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பக்கம் 7-இல் உள்ள படம் கூகிள் படத் வதடல் (Google Image Search) மூலமாய் 

பபற்றகவ. இகவ விளக்க வநாக்கத்திற்காக மட்டுவம. 

 

மற்ற படங்களின் அக த்து உாிகமகளும் ஸ்ரீ மஹாபபாியவா வவத வ்ருக்ஷ சம்ரக்ஷண 

சங்கம் டிரஸ்கடவய (VVSS Trust) சாரும். 

 

இந்த மாத பிரசுரம் பவளிவர உதவிய அக த்து உள்ளங்களுக்கும் எங்கள் நன்றி. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

பூர்ண பலம்  4 

வதாரண வாயில் 

ஆசிாியர் முன்னுகர 

 

அன்பார்ந்த ஆஸ்திக பபருமக்களுக்கு அன்பா  வணக்கம். 

 

இந்த இதழ் நமது பூர்ண பலத்திற்கு முதலாவது ஆண்டு. ஆம்! காலம்தான் பவகு வவகமாய் 

ஓடுகிறது. இதுவகர பதாடர்ந்து ஆதரவு அளித்து வந்த உங்களுக்கு என் ம மார்ந்த நன்றிகய 

பதாிவித்துக் பகாள்கிவறன். இந்த இதழிலும் வழக்கம் வபால கட்டுகரகள் உண்டு. 

மஹாபபாியவாளின் அனுகிரஹத்தால், நிகறய புதிய அறிமுகங்கள் கிகடத்து உள்ள . 

அவர்களும் ஆர்வத்துடன், புத்தகங்கள் வாங்கவும், மரக்கன்றுககள நடுவதற்கு மிகுந்த ஆர்வம் 

காட்டுவது ம திற்கு மகிழ்ச்சிகய அளிக்கிறது. இன்றுவபால் என்றும் உங்கள் ஆதரவு பதாடர 

வவண்டும் எ  வவண்டி, விரும்பி வகட்டுக் பகாள்கிவறன். 

 

வழக்கமாக இடம் பபரும் விஷயங்கவளாடு, இந்த இதழில் மகா பபாியவாகள தாிசித்து, 

அனுக்கிரஹம் பபற்ற வமகல நாட்டவர்கள் பல்வவறு கால கட்டங்களில் தாங்கள் பபற்ற 

அனுபவங்ககள பசால்லி இருக்கிறார்கள். அதிலிருந்தும் சிலவற்கற உங்கள் பார்கவக்கு 

சமர்ப்பிக்கிவறன். இகவககள படிக்கும் வபாது, மஹாபபாியவாகள அவர்கள் புாிந்து 

பகாண்டகத வபால, அனுபவித்தகத வபால நாம் புாிந்து பகாள்ளவும் இல்கல. அனுபவிக்கவும் 

இல்கல என்வற வதான்றுகிறது. உண்கமயா  ஆன்மீக வதடலில், ஆத்ம தாகத்தில் அவர்கள் 

இருந்திருக்கிறார்கள். ம ித வாழ்க்ககயின் முடிந்த முடிவா , "நான் யார்"? என்ற வதடலில் 

பபாியவாகள அணுகி ார்கள். பலன் அகடந்தார்கள். ஆ ால் நாவமா, நமது அன்றாட 

வாழ்க்ககயில் ஏற்படும் இன் ல்ககளயும், இடர்பாடுககளயும் நீக்கிக் பகாள்ளவவ, சுகமா  

வாழ்க்கககய பபறவவ அவகர அண்டி வந்வதாம், வருகிவறாம் என்பவத மறுக்க முடியாத 

உண்கம. பிறவா வரத்கதவய தர வல்ல அந்த தயாபரக  சில்லகற வதகவகளுக்காக அணுகி 

வருகிவறாம். இ ியாகிலும் நாம் அவாிடம் வகட்க வவண்டியகத யாசிக்க வவண்டியகத 

யாசித்து பபற முயல வவண்டும். 

 

"வகாாிக்ககயற்று கிடக்குதண்வண, வவாில் பழுத்த பலா" - என்றபடி இல்லாமல், அள்ள அள்ள 

குகறயாத அந்த அமுத சுரபிகய, அட்சய பாத்திரத்கத சாியா  வழியிவல பயன் 

படுத்திக்பகாள்வவாம். அதற்கா  நல்ல சிந்தக கயயும் அவாிடவம யாசித்துப் பபறுவவாம். 

 

நன்றி வணக்கம்! 

என்பறன்றும் இகறப்பணியில், 

அன்புடன், 

கி. வவணுவகாபால் 

 

*****  
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அப்பாலும் அடி சார்ந்தார்  

(டாக்டர் டி. எம். பி. மஹாவதவன்) 

 

("யார் உற்றார்? யார் அயலார்?" என்று அன்று மணிவாசகர் சிவபபருமாக ப் பற்றி வி வியது 

இன்கறய சிவாஸ்தா  மூர்த்திக்கும் அப்படிவய பபாருந்தும்: வதசம், மதம், கலாச்சாரம் 

இவற்றுக்கு அப்பாற்பட்டு, ஆச்சார்யர்களின் அடி சார்ந்துள்ள அடியார் குழாத்தின் சிலகரக் 

குறித்துப் வபராசிாியர் அவர்கள் சிறப்புக் கட்டுகர நல்குகிறார்) 

 

ஒரு குறிப்பிட்ட சம்பிரதாயத்கத வசர்ந்வதார்க்கு மட்டுமன்றி, உலகம் முழுவதிலும் அஞ்ஞா  

இருளில் தவிப்வபாருக்கு ஞா  ஒளிகய பாய்ச்சுவகதவய ஆதி சங்கரர் பிரவிப் பணியாகக் 

பகாண்டு அவதாித்தார். இப்பணி அவரது அவதாரக் காலத்வதாடு முற்றுப் பபற்றுப் வபாவது 

அல்ல. எக்காலமும் பதாடர்ந்து வர வவண்டியது. இத் திருப்பணி பதாடருவதற்காகவவ அவர் 

நாட்டின் பல பகுதிகளிலும் மடங்ககள நிறுவி அவற்றில் தமது திருநாமத்திவலவய ஆச்சாாிய 

பரம்பகரகய ஏற்படுத்தி ார். இவற்றுள் நா ிலத்தின் ஞா தீபமா  கச்சியம்பதியில் 

காமவகாடி பீடத்கத ஸ்தாபித்தார். இப்பீடத்தில் ஆதிசங்கராிலிருந்து பதாடர்ந்து வந்துள்ள குரு 

பரம்பகரயில் அறுபத்தி எட்டாமவராக திகழும் ஸ்ரீ பபாியவர்கள் ஆதி சங்கராின் அவத 

வநாக்கத்கதத் தமது ஒவர லக்ஷியமாகக் பகாண்டு வாழ்ந்து வருகிறார்-அதாவது, ஒரு 

குறிப்பிட்ட சம்பிரதாயத்கதச் வசர்ந்வதாகர மட்டுமின்றி உலகம் முழுவகதயும் உள்ளூர 

உயர்த்தி உருமாற்றி பூரணத்துவத்கத வநாக்கி முன்வ றச் பசய்து வருகிறார்.  

 

ஸ்ரீ பபாியவர்களின் அருள்மயமா  தாிச  மாத்திரத்தில், அடிவயாடு கவரப்பட்டு, தங்களது 

உள்ளத்தில் ஓர் உன் தப் புரட்சிகய உணர்ந்த அந்நியர் பலர் பலர். 'சன் ியார்' என்பது 

நமக்குத்தான். மாமு ிவருக்கு ஏர் எவர் அந்நியம்? 

 

நாற்பத்தி மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன், பபாியவர்ககள சந்தித்து உகரயாடிய பால்பிரண்டன் 

இந்த வமற்கத்தியர்களில் முதலாமவர். அன்கறய பபாியவர்களின் திருவுருவம் பற்றி அவர் 

எழுதி ார். "எ து விஸ்தாரமா  சித்திரசாகலயில் அந்த உன் தமா  முகம் ஒரு 

மதிப்புக்குாிய ஸ்தா த்கத எடுத்துக் பகாண்டு விட்டது. மத்திய சகாப்தம் எ ப்படும் காலத்கத 

அணிபசய்த கிறிஸ்துவ மகான்களுக்கு அத்தககய முகம் இருந்திருக்கக் கூடும்! ஒவர ஒரு 

வித்யாசம்:   இம்முகத்தில் கூடுதலாக அறிவுத் திறனும் பிரதிபலித்தது. இப்வபாது நாற்பத்தி 

மூன்று ஆண்டுகளுக்குப் பின் ர் பபாியவர்களின் என்பதாவது பஜயந்தி பகாண்டாட்டத்திற்கு 

பால்பிரண்டன் அளித்துள்ள வாழ்த்துகறயில், இன்கறய உலக சூழ்நிகலயில், பபாியவர்களின் 

பிற்விப் பணிகய ஆற்றுவது எத்தக க் கடி மா து எ க் குறிப்பிட்டு "ஸ்ரீ ஸ்வாமிகள் தமது 

வாழ்நாள் முழுவதும் இத்தக  அற்புதமாக எந்த மகத்தா  பண்பாட்டிற்கு பணி புாிந்து 

இருக்கிறாவரா, அந்தப் பண்பாவட நமது ம ிதகுல முயற்சிக்பகல்லாம் அத்தியாவசியமா  

அடிப்பகடயாக இன்றும் உயிர் வாழ்ந்தாக வவண்டும்" என்கிறார். 
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பாலபிராண்டனுக்குப் பிறகு நாற்பதாண்டுகளில் பல வதசங்ககள வசந்த அறிஞர்களும் ஆத்ம 

சாதகர்களுக்கு, சமயத் தகலவர்களும், ககலஞர்களும், ராஜ தந்திாிகளும்கூடக் காஞ்சி 

மாமு ிவகரச் சந்தித்து அதன் மூலம் பாரதத்தின் அமர பண்பாட்கட ஆழ்ந்து அறிந்து 

பகாண்டிருக்கிறார்கள். 1955-ல் ஸ்ரீ பபாியவர்ககள சந்தித்த சிகாவகா பல்ககல கழக 

வபராசிாியர் மில்டன் சிங்கர், இந்தியாவுக்கு பசல்லும் முன் அந்நாட்டு மகான்களின் "ஆத்ம 

சக்தி" பற்றி நான் நிகறய படித்தும் வகள்விப்பட்டு இருக்கிவறன். ஆ ால் இது ஏவதா புராண 

காலத்கத ஸ் ந்த சமாச்சாரமாகவவ இருக்கும் என்று எண்ணி வந்வதன். சங்கராச்சாாியாகரக் 

கண்ட பின் ர் தான், இந்த "ஆத்ம சக்தி" இன்றும் இந்து மதத்தில் ஜீவ சக்தியாக அங்கம் 

வகிக்கிறது என்று உணர்ந்வதன்" என்றார். 

 

பிரசித்தி பபற்ற எழுத்தாளரா  ஆர்தர் வகாஸ்ட்லர் தமது நூல் ஒன்றில் ஆச்சாாியார்களின் 

திருமுகத்தில் ஓடிய இளநகக அவர்ககளக் குழந்கதயாக மாற்றிய அழககப் பரக்க வருணித்து 

விட்டு, "அந்தப் புன் ககவயாடும், அது பவளியிட்ட உணர்வவாடும் உவகமத்துப் வபசக்கூடிய 

இன்ப ான்கற நான் வவபறங்கும் கண்டவதயில்கல. அதன் ஆகர்ஷணமும் மாதுாியமும் 

அசாதாரணமாக இருந்த " என்கிறார். 

 

பபாியவர்களின் திருஷ்டி விவசஷம் பற்றி அபமாிக்க அறிஞர் ஆர்தர் ஐசன்பர்க் கூறுவகத 

பாருங்கள். "என்க  வநாக்கிய அந்த நய ங்களில் அறிவும், அன்பும், அருளும் அற்புதக் 

கலகவயாக பின் ியிருந்த . இவற்வறாடுகூட எவ்விதவமா, மிகவும் மிருதுவா  நககச்சுகவ 

உணர்கவயும் அகவ பிரதிபலித்த . 

 

1955-ல் ஸ்ரீ பபாியவர்க்ககள சந்தித்த சிகாவகா பல்ககலக் கழகப் வபராசிாியர் மில்டன் 

ஸிங்கர், இந்தியாவுக்கு பசல்லும் முன் அந்நாட்டு மஹான்களின், 'ஆத்ம சக்தி' பற்றி நான் 

நிகறய படித்தும், வகள்விப்பட்டு இருக்கிவறன். ஆ ால், இது எவதா புராத  காலத்கதச் 

வசர்ந்த சமாச்சாரமாகவவ இருக்கும் என்று எண்ணி வந்வதன். சங்கராச்சாாியகரக் கண்டா 

பின் ர்தான், இந்த 'ஆத்ம சக்தி' இன்றும் இந்து மாதத்தில் ஜீவா சக்தியாக அங்கம் வகிக்கிறது 

என்று உணர்ந்வதன் என்றார். 

 

பிரசித்தி பபற்ற எழுத்தாளரா  ஆர்தர் வகாஸ்ட்லர் தமது நூல் ஒன்றில் ஆச்சாாியார்களின் 

திருமுகத்தில் ஓடிய இளநகக அவர்ககளக் குழந்கதயாக மாற்றிய அழககப் பரக்க வருணித்து 

விட்டு, "அந்தப் புன் ககவயாடும், அது பவளியிட்ட உணர்வவாடும் உவகமத்துப் வபசக்கூடிய 

இன்ப ான்கற நான் வவபறங்கும் கண்டவதயில்கல. அதன் ஆகர்ஷணமும் மாதுாியமும் 

அசாதாரணமாக இருந்த " என்கிறார். பபாியவர்களின் திருஷ்டி விவசஷம் பற்றி அபமாிக்க 

அறிஞர் ஆர்தர் ஐசன்பர்க் கூறுவகத பாருங்கள். "என்க  வநாக்கிய அந்த நய ங்களில் 

அறிவும், அன்பும், அருளும் அற்புதக் கலகவயாக பின் ியிருந்த . இவற்வறாடுகூட 

எவ்விதவமா, மிகவும் மிருதுவா  நககச்சுகவ உணர்கவயும் அகவ பிரதிபலித்த . 

 

***** 
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அறிய (அாிய) ஆலயம்: அற்புத தகவல்கள் 

 

திருவான்மியூர் அருள்மிகு மருந்தீஸ்வரர் 

 

 

அகமவிடம்: பசன்க  கிழக்கு கடற்ககர சாகலயில் மஹாபலிபுரம் பசல்லும் சாகலயில் 

அகமந்துள்ளது.  

 

ஆலய அகமப்பு: கிழக்கு பார்த்த ராஜ வகாபுரம் ஐந்து அடுக்குள்ளது. அழகிய மதில் சுவர் மற்றும் 

கண்கவரும் சிற்பங்ககள பகாண்டது. அப்பர் பபருமா ார், திருஞா  சம்பந்தாின் பல்லக்கக தாங்கி 

வருவது, கஜ சம்ஹார மூர்த்தி, தில்கலக்காளி ஆகியகவ ம ம் கவர்வது. வமலும் 16 கால் மண்டபத்கதக் 

கடந்து பசன்றால், வள்ளி பதய்வாக  சவமத சுப்பிரமணிய சுவாமி சந்நிதி, அதன் முகப்பில் கமலா 

விநாயகர் சந்நிதியும் அகமந்துள்ள . 

 

பதிப ட்டு தூண்கள் பகாண்ட பவளிமண்டபம், தூண்களில், தபஸ் வகாலத்தில் காமாக்ஷி, சரவபஸ்வரர், 

நரசிம்மர், குவபரன், சட ட சித்தர் ஆகிவயார் கண்ணுக்கும் கருத்துக்கும் விருந்தாக காட்சி 

அளிக்கின்ற ர்.  

  

பதற்கு முகமாய் அன்க  திாிபுர சுந்தாியம்கம நின்ற வகாலத்தில் நான்கு திருக்கரங்களுடன் த ி 

சந்நிதியில் நின்று அருள்பாலிக்கிறாள். அருகில், சிம்ம வாக மும், ஸ்ரீ சக்கரமும் இருக்கிறது. வமலும் 

சுக்ரவார அம்மன் சந்நிதியும் உள்ள . சற்று இடப்புறம் திரும்பி ால், விட்ப ஸ்வரர் சந்நிதி, மூன்று 

மூலத திருவம ிகளுடன் விளங்குகின்றது. அருணகிாியார் திருப்புகழ் பாடிய வக்ஷத்ரம் இது.  
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வமற்கு பார்த்த சந்நிதியில், வான்மீக நாதர், வலசாக வடபுறம் சாய்ந்துள்ள திருக்வகாலம். லிங்கத்திற்கு 

பாலபிவஷகம் மட்டுவம நகடபபறுகிறது. மற்ற அபிவஷகங்கள் ஆவுகடயாருக்வக நகடபபறுகிறது.  

 

அடுத்து உட்ப்ரஹாரத்தில், 108 சிவலிங்கங்கள், உடுக்ககயும், சூலமும், ஏந்திய கால கபரவர், 

பதாடர்ந்து, வகதாவரஸ்வரர், ராமநாதீஸ்வரர், சுந்தவரஸ்வரர், உண்ணா முகலயம்கம, அண்ணாமகல 

நாதர், ஜம்புவகஸ்வரர் என்று பஞ்ச லிங்கங்ககள தாிசிக்கலாம்.  

 

பூமிகய சமப்படுத்த பதற்கு வநாக்கி வந்த அகஸ்தியருக்கு, சிவபபருமான், இங்வக வன் ி மரத்தடியில் 

த து திருமணக் வகாலத்கதக் காட்டியருளி ார். அத்துடன் மருந்து பபாருட்ககளயும், மருத்துவ 

முகறககளயும் உபவதசித்து இருக்கிறார். வமலும் வாலமீகி மகாிஷி முக்தி அகடவதற்காக இங்வக 

தவமியற்றி முக்தி அகடந்தார். 

 

வவதங்கள் பூஜித்த ஸ்தலம். காமவதனுவும் சாபம் நீங்கப்பபற்ற ஸ்தலம். உடல்வநாய் ம வநாய் 

ஆகியகவககள தீர்க்கும் ஸ்தலம். தலவிருக்ஷம் வன் ி மரம். அவசியம் பசன்று தாிசிக்க வவண்டிய 

ஸ்தலம். 

***** 
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மஹாபபாியவா அருளுகர 

எ க்கு முக்கியம் அம்பாள் 

 
இடம்: சிவாஸ்தா ம் பிரம்மபுாீஸ்வரர் திருத்தலம், வத ம்பாக்கம் 

Image taken at Sivasthanam Brahmabureeswarar Temple, Thenampakkam  

 

எல்லா சாஸ்திரங்களும் முடிவில் ஞா ம் அகடவகதத்தான் லட்சியமாக பசால்லுகின்ற . 

"ஞா ம் " என்றால் எகத அறிவது? தன்க வய அறிவதுதான் ஞா ம். தன்க  அறிகிறபடி 

அறிந்து விடுகிற வபாது, அந்த தானுக்கு வவறாக எதுவுவம இராது. சகலமும் அதற்குள் அடக்கம். 

ஆத்ம ஞா வம எல்லாவற்கறயும் அறிகிற ஞா மாகிறது. நம் சாீரம், இந்திாியங்கள், ம சு 

எல்லாம் வபா  பிறகு மாறாமல் நிற்கிற சத்தியமாக இருப்பது இந்த ஆத்மா. மற்றபதல்லாம் 

மாறி ாலும், இது மாறாமவல உள்ளபடி இருந்து பகாண்டிருப்பதால், இதற்கு 'சத்' என்று 

பபயர். இந்த 'சத்;' பவறுவம இருந்து பகாண்டிருந்தால் இல்கல. நான் ஸத்தாக என்கிற அறிவு, 

ஞா ம், அனுபவம் அதற்கு இருந்தால்தான், ஆ ந்தம் உண்டாகிறது. இப்படி தன்க வய தான் 

அறிந்து பகாள்கிறவபாது, 'ஸத்தா து ‘ஸித் ' எ ப்படும். ஸத் என்கிற உண்கமகய ப்ரம்மம் 

என்றும் பரவமஸ்வரன் என்றும், 'ஸித் ' என்கிற அதன் அறிகவ பராசக்தி என்றும் அம்பாள் 

என்றும் பசால்கிவறாம். ப்ரம்ம ஞா  ஸ்வரூபமாக இருக்கிற அவகள உபாசித்தாவல 

அவளுகடய அனுக்கிரகத்தால் நாமும் அந்த 'ஸத்துதான்' என்கிற ஞா த்கத அகடய முடியும். 

எப்வபாது பார்த்தாலும் சலித்துக் பகாண்டும், மாறிக் பகாண்டும், அழிந்து பகாண்டும் இருக்கிற, 

ஏவதா ஒன்றாக நம்கம எண்ணி வருகின்வறாம், உண்கமயில் இது அல்ல நாம், எப்வபாதும் 

மாறாமல் இருக்கிற சத்தியவம நாம் என்கிற ஞா ம் அனுபவ பூர்வமாக உண்டாகி, அதில் 

ஏற்படுகிற ஆ ந்தவம வமாக்ஷம். இகவலாகத்தில் பலவிதமா  பசௌக்யங்ககள அனுக்கிரஹம் 

பசய்கிற அம்பாள், முடிந்த முடிவாக இந்த ஞா த்கத வமாக்ஷத்கத அருளுகிறாள். அவள் 
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அனுகிரஹத்தி ால்தான் பஜன்மா விடுதகலயாகி வமாக்ஷம் அகடயலாம். அம்பாகள 

ஆராதிப்பதால் ஞா ம் அவிர்பாவமாகி அஞ்ஞா ம் விலகி வமாக்ஷம் கிகடக்கிறது, என்பது 

பசௌந்தர்யலஹாி, மூகபஞ்சசதி, ஆர்யா த்விசதி எல்லாவற்றிலும் பசால்லப்பட்டிருக்கிறது. 

 

அஞ்ஞா ம் தான் பபாிய அழுக்கு. துணி அழுக்கு இல்லாமல் இருந்தால் வபாதாது. உடம்பு 

அழுக்கு இல்லாமல் இருந்தால் வபாதாது. வீடு அழுக்கு இல்லாமல் இருந்தால் வபாதாது. நம் 

ம சு அழுக்கு இல்லாமல் ஆகவவண்டும். அழுக்கு வபா ால்தான், இதில் ஸத் வஸ்துவின் 

பிரகாசம், அழுக்கு துகடத்த கண்ணாடியில், சூாியன் பிரகாசிக்கிற மாதிாி, பளீபரன்று 

அடிக்கும். இப்படி நம் அழுக்கக கழுவிக்பகாள்ள அம்பாளுகடய சரணாரவிந்த த்யா ந்தான் 

வழி. பகாஞ்சம் பகாஞ்சம் த்யா ம் பசய்தாவல, அதன் ருசி பதாியும். அம்பாளுகடய சரண 

கமலத்கதக் காட்டிலும் சாந்தி அளிக்கக்கூடியது வவறு எதுவும் இல்கல என்று புாிய 

ஆரம்பிக்கும். விடாமல் இப்படி த்யா ம் பசய்தால், முடிவில், இந்த உடம்பு வபா பின், 

பசத்தும் சாகாதவராகலாம்--அமிர்தமாகலாம் என்றும் நிகலயாக இருக்கிற ஞா த்தில் 

இரண்டறக் கலந்து அமிர்தமாகலாலம். 

 

இப்படிபயல்லாம் நான் உபவதசம் பண்ணுகிற வநரத்கதக் கூட, அவளுகடய தியா த்திவலவய 

பசலவு பசய்தால், இன்னும் எத்தக வயா மடங்கு ஆத்ம சாந்தி கிகடக்கும். இப்படிப் வபசுகிற 

பபாழுகத அவள் த்யா த்தில் பசலவிட்டால், என் வதாஷங்கள் எத்தக வயா நீங்கும். இகதக் 

வகட்கிறபபாழுதில் அவள் த்யா த்தில் பசலவிட்டால், உங்கள் வதாஷங்களும் எவ்வளவவா 

விலகும். 

 

இந்த உபன்யாசம் எல்லாம் உங்கள் திருப்திக்காக, தற்காலிக சாந்திக்காகவவ பண்ணுகிவறன். 

அவதாடுகூட, உங்களுக்கு விஷயங்ககள விளக்க ஆரம்பிக்கிற வபாதுதான் எ க்வக இந்த 

விஷயங்கள் பதளிவாகின்ற . அத ால் என் நிக கவயும் சுத்தப்படுத்திக் பகாள்கிவறன்.  

 

எ க்கு முக்கியம் அம்பாள். அம்பாளுகடய சரணார விந்தத்கததான் வலாக வக்ஷமார்த்தம் 

த்யா ம் பண்ணிக் பகாண்டிருக்கிவறன். எப்வபாபதல்லாம் குகற வதான்றுகிறவதா, அப்வபாது 

அம்பாளிடம் முகறயிட்டு அந்தக் குகற இல்லாமல் இருக்க வவண்டும் என்று 

பிரார்த்திக்கிவறன். பிரத்தியாருக்கு உபவதசித்து திருத்துவதற்கு முன் ால் அவரவரும் தாவ  

தப்பு பண்ணாமல் இருந்தால், வபாதும். இதற்கு அவளுகடய சரணகமலம்தான் கதி. எளிதில் நம் 

குகறகய வபாக்கிக் பகாள்ள த்யா ம் என்கிற விகசகய நமக்குள்வளவய கவத்திருக்கிறாள். 

நீங்கள் எல்வலாரும் உங்கள் ஆத்ம வஷமத்திற்காகவும், வலாக வஷமத்திற்காகவும் அவகள 

த்யா ம் பசய்யவவண்டும். இகத எல்வலாரும் விடாமல் பசய்து பகாண்டு இருந்தாவல வபாதும். 

ஒருத்தருக்கும் ஒரு கஷ்டமும் வராது. ஸம்ஸ்த பிரபஞ்சமும் பரம வக்ஷமமாக இருந்து வரும். 

*****  
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பதிகம் பற்று 

 

திருஞா சம்பந்தர் அருளியது இப்பதிகம். திருப்பாச்சிலாச்சிரம் என்னும் திருவாசி ஸ்தலத்தில் 

அருளியது. இலங்கக மன் ன் ஒருவனுகடய மக்களுக்கு பிடித்திருந்த நரம்பு சம்பந்தமா  

வநாகய, இப்பதிகத்கத பாடி குணமாக்கி ார். இதக  நம்பிக்ககயுடன், பக்திவயாடு 

ஒத்துவார்க்கு உள்ள பிணிகள் யாவும் நீங்கும். உயர் ரத்த பகாதிப்பு, சர்க்ககர வநாய், வலிப்பு 

எனும் நரம்பு சம்பந்தமா  வநாய் அக த்தும் நீங்கும் எ , மஹா பபாியவா, வதவாரம் டாக்டர், 

மற்றும் டன்லப் கிருஷ்ணன் மாமா அவர்களிடம் கூறி உள்ளார்.  

 

துணி வளர் திங்கள் துளங்கி விளங்க, சுடர்ச்சகட சுற்றி முடித்து, 

பணி வளர் பகாள்ககயர், பாாிடம் சூழ, ஆர் இடமும் பலி வதர்வர். 

அணி வளர் வகாலம் எலாம் பசய்து, பாச்சிலாச்சிராமத்து உகறகின்ற 

மணி வளர் கண்டவரா, மங்கககய வாட மயல் பசய்வவதா இவர் மாண்வப 

 

ககல புக  மானுாி-வதால் உகட ஆகட; க ல் சுடரால் இவர் கண்கள் 

தகல அணி பசன் ியர்; தார் அணி மார்பர்; தம் அடிகள் இவர் என் , 

அகல பு ல் பூம் பபாழில் சூழ்ந்து அமர் பாச்சிலாச்சிராமத்து உகறகின்ற 

இகல புக  வவலவரா, ஏகழகய வாட இடர் பசய்வவதா இவர் ஈவட 

 

பவஞ்சுடர் ஆடுவர், துஞ்சு இருள்; மாகல வவண்டுவர்; பூண்பது பவண்நூல் 

நஞ்சு அகட கண்டர்; பநஞ்சு இடம் ஆக நண்ணுவர், நம்கம நயந்து 

மஞ்சு அகட மாளிகக சூழ்தரு பாச்சிலாச்சிராமத்து உகறகின்ற 

பசஞ்சுடர் வண்ணவரா, கபந்பதாடி வாடச் சிகத பசய்வவதா இவர் சீவர 

 

க  மலர்க்பகான்கற அலங்கல் இலங்க, க ல் தரு தூமதிக்கண்ணி 

பு  மலர் மாகல அணிந்து, அழகு ஆய பு ிதர் பகால் ஆம் இவர் என் , 

வ மலி வண்பபாழில் சூழ் தரு பாச்சிலாச்சிராமத்து உகறகின்ற 

ம மலி கமந்தவரா, மங்கககய வாட மயல் பசய்வவதா இவர் மாண்வப 

 

மாந்தர் தம் பால் நறுபநய் மகிழ்ந்து ஆடி, வளர்சகட வமல் பு ல் கவத்து, 

வமாந்கத, முழா, குழல், தாளம், ஒர் வீகண, முதிர ஓர் வாய் மூாி பாடி, 

ஆந்கதவிழிச் சிறு பூதத்தார் பாச்சிலாச்சிராமத்து உகறகின்ற 

சாந்து அணி மார்பவரா, கதயகல வாடச் சதுர் பசய்வவதா இவர் சார்வவ 

 

நீறு பமய் பூசி, நிகற சகட தாழ, பநற்றிக்கண்ணால் உற்று வநாக்கி, 

ஆறுஅது சூடி, ஆடு அரவு ஆட்டி, ஐவிரல் வகாவண ஆகட 

பால் தரு வம ியர் பூதத்தர்; பாச்சிலாச்சிராமத்து உகறகின்ற 

ஏறு அது ஏறியர்; ஏகழகய வாட இடர் பசய்வவதா இவர் ஈவட 
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பபாங்கு இள நாகம், ஓர் ஏகவடத்வதாடு, ஆகம, பவண்நூல், புக  பகான்கற, 

பகாங்கு இள மாகல, புக ந்து அழகு ஆய குழகர்பகால் ஆம் இவர் என் , 

அங்கு இளமங்கக ஓர் பங்கி ர்; பாச்சிலாச்சிராமத்து உகறகின்ற 

சங்கு ஒளி வண்ணவரா, தாழ்குழல் வாடச் சதிர் பசய்வவதா இவர் சார்வவ 

 

ஏ வலத்தால் விசயற்கு அருள்பசய்து, இராவணன்தன்க  ஈடு அழித்து, 

மூவாிலும் முதல் ஆய் நடு ஆய மூர்த்திகய அன்றி பமாழியாள் 

யாவர்களும் பரவும் எழில் பாச்சிலாச்சிராமத்து உகறகின்ற 

வதவர்கள் வதவவரா, வசயிகழ வாடச் சிகதபசய்வவதா இவர் வசர்வவ 

 

வமலது நான்முகன் எய்தியது இல்கல, கீழது வசவடி தன்க  

நீல் அது வண்ணனும் எய்தியது இல்கல, எ  இவர் நின்றதும் அல்லால், 

ஆல் அது மா மதி வதாய் பபாழில் பாச்சிலாச்சிராமத்து உகறகின்ற 

பால் அது வண்ணவரா, கபந்பதாடி வாடப் பழி பசய்வவதா இவர் பண்வப 

 

நாபணாடு கூடிய சாயி வரனும் நகுவர், அவர் இருவபாதும் 

ஊபணாடு கூடிய உட்கும் நககயால் உகரகள் அகவ பகாள வவண்டா 

ஆபணாடு பபண்வடிவு ஆயி ர், பாச்சிலாச்சிராமத்து உகறகின்ற 

பூண் பநடு மார்பவரா, பூங்பகாடி வாடப் புக  பசய்வவதா இவர் பபாற்வப 

 

அகம் மலி அன்பபாடு பதாண்டர் வணங்க, ஆச்சிராமத்து உகறகின்ற 

புகக மலி மாகல புக ந்து அழகு ஆய பு ிதர் பகால் ஆம் இவர் என் , 

நகக மலி தண்பபாழில் சூழ்தரு காழி நல்-தமிழ் ஞா சம்பந்தன் 

தகக மலி தண் தமிழ் பகாண்டு இகவ ஏத்த, சாரகிலா, விக தாவ  
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தாவர வநாய்கள்: இந்துக்களின் அற்புத மூலிகக அறிவு 

-லண்டன் ஸ்வாமிநாதன் 

 

இந்துக்கள் வவத காலம் முதற்பகாண்டு எல்லா அறிவியல் துகறகளிலும் கவ ம் 

பசலுத்தியுள்ள ர். அகவககள சம்ஸ்க்ருதத்தில் எழுதியும் கவத்துள்ளதால் நமக்கு குகறந்தது 

3000, 4000 ஆண்டு அறிவியல் வளர்ச்சி பற்றி அறிய முடிகிறது. 

 

உலகிவலவய பழகமயா  நூலா  ாிக் வவதத்தில் மூலிகககளுக்காகவவ ஒரு சூக்தம் 

ஒதுக்கியிருப்பதால் (ஓஷதி சூக்தம், ாிக் 10-97) எந்த அளவுக்கு அவர்களுக்கு மூலிககயின் 

பபருகம பதாிந்திருந்தது என்பகத அறிய முடிகிறது. முதல் மந் திரத்திவலவய 107 மூலிகககள் 

பற்றிச் பசால்கிறார் ாிக் வவத கால டாக்டர். ஆயினும் அவவரா உகரகாரர்கவளா நமக்கு 107 

மூலிகககளின் பபயர்ககள பசால்லவில்கல. ஏப  ில் அக்காலத்தில் எல்வலாருக்கும் அகவ 

பற்றித் பதாியும். ஆ ால் பிற்கால நூல்களா  சுஸ்ருத சம்ஹிதா, சரக சம்ஹிகத பிருஹத் 

சம்ஹிதா முதலிய புஸ்தகங்கள் நமக்கு நிகறய மூலிகககளின் பபயர்ககள பசால்லி 

பயன்பாடுககளயும் அறிவிக்கின்ற . 

 

அதர்வண வவத சூக்தங்களில் தாவரங்ககள பல வகககளாகப் பிாித்துப் வபசுவதால் அத்தககய 

படிப்புகள் இருந்ததும் பதாிகிறது. பழம் பகாடுக்கும் தாவரங்ககள பலி ி என்றும், பழம் தராத 

தாவரங்ககள அபலா என்றும், பூக்கும் தாவரங்ககள புஷ்பி ி என்றும், பூவாத தாவரங்ககள 

அபுஷ்பா என்றும், எப்வபாதும் பூத்துக் குலுங்கும் தாவரங்ககள ப்ரஸூவாி என்றும் 

அகழத்த ர் 

 

OLDEST BOTANICAL CLASSIFICATION (AV.8-7-26) 

அதர்வ வவதத்தில் 8-7-26ல் ஒவர பாடலில் புஷ்பவதி, ப்ரஸூவதி, பலி ீ, அபலா என்று 

வருவதால் உலகில் முதல் முதலில் தாவரங்ககள வககப்படுத்தியது இந்துக்கள்தான் என்பதும் 

பதளிவாகிறது. 

 

கதத்ாீய சம்ஹிகதயில் (யஜுர் வவதம்) மூல (வவர்) துல (பூங்கிகளகள்), காண்ட (தண்டு), வலச 

(மரக் கிகள), சாகா (பபாிய கிகளகள்) புஷ்ப, பல(பழம்) பர்ண (இகல) என்ற த ித்த ி 

பசாற்கள் ககயாளப் படுகின்ற . ஸதபதப் பிராஹ்மணம் வமலும் பல பசாற்ககள 

எடுத்தாளுகிறது. இவ்வளவுக்கும் இகவ எதுவும் தாவரவியல் (Botany) நூல் அல்ல. மதம் 

பதாடர்பா  நூல்கவள. 

 

முதல்முதலில் வ்ருக்ஷ ஆயூர்வவத என்ற பசால்கல 2300 ஆண்டுகளுக்கு முந்கதய 

பகௌடில்யாின் (சாணக்கியாின்) அர்த்த சாஸ்திரத்தில் (2-24-1) காண்கிவறாம். மரங்களின் 

ஆவராக்கியத்கத பராமாிக்கும் அற்புத துகற அது. விவசாய கடரக்டருக்கு (Director of 

Agriculture in Arthasasatra) க்ருஷி தந்த்ர/விவசாயம், சுல்வ, வ்ருக்ஷ ஆயுர்வவத 

பதாிந்திருக்கவவண்டும் அல்லது இகவககள அறிந்த ஒருவகர உதவியாளராக 
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கவத்திருக்கவவண்டும் என்று சாணக்கியர் பசால்கிறார். அந்தந்த பருவத்தில் விகதககளச் 

வசகாித்து கவக்கவவண்டும் என்றும் விளம்புகிறார். ஆகவவ 2300 ஆண்டுகளுக்கு முன் ர் 

வவளாண் துகறயும் அதற்கா  அதிகாாிகளும் இருந்தது பதாிகிறது. முக்கியமா  விஷயம் 

மரங்களுக்கா  ஆயூர் வவதம் என்பதாகும். 

 

பின் ர் கஸ்யப சம்ஹிதா, வராகமிஹிரர் எழுதிய பிருஹத் சம்ஹிதா, விஷ்ணு தர்வமாத்தர 

புராணம் (இரண்டாவது காண்டம்- அத்தியாயம் 300), அக்கி ி புராணம் (282 ஆவது 

அத்தியாயம்) சுர பால எழுதிய வ்ருக்ஷ ஆயூர்வவத நூல்களில் வமல் விவரங்ககள அறிகிவறாம். 

தாவரவியல் பதாடர்பா  அபூர்வ விஷயங்ககள இகவ, வபாகிற வபாக்கில், பசால்கின்ற . 

ஆயினும் மரங்களுக்கு வரும் வநாய்ககள விவாதித்து குணப்படுத்துவது எப்படி என்பகத சுர 

பால எழுதிய வ்ருக்ஷ ஆயூர்வவத புஸ்தகத்தில் மட்டுவம காண முடிகிறது 

 

மரங்களுக்கு ஏற்படும் பகடுதிககள ஆறுகாரணங்களாகப் பிாிக்கிறது கஸ்யப சம்ஹிதா. 

1. கடுங்குளிர் 

2. கடும் பவப்பம் 

3. க  மகழ 

4. சூறாவளிப் புயல் 

5. மரங்களின் வவர்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று பின் ிப் பிகணதல் 

6. யாக கள் உராய்தல் 

 

சீவதாஷ்ண வர்ஷ வாதாகதர்மூவல வ்யாமிஸ்ாிகத ரபி 

 

சாகி ாம் து பவவத் வராவகா த்விபா ாம் வலகவ   ச – கஸ்யப சம்ஹிதா, பாடல் 71 

 

இன்று நாம் பத்திாிக்ககககளத் திறந்தால் இவற்றில் முதல் 4 காரணங்களால் பயிர்கள் அழி 

வகதப் படிக்கிவறாம். ஐந்தாவது காரணம் பநருக்கமாகத் தாவரங்கள் வாழ்ந்தால் வரும் 

வகடுகள் பற்றிப் வபசுகிறது. யாக கள் உராய்தல் பற்றி சங்க இலக்கியப் பாடல்களில் 

காண்கிவறாம். தமிழ்ப் புலவர்களும் சங்க காலத்திவலவய இகதக் கண்டு பாடலில் 

வசர்த்துள்ள ர். 

 

தாவரங்களுக்குக் கீவழ வவர்கள் பின் ிப் பிகணந்தால் அகவகள் நன்றாகக் காய்க்காது என்று 

விஷ்ணு தர்வமாத்தர புராணம் பசப்புகிறது 

 

அப்யாஸ ஜாதா தரவஹ ஸம் ஸ் ப்ருச ன்தஹ பரஸ்பரம் 

அவ்யக்த மிஸ்ர மூலத்வாப வந்தி விபலா த்விஜ 

வதஷாம் வ்யாதி ஸமுத்பபதள ச்ருணு ராம சிகித்ஸதம் 
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வராஹ மிஹிரர் எழுதிய ப்ருஹத் சம்ஹிதா ஒரு ககலக்களஞ்சியம். அவர் 54 ஆவது 

அத்தியாயத்தில் 31 ஸ்வலாகங்களில் விருட்ச (வ்ருக்ஷ) ஆயுர்வவதம் பற்றிப் பாடுகிறார். 

இகலகள் உதிர்தல், கிகளகள் காய்ந்து வபாதல், வளர்ச்சி தகடப்படுதல் முதலியவற்கற பருவ 

நிகல எப்படி உண்டாக்குகிறது என்று வராஹ மிஹிரர் விளக்குகிறார். மரங்களின் இகலகள் 

பச்கசயத்கத இழந்து பாண்டுபத்ரதா (பவண்கம) ஆவகதயும் ககதக்கிறார். 

 

வநாய்கள் பற்றிச் பசால்வவதாடு சிகிச்கச பற்றியும் பசால்கிறார். 

 

மரங்களின் கிகளகள் பாதிக்கப்பட்டால் அகவககள பவட்டி, அந்த இடத்தில் களிம்பு தடவ 

வவண்டும் என்றும் பாகலயும் தண்ணீகரயும் கலந்து பதளிக்க வவண்டும் என்றும் கூறுகிறார் 

நூலாசிாியர் வராகமிஹிரர். பழங்கள் காய்க்காவிட்டால் ஆட்டுப் புழுக்கக, எள், பார்லி மாவு, 

மாட்டு மாமிசம் ஆகியவற்கறக் கலந்து 7 நாட்களுக்கு சிகிச்கச தர வவண்டும் என்பார். இன்று 

எவ்வளவவா நல்ல உரங்கள் வந்திருக்கலாம். 1500 ஆண்டுகளுக்கு முன் வர இதன் துவக்கத்கத 

அவர் எழுத்தில் வடித்தது ஆய்வு ம ப்பாண்கமகயக் காட்டுகிறது 

 

***** 
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அறிவீர் அன் தா த்கத 

 

பரமன் என்பவன் புது வீடு கட்டி கிரகப்பிரவவசம் பசய்திருந்தான். பகழய வீட்டில் இருந்து புது 

வீட்டிற்கு அவன் வந்துபல மாதங்கள் ஆகிவிட்ட . ஆ ாலும் அவனுக்கு புது வீடு ஒரு 

நிம்மதியா  வாழ்க்கககய பகாடுக்கவில்கல. இகத எண்ணி வருந்திய பரமன் ஏதாவது பூகஜ 

பண்ணி ால் ஏவதனும் நன்கம கிகடக்குமா என்று வதட ஆரம்பித்தான். அப்வபாது அவனுக்கு 

ஆலமரத்தடியில் மகான் ஒருவர் வந்திருப்பதாக தகவல் பதாிந்தது. பரமனும் அவகரப் பார்த்து 

தன்னுகடய குகறககள கூறி நிவர்த்தி கூறுமாறு வவண்டி ான். மகானும் பரம ிடம் உ து 

குகற நீங்க நீ அன் தா ம் பசய்;’ என்று கூறி தியா த்தில் ஆழ்ந்தார். உடவ  பரமனும் த து 

வீட்டிற்கு வந்து அன் தா த்திற்கு வவண்டிய எல்லா ஏற்பாடுககளயும் தடபுடலாக பசய்தான். 

அன் தா ம் பசய்வதற்கா  நாள் குறிக்கப்பட்டது. பரமன் த து உறவி ர்கள், நண்பர்கள், 

ஊர்காரர்கள் எல்வலாகரயும் அகழத்திருந்தான். அன் தா ம் துவங்குவதற்கு உண்டா  நாள் 

வந்தது. பரமன் த து வண்டிகய எடுத்துக்பகாண்டு பழம் வாங்க ககடக்குச் பசன்றான். 

 

அப்வபாது அவன் எதிவர இரண்டு பிச்கசக்காரர்கள் வந்து யாசகம் வகட்ட ர். பரமனும்’ நான் 

அவசரமாக வபாய்க்பகாண்டிருக்கிவறன். பிறகு வாருங்கள்’ என்றான். பிறகு ககடக்கு பசன்று 

பழம் வாங்கி திரும்புகிற வழியில் ககக்குழந்கதயுடன் கண்ணீர் மல்க ஒரு பபண்’ ஐயா 

சாப்பிட்டு பரண்டு நாளாச்சு ஏதாவது பகாடுங்கள்’ என்று கக ஏந்தி ாள். பரமனும்’ நகர்ந்து 

வபா எ க்கு வநரமாகிறது’ என்று கூறி வண்டிகய வவகமாக எடுத்து நகர்ந்தான். 

 

அவன் வீட்டிற்கு வரும் வழியில் ஒரு நல்ல படித்த வாலிபர் ஒருவர் வண்டிகய நிறுத்தி’ ஐயா 

நான் பவளியூாில் இருந்து வருகிவறன். நான் இங்கிருந்து வவறு ஊருக்கு பசல்வதற்கு இன்று 

மாகல தான் பஸ் இருக்கிறது. இந்த ஊாில் சாப்பிடுவதற்கு என்று ஏவதனும் நல்ல உணவகம் 

இருக்கிறதா/’ என்று வகட்டான். பரமனும்’’ இங்கிருந்து நல்ல உணவகத்திற்கு இரண்டு 

கிவலாமீட்டர் பசல்ல வவண்டும்’’ என்றான். அதற்கு அந்த வாலிபன் ‘அவசர வவகலயால் 

வநற்று மதியம் நான் சாப்பிட்டது. இங்கு அருகில் ஏதாவது டீக்ககட இருந்தால் பசால்லுங்கள்’’ 

என்றான். அதற்கு பரமனும்’ ‘எ க்குத்பதாிந்து ஒன்றுமில்கல. நீ வவறு யாகரயாவது 

வகட்டுக்பகாள்’’ ‘என்றான். பிறகு வண்டிகய எடுத்துக் பகாண்டு வீட்டிற்கு வந்தான். 

தடபுடலாக அக வருக்கும் அறுசுகவ உணகவ வழங்கி ான். நாட்கள் ஓடி . ஒரு. மாதம் 

கழிந்தது. பரம ின் நிகல மாறியதாக பதாியவில்கல. பரமனும் பணம் பசலவழித்ததுதான் 

மிச்சம். அன் தா த்தால் ஒரு முன்வ ற்றமும் இல்கல என்று வருத்தப்பட்டு பகாண்டான். 

 

மீண்டும் வபாய் மகாக  சந்தித்தான், பரமன்மகா ிடம்,’’ சுவாமி நீங்கள் பசான் து வபால 

எ து சக்திக்கு ஏற்ற வககயில் மிகச்சிறப்பாக அன்  தா ம் பசய்வதன். ஆ ால் ஒரு வழியும் 

பிறக்கவில்கல. தாங்கள் தான் ஏவதனும் பசால்ல வவண்டும்’ என்றான். 

 

மகான் கண்ககள மூடி சிறிது வநரம் கழித்து கண்ககளத் திறந்து’ பரமா இல்லாதவர்களுக்கும். 

பசியால் துன்பப்படுபவர்களும் உணவு பகாடுப்பவத அன் தா ம். உ து உறவுகளுக்கும் 
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வசதி உள்ளவர்களுக்கும் உணவு உள்ளவர்களுக்கும் பகாடுப்பது அன் தா ம் அல்ல. அதற்கு 

பபயர் விருந்து. நீ பசய்தது விருந்வத ஒழிய அன் தா ம் அல்ல. இ ியாவது புாிந்து நடந்து 

பகாள் சுபிட்சம் பிறக்கும்’ என்றார். பரமனும் த து தவகற உணர்ந்து வவதக ப்பட்டான். 

 

அன்பர்கவள நம்மில் பலரும் பரமக  வபாலத்தான் அன் தா ம் என்பது என் பவன்வற 

பதாியாமவலவய பசய்து பகாண்டிருக்கிவறாம். வசதி இருப்பவர்களுக்வக உணவு பகாடுத்துக் 

பகாண்டு அகத அன் தா ம் என்று நம்புகிவறாம். வதகவயா வர்களுக்கும், 

இல்லாதவர்களுக்கும் பகாடுப்பவத அன் தா ம் என்று புாிந்து பகாள்வவாம். 

 

வாழ்க கவயகம். ஏகழகளுக்கு உதவி பலன் பபறுவவாம். 

 

வாழ்க கவயகம், வாழ்க வளமுடன்!! 

அன்புடன்  

மவ ாகர் 

குகவத் 

***** 
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ஆணிவவர் 

 

அக வருக்கும் நமஸ்காரம். 

 

முழு முதற்கடவுளா  விநாயககர வவண்டிக் பகாண்டு இந்த கார்த்திகக மாதத்தில் எங்கு 

வநாக்கினும் காணும் தீப ஒளிகய கண்களால் வணங்குகிவறாம். வமலும் சுவாமி அய்யப்பன் 

சரணம் ஒலித்துக்பகாண்வட இருக்கிறது. தீப ஒளியும் சரணவகாஷஒலியும் அற்புதமாக உள்ளது   

ஸ்வாமிவய சரணம் ஐயப்பா அறிந்தும், அறியாமலும் பதாிந்தும் பதாியாமலும் பசய்த சகல 

குற்றங்ககளயும் பபாறுத்து காத்து ரட்சித்து அருள் புாிய வவண்டும் சத்தியமா  பபான்னும் 

18ஆம் படி மீது உலாவும் காசி ராவமஸ்வரம் பாண்டி மகலயாளம் அடக்கி ஆளும் அய்யன் 

ஐயப்ப சுவாமிவய சரணம். 

 

இகறவன் எல்லாவற்கறயும் இருள், ஒளி நீர், பநருப்பு ஆண், பபண் என்று இரண்டு இரண்டாக 

பகடத்துள்ளார். ம ிதர்களுக்கும் கண்கள், காதுகள், கககள், கால்கள் இகவககள இரண்டாக 

பகடத்துள்ளார். ம ித வாழ்க்ககயில் இளகம, முதுகம இன்பம், துன்பம் வபான்றகவ தவிர்க்க 

முடியாதகவகள். வாழ்க்கக பாகத என்பது வமடு, பள்ளம் நிகறந்தது. வண்டி ஓட்டும்வபாது 

இகவககள கவ ித்து ஓட்டுவது வபால வாழ்க்கக என்னும் பாகதகய ஒவ்பவாருவரும் 

கவ ித்து கடக்க முயற்சிக்கவவண்டும். இகறவன் அருளால் தான் எல்லாம் கடந்து வபாகும் 

என்பகத நாம் அக வரும் உணர்ந்து நடக்க வவண்டும். ‘படித்ததி ால் அறிவு பபற்வறார் 

ஆயிரம் உண்டு பாடம் படிக்காத வமகதகளும் பாாி ில் உண்டு’ என்ற வாிககள நாம் எப்படி 

மறக்க முடியும். 

 

எல்வலாருக்குவம எல்லா வாய்ப்பும் கிகடப்பதில்கல. அதுவபாலத்தான் நம்மில் சிலருக்கு 

கல்வியறிவு இல்லாமல் இருக்கின்றது. நான் இத்தக  காலம் பலன் தரும் பதிகங்ககள 

பாராயணம் பசய்து பலன் அகடந்தவர்ககள பற்றி எழுதிவ ன். தற்வபாது படிப்பறிவவ 

இல்லாதவர்கள் அகடந்த பயக ப் பற்றி இகறவ ின் பாத கமலங்ககள வவண்டி 

இத்பதாடாில் எழுதுகின்வறன். 

 

அடர்ந்த காடுகள் நிகறந்த மகல கிராமம் ஒன்றில் ஒரு ஏழ்கமயா  குடும்பம். வயதா  தந்கத, 

தாய், மகன், மருமகள், இரண்டு வபரக்குழந்கதகள். மகன் சிவாவும், மருமகள் காமாட்சியும் கூலி 

வவகலக்கு பசல்பவர்கள். கிகடக்கும் வருவாகய கவத்துக்பகாண்டு வீண் பசலவுகள் 

பசய்யாமல் குடும்பம் நடத்தி வந்த ர். 

 

ஒருநாள் காமாட்சி தற்பசயலாக அடிபட்டு விழுந்து விட்டாள். பலமா  காயம் எதுவும் 

ஏற்படவில்கல. வலி இரண்டு நாட்களில் நின்று விட்டது. சில நாட்களுக்கு பிறகு கண்ணில் வலி 

ஏற்பட்டது. தூரத்தில் இருப்பவர்கள் அவளுக்கு சாியாக பதாியவில்கல. அங்குள்ள சிறிய 

மருத்துவமக க்கு காமாட்சி பசன்று காண்பித்தாள். அங்குள்ள மருத்துவர் ‘உங்களுக்கு 

கண்ணில் சகத வளர்ந்து உள்ளது. நீங்கள் கண் மருத்துவமக க்கு பசன்று அறுகவ சிகிச்கச 
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பசய்து பிறகு கண்ணில் பலன்ஸ் பபாருத்தப்படும் இதற்கு அதிகம் பசலவாகும் ‘என்றார். 

காமாட்சி மிகுந்த வருத்தத்வதாடு வீடு திரும்பி ார். வரும் வழியில் உள்ள ஐயப்பன் வகாயில் 

அருகில் நின்று கண்ணீர் மல்க வவண்டி ார். வகாவிலின் உள்வள ஐயப்பன்மார்கள் சரணங்கள் 

பசால்வது காமாட்சியின் காதில் விழுந்தது. காமாட்சி “இகறவா எ க்கு உறுதுகண தாங்கள் 

மட்டும் தான். பார்கவ இல்லாமல் நான் எப்படி வாழ்வது. வவகல பார்க்காவிட்டால் குடும்பம் 

எப்படி நடக்கும். இந்த ஏகழக்கு எந்த வழியிலாவது கருகண காட்டு” என்று கண்ணீர் மல்க 

வவண்டி ார். 

 

வீட்டிற்கு வந்து மறுநாள் வழக்கம்வபால் வவகலக்கு பசன்றாள். வவகலக்கு பசல்லும் வபாதும், 

வவகல பசய்யும் வபாதும், வீட்டிற்கு வரும் வபாதும்’இகறவாஎ க்கு ஒரு வழி காட்டு’ 

என்றுதான்வவண்டி ாள். ஒரு வாரம் கழித்து ஒரு திருமணத்திற்கு பசல்ல வவண்டியிருந்தது. 

காமாட்சி வதாழி மவகஷ் வாியுடன் திருமணத்திற்குபசன்றாள். அதிகாகலயிவலவய திருமணம் 

நடந்து முடிந்துவிட்டது. அங்கு வந்த தூரத்து உறவி ர் ஒருவர் காமாட்சியிடம் நலம் 

விசாாித்தார். அப்வபாது காமாட்சி அவாிடம் தன் பிரச்சக கய பற்றி கூறி ாள். அதற்கு’ 

கவகலப்படாவத அம்மா இங்கு அருகில்தான் அரசு கண் மருத்துவமக  இருக்கின்றது. அங்கு 

பசன்றுகாண்பி. நல்லவத நடக்கும்’ என்று கூறி மருத்துவமக க்கு வழியும் பசான் ார். அவர் 

பபயர் மணிகண்டன். 

 

காமாட்சி மவகஸ்வாி உடன் கண் மருத்துவமக க்கு பசன்று அங்குள்ள 

மருத்துவாிடம்காண்பித்தாள். மருத்துவர் அவகளப் பாிவசாதித்த பின் “அம்மா உங்களுக்கு 

உடவ  அறுகவ சிகிச்கச பசய்ய வவண்டும்.” இங்வகவய அட்மிட் ஆகுங்கள் ‘என்று கூறி சீட்டு 

எழுதிக் பகாடுத்தார். 

 

காமாட்சியும், மவகஸ்வாியும் அங்குள்ள நர்சிடம் விவரம் வகட்ட ர். அதற்கு அவர் ’அம்மா 

உங்களுக்கு இலவசமாக அறுகவ சிகிச்கச பசய்து பிறகு பலன்ஸ் பபாருத்தப்படும். வமலும் 

மூன்று வவகளயும் உணவும் வழங்கப்படும். நாகளக்கு தான் அறுகவ சிகிச்கச இன்று இரத்தம் 

மற்றும் பல பாிவசாதக கள் பசய்வதற்காக அட்மிட் பசய்ய டாக்டர் கூறியுள்ளார்” என்று 

விபரமாகக் கூறி ார். 

 

இகதக் வகட்ட காமாட்சிக்கு வார்த்கதகவள வரவில்கல. காமாட்சியிடம் மவகஸ்வாி “நீ 

இங்வகவய இரு நான் வபாய் உன் கணவாிடம் விபரத்கத கூறி வரச் பசால்கிவறன்” என்று கூறி 

அவகள அட்மிட் பசய்தபிறகு கிளம்பி ாள். 

 

காமாட்சி இகறவன் மணிகண்டன் மூலம் த க்கு வழி காட்டியகத எண்ணி கண் கலங்கி ாள். 

“ஐயப்பா, உன் கருகணவய கருகண” என்று ம தார வவண்டி ாள். அவளுக்கு எல்லா 

பாிவசாதக களும் எடுக்கப்பட்டது. மறுநாள் காகலயில் அறுகவ சிகிச்கச பசய்து பலன்ஸ் 

பபாருத்தப்பட்டது. அவள் கணவன் அருகில் இருந்தார். பிறகு மறுநாள் அவகள வீட்டிற்கு 

அனுப்பி கவத்தார்கள். 
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ஊருக்கு வந்து ஒரு வாரம் ஓய்பவடுத்த பிறகு வவகலக்கு பசன்றாள். அவளுக்கு வதாட்ட 

வவகல தான் பதாியும். பசடி வளர ஆணிவவர் நன்றாக இருக்க வவண்டும். வவர் தான் 

அவ்வளவு பபாிய மரத்கத தாங்குகிறது. அதுவபாலத்தான் தன்க  இகறவன் தாங்கிவிட்டார் 

என்று எண்ணி நன்றி கூறி ாள். 

 

அன்பர்கவள வண்டி உருண்வடாட அச்சாணி வதகவ. வாழ்க்கக உருண்வடாட இகற 

நம்பிக்கக என்ற ஆணிவவர் வவண்டும். இகறவன் நம் வவண்டுதல்ககள தக்க வநரத்தில் 

நிகறவவற்றுவார் என்ற நம்பிக்ககவயாடு வாழ்வவாம். மீண்டும் சந்திப்வபாம். 

 

அக வருக்கும் நன்றி, திருச்சிற்றம்பலம் 

அன்புடன் 

        கலாவதி, ஊட்டி 

 

***** 


