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அட்கட மற்றும் பக்கம் 8-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 - ஆடி மாத இதழுக்கு அன்புடன் வரவவற்கிவறன். 

 

ஆடி என்றாவல அது "அம்மனுக்கு" உாிய மாதம். ஆடி பசவ்வாய், ஆடி பவள்ளி; 

பகாண்டாட்டத்திற்கு குகறவில்கல. ஆடியில் கூழ் ஊற்றுவது, மாவிளக்கு வபாடுவது எ  

இந்த மாதம் முழுவதும் மாதர்கள் பராம்ப பிஸியாகவவ இருப்பார்கள். 

 

ஆடிக்காற்றில் கால மாறுபாட்டால் கிருமிகள் பரவும். அதற்காகத்தான், அதிமதுரம், சுக்கு, 

திப்பிலி, சீரகம், எ  பல்வவறு நாட்டு மருந்துககள இடித்து, ஒரு துணியில் முடிச்சாக கட்டி, 

பகாதிக்கின்ற கூழில் பகாஞ்ச வநரம் ஊறகவத்து பின் அதக  அம்பாளுக்கு நிவவத ம் 

பசய்து எல்வலாருக்கும் வழங்குவர். இத ால் வநாயில் இருந்து தப்பிக்க வழி உண்டு. அதுவும் 

இப்வபாது "பகாவரா ா" மீண்டும் பரவுவதாக பசால்கிறார்கள். எ வவ, நம் பாதுகாப்பிற்காக 

இதுவபான்ற வழிபாடுககள பசய்து, அம்ம ின் பிரசாத கூகழ சாப்பிட்டு உடல் நலமும், 

ம நலமும் காத்திட வவண்டும். 

 

இது தவிர, ஆடி மாத பிறப்பன்று, வதங்காய்ப்பால் பகடத்து உண்பர். ஆடி கிருத்திகக, ஆடி 

அமாவாகச, 18-ஆம் வபருக்கு, புதுமண தம்பதிகள் வசர்த்தி எ  ஆடி மாதம் முழுவதும் தி ம் 

தி ம் திருநாவள. 

 

இந்த இதழில் வழக்கமா  கட்டுகரகள் அக த்தும் இடம் பபரும். அதிலும் அறிய ஆலயம் 

அற்புத தகவல்கள் என்ற தகலப்பில் ஒரு புதுகமயா  வகாவில் இடம் பபறுகிறது. 

பமய்சிலிர்க்க கவக்கும் அனுபவம். அதக  முழுதும் பசால்ல ஒரு மூன்று நான்கு இதழாவது 

வதகவப்படும். அத்தக யும் பசால்வவன். படித்து அனுபவித்து மகிழுங்கள். 

 

பிறகு, இம்மாத இறுதியில் ஏற்க வவ பசான் படி மஹாபபாியவளின் “நூறாண்டு வஜாதி – 

பாகம் மூன்று” புத்தகமாக பவளிவருகிறது. அதற்கா  வவகலகள் எல்லாம் முடிந்து விட்டது. 

வதகவ படுவவார், முன்பதிவு பசய்து வாங்கி பயன் அகடவீர். 

 

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  

 

நம் மஹாபபாியவர்கள் வாழ்கின்ற காலத்தில் நாம் வாழ்வது அாிது. அவர்களின் உபவதச 

பமாழிககள முடிந்தவகர பின்பற்றுவாவத நாம் ஆற்றும் பபருந்பதாண்டு. 

 

சுமார் 30 ஆண்டுகளுக்கு முன் ர், நான் டில்லி சர்வகலா சாகலயின் டாகடர் பட்டம் 

பபற்றிருந்தவபாது, சிதம்பரத்தில் என் தந்கதயுடன் வசித்து வந்த காலத்தில், நம் பஜகத் குரு 

சிதம்பரத்திற்கு விஜயம் பசய்தார்கள். என்னுகடய பி. எச்.டி. ஆய்வுக்கட்டுகர ஸ்ரீ சங்கராின் 

அத்கவதம் பற்றியது அகதயும், என் பட்டச் சான்றிதகழயும் ஸ்ரீ ஸ்வாமிகளிடம் காண்பித்து, 

அவர்களின் ஆசிகயப் பபறவவண்டும் எ  விரும்பி, அவர்கள் தங்கியிருந்த இடத்திற்கு ஒரு 

நாள், பிற்பகல் 3-மணியளவில் என் தகப்ப ாருடன் பசன்வறன். அப்வபாதுதான் மக்களுக்குத் 

தாிச  பகாடுக்க பவளிவய வந்த அவர்களின் முன், என் ஆய்வுக்கு கட்டுகரகயயும், 

சான்றிதகழயும் கவத்து, வணங்கிவ ன். பக்கத்தில் நின்றுபகாண்டிருந்த ஒருவகரக் 

கட்டுகரகயப் படிக்கச் பசான் ார். அண்ணல் அடுத்த நிமிடவம தாவ  எடுத்து ஒரு 

பூதக்கண்ணாடியின் உதவியுடன், முதல் பக்கத்கதப் படித்தபின், "இகத நான் படிச்சுட்டுத் 

தவரன்" என்றார்கள். 'அத்கவதம்' என்பது ஓர் அனுபவம். அந்த அனுபவத்திவலவய 

திகளத்திருக்கும் அந்த சர்வக்ஞரது முன் நம் அறிவு, ஆற்றல் யாவும் தூசுக்கு சமா ம். 
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1974-ஆம் ஆண்டில் என் உத்வயாக விஷயமாக ஒரு பபாிய வசாதக ப் பிரச்சக  ஏற்பட்டது. 

எ க்கு ஸ்ரீ பபாியவர்களிடம் முகறயிட்டால் நீதி கிகடக்கும் என்ற திடமா  நம்பிக்கக. 

ஒருநாள் என் மக வியுடன், வத ம்பாக்கம் பசன்று, அவர்ககளத் தாிசித்வதாம். "பபாியவாள் 

ஏன் என் பிரச்க க்கு ஒரு விசாரகண நடத்தக் கூடாது? என்று ம தில் நிக த்வதன். 

சர்வக்ஞ ா  ஆச்சார்யாள் என்ம தில் வதான்றியது வபாலவவ, சிறிது வநரத்தில் ஒரு 

விசாரகணவய நடத்தி விட்டார்கள். ஆரம்பத்தில், "உன் பிரச்சக க்கு காரணம் என் "? என்று 

அவர்கள் வகட்க, நான் பதில் பசால்ல முடியாமல், வாய்விட்டு அழுவதன். "அவன் ஒன்றும் 

குற்றம் பசய்யவில்கல என்று அழறாவ ா? என்றார் ஸ்வாமிகள். நான், "ஆம்" என்வறன். என் 

பிரச்சக யின் பதாடர்பாக, நான் எங்பகங்கு பசன்வறன், எவர்ககளப் பார்த்வதன் 

என்பகதபயல்லாம் என்னுடன் இருந்து கவ ித்தது வபால, அந்த சர்வக்ஞன் அப்படிவய கூறிய 

வபாது நான், நடுங்கி விட்வடன். முடிவில் என் வமலதிகாாியின் பபயகரச் பசால்லிவிட்டு, 

அவகரக் கடுகமயாக ஆச்சார்யாள் சாடுவார் எ  நிக த்தவபாது, அவகரப்பற்றி ஒரு 

பசால்கூடப் வபசாமல், 'நீ ஸுகமாக இருப்வப! வபாய் விட்டு வா' என்றார்கள். அதன் பபாருள் 

எ க்கு அப்வபாது புாியவில்கல.  

சில ஆண்டுகளுக்குப் பின் பபாியவாள் குறிப்பிட்ட அவத என் வமலதிகாாி என்க , ஒருநாள் 

சந்திக்க வநர்ந்தது. முன் ர் என் ிடம் முகம் பகாடுத்து வபசவவ தயங்குபவர் வபசத் 

பதாடங்கி ார். என் ம தில் அவாிடமிருந்த குவராத உணர்ச்சியில்லாது, நான் வபசியவத 

எ க்வக ஆச்சர்யமாக இருந்தது. "குற்றத்கத பவறு குற்றம் பசய்தவக  பவறுக்காவத,” என்று 

பபாியவாள் எ க்கு கற்பித்த பாடம் இது. 

 

பபாியவர்கள் காட்டிய ஒளித்தடம் 

பிறகு ஒருக்கால் பபாியவாகளத் தாிசிக்க காஞ்சிபுரம் பசன்று, அங்கு அவர்கள் இல்லாததால், 

வத ம்பாக்கம் பசன்வறன். சுமார் மாகல 5மணியிருக்கலாம். சிவாஸ்தா த்தில் அனுஷ்டா ம் 

பசய்ய ஆரம்பித்த அவர்களின் முன் நின்வறன். அங்கு வவறு சிலவர இருந்த ர். இருட்ட 

ஆரம்பித்தது. திரும்ப எப்படித் த ியாகப் வபாவது? எ க்குப் பயம், "5:45-க்குள் 

ஆச்சார்யாளின் அனுஷ்டா ம் முடியாவிடில், திரும்பிப் வபாய் விடலாமா? என்று 

எண்ணிவ ன். ம ம் இடம் பகாடுக்கவில்கல. சுமார் 6 மணிக்கு பபாியவர்கள் எழுந்து, 

பிரம்மபுாீச்வராின் வகாயிலுக்குள் பசன்று, ஸ்வாமி தர்ச ம் பசய்து பகாண்டு பிறகு, 

பிரதக்ஷிணம் பசய்துவிட்டு, சாகலயில் இறங்கி, சின் க் காஞ்சிபுரம் பசல்லும் பமயின்வராடு 

வழிவய நடக்கலா ார். பக்கத்தில் இருந்தவர்களுக்கு ஆச்சர்யம் சில அாிக்கன் விளக்குகளும், 

டார்ச் கலட்களும் எடுத்துக் பகாண்டு சிலர் முன்னும், பின்னுமாக வழிகாட்டிச் பசன்ற ர். 

சின் க் காஞ்சிபுரத்கத அகடந்த உடன், பபாியவாள் இடப் பூர்வமாக திரும்பி, வரதராஜர் 

வகாவில் மாட வீதி பிரதக்ஷிணம் பசய்யத் பதாடங்கி ார்கள். நான் விகடபபற்று, பஸ் 

ஸ்டாண்கட வநாக்கிச் பசன்வறன்.  

 

த ியாக இருட்டில் வத ம்பாக்கத்திலிருந்து எப்படிச் சின் காஞ்சிபுரம் பசல்வது என்று 

பயந்வதவ ா? "நா ிருக்கப் பயவமன்"? என்று பசால்வது வபால, அன்று ஒளி விளக்குடன் 

பபாியவாள் வந்தது, "தாமவஸா ஜ்வயாதிர்கமய" (இருட்டிலிருந்து ஒளியுள்ள இடத்திற்கு 
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என்க  வழி நடத்திச் பசல்லவும்) என்ற உபநிஷத் வாக்கியத்தின் உண்கமகய விளக்கி, நிகல 

நிறுத்தியது. 

 

ஹர ஹர சங்கர 

பஜய பஜய சங்கர 

 

மகா பபாியவா நூற்றாண்டு வஜாதி - மலர் பகுதி 3-இல்  

இருந்து டாக்டர் எஸ்.ஓ. ராமகிருஷ்ணன் - வபராசிாியர், வதசியக் கல்லூாி, திருச்சிராப்பள்ளி 

அளித்த கட்டுகர களஞ்சியம். 

 

********** 

  



 

பூர்ண பலம்  8 

அாிய ஆலயமும் அற்புத தகவல்களும் (1) 

ஸ்ரீ கவஷ்ணவ வதவி ஆலயம் 

திருமுல்கல வாயில், பசன்க . 

 

 

 

என்னுகர: 

இந்த ஆலயமா து, வசர, வசாழ, பாண்டியர்களாவலா, பல்லவ மன் ர்களாவலா, சாளுக்கிய 

அரசர்களாவலா கட்டப்பட்டது அல்ல. புராத மாதும் அல்ல. அதிகம் வபா ால் ஒரு 50 அல்லது 

60 வருடங்களுக்கு உட்பட்டதுதான்.  காட்டியவர் நம்கம வபான்ற சாதாரணமா வர். 

ஆரம்பத்தில் பபாியதாக பக்தி, ஆன்மீக நாட்டம் இல்லாதவர். இன்னும் பசால்லப்வபா ால், 

பிறப்பால் ஒரு ஸ்ரீ கவஷ்ணவர். பிறகு எப்படி "சாக்த" வழிபாடு என்று பசால்லப்படும், சக்தி 

வழிபாட்டு உபாசகராக மாறி ார்? அது ஒரு பபாிய ககத. ம கத உருக்கும் ககத. பழுக்க 

காய்ச்சிய இரும்கப சம்மட்டி பகாண்டு அடிவமல் அடி அடித்தால்தான் அது ஆயுதமாக ஆகிறது. 

பபான்க  காய்ச்சி தட்டி தட்டித் தான் ஆபரணங்கள் உருவாகின்ற . அதுவபாலத்தான், 
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ஒருவர் வாழ்க்ககயில் அடிவமல் அடிவாங்கி "வபாதுமடா சாமி" என்ற நிகலவந்து, பிறகு 

அவர்தான், சாதாரண பார்த்த சாரதி அய்யங்கார் என்று இருந்தவர், பின் "சாது பார்த்த சாரதி 

ஆகி, பிறகு துறவறம் பூண்டு சுவாமி அன்வ ந்த என்று ஆ ார். அவாின் முயற்சியால் இந்த 

திருக்வகாவில் உருவா து என்று பசால்வகத விட அம்பாள் "ஸ்ரீ கவஷ்ணவி" 

இவகரக்பகாண்வட த து வகாவிகல அகமத்துக் பகாண்டாள் என்று பசால்வவத 

பபாருத்தமாக இருக்கும். 

"பணம் மட்டுவம ம ிதர்களுக்கு ம  அகமதிகய பகாடுத்து விடாது" என்பதற்கு இவரது 

வாழ்க்ககவய ஓர் உதாரணம். 

இந்த ஆலயத்கதப் பற்றி நான் ஏன் எழுத வவண்டும்? எப்படி அறிந்து பகாண்வடன்? 

எத்தக வயா புத்தக, மரக்கன்றுகள் ஊன்றும் வவகல இருக்கும்வபாது, அத்தக கயயும் சற்று 

ஒதுக்கி கவத்து விட்டு, ஒரு வாரம், பத்து நாட்கள் இவத வவகலயாக உட்கார்ந்து பசய்வதற்கு 

காரணம். அகத நீங்கவள அறிந்து பகாள்ளுங்கள். 

இந்தக் கட்டுகரகய எழுதுவதற்கு முன், நான் இந்த ஆலயத்கதப் பற்றி அறிந்து இருக்கவும் 

இல்கல, அங்கு பசன்றதும் இல்கல. பிறகு எப்படி எழுத முடிந்தது? காரணம், ஸ்ரீ பரணீதரன்., 

என் எழுத்து பணிக்கு நான் எ து ஆசா ாக, மா சீக குருவாக நிக ப்பது இருவர். ஒருவர் 

ஸ்ரீ பரணீதரன்., மற்பறாருவர் ஸ்ரீ லண்டன் ஸ்வாமிநாதன். ஸ்ரீ பரணீதரன் அந்தக் காலத்தில், 

விகட ில் எழுதிய கட்டுகரககள படித்து இருக்கிவறன். அகவ என் ம தில் இருக்கிறது. பிறகு 

இந்த பகாரா  காலத்தில் பவளியில் எங்கும் பசல்ல முடியாத நிகலயில், எ க்கு பிடித்த 

ஆசிாியர்கள், பபருமக ார் எழுதிய புஸ்தகங்ககள வரவகழத்து படிக்க பதாடங்கிவ ன். 

அதற்கு பபரும் உதவி பசய்தது எ து மகன். அவ ிடம் ஆசிாியாின் பபயகரக் கூறி ால் 

வபாதும். அவன் இகணய தளத்தில் வதடி, ஆர்டர் பசய்து அனுப்பி தந்து விடுவான். 

அந்த வககயில், ஸ்ரீ பரணீதரன் எழுதிய "அருணாச்சல மகிகம" புத்தகத்தில் இருந்த தகவல் 

இது. இந்த கட்டுகரக்கு கரு அவருகடயது. அதற்கு எ க்கு பதாிந்த வககயில் உரு பகாடுத்து 

உங்களுக்கு அளிக்கிவறன். இதக  ஒரு நூல் வடிவில் பவளியிடும் எண்ணம் கூட இருக்கு. 

அகத காலம்தான் முடிவு பசய்யணும். 

அருணாச்சல மஹிகமயில் ஸ்ரீ பரணீதரன் எழுதுகிறார்..." முதலில் மஹான் வசஷாத்ாி 

ஸ்வாமிகள் வரலாகற எழுத புறப்பட்டு, அது அப்படிவய அருணாச்சல ஆலயத்தின் மஹிகம, 

அருணயில் வாழ்ந்த, வாழ்ந்து பகாண்டிருக்கும் மஹான்கள், அவர்கள் அகலந்து திாிந்த 

இடங்கள், அதக  ஒட்டிய வகாவில்கள் எ  நிக த்து பார்க்க முடியாத அளவுக்கு வளர்ந்து 

பசன்றது. இதற்கு காரணம் நமது காஞ்சி பபாியவர்கள்தான். அவாிடம் ஆசிபபற்று 

புறப்பட்வடன். அவ்வப்வபாது நான் கண்டது, வகட்டது பற்றி பசால்வவன். மிகவும் கூர்ந்து 

வகட்டு,"இந்தந்த இடங்ககள பார்த்தாயா. பார்க்காவிட்டால் அடுத்த முகற வபாகும்வபாது 

பார்த்து வா... என்பார். நானும் அப்படிவய பசய்வதன். அவர் அருளாவல நான் எத்தக வயா 

பு ித ஸ்தலங்கள், பு ித நதிகள், புண்ணிய புருஷர்ககள சந்தித்வதன், என்கிறார். 
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நானும் அதுவபாலவவ, "புராதா  க்ரந்தங்ககள புதுப்பித்தல், புழக்கத்தில் இல்லாத 

புஸ்தகங்ககள அச்சுப் வபாடுதல். இகவ எல்லாம் மஹாபபாியவாளின் ம துக்கு 

உகந்தகவகள் எ  ம சில் நிறுத்தி இருந்வதன். வநரம் வந்தது. திரு லண்டன் ஸ்வாமிநாதன் 

அவர்களின் அறிமுகம் கிகடத்தது. அவர் உதவியாவல, "பசல்வத்தின் திறவுவகால்" 

பவளியிட்வடன். அதக  பதாடர்ந்து நான்கு புஸ்தகங்கள். எல்லாம் மஹாபபாியவா காட்டும் 

வழி. 

நான் விலகிக் பகாண்டு ஆலயம் உருவா  விதம்...பற்றி எழுதுகிவறன் படியுங்கள். பயன் 

பபறுங்கள். 

வதாற்றுவாய்: பசன்க  மயிலாப்பூாில், பிரபலமா  வழக்கறிஞர் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ிவாச அய்யங்கார்.  

அவரது புதல்வர் ஸ்ரீ பார்த்தசாரதி அய்யங்கார். நல்ல வசதி பகடத்தவர். ஒரு பசல்வ சீமா ாக 

வாழ்வதற்கு வதகவயா  எல்லா வசதிககளயும் உகடயவர். இவருக்கு பபாியதாய் ஆன்மீக 

நாட்டவமா, பதய்வங்ககள ஆராதிப்பதிவலா ஆர்வமும் இல்கல. அதில் நம்பிக்ககயும் இல்கல. 

பல்வவறு வியாபாரங்ககள பசய்து வந்தார். பணக்காரர்களுக்வக உாிய பபாழுது வபாக்குகளில், 

பல்வவறு வககயா  ஆர்வங்கள் (HOBBY) என்பார்கவள அதுவும் நிகறயவவ இவாிடம் உண்டு.  

அதில் ஒன்று சுவாமி சிகலககள. அது கருங்கல்லால் ஆ வதா, பஞ்ச வலாக விக்ராஹவமா. 

ககல அழகுக்காக வாங்கி, அதக  த து அலுவலகம் , வீட்டின் வரவவற்பகற ஆகியவற்றில் 

கவத்து அழகு பார்க்கும் ஒரு கலா ரசிகர். சுவாமி விக்கிரஹம் என்பது அவகரப் பபாறுத்த 

வகரயில் ஒரு காட்சிப் பபாருள், அவ்வளவவ. 

 

இப்படி இருக்க, 1946-ஆம் ஆண்டு, தீபாவளிக்கு இன்னும் மூன்று நாட்கள் இருக்ககயில், 

அன்றிரவு இவர் இரவு உணகவ முடித்துக் பகாண்டு உறங்கப் வபாய்விட்டார். அந்த வநரம் 

இவரது நண்பர் ஒருவர் காாில் வந்திறங்கி, கவக்வகால் பிாியால் சுற்றப்பட்ட ஒரு கற்சிகலகய 

எடுத்துக் பகாண்டு வந்து இவகர எழுப்பி பசான் ார். "மிஸ்டர் பார்த்த சாரதி" இது ஒரு காகல 

நயம் மிக்க சிகல, கற்சிகலதான். இதற்கு தாங்கள் பணம் எதுவும் தர வவண்டாம். இரவில் 

பதாந்தரவு பகாடுத்ததற்கு மன் ிக்கவும் "எ  கூறி விட்டு அதக  வீட்டின் வரழியிவலவய 

கவத்து விட்டு பசன்று விட்டார்.  தூக்கக் கலக்கத்தில் இருந்த இவர், சாி காகலயில் பார்த்துக் 

பகாள்ளலாம் என்று நிக த்துக் பகாண்டு, தன் தூக்கத்கத பதாடர வபாய் விட்டார். காகல 

எழுந்து கவக்வகால் பிாிகய பிாித்துப் பார்த்தால் அது ஒரு அழகா  அம்பாள் சிகல 

கருங்கல்லால் ஆ து. மிகவும் ககல நயத்வதாடு உருவாக்கப் பட்டது. அந்த அம்பாளின் 

அழகில் ம கத பறிபகாடுத்தார். இகத எங்வக கவப்பது. காட்சிப் பபாருளாகவா? ம சு 

வரகலவய. தன் நண்பர் திரு சுந்தரம் அய்யர் அவர்கள் வயாசக ப் படி த து வீட்டின் 

பின்பக்கம் உள்ள வதாட்டத்தில், ஒரு மகிழ மரத்தின் அடியில் கவத்தார்.  தீபாவளி அன்று 

த க்கு பதாிந்தபடி, அம்பாளுக்கு மாகல மாியாகதகள் பசய்து, ஆராதக  பசய்தார். அந்த 
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அம்பாள் சிகலகய மஹாலக்ஷ்மி என்று கருதி பூகஜ பசய்தார். கவத்த நாள் தீபாவளி...நமது 

அக இருகளயும் புற இருநாகளயும் நீக்கும் பு ித ாள். மஹாலக்ஷ்மி அஷ்வடாத்ரம் பசால்லி 

கநவவத்யம் பசய்தார்.  நாளகடவில் பவள்ளிக் கிழகமகளில் மகளிர் கூட்டம் வசர்ந்தது. ஸ்ரீ 

லலிதா சஹஸ்ரநாமம் பாராயணமும் வசர்ந்து பகாண்டது.  ஆன்மீகத்தில் நாட்டம் இல்லாத. 

விக்கிரஹத்கத ஒரு ககல பபாருளாய்ம், காட்சிப் பபாருளாய் காணும் பார்த்த சாரதி 

அய்யங்காகர, அந்த ஆதி பராசக்தி தன் பூசாாியாக மாற்ற திருவுளம் பகாண்டு தன் 

அருளாடல்ககள, லீகலககள ஆரம்பிக்க திட்டமிட்டாள். ஆ ால் இதக  படிக்கும் வபாது, 

கருகணவய வடிவா  அம்பாள் இவர் விஷயத்தில் பகாஞ்சம் கடுகமயாக நடந்து 

பகாண்டாவளா எ  எண்ணத்வதான்றும். பகாஞ்சமல்ல அதிகமாகவவ வசாதித்தாள். 

 

ஸ்ரீ வள்ளிமகல ஸ்வாமிகள் என்ற மஹான். திருப்புகழ் பாராயணத்திற்காக பசன்க க்கு வரும் 

வபாது எல்லாம் இவர் இல்லத்திற்கு வருவார்.  இவரும் விடுமுகற காலங்களில் நண்பர்கவளாடு 

வசர்ந்து பகாண்டு, இன்ப சுற்றுலா பசல்வது வபால வள்ளி மகலக்கு பசல்வார்.  பக்தி எல்லாம் 

ஒன்றும் இல்கல. பபாழுது வபாகணும். வபாக்கணும் அவ்வளவுதான். 

 

ஒரு சமயம் இவர் இல்லத்திற்கு ஸ்வாமிகள் வரும்வபாது, மகிழ மரத்தடியில் இருக்கும் 

அம்பாகள பார்த்து, "கவஷ்ணவ வதவி பராம்பவும் அழகாக இருக்கிறாள், நல்ல சாந்நித்யம் " 

என்றார். இவவரா சுவாமி இவகள நாங்கள் மஹாலக்ஷ்மியாக நிக த்து வழி பட்டுக் 

பகாண்டிருக்கிவறாம். நீங்கள் கவஷ்ணவி என்கிறீர்கவள...எ  வகட்டவபாது ஸ்வாமிகள். 

"நான் வடக்வக யாத்திகர பசன்றவபாது ஜம்மு காஷ்மீாில் இருந்து சுமார் 30 கமல் பதாகலவில் 

ஒரு மகல இருக்கிறது. அதில் ஒரு குகக இருக்கிறது. அது சக்தி பீடம். அங்வக இவகள 

கவஷ்ணவ வதவிகயப் பார்த்து இருக்வகன் என்றார். அன்று முதல் பார்த்தசாரதி அய்யங்காாி, 

கவஷ்ணவ வதவி என்வற பூஜித்தார்.  தான் நண்பர் சிலாிடம் ஜம்மு மகல குகக 

கவஷ்ணவிகய பற்றி வகட்டவபாது. அங்வக அம்பாள் லிங்க வடிவில் அரூபமாய் இருப்பதாக 

பசான் ார்கள். பிறகு இவர் மட்டும் எப்படி இங்வக இருப்பது வபால் கவஷ்ணவ வதவியாக 

தாிசித்து இருக்க முடியும்?  பிறகு காலம் பசல்ல பசல்லவவ உணர்ந்தார்...நம்கம வபான்ற 

சாதாரண பிறவிகளுக்குத்தான் கற்சிகலக்கு, வதவிக்கும் வித்யாசம் பதாியாது.. தவசீலர்கள், 

வயாகிகள், ஞா ிகளுக்கு பதாியும் அம்பாள், சுவாமி வநரடியாகவவ காட்சி அளிப்பார்கள் 

என்று." 

பின் ர் ஓராண்டு கழித்து, ஸ்வாமிகள் இவகரக் காண வந்தவபாது, இந்த கவஷ்ணவ 

வதவிகய, நான் இஷ்ட பதய்வமாய் வணங்கும், வள்ளிகயயும், பபாங்கி அம்மக யும் -- 

இவவளாடு ஐக்கிய படுத்த விரும்புகிவறன். இன்னும் ஸ்ரத்கதயாய் பூகஜ பசய்! என்றார் 

இவவரா, சுவாமி நான் பூகஜ பசய்வகதத்தான் பார்த்து இருக்கிறீர்கவள. இதற்க்கு வமல் எ க்கு 

என்  பதாியும் எ  வகட்க, ஸ்வாமிகள், இது வபாதும். வகாகட காலத்தில் மட்டும் பகாஞ்சம் 
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தயிர் சாதமும் பநய்வவத்யம் பசய்" என்றார். அவரும் அப்படிவய பசய்து த து வழிபாட்கட 

பதாடங்கி ார்.  

 

1950-ஆம் ஆண்டு, அன்று வபாகி பண்டிகக. ஸ்ரீ வள்ளி மகல ஸ்வாமிகள் அவாின் இல்லம் 

வந்தார். வரும்வபாவத சில பபண்ககள அகழத்து வந்தார். அதில் குறவர் இ த்கத வசர்ந்த 

பபண் ஒருத்தியும் இருந்தாள். கவஷ்ணவ வதவிக்கு இவவர பூகஜ பசய்தார்.  திருப்புகழில் சில 

பாடல்ககள பநக்குருக பாடி ார். கண்களில் கண்ணீர் பபாங்கியது. குரல் தழு தழுத்தது. 

வகட்டவர்கள் கண்களிலும் கண்ணீர். அவர்களுக்கு மட்டுமல்ல. நமது பார்த்த சாரதியும் 

கண்ணீர் விட்டார். அவருக்கு திருப்புகவழா, அதன் அர்த்தவமா பதாியாது. ஆ ாலும் உள்ளம் 

உருகியது. கண்ணீர் பபருகியது. பிறகு ஸ்வாமிகள் வதவிகய மூன்று முகற வலம் வந்து தான் 

பகாண்டுவந்திருந்த சிவப்பு நிற புடகவகய அந்த குறவர் இ  பபண்ணுக்கு அளித்து விட்டு 

விகட பபற்றுக் பகாண்டார்...பார்த்த சாரதியும் த து பூகசககள பதாடர்ந்தார். 

 

(பகாஞ்சம் பின்வ ாக்கி பசல்வவாம்-Flash Back) ஒருமுகற சாரதி அவர்கள் தன் நண்பர்கவளாடு 

வள்ளிமகலக்கு பசன்றிருந்தார். அப்வபாது ஸ்வாமிகள் இவகரப் பார்த்து " நீ குருகவத் வதடி 

அகலய வவண்டாம். காலம் வரும் வபாது குருவவ உன்க த் வதடி வருவார்"-என்றார். 

இவருக்கு ஒன்றும் புாியவில்கல. "நாம் எந்த குருகவயும் வதடவில்கலவய" நம்மிடம் ஏன் இகத 

பசால்கிறார்"? வரும் வழி எல்லாம் இவத சிந்தக ! "சாி விடு, நமக்கில்கல. நம்வமாடு வந்த 

யாருக்வகா பசான் து”. எ  சமாதா ம் அகடந்தார்.  

 

அந்த காலமும் வந்தது. நமக்கு பகாடுப்பிக  இருந்தால், அதாவது "பபாசுப்பு" என்பார்கவள. 

அது இருந்தால், குரு வருவார், வநாில் வர வவண்டும். நம்வமாடு வபச வவண்டும். பார்க்க 

வவண்டும். பதாட வவண்டும் என்பபதல்லாம் இல்கல. அவர் அமர்ந்து பகாண்டு இருக்கும் 

இடத்தில் இருந்வத நம்கம நிக த்தால் வபாதும். இங்வக நடக்க வவண்டிய மாற்றங்கள் 

எல்லாம் நடக்கும் நமது உள்ளத்தில் நாம் அறியாமவலவய புகுந்து, படிப்படியாக, நமக்கு 

பதாியாமவலவய நமக்குள் நல்ல மாற்றங்ககள உருவாக்கித் தருவார், குருநாதர். 

அப்படிதான் 1950-ல் ஸ்ரீ வள்ளிமகல ஸ்வாமிகள் வந்து, தன் ஆராதக  பதய்வமா  

வள்ளிகய, பபாங்கி அம்மக , இந்த கவஷ்ணவவதவி விக்கிரஹத்தில் ஆவாஹ ம் பசய்து 

விட்டு பசன்றார். இதன் பிறவக பார்த்தசாரதி வாழ்க்ககயில் புயல் வீசியது... சாதாரண புயல் 

அல்ல, பபாிய சு ாமி, ஆம், இவருக்கு 40 வயது இருக்ககயில் இவரது தந்கத மகறந்தார். 

குடும்பம் வியாபாரம் நிர்வாகம் எல்லாம் இவர் தகலயில் விழுந்தது. இவரது 

மக விக்வகாதீராத வநாய். படுத்த படுக்கக. மக வி இந்த நிகலயில் இருந்தால் எந்த 

கணவனுக்குத்தான் நிம்மதி இருக்க முடியும்? இவர் நடத்தி வந்த ப்ருத்வி இன்ஷுரன்ஸ் 
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கம்பப ியில் கட்டிடம் திடீபர  இடிந்து விழுந்து சில பதாழிலார்கள் உயிாிழக்க வநாிட்டது. 

இடிந்தது கட்டடம் மட்டுமல்ல...இவாின் ம மும்தான். மக வியும் ஒருநாள், ஐந்து 

குழந்கதககள "நீங்க பார்த்துக்வகாங்வகா எ  விட்டு விட்டு வமலுலகம் ஏகி ாள். 

எல்லாவற்றுக்கும் வமலாக, இவரது 20-வயது மகன் வரடிவயா பழுது பார்த்துக் 

பகாண்டிருந்தவபாது, மின்சாரம் தாக்கி மரணித்தான்... இகதவிட வவறு ஏதாவது வவண்டுமா? 

இவகர துன்பப் படுத்த? "இந்த அடி வபாதுமா? இன்னும் பகாஞ்சம் வவண்டுமா? எ  

காலத்தின் அதிபதி தன் ககயில் குண்டாந்தடிகய கவத்து சுழற்றிக் பகாண்டு இருக்கான்!  

இவவரா, "இ ி இழக்க ஒன்றுமில்கல...உடலும் உள்ளமும் ஒருவசர மறத்து விட்டது. அடி 

வலிக்காது. அடித்துக்பகாள். உன் ககதான் வலிக்கும் என்று அன்க யின் பாதவம கதி எ  

அமர்ந்து விட்டார். இந்த வநரத்தில்தான் குரு, ஸ்ரீ வள்ளிமகல ஸ்வாமிகள் இவகர வதடி 

வந்தார்.  அவாின் அருட்பார்கவ, ஆறுதல் அளிக்கும் அன்பு பமாழிகள் இவகர ஒருவாறு 

வதற்றி . ஆ ால் 1950-ல் ஸ்ரீ வள்ளிமகல ஸ்வாமிகளும் மஹா சமாதி அகடந்தார். 

 

அதாவது, தமிழில் பதாடர்ச்சியாக வரும் கஷ்டங்ககள விளக்க ஒரு ககத பசால்வார்கள். ஒரு 

பரம ஏகழ. நாகலந்து குழந்கதகள், மக விக்கு பிரசவம் வலியால் துடிக்கிறாள். 

மருத்துவச்சிகய அகழக்கச் பசன்ற மகக க் காணவில்கல. மகழ வவறு பபய்கிறது. இவன் 

வதடிக்பகாண்டு வபாகிறான். எதிாில் வரும் ஒருவன் பசால்கிறான் உன்மகன் வண்டி சக்கரம் 

ஏறி காபலாடிந்து கிடக்கிறான் என்று. இவன் விகரந்து ஓடும்வபாது பாகத பதாியாமல் ஒரு 

பாழுங் கிணற்றில் விழுந்து விட, அதிஷ்டவசமாக, கிணற்றின் பக்கவாட்டு சுவாில் பதாங்கிய 

ஒரு மரத்தின் விழுகத பிடித்து பகாண்டு பதாங்குகிறான்...கீவழ பார்த்தால் விஷப்பாம்புகள் 

ஊர்கின்ற . இவன் பிடித்து பதாங்கிக் பகாண்டிருக்கும் வவகர ஒரு எலி கடித்துக் பகாண்டு 

இருக்கிறது. இந்தக் கவளபரத்தில் இவன் கீவழ விழும் வபாது, மரத்தில் இருந்த வதன் கூடு ஒன்று 

உகடந்து பசாட்டு பசாட்டாக வதன் பசாட்ட அதில் சில துளிகள் இவன் வாயில் விழ. அந்த 

கஷ்டத்திலும் நாக்கக சுழற்றி வதக  ருசித்தா ாம். ம ித வாழ்க்ககயில் படும் 

கஷ்டங்களுக்கு இகடவய கிகடக்கும் சில நிமிட சுகம் பபருசாகத்தான் வதான்றும். அந்த வதன் 

துளிககளப் வபால. ககடசியில் ககத என்  ஆயிற்று எ  வகட்கிறீர்களா? சுபமாகவவ 

முடிக்கலாவம. சத்தம் வகட்டு உதவிக்கு ஆட்கள் ஓடிவந்து கிணற்றில் பதாங்கிக் பகாண்டு 

இருந்தவக  காப்பாற்றி ார்கள். மகக  மருத்துவ மக க்கு அகழத்து பசன்று வசர்த்து 

விட்ட ர்.  வீட்டுக்கு திரும்பும்வபாது, மக விக்கு சுகப்பிரசவம். ஆக சுபம். 

 

ஆ ால் நமது பார்த்த சாரதி, இதற்பகல்லாம் அகசந்து பகாண்டுக்கவில்கல. எல்லாம் வபாச்சு, 

இ ி வாழ்ந்து என்  பயன் எ  விபாீதமா  முடிவு எகதயும் எடுக்கவில்கல... தான் வீட்டின் 

பின்புற வதாட்டத்தில் மகிழமரத்தடியில் இருந்த கவஷ்ணவ வதவிகய எடுத்துக் பகாண்டு. 

திருமுல்கல வாயில் வநாக்கி விகரந்தார்.  அங்வக ஏற்க வவவய இவருக்கு ஒரு பண்கண வீடு 
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இருக்கிறது. அங்வகயும் ஒரு மகிழ மரம் இருக்கிறது. அதன் அடியில் ஸ்ரீ கவஷ்ணவ வதவிகய 

பிரதிஷ்கட பசய்து அதன் அடியிவலவய அமர்ந்து விட்டார். 

 

மயிலாப்பூாிலும் வதாட்டத்தில் உள்ள மகிழ மரத்தடி. இங்வகயும் மகிழ மரத்தடி, அருகண ஸ்தல 

வ்ருக்ஷமும் மகிழ மரம். 

*****  
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நாளும் வகாளும் நலவம 

பகுதி-2 

அந்த இகளஞன் அருண் புபரா யார் அவரு என்  பசால்றாரு” என்று வகட்டார். 

“சார் அவரு எங் பக்கத்து வீட்டு அங்கிள் அவருதான் இன்க க்கு முழுசா எங்கூட இருந்தாரு 

எ க்கு இன்க க்கு ஒரு இன்டர்வியூ இருந்தது. அதுக்கு வபாற வழியிவலதான் இது எல்லாம் 

நடந்தது” என்றான் பார்த்திபன். 

“ஐயம் ாியலி சாாி புவரா அப்பா ஒரு ஹார்ட் வபசண்ட் எவவ்ளவு பசான் ாலும் வகட்காவம 

த ியா வபாயி ஆபீசு, வபக்டாினு அலஞ்சு இப்வபா இந்த நிகலகமயிவல இருக்காரு. நீங்க 

மட்டும் இல்வல ா இன் ிக்கு அவருக்கு என்  ஆயிருக்குவமா” என்று கூறி கண்கலங்கி ார். 

“ஒன்னுமில்வல சார், எதுவும் நடந்திருக்காது கவகலப் படாதீங்க எல்லாம் சாியா  வநரத்திவல 

நடந்திடுச்சு” என்று அருணின் கககய பிடித்து பார்த்திபன் கூறும் பபாழுது” ஆமாம் ஆமாம் 

சாியா உன் சந்திராஷ்டமம் வநரத்திவலதான் நடந்துச்சு” என்று முணுமுணுத்தார் பட்டாபிசார். 

அப்வபாது அங்கு வந்த நர்சு பார்த்திபக ப் பார்த்து “என்  சார் நீங்க இங்வக நின்னுக்கு 

இருக்கீங்க உங்க அப்பாவுக்கு பகாடுக்க இன்னும் நீங்க பமடிசன் வாங்கிட்டு வரகலயா?” 

என்று வகட்ட நர்கச பார்த்து “இவதா இப்ப வவரன் சிஸ்டர்” என்றான் பார்த்திபன். 

இகத வகட்ட அருண் ஒன்றுவம புாியாதவாறு திருதிருபவ  முழித்தார். அவகர பார்த்த 

பார்த்திபன்  “சாாி சார் அவசரமா டிாீட்பமன்ட் பகாடுக்கணுகரதாவல வவறு வழியில்லாவம 

சாருவடா கபயனு பசால்லி நாதான் கசன் வபாட்டுட்வடன் என்க  மன் ிச்சுங்வகாங்க” 

என்றான் பார்த்திபன் “ இட்ஸ் ஆல் கரட், சாியா பிரசன்ஸ் ஆப் கமண்டுவலதான் 

பண்ணியிருக்கீங்க இந்த சீட்கடக் பகாடுங்க நா வபாய் மருந்து வாங்கிட்டு வவரன்” என்று கூறி 

சீட்கட அருண் வாங்கி பகாண்டான். அப்வபாது பசகபரட்டாி “தம்பி வவவற ஏதாவது 

பண்ணிங்களா?” என்றார். அதற்கு பார்த்திபன் “ஆமாம் சார் அட்வான்ஸ்h படன் தவுஸ்தண்டு 

ரூப்பிஸ் வப பண்ணிவ ;” என்றான்.  

உடவ  அருவணா “புவரா உங்க ஜீவப நம்பகர பசால்லுங்க இப்பவவ டிராண்ஸ்பர் பண்வறன்” 

என்று கூறி பார்த்திப ிடம் இருந்து நம்பகர வாங்கி டிரான்ஸ்பர் பசய்தார். பின் ர் அருண் 

மருந்து வாங்க பமடிக்கல் ஷாப்பிற்கு வபா ார், பார்த்திபக  பார்த்து பட்டாபிசார் “சாி 

இப்பபாழுதாவது வா நாம கிளம்பலாம்” என்று பசான் ார்.  

“பகாஞ்ச இருங்க அங்கிள் மருந்து வாங்கிட்டு வந்ததும் பசால்லிட்டு கிளாம்பலாம்” என்றான் 

பார்த்திபன். சற்று வநரத்தில் மருந்து வாங்கிட்டு அருண் வந்தார். நர்சிடம் மருந்கத பகாடுத்த 

அருண் “வபசண்கட பார்க்க முடியுமா?” என்று வகட்டார். 
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“உள்வள வபாயி பாக்க முடியாது பவளிவய இருந்து கண்ணாடி வழியா பாக்கலாம்” என்றார் 

நர்சு. 

நர்சுடன் அருண் பசல்ல துவங்கி ார் அப்வபாது பார்த்திபன் “நானும் வரட்டுமா சார்” என்று 

வகட்டான், “கட்டாயம்” என்று கூறி பார்த்திபன் கககயப் பிடித்து அகழத்து பசன்றார் அருண், 

இருவரும் கண்ணாடி வழியாக உள்வள படுத்திருக்கும் மீ ாட்சி சுந்தரத்கதப் பார்த்தார்கள.; 

அவரும் அருகணப் பார்த்து கண் அகசத்தார். அருணுக்கு ம சு திருப்தியாக இருந்தது. 

பார்த்திபனுக்கும் இ ம் புாியாத ஒர் மகிழ்ச்சியும் திருப்தியும் இருந்தது. இவர்கள் இருவரும் 

பார்க்க பசன்றிருந்த வநரத்தில் பட்டாபிசார் பசகபரட்டாியிடம் நடந்தகதப் பற்றியும் 

பார்த்திபக  பற்றியும் த து ஆபீசு, வீடு, வவகல என்று எல்லாவற்கறயும் புலம்பி தீர்த்து 

இருந்தார். பவளியில் வந்த பார்த்திபக  பார்த்து “சாி இப்பவாவது வபாகலாமா? “என்று 

வகட்டார். 

 

“வபாகலாம் அங்கிள்” என்று கூறி பார்த்திபன் அவர்கள் இருவாிடமும் விகடபபற்றான். 

அப்வபாது அருவணா “பவயிட் பண்ணுங்க, பார்த்திபன் டிகரவகர விட்டு உங்ககள டிரப் 

பண்ண பசால்வறன்” என்றார். 

“உங்க கார் கீவய எங்கிட்டதான் இருக்கும்” என்று பசால்லி பட்டாபிசார் கார் கீகய அருணிடம் 

பகாடுத்தார். 

சிாித்துக் பகாண்வட கீகய வாங்கிய அருண் டிகரவகர கூப்பிட்டு அவர்கள் இருவகரயும் 

அவர்கள் வீட்டிற்கு டிராப் பசய்ய பசான் ார். 

டிகரவாிடம் தங்கள் வண்டி இருக்கும் இடத்திற்கு டிராப் பசய்யுமாறு கூறி இறங்கி 

பகாண்ட ர், பட்டாபிசாரும், பார்த்திபனும். 

வண்டிகய ஸ்டார்ட் பசய்தார் பட்டாபிசார், பார்த்திபன் பின் ால் உட்கார்ந்தான், அப்வபாது 

சூாியன் உச்சி வா ில் இருந்தது. “நல்லா வபாச்சு வபா இன்க க்கு உன்வ ாட வநரமம் வபாயி, 

என்வ ாட வநரமும் வபாயி இருந்ததற்கு கிகடச்ச பலன்தான் என் ? பாக்க பபாிய ஆளுங்கலா 

இருக்காங்க ஆ ால் ஏதாவது ககம்மாறு பசஞ்சாங்கலா கபரக்டா நீ அனுப்பிய பத்தாயிரத்கத 

ஜீவப பண்ணி ாங்கவல பகாஞ்சம் கூடுதலா பண்ணியிருக்கக் கூடாது?” என்றார். “இல்வல 

அங்கிள் நீங்க தப்பா பசால்றீங்க அருண்சார் எ க்கு இருவதாயிரம் ஜீவப அனுப்பி ார். நான் 

தான் பத்தாயிரம் மட்டும் வபாதுனு திருப்பி அனுப்பிட்வடன்.” “பபாகழக்கத் பதாியாத புள்வள 

நீ வதடி வந்த சீவதவிகய வவணாமுனு பசால்ற ஆகள இன்க க்குத்தான் நா பாக்கிவறன்”. 
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“உதவி பசஞ்சதுக்கு பணம் வாங்கறது பாவம் அங்கிள்” 

“நீயும் உன் பாவமும். எப்படிவயா வபா முதலில் நீ இறங்கு” என்று கூறி பட்டாபிசார் வீட்டு 

வாசலில் வண்டிகய நிறுத்தி ார். 

“எ ிவவ தாங்க்யூ அங்கிள். சாாி பார் த டிஸ்டபபர்ன்ஸ் என்று கூறிக் பகாண்வட பார்த்திபன் 

அவன் வீட்டுக்குள் பசன்றா . 

“இதுவல ஒன்னும் குகறச்சல் இல்வல” என்று சலித்துக் பகாண்வட பட்டாபிசார் தன் வீட்டுக்குள் 

பசன்றார். 

வநரம் கடந்தது இரவு எட்டுமணி இருக்கும் பார்த்திபன் வீட்டு காலிங்பபல் அடித்தது. டிவி 

நியூஸ் பாத்து பகாண்டிருந்த பார்த்திபன் காலிங்பபல் அடிப்பகதக் வகட்டு அப்படிவய லுங்கி 

ப ியவ ாடு வந்து கதகவ திறந்தான். 

 

வாசலில் பசகபரட்டாியும். அருணும் ககயில் பபாிய பழக் கூகடயுடன் நின்று 

பகாண்டிருந்தார்கள.; அவர்ககளப் பார்த்து பார்த்திபன் மிகவும் ஆச்சாியமாக நின்றான். 

“என்  பார்த்திபன் நாங்க உள்வள வரலாமா’ என்று வகட்டார் அருண். 

“வாங்க சார் வாங்க’ எ க்கு ஒவர ஷாக்கா இருக்கு நீங்க இவ்வவளாதூரம் வருவீங்கனு நா 

நிக க்கவவ இல்வல. ஒவர ஷாக்கா இருக்கு”  

“வீட்டிவல யாரும் இல்வலவயா?” என்று பசகபரட்டாி வகட்டார். 

“இல்வல சார். இது என் பபாியப்பா வீடு பபாியப்பாவும் பபாியம்மாவும் ஒரு கலியாணத்துக்காக 

பவளியிவல வபாயி இருக்காங்க. இன்னும் பகாஞ்சம் வநரத்துவல வந்திடுவாங்க. நீங்க ஏதாவது 

குடியுங்க” என்று கூறி பிாிட்ஜிலிருந்து ஜுகஸ பகாண்டு வந்து பகாடுத்தான். 

அப்வபாது பசகரட்டாி “இன்க க்கு காகலயிவல ஆஸ்பத்திாியில் உன்வ ாடு பார்ததவர் 

எங்வக” என்றார்.  

“அவரு எதித்த வீட்டிவலதான் இருக்காரு கூப்பிடட்டுமா சார்” 

“கூப்பிட்டுட்டு வாப்பா” 

“ஒரு நிமிஷம் சார்” என்று கூறி உள்வள வபாய் ஒரு சட்கடகயப் வபாட்டு பகாண்டு எதித்த 

வீட்டிலிருந்த பட்டாபிசாகர கூட்டி வந்தான் பார்த்திபன்.  
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பட்டாபிசார் ஹாலில் வந்து அமர்ந்து அவர்கள் இருவகரயும் பார்த்து என்  வபசுவபதன்று 

பதாியாமல் திககத்தார். அப்வபாது பார்த்திபன் துவங்கி ாள்.” சார் இப்வபாது எப்படி 

இருக்காரு? ஏதாவது இம்ப்ரூவ்பமண்ட் பதாியுதா” என்றார் 

“எஸ் நல்ல இம்ப்ரூவ்பமன்ட் இருக்குதாம் நாகளக்கு ஐசியூவிலிருந்து மாற்றி; வவாமுனு 

பசான் ங்க” என்றார் அருண். 

“குட் டு ஹியர்” என்றான் பார்த்திபன், பசகபரட்டாி வபசத் துவங்கி ார். “பார்த்திபன் நீங்க 

வந்ததற்கு பிறகு உங்ககளப் பத்தியும் நிங்க பசஞ்ச காாியங்ககள பத்தியும் நானும் அருண் 

சாரும் வபசிக்கிட்வட இருந்வதாம். இந்த சின்  வயசுவல இவ்வளவு பபாறுப்பா நீங்க 

நடந்துக்கிட்டத பாத்து நாங்க பராம்ப ஆச்சாியப்பட்வடாம். அருண் சார் எக்ஸ்ட்ரா அனுப்பி  

பணத்கதக் கூட நீங்க திருப்பி அனுப்பு து எங்க எல்லாத்கதயும் பநகிழ வச்சுது. ஒரு உயிகர 

காப்பத்தற்காக உங்க இன்டர்வியூகவயுவம விட்டது, சாருவடா கபயனு நீங்க கசன் பண்ணது 

எல்லாம் எங்ககள திக்கு முக்காட வச்சிருச்சு அத ாவல வநாிவல பாத்து உங்களுக்கு நன்றி 

பசால்லிட்டு உங்களுக்கு இஷ்டம் இருந்தால் நாகளக்வக எம்பிஏ படிச்ச நீங்க எங்க ஆபீசிவல 

அட்மி ிவசஷன் எக்ஸ்கிகுட்டிவாக ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இகத நீங்க எங்க சாருக்காக 

பசஞ்சதுக்காக நாங்க பசய்வறாமுனு நிக க்காதீங்க எங்க கண்ணுக்கு முன் ாவல பதாிஞ்ச 

ஒரு நல்ல ம ிதாபிமா ம் உள்ளவருக்கு எங்க கம்பப ிவவகல பகாடுக்கறதுவல பபருகமனு 

நிக ச்சுக்வகாங்க” என்றார்.  

பார்த்திபனுக்கு என்  பசால்வது என்வற புாியவில்வல, “சார் நா என்  பசால்லட்டும் எ க்கு 

ஒவர சர்ப்கரஸ்ஸாக இருக்கு” என்றான் பார்த்திபன் “நீ ஒன்னும் பசால்லவவண்டாம், வபசாம 

நாகளக்கு வந்து கம்பப ியிவல ஜாயின் பண்ணு அப்புறம் நானும். நீயும் நம்ம அப்பாகவ 

டிஸ்சார்ஜ் பண்ணி கூட்டிட்டு வரலாம். நீயும் எங்கப்பாவுக்கு கபயன்தாவ  ஆஸ்பிடல் 

ாிஜிஸ்டர்படி” என்று கூறி சிாித்தார் அருண். 

 

“ஸ்வசார் சார் இட்டீஸ் கம பிளசர்” என்றார் பார்த்திபன், அப்வபாது அங்கிருந்த பட்டாபிசாகர 

பார்த்த அருண் “சார் உங்களுக்கு தான் நாங்க பராம்ப நன்றி பசால்லணும் பார்த்திபன் கூடவவ 

இருந்ததற்கு அப்புறம் நீங்க இப்ப இருக்கிற வவகலயிவல அவ்வளவு திருப்திகரமா இல்கலனு 

பசகபரட்ாி பசான் ாரு எங்க சிஸ்டர் கன்பசன்ட் ஒன்னுவல சீ ியர் அபகௌண்டன்ட் வபாஸ்ட் 

காலியா இருக்கு நீங்க வவணுமி ா ஜாயின் பண்ணிங்வகாங்க” என்று கூறி ார்.  

அதிர்சச்pயில் ஆலமரவம அடுத்து வந்து நின்றது வபால் திககத்த பட்டாபிசார் “பராம்ப 

நன்றிங்க நாகளயும் வகாகளயும் பாத்திட்டு என்க க்கு வவரனுட்டு உங்களுக்கு தகவல் 

பசால்வறன்” என்றார். அதற்கு பசகபரட்டாிவயா” நமச்சிவாயத்திடம் நம்பிக்கக பகாண்டவபாது 

நாளுக்கும், வகாளுக்கும் ஏன் பயப்படணும் சார். ஏல்லாம் நல்லதாவவ வரும். சீகக்pரம் 
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பசால்லுங்க அப்ப நாங்க கிளம்புவறாம்” அருண் பார்த்திபன் ககயில் தன் விசிட்டிங்கார்கட 

பகாடுத்து “அப்ப நாகளக்கு ஆபீசிவல பாக்கலாமா” என்றார். 

 

“இல்வல சார் அதுக்கு முன் ாவல காகலயிவல பர்ஸ்ட் ஆஸ்பத்திாியிவல சாகரப் பாத்துட்டு 

அப்புறம் ஆபீசுக்குப் வபாவவாம்” என்றான் பார்த்திபன். 

இகதக் வகட்டு பூாித்து வபா  அருண் பார்த்திபக  கட்டி தழுவி “சீயூ டுமாவரா இன் 

ஹாஸ்பபட்டில்” என்று பசால்லி விகட பபற்று பசன்றார். 

அருணும், பசகபரட்டாியும் பசன்ற பின் பார்த்திபன் வீட்டில் மகலத்து வபாய் உக்காந்து 

இருந்தார் பட்டாபிசார் அப்வபாது பார்த்திபன் பட்டாபிசாகர பாத்து “என்  அங்கிள் 

இன்க க்கு உங்க மிது  ராசிக்கு லாபம் வந்துடுச்சு” என்றான். 

 

“ஆமாம்” என்று பசால்லுவதற்காக வாய் எடுக்க வபா  பட்டாபிசாகர பாத்து “எ க்கும் இன்று 

லாபம்தான் அங்கிள் சந்திராஷ்டமத்தன்று” என்று கூறி சிாித்தான் பார்த்திபன். ஒன்னும் 

வபசாமல் பார்த்திபன் வீட்கட விட்டு பவளிவய நடந்தார் பட்டாபிசார்.  

 

அன்பர்கவள! இந்த ககதயில் வரும் பட்டாபிசார் வபாலதான் நம்மில் பலர் நமக்கு நடக்கும் 

நல்லதற்கும். பகட்டதற்கும் நாகளயும். வகாகளயும் காரணம் காட்டி நழுவுகிறார்கள், திருமணம் 

சுபநிகழச்சி வபான்ற நல்ல காாியங்களுக்கு நாள் பாப்பதில் தவறில்கல. ஆ ால் சிலர் 

மருத்துவமக க்கு பசல்வது, அன்றாடம் வவகலககளச்பசய்வது வபான்ற பசயல்களுக்கும் 

நாள் பார்ப்பதுதான் தவறு. பதய்வ நம்பிக்ககவயாடு நல்லகத பசய்பவர்களுக்கு எல்லா நாளும் 

நல்ல நாளாகவவ அகமயும் எல்லா வகாளும் துகண பசய்யும் கடகமகயச் பசய் பலக  

எதிர்பார்க்காவத அந்த கடகமக்குாிய பலன் தா ாக உன் ிடம் வந்து வசரும். இதற்கு நாளும். 

வகாளும் தகட பசய்யாது என்று நம்முகடய ஞா ிகளும். மகான்களும் கூறிய வார்த்கத 

எப்வபாதும் பபாய்க்காது. இகறவ ால் பகடக்கப்பட்ட எல்லா நாட்களும் நல்ல நாட்கவள 

என்று நம்பிக்கக கவப்வபாம். நலம் பபறுவவாம். 

வாழ்க கவயகம், வாழ்க வளமுடன்!! 

அன்புடன்  

மவ ாகர் 

குகவத் 

***** 

  



 

பூர்ண பலம்  20 

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. 

 

மக்கள் அக வருக்கும் உண்ண உணவும் உடுக்க உகடயும் இருக்க இடமும் மிகவும் அவசியம். 

அவத வபால மிருகங்கள், பறகவகளுக்கும் உண்ண உணவு. இருக்க இடமும் வதகவ. 

பறகவகள் பறந்து பசன்று கிகடத்தவற்கற உண்டு மரக்கிகளகளில் கூடு கட்டி வாழ்கின்ற . 

மிருகங்கள் வவட்கடயாடி உண்டு குகககளில் வாழ்கின்ற . ஆ ால் ம ிதர்களுக்கு 

வதகவயா  உணவு, உகட இருப்பிடத்திற்கு எல்லாம் வதகவ “காசு, பணம்”. “பணம் 

இல்லாதவன் பிணத்திற்கு சமம்” என்பது மறுக்க முடியாத உண்கம. ம ிதர்கள் ஒடி ஒடி 

உகழத்து அவரவர் சக்திக்கு ஏற்ப உணவும், உகடயும், வீடும் அகமத்துக் பகாள்கிறார்கள். 

 

வமலும் நம்மில் பலருக்கு “வரவு எட்டணா பசலவு பத்தணா” என்ற நிகலகமதான். அகத 

ஈடுகட்டுவதற்காக யாாிடமாவது ககமாத்தாக அதாவது கட ாக பதாகககயப் 

பபறுகிறார்கள், பலர் கடன் வாங்கியகத மறந்தது வபால கடன் பகாடுத்தவாிடம் அன்பாக 

வவறு வபச்சுகள் வபசி கடக  பகாடுக்காமல் ஏமாற்றுகிறவர்களும் உள்ள ர். 

 

நியாயமாக இருப்பவர்கள் தாம் பபற்ற கடனுக்காக கடுகமயாக உகழத்து கடக  அகடக்க 

முயற்சிக்கிறார்கள். இன்றும் பலர் கடக  அகடக்க முடியாமல் தவிக்கிறார்கள், எ வவ கடன் 

பதால்கலககள தீர்ப்பதற்கு பலன்தரும் பதிகங்களிலுள்ள கடன்பதால்கல தீர்க்கும் பதிகத்கத 

பக்தியுடனும், நம்பிக்ககயுடனும் பாராயணம் பசய்து பலக ப் பபறலாம் இப்பதிகத்கதப் 

பற்றி இகறவ ின் பாதக் கமலங்ககள வவண்டி இத்பதாடாில் எழுதுகின்வறன். 

 

பதிகம் - 7 

கடன் பதால்கல தீர்க்கும் பதிகம் 

ம ிதர்கள் பசாந்தமாக விவசாயம் பசய்தார்கள் சில சமயம் வா ம் பபாய்ப்பதாலும், விகல 

சாிவாலும் அவர்களால் வபாட்ட முதகலக் கூட எடுக்க முடியாத சூழ்நிகல ஏற்படுகின்றது. 

வியாபாாிகவளா சாியாக வியாபாரம் நடக்காமல் அவதிப்படுகிறார்கள். வமலும் வீட்டில் 

எதிர்பாராத பசலவுகள் ஏற்பட்டு கடன் வாங்கும் நிர்பந்தம் ஏற்படுகின்றது. கடன் என்பது 

வாங்கிய பணத்கத அப்படிவயபகாடுப்பது அல்ல கடனுக்கு “வட்டி” என்ற பபயாில் ஒரு 

பதாகககய தவகண தவறாமல் கட்டவவண்டும் அத ால்தான் அக்காலத்தில் “கடன் பட்டார் 

பநஞ்சம் வபால்” என்ற ர். வமலும் “என் தகலகய அடமா ம் கவத்தாவது கடக  அகடத்து 

விடுவவன்” என்று கூறி அல்லும் பகலும் பாடுபட்டார்கள். கடன் என்பகத ஒரு சுகமயாகவவ 

கருதி எப்வபாது சுகமகய இறக்கி கவக்கலாம் என்வற வயாசித்து பசயல்பட்ட ர். 

பதிக வரலாறு 

 

திருபநல்பவண்பணய் என்னும் சிவத்தலம் உளுந்தூர்வபட்கட – திருபவண்பணய் நல்லூர் 

சாகலயில் உள்ளது திருஞா  சம்பந்தரால் பாடல் பாடப் பபற்ற தலம். இத்தலத்து இகறவர் 
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கிணற்றிலிருந்து பபாற்குடம் கிகடக்கச் பசய்தவர் ஆகவவ இத்தலத்திற்கு இகறவர் 

“பபாற்குடம் பகாடுத்த நாதர்” என்வற அகழக்கப்படுகிறார்.  

 

கிணற்றிலிருந்து பபாற்குடம் கிகடக்க பசய்த இகறவர் கடன் தீருவதற்கும் ஏதாவது ஒரு 

வழிகயக் காட்டி அருள்வார் என்று நம்பி இப்பதிகத்கத பாராயணம் பசய்து பலன் பபறலாம். 

 

திருச்சிற்றம்பலம் 

 

திருபநல்பவண்பணய் (பநய்பவகண)     பண்: சாதாாி 

 

நல்பவபணய் விழுதுபபய்து ஆடுதிர் 

நாள்பதாறும் 

பநல்பவபணய் வமவிய நீவர 

பநல்பவபணய் வமவிய நீர்உகம 

நாள்பதாறும் 

பசால்வணம் இடுவது பசால்வல 

 

நிச்சலும் அடியவர் பதாழுபதழு 

பநல்பவபணய்க்  

கச்சிள அரவகசத் தீவர 

கச்சிள அரவகசத்த தீர்உகமக் காண்பவர் 

அச்சபமாடு அருவிக  இலவர 

 

நிகரவிாி பதால்புகழ் பநல்பவபணய் 

வமவிய  

அகரவிாி வகாவணத் தீவர 

அகரவிாி வகாவணத்தீர் உகம 

அலர்பகாடு 

உகரவிாிப் வபார் உயர்ந் வதாவர 

 

நீர்மல்கு பதால்புகழ் பநல்பவபணய் 

வமவிய  

ஊர்மல்கி உகறயவல் லீவர 

ஊர்மல்கி உகறயவல் லீர்உகம உள்குதல் 

பார்மல்கு புகழ்வர் பண்வப 

 

 

நீடிளம் பபாழில்அணி பநல்பவபணய் 

வமவிய  

ஆடிளம் பாப்பகசத் தீவர 

ஆடிளம் பாப்பகசத் தீர்உகம அன்வபாடு  

பாடுளம் உகடயவர் பண்வப 

 

பநற்றிவயார் கண்ணுகட பநல்பவபணய் 

வமவிய 

பபற்றிபகாள் பிகறநுது லீவர  

பபற்றிபகாள் பிகறநுத லீர்உகமப் 

வபணுதல் 

கற்றறி வவார்கள்தம் கடவ . 

 

நிகறயவர் பதாழு பதழு பநல்பவபணய் 

வமவிய  

ககறயணி மிடறுகட யீவர 

ககறயணி மிடறுகட யீர்உகமக் 

காண்பவர் 

உகறவதும் உம்அடிக் கீவழ 

 

பநருக்கிய பபாழிலணி பநல்பவபணய் 

வமவியன்று 

அரக்கக  அகசவுபசய் தீவர 

அரக்கக  அகசவுபசய் தீர்உகம 

அன்புபசய்து 

இருக்கவல் லார்இடர் இலவர 

 



 

பூர்ண பலம்  24 

நிகரவிாி சகடமுடி பநல்பவபணய் 

வமவியன்று  

இருவகர இடர்கள் பசய்தீவர 

இருவகர இடர்கள் பசய்தீர்உகம 

இகசபவாடு 

பரவவல் லார்பழி இலவர 

 

நீக்கிய பு லணி பநல்பவபணய் வமவிய 

சாக்கியச் சமண் பகடுத்தீவர 

சாக்கியச் சமண்பகடுத்தீர் உகமச் சார்வது 

பாக்கியம் உகடயவர் பண்வப 

 

நிலமல்கு பதால்புகழ் பநல்பவபணய் 

ஈசக  

நலமல்கு ஞா சம் பந்தன் 

நலமல்கு ஞா சம் பந்தன் பசந்தமிழ் 

பசாலமல்கு வார்துயர் இலவர. 

 

திருச்சிற்றம்பலம்

 

வாழ்க்கக அனுபவம் 

இப்பதிகத்கத நம்பிக்ககயுடன் ம முருகி பாராயணம் பசய்தவர்கள் பலன் பபற்றுள்ளதற்கு 

பல சான்றுகள் உள்ள . அவற்றில் ஒன்கற எழுதுகின்வறன். 

 

ஓர் அழகா  கிராமம் நகரத்திலிருந்து பதாகல தூரத்தில் அக்கிராமம் உள்ளது. மிக குகறந்த 

அளவுவபரூந்து வசதிவய நகரத்திலிருந்து கிராமத்திற்கு இயக்கப்பட்ட . மற்ற வநரங்களில் 

மக்கள் கால்நகடயாகவவ நகரத்திற்கு பசன்று வந்தார்கள். மாணவர்கள் சில வநரங்களில் 

வபரூந்திலும், பல வநரங்களில் நடந்வத பள்ளிக்குச் பசன்று வந்த ர். மகழ வநரங்களில் 

மாணவர்கள் கடும் அவதிக்கு உள்ளாயி ர். ஏகழ மாணவர்களுக்கு மகழக்வகாட்டு, குகட 

இல்லாமல் புத்தகப் கபகய தகலயில் கவத்துக்பகாண்டு மகழயில் நக ந்து வருவகத 

பார்க்க மிகவும் பாிதாபமாக இருக்கும். 

 

இக்கிராமத்தில் மாாியம்மாள் என்ற பபண் தன் இரண்டு குழந்கதகளுடன் சிறு குடிகசயில் 

வசித்து வந்தாள். அவளுக்கு தாய், தந்கத. கணவன் யாருவம இல்கல, எல்லாரும் இறந்து 

விட்ட ர். ஒவர ஒரு தங்கக பார்வதி மட்டுவம இருந்தாள். மாாியம்மாள் பல வீடுகளில் வீட்டு 

வவகல பசய்து, வயல் வவகல பசய்து குடும்பத்கத நடத்தி வந்தாள். அவளின் குழந்கதகள் 

கவணசனும். முருகனும் ஐந்தாம் வகுப்பும், மூன்றாம் வகுப்பும் படித்து பகாண்டிருந்த ர். மிகுந்த 

வறுகமயில் இருப்பதால் மகழக் காலத்தில் குகடயும், மகழக் வகாட்டும் இல்லாமல் மகழயில் 

நக ந்து பகாண்வட பள்ளிக்கு பசன்று வந்த ர். 

 

இந்நிகலயில் பார்வதிக்கு திருமணம் பசய்ய மாாியம்மாள் ஏற்பாடு பசய்தாள். நகரத்தில் அரசு 

வவகல பார்க்கும் மாப்பிள்கள கிகடத்தார். தன் சவகாதாி வாழக்ககயில் துன்பப்படக் கூடாது 

என்று எண்ணி திருமணம் பசய்ய முடிவு பசய்தாள் தன் ககயில் பணமில்லாத காரணத்தால் 

பலாிடம் பசன்று உதவி வகட்டாள். ஆ ால் யாரும் உதவ முன்வரவில்கல. அப்வபாதுதான் 

வட்டிக்கு கடன் பகாடுக்ககும் மங்கம்மாவிடம் ரூபாய் பத்தாயிரம் கடன் வாங்கி ாள். மாதம் 

ஆயிரம் ரூபாய் வட்டி கட்டவதற்கு வவறு வழியில்லாமல் மாாியம்மாள் ஒத்து பகாண்டு 
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பணத்கத வாங்கி சவகாதாியின் திருமணத்கத நடத்தி அவகள கணவருடன் நகரத்திற்கு 

அனுப்பிவிட்டாள்.  

 

மாதங்கள் வவகமாக நகாந்த . அரும்பாடுபட்டு மாதமாதம் ரூபாய் ஆயிரம் வட்டிகயக் 

கட்டிக்பகாண்வட வந்தாள். வட்டி மட்டுவம ஒரு வருடம் கட்டி விட்டாள். தி மும் இகறவ ிடம் 

ம முருகி வவண்டி வந்தாள். அப்வபாது ஒருநாள் வதாட்ட வவகலபசய்து பகாண்டு இருக்கும் 

வபாது அங்குள்ள மாம்பழங்ககள வாங்க வந்த ஒரு மூதாட்டி மாாியம்மாளின் நிகலகயக்வகட்டு 

வருந்தி இப்பதிகத்கத பகாடுத்து தி மும் ம முருகி பாரயணம் பசய்ய பசான் ாள். 

மாாியம்மாள் தி மும் இகறவக  வவண்டி இப்பதிகத்கத படித்தாள். 

 

அப்வபாது அந்த கிராமத்திற்கு பரவமஸ்வாி என்பவர் ஒரு வீட்டிற்கு குடி வந்தார். அவர் 

நகரத்தில் ஒரு கார்பமன்ட் கம்பப ிகய பத்து வபர்ககள கவத்து நடத்தி வந்தார். அவருகடய 

நடக்க முடியாத வயதா  தாயாகர கவ ித்து பகாள்ள நகரத்தில் யாரும் கிகடக்காததால் 

கிராமத்திலுள்ள தன் பூர்வீக வீட்டிற்கு தாயாகர அகழத்து பகாண்டு வந்தார். அவர் இரு சக்கர 

வாக ம் ஒன்று கவத்திருந்தார். அதில் தி மும் நகரத்திற்கு பசன்று கார்பமன்ட் கம்பப ிகய 

கவ ித்து வந்தார்.  

 

தாயாகர பார்க்க மிகவும் சிரமப்படுவதால் பரவமஸ்வாி வவகலக்கு ஆள் வவண்டும் என்று 

கூறியகத வகள்வியுற்ற மாாியம்மாள் பரவமஸ்வாி வீட்டிற்கு வந்து தாயாகர பார்த்துக் 

பகாள்வதாக கூறி ாள். பரவமஸ்வாி கிளம்புவதற்கு முன் மாாியம்மாள் மற்ற வீட்டு 

வவகலககள முடித்துவிட்டு வந்து தாயாகர நன்கு கவ ித்து பகாண்டாள். பரவமஸ்வாி 

வீட்டிற்கு வந்தபின் மற்ற வீட்டு வவகலககளயும் முடித்து தன் வீட்டிற்கு பசன்றாள். 

 

பரவமஸ்வாிக்கு நிம்மதியாக இருந்தது மாாியம்மாகவ பற்றி பதாிந்து பகாண்டாள்.  

மாதாமாதம் ரூபாய் ஆயிரம் வட்டி கட்டுவகத எண்ணி வருந்தி ாள். பரவமஸ்வாி தன் ிடம் 

வவகல பார்ப்பவர்களின் சம்பளத்திலிருந்து மாதாமாதம் ரூபாய் ஆயிரம் பிடித்தம் பசய்து 

பதாழிலாளர்கள் பத்து வபர்களின் பபயர்ககளயும் த ித்த ிவய எழுதி குலுக்கி வபாட்டு ஒரு 

சீட்கட எடுத்து அதிலிலுள்ள நபருக்கு ரூபாய் பத்தாயிரம் பகாடுத்தார். இது 

பதாழிலாளர்களுக்கு பராக்கமாக வட்டியில்லாமல் ஒரு பபாிய பதாகக கிகடப்பதால் மிகவும் 

மகிழ்ச்சி அகடந்த ர். 

 

பரவமஸ்வாி மாாியம்மாள் சம்பளமாக ரூபாய் ஆயிரம் பகாடுப்பதாக கூறி ார். உடவ  

மாாியம்மாள் “நன்றி அம்மா நான் வட்டடிக்கட்ட இந்த பணம் உதவும்” என்றாள். ஆ ால் 

பரவமஸ்வாி “இல்கல மாாியம்மா நான் இந்த பணத்கத உ க்கு ககயில் பகாடுக்க மாட்வடன் 

என் பதாழிலாளர்களுக்கு பசய்வது வபால உன் பபயகரயும் சீட்டிற்கு வசர்த்து பகாள்வவன்” 

என்று கூறி குலுக்கல் சீட்டின் விபரத்கத பதளிவாக கூறி ார். 
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மாாியம்மாவும் ஒத்துக்பகாண்டாள் நாட்கள் ஒடி . சீட்டு குலுக்கல் நாள் வந்தது. மாியம்மா 

பபயகரயும் வசர்த்து பதிவ ாறு பபயர்கள் எழுதி குலுக்கல் நடந்தது குலுக்கலில் எடுத்த சீட்டில் 

மாாியம்மாள் பபயர் இருந்தகதக் கண்டு பரவமஸ்வாி மகிழ்ச்சி அகடந்தாள். 

  

பிறகு மாாியம்மாகவ அகழத்து ரூபாய் பத்து ஆயிரத்கத பகாடுத்தார். “மாாியம்மா நீ வபாய் 

ரூபாய் பத்தாயிரத்கத கட்டிவிடு இ ி உ க்கு நிம்மதி மீதியுள்ள ரூபாய் ஆயிரத்கத கவத்து 

வங்கியில் உன் பபயாில் ஒரு கணக்கு துவங்கி தருகிவறன். உன் ிடம் வரும் வருமா த்தில் 

பகாஞ்சம் எடுத்து வங்கியில் பசலுத்தி ால் பிற்காலத்தில் உன் பிள்களகளுக்கு உதவும்: என்று 

கூறி ார். 

 

மாாியம்மா மங்கம்மாவிடம் பணத்கதத் திருப்பி; பகாடுத்து கடக  அகடத்தாள் 

பரவமஸ்வாிகயக் கண்டு ககக்கூப்பி நன்றி பசலுத்தி ாள்.  பரவமஸ்வாி “மாாியம்மா எல்லாம் 

கடவுள் பசயல் நீ ம முருகி இகறவக  வவண்டியதால் இகறவன் இவ்வாறு அருள் 

புாிந்துள்ளார்”; என்றார்.  

 

மாாியம்மா அகடந்த மகிழ்ச்சிக்கு எல்கலவய இல்கல. பரவமஸ்வாி மூலம் தன் கடக  தீர்க்க 

அருள் புாிந்த இகறவனுக்கு நன்றி கூறி ாள். இதிலிருந்து இப்பதிகத்தின் மகிகமகயயும் 

இகறவன் பரவமஸ்வாி மூலம் மாாியம்மாவிற்கு அருள் புாிந்தகதயும் அறியலாம். 

 

அன்பர்கவள! இந்த பதிகத்தின் மகிகமகய என்ப ன்று பசால்வது இன்னும் மற்பறாரு 

பதிகத்தில் மீண்டும் சந்திப்வபாம். 

 

அக வருக்கும் நன்றி, திருச்சிற்றம்பலம் 

அன்புடன் 

        கலாவதி, ஊட்டி 

 

*****  
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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 இதழில் "மகாபாரத பகாடிவழி" பற்றி 

பதாிந்து பகாண்வடாம். இ ிவரும் நாட்களில், இப்புராணத்தில் இருந்து பபரும்பாலும் 

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

அப்பாவுக்கு நன்றி. 

 

மகாபாரதக் கதாபாத்திரங்களும் அவர்களின் முன் பஜன்மமும் 

பசன்ற பதிப்பில் மகாபாரதத்தின் மாவீரன் கர்ண ின் முன் பஜன்மம் பற்றியும் அவர் 

யாருகடய அவதாரம் என்றும் பார்த்வதாம். அதன் பதாடர்ச்சியாக ஒரு முக்கியமா  மகாபாரத 

கதாபாத்திரத்தின் முன் பஜன்மம் பற்றி இப்பதிப்பில் பார்ப்வபாம்.  

 

யஜ வச ி திபரௌபதி 

இந்திர ின் மக வி சச்சி, யக்ய வதவி மற்றும் அக் ியின் ஒரு பகுதி ஆகிய அக வாின் 

அம்சம் கலந்த ரூபவம திபரௌபதி.  

 

முன் பஜன்மத்தில் திருமணம் ஆகாத ராசியற்ற பபண்ணாக இருந்தவபாது சிவபபருமாக  

வநாக்கி கடும் தவம் புாிந்தால் அப்பபண். அப்பபாழுது சிவபபருமான் அவள் முன் வதான்றி, 

"என்  வரம் வவண்டும்?”, என்று வகட்டவபாது அவள், "த க்கு தர்மம் மிக்க, அழகா , 

மாவீர ாக, ஆச்சாாியங்கள் பதாிந்த, பலவா ாக ஒரு கணவர் அடுத்த பஜன்மத்தில் 

வவண்டும்", என்று வகட்டால். அதற்கு சிவபபருமான் ஒப்புக்பகாண்டார்.  

 

ஆ ால் இந்த அக த்து அம்சங்களும் நிகறந்த ஒரு ம ிதக  பூமியில் பகடக்க முடியாத 

காரணத்தி ால் அவளின் அடுத்த பஜன்மமா  திபரௌபதிக்கு பாண்டவர்கள் ஐவரும் 

கணவர்கள் ஆயி ர். அவள் வவண்டிய ஐந்து அம்சங்களும் ஐவாிடமும் இருந்தது.  

▪ யுதிர்ஷ்டிரன் – தருமவான் 

▪ பீமன்- பலவான் 

▪ அர்ஜு ன்- மாவீரன் 

▪ நகுலன்- அழகன் 

▪ சகாவதவன்- ஆச்சாாியங்கள் பதாிந்தவன் 

▪ சிலர் திபரௌபதி நலன் தமயந்தி ககதயில் வரும் இந்திர வச ாவின் மறுபிறவி என்றும் 

கூறுகின்ற ர்.  

***** 


