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ஸ்ரீ மகா பபாியவா பூர்ண பலத்துடன் 

“வலாகா சமஸ்தா சுகிவ ா பவந்து” 

 

 

“நன்கமயும் பசல்வமும் நாளும் நல்குவம 
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பசன்மமும் மரணமும் இன்றித் தீருவம 

இம்கமவய இராம என்ற இரண்படழுத்தி ால்” 
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இந்த ஆன்மீக மின் சஞ்சிகக விற்பக க்கு அல்ல.  

 

ஆசிாியர்: கி. வவணுவகாபால் 

இகண ஆசிாியர்: ச. இராஜலக்ஷ்மி 

 

எண்ணம் மற்றும் வடிவம்: VVSS Trust-இன் நண்பர்கள் 

 

 

 

 

 

 

அட்கட மற்றும் பக்கம் 14,16 மற்றும் 17-இல் உள்ள படங்கள் அக த்தும் கூகிள் படத் 

வதடல் (Google Image Search) மூலமாய் பபற்றகவ. இகவ விளக்க வநாக்கத்திற்காக 

மட்டுவம. 

 

மற்ற படங்களின் அக த்து உாிகமகளும் ஸ்ரீ மஹாபபாியவா வவத வ்ருக்ஷ சம்ரக்ஷண 

சங்கம் டிரஸ்கடவய (VVSS Trust) சாரும். 

 

இந்த மாத பிரசுரம் பவளிவர உதவிய அக த்து உள்ளங்களுக்கும் எங்கள் நன்றி. 
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வதாரண வாயில் 

ஆசிாியர் முன்னுகர 

 

அன்பு பநஞ்சங்களுக்கு அன்பா  வணக்கம்/ஆசிகள். 

ஐப்பசி மாதத்திற்கா  பூர்ணபல மின் சஞ்சிகக மூலம் உங்ககள சந்திப்பதில் பபருமகிழ்ச்சி 

அகடகிவறன். பசன்ற மாதம் அக வர் இல்லங்களிலும் அவரவர்கள் வசதி, சக்திக்கு தக்கபடி 

"நவராத்ாி விழாகவ" பகாண்டாடி மகிழ்ந்து இருப்பீர்கள். 

அந்தவககயில், எமது இல்லத்திலும், எ து மகள் மற்றும் நண்பர்கள் இல்லத்திலும் 

நகடபபற்ற நவராத்ாி விழா, அதன் அங்கமா  "பகாலு" ஆகியவற்றின் புககப்படங்ககள 

உங்கவளாடு பகிர்ந்து பகாள்கிவறன். பல்வவறு காரணங்களுக்காக கடல்கடந்து பசன்று, 

பவளிநாட்டில் வாழ்பவர்கள் கூட, அங்வக கிகடக்கின்ற பபாருட்ககள கவத்து, நவராத்ாி 

பகாலு கவத்து இருப்பது மிக்க மகிழ்ச்சிகயத் தருகிறது. அந்த படங்கள் ஒருசிலவற்கறயும் 

உங்களுடன் பகிர்ந்து பகாள்கிவறன். 
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இடம்: குகவத் 

உபயம்: மவ ாகர் குடும்பத்தி ர் 
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இடம்: ஊட்டி 

உபயம்: மவ ாகர் குடும்பத்தி ர் 
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இடம்: பமல்வபார்ன் 

உபயம்: சித்ரா குடும்பத்தி ர் 
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இடம்: பமல்வபார்ன் 

உபயம்: சுப்ாியா குடும்பத்தி ர் 

 

மற்பறாரு நல்ல பசய்தி. 1993-ஆம் ஆண்டில் நமது மஹாபபாியவாளுக்கு நூறாவது வயகத 

அகடயும் சமயம் அதக  ஒரு பபாிய விழாவாக பகாண்டாடி மகிழ்ந்தார்கள். அவ்வமயம், ஒரு 

விழாமலகரயும் பவளியிட்டார்கள். மூன்று பகுதிகளாய் பவளியிட்ட ர். முதல் பகுதி 

சம்ஸ்க்ருதம்-ஆங்கிலம், இரண்டாம் பகுதி சம்ஸ்க்ருதம்-தமிழ் வவத வவதாந்த விஷயங்கள் பல 

புகழ்பபற்ற வவத விற்பன் ர்கள் எழுதிய கட்டுகரகள். நம்கமப் வபான்ற சாமா ியர்களுக்கு 

விளங்குவது சற்று கடி ம். 

 

மூன்றாவது பாகம், தமிழில் கிட்டத்தட்ட 150 வபர் தங்களுக்கு மஹாபபாியவாளுடன் ஏற்பட்ட 

பதய்வீக அனுபவங்ககள பகிர்ந்து பகாண்டு இருக்கிறார்கள்.  அற்புத தகவல்கள் அடங்கியது. 

மிகவும் பகழய புத்தகம் ஒன்று கிகடத்தது.  அதக  மீளப் பதிப்பிக்க ஆவல் பகாண்டு, நமது 

காமவகாடி பீடாதீஸ்வரர், பஜகதகுரு பூஜ்யஸ்ரீ சங்கர விஜவயந்திர சரஸ்வதி ஸ்வாமிககள (ஸ்ரீ 

பால பபாியவா) அணுகி, அனுமதியும், ஆசிககளயும் வவண்டி நின்றவபாது, " மிகவும் நல்ல 

காாியம்: தாராளமாய் பசய்யுங்கள்" எ  அனுமதியும், அனுகிரஹமும் அளித்தார். நான்கு 



 

பூர்ண பலம்  11 

மாதகாலம் மிகவும் சிரமப்பட்டு உகழத்து அதக  மீள பதிப்பித்து உள்வளாம். அதக  நமது 

ஆஸ்தீக அன்பர்களுக்கு அடக்க விகலயிவலவய வழங்கி வருகிவறாம் -சிறிதும் லாப வநாக்கு 

இல்லாமல். அன்பர்கள் யாவரும் அதக  வாங்கி பய கடயுமாறு அன்புடன் வவண்டுகிவறன். 

அதன் விகல ரூபாய் 600/- (இந்தியாவுக்குள் தபால் பசலவு உட்பட) பணத்கத டிரஸ்ட் 

கணக்கில் பசலுத்தி, அதன் திகரச்சுடுவு (Screen Shot) மற்றும் தங்கள் இல்லத்தின் 

முகவாிகயயும் அனுப்பி கவத்தால் புஸ்தகம் அனுப்பி கவக்கப்படும் என்பகத மகிழ்வுடன் 

பதாிவித்துக் பகாள்கிவறன். அற்புதமா  அனுபவங்ககள படித்து ஆ ந்தித்து. பிறருக்கும் 

எடுத்து பசால்லி, மஹாபபாியவாளின் அனுகிரஹத்திற்கு பாத்திரவான்களாக வவண்டுபமன்று 

அன்புடன் வவண்டுகிவறன். 

நன்றி வணக்கம்! 

என்பறன்றும் இகறப்பணியில், 

அன்புடன், 

கி.வவணுவகாபால் 

 

********** 

  



 

பூர்ண பலம்  12 

ஸ்ரீ மஹாபபாியவா அருளுகர  

நடமாடும் பதய்வம் 

(மதுர கவி மதுராந்தகம் குமார்) 

 
இடம்: சிவாஸ்தா ம் பிரம்மபுாீஸ்வரர் திருத்தலம், வத ம்பாக்கம் 

Image taken at Sivasthanam Brahmabureeswarar Temple, Thenampakkam  

 

ஆசியின் அற்புதம் 

பதய்வம் நமக்கு எப்வபாது எகதத் தரவவண்டுவமா அகதத் தரும் என்று அகசக்க முடியாத 

நம்பிக்கக எ க்கு என்றும் உண்டு! ஆ ால் நடமாடும் பதய்வம் ஸ்ரீ காஞ்சிப் பபாியவர்களிடம் 

மட்டும் எல்வலாரும் எவதா ஒன்கற மாற்றி ஒன்கறக் வகட்டுக் பகாண்டிருக்கிறார்கவள, நாமும் 

வகட்டால் என்  என்ற சபலம் ஒருமுகற என்க  ஆட்பகாண்டது. 

 

அன்று த ிகமயில் அமர்ந்து மடத்து சிப்பந்தியுடன் வபசிக்பகாண்டு இருந்தார். நான் அருகில் 

பசன்று நமஸ்காித்து எழுந்வதன். என்க ப் பற்றி விசாாித்தார்கள். ஆசி வழங்கி ார்கள். 

தயங்கிய படிவய நின்வறன்! "என்  வவண்டும்?" என்றார்கள். நான், "கடவுள்மீது பாடல்கள் 

எழுதுகிவறன். எல்லாம் நன்றாக அகமய ஆசி புாிய வவண்டும்"-என்வறன். "எந்பதந்த சுவாமி 

மீது பாடல்கள் எழுதியிருக்கிறாய்?" என்றார்கள். "எல்லா ஸ்வாமிகள் மீதும் தங்கள் மீது கூட 

எழுதியிருக்கிவறன்" என்வறன். "எவதா காட்டு" - என்றார்கள். கடாிகயப் பிாித்துக் 

காண்பித்வதன். என்  ஆச்சாியம்! அந்தப் பக்கத்தில் ஸ்ரீ பபாியவாள் பாடவல இருந்தது. 

கூர்ந்து கவ ித்துப் படித்தார்கள். மீண்டும் என்க ப் பார்த்து, "நிகறய எழுது. நன்றாக வரும்" 

என்று பூர்ண ஆசி வழங்கி ார்கள். 
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ஆச்சார்யாளின் பாிபூரண ஆகசக்கு எடுத்துக்காட்டு, அன்று எ து ஸ்ரீ பபாியவாள் பாடகல 

இன்று ககலமாமணி டாகடர் சீர்காழி G.சிவசிதம்பரம் அவர்கள் வகசட்டில் பாடி 

பவளியிட்டுள்ளார்கள். அதுமட்டுமல்ல. திருப்பதி வதவஸ்தா  நிதியுதவியுடன் எ து 

இகறயருட் பாடல்ககள கவிகத பதாகுப்பாக நூல்வடிவம் பபற்று, "வதன்மலர்" என்ற 

தகலப்பிலும் பவளிவந்தது. அத்தக யும் அவரது திருவடியிலிட்டு வணங்கிவ ன். அன்வபாடு 

வாங்கிப் படித்துப் பார்த்துத் த து இரண்டு கககளாலும் வாழ்த்தியருளி ார்கள்! அதன் 

விகளவு இன்று 'பதயவத் தருப்புகழ்' என்ற இரண்டாவது கவிகத நூலுக்குச் 

பசாந்தக்கார ாகியிருக்கவறன்! எல்லாம் குருவின் திருவருவள! நம்பி ார் பகடுவதில்கல! 

இதற்கு நாவ  உதாரணம்! 

 

நூறாண்டு வஜாதி மலர் புத்தகத்தில் உள்ள கட்டுகர 

 

ஹர ஹர சங்கர 

பஜய பஜய சங்கர 

 

 

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

ஸ்வயம்வர பார்வதி ஆலயம் 

வசகல், (திருத்துகறப்பூண்டி அருகில்). 

 

 

 

தாமதமாகி வரும் திருமணம் நகடபபற, அது மகளுக்வகா, மகனுக்வகா ...விகரவில் திருமணம் 

நகடபபற ஸ்வயம்வரம் அருளும் அன்க  பார்வதி வதவிகய குறித்து பசய்யும் பஜபம், மற்றும் 

வஹாமம் பற்றி அறிந்து இருப்பீர்கள்.  ஆ ால், அதற்பகன்று இருக்கும் ஆலயம், வசகல் என்ற 

சிற்றூாில் இருப்பது பதாியுமா? அகதப்பற்றி இப்வபாது பார்க்கலாம். 

 

திருத்துகறப்பூண்டியில் இருந்து பதன்வமற்கு திகசயில் 7 கிவலாமீட்டர் பதாகலவில் இந்த 

ஆலயம் அகமந்துள்ளது. பழகமயா  இந்த ஆலயம் பற்றி பவகுவபருக்கு பதாியாது. 

 

அதன் வரலாகர காண்வபாம். ஒருமுகற கயிகலயில், பார்வதி பரமசிவன் 

உகறயாடிக்பகாண்டு இருக்ககயில், சிவன் கழுத்தில் இருக்கும் பாம்பின் மஹிகம குறித்து 

வகட்டார். அதற்க்கு நீ பூவலாகம் பசன்று இந்த ஸ்தலத்தில் தவம் பசய். உ க்கு புாியும் எ  

பசால்ல, பார்வதி வதவியும் இந்த ஸ்தலத்தில் தவம் இயற்றி ார்.  தவத்தின் பயன் அகடயும் 
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காலமும் வந்தது. பரவமஸ்வரன் சிவப்புநிற ாிஷபவாஹ த்தில் வந்து காட்சி அருளி, 

உகமயவகள தன்வ ாடு இருத்திக் பகாண்டார். 

பார்வதி வதவியும் அகமகிழ்ந்து, நான் தங்ககள பிாிந்து பவகுகாலம் இங்வக இருந்வதன். அந்த 

பிாிவின் பகாடுகம என்  என்பகத உணர்ந்து பகாண்வடன். எ வவ இந்த ஸ்தலத்திற்கு வந்து 

தாிசிக்கும் பக்தர்கள், இல்லற வாழ்வில் ஒற்றுகமவயாடு இருக்க வவண்டும்: கணவன் மக வி 

பிாிவு, கருத்து வவற்றுகம ஏற்படாமல் இருக்க வரமருள வவண்டுபம  வவண்ட, 

பரவமஸ்வரனும் "அவ்வாவற ஆகுக" எ  திருவாய்மலர்ந்து அருளி ார். 

அம்பாள் இங்வக "தவபாவ  நாயகி" என்ற திருநாமத்துடன், ஒரு கரத்தில் ருத்திராக்ஷ 

மாகலயுடனும், மற்பறாரு ககயில் கிண்டியுடனும் காட்சி அளிக்கிறார். 

மூலவர் "வர்த்தமவ ஸ்வரர் "என்ற திருநாமத்துடன் லிங்க உருவில் காட்சி தருகிறார். சிவப்பு 

நிற ாிஷப வாக த்தில் வந்ததால், இங்வக ஸ்வாமியும் சிவப்புநிற கல்லி ால் பசய்யப்பட்டவர். 

ராஜராஜ வசாழ ால் உருவாக்கப்பட்ட விநாயகர் "உச்சிஷ்ட கணபதி" என்னும் திருநாமம் 

பகாண்டும், அருள் பமாழி விநாயகர் என்றும் அகழக்கப்படுகிறார். இது தவிர வழக்கமா  

நவகிரஹ சந்நிதி, பபருமாளுக்கு என்று த ி சந்நிதி உண்டு. 

நாகங்களின் பபருகமகய அறிந்து பகாள்ள அம்பாள் இங்கு வந்ததால், இது "ராகு-வகது" 

பாிகார ஸ்தலமாகவும் விளங்குகிறது. எ வவ, இங்கு நாகநாத சுவாமி, பசௌந்தர்ய நாயகி 

திருச்சந்நிதி உள்ளது. 

பதாடர்புக்கு ஞா ஸ்கந்தன் குருக்கள்: 94439 09914 

அவசியம், ஒரு முகற பசன்று தாிசித்து வந்து இல்லறவாழ்வில் நலம் பபறுங்கள். 

வாழ்வில் அவசியம் ஓரு முகறவயனும் தாிசிக்க வவண்டிய திருக்வகாவில். 

 

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

திருபவள்ளகற புண்டாீகாட்ஷ பபருமாள் 

மணச்சநல்லூர், திருச்சிராப்பள்ளி. 

 

 

அகமவிடம்: திருச்சிராப்பள்ளியில் இருந்து துகறயூர் பசல்லும் பாகதயில் மணச்சநல்லூர்க்கு 

அருவக அகமந்து உள்ளது. 

 

ஸ்தல சிறப்பு: நிக த்தாவலா, தாிசித்தாவலா, பபயகரச் பசான் ாவலா முக்திகய அளிக்கும் 

ஸ்தலம் என்பார்கள் பபாிவயார்கள். வசாழ நாட்டு திவ்ய வதசங்களில் இது நான்காவது 

திருத்தலம். திருமகளின் வக்ஷத்ரமா  இத்திருத்தலம், ஸ்வவத வ ம், நீலிகாவ ம், வராஹபுாி 

என்றும் அகழக்கப்படுகிறது. சிபிச் சக்கரவர்த்தி காலத்தில் பபருமாவளாடு, 3700 கவணவப் 

பபாிவயார்கள் வாழ்ந்த பு ிதமா  ஸ்தலம். சிபிச் சக்கரவர்த்திக்கு பபருமாள் வராக மூர்த்தியாக 

காட்சியளித்து, தமக்கு ஒரு ஆலயம் அகமக்குமாறு பணிக்க, பிரமாண்டமா  இந்த ஆலயம் 

உருவா து. 

 

கருவகறயில் நின்ற திருக் வகாலத்தில், கிழக்குத் திருமுக மண்டலமாக காட்சி தருகிறாாாா் 

ஶ்ாா்ாீபுண்டாீகாட்சப் பபருமாள். பபருமாளுக்கு அருவக சூாிய, சந்திராாா் சாமரம் வீச, கருடனும் 

ஆதிவசஷனும் நின்ற திருக்வகாலத்தில் பபருமாகள வணங்கிக் பகாண்டிருக்கின்ற ாாா். 

பபருமாளின் திருவடியில் மாாாா்க்கண்வடயாாா் தவம் பசய்யும் வகாலத்தில் அமாாா்ந்துள்ளாாாா். 

 

இத்தலத்தின் ஸ்தலத் தீர்த்தமா  பூங்கிணற்றில் மஹாலக்ஷ்மி திருமாகல குறித்து தவமியற்றி 

பபருமாள் காட்சி அளித்த ஸ்தலம். பங்கயச்பசல்வி, பாிமளாவதவி, பசண்பகவல்லி என்ற 

திருநாமங்களால் அகழக்கப்படும் தாயாருக்வக இங்கு முதல் மாியாகத. உற்சவ காலங்களில் 

தாயார்தான் முன்பசல்வார். பபருமாள் பின்பதாடர்வார். 
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பபாியாழ்வாரும், திருமங்கக ஆழ்வாரும் 24 பாசுரங்கள் பாடி இத்தலத்திற்கு பபருகம 

வசர்த்துள்ள ர். 

 

 

 

ராமானுஜாின் சீடரா  எங்களாழ்வார், ராமானுஜர் இங்கு வந்தவபாது, தாயாருக்கு 

பகாண்டருளிய ப்ரஸாதத்கதவய ராமானுஜருக்கு வழங்கி ாராம். எ வவ இன்றும் தாயாருக்கு 

பகாண்டருளிய ப்ரசாதவம, ராமானுஜருக்கு கண்டருளப்படுகிறது. 

 

ஸ்வாதிக் வடிவில் உள்ள திருக்குளம் உள்ளது. இது மாமியார் படித்துகற, மருமகள் படித்துகற 

எ  வழங்கப் படுகிறது. இந்த குளத்தில் ஒரு படித்துகறயில் குளிப்பவர்கள் மற்பறாரு 

படித்துகறயில் குளிப்பவகர பார்க்க முடியாது. அப்படிபயாரு வியத்தகு வடிவகமப்பு. 

 

பபருமாகளக் காண இரண்டு வழிகள் உள்ள . ஒன்று உத்தராயண வாசல், மற்பறான்று 

தட்சிணாய  வாசல். அந்தந்த காலத்தில் அந்தந்த வழியாகவவ பசல்ல வவண்டும். 

 

ஆன்மாக்கள் பபருமாள் முன் பசன்று நிற்கும் வபாது, வாழ்வில் ஒருமுகறயாவது, 

திருபவள்ளகற வகாவில் வகாபுரத்கத பதாகலவில் இருந்தாவது தாிசித்தது உண்டா? என்ற 

வி ா எழுப்பப்படும். அப்படி தாிசித்து இருந்தால், வவறு எதுவும் வகட்காமல் அந்த 

ஆன்மாவுக்கு கவகுண்டம் அருளப்படும். அத்தககய சிறப்பு வாய்ந்த திருத்தலம். 

வாழ்வில் ஒருமுகறவயனும் அவசியம் பசன்று தாிசிக்க வவண்டிய ஸ்தலம். 

 

ஓம் நவமா நாராயணாய 

*****  
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இரண்டாவது சந்திப்பு 

-ஸ்ரீ பரணீதரன் 

 

கருகணயின் வடிவமா  நம் ஆச்சர்ய ஸ்வாமிகள், எங்வக தாக்கியிருந்தாலும் அவ்விடம் 

வதவாலயமாகவவ திகழ்கிறது. ஸ்ரீ மடத்தில் இருக்கும்வபாது, உற்சவ மூலவராகவும், பாத 

யாத்திகரயாக பசல்லும்வபாது, உற்சவ மூர்த்தியாகவும் பல்லாயிரக் கணக்கா  பக்தர்கள் 

தி மும் தாிசித்து வருகிறார்கள். சாதாரணமாக, குகறககளக் கூறி ஆறுதல் பபறுபவர்களுக்கு, 

பிரச்சக ககள விவாதித்தது ஆவலாசக  வகட்பவர்களும், வந்த ம் பசய்துவிட்டு பக்திகய 

பகறசாற்றிவிட்டு வபாகிறவர்களும், ஸ்வரயஸ்ஸுக்காகப் பிரசாதம் வகட்டு வாங்கிச் 

பசல்கிறவர்களுவம ஸ்ரீமடத்துக்கு வருகிறார்கள். பபாியவர்கள் பிரசங்கம் பசய்தால் வகட்டு 

ஆ ந்தித்துப் பயாஜ கடய வருபவர்களும் இருக்கிறார்கள். அவ்வப் வபாது 

பத்திாிககயாளர்கள் வபட்டி காணவும் வருகிறார்கள். சில சமயம் மந்திாிகளும், கவர் ர்களும், 

அரசாங்க அதிகாாிகளும் ஸ்வாமிககளத் த ிவய சந்தித்து உகரயாடியவிட்டுப் வபாவார்கள். 

 

இவர்ககளபயல்லாம், அயல்நாட்கடச் வசர்ந்தவர்கள் ஸ்ரீ ஆச்சாிய ஸ்வாமிககள சந்திக்க 

வருவது சில வருடங்களாக அதிகமாகியிருக்கிறது என்வற பசால்ல வவண்டும். ஸ்ரீ காஞ்சி 

சங்கராச்சாாிகய ஸ்வாமிகளின் ஆன்மீக ஒளி பஜகபமங்கும் சுடர்விட்டுப் பிரகாசிப்பத ால், 

தத்துவ விசாரகணக்காக பாரதத்துக்கு வருபவர்களும், நமது மதத்கதயும், கலாச்சாரத்கதயும் 

பற்றி பதாிந்து பகாள்ள வவண்டும் என்று விரும்புகிறவர்களு, தமிழகம் வந்து நம் 

பபாியவர்ககளத் தாிச ம் பசய்து அவரது ஆசிகயப் பபறுவகத வாழ்க்ககயின் பபரும் 

பாக்கியமாகக் கருதுகிறார்கள். 

 

இப்படிப்பட்ட அந்நிய நாட்டு பக்தர்களில் ஒருவர்தான் பசன்க யில் அபமாிக்கக் கான்ஸல் 

பஜ ரலாக இருக்கும் டாக்டர் ஆல்பர்ட் பி. பிராங்க்ளின் என்பவர். அவரும் அவருகடய 

மக வியாரும் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மதுகரகய அடுத்த நாராயணபுரத்தில்  நம் 

ஆச்சாிய ஸ்வாமிககளக் கண்டு தாிசித்துத் தங்கள் மாியாகதகயத்  பதாிவித்துக் 

பகாண்டார்கள். இப்வபாது பசன்க க்கு பபாியவர்கள் விஜயம் பசய்திருப்பகத பயன் 

படுத்திக் பகாண்டு, தம் மாியாகதகய பதாிவித்துக் பகாள்ளும் பபாருட்டு மார்ச் மாதம் 

இறுதியில், அவர் கமலாப்பூர் சம்ஸ்க்ருதக் கல்லூாிக்கு வந்திருந்தார்.  

 

இரவு எட்டு மணிக்குவமல், குப்புஸ்வாமி சாஸ்திாியார் மண்டபத்தின் வமற்குப் புறத்தில் திறந்த 

பவளியில் சந்திப்பு நிகழ்ந்தது.  கான்சல் பஜ ரலுடன் அவர் காாியாலயத்கதச் வசர்ந்த திரு. 

சிட்டி பாபு அவர்களும் வந்திருந்தார். பழத்த தட்கடக் கககளில் ஏந்தி டாக்டர் வபரங்களின் 

பவகு பவ்யமாக பபாியவர்களின் அருகில் கவத்து விட்டு, விநயத்துடன் ககககளக் கூப்பி, தம் 

வணக்கத்கத பதாிவித்துவிட்டு, கீவழ அமர்ந்தார். 

 

தங்களுகடய உடல்நலத்துக்காகவும் நீண்ட ஆயுளுக்காகவும் நான் ஆண்டவக ப் 

பிரார்த்திக்கிவறன் என்று பிராங்க்ளின் தமது வபச்கசத் துவக்கி ார். அவரது உள்ளத்தில் 
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பபாங்கி வழிந்த பக்திகயயும் மகிழ்ச்சிகயயும் அவருகடய முகத்தில் காண முடிந்தது. சற்றுத் 

பதாகலவில் சுற்றி நின்றிருந்த பக்தர் கூட்டத்தி ர், அந்நியாின் ஆழ்ந்த பக்திகயக் கண்டு 

பநஞ்சம் பநகிழ்ந்தார்கள். அன்புத் பதய்வமும் அகமகிழ்ந்து இருக்க வவண்டும்.  

நாராயணபுரத்துக்குத் தாம் மக வியுடன் அவர் வந்து தம்கம தாிசித்தகத பபாியவர்கள் 

நிக வுபடுத்தவவ பிராங்க்ளின் அந்தச் சந்திப்கப நாங்கள் அறிய வாய்ப்பாகக் கருதி 

வபாற்றிவருகிவறாம். அகதப்பற்றி நிக க்கும்வபாபதல்லாம் எங்கள் ம தில் அகமதி 

நிலவுகிறது. ஆ ந்தம் பபாங்குகிறது என்று கூறி ார்.  ஸ்வாமிகளின் உதட்டில் அவருக்வக 

உாிய புன் கக அரும்பியது. 

 

பிறகு பிராங்க்ளின் பபாியவர்ககளப் பார்த்து, நீங்கள் எங்குவம பாத யாத்திகரயாகவவதான் 

பசல்கிறீர்களா? என்று வகட்டார். 

 

அதற்கு ஸ்வாமிகள், கூடுமா வகர நடந்வத பசல்ல விரும்ப்புகிவறன். அதுதான் என் 

உடம்புக்குத் பதம்பளிக்கிறது என்று கூறி ார்கள். உடவ  பிராங்க்ளின் ஆமாம். நடப்பது வதக 

ஆவராக்கியத்துக்கு மிகவும் சிறந்த வதகப் பயிற்சி என்று கூறி, நாராயணபுரத்தில் தாம் 

பார்த்தவபாது இருந்தகதவிட ஸ்வாமிகளின் உடல்நலம் சற்றுத் வதறியிருப்பாகச் 

சிாித்துக்பகாண்வட பசான் ார். 

 

ஸ்ரீ ஆச்சர்ய ஸ்வாமிகள் ப்ராங்க்ளி ின் சிரத்கதகயப் வபாற்றும் வககயில் ஒரு வார்த்கத 

கூறி ார்.  பவளிநாட்டிலிருந்து வருகிறவர்கள் என்க  வந்து பார்த்து, என்னுடன் 

வபசியபிறவக என் ிடம் வபரன்பு பாராட்டுவது வழக்கம். நீங்கவளா என்க  பார்ப்பதற்கு 

முன்வப இந்தியாவுக்கு வருவதற்கு முன்வப என்க ப்பற்றிக் வகள்விப்பட்டு என் ிடம் அன்பும் 

மாியாகதயும் காட்ட ஆரம்பித்து விடீர்கள் என்று கூறி ார்கள். அத்துடன், நீங்கள் என் ிடம் 

பகாண்டுள்ள மதிப்புக்கும் பக்திக்கும் காரணம் ஆயிரம் வருஷங்களுக்கு முன் பாரதத்தில் 

நிலவிய ஆன்மீக வாழ்வும், கலாச்சார வமன்கமயுந்தான் என்று பபாியவர்கள் 

தன் டக்கத்துடன் அருளியவபாது, கான்சல் பஜ ரல் அவர்கள் ஆதி சங்கராச்சாாியாாின் 

அத்கவத சித்தாந்தமும், பாரதத்தின் ஆன்மீக பாரம்பாியமும் உலக மக்களுக்கு மிடவும் 

வதகவயா கவ என்று குறிப்பிட்டார். 

 

பின் ர் ஸ்ரீ ஆச்சாிய ஸ்வாமிகள், வசந்த நவராத்திாியின் தத்துவத்கதப் பற்றி பிராங்க்ளின் 

அவர்களுக்குத் பதளிவாக எடுத்து பசான் ார்கள்.  பசப்டம்பாில் அமாவாகசக்கு மறுநாள் 

துவங்கும் நவராத்திாிகய வின்டர் நவராத்திாி என்றும், மார்ச் மாதத்தில் அமாவாகசக்கு 

மறுநாள் துவங்கும் நவராத்திாிகய ஸ்ப்ாிங் நவராத்திாி என்று வவடிக்ககயாகக் 

குறிப்பிட்டுவிட்டு, ராமர் ஜ  மா  நவமியன்று அவத வநரத்தில் பஜகன்மாதா பராசக்தி 

வதவர்களுக்கு யக்ஷமாக வதாற்றமளித்தக்த்கதச் சுட்டிக்காட்டி வதவியின் துதியாக வசந்த 

நவராத்திாி பகாண்டாடப்படுவகத விளக்கி ார். அஷ்டமியன்று கிருஷ்ணன் 

பஜ  மா வபாது பராசக்தி துர்ககயாகப் பிரசன் மா ால் என்று கூறி, அவள் 

வகாகுலத்தில் பிறந்து, இரவவாடு இரவாக வாடா மதுகரக்கு பகாண்டு வரப்பா ககதகயக் 
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கூறி ார். துர்க்ககயின் பூகஜக்காகத்தான் மற்பறாரு நவராத்திாி பகாண்டாடப்படுகிறது 

என்பகதயும் எடுத்துச் பசான் ார்.  ஆதி சக்திவய ராம ாகவும், கிருஷ்ண ாகவும் ரூபம் 

ஏற்றுக்பகாண்டு, முகறவய வதவியாகவும், துர்க்ககயாகவும் காட்சி தந்ததாகக் பகாள்ளலாம் 

என்றும் வமலும் விளக்கம் பகாடுத்தார்கள்.  சிவா-சக்தி ஸ்வரூபத்கதயும், ஆண். பபண் 

அவதாரத்கதயும் விஞ்ஞா  ாீதியில் விளக்கியவபாது, பிராங்க்ளின் நம் ஆச்சாாிய 

ஸ்வாமிகளின் எல்கலயற்ற ஞா த்கதக் கண்டு வியப்புற்றார். எப்படி ஒவர மின்சார சக்தி 

பாசிட்டிவ், பநகடிவ் என்று இரண்டாக்கப் பிாிந்து இயங்கும்வபாது ஒளி ஏற்படுகிறவதா, 

அம்மாதிாிதகின் பராசக்தி இரண்டாகத் தன்க ப் பிாித்துக்பகாண்டதாவலவய 

அண்டசராசரங்களும் சகல ஜீவராசிகளும் பாிணமித்து சாத்தியமாகிறது என்று சுருக்கமாகவும், 

எளிதில் ப்புாியும் வண்ணமும் ஸ்வாமிகள் கூறி அருளி ார்கள். 

 

ககடசியாக, சிவராத்திாிக்கு, கிருஷ்ண பஜயந்திக்கு கசயாக ஆறு மாதங்கள், அதாவது 180 

நாட்கள் இகடபவளி இருப்பதாகவும், ஒரு நாகளக்கு ஒரு டிகிாி ஓர் வட்டமாகி விடுவதாகவும் 

அதுதான் ஆதியும் அந்தமுமற்ற பிரம்மம் என்று, அத ாவலவய சிவலிங்கமும் நீண்ட சதுர் 

வட்டவடிவமாக, ஆரம்பமும் முடியுமற்றதாக உருவாக்கப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது என்றும் 

விலக்கிக் கூறி ார்கள். 

 

வநரமாகிவிட்டத ால், தம் பபாருட்டு இத்தக  வநரத்கத ஒதுக்கியதற்காகப் பிராங்கிளின் 

ஸ்வாமிகளுக்குத் தம் நன்றிகயத் பதாிவித்துக் பகாண்டார்.  ககககளக் கூப்பி நககச்சுகவயும், 

ஞா மும் நிகறந்த தங்ககள சந்திப்பகதப் பபரும் பாக்கியமாகக் கருதுகிவறன். தங்களுடன் 

ஒரு முகற சிறிது தூரமாகவாவது பாதயாத்திகர பசய்ய வவண்டும் என்று விரும்புகிவறன் என்று 

பதாிவித்தார்.  அகதக் பகட்டப் பபாியவர்கள் புன் கக புாிந்துவிட்டு, பிறகு ஒரு 

சந்தர்ப்பத்தில் பசால்லி அனுப்புகிவறன். என் பின் ால் நடந்து வரலாம் என்று கூறி ார்கள். 

 

டாக்டர் பிராங்க்ளின், கூப்பிய கரங்களுடன், பக்தி நிகறந்த பவ்யத்துடன் கருணாமூர்த்தியின் 

அருள் வநாக்ககப் பருகிக்பகாண்வட பின் வநாக்கி நடந்து பசன்று காாில் ஏறிச் பசன்ற காட்சி, 

எத்தக  ஆண்டுகளா ாலும் மறக்க முடியாத ஓர் அற்புதக் காட்சி.  

 

***** 
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நம்பிவ ார் பகடுவதில்கல 

அந்த அடுக்ககளயிலிருந்து அம்மணி அம்மாள் அவசர அவசரமாக பவளிவய வந்து ஸ்கூலுக்கு 

கிளம்பிக் பகாண்டிருக்கும் த து வபத்தி லலிதாவுக்கு வதகவயா  எல்லா பபாருட்ககளயும் 

எடுத்து ககயில் பகாடுத்தார். “லலிதா இன்க க்கு டான்ஸ் பிராக்டீஸ் நல்லா பண்ணிட்டு வா 

படன்ஷன் ஆகாம ஆடு நீ நல்லா பண்ணுவவ எ க்கு பதாியும்” என்றாள். “சாி பாட்டி கப” 

என்று கூறி கிளம்பி ாள் லலிதா. 

 

அம்மணி அம்மாளுக்கு லலிதா ஒவர வபத்தி. அவருகடய மகனும், மருமகளும் நல்ல 

உத்திவயாகத்தில் எப்வபாதும் வவகல வவகல என்வற வபாய்க் பகாண்டிருப்பார்கள். வபத்தி 

லலிதாவுக்கு வதகவயா  எல்லா காாியங்ககளயும் அம்மணி அம்மாள் தான் கவ ித்து 

வந்தாள். லலிதா இப்பபாழுது பிளஸ் ஒன் படித்துக் பகாண்டிருக்கிறாள். பள்ளியில் 

நடக்கக்கூடிய நட  நிகழ்ச்சிகளில் லலிதா பங்பகடுப்பது வழக்கம். பபாதுவாக அவவள 

வபாட்டிகளில் எல்லாம் முதல் பாிசும் வாங்குவாள். லலிதாவின் நட த்கத அவளுகடய 

பள்ளியும், நண்பர்களும் மிகவும் பாராட்டி புகழ்வார்கள்.  

 

அம்மணி அம்மாள் எப்வபாதும் லலிதாவிடம் “எ க்காக ஒருமுகற என் முன் ால் ஆடி காட்டு” 

என்று மிகுந்த ஆகசவயாடு வகட்பாள். “வபா பாட்டி எ க்கு பராம்ப கூச்சமா இருக்கு” என்று 

சமாளித்தாள் லலிதா. “அத்தக  வபர் முன் ாடி வமகடயில ஆடும்வபாது இல்லாத கூச்சம் 

இப்வபா எங்கிருந்து வந்தது” என்று வகட்கும் அம்மணி அம்மாகளப் பார்த்து “அவர்கபளல்லாம் 

என்னுகடய விசிறிகள் பாட்டி” என்பாள் லலிதா. “நானும் உன்வ ாட விசிறி தான் எ க்காக 

இங்வக ஆடி ா குகறந்தா வபாய் விடுவவ” என்று வகட்பாள். “வபா பாட்டி நீ வவணும் ா 

பள்ளிக்கூடத்திவல வந்து பாத்துக்வகா” என்று லலிதா பசான் ாள். “எ க்காக ஒருமுகற 

தயவுபசய்து” என்று பகஞ்சிய அம்மணி அம்மாளுக்கு ஏவதா பசய்ய வவண்டுவம என்பதற்காக 

இரண்டு முத்திகர காட்டிவிட்டு நகர்ந்து வபா ாள் லலிதா. 

 

பள்ளியில் நட  ஒத்திகக எல்லாம் முடிந்து லலிதா உகடய வமகட நிகழ்ச்சி வரும் நாள் 

பதாடங்கியது. லலிதா அம்மணி அம்மாவிடம் “வசாவுக்கு வபாயிட்டு வவரன் என்க  

ஆசீர்வாதம் பண்ணி அனுப்பு நான் இந்த வபாட்டியிவல வதர்வு ஆகணும் அப்பத்தான் எல்லாப் 

பள்ளிக்கூடங்களுக்கும் நடக்கிற நட  வபாட்டியிவல கலந்து பகாள்ள முடியும்” என்றாள். 

 

“லலிதா உன் திறகம வமவல எ க்கு நல்ல நம்பிக்கக இருக்கு நீ பசலக்ட் ஆகவலன் ா அது 

உன் தப்பில்வல டி உன்க  ஜட்ஜ் பண்ற வா பார்கவவயா தப்பு கவகலப்படாவத இந்த விசிறி 

எப்பவும் உ க்காகத்தான் சுற்றிக் பகாண்டிருக்கும். “வபாயிட்டு வா” என்று கூறி வழியனுப்பி 

கவத்தார். 

 

லலிதாவும் நன்றாகத்தான் வமகடயில் ஆடி ாள் ஆ ால் என்  காரணத்தாவலா அவகள 

பசலக்ட் பசய்யவில்கல. அவளுக்கு அடுத்து ஆடிய வித்யாகவ பசலக்ட் பசய்தார்கள். 

லலிதாவின் பக்கமிருந்த நண்பர்கள், விசிறிகள் எல்வலாரும் வித்தியாகவ புகழ்ந்து பாராட்ட 
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துவங்கி ார்கள். லலிதா ஏவதா பின் தள்ளப்படுவதாக எண்ணி ாள். இந்த வசாகத்வதாடு 

மாகல வீடு திரும்பி ாள். வீட்டிற்கு முன் ஒவர கூட்டமாக இருந்தது. அம்மணி அம்மாள் ஹார்ட் 

அட்டாக்கில் இறந்துவிட்டார். வாசலில் வரும்வபாது அவளுக்கு ஆரத்தி எடுப்பதற்காக 

அம்மணி அம்மாள் ககரத்து கவத்திருந்த ஆலம் இருந்தது. லலிதாகவ பார்த்தவுடன் பக்கத்து 

வீட்டு மாமி பங்கஜம் “வாடி வாடி பார்த்தியாடி என் வபத்தி ஆடிட்டு வருவா அவளுக்கு ஆரத்தி 

எடுக்கணும் என்று பசால்லிக்பகாண்வட இருந்த மாமி பட்டுனு பநஞ்சு வலியிவல வபாயிட்டா. 

அவள் வபாகும்வபாது நாலு வார்த்கத இதமாக கூட வபசவில்கல வபாங்க மாமி நீங்க தான் 

இப்படி உங்க வபத்தி பற்றி பபருகம வபசுகிறீர்கள் உங்க வபத்தி ஒருவவகள பவற்றி 

பபறவில்கல என்றால் இந்த ஆரத்தி வவஸ்ட் தாவ  என்று பசால்லி அவகள மடக்க 

நிக த்தவபாது என் வபத்தி பஜயித்தாலும் வதாற்றாலும் என் ம கச பபாருத்தவகர அவள் 

என்க க்குவம பஜயித்துக்பகாண்டு தான் இருக்கா. அவளுகடய நட த்தில் எ க்கு 

அவ்வளவு நம்பிக்கக உண்டு. எல்லாத்துக்கும் வமவல நான் அவளுகடய விசிறி என்று 

பசால்லிட்டு அடுப்படிக்கு வபா வள் அங்வகவய சாய்ந்திட்டாவள” என்று பசால்லி குமறி 

அழுதாள் பங்கஜம் மாமி. லலிதாவுக்கும் அதிர்ச்சிவயாடு மட்டுமல்லாமல் அழுககயும் கூடியது 

த க்காக பாட்டி எவ்வளவு பார்த்திருக்கிறாள் என்பகதயும் உணர்ந்தாள். அவள் முன் அவள் 

விருப்பப்படி அவள் முழுகமயாக ஆடி காட்டவில்கலவய என்ற வசாகம் லலிதாகவ 

பதாற்றிக்பகாண்டது. 

 

நண்பர்கவள! நம் குழந்கதகளும் இப்பபாழுது பபரும்பாலும் லலிதாகவ வபால்தான் 

இருக்கிறார்கள். வீட்டிலுள்ளவர்கள் அவர்கள் வமல் கவத்திருக்கும் உண்கமயா  அன்கபயும் 

பாசத்கதயும் அவர்கள் புாிந்து பகாள்வதில்கல. பவளி வட்டாரங்களுக்கு பகாடுக்கும் 

முக்கியத்துவத்கத வீட்டில் உள்ளவர்களுக்கு பகாடுக்கத் தவறி விடுகிறார்கள். இவற்கற மாற்ற 

வவண்டியது பபாிவயாாின் பபாறுப்பு. ஆ ால் இன்கறய உலகம் பபாிவயார் பசால்வகத 

வகட்குமா என்பதுதான் வகள்வி. வகட்க வவண்டும் என்ற பிரார்த்தக வயாடு முடிக்கிவறன். 

வாழ்க கவயகம், வாழ்க வளமுடன்!! 

அன்புடன்  

மவ ாகர் 

குகவத் 

***** 
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பலன் தரும் பதிகங்கள் 

 

அக வருக்கும் நமஸ்காரம். 

 

இகறவன் பகடத்த அக த்கதயும் இரண்டு இரண்டாக பகடத்துள்ளார். அகவ வா ம், பூமி, 

பகல், இரவு இம்கம, மறுகம ஆண், பபண், பிறப்பு, இறப்பு, இன்பம், துன்பம், விருப்பு, 

பவறுப்பு, இளகம முதுகம, வறுகம, பசழுகம வபான்றகவ அக த்தும் ம ித வாழ்க்ககயில் 

முக்கிய அம்சங்கள். ம ிதர்கள் விலங்குகள் எல்லாவற்றிற்கும் உறவு என்பது இருந்தால் பகக 

ஒன்று வருவது மாற்ற முடியாத ஒன்று. அதாவது பககவர்கள் விவராதிகளால்    அழிந்த 

குடும்பங்கள் பல. நன்றாக அழகா  பசாந்தங்கள் இருக்கும் வீட்டில் சிறு தீப்பபாறி வபால 

பககவர் நுகழந்துவிட்டால் தீப்பபாறி பரவி வீட்கடவய பகாளுத்தி அழித்துவிடும். 

அக்காலத்தில் பககவர்களிடமிருந்து நாட்கடயும் நாட்டு மக்ககளயும் காப்பாற்ற மன் ர்கள் 

வபார் புாிந்த ர். இகறவனும் அசுரர்களிடமிருந்து வதவர்ககள காப்பாற்ற அசுரர்ககள 

சம்ஹாரம் பசய்து அழித்தார். நாம் நம் விவராதிகளால் தீங்கு ஏற்படாமல் இருக்க இகறவக  

வவண்டுகிவறாம். எ வவ பலன் தரும் பதிகங்களில் உள்ள விவராதிககள அடங்க பசய்து 

பவற்றிகய நல்கும் பதிகத்கத பக்தியுடனும் நம்பிக்ககயுடனும் பாராயணம் பசய்து பலக ப் 

பபறலாம் இப்பதிகத்கத பற்றி இகறவ ின் பாத கமலங்ககள வவண்டி இத்பதாடாில் 

எழுதுகின்வறன். 

 

பதிகம் - 10 

விவராதிககள அடங்கச் பசய்யும் பதிகம் 

 

நூறு நண்பர்கள் தரும் ஊக்கத்கத ஒவர ஒரு எதிாி அழித்து விடுவான் நட்பும், பககயும் 

வபரூந்துகள் வபான்றது எதில் ஏறுவது என்று நாம்தான் முடிவு பசய்ய வவண்டும். கவகலகள் 

வாழ்வில் வந்து பகாண்டுதான் இருக்கும். அகத நாம் நாற்காலி வபாட்டு உட்கார கவக்காமல் 

துரத்தி அடிக்க முயல வவண்டும். நம்கம புாிந்து நடக்க ஒரு துகண இருந்தால் வாழ்வில் சாிந்து 

விழாமல் வபாராடி வாழ்ந்திடலாம். பால் மிகவும் பதளிவா து. அதில் ஒரு துளி விஷம் கலந்து 

விட்டால் எல்வலாரும் அழிந்து விடுவார்கள். அவதவபால பதளிந்த மகிழ்ச்சியா  குடும்பக் 

கூட்கட ககலக்க விஷ பூச்சி வபால பககவர் நுகழந்துவிட்டால் கூடு ககலந்துவிடும். 

 

பதிக வரலாறு 

மாணிக்கவாசகப் பபருமான் அருளிய திருவாசகத்திற்கு உருகாதார் யாரும் இல்கல. இவரது 

இயற்பபயர் திருவாதவூரார். இவர் பிறந்த ஊர் திருவாதவூர். இவகர இகறவன் ஆட்பகாண்ட 

பின் தில்கலக்கு வருமாறு அகழத்தார். அாிமர்த்த  பாண்டியன் இவரது அறிவுத்திறக  

கண்டு “பதன் வன் பிரம்மராயன்” என்னும் பட்டம் சூட்டி ான். திருஉந்தியார் எ ப்படும் 

இந்த இருபது பாடல்களிலும் சிவபபருமா து பவற்றிவய கூறப்பட்டுள்ளது. பகககம 

விவராதம் யாவும் நீங்கி நலம் பபற இப்பதிகம் பபாிதும் உதவுகின்றது.
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திருமருகல் பண்: தில்கல 

ராகம்: வமாக ம் 

 

வகளந்தது வில்லு விகளந்தது பூசல். 

உகளந்த  முப்புரம் உந்தீ பற  

ஒருங்குடன் பவந்தவாறு ந்தீ பற 

ஈரம்பு கண்டிலம் ஏகம்பர் தங்ககயில்  

ஓரம்வபா முப்புரம் உந்தீ பற  

ஒன்றும் பபருமிகக உந்தீ பற  

தச்சு விடுத்தலும் தாம் அடியிட்டலும்  

அச்சு முறிந்தது என்று உந்தீ பற  

அழிந்த  முப்புரம் உந்தீ பற   

உய்ய வல்லார் ஒருமூவகர காவல் 

பகாண்டு 

எய்ய வல்லானுக்வக உந்தீ பற 

 

இளமுகல பங்கன் என்று உந்தீ பற  

சாடிய வவள்வி சாிந்திடத் வதவர்கள் 

ஓடிய வா பாடி உந்தீ பற 

உருத்திர நாதனுக்கு உந்தீ பற 

ஆவா திருமால் அவிப்பாகங் பகாண்டு 

அன்று 

சாவாது இருந்தான் என்று உந்தீ பற 

சதுர்முகன் தாகத என்று உந்தீ பற  

பவய்யவன் அங்கி விழுங்கத் திரட்டிய 

கககயத் தறித்தான் என்று உந்தீ பற 

 

கலங்கிற்று வவள்வி என்று உந்தீ பற  

பார்ப்பதிகயப் பகக சாற்றிய தக்கக ப்  

பார்ப்பபதன் வ ஏடி உந்தீ பற 

பக முகல பாகனுக்கு உந்தீ பற  

புரந்தர ார் ஒரு பூங்குயில் ஆகி  

மரந்த ில் ஏறி ார் உந்தீ பற  

வா வர்வகான் என்வற உந்தீ பற  

பவஞ்சி  வவள்வி வியாத்திர  ார்தகல  

துஞ்சி  வாபாடி உந்தீ பற  

பதாடர்ந்த பிறப்பற உந்தீ பற  

ஆட்டின் தகலகய விதிக்குத் தகலயாகக் 

கூட்டிய வாபாடி உந்தீ பற 

பகாங்கக குலுங்க நின்று உந்தீ பற  

உண்ணப் புகுந்த பகன்ஒளித்து ஓடாவம  

கண்கணப் பறித்தவாறு உந்தீ பற 

கருக்பகட நாம் எல்லாம் உந்தீ பற 

நாமகள் நாசி சிரம்பிர மன்படச் 

வசாமன் முகம் பநாித்து உந்தீ பற 

பதால்கல விக பகட உந்தீ பற 

நான்மகற வயானும் மகத்து இய மான்படப்  

வபாம்வழி வதடுமாறு உந்தீ பற 

புரந்தரன் வவள்வியில் உந்தீ பற 

 

சூாிய  ார் பதாண்கட வாயி ிற் பற்ககள  

வாாி பநாித்தவாறு உந்தீ பற 

மயங்கிற்று வவள்வி என்று உந்தீ பற 

தக்க ார் அன்வற தகலஇழந் தார்தக்கன்  

மக்ககளச் சூழநின்று உந்தீ பற 

மடிந்தது வவள்வி என்று உந்தீ பற 

பாலக  ார்க்கு அன்று பாற்கடல் ஈந்திட்ட  

வகாலச் சகடயற்க்வக உந்தீ பற 

குமரன் தன் தாகதக்வக உந்தீ பற 

நல்ல மலாின்வமல் நான்முக  ார்தகல  

 

ஒல்கல அாிந்தது என்று உந்தீ பற 

உகிரால் அாிந்தது என்று உந்தீ பற 

வதகர நிறுத்தி மகல எடுத்தான் சிரம்  

ஈகரந்தும் இற்றவாறு உந்தீ பற 

இருபதும் இற்ற பதன்று உந்தீ பற 

ஏகாச மிட்ட இருடிகள் வபாகாமல் 

ஆகாசங் காவல் என்று உந்தீ பற  

அகற் கப்பாலுங் காவல் என்று உந்தீ பற. 

 

திருச்சிற்றம்பலம்

 

 



 

பூர்ண பலம்  25 

வாழ்க்கக அனுபவம் 

இந்தப் பதிகத்கத நம்பிக்ககயுடன் ம ம் உருகி பாராயணம் பசய்தவர்கள் பலன் 

பபற்றுள்ளதற்கு பல சான்றுகள் உள்ள . அவற்றில் ஒன்கற எழுதுகின்வறன். 

 

எங்கு வநாக்கி ாலும் பசுகமயா  வயல்பவளிகளும் வாகழ வதாப்புகளும் பதன் ந் 

வதாப்புகளும் நிகறந்த ஓர் வளமா  ஊர். அதில் ஓர் பபாிய வீட்டில் மவகஸ்வரனும் அவரது 

மக வி உமாவும் வசித்துவந்த ர். மவகஸ்வர ின் தாய் தந்கத இறந்துவிட்டார்கள் ஒவர தம்பி 

முருவகசன் மட்டுவம இருந்தான். உமா முருவகசக  தன் பிள்களயாகவவ எண்ணி வளர்த்தாள். 

மவகஸ்வரன் அதிகம் படிக்காதவர். உமா நன்கு படித்தவள். வயல் வதாப்புகளில் இருந்து வரும் 

வருவாயில் குடும்பத்கத நடத்தி ாள். வதகவயற்ற பசலவுககள பசய்யாமல் அதிகம் வசமிப்பு 

கவத்தாள். வயலிலும் வதாப்பில் வவகல பார்ப்பவர்களுக்கு அவர்கள் ம ம் நிகறயும்படி கூலி 

பகாடுத்து விகளந்த பபாருட்ககளயும் பகாடுப்பாள். வவகல பசய்பவர்களுக்கு ஏதாவது 

துன்பம் ஏற்பட்டால் அகத வபாக்க எல்லா உதவிககளயும் பசய்வாள். 

 

கிராமத்தில் சின்  சின்  வகாவில்கவள இருந்த . திருமணங்கள் நகடபபற கூட பபாிய 

அளவில் இடம் இல்கல. எ வவ எல்லா மக்களும் கவகலப்பட்ட ர். இந்நிகலயில் 

முருவகசனுக்கு படிப்பு முடிந்த நிகலயில் அவ து தாய்வழி மாமன் மகள் வள்ளிகய திருமணம் 

பசய்யலாம் என்று உறவி ர்கள் கூறி ார்கள். ஆ ால் மவகஸ்வரனுக்கு விருப்பமில்கல. 

காரணம் தாய் தந்கத இறந்தவபாது தான் தன் ந்த ியாக பாடுபட்டு பகாண்டிருந்த 

வவகளயில் யாரும் உதவ முன்வரவில்கல. அவனுக்கு பபண் பகாடுக்கவும் இல்கல. அத ால் 

தான் மவகஸ்வரன் தூரத்து உறவா  ஏகழப்பபண் உமாகவ திருமணம் பசய்தான். 

 

தற்வபாதுள்ள வசதி வாய்ப்கப பார்த்து பசாந்தங்கள் உறவு பகாண்டாடுகின்ற ர். வள்ளியின் 

தந்கத அதாவது மவகஸ்வர ின் மாமா கபரவரும் மிகுந்த பபாறாகம பிடித்தவர். மவகஸ்வரன் 

எவ்வளவு எடுத்துச் பசால்லியும் முருவகசன் வகட்கவில்கல. வள்ளியும் கபரவன் இருவரும் 

முருவகசனுக்கு இல்லாதகதயும் பபால்லாதகதயும் பசால்லி பகாடுத்து தங்கள் பக்கம் இழுத்து 

விட்ட ர். வள்ளியின் ஒவர தம்பி சுந்தரமும் இதற்கு உடந்கத. 

 

மவகஸ்வரன் உமா இருவகரயும் ஒரு பபாருட்டாக எண்ணாமல் திருமண ஏற்பாடுகள் நடந்த . 

அது சமயம் ஒரு வகாவிலும் மண்டபமும் கட்டுவதற்கு மவகஸ்வரன் உமாவிடம் மக்கள் 

எல்வலாரும் உதவி வகட்ட ர். அவர்களும் ம முவந்து வகாவில் மண்டபம் கட்ட இடம் 

தருவதாக கூறி ார்கள். அச்சமயத்தில் தான் முருவகசன் திருமண ஏற்பாடு நகடபபற்ற 

வந்ததால் கபரவன் இகத அறிந்து முருவகச ிடம் வகாவில் மண்டபம் கட்ட இடம் தர முடியாது 

என்று கூறுமாறு பசான் ார். முருவகசனும் அப்படிவய பசய்தான். மவகஸ்வரன் ம முகடந்து 

வபா ார். அப்வபாது கபரவன் மவகஸ்வரன் பங்கு நிலத்கத வகாவிலுக்கு பகாடுக்கட்டும் வவறு 

எந்த பசாத்திலும் உாிகம பகாண்டாடக் கூடாது என்று நிபந்தக  விதித்தார். தகலயாட்டு 

பபாம்கம வபால எல்லாவற்றிற்கும் முருவகசன் தகலயாட்டி ான். 
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மக்கள் வாயகடத்து நின்ற ர். மவகஸ்வரன் பசய்வதறியாது திககத்தான். நிகலகமகய 

அறிந்து சுதாாித்து பகாண்ட உமா எப்படியாவது வகாவிலும் மண்டபமும் கட்டி ால் வபாதும் 

நாங்கள் வவறு எதற்கும் உாிகம பகாண்டாட மாட்வடாம் என்று கூறி ாள். பிறகு திருமணம் 

ஒருபுறம் நடந்தது. இவர்கள் பகாடுத்த நிலத்தில் வகாவிலும் ஒரு மண்டபமும் பிரசாதம் தயாாிக்க 

ஒரு சிறு அகறயும் மக்கள் அக வராலும் கட்டப்பட்டது. ஓர் நல்ல நாளில் எம்பபருமான் 

ஈஸ்வரக யும் பிரதிஷ்கட பசய்தார்கள். மக்கள் அகடந்த ஆ ந்தத்திற்கு அளவவ இல்கல. 

காலங்கள் ஓடி . மவகஸ்வரனும் உமாவும் தங்கள் வயலிவலவய கூலிக்காக வவகல பசய்த ர். 

அதில் வரும் வருவாயில் குடும்பம் நடத்தி ர். முன் ர் உமா வசமிப்பு வசர்த்து கவத்த 

அக த்து வசமிப்புககளயும் முருவகசன் வள்ளியும் கபரவன் வபச்கச வகட்டு பிடுங்கி 

விட்ட ர். 

 

இந்நிகலயில் வள்ளியின் ஒவர தம்பி சுந்தரம் பல ஊர்களில் பலகர ஏமாற்றி தகலமகறவாக 

இருப்பதற்காக இங்கு வந்தான். அவன் வள்ளிக்கு பசால்லிக்பகாடுத்து மவகஸ்வரன் உமாகவ 

வீட்கட விட்டு பவளிவயற்றி ான். 

 

மவகஸ்வரன் உமா இருவரும் கண்ணீர் மல்க வகாவில் வாசலில் அமர்ந்து இகறவக  

வவண்டி ார்கள் இகத அறிந்த மக்கள் ஓடிவந்து “நீங்கள் எங்கும் வபாகாதீர்கள் பிரசாதம் 

பசய்யும் அகறயிவல தங்குங்கள்” என்று கூறி தங்களால் இயன்ற அளவு தா ியங்கள் 

காய்கறிகள் சாமான்கள் பகாடுத்த ர். 

 

அச்சமயத்தில் வகாவிலுக்கு திருச்சியில் உள்ள திருவரம்பூர்லிருந்து ஒரு சிவ டியார் வந்தார். 

அவர் இகறவக  வணங்கி மவகஸ்வரன் உமா இருவகரயும் பார்த்தார். மக்கள் நடந்தது 

எல்லாவற்கறயும் அவாிடம் கூறி ார்கள். அதற்கு அவர் விவராதிககள அடங்கச் பசய்யும் 

பதிகம் ஒன்று உள்ளது. இகத நம்பிக்ககயுடன் தி மும் படியுங்கள். உங்களுக்கு பவற்றிவய 

கிகடக்கும் என்று கூறி இப்பதிகத்கத பகாடுத்தார். மவகஸ்வரன் உமா இருவரும் தி மும் 

ம ம் உருகி இகறவக  வவண்டி இப்பதிகத்கத படித்த ர். இச்சமயத்தில் சுந்தரம் 

முருவகசக  ஏமாற்றி அவர்கள் இருக்கும் வீட்கட ஒருவருக்கு விற்க ஏற்பாடு பசய்து 

முருவகசன் வள்ளிகய வீட்கட விட்டு துரத்திவிட்டான். கபரவருக்கும் சுந்தரத்திற்கும் பண 

பிரச்சக யால் வாக்குவாதம் முற்றி கககலப்பு ஏற்பட்டது. சுந்தரம் ஒரு கட்கடயால் 

அப்பாவின் தகலயில் அடித்தான். கபரவன் மயங்கி விழுந்தான். அவனுக்கு சித்தம் கலங்கி 

ம நல மருத்துவமக யில் வசர்க்கப்பட்டான். “பகடுவான் வகடு நிக ப்பான்” அல்லவா. 

 

முருவகசன் வள்ளி தங்கள் ககக்குழந்கதயுடன் அ ாகதயாக நடுவராட்டில் நின்ற ர். விவரம் 

அறிந்து மவகஸ்வரன் உமா இருவரும் வந்து அவர்ககள அகழத்துச் பசன்ற ர். எந்த வகாவில் 

கட்ட நிலம் தர மறுத்த முருவகசனுக்கு இன்று வகாவில் தான் அகடக்கலம் அளித்தது. சுந்தரம் 

இருக்கும் இடத்கத அறிந்த காவல்துகறயி ர் சுந்தரத்கத ககது பசய்த ர். “விக  

விகதத்தவன் விக  அறுப்பான்” அல்லவா. முருவகசன் வள்ளி இருவரும் தங்கள் தவகற 

உணர்ந்து மன் ிப்பு வகட்ட ர் பிறகு எல்வலாரும் ஒவர குடும்பமாக வாழ்ந்த ர். 
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இதற்பகல்லாம் பதிகத்தின் மகிகமதான் காரணம். இகறவன் சிவ டியார் உருவில் வந்து 

பதிகம் மூலம் மவகஸ்வரன் உமா இவர்களின் விவராதிககள அடக்கி ார் என்று எல்வலாரும் 

உணர்ந்த ர். எ வவ இகறவக  வவண்டி ம ம் உருகி இப்பதிகத்கத படித்தால் பககவர்கள் 

அழிந்து   நமக்கு பவற்றிவய கிட்டும். 

 

அன்பர்கவள இந்தப் பதிகத்தின் மகிகமகய என்ப ன்று பசால்வது. 

 

அக வருக்கும் நன்றி, திருச்சிற்றம்பலம் 

அன்புடன் 

        கலாவதி, ஊட்டி 

 

***** 


