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இந்த ஆன்மீக மின் சஞ்சிகக விற்பக க்கு அல்ல.  

 

ஆசிாியர்: கி. வவணுவகாபால் 

இகண ஆசிாியர்: ச. இராஜலக்ஷ்மி 

 

எண்ணம் மற்றும் வடிவம்: VVSS Trust-இன் நண்பர்கள் 

 

 

 

 

 

 

அட்கட மற்றும் பக்கம் 7, 9, 10, 11-இல் உள்ள படங்கள் அக த்தும் 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. 
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வதாரண வாயில் 

ஆசிாியர் முன்னுகர 

 

அன்பு பசாந்தங்களுக்கு பநஞ்சார்ந்த வணக்கம். 

  

உங்கள் பூர்ண பலம் – ஆவணி மாத இதழுக்கு அன்புடன் வரவவற்கிவறன். 

 

இந்த இதழ் ஓாிரு நாட்கள் தாமதமாக வருகிறது. காரணம் வவகலப் பளுதான். மன் ிக்கவும். 

 

நான் முன்வப பசான் படி, நமது மஹாபபாியாவாள் நூறாண்டு பஜயந்தி (1993) சமயத்தில் 

பவளியிடப்பட்ட “நூறாண்டு மலர் – பாகம் மூன்று” புத்தகத்கத மீள பதிப்பிக்க (Reprint) 

விருப்பம் பகாண்டு, நமது காமவகாடி பீடாதீஸ்வரர் அவர்களிடம் வவண்டிக்பகாண்ட வபாது, 

"மிகவும் நல்ல காாியம்" தாராளமாய் பசய்யுங்கள் எ  ஆசியும் அனுமதியும் வழங்கியது பூர்வ 

பஜன்ம புண்ணியம். 

 

அதன் பணிகள் நகடபபற்று, ஒருதடகவக்கு இருமுகற பிகழ நீக்கம் பசய்து, அது சம்பந்தமா  

பணிகள் அதிகம் இருந்ததால் இந்த பூர்ணபலம் இதழ் 3, 4 நாட்கள் தாமதம் ஆகியது. வமலும் 

அந்த பணிகள் நிகறவுற்று அச்சுக்கு அனுப்பியாகி விட்டது. அவநகமாய், ஆகஸ்ட் ககடசி 

வாரத்தில் புத்தகம் வந்து விடும் ஏற்க வவ பதிவு பசய்தவர்களுக்கு அனுப்பப் படும். 

வவண்டுவவார் பதிவு பசய்து பகாள்ளவும். 

 

விவசஷமாய் பசால்வதற்கு வவபறான்றுமில்கல. வழக்கம் வபால் உங்கள் ஆதரகவ 

வவண்டுகிவறன். 

நன்றி வணக்கம்! 

என்பறன்றும் இகறப்பணியில், 

அன்புடன், 

கி.வவணுவகாபால் 

 

பஜய பஜய சங்கர    ஹர ஹர சங்கர 

 

********** 
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ஸ்ரீ மஹாபபாியவா அருளுகர  

ஒன்வற பலவாக 

 

 
இடம்: சிவாஸ்தா ம் பிரம்மபுாீஸ்வரர் திருத்தலம், வத ம்பாக்கம் 

Image taken at Sivasthanam Brahmabureeswarar Temple, Thenampakkam  

 

ஒவர பரமாத்மாதான் பல வதவதா மூர்த்திகளாகியிருக்கிறார்.  ஒவ்பவாருத்தனுக்கு ஒவ்பவாரு 

மூர்த்தியிடம் அலாதி பிடிமா ம் உண்டாகிறது. அவ வனுக்கு அந்தப் பிடிப்கபவய 

உறுதிப்படுத்திக் பகாடுப்பதற்காகப் பரமாத்மா நம் ஸ்வரூபத்தில் ஒன்கற இன்ப ான்றிடம் 

ஒரு சமயத்தில் குகறத்துக் பகாள்கிறார். தஞ்சாவூர் சீகமயிவல எடுத்துக் பகாண்டால், 

திருக்கண்டியூாில் பரமசிவக  மகாவிஷ்ணுவுக்கு முன் ால் குகறத்துககாட்டுகிறார்.  பிரம்மா 

சிரகைக் கிள்ளிதால், பரவமஸ்வரனுக்கு ஏற்பட்ட சாபத்துக்கு அவர்; மகாவிஷ்ணுவிடம் சாப 

விவமாச ம் பபறுகிறார். 

 

அடுத்தாற்வபால் திருவீழிமிழகலயில் அந்த மஹாவிஷ்ணு பரமசிவனுக்கு முன் ாள் 

குகறந்தாற்வபால் இருக்கிறார். அங்வக, விஷ்ணு சிவனுக்கு பூகஜ பண்ணுகிறார்.  பவாபவாரு 

கமலமாக சிவ சஹஸ்ரநாமம் பசால்லி அர்ச்சக  பசய்கிறார். ககடசியில் ஒரு கமலம் 

குகறகிறது. உடவ  புண்டாீகாக்ஷ ா  (தாமகரக் கண்ணன்) பபருமாள் தம் கண் ஒன்கறவய 

பறித்து, ஈஸ்வரனுக்கு அர்ச்சக  பசய்கிறார். ஈஸ்வரன் பிரசன் மாகி அவருக்கு சக்கரம் 

வழங்குகிறார்.  இங்வக "வநத்ரார்பவ ஸ்வரர்" என்வற சிவனுக்குப் பபயர். கண்டியூாில் 

பபருமாளுக்கு "ஹர சாப விவமாச ர் " என்று பபயர்.  கண்டியூர் ககதகயக் வகட்கிற வபாது 

பபருமாள் மஹா பாபத்கதயும், சாபத்கதயும் வபாக்குகிற பரம கருணாமூர்த்தி என்ற பாவத்கத, 
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ைாரத்கதத்தான் நாம் கிரகிக்க வவண்டும்.  அப்படிவய, திருவீழிமிழகல புராணத்தில், தன் 

கண்கணக் கூட தயங்காமல் பகாடுக்கிறதுதான், பக்தி என்னும் சாரத்கத எடுத்துக் பகாள்ள 

வவண்டும்.  எவகரவிட எவர் உசத்தி அல்லது தாழ்த்தி என்று பார்ப்பகத முக்கியமாய் 

நிக க்கக் கூடாது.   

 

முன்பபல்லாம் லாந்தர் விளக்குகள்தாம் இருந்து வந்த .  அதில் நாலு பக்கம் கண்ணாடி 

வபாட்டதும் உண்டு.  முப்பட்கட மாதிாி மூன்று பக்கம் கண்ணாடி வபாட்டது மாதிாியும் உண்டு.  

நாம் இந்த முப்பட்டகத லாந்தகரப் பார்ப்வபாம்.  கண்ணாடிக்குள்வள விளக்கு ஏற்றி கவத்து 

இருக்கும்.  அதன் ஒளி மூன்று பக்கத்திலும் கண்ணாடி வழியாக பவளிவய வரும்.  சில 

சமயங்களில் அலங்காரமாக இந்தக் கண்ணாடி ஒவ்பவான்றுக்கும் ஒரு வர்ணம் பூசி 

இருப்பார்கள்.  உள்வள இருக்கிற ஒவர ஒளி அந்தந்தப் பக்கத்து கண்ணாடி வழியாக 

வருகிறவபாது அத தன் வர்ணமாகத் பதாியும்.  சிருஷ்டி, ஸ்திதி, சம்ஹாரம் என்ற மூன்று 

காாியங்ககள ஒவர பரமாத்மா பண்ணுகிறது.  ஒவர கசதன்யம்தான் (அறிபவாளி) மூன்றுக்கும் 

காரணம்.  அந்தச் கசதன்யம் முப்பட்கட லாந்தருக்குள் இருக்கிற விளக்கு மாதிாி. 

 

மூன்று பட்கடயில் ஒன்றுக்கு சிவப்பு கலர் பூசியிருக்கிறது.  அதுதான் சிருஷ்டி.  

ஸ்பபக்ட்ராஸ்வகாப்பில் சுத்த பவளிச்சத்திலிருந்து சிவப்கப பிாித்தால், பாக்கி ஆறு 

கலர்களும்கூட பிாிந்து வந்துவிடும்.  ஒன்று பலவாக ஆகிற சிருஷ்டி இதுதான்.  அத ால்தான் 

சிருஷ்டிகர்த்தாவா  பிரம்மாகவ சிவப்பு நிறமாகச் பசால்வது.  முப்பட்கடக் கண்ணாடியில், 

இன்ப ான்று நீலம். ையன்ஸ்படி நிற; மாகலயின் ககடசியில் உள்ள 'வயபலட்' அதுதான்.  

இம்மம் சிவப்பு (Infra-red) முடிவு வயபலட் (Ultraviolet) சிருஷ்டிக்கப்பட்ட வலாகத்கத எல்லாம் 

பாிபாலித்துக் பகாண்டிருக்கும்வபாவத ‘இந்த வலாகம் என்பது தன் ில் தாவ  நிகறந்த பூர்ண 

சத்தியம் இல்கல; இது பரமாத்மாவின் வவஷம்தான்.  அவருகடய லீகலதான்' என்று 

ஞா த்தி ால் காட்டிக் பகாண்டிருக்கிறவர் மஹாவிஷ்ணு. 

 

(பதாடரும்) 

 

 

ஹர ஹர சங்கர 

பஜய பஜய சங்கர 

 

 

 

********** 
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அாிய ஆலயமும் அற்புத தகவல்களும் (1) 

ஆவுகடயார் வகாவில் (திருப்பபருந்துகற) 

அறந்தாங்கி, புதுக்வகாட்கட மாவட்டம். 

 

 

 

அகமவிடம்: புதுக்வகாட்கட மாவட்டம், அறந்தாங்கி தாலுகா, அறந்தாங்கியில் இருந்து சுமார் 

15 கி.மீ. பதாகலவில் அகமந்துள்ளது. 

 

வகாவில்: சுமார் 10 ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் அகமந்துள்ளது. மூன்று பிரகாரங்கள், ஏழுநிகல 

ராஜவகாபுரம். 

 

சுவாமி பபயர்: மூலவர் ஆத்மநாதர் 

அம்பாள் பபயர்: அம்பாள் சிவவயாகநாயகி 

 

தீர்த்தம்: பிரம்ம, நாராயண, உருத்திர, வாயு, அசுர, வதவ, மு ிவர், அக்கி ி, ஆத்மாகூபம் 

முதலா கவ. 

 

ஸ்தல விருக்ஷம்: குருந்த மரம். இம் மரத்தின் அடி மண் குஷ்டவராகத்கத வபாக்கும் குணம் 

பகாண்டது. 
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இத்தலத்தின் வவறு பபயர்கள்: குருந்தவ ம், சதுர்வவத புரம், சிவபுரம், ஞா புரம், திாிமூர்த்தி 

புரம், பதன்கயிகல வபான்று பலபபயர்கள். 

 

ஸ்தல வரலாறு: பிரம்மன் முதலியவர்களுக்கும், திருவாதவூரடிகளுக்கும் இகறவன் 

குருமூர்த்தியாய் காட்சி பகாடுத்த ஸ்தலம். திருவாதவூரடிககள பாதுகாத்தற் பபாருட்டு, 

பாண்டியன் முன் ிகலயில் இகறவன் நாிககள பாிகளாக்கிய (குதிகரகளாக்கிய) ஸ்தலம். 

இந்த ஊாில்தான் கசவத்தின் எட்டாம் திருமுகறயா  "திருவாசகம்" பிறந்தது. அற்புதமா  

சிற்பக்ககலகள் பகாண்ட வகாவில். ஆவுகடயார் வகாவில் பகாடுங்கக, அவகார வீர புத்திரர், 

வில்வலந்தும் வவலவன், காளி, ஊர்த்துவ தாண்டவர், அருஜு னுக்கு பாசுபதம் தருவது 

உள்ளிட்ட சிற்பங்கள் நம் கண்கணயும் கருத்கதயும் கவர்வது. 

 

வவறு சில சிறப்புகள்: தி மும் ஆறுகால பூகஜ நகடபபறும். சகமத்த அன் த்கத 

பாத்திரங்களுடன் பகாண்டுவந்து, ைத் சகபயில் உள்ள பகடக்கல்லில் பகாட்டி, மிகுதியாக 

புகககய எழுப்பும் அன் த்கத ஸ்வாமிக்கு நிவவத ம் பசய்வது இங்கு வழக்கம். மூலவர் 

லிங்கத்திற்கு குவகள சார்த்திதான் அபிவஷகம் நகடபபறும். 

 

பாடல் பபற்ற ஸ்தலமா , புராதமா  இந்த ஆலயத்கத அவசியம் பசன்று தாிசியுங்கள். 

 

 

*****  
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அாிய ஆலயமும் அற்புத தகவல்களும் (2) 

ஒப்பிலியப்பன் திருக்வகாவில் 

கும்பவகாணம். 

 

கவணவ திவ்ய வதசங்களில் ஒன்று, கும்பவகாணத்தில் அகமந்துள்ளது. திருவிண்ணகரம் 

என்பது இதன் பகழய பபயர். தமக்கு "ஒப்பு இல்லாதவன்" என்பதால் ஒப்பிலியப்பன் எ வும், 

தாயார் உப்பிலில்லாமல் சகமத்த உணகவ உவப்புடன் ஏற்றதால் "உப்பு இல்லாத" என்றும் 

பசால்வார்கள். 

 

 

 

வசாழநாட்டு திவ்ய வதசங்களில் 13-வது திவ்ய வதசம். மார்க்கண்வடய மகாிஷி, காவிாி, கருடன், 

தர்மவதவகத ஆகிவயாருக்கு காட்சி பகாடுத்த திருத்தலம். பசண்பகவ ம், ஆகாச நகரம், 

மார்க்கண்வடய வக்ஷத்ரம் என்று வவறு பபயர்களும் உண்டு. 

 

மார்க்கண்வடய மகாிஷி, மஹாலக்ஷ்மி த க்கு மகளாகவும், மஹாவிஷ்ணு தமக்கு 

மாப்பிள்களயாகவும் வரவவண்டும் என்று தவம் இருந்து, அதன் பல ாக, மஹாலக்ஷ்மி, 

மகாிஷிக்கு பசாந்தமா , துளசி வ த்தில் இருந்து கிகடத்து. அக்குழந்கதகய வளர்த்து 

வருங்கால, உாிய காலம் வந்ததும், மஹாவிஷ்ணு வந்து மகாிஷிகய பபண் வகட்க, அவர், 

"இவள் குழந்கத, சகமயலுக்கு எவ்வளளவு உப்பு வபாடவவண்டும் என்றுகூட அறியாதவள் 
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என்று பசால்ல, பபருமாவளா, "இவள் உப்வப இல்லாமல் சகமத்தாலும் எ க்கு உவப்புதான்" 

என்று கூறி மஹாலக்ஷ்மிகய மணம் முடித்து பசன்றார். எ வவதான், இங்கு பபருமாளுக்கு 

கண்டருளச் பசய்யும், நிவவத ங்களில் உப்பு வசர்ப்பது இல்கல. 

 

50 ஆதி உயரமுள்ள 5 நிகல ராஜவகாபுரம். ராவஜந்திர வசாழ மன்  ால் கட்டப்பட்டது. 

கல்பவட்டு இருக்கிறது. உட்ப்ரகாரத்தில், ஆழ்வாராதிகள், கருடன், கிருஷ்ணர், ராமர் 

சன் திகள் உள்ள . பின் ர் துவஜஸ்தம்பம், பலிபீடம், எட்டுக்கால் மண்டபம் உள்ளது. 

திருப்பாகவ சித்திரங்கள் கண்ணுக்கும் கருத்துக்கும் விருந்து பகடக்கின்ற . 

 

 

 

ஸ்ரவண நக்ஷத்திரத்தில் (திருவவாணம்) வகாவில் புஸ்கரணியில் நீராடி சிரவண தீபத்கத 

தாிசித்து, சந்தணம், மஞ்சள், குங்குமம் இவற்கற காணிக்ககயாக வழங்கி ால் பஜன்மாந்திர 

பாவங்கள் விலகும் என்பது ஐதீகம். வமலும் அன்று நடக்கும் திருக்கல்யாணத்கத தாிசித்தால் 

விகரவில் திருமணம் நடக்கும் என்பர். 

 

வமலும் குருவாயூகரப் வபாலவவ இங்கு துலாபாரமும் நிகறவவற்றப் படுகிறது என்பது கூடுதல் 

சிறப்பு. 

 

அவசியம் தாிசிக்க வவண்டிய திவ்ய வதசம், இந்த உப்பிலியப்பன் திருக்வகாவில். 

 

*****  
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கடவுள் பசய்வபதல்லாம் நன்கமக்வக 

 

 

பசன்க யில் அடுக்குமாடி குடியிருப்பு ஒன்றில் இராமநாதன் என்பவர் வாழ்ந்து வந்தார். அவர் 

இரயில்வவயில் பணிபசய்து ஒய்வு பபற்றவர். சிதம்பரம் நடராஜர் மீது மிகுந்த பக்த்தியும், 

அளவுக்கு மீறிய நம்பிக்ககயும் உகடயவர். அவருக்கு ஆ ந்தன் என்ற ஒரு மகன் இருந்தான். 

அவர் த ியார் அலுவலகத்தில் பிராஜக்ட் இன்ஜி ியராக பணியாற்றி வந்தார். அவருக்கு 

திரும மாகி குழந்கதயும் இருந்தது. ஆ ந்தனுகடய கம்பப ியில் புதிய பிராஜக்ட் ஒன்று 

மும்கபயில் கிகடக்க வபாவதாகவும் அதற்கு பிராஜக்ட் வமவ ஜராக விண்ணப்பிக்கலாம் 

என்று தகவல் வந்தது. ஆ ந்தனும் அதற்கு விண்ணப்பித்தான். அதற்குாிய தகுதிகள் எல்லாம் 

ஆ ந்தனுக்கு இருந்தது. அப்பணியிடத்திற்காக வநர்முக வதர்வு முதல்சுற்றுக்கு ஆ ந்தன் 

அகழக்கப்பட்டான். அப்வபாது ஆ ந்தன் வழக்கம் வபால தன்னுகடய அப்பாவின் காலில் 

விழுந்து ஆசீர்வாதம் வாங்கி ான். இராமநாதவ ா “நடராஜர் நல்லவத பசய்வார், 

கவகலப்படாமல் வபாய்வா” என்றார். ஆ ந்தனும் முதல் சுற்றில் வதர்வு பபற்றான். ஆ ந்தன் 

பபருமகிழ்ச்சி அகடந்தான். இரண்டாவது சுற்று வந்தது. அப்வபாது ஆ ந்தன் 



 

பூர்ண பலம்  12 

இராமநாத ிடம் ஆசி பபற்றான் அப்வபாதும் இராமநாதன் “நடராஜர் நல்லவத பசய்வார்” 

என்று ஆசி கூறி ார். 

 

இரண்டாவது சுற்றிலும் ஆ ந்தனுக்கு பவற்றி கிகடத்தது. அதன் பின் ர் ஆ ந்தனுக்கு 

அவனுகடய அலுலகத்தில் பஹச் ஆர் டிபார்ட்பமண்ட்டில் இருந்து சம்பளம் மற்றும் இதர 

வசதிககளப் பற்றி வபசுவதற்கா  அகழப்பு வந்தது, அப்வபாதும் ஆ ந்தன் இராமநாத ிடம் 

ஆசி பபற்றான். வழக்கம் வபால் இராமநானும் “நடராஜர் நல்லவத பசய்வார்” என்று கூறி 

அனுப்பி ார். பஹச் ஆர் டிபார்ட்பமண்ட்டில வபசிய பிறகு ஆ ந்தனுக்கு தான் அந்த பதவி 

என்று ஊர்ஜிதம் ஆ து வபால பசய்திகள் வந்த . ஆ ந்தனும் பபரு மகிழ்ச்சியுடன் 

காத்திருந்தான். நாட்கள் ஓடி . ஆ ந்தனுக்கு அடுத்த நகர்வுக்கா  எந்த ஒரு முன்வ ற்றமும். 

வரவில்கல ஆ ந்தன் வசார்ந்து வபா ான், அலுவலகத்தில் வகட்கும் பபாழுது அந்த 

பணியிடத்திற்கு மும்கபயிலிருந்து ஒருவகர வதர்வு பசய்து விட்டதாகவும் அவர் இன்னும் ஒரு 

வாரத்தில் பதவி ஏற்க வபாவதாகவும் பதாிய வந்தது. ஆ ந்தனுக்கு மிக பபாிய ஏமாற்றமாக 

இருந்தவதாடு பபரும் எாிச்சலாகவும் இருந்தது. எதற்காக த க்கு இப்படி ஒரு நிகல வந்தது 

என்ற எண்ணி எண்ணிவருந்தி ான். அவ ால் சாியாக சாப்பிடவும் முடியவில்கல. 

எல்வலாருடனும் வபசவும் முடியவில்கல அவனுகடய வருத்தத்கதக் கண்ட இராமநாதன் 

“ஆ ந்தா எகதயும் நிக த்து ம கதக் குழப்பி பகாள்ளாவத, நடப்பகவ எல்லாம் நடராஜர் 

பசயல், நடராஜர் நன்கமவய பசய்வார். “நம்பிக்கக கவ” என்றார். 

 

இகத வகட்டு ஆ ந்தன் வமலும் ஆத்திரமா ான் “வபாதும் வபாதும் அப்பா எல்லாம் 

நன்கமக்வக நன்கமக்வக என்கீறீர்கவள இப்பபாழுது எ க்கு இந்த வவகல கிகடக்காததும் 

நல்லவத என்கிறீர்களா? இந்த வவகல கிகடத்திருந்தால் இப்பபாழுது நான் வாங்கும் 

சம்பளத்கத விட இரண்டு மடங்கிற்கு வமலாக எ க்கு கிகடத்திருக்கும் எல்லாம் வபாய் 

விட்டவத. இகத எப்படி நல்லது என்று எடுக்க முடியும்” என்று வகட்டான். 

 

இராமநாதன் “எ க்கு உ து வகள்விக்கு சாியா  பதில் கூறத் பதாியவில்கல ஆ ால் ஒன்று 

மட்டும் பதாிகிறது. நடராஜர் என்க யும் என் குடும்பத்கதயும் எப்வபாதும் ககவிட மாட்டார். 

என்று ஆகவவ நடந்தகதப் பற்றி எண்ணி வருத்தப்படாமல் கடவுளின் வமல் பாரத்கதப் வபாட்டு 

இ ி நடப்பகத நிக  அகமதி பகாள்”, என்றார். நாட்கள் உருண்டு ஓடி , இராமநாதனுகடய 

மகன் பகாஞ்சம் பகாஞ்சமாக இயல்பு நிகலக்கு திரும்ப ஆரம்பித்தான். த து அலுவலக 

வவகலககள பசய்து பகாண்டிருந்தான். அவனுகடய புதிய பிராஜக்ட்டுக்கு மும்கபயிலிருந்து 

வந்தவன் பபருவாாியாக வளர்ந்து வந்தான். புதிய கார், வீட்டுமக  என்பறல்லாம் வாங்க 

ஆரம்பித்தான். இகத பார்க்கும் பபாழுபதல்லாம் ஆ ந்தனுக்கு ஏக்கமும். துக்கமும் வசர்ந்து 

வரும் த க்கு கிகடக்க வவண்டியது எல்லாம் இ ி ஒருவாிடம் உள்ளவத என்று எண்ணி 

எண்ணி ம தளவில் பவம்பி பகாள்வான். ஆ ால் இகத யாாிடமும் பவளிக்காட்டாமல் 

வழக்கம் வபால் வபாய் வந்து பகாண்டிருந்தான். 
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திடீபரன்று அவனுகடய அலுவலகத்தில் இ ி ஓரு புதிய பிராஜக்ட் வருவதாக இருந்ததால் 

அதற்காக ஆ ந்தனுகடய வமவ ஜகர அந்த பிராஜக்ட்டுக்கு அனுப்பிவிட்டு அவருகடய 

இடத்தில் திறகமயும், உகழப்பும் உள்ள ஆ ந்தனுக்கு பகாடுப்பதாக அவன் கம்பப ி முடிவு 

பசய்தது ஆ ந்தன் வாங்கிய சம்பளத்கத விட அவனுக்கு நான்கு மடங்கு சம்பள உயர்வு 

கிகடத்து அவன் பணி பசய்யும் அலுவலகத்திவலவய அவனுக்கு உயர் பதவியும் கிகடத்தது. 

 

ஆ ந்தன் இராமநா ிடம் இகதப் பற்றி கூறி ான், இராமநாதனும் மகிழ்ச்சிவயாடு “எல்லாம் 

நடராஜர் பசயல்” என்றார். அதற்கு ஆ ந்தவ ா “இப்படிதான் அப்பா எப்பபாழுதும் 

பசால்கிறீர்கள், இந்த பசயகல உங்கள் நடராஜர் நன்றாகத்தான் பசய்திருக்கிறார். ஆ ால் 

இதற்கு முன்தான் அவர் நம்கம ககவிட்டுவிட்டார்”, என்றான். இராமநாதவ ா, “அப்படி 

நிக க்காவத ஆ ந்தா கடவுள் அவகர நம்பியவர்க்கு ஒரு வபாதும் துவராகம் பசய்யமாட்டார்” 

என்று கூறி ார். ஆ ந்தனும் வவண்டா பவறுப்பாக வகட்டுக் பகாண்டு அவருகடய 

அகறயிலிருந்து பவளிவயறி ான். இரண்டு மாதங்கள் கடந்த . அப்வபாது அவனுகடய 

அலுவலகத்திலிருந்து தகவல் வந்தது. அதில் ஆ ந்தனுக்கு பதிலாக அந்த மும்கப நபர் 

ஏற்றிருந்த பிராஜக்ட் முடிவகடய வபாவதாகவும் அதற்கு வமல் எக்ஸ்படன்சன் கிகடக்காத 

காரணத்தால் அந்த பிராஜக்ட்டில் உள்ளவர்ககள எல்லாம் இரண்டு மாதத்தில் வவகலகய 

விட்டு விலக்கப்வபாவதாகவும் தகவல் வந்தது.  இகதக் வகட்டு பதறி வபா ான் ஆ ந்தன் 

அங்கிருந்து ஒடி வந்து இராமநா ின் காலில் விழுந்து நடந்தகதக் கண்ணீர் விட்டு அழுதான். 

“அப்பா நீங்கள் பசான் து வபால் நடராஜர் நம்கம ககவிடவில்கல அன்று மட்டும் இந்த 

வவகல எ க்கு கிகடத்திருந்தால் இன்று நான் இந்த நிரந்தர நிகலகமயில் இருந்திருக்க 

மாட்வடன், நடராஜர் நல்லவத பசய்தார்” என்றான். 

 

இராமநாதவ ா, “ஆ ந்தா நாகள நடப்பது நமக்கு பதாியாது அது நல்லதாக நடக்க இகறவன் 

அருள் புாிந்தால் மட்டுவம முடியும். அவன் மீது நம்பிக்கக பகாண்டவர்களுக்கு அவன் நல்லவத 

நடத்துவான், நம்பிக்கக கவ” என்று புன்முறுவவலாடு கூறி ார்.  

 

அன்பர்கவள! இப்படிதான் நம்மில் பலரும் ஆண்டவ ிடம் இது வவண்டும் அது வவண்டும் 

என்று வகட்கிவறாம். அவனும் சில சமயங்களில் நமக்கு வதகவயா தாக இல்லாமல் 

இருந்தாலும் நாம் வகட்டதற்காக பகாடுத்து விடுகிறார், ஆகவவ கடவுளிடம் வவண்டும் பபாழுது 

இது வவண்டும் அது வவண்டும் என்று வவண்டாமல் நமக்கு எது நன்கமவயா அகதவய 

பசய்யுமாறு கடவுளின் பபாறுப்பில் விட்டுவிட வவண்டும். கடவுள் கட்டாயம் நமக்கு நன்கமவய 

பசய்வார். நம்பிக்கக கவத்தவனுக்கு நல்லவத நடக்கும். 

 

அன்புடன்  

மவ ாகர் 

குகவத் 

 

***** 
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வதகவயின் வதடல் 

 

Hi Friends நான் உங்கள் கவணஷ் ராகவ், கடந்த கட்டுகரயில்நல்லவ ாக இருப்பது எவ்வளவு 

முக்கியம் என்று பகிர்ந்துபகாண்வடன், அந்த கட்டுகர இறுதியில் நான் எப்படி கடவுளிடம் 

இருந்து விலகி பசன்வறன் என்று இந்த பதிவில்பகிர்ந்து பகாள்ள வபாவதாக கூறியிருந்வதன் 

அகத இப்வபாதுபகிர்கிவறன். 

 

உங்களில் சிலர் இகத ஏற்றுக் பகாள்ள முடியாவிட்டாலும்இது தான் காரணம் , கடவுள் பக்தி 

உடன் இகணந்துஇருப்பது என்பது பல வழிபாட்டு முகறகளும் , பல நம்பிக்கககளும் , ஒன்கற 

எதிர்ப்பார்த்து கடவுளிடம்பசல்வதும் அது நடக்காமல் வபா ால் வரும் வருத்தமும் ஆக 

இருந்தது , அதிலும் குறிப்பாக ஒரு நபகர காயப்படுத்தும்வககயில் இவர் வந்த வநரம் தான் 

இப்படி இருக்கிறது இவர்ராசி தான் நம் வதால்விக்கு காரணம் என்பது வபான்ற நம்பிக்கககள் 

மற்றும் சமுதாயத்தில் உள்ள வவறுபாடுகள் சிலபிரபலங்களின் பிரச்சாரங்கள் இகவ 

அக த்தும் என்க கடவுள் இடம் இருந்து விலக்கி கவத்த  . விலக்கி கவத்ததுஎன்றால் எந்த 

அளவுக்கு என்று கூறவவண்டும் அல்லாவா? வகாயில்கள் நிகறந்த காஞ்சியில், அடிக்கடி 

வகாயிலுக்குவபாகும் குடும்பத்தில் இருந்து பகாண்டு நான் வகாயிலுக்கு 4–5 வருடங்களாக 

பசல்லவில்கல. இது அக த்தும் என் 12 முதல் 17 வயதில் நிகழ்ந்தகவ, இந்த மாற்றம் 

அக வருக்கும்நிகழும் என்று நிக க்கலாம் ஆ ால் இகவ அக த்தும்எ க்கு அதிகமாகவவ 

இருந்தது, ஒரு சிங்கக் கூட்டத்தில்மா ாக இருப்பது வபாலத்தான் அது பபாிய 

காாியமாகபதாிந்தது.  

 

 

 

அதன் பிறகு என் கல்லூாி நாட்களின் காலகட்டத்தில் தான் பல பயணங்கள் பல அனுபவங்கள், 

பலதரப்பட்ட நண்பர்கள், பல உலக படங்களின் தாக்கங்கள்இகவ அக த்தும் எ க்குள் பல 
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வகள்விககள எழுப்பியது, நாம் ஏன் பிறந்வதாம்? நாம் எகத வநாக்கி பசல்கிவறாம்? ஒன்றின் 

மீது ஆகச பகாண்டால் அகத அகடந்த பின் அடுத்த ஆகச வதான்றும் அதற்கு பின் அடுத்து 

அடுத்து என்று நீண்டுபகாண்வட இருக்கும்; இவற்றுக்கா  பதிகல பல இடங்களில்வதடிவ ன் 

பல நண்பர்களிடம் ஆவலாசக  பசய்வதன்எதிலும் பதளிவு கிகடக்கவில்கல. அதன் பின் ர் 

வாழ்க்ககமகிழ்ச்சியாக இருக்க அன்பும், நல்ல பண்பும், எளிகமயா வாழ்க்கக முகறயும் 

வபாதும் என்ற முடிவுக்கு வந்வதன். இதற்கு காரணம் நம் புராணங்கள் என்று தான் கூறுவவன், 

அதன் படி தான் நான் நடந்து பகாண்வடன், ஏவதா வந்தான்பசன்றான் என்று இல்லாமல் 

ஏதாவது பசய்ய வவண்டும் என்ற எண்ணம் மட்டும் ம தில் இருந்தது, இந்த இடத்தில் 

ஒருகருத்கத பதிவு பசய்ய விரும்புகிவறன். 

 

இகவ அக த்தும் என்பசிக்காக நான் வதடி அதில் ஒரு சிலவற்கற கற்றுக்பகாண்வடன், 90% 

நபர்களுக்கு இது சாத்தியம் இல்கல, காரணம் அவர்களின் குடும்ப சுகமகள்  மற்றும் வவறு 

சிலவகளிக்கககளில் ஈடுபாடு இகவ இரண்டும் என்க ப் பபாிதும்பாதிக்கவில்கல ஆ ால் 

இந்த 90% நபர்களுக்கு நல்லகுருமார்களின் மூலம் பபாிய மாற்றம் நிகழலாம் ஆ ால் 

இந்தகாலகட்டத்தில் யார் மீதும் யாருக்கும் நல்ல நம்பிக்கக இல்கல ஒன்று கூறுகிவறன் இந்த 

உலகம் முழுவதிலும்நமக்கு எண்ணிக்ககயில் அடங்கா குருமார்கள் உள்ள ர் அவர்கள் நம் 

உறவி ர்களாக, நண்பர்களாக, இன்னும் பலபாத்திரங்களில் நம் பக்கத்தில் உள்ள ர். 

அவர்களின் தகுதிஆராயாமல் அவர்களிடம் இருந்து நாம் கற்க வவண்டியகதக்கற்க வவண்டும். 

அதுவவ நன்கம பயக்கும், இதுவகர நான்கடவுகள பபாிதும் கண்டுபகாள்ளாமல் தான் 

இருந்வதன். வமலும் கடவுளிடம் நான் எப்படி பநருங்கிவ ன் என்று அடுத்த பதிவில் 

பார்ப்வபாம். 

 

***** 
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பலன் தரும் பதிகங்கள் 

 

அக வருக்கும் நமஸ்காரம். 

 

உயிாி ங்கள் அதாவது ம ிதர்கள், விலங்குகள், பறகவகள் எல்வலாரும் ஒடி ஒடி உகழப்பது 

எதற்காக? வயிற்றுப் பசிகயப் வபாக்கும் உணவிற்காக ம ிதர்கள் வாழ்க்ககயில் சிக்க மாக 

பசலவு பசய்து எதிர்காலத்திற்காகச் வசமித்து கவக்கிறார்கள். விலங்குகளும், பறகவகளும் 

தங்கள் குகககளிலும், கூடுகளிலும் இகரகயச் வசமித்து கவக்கின்ற ர். மகழ காலத்திற்கு 

அஞ்சி எறும்புகள் முன்கூட்டிவய உணகவ புற்றுகளில் வசமித்து கவக்கின்ற . கடுகமயா  

புயலாலும் மகழயாலும் மரங்கள் விழுந்து விட்டால் பறகவகள் அலறி வவறு மரங்களில் தஞ்சம் 

அகடகின்ற .  

 

ம ிதர்கவளா தாங்கள் வசமித்த பபாருட்ககள கண்ணும் கருத்துமாக பாதுகாக்கின்ற ர். 

எதிர்பாராத வககயில் தங்கள் பபாருள் காணாமல் வபாய்விட்டால் அவர்கள் அகடயும் 

துன்பத்திற்கு எல்கலவய இல்கல எப்பாடு பட்டாவது இழந்த பபாருட்ககள மீட்க அயராது 

பாடுபடுகின்ற ர். இகறவக  வவண்டுகின்ற ர் எ வவ இழந்த பபாருட்ககள திரும்ப 

பபறுவதற்கு பலன்தரும் பதிகங்களில் உள்ள இழந்த பபாருட்ககள திரும்ப பபறும் பதிகத்கத 

பக்தியுடனும் நம்பிக்ககயுடனும் பாராயணம் பசய்து பலக  பபறலாம் இப்பதிகத்கத பற்றி 

இகறவ ின் பாதகமலங்ககள வணங்கி இத்பதாடாில் எழுதுகின்வறன். 

 

பதிகம் - 8 

இழந்த பபாருட்ககள திரும்ப பபறும் பதிகம் 

 

“திருடாவத, பபாய்பசால்லாவத, பிச்கசஎடுக்காவத” என்பார்கள்; நம் குழந்கத அடுத்த 

குழந்கதகளின் பபன்சில், ரப்பர் வபான்ற ஏதாவது ஒன்கற எடுத்து வந்துவிட்டால் அகத 

உடவ  திருப்பி தரபசால்ல வவண்டும் அந்த பழக்கத்கத உடவ  நிறுத்த வவண்டும.; 

“பதாட்டில் பழக்கம் சுடுகாடு மட்டும்” அல்லவா எந்த தவற்கறயும் முகளயிவலவய 

கிள்ளிவிடவவண்டும். அகத வளரவிடக்கூடாது. வதாட்டத்தில் ககள பசடிககள எடுப்பது 

வபால தீய குணங்ககள அடிவயாடு ககளய வவண்டும். 

 

ம ிதர்களின் வாழ்க்ககக்கு வதகவயா  எந்த பபாருள் காணமல் வபாய்விட்டாலும் அவர்கள் 

வாழ்க்ககவய வகள்விக் குறியாகிவிடுகிறது. அந்த வகள்விக்கு பதில் அதாவது காணமல் வபா  

பபாருள் திரும்ப கிகடக்க தங்களுக்கு உற்ற துகணயாக இருக்கும் இகறவக  வவண்டுவகத 

தவிர அவர்களுக்கு வவறு வழிவய இல்கல தாங்கள் எத்தக  முகற வதடி ாலும் கிகடக்காத 

பபாருள் இகறவ ின் அருளால் தான் திரும்ப கிகடக்கும் என்ற அகசயாத நம்பிக்ககத்தான் 

அக் வகள்விக்கு பதில். 
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பதிகவரலாறு 

சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் வசரமான்பபருமான் நாய ாருடன் வசர்ந்து பல தலங்ககள தாிசித்து 

வழிப்பட்டார். பிறகு திருவாரூர் பசல்ல புறப்பட்டார். வசரமான் நவமணிகள், பபான், முத்துகள் 

ஆகியவற்கற மூட்கடகளாக கட்டி ஏவலாளர் தகலயின் மீது ஏற்றி உடன் அனுப்பி ார். 

வழியில் திருமுருகன், பூண்டிக்கு அருகில் சிவபபாருமான் தன்னுகடய பூதகணங்ககள 

வவடர்களாக மாற்றி அந்த மூட்கடககள கவர்ந்து பசன்றார் இத ால் திககத்த சுந்தரமூர்த்தி 

சாமிகள் திருமுருகன் ஆலயத்திற்குள் பசன்று இப்பதிகத்கத பாடி ார். சிவபபருமான் எல்லா 

பபாருட்ககளயும் சுந்தரருக்கு திருப்பி அளித்தார் நமக்கு இந்த பதிகத்கத கிகடக்க பசய்து 

நாமும் இழந்த பபாருட்ககள மீண்டும் பபறுவதற்காகவவ சிவபபருமான் இந்த 

திருவிகளயாடகல பசய்தார் எ வவ இப்பதிகத்கத நம்பிக்ககயுடன் பாராயணம் பசய்தால் 

ஏதாவது ஒரு வழியில் நாம் இழந்த பபாருட்ககள திரும்ப பபறலாம். 

 

திருச்சிற்றம்பலம் 

 

திருமுருகன் பூண்டி     பண்: பழம்பஞ்சரம் 

 

விரவலாகம பசால்லித் 

திடுகு பமாட்பட க் குத்திக் 

கூகறபகாண்டு  

ஆறகவக்குமிடம் 

முடுகு நாறிய வடுகர் வாழ்முருகன் 

பூண்டி மாநகாவாய் 

இடுகு நுண்ணிகட மங்கக தன்வ ாடும் 

எத்துக்கிங் கிருந்தீர் எம்பிரா ீவர 

 

வில்கலக் காட்டிபவருட்டி வவடுவர் 

விரவலாகம பசால்லிக் 

கல்லி ால் எறிந்திட்டும் வமாதியுங் 

கூகற பகாள்ளுமிடம் 

முல்கலத்தாது மணங்கமழ் முருகன் 

பூண்டி மாநகர்வாய் 

எல்கலக் காப்பபதான் றில்கலயாகில் நீர்  

எத்துக்கிங் கிருந்தீர் எம்பிரா ீவர. 

 

பசுக்கவள பகான்று தின்ற பாவிகள் பாவம் 

ஒன்றறியார் 

உசிர்க் பகாகல பலவநர்ந் துநாள்பதாறும்  

கூகற பகாள்ளுமிடம் 

முசுக்கள் வபாற்பல வவடர் வாழ் முருகன் 

பூண்டி மாநகர் வாய்  

இசுக்கழியப் பயிக்கங் பகாண்டு நீர்  

எத்துக்கிங் கிருந்தீர் எம்பிரா ீவர 

பீறற்கூகற உடுத்பதார் பத்தரங்  

கட்டி பவட்டி ராய்க்  

சூகறப் பங்கிய ராகி நாள்பதாறுங்  

கூகற பகாள்ளுமிடம்  

வமாகற வவடுவர் கூடி வாழ்முருகன் 

பூண்டி மாநகர்வாய் 

ஏறுகால் இற்ற தில்கலயாய் விடில் 

எத்க்கிங் கிருந்தீர் எம்பிரா ீவர 

 

தயங்கு வதாகல உடுத்து சங்கர 

சாம வவதவமாதி 

மயங்கி ஊாிடு பிச்கச பகாண்டுணும் 

மார்க்க பமான்றறியீர் 

முயங்கு பூண்முகல மங்கக யாபளாடு 

முருகன் பூண்டி மாநகர் வாய்  

இயங்கவும் மிடுக்குகடயராய் விடில் 

எத்துக்கிங் கிருந்தீர் எம்பிரா ீவர 

விட்டிகசப்பா  பகாக்ககர பகாடு 
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பகாட்டி தத்தளகம்  

பகாட்டிப் பாடுமித் துந்துமிபயாடு 

குடமுழா நீர் மகிழ்வீர் 

பமாட்டலர்ந்து மணங்கமழ் முருகன்  

பூண்டி மாநகர்வாய்  

இட்டபிச்கச பகாண்டுண்ப தாகில்நீர் 

எத்துக்கிங் கிருந்தீர் எம்பிரா ீவர 

 

வவதவமாதி பவண்ணீறு பூசிபவண் 

வகாவணந் தற்றயவல 

ஒதவமவிய ஒற்றியூகரயும் 

முத்தி நீர் மகிழ்வீர் 

வமாதி வவடுவர் கூகறபகாள்ளு முருகன் 

பூண்டி மாநகர் வாய் 

ஏதுகாரணம் ஏதுகாவல் பகாண்டுை 

எத்துக்கிங் கிருந்தீர் எம்பிரா ீவர 

 

படவரவு நுண்வணாிகடப் பகணத்  

வதாள் வாிபநடுங்கண் 

மடவரல் உகமநங்கக தன்க வயார் 

பாகம் கவத்துகந்தீர் 

முடவரல்லீர் இடாிலீர் முருகன் 

பூண்டிமாநகர்வாய் 

இடவவமறியும் வபாவதாகில் நீர்  

எத்துக்கிங் கிருந்தீர் எம்பிரா ீவர 

 

சாந்தமாக பவண்ணீறு பூசிபவண் 

பல்தகலகல ா 

வவய்ந்த பவண்பிகறக் கண்ணி 

தன்க வயார் 

பாகம் கவத்து கந்தீர் 

வமாந்கத வயாடு முழக்கறா முருகன்  

பூண்டி மாநகர் வாய் 

ஏந்துபூண் முகல மங்கக தன்வ ாடும்  

எத்துக்கிங் கிருந்திகர பரம்பிரா ீவர 

 

முந்திவா வர் தாந்பதாழும் முருகன் 

பண்டிமா நகர் வாய் 

புந்தகண விரற் பாகவ தன்க வயார் 

பாகம் கவத்தவக ச் 

சிந்கதயிற்சிவ பதாண்டனூரன் 

உகரத்த  பத்துங்பகாண்(டு) 

எந்தம் அடிககள ஏத்துவார் இட  

பரான்றுந்தாமி லவர 

 

திருச்சிற்றம்பலம்

 

வாழ்க்கக அனுபவம் 

இப்பதிகத்கத நம்பிக்ககயுடன் ம முருகி பாராயணம் பசய்தவர்கள் பலன் பபற்றுள்ளதற்கு 

பல சான்றுகள் உள்ள . அவற்றில் ஒன்கற எழுதுகின்வறன். ஒரு நகரத்தில் த ியார் நிறுவ ம் 

ஒன்று இயங்கி வந்தது அதில் பலர் தங்கள் கல்வி தகுதிக்கு ஏற்ப பணிகளில் பணிபுாிந்தார்கள் 

அவர்களின் வமலாளர் மிகவும் கண்டிப்பா வர், வநர்கமயா வர். இந்த நிறுவ த்தில் 

சக்ரவர்த்தி என்பவர் பல காலம் பணிபுாிந்து வருகின்றார். சக்ரவர்த்தி ஒரு நடுத்தர குடும்பத்கத 

வசர்ந்தவர் அவரது குடும்பம் அம்மா, அண்ணன்கள், அக்காக்கள், தங்கககள், மக வி, மகன் 

என்று ஆலமரம் வபால பபாிய குடும்பம். எல்வலாரும் மிகவும் ஒற்றுகமயாக இருப்பவர்கள் 

சக்ரவர்த்தி பள்ளியிறுதி வகுப்புவகர மட்டுவம படித்தவர், குடும்ப நண்பர் ஒருவர் மூலமாக 

இந்த நிறுவ த்தில் சாதாரண வவகலக்குச் வசர்க்கப்பட்டார். சக்ரவர்த்தி தன் அன்பாலும். 

அயராத உகழப்பாலும், பசான்  வவகலககள தட்டாமல் பசய்து வந்தார். அவரது 

வநர்கமகயயும், உகழப்கபயும், வநரந் தவறாத தன்கமகயயும் பார்த்த வமலாளர் அவருக்கு 

பதவி உயர்வு அளித்தார். பணிபுாிபவர்களின் முக்கிய வகாப்புககளயும். நிறுவ த்தின் வரவு 

பசலவு வகாப்புககளயும் நிர்வகிக்கும் பபாறுப்பு சக்ரவர்த்தியிடம் அளிக்கப்பட்டது. 
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சுக்ரவர்த்தி எல்லா வகாப்புககளயும் மிகவும் பத்திரமாக பாதுகாத்தார். சக்ரவர்த்திக்கு பதவி 

உயர்வு கிகடத்தது. சிலருக்கு பபாறாகமயாக இருந்தது. அவர்களில் மவகந்திரன் என்பவருக்கு 

மிகவும் பபாறாகம, எப்படியாவது சக்ரவர்த்திகய வவகலகய விட்டு பவளிவயற்றி விட 

வவண்டும் என்று எண்ணி என்  பசய்யலாம் என்ற சிந்தித்தார்.  

 

ஒரு நாள் சக்ரவர்த்திகய அவசர வவகலயாக வமலாளர் பவளிவய அனுப்பி ார். அந்த 

வாய்ப்கபப் பயன்படுத்தி பகாண்டு மவகந்திரன் அங்கு பணிபுாிபவர்களில் ஈஸ்வரன் 

என்பவாின் வகாப்கப எடுத்துக் பகாண்டு தன் கபயில் மகறத்து கவத்து விட்டார். மாகல தன் 

வீட்டிற்கு எடுத்து பசன்றுவிட்டார்.  

 

ஒரு வாரம் கழிந்தது சக்ரவர்த்தி பண்டிகக முன் பணம் பபறுபவர்கள் வகாப்புககள எடுக்கும் 

வபாது அதில் ஈஸ்வரன் என்பவாின் வகாப்பு இல்லாதகதக் கண்டு அதிர்ச்சியகடந்து எல்லா 

இடங்களிலும் வதடிப் பார்த்தார். வகாப்பு கிகடக்காததால் உடவ  வமலாளாிடம் பசன்று 

கூறி ார். வமலாளர், “சக்ரவர்த்தி நன்றாக வதடி பாருங்கள்” என்றார் அப்வபாது அருகிலிருந்த 

மவகந்திரன் ஏள மாக “எந்த வவகலயிலும் பபாறுப்பாக இருக்கணும் கவ க்குகறவு கூடாது

” என்றார். 

 

ம முகடந்த சக்ரவர்த்தி மதிய உணகவயும் சாப்பிடவில்கல மாகல வீட்டிற்கு பசல்லாமல் 

ஆலயத்திற்கு பசன்று இகறவக  வவண்டி ார். பிறகு பவகு வநரம் கழித்து வீட்டிற்கு பசன்று 

நடந்தகதக் கூறி ார். அவரது தாய் “கவகலப்படாவத அப்பா நாம் கும்பிடும் கடவுள் நம்கம 

ககவிடமாட்டார்” என்றார். குடும்பத்தி ர் எல்வலாரும் ஆறுதல் கூறி ார்கள். மறுநாள் 

வமலாளர் சக்ரவர்த்திகய அகழத்து “சக்ரவர்த்தி வகாப்பு கிகடத்தா? நான் ஒரு மீட்டிங்கிற்காக 

பவளியூர் பசல்ல வவண்டும் நான் வருவதற்குள் வகாப்கப கண்டுபிடித்து கவயுங்கள்” என்றார். 

மவகந்திரனுக்கு பராம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தது. 

 

அன்று மாகல சக்ரவர்த்தி வீட்டிற்கு ஒரு குடும்ப நண்பர் ககலாசம் வந்திருந்தார். அவர் சிறந்த 

சிவபக்தர் அவர் நடந்தகதக் வகட்டு இந்த பதிகத்கத பகாடுத்து நம்பிக்ககயுடன் பாராயணம் 

பசய்ய பசான் ார். அவ்வாவற சக்ரவர்த்தியின் தாய் ம முருகி இகறவக  வவண்டி 

இப்பதிகத்கத பாராயணம் பசய்தார். 

 

திடீபரன்று கடும் மகழ, புயல் ஏற்பட்டது. மவகந்திரன் வீட்டிற்கு அருவகயுள்ள கால்வாயில் 

பவள்ளப் பபருக்கு ஏற்பட்டது. வீட்டிற்குள் தண்ணீர் புகுந்தது. மவகந்திரன் வீட்டிற்கு அவரது 

சித்தி மகள் பார்வதி வந்திருந்தாள். அவளது கணவர் சப் இன்ஸ்பபக்டர். வீட்டிற்குள் தண்ணீர் 

புகுந்ததால் பபாருட்ககள எல்லாம் மாடிக்கு எடுத்து பசன்ற ர். மாடியில் கவக்கும் வபாது 

மவகந்திரன் கபயிலிருந்து ஈஸ்வர ின் வகாப்பு கீவழ விழுந்தது. அகத எடுத்து படித்து பார்த்த 

பார்வதி, “அண்ணா இது ஏன் வீட்டில் இருக்கிறது?” என்றாள் மவகந்திரன் பபருமிதத்துடன் 
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நடந்தகதக் கூறி ார் உடவ  பார்வதி “இது மிகவும் தவறு, என் கணவர் சப் இன்ஸ்பபக்டர் 

அவருக்கு பதாிந்தால் உங்களுக்கு நிச்சயம் தண்டக  கிகடக்கும்” என்றாள் 

 

மவகந்திரன் மக வியும் அவகரத் திட்டி ாள் பவள்ளத்தால் அவரது வீட்டிலிருந்த மின்சாத  

பபாருட்கள் வசதமகடந்த . மறுநாள் மவகந்திரன் வகாப்கப எடுத்து பசன்று உணவு 

இகடவவகளயின் வபாது வகாப்கப கவத்து விட்டார்.  

சக்ரவர்த்தி மாகல அகறகய பூட்டும் வபாது ஈஸ்வரன் வகாப்பு அவரது கண்களில் 

பதன்பட்டது. அவர் அகடந்த மகிழ்ச்சிக்கு எல்கலவய இல்கல. வமலாளர் வருவதற்குள் 

இகறவன் அருளால் வகாப்பு கிகடத்தது. உடவ  இகறவனுக்கு நன்றி பசலுத்தி ர். வீட்டிற்கு 

வந்து பசய்திகய கூறி ார். எல்வலாரும் இகறவனுக்கு நன்றி கூறி ர்கள் சக்ரவர்த்தியின் தாய் 

பதிகத்தின் மகிகமகய உணர்ந்து இகறவனுக்கு நன்றி கூறி ாள். 

 

பதிகத்தின் மகிகமயால் இகறவன் பார்வதி மூலம் வகாப்கப கிகடக்க பசய்தார். வமலும் 

யாருக்கும் நாம் தீங்கு நிக க்கக் கூடாது. மவகந்திர ின் பகட்ட எண்ணத்தால் அவருகடய 

பபாருட்கள் வசதமகடந்த . “பகடுவான் வகடு நிக ப்பான்”, “திக  விகதத்தவன் திக  

அறுப்பான் விக  விகதத்தவன் விக  அறுப்பான் என்பகவ முற்றிலும் உண்கமவய, 

 

அன்பர்கவள! இந்த பதிகத்தின் மகிகமகய என்ப ன்று பசால்வது, இன்னும் மற்பறாரு 

பதிகத்தில் மீண்டும் சந்திப்வபாம். 

 

அக வருக்கும் நன்றி, திருச்சிற்றம்பலம் 

அன்புடன் 

        கலாவதி, ஊட்டி 

 

***** 


