old No.24, 7th Avenue, Ashok Nagar, Chennai-600083, India, Ph. - 044-24895875 
 e-mail: contact@madhuramurali.org http://www.madhuramurali.org 
 
ெவளிநா களில் நா களில் 
 

 இஸ்கான் அைமப்பினர் மிக விரிவான ஏற்பா கைள ெசய் ள்ளார்கள், அவர்களின் 
வழிபாட்  ைறேய மிக ம் அலாதியான . அைனத்  நா களி ம் அவர்கள் வழிபாட்  ேகாவில், 
மடங்கள், ச ககூடங்கள் ஆகியவற்றில் தங்களின் நிகழ்ச்சிகைள நடத் கிறார்கள் 
 http://www.vnn.org/ 
 http://www.iskcon.org  
 
 சிங்கப் ரில் வட இந்தியர்களால் நடத்தப்ப ம் வாட்டர்  ஸ்ரீ கி ஷ்ணன் ேகாவிலில் 

நள்ளிரவில் நைடெப ம் விழா மிக ம் பிரசித்திப்ெபற்ற , ஒலி ஒளி காட்சிகள் கண் க்கு வி ந்தாக இ க்கும் 
 
Sri Krishnan Temple 
 152 Waterloo Street, Singapore 187961 
 Tel: 6337 7957    Fax: 6334 2712 
 
Sri Krishna Mandir 
 No. 9 Geylang Lorong 29, #03-02 / #04-02, Singapore 388065 
 Nearest MRT Station: Aljunied (EW9), Tel: (65) 62502280, Fax: (65) 62507716,  
 Email: sri.krishna.mandir@gmail.com  http://www.krsnamandir.org  
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ஸ்ரீ க் ஷ்ண அஷ்ேடாத்தர சத நாமாவளி 
 

1. ஓம் ஸ்ரீ க் ஷ்ணாய நம: 
2. ஓம் கமலாநாதாய நம: 
3. ஓம் வாஸூேதவாய நம: 
4. ஓம் ஸனாதநாய நம: 
5. ஓம் வஸூேதவாத்மஜாய நம: 
6. ஓம் ண்யாய நம: 
7. ஓம் லீலாமா ஷ விக்ரஹாய நம: 
8. ஓம் ஸ்ரீ வதஸ் ெகளஸ் பதராய நம: 
9. ஓம் யேசாதாவத்ஸலாய நம: 
10. ஓம் ஹரேய நம: 
11. ஓம் ச ர் ஜாத்த சக்ராஸி கதா சங்காத் தாய 
நம: 
12. ஓம் ேதவகீநந்தநாய நம: 
13. ஓம் ஸ்ரீசாய நம: 
14. ஓம் நந்தேகாப ப்ரியாத்மஜாய நம: 
15. ஓம் ய னாேவக ஸம்ஹாரிேண நம: 
16. ஓம் பலபத்ர ப்ரியா ஜாய நம: 
17. ஓம் தநாஜீவித ஹராய நம: 
18. ஓம் சகடாஸூர பஞ்ஜனாய நம: 
19. ஓம் நந்தவ்ரஜ ஜநானந்திேன நம: 
20. ஓம் ஸச்சிதானந்த விக்ரஹாய நம: 
21. ஓம் நவநீத விலிப்தாங்காய நம: 
22. ஓம் நவநீதநடாய நம: 
23. ஓம் அநகாய நம: 
24. ஓம் நவநீத நவாஹாராய நம: 
25. ஓம் சுகுந்த ப்ரஸாதகாய நம: 
26. ஓம் ேஷாடசஸ்த்ரீ ஸஹஸ்ேரசாய நம: 
27. ஓம் த்ரிபங்கிேன நம: 
28. ஓம் சுகவாகம் தாப் தீந்தேவ நம: 
29. ஓம் ேகாவிந்தாய நம: 
30. ஓம் ேயாகிநாம் பதேய நம: 
31. ஓம் வத்ஸவாடசராய நம: 
32. ஓம் அனந்தாய நம: 
33. ஓம் ேத காஸூர பஞ்ஜனாய நம: 
34. ஓம் த் ணீக் த த் ணாவர்த்தாய நம: 
35. ஓம் யமளார்ஜூன பஞ்ஜனாய நம: 
36. ஓம் உத்தால தாலேபத்ேர நம: 
37. ஓம் தமால ச்யாமலா க் தேய நம: 
38. ஓம் ேகாபேகாபீச்வராய நம: 
39. ஓம் ேயாகிேன நம: 
40. ஓம் ேகாடிஸூர்ய ஸம்ப்ராய நம: 
41. ஓம் இளாபதேய நம: 
42. ஓம் பரஸ்ைம ஜ்ேயாதிேஷ நம: 
43. ஓம் யாதேவந்த்ராய நம: 
44. ஓம் ய த்வஹாய நம: 
45. ஓம் வனமாலிேன நம: 
46. ஓம் பீதவாஸேஸ நம: 

47. ஓம் ஓம் பாரிஜாதாப ஹாரகாய நம: 
48. ஓம் ேகாவர்த்தனா சேலாத்தர்த்ேர நம: 
49. ஓம் ேகாபாலாய நம: 
50. ஓம் ஸர்வபாலகாய நம: 
51. ஓம் அஜாய நம: 
52. ஓம் நிரஞ்ஜனாய நம: 
53. ஓம் காமஜனகாய நம: 
54. ஓம் கஞ்ஜேலாசனாய நம: 
55. ஓம் ம க்ேன நம: 
56. ஓம் ம ராநாதாய நம: 
57. ஓம் த்வாரகா நாயகாய நம: 
58. ஓம் பலிேன நம: 
59. ஓம் ப் ந்தாவனாந்தஸ் ஸஞ்சாரிேண நம: 
60. ஓம் ளஸீதாம ஷணாய நம: 
61. ஓம் ச்யமந்தக மேணர்ஹர்த்ேர நம: 
62. ஓம் நரநாராயணாத் மகாய நம: 
63. ஓம் குப்ஜாக் ஷ்ணாம் பரதராய நம: 
64. ஓம் மாயிேன நம: 
65. ஓம் பரம ஷாய நம: 
66. ஓம் ஷ்டிகாஸூர சா ர மல்ல த்த 
விசாரதாய நம: 
67. ஓம் ஸம்ஸாரைவரிேண நம: 
68. ஓம் கம்ஸாரேய நம: 
69. ஓம் ராரேய நம: 
70. ஓம் நரகாந்நகாய நம: 
71. ஓம் அனாதிப்ரஹ்ம சாரிேண நம: 
72. ஓம் க் ஷ்ணா வ்யஸன கர்சகாய நம: 
73. ஓம் சிசுபாலசிரச் ேசத்ேர நம: 
74. ஓம் ர்ேயாதன குலாந்தகாய நம: 
75. ஓம் வி ராக் ரவரதாய நம: 
76. ஓம் விச்வ பப்ரதர் சகாய நம: 
77. ஓம் ஸத்யவாேச நம: 
78. ஓம் ஸத்யஸங்கல்பா நம:ய 
79. ஓம் ஸத்யபாமாரதாய நம: 
80. ஓம் ஜயிேந நம: 
81. ஓம் ஸூபத்ரா ர்வஜாய நம: 
82. ஓம் விஷ்ணேவ நம: 
83. ஓம் பீஷ்ம க்தி ப்ரதாயகாய நம: 
84. ஓம் ஜகத்குரேவ நம: 
85. ஓம் ஜகந்நாதாய நம: 
86. ஓம் ேவ நாத விசாரதாய நம: 
87. ஓம் வ் ஷபாஸூர வித்வம்ஸிேன நம: 
88. ஓம் பாணாஸூர பலாந்தகாய நம: 
89. ஓம் திஷ்ட்டிர ப்ரதிஷ்டாத்ேர நம: 
90. ஓம் பர்ஹி பர்ஹாவதம் ஸகாய நம: 
91. ஓம் பார்த்தஸாரதேய நம: 
92. ஓம் அவ்யக்தாய நம: 
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93. ஓம் கீதாம் த மேஹாததேய நம: 
94. ஓம் காளீயபண மாணிக்ய ரஞ்ஜித ஸ்ரீபதாம் 
ஜாய நம: 

95. ஓம் தாேமாதராய நம: 
96. ஓம் யஜ்ஞேபாக்த்ேர நம: 
97. ஓம் தானேவந்த்ர விநாசகாய நம: 
98. ஓம் நாராயணாய நம: 
99. ஓம் பரப்ரஹ்மேண நம: 
100. ஓம் பந்நகாசன வாஹனாய நம: 

101. ஓம் ஜலக்ரீடா ஸமாஸக்த ேகாபீ வஸ்த்ரா 
பஹாரகாய நம: 
102. ஓம் ண்யச்ேலாகாய நம: 
103. ஓம் தீர்த்தபாதாய நம: 
104. ஓம் ேவதேவத்யாய நம: 
105. ஓம் தயாநிதேய நம: 
106. ஓம் ஸர்வ தாத்மகா நம:ய 
107. ஓம் ஸர்வ க்ரஹ பிேண நம: 
108. ஓம் பராத்பராய நம: 

 
ஓம் பாலகி ஷ்ணாய நம: நாநாவித பத்ர ஷ்பாணி ஸமர்ப்பயாமி 

 
சர்வ காயத்ரி மந்திரங்கள் 

 
ஸ்ரீ காயத்ரி மந்திரம் 
 ஓம் ர் வஹ ஸ்வஹ 
 தத் ஸவி ர் வேரண்யம் 
 பர்ேஹா ேதவஸ்ஸிய தீமஹி 
 திேயா ேயா நஹ ப்ரேஸாதயாத் 
 
ஸ்ரீவிக்ேனஸ்வர காயத்ரி 
ஓம் தத் ஷாய வித்மேஹ வக்ர ண்டாய தீமஹீ 
தந்ேநா (தந்தி) ப்ரேசாதயாத். (:கணபதி) 
 
ஸ்ரீ ப்ரஹ்மா காயத்ரி 
ஓம் ேவதாத்மகாய வித்மேஹ ஹிரண்ய கர்பாய தீமஹீ 
தந்ேநா ப்ரஹ்ம:ப்ரேசாதயாத். 
 
ஸ்ரீகி ஷ்ண காயத்ரி 
ஓம் தாேமாதராய வித்மேஹ க்மணிவல்லபாய தீமஹீ 
தந்ேநா கி ஷ்ண:ப்ரேசாதயாத். 
 
ஸ்ரீ ராம காயத்ரி 
ஓம் தாஸரதாய வித்மேஹ ஸீதா வல்லபாய தீமஹீ 
தந்ேநா ராம:ப்ரேசாதயாத். 
 
ஸ்ரீ நரஸிம்ஹ காயத்ரி 
ஓம் வஜ்ரநாகாய வித்மேஹ தீ ேண தம்ஷ்ட்ராய தீமஹீ 
தந்ேநா நரஸிம்ஹ: ப்ரேசாதயாத். 
 
ஸ்ரீ மஹாவிஷ்  காயத்ரி 
ஓம் நாராயணாய வித்மேஹ வாசுேதவாய தீமஹீ 
தந்ேநா விஷ் :ப்ரேசாதயாத். 
 
ஸ்ரீ ஸ்ரீநிவாச காயத்ரி 
ஒம் நிரஞ்ஜனாய வித்மேஹ நிராபாஸாயதீமஹீ 
தந்ேநா ஸ்ரீநிவாஸ:ப்ரேசாதயாத். 

 
ஸ்ரீ சுதர்சனர் காயத்ரி 
ஓம் ஸ¤தர்ஸநாய வித்மேஹ ஜ்வாலா சக்ராய தீமஹீ 
தந்ேநா சக்ர:ப்ரேசாதயாத். 
 
ஸ்ரீ ல மிஹயக்ரீவ காயத்ரி 
ஓம் தம் வாகீச்வராய வித்மேஹ ஹயக்ரீவாய தீமஹீ 
தந்ேநா ல மி:ப்ரேசாதயாத். 
 
ஸ்ரீ ல மி வராஹ காயத்ரி 
ஒம் த ர்த்தராய வித்மேஹ வக்ரதம் ஷட்ராய தீமஹீ 
தந்ேநா வராஹ:ப்ரேசாதயாத். 
 
ஸ்ரீ ஆதி ேசஷன் காயத்ரி 
ஓம் ஸகஸ்ர சீர்ஷாயவித்மேஹ விஷ் தல்பாய தீமஹீ 
தந்ேநா நாக:ப்ரேசாதயாத். 
 
ஸ்ரீ ல மி காயத்ரி 
ஓம் மஹ ல ம்ைய வித்மேஹ விஷ்  பத்ந்ைய சதீமஹீ 
தந்ேநா ல மீ:ப்ரேசாதயாத். 
 
ஸ்ரீ ஆஞ்சேநய காயத்ரி 
ஓம் தத் ஷாய வித்மேஹ வா த்ராய தீமஹீ 
தந்ேநா மா தி:ப்ரேசாதயாத். 
 
ஸ்ரீ க டன் காயத்ரி 
ஓம் தத் ஷாயவித்மேஹ ஸ¤வர்ண பக்ஷ¡ய தீமஹீ 
தந்ேநா க ட:ப்ரேசாதயாத். 
 
ஸ்ரீ சங்கரன் காயத்ரி 
ஓம் தத் ஷாய வித்மேஹ மஹா ேதவாய தீமஹீ 
தந்ேநா த்ர: ப்ரேசாதயாத். 

 
அடிேயன் 
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