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இகணஆசிாியர்: ச. இராஜலக்ஷ்மி 

 

எண்ணம் மற்றும் வடிவம்: VVSS Trust-இன்நண்பர்கள் 

 

 

 

 

 

 

அட்கட ெடம் மட்டும் கூ ிள் படத்வதடல் (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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



வதாரணவாயில் 

ஆசிாியர் முன்னுகர 

 

அன்பு பசாந்தங்களுக்கு பநஞ்சார்ந்த நமஸ்காரம்/ஆசிகள்! 

 

பசோல்வ ற்கு என்ன இருக் ிறது, ப ோடர்ந்து நீங் ள்  ரும் ஆ ரவிற்கு நன்றி என்ெவ   விர?  

இந்  இ ழில் வழக் மோன சில  ட்டுவர ள் இடம் பெற வில்வல. மன்னித்துக் ப ோள்ளவும். 

 ோரணம் ஒரு அற்பு மோன புத்  ப் ெணி. ஆம்! ஸ்ரீ மஹோபெோியவோளின் நூறோண்டு மலர், மறு 

ெ ிப்பு ெணி. 400-ெக் ங் ள் ப ோண்ட அந்  பெோக் ிஷத்வ  உங் ளுக்கு வழங்  அயரோ  

ெணி முடிந்து விட்டது. இனி அச்ச த் ில் இருந்து Final Proof வந் தும் , இறு ியோ  ஒரு ெிவழ 

 ிருத் ம் ெோர்த்து விட்டோல், அச்சுக்கு அனுப்ெ தவண்டியது ோன். ஒரு மோ   ோலத் ில் புஸ்  ம் 

அச்சோ ி வந்துவிடும். வரு  ூவல  வடசி வோரம் அல்லது ஆ ஸ்ட் மு ல் வோரம் புத்  ம் 

விநிதயோ த் ிற்கு  யோர். உங் ள் த வவக்கு ெ ிவு பசய்து வவத்துக் ப ோள்ளவும். 

 

 

 

நன்றி வணக்கம்! 

 

என்றும் உங் ள் ஆ ரவவ நோடும், 

என்பறன்றும் இகறப்பணியில், 

அன்புடன், 

 ி.தவணுத ோெோல். 

***** 

  



எனது பெருமோனுக்கு ஒரு து ி 

ச. இராஜலக்ஷ்மி 

 

 

 

ெக்  த ோலோஹலதன! த வரோ ோ!! நீலவர்ணதன!!! 

ெக்  த ோலோஹலதன! த வரோ ோ!! நீலவர்ணதன!!! 

நின்ெோ தம சரண் என்று ெணியும் 

என்வனயும் இறங் ி அருளும் 

 

  த் குருதவ! ஹரதன !! 

என்வன ஆளும் நீலவர்ணதன!! 

 

ெக்  த ோலோஹலதன! த வரோ ோ!! நீலவர்ணதன!!! 

 

ருக்மணியின் மணோளோ 

நர்த் னமோடும் த ோெோலதன ! 

 

மயில்பீலி தவணியதன ெரதமசோ நீலவர்ணதன 

  த் குருதவ! ஹரதன !! 

  த் குருதவ! ஹரதன !! 

என்வன ஆளும் நீலவர்ணதன!! 



 

ெக்  த ோலோஹலதன! த வரோ ோ!! 

ெக்  த ோலோஹலதன! த வரோ ோ!! 

நீலவர்ணதன நீலவர்ணதன நீலவர்ணதன !!! 

 

ெோ வ ோள் மனம் விரும்பும் நீலவர்ணதன 

ெோ வ ோள் மனம் விரும்பும் நீலவர்ணதன 

 

  த் குருதவ! ஹரதன !! 

  த் குருதவ! ஹரதன !! 

என்வன ஆளும் நீலவர்ணதன!! 

 

ெக்  த ோலோஹலதன! த வரோ ோ!! 

ெக்  த ோலோஹலதன! த வரோ ோ!! 

 

உல ளந்  எந் ன் ஹரதன 

புல்லிலும் புழுவிலும் வோழும் என் ெரதன 

இந்  பூவுல ின்  ீவன் அவனத்வ யும்  ோத் ருளுமய்யோ ! 

 

*****  



சமி (வன்னி மரம்) 

 

வன்னி மரம்: 

அவிட்ட நக்க்ஷத் ிற்கு உோிய இந்  மரம் 'அக்னி' ஸ்வரூெமோனது. இந்  மரத் ின் அடியில் 

அமர்ந்துள்ள ெிள்வளயோர் மி வும் விதசஷமோனவர். இ வன வணங் ி வளம் வந் ோல் சனி 

ெ வோனின் ெோ  மோன சஞ்சோரம் முற்றிலுமோய் விலகும். 

 

வன்னி மரம், ெல்தவறு சிறப்பு வள உவடய மரம். வன்னி மரம் வன்னிய இன மக் ளின் 

புனி  மரமோகும். தசோழ மன்னர் ளின் குல மரம் என்னும் சிறப்பு உவடயது என்ெ வன 

 ஞ்வச பெோியத ோவிலிலும்,  ங்வ ப ோண்ட தசோழபுரத் ிலுள்ள 1000 ஆண்டு ெவழவமயோன 

இம்மரத் ின் மூலம் அறியலோம். 

 

அதந  ஆலயங் ளில் ஸ் ல விருக்க்ஷமோய் விளங்கும் வன்னி மரத்துக்கு நிவறயதவ ஆன்மீ , 

மருத்துவ குணங் ள் உண்டு. 

 

 
இடம்: தவடலில் நோம் வவத்  வன்னி மரம் 

 

***** 

  



அன்தெ ஆனந் ம் 

 

Hi Friends, நோன் உங் ள்  தணஷ் ரோ வ் என்  டந்   ட்டுவர ளில் வர ர் எனக்கு ப ோடுத்  

வரம் ெற்றி கூறியிருந்த ன் என்ன வரம் என்று நீங் ள் தயோசிக் லோம் தவறு ஒன்றும் இல்வல 

உங் ள் அன்பு  ோன்,  தணஷ் ரோ வ் யோர் என்று ப ோியவில்வல என்றோல்  டந்  

 ட்டுவர வள ெடித் ோல் ப ோியும் மற்றும் Google உ விவயயும் நீங் ள் நோடலோம். அன்பு அது 

என்ன பெோிய விஷயமோ என்று ெல தெர் , இன்னும் ெல தெர் அன்வெ உணர்வதும் இல்வல , 

ஆனோல் நீங் ள் இவ  புோிந்து ப ோள்ள தவண்டும் , உங் ள் வோழ்க்வ யில் யோபரல்லோம் 

உங் ள் மீது அன்பு  ோட்டுவோர் ள் என்று நீங் ள் தயோசிக்  தவண்டும் மு லில் அம்மோ  னக்கு 

உணவில்லோமல் தெோனோலும் ெிள்வள ெசிவய தெோக்குவோர் நோம் அவடயும் ம ிழ்ச்சசவய 

 ண்டு நம்  ோய்  ந்வ  ம ிழ்ச்சி அவடவோர் ள் அது  ோன் அன்பு அது தெோல நம் சத ோ ரர் ள் 

சத ோ ோி ள் மற்றும் நம் உறவினர் ள் இவர் ள் நம் நலமுடன் இருக்  தவண்டும் என்று 

நிவனத்து பசய்யும்  ோோியங் ள் அவனத் ிற்கும்  ோரணம் அன்பு  ோன் இ ில் ரத்  ெந் ம் 

என்று ஒரு ெோலம் உள்ளது இ ற்கு அடுத்  ெடியோ  எந்  ரத்  ெந் மும் இல்லோமல் 

வணக் ங் ள். 

Hi Hello என்று துடங் ி வோடோ தெோடோ என்று நீளும் நட்பு மூலம் வரும் அன்பு அளப்ெோியது 

நோம் அவர் ளிடம் ெ ிர்ந்து ப ோள்ளும் விஷயம் அவர் ள் நம்மிடம் ெ ிர்ந்து ப ோள்ளும் 

விஷயம் அ ற்கு அவர் ள்  ரும் வழி ோட்டு ல், ஆறு ல் மற்றும் அவர் ளின் உ வி இ ற்கு 

 ோரணமும் அன்பு  ோன் இத தெோல்  ோ லி அல்லது மவனவி அடுத்து ெிள்வள ள் என்று 

இந்  அன்பு சுழற்சி ப ோடரும். 

 

 

அன்புக்கு ஒரு  னி சிறப்பு உண்டு இ ில் வோங்குெவர்  ோண்டி ப ோடுப்ெவர் ளுக்கு ஆனந் ம் 

அ ி ம் , அன்வெ எ ிர்ெோரோமல் இருப்ெது நல்லது . 



இவ   ோன்டி நீங் ள் பசய்யும்  ோோியங் ள் முலம் நோம் யோர் எவர் என்று ப ோியோமல் வரும் 

உறவு ளும் அவர் ளின் அன்பும் எவ   ரும் ப ோியுமோ வோழ்வில் மி  பெோிய மன நிவறவவத் 

 ரும் இவ   க்  வவத்துக் ப ோள்ள தவண்டும் என்று த ோன்றும் , இந்  அன்பு அவனத்தும் 

எனக்கு  ிவடத் து , இவவ அவனத்தும் எனக்கு ப ோடுத்து என்வன ம ிழ்வித்து என் தமல் 

அன்பு  ோட்டினோர் என் இவறவன் வர ர்… அன்ெோ  இருந்து ெோருங் ள் வோழ்க்வ  சு மோ  

இருக்கும் நீங் ள் அவனத்வ யும் ரசிக்  ப ோடங்குவீர், இந்  அன்பு அனுெவம் அலோ ியோனது 

அனுெவித்து ெோருங் ள்... 

அடுத்   ட்டுவரயில் சந் ிப்தெோம். 

***** 

நோளும் த ோளும் நலதம 

 

அது ஒரு அடுக்குமோடி குடியிருப்பு. அடுத் டுத்  வீடு ள் பவகு அரு ருத  இருந் ன. 

ெட்டோெிசோோின் வீடும், ெோர்த் ிெனின் வீடும்  ிரவுண்ட் புதளோோில் எ ிபர ிதர இருந் ன. 

ெட்டோெிசோோின் வீட்டின்   வு  ிறந் ிருந் ோல் அவர் வீட்டில் தெசுவது எல்லோம் எ ிர் வீட்டு 

ெோர்த் ிென்  ோ ில் விழும். அன்று  ி;ங் ட் ிழவம இரண்டு நோட் ள் விடுமுவற முடிந்து 

ெட்டோெிசோர் ஆபீசுக்கு அவசர அவரசமோ   ிளம்ெி ப ோண்டிருந் ோர். அவர் வீட்டில் 

மோட்டப்ெட்டிருந்   டி ோரம் 7.20  ோட்டியது.  

 

"த ோம ி என்னுவடய ஆபீஸ் தெக் எங்த ? டீென் தெக் பரடியோ? இன்று ஆபீசில் ஆடிட் 

என்ெது உனக்கு ப ோியுமில்வலயோ. சீக் ிரம் தெோ ோவிட்டோல் சிடுமூஞ்சி தமதன ர் 

சீறிவிடுவோன். சீக் ிரம்  யோர் பசய் ரோகு  ோலத் ிற்கு முன் நோன்  ிளம்ெ தவண்டும்" என்று 

ெடெடத் ோர் ெட்டோெிசோர்,  உள்தள இருந்  த ோம ி அவசர அவசரமோ  தெக்வ  எல்லோம் 

தெக் பசய் ோள், வடனிங் தடெிள் மீது ெட்டோெிசோர் ஆபீசுக்கு தெோவ ற்கு த வவயோன 

பெோருட் ள் எல்லோம்  யோரோ   இருந் ன. ெட்டோெிசோர் வோசலில் தசோில் உட் ோர்ந்து சூவவ 

எடுத்து மோட்டினோர். "த ோம ி எல்லோத்வ யும் ப ோண்டு வோ. ரோவு  ோலம் வந் ிடும் இன்னும் 

அஞ்சு  நிமிடத் ோன் இருக்கு" என்று கூறியவோின் முன் தெக், லோப்;டோப் எல்லோம் தெக்வ யும் 

நீட்டினோள் த ோம ி எல்லோத்வ யும் மோட்டிக் ப ோண்டு வெக்வ  ஸ்டோர்ட் பசய்ய  ிளம்ெ 

 யோரோனோர் ெட்டோெிசோர். அப்தெோது அடுப்ெவறயில் இருந்  த ோம ி ெோம்பு  டித் வள் தெோல் 

அலறி ப ோண்டு "என்னங்  உங்  ஆெிசு ஆடிட்டிங் வெல்வல பெட்ரூமில் இருந்து 

எடுத் ிட்டீங் ளோ? என்று த ட்டோள். சோியோன" தநரத் ில் ஞோெ ப்ெடுத் ினோய் சீக் ிரம், 

சீ க்pரம் எடுத்துட்டு வோ, என்று ெரெரத் ோர் ெட்டோெிசோர், த ோம ி ஒட்டமோ  பசன்று 

பெட்ரூமில்  வெவலத் த டினோள். அவள்  ண்ணுக்கு வெல் அ ப்ெடவில்வல, பெட்ரூமில் 

இருந் ப்ெடிதய "என்னங்  வெவல எங்த  வச்சீங் ?  ிவடக்  மோட்தடங்குது நில்லுங்த ோ 

ப ோஞ்சம் நீங் ளும் வந்து த டி ெோருங் " என்றோள் த ோம ி.  

 

"தெோகும் தெோத  அெசகுணமோ நிற்  பசோல்தற" என்று முணுமுணுத்துக் ப ோண்தட உள்தள 

வந்  ெட்டோெிசோர் வெவல பெட்ரூமில் உள்ள டிரஸ்ஸிங் தடெிளில் உள்ள டிரோயோில் த டி 

எடுத் ோர். வெவல எடுத்து ப ோண்டு அவசர அவசரமோ  எப்ெடியும் ரோகு  ோலத் ிற்குள் 

பவளிதய பசன்று விட தவண்டும் என்ற எண்ணத் ில் வோசற்  வவ தநோக் ி விவரந் ோர் 

ெட்டோெிசோர். அப்பெோழுது அவர் சுவோில் மோட்டியிருந்   டி ோரம் ஒரு மணி அடித்து 7.30 ஐ 

 ோட்டியது.  வலயில்  வ வவத்  ெடிதய ஹோலில் உள்ள தசோெோவில் பெோத்ப ன்று 

அமர்ந் ோர். "தெோச்தச தெோச்தச எல்லோதம தெோச்தச  ோவலயில் எழுந் ிருக்கும் பெோழுத  என் 



ரோசிக்கு சந் ிரோஷ்டமம் என்று ெோர்த்  தெோத  என்ன நடக்குதமோ என்று நினச்தசன், அது 

இப்ெடியோ நடக் ணும்" என்று வோய்விட்டு புலம்ெி  ள்ளினோர். 

 

இவ  பசய்வ றியோது ெோர்த்து ப ோண்டிருந்  த ோம ி "என்னங்  நோ தவணோ  ண்ணி 

ப ோண்டு வந்து ப ோடுக் ட்டோ குடிச்சிட்டு  ிளம்புறீங் ளோ?" என்றோள். 

"ரோகு  ோலத்வ  உன்  ண்ணி என்ன ெண்ணும்" 

"ஒம்ெது மணிக்கு ஆடிட்டரு வருவோரு முக் ியமோன ஆடிட்டுன்னு பசோன்னீங் தள 

தெோ வலனோ  ப்ெில்வலயோ?" 

" ப்பு ோன் என்ன ெண்றது, ரோவு  ோலம் வந்துடுச்தச ரோவு  ோலத் ிதல  ிளம்ெி ெிரச்சிவனவய 

பெோிசோக்  விரும்ெதல நடக் றது நடக் ட்டும்" என்றோர் ெட்டோெிசோர் ஹோல் டிவியின் 

ோிதமோட்வட ஆன் பசய்து தசனவல  ிருப்ெி த ோ ிட   வல் தசனவலப் ெோர்க்  ஆரம்ெித் ோh.; 

த ோம ி  ிச்சன் உள் வழக் ம் தெோல் பசன்று தவவல வள  வனிக்  துவங் ினோள். 

 

ஹோலின்  டி ோரம் 9-01 –   ோட்டியது த ோம ி ஆபீசுக்கு  ிளம்புதறன். குடத் ிதல  ண்ணி 

எடுத்துட்டு எ ிோிதல வோ" என்றோர் ெட்டோெிசோர்.  த ோம ி "இத ோ வதரன் "என்று குடத்துடன் 

 யோரோனோள். 

 

"சீக் ிரம் வோ நீ வரத்துக்குள்தள தவதற ஏ ோவது சகுணம் வந்து இன்னும் ெிரச்சவன 

ெண்ணிடப்தெோகுது" என்றோர் ெட்டோெிசோர். 

குடத்துடன் பசன்ற த ோம ி  ோர்டன் வெப்ப்pல் இருந்து  ண்ணி எடுத்துட்டு நிவற 

குடத்துடன் வீட்டு வோசலுக்கு வந் ோள் அவவள ெோர்த் ப்ெடிதய ெட்டோெிசோர்.  "நோ 

தெோயிட்டுவதரன"; என்றோர். 

"ஏங்  இன்பனோரு  ப்  ோப்ெி குடிச்சிட்டு தெோறீங் ளோ",  

"இப்ெதவ தலட்டோயிடுச்சு இ ிதல  ோப்ெி தவதறயோ" என்று சலித்து ப ோண்டு வண்டிவய 

ஸ்டோர்ட்பசய்து  ிளம்ெினோர் ெட்டோெிசோர். 

 

அவ பயல்லோம் எ ித்  வீட்டு வோசலில் இருந்து தெப்ெவர ெடித்து ப ோண்தட ெோர்த்து 

ப ோண்டிருந் ோன் நம் ெோர்த் ிென். ெோர்த் ிென் எம்.ெி.ஏ ெடித்துவிட்டு தவவல த டுவ ற் ோ  

 ன் பெோியப்ெோ வீட்டுக்கு வந் ிருந் ோன். அவன் பெோியப்ெோ வீடு ோன் ெட்டோெிசோர் வீட்டுக்கு 

எ ிதர உள்ள வீடு. குப்வெக் ப ோட்டுவ ற் ோ  பவளிதய வந் ோள் த ோம ி 

"என்ன ஆன்ட்டி அங் ிள் இவ்வளதவோ சூடோருக் ோர்" 

"ஆமோம் ெோர்த் ிெோ என்னோதல ஒன்னும் டிதல இல்தல நோ பசய்யறது எல்லோம் பசந் ிட்தடன். 

ஏத ோ தெோ ோ  தநரம் அவர் ஆபீசுக்கு இன்று தலட்டோயிருச்சு" என்றோள் த ோம ி. 

"ஆன்ட்டி அங் ிளுக்கு ஆபீசு எத் வன மணிக்கு?" 

"அது என்னதவோ ஒம்ெது மணிக்கு  ோன் இன்னிக்கு ரோவு  ோலங் ிற ோதல ரண்டு மணி 

தநரத்துக்கு முன்னோடிதய மனுசன்  ிளம்ெினோர். ஆனோ அவர் தநரம் அதுவும் சோியோ 

அவமயதல"  

"என்ன ஆன்ட்டி ஒரு ரோவு  ோலத்துக் ோ  ஆபீசுக்த  இப்ெடி தலட்டோ தெோவோங் ளோ?" 

"ெோர்த் ிெோ நீ புதுசு அ னோதல உனக்குத் ப ோியதல நோவளயும்,த ோவளயும் ெோர் து நல்ல 

 ோோியங் வளச் பசய்யரவங் வள நீ ெோர்த் ிருப்தெ ஆனோ உங்  அங் ிள் பசய்யற  ோோியம் 

எல்லோத்துக்குதம நோவளயும் த ோவளயும் ெோத்துப்ெோரு. இப்ெடி  ோன் இவதரோட இருவது 

வருடமோ குடும்ெம் நடத் ிட்டு இருக்த ன். இ வன எல்லோம் மோத் னும்ன எந்  ம ோனோவது 

அவ ோரம் எடுத் ோ ோன் உண்டு" என்று பசோன்னெடிதய உள்தள பசன்றோள். 

ெோர்த் ிென் எத் வனதயோ மனி ர் வள வோழ்க்வ யில் ெோர்த் ிருக் ிறோன், ஆனோல் இது 

அவனுக்கு புது அனுெவமோ  இருந் து. சூோியன் பமல்ல மவறந்து இருள் வோனத்வ  எட்டியது. 

மணி  ிட்டத்  ட்ட எட்டு மணியோகும். 



வெக் சத் ம் த ட்டது. ெட்டோெிசோர் வெக்வ  நிறுத் ிவிட்டு உள்தள பசல்ல  ிளம்ெினோர். 

அவசர அவசரமோ  பவளிதய வந்  ெோர்த் ிென் "குட் ஈவீனிங் அங் ிள் இப்ெ ோன் தவவல 

முடித்து வோீங் ளோ எப்ெடி இருந் து இன்று உங்  தட" என்று த ட்டோன். 

 

"அவ  ஏன் த ட் ிறோய் ெோர்த் ிெோ ஒர்ஸ்ட் தட  ோவலயிதல  ிளம்பும் தெோத  தலட்டு 

ஆடிட்டர் வந்து அவரமணி தநரங் ழித்து நோன் ஆபீசுக்கு தெோதனன். தமதன ர்  ிட்ட 

சரோமோோியோ  ரோக்ப ட்டு வோங் ிதனன். தெோ ோக் குவறக்கு என்னுவடய ப னரல் தமதன ர் 

அப்தரசல்தல என்தனோட இன் ிோிபமண்வட  ட் ெணிணிட்டோன். எல்லோம் என்னுவடய தநரம் 

இன்னிக்கு என்தனோட ரோசிக்கு சந் ிரோஷ்டமம், அது ோன் இவ்வளவும் பசஞ்சது" என்றோர்.  

"அங் ிள் நீங்  மோர்னிங் சீக் ிரம்  ிளம்ெியவ  நோ  வனிச்;தசன்.  ிளம்ெிய தநரத்துக்த  

ஆபீசு தெோயிருந் ோல் இப ல்லோம் நடந் ிருக் ோது இல்தல அங் ிள்"  

"உனக்கு ப ோியோது ெோhத்; ிெோ நீ சின்ன வெயன் எல்லோம் நோளும். த ோளும் பசய்யற தவவல 

நோன் வடயோர்டோ இருக்த ன். நோவளக்கு ெோக் லோம்" என்று பசோல்லிக் ப ோண்தட வீட்டுக்குள் 

பசன்று   வவச் சோத் ினோர் ெட்டோெிசோர். 

அடுத்  நோள்  ோவல புலர்ந் து. நம் ெோர்த் ிென் டிப்டோப்ெோ  டிரஸ் பசய்து ப ோண்டு சூ 

மோட்டிக் ப ோண்டிருந் ோன். மணி எட்டு நோற்ெவ த் ப ோட்டது. ெோர்த் ிென் வெதலோடு 

பவளிதய  ிளம்ெினோன்.  

அப்தெோது ெட்டோெிசோர் வெக்வ  ஸ்டோர்ட் பசய்து ப ோண்டிருந் ோர்.  

"குட் மோர்னிங் அங் ிள் என்ன ஆபீசுக்கு  ிளம்ெிட்டீங் ளோ? 

"இல்தல ெோர்த் ிெோ இன்னிக்கு நோ ஆபீசுக்கு லீவு தெோட்தடன் தநத்து நடந்  படன்சன்தல 

என்னோதல ஆபீசுக்கு தெோ  முடியல, நீ டிப்டப்ெோ  ிளம்ெி இருக் ிதய என்ன விசயம்?"  

"அங் ிள் எனக்கு இன்னிக்கு ஒரு இன்டர்வியூ இருக்கு அதுக் ோ  ெஸ் ெிடிக் றதுக்கு 

 ிளம்ெிட்டு இருக்த ன்"  

ெோர்த் ிென் வீட்டிலிருந்து ெஸ்ஸ்டோண்டு ெத்து நிமிடம் நவட தூரத் ில் இருக்கும். 

ெட்டோெிசோர் ெோர்த் ிெவனப் ெோர்த்து "சோி ெோர்த் ிெோ என்தனோடு வோ நோ அந்  ெக் ம்  ோய் றி 

வோங்  தெோதறன். உன்வன ெஸ் ஸ்டோப்ெில் இறக் ி விடு ிதறன்."  

" ோங்க் யூ அங் ிள் ப ோஞ்சம் பவயிட் ெண்ணுங்  நோ எல்லோத்வ யும் எடுத்துக் ிட்தடனோ 

என்று பசக் ெண்ணிக் ிதறன். " 

"சீக் ிரம் ெோhத் ிெோ சீக் ிரம் எம ண்டம் வரதுக்குள்தள  ிளம்பு, இன்டர்வியூக்கு தவதற 

தெோதற" 

‘ ஸ்ட் டூ மினிஸ்ட் அங் ிள் நீங்  வண்டிவய ஸ்டோர்ட் ெண்ணுங்  நோ வந்துடதறன்." 

இரண்டு நிமிஷத் ில் ெோர்த் ிென் வண்டியில் ஏறினோன் ெட்டோெிசோர் வண்டிவய ஓட்டிக் 

ப ோண்தட ெோர்த் ிெனிடம் தெசத் துவங் ினோர். 

"ெோர்த் ிெோ மதுவரயிலிருந்து நீ பசன்வனக்கு வந்து ஒரு மோசத்துக்கு தமலிருக்குமில்வலயோ" 

"எஸ் அங் ிள்" 

"ஏ ோவது இன்டர்வியூ பசட் ஆச்சோ ெோர்த் ிெோ" 

"நோலஞ்சு இன்டர்வியூ அட்படன்ட் ெண்ணியிருக்த ன் அங் ிள் இன்னிக்கும் அட்படன்ட் 

ெண்ணப் தெோதறன். என்தனோட  ிறவமக்கும்  கு ிக்கும் உண்டோனது  ிவடக்குமுனு 

நம்ெிக் ிட்டு இருக்த ன். 

"நம்ெிக்வ  மட்டும் தெோ ோது ெோர்த் ிெோ, அதுக்கு நோளும். த ோளும் துவணயோயிருக் ணும் 

உனக்கு  டவுள் நம்ெிக்வ  உண்டோ?" 

" ட்டோயம் இருக்கு அங் ிள் இப்ெவும் சோமிகும்ெிட்டு ோன்  ிளம்ெி வந்த ன்." 

"ெோர்த் ிெோ உனக்கு தநரம் நல்லோயிருந் ோ எல்லோம் நல்லோ வரும் நல்ல தநரத்வ ப் ெோர்த்து 

நோம ோன் அதுக்கு  குந்  மோ ிோி நடந்துக் ணும். இப ல்லோம் உங் வள மோ ிோி இருக் ிற 

ெசங் ளுக்கு புோியோது." 

 

"அங் ிள் நோ அப்ெடி ஒண்ணும் பெோிசோ ெோக் றது இல்தல. எம்தமதல நம்ெிக்வ  இருக்கு. 

 டவுள் தமதல வவச்ச நம்ெிக்வ   ோப்ெோத்துங் ற நம்ெிக்வ யும் இருக்கு"  



"நோ பசோல்றது உனக்கு புோியவல ெோர்த் ிெோ பசோன்னோலும் புோியோது நீ என்ன ரோசி என்ன 

நட்சத் ிரம் அ  பசோல்லு."  

"ெரணி நட்சத் ிரம் தமச ரோசி அங் ிள்"  

"இந்  ரோசிக்கு அவ்வளவு பசோல்லிக் ிற மோ ிோி இப்ெ நடப்பு இல்வல" என்று பசோல்லிக் 

ப ோண்தட சடன் ெிதரக் தெோட்டோர் ெட்டோெிசோர். அவர் மீது வோோி விழுந்து அவர் த ோள் வள 

இறுக்  ெற்றிய ெோர்த் ிென் "என்ன ஆச்சு அங் ிள்" என்று த ட்டவோதற முன்தன ெோர்த் ோன். 

ெட்டோெிசோோின் வெக் முன்தன  ோர் ஒன்று சடன் ெிதரக் அடித்து நின்றது ப ோிந் து. அந்   ோர் 

 ட்டோயம்  ன்ட்தரோவல இழந்து எ ிர் ிவசயில் ரோங் வசடில் வந் ிருப்ெதும் ப ோிந் து. 

வெக்வ  ஓரத் ில் நிறுத் ி விட்டு வெக் ிலிருந்து இறங் ி  ோர் ஒட்டுெவவனப் ெோhத்து " ோோில் 

வந் ோல்  ண்ணுமுன்னு ப ோியோ ோ ரோங் ரூட்தல வருவோயோ அறிவில்தல" என்று  ிட்டிக் 

ப ோண்தட  ோர் அருத  பசன்றோர் ெட்டோெிசோர். அவர் ெின்தன ெோர்த் ிெனும் பசன்றோன்.  ோர் 

அருத  பசன்றதும்  ோவர ஒட்டி வந்  நெர்  ோர் ஸ்தடோி;ங் மீது மயங் ி இருப்ெது ப ோிந் து 

அவர் ெோhப்;ெ ற்கு ஏத ோ ஒரு பெோிய மு லோளி தெோல ப ோிந் ோர். த ோட்டு; சூட்டும் 

வடயுமோ  ஏத ோ மீட்டிங்க்கு தெோறது தெோல ப ோிந் து. அறுெது வயவ  விவரவில் எட்டி 

விடுவோர் என்ெது அவவர ெோர்க்கும் தெோத  அவருவடய மு த் ிலிருந்து ப ோிந் து. 

"தயோவ் என்ன குடிச்சிட்டு மயங் ிட்டியோ?"  என்றோர் ெட்டோெிசோர். 

"அங் ிள் ப ோஞ்சம் இப்ெடி  ள்ளுங்  "என்று கூறி  ோர்   வவ  ிறந்து அவருவடய மு த்வ  

 ிருப்ெி ெோர்த் ோன் ெோர்த் ிென். தெச்சு மூச்சு இல்லோமல் மயக் த் ிலிருந் ோர் அந்   ோவர 

ஒட்டி வந்  நெர். அவருவடய ெல்வச ெிடித்து ெோத் ோன் ெோhத் ிென் அது ஏத ோ துடித்துக் 

ப ோண்டிருந் து. "அங் ிள் ெிளீஸ் பஹல்ப் ெண்ணுங்  இவவர ஆஸ்ெத் ிோிக்கு கூட்டிக் ிட்டு 

தெோவணும், இங்த  எங்த  ஆஸ்ெத் ிோி ெக் த் ிதல இருக்குது"  

 

"இப ல்லோம் உனக்ப துக்கு ெோhத் ிெோ உன் தவவலவய ெோரு. ஆல்பரடி உனக்கு 

இன்டர்வியூக்கு தலட்டோயிடுச்சு" என்று வடவமப் ெோத் ோர் ெட்டோெிசோர். வடம் எம ண்டம் 

ஒன்ெது மணிவயக்  ோட்டியது.  

"தெசறத்துக்கு தநரமில்தல ரஸ் அப் ரஸ் அப்" என்று ெோhத் ிென்  ன் வ  ளில் வண்டி 

ஓட்டியவவர அதலக் ோ  தூக் ினோன். 

"ெோர்த் ிெோ என்ன ெண்தற நீ" 

"அங் ிள்; ெிளீஸ் ெின்னோடி   வவ ஓென் ெண்ணுங்த ோ ெிளீஸ் தெசறத்துக்கு தநரமில்தல" 

தவறு வழியில்லோமல் ெட்டோெிசோர் ெின்னோடி   வு வள  ிறந்து விட ெோர்த் ிென் அவவர 

ெின்னோல் ெக் ம் ெடுக்  வவத் ோன். 

"அங் ிள் முன்னோல் வந்து உட் ோருங்  ஆஸ்ெத் ிோிக்கு வழி பசோல்லுங் " என்று பசோல்லி 

வண்டிவய ஸ்டோர்ட் பசய்ய துவங் ினோன். 

"ெோர்த் ிெோ உனக்கு டிவரவிங் ப ோியுமோ? இங்த  இருந்து ெத்து நிமிஷம் தூரத் ில்  ோன் 

ஆஸ்ெத் ிோி இருக்கு" 

"ப ோியும் அங் ிள் மதுவரயில் ஒரு மோசம் டிரோவல்ஸில் டிவரவரோய் தவவல பசய் ிருக்த ன்" 

என்றவோறு வண்டிவய சர்பரன்று  ிளம்ெி விட்டோன் ெோர்த் ிென்.  

"எப்ெடி அங் ிள் தெோ ணும் வரட்டோ பலப்டோ:" 

"வரட்டிதல  ிரும்ெி ஸ்டிவரட்டோ தெோ ெோர்த் ிெோ நீ த வவயில்லோமல் இந்  

தவவலபயல்லோம் பசய்யதற. இவரு யோரு என்பனன்தன ப ோியோது. உன்னுவடய 

இன்டர்வியூவவ விட்டுவிட்டு இப்ெடி ெண்றது ப ோஞ்சம் கூடநல்லோயில்தல இரு நோ உன் 

பெோியப்ெோ ிட்ட பசோல்தறன்." 

 

"எல்லோம் ெின்னோல் பசோல்லிக் லோம் அங் ிள் யோரோய் இருந் ோ என்ன? பமோத் த் ிதல அவரு 

ஒரு மனுசன் அதுவும் வய ோனவரு, அவவரப் ெோர்த் ோல் குடித் வரோ ப ோியல, ஏத ோ ஹோர்ட் 

ெிரோெளம் தெோல ப ோியுது" என்று கூறியவோதற வண்டிவய ஆஸ்ெத் ிோி வோசவல அவடந் து. 

ெோர்த் ிென் மளமளபவன்று  ீதழ இறங் ி ஆஸ்ெத் ிோியில் இருந்  ஸ்படரச்சர் ோரவர 



கூப்ெிட்டு எமர்ப ன்ஸி த ருக்கு எடுத்து தெோ  பஹல்ப் பசய்யுமோறு த ட்டோன். உடனடியோ  

எமர்ப ன்ஸிக்கு எடுத்து தெோனதும், டோக்டரும், நர்சும் வந்து ஸ்படரச்சோில் உள்ளவவர 

ெோர்ப்ெதுமோ   ண்மூடி  ண்  ிறப்ெ ற்குள் எல்லோம் நடந் ன. இவ பயல்லோம்  ிருவிழோவில் 

தவடிக்வ  ெோர்ப்ெது தெோல அங்குள்ள எல்லோவற்வறயும்  ோண து  ண்டவ ப் ெோர்ப்ெது 

தெோல ெோர்த்து ப ோண்டிருந் ோர் நம் ெட்டோெிசோர். 

 

அப்தெோது அங் ிருந்து ஒரு நர்சு ஒடிவந்து ெோர்த் ிெனிடம் "யோர் இவர் உங் ப்ெோவோ 

என்னோச்சு, உங் ள் அட்ரஸ். தெோன் நம்ெர் எல்லோ டீபடல்வசயும் நம்ம ோிசப்சனில் ப ோடுத்து 

ெோர்வம இமிடியட்டோ எபமர்ப ன்சிக்கு அனுப்ெச் பசோல்லுங் " என்ற கூறி எமர்ப ன்சி 

யூனிட்டுக்கு பசன்றோர். 

 

ெோர்த் ிென் ெக் த் ிலிருநத் ெட்டோெிசோவர ெோர்த்து "அங் ிள் அவருவடய அட்ரஸ் 

தெோன்நம்ெர் ஏ வது  ோோில் ப ோஞ்சம்  ிவடக்கு ோனு ெோருங்  நோ ோிசப்சனில் நிக் ிதறன்" 

என்றோன.; "ெோர்த் ிெோ இது உனக்கு த வவயில்லோ  தவவல இன்டர்வியூவவ உட்டுட்டு 

என்வனயும் தசர்த்து இப்ெடி ெண்றது ப ோஞ்சங்கூட நல்லோயில்ல" என்று முணுமுணுத் ோர் 

ெட்டோெிசோர். அவர் மு த் ில் எள்ளும். ப ோள்ளும் பவடித் து, ெோர்த் ிெதனோ "ெிளீஸ் அங் ிள் 

ெத்து நிமிடம் யோரோவது ஒருத் ருக்கு   வல் பசோல்லிட்டு நம்ம  ிளம்ெிடலோம்" என்றோன். 

ெட்டோெிசோர் முணுமுணுத் வோதற ெோர்த் ிெனிடம்  ோர்  ீவய வோங் ி ப ோண்டு ந ர்ந் ோர். 

ெோர்த் ிென் ோிசப்சன் அருத  நின்றோன். தநரம் ஒடியது. 

அப்தெோது உள்ளிலிருந்து வந்  வோர்டுெோய் "என்னப்ெோ நீ இன்னும் ெோhம் ெில்லப் ெண்ணி 

 ரவலயோ?" என்று த ட்டோன. தமலும் "ெோர்ம் இல்லோமல் இங்த  டிோீட்பமண்ட் நடக் ோது. 

சீக் ிரம் ெண்ணுங்  அவருக்கு ஏத ோ அட்டோக் வந்து இருக்குதமோனு தெசிக் ிறோங் . சீக் ிரம்" 

என்று பசோல்லி  ிளம்ெினோன். 

 

ெோர்த் ிெனுக்கு என்ன பசய்வப ன்தற புோியவில்வல. வோசவல ெோர்த் ோல் ெட்டோெிசோர் 

வருவ ோ  ப ோியவுமில்வல, ெோர்ம் எடுத்து ெில்லப் ெண்ண துவங் ினோன்.  ன் பெோியப்ெோ 

வீட்டு அட்ரஸ்,  ன் தெோன் நம்ெர் எல்லோவற்வறயும் ெில் பசய் ோன் தெஷண்டின் உவடய 

ோிதலசன் என்று எழு ியிருக்கும் இடத் ில் சன் என்று எழு ி மடமடபவன்று 

வ பயழுத் ிட்டோன். வ பயழுத் ிட்ட ெோர்ம்வம ோிசப்சனில் ப ோடுத் ோன். அந்  தநரத் ில் 

ோிசப்சனிலுள்ளவர் "என்ன சோர் தெஷன்டின் தெவரதய எழு ோமல் இருக் ிறீங் தள ெில்லப் 

ெண்ணுங் ள்" என்று ெோர்ம்வம  ிருப்ெிக் ப ோடுத் ோர். 

 

ெோர்த் ிெனுக்கு ஒன்றுதம புோியவில்வல அப்தெோது அவன் அருத  வந்  ெட்டோெிசோர் 

"ெோர்த் ிெோ  ோர் முழுக்  த டிட்தடன் ஒன்னும்  ிவடக் ல இது மட்டும்  ோன்  ிவடச்சது" 

என்று கூறி ஒரு  ோர்வட வ யில் ப ோடுத் ோர். ெோர்த் ிென் வ யில் வோங் ிய  ோர்டு ஒரு 

விசிட்டிங்  ோர்டு அ ில் மீனோட்சி சுந் ரம் தமதன ிங் வடரக்டர் என்று எழு ி 

 ம்பெனியுவடய தெரும், அட்ரசும் தெோன் நம்ெரும் இருந் து. 

ெோர்த் ிெனுக்கு இவர் ோன் இந்   ம்பெனியினுவடய தமதன ிங் வடரக்டரோ  இருப்ெோர் 

தெோலும் என்று  எண்ணிக் ப ோண்தட இந்  ெோர்மில் தெஷன்ட் தநம் என்ற இடத் ில் மீனோட்சி 

சுந் ரம் என்று எழு ி ப ோடுத் ோன். ோிசப்சனில் இருந்து ெோர்ம் வோர்டுெோய் வ க்கு பசன்றது. 

வோர்டுெோய் அவ  எமர்ப ன்ஸி யூனிட்டுக்கு அவசரமோ க் ப ோண்டு பசன்றோன்.  

"சோர் அட்வோன்ஸ் தெபமண்ட்வட  ீதழ அக்ப ௌவுன்ட் பசக்சனில்  ட்டிட்டு வோங் " என்று 

ோிசப்சனிஸ்ட் ஒரு சீட்வட ெோர்த் ிெனிடம் வ யில் ப ோடுத் ோர்.  

"இது தவறோய தெோ ோ  குவறக்கு. நம்மது  ச்தசோிதய ஆசீர்வோ   ச்தசோியோ ஓடுது இதுதல 

அடுத் வனுக்கு தவதற வோசிக் ணுமோ?" என்றோர் ெட்டோெிசோர். 

"அங் ிள் ப ோஞ்சம் தெசோமலிருங் ள் நோன்  ீதழ தெோயிட்டு வந் ிடுதறன்’ என்றோன் 

ெோர்த் ிென். 



"ப ோண்டு வந் த  பெோிய  ப்பு இப்ெ ெணம் தவதறயோ  ட்ட தெோதற உனக்கு வெத் ியமோ 

ெிடிசச்pருக்கு இந்   ிழத்வ  அப்ெடிதய விட்டுட்டு வோ ெண்ணினவவரக்கும் தெோதும் 

தவணுமின இந்   ோர்டிதல இருக் ிறவங் வளக் கூப்ெிட்டு   வவல பசோல்லு" 

" பரட்டு அங் ிள் வடயல் ெண்தறன்" என்று  ோர்டிலிலுள்ள  நம்ெருக்கு  ன் பசல்தெோனில் 

இருந்து வடயல் பசய் ோன். ோிங் தெோறது. ஆனோ எடுக்  வில்வல அ ற்குள் ோிசப்சனில் 

உள்ளவர் " ம்ெி இன்னும் நீங்   ீதழ தெோ வலயோ தலட்டோகுது சீக் ிரம்" என்றோர். 

ெோர்த் ிென் தெோவன அவணத்து ெோக்ப ட்டில் வவத்து ப ோண்டு  ீதழதெோ  துவங் ினோன். 

"என்ன ெோர்த் ிெோ ெணம்  ட்ட தெோறியோ?  உங் ிட்ட ெணமிருக் ோ" என்றோர் ெட்டோெிசோர். 

"அங் ிள் நோ ஊோிலிருந்து ப ோண்டு வந்  ெணம் என்  ோர்டில் இருக் ிறது. நோ  ீதழ தெோய் 

ெணத்வ   ட்டிட்டு வதரன். இங்த தய இருங் " என்று பசோல்லி ெோர்த் ிென் அவசர 

அவசரமோ   ீதழ இறங் ினோன். 

"ெோர்த் ிெோ உன் தநரமும் தெோயி, இன்டர்வியூம் தெோயி இப்ெ ெணமும் தெோவுது ெோத்துக்த ோ 

பசோல்றத  த ளு. வோ தெோ லோம்" என்றோர். 

"இல்ல அங் ிள் எப்ெடி வர முடியும் ெோ ிதல உட்டுட்டு" 

"இவர் என்ன உனக்கு பசோந் க் ோரோ இவ்வளவு நீ பஹல்ப் ெண்ற ற்கு" 

"பசோந் த்துக்கு மட்டுந் ோன் பஹல்ப் ெண்ணனுமுனு யோர் அங் ிள் பசோன்னோ. எல்லோம் 

மனிசன்  ோதன" என்று பசோல்லி ப ோண்டு மளமளபவன்று ெடிக் ட்டில் இறங் ினோன் 

ெோர்த் ிென். ெத்து நிமிஷம்  ழித்து தமதல வந்  ெோர்த் ிென் ெட்டோெிசோவர ெோர்த்து "அங் ிள் 

இ ிதல உள்ள ஆபீசு தெோனுக்கு   வல் பசோல்லியிருக்த ன், ஆபீசு ெோோீஸ் ோர்னலிதல 

இருக்கு ோம், உடனடிய வர ோ அந்  பசக்பரட்டோி பசோன்னோரு"  

"ஆமோம் ெோர்த் ிெோ ெணம்  ட்டினியோ" 

"ஆமோம் அங் ிள் எங் ிட்ட இருந்  ிதல இருந்து ெத் ோயிரம் ரூெோ  ட்டிதனன்" 

"ஏன் ெோர்த் ிெோ அவர் ள் வரவவரக்கும் பவயிட்ெண்ணக் கூடோது. எதுக்கு அவசரப்ெட்டு 

ெணம்  ட்டிதன" 

"இல்வல அங் ிள் இவங்  ஆபீசு ெோோீஸ்தல இருக் ிற ோதல இங்த  பெரம்பூர் வர ற்கு 

எப்ெடியும் முக் ோல் மணி தநரமோகும். அது வவரக்கும் டிோீட்பமண்ட்வட பவயிட் ெண்ண 

வவக்  தவணடோபமன்னு நோதன ெணம்  ட்டிட்தடன்?" 

 

"அப்தெோ ஒரு மணி தநரத்துக்கு இங்  இருக்  தெோறியோ?  உன்தனோட இன்டர்வியூ 

என்னவோ ிறது?" 

"என்ன ெண்றது அங் ிள், அவங்  வரவவரக்கும் இருந்து ோன் ஆ ணும். எப்ெடியும் 

தலட்டோயிடுச்சு இன்டர்வியூக்கு தெோ முடியோது அ னோதல அவங்  வரவவரக்கும் நோ பவயிட் 

ெண்தறன் அங் ிள் உங் ளுக்கு தவவல இருந் ோ பசோல்லுங்  நோ உங் வள அந்   ோோிதல 

டிரோப் ெண்ணிடுதறன்." 

"நல்லோ பசோன்ன தெோடோ எவன் வீட்டு பசோத்த ோ என் பசோத்துனு பசோன்ன மோ ிோி எவதனோட 

 ோவரதயோ எடுத்து ிட்டு வந் து மட்டுமில்லோதம இப்தெோ அதுதல என்வண தவதற டிரோப் 

ெண்ண தெோதறங் ிறிதய, தெோலீசு. த சுனு வந் ோ யோர் ெ ில் பசோல்றது. மு ல உம் 

பெோியப்ெோ ிட்ட உன்வன ெத் ி பசோல்லணும்"  

"எல்லோம் வீட்டுக்கு தெோயி பசோல்லிக் லோம் அங் ிள் இப்ெ நீங்  தெோறீங் ளோ இருக் ீங் ளோ," 

"தவதற வழி உங்கூடவந்  ெோவத்துக்கு முடியறவவரக்கும் இருக் த் ோன் தவணும் என் 

 ோ  த் ிதல இன்வனக்கு தநரம் சோியில்தல" என்று கூறி ெட்டோெிசோர்  வலயில் வ வவத்துக் 

ப ோண்டோர். 

அப்தெோது அங்கு மோட்டப்ெட்டிருந்   ினசோி  ோலண்டர் அவர்  ண்முன்ெட்டது. அவ  ெோர்த்  

ெட்டோெிசோர் "ஏய் ெோர்த் ிெோ உன் ரோசி என்ன?" 

"தமஷ ரோசி அங் ிள் என்னோச்சு அங் ிள்"  

"தடய் உன் ரோசிக்கு இன்வனக்கு சந் ிரோஷ்டமம் அ ோன் உன்வன இன்வனக்கு இப்ெடி 

ெடுத்துது.  இன்டர்யுவியூக்கு தெோ  விடோதம வ யிலுள்ள ெணத்வ யும் ப ோடுக்  வவத்து 



இந்  ெோடுெடுத்துது" சிோித்து ப ோண்தட த ட்டு ப ோண்டிருந்  ெோர்த் ிென் "உங் ளுக்கு 

இன்வனக்கு என்ன பசோல்லுது" என்று நக் லோ  த ட்டோன். 

 

"எனக்கு மிதுன ரோசி என் ரோசிக்கு இன்வனக்கு லோெம் என்று நல்லோ ோன் தெோட்டிருக்கு. அது 

உன்வன ெோக் ோதம இருந் ிருந் ோ நடந்து இருக்கும். உன்வன ெோர் துனோதல இன்னும் 

என்பனல்லோம் நடக்  தெோவுத ோ" என்று  சலித்து ப ோண்டோர். 

"ஒன்னும் நடக் ோது அங் ிள் லோெம் வரும் இதுவவரக்கும் பவயிட் ெண்ணுங் " என்று சிோித்து 

ப ோண்தட பசோல்லிய ெோர்த் ிென் "இங்த  உக் ோருங்  அங் ிள் நோ தெோய்  ோப்ெி வோங் ிட்டு 

வதரன். நம்ம ரண்டு தெரும் குடிக் லோம்". 

 

"உன்தனோட வந்   வலவலிக்கு  ோப்ெி பரோம்ெ முக் ியம்  ோப்ெி;தல சக் வர  ம்மியோ 

தெோட்டு வோங் ிட்டு வோ" என்றோர் ெட்டோெிசோர். 

 ெோர்த் ிென்  ோப்ெி வோங் ி வந்து இருவரும் குடித்து ஏத த ோ தெசிக் ப ோண்டிருந் ோர் ள் 

தநரம் ஒடியது,அப்தெோது எமர்ப ன்சி யூனிட்டில் இருந்து பவளிதய வந்  நர்சு ெோர்த் ிெவன 

ெோர்த்து "ெயப்ெடோ ீங்  . உங் ப்ெோவுக்கு வமல்டு ஹோர்ட் அட்டோக் வந் ிருந் து. இப்தெோ 

 பரக்டோ  டிோிட்பமண்ட் ப ோடுத்து ஐசியூதல வவச்சிருக்த ோம். ப ோஞ்ச தநரங் ழிச்சு நீங்  

தெோயி ெோக் லோம்.  பரக்டோன தநரத் ிதல ஆஸ்ெத் ிோிக்கு கூட்டிக் ிட்டு வந் து நல்ல ோ 

தெோச்சு. இந்  பமடிசன் எல்லோம் வோங் ிட்டு வோங் " என்று பசோல்லி ஒரு ெிோிஸ் ிோிப்சன் 

சீட்வட ெோர்த் ிெனிடம் ப ோடுத்து பசன்றோள் நர்சு. 

 

ெோர்த் ிென் வ யில் சீட்வடக்  ண்ட ெட்டோெிசோர் "ஆமோ நீ என்ன அவருக்கு வெயனோ? 

உங் ிட்ட எதுக் ோ  அப்ெோனு பசோல்லி வ யிதல சீட்வடக் ப ோடுத் ிட்டு தெோறங் " 

"ஆமோ அங் ிள் அவரு என் அப்ெோனு ோன் ெோர்மில் ெில்லப் ெண்ணிக் ப ோடுத்த ன். 

அ னோதல ோன் அங் ிள் டிோீட்பமண்ட் சீக் ிரம் நடந்துச்சு"  

"என்னதவோ ெோர்த் ிெோ எனக்கு ப ோஞ்சங்கூட ெிடிக் தல,வம்வெ நீ விவல ப ோடுத்து 

வோங் ிற மோ ிோி ோன் த ோணுது. தெோலீசு த சுனு வந் ோ யோர் பெோறுப்ெோ ிறது" 

" ண்டிப்ெோ நீங்  இல்தல அங் ிள் ெயப்ெடோ ிங் " என்று அவன் பசோல்லி முடிப்ெ ற்குள் 

ெோhத் ிென் பசல்தெோன் ஒலித் து. பசல்தெோவன எடுத் ோன் ெோர்த் ிென் "ஹதலோ" 

எ ிர் ரப்ெில் "சோர் நீங்  எங்த  இருக் ிறீங் ? மீனோட்சி சுந் ரம் சோர் அட்மிட் ெண்ணின 

ஆஸ்ெத் ிோி ோிசப்சனில் நோன் இருக்த ன்" "சோர் ஒரு நிமிஷம் நோன் அங்த  வதரன்" என்று 

பசோல்லி ெோர்த் ிென் ெட்டோெிசோருடன் ோிசப்சனுக்கு பசன்றோன். அங்கு ஒரு ஐம்ெது வயது 

ம ிக் த் க்  ஒரு நெரும் அவர் அருத  ஒரு முப்ெத்வ ந்து, நோற்ெது வயது ம ிக் த் க்  ஒரு 

இவளஞனும் ெ ற்றத்த ோடு நின்று ப ோண்டிருந் ோர் ள். அவர் ள் உவடயிலிருந்து 

தநரடியோ  அவர் ள் ஆபீசிலிருந்து வந்துயிரு ிறோர் ள் என்ெது ப ளிவோனது. அந்  

இவளஞனின் மு த் ில் ெ ட்டமும் ெயமும் குடிக் ப ோண்டிருந் து. அவர் வள பநருங் ிய 

ெோர்த் ிென் "ஹதலோ சோர் நோ  ோன் ெோர்த் ிென். நோ  ோன் உங் ளுக்கு தெோன் ெண்ணிதனன். 

மீனோட்சி சுந் ரம் சோர் இப்தெோ  ிோிட்டிக் ல ஸ்தடஜ்வ   ோண்டி ஐசியூவில் இருக் ோருனு 

இப்தெோ ோன் நர்சு பசோன்னங் . இவ  த ட்ட அந்  இவளஞன் "அய்யய்தயோ அப்ெோவுக்கு 

என்னோச்சு புதரோ என்ன நடந் ிச்சு" என்று ெ ட்டத்த ோடு த ட்டோன், ெோர்த் ிெனும் நடந் து 

முழுவவ யும் அவருக்கு எடுத்து பசோன்னோன். அப்தெோது அந்  ஐம்ெது வயது ம ிக் த் க்  

நெர் தெச துவங் ினோர். " ம்ெி இவரு எங்   ம்பெனியுவடய தமன ிங் வடரக்டர். நோ 

அவருக்கு பச ரட்டோியோ இருவது வருஷமோ ஒர்க் ெண்ணிட்டு இருக்த ன். இவரு அவருவடய 

வெயன் தெர் அருண். இந்   ம்பெனியிதல எக்ஸ்ஸிகுட்டோவோ இருக் ோரு. சோர் இன்வனக்கு 

தெக்டோி விசிட் தெோதறன்னு மணலிக்கு  ிளம்ெினோர், டிவரவர் லீவோனதுனோதல அவதர 

ஓட்டிட்டு வந் ோரு. அதுக்கு இவடயிதல ோன் இந்  மோ ிோி எல்லோம் நடந் ிருக்கு. நீங்  பசஞ்ச 

இந்  பஹல்ப்புக்கு என்ன பசோல்ற தன ப ோியதல  டவுள் உங் வள நல்லோ வவக் ட்டும்" 

என்றோர். 



 

உடதன ெக்த் ிலிருந்  ெட்டோெிசோர் "எங்த  நல்லோ வக் றது. தநரமும் தெோயி தெோ  தவண்டிய 

இண்டர்வியூக்கும் தெோ ோதம இங்த  வந்து இருந் ோ" என்றோர். 

 

(ப ோடரும்...) 

வோழ்  வவய ம் 

அன்புடன் 

மவ ாகர் 

குகவத் 

***** 

  



பலன் தரும் பதிகங்கள் 

திருச்சிற்றம்பலம் 

 

அக வருக்கும் நமஸ்காரம், 

 

உல ில் உள்ள அவனத்து மக் ளும் உயிர் வோழ உண்ண உணவும், இருக்  இடமும், உடுக்  

உவடயும், த வவ. மனி ர் ள் யோர் இறந்துவிட்டோலும் உடதன, “தெச்சு, மூச்சு நின்று 

விட்ட ோ?” என் ிறோர் ள். மூச்சு என்ெவ  நோம் உணரமுடியும், ஆனோல் தெச்சு ோன் 

மனி ர் வள எல்லோருடனும் இவணக் ின்றது தெச இயலோ வர் ள் எவ்வளவு வசவ யின் 

மூலமோ  ப ோிவித் ோலும் மற்றவர் ளுக்கு சோியோ  புோிவ ில்வல. எனதவ மனி ர் ளுக்கு 

தெச்சு மி வும் முக் ியம். ஒருவருக்கு  ண்ெோர்வவ சோியோ  ப ோியவில்வல என்றோல் அ ற்கு 

 குந் ோற்தெோல  ண்ணோடி உெதயோ ித்து எமுத்துக் வளப் ெடிக் லோம்.  ோது சோியோ  

த ட் வில்வல என்றோல் அ ற்கும் ஒரு  ருவிவய பெோறுத் ி மற்றவர் ள் பசோல்வவ க் 

த ட் லோம். ஆனோல் தெச முடியோ ோவர் ளுக்கு எந் வி  மோற்று பசய்வ வயயும் பசய்ய 

இயலோது. இன்று ெலருக்கு தெச்சு வரோமல் துன்ெப்ெடு ிறோர் ள். எனதவ தெச்சு வருவ ற்கு 

ெலன் ரும் ெ ி ங் ளிலுள்ள ஊவம,  ிக்குவோய் இவற்வறப் தெோக்கும் ெ ி த்வ  

ெக் ியுடனும், நம்ெிக்வ யுடனும் ெோரோயணம் பசய்து ெலவனப் பெறலோம், இப்ெ ி த்வ ப் 

ெற்றி இவறவனின் ெோ க்  மலங் வள தவண்டி இத்ப ோடோில் எழுது ின்தறன். 

 

 
இடம்: ஸ்ரீ அக் ீஸ்வரர் ஆலயம், களக்காட்டூர், காஞ்சிபுரம் 

  



பதிகம் - 6 

ஊவம, ிக்குவோய் இவற்வற தெோக்கும் ெ ி ம் 

 

ெண்வடயக்  ோலம் மு ல் குழந்வ  வளதய ப ய்வமோ  எண்ணினர். அ னோல் ோன் 

குழந்வ  வள ெிள்வளச் பசல்வதம, தெசும் ப ய்வம் என்றனர். ஒரு  ோயோனவள்  ன் 

உயிவரதய ெணயமோ  வவத்து வலி தவ வன தளோடு குழந்வ வய ஈன்று எடுக் ிறோள். 

குழந்வ யின் அழுகுரல் த ட்டவுடன் வலி தவ வன வள மறந்து  ண் ள் குழந்வ வய 

த டு ின்றன.  ோது ள் குழந்வ யின் அழுகுரவல த ட் ின்றது. வ  தளோ குழந்வ வய 

அள்ளி அவணக்  துடிக் ின்றது. இ ற்ப ல்லோம் மூல  ோரணம் குழந்வ யின் குரல். 

 

தெச்சு  ோன் மி வும் முக் ியம.; ெிச்வச ோரன் கூட “அம்மோ  ோதய ெிச்வச தெோடுங் ள்” என்று 

குரல் ப ோடுத் ோல் ோன் அவனுக்கு உணவு  ிவடக் ின்றது. அ னோல் ோன் “வோயுள்ள ெிள்வள 

ெிவழத்துக் ப ோள்ளும”; என்றனர்.  

தமலும் “ஊவமப் பெண் ஒரு  னவு  ண்டோள் அவ  உள்ளத் ில் வவத்த  வோடு ின்றோள்” 

என்ெவ  த ட்  மி வும் தவ வனயோ  உள்ளது. 

 

பதிக வரலாறு 

 ிருஞோன சம்ெந் ர்  ிருக்த ோலக் ோவிற்கு வழிெட பசன்றோர், அங்கு இப்ெ ி த்வ  வ  ளோல் 

 ோளமிட்டெடி ெோடினோர். அப்தெோது இவறவர் பெோன்னோல் ஆ ிய  ோளத்வ  அளித் ோர். 

பெோன்  ோளத் ில் ஓவச வருவது  டினம். அத் லத் ில் இவறவி பெோன் ோளத் ிற்கு ஓவசக் 

ப ோடுத் ோர். அ னோல் ோன் இத் லத்து இவறவி “ஓவசக் ப ோடுத்  நோய ி” என்று 

அவழக் ப்ெடு ிறோர்.  

 

இரோமநோ புரம் மோவட்டத் ில் ஒரு வச ியோன குடும்ெம.; அவர் ளுவடய ம னுக்கு 

ென்னிரண்டு வய ோ ியும் தெச்சு வரவில்வல. எல்லோ மருத்துவச் சி ிச்வசயும் பசய்து ெோர்த்து 

ெலன் இல்வல. பெற்தறோர் ள் இப்ெ ி த்வ  நம்ெிக்வ யுடன்  ினமும் ெோரோயணம் 

பசய் னர்.  ிடீபரன்று ஒரு நோள்  ோவலயில் ஊவமயோய் இருந்  வெயன் “ அம்மோ” என்று  

அவழத் ோன். அவர் ள் அவடந்  ம ிழ்ச்சிக்கு எல்வலதய இல்வல. த ோலக் ோ இவறவருக்கு 

பூவச ள் பசய்து வழிெட்டு தமலும் ஆளறு சவரனில் பெோன்னோல் ஆன  ோளம் பசய்து 

ஆலயத் ிற்கு அளித் னர். இன்னும் இத் லத்து அர்ச்ச ர் அத் ோளத்வ  அவனவோிடமும் 

 ோட்டு ின்றோர். 

 

த ோலக் ோ            பண்:  க் ரோ ம் 

முவடயில்; வோவள ெோய மோ ரோர் 

குவடயும் பெோய்வ க் த ோலக் ோ உளோன் 

சவடயும் ெிவறயும் சோம்ெல்பூச்சும்  ீழ் 

உவடயும் ப ோண்ட உருவம் என்ப ோதலோ 

 

பெண் ோன் ெோ ம் ஆ ப் ெிவறச் பசன்னி 

ப ோண்டோன் த ோலக் ோவு த ோயிலோக்  

 ண்டோன் ெோ ம் வ யோல் கூப்ெதவ  

உண்டோன நஞ்வச உல ம் உய்யதவ 

 

பூண்நல் பெோறிப ோள் அரவம் புன்சவட 

த ோணல் ெிவறயன் குழ ன் த ோலக் ோ 



மோணப் ெோடி மவற வல்லோவனதய 

தெணப் ெவறயும் ெிணி ள் ஆனதவ 

 

 ழுக் ப ோள் ெோவம்  ளர தவண்டுவீர் 

மழுக் ப ோள் பசல்வன் மறிதசோ அம்வ யோன் 

குழுக் ப ோள் பூ ப்ெவடயோன் த ோலக் ோ 

இழுக் ோ வண்ணம் ஏத் ி வோழ்மிதன 

 

மயில் ஆர் சோயல் மோது ஒர் ெோ மோ 

எயிலோர் சோய எோித்  எந்வ  ன்  

குயில் ஆர் தசோவலக் த ோலக்  ோவவதய 

ெயிலோ நிற் ப் ெவறயும் ெோவதம 

 

பவடி ப ோள் விவனவய வீட்ட தவண்டுவீர்  

 டிப ோள் ப ோன்வற  லந்  பசன்னியோன் 

ப ோடி ப ோள் விழவு ஆர் த ோலக் ோவுள்எம்  

அடி ள் ெோ ம் அவடந்து வோழ்மிதன 

 

நிழல் ஆர்தசோவல நீல வண்டு இனம்  

குழல் ஆர்ெண்பசய் த ோலக் ோ உளோன்  

 ழலோல் பமோய்த்  ெோ ம் வ  ளோல் 

ப ோழலோர் ெக் ல் துயரம் இல்வலதய. 

 

எறிஆர்  டல் சூழ் இலங்வ க் த ோன் வன 

முறிஆர்  டக்வ  அடர்ந்  மூhத் ி ன்  

குறிஆர் ெண்பசய் த ோலக்  ோவவதய 

பநறியோல் ப ோழுவோர் விவன ள் நீங்குதம 

 

நோற்றமலர் தமல் அயனும் நோ த் ில் 

ஆற்றல் அவணதமலவனும்  ோண் ிலோக் 

கூற்றம் உவ த்  குழ ன் த ோலக் ோ 

ஏற்றோன் ெோ ம் ஏத் ி வோழ்மிதன 

 

பெற்ற மோசு ெிறக்கும் சமணரும் 

உற்ற துவர் த ோய் உருஇலோளரும்  

குற்ற பநறியோர் ப ோள்ளோர் த ோலக் ோப் 

ெற்றிப் ெரவப் ெவறயும் ெோவதம 

 

நலம்ப ோள்  ோழி ஞோன சம்ெந் ன்  

குலம் ப ோள் த ோலக் ோ உளோவனதய 

வலம்ப ோள் ெோடல் வல்ல வோய்வமயோர் 

உலம் ப ோள் விவனதெோய் ஓங் ி வோழ்வதர 

 

 ிருச்சிற்றம்ெலம். 

  



வாழ்க்கக அனுபவம் 

இப்ெ ி த்வ  நம்ெிக்வ யுடன் மனமுரு ி ெோரோயணம் பசய் வர் ள் ெலன் பெற்றுள்ள ற்கு 

ெல சோன்று ள் உள்ளன. அவற்றில் ஒன்வற எழுது ின்தறன். ஓர் அழ ோன மவலக் ிரோமம். 

எங்கு தநோக் ியும் ெசுவமயோ  இருக்கும். அங்கு நடுத் ரவர்க் த்வ ச் தசர்ந்  ஓர் குடும்ெம். 

அவர் ளுக்கு ஈஸ்வரன் என்ற ஓர் ம ன் இருந் ோன். அங்கு த யிவல த ோட்டத் ில் 

சூப்ெர்வவசரோ  தவவல ெோர்த்து வந் ோன். த ோட்டத் ில்  ினக்கூலியோ  ஆண் ளும், 

பெண் ளும் தவவல பசய்து வந் ோர் ள். ஈஸ்வரனுக்கு மீனோட்சி என்ற பெண்வன  ிருமணம் 

பசய்து வவத் ோர் ள். அவர் ளுக்கு தவலன் என்ற அழ ோன ம ன் ெிறந் ோன். தவலனுக்கு 

மூன்று வய ோ ியும் தெச்சு வரவில்வல ஈஸ்வரனும் ெக் த்து ஊருக்கு பசன்று மருத்துவோிடம் 

 ோண்ெித் ோன். ஆனோல் ெலன் ஒன்றும் இல்வல ஈஸ்வரனும், மீனோட்சியும் மிகுந்  

தவ வனயுடன் இருந் ோர் ள். 

 

அப்தெோது ப ோழிலோளி ஒருவோின்  வீட்டில் அவருவடய ம ளுக்கு வவள ோப்பு நடந் து. 

அவர் ள் மி வும் வற்புறுத் ி அவழக் தவ ஈஸ்வரன் மீனோட்சிவயயும். தவலவனயும் 

அவழத்துச் பசன்றோர். அங்கு தவலவனப் ெோர்த்து எல்தலோரும் வருத் ப்ெட்டனர். அப்தெோது 

ஊோிலிருந்து வந்  மூ ோட்டி ஒருவர் விெரத்வ  த ள்விப்ெட்டு மீனோட்சிவய அவழத்து 

இப்ெ ி த்வ க் ப ோடுத்து மனமுரு ி ெோரோயணம் பசய்ய பசோன்னோள். அவர் ளும்  ினமும் 

இவறவவன தவண்டி இப்ெ ி த்வ ப் ெடித் னர். 

 

 ிருவோ ிவர  ிருநோள் வந் து. மீனோட்சி வீட்டில் இவறவனுக்கு ெவடக்  

 ளியும்,பரட்டியும்,கூட்டும் பசய் ிருந் னர். ெக் த்து வீட்டிற்கு ஊோிலிருந்து வந்  ஒரு 

மூ ோட்டிவய சோமி கும்ெிட அவழத் னர். அவர் பெயர் ெோர்வ ி. அவர் தவலவனப் ெோர்த் ோர் 

தவலதனோ ஆவலுடன்  ளிவயயும்,பரோட்டிவயயும் ெோhத்; ோன். பூவச நன்கு முடிந் து. 

 

ெோர்வ ி தவலவனப் ெோர்த்து “தவலோ அப்ெதன” என்று கூப்ெிட்டோல் ோன் உனக்கு 

 ளியும்,பரோட்டியும் ப ோடுப்தெோம்” என்று  ண்டிப்ெோ க் கூறிவிட்டோர். தவலதனோ அழு ோன.; 

எல்தலோரும்  வவலயுடன் ெோர்த்துக்ப ோண்டிருந் ோர் ள். 

 

தவலதனோ இவறவவனப் ெோர்த்து அழு ோன். மீனோட்சி  ண்ணீர் மல்  இவறவவன 

தவண்டினோள்.  ிடீபரன்று தவலன் “அப்ெோ” என்று உரக் க் கூவினோன். எல்தலோரும் 

வோயவடத்து நின்றோர் ள்.  தவலன் “அப்ெோ அப்ெோ” என்று கூறி ப ோண்தட அழு ோன். 

மீனோட்சி இவறவவன வணங் ி ெிறகு ெோர்வ ியின்  ோலில் விழுந்து வணங் ினோள். ெோர்வ ி 

இவறவனுக்கு நன்றி கூறி தவலவன  ட்டி அவணத்து  ளிவயயும், பரோட்டிவயயும் 

ப ோடுத் ோர். ெ ி த் ின் ம ிவமயோல் தவலன் தெசினோன். ெிறகு தவலன் நன்கு ெடித்து நல்ல 

ெ வியில் உள்ளோன். இ ிலிருந்து இப்ெ ி த் ின் ம ிவமவயயும். இவறவன் ெோர்வ ியின் 

மூலம் தவலனுக்கு அருள் புோிந் வ யும் அறியலோம். 

 

அன்ெர் தள! இந்  ெ ி த் ின் ம ிவமவய என்பனன்று பசல்வது, இன்னும் மற்பறோரு 

ெ ி த் ில் மீண்டும் சந் ிப்தெோம். 

அக வருக்கும் நன்றி 

 

திருச்சிற்றம்பலம் 

அன்புடன்  

கலாவதி, ஊட்டி 

***** 



 னது குருவவப்ெற்றி 

(ஸ்ரீ பாலப் பபாியவா) 

ஒவ்பவாருவாின் வாழ்க்ககயிலும், ஏதாவது ஒரு நாள், என்பறன்றும் மறக்க முடியாததாகவும், 

அவர்களின் வாழ்க்ககயில், ஒரு திருப்பு முக கய ஏற்படுத்திய நாளாகவும் அகமயும். அந்த 

வககயில் எ து வாழ்க்ககயில் 29/05/1983, ஒரு திருப்பு முக கய ஏற்படுத்திய நாள். எ து 

வாழ்க்ககயில் ஒரு மறக்க முடியாத மிகச் சிறந்த நாள். (RED LETTER DAY) 

 

ஆம்! அன்றுதான் என் துறவற வாழ்க்கக பதாடங்கியது. என் குருநாதர், "பஜகத் குரு பூஜ்யஸ்ரீ 

பஜவயந்திர சரஸ்வதி ஸ்வாமிகளின் திருக்கரங்களி ால், காவி ஆகடகயயும், 

ஞா க்வகாலா  தண்டமும் பபற்வறன். அவர் என்க  தன்வ ாடு அக த்துக் பகாண்டு, 

தாய் பறகவ, தன் குஞ்சிக  தன் இறக்கி ால் மகறத்து கவத்துப் பாதுகாப்பது வபால, 

காத்து வருகிறார். இது எ து மிகப் பபாிய பாக்யம். அந்த நாளில் இருந்து இன்றுவகர, 

நிக வு படுத்திப் பார்க்ககயில், என் குருநாதர், " இரும்கபக் காந்தம் கவர்ந்து இழுத்து 

தன்வ ாடு இகணத்துக் பகாள்வது வபால, என்க யும் தன்வ ாடு இகணத்துக் பகாண்டார் 

என்வற பசால்ல வவண்டும்.  

 

எ து குருநாதாின் அருகிவலவய இருந்து, அவகர, அவாின் ஒவ்பவாரு பசயகலயும் கூர்ந்து 

கவ ித்ததில் அறிந்து பகாண்வடன், அவர் "எத்தக  மவகான் தமா வர் என்று!" அதக  

விவாிக்க எ க்கு வார்த்கதகள் கிகடக்கவில்கல. எவ்வளவு வதடி ாலும் நான் வதாற்றுப் 

வபாகிவறன். என் குருநாதகரப் பற்றி என் பரமகுரு (ஸ்ரீ மஹாபபாியவா) பசான் து இன்னும் 

என் காதில் ஒலித்துக் பகாண்டு இருக்கிறது. "அவர் ஸ்ரீ மடத்துக்கு பசய்தது மாதிாி வவறு 

யாரும் இ ி பசய்ய முடியாது". 

 

என் குருநாதர் பன்முகத்தன்கம பகாண்ட பபரும் ஆளுகம பகாண்டவர். ஸ்ரீ 

வல்லபாச்சாாியார் என்ற மஹான், ஸ்ரீ க்ாிஷ்ணகரப் பற்றி பசய்த ஒரு சுவலாகம் இருக்கிறது, 

ஸ்ரீ கிருஷ்ணாின் உடலில் எந்த பாகம் மதுரமா து (இ ிகமயா து) என்று பசால்ல 

முடியும்? அவாின் திருவுருவம் பமாத்தமுவம மதுரமா து தாவ ? இதில் எகத பசால்வது? 

எகத விடுவது? (ஆதாரம் மதுரம் மதுராதிப்பவத ரஹிலம் மதுரம்) அகதப்வபாலவவ என் 

குருநாதர், எல்லாவகக நல்ல குணங்களின் பமாத்த வடிவாய் இருக்கும்வபாது எகத பசால்வது 

எகத விடுவது? இருப்பினும் எ து குருநாதகர, "வலாக குரு" என்று உலகவம வபாற்றத்தக்க 

அளவில் உள்ள சிலவற்கற பட்டியலிட முயல்கிவறன். 

 

சுமார் 2510 வருடங்களுக்கு முன்பு, ஸ்ரீ பகவத் பாதாள் ஆதி சங்கரரால் வதாற்றுவிக்கப்பட்ட 

இந்த ஸ்ரீ காஞ்சி காமவகாடி பீடத்தின் பீடாதிபதி என்ற மிக உயர்ந்த ஸ்தா த்தில் இருந்த 

என் குரு நாதர் "காட்சிக்கு" (பார்ப்பதற்கு) மிக எளிகமயா  வகாலம்; எப்வபாதும் சிாித்த 

முகம், யார் வவண்டுமா ாலும் அவகர எளிதாக அணுகி வபச முடியும். (பசௌலப்யம்) தன்க  

நாடி வரும் பக்தர்களின் ம க் குகறககள பாிவவாடு வகட்டு, அதிலிருந்து மீள்வதற்கா  

அறிவுகரககளயும், ஒரு சில எளிய பாிகார முகறகளும் கூறி, அவர்ககள ஆசிர்வதித்து 

அருள்வார். த க்கு ஏற்படும் அபசௌர்யங்ககளயும் பபாருட்படுத்தாமல் எல்வலாருக்கும் 



தாிச ம் அளிப்பார். தன்க க் காண வரும் எவரும் ஏமாற்றத்வதாடு திரும்பக் கூடாது 

என்பதில் அவர் மிக்க கவ மாக இருப்பார். தன்க  பற்றிக்பகாள்ளும் எவகரயும் நழுவ 

விடாமல் காப்பாற்றுவதால்தான் இகறவனுக்கு "அச்சுதன்" என்றும் பபயர் உண்டு. அது 

இவருக்கும் பபாருந்தும். நாடாளும் அரசன் எப்படி இருக்க வவண்டும் என்பதற்கு ஒரு பாடல் 

உண்டு. அது காட்சிக்கு எளியன். கடுஞ்பசால்லன் அல்லன் எ  பதாடங்கும். இவர் ஆன்மீக 

உலகின் ராஜா அல்லவா அது இவருக்கும் பபாருந்துகிறது தாவ ? 

 

இவர் ஒரு நடமாடும் ‘ககலக்களஞ்சியம்’ இந்த பிரபஞ்சத்தில் உள்ள அக த்து விஷயங்கள் 

பற்றியும் அறிந்தவர். நல்ல விஷயங்கள் எந்த இடத்தில் இருந்து வந்தாலும், அதக  

ஏற்றுக்பகாண்டு பாராட்டுவவதாடு அதற்கா  பவகுமதிககளயும் பசய்யத் தவற மாட்டார். 

இவாின் வமலாண்கமத் திறன், அந்த அறிவு, தற்காலத்தில் வமலாண்கம படிப்பு (Management 

Studies) படிக்கின்ற மாணவர்களுக்கு, பாட புஸ்தகமாக கவக்கும் அளவிற்கு சிறப்பா து. 

இவாின் நுட்பமாக திட்டமிடும் பாங்கும், அகத சிறப்பாக பசயல் படுத்தும் திறகமயும், 

எல்வலாரும், கற்றுக்பகாள்ள வவண்டிய பாடம். எகதயும் உட டியாக முடிபவடுத்து, அதக  

ஒத்திப் வபாடாமல், உடவ  பசயல் படுத்தும் வநர்த்தியும் நம் எல்வலாராலும் பின்பற்றப் 

படவவண்டியது ஆகும். கவ ம் இன்கம; ஒருவககயா  சுறுசுறுப்பு இல்லாமல் இருத்தல் 

என்பது இவரது அகராதியில் இல்லாதது. எப்வபாதுவம ஒரு காாியத்கத நிகறவவற்றுவதற்கு, 

ஒரு சாியா  நபகரத் வதர்ந்பதடுத்து, அதக  சாியா  முகறயில் பசய்விப்பது இவருக்கு 

ககவந்த ககல. 

 

"இதக  இத ால் இவன்முடிக்கும் என்றாய்ந்து  

அதக  அதன்கண் விடல் " 

என்ற வள்ளுவாின் வாக்கிற்கு உதாரணமாய் திகழ்ந்தார். இவாின் பபாறுகமயும், சகிப்புத் 

தன்கமயும் ஓர் எல்கலக்குள் அடங்காதது. 

 

"வவதத்கத தி மும் ஓது " என்றார் ஆதி சங்கரர். அகதவயதான் ஔகவயும் பசான் ார். 

"ஓதாமல் ஒருநாளும் இருக்க வவண்டாம்" என்று. வவதம், அதக க் கற்கும் வித்யார்த்திகள் 

(மாணவர்கள்) இவர்கள் மீது இவர் காட்டிய பிாியமும், பாசமும் அலாதியா து. வவத 

பாடசாகல குழந்கதககளக் காணும் வபாபதல்லாம், அவர்ககள அன்வபாடு அகழத்து, 

அவர்களின் கல்வி பற்றியும், அவர்களுக்கு கிகடக்கும் வசதிகள் பற்றியும் வகட்டறிந்து, 

இன்னும் அவர்களுக்கு என்ப ன்  வதகவ என்பகதக் வகட்டு அவற்கற உடனுக்கு உடன் 

நிகறவவற்றி தந்ததால், அந்த வியார்திக் குழந்கதகளும் உற்சாகம் அகடந்து வமலும் அதிக 

ஆர்வத்துடன் வவத பாடங்ககளக் கற்ற ர். வவதவமாதிய வித்வான்களுக்கும் அவரவர்கள் 

தகுதிக்கு தக்கபடி பாிசுகளும், சன்மா ங்களும் அளித்து அவர்ககளயும் ஊக்குவித்து, 

வமற்பகாண்டு "வவத பாஷ்யம்" பாடங்ககள படியுங்கள் என்று கூறி ார். இத ால் 

வவதபாஷ்யம் என்ற சற்று கடி மா  பாடம் மீண்டும் வளர்ச்சி அகடந்து அதன் தற்காலிக 

சாிவில் இருந்து மீண்டது. 

 



ஆதி சங்கர பகவத் பாதாள், எப்படி ஒத்தக் கருத்துகடவயாகர எல்லாம் ஒருங்கிகணத்து, 

"ஷண்மத ஸ்தாப ம்" பசய்தாவரா அது வபால குருநாதரும், பல்வவறு மக்ககளயும் 

ஒருங்கிகணத்து, " வவற்றுகமயிலும் ஒற்றுகமகய உருவாக்கி, ம ித வநயத்கத வளர்க்கச் 

பசய்தார். அதற்கு ஓர் உந்து சக்தியாய், கமயமாக இருந்து வழி நடத்தி ார். 

 

ஆதி சங்கரருக்குப் பிறகு, ஸ்ரீ காஞ்சி காமவகாடி பீடாதிபதிகள் அக வாிலும் இவர் ஒருவவர, 

ககலாய மகல வகர பசன்று, அங்வக, மகல அடிவாரத்தில், ஸ்ரீ ஆதி சங்கர பகவத் 

பாதாளுக்கு திருவுருவ சிகல ஒன்கற நிறுவி ார். 

 

51-சக்தி பீடங்கள், 7-வமாக்ஷ புாிகள், 12-வஜாதிர்லிங்க வஷத்திரங்கள், இகவககள எல்லாம் 

தாிச ம் பசய்து பகாண்டவதாடு, பிரதா  7-புண்ய நதிகளிலும், இன்  பிற பவித்திரமா  

நதிகளிலும் ஸ்நா ம் பசய்த புண்ணியம் பபற்றவர். 

 

இவாின் "குரு பக்தி" அக வரும் அறிந்தவத, மிகப் பிரசித்தம். குரு ஸ்ரீ சந்திரவசகவரந்திர 

சரஸ்வதி (ஸ்ரீ மஹாபபாியவா) தமது காலத்தில் என்ப ன் பவல்லாம் பசய்ய வவண்டும் 

என்று நிக த்தாவரா, அகவ எல்லாவற்கறயும் தவறாது பசய்து முடித்தவர் எ து குருநாதர். 

சூழ்நிகலககள அலசி, ஆராய்வது, ஒருவகரப் பற்றி இவரது கணிப்பு, எகடவபாடும் தன்கம 

என்றுவம வதாற்றது இல்கல. 

 

இவாின் நடத்கத முகற அக வரும் பின்பற்ற வவண்டிய பாடம். அக வருவம பின்பற்ற 

வவண்டிய சகல கல்யாண குணங்களும் நிகறத்த ஓர் ஆதர்ஷ புருஷர். மாற்று மதத்தி ரும் 

இவர்வமல் பகாண்டிருந்த மதிப்பும் மாியாகதயும் இதற்கு ஓர் சான்றாகும்.  

 

நமது வவத பநறி மார்க்கம், பண்பாடு, ககல, கலாச்சாரம் இவற்றில் இவருக்கு இருந்த 

நம்பிக்கக, ஈடுபாடு இவாிடம் ஆழமாகவவ வவரூன்றி இருந்தது. அவத வவகளயில் தற்கால 

விஞ்ஞா  பதாழில் நுட்பத்கத பயன்படுத்தி, நம் பழகமகய வமலும் பிரச்சாரம் பசய்து 

ப்ரகாசமாக்கப் பயன்படுத்திக் பகாண்டார். இத ால் பழகமயும், புதுகமயும் இகணய ஓர் 

இகணப்புப் பாலமாக இருந்தார் என்றால் அது மிககயல்ல. 

 

பபாது வமகடகளிலும், பத்திாிககயாளர்களுக்கு இவர் வபட்டி அளித்தவபாது, இவர் 

ககயாண்ட சாதுர்யம், பசால்வன்கம, எந்த சூழ்நிகலயிலும் வழுவாது த து கருத்துக்ககள 

உறுதிவயாடு எடுத்துகரத்த பாங்கு அக வகரயும் கவர்ந்தவதாடு அன்றி உலக அளவில் 

இவர் புககழ பகாண்டு பசன்றது. 

 

இறுதியாக, ஆ ால் முடிவாக அல்ல; எமது குருநாதாின் சமூக பார்கவ மிகவும் பதாகல 

வநாக்கா து. இந்து மதம் என்பது ஒவ்பவாரு த ி ம ிதன் வாழ்விலும் பின் ிப் பிகணந்தது. 

ஒவ்பவாரு ம ிதனும், ஆன்மீக வாழ்க்ககயில் படிப்படியாக முன்வ றி பின் உயர்ந்த 

நிகலகய அகடய வவண்டும் எ  ஓங்கி ஒலிக்கிறது. வாழ்க்ககயின் பயவ  அதுதான், 

"இந்தப் பிறப்பு எடுத்தவத, இ ி பிறப்வப எடுக்கக் கூடாது" என்பதற்காகத்தான். இந்த 



உன் தமா  லட்சியத்கத ஒவ்பவாருவர் வீட்டு வாயிற்படியருவக பகாண்டு பசன்றவர் நமது 

குருநாதர். அதற்காத்தான் "ஜ  கல்யாண், ஜ  ஜாக்ரன்" என்ற அகமப்புககள உருவாக்கி 

அதற்காக உகழத்தார். "மக்கள் வசகவவய, மவகசன் வசகவ" என்ற முழக்கத்வதாடு, தாம் 

பசயலாற்றியவதாடு, பிறகரயும் இதில் ஈடுபடுத்தி, தன்வ ாடு இகணத்துக் பகாண்டு 

உகழத்து அதில் பவற்றியும் பபற்றார். 

 

இவாின் பார்கவ அருள்வநாக்கா து ஒரு குறுகிய வட்டத்திற்குள்வளா, குறிப்பிட்ட ஒரு 

பகுதிக்குள்வளா அடங்காது. உலகம் முழுகமக்கும் பபாதுவாகவும். நம் பாரத வதசத்திற்கு 

சிறப்பாகவும் என்று பசயலாற்றியவதாடு வதசத்தின் ஒற்றுகம, உறுதிப்பாடு, வலிகம, 

வளகம, ஸ்திரத்தன்கம ஆகியவற்வறாடு என்பறன்றும், நம் வதசம் திகழவவண்டும் என்று 

அல்லும் பகலும் அயராது பாடுபட்டவர் நம் குருநாதர். 

 

***** 

தி மலர் (1) முதல் தாிச ம் 

 

ஸ்ரீ காஞ்சி காமவகாடி 70-ஆவது பீடாதிபதி பஜகத்குரு ஸ்ரீ சங்கராச்சார்யார்  

ஸ்ரீ சங்கர விஜவயந்திர சரஸ்வதி ஸ்வாமிகள், முதன் முதலாக மஹாபபாியவர்ககளயும்  

ஸ்ரீ பஜவயந்திர சரஸ்வதி ஸ்வாமிககளயும் தாிச ம் பசய்த அருளமுதா   

 

அனுபவத்கத விவாிக்கும் கட்டுகர இது. 

 

மகாராஷ்டிரா மாநிலம் சதாராவில், முகாம் இருக்கும்வபாதுதான், ஸ்ரீ மஹா 

பபாியவர்ககளயும், ஸ்ரீ புதுப் பபாியவர்ககளயும் நான் முதன்முதலில் தாிச ம் பசய்து 

பகாண்வடன். 

 

ஒருநாள் சாயங்காலம் (மாகல வநரம்) தீப நமஸ்காரம் நடந்தது. அப்வபாது யாக  

பாதுககக்கு சாமரம் வீசியது. அங்வக யாக  நின்றிருந்த இடம் சற்று சாிவாக இருந்ததால், 

அதன் பின் கால்கள் பகாஞ்சம் வழுக்கிய வபாது, யாக  பபாிசாகக் கத்தியது. (பிளிறியது) 

அப்பப்பா! எல்வலாருக்கும் ஒவர கிலி (பயம்). நான் நடுங்கிப் வபாய் விட்வடன். 

 

மற்பறாரு நாள், மகா பபாியவர்கள் ஒரு மூகலயில் உட்கார்ந்து இருந்தார்கள். புதுப் 

பபாியவர்கள் நடுவில் அமர்ந்து, உபன்யாசம் (அருளுகர) பசய்து பகாண்டு இருந்தார்கள். 

திடீபரன்று அவர்கள் உபன்யாசத்கத நிறுத்தி விட்டு உள்வள பசன்று விட்டார்கள். ஏப ன்று 

எ க்கு ஒன்றுவம புாியவில்கல. சில நிமிஷங்கள் கழித்து, மகாபபாியவர் உத்தரவின் 

வபாில்தான் புதுப் பபாியவர் அவர்கள் அப்படிச் பசன்றார்கள் என்று ஒருவர் பதாிவித்த வபாது 

தான், எ க்குக் காரணம் பதாிந்தது, அது ஆச்சர்யமாகவும் இருந்தது. 

 



பபாியவர்கள், ஸ்ரீ சந்திரபமௌலீஸ்வரர் பூகஜ பசய்யும்வபாது நான் அருகிலிருந்து கவ ித்து 

வருவது வழக்கம். ஒரு கபயன் சுவாமி கநவவத்யத்திற்கு வதங்காய் உகடத்து கவப்பது; 

விளக்குக்கு பநய் விடுவது வபான்ற ககங்கர்யங்கள் பசய்து வருவான். இதுவபால் அவன் 

என்ப ன்  பசய்கிறான் என்பகத எல்லாம் கூர்ந்து கவ ிப்வபன். 

 

பிறகு, ஒரு சந்தர்ப்பம். நான் மகா பபாியவர்ககள குல்பர்கா என்னும் ஊாில் தாிச ம் பசய்து 

பகாண்வடன். அவர்கள் அந்த வயதா  காலத்திலும் எவ்வளவு வவகமாக நடக்கிறார்கள் 

என்பகதப் பார்க்க எ க்கு ஆச்சர்யமாக இருக்கும். குல்பர்காவில் இருந்து பிரம்மபுாி, ப ப்புாி 

என்ற இடத்துக்கு நான் குதிகர வண்டியில் பசன்வறன். அங்வக இருந்த வகாயிலில் 

பாடாவலஸ்வரர் என்ற சிவலிங்கம் இருந்தது. அங்வக பூகஜயின் வபாது இரண்டு நாட்களுக்கு, 

ாிக்வவத பாராயணம் பசய்யச் பசான் ார்கள், பசய்வதன். அப்படிவய வதாடகாஷ்டமும் 

பசால்லச் பசான் தால் அகதயும் பசான்வ ன். ஒருநாள் சில பக்தர்கள் வந்து, வவலூர் ஸ்ரீ 

ஜலகண்வடஸ்வரர் ஆலயத் திருப்பணி, கும்பாபிவஷகம் பற்றி எல்லாம் வபசிக் 

பகாண்டிருந்தார்கள். 

 

அப்வபாபதல்லாம் பபாியவர்கள், தண்ட தர்ப்பணம், அனுஷ்டா ம் பசய்யும் வபாது கூர்ந்து 

கவ ிப்பது என் வழக்கம். அவர்கள் அப்வபாது ஏவதா மந்திரம் பசால்லிக்பகாண்வட 

இருப்பார்கள். சிலசமயம் அவர்கள் ஒரு மணி வநரம், கண்கண மூடி பஜபம் பசய்வகதப் 

பார்க்கும் வபாது, எ க்கு விவ ாதமாக இருக்கும்.  

 

ஒருநாள் வயதா  ஒருவர் என் அருகில் வந்து பபாியவர்கள் உத்தரவிடுவதாகக் 

(கூப்பிடுவதாக) பசான் ார்கள். அவர்கள் ஒரு பர்லாங் தூரத்தில் தங்கி இருந்தார்கள். நான் 

அவர்களிடம் பசன்வறன். 

 

ஒரு புத்தகத்கத என் ிடம் பகாடுத்து, கதத்ாீய மந்திர வகாஷம்தான் அது. பபாியவர்கள் 

என்க  அருகில் உட்காரச் பசான் ார்கள். பிறகு அந்தப் புத்தகத்தில் இருந்த சில 

பக்கங்ககள புரட்டச் பசான் ார்கள். பிறகு அதில் இடது புறம் இருந்த ஒரு பக்கத்தில் 

அகமந்த ககடசி ஐந்து வாிககள படிக்கச் பசான் ார்கள். பிறகு, "ஸ்ரீவயஜாதம் என்று 

ஆரம்பித்து, "ய ஏவம் வவத" என்று முடியும் மந்திரத்கத ஐந்து தடகவ பசால்லும்படி 

உத்தரவிட்டார்கள். அதன்படிவய பசய்வதன். அதன் பிறகு அந்த மந்திரம் அந்த புஸ்தகத்தில் 

எங்வக இருக்கிறது என்பகத எடுக்கச் பசான் ார்கள். எடுத்துக் காண்பித்வதன். அப்வபாது 

ாிக்வவத ஐதவரய ப்ராம்மணம் என்ற புஸ்தகத்கத எடுத்து வரும்படி மற்றவாிடம் 

பசான் ார்கள். அது கிகடக்கவில்கல. அப்வபாதுதான், "வித்யாரண்யர் பாஷ்யம்" படித்தது 

என் நிக விற்கு இருக்கிறது. தண்டலம் கிராமத்தில் ஒருவர் பதலுங்கில் அச்சிட்ட புஸ்தகம் 

கவத்து இருந்தார். அவகாசம்(வநரம்) கிகடத்த வபாது எல்லாம் நான் அவாிடம் 

கற்றுக்பகாண்வடன் என்வறன். 

 



சில நிமிஷம் பமௌ ம் நிலவியது. பிறகு அவர்கள் வகட்டார்கள். அந்த மந்திரத்தில் எந்தப் 

பாடம் சாியா து? வஷட் க்ருத்யம் சந்தத்கய என்பதா? அல்லது வஷட் க்ருத்கய சந்தத்கய 

என்பதா? இரண்டாவதாக பசான்  பாடம் சாியா து என்று நான் பதாிவித்வதன்.  

 

பிறகு அவர்கள் உபவதசம் வபால என் ிடம் பசான் ார்கள் ‘தத்வஸாரம் (வவதாந்த நூல்) படி. 

அவதாடு கூட பதலுங்கு எழுதப்படிக்க நன்றாக பதாிந்து பகாள்.’ ஒருநாள் பபாியவர்கள் 

ஸ்ரீபாடலீஸ்வர் வகாவிலில் குறுகலா  ஓாிடத்தில் அமர்ந்திருந்தார்கள். அங்வக எதிாில் 

பதிமூன்று வவத வித்யார்த்திகள் (மாணவர்கள்) ாிக்வவத பாீகக்ஷ பகாடுக்க உட்கார்ந்து 

இருந்தார்கள். என்க யும் வரும்படி அவர்கள் கட்டகளயிடவவ நானும் பசன்வறன். 

என் ிடம் ஒரு புஸ்தகத்கத எடுத்துக் பகாடுத்து அந்த புஸ்தகத்கத ககடசி அட்கடப் 

பக்கத்தில் எவதா ஒரு மந்திரத்கத எழுதிட உத்தரவு பசய்தார்கள். எந்த மந்திரத்கத எழுதுவது? 

என்று புாியாமல் நான் குழப்பத்தில் நின்றிருந்வதன்.  

 

அடிக்கடி பபாியவர்கள் தீபாராதக  மந்திரத்கதச் பசால்லும்படி பசால்வார்கள். திரும்பத் 

திரும்பப் பலதடகவ அகத பசால்லக் பசால்வார்கள். நான் பசால்லும்வபாது என்க க் 

கூர்ந்து கவ ிப்பார்கள். பிறகு இவத வபால இந்த மந்திரத்கதச் பசால்லு, எழுதிப்பார் 

என்பார்கள். புதுப் பபாியவர்களும் என்க ப் பற்றி ஏதும் பசான் தாக பதாியவில்கல. 

சந்யாச ஆஸ்ரமம் எ க்கு பகாடுப்பது என்று தீர்மா ம் ஆ  பிறகுதான் பபாியவர்கள் 

இப்படி எல்லாம் பசான் தன் பபாருள் எ க்கு விளங்கிற்று. 

 

ஒருநாள் 1983-ஆம் ஆண்டு வம மாதம் பபாியவர்கள் சன் திக்கு என்க  அகழத்துச் 

பசன்றார்கள். அவர்கள் மகபூப் நகர் பருத்தி ஆகலயில் (காட்டன் மில்) தங்கியிருந்தார்கள். 

நான் சந்நியாச ஆசிரமம் ஏற்கப்வபாகும் நாள் மிக பநருக்கத்திவலவய இருந்தது. நான் அங்வக 

வந்திருப்பதன் வநாக்கத்கத அறிந்த சிலர் என்க  மிகுந்த பக்தி சிரத்கதயுடன் 

மாியாகதயுடன் என்க  பபாியவர்களிடம் அகழத்துச் பசன்றார்கள். 

 

அந்தச் சமயம் பபாியவர்கள் தம்கம சுற்றி இருந்தவர்களிடம் வபாலகம் சுந்தர சாஸ்திாிகள் 

பற்றியும் அவர் தர்ம சாஸ்திரத்தில் இகணயற்ற வித்வான் என்றும் அவ்வளவு பபாிய 

வித்வான்ககள இன்கறக்கு விரல் விட்டு எண்ணி விடலாம் என்றும் வபசிக்பகாண்டு 

இருந்தார்கள். நான் அவர்களின் தாிச த்திற்காக அங்வக வந்திருப்பகதப் பற்றி சந்வதாஷப் 

பட்டார்கள்.  

 

நான் அங்கிருந்து கஹதராபாத் பசன்று, அங்கிருந்து கட்டாயம் திருப்பதி பசல்ல வவண்டும் 

என்று பதாிந்தது. எ வவ, அவர்களுகடய கடாக்ஷத்தி ாவலவய, அவர்களின் அருள் 

கிகடத்து விட்டது என்ற எண்ணத்தில் நான் அங்வக அவர்ககளவய சந்நிதியின் முன் ால் 

தாிசித்தபடி நின்றிருந்வதன். ஆச்சாாியார் அவர்களும் என்க வய வநாக்கி கடாக்ஷித்தரர்கள். 

அதன்பிறகு நான் அங்கிருந்து கிளம்பி விட்வடன்.  

 



அப்வபாது பபாியவர்கள் ஒரு பக்தாிடம் அவர் மூன்று ஆச்சாாியார்ககள ஒவர சமயத்தில் 

பார்ப்பார் என்று பசான் தாக நான் பதாிந்து பகாண்வடன். நம் பபாியவர்கள் சத்தியத்தின் 

மூர்த்தியாக உண்கமவய உருபவடுத்தாற்வபான்று விளங்கி ார்கள். ம ித குலத்துக்கு 

நன்கம பசய்வகதவய தம் சங்கல்பமாக பகாண்ட அவர்கள் தம்கம நிந்திப்பவனுக்கும் நன்கம 

பசய்வதில் மிகுந்த சந்வதாஷம் பகாள்வார்கள். பபரும் பவள்ளத்கத தம்முள் அடக்கிக் 

பகாள்ளும் பபாிய அகணக்கு ஒப்பா வர்கள் அவர்கள். சமுதாய நீதிக்கும் ஒற்றுகமக்கும் சதா 

பாடு படுபவர்கள். பிறர் என்  பசய்ய வவண்டும் என்று நிக க்கிறார்கவளா, அகதத் தான் 

தாமும் பசய்வார்கள். அவர்களுகடய அருள் எல்வலாகரயும் காப்பாற்றட்டும். 

 

***** 

பழகம வபாற்றிய பண்பாளர் 

 

புதிய வகாவில்கள் கட்டி கும்பாபிவஷகம் பசய்வகத விட, ஆங்காங்கு இருக்கும் பகழயக் 

வகாயில்ககள பராமாிக்க வவண்டுபமன்ற எண்ணம் பகாண்டவர் ஸ்ரீ பஜவயந்திரர், 

வகாயில்ககள பதால்லியல் சின் மாக ஆக்குதல் ஆகாது என்பது அவர் இதயத்தில் இருந்த 

எண்ணங்களுள் ஒன்று. 

 

வழிபடு இல்லாமல் இருந்தது வவலூர் வகாட்கடயில் இருந்த ஜலகண்வடஸ்வரர் ஆலயம். 

இங்கு வழிபாடு நடக்க வவண்டும் என்று பக்தர்கள் கருதிய வநரத்தில் அவர்களுக்கு 

உறுதுகணயாக இருந்தவர் ஸ்ரீ பஜவயந்திரர். 1982-ல் ஜலகண்வடஸ்வரர் வகாவில் 

கும்பாபிவஷகம் கண்டது. 1984-பிப்ரவாியில் அங்வக அறுபத்து மூவர் விக்கிரகங்ககள 

பிரதிஷ்கட பசய்து கும்பாபிவஷகம் நடக்க வழி கண்டார் பபாியவர் 

 

***** 

ஸ்ரீ பாலப் பபாியவாளின் பாத யாத்திகர  

 

மஹாபபாியவாளின் ாிக்க்ஷா 

காமவகாடி பீடாதிபதி பஜகத்குரு ஸ்ரீ பபாியவாள் பசல்லும்வபாது உடன் பசல்லும் ாிக்க்ஷா. 

காஞ்சி ஸ்ரீ சங்கர விஜவயந்திர சரஸ்வதி ஸ்வாமிகள் திருப்பதி பசல்வதால் அவருடன் பசல்ல 

ாிக்க்ஷா தயாராக நின்றுபகாண்டு இருந்தது. அதன் உள்வள கவக்கப்பட்ட பபாருட்கள் 

பாலாஜி படம், பஜப வநரத்தில் உபவயாகம் படுத்தப்படும் தர்ப்பாச ம், பாதுகக, பழம், சுவர் 

கடிகாரம், பிரசாதப் பபாருட்கள் இகடயிகடவய பகாடுக்கப்பட்ட மாகலகள் யாகவயும் ஸ்ரீ 

பாலாஜி படத்திற்வக அணிவிக்கப்பட்ட . முதலில் மஹா ஸ்வாமிகளின் அதிஷ்டா த்தில் 

பஜப வழிபாடு முதலியகவககள முடித்துக் பகாண்டு பாலா பபாியவாள் புதுப் 

பபாியவாளிடம் குருவணக்கம் பசய்து புதுப் பபாியவர்களுடன் யாத்ரா தா ம் பசய்யப் 

புறப்பட்டார்கள். உடன் வவத சாஸ்திர விற்பன் ர்கள், இராமாயண ப்ரவச  கர்த்தாக்கள், 

இகளஞ்ர்கள் 38 வபர் பகாண்ட குழுவிற்கு, புறப்பட்ட யாத்ராதா ம் பசய்விக்கப் பட்டது. 5-6-



1994 ஞாயிற்றுக் கிழகம மதியம் 2 மணிக்கு பிரதா  வாயில் வழியாக புறப்பட்டு, காமாட்சி 

அம்மன் ஆலயத்திற்கு பசன்று பூர்ண கும்ப மாியாகதககள ஏற்றுக்பகாண்டு அம்ம ின் 

அபிவஷக வழிபாடு ஆராதக  பசய்து பகால்ல சத்திரம் வமற்கு ராஜவீதி வழியாக பாண்டவர் 

பபருமாள் வகாவில் சன் திகயத் தாிசித்துக் பகாண்டு ஏகாம்பரநாதர் சன் திகய 

வந்தகடந்தார். ஈஸ்வரனுக்கு அபிவஷக ஆராதக கள் நகடபபற வவதவகாஷங்கள் முழங்க 

பிரசாதங்கள் சமர்ப்பிக்கப் பட்ட . இருபுறமும் யாக கள் முன்பசல்ல, வவதியர்கள் 

வவதவகாஷங்கள் முழங்க காளங்கள், நாதஸ்வரம் முதலியகவகள் ஒலிக்க, பாத யாத்திகரக் 

குழு புறப்பட்டது. சர்வதீர்த்த குளக்ககரயில் உடன் வந்த அன்பர்களுக்கு ஆசி 

வழங்கி ார்கள். உடன்வந்த பல பிரமுகர்ககள மடத்தில் இருந்து நகடபபறப்வபாகும் 

பஜயந்தி விழாவிற்கா  ஏற்பாடுககளக் கவ ிக்கும் படியும் கூறி நகர எல்லகயத் 

தாண்டி ார்கள். 

 

பபரும்புலிப் பாக்கத்தில் பல்வவறு வகுப்புககள வசர்ந்த பபாருளாதார ாீதியாக பின் தங்கிய 

மக்கள் குழுமி இருந்த ர். அவர்கள் மத்தியில் பூஜ்ய ஸ்ரீ பாலபபாியாவாள் அமர்ந்து தம்முடன் 

வந்திருந்த புலவகர திருவிகளயாடல் புராணம், பபாிய புராணம், திருவாரூர் புராணம் 

ஆகியவற்றிலிருந்து சில ககதககளக் கூறி விளக்கச் பசய்தார்கள். தத்தம்மால் இயன்ற 

வககயில் எல்லாம் தர்ம ககங்கர்யங்களில் எல்வலாரும் ஈடுபட்டு திருவருளும், குருவருளும் 

பபறலாம் என்பகத விளக்கும் வககயில் அகமந்த ககதககள பூஜ்ய ஸ்ரீ பபாியவாள் 

வகாடிட்டுக் காட்டி புலவர் மூலம் விளக்கச் பசய்தார்.  

 

தாமல் சிவன் வகாவில் வரவவற்பு 

பின்பு C.P. ராமசாமி ஐயர் அறக்கட்டகளயில் வரவவற்பு. பட்டாபிராமன் ஐயர் இல்லத்தில் 

தங்கி பூகஜ முடித்துக் பகாண்டு பின்பு 4.30 மணியளவில் புறப்பட்டு நாலு கிவலாமீட்டர் 

பதாகலவில் அகமந்துள்ள பஞ்ச சக்தி பீடத்திற்கு எழுந்தருளி ார்கள். பஞ்ச சக்தி பீடத்கத 

வசர்ந்த இரண்டு துறவிகள் வாயிலில் பூர்ண கும்ப மாியாகத மலர் சின் ங்கள் அளிக்க 

வமளதாளங்களுடன் வரவவற்கப்பட்டார்கள். சிறிது வநரம் தங்கி ஆஸ்ரம கட்டிடங்ககள 

பார்கவயிட்டு அனுகிரஹித்தார். வழி பநடுக இருபுறமும் கிராம மக்கள் மிகுந்த 

மாியாகதயுடன் வந்திருந்து வணங்கி பசன்றார்கள். அங்கிருந்து புறப்பட்டு நாலு கிவலாமீட்டர் 

பசன்றவபாது பஞ்ச சக்தி பீடத்தில் பலத்த வரவவற்பு அளிக்கப்பட்டது. ஓச்வசாி கிராமத்தில் 

மக்கள் பஜக  வகாஷம் முழங்க பபாியவதார் வரவவற்பு அளித்தார்கள். வழிபநடுக மக்களுக்கு 

மஹா பபாியவர்கள், ஆதிசங்கரர் ஆகிவயார்களின் படங்களும் குங்குமப் பிரசாதமும் வழங்கப் 

பட்ட .  

 

காவவாிப்பாக்கம் அருகில் உள்ள பகாண்டாபுரம் என்னும் இடத்தில் காமாட்சி அம்மன் சவமத 

பஞ்சலிங்வகஸ்வர் ஆலயத்தில் இகறவக யும் அம்பாகளயும் வழிபட்டு, அங்கு இரவு 

தங்கி ார்கள். உடல்நலக் குகறவு காரணமாக அன்று பயணம் பதாடர்ந்து வமற்பகாள்ளப் 

படவில்கல. பாத அணி அணியாமல் பயணம் வமற்பகாண்ட காரணத்தால் கால்களில் 

பகாப்பளம் மிகுந்து இருந்தது. அன்பர்கள் பாத அணி அணியுமாறு வற்புறுத்தியும் அணியாமல் 

அங்கிருந்து விடியற்காகலயில் நான்ககர கிவலாமீட்டர் பதாகலவில் உள்ள சின்  சமுத்திரம், 



வவத வித்யாலயாவிற்கு விஜயம் பசய்து அன்று அங்கு தாங்கி ார். அந்தப் பள்ளியின் 

மாணவ, மாணவிகள், ஆசிாியர்கள் ஊர் பிரமுகர்கள் ஸ்வாமிககள தாிசித்து அருள் பிரசாதம் 

பபற்ற ர். நல்ல மகழ பபய்ந்தது.  

 

மறுநாள் விடியலில் காகல புறப்பட்டு வாலாஜாவபட்கட ஊர் எல்கலயில் பிரமுகர்கள் 

வரவவற்க அங்குள்ள சங்கர மடத்திற்குச் பசன்று தாிச ம் பசய்து பகாண்டார்கள். இந்த 

மடத்து த ிச் சிறப்பு என் பவ ில் மூன்று பபாியவர்களும் வசர்ந்து இருக்கப் பாலப் 

பபாியவர்கள் பசய்து கவத்த பாதுகா பிரதிஷ்கட இங்குதான். இத்தககய சிறப்பு 

இந்தியாவில் வவறு எங்கும் நகடபபறவில்கல. அங்கிருந்து புறப்பட்டு ஊாின் வமற்கு 

எல்கலயில் உள்ள காசி விசாலாக்ஷி சவமத காசி விஸ்வநாதர் ஆலயத்தில் தங்கி திரளாக 

வந்திருந்த மக்களுக்கு ஆசி வழங்கி ார். மங்களாம்பாள் பள்ளி மாணவ மாணவிகளிகடவய 

பல வகள்விகள் வகட்டு அவர்ககள உற்சாகப்படுத்தி ஆசி வழங்கி ார்.  

 

தமிழ்நாடு குவராவமட்ஸ் அண்டு பகமிக்கல்ஸ் நிறுவ த்தாாின் வரவவற்கப ஏற்று இரவு 

அங்கு தங்கி ார்கள். மறுநாள் விடியலில் புறப்பட்டு, பாரத மிகு மின் நிறுவ  குடியிருப்பில் 

தங்கி ார்கள். திரளாக அன்பர்கள் பவள்ளம் வந்து ஸ்வாமிககள அகமதியாகத் தாிசித்து 

அருள்ப்ரஸாதம் பபற்றுச் பசன்ற ர்.  

 

மாணவ மாணவியகர ஊக்குவிக்கும் வககயில், “சிவா சிவா, ராம ராம, ஸ்ரீ ராமபஜயம்" 

ஆகிய இந்த நாமங்களில் ஏவதனும் ஒன்றிக  1000, 5000, 10000 என்று எழுதி அளித்தால் 

அந்த எண்ணிக்ககக்கு ஏற்ப மகா பபாியவர்களின் அற்புதமா  படம், பவள்ளிக்காசு, 

ஆகியவற்கறப் பாிசாக பபாியவர்கள் கரங்களாவலவய அளிக்கப்படும் என்று அறிவித்தது, 

மாணவ சமூகத்திகடவய நல்ல எழுச்சிகயயும் ஆர்வத்கதயும் ஏற்படுத்தியது. பல மாணவ, 

மாணவியர்கள், 5000, 10000-க்கு வமலும் நாமங்ககள எழுதி சமர்ப்பித்து ஆசியும் பாிசும் 

பபற்று பசன்ற ர்.  

 

மதியம் உள்ளூர் பபண்டிர்களால், பசௌந்தர்ய லஹாி பாராயணம் பசய்யப்பட்டது. 

பபாியவர்கள் மிகவும் மகிழ்வுடன் பசமடுத்து தானும் உடன் பசால்லி அவர்ககளயும் 

பரவசப்படுத்தி குழுமி இருந்த பக்தர்கள் இகடவய ம  பநகிழ்வு ஏற்படுத்தி அக வருக்கும் 

அருளாசி வழங்கி ார். பபல் நிறுவ த்தில் இருந்து ஆறு கிவலாமீட்டர் பதாகலவில் உள்ள 

திருவளம் வம ிகலப் பள்ளியில் இரவு தங்கி ார்கள். பின் அங்கிருந்து காகலயில் புறப்பட்டு, 

7.5 கிவலா மீட்டர் பதாகலவில் உள்ள வசர்க்காடு அரசி ர் வமல் நிகலப் பள்ளிகய 

வந்தகடந்தார்கள். பள்ளியின் வகுப்பகற கட்டிடங்களுக்கு நடுவவ மரங்கள் நிகறந்த திடல். 

அந்த திடலில் மரத்தடியில் பபாியவர்கள் தங்களுகடய அனுஷ்டா த்கத பசய்ய அமர்ந்து, 

பஜபத்தில் இருக்கும் வபாது, மக்கள் பபருவாாியாக சூழ்ந்திருந்தது, ஒரு தவபாவ  

சூழ்நிகலயில் தாங்கள் இருப்பதாக உணர்ந்து மகிழ்ந்து ஒருவருக்பகாருவர் உகரயாடிக் 

பகாண்டிருந்த ர். தங்ககள மறந்து, தங்கள் சூழ்நிகல மறந்து, பமௌ ிகளாக மக்கள் 

பவள்ளம் இருந்தது, ஒரு கண்பகாள்ளா காட்சியாக இருந்தது என்று பங்வகற்ற ஒருவர் 

பநகிழ்ந்து கூறி ார்.  



 

மதியம் பசன்க  உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி, திரு பரத்தி ம் அவர்கள் வந்து பபாியவர்ககளத் 

தாிசித்து அருளாசி பபற்று பசன்றார்கள். மாகல 1.5 கிவலா மீட்டர் பதாகலவில் உள்ள பபாிய 

வமட்டூர் கிராம மக்களின் வவண்டுவகாளுக்கு இணங்க, அவர்கள் ஊருக்கு, பயணப் பட்டியலில் 

இல்கல என்றாலும் அங்கு பசன்று, அங்குள்ள விநாயகர் ஆலயத்தில் அமர்ந்து தாிச ம் 

அளித்து அருளாசி வழங்கி ார்கள். பின்பு மறுபடியும் வசர்க்காடு கிராமம் வந்து தங்கி இரவு 

நாலாயிர திவ்யப் பிரபந்தம் பாராயணம் நடக்க பபாியவர்கள் பசவி மடுத்து விளக்கங்களும் 

கூறி அன்பர்ககள ஆ ந்தக் கடலில் ஆழ்த்தி ார்கள். 

 

மறுநாள் காகல மூணு கிவலாமீட்டர் பதாகலவில் உள்ள ஆந்திர பிரவதச எல்கலயின் 

ஆரம்பத்தில் பபாதுமக்கள் பூர்ண கும்பத்துடன் வரவவற்க பிரவவசித்தார்கள். பபாம்மா 

சமுத்திரம் என்னும் கிராமத்தில் அரசி ர் இகளவயார் கல்லூாியில் தங்கி ார்கள். இந்தக் 

கல்லூாி வளாகத்தில் நிகறந்துள்ள மரங்கள் இருந்த இடத்தில அமர்ந்து அனுஷ்டா த்கத 

வமற்பகாண்டார்கள். சுற்றுப்புற கிராமமக்கள் நூற்றுக்கணக்கா  அளவில் குழுமி இருக்க 

உடன் வந்த புலவர்ககளக் பகாண்டு மஹா பாரதத்தில் ஒரு பகுதிகயயும் கண்ணப்பர் 

வரலாற்கறயும் வபசப் பணித்தார்கள். மக்கள் கண்களால் பபாியவர்ககளயும் பசவிகளால் 

பதய்வ வரலாறுககளயும் நுகர்ந்தபின் பபாியவர்களிடம் அருளாசி பபற்ற ர். மாகல 4.30 

மணிக்கு பபாம்மா சமுத்திரத்கத விட்டு குடி பாலா என்ற கிராமத்கத இரவு 7.30 மணிக்கு 

அகடந்த ர். வழிபநடுக இருபுறமும் மக்கள் கூட்டம் ஓடி வந்து, ஆண், பபண், குழந்கதகள், 

முதியவர்கள் எ  யாவரும் பபாியவர்களிடம் வணங்கி ஆசி பபற்ற ர். 

 

குடிபாலாவிலிருந்து ராமா புரம் என்கிற இடத்தில், ராயலசீமா ஜூட் மில்ஸ் நிறுவ த்தாாின் 

பூர்ணகும்ப வரவவற்பிக  ஏற்று அவர்களுகடய பதாழிற்சாகலகயயும் பார்கவயிட்டு அங்கு 

பணிபுாியும் பதாழிலாளர்ககள ஆசிர்வதித்து அருளாசி வழங்கி ார்கள். அங்கிருந்து 

லக்ஷ்மிபுரம் லிவயா பிளாஸ்டிக் நிறுவ த்தில் தங்கி அனுஷ்டா த்கத முடித்துக் 

பகாண்டார்கள். வழக்கம்வபால் திரளா  மக்கள் கூட்டம் தாிச த்திற்காக காத்திருந்த ர். 

சிறப்பாக பிற இ த்தவர்களும் வந்து ஸ்வாமிககள தாிசித்தது குறிப்பிடத்தக்க ஒன்றாகும். 

மாகல 4.30 மணிக்கு சித்தூர் வநாக்கி புறப்பட்டு வழிபநடுக அன்பர்களுக்குத் தாிச மும் 

அருளாசியும் வழங்கி, பசக் வபாஸ்டில் வணிக வாி அதிகாாி அவர்கள் அளித்த பூர்ண கும்ப 

மாியாகதகய ஏற்று அவருக்கு அருளாசி வழங்கிய பபாியவாளுக்கு, சித்தூர் வீதிகளில் வமள 

தாளத்துடன் வரவவற்பு அளிக்கப்பட்டது. திரண்ட மக்கள் கூட்டத்துடன் தவபாவ ப் 

பள்ளியில் இரவு தங்கி அருளாசி வழங்கி ார்கள். 

 

மறுநாள் காகலயில் இருந்து மாகல 5.30 மணி வகரயில் மக்கள் திரண்டு வந்து 

பபாியவர்ககள தாிசித்து அருள்ப்ரஸாதம் பபற்று ம  நிகறவுடன் பசன்றார்கள். மக்களில் 

பலர் அவரவர் த ிப்பட்ட குகறககளயும் பபாியவர்களிடம் வநரடியாக விண்ணப்பித்து 

அந்தக் குகற நிவர்த்திக்கா  வழி முகறககளயும் அறிந்து தங்களுகடய குகற நீங்கி 

விட்டதாகவவ உணர்ந்து பபருமிதத்துடன் பசன்றார்கள். குழுமி இருந்தவர்களுக்கு 

நீண்டபதாரு அருளாசி வழங்கி ஆசிர்வதித்தார்கள். 



 

மாகல 5.30 மணியளவில் வீர ஆஞ்சவநயர் ஆலயம், பபான் ியம்மன் ஆலயம் ஆகியவற்றில் 

தாிச ம் பசய்து பகாண்டு ககடத்பதரு வழியாக ஈஸ்வரன் வகாவிலுக்கு வபாகும் வழியில் 

பபாியவர்களுக்கு ராமகிருஷ்ணா ஆசிரமத்தில் வடபமாழியில் சுவாகதம் அளிக்கப் பட்டது. 

ஆச்ரமத்தின் சார்பில் ஆச்ரம நடவடிக்கககள் பற்றி ஓய்வு பபற்ற கல்லூாி இந்தி வபராசியர் 

திரு. சுந்தர மூர்த்தி அவர்கள் அறிக்கக சமர்ப்பித்தார்கள். பிறகு பபாியவர்கள் குழுமி இருந்த 

மக்களுக்கு நம்முகடய பாரத நாட்டு கலாசாரத்தின் சிறப்பு, உயர்வு பற்றியும் மக்களுகடய 

அன்றாட வாழ்க்ககயில் ககடபிடிக்க வவண்டிய தர்மங்கள் பற்றியும் நீண்டபதாரு வபருகர 

பதலுங்கு பமாழியில் ஆற்றி ார்கள். 

 

பிறகு அருகாகமயில் உள்ள அலவமலு மங்கா சவமத ஸ்ரீ ிவாசப்பபருமாள் சந்நிதா த்திற்கு 

பசன்று தாிச ம் பசய்து பக்கத்தில் உள்ள காமாட்சி அம்மன் சவமத அகஸ்தீஸ்வரர் 

ஆலயத்தில் தாிச ம் பசய்து அனுஷ்டா ங்ககள முடித்துக் பகாண்டார்கள். அச்சமயம் 

திரண்டு இருந்த மக்கள் எல்வலாரும் இகறவன் நாமாக்ககள வசர்ந்து பசால்லி அந்த இடத்கத 

வமலும் பு ிதமாக்கி ார்கள். ஊர் பிரமுகர்கள் பபாியவருக்கு மலர் கிாீடம் சமர்ப்பித்தார்கள். 

அகத அணிந்து பகாண்டு மக்களுக்கு தாிச ம் அளித்தது கண்பகாள்ளா காட்சியாக இருந்தது. 

அதன்பின் கன் ிகா பரவமஸ்வாி ஆலயத்தில் தாிச ம் பசய்து, குழுமியிருந்தமக்கள் 

எல்வலாரும் ராம நாம பஜக  பசய்த பின் அவர்கள் எல்வலாருக்கும் மஹாபபாியவா படமும் 

காமாக்ஷி படமும் ஆதி சங்கரர், புதுப் பபாியவா, பாலப் பபாியவா உருவம் பகாண்ட 

படங்களும் ப்ரசாதத்துடன் வழங்கப் பட்ட . பபாியவர்ககள தாிச ம் பசய்தவர்கள் 

எல்வலாருவம குருப் பிரசாதம் பபற்று பசன்றார்கள், மறுநாள் காகல புறப்பட்டு வழியில் 

சாகலயில் இருக்கும் கன் ியம்மன் ஆலயம் பசன்று வழிபட்டார்கள். பாகத பநடுகிலும். 

மக்கள் குவிந்த கரத்துடன் பபாியவர்ககளக் கண்டு ஆ ந்தக் கண்ணீர் மல்கி தாிச ம் பசய்ய 

அவர்களுக்கு எல்லாம் இல்லத்திவலவய பசால்வதற்வகற்ப பதலுங்கிவலவய அச்சிடப்பட்ட 

பிரசுரங்களும் குங்குமப் பிரசாதமும் அளிக்கப்பட்ட . பபாியவர்கள் அவர்களின் 

பாதுககககள பூகஜ பசய்யும் வபற்றிக  பல்லாயிரக் கணக்கா  மக்கள் பபற்ற ர்.  

 

பாத யாத்திகரயில் பாத பூகஜ சிறப்பு 

இந்தப் பாத பூகஜயில் பூகஜ பசய்வதார்க்கு மிகுந்த ஈடுபாடும் ம  நிகறவும் 

பக்தர்களிகடவய ஏற்பட்ட . இதில் விவசஷம் என் பவ ில் பூகஜக்கு வதகவயா  

வதங்காய், பழம் கற்பூரம், பவற்றிகல பாக்கு, பகாண்டு வந்தவர்ககள அமரச்பசய்து, 

அவர்களுக்கு சங்கல்பம் பசய்வித்து, வதங்காய் உகடத்து அந்த நீாி ால் அவர்கவள 

பாதுககககள அபிவஷகம் பசய்வித்து, மஞ்சள், குங்குமம் இட்டு, பூக்களால் அர்ச்சித்து 

பநய்வவத்யம் பசய்து கற்பூர ஆரத்தி பசய்து பூகஜகய அவர்கவள பசய்து பகாள்ள 

பபாியவர்கள் ம நிகறவுடன் அனுமதித்தார்கள். இத்தககய பூகஜ பபாியவர்கள் தங்கி 

இருந்த இடத்தில் மட்டுமல்லாமல் எல்லா இடங்களிலும் பாத சாாியாக நடந்து பகாண்டிருந்த 

வபாதும் நடுச் சாகலயிவலவய அந்தந்த மக்களின் எண்ணங்ககள பூர்த்தி பசய்வதற்காக 

பபாியவர்கள் இந்த பூகஜயிக  பசய்யச் பசய்தார்கள். 

(பதாடரும்…) 



 

(எ க்கு கிகடத்த பல காமவகாடி மாத இதழ் புத்தகங்களில் இதுவும் இருந்தது, இதன் 

பதாடர்ச்சியா  அடுத்த புஸ்தகம் கிகடக்கவில்கல, வதடிக்பகாண்டு இருக்கிவறன் என் 

வதடல் பதாடர்கிறது) 

 

ஸ்ரீ காஞ்சி பாலபபாியவாள் ஸ்வாமிகளின் வருகக 

துவாதசி அன்று இரவு என் ிடம் ஸ்ரீ பபாியவாள் வபசிக்பகாண்டு இருக்ககயில் "நாகளக்கு 

புது ஸ்வாமிகள் வரப் வபாகிறார்கவள அவர்களுக்கு நீ என்  பசய்யப் வபாகின்றாய்? 

என்றார்கள். எ க்கும் ஸ்ரீ பால பபாியவாகள விமர்கசயாக வரவவற்க ஆகசதான். நா ாக 

ஏதாவது பசான் ால், "எதற்காக இந்த ஏற்பாடுகள் எல்லாம்? இங்கு என்  மடமாயிருக்கு? 

என்று எகதயாவது பசால்லி நிறுத்தி விடுவார்கள். அத ால் இங்கு வரும்வபாது பூர்ண கும்பம் 

பகாடுத்து வரவவற்கலாம் என்வறன். அதன்பிறகு அவர்களுக்வக உாிய சந்வதாஷத்துடன், "ஊர் 

எல்கலயில் இந்த ஊர் பிரமுகர்கள் சிலகர, ஸ்ரீ பரங்கநாத மிஸ்ரா, ஸ்ரீ ராமலிங்கய்யா 

வபான்றவர்ககள கவத்துக் பகாண்டு வாத்ய வகாஷத்துடன் பூர்ண கும்பம் பகாடுத்து 

அகழக்கச் பசால். நான் பிரவதாஷ பூகஜயில் இருக்கும் சமயத்தில் வந்தால் என்  பசய்யலாம் 

என்று வகட்டார்கள். 

 

நான், பால ஸ்வாமிககள சமீபத்தில் உள்ள ஸ்ரீ லட்சுமி நாராயண மந்திாில் இறங்க ஏற்பாடு 

பசய்கின்வறன். பக்கத்தில் உள்ள துங்கபத்ரா க ாலில் அனுஷ்டா ம் பசய்யட்டும். பூகஜ 

முடிந்தவுடன் அவர்ககள அங்கிருந்து அகழத்து வரலாம் என்வறன். "சாி" என்றார்கள். 

 

வமலும் நீ இங்வக அவர் வரும்பபாழுது, கூகட கூகடயாக மல்லிககப் பூ வாங்கி வரச்பசால்லி 

அவர் சிரசில் அபிவஷகம் வபாலாக் பகாட்டு. 108 வதங்காய் சுற்றி சதுர்காய் வபால அவர் 

இரண்டு பக்கங்களிலும் இரண்டு வபர்களாக அடிக்கணும். நிகறய வவஷ்டிககள வாங்கி வரச் 

பசால். அவர் வந்ததும் திருஷ்டியாகச் சுற்றி வவஷ்டிககள பல்லக்கு தூக்கிக் பகாண்டு வரும் 

வபாகி ஆட்களிடம் வீசிவிடச் பசால். அவர்களுடன் வரும் எல்வலாருக்கும் இரவு ஒரு விருந்து 

ஏற்பாடு பண்ணு. நல்ல சாப்பாடா இருக்கணும். வயிறு நிரம்ப சாப்பாடு வபாடு. சாப்பாடு 

முடிந்தவுடன் கூட வந்த அத்தக  வபர்ககளயும் என் ிடம் அகழத்துக் பகாண்டு வந்து 

தாிச ம் பண்ணி கவ. முடிந்ததும் இரவவ, கூட வந்த வவன், லாாியில் அவர்கள் 

எல்வலாகரயும் ஏற்றி, புதுப் பபாியவாளிடம் அனுப்பி, அவர்களிடம் பால ஸ்வாமிககளப் 

பத்திரமாகக் பகாண்டுவபாய் பபாியவாளிடம் வசர்த்து விட்வடாம் என்று பசால்லட்டும். பிறகு 

அங்கிருந்து அவரவர்கள் ஊருக்குப் வபாகட்டும் என்றார்.  

 

வமலும், "உ க்கு ாிக்வவதத்தில், ஸ்வஸ்திவ ாமமீதா என்ற சூக்தம் பதாியுமா?" என்றார்கள். 

பூரணமாகத் பதாியாது யாராவது பசான் ால் உடன் பசால்வவன் என்வறன். உடவ  அந்த 

அனுவாகத்கத ஸ்ரீ பபாியவர்கவள பசால்ல ஆரம்பித்தார்கள். உடன் நானும் சற்று தடுமாறி 

பசான்வ ன். இருந்தாலும் அந்த சமயம் தாமகரப்பாக்கம் ஸ்ரீ தியாகராஜன் அங்கு பவளியில் 

நின்றபடி இந்த ஸுக்தத்கத பசான் ார். "நீயும் அவருமாக அவர் வரும்வபாது ஸ்வஸ்தி என்று 

அந்த ஸுக்தத்கதச் பசால்லிக் பகாண்வட அகழத்துக் பகாண்டு வா, என்றார்கள். அந்த வவத 



மந்திரம் முழுக்க ஸ்வஸ்தி என்றுதான் வரும். மங்களம் என்று அர்த்தம். அதன்படி 

இகவகளுக்கு ஏற்பாடு பசய்து இருந்வதன். இகதத் தவிர ஸ்ரீ பாலு அவருக்குத் 

பதாிந்தவர்களிடம் பசால்லி, வமள வாத்யம், வபண்டு வாத்யம் பபட்ரமாக்ஸ் கலட்டுகள், 

வாண வவடிக்கக வபான்றகவகளுக்கு ஏற்பாடு பசய்திருந்தார். இகவ அத்தக யும் ஸ்ரீ 

லட்சுமி நாராயணன் மந்திாில் தயார் பண்ணச் பசால்லி இருக்கார். இது எ க்குத் பதாியாது. 

என் ிடம் யாரும் பசால்லவும் இல்கல. 

 

மறுநாள் த்ரவயாதசி மற்றும் பிரவதாஷமா தால் பகல் உபவாசம். மாகலயில் ப்ரவதாஷ 

பூகஜ. பகல் இரண்டகர மணிக்கு பபாியவா எ க்கு உத்தரவு பசய்தார்கள். நானும் உள்வள 

பசன்வறன். ஸ்ரீ பபாியவாளுக்கு என் ிடம் “இன் ிக்கு சாயங்காலம் ப்ரவதாஷமாச்வச. 

எதற்காக ஸ்ரீ பாலப் பபாியவா லக்ஷ்மி நாராயணர் வகாவிலுக்குப் வபாகணும்? அங்வக 

வவண்டாம். நீ வபாய் அவர்களிடம் சற்று தாமதாமாகக் கிளம்பி ப்ரவதாஷ பூகஜ முடிந்தவுடன் 

வநவர இங்வகவய வந்துவிடும்படி பசால்லிவிட்டு வா. அவா கிளம்புவதற்குள் வபாய்ச் பசால். 

இப்பவவ கிளம்பு" என்று உத்திரவு பசய்தார்கள். வநரமாகிவிடவவ நானும் உடன் கிளம்பி 

கம்பப ி காகர ஏற்பாடு பண்ணிக்பகாண்டு கிளம்பிவ ன்.  

 

அந்த சமயம் ஸ்ரீ பாலு என் ிடம் வந்து சற்று வருத்தத்துடன், "நான் இந்தந்த மாதிாியா  

ஏற்பாடுககள பசய்து லட்சுமி நாராயண மந்திாில் இருக்கச் பசால்லி இருக்வகன். இத்தக யும் 

வகட்டு விடுவம! ஸ்ரீ பபாியவர்களிடம் பகாஞ்சம் பசால்லக் கூடாதா? எ  வகாபித்துக் 

பகாண்டார். உடவ  காாில் இருந்து இறங்கி, ஸ்ரீ பபாியவாளிடம் இகதப் பற்றி மறுபடியும் 

வபசலாம் என்று வந்வதன். ஆ ால், ஸ்ரீ பபாியவாள் பூகஜ ஆரம்பித்து விட்ட படியால், நான் 

எகதயும் காதில் வாங்கிக் பகாள்ளாமல் ஸ்ரீ பால ஸ்வாமிகளிடம் வந்வதன். வரும் வழியில் ஒரு 

கிராமத்தில் அழகிய சிவன் வகாவில் ஒன்று இருந்தது. அதன் பக்கத்தில் திருக்குளமும் 

இருந்தகத பார்த்துக் பகாண்வட பசன்வறன். நானும் ஸ்ரீ பாலப் பபாியவாளிடம் பசன்வறன். 

அந்த சமயம் முதன்முகறயாக அவர்கள் சன்யாசம் வாங்கிக் பகாண்டவுடன் நமஸ்காரம் 

பசய்வதன். வந்த விஷயங்ககளச் பசால்லி, வரும் வழியில் சிவன் வகாவிலில் இறங்கி, 

அனுஷ்டா மும் பண்ணி விட்டு, சிவ தாிச மும் பசய்து விட்டு வரும்படிக் கூறிவ ன். 

அருகில் இருந்த முடிபகாண்டான் ஸ்ரீ வாஞ்சிநாத அய்யர், திருப்பதி பீமா லாட்ஜ் ஸ்ரீ 

பவங்கவடச அய்யர் இவர்களிடமும் பசால்லிவிட்டு திரும்பி கர்னூல் வந்துவிட்வடன். நானும், 

ஸ்ரீ பாலுவிடம் சமாதா ப் படுத்தி, "எ க்கு நீங்கள் பசய்திருக்கிற ஏற்பாடுகள் எதுவும் 

பதாியாது. அந்த ஏற்பாடுககள ஊர் எல்கலக்கு அனுப்பி அங்கிருந்து வரச்பசால்லலாம்" 

என்று கூறி விட்டு அதற்கும் ஏற்பாடு பசய்து விட்வடன்.  

 

மாகல ஸ்நா ம் பண்ணிவிட்டு ஸ்ரீ பபாியவாளும் ப்ரவதாஷ பூகஜக்கு உட்கார்ந்தார்கள். 

சுமார் ஏழகர மணி இருக்கும் பூகஜ முடிந்தது. அதற்குள் ஸ்ரீ பால ஸ்வாமிகளும் ஊர் 

எல்கலயில் இருந்து வமள வாத்யத்துடன் இங்கு மில் வாசலுக்கு வந்து விட்டார்கள். நானும், 

ஸ்ரீ பாலு, ஸ்ரீ ஸ்ரீகண்டன், ஸ்ரீ கண்ணன், தாமகரப்பாக்கம் ஸ்ரீ தியாகராஜன், மதுகர 

சுந்தரம் எல்வலாரும் பசன்று பூரண கும்பம் பகாடுத்து அகழத்வதாம். வவஷ்டிககள ஸ்ரீ 

கண்ணன் திருஷ்டி சுற்றிப் வபாட்டார். எங்கள் குழுவிவலவய அவர்தான் அனுபவம் மிக்க 



சீ ியர். இந்த அனுபவம் அவருக்கு அதிகம். அதன்பிறகு 108 சதுர்க்காய் விட்டது. அடுத்து 

மல்லிககப்பூ சுமார் பத்து கூகடககள ஒன்றன்பின் ஒன்றாக ஸ்ரீ பால பபாியவாளின் சிரசில் 

பகாட்டி வந்வதாம். தாமகரப்பாக்கம் ஸ்ரீ தியாகராஜன், ஸ்ரீ வசதுராம சாஸ்திாிகள், ஸ்வஸ்தி 

ஸூக்தம் பசால்லிக்பகாண்வட ஸ்ரீ பபாியவாளிடம் அகழத்து வந்வதாம். அந்த சமயம் பூகஜ 

முடியும் சமயமாக இருந்தது. பூகஜ முடிந்ததும் ஸ்ரீ பபாியவாகள வந்த ம் பசய்து 

பகாண்டார்கள். சுமார் பதிக ந்து நிமிடங்கள் எற இறங்க அந்த பால ஸ்வாமிககளவய 

பார்த்தார்கள். நடு நடுவவ ஒரு சில சம்பாஷகணகள் நடந்த . பிறகு, என் ிடம் "இவர்களுக்கு 

தங்க எங்வக ஏற்பாடு பண்ணியிருக்வக?" என்றார்கள். அங்வக அகழத்துக் பகாண்டு வபா" 

என்றார்கள். ஸ்ரீ பபாியவாளும் வந்தவர்களுக்கு தாிச ம் பகாடுத்துவிட்டு உள்வள 

பசன்றார்கள். ஸ்ரீ பால பபாியவாகள அவருக்கா  இடத்தில் பகாண்டு வபாய் விட்வடன்".  

 

அடுத்து உடன் வந்தவர்ககள சாப்பாடு விருந்துக்கு அகழத்துச் பசன்வறன். இரவு 9.30 

மணியிருக்கும். சாப்பிட்டு வந்தவர்கள் கமதா த்தில் ஒருவருக்பகாருவர் வபசிக்பகாண்டு 

இருந்தார்கள். ஸ்ரீ பபாியவாள் மட்டும் த து அகறயில் வாசற்படியில் உட்கார்ந்து 

பகாண்டிருந்தார்கள். வந்தவர்களில் சிலர் அவர்களிடம் வபாய் பார்த்துக் பகாண்டும் 

இருந்த ர். சற்று வநரம் கழித்து த ிகமயில் ஸ்ரீ பபாியவர்கள் இருந்தார்கள். யாகரயும் 

காணவில்கல என்றதால் கக தட்டி ார்கள். நான் வவகலயாக இருந்ததால் வபாகவில்கல. 

காஞ்சிபுரம் ஸ்ரீ சிவராமன் என்பவர் வபா ார். அவாிடம் என் பபயகரச் பசால்லி, "அவக க் 

கூப்பிடு" என்றார்கள். ஸ்ரீ சிவராமனும் என் ிடம் வந்து கூப்பிட்டார். 

 

நான் ஸ்ரீ பபாியவாளிடம் வந்வதன். எ க்கும் அன்று முன் தி ம் வந்தவர்ககள சாப்பாடு 

முடிந்தவுடன் உருக்குத் திரும்ப அனுப்பி விடு என்று பசான் து ஞாபகம் இருந்தது. ஸ்ரீ 

பபாியவா மறந்திருப்பார்கள், வந்தவர்களுக்கும் அசதியாகயிருக்கும் என்றதால் ஸ்ரீ 

பபாியவாளிடம் வபாகாமல் இருந்வதன். ஸ்ரீ பபாியவாள் எகதயும் மறக்க மாட்டார்கள். நான் 

பசன்றதும், "எல்வலாரும் சாப்பிட்டாகி விட்டது அல்லவா? பின்  ஏன் சும்மா இருக்வக? 

எல்வலாகரயும் கூப்பிடு. உத்தரவு வாங்கிக்பகாண்டு கிளம்பச்பசால்" - என்றார்கள். எ க்கும் 

ம து கஷ்டமாகத் தான் இருந்தது. இப்படி வந்ததும் வராததுமாக உடவ வய கிளப்பி 

விடுகிறார்கவள என்று. அத ால் எல்வலாகரயும் கூப்பிட்டு உத்தரவு வாங்கி பகாள்ளச் 

பசான்வ ன். "இருந்தாலும் இப்ப மணி 10.30 ஆகின்றது. அமாவாகச இருட்டு வழிபயல்லாம் 

காட்டுப் பாகத மகலப்பாகத பயமாக இருக்கும். அத ால் இரவு இங்கு தங்கி விட்டு, 

விடியற்காகலயில் அனுப்பி விடலாம் என்வறன். அதற்கு சம்மதம் பகாடுத்தார்கள். 

இருந்தாலும் எல்வலாகரயும் அகழத்து இரவவ உத்திரவு பகாடுத்தார்கள். 

 

வந்தவர்களில் ஒருவர் மட்டும் வரவில்கல. அவாிடம் ஸ்ரீ பால பபாியவாளுக்கு த ி அன்பு 

உண்டு. புதியதாக நாங்கள் அவாிடம் ககங்கர்யம் பசய்வபதன்றால் பகாஞ்சம் அச்சம் வவறு. 

இப்பத்தான் பட்டத்திற்கு வந்திருக்கார் என்பதால் அவகர மட்டும் அனுப்ப ம ம் இல்கல. 

அவர்தான் முடிபகாண்டான் ஸ்ரீ வாஞ்சிநாத அய்யர். ஸ்ரீ பால ஸ்வாமிகவளா அவகர 

இருந்துவிடு என்று பசால்கிறார். என்  பசய்வது என்று பதாியவில்கல. இத ால் ஸ்ரீ பால 

பபாியவாள் ஸ்ரீ பபாியவாளிடம் வந்து "அவர் மட்டும் என்கிட்வட இருக்கட்டும்" என்று 



வகட்டார்கள். ஆ ால் ஸ்ரீ பபாியவாள் அவர்கள் முன் ிகலயிவலவய ஸ்ரீ வாஞ்சிநாத 

அய்யருக்கு உத்திரவு பகாடுத்து "ஸ்ரீ புதுப் பபாியவாளிடம் பபாறுப்பாக ஸ்ரீ பாலா 

ஸ்வாமிககள என் ிடம் வசர்த்து விட்வடன் என்று பசால்லிவிட்டு, அங்கிருந்து ஊருக்குப் 

வபா. பத்து நாள் கழித்து வவண்டுமா ாலும் வா" என்றார்கள். அவரும் நமஸ்காரம் 

பசய்துவிட்டு, உத்திரவு வாங்கிக் பகாண்டார்கள். மறுநாள் விடியற்காகலயில் எல்வலாரும் 

கிளம்பி விட்டார்கள். அதற்குப் பிறகுதான் ஸ்ரீ பபாியவாள் எழுந்தார்கள். 

 

(வமவல கண்ட விஷயம் பிரம்மஸ்ரீ ஏகாம்பரநாதன் மாமா அவர்கள் எழுதிய, "ஸ்ரீ 

மஹாபபாியவாளும், ஏகாம்பரன் ஆகிய நானும்" என்ற புஸ்தகத்தில் இருந்து எடுத்தது - பக்கம் 

391-395) 

 

***** 

நூறோண்டு த ோ ி 

 

ஸ்ரீ மஹோபெோியவோ நூறோண்டு த ோ ி மலர் - ெகு ி 3-ல் இருந்து எடுக் ப்ெட்ட  ட்டுவர வள 

இம்மோ  பூர்ண ெலத் ில் தசர்த் ிருக் ிதறோம். ஆன்மீ  அன்ெர் ள் ெடித்துப் ெயன் பெறு . 

இங்த   ீதழ உள்ள  ட்டுவர ள்  ங் வள தெோன்ற ஆன்மீ  அன்ெர் ள் ெடித்து ெயன் பெரும் 

எண்ணத்துடதனதய தசர்க் ப்ெட்டுள்ளது. இ ில் எந்  விளம்ெர தநோக் ம் இல்வல. இந்  

 ட்டுவர ள் ப ோிவிக்கும்  ருத்தும், எழுத்துக் ளின் சுவவயும், அந்  ஆசிோியோின் 

ெோ ங் ளுக்த  சமர்ப்ெிக் ிதறோம். 

கீகதயில் பாரத குட்டு 

வவத பாஷயரத ம், முல்கலவாசல் R. கிருஷ்ண மூர்த்தி சாஸ்திாிகள் 

 

ெடம்: ஓவியர் சிற்ெி 

"ஸ்ரீ வ்யாஸர் மகாபாரதம் இயற்றும்வபாது விநாயகருடன் ஒப்பந்தம் பசய்து 

பகாண்டதற்கிணங்க, வ்யாஸர் மள மள பவன்று ச்வலாகங்களாகக் கூறிவர, விநாயகர் 

புாிந்து பகாண்டு வவகமாக எழுதி வந்தார். நடு நடுவவ சற்று கடி மா  ச்வலாகங்ககள 



வ்யாஸர் கூறும்வபாது, அதன் பபாருகள விநாயகர் சற்று வயாசிக்கும் வநரத்தில், வ்யாஸர் 

பல ச்வலாகங்ககளக் கவ ம் பசய்து விடுவார். இத்தககய ச்வலாகங்ககள பாரத குட்டு 

(பாரத ரஹஸ்யம்) என்பர். எ வவ இப்வபர்பட்ட ரஹஸ்யங்கள் கீகதயின் நடுவிலும் 

இருக்க வவண்டுமல்லவா! அது எந்த ச்வலாகங்ம்?", என்று ஸ்ரீ பபாியவாள் என் ிடம் 

வகட்டார்கள். எ க்கும் ஒன்றும் வதான்றவில்கல. திககத்வதன். உடவ  ஸ்ரீ பபாியவர்கள் 

கூறி ார்கள்: - "கீகதயின் ஐந்தாம் அத்யாயத்தில 15-ஆவது ச்வலாகத்தின் பிற்பாதியும், 

16-ஆவதின் முன்பாதியும்: - 

"அஞ்ஞாவ நாவ்ருதம் ஞா ம் வதந முஹ்யந்தி ஜந்தவ 

ஞாவ ந து ததஞ்ஞா ம் வயஷாம் நாசிதமாத்ம ." 

இதன் பபாருளாவது - ஆத்மஸ்வரூபமா  ஞா த்கத, பவகுநாட்களாக அஞ்ஞா ம் 

மகறத்துள்ளது. ஆகவவதான் யாவரும் தத்வமறியாமல் உடல் முதலியவற்றில் 

வமாஹமகடந்து துக்கப்படுகின்ற ர். ஆ ால் யாருக்கு இந்த அஞ்ஞா ம் ஞா த்தி ால் 

அகற்றப்பட்டு, அழிக்கப்பட்டு விடுகிறவதா அவர்களுக்கு அந்த பரம்பபாருள் விளங்குறது." 

(வமாகம் மடிந்து விடும்). இங்கு இரு சிக்கல் (ரஹஸ்யம்) இருக்கிறது. ஞா மும், 

அஞ்ஞா மும் - ஒளியும், இருட்டும் வபால ஒன்றுக்பகான்று விவராதமா து. ஞா மாகிற 

ஒளிகய அஞ்ஞா ம் - ஒளியும், இருட்டும் வபால ஒன்றுக்பகான்று விவராதமா து. 

ஞா மாகிற ஒளிகய அஞ்ஞா ம் எவ்வாறு மகறக்கும்? அப்படிவய மகறத்து விட்டால் 

பிறகு அவத ஞா த்தி ால் எவ்வாறு விலக்க முடியும்? இந்த சிக்கலா  விஷயத்கத 

விநாயகர் வயாசித்து வந்தாராம். அதற்குள் வ்யாஸர் பல ச்வலாகங்ககளத் தயார் 

பசய்துவிட்டார்". 

 

இவ்விதம் கூறிவிட்டு, நிற்காமல், ஸ்ரீ பபாியவர்கள் வமலும் கூறிய விளக்கம் மிக மிக 

அருகமயா து. "வமற்கூறிய குட்டிற்கு (சிக்கலுக்கு) கீகதயிவலவய விளக்கம் வருகின்றது, 

என் பவன்றால்,  

"வதஷாவமவானுகம்பார்த்தம் அஹமஞா ஜம் தம. 

நாசயாம்யாம்யாத்மபாவஸ்வதா ஞா தீபவ  பாஸ்வதா". 

- [X-II] 

என்ற ச்வலாகத்தில் விளக்கம் கிகடக்கிறது. சுத்தமா  ஸ்வரூபஞா த்கத அஞ்ஞா ம் 

(அறியாகம) மகறத்து விட்டாலும், 'ஆத்மபாவம்' என்கிற அகண்டமா  பபாருகளப் 

பற்றிய ஸாக்ஷத்காரமாகிற மவ ாவ்ருத்தியில் "ஸ்த" இருந்து பகாண்டு பிரதிபலித்து (being 

reflected on a special stage of mind called Atma Sakshatkara) நிற்கும் வபாது ஞா த்தின் சக்தி 

அதிகாித்து, அஞ்ஞா த்கத பபாசுக்கி விடுகிறது. ஞா  ஒளி தகடயின்றி அகிலத்திலும் 

ப்ரகாசிக்கிறது! சூாியனுகடய கிரணங்கள், பஞ்சு வபான்ற பபாருட்ககள எாிக்காத 

வபாதிலும், ஒரு குறிப்பிட்ட பூதக் கண்ணாடி மூலம் பசலுத்தப்பட்ட சூாிய கிரணங்கள் 

பஞ்கச எாித்து விடுகின்ற  அல்லவா! எ வவ நமக்கு அம்பாளின் க்ருகபயி ால் 

ஸாக்ஷத்காரம் ஏற்பட வவண்டும்". என்று கூறி பபாியவர்கள் விளக்கியவபாது 

எல்வலாருகடய ம த்திலும் ஒரு வபரா ந்தம் ஏற்பட்டது. 

 

***** 


