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ஓம் ஸ்ரீ  குருப்ய ோ நமஹ: 

ஸ்ரீ சேஷாத்ரி ஸ்வாமிகள் ேரணம் 

    ஸ்ரீ மகா  பெரியவா ேரணம்

                                                                              

ஸ்வாமிகள் பிறந்த ஊரான வழூர ்கிராமம்,  வந்தவாசி தாலுக்கா, 

திருவண்ணாமலை மாவட்டம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ 

கருணா ோகரம் ோந்தம் அருணாேை வாஸிநம்|  

 ஸ்ரீ சேஷாத்ரி குரும் வந்சத பிரம்ஹி பூதம் தசொநிதிம்||”                                                                                                    

                                                                                  

ஸ்வஸ்தி ஸ்ரீ பிைவ வருடம், ெங்குனி மாதம் 23 ம் சததி புதன்கிழலம  

ெஞ்ேமி சராஹிணி நக்ஷத்திரம் கூடிய சுெ தினத்திை் 06-04-2022 அன்று 

காலை 9 மணி முதை் 10.00 மணிக்குள் ரிஷெ ைக்னத்திை் 

பூஜ்ய ஸ்ரீ ேங்கர விஜசயந்திர ேரஸ்வதி ஸ்வாமிகள் பொற்கரங்களாை், 

மடாதிெதிகள், ஆதீன கரத்ாக்கள் முன்னிலையிை், ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ சேஷாத்ரி 

சுவாமிகள் பிம்ெ பிரதிஷ்லட மற்றும் மணிமண்டெ கும்ொபிசஷகம் 

பவகு பவகு விமரிலேயாக, வரைாறு காணாத அளவிை், கீழ்க்கண்ட 

நிகழ்ேச்ி நிரை் ெடி நலடபெற இருக்கிறது. 
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  செரன்புலடயீர், 

            நினைத்தாலே முக்தி தரும் அண்ணாமனேயிே் தாை் எை்ற முனைப்னப 

ஒழித்து, பரப்பிரம்மத்திை் ச ாரூபம் லதடி, பிறவியிை் பயனை அனைய,அந்த 

மனேயிே் பிரகாசிக்கும் ஞாை ல ாதியிே் கேக்க வந்த எண்ணற்ற 

மஹாை்களிே் முக்கியமாை மஹாை் நமது ஸ்ரீ சேஷாத்ரி ஸ்வாமிகளும் 

ஆவார.்  

ஆதி  ங்கரர ் சிதத்ப்படி காஞ்சி காமாை்சினய உபாசிக்க நரம்னத நதி 

தீரத்திலிருந்து காஞ்சிக்கு வந்த 30 குடும்பங்களிே் ஒை்றிே் காமலகாடி 

வம் த்னத  ் ல ரந்்த பரம்பனரயிே் உதித்த ஒரு அருள் ஒளிதாை் மகாை் ஸ்ரீ 

ல ஷாத்ரி ஸ்வாமிகள்.  

மஹான் ஸ்ரீ சேஷாத்ரி ஸ்வாமிகள் 1870ம் வருடம் லத மாதம் 11 ம் நாள், 

ேனிக்கிழலம, ஹஸ்த நட்ேத்திரத்திை் (Jan 22nd), காமாை்சியிை் அருளாே், 

ஸ்ரீமதி மரகதம்மாள், வரதரா ை் தம்பதிக்கு, வந்தவாசிக்கு அருகிே் உள்ள வழூர ்

எை்னும் கிராமத்திே் அவதரித்தார.் 

லமற்ச ாை்ைபடி நரம்னத தீரதத்ிே் இருந்து காஞ்சிக்கு வந்த 30 

குடும்பங்களுக்கும் காமலகாடி வம் ம் எை்று சபயர,் அந்த குடும்பங்கள் 

காஞ்சிபுரத்திலும் அனத  ் சுற்றியுள்ள இைங்களிலும் வசித்தைர.் அந்தக் 

குடும்பத்னத  ் ல ரந்்த சபரிய மஹாைாை காமலகாடி  ாஸ்த்ரிகள் மற்றும் 

அவர ்தனமயைார ்  சிதம்பரம்  ாஸ்த்ரிகள் காஞ்சிக்கு அருகிே் உள்ள வழூரிே் 

வசித்தைர.்  

 

காமலகாடி  ாஸ்தர்ியாருக்கு ஒலர ஒரு சபண் குழந்னத எை்பதாே், தை் 

 லகாதரர ்சிதம்பர  ாஸ்திரியிை் குழந்னதகள் நாே்வனரயும், தை் குழந்னதகள் 

லபாே பாவித்து வளரத்்து வந்தார.் அதிே் ஒரு சபண் தாை் மரகதம்மாள். 

மரகதம்மானளத் தை் சபண் லபாேலவ வளரத்்த தை் சபரியப்பானவ, தை் 

தந்னதலபாே அவரும் பாவித்தார.்  

வழூர ் தலபாவைம் லபாே் உள்ள ஓர ் அழகிய கிராமம். லகானையிலும் 

வற்றாத ஒரு குளக்கனரனய ஒை்டி மிக மிக அழகாக ஸ்ரீ சுந்தரவதைப் சபருமாள் 

லகாயிே் அனமந்துள்ளது. அதை் அருகிே்தாை் காமலகாடி  ாஸ்திரிகளிை் வீடு 

அனமத்திருந்தது. இை்றும் லகாயிே் அருலக உள்ள குளத்திை் படித்துனறக்கு 

காமலகாடி படித்துனற எை்று தாை் திருநாமம்.  
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ஸ்ரீ காமலகாடி  ாஸ்திரிகளிை் மாணாக்கைாை காஞ்சினய ல ரந்்த 

வரதரா னர மரகதம்மாளுக்கு மணம் முடித்தைர.் மரகதம்மாளுக்கு 

சவகுகாேமாக குழந்னத பாக்கியம் இே்ோததாே், குடும்பலம மைமுருக 

காமாை்சினய லவண்டியதாே்,அை்னை காமாை்சி ஸ்ரீ காமலகாடி  ாஸ்தர்ியார ்

கைவிே் லதாை்றி, "நவநீதம் பகாடு, ஞானக்கலை உதிக்கும் "எை்று ச ாே்ே, 

அவரும் அப்படிலய ச ய்ய, மரகதம்மாளுக்கு ஒரு அழகிய ஆண் மகவு பிறந்தது. 

சுந்தரவதைப் சபருமானள லவண்டிப் பிறந்ததாலும், குேசதய்வமாை 

சவங்கைா ேபதினயயும் நினைத்து, ல ஷாத்ரி எை்று சபயர ்சூை்டிைர.் பிறகு 

மரகதம்மாளுக்கு, நரசிம்மை் எை்ற மற்சறாரு ஆண் குழந்னத பிறந்தது.  

மரகதம்மாள் ஒருமுனற நாை்கு வயதாை ல ஷாத்ரி ஸ்வாமிகனள 

வரதரா  சபருமாள் னவகாசி பிரம்லமாத்ஸவத்திற்கு அனழத்து  ் ச ை்றார.் 

அப்லபாது லகாவிே் வா லிே் உள்ள கனையிே் கிருஷ்ண விக்கிரஹத்னத 

வாங்கித் தர ஸ்வாமிகள் அைம்பிடித்தார.் மரகதம்மாலளா அனத மறுக்க, அனதக் 

கண்ணுற்ற கனைக்காரர,் ஒரு விக்கிரஹத்னத குழந்னதயிைம் இைாமாகக் 

சகாடுத்தார.் 

                                           

       கிருஷ்ண விக்கிரஹம் 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

அதன்பின் ஒரு அதிேயம் நிகழ்ந்தது, வியாொரியின் கலடயிை் உள்ள 

அத்தலன விக்கிரஹங்களும் ஒசர நாளிை் விற்றுவிட்டது. அடுத்த நாள், 

மரகதம்மாள், சகாவிலுக்கு ஸ்வாமிகலள அலழத்துே ்பேை்லும் 

பொழுது வியாொரி மரகதம்மாளிடம், " உங்கள் மகனின் லக, 

தங்கக்லக, தங்கக்லக என்று கூறி, 10 நாட்களிை் விற்கும் பொம்லம 

ஒசர நாளிை் விற்றுவிட்டது " என்று மகிழ்ேச்ியுடன் கூற, அன்றுமுதை் 

ஸ்வாமிகள், "தங்கக்லக சேஷாத்ரி " ஆனார். 
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ஸ்வாமிகளிை் தந்னதயாை வரதரா ர ்உைே்நினே காரணமாக இயற்னக 

எய்திைார.் கணவனைப் பிரிந்த துக்கத்தாே் மரகதம்மாள் மிகவும் சிரமப்பை, 

காமலகாடி  ாஸ்தர்ியார ்மரகததன்தயும்,குழந்னதகனளயும், காஞ்சியிலிருந்து 

வழூருக்கு, ஸ்வாமிகளிை் 14 வயதிே் அனழத்து  ்ச ை்றார.்  

தைது 14வயதிே் வழூர ்வந்த ஸ்வாமிகள், காமலகாடி  ாஸ்த்ரிகளிைம் பே 

விஷயங்கனளக் கற்றுத் லதரந்்தார.் காமலகாடி  ாஸ்தர்ிகள், "அம்செ சிவா" 

லபாை்ற பே கீரத்்தனைகனளயும் இயற்றியவர.் வழூரிே் ஸ்வாமிகள் இருந்த 4 

வருைங்களிே் வந்தவாசியிே் தாசிே்தாராக பணிபுரிந்த திரு.சவங்கை சுப்னபயர ்

லவண்டுலகாளிை்படி, இராமாயணம்,இதிஹாஸ உபை்யாஸங்கள் ச ய்து 

வந்தார.்  

    ஸ்ரீசுந்தரவதனெ் பெருமாள்                    காமசகாடி குளம் 

     

ஸ்வாமிகளிை் திறனமனயக் கண்டு அனைவரும் வியந்தைர.் ஸ்வாமிகள் 

வழூரிே் இருந்த காேத்திே், அருகிலுள்ள பிரம்மபுரீஸ்வரர ்லகாவிே், சபருமாள் 

லகாவிே், காமலகாடி குளம், வழூர ்அருகிே் உள்ள லகாடீஸ்வரர ்அதிஷ்ைாைத்திே்  

இருந்து சகாண்டு நிஷ்னையிே் இருப்பார.் வழூரிே் ஸ்வாமிகளிை் காே் பைாத 

இைலம இே்னே.  

தாத்தா காமலகாடி  ாஸ்த்ரிகளிை் உைே்நினே மிகவும் லமா மாகலவ 

மீண்டும் ஸ்வாமிகளிை் 17 வது வயதிே் அனைவரும் காஞ்சிபுரம் திரும்பிைர.் 

காமலகாடி  ாஸ்த்ரிகள் துறவு பூண்டு, காஞ்சிக்கு அருகிே் உள்ள தாமலிே் 

சித்தியாைார.் ஸ்வாமிகளுக்கு மணமுடிக்க வயது ஆைதாே், மரகதம்மாள் 

ஸ்வாமிகளுக்கு மணம் முடிக்க தைது னமத்துைர ்ராமஸ்வாமி ல ாசியரிைத்திே் 

 ாதகத்னதக் காண்பிக்க, ல ாசியர ்அனதப்பாரத்்து, ஸ்வாமிகளுக்குத் திருமண 

பாக்கியம் இே்னே எை்று ச ாே்ே, மரகதம்மாள் ச ய்வதறியாது தினகத்துக் 

கவனே அனைய, மரகதம்மாளுக்கு உைம்பு முடியாமே் மிக லமா மாைது.  
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ஒருநாள், மரகதம்மாள் ஸ்வாமிகனள அனழத்து,  

"ஸத்ஸங்கத்சவ நிஸ்ேங்கத்வம், நிஸ்ேங்கத்சவ நிர்சமாஹத்வம்| 

நிர்சமாஹத்சவ நிஸ்ேைதத்வம், நிஸ்ேைதவ்சவ ஜீவன்முக்தி|| " 

எை்று ச ாே்லி, "அருணா ேம், அருணா ேம், அருணா ேம்" எை்று 

மூை்று முனற கூறி ஸ்வாமிகளிை் லமே்  ாய்ந்து உயிரவ்ிை்ைார.்  

தாயிை் மனறவுக்கு பிறகு ஸ்வாமிகளிை் தபசும், னவராக்கியமும், 

திருவண்ணாமனேனய பற்றிய நினைவும் அதிகமாைது. ஸ்வாமிகள் 

திருவண்ணாமனேனயக் கண்ைது இே்னே எை்றாலும், திருவண்ணாமனேப் 

லபாை்லற ஒரு பைம் வனரந்து அனதப் பூன  ச ய்து வந்தார.்  

 

வீை்டிற்குள் எந்த லநரமும்  பம் மற்றும் தியாைத்திே்  ாப்பிைாமே் ஈடுபை 

ஆரம்பித்தார.் அது மாத்திரம் இே்ோது வரதரா ர ் லகாவிே்  க்கரதத்ாழ்வார ்

 ை்ைதி, காமாை்சி அம்மை் லகாவிே்  ை்ைதி, காஞ்சி மைத்திற்கு எதிலர உள்ள 

கங்னக சகாண்ைாை் மண்ைப ஆஞ்ல லநயர ்லகாவிே்,   ரவ்தீரத்்தகனர, மற்றும் 

மயாைம் லபாை்ற இைங்களிலும் லநரம் லபாவலத சதரியாமே்  பம் ச ய்வார.்  

பித்தை் மாதிரி வீதிகனள வேம் வருவார.் ஸ்வாமிகளிை் சித்தப்பா, மற்றும் 

பே சபரியவரக்ள் மயாை  பம் தவறு எை்றும், அப்படி ச ய்தாே் வீை்டிற்கு 

வரலவண்ைாம் எை்று கடுனமயாகக் லகாபிக்க, வீை்டிற்கு  ் ச ே்வனதத ்

தவிரத்்துக் லகாவிலிலேலய தங்க ஆரம்பித்தார.்அை்ை ஆஹாரமிை்றி பரலதசி 

லபாே வாழ ஆரம்பித்தார.் இனதக் காண  ் கியாமே், சித்தி கே்யாணி அவனர 

மீண்டும் வீை்டிற்லக அனழத்து வந்தார.்  

காஞ்சிபுரத்திே் உள்ள  ரவ்தீரத்்தக்கனரயிே் உள்ள காசி விஸ்வநாத 

ஆேயத்திே் வை நாை்டிலிருந்து வந்து தங்கியிருந்த பாோஜி ஸ்வாமிகளிைம் 

 ை்யா  தீைன்  வாங்கிக்சகாண்டு அதுமுதே் வீை்டிற்கு  ் ச ே்வனதக் 

குனறத்துக் சகாண்ைார.் ஒருநாள் ஸ்வாமிகளிை் அப்பாவிை் சிராரத்்தம் வந்தது. 

ஸ்வாமிகனளத் லதடி அனழத்து வந்து சிராரத்்ததத்ிே் கேந்து சகாள்ள 

லவண்டிைர.் ஸ்வாமிகள், தாை்  ை்ைியாசி, தைக்கு இசதே்ோம் கினையாது 

எை்று கூற, சித்தப்பாவிற்குக் லகாபம் வந்து, ஸ்வாமிகனள முை் அனறயிே் 

னவத்துப் பூை்டி விை்ைைர.்  

சிராரத்்தம் முடிந்தவுைை், ஸ்வாமிகனள அனழத்து, லபா ைம் லபாை திறந்த 

லபாது ஸ்வாமிகள் பூை்டிய அனறயிலிந்து மாயமாக மனறந்து விை்டிருந்தார.் 

அப்சபாழுது அவருக்கு வயது 19. அப்சபாழுது வீைன்ை விைட்ு சவறிலயறிய 

ஸ்வாமிகள், திருவண்ணாமனே ச ை்று அனைந்தார.் அப்சபாழுதுதாை் அவர ்

சபரிய   ப்ரம்மஞாைி எை்று ஊருக்குத் சதரிந்தது.  
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வழியிே் காலவரிப்பாக்கம் சிவை் லகாவினே அனைந்தார.் பிை் அங்கிருந்து 

மனறந்து திண்டிவைம் சிவை்லகாயிலிே் யாக  ானேயிே் தபஸ் 

லமற்சகாண்ைார.் பிை் வந்தவாசி வழியாக தூசி,மாமண்டுர ் ச ை்று பிை் வை 

ஆற்காடு மாவை்ைம் திருப்பத்தூனர அனைந்தார.் பிை் அங்கிருந்து கிளம்பி 

பனைவீடு, துரிஞ் க்குப்பம் வழியாக தாை் விரும்பிய திருவண்ணாமனேனய 

அனைந்தார.் 

  

அழுக்கு உனையிே், பித்தை் லபாே எப்சபாழுதும் திருவண்ணாமனேனய  ்

சுற்றி வருவார.் எப்சபாழுது குளிப்பார,் எை்ை  ாப்பிடுவார ்எை்லற சதரியாது. 

சிே நாை்கள், திருவண்ணாமனே சிவகங்னக தீரத்த்தத்ிே் நினறய லநரம் மூழ்கி 

எழுவார,் ேை் ம் தைனவக்கு லமே் கிரிவேம் ச ய்திருக்கிறார.்  

          

அருணா  ்லேஸ்வரர ் லகாயிலிே் உள்ள கம்பத்து இனளயைார ் ை்ைதியிே், 

ப ன் வாழி அம்மை் லகாவிே், சிை்ை குருக்கள் வீைட்ுத் திண்னண, அை்ை 

 த்திரம்,  ாது  தத்ிரம், மற்றும் கிரிவேப் பானதயிலும் ஸ்வாமிகள் தபஸ் 

ச ய்வார.் எப்சபாழுது தூங்குவார,்  ாப்பிடுவார ்எை்று சதரியாது.  

 

பகவாை் ரமணனர திருவண்ணாமனே லகாவிலிே் உள்ள பாதாள லிங்க 

குனகயிலிருந்து சவளி உேகத்திற்குக்  சகாண்டு வந்தவர ் நமது ஸ்வாமிகள். 

1896ே், திருவண்ணாமனே வந்து, “நாை் யார”் எை்ற லகள்வியுைை்  கடும் தவம் 

புரிந்தவர,் ஸ்ரீரமண மஹரிஷி.  
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அவர ் திருவண்ணாமனே பாதாள லிங்க குனகயிே், கடுனமயாக தபஸ் 

ச ய்யும் சபாழுது, புழு பூ ச்ிகள் அவனரக் கடித்துத் துை்புறுத்திை. அந்த 

லநரத்திே் அவனர சவளிக்சகாணரந்்து உேகிற்கு ரமணனர அறிமுகம் ச ய்தார ்

ஸ்வாமிகள். தாை் அம்பாளாகவும், ஸ்ரீரமணனர முருகப் சபருமாைாகவும் 

காண்பித்துக் சகாடுத்தவர.்  

ெை  அற்புதங்கலள நிகழ்த்திய மகான்  ஸ்ரீ சேஷாத்ரி 

ஸ்வாமிகள்  1929ம் வருடம் ஜனவரி 4 ம் சததி திருவண்ணாமலையிை் சித்தி 

அலடந்தார்.  

 

 

                          

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

திருவண்ணாமலையிை் ஒரு கை்யாண நிகழ்ேச்ிக்கு சவண்டா 

விருந்தாளியாகே ்பேன்று, அங்கு பேய்து லவத்த ோம்ொலரக் பகாடட்ி, 

எை்சைாரிடமும் திட்டு வாங்கி,பின் ொரத்்தாை், அந்தெ் ொத்திரத்திை் 

ொம்பு ஒன்று பேத்துக்கிடந்தது. எை்சைார் உயிலரயும் 

காெ்ொற்றியலத அறிந்து,ஸ்வாமிகலள விழுந்து வணங்கி 

மன்னிெ்புக் சகடட்னர். 

 

திருவண்ணாமலை குளத்திை் குளிக்கும் சொது, 

தண்ணலீரெ் ெக்கத்திை் இருெ்ெவர் சமசை துெ்புவார். 

தண்ணீர் ெட்டவரக்ள் உடம்பிை் உள்ள வியாதிகள் 

குணமாகிவிடும். 

சிறு வயதிசைசய வழூரிை் பவகு சநரமாகியும் ஸ்வாமிகலளக் 

காணாமை் மரகதம்மாள் எங்கும் சதட, மாலை பொழுது மலறயும் 

சவலளயிை், காமசகாடி குளத்திலிருந்து பவளிசய வந்து, 'நான் 

கிருஷ்ணனுடன் விலளயாடிசனன்" என்று கூறுவார். 

 

வழூரிை் ஸ்வாமிகள் வாேம் பேய்யும் சொது அந்த ஊருக்கு 

அருகிலுள்ள பெரிய மஹானான சகாடீஸ்வரர் ஜீவ 

ேமாதியிை் தெஸ் பேய்வது வழக்கம்.  ஒரு நாள், ஒரு நாகம், 

ஸ்வாமியின் தலையிை் ெடபமடுத்து ஆட, அருகிை் இருந்த 

ெக்தரக்ள் எை்சைாரும் ெயந்து நிற்க,பின்பு நாகம் 

ஸ்வாமிகள் தலையிலிருந்து இறங்கி, ஸ்வாமிலய 

நமஸ்கரித்து மலறந்தது, கண்பகாள்ளாக் காட்சி. 
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வழூரிை் உள்ள முக்கியக் சகாவிைான, ஸ்ரீகாமரேவை்லி அம்ொள் 

ேசமத ஸ்ரீ ெ்ரம்மபுரஸ்ீவரர் ஆையத்திை், இவர ்ஜெம் பேய்து 

பகாண்டிருந்த சொது, இவர ்இருெ்ெது அறியாமை், கதலவ 

மூடிவிட்டாரக்ள். மாலை திறக்கும்சொது, ஸ்வாமி, ேன்னதியிை் 

சிவனாகசவ காட்சி அளித்தாரக்ள். 

 

திருவண்ணாமலையிை் ெக்தரக்ளுடன் இருக்கும் 

பொழுது, வானத்லதக் காண்பித்து,"இசதா விட்சடாொ 

சொகிறான்", என்று எை்சைாருக்கும் காண்பித்துக் 

குதித்தாராம். 

 

 

 

காஞ்சி காமசகாடி பீடம் 68வது பீடாதிெதியான,    

ஸ்ரீ சந்திர யசகயரந்திர ேரஸ்வதி  என்னும் 

மஹாபெரியவாளுலடய தவ வலிலமலய நாம் 

அலனவரும் அறிசவாம். மலறந்த எழுத்தாளர், 

ெரணதீரன், காஞ்சிபுரத்திை் மஹான் வாழ்ந்த 

வீட்லட, மஹாபெரியவரின் ஆசைாேலணெ்ெடி 

வாங்கி, “ஸ்ரீ சேஷாத்ரி நிவாஸம்" என்று 

பெயரிட்டு, அலத கட்டி முடித்தார். 
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அந்த வீை்டிே் னவப்பதற்காக மஹாைிை் சபரிய லபாை்லைானவ, சபரியவா 

முை்ைாே் னவத்து, ஆசீரவ்திக்க லவண்டிைார.் அந்த லபாை்லைானவப் பாரத்்த 

சபரியவா, ல ஷாத்திரி ஸ்வாமிகள் சபரிய மகாை், அம்பாளுைை் 

ஐக்கியமாைவர ்எை்று ச ாே்லி  "இந்த மாதிரி தாசன மஹான் உட்கார்ந்து 

இருக்கிறார்", எை்று மஹாை் லபாேலவ கானே மடித்து னவத்து, இைக்னகனய 

கை்ைத்திே் னவத்து, இப்படி  ்ச ாை்ைார.் "லைய்! நாை் ல ஷாத்ரி ஸ்வாமிகள் 

லபாே ஆலவைா? அந்த நினே எைக்கு  ் சித்திக்குமா?" எை்றார.் சபரிய 

ஞாைியாை மஹாசபரியவாளிை் இந்த வாக்கியத்திலிருந்லத மஹாைிை் 

சபருனமனய நாசமே்ோம் உணரோம்.  

மஹாை் தை் வாழ்நாளிே் அதிகமாக இருந்தது மூை்று ஊரக்ளிே்தாை். 

ஒை்று, தாை் பிறந்த வழூரிே் - 4 வருைம், தாை் வளரந்்த காஞ்சிபுரத்திே் - 15 

வருைமும், இறுதியாக தாை் சித்தி அனைந்த அருணா ேத்திே் - 40 வருைமும் 

வாழ்ந்தார.் 

 காஞ்சிபுரம்–15 வருடம்         அருணாேைம்-40 வருடம்                     வழூரிை் - 4 வருடம் 

      

 மகாை் வாழ்ந்த காஞ்சிபுரத்திே் அவரிை் வீடும், அருணா ேத்திே் 

அதிஷ்ைாைமும் உள்ளை. ஆைாே், மஹாை் பிறந்த ஊராை வழூரிலோ  
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எந்தசவாரு நினைவு ச்ிை்ைமும் இே்னே. இந்த மணிமண்டெ திருெ்ெணி 

மூைம் அந்த கனவும் நிலறசவறுகிறது. 

 1970 வாக்கிே் அருணா  ்ே மஹினம எை்ற சதாைர ்கைட்ுனரனய எழுதி 

வந்த மனறந்த எழுத்தாளர ் பரணீதரை் அவரக்ள், ஸ்வாமிகள் பிறந்த ஊராை 

வழூருக்கு வி யம் ச ய்து, ஸ்வாமிகளிை் மூதானதயரக்ள் வாழ்ந்த  

இைத்னதயும், பாழனைந்த நினேயிே் இருந்த சபருமாள் லகாவினேயும், 

குளத்னதயும், பைம் பிடித்து, கைட்ுனரயிே் இைம் சபற  ்ச ய்தார.்  

காஞ்சி காமலகாடி 69வது பீைாதிபதியாை பூஜ்ய ஸ்ரீ பஜசயந்த்ர        

ேரஸ்வதி ஸ்வாமிகள் 2001ம் ஆண்டு வழூருக்கு வி யம் ச ய்து,     

                                                

அங்குள்ள சிவை் லகாவிே் கும்பாபிலஷகத்திே் கேந்து சகாண்டு 

சுந்தரவதை  சபருமானளயும் தரிசித்து,  ை்ம ஸ்தாைத்னத தரி ைம் ச ய்து 

மகிழ்ந்தாரக்ள்.

 

 

 

ஸ்வாமிகளின் மூதாலதயர்கள் ெை ஆண்டுகளுக்கு முன்செ தாங்கள் 

வழூரிை் வாழ்ந்து வந்த இடத்லத விற்று விட்டார்கள். ஸ்வாமிகளின் பிறந்த 

ஊரிை் மணிமண்டெம் கட்டுவபதன 2009 ஆண்சட முடிவு பேய்து, ஒரு ட்ரஸ்ட ்

உருவாக்கி, அங்கு குடியிருந்த 8 குடும்ெங்களுக்கு சவறு இடம் ஏற்ொடு பேய்து, 

வீடு கட்டி, அவர்கலளக் குடி அமர்த்த 8 வருடகாைம் ஆயிற்று.  2018 ம் ஆண்டு 

திருெ்ெணி தாமதமாகிறபதன்று, மஹாபெரியவாளின் ெ்ருந்தாவனத்திை்  

அன்ெர்கள் சவண்டினர.் 

 

சவண்டிக்பகாண்ட சிை நாட்களிசைசய, மஹாபெரியவா, New Hampshire, 

USAை் வசிக்கும், மஹாபெரியவாளின் ெக்தரான மஹா ொக்கியோலியான, 

ஸ்ரீ.வீரமணி கனவிை் பேன்று, "வழூர ் "வழூர் ஸ்வாமிகளுக்கு உதவி பேய்”, 

"சேஷாத்ரி ஸ்வாமிகளுக்கு உதவி பேய்" என்று மூன்று முலற கனவிை் 

போை்ை, அதற்கு “ெண உதவி பேய்ய சவண்டுமா, பெரியவா“ என்று வீரமணி 

சகட்க, அதற்கு இை்லை என்று ெதிை் வந்தது. அவரும் கண்விழித்து, சேஷாத்ரி 

ஸ்வாமிகலளெ்ெற்றி அறிய, இந்தியா வந்து, அதிஷ்டானத்திை் சவண்ட, 

ஒருவர் தானாகசவ வந்து வழிபோை்ை வழூலரே ்பேன்றலடந்து, அந்த பஜன்ம 

ஸ்தானத்லத ொர்த்து பநக்குருகி, கண்ணீர ் மை்கி, திருெ்ெணியிை் 

ஈடுெட்டிருந்த திரு.ரவி, திரு. ஸ்ரீதர,் திருமதி. மஹாைஷ்மிலயத் 

பதாடர்புபகாண்டு, சநரிை் ேந்தித்து திருெ்ெணிகலள பதாடர சவண்டினார.் 

அதன்பின் ெ்ரமாண்ட அளவிை் June 2019ம் ஆண்டு பதாடங்கி, இெ்பொழுது 

கும்ொபிசஷகம் நடக்க உள்ளது.  

 

 



 

11 
 

 

சில கோட்சிகள் 
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இவ்வளவு சிறெ்பு வாய்ந்த இந்த மஹானின் பிம்ெ 

பிரதிஷ்லட மற்றும் மணிமண்டெ கும்ொபிசஷகமானது, 

ஸ்ரீகாஞ்சி காமசகாடி பீடாதிெதி ேங்கராோர்ய ஸ்வாமிகள்  பூஜ்ய 

ஸ்ரீ ேந்திர யசகயரந்திர ேரஸ்வதி  ஸ்வாமிகள், பூஜ்யஸ்ரீ பஜசயந்த்ர 

ேரஸ்வதி ஸ்வாமிகள், மற்றும் பூஜயஸ்ரீ ேங்கர விஜசயந்த்திர 

ேரஸ்வதி ஸ்வாமிகள் ஆசிசயாடு சகாொைபுரம் மணிமாமா 

அவரக்ளின் ஆசைாேலனயின் ெடியும் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         இெ்ெடிக்கு 

      ேர்வ ோதகம் 

 

கும்ொபிசஷக ோம்ராட் 

ஸ்ரீவித்யா உொேகர்  

ஸ்ரீ தினகர ேர்மா அவரக்ள் 

 

  கிராம மக்கள் வழூர் 

   ஸ்ரீமதி மஹாைக்்ஷமி சுெ்பிரமணியம் 

 

மற்றும் ஸ்ரீ சேஷாத்ரி ஸ்வாமிகள் 

(வழூர்) ட்ரஸ்ட் உறுெ்பினரக்ள் 

 

 

ஸ்வஸ்தி ஸ்ரீ பிைவ வருடம், ெங்குனி மாதம் 23 ம் சததி 

புதன்கிழலம  ெஞ்ேமி சராஹிணி நக்ஷத்திரம் கூடிய சுெ 

தினத்திை் 06-04-2022 அன்று காலை 9 மணி முதை் 10.00 

மணிக்குள் ரிஷெ ைக்னத்திை்  

பூஜ்ய ஸ்ரீ ேங்கர விஜசயந்திர ேரஸ்வதி ஸ்வாமிகள் 

பொற்கரங்களாை், மடாதிெதிகள், ஆதீன கரத்ாக்கள் 

முன்னிலையிை், பவகு பவகு விமரிலேயாக, வரைாறு காணாத 

அளவிை், கீழ்க்கண்ட நிகழ்ேச்ி நிரை் ெடி நலடபெற உள்ளதாை், 

ெக்தரக்ள் பெருந்திரளாகக் கைந்து பகாண்டு மகானின் 

அருளுக்குெ் ொத்திரமாக சவண்டுகிசறாம். 
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நிகழ்ேச்ி நிரை் 

03/April/2022 

ெங்குனி மாதம் 20ம் 

சததி 

ஞாயிற்றுக்கிழலம  

 

 

காலை – 7.00 am மணிக்கு:  

மங்கள இசை 

பூரவ்ாங்கம், அனுக்னஞ, கணபதி பூன , 

எ மாை்  ங்கே்பம், ம்ருத் ங்கிரஹணம், 

அங்குராரப்்பணம், ரக்ஷாபந்தைம். 

 

11.30 am மணியளவிை்:  

தீபாராதனை, பிரஸாதம் விைிலயாகம். 

--------------------------------------------------------------------- 

5.00 pm மணிக்கு: 

வாஸ்து லஹாமம், யாக ாோ ப்ரலவ ம் 

முதே் காே பூன ,  பம் . 

 

இரவு 8.30 மணிக்கு:  

பூரண்ாஹூதி, லவத  மரப்்பணம் 

 

04/April/2022 

ெங்குனி மாதம் 21ம் 

சததி 

திங்கள்கிழலம 

கோலல 7.30 am மணிக்கு:  

மங்கள இசை  

இரண்ைாம் காே யாக பூன  துவக்கம் 

மூே மந்திர  பம், லஹாமம்,   கஸ்ரார ்னை 

 

11.30 am மணிக்கு: 

பூரண்ாஹூதி, தீபாராதனை 

பிரஸாத விநிலயாகம் 

---------------------------------------------------------------------------------- 

5.00 pm மணிக்கு: 

3ம் காே யாக பூன , மூேமந்திர  பம் லஹாமம் 

தத்வ லஹாமம், கோ லஹாமம் 

 

8.30 மணிக்கு: 

பூரண்ாஹூதி,  தீபாராதனை                                                                                       
 

05/April/2022 

ெங்குனி மாதம் 22ம் 

சததி 

பேவ்வாய்க்கிழலம 

கோலல 7.30 am மணிக்கு: 

மங்கள இசை  

4வது காே பூன , மூே மந்திர  பம், லஹாமம்  

 

11.30am மணிக்கு:   

பூரண்ாஹூதி தீபாராதனை, லவத  மரப்்பணம் 

பிர ாத விநிலயாகம்   

--------------------------------------------------------------------- 

5.00 pm மணிக்கு:  

5வது காே பூன , மூே மந்திர  பம் லஹாமம் 

 

8.30pm மணிக்கு: பூரண்ாஹூதி, லவத  மரப்்பணம்  

பிரஸாத விநிலயாகம்  
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06/April/2022 

ெங்குனி மாதம் 23ம் 

சததி  

புதன்கிழலம 

 

காலை 6.00 மணிக்கு: 

மங்கள இசை  

ஆறாவது காே பூன ,  பம் லஹாமம்  

 

8.00 am மணிக்கு: வலஸாரத்்தானர லஹாமம், நாடி 

 ந்தாைம், ஸ்பரஸ்ாஹூதி  

மஹா பூரண்ாஹூதி, கைம் புறப்பாடு  

 

9.00 am மணிக்கு:  

சுந்தர விநாயகர ்கும்பாபிலஷகம்,   

விமாை அபிலஷகமும் உைை் பிம்ப 

அபிலஷகமும்  நனைசபறும்.  சதாைரந்்து ஸ்வாமி 

திரு வீதியுோ புறபாடு மற்றும் அை்ைதாைம் 

நனைசபறும்.  

ஸ்வஸ்தி ஸ்ரீ பிைவ வருடம், ெங்குனி மாதம் 23 ம் 

சததி புதன்கிழலம  ெஞ்ேமி சராஹிணி 

நக்ஷத்திரம் கூடிய சுெ தினத்திை் 06-04-2022 

அன்று காலை 9 மணி முதை் 10.00 மணிக்குள் 

ரிஷெ ைக்னத்திை்  

பூஜ்ய ஸ்ரீ ேங்கர விஜசயந்திர ேரஸ்வதி 

ஸ்வாமிகள் பொற்கரங்களாை், 

மடாதிெதிகள், ஆதீன கரத்ாக்கள் 

முன்னிலையிை், ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ சேஷாத்ரி 

ஸ்வாமிகள் மணிமண்டெ பிம்ெ 

பிரதிஷ்லட மற்றும் கும்ொபிசஷகம் 

நலடபெறும். 

 

 

GRAND MOVIE PREMIER AND AWARD 

FUNCTION  

 AUDIO VISUAL MOVIE PREMIER ON SRI SESHADRI SWAMIGAL 

Date: 05-04-2022 TIME: 9.00 PM to 10.00 pm 

AWARD FUNCTION AND SOUVENIR RELEASE 

Date: 05-04-2022 TIME: 4.30 PM to 6.00 PM  
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   திருெ்ெணியிை் பெரும் ெங்சகற்ற ொக்யவான்கள்: 

திரு.ொொ கை்யாணி  (Chairman - Kalyani Group of Companies), Pune 

திரு.Dr. M.பவங்கட்ராமன், Pune

திரு. சுசரஷ் - (Arun Excello Group of Companies), Chennai

திரு. பொன். மணிவண்ணன், Chennai

திரு. கசணஷ் சகாொை், USA

திரு. ரவிேே்ந்திரன், Bengaluru

திரு. கிரி ெ்ரோத் - Rane Group, Chennai

திரு. நந்தகுமார், Boston, USA

திரு. ரத்னெ்ரோத்,Trichy

திரு. Dr. ஹுலேன், Chennai

திரு. தட்சிணாமூர்த்தி அருணாேே்ைம், Gujarat 

திரு. பவங்கசடஷ், SVE Energy Pvt Ltd, Chennai 

 
     இத்திருெ்ெணிக்காகத் தனது வாழ்க்லகலயசய தியாகம்பேய்த இரண்டு 

அற்புத மனிதர்கள் திரு. ரவியின் தந்லதயான திரு.R.சுெ்ரமணியம் அவர்கள் 

மற்றும் திரு.ெக்தவத்ேை பரட்டியார் அவர்கள். 

 

வழூலரே ் சேர்ந்த திரு.Dr. ஸ்ரீதர் அவர்கள் சுந்தரவதன பெருமாள் சகாயிை், 

கும்ொபிசஷகத்திலும், மற்றும் நமது மகானின் மணிமண்டெத் திருெ்ெணியிலும் 

இரவு ெகை் ொர்க்காது திரு. ெக்தவத்ேை பரட்டியாருடனும் பின்பு அவருலடய மகன் 

திரு.ொஸ்கசராடும் இலணந்து இன்றும் ொடுெட்டு வருகிறார.்  

 

இந்த திருெ்ெணியிை் தன்லன முழு சநரமாக அர்ெ்ெணித்துக் 

பகாண்டவர்கள் திருமதி.மஹாைக்்ஷமி சுெ்ரமணியன் மற்றும் திரு.ஆடிட்டர்  ரவி 

அவர்கள். 

 

திரு. சமாகன் அவர்கள், எந்தெ் பிரதிெைனும் எதிர்ொராமை் திருெ்ெணிலய 

மணிமண்டெ ஸ்தெதியான நந்தகுமாருடன் சேரந்்து அற்புதமாக்கியவர.் 10 

வருடங்களுக்கும் சமைாக இலடவிடாது காஞ்சிபுரத்திலிருத்து வழூருக்குே ்பேன்று 

ெ்ரதிமாத  ஹஸ்த பூலஜலய தவறாமை் நடத்தி வரும் திரு.Dr.சுெ்ரமணியம் மற்றும் 

திரு. ஆறுமுகம் சொன்சறார், இந்தத் திருெ்ெணியிை் பெரும் ெங்கு அளித்தவர்கள்.   

 

வழூலரே ் சேரந்்த புைவர ் திரு.வாசுசதவன் அவர்கள்தான் முதன்முதலிை்       

ஸ்ரீ மஹாைக்்ஷமி அம்லமயாலர  பதாடர்பு பகாண்டு அந்த ஊரின் 

திருக்சகாயிை்களுக்கு கும்ொபிசஷகம் பேய்ய சவண்டுசகாள் விடுத்தவர். 

அதுமட்டுமின்றி வழூர் கிராம மக்கள் அலனவரும் மற்றும் கிராம தலைவர ்

பேை்வி தனசேகர ் அவர்களும் இந்த திருெ்ெணிக்கு பெரும் உதவி புரிந்து 

வருகின்றனர.் 

 

வழூரிை் மணிமண்டெம் அலமவதிை் திருவண்ணாமலை அன்லறய 

மாவடட் ஆட்சியர் திரு.இராசஜந்திரன் அவர்களின் ெங்கு மிகவும் 

சொற்றுதலுக்குரியதாகும். 

 

திரு.ெட்டாபிராமன் அவர்கள் மகானின் மணிமண்டெ திருெ்ெணியிலும், 

நித்திய பூலஜ லகங்கரியத்திலும் மற்றும் ெை விதத்திலும் உதவி புரிந்து 

வருகிறார.்  

திரு.வளலே பஜயராமன் அவர்கள் எங்களுடன் இலணந்து உதவி 

புரிவதுடன், கும்ொபிசஷக விழா மைரின் பொறுெ்பிலன ஏற்றுள்ளார.்  
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சிறெ்பு நோதஸ்வர கலைஞரக்ள் 
                                                        

 

மஹான் ஸ்ரீ சேஷாத்திரி ஸ்வாமிகள் மணிமண்டெ மகா கும்ொபிசஷகம், வழூர் 

சிறெ்பு கலை நிகழ்ேச்ிகள் 

 கலை நிகழ்ேச்ிகள் ஏற்ொடு: ஸ்ரீ மஹாைக்்ஷமி ோரிடபுள் டிரஸ்ட், பேன்லன 

கும்ொபிசஷகம் நிலறவுற்றதும் ஸ்ரீ சேஷாத்திரி ஸ்வாமிகள்  

       உற்ேவமூரத்்திலய ரிஷெ வாகனத்திை் எழுந்தருளபேய்து  திருவீதி உைா, பவகு விமர்லசயாக நலடபெரும். 

சததி 8.30-10.45 am 10.45-12.15 am 4.30-6.00 pm 6.00-7.30 pm 7.30-9.00 pm 

 
 

03.04.22 

புனித நீர்  

ஊரவ்ைம் 

ஸ்ரீ கதிரச்வை் 

ஓதுவார், 

காஞ்சிபுரம் 

தலைலமயிை் 

சதவரா  

இன்னிலே  

(12 ஓதுவாரக்ள்) 

 

யுவகைா ொரதி  

ஸ்ரீ சி.ஆர்.ொரக்வி  

ெரதநாடட்ிய  கலை 

நிகழ்ேச்ி 

 

மயிைாடுதுலற           

திரு. R.ேந்சதாஷ் 

மற்றும் 

குழுவினரின் 

வயலின் 

இன்னிலே  

 

 

கடலூர் ஸ்ரீ சகாபி 

ொகவதர் நாம 

ேங்கீரத்்தனம்  

தலைெ்பு: ஸ்ரீ சேஷாத்ரி 

ஸ்வாமிகள் 

 
 

04.04.22 
 

8.30-9.15 am 

பெங்களூர் செபி ஹாசினி 

கிரிஷ் செபி ேஹானா கிரிஷ் 

ெக்தி ொடை்கள் 

---------------------------- 

9.15-10.45 am 

ஸ்ரீ தினகர ேரம்ா 

ஸ்ரீ கசணஷ்  ேரம்ா  

திவ்ய நாம அபிநயம் 

 

 

மதுலர  திரு 

விஐயகசணஷ் 

வயலின் 

உலமயாள்புரம்  

மாலி 

மிருதங்கம் 

 

 

பேன்லன குமாரி  
ேக்தி  

முரளிதரனின்  

 கரந்ாடக ேங்கீதா 

இன்னிலே 

 

விை்லிவாக்கம்               

 R.S. ஜகந்நாதன் 

விை்லிவாக்கம்               

 S. ரகுராமன 

  K.R. ஸ்ரீவத்ஸ் 

குழுவினர் 

வழங்கும் 

வாத்திய ேங்கீத 

ேங்கமம்    

 

ஸ்ரீ காஞ்சி காமசகாடி பீட 

ஆஸ்தான வித்வான்       

ஸ்ரீ திரு U.ராசஜஷ்  

மற்றும் குழுவினரின் 

சமண்டலின் இன்னிலே 

 

 

 
 

05.04.22 

8.30-9.15 am 

குமாரி மஹதி பவங்கட் 

ெக்தி போற்பொழிவு  
------------------------------------------ 

9.15-10.45 am 

பெங்களூர்  குமாரி  

ஸ்மிரத்ி ஸ்ரீதர ்மற்றும்   
திவ்யா தரம்ராஜன் 

ெரதநாடட்ிய  கலை 

நிகழ்ேச்ி 

டாக்டர் ரக்ஷா  காரத்்திக்  

மாணவிகள் 

 

டாக்டர் கசணஷ் 

மற்றும் 

குழுவினரின் 

ெக்தி இன்னிலே 

 

 

 

 

விருது வழங்கும் 

விழா 

 

திருமதி ோந்தி 

சுசரஷ் மற்றும் 

குழுவினரின் 

இன்னிலே 

கேச்ேரி 

 

 

 

கலைமாமணி            

ஸ்ரீ ைாை்குடி  

G.J.R. கிருஷ்ணன் 

குழுவினரின் வயலின் 

இன்னிலே  

 
06.04.22 

 

மகா கும்ொபிசஷகம்  

 

 

 

 

 

 

திருவீதி 

உைா 

 

திருவீதி 

உைா 

 

சிறெ்பு வீதியுைா காடச்ி 

 

திருவண்ணாமலை 

ஸ்ரீ காஞ்சி காமசகாடி பீட ஆஸ்தான நாதஸ்வர வித்வான்கள் 

கலைமாமணி Dr.K.S.பேந்திை் முருகன் 

கலைமாமணி Dr.S.ோந்தி பேந்திை் முருகன் குழுவினரக்ள் 

நோதஸ்வர கலைசப்ேை்வன் இலுெெ்ெட்டு. இ. எஸ்.  எஸ்.அரவிந்த் 

நோதஸ்வர கலைசப்ேை்வன் சிதம்ெரம் வி.எஸ்.ஐயெ்ென் 

தவிை் இலே மாமுரசு இலுெெ்ெட்டு .இ.எஸ். ேங்கர் 

தவிை் சுடர் ஒளி திருெ்புன்கூர். எஸ்.ேம்ெத், தாளம் எஸ்.வாசு  குழுவினரக்ள் 

நாசகஸ்வரன் சகாவிை் ஆஸ்தான வித்வான் R..ராம்ேங்கர் நாதஸ்வரம் 

கருெ்பூர் பெட்டி காளியம்மன் சகாவிை் ஆஸ்தான வித்வான் 

A. பிரொகரன் நாதஸ்வரம்  குழுவினரக்ள்  

ஸ்ரீ காஞ்சி காமசகாடி பீடத்தின் ஆஸ்தான நாதஸ்வர வித்வான்கள்  

G. ராமமூரத்்தி G. மசகந்திரன் குழுவினர் 

சதவாரம்   மற்றும் சவத ொராயணம் 

சதவார இலேமணி தி. கதிர்சவை் சுெ்பிரமணியன் ஓதுவார் மூரத்்திகள் காஞ்சிபுரம். 

 

சவத ொராயணம் ஏற்ொடு ஸ்ரீ J.ேந்திரபமௌலி 

ஸ்ரீ சிவார்ெ்ெணம் ட்ரஸ்ட் அவரக்ள் தலைலமயிை் நலடபெறும் 

 



 

18 
 

 

சேஷாத்ரி ஸ்வாமிகள் இன்றும் அருளும் அற்புதங்கள் 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   ெஸ் ரூட் - Bus Route: 

மகானின் மணிமண்டெம் அலமந்துள்ள வழூர் கிராமமானது சமை்மருவத்தூரிை் இருந்து 

வந்தவாசி பேை்லும் ெஸ் மார்க்கத்திை் மருதாடு என்ற இடத்திை் இறங்கினாை் அங்கிருந்து 3 

கிசைாமீட்டர் தூரத்திை் அலமந்துள்ளது. 

 

சமலும் இது காஞ்சிபுரத்திை் இருந்து 40 கிசைா மீட்டர் தூரமும் சமை்மருவத்தூரிை் இருந்து 25 

கிசைாமீட்டர் தூரமும் மற்றும் வந்தவாசியிை் இருந்து 12 கிசைா மீடட்ர் மற்றும் பதன்னாங்கூரிை் 

இருந்து 8 கிசைாமீட்டர் பதாலைவிலும் அலமந்துள்ளது. 

For more info contact 

SRI SESHADRI SWAMIGAL (VAZHUR) TRUST 

Flat No.2. “Kamalini” No.31/16 CIT Colony I Main Road, Mylapore, Chennai – 600004 

Srimathi. Mahalakshmi Subramanian, Chennai – 9840053289, vcsmani@yahoo.com 

Dr.P.Sridhar, Vandavasi – 9443543397, drsridharan09@gmail.com 

Mr.S.Ravi, Chartered Accountant, Chennai – 9840110827, sravica@hotmail.com 
Mr.Veeramani, USA - +1(603)546-5502, rveermani@gmail.com  

Mr.Pattabiraman, Chennai – 9962019172, seshadriswamigalvazhur@gmail.com Udayasthamana Pooja   

Invitation Designed by Mrs.Sudha Sridhar, Bengaluru 

 

 

 

 

 

தங்கள் வருலகல  அன்புடன் எதிரய்நோக்குகின்ய ோம்  

எண்ணிைடங்கா ெக்தரக்ளுக்குக் கனவிை் சதான்றி, சூக்்ஷம ரூெத்திை்  மஹான் 

அருள்புரிந்து வருகிறார். ஒரு 6 மாதம் முன்பு, ஒரு ெக்தனின் கனவிை் மஹான் 

சதான்றி, காஞ்சிபுரம், வழூர,் திருவண்ணாமலைலய ஒசர நாளிை் தரிேனம் பேய், 

உனது தீராத வியாதிகலளத் தீரத்்து லவக்கிசறன் என்று மஹான் அருள, அவரும் 

அெ்ெடிே ்பேய்ய, மருத்துவ உைகத்திற்சக பிடி ெடாமை் இருந்த அவர் உடம்பு 

குணமாகியது. இந்த நிகழ்லவெ் ெைசெரிடம் ெகிர்ந்திட, அலனவரும் இசத மாதிரி 

ஒசர நாளிை் தரிேனம் பேய்து ெயனலடந்து வருகின்றனர். 

 

அதுமட்டுமின்றி திருெ்ெணிக்காக இடத்லத 

வாங்கிய சொது அதிேயத்தக்க வலகயிை் மஹான் 

குடும்ெத்தாலும், தாயார் மரகதம்மாளும் வழிெட்ட 

துளசி மாடம் காணெ்ெட்டது. அலத திருெ்ெணி 

குழுவினர் ெத்ரமாக எடுத்து லவத்து இந்த 

மணிமண்டெத்திை் எழுந்தருளெ்ெண்ணியுள்ளனர.் 

ெக்தர்களுக்கு எந்த குலற இருந்தாலும் 

மஹாலனயும் துளசிமாடத்லதயும்  12 முலற 

வைம்வந்தாை் அவர்களின் குலறகள் தீரும். 

 

 

Bank Details for Donations  

Name: SRI SESHADRI SWAMIGAL (VAZHUR) TRUST 

Bank: State Bank of India, Vandavasi Branch 

Current Account No: 34411917439, , IFSC Code:SBIN0001018 
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