
பக்தி கதைகள் - ரா.ஹரிசங்கர் 

அஞ்சனா 

 

அஞ்சனா பகவான் ஹனுமானின்  

அன்னன. த்ரேதா  யுகத்தில் வாழ்ந்தார.் 

பண்னைய புராணதத்ின்படி, அஞ்சனா 

தன் முந்னதய பிறவியில் விண்ணுலக 

நரத்்தகி. சசாரக்்கதத்ில் ஒரு சதய்வீகக் 

கனலஞனாக இருந்தாள். 

வாயுபகவானாகிய காற்று ததவன், 

சிவனின்சக்திகனள, அஞ்சனாவின்  

கருப்பபக்குள்  செலுத்தினாே.் இவ்வாறு 

அனுமன் சிவனின் அவதாரமாக 

பிறந்தார.் கரந்ாைகாவில் உள்ள 

ஆஞ்சதநயாத்ரி மனல ஹனுமான் பிறந்த 

இடம்  என்று நம்பப்படுகிறது. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hanuman
https://en.wikipedia.org/wiki/Vayu
https://en.wikipedia.org/wiki/Lord_Shiva


இமாசச்லப் பிரததசதத்ில், அஞ்சனா ஒரு 

குடும்ப சதய்வமாக வணங்கப்பைட்ு, 

அவளுக்கு ஆலயம் ஒன்று 

அபமக்கப்படட்ுள்ளது. அவரது வாகனம் 

ததள். 

மாதா அஞ்சனா, நல்ல குணங்கனள 

உனைய ஒரு ததவி. மாதா யதசானத 

கண்ணனிடம் அன்பு செலுத்தியது 

ரபான்று,  தனது குழந்னத ஹனுமான் மீது 

மிகுந்த அக்கனற எடுத்துக் சகாண்டு, 

உரிய முனறயில் கவனித்துக் 

சகாண்ைாள். கிருஷ்ணனர ரபான்று 

குழந்னதப் பருவத்தில் ஹனுமான் 

விபளயாடட்ு சசயல்கனளச ் சசய்து, 

பின்னே ் வாலிப பருவத்பத அபடந்த 

பிறகு, அவரது நைதன்த முற்றிலும் மாறி, 

ராமனர வழிபடுவதிதலதய முழுக் 

கவனத்னதயும் சசலுதத்ினார.் 

மாதா அஞ்சனா இன்றளவும் பல்தவறு 

பிரசச்னனகளில் இருந்து தனது 

பக்தரக்னள பாதுகாத்து, நம் வாழ்வில் 

சபரும் ஐஸ்வரய்ம் அனைய சசய்து 

https://en.wikipedia.org/wiki/Himachal_Pradesh


வருகிறாள். அவள் நமக்கு நல்ல உைல் 

மற்றும் மன வலினமனய தருவததாடு, 

இறுதியில் நமக்கு மமாட்சம் தருகிறாள். 

மாதா அஞ்ெனாபவ  வழிபாடு 

சசய்தவாம், பாக்கியம் கினைக்கும். 

"ஓம் மாதா அஞ்சனா மதவிமே நமஹா" 

"ஜெே் ஹனுமான்" 

"ஜெே் ஸ்ரீ ராம்" 

எழுதிேவர ்

ரா. ஹரிசங்கர ்

 

 

 

 

 

 

 

 

 



அப்துல் பாபா 

 

அப்துல் பாபா பல ஆண்டுகள் 

சாய்பாபாவுக்கு தசனவ சசய்து 

வந்துள்ளாே.் இளம் வயதிரே ஷிரட்ி 

வந்துள்ளாே.் வறுனமயின் காரணமாக 

அவரது சபற்தறார,் முஸ்லிம் புனிதர ்

ஒருவேிடம்  பணியாற்ற அவனர அனுப்பி 

னவத்தனர.் ஷீரடி பாபாவின் 

தவண்டுதகாளுக்கிணங்க, அவனர 

ஷீரடிக்கு அனுப்பி னவத்துள்ளார ் மகான். 

பாபாவின் அனறக்குள் நுனழந்ததுதம 

அவனர உற்சாகதத்தாடு வரதவற்று, 

காகம் வந்துவிைை்து என்றார.்  

அப்துல் பாபா தநரன்மயான 

பணியாளராக இருந்து, மசூதினய சுத்தம் 

சசய்து, பாபாவின் உனைகனளக் கழுவி, 

தண்ணீர ்தசகரித்து, விளக்குகனள எரியச ்

செய்வாே.் சிறிதளவு உணனவ மைட்ும் 



உண்பார,் இரவில் சில மணி தநரங்கள் 

மைட்ுதம உறங்குவது வழக்கம். ஒரு புனித  

சபண்பண  திருமணம் சசய்து, ஒரு 

மகனன சபற்றிருந்தாே.் அவரும் அவரது 

குடும்பத்தினரும் சாய்பாபாவின் 

தநரன்மயான பக்தரக்ள். உணவுக்காக 

பிசன்ச எடுப்பதும், பாபாவிற்கு உணவு 

வழங்கலும் வழக்கம். அவர ் மிகச ் சிறந்த, 

சமன்னமயான மனிதர.் அவர ்ஒருதபாதும் 

யானரயும் காயப்படுத்தவில்னல. அவர,் 

சாய்நாத ் அவரக்ளின் 

வழிகாைட்ுதலின்படி, ஒரு பக்தி 

வாழ்க்னகனய வாழ்ந்தார.் பாபாவின் 

அறிவுனரயின்படி, அதிகானலயில் 

விழித்சதழுவார,் தனது அன்றாைச ்

சசயல்கனள கவனத்துடன் செய்வாே.் 

பாபா அவர ்மீது மிகுந்த கவனம் சசலுத்தி, 

அவரது அரப்்பணிப்பான தசனவக்காக 

அவனரப் பாோட்டியுள்ளாே.் 

பள்ளிவாசல்களில் குரஆ்னனப் 

படிப்பதும், அனத பாபாவிைம் வாசிப்பதும் 

வழக்கம். பாபாவின் அருள் மூலம், புனித 



உதிபய  மக்களுக்கு அளித்து, 

அவரக்ளின் பாவங்கள், பிரசன்னகள், 

தநாய்கள் ஆகியவற்றில் இருந்து 

விடுபை்டு நிம்மதி சபற சசய்தார.் அவர ்

ஒரு ரநாட்டு புத்தகம்  ஒன்றில் 

சாய்பாபாவின் சசய்னககள் பற்றி எழுதி 

சபாதுமக்களுக்கு தசனவ சசய்ய 

பயன்படுதத்ினார.் அந்த ரநாட்டு புதத்கம்  

மூலம், ஏராளமான தகவல்கள் 

திரை்ைப்பைட்ு, சாய் வாழ்க்னக வரலாறு 

புத்தகத்தில் புதுப்பிக்கப்பைை்து. பாபா 

மஹாசமாதி அபடந்த பின் கூை, அவர ்

தனது கைனமகனள உரிய முனறயில் 

சசய்து வந்துள்ளாே.் அப்துல் காலமான 

1954 ஆம் ஆண்டில் இருந்து அவரது 

வாரிசுகள் ொய்பாபாவிற்கு தசனவ 

செய்து வருகிறாேக்ள். புனித சபரியவனர 

வணங்கி ஆசி சபறுரவாம். 

"ஓம் ஸ்ரீ அப்துல் பாபா நமஹா" 

எழுதியவர ்

ோ. ஹரிசங்கர ்



அம்மாளு அம்மாள் 

 

அம்மாளு அம்மாள் கும்பதகாணத்தில் 

உள்ள மாத்வா பிராமணக் குடும்பத்தில் 

பிறந்தவர.் அவரது குடும்ப உறுப்பினரக்ள் 

குரு ராகதவந்திேேின் தீவிர பக்தேக்ளாக 

இருந்துள்ளனே.் இவள் ஒரு அதிசய 

குழந்னத, நல்ல குணங்கனள தன்னகதத்த 

சகாண்ைவர,் பாண்டூேங்கா, குரு 

ராகதவந்திரர ் ஆகிதயாரின் பக்தர.் தன் 

இளம் வயதிதலதய திருமணம் சசய்து 

சகாண்ை அவள், திருமணமான சில 

ஆண்டுகளுக்குள் கணவனன இழந்தாள்.  

அவளது உறவினரக்ளால் சித்ேவபத 

செய்யப்பட்ட பிறகு, அவள் தற்சகானல 

சசய்துசகாள்ள முயற்சித்தாள். ஆனால் 

விஷ்ணு பகவான் தற்சகானல சசய்து 

சகாள்வதிலிருந்து தடுத்து நிறுத்தினாே.் 



அவள் கடவுளாே் ஆசீரவ்திக்கப்பை்ைவள். 

சிறிய அளவு உணனவ ொப்பிடட்ுக் 

சகாண்டு தன் வாழ்க்னகனய வாழ்ந்தாள். 

அவள் இறக்கும் வனர அவள் சசாற்ப 

உணனவதத்ான் எடுத்துக்சகாண்ைாள்.  

பாண்டூரங்க பாைல்கனள தனது வீை்டில் 

சதாைரந்்து பாடி வந்துள்ளாே.் கிருஷ்ண 

செயந்தி, நரசிம்ம செயந்தி 

ஆகியவற்னற மிகுந்த பக்தியுைன் 

சகாண்ைாடியும், பல்தவறு உணவுப் 

சபாருை்கனள தயாரித்து, அனத 

இனறவனுக்கு வழங்கியும், பூனெ 

முடிந்ததும் பூனெயின் தபாது 

பங்தகற்றவரக்ளுக்கு அனத 

பகிேந்்தளித்துள்ளாள். பல முனற 

பண்டேீபுேம் சசன்று, பாண்டுரங்க 

சுவாமினய மிகுந்த பக்தியுைன் 

வழிபை்ைாள். 

ஒரு நாளில் பல ஆயிரம் தைனவ அவள் 

ராம நாமா செபம் சசய்தாள். காஞ்சி ஸ்ரீ 

சந்திரதசகதரந்திர சரசுவதி சுவாமிகள் 

இவபே புகழ்ந்து ரபசியுள்ளாே.் அவளும் 



தன் பக்தரக்ளின் வாழ்வில் பல 

அற்புதங்கனள சசய்து, அவேக்ளின்  

பாவங்கனளயும், தநாய்கனளயும் அகற்றி, 

பக்திப் பானதனய அனையச ் சசய்தாள். 

அவள் ஒரு புனிதவாழ்க்னக வாழ்ந்து, 

கைவுளின் வழிபாை்டுக்கு தன்னன 

அரப்்பணித்தாள். 

அவள்  2010-ல் இறந்துதபானாள். தமலும், 

ஸ்ரீமன் நாராயணின் புனித ஸ்தலமான 

னவகுண்ை தீரத்்தக் கை்ைத்னத 

அனைந்தார.் 

பக்தி மணம் வீசும் அன்னனனய வணங்கி 

அருள் சபறுரவாம். 

"ஓம் ஸ்ரீ அம்மாளு அன்னனமே நமஹா" 

"ஜெே் ஸ்ரீ ராம்" 

“ஓம் ஸ்ரீ ராகவேந்திராய நமஹ”  

எழுதிேவர ்

ரா. ஹரிசங்கர ்

 

 



அழகம்மாள் 

 

அழகம்மாள் (1864–1922) என்பவர ் ஸ்ரீ 

ரமண மகரிஷியின் புனித அன்னன 

ஆவார.் அவள் திருெச்ுழியிே் 

வசித்துவந்தாள். அவளுக்கு நான்கு 

குழந்னதகள்  உண்டு. அவரக்ளில் ஒருவே,் 

சிவனது சதய்வ அவதாரமாகக் 

கருதப்படும் ஸ்ரீ ேமணே.் 

ேமணே ் தனது இளம் வயதிதலதய 

ஆன்மீகதன்த நாடி தனது வீைன்ை விைட்ு 

சவளிதயறி திருவண்ணாமனலயில் 

தஞ்சம் புகுந்தார.் சிறிது காலம் கழித்து 

அவரது தாயார ்அழகம்மாள் ஆகிதயாரும் 

அவருைன் தங்கி, அவருக்கு உரிய 

முனறயில் தசனவ செய்தாே.் வறுனம 



நினலயில் வாழ்ந்து வந்த அவள், தனது 

மகனுைன் தசரந்்து அருணாசச்ல மனல 

குனககளில் தங்கினாள்.  

அவள் சதய்வீக மகனின் நன்னமக்காக 

எல்லாவிதமான கஷ்ைங்கனளயும் 

சபாறுத்துக் சகாண்ைாள். ெேியான 

தபாரன்வயின்றி தனரயில் படுத்து 

உறங்குவது வழக்கம். ஸ்ரீ ரமண 

பக்தரக்ளால் வழங்கப்படும் எளிய 

உணனவ மைட்ும் எடுத்துக் சகாண்ைாள், 

மற்றும் வருனக தந்த விருந்தினரக்ளுக்கு 

உணவு வழங்கினார.் தனது மகன் ேமணே ்

அருளால் ஆன்மீக ஞானம் சபற்று, 1922 

ஆண்டில் முக்தி அனைந்திருக்கிறாள். 

அவருனைய இனளய மகனும் அவளுைன் 

தசரந்்து வாழ்ந்து, அவரும் ஒரு மகான் 

ஆகி முக்தி அனைந்தார.் 

ேமணாஸ்ேமத்திே் ஒரு சமாதி தகாயில் 

கை்ைப்பைை்து. இப்தபாதும் ஏராளமான 

பக்தரக்ள் புனித அன்னனயின் 

சன்னதினய வணங்கி தங்கள் 



பிரசச்னனகளிலிருந்து விடுபைட்ு நிம்மதி 

சபறுகின்றனர.் 

புண்ணிய தானய வணங்கி அருள் 

புரிதவாம். 

"ஓம் ஸ்ரீ அழகம்மாள் தாமே நமஹ " 

"ஜெே் குரு ரமணா" 

"ஓம் நமசிோய நமஹ" 

எழுதிேவர ்

ரா. ஹரிசங்கர ்

  

 

 

 

 

 

 

 

 



ஊர்வசி 

 

ஊரவ்சி விண்ணுலக நரத்்தகி. 

சசாரக்்கதத்ில் வசித்துவரும் தன் 

எெமானனான இந்திரனால் 

சகாடுக்கப்பை்ை அறிவுனரகளின்படி தன் 

கைனமகனள நினறதவற்றுகிறார.் அவரது 

சபயர ் தவத நூல்களிலும் 

மகாபாரதத்திலும்  குறிப்பிைப்  

படட்ுள்ளது. இந்திரதலாகத்தில் சதய்வீக 

நைனக் கனலஞரக்ளினைதய மிகவும் 

அழகான மங்பகயாக கருதப்படுகிறாே.்  

அவள் எல்லா நல்ல குணங்கனளயும் 

தன்னகதத்த சகாண்டிருந்தாள். 

இந்திரனுக்கு மிகவும் கீழ்ப்படிந்தவள் 

என்று கருதப்படுகிறார.் இந்திே 

ரோகத்திற்கு வருபவேக்பள சிரித்த 

முகத்துைன் வரதவற்று அவரக்ளுக்கு 

ததனவயான ெகே வசதிகனளயும் சசய்து 

https://en.wikipedia.org/wiki/Apsara


தருகிறாள். மும்மூரத்்திகளின் மூலம் 

சதய்வீக சக்திகனள சபற்றவள். 

ஒரு முனற அவள் ஸ்ரீ விபாஹக் என்ற 

சபரிய முனிவரிைம் ஐக்கியப்பைட்ு 

ேிஷ்யஸ்ேிங்கபே சபற்சறடுதத்ாள். புத 

பகவன் என்ற கிரகத்தின் மகனான 

புரூரஸமன்னனின் மனனவியாக அவள் 

ஆனாள். அவள் மிகவும் இளனமயாகவும் 

கவரச்ச்ிகரமாகவும் சதரிகிறாள், 

பிரகாசமான மற்றும் பளபளப்பான 

முகத்னதயும் சகாண்டுள்ளாள். நர, 

நாராயணர ்ஆகியவேக்ளின் மூலம் இவள் 

பனைக்கப்பை்டிருக்கிறாள் என்றும், 

பிற்காலதத்ில் இந்திே ெபபக்கு 

வந்தபடந்தாள் என்றும் நம்பப்படுகிறது. 

சதய்வீக நேத்்தகிபய வணங்கி அருள் 

சபறுரவாம். 

"ஓம் மாதா ஊரவ்சீ ததவிதய நமஹ" 

"ஓம் ஸ்ரீ இந்திரன் பகவாதன நமஹா" 

எழுதியவர ்

ோ. ஹரிசங்கர ்

https://en.wikipedia.org/wiki/Pururavas


காந்தாரி 

 

மகாபாரதத்தில் காந்தாரி முக்கிய பங்கு 

வகிக்கிறாள். அவள் காந்தாரத்தின் 

இளவரசி, ஹஸ்தினபுரமன்னனின் 

மபனவி, கவுேவேக்ளின் தாய். அவள் 

கற்பு, தூய்னம, புனிதம் ஆகியனவ 

சகாண்டிருந்தவள். தமலும், 

சசாரக்்கதத்ிலும் பூமியிலும் மற்றும் 

மூன்று உலகங்களிலும் சிறந்த 

கற்புக்கேசி. 

அவள் மற்றவரக்ளுக்காக ஒரு 

உதாரணமாகச ் சசயல்படுகிறாள். இந்த 

நவீன கால வாழ்க்னகயில், அவர ் சசய்த 

ஒரு மாசபரும் தியாகத்னதக் கற்பனன 

கூைச ் சசய்ய முடியாது. மன்னன் 

திேிதோஷ்ட்ேபே திருமணம் சசய்து 

சகாண்ை பிறகு, அவள் ஒரு பாரன்வயற்ற 

சபண்ணாக இருந்தாள். அவள் தன் 

கண்னணத் துணியால் கை்டிக் சகாண்டு 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mahabharata
https://en.wikipedia.org/wiki/Gandhara
https://en.wikipedia.org/wiki/Gandhara
https://en.wikipedia.org/wiki/Hastinapura


வாழ்ந்துள்ளாள். காந்தாரி சபண்கள் 

மத்தியில் மாணிக்கமாக 

கருதப்படுகிறார.் தமலும், தன் 

கணவனிைம் தகுந்த நீதி 

ஆதலாசனனகனளயும் வழங்கினார.் 

மகாபாரதப் தபாரின் தபாது அவள் தனது 

நூறு புதல்வரக்னளயும் இழந்திருந்தாள். 

ஒரு குறுகிய காலத்திற்குள் குலம் அழிந்து 

விடும் என்று கிருஷ்ணனர சபித்தாள். 

அவளது முதிய வயதில், காை்டிற்குள் 

சசன்று, பழங்கள், காய்கறிகனள மைட்ும் 

உண்டு ஒரு ஆசிரமத்தில் கணவனுைன் 

தங்கினாள். அவள் இறந்த பிறகு, தன் 

கணவர ் திேிதோஷ்டே்ருடன் தசரந்்து 

இந்திரனின் சதய்வீக வீைன்ை அனைந்தார.் 

புண்ணிய தானய வணங்குதவாம், அருள் 

சபறுரவாம். 

"ஓம் ஸ்ரீ காந்தாரி தாதய நமஹா" 

"செய் கிருஷ்ணா" 

எழுதியவர ்

ோ. ஹரிசங்கர ்



கயாது 

 

கயாது, பக்த பிரஹலாத் என்பவரின் தாய், 

அசுரன் மன்னன் ஹிேண்யகசிபுவின்  

மனனவி. அவள் கிருத யுகத்தில் 

வாழ்ந்தாள். அவள் கணவன், பூமி, 

சசாரக்்கம் ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள 

மக்களுக்கு பல சதால்னலகனள 

ஏற்படுத்தியிருந்தாலும், அவள் ஒரு 

அன்பான சபண்மணி, கைவுளின் மீது 

மிகுந்த பக்தி சகாண்டிருந்தாள். 

கணவனின் மனனத மாற்ற அவளும் 

முயற்சித்தாள். ஆனால் அவள் தனது 

முயற்சிகளில் சவற்றி சபற 

முடியவில்னல. 

ஆனால், கைவுள் பக்திமிக்க, உன்னதமான 

மகன் பக்த பிரஹலாத். இவளும் மகன் 

பிரஹலாதா இருவரும் திருமால் மீது தீவிர 



பக்தேக்ளானாேக்ள். நாரதரின் சதய்வீக 

வாரத்்னதகனளக் தகை்ைதும் தாயும் 

குழந்னதயும் புனிதமாகி, சபரும் ஆன்மீக 

சக்திகனள அபடந்தனே.்  

கரப்்ப காலத்தில், கயாது  எளிய உணவு 

மைட்ுதம ொப்பிடட்ு, அடிக்கடி நாராயண 

மந்திரத்னத, "ஓம் நதமா நாராயணன 

நமஹ" என்று கூறிவந்துள்ளாே.் 

அவள் கருவுற்றிருந்ததபாது, இந்திரன் 

அவளின்  கரப்்பத்திலிருந்து 

குழந்னதனயக் சகால்வதற்காக அவனளக் 

கைத்த முயன்றான். ஆனால் நாரதர ்

அவரக்ள் முன் ததான்றி, பிறக்கும் 

சிறுவன் சபரிய விஷ்ணு பக்தனாக 

விளங்கி, இவ்வுலகில் அதிசயங்கனளச ்

செய்வான் என்று கூறினாே.் பின்னே ் தன் 

சசாந்த மகனளப் தபாலதவ அவபள 

பாவித்து, தன் ஆசிரமத்திற்கு அபழத்து 

சென்றாே.் தனது தவத்னத முடிதத் 

பின்னர,் ஹிரண்யகசிபு திரும்பிய தபாது, 

நாேதே ்  அவரிைம் கயாதுபவ 

மரியானதயுைன் ஒப்பபடத்தாே.்  



சில காலம் கழித்து, பக்திபிரஹலாத ்

பிறந்து, திருமாலின் பக்தனாக 

மாறினான். அவனுனைய தந்னத 

ஹிேண்யகசிபுவாே்  பல சதால்னலகள் 

அவருக்குக் சகாடுக்கப்பை்ைன. 

இறுதியாக, விஷ்ணுவின் அவதாரமான 

நேசிம்மோே்  ஹிேண்யகசிபு 

சகால்லப்பை்ைார.் அதன் பிறகு 

ப்ேஹோதே ்  முழு உலகத்தின் அரசராக 

மாறி, தக்க முனறயில் ஆை்சி புரிந்தார.் 

சதய்வீகமான தானயயும், மகனனயும் 

வணங்கி ஆசி காண்தபாம். 

"ஓம் ஸ்ரீ கயாது அன்னனதய நமஹா" 

"ஓம் ஸ்ரீ பக்த ப்ரஹலாத நமஹா" 

"ஓம் நதமா நாராயணாய நமஹா" 

எழுதியவர ்

ோ. ஹரிசங்கர ்

 

 



சத்ேபாமா 

 

சத்யபாமா கிருஷ்ணரின் மபனவி. இவள் 

பூமாரதவியின் அவதாரமாக 

நம்பப்படுகிறது. நேகாசுேன் என்ற 

அசுரனனக் சகாே்ே கிருஷ்ணனுக்கு 

அவள் உதவி சசய்தாள். பகவான் 

கிருஷ்ணரின் உதவியால் 

சசாரக்்கதத்ிலிருந்து கே்பவிருக்ஷபத 

அபடந்தாே.் 

சத்யபாமா யாதவா அரசன் சதராஜிதின்  

மகள். சில பிரசன்னகளால் கிருஷ்ணனர 

அவர ் விரும்பவில்னல. ஆனால், சில 

காலம் கழித்து, கிருஷ்ணரின் 

சபருனமனய உணரந்்த அவர,் தன் 

மகனள, கிருஷ்ணருக்கு மனமுவந்து 



வழங்கினார.் மாதா திசரளபதி, 

ெத்யபாமாவின்  சநருங்கிய ரதாழி. 

கிருஷ்ணரின் மனறவுக்குப் பிறகு 

சத்யபாமா தன் ஸ்தூல உைனல 

விைட்ுவிைட்ு சதய்வீக வீைன்ை அனைந்தார.் 

சத்யபாமா சாந்தமான சபண்ணாக 

இருந்ததால், தனது வாழ்நாள் முழுவதும் 

சபாறுனம காத்து வந்தாள். கிருஷ்ணரின் 

மனனவியாகிய அவள், தன் வாழ்நாள் 

முழுவதும், உண்னமயாக அவனுக்கு 

தசனவ சசய்தாள். 

சதய்வீக அன்னன மாதா சதய்பாமாபவ 

வணங்கி அருள் சபறுரவாம். 

"ஓம் ஸ்ரீ சத்யபாமா அன்னனதய நமஹா" 

"செய் கிருஷ்ணா" 

எழுதியவர ்

ோ. ஹரிசங்கர ்

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Draupadi


புண்ணக்கீெே ்

 

பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன், 

தமிழ்நாைட்ில் புண்ணக்கீெே ்  என்று 

அனழக்கப்பை்ை ஒரு சித்தர ் வாழ்ந்து 

வந்தார.் அவர ் தனது தாயாருடன், தனது 

இனளய வயதிலிருந்தத கிருஷ்ண தசனவ 

சசய்து வந்தார.் அவர ் அவளுைன் தசரந்்து 

கிருஷ்ணர ் தகாவிலுக்கு சசல்வார.் மகா 

பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனர ஆரவ்த்துைன் 

வணங்குவார.் அவரது தாயார ் இறந்த 

பிறகு, தனது வீை்டிலிருந்து சவளிதயறி 

அத்தி மரத்தின் துவாரத்தின் உள்தள 

அமரந்்து பல நாை்கள் கிருஷ்ணர ் மீது 

தீவிர தியானம் சசய்தார.் 

சிவசபருமானனயும் தரிசிதத்வர.் 

தியானதன்த முடித்த பிறகு, "கைவுதள, 

கிருஷ்ணர,் நான் மிகவும் பசிதயாடு 



உணரக்ிதறன், எனக்கு உணவு 

சகாடுங்கள்" என்று அவர ் அழ, உைதன 

பகவான் கிருஷ்ணர,்  ஒரு 

மாடுரமய்ப்பவனாக  மாறி, 

பழங்கனளயும், பானலயும், பாசமான 

முனறயில் அவருக்கு வழங்குவார.் புனித 

உணனவ எடுத்துக் சகாண்ை பிறகு சித்தர ்

மீண்டும் தனது தியானதன்த சசய்யத ்

துவங்குவாே.் அதன் மூலம் அவருக்கு 

சபரும் ெக்திகள்  கினைத்தன. 

காலப்தபாக்கில் மக்கள் அவனர வணங்க 

ஆரம்பிதத்ாரக்ள். அவரக்ளுனைய 

கவனலகனள அவரக்ள் சசால்ல 

ஆரம்பிதத்னர.் சித்தர ் பல்தவறு 

தநாய்கனள மூலினககளின் உதவியால் 

குணப்படுத்தியுள்ளாே.் 

"செய் கிருஷ்ணா" 

எழுதியவர ்

ோ. ஹரிசங்கர ்

 

 



மபாதிசத்துவர ்

 

புத்தர,் தனது கைந்த பிறவிகளிே், 

விலங்குகள், மகான், அரசன், தத்துவ 

ஞானி தபான்ற பல பிறவிகள் 

எடுத்திருக்கிறார.் புத்தர ் சபருமான் 

ஏறத்தாழ 2500 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர ்

பிறந்தார.் அவர ்ஒரு சபரிய மகான். புதத் 

மதப் பிரினவ உருவாக்கினார.் இன்று 

ஆசிய நாடுகளில் ஏராளமான மக்கள் 

புத்த மததத்ினனரப் பின்பற்றி, புத்தரின் 

தபாதனனகளின்படி வாழ்கின்றனர.் 

புத்தர ் தனது சசாற்சபாழிவில் பல 

ஆயிரம் ஆண்டுகள் பல அவதாரங்கள் 

எடுத்து, இறுதியில் புத்தர ் பிறப்னப 

தமற்சகாண்ைார ்என்று குறிப்பிைட்ுள்ளார.் 



எல்லா சதய்வ அவதாரங்களும் ஒரு 

குறிப்பிை்ை தநாக்கத்திற்காக 

பனைக்கப்பை்ைன. அனவ ரபாதிெத்வேக்ள் 

என்று அனழக்கப்படுகின்றனே.் எல்லா 

அவதாரங்களும் மிகவும் புனிதமானனவ 

களாக  கருதப்படுகின்றன. ொதகக் 

கனதகளில் உள்ள ரபாதிெத்வேக்னளப் 

பற்றி பல கனதகள் உள்ளன. எல்லா 

கனதகளும் ரபாதிெத்வேக்ளின் 

முக்கியத்துவதன்தப் பற்றியும், அவரக்ள் 

வாழ்க்னகயில் ஏற்படும் 

பிரசச்ினனகனளத் தீரப்்பதற்கு மனித 

குலத்திற்கு எப்படி உதவினாேக்ள் 

என்பனதயும் சசால்லுகிறாரக்ள்.  

மகா ரபாதிெத்வபே வணங்கி அருள் 

சபறுரவாம். 

"ஜெே் புை்ைா நமஹா" 

எழுதிேவர ்

ரா. ஹரிசங்கர ்

 



மரகதம் 

 

மரகதம் 19 ஆம் நூற்றாண்னைச ்

ரெேந்்தவே.் பக்தி நினறந்த சபண்ணாக 

பிறந்து, காஞ்சிபுரம் மாவைை்த்திலுள்ள 

ஒரு கிராமத்தில் வளேக்்கப்பட்டாே.் 

அவளது இளவயதில் திருமணம் சசய்து 

சகாண்ைார.் அவர ்கணவே ்நல்ல மனிதர,் 

தொதிைதன்த தனது முக்கிய சதாழிலாக 

எடுத்துக் சகாண்டு தனது வாழ்க்னகனய 

வாழ்ந்தார.் தம்பதிகள் இருவரும், 

கைவுளுக்கு பூனெ சசய்து, 

விருந்தினரக்ளுக்கு உணவு வழங்கி, 

மிகவும் சிறப்பாக இருந்தனர.் 

மரகதம் தன் கணவனன கைவுளுக்கு 

நிகரானவனாக நைத்தினாள். அவனுக்கு 



நல்ல மரியானதனயயும் சகாடுத்தாள். 

அதிகானலயில் எழுந்து, கிணற்றில் 

தண்ணீர ் எடுத்து, தங்கள் வீைட்ில் பூனெ 

சசய்ய தன் கணவருக்கு உதவி சசய்து, 

விருந்தினரக்னள சந்தித்து, சிரித்த 

முகத்துைன் அவேக்ளுக்கு உணவு தருவது 

வழக்கம். 

காலப்தபாக்கில் அவள் ஒரு சதய்வீகக் 

குழந்னதனயப் சபற்று, "வசஷாதிரி" 

என்று சபயர ் சூைட்ினாள். ரெஷாதிேி 

சதய்வீகக் குழந்னதயாக, சிவனின் 

அம்சங்கனளக் சகாண்டிருந்தது. அவர ்

தனது சிறுவயதிதலதய அற்புதங்கனள 

நிகழ்த்தியுள்ளார.் அவர ் நன்றாக படித்து 

இருந்தாலும், அவருக்கு உலக 

விவகாரங்களில் ஆரவ்ம் இல்னல. 

இது அவரது சபற்தறாரக்னள 

கவனலயனையச ் சசய்தது. அவனர 

சரிசசய்ய அவரக்ள் மிகவும் 

முயன்றாரக்ள். ஆனால் எந்த பயனும் 

இல்னல. தனது இளம் வயதிதலதய 

தந்பதபய இழந்து விை்ைார.் அவரும் 



அவரது தாயாரும் காஞ்சிபுரத்திலுள்ள ஒரு 

கிராமத்தில் உள்ள உறவினேின் வீைட்ுக்கு 

இைம் மாற்றினர.்  

கணவன் இறந்த பிறகு, அவள் 

பலவீனமனைந்து தன் ஆற்றனல இழந்து, 

தன் கணவனின் மரணதன்த தாங்கிக் 

சகாள்ள முடியாமல், இறுதியாக தன் 

மகன் ரெஷாத்திேிபய ஆசீரவ்தித்து, தன் 

இளவயதிதலதய இறந்துவிை்ைாள். அவள் 

இறந்த பிறகு அவள் முக்தி அனைந்ததாக 

நம்பப்படுகிறது. 

சதய்வீக அன்னனனய வணங்கி ஆசி 

சபறுரவாம். 

"ஓம் ஸ்ரீ மரகதம் அன்னனமே நமஹ" 

"ஓம் ஸ்ரீ வசஷாதிரி சுவாமிகமள நமஹ" 

"ஓம் நமசிோய " 

எழுதிேவர ்

ரா. ஹரிசங்கர ்

 

 

 



மாதா சீதா 

 

சீதா மிகவும் புனிதமானவள். 

பூமிததவியின் அவதாரமாகக் கருதப்படும் 

இவர,் விததஹாவின் அரசர ் ெனகா 

மற்றும் அவரது மனனவி ராணி சுதனனா 

ஆகிரயாேின் மகள். 

அவள் தங்பககள் ஊரம்ிளா, மாண்ைவி , 

மற்றும் ஸ்ருஷ்டி. சீதா அரப்்பணிப்பு, 

ஞானம், அறிவு, கருனண, சுய தியாகம், 

னதரியம், தூய்னம என்று நன்கு அறியப் 

பட்டவே.் 

சீதா ராமனனத் மணந்து சகாண்ைாள். 

தண்டிகா வனத்தில், இலங்னகனய 

தசரந்்த  மன்னன் ோவணனாே் 

கைத்தப்பைை்ார.் தபாருக்குப் பிறகு சீதா, 

தன் கற்பு, தூய்னம ஆகியவற்னற 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bh%C5%ABmi
https://en.wikipedia.org/wiki/Videha
https://en.wikipedia.org/wiki/Janaka
https://en.wikipedia.org/wiki/Janaka
https://en.wikipedia.org/wiki/Urmila
https://en.wikipedia.org/wiki/Mandavi
https://en.wikipedia.org/wiki/Shrutakirti
https://en.wikipedia.org/wiki/Dandaka
https://en.wikipedia.org/wiki/Lanka
https://en.wikipedia.org/wiki/Rakshasa


நிரூபிப்பதற்காக சநருப்புக்குள் 

நுனழந்தாள். 

ராமரும், சீதாவும் அதயாத்திக்குத் 

திரும்பினர.் அங்கு அவரக்ள் 

முடிசூை்ைப்படுகிறாரக்ள். சில 

மாதங்களுக்குப் பிறகு சீதா கருவுற்றாள். 

பின்னர,் வால்மீகி முனிவர ் ஆசிரமத்தில் 

தஞ்சம் புகுகிறாள் . சில ஆண்டுகளுக்குப் 

பிறகு, தனது மகன்கனள ராமபிரானிைம் 

ஒப்பனைத்துவிை்டு, பூமிக்குள் சசன்று 

தங்கினார.் 

புண்ணிய தானய வணங்குதவாம், 

அருள்சபற ரவண்டுரவாம். 

"ஓம் மாதா சீதா ததவிதய நமஹா" 

"செய் ஸ்ரீ ராம்" 

எழுதியவர ்

ோ. ஹரிசங்கர ்

  

 

 



மாதா லிங்தகங்கவ அக்கா 

` 

லிங்தகங்கவ அக்கா(20 ஆம் நூற்றாண்டு) 

ஒரு சபரிய மகான், ஒரு புனித 

சபண்மணி. லிங்தகங்கவ அக்கா புது 

தில்லியிலுள்ள ொை ் கிராமத்தில் பிறந்து 

வளரந்்தவர.் ஆன்மீகத்தில் அவள் 

சகாண்டிருந்த சபரும் தாகம் காரணமாக 

அவள் ஒரு மகான் ஆகிவிை்ைாள்.  

அவளது நல்ல குணங்கள் காரணமாக, 

அவளது குருவால் பாராை்ைப்பைட்ு, மாதா 

பாரவ்தி என்ற சதய்வ அவதாரமாக அவர ்

கருதப்பைை்ார.் தயாகா, தியானம் 

ஆகியவற்னற கனைப்பிடித்தாள். ஆன்மீக 

ஞானம் அனைந்தார.்  

அவள் கூற்றுப்படி, மனித தநாக்கதம 

கைவுளுக்கும், அவரது பக்தரக்ளுக்கும் 



தசனவ சசய்வது தான். அவள் வாழ்நாள் 

முழுவதும், கைவுளுக்கும் மக்களுக்கும் 

தன்னலமற்ற தசனவனய ஆற்றி 

வருகிறார.் இவள் முக்தாபாய், மீராபாய் 

ஆகிய இருவருக்கும் நிகரானவர.் 

அவள் தன் சதய்வீகத் சதாடுனக மூலம் 

மக்களின் துன்பங்கனள அகற்றி, 

பாசத்னத காண்பித்து, அவரக்ளின் 

எதிரம்னற எண்ணங்கனள அகற்றி, 

வாழ்க்னகயின் சரியான பானதனய 

அவரக்ளுக்குக் காை்டினாள். அவளுனைய 

நல்ல சுபாவம் காரணமாக அவள் 

மக்களால் ஒரு சதய்வீகப் 

சபண்மணியாக கருதப்பைை்ார.் 

புண்ணிய தானய வணங்கி அருள் 

சபறுரவாம். 

"ஓம் மாதா லிங்தகங்கவ அக்கா நமஹா" 

எழுதிேவர ்

ஆர். ஹரிசங்கர ்

 



மரேதி 

 

தரவதி, கிருஷ்ணரின் மூதத் சதகாதரரான 

பேோமேின் மனனவி, காகுஷ்மி 

என்பவரின் மகள். இவபளப் பற்றி 

மகாபாரதத்திலும், பகவதக்ீனத 

புராணத்திலும் குறிப்பிைப் பைட்ுள்ளது.  

குஸஸ்தாளி ராெ்யதத்ின் ஆை்சியாளரான 

காக்குைாமி என்பவரின் ஒதர மகள் தரவதி. 

காக்குைாமி தனது மகளுக்கு உரிய ஒரு 

சபாருத்தமான கணவனனக் 

கண்டுபிடிப்பதற்காக ப்ேஹ்மரதவபன 

ததடி ப்ேஹ்மரோகம் சென்றனே.்  

தரவதிக்கு தகுதியான கணவராக 

பலராமபே  பரிந்துனர சசய்துள்ளார ்

பிேம்மா. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Krishna
https://en.wikipedia.org/wiki/Kakudmi
https://en.wikipedia.org/wiki/Kakudmi
https://en.wikipedia.org/wiki/Mahabharata
https://en.wikipedia.org/wiki/Bhagavata_Purana
https://en.wikipedia.org/wiki/Bhagavata_Purana
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Kusasthali&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Kakudmi
https://en.wikipedia.org/wiki/Kakudmi


காக்குைாமி மற்றும் தரவதி ஆகிதயார ்

பின்னர ் பூமிக்கு திரும்பினர ் . சிறிது 

காேம்  கழித்து, பலோமபே திருமணம் 

சசய்து சகாண்ைார.் அவருக்கு இரண்டு 

மகன்கள், ஒரு மகள் உள்ளனர.் 

இந்த பூமியில் பலராம அவதாரம் 

முடிந்தவுடன், தரவதி அக்னியிே்  

நுனழந்து முக்தி அனைந்தார.் 

சதய்வீக அன்பனபய வணங்கி அருள் 

புரிதவாம். 

"ஓம் மாதா தரவதி நமஹ" 

"செய் பலராம்" 

"செய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா" 

எழுதியவர ்

ோ. ஹரிசங்கர ்

  

 

 

 



மராகிணி நட்சத்திரம் 

 

தராகிணி, தை்சபிரொபதியின் மகளாக 

பிறந்தாள். 27 நை்சத்திரங்களில் ஒருத்தி. 

இந்த 27 நை்சத்திரங்களில் தராகிணி 

நை்சத்திரம் வானத்தில் முக்கிய 

இைத்னதப் பிடித்துள்ளது. பிரகாசமான 

ததாற்றத்துைன், மிகுந்த சக்தியுைன் 

சொலிக்கிறாள். இவள் நமக்கு ெகே 

நன்பமகபளயும் சகாடுப்பவள். 

இவருக்கு சந்திரனுைன் திருமணம் 

நைந்தது. 27 மனனவிகளில், தராகிணி  மீது 

அதிக அன்பும், பாசமும் சசலுத்திய சந்திர 

ேபன, தன் அழனக இழக்குமாறு, தை்சன் 

சாபமிை்ைார.் ஆனால், ெந்திேன் சிவனிைம் 

பிராரத்்தனன சசய்த பின், தன் அழனக 

மீண்டும் அனைந்தார.் 



தராகிணி தாய்  ஒவ்சவாரு உயிரினத்தின் 

மீதும் கருனண காைட்ுகிறாள். அவனள 

வழிபடுவதன் மூலம், நமது வாழ்க்னக 

சசழித்ததாங்கும். நை்சத்திர உலகில் 

நிரந்தரமாக அவளுைன் வசிக்க வாய்ப்பு 

கினைக்கும். அவனள வழிபடுவதன் மூலம், 

சந்திர பகவான் அருளால், நம் மனம் 

சாரந்்த பிரசன்னகள் முடிவுக்கு வரும். 

இந்த உலகத்தில் அனமதியாகவும், 

சந்ததாஷமாகவும் வாழ முடியும். 

நை்சத்திர ததவனதனய வணங்கி ஆசி 

சபறுரவாம். 

"ஓம் ஸ்ரீ தராகிணி அன்னனதய நமஹ " 

"ஓம் ஸ்ரீ சந்திர பகவாதன நமஹ" 

"ஓம் ஸ்ரீ தக்க்ஷ பிரொபதிதய நமஹ" 

எழுதியவர ்

ோ. ஹரிசங்கர ்

  

 

 



லவ குசா 

 

ராமாயணத்தின்படி, லவ மற்றும் அவரது 

தம்பி குொ  ஆகிதயார ் ோமன் மற்றும் 

சீபத ஆகிரயாேின் மகன்கள். லவ மற்றும் 

குொ இருவரும் தங்கள் சபற்தறானர ஒத்த 

ததாற்றத்தில் கவரச்ச்ிகரமாக 

காை்சியளிக் கின்றனே.்லவ, குொ ஆகிய 

இருவரும் இஷ்வாகு குலதன்தச ்

தசரந்்தவரக்ள். லவா மூத்த சதகாதரர.் 

குொ இனளயவர.் 

ராமாயணத்தின்படி, மாதா சீதா பற்றி 

அவரது ராெ்யத்தின் மக்கள் கூறிய 

வதந்திகளால், இலங்னகயில் பல 

ஆண்டுகள் ராவணனின் காவலுக்கு கீழ் 

இருந்ததாலும், ோமோே் 

சவளிரயற்றப்படட்ு, வால்மீகி முனிவர ்

https://en.wikipedia.org/wiki/Kusha_(Ramayana)
https://en.wikipedia.org/wiki/Ikshvaku
https://en.wikipedia.org/wiki/Ramayana
https://en.wikipedia.org/wiki/Valmiki


ஆசிரமத்தில் தஞ்சமனைந்தார.் லவா, 

குொ ஆகிதயார ் ஆசிரமத்தில் பிறந்து, 

வால்மீகி முனிவரின் வழிகாைட்ுதலின் படி 

அனனத்து வனகயான கனலகளிலும் 

நன்கு படித்து பயிற்சி சபற்றவரக்ள். 

ராமபிரானின் கனதனயயும் கற்றுக் 

சகாண்ைாரக்ள். சீதாததவி தன் 

நினலனயப் பற்றி எண்ணி மிகவும் 

மனஅழுதத்த்தில் இருந்து சிறிது காலம் 

கழித்து, பூமிததவியின் அவதாரம் 

என்பதால், பூமிக்குள் சசன்றாள். லவா, 

குொ ஆகிய இருவரும் தங்கள் தந்னத 

ராமபிரானுக்குப்பின் ஆடச்ி புேிந்து 

வந்தாேக்ள். ராமபிரானின் சதய்வீக 

புத்திேேக்பள வணங்குதவாம், வளம் 

சபறுரவாம். 

"ஓம் ஸ்ரீ லவ, குொ நமஹ" 

"செய் ஸ்ரீ ராம்" 

"செய் மாதா சீதா" 

எழுதியவர ்

ோ. ஹரிசங்கர ்



ஜகை்பந்து 

 

பிரபு ெகதப்ந்து ஒரு சபரிய மகான். 1871 

ஆம் ஆண்டு வங்காளததசத்தில் ஒரு 

கிராமத்தில் பிறந்த கிருஷ்ணரின் தீவிர 

பக்தர.் கிருஷ்ணர,் னசதன்ய மகாபிரபு  

மீது இனினமயான பாைல்கனள 

பாடினார.் 

ெகத்பந்து ஒரு னவஷ்ணவ தத்துவ ஞானி. 

அவர ் தனது சபரும்பாலான தநரதன்த 

தியானம் செய்வாே.் பகவதக்ீனத, 

பாகவதம்  மற்றும் பிற புனித நூல்கனள 

படித்த அவே,் வங்காளததசத்தில் உள்ள 

ஃபரிதாப்பூரில், உள்ள அவரது ஸ்ரீ ஆங்கன் 

ஆசிரமத்தில்  வசித்தாே.்  

சதாைரந்்து பிராரத்்தனன சசய்தல், 

பூனெகள் சசய்தல், தியானம் சசய்தல் 

ஆகியவற்றின் மூலம் கைவுளின் 

முக்கியத்துவதன்த மக்கள் உணர 

https://en.wikipedia.org/wiki/Krishna
https://en.wikipedia.org/wiki/Chaitanya_Mahaprabhu
https://en.wikipedia.org/wiki/Faridpur_District
https://en.wikipedia.org/wiki/Sri_Angan
https://en.wikipedia.org/wiki/Sri_Angan
https://en.wikipedia.org/wiki/Ashram


தவண்டும் என வலியுறுத்தினார.் தவறான 

சசயல்கனள தவிரக்்கும் சபாருைட்ு 

தங்கள் புலன்கனளக் கைட்ுப்படுத்தி, 

கிருஷ்ணனர தவண்டி, தங்கள் கவனத்னத 

ஒருமுகப்படுத்துமாறு தன் சீைரக்னள 

வலியுறுதத்ினார.் அவர ் தனது 

நற்பண்புகள் மூலம் சதய்வீக சக்திகனள 

சபற்று, துறவிகளுக்குள்தள புனிதராக, 

பக்திமானாக கருதப்பை்ைார.் பல 

புண்ணிய ஸ்தலங்கனளயும் 

பாரன்வயிைட்ு, கிருஷ்ணனர வழிபைட்ு, 

மக்கள் மத்தியில் பக்தி உணரன்வ 

பரப்பவும், மன உனளசச்ல் இல்லா 

வாழ்னவ வாழவும், இந்தியா முழுவதும் 

பயணித்துக் சகாண்டிருந்தார.் ஒரு முனற 

கிருஷ்ணர,் னசதன்ய தரிசனம் சபற்று, 

அவரக்ளிைமிருந்து ஆசி சபற்றார.் 

அவரது எளினமயான அணுகுமுனற 

காரணமாக மன்னரக்ளும், 

சபாதுமக்களும் அவபே பாராை்டினர.் 

அவரது சசய்திகனள மக்களினைதய 

பரப்பிய ஏராளமான சீைரக்னள அவர ்



சபற்றார.் அவர ் எளிய வாழ்க்னக 

வாழ்ந்தார.் இனறவனின் நித்திய 

தபரின்பதன்த அனைவதற்காக, பகவான் 

கிருஷ்ணரின் புண்ணிய 

திருநாமங்கனளயும் அடிக்கடி சொே்ேெ ் 

சசால்லி வற்புறுத்தினார.் தன் 

ெக்தியினாே், மக்களின் பாவங்கனள 

நீக்கி, அவரக்ளுக்கு அனமதி, மகிழ்சச்ி, 

மற்றும் எல்லாவிதமான வளமும் சபற்று, 

வாழ்வில் வளம் சபற சசய்தார.் 

பரிசுத்த மகானன வணங்குதவாம், 

ஆசீரவ்திக்கைட்ும். 

"ஓம் ஸ்ரீ ெக த்பந்து ப்ரபுதவ நமஹா" 

"செய் கிருஷ்ணா" 

எழுதியவர ்

ோ. ஹரிசங்கர ்

 

 

 

 



 

ொம்பவதி 

 

ஜாம்பேதி   இவள் ொம்பவானின் 

அழகிய மகள். அரசன் ொம்பவான், 

பகவான் கிருஷ்ணரின் 

முக்கியத்துவதன்த அறிந்த பிறகு, 

ொம்பவதிபய கிருஷ்ணணிற்கு  

மணமுடிதத்ாே.் அவரது சபயரும் பல்தவறு 

இந்து நூல்களில் குறிப்பிைப்பைட்ுள்ளது.  

ஷ்யாமந்தக மணியின் சபாருடட்ு, 

கிருஷ்ணன் தன் சசாந்த மக்களால் 

தவறாக புரிந்து சகாள்ளப்பை்ைார,் 

தன்னன தநரன்மயான நபராக நிருபிக்க  

தவண்டும் என்பதற்காக, ொம்பவான் 

குனகக்கு சசன்று, சண்னையிைட்ு, அந்த 

நனகபய  எடுத்து வந்து,  

ெத்யஜித்திடம் சகாடுக்க, பின்னர ் தன் 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jambavan


தவனற உணரந்்து கவனலப்படும் 

சத்யஜித், தனது மகள் சத்யபாமாபவ  

கிருஷ்ணனுக்கு  திருமணம் சசய்து 

சகாடுத்தாே.் 

ொம்பவதி உைன் திருமணம் மூலம், 

அவரக்ளுக்கு சம்பா என்ற ஒரு மகன் 

உண்டு.  அவர ் சிவனின் அம்சங்கனளக் 

சகாண்டுள்ளாே.் பத்து பிள்னளகளின் 

தாய் ொம்பவதி. இவரக்ளில், சம்பா, 

சபற்தறாருக்கு அன்பான மகனாக 

கருதப்படுகிறார.் கிருஷ்ணரின் 

மனறவுக்குப் பிறகு ொம்பவதி, 

கிருஷ்ணனின் மற்ற மனனவிகளுைன் 

தசரந்்து தீயினுள் நுனழந்து முக்தி 

அனைந்தார.் புண்ணிய தானய வணங்கி 

அருள் சபறுரவாம். 

"ஓம் மாதா ொம்பவதி நமஹா" 

"ஜெே் கிருஷ்ணா" 

எழுதிேவர ்

ரா. ஹரிசங்கர ்


