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                முன்னுரர  

மனித வாழ்க்ரக நம்பிக்ரகரை முக்கிை அடிப்பரைைாக உரைைது. 
கண்ணால் காண்பரதக் காட்டிக் காணமுடிைாதரதப் பற்றி நம்ரமச் 
சிந்திக்க ரவப்பது. இப்பிறவிைில் நைக்கக்கூடிைரவகரை மட்டும் 
எதிர் பார்த்து  நம்பிக்ரக ரவத்திருப்பவர்கள் பலர். அதற்கும்  
சமற்பட்ை ஒன்றில் நம்பிக்ரக ரவத்திருப்பவர்கள் சிலர். பல்சவறு 
பிறவிகள் எடுத்துத் துன்பப்படும் உைிர்கைிைம் இரறவன் காட்டும் 
கருரணைினால் ததய்வம் உண்டு என்ற எண்ணம் உண்ைாகிறது. 
இப்படிப்பட்சைாரது தரலமுரறகள் வாரைைடி வாரைைாகத் 
ததய்வ நம்பிக்ரகைில் தரைப்பரவ. ஆனால், தற்காலத்திசலா, 
மாைா சக்திகைின் வைிப்பட்டு, தநறி மைங்கித் திரிசவாரரக் காணும் 
சபாது, இரறவசன இவர்கரையும் திருத்தி ஆட்தகாள்ை சவண்டும் 
என்று சவண்டுவரதத் தவிர சவறு ஒன்றும் தசய்ை இைலவில்ரல.  

முருகப்தபருமாரன சநரில் காட்ை முடியுமா என்று அருரணைில் 
சம்பந்தாண்ைான்  என்பவன் சகட்ைவுைன், அருணகிரிநாதர் 
அங்கிருந்த கம்பத்தில் அரனவரும் காணும்படி கந்தரனக் 
காட்டினார். இது சபான்ற அற்புதங்கள் பல நிகழ்ந்தும், நம்பிக்ரக 
வராதவர்கள் பலர் எக்காலத்தும் உண்டு. 

ஒன்று மட்டும் நிச்சைம். அவரவர்கைின் நிரலக்கு ஏற்ற வரகைில் 
இரறவன், இன்றும் என்றும் சதான்றாத் துரணைாகக் காத்துக் 
தகாண்டுதான் இருக்கிறான் என்பரதப் பலரும் தங்களுரைை  
அனுபவத்தால் அறிவர். இரதப் பிறரும் அறிந்து இரற அருரைப் 
தபற சவண்டும் என்ற எண்ணத்தால் எழுந்தசத இவ்தவைிைடீு.  

எைிசைரனயும் ஒரு தபாருட்ைாக ஆட்தகாண்டு இரறைருள் 
அடிசைனிைம் நிகழ்த்திைருைிை அனுபவங்கள் சிலவற்ரறத் 
ததாகுத்து , அடுத்த தரலமுரறைினருைன் பகிர்ந்து தகாள்வசத 
இதன் சநாக்கம். எல்லாம் சிவன் தசைல்.                                                    
--- சிவபாதசசகரன்   
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                     சிவபாதசசகரன்  

மனிதருள் தரலைாை மனிதர் ைார் என்ற சகள்விக்கு அப்பர் சதவாரம் 
கூறும் விரை இசதா:  

அனுசைப்பட்டு அது இது என்னாசத                                   
கனி மனத்ததாடு கண்களும் நீர் மல்கிப்                                                                                                                  
புனிதரனப் பூவனூரரனப் சபாற்றுவார்                         
மனிதருள் தரலைாை மனிதசர. 

என்பது இவ்வினிை பாைல்.  



சிவதபருமான் வறீ்றிருந்து அருளும் தலம் சதாறும் தசன்று வைிபடுசவார் 
தபரும் பைன் இரணைற்றது. மூர்த்தி,தலம்,தீர்த்தம் ஆகிைவற்ரற 
முரறைால் தசன்று வைிபடுசவார்க்கு சற்குருவும் கிரைப்பார் என்கிறார் 
தாயுமான சுவாமிகள்.  

ஏறத்தாை 35 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஸ்ரீ பரசமச்வரனது அருைால் சதவாரப் 
பாைல் தபற்ற தலங்கரைத் தரிசிக்க சவண்டும் என்ற எண்ணம் அடிசைன் 
மனத்தில் எழுந்தது. மார்கைித் திருவாதிரர தரிசனம் தசய்ை சவண்டும் 
என்று நானும் என் நண்பரும் முன்னதாகசவ சிதம்பரம் தசன்றிருந்சதாம். 
முதல் நாள் காரலைில் ஸ்ரீ நைராஜ மூர்த்தி, மஹா ரதத்தில் எழுந்தருைி 
அந்த ரதம் வதீிைில் நகர்ந்த பிறகு, மாரலக்குள் அருகிலுள்ை தலங்கரைத் 
தரிசித்துவிட்டுத் திரும்ப சவண்டும் என்று எண்ணிசனாம்.முதல் நாள் கன- 
மரை தபய்ததால் வதீிகைில் பல இைங்கைில் பள்ைமும் சசறுமாக 
இருந்தது. ரதம் பவனி வரத் தரை ஏற்படுசமா என்று அஞ்சும்படிைாக    
இருந்தது. ஆனாலும், தீட்சிதர்கள் மற்றும் பக்தர்கைின் பிரார்த்தரனைால் 
பரமன் பவனி வந்தான். வைம் பிடித்துச் சிறிது தூரம் சபானவுைன், 
காட்டுமன்னார்குடி தசல்லும் வைிைிலுள்ை திருநாரரயூரரத் தரிசிக்கக் 
கிைம்பிசனாம். நாரர பூஜித்த அந்த ஸ்தலம் சம்பந்தராலும் அப்பராலும் 
பாைப்தபற்றது. நம்பிைாண்ைார் நம்பி என்ற ஆதிரசவச் சிறுவனுக்காகப் 
தபாள்ைாப் பிள்ரைைார் சநரில் தரிசனம் தந்து, நிசவதனத்ரத ஏற்றுக் 
தகாண்டு அவனுக்கு எல்லாக் கரலகரையும் உபசதசித்ததாக வரலாறு. 
திருமுரறகள் சிதம்பரத்தில் ஒரு அரறைில் பூட்ைப்பட்டு இருப்பரத இத் 
ததய்வக் குைந்ரத மூலம் தவைிப்படுத்திைவரும் இவ்விநாைகசர ஆவார். 

திருநாரரயூரில் பஸ்ரை விட்டு இறங்கிைவுைன் சகாைிலுக்குச் தசல்லும் 
வைிைில் காட்ைாற்று தவள்ைம் ஓடிக்தகாண்டிருந்தரதப் பார்த்சதாம். 
வரீாணம் ஏரிைின் உபரி நீர் இவ்வாறு தசல்வதாகச் தசான்னார்கள். ஆற்று 
தவள்ைம் அதிகமாக இருந்ததால் மரங்கரையும் அடித்துச் தசல்லப் 
படுவரதப் பார்த்சதாம். சகாைில் அருகாரமைில் இருந்த சபாதிலும் 
ஆற்ரறக் கைந்து தசல்வது ஆபத்தானது என்று ததரிந்தது. திருநாரரயூர் 
சிவாலை சகாபுரம் ததாரலவில் ததரிந்தது. தபாள்ைாப் பிள்ரைைாரரயும், 
மார்க்கசகாைனான ஸ்ரீ பரசமச்வரரனயும் பிரார்த்தரன தசய்து தகாண்டு 
சவறு எதுவும் தசய்ைத் ததரிைாமல் அங்சகசை நின்று தகாண்டிருந்சதாம்.  



சுமார் ஐந்து நிமிைங்கள் ஆகிைிருக்கும். திடீதரன்று எங்கள் எதிரில் ஒரு 
ஆள் சதான்றினான். உைரமாகவும், நடுத்தர வைதினனாகவும் இருந்தான். 
இடுப்பில் வரிந்து கட்டிை கச்ரசயும், தரலைில் முண்ைாசும் கட்டிை 
அவனது சதாற்றம் கம்பரீமாக இருந்தது. எங்கைிைம் வந்து, “ நீங்கள் 
திருநாரரயூர் சகாவிலுக்குப் சபாக சவண்டுமா?” என்று சகட்ைான். 
“ஆமாம்” என்று நாங்கள் தசான்னவுைன் “ இந்த தவள்ைத்ரதக் கைந்து 
உங்கைால் சபாக முடிைாது” என்றான். அதற்கு முன் தினம், ஒருவரர 
தவள்ைம் அடித்துச் தசன்றரதக் கண்ைதாகக் கூறினான். ஒரு நிமிைம் 
தைங்கிை நாங்கள், “ எப்படிைாவது சபாைாக சவண்டும்.” என்சறாம். 

எங்கைது உறுதிரைக் கண்ைவுைன், “ அப்படிைானால் என்ரனக் 
தகட்டிைாகப் பிடித்துக் தகாள்ளுங்கள் “ என்று தசால்லிைபடி, ஆற்ரறக் 
கைக்கத் ததாைங்கினான். நாங்கள் அவரன உடும்புப் பிடிைாகப் பிடித்துக் 
தகாண்சைாம். ஆற்று தவள்ைம் படிப்படிைாக உய்ந்து இடுப்பைவுக்கு வந்து 
விட்ைது. ஆற்றின் சவகம் எங்கரை இழுக்கத் ததாைங்கிைவுைன் பைம் 
பற்றிக்தகாண்ைது. உைசன, “தசாற்றுரண சவதிைன் “ எனத் துவங்கும் 
அப்பர் சுவாமிகைின் சதவாரத் திருப்பதிகத்ரத அதற்கான சகதார தகௌை 
ராகத்தில் பாைத் ததாைங்கிசனன். இப்பதிகத்ரதப் பாடினால் “இடுக்கண் 
இல்ரலசை” என்று அருைிைிருப்பதால் அவ்வாறு பாை எண்ணம் வந்தது. 
இரதக் சகட்ைபடிசை, அந்த “ ஆளும் “ எங்கரைத் தாங்கிப் பிடித்தவாசற 
தண்ணரீில் நைந்து வந்தான். தவள்ைசமா மார்பு அைவுக்கும் வந்து 
விட்ைது. “ இது என்ன சசாதரன “ என்று நிரனத்து, அப்பதிகத்ரத 
மீண்டும் பாடிசனன். அது முடிந்ததும்,அந்த “ ஆள்” அரத மீண்டும் பாைச் 
தசான்னான். அப்படிசை தசய்சதன். தமதுவாக அக்கரர வந்தது. எங்களுக்கு 
அப்சபாதுதான் உைிர் வந்தது சபால இருந்தது. புனர் ஜன்மம் என்பதில் 
சந்சதகசம இல்ரல.  

“ நான் இங்சகசை இருக்கிசறன். ஆற்று தவள்ைம் அதிகம் ஆனாலும் 
ஆகலாம். அதற்குள் வந்து விடுங்கள். உங்கரை மீண்டும் அக்கரரைில் 
பத்திரமாகக் தகாண்டு சசர்த்து விடுகிசறன். “ என்றான் அந்த “ ஆள்”. 
எனக்கு என்னசவா, ைாவரரயும் பிறவிப் தபருங்கைலில் இருந்து 
கரரசைற்ற வல்ல மூர்த்தி தசால்வதாகசவ சதான்றிைது.  



திருநாரரயூர் சகாைிரல அரைந்சதாம். மரை ஆதலால் சகாவில் வாசல் 
கரைைில் அர்ச்சரன சாமான்கள் எதுவும் கிரைக்கவில்ரல. அருகில் 
ஒருவர் இைநீர் விற்றுக்தகாண்டிருந்தார். பிள்ரைைாருக்கு இைநீர் 
அர்ப்பணம் தசய்ைலாசம என்று சதான்றிைது. அரத வாங்கிக்தகாண்டு  
சவகமாகக் சகாைிலுக்குள் தசன்று தபாள்ைாப் பிள்ரைைாருக்கு அர்ச்சரன 
தசய்து விட்டு, சுவாமி அம்பாரையும் தரிசனம் தசய்துவிட்டு ஆற்றங் 
கரரக்கு ஓடி வந்தால் அந்த “ ஆரை” க் காசணாம்! அங்கிருந்தவர்கரை 
விசாரித்தால், அப்படி ைாரும் அங்கு வரவில்ரல என்றார்கள். 
அப்படிைானால்  எங்கரைக் கரர சசர்த்தது ைார் ? அப்பர் தபருமாரனக் 
கைலிலிருந்து கரர சசர்த்த கைவுசை சபாலும் ! அப்பதிகத்தின் 
சமன்ரமரை உணர்த்தி , சிவானுபவம் காட்ை வந்த லீரலசைா என்று 
எண்ணி மகிழ்ந்சதாம்.  

ஆற்றில் நீர்மட்ைம் அதிகரித்திருந்தது. “ என்ரனயும் அக்கரரைில் 
தகாண்டு விடு “ என்று ஒரு கிைவி என் ரகரைக் தகட்டிைாகப் பிடித்துக் 
தகாண்டு விட்ைாள். பைம் சபாய்விட்ைது. திரும்பத் திரும்ப பதிகத்ரதப் 
பாடிைபடிசை தமதுவாக அக்கரர சசர்ந்சதாம். ஆறு சீறிக் தகாண்டு 
சபாய்க்தகாண்டிருந்தரதப் பார்த்தவுைன் மீண்டும் உைல் சற்று நடுங்கிைது. 
திருவருள் கருரணரை நிரனத்து பரவசப்பட்சைாம்.  

மாரலைில் சிதம்பரம் வந்து வதீிைில் சதரிலிருந்த நைராஜ மூர்த்திரைத் 
தரிசித்தால், “ என்று வந்தாய் “ என்று குமிண் சிரிப்சபாடு சகட்பது சபாலத் 
சதான்றிைது. “ காட்டுவித்தால் ஆதராருவர் காணாதாசர “ என்ற அப்பர் 
தபருமானின் வாக்கு நிரனவுக்கு வந்தது.     

                      சதான்றாத் துரணசை துரண       

                          

 

 

 

 

 



 

                     அற்புதத் ததய்வம்  

                      சிவபாதசசைரன்  

    

 

 

                ஸ்ரீ குருகுஹன் துகை  

 



 

தசந்திலாண்ைவன் அன்றும் இன்றும் ஆற்றிவரும் அற்புதங்கள் அசநகம். 
சுமார் பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, காசி ைாத்திரர தசய்து விட்டு நானும் 
என் மரனவியும் ராசமஸ்வரம் தசன்று சசதுவிலும் பிற தீர்த்தங்கைிலும் 
நீராடிவிட்டு ராமநாத ஸ்வாமிரையும் பர்வத வர்த்தனி அம்பாரையும் 
தரிசித்துவிட்டு, இரவு 9 மணி அைவில் திருச்தசந்தூரர அரைந்சதாம். அது 
மார்கைி மாதமானதால் மறுநாள் விடிைற்காரல 5 மணிக்சக சகாைிரல 
அரைந்தால், ஏராைமான ஐைப்ப பக்தர்கள் கூட்ைம் இருந்தது. உள்சை 
தசல்ல முடிைவில்ரல. இடித்து சமாதிக்தகாண்டு மிக மிக தமதுவாகப் 
சபாய்க்தகாண்டு இருந்தார்கள். நம்மால் இவ்வாறு சபாக முடிைாது என்று 
நாங்கள் இருவரும் தைக்கத்துைன் ப்ராகாரத்திசலசை நின்று தகாண்டு 
இருந்சதாம். சிறப்புத் தரிசன வரிரசயும் இவ்வாசற இருந்தது. நாங்கள் 
நின்று தகாண்டிருந்த இைத்தின் அருகில் வள்ைி சதவசசனா சசமதராக 
சுப்ரமணிை சுவாமி உற்சவராகக் காட்சி அைிக்கும் சன்னதி இருந்தது. 
அங்சக அமர்ந்தபடி சிறிது சநரம் சுப்பிரமணிை மூல மந்த்ர ஜபம் தசய்து 
தகாண்டிருந்சதன். சநரம் ஆக ஆகக் கூட்ைம் அதிகமாகிக் தகாண்சை 
இருந்தது. ஷண்முகரின் சன்னதிைில் தசய்ைக் தகாடுத்து ரவக்க 
வில்ரலசை என்று ஆதங்கப் பட்டுக் தகாண்டிருந்சதன். பிறகுதான் 
ததரிந்தது, இத்தரன சநரம் ஜபம் தசய்துதகாண்டிருந்த சன்னதி 
சாதாரணமானது அல்ல என்று. அந்த மூர்த்திசை, ஸ்கந்த சஷ்டி அன்று 
சூர சம்ஹாரத்திற்கு எழுந்தருளுபவர் என்றும் ததரிந்தது. மீண்டும் அந்த 
சன்னதிரை வணங்கிவிட்டுப் பிராகாரத்ரத வலம் வரலாசனாம்.  

வலம் முடியும் முன்பு ஒரு வாைிலின் வைிைாக ஏராைமான பக்தர் 
கூட்ைம் தவைிைில் வருவரதக் கண்சைாம். அவர்கள் பாக்கிைசாலிகள். 
எப்படிசைா சிரமப்பட்டு உள்சை தசன்று மூலவரரயும், ஷண்முகரரயும் 
தரிசனம் தசய்து விட்டு தவைிைில் வந்து விட்ைார்கள். இந்தக் கூட்ைத்தில் 
நாங்கள் இருவரும் உள்சை தசல்லுவது சாத்திைமல்ல என்று சதான்றிைது. 
இந்தப் ப்ராகாரத்ரதைாவது வலம் வந்சதாம் என்று திருப்திப் பட்டுக் 
தகாள்ை சவண்டிைதுதான் என்று சபசிக் தகாண்சை அந்த வாைிரலசை 
பார்த்துக் தகாண்டு ஒரு சில நிமிைங்கள் நின்றிருந்சதாம். அப்சபாதுதான் 
அந்த அதிசைம் நைந்தது.  



அந்த வாைிலில் இருந்த சதவஸ்தான சசவகர் ஒருவர் என்ரன ரசரக 
தசய்து அருகில் அரைத்தார். எனக்சகா ஆச்சர்ைமாக இருந்தது. “ சாமீ, 
நீங்கள் இருவரும் தரிசனம் தசய்ைப் சபாகவில்ரலைா? “ என்று சகட்ைார். 
அது அவருக்கு எப்படித் ததரிந்திருக்க முடியும் ? அப்படிசை ஊகித்து     
இருந்தாலும் தவைிசைறும் வைிைில் நிற்பவருக்கு நம்ரமப் பற்றி என்ன 
கவரல? “ என் பின்னால் வாருங்கள் “ என்றபடிசை கூட்ைத்ரத விலக்கிக் 
தகாண்டு தவைிசைறும் வைி மூலம் உள்சை தசல்லத் ததாைங்கினார். 
விைப்பிைிருந்து இன்னும் மீைாத எங்கரை ஷண்முகநாதனின் (உற்சவர்) 
சன்னதிைில் தகாண்டு சபாய் நிறுத்தி விட்டு “ எவ்வைவு சநரம் 
சவண்டுமானாலும் ஷண்முகரரத் தரிசனம் தசய்து தகாண்டிருங்கள். 
ைாரும் உங்கரைப் சபாகச் தசால்ல மாட்ைார்கள்.” என்று கூறிவிட்டு, 
எரதயும் எதிர்பார்க்காதவராய் உைசன அங்கிருந்து சபாய் விட்ைார். 

ஜனக் கூட்ைம் அரலசமாதிக் தகாண்டிருந்தது. நாங்கசைா சன்னதிக்குள் 
இருந்து தகாண்டு ஷண்முகனின் அற்புதத் தரிசனத்தில் லைித்திருந்சதாம். 
பதிரனந்து நிமிைங்களுக்கு சமல் ஆகியும் அங்கிருந்த அர்ச்சகர்கள் ைாரும் 
எங்கரைப் சபாகச் தசால்லவில்ரல! மாறாகத் தீபாராதரனத் தட்ரையும் 
விபூதிப் பிரசாதத்ரதயும் திரும்பத் திரும்ப வைங்கினார்கள் ! சன்னதிரை 
விட்டுக் கிைம்ப சவண்டும் என்ற எண்ணசம ஏற்பைவில்ரல.கண்கள் 
தாரர தாரரைாக நீர் தபருக்கின. இந்நிரலைில் மூலவரரத் தரிசிக்க 
ஆரச இருந்தாலும் அது நைக்கக் கூடிைதாகத் ததரிைவில்ரல. வந்த 
வைிைாகசவ தவைிசைறி விடுசவாம்  என்று தீர்மானித்சதாம். இவ்வைவு 
கிரைத்தசத தசந்திலாண்ைவனின் அருைால்தான் என்று சிந்தித்தவாறு 
மனரத ஒருவாறு சதற்றிக் தகாண்டு தவைிசைறத் தைாராசனாம். 
அப்சபாது மீண்டும் ஒரு அதிசைம் நைந்தது.  

ஒரு அர்ச்சகர் எனது பின்புறத்திலிருந்து என் சதாரைத் ததாட்டு, “நீங்கள் 
ஷண்முகரரசை பார்த்துக் தகாண்டிருந்தால் மூலவரரப் பார்க்க 
சவண்ைாமா ? “ என்றார். எல்சலாரும் மூலவரரத் தரிசித்து விட்டுத் தான் 
சண்முகர் சன்னதிக்கு வரமுடியும். அப்படி இருக்கும்சபாது நாங்கள் 
மூலவரரத் தரிசிக்கவில்ரல என்பது இவருக்குத் ததரிை சாத்திைசம 
இல்ரல. அதுவும், தமனக்கட்டு என்ரனத் தட்டி, இப்படிக் சகட்பாசனன் ! 
விைப்பின் உச்சிக்சக தசன்றுவிட்ை மாதிரித் சதான்றிைது. பிறகு நான்    , 
“ இந்தக் கூட்ைத்தில் நாங்கள் அதற்கு எப்படி ஆரசப்பை முடியும் ? “ 



என்று சகட்சைன். அதற்கு அவர், “ கவரலப்பை சவண்ைாம். என்ரனத் 
ததாைர்ந்து வாருங்கள் “ என்றபடிசை, கூட்ைத்ரத விலக்கிக் தகாண்டு, 
எங்கரைத் தன்சனாடு அரைத்துச் தசன்று சநராக மூலவர் சன்னதி 
வாசலில் தகாண்டு விட்டு விட்டு, “ இங்சகசை உட்கார்ந்துதகாண்டு 
எத்தரன சநரம் சவண்டுமானாலும் தரிசனம் தசய்யுங்கள் என்று 
கூறிவிட்டுக் கர்பக்கிரகத்துள் தசன்றார். சற்றும் எதிர்பாரா வரகைில் 
தரிசனம் தந்த ஸ்கந்த மூர்த்திைின் கருரணரைக் கண்டு உருகிசனாம். 
உள்சை தசன்ற அந்த அர்ச்சகர் மூலம் சுவாமிக்கு அர்ச்சரன 
தசய்துதகாள்ை சவண்டும் என்று சதான்றிைது. பல அர்ச்சகர்கள் 
அர்ச்சரனத் தட்டுைன் தவைிைில் வந்து தகாண்டிருந்தாலும் அவர் ஒருவர் 
மட்டும் வரசவைில்ரல. அவரது உருவ அரைைாைங்கரைச் தசால்லிக் 
சகட்ைால் அப்படி ைாரும் இங்கு இல்ரல என்று தசான்னார்கள். 
அப்படிைானால் எங்கரை சன்னதிக்கு அரைத்துச்தசன்று தரிசனம் தந்து 
கருவரறக்குள் மாைமாய் மரறந்தது அக்கருணா மூர்த்திசை அல்லவா ? 
இப்தபாழுது நிரனத்தாலும் மைிர்க் கூச்சல்  எடுக்கிறது. ஒன்றுக்கும் 
பற்றாத இவ்தவைிைவசனனுக்கும் இரங்கிக் காட்சி தந்தரத என்றும் 
மறக்க இைலாது.  

அர்ச்சரனரை  சவறு ஒரு அர்ச்சகர் மூலமாகச் தசய்துதகாண்டு, பஞ்ச 
லிங்க தரிசனமும் தசய்துவிட்டு தவைிைில் வந்தால் கூட்ைம் அரல 
சமாதிக்தகாண்டுதான் இருந்தது. தவைிசை வரும் வாைிலில் எங்கரை 
ஷண்முகனிைம் அரைத்துச் தசன்ற சதவஸ்தான சசவகரரக் 
காணவில்ரல ! சவறு ஒருவர் தான் நின்றுதகாண்டிருந்தார் !  

தசந்திலாண்ைவன் கலியுகத் ததய்வம் மட்டுமல்ல. அற்புதத் ததய்வமும் 
தான் அடுத்த முரற திருச்தசந்தூர் தசன்றசபாது மதிைம் சுமார் மூன்று 
மணி இருக்கும். தரும தரிசனத்தில் ஏராைமான கூட்ைம். சிறப்புத் தரிசன 
சீட்ரை வாங்கிக் தகாண்டு உள்சை நுரைந்சதாம். வைிைில் ஏகப்பட்ை 
அரைப்புக்கள். நாங்கள் இருவர் மட்டுசம சபாய்க்தகாண்டிருந்சதாம். சுமார் 
பத்து நிமிைங்கள் எங்குசம நிற்காமல் சன்னதிக்குப் சபாய்ச் சசர்ந்சதாம். 
எங்களுக்கு முன்னால்  ஒருவர் மட்டுசம இருந்தார். திரும்பிப் பார்த்தால் 
தரும தரிசனத்தில் மக்கள் தவள்ைம். திரகப்பு அைங்கசவ தநடு சநரம் 
ஆைிற்று. சுவாமிரைப் பார்த்தால், “இதற்காகத் தாசன ஆரசப் பட்ைாய்?” 
என்று புன்னரகசைாடு சகட்பதுசபால் இருந்தது.    



                    மார்க்ை ஸஹாயர்   

                     சிவபாதசசைரன்  

                                    

ஸ்ரீ பரசமச்வரன் நல்ல மார்க்கத்ரதக் காட்டும் பந்துவாக இருப்பதால் 
மார்க்க பந்து என்றும், மார்க்க ைஹாைன் என்றும் வைித்துரண நாதன் 
என்றும் அரைக்கப் படுகிறான். சத் சஹாசைச்வரர் எனும் தபைர் 
சுவாமிக்கு இருப்பது சபால , மார்க்க சம்ரக்ஷணி என்று திருதநல்சவலி 
மாவட்ைத்தில் உள்ை விக்கிரமசிங்கபுரம் என்ற ஊரில் அம்பாளுக்கும் 
தபைர் உண்டு. ஈச்வரன்  வைி காட்டும் வள்ைலாகவும், துரற காட்டும் 
வள்ைலாகவும், ரககாட்டும் வள்ைலாகவும், வாக்ரகக் காட்டும் 
வள்ைலாகவும் மைிலாடுதுரறக்குச்  சமீபத்திலுள்ை சகாவில்கைில் காட்சி 
அைிக்கிறான் . பிரைாணம் தசய்யும்சபாது வைிைில் வரும் தைங்கல், 
ஆபத்து, சபான்றவற்றிலிருந்தும் பக்தர்கரை அவன் காப்பாற்றுகிறான் 
என்பது பலரும் அனுபவத்தால் கண்ை உண்ரம. 

பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் சிதம்பரத்திற்கு அருகிலுள்ை சதவாரப் பாைல் 
தபற்ற தலங்கரைத் தரிசிக்கப் பைணம் சமற்தகாண்ைசபாது ஏற்பட்ை 
அனுபவம் இது. நானும் என் நண்பரும் அன்ரறை தினம் சீர்காைிக்குப் 
சபாகும் வைிைில் உள்ை தகாள்ைிைம் என்ற ஊரர அரையும்சபாது காரல 
9 மணி இருக்கும். அங்கிருந்து கிைக்சக இருக்கும் தலங்கைான நல்லூர்ப் 



தபருமணத்ரதயும் (ஆச்சாள்புரம்) அதற்கு அப்பால் சுமார்  ஆறு   கி.மீ. 
ததாரலவிலிருக்கும் மசகந்திரபள்ைிரையும் தரிசிக்க சவண்டும் என்று 
எண்ணிைிருந்சதாம். அதிக பஸ் வசதி இல்லாத காலம் அது. சற்று 
முன்புதான் பஸ் சபாய்விட்ைதாகச் தசான்னார்கள். எனசவ அருகிலிருந்த 
ரசக்கிள் கரைைில் வாைரக ரசக்கிள் கிரைக்குமா என்று சகட்ைதில் 
முன்பின் ததரிைாதவர்களுக்தகல்லாம் ரசக்கிள் தகாடுக்க முடிைாது என்று 
பதில் வந்தது. முதலில், 5 கி.மீ. ததாரலவில்  உள்ை ஆச்சாள்புரத்ரதத் 
நைந்சத தசன்று தரிசிப்பது என்று தீர்மானித்சதாம். 

ஆச்சாள்புரத்ரத நாங்கள் அரையும்சபாது சுமார் பத்து மணி ஆகிைிருந்தது  
திருஞானசம்பந்தரின் திருமணம் நரைதபற்ற ஸ்தலம் அது. அரதக்காண 
வந்தவர்களுக்கு அம்பாள் விபூதி பிரசாதம் வைங்கிைதால் திருதவண்ணறீ்று 
உரம எனு தமிைிலும் ஸ்சவத விபூதிைாம்பிரக என்று வைதமாைிைிலும் 
வைங்கப்படுகிறாள். திருமணம் ஆனவுைன், ஞானசம்பந்தர், “ காதலாகிக் 
கசிந்து “ என்ற திருப்பதிகத்ரத சுவாமிக்கு முன்பாகப் பாடிைவுைன் ஒரு 
சஜாதி சதான்றிைது. அதில் அடிைார்கள் அரனவரரயும் ஐக்கிைமாகச் 
தசய்து விட்டுப் பிறகு, தான் மணம் தசய்துதகாண்ை தபண்ணுைன் 
சம்பந்தர் அந்த சிவ சஜாதிைில் ஐக்கிைமானார் என்பது வரலாறு. எனசவ , 
சுவாமிக்கு சிவசலாகத் திைாகர் என நாமம் வைங்கப்பைலாைிற்று. 

ஆலை தரிசனம் முடிந்து தவைிசை வரும்சபாது மணி 11ஐ தாண்டி 
விட்ைது. சாரலக்கு அருகில் வரும்சபாது தூரத்தில் மசகந்திரபள்ைிக்குச் 
தசல்லும் பஸ் வருவரதக் கண்ைவுைன் எங்கள் மகிழ்ச்சிக்கு அைசவ 
இல்ரல. சம்பந்தப்தபருமானது அருள் எனக் கருதி, அதில் ஏறி மசகந்திர 
பள்ைிரை அரைந்சதாம். அங்கு உச்சிக்கால ஏற்பாடுகள் நைந்து தகாண்டு 
இருந்தன. சிறிை சகாவிலானாலும் ததய்வ சான்னித்திைம் நிரம்பவும்   
இருந்தரத உணர முடிந்தது.  

அக்சகாைிலுக்கு அருகில் உள்ை ராமர் சன்னதி அவசிைம் தரிசிக்க 
சவண்டிைதாகும். சீதா ராம லக்ஷ்மண பிம்பங்கள் தபரிதாகவும் 
அைகாகவும் இருந்தன. சகாவிரல விட்டு தவைிைில் வந்து பார்த்தால் 
நாங்கள் வந்த பஸ் திரும்பிப் சபாய்விட்ைதாகவும் இனிசமல் 3 மணிக்கு  
சமல்தான் அடுத்த வண்டி என்றும் ததரிந்தது. மணிசைா 12.30  தான் ஆகி 
இருந்தது. தகாள்ைிைசமா 11 kkகி. மீ. தூரம். பசிைாகவும் கரைப்பாகவும் 



இருந்ததால் நைந்து சபாக உைம்பு இைம் தகாடுக்கவில்ரல. அருகிலிருந்த 
திண்ரணப் பள்ைிக்கூைம் அரர நாசைாடு முடிந்துவிட்ைதால், அந்தத் 
திண்ரணைிசலசை அமர்ந்சதாம். “ சம்பந்தர் பாடிை தலம் என்று கூட்டிக் 
தகாண்டு வந்தாய். இப்படி ஆகி விட்ைசத.” என்று நண்பர் சிறிது கலக்கம் 
அரைந்தார். என் உள் மனத்திசலா, “ நம்ரம வைித்துரணைாகக் கூைசவ 
இருந்து தரிசனம் காட்டுவிக்கும் தபருமான் இதற்கும் வைி காட்டுவான் “” 
என்ற எண்ணம் இருந்தது. கரைப்பு மிகுதிைால் இருவரும் அந்தத் 
திண்ரணைிசலசை தூங்கி விட்சைாம்.  

ைாசரா எங்கரை எழுப்பிைதுசபால் இருந்தது. கண் விைித்துப் பார்த்தால் 
ரசக்கிளுைன் ஒரு நபர் நின்றுதகாண்டிருந்தார். அவர் ரக நிரறை 
தவற்றிரலக் கட்டுக்கள் இருந்தன. “ நீங்கள் தகாள்ைிைம் சபாகும் 
பஸ்ைுக்காகக் காத்துக்தகாண்டு இருக்கிஈர்கைா ? “ என்று சகட்ைார். 
நாங்கள் விைப்புைன் “ ஆமாம் “ என்சறாம். “ தற்சபாது தகாள்ைிைம் 
தசல்லும் ஒசர பஸ் நடுவைிைில் பழுதாகி நின்று விட்ைதால் நீங்கள் பல 
மணி சநரம் இங்சகசை காத்துக் தகாண்டு இருக்க சவண்டி இருக்கும். 
இந்த ரசக்கிரை நான் தகாள்ைிைத்திைிருந்து வாைரகக்கு எடுத்து 
வந்திருக்கிசறன். எனக்கு மீண்டும் அங்கு சபாக முடிைாமல் இருக்கிறது. 
ஆகசவ நீங்கள் இரத ஒட்டிக தகாண்டு சபாய் அங்குள்ை கரைைில் 
திருப்பிக் தகாடுத்து விடுங்கள் “ என்று தசால்லி, வாைரகக் காரசயும் 
ரகைில் தகாடுத்துவிட்டு உைசன தசன்று விட்ைார். ஏசதா கனவில் 
நைப்பதுசபால் இருந்தது. அவர் மீண்டும் ஏன் தகாள்ைிைம் சபாகவில்ரல? 
முன்பின் ததரிைாத எங்கரைத்  தூக்கத்திலிருந்து எழுப்பி வாைரக 
ரசக்கிரை ஏன் தகாடுத்தார்? ஒன்றுசம புரிைவில்ரல. நண்பரர சநாக்கி,  
“ இரதத் ததய்வச் தசைல் என்று தசால்லாமல் சவறு என்ன தசால்வது “  
என்சறன். பின்னர் இருவருமாய்ப் தபைல் தசய்துதகாண்டு தகாள்ைிைத்ரத  
அரைந்து அவர் குறிப்பிட்ை கரைக்குச் தசன்று வாைரக எவ்வைவு தர 
சவண்டும் என்று சகட்சைாம். கரைக்காரர் தசான்ன ததாரகயும்  
எங்கைிைம் அந்த நபர் தகாடுத்த ததாரகயும் ஒன்றாக இருந்தது. சவறு 
நபர் ரசக்கிரைக் தகாண்டு வந்தது பற்றி கரைக்காரர் எதுவும் 
சகட்கவில்ரல. எல்லாம் ஆச்சர்ைமாகசவ இருந்தது. அசதாடு ஸ்ரீ 
பரசமச்வரன் தனது  பக்தர்களுக்கு வைிகாட்டும் வள்ைலாக விைங்குவதும் 
புரிந்தது.       



                                  சிவ சிவ  

                     வழித்துகை நாதன்  

                    சிவபாதசசைரன்  

              

தனிவைி என்பது மனித நைமாட்ைசம இல்லாத இல்லாத வைி என்பது 
ததரிைாமல் சில சமைங்கைில் அதில் சபாய்ப் பார்க்கலாசம என்று ஒரு 
அசாதாரண துணிச்சல் வருவதுண்டு. அப்படிப் சபானால் அதன் 
விரைவுகரைச் சந்திக்க சநர்ந்தால் ைாரரத் துரணக்கு அரைப்பது என்று 
பைத்தில் தடுமாறுகிசறாம்.” பைந்த தனி வைிக்குத் துரண வடிசவலும் 
தசங்சகாைன் மயூரமுசம “ என்று அருணகிரிநாதரும் பாடிைிருக்கிறார் .  

சசங்காலிபுரம் ஸ்ரீ அனந்தராம தீக்ஷிதர் தவைிைிட்ை ஸ்ரீ ருத்ர புஸ்தகத்தில் 
ஒரு நிகழ்ச்சிரைக் குறிப்பிட்டுள்ைார். ஒரு சமைம் அவரது சித்தப்பாவும் 
சித்தியும் நன்னிலத்திலிருந்து ஸ்ரீவாஞ்சிைம் தசல்லசவண்டிைிருந்தது. அது 
மாரல சநரம். இவ்விருவர் மட்டுசம தசன்று தகாண்டிருந்தார்கள். சற்று 
சநரத்தில் இருட்டிவிைசவ, நரிகள் ஊரைைிடும் சப்தம் சகட்ைது. அரதக் 
சகட்ை அந்த அம்மாள் மிகவும் பைப்பைசவ, தீக்ஷிதர், ஸ்ரீ வாஞ்சிநாத 
சுவாமிரை திைானித்துக் தகாண்டு ஸ்ரீ ருத்ரத்ரத ஜபித்துக் தகாண்சை 
நைக்கலானார். திடீதரன்று விைக்சகந்திை ஒருவர் வந்தார். வந்தவர், 
“நீங்கள் ஸ்ரீ வாஞ்சிைம் சபாகிறரீ்கைா? நான் அந்தக் சகாவிலின் அர்ச்சகர். 
அங்குதான் சபாய்க் தகாண்டு இருக்கிசறன். இந்த விைக்கு தவைிச்சத்தில் 



பைப்பைாமல் என்சனாடு வாருங்கள்” என்றார். இப்படி ஒருவர் துரணைாக 
வருவது இருவருக்கும் ரதரிைமாக இருந்தது. சபசிக் தகாண்சைமூவரும்  
ஸ்ரீ வாஞ்சிைத்ரத அரைந்தார்கள். “நாரைக் காரலைில் சகாவிலுக்கு  
தரிசனம் தசய்ை வருகிசறாம் என்று தசால்லிவிட்டு அர்ச்சகரிைம் 
தம்பதிகள் விரைதபற்றுக் தகாண்ைனர். அர்ச்சகரும் சகாவிலுக்குள் சபாய் 
விட்ைார். 

மறு நாள் காரலைில் ஸ்ரீ வாஞ்சிநாத சுவாமி சன்னதிைில் தங்கசைாடு 
துரணக்கு வந்த சிவாசாரிைாரரக் கண்ைவுைன், “ நல்ல சவரைைாக 
சநற்று எங்களுக்குத் துரணைாக வந்தீர்கள்” என்றார் தீக்ஷிதர். அரதக் 
சகட்டு ஆச்சர்ைம் அரைந்த அர்ச்சகசரா, “ நான் சநற்று ஊரர  விட்டு 
எங்குசம சபாகவில்ரலசை.” என்றார். அப்சபாதுதான் தீக்ஷிதருக்குத் 
ததரிந்தது , குருக்கள் உருவத்தில் வந்தது ஸ்ரீ வாஞ்சிநாதசர என்று.    
ஸ்ரீ ருத்ர மகிரமரை இவ்வாறு விவரிக்கிறார் சசங்காலிபுரம் தீக்ஷிதர். 

தாம்பரத்துக்கு அருகில் மாைம்பாக்கம் என்ற ஸ்தலம் இருக்கிறது. 
சுவாமிக்குத் சதனுபுரீச்வார் என்பது நாமம். காமசதனு பூஜித்தபடிைால் 
இப்தபைர் வந்தது. அங்கு தசன்று சுவாமி தரிசனம் தசய்து விட்டு வரலாம் 
என்று நானும் என் நண்பரும் கிைம்பிசனாம். இது நைந்து சுமார் முப்பது  

ஆண்டுகளுக்கு சமல் இருக்கும். சசரலயூர் என்ற இைத்தில் பஸ்ரை 
விட்டு இறங்கி நைந்து சபாக சவண்டும் என்று தசான்னார்கள்.  

சசரலயூரர அரையும்சபாது மாரல மணி ஐந்து இருக்கும். 
அங்கிருந்தவர்கைிைம் விசாரித்து விட்டு, மாைம்பாக்கம் தசல்லும் 
சாரலைில் நைக்க ஆரம்பித்சதாம். இப்சபாதுசபால அந்தக்காலத்தில் 
அப்பகுதிைில் அதிக வடீுகள் இல்ரல. இங்தகான்றும் அங்தகான்றுமாகசவ 
இருந்தன. சிறிது தூரம் நைந்தபிறகு வடீுகள் எதுவுசம ததன்பைவில்ரல. 
அப்சபாது, கூைவந்த நண்பர், “இப்படிச் சாரலசைாடு சபாய்க் தகாண்டு    
இருந்தால் தநடு சநரம் ஆகும். சாரலரை விட்டு இறங்கிக் குறுக்கு 

வ ைிைில் சபாய் விைலாம்.” என்றார். சூரிைன் அஸ்தமிக்கும் 
சநரமாகிவிைசவ எனக்கும் அதுசவ சரி எனப்பட்ைது.  

வைல் தவைி சபால இருந்த இைத்தில் இறங்கி நைக்க ஆரம்பித்சதாம். 
தகாஞ்ச தூரம் சபானவுைன் பரந்த ரமதானசம ததன்பட்ைது. அதில் 



ஒற்ரறைடிப் பாரத கூை இல்ரல. எதிரில் வருசவாரரயும் காசணாம். 
தவைிச்சம் மங்க ஆரம்பித்தவுைன் தடுமாற்றம் அரைந்சதாம். நான்கு 
பக்கமும் எங்கு சநாக்கினாலும் வடீுகசைா சாரலசைா இல்ரல. மனித 
நைமாட்ைமும் இல்ரல. உைர்ந்த பரன மரங்கசை காணப்பட்ைன.  

ஒழுங்காகச் சாரல வைிைாகப் சபாைிருந்தால் இத்தரன சநரத்தில் 
சகாவிலுக்குப் சபாய்ச் சசர்ந்திருக்கலாம். இப்தபாழுது என்ன தசய்வது? 
விசாரிப்பதற்கு ைாராவது வர மாட்ைார்கைா என்று நாற்புறமும் சநாக்கியும் 
பைன் இல்ரல. அப்தபாழுதுதான், அப்பர்  சுவாமிகள் அருைிை பஞ்சாக்ஷரப் 
பதிகத்ரதப் பாைசவண்டும் என்று சதான்றிைது. அது இைர் கரைைவல்ல 
பதிகம் என்று அனுபவத்தில் கண்ை தபரிசைார்கள் தசால்லக் சகட்ை 
ஞாபகம் வந்தது. ஆகசவ அரதப் பாைத் துவங்கிசனன். பதிகம் முடிந்த 
அசத கணத்தில் அந்த அதிசைம் நைந்தது.     

திடீதரன்று ஒரு ரசக்கிள் எதிசர வந்தது. கருத்த சரீரமும்,நரரத்த 
தாடியும் தகாண்ை ஒருவர் அரத ஓட்டி வந்தார். ரசக்கிைின் பின்புறம் 
ஒரு பால் குைம் கட்ைப்பட்டிருந்தது. நல்லசவரைைாக ஒருவர் வந்தார் 
என்று நிரனத்து, அவரிைம், “மாைம்பாக்கம் சிவன் சகாவிலுக்கு எப்படிப் 
சபாகசவண்டும்? “ என்று சகட்சைன். அதற்கு அவர், ரசக்கிரை விட்டு 
இறங்காமல்,அதன் சவகத்ரத மட்டும் கட்டுப்படுத்திைவராக, “ வைி தவறி 
வந்து விட்டீர்கசை! அசதா ததரிகிறசத ஒரு மரம். அரதக் குறிைாக 
ரவத்துக் தகாண்டு சவகமாக நைந்தால் சகாவிலுக்குப் சபாகும் சாரலரை 
அரைைலாம்.” என்று தசால்லிவிட்டு நகர்ந்தார். எனக்கு என்னசவா அவரர 
மீண்டும் பார்க்க சவண்டும் என்று சதான்றிைது. வந்தவரர இருவருமாகத் 
திரும்பிப் பார்த்தால் காணவில்ரல ! இதில் அதிசைம் என்னதவன்றால், 
அங்கு சந்துகசைா ததருக்கசைா கிரைைாது. எங்கும் பரந்து விரிந்த 
ரமதானம். தபாட்ரை தவைி என்பார்கசை , அதுசபாலத்தான் இருந்தது. 
சதவாரப் பதிகத்தின் மகிரமரை நிரனத்து தநகிழ்ந்சதாம். அப்தபரிைவர் 
காட்டிை திரசைிசல தசன்று இருட்டுவதற்குள் சாரலரை அரைந்து ஒரு 
வைிைாகத்  சதனுபுரீச்வரர் சகாைிரல அரைந்து தரிசனம் தசய்சதாம். 
திரும்பி வரும்சபாது ஒழுங்காக சாரல வைிைிசலசை வந்சதாம் 
என்பரதச் தசால்லவும் சவண்டுமா என்ன ?      

                       



               குல ததய்வம் 

                 சிவபாதசசகரன்   

                    

 

ஞான மைசமைான, ப்ரணவஸ்வரூபனான,, ப்ரம்மண்ை மூர்த்திைான,    
சிவ குமாரனான சுவாமிநாதசன எங்கள் குலததய்வமாக இருப்பரத  
எத்தரனசைா பிறவிகைில் தசய்த பூஜாபலனாகக் கருதுகிசறன்.அதிலும் 
சிவ பூரஜரையும், சுப்பிரமணிை ஆராதரனரையும் தினமும் 
தசய்துவரும் குடும்பத்தில் பிறந்தரதப் தபரும் பாக்கிைமாகக் கருதுகிசறன். 
பரம்பரரைாக சிவ பஞ்சாைதன பூரஜயும், சுப்பிரமணிை பூரஜயும்  
நரைதபற்று வருவது ஈச்வரானுக்ரஹம் என்பதில் சந்சதகம் இல்ரல.  

எங்கைது மூதாரதைர்கள் , தஞ்ரச மாவட்ைத்தில் உள்ை திருப்பந்துரற 
(சபணு தபருந்துரற என்ற சதவாரப் பாைல் தபற்ற தலம் ),பரவக்கரர, 
அசிக்காடு ஆகிை ஊர்கைில் வாசம் தசய்துவந்தார்கள். எனது பிதாமகரின் 
தகப்பனார் அசிக்காடு கிராமத்திசலசை இருந்தார். அவர் அங்குள்ை ஸ்ரீ 
வாத்சல்ைாம்பிகா சசமத ஸ்ரீ ரஜத கிரீச்வர சுவாமி சகாவிலின் கருங்கல் 
மண்ைபத்ரதக் கட்டிக்தகாடுத்திருக்கிறார். எனது பிதாமகரும் அங்குள்ை 
சிவ-விஷ்ணு சகாவில்களுக்கும், அருகிலுள்ை மூவலூர் ஸ்ரீ மார்க்கசகாை 
சுவாமி சகாவிலுக்கும் ஆண்டு முழுதும் விைக்குக்கு எண்ரணயும் 



,அபிசஷகத்திற்குப் பசும்பாலும் தகாடுத்து வந்தார். அந்த சிவ தர்மங்கள் 
இன்றைவும் குடும்பத்ரதக் காப்பாற்றி வருவதாகசவ நிரனக்கிசறன். அவர்  
காலமான பிறகு பூரஜரை அவரது சசகாதரர்கள் தங்கைது ஊர்கைில் 
தசய்து வந்தனர். தமலட்டூரில் இருந்த உறவினரிைமிருந்து பூரஜரைப் 
தபற்றுக் தகாண்டு வந்சதன்.  

குலததய்வம் என்பதால் உறவினர்கள் பலர் வந்து, ப்ரார்த்தரனகரைச் 
தசலுத்துவது வைக்கம். கிராமத்தில் இருந்தசபாது வடீ்டிலுள்ை ைாராவது 
பிரார்த்தரனரைச் தசலுத்த மறந்திருந்தால் சுவாமி சன்னதிைின் சமசல 
இருந்த உத்தரத்தில் ஒரு பாம்பு வந்து விடும். அரதக் கண்ை என் 
பிதாமகர், விைக்கு ஏற்றச் தசால்லிவிட்டு , “ சுப்ரமண்ைம், ைாராவது 
சவண்டிக் தகாண்டிருந்தால் அரதச் தசய்ைச் தசால்கிசறன்,” என்று 
தசால்லிவிட்டு, மற்றவர்கரை விசாரிப்பார். அப்சபாது பாட்டி தமதுவான 
குரலில் “ மாவிைக்கு மாவு சன்னதிைில் சபாடுவதாக சவண்டிக் 
தகாண்சைன். வரும் கிருத்திரக அன்று அரதச் தசய்து விடுகிசறன்” 
என்பாராம். அடுத்த நிமிைசம அந்தப் பாம்பு மாைமாக மரறந்து விடுமாம். 

எனக்குப் பத்து வைது இருக்கும்சபாது, என்ரனயும் அரைத்துக் தகாண்டு, 
ராசமச்வர ைாத்திரர சமற்தகாண்ைார் தாத்தா. வைிைில் மதுரர, 
திருதநல்சவலி, திருச்தசந்தூர் ஆகிை தலங்கரையும் தரிசித்சதாம். பிறகு 
காசிக்கும் என்ரன அரைத்துப் சபாக முடிைாமல் சபானது அவருக்குக் 
குரறைாகசவ இருந்தது.  

அசிக்காட்டில் ஸ்கந்த சஷ்டி பூரஜ விமரிரசைாக நைக்கும்.எனக்கு ஐந்து 
வைசத ஆகிைிருந்தாலும் எனக்கும் ஒரு ரகங்கர்ை பலன் இருக்க 
சவண்டும் என்று நிரனத்தாசரா என்னசவா, எனக்கு ஒரு பட்ரைக் 
கட்டிவிட்டு, சந்தனக் கட்ரைரைக் தகாடுத்து அரதக் கல்லில் அரரக்கச் 
தசால்லுவார் தாத்தா. ஒவ்தவாரு வடீ்டிலும் தபரிைவர்கள் , குைந்ரதகரை 
சிறு வைதிலிருந்சத எல்லா ததய்வ கார்ைங்கைிலும் ஈடுபடுத்தினால் 
அவர்கள் பிற்காலத்தில் தகட்ை வைிகைில் சபாகாமல் இருப்பார்கள்.   

என் குமாரன் பிறந்து , ததாட்டிலில் சபாட்டுக் கீசை தநல்லில் தபைர் 
எழுதும் சமைம். சுவாமிநாதன் என்று குலததய்வத்தின் தபைர் ரவக்க 
சவண்டும் என்சறன். ஒவ்தவாருவர் ஒவ்தவாரு தபைரரச் தசான்னார்கள். 
எனக்கு அவற்ரற ஏற்க மனமில்ரல. அங்கு வந்திருந்த ஒரு தபண்மணி 



இரதப் பார்த்துக் தகாண்டிருந்தார். அவர் எங்களுக்கு தாைாதி உறவு 
முரறயும் கூை. அவருக்குத் திடீதரன்று ஆசவசம் வந்துவிட்ைது. உரத்த 
குரலில், “ என் தபைரரசை எழுத சவண்டும் “ என்று உத்தரவிட்ைார். பிறகு 
அப்தபண்மணி மைங்கிச் சாய்ந்துவிட்ைார். குைந்ரதக்கு சுவாமிநாதன் 
என்சற நாமகரணம் தசய்விக்கப்பட்ைது. 

மற்தறாரு முக்கிை சம்பவம் ரதக் கிருத்திரக அன்று நைந்தது. 
காரலைில் பூரஜரை தசய்துவிட்டு, சவரலக்குப் சபாய்விட்டு 
மாரலைில் வடீு திரும்பிைதும் அனுஷ்ைானம் தசய்துவிட்டு பாராைணம் 
தசய்து தகாண்டிருந்சதன். அப்சபாது ைாசரா கதரவத் தட்டும் ஓரச 
சகட்ைது. வந்தவர்கள் இரு தபண்மணிகள். இருவரும் சசகாதரிகள். என்பது 
பின்னர் ததரிை வந்தது. அவர்கள் வடீ்டுக் கல்ைாணத்திற்காகப் பத்திரிரக 
தகாடுக்க வந்திருந்தார்கள். முன்சப அவர்கரைத் ததரிந்திருந்ததால் என் 
மரனவி அவர்கைிைம் சபசிக் தகாண்டிருந்தாள்.  நாசனா சவறு புறம் 
பார்த்துக் தகாண்டு பாராைணம் தசய்து தகாண்டிருந்சதன். திடீதரன்று 
அவர்களுள் இரைைவர் உரத்த குரலில், “ நீ என்ரன நன்றாகப் பூரஜ 
தசய்கிறாய்.” என்று தசான்னது சகட்டுத் திரும்பிசனன். அப்சபாது அவர்,          
“உன்ரனத் தான் தசால்கிசறன்; நீ என்ரன நன்றாகப் பூரஜ தசய்கிறாய்” 
என்றார். எனக்குத் தூக்கி வாரிப் சபாட்ைது. நாசனா அந்தப் தபண்மணிரை 
அதற்கு முன் பார்த்ததில்ரல. அதாவது சபாகட்டும். “ நீ... என்ரன... 
பூரஜ..” இதற்தகல்லாம் என்ன அர்த்தம் என்று உைசன விைங்கவில்ரல. 
மறுகணம் அப்தபண்மணி மூலம் பூஜாமூர்த்தி சபசுவரத உணர்ந்சதன். 

 ஒரு சிறிது ரதரிைத்ரத வரவரைத்துக் தகாண்டு, “ நான் தசய்யும் பூரஜ 
எனக்குத் திருப்திைாக இல்ரல. அவசர அவசரமாகப் பண்ணிவிட்டு 
உத்திசைாகத்திற்கு  ஓடுகிசறன். வடீ்டுப் தபரிைவர்கள் சபால் தசய்ை 
முடிைவில்ரல “ என்சறன். அதற்கு அவர், “ நீ ஏன் குரறப்பட்டுக் 
தகாள்கிறாய்? எனக்குப் பூரண திருப்திைாக இருக்கிறது என்று நாசன 
தசால்கிசறசன! அப்படிக் குரறைாக இருந்தால் ஒன்று தசால்கிசறன். நீ 
நிதானமாக விதவிதமாக அலங்காரங்கள் பண்ணிப் பார்க்க அவகாசம் 
கிரைக்கும். அப்சபாது உன் ஆரசப்படி பூரஜ தசய்.” என்றார்.  

பிறகு, அருகிலிருந்த தமக்ரகரைக் காட்டி , “ இவர்கள் வடீ்டில் சவரல 
ரவத்துப் பூரஜ தசய்கிறார்கள். உங்கள் வடீ்டில் கல்ைாணக் சகாலத்துைன் 



இருக்கிசறன். இவர்களுக்குக் குலததய்வமாக ஆய்*க்குடிைில் ( 
ததன்காசிக்கு அருகிலுள்ை சுப்பிரமணிை ஸ்தலம்) இருக்கிசறன். நீ 
ஆய்க்குடி சபாைிருக்கிறாசைா? “ என்று சகட்ைார். அதற்கு நான், “ இன்னும் 
அந்தப் பாக்கிைம் கிரைக்கவில்ரல” என்சறன். உைசன அவர், “ கவரலப் 
பைாசத. நாசன உன்ரன அரைத்துக் தகாண்டு சபாய்க் காட்டுகிசறன்” 
என்றார். அப்சபாதுதான் ஒரு உண்ரம ததரிை வந்தது. ஸ்தல ைாத்திரர 
என்பது நாமாகத் திட்ைமிட்டுச் தசய்ைப்படுவது அல்ல. சுவாமிசை உைன் 
இருந்து நைத்திரவக்கிறார் என்பசத அது.  

அப்சபாது மூத்த தபண்மணி, தன் “ தங்ரகரைப் “ பார்த்து, “ இவர்கைது 
குடும்பத்திற்கு ஆசி வைங்க சவண்டும் “ என்றார். அதற்கு சுவாமி பதில் 
தசால்வதற்குள் நான் , “ சுவாமிக்கு எரத எப்சபாது தகாடுக்க சவண்டும் 
என்று ததரியும். அவரிைம் இப்படிக் சகட்கக் கூைாது “ என்சறன். அதற்குப் 
தபரிதாக வாய் விட்டுச் சிரித்தவராக, சுவாமி, “ எல்சலாரும் என்ரன 
இரதக் தகாடு அரதக் தகாடு என்று சகட்கிறார்கள். நீசைா எல்லாம் 
சுவாமிக்குத் ததரியும் என்கிறாய்.” என்றார். அதுதாசன உண்ரமயும் கூை! 
பரம்பரர பரம்பரரைாக இந்த பூரஜ ததாைர சவண்டும் என்ற ஒசர 
ப்ரார்த்தரனரைத்தான் தசய்சதன். சவறு எதுவும் சகட்க சவண்டும் என்ற 
எண்ணம் துைிக்கூை ஏற்பைவில்ரல.  

சுவாமிைின் அடுத்த சகள்வி : “ எனக்குத்  தீட்டு கலப்பது உதவாது. 
பரம்பரரைாக வருபவர்கைில் ஆண்கள் ஆசாரத்துைன் என்ரனத் ததாட்டு 
பூஜிக்கலாம். உனக்குத் ததரிந்திருக்குசம!” நான் அதற்கு, “ தபரிைவர்கள் 
தசால்லிைிருப்பதால் இன்றைவும் அரதக் கரைப் பிடித்து வருகிசறன்” 
என்சறன். திடீதரன்று எழுந்திருந்து, “ நான் பூரஜ அரறக்குள் தசன்று 
என்ரனத் ததாட்டுப் பார்க்கலாமா?” என்றார். நான் வந்திருப்பது சுவாமி 
என்பரத அந்த வினாடிகைில் மறந்தவனாக, “ இப்தபாழுதுதான் தபண்கள் 
என்ரனத் ததாைசவண்ைாம் என்றரீ்கள். ஆகசவ ததாட்டுப் பார்ப்பது எப்படி?’ 
என்சறன். அதற்கு அவர், “ என்ரனசை நான் ததாட்டுப் பார்க்கசவண்ைாம் 
என்கிறாைா? “ என்று சகட்ைார். அப்தபாழுதுதான் நான் தசான்னது தவறு 
என்பது புரிந்தது. “ தப்புதான் சுவாமி. மன்னிக்க சவண்டும். நீங்கள் 
தாராைமாக உள்சை சபாய்ப் பார்க்கலாம்.” என்சறன் மறு நிமிைசம அவர் 
பூரஜ அரறக்குள் நுரைந்தார். நான் பின் ததாைராமல் அவர் தவைிைில் 
வருவதற்காகக் காத்துக் தகாண்டு இருந்சதன். அடுத்த சில நிமிைங்கைில் 



தவைி வந்தவுைன் அப்தபண்மணி தரரைில் சாய்ந்து விட்ைார்.அவரது 
தமக்ரக அவர்  முகத்தில் தண்ணரீ் ததைித்த சில நிமிைங்கைில் சுை 
நிரனவு தபற்றார். தான் எப்படித் தரரைில் சாய்ந்து விட்சைாம் என்பது 
அவருக்குப் புரிைவில்ரல. நைந்த நிகழ்ச்சிகள் அவருக்குத் துைிக்கூைத் 
ததரிைாவிட்ைாலும் நமக்கு அருள் தசய்ைசவ முருகன் தசய்த லீரல 
என்று உணர்ந்சதாம். பிறகு அவ்விருவரும் விரைதபற்றுத் தங்கள் 
இல்லம் திரும்பினர். அதற்குப் பிறகு அவர்கள் மீண்டும் வரசவ இல்ரல.  

நம்மில் பலருக்கு சசாதரனகள் வரும்சபாது சுவாமிக்கு பக்தி தசய்தும் 
சசாதரன வருகிறசத என்று சதான்றும். அந்த சநரத்தில் தான் அதரன  
பக்தி அதிகமாவதற்கு சுவாமி தந்த அருரமைான வாய்ப்பு என உணர்ந்து 
முன்ரனக்காட்டிலும் அதிக பக்தி தசலுத்த சவண்டும். அது மிகவும் 
கடினம் தான். எல்சலாராலும் முடிைாதுதான்.   ” எனது கஷ்ைங்கரை 
எல்லாம் தீர்த்து ரவக்காவிட்ைாலும் சரி: என்னிைம் இரக்கம் துைிக்கூை  
ஏற்பைாவிட்ைாலும் சரி; எனக்கு அந்த ஆனந்த தாண்ைவ மூர்த்திசை கதி. 
அவனிைத்தில் உள்ை அன்பு மட்டும் என்றும் என் தநஞ்ரச விட்டு  
ஒருக்காலும் நீங்காது “ என்கிறார் காரரக்கால் அம்ரமைார். ஆவரது 
பக்திைில் ஒருதுைிைாவது நமக்கும் வரசவண்டும் என்று நாம் எல்சலாரும் 
பரசமச்வரரனப் பிரார்த்திக்க சவண்டும்.   

சமற்கண்ை நிகழ்ச்சிகள் நமது நம்பிக்ரகரை உறுதிப்படுத்துவது 
மட்டுமில்ரல .நமது பூரஜரை சுவாமி ஏற்றுக் தகாள்கிறானா என்ற 
சந்சதகம் எைாமல் இருக்கவும் அரவ வரக தசய்கிறன .சுவாமி கூைசவ 
இருந்து காப்பாற்றிக் தகாண்டிருக்கிறார் என்பதற்கு சவறு என்ன அத்தாட்சி 
சவண்டும்?                              

                           



  ,                    “ஞானம் காட்டுவர்” 

                  சிவபாதசசகரன்  

 

        “ ஞானம் காட்டுவர் நன்தனறி காட்டுவர்  

          தானம் காட்டுவர் தன்னரைந்தார்க்கு எல்லாம்  

          தானம் காட்டித் தன் தாள் அரைந்தார்கட்கு  

          வானம் காட்டுவர் சபால் வன்னியூரசர. “ 

என்பது அப்பர் சதவாரத்தில் ஒரு பாைல். பரசமச்வரன் முதலில் நமக்கு 
ஞானத்ரத அருை சவண்டும். பிறகு, தான் எழுந்தருைியுள்ை தலங்கரைக் 
காட்டி அருை சவண்டும். அவன் தாரை வணங்கும் நல்ல தநறிரையும் 
காட்டிப் பிறவாத சபரின்ப தவள்ைத்தில் அழுத்தித் தன் அடிைார்கரைத் 
தன்சனாடு சிவசலாகத்சத இருத்திக்  தகாள்வான் என்பது இப்பாைலின் 
திரண்ை கருத்து.   



சமற்கண்ை நிரலகள் நம் முைற்சிைால் எய்தப்படுபரவ அல்ல. ஈச்வரன் 
முன்னின்று அருைினால் சமற்தசான்ன ஞானம்,தானம்,வானம்,சிவதநறி 
ஆகிை எல்லாம் எைிதாக சித்திக்கும். இரதயும் நமக்கு அனுபவத்தால் 
உணர்த்துவான் அவன்.  

மைிலாடுதுரற உைர் நிரலப் பள்ைிைில் படித்த ஆறு ஆண்டுகளும், பள்ைி 
முடிந்து வடீு திரும்பிைதும் ஏசதா ஒரு உந்துதல் , அருகிலிருந்த ஸ்ரீ 
வதான்சைச்வர சுவாமி சகாைிலுக்கு சாைரரக்ஷக்குப் சபாவரத நிைமமாக 
ஏற்படுத்திக் தகாடுத்தது.அங்குள்ை ஸ்ரீ சமதா தக்ஷிணா மூர்த்திக்குத்தான் 
சாைரட்ரச பூரஜ முதலில் தசய்வார்கள். அப்படி ஆறு ஆண்டுகள் 
கிரைத்த தரிசனத்தின் பலசன இப்சபாது அடிசைரன சிவத்ததாண்டு ஆற்ற 
ரவப்பதாகக் கருதுகிசறன்.  

அசதசபால் கல்லூரி நாட்கைில், பரீட்ரசக்காகப் பக்தி இலக்கிைக் கட்டுரர 
தைாரிக்க நூலகத்ரத நாடிைசபாது, சதவாரம்,தபரிை புராணம் ஆகிை 
நூல்கரை சமதலழுந்தவாரிைாகப் பார்க்க சநரிட்ைது. அதுசவ 
பிற்காலத்தில் திருமுரறகைில் ஈடுபாடு வருவதற்கு முதல் படி என்பரத 
அப்சபாது உணரவில்ரல. பின்னர், சிதம்பர தரிசனம் தசய்தசபாது, அங்கு 
எழுதப்பட்டிருந்த திருமுரறப் பாைல்கைில் தபய்தும் ஈடுபட்சைன். 
ஊருக்குத் திரும்பிைதும் அவற்ரற வாங்கி ரவத்துக் தகாண்சைன்.  

முதலில் பல தைக்கங்கள். பல இைங்கள் தபாருள் விைங்கவில்ரலசை. 
பண்சணாடு பாடுவது எப்படி? இப்படிப் பல வினாக்கள் எழுந்தன. ஒருநாள் 
அருகிலிருந்த சிவாலைத்திற்குச் தசன்றிருந்தசபாது அங்கு மாதாந்திர 
வைிபாடு நரைதபற்றுக் தகாண்டிருந்தது. பிரபல ஒதுவாமூர்த்திகைான , 
தருமபுரம் சுவாமிநாதன் அவர்கள் பண்சணாடு பாடிக்தகாண்டிருந்தார்கள். 
அடுத்த மாதத்திலிருந்து, அவர் பங்சகற்கும் மாதாந்திர வைிபாடுகளுக்குச் 
தசன்று பண்ணிரசரை உன்னிப்பாகக் கவனித்து வரலாசனன். மாதம் 
ஒருநாள் அவர் நைத்திை பன்னிரு திருமுரற முற்சறாதுதலுக்கும் 
தவறாமல் தசன்று வந்சதன். பல ஐைங்கள் நீங்கலாைின. பண்சணாடு பாை 
சவண்டும் என்ற எண்ணத்ரதயும் இரறவன் தகாடுத்தான். தவைிைாகப் 
பார்க்கும்சபாது நம் பிரைத்தனம் சபாலத் சதான்றினாலும் அந்த 
ஞானத்ரதக் தகாடுத்தது ஞான வடிவசமைான அந்த மூல மூர்த்திதான். 



அடுத்தது பாைல் தபற்ற ஸ்தலங்கரைத் தரிசிக்க சவண்டும் என்ற 
எண்ணத்ரதத் சதாற்றுவித்தான் பரமன். அதன்படி அவகாசம் 
கிரைக்கும்சபாததல்லாம் பாைல் தபற்ற ஸ்தல ைாத்திரர நரைதபற்றது. 
அதற்குப் பல ஆண்டுகள் ஆனாலும் அதனால் கிரைத்த அனுபவங்கள் 
அருரமைிலும் அருரம. தாயுமானவர் தசான்னதுசபால் அந்த 
ைாத்திரரகைின் பைனாக இரறைருள் கிரைத்தசதாடு, குருவருளும் 
கிரைத்தது என் பாக்கிைசம. மூல மந்திர தஜபங்கள் பலவற்ரறத் தக்க 
குருநாதர்கள் மூலம் உபசதசிக்கப் தபற்சறன்.  

நாம் ைாத்திரர தசய்வதால் சகாைில்களுக்கும் நம்மால் முடிந்த ததாண்டு 
தசய்ை சவண்டும் என்ற எண்ணம் எழுந்ததது.  அதன்  பைனாகத் . 
திருவாதிரரைான் திருவருட் சரப என்ற அரமப்ரப எற்படுத்தத் 
திருவருள் கூட்டிைது. குகஸ்ரீ வாரிைார் சுவாமிகளும் ,திருப்பனந்தாள் ஸ்ரீ 
காசிவாசி சுவாமிகளும் புரவலர்கைாக அரமந்து ஆசீர்வதித்தார்கள். அது 
ஆல் சபால் தரைத்துப் பல்சவறு சிவப்பணிகரை இன்றைவும் தசய்து 
வருகிறது.  

“இணங்கத் தன் அடிைார் கூட்ைமும் காட்டி” என்று மாணிக்கவாசகர் 
தசால்வதுசபால், இனிை பல அடிைார்கள் அறிமுகமானார்கள். 
எல்லாவற்றுக்கும் சமலாக, அடிைார்கைிரைசை சபதம் பாராத பக்குவமும் 
அவனருைால் கிட்டிைது.  

“ நான் தபற்ற இன்பம் தபருக இவ்ரவைகம்” என்ற வாக்கின்படி நமக்குத் 
ததரிந்தரதப் பலருக்கும் ததரிைப்படுத்துமாறு அடிசைனுக்கு இரறவன் 
கட்ைரை இட்டுள்ைான். அதன்படி, சநரிலும், பத்திரிரக,கணினி ஆகிைன 
மூலமாகவும் இத்ததாண்ைாற்ற முடிகிறது.  

“ மற்று நான் தபற்றது ஆர் தபறவல்லார்?” என்ற சுந்தரர் வாக்ரக 
நிரனத்துப் பார்க்ரகைில் இதற்கு சமலும் தபருமானிைம் சகட்பதற்கு 
என்ன இருக்கிறது என்று  சதான்றுகிறது. “ உனது பாதார விந்தம் என் 
சிரத்தின் மீது ரவத்திடு ; சவறு எதுவும் நான் சவண்சைன் “என்று நக்கீரர் 
சகட்ை வரத்ரதத்தான் சகட்கத் சதான்றுகிறது.அதற்குத் தகுதிைானவன் 
தானா என்பது அந்தர்ைாமிைான ஈச்வரனுக்குத்தான் ததரியும்.   

 



                         நிகைவுகர     

                              சிவபாதசசைரன் 

ததய்வைீ அனுபவங்ைள் என்றுசம நிகைவகடவதில்கல. வாழ்நாள் 
முழுவதும் நம்கமத் ததாடந்து வருபகவ அகவ. ஒவ்தவாரு நாளும் 
ஒவ்தவாரு விதமான அனுபவம். சுவாமி நம் பக்ைத்தில் இருப்பகத 
உைரும் அனுபவமும்கூட! இததல்லாம் நம்சமாடு முடிந்துவிடக் 
கூடாது. அடுத்த தகலமுகைக்குச் தசால்லத் தவைிய பாவம் நம்கமச் 
சசர்ந்து விடும். “ ததய்வம் உண்தடன்று இரு “ என்ை தபரிசயார் வாக்கு 
அவர்ைளது மனத்தில் ஆழப் பதியும்படி தசய்ய சவண்டியது நமது 
முக்ைியமான ைடகம ஆகும். இதனால் அவர்ைள் நல்ல ஒழுக்ைமும் 
பக்தியும் உள்ள பிரகைைளாைத் திைழ்வர் என்பது நிச்சயம். 

தவம் தசய்பவர்ைளுக்கும் சிவ பக்தி இருக்ைசவண்டியது அவசியம். 
அகதசய, “ சிவத்கதப் சபணுதல் தவத்திற்கு அழகு “ என்ைார்ைள். மைா 
பிரசதாஷத்தின்சபாது ருத்ராக்ஷ தாரியாை ைபத்தில் இருந்த ைாஞ்சி 
தபரியவர்ைகளத் தரிசித்தவர்ைளுக்கு இது ததரியும். தவத்தின் 
தபாலிசவ அதுதான். 

உலைியல் ரீதியில் வாழ்க்கை நடக்கும் தற்ைாலத்தில் இகளய 
சமுதாயத்தவர்ைளுக்கு நம்பிக்கை இருப்பது சற்றுக் ைடினமாைத் 
சதான்ைினாலும், அவர்ைள் ஏற்றுக்தைாள்ளும் வகையில் தசான்னால் 
அதற்ைான பலன் ைிகடக்ைிைது. நண்பருடன் திருவாசைம் படித்துக் 
தைாண்டிந்தசபாது நான் தசால்லிக் தைாண்டிருந்த விளக்ைத்கதக் 
சைட்ட ஒரு நாத்திைர் , “ இந்தப் புத்தைத்கத எனக்கு வாங்ைித் 
தருவரீ்ைளா?” என்று சைட்டார். மறுநாசள வாங்ைித் தந்சதன். அன்று 
முதல் அவர்  தீவிர ஆத்திைர் ஆைிவிட்டார். அவ்வாறு அவகர        
ஆன்மீைவாதியாக்ைிய தபருகம திருவாசைத்கதசய சாரும்.    

ைகதைளும் புராைங்ைளும் ைட்டுக் ைகத என்று  அவற்கைக் சைளாமல் 
அலட்சியப்படுத்துபவர்ைள் ,  இன்கைய ைாலத்திலும் திருவருள் 
துகையாை நிற்பகத அனுபவம் மூலமாைத் ததரிந்துதைாண்டு திருந்தி 
வாழ சவண்டும் என்ை எண்ைத்தாசல , துளியும் மிகைப்படுத்தாமல்  
எழுதப்பட்டது இச்சிறு ததாகுப்பு. அன்பர்ைள் இகையருள் தபறுை.     


