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ஓம் ஸ்ரீ  குருப்ய ோ நமஹ:   

ஹர ஹர சங்கர ஜெ  ஜெ  சங்கர  

ஜெ ் ஸ்ரீ விட்டல ரங்க போண்டுரங்க ருக்மோயீ 

 

 

 

  
புஷ்கர ப்ரவேசம் மகர ரோசியிலிருந்து கும்ப ரோசிக்கு 

பண்டர்பூர் சந்திரபோகோ (பீமோ) புஷ்கரம் 

வ ோமங்கள் நடைபபறும் இைம்: ஸ்ரீ ரோம் தோம்,உடுப்பி ஸ்ரீ போலிமர் மைம்,  

(சங்வகோலோ நோகோ அருகில்) பண்ைரிபுரம் - 413304 

 ோரத்தி நடைபபறும் இைம் : பண்டரப்ூர் (மஹோரோஷ்டர்ோ) - சந்திரபோகோ நதிக்கடர 

ஸ்ரீ பிலவ  வருடம் கோரத்்திகக மோதம் 5ஆம் யததி (21-11-2021) ஞோயிற்றுக்கிழகம  

முதல் - கோரத்்திகக மோதம் 16ஆம் யததி (2-12-2021 ) வி ோழக்கிழகம  வகர 

சித்தோந்த ஸரளி ஸிக்ரந்தம் 
ஸ்ரீ ஸ்கந்த புரோணம் - ஸ்ரீ நோரத புரோணம் 

யமவசஷச கங்கோ, 

வ்ருயபக்ஷ யரவோ, 

மிதுயேது  சரஸ்வதி, 

கரக்யட  முேோ 

ப்யரோக்தோ, 

சிம்யம யகோதோவரி 

ஸ்மிருதோ, 

கே் ோ ோம் 

கிரிஷ்ணயவேிசோ 

கோயவரி தடயக ஸ்மிருதோ; 

விருசச்ியக தோமிரபரணி 

சோ; 

சோயப புஷ்கரவோஹிேி, 

மகயர துங்கபத்ரோ, 

கும்யப சிந்து நதி ஸ்மிருதோ; 

மீயே பரணீதோ நதிசோ; 

குயரோ சங்கர 

மயேோஸ்மிருதோ 

புஷ்கரோக்யசோ முேிநோம் ஹி 

ப்ரயவயசோ உத்ர பூயத       

ஸ்மிருதோஹ 
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பூஜ்யஸ்ரீ ஸ்ரீ கோஞ்சி கோமயகோடி பீடம் 70-வது ெகத்குரு ஸ்ரீ சங்கர விெய ந்திர சரஸ்வதி 

சங்கரோசச்ோர்  ஸ்வோமிகள் அவர்களிே் ஆஞ்கஞயிே்படி அநுக்ரகத்துடனும் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ெகத்குரு ஸ்ரீ சந்திரயசகயரந்திர 

சரஸ்வதி ஸ்வோமிகள் 

ெகத்குரு ஸ்ரீ ெய ந்திர சரஸ்வதி 

ஸ்வோமிகள் 

அேர்களுகடய பரிபூரண 

அனுக்ரஹத்துடே் 

இந்த வருடம் நவம்பர் 21  முதல் -  டிசம்பர் 2ஆம் யததி வகர நகடஜபற இருக்கும் 

பண்டர்பூர் புஷ்கரத்திற்கு, இடம் தந்து உதவி அகேத்து உதவிககளயும் நல்கும்  

பூஜ்யஸ்ரீ 1008 ஸ்ரீ ஸ்ரீ  வித்யோதீஷ தீர்தரு சுேோமிஜி பீடோதிபதிக்கு, உடுப்பி ஸ்ரீ 

பலிமரு மடம்  உடுப்பி, கர்நோைகோ எங்கள் சிறப்பு  நன்றிடய பதரிவித்து 

பகோள்கிவறோம்.  அன்று அேரும் மற்றும் பூஜ்யஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ விஸ்ேபிரசன்ன தீர்தரு 

சுேோமிஜியும், ஸ்ரீ பபஜோேரோ மடம், உடுப்பி, பகோடி ஏற்றி புஷ்கர  விழோகவத்  

பதோைங்கிடேப்போர்கள். 
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தருமபுர ஆதீேம் 27-வது குரு மகோ சே்ேிதோேம் 

ஸ்ரீலஸ்ரீ மோசிலோமணி யதசிக ஞோேசம்பந்த பரமோசச்ோர் ோ ஸ்வோமிகள் 

திருவோவடுதுகற ஆதீேம் 24-வது குரு மகோ சே்ேிதோேம்  

ஸ்ரீலஸ்ரீ அம்பலவோண யதசிக பரமோசச்ோர் ோ ஸ்வோமிகள் 

திருப்பேந்தோள் கோசிமடம் அதிபதி  

கயிகல மோமுேி ஸ்ரீலஸ்ரீ கோசிவோசி முத்துகுமோரஸ்வோமிகள் 

கந்த பரம்பகர ஸ்ரீ சூரி ேோர் யகோவில் ஆதீேம்  

ஸ்ரீலஸ்ரீ சங்கரலிங்க யதசிக பரமோசச்ோர் ோ ஸ்வோமிகள் 

யவளோக்குறிசச்ி ஆதீேம்  

ஸ்ரீலஸ்ரீ சத்தி  ஞோே மஹோயதவ யதசிக பரமோசச்ோர் ோ ஸ்வோமிகள் 

பசங்வகோல் ஆதீேம் 103ேது குரு மகோ சே்ேிதோேம்  

ஸ்ரீலஸ்ரீ சிேபிரகோச சத்தியஞோன வதசிக பரமோசச்ோர்ய ஸ்வோமிகள் 

பதோண்டைமண்ைல அதீனம் 233ேது குரு மகோ சே்ேிதோேம்  

ஸ்ரீலஸ்ரீ திருசச்ிற்றம்பலவதசிக ஞோனப்பிரகோச பரமோசச்ோர் ோ ஸ்வோமிகள் 

 
  

 

 

ஆகிய ோரிே் அருளோசிகவளோடும் நகடஜபறும் புஷ்கரத் திருவிழோ 

 

யபரே்புகடயீர், 

புஷ்கர விழோ என்பது நதிககள யபோற்றி வணங்கும் ஒரு திருவிழோவோகும். ப்ரோசீேமோே 12 புேித 

நதி தீரங்களில் இருக்கும் ஆல ங்களில் இது ஜகோண்டோடப்படுகிே்றது. அசச்மயம் பித்ரு 

பூகெகள், ஆே்மீக ஜசோற்ஜபோழிவுகள், பக்தி இகச மற்றும் ககல நிகழ்சச்ிகள் நகடஜபறும். 

 

புஷ்கரத் திருவிழோ ஒவ்ஜவோரு வருடமும், குரு பகவோே் ஒரு ரோசியில் இருந்து இே்ஜேோரு 

ரோசிக்கு இடம் ஜப ரும் ஜபோழுது அந்தந்த ரோசிக்குரி  நதிகளில் நகடஜபறும் விழோவோகும்.  

சிருஷ்டியில் இருக்கும் மூே்கறகரக்யகோடி தீரத்்தங்களுக்கும் அதிபதி ப்ரம்மோ. அவற்றினுள் ஒரு 

சில தீரத்்தங்களுக்கு  நம் புரோணங்கள் புஷ்கர வியசஷத்கத  சிரப்பித்து கூரியுள்ளே. 

 

 

 

 

 

 

https://tamilheritage.wordpress.com/category/%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%B1%E0%AF%88-%E0%AE%86%E0%AE%A4%E0%AF%80%E0%AE%A9%E0%AE%AE%E0%AF%8D/
https://tamilheritage.wordpress.com/category/%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%B1%E0%AF%88-%E0%AE%86%E0%AE%A4%E0%AF%80%E0%AE%A9%E0%AE%AE%E0%AF%8D/
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பிரம்மோவின் கமண்டலத்திலுள்ள புஷ்கரேோே குரு 

பகவோே், குரு ஜப ரச்ச்ி சம ங்களில் அந்தந்த 

ரோசிக்குரி  தீரத்்தங்களில் பே்ேிரண்டு நோட்கள் 

பிரயவசம் ஜச ்து, வோசம் ஜச ்வதோக ஐதீகம். இந்த 

புஷ்கர புண்ணி  கோலத்தில் மும்மூரத்்திகளும், 

யதவரக்ளும், ரிஷிகளும், அந்தந்த  தீரத்்தங்களுக்கு 

வந்து நீரோடி மகிழ்வதோகவும் நம்பப்படுகிே்றது.  

எேயவ இந்த புஷ்கோர கோலங்களில் அந்தந்த 

நதிகளில் நீரோடுவது மூே்கறகர யகோடி 

தீரத்்தங்களிலும் நீரோடி  புண்ணி த்திற்கு 

நிகரோேதோகும்.  

 

 

 

 

 

 

 

 

யெோதிட  ரத்ேோ ஸ்ரீ யகோழிகுத்தி M.S.வரதரோெ பட்டோசச்ோரி ோர் D.Astro 

(9787213226) திருக்கணித பஞ்சோங்கத்திே் படி கணித்தது - வருகிே்ற வருகிற 

நவம்பர் 20, 2021 அே்று நிகழும் குரு ஜப ரச்ச்ி ஒவ்ஜவோரு 

இரோசிக்கோரரக்ளுக்கும் நல்கும் நல்லே, அல்லே ப ே்கள். பரிகோரங்களுக்கு 

ஜபரிய ோரக்கள கலந்து ஆயலோசிக்கவும். 

 

 

ஜசலகவக்குகற  

விர  குரு 

 நன்மை     

 லோப குரு 

த ொழிலில் 

கவனை் 

            நன்மை 

              அநுக்கிரக குரு 

 

 

 

ஜெே்ம குரு 

வீண் 

அமலசச்ல்  

 

12  

மீேம் 

11 

யமஷம் 

10  

ரிஷபம் 

9 

மிதுேம் 

 

 

 

அஷ்டம குரு  

விடோமு ற்சி 

யதகவ 

1 

கும்பம் 

மகர 

ரோசியிலிருந்து 

கும்ப ரோசிக்கு 

குரு ஜப ரச்ச்ி 

20-11-21 இரவு 

11:31 மணிக்கு 

 

8 

கடகம் 

குடும்ப குரு 

 

சுபம்  

 

 

 

2 

மகரம்  

     

7 

சிம்மம் 

 

சுப குரு  

நன்மை 

3 

தனுசு 

4 

விருசச்ிகம் 

5 

துலோம் 

6 

கே்ேி 

 

த்ரத்்ய குரு 
கோரிய தடை 

   

அர்த்தோஷ்ைம குரு 

மன ஊகம் வதடே 

 

பஞ்சம குரு 

நன்டம 

ஷஷ்ைம குரு 

ஆவரோக்கிய 

கேனம் 
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குரு பகவொன் மகர ரோசியில் இருந்து கும்ப ரோசிக்கு தபயருை் பபொது கும்ப ரோசிக்கு 

உரிய நதியொன - பீமோ நதியில்   நிகழுை் பிலவ வருடை் கோரத்்திகக மோதம் 5ஆம் 

யததி (21-11-2021) ஞோயிற்றுக்கிழகம  முதல் - கோரத்்திகக மோதம் 16ஆம் யததி  

(2-12-2021 ) வி ோழக்கிழகம  வகர குரு பகவொன் வொசை் தசய்வொர.் குரு தபயரச்ச்ி 

த ொடங்கி இந்  12 நொட்களுை் ஆதி புஷ்கரை் என்று தகொண்டொடப்படுகின்றது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

பீமோ நதி 

புபனவிலிருந்து நூறு கிமீ த ொமலவில் உள்ள பீைஷங்கர ் ைமல ்த ொடரக்ளில் இருந்து, பீைொ நதி 

பிரவிகிக்கின்றது. ைஹொரொஷ்ட்ரொ, கரந்ொடக, ைற்றுை் த லுங்கொனொ பிரப சங்களில் பொயுை் இந்நதி 

கிருஷ்ணொ நதியுடன் கலக்கிறது. ைஹொரொஷ்டிரொவில் உள்ள பஷொலொப்பூர ் ைொவட்ட ்தில் உள்ள 

பண்டரிபுரை் பகொவில் உட்பட அபநக பகொவில்கள் இந்நதிக்கமரயில் அமைந்துள்ளன. 

பிமறசச்ந்திரனின் வடிவில் இது அமைந்துள்ள ொல், பீைொ நதி 'சந்திர பொகொ' என்றுை் பபொற்றபடுகிறது. 

  

பீமோ நதியிே் பழம்ஜபருகம  -  பீமோ நதி மஹோபோரதத்தில் 

பல இடங்களில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. 

 

 

 

புஷ்கர கோலங்களில் அந்தந்த நதிகளில் நீரோடி தோேம் ஜச ்வது, மற்கற  நோட்களில் 

ஜச ்யும் தோேங்ககளவிட பே்மடங்கு புண்ணி த்கத அளிக்கும் .புஷ்கர கோலங்களில் 

வகர றுக்கப்பட்ட நதிகளில் பித்ருக்களுக்கு தர்ப்பணம் , திதி ஜகோடுத்து 

முே்யேோரக்கள வழிபடுவது பித்ருசோபம் நீங்க வழி நல்கும் .  ஜகௌரி பூகெ, கங்கோ பூகெ, 

பிரகஸ்பதி பூகெ, தம்பதி பூகெ ஆகியன ஜச ்வதும் வோழ்வில் சகல நே்கமகளும் 

கிகடக்க வழி வகுக்கும். 

இத்தகக  சம ங்களில் யவத வித்துக்களுக்கும், பண்டிதரக்ளுக்கும், ஏகேய ோருக்கும் 

அளிக்கப்படும் தக்ஷிகண,  சமோரோதகே, அே்ேதோேம், வஸ்திரதோேம் யபோே்ற 

தோேங்கள் ஜவகுவும் புண்ணி மோே பலே்ககள அளிப்பதோகக் கருதப்படுகிறது. 

 

ைஹொபொர ை் பொர வரஷ்ை் என்ற இந்நொட்மட விவரிக்மகயில், இந்நதிமயப்பற்றியுை் 

குறிப்பிடுகிறது. ைஹொபொர  தசய்யுள்கள்  (VI.10.21) பைலுை் (III.86.3)  இந்நதிமய 

சிலொகி ்துப்பபசுகின்றன. பூரவ்ப்பிரைொ, வீரொ, பயொகவதி, பொபஹரொ, பொஷொஷினி, 

ைஹிந்திரொ, பொ ொளவொதி என்தறல்லொை் பபொற்றப்படுகிறொள் இந் நதி. 

 

ஸ்ரீ கோஞ்சி பபரியேரக்ள் அனுக்ர த்துைன் கும்ப ரோசிக்கு அதிபதியோன 

சிந்துவில் புஷ்கர ப்ரவேசம் நகட பபற இயலோததோல் அதற்கு இனணயோன 

பீமோ நதியில் புஷ்கர உற்சேம் பகோண்ைோட உத்வதசிக்கப்பை்டுள்ளது. 
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புண்  தோமிேி பீமோ எே்றும் இந்நதி அகழக்கப்படுகிே்றது. ஜதே்ேிந்தி ோவில் 

இருப்யபோர் பீமோ நதிக  கங்ககக்கு ஒப்போகயவ போவித்து வணங்குகிறோர்கள்.   

புரொணங்களின்படி ஒரு சையை் திரிபுரசுரன் என்ற ஒரு அசுரன்  ப வரக்மளதயல்லொை்  

துன்புறு ்திய ொல் அவரக்ள் சிவமன வழிபொட்டு பவண்டினர.் அவரக்ளின் க்ஷீண 

நிமலமயக் கண்டு 'கவமலப்படபவண்டொை்' எனக்கூறி  

பீைொ ஷங்கருக்கு அவர ்வந் ொர.் ஒரு கொமல,  மரயில் ஊன்றியுை், ைறு கொமல நந்திபகவொன் 

பைல் ஊன்றியுை் நின்று அவனுடன் யு  ்ை் புரிந்து அவமனக் தகொன்றொர.் இந்  

யு  ் ்தின்பபொது அவர ் பைனியிலிருந்து பிரவொகி ்  வியரம்வயொனது நதிபபொல் 

திரண்டிருக்கிறது என்பர ்ஆன்பறொர.் 

அந்  சையை், அருகில் நீண்ட நொட்களொக  வமிருந் , அபயொ த்ியின் புண்ணிய புருஷனொன 

அரசன் பீைொக் சிவமன  ்த ொழுது அவனருள் பவண்டி நின்றொன். சிவனுை் வரை்  ர விருை்பி 

'பவண்டுவது யொத ன' பகட்க, அரசனுை் உங்கள் பைனியில் இப்படி தபருகிய வியரம்வ 

நதியொக இப்புண்ணிய பூமியில் ஓடபவண்டுை் என வரை் பகட்க, ஈசனுை் ைனை் உவந்து அந்  

வர ்ம  ்  ர, வியரம்வ தவள்ளை் நதியொக  மிளிரந்்து ஓடியது. பீைொக்கின் வரைொக 

கிமடக்கப் தபற்றமையினொல் இந்நதி பீைொ என்றமைக்கப்படுகிறது. 

  

பீமோஷங்கர் யகோவில் இந்த நதியிே் ஆே்மீக முத்தோ ்ப்போக விளங்குகிறது. 

சு ம்புவோே 12 யெோதிர்லிங்கங்களில்  ஒே்றோகக ோல் ஹிந்துக்களிே் முக்கி  

புண்ணி ஸ்தலங்களில் ஒே்றோகவும் இருக்கிறது. இந்த 12 யெோதிர்லிங்கங்களும் 

மிகுத்த சக்திவோ ்ந்தகவகளோகவும், முக்திஅளிக்க வல்லகவகளோகவும் 

கருதப்படுகிே்றே. இவற்றில் எகவய னும் ஒே்றிற்கு ஜசே்று வழிபடும் எவருக்கும் 

சகலவித ஜசௌபோக்கி ங்களும் கிடைப்பது உறுதி. 

 

சந்திரபோகோ நதி  

ஸ்ரீ பொண்டுரங்கனின் பகொவில் சந்திரபொகொ நதிக்கமரயில் அமைந்துள்ளது. பீைொஷங்கரில் 

ப ொன்றுை் பீைொ நதி துல்ஜொபூர ்வழிபய ஓடி, பின்னர ்நிரொ நதியுடன் நிரொ நரசிங்கப்பூரில் 

கலந்து பண்டரப்ூர ் தசன்மறமடகிறொள். அங்கு அவள் பிமறசச்ந்திரமனப்பபொல் 

சுழி ்துசத்சல்வ ொல் சந்திரபொகொ  என்றமைக்கப்படுகிறொள். பயொகிகளுை், பக்திைொன்களுை் 

சந்திரபொகொ நதிமய அவரக்ளின் மூ ்  சபகொ ரியொகபவ பொவமன தசய்துதகொள்வொரக்ள் - 

அவள் அவரக்மள பகவொன் விட்டலிடபை தகொண்டு பசரப்்ப ொக நிமனக்கிறொகள்.  
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சந்திரபோகோ புரோணம்: 

பகவோே் கிருஷ்ணேிே் மகேவி ரில் ஒருவளோே ெோம்பவதி, துர்வோச முேிவரிே் 

சோபத்தோல் குஷ்டயரோகமுடே் சோம்பே் எே்ற குழந்கதக  ஜபற்ஜறடுத்தோள். 

சோபவியமோசேம் ஜபற அவகே விட்டல யகோவிலுக்கு அருகில் சூரி னுக்கு பூகெ 

ஜச ்து வழிபட அறிவுறுத்தப்பட்டதோல், அவே் சூரி ேோருக்கு ஒரு யகோவில் 

நிர்மோணித்து, 12000 வருடங்கள் பூகெ ஜச ்து குணமகடந்ததோக புரோணம். 

பூகெக்கோக அவே் பீமோ நதிக  யகோவிலுக்கு அருகில் வர ஒரு உபநதிக  

அந்நதியிலிருந்து அகழ்ந்தோே். இந்த ஸ்தலத்தில் அது மீண்டும் பீமோ நதிக  

ஜசே்கறகடயும் வகர அதே் ஓட்டம் மூே்றோம்பிகறசச்ந்திரகேப் யபோலயவ 

அகமந்துவிட்டதோலும், அது சந்திர வம்சத்தில் வந்த சோம்பேோல் அகழப் பட்டதோலும் 

சந்திரபோகோ எே்றகழக்கப்படலோயிற்று. 

 

சந்திரபோகோவிே் முக்கி த்துவம்: 

ஒரு சம ம் விட்டலகேத் தரிசிக்கும் அவோவிேோல் பீமோ ஜவள்ளப் பிரவோகமோக 

ஆர்ப்பரித்து பந்தர்பூகர யநோக்கி விகரந்தகத கண்ட ஊரோர் 

யக்ஷத்திரபோலேோே கபரவநோத்கத ஜதோழுது நிே்றேர். கபரவநோத் பீமோகவ 

அணுகி நிதோேமோக ஓடப் பணிக்கயவ, சந்திரபோகோவோக இந்த யக்ஷத்ரத்திே் 

அருகில் நகட பயிே்றோள். இதேோல் மகிழ்ந்த கபரவநோத்  அவகள 

அனுகிரகித்து இந்தவிடத்தில் அவளுக்கு போபவிநோசிேி எே்றகழக்குமோறு 

பணித்தோர். இங்கு புண்ணி  நதி ஸ்நோேம் யமற்ஜகோள்பவருக்கு அகேத்து 

போவங்களும் நீங்கும் எே்ற நம்பிக்ககயும் கோலம்கோலமோக இருக்கிறது. 

 

பந்தர்பூர் சந்திரபோகோ புஷ்கரத்திே் முக்கி த்துவம்: 

• ய ோகிேி ெோேோபோயிே் கோலத்தில், ஒரு சம ம், கிருஷ்ணே், அவருக்கு 

அரத்நோரஸ்ீவகரப் யபோலயவ - யமேியில் ஒரு போதி ஸ்ரீ கிருஷ்ணேோகவும், 

மற்ஜறோரு போதி  ஸ்ரீ போண்டுரங்கேோகவும் கோட்சி ஜகோடுத்தோர். அவ்வம ம், 

பண்டர்பூகர பிருந்தோவேமோகவும், சந்திரபோகோகவ  முகே ோகவும் 
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மோற்றி பக்தரக்ளுக்கு அனுகிரஹித்தோரோம். இந்த லீகலயிேோல் இந்த 

யக்ஷத்ரம் 'க ோ' விற்கும், 'மதுரோ'விற்கும் இகண ோக கருதப்படுகிறது.  

• கிருஷ்ணே் இங்யக பகவோே் விட்டலேோகயவ இருப்பதோல், இங்கு 

சிரத்கதயுடனும், பக்தியுடனும் புண்ணி  ஸ்ேோேம் ஜச ்பவரக்ளிே் 

குஷ்டம் யபோே்ற தீரோ யரோகங்ககளயும் யபோக்கி சுகம் அளிக்கும் புண்ணி  

யக்ஷத்திரமோக சந்திரபோகோ விளங்குகிறது. 

• கோசி, க ோ, பிருந்தோவே், மதுரோ யபோே்ற புண்ணி  யக்ஷத்திரங்களிே் 

ஒட்டுஜமோத்த யக்ஷத்ரமோகயவ பந்தர்பூர் இருப்பதோல், இந்த சந்திரபோகோ 

நதியில் நோம் கோகல கவத்தவுடயேய  பகவோே் நமக்கு 

முக்தி ளித்துவிடுவதோக தல புரோணம் ஜசோல்கிறது.  

• இந்நதியில் புண்ணி  ஸ்நோேம் ஜச ்வதற்கு வருடத்திே் 12 மோதங்களுயம 

ஏற்புகட து எே்ற யபோதிலும் ஆதி புஷ்கர நீரோடல் இே்ேமும் 

வியசஷம்தோே்.  

 

பந்தர்பூர் யக்ஷத்திரம் 

இந்தி ோவிே் மிகப்புரோதேமோே, முக்கி மோே புண்ணி  ஸ்தலங்களுக்குள் 

ஒே்று பந்தர்பூரில் அகமந்திருக்கும் விட்டல் ஆல ம். விட்டல் அல்லது 

விட்யடோபோ எே்கறகழக்கப்படும் இத்தல மூரத்்தி பகவோே் கிருஷ்ணேிே் 

அங்கமோகயவ வழிபடப்படுகிறோர், அவருகட  ரகுமோயீ அல்லது ருக்மணி ோே 

மகேவியுடே்.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• பூயலோக கவகுண்டம் எே்யற இந்த தலம் யபோற்றப்படுகிறது.  

• சந்திரபோகோ நதியில் தீரத்்தமோடியும், போண்டுரங்க விட்டலகே ஜதோழுதும் 

முக்தி கட  முடியும், உடேடி ோக சுலபமோக. 

• இத்தலத்தில் அவதரித்த, வோழ்ந்த பல ஞோேிகளும், ய ோகிகளும் 

அவரக்ளிே் கருகணயிேோல் நம்கமஜ ல்லோம் வோழ்த்திக் 

ஜகோண்டிருக்கிறோரக்ள். இந்த ய ோகிகஜளல்லோம் அே்கபயும் , பக்திக யும் 

வழிபடும் மோரக்்கமோக ககக்ஜகோண்டு பரப்பியும் வந்தேர். புண்டோலிக் 

எே்பவர் அவரக்ளுள் முதே்கம ோேவர், ய ோகி சோகு, ய ோகி நோமயதவர், 
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ய ோகி தி ோயேஸ்வரர், ய ோகி ஏகநோதர், ய ோகி துக்கோரோம் மஹரோெ், 

ய ோகிேி ெேோபோ ், ய ோகி சோம்ரோத் ரோமதோஸ் யபோே்ற பலர் அந்த 

வரிகசயில் அடங்குவர்.    

• பந்தர்பூர் அருகோகமயில் யதோே்றி பகவோே் விட்டலேிே் லீகலககளயும், 

அனுக்கத்கதயும் அனுபவித்து நமக்கு அகவ குறித்து அருளி  63 

ய ோகிகளுக்கும் ஜதே்ேகத்தில் சிவேிே் திருவிகள ோடல்களில் 

ஜம ்மறந்த 63 நோ ே்மோரக்ளிே் வழிகோட்டுதலுக்கு நிகற யவ ஒப்புகம 

இருக்கிே்றது. போரத பூமி புண்ணி  பூமி எே்று ஜகோண்டோட யவறு 

முகோந்திரம் யவண்டி தில்கல. 

 • பகவோே் விட்டலேிே் கருகணக ப் ஜபறுவது அஸ்வயமத  ோகத்கத 

ஜச ்தகதவிட யமலோேது எே்றும் ஜகோள்வர். 

 

நோம் இந்த வருடம் விட்டலேிே் கருகணயிேோல், ஜபரி வோளிே் 

அனுகிரஹத்தோல் சந்திரபோகோ நதியில் இவ்வருடத்தி  புஷ்கரத்கத 

யமற்ஜகோள்ளவிருக்கியறோம். வோழ்நோளில் எப்ஜபோழுயதோ ஒருமுகற சம்பவிக்கும் 

புண்ணி  ஜச லோக இந்த புஷ்கர ஸ்நோே வோ ்ப்பு  நமக்கு கிட்டியுள்ளது; 

தவறோமல் இந்த சந்தர்ப்பத்கத இழந்துவிடோமல் ஆஸ்தீக அே்பரக்ள் 

ப ே்படுத்திக்ஜகோள்ளயவண்டும்.  

 

நவம்பர் 21, 2021 லிருந்து டிசம்பர் 2, 2021 யததி வகர அயநக கவதீக, 

ஜலௌகீக கோரி ங்கள் நகடஜபறவுள்ளே - அே்பரக்ள் அகேவரும் 

எல்லோவற்றிலும் பங்குஜகோண்டு பகவோே் விட்டலேிே் அருளுக்கு 

போத்திரமோகுமோறு யகட்டுக்ஜகோள்ளப்படுகிறோரக்ள். 

 

  

 

 

நோம் இந்த வருடம் விட்டலேிே் கருகணயிேோல், ஜபரி வோளிே் 

அனுகிரஹத்தோல் சந்திரபோகோ நதியில் இவ்வருடத்தி  புஷ்கரத்கத 

யமற்ஜகோள்ளவிருக்கியறோம். வோழ்நோளில் எப்ஜபோழுயதோ ஒருமுகற 

சம்பவிக்கும் புண்ணி  ஜச லோக இந்த புஷ்கர ஸ்நோே வோ ்ப்பு  நமக்கு 

கிட்டியுள்ளது; தவறோமல் இந்த சந்தர்ப்பத்கத இழந்துவிடோமல் ஆஸ்தீக 

அே்பரக்ள் ப ே்படுத்திக்ஜகோள்ளயவண்டும்.  
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போண்டுரங்க விட்டலேிே் மோஹோத்மி மும், ஸ்தலபுரோணமும்:  

ஸ்ரீ போண்டுரங்கே் 28 யுகங்களோக இந்த ஸ்தலத்தில் வோசம் ஜச ்வதோக 

ஐதீகம்.  

          பகவோே் விஷ்ணுவிே் அதீத பக்தேோே புண்டோலிக், ஒரு சம ம் கோசியில் 

ஏற்பட்ட அனுபவத்திற்குப்பிே்  தே் ஜபற்யறோரிடத்து அபிரிதமோே பிரி முடே் 

பணிவிகட  ஜச ்திருந்தோர். ஒரு சம ம் பகவோே் கிருஷ்ணே் அவர் வீட்டிற்கு 

ஜசே்றோரோம்.  அவகரப்போரத்்தும் கூட ஜபற்யறோருக்கு ஜச ்யும் பணிவிகட 

தகடபடகூடோது  எே்று ஒரு ஜசங்கல்கல அவர்போற் எறிந்து 'சகதியில் நிற்கோயத; 

இந்தக்கல்லிே் யமல் நிே்று ஜகோண்டிரு; வருகியறே்' எே்று ஜசோல்லி 

ஜபற்யறோருக்கு ஜச ்யும் பணிவிகடகளியலய  கவேமோக  இருந்தோரோம். 

பிே்ேர் வந்து பகவோேிடம் மே்ேிக்க யவண்டிேோரோம்.    

          மோரக்ழி மோத சுக்ல பக்ஷ ஏகோதசியில் பகவோேிே் பிரத் ட்ச 

தரிசேத்கதப்ஜபற்ற பிே் அவர் விடுத்த யவண்டுயகோளுக்கிணங்க தே்  

பத்திேியுடே் பண்டர்பூரில் சந்திரபோகோ நதிக்ககரயியலய  வோசம் ஜச ்  

இணங்கிேோரோம்; அங்கு புண்ணி  தீரத்்த யக்ஷத்திரத்திற்கு வரும் பக்தரக்ளுக்கு 

அவரக்ள் குகறககள நீக்கி அருள் போலிக்க. 

     பண்டர்பூர் யகோவில் கட்டி  கோலத்கத துல்லி மோக அறுதியிடமுடி வில்கல.  

பகழ  கட்டிட அங்கங்களில் இருக்கும் கல்ஜவட்டுகளிேோல்  ோதவோ யபரரசிே் 

12 அல்லது 13ஆம் நூற்றோண்டு கோலத்தி தோக ஜகோள்ளலோம். எேினும் 

போண்டுரங்கோ எே்ற  விட்டலேிே் இே்ஜேோரு நோமம்  516 கி.பி கோலத்தில் 

இருந்த ரோஷ்டிரகூட கோலத்தி  தோமிர பட்ட த்தில் கோணப்படுவதோல்,  6 ஆம் 

நூற்றோண்டியலய  இங்கு வழிபோடுகள் நடந்திருக்கும் எேத் ஜதரிகிறது.  

 

          பண்டர்பூர் யகோவிலிே் பகவோே் விட்டலனுடே் சம்பந்தப்பட்ட புரோணங்கள் 

ஸ்கந்த புரோணம், பத்ம புரோணம், போண்டுரங்க மஹோத்ம் ம் மற்றும் 

ஸ்தலபுரோணங்களில்  கோணப்படுகிே்றே. அகேத்து புரோணங்களும் 

புண்டோலிக் எே்ற ஒருவகரபற்றிய  உள்ளே. பகவோே் கிருஷ்ணகேயும் 

புண்டலிக்ககயும் பற்றி பலவிதத்தில்  இந்த  புரோணங்கள் உள்ளே. 

 

 

 

 

 

 

 

பே ்ர புரொண ்தின்படி பொண்டுரங்கன் ஒரு தசங்கல்லின்பைல் மககமள இடுப்பில் மவ ் வொறு 

புன்சிரிப்புடன் பக் ரக்மள அருகில் வந்து  ன்மன  ் த ொடுை்படி அமை ் வொறு 

நின்றுதகொண்டிருக்கின்றொனொை் .இந்  நிமலயில் அவன் மகயில் எந்  ஆயு ங்களுை் 

ஏந்தியிருக்கவில்மல அவன் கொமலயில் வந்  ொல் 'பொண்டு' என்றமைக்கப்பட்ட .அவன் நின்றிருந்  

தசங்கல் )ைரொ ்தியில் 'விட்') கொரண ்தினொல் அவனின் இன்தனொரு நொைை் 'விட்டல'. அடிக்கடி அவன் 

பொண்டுரங்க விட்டல என்றமைக்கப் படுகிறொன் .அவன்  மலயில் பரைசிவமன ் ரி ்திருப்ப ொல் 

ஹரிஹரன் என்றுை் அமைக்கப்படுகிறொன் .மசவரக்ளுக்கு இந்  பே ்ரை் கொசி பே ்திர ்திற்கு 

நிகரொக தகொள்ளப்படுை் .மூலவமர அருகில் தசன்று அவமர ஸ்பரிசி த்ு த ொைக்கூடிய ஒரு சில 

ஸ் லங்களில் இதுவுை் ஒன்று. 
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மூலவரிே் கழுத்தில் ஜதோங்கும் கஸ்தூப மணி ோேது நவரத்திேங்ககள விட 

அரிதோே ரத்திேக்கல் எே்றும் அது விஷ்ணு போற்கடகலக் ககடந்தயபோது 

ஜவளிேந்த மணிஜ ே்றும் கருதப்படுகிறது. 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

பண்டர்பூருக்கு மஹோஜபரி வோளிே் விெ ம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

நடமோடும் ஜத ்வம் 'மஹோ ஜபரி வோ', ெகத்குரு  ஸ்ரீ சந்திரயசகயரந்திர சரஸ்வதி 

ஸ்வோமிகள் பண்டரப்ூரில் 168 நோட்கள் தங்கியிருந்து இந்த பிரயதசங்ககள 

அநுகிரஹித்த்துள்ளோர்கள். பல நோட்கள் ஜநடுந்தூரம் நடந்து பரம குரு பண்டர்பூகர 

அகடந்து ஸ்ரீ விட்டலேிே் தரிசேத்கத 1981 ஆம் ஆண்டு ெூே் மோதம் 13ஆம் யததி 

ஜபற்றோர்கள்.   த்ர ம்பயகஸ்வரர் யகோவிலில் மூே்று நோட்கள் தங்கி சங்கர 

ெ ந்தி ே்று அந்த இடத்தில ஆதிசங்கரர,் அவருகட  பிரதோே சீடர்களிே் 

மூர்த்திககள பிரதிஷ்கட ஜச ்த பிே்ேர ்சந்திரபோகோவிே் மறுககரயில் மோதவ யவத 

சோஸ்திர போடசோகல வளோகத்தில் தங்கிேோர்கள்.  சிதிலமோகிவிட்ட இந்தக்கட்டிடத்கத 

சோந்தூர் இளவரசர் ஜசப்பேிட்டு ஆசச்ோர் ரும் அவர்தம் சிஷ் யகோடிகளும் 

தங்குவதற்கு ஏற்றவோறு கட்டி கமத்தோர்கள். வ் ோஸ பூகெயும் சோதுர்மோஸ்  

விரதமும் அங்கு யமற்ஜகோள்ளப்பட்டது.  பண்டர்பூரில் தங்கியிருந்த 168 நோட்களிலும் 

ஜபரி வோ ஸ்ரீ விட்டலேிே் தரிசேத்கத அடிக்கடி ஜபற்றுக்ஜகோண்டும், அருகில் 

இருக்கும் ஏகே  ஸ்தலங்களுக்கு ஜசே்றும் அவ்வூர ் மக்களுக்கு அநுகிரஹம் 

ஜச ்தோர்கள். 
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சமீப கோலத்தி   ஏகே  புஷ்கர விழோக்கள் 

                                        கிருஷ்ணோ நதி புஷ்கர்  

 

 

 

 

 

                                                                                                         

                                                கோவிரி நதி புஷ்கர ்

 

  

 

 

 

 

 தோமிரபரணி நதி புஷ்கர ்

 

 

 

 

 

                                                            பிரம்மபுத்ரோ நதி புஷ்கர ்

 

 

 

 

 

கடந்த 2015 ஆம் ஆண்டு ஆந்திர மோநிலம் 

யகோதோவரியிலும், மற்றும் அந்நதி போயும் சில 

இடங்களிலும்; 2016 ஆம் ஆண்டு 

கிருஷ்ணோவிலும், நமது கோஞ்சி 

சங்கரோசச்ோரி ோர்கள் ஸ்ரீ ஜெய ந்திர சரஸ்வதி 

ஸ்வோமிகள், ஸ்ரீ விெய ந்திர சரஸ்வதி   

ஸ்வோமிகள் முே்ேிகலயில் புஷ்கரம் ஜவகு 

சிறப்போக நடந்யதறி து. 

தோமிரபரணி புஷ்கரம் திருஜநல்யவலி 

குறுக்குத்துகற முருகே் யகோவில் படித்துகறயில், 

திருப்புகட மருதூரிலும் ஜவகு சிறப்போக 

ஜகோண்டோடப்பட்டது. தோமிரபரணியில் (விருசச்ிக 

ரோசிக்கு உரி  நதி) 12-10-18 ல் இருந்து 23-10-18 

வகர ஆதி புஷ்கரம் ஜகோண்டோடப்படட்து. 

 

ஸ்ரீ கோஞ்சி கோமயகோடி பீடம் ெகதகுரு 

சங்கரோசச்ோரி ோர்கள் அருளோகணப்படியும், 

அவர்கள் முே்ேிகலயிலும், ஆதீே கர்த்தர், 

மடோதிபதிகள் ஒத்துகழப்புடனும், அவர்கள் 

முே்ேிகலயிலும் கோயவரி புஷ்கரம் கோவிரி 

போயும் எல்லோ இடங்களிலும் ஜகோண்டோடப்பட்டது. 

குறிப்போக மயிலோடுதுகற, அல்லூர் யபோே்ற 

இடங்களில் ஜவகு சிறப்போக நடந்யதறி து.   

ஆசச்ோர் ோளிே் கிருகபயுடே் 2019 ஆம் வருடம் 

அக்வைோபர் மோதம் 23ஆம் யததி  

முதே்முகற ோக அஸ்ஸோமில் பிரம்மபுத்ர 

புஷ்கரவோஹிேி ஜகௌஹோத்தியில் 

விமரிகச ோக ஜகோண்டோடப்பட்டது . 
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புஷ்கரம்- துங்கபத்திரோ புஷ்கர் 2020 - ஆயேகுந்தி, ஹம்பி 

சில கோட்சிகள் 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

ஸ்ரீ கொஞ்சி கொைபகொடி பீடொதிபதி ஜக ்குரு ஸ்ரீ சங்கரொசச்ொரய் ஸ்வொமிகள், 

ஆதீனகர ்் ொக்கள், ைடொதிபதிகளின் ஆசிகளுடன், ஆளுநர,் மு ன் ைந்திரி, 

அமைசச்ர ்தபருைக்கள், ைொவட்ட ஆட்சியர,் அரசொங்க உயர ்அதிகொரிகள் 

எல்பலொருமடய மிகுந்  ஒ ்துமைப்பபொடுை் நமடதபறுை் இந்  ைஹொ சந்திரபொகொ 

புஷ்கர விைொவில் பங்கு தகொண்டு நதியில் நீரொடி அவ்வையை் நமடதபறுை் 

பரிஹொர பஹொைங்களில் கலந்து தகொண்டு அமன ்து ஆன்மீக நிகை்வுகளில் 

பங்கு தகொண்டுை் பகவொன் விட்டலனின், ஜீவ நதியொன சந்திரபொகொ நதியின் 

அருமளயுை் தபற்று, எல்லொை் வல்ல இமறயின் கருமண கடொட்ச ்திற்குை் 

பொ ்திரைொகுை்படி பகட்டுக்தகொள்கிபறொை். 
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ஸ்ரீ கோஞ்சி கோமயகோடி 70 ஆவது பீடம் சங்கரோசச்ோரி ோ 

பூஜ்யஸ்ரீ ஸ்ரீ விெய ந்திர சரஸ்வதி ஸ்வோமிகள் மற்றும் 

பூஜ்யஸ்ரீ ஸ்ரீ சுபுதீந்த்ர தீரத்்த ஸ்வோமிகள் அவரக்ளிே் 

அருளோசியுடே் துங்கபத்திரோ நதி அந்திம புஷ்கரம் 

துங்கபத்திரோ நதியில் வியசஷ பூகெகளுடே்  18/11/2021 

அே்று நகடஜபறும்.   

தோேங்கள் 
யவத போர ணரக்ளுக்கும், யவத பண்டிதரக்ளுக்கும்  க்ஞங்களிே் யபோது 

அளிக்கப்படும் தக்ஷிகண, சமோரோதகே, அே்ேதோேம், மற்றும் வஸ்திரதோேம் 

யபோே்றகவ ஜவகு சிலோக்கி மோேகவ ோக கருதப்படுகிறது. யமற்கண்ட அகேத்து 

கவதீக கோர் ோரத்்தங்களிலும்  பக்தரக்ள் தோரோளமோக நே்ஜகோகட அளித்தும், 
யமற்கண்ட தோேங்ககள ஜச ்தும்  கலந்துஜகோண்டு, யவத வித்துக்களிே் 

ஆசீர்வோதங்ககள ஜபற்று புண்ணி ம் யதடிக்ஜகோள்ள பிரோரத்்திக்கியறோம். 
 

நோள் யதவகத தோேங்கள் 

நவ. 21 மி ்ரன்  ங்கை், தவள்ளி,  ொனியை், பூமி 

நவ. 22 அரய்ைொ வஸ்திரை், உப்பு, பசு, ர ்தினை் 

நவ. 23 திவஸ் ொ தவல்லை், கறிகொய்கள், குதிமர, பைங்கள், வண்டி 

நவ. 24 சூரியன் தநய், எண்மணய், ப ன்,  பொல் 

நவ. 25 விலஸ்வொன்  ொன்ய வண்டி, எருமை, கொமள, ஹலை் 

நவ. 26 அருணொ ைருந்து, கற்பூரை், கஸ்தூரி, சந் னை், வொசமன திரவியை் 

நவ. 27 பகவொன் வீடு, பீடை், படுக்மக, நொற்கொலி, கிைங்கு, இஞ்சி 

நவ. 28 அை்சுைொன் சந் னக்கட்மட, புஷ்பை், முறை் 

நவ. 29 இந்திரன் சிரொர ்் பிண்டை், கன்னி, தசௌபொக்கிய ்ரவ்யை், ைஞ்சள், 

கங்கணை் 

நவ. 30 பரஜ்ன்யன் சொளக்கிரொைை், பு ் கங்கள் 

டிச.  1 விஷ்ணு யொமன, குதிமர 

டிச.  2 ப்ரஹ்ைொ எள், பு  ்கங்கள் , பபனொ, தபன்சில் 

 

திேமும் கோகலயில் சதுர் யவத போரோ ணம், மகோ ருத்ர 

ெபம், சண்டி போரோ ணம், கோம் ோரத்்த யஹோமங்கள்  

நகடஜபறும். பிறகு கலச தீரத்்தங்கள் மதி ம் 12:00 மணி 

அளவில் சந்திரபோகோ நதியில் யசரக்்கப்பட்டு புஷ்கர 

ஸ்நோேம் நகடஜபறும். மோகல நதி ஆரத்்தி, விஷ்ணு 

ஸஹஸ்ரநோம போரோ ணம், லலிதோ ஸஹஸ்ரநோம 

அரச்ச்கே, ருத்ர கிரம அரச்ச்கே, நகடஜபறும். 
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பண்டர்பூர ்(சந்திரபோகோ நதி)  புஷ்கரம் நிகழ்சச்ி நிரல்   
 

நவ. 20 • கோகல 8 மணிக்கு  ைங்கள இமச 

• பண்டரப்ூர ்பகவொன் விட்டலன் - ருக்ைணியின்   

ஆக்ஞொமவப் தபறு ல். 

• மோகல 5 மணிக்கு  சப்  நதிகமள குடங்களில் 

ஆவொஹனை் தசய்து சப்  நதி பூமஜ. 

நவ. 21 • கோகல 7 மணிக்கு ைங்கள இமச - துவஜாபரொகணை் - 

பண்டரப்ூர ் புஷ்கர தகொடிபயற்றை் - கணபதி பூமஜ 

• மதி ம் 1:30 மணிக்கு க்கு பீைொ )சந்திரபொகொ) நதியில் 

விபசஷ கலச  தீர ்்  ்ம  சைரப்்பி ்து ஆன்மீக 

சொன்பறொரக்ள் புஷ்கர ஸ்நொன ்ம  த ொடங்கி 

மவப்பொரக்ள்.    

• மோகல 6 மணிக்கு - பீைொ (சந்திரபொகொ) நதியில் ஆர ்தி 

ைற்றுை் பூமஜகள்.   

நவ. 22 ப ொஷை் விலக்குை் நவக்கிரஹ பஹொைை் 

நவ. 23 துரக்ொ ஸ்வரூப பஹொைை் , ஸ்வயை்வர கலொ பொரவ்தி 

பஹொைை் - கல்யொணங்கள் மககூட 

நவ. 24 ஸ்ரீ ஸ்வரண்ொகரஷ்ண ஸ்ரீ மபரவ பஹொைை், வடுக பூமஜ - 

வியொபொரை் தசழிக்க 

நவ. 25 ஸ்ரீ ைகொ சு ரஷ்ன பஹொைை் - திருஷ்டி அகல,  பநொய்கள் 

விலக. 

நவ. 26 ஸ்ரீ சந் ொன பகொபொலகிருஷ்ணொ பஹொைை் - ஸ்ரீ பு ்ர 

கொபைஷ்டி யொகை் - ஸ்ரீ ஷண்முக பஹொைை் - பு ்திர 

பொக்கிய ்திற்கு 

நவ. 27 ஸ்ரீ ஹயக்ரீவ பஹொைை், ஸ்ரீ  க்ஷிணொமூர ்்தி பஹொைை்,     

ஸ்ரீ வி ்யொ, ைகொ சரஸ்வதி பஹொைை் - கல்வி 

அபிவிரு ்திக்கு. 

நவ. 28 ஸ்ரீ  ன்வந்திரி பஹொைை் - வியொதிகள் நீங்கி குணைொக     

நவ. 29 ஸ்ரீ குபபர ைஹொலே்மி பஹொைை் - தசல்வ ்திற்கு 

நவ. 30 ஸ்ரீ ை்ரு ்யுஞ்ஜய பஹொைை் - இறப்பின் பயை், ச ்ரு பயை் 

விலக 

டிச.  1 ஸ்ரீ ஆயுஷ்ய பஹொைை் - நீண்ட நல் வாை்வு 

ஆபரொக்கிய ்துடன் இருக்க 

டிச.  2 ஸ்ரீ ைஹொ ரு ்ர ச  சண்டி பஹொைை் 
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பண்டர்பூர்  பீமோ – சந்திரபோகோ நதி  புஷ்கரம், மஹோரோஷ்ட்ரோ 

 

 

 

 

 

       

 

 

பரிகோர  ோகங்கள், யஹோமங்கள் 

சிதம்பரம் தி ோகப்போ தீக்ஷிதர், சிவரோம தீக்ஷிதர் தகலகமயில் நகடஜபறும். 

திதி, ஸ்ரோர்த்த சங்கல்பம், தில தரப்்பணம் ஜச ்தல், ஜகௌரி, பிரகஸ்பதி, தம்பதி பூெோ: 

ஸ்வோதிஷ் கேபோடிகள் (தமிழில்)      8072892359 

ஸ்ரீேிவோச சர்மோ (ஜதலுங்கில்)  8121616469 

யவத ஆயலோசகர் - கும்பயகோணம் ஸ்ரீ திேகர சர்மோ 

நோதஸ்வர கடலஞரக்ள் 
நோதஸ்வர கடலசப்சல்ேன் 

நோதஸ்வர கடலசப்சல்ேன் 

இலுபப்பை்டு. இ. எஸ். அரவிந்த் டி. மியூசிக் 

சிதம்பரம் வி.எஸ்.ஐயப்பன் 

தவில் இடச மோமுரசு இலுபப்பை்டு .இ.எஸ். சங்கர ்

தவில் சுைர ்ஒளி திருப்புகூர். எஸ்.சம்பத் 

தோளம்  எஸ்.ேோசு 

 

விழோ நிகழ்சச்ி நிரல் 
7.00-8.00 am நோதஸ்வரம் இகச 

8.00-9.00 am ஒவ்ஜவோரு நோளும் ஜவவ்யவறு யவத போடசோகல 

மோணவர்களிே் யவத போரோ ணம் 

9.00 am   ோகங்கள், யஹோமங்கள்  

11.30 am சந்திரபோகோ நதி தீர்த்தவோரி 

       

வ ோமங்கள் நடைபபறும் இைம்: ஸ்ரீ ரோம் தோம்,உடுப்பி ஸ்ரீ போலிமர் மைம்,  

(சங்வகோலோ நோகோ அருகில்) பண்ைரிபுரம் - 413304 

 ோரத்தி நடைபபறும் இைம் : பண்டரப்ூர் (மஹோரோஷ்டர்ோ) - சந்திரபோகோ நதிகடர  

தினசரி மோடல 6 மணி அளவில் சந்திரபோகோ நதிக்கடரயில் பீமோ நதிக்கு  ோரத்தி 

நடைபபறும் 
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விழோக் குழு 
 

 

முதே்கம 

அகமப்போளர ்

 

திருமதி.மஹோலக்்ஷமி சுப்ரமண் ம் – 9840053289 

திரு.VC சுப்ரமணி ே் – 99400 53289 

மஹோலக்்ஷமி யசரிட்டபிள் டிரஸ்ட், ஜசே்கே  

ஒருங்கிகணப்பு 

பண்டர்பூர்  

(முதே்கம விழோ 

அகமப்போளரக்ள்) 

திரு. யக.யக.ஆசச்ோர் ோ, ஸ்ரீ ரோம் தே், ஸ்ரீ பலிமரு  

மடம், சங்யகோலோ யரோடு, பண்டர்பூர ்- 8887651536, 

9994348775 

திரு. பிரவீன் போண்வை – 9284075684 

 

 

 

உறுப்பிேரக்ள் 

திரு. ரயமஷ் யசதுரோமே் - ஜசே்கே - 9444008790 

 திரு.யக.ஆர் ஜவங்கயடசே் – ஜசே்கே- 9840127415 

திரு.சுந்தர் ரோமே் - மும்கப - 9820059288  

திரு .பட்டோபிரோமே்  - ஜசே்கே – 9962019172 

திரு. கவணஷ், பசன்டன - 9444405641 

திருமதி. வலகோ அரவிந்த் – ஜசே்கே - 988428301 

திரு.வளகச யக ஜெ ரோமே் – ஜசே்கே – 9444279696 

திரு. மவகஷ் – ஜசே்கே – 9910321021 

திருமதி. உஷோ கணபதி – ஜசே்கே – 9444565628 

திருமதி. விஜி ரோதோகிருஷ்ணன் – ஜசே்கே – 9487492675 

திரு. ரகுநோதே் – ஜசே்கே - 9867792299 

திருமதி. சுதோ சுந்தரவரதே் – ஜபங்களூரு – 9663879295 

திரு. ரோமசச்ந்திரன் – திருேோரூர் - 9751021002 

 

 

யவதபோரோ ணம் 

ஒருங்கிகணப்பு      

திரு.யெ.சந்திரஜமௌலி –  9940080033 

ஆடிட்டர், சிவோர்ப்பணம் டிரஸ்ட், ஜசே்கே. 

திருமதி. கோமயகோடி &  திரு.யவம்பு நோரோ ணே் 

      (யவத போரோ ணம்) – கும்பயகோணம் – 7395855717 

 ோரதி போைல் 

 

   

    

 

சந்திரபோகோ (பீமோ)  ோரதி போைல் எழுதி மற்றும் போடியேர்கள் 

 

பக்தி இகச பசல்ேரக்ள் “ஸ்ரீ மடிப்போக்கம்  ரி ரன் 

மற்றும் ஸ்ரீ களக்கோடு போலோஜி” – 9841169336 

உங்கள் வருககக  அே்புடே் எதிர்யநோக்குகிே்யறோம். 


