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வதாரணவாயில் 

ஆசிாியர் முன்னுகர 

 

அன்பு பசாந்தங்களுக்கு பநஞ்சார்ந்த நமஸ்காரம்/ஆசிகள்! 

 

வரும், சித்திகர "சுபக்ருத்" வருஷம் நம் எல்வலாருக்கும் சகல பசௌபாக்கியங்ககளயும் 

அளிக்கட்டும் என்று, நம் மஹாபபாியவாகளயும், அன்க  காமாக்ஷிகயயும் பணிந்து 

வவண்டிக் பகாள்கிவறன். 

 

 

 

கடந்த இரண்டகர வருடகாலமாகவவ நமது நாடு மட்டுமல்ல. உலக நாடுகள் எல்லாவம 

"பகாரா ா" என்ற வியாதியின் தாக்கத்தால், அக த்து பசயல்களுவம முடங்கிப்வபாய். 

கிட்டத்தட்ட உலகவம ஸ்தம்பித்து வபாய் விட்டது. த ி ம ிதர், வர்த்தகம், அரசாங்க 

நடவடிக்கககள் எ  அக த்துவம முடங்கி வபாயிற்று. பபற்வறார்கள் காலமா தற்குக் கூட 

பிள்களகள் வரமுடியாத நிகல. அப்பப்பா, வபாதும் வபாதும் இந்தக் பகாடுகம எ  பசால்லும் 

அளவுக்கு அனுபவித்து விட்டது ம ிதகுலம். 

 

பதய்வத்தின் கருகணயால், இதன் தாக்கம் குகறந்து, இயல்புநிகல திரும்பி விட்டதாக. நமது 

அரசாங்கம் அறிவித்து இருக்கிறது. இருப்பினும், த ிம ித இகடபவளி, முகக்கவசம் 

முதலியவற்கற பின் பற்றி நாம் இன்னும் சில காலம் எச்சாிக்ககயுடன் இருக்க வவண்டும். 

 

இந்த புது வருடத்கத ஒட்டி ஒவ்பவாரு ஊாிலும், வகாவில்கள், மடங்கள், பஜக க்கூடங்கள் 

எ  ஆங்காங்கு "பஞ்சாங்க பட ம்"-எனும் நிகழ்வு நகடபபறும். நாம் எல்வலாரும் பசன்று 



அகத ஸ்ரவணம் (வகட்டு) பயன் அகடய வவண்டும்.  புத்தாண்டு தி த்தன்று நமது 

குலபதய்வம், இஷ்ட பதய்வம், பபற்வறார்கள், பபாிவயார்கள் ஆகிவயாகர வணங்கி 

அவர்களின் ஆசி பபற்று இந்த இ ிய நாகள பகாண்டாடுவவாம். விவசஷமாக அன்று 

நம்மால் முடிந்த அளவு தா , தர்மங்கள் பசய்து புண்ணிய கணக்கிக  

பதாடங்குவவாம்."ஈத்து உவக்கும் இன்பம் "-என்பார்கவள அகத பசய்வவாம். 

 

ஆங்கில புத்தாண்டில் சிலர் சில விஷயங்ககள பசய்வவன் எ  உறுதி இருப்பார்கள் (New Year 

Resolution) அதுவபால நாமும் இந்த நாளில் சில உறுதி பமாழிககள ஏற்வபாம். வாரம் 

ஒருதடகவ அல்லது மாதம் இரண்டு தடகவ குடும்பத்துடன் வகாவிலுக்கு பசல்வவாம்: 

பிராமணர்கள் இ ியாவது தி ம் சந்தியா வந்த ம் பசய்வவாம். தி ம் சிறிய அளவில் நம் 

இல்லத்தில் உள்ள ஸ்வாமிக்கு பூகஜ பசய்வவாம். பவளியிடங்களில் கண்ட உணவு 

பபாருட்ககளயும் வாங்கி உண்ண மாட்வடாம்: நம் குழந்கதகளுக்கு மாதம் ஒரு சுவலாகம், 

தமிழ் பாடல்ககள கற்றுக்பகாடுப்வபாம். எ  நம்மாலா  நல்ல விஷயங்ககளச் பசய்வவாம் 

எ  உறுதி ஏற்வபாம்.  ஏற்பது மட்டுமல்ல; அதக  பசயல் படுத்துவவாம். 

 

இந்த புதிய ஆண்டில் இருந்து, "பகழய பவல்லாம் கழியட்டும்" புதிய  பிறக்கட்டும். 

அதற்க்கு பதய்வத்தின் அருள் துகண இருக்கட்டும் எ  அக வகரயும், வாழ்த்தி 

வணங்குகிவறன்.  

 

நன்றி வணக்கம்! 

என்பறன்றும் இகறப்பணியில், 

அன்புடன், 

கி. வவணுவகாபால் 

 

***** 

  



சமி கர்ப அஸ்வத்தம் (வன் ி மரம் பபற்பறடுத்த அரசமரம்) 

 

இந்த விஷயம் சாத்தியமா? 

இப்படி ஒரு மரம் இருந்ததா?  

இருக்கிறதா என்ற வகள்வி எழலாம்.  

 

 

 

இருந்தது, இருக்கலாம் என்பவத பதில். அதாவது பறகவகள், அரசமரத்தின் பழங்ககள 

சாப்பிட்டு விட்டு. வன் ி மரத்தில் அமர்ந்து எச்சமிட்டு. எச்சத்தில் அந்த பழத்தின் விகதகள் 

இருந்து. அது வன் ி மரத்தின் இடுக்குகளில் விழுந்து. கால வபாக்கில் முகளத்தால் அதுதான் 

ஸமி கர்ப்ப அஸ்வத்தம் என்பது. இப்படியா  மரம் ஆயிரத்தில் என் லக்ஷத்தில் ஒன்வற 

இருக்கும். அதுவும் மகல வ ாந்தரங்களில் உள்ள காடுகளில். அந்த மரத்தில்தான், 

யாகங்களில் அக் ிகய உண்டாக்க. அரணி கட்கட என்ற ஒரு கருவிகய உருவாக்கி ார்கள். 

இப்படியா  அரணிக்கட்கடக்கு, அதன்மூலம் உருவா  அக் ிக்கு (பநருப்புக்கு) அதி 

விவசஷமா  சக்தி உண்டு எ  வவதங்கள் கூறுகின்ற . 

 

கிருஷ்ண யஜுர் வவதம், கதத்ாீய சம்ஹிகதயில் இது பற்றி விளக்கமாக கூறப்பட்டுள்ளது. 

வமலும் இதுவபான்ற வசாமயாகம், வாஜவபயீ யாகம் மற்றும் இன்  பிற யாகங்ககள நடத்தும் 

முகற. அதற்காக பயன் படுத்தப்படும் மர பாத்திரங்கள், கரண்டிகள், இன் ின்  மரத்தில்தான் 

பசய்ய வவண்டும், இந்தந்த வககயில் அதன் நீளம், அகலம், உட்குழிவின் ஆழ அகலங்கள், 

ககப்பிடியின் நீளம் இகவககள பற்றிய பதளிவா  விளக்கங்கள் பசால்லப்பட்டு உள்ளது 

மிகவும் ஆச்சர்யமாக உள்ளது. அந்தந்த மரத்தின் குணாதிசயங்கள், அதன் மருத்துவ, ஆன்மீக 

பயன்ககள பற்றி பசால்வது நமக்கு பிரமிப்கப உண்டாக்குகிறது. என்வ  நம் மகாிஷிகளின் 

மகத்துவம். தீர்க்க தாிச ம். 

 



 

 

இகத பற்றி கட்டுகர எழுதியவர் ஒரு தாவர இயல் வபராசிாியர். அவர் பபயர் ஸ்ரீ ராகவா ஸ் 

பபாட்டுப்பள்ளி மற்றும் பிரம்மஸ்ரீ வவதம் வவங்கட ராம சாஸ்திாி. 

 
 
Greatness of Trees - SAMI GARBHA ASVATHTHAM (Part 1) 
 

Greatness of Trees - SAMI GARBHA ASVATHTHAM (Part 2) 
 
 
 
 

Special Thanks to Sri Raghava S Boddupalli, Indian Biotechnologist 

and Researcher in Botany. His generosity and botany research work  

goes beyond words. Research Document links of his articles referred, 

https://sanskritdocuments.org/articles/Plant_Biology_of_Yajurveda_by_Raghava_Boddupalli.pdf  

https://www.researchgate.net/publication/314550047_Sacrificially_Important_Trees_Revealed_in_Krs

na_Yajur_Veda_Samhita-Their_Description_and_Uses  
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https://www.researchgate.net/publication/314550047_Sacrificially_Important_Trees_Revealed_in_Krsna_Yajur_Veda_Samhita-Their_Description_and_Uses


சில நல்ல பழக்கங்கள் 

நமது வாழ்க்ககயில் ஒரு சில நல்ல பழக்கங்ககளயாவது ககக் பகாண்டு வாழ வவண்டும், 

நிகறய நற்பழக்கங்கள் இருந்தாலும். ஒரு சில நற்பழக்கங்ககள ககக்பகாண்டு வாழ்ந்தால் 

நலவம வாழலாம். அந்த ஒரு சில நற்பழக்கங்களில் ஒன்கற இப்வபாது காணலாம். 

கவககற துயில் ஏழு (அதிகாகலயிவலவய எழுந்திரு) 

இதுதான், அதாவது விடியற் காகலயில் படுக்கககய விட்டு எழுவது மிகச் சிறந்த நல்ல 

பழக்கம். ஏன் விடியற்காகலயில் எழ வவண்டும். தற்காலத்தில் பசால்கிறார்கள். "வளி 

மண்டலத்தில் அப்வபாது ஓவசான் வாயு அதிகமாய் இருக்கிறது. அது நமது ம சு, புத்தி, 

ஆகியவற்கற தூண்டுகிறது. உடல் நல்ல நிகலயில் இருக்க உதவுகிறது" என்று. நம் தாத்தா, 

பாட்டி வபான்ற முன்வ ார்களுக்கு எந்த அறிவாளி பசால்லிக்பகாடுத்தான். அவர்கள் 

அதிகாகலயிவலவய எழவில்கலயா? அவர்கள் எல்லாம் வழி வழியாக இதக  நகடமுகற 

வாழ்க்ககயில் அறிந்து அத ால் நடந்தார்கள்.  

 

 

 

இகதவயதான் ஆசாரக்வகாகவ என்ற பழம் பபரும் தமிழ் பாடல் பசால்கிறது, 

கவககற யாமம் துயில் எழுந்து, தான் பசய்யும் 

நல் அறமும் ஒண் பபாருளும் சிந்தித்து, வாய்வதின் 

தந்கதயும் தாயும் பதாழுது எழுக! 

என்பவத முந்கதவயார் கண்ட முகற.  



 

அது பசால்கிறது. அதிகாகலயில் எழுந்திருந்து, அன்கறக்கு நாம் என்ப ன்  காாியங்ககள 

பசய்யவவண்டும் என்பகத சிந்தித்து. முன் பசய்ய வவண்டியது என் ? பிறகு 

பசய்யவவண்டியது என்  என்பகத வயாசித்து ஒரு முகறப்படுத்திக் பகாள். பிறகு உன் தாய் 

தந்கதயகர வணங்கி உன் பணிககள பசய் இதுதான் நமது முன்வ ார்கள் கண்டமுகற 

என்கிறது. 

 

எவ்வளவு நல்ல பழக்கம் பாருங்கள். அதிகாகல வவகள அகமதியாக இருக்கும். அகமதியா  

சூழ்நிகல. ஜன் கல திறந்து கவத்தால் ஜில் என்ற காற்று. சிந்திக்க, படிக்க, எழுத மிகச் 

சிறந்த காலம். நமது குழந்கதககளயும் அதிகாகல எழுதிருக்கச் பசால்லி பழக்க வவண்டும். 

ஆரம்பத்தில் பகாஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கலாம். ஒரு பத்து நாட்கள் பழகி விட்டால் "பழக்கம். 

வழக்கம் ஆகிவிடும்" 

 

நான் வயதா வன், எழுந்து என்  பசய்வது? எ  வகட்கிறீர்களா? உங்களுக்குத்தான் 

வவகல, அதிகமா  வவகல, உங்கள் வபரன் வபத்திகளுக்கு உதவலாம். பாடம் பசால்லித் 

தரலாம். இகறவக  வழிபட அற்புதமா  வநரம். வயதா வர்கள் உடவ  குளிக்க வவண்டும் 

என்ற அவசியம் இல்கல. பல் வதய்த்து, கக கால், முகம் அலம்பிக்பகாண்டாவல வபாதும். சாமி 

அகறயில் அமர்ந்து உங்களுக்கு பதாிந்த ஸ்வதாத்திரம், துதிககள பசால்லுங்கள். அந்த ஒலி 

வீட்டில் பரவி மங்களகரமா  சூழ்நிகலகய ஏற்படுத்தும். அகத பார்த்து உங்கள் வபரன் 

வபத்திகளும் உங்கவளாடு அமர்ந்து ஸ்வதாத்திரம், சுவலாகம் பசால்வார்கள். ஆக ஒரு நாளின் 

விடியல் மிக தூய்கமயாக, மங்களகரமாக, சந்வதாஷமாக அகமயும். பிறகு என் ? அந்த நாள் 

முழுவதுவம சந்வதாஷமாக அகமயும்.  

 

பசய்து பாருங்கள், நான் பசால்வது புாியும்!! 

 

***** 

  



நன் பமாழிகள் 

பாப   புண்யங்கள் 

(10-10-1932) 

 

நாம் வயிறு நிகறய சாப்பிட்டுக்பகாண்டு, குழந்கதகள், பந்துக்கள் முதலியவர்கள் 

கஷ்டப்படாமல் சாப்பிடும்படி பசய்து வருவதற்காக க்ரஹஸ்த தர்மத்தில் சில கார்யங்கள் 

பசய்து பகாண்டு இருக்கிவறாம். நம்முகடய மா த்கதக் காப்பாற்ற வஸ்திரமும், பசிகயப் 

வபாக்க ஆகாரமும், இருப்பதற்கு வீடும், நம்முகடய குழந்கத முதலியவர்ககளப் 

வபாஷிப்பதற்கு உாிய பசௌகர்யங்களும் அகமவதற்காக, ஒரு பலௌகீக காாியம் பசய்வகதப் 

வபால, எந்த வலாகத்திவல வபா ாலும் பசௌக்யமாயிருக்க ஒரு காாியம் பசய்ய வவண்டும். 

 

ஒரு சந்வதகம் இப்வபாது ஏற்படுகிறது. வயிற்றுப்பாட்டு காாியத்திவலவய காலபமல்லாம் 

சாியாய் வபாகிறவத. தர்மம் பசய்ய அவகாசம் இல்கலவய; இந்த மாதிாி ஒரு சிரமம் 

வதான்றுகிறது. இப்படி பசால்லுகிறவர்கள் எல்லாம், பணம் சம்பாதிக்க தங்கள் காலத்கத 

எல்லாம் பசலவழித்தாலும் பாதகமில்கல. வீண் வபச்சிலும் நிக விலும் பாிகாசத்திலும், 

உத்ஸாகத்திலும், எவ்வளவவா காலம் வீணாக்கப் வபாகிறது. பணம் சம்பாதிக்கும் காலத்கத 

கணக்குப் வபாட்டுப் பார்த்து, மிச்சமுள்ள காலத்கத வீணாக பசலவழிக்காமல் ஆத்மலாபமா  

காாியத்கத பசய்யலாம். ம ம் இருந்தால் அவகாசம் கிகடக்காமற் வபாகாது. டிராமிலும், 

வமாட்டாாில், வபாகும்வபாது பகவத் நாமாகவ, பஜபித்துக் பகாண்வட வரலாம். இப்பபாழுது 

சம்பாதிக்கும் பணத்தில் ஒரு கபசாவாவது, நாம் இந்த உடம்கப விட்ட பிறகு வவறு 

வலாகத்தில் ப்ரவயாஜ ப்படுமா? அந்த வலாகங்களில் பசலவாணி ஆகும் பணம் பகவத் 

நாமாதான். ஆககயால் அகத தவறாமல் பஜபிக்க வவண்டும். அவகாசம் இல்கல என்பது 

பபாய். 

 

நாம் நான்கு விதத்தில் தர்மம் பசய்து வரலாம். சாீரத்தாலும், வாயாலும், ம த்தாலும், 

பணத்தாலும் பசய்யலாம். தாித்ரதகசயில் தா தர்மம் எப்படிச் பசய்கிறது என்ற ஒரு சந்வதகம் 

வதான்றுகிறது. தாித்திரத்திலும் பசலகவக் குகறத்து, ஒரு கபசாவாவது தர்மம் பசய்யலாம். 

தி மும் ஒவ்பவாருவரும் ஒரு கபசாவாவது, காலணாவாவது தர்மம் பசய்ய சங்கல்பம் பசய்து 

பகாள்ள வவண்டும். 

 

தூங்குவதிலும், வம்புவபசுவதிலும், பாிகாசம் பசய்வதிலும் ஒவ்பவாருவருக்கும் எவ்வளவவா 

காலம் பசலவழிகிறது. அவற்கற நிறுத்தி பகவா ின் சரணங்ககள த்யா ம் பசய்யலாம். 

அதுதான் வரவு; மற்றகவ எல்லாம் பசலவுதான். அகவ எல்லாம் மாம்சத்திற்க்காக 

பசலவழிக்கும் காலம். உடம்பும் மாம்சம்தாவ ; அது சம்பந்தமாக பசலவழிப்பது 

மாம்சத்திற்காக பசலவழிப்பது தாவ . 

 

நாம் மிகவும் பாபம் பண்ணியிருக்கிவறாம் என்று பயப்படக்கூடாது. நம்கமப் வபால 

இருந்தவர்கள் எவ்வளவவா வபர் பக்தர்கள் ஆகி இருக்கிறார்கள்...நம்கமவிட பாபியா வர்கள் 



கூட நல்ல ஸ்திதிக்கு வந்திருக்கிறார்கள். பாபிககள ரக்ஷிப்பத ால்தான் ஈஸ்வரனுக்கு 

பபருகம ஏற்படுகிறது. அத ால் நாம் கதாியமாக இருக்க வவண்டும். 

 

பகவத் கீகதயில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அர்ஜு னுக்கு பசால்கிறார்: சுவலாகம்)-(கீகத) 

 

"வலாகத்தில் எல்லாப் பாபிகளிலும் மஹாபாபியாக கவத்துக் பகாண்டாலும் பாபமாகிற 

சமுத்திரத்கத ஞா ம் என்கிற ஓடத்தி ால் நீ தாண்டி விடுவாய்"-என்று பசால்கிறார். 

(கீகத சுவலாகம்) 

நாம் பாபம் பசய்து விட்வடாம் என்று நிக த்து அழக்கூடாது."நான் உன்க  எல்லாப் 

பாபங்களில் இருந்தும் விடுபட பசய்கிவறன்; அத ால் நீ அகதாியப்படாவத; அழாவத' என்று 

பகவான் பசால்கிறார். 

 

நாம் எப்படிப் பாபம் பசய்கிவறாம் என்பகத வயாசித்துப் பார்க்கலாம். வாயாலும், ம தாலும், 

வதகத்தாலும் பணத்தாலும் நாம் பாப்பம் சிகிவறாம். ம சில் வகட்ட நிக வுககள நிக த்துப் 

பாப்பம் பசய்கிவறாம். வாயி ால் உத்ஸாகமாகப் புரளி பண்ணி பாப்பம் பசய்கிவறாம். 

வதஹத்தால் வகட்ட காாியங்ககள பண்ணிப் பாப்பம் பசய்கிவறாம். பணத்தி ாற் 

பலவககயாகப் பாப்பம் பசய்கிவறாம். நாம் இந்தப் பாபங்ககள பண்ணக்கூடாது என்று 

நிக த்தாலும் அப்படி இருக்க முடியவில்கல. பிசாசுவபாலப் பாபம் பண்ணும் பழக்கம் 

நம்கமப் பிடித்துக் பகாண்டிருக்கிறது; நம்கம விடாமற் சுற்றிக் பகாண்வடயிருக்கிறது. பல 

காலமாகப் பாபம் பண்ணியிருக்கிவறாம். அத ால்தான் அந்தப் பழக்கம் விடவில்கல. அந்தப் 

பழக்கத்கத எப்படி வபாக்குவது? 

 

எந்த வலியி ால் நாம் பாபம் பண்ணுகிவறாவமா அந்த வழியிவலவய நாம் பழக்கத்கத 

மாற்றவவண்டும். முன்பு பசான்  நான்கு மார்க்கங்களிவலவய அந்த முயற்சிகய பசய்ய 

வவண்டும், என்பது வவதம். பாபத்கத தர்மத்தால் நிவர்த்தி பண்ணு என்று அது பசால்லுகிறது. 

 

தர்மம் என்பது என் ? அதர்மத்திற்கு வநர் விவராதமா து தர்மம். பகடுதலுக்கு 

விவராதமா து நல்லது. அதுதான் தர்மம். பகடுதல் எது? நம்கம பாபம் பண்ணியாக 

வவண்டும் என்று தூண்டுகிறது தான்! ஒரு காாியத்கத ஆகசப் பட்டு பண்ணுகிறது பாபம். 

அந்த ஆகச நம்கம வழிய இழுத்து பாபம் புண்ணாகி பசய்கிறது. 

 

பாபம் என்பது என் ? புண்ணியம் என்பது என் ? நாம் எகத பசய்யக் கூடாது என்று 

ம த்திற்குத் வதான்றுகிறவதா அதுதான் பாபம். எகத பசய்வதகு நல்லது என்று 

வதான்றுகிறவதா அதுதான் புண்ணியம். ம ிதன் எப்பபாழுதும் புண்ணியத்தின் பலக த்தான் 

விரும்புகிறான். 

 

  



(சுவலாகம்) 

புண்ணியத்தின் பிரவயாஜ ம் கஷ்டம் இல்லாமல் பசௌக்யமாக இருப்பது. அத 

ப்ரவயாஜ த்கதத் தான் எல்வலாரும் விரும்புகிறார்கள். அத ால் ம ம் சாந்தத்கத 

அகடகிறது. ஆ ந்தம் உண்டாகிறது. நமக்குப் புண்ணியத்தின் ப்ரவயாஜ த்தில் ஆகச 

இருக்கிறவதபயாழிய, நாம் பண்ணுவதில் பபரும்பாலா கவகள் பாபா காாியங்களாகவவ 

இருக்கின்ற . நாம் பாபம் பசய்வதற்கு நம் ம வம சாக்ஷியாக இருக்கிறது. புண்ணியம் 

பண்ணுகிற விஷயத்தில் வசாம்பல் உண்டாகிறது. பாப காாியங்கள் பண்ணுவதில் ஓர் 

உத்ஸாகம் இருக்கிறது. 

 

பாபத்தின் பலன் கஷ்டம். இது பசய்யக் கூடாபதன்று நம் ம சாட்சி தடுக்கும் காாியங்கள் 

பாப காாியங்கள். இது பசய்ய வவண்டாபமன்று எண்ணுவதுண்டு; ஆ ால் பசய்வகத 

விடுகிறதில்கல. 

 

இந்த உலகத்தில் பிறந்த யாவர்க்கும் சுகத்தில் இச்கச உண்டு. புண்யவம 

பசய்யவவண்டுபமன்று நிக க்கிறார்கள். பாபவம பசய்யக்கூடாது என்பதும் பதாியும். 

ஆ ால், அவர்கள் பசய்வதில் நூற்றுக்கு என்பது பங்கு பாபங்கள்தான். இருப்பது பங்வக 

புண்ணியம். இகத நிக த்தால் நிரம்ப வவடிக்ககயாக இருக்கிறது. பாபம் வவண்டுபமன்று 

நாம் ஆகசப்படுவவத இல்கல. ஆ ாலும் பாப்பா மூட்கட வமலும் வமலும் ஏறிக்பகாண்வட 

இருக்கிறது. இந்த ஆச்சாியத்தின் காரணம் பதாியவில்கல. என் இப்படி|? என்ற வகள்விக்கு 

பதில் பசால்ல முடியவில்கல. பல காலத்திற்கு முன்வப அர்ஜு ன் நம் அக வருக்கும் 

வசர்த்துப் பகவாக  வகட்டு இதற்க்கு பதில் வாங்கி கவத்து இருக்கிறான். 

 

(கீகத III-36) 

"ம ிதன் பாபம் பசய்கிறான். அவனுக்கு அதக்கிச் பசய்ய ஆகச இல்லாத பபாழுவத அவன் 

பசய்கிறான். அவக ப் பாபம் பண்ண கவக்கிறது யார்?  

உபத்திரவப் படுத்தி பாபம் பசய்யச் பசால்கிற அந்தப் வபர்வழி யார்? பாபம் பண்ண 

வவண்டாம் என்றுதான் ஞாபகம்: பாபத்திற்கு பகாஞ்சம் கூட இச்கச இல்கல. ஆ ாலும் 

அவக ப் பாபம் பண்ண கவக்கும் ஆசாமி யார்?" என்று வகட்டான் அர்ஜு ன்.  

 

பகவான் அதற்க்கு பதில் பசால்லி இருக்கிறார்: (கீகத III-37 ம ிதனுக்கு ஒரு வஸ்து 

வவண்டும், என்ற ஆகச இருக்கிறது. அகத அகடய பிரயத்த ம் பசய்கிறான். நியாயமா  

வழியில் அகப்படாவிட்டால் அநியாய வழியில் முயற்சி பசய்கிறான். அதுதான் பாபம்; அந்தப் 

பாபத்திற்கு காரணமாக இருப்பது, வவண்டும் என்னும் ஆகச. அகதத்தான் காமம் என்று 

பசால்வார்கள். அது நமக்கு ஒரு சத்ரு. மற்பறான்று இருக்கிறது. அது க்வராதம்--வகாபம். ஒரு 

வாஸ்துவின் வமல் ஆகசப் பட்டால் அது கிகடக்காத பபாழுது அதற்குத் தகடயாக 

இருந்தவர்கள் வமல் க்வராதம் உண்டாகிறது. ஆகசப்பட்ட பபாருள் கிகடக்காத பபாழுது 

வகாபம் உண்டாகிறது. காமம் திருப்பப் பட்ட பபாழுது வகாபமாகிறது. ஆதலால் 

இரண்கடயும் ஒன்பறன்வற பசால்லிவிடலாம். 

 



(கீதா பாஷ்யம்) 

ஒருசமயம் காமமாக இருப்பவத பின்பு வகாபமாக ஆகிறது. ரப்பர் பந்கத சுவாில் எறிகிவறாம். 

இருந்தபபாழுது அது பின்பு திரும்பி வருகிறது. எறியப்படும் பபாழுது அது காமம் வபால் 

இருக்கிறது. திரும்பி வருவகத வபால்வது க்வராதம். காமம் நிகறவவறாவிட்டால் க்வராதம் 

உண்டாகிறது என்று இந்த வாக்கியம் பசால்கிறது. காமம் எத ாலும் திருப்தி அகடயாது. 

எவ்வளவு சாப்பிட்டாலும் அதற்க்கு வபாதாது. நாம் பசிக்கு ஆகாரம் பகாடுத்தால் திருப்தி 

உண்டாகின்றது. ஆகச, ஆகசப்படும் வஸ்துகவக் பகாடுத்தால் அடங்குவது இல்கல. அந்த 

வாஸ்து கிகடத்து விட்டவத என்று சம ம். அகடவது இல்கல. காமம் பநருப்பு வபான்றது. 

பநருப்புக்கு ஆகாரம் பகாடுக்க, பகாடுக்க, அது பரவிபி பபருகும். அகதப் வபான்றவத 

காமமும். ஆகாரம் வபாட்டு சம ம் உண்டாக்குதல் பநருப்புக்கு இல்கல. பநருப்புக்கு " 

கிருஷ்ணவர்த்மா என்று ஒரு பபயர் இருக்கிறது. அதற்குப் பபண்வழி எல்லாம் கருப்கப 

உண்டு பண்ணுவது என்பது அர்த்தம். பநருப்பு எங்வக வபா ாலும் பின் ால் காிகய 

உண்டாக்கிக் பகாண்வட வபாகிறது. காமமும் அப்படித்தான். முதலில் சந்வதாஷம் 

உண்டாகிறது. அப்புறம் வமவல வமவல கிகடக்கவில்கல என்று அழுகக உண்டாகிறது. 

ஆகாரம் பகாடுக்கக் பகாடுக்கக் காமம் விாிகிறது. காமம் ஒரு பபரும் பசிக்காரன். மகாசநன் 

என்று கூறப்படும்.  

 

க்வராதம், காமம் நிகறவவறாமல் திரும்பிவரும் பபாழுது ஏற்படுவது. அது காமத்திலும் 

உயர்ந்தது. இது கநஷதத்தில் பசால்லப்பட்டு இருக்கிறது. 

 

கலி வருகிறார். அவருகடய வச ாதிபதிகளாகிய காமன், க்வராதன் முதலியவர்கள் உடன் 

வருகிறார்கள். ஸ்துதி பாடகர்கள் ஒவ்பவாரு வச ாதிபதியின் பபருகமகயயும் எடுத்துச் 

பசால்லுகிறார்கள். க்வராதக  பற்றியும் பசால்லப்படுகிறத.  

கநஷத காவ்யம் 

காமம் புகாத இடமில்கல என்று பசால்வதுண்டு. காமன் பபாிய வீரன். ஆ ால் க்வராதன் 

அவக க்காட்டிலும் பலவான். க்வராதனுகடய வகாட்கடயில் காமன் பாணம் உள்வள 

வராது. அந்தக் வகாட்கடக்குள் இருந்து இந்திராதி வதவர்ககளயும் ஒருகக பார்ப்வபாம் என்று 

க்வராதன் பசால்லுவான். அந்தக் வகாட்கட எது? துர்வாசருகடய ஹ்ருதயந்தான் அது. 

அதற்குள் காமன் பாணம் பசல்லாது. 

 

நாம் பசய்யும் பல பாப காாியங்களுக்கும் இந்தக் காமக் க்வராதங்கவள காரணமாக 

இருக்கின்ற . ரவஜா குணத்தால் இகவ உண்டாகின்ற . பபரும்பசிக்காரன் காமன். பபாிய 

பாபி க்வராதன். இவர்கள்தாம் நமக்குச் சத்ருக்கள். 

 

ஆகசயின்றி ஒரு காாியத்கத பசய்தால், அப்பபாழுது பாபமில்கல. ஆகசப்பட்டு ஒன்கற 

பசய்வதுதான் பாபம். பாபம் பண்ணிப் பண்ணிப் அந்தப் பழக்கம் பல காலமாக 

ஊறியிருக்கிறபடியால் அது இப்பபாழுதும் பாபம் பண்ணச் பசய்கிறது.  

 



த்ாிகரணத்தாலும் பாபத்கதச் பசய்கிவறாம். ம த்தால் பலவககயா  வகட்ட நிக வுகள் 

உண்டாகின்ற . அகவ பாபம்.  வாக்கால் பபாய் வபசுதல் முதலிய பாபத்கதச் பசய்கிவறாம். 

நமக்கு மாத்திரம் பகவான் வாக்கு பகாடுத்தது எதற்காக? ஹ்ருதயத்தில் உள்ளகத 

பசால்லட்டும் என்று பகாடுத்து இருக்கிறார். அப்படிச் பசய்யாமல் பபாய் பசான் ால், 

இவனுக்கு வாக்கு பகாடுத்து பிரவயாஜ மில்கல என்று வாயில்லா மாடாகப் பிறக்கச் 

பசய்வார். நமக்கு வாக்கு பகாடுத்து இருப்பது, சத்தியத்கத பசால்வதற்க்காகவும், பகவன் 

நாமாகவ பசால்வதற்காகவுவம. 

 

ம ம், வாக்கு, உடம்பு, பணம் என்னும் நான்கி ாலும் பாபம் பண்ணுகிவறாம். ஆகசப்பட்டு 

ஒன்கறச் பசய்தால் பாபம் உண்டாகிறது. முன்பு கூறிய நான்கி ாலும் நல்ல காாியங்கள் 

பசய்ய வவண்டும். கயிற்கற எப்படிச் சுற்றிவ ாவமா அப்படிவய அவிழ்க்க வவண்டும். எந்த 

நான்கி ால் நாம் பாபம் பண்ணி பழகிக் பகாண்வடாவமா, அந்த நான்கி ாவலவய புண்ணியம் 

பசய்யப் பழக வவண்டும். 

 

பாபத்திற்கு இரண்டு சக்திகள் இருக்கின்ற . ஒரு பகட்ட பழக்கம் இருக்கிறது. உதாரணமாக 

பபாடி வபாடும் பழக்கத்கதக் கவ ிப்வபாம். அது இரண்டுவககக் பகடுதகல 

உண்டாக்குகின்றது. அன்கறக்குப் வபாடும் பகடுதல் ஒன்று. நாகளக்கும் வபாடும்படி 

தூண்டும் பகடுதல் ஒன்று. ஆக, இரண்டு உண்டாகின்ற . அது வபாலவவ பாப்பா காாியம் 

பின்னும் பல பாபங்ககள பசய்யும் பழக்கத்கத ஏற்படுத்துகிறது. அந்தப் பழக்கத்கத வாசக  

என்று பசால்லுவவாம். நாம் நல்ல வாசக கய ஏற்றிக்பகாண்டு வரவவண்டும்; பகட்ட 

வாசக யாயி ஒழித்து வரவவண்டும். 

 

ஆகவவ, எல்லாப் பாபமும் ஆகசப்படுவதால் உண்டாகின்ற  என்று எண்ணி முன் கூறிய 

நான்கு வககயில் ஆகசயில்லாமல் காாியங்ககளச் பசய்ய வவண்டும். 

 

நித்தியம் ம தி ாலும், வாக்கி ாலும், உடம்பி ால், பணத்தி ாலும் நல்ல காாியங்ககள 

பசய்து வரவவண்டும். நமக்குக் கிகடக்கும் பணத்தில் ஒரு தம்பிடிகயயாவது ஒவ்பவாருநாளும் 

தர்மத்துக்காக உண்டியல் கட்டிப்வபாட வவண்டும். அந்தப் பணத்கதக் குடும்பத்திற்கு 

ப்ரவயாஜ ப்படுத்தாமல், தர்மத்திற்கு விநிவயாகப் படுத்த வவண்டும். நம்முகடய 

பணபமல்லாம் நம்முகடயது அல்ல என்ற ஞாபகம் இருக்க வவண்டும். இந்த உடம்பு 

வபா வுடன் அது நம்முகடய சம்பந்தத்கத விட்டுவிடும். அந்தப் பணத்கத நம்முகடயதாக 

பசய்யவவண்டுமா ால், நாம் எங்வக வபா ாலும் பசல்லக்கூடிய வநாட்டாக மாற்றவவண்டும். 

வமலுலகத்தில் இந்தப்பணம் பசல்லாது. இந்தப் பணத்கத தர்ம வநாட்டாக மாற்றிவிட்டால், 

அது எங்வகயும் பசல்லும். அப்பபாழுது இந்தப் பணமும் நமக்கு பசாந்தமாகும். ஆககயால் 

குழந்கத முதற் பபாியவர்கள் வகரயில் த ித் த ித் தர்மத்திற்காக ஒரு உண்டியல் கவத்துக் 

பகாள்ள வவண்டும். நாம் பிறந்தது முதல் இந்த மாதிாி பழக்கங்ககள கவத்துக் பகாண்டு 

இருந்தால், இதற்குள் எவ்வளவவா பசய்து இருக்கலாம். நம்முகடய காாியத்கத நாம் மறந்து 

விட்வடாம். குழந்கதகளுக்கு என்று இப்வபாவத தர்ம உண்டியகல ஏற்படுத்த வவண்டும். 



அவர்களுக்கு இன்ஷூர் பசய்வதில்கலயா? இந்த இன்ஷுரன்ஸ் இந்தப் பிறவிக்குப் பின்பும் 

(After Life) உபவயாகப்படுமாதலால் இகத "After Life Insurance" என்று கருத வவண்டும்.  

 

வாக்கி ால் புண்ணியம் பசய்ய வவண்டும். நித்தியம் ஆயிர பகவந் நாமாகவயாவது பசால்ல 

வவண்டும். அது நமக்கு உபவயாகப்படும். அன்றுயும் உபத்திரவம் வராமல் காக்கும். வீணாக 

வம்பு வபசுவத ால் பாபமும், அத ால் உபத்ரவமும் உண்டாகிறது. பகவந் நாமாகவ 

பசால்வதால், அந்த உபத்ரவமும் இல்கல; வமவல புண்யமும் உண்டாகிறது. பகவானுக்கு பல 

நாமாக்கள் இருக்கின்ற . "வபராயிரம் பரவி வாவ ார் ஏத்தும் பபம்மாவ " என்று 

பபாியவர்கள் பசால்லி இருக்கிறார்கள். அவருகடய ஒரு நாமாகவ ஆயிரம் தடகவ பசால்ல 

வவண்டும். ஸித்தி பபற்ற பபாியவர்களிடம் அந்த நாமாகவக் வகட்டுக் பகாள்ள வவண்டும். 

கணக்குக்காக கயிறு ஒன்கற கவத்துக் பகாள்ளலாம். நாமாக பகவந் நாமாகவ 

பசல்வதா ாலும் பாதகமில்கல.  

 

ம தி ால் நல்ல காாியம் பசய்யவவண்டும். பகாஞ்ச நாழிகக ஓாிடத்தில் இருக்க வவண்டும். 

பகவாக  தியா ம் பசய்ய வவண்டும். நம்முகடய ம து பல நிக வுகவளாடு இருக்கிறது. 

அது பபாிய சி ிமாகவப் வபால இருக்கிறது. ஹ்ருதயம் யாருகடய இடம் என்பகத அறிய 

வவண்டும். 

 

அது பகவானுக்குாிய இடம். அந்த இடத்கத நாம் குப்கபத் பதாட்டியாக்கி இருக்கிவறாம். 

அகத பமழுக்கிச் சுத்தப்படுத்தி அதிற் பகவாக  உட்கார கவத்து நாமும் உட்கார வவண்டும். 

அதற்க்கு என்  வழி? ஸ்வாமியின் பாதத்கத தியா ம் பசய்யவவண்டும். நித்தியம் ஐந்து 

நிமிஷமாவது தியா ம் பசய்யவவண்டும். எந்த விதமா  சமயத்திலும் இது தவறாமல் 

நடக்கவவண்டும். ஸ்வராஜ்யம் வந்தாலும், வராவிட்டாலும் நடக்க வவண்டிய காாியம். இது 

சாப்பிடுவகதப் வபான்றது. 

 

இது அகதவிட அதிகம் என்வற பசால்லவவண்டும். ஆகாரம் பசல்லாத காலத்திலும் இது 

அவசியம் பசய்ய வவண்டியது. அப்பபாழுது ஈச்வராநுக்கிரகம் உண்டாகும். அந்த அனுகிரகம் 

எல்லாவற்றுக்கும் அனுகூலம்.  பணம் சம்பாதிக்க எவ்வளவவா காலத்கதப் வபாக்குகிவறாம். 

நமக்கு உண்கமயில் ஆத்மலாபமாக இருக்கும் இந்தக் காாியத்கத குகறந்தபக்ஷம் 

அகரமணியாவது பசய்யக் கூடாதா? அந்த அகர மணியும் தர்மப் பணத்கதச் வசர்க்கும் 

காலமாகும். ம ம் த்யா த்தில் ஈடுபட்டால், வாய்க்கு முதலிய  அதன்படிவய நல்ல காாியம் 

பசய்யும். உடம்பி ால் நல்ல காாியம் பசய்யவவண்டும். வகாயிலுக்குப் வபாய் ப்ரதக்ஷிணம் 

பசய்து நமஸ்காரம் பசய்ய வவண்டும். தண்டம் சமர்ப்பித்தல் என்று நமஸ்காரத்கதச் 

பசால்வார்கள். தடிகயப் வபால் விழுவதுதான் அது. இந்த உடம்பு நமதன்று; அவரது என்று 

நிக த்து அவர் சன் தியில் வபாட்டுவிட வவண்டும்.  

 

இப்படிச் பசய்வத ால் பாபம் தா ாக நழுவி விடும். அகம்பாவம் குகறயும். எவ்வளவுக்கு 

எவ்வளவு நாம் இறங்குகிவறாவமா, அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு மகிகம ஏறும்.  



 ஸ்த்ாீகள் பார்த்தாகவ நமஸ்காரம் பசய்தாவலவபாதும். புருஷர்கள் வகாயிலுக்குப் 

வபாவதில்கல என்று சங்கல்பம் பசய்துபகாண்டு விட்டபடியால் வர்களுக்கு வசர்த்து ஸ்த்ாீகள் 

வகாயிலுக்குப் வபாய்வருகிறார்கள். வகாயிலுக்கு அவர்கள் வபாகக்கூடாது என்பது இல்கல. 

அவசியமில்கல என்று கருதவவண்டாம். மூலலிங்கத்கத தாிசிப்பவர்கள் சிலர். 

த்வஜஸ்தம்பத்கதத் தாிசித்தாவல சிலருக்குப் வபாதும். வகாபுர தாிச த்தாவலவய சிலருக்குப் 

புண்ணியம் வந்துவிடும். ஸ்திாீகளுக்கு பார்த்தாகவ வணங்குவவத வபாதும். அதிகாாிகளுக்கு 

ஏற்றபடி ஒவ்வவாாிடம் இருக்கிறது. அதற்க்கு ஏற்றபடி வதகத்கத அர்ப்பணம் பண்ண 

வவண்டும்.  

 

ஆகவவ, நாம் நான்கு வககயிற் பாபம் பண்ணியிருக்கிவறாம்; இன்னும் பண்ணி வருகிவறாம். 

இகத நிறுத்துவதற்கு மாற்று தர்மம். அந்தத் தர்மத்கத த்ாிகரணத்தாலும் பணத்தாலும் 

பசய்யவவண்டும். உடம்பி ால் ப்ரதிக்ஷணம் முதலியவற்கற பசய்யவவண்டும். இது 

எ தன்று; பகவா து என்று எண்ணித் தண்டம் சமர்ப்பிக்க வவண்டும். ஆலயம் 

இல்லாவிட்டால் ஸ்மரணம் பசய்து பகாண்டாவது பசய்யலாம். வாக்கால் பகவந் நாமாகவ 

பசால்ல வவண்டும். ம த்தால் சரணாரவிந்த த்யா ம் பசய்யவவண்டும். பணத்தால் தா  

தர்மம் பசய்ய வவண்டும். 

           

நாம் பாபம் பண்ணாமல் இருந்தால் புண்ணியம் பசய்யவவண்டாம். பாபம் பண்ணி 

இருக்கிவறாமாகயால் அவசியம் இந்த தர்மங்ககள பசய்ய வவண்டும்.  குழந்கத முதல் 

விருத்தரவகர உள்ள எந்த பருவத்தி ராயினும், எந்த ஜாதியாரா ாலும் இந்த நான்கு 

வககயிலும் தர்மம் பசய்தால்தான் பாபம் நிவர்த்தியாகும். புண்ணியபலம் ஏற ஏறப் பாபம் 

குகறயும். ஆத்மலாபத்திற்கு வவண்டிய முதல் வசரும். இந்தத் தர்மங்ககள கக, கால் முதலிய 

கரணங்கள் இருக்கிறபபாழுவத பசய்து கடக  அகடத்து முதகலயும் வசர்க்க வவண்டும். 

அகவ வபா பின் பசய்வபதன்றால் முடியாது. 

(கீகத VIII-10) 

என்று பசால்லப்படுகிறது. இந்த உடம்கபவிட்டு நாம் பிரயாணம் பசய்யும்பபாழுது, ம ம் 

அகசயக்கூடாது. மகலவபால் இருக்க வவண்டும். பாப பயம் இல்லாவிட்டால் அப்படி 

இருக்கலாம். காமமும், க்வராதமும் இல்கலயா ால் அந்தப் பயம் இல்கல. தர்மம் பசய்து 

வந்தால் அகவ அடங்கும். நாம் பண்ணும் பாபங்ககளப் பார்த்தால் நமக்குச் சாதம்கூடக் 

கிகடக்கக் கூட. அவ்வளவு பாபங்கள் பசய்கிவறாம். பகவான் பரம கருகண 

உகடயவராககயால், இவ்வளவு பசௌகர்யங்கள் பாபிகளாகிய நமக்கும் கிகடக்கின்ற . 

ஆதலால் பாபத்கதக் குகறத்துக் பகாள்ளவவண்டும். எல்லாவற்கறயும் அவருக்கு அர்ப்பணம் 

பசய்து விடவவண்டும். அவர் ஆத்மாவுக்குள் இருக்கிறார். அவருக்கு உடம்பு முதலியவற்கற 

அர்ப்பணம் பசய்வதால் ஆகச அற்றுவிடுகிறது. அப்பபாழுது பாபம் இல்கல. பாபம் 

இல்லாதபபாழுது ஸ்திரமா  பசௌக்கியம் உண்டாகிறது. 

 

***** 

  



சித்திகர விஷு – கணி காணுதல் 

- ஸ்ரீமதி பாமா வவணுவகாபால் 

 

 

 

சித்திகர வருடப் பிறப்பின் ஒரு முக்கிய அங்கம் தான் "கணி காணுதல்" அப்படி என்றால் 

என் ? 

 

கணி என்றால் "நல்லது", காணுதல் என்றால் "பார்ப்பது" அதாவது "நல்லகதக் காணுதல்" 

என்று பபாருள். 

 

வருஷப் பிறப்பின் முதல்நாள் இரவவ, தங்கள் வீட்டின் சுவாமி ரூகம சுத்தம் பசய்து, துகடத்து 

இயன்றவகர அலங்காிக்கவும்.  மாக்வகாலம், மகணக்வகாலம் வபாட்டு, ஒரு தாம்பாளம் 

பலககயின் வமல் கவத்து, அதில் பச்சாிசி, பருப்பு, உப்பு, சில காய்கறிகள், முக்க ிகள், 

பவள்ளாிப்பழம், பதாடுத்த மலர் சாரங்கள், உதிாிப்பூ, தங்கள் இல்லத்தில் உள்ள தங்க, 

பவள்ளி நகககள், புதிய வவஷ்டி, புடகவ முதலியவற்கற கவக்க வவண்டும். இதக  முதல் 

நாள் இரவவ முகறப்படுத்தி கவத்த பாட்டி, அம்மா ஆகிவயார் அன்றிரவு சுவாமி 

அகறயிவலவய படுத்துக் பகாள்வார்கள். அதிகாகல 4-மணிக்கு எழுந்திருந்த உடவ . முதலில் 

விளக்கு ஏற்றி கவத்து, பின் அங்வக கவக்கப்பட்டுள்ள முகம் பார்க்கும் கண்ணாடியில் 

வமற்கண்ட மங்கள பபாருட்ககள பார்த்து விட்டு பின் வீட்டில் உள்ள பபாியவர்கள் முதல் 

குழந்கதகள் வகர எழுப்பி. கண்கண திறக்காமல் வா எ  அகழத்து வந்து, இந்த மங்கல 

பபாருட்ககள எல்லாம் பார்க்கச் பசய்வர். பிறகு ஸ்வாமிக்கு நமஸ்காரம் பசய்துவிட்டு 

குளிப்பது வபான்ற மற்ற அன்றாட அலுவல்ககள கவ ிக்க பசன்று விடுவார்கள். 

 

ஆக, புத்தாண்டின் முதல்காகல மங்களகரமாக ஆரம்பிக்க வவண்டும் என்பவத இதன் 

தாத்பர்யம். இதில் பதய்வ நம்பிக்ககவயாடு மவ ாதத்துவ ாீதியிலும் நன்கம பயக்கும் 

விஷயங்கள் இருக்கிறது.  நமது முன்வ ார்கள் கண்ட முகற. நன்கம இல்லாமல் இருக்குமா? 

 

 

எ வவ தங்கள் இல்லங்களில் தங்கள் சக்திக்குத் தக்கவாறு வமற்கண்ட மங்கள பபாருட்ககள 

கவத்து, புத்தாண்டின் முதல் நாகள துவங்குவவாம். ஆண்டு முழுவதும் நம் இல்லத்தில் 

மங்களம் பபாங்கட்டும். 

 

"பபாங்கும் மங்களம், எங்கும் தங்குக" 

 

***** 

  



நல்லவதார் அறிமுகம்  

 

சமீபத்தில் திரு காகளராஜன் என்பவர் அறிமுகம் கிகடத்தது. இவர் காகரக்குடி அழகப்ப 

பல்ககல கழகத்தில் துகண பதிவாளராக (Deputy Registrar) பணியாற்றி ஓய்வு பபற்றவர். 

தமிழ் அறிஞர் வகாவில்கள் பற்றி சில புத்தகங்ககள எழுதி உள்ளார். பதாகலவபசியில் 

வபசும்வபாது சில விஷயங்ககள பசான் ார். அதில் இவர் ராவமஸ்வரம் முதல் காசி வகர 110 

நாட்கள் பாத யாத்திகரயாக பசன்றுவந்வதன் என்றார். பகாஞ்சம் திடுக்கிட்ட நான், அவர் 

பசான்  இன்ப ாரு தகவல் மிகவும் அதிர்ச்சி அகடய பசய்தது. அதாவது அவர்ககள 

வழிநடத்தி பசன்ற குருசாமி காசி ஸ்ரீ பச்கச காவடி ஸ்வாமிகள் இதுவகர 12 முகற 

ராவமஸ்வரம் – காசி நடந்து பசன்று உள்ளார் என்பதுதான் அது. 

 

 
படம்: "ராவமசுவரம் காசி பாதயாத்திகர" புத்தகத்தில் இருந்து எடுக்கப்பட்டது. அனுப்பியவர்: அன்பு 

நண்பர் காகளராஜன். 

ஒரு லாாி, 3 சகமயல்காரர்கள், ஓட்டு ர் மற்றும் கூட 19 வபர் நகடபயணம். தி ம் 3 வவகல 

உணவு, காபி, டீ, பிஸ்கட், மிகவும் கட்டுப்பாடு, காசியில் ஆலய தாிச ங்கள், பசய்ய 

வவண்டிய விஷயங்கள். இவர் பசலவு அக வருக்கும். பின் திரும்பி வர 19-வபருக்கும் 



இரண்டாம் வகுப்பு தூங்கும் வசதிவயாடு ராவமஸ்வரம் வகர ரயில் டிக்பகட். எல்லாம் இவர் 

பசலவு என்றார். இது தவிர 3 முகற சபாிமகல பபாிய பாகதயில் நகடபயணம், ஆறுபகட 

வீடு, கவத்தீஸ்வரன் வகாவில், சிங்கப்பூர் வகர கப்பலில் பசன்று அங்கிருந்து மவலசிய 

முருகன் வகாவிலுக்கு நகட, 6 முகற காஞ்சி வந்து மஹாபபாியவாகள சந்தித்து இருக்கார். 12 

வயதில் ஆரம்பித்த நகடபயணம். தற்சமயம் அவர் வயது 70, இதுவகர 1,35,000 

கிவலாமீட்டருக்கு வமல் நடந்து இருக்கார். அவாிடம் கூட வபா ில் வபசிவ ன். இகவ 

எல்லாவம எ க்கு பபாியவா அனுகிரஹத்தால் கிகடத்தது. 

 

இகவ எல்லாம் தற்காலத்தில் ஆ ால், 1830 வம 18-ஆம் வததி பதாடங்கி, 1831 பசப்டம்பர் 

மாதம் மீண்டு தமிழகம் வந்துள்ளார். ஒருவருடம் 3 மாதம் யாத்திகர.   "ஸ்ரீ யனுகுல வீராசாமி" 

என்ற இவர் "நிவயாகி பிராமண குலத்தில் - உதித்தவர். பரம்பகரயாகவவ பபாிய த வந்தர். 

அதுவுமின்றி கிழக்கிந்திய வர்த்தக கம்பப ியில், பசன்க யில் உயர்பதவி வகித்தவர். இவர் 

த து குடும்பம், சுற்றம், வவகலக்காரர்கள் எ  50 வபவராடு யாத்திகர பசய்துள்ளார். வததி 

வாாியாக பயண விவரம். வவதம் அறிந்தவர், ஆயுர்வவதம் சிகிச்கச அறிந்தவர். காட்டு 

வழியில் கள்வர் பயம் இருக்கும் என்பதால் தன்வ ாடு பத்து அடியாட்ககளயும் அகழத்து 

பசன்று இருக்கார். அவர்களுக்கு அப்வபாவத 7/- ரூபாய் சம்பளம். அற்புதமா  தகவல்ககள 

தந்து இருக்கார். நதிதீரத்தில் வாழ்ந்த வவதவமாதிய அந்தணர்களின் வாழ்க்கக அவர்கள் 

இவர்களுக்கு பசய்த உபகாரம். அந்த காலத்தில் காசியில் கால்கவக்கவவ வாங்கிய நுகழவு 

கட்டணம் இப்படி ஏராள தகவல்கள். பதலுங்கு பமாழியில் எழுதப்பட்டது. பின் ர் தமிழில், 

ஆ ால் புத்தகமாக வரவில்கல. பின் ஆந்திர அரசாங்கம் இதக  ஆங்கிலத்தில் 

பமாழிபபயர்த்து பவளிட்டு உள்ளது. எ க்கு இதக  தமிழில் பமாழிபபயர்க்க ஆகச. 

அனுமதி வகாாி கடிதம் எழுதி உள்வளன். பபாியவாளின் அனுக்கிரஹம் வவண்டும். 

 

 
படம்: "ராவமசுவரம் காசி பாதயாத்திகர" புத்தகத்தில் இருந்து எடுக்கப்பட்டது. அனுப்பியவர்: அன்பு 

நண்பர் காகளராஜன். 



வமலும் மஹாபபாியவா ஸ்தல புராணங்களின் முக்கியத்துவத்கத பற்றி நிகறய பசால்லி 

உள்ளார். பசய்து இருக்கார். ஸ்ரீ பாலா பபாியவாளுக்கு அதற்க்கு முக்கியத்துவம் தருவவதாடு 

ஸ்ரீ கண்ணன் அவர்கள் அதுபற்றி வபசி வருகிறார். நான் வபா  வருஷம் முதவல பகழய 

புஸ்தக ககட, இக ய தளம் இவற்றில் வதடி ஏறத்தாழ 150 ஸ்தலங்களின் புராணங்ககள 

கவத்து இருக்கிவறன், நிகறய பசய்யணும். 

 

ககடசியாக இந்த வாரம் இகளயாத்தங்குடி பசல்கிவறன். அங்வக உள்ள அத்யாபகர் 

பாடசாகலக்கு சில பபாருட்கள் வகட்டு இருக்கார். அங்வக சில வ்ருக்ஷங்கள், பூச்பசடிகள் 

எடுத்து வபாகிவறன்.  எல்லாம் பபாியவா அனுக்கிரஹம்.  

 

***** 

  



பபாறுத்தார் பூமி ஆள்வார் 

ஒரு ஊாில் ஒரு வியாபாாி ஒருவன் இருந்தான். அவன் எவ்வளவவா முயற்சிகள் பசய்து பல 

பதாழில்ககளச் பசய்தா .; ஆ ால் அவனுக்கு திருப்திகரமா  இலாபம் என்பது 

கிகடக்காமவல இருந்தது. எத்தக  முயற்சிகள் பசய்தும் அவன் நிக த்தது நடக்கவில்கல 

என்று அவன் வருந்திய வபாது அவனுகடய மக வி அந்த ஊாில் குளக்ககரயிலுள்ள 

மரத்தின் கீழ் ஒர் மு ிவர் இருப்பதாகவும் அவாிடம் பசன்று ஏற்ற உபாயம் வகட்டு 

வரலாபமன்றும் ஆவலாசக  கூறி ாள். வியாபாாி அகத ஏற்று குளக்ககரக்குச் பசன்றான். 

மு ிவகரக் கண்டான். 

 

த து குகறககள எல்லாம் கூறி அவாிடம் ஏதாவது பாிகாரம் பசய்யுமாறு வகட்டான். 

மு ிவரும் புன்முறுவவலாடுஇ “உ து பதாழிலில் இத்தக  முயற்சிகள் எடுத்தும் உ க்குத் 

வதகவயா  எதிர்பார்த்த இலாபம் வராததற்கு காரணம் என்  என்று அறிந்து பகாண்டால் நீ 

சமாதா ம் அகடவாய் அல்லவா?” என்று வகட்டார். அவனும் தயவுபசய்து அதற்கு ஒரு வழி 

பசய்யுமாறு வவண்டி ான்.  

 

மு ிவரும் அவ ிடத்தில் குளக்ககரக்கு வமவல உள்ள அரச மரத்தடியில் ஒரு பிள்களயார் 

இருப்பதாகவும் அந்த பிள்களயாருக்கு குளத்தில் இருந்து நூறு குடம் தண்ணீகர எடுத்து 

அபிவசகம் பசய்தால் பிள்களயார் அவன் முன் வதான்றி வரம் தருவார் என்று கூறி ார். 

வியாபாாியும் அவகர வணங்கி பிள்களயாருக்கு அபிவசகம் பசய்வதற்கு தகலப்பட்டான். 

 

குளத்திலிருந்து குடத்தில் தண்ணீர் எடுத்து வதாளில் சுமந்தபடிவய குளக்ககரயிலுள்ள பல 

படிக்கட்டுககளத் தாண்டி வமவல பசன்று மரத்தடியிலுள்ள பிள்களயாருக்கு முதல் குடம் 

தண்ணீகர அபிவசகம் பசய்தான். பதாடர்ச்சியாக அடுத்தடுத்து ஒவ்பவாரு குடமாக எடுத்து 

வந்து அபிவசகம் பசய்ய ஆரம்பித்தான் வநரம் ஒடியது அவனும் வசார்வகடந்தான், பகுதி 

அபிவசகம் முடிந்தவுடன் அவனுகடய பபாறுகம பகாஞ்சம் nhஞ்சமாக குகறய ஆரம்பித்தது. 

நூறு குடம் அபிவசகம் பசய்ய வவண்டும் என்ற எண்ணம் மாறி இன்னும் எத்தக  குடங்கள் 

தண்ணீர் சுமக்க வவண்டும் என்ற கறடவம; ம தில் நிகறந்திருந்தது. அப்படி இப்படி என்று 

பதாண்ணூறு குடங்கள் முடிவகடந்தது. மீதியுள்ள பத்து குடங்கள் சுமக்கும் வபாது மு ிவர் 

பசான் து வபால நூறு குடங்கள் முடிந்தவுடன் பிள்களயார் காட்சி தருவாரா என்ற மிகப் 

பபாிய சந்வதகமும், வி ாவும் அவனுள் எழுந்தது பதாண்ணூற்று ஒன்பது குடங்கள் முடிந்த . 

நூறாவது குடத்கத எடுத்து தண்ணீருடன் வதாளில் சுமந்தபடிவய தள்ளாடி தள்ளாடி படிகளின் 

மீது ஏறி பிள்களயாகர வந்தகடந்தான் ககளப்பும். எாிச்சலும் ஒன்று வசர நூறாவது குடநீகர 

பிள்களயாருக்கு வவண்டா பவறுப்பாக அபிவசகம் பசய்து “அப்பாடி முடிந்தது” என்று 

குடத்கத எாிச்சவலாடு பிள்களயார் தகலயில் வபாட்டான். அடுத்த பநாடியில் அவன் முன் 

பிள்களயார் ஆவவசத்துடன் வதான்றி ார். அவர் வதான்றியகதக் கண்டு அவருகடய வகாபம் 

வதாய்ந்த கண்களின் முன் வியாபாாி பவலபவலத்து நின்றான். பிள்களயாவரா, “எதற்காக 

இப்படி பசய்தாய?” உன்னுகடய பபாறுகமயின்கமயின் காரணமாக நீ எந்த வரத்கத 

வவண்டி என்க  அகழத்தாவயா அதற்கு பதிலாக உ க்கு நான் சாபம்தான் பகாடுக்க 



வவண்டும். இருப்பினும் நான் அப்படி பசய்யாமல் நீ திருந்துவதற்கு வாய்ப்பு அளித்து 

பசல்கிவறன். உன்க த் திருத்திக் பகாள்” என்று கூறி மகறந்தார். வியாபாாிவயா பபரும் 

வசாகத்வதாடு மு ிவாிடம் வந்து நடந்தவற்கறக் கூறி ான். தான் பசய்த தவறுக்கு 

வருந்தி ான். மு ிவவரா அவ ிடத்தில், “இப்பபாழுது உ க்கு புாிகிறதா? நீ எத்தக  

சிரமப்பட்டு பதாழில் பசய்தாலும் அகத உன் ம தார இறடப்பட்டு பசய்வதில்கல. 

அதிலுள்ள கற்டங்ககளயும், குகறககளயும் மட்டுவம அதிகம் எண்ணுகிறாய் இலாபம் வரும் 

வகரயிலும் காத்திருக்கும் பபாறுகமயும் உன் ிடம் இல்கல எ வவதான் உ க்கு எத்தக  

பதாழில் பசய்தாலும் ஏற்ற திருப்தி கிகடப்பதில்கல என்று கூறி இ ியாவது புாிந்து நடந்து 

பகாள் பபாறுகம உன்க  உயர்த்தும்” என்று வாழ்த்தி ார்.  

 

அன்பர்கவள! நம்மில் பலர் பல பதாழில்ககளயும் அலுவலக வவகலககளயும் இற்டப்பட்டு 

பசய்வகத விடுத்து கற்டப்பட்டு பசய்வதாக புலம்பி பகாண்டு உள்ளார்கள். தங்களுக்குாியது 

கிகடக்கும் வகர காத்திருக்கும் பபாறுகமயும் அவர்களுக்கு இல்கல இற்டப்பட்டு பசய்து 

பபாறுகமகயக் ககடப்பிடித்தால் எல்லா நன்கமகளும் வந்து வசரும் என்ற பகாள்கககய 

நாம் ககடபிடிக்க வவண்டும். இகத தான் நம் முன்வ ார்கள் கற்டப்பட்டு பசய்யும் காாியத்கத 

இற்டப்பட்டு பசய்தால் அதன் கற்டம் பதாியாது என்று பபாறுத்தார் பூமி ஆள்வார் என்றும் 

கூறி ார்கள். 

 

அன்புடன் 

மவ ாகர் 

குகவத் 

***** 

  



வழி காட்டி ார் வரதர் 

 

Hi Friends, நான் உங்கள் கவணஷ் ராகவ் மீண்டும் இந்த தளத்தில் உங்ககளச் சந்திப்பதில் 

மகிழ்ச்சி, கடவுளிடம் நான் எப்படி பநருங்கிவ ன் என்று தான் இந்த பதிவு இருக்கப்வபாகிறது 

அதனுடன் சிறிது YouTube பற்றி சில தகவல்களும் இருக்கும், இந்த பதிவு சுவாரசியமாக 

இல்லாவிட்டாலும், கண்டிப்பாக பயனுள்ளதாக இருக்கும். 

 

கல்லூாி படிப்கப முடித்துவிட்டு நீண்ட காலம் கழித்து எ க்கு ஒரு வவகலக் கிகடத்தது, 

Quality Engineer வவறு வழி இல்லாமல் ஏதாவது பசய்ய வவண்டும் என்று வவகலக்கு பசன்று 

வந்வதன், நிகறய கற்றுக்பகாண்வடன் ஆ ால் இந்த துகறயில் எ க்கு அதிகம் நாட்டம் 

இல்கல, பணம் வாழ்க்கக இல்கல வாழ பணம் வவண்டும் என்று புாிந்து பகாண்வடன் , 

விமா  பகட வீரர்கள் வதர்வு, வபான்ற Officers Grade வதர்வுகளுக்கு முயற்சி பசய்து 

வதால்விகய கண்வடன், இது விடுத்து நிகறய அரசு வதர்வுகள் என்று முயற்சிகள் 

பதாடர்ந்த , 2018 Forest Officer வதர்வு அறிவிக்கப்பட்டது இந்த வவகல எ க்கு தான் என்று 

முடிவு பசய்து கடும் பயிற்சி பசய்து அதிலும் வதால்வி , இந்த வதால்வி என்க  பாதித்தது 

இதில் இருந்து பவளிவருவதற்கு ஒரு YouTube Channel துடங்கிவ ன் அகத ஒரு 

பபாழுதுவபாக்கு அங்கமாக கவத்து மீண்டும் வதர்வுகளுக்கு முயற்சி பசய்து வந்வதன் , நான் 

என் முதல் கட்டுகரயில் நல்லவ ாக இருப்பது அவ்வளவு முக்கியம் என்று பகிர்ந்து 

பகாண்வடன் அப்படி இருந்தால் கடவுள் உங்களுடன் வசர்ந்து பகாள்ளுவார்கள் , அப்படி 

தான் எ க்கும் நடந்தது. 

 

 

படம்: கவணஷ் ராகவ் யூடியூப் ஒளிஉரு பதிவு பட்டியல் 

 



YouTube Channel ஆரம்பித்து நான் பசய்யும் பயணம் மற்றும் சில தகவல்ககள பகிர்ந்து 

வந்வதன், அக த்து YouTube Channel-லும் ஒரு காலகட்டத்தில் பிரபலமாகும் அது ஒரு 

காபணாளியில் நடக்கும் அது வகர நம் ம ம் தளராமல் எகதயும் எதிர் பார்க்காமல் 

வாரத்துக்கு இரண்டு காபணாளி பதிவிட வவண்டும் ஒரு காபணாளி கண்டிப்பாக மக்கள் 

ம கதக் கவரும், எ க்கு அந்த ஒரு காபணாளியாக அத்திவரதர் காபணாளி அகமந்தது, 

அத்திவரதர் 48 நாள் திருவிழாகவயும் தகவல்ககளயும் மக்களிடம் பகிர்ந்து வந்வதன், 

மக்களிடம் இருந்து அப்படி ஒரு அன்பும் ஆதரவும் நான் எதிர்பார்க்கவில்கல நான் வரதராஜப் 

பபருமாகள சற்று பநருங்கிவ ன் அவர் என்க  இழுத்துக் அக த்து பகாண்டார், இதற்கு 

முன் இந்த ஒரு பணிகய யார் பசய்தார்கள் என்று வயாசித்து பாருங்கள். அவர் புககழ 

மக்களிடம் பகாண்டு வசர்க்க என்க  அவர் வதர்வு பசய்தார் அதுவவ மிக பபாிய பாக்கியம் 

அதனுடன் மக்களின் அன்பும் ஆதரவும். இது என்  பபாிய விஷயமா உன்க  விட நல்ல 

பபாிய channelகள் இங்கு இருக்கு என்று திங்கள் நிக க்கலாம் ஆ ால் வயாசித்து பாருங்கள் 

ம ிதனுக்கு அனுபவங்ககள பகாட்டி பகாடுப்பது பயணங்கள் அதிலும் ஆன்மீக பயணம் 

பசய்து அகத உங்களிடம் பகிர்ந்து பகாள்வது மிக பபாிய குடுப்பிக . 

 

 
படம்: (இடது) ஸ்ரீ வரதராஜப் பபருமாள் வகாயில் உத்ஸவர், (வலது) ஸ்ரீ வரதராஜப் பபருமாள் பல்லவ 

உத்சவ மூர்த்தி. 

 

இதில் எ க்கு பபாிய பணம் புகழ் வராவிட்டாலும் இந்த பணியில் உள்ள ம நிகறகவ வவறு 

எந்த பணியும் அளித்து இருக்காது, இன்னும் நிகறய அனுபவங்ககள அடுத்த அடுத்த பதிவில் 

பார்ப்வபாம்… 

 

*****  



பலன் தரும் பதிகங்கள் 

திருச்சிற்றம்பலம் 

 

அக வருக்கும் நமஸ்காரம், 

 

எழுத்துக்களுக்கு எல்லாம் முதல் எழுத்தாக அகமவது ‘அ’ ம ிதனுகடய வாழ்க்கக 

எல்லாவற்றிற்கும் முதலாக அகமவது அம்மா அத ால் “அன்க யும் பிதாவும் முன் றித் 

பதய்வம்” என்றார்கள் ஒரு பபண்ணா வள் மகளாய் பபற்றவர்கள் மீதும், சவகாதாியாய் 

அண்ணன், தம்பி, அக்கா, தங்கககள் மீதும், மக வியாய் கணவன் மீதும். மருமகளாய் 

குடும்பத்தின் மீதும், தாயாய் குழந்கதகளின் மீதும் பாசத்கதப் பபாழிகின்றாள். மாணவர்கள் 

வதர்வில் பவற்றி பபறவவண்டுபமன்று அயராது படித்துத் வதர்வு எமுதுகின்ற ர். வதர்வு 

முடிவுகள் பவளிவந்து மதிப்பபண்ககளக் கண்டு அவர்கள் அகடயும் மகிழ்ச்சிக்கு எல்கலவய 

இல்கல பபண்களும் தாங்கள் தாய்கம அகடந்தவுடன் நாள்வதாறும் கண்கண இகம 

காப்பது வபால தன் வயிற்றில் வளரும் சிசுகவ பாதுகாக்கிறார்கள். வமலும் பத்து மாதம் 

முழுவதும் பகல் இரவு என்று பாராமல் தன் குழந்கத நன்றாக பிறக்க வவண்டும் என்வற 

எப்வபாதும் எண்ணுகின்றாள். ஒரு பபண்ணிற்கு பிரசவம் என்பது மறுபிறவி என்வற 

கூறுவார்கள் எ வவ பிரசவம் நன்றாக நகடபபற பலன் தரும் பதிகங்களிலுள்ள பிரசவம் 

இ ிவத நகடபபறும் பதிகத்கதப் பக்தியுடனும் நம்பிக்ககயுடனும் பாராயணம் பசய்து 

பலக ப் பபறலாம் இப்பதிகத்கதப் பற்றி இகறவ ின் பாதக் கமலங்ககள வவண்டி 

இத்பதாடாில் எழுதுகின்வறன். 

 

 
இடம்: ஸ்ரீ அக் ீஸ்வரர் ஆலயம், களக்காட்டூர், காஞ்சிபுரம் 

  



பதிகம் - 4 

பிரசவம் இ ிவத நகடபபற வவண்டும் பதிகம் 

 

“பபற்பறடுத்த உள்ளம் என்றும் பதய்வம்” 

“பத்துமாதம் சுமந்திருந்துப் பபற்றாள்” 

“அம்மா என்றகழக்காத உயிாில்கலவய” 

“உலகத்தில் சிறந்தது தாய்கம” 

 

என்பகவ எல்வலாராலும் அறிந்த திகரப்படப் பாடல்கள். இதன் மூலம் நாம் தாய்கமகயப் 

பற்றி அறியலாம். வமலும் பசல்லும் இடத்திற்கு கட்டணத்கதக் குகறக்காமல் வகட்கும் 

ஆட்வடா ஒட்டுநர்கவள “பிரசவத்திற்கு இலவசம்” என்று பிரசவத்தின் மகத்துவத்கத உணர்ந்து 

தாய்மார்களுக்கு உதவி பசய்கிறார்கள்.  

 

பதிக வரலாறு 

திருச்சிராப்பள்ளியில் காவிாி ஆற்றின் பதன் ககரயில் புகழ்பபற்ற ஒரு சிவத்தலம் 

தாயுமா வர் சிவத்தலம் இக்வகாவில் மகல வமல் உள்ளது. காவிாி ஆற்றின் வடககரயில் 

மிகுந்த இகறபக்தியுகடய பபண் ஒருவள் வாழ்ந்து வந்தாள். அவள் தாய்கம அகடந்து 

இருந்தாள் அவளுகடய கணவர் வவகல நிமித்தமாக பவளியூர் பசன்று விட்டார். அவளின் 

தாய், தந்கதயர் அவளுகடய பிரசவக் காலத்திற்கு வருவதாக இருந்தது அப்வபாது காவிாி 

ஆற்றில் பவள்ளம் பபருக்பகடுத்து ஒடியதால் அவர்களால் மககளக் காண வர இயலாமல் 

வபாயிற்று. பபண்ணிற்கு பிரசவ வலி ஏற்பட்டு துடித்தாள.; இகறவக  வவண்டி ாள் 

இகறவன் அவளின் தாயின் வடிவத்தில் வந்து அவளுக்கு மருத்துவம் பசய்து பிரசவம் 

பார்த்தார். அத ால்தான் இங்குள்ள இகறவக  “தாயுமா வர்” என்று அகழக்கிவறாம். 

திருஞா சம்பந்தர் இத்தலத்தது இகறவக  வழிபட்டு பாடப்பபற்ற இப்பதிகத்கத 

நம்பிக்ககயுடனும் பக்தியுடனும் பாராயணம் பசய்தால் பிரசவம் இ ிவத நகடபபறும் என்பது 

உண்கமயாகும். 

 

திருச்சிராப்பள்ளி            பண்: குறிஞ்சி 

நன்றுகடயாக த் தீயதிலாக  நகர பவள்வளறு  

ஒன்றுகடயாக  உகமபயாரு பாகம் உகடயாக ச்  

பசன்றகடயாத திருவுகடயாக ச் சிராப்பள்ளி  

குன்றுகடயாக க் கூற என்னுள்ளம் குளிரும்வம  

 

ககம்மகவவந்தி கடுவவ ாடு ஊடிக்ககழப்பாய் வான்  

பசம்முக மந்தி கருவகரவயறுஞ் சிராப்பள்ளி  

பவம்முகவவழத்து ஈருாி வபார்த்த விகிர்தாநீ  

கபம்முக நாகம் மதியுடன் கவத்தல் பழியன்வற  

 



மந்தம் முழவம் மழகல ததும்ப வகரநீழல் 

பசந்தண் பு மும் சுக யும் சூழ்ந்த சிராப்பள்ளிச் 

சந்தம் மலர்கள் சகடவமலுகடயார் விகடயூரும்  

எந்தம் அடிகள் அடியார்க்கு அல்லல் இல்கலவய  

 

துகறமல்கு சாரல் சுக மல்கு நீலத்திகட கவகிச்  

சிகறமல்கு வண்டும் தும்பியும் பாடும் சிராப்பள்ளிக்  

ககறமல்கு கண்டன் க பலாியாடுங் கடவுள்எம்  

பிகறமல்கு பசன் ி யுகடயவன் எங்கள் பபருமாவ   

 

பகாகல வகரயாத பகாள்ககயர் தங்கள்மதில் மூன்றும் 

சிகலவகரயாகச் பசற்ற வரனும் சிராப்பள்ளித்  

தகலவகர நாளும் தகலவரல்லாகம உகரப்பீர்காள்  

நிலவகர நீலமுண்டதும் பவள்கள நிறமாவம  

 

பவய்யதண் சாரல் விாிநிற வவங்ககத் தண்வபாது  

பசய்ய பபான்வசரும் சிராப்பள்ளி வமயபசல்வ ார்  

கதயவலார் பாகம் மகிழ்வர் நஞ்சுண்பர் தகலவயாட்டில் 

ஐயமுங் பகாள்வர் ஆாிவர் பசய்கக அறிவாவர  

 

வவயுயர் சாரல் கருவிரலூகம் விகளயாடும்  

வசயுயர் வகாயிற் சிராப்பள்ளி வமய பசல்வ ார் 

வபயுயர் பகாள்ளி கக விளக்காகப் பபருமா ார் 

தீயுகந்தாடல்திருக்குறிப்பாயிற் றாகாவத 

 

மகலமல்கு வதாளன் வலிபகடவூன்றி மலவரான்தன் 

தகலகல ாகப் பலிதிாிந்துண்பர் பழிவயாரார் 

பசாலவல வவதஞ் பசாலவல கீதஞ் பசால்லுங்கால் 

சிலவல வபாலுஞ் சிராப்பள்ளிச் வசடர் பசய்ககவய 

 

அரப்பள்ளியானும் மலர் உகறவானும் அறியாகமக் 

கரப்புள்ளி வமய வார்சகடச் பசல்வர் மக வதாறும்  

இரப்புள்ளீர் உம்கம வயதிலர் கண்டால் இகழாவர 

 

நாணாது உகட நீர்த்வதார்களுங் கஞ்சி நாட்காகல  

ஊணாப் பகல் உண்டு ஒதுவார்கள் உகரக்குஞ் பசால் 

வபணாது உறுசீர் பபறுதும் என்பீர் எம்பபருமா ார் 

வசணார் வகாயில் சிராப்பள்ளி பசன்று வசர்மிவ   

 



வத யம் பாடுஞ் சிராப்பள்ளியாக த் திகர சூழ்ந்த  

கா ல் சங்வகறுங் கழுமலவூாிற் கவுணியன்  

ஞா சம்பந்தன் நலமிகு பாடல் இகவவல்லார் 

வா சம்பந்தத் தவவராடு மன் ி வாழ்வாவர. 

 

வாழ்க்கக அனுபவம் 

இப்பதிகத்கத நம்பிக்ககயுடன் ம முருகி பாராயணம் பசய்தவர்கள் பலன் பபற்றுள்ளதற்கு 

பல சான்றுகள் உள்ள . அவற்றில் ஒன்கற எழுதுகின்வறன். 

 

ஒரு தாய்க்கு இரண்டு மகள்கள் மூத்த மகள் வவகலக்கு பசல்பவர் இகளய மகளுக்கு 

திருமணமாகி பிரசவத்திற்காக தாய் வீட்டிற்கு வந்தார். அன்று பிரவதாசம், மூத்த மகள் வவகல 

முடிந்து வகாவிலுக்கு பசன்று விட்டு வீடு திரும்பி ார். அப்வபாது சவகாதாிக்கு திடீபரன்று 

அதிக அளவில் உதிரவபாக்கு ஏற்பட்டு தாய் பசய்வதறியாமல் திககத்து நின்றாள். வீட்டிற்கு 

வந்த மூத்த சவகாதாி உடவ  மருத்துவமக க்குச் பசல்லலாம் என்று கூறி ார். ஆ ால் 

அவர்கள் வீட்டிற்கு அருகில் ஆட்வடா கிகடப்பதற்கு வழியில்கல ம தில் இகறவக  

வவண்டி மூத்த சவகாதாி தாகயயும், தங்கககயயும் அகழத்து பகாண்டு வீட்கட பூட்டி ார். 

அப்வபாது ஒரு கார் அவர்கள் வீட்டிற்கு அருகில் வந்து நின்றது. ஒரு அதிகாாிகய அவரது 

வீட்டில் விட்டுவரும் வபாது வழியில் இவர்ககளப் பார்த்து கார் நின்றது. மூத்தவகளப் பார்த்து 

டிகரவர் ககலாசம் “ஏன் இப்படி மிகவும் பதற்றத்துடன் இருக்கிறீர்கள?” என்றார். அதற்கு 

அவள் சவகாதாிகய பிரசவத்திற்கு மருத்துவமக க்கு அகழத்து பசல்ல வவண்டும் 

ஆட்வடாகவ கூட்டி வர பதாகல தூரம் பசல்ல வவண்டும் என்றாள். உடவ  அவர் 

“வாருங்கள் நான் உங்ககள மருத்துவமக க்கு அகழத்து பசல்கிவறன்” என்றார். உடவ  

காாில் ஏறி மருத்துவமக கய அகடந்தார்கள். டிகரவருக்கு நன்றி பசலுத்தி ார்கள். 

டிகரவர் வடிவில் இகறவன் உதவி ார் என்று எண்ணி ார்கள்.   

 

மருத்துவமக யில் இருந்த மருத்துவர் சவகாதாிகய பாிவசாதித்து மிகவும் ஆபத்தா  

நிகலயில் உள்ளவத உடவ  அறுகவ சிகிச்கச பசய்ய வவண்டும் என்றார். ஆ ால் அறுகவ 

சிகிச்கச பசய்யும் மருததுவர் விடுப்பில் ஊருக்கு பசன்றுவிட்டார். என்  பசய்வது என்று 

பதாியாமல் வயாசித்த ர். மூத்த சவகாதாி “டாக்டர் எப்படியாவது என் தங்கககயக் 

காப்பாற்றுங்கள்” என்று கண்ணீர் மல்க கூறி ாள். அப்வபாது அருகிலிருந்த நர்ஸ் டாக்டாிடம் 

இன்று ஒரு மருத்துவர்கள் கூட்டம் நகடபபற்றவத. நீங்கள் அந்த இடத்திற்கு வபான் பசய்து 

உதவி வகட்கலாவம என்று வயாசக  கூறி ார்.  டாக்டரும் உடவ  அந்த இடத்திற்கு வபான் 

பசய்து நிகலகமகய கூறி ார். ஆ ால் அங்கிருந்த டாக்டர்கள் அக வரும் ஒரு விருந்துக்கு 

பசன்று விட்டார்கள் வரவவற்பகறயில் அமர்ந்திருந்த பவளியூாில் இருந்து வந்த டாக்டரம்மா 

ஒருவாின் காதில் இது விமுந்தது. உடவ  அவர் நான் வருகிவறன். என்று கூறி காாில் ஏறி 

விகரவாக மருத்துவமக க்கு வந்தார்.  

 

அவசர அவசரமாக ஆபவரசன் திவயட்டாில் எல்லா ஏற்பாடுகளும் நகடபபற்றது, டாக்டரம்மா 

வருவகத கண்ட மூத்த சவகாதாி “அம்மா என் தங்கககயக் காப்பாற்றுங்கள்”; என்றார். 



டாக்டரம்மா உள்வள பசன்றார். ஆபவரசன் பதாடங்கியது மூத்த சவகாதாி தன் ககப்கபயில் 

கவத்திருந்த பிரசவம் இ ிவத நகடபபற உதவும் பதிகத்கத ஆபவரசன் திவயட்டர் 

வாசலிவலவய நின்று படித்து இகறவக  வவண்டி ார். வநரம் ஒடியது டாக்டரம்மா பசய்த 

ஆபவரசன் மூலம் தங்ககக்கு ஆண் குழந்கத பிறந்தது. நர்ஸ் வந்து தகவல் பசான் ார். பிறகு 

சற்று வநரம் கழித்து டாக்டரம்மா பவளிவய வந்தார். மூத்த சவகாதாி கரம் கூப்பி கண்ணீர் மல்க 

நன்றி பதாிவித்தார். டாக்டரம்மா சிாித்தவாவற பசன்று விட்டார்.      நர்ஸ் வந்தார் மூத்த 

சவகாதாி அவாிடம் “இந்த டாக்டரம்மா எப்படி வந்தார்கள்? அவர்கள் பபயர் என் ?” என்று 

வகட்டார். அதற்கு நர்ஸ் “மருத்துவர்கள் கூட்டத்திற்காக பவளியூாில் இருந்து வந்த இந்த 

டாக்டரம்மா அறுகவ சிகிச்கச பசய்வதில் சிறந்தவர் விபரம் வகள்விபட்டு உடவ  வந்து 

உதவி பசய்தார். அவர் பபயர் உமா மவகஸ்வாி” என்றார். தாயும் மகளும் இகறவக  

வவண்டி ால் எந்த வழியிலும் உதவுவார் என்று எண்ணி இகறவனுக்கு நன்றி 

பசலுத்தி ார்கள். 

  

அன்பர்கவள! இந்த பதிகத்தின் மகிகமகய என்ப ன்று பசால்வது நீங்களும் ம முருகி 

நம்பிக்ககயுடன் பதிகங்ககள பாராயணம் பசய்து பலன் பபறுவீர்களாக இன்னும் மற்பறாரு 

பதிகத்தில் மீண்டும் சந்திப்வபாம். 

 

அக வருக்கும் நன்றி 

 

திருச்சிற்றம்பலம் 

அன்புடன்  

கலாவதி, ஊட்டி 

  



பதாிந்த புராணம், பதாியாத ககதகள்  

 

மகாபாரதம் அக வருக்கும் பதாிந்த புராணவம. அதுவும் தற்வபாது பதாடர்ந்து வரும் 

ஊரடங்கு காலகட்டத்தில் இந்த மகா புராணத்கத சிறியவர் முதல் பபாியவர் வகர விரும்பி 

பார்த்வதா, படித்வதா, வகட்வடா மகிழ்ந்த ர். கடந்த இதழில் "மகாபாரத பகாடிவழி" பற்றி 

பதாிந்து பகாண்வடாம். இ ிவரும் நாட்களில், இப்புராணத்தில் இருந்து பபரும்பாலும் 

பதாியாத ககதகள் பற்றி பார்ப்வபாம். எ க்கு ஊக்கமும், உற்சாகமும் அளிக்கும் என் அம்மா, 

அப்பாவுக்கு நன்றி. 

 

மஹாபாரத கதாபாத்திரங்களும் அவர்களின் முன்பஜன்மமும் 

 

 

 

அக வருக்கும் இப்புராணத்தில் உள்ள சில கதாபாத்திரங்களின் முன் பஜன்ம அவதாரமும், 

அவர் யாாின் அவதாரம் என்றும் பதாியும். உதாரணத்திற்கு கிருஷ்ணர், முன் பஜன்மத்தில் ஸ்ரீ 

ராமராக பிறந்தார் எ வும் அவர் விஷ்ணுவின் அவதாரம் எ வும் பதாியும். பலராமர் முன் 

பஜன்மத்தில் லக்ஷ்மா ராக பிறந்தார் எ வும் அவர் ஆதிவசஷ ின் அவதாரம் எ வும் 

பதாியும். இதுவபால் சில கிகள ககதகளுடன் இந்த புராணத்தில் இருக்கும் 

கதாபாத்திரங்களின் முன்பஜன்மத்கதப் பற்றி அறிவவாம்.  

 

▪ ருக்மணி - மகாலட்சுமியின் அவதாரம். அவர் முன்பஜன்மத்தில் சீகதயாக பிறந்தார் 

▪ சத்யபாமா - பூமாவதவியின் அவதாரம்  



▪ கிருஷ்ணாின் மற்ற மக விகள் - ஜாம்பவதி, நக் சித்தி, காளிந்தி, மித்திரவிந்கத, 

இலக்குமகண, பத்திகர - அஷ்ட லக்ஷ்மிகளின் அவதாரம். 

▪ ராதா - விஷ்ணுவின் இடது பக்கத்திலிருந்து வதான்றியவர். இவர் லக்ஷ்மியின் பக்தி 

ரூபம், ருக்மணி சக்தி ரூபம். 

▪ கங்கக - இப்பபாழுது அக வருக்கும் ஒரு சந்வதகம் வரும். அது என் பவன்றால், 

"கங்கா வதவி சிவபபருமா ின் மக விதாவ  எப்படி அவர் சாந்தனுகவ மணந்து 

பகாண்டார்?" 

 

ராமாின் சூாிய வம்சத்தில் இருந்த ஒரு அரசன் இந்திர ின் பதவிகய பபற வவண்டி ான். 

அதற்க்கு அவன் நூறு அஸ்வவமத யாகங்ககள நிகழ்த்த ஆரம்பித்தான். பதான்னூற்று ஒன்பது 

யாகங்ககள முடித்து நூறாவகத பதாடங்கி ான். அப்வபாது இந்திரன் அந்த குதிகரகய 

பாதாளத்தில் மகறத்து கவத்தான். அகத அறிந்த அந்த அரசன் அவருகடய அறுபதாயிரம் 

புதல்வர்ககளயும் அனுப்பி வதடி ார். குதிகர இருக்கும் இடமும் பதாிந்தது, ஒரு தவ மு ியின் 

அருவக நின்றுக் பகாண்டிருந்தது. அந்த மு ிவர் தான் குதிகரகய திருடியிருப்பார் என்று 

நிக த்து அவகர அவமதித்த ர். வகாபத்தில் அந்த மு ிவர் அக வகரயும் 

சாம்பலாக்கி ார். அகத அறிந்த அந்த அரச ின் மகன் "பகீரதன்", அவர்களுக்கு 

வமாக்ஷத்தின் வழிகய வகட்டான். அதற்கு அவர் வதவவலாக நதியா  கங்கககய பூமிக்கு 

பகாண்டுவந்து அவர்களின் சாம்பகல அதில் ககரத்தால் நீ வவண்டியது நடக்கும் எ  

கூறி ார். பகீரதன் கங்கககய வவண்டி தவமிருந்தான், அப்வபாது கங்கக வநரடியாக பூமிக்கு 

வந்தால் பூமிக்கு ஆபத்து, எ வவ சிவ ின் சகடயில் இருந்து பூமிக்கு வது பகீரதி எனும் 

பபயர் பபற்றால் கங்கக.  

 

ஒரு நாள் வதவவலாக சகபக்கு கங்கக, மகாபீஷன், மற்ற வதவர்கள் வந்தார்கள். அப்வபாது 

கங்ககயும் மகாபீஷனும் ஒருவகர ஒருவர் பமய்மறந்துப் பார்த்துக்பகாண்டிருந்த ர். அதக  

பார்த்த பிரம்மா அவர்ககள பூமியில் பிறந்து கணவன் மக வியாக வாழ சபித்தார். இத ால் 

மகாபீஷன், சாந்தனுவாகவும்; கங்கா வதவி கங்ககயின் அவதாரமாகவும் பிறந்து தம்பதியாக 

வாழ்ந்தார்கள்.  

 

வமலும் சில கதாபாத்திரங்ககள பற்றி அடுத்த பதிவில் பார்ப்வபாம். 

அன்புடன்  

பசல்வி அ. பூஜிதா 

***** 
  



பசல்வங்களின் ககவண்ணம் 

 

இகறவக  நிக ப்பது, ரசிப்பது, புகழுவது என்று வாழும் மக்களிகடவய, இகறவக  

அனுபவித்து, ஆராதித்து அவர் உருவத்கத அழகாய் தீட்டிய என் குழந்கதகள் சித்ரா 

(ஆஸ்திவரலியா) மற்றும் சரஸ்வதி (நியூசீலாந்து) இருவருக்கும் என் ஆசிகள். அவர்களின் 

ஓவியங்களுக்கு என் நமஸ்கரங்கள்!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“அக்ாிலிக் பபயிண்டிங்” ஓவிய வடிவத்தில் வமாஹ  கண்ணன்:  

சித்ரா (ஆஸ்திவரலியா) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“அக்ாிலிக் பபயிண்டிங்” ஓவிய வடிவத்தில் விநாயக மூர்த்தி:  

சித்ரா (ஆஸ்திவரலியா) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

காம்வபாஸ்ட்டு என்னும் கலப்பு உரத்தில் விநாயகர் அலங்காரம்:  

சரஸ்வதி (நியூசீலாந்து) 


