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Namaskaram, Swagatham to Amritha Varshini ! 

 

We are glad to present the 76th edition of our eMagazine Amritha Varshini today on the auspicious occasion of 

AASHAADA EKADASI coupled with ANUSHAM.   Sri Adi Sankara has composed Ashtakam  (eight verses) on Lord Pan-

duranga.  The first three verses are given below : 

 

Maha Yoga Peete Thate Bheema Radhya 

Varam Pundarikay Dathum Muneendrai 

Samagathya Thishtantham Ananda Kandham 

Parabrahma Lingam Bhaje Pandurangam (1) 

 

I worship that Panduranga, who is the absolute Brahman, Who is the source of immense happiness, Who stays in 

the great seat of yoga in the banks of Bheema, Along with great seers to fulfill the boon to Pundarika. 
 

Thatidhwasasam Neela Meghaava Bhaasam 

Ramaa Mandiramm Sundraram Chith Prakasam 

Varam Thwishtakaayaam Samanyastha Paatham 

Parabrahma Lingam Bhaje Pandurangam (2) 

 

I worship that Panduranga, who is the absolute Brahman, Who has firmly placed his blessed feet on the bricks, 

Who is dressed like a streak of lightning, Who is of the colour of the blue clouds, Who is the abode of Goddess 

Lakshmi, And who is pretty and is the splendour of the inner mind. 

 

Pramanam Bhavabh Dheridam Maamakaanaam 

Nithambha Karaabhyam Dhrutho Yena Thasmath 

Vidhadur Vasathyai Drutho Nabhi Kesa 

Parabrahma Lingam Bhaje Pandurangam (3) 

 

I worship that Panduranga, who is the absolute Brahman, Who by keeping his two hands on his waist, Tells us all 

that this worldly life is only waist deep, And who created the holy lotus from his navel, So that the creator himself 

can live there. 
 

For those who surrender to Lord Panduranga that this worldly life is only waist deep.  Let us all chant Panduranga 

Ashtakam and seek thy mercy of Lord Vittala and Rukmayai. 

 

In this issue of Amritha Varshini as usual we have presented you with interesting articles for us to read and cherish. 

Kindly read and share your valuable feedbacks to us.  Pass on the eMagazine to ALL.  

 

May Mahaperiyava and Lord Vittala Rukmayi shower their blessings on all. 

 
குருவுண்டு ெயமில்டல ! 
குடறஜயதும் நமக்கில்டல !!  
 

 

Pranams 

 

Anand Vasudevan 

 

Dharumamigu Chennai  

10th July | Aashaada Ekadasi and Anusham 

 

From Editors’ Desk EDITORIAL 
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SRI MAHAPERIYAVA GOLDEN QUOTES ஸ்ரீ மஹாபெரியவா வாக்கு  

நாமாவும் ரூபமும் இல்லாத மதம் நமது மதம்.  பபர் ஏன் இல்லல.  
அலையாளம் ஏன் இல்லல.  மற்ற மதங்களுக்ககல்லாம் இருக்கிறபத 
என்று ஒரு சமயம் பயாசித்து பார்த்பதன்.  அப்புறம் எனக்கு நிறம்ப 
சந்பதாஷமாக இருந்தது.  பபறில்லாமல் இருப்பது ஒரு ககளரவம் 
எனப் பட்ைது. 
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பவதத்தில் இருப்பலத எல்பலாருக்கும் நன்றாக விளங்க லவப்பது பதிகனட்டு 
புராணங்கள்.  பதிகனட்டு உப புராணங்கள் பவபற இருக்கின்றன.  பதிகனட்டு 
புராணங்களும் பசர்ந்து நான்கு லக்ஷம் கிரந்தம்.  ஒரு கிரந்தம் என்பது 32 
எழுத்துக்கள் ககாண்ைது.  பதிபனழு புராணங்கள் மூன்று லக்ஷம் கிரந்தங்கலளக் 
ககாண்ைலவ.  மீதியுள்ள ஒரு லக்ஷ கிரந்தம் ஸ்காந்த புராணம். பரம சிவலனப் 
பற்றிச் கசால்பலவ பத்துப் புராணங்கள்.  அலவகளுள் ஒன்பற ஒரு லக்ஷம் 
கிரந்தம் உலையது. 

பரபமஸ்வரனுலைய கீர்த்திலய நாம் வாக்கினால் கசால்வதானாலும் பகட்பதானாலும் 
பவித்திரர்களாக ஆகிபறாம். அவருலைய ஆக்லைலய யாரும் மீற முடியாது.  அகம்பாவமாக 
இருக்கும் பபாது அவர் சிக்ஷிக்கிறார்.  குழந்லதகள் ஏதாவது தப்பு கசய்தால் நாம் 
அடிக்கிபறாம்.  அது பபால பரபமஸ்வரன் பதவலதகலள சிக்ஷித்தார்.  ஹால ஹால விஷம் 
பாற்கைலில் உண்ைான கபாழுது அலத சாப்பிட்டு ரக்ஷித்தார்.  சகல பதவலதகளும் 
பரபமஸ்வரனுலைய குழந்லதகள்.  

பரபமஸ்வரன் ஓங்காரம். ஸ்வரூப ப்ரம்மமும் ஓங்காரம்தான். அதனுலைய 
அர்த்தத்லத விவரிக்கும் ஓர் உபநிஷத்பத தனியாக இருக்கிறது.  அதற்கு 
மாண்டூக்ஜயாெநிஷத் என்று கபயர். அதில்  "சாந்தம் சிவம் அத்டவதம் 
சதுர்த்தம் மன்யந்ஜத" என்று கசால்லப்பட்டிருக்கிறது. சிவ ஸ்வரூபம் தான் 
பரப்ரம்மம்.  பிரபதாஷ காலத்தில் ஈஸ்வர தரிசனம் கசய்ய பவண்டும்.  ஈஸ்வரன் 
பகாவிலில் பிரபதாஷ காலத்தில் எல்லா பதவர்களும் வந்து ஈஸ்வர தரிசனம் 
கசய்கிறார்கள். 



 
 

SLICE OF LIFE FROM — BHAGAVAN SRI RAMANA MAHARISHI  

Grant Duff (Douglas Ainslie) a scholar and a senior 
government official in Madras Presidency in the 1930s 
was nephew of Sir Mountstaurt Grant Duff, Governor of 
Madras in the 1880s. 
 
I do not know what happened when I saw the Maharshi for 
the first time, but the moment he looked at me, I felt he 
was the Truth and the Light.  There could be no doubt 
about it and all the doubts and speculations I had          
accumulated during the past many years disappeared in 

the radiance of the Holy one.  Though my visits to the Ashram were brief I felt that every moment I 
was there I was building up within me what could never be destroyed. 
 
There it did not take me long to see that I was in direct contact with one who has passed beyond the 
boundaries of the senses and was indeed already merged in the absolute of his true Self, though 
manifesting here for our benefit for a few brief years.  When asked how he got such an impression 
he frankly confessed I cannot reply as I should to one who asked me how I saw the sun on looking 
out of the window by saying that I did so by the use of my eyes and incidentally all other 
senses collaborating.  I do not need any algebraic or other proof of the existence of the sun.  
I do not need any other proof of the divinity of Ramana Maharshi. 
  
Should those who have it in their power to visit the Ashram delay they will have only themselves to 
blame in future lives.  Never perhaps in world history was the Supreme Truth – Reality, Sat – placed 
within such easy reach of so vast a multitude.  Here and now through no special merit of our own we 
may approach Reality.  The sole difficulty is that of paying for the journey but the reward is 
Knowledge of the Self.   
 
The Maharshi has extraordinary insight into other beings.  He sees and knows everything about all 
those who come before him.  The Maharshi has particularly appealed to me because of his extreme 
politeness and gentleness.  He is gentle to a degree that surpasses gentleness.  My visit to the 
Sage of Arunachala has been the greatest event in my life. 
 
Extract from his poem:  With Sri Ramana of Arunachala 
 
I’ve wandered far: Yes, I have been 
From land to land to land 
Sages I’ve seen great Kings and Queens 
The lovely wise and grand 
But only there at the Asramam 
By Arunachalam 
Have I known that joy without alloy 
I am ! I am ! I am ! 
 
This was written from London in 1935.   
 
Courtesy : From the book “Face to Face with Sri Ramana Maharshi” published by Sri Ramana 
Kendram, Hyderabad. 
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முன்குறிப்பு :  இந்தக் கட்டுலரயில் கபேந்திர பமாக்ஷம் 
பற்றியும் ‘கஜேந்திர ஜமாக்ஷம்‘ என்ற  நிகழ்வு நைந்த இைம் 
எங்பக உள்ளது என்பது பற்றியும், தமிழ் கமாழி எந்தக் 
காலத்தில் பதான்றியது என்பது பற்றியும் புராணங்களின் 
அடிப்பலையில் கசய்திகள் கூறப்பட்டுள்ளன. எனபவ 
வாசகர்கள் முழுலமயாக படிக்குமாறு பவண்டிக்ககாள்கிபறன். 

 

இந்து மதத்தின் (ஸனாதன தர்மத்தின்) ேவீனாடி என்பலவ நம் 
சாஸ்திரங்களும், புராணங்களும் தான். ஸ்ரீமத்பாகவத புராணம் 
பக்தியின் கபருலமலயப் பற்றி பபசுவது மட்டுமன்றி 
ஆழமான பல கருத்துக்கலளயும் கசய்திகலளயும் நமக்குத் 
தருகின்றது. அந்த வலகயில் ‘கஜேந்திர ஜமாக்ஷம்’ என்ற 
கலத நமக்கு பக்தியின் பமன்லமலயப் பற்றிக் கூறுகின்றது.  

இக்கலதலயப் படிக்கும் பபாது நம் உள்ளம் பக்தி 
பரவசமாவதுைன் பிறவியின் பயன் தான் என்ன என்பலதயும் அறிகிபறாம். இலைவிைாத பக்தி 
ஒரு ேவீன் எந்தப் பிறவி எடுத்தாலும் அதற்கு முக்தியிலனக் ககாடுத்து விடும் என்ற 
தத்துவத்லத ‘கஜேந்திர ஜமாக்ஷம்’ என்ற கலத உறுதிப்படுத்துகிறது. 

 

இது மட்டுமல்ல இலறவனுக்கு எந்த ேவீனாயினும் ஒன்பற. ோதி மதம் ஏலழ பணக்காரன் 

படித்தவன் படிக்காதவன் என்ற பவறுபாடு என்பது இல்லலயன்பறா! “தன்லம கிைக்க தரம் அளவு 
என்ற இயப்பு இலது ஆம் உண்லம” இது ஆழ்வார்கள் கூறியது. பிறப்பு எதுவானாலும் 
இலறவனிைம் பக்தி ஏற்படுபம யானால் எந்தப் பிறவியும் சம்மதபம என்கிறார் ஆதிசங்கரர். 

 

நரத்வம் ஜதவத்வம் நகவன ம்ருகத்வம் மசகதா                 नरत्वं देवत्वं नग वन मगृत्वं मशकता  

ெசுத்வம் கீைத்வம் ெவது விஹகத்வாதி ேனனம் |                       पशुत्वं कीटत्वं भवतु ववहगत्वादद जननं | 
ஸதா த்வத் ொதாப்ே ஸ்மரண ொரமானந்த லஹரி         सदा त्वत ्पादाब्ज स्मरण परमानन्द लहरी  

விஹாரா ஸக்தஞ் ஜசத்த்ருதய மிஹ கிம் ஜதன வபுஷா ||      ववहारासक्तं चदे्ध्रुदय ममह ककं तने वपुषा || 
   

(சிவானந்த லஹரி -10) 

மனிதப் ெிறவிஜயா ஜதவப் ெிறவிஜயா வனத்தில் வாழும் மிருகப் ெிறவிஜயா பகாசுவாகஜவா 
ெசுவாகஜவா புழுவாகஜவா ெறடவயாகஜவா எதுவானாலும் ஏற்ெைட்டும். ஆனால் எந்ஜநரமும் 
உன் திருவடித் தாமடரகடை தியானம் பசய்யும் உள்ைம் இருக்குஜமயாயின் 
எவ்வுைலாகாட்டும். 

இனி கலதக்கு வருபவாம். 

பாண்டிய நாடு கசல்வம் மிகுந்த நாடு. கசழிப்பான நாடும் கூை. அந்தப் பாண்டிய நாட்டின் முதல் அரசன் 

இந்திரத்யும்னன் ஆவான். திருமால்  மீது அளவற்ற பக்தி ககாண்ைவன்.தீவிர த்யானம் பமற்ககாண்டு 

மலயபர்வதத்தில்  (கபாதிலகமலல) தவம் பமற்ககாண்ைான். (கபாதிலக மலலயின் உட்பட்ை 

திரிகூைமலல பதினாயிரம் பயாேலன பரப்புலையதாய் இருந்ததாகச் கசால்லப் பட்டுள்ளது.).  
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கஜேந்திர ஜமாக்ஷம் - திருக்குற்றாலமும் தமிழ் பமாழியும்  திரு கடையம் V. ொலசுப்ரமணியன் 



உலக சுகங்கலள தன் விருப்பப்படி அனுபவிக்க வசதிகள் இருந்தும் அலவகள் நிரந்தரமற்றலவ 
என்றும் முடிவில் துக்கத்லதபய தரும் என்று பகவத் தியானத்தில் ஆழ்ந்து விட்ைான். கீலதயில் 
இலதபய “ துக்காந்தம் ச நிகச்சதி” “द ु :खान्तं च ननगच्छनत |”  என்று கசால்லப் பட்டுள்ளது.  

மன்னனின் அபார பக்தி பற்றி பகள்விப்பட்டு அப்கபாதிலக மலலயில் வாசம் கசய்து வரும் 
அகத்திய முனிவர் மன்னலனக் காண வந்தார்.  மிகப்கபரிய முனிவரான அகத்தியபர 
இந்திரத்யும்னலனத் பதடி வந்தார் என்றால் அந்த அரசனின் கபருலம பமலானது அல்லவா? 

ஆனால் அகத்தியர் வந்தலத மன்னன் அறியவில்லல. பகவாலன பூேிப்பலதக் காட்டிலும் 
மஹான்கலளப் பூேிப்பது பமலானது. மன்னன் முனிவலரக் கவனிக்காததால், கபரியகதாரு 
சாபத்லத அலைகிறான்.  முனிவபரா தன்லனக் கவனிக்காமல் பணிவும் இல்லாது அவமதித்து 
விட்ைான் என்று எண்ணி, “நீ யாடனயாகக் கைவாய்“ என்று சாபம் ககாடுத்து விட்ைார். 

மிருகங்களில் யாலனக்கு ‘பணிவு’ என்பது குலறவு.  இந்திரத்யும்னனுக்கு பணிவு இல்லல 
என்பதால் யாலனயாகப் பபாகும்படி சபித்தார்.  தன் தவலற உணர்ந்த அரசன் அகத்தியரின் 
காலில் விழுந்து தான் கசய்த தவலற மன்னிக்குமாறு பவண்டினான்.  சினம் தணிந்த முனிவர் “ நீ 
எந்த இலறவலனத் துதித்து தியானம் கசய்கின்றாபயா அது இந்த யாலனப் பிறவியிலும் 
ஈபைறும்” என்று அருள் கசய்தார்.  

 

அகத்தியர் சாபத்தால் கபாதிலக மலல சார்ந்த திரிகூை மலலகளில் மன்னன் கபேந்திரன் என்ற 
கபயருைன் யாலனகளின் தலலவனாக வலம் வருகிறான். மிகுந்த பலம் ககாண்டு மற்ற ககாடிய 
மிருகங்கலளயும் பயமலையச் கசய்து வந்தான். இலறவனிைம் தீவிர பக்தி ககாண்ைவர்கள் எந்தப் 
பிறவி எடுத்தாலும் எப்பபாதும் சகல கசௌபாக்கியங்களும் நிலறந்த பிறவிபய அலைவார்கள் 
என்று பகவத்கீலதயிலும் கசால்லப்பட்டுள்ளது. 

 
பகவத் ஆராதலன கசய்பவர்க்கு பதகபலம், மபனாபலம், புத்திபலம், பதவி, அதிகாரம், பபாக வாழ்வு 
கிலைக்கும் என்பது பபால் கபேந்திரனும் காட்டில் தலலவனாகபவ விளங்கினான். ஒரு நாள் 
அந்தத் திரிகூைமலலப் பகுதியில் ‘ருதுமத்’ என்ற வனத்பதாட்ைம் அருபக தன் பரிவாரங்களுைன் 
கபேந்திரன் வந்தான். இந்த ருதுமத் என்பது வருண பகவானால் உண்ைாக்கப்பட்ைது. எல்லாப் 
பருவங்களிலும் பூக்கும், காய்க்கும். பழங்கலளத் தரும் மரங்களும் கசடி ககாடிகளும் நிலறந்த 
பிருந்தாவனம் ஆகும். அதன் அருபக நீர் வழீ்ச்சியும் தைாகமும் இருப்பதால் நீர் 
அருந்துவதற்காகக் கபேந்திரன் வந்தான்.  

 
அந்தக் குளத்தில் ஒரு முதலல இருந்தது.  அதுவும் பூர்வ கேன்மத்தில்,  ‘ஹூஹூ’ என்ற 
கந்தர்வனாயிருந்தான்.  அந்த கந்தர்வன் முன்பு ஒருநாள் தன் கந்தர்வப் கபண்களுைன் ருதுமத் 
என்ற அந்த தைாகத்தில் விலளயாடிக் ககாண்டிருந்தான் அப்பபாது ஜதவலர் என்ற மகரிஷி 
அங்பக குளித்துக் ககாண்டிருக்கும் பவலளயில் அந்தக் கந்தர்வன் குளத்தில் மூழ்கி மகரிஷியின் 
காலல விலளயாட்ைாகப் பிடித்து இழுத்தான்.  பதவலபரா பகாபம் ககாண்டு “நீரில் வாழ்ந்து 
காடலக் கவ்வும் தன்டம பகாண்ை முதடலயாகக் கைவாய்”  என்று சபித்து விட்ைார்.   தன் 
தவலற உணர்ந்த கந்தர்வன் முனிவரின் காலில் விழுந்து மன்னிப்பு பகட்க அவபரா சினம் 
தணிந்து “பின்பு இந்திரத்யும்னன் என்ற மன்னன் அகஸ்தியரின் சாபத்தால் கபேந்திரன் என்ற 
யாலனயாக இங்பக வருவான்.  நீ அவன் காலலப் பிடித்து இழுக்க பகவான் ஸ்ரீ நாராயணன் 
கபேந்திரலனக் காப்பாற்றுவார்.  உனக்கும் முக்தி கிலைக்கும்”  என்று கூறிச் கசன்றார். அன்று 
முதல் ‘ஹூஹூ’ என்ற கந்தர்வன் முதலலயாக அந்தத் தைாகத்தில் கபேந்திரன் வருலகக்காகக் 
காத்திருந்தான்.  
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இப்பபாது கபேந்திரன் தன் கூட்ைத்துைன் வந்து நீரில் இறங்கியதும், முதலலயானது கபேந்திரன் 
காலலப் பிடித்துக் ககாண்ைது.  யாலனயால் முதலலயின் பிடியிலிருந்து விடுபை முடியவில்லல. 

தண்ணரீில் முதலலக்கு பலம் அதிகம். யாலனயும் முதலலயும் ஆயிரம் வருைங்கள் பபாராடின 
என்று கூறப்பட்டுள்ளது.  “வத்ஸராணாம் ஸஹஸ்ரம்”  “वत्सराणां सहस्रं“ என்று ஸ்ரீமந் 
நாராயணயீம் கசால்கிறது.  ஏன் இப்படி? என்று நாம் நிலனக்கலாம். ேன்மா நீங்க 
பவண்டுகமன்றால் கர்ம விலனகளும் நீங்க பவண்டும். அது தீரும்வலர பிறவியும் நீடிக்கும். 

சஞ்சிதம் என்பது முன்விலனப் பயன் என்பார்கள். இங்பக இருவரின் பபாராட்ைமும் அப்படிபய!  

 

கபேந்திரன் கூை வந்த அலனத்து யாலனகளும் உதவி புரிய இயலவில்லல. ஆம்! யாகரல்லாம் 
இறுதிக் காலத்து உதவுவார்கள் என்று நம்பி இருப்பபாபமா அவர்கள் உதவி கசய்வதில்லல.  

உதவ முடியாததும் கூை.  கபேந்திரபனா தன் பலம் ககாண்டு முதலலலய கவன்று விைலாம் 
என்று எண்ணிபய பபாராடியது. ஆனால் தன் பலத்தாலும் கவல்ல முடியவில்லல, தன் 
சுற்றத்தாலும் கவல்ல முடியவில்லல. இது தான் அஹங்காரம், மமகாரம் என்பது. பிரம்ம 
ைானத்திற்கு இலவ இரண்டும் தலைகளாகும். இலத அழிப்பதற்காகபவ கபேந்திரனுலைய பலம், 

சுற்றம் உதவாமல் பபாயிற்று. இப்பபாபதா அஹங்காரம், மமகாரம் இரண்டும் மலறந்த அந்த 
கநாடியில் பரம்கபாருலளப் பற்றிய ைானம் ஏற்பட்டுவிட்ைது. பூர்வ கேன்ம பக்தியின் 
வாசலனயும் ைானமும் உயிர்த்கதழ தன் துதிக்லகயால் நீரில் மலர்ந்த தாமலர மலர்கலளப் 
பறித்து பரந்தாமலன எண்ணி அருச்சிக்க ஆரம்பித்தது. மனம் வாக்கு காயம் என்ற மூன்றும் 
இலறவன் பால் கசல்லுபமயானால். ‘நான்‘ என்ற பதஹாபிமானம் நீங்கி விடும். கபேந்திரன் 
மலர்கலள ஏந்தி கூக்குரலிட்டு “ஆதிமூலஜம!” என்று அலழக்கிறான்.  அழகான ஒரு ஸ்பலாகம் 
ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் கசால்லப்பட்டுள்ளது இந்த ஸ்பலாகத்லத தினமும் கசால்வதால் சகல 
பாவங்களும் நீங்கிை பகவானுலைய அனுக்கிரஹம் கிலைக்கும் என கபரிபயார்கள் 
கசால்லியிருக்கிறார்கள். 

 

ஸ டவ ந ஜதவாஸுர மர்த்யதிர்யங் ந ஸ்த்ரீ ந ஷண்ஜைா ந புமான்ன ேந்து : | 

நாயம் குண : கர்ம ந ஸன்ன சாஸன் நிஜஷத ஜஸஜஷா ேயதாத ஜஸஷ :|| 

 

स वै न देवासुर मत्ययनतययङ् न स्री न षण्डो न पुमान्न जन्तु :| 

नायं गुण:कमय न सन्न चासन ्ननषेधशषेो जयतादशषे : ||    

பரம்கபாருள் எந்த ஒரு பதவனுமல்ல, அசுரனுமல்ல, மனிதனுமல்ல, மிருகம், பறலவ, புழு, பூச்சியும் 
அல்ல. கபண்ணுமல்ல அலியுமல்ல எதுவுபம அல்ல.  இத்தலனயுமால்லாமல் எது எஞ்சியுள்ளபதா 
எது எல்லாமாக உள்ளபதா அந்தப் பரம்கபாருள் எனக்கு விளங்கட்டும் என்று கபேந்திரன் 
கூக்குரலிட்டு அலழக்கிறான். 

 

இது பூர்வ கேன்மத்தில் இந்திரத்யும்னன் இலறவன் ஸ்ரீ நாராயணலனபய பக்தியுைன் தியானம் 
கசய்த புண்ணியம், அவனுலைய அபயக்குரல் பகட்ை மாத்திரத்தில் தன் சக்கராயுதத்லதக் லகயில் 
ஏந்தி கருைன் மீபதறி கவகு பவகமாக வந்து பசர்ந்தார் என்பலத ஸ்ரீ நாராயண பட்ைத்ரி,  “பூரி 
காருண்ய ஜவகாத்” “भूररकारुण्य वेगात”् என்கிறார். பகவான் வரும் காட்சிலயக் கண்டு கபேந்திரன் 
பரவசமலைகிறான் உள்ளம் உருகுகிறான்  கண்களில் நீர் கபருகுகிறது வணங்க முடியவில்லல. 

ஆனால் காலலப் பிடித்துக் கடித்துக் ககாண்டிருக்கும் முதலலயால் ஏற்படும் பவதலன பகவான் 
தரிசனத்தில் கபேந்திரன் அறியவில்லல.  தும்பிக்லகயால் தாமலர மலர்கலள எடுத்துத் தூக்கி  

“ஜஹ!  நாராயணா!  ஜஹ! ெரமாத்மா ! ஜஹ! ஆதிமூலஜம!”  என்று கதறுகிறான். 
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நாராயணா அகிஜலா குஜரா! ெகவன் நமஸ்ஜத          

नारायणाखखलोगुरो भगवन नमस्ते | ( பாக.8.3.32) 

 

பகவானுலைய திருக்கரம் பட்ைதும் ைானம் ஏற்பட்டுவிடுகிறது. 

 

கஜேந்திஜரா ெகவத் ஸ்ெர்சாத்  விமுக்ஜதா க்ஞான ெந்தனாத் 

“गजेन्रो भगवतस्पशायत ्ववमुक्तो ज्ञान बन्धनात ्| 
 
கபேந்திரனும் ஹூஹூ என்ற கந்தர்வனும்  சாப விபமாசனம் கபற்று முக்தியும் கபறுகின்றனர். 

முடிவில் நாம் கதரிந்து ககாள்ளபவண்டியது இலறவலன அலைய பக்தி ஒன்பற சிறந்த வழி.  
பக்தி கசய்ய அலனத்து ேவீராசிகளுக்கும் உரிலம உண்டு.  நாம் கசய்யும் உண்லமயான பக்தி 
வழியில் ஏற்படும் கஷ்ைங்கள் கூை நமக்கு அனுகூலமாகபவ அலமயும். இங்பக பாண்டிய 
மன்னன் கதரியாமல் கசய்த தவறு அகத்தியரால் ஒபர கேன்மத்தில் (யாலனப்பிறவி) பமாக்ஷம் 
கிலைத்து விட்ைது அல்லவா “அதனால் உள்ளன்பபாடு பக்திலய விைாது கசய்வது தான் நன்று. 

இந்த கபேந்திர பமாக்ஷம் சரிதத்லத விடியற் காலலயில் படிக்கபவா நிலனக்கபவா கசய்தால் 
பபாதும், நம் துன்பங்கள் கதிரவலனக் கண்ை பனி பபால் நீங்கிவிடும் என்றும் சகல 
கசௌபாக்கியங்களும் கபறுவர் என்பது கபரிபயார் வாக்கு ஆகும். 

 

கஜேந்திர ஜமாக்ஷம் நைந்த ஸ்தலம் 
  

புராணங்கலளயும் சரித்திரங்கலளயும் இலணத்துப் பார்ப்பபாபமயானால் பல நல்ல கசய்திகள் 
நமக்குக் கிலைக்கப் கபறுகின்றன. முதலாவதாக இந்த கபேந்திர பமாக்ஷம் என்ற நிகழ்வு எங்பக 
நைந்தது? எப்பபாது நைந்தது? கபேந்திர பமாக்ஷம் என்பது க்ருத யுகத்தில் நைந்ததாக ஸ்ரீமத் 
பாகவத புராணம் கசால்கிறது. அப்பபாது பாண்டிய நாட்டின் முதல் அரசன் இந்திரத்யும்னன் 
என்றும் அவன் ஸ்ரீமன் நாராயணனின் சிறந்த பக்தன் என்றும் கசால்லப் பட்டிருக்கிறது. 

இலறவனுலைய தரிசனம் கபறபவண்டும் என்ற பநாக்குைன் மலயபர்வதம் என்ற மலலயில் 
தவம் பமற்ககாண்ைான். “மலயபர்வதம்“ என்றால் கதன்றல் வசீும் மலல என்று கபாருள். 

“கபாதிலகத் கதன்றல்” என்று நாம் வழக்கத்தில் கசால்லுபவாம். காரணம் அத்கதன்றல் 
இனிலமயானதும் கூை. இன்றும் தமிழ் நாட்டின் கதற்பக கநல்லல மாவட்ைம் (தற்பபாது 
கதன்காசி மாவட்ைம்) பாபநாசம் முதல் குற்றாலம் வலர கபாதிலக மலல என்பற அலழப்பார்கள். 

குற்றாலம் என்பது “திரிகூைமலல” கதாைரின் அடிவாரம் ஆகும்.  

 

இந்திரத்யும்னன் சாபத்தால் யாலன உருகவடுத்து திரிகூை மலலயில் சஞ்சாரம் கசய்து வந்தான். 

இன்னும் அங்பக கசண்பகா பதவி நீர்வழீ்ச்சியும், அதன் முன்பு தைாகம் இருப்பலதயும் 
பார்க்கலாம். அதுமட்டுமல்ல அகத்திய முனிவர் கதற்பக வந்து கபாதிலக மலலத் கதாைரில் 
தவம் கசய்தவர் என்பதற்கு இன்னும் பல சான்றுகள் உள்ளன. பகரளத்தில், திருவனந்தபுரம் 
அருகில் கபான்முடி என்ற மலலயின் கிழக்குப் பகுதியில் “அகத்தியர் கூைம்” என்ற இைத்தில் 
அகத்தியர் சிலல இருக்கிறது. இன்றும் பலர் அந்த இைத்திற்கு சுற்றுலாவாக கசன்று 
வழிபடுவதுண்டு. 
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வியாச மகரிஷி எழுதிய “ஸ்காந்த புராணத்திலும்” தமிழில் கச்சியப்ப சிவாச்சாரியார் எழுதிய 
“கந்தபுராணத்திலும்” அகத்தியர் வைக்கிலிருந்து கதற்கு பநாக்கி வந்தபபாது திரிகூை மலல 
அடிவாரத்தில் திருக்குற்றாலத்தில் லவணவர்கள் வாழ்ந்து வந்ததாகவும் அங்பக திருமாலுக்குக் 
பகாவில் இருந்ததாகவும், அகத்தியர் சிவலன வழிபடுபவர் என்ற காரணத்தால் அவலரத் 
திருக்பகாவிலுக்குள் நுலழய மறுத்ததாகவும் புராணம் கூறுகிறது. ஆனால் சிவனும் திருமாலும் 
ஒன்பற என்பலத அவர்கட்கு உணர்த்தபவ அகத்திய முனிவர் திருமால் சிலலயின் தலலயில் 
தன் லகலய லவத்து சிவலிங்கமாக்கினார் என்று புராணம் கூறுகிறது. இலறவனுக்குள் பவறுபாடு 
இல்லல என்பலதயும் நமக்கு உணர்த்தினார். பமலும் பாண்டிய மன்னன் சிறந்த விஷ்ணு பக்தன் 
என்பதனால் அந்த திரிகூைமலலயில் திருமால் பகாவில் இருந்திருக்கலாம் என்பலதயும் இந்தக் 
பகாவில் உறுதிப் படுத்துகிறது. ஆகபவ “திருக்குற்றாலம்” என்பது மிகவும் கபரிய புண்ணிய 
ஸ்தலம் ஆகும் என்றால் அதுமிலகயாகாது.  

 

இதற்கும் பமலாக தமிழ் கமாழிலய நமக்கு அளித்தவர் அகத்தியர் ஆவார் என்பது நாம் 
அலனவரும் அறிந்த உண்லம. அப்படியானால் அகத்தியர் மூலமாக அன்லறய பாண்டிய நாட்டில் 
மக்கள் பபசியதும் தமிழ் கமாழியாகத்தான் இருக்க பவண்டும். பாண்டிய நாட்டின் பதாற்றம் கிருத 
யுகத்திபலபய பதான்றி இருப்பதால் தமிழ் கமாழியும் அன்பற வழக்கத்தில் இருந்திருக்க 
பவண்டும் என்பதும் இதன் மூலம் கதளிவாகிறது.  

 

இப்பபாது தமிழ் கமாழியின் பழலமலயப் பார்ப்பபாம்.   காலத்தின் அளவு பற்றி கசால்லும்பபாது 
சதுர் யுகம் எனப்படும்.  

 

முதலில் க்ருத யுகம்   =   17,28,000வருைங்கள்   

பின்பு த்ஜரதா யுகம்           =   12,96,,000 வருைங்கள்  

அடுத்து த்வாெர யுகம்      =      8,64,000 வருைங்கள்  

இறுதியில் கலி யுகம்     =      4,32,000 வருைங்கள்  

 

நாம் இருப்பது  கலியுகம் ஆகும். கலியுகம் கதாைங்கி சுமார் 6000 வருைங்கள் கழிந்த நிலலயில் 
நம் தமிழ் கமாழி கிட்ைத்தட்ை 21,66,000 வருைங்களுக்கு முன்பப பதான்றிய கமாழி என்று தாபன 
ககாள்ள பவண்டும். அதாவது பாண்டிய நாட்டில் தான் தமிழ் பிறந்து பிற்காலத்தில் தமிழ் 
சங்கங்களால் வளர்க்கப் பட்டிருக்கபவண்டும். அதனாபலபய முன்பனார்கள்  
 
“கல் ஜதான்றி மண் ஜதான்றாக் காலத்தின் முன் ஜதான்றிய மூத்த தமிழ்” என்றார்கபளா!  
 
வாழ்க தமிழ் !  வைர்க தமிழ் ! 
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திருநீலகண்ைநாயனார் யாழ்முறிப்ெண்  
 
அடியலர வழிபய கசன்று வயல்கள்சூழ் பசாழ நாட்டின் 
கபரும்பதிகலள அலைந்து பவளவாலயயார் ககாடிகள் 
கட்ைப்பட்ை மதில்கள் சூழ்ந்த தருமபுரத்லத அலைந்தார். 
தருமபுரம் திருநீலகண்ை யாழ்ப்பாண நாயனாரின் தாயாரின் 
பிறந்த ஊர். அவர்கள் சுற்றத்தாருைன் எதிர் ககாண்டு வந்து 
திருவடிலய வணங்கி வாழ்த்தினார்கள்.  திருநீலகண்ை 
யாழ்ப்பாணர் அவர்களுக்குத் தாம் கசய்து வரும் பணிலய 
எடுத்து உலரக்கின்றார், சம்பந்தரின் திருப்பதிகங்கலள தன் 
யாழில் மீட்டி பபரு கபற்றார். பிள்லளயார் அருளிவரும் 
பதிகங்கலள யாழில் வாசிப்பதன் மூலம் யாழிலசக்கு 
கபருலம பதிகங்களுக்கு கபருலம இல்லல என்ற 
மாறுபட்ை கருத்தினால் உள்ளம் நடுங்கினார், பதிகங்கள் 
இலச நுட்பம் மட்டுமல்லாது இலறவனின் கபாருள்பசர் 
புகலழயும் எடுத்து கசால்லக்கூடியன.  யாழிலச, பகட்கும் 
அளவில் நின்று விடுவது என்பலத உள்ளவாறு உயர்ந்த 
நிலலயாலும்,  தம் தன்னைக்கத்தாலும் இவ்வாறு 
கருதுவராயினர்  யாழ்பாணர். இலசயினால் தான் சம்பந்தர் 
பாைல்கள் திறம்பை அலமகிறது என்ற சுற்றத்தினரின் 
பபச்சினால் மனம் வருந்தினார். தம்மால் வாசிக்க 

முடியாதபடி பதிகம் இயற்ற சம்பந்தலர பவண்டினார்.  
 
அலகில் திருப்ெதிக இடச அைவுெைா வடக இவர்கள் அன்றிஜயயும் 
உலகிலுஜைா ருந்பதரிந்தங் குண்டமயிடன அறிந்துய்ய உணர்த்தும் ெண்ொல் 
ெலர் புகழுந் திருப்ெதிகம் ொடியருைப் பெற்றால் ெண்பு நீடி 
இலகுமிடச யாழின்கண் அைங்காடம யான்காட்ைப் பெறுவ பனன்றார் — பெரியபுராணம் : 446 
 
அவ்வாபற சம்பந்தர் "மாதர் மைப்பிடியும்” என்ற பாைல் பாடினார்.  
 
மாதர் மைப்ெிடி யும்மை வன்னமு மன்னஜதார் நடை யுடைம் மடல மகள் துடணபயன மகிழ்வர் 
பூதவி னப்ெடை நின்றிடச ொைவு மாடுவர் அவர் ெைர் சடை பநடு முடியபதார் புனலர் 
ஜவதபமா ஜைழிடச ொடுவ ராழ்கைல் பவண்டிடர இடரந் நுடர கடர பொரு துவிம்மி நின்றயஜல  
தாதவிழ் புன்டன தயங்கு மலர்ச்சிடற வண்ைடற எழில் பொழில் குயில் ெயில் தருமபு ரம்ெதிஜய 
 
திருைானசம்பந்தர் இயற்றிய பதிகங்களிபலபய சிறப்பு வாய்ந்த பதிகம் இது. இந்தப் பதிகத்லத 
பாடிய இைம் காலரக்காலுக்கு அருகில் இருக்கும் திருதருமபுரம். இப்பதிகத்தில் வரும் `எழில் 
பொழில் குயில் ெயில் தருமபுரம்ெதிஜய.’ என்னும் வரிக்கு திருநீலகண்ை யாழ்ப்பாணரால் 
யாழில் இலச பசர்க்க முடியவில்லல. அதன் நுணுக்கங்கலள யாழில் இலசக்க முடியாமல் 
யாலழ முறிக்க முயன்ற நாயன்மாலர தடுத்து பதற்றினார் சம்பந்தர் கபருமான். தன்னிைமிருந்த 
யாலழ உலைக்க முயன்ற திருநீலகண்ைலர இயன்றவலர வாசிக்கும்படி ஆட்ககாள்கிறார். 
திருைானசம்பந்தர்.  
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திரு ஸ்ரீதர் ஸ்வாமிநாதன் நாமறிய ஜவண்டிய நாயான்மார்கள் !  # 5 



ஐயர்நீர் யாழ்இதடன முரிக்கும பதன் ஆளுடையா ளுைஜன கூைச் 
பசய்யசடை யார்அைித்த திருவருைின் பெருடமபயலாம் பதரிய நம்ொல் 
எய்தியஇக் கருவியினில் அைவுெடு ஜமாநந்தம் இயல்புக் ஜகற்ெ 
டவயகத்ஜதார் அறிவுறஇக் கருவிஅை டவயின்இயற்றல் வழக்ஜக என்றார் ( பெரியபுராணம் 451 ) 
 
அவலரத் கதாழுது ஏற்ற திருநீலகண்ை யாழ்ப்பாணர் அதலனத் தலலமீது லவத்துப் பபாற்றிக் 
ககாண்ைார். இந்தச் சம்பவத்லதகயாட்டிபய இத்திருத்தலத்தின் இலறவனுக்கு யாழ்முறிநாதர் 
என்னும் திருப்கபயர் அலமகிறது. அதன் மூலம் உலகிற்கு பதிகங்களில் கபருலமலய பலற 
சாற்றினார். இவ்வலகப் பண்லண யாழ்முறிப்பண் என்று கூறிவந்தனர். அதலனபய இப்கபாழுது 
நீலாம்பரி என்று சிலரும் அைாணா என்று சிலராலும் வழங்கப்படுகிறது. இவ்வாறாக பல 
ஆலயங்கலள தரிசித்து பதிகங்கள் பல பாடி சிவந்த லககளில் மாலனயும் மழுலவயும் ஏந்தும்  
இலறவர் எழுந்தருளியிருக்கும் `திருநள்ைாற்றிடன' இலச கபாருந்திய பாணருைபன அந்தணர் 
தலலவரான பிள்லளயார் கசன்று அலைகிறார். அங்பக அன்பு மிக்க கபரும் விருப்பத்தால் மனம் 
உருகி திருபமனி முழுதும் எழுந்த மயிர்க் கூச்சலல வளர்க்கும் நீர்பபால அருவி பபான்று 
வழிகின்ற ஆனந்தக் கண்ணரீ்ப் கபருக்குப் கபருகி அலலய நின்று ஒப்பில்லாத பதிகமான   
 
ஜொகமார்த்த பூண்முடலயாள் தன்ஜனாடும் பொன்னகலம் 
ொகமார்த்த டெங்கண்பவள்  ஜைற்றண்ணல் ெரஜமட்டி 
ஆகமார்த்த ஜதாலுடையன்  ஜகாவண ஆடையின்ஜமல் 
நாகமார்த்த நம்பெருமான்  ஜமயது நள்ைாஜற - முதல் திருமுடற  
 
இன்பத்துக்கு நிலலகலனாயுள்ளனவும் அணிகலன்கள் கபாருந்தியனவுமான தனங்கலள உலைய 
உலமயம்லமலயத் தன்பனாடு அழகிய திருபமனியின் இைப்பாகமாக ஒன்றாக இருக்கச் 
கசய்தவனும், பசிய கண்கலளயும் கவண்லமயான நிறத்லதயும் உலைய ஆபனலறத் தனது 
ஊர்தியாகக் ககாண்ை தலலவனும், பமலானவனும், திருபமனியின் பமல் பபார்த்த 
பதாலாலையுலையவனும், இலையிற் கட்டிய பகாவண ஆலையின் பமல் நாகத்லதக் கச்சாக 
அணிந்தவனுமான நம் கபருமான் எழுந்தருளி இருக்கும் தலம் திருநள்ளாறு.   
 
இந்த திருப்பதிகம் பின்னாளில் சம்பந்தர் சமணர்கலள வாதத்தில் கவன்றதன் கதாைர்புலையது. 
சம்பந்தலர மதுலரயில் சமணர்கள் வாதிற்கு அலழத்தனர். அனல் வாதம் புனல் வாதம் கசய்து  
அதில் கவல்பவர் சமயபம உயர்ந்தது என்று மதுலர மன்னர் முன்னிலலயில் 
தீர்மானிக்கப்பட்ைது. அதன்படி சமணர்கள் தங்கள் சமயக் கருத்துக்கலள ஒரு ஏட்டில் எழுதி 
அலத தீயில் இட்ைனர். ஏடு தீயில் எரிந்து சாம்பலாயிற்று. அதன்பின் சம்பந்தர் தன் முலற 
வரும்பபாது அவர் எடுத்து தீயில் இட்ை பதிகம் திருநள்ளாறு தலத்திற்கான "ஜொகமார்த்த 
பூண்முடலயாள்" என்ற பதிகம். ஏடு தீயில் கருகாமல் பச்லச ஏைாகபவ இருந்தது. சமணர்கள் 
வாதில் பதாற்றனர். மதுலர மன்னனும் சமண சமயத்தில் இருந்து லசவ சமயத்திற்கு மாறினான். 
இவ்வாறு பாண்டிய நாட்டில் லசவம் தலழக்க காரணமாக இருந்த பதிகம் கபற்ற கபருலமலய 
உலையது திருநள்ளாறு தலம். சம்பந்தர் திருத்தாளத்லதக் ககாண்டு அப்பதிகத்லதப் பாை, அலதப் 
பின்கதாைர்ந்து கபரும்பாணனாரும் இனிய இலச கபாழியும் நரம்புகலளயுலைய யாழில்  
இலசலய அலமத்து பாடும் பபாது அடியார்களும் உலகத்தவர்களும்  மட்ைற்ற  மகிழ்ச்சி 
அலைந்தனர்.  பின்னர் அங்கிருந்த இலறவலன வழிபட்டு வணங்கி விலைகபற்றார். 
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திருமருகலில் ொம்பு தணீ்டி இறந்த வணிகன் உயிர் பெற்ற அற்புதம்  
 
தாமன் என்ற வணிகன் லவப்பூர் என்ற ஊரில் இருந்தான். அவனுக்கு ஏழு புதல்விகள். 
அவர்களில் மூத்தவலளத் தனது முலற வழி மருமகனுக்கு வாழ்க்லகத் துலணவியாகத் 
தருவதாக வாக்களித்திருந்தான். ஆனால் ஆலச காரணமாக பணம் பலைத்த ஒருவனுக்குத் 
மணம் முடித்து ககாடுத்து விட்ைான். இபத பபால மற்ற கபண்கலளயும் வாக்கு தவறி பவறு 
ஒருவருக்கு மணம் கசய்து ககாடுத்து விட்ைான். ஏழாவது கபண் ஒருத்திக்பக மணம் கசய்ய 
பவண்டியிருந்தது. தன்லனயும் மற்ற சபகாதரிகளுக்கு பநர்ந்தது பபாலத்  தந்லத  பவறு ஒரு 
வரனுக்குக்  ககாடுத்துவிட்ைால் வாக்கு மீறிய கபரும் பழி வந்து விடுபம என்று அஞ்சித்  தனது 
முலறப் லபயலனபய மணக்கத் துணிந்தாள் அப்கபண்.  
 
அவர்களிருவரும் லவப்பூலர விட்டு கிளம்ப முடிவு கசய்தனர்.  கிளம்பிய அவர்கள் இரவு பநரம் 
ஆனதால் திருமருகல் மாணிக்கவண்ணர் சபமத வண்டுவார்குழலி அம்லமலய வணங்கி அருகில் 
உள்ள மைத்தில் உறங்கலானார்கள். அப்பபாது அவ்வணிகப் பிள்லளலய அரவு தீண்டி விஷம் 
தலலக்பகறி உைபன அவன் இறந்து விட்ைான்.  துலண யாரும் இல்லாத அந்த அபலலப்கபண் 
மருகல் கபருமானது திருக்பகாயிலல பநாக்கிய வண்ணம் கதறலானாள். அலத கதய்வ 
பசக்கிழார் இவ்வாறு உலரக்கிறார் :  
 

அன்டனடயயும் அத்தடனயும் ெிரிந்து நின்டன அடைவாக உைன்ஜொந்ஜதன் அரவால் வடீி 
என்டனயுயிர் விட்ைகன்றாய் யான்என் பசய்ஜகன் இவ்விடுக்கண் தரீ்க்கின்றார் யாரும் இல்டல 
மன்னியசரீ் வணிகர்குல மணிஜய யானும் வாஜழன்என் பறன்றயர்வாள் மதியினாஜல 
பசன்னியிைம் ெிடறயணிவார் ஜகாயில் வாயில் திடசஜநாக்கித் பதாழுதழுதாள் பசயபலான்றில்லாள் 
 பெரியபுராணம் 475 
 

தாய் தந்லத எல்லாலரயும் விட்டு உன்லனபய சார்ந்து வந்பதன், பாம்பு தீண்டி என்லன விட்டு 
கசன்றாய், நான் இனி எப்படி வாழ்பவன், என் துயலர யார் துலைப்பார்? நானும் இனி வாழ்ந்து 
என்ன பயன் என வருந்தி இளம் பிலறலய அணிந்த இலறவனின் திருக்பகாயிலல பநாக்கி 
லககூப்பித் கதாழுது அழுகிறாள். நஞ்லச உண்ை கபருமாபன, மாலயனாலும் காண முடியாத 
ஈசபன, சாம்பலாக ஆகுமாறு கநற்றிக் கண்ணால் மன்மதலன எரித்த பின்னர், அவனது 
மலனயாளாகிய ரதி பதவி பவண்டியதற்கு இரக்கப்பட்டுக் காமலன மீண்டும் உயிர்ப்பித்த 
கண்ணுதற் கபருமாபன அந்தணச் சிறுவனது உயிலரக் ககாள்ள வந்த காலலனக் காலால் கைந்து 
அப்பாலகனுக்கு அருளிய பன்னகாபரணா, இவ்வணிகனது உைலில் ஏறிய விஷம் இறங்குமாறு 
காத்து அருளுவாய் என்று கண்ணரீ் விட்டுக் கதறினாள் அப்கபண்.  இவ்வாறு  சிவகபருமானின், 
அருலளபய எண்ணிய வண்ணமாய் வருந்தும் அம்மங்லகயின் துன்பத்தின் வயப்பட்ை முலறயடீு,  
அங்பக வந்த சீகாழி திருைான சம்பந்தப்கபருமானது திருச் கசவிகளில் அப்கபண்ணின் அழுகுரல் 
பகட்கபவ, மனமிரங்கிய சீகாழி வள்ளல், அவலள பநாக்கியவராகப், “ெயப்ெஜைல் நீ” என்று 
அபயம் தந்தருளினார். 
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சடையா பயனுமால் சரண்நீ பயனுமால் 
விடையா பயனுமால்பவருவா விழுமால் 
மடையார் குவடை மலரும் மருகல் 
உடையாய் தகுஜமா இவள்உண் பமலிஜவ — இரண்ைாம் திருமுடற  

சலைலய உலையவலர, எல்லா உயிர்களுக்கும் தாயானவராகிய சங்கரலர, பிலறச் சந்திரன் 
தங்கும் முடி உலையவலர, ஆபனற்லற ஊர்தியாக உலையவலர, பவதியலர, திருகவண்ணறீ்லற 
உலையவலர, பலகவரின் முப்புரங்கள் எரியுமாறு அழித்த பலைக்கலமுலையவலர, தாமலரயில் 
வறீ்றிருக்கும் நான்முகனும், பாம்பலணயில் துயிலும் திருமாலும் பபாற்றுகின்ற பகாலம் 
உலையவலர, திருவாயால் அலழத்து, `கபருமாபன! இந்த ஒளி கபாருந்திய அணிகலள அணிந்த 
கபண்ணின் உள்ளம் கமலிவதான துன்பம் உனக்குத் தகுதியாபமா?' என்று கதாைங்கிப் பாடினார். 
          
கபருமாபன, இரவும் பகலும் கண் துஞ்சாது உன்லனபய வழிபடும் இவ்வபலலக்குத் துயரம் 
ஏற்படுவது தகுபமா என்று பாடியருளினார்.  பதிகம் நிலறவு கபற்றதும் வணிகன் விஷம் நீங்கி 
உயிர் கபற்று எழுந்தான். இருவருமாகக் காழிப் பிள்லளயாரது திருவடிகளில் வழீ்ந்து 
வணங்கினர். அவ்விருவருக்கும் முலறப்படி விவாகம் கசய்து லவத்தருளினார் சம்பந்தர். 
திருமருகல் ஆலயத்தில் பகாலைக்கால பிரபமாற்சவத்தில் ஒரு நாள் கசட்டிப் கபண் விவாக 
ஐதீக நிகழ்ச்சி, பகாயிலின் பிராகாரத்திலுள்ள வன்னி மர பமலைக்கருகில் விமரிலசயாக ஆண்டு 
பதாறும் நலை கபறுகிறது. 
 

சித்திலரயில் கபருவிழா, இவ்விழாவில் ஆறாம் நாள் திருவிழா விைந்தீர்த்த ஐதீகமாகவும், 
ஏழாம் நாள் விழா கசட்டிமகன், கசட்டிப் கபண் திருக்கல்யாணமாகவும் உற்சவங்கள் 
நலைகபறுகின்றன. அம்பாள் சந்நிதிக்கு எதிரில் உள்ள கதற்கு வதீியின் பகாடியில் விைந்தீர்த்த 
விநாயகர் பகாயில் உள்ளது. பக்கத்தில் உள்ள மைபம வணிகன், கசட்டிப்கபண், படுத்துறங்கிய 
இைம். இங்கு விஷம் தீர்ந்ததால் இங்குள்ள பிள்லளயார் 'விைந்தரீ்த்த ெிள்டையார்' என்ற 
கபயருைன் விளங்குகிறார். இதனால் இன்றும் அவ்வதீியில் பாம்லபக் காண்பது அரிது என்றும், 
பாம்பு கடிப்பது இல்லல, கடித்து இறப்பதும் இல்லல என்றும் கசால்லப்படுகிறது. 

 
ெின் குறிப்பு : ஸ்தல விவரம்  
 
அருள்மிகு ரத்தினகிரீஸ்வரர் திருக்ஜகாயில் 
மூலவர் : இரத்தினகிரீசுவரர், மாணிக்கவண்ணர் ;  
இடறவி : வண்டுவார்குழலி 
தல விருட்சம் : வாலழ (மருகல்) 
ஊர் : திருமருகல் 
மாவட்ைம் : நாகப்பட்டினம் 
 

திருச்சிற்றம்ெலம் ! சிவாய நம: ! 
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முழுதும் பசய்ஜயாய்!   
கந்தர் அநுபூதியில் இதற்கு முன்னால் பார்த்த பாைலில்   
முருகனின் அருலளப் கபறுவதற்குத் தமக்கு அருகலத 
இல்லல அதற்குத் தகுதியும் இல்லல என்று அருணகிரிநாதர் 
வருத்தப் பட்டுக் ககாண்ைார். அப்படியானால் நாம் இலறவன் 
அருள் இல்லாமபலபய உலகத்தில் பல பிறவிகள் தரித்து   
வந்தும் பபாய்க் ககாண்டிருக்கிபறாமா? இப்படி வணீாக 
உழல்வது நன்றாக இருக்கிறதா? சரி! இதற்கு ஏதாவது 
உபாயம் காண பவண்டுபம என்று சிந்தித்து தன் மனலத 
பதற்றிக் ககாண்ைார். அடுத்து பிறந்தது இருபத்து ஐந்தாவது 
பாைல். அலதப் பார்க்கலாமா?  
பமய்ஜய என பவவ்விடன வாழ்டவ உகந்து 
ஐஜயா அடிஜயன் அடலயத் தகுஜமா 
டகஜயா அயிஜலா கழஜலா முழுதும் 
பசய்ஜயாய் மயில் ஏறிய ஜசவகஜன 
 

நாம் எழுகைல் மணலல அளவிடின் அதிகம் என்று கூறுவதற்குத் தகுந்தாற்பபால் பிறவிகலள 
எடுத்துக் ககாண்பை வருகிபறாம்.  ஏன் அவ்வாறு  ஒரு பிறவி  பபானால் உைபன இன்கனாரு 
பிறவி வருகிறது? பயாசிக்க பவண்ைாமா? முதலில் எதனால் நமக்கு மீண்டும் மீண்டும் பிறப்பு 
வருகிறது என்று தீவிரமாகச் சிந்திக்க பவண்டும். அவ்வாறு சிந்திக்லகயில் அருணகிரிநாதருக்கு 
ஒரு விலை கிலைத்தது. நாம் முற்பிறவியில் கசய்யும் பாவங்களும் புண்ணியங்களும் தான்  
இந்தப் பிறவிகளுக்குக் காரணமாக இருக்கின்றன. அலவகள் இரண்டும் இரண்டு விதமான 
விலனகள் ஆகும். இந்த விலன உள்ள வலர நமக்கு வாழ்வு நிச்சயம். இந்த விலனகலள நாம் 
முதலில் எப்படியாவது தகர்க்க பவண்டும். அது எப்படி சாத்தியம்? இருந்தால் என்ன? உறுதியாகச் 
கசய்யத்தான் பவண்டும் என்று தீர்மானித்தார் அருணகிரிநாதர். 
 
விலனகள் என்றால் சும்மாவா? அது மூன்று வலககளில் இயங்குகின்றபத! அலவயாவன, 
சஞ்சிதம், ெிராரப்தம், ஆகாம்யம் என்பலவகள் தாம். நாம் பல பிறவிகளில் 
எடுத்திருக்கிபறாபம அலவகளில் ஈட்டிய கபரிய விலன மூட்லைலயத் தான் சஞ்சிதம் என்று 
கூறுபவாம். அடுத்து பிராரப்த விலன. இலறவன் என்ன கசய்திருக்கிறான் கதரியுமா? இந்த   
சஞ்சித மூட்லையிலிருந்து சிறிது விலனகலள மட்டும் உங்களுக்குத் தருகிபறன் அலத எடுத்துக் 
ககாண்டு உலகிற்குச் கசன்று தீர்த்து வாருங்கள் என்று கூறி நம்முைன் ஒரு சிறு பகுதியான 
விலனகலள அனுப்புகிறாபன அதுதான் பிராரப்த விலன என்பது. அலதத் தவிற இப்கபாழுது 
எடுக்கும் பிறவியில் புதிதாகப் பல விலனகலளச் கசய்து அலதயும் பசர்த்து லவத்திருக்கிபறாபம 
அதுதான் ஆகாம்யம். முதலில் இருந்தது சஞ்சிதம் அதிலிருந்து சிறு பகுதி பிராரப்தம், அதபனாடு 
கூடிய புதிய விலன ஆகாம்யம். பிராரப்த விலனலய எடுத்து வந்பதாபம அது முடிந்தால் நம் 
பிறவியும் முடிந்து விடும்.  
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ஆனால் பலழய மூட்லையுைன் புதியதும் பசர்ந்து விடுகிறபத!  அதனால் என்ன ஆகின்றது? 
அலதக் கலரப்பதற்காக நமக்கு புதிய பிறப்பு நிச்சயமாகிவிடுகிறது. ஆக, நம் லகயில் விலனபய 
இருக்கக் கூைாது என்று கைவுள் விருப்பப் படுகிறார் என்று கதரிகிறது. ஆனால் ைானிகள்   
எப்படியிருக்கிறார்கள் கதரியுமா? அவர்கள் யாவரும் நம்மிலிருந்து மாறுபட்ைவர்கள். அவர்கள் 
பற்லற அறுத்து குருநாதன் திருவருள் கபற்று, சஞ்சித விலனத் கதாைர்லபயும் அறுத்து, அறபவ 
நீக்கி விடுகிறார்கள். அவர்களுக்கு அந்தப் பக்குவம் கதரிந்திருக்கிறது. ைானம் கபற்றால் 
ஆகாமிய விலனக்கு இைபம இல்லலபய! ஆகாம்யபம பசராபத!. பிராரப்தத்லத மட்டும் 
அநுபவித்துத் தீர்த்து விட்ைால் நமக்கு பிறப்பு கிலையாது என்பது நாம் அறிந்து ககாண்பைாம். 
இலதத்தான் ஊழ் அல்லது விதி என்று கசால்கிபறாம். 
 
‘ெிராரப்த கர்மம்’ என்று வைகமாழியில் கசால்லப்படும் ஊழ்விலன. எல்லா முற்பிறப்புகளிலும் 
நாம் கசய்த, கசய்ய நிலனத்த, கசய்ய விரும்பிய கசயல்களின் மூட்லை தான் அதலன கருமம் 
அல்லது விலனப்பயன் என்பர். இம் மூட்லையிலிருந்து ஆண்ைவன் திருவருளால் இப்பிறவிக்காக 
ஒரு பிடியளவு நாம் பிறக்கும்பபாபத நம்முைன் ஒண்டிக்ககாண்டு வருகிறது. வில்லிலிருந்து 
புறப்பட்டுவிட்ை அம்லப, அம்பு எய்தியவபன எப்படி எதுவும் கசய்து தடுக்க முடியாபதா அப்படி, 
நாம் பிறந்த பிறகு அலத அந்த ஆண்ைவனும் ஒன்றும் கசய்வதில்லலகயன்று அத்தலன இந்து 
சமய நூல்களும் கூறுகின்றன. இந்தப் பிடியளவு விலனதான் மாறாத விலன எனப்படுகிறது.  
 
இந்து சமய சாத்திரங்களும் புராணங்களும் எங்ககல்லாம் 'விதி வலிது, அடத மாற்ற ஈசனாலும் 
முடியாது' என்று கசால்கின்றனபவா அங்ககல்லாம் இந்த ஊழ்விலனலயத்தான் அப்படிச் 
கசால்கிறார்கள் என்பலத அறிந்து ககாள்ள பவண்டும். இலத அனுபவித்துத் தான் ஆகபவண்டும். 
பிரம்மாவால் கநற்றியில் எழுதப்பட்ைதாகச் கசால்லப்படும் இந்து உலக வழக்கு, இவ்விலனலயப் 
பற்றித்தான் என்பலத நாம் புரிந்து ககாள்ள பவண்டும். 
 
ஊழிற் பெருவலி யாவுை மற்பறான்று 
சூழினும் தான் முந்துறும்  என்று திருக்குறள் கூறுகிறது .  
 
திருவள்ளுவர் ஊழ்விலன என்று ஒரு அதிகாரபம பாடியுள்ளாபர!. வைகமாழியில் ஆகாமிய 
கருமம் என்று கூறப்படுகின்ற, வருகின்ற விலனகள் முழுவதும், மனிதன் லகயில் தான் 
இருக்கிறது என்று கதரிந்து நாம் கதளிவுற பவண்டும். ஏகனன்றால் இது இப்பிறவியில் இனி 
நாம் கசய்யப் பபாகும் கசயல்கள். 
 
தான்முன்னம் பசய்த விதிவழி தான் அல்லால் 
வான்முன்னம் பசய்தங்கு டவத்தஜதார் மாட்டில்டல 
ஜகான்முன்னம் பசன்னி குறிவழி ஜயபசன்று 
நான்முன்னம் பசய்தஜத நன்னிலம் ஆயஜத என்கிறார் திருமூலர். 
 
ஒவ்பவார் உயிரும் தான் முற்பிறப்பில் கசய்த விலனயின் பயலனத்தான் இப்பிறப்பில் 
அனுபவிக்கின்றபத தவிர, இப்பிறப்பில் சிலர் அவ்வுயிர்கட்கு நன்லம தீலமகலளப் புதியன 
வாகக் ககாண்டுவந்து பசர்ப்பிக்கிறதில்லல. ஆகபவ, அலவகலளப் பிறர் ககாண்டு வந்து 
பசர்ப்பிப்பதாகக் கருதி அவர்கலள விரும்புதபலா, கவறுத்தபலா கசய்தால் அச்கசயல்கபள 
அடுத்த பிறப்பிற்குக் காரணமான ஆகாமிய விலனயாகிவிடும்.   
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இலத உணர்ந்த நான் எனது முன் விலனயின் பயலனக் கூட்டுகின்ற முதல்வன் என் தலலயில் 
எழுதிய எழுத்துப்படிபய இன்பத் துன்பங்கலள அனுபவிக்கும் கபாழுகதல்லாம் அலவகலள 
அவனது அருளாகபவ கருதி அனுபவித்தல் அல்லாது இன்பத்தில் மகிழ்ச்சிபயா துன்பத்தில் 
வாட்ைபமா ககாண்ைதில்லல. 'ஜொய ெிடழயும் புகுதருவான் நின்றனவும் தயீினில் தூசாகும்' 
என்ற திருப்பாலவ வரிகளில் கதால்விலனலயயும் வரும் விலனலயயும் தான் கசால்கிறாள் 
ஆண்ைாள். 
 
நாம் எடுத்திருக்கும் இந்த உைல் நிலலயானது இல்லல என்று கதரிந்திருந்தும் இந்த வாழ்வு 
சதம் என்று எண்ணி நாம் பற்லறப் கபருக்கி வளர்த்துக் ககாண்டு திரிகின்பறாம். இந்தப் பிறவி 
தான் எடுத்தாகி விட்ைது, சரி, பவறு பிறவி எடுக்கக் கூைாது என்ற உறுதியாகயிருந்தால்   
இனிப் பிறவி வராத வலகலய பதடிப்பபாக பவண்டும். எது கமய் என்று கதரியாமபலபய 
உழல்கின்பறாம். இந்த உைம்பிற்கு கமய் என்று ஒரு கபயர் இருந்தாலும் இது கபாய்யானது 
தாபன!. ஒரு கருலமயான ஆட்லை கவள்ளாடு என்று கசால்வதில்லலயா?  இதலன ‘எதிர் மலற 
இலக்கலண’ என்று கசால்லுவார்கள். நாம் எடுத்திருக்கும் இந்தப் பிறவி நமக்கு என்ன தருகிறது? 
துன்பம் தான் என்று கதரியும். அதில் சிறிதும் சந்பதகபம இல்லல.  
 
“ெிறந்ஜதார் உறுவது பெருகிய துன்ெம்“ என்று கூறுகிறது மணிபமகலல. புண்ணியமாக  
இருந்தால் நல்விலனயாகவும் பாவமாக இருந்தால் தீவிலனயாகவும் நம்மில் பசர்க்கப்படுகிறது. 
 
இலறவன் கணக்கு லவத்துக் ககாண்டிருக்கிறான். நல்விலன என்றால் ஒன்றும் கபரிதாக 
நிலனக்க பவண்ைாம். அது ஒரு தங்கச் சங்கிலி.  தீவிலன என்பது, இரும்புச் சங்கிலி அவ்வளவு 
தான்.  
 
கலக்குண் ைாகு புவிதனில் எனக்குண் ைாகு ெணிவிடை கணக்குண் ைாதல் திருவுைம் 
அறியாஜதா... என்று ஒரு திருப்புகழ் பாைலில் அருணகிரிநாதர் கூறுகின்றார். 
“இருவிடனப்ெிறவி கைல் மூழ்கி இைர்கள் ெட்ைடலய புகுதாஜத...” என்று ஒரு திருப்புகழில் 
அருணகிரிநாதர் கூறுவார். 
“இருவிடனயஞ்ச வருவிடன பகஞ்ச....”   
“ெண்டை விடன பகாண்டுழன்று பவந்து விழுகின்றல் கண்டு...” 
“பமய்த்திரு நீறிைா  இருவிடனஜயடன....” “முந்டத விடனஜய வராமற்ஜொக....” 
“ஜவலினால் விடனக்கணங்கள் தூைதா எரித்து உந்தன் வடீு தா....”  
“ததீும் ெிடித்தவிடன ஏதும் பொடித்துவிழ.....” 
யானும் உனக்கடிடமபயன வடகயாக  
ஞான அருள்தடன அருைி விடன தரீ  நாணம் அகற்றிய கருடண புரிவாஜய” 
இப்படி எத்தலனபயா திருப்புகழ் வரிகள் விலனகலளப் பற்றி. 

முருகலன அருணகிரிநாதர் “ஏடழயின் இரட்டை விடனயாயபதார் உைல் சிடறயிராமல் 
விடுவித்தருள் நியாயக் காரனும்...”  என்று முருகலன கபருலமயாகக் கூறுகிறார்   
பவலளக்காரன் வகுப்பில். எம்கபருமாபன! இந்த கவம்லமயான விலனயால் வந்திருக்கிறபத 
இந்த வாழ்லவ நான் கமய் என எண்ணி அலத மகிழ்ச்சியாக ஏற்றுக்ககாண்டு பல பிறவிகள் 
எடுப்பது தான் தகுபமா? இப்படி உழன்று திரிவது சரிதானா? நான் என்ன கசய்பவன் முருகபன? 
என்று வருந்துகிறார். 
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பமய்ஜய என பவவ்விடன வாழ்டவ உகந்து ஐஜயா! அடிஜயன் அடலயத் தகுஜமா? -- என்று 
அரற்றுகிறார் முனிவர். ‘ஐபயா!’ என்று கசால்கிறார் என்றால் அவர் மனத்தில் எவ்வளவு தாக்கம் 
இருக்க பவண்டும். பிறவி எடுத்து இவ்வுலகில் அலலயாமல் நாம் நன்நலம் கபற 
பவண்டுமானால் கவவ்விலனலய தீர்க்க பவண்டும். அப்கபாழுது தான் பிறவியலலயாற்றினில் 
உழலாது இருப்பபாம். இந்தப் பிறவி ஒரு தீராப்பிணியாகும். சித்தரியலில் "பமய்யுணர்வு" 
அல்லது "பமய்யறிவு" என்பதன் ஆதியும் அந்தமுமான குறிக்பகாள் மீண்டும் பிறவாலமபய 
என்பதாக கருதப்படுகிறது. மனிதன் தன் அகத்லத மறந்து புறவாழ்வில் காட்டிடும் நாட்ைபம 
இந்த கர்ம விலனகளுக்குக் காரணம். நமது எண்ணம், கசயல், சிந்தலனகளின் விலளவாகபவ 
கர்ம விலனகள் உருவாகிறது. இத்தலகய கர்ம விலனகளின் பலன்களின் காரணமாகபவ இந்த 
பிறப்பு பநர்ந்திருக்கிறது என்று சித்தர்கள் நம்பினர். இந்தப் பிறவியில் நாம் அனுபவிக்கும் இன்ப 
துன்பங்களுக்கும் இந்த கர்ம விலனகபள காரணம் எனவும் கருதினர். இதலன, பிள்லளலய 
கபறுவது கபற்பறார் விலன என்றால், அவர்களுக்கு பிள்லளயாய் பிறப்பது பிள்லளயின் விலன 
என்றனர். 
 
ஊட்டுவிப்ொனும் உறங்குவிப்ொனும் இங்கு ஒன்ஜறாபைான்டற 
மூட்டுவிப் ொனும் முயங்குவிப் ொனும் முயன்றவிடன 
காட்டுவிப் ொனும் இருவிடனப் ொசக் கயிற்றின் வழி 
ஆட்டுவிப்ொனும் ஒருவன் உண்ஜைதில்டல அம்ெலத்ஜத!  - ெட்டினத்தார்  
 
நம்முலைய முன்விலனகள் அதாவது கரும விலனகளின் பலலன அனுபவித்திைபவ நாம் 
மீண்டும் மீண்டும் பிறக்கின்பறாம். இந்த கரும விலனகள் தான் நாம் பிறக்கும் ஒவ்கவாரு 
பிறவியிலும் அனுபவிக்கும் துன்பத்திற்கும், இன்பத்திற்கும் காரணமாக அலமகின்றது. "அரிது 
அரிது மானிைராதல் அரிது" என்ற முது கமாழிக்கு ஏற்ப கிலைத்தற்கரிய மானிைப் பிறப்லபப் 
கபற்ற நாம் இந்தப் பிறவிலய சரியான முலறயில் பயன்படுத்தி நற்சிந்தலனகலள கபருக்கி 
நல்ல கசயல்கலளப் புரிந்து, முன்விலனகளான கர்மவிலனகலள நீக்கிக் ககாள்ள பவண்டும். 

ெிறந்தார் உறுவது பெருகிய துன்ெம்; ெிறவார் உறுவது பெரும்ஜெர் இன்ெம்; 
ெற்றின் வருவது முன்னது; ெின்னது அற்ஜறார் உறுவது! அறிக! என்கிறது மணிஜமகடல 
 
“ெிணித்த இப்ெிணிப்டெடயப் பொறுத் தமிழ்ப்ெிறப்பு”  
“எத்தடன ெிறப்டெயும் இறப்டெயும் எடுத்துலகில் மங்குஜவஜனா” என்கிறார் அருணகிரிநாதர். 
 
“இது திமிர உததி அடனய நரக பேனனம் ஆகும்....”  
“தடரயின் ஆழ்த் திடரஜய ஜழ ஜொல் எழு ெிறவி மாக்கைல்....”  
“பெருத்தும் ொவ நீடிய மலத்தின் தடீம கூடிய ெிறப்பு....” என்று பிறப்லபப் பற்றிப் பல 
பாைல்களில் அருணகிரிநாதர் கதரிவித்திருக்கிறார். 
 
ெிறவாடம ஜவண்டும் ; மீண்டும் ெிறப்பு உண்ஜைல், உன்டன என்றும் 
மறவாடம ஜவண்டும் ; இன்னும் ஜவண்டும்நான் மகிழ்ந்து ொடி, 
அறவா! நீ ஆடும் ஜொது உன் அடியின்கீழ் இருக்க!’ என்கிறார் காலரக்கால் அம்லமயார். 
பட்டினத்தார் என்ன கசால்கிறார் கதரியுமா?  
 
“உள்ைங்கால் பவள்பைலும்பு ஜதய ஒரு ஜகாடி பவள்ைங்காலம் திரிந்து விட்ஜைஜன”  
என்கிறார். முருகலனப் பார்த்து இவ்வாறு அடிபயன் அலலவது தகுபமா? என்று பகட்கிறார் 
அருணகிரிநாதப் கபருமான்.  
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ஏன் முருகலனப் பார்த்துச் கசால்கிறார்? ஏகனனில் அவருக்கு அவன் கபருலம நன்றாகத் 
கதரியும். முருகன் கசம்லம நிறத்லத உலையவன் என்பதால் அவனுக்கு ‘பசய்’ என்று ஒரு 
கபயர் உண்டு.  அருணகிரிநாதருக்கு ஒரு சபலம். தாம் இவ்வாறு அரற்றுகிபறாபம! முருகன் தன் 
கண் ககாண்டு என்லனப் பார்த்து என் துயர் தீர்ப்பாரா? என்று அவன் முகத்லதபய பார்த்துக் 
ககாண்டு நிற்கிறார். அவன் அஞ்பசல்! நான் இருக்கிபறன் என்று கசால்வானா? அப்படிச் கசால்ல 
பவண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறார். சிவந்த அபயமும் வரதமும் உலைய கரங்கலள 
லவத்திருக்கிறாபன எதற்காக? திருவருள் புரியத்தாபன! கசந்தாமலர பபான்ற கரங்கலளப் 
பார்க்கிறார். ஆஹா! கரங்கள் சிவந்த கபருமாபன யாவருக்கும் அருளி அருளி உன் கரங்கள் 
சிவந்து விட்ைனபவா? எனக்கு மட்டும் அருள ஏது தலை முருகா? என்று இலறஞ்சுகிறார். 
 
கரங்கள் மட்டுமா சிவந்து கிைக்கிறது முருகனுக்கு ஆண்ைவன் எப்கபாழுதும் ஏந்துகிறாபன 
லகயில் அந்த பவலும் அல்லவா சிவந்து நிற்கிறது? ஏன் இவ்வளவு சிவப்பாக இருக்கிறது என்று  
கதரியலலபய!. ஓ! முருகனுலைய கரத்தின் கசம்லமலய அது பிரதிபலிக்கிறதா? இல்லல, 
இல்லல. அசுரர்கலள இந்த பவல் தாபன குத்தி சிவந்த குருதி பறீி வருமாறு கசய்து அவர்கலள 
அழித்தது? ஓ! அந்த இரத்தத்தின் சிவப்பாக இருக்குபமா? ஏன் அப்படி நிலனக்க பவண்டும்? 
பவலில் அழகாக சிவந்த மாணிக்கங்கள் பதிக்கப்பட்டிருக்கிறபத! அந்த மாணிக்கங்களின் சிவப்பு 
வண்ணம் தான் இப்படி ஒளிர்கின்றபதா? ஒவ்கவான்றாக நிதானமாக எண்ணிப்பார்க்கிறார். 
 
ஒன்லறவிை ஒன்று பமலாகபவ கதன்படுகிறது.  எல்லாக் காரணங்களுபம கபாருந்தும்படி தான் 
பதான்றுகிறது.  எதுவுபம பசாலை பபாகவில்லலபய!  இன்கனாரு முலற அருணகிரிநாதர் அந்த 
கசஞ்சுைர் பவலல அடியிலிருந்து பமல் வலர கண்டு ஆனந்திக்கிறார்.  ஒபர சிவந்த நிறத்தில் 
இருக்கிறது. ஆஹா! கண்லணப் பறிக்கிறது அந்த வண்ணமும் அழகும். அபத சமயத்தில் 
கண்ணுக்கு குளிர்ச்சிலயத் தருகிறபத பார்த்துக் ககாண்பை இருக்கலாம் பபான்று பதான்றுகிறது 
அருணகிரிநாதர் அவர்களுக்கு. இந்த வாழ்வில் விலனயினால் உண்ைாகும் அச்சத்லதப் 
பபாக்குவதற்கு  ‘அஞ்பசல்’ என்று காட்டும் கரமுலைய முருகன், அந்த விலனலய நீக்குவதற்கு 
உரிய கருவிலய தன் கரத்தில் லவத்திருக்கிறான்.  
 
அது புறத்பதாற்றத்தில் ஒரு ஆயுதமான பவலாகத்தான் நமக்குத் கதரியும். ஆனால் அகக்கண் 
பார்லவக்கு? ைானமாக இலங்குகிறபத! அசுரர்கலள மாய்த்தது என்று மட்டும் நமக்குத் கதரியும்.  
அசுர சம்பத்துக்களான அதாவது அவர்களுக்பக உரித்தான தீயலவகலளயும் தாபன அது  
மாய்த்தது! புற இருளும், அக இருளும் நீங்குவதற்கு கசம்லமயாக விளங்கும் பவல் தாபன 
உதவி கசய்தது?. இதில் எந்த சந்பதகமும் இல்லல.  ஏகனன்றால் அது ைான சக்தியாகும். 
  
முருகன் லகயில் பிடித்திருக்கும் ைான  பவலாயுதத்லதக் கண்ைதனால் கசவ்பவல் கபருமாபள!   
என்றார். பவலல பமலிருந்து கீழ் வலர கண்ைவர் கீபழ பார்த்தவுைன் தன் பார்லவலய 
அங்பகபய  நிலலக்க விட்டு  கவகுவாக  ஆனந்தம் அலைந்தார். ஏன்? அங்பகதாபன முருகன்  
திருவடி இருக்கின்றது? பவல் எப்படி இருக்கிறது கதரியுமா? முருகனின் அழலக அடியிலிருந்து 
முடிவலர பார்ப்பதற்கு ஒரு ஏணியாக விளங்குகின்றது. ஆஹா! எவ்வளவு சக்தி 
பலைத்திருக்கிறது இந்த பவல்! வரீ பவல், தாலர பவல், விண்பணார் சிலற மீட்ை 
தீரபவல், கசவ்பவள் திருக்லக பவல், வாரி குளித்த பவல், ககாற்ற பவல், சூர் மார்பும் குன்றும் 
துலளத்த பவல் ஆயிற்பற!  
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அருணகிரிநாதர் முதலில் பவலலக் கண்ைார் அதனூபை கசன்று அதன் அடிலயக் கண்ைார் பின் அங்கு 
விளங்கும் முருகனின் பாதம் கண்ைார்.  பவல் சிவப்பு, அதலனப் பற்றி இருக்கும் லக சிவப்பு. முருகன் 
திருவடி சிவப்பு எல்லாபம கசம்லம தான்.  முருகனின் பாதம் பகாலப் பிரவாள பாதம் ஆயிற்பற! 
சிவப்பாகத்தாபன இருக்கும். 
 
பதாண்ைர் கண்டு அண்டி பமாண்டு  உண்டிருக்குஞ் சுத்த ஞானபமனுந் 
தண்டையம் புண்ைரி கந் தருவாய் சண்ை தண்ைபவஞ்சூர் 
மண்ைலங் பகாண்டுெண்டு  அண்ைரண் ைங்பகாண்டு மண்டிமிண்ைக் 
கண்டு உருண்டு அண்ைர்விண்டு ஓைாமல் ஜவல்பதாட்ை காவலஜன 
 
புண்ைரீகத்தினும் கசக்கச் சிவந்த கழலல, நம் கண் இருக்கிறபத அது வண்டு பபால் முருகன் திருவடிலயச் 
சுற்றி சுற்றி வருகிறது. அந்தத் தாமலரயில் ஊறும் பதலன சுலவத்துக் ககாண்டு ஒன்றும் கதரியாத 
நிலலயில் மயங்கிக் கிைக்கிறது. லகலயப் பார்த்தது பின் பவலலப்பார்த்து  ஆனால் அலவகளில் 
கிலைக்காத இன்பம் இங்பக திருவடியில் கிலைக்கிறது. முருகன் லக முதலில் அச்ச உணர்ச்சிலயப் 
பபாக்கியது. ஆனால் அவன் பிடித்திருக்கும் பவபலா நம் அச்சத்துக்குக் காரணமான தீலமலயபய ஒழித்தது. 
தீலமகயல்லாம் ஒழிந்து நம் கண் திருவடிலயக் காணும் கபாழுது எல்லலயில்லா ஆனந்தம் கிட்டுகிறது 
கசால்கலாணாது இந்த ஆனந்தபம!  
 
பார்த்துக் ககாண்பை இருந்தவருக்கு கமல்ல தன் உணர்வு வந்தது. உைபன பாைத் கதாைங்கி விட்ைார். 
“கசங்கழற் பிராபன” அவன் திருபமனி முழுவலதயுபம இப்கபாழுது பார்க்கிறார். ஆஹா! சிவப்பாகத் 
பதான்றுகிறபத! ஆண்ைவன் சிவந்த வண்ணத்தன், குங்குமத்லதக் குலழத்துப் பூசினாற் பபான்ற பமனியன் 
“பவளத்தன்ன பமனியாக இருக்கிறாபன!“ என்று பார்த்து பார்த்து வியக்கிறார் அருணகிரிநாதர். 
 
“டகஜயா, அயிஜலா, கழஜலா முழுதும் பசய்ஜயாய்” என்று துள்ளிக்குதித்தார். முருகன் லகலயப் பார்த்தார், 
பவலலப் பார்த்தார் முருகன் திருபமனி முழுதுபம பார்த்தார். இதபனாடு சார்ந்து இருக்கும் மயிலல 
பார்க்காமல் விடுவாரா? கண்லணக் குளிர லவக்கும் பச்லச வண்ணமாக இருக்கிறது அந்த மயில். தாமலர 
பூவிற்கு ஏற்ற இலல பபால் பதான்றுகிறது!  முருகன் திருவடி, தாமலர தாபன! முதலில் தனியாக 
மயிலல பார்த்தவர், முருகனுைன் பசர்ந்து பார்க்கத் கதாைங்கினார். முருகன் தான் எவ்வளவு அழகு. இந்த 
மயிலுைன் பசர்த்துப் பார்த்தால் மரகதம் பபான்ற பச்லச நிறத்துைன் மாணிக்கம் ஒன்றினால்? நிலனத்தாபல 
இன்பம் ஏறுகிறபத! அலத ஒன்றிப் பார்த்து விட்ைால். அந்த நிலலயில் தான் இருந்தார் அருணகிரிநாதர். 
பசவகன் என்கிறார்.  முருகன் வரீன், ஊழியன் என்ற கபாருளில். ஆனால் இங்கு வரீன் என்பபத 
கபாருந்தும். அருணகிரிநாதர் ‘பசவகன் வகுப்பு’ என்பற ஒன்லறப் பாடியிருக்கிறார். இவன் வரீன் பசவகன். 
விலனகலள அறுத்து வாழ்லவ நிலல நிறுத்துபவன் என்ற நம்பிக்லக உண்ைாயிற்று. விலன ஓை விடும் 
கசங்கதிர் பவலவனின் துலண இருந்தால் எதுதான் நமக்குக் கிலைக்காது? நிம்மதி அலைந்தார் 
அருணகிரிநாதர். எழுந்தது முழுப் பாைல்.  
 
பமய்ஜய என பவவ்விடன வாழ்டவ உகந்து 
ஐஜயா அடிஜயன் அடலயத் தகுஜமா 
டகஜயா அயிஜலா கழஜலா முழுதும் 
பசய்ஜயாய் மயில் ஏறிய ஜசவகஜன 
 
கபாய்யானதும், கவம்லமயானதுமான இந்த உலக வாழ்லவ இது கமய்யானதுதான் என 
நம்பி மகிழ்ந்து பமற் ககாண்டு அடிபயன் பிறவி பிறவியாக அலலவது தகுதிபயா? ஐபயா! 
லக மட்டுமா? பவல் மட்டுமா? கழல் மட்டுமா? திருபமனி முழுதும் சிவந்த நிறத்லதயுலைய 
கபருமாபள! மயில் பமல் ஊர்ந்து வரும் கபரு வரீபன!  
 
இது கந்தர் அநுபூதியில் வரும் 25 ஆவது பாைலாகும் . 
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ெல்லவி  
 
பதய்வத்தின் குரஜல உன் திருவடி பதாழுகின்ஜறன் 
உய்யும் வழி காட்டிடுவாய் உன்நாமம் ொடுகிஜறன்  
 
அனுெல்லவி  
 
ஓடி ஜயாடி அடலகின்ஜறன் ஒருெயனும் காணவில்டல 
ஜதடி ஜதடிப் ொர்க்கின்ஜறன் பதைிபவனக்குள் வரடவல்டல  
மாடி மடன மிக்கிருந்தும் மனக்கலக்கம் நிடறயுடதயா  
மாருந்ஜத பெருஜயாஜனா மார்க்கமடதக் காட்டிடுவாய்       
 
( பதய்வத்தின் )  
 
சரணம்  
 
ஜதடிடவத்த பசல்வமதால் சிந்டதபயலாம் குழம்புடதயா 
கூடிவரும் கூட்ைபமலாம் குறுக்குவழி காட்டுகிறார் 
ஜகடுபகட்ை சகவாசம் பகடுக்குடதயா வாழ்வுதடன 
நாடிவந்து சரணடைந்ஜதன் நற்கருடண காட்டுடமயா     ( பதய்வத்தின் ) 
 
ெட்ைம்ெல நான்பெற்ஜறன் ெதவிகளும் நான்வகித்ஜதன் 
எட்ைாத இைபமல்லாம் எப்ெடிஜயா பதாட்டு விட்ஜைன்  
பகாட்ைபமலாம் அைக்கிவிட்ஜைன் ஜகாமகஜன உன்வாசல் 
இஷ்முைன் வந்தடைந்ஜதன் எனக்குவழி காட்டுடமயா      ( பதய்வத்தின் )  
 

பதய்வத்தின் குரஜல உன் திருவடி பதாழுகின்ஜறன் ! —  திரு மகாஜதவ ஐயர் பேயராமசர்மா 
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உ               
ஸ்ரீ மஹாபெரியவா மீது ஓர் தமிழ்ப் ொைல்  
ொைல் இயற்றியவர் - திரு ஆனந்த் வாசுஜதவன்   
இடசயடமத்துப்  ொடியவர் - திருமதி ஜமாஹனா கிருஷ்ணன் 
 
ராகம்  - ஜோதிஸ்வரூெிணி   ; ரூெக  தாைம்   
 
விருத்தம் 
ச’ரீரம் ஸுரூபம் ததா வா களத்ரம் 
யச’: சாரு சித்ரம் தனம் பமருதுல்யம் / 
மன: பசந்ந லக்னம் குபராரங்க்ரிபத்பம 
தத: கிம் தத: கிம் தத: கிம் தத: கிம் // ( ஸ்ரீ குரு அஷ்ைகம்-1 ) 
 
ெல்லவி 
 
கண்பணாரம் நீர் கசிய நின் பாதம் கதாழ பவணும் 
விண்பணாரும் ஏற்றித் கதாழும் சந்நிதி வரபவணும் 
 
அனுெல்லவி 
 
வன்முலற நீங்கி எங்கும் சாந்தி நிலவ பவணும் 
பன்முலற பணிபவார்க்கும் நின்னருள் பவணும் 
 
( கண்ஜணாரம் நீர் கசிய ) 
 
சரணம் 
 
போதி ஸ்வரூபமாய் எங்கும் ஒளிர் பபாகராளிபய 
ஆதி அந்தம் இல்லா எங்கும் நிலற தத்துவபம 
நிதம் பார்த்து ஆனந்தம் ககாள்ளும் கபான்னுருவபவ 
துயர் தீர்த்து அடியார்க்கு அருளிடும் அன்புருபவ 
 
( கண்ஜணாரம் நீர் கசிய ) 
 
வில்வ இலல எடுத்து அர்ச்சலன கசய்திடுபவாம் 
துளசி தளம் எடுத்து மாலலகள் கதாடுத்திடுபவாம் 
மணமிகு பூக்களினால் அலங்காரம் கசய்திடுபவாம் 
குணமிகு கபருலம பபாற்ற ஆனந்தமாய் பாடிடுபவாம் 
 
( கண்ஜணாரம் நீர் கசிய )  
 
YouTube link to hear the song 
https://www.youtube.com/watch?v=XYG71Rp9J1Y&t=129s 
 

கண்ஜணாரம் நீர் கசிய நின் ொதம் பதாழ ஜவணும்! - திரு ஆனந்த் வாசுஜதவன் 

anand1499@yahoo.com 



இந்த  இதழில் கலைசி ஒரு பக்கம் ககாஞ்சம் 
சுவாரஸ்யமாக இருக்கட்டுபம. அப்படி என்றால் 
எலதப் பற்றி எழுதலாம் என்று பயாசிக்கும் பபாது 
என் முன்னால் பைத்தில் என்லனப் பார்த்து 
சிரித்த பால கிருஷ்ணன், '''என்னைா என்லன 
விை சுவாரஸ்யமான ஒரு விஷயம் இருந்தால் 
எனக்கும் கசால்''  என்றான். அவலன 
உற்றுப்  பார்த்பதன். பநரில் பபசும் அவலன 
தீட்டிய ராோ ரவிவர்மாலவப் பற்றிய 
எண்ணம் மனலத நிலறத்தது. ஆஹா என்ன 
பாக்கியசாலி அந்த ஓவிய ராோ. 
அப்படிபய கண்ணலன மனக்கண்ணில் பைம் பிடித்து 
லகவண்ணத்தில் நமக்கு காட்டியிருக்கிறாபர!  
 
பிருந்தாவனம் மதுரா, பகாவர்தன கிரி எல்லாம் 
புத்தகத்தில் படித்தபதாடு சரி. பநரில் பார்த்ததில்லல. 
கரண்டு வருஷங்களுக்கு முன் ஒரு குரூப்பாக 
ரயிலில் ரிசர்வ் கசய்தும் ககாபரானா குறுக்கிட்டு 
தடுத்தது. மீண்டும் ஆகஸ்ட் 20ம் பததி 

கிட்ைத்தட்ை 60 குடும்பங்கள் கசல்ல திட்ைமிட்டு ரயிலில் இைம் பிடித்தாகி விட்ைது.  ஒரு வார 
காலத்தில் முடிந்தலத எல்லாம் கசன்று பார்க்க எண்ணம். கிருஷ்ணன் அனுமதிப்பான் என்று 
நம்பிக்லக. அதற்கு முன் மனக்கண்ணால் நான் எங்கிருக்கிபறன் என்று உணர்கிபறன். 
கிருஷ்ணனின் அப்பா தந்லத நந்தபகாபனின் அரண்மலன பபான்ற வடீ்டு வாசலில். 
நம்பமாடு  ஒரு கூட்ைபம நிற்கிறது. அந்த கூட்ைத்தில் அபநகர் பிருந்தாவன வாசிகளான 
பகாபியர்கபள. அவர்கள் குரல் பகட்டு இபதா யபசாலத கவளிபய வருகிறாள். 
 
“வாருங்கள் வாருங்கள் ஆச்சர்யமாக இத்தலன பபர் இங்பக கூட்ைமாக வந்து நிற்கிறரீ்கபள 
என்ன விபசஷம் இன்று?'' உள்ளூர யபசாலதக்கு கவலல. ''ஐபயா என் மகன் கண்ணன் என்ன 
விஷமத்லத கசய்து விட்டு இவர்கள் வந்திருக்கிறார்கபளா. பகவாபன என்லனக் 
காப்பாற்று'' உள்பள கவலலப் புயல் வசீினாலும் கவளியில் காட்டிக்ககாள்ளவில்லல யபசாலத. 
புன்முறுவலித்தாள். ''வாருங்கள் பகாபியபர” என்று அவர்கலள அலழத்து வடீ்டில் அவர்கள் வந்து 
அமர்கிறார்கள். ஒருவலர ஒருவர் பார்த்துக்ககாண்டு சில கணங்கள் கசல்ல ஒருத்தி 
ஆரம்பிக்கிறாள். 
 
''யபசாதா.. உன் கிட்பை ஒரு முக்கியமான விஷயம் கசால்ல வந்திருக்கிபறாம். 
''ஆஹா,கசால்லுங்கபளன்'' ''நீ வருத்தப்படுவாய். ஆனாலும்  பல நாட்களாக உன்லன சந்தித்து 
இலதச் கசால்ல பவண்டும் என்று எங்களுக்கு எண்ணம். பபசியவள் கண்கள் அங்கும் இங்கும் 
யாலரபயா பதடின...யபசாலதக்கு ஓரளவு புரிந்துவிட்ைது. நிச்சயம் அவலனப்பற்றி தான்..... 
எதிர்பார்த்தது தான்...... ஏபதா குளறுபடி... “பரவாயில்லல, எதுவாயிருந்தாலும் கசால்லுங்கள்.' 
யந்திரம் பபால் யபசாலதயின் வாய் பபசியபத தவிர உள்ளூர அவள் கலங்கிப்பபாயிருந்தாள். 
''யபசாதா,  இப்படியா ஒரு மகலன நீ வளர்ப்பாய்?'' என்றாள் ஒருத்தி.  

அம்ரிதவர்ஷினியின் கடைசி ெக்கங்கள் ! - திரு ஜே ஜக சிவன்  
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''அவன் கசய்யும் அக்ரமங்கள் ஒன்றா இரண்ைா எடுத்துச் கசால்ல” இன்கனாருவள் பசர்ந்து 
ககாண்ைாள். 'யபசாதா உன் லபயன்  க்ருஷ்ணபனாடு ஒரு கூட்ைம் பசர்ந்து ககாண்டு 
அலலகிறது... அப்பப்பா ஒரு வடீு பாக்கி இல்லல'' ''என்ன கசய்தான் என் மகன்.....கசால்லுங்கள்'' 
தயங்கியவாறு குரல் தழுதழுக்க யபசாலத பகட்ைாள். ''எப்படித்தான் உன் மகனுக்கு கதரியுபமா, 
ஒருவர் வடீு பாக்கி இல்லாமல் ஊரில் ஒவ்கவாரு நாள் ஒவ்கவாரு வடீ்டில் கவண்கணய், தயிர் 
பாலனகள் உலைகிறது. கவண்கணய் திருடு பபாகிறது. நாங்கள் எப்படி குடித்தனம் 
நைத்துவது? எவ்வளவு உயரத்தில் உறியில் கதாங்கவிட்ைாலும், கண்ணில் பைாமல் எங்பக 
ஒளித்து லவத்தாலும் கண்டு பிடித்து எடுத்து விடுகிறான் உன் பிள்லள அவன் நண்பர்கபளாடு 
பசர்ந்து ககாண்டு...''  கபருமூச்சு விட்ைாள் அந்த பகாபி. 
 
''உலைந்த பாலனகள் தான் மிஞ்சுகிறது. உள்பள லவத்திருந்த கவண்கணய் ஆவியாகி விடுகிறது. 
கராம்ப சமர்த்தியக்காரன் யபசாதா உன் பிள்லள எனக்கு சிரிப்பு தான் வருகிறது”' என்று ஒருவள் 
கசால்லி சிரித்தாள். ''நாங்கள் வந்தபத இலத உன்னிைம் கசால்லி, எப்படியாவது நீ அவலன 
கண்டித்து இனி அவ்வாறு நைக்காமல் பார்த்துக் ககாள்ளபவண்டும் என்பதற்காக தான்... நாங்கள் 
வருகிபறாம் அம்மா''. ''ஒரு பவண்டுபகாள், அதற்காக அந்த அழகு லபயலன பபாட்டு 
அடிக்காபதம்மா'' 
 
அடுக்கடுக்காக அவர்கள் தன் பிள்லள கிருஷ்ணலன பற்றி புகார் கசான்னலதக் பகட்ை யபசாலத 
ஒருபுறம் பகாபம் ஒருபுறம் அதிசயத்பதாடு திலகப்பு. எங்பக பபானான் 
அவன்?  இவர்கள் வந்திருப்பலதத் கதரிந்து ககாண்டு இந்தப்பக்கம் அவலனக் காபணாபம. எங்பக 
பபானான்? எப்படியும் இங்பக வந்து தாபன ஆகபவண்டும். வரட்டும். வரட்டும். இன்று ஒரு லக 
பார்த்துவிடுகிபறன்.'' பநரம் நழுவியது. சூரியன் மலல வாயில் விழும் பநரம்...சிலலயாக ஒரு 
தூணில் சாய்ந்து உட்கார்ந்து பயாசித்துக்ககாண்டிருந்த அம்மாலவ பார்த்து 
விட்ைான்  கிருஷ்ணன். 
 
'அம்மாவின் முகம் வாட்ைமாக .இருக்கிறபத. கதரு முலனயிபலபய அவனும் நண்பர்களும் 
எல்லா பகாபியரும் தன் வடீ்டிலிருந்து கவளிபயறுவலத பார்த்து விட்ைார்கள். வடீ்டில்  ஏபதா 
தகராறு  நைந்திருக்கிறது.  கிருஷ்ணன் எல்லாவற்லறயும் பயாசித்து முடிபவாடு தான் வடீ்டுக்கு 
வந்திருக்கிறான். ''அம்மா” 'பதனினும் இனிய அவன் குரல் பகட்டு கண்ணலன பநாக்கினாள் 
யபசாலத. ஒரு கணம் அவன் மீது அளவற்ற பாசம் கபாங்கியது. ''என்ன தவம் கசய்பதன் அம்மா 
என்று இவன் அலழக்க....'' ''கிருஷ்ணா இங்பக வா'' ''எதிபர உட்கார்'' என்றாள். நழுவின அவலன 
பிடித்து உட்கார லவத்தாள். லகககலள கட்டிக்ககாண்டு குட்டியாக அவள் எதிபர அமர்ந்த அவன் 
கண்கலள உற்று பநாக்கினாள். நிர்மலமான விசால விழிகள் அவள் விழிபயாடு 
கலக்கும்பபாது அவள் மனம் ஆனந்த பரவசமாகியது. ''ஏன் இப்படி எல்லாம் கசய்கிறாய்? 'நான் 
என்ன கசய்பதன் அம்மா. ஒன்றுபம கசய்யவில்லலபய... ஒரு லகயில் புல்லாங்குழபலாடு 
தலலயலசத்து குண்ைலங்கள் ஆை, லககலள அலசத்து நாைகமாடினான். ''கபாய் கசால்லாபத. 
ஏன் எல்லார் வடீ்டிலும் பபாய் கவண்கணய் திருடி தின்கிறாய்?'' 



''இல்லபவ இல்லலபய. நான் எங்பக எவர் வடீ்டுக்கு எப்பபாது கசன்பறன்?'' வாயின் ஓரம் 
கவண்லண துளி ஒன்று கவள்லள கவபளர் என்று அவன் கரு நீல முகத்தில் அவலனக் காட்டிக் 
ககாடுத்து அவனுக்கு துபராகம் கசய்தது. அவன் நடிப்பு அவளுக்கு சிரிப்லப தந்தது. ''அடுத்தவர் 
வடீ்டில் கவண்லண எடுக்க ஏனைா கசன்றாய் கிருஷ்ணா, நம் வடீ்டில் கருலம, கவண்லம என 
வலக வலகயாய் பசுக்கள் இருக்கிறபத. அலவ தரும் பாலும் அளவிலாமல் இருக்கிறது. அதில் 
உள்ள தயிரும், கவண்லணயும், நம் வடீ்டில் நிரம்பி இருக்கிறபத... என்ன குலற, குலறவு 
இங்பக? ஏன் எப்படி எல்லாம் கசய்து என்லன அவமானப்படுத்துகிறாய்? 
 
இந்த ஆயர்பாடி பகாபியர்கள் பகாபக்காரர்கள். கபால்லாதவர்கள், விடியும் கபாழுபத, நம் 
வடீ்டிற்குள் வந்து வம்புகள் கசால்கிறார்கள் உன்லனப்பற்றி. கரண்டு காதும் பகட்டு புளித்து 
விட்ைது எனக்கு. இது தான் நீ பிள்லள வளர்க்கும் லக்ஷணமா? என்று ஒருத்தி என்லன 
பகட்கும்பபாது கவட்கி தலல குனிந்பதன். உன் அப்பா காதுக்கு இந்த விஷயம் எட்டி, அவர் உன் 
பமல் கராம்ப பகாபமாக இருக்கிறார். அவர் கண்ணில் பைாபத. ''இப்படியா  பிள்லளலய 
வளர்ப்பாய்? நீ எல்லாம் ஒரு அம்மாவா?'' என்று என்லன பகாபிக்கிறார். ''என் அருலம 
கண்லணயா, நீ இனிபமல் கதருவில் விலளயாை பபாக பவண்ைாம். நம் வடீ்டிபலபய உன் 
ஸ்பநகிதர்கபளாடு விலளயாடு'' 
 
நல்ல பிள்லளயாக  ''சரி அம்மா ''என்று தலல ஆட்டினான். அவன் பபாட்ை திட்ைப்படி இன்று 
யமுலனக்கலரலய ஒட்டிய ஒரு பகாபி வடீ்டில் பன்னிரண்டு பாலனகளில் கவண்கணய் 
இருக்கிறது என்ற விஷயம் பநற்பற காதுக்கு எட்டி இன்று அந்த வடீ்டு பகாபி எப்பபாது 
யமுலனக்கு ஸ்னானம் கசய்ய பபாகிறாள் என்று 
அவள் கவளிபய பபாவதற்கு அவனும் நண்பர்களும் காத்திருந்தார்கள். ''சரி  அம்மா ''   என்று 
கண்ணன் தலல ஆட்டியதும்  ''பாவம், என் பிள்லள சாது இந்த குழந்லத. இதன் பமல் எதற்கு 
அவ்வளவு பபரும் அபாண்ைமானாக குலற கசால்கிறார்கள்... எல்லாம் கபாறாலமயினால் 
இருக்கும்' 
 
யபசாலத எழுந்து உள்பள கசன்றாள். யபசாலத உள்பள கசல்லும் வலர சாதுவாக அலமதி 
திலகமாக உட்கார்ந்திருந்த கிருஷ்ணன் விருட்கைன்று எழுந்து வாசலல பநாக்கி ஓடினான். 
கரண்டு வடீு தள்ளி ஒருவன் அவனுக்காக காத்திருந்தான். ''என் வடீ்டிலா வந்து என்லன பற்றி 
குலற கசான்னாய். பார் உன் வடீ்டில் நைக்கப்பபாவலத. யபசாலதயிைம் வந்து அவலனப்பற்றி 
குலற கசான்ன அந்த யமுலன நதிக்கலர பகாபிக்கு கண்ணன் நல்ல பரிசு ககாடுக்கப்பபாகிறான். 
இன்று அவள் வடீ்டில் எத்தலன கவண்லண பாலனகள் காலியாகி 
உலையப்பபாகிறபதா! அவளுக்பக கதரியாத பபாது நமக்கு எப்படி கதரியும். யமுலனக்கு குளிக்க 
பபானவள் ஒருபவலள கவண்கணய்ப் பாலனகளுக்கும் பசர்த்து தலல முழுகப் பபாகிறாபளா...!! 
 

jksivan@gmail.com 



“Vedas are sounds emanating from the vibrations of the 
Great Intelligence originating from the Paramatman   
himself.  We must take special care of such sounds to   
ensure welfare of the world…. 
 
Preservation of Veda is my work….”    

 
- Sri Chandrasekharendra Saraswati Swamigal  
  (Mahaperiyava) 
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Veda is like a tree which is based on 

learned Vedic Brahmins as its roots.  

The Six Branches of Vedas are    

Shiksha, Vyakarana, Chandas, 

Niruktham, Jyotisham and Kalpam.  

The various virtuous duties          

ordained in Vedas tantamount to its 

leaves.  If the roots are destroyed 

there will be no branches nor even 

the tree itself.  Therefore, Vedic 

Brahmins, the roots, should be     

protected sparing no effort. 
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Mrithyor Ma Amritam Gamaya - lead me from mortality to immortality 

Amritha    Varshini © 

Sri Raama Dootham Sirasaa Namaami 

Sarve Bhavantu Sukina: 
Sarve Shantu Niraamayaa: 

Sarve Bhadraani Pashyanthu 
Maa Kashchid Dukha Bhaag Bhaveth 

Om Shanti: Shanti: Shanthi: 
 

May All Be Happy 
May All Be Healthy 

May All See Auspiciousness In Everything 
May All Be Free From Suffering  

May Peace Prevail on All and Everywhere 


