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ஸ்ரீ மகா பபாியவா பூர்ண பலத்துடன் 

“வலாகா சமஸ்தா சுகிவ ா பவந்து” 
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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 8,9 மற்றும் 13-இல் உள்ள படங்கள் அக த்தும் கூகிள் படத் 

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

மட்டுவம. 

 

மற்ற படங்களின் அக த்து உாிகமகளும் ஸ்ரீ மஹாபபாியவா வவத வ்ருக்ஷ சம்ரக்ஷண 

சங்கம் டிரஸ்கடவய (VVSS Trust) சாரும். 

 

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

ஆசிாியர் முன்னுகர 

 

அன்பு பசாந்தங்களுக்கு பநஞ்சார்ந்த வணக்கம். உங்கள் பூர்ண பலம் - புரட்டாசி மாத இதழுக்கு 

அன்புடன் வரவவற்கிவறன். பு ிதமா  புரட்டாசி மாதத்தின் பூர்ணபலம் உங்கள் பார்கவக்கு. 

வழக்கமா  விஷயங்கள்தான். படித்து பயன் பபறுங்கள்.  இம்மாதம் பபருமாளுக்கு உாியது. 

எ வவ அட்கட படத்கதயும் அவவர அலங்காிக்கிறார். 

 

 
இடம்: எ து இல்லம், சின்  காஞ்சிபுரம். பின் ல் அருள்மிகு வதவராஜ சுவாமி வகாயில் 

Image taken at my home, in the background is Kanchipuram Sri Devaraja Swamy Temple 

 

அறிய ஆலயங்கள் பகுதியிலும் உப்பிலி அப்பன் திருத்தலத்கத பற்றிவய எழுதி இருக்கிவறன். 

பபருமாளின் அருள் நம் எல்வலாருக்கும் கிகடக்கட்டும். 

 

இன்னும் சில தி ங்களில் மஹாபபாியவாளின் “நூறாண்டு வஜாதி மலர்" - புத்தகம் அச்சாகி 

வந்துவிடும். வந்ததும் அது சம்பந்தமாக ஒரு காபணாலி காட்சி YouTube-ல் வழங்குகிவறன். 

 

எல்வலாருக்கும் எல்லாமும் கிகடக்க இகறவக  வவண்டுகிவறன். 

நன்றி வணக்கம்! 

என்பறன்றும் இகறப்பணியில், 

அன்புடன், 

கி.வவணுவகாபால் 

 

********** 
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ஸ்ரீ மஹாபபாியவா அருளுகர  

ஸ்தல புராணங்கள் 

 

 
இடம்: சிவாஸ்தா ம் பிரம்மபுாீஸ்வரர் திருத்தலம், வத ம்பாக்கம் 

Image taken at Sivasthanam Brahmabureeswarar Temple, Thenampakkam  

 

புராணங்ககள நம்புகிறவர்கள் கூட "ஸ்தல புராணங்கள்" என்று ஊருக்கு ஊர் சின் தாக 

இருக்கிறவற்கற நம்புவதற்கு வயாசிக்கிறார்கள்.  படிப்பாளிகள் எல்லாப் புராணமும் பபாய் 

என்றால், ஸ்தல புராணம் பவறும் குப்கப என்று பசால்லுமளவுக்குப் வபாய்விடுகிறார்கள்.  

என்  காரணம் என்றால், அவநக ஸ்தலபுராணங்களில் ஒவ்பவான்றிலும் "இங்வகதான் 

இந்திரனுக்கு சாப விவமாச ம் ஆயிற்று”. “இங்வகதான் அகஸ்தியர், பார்வதி-பரவமஸ்வராள் 

திருக்கல்யாண காட்சிகயப் பார்த்தார்; என்று இருக்கிறது.  "இது எப்படி சாத்தியம்? அவரவரும் 

தங்கள் ஊகர உயர்த்திச் பசால்லவவண்டும் என்பதற்காக இட்டுக் கட்டி கவத்திருக்கிறார்கள்' 

என்று பசால்கிறார்கள். 

 

இகத பற்றி விஷயம் பதாிந்த ஆஸ்திகர்ககளக் வகட்டால், 'கல்பத்துக்குக் கல்பம் அவத ககதகள் 

திரும்பவும் நடக்கிறது.  அவத ககத நடந்தாலும் ஒவர அச்சாக இல்லாமல், ஒரு ஸ்தலத்தில் 

நடந்த ககத, இன்ப ாரு கல்பத்தில் இன்ப ாரு ஸ்தலத்தில் நடக்கிறது. அத ால்தான் அவநக 

ஸ்தலங்களில் ஒவர புராணக் ககத நடந்ததாகச் பசால்லப்படுகிறது" என்கிறார்கள். 

 

இகத ஒப்புக் பகாள்ள முடியாதவர்கள் கூட ஒவ்பவாரு ஊர்க்காரர்களுக்கும் புராணங்களில் 

வரும் புண்ணிய சம்பவங்கள், தங்கள் தங்கள் ஊாில் நடந்ததாகச் பசால்லிக் பகாள்வதில், ஒரு 
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பபருகம இருக்கிறது என்று, நல்ல முகறயில்தான் எடுத்துக் பகாள்ளவவண்டும்.  பாமர 

ஜ ங்கள் தங்கள் ஊருக்வக ராமர் வந்தார். கிருஷ்ணர் வந்தார், மஹாிஷிகள் வந்தார்கள். அங்வக 

மஹா பகாடூரமா  பாவங்களுக்கு விவமாச ம் கிகடத்தது என்ற நம்பிக்கககயப் பபற்றதால், 

அந்தக் வகாவில்களுக்குப் வபாவதிலும், உத்சவங்கள் நடத்துவதிலும், உற்சாகம் அகடந்து, 

நல்ல பக்தி சிரத்கதககளப் பபற்று இருக்கிறார்களா? இல்கலயா? இகதத் தான் நாம் கவ ிக்க 

வவண்டும்.'புத்திசாலிகளா  ' நம்முகடய சந்வதகங்கள் இல்லாமல், அந்த எளிய ஜ ங்கள் 

பபரும் நிகறகவ ஏன் குகலக்க வவண்டும்?  இந்த மாதிாி விஷயங்களில் உண்கம என்பதாக, 

ஏவதா ஒரு எதார்த்தத்கத (fact) பசால்லி, அத ால் சாமான்ய ஜ ங்கள் பபரும் திருப்திகயக் 

பகடுத்து, அவர்களுக்கு புத்திக் கலக்கத்கத உண்டாக்கக் கூடாது.  பகவாவ  கீகதயில் 

பசால்கிறார்: 

ந   புத்திவபதம்   ஜ வயத் அக்ஞா ாம் கர்ம   ஸங்கி ாம் 

 

இப்படிச் பசால்வதால் ஸ்தல புராணங்கள் யதார்த்தமா  சத்தியத்கத பசால்லவில்கல என்கிற 

வகாஷ்டிவயாடு நான் வசர்ந்து விட்டதாகவும், ஆ ாலும் அத ால்   கூடப் பபாது ஜ ங்களிடம் 

நல்ல விகளகவ ஏற்படுத்த முடிகிறது என்பதற்காகத்தான், அவற்கற அங்கீகாிக்க வவண்டும் 

என்று பசால்வதாகவும் நிக த்து விடக் கூடாது.  பபரும்பாலா  ஸ்தல புராணங்கள், 

உண்கமயுமா  விருத்தாந்தங்ககளத்தான் பசால்லுகின்ன்ற  என்பது என் நம்பிக்கக.  சிலது 

வவறு தினுசாக இருக்கலாம். அப்படி இருந்தாலும் இருந்துவிட்டுப் வபாகட்டும் என்றுதான் 

பசால்கிவறன். எல்லா ஸ்தல புராணமும் பபாய்பயன்று நான் பசால்ல வரவில்கல. 

 

(பதாடரும்) 

 

ஹர ஹர சங்கர 

பஜய பஜய சங்கர 

 

 

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

நாகக காவராகணம் (நீலாய தாக்ஷி ஆலயம்) 

நாகப்பட்டிணம். 

 

 

 

நாகக, நாகப்பட்டிணம் எ  வழங்கப்படும் ஸ்தலத்தில் உள்ளது. வதவார பாடல் பபற்ற 

ஸ்தலங்களில் 82-வது ஸ்தலம். பல ஊழி காலங்களுக்கு அப்பாற்பட்டதால் இதக  ஆதி 

புராணம் என்றும் இகறவக  ஆதி புராவணஸ்வரர் என்றும், இகறவிகய நீலாயதாக்ஷி 

என்றும் ஸ்தல புராணத்தில் உள்ளது. 

 

கிழக்கு வநாக்கிய இந்த சிவாலயத்கத தாிசித்தால், முற்றுப் பபறாத வகாபுரத்கத கடந்து 

பசன்றால், நாகாபரண விநாயகர், சுகதயால் ஆ  நந்திபயம்பபருமாக யும் முக்தி 

மண்டபத்கதயும் தாிசிக்கலாம். 

ஐந்து நிகல ராஜ வகாபுரம், பதற்கு வநாக்கிய அம்பாள் சந்நிதி, அருகில் பகாடிமரம் 

தாிசிக்கலாம். அருகில் தியாகராஜர் மூர்த்தி சந்நிதியும், எதிாில் சுந்தரரும் இருக்கக் காணலாம். 

மூலவரா  காயாவராஹண ஸ்வாமிக்குப் பின் ால் சப்த ாிஷிகளுக்கு காட்சி தந்த 

வசாமாஸ்கந்தகர தாிசிக்கலாம். 

▪ ஸ்தல விருக்ஷம் மாமரம்.  அருவக மாவடி பிள்களயார் இருக்கிறார். 

▪ அகஸ்தியருக்கும், சாலுசுக மன் னுக்கும் திருமண காட்சி அளித்த ஸ்தலம். 

▪ அதிபத்த நாய ார் அவதாித்து, சிவத் பதாண்டாற்றி முக்தி பபற்ற ஸ்தலம். 
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கார்த்திகக வசாமவாரத்தில் சங்காபிவஷகம் உட்பட அக த்து திருவிழாக்களும் அவமாகமாக 

நகடபபறும் திருத்தலம். 

நின்ற வகாலத்தில் இருக்கும் அம்பாள் மிகச் சிறந்த வரப்பிரசாதி. வவண்டுவவார்க்கு வவண்டும் 

வரம் அருள்வாள். 

மஹாபபாியவா இங்வக வந்து சிலகாலம் தங்கி பூஜித்த ஸ்தலம். 

"கற்றார் பயில் கடல் நாகக காவராஹணம்" என்பது ஞா  சம்பந்தர் திருவாக்கு. 

இவ்வூாில் மற்பறாரு விவசஷமும் உண்டு. அதாவது ஒரு ஊாில் இறப்பு நிகழ்ந்து விட்டால், 

அவ்வாலயத்தின் கதவுககள சாத்தி விடுவார். அடக்கத்திற்கு பிறவக திறக்கப்படும்.  ஆ ால் 

இங்வக அப்படி அல்ல. கதவுகள் திறந்வத இருக்கும், இறந்தவாின் உடல் இடுகாட்டிற்க்கு எடுத்து 

பசல்லப்படும் முன் இந்த வகாவில் வாசலுக்கு வந்து கவப்பார்கள். வகாவில் மாகல மாியாகத 

பசய்யப்படும் அதன்பிறகு எடுத்து பசல்வர். அதாவது இறந்தவாின் உடல் சிவவ ாடு ஐக்கியம் 

(காயம்--உடம்பு--ஆவராகணம்-ஐக்கியமாதல் எ  பபாருள்) ஆகிவிடுவதாக ஐதீகம். 

 

வாழ்வில் அவசியம் ஓரு முகறவயனும் தாிசிக்க வவண்டிய திருக்வகாவில். 

 

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

ஒப்பிலியப்பன் திருக்வகாவில் (திருவிண்ணகரம்) 

கும்பவகாணம். 

 

 

கும்பவகாணத்தில் உள்ள திவ்ய வதசங்களில் ஒன்று இதன் வவறு பபயர் திருவிண்ணகரம். 

 

மார்க்கண்வடய மகாிஷிக்கு (பிருகண்டு மு ிவாின் மகன்) ஸ்ரீ லக்ஷ்மி பிராட்டி த க்கு மகளாக 

அவதாிக்க வவண்டும்: ஸ்ரீமன் நாராயணன் த க்கு மருமக ாக வரவவண்டும் எ  

விரும்பி ார். அதுவபாலவவ த து துளசிவ த்தில் ஒரு பபண் மககவ கண்படடுத்து வளர்த்து 

வந்தார். 

ஆண்டுகள் சில பசன்றதும், பூமிபிராட்டி பபாியவளா ாள். திருமாகலவய மணமுடிப்வபன் எ  

விரதமிருந்தாள். ஒரு நாள் பபருமாள் ஒரு முதியவர் வவடத்தில் வந்து எ க்கு உங்கள் மககள 

பகாடுங்கள் எ  வவண்டி ார். 

முதியவருக்கு மணம் முடிக்க அவர் விரும்பவில்கல. கண்கண மூடி த்யா த்தில் அமர்ந்தார். 

கண்விழித்ததும் பபருமாள் சர்வ அலங்காரத்வதாடு காட்சியளித்து, நான் இவகள 
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மணமுடிக்கிவறன். உ க்கு என்  வரம் வவண்டும் எ  வகட்க அவர் மூன்று வரங்ககள 

வகாாி ார். அதன்படி, 

1. நீர் இந்த இடத்திவலவய தங்க வவண்டும். 

2. எ து பபயாிவலவய இந்த வக்ஷத்ரம் அகழக்கப்பட வவண்டும். 

3. என் மகள் சிறுமி, அவளுக்கு சகமக்க பதாியாது. எ வவ, அவள் உப்பு இல்லாமல் 

சகமத்தாலும் அதக  நீர் ஏற்று அருளவவண்டும். என்றார். பபருமாளும் அப்படிவய 

ஆகட்டும் என்று பிராட்டிகய மணமுடித்தார். 

அதன்படிதான், இன்றும் இந்த ஸ்தலத்தில் பபருமாளுக்கு நிவவத ம் பசய்யும் "திருத் 

தளிககயில்" உப்பு வசர்ப்பது இல்கல.  ஆ ாலும் அந்த பிரசாதம் ருசியாகவவ இருக்கும். 

 

வகாவில் அகமப்பு:  கிழக்கு பார்த்த ராஜ வகாபுரம்.  ஐந்து நிகலககள உகடயது.  ஸ்ரீ 

என் ப்பன் சந்நிதி, ஸ்ரீ மணியப்பன் சந்நிதி, ஸ்ரீ வதசிகர் சந்நிதி, ஸ்ரீ ராமானுஜர் சந்நிதி 

ஆகியகவகள் த ித்த ியாக அகமயப் பபற்றுள்ளது. 

ஆழ்வார்கள், ஸ்ரீ ராமர், ஸ்ரீ ஆஞ்சவநய சந்நிதிகளும் உள்ள . 16-வது திவ்ய வதசம். 

பபருமாள் திருநாமம்: ஒப்பில்லா அப்பன், ஸ்ரீ பவங்கடாசலபதி, திரு விண்ணகரத்தப்பன், எ  

திருநாமங்கள். 

தாயார் திருநாமம்: பூவதவி, பூமிவதவி, தரணி வதவி என்பதாகும். பபருமாள் தாயார் திருமணம் 

நடந்ததால், இது கல்யாண ஸ்தலம் ஆகும். 

கவகா ச ஆகம முகறப்படி இங்கு பூகஜ நகடபபறுகிறது. 

திருப்பதி பபருமாளுக்கு பிரார்த்தக  பசய்து பகாண்டு நிகறவவற்ற இயலாதவர்கள் இங்கு 

வந்து தங்கள் பிரார்த்தக கய பசலுத்தலாம். துலாபாரமும், இங்கு வவண்டுதலாக நடத்தப் 

பபறுகிறது. கும்பவகாணம் நகராம். இங்கு தங்கும் விடுதிகள், உணவு விடுதிகள் வபான்ற 

வசதிகள் நிரம்ப உண்டு. 

வகாவில் நகரமாம் கும்பவகாணம் பசன்று, இவகர மட்டுமல்ல. எல்லா வகாவில்களுக்கும், 

பசன்று வாருங்கள்.  

 

*****  
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நம்பிவ ார் பகடுவதில்கல 

 

ஆசிரமம் ஓன்றில் மக்கள் அக வரும் கூடியிருந்தார்கள் அந்த ஆசிரமத்திற்கு மிகப்பபாிய 

மகான் ஒருவர் வருவதாக இருந்தது. ஆசிரமத்தின் குருவும் அவருகடய சீடர்களும் மகான் 

வருவதற்கா  ஏற்பாடுகள் அக த்கதயும் ஆயத்தப்படுத்திக் பகாண்டு இருந்தார்கள். மகான் 

உள்வள நுகழந்தார் அவருகடய இருக்ககயில் வந்து அமர்ந்தார். உபவதசங்ககள வழங்கி ார். 

முடிவில் மக்கள் அக வரும் அவாிடத்தில் அவரவர்களுகடய உள்ளத்தில் எழுந்த 

வகள்விககளக் வகட்ட ர். மகானும் பதிலளித்தார் பபரும்பாலா  மக்கள் இகறவக  

அகடவதற்கு வழிகய எப்படி நிர்ணயிப்பது என்று வகட்டார்கள் அப்பபாழுது மகான் 'சற்று 

பபாறுங்கள் விகடயளிக்கிவறன் " என்று கூறி குருகவ அகழத்தார் குருவினுகடய காதில் 

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

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

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

தயங்கி ார் மகாவ ா ‘உன்னுகடய குருவிடம் பசன்று அவருகடய ஆசிகயப் பபற்று நட" 

என்றார். சீடரும் குருவிடம் பசன்று அவாிடத்தில் வணங்கி குருவினுகடய காதில் ஏவதா 

பசான் ார். பிறகு நடக்க ஆரம்பித்தார் சாியாக கயிற்றில் நடந்து பசன்றார் மகான் இன்ப ாரு 

சீடகர அகழத்து அவத வபான்று பசய்யுமாறுக் கூறி ார். அவரும் குருவிடம் பசன்று வணங்கி 

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

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

இடறி கீவழ விழுவவாம் என்ற நிகல உருவா து அச்சமயத்தில் குரு ஒடிவந்து த து சீடாின் 

கரத்கதப் பிடித்து விழாமல் அவகர நடத்தி அடுத்த முக யில் பகாண்டு இறக்கி ார். இகதக் 

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

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

புன்முறுவலுடன் பசால்லத் துவங்கி ார்.  

 

'முதலாமவர் குருவிடம் பசன்று தான் எடுத்து கவக்கும் ஒவ்பவாரு அடியின் வபாதும் குருவின் 

பபயகர உச்சாிக்கப் வபாவதாகவும் தன்க  விழாமல் வழிநடத்திச் பசல்ல வவண்டும் என்று 

ஆசிப் பபற்று நடக்கத் துவங்கி ார். அதன்படி குருவும் ஆசி வழங்கி ார். அவரும் குருவின் 

நாமத்கதச் பசால்லி கடந்து முடித்தார். ஆ ால் இரண்டாமவவரா குருவின் காதில் என்  

பசான் ார் பதாியுமா? என்க  நீங்கள் கீவழ விழவிடமாட்டீர்கள் என்ற நம்பிக்கக எ க்கு 

பாிபூரணமாக இருக்கிறது என்று கூறி நடக்கத் பதாடங்கி ார். எ வவ தான் தன் மீது 

நம்பிக்ககக் பகாண்டவன் தடுமாறும் சமயத்தில் குருவவ ஒடி வந்து அவக  கடக்கச் பசய்தார். 

நாமும் இது வபாலத்தான் கடவுளின் நாமத்கதச் பசால்லிக் பகாண்டிருந்தால் கடவுகளக் காண 
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முடியும் என்பது எவ்வளவு உண்கமவயா அகதவிட கடவுளின் மீது பாிபூரண நம்பிக்ககக் 

பகாண்டிருந்தால் கடவுள் நம்கமக் ககவிடாமல் ஒடிவந்து காப்பார் என்பதும் உண்கம. ஆகவவ 

கடவுளிடம் நாம் பாிபூரண நம்பிக்கக கவப்பதால் நாம் கடவுகளக் காண்பகத விட கடவுள் 

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

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

கடவுளிடம் முழு நம்பிக்ககக் பகாண்டால் எப்பபாழுதும் கடவுள் நம்கமக் ககவிட மாட்டார் 

என்ற உறுதிவய நம்கம எத்தக  வசாதக கள் வந்தாலும் வழி நடத்திச் பசல்லும் அதுவவ 

நமக்கு நல்வழிக் காட்டும். 

வாழ்க கவயகம், வாழ்க வளமுடன்!! 

அன்புடன்  

மவ ாகர் 

குகவத் 

***** 
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பதாிந்த புராணம், பதாியாத ககதகள் 

- பசல்வி அ. பூஜிதா 

 

குருச்வசத்திரப் வபாாில் துாிவயாத ன் என் அஸ்வத்தாமக  முழுகமயாக 

பயந்தடுத்தவில்கல? 

 

பசன்றப் பதிப்பில் பாஞ்சாலி திபரளபதியின் முன் பஜன்ம தகவல்ககள பதாிந்து பகாண்வடாம். 

அதுப்வபான்று முன் பஜன்ம தகவல்கள் பற்றி இல்லாமல் ஒரு சிறிய ககத ஒன்கறத் பதாிந்து 

பகாள்வவாம். 

 

 

 

திருதராஷ்டிரப் புத்திரன் துாிவயாத னுக்கு கர்ணக ப் வபாலவவ அஸ்வத்தாமனும் வதாழன் 

தான். ஆ ால் குருச்வசத்திரப் வபாாில் கர்ணக ப முழுகமயாகப் பயன்படுத்தியதுப் வபால் 

அஸ்வத்தாமக  முழுகமயாகப் பயன்படுத்தவில்கல. பகளரவர்களுக்கும் பாண்டவர்களுக்கும் 

குரு துவராணவர ஆவார். அக வரும் ஒவர குருக்குலத்திவலவய தான் சாஸ்திரங்கள் மற்றும் 

வபார் ககலககள கற்றுக் பகாண்ட ர். எ வவ குரு துவராணாின் மகன் அஸ்வத்தாமன் 

இருத் தரப்பி ருக்கும் நல்ல நட்பு வகித்து வந்தான். 

 

பின் ர் குருச்வசத்திரப் வபாகரப் பற்றி வபச வந்த கண்ணபிரான். அஸ்வத்தாமக  த ியாக 

அகழத்துச் பசன்று உகரயாடிக் பகாண்டு இருந்தார். அவ்வவகளயில் வந்த துாிவயாத க  

பார்த்த கிருஷ்ணர் அவரது வமாதிரம் ஒன்கற கழட்டி கீவழ வபாட்டார் அந்த வமாதிரத்கத 

அஸ்வத்தாமன் எடுத்து கண்ணன் விரலில் வபாட்டான். அகதப் பார்த்த துாிவயாத ன் 

அஸ்வத்தாமன் பாண்டவர்களுக்கு வபாாில் உதவி பசய்ய ஒப்புக்பகாண்டான் எ  நிக த்து 

பகாண்டு அஸ்வத்தாமன் மீது சந்வதகத்கத வளர்த்து பகாண்டான். இக்காரணத்தால் தான் 

துாிவயாத ன் அஸ்வத்தாமக  வபாாில் முழுகமயாகப் பயன்படுத்திக் பகாள்ளவில்கல. 

 

*****  
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பலன் தரும் பதிகங்கள் 

 

அக வருக்கும் நமஸ்காரம். 

 

உலகில் உள்ள அக த்து மக்களுக்கும் உயிர்வாழ சக்தி வதகவ. சிறு குழந்கத முதல் வயது 

முதிர்ந்த முதிவயார் வகர அக வருக்கும் சக்தி மிகவும் முக்கியம் நாம் வநாய்வாய்பட்டிருக்கும் 

வபாது நமது ஆவராக்கியத்திற்காக ஊட்டச்சத்து ஏற்பட டா ிக் மருந்துகள், மாத்திகரகள், 

ஊசிகள் முதலியவற்கற மருத்துவர் சிபாாிசு பசய்கிறார் அத ால் நமக்கு சக்தி கிகடக்கிறது. 

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

ஆயுட்காலம் முழுவதும் பூரண சக்திகய அளிப்பவள் மக வி அவத வபான்று ஒவ்பவாரு 

பபண்ணிற்கும் அவகள கண்ணின் இகம; வபாலக் காத்து சக்திகய அளிப்பவன் கணவவ . 

இகதத் தான் எல்வலாருக்கும் உணர்த்துவதற்காக நம் எம்பபருமான் ஆண்பாதி 

பபண்பாதியாகத் வதான்றி ார். ஆகவவதான் திருமணப் பந்தம் நகடபபறுகின்றது. ஆ ால் 

பலருக்கு பல காரணங்களால் திருமணம் தகடப்படுகின்றது. தகடப்படுகின்ற திருமணங்கள் 

இ ிவத நகடபபற பலன்தரும் பதிகங்களிலுள்ள திருமணம் நகடபபற உதவும் பதிகத்கத 

பக்தியுடனும் நம்பிக்ககயுடனும் பாராயணம் பசய்து பலக  பபறலாம் இப்பதிகத்கதப் பற்றி 

இகறவ ின் பாதக் கமலங்ககள வவண்டி இத்பதாடாில் எழுதுகின்வறன். 

 

பதிகம் - 2 

திருமணம் இ ிவத நகடபபறும் பதிகம் 

 

"கவயத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் வான்உகறயும்  

பதய்வத்துள் கவக்கப் படும்" 

"மங்கலம் என்ப மக மாட்சி மற்று அதன்  

நன்கலம் நன்மக்கள் வபறு" 

என்ற வள்ளுவாின் வாக்கிற்வகற்ப நல்ல வாழ்க்ககத்துகண அகமந்தால் வாழ்க்கக கவரம் 

வபால பிரகாசிக்கும். 

 

பதிக வரலாறு 

திருஞா  சம்பந்தர் திருமருகில் எழுந்தருளியுள்ள மாணிக்கவண்ணகர வணங்குவதற்காக 

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

பபண்கண மணம் புாிய இருந்தவன் இரவில் துயிலும் வபாது பாம்பு கடித்து இறந்துவிட்டான். 

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

உயிர்பபற்று எழுந்து அவர்களின் திருமணம் இ ிவத நடக்க அருளும்படி இகறவக  வவண்டி 

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

பிறகு திருமணமும் இ ிவத நடந்தது. இன்றும் திருமணமாகாதவர்கள் இப்பதிகத்கதப் 

பாராயணம் பசய்து பலன் பபறுகின்ற ர். 
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திருமருகல் பண்: இந்தளம் 

 

சகடயாய் எனுமால் சரண்நீ எனுமால் 

விகடயாய் எனுமால் பவருவா விழுமால் 

மகடயார் குவகள மலரும் மருகல்  

உகடயாய் தகுவமா இவள் உள்பமலிவவ 

 

சிந்தா எனுமால் சிவவ  எனுமால்  

முந்தா எனுமால் முதல்வா எனுமால் 

பகாந்தார் குவகள குலவும் மருகல் 

எந்தாய் தகுவமா இவள் ஏசறவவ 

 

அகறயார் கழலும் அழல் வாயரவும்  

பிகறயார் சகடயும் உகடயாய் பபாிய  

மகறயார் மருகல் மகிழ்வாயிவகள  

இகறயார் வகளபகாண் படழில் 

வவ்விக வய 

 

ஒலிநீர் சகடயில் கரந்தா யுலகம்  

பலிநீ திாிவாய் பழியில் புகழாய்  

மலிநீர் மருகல் மகிழ்வாயிவகள  

பமலிநீர் கமயள் ஆக்கவும் 

வவண்டிக வய 

 

துணிநீல வண்ணம் முகில் வதான்றியன்   

மணிநீல கண்டம் உகடயாய் மருகல் 

கணிநீல வண்டார் குழலாள் இவள்தன் 

அணிநீல ஒண்கண் அயர்வு ஆக்கிக வய  

 

பலரும் பரவப்படுவாய் சகட வமல்  

மலரும் பிகற ஒன்றுகடயாய் மருகல் 

புலரும் தக யும் துயிலாள் புகடவபாந்து 

அலரும் படுவமா அடியாள் இவவள 

 

வழுவாள் பபருமான் கழல் வாழ்கஎ ா 

எழுவாள் நிக வாள் இரவும் பகலும்  

மழுவாள் உகடயாய் மருகல் பபருமான் 

பதாழுவாள் இவகளத் துயர் ஆக்கிக வய 

 

இலங்ககக்கு இகறவன் விலங்கல் 

எடுப்பத் 

துலங்கவ் விரல் ஊன்றலும் வதான்றல ாய் 

வலங்பகாள் மதில்சூழ் மருகல் பபருமான்  

அலங்கல் அவகள அலர் ஆக்கிக வய 

 

எாியார் சகடயும் அடியும் இருவர் 

பதாியாத பதார் தீத்திரளாய் ஆயவவ  

மாியார் பிாியா மருகல் பபருமான்  

அாியாள் இவகள அயர்வாக் கிக வய  

 

அறிவில் சமணும் அலர் சாக்கியரும்  

பநறியல்ல  பசய்த ர் நின்றுழல்வார் 

மறிஏந்து ககயாய் மருகல் பபருமான்  

பநறியார் குழலி நிகற நீக்கிக வய  

 

வயஞா ம் வல்லார் மருகல் பபருமான் 

உயர்ஞா ம் உணர்ந்து அடி உள்குதலால் 

இயல்ஞா  சம்பந்தன் பாடல் வல்லார் 

வியன் ஞாலபமல்லாம் விளங்கும் புகவழ. 

 

திருச்சிற்றம்பலம்

 

வாழ்க்கக அனுபவம் 

இப்பதிகத்கத நம்பிக்ககயுடன் பாராயணம் பசய்தால் கண்டிப்பாக இகறவன் அருளால் 

திருமணம் விகரவில் இ ிதாக நகடபபற்றதற்கு பல சான்றுகள் உள்ள . அவற்றில் ஒன்கற 

எழுதுகிவறன். ஒரு தாய் தன் மகனுக்கு திருமணம் நகடபபற வவண்டும் என்பதற்காக 

பபருமுயற்சிககளச் பசய்து பகாண்டிருந்தார். அவருகடய மகன் அயல்நாட்டில் வவகல பசய்து 

பகாண்டிருந்தார். எத்தக வயா முயற்சிகள் பசய்தும் சாியா  பபண் அகமயாமல் 
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கவகலப்பட்டார். அப்பபாழுது தாய் வஜாதிடகர அனுகி ஏதாவது பாிகாரம் பசய்தால் வரன் 

அகமயுமா என்று வகட்டார். வஜாதிடரும் மகன் வரும் பபாழுது அவகர கங்காதீஸ்வரர் 

வகாவிலுக்கு அகழத்துச் பசன்று விளக்வகற்றி வழிபடுமாறுக் கூறி ார். விடுமுகறயில் மகன் 

ஊாிலிருந்து வந்தார் அப்பபாழுது அவர் தாயார் வஜாதிடர் கூறியகத மக ிடம் பதாிவித்தார் 

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

த து திருமணம் நகடபபறுவதற்காக தா ாக கடவுளிடம் பசன்று எந்த வவண்டுதகலயும் 

பசய்ய வபாவதில்கல என்பதில் உறுதியாக இருப்பதாகக் கூறி வகாவிலுக்குச் பசன்று விளக்கு 

வபாட மறுத்து விட்டார் விடுமுகற நாட்களும் கழிந்து மகன் ஊருக்கு பசன்றார். அப்பபாழுது 

அந்த தாயாாிடம் திருமணம் இ ிவத நகடபபறும் பதிகத்தின் பபருகமகய அவருகடய நண்பர் 

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

பதிக ந்து நாட்களில் தாயாாின் உடல்நிகல பாதிக்கப்பட்டு உட டியாக மருத்துவமக யில் 

வசர்க்க வவண்டும் என்ற நிகல உருவா து அயல் நாட்டிலிருந்து தாகய காணுவதற்காக மகன் 

உட டியாக வந்தார் வந்தவர் மருத்துவமக யில் தாயாருடன் இருந்தார். அப்வபாது 

தாயாருக்கு ஸ்வகன். எடுக்க வவண்டுபமன்பதற்காக பசன்க யில் புரகசவாக்கத்திலுள்ள 

ஸ்வகன் பசன்டருக்குத் தாகய அகழத்துச் பசன்றார். ஸ்வகன் எடுக்குமிடத்தில் ஒரு மணி வநரம் 

காத்திருக்க வவண்டிய சூழல் ஏற்பட்டது. அப்பபாழுது ஸ்வகன் பசன்டருக்கு அருவகயுள்ள 

வகாவிலுக்குச் பசன்று வரலாம் எ று தாயார் கூற மகனும் தாயாருடன் வகாலிலுக்குச் 

பசன்றார். அந்த வகாவில் கங்காதீஸ்வரர் வகாவில் தாய் ககடயில் இருந்த அகல் விளக்குககள 

வாங்கி தான் ஒன்கறயும் மகக  ஒன்கறயும் ஏற்றச் பசய்தார். வகாவிகல வலம் வருககயில் 

இந்த பதிகத்கதத் தாயார் ம முருகப் படித்தார் பின் ர் ஸ்வகன் பசன்டருக்குச் பசன்று 

வவகலககள முடித்து மருத்துவமக க்குத் திரும்பி ார்கள் இரண்டு நாட்களில் தாயாருக்கு 

பபாிய பிரச்சக  இல்கலபயன்று மருத்துவர் கூறி வீட்டிற்கு அனுப்பி ார். மகனும் ஊருக்கு 

கிளம்பி பசன்று விட்டார். தாய் ம முருக தி மும் இப்பதிகத்கதப் படித்துக் பகாண்டிருந்தார். 

எண்ணி முப்பதாவது நாளில் அவர் உடல்நலம் சாியில்லாமல் இருந்தகதக் வகள்வியுற்ற 

அவருகடய தூரத்து உறவி ர் வபான் பசய்து நலம் விசாாிக்ககயில் அவருகடய பதாிந்தவாின் 

பபண்ணிற்கு வரன் பார்த்துக் பகாண்டிருப்பதாகக் கூறி ார். தாயும் தன் மகனுக்கு வரன் 

பார்த்துக் பகாண்டிருப்பதாகக் கூறவவ அவரும் மகனுகடய ஜாதகத்கத அனுப்புமாறு 

கூறி ார். தாயாரும் அனுப்பி கவத்தார். இகறவ ின் அருளால் ஜாதகம் பபாருந்தவவ 

அக வருகடய சம்மதத்வதாடு திருமணம் நிச்சயிக்கப்பட்டது. திருமணம் சிறப்பாக நடந்தது. 

அன்பர்கவள! இந்த பதிகத்தின் மகிகமகய என்ப ன்று பசால்வது இன்னும் மற்பறாரு 

பதிகத்தில் மீண்டும் சந்திப்வபாம். 

அக வருக்கும் நன்றி, திருச்சிற்றம்பலம் 

அன்புடன் 

        கலாவதி, ஊட்டி 

 

*****  
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பல்சுகவ பகுதி 

 

ஆதிசங்கர பகவத் பாதாள ஷண்மதங்ககள ஸ்தாபித்தார். ஷண் என்றால் ஆறு ...அத்கவதம் --

எல்லாம் ஒன்றுதான் என்ற சித்தாந்தவாதி எதற்காக ஆறு பிாிவுகள், ஆறு வதவதா 

மூர்த்தங்ககள உருவாக்க வவண்டும்? 

 

"அறுசுகவ" என்கிவறாம். எல்லாவம பிடிக்கும்.  ஆ ால் ஒவ்பவாருவருக்கும் ஒவ்பவாரு சுகவ 

பிடிக்கும். அதக  விரும்பி உண்பார்கள்.  அது வபாலத்தான் ஒவ்பவாருவருக்கும் ஓவ்பவாரு 

பதய்வத்கத பிடிக்கும். யாருக்கு எது பிடிக்கிறவதா அகத வணங்குங்கள் பமாத்தத்தில் இகற 

உணர்வு, இகற பக்தி வவண்டும் என்பதற்காகவவ இதக  வதாற்றுவித்தார். அதன்படி 

ஓவ்பவாரு பதய்வத்திற்கும் வதகவயா  ஸ்துதிககளயும் உருவாக்கி பகாடுத்தார். அந்த 

வககயில் ஆறு வதவகதகளுக்குமா  ஸ்வதாத்திரங்கள் நிகறயவவ இருந்தாலும், சிறு 

குழந்கதகள் கற்கும் வண்ணம் ஆறு ஸ்துதிககள இங்வக தருகிவறாம். படித்து, 

குழந்கதகளுக்கும் பசால்லிகவத்தட்டித்து பயன் பபறுங்கள். 

 

கணபதி: பவள்ளிக் பகாம்பன் விநாயகவ  

விக கள் தீர்க்கும் ஐங்கரவ  

அன்க  பராசக்தி அருந்தவப் புதல்வா 

ஆக  முகத்து விநாயகவ                                

 

சூாியன்: ஆயிரம் கரங்கள் நீட்டி 

அகணக்கின்ற தாவய வபாற்றி 

அருள் பபாங்கும் முகத்கத காட்டி 

இருள் நீக்கம் தந்தாய் வபாற்றி 

 

அம்பாள்: ஆத்தாகள எங்கள் அபிராமவல்லிகய அண்டம் எல்லாம் 

பூத்தாகள மாதுளம் பூ நிறத்தாகள புவி அடங்கக் 

காத்தாகள ஐங்ககணப் பாசாங்குசமும் கரும்புவில்லும் அங்கக 

வசர்த்தாகள முக்கண்ணிகயத் பதாழுவார்க்கு ஒரு தீங்கும் இல்கலவய 

 

சிவன்: நமச்சிவாய வாழ்க! நாதன் தாள் வாழ்க! 

இகமப்பபாழுதும் என் பநஞ்சில் நீங்காதான் தாள் வாழ்க 

வகாகழி ஆண்ட குருமணிதன் தாள் வாழ்க 

ஆகமம் ஆகிநின்று அண்ணிப்பான் தாள் வாழ்க 

ஏகன் அவநகன் இகறவன் அடிவாழ்க 

 

மஹாவிஷ்ணு: குலம் தரும் பசல்வம் தந்திடும் அடியார் படுதுயராயி பவல்லாம் 

நிலந்தரஞ்பசய்யும் நீள்விசும்பருளும் அருவளாடு பபருநிலமளிக்கும் வலந்தரும் மற்றும் தந்திடும் 
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பபற்ற தாயினுமாயி  பசய்யும் நலந்தரும் பசால்கல நான் கண்டு பகாண்வடன் நாராயணா 

என்னும் நாமம்" 

 

முருகன்: கந்தா சரணம்; கந்தா சரணம் 

சரவணபவ குஹா சரணம் சரணம் 

குருகுஹா சரணம்; குருபரா சரணம் 

சரணமகடந்திட்வடன் கந்தா சரணம் 

 

இதக  நீங்களும் பசால்லுங்கள். உங்கள் குழந்கதகளுக்கும் பசால்லித் தாருங்கள். நாளும் 

நன்கமவய விகளயும்  

 

***** 


