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அட்கட மற்றும் பக்கங்கள் 6, 7, 8, 13, 21, 24-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 வாசகர்களுக்கு பநஞ்சார்ந்த அன்பு வணக்கங்கள். மூன்றாவது இதழ் உங்கள் 

பார்கவக்கு வருகிறது. எதிர்பார்த்தகதவிட அதிகமாகவவ ஆதரவு அளித்து வருகிறீர்கள். 

அதற்க்கு என் நன்றி. இதுவபான்ற ஒரு மின்னூகல பதாடங்கும்வபாது, எகத எதிர்பார்த்து 

பதாடங்கிவ வ ா. அது நடந்து வருகிறது. ஆம்! வாசகர்களாகிய உங்களின் பங்களிப்கப 

எதிர்பார்த்வதன். அவத வபால பலரும் தங்கள் பகடப்புககள அனுப்பி வருகிறீர்கள். ககடசி 

வநரத்தில் வரும் கட்டுகரககள படித்து பிகை நீக்கம் பசய்து பவளியிட கால அவகாசம் இல்கல 

எ வவ ஒரு சில கட்டுகரககள பிரசுாிக்க இயலவில்கல. வருங்காலத்தில் நீங்கள் 

முன்கூட்டிவய உங்களின் பகடப்புககள அனுப்பி கவயுங்கள், கட்டாயம் பிரசுாிக்கிவறாம்.  

 

பலாின் வவண்டுவகாளுக்கு இணங்க, "பசல்வத்தின் திறவுவகால்" புத்தகம் மீண்டும் 

அச்சுப்வபாட ஆர்டர் பகாடுத்து விட்வடன், வந்ததும் அனுப்பித்தருகிவறன். அவத வபால் 

வருகின்ற மஹாசிவராத்திாி சிறப்பு பதிப்பாக பலன் தரும் பதிகங்கள் என்ற சிறு நூலும் தயார் 

பசய்து அச்சுக்கு அனுப்பி விட்வடன். அது வந்ததும் தங்களின் வதகவக்கு தக்க பிரதிககள 

அனுப்பித் தருகிவறன்.  

 

மஹாபபாியவாளின் அனுகிரஹத்தாலும், அன்க  காமாட்சியின் கருகணயாலும், என் ால் 

முடிந்த அளவு இகறப்பணிககள பசய்து வருகிவறன். இன்றுவபால் நீங்கள் எல்வலாரும் 

பதாடர்ந்து உங்கள் ஆதரகவ தருமாறு அன்புடன் வவண்டுகிவறன். 

 

நன்றி வணக்கம்! 

என்பறன்றும் இகறப்பணியில், 

அன்புடன், 

கி.வவணுவகாபால் 

 

********** 
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ஸ்ரீ மஹாபபாியவா அருளுகர  

குருவின் தகுதி 

 

 
இடம்: சிவாஸ்தா ம் பிரம்மபுாீஸ்வரர் திருத்தலம், வத ம்பாக்கம் 

Image taken at Sivasthanam Brahmabureeswarar Temple, Thenampakkam  

 

பகைய காலத்தில் குருவி ிடத்தில் பசன்று வித்கய கற்றுக் பகாள்கிற சிஷ்யனுக்கு “விவநயன்” 

என்று பபயர். அதற்க்கு விநயத்கத உண்டுபண்ணப்பட்டவன் (அடக்கம்) என்று அர்த்தம். 

இப்வபாதான் ஸ்டூபடண்ட், மாணவன், கபயன் என்று பபயர்.விநயம்தான் குருவி ிடத்தில் 

பசன்று கல்வி கற்றுக் பகாண்டதின் அகடயாளம். 

 

நம் ஆதி ஆச்சார்யாளின் முதல் சிஷ்யருக்கு "பத்ம பாதாச்சார்யார்" என்று பபயர்.அவாின் குரு 

பக்திக்கு ஈடு, இகணவய கிகடயாது. நல்ல குணங்கள் நம் குைந்கதகளுக்கு 

வரவவண்டுபமன்றால், படிக்கும் காலத்தில் அவன் சம்பளம் பகாடுத்து படிக்க கூடாது.வாத்யார் 

சம்பளம் வாங்குபவராக இருக்க கூடாது. இப்வபாது இப்படி இல்லா ததி ால்தான், உயர்ந்த 

கல்வியின் பயன் வநர்மாறாக வபாய்விடுகிறது. 

 

பைங்காலத்தில் படிக்கின்ற மாணவன் வீடு வீடாக பசன்று பிட்கச எடுத்துவந்து, அகத 

குருவி ிடத்தில் பகாடுத்து பிறகு அவர் பகாடுப்பகத உண்டு வாை வவண்டும்.  அப்வபாதான் 

அடக்கம் வரும். பகட்ட குணம், பகட்ட நடத்கத உள்ள மாணவக  ஆசிாியர் கவத்துக் 

பகாள்ள மாட்டார். அவக  விலக்கி கவப்பார் அல்லது தண்டக  பகாடுத்து திருத்துவார். 

இப்வபா அப்படி பசய்ய முடியுமா? நான் உ க்கு சம்பளம் தருகிவறன். நீ என்க  தண்டிக்க 
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முடியாது என்பார்கள். இப்வபா படிப்பு வரவில்கல என்றால். வஹாட்டல்,சி ிமா பகாட்டகக 

எ  பல வைிககள உண்டாக்கி கவத்து இருக்கிறார்கள். 

 

 

 

உண்கமயா  வித்கய வவண்டுபமன்றால் குருகவ நாடி பசல்ல வவண்டும். குருவும் சிஷ்யக  

ஏற்று அவக  த  பசாந்த பிள்களகயப் வபால நடத்தி, த க்கு பதாிந்த வித்யாகய ஒளிவு 

மகறவு இல்லாமல் கற்றுக் பகாடுக்க வவண்டும். குரு சிஷ்ய பாவம் மிகவும் 

உன் தமா து.இப்படி கல்வி கற்றால்தான் அடக்கம் வரும் நல்ல குணங்கள் வளரும். 

எ க்பகன் வவா பைங்கால குருகுலமுகறக்வக நமது கல்வித் திட்டங்கள் அகமய வவண்டும் 

என்வற வதான்றுகிறது. அன்பு அடக்கம் வநர்கம உண்கம இகவ எல்லாம் ஒவர இடத்தில் 

கிகடக்க வவண்டும் என்றால் அது குருகுல கல்வியால் மட்டுவம முடியும் என்று வதான்றுகிறது. 

 

 

 

ஹர ஹர சங்கர 

பஜய பஜய சங்கர 

 

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

திருக்வகாலக்கா (சீர்காைி) 

 

சப்த புாீஸ்வரர் (திருத்தாள முகடயார்) திருக்வகாவில், சீர்காைி  

 

 

 

இகறவன் பபயர்:  தாளம் பகாடுத்த ஈஸ்வரர் 

இகறவியின் பபயர்:  த்வணி பிரதாம்பாள் (ஓகச பகாடுத்த நாயகி) 

அகமவிடம்: நாகக மாவட்டம், சீர்காைியில் இருந்து ஒரு கிவலாமீட்டர் பதாகலவில் உள்ளது. 

 

ஸ்தல சிறப்பு: ஞா சம்பந்த பபருமான் முதல் முதலாக ஸ்தல யாத்திகர பசன்ற திருத்தலம். த  

பிஞ்சு கககள் வநாக, தாளமிட்டு பாடி வருககயில். குைந்கதயின் கககள் வநாகுவம எ  

தங்கத்தால் ஆ  தாளத்கத அருளி ார் ஈசன். பபாற்றாளத்தில் ஓகச வராவத அத ால் 

அதற்க்கு ஓகச பகாடுத்தாள் அம்பாள், ஓகச பிறந்தது. எ வவ அம்பாளுக்கு ஓகச பகாடுத்த 

நாயகி எ  பபயர் உண்டாயிற்று. 

 

பிற்காலத்தில், உகமயா  த  குைந்கத வபசவவண்டும் எ  ஒரு தாய் பிரார்த்திக்க அதற்க்கு 

பசவி சாய்த்த அன்க  அக்குைந்கதக்கு வபச்சு வன்கமகய வைங்கி ாள். அதற்க்கு நன்றி 

கட ாக அந்த அம்கமயார் பபான் ால் பசய்த ஒரு தாளத்கத அளித்தாள். இன்றும் அதக  

இங்கு காணலாம். இந்த சுவாமி அம்பாளுக்கு, அபிவேக அர்ச்சக  பசய்து வதன் நிவவத மாக 

பகடத்து அந்த வதன் பிரசாதத்கத குைந்கதகளுக்கு பகாடுத்தால். கல்வி வகள்விகளில் சிறந்து 

விளங்குவர். இயல் இகச நாடகம் என்னும் முத்தமிழும் வளரும், அவ்வளவு ஏன்? வபச்சு 

குகறபாடு உள்ள குைந்கதகள் கூட வபச பதாடங்கி விடுவார்கள் என்பது கண்கூடாக 

காணலாம். 

 

அவசியம் ஒருமுகற இந்த ஆலயம் பசன்று வைிபாடு பசய்யுமாறு அன்புடன் வவண்டுகிவறாம். 

 

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

திருநான்கூர் 

 

பதிவ ாரு திவ்ய வதசங்களும், பதிவ ாரு கருட வசகவயும். 

 

அகமவிடம்: நாகக மாவட்டம், சீர்காைியில் இருந்து ஒரு கிவலாமீட்டர் பதாகலவில் உள்ளது. 

 

நாகக மாவட்டம் சீர்காைியில் இருக்கிறது "மணிமாடக் வகாவில்" எ  அகைக்கப்படும் திவ்ய 

வதசம். இதக  சுற்றி உள்ள ஐந்து திவ்ய வதச திருத்தலம். ஆக பமாத்தம் ஆறு மற்றும் இந்த 

ஊகர சுற்றி உள்ள அதாவது சுமார் இரண்டு கமல்கள் சுற்றளவில் உள்ள ஐந்து திவ்ய 

வதசங்கள், ஆக பமாத்தம் பதிவ ாரு திவ்ய வதசங்கள் உள்ளடக்கியது. 

 

 

 

ஒவ்பவாரு ஆண்டும் கத மாதம் அமாவாகசக்கு மறுநாள் எல்லா திவ்ய வதசங்களில் இருந்தும் 

பபருமாள் தத்தம் வாக ங்களில் எழுந்தருளி மணிமாடக் வகாவிலுக்கு எழுந்தருளி காட்சி 

அளித்து பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்து அருள்வது கண்பகாள்ளா காட்சியாய் இருக்கும். உலக 

பிரசித்தி பபற்ற கருடவசகவ இது. 
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அந்த பதிவ ாரு திவ்ய வதசங்கள் வருமாறு: 

 தீருக்காவலம்படி 

 அாிவமய விண்ணகரம் 

 திருவன் புருவடாத்தமம் 

 திரு பசம்பபான் பசய்க்வகாவில் 

 திருமணி மாடவகாவில் 

 திருகவகுந்த விண்ணகரம் 

 திருத்வதவ ார்  

 திருத்பதற்றியம்பலம் 

 திருமணிக் கூடம் 

 திருபவள்ளக்குளம் 

 திருப்பார்த்தன் பள்ளி 

 

ஆண்டுவதாறும் இந்த பதிவ ாரு பபருமாள்ககள மங்களா சாச ம் பசய்ய திருமங்கக ஆழ்வார் 

எழுந்து அருள்வதாக ஐதீகம். இந்த பதிவ ாரு ஊர்களில் இருந்து பபருமாள் தத்தம் 

வாக ங்களில் எழுந்தருளி, சிறு ஓகட வயல்பவளிகள் இகவககள கடந்து வரும்வபாது 

அறுவகடக்கு தயாராக இருக்கும் கதிர்ககள மிதித்து வரும்வபாது அப்வபாது எழும் "சல சல" 

எ  எழும்பும் ஓகச வகட்டு ஆழ்வார் எழுந்தருளி வருவாய் எண்ணி பக்தர்கள் ஆர்பாிப்பர் 

அத ால் வருடா வருடம் விகளச்சலும் அவமாகமாக இருக்கும் என்பது பதான்றுபதாட்டு 

இருந்து வரும் நம்பிக்கக. 

 

இந்திய மட்டுமன்றி உலபகங்கிலும் இருந்து பக்தர்கள் வந்து இந்த கருடவசகவகய தாிசிப்பர்.  

வாய்ப்பு வசதி உள்வளார் ஒருநாள் மட்டும் சீர்காைியில் தங்கி ால். அதற்க்கு எ  வசகவ புாிய 

காத்திருக்கும் பட்டர் பபருமக்களின் உதவியுடன் ஒவர நாளில் பதிவ ாரு திவ்ய வதசங்ககளயும் 

ஆட்வடா, கார் மூலம் பசன்று தாிசித்து வரலாம். 

 

***** 
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பபண்களுக்கு வமாக்ஷம் /ஸ்வர்கம் கிகடக்குமா? 

- ஸ்ரீமதி பாமா வவணுவகாபால் 

 

அது ஒரு புதன் கிைகம. வைக்கம் வபால் வரதராஜ பபருமாள் வகாவிலுக்கு பசன்வறன். 

சக்கரத்தாழ்வார், நரசிம்மர், தாயார், பபருமாள் சன் திகளுக்கு பசன்று வசவித்து வந்து, 

வன் ிமரத்தின் வமகடயில் வந்து அமர்ந்வதன்.அ ந்த சரஸ் புஷ்கரணியில் இருந்து "சில் 

என்று வீசிய குளிர்ந்த காற்று, ம சுக்கும் உடலுக்கும் இதமாய் இருந்தது. 

எ க்கு பதாிந்த பத்மாசி ி மாமியும் வந்து அமர்ந்தார். ஸ்ரீ கவஷ்ணவர். முகம் சற்று 

வாடி ாற்வபால இருந்தது. "என்  மாமி உடம்பு சாியில்கலயா? வபசிக்பகாண்வட பகாஞ்சம் 

நகர்ந்து உட்கார்ந்வதன் (Social Distance? பயம்??) அபதல்லாம் ஒண்ணும் இல்கல, ம சு 

சாியில்கல! என்றார், ஏன்? என்  ஆச்சு?' எல்லாம் எங்க ஆத்துக்காரர்தான்...ஸ் ா ம் 

பண்ணிட்டு வருவார். பஞ்சபாத்ர உத்தரணி, வட்டில், திருமண் பபட்டி. கண்ணாடி எல்லாம் 

எடுத்து கவப்வபன். இன் ிக்கு எவதா மறதி, கண்ணாடி கவக்ககல, அதுக்குள் கத்த 

ஆரம்பிச்சுட்டார் "கவ  பகாறச்சல், பபாம்ம ாட்டிகளுக்கு விதிச்சவத புருேன் 

ககங்கர்யம்தான், வகாரவில்லா ககங்கர்யம் பசஞ்சாதான். அடுத்த பஜன்மா, ஆண் பஜன்மா, 

அப்வபாதான் பூகஜ பு ஸ்காரம் பசய்து ஆச்சார்ய ககங்கர்யம், பபருமாள் ககங்கர்யம் பசஞ்சு. 

ககடசீயா பரமபதம் சித்திக்கும் பதாிஞ்சுக்வகா, என்றார். ஏன் மாமி நான் பதாியாமத்தான் 

வகட்கிவறன். பபண் பஜன்மம் எடுத்துட்டா அவாளுக்கு வமாட்ே ப்ராப்திவய கிகடக்காதா? 

புடகவத்தகலப்பில் முகம் பதித்து விசும்ப ஆரம்பித்தாள். எ க்கு வந்தவத வகாபம், மாமி வமல் 

அல்ல அவர் கணவன் வமல் "யார் பசான் து இப்படி, பபண்களுக்குத்தான் முதலில் வமாக்ஷ 

பிராப்தி. எங்கள் சம்பிரதாயத்தில் நிகறய ககத இருக்கு. எங்க மஹாபபாியவாவள பசால்லி 

இருக்கா! உடவ  அந்த மாமி, அப்படிவய எ க்கும் அகத பசால்வலன் என்றாள். இங்வக 

இல்கல மாமி. எ க்கு ஆத்தில் பகாஞ்சம் காாியம் இருக்கு, முடிஞ்சவபாது எங்காத்துக்கு 

வாங்வகா, சாவகாசமா வபசலாம் என்று புறப்பட்வடன். பத்து நிமிேத்துக்பகல்லாம் வந்து 

கதகவ தட்டி ால் அந்த மாமி "நான்தான், ஆத்தில் சின் வன் இருக்கான், எ க்கு காாியம் 

ஒண்ணுமில்கல, தளிககயும் ஆச்சு; அவர் திருவல்லிக்வகணி வபாயிருக்கார். சாய்ங்காலம்தான் 

வருவார். நீங்க பசால்லுங்வகா என்றார். வவத பாடசாகல குைந்கதகளுக்கு வமார் மிளகாய் 

வபாட்டுக்பகாடுக்க எங்காத்துக்காரர். அஞ்சு கிவலா குடமிளகாய் வாங்கி வந்திருக்கார். ஆய்ந்து 

பகாண்வட வபசுவவாம் எ  மிளகாவயாடு உட்கார்ந்வத . மிளகாய் ஆய்வதற்கு என்வ ாடு 

அவரும் வசர்ந்து பகாண்டார். 

நான் ககதகய பதாடங்கிவ ன். ஒரு ஊாில் பபாிய பண்டிதர், பராம்ப சாஸ்திரம் எல்லாம் 

படிச்சவர், அக் ிவஹாத்ாி. அவாின் மக வி பராம்ப நல்ல மாதிாி, சாது. கணவருக்கு 

பணிவிகட பசய்வகதத் தவிர வவறு ஏதும் அறியாதவர். ஒரு வஜ ம் பசால்வாவள "அடுப்வப 

திருப்பதி, ஆம்பகடயாவ  குலபதய்வம் என்று" அப்படி வாழ்ந்தவள். வயசாச்சு. அவருக்கு 

முன் ாவல வபாய் வசந்துட்டா "குடுத்து வச்சவள்" குறுக்கிட்டாள் மாமி. நான் பதாடர்ந்வதன். 

பரண்டு வருேம் கைிச்சு இவரும் கால கதி அகடந்தார். 
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புண்ணிய ஆத்மா அல்லவா? அகைத்துப் வபாக வதவ தூதர்கள் வந்த ர். அகைத்து பகாண்டு 

வபாகும்வபாது, ஓாிடத்தில் "நரகம் உங்ககள வரவவற்கிறது" எ  ஒரு வகளவு. தூதர்கள் 

பசான் ார்கள்:"சுவாமி பயப்படாதிங்வகா உங்களுக்கு இது அல்ல", பதாடர்ந்து நடந்த ர். 

வைியில் இந்திரா வலாகம், சந்திர வலாகம் எ  ஏவதவதா பசால்வார்கவள அபதல்லாம் வந்தது. 

இவர் ஒவ்பவான்றாக எட்டி, எட்டி பார்த்து யாகரவயா வதடி ார். ஏதும் பசால்லாமல் 

ககடசியில் அவர் வசர வவண்டிய பிரம்ம வலாகம் வந்தது. "சுவாமி நீங்கள் உள்வள பசல்லலாம்"- 

என்ற ர் தூதர்கள். அவவரா பகாஞ்சம் இருங்கள், நான் நரகத்கத வபாய் பார்த்துவிட்டு ஒரு 

நிமிேத்தில் வருகிவறன் என்றார். அவர்கள் எதற்கு நரகத்திற்கு நாங்களும் வகட்கணும் என்று 

நிக த்வதாம். ஒவ்பவாரு வலாகத்திலும் எட்டி எட்டி பார்த்து யாகரவயா வதடி ீர்கவள. 

யாகர? அதற்க்கு அவர் கூறி ார். வவறு யாகரயும் அல்ல என் மக விகயத்தான், அவள் 

எ க்கு முன்வப கால கதி அகடந்து விட்டாள். நீங்கள் காட்டிய எந்த வலாகத்திலும் இல்கல, 

அதுதான் ஒருவவகள நரகத்தில் இருக்கிறாவளா பார்க்கலாம் எ  வகட்வடன் என்றார். தூதர்கள் 

சற்று வகாபத்துடன் என் ? உமது மக வி நரகத்தில் இருப்பார் எ  நீவர தீர்மா ித்து 

விட்டீரா? இப்வபா அவகர பார்க்கணுமா? அவதா அங்வக பாருங்கள் என்ற ர். அது "பரமபதம், 

அங்வக பசன்றவர்கள் மீண்டும் வருவதில்கல, அந்த பரம பதத்தில் பபருமாள் தன் பத்தி ியா  

தாயாவராடு ஜம் என்று வீற்று இருக்க. முப்பத்து முக்வகாடி வதவர்கள்,ஆழ்வாராதிகள், ஆச்சர்ய 

புருேர்கள், உத்தமமா  ஆத்மாக்கள் புகடசூை வீற்றிருந்தார்.  அந்த கூட்டத்தில் அவாின் 

மக வி பூவவாடும் பபாட்வடாடும் சர்வாலங்கார பூேிகதயாய். வண்ண வண்ண மலர்ககள 

பபருமாளின் பாதத்தில் வசர்த்தபடி பல்லாண்டு பாடிக்பகாண்டு இருந்தாள். அகத பார்த்ததும் 

"ஐவயா இது அநியாயம், இவள் வவதம் படிக்க இல்கல, சாஸ்திரம் பதாியாது என்வபால நித்ய 

அக் ிவஹாத்ரம் பசய்தது இல்கல. இவளுக்கு பரமபதமா? எல்லாம் பசய்த எ க்கு 

ப்ரம்மவலாகமா? அங்வக வபா ால் புண்ய பலன் தீர்ந்ததும் மீண்டும் பூமிக்கு திரும்பணம். 

இவள் இங்வகவய நித்ய வாசம் பசய்வாள்,"அநியாயம் இல்கலயா? 

அகமதியாய் பதில் பசான் ார் வதவ தூதன் "ஒரு பபண்ணா வள் தன் இல்லத்திற்கு பசய்யும் 

தி சாி கடகமவய வவதம் ஓதுதற்கு சமம், அடுப்படியில் தி ம் வவகறாவள. அதுதான் 

அவளுக்கு அக் ிவஹாத்ரம். உங்களுக்கு வாாிசுககள பபற்றுத் தருகிறாள் அல்லவா. அது 

ஆயிரம் அஸ்வவமத யாகம் பசய்வதற்கு சமம். நீங்கள் காலகதி அகடந்த நாளில் இருந்து 

இன்றுவகர ஒருவருடம் ஆகிறது. இவ்வளவு நாள் உங்களுக்கு பசி தாகம் எடுக்ககலவய அது 

எப்படி என்றார். அவரும் அதுதாவ  பசிக்கவவ இல்கலவய. தாகவம எடுக்ககலவய எப்படி 

என்றார். அதற்க்கு வதவ தூதர் அங்வக பாருங்கள் "உங்களுக்காக உங்கள் புதல்வர்கள், நீங்கள் 

இறந்த நாளில் இருந்து உங்களுக்கு பசய்ய வவண்டிய கர்மாக்ககள பசய்து வருகிறார்கள். 

அதற்கு உறுதுகணயாக அவர்களின் பத்தி ிகள். அதுதான் உங்களின் நாட்டுப்பபண்கள் 

இருக்கிறார்கள். அப்படித்தாவ  உங்கள் மக வியும் உங்களுக்கு உறுதுகணயாய் இருந்து, 

நீங்கள் உங்கள் பபற்வறார்களுக்கு பசய்ய வவண்டிய காாியங்ககள பசய்தீர்கள்? அதுதான் 

அவர்கள் பசய்த யாகம், தா ம், தர்மம் எல்லாம் புாிந்ததா? என்ற ர்.  

அவர் உடவ , "பபருமாவள பபருமாவள எ  பபருங்குரல் எடுத்து கூவி ார், பபருமாளும் 

தன்க  யாவரா அகைக்கிறார்கவள. எ  எட்டிப் பார்த்து, "ஓ நீங்களா? என்  வவண்டும் எ  

வகட்க இவவரா "பபருமாவள எ க்கு பிரம்ம வலாகம் வவண்டாம் "வவறு என்  வவண்டும்?" 

இப்வபாவத நான் பூவலாகத்தில் ஓர் பபண்ணாக பிறக்க வவண்டும். ஒரு உத்தமனுக்கு வாழ்க்கக 
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பட்டு, அவனுக்கு பதாண்டு புாிந்து இறுதியில் எ க்கு பரமபதம் கிகடத்து உன்வ ாடு இருக்க 

வவண்டும். அதற்க்கு அருள் புராணம் எ  வவண்டி ார். பபருமாளும் அவ்வாவற ஆகுக எ  

வரம் அருள அப்வபாவத பூவலாகத்தில் ஓர் பபண் மகவாக பிறந்தார். 

"மாமி இதுவபால நிகறய தத்துவக் ககதகள் எங்கள் சம்ரதாயத்திலும், சாஸ்த்திரத்தில் உண்டு. 

எங்கள் ஆச்சாாியார் மஹாபபாியவாவள பசால்லி இருக்கார். நான் என் பாணியில் 

பசான்வ ன். வவணுமா ால் எங்க ஆத்துக்காரர் வந்ததும். பபாியவாளின் புஸ்தகத்கத 

எடுத்துத் தவரன் என்வறன். மாமியும் மகிழ்ச்சியுடன் வபாரும். மாமி, பபாியவா விேயத்தில் 

யாராவது பபாய்பசால்லுவாளா? எங்காத்துக்காரர் இ ிவமல் பசார்கம் நரகம் எ  வபசி ால் 

பசால்லவறன். எ  "ஜில்" எ  ஒரு டம்பளர் வமாகரக் குடித்து விட்டு சந்வதாேமாய் 

புறப்பட்டாள். 

ககத அல்ல. நிஜம். மங்ககயராகப் பிறத்தற்வக நல்ல மாதவம் பசய்திட வவண்டுமம்மா எ  

சும்மா பசால்லவில்கல. அனுபவித்வத பசான் ார்கள். மங்ககயர்கள் நிக த்தால், 

இவ்வுலகிலும் பசார்க்கம். அவ்வுலகிலும் பசார்க்கம். 

***** 
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கவணவப் பபாிவயார்கள் வரலாறு 

ஸ்ரீ கவஷ்ணவ பபாிவயார்கள், அருளாளர்கள் வாிகசயில் இப்வபாது நாம் பார்க்க இருப்பது 

ஓர் மாபபரும் அருளாளர். ஆம் வரதராஜ பபருமாளுக்கு விசிறி பகாண்டு வீசி. அவருடன் 

வபசிக்பகாண்டு இருக்கின்ற பபரும் பாக்கியம் பபற்றவர், அவர்தான், திருக்கச்சி நம்பிகள். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

இப்படி இருக்ககயில் ஒருநாள், ஒரு ஸ்ரீ கவஷ்ணவ பபாியவர், நம்பிககள அணுகி. சுவாமி 

வரத ிடம் வபசும் பபரும் பாக்யம் பபற்றவர் தாங்கள். எ க்காக பபருமாளிடம் ஒன்கற 

விண்ணப்பியுங்கள். அதாவது, என் ால் இயன்ற அளவு பபருமாளுக்கும், அடியவர்களுக்கும் 

ககங்கர்யம் பசய்து வருகிவறன். எ க்கு இந்த பிறவியிவலவய பரமபதம் அகடயும் பாக்யம் 

உண்டா? எ  பபருமாளிடம் வகட்டு பசால்லுங்கள் என்றார். நம்பிகளும் அதற்க்பகன்  

வகட்கிவறன் நாகள வாரும் என்றார். மறுநாள் அந்த அடியவர் வர. நம்பிகளும் நான் 

பபருமாளிடம் உம்கமப்பற்றி வகட்வடன். அவரும், ஆஹா அவருக்கு இல்லாததா. கட்டாயம் 

பரமபத பிராப்தி உண்டு எ  கூறி ார் என்றார். அப்பபாியவர் அகமகிழ்ந்து நம்பிககள 

வணங்கி பசன்றார். அவர் வபா பின்தான் நம்பிகள் நிக த்தார். “இது நாள் வகர நம்கமப் 

பற்றி பபருமாளிடம் வகட்க மறந்வதாவம? நமக்கு பரமபத பாக்யம் கிகடக்குமா? நமக்கு 

கிகடக்காமலா வபாகும்? பபருமாளுக்கு விசிறி ககங்கர்யம் பசய்யும் நமக்கு கண்டிப்பாய் 

கிகடக்கும். எதற்கும் நாகள வகட்டுவிடலாம் எ  எண்ணியவாவற உறங்கிப்வபா ார். 

 

மறுநாள், நம்பிகள் விசிறிக்பகாண்வட, சுவாமி எ க்கு பரமபத பிராப்தி உண்டுதாவ  எ  

வகட்க. பபருமாள் சிாித்துக் பகாண்வட, உ க்கு இல்கல என்றார்; அதிர்ந்து வபா  நம்பிகள். 

பபருமாவள! என்  பசால்கிறீர்கள் எ  வகட்க. பபருமாளும் ஆமாம் அப்படித்தான் என்றார். 

பபருமாவள நான் உங்களுக்கு தி மும் விசிறி பகாண்டு வீசுகிவறவ . அதற்காகவாவது என் 

முடிக்கும் முன்வப “ஆமாம். நீ வீசி ாய். நான் வபசிவ ன். இரண்டுக்கும் சாியாய் வபாய் 
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விட்டது. பரமபதம் பிராப்தி கிகடக்க வவண்டுமா ால் உ க்கு ஒரு ஆச்சார்யன் சம்மந்தம் 

வவண்டும். பபருமாள் சம்மந்தம் இருந்தாலும். அது பரமபதத்கத பபற்றுத் தராது. அகத 

ஆச்சார்யன் மூலவம அகடய உணர்த்தி ார். 

 

அதன் பிறவக திருக்கச்சி நம்பிகள். ஆளவந்தாாின் ஆச்சார்ய சம்மந்தம் பபற்றார். 

 

ஆக எந்த ஸம்ப்ரதாயமாய் இருந்தாலும், ஆண்டவனுக்கு முன் ாள் நமக்கு ஆச்சார்யன். 

குருவின் பதாடர்பு வவண்டும். “குருவவ பிரம்மா. குருவவ விஷ்ணு. குருவவ மவகஸ்வரன், 

பிரம்மமும் அவவர. 

 

குருவருள் இருந்தாவல திருவருள் கிகடக்கும்! 

 

*****  
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ரத சப்தமியின் சிறப்பு 

 

ஏழு குதிகரகள் பூட்டப்பபற்ற ரதத்கத, அருணன் என்ற வதவராட்டி ஓட்ட, அதில் பவ ி 

வருபவவர சூர்யபகவான். வதவர்களின் தாயாரா  அதிதிக்கு, கச்யப மகாிேிக்கும் 

பிறந்தவர்தான் சூாியன். நமக்கு ப்ரத்யக்ஷமாக காட்சி அருள்பவர் சூாியன். முழுமுதற் கடவுள். 

இவர் பதன் திகசயில் இருந்து வடக்கு திகச வநாக்கி த து ரதத்திக  திருப்பி பசலுத்தும் 

நாவள "ரத சப்தமி" எ  அகைக்கப்படும். 

 

 

 

இன்று அக வரும் அதிகாகல எழுந்து ஏழு எருக்கன் இகலககள எடுத்து, அவதாடு பகாஞ்சம் 

மஞ்சள், அக்ஷகத, பசுஞ்சாணி இகவககள கவத்து தங்கள் தகலயின் மீது கவத்து "ஸப்த 

ஸப்திப் ப்ாிவய வதவி" என்ற மந்திரத்கத உச்சாித்து ஸ்நா ம் பசய்ய வவண்டும். இதன் மூலம் 

ஆவராக்கிய வாழ்க்கககய அருளும் சூாிய பகவா ின் அருகள பபற்று சுகமாய் வாைலாம். 

 

மாதா மாதம் வரும் "சப்தமி" திதியும் சூாிய வைிபாட்டிற்கு உகந்தது. அன்று அதிகாகல எழுந்து 

முகறயாக ஸ்நா ம் பசய்து சூர்ய நமஸ்காரம், அருண ப்ரஸ் ம், ஆதித்ய ஹ்ருதயம் 

வபான்றகவககள பஜபித்தால் அளவற்ற நன்கம அளிக்கும்  

 



பூர்ண பலம்  16 

 

 

 

 

 

நாட்டில் உள்ள எல்லா ஆலயங்களிலும் அது சிவஸ்தலமாக இருந்தாலும், பபருமாள் 

வகாவிலாக இருந்தாலும் எவ்வித வபதமும் இல்லாமல் இந்த ரத சப்தமி விைா பகாண்டாட 

படுகிறது. திருப்பதி பதாடங்கி உள்ளூர் ஆலயங்கள் எல்லாவற்றிலும் பகாண்டாப்படும் இந்த 

விைா நம் ஒற்றுகமக்கு எடுத்துக் காட்டு. 
 

***** 

  



பூர்ண பலம்  17 

பலன் தரும் பதிகங்கள் 

 

அக வருக்கும் நமஸ்காரம். 

 

உலகில் உள்ள அக த்து மக்களுக்கும் உயிர்வாை சக்தி வதகவ. சிறு குைந்கத முதல் வயது 

முதிர்ந்த முதிவயார் வகர அக வருக்கும் சக்தி மிகவும் முக்கியம் நாம் வநாய்வாய்பட்டிருக்கும் 

வபாது நமது ஆவராக்கியத்திற்காக ஊட்டச்சத்து ஏற்பட டா ிக் மருந்துகள், மாத்திகரகள், 

ஊசிகள் முதலியவற்கற மருத்துவர் சிபாாிசு பசய்கிறார் அத ால் நமக்கு சக்தி கிகடக்கிறது. 

அது வபால் ஒவ்பவாரு ஆணிற்கும் சக்தி தரவல்ல அாிய மருந்து முதலில் தாய், பிறகு 

ஆயுட்காலம் முழுவதும் பூரண சக்திகய அளிப்பவள் மக வி அவத வபான்று ஒவ்பவாரு 

பபண்ணிற்கும் அவகள கண்ணின் இகம; வபாலக் காத்து சக்திகய அளிப்பவன் கணவவ . 

இகதத் தான் எல்வலாருக்கும் உணர்த்துவதற்காக நம் எம்பபருமான் ஆண்பாதி 

பபண்பாதியாகத் வதான்றி ார். ஆகவவதான் திருமணப் பந்தம் நகடபபறுகின்றது. ஆ ால் 

பலருக்கு பல காரணங்களால் திருமணம் தகடப்படுகின்றது. தகடப்படுகின்ற திருமணங்கள் 

இ ிவத நகடபபற பலன்தரும் பதிகங்களிலுள்ள திருமணம் நகடபபற உதவும் பதிகத்கத 

பக்தியுடனும் நம்பிக்ககயுடனும் பாராயணம் பசய்து பலக  பபறலாம் இப்பதிகத்கதப் பற்றி 

இகறவ ின் பாதக் கமலங்ககள வவண்டி இத்பதாடாில் எழுதுகின்வறன். 

 

பதிகம் - 2 

திருமணம் இ ிவத நகடபபறும் பதிகம் 

“கவயத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் வான்உகறயும்  

பதய்வத்துள் கவக்கப் படும்” 

 

“மங்கலம் என்ப மக மாட்சி மற்று அதன்  

நன்கலம் நன்மக்கள் வபறு” 

என்ற வள்ளுவாின் வாக்கிற்வகற்ப நல்ல வாழ்க்ககத்துகண அகமந்தால் வாழ்க்கக கவரம் 

வபால பிரகாசிக்கும்.  

 

பதிக வரலாறு 

திருஞா  சம்பந்தர் திருமருகில் எழுந்தருளியுள்ள மாணிக்கவண்ணகர வணங்குவதற்காக 

ஆலயத்திற்கு வந்தார். அது சமயம் ஒரு வணிகப் பபண்ணின் அழுகுரல் வகட்டது. வணிகப் 

பபண்கண மணம் புாிய இருந்தவன் இரவில் துயிலும் வபாது பாம்பு கடித்து இறந்துவிட்டான். 

அத ால்தான் வணிகப் பபண் அழுது புலம்பி ாள். அவளின் அத்துயரம் நீங்கி இறந்தவன் 

உயிர்பபற்று எழுந்து அவர்களின் திருமணம் இ ிவத நடக்க அருளும்படி இகறவக  வவண்டி 

பதிகம் பாடி ார். பதிகம் முடிந்ததும் இறந்தவன் உறக்கம் ககலந்து எழுவது வபால எழுந்தான். 

பிறகு திருமணமும் இ ிவத நடந்தது. இன்றும் திருமணமாகாதவர்கள் இப்பதிகத்கதப் 

பாராயணம் பசய்து பலன் பபறுகின்ற ர். 
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திருச்சிற்றம்பலம் 

 

திருமருகல்         பண்: இந்தளம் 

சகடயாய் எனுமால் சரண்நீ எனுமால் 

விகடயாய் எனுமால் பவருவா விழுமால் 

மகடயார் குவகள மலரும் மருகல்  

உகடயாய் தகுவமா இவள் உள்பமலிவவ 

 

சிந்தா எனுமால் சிவவ  எனுமால்  

முந்தா எனுமால் முதல்வா எனுமால் 

பகாந்தார் குவகள குலவும் மருகல் 

எந்தாய் தகுவமா இவள் ஏசறவவ 

 

அகறயார் கைலும் அைல் வாயரவும்  

பிகறயார் சகடயும் உகடயாய் பபாிய  

மகறயார் மருகல் மகிழ்வாயிவகள  

இகறயார் வகளபகாண் படைில் 

வவ்விக வய 

 

ஒலிநீர் சகடயில் கரந்தா யுலகம்  

பலிநீ திாிவாய் பைியில் புகைாய்  

மலிநீர் மருகல் மகிழ்வாயிவகள  

பமலிநீர் கமயள் ஆக்கவும் 

வவண்டிக வய 

 

துணிநீல வண்ணம் முகில் வதான்றியன்   

மணிநீல கண்டம் உகடயாய் மருகல் 

கணிநீல வண்டார் குைலாள் இவள்தன் 

அணிநீல ஒண்கண் அயர்வு ஆக்கிக வய  

 

பலரும் பரவப்படுவாய் சகட வமல்  

மலரும் பிகற ஒன்றுகடயாய் மருகல் 

புலரும் தக யும் துயிலாள் புகடவபாந்து 

அலரும் படுவமா அடியாள் இவவள 

 

வழுவாள் பபருமான் கைல் வாழ்கஎ ா 

எழுவாள் நிக வாள் இரவும் பகலும்  

மழுவாள் உகடயாய் மருகல் பபருமான் 

பதாழுவாள் இவகளத் துயர் ஆக்கிக வய 

 

இலங்ககக்கு இகறவன் விலங்கல் 

எடுப்பத் 

துலங்கவ் விரல் ஊன்றலும் வதான்றல ாய் 

வலங்பகாள் மதில்சூழ் மருகல் பபருமான்  

அலங்கல் அவகள அலர் ஆக்கிக வய 

 

எாியார் சகடயும் அடியும் இருவர் 

பதாியாத பதார் தீத்திரளாய் ஆயவவ  

மாியார் பிாியா மருகல் பபருமான்  

அாியாள் இவகள அயர்வாக் கிக வய  

 

அறிவில் சமணும் அலர் சாக்கியரும்  

பநறியல்ல  பசய்த ர் நின்றுைல்வார் 

மறிஏந்து ககயாய் மருகல் பபருமான்  

பநறியார் குைலி நிகற நீக்கிக வய  

 

வயஞா ம் வல்லார் மருகல் பபருமான் 

உயர்ஞா ம் உணர்ந்து அடி உள்குதலால் 

இயல்ஞா  சம்பந்தன் பாடல் வல்லார் 

வியன் ஞாலபமல்லாம் விளங்கும் புகவை 

 

திருச்சிற்றம்பலம்
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வாழ்க்கக அனுபவம் 

இப்பதிகத்கத நம்பிக்ககயுடன் பாராயணம் பசய்தால் கண்டிப்பாக இகறவன் அருளால் 

திருமணம் விகரவில் இ ிதாக நகடபபற்றதற்கு பல சான்றுகள் உள்ள . அவற்றில் ஒன்கற 

எழுதுகிவறன். ஒரு தாய் தன் மகனுக்கு திருமணம் நகடபபற வவண்டும் என்பதற்காக 

பபருமுயற்சிககளச் பசய்து பகாண்டிருந்தார். அவருகடய மகன் அயல்நாட்டில் வவகல பசய்து 

பகாண்டிருந்தார். எத்தக வயா முயற்சிகள் பசய்தும் சாியா  பபண் அகமயாமல் 

கவகலப்பட்டார். அப்பபாழுது தாய் வஜாதிடகர அனுகி ஏதாவது பாிகாரம் பசய்தால் வரன் 

அகமயுமா என்று வகட்டார். வஜாதிடரும் மகன் வரும் பபாழுது அவகர கங்காதீஸ்வரர் 

வகாவிலுக்கு அகைத்துச் பசன்று விளக்வகற்றி வைிபடுமாறுக் கூறி ார். விடுமுகறயில் மகன் 

ஊாிலிருந்து வந்தார் அப்பபாழுது அவர் தாயார் வஜாதிடர் கூறியகத மக ிடம் பதாிவித்தார் 

அவர் மகன் மிகவும் இகற நம்பிக்கக உகடயவர். வகாவிலுக்கும் வபாகக் கூடியவர் ஆ ால் 

த து திருமணம் நகடபபறுவதற்காக தா ாக கடவுளிடம் பசன்று எந்த வவண்டுதகலயும் 

பசய்ய வபாவதில்கல என்பதில் உறுதியாக இருப்பதாகக் கூறி வகாவிலுக்குச் பசன்று விளக்கு 

வபாட மறுத்து விட்டார் விடுமுகற நாட்களும் கைிந்து மகன் ஊருக்கு பசன்றார். அப்பபாழுது 

அந்த தாயாாிடம் திருமணம் இ ிவத நகடபபறும் பதிகத்தின் பபருகமகய அவருகடய நண்பர் 

கூற தாயாரும் மகனுக்காக ம ம் உருகி தி மும் இப்பதிகத்கதப் படிக்க ஆரம்பித்தார். 

பதிக ந்து நாட்களில் தாயாாின் உடல்நிகல பாதிக்கப்பட்டு உட டியாக மருத்துவமக யில் 

வசர்க்க வவண்டும் என்ற நிகல உருவா து அயல் நாட்டிலிருந்து தாகய காணுவதற்காக மகன் 

உட டியாக வந்தார் வந்தவர் மருத்துவமக யில் தாயாருடன் இருந்தார். அப்வபாது 

தாயாருக்கு ஸ்வகன். எடுக்க வவண்டுபமன்பதற்காக பசன்க யில் புரகசவாக்கத்திலுள்ள 

ஸ்வகன் பசன்டருக்குத் தாகய அகைத்துச் பசன்றார். ஸ்வகன் எடுக்குமிடத்தில் ஒரு மணி வநரம் 

காத்திருக்க வவண்டிய சூைல் ஏற்பட்டது. அப்பபாழுது ஸ்வகன் பசன்டருக்கு அருவகயுள்ள 

வகாவிலுக்குச் பசன்று வரலாம் எ று தாயார் கூற மகனும் தாயாருடன் வகாலிலுக்குச் 

பசன்றார். அந்த வகாவில் கங்காதீஸ்வரர் வகாவில் தாய் ககடயில் இருந்த அகல் விளக்குககள 

வாங்கி தான் ஒன்கறயும் மகக  ஒன்கறயும் ஏற்றச் பசய்தார்.  
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வகாவிகல வலம் வருககயில் இந்த பதிகத்கதத் தாயார் ம முருகப் படித்தார் பின் ர் ஸ்வகன் 

பசன்டருக்குச் பசன்று வவகலககள முடித்து மருத்துவமக க்குத் திரும்பி ார்கள் இரண்டு 

நாட்களில் தாயாருக்கு பபாிய பிரச்சக  இல்கலபயன்று மருத்துவர் கூறி வீட்டிற்கு 

அனுப்பி ார். மகனும் ஊருக்கு கிளம்பி பசன்று விட்டார். தாய் ம முருக தி மும் 

இப்பதிகத்கதப் படித்துக் பகாண்டிருந்தார். எண்ணி முப்பதாவது நாளில் அவர் உடல்நலம் 

சாியில்லாமல் இருந்தகதக் வகள்வியுற்ற அவருகடய தூரத்து உறவி ர் வபான் பசய்து நலம் 

விசாாிக்ககயில் அவருகடய பதாிந்தவாின் பபண்ணிற்கு வரன் பார்த்துக் பகாண்டிருப்பதாகக் 

கூறி ார். தாயும் தன் மகனுக்கு வரன் பார்த்துக் பகாண்டிருப்பதாகக் கூறவவ அவரும் 

மகனுகடய ஜாதகத்கத அனுப்புமாறு கூறி ார். தாயாரும் அனுப்பி கவத்தார். இகறவ ின் 

அருளால் ஜாதகம் பபாருந்தவவ அக வருகடய சம்மதத்வதாடு திருமணம் நிச்சயிக்கப்பட்டது. 

திருமணம் சிறப்பாக நடந்தது. 

 

அன்பர்கவள! இந்த பதிகத்தின் மகிகமகய என்ப ன்று பசால்வது தாயருக்கு உடல்நிகலகய 

சாியில்லாமல் ஆக்கி மகக  வரவகைத்து முடியாது என்றவகர த து ககயாவல விளக்கு ஏற்ற 

கவத்து தாயின் உடல்நிகலகயயும் சாியாக்கி திருமணத்கதயும் ஒரு மண்டலத்திற்குள் 

நிச்சயிக்கச் பசய்த இப்பதிகத்தின் பபருகமகய நாம் வாழ்நாளில்; கண்வடாம்.நீங்களும் 

ம முருகி நம்பிக்ககயுடன் பதிகங்ககளப் பாராயணம் பசய்து பலன் பபறுவீர்களாக. இன்னும் 

மற்பறாரு பதிகத்தில் மீண்டும் சந்திப்வபாம். 

 

அக வருக்கும் நன்றி,திருச்சிற்றம்பலம் 

அன்புடன் 

        கலாவதி, ஊட்டி 

 

*****  
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நம்பிவ ார் பகடுவதில்கல 

 

ஆசிரமம் ஓன்றில் மக்கள் அக வரும் கூடியிருந்தார்கள் அந்த ஆசிரமத்திற்கு மிகப்பபாிய 

மகான் ஒருவர் வருவதாக இருந்தது. ஆசிரமத்தின் குருவும் அவருகடய சீடர்களும் மகான் 

வருவதற்கா  ஏற்பாடுகள் அக த்கதயும் ஆயத்தப்படுத்திக் பகாண்டு இருந்தார்கள். மகான் 

உள்வள நுகைந்தார் அவருகடய இருக்ககயில் வந்து அமர்ந்தார். உபவதசங்ககள வைங்கி ார். 

முடிவில் மக்கள் அக வரும் அவாிடத்தில் அவரவர்களுகடய உள்ளத்தில் எழுந்த 

வகள்விககளக் வகட்ட ர். மகானும் பதிலளித்தார் பபரும்பாலா  மக்கள் இகறவக  

அகடவதற்கு வைிகய எப்படி நிர்ணயிப்பது என்று வகட்டார்கள் அப்பபாழுது மகான் 'சற்று 

பபாறுங்கள் விகடயளிக்கிவறன் " என்று கூறி குருகவ அகைத்தார் குருவினுகடய காதில் 

ஏவதா கூறி ார். அவர் பசான் கதக்வகட்டு குருவும் அந்த இடத்தில் இரண்டு பபாிய 

கம்பங்ககள நட்டு அதில் ஒர் கயிற்கற இழுத்துக் கட்டி ார். மகான் குருவினுகடய ஒரு சீடகர 

அகைத்து கண்ககள மூடிக் பகாண்டு அந்த கயிற்றின் வமல் நடக்குமாறுக் கூறி ார். சீடர் 

தயங்கி ார் மகாவ ா “உன்னுகடய குருவிடம் பசன்று அவருகடய ஆசிகயப் பபற்று நட” 

என்றார்.  

 

 

 

சீடரும் குருவிடம் பசன்று அவாிடத்தில் வணங்கி குருவினுகடய காதில் ஏவதா பசான் ார். 

பிறகு நடக்க ஆரம்பித்தார் சாியாக கயிற்றில் நடந்து பசன்றார் மகான் இன்ப ாரு சீடகர 

அகைத்து அவத வபான்று பசய்யுமாறுக் கூறி ார். அவரும் குருவிடம் பசன்று வணங்கி 

அவருகடய காதில் ஏவதா கூறி கயிற்றில் நடக்க ஆரம்பித்தார். அவர் பகுதி நடக்கும் வபாது 

தடுமாற ஆரம்பித்தார். தடுமாற்றம் கூடியது. இன்னும் ஒரு அடி எடுத்து கவக்கும் பபாழுது கால் 

இடறி கீவை விழுவவாம் என்ற நிகல உருவா து அச்சமயத்தில் குரு ஒடிவந்து த து சீடாின் 
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கரத்கதப் பிடித்து விைாமல் அவகர நடத்தி அடுத்த முக யில் பகாண்டு இறக்கி ார். இகதக் 

கண்ட மக்கள் ஒன்றும் புாியாமல் இருந்த ர். எ வவ மகாக ப் பார்த்து 'இந்த இரண்டு 

நிகழ்வுகளின் மூலம் நீங்கள் என்  பசால்ல விகைகிறீர்கள்" என்று வகட்ட ர். அதற்கு மகான் 

புன்முறுவலுடன் பசால்லத் துவங்கி ார். “முதலாமவர் குருவிடம் பசன்று தான் எடுத்து 

கவக்கும் ஒவ்பவாரு அடியின் வபாதும் குருவின் பபயகர உச்சாிக்கப் வபாவதாகவும் தன்க  

விைாமல் வைிநடத்திச் பசல்ல வவண்டும் என்று ஆசிப் பபற்று நடக்கத் துவங்கி ார். அதன்படி 

குருவும் ஆசி வைங்கி ார். அவரும் குருவின் நாமத்கதச் பசால்லி கடந்து முடித்தார். ஆ ால் 

இரண்டாமவவரா குருவின் காதில் என்  பசான் ார் பதாியுமா? என்க  நீங்கள் கீவை 

விைவிடமாட்டீர்கள் என்ற நம்பிக்கக எ க்கு பாிபூரணமாக இருக்கிறது என்று கூறி நடக்கத் 

பதாடங்கி ார். எ வவ தான் தன் மீது நம்பிக்ககக் பகாண்டவன் தடுமாறும் சமயத்தில் குருவவ 

ஒடி வந்து அவக  கடக்கச் பசய்தார்.  

 

நாமும் இது வபாலத்தான் கடவுளின் நாமத்கதச் பசால்லிக் பகாண்டிருந்தால் கடவுகளக் காண 

முடியும் என்பது எவ்வளவு உண்கமவயா அகதவிட கடவுளின் மீது பாிபூரண நம்பிக்ககக் 

பகாண்டிருந்தால் கடவுள் நம்கமக் ககவிடாமல் ஒடிவந்து காப்பார் என்பதும் உண்கம. ஆகவவ 

கடவுளிடம் நாம் பாிபூரண நம்பிக்கக கவப்பதால் நாம் கடவுகளக் காண்பகத விட கடவுள் 

நம்கம வந்து காண்பார் என்பது உண்கம" என்று கூறி ார்.  இகததான் நம் முன்வ ார்கள் ' 

நம்பிவ ார் பகடுவதில்கல இது நான்மகறத் தீர்ப்பு" என்றுக் கூறி ார்கள். ஆகவவ நாமும் 

கடவுளிடம் முழு நம்பிக்ககக் பகாண்டால் எப்பபாழுதும் கடவுள் நம்கமக் ககவிட மாட்டார் 

என்ற உறுதிவய நம்கம எத்தக  வசாதக கள் வந்தாலும் வைி நடத்திச் பசல்லும் அதுவவ 

நமக்கு நல்வைிக் காட்டும். 

வாழ்க கவயகம் 

அன்புடன் 

மவ ாகர் 

குகவத் 

 

***** 
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பதாிந்த புராணம்; பதாியாத ககதகள் 

- பசல்வி அ. பூஜிதா 

 

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 இதைில் "மகாபாரத பகாடிவைி" பற்றி 

பதாிந்து பகாண்வடாம். இ ிவரும் நாட்களில், இப்புராணத்தில் இருந்து பபரும்பாலும் 

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

அப்பாவுக்கு நன்றி. 

 

பார்பாாிக ின் ககத 

பார்பாாிகன், பீம ின் மகன் கவடாத்கஜனுக்கும், அகிலவாதிக்கும் பிறந்தவன். மகாபாரதத்தின் 

ஒரு முக்கயமா  கதாப்பாத்திரம் இந்த பார்பாாிகன், ஆ ால் வியாசாின் மஹாபாரதத்தில் 

இவகர பற்றி குறிப்பிடவில்கல. பார்பாாிகன் ராஜஸ்தா ில் கட்டுசியாமராகவும், குஜராத்தில் 

பலியவதவராகவும் வைிபடப்படுகிறார். இவர் குருக்வசத்திரப் வபாருக்கு முன் தாகவவ 

பாண்டவர்களின் பவற்றிக்காக இறந்தார். இத ால் கிருஷ்ணர் பார்பாாிகனுக்கு வரமளித்தார் 

எ வும் கூறப்படுகிறது. 

 

பார்பாாிகன் சிறந்த சிவபக்தராக விளங்கி வந்தார். அவாின் பக்திக்கு சிவா பபருமான் 

ம மிரங்கி மூன்று அம்புககள தந்தார். அக் ி வதவரும் இவருக்கு ஒரு வில்கல வரமளித்தார். 

அந்த வில் பார்பாாிகக  பவல்ல இயலாத வீர ாய் மாற்றியது. அம்மூன்று வில்களின் முதல் 

வில் பார்பாாிக ின் குறி கவக்கும். இரண்டாவது அக்குறியில் வீழ்த்தவவண்டியவர்ககள 

மட்டும் குறியீடும். மூன்றாவது வில் குறியீட்கட ம ிதர்ககள மட்டும் வீழ்த்தி மூன்றும் 

பார்பாாிக ிடம் வரும்.  

 

குருக்ஷத்திரப் வபாருக்கு பசல்வதற்கு முன் பார்பாாிகன் அவன் தாய் அகிலாவதியிடம், "வபாாில் 

நான் பங்வகற்க நீாி ால் எப்பக்கம் வலு இைந்துக் பகாண்டிருக்கிறவதா அப்பக்கம் நின்று நான் 

வபார் புாிவவன்", என்றான். 

 

பாரதப்வபார் ஆரம்பிப்பதற்கு முன்பு க்ாிஷ் ர் பாண்டவர்களிடமும் பகௌரவர்களிடமும் 

இருக்கும் மாவீரர்களிடம் தங்களால் எத்தக  நாட்களில் த ியாக இப்வபாகர முடிக்க முடியும் 

என்று வி வி ார். பகௌரவர்கள் பக்கம், பிதாமகர் பீஷ்மர் தன் ால் 20 நாட்களில் முடிக்க 

முடியும் என்றார். குரு துவராணாச்சாாியார் தன் ால் 25 நாட்களில் முடிக்க முடியும் என்றார். 

அங்கவதச அரசன் கர்ணன் தன் ால் 24 நாட்களில் வபாகர முடிக்க முடியும் என்றார். 

பாண்டவர்கள் பக்கம் அர்ஜு ன் தன் ால் 28 நாட்களில் வபாகர முடிக்க முடியும் என்றான்.  

 

பார்பாாிக ிடம் வகட்பதற்கு முன் கிருஷ்ணர் ப்ராஹ்மண வதாற்றவமற்றார். பின் ர் இந்த 

வகள்விகய பார்பாாிக ிடம் வகட்டார், அதற்க்கு அவன் ஒரு நிமிடத்தில் முடிக்க முடியும் 
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என்றார். ஆச்சிாியமா  கிருஷ்ணர் எப்படி என்று வகட்டார், பார்பாாிகன் அதற்க்கு என் ிடம் 

மூன்று அம்புகள் உள்ளது என்று கூறி ார். பின்பு அவ ின் அம்புகள் சக்திகய விளக்கி ார்.  

 

பார்பாாிக ின் சக்திகய வசாதிக்க கிருஷ்ணர் அவக  அரச மரத்தில் இருக்கும் அக த்து 

இகலககளயும் கட்டச் பசான் ார். பின்பு பார்பாாிகன் தந்து முதல் அம்கப கவத்து 

குறிகவத்தான். இதற்கிகடயில் கிருஷ்ணர் ஒரு இகலகய எடுத்து த து பாதத்திற்கு அடியில் 

மகறத்துக்பகாண்டார்.  

 

 

 

இப்பபாழுது அந்த அம்பு அக த்து இகலககளயும் குறி கவத்த பிறகு கிருஷ்ணாின் கால்ககள 

சுற்றி வந்தது. கிருஷ்ணர் பார்பாாிக ிடம், "என்  நடக்கிறது?" என்று வகட்டார்.  ஒரு இகல 

தங்களின் பாதத்தில் அடியில் இருக்கும். தாங்கள் தங்கள் பாதங்ககள தூக்குங்கள் 

இல்கலபயன்றால் தங்கள் பாதங்ககள குத்தி கிைித்துவிடும் என்றான் பார்பாாிகன்.கிருஷ்ணர் 

பார்பாாிக ின் சக்திகயப் புாிந்து பகாண்டார். பின்பு அவன் பாண்டவர்களுக்கு எதிராக வபார் 

புாிந்தால் என் வாகும் என்று வயாசித்தார். பின் அவர் பார்பாாிக ிடம், "நீ எப்பக்கம் வபார் 

புாிவாய் என்று வகட்டார்?" அதற்க்கு அவன் தன் தாயிடம் கூறியகத பசான் ான்.  

 

பின் கிருஷ்ணர் விளக்கி ார், "நீ எப்பக்கம் நிற்கிறாவயா அப்பக்கம் பவல்வது உறுதி ஆ ால் 

நீ பாண்டவர்கள் பக்கம் நின்றால் எதிாிகள் பலம் இைந்துவிடுவார்கள், பகௌரவர்கள் பக்கம் 

நின்றால் பாண்டவர்கள் வலு இைப்பார்கள். நீ மாறி மாறி நின்று வபார் புாிந்தால் நீ ஒருவன் 

மட்டுவம உயிவராடு இருப்பாய்". கிருஷ்ணர் கூறியது பார்பாாிகனுக்கு விளங்கியது. பின்பு 

ப்ராஹ்மண வவடத்தில் இருந்த கிருஷ்ணர் யாசகம் வவண்டி பார்பாாிக ின் தகலகய 

வவண்டி ார்.  
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அதிர்ச்சி அகடந்த பார்பாாிகன் அவாிடம் த  உண்கமயா  உருவத்கத காட்ட கூறி ான். 

கிருஷ்ணர் பார்பாாிகனுக்கு த து ஸ்ரீ மகா விஷ்ணு தசாவதாரத்கத காட்டி ார். இகத பார்த்த 

பின்பு பார்பாாிகன் வவண்டி ான், நான் தங்களின் யாசகத்கத தருகிவறன், ஆ ால் நான் 

வபாகர காண வவண்டும் என்றான். பின்பு பார்பாாிக ின் தகலகய ஒரு மகலயின் உச்சியில் 

கவத்து கிருஷ்ணர் அருள் புாிந்தார். 

 

***** 


