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சித்தோந்த ஸரளி ஸிக்ரந்தம் 

ஸ்ரீ ஸ்கந்த புரோணம் - ஸ்ரீ நோரத புரோணம் 

யமயேச கங்கோ 

விருஷயபச யரவோ 

மிதுயேது  சரஸ்வதி, 

கர்கயே  முேோ ப்யரோக்தோ 

சிம்யம யகோதோவரி  

ஸ்மிருதோ 

கே் ோ ோம் கிருஷ்ணயவேிச 

கோயவரி தேயக ஸ்மிருதோ 

விருசச்ியக தோமரபரணி ச 

சோயப புஷ்கர வோஹிேி 

மகயர துங்கபத்ரோ ச 

கும்யப சிந்து நதி ஸ்மிருதோ 

மீயே ப்ரணீதோ நதிச 

குயரோ சங்க மயேோஸ்மிருதோ 

புஷ்கரோயே முேிேோம் ஹி 

ப்ரயவயசோத்தர பூயத       

ஸ்மிருதோ 

ஹரித்வோர் கங்கோ புஷ்கரம் 
 யசோபக்ரித்  வருேம் 2023 April 22 காலை 9:41க்கு மீன இராசியிலிருந்து மேஷ 

இராசிக்கு குரு மிதுனைக்னத்திை் பிரமேசிக்கிறார் 

சித்திரர மோதம் 9ஆம் யததி (22-4-2023) சேிக்கிழரம  முதல் சித்திரர 

மோதம் 20ஆம் யததி (3-5-2023 ) புதே்கிழரம  வரர 

ம ாேங்கள் நலைபெறுே் இைே்: காஞ்சி காேமகாடி ேைத்து ேகர்ோகினி 

கங்கா மதவி மகாயிை், பிர்ைா காை் அருகிை் 

 ாரத்தி நலைபெறுே் இைே் : பிர்ைா காை் - ஹரித்வோர ்

 

கங்மகச  யமுமனலசே  மகாதாேரி சரஸ்ேதி 

நர்ேதோ சிந்து காமேரி ஜயலஸ்மின் சே்ேிதிே் குரு 
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பூஜ்யஸ்ரீ ஸ்ரீ கோஞ்சி கோமயகோடி பீேம் 70-வது பீைாதிெதி ெகத்குரு ஸ்ரீ 

சங்கர விெய ந்திர சரஸ்வதி சங்கரோசச்ோர்  ஸ்வோமிகள் 

அவரக்ளிே் ஆக்ரஞயிே்படியும் அநுக்ரகத்துேனும் 

குரு ேகா ஸ்ோமிகளின் ஆசீர்ோதத்துைன் 
 

தருமபுர ஆதீேம் 27-வது குரு மகோ சே்ேிதோேம் 

ஸ்ரீலஸ்ரீ மோசிலோமணி யதசிக ஞோேசம்பந்த பரமோசச்ோர் ோ ஸ்வோமிகள் 

திருவோவடுதுரை ஆதீேம் 24-வது குரு மகோ சே்ேிதோேம்  

ஸ்ரீலஸ்ரீ அம்பலவோண யதசிக பரமோசச்ோர் ோ ஸ்வோமிகள் 

திருப்பேந்தோள் கோசிமேம் அதிபதி  

கயிரல மோமுேி ஸ்ரீலஸ்ரீ கோசிவோசி முத்துகுமோரஸ்வோமிகள் 

கந்த பரம்பரர ஸ்ரீ சூரி ேோர் யகோவில் ஆதீேம்  

ஸ்ரீலஸ்ரீ சங்கரலிங்க யதசிக பரமோசச்ோர் ோ ஸ்வோமிகள் 

யவளோக்குறிசச்ி ஆதீேம்  

ஸ்ரீலஸ்ரீ சத்தி  ஞோே மஹோயதவ யதசிக பரமோசச்ோர் ோ ஸ்வோமிகள் 

பசங்மகாை் ஆதீேம் 103ேது குரு ேகா சே்ேிதோேம்  

ஸ்ரீைஸ்ரீ சிேபிரகாச சத்தியஞான மதசிக ெரோசச்ார்ய ஸ்வோமிகள் 

பதாண்லைேண்ைை அதீனே் 233ேது குரு ேகா சே்ேிதோேம்  

ஸ்ரீைஸ்ரீ திருசச்ிை்ைே்ெைமதசிக ஞானெ்பிரகாச பரமோசச்ோர் ோ ஸ்வோமிகள்   

ஆகிய ோரிே் அருளோசிய ோடும் நரேஜபறும் புஷ்கரத் திருவிழோ 

ெகத்குரு ஸ்ரீ 

சந்திரயசகயரந்திர சரஸ்வதி 

ஸ்வோமிகள் 

ெகத்குரு ஸ்ரீ ெய ந்திர 

சரஸ்வதி ஸ்வோமிகள் 

அவரக்ளிே் பரிபூரண 

அனுக்ரஹத்துேே் 
   

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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யபரே்புரேயீர,் 

புஷ்கர விழோ நதிகரள யபோை்றி வணங்கும் ஒரு திருவிழோவோகும். ப்ரோசீேமோே 

12 புேித நதி தீரங்களில் இருக்கும் ஆல ங்களில் இது ஜகோண்ேோேப்படுகிே்ைது. 

அவ்வம ம் பித்ரு பூரெகள், ஆே்மீக ஜசோை்ஜபோழிவுகள், பக்தி இரச மை்றும் கரல 

நிகழ்சச்ிகள் நேந்யதறும். 

புஷ்கரத் திருவிழோ ஒவ்ஜவோரு வருேமும் குரு பகவோே் ஒரு ரோசியில் இருந்து 

இே்ஜேோரு ரோசிக்கு இேம் ஜப ரும் ஜபோழுது அந்தந்த ரோசிக்குரி  நதிகளில் 

நரேஜபறும் விழோவோகும்.  சிருஷ்டியில் 

இருக்கும் மூே்ைரரக்யகோடி தீர்த்தங்களுக்கும் 

அதிபதி ப்ரம்மோ. அவை்றினுள் ஒரு சில 

தீர்த்தங்களுக்கு  நம் புரோணங்கள் புஷ்கர 

வியசஷத்ரத  நிர்வகித்துள்ளே.   

 

ப்ரம்மவிே் கமண்ேலத்திலுள்ள  

புஷ்கரேமோே குரு பகவோே், குரு ஜப ர்சச்ி 

சம ங்களில் அந்தந்த ரோசிக்குரி  

தீர்த்தங்களில் அந்த ேருைே் முழுேதுோக 

ோசே் பசய்தாலுே் முதை் 12 நாை்களுே் கலைசி 

12 நாை்களுே் முழுேதுோக பிரமேசித்தாலுே் 

ேற்ற நாை்களிை் ேதியே் 12 ேணி முதை் 1 ேணி 

ேலரயிலுே் ோசே் பசய்ேதாக ஐதீகே். இலத 

நாே் முதை் 12 நாை்கள் ஆதி புஷ்கரே் என்றுே் 

கலைசி 12 நாை்கள் அந்திே புஷ்கரே் என்றுே் 

பகாண்ைாடுேது ேழக்கே். இந்த புஷ்கர 

புண்ணி  கோலத்தில் மும்மூர்த்திகளும், யதவர்களும், ரிஷிகளும், அந்தந்த  

தீர்த்தங்களுக்கு வந்து நீரோடி மகிழ்வதோகவும் நம்பப்படுகிே்ைது.  எேயவ இந்த புஷ்கர 

கோலங்களில் அந்தந்த நதிகளில் நீரோடுவது மூே்ரைரர யகோடி தீர்த்தங்களிலும் நீரோடி  

புண்ணி த்திை்கு நிகரோேது. 

 

யெோதிே  ரத்ேோ ஸ்ரீ யகோழிகுத்தி M.S.வரதரோெ பே்ேோசச்ோரி ோர் D.Astro (9787213226) 

திருக்கணித பஞ்சோங்கத்திே் படி கணித்தது - வருகிே்ை வருகிை ஏப்ரல் 22, 2023 அே்று  

மணிக்கு நிகழும் குரு ஜப ர்சச்ி ஒவ்ஜவோரு இரோசிக்கோரர்களுக்கும் நல்கும் நல்லே, 

அல்லே ப ே்கள். பரிகோரங்களுக்கு ஜபரிய ோர்கரள கலந்து ஆயலோசிக்கவும்.  

 மிதுேம்  யமஷம்

 சிம்மம்  ரிஷபம்

 துலோம்  கேகம்

 தனுசு  கே்ேி

 மீேம்  விருசச்ிகம்
  மகரம் 

  கும்பம் 
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குடும்ப குரு 

நே்ரம  

சுபம் 

ஜெே்ம குரு 

வீண் அரலசச்ல் 

ஜசலரவக்குரை  

 

 

விர  குரு  

ஜசலரவக்குரை 

 

              லோப குரு 

              நே்ரம 

 

 

 

த்ருத்  குரு 

காரியத் தடை  

 

 

12 

மீேம் 

1 

யமஷம் 

2 

ரிஷபம் 

3 

மிதுேம் 

 

 

 

ஜதோழிலில் 

கவேம்   

        10-ே் 

இைத்திை் குரு 

 

11 

கும்பம் 

   

மீே ரோசியிலிருந்து  

யமஷ ரோசிக்கு குரு 

ஜப ரச்ச்ி  

22-04-23  காலை 9:41 

மணிக்கு  

 

4 

கேகம் 

அர்த்தோஷ்ேம 

குரு 

  மே ஊக்கம் 

  யதரவ 

 

 

 

 

 

10 

மகரம்  

     

5 

சிம்மம் 

அநுக்கிரக 

குரு 

நே்ரம 

குரு ொர்லே  

 

 
9 

தனுசு 

8 

விருசச்ிகம் 

7 

துலோம் 

6 

கே்ேி 

 

பஞ்சம குரு                     

நன்டை 

   

      

                        ஷஷ்ே்ம குரு  

                  ஆயரோக்கி  கவேம் 

 

 

      

சுப குரு  

நே்ரம 

குரு ொர்லே  

அஷ்ேம குரு  

விேோமு ை்சி 

யதரவ 

 

புஷ்கர கோலங்களில் அந்தந்த நதிகளில் நீரோடி தோேம் ஜச ்வதும் மை்ரை  நோே்களில் 

ஜச ்யும் தோேங்கரளவிே பே்மேங்கு புண்ணி த்ரத அளிக்கும். புஷ்கர கோலங்களில் 

வரர றுக்கப்பே்ே நதிகளில் பித்ருக்களுக்கு தர்ப்பணம் , திதி ஜகோடுத்து 

முே்யேோரக்ரள வழிபடுவது பித்ருசோபம் நீங்க வழி நல்கும் .  ஜகௌரி பூரெ, கங்ரக 

பூரெ, பிரகஸ்பதி பூரெ, தம்பதி பூரெ ஜச ்வதும் வோழ்வில் சகல நே்ரமகளும் 

கிரேக்க வழி வகுக்கும்.

இத்தரக  சம ங்களில் யவத வித்துக்களுக்கும், பண்டிதரக்ளுக்கும், ஏரேய ோருக்கும் 

அளிக்கப்படும் தக்ஷிரண,  சமோரோதரே, அே்ேதோேம், வஸ்திரதோேம் யபோே்ை 

தோேங்கள் ஜவகுவும் புண்ணி மோே பலே்கரள அளிக்கும். 

 

 

             யமஷ ராசி குருெ்பெயரச்ச்ி விெரே் 
குரு பகவோே் நிகழுே் யசோபக்ரித் ேருைே் சித்திரர 

ோதே்  9ஆம் மததி 22/04/2023 காலை 9:41ேணிக்கு மீன 

இராசியிை் இருந்து யமஷ இராசிக்கு  நதியிை் 

ஜப ரச்ச்ி ஆகிைது 

சித்திரர மோதம் 9ஆம் யததி (22-4-2023) சேிக்கிழரம  முதல் 

சித்திரர மோதம் 20ஆம் யததி (3-5-2023 ) புதே்கிழரம  வரர குரு 

பகவோே் வோசம் ஜச ்வோர். குரு ஜப ரச்ச்ி ஜதோேங்கி இந்த 12 

நோே்களும் ஆதி புஷ்கரம் எே்று ஜகோண்ேோேப்படுகிே்ைது. 
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இந்துக்களின் புனித நதியான கங்லக, இேயேலையிை் உள்ள கங்மகாத்ரி 

என்ற இைத்திை் அதன் மூைாதாரத்லதக் பகாண்டுள்ளது. அங்கிருந்து 2,400 கி.மீ. 

தூரே் ொய்ந்து கை்கத்தாவிை் கங்கா ஸாகர ் என்ற இைத்திை் ேங்காள 

விரிகுைாவிை் கைக்கிறது. கங்லக இந்தியத் துலணக்கண்ைத்தின் ஒரு முக்கிய 

நதியாகுே், இது இந்தியாவின் நிைே் ேற்றுே் ேக்கள் ேற்றுே் ெங்களாமதஷ் 

மொன்ற அண்லை நாடுகளுைன் பதான்ேே் ேற்றுே் யதாரத்்தத்திை் 

பதாைர்புலையது. 

கங்லக இந்து ொரே்ெரியத்திை் ஒரு பதய்ேோகவுே் தாயாகவுே் 

கருதெ்ெடுகிறது. கங்லக யாத்திலர ஒரு புனிதோன சைங்காகக் 

கருதெ்ெடுகிறது, மேலுே் கங்லகயின் புனித நீரிை் நீராடுேது ஒரு நெலர அேரது 

கைந்தகாை தேறுகளிலிருந்து துலைத்பதறிய முடியுே். கங்லக நீர் மநாய்கலள 

குணெ்ெடுத்துே் என்றுே் சிைர் நே்புகின்றனர். 

ெை இந்து குடுே்ெங்கள் கங்லக நீலர தங்கள் வீடுகளிை் மசமித்து 

லேக்கின்றன, ஏபனனிை் இது தூய்லேயானதாகக் கருதெ்ெடுகிறது ேற்றுே் 

இந்து சைங்குகளுக்கு ெயன்ெடுத்தெ்ெடுகிறது. ோரணாசி,  ரித்ோர், கான்பூர ்

ேற்றுே் அைகாொத் உள்ளிை்ை ெை நகரங்கள் புனித நகரங்களாகக் 

கருதெ்ெடுகின்றன, மேலுே் ஆயிரக்கணக்கான யாத்ரகீரக்ள் கங்லகயின் புனித 

நீரிை் நீராை இந்த இைங்களுக்கு ேருகிறாரக்ள். 

இந்து புராணங்களின்ெடி, கங்லக நதி ெகீரதன் என்ற அரசனாை் 

பகாண்ைேரெ்ெைை்து. ெகீரதன் பசாரக்்கத்திை் ேசித்த கங்லக நதிலய 

பகாண்ைேருேதற்காக ெை ஆண்டுகள் தேே் பசய்ததாக கூறெ்ெடுகிறது. அேர ்

தனது மூதாலதயரக்லள சாெத்திலிருந்து விடுவிக்க விருே்பினார், அது கங்லக 

நீரின் மூைே் ேை்டுமே சாத்தியோனது. இே்ோறு, அேரது கடுலேயான தேே் 

மூைே், கங்லக பூமியிை் இறங்கியது.  

இந்துக்களின் கூற்றுெ்ெடி, ோரணாசியிை் ஒருேர் தனது கலைசி மூசல்ச 

சுோசித்து, கங்லகக் கலரயிை் தகனே் பசய்தாை், அேரக்ள் முக்தி  

அலைோரக்ள். ஒரு நெர் மேறு எங்காேது இறந்து, அேரக்ளின் சாே்ெலைக் 

பகாண்டு ேந்து கங்லகயிை் கலரத்தாை், ேலறந்த ஆன்ோ முக்திலய அலையுே் 

என்றுே் நே்ெெ்ெடுகிறது. 
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அலனத்து இந்து புனித யாத்திலரகளிலுே் மிகவுே் புனிதோன 

குே்ெமேளா, அைகாொத் ேற்றுே்  ரித்ோரிை் கங்லக நதிக்கலரயிை் 

ஏராளோன ெக்தரக்லள ஈரக்்கிறது. குே்ெமேளாவின் முக்கிய நிகழ்வு புனித 

நதிக்கலரயிை் சைங்கு முலறயிை் நீராடுேதாகுே். ஏலழகள், பெண்கள் ேற்றுே் 

ஆண்களுக்கு பேகுஜன உணேளித்தை், ெக்திெ் ொைை்கள், ேதக் கூை்ைங்கள் 

ேற்றுே் ேத விோதங்கள் ஆகியலே மேறு சிை பசயை்ொடுகளிை் அைங்குே். 
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ஏழு முக்கியோன மோை்சபுரிகளிை்  ரிதுோருே் ஒன்று. அமயாத்யா, ேதுரா, 

ோயா,(  ரித்ோர்) காசி, காஞ்சி, அேந்திகா (உஜ்ஜயினி) துோரகா 

 

கபிைா ஸ்தானே், கங்காத்ோர், ோயாபுரி 

 

உத்தரகாண்ை் ோநிைத்திை் உள்ள நான்கு புனித தைங்களான ( சார்தாே்) 

ெத்ரிநாத்,மகதாரந்ாத், கங்மகாத்ரி, ேற்றுே் யமுமனாத்ரி ஆகியேற்றுக்கு  ரித்ோர் 

நுலழோயிைாக உள்ளது. 

 

ேகாொரதத்தின் ேன ெர்ேத்திை் பதௌமிய முனிேர்  ரித்ோர் ே ாத்மியத்லத 

யுதிஸ்ைரிைே் கூறுேதாக கூறெ்ெடுகிறது. 

 

அகத்திய முனிேர் அேரது ேலனவி மைாொ முத்திராவுைன் இங்கு தேே் 

இருந்ததாக கூறெ்ெடுகிறது. 

 

சீக்கியர்களின் குருோன குருநானக்  ரித்ோர் விஜயே் பசய்து தீர்த்தே் 

ஆடினார.் 

 

முகைாயெ் மெரரசர ்அக்ெர் காைத்திை் அபுை் ஃெசை் என்ெேரின் அய் - னி - 

அக்ெரி என்ற நூலிை்  ரித்ோலர முக்கிய மோை்க்ஷ புரி என்று குறிெ்பிை்டுள்ளார.் 

 

கங்கா ஆரத்தி, கோத் மேளா, மசாே்ேதி, 

அோோஸ்யா மேளா, மசாே்ேதி அோோஸ்யா மேளா, கங்கா தசரா ஆகியலே 

குறிெ்பிைத்தக்கலே. 

 

மோஹோத்மி ம் எே்று ஒே்று எழுதிவிேலோம் எே்ை அளவிை்கு 

எவ்வளவு ஆே்மீக விஷ ங்கள் ஜகோேட்ிக்கிேக்கு இந்த கங்ரகயில், அதே் யதோழிகளிே் 

கரரகளில். இப்பிரயதச கோடுகளும், ஜசடிகளும், போரைகளும் ‘சியவோஹம்’ எேவும், 

‘ஹரி’ எேவும் எே்ஜைே்றும் பிரோர்த்தித்துக் ஜகோண்டிருப்பது யபோல 

மதாை்றேளிக்கிறது. 

இந்த நகரத்தின் நவீன பெயர் இரண்டு எழுத்து அர்த்தங்கலள பகாண்டுள்ளது: 

 ரித்ோர் ேற்றுே்  ரத்ோர.் இந்த பெயர்கள் ஒே்போன்றுே் அதன் பசாந்த 

அர்த்தத்லதக் பகாண்டுள்ளன. 

இந்து ேதத்தின் ேழிொை்டு போழியான சேஸ்கிருதத்திை்,  ரி என்றாை் 

"ெகோன் விஷ்ணு" என்றுே், துோரே் என்றாை் "நுலழோயிை்" என்றுே் பொருள். எனமே, 

 ரித்ோர் "விஷ்ணுவின் நுலழோயிை்" என்று போழிபெயர்க்கிறது., ஏபனன்றாை் இது 

பொதுோக விஷ்ணுவின் ஒரு முக்கிய மகாயிலைெ் ொர்லேயிை யாத்ரகீர்களின் 

ெயணத்லதத் பதாைங்குே் இைோகுே் - ெத்ரிநாத். 

இமதமொை்,  ர என்றாை் "சிேபெருோன்" என்றுே் பொருள் பகாள்ளைாே்.  

எனமே,  ரத்துோர் "சிேபெருோனின் நுலழோயிை்" என்றுே் கூரைாே். லகைாஷ் 

ேலை, மகதார்நாத், ேைக்மக மஜாதிர்லிங்க ேலை ேற்றுே் சிறிய சார்தாே் புனித 

யாத்திலர சுற்றுகளின் தளங்களிை் ஒன்றான இந்துக்களின் ேழிொை்டுக்கான 

அலனத்து முக்கிய இைங்களுள் ஒன்றான  ரித்ோர் ஒரு யாத்ரகீரின் ெயணத்லதத் 

பதாைங்குேதற்கான ஒரு பொதுோன இைோகுே். 

புராணங்களின்ெடி,  ரித்ோரிை் தான் விஷ்ணு ொதத்திலிருந்து சிேபெருோன் 

தலைமுடியின் பூை்டுகளிை் இருந்து சக்திோய்ந்த நதிலய விடுவித்தமொது கங்கா மதவி 

இறங்கினார.் கங்லக நதி, கங்மகாத்ரி ெனிெ்ொலறயின் விளிே்பிை் உள்ள பகௌமுக்கிை் 
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உள்ள அதன் ஆதாரத்திலிருந்து 253 கிமைாமீை்ைர் (157 லேை்) தூரே் ஓடிய பின்னர், 

 ரித்ோரிை் முதை் முலறயாக கங்லக சேபேளியிை் நுலழகிறது, இந்த நகரத்திற்கு 

அதன் ெண்லைய பெயர் கங்காத்ோரா என்று பெயரிைெை்ை.து. பின்னர்  ரித்ோர ்

என்று ஆனாது. 

போகீரதியிே் ஏகோந்தமும், அலக்நந்தோவிே் ஆரப்்பரிப்பும், மந்தோகேியிே் 

மந்தகோசபுே்ேரகயும், பிலங்கங்கோவிே் பீடு நரேயும், பிந்தரி கங்கோவிே் ஜபோலிவும் 

கீயழ பிரவோகமோக ஓடிக்களிக்கும் கங்ரகயிே் ஓே்ேத்தில் கோணவும் முடியுமோ எே்ே? 

ஹரித்வோர் புஷ்கரில் இவர்களிே் புண்ணி  ெலமும் நம்ரம ஆரத்தழுவி, 

ஆசீர்வதிக்கயவ ஜச ்யும். ஒரு பக்கம் கங்யகோத்ரி,  முயேோத்ரி; நடுயவ  உத்தர கோசி, 

யகோமுக், யதவப்ர ோக், ருத்ரப்ர ோக், யசோயேப்ர ோக், ஜகௌரிகுண்ே், யகதோரந்ோத்; ஊயே  

சோயமோலி, யகோயபஷ்வர்,  ருத்ரநோத், கோளிமத், மத்மயஹஸ்வர்; அப்புைம் பிருந்தோ பத்ரி, 

யெோஷிமத், போவிஷ்  பத்ரி, ஆதி பத்ர.ீ...அே்ேவரண நீண்டுஜகோண்யே யபோகும்.  

ஹரித்வோர் புஷ்கரத்திை்கு வந்துவிே்டு, இரேயில் ஒே்றிஜரண்டு போரதகளில் 

யேத்ரோேேம் ஜச ்துவிே்டு திரும்பி ஹரித்வோர் வந்து  புஷ்கர கரேசி நோளே்று 

ஆரத்திர  யசவித்துவிே்டு மீண்டும் இதர போரதகளில் ப ணம் ஜச ்து 

எல்லோவை்ரையும் தரிசித்து வீடு யபறு ஜபை அரழப்போகவும் இது இருக்கலோம். 

ஹரித்துவோரில் ஆரம்பிக்கும் புண்ணி  மோர்க்கம் யமயல ரிஷியகஷில் பல 

கிரளகளோக பிரி யவ ஜச ்கிே்ைே. ஹரித்துவோரத்தில் கங்ரக மரலகளிே் 

மடியிலிருந்து நழுவி, சமஜவளிக்கு தோவுகிைோள். அகண்டிருக்கும் அவளிே் கரரயில் 

கபிஸ்தலத்தில் மோமுேி கபிலர் தவம் ஜச ்ததோக ஐதீகம். ஹர்கி ரபரியிே் நித்  

கங்கோ ஆரத்தி கோணயவண்டி  ஒே்று.  

 ரித்ோரிை் இருந்து 28 கி.மீ தூரத்திை் அலேந்துள்ளது ரிஷியகசத்தில் தவம் 

ஜச ்  தசரத குமோரர்கள் உேப்ே ஆதிசங்கரரும், ஸ்ரீ ரோமோனுெரும் ஈைோக பல 

மஹோே்கள் தங்கி தவம் ஜச ்த யேத்ரம்.    நீலகண்ே மஹோயதவ யகோயில், ஆதி சங்கரர ்

நிறுவி  பரதே் யகோயில், சக்திபீேங்களில் ஒே்ைோே குஞ்சபுரி யதவி யகோவில், 

த்ரிகம்யபஸ்வரர் யகோவில், ப்ரோசீேமோே ரிஷிகுண்ே் ஜவந்நீர் சுரே உள்ள ரகுநோத 

யகோவில், வீரபத்திர யகோவில், ஆதி சங்கரர் ஸ்தோபித்த சத்ருக்கேே் யகோவில், பூதநோத் 

யகோவில் யபோே்ை பல முக்கி , புரோதே யகோவில்கள் நிரைந்தது ரிஷியகசம். 

ஹரித்வோரில் தயேஸ்வர மஹோயதவ யகோயில், மோேஸ யதவி யகோவில், ஜகௌரிஷங்கர ்

யகோவில், மோ ோயதவி யகோவில் யபோே்ை பல ஸ்தலங்கள் உண்டு.      
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 - அஸீத முேி மூப்பிே் கோரணமோக கங்யகோத்ரிக்கு ஜசே்று 

நித்  அனுஷ்ேோேங்கரள ஜச ்  இ லோமல் யபோேதோல் கங்ரகய  

அவருக்கோக  முயேோத்ரிக்கு வந்ததோக ஐதீகம். லங்கோதகேத்திை்குப் பிே்ேர ்

அனுமே் தே வோலில் இருக்கும் ஜநருப்ரப இங்கு நதியில் நரேத்து 

அரணத்ததோக புரோணம். இங்கிருக்கும் சூரி  குண்ே் ஜவந்நீர ் சுரே 

ப்ரோசீேமோேது.  

 - பகீரதே் ஒை்ரைக்கோலில் நிே்று தவம் ஜச ்து கங்ரகர  

ரகலோ த்திலிருந்து போரத வருஷத்திை்கு தருவிக்க ஸ்தலம். அவே் நிே்று தவம் 

ஜச ்த போரையிே் மீதுதோே் இக்கோலக்யகோவில் நிே்றிருக்கிைது. இவ்வூரில்தோே் 

போண்ேவரக்ள் அஸ்வயமத  ோகம் ஜச ்தோரக்ள் எே்ை கரதயும் உண்டு. ஆடி 

சங்கரர்  முரே, கங்ரக, லே்சுமி; மூவருக்கும் யகோயில் எடுத்ததோக வரலோறு.  

 - போகீரதி நதிக்கரரயில் இருக்கும் ஊர் - ஐந்து கோசுகளில் 

இதுவும் ஒே்று.  

 - சிவபுரோணம் கூறும் கரத; நர நோரோ ணரக்ளிே் தவத்திை்கு 

வரம் அளிக்க விரழந்தயபோது, அவரக்ள் அவரர அங்யகய  தங்கி 

அருள்போலிக்க யவண்டி, அவரும் யகதோரநோத யெோதிர்லிங்கமோக அங்யகய  

தங்கிவிே்ேோரோம்.  
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போண்ேவரக்ளுக்கு எருரமக்கேோவோக கோே்சி ஜகோடுத்த சிவே் 

அவரக்ளிேமிருந்து மரைவதை்கோக விரரந்யதோடும்யபோது எருரமயிே் பிே் 

போகங்கள் யகதோர்நோத்திலும், துங்கநோத்தில் புெங்களும், வயிறு 

மத் ோயமஸ்வரத்திலும், ெேோமுடி கல்யபஷ்வரத்திலும், முகம் ருத்ரநோத்திலும் 

தங்கிேஜவே்றும், அரவகள் பஞ்ச யகதோரம் எே அரழக்கப்படுகிே்ைே. 

 -  பத்ரிநோத்திே் 

மஹத்துவத்ரதக் குறித்து 

அருந்ததியிே் யகள்விக்கு 

வசிஷ்ேர், "இங்கு,  ோர் 

கங்ரகயில் நீரோடி பத்ரிநோதருக்கு 

உரேகரளயும், 

ஆபரணங்கரளயும் 

சமர்பிக்கிே்ைோகயளோ, 

அவரக்ளுக்கு   யமோே்சம் கிே்டும். 

அகண்ே தீபம் ஏை்றிேோல் 

சியரஷ்ே்ரரக்ளோவோரக்ள். 

யகோவிரல வளம் வந்தோல் ஒரு 

அஸ்வயமத  ோகத்ரத ஜச ்த 

பலே் கிரேக்கும்" எே யபோை்றிப்புகழ்கிைோர்.   பத்ரிர  தரிசித்து பூரெ 

ஜச ் ோமல் முக்தி கிரேக்கோது எே்ை நம்பிக்ரகயும் உண்டு.  

ஆதி ரிக்யவதம் இங்குதோே் எழுதப்பே்ேதோகவும் ஐதீகம். பேிக்கோலத்தில் 

மூடி யவேிை் கோலத்தில் திைக்கப்படும்வரர அரண ோமயலய  இருக்கும் 

நந்தோ விளக்கும் ஒரு சூே்சும சக்தியிே் ஜவளிப்போயே. நோரத முேிவயர இே்றும் 

அந்த பேி நோே்களில் அந்த நந்தோவிளக்ரக  ோருயம அந்தக்யகோவிலுக்கு வரோத 

கோலங்களில் யபோஷித்து, ஜந ் வோரத்்து விளக்கு அரண ோமல் 

போரத்்துக்ஜகோள்கிைோர் எே்ை நம்பிக்ரகயும் உண்டு. அருகில் இருக்கும் 

நோரதகுண்ே்  சுரேயும் முக்கி த்துவம் வோ ்ந்தயத. இந்த மூரத்்தி 

ரசவரக்ளுக்கு பஞ்சமுகி சிவே், ரவணவரக்ளுக்கு ரவகுண்ே நோதே்,  

ஜபௌத்த மதத்திேருக்கு சோக்கி  

முேிவர், ரெேரக்ளுக்கு தீரத்்தக்கோரர் 

எே எல்லோ சம ங்களுக்கும் 

ஆணியவரோே ஈசேோகயவ 

வழிபேப்படுகிைோே்.  இந்த நோதே் ஐந்து 

ஜவவ்யவறு பத்ரி ஸ்தலங்களில் - 

விஷோல்பத்ரி, ய ோகபத்ரி, பவிஷ் பத்ரி, 

ப்ரிதபத்ரி, ஆதிபத்ரி தரிசேம் 

ஜகோடுக்கிைோே். இதில் ப்ரிதபத்ரி 

மூரத்்திர  ஆதி சங்கரர் 

வழிபே்ேதோகவும், பிே்ேர் அந்த 

மூரத்்திர  பத்ரிநோத்தில் 

நிறுவி தோகவும் கூறுவர். 
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பசன்லனயிலிருந்து மைராடூனுக்கு மநரடி விோனே் உண்டு. 

 

மைராடூனிை் இருந்து  ரித்ோர் 35 கிமைாமீை்ைர் தூரத்திை் அலேந்துள்ளது 

 

பசன்லனயிை் இருந்து பைை்லிக்கு ரயிலிை் ெயணே் பசய்து பைை்லியிலிருந்து 

 ரித்துோருக்கு ெஸ், கார், ேற்றுே் ரயிை் மூைமுே் ெயணே் பசய்யைாே். 
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கேந்த 2015 ஆம் ஆண்டு ஆந்திர மோநிலம் 

யகோதோவரியிலும், மை்றும் அந்நதி போயும் சில 

இேங்களிலும்; 2016 ஆம் ஆண்டு கிருஷ்ணோவிலும், நமது 

கோஞ்சி சங்கரோசச்ோரி ோரக்ள் ஸ்ரீ ஜெய ந்திர சரஸ்வதி 

ஸ்வோமிகள், ஸ்ரீ விெய ந்திர சரஸ்வதி   ஸ்வோமிகள் 

முே்ேிரலயில் புஷ்கரம் ஜவகு சிைப்போக நேந்யதறி து. 

 

 கைந்த காைங்களிை், பூஜ்யஸ்ரீ பஜமயந்திர சரஸ்ேதி சங்கராசச்ாரியார் 

சுோமிகள் ேற்றுே் பூஜ்யஸ்ரீ சங்கர விஜமயந்திர சரஸ்ேதி 

சங்கராசச்ாரியார் சுோமிகள் ஆகிமயார்  ரித்ோர் ேதராஸி 

தர்ேஷாைா சங்கர ேைத்தில் முகாமிை்டு நித்திய ஸ்ரீ திரிபுரசுந்தரி சமேத 

ஸ்ரீ சந்திரபேௌலீஸ்ேர பூலஜலய பசய்துள்ளனர். 

 

 

ஸ்ரீ கோஞ்சி கோமயகோடி பீேம் ெகதகுரு 

சங்கரோசச்ோரி ோரக்ள் அருளோரணப்படியும், அவரக்ள் 

முே்ேிரலயிலும், ஆதீே கரத்்தர், மேோதிபதிகள் 

ஒத்துரழப்புேனும், அவரக்ள் முே்ேிரலயிலும் கோயவரி 

புஷ்கரம் கோவிரி போயும் எல்லோ இேங்களிலும் 

ஜகோண்ேோேப்பே்ேது. குறிப்போக மயிலோடுதுரை, அல்லூர் 

யபோே்ை இேங்களில் ஜவகு சிைப்போக நேந்யதறி து.   
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தோமிரபரணி புஷ்கரம் திருஜநல்யவலி 

குறுக்குத்துரை முருகே் யகோவில் படித்துரையில், 

திருப்புரே மருதூரிலும் ஜவகு சிைப்போக 

ஜகோண்ேோேப்பே்ேது. தோமிரபரணியில் (விருசச்ிக ரோசிக்கு 

உரி  நதி) 12-10-18 ல் இருந்து 23-10-18 வரர ஆதி புஷ்கரம் 

ஜகோண்ேோேப்பே்ேது. 

 

ஆசச்ோர் ோளிே் கிருரபயுேே் 2019 ஆம் வருேம் 

அக்மைாெர் மோதம் 23ஆம் யததி  முதே்முரை ோக 

அஸ்ஸோமில் பிரம்மபுத்ர புஷ்கரவோஹிேி 

ஜகௌஹோத்தியில் விமரிரச ோக ஜகோண்ேோேப்பே்ேது. 

 

நேே்ெர் 20, 2020 அன்று துங்கெத்ரா நதியிை் புஷ்கர 

விழா ஆசச்ார்யாள் ஆசீர்ோதத்துைன் கர்நாைக 

ோநிைே் ஆமனகுந்தியிை் பகாண்ைாைெ்ெை்ைது. 

நேே்ெர் 21, 2021 சந்திரொக புஷ்கரம் – ெந்தர்பூர், 

ேகாராஷ்டிராவிை் ஆசச்ார்யாள் ஆசீர்ோதத்துைன் 

பேகு விேர்லசயாக பகாண்ைாைெ்ெைை்து.  
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ஸ்ரீ கோஞ்சி கோமயகோடி பீேோதிபதி ெகத்குரு ஸ்ரீ சங்கர விெய ந்திர 

சரஸ்வதி சங்கரோசச்ோர்  ஸ்வோமிகள், ஆதீேகரத்்தோக்கள், 

மேோதிபதிகளிே் ஆசிகளுேே், ஆளுநர்,  அரமசச்ர ்ஜபருமக்கள், மோவே்ே 

ஆே்சி ர், அரசோங்க உ ர் அதிகோரிகள் எல்யலோருரே  மிகுந்த 

ஒத்துரழப்யபோடும் நரேஜபறும் .இந்த மஹோ கங்கோ புஷ்கர விழோவில் 

பங்கு ஜகோண்டு நதியில் நீரோடி அவ்வம ம் நரேஜபறும் பரிஹோர 

யஹோமங்களில் கலந்து ஜகோண்டு அரேத்து ஆே்மீக நிகழ்வுகளில் பங்கு 

பகவத் கிருரபர யும், கங்கோ மோதோவிே் கிருரபர யும், 

பரமோசச்ோர் ோள் ஆதி சங்கரரிே் ஆசிர யும், அருரளயும் ஜபை்று, 

எல்லோம் வல்ல இரைவனிே் கருரண கேோே்சத்திை்கும் 

போத்திரமோகும்படி யகே்டுக்ஜகோள்கியைோம். 
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ஸ்ரீ கோஞ்சி கோமயகோடி 70 ஆவது பீேம் சங்கரோசச்ோரி ோ பூஜ்யஸ்ரீ ஸ்ரீ விெய ந்திர 

சரஸ்வதி ஸ்வோமிகள் அவரக்ளிே் அருளோசியுேே் அந்திம புஷ்கரம் வியசஷ 

பூரெகளுேே் ப்ரணதீோ நதியில் 20/04/2023 அே்று நரேஜபறும்.   

யவத போர ணரக்ளுக்கும், யவத பண்டிதரக்ளுக்கும்  க்ஞங்களிே் யபோது அளிக்கப்படும் 

தக்ஷிரண, சமோரோதரே, அே்ேதோேம், மை்றும் வஸ்திரதோேம் யபோே்ைரவ ஜவகு 

சிலோக்கி மோேரவ ோக கருதப்படுகிைது. யமை்கண்ே அரேத்து ரவதீக கோர் ோரத்்தங்களிலும்  

பக்தரக்ள் தோரோளமோக நே்ஜகோரே அளித்தும், யமை்கண்ே தோேங்கரள ஜச ்தும்  

கலந்துஜகோண்டு, யவத வித்துக்களிே் ஆசீர்வோதங்கரள ஜபை்று புண்ணி ம் யதடிக்ஜகோள்ள 

பிரோரத்்திக்கியைோம். 

நோள் யதவரத தோேங்கள் 
April 22, 2023 மித்ரன் தங்கை், வெள்ளி, தானியை், பூமி 

April 23, 2023 அரய்ைா ெஸ்திரை், உப்பு, பசு, ரத்தினை் 

April 24, 2023 திெஸ்தா வெல்லை், கறிகாய்கள், குதிடர, பழங்கள், ெண்டி 

April 25, 2023 சூரியன் வநய், எண்டணய், ததன்,  பால் 

April 26, 2023 விலஸ்ொன் தான்ய ெண்டி, எருடை, காடள, ஹலை் 

April 27, 2023 அருணா ைருந்து, கற்பூரை், கஸ்தூரி, சந்தனை், ொசடன திரவியை் 

April 28, 2023 பகொன் வீடு, பீைை், படுக்டக, நாற்காலி, கிழங்கு, இஞ்சி 

April 29, 2023 அை்சுைான் சந்தனக்கை்டை, புஷ்பை், முறை் 

திேமும் கோரலயில் சதுர் யவத 

போரோ ணம், மகோ ருத்ர ெபம், சண்டி 

போரோ ணம், கோம் ோரத்்த யஹோமங்கள்  

நரேஜபறும். பிைகு கலச தீரத்்தங்கள் 

மதி ம் 12:00 மணி அளவில் கங்கோநதியில் 

யசரக்்கப்பே்டு புஷ்கர ஸ்நோேம் 

நரேஜபறும். மோரல நதி ஆரத்்தி, விஷ்ணு 

ஸஹஸ்ரநோம போரோ ணம், லலிதோ 

ஸஹஸ்ரநோம அரச்ச்ரே, ருத்ர கிரம 

அரச்ச்ரே, நரேஜபறும். 
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April 30, 2023 இந்திரன் சிராரத்்தபிண்ைை், கன்னி, வசௌபாக்கியத்ரெ்யை், ைஞ்சள், 

கங்கணை் 

May 01, 2023 பரஜ்ன்யன் சாளக்கிராைை், புத்தகங்கள் 

May 02, 2023 விஷ்ணு யாடன, குதிடர 

May 03, 2023 ப்ரஹ்ைா எள், புதத்கங்கள் , தபனா, வபன்சில் 

ஏப்ரல் 21 • கோரல 8.00 மணிக்கு  ைங்கள இடச 

• ததேஸ்ெர ைஹாததெ ஸ்ொமி, ைானஸ ததவி, வகௌரிஷங்கர ்

ஸ்ொமி, ைாயாததவி  அனுக்டஞ வபறுதல் 

• மோரல 5.00 மணிக்கு  சப்தநதிகடள குைங்களில் ஆொஹனை் 

வசய்து சப்த நதி பூடஜ 

• மோரல 5.00 மணிக்கு  சப்தநதிகடள குைங்களில் ஆொஹனை் வசய்து 

சப்த நதி பூடஜ 

•  

ஏப்ரல் 22 • கோரல 7.00 மணிக்கு -  ைங்கள இடச  

• கோரல 8.00 மணிக்கு – புஷ்கர வகாடிதயற்றை்  

• கோரல 9.41 மணிக்கு - விதசஷ கலச  தீரத்த்த்டத சைரப்்பித்து ஆன்மீக 

சான்தறாரக்ள் புஷ்கர ஸ்நானதட்த வதாைங்கி டெப்பாரக்ள் 

• கோரல 10.00 மணிக்கு - கணபதி ஹ ோமம் 

• மதி ம் 12.00 மணிக்கு - தீர்த்த ோரி - பிர்ைா காை் கங்கா கலரயிை் 

நலைபெறுே் 

• மோரல 6.00 மணிக்கு – ஆரத்்தி வைபைம் ததோடங்கும் 

• மோரல 7.00 மணிக்கு நதி ஆரத்்தி ைற்றுை் பூடஜகள் 

ஏப்ரல் 23 ததாஷை் விலக்குை் நெகிரஹ தஹாைை் 

ஏப்ரல் 24 துரக்ா ஸ்ெரூப தஹாைை் , ஸ்ெயை்ெர கலா பாரெ்தி தஹாைை் - 

கல்யாணங்கள் டககூை 

ஏப்ரல் 25 ஸ்ரீ சந்தான தகாபாலகிருஷ்ணா தஹாைை் - ஸ்ரீ புத்ர காதைஷ்டி யாகை் - ஸ்ரீ 

ஷண்முக தஹாைை் - புத்திர பாக்கியத்திற்கு  

ஏப்ரல் 26 ஸ்ரீ ஹயக்ரீெ தஹாைை், ஸ்ரீ தக்ஷிணாமூரத்த்ி தஹாைை், ஸ்ரீ விதய்ா, ைகா 

சரஸ்ெதி தஹாைை் - கல்வி அபிவிருத்திக்கு  

ஏப்ரல் 27 ஸ்ரீ குதபர ைஹாலே்மி தஹாைை் – வசல்ெத்திற்கு 

ஏப்ரல் 28 ஸ்ரீ ைகா சுதரஷ்ன தஹாைை் - திருஷ்டி அகல,  தநாய்கள் விலக 

ஏப்ரல் 29 ஸ்ரீ தன்ெந்திரி தஹாைை் - வியாதிகள் நீங்கி குணைாக     

ஏப்ரல் 30 ஸ்ரீ ை்ருத்யுஞ்ய தஹாைை் - இறப்பின் பயை், சதர்ு பயை் விலக 

மே 01 ஸ்ரீ சண்டி ஹ ோமம் - அவைத்து பலை்கள் கிவடக தபற  

மே 02 ஸ்ரீ ைஹா ருத்ர தஹாைை் - பரஹமஸ்ைரை் அருவை தபற 

மே 03 ஸ்ரீ ஆயுஷ்ய தஹாைை் - நீண்ை நாை்கள் ஆதராக்கியத்துைன் இருக்க 
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பரிகோர  ோகங்கள், யஹோமங்கள் 
சிதம்பரம் தி ோகப்போ தீக்ஷிதர், சிவரோம தீக்ஷிதர் தரலரமயில் நரேஜபறும். 

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

ஸ்வோதிஷ் கேபோடிகள் (தமிழில்)      8072892359 

 ரித்ோர் காஞ்சி ேைே் மகதார்நாத் சாஸ்திரிகள்  9751354258 

 

நோதஸ்வர கலைஞரக்ள் 
நோதஸ்வர கலைசப்சை்ேன் 

நோதஸ்வர கலைசப்சை்ேன் 

இலுெெ்ெை்டு. இ. எஸ். எஸ். அரவிந்த்  

சிதே்ெரே் வி.எஸ்.ஐயெ்ென் 

தவிை் இலச ோமுரசு இலுெெ்ெை்டு .இ.எஸ். சங்கர ்

தவிை் சுைர ்ஒளி திருெ்புன்கூர். எஸ்.சே்ெத் 

தாளே்  எஸ்.ோசு 

விழோ நிகழ்சச்ி நிரல் (April 23rd to May 3rd - 12 நாை்களுே்) 
7.00-8.00 am நோதஸ்வரம் இரச 

8.00-9.00 am திருேலற ொராயணே் 

9.00-10.00 am யவத போரோ ணம் 

10.00 am  காே்யார்த்த யஹோமங்கள்  

12.00 am 

6.00 pm 

 

ஹரித்வோர் கங்கோ புஷ்கரம் 
யசோபக்ரித் வருேம் சித்திரர மோதம் 9ஆம் யததி (22-4-2023) 

சேிக்கிழரம  முதல் 

சித்திரர மோதம் 20ஆம் யததி (3-5-2023 ) புதே்கிழரம  வரர 

ம ாேங்கள் நலைபெறுே் இைே்: காஞ்சி காேமகாடி ேைத்து ேகர்ோகினி 

கங்கா மதவி மகாயிை், பிர்ைா காை் அருகிை் 

 ாரத்தி நலைபெறுே் இைே் : பிர்ைா காை் - ஹரித்வோர ்
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முதே்ரம 

அரமப்போளர ்

திருமதி மஹோலே்மி சுப்ரமணி ம் – 9840053289 

திரு VC.சுப்ரமணி ே் – 99400 53289 

மஹோலே்மி யசரிே்ேபிள் டிரஸ்ே், ஜசே்ரே  

ஒருங்கிரணப்பு 

ஹரித்வோர் கங்கோ 

புஷ்கரம் 

அரமப்போளர்கள் 

திரு தமே – 93194 64441  

 காஞ்சி காேமகாடி சங்கர் ேைே்  ரித்ோர ்

 

 

 

 

உறுப்பிேர்கள் 

திரு ரயமஷ் யசதுரோமே் - ஜசே்ரே - 9444008790 

 திரு யக.ஆர் ஜவங்கயேசே் – ஜசே்ரே- 9840127415 

திரு சுந்தர் ரோமே் - மும்ரப - 9820059288  

திரு பேே்ோபிரோமே்  - ஜசே்ரே – 9962019172 

திரு கமணஷ் - பசன்லன - 9444405641 

திரு வளரச யக. ஜெ ரோமே் – ஜசே்ரே – 9444279696 

திருமதி உஷா கணெதி – ஜசே்ரே – 9444565628 

திருமதி சுதோ சுந்தரவரதே் – ஜபங்களூரு – 9663879295 

திரு ராேசச்ந்திரன் (ேணிக்கண்டி) – திருோரூர் – 9751021002 

 

யவதபோரோ ணம் 

ஒருங்கிரணப்பு      

திரு யெ.சந்திரஜமௌலி –  9940080033 

ஆடிே்ேர,் சிவோரப்்பணம் டிரஸ்ே,் ஜசே்ரே 

 

 ாரதி ொைை் 

      

நதி கங்கோ  ாரதி ொைை் எழுதி ேற்றும் ொடியேர்கள் 

ெக்தி இரச பசை்ேர்கள் “ஸ்ரீ ேடிெ்ொக்கே்  ரி ரன் 

ேற்றுே் ஸ்ரீ களக்காடு ொைாஜி” – 9841169336 

அலழெ்பிதழ் 

ேடிேலேெ்பு 

திருமதி கைா முத்துகுோர ்- பசன்லன 

திருமதி சுதோ சுந்தரவரதே் – ஜபங்களூரு 

 

தங்கள் வருரகர  அே்புேே் எதிர்யநோக்குகிே்யைோம் 


