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வதாரண வாயில் 

ஆசிாியர் முன்னுகர 

 

அன்பார்ந்த ஆஸ்திக பபருமக்களுக்கு அன்பா  வணக்கம். 

 

நீங்கள் காணும் இந்த கார்த்திகக மாத பூர்ணபலம் மின் ிதழ் 12-வது இதழாக பவளியாகிறது. 

ஆம்! விகளயாட்டாக ஆரம்பித்து ஓராண்டுகாலம் ஆகப்வபாகிறது. மிக்க மகிழ்ச்சி! 

 

இதுவகர தாங்கள் காட்டிய ஆதரகவ பதாடர்ந்து அன்பிற்கும் ஆதரவிற்கும் பநஞ்சார்ந்த 

நன்றி. பதாடர்ந்து கட்டுகரகள் அளித்து வரும் அன்பு பநஞ்சங்களுக்கு இதய பூர்வ நன்றிகய 

பதாிவித்துக் பகாள்கிவறன். இதக  ஆரம்பிக்க வவண்டும் என்று பசான் வத எ து 

மகன்தான். இன்றும் அவன்தான் இந்த இதழ் பவளியாக உதவி வருகிறான். 

 

வழக்கமாக இடம் பபரும் விேயங்கவளாடு, 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 ஆகர்ேணமும் மாதுாியமும் 

அசாதாரணமாக இருந்த " என்கிறார். 

 

பபாியவர்களின் திருஷ்டி விவசேம் 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 ஆகர்ேணமும் மாதுாியமும் 

அசாதாரணமாக இருந்த " என்கிறார். பபாியவர்களின் திருஷ்டி விவசேம் 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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குருநாதருக்கு நகடபபற்ற க காபிவேகம் 

 

12/3/1957-இல் நகடபபற்ற ஸ்ரீ பரமாச்சார்யாளின் பீடாவராகண பபான்விழாகவ ஒட்டி 

அவர்களுக்கு க காபிவேகம் பசய்யவவண்டுபமன்று பக்தர்கள் விரும்பி ார்கள்.  ஆ ால் 

அவர்கவளா தமக்கு ஏன் க காபிவேகம் பசய்கிறீர்கள்? "அகத சங்கரருக்கு பசய்து மகிழுங்கள்" 

எ க் கட்டகள இட்டார்களா. குருநாதாின் கட்டகளகய நிகறவவற்றும் வககயில், காமாக்ஷி 

அம்பாள் ஆலயத்தில் உள்ள, ஆதிசங்கரரது சிலா விக்கிரஹத்திற்கு 4/5/1957 சங்கர 

பஜயந்தியன்று பு ித கங்கக நீரால் கடஸ்தாப ம் பசய்து, மஹாந்யாஸ ருத்ர பஜபம் 

பஜபித்து, தங்கத்தி ால் பசய்யப்பட்ட புஷ்பங்ககள கடத்தில் கலந்து அபிவேகம் 

பசய்யப்பட்டது. ஆயினும் சிஷ்யர்களின் அவா அத்துடன் நின்று விடவில்கல.  மறுபடியும் 

ஆச்சார்யர்ககள அணுகி, விஞ்ஞாப ம் பசய்து பகாண்டார்கள்.  பக்தர்களின் தீவிரமா  

பக்திகய ம தில் பகாண்டு, அவர்களது விருப்பப்படி க காபிவேகம் பசய்து பகாள்ள 

ஒருவாறு இணங்கி ார்களா. 

 

6/9/1957-ல் இந்த அபிவேகத்திற்கு நாள் குறிப்பிடப்பட்டது.  தி சாி பசய்தித் தாள்களின் 

வாயிலாக, இந்த விழா சின் க் காஞ்சிபுரத்தில் அந்தத் வததியில் நகடபபறுவகத முன் 

கூட்டிவய அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது, பார்க்கக் கிகடக்காத இந்த பு ித விழாகவக் காண, முதல் 

நாவள மக்கள் ஆயிரக்கணக்கில் காஞ்சியில் கூடி விட்ட ர்.  கங்கக, வகாதாவாி, கிருஷ்ணா, 

நர்மகத, காவவாி புண்ய நதிகளின், பு ித நீகர, பன் ிரண்டு குடங்களில், பபாற்காசுகளுடன் 

நிரப்பி, ஏகாதச ருத்ர பாராயணம், வஹாமங்கள் பசய்து அன்று பகல் ஒரு மணிக்கு பஜகத் குரு 

ஸ்ரீ பஜவயந்திர சரஸ்வதி ஸ்வாமிகள் அவர்களின் திருக்கரங்களால், குருநாதருக்கு அபிவேகம் 

பசய்விக்கப்பட்டது.  காணக் கிகடக்காத இந்தக் காட்சிகய முதல் தடகவயாகக் கண்டவர்கள், 

பரவசமகடந்த ர்.  தாங்கவள பாக்கியசாலிகள் எ க் கூறிக் பகாண்டு ஆ ந்தக் கண்ணீாில் 

மூழ்கி ர்.  இதற்கு முன் 1954-ல் காஞ்சி மாநகாிவலவய மற்பறாரு க காபிவேகம் நகட 

பபற்றது பக்தர்களுக்கு நிக விருக்கலாம். 

***** 
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ஸ்தல மரங்கள் பற்றி ஒரு ஆய்வு 

 

எல்லா ஆலயங்களிலும், அகவ அகமந்துள்ள ஸ்தலங்களுக்கு (இடங்களுக்கு) பபருகம 

உண்டு. அங்வக உள்ள மூர்த்திகளுக்கும் பபருகம உண்டு. அங்வக அகமந்திருக்கும் 

தீர்த்தங்களும் பபருகம உண்டு.  அவத வபால, அந்த ஆலயங்களில் ' ஸ்தல விருக்ஷங்களுக்கும் 

(மரங்களுக்கும்) பபருகம உண்டு. 

 

மரங்களுக்கு ஏன் இத்தக  முக்கியத்துவம் தரவவண்டும்? அப்படி அதில் என்  இருக்கிறது? 

என்று பார்த்தால், முதலில் நமது மக்கள் இயற்கககய பபாிதும் வநசித்தார்கள்.  மரங்களின் 

மகத்துவத்கத அறிந்திருந்த ர்.  இன்கறக்கு விஞ்ஞா ிகள் பசால்லும் விேயங்ககள, 

அன்கறக்வக நமது முன்வ ார்கள் அறிந்திருந்தார்கள் என்பது மிகப்பபாிய அதிசயம். 

 

ஆதி நாளில் ம ிதன் பவயில், மகழ, ப ி ஆகிய தாக்கங்களிலிருந்து தங்ககளக் காத்துக் 

பகாள்ள மரத்தடியில் சரண் புகுந்தான். பின் அம்மரத்தில் இருந்து கிகடக்கும் காய்கள், 

பழங்ககள உண்டு பசியாறி ான். அதன் பட்கடககள தன் ஆகடயாக அணிந்து பகாண்டான். 

காலம் பசல்லச் பசல்ல அதன் மருத்துவ குணங்ககள அறிந்து த க்கு பயன் படுத்திக்க 

பகாண்டான். ஆக, த க்கு பல விதங்களில் பயன் படும் மரத்கத இகறயுருவாகக் கருதி வழிபட 

ஆரம்பித்தான். 

 

இகறவழிபாடு என்ற ஒன்று ஆரம்பமாகிய பின், மறக்காமல் ஆலயங்களில் மரங்ககள 

நட்டுகவத்தான். அல்லது மரங்ககள இருக்கும் பகுதியில் ஆலயங்ககள அகமத்தான். உருவ 

வழிபாடுடன், மரவழிபாடும் இரண்டர கலந்தா . இகறவன், இகறவியின் பபயர்கூட 

மரங்களின் பபயர்ககள ஒட்டி அகமந்தகத காணலாம்.  எடுத்துக் காட்டாக, 

"வில்வவவ ஸ்வரர், வன் ீஸ்வரர், சரக்பகான்கற நாதர் இப்படி. 

 

சங்க இலக்கியங்கள், பக்தி இலக்கியங்களில் கூட மரங்களின் மகத்துவம் வபசப்படுகிறது. 

பிற்காலத்தில், ஆயுர்வவதம் உருவா  பிறகு, முழுக்க முழுக்க தாவரங்களின் வகககள், 

அவற்றின் பல்வவறு பாகங்கள், அகவ எப்படி மருந்தாக பயன்படுகிறது என்பகத விாிவாக 

பசால்கின்ற . உட்பகாள்ள மருந்தாக, கோயமாக, வமற் பூச்சாக இப்படி அதன் பல 

பயன்பாடுககள பற்றி ஆயுர்வவதம், சித்த மருத்துவம் கூறுகின்ற . எ வவதான், நமது 

முன்வ ார்கள் ஊாில் உள்ள ஆலயங்களில் விவசே குணம் வாய்ந்த மரங்ககள நட்டுகவத்து, 

அகத பதய்வமாகவவ கருதி வழிபட ஆரம்பித்த ர். 



 

பூர்ண பலம்  9 

 

ஒருபுறம் இப்படி இருக்க, மறுபுறம் ம ிதன் த து வபராகசயால் காடுககள அழிக்க 

ஆரம்பித்தான். இத ால் பல அறிய வகக மரங்கள் அழிந்தது மட்டுமல்லாமல், அதன் 

காரணமாய் இயற்கக சீற்றங்கள் உருவாகி . அறிய வகக தாவரங்கள் அழிந்த . காடுகள் 

இருந்ததால் கிகடத்த "சமசீர் இயற்கக" அழிந்து, பூமி பவப்பமயம் ஆகியது.  இப்வபாது சிலர் 

விழித்துக் பகாண்டு மரங்களின் முக்கியத்துவத்கத பற்றி வபசவும், எழுதவும் ஆரம்பித்து 

உள்ள ர். நல்ல விேயம், விழிப்புணர்ச்சி. 

(அடுத்தடுத்த கட்டுகரகளில் இதக  பதாடர்ந்து பார்க்கலாம்) 

*****  
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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 (ஓேதி 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) க்ருேி 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  விேயம் 

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 விேயங்ககள 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 வர்ே 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 

வதோம் வ்யாதி ஸமுத்பபதள ச்ருணு ராம சிகித்ஸதம் 

 



 

பூர்ண பலம்  12 

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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யார் பிச்கசக்காரர்? 

தீபாவளி பகாண்டாட்டம் முடிந்து த து வீட்டுக்கு கிளம்புவதற்காக தயாரா து பரவமஸ்வரன் 

குடும்பம். பரவமஸ்வரன் கர்நாடகாவில் பபாிய கம்பப ி ஒன்றில் வமவ ஜராக பணியாற்றி 

வருகிறார். அவருகடய மக வி நித்தியாவும் பணிபுாிபவர் தான். அவர்களுக்கு ஆதித்யா என்ற 

நான்கு வயது மகன் இருக்கிறான். இவர்கள் அக வரும் தங்கள் கிராமத்திற்கு தீபாவளி 

பகாண்டாடுவதற்காக வந்திருந்தார்கள். பரவமஸ்வரன் குடும்பம் அவர்கள் பசாந்த 

கிராமத்திற்கு வந்து சற்வறறக்குகறய இரண்டு வருடங்கள் ஆகியிருக்கும். இரண்டு வருடங்கள் 

கழித்து தன் மகன், மருமகள், வபரக ப் பார்ப்பதால் மிகுந்த சந்வதாேத்தில் இருந்தாள் 

பரவமஸ்வர ின் அன்க  அன் பூரணி.  

 

வகக வககயா  சாப்பாடு பலகாரம் என்பறல்லாம் பார்த்து பார்த்து பசய்து அவர்களுக்கு 

பகாடுத்து மகிழ்ந்தாள். தீபாவளி பகாண்டாட்டம் முடிந்து பரவமஸ்வரன் ஊருக்கு 

கிளம்புவதற்கு த து காாில் எல்லா பபாருட்ககளயும் ஏற்றி ான். அன் பூரணி அம்மாள் 

காய்கறிகள் பலசரக்கு பபாருட்கள் என்று பல பபாருட்ககளயும் அவ ிடத்தில் பகாடுத்து 

காாில் ஏற்றச் பசான் ார். இகதபயல்லாம் பார்த்துக்பகாண்டிருந்த நித்யாவிற்கு எள்ளும் 

பகாள்ளும் பவடித்தது. அவ்வளவு பபாிய சிட்டியில் உள்ள ககடகளில் கிகடக்காதது 

இங்கிருந்து என்  எடுத்து வபாகப் வபாகிவறாம் என்று முணுமுணுத்தபடிவய பரவமஸ்வரக  

கடிந்து பகாண்டாள்.  

 

பரவமஸ்வரனும் பபாருட்ககளபயல்லாம் வண்டியில் ஏற்றி ார். எல்வலாரும் வண்டியில் ஏறி 

புறப்பட அங்கிருந்து வந்த அன் பூரணி “பரவமஸ்வரா இகத மறந்துட்டிவய” என்று கூறி 

வாகழ இகலயில் கட்டி கவத்திருந்த எலுமிச்கச மற்றும் தயிர் சாதம் பபாட்டலத்கத 

பகாடுத்தாள். அங்கிருந்த வந்த நித்தியா “அத்கத இபதல்லாம் வவண்டாம் வபாற வழியில் 

நாங்கள் பார்த்துக் பகாள்கிவறாம்”. 

 

“இல்லம்மா நீங்க வபாய் வசர்வதற்கு குகறந்தது 10 மணிவநரமாவது ஆகும். இது ககயில் 

இருந்தால் வபாற வழியிவல உங்களுக்கு உதவியாய் இருக்கும். இன்று நான் சீக்கிரமாக எழுந்து 

பண்ணிவ ன். அது கூட ஆதித்யாவுக்கு பிடித்த உருகளக்கிழங்கு வறுவல்கலயும் 

வச்சிருக்வகன். தீபாவளிக்கு பசஞ்ச அதிரசத்கத ஆதித்யா பராம்ப பிாியமா சாப்பிட்டான். 

அகதயும் ஒரு டப்பாவில் வச்சிருக்வகன் ஒன்னும் பகட்டுப் வபாகாது எடுத்துட்டு வபாம்மா”. 

“அத்கத உங்களுக்கு புாியவில்கல. இபதல்லாம் யாரும் சாப்பிட வபாறதும் இல்கல எப்படியும் 

வழியிவலவய நிறுத்தி பீட்சா பர்கர் எல்லாம்தான் ஆதித்யா வகட்பான் அதுதான் சாப்பிட 

பகாடுப்வபாம். இது வவஸ்ட் ஆகும் இங்வகவய யாராவது பிச்கசக்காரர்களுக்கு குடுங்க” என்று 

சட்படன்று தயங்காமல் கூறி ாள் நித்யா.  

 

அன் பூரணியின் முகம் வாடியது. அகதக்கண்ட பரவமஸ்வரன் “சாிம்மா எங்கிட்ட குடும்மா 

நான் எடுத்துக்கிவறன்” என்று கூறி காாில் கவக்க வபா ான். வகாபத்வதாடு “வவணுமின் ா 

பின் ாவல கவயுங்க இகத யாரு பதாட வபாறா” என்று கடுப்புஅகடந்தாள். மகக யும் 
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மருமககளயும் வழி அனுப்பும் பபாழுது வபரப் பிள்களகய கட்டித் தழுவி உச்சி முகர்ந்து 

கண்ணீர் மல்க டாட்டா காட்டி அனுப்பி ாள் அன் பூரணி.  

 

பதருவின் முக்கு வகர கார் பசன்று மகறயும் வகர பார்த்துக் பகாண்டு இருந்தாள் 

அன் பூரணி. கர்நாடகாகவ வநாக்கி கார் விகரந்தது. பரவமஸ்வரன் காகர ஓட்டி ான் பின் 

சீட்டில் ஆதித்யாவும் முன் சீட்டில் நித்யாவும் அமர்ந்திருந்த ர். “உங்க அம்மா எது 

பசான் ாலும் வகட்கணுமா, ஏற்க வவ லக்வகஜ் வபாதாதுன்னு இந்த சாப்பாடு பபாட்டலம் 

வதகவயா, வபசாமல் வழியிவலவய பிச்கசக்காரர் வரும்வபாது நிறுத்துங்க, உங்க ககயாவல 

தூக்கி பகாடுத்துட்டு வாங்க” என்றாள். 

 

“நித்யா காகலயிவலவய எழுந்து அம்மா பண்ணி இருக்கிறாள். எடுத்துட்டு வரவலன் ா அவள் 

ம து எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இருக்கும். புாிந்து பகாள்” என்றார் பரவமஸ்வரன். “நான் 

பசான் ா எகதத்தான் வகட்கிறீர்கள்” என்று முணுமுணுத்துக் பகாண்வட காதில் பஹட்வபான் 

வபாட்டு பாட்டு வகட்க துவங்கி ாள் நித்தியா. ஏறக்குகறய 3 மணிவநரம் பரவமஸ்வரன் காகர 

ஓட்டிக் பகாண்டிருந்தான். திடீபரன்று காாில் ஏவதா சத்தம் வகட்டு கார் கட்டுக்கடங்காமல் 

நிகலகுகலந்து பசன்றது. பரவமஸ்வரன் ஒருவழியாக கண்ட்வரால் பண்ணி காகர 

நிறுத்தி ான். அப்வபாது தூக்கத்திலிருந்து விழித்தாள் நித்யா. “என் ாச்சு” என்று வகட்டாள். 

“பதாியகல ஏவதா பபல்ட் கட்டாகி இருக்கும் வபாலிருக்கு இறங்கி பார்க்கிவறன்” என்று கூறி 

காாின் வப ட்கட திறந்து பார்த்தான் பரவமஸ்வரன். 

 

பரவமஸ்வரனுக்கு கார் ஓட்ட பதாியுவம ஒழிய அதிலுள்ள ாிப்வபர் வவகலகள் எல்லாம் 

பதாியாது. பதாிந்த அளவு எவ்வளவவா வபாராடிப் பார்த்தும் கார் இம்மியளவும் ஸ்டார்ட் 

ஆகவில்கல. நிற்கின்ற இடவமா ஆள் நடமாட்டவம இல்லாத ஒரு வ ாந்திரம் ஆகும். என்  

பசய்வபதன்று பதாியாமல் பரவமஸ்வரனும் நித்யாவும் விழித்தார்கள். காகரவிட்டு பசல்லவும் 

முடியாமல் ாிப்வபர் பசய்வதற்கும் வழியில்லாமல் பசய்வது அறியாது விழித்தார்கள். 

பரவமஸ்வரன் அவருகடய நண்பர்கள் யார் யாருக்வகா வபான் பசய்து பார்த்தான். எல்வலாரும் 

பிஸியாக இருந்ததால் யாராலும் எதுவும் பசய்ய முடியவில்கல. ககடசியாக பரவமஸ்வரன் 

பபங்களூாில் இருக்கும் டிராவல்ஸ் ஒன்றில் வபான் பசய்து ஒரு வண்டிகயயும் அதனுடன் ஒரு 

பமக்கா ிக் ககயும் அனுப்புமாறு கூறி ான். டிராவல் காரரும் இதற்குண்டா  பணத்கத 

கூகுள் வபவில் அனுப்புமாறும் பிறகு பலாக்வகேன் அனுப்புமாறு வகட்டுக்பகாண்டு 

பரவமஸ்வரன் பசான்  இடத்திற்கு வண்டி வருவதற்கு குகறந்தபட்சம் 5 மணி வநரம் ஆகும் 

என்றான்.  

 

பரவமஸ்வரனும் நித்யாவும் வவறுவழியில்லாமல் காத்திருக்க வவண்டியிருந்தது. வநரம் ஓடியது 

ஆதித்யா நித்யாகவ பார்த்து “அம்மா பசிக்குது ஏதாவது பகாடு” என்றான் நித்யாவுக்கு என்  

பசய்வபதன்வற புாியவில்கல. பரவமஸ்வரன் அன் பூரணி பகாடுத்த சாப்பாடு பபாட்டலத்கத 

பிாித்து சாப்பிட ஆரம்பித்தான். ஆதித்யாவுக்கு ஊட்டிவிட்டு தானும் சாப்பிட ஆரம்பித்தான். 

நித்யாவுக்கும் ஒரு பபாட்டலத்கத பகாடுத்தான். நித்தியா வவறு வழி இல்லாமல் 
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பபாட்டலத்கத பிாித்து சாப்பிட துவங்கி ாள். அப்வபாது பரவமஸ்வரன் உகடய வபானுக்கு 

ாிங் வந்தது அன் பூரணி கல ில் இருந்தாள். “என்  கண்ணா” எவ்வளவு தூரம் வபாய் 

இருக்வக ஆதித்யா என்  பண்றான். நித்யா டயர்டா இருக்காளா. நீங்க ஏதாவது 

சாப்பிட்டீங்களா. என்று வகட்டாள். அதற்கு பரவமஸ்வரன் “நீங்க பகாடுத்த 

சாப்பாட்கடதாம்மா இந்தப் பிச்கசக்காரர்கள் சாப்பிட்டுக் பகாண்டிருக்கிவறாம்” என்று 

பசால்லி வபாக  கவத்துவிட்டு நித்யாகவ பார்த்தான் நித்யா வபசாமல் தகல கு ிந்து 

பகாண்டாள்.  

 

அன்பர்கவள! நம்மில் பலர் நாகாீகம் என்ற பபயரால் பபாியவர்கள் பசால்வகத நித்யாகவ 

வபால உதாசீ ப் படுத்துகிறார்கள். அனுபவம் மிகுந்த பபாியவர்களுகடய பசயல்கள் நமக்கு 

பார்ப்பதற்கு கபத்தியக்காரத்த மாக இருக்கும். ஆ ால் பிரச்சக  வரும் பபாழுதுதான் 

அவர்களுகடய தீர்க்கதாிச ம் புாியும். இதற்கிகடயில் அமிலத்கத பதளிப்பது வபால 

வார்த்கதககள பதளித்து அவர்ககள காயப்படுத்தி விடுகிவறாம். அந்தக் காயத்கத சாி 

படுத்துவதற்கு நாம் எத்தக  பாடுபட்டாலும் வலி என்பது அவர்களிடம் இருக்கத்தான் 

பசய்யும். எ வவ காயப்படுத்தாமல் இருக்க முயற்சிப்வபாம். 

 

வாழ்க கவயகம், வாழ்க வளமுடன்!! 

அன்புடன்  

மவ ாகர் 

குகவத் 

***** 
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பலன் தரும் பதிகங்கள் 

 

அக வருக்கும் நமஸ்காரம். 

 

மா ிடராக பிறப்பதற்கு மாதவம் பசய்திடல் வவண்டும்” என்பது நாம் அறிந்தவத. ஒவ்பவாரு 

பசயகலயும் பசய்வதற்கு வநரமும் காலமும் அவசியம். பநாடிகள் மணிகளாகி நாட்கள் வாரமாகி 

வாரங்கள் மாதமாகி மாதங்கள் வருடமாகிறது. ம ித வாழ்க்ககயிலும் குழந்கத பிறந்து 

வளர்ந்து இளகமப் பருவத்கத கடந்து முதுகமகய அகடகின்றது. அதற்குள் ம ிதர்கள் படும் 

பாடுகள் பகாஞ்ச நஞ்சமல்ல. வாழ்க்கக என்னும் பாகதயிலுள்ள வமடு பள்ளங்ககள எல்லாம் 

கடந்து வருபவர்கள் மிகவும் சிறப்பு பபற்றவர்கள். அத ால் தான் 60 வயது நிகறவு 

அகடந்தவுடன் ஒரு விழா எடுக்கின்ற ர். எல்வலாருக்குவம இந்த வாய்ப்பு அகமவதில்கல. 

தம்பதிகள் இருவரும் ஒன்றாக இகணந்து பிள்களகளுடனும், வபரக்குழந்கதகளுடன் 

பகாண்டாடும் திருநாள். அந்நாளில் எல்வலாரும் ம மகிழ்ச்சியுடன் இருந்து ஆசி பபற பலன் 

தரும் பதிகங்களில் உள்ள மங்கள பதிகத்கத படித்தால் நல்ல ஒலி அகலகள் பரவி எல்வலாரும் 

எல்லா வளமும் நலமும் பபறுவார்கள். வமலும் திருமணம், மணிவிழா எல்லா சுப 

நிகழ்ச்சிகளிலும் இகதப் பாடி ால் எல்லா வளமும் நலமும் பபறலாம். இப்பதிகத்கத பற்றி 

இகறவ ின் பாத கமலங்ககள வவண்டி இத்பதாடாில் எழுதுகின்வறன். 

 

பதிகம் - 11 

திருமணம், மணிவிழா, சுப நிகழ்ச்சிகளில் வாழ்த்த பயன்படும் மங்களப் பதிகம் 

 

ம ிதர்களில் பல ஆண்கள் பபண்களின் ம கத சுக்கு சுக்காக உகடத்து விடுகிறார்கள். அந்த 

உகடந்த சிதறல்கள் யாகரயும் கிழித்து விடக்கூடாது என்று தங்களுக்குள்வளவய 

எல்லாவற்கறயும் புகதத்து விடுகிறார்கள். அத ால் தான் தம்பதியுடன் மணி விழா 

பகாண்டாடுகின்ற ர். எத்தக  வகாடி பணமிருந்தாலும் ஆணும், பபண்ணும் துகண 

இல்லாவிட்டால் மணிவிழா பகாண்டாட இயலாது. இதிலிருந்து எத்தக  துன்பங்கள் 

வந்தாலும் ஆண், பபண் இருவரும் ஒற்றுகமயாக வாழவவண்டும் என்பகத அறியலாம். 

 

பதிக வரலாறு 

திருஞா சம்பந்த பபருமான் மதுகரயில் தங்கியிருந்த சமயம் அவருகடய தந்கதயார் சிவபாத 

இருதயர் வந்தார். த க்கு சிறந்த தந்கதகய அளித்ததற்காக இகறவ ின் கருகணகய 

எண்ணி மகிழ்ந்து இப்பதிகத்கத அருளி ார். அறுபதாம் ஆண்டு நிகறவு விழா மற்றும் 

திருமணம் மற்றும் எல்லா சுபகாாியங்களுக்கும் பாடவவண்டிய மங்களப் பதிகம் ஆகும். 
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திருமருகல் பண்: திருக்கழுமலம் 

ராகம்: பகால்லி 

 

மண்ணில் நல்ல வண்ணம் வாழலாம் 

கவகலும் 

எண்ணில் நல்ல கதிக்கு யாதுவமார் குகற 

விகலக் 

கண்ணில் நல்லதுறும் கழுமல வளநகர்ப்  

பபண்ணில் நல்லாபளாடும் பபருந்தகக 

இருந்தவத 

 

வபாகதயார் பபாற்கிண்ணத்து அடிசில் 

பபால்லாத த் 

தாகதயார் மு ிஉற தாப க  

ஆண்டவன் 

காகதயார் குகழஇ ன் கழுமல வளநகர்ப் 

வபகதயாள் அவபளாடும் பபருந்தகக 

இருந்தவத 

 

பதாண்டகண பசய்பதாழில் துயர் அறுத்து 

உய்யலாம் 

வண்டக  பகான்கறயான் மதுமலர் 

சகடமுடி 

கண் துகண பநற்றியான் கழுமல 

வளநகர்ப் 

பபண் துகண யாக ஓர் பபருந்தகக 

இருந்தவத 

 

அயர் உள்வளாம் என்று நீ அகசவு ஒழி 

பநஞ்சவம 

நியர் வகள முன்ககயால் வநாிகழ 

அவபளாடும் 

கயல் வயல் குதிக்பகாளும் கழுமல 

வளநகர்ப் 

பபயர் பல துதி பசய்ய பபருந்தகக 

இருந்தவத  

 

அகடவிவலாம் என்று நீ அயர் ஒழி 

பநஞ்சவம 

விகட அமர் பகாடியி ன் விண்ணவர் 

பதாழுபதழும் 

ககட உயர் மாடம் ஆர்கழுமல வளநகர்ப் 

பபகட நகட அவபளாடும் பபருந்தகக 

இருந்தவத 

  

மற்பறாரு பற்றிகல பநஞ்சவம மகற பல  

கற்றநல் வவதியர் கழுமல வளநகர்ப் 

சிற்றிகட வபால் சூல்திருந்திகழ 

யவபளாடும் 

பபற்றக  ஆளுகடப் பபருந்தகக 

இருந்தவத 

 

குகறவகள அது பமாழி குகறவு ஒழி 

பநஞ்சவம 

நிகறவகள முன்ககயாள் வநாிகழ 

யவபளாடும் 

ககறவளர் பபாழிலணி கழுமல வளநகர்ப் 

பிகற வளர் சகடமுடி பபருந்தகக 

இருந்தவத 

 

அரக்க ார் அருவகர எடுத்தவன் அலறிட 

பநருக்கி ார் விரலி ால் நீடியாழ் பாடவவ 

சுருக்குவாள் அருள் பசய்தான் கழுமல 

வளநகர்ப் 

பபருக்குநீர் அவபளாடும் பபருந்தகக 

இருந்தவத 

 

பநடியவன் பிரமனும் நிக ப்பு அாிதாய் 

அவர் 

அடிவயாடு முடி அறியா அழல் உருவி ன் 

கடிகமல் பபாழிலணி கழுமல வளநகர்ப் 

பிடிநகட அவபளாடும் பபருந்தகக 

இருந்தவத 

 

தாருறு தட்டுகட சமணர் சாக்கியர்கள் தம் 
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ஆருறு பசாற்ககள தடியிக  அகடந்து 

உய்மீன்  

கார்ஒரு பபாழில் வளர் கழுமல வளநகர்ப்  

வபரற தாள் ஓடும் பபருந்தகக இருந்தவத 

 

கரும் தடம் வதன்மல்கு கழுமல வளநகர்ப் 

பபரும் தடம் பகாங்ககவயாடு இருந்த எம் 

பிரான் தக  

அருந்தமிழ் ஞா சம்பந்தன் பசந்தமிழ்  

விரும்புவார் அவர்கள் வபாய் விண்ணுலகம் 

ஆள்வவர. 

 

திருச்சிற்றம்பலம்

 

 

வாழ்க்கக அனுபவம் 

வயல் பவளிகள் பதன் ந்வதாப்புகள் வாகழத் வதாப்புகள் நிகறந்த ஒரு கிராமம் அங்கு 

ககலாசம் ஈஸ்வரன் என்ற இரட்கட சவகாதரர்கள் வசித்து வந்த ர். இருவருக்கும் ஒவர நாளில் 

பார்வதி, விசாலாட்சி என்ற பபண்ககள திருமணம் பசய்த ர். சிறிது காலம் ஒற்றுகமயாக 

இருந்த குடும்பம் உறவி ர் ஒருவாின் சூழ்ச்சியால் பிாிந்துவிட்ட ர். வீட்டின் நடுவவ தடுப்பு 

சுவர் எழுப்பி வீடு இரண்டா து. பாகப்பிாிவிக  என்ற பபயாில் ஈஸ்வரனுக்கு சிறிதளவு 

நிலவம பகாடுக்கப்பட்டது. ககலாசம் அக த்கதயும் கவத்து மிகுந்த பசல்வத்துடன் 

இருந்தான். 

 

ஈஸ்வரன் விசாலாட்சி இகறவக  வவண்டி இருப்பகதக் பகாண்டு மிகுந்த ம நிகறவவாடு 

எளிகமவயாடு வாழ்ந்து வந்த ர். இந்நிகலயிலும் அக்கம் பக்கத்தில் உள்ளவர்களுக்கு 

ஏகழகளுக்கு உதவி வந்த ர். பார்வதி, விசாலாட்சி இருவரும் கருவுற்று ஒவர நாளில் ஒவர 

வநரத்தில் இருவருக்கும் ஆண் குழந்கதகள் பிறந்த . கவணசன், கந்தன் என்று பபயாிட்ட ர். 

கவணசன் பசல்வ சீமா ாக வளர்க்கப்பட்டார். கந்தன் மிகவும் எளிகமயாக அன்பா வன் ஆக 

வளர்க்கப்பட்டான். 

 

இருவரும் படித்து பிறகு தக்க வயது வந்தவுடன் இருவருக்கும் திருமணம் நடந்தது. கவணசனுக்கு 

கமலா என்ற பபண்ணும் கந்தனுக்கு வள்ளி என்ற பபண்ணும் துகணவிகள். காலங்கள் ஓடி . 

ககலாசம், ஈஸ்வரன் இரட்கடயர்கள் இருவருக்கும் 60 வயது வந்தது. மணிவிழா பகாண்டாட 

அவரவர் குடும்பங்கள் முடிபவடுத்து அதற்கா  வவகலககள பார்த்த ர். அண்ணன் 

ககலாசத்துக்கு விடியற்காகலயிலும் தம்பி ஈஸ்வரனுக்கு அடுத்த முகூர்த்தத்தில் விழா 

பகாண்டாட வநரம் கணிக்கப்பட்டது. பசல்வந்தன் ககலாசம் வீட்டில் தடபுடலாக ஏற்பாடு 

காகல விதவிதமா  சிற்றுண்டிகள் மதியம் அறுசுகவ உணவு என்று ஏற்பாடு 

பசய்திருந்தார்கள். உறவி ர்கள் எல்வலாரும் பசல்வந்தன் ககலாசம் வீட்டிற்கு வந்த ர். 

ஏகழ ஈஸ்வரன் வீட்டில் இகறவனுக்கு பிரசாதமும் அக்கம் பக்கத்தில் உள்ளவர்கள் பசியார 

தங்களால் இயன்ற அளவு உணவு சகமத்த ர். விடியற்காகல விழா நடப்பதற்கு முன் ால் 

ககலாசம் வீட்டில் உறவி ர்களுக்கு இகடவய ஏற்பட்ட வாக்குவாதத்தில் எல்வலாரும் 

ககலந்து பசன்றுவிட்ட ர். சகமயற்காரர்கள் அக வரும் பவளிவய பசன்றுவிட்ட ர். 

எல்வலாரும் கலங்கி நின்ற ர். 
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ஈஸ்வரன் வீட்டில் அடுத்த முகூர்த்தத்தில் விழா நகடபபற துவங்கியது. எல்வலாரும் 

இகறவக  வணங்கி ர். அப்வபாது ஒரு பபாியவர் ஈஸ்வரக  நன்கு அறிந்தவர். மணி 

விழாவிற்கு வந்திருந்தார். அவர் இந்த மங்கள பதிகத்கத உரக்க பாடி ார். எல்வலாரும் ம ம் 

மகிழ்ந்த ர். அந்த ஒலி அகலகள் எல்லா பக்கமும் பரவியது. இகதக் வகட்ட ககலாசம் 

குடும்பம் ஈஸ்வரன் வீட்டிற்கு வந்த ர். உறவி ர்களும் ஒருவர் பின் ஒருவராக ஈஸ்வரன் 

வீட்டிற்கு வந்தார்கள். அவர்கள் அக வகரயும் ஈஸ்வரன் குடும்பத்தார் அன்வபாடு 

வரவவற்ற ர். முதலில் அண்ணன் ககலாசத்திற்கு சிறிது வநரம் கழித்து ஈஸ்வரனுக்கும் மணி 

விழா சிறப்பாக நடந்தது. 

  

ககலாசம் ஈஸ்வரன் இருவருக்கும் ஈஸ்வரன் வீட்டிவலவய மணிவிழா பகாண்டாடப்பட்டது. 

ககலாசம் தன் தவற்கற உணர்ந்தார். பிறகு ககலாசம் ஈஸ்வரன் தம்பதிகளிடம் எல்வலாரும் 

ஆசி பபற்றார்கள். ஈஸ்வரன் வீட்டிலுள்ள பிரசாதம் மற்றும் உணவுகள் அக வருக்கும் 

பாிமாறப்பட்டது. இகறவன் கருகணயால் எல்வலாரும் ம நிகறவவாடு உணவு உண்டு 

கிளம்பி ார்கள். இதிலிருந்து பதிகத்தின் மகிகமகய நாம் அறியலாம். இப்பதிகத்கத 

திருமணம், மணிவிழா மற்றும் எல்லா சுப காாியங்களிலும் பாடி ால் எல்லா வளமும் நலமும் 

பபறலாம். 

 

அன்பர்கவள! இந்தப் பதிகத்தின் மகிகமகய என் பவன்று பசால்வது. இன்னும் மற்பறாரு 

பதிகத்தில் மீண்டும் சந்திப்வபாம். 

 

அன்பர்கவள இந்தப் பதிகத்தின் மகிகமகய என்ப ன்று பசால்வது. 

 

அக வருக்கும் நன்றி, திருச்சிற்றம்பலம் 

அன்புடன் 

        கலாவதி, ஊட்டி 

 

***** 


