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"வலாகா சமஸ்தா சுகிவ ா பவந்து" 

 

"நன்கமயும் பசல்வமும் நாளும் நல்குவம 

தின்கமயும் பாவமும் சிகதந்து வதயுவம 

பசன்மமும் மரணமும் இன்றித் தீருவம 

இம்கமவய இராம என்ற இரண்படழுத்தி ால்." 
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அட்கட மற்றும் பக்கங்கள் 9, 11, 12, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 32-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 

 

அன்பார்ந்த ஆன்மீக தமிழ் பநஞ்சங்களுக்கு, பநஞ்சார்ந்த வணக்கங்கள்.   

 

பநடும் காலமாய் என் ம தில் இருந்த ஒரு எண்ணத்திற்கு, இன்று ஒரு வடிவம் கிகடத்தது.  என் 

க வு ந வாகியது. இது நடப்பதற்கு காரணம் நமது ஸ்ரீ மஹாபபாியவாகளத் தவிர வவறு 

யாராக இருக்க முடியும்? அவவர கருவாகி, உருவாக்கி உயிர்பகாடுத்து உங்கள் இகடவய இகத 

தவழச் பசய்துள்ளார். இது வகர நடந்த நற்காாியங்களுக்கு விகத வபாட்டவத அந்த கருகணக் 

கடல்தான். 

 

தற்காலத்தில் புஸ்தக வாசிப்பு என்பது அாிதாகி விட்டது. ஏன்? அழிந்வத விட்டது எ லாம். 

எ வவதான் இந்த இ-நூல் முயற்சி. 

 

இதற்கு காரணம் படித்தவர்களிகடவய காணப்படும் ஒரு வித வசாம்பலா? அறிவியலின் 

அபாிமிதமா  வளர்ச்சியா? இரண்டும் தான். பின் து, முன் கத அப்படி ஆக்கி விட்டது. 

குகற பசால்வகத விடுத்து எவதா என் ால் முடிந்த பாிகார முயற்சிகய பசய்யலாவம 

என்றுதான் இந்த முயற்சி. 

 

நானும், என் வயகத ஒத்தவர்களும் பள்ளியில் படிக்கும் வபாது. வாரத்தில் மூன்று வகுப்புகள் 

முக்கியமா தாக இருந்தது. அகவகள், 

1. உடற்பயிற்சி வகுப்பு என்னும் PT PERIOD 

2. நூலக வநரம் என்னும் LIBRARY PERIOD 

3. நல்பலாழுக்க வகுப்பு என்னும் MORAL INSTRUCTION 

 

தற்காலத்தில் இந்த மூன்று வகுப்புகளும் பள்ளிகளில் இல்கல. இந்த வகுப்பு வநரங்ககள, 

கணிதம், பபௌதீகம், ரசாய ம் ஆகிய பாடங்கள் பிடித்துக் பகாண்ட . பபற்வறார்களும் தன் 

பிள்கள உடல் வலிகம மிக்கவ ாகவும், பபாது அறிவு மிக்கவ ாகவும், நல்பலாழுக்கம் 

உள்ளவ ாகவும் இருப்பகத விட அதிகமா  மார்க் வாங்குபவ ாக இருப்பகதவய பதாிந்வதா 

பதாியாமவலா விரும்புகிறார்கள். அதன் பலக  கண்கூடாக காண்கிவறாம். எங்கு பார்த்தாலும் 

மாணவர்களிகடவய அகமதி இன்கம. STUDENT UNREST எ வவ பபற்வறார்கள் இடத்திலும் 

அகமதி இன்கம PARENTS UNREST. நல்பலாழுக்கமும், ஆன்மீகமும் ஒருங்வக இகணந்து 

வளர்க்கப்பட்டு இருந்தால் இது வபான்ற விஷயங்கள் நடப்பதற்கு வாய்ப்வப இல்கல. சாி 

பள்ளியில்தான் அப்படி. வீட்டிலாவது? பபரும்பாலா  பபற்வறார்கள் பிள்களகளுடன் தங்கள் 

வநரத்கத பசலவழிப்பவத இல்கல. பள்ளியில் இருந்து வந்ததும் ஏதாவது சிற்றுண்டிகய 

பகாடுத்து விட்டு. சாி உன் ரூமில் வபாய் படி. மடிக்கணி ி அல்லது வபான். மழகலகள் ககயில் 

கூட வபான். என்  பசய்யலாம்? 
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முதலில் பபாிவயார்களாகிய நாம், முதலில் நம்கம திருத்திக் பகாள்வவாம். பிறகு பிள்களகள், 

உங்கள் தாத்தா, பாட்டி, அம்மா, அப்பா உங்ககள வளர்த்தது வபால் நீங்கள் உங்கள் 

குழந்கதககள வளர்கிறீர்களா? இகத நிக த்தால் விகட கிகடக்கும். உலகக திருத்த நம்மால் 

ஆகாது. அது நம் வவகலயும் அல்ல. நம் வீட்கட, குடும்பத்கத சீர் திருத்திக் பகாள்வவாம். 

இப்படி ஒவ்பவாரு குடும்பமும் சீர் அகடந்தால், ஊவர தூய்கம ஆகும்.  பின் உலகவம 

தூய்கமயாய் இருக்கும். 

 

நீங்கள் சிறுவயதில் கற்றுக்பகாண்ட ஆன்மீக விஷயங்ககள தூசி தட்டி நிக வு 

படுத்துவதற்குத்தான் இந்த நூல்.  இதில் நீங்களும் பங்வகற்கலாம். பங்வகற்க வவண்டும். 

உங்கள் இல்லத்து பபண்களும்தான். அவர்கள்தான் முக்கியம்.  உங்கள் ஊாில் உள்ள 

வகாவில்கள், உங்கள் ஊாில், இல்லத்தில் நடக்கும் பண்டிகககள், திருவிழாக்கள் அதன் 

தாத்பர்யம் உங்கள் முன்வ ாாிடம் நீங்கள் கற்றுக்பகாண்ட பல நல்ல விஷயங்கள் 

ஆகியவற்கற பகிருங்கள். அதற்கு நீங்கள் பபாிய எழுத்தாளராக இருக்கணும் என்ற அவசியம் 

இல்கல. பசால்ல வந்த கருத்துதான் முக்கியம். உங்கள் பகடப்பு, உங்கள் விவரம், 

விரும்பி ால் புககப்படம் ஆகியவற்கற எங்கள் ஈபமயில் முகவாிக்கு அனுப்புங்கள். பிரசுாிக்க 

காத்திருக்கிவறாம். 

 

இந்த ஆன்மீக மின்னூகல உண்டாக்க காரணவம குழந்கதககள உத்வதசித்துதான். அவர்கவள 

எங்களின் பிரதா  குறிக்வகாள். அவர்கள் விரும்பும் வண்ணம், சின் ச் சின்  ஸ்வலாகங்கள் 

(தமிழிலும் ஸம்ஸ்க்ருதத்திலும்) நன்ப றி ககதகள், ஓவியப்வபாட்டியும், குறுக்பகழுத்துப் 

வபாட்டியும் வி ாடி வி ாவும் உண்டு. அவர்ககளயும் ஈடுபடுத்துங்கள், வரவவற்கிவறாம். 

 

இந்த மின்னூகல நீங்கள் பதிவிறக்கம் பசய்து கவத்துக்பகாள்ளலாம். பிறகு அச்சுப்வபாட்டு 

கவத்துக் பகாள்ளலாம். இது முதல் பதிவு என்பதால் என்னுகர பகாஞ்சம் அதிகமாகவவ 

வபாய்விட்டது. இ ி வரும் காலங்களில் சுருக்கமாகவவ இருக்கும். இது என் பணி என்றாலும். 

உங்கள் பணி, நம் பணி, பல கககள் வசர்ந்து ஓகச எழுப்புவவாம். ஊர் கூடி வதர் இழுப்வபாம் 

வாருங்கள். 

 

நம் முயற்சிகள், பணிகள் யாவற்றிலும் நமது மஹாபபாியவாளின் ஆசிகளும் அனுகிரஹமும், 

அன்க  காமாட்சியின் அருளும், அவளின் சவகாதரன் ஸ்ரீ வரத ராஜ ின் ஆசிகளும் 

என்பறன்றும் நம்வமாடு துகண நிற்கும்.  

 

 

நன்றி வணக்கம்! 

என்பறன்றும் இகறப்பணியில், 

அன்புடன், 

கி.வவணுவகாபால் 

 

********** 
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ஸ்ரீ மஹாபபாியவா அருளுகர  

நாகாீக வியாதிக்கு மருந்து 

 

இடம்: ஸ்ரீ மடம் பாடசாகல, விழுப்புரம்     Image taken at Sri Matam Padasalai, Villupuram 

 

இரண்டு கட்சிகாரர்களின் இழுப்புக்கு நடுவவ ஜ ங்கள் அகப்பட்டுக் பகாண்டு இருக்கிறார்கள்.  

சாஸ்திரங்களின் வழியிவலவய வபாக வவண்டும் என்று பசால்லுகிற நாங்கள் ஒரு பக்கம் 

இழுக்கிவறாம்.  சாஸ்த்திரங்ககள மாற்ற வவண்டும் என்கிற சீர்திருத்தக் காரர்கள் இன்ப ாரு 

பக்கம் இழுக்கிறார்கள். நவீ ப் படிப்பு முகற காரணமாக சிறு பிராயத்தில் இருந்வத 

சீர்திருத்தங்கள் எ ப்படும் மாறுதல்ககள சிலாகித்துத்தான் ஜ ங்கள் படித்து இருக்கிறார்கள்.  

படிப்பு இப்படி இருந்தாலும், பழக்கம் அடிவயாடு வபாகவில்கல.  யுகாந்திரமாக வந்துள்ள நமது 

சாஸ்த்திர தருமங்கள் துளித்துளி எல்வலார் வீட்டிலும் சமூகத்திலும் பழக்கத்தில் இருக்கத்தான் 

பசய்கிறது. அந்தப் பழக்க வாசக  ஒரு பக்கமும், நவீ  படிப்பு வாசக  ஒரு பக்கமும் 

ஜ ங்ககள இழுக்கின்ற . இப்வபாது ஏற்படுத்திக் பகாண்ட நாகாீக வாழ்க்ககயில் திருப்தி 

இல்கல என்று எல்வலாருக்கும் பதாிகிறது.    

 

பகழய காலத்தில் இருந்த நிம்மதி இல்கல என்று அக வருக்கும் பதாிகிறது.  இப்வபாது 

முன்க விட அதிக பணம் இருப்பதாக பாவக  இருந்தாலும், தாித்திரம் வபாகவில்கல என்று 

நன்றாகத் பதாிகிறது.  எல்லாம் சுபிட்சமாக இருக்கிறது; நம் வதகவக்கு அதிகமாகவவ தா ியம் 

விகளந்து இருக்கிறது என்பறல்லாம் பசால்லப்பட்டாலும், எங்வக பார்த்தாலும் திகில் 

வபாகவில்கல. முன்வ  இருந்த கூகர, அல்லது ஓட்டு வீடு இப்வபாது மாடி கட்டிடமாகி 

விட்டது. அப்வபாபதல்லாம் எவதா நாகலந்து பாத்திரங்கள், பக மட்கட பபட்டி, சுகரக் 

குடுக்கககள் இகவ மட்டுவம வீட்டுக்கு வீடு இருந்த பவன்றால், இப்வபாது ஏராளமா  

பண்டங்கள் வந்து நிரம்பி விட்ட .  இகவ எல்லாம் நாகாீக வாழ்க்ககயில் வந்தகவதான். 

ஆ ாலும், நிம்மதி இல்கல என்று பதாிகிறது. 

 

பகழய ஆச்சாரப்படி நிம்மதியாக வாழ வவண்டும் என்று உள்ளுக்குள்வள நிக க்கிறார்கள்.  

ஆ ால், பவளியிவல நாகாீகத்கதயும், சீர்திருத்த பபருகமகயயும் விடுவதற்கு துணிச்சல் 

இல்கல.  இரண்டு வழியிலும் வசராமல் சங்கடப்படுகிறார்கள். சாஸ்த்திர விஷயங்களில் 
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பகாஞ்சம் விட்டுக் பகாடுப்பது என்று வந்தால் கூட, ககடசியில் பவறும் பலௌகீக 

பசௌகர்யத்கத மட்டும் அனுசாிக்கும்படிதான் ஏற்பட்டு விடும்.  சிலர் நல்பலண்ணத்துடவ வய 

என் ிடம், தர்ம சாஸ்த்திரங்ககள ாிஷிகள் ஏற்படுத்தி இருக்கிறார்கள். நீங்களும் ாிஷி 

மாதிாித்தான்.  அத ால் காலத்திற்கு தக்கபடி சாஸ்த்திரங்ககள மாற்றிக் பகாடுங்கள்" என்று 

வகட்கிறார்கள். வயலில் ககள எடுப்பது வபால், இப்வபாது சில ஆச்சார தர்மங்ககள 

எடுத்துவிட வவண்டும் என்பது இவர்கள் அபிப்பிராயம். இப்வபாது சிலவற்கற ககள என்று 

நிக த்து நான் எடுத்தால், இன்னும் பகாஞ்ச காலத்திற்கு பின், இன்ப ாருத்தர் வவறு சில 

ஆச்சாரங்ககள எடுக்கலாம்.  இப்படிவய வபாய்க் பகாண்டிருந்தால், எது பயிர், எது ககள என்ற 

விவஸ்கத இல்லாமல் வயல் முழுவதுவம வபாய்விடும்.  ாிஷிகள் பசான் ார்கள் என்பதற்காக 

தரும சாஸ்திரங்ககள நாம் அனுசாிக்கவில்கல என்பகத எல்வலாரும் புாிந்து பகாள்ள 

வவண்டும். என்கறக்கும் மாறாமல் சாஸ்வதமாக இருக்கும் ஈஸ்வர கட்டகளயா  வவதத்கத 

அனுசாித்து ாிஷிகள் இந்த விதிககள ஏற்படுத்தி இருக்கிறார்கள் என்பதால் தான் இவற்கற 

பின்பற்றுகிவறாம்.  அகத உள்ளபடி ரக்ஷிக்கத்தான் பிரயத்த ப்பட வவண்டுவம அன்றி, 

மாறுதல் பசய்வதற்கு எ க்கு அதிகாரம் இல்கல. 

 

சாஸ்த்திரப் பிரகாரம் நடப்பது இந்தக் காலத்தில் சாத்தியவம இல்கல என்று நிக த்து விடக் 

கூடாது. வியாபார வவகத்தில் வளர்ந்து விட்ட பலௌகீக நாகாீகத்கத விட்டுவிட்டு, 

வதகவககளக் குகறத்துக் பகாண்டால், யாருவம இப்படி ஆசாரங்ககள விட்டுப் பணத்திற்காக 

பறக்க வவண்டியது இல்கல. கர்மா அனுஷ்டா ங்ககள பசய்ய பண வசதி வவண்டியவத 

இல்கல.  ஆடம்பரமாக பசலவு பசய்து பூகஜ பசய்யவவண்டும் என்பது இல்கல. காய்ந்த துளசி 

தளமும், வில்வபத்திரமும் பூகஜக்குப் வபாதும்.  நாம் சாப்பிடுகிற அன் த்கதவய கநவவத்யம் 

என்று காட்டி ால் வபாதும்.  விவாஹமும் சாஸ்த்திர அனுஷ்டா ம் தாவ . அதற்கு ஏகமாய் 

பசலவு ஆகிறவத, என்று வகட்கலாம். இப்வபாது நடக்கிற ஆடம்பரம் எதுவுவம சாஸ்த்திர 

சம்மதமா  விவாகத்திற்கு வதகவ இல்கல.  குறிப்பாக இப்வபாது விவாகங்களில் மிகப் பபாிய 

பசலவாக உள்ள வரதக்ஷிகணக்கு சாஸ்த்திர சம்மதவம இல்கல.  சாஸ்த்திர சம்மதமா  

கர்மங்களுக்கு பணம் முக்கியமா தாக இருந்தால், பணக்காரர்களுக்கு மட்டும்தான் நம் மதம் 

உாித்தா து என்றாகி விடும்.  உண்கமயில் அப்படி இல்லவவ இல்கல.  

 

அறம், பபாருள், இன்பம், வீடு என்கிற நாலு வாழ்க்ககப் பயன்களில் இன்பத்கத மட்டும் வதடி, 

அதற்காக பபாருளுக்கு மட்டும் அகலந்து பகாண்டு இருக்கிவறாம். இகத மாற்றிவிட்டு, 

(வஷமத்திற்காக) அறத்தின் (தர்மம்) மூலம் பாடுபட வவண்டும்.  வாழ்க்கககய எளியதாக்கிக் 

பகாண்டால் பபாருளுக்காக அகலய வவண்டாம்; அறங்ககள அப்வபாது பின் பற்ற முடியும். 

 

(சுமார் 75, 80 ஆண்டுகளுக்கு முன்வப பபாியவா வருத்தப்பட்டு கூறியது. அப்வபாவத இப்படி 

என்றால்; பபாியவா இப்வபாது இருந்திருந்தால் எப்படி வருத்தப் படுவார் என்பகத எண்ணி. 

கூடுமா வகர அவர் பசான்  வழிமுகறககள நமது வாழ்க்ககயிலும் ககடப்பிடித்து 

உய்வவாம்). 

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

கமலவல்லி தாயார் சவமத கதிர் நரசிங்கப் பபருமாள் ஆலயம், வதவர் மகல 

 

 

 

அகமவிடம்: கரூாில் இருந்து பதற்வக, கரூர் - திண்டுக்கல் வதசிய பநடுஞ்சாகலயில் உள்ள 

பாகளயம் என்ற ஊாில் இருந்து சுமார் ஐந்து கிவலாமீட்டர் பதாகலவில் அகமந்துள்ளது. நல்ல 

சாகல வசதி. 

 

இகறவன் திருநாமம்: கதிர் நரசிங்கப் பபருமாள்  

 

இகறவியின் திருநாமம்: கமலவல்லி நாச்சியார்  

 

வகாவில் ஸ்தல வரலாறு: ஹிரண்ய கசிபுகவ சம்காரம் பசய்த பின்னும் வகாபமும், உக்கிரமும் 

தணியாத நிகலயில், ஒரு காலத்தில் அடர்ந்த வ மாக இருந்த பகுதிக்கு வந்தார்.  அப்வபாது 

வதவர்கள் அவகர வழிமறித்து துதித்த ர். "வதவர் மறி" என்ற அந்த இடவம வதவர் மகல என்று 
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பின் ாளில் மருவியது. வதவர்கள் அங்வக உள்ள சுக யில் இருந்து குளிர்ந்த நீகர எடுத்து 

பபருமாளுக்கு அபிவஷகம் பசய்த ர். உளம் குளிர்ந்த பபருமாள் வதவர்ககள ஆசிர்வதித்தார். 

பின் ர் வதவர்கள் வவண்டுவகாளுக்கு இணங்கி, அங்வகவய அமர்ந்து வரும் பக்தர்ககள 

வரமளித்துக் காப்வபன் எ  உறுதி அளித்தார். 

 

ஒருகாகல தகரயில் ஊன்றியும், ஒரு காகல மடித்தும் அமர்ந்த திருக்வகாலம், "வீராச  

திருக்வகாலம்" எ  அகழக்கப் படுகிறது. ஒரு ககயில், இரு விரல்ககள மடக்கி, பக்தர்ககள 

“வா” என்று அகழப்பது வபாலவும். மற்பறாரு ககயால் அபய முத்திகர காட்டுகின்ற வகாலம். 

வவறு எங்கும் காண முடியாத அற்புதக் வகாலம். 

 

500 ஆண்டுகளுக்கு வமலா  பழகம வாய்ந்த இந்த ஆலயம் ஒரு காலத்தில் மிகவும் சிதிலம் 

அகடந்து இருந்தது. அகத நாவ  பார்த்து இருக்கிவறன். பின் ர் குமுதம் வஜாதிடம் முன் ாள் 

ஆசிாியர் ஸ்ரீ A M ராஜவகாபால் அவர்களின் சீாிய முயற்சியாலும், ஸ்ரீ அவஹாபிலமடம் 45 -

வது ஜீயர் ஸ்வாமிகளின் ஆதரவவாடும், வகாவில் புணருத்ராணம் பசய்யப்பட்டு. 

கும்பாபிவஷகம் மிக சீரும் சிறப்புமாய் நகட பபற்றது. 

 

"நாகள என்பது நரசிம்மன் இடத்தில் இல்கல" - அதாவது தன்க  நாடி வரும் பக்தர்களின் 

குகறககள உடனுக்குடன் வபாக்கும் மிகப்பபாிய வரப்பிரசாதி. 

 

இந்த ஆலயத்தின் பின்புறம் ஒரு ஊற்று உள்ளது. அது எங்கிருந்து உற்பத்தி ஆகின்றது எ  

இதுவகர கண்டுபிடிக்க இயலவில்கல. இந்த ஊற்றிவல நீராடி, சுவாமி தாிச ம் பசய்தால், 

பித்ரு வதாஷம், பிரமஹத்தி வதாஷம் கூட வபாய்விடும். 

 

ஆலயத்தின் வளாகத்திவலவய கபரவர் சன் தியும் இருப்பது மற்பறாரு சிறப்பு. கவஷ்ணவ 

ஆலயத்தில் சிவ ின் அம்சமா  கபரவருக்கு சந்நிதி இருப்பது "சிவ-கவஷ்ணவ" -வபதம் 

இன்கமக்கு சான்றாக திகழ்கிறது. வதய்பிகற அஷ்டமி அன்று கபரவருக்கு, திரளா  மக்கள் 

கூடி ஆராதக  பசய்கிறார்கள். ச ிக்கிழகம, ஸ்வாதி நக்ஷத்திரம் வபான்ற காலங்களில். 

தாயார், நரசிம்மருக்கு சிறப்பு வழிபாடுகள் பசய்யப்படுகிறது. வாய்ப்பு வசதி உள்ளவர்கள் 

அவசியம் ஒரு முகற தாிசித்து நரசிங்க பபருமாளின் அனுகிரஹத்திற்கு பாத்திரமாகும் படி 

வவண்டுகிவறாம். 

 

பதாடர்புக்கு,   ஸ்ரீ பாலாஜி பட்டர் - +91 99436 10705. 

 

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

சுந்தரவல்லி/கற்பூரவல்லி சவமத ஸ்ரீ சந்திர பமௌலீஸ்வரர் ஆலயம், முசிறி 

 

 
 

அகமவிடம்: திருச்சிராப்பள்ளி -- வசலம் பநடுஞ்சாகலயில் உள்ள முசிறி  

 

இகறவன் திருநாமம்: ஸ்ரீ சந்திர பமௌலீஸ்வரர்  

 

அம்பாள் திருநாமம்:  அருள்மிகு கற்பூர வல்லி / சுந்தரவல்லி  

 

ஸ்தல விருக்ஷம்:  கருங்காலி (மிருகசீர்ஷ நக்ஷத்ர பாிகார ஸ்தலம்) 

 

முசிறி பநடுஞ்சாகலயில் இறங்கி சிறிது தூரம் வந்தால் இந்த வகாவிகல அகடயலாம். கிழக்கு 

பார்த்த ஈஸ்வரன். ஆலயத்தின் உள்வள நுகழந்து, நீண்ட நகடபாகத வழியாக பசன்றால், 

வாத்ய மண்டபம், பகாலு மண்டபம், உற்சவ மண்டபம் அடுத்து மகா மண்டபம். துவார 

பாலகர்ககள வணங்கி உள்வள நுகழகிவறாம். அற்புதமா  சிவலிங்க மூர்த்தி, சிரசில் 

(பமௌலியில்) நான்காம் பிகற சூடி அருள் பாலிக்கிறார். 

    

ஆலயத்தின் வடக்குப் பிராகாரத்தில், த ி சந்நிதியில் குடி பகாண்டு இருக்கிறாள் அன்க  

"கற்பூர நாயகி அல்லது சுந்தரநாயகி" பபயருக்கு தக்கபடி அப்படி ஒரு அழகு. நான்கு 

திருக்கரங்கள். நின்ற திருக்வகாலம்.வமலிரண்டு கரங்களில் தாமகர மலர்கள். கீழிரண்டு 

கரங்கள் அபய, வரத முத்திகரககள காட்டி, புன்முறுவவலாடு நம்கம வரவவற்கிறாள். 

அன்க கய கண்டதும் நம் கவகலகள் யாவும் காற்றிவல ககரந்து பசல்வகத வபால ஒரு 

பதய்வீக அனுபவம் கிட்டும். 

 



பூர்ண பலம்  12 

இங்வக ஒரு விவசஷமா  பாிகார முகற ஒன்று உள்ளது. அதாவது. தாமகர மலாில் ஒரு தீபம் 

ஏற்றிகவத்து, அம்பாள் சந்நிதிகய மூன்று முகற வலம் வந்து, அம்பாள் சந்நிதியில் கவத்து 

விட்டு, அர்ச்சக  பசய்ய வவண்டும். இத ால் நாம் வகாரும் வரங்ககள அன்க  நமக்கு 

அளிப்பாள் என்பது பக்தர்கள் நம்பிக்கக. இதக  பசவ்வாய், பவள்ளி, பபௌர்ணமி 

காலங்களில் பசய்வது விவசஷம். 

 

 
 

அவத வபால திங்கட்கிழகம, சந்திரபமௌலீஸ்வரருக்கு, முகறயாக அபிவஷகம், அர்ச்சக  

பசய்து வழிபட்டால், உடல் பிணிகள் யாவும் வபாகும். அதிலும் குறிப்பாக. ம  நலம் 

குன்றியவர்கள் வந்து வழிபட்டால் விகரவில் வநாய் குணமாகும் என்பது காலங்காலமாய் 

இருந்துவரும் நம்பிக்கக (ஒன்று கவ ிக்கவும்: சிவனுக்கு இங்வக. இங்கிருந்து 10 கிவலா மீட்டர் 

பதாகலவில் உள்ள குணசீலம் பிரசன்  பவங்கடாசலபதி ஆலயம் கவஷ்ணவ 

சம்பிரதாயத்தில் ம  வநாய் வபாக்கும் மகத்தா  ஸ்தலம்). 

 

 சந்திர பமௌலீஸ்வரர் ஆலயத்கத வலம் வரும்வபாது வகாஷ்டத்தில், நால்வர், விநாயகர், வல்லி 

வதவவச ா சவமத சுப்பிரமணியர், தக்ஷிணாமூர்த்தி, துர்கக, விசாலாக்ஷி சவமத விஸ்வநாதர் 

ஆகிவயாகரயும் தாிசிக்கலாம். ஆலயத்தில் இருந்து சுமார் அகர கிவலாமீட்டர் நடந்தால், 

அழகா  அகண்ட காவவாி. ஆ ந்தமாய் ஸ்நா ம் பசய்யலாம். இந்த அக்ராஹாரத்தில்தான் 

முசிறி தீக்ஷிதர் வபான்ற மஹான்கள் வாழ்ந்த இடம், வீடு உள்ள . இப்வபாதும் அங்வக 

அவருகடய புத்திரர்கள் நித்ய அக் ிவஹாத்திாிகளாய் வாழ்ந்து பகாண்டு தங்கள் 

அனுஷ்டா ங்ககள ககட பிடித்துக்பகாண்டு, வகாசாகல, வவதபாடசாகல ஆகியகவககள 

நடத்திக் பகாண்டு வருகிறார்கள். 

 

வாய்ப்பு வசதி உள்ளவர்கள் அவசியம் தாிசிக்க வவண்டிய ஸ்தலம். வமலும் இங்கிருந்து 5 கிவலா 

மீட்டர் சுற்றளவில் உள்ள, திரு ஈங்வகாய் மகல, குளித்தகல கடம்ப வவ ஸ்வரர் ஆலயம், 

அய்யர் மகல வமலும் நம் மஹாபபாியவா வவதம் பயின்ற மவஹந்திர மங்கலம் ஆகிய 

இடங்ககளயும் தாிசிக்கலாம். 

 

********** 
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அன்றாட வாழ்க்ககயில் ஆன்மிகம் 

- ஸ்ரீமதி பாமா வவணுவகாபால் 

 

 

"பாடறிவயன் படிப்பறிவயன் பள்ளிக்கூடம் தா றிவயன். ஏடறிவயன் எழுத்தறிவயன்  

எழுத்துவகக நா றிவயன்", என்பது ஒரு திகரப்படப் பாடல். ஆ ால் நான் உயர்நிகல 

வகுப்புவகர பள்ளிக்கூடம் பசன்று இருக்வகன். பிறந்த வீட்டில் பகாஞ்சம் ஆன்மிகம் புகுந்த 

வீட்டில் பகாஞ்சம் ஆன்மிகம், அதுவும் காஞ்சிபுரம் வந்து குடி அமர்ந்தபின் அதிகமாகவவ 

ஆன்மிகம் அறிந்து பகாண்வடன். என் கணவரும், பிள்களகளும் கட்டாய படுத்தியதால், 

எ க்கு பதாிந்தகத இங்வக பசால்கிவறன். பிகழகள் ஏதும் இருந்தால் அருள் கூர்ந்து 

மன் ிக்கவும். 

 

திருமணமா  பபண்கள் கூடுமா வகர அதிகாகலயிவலவய படுக்கககய விட்டு எழுந்து, 

முதலில் படுக்கககய சுற்றி கவக்கவும். பின் பல் வதய்த்து, முகம் கழுவி வநராக சுவாமி 

உள்ளிற்கு வந்து, விளக்கில் புதிய திாி எண்பணய் ஊற்றி விளக்வகற்றி நமஸ்காிக்கவும். தாவய 

இன்று எல்வலாருக்கும் நல்ல பபாழுதாக விடியட்டும் எ  வவண்டிக்பகாள்ளுங்கள். பிறகு, 

பகால்கலப்புற கதகவ (கதவு இல்லாத வீடாக இருந்தால் பின் பக்கத்து ஜன் கல திறக்கவும். 

பிறகு வாசல் கதகவ திறக்கவும். அப்வபாதான் வீட்டில் உள்ள அக்கா (மூவதவி) பவளிவயறி 

தங்கக (ஸ்ரீவதவி) உள்வள வருவாள். வாசலிலும் ஒரு விளக்கக ஏற்றி கவயுங்கள். பின் 

நிகலப்படி, வாசல் ஆகிய இடங்ககள நீர் பதளித்து சுத்தம் பசய்யுங்கள். சாணம் பதளிப்பது 

சிறப்பு. பிறகு வகாலம் வபாடவும். அக்காலத்தில் வகாலமாவுடன் அாிசி மாவும் கலந்து 

வபாடுவார்கள். ஆ ால் அது இக்காலத்தில் வவண்டாம். காரணம் அாிசி மாகவ சாப்பிட 

எறும்புகள் வரும். உங்கள் வீட்டிவலவய, பவளிவய பசல்ல இரு சக்கர வாக ங்ககள எடுக்கும் 

வபாது எறும்புகளின் மீது பதாியாமல் ஏற்றி பகான்று விடுவவாம். அல்லது வாசலில் வபாகும் 

வாக ங்கள் அதக  பகான்று விடும். எ வவ, உணவளிக்க வபாய், அதன் உயிகரவய 

பறிக்கும் பாவம் வவண்டாம். எறும்புகளுக்கு உணவு அளிக்க விரும்பி ால், வாரம் ஒரு முகற 

அாிசி குருகணவயாடு, பகாஞ்சம் பவல்லம் கலந்து, பவளிப்புற சுவர் ஓரமாக தூவி விடவும். 

அது வபாதும்! 

 

பிறகு சகமயல் வவகலகள் துவங்கும். குழந்கதகள் எழுந்தவுடன் அவர்ககளயும் படுக்கககய 

எடுத்து கவக்க பசால்லி பழக்குங்கள். பிறகு அவர்கள் பல் வதய்த்து முகம் கழுவியபின் சுவாமி 

அகறக்கு அகழத்து பசன்று நமஸ்காரம் பசய்யச் பசால்லி பழக்குங்கள். இது முக்கியம் பிறவக 

பால் காபி ஏதுவா ாலும். பின் கணவர் குழந்கதகள் பவளிவய அவரவர் வவகல, பள்ளி 

பசன்றதும். நீங்கள் குளித்து விட்டு, (தி மும் தகலக்கு குளிக்க வவண்டும் என்ற அவசியம் 

இல்கல, சிறிது மஞ்சள் கலந்த நீகர தகலயில் பதளித்துக் பகாண்டு உடலுக்கு மட்டும் 

குளித்தால் வபாதும்) பின் நீங்களும் காகல உணகவ தவறாமல் எடுத்துக் பகாண்டு பிறகு 

சுவாமி அகறக்கு பசன்று ஒரு அகர மணி வநரம் பிரார்த்தக யில் ஈடுபடுங்கள். உங்களுக்கு 

பதாிந்த ஸ்வலாகங்ககளயும் பாடல்ககளயும் பசால்லலாம். ராம நாமம் பஜபிக்கலாம், 

எழுதலாம். பிறகு மத்திய உணவு பிற பணிகள். மாகல ஐந்து மணிக்கு முகம் அலம்பி தயாராகி 
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இருந்து. குழந்கதகள் வந்ததும் அவர்ககளயும் அகழத்து பகாண்டு அருகில் உள்ள வகாவிலுக்கு 

பசல்லுங்கள், இல்கல வீட்டிவலவய பிரார்த்தக  பசய்ய பழக்குங்கள். விடுமுகற நாட்களில் 

வகாவிலுக்கு அகழத்து பசல்லுங்கள். அங்வக உள்ள சிகலகள், சிற்பங்ககளக் காட்டி விளக்கம் 

தாருங்கள். ஆன்மீக ககதககள குழந்கதகளுக்கு பசால்லிக் பகாடுங்கள். அவர்கள் 

பள்ளியிலும், அக்கம் பக்கத்திலும் வசரும் குழந்கதககள கண்காணித்து நல்ல வசர்க்கககய 

ஏற்படுத்தி தாருங்கள். விடுமுகற காலங்களில் உறவி ர் வீடுகளுக்கு அகழத்ததுச் 

பசல்லுங்கள் உறவின் முக்கியத்துவத்கத எடுத்து பசால்லுங்கள். மஹான்கள், குருமார்கள் 

ஆகிவயாாின் வரலாறுககள பசால்லித்தாருங்கள். 

 

சிறு வயதிவலவய வாரம் ஒரு திருக்குறள், மாதம் ஒரு பத்து வாி ஸ்வதாத்திர பாடல்ககள பசால்லி 

பகாடுத்து வளருங்கள். “படி படி அவக /அவகள விட அதிகம் மார்க் வாங்கணும்” என்று 

பசால்லி சிறு வயதிவலவய வபாட்டி ம ப்பான்கமகய வளர்க்காதீர்கள். வபாட்டி பின் 

பபாறாகமயாக மாறும் பிறகு சண்கட இடும் அபதல்லாம் குழந்கதகளின் வளர்ச்சிக்கு 

நல்லதல்ல. 

 

நாள், கிழகம, பண்டிகக இகவககள உங்கள் சக்திக்கு தக்கபடி இல்லத்தில் பகாண்டாடி. 

அதன் தாத்பர்யத்கத உங்கள் குழந்கதகளுக்கு பசால்லிக் பகாடுக்கவும். 

 

சுமங்கலிகளுக்கு ஒரு வார்த்கத தயவு பசய்து ஸ்டிக்கர் பபாட்டு கவத்துக் பகாள்ளாதீர்கள். 

குங்குமத்திற்கு முதலிடம் தாருங்கள். இயலாத பக்ஷத்தில் சாந்து பபாட்டு. தகல முடிகய 

விாித்து வபாட்டு பகாள்ளாதீர்கள். உங்கள் பபண் குழந்கதககளயும் அதற்கு 

அனுமதிக்காதீர்கள். பதாகலக்காட்சி, பநடும் பதாடர், குறுந்பதாடர் ஆகியகவககள 

பார்க்காதீர்கள். உங்கள் குழந்கதகள் அவர்கள் கணி ி, வபான் இவற்றில் என்  விஷயங்ககள 

பார்க்கிறார்கள், அவர்களின் நட்பு வட்டங்களில் யார் இருக்கிறார்கள் என்பகதயும் 

கண்காணியுங்கள். ஐந்தில் வகளந்தால் தான் ஐம்பதில் வகளயும் என்பகத நிக வில் 

பகாள்ளுங்கள். குழந்கதககள முகறயாக வளர்க்காமல் இஷ்டப்படி விட்டு பிறகு பிரச்சக  

வந்தபின் வருந்துவதால் பலன் இல்கல. 

 

வாழ்க்ககயில் ஒரு பநறிமுகற வரணும் அதற்கு சிறுவயதில் இருந்வத நல்ல பழக்க வழக்கங்கள், 

பதய்வ பக்தி ஆகியவற்கற பசால்லிக்பகாடுத்து வளர்த்தால் பின் ஆயுள் முழுக்க கவகல 

இல்கல. “இந்த மண்ணில் நல்லவண்ணம் வாழலாம்”.  

 

********** 
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வாாியாாின் அமுத பமாழிகள்  

 

 
 

திருமுருக கிருபா ந்த வாாியார் ஸ்வாமிகள் மிகப் பபரும் தவ சீலர். அவர் கால் படாத இடவம 

இல்கல எ லாம். அயராத உகழப்பு, பவண்கலக் குரலுக்கு பசாந்தக் காரர். இவாின் 

பசாற்பபாழிவில் பக்திரசம் வழிந்வதாடும் வதகவயா  இடத்தில் பிறகர குற்றம் பசால்லாத 

நககச் சுகவ வபச்சு. இவாின் பபான்பமாழிகள் சிலவற்கற சிந்தித்தாவல நமக்கு நல்லகதி 

கிகடக்கும். 

 துன்பங்கள் அனுபவித்த காலங்ககள மறந்து விடு. ஆ ால் அது கற்பித்த பாடத்கத 

ஒருவபாதும் மறக்காவத. 

 நல்லவராய் இருப்பது நல்லதுதான், ஆ ால் நல்லது வகட்டது பதாியாதவராக இருப்பது 

நல்லது அல்ல. 

 வதகவ இன்றி பபண்ககள வகாபிக்க கூடாது. பபண்கள் கண்ணீர் சிந்தி ால் அந்தக் 

குடும்பத்திற்கு வகடு வநரும். 

 வத ிகய வபாலவும், எறும்கப வபாலவும் உகழத்து உண்ணுங்கள். அது உங்களுக்கு 

அகமதிகயயும், ஆவராக்கியத்கதயும் தரும். 

 தன்னுகடய புத்தகம், பபண், பணம் இகவககள பிறாிடம் பகாடுத்தால் திரும்பி வராது. 

அப்படிவய வந்தாலும் புத்தகம் கிழிந்தும், பணம் குகறந்தும், பபண் மாசு பட்டும் வரும். 
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 ஆறுதடகவ பூமிகய வலம் வருவதாகிலும், பதி ாறாயிரம் தடகவ காசியில் குளித்தாலும், 

பல நூறு தடகவ வசது ஸ்நா ம் பசய்தாலும் கிகடக்கின்ற புண்ணியங்கள். பபற்ற தாகய 

ஒருமுகற வணங்கி ாவல கிகடத்துவிடும். 

 தீப் பந்தத்கத கீழ் வநாக்கிப் பிடித்தாலும் அதன் ஜுவாகல வமல்வநாக்கிவய இருக்கும். 

அதுவபால உயர்ந்த குணத்கத உகடயவக க் கீழ்ப்படுத்த யாராலும் முடியாது. 

 எங்கும் நிகறந்த இகறவக , எளிகமயாக்க கிகடக்கும் நீகரயும் பூகவயும் பகாண்டு 

பூஜிக்க வவண்டும். 

 பாலுக்குள் இருக்கும் தயிரும் பநய்யும் கண்ணுக்குத் பதாிவதில்கல. அது வபால 

உண்கமயா  பக்தியி ால் மட்டுவம இகறவக  உணர முடியும். 

 வயலில் தூவப்படும் சில விகதகவள பல்லாயிரம் மடங்காக விகளந்து விகதத்தவ ிடம் 

திரும்பக் கிகடக்கிறது. அதுவபால நல்ல பசயவலா, தீய பசயவலா ஆயிரம் மடங்காக 

பசய்தவ ிடம் திரும்பி வருகிறது. 

 

********** 
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ஆதி சங்கரரும் - மண்ட  மிஸ்ரரும் - வாதப் பிரதி வாதம்  

(வந்தார் – கண்டார் - பவன்றார்) 

 

 

 

சுமார் 2500 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஈஸ்வராின் அவதாரமாக விளங்கிய ஸ்ரீ ஆதி சங்கர பகவத் 

பாதாளின் அவதாரம் நிகழ்ந்தது. இவவர ஆதி குரு தட்சிணா மூர்த்திக்கு பின் அவதாரம் எல்லா 

குருமார்களுக்கு மூத்தவர். இதக  ச ாத  தர்மத்தின் மற்ற சித்தாந்தப் பபாிவயார்களும் 

ஏற்றுக் பகாண்டு உள்ள ர். அந்தக் கால கட்டத்தில் ஏகப்பட்ட சித்தாந்தங்கள், வழிபாட்டு 

முகறகள், காட்டுமிராண்டித் த மா  "காபாலிகம்" ஆகிய  இருந்து வந்த .இத ால் மக்கள் 

குழப்பத்திற்கு ஆளாகி. எங்கள் வழி பாட்டு முகறதான் சிறந்தது எ க்கூறி சண்கட இட்டுக் 

பகாண்டு அகமதி இல்லாமல் வாழ்ந்த ர். இதக  பநறிப்படுத்தவவ ஆதி சங்கரர் அவதாரம் 

நிகழ்ந்தது. 

 

அக்காலத்தில், மிதிகல என்ற நாட்டில் (தற்வபாது பிஹார் மாநிலம்) மஹிஷமதி (தற்வபாது 

மஹிஷி எ  அகழக்கப்படும் - பிஹார் மாநிலம் சஹாரா மாவட்டத்தில் உள்ளது) என்ற ஊாில் 

மண்ட  மிஸ்ரர் என்ற மாபபரும் அறிஞர் வாழ்ந்து வந்தார். அவர் அத்கவத சித்தாந்தத்கத 

பவறுப்பவர் (எதிர்ப்பவர்) அவகர வாதப் வபாாில் பவற்றிகண்டு, த து சீடராக்கிக் பகாள்ள 

வவண்டும் என்ற எண்ணத்தில் அவர் இருப்பிடம் வநாக்கி விகரந்தார். (இந்த இடத்தில் சில 

குதர்க்க வாதிகள் வி வுவார்கள். சங்கரவரா 32 ஆண்டுகவள வாழ்ந்தவர். இமயம் முதல் வசது 

வகர. பாரதத்தின் வடக்கு முதல் பதற்கு வகர, கிழக்கு முதல் வமற்கு வகர எப்படி பயணித்தார்? 

வாக  வசதி இன்றி எ க் வகட்பார்கள். வயாகா சக்தி இருந்தால் அடுத்த பநாடிவய விரும்பிய 

இடத்தில் மட்டுமல்ல. ஒவர வநரத்தில் பல இடங்களில் வதான்ற முடியும். இப்வபாது கூட 

சித்தர்கள் வதான்றுவகத சர்வக்ஞன் ஆ  சங்கரரால் ஏன் பசய்ய இயலாது? 
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அங்கு பசன்று நதியிவல நீராடிவிட்டு ககர ஏறும்வபாது, தண்ணீர் எடுக்க வந்த சாதாரண 

பபண்கள் இலக்கண சுத்தமாக ஸம்ஸ்ருதத்தில் வபசிக்பகாண்டு வந்த ர். இகத கவ ித்த 

சங்கரர் வியப்பகடந்து. ஒரு பபண்மணிகய அகழத்து அம்மா, இங்வக மண்ட  மிஸ்ராின் வீடு 

எங்வக இருக்கிறது எ  வி வ, அந்தப் பபண் அவதா பதாிகிறது பாருங்கள் ஒரு அக்ராஹாரம் 

அங்வக பசன்று. எந்த வீட்டின் வாசலில் இரண்டு கிளிகள் தர்க்க சாஸ்திர விசாரம் பசய்கிறவதா 

அந்த வீடுதான் எ ச் பசால்ல அதிசயித்தார் சங்கரர்.  

 

கிளிகள் தர்க்க சாஸ்திரம் பற்றி வபசுகிறதா?  

அப்வபா அவர் எப்படிப் பட்ட பண்டிதராய் இருக்க வவண்டும்?  

 

அவகரக் காணும், ஆவல் வமலிட விகரந்து பசன்றார். 

 

வீட்கட அகடந்தார். வீடு உட்பக்கம் தாழிட்டு இருந்தது. அன்று மிஸ்ராின் வீட்டில் ஸ்ரார்த்தம் 

நடந்து பகாண்டு இருந்தது. முடியும்வகர கதகவ திறக்க மாட்டார்கள். உள்வள பசல்ல 

வவண்டும். வயாசித்தார் சங்கரர். அக்காலத்தில் மரம் இருப்பவர்கள், ஒவ்பவாரு மரமாக 

ஏறமாட்டார்கள். ஒரு மரத்தின் கீவழ நின்று ஒரு மந்திரத்கத உச்சாிப்பார்கள். மரம் வகளந்து 

அவர் ஏறுவதற்கு ஏதுவாக உதவும். இந்த மந்திரம் அவர்களின் முன்வ ார்கள் பசால்லித்தந்து 

பழக்கியது. எல்லாம் அறிந்த சங்கரர் இகதயும் அறிவார். வீட்டின் பின்புறம் இருந்த பதன்க  

மரத்தின் அருவக பசன்று மந்திரத்கத உச்சாிக்க, மரம் வகளந்து பகாடுத்தது. மரத்தில் ஏறி 

வீட்டின் முற்றத்தில் குதித்து உள்வள பசன்றார். அதிர்ச்சி உற்றார் மிஸ்ரர். இருப்பினும் 

ஸ்ரார்த்தம் நடக்ககயில் ஒரு துறவிகய கண்டால் அவகரயும் அகழத்து உணவு அளிக்க 

வவண்டும் என்கிறது சாஸ்த்திரம். மிஸ்ரருக்கு சன்யாசிககளப் பிடிக்காது. இருப்பினும் 

விதிகளுக்கு உடன்பட்டு (கிண்டலாக), "எங்கிருந்து பமாட்கட" என்றார்.  

 

சங்கரரும் கழுத்துக்கு வமல் பமாட்கட எ  கிண்டலாகவவ பதில் பசான் ார். சாி உணவு 

அருந்த வரும் எ  அகழக்க, "நான் உணவருந்த வரவில்கல, உம்வமாடு வாதம் புாியவவ 

வந்வதன் எ  சங்கரர் பதிலளிக்க. ஸ்ரார்தத்கத முடித்து விட்டு வருகிவறன் என்றார் மிஸ்ரர். 

பிறகு கார்யங்கள் முடிந்தபின், “வாரும் வாதத்திற்கு பந்தயம் என்  எ  வி வ". சங்கரர் "நீர் 

வதாற்றால் இல்லறத்கத விட்டு துறவறம் ஏற்று என் சீட ாய் பின்பதாடர்ந்து வரணும் என்றார். 

மிஸ்ரரும் சாி, நீர் வதாற்றுவிட்டால், துறவறத்கத விட்டு, இந்த ஊாிவலவய ஒரு பபண்கண 

மணந்து பகாண்டு இல்லறம் ஏற்று என் சீட ாக வவண்டும் சம்மதமா? சங்கரர் சாி என்றதும்; 

வபாட்டிக்கு யார் நடுவர்? இந்த இருவகரத் தவிர பபாிய வித்வான்கள் யாரும் அந்த ஊாில் 

இல்கல. மிஸ்ராின் மக வி "சரசவாணிவய" வபாட்டிக்கு நடுவர் ஆ ார். (இங்வக மண்ட  

மிஸ்ரர் பிரம்மாவின் அவதாரம் எ வும், அவர் மக வி சரசவாணி சரஸ்வதியின் அவதாரம் 

எ வும் பசால்வர்) சரசவாணி, இரண்டு மலர்மாகலககளக் பகாடுத்து இருவகரயும் அணிந்து 

பகாள்ளச் பசய்தாள்; வபாட்டி பதாடங்கியது, மிஸ்ரர் முதலில் வகள்விக் ககணககள பதாடுக்க, 

சங்கராின் திருவாக்கில் இருந்து, அருவியாய் பதில்கள் பகாட்டியது.  
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பிறகு சங்கரர் வகட்க மிஸ்ரர் பதில் கூற, ஒரு கட்டத்தில் மிஸ்ரர் பதில் அளிக்க முடியாமல் திணற 

"மிஸ்ராின் மாகல வாடியது. தான் வதாற்று வபா கத உணர்ந்தார். இப்வபாது வாணி, 

வபாட்டியின் முடிகவ பசால்ல வவண்டிய கட்டாயம். "கணவர் வதாற்றுப் வபா ார் என்பகத 

எப்படி பசால்வாள்? வாக்கிற்வக அதிபதி அல்லவா அவள்? பசால்கிறாள் “இரண்டு 

சன்யாசிகளும் பிட்கசக்கு எழுந்தருள வவண்டும் என்று மிஸ்ரர் வதாற்றுப்வபா ார், பந்தயப்படி 

இல்லறம் துறந்து துறவறம் ஏற்பீர்” எ  பசால்லாமல் பசால்ல, மண்ட  மிஸ்ரரும், துறவறம் 

ஏற்று ஆதி சங்கர பகவத் பாதாின் அருகம சீடர் ஆ ார். அவரும் அத்கவத சித்தாந்தங்களுக்கு 

வலுவூட்டும் வண்ணம் நிகறய கிரந்தங்ககள எழுதி உள்ளார். 

 

வாழ்க ஆதிசங்கரர், வாழ்க மண்ட  மிஸ்ரர் 

 

அடுத்த இதழில் ஆதிசங்கராின் ஷண்மத ஸ்தாப த்கதப் பற்றி பார்க்கலாம். 

 

**********  
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கவணவப் பபாிவயார்கள் வரலாறு 

"சிவனும் விஷ்ணுவும் நமக்கு இரு கண்கள்" - ஸ்ரீ மஹாபபாியவா  

 

 

 

இந்த பாரத புண்ணிய பூமியிவல எண்ணில் அடங்காத குருமார்களும், ஞா ிகளும், 

மகான்களும், சித்தர்களும், ஜீவன் முக்தர்களும். அவ்வப்வபாது வதான்றி மக்ககள நல்வழிப் 

படுத்தி உள்ள ர். இந்த மின் சஞ்சிகக, பவறும் சிவபரமாக மட்டுவம அகமயாமல், கவணவம், 

மத்வ சித்தாந்தம் வபான்ற விஷயங்ககளயும் தாங்கி வரும். எல்லாம் ஒன்று என்பவத அத்கவத 

சித்தாந்தம். அந்த வககயில், ஸ்ரீ கவணவ சம்பிரதாயத்தில் வதான்றிய மகான்ககளயும், 

மஹநீயர்ககளப் பற்றியும் பதாடர்ந்து காணலாம். 

 

முதல் மூன்று ஆழ்வார்கள்: 

பன் ிரண்டு ஆழ்வார் பபருமக்களில் முதல் மூவர், பபாய்கக ஆழ்வார், பூதத்தாழ்வார், 

வபயாழ்வார். இவர்கள் சாதாரண ம ிதர்கள் வபால் தாயின் வயிற்று வழி வந்தவர்கள் அல்லர். 

சமகாலத்தவர்கள். மூவருவம சித்தார்தி ஆண்டு ஐப்பசி மாதம், முகறவய திருவவாணம், 

அவிட்டம், சதயம் ஆகிய திருநக்ஷத்திரங்களில் அவதாித்தவர். மூவரும் முகறவய, தாமகர மலர், 

நீவலாற்பவ மலர், சிவப்பு அல்லிமலர் ஆகிய மலர்களில் வதான்றியவர்கள். இந்த மூவகரயும் 

வசர்த்துப் பார்க்க பபருமாள் திருவுளம் பகாண்டார். திருக்வகாவிலூர் என்ற ஸ்தலத்திற்கு 
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முதலில் பபாய்கக ஆழ்வார் வந்தார். மிருகண்டு மு ிவாின் திருமாளிககக்கு பசன்று வசவித்து 

விட்டு, அங்வக இருந்த “வரழி”-இல் (ஒரு சிறிய இடம்) படுத்தார். அப்வபாது பூதத்து ஆழ்வாரும் 

வந்தார். இருவரும் முகமன் கூறி. "இங்வக ஒருவர் படுக்கலாம், இருவர் அமரலாம் எ க் கூறி 

பபருமாளின் பபருகமககள வபசியபடி அமர்ந்த ர். அப்வபாது வபயாழ்வாரும் வந்து வசர 

"இங்வக உள்ள இடத்தில் ஒருவர் படுக்கலாம், இருவர் அமரலாம், மூவர் நிற்கலாம்" எ  மூவரும் 

நின்றபடி "திருமால் பபருகமகய" வபசி மகிழ்ந்த ர், அப்வபாது அங்வக பபருமாள் அருவமாய் 

வதான்றி காற்று, இருட்டு, மகழகய உண்டாக்கி அம்மூவருக்கும் இகடவய புகுந்து 

பநருக்குதகல உண்டாக்கி ார், தங்களுக்கு இகடயில் யாவரா புகுந்து இருக்கிறார்கள் 

என்பகத உணர்ந்த அம்மூவரும் பவளிச்சம் ஏற்ற விரும்பி ார், விளக்கிற்கு என்  பசய்வது 

மூவரும் தங்கள் இ ிய தமிழால் விளக்கு ஏற்றி ர், 

 

 

 

முதலாம் ஆழ்வார் பாடி ார், 

"கவயம் தகளியா வார்கடவல பநய்யாக 

பவய்யக் கதிவரான் விளக்காகக்” 

மற்றவர், 

“அன்வப தகளியா ஆர்வவம பநய்யாக 

இன்புறு சிந்கத இடு திாியா" 

 

எ ப்பாட விளக்கு எாிந்தது, பவளிச்சம் கிகடத்தது, அந்த பவளிச்சத்தில் மாலவன், 

மாதவன், மதுசூத ன் பதாிந்தான் 

 

மூன்றாமவர் பாடி ார்,  

“திருக்கண்வடன்  பபான்வம ி கண்வடன்” 
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ஆஹா!! மஹாவிஷ்ணுவின் மார்பில் எந்நாளும் குடிபகாண்டுள்ள மஹா லக்ஷ்மிகய, ஸ்ரீகய, 

திருகவ முதலில் கண்டார், பின்புதான் பபான் ார் திருவம ிகயக் பகாண்ட பபருமாகள 

கண்ட ர். இதில் இருந்து பதாிவது முதலில் நமக்கு தாயார் சம்மந்தம் வவண்டும். பின் 

அவள்தான் நம்கம பபருமாளிடம் அகழத்துச்பசல்வாள். உலக வாழ்க்ககயிவலவய 

காண்கிவறாவம, நாம் முதலில் நம் அம்மாகவத் தாவ  காண்கிவறாம், பின் ர் அவள்தாவ  

நமக்கு அப்பாகவ அறிமுகம் பசய்து கவக்கிறாள். 

 

இந்த மூன்று ஆழ்வார்களும், "அந்தாதி பதாகடயில் அகமந்த" நூறு பாடல்கள். இகவ முதல் 

திருவந்தாதி, இரண்டாம் திருவந்தாதி, மூன்றாம் திருவந்தாதி எ  அகழக்கப் படுகிறது.  

 

**********  
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நாலாயிரம் திவ்ய பிரபந்தம் கிகடத்த வரலாறு 

 

திராவிட வவதம், தமிழ் வவதம் என்பறல்லாம் வபாற்றி பகாண்டாப்படும் நாலாயிர திவ்ய 

பிரபந்த பாடல்கள் நமக்கு கிகடத்தவத ஒரு சிலிர்ப்பூட்டும் வரலாறு. மஹான் நாத மு ிகவள 

இதற்க்கு காரணம். திருக்குடந்கத சாரங்கபாணி வகாவிலில் இவர் வசவித்துக் பகாண்டு இருந்த 

வபாது, அங்வக வந்த சில ஸ்ரீகவஷ்ணவர்கள். “ஆரா அமுவத” என்ற பாடகல வசவித்த ர். 

அதன் அழகி ில் மயங்கிய நாத மு ிகள் அவர்ககள அணுகி, "ஓராயிரத்தில் இப்பத்தும்" எ  

ஒரு அடி இதில் வருகிறவத. மீதி 990 பாடல்கள் எங்வக? உங்களுக்குத் பதாியுமா எ  வி வ, 

அவர்கவளா எங்களுக்குத் பதாியாது ஆழ்வார் திருநகாி பசன்று மதுரகவி ஆழ்வாாின் 

வம்சாவளியி ர் இடம் விசாாித்தால் பதாியும் என்ற ர்.  
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நாதமு ிகளும் அங்வக பசன்று விசாாிக்க. அவர்கள் ஒரு உபாயம் கூறுகின்ற ர். எவர் ஒருவர் 

மதுர கவி ஆழ்வாாின் பாசுரங்ககள 12 ஆயிரம் முகற பக்திவயாடு வசவித்தால் அவர்கள் முன் 

பபாியாழ்வார் வதான்றி அருள்பசய்வார் எ ச் பசால்ல. நாதமு ிகளும் திருக்குருகூர் திவ்ய 

வதசம் பசன்று அங்வக சுவாமி நம்மாழ்வார் குழந்கதயாய் இருக்ககயில் தவழ்ந்து பசன்று 

தவத்தில் ஆழ்ந்த "உறங்கா புளிய மரம்" அருகில் பசன்று பாசுரத்கத பன் ிபரண்டாயிரம் 

தடகவ பக்தியுடன் வசவித்தார். (இந்த புளியமரம் இன்றும் இருக்கிறது. இது பூக்கும் ஆ ால் 

காய்க்காது. இதன் இகலகள் மற்ற புளியமரத்தின் இகலககள வபால் இரவில் 

மூடிக்பகாள்ளாது - எ வவதான் இது உறங்கா புளி எ  அகழக்கப்படுகிறது) பபாியாழ்வார் 

பிரசன் மாகி, உன்பக்திகயயும், விடா முயற்சிகயயும் பமச்சுகிவறன், ஓராயிரம் என்  

நாலாயிர பாடல்ககளயும் தருகிவறன் எ க் கூறி 4000 பாடல்கள் அடங்கிய ஓகலச் சுவடிககள 

அளித்தார்.  அக த்துவம வதன் வபான்ற மதுரமா  பாடல்கள். இந்த தமிழுக்கு மயங்கி தாவ  

பபருமாவள இதன் பின் பசல்கிறார். ஆமாம் பபருமாள் திருவீதி உலா பசல்ககயில் 

பபருமாளுக்கு முன் ால் பிரபந்தம் பாடிய படி திருக் வகாஷ்டியி ர் முன்வ  பசல்ல. 

அவர்ககளத் பதாடர்ந்து பின்வ  பசல்வார் பபருமாள். அவருக்குப் பின்வ  வவத 

வகாஷ்டியி ர் பசல்வர். 

(ஆழ்வார்கள் வாழ்க அடியார்கள் தாம் வாழ) 

 

 
படம் உபயம்: திரு. பிரபு தாஸ், முதன்கம பசயல் அலுவலர் சி ிஹய்வு 

Image credit: Prabhu Doss, CEO, CineHive 

 

********** 
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மரங்களின் மகத்துவம் 

- திரு. வவணுவகாபால் கிருஷ்ணமூர்த்தி 

 
 

பபாதுவாக மரக் கன்றுககள நட்டு பராமாிப்பகத அக வருவம விரும்புவர். மரங்களின் 

பயன்ககள நாம் அக வரும் அறிவவாம். மகழகய வருவித்தல், மண் அாிப்கப தடுத்தல், 

மரத்தின் மருத்துவ குணங்கள், வீட்டு உபவயாக பபாருட்கள் பசய்ய. எ  இப்படி பலதரப் பட்ட 

பயன்ககள தருகிறது மரம். 

 

நாம் நிழலில் நிற்பதற்காக மரம் பவய்யிலில் நிற்கிறது. இந்த மரவகககளில் பதய்வீக 

தன்கமயும் சிறப்பும் வாய்ந்த மரங்ககள பற்றி இந்த வாிகசயில் காண்வபாம். 

 

வில்வ மரம்: 

18 ஆண்டுகளாய் நான் பசய்துவரும் மரம் நடும் பணிக்கு பிள்களயார் சுழி வபாட்டுக் 

பகாடுத்தவத. இந்த வில்வ மரம்தான். அதுவும், நம் மஹாபபாியவாளின் தாிச  அனுபவங்கள் 

என்ற புத்தகத்தில் இருந்த ஒரு கட்டுகரகய படித்த பின்வப, வில்வ மரத்தின் அருகம, 

பபருகமககள உணர்ந்து. வில்வ மரம் கவக்கத் பதாடங்கிவ ன். சுருக்கமாய் காஞ்சிபுரம் ஸ்ரீ 

மட வட்டாரத்தில் “வில்வம் வவணுவகாபால்” என்ற பபயகர ஈட்டித்தந்தவத இந்த வில்வ 

மரம்தான். இன்றும் காஞ்சி காமாக்ஷி அம்பாள் ஆலயத்தில் உள்வள நுகழந்து வலதுபுறம் 

திரும்பி ால், ஓங்கி உயர்ந்து வளர்ந்து நிற்கும் வில்வ மரம் 15 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நான் 

கவத்த மரம். பார்க்கும் வபாது எல்லாம் பகழய நிக வுகள் ம த்திகரயில் நிழலாடும். பகழய 

நிக வுகள் என்றதும், இங்வக ஒன்பறக் குறிப்பிட விரும்புகிவறன். 

 

மகா பபாியவா "தாிச  அனுபவங்கள்" - 

என்ற புத்தகத்கதப் படித்து, வில்வத்தின் 

மகிகமககளத் பதாிந்து பகாண்வடன், 

முதலில் ஸ்ரீ புதுப்பபாியவாகள, 

கும்பவகாண ஸ்ரீ மடத்தில் தாிசித்து, 5 வில்வ 

கன்றுககள காட்டி, ஆசி பபற்வறன். 108 

வில்வ கன்றுககள கவக்க பிராத்தித்து 

பகாண்வடன். அவரது ஆசிப்படிவய, முதல் 

கன்றிக  கும்பவகாணம் ஸ்ரீ மடத்தில் 

நட்வடன். அதுவகர மரங்ககளப் பற்றி 

ஏதும் பதாியாத எ க்கு, படிப்படியாக 

பநகறய தகவல்கள் கிட்டியது. சிரமம் 

இன்றி நிகறய வில்வ கன்றுகள் கிகடத்த . 

அத்துக  "ககராசி" மிக்கவர். 
 

*** 

 

*** இந்த புத்தகத்தின் படம் பிரதிநிதித்துவ வநாக்கங்களுக்காகவவ (Scanned Image from the book is used for representation purposes only) 
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பிறகு, 108-கன்றுகள் கவத்து முடித்து விட்வடன், எ  ஸ்ரீ பாலப் பபாியவாளிடம் 

பசான் வபாது, "என் ? - முடித்து விட்வடன் என்பதால், இவதாடு நிறுத்தி விடுவீர்கள் வபால" 

- வவண்டாம் நிறுத்த வவண்டாம் என்றார். பிறகு என் ிடம், "இபதல்லாம் எல்வலாருக்கும் 

கிகடக்காது, உங்களுக்கு கவத்திருக்கிறது - பதாடருங்கள் - பசய்து பகாண்வட இருங்கள்; நான் 

உங்ககள ஒருவாிடம் அனுப்பி கவக்கிவறன். அவாிடம் வ்ருக்ஷங்ககளப் பற்றி, வமலும் 

அறிந்து பகாள்ளுங்கள் என்றார். 

 

நூற்றி எட்டுடன் முடித்துக் பகாள்ளலாம், எ  முற்றுபுள்ளி (full stop) கவக்க இருந்த என்க , 

அனுகிரஹித்து முற்றுப் புள்ளிகய பதாடர் புள்ளியாக (comma) மாற்றி இன்று வகர இந்த 

வ்ருக்ஷ ககங்காியத்கத பதாடர பசய்தவர், ஸ்ரீ பாலப் பபாியவா என்பவத சத்தியம். 

 

ஆக பசய்யும் காாியங்கள் யாவிலும், நமது மூன்று பபாியவர்களின் அனுகிரஹமும், ஆசியும் 

பின் ிப் பிகணந்து இருக்கிறது என்பகத பூரணமாய் உணர்ந்துள்வளன். இந்த கருணா 

மூர்த்திகளுக்கு என்  ககமாறு பசய்ய முடியும்? எத்தக  பஜன்மம் எடுத்தாலும் கடக  தீர்க்க 

முடியாவத! 

 

 
 

படங்கள் (வலஞ்சுழி): ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ பால பபாியவா அருளாசி, ஓாிக்கக. வில்வம் நட தயார்நிகலயில் என் 

கண்மணிகளுடன், கருக்கி ில் அமர்ந்தவள் அம்மன் வகாவிலில் மகிழம் நடும்பபாழுது, 14 வருடம் முன்பு 

கலகவயில் நட்ட மரம், மகா வில்வ இகலகள், தக்வகாலத்தில் வபாட்டு மரம் நட்டவபாது. 

 

Images (clockwise): Blessings from Sri Sri Sri Bala Periyava at Orikkai, Getting ready for Vilvam implanting at 

Pirava Sthanam Kanchipuram, Magizham implanting at Karukkinil Amardhaval Amman Temple Kanchipuram, 

Admiring the tree planted at Kalavai 14 years ago, Maha Vilvam in its full glory, and Pottu Maram at Thakkolam. 

 

வில்வம் பற்றிய ஒரு காபணாளி கட்சி எ து யூடுப் வச ல்-இல்  

https://www.youtube.com/watch?v=UxU2vJVFVL8   

https://www.youtube.com/watch?v=UxU2vJVFVL8
https://www.youtube.com/watch?v=UxU2vJVFVL8
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சாி, வில்வ மரத்தின் ஆன்மீக, மருத்துவ சிறப்புககள காண்வபாம்.  

"த்ாிதளம் த்ாிகுணாகாரம், த்ாிவநத்ரஞ்ச த்ாிஆயுதம் 

த்ாி பஜன்ம பாப சம்ஹாரம், ஏக வில்வம் சிவார்ப்பணம்" 

- வில்வாஷ்டகம் 

மூன்று இகலககளக் பகாண்ட ஒரு வில்வ பத்திரத்கத எடுத்து சிவார்ப்பணமாக சமர்ப்பித்தால், 

நமது மூன்று பஜன்ம பாவமும் தீர்ந்து வபாகுமாம். அப்வபா ஒரு வில்வ மரத்கத நட்டு சிவனுக்கு 

அர்ப்பணம் பசய்தால் எத்தக  பஜன்ம பாவங்கள் வபாகும். 21 தகலமுகறகள் ககர ஏறுமாம். 

இந்த வில்வத்தில் பல வகககள் உள்ள . பபாதுவாக ஒவர காம்பில் மூன்று இகலகளுடன் 

கூடிய இதில் சிறிய இகல, பபாிய இகல இருக்கும். 13 இகலகள் ஒவர காம்பில் இருக்கும் மஹா 

வில்வம். இது மிக அாிதா து, சிறப்பா து. பிறகு முகர்ந்தால் "கற்பூர வாசக  அடிக்கும் கற்பூர 

வில்வம், சுகவத்தால் இ ிக்கும் சர்க்ககர வில்வம், காசி வில்வம், திாிமூர்த்தி வில்வம் எ  பல 

வகககள் உண்டு. 

 

வீடுகளில் வில்வம் வளர்க்கலாமா? (பலாின் சந்வதகம்) 

தாராளமாய் வளர்க்கலாம். ஆ ால் "சுத்த பத்தம்"-முக்கியம். விலக்கு காலங்களில் பபண்கள் 

மரத்தின் அருவக பசல்லக் கூடாது (வில்வம் என்று இல்கல. எந்த மரம், பசடி, பகாடி ஆ ாலும்) 

பாத்திரம் கழுவிய நீர், துணி அலசிய நீர் வபான்றவற்கற ஊற்ற கூடாது. சுத்தமா  நீகரவய 

ஊற்றவவண்டும். வில்வம் காய்த்த பிறவக, பூகஜக்கு இகல பறிக்க வவண்டும். பவள்ளி, 

பசவ்வாய், திங்கள், பிரவதாஷம், நாட்களில் பறிக்க கூடாது. வில்வத்திற்க்கு நிர்மால்ய வதாஷம் 

இல்கல. எ வவ பகழய இகல ஆ ாலும் சாி, ஒருமுகற பூகஜ பசய்த இகல ஆயினும் சாி. 

சிறிது ஜலத்தால் ப்வராக்ஷணம் (பதளித்துவிட்டு) பசய்து எத்தக  தடகவ வவண்டுமா ாலும் 

பூகஜக்கு பயன் படுத்தலாம்.  

 

எ வவ இத்தககய சிறப்பும், மகத்துவமும் வாய்ந்த வில்வ மர கன்றுககள, அரசு/த ியார் நர்சாி 

பண்கணகளில் வாங்கி, உங்கள் வீட்டில் இடம் இருந்தால் நட்டு வளருங்கள். இல்கலவயல் 

பகாஞ்சநாள் உங்கள் வீட்டின் முற்றத்தில் கவத்து வளர்த்து பின். அருகில் உள்ள சிவாலயத்தில் 

நட்டு விடுங்கள்.  

 

எளிதா  முயற்சி, பபாியதா  புண்ணியம், அவசியம் பசய்யுங்கள்!!! 

 

[ஸ்ரீ பாலப் பபாியவா - என்க  யாாிடம் அனுப்பி ார்? அந்த மஹான், மஹானுபாவர் 

என்க  எப்படி வழி நடத்தி ார் - என்பது அடுத்த இதழில்] 

 

**********  
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அன்று பசான் து அதில் அர்த்தம் உள்ளது 

-ஸ்ரீமதி லட்சுமி நடராஜன் 

 

 

 

கதப்பபாங்கல் வருகிறது அக வரது இல்லங்களிலும் மகிழ்ச்சி பபாங்க பபாங்கல் பண்டிகக 

பகாண்டாட்டத்திற்கா  ஏற்பாடுகள் விகரவில் பதாடங்கிவிடும். சிலர் முகறயாக புது மண் 

பாக கவளா அல்லது பரம்பகரகளாக உபவயாகிக்கும் பவங்கல/பித்தகள உாிளிககளவயா 

இதற்காக சுத்தம் பசய்து தயார் பசய்வர். நம்மில் பலர் சுலுவாக எவர்சில்வர் பாக களிலும் 

இன்னும் சிலர் குக்காிலிவலவய பபாங்கி சம்ப்ரதாயத்கத நிகறவவற்றி மகிழ்வவாம். 

தவறில்கல! காலச்சக்கரத்திற்கு ஏற்ப காலில் சக்கரம் கட்ட வவண்டிய கட்டாயம். ஆ ால் 

சம்ப்ரதாயங்களுக்கு பின் ால் உள்ள சூட்சுமங்ககள கண்டுபகாண்டால் நாம் சற்வற சிரமம் 

எடுத்து பண்டிககககள அர்த்தமுள்ளதாக பகாண்டாட கூடும். 

 

பபாங்கல் பாக  கழுத்தில் எதற்கு மஞ்சள் பகாத்தும் இஞ்சி பகாத்தும் கட்டுகிவறாம் என்று 

வயாசித்ததுண்டா? சும்மா சம்ப்ரதாயம் தாவ  எங்வக கட்டி ால் என்  வதாரணமாக பதாங்க 

விடலாம், பகடயலில் ஒரு ஓரமாக கவத்து விடலாம், அல்லது அன்று பசய்யும் பபாங்கல் 

கூட்டில் வசர்த்து விடலாம். ஆ ால் குறிப்பாக எதற்காக பாக  கழுத்தில் கட்ட வவண்டும்? 

 

காரணமுண்டு, கண்டுபகாள்வவாம்! 

 

சூாியவதவனுக்கு நன்றி பசலுத்தும் கவபவமா  இப்பண்டிககயா து திறந்தபவளியிவலவய 

மிகச்சமீப காலம்வகர பகாண்டாடபட்டு வந்தது. ஏன், இன்றும் கிராமங்களிலும், சில 

அப்பார்ட்பமன்ட் கலாச்சாரம் பரவாத நகர்புறங்களிலும், பசாற்பமா  நகர்புற த ி 

வீடுகளிலும் பபாங்கல் பபாங்குவது வீட்டு வாசல், நடு அல்லது பின் முற்றங்களில் தான். 

மார்கழி மாத குளிர் எஞ்சியிருக்கும் கதமாத முதல் நாள்; முன்தி  வபாகி பண்டிககயின் புகக 

அகலாமல் காற்றில் படிந்துள்ள காலம். திறந்தபவளி பகாண்டாட்டம் பாதுகாப்பாகவும் 

பயனுள்ளதாகவும் அகமந்திடவவ இந்த ஏற்பாடு. 
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பாக யின் கழுத்தில் கட்டியுள்ள மஞ்சளும் இஞ்சியும் அடுப்பு பநருப்பி  அ லில் பட்டு 

அகவகளின் முக்கிய வவதிப்பபாருட்களா , முகறவய, குர்குமின் (curcumin) எ ப்படும் 

மஞ்சளகம் மற்றும் சிஞ்பசரால் (Gingerol) நுன்புககயாக பவளிவயறி காற்றில் கலந்து நிகறந்து 

நிற்கும். அந்தப் ப ியும் புககயும் கலந்தச் சூழலில் உள்ள நச்சுக்ககள நீக்குவவதாடல்லாமல் 

சுற்றி உள்ளவர்களின் சுவாசப்பாகதயில் உள்ள பதாற்றுக்களுக்கு மருந்தாகிறது, குறிப்பாக, 

இவ்விரு வவதிப்பபாருட்களின் புற்றுவநாய், பாக்டீாியா, மற்றும் அழற்ச்சி எதிர்ப்பாற்றல் 

குறிப்பிடதக்ககவ. நுன்புககயாய் பவளிவயறுவது தான் இச்சம்ப்ரதாயத்தின் சூட்சமம். 

அந்தக்காலத்து அவராமாபதரபி! இந்தக்கால அறிவியல் ஆய்வுகள் பல இகத 

உறுதிப்படுத்துகின்ற . 

 

வமலும் அப்பச்கசத் தாவர பகாத்துகள் சூடுபபாருப்பதால் கணமா  பபாங்கல் பாக கய 

லகுவாக தூக்கலாம் என்பது கூடுதல் பயன். 

 

அறிந்துக்பகாள்வவாம் அர்த்தங்ககள! 

 

 

************* 
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மஹாபாரத பகாடிவழி 

குரு ராஜவம்சத்தின் பரம்பகரகய குறிக்கும் அட்டவகண 

- அ. பூஜிதா 

 

அக வருக்கும் நமஸ்கராம். என் பபயர் அ. பூஜிதா. நான் திருச்சி மாவட்டத்தில் உள்ள 

உய்யக்பகாண்டான் திருமகல என்ற ஊாில் வசிக்கிவறன். இந்த மாத இதழுக்கு “மஹாபாரத 

பகாடிவழி” என்ற தகலப்பில் அரசன் பிரதிபன் முதல் பாீட்சித் மகாராஜா வகர குரு 

ராஜவம்சத்தின் பரம்பகரகய குறிக்கும் அட்டவகணகய சமர்ப்பிக்கிவறன். 
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மகாபாரதத்தில் பாண்டவர் ஐவருக்கும், திபரௌபகதக்கும் பிறந்தவர்கள் 

உபபாண்டவர்கள் என்று அகழக்கப்பட்ட ர் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

மகாபாரதத்தில் பாண்டவர்களின் மற்ற புதல்வர்கள் 

 

எ க்கு ஊக்கமும், உற்சாகமும் அளிக்கும் என் அம்மா, அப்பாவுக்கு என் சின்சர் தங்க்ஸ். 

 

*********** 
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தமிழ் பழபமாழிகள் 

 

வகாடிட்ட இடத்கத பூர்த்தி பசய்து கண்டுபிடி 

1. ஆகல இல்லாத ஊருக்கு இலுப்கப பூ __________ 

2. கிட்டாதாயின் பவட்பட  __________ 

3. நுணலும் தன் வாயால் __________ 

4. பபாறுத்தார் பூமி __________ 

5. யாக க்கும் அடி __________ 

6. கழுகதக்கு பதாியுமா __________ வாசக   

7. சிறு துரும்பும் பல் குத்த __________ 

8. பநாண்டி குதிகரக்கு சறுக்கியது __________ 

9. பசி உள்ளவன் __________ அறியான்  

10. அடிவமல் அடி கவத்தால் __________ நகரும்  

1
. 
ச
ர்
க்
க
க
ர
 

2
. 
ம
ற

 

3
. 
ப
க
டு
ம்

 

4
. 
ஆ
ள்
வ
ா
ர்
 

5
. 
ச
று
க்
கு
ம்

 

6
. 
க
ற்
பூ
ர
 

7
. 
உ
த
வு
ம்

 

8
. 
ச
ா
க்
கு

 

9
. 
ரு
ச
ி 

1
0
. 
அ
ம்
ம
ியு
ம்

  

 

சின்  சின்  ஸ்வலாகங்கள் 

 

வாக்குண்டாம் நல்ல ம முண்டாம்  

மாமலராள் வநாக்குண்டாம்  

வம ி நுடங்காது - பூக்பகாண்டு  

துப்பார் திருவம ி தும்பிக்ககயான் பாதம் 

தப்பாமல் சார்வார் தமக்கு  

 

(சம்ஸ்க்ருதத்தில்) 

கஜா  ம் பூத கணாதி வஸவிதம்  

கபித்த ஜம்பூ பலசார பக்ஷிதம்  

உமாஸுதம் வசாகவிநாச காரணம்  

நமாமி விக்வ ஸ்வர பாத பங்கஜம். 

(ஆஞ்சவநய ஸ்வாமி பற்றி) 

மவ ாஜவம் மாருத துல்ய வவகம்  

ஜிவதந்த்ாியம்  புத்திமதாம் வாிஷ்டம்  

வாதாத்மஜம் வா  ரயூத முக்யம் 

ஸ்ரீராம தூதம் சிரஸா நமாமி. 

(தமிழில்) 

அஞ்சிவல ஒன்று பபற்றான்  

அஞ்சிவல ஒன்கறத் தாவி  

அஞ்சிவல ஒன்று ஆராக 

ஆருயிர்க்காக ஏகி 

அஞ்சிவல ஒன்று பபற்ற 

அணங்ககக் கண்டு அயலாலூாில் 

அஞ்சிவல ஒன்கற கவத்தான்  

அவன் எம்கம அளித்துக் காப்பான். 
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மகா சிவராத்திாி அன்று கிரந்த (புத்தக) தா ம்  

சிவாய நமக 

 

 

இடம்: ஸ்ரீ புண்ணிய வகாடீஸ்வரர் ஆலயம், சின்  காஞ்சிபுரம் 

Image taken at Sri Punniyakoteeswarar Temple, Chinna Kanchipuram 

 

"தா மும் தவமும் தான் பசய்யவராயின் வா வர் நாடும் வழி திறந்திடுவம" என்பது அவ்கவ 

வாக்கு. 

அதுவும் மஹாசிவராத்திாி அன்று ஆலயம் வரும் சிவ டியார்கள், பக்தர்களுக்கு அறநூல்ககள 

இலவசமாய் அளிப்பது அளவற்ற புண்ணியத்கத அளிக்கும். உங்களுக்கும் அப்புண்ணியம் 

பபற இவதா ஒரு அறிய வாய்ப்பு. வதவார, திருவாசகப் பதிகங்களில், ஒரு ஐந்து பதிகங்ககளத் 

வதர்வு பசய்து (5 X 11 = 55) பதிகங்ககளத் வதர்வு பசய்து, "பலன்தரும் பதிகங்கள் " எ  

தகலப்பிட்டு புத்தகமாக அச்சிட்டு (வதாராயமாக 25 பக்கங்கள் வரும்) வழங்க இருக்கிவறாம், 

நீங்களும் இப் புண்ணிய காாியத்தில் பங்கு பபறலாம். உங்கள் பகுதியில் நீங்கவள 

மஹாசிவராத்திாி அன்று ஆலயத்தில் கவத்து பக்தர்களுக்கு வழங்கலாம். பதிவு பசய்து 

பகாண்டவர்களுக்கு 108 புத்தகங்கள் உங்கள் முகவாிக்கு அனுப்பி கவக்கப்படும்.  இதற்கு 

விகல உண்டு. பசல்வத்தின் திறவுவகால் புத்தகம் வபால், பகாாியர் பசலவு மட்டும் பபற்றுக் 

பகாண்டு இலவசமாய் வழங்க இயலாது. 

உங்கள் பகுதியில் விநிவயாகம் பசய்ய விருப்பம் உள்ளவர்கள் முன்பதிவு பசய்து பகாள்ளவும். 

வதகவக்கு ஏற்ப, புஸ்தகங்ககள அச்சிட பசால்லி, எவ்வளவு பணம் எ  முன்கூட்டிவய தகவல் 

தரப்படும். பிறகு நீங்கள் பணம் அனுப்பி தரவும். 

விருப்பம் உள்வளார் பதாடர்பு பகாள்ள வவண்டிய வாட்சப் எண்: +91 94434 86117. 
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ஏன் பூர்ண பலம்? 

 

 

இந்த மின் சஞ்சிககக்கு ஏன் "பூர்ண பலம்" எ  பபயர் கவக்கணும்? 

ஈஸா வாஸ்ய உபநிஷத்தில் ஒரு மந்திரம் இருக்கிறது. அது வருமாறு, 

ஓம் பூர்ணமத:  பூர்ணமிதம் 

பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்யவத  

பூர்ணஸ்ய பூர்ண மாதாய 

பூர்ண வமவா வசிஷ்யவத  

ஓம் ஷாந்தி ஷாந்தி ஷாந்தி: || 

இதன் அர்த்தம்: 

பவளியிலும் பூர்ணம், உள்வளயும் பூர்ணம் 

சர்வவஸ்வர ின் ஸ்ருஷ்டியா  இந்த 

பிரபஞ்சமும் பூர்ணம் 

சர்வவஸ்வரனும் பூர்ணம் 

 

இந்த பூரணத்தில் இருந்து பூரணத்கத எடுத்தால் பூரணவம மிஞ்சும். 

முழுகமத் தன்கமயில் இருந்து குகறவு படுவதில்கல.  

எ வவ முரண்பாடு வவண்டாம். உடல், ம ம், ஆத்மா இந்த மூன்றிலும் அகமதி நிலவட்டும். 

 

மஹாபபாியவா ககயில் கவத்துள்ள மட்கட உாிக்காத முழு வதங்காய்க்கு “பூர்ண பலம்” 

என்பார்கள். எந்த சுபகார்யத்திற்கு, பத்திாிக்கக கவத்து ஆசி வவண்டி ாலும், ப்ரசாதத்வதாடு 

இந்த மட்கட வதங்காகயயும் கவத்து ஆசி கூறுவார். ஏ வவ நம் எல்வலாருக்கும் எல்லா 

வககயிலும், பவளியுலக பலௌகீக வதகவகளும், உள்ளுக்குள்வள உள்ள ஆத்மாவின் 

வதகவகளும் குகறவு படாது பூர்ணமாக கிகடக்க வவண்டும் என்பதற்காக நம் பபாியவா 

நம்கம ஆசீர்வதிக்கிறார் என்பதன் அர்த்தம்தான் இந்த “பூர்ண பலம்”. 
 

பஜய பஜய சங்கர 

ஹர ஹர சங்கர 
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