அைமதி ஆன த

 அள ஆலய

மன சா தியள அைமதி இன
இன யாத ஆன த

 அள

தி தலமாக வளகிற,
வளகிற, அ த இட.
இட. # சகைர அமாவ% தி,
தி,
லலிதா சஹ'ர நாம

 ெம%ைமயான ரலி* இனய ஒலியாக

எ பர. இைச,
இைச, /ழலி% 12ைமைய
12ைமைய ேம4 ேமப5கி%ற.
ேமப5கி%ற.
67றி4 /8 9ள மர,
மர, ெச:,
ெச:, ெகா:கள* ; 4 ப*ேவ<
மல=கள% ந<மண கா7றி* கைர  6வாசதி7ேக 6கமளகிற.
6கமளகிற.
எதைகய ச?சலதி7 உ9ளான மனமாக இ தா4,
தா4, எAவள.
கவைலகளா* அைலகழிகBப5 நிைல இ தா4,
தா4, உ9ேள
Cைழ த.டேன அவைர காணாத அைமதிைய ஆன தைத அள
அ த இட தா%,
தா%, # சகைர அமாவ% எழிலா= த ஆலய.
ஆலய. பா=த
மாதிரதி* இ வழகமாக காணBப5 ேகாய*கைளB ேபா%றத*ல
எ%ப   வ5கிற.
வ5கிற.
இத8கள* %னைக
%னைக தவழ,
தவழ, ேமான தவதி* அம= தி # சகைர
அமாவ% அD பா=ைவ அதி=வைலக9 கவைறயலி  ெவளBபD5,
ெவளBபD5,
ேமனய* பட= த,
த,

% எBேபா உ2ண= திராத ெத

த%னபைக ஊ7<B ேபா* 6ர ,
, உடலி* உ9ள சதி சகரக9
யா.
யா. BபகBப5கி%றன.
BபகBப5கி%றன. ெப7ெற5த தாையB ேபா%< ப.
கைணேம உெவ5த # சகைர அமா,
அமா, த%னட வ
பத=கைள தன ழ ைதகளாகேவ ஏ7< அவ=க9 ேவG5வைத
வழகிறா9.
வழகிறா9. ேம4 அகைற9ள உGைமயான தாையB ேபாலேவ த%
ழ ைதகH நல தரI:ய
தரI:ய எேவா அைதேய பாசட%
அளகிறா9..
அளகிறா9..
ெச%ைன திவா%மிJ% அைமBபைன ந% அறி திBபவ=கH #
சகைர அமாவ% ஆலயைத கGடறிவதி* எAவத சிரம

 இக

வா2Bப*ைல.
வா2Bப*ைல. கலாேஷரா சாைல,
சாைல, லD6மிர காமராஜ= சாைல
ச தி இடதி7M
இடதி7M சிறி அகாைமயேலேய அைம 9ள,
9ள, #
சகைர அமாவ% ஆலய.
ஆலய.
ஆலயதி* இரG5 சி< மGடபகைள காGகிேறா.
காGகிேறா. இவ7<9 ஒ%<
பஜைன Iடமாக. இ%ெனா%< ஆ%மிகM ெசா7ெபாழி. பதிB
பாட*கH
பாட*கH நிகN அரகாக. பய%ப5கி%றன
பய%ப5கி%றன.
%ப5கி%றன. வயாழ கிழைம
ேதா< காைலய* அOபவ மிக மவ=க9 சாதி,
சாதி, சமய ேவ<பா5
இ%றி இலவசமாகB பேசாதி
பேசாதிM சிகிMைச அள நிக8Mசி ஒ
மGடபதி* இட ெப<கிற.
டாட= எ.
ெப<கிற. ’டாட=
எ.ஸி.
ஸி.எ%.
எ%. ஹா*’
ஹா* எ%< இ த
மGடபதி7B ெபய= /DடBபD59ள.
/DடBபD59ள. திவா%மிJ= பகவா% # சய
சாய சமிதியன= நிக8MசிகQ இ நைடெப<கி%றன.
நைடெப<கி%றன. இேதேபா*
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ஒAெவா மாத

 R%றாவ ஞாய7< கிழைம மாைலய* பகவா%

ரமண= ச சகதி% ஆ%மிக நிக8Mசிக9 இட ெப<கி%றன.
ெப<கி%றன. பகவ கீ ைத
ேபா%ற ெத2வக தவகள% உGைமகைள வள உைரகQ
அபராமி அ தாதி ேபா%ற பாமாைலகள% கைரகQ வார ேதா<
நைடெப<கி%றன.
நைடெப<கி%றன.

ழ ைதகQ கைலகQ
கைலகQ ைகவைன ேதாதிரB

பாட*கQ க7< ெகா5 வBகQ
வBகQ இ நடதBப5கி%றன
நடதBப5கி%றன.
கி%றன.
ஆலயதி% தனM சிறB,
சிறB, இ9ள வசாலமான தியான மGடப தா%.
தா%.
இய7ைக எழி* /8 த இ யா= ேவG5மானா4 எAவத இைடJ<
மி%றி ெந5 ேநர தியானதி* அம= திகலா.
திகலா. தியான ெச2வத7
ெச2வத7
அம=வத7காகெவ%ேற சி< சரB பா2கQ ஓடதி* 6D: ைவகB
பD:கி%றன.
பD:கி%றன. மGடபதி% பVடதி* # சகைர அமாவ%
அமாவ% தWபM
சிைல வ:வ அD பா=ைவைய அ%ப=க9 மX  வசி அவ=கள% தியான
உடன:யாக ைகIடM ெச2,
ெச2, ஆன தB பரவசைத சாதியBப5கிற.
சாதியBப5கிற.
பVடதி% 6வ=கைள அGட சராசரகள% இைடயறாத ேபரைசவைனB
லBப5 நடராஜB ெபமான% தி..,
தி.., அ%ப%
அ%ப% சி%னமான
கGணபரான% அழ வ:வ

,
, அைமதி அைடயாளமா த பரான%

ேதா7றB ெபாலி. அலககி%றன.
அலககி%றன.
# சகைர அமாவ% பரதான சீ ட= டாட= எ.
எ.சி.
சி. ந?6Gட ராA
ேம7ெகாGட

ய7சிய% பயனாக,
பயனாக, 19011901-* அமாவ% மகா சமாதிய%

மX தாக இ த ஆலய எNBபBபDட
எNBபBபDட.
NBபBபDட. அமாவ% சேகாதர,
சேகாதர, ெச%ைன
ேகாமள ]'வர%ேபDைட சDடநாத மட அதிபமான சிவ# அணாசல
சிவாசாய= 19011901-* பாபேஷக ெச2வ,
ெச2வ, நிதிய ;ைஜகைள
ெதாடகி ைவதா=.
ைவதா=. அவர மைறவ7Bப%,
மைறவ7Bப%, அவர ச ததியாரான சிவ#
ேசஷாதி சிவாசாயா=,
சிவாசாயா=, சிவ# தியாகராஜ சிவாசாயா= ஆகிேயா= ;ைஜ,
;ைஜ,
அ=Mசைன

லானவ7ைற ெதாட=  ெச2 வ தன=.
தன=. த7சமய அ தB

பரபைரய* வ த சிவ# பால6Bபரமண
] சிவாசாயா அவர
பால6Bபரமணய
த*வ=கQ,
த*வ=கQ, அ=Mசைன,
அ=Mசைன, அபேஷக,
அபேஷக, அலகார ஆராதைனகைள

ைறBப:M
ைறBப:M

ெச2 வகி%றன=.
வகி%றன=.
# சகைர அமாவ% பரதான சீ டராக வளகி அவர ெபைமைய
எ பரவM ெச2 வ த டாட= ந?6Gட ராA,
ராA, எ ேநர

 தா #

அமா.டேனேய இ ெகாG:
ெகாG:க வைழ திகI5.
திகI5. இதைன
உண=வேத ேபா*,
ேபா*, டாட= ந?6Gட ராA மைற தப% அவர உட4
ஆலய வளாகதிேலேய கவைற அகாைமய* அடக ெச2யBபD5
சமாதிய% ேம* அவர மா=பள.M சிைல நி<வBபD59ள.
நி<வBபD59ள.
# சகைர அமா தம '1ல ச^ரைத ற

%,
%, தம சமாதிய%

மX  உவா ேகாய* ஒ _7றாG5B
_7றாG5B பறதா% பரசித
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அைட  நாலா திைசகளலி  பத=க9 ேத:வரM ெச2 எ%<
டாட= ந?6Gட ராவட ெதவதாரா.
ெதவதாரா. இதைன ெம2Bப
வைகய*,
வைகய*, இைடயேல ப*ேவ< சிக*க9 /8 ,
, ெவயலி* ைவத
அக* வளB ேபா* மகிய த # சகைர
சகைர அமாவ% ஆலய,
ஆலய,
சயாக ஒ _7றாG:7B ப% 20012001-* னதாரண ெச2யBபD5,
ெச2யBபD5,
20022002-* மஹா பாபேஷக ெச2வகBபDட.
ெச2வகBபDட. அ

த*,
த*, சி<கM சி<க,
சி<க,

# சகைர அமாவ% அைம ெபைம ெவளேய பரவ
ெதாடகின.
ெதாடகின. பத=க9 வரலான=க9.
வரலான=க9. # அமாவ%
அமாவ% தசனதா* பய%
ெப7ற அவ=க9,
அவ=க9, தக9 அOபவைதB பறட பகி= ெகாGடன=.
ெகாGடன=. அத%
வைளவாக ேம4 அதிக அளவ* அ%ப=க9 ஆலயைத ேத: வ  #
அமாைவ வழிபD5B
வழிபD5B ண=. ெபறலாயன=.
ெபறலாயன=. ஊடகக9 # சகைர
அமாைவB ப7றி அவர ஆலயதி% தனM
தனM சிறBபைன வவ,
வவ,
வவான கD5ைரகைள ெவளயDடன.
ெவளயDடன. ஆ%மிகதி* ஈ5பD5

%ேன7ற

அைட தவ=கQ ஆலயதி7 வ  # சகைர அமாவ% அளா*
ேபரான த உண=வ* திைளகலாயன=.
திைளகலாயன=. இ%< ெம2யனB=க9 பல
வ  I:,
I:, ஆ%மிகM சிலி=B ஆன த உண=. அைட தி தலமாக
# சகைர அமாவ% ஆலய வளகி வகிற.
வகிற.
டாட= ந?6Gட ராA ெபயரா* அைம த ேலD டாட= எ.
எ.ஸி.
ஸி.எ%.
எ%.
பைரேவD
பைரேவD ெரலிஜிய' :ர'D எ%ற அற கDடைள # சகைர அமா
ஆலயைதB பராம வகிற.
வகிற. டாட= ராவ%
ராவ% ேபதி திமதி 6மனா
6ேரb ஆலயதி% நி=வாகைத கவன வகிறா=.
வகிறா=.
டாட= ராA தம  # சகைர அமாவ% ஆலயதிைன அைமத
ேபா.
ேபா. அத% பராமBப7 கணசமான ெதாைகைய ஒகி,
ஒகி, அத% Rல
வகி%ற வவாைய ெகாGேட ஆலய ெதாட=  பராமகBபD5
பராமகBபD5
வரேவG5 எ%<,
எ%<, ெவளயா= எவடமி  ந%ெகாைடகேளா,
ந%ெகாைடகேளா,
அ=Mசைன

தலானவ7< கDடணேமா ெபறலாகா எ%<
எ%< உ<திபட

உய* எNதி ைவதா=.
ைவதா=. ஆலயதி7 I5தலாகத ெதாைக ேதைவBப5
ேபா தம ச ததியா= மD5ேம அதைன ஏ7க ேவG5 என.
வலி<திய
வலி<திய தா=.
தா=. இத7 இணக,
இணக, ஆலய நி=வாக எவடமி 
எத% ெபாD5 ந%ெகாைடகைள ஏ7பதி*ைல.
ஏ7பதி*ைல. அ=Mசைன அபேஷக
அபேஷக
கைள பத=க9 ெபயரா* ெச2 அத7 கDடண ெப<வ இ*ைல
இ*ைல.
*ைல.
எனO,
எனO, ப=க9 தாமாக வப ேந* ம*=கQ கனகQ சம=Bபக
.,
ப ஏ7ற. பரசாதக9 தயாB பைட வழக.
., த]ப

%

வ தா* அ அOமதிகBப5கிற.
அOமதிகBப5கிற.

3

ெபள=ணமி,
ெபள=ணமி, திவாதிைர ஆகிய தினகள* ஆலயதி* வேசஷ ;ைஜக9
நைடெப<கி%றன.
நைடெப<கி%றன. ஞாய7<கிழைம ேதா< மாைலய* சிறB ஆராதைன
 ஆ%மிகB ேபைரகQ நிக8கி%றன
நிக8கி%றன.
ஆலய
ஆலய தின

 காைல 6

த* 10 மண வைர மாைலய* 4

த* 8

மண வைர திற  ைவகBப5கிற.
ைவகBப5கிற. எ*லா 6ப
6ப தினகள4 வேசஷ
;ைஜகQ நைடெப<கி%றன.
நைடெப<கி%றன.

# சகைர அமா ஆலய
ேலD டாட= எ..
எ..ஸி
..ஸி.
ஸி.எ% பைரேவD ெரலிஜிய' :ர'D
75 கலாேஷரா
ேஷரா சாைல ெச%ைன 600 041
ெதாைலேபசி எG:
எG: 2452 1236
நி=வாகி:
நி=வாகி திமதி 6மனா 6ேரb
++++
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