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எண்ணம்மற்றும்வடிவம்: VVSS Trust-இன்நண்பர்கள் 

 

 

 

 

 

 

அட்கட மற்றும் பக்கங்கள் 4, மற்றும் 23-இல் உள்ளபடங்கள் அக த்தும் கூகிள் 

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! 

 

கோஞ்சி வர ரோ ர் ஆலயம்: "முக் ி  ரும் நகதரழில் முக்கியமோம் கச்சி  னில் அத் ிகிோி 

அருளோளர்க்கு அவடக்கலம் யோன் புகுந்த தன". என்றோர் சுவோமி த சிகன். 108 வவணவ 

 ிவ்ய த சங்களில்  ிருதவங்கடம்,  ிருவரங்கம் ஆகிய ஸ் லங்கவள தபோல் முக்யத்வம் 

வோய்ந் து. கோஞ்சி புரத் ில் உள்ளது. இந்  பகு ிக்கு விஷ்ணு கோஞ்சி என்தற தபயர் உண்டு. 

 

 

புரோ னமோன இக்தகோவிவல, தசோழர்களும், அவர்களுக்குப் பின் பல்லவர்களும் விோிவு 

படுத் ிக்க கோட்டினோர்கள் . ஆ ியில் பிரமத வன்  வம் தசய்  இடம்.  அவர்  வத் ிற்கு 

இரங்கி , மஹோவிஷ்ணுவோனவர் யோக குண்டத் ில் இருந்து த ோன்றினோர். இ வனக் கோண 

மூவரும், முப்பத்து முக்தகோடி த வர்களும் வந்து வோழ்த்த ோலி முழங்க மலர் மோோி  

தபோழிந் னர். த வதலோக யோவன ஐரோவ ம் , தபருமோளிடம் அய்யதன  ோங்கள் என்தமல் 

இருந்து பக் ர்களுக்கு அருள் போலித்து அருளதவண்டும் என தவண்ட தபருமோளும் 

வரமளித் ோர். 

 

ஐரோவ ம் அமர்ந்  இடதம "அத் ிகிோி" என்று வழங்கப்படுகிறது.  ினமும் ஒரு  ிருநோள், 

புறப்போடு கோணும் தபருமோளின் தபயர், த வரோ ன். த வர்களுக்கு எல்லோம் ரோ ன். வரம் 

தகோடுப்ப ில் ரோ ோவோக விளங்குவ ோல் வர  ரோ ன். இக்தகோவிலின் மற்தறோரு விதசஷம், 

அத் ி மரத் ோல் தசய்யப்பட்ட வர ன், அனந்  சரஸ் என்ற புஷ்கரத் ில், ( ிருக்குளத் ின்) 

உள்தள உள்ள மண்டபத் ில் சயனத் ில் இருக்கிறோர். 40 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுவற அவவர 

தவளிதய எடுத்து ஆரோ வன புோிவோர்கள். ஒரு மண்டல கோலம், ஸ்வோமிக்கு 

அபிதஷகம்,ஆரோ வன எல்லோம் தவகு விமர்வசயோக நவடதபறும்.  



 

தபருந்த வி  ோயோர் எனும் நோச்சியோர்  னிக்தகோவில் தகோண்டு விளங்குகிறோர்.  இது  விர, 

சக்கரத் ோழ்வோர், தயோகோ  நரசிம்மர், த சிகர், ரோமோனு ர்,  ன்வந் ோி ஆகிதயோருக்கு  னித் 

 னி சந்நி ிகள் உண்டு. 

 

அழகோன சிற்ப தவவலப்போடுகளுடன் 100 கோல் மண்டபம் உள்ளது. 9 நிவலகவள உவடய 

பிரம்மோண்டமோன ரோ  தகோபுரம். இது  விர  ங்கப் பல்லி , தவள்ளிப் பல்லி உள்ளது. இ வன 

த ோட்டு வணங்கினோல்,  ீரோ  தநோய்கள்  ீரும் என்பது ஐ ீகம். 

 

 

 

ஸ்வோமித சிகன், உவடயவர் என்னும் ரோமோனு ர், கூரத் ோழ்வோர் தபோன்ற தபோிய 

மஹோன்கள்இங்தக இருந்து தபருமோளுக்கு வகங்கர்யம் தசய்துள்ளனர்.  ிருமங்வக ஆழ்வோர் 

நோன்கு போசுரங்களோலும், பூ த் ோழ்வோர் இரண்டு போசுரங்களோலும், தபயோழ்வோர் ஒரு 

போசுரத் ோலும் மங்களோசோசனம் தசய்துள்ளனர். 

 

வவகோசி மோ ம் நவடதபறும் பிரம்தமோற்சவத் ில் , கருட தசவவயும்,  ிருத்த ர் வவபவமும் 

உலகப் புகழ் தபற்றவவ.அவனவரும் வோழ்நோளில் ஒருமுவறதயனும் இங்தக வந்து  ோிசனம் 

தசய்து பிறவிப்  பயவன அவடய தவண்டும். அதற்க்கு பதய்வத்தின் அருள் துகண 

இருக்கட்டும் எ  அக வகரயும், வாழ்த்தி வணங்குகிவறன்.  

 

***** 

  



ஓர் அறிவிப்பு 

 

நடமோடும் த ய்வமோம் மஹோதபோியவோ இம் மனி  குலம்  உய்வ ற்கோக எத் வனதயோ 

அறிவுவர, அறவுவரகவள கூறி நோம் வோழ்வோங்கு வோழ  வழிகவள தசோல்லி இருக்கிறோர்.  

அ வனக் கவடப்பிடித்து வோழ்வில் உயர்ந் வர்கள் எண்ணிலடங்கோ. அத் வகதயோோில்  

நோனும் ஒருவன். 

 

எவ்வளதவோ வழிமுவறகவள கூறி இருந் ோலும், எல்தலோரோலும் எல்லோவற்வறயும் கவட 

பிடித்து வோழ்வது சற்று சிரமமோன கோோியம் ோன்.  ஆனோலும், நம்மோல் இயன்ற அளவு 

அவற்வறக் கவட பிடிக்கலோம். அ ற்கோன பலனும் உண்டு. அப்படி அவர் கோட்டிய 

வழிமுவறகவளக் கவட பிடித்து, நோன் அவடந்  பலன்கள் எத் வனதயோ. அவற்வற 

உங்கதளோடு பகிர்ந்து தகோள்ள விரும்புகிதறன். இது எனது சோ வனவயக் கூறுவ ற்கு அல்ல. 

நோன் தசய்  முவறகவள நீங்களும் கவட பிடிக்க தவண்டும். கவட பிடிக்க கூடியது  ோன் 

ஒன்றும் கடினமோன கோோியம் அல்ல, என்ப ோல் உங்களிடம் பகிர்ந்து தகோள்ள விரும்புகிதறன். 

 

அ ன் தவளிப்போடு ோன் "மஹோதபோியவோ தசோன்னவ ச் தசய்த ன், எனது அனுபவம்" என்ற 

 வலப்பில் ஒரு புஸ் கம். இது விவலக்கு அல்ல. நீங்கள்  போல் தசலவு (தகோோியர்) மட்டுதம 

 ந் ோல் தபோதும். புஸ் கம் உங்கள் வீடு த டி வரும். தவண்டுபவர்கள் என்வனத் த ோடர்பு 

தகோண்டு ப ிவு தசய்து தகோள்ளவும். நன்றி வணக்கம். 

 

நன்றி வணக்கம்! 

என்பறன்றும் இகறப்பணியில், 

அன்புடன், 

கி. வவணுவகாபால் 

 

***** 

  



அஸ்வத் ம் (அரச மரம்) / பலோசம் (புரச மரம்) 

 

அரச மரம்: "விருட்க்ஷன்களில் நோன் அஸ்வத் மோக இருக்கிதறன்" என்கிறோர் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர்.  

 

இந்  அரசமரத் ில் மும்மூர்த் ிகளும் உவறகிறோர்கள். அடிப்பகு ியில் பிரம்ம த வரும், மத் ிய 

பகு ியில் ஸ்ரீ மஹோ விஷ்ணுவும், உச்சியில் பரதமஸ்வரனும் இருக்கிறோர்கள். எனதவ ோன் 

அரசமரத்வ  ப்ர க்க்ஷணம் தசய்யும் தபோது,  

 

"மூலத ோ ப்ரம்ம ரூபோய, மத்யத ோ விஷ்ணு ரூபிதண, அக்ரத ோ சிவரூபோய, விருக்க்ஷ 

ரோ ோயதவ நமஹ" - என்ற ஸ்தலோகத்வ  தசோல்வோர்கள். 

 

போல் உள்ள மரஇனத்வ  சோர்ந்  இம்மரம் அதநக மருத்துவ குணங்கள் தகோண்டது. இ ன் 

நிழலில் அமர்ந் ோதல மனம் அவம ி அவடயும். இ ன் கீழ் அமர்ந்து படித் ோல் போடத்வ  

நன்கு கிரகிக்க முடியும். எனதவ  ோன் அக்கோலத் ில் அரசமரத் டியில், தவ ம் பயிலும் 

போடசோவல மோணவர்கள் தவ ம் ஓதுவோர்கள். 

 

குளம், ஆறு, இவற்றின் கவரயில் அரச மரமும், அ னடியில் பிள்வளயோரும் இருப்போர். 

ஸ்னோனம் தசய்து விட்டு வரும் தபோது, ஒரு தசம்பு நீவர பிள்வளயோர்  வலயில் 

ஊற்றுவோர்கள், பிள்வளயோரும் ஸ்னோனம் தசய்வோர். அரச மரத் ிற்கும் நீர் ஊற்றிய 

புண்ணியம். நம் முன்தனோர்கள் இ வன ஓர் நித்யகடவம ஆகதவ தசய் னர். 

 

ஓர் அரசங் கன்வற நட்டு ஏழு வருஷம் ஆனதும் அ ற்கு உபநயனம் தசய்வோர்கள். பின் 

அ னருதவ ஒரு தவப்பங் கன்வறயும் நட்டு, சில வருடம் கழித்து, அவவகளுக்கு  ிருமணமும் 

தசய்வோர்கள். ஆக தபற்ற குழந்வ கவள தபோன்தற, மரங்கவளயும் நம் முன்தனோர்கள் 

கவனித்து வந் னர்.  

 

பூச நக்க்ஷத் ிற்கு உோிய மரம். 

 

புரச மரம்: புரசு, தபோரசு என்று அவழக்கப்படும் பலோசம் நமது புரோணங்களிலும், 

சம்ர ோயங்களில் இ ன் பயன்போட்டின் முக்கியத் ம் கோணப்படுகிறது. இ வன ப்ரம்ப 

 ரு[ப்ரம்மோவின் மரம்] என்போர்கள். தஹோமங்களில் தநய் ஊற்றும் தபோது, இ ன் 

இவலகவளதய கரண்டி தபோல் தசய்து பயன் படுத்துவர். இம்மரத் ின் சிறிய கிவளகவள 

ஒடித்து, அந் ண ப்ரம்மச்சோோிகள் " ண்டமோக" பயன்படுத்துவர் - அத் வகய த ய்வீகம் 

உவடயது. இ ன் பூ, இவல, மரப்பட்வட மற்றும் தவர் நிவறய மருத்துவ குணம் உவடயது.  

 

பூரம் நக்க்ஷத் ிற்கு உோிய மரம். 

 

*****  



அோிய ஆலயமும் அற்பு   கவல்களும் 

கோமோட்சி ஏலவோர்குழலி சதம  ஏகோம்பதரஸ்வரர் 

 

பண்வடய புரோண நூல்களில் " ிருக்கச்சி ஏகம்பம்" என குறிப்பிடப்பட்டுள்ள இக் தகோவில் 

"ஏகோம்பரநோ ர்  ிருக்தகோவில்" என அவழக்கப்படுகிறது.  நகதரஷு கோஞ்சி எனப்படும் கோஞ்சி 

மோநகோில் உள்ளது. 

 

 

 

த ோண்வட மண்டலத் ில் உள்ள போடல்  தபற்ற ஸ் லம்.பஞ்ச பூ  ஸ் லங்களில் "பிருத்வி"- 

எனும் பூமி ஸ் லம். மோமரம் இ ன் ஸ் ல விருக்ஷம். 

 

ஏலவோர் குழலி எனும்  ிருநோமம் தகோண்ட அம்போள், ஈசவன குறித்து  வமியற்ற இத் 

 ிருத் லம் வந் ோர். கம்போ ந ிக்கவரயில், மணலோல் சிவலிங்கம் சவமத்து வழி பட்டு வந் ோள் 

. வத் ிவன தசோ ிக்க விரும்பிய ஈசன், ந ியில் தபரும் தவள்வளப் தபருக்வக 

உண்டோக்கினோர். பயந்து தபோன இவறவி, சிவலிங்கத்வ  ஆரத் ழுவினோள் . மகிழ்ந்  

இவறவன் கோட்சி அளித் ோன். அன்வன  ழுவிய ோல் ஏற்பட்ட வவளத்  ழும்பிவன இன்றும் 

சிவலிங்கத் ில் கோணலோம். 

 

இரண்டோம் நரசிம்ம பல்லவ மன்னனோல் கட்டப்பட்ட இந்   தகோவிலுக்கு அவனுக்கு பின்னோல் 

வந்  வி ய நகர அரசர்கள், தசோழர்கள் ஆகிதயோர்  ிருப்பணி தசய்துள்ளனர்.ஆயிரங்கோல் 

மண்டபம் இக்தகோவிலின்  னிச் சிறப்பு. பிரம்மோண்டமோன தகோபுரங்கள், ம ிற்சுவர்கள் 

உள்ளது. மிகப் தபோிய நிலப்பரப்பில் அவமந்துள்ளது. 

 

ஆலயத் ின் உள்தள மகோவிஷ்ணுவுக்கு  னி சந்நி ி உள்ளது சிறப்பு. இது   ிவ்ய த சங்களுள் 

ஒன்றோகும். 

 

 ிருசுற்றுக்களில் பல்தவறு ஸ்வோமிகளுக்கு சந்நி ிகள் உள்ளன. 



 

இங்கும் சித் ிவர-வவகோசி மோ ங்களில் பிரம்தமோற்சவம் மிக சிறப்போக நவடதபறும். நகோின் 

மத் ியில் அவமந்துள்ள இந்  ஆலயத்வ  சுற்றி எல்லோ வச ிகளும் உள்ளன.தகோவட, மற்றும் 

விடுமுவற கோலங்களில் கூட்டம் மிக அ ிகமோக இருக்கும். 

 

 

 

இந்  கோஞ்சி ஏகோம்பதரஸ்வரர் ஆலயத் ிலுள்ள பிரகோரத் ில் 10 வருடங்களுக்கு முன்பு ஒரு 

வில்வ மரம் தவக்க அந்  ஈஸ்வரன் அருள் தசய் ோன். அந்  மரம்  ர்ச்சமயம் பிரமோண்டமோய் 

வளந்துள்ளவ  இங்க கோணலோம். 

 

கோஞ்சியிதல கோண தவண்டிதய பல ஆலயங்களில், ஏகோம்பதரஸ்வரர் ஆலயமும் ஒன்றோகும். 

 

***** 

  



கோஞ்சி வர ர் கருடதசவவ (த ோட்டோச்சோர்யோர் தசவவ) 
 

உலகப் பிரசித் ி தபற்ற  கோஞ்சி வர ரோ  தபருமோள் கருடதசவவயில் ஓர் சுவோரஸ்ய சம்பவம். 

 

ஒருகோலத் ில் தசோளிங்கர் தகோவிலருதக ஒரு வவஷ்ணவ தபோியவர் வசித்து வந் ோர். அவர் 

தபயர் ஸ்ரீமோன் த ோட்டோச்சோர்யோர். அவர் வருடம் த ோறும் தசோளிங்கோில் இருந்து கோஞ்சிபுரம் 

வந்து கருடதசவவயில் கலந்து தகோண்டு தபருமோவள  ோிசித்துச் தசல்வோர். வதயோ ிகம் 

கோரணமோக ஒரு வருடம் அவரோல் வர இயலவில்வல. ஆனோலும், வீட்டில் இருந்து கிளம்பி 

 ள்ளோடியபடிதய நடந்து வந் ோர், முடியவில்வல. அப்படிதய தசோளிங்கர் தகோவிலின்  க்கோன் 

குளக்கவரயில் விழுந்து விட்டோர். “வர ோ வர ோ” என அரற்றிக்தகோண்டு மயங்கி விழுந் ோர்.  

 

 

 

அத  சமயம் இங்தக, கோஞ்சி தகோவிலில் இருந்து கருட வோகனத் ில் வர ர் புறப்பட்டோர்.  ன்  

பக் ன் நிவல கண்டு உள்ளம் உருகினோர்.  அடுத்  நிமிடதம, தகோவில் வோசலில் இருந்  கருட 

வோகனத்வ யும் கோதணோம், வர வரயும் கோதணோம் எங்தக? என எல்தலோரும்  ிவகத்து 

நின்றனர்.  அத  தநரத் ில், தசோளிங்கர்  க்கோன் குளக்கவரயில், த ோட்டோச்சோோியோருக்கு 

கோட்சி அளித்து அவவர  ன்தனோடு தசர்த்துக் தகோண்டோர்.  என்தன! வர னின் கருவண? 

இந்  சம்பவத்வ  நிவனவு கூறும் வவகயில், இன்றும் கருட தசவவ அன்று, தபருமோள் கருட 

வோகனத் ில் எழுந் ருளி, தகோவில் தகோபுரம் வந் தும், இரண்டு தபோிய குவடகவளக் தகோண்டு 

வோகனத்வ  மவறப்பர். அவர் தசோளிங்கோில் அப்தபோது இருப்ப ோக ஐ ீகம். பக் வன 

ஆட்தகோண்டத ோடு, அவவர நிவனவு படுத்தும் வவகயில் இன்றும் "த ோட்டோச்சோோியோர் 

தசவவ" என்பது இங்கு நடக்கிறது. 

 

***** 

  



அன்ன ோன சிவன் 

- ஸ்ரீமதி பாமா வவணுவகாபால் 

இவ்வுலகில் அவ்வப்தபோது எத் வனதயோ மஹோன்கள் த ோன்றி  

பலவவககளில் மக்களுக்கு த ோண்டோற்றி வருகிறோர்கள்.  

அந்  வவகயில் இம்மோ ம் "அன்ன ோன சிவன்"  

என்னும் தபோியவவரப் பற்றி கோணலோம். 

 

அந் க் கோலத் ில்,  மிழகத் ில் எந்  இடத் ில் தகோவில், கும்போபிதஷகம், த தரோட்டம் 

தபோன்ற வவபவங்களுக்கு ஆயிரக்கணக்கில் மக்கள் கூட்டம் வரும்.அத் வன தபருக்கும், 

வயிறோர அறுசுவவ உணவு. நம்ப முடிகிற ோ? ஆம் இ வன நடத் ிக் கோட்டியவர் ஸ்ரீ சிவன் 

பின்னோளில் அன்ன ோன சிவன் என அவழக்கப்பட்டோர். 

 

இத் வனக்கும் இவர் தபோிய பணக்கோரர் அல்ல. ஆனோல், இவர் தகட்டவ  வழங்க தபோிய 

 னவோன்கள், மிரோஸ் ோர்கள், நிலோ கிழோர்கள்  கோத்து இருந் னர். ஓோிடத் ில் அன்ன ோனம் 

நடக்கிறது என்றோல், வண்டி வண்டியோக உணவுப் தபோருட்கள் அனுப்பப்படும். அ வன 

சவமத்துப் போிமோற  நூற்றுக்கணக்கோனவர்கள் உ வுவோர்கள். குழம்பு, ரஸம், தகோ ிக்கும் 

தபோது  வரும் வோசவனவய வவத்த , தடய் இ ில் இன்னும் 2 முறம் மல்லி தபோடு, ஒரு ,முறம் 

உப்வப தபோடு என்போரோம் அன்ன ோனம் முடிந் தும், இனோமோக கிவடத்  சவமயல் 

போத் ிரங்கவள விற்று, த ோழிலோளர்களுக்கு கூலி தகோடுப்போரோம். 

 

 

 

 ஞ்வச த தரோட்டம், கும்பதகோணம்  மஹோ மகம், அம்பர் மோகோளம் தசோமயோக  ிருவிழோ, 

இப்படி தபோிய தபோிய விழோக்கவள சர்வ சோ ோரணமோக வகயோளும் வல்லவம பவடத் வர். 

கோஞ்சி ஸ்ரீ மடம் கும்பதகோணத் ில் இருந்  கோலத் ில்,  ம்வம ஸ்ரீமடத்த ோடு இவணத்துக் 

தகோண்டவர். மகோ தபோியவோவள, தபோியவோ இப்படி உபவோசம் என இருந்து உடம்வப 

தகடுத்துக் தகோள்ளோ ீர்கள் என உோிவமதயோடு தபசுவோரோம். 

 

***** 

  



எந் தரோ மஹோநுபோவலு 

 

நம் போர மோம் புண்ணியபூமியில் தகோவில்களுக்கும் குவறவில்வல. குருமோர்களுக்கு 

குவறவில்வல. அவ்வப்தபோது எண்ணற்ற மஹோன்கள், மஹநீயர்கள், சித்  புருஷர்கள் 

த ோன்றி , மக்களுக்கு நல்வழி கோட்ட அவ ோரம் தசய்துள்ளனர். அந்  வவகயில் சிலவர, இந்  

நூற்றோண்டில் த ோன்றியவர்கவள. அதுவும் நமது ஸ்ரீமடத் ின் சம்பந் ம் உள்ளவர்களப் 

பற்றிக் கோணலோம். 

 

நோம் எத ோ ஒரு மரக்கன்வற நடுகிதறோம். சில வருடங்களில் அது வளர்ந்து மரமோகிறது. 

அப்தபோது நோம் கவனித் ோல் , அந்  மரத்வ  சுற்றி, நோம் வவக்கோ  சில  ோவரங்களும் 

வளர்ந்துள்ளவ  போர்க்கிதறோம். யோதரோ ஒருவர் சோப்பிட்டு வீசி எறிந்  ஒரு 

மோங்தகோட்வடதயோ, ஒரு சப்தபோட்டோ பழ தகோட்டதயோ. எத ோ ஒன்று வளர்ந்து வருவவ க் 

கோணலோம்.  அப்தபோது நோம் என்ன தசய்ய தவண்டும்? அந்  மரங்கவள தவருடன் எடுத்து, 

தவறு ஒரு இடத் ில் நடதவண்டும்.  அப்தபோது நமக்கு இரண்டு மடங்கு பலன்.   

 

அதுதபோலத் ோன், நமது ஸ்ரீமடத்து குருமோர்கவள அண்டி, அவர்களுக்கு பணிவிவட தசய்து, 

பலகோலம்  வம் தசய்து, பக்குவப்பட்ட நிவல எய்தும்  தபோது, அவர்களுக்கு துறவறம் என்னும் 

"சன்யோசம்" வழங்கப்படும்.  அப்படி சன்யோசம் நிவறய தபருக்கு வழங்கப்பட்டு 

உள்ளது.வந் வர்களுக்கு எல்லோம் சன்யோசம் வழங்கப்பட மோட்டோது. அவர்களின்  கு ிவயப் 

போர்த்த (தயோக்கிவ யம்சம்) வழங்கப்படும். அந்  வவகயில் "பூஜ்ய ஸ்ரீ  ம்புடு ஸ்வோமிகள்" 

என்பவோின்  ிவ்ய சோித் ிரத்வ க் கோணலோம். 

 

மஹோபுண்ய தக்ஷத்ரமோன  க்ஷிண பத்ோிகோச்ரமம் எனப்படும் "இலந்துவற' எனும் 

தக்ஷத்ரத் ில் பரோசரதகோத்ர வம்சத் ினர் பலர் வஸித்து வருகின்றனர். 

ப்ரஹ்மவித்யோஸம்ப்ர ோய குரு ஸ்த ோத்ரத் ில், 

 

"நோரோயணம், பத்மபுவம், வஸிஷ்டம், சக் ிம் ச  த்புத்ர பரோசரம் ச" "வ்யோஸம் சுகம்'' என 

புத்ரபரம்பவரயோகதவ அத்வவ வித்யோ ஸம்ப்ர ோய குருபரம்பவர வந்துள்ளது. 

ஸ்ரீசுகோசோர்யோளுக்குப் பிறகு சிஷ்ய பரம்பவரயோக மோறுகின்றவ  கவனிக்கலோம். இவ்வுயர்ந்  

பரோசர தகோத்ரத் ின் ப்ரவரம், "வோஸிஷ்ட'', "சோக்த்ய", "போரோசர்ய" த்ரயோர்தஷய ப்ரவோன்வி  

என அபிவோ தய தசோல்லும் தபோது குறிப்பிடுகின்றனர். 

 

தமற்படி பரோசர தகோத்ரத் ில் ஆச்வலோயன சூத்ரத் ில் (ோிக்தவ ம்) த்வரலிங்க (த லுங்கு) 

ப்ரோஹ்மண வகுப்வபச் தசர்ந் வர்கள் பலர் இந்  இலந்துவறயில் தபோதுமக்களுக்கு 

பலவவகயில் உபதயோகமோகவும், தவ ோத்யயன ஸம்பன்னர்களோகவும், வவ ிக 

கர்மோனுஷ்டோனத் ில் மிகவும்  ீவிரமுள்ளவர்களோகவும், ஆசோர அனுஷ்டோனம் 

உள்ளவர்களோகவும் இருந்து வந் னர். 

 

அப்தபர்ப்பட்ட உயர்ந்  குடும்பத் ில் ஸ்ரீ ஸ ோசிவய்யர் மோதுஸ்ரீ தவ ோம்போள்  ம்ப ியினர், 

மிகவும் அவம ியோன, ஆதரோக்யமோன, வவ ிகமோன வோழ்க்வகயில் ஈடுபட்டனர். அன்ருடம் 

தவத ோக்  அனுஷ்டோனங்களுடன், ஸ்ரீஸுந் தரச்வரர் அபிரோமவல்லிவய  ோிசிக்கோமல் 

இருக்கமோட்டோர்கள். 

 



அத்துடன் குடும்பதயோகதக்ஷமத் ிற்கோக, இலந்துவறயில் உள்ள அரசுப்பள்ளிக் கூடத் ில் 

ஆசிோிய பணிவயயும் தசவ்வதன தசய்து வந் ோர் ஸ்ரீ ஸ ோசிவய்யர். ஆசிோியபணிவய 

த ய்வீகமோன பணியோக தஸவவயோக கரு ிய தபோற்கோலம். ஸ்ரீ ஸ ோசிவய்யர் ஸம்பூர்ணமோக 

ோிக்தவ ம் அத்யனனம் தசய் வர். ஆசோர அனுஷ்டோன சீலர். ப்ரஹ்மயக்ஞம், நித்ய பூவ கள் 

தசய்து, பள்ளிக்கு தசன்று ஆசிோியபணிவய தசவ்வதன தசய்து நூற்றுக்கணக்கோன மோணவச் 

தசல்வங்கவள உருவோக்கியவர். 

 

ஸ்ரீகோஞ்சி கோமதகோடி பீடத் ின் 65ம் பீடோ ிப ியோக இருந்  "இவளயோத் ங்குடி தபோியவோ" 

என அன்புடன் அவழக்கப்பட்ட  கத்குரு ஸ்ரீஸு ர்ஸன மஹோத தவந்த்ர ஸரஸ்வ ி 

ஸ்வோமிகள் (1850-1891) கும்பதகோணத் ில் முகோமிட்டு இருந்  கோலத் ில், அவருக்கு 

குருதஸவவ தசய்துள்ளோர். 

 

மோதுஸ்ரீ தவ ோம்போளும், கணவோின் குறிப்பறிந்து ப ிதஸவவ தசய்து, குடும்பத்வ  மிக 

எளிவமயோக வழிநடத் ியவர். மிகப் தபோிய ஸம்ஸோோியோன குடும்பம் 

 

இவ்வுத் ம  ம்ப ிகளுக்கு ஐந்து ஆண் குழந்வ களும், ஒரு தபண் குழந்வ யும் பிறந்து 

வளர்ந் ன.  

 

1. சிரஞ்சீவி எஸ். ஸுப்ரமண்யன் (இவரும் ஸ்ரீ கோஞ்சி மடத் ில் ஸ்ரீநோஸிக் 

ஸ்வோமிகளிடம், ஸ்ரீ ஆசோர்யோள் ஆக்வஞபடி துோீயோச்ரமம் தபற்று அண்ணன் 

ஸ்வோமிகள் என ப்ரஸித் மோன ய ீச்வரர்களோக  ிகழ்ந் ோர். ஆசோர சீலர்) 

ஸ்ரீஸித் ோனந்   ீர்த் ர் என ஆச்ரமநோமம். அ ிஷ்டோன தபோட்தடோ இத்துடன் 

ப்ரசுோிக்கப்பட்டுள்ளது. 

2. ஸதகோ ோி தஸௌ- ரோ லக்ஷ்மி. 

3. சிரஞ்சீவி: ஸ்ரீதவங்கட கிருஷ்ணன் 

4. சிரஞ்சீவி: ஸ்ரீதவங்கட நோரோயணன் 

5. சிரஞ்சீவி. ஸ்ரீதவங்கட குரு 

 

இந்  ஐவருக்குப் பிறகு அவ ோித் வர். நம் பூஜ்யஸ்ரீ  ம்புடு ஸ்வோமிகள், அண்ணோ மூத் வர் 

ஸ்ரீஎஸ்.ஸுப்ரமண்யமும் துோீயோச்ரமம் தபற்ற ோல் 'அண்ணன் ஸ்வோமிகள்" எனவும், இவவர 

 ம்புடு ஸ்வோமிகள் எனவும் ஸ்ரீமடத் ில் அவழக்கலோயினர். அ னோல் பூஜ்யஸ்ரீ  ம்புடு 

ஸ்வோமிகள் என தபயதர ப்ரஸித் ியோகிவிட்டது. அண்ணோ,  ம்பி இருவருதம ஒதர  ினத் ில் 

ஒதர குருவிடம் துோீயோச்ரம  ீவக்ஷ தபற்றுள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத் க்கது. 

 

ப்ரபவ மோர்கழி மீ புனர்வஸு நக்ஷத்ரத் ில் (7.1.1928) ஸ்ரீ ம்புடு ஸ்வோமிகள் இப்புவியில் 

அவ ோித் ோர். அவருக்கு  ந்வ   ோய் இட்ட தபயர் ஸ்ரீ தவங்கட தகோபோலகிருஷ்ணன் என்பத  

 

 ிருமவல  ிருப்ப ி ஸ்ரீ தவங்கடோ லப ி ஸ்வோமிவய இஷ்ட குலத ய்வமோகக் தகோண்ட ோல், 

குடும்பத் ில் அவனவருக்கும் "தவங்கட" என தசர்த்த  தபயோிட்டனர். "! 

 

இலந்துவற அருகில்  ிருவிவடமருதூர் பள்ளியிதலதய 4th போர்ம் வவர பள்ளிப்படிப்வப 

த ோடர்ந் ோர். அக்கோலத் ில் Ist போர்ம், IInd போர்ம் (FORM) என்தற குறிப்பிடுவர்.  ற்தபோது Ist std, 

IInd std என்கின்தறோம். இவரது  ந்வ  மிகச்சிறப்போக நன்கு படித்  குழந்வ  தவங்கட 

தகோபோலகிருஷ்ணவன, அவரது புத் ி  ீக்ஷிண்யத்வ  நன்கு புோிந்து தகோண்டு, ஸ்வ ர்ம 



படிப்போன ோிக்தவ ம் பயில கும்பதகோணம் ரோ ோ தவ கோவ்ய போடசோவலயில் தசர்த் ோர். 

மோயவரம் ப்ரம்மஸ்ரீ கிருஷ்ணசோஸ் ிோிகள் இக்குடும்பத் ினருக்கு அவ்வப்தபோது வழிகோட்டி 

வந் ோர். அவோின் Photo இவணக்கப்பட்டுள்ளது. கும்பதகோணம் ரோ ோ தவ  கோவ்ய போடசோவல 

ஸ்ரீ கோஞ்சி மஹோஸ்வோமிகளின் மூ ோவ யர்களோன நோகம்போ ஸதம  அத்வவ  வித்யோசோர்ய 

மஹோரோ ோ ஸோதஹப் பகவோன் ஸ்ரீதகோவிந்   ீக்ஷி ரோல்,  ோன் தசய் யோக பூமியிதலதய 

கோதவோி  ீரத் ில் கி.பி.1542ல் ஸ் ோபிக்கப்பட்டது. இப்புண்ய  ம்ப ிகளின் தபோட்தடோவும் 

தசர்க்கப்பட்டுள்ளது. கும்பதகோணம் அருகில் பட்பீச்வரத் ில் ஸ்ரீத னுபுோீச்வரர் தகோவிலில், 

ஸ்ரீஞோனோம்பிவக ஸன்னி ியில், இன்றும் இந்   ம்ப ிகவள  ோிசிக்கலோம். 

 

அப்புனி  ரோ ோ தவ  கோவ்ய ோிக்தவ த் ில் போடசோவலயில் மிகவும் ப்ரஸித் மோக 

விளங்கியவர் Sri. M.R. முத்கல ரோமோச்சோர்யோர். 8.4.1924 மு ல் 31.1.1965 வவர ோிக்தவ  

அத்யோபகரோகவும்,  வலவம ஆசிோியரோகவும் பணிபுோிந் வர். இவவரப்பற்றிய விவரங்கள் 

இத்துடன் தசர்த்துள்தளோம். 

 

1943ம் வருஷம் மு ல் 1950ம் வவர, ரோ ோதவ  கோவ்ய போடசோவலயில், மஹோன் முத்கல 

ப்ரம்மஸ்ரீ ரோமோச்சோர்யோோிடம், ஸம்பூர்ணமோக ோிக்தவ ம் அத்யயனம் தசய்துள்ளோர். 

போடசோவல அட்டன்தடன்ஸ்ஸில் எஸ். வி. சர்மோ என குறிப்பிடப்பட்டு இருக்கும். மிக 

கடுவமயோன ப்ரம்மசோோி வ்ர த்வ  தமற்தகோண்டவர். ஆசோரத்வ  மிக கடுவமயோகதவ 

அனுஷ்டித் ோர். மடி வறு ஏற்பட்டோல் உடதன உபவோஸம், ஸ்னோனம் மு லியவவகவள 

தமற்தகோண்டோர். ஸ்ரீவித்யோ உபோஸகரோக விளங்கி வருகின்றோர். பூர்வோச்ரம தபோட்தடோவும் 

இத்துடன் ப்ரகோிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

கும்பதகோணத் ில் "தசங்கோலிபுரம் வோ தபயயோ ி ஸ்ரீகுப்பு  ீக்ஷி ர் எனப்படும் 

ப்ரம்மஸ்ரீரோமநோ வோ தபயர் க்ருஹம் கல்யோணரோமன் த ருவில் உள்ளது. அக்குடும்பத்துடன் 

மிக்க தநருங்கிய த ோடர்பு தகோண்டவர். மஹோக்னிசித்- ச்தரௌ ஞர் 

 

ப்ரம்மஸ்ரீ தசங்கோலிபுரம் ஸ்ரீஸுந் ரரோம  ீக்ஷி ோின்  கப்பனோர் ோன் ஸ்ரீகுப்பு  ீக்ஷி ர். 

அவர்கள் தவளியூர் தசல்ல தவண்டி இருந் ோல் வீட்டிற்கு துணியோக இருக்க, அவர் ஸ்ரீ S.V. 

சர்மோவிற்கு இலந்துவறக்கு கோர்டு தபோடுவோர். உடதன 5,6 பித் வள தசோம்புகளுடன் கிளம்பி 

வந்து விடுவோரோம். அவனத்து பித் வள தசோம்புகவளயும் அன்றோடம் சுத் மோக த ய்த்து 

வவத் ிருந் ோல் " ங்க தசோம்தபோ" எனப்படும் படியோக பளிச்தசன்று இருக்குமோம். கோதவோியில் 

அன்றோடம் ஸ்னோனம், அனுஷ்டோனம், பரோன்னநியமம் மு லிய கடுவமயோன ஆசோரங்கவள 

தமற்தகோண்டோர். இயற்வகயிதலதய விரக் ியோக வவரோக்ய ஸம்பன்னரோக இருந் ோர். 

 

 ன் ந்வ  மற்றும் குடும்பத் ினவரப் தபோன்தற ஸ்ரீகோஞ்சி ஆசோர்யோளிடம் மிக்க குருபக் ி 

தகோண்டவர். 

 

 ன்மூத்  சதகோ ரர் சிவி. ஸுப்ரமண்யனுடன் ஸ்ரீகோஞ்சி ஆசோர்யோவள  ோிசித்து, துோீயோச்ரமம் 

தவண்டி பிரோர்த் ித் ோர். 

 

இவர்களின் ஆசோரம், அனுஷ்டோனம், வவரோக்யம் இவவகள் நன்கு த ோிந்து தகோண்டு இருந்  

ஸ்ரீகோஞ்சி ஆசோர்யோள், அப்தபோது ஸ்ரீமடத் ில் இருந்  பூஜ்ய ஸ்ரீநோஸிக் ஸ்வோமிகளிடம், 

இவ்விருவருக்கும் ப்ரணவ ப, மஹோவோக்தயோபத ச பூர்வக துோியோச்ரமம் தகோடுக்க 

தசோன்னோர். 



 

ய ோசோஸ்த்ரம் இவ்விருவருக்கும் 12.5.1987ல், துோீயோச்ரமம் உபத சிக்கப்பட்டது. 

அண்ணோவிற்கு ஸ்ரீஸித் ோனந்   ீர்த் ர் எனவும்,  ம்பிக்கு, ஸ்ரீகுவலயோனந்   ீர்த்  

ஸ்வோமிகள் என  ீக்ஷோ நோமம் அளிக்கப்பட்டது.  ம்பியோக இருந்  ோல் ஸ்ரீ ம்புடு ஸ்வோமிகள் 

என ப்ரஸித் மோக அவழக்கப்படலோனோர். துோீயோச்ரமம் தபற்றோலும், அன்றோடம் 

ஸ்ரீவித்தயோபோஸவன பூ ோ க்ரமங்கவள அனுஷ்டித்து வருகின்றோர். யோரும் இவோிடம் எளி ில் 

தநருங்கிவிட முடியோது. தபரும்போலும் தமௌன நிவலயிதலதய இருப்போர்.  பங்கள், 

லக்ஷகணத் ில் தசய்து வருகின்றோர். 

 

பிறவர எ ற்கும் எ ிர்போரோமல் இன்றும்  ன்னுவடய 87ம் வய ில்,  ன் கோோியங்கவள  ோதன 

கவனித்து வருகின்றோர். 

 

ஆச்ரமம் ஸ்வீகோரம் தபற்ற ிலிருந்து ஸ்ரீஆசோர்யோவள பிோிந் த  இல்வல என்பது 

குறிப்பிடத் க்கது. ஆச்ரமம் தபற்ற ில் இருந்து அவனத்து வ்யோஸ பூவ களும், சோதுர்மோஸ்ய 

விர ங்களும் கோஞ்சியிதல ஸ்ரீமடத் ிதல  ோன் அனுஷ்டித்து வருகின்றோர்.  

 

ஸ்ரீகோஞ்சி ஆசோர்யோள் தநரடி தமற்போர்வவயில் இயங்கிவரும் ABCD Hospital, இயக்குனர், 

ஸ்ரீசிவசோம்பு அய்யர் குடும்பத் ினர் இன்றும், ஸ்ரீஆசோர்யோள் ஆக்வஞபடி ஸ்ரீ ம்புடு 

ஸ்வோமிகளுக்கு அன்றோடம் பிவக்ஷ அளித்து வருகின்றனர். ஸ்ரீஸ்வோமிகளிடம் மிகுந்  

அன்பும், குருபக் ியும் தகோண்டவர்கள் ஸ்ரீ சிவசோம்பு அய்யர் குடும்பத் ினர். 2009ம் வருஷம் 

ஸ்ரீ  ம்புடு ஸ்வோமிகளுக்கு ச ோபிதஷக உத்ஸவம் ஸ்ரீ கோஞ்சி ஆசோர்யோள் அனுக்ரஹத்துடன், 

அவம ியுடனும், ஸ்ரீகோமோக்ஷி அம்மன் தகோவிலில் மிக விமர்வசயோக தசய்யப்பட்டது. 

பலருக்கு ருத்ரோக்ஷமோவல பரஸோ மோக அளிக்கப்பட்டது, ஸ்வோமிகளிடம் மிகதநருங்கிய 

பழகிவரும் அன்பர்கள், ஸ்ரீமடம் வகங்கர்யபரர்கள் என பலர், இந்  ஸ ோபிதஷக 

உத்ஸவத்வ  ஸ்ரீ ஆசோர்யோள் ஆக்வஞபடி, நடத் ி புண்யம் தபற்றனர். 

 

முக்யமோக தசன்வன சங்கர தநத்ரோலயோவில் பணிபுோிந் வர்களோன ஸ்ரீ  ி. சிவரோமன், ஸ்ரீ 

அனந் ரோமன், மற்றும் நண்பர்கள் பலருடன், இ ில் முக்யபங்தகற்று  ன் ஸ் ோபிதஷக 

உத்ஸவத்வ  மிக விமர்வசயோக தசய் னர் என ஸ்ரீஸ்வோமிகதள தபருவமயோக கூறுகின்றோர். 

 

ஸ்ரீஆசோர்யோள் க்ருவபயோல் ோன் நிம்ம ியோக  பஸ் தசய்ய முடி கின்றது என தநஞ்சு 

 ழு ழுக்க, கண்களில் நீர்மல்க,  ன் ஆசோர்ய குரு பக் ிவய கோண்பிக்கின்றோர். 

 

சிஷ்ய ஸன்யோஸிகளிடமும், புத்ர வோத்ஸ்யத்துடன் கருவண தபோழிகின்றோர். 

 

அவ்வப்தபோது எங்கவள அவழத்து ஞோபகப்படுத் ிக் தகோண்டு  ன் வோழ்க்வகயில் 

நவடதபற்ற நிகழ்ச்சிகவள த ளிவோக கூறி வருகின்றோர். 

 

1919ம் ஆண்டு இலந்துவறக்கு ஸ்ரீமஹோதபோியவோ, வி யம் தசய்  ஸமயம், இவர்கள் 

க்ருஹத் ில் 3,4 நோட்கள் முகோமிட்டு ஸ்ரீசந்த்ரதமௌலீச்வரர் பூவ கள் தசய்  ோகவும், 

ஸ்ரீதபோியவோ, அடுத்  முகோமிற்கு கிளம்பும் ஸமயம் இவோின்  ந்வ  இந்  கருவணவய  ங்கள் 

குடும்பமும், வருங்கோல குடும்ப ஞோபகப்படுத் ிக் தகோள்ளவும் அனுக்ரஹம் புோிய தவண்டும் 



என தகட்க, ஸ்ரீஆசோர்யோளும் பின்வருமோறு ஆக்வஞ இட்டோர்களோம். "ஒவ்தவோரு வருஷமும் 

ஸ்ரீசங்கர யந் ி உத்ஸவத்வ  நடத்  தவண்டும் என்றும், இலந்துவற ஸ்ரீஅபிரோமிவல்லி 

ஸதம  ஸ்ரீஸுந் தரச்வரர் தகோவிலில் உள்ள ஸ்ரீ க்ஷிணோமூர்த் ிக்கு விதசஷ அபிதஷக 

ஆரோ வனகள், அன்ன ோனம், ப வன மு லியன தசய்ய தவண்டுதமன்றும்' 

தசோன்னோர்களோம். அன்று மு ல் இன்று வவர சுமோர் 96 வருஷங்களோக இந்  ஸ்ரீசங்கர யந் ி 

மண்டகப்படி  ர்மம் நவடதபற்று வருகின்றது. அத  தபோல் புரட்டோசி மஹோ நவரோத்ோி 

உத்ஸவத் ில் வரும் ஞோயிற்றுக் கிழவம அன்று ஸ்ரீ அம்போளுக்கு விதசஷ மண்டகப்படி 

பல வலமுவறகளோக நவடதபற்று வருகின்றது. 

 

ஸன்யோசிக்கு பணம் த வவயில்வல. இருப்பினும், பக் ர்கள்  ோங்கதள அளிப்ப ோல் அவ  

தபற்றுக் தகோண்டு இந்  புனி  மண்டகப்படி கோர்யத் ிற்கு உபதயோகப்படுத் ி வருவ ோகவும், 

பலர் தவண்டுதகோளுக்கு இணங்க  ோன் ஸம்ம ித்  ோகவும், ஸ்ரீஸ்வோமிகள் எங்களிடம் 

த ோிவித் ோர். ஸ்ரீமடம் மூலம் இத்த ோவகவய அளித்து வருவ ோகவும் தசோல்கின்றோர். 

 

சிறுவய ிலிருந்த  ஸ்ரீஹயக்ோீவ உபோஸகரோக இருக்கும் ஸ்வோமிகள், அன்றோடம் ஹயக்ோீவ 

உபநிஷத் போரோயணம் தசய்வத ோடு, ஸ்ரீமத்போகவ  ஸ்ரீபகவத்கீவ , அஷ்தடோத் ரச  

உபநிஷத் (108 உபநிஷத்துக்கள்) மு லியவவகவள  வறோமல் போரோயணம் தசய்து 

வருகின்றோர். 

 

அன்றோடம் ஸ்ரீவித்தயோபோஸவனயுடன் லலி ோஸஹஸ்ரநோமம்,  ிோிச ி தபோன்றவவகளோல் ஸ்ரீ 

அம்போவள ஆரோ ித்து, சந்த்ர ோிசனமும்  வறோமல் தசய்து வருகின்றோர். ப்ர ிமோ ம் ஏகோ சி, 

சரவணவ்ர ம் மு லியனவகவள நிர் ல உபவோஸமோக பல வருஷங்களோக அனுஷ்டித்து 

வருகின்றோர். முக்யமோக ச்ரோவண (ஆவணி மோ ம்)  ிருதவோண (ச்ரவண) விர ம் அ ிக நன்வம 

அளிக்கும் என்ப ில்  ருடமோன நம்பிக்வகயுடன், இன்றும் அந்  ச்ரவண விர த்வ  

அனுஷ்டிக்கின்றோர். 

 

ஸ்ரீமஹோதபோியவோ ஸித் ியோன ிலிருந்து அன்னபிவக்ஷவய ஏற்க மறுத்து, ஒதர  டவவயோக 

தபோண்டோ, பக்தகோடோ தபோன்றவவகள் மட்டுதம பிவக்ஷயோக ஏற்று வந் நிவலயில்,  ற்தபோது 

உடல்நிவலவய கரு ி டோக்டர்களின், அறிவுவரவய ஏற்று ஒதர  டவவ மட்டும் 

அன்னபிவக்ஷவய ஏற்க ஸம்ம ித்துள்ளோர். ஸ்ரீகோஞ்சி ஆசோர்யோள் உபநிஷத் ப்ரஹ்தமந் ிரோள் 

மடத் ிற்கும், ஸ்ரீரோமப்ரஹ்ம மடத் ிற்கும், இவவர மடோ ிப ியோக நியமித்துள்ளோர் என்பது 

குறிப்பிடத் க்கது. 

 

 

இது நமது கோமதகோடி ஸ்ரீமடம் தவளியிட்ட ஸ்ரீ  ம்புடு ஸ்வோமிகள் சோித் ிரம் என்னும் 

புஸ் கத் ில் இருந்து எடுக்கப்பட்டது.   

***** 

  



புண்ணியத்வ ப் புோிந்து தகோள் 

ஓர் ஊோில் அண்ணன்  ம்பி இருவர் வோழ்ந்து வந் னர். அண்ணனின் மகன் தபயர் நடரோ ன், 

 ம்பியின் மகன் தபயர் சங்கரன். இருவரும் படித்து பட்டபடிப்வப முடித்து தவவல தசய்யும் 

பருவத் ிற்கு வந் ோர்கள். அண்ணன்  ம்பி இருவரும் அவர்கள் ஊோிலுள்ள தவவ்தவறு 

ஆவலகளில் பணியோற்றினோர்கள். அண்ணன்  ிருவரம்பூர் சிவன்; மீது மிகவும் பற்று 

தகோண்டவர். சிவனுக்கு உண்டோன வகங்கோியங்கவள எல்லோம் தசய்து வந் ோர்.  ம்பியும் 

தகோவிலின் மீது பற்றுக் தகோண்டவரோகதவ இருந் ோர். இரண்டு குடும்பங்களும் 

நடுத் ரகுடும்பமோக இருந்  ோல்  னது மகன்கவள தமற்படிப்பிற்கு அனுப்ப வச ியில்லோமல் 

அவர்களுக்கு ஏத னும் தவவலக்கு ஏற்போடு தசய் ோல் குடும்பம் சற்று  வலதூக்கும் என்று 

இருவருதம எண்ணினோர்கள். 

 

அந்  சமயத் ில்  ம்பி தவவல தசய்யும் ஆவலயில் பணியிடம் ஒன்று கோலியோக 

இருப்ப ோகவும் அ ற்கு இந்  இரண்டு பிள்வளகளும் தபோதுமோன  கு ியுடன் இருப்ப ோகவும் 

அறிய வந் து. இருவரும்  ங்களுவடய பிள்வளகளின் விபரங்கவள எல்லோம் எழு ி 

விண்ணப்பங்கவளத்  னித் னியோக கவோில்வவத்து  யோர் தசய் ோர்கள்.  ம்பி தவவல 

தசய்யும் ஆவல அ லோல் அண்ணன்,  ம்பியிடம் இரண்டு தபர்களுவடய 

விண்ணப்பங்கவளயும் தகோடுத்து ஆவல உோிவமயோளோிடம் சமர்ப்பிக்குமோறு கூறினோர். 

 ம்பியும் விண்ணப்பங்கவள வோங்கி தகோண்டு ஆவலக்குச் தசன்றோர். ஆவல க வவ 

தநருங்கியவுடன் அவர் மனத் ில் ஒன்று உ ித் து. இருப்பத ோ ஒரு ப வி அ ற்கு நோம் 

இரண்டு விண்ணப்பங்கவளக் தகோடுத்து நமக்குள் நோதம ஏன் தபோட்டிவய உண்டோக்க 

தவண்டும் என்று எண்ணி அண்ணன் மகன் நடரோ னின் விண்ணப்பத்வ   ன் சட்வடப் 

வபயில் வவத்துக் தகோண்டு  னது மகன் சங்கரனின் விண்ணப்ப வ  மட்டும் ஆவல 

உோிவமயோளோோிடம் தகோடுத் ோர். வீட்டிற்கு வந்து இருவருவடய விண்ணப்பங்கவளயும் 

தகோடுத்து விட்ட ோகவும் யோருக்கு தகோடுத்து வவத்து இருக்கிறத ோ அவருக்கு தவவல 

கிவடக்கட்டும் என்றும் கூறினோர். 

 

ஒரு வோரம் தசன்றது எண்ணியபடிதய ஆவலயிலிருந்து  ம்பி மகன் சங்கரனுக்கு 

தவவலக்கோன அவழப்பு வந் து, அவனுக்கு தவவலயும் கிவடத் து. சோ ோரண 

த ோழிலோளியோக அவன் தவவலக்கு தசன்றோன்.  ம்பிதயோ அண்ணனிடம் சங்கரனுக்கு 

அ ிர்ட்;டத் ோல் தவவல கிவடத் து என்று கூறினோர்.  ோன் அண்ணன் மகனின் 

விண்ணப்பத்வ  தகோடுக்கோ வ  முழுவமயோக மவறத்துவிட்டோர். மோ ங்கள் ஓடின. 

சங்கரனுக்கு ஆவலயில் தவவல சோியோக இருந் து. தபோியவோின் மகன் நடரோ தனோ 

ஆங்கோங்தக சிறுசிறு தவவலகளுக்கு தசன்று வந் ோன்.  

 

அப்தபோது அண்ணன் பணி தசய்யும் ஆவலயின் உோிவமயோளர் அவருக்கு த ோிந்  

தசன்வனயிலுள்ள ஒரு தபோிய த ோழில் நிறுவனத் ில் ஆட்கள் த வவ எனவும் அ ற்கு 

அண்ணனின் மகவன  விண்ணப்பிக்குமோறு கூறினோர். அண்ணதனோ  ம்பியிடம் தசன்று 

இவ  கூறி  ம்பி மகனுவடய விண்ணப்பத்வ க் தகோடுக்குமோறும்  ோன்  ன் ஆவல 

உோிவமயோளோிடம் இரண்டு தபருவடய விண்ணப்பங்கவளயும் தகோடுக்க எண்ணிருப்ப ோகவும் 

த ோிவித் ோர். அ ற்கு  ம்பிதயோ, “அவனுக்கு ஏற்கனதவ அ ிர்ட்;டம் வந்து தவவலயில் 

இருப்ப ோகவும் உங்கள் மகனுக்கு மட்டும் நீங்கள் தகோடுங்கள்” என்று கூறினோர்.  

 

அண்ணனும்  ிருவரம்பூர் சிவன் மீது போரத்வ ப் தபோட்டு விண்ணப்பத்வ க் தகோடுத் ோர். ஒரு 

வோரத் ில் அண்ணன் மகன் நடரோ னுக்கு அந்  தபோிய த ோழில் நிறுவனத் ிலிருந்து 

தமலோளர் தவவலக்கு அவழப்பு வந் து. அவனும் தசன்வனக்கு தசன்று த ர்வு தபற்று 

பணியில் தசர்ந் ோன். சில மோ ங்கள் ஓடின. நடரோ னின் தவவலயும், அவனுவடய 

சுறுசுறுப்வபயும் கண்டு அவர்கள் நிறுவனம் தவளிநோட்டிலிலுள்ள அவர்களுவடய கிவளக்கு 



அவவன  வலவம தபோறுப்போளோரோக ஆக்கி அனுப்பி வவத் ோர்கள்.  ஒரோண்டிற்குள்  ம்பி 

மகன்  சங்கரனுவடய வளர்ச்சிவயப் போர்க்கும் தபோழுது அண்ணன் மகன் நடரோ னின் 

வளர்ச்ச்p எங்தகதயோ தபோய் இருந் து.  

 

நடரோ னின் வளர்ச்ச்pவயக் கண்டு  ம்பி வோயவடத்து நின்றோர். ஒரு நோள் அண்ணன்,  ம்பி 

இருவரும்  ிருவரம்பூர் தசல்லும் தபோழுது அண்ணனிடம்  ம்பி  ோன் முன்பு தசய்   வற்வறக் 

கூறி வருந் ினோர். அண்ணதணோ சற்றும் தகோபப்படோமல்  ம்பியிடம் “நீ அன்று அப்படி 

தசய்  ோல்  ோன் இன்று நடரோ ன்; இந்  நிவலக்கு வந் ிருக்கிறோன். ஆகதவ உனக்கு  ோன் 

அவன் நன்றி தசோல்ல தவண்டும் ஆனோலும் நீ உனது மகன் சங்கரனுவடய விண்ணப்பத்வ  

என்னிடம் தகோடுத் ிருந் ோல் ஒரு ப வி மட்டும் இருக்கிறது என்று அறிந் ோல் கண்டிப்போக 

நோன் உனது மகன் சங்கரனின் விண்ணப்பத்வ த் ோன் தகோடுத் ிருப்தபன். நடந் து எல்லோம் 

சிவனின் தசயல். அ ிர்ட்;டம் என்பது அடுத்த  வருவது அல்ல கோலம்  ோம ித் ோலும் 

தகோடுக்க வருவத  அ ிர்ட்;டம்” என்றோர். அண்ணனின் வோர்த்;வ வயக் தகட்ட  ம்பி 

கண்ணீர் மல்க நின்றோர். அண்ணன் எந்  சலனமும் இல்லோமல் தகோவிலுக்குள் தசன்று 

வழக்கம் தபோல் சிவவன  ோிசிக்க ஆரம்பித் ோர்.  

 

அன்பர்கதள! இந்  கோலத் ில் நம்மில் பலர்  ோன்  ன் குடும்பம் அ னுவடய உயர்வு என்பவ  

மட்டும் சிந் ிக்கிறோர்கள். பற்றோக் குவறக்கு குடும்பத் ினர் மற்றவர்கள் உயர்ந்  நிவலவய 

அவடந் ோல் அவ க் கண்டு மகிழோமல் தபோறோவமதயப்படுகிறோர்கள்.  னது குடும்பத் ில் 

யோதரனும் துன்பப்பட்டோல் அவர்கவள வக தூக்கி உயர்த் ி விட தவண்டும் என்ற எண்ணம் 

முற்றிலும் குவறந்து விட்டது. மற்றவர்களுக்கு ஒரு மடங்கு நோம் தசய்யும் நன்வம பல 

மடங்கோக நமக்கும் நம் சந்  ிகளுக்கும் வரும் என்ற  த்துவத்வ  தபரும்போதலோர் மறந்து 

விட்டோர்கள். இவறக்க இவறக்க கிணற்று நீர் சுரப்பது தபோல அடுத் வர்களுக்குக் தகோடுக்க 

தகோடுக்க உனக்கு புண்ணியம் தசரும் புண்ணியம் தசர்ந் ோல் வோழ்க்வக உயரும் என்பவ  

மன ில் தகோள்ள தவண்டும் இவ   ோன் நமது முன்தனோர்கள் “ ஊரோர் பிள்வளவய ஊட்டி 

வளர்த் ோல்  ன் பிள்வளகள்  ோதன வளரும்” என்றனர். 

 

வோழ்க வவயகம் 

 

அன்புடன் 

மவ ாகர் 

குகவத் 

***** 

  



பலன் தரும் பதிகங்கள் 

திருச்சிற்றம்பலம் 

 

அக வருக்கும் நமஸ்காரம், 

 

ஒவ்தவோரு மனி னும்  ன்னுவடய தசோந்  பந் ங்களுடன் வோழ்வ ிதலதய மிகவும் மகிழ்ச்சி 

அவடகிறோர்கள். பண்வடக் கோலத் ில் உறவுகள் எல்லோம் ஒதர இடத் ில் வசித்து வந் னர். 

கோலப்தபோக்கில் அவர்கள் பிோிந்து தவவ்தவறு இடங்களுக்கு தசன்றனர். அப்தபோது 

உறவுகவள சந் ிக்க கோல்நவடயோகவும், மோட்டு வண்டியிலும் தசன்றனர். பிறகு மி ிவண்டி, 

தபரூந்து, புவகவண்டி மூலமோக தசன்றனர். ஆனோல் ஒவ்தவோரு விபரத்வ யும் உடனுக்குடன் 

த ோிவிக்க பண்வடக் கோலத் ில் ஒவலகள். கடி ங்கள் மூலம் த ோிவித் னர். இ ற்கு மூலம் 

எதுதவன்றோல் “கல்வி”, எழு படிக்கத் த ோிந்  கோரணத் ோல் ோன் தநோில் தசல்ல 

இயலோ வர்கள் கடி ம் வோயிலோக தசய் ிகவளத் த ோிவித் னர். எனதவ கல்வி என்பது நமக்கு 

கண் தபோன்றது. கண் நமக்கு ஒளிவயத்  ருவது தபோல நமது வோழ்வகக்கு தவளிச்சத்வ  

 ருவது கல்விதய.  

 

அக்கோலத் ில பிச்வச எடுத் ோவது கல்வி கற்க தவண்டும் என்றனோ.; நமது முன்தனோர்கள் 

படிக்கோ வன் மோடு தமய்க்கத் ோன் தபோவோன் என்றனர். படிக்கும் ஒவ்தவோருவருதம கல்வியில் 

சிறந்து விளங்குவ ில்வல. எனதவ கல்வியில் சிறந்து விளங்க பலன்  ரும் ப ிகங்களிலுள்ள 

கல்வியில் சிறந்து விளங்க உ வும் ப ிகத்வ  பக் ியுடனும். நம்பிக்வகயுடனும் போரோயணம் 

தசய்து பலவனப் தபறலோம். இப்ப ிகத்வ ப் பற்றி இவறவனின் போ க் கமலங்கவள தவண்டி 

இத்த ோடோில் எழுதுகின்தறன். 

 

 
இடம்: ஸ்ரீ அக் ீஸ்வரர் ஆலயம், களக்காட்டூர், காஞ்சிபுரம் 

  



பதிகம் - 5 

கல்வியில் சிறந்து விளங்க தவண்டும் ப ிகம் 

 

அன்வன.  ந்வ   ங்கள் பிள்வள என்ற மூன்தறழுத்து உவடயவவர பள்ளி என்ற 

மூன்தறழுத் ில் தசர்த்து ஆசோன் என்ற  மூன்தறழுத் ின் உ விதயோடு கல்வி என்ற 

மூன்தறழுத்வ  பணிவு, பக் ி.அறிவு என்ற மூன்தறழுத் ோல் கற்று ப வி,புகழ் என்ற 

மூன்தறழுத்துகவள அவடந் து அன்வன,  ந்வ க்கு தபருவமதய. 

 

பதிக வரலாறு 

கும்பதகோணத் ிலிருந்து  ிருவவயோறு தசல்லும் சோவலயில் உள்ளது “இன்னம்பூh” என்ற 

பிரசித் ிப் தபற்ற சிவத் லம்;. இத் லத்து இவறவர் அகத் ியருக்கு இலக்கண உபத சம் 

தசய்து அருளினோர். அ னோல் இத் லத்து இவறவன் “எழுத் றிநோ ர்” என்று 

தபோற்றப்படுகிறோர்.  ிருஞோனசம்பந் ர் இத் லத்து இவறவவன வழிப்பட்டு போடப்தபற்ற 

இப்ப ிகத்வ   பக் ியுடனும், நம்பிக்வகயுடனும் போரோயணம் தசய் ோல் இவறவன் அருளோல் 

கல்வியில் சிறந்து விளங்கலோம் என்பது உண்வமயோகும். 

 

இன்னம்பூர்            பண்: சோ ோோி 

எண் ிவசக் கும்புகழ் இன்னம்பர் தமவிய  

வண்டிவசக் கும்கவட யிதர  

வண்டிவசக் கும்;சவட யீர்உவம வோழ்த்துவோர் 

த ோண்டிவசக் கும்த ோழி தலோதர 

 

யோழ்நரம் பின்இவச இன்னம்பர் தமவிய 

 ோழ் ரு சவடமுடி இதர 

 ோழ் ரு சவடமுடி யீர்உவமச் சோர்பவர் 

ஆழ்துயர் அருவிவன இலதர  

 

இளம ி நு லிதயோடு இன்னம்பர் தமவிய  

வளம ி வளர்சவட யீதர 

வளம ி வளர்சவட யீர்உவம வோழ்த்துவோர் 

உளம ி மிகஉவட தயோதர  

 

இடிகுரல் இவசமுரல் இன்னம்பர் தமவிய  

கடிகமழ் சவடமுடி யீதர  

கடிகமழ் சவடமுடி யீhஉம கழல்த ோழும் 

அடியவர் அருவிவன இலதர 

 

இவமயவர் த ோழுத ழும் இன்னம்;பர் தமவிய 

உவமதயோரு கூறுவட யீதர 

உவமதயோரு கூறுவட யீர்உவம உள்குவோர் 

அவமகிலர் ஆகிலர் அன்தப 

 

எண்ணரும் புகழுவட இன்னம்பர் தமவிய  

 ண்ணரும் சவடமுடி யீதர  



 ண்ணரும் சவடமுடி யீர்உவமச் சோர்பவர் 

விண்ணவர் அவடவுவட தயோதர 

  

எழில் ிக ழும்தபோழில் இன்னம்பர் தமவிய  

நிழல் ிகழ் தமனியி னீதர  

நிழல் ிகழ் தமனியி னீர்உவம நிவனபவர் 

குழறிய தகோடுவிவன இலதர 

 

ஏத் ரும் புகழணி அன்னம்பர் தமவிய  

தூர்த் வனத் த ோவலவுதசய்  ீதர 

தூர்த் வனத் த ோவலவுதசய்  ீர்உவமத் த ோழுபவர் 

கூர்த் நற் குணமுவட தயோதர 

 

இயல்உதளோர் த ோழுத ழும் இன்னம்பர் தமவிய  

அயனும் மோல் அறிவோி யீதர 

அயனும் மோல்அறி வோியீர்உமது அடித ோழும் 

இயல்உளோர் மறுபிறப்பு இலதர 

 

ஏரமர் தபோழிலணி இன்னம்பர் தமவிய  

த ரமண் சிவ யுதசய்  ீதர 

த ரமண் சிவ வுதசய்  ீர்உவமச் தசர்பவர் 

ஆர்துயர் அருவிவன யிலதர. 

 

ஏடமர் தபோழிலணி இன்னம்பர் ஈசவன 

நோடமர் ஞோனசம் பந் ன் 

நோடமர் ஞோனசம் பந் ன் நற்றமிழ் 

போடவல் லோர்பழி இலதர. 

 

வாழ்க்கக அனுபவம் 

இப்ப ிகத்வ  நம்பிக்வகயுடன் மனமுருகி  போரோயணம் தசய் வர்கள் பலன் தபற்றுள்ள ற்கு 

பல சோன்றுகள் உள்ளன. அவற்றில் ஒன்வற எழுதுகின்தறன்.  

 

ஓர் அழகோன ஊோில் இரு சதகோ ோரர்கள் ஒன்றோக த ோழில் தசய்து வோழ்ந்து வந் ோர்;கள். 

இருவருக்கும்  ிருமணம் நடந் து. மூத் வருக்கு கதணசன் என்ற மகனும் இவளயவருக்கு 

சண்முகம் என்ற மகனும் இருந் னர். இருவரும் ஒதர வகுப்பில் படித் னர். கதணசன் நன்கு 

படிப்போன், சண்முகம் படிப்பில் பின் ங்கிய நிவலயிதலதய இருந் ோன். கதணசனின்  ோய் 

ஒரளவு படித் வர். அ னோல் கதணசனுக்கு  ினமும் போடங்கவளச் தசோல்லிக் தகோடுப்போள். 

சண்முகத் ின்  ோதயோ எழு  படிக்க மட்டுதம த ோிந் வள். கதணசனின்  ோய் கதணசன் 

படிக்கும் தபோது சண்முகத்வ  விரட்டி விடுவோள். எவ்வளவு தகஞ்சி சண்முகத் ின்  ோய் 

தகட்டோலும் தசோல்லி தகோடுக்க மோட்டோள். சண்முகத் ின்  ோய் மிகவும் தவ வனப்பட்டு 

 ினமும் இவறவவன தவண்டினோள்.  

 

ஒரு நோள்  ன் சதகோ ோிவயப் போர்க்க தசன்றோள். சதகோ ோி மிகவும் இவறபக் ி உவடயவள். 

அவள் சதகோ ோியிடம்  ன் மகன் சோியோக படிக்கோ வ ப் பற்றி கூறி அழு ோள். சதகோ ோி 

அவளிடம் ஒரு ப ிகத்வ க் தகோடுத்து “ ினமும் மனமுருகி இவ  படி இவறவன் அருள் 

புோிவோர்” என்றோள். சண்முகத் ின்  ோயும் இப்ப ிகத்வ   ினமும் மனமுருகி படித்து 

இவறவவன தவண்டினோள்.  



 

ஒரு நோள் சண்முகத் ின்  ோவய அவர்கள் வீட்டின் தசோந் கோரர் கோமோட்சி சந் ித் ோர். கோமோட்சி 

பல ஆண்டுகள் அயல்நோட்டில் வசித்து வந் ோள்.  ற்தபோது தசோந்  ஊருக்தக வந்து விட்டோள். 

அவள் சண்முகத் ின்  ோயிடம் சண்முகத்வ ப் பற்றி விசோோித் ோள். சண்முகத் ின்  ோய் கண் 

கலங்கி சண்முகம் படிப்பில் பின் ங்கி இருப்பவ  கூறினோள். அ ற்கு கோமோட்சி “ 

கவவலப்போடோத   ினமும் என் வீட்டிற்கு சண்முகத்வ  அனுப்பி வவயுங்கள். நோன் 

அவனுக்கு போடங்கவள தசோல்லி  ருகிதறன்” என்று கூறினோள். சண்முகம்  ினமும் 

கோமோட்சியிடம் போடங்கவளக் கற்று கல்வியில் சிறந்  விளங்கினோன். இ ிலிருந்து 

இப்ப ிகத் ின் மகிவமவயயும், இவறவன் கோமோட்சியின் மூலம் சண்முகத் ிற்கு அருள் 

புோிந் வ யும் அறியலோம். 

 

அன்பர்கதள! இந்  ப ிகத் ின் மகிவமவய என்தனன்று தசோல்வது நீங்களும் மனமுருகி 

நம்பிக்வகயுடன் ப ிகங்கவளப் போரோயணம் தசய்து பலன் தபறுவீர்களோக. இன்னும் 

மற்தறோரு ப ிகத் ில் மீண்டும் சந் ிப்தபோம். 

 

அக வருக்கும் நன்றி 

 

திருச்சிற்றம்பலம் 

அன்புடன்  

கலாவதி, ஊட்டி 

  



பதாிந்த புராணம், பதாியாத ககதகள்  

 

மகோபோர  க ோப்போத் ிரங்களின் முன் த ன்மமும் அவர்கள் யோருவடய அவ ோரமும்? 

தசன்ற ப ிப்பில் மஹோபோரத் ின் சில க ோபோத் ிரங்களின் முன்த ன்மம் பற்றியும் அவர் 

யோருவடய அவ ோரம் என்றும் போர்த்த ோம். அ னுவடய த ோடர்ச்சிவய இப்ப ிப்பில் 

கோண்தபோம். 

 

மோவீரன் கர்ணன்: 

சூோிய புத் ிரன் கர்ணன் முன் த ன்மத் ில் சகஸ்ரக்கவச்சன் என்ற அசுரனோக பிறந் ோன். 

அவர்  வமிருந்து பிரம்மோவிடம் யோரும்  ன்வன அழிக்க முடியோ  1000 கவசங்கவள  ன் 

உடலில் தபோருத் ிக் தகோண்டோன். அசுரர்கள் என்றோதல த வர்கவள துன்புறுத் ி அவர்களின் 

ப விவய அவடய விரும்புவோர்கள் அதுதபோல் சகஸ்ரக்கவச்சனும் முறியிடும் தபோது யோரோலும் 

அவவன முறியடிக்க முடியவில்வல. அவனுவடய ஒரு கவசத்வ  அழிக்க ஒருவர் 12 வருடம் 

 வம் இருந்தும் மீண்டும் 12 வருடம் தபோர் புோிய தவண்டும். எனதவ, 24 வருடங்கள் ஆகும் ஒரு 

கவசத்வ  அழிக்க, யோரோலும் தசய்யோ இயலோ  கோோியம் கூட. எனதவ த வர்கள் அவனவரும் 

விஷ்ணுவிடம் தவண்டினோர். இ னோல் விஷ்ணு நரண், நோரோயணன் என இரு அவ ோரம் 

எடுத் ோர். நரண் 12 வருடம்  வம் புோிய நோரோயணன் 12 வருடம் தபோர் புோிவோர். இப்படி பல 

வருடங்கள் தபோரோடி 999 கவசங்கவள அழித் னர். அ ற்குள் அந்  அசுரன் ஒரு கவசத்துடன் 

சூோிய தலோகம் தசன்று விடுவோன். அடுத்  த ன்மத் ில் கர்ணனோக அந்  அசுரன் ஒரு 

கவசத்துடன் பிறந் ோன். அ னோல் அர் ுனன் நரணோகவும் கிருஷ்ணர் நோரோயணரோகவும் 

பிறந்து கர்ணனின் ஒரு கவசம் அழிப்ப ற்கு முற்பட்டனர். அ ற்குள் த வ இந் ிரன் 

கர்ணனின் கவசத்வ யும் குண்டலங்கவளயும் யோசகமோக வோங்கி தசன்றிடுவோர்.  

 

 

 

"கர்ணனின் ஒரு கவசத்வ  அழிப்ப ற்தக மஹோபோர ப் தபோர் நடந் து", என்று சிலர் 

கூறுகிறோர்கள். 

அன்புடன்  

பசல்வி அ. பூஜிதா 

***** 
  



 

நூறோண்டு த ோ ி 
 

ஸ்ரீ மஹோதபோியவோ நூறோண்டு த ோ ி மலர் - பகு ி 3-ல் இருந்து எடுக்கப்பட்ட கட்டுவரகவள 

இம்மோ  பூர்ண பலத் ில் தசர்த் ிருக்கிதறோம். ஆன்மீக அன்பர்கள் படித்துப் பயன் தபறுக. 

இங்தக கீதழ உள்ள கட்டுவரகள்  ங்கவள தபோன்ற ஆன்மீக அன்பர்கள் படித்து பயன் தபரும் 

எண்ணத்துடதனதய தசர்க்கப்பட்டுள்ளது. இ ில் எந்  விளம்பர தநோக்கம் இல்வல. இந்  

கட்டுவரகள் த ோிவிக்கும் கருத்தும், எழுத்துக்களின் சுவவயும், அந்  ஆசிோியோின் 

போ ங்களுக்தக சமர்ப்பிக்கிதறோம். 

 

இத ோ த ய்வம்! இத  த ய்வம்! 

(T.S. சாம்பமூர்த்தி சிவாச்சாாியார், காளிகாம்பாள் வதவஸ்தா ம், பசன்க  - 1) 

வலாகாச்சாாியாருக்கு நூறாவது பஜயந்தி விழா 

 

நம்கம பரவசப்படுத்துகிறது இந்த எண்ணம்! இது எவதா ஒரு த ி ம ிதனுக்கு நூறு வயது 

ஆ தற்கா  விழாவா? அல்ல! 

 

தத்துவங்கட்கு நூற்றாண்டு! 

தவத்திற்கு நூற்றாண்டு!  

வவதாந்தத்திற்கு நூற்றாண்டு!  

வித்தகத்திற்கு நூறாண்டு!  

எளிகமக்கு நூற்றாண்டு!  

இ ிய பண்பிற்கு நூற்றாண்டு! 

ஞா த்திற்கு நூற்றாண்டு!  

வமா த்திற்கு நூற்றாண்டு!  

விழுமிய வபரறிவுக்கு நூற்றாண்டு! 

பக்திக்கு, பண்பிற்கு நூற்றாண்டு! 

 

இப்படி அடுக்கிக் பகாண்வட வபாகலாம். கணங்கணம் வதான்றி, கணங்கணம் மகறயும் தி ம் 

பல வவடிக்கக ம ிதர்கவள நிகறந்த இக்கலியுகத்தில், இந்திய மண்ணின் பாரம்பர்ய 

வாசக வய நுகர கவக்கும் தவக்வகாலம். நிமிடத்திற்கு நிமிடம் பயனுள்ள பூகசயும், 

பு ஸ்காரமும், தவமும், தியா மும், இன்பசால்லும், இ ிய உவரயும் ஒழுக்கமும், அடக்கமும், 

வபரறிவும், வபராற்றலும்! 

 

பஜகதாச்சாாியாகரத் வதடி உலகம் வருகிறது. அரசியல் தகலவர்களும், ஆன்மீகப் 

பபாியவர்களும், ககலஞர்களும், வித்வான்களும், ஆன்வறாரும், சான்வறாரும் வருகின்ற ர். 

 

எளிகமயில் எளிகமயா  இவகரத் வதடி ஏகழயிலும் ஏகழ வருகிறான். பணக்கார ிலும் 

பணக்காரன் வருகிறான். இவரது பார்கவவய வபாதும் எ  எண்ணுபவர் அவரது பாத 

தாிச ம் வவண்டும் எ த் துடிப்பவர், தம் குகறகய இவரது காதில் வபாட்டுவிட்டாவல 



வபாதும் எ  ஏங்குபவர், இவரது ஸ்பாிசம் பட்ட பிரசாதம் கிகடக்காதா எ க் கருதுபவர், 

இப்படி ஆயிரக்கணக்காவ ார். 

 

இவர் எங்கு தங்கி இருப்பினும், இவகரத் வதடித் பதாடர்ந்து, "யானுக  பதாடர்ந்து 

சிக்பகக ப் பிடித்த" ஆ ந்தத்தில் திகளப்பகதக் காண்கிவறாம். 

 

ஆச்சார்யர் சித்துக்கள் புாிவதில்கல, அற்புதங்ககள நிகழ்த்துவது இல்கல. 'நோன்' என்ற 

வதாரகணயில் என்க  நம்புங்கள், என்று என்றும் பசான் தில்கல. இருப்பினும், 

இவகரத்வதடி, மக்கள் இவர் இருக்கும் இடம் வதடி ஒடுக்கின்ற வர ஏன்? இவர் எதிாில் 

நிற்கிறவபாது, பதய்வ சந்நிதியில் நிற்கும்வபாது ஏற்படும் ம  பநகிழ்வும், உணர்வும், 

பரவசமும், பரமா ந்தமும் ஏற்படுகிறவத, அத ால்தான், "இவதா பதய்வம், இவத பதய்வம்.” 

என்ற நம்பிக்கக வருகிறவத. அத ால்தான் எ து சிறுவயது முதல், ஆச்சாாியாகர நான் 

தாிசித்துப் பயன் பபற்று வருபவன். காளிகாம்பாள் வகாயிலுக்குத் தும்கபப்பூ பசார்ணமாகல 

தந்தார். "இந்த இயந்திர விவசஷம், அம்பாள் விவசஷமாக இருக்கிறாள். பராம்ப உயர்ந்த இடம் 

கிகடத்து இருக்கு. பகட்டியாகப் பிடித்துக் பகாள் ஸ்ரத்கதயாக பூகஜ பசய்" என்றார். 

 

உற்சவ மூர்த்தம் உள்ள அகறயிவல, எங்கள் ஆத்ம சிவபூகஜ சாளக் க்ராமங்கள் உள்ள . 

அந்த அகறக்குள் பசன்று தீர்த்தத்கத தமது கரங்களால் சம்வபாதரோக்க்ஷணம் பசய்தார். 

 

"உங்க அப்பா பராம்ப ஸ்ரத்கதயாய் பூகஜ பண்ணி வர். அவர் மாதிாிவய நீயும் பண்ணு", 

எ  ஆசி வழங்கி ார். நான் அன்புத் பதால்கலக்குக் கட்டுப்பட்டு பலமுகற கும்பாபிவஷகம், 

பூகஜகள் எ  பவளிநாட்டிற்கு பசல்பவன். "மற்ற யாராவது பசய்து பகாண்டு வபாகட்டும், நீ 

பவளிநாடு வபாகாவத" எ  என்க ப் பார்கிறவபாபதல்லாம் அறிவுகர வழங்கியதுண்டு. 

எ க்குள்ள சூழலால் அவரது அறிவுகரக்குக் கட்டுப்பட இயலவில்கல. பிறகு ஓர் முகற, "சாி 

சாி நீ ஆகசப்பட்டுப் வபாகவில்கல. மற்றவர்கள் ஆகசக்கு கட்டுப்பட்டு பவளிநாடு 

வபாகிறாய், பரவாயில்கல வபா", என அவவர எ க்கு உணர்த்தி அருளி ார்.  

 

எ க்கு கடந்த மூன்றாடுகட்கு முன் மீ ம்பாக்கம், விமா  நிகலயத்தருவக ஓர் பபாிய கார் 

விபத்து நடந்தது. மருத்துவமக யில் சில நாட்கள் இருந்வதன். அப்வபாது காஞ்சிப் பபாியவர் 

அனுப்பிய பிரசாதம் வந்தது. ம ம் பநகிழ்ந்வதன். உடல் நலமா தும் மஹதாசாாியாகர 

தாிசிக்கப் வபாவ ன். "முத்திகர எல்லாம் சிரமம் இன்றிப் வபாட முடிகிறதா"? என்று வகட்டார். 

உடல்நலம் எப்படி என்பகத விட பூகஜக்குத் தகடயில்கல என்று தாயிற் சிறந்த தயவவாடு 

அவர் வகட்ட வகள்வியால் நான் உருகிப்வபாவ ன். ஆய ககலகள் அறுபத்திநான்கிக யும் 

ஏய உணர்ந்தவர், உணர்விப்பவர். நம்மிகடவய நடமாடும் மந்திரம், யந்திரம், தந்திரம்! 

 

பாவப் பிணிக்கு மருந்துமாகி, தீராத விக  தீர்ப்பவர் 

அவர்வாழும் காலத்தில் நாம் வாழ்வது 

நாம் பசய்த பாக்கியம் 

அவர் ஒரு சாித்திரம்! 



 

இன்னும் ஒரு நூறாண்டு அவர் வாழ்ந்து உலகுக்கு வழிகாட்டி வலாகாச்சாாியராக பதாடர்ந்து 

பதாண்டு பசய்ய இகறவக ப் பிரார்த்திப்வபாம். 

 

பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு 

பல வகாடி நூறாயிரம் உன் பசவ்விதிருக்காப்பு! 

அடிவயாவமாடும் நின்வ ாடும் 

பிாிவின்றி ஆயிரம் பல்லாண்டு! 

 

***** 

 டுத் ோட் தகோண்ட புரோணம் 

ரா. கணபதி - பசன்க  

"நாவயன் பல நாளுநிக ப்பின்றி ம த்துன்க  

வபயாய்த் திாிந்து எய்த்வதன்; பபறலாகா அருள்பபற்வறன்!” 

-சுந்தரர் 

 

1957-மத்தி, அப்வபாதுதான் ஸ்ரீ சரங்களின் முதல் தர்ச ம் பபற்றது. ஆ ால், 'தர்ச ம்' என்ற 

பக்தி பாவத்துட ா வபாவ ன்? இல்லவவயில்கல. வவண்டா பவறுப்பாகப் வபாவ ன். 

 

குழந்வ  பிராயத்திலிருந்து இருந்து வந்த பதய்வ ஈடுபாடும் மதாசார நம்பிக்ககயும் இதற்கு 

ஒரு ஒன்பது வருஷத்திற்கு முன்பிருந்து, அதாவது என் பதிமூன்றாம் வயதிலிருந்து ஏவ ா, 

எப்படிவயா தவறிவய வபாய்விட்ட ! வஜ.வக. பபயர் கூட வகள்விப்பட்டிராத காலபம  

நிக க்கிவறன். ஆயினும் அவரது கருத்தாகப் பின் ாளில் நான் அறிய வந்த மத மரபு, -- 

மறுப்பு அப்வபாது தன் ால் பகாழுந்து விட்டு எழுந்து முந்தய ஈடுபாடுககளயும், 

நம்பிக்ககககளயும் வற்றடித்து விட்டது. உயிர்த் தத்துவமாக ஒன்வற ஒன்றுதான் இருக்கிறது 

என்ற உறுதி மட்டுவம வலுவாக நின்றது. ஆ ால், அதற்குக் கடவுள் என்ற பபயர் பகாடுக்கக் 

கூட பிடிக்கவில்கல. ' அந்த ஒரு தத்துவத்தில் அடங்கிவிட்டால் அதுவவ எல்லாம்', என்வறா, 

ஞா ம் என்வறா ஒரு சாதக  மண்ணாங்கட்டியும் வவண்டாம். அதுவாகவவ பிடித்து அடக்கிக் 

பகாண்டால்தான்உண்டு," என்ற விசித்திரமா  பகாள்கக, விசித்ரமாகவவ வதான்றாமல் 

ஏற்பட்டிருந்தது. இந்த நிகலயில் அந்த ஒன்கறப் பல நாம ரூபங்களில் பதய்வங்களாக 

வழிபடுவது ஏற்கவவ முடியவில்கல.  

 

ஞா ம், பக்திகவள இப்படிப் பறந்துவபா  சூறாவளியில் கர்மத்கதப் பற்றிக் வகட்பாவ ன்? 

ஒன்வறயா  உயிர் தத்துவத்தின் ஏகப் பபறுவாழ்வுக்கும் நம்முகடய சின் ஞ்சிறு 

வாழ்வுகளுக்கும் ஒரு சம்பந்தமுமில்கல. இச்சிறு வாழ்வுக்கா  ஒழுங்கு முகறகள் என்ற 

பபயாில் கட்டிப்வபாடும் கர்ம மார்க்கம் என்பது மார்க்கவமயில்கல. சாதக  என்று 

ஏவதனுபமான்று இருக்குமாயினும் கூட, அந்தப் பபயகரப் பபற இதற்கு லாயக்கில்கல 

என்பவத தீர்மா மாயிற்று. இந்த 'மார்க்கத்தில் ககவயடு ககயாக வரும் தர்ம சாஸ்த்ர ஆச்சார 

விதிகவளா, அடிவயாடு காித்த . "வவபறந்த நாட்டுக்குமில்லாமல் இங்வக மட்டும் என்  



இத்த ாயிரம் சமூக வித்யாசங்கள்”? என்று கடுத்தது. பபாதுவாக மதம் என்பவத வபகதகம 

என்றால், இந்த கவதீக ஆச்சாரங்கவளா முழு முட்டாள்த ம் என்பவத தீர்ந்த 

அபிப்பிராயமாயிற்று. 'தாவ  முகளத்து தகழத்த இந்த ஸநாத  சம்பிரதாய எதிர்ப்புக்குச் 

சுதந்திர வபாராட்ட காலத்திலிருந்வத பவகுவாகப் பரவி வந்த சமத்துவம் எ ப்படுகிற 

அடிப்பகடயிலா  சீர்திருத்தவாதம் உரமூட்டியது.  

ஆயினும் வீட்டிவலா பவளியிவலா என் புரட்சிக்க கருத்துக்ககளக் காட்டிக் பகாள்ளாமல், 

அவத சமயம் குறிப்பிடத்தக்க மதாசாரகணகளும் இன்றிக் காலம் கடத்தி வந்வதன்.  

 

அப்வபாதிருந்த பபாதுவா  ம ா நிகலகயச் பசான்வ ன். ஆ ால், அதிவலவய விலக்காகச் 

சில 'அன்யஸ்வர' சாயல்கள் எட்டிப் பார்ப்பதும், அவற்கறயும் நான் இந்தப் பபாது 

'வமள'த்திவலவய அமுக்குவதும் நகடபபற்றுத்தான் வந்த . அவற்கற விளக்கப் புகுந்தால், 

இந்த ஸ்வய புராணம் அவசியம் இல்லாமல் நீளும். காணாப் பூரணாின் சாிதத் பதாடர்பாக, 

இவ்வளளவு பசான் து வபாதும். 

 

பமாத்தத்தில் அந்த '57- மத்தியில் ஓாிக்கக எனும் ஓாிரவிருக்கயில் என் பபற்வறாருடன் ஸ்ரீ 

சரணர்ககள முதன் முகற தர்சிக்கச் பசன்ற வபாது, தர்ச ம் என்ற எண்ணமின்றி, பார்த்துத் 

தீரவவண்டி இருக்கிறவத, என்ற 'திவ்ய' மா  எண்ணத்வதாவடவய பசன்வறன். 'தசோல்வது 

அத்கவதம்' அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு மடமாம். அது வபாதாபதன்று அங்வக அத்கவத 

வாகடவய இல்லாத பூகஜதான் முக்கியமா  கார்யமாம், அகதயும் விட வமாசம் 

ஆயிரத்பதட்டு வித்யாசங்ககளக் கட்டி அழும் ஆச்சாரங்ககளக் "பகாந்திக் பகாண்டிருப்பது. 

இவர்ககள ஆதாிக்கும் வகரயில் உலகம் உருப்படாது. நல்லவவகள, பபரும்பாலா  மக்கள் 

இவர்ககள அதிகம் கண்டுபகாள்ளாமல் இருக்கிறார்கள். என்ற 'வதர்ந்த' 'பதளிந்த' 

சிந்தக வயாடு ஸ்ரீ சரணர்களின் முகாம் பசன்றகடந்வதன்.  

 

அப்தபோது மோவல ஐந்து மணியிருக்கும், தர்ச ம் முடித்து நாங்கள் ஸ்ரீபபரும்புதூர் திரும்பி 

(அப்வபாது அங்குதான் வாஸம்) எங்களுக்கு கோர் உதவியிருந்த அன்பருக்கு அகத ஏழு 

மணிக்குள் திருப்பி அனுப்ப வவண்டியிருந்ததால் அகர மணிக்குவமல் 

அங்கிருப்பதற்கில்லாமல் இருந்தது. வழியில் காமாக்ஷி ஆலயத்தில் தாமதமா தால் 

இப்படியாயிற்று. அதில் தந்கதயாருக்கு மிகவும் வருத்தம். 

 

ஸ்ரீ சரணர்கள் குழந்கதப் பிராயத்தில் விழுப்புரத்திலிருந்த தபோது அவருகடய வதாழர்களில் 

ஒருவர் பிற்காலத்தில் பதன் ாற்காட்டில் பிரபல வழக்குகரஞராக ஸ்ரீ சிதம்பரய்யர் எம். எல். 

ஏ யும் ஆ வர். அந்த ஆதி நாளில் என் பபாிய பாட்ட ாரும், எங்கள் குலவதவியுடன் 

ப்ரத்யக்ஷமாக உகரயாடக்கூடிய பு ிதருமா  துகரப்பா அண்ணோ எ ப்பட்ட துகரஸ்வாமி 

சாஸ்திாி என்ற இல்லறத்துறவி விழுப்புரத்தில்தான் ாிவின்யூ அதிகாாியாயிருந்தார். இல்லறத 

துறவிக்கு மகப்வபறில்லாவிட்டாலும், அக்கால அவிபக்த குடும்பமாதலால், வீட்டில் தாயாதிக் 

குழந்கதகள் புழக்கம் உண்டு. அவர்களில் ரோ ோ என்ற பிள்கள தமக்கும், குட்டி ஸ்ரீ 

சரணர்களுக்கும் ஸ்வநஹம் என்றும், தாமும் குட்டி ஸ்ரீ சரணர்களும் ராஜாவவாடு கூட 

எங்களகத்தில் முப்போட்டி ஒருத்தி பிகசந் வபாட்ட 'பகழயது' உண்டதுண்டு என்றும் 



சிதம்பரய்யர் கூறியிருந்தவ  முடியுமாயின் ஸ்ரீ சரணர்களின் காதில் வபாட்டு உறுதி 

பபறவவண்டுபமன்று தந்கதயாருக்கு ஆகச. இது வபால் விஷயம் வபச மிகவும் தயங்கும் பிரம 

பவ்ய பக்தர்தா வர். ஆ ாலும் அன்று பகல் நாங்கள் காஞ்சி வந்தவபாவத ஸ்ரீ சரணர் 

அன்கறக்கு உத்ஸாஹமாக ஊர் ககதகள் வபசிக் பகாண்டிருப்பதாகத் பதாிய வந்ததால், 

நாங்களும் அவருடன் சாவகாசமாகப் பபாழுகதச் பசலவிட்டு, ம திலிருப்பகத 

வகட்கலாபமன்று எண்ணி ார். எ ினும் பிற்பாடு மோவல நான்கு மணிக்கு காமாக்ஷி ஆலயம் 

திறந்தபின் அங்வக அர்ச்சக  முடித்த  ஓாிக்கக பசல்ல வவண்டி வநாிட்டு விட்டதால், 

அங்வக அகர மணிக்கு வமல் இருப்பதற்கில்லாமல் வபாயிற்று. 

 

இப்படி நிர்பந்தமாச்வச என்று தகப்ப ார் பநாந்துபகாள்ள, எ க்வகா, 'பந்தப்படுத்தும் இந்தப் 

புழுக்கச் சூழலில் அகர மணிக்கு வமல் அவதிப்பட வவண்டாவம! என்று பகாஞ்சத்தில் 

பகாஞ்சம் ஆறுதலாயிருந்தது.  

 

ஸ்ரீமடத்தின் முகாமாயிருந்த பகழய ஒட்டுக் கட்டிடம். அங்வக குடியிருந்த, கூடியிருந்த பஞ்ச 

கச்ச -குடுமி 'பத்தாம் பசாலிகள்', மடிசார் மாமிகள், முக்காடுக் ககம்பபண்டிர், "பபாியவா, 

பபாியவா" என்ற அடித்பதாண்கட பக்திக்கு, கிசுகிசுப்பு யாவும் என் எதிர்மகற உணர்ச்சிக்குத் 

தூபம் வபாட்ட . 

 

சட்கடகயக் கழற்றி விட்டுத்தான் முகாமுக்குள் வபாக வவண்டும் என்று பதாிந்தவபாது 

எதிர்ப்பு எாிச்சலாகவவ 'உயர், பாிணாமம்' கண்டது. நல்ல அத்வவ ம் இப்படிபயாரு 

ஆச்சார்யர்! இப்படிபயாரு வகள்விவய வகட்காத பதாியாத அஜக் கூட்ட சிஷ்யர்கணம்!" என்று 

ம சு பபாறுமியது. 

 

நாலு வபர் பார்க்கச் சட்கடகயக் கழற்றிவிட்டு நிற்க, நான் பட்ட பாடு உண்வட! "ஏண்டா 

வந்து பதாகலந்வதாம்"? என்வற பநஞ்சாழத்தில் வகாப வவதக  குமுறியது. (இதற்கு மாற்றுப் 

படலம் பிறந்த பின்னுங் கூடச் சிலகாலம் சட்கடகய மட்டும் அசட்கட பசய்ய 

முடியாமவலதான் சிரமப்பட்வடன். அன்பர் 'பரணீதரனுக்கும் ஆரம்ப நாட்களில் இவத 

'காம்ப்ளக்ஸ்' இருந்தபதன்று படிக்க ஆச்சர்யமாகவும், ஆசுவாசமாகவுங்கூட இருந்தது). 

 

முகாம் கட்டிடத்தில் பார்த்தவபாது எங்களுக்கு முன் தாகச் பசன்றவர்கள் முற்றத்தில் 

நமஸ்காித்து பதாிந்தது. இந்த சாஷ்டாங்க நமஸ்கார ஸமாச்சாரம் அன்கறய ஸ்வதந்திர 

விகறப்புக் குணத்திற்கு அடிவயாடு ஏற்காத ஒன்றாக இருந்தது; இப்வபற்பட்ட விகறப்பு 

வீரனுக்கு அன்று தாவ  த க்கு இஷ்டமில்லாத ஒருவர் முன் அப்படி விழத்தான் 

வவண்டுபமன்பது பசால்லி முடியாத மா பங்க உணர்ச்சிகய ஏற்படுத்தியது. 'யாவரா கிழவர் 

நகமச் சிறுகமப் படுத்துகிறார்!" என்பதில் அந்த ஒருவர் மீது இதுவகர பபாதுவாக இருந்த 

மாற்று ம ப்பான்கம பசாந்த வஹாதாவில் --வஹாதா சாிவதில்--ஓங்கி வளர்த்தது. 

 

ஆக, பக்தி ச்ரத்கதககள சமூலம் துகடத்துப் வபாட்ட ம ா நிகலயிலாக்கும் ஸ்ரீ சரணர்கள் 

முதற் காட்சி பபற உள்வள நுகழந்வதன்! 



 

முற்றத்கத அடுத்த கூடத்தில், பவளிச்சம் வபாதாதா ஒரு மூகலயில் அவர் அமர்ந்திருந்தார். 

விபூதி, ருத்ராக்ஷம் எதுவுமின்றி, ஒரு சாயம் வபா  காவி "வபருக்கு" அவர் வமல் பதாற்றிக் 

பகாண்டிருக்க அமர்ந்திருந்தார். 

 

மங்கல்தான் எ க்குத் பதாிந்தது. மங்கள மூலம் என்ற விழிப்பு ஏற்படவில்கல. நீறு பூத்த 

பநருப்பு என்று காணாமல் பவறும் நீற்கற மட்டுவம - 'திரு'நீரகத் பதாியாத பவறும் 

சாம்பகலவய கண்வடன். 

 

ஆம். அந்த உருவம் இந்த விகறப்பு - வீறாப்புக்காரக  பகாஞ்சங்கூட "இம்ப்பரஸ்" 

பசய்யவில்கல. அவர் எப்படித் பதாிந்தாபரன்றால். 

 

இதுவகர எழுதி வந்திருப்பகத படிக்கும்வபாவத பக்ததகோடிகளில் சிலருக்கு என்க  

அடித்தாபலன்  என்று வதான்றியிருக்கலாம். அடுத்து எழுதவிருப்பகதக் குறித்வதா இன்கறய 

எ க்வக அன்கறய என்க  ஒரு வபாடு வபாட்டாபலன்  என்று வதான்றுகிறது. அன்று 

அவர் எப்படித் பதாிந்தாபரன்றால் வகாவில் வாசலில் கப்பகரகய கவத்துக்பகாண்டு 

ஆண்டிப் பட்டாளம் உட்கார்ந்து இருக்குவம. அதிலிருந்து பிாித்துச் பசால்ல முடியாத ஓர் 

அ ாமவதயமாகத்தான்! 

 

பபாதுவாக உருவத்கதப் பார்த்தபின் முகத்கதப் பார்த்வதன். அவரும் பார்த்தார்...குறு குறு 

என்றிருந்தது. கண்ககளத் தாழ்த்திக் பகாண்வடன், என்  பவட்கம்? அந்த ஒரு பார்கவவய 

மின்பவட்டாக உள்வள புகுந்து என்னுகடய விகறப்பு--வீராப்பு ம ப் பான்கமக்காக 

என்க  பவட்க கவத்து விட்டதா? என் ? இல்கல இல்கல! அப்படிபயல்லாம் 

அசாதாரணமாக ஒன்றும் நடந்துவிடவில்கல. ஆ ாலும் அவர் பார்ப்பதில் பவட்கம் 

ஏற்படவவ பசய்தது. பவற்றுடம்கபப் பார்க்கிறாவர என்பதாலா? பசால்லத்பதாியவில்கல. 

 

எங்களுக்கு 'ஜஸ்ட் 'முன் ாள் (உள்வள பசன்ற ஒரு முக்காட்டுப் பாடி பாத்திரத்தில் பகாண்டு 

வந்த சீவட, முறுக்குககள ஒரு பிரப்பந் தமுக்கில் காலிபண்ணி தமுக்கக ஸ்ரீ சரணர்களுக்கு 

முன் அதி விநயமாகக் கூ ிக் குறுக்கிக் பகாண்டு ஸமர்ப்பித்து விட்டு முற்றத்தில் 

நமஸ்காித்தாள். 

 

கல்லு கல்லாகத் பதாிந்த அந்தச் சீகட, முறுக்குககள பார்க்கவவ சிாிப்பு வந்தது. அவதாடு 

பாிதாபமாகவுமிருந்தது.' பபாியவா பபாியவா' என்று சில இந்த மாதிாி அசட்டுப் பாட்டிகள் 

எவதா பபாிதாக நிக த்துக் பகாண்டு தங்கள் இல்லாகமயிலும் பக்ஷணம், பணியாரம் என்று 

அடுப்படியில் பவந்துபகாண்டு பண்ணி எடுத்து வருகிறார்கவள! என்று. வபா ால் 

வபாகிறபதன்று ஸ்ரீ சரணர்களிடமும் பாிதாபப்பட்வடன். இம்மாதிாியா  'பக்ஷணப் 

பயங்கரங்ககள' சாப்பிடுகிறார் என்று. அவருகடய கடும் ஆகார நியமங்ககள அறிந்திராத 

எ க்கு அந்த பக்ஷண வகககள் பாிஜ ங்களுக்வக வபாகுபமன்பது பதாியவில்கல. அவவர 



அசட்டு பக்கதகள் பகாண்டு வந்து பகாடுக்கும் மூன்றாந்தர பக்ஷணங்ககள பமாக்கிக் 

பகாண்டு தாமும் ஒரு சங்கராச்சாாியார் என்று வபர் பண்ணி வருவதாகவும் நிக த்வதன். 

 

நமஸ்காித்பதழுந்த பாட்டி ஒடுங்கி, ஒதுங்கி நின்றாள். 

 

அவகளப் பற்றி ஸ்ரீசரணர்களுடன் இருந்த பாாிஷதர் அவாிடம் எவதா பசான் ார். 

 

என்  பதில் பசால்லப் வபாகிறாபரன்று ஸ்ரீ சரணர்களின் முகத்கதப் பார்த்வதன். அவர் ஏதும் 

பசால்லவில்கல. என்க த்தான் பார்த்துக் பகாண்டிருந்தார். எ க்கு பவட்கமாக இருந்தது. 

கண்கணத் தாழ்த்திக் பகாண்வடன். ஆ ாலும் அவர் பார்த்துக் பகாண்வடதான் 

இருக்கிறாபரன்று உள் ம த்துக்குத் பதாிந்தது. அது மட்டுமில்கல. இன்னும் உள் 

ம த்துக்குத் பதாிந்தது. நான் உள்வள நுகழந்ததும் முதலில் பார்த்தார், அதிலிருந்த அந்தப் 

பார்கவ என்க  விட்டு நகரவில்கல என்று! சிறிது வபாது நகர்ந்தது. பதிவலதும் வராததால் 

பாட்டி ஓரத்துக்கு ஒதுங்கி விட்டாள். எங்கள் 'டர்ன்' வந்தது. தகப்ப ார் எண் சாணுடம்பு நாலு 

சாணோக, ககயுகறகய ஸமர்ப்பித்தார். அவர் முன்வப பசால்லியிருந்தபடி அவர், என் தாயார், 

நான் மூவரும் வசர்ந்து ஏக காலத்தில் நமஸ்காித்பதழுந்வதாம். 

 

"பசன்சிடிவ்" உடம்பா தால் கவக்வகால் ஸ்பாிசத்தில் சுகணபயடுத்தது. ஸ்ரீ சாரணர்கள் 

பார்கவவயா 'பசன்சிடிவ்’ உள்ளத்தில் சுகணபயடுத்தது. ஆம், இன் மும் அவர் பார்கவகய 

என்; வமலிருந்து அகற்றவில்கல. நான் திருட்டுத் த மாகக் கண்ககள வலசாக உயர்த்தி 

அவகரப் பார்ப்பதும், அவரும் பார்க்கிறார், பார்க்கிறார் பார்த்துக் 

பகாண்வடயிருக்கிறார்கபரன்பதில் தாழ்த்திக்பகாள்வதுமாக இருந்வதன். 

 

நமஸ்காித்பதழுந்த பிதா ஒன்றும் பசால்லாமல் நின்றார். அதிகாரப் வபாக்கும் த  

முக ப்புவம அவரது பபாது இயல்பப ினும், ஸ்ரீ சரணர்கள் என்றால் சப்த நாடியும் ஒடுங்கி 

நிற்பார். அப்படித்தான் இப்வபாதும் நின்றார். சாத்வீயா  அம்மாவவா, அங்வக வாய் 

திறப்பாள் என்று நிக ப்பதற்வக இடமில்கல. 

 

ஆ ால் மற்றவர் வாய் திறந்தாலும், திறக்கா விட்டாலும் தாவம வபசி, 'ம்ருது பூர்வ பாஷி'யாக 

முன்பசால், இன்பசால் வபசி, அவர்ககளயும் வபச கவப்பவபரன்றும், அவர்களுகடய பூர்வீகர் 

பற்றிய விருத்தாந்தங்ககள குகடந்து குகடந்து வகட்டு அவர்களுக்வக புதுப் புதுப் பகழய 

தகவல்கள் தருபவபரன்றும் புகழ் பகாண்ட ஸ்ரீசரணர்களும் அன்று வாய் திறந்தாாில்கல. 

பார்ஷதவர, 'யார்? என் ? எங்வகயிருந்து? இத்யாதி வகட்டு என் தகப்ப ாகர வாய் திறக்க 

கவத்தார்--'டு த பாய்ண்ட் ' மட்டுவம. அந்நாளில் (அதன்பின் பல்லாண்டுகள் கூட) இகட 

ம ிதாின்றி ஸ்ரீசரணர்கவள வகட்டுக் பகாள்வார்கள். அன்வறா வகட்டுக் பகாண்டார்களா, 

இல்கலயா என்வற பதாியவில்கல. காது திறந்திருத்தவதா, இல்கலவயா, வாய் நிச்சயமாகத் 

திறக்கவில்கல; மறுபமாழி கூறவில்கல. கண் திறந்திருந்தது; ஆ ால் இன்ப ாருத்தன் 

வமவல இருந்தது. பமௌ மாகப் வபாயிற்று பநடுங்காலமாகத் வதான்றிய சில நிமிஷங்கள். 

 



பபாறுத்துப் பார்த்த பார்ஷதர் இன்னும் தாிச த்திற்கு அடியார்களிருந்ததால் என் 

தந்கதயாாிடம் முடிவாக, "ஏதாவது விஞ்ஞாப ம் இருந்தா பண்ணிக்கலாம்" என்றார். 

 

"அனுக்கிரஹம் இருக்கணும்" என்று தசோல்வதாக, நிக த்து நாத் தழுதழுத்த எவதா குழறி ார் 

தந்கத. பாாிஷதர் பிரசாத மடக்கக முன் நகர்த்தி ார். அவர்கள் அப்வபாதும் திருஷ்டிகய 

பபயர்க்காமவலவய விரல்களால் மடக்ககத் தீண்டி எங்களிடம் வக ஜாகட காட்டி ார்கள். 

மூவரும் வசர்ந்து அகத எடுத்துக் பகாண்வடாம். 

 

ஸ்ரீசரணர்களிடத்து துவரப்பாண்ணோ அகத்துப் பகழயது பற்றித்தான் வகட்க முடியவில்கல 

என்றில்லாமல், எதுவுவம வபசுவதற்கில்லாமல் ஆக, தந்கதயார் தாழ்வார குறட்டுக்கு 

ஒதுங்கி ார். அம்மாவும் நானும் அவகரத் பதாடர்ந்வதாம். அந்த ஓரமும் தூரமில்கல என்று 

ஸ்ரீ சாரணர்கள் த்ருஷ்டியும் என்வமவலவய பதாடர்ந்து படர்ந்தது! 

 

அடுத்து, எங்களுடன் வந்த என் பபாிய சிற்றப்பாவின் கமத்து ர் ஸ்ரீ சரணர்ககள 

நமஸ்காித்தார். அவகர 'எங்கவளாடு வந்த' என்பகதவிட "எங்ககளவய அங்கு வரச்பசய்த" 

என்பதுதான் பபாருத்தமாயிருக்கும். அப்வபாது காஞ்சிபுரத்தில் வகாயில்களின் கணக்குத் 

தணிக்கக அலுவலிலிருந்த அவருகடய அகழப்பின் வமல்தான் நாங்கள் அந்தப் பயணம் 

வமற்பகாண்டவத. 

 

வகாயில் ஆடிட்டில் இருந்த தம்மிடம் ஸ்ரீ சரணர்கள் நிவறய வபசுவாபரன்று அவர் 

எதிர்பார்த்திருந்தார். ஆ ால் அவருக்கு ஏமாற்றவம கிட்டிற்று. ஸ்ரீ சரணர்கள் அவத 

பமௌ த்வதாடு அவத குறிமாராப் பார்கவவயாடுதான் அமர்ந்திருந்தார்.  

 

பாாிஷதாின் 'அனுகிரக'த்தில் பிரசாதம் பபற்று சிற்றப்பா கமத்து ர் எங்கவளாடு வசர்ந்து 

பகாள்ள, இ ி அங்கு நிற்பதில் காாியமில்கல என்று புறப்பபட்டு விட்வடாம். அகரமணிதான் 

அங்கிருப்வபாம் என்று நிக த்தவர்கள் கால் மணியிவலவய புறப்பட்டிருப்வபாபமன்று 

நிக க்கிவறன். ஆ ால், ஒரு வவற்றும ிதாின் 'இகடவிடாத' பார்கவயிலிருப்பபதன்றால் 

அந்தக் கால் மணிக்வக கால்யுகத்தின் சுகம ஏற்படுத்தாவ ? "அப்பாடா" என்று நான் நிம்மதிப் 

பபருமூச்பசறிய, பவளிவய வந்து வசர்ந்வதாம். அங்வகயிருந்தவர்கள் எல்லாம் ஸ்ரீ சரணர்கள் 

என் வமல் பசலுத்திய கால் மணி வநர் 'நான் ஸ்டாப் ' கடாக்ஷத்கதவய வபசி வியந்தார்கள். 

இப்படிபயாரு 'பாக்யம்' பபற்ற என்வனப் பாராட்டி ார்கள்.  

 

"சித்வதமுன்வ  வகர கூட பபாியவா,' பந்தாடிண்டு இருந்தாராம். அத ன்ன உங்க 

பிள்களகயப் பார்த்ததுல இருந்து அப்படிவய மோறி தபோய் அது வமவல பவச்ச கண் வாங்காம 

சகமஞ்சுட்டா? இப்படிபயாரு கடாக்ஷம் கிகடக்கிறதுக்கு மஹா பாக்யம் பண்ணியிருக்கணும். 

பகாழந்கத ஆ ாலும் பூஞ்கசயா, புல் தடுக்கியா இருக்வகான்வ ா? அதான் உடம்பு நன் ா 

ஆகணும்னு த்ருஷ்டியாவலவய ஆவராக்யத்கத இன்பஜக்ஷன் பண்ணியிருக்கா “என்று சீகட-

முறுக்கு பாட்டி, தன்க  ஸ்ரீ சரணர்கள் கவ ிக்காதகதயும் பபாருட்படுத்தாமல் என் 

பபற்வறாாிடம் ம சார பசான் ாள்.  



 

நான் உள்ள அசடு வழிந்து பகாண்டு நின்றிருக்க வவண்டும்! அவர்கள் பசான்  'பாக்யத்தின்' 

சங்வகதமாக உள்வள ஒரு உணர்ச்சியும் ஏற்பட்டிருக்கவில்கலவய? ஸ்ரீசரணர்ககளப் வபால 

ஸ்தா த்திலுள்ள ஒருவர் கால் மணி வநரம் மற்ற எல்லாக் கார்யங்ககளயும் நிறுத்திவிட்டு, 

விடாமல் பார்ப்பது என்றால் அது ஸாதாரண விஷயமல்லாதாப  ினும் அப்வபாது அப்படித் 

பதாியவவயில்கல. ' அப்படிபயான்றும் இன்பஜக்க்ஷ ாகவவா, கவிகள் பசால்லும் பார்கவக் 

ககணயாகவவா அந்தப் பார்கவ துகளத்துக் பகாண்டு உள்வள வபாய்விடவில்கலவய! 

அல்லது பூச்பசாாியலாக தமன்கம கூட்டவவா, அம்ருத கடாக்ஷம் என்பதாக இனித்துக் 

குளிர்ந்து உள்வள பாயவவா இல்கலவய! கிழவர் என் வவா பார்த்தாராக்கும்! என்வற வலசாக 

நிக த்வதன்.  

 

என் பபற்வறாருக்கு அவர்ககள ஸ்ரீசரணர்கள் கண்டு பகாள்ளாவிட்டாலும் என்க  இப்படி 

ஏகமாகக் 'கண்டுபகாண்டதில்' திருப்தியும் ஸந்வதாஷமும், அடிநாளிலிருந்வத வநாஞ்சான், 

நாகலந்து வருஷம் முன்பு கவகலக்கிடமாகப் படுத்துப் பிகழத்தாலும் ஓவர் வடாஸாவலவய 

நலிவு கண்டவன். அவர் கண்டு பகாண்டதில் வலிவு காண்வபப ன்று ஊருக்குத் திரும்பும் 

வழியில் வபசிக்பகாண்டார்கள். உணர்ச்சிக் கூத்துகளுக்கு இடம் பகாடாதவர்கள் ஆதலால், 

இத ஓவர்வடாஸாகப் வபசாமல் விட்டும் விட்டார்கள். (அத ாவலவய பிற்பாடு நான் 

நல்லாவராக்கியம் பபறாமவல இருந்ததில் ஸ்ரீசரணர்களிடம் ஏமாற்றமகடயாமலும் 

இருந்தார்கள்!) 

 

என்க ப் பபாறுத்த மட்டிவலா அந்த ஓாிக்கக நிகழ்ச்சியும், அதன் நடுநாயகரும் 'கரட் ஆப்' 

பசய்யப்பட வவண்டிய விஷயங்களாகவவ வதான்றியது. அன்றரவு படுக்கும் முன்வப 

தன் ியல்பாக 'கரட் ஆப்’ ஆகியும் விட்டது.  

 

மறுநாட்ககள எழுந்திருக்கும்வபாது --ஸ்ரீ சரணர்கள் நிக வுதான்!  

 

பதாடர்ந்தும் அவத நிக வு! 

 

அவகர நிக க்கிவறன் என்பது எ க்வக பதாியாமல், ஆ ாலும் அவர் நிக வாகவவ 

இருக்கிவறன்---நாள் முழுவதும், மறு நாளும், மூன்றாம், நாலாம் நாளுங்கூட! 

 

'ஓ, அவகரயா நிக க்கிவறாம்? என்று பதாிகிற அபூர்வமா  சில சமயங்ககள." எதற்காக 

நிக க்கிவறாம்?" அந்தக் கிழவருக்கும் நமக்கும் என்  சம்பத்தம்? என்ற வகள்வியும் 

எழுகிறது! 

 

ஆ ாலும் அந்த நிக வு மஹா பிரவாகம் சிற்றகலயா  வகள்விகய உடனுக்குடவ  

விழுங்கியும் விடுகிறது. அவகர நிக ப்பகத தவிர வவறு எதுவும் பசய்யத் பதாியவில்கல; 

பசய்ய முடியவில்கல. 

 



'ஏன் நிக க்க வவண்டுபமன்று காரணம் வதடுவாவ ன்? ஏன் நிக க்காமலிருக்க 

வவண்டும்? பநஞ்சத்திற்கு இத்தக  ரஞ்சகமாக உள்ள ஒன்கற ஏன் நிக க்காமல் இருக்க 

வவண்டும்? அப்படிச் பசான் ால்கூட வபாதாது. வபாதவவ வபாதாது. அவகர 

நிக ப்பதற்குத்தான் நிக ப்பு உறுப்பாக இந்த அந்த கரணவம நமக்கு இருக்கிறது. அவகர 

நிக க்கா விட்டால்...?  

 

ஆம்! அந்த உணர்வு அந்த அளவுக்கு ஓங்கியிருந்தது --- 'அவகர நிக யாவிட்டால் உயிர் 

தாிக்க முடியாது! 

 

"மறப்வபன் அவலன் உன்க ; ஓர் கணவமனும் மரக்கின் அன்தற இறப்வபன்; இது சத்தியம், 

சத்தியம், சத்தியம்!" என்று வள்ளலார் பசால்வதாகும் அன்று என் அனுபவ நிகலயாயிருந்தது! 

 

இந்த அதிசய மாற்றம் எப்படி நடந்தது? "மாற்றாகர மாற்றழிக்க வல்லான்", இந்த மாற்றாக  

அழிக்காமல் இவனுகடய மாற்று ம ப்வபாக்கக மாத்திரம் அழித்து இவக  வாழ்வித்தது 

எப்படி? அதுவும் மாறாக இருந்த தற்காக இவன் குற்றவுணர்ச்சி பகாள்ளாமல், மன் ிப்புக்கு 

மன்றாடாமல் இத்தக  இயல்பாக, ரம்யமாக. 

 

அன்று படுக்கும் முன் அவகர கரட் ஆப் பசய்வதவ , அல்லது அப்படி நிக த்வதன்! அப்புறம் 

அந்த இரவு இவனுகடய உன் நிக ப்பில் அவர் தங்கி,"ஓாிரவு இருக்கக " பகாண்டு, என்  

பசய்தார்? வநாிவல 'இம்ப்பரஸ்' பசய்யாதவர் நித்திகரயில் எப்படி ஆழ் 'இம்ப்பரஸ் ' 

பதித்தார்? விடியும்வபாது இவன் வாழ்வுக்வக விடிவாக உள்ளுக்கும் உள்ளிதயத்தில் ஸதாகால 

இருக்கக பகாண்டார்? (அந்தக் நாலு நாளுக்குப் பின் ஸதாகால நிக ப்பு நலியத்தான் 

ஆரம்பித்து விட்டாலும் மூன்று மாமாங்க காலத்திற்குப் பின் இன்று இகத எழுதும் பபாழுதும் 

இதயத்திலரும் பமய்ப்பபாருளின் மூர்த்திதாவம அவர் என்பது நிச்சயமாகி விட்ட 

உண்கமயாகத்தாவ  பதாிகிறது?) அவாில்கலவய இவன் 'கரட் ஆப் ' ஆக வவண்டியதுதான் 

எப்படி ஆக்கி ார்? இன்பஜக்க்ஷன் வபாட்டதாகவவா, அம்பு எய்ததாகவவா, மலர் 

பசாாிந்ததாகவவா, அமுதம் ஊட்டியதாகவவா ஒன்று பதாியவில்கல என்வறன். ஆ ால், 

வலட்-ஆக்க்ஷன் மருந்து என்பார்கவள, அப்படி அந்த மருந்து வவகலபசய்வதும் பதாியாமவல, 

இத்தக யும் அந்த இரவு பசய்திருக்கிறார்! சித்த வநாய்க்கு இன்பஜக்க்ஷன்: முன் விக க்கு 

அம்படி; முள்ளா  எதிர்புணர்ச்சிவய இகசயுணர்வா  பமன்மலராயிருக்கிறது; ப்வரம அம்ருத 

ஊட்டும் அவமாகம் நடந்திருக்கிறது! அவகர 'இன் பவன்று' புாிந்து பகாண்டு ஒன்றிவ ன் 

என்பதில்கல. உண்கமயா  கவிகதபய ில் அதன் பபாருள் அறிவுக்குப் புாியுமுன் வர, 

ஸாரம் உள்ளத்துள் இறங்கிவிட வவண்டுபமன்று டி. எஸ். எலியட் பசான் து வபால அவர், 

'இன் ' என்று புாியுமுன்வ  'என் வவா' அந்த ஸாரமாக உள்வள புகுந்து விட்டார்! 

 

வபாகப் வபாக, புாியக்கூடிய அளவுக்குப் புாியவும் பசய்தது. ஒன்வறயா  உயிர்த்தத்வம் என்று 

நான் கருதி வந்ததன் ஸாஷாத் உருவகவம அவபரன்று புாிந்தது. அ ாமவதய பட்டோளத்தில் 

ஒருவர் என்று நான் எண்ணியவர், வாஸ்தவத்தில் அந்த அ ாமவதய ஏகத்தின் நாம-ரூப 

சின் வம என்று புாிந்தது.  



 

அவராகவவ உள்ள அவவர சத்தியம் என்றுணர்ந்ததன் உபாங்கமாக அவர் பசால்வவத சட்டம், 

அவர் பசய்து காட்டுவவத உய்யவழி என்றும் தீர்மா மாகி விட்டது. என் நூத க் பகாள்கக 

புரட்சிக்கு கருத்து யாவும் மாயவம மகறந்பதாழிந்த ! இதுவும் முதலில் அந்தரான்மாவில் 

தன் ியல்பாக பிறந்ததன் உறுதிவயயாகும். பிற்பாடுதான் அவரது உபவதசத்தாலும், அருட் 

சக்தியாலும் இது அறிவுபூர்வமாகப் புாிந்தது. 

 

முக்கியமாக என்  புாிந்தபதன்று சுருக்கமாகச் பசான் ாள்--ஒன்வறயா  உயிர் தத்வம் 

குணம், குறி, இல்லாமல் இருப்பது மட்டுமன்றி, ஒரு நிகலயில் அலகிலா லீலா நாட்டக்ருபா 

நாட்டங்கவளாடும், இருப்பது. லீலா நாட்டத்தில் ஏகப் பபரு வாழ்வா  தன்க  ஏகப்பட்ட 

சிறு வாழ்வி ராக்கி, சிறிய சிறிய த ி ம ங்ககளக் பகாண்டு அவர்கள் கர்மத்திலும், கர்ம 

பல ிலும், அதன் விகளவா   ன்ம சூழலிலும் சிக்குமாறு பசய்கிறது. இது அப்படிவய 

முடிந்து வபாகாமல் க்ருபா நாட்டத்தால் அவர்ககள இவற்றி ின்று பமல்ல பமல்ல மீட்டுத் 

தன் ஏகப் பபருவாழ்வில் ஐக்யமுற்று உயிர்த் தத்வமாகவவ நிற்கவும் வழிகாட்டுகிறது. 

இங்வகயும் லீகல பதாடர்வதால் அச் சிறு வாழ்வி வர ஸ்வதந்திரத் வதர்வும் ஸ்வயப் 

ப்ரயத்த மும் பசய்வது வபாலத்தான் காட்டி, அதற்வகற்பவவ  ன் க்ருகபகய சூக்ஷமமாகப் 

பபாழிந்து வமவல வமவல நடத்திச் பசல்கிறது. இப்படிப்பட்ட ப்ரயத்த மா  சாதக  'க்ரமம்' 

என்று ஆக்கும் பல மார்க்கங்களும் நிச்சயம் இருப்பதாகவவ வியவஹாரத்தில் காட்டுகிறது. 

முற் கர்மாகவக் கழித்துக்பகாள்ள உபாயமாக பற்றற்ற கர்மாகவவய, மார்கமாக 

கவத்திருப்பது, பரம சத்தியவம. சிறிய த ி ம கதக் கழித்து கட்டுவதற்குப் பூர்வோங்கமோக 

சல  மயமா  அதக  ஒருமுகப் படுத்த பக்தி மார்க்கத்கதயும் அவசியமா தாக 

கவத்திருக்கிறது. 

 

ம வம ம ிதன் என்றுள்ள நிகலயில் ம ங்கடந்த உயிர்த்த தத்துவத்கத எப்படிப் பிடிக்க 

முடியும்? அத ால் அம் மவ ாதீதவம ம த்திற்குப் பிடிபடும் ஸகுண ஈஸ்வர ாகிறது. அது 

மட்டுமன்றி லீலா ருசியில் அந்த ஒவர ஈஸ்வரன் பல்வவறு ம ப்பான்கமயி கரக் கவரும் 

வககயில் பல பதய்வ வடிவங்களாகவும், அவதார ஆச்சார்ய முஹுர்த்தங்களாகவும் ஆகி, 

மாந்தகர பக் ி மார்க்கபமனும் அன்பு வழியில் ஈர்த்து, அவர்தம் ம த்கதத் தன் ில் 

ஒருமுகப்படுத்துகிறான். ஒருமுகப்பட்ட பின்வப ம ம் புத்துருப் பபற்று, தன்க வய கடக்கும் 

சூக்ஷ்ம தத்துவத்தில் பிரவவசித்துத் தன்க  அடிவயாடு ககரத்துக் பகாள்ள முடியும். இதற்கு 

உபாயமாகவவ, ஞா  மார்க்கம் கவக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதில் தமய்நோட்டத்துடன் 

முயன்றவனுக்கு க்ருபா சக்தியின் இறுதிக்கு பகாகடயாக சிறு ம ம் சிகதந்து, சிறு வாழ்வு 

பபரு வாழ்வாகி, சிற்றுயிதர ஏக உயிர் தத்துவமாக நிற்கிறது. 

 

இம் மார்க்கங்ககள விவரமா  ஒழுங்கு விதிகளாக வகுத்துத் தர அப்தபருயிவரதான் தபன்னம் 

பபாிவயார் மூலம் ச்ருதி, ஸ்மிருதிகளா  வவத, தர்ம சாஸ்திரங்ககளக் பகாடுத்திருக்கிறது. 

அவற்றில், குறிப்பாக, அடித்தளமா  கர்மா மார்க்கத்தின் ஆச்சார அனுஷ்டா ங்களில் ஏன் 

இத்தக  வித வித்யாசங்கபளன்றால், முற் கர்மா யாவருக்கும் சமன் இல்லாமல் வித விதமாக 

வித்யாஸஃப்பட்டு அதற்வகற்பவவ மறு பிறவி வாய்ப்பதால்தான். எப்பிறவியாயினும் 



அதற்கா  குணத்கதயும், கர்மத்கதயும் பசவ்கவ பசய்ய அனுகூலமாகவவ விதிகள் உள்ள . 

வவபறந்த நாட்டிலுமின்றி இங்கு மட்டும் இப்படி இருப்பாவ ன் என்பதற்கு விகட இந்த 

சாஸ்திரப்படிவய நமது சமூகம் ஒழுகி வந்த வகரயில், அந்த ஒழுகு முகற பாதிக்கப்பட்டும், 

பகழய 'பபடல்' வவகம் வதயாமலிருக்கும். இன்கறக்குங்கூட, இங்வகதான் மற்ற எல்லா 

நாடுககளயும் விட, அதிகமாக ஞா ியரும், வயாகியாரும், பக்தரும், சித்தரும் வாகழயடி 

வாகழயாகத் வதான்றி, அந்தப் பிற நாட்டி ரும், ஆன்மீக போர ோதம!" என்று 

பகாண்டாடுவதிவலவய இருக்கிறது.  

 

இப்படிப் புட்டுப் புட்டு புாிந்து பகாள்ளுமுன்வப, 'இவர்தான் பஜகத்குரு, இவர் காட்டும் 

பாகதவய பஜகத்திற்கா து' என்று ஆவி அறிந்து பகாண்டது. 'இவர் வழி வபா ால் உலகு 

உருப்படாது. நல்ல வவகள, பபரும்பாலா  மக்கள் அப்படிப் வபாகவில்கல!' என்று 

எண்ணியவன். 'உலகு உருப்பட வவண்டுமா ால் இவாின்றி வழியில்கல. அக த்து 

மக்களும் இவர் காட்டுவவத கதி என்று வசர மாட்டார்களா? என்று எண்ணலாவ ன்! 

 

உலகத்தின் கதி ககதயும் இருக்கட்டும். சிறிவய ா  நான் ஏன் அதுபற்றி அதிகம் பசால்ல 

வவண்டும்? என்ககத என் வாயிற்று என்று பசால்கிவறன். 

 

ககத 180 பாககயும் திரும்பி விட்டதாக அந்த நான்கு நாட்களில் வதான்றி ாலும் அந்தத் 

தீவிரம் சிறுக சிறுக குகறயத்தான் பசய்தது. கர்ம கதிகய க்ருபா கதி ஒவர வீச்சில் நசிப்பித்து 

விடுவதில்கலவய! ஆ ால், க்ருபா வீச்சு என்று ஒன்று பரம உன் தமாக இருப்பது பதாிந்வத 

விட்டது. க்ருபா சக்தி என்பது பமய்யிலும் பமய்யாக நம் ஸ்ரீசரணர்கள் என்ற ரூபத்தில் 

தாற்காலிகமாகவவனும் "காட்டாத பவல்லாம் காட்டி", அப்படிக் காட்டியதாவலவய கண்டகத 

நிரந்தரமாக ஸித்தியாக்கிக் பகாள்ளவவண்டும் என்ற விகழவுக்கு வித்திட்டு விட்டது. 

விகழகவ விகளவாக்கிக் பகாள்வதற்கு, ஸாதக  முகறகமயும் காட்டிக் பகாடுத்து, கூடவவ 

துகண நின்று தூண்டிக் பகாடுத்து, அவ்வப்வபாது தன் உகடய அதிசய வீச்வச காட்டி, 

மாற்றப் வபாதுகளிலும் கூட இவன் பாஸ் மார்க்குக்கு கீவழ விழாமல் ரக்ஷித்து வருகிறது. 

இதில் 'ஸ்வய சாதக  என்பது ‘உள உளாக் கட்கடக்குத்தான்' ஸாதிப்பது அவருகடய, 

அல்லது அவராகிய, க்ருபா சக்திதான். அத ால்தான் துணிவாக பாஸ்மார்க் வபாட்டுக் 

பகாண்டது. "யவ்வ த்தின் அகராதியில் பபயில் என்ற வார்த்கதக் கிகடயாது என்று ஓர் 

ஆங்கிலக் கவி பசான் ான். க்ருகபயின் அகராதியில் கிகடயவவ கிகடயாது. 

 

'தடுத்தாட்க்பகாண்ட புராணம்' என்று தகலப்பிட்டு இருக்கிவறன். ஆயினும் அவ்வாறு 

ஒவரயடியாக ஆட்பகாள்ளப் பட்டவ ின் சரணாகத போங்குக்கு எட்டவவ நின்று 

வந்திருக்கிவறன். அப்படியும் அவர் க்ருகப புாிந்து பகாண்வட வந்திருப்பதில்தான் அவரது 

அருகம வமலும் ஓங்கித் பதாிகிறது. இத்தக  பசய்தவர் இ ியும் பசய்ய வவண்டியகத 

பசய்யாது விட மாட்டார். சுந் ர யுக் ியின் அசல் பிரதிநிதியாயிருந்த விகறப்பு, 

வீராப்புக்காரனுக்கு பணிவும், கட்டுப்பாடின்றி நிஜ சுதந்திரமா , ஆத்ம சுதந்திரத்திற்கு 

வழியில்கல என்று உணர்வித்த அந்த விநய விக்கிரகத்தின் முக ப்வப அற்றுப்வபா  

சரணாகத போங்ககயும் புாிவிப்பார்' என்று நம்புகிவறன். "ஏண்டா வந்து பதாகலந்வதாம்” 



என்று முதல் நாள் மாகல எண்ணியவக  மறுநாட் காகலவய 'எங்வகடா அந்த 

ம ப்பான்கமகயத் பதாகலத்வதாம்'? என்று வதட கவத்தவராயிற்வற! அவரால் ம த்கதவய 

பதாகலக்கச் பசய்து அதற்கு அதீதமா  அதில் சாஸ்வதமாக வசர்ப்பிக்க மட்டும் முடியாதா 

என் ? 

 

நடக்கப் வபாவகதப் பற்றி இப்வபாது என் ? நடத்துபவர் அவர் என்னும் வபாது அகதப் 

பற்றி என்  சிந்தக ? இப்வபாகதக்கு இதுவகர நடத்திக் பகாடுத்திருக்கிறாவர தகுதி 

பாராமல் வாாிக் பகாடுத்திருக்கிறாவர அதற்கு நன்றி! நன்றி! நன்றி! சரணாகதி 

பசய்யாதவபாதும், அரணாகக் காக்கும் அந்த ஸ்ரீசரணர்களின் சீரோர் சரணங்களில் நமஸ்காரம். 

 

சரணம் பவித்ரம் விததம் புராணம் பயத பூதஸ் - தரதி துஷ்க்ருதாநி 

வதந பவித்வரண சுத்வத  பூதாஅதி பாபமாநம் ஆராதிம் தாவரம 

- மஹா 

நாராயவணாபநிஷத் 

 

"பவித்ரமா  சரணம் எங்கும் பரவியது. எதற்கும் முந்கதயது. அத ால் ஜீவன் தூவயா ாகித் 

தீவிக  கடக்கிறான். அத்தகு பவித்ரமா , பாிசுத்தமா  சரணத்தால் பு ிதராகிப் 

பாபத்கதயும் பகககயயும் கடப்வபாமாக!" 

 

***** 

 

  



ஓவியர் சிற்பியின் வகவண்ணம் 

 

 

நீோின் இனிவமயில் இவறவன், 

கூவும் தசோவலக்குயில் இவசயில் இவறவன், 

வீசும் த ன்றல் சுகத் ில் இவறவன், 

ஓடும் ந ி அழகில் இவறவன், 

மழவலக் குரதலோவசயில் இவறவன், 

அ ன் கள்ளமில்லோ சிோிப்பில் உவறபவன் இவறவன், 

உண்வம அவன் உருவில் அவன் அறிவிலும் ! 

என்றும் ஒளிர்பவனும் அவதன !! 

 

 

 

ஓவியர் சிற்பியின் வகவண்ணம்: அவோின் ஓவியங்களுக்கு என் நமஸ்கரங்கள். 

போர்வவகள்  ோன் தூோிவக! 

தநஞ்சம்  ோன் கோகி ம்! 

 

***** 


