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முன்னுறர

இறைவறை

நாடுபவர்கள்,பபரும்பாலும்

தைது

ஆரம்ப நாட்களில் பல குழப்பங்களுக்கு ஆளாகின்ைைர்.
தூசி படிந்த அறைறய சுத்தம் பசய்ய முற்படும்பபாது
பபரும் புழுதி கிளம்பி முன்பிருந்த பவளிச்சத்றதயும்
மறைப்பது

பபால

,ஆத்ம

சாதகனுக்கு

தற்காலிக

இருளும், மயக்கமும் ஏற்படுகிைது. அப்பபாபதல்லாம்
அவனுக்கு துறண, குருவின் அரவறணப்பு மட்டுபம.
குருவருளும்,

இறையருளும்

யாருக்கு

கிறைக்கின்ைபதா.. அவர் பபறு பபற்ைவர். அவ்வாறு
அருள்

கிறைக்க

ஒரு

சாதகன்

தன்றை

தயார்

படுத்திக்பகாள்வது மிகவும் அவசியம்.
இறைவபை எல்லாம் பசய்வான் எைக்கு, எை தபமா
குண தாக்கத்தில் ஒருவன் உைங்கிபகாண்டிருந்தால்,
பமலும்

மயக்கத்தில்

ஆழ்ந்து

பபாவான்.

எைபவ

பதைலின் தீவிரம், சரணாகதியின் அவசியம்,இறைவன்
நம்றம

ஆட்பகாள்ளும்

விதம்,குருவின்

அவசியம்,

குருவின் மகிறம, குருவின் அருள் இவற்றை பற்ைி
நன்ைாக

உணர்ந்து

பதளிந்த

மஹாத்மாக்களின்

அனுபவங்கறள இங்கு நாம் தருகிபைாம்.
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மற்றும்
கட்டுறரகளும்

சமயம்,

சமூக

நல

பசர்க்கப்பட்டுள்ளை.

விழிப்புணர்வு
இந்த

பதாைர்

இதழ்,

ஆத்ம சாதகர்களுக்கு, இறைஞாை தரிசைம்

என்ை

பயணத்தில்

ஒரு

கலங்கறர

விளக்கமாக

இருக்கும் என்பதில் ஐயம் இல்றல.
--இறணய நிர்வாகிகள்

உள்ளள

பறடப்புக்கள்

பக்கம் எண்

குருபக்தியின் மகிறம…………………………………4
றசவசித்தாந்த சுருக்கம்…………………………..13
ஒரு காதல் காவியம் [சிறுகறத]…………..38
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குருபக்தியின் மகிறம

ஸ்ரீராமானுஜர்
சீைர்கள்

திருப்பதியில்

எழுப்பும்

விளக்கங்கறள
`அப்பபாது

அடிவாரத்தில்,

சந்பதகங்களுக்கு,
அளித்துக்

‘பமாரு…

தகுந்த

பகாண்டிருந்தார்

பமாரு…’

என்று

ஒரு

பபண்மணியின் குரல் பகட்ைது.
தறலயில் பமார்ப்பாறை சுமந்து, இறையர்
குலப்

பபண்மணி

பசன்றுஉ

ஒருத்தி

பகாண்டிருந்தாள்.

பதருவில்

நைந்து

சீைர்களுக்கு

பமார்
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சாப்பிை

பவண்டும்

என்று

பதான்ைியது.ஆைால்,

குருநாதர் பாைம் நைத்திக் பகாண்டிருக்கிை இந்த
பவறளயில்
பாைத்தின்

பமார்க்காரிறயக்
பமல்

கவைம்

கூப்பிட்ைால்,

இல்லாதது

பபால்

ஆகிவிடும் என்பதால், பமார் ஆறசறயத் துைந்து,
பாைத்தில்

கருத்தாக

இருந்தார்கள்.

ஆைாலும்,

அன்றைக்கு பமார் குடித்பத ஆக பவண்டும் என்பது
எழுதப்பட்டிருந்த ஒன்று பபாலும்.
இவர்கள் அறைவரும் கூட்ைமாக அமர்ந்து
ஏபதா சுவாரஸ்யமாகப் பபசிக் பகாண்டிருப்பதாக
நிறைத்த பமார்க்காரப் பபண்மணி, இந்த இைத்தில்
பாறைறய இைக்கி றவத்தால் நல்ல வியாபாரம்
ஆகிவிடும் என்று தீர்மாைித்து, இவர்கள் பக்கம்
நைந்து வந்தாள். ஐயா… சாமீ … நல்ல பமாரு. ஆளுக்கு
ஒரு குவறள குடிச்சீங்கன்ைா, பதம்பா இருக்கும்.
உஷ்ணம் ஓடிபய பபாயிடும் என்று பசான்ைபடி,
பமார் பாறைறயக் கீ பழ இைக்கி றவத்தாள்.
ஏற்பகைபவ பசியிலும் அசதியிலும் இருந்த
சீைர்களுக்கு, பமார் பாறைறயப் பார்த்ததும் வயிறு
கபகபபவன்று

இருந்தது.

ஆளாளுக்கு,

எைக்கு என்று பகட்டு வாங்கிக் குடித்தைர்.

எைக்கு…
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அவர்களில் ஒரு சில சீைர்கள் இன்பைாரு
குவறளயும் வாங்கிச் சாப்பிட்ைைர். பமாரின் தரம்
அப்படி.

எல்பலாருக்கும்

முடித்ததும்,

பாறையின்

பார்த்தாள்

பபண்மணி.

காலியாக

இருந்தது.

பமார்
உள்பள

பகாடுத்து
சற்று

எட்டிப்

கிட்ைத்தட்ை
நிறைந்த

பாறை

மைத்துைன்

சீைர்கறளயும் ராமானுஜறரயும் பார்த்தாள்.
அப்பபாது

அவள்

மைத்தில்

திடீபரை

ஓர்

ஏக்கம் வந்தது. அதாவது, தானும் இவர்கறளப் பபால்
பக்தித் திைைில் பதர்ந்து விளங்க பவண்டும் என்று
ஆறச பகாண்ைாள். திடீபரன்று அப்படி ஒரு பக்தி
எழுந்தது ஏன்? மகான்களின் பார்றவ விபசஷம்
அப்படிப்பட்ைது.
திடீபரை

அதைால்,

அகப்பட்டுக்

பமாருக்காை

காறச

பக்தியின்

பகாண்ை

பிடியில்

காரணத்தால்,

பகட்டுப்பபை

பவண்டும்

என்பறதயும் மைந்து நின்ைாள்.

அப்பபாது அந்தப் பபண்மணிறயப் பார்த்து,
“அம்மா… நீ எங்களுக்குக் பகாடுத்த பமாரின் விறல
என்ை?” என்று பகட்ைார் ராமானுஜர். பமார் நன்ைாக
வியாபாரம்

ஆகும்.

காசு

கிறைக்கும்

என்ை
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ஆறசயில்தான் இங்பக வந்தாள். ஆைால், இப்பபாது
இவளது மைநிறலபய பவைாக இருக்கிைது.

ராமானுஜறர

மரியாறதயுைன்

பார்த்தாள்.

பிைகு, பவணாம் சாமீ . பமாருக்குக் காபசல்லாம்
பவணாம்… அறத பவச்சிட்டு நான் என்ை பண்ணப்
பபாபைன்?! என்று இழுத்தாள்.

அப்படீன்ைா

காசுக்குப்

பதிலா

ஏதாவது

பபாருள் பவணுமா? என்று பகட்ைார் சீைர் ஒருவர்.
ராமானுஜறர நமஸ்கரித்த அந்தப் பபண், “எைக்குக்
காசும்

பவணாம்…

பபருமாள்

பபாருளும்

பவணாம்

இருக்கக்கூடிய

அறையணும்;

பமாட்சம்

சாமீ .

பரமபதத்றத

கிறைக்கணும்.

அதுக்கு

வழிறயக் காட்டுங்க. சந்பதாஷமா பபாயிடுபவன்”
என்ைாள். ராமானுஜர் ஆச்சரியத்துைன் பார்த்தார்.
ஆசார
அைியாத

நியமங்கபளா,

அவளுக்குள்,

சாஸ்திர

‘பமாக்ஷம்

ஞாைபமா
பவண்டும்’

என்கிை ஆறச பதான்ைியது விந்றததாபை! தவிர,
இப்படி

ஒரு

பகாரிக்றகறய

அவள்

என்றும் அவர் எதிர்பார்க்கவில்றல.

றவப்பாள்
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ஒரு

சில

நிமிை

இறைபவளிக்குப்
உன்பைாை

“கவறலப்பைாதம்மா…

பிைகு,
நல்ல

குணத்துக்கு நிச்சயம் பமாட்சம்தான் கிறைக்கும்.
சந்பதாஷமா பபாயிட்டு வா” என்ைார் அவர். ஆைால்,
அந்தப் பபண்மணி விைவில்றல. “ஒங்க வாக்கு
அப்படிபய பலிக்கட்டும் சாமீ . ஆைா, அந்த பமாட்சம்
எைக்குக் கிறைக்கைதுக்கு ஒரு வழிறயக் காட்டுங்க.
நான்

பபாய்ச்

பசர்பைன்”

என்ைாள்.

ராமானுஜர்

சிரித்தார்.
“அம்மா… நீ நிறைப்பதுபபால் பமாட்சத்துக்கு
ஒரு

வழிறயக்

வழங்குவதற்கு

காட்டுவபதா,

உண்ைாை

பமாட்சம்

தகுதிபயா,

எைக்பகா

இங்கு கூடி இருக்கின்ை சிஷ்யர்களுக்பகா இல்றல.
பமபல திருமறலயில் இருக்கின்ைாபை ஒருவன்…
ஏழுமறலக்குச்
பபாய்க்

பகள்.

அருளுகின்ை

பசாந்தக்காரன்…
உைக்கு
தகுதி

அவன்கிட்ைப்

பவண்டியறத

அவனுக்குத்

எல்லாம்

தான்

உண்டு”

என்ைார்.
இதற்குப்
பபண்மணி
பமபல

பிைகும்

நகர்கிை

இருக்கிை

அந்த

வழியாக

பமார்க்காரப்

இல்றல.

ஏழுமறலயான்

கிட்ை

“சாமீ …
பபாய்

எத்தறைபயா தைறவ ‘பமாட்சம் பவணும் பமாட்சம்
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பவணும்’னு பகட்டுப் பாத்துட்பைன். ஆைா, அங்பக
இருக்கிை பபருமாள் வாறயத் பதாைந்து பபசக்கூை
மாட்பைங்கிைாபர…” என்ைாள் பபாருமலாக.
“அப்படி இல்பலம்மா… அவருக்கு எத்தறை
பவறல

இருக்பகா…

அறத

ஒரு

குறையா

பசால்லிட்டு இருக்காபத. உன் மைசுல பைைறத – நீ
பகக்கணும்னு

நிறைக்கைறத

பகட்டுக்கிட்பை

இரு.

அவர்கிட்ை

என்ைிக்கானும்

ஒருநாள்

நிச்சயம் பசவி சாய்ப்பார்” என்ைார் ராமானுஜர்.
“இல்லீங்க சாமீ . ஒங்கறளத்தான் நம்புபைன்.
ஒங்கறளப்

பாத்த

பிைகு

எைக்கு

நம்பிக்றக

வந்திடுச்சு” என்ைாள், குரலில் உற்சாகத்துைன். இவள்
ஏபதா

ஒரு

தீர்மாைத்துைன்தான்

இருக்கிைாள்

பபாலிருக்கிைபத’ என்று பயாசித்தார் ராமானுஜர்.
மீ ண்டும்

அந்தப்

பபண்மணிபய,

விநயமாகப்

பபசிைாள்.
“சாமீ …

எைக்கு

பபருமாள்கிட்ை
ஓறல

சிபாரிசு

எழுதித்

பபரியவங்க

பமாட்சம்
பசஞ்சு

தரணும்.

ஓறல

தரச்

பசால்லி

நீங்கதான்

ஒங்கறள

பகாடுத்தா,

ஒரு

மாதிரி
இருக்கிை

பவறலறய எல்லாம் விட்டுட்டு பபருமாள் எைக்குப்
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பதில்

பசால்லுவாருன்னு

பதாணுது”

என்ைாள்

பதளிவாக. இதற்கு பமலும் மறுக்க இயலாது என்று
உணர்ந்த

ராமானுஜர்,

சிஷ்யைிைம்

ஓர்

ஓறல

நறுக்கும், எழுத்தாணியும் பகாண்டு வரச் பசான்ைார்.

அறதக்

பகட்ைதும்,

முடியவில்றல.
எடுத்துக்

சீைர்களுக்கு

என்ைாலும்,

பகாண்டு

வந்து

வியப்பு

அவர்

தந்தைர்.

தாங்க

பகட்ைறத
நிஜமாகபவ

திருமறல பபருமாளுக்கு சிபாரிசு பசய்து, குருநாதர்
ஓறல

எழுதப்

பபண்மணிறய
என்பதற்காக

பபாகிைாரா…

சந்பதாஷப்படுத்த
இப்படி

என்பறதத்

இல்றல

பதரிந்து

ஏபதனும்
பகாள்ள

அந்தப்

பவண்டும்
பசய்கிைாரா?’
ஆர்வமாகி,

ராமானுஜறரச் சுற்ைி அமர்ந்து, கவைிக்கலாைார்கள்.
பமபல அண்ணாந்து திருமறலறயப் பார்த்து
இருகரம் கூப்பிவிட்டு, ஓறல நறுக்கில் பபறுநர்
முகவரிறய எழுதும் இைத்தில் ‘ஸ்ரீ பவங்கபைசப்
பபருமாள்,

திருமறல’

பபண்மணியின்
பதாைங்கிைார்

என்று

குைிப்பிட்டுவிட்டு,

பகாரிக்றகறய
ராமானுஜர்.

எழுதி

எழுதத்
முடித்த

பின்

ஓறலயின் கீ பழ தன் றகபயழுத்றதயும் பபாட்ைார்.
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பின்பை… ஒரு கடிதம் என்ைால்,அது எங்கிருந்து
வருகிைது என்பதும் முக்கியம் ஆயிற்பை!
றவத்துதாபை
அந்தப்

சிபாரிசு

அறத

மதிப்பிைப்படும்?!

பபண்மணியிைம்

பகாடுத்தார்.

அறத

அப்பபாது

ஓறல நறுக்கில் எழுதப்பட்டிருந்த வாசகங்கறள
சீைர்களும் படித்துப் பார்த்தைர்.
பமாட்சம்

‘பமார்க்காரிக்கு
அனுக்ரகம்

பசய்’

என்பதாக

கிறைக்க

சிபாரிசு

பசய்து

எழுதப்பட்டிருந்தது. ஓறலறய வாங்கிய அடுத்த
விநாடி

அந்தப்

பபண்மணி

ஆைந்தமாக

திருமறலறய பநாக்கிப் புைப்பட்ைாள். மறல ஏைி,
பபருமாள்

சன்ைிதிக்குச்

பசன்று

அங்குள்ள

அர்ச்சகர்களிைம் பகாடுத்தாள்.
பமார்க்காரப் பபண்மணிறய பமலும் கீ ழும்
பார்த்து, இது என்ை ஓறல? என்று குழப்பத்துைன்
பகட்ைைர்

அர்ச்சகர்கள்.

அவர்களிைம்

முழு

விவரத்றதயும் பசான்ைாள் அவள்.
ராமானுஜர் எழுதிக் பகாடுத்த ஓறல என்று
அைிந்ததும்,

மறுப்பு

ஏதும்

பசால்லாமல்

அறதக்பகாண்டு பபாய் பபருமாளின் முன்ைால்
நீட்டிைர். எப்பபர்ப்பட்ை ஆச்சார்யர், ராமானுஜர் !
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அவருக்கு

உண்ைாை

முக்கியத்துவத்றத

பபருமாள் பகாடுக்காமலா இருப்பார்?! தம் வலக்
றகறய நீட்டி அறத வாங்கிக் பகாண்ைார் பபருமாள்.
விஷயம்

அைிந்தார்.

தந்பதன்

என்று

பிைகு,

உைக்கு

பமாட்சம்

பமார்க்காரிறயப்

பார்த்துப்

பபருமாள் திருவாய் மலர்ந்தார்.
அடுத்த கணம் வாைில் இருந்து பிரகாசமாக
ஒரு

புஷ்பக விமாைம் வந்தது.

அதில்

இருந்து

விஷ்ணு தூதர்கள் இைங்கிைர். பமார்க்காரிறயத்
தங்களுைன்

ஏற்ைிக்

பகாண்டு

றவகுந்தம்

புைப்பட்ைைர். ராமானுஜர் ஒரு சிபாரிசுக் கடிதம்
பகாடுத்தால், பபருமாளிைம் எப்பபர்ப்பட்ை கவைிப்பு,
பார்த்தீர்களா?
உறையவர், உறையவர் என்று பகாண்ைாடுவதன்
சூட்சுமத்றத உணர்த்துகிை சம்பவமல்லவா இது!
பதய்வ பக்தி சாதிக்காதறத, குருபக்தி சாதிக்கும்.
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றசவசித்தாந்த சுருக்கம்
*1. சமயம் என்ைால் என்ை?*
மைிதன் வாழ்றவ வழிப்படுத்துவது சமயம்.
*2. றசவம் என்ைால் என்ை?*
றசவம் என்ைால் சிவ சம்பந்தமுறையது
என்பது பபாருள்.
*3. றசவ சமயம் எப்பபாது பதான்ைியது?*
றசவ சமயம் அநாதியாைது. அநாதி என்ைால்
ஆதி அற்ைது (பதாைக்கமில் காலம் பதாட்டு)
என்பது பபாருள்.
*4. யார் றசவர்?*
சிவபபருமாறை முழுமுதற் கைவுள் எை
உணர்ந்து வழிபடுபவபர றசவர்.
*5. றசவ சமயத்தின் முக்கிய நூல்கள்
யாறவ?*
பதிைான்கு சாத்திரங்களும், பன்ைிரண்டு
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திருமுறைகளும்.
*6. சமயக் குரவர்கள் யாவர்?*
1. திருஞாை சம்பந்த நாயைார்
2. திருநாவுக்கரசு நாயைார்
3. சுந்தரமூர்த்தி நாயைார்
4. மாணிக்கவாசகர்
*7. அகச்சந்தாைக் குரவர்கள் யாவர்?*
1. திருநந்தி பதவர்
2. சைற் குமாரமுைிவர்
3. சத்திய ஞாை தரிசிைிகள்
4. பரஞ்பசாதி முைிகள்
*8. புைச்சந்தாைக் குரவர்கள் யாவர்?*
1. ஸ்ரீ பமய்கண்ைபதவ நாயைார்
2. அருள்நந்தி சிவாச்சாரியார்
3. மறைஞாை சம்பந்தர் சுவாமிகள்
4. உமாபதி சிவாச்சாரியார்
*9. திருமுறை மற்றும் சாத்திரங்களின்
அறமப்பு எவ்வாறு உள்ளது?*
திருமுறைகள் சிவபபருமாைின்
பபருறமகறள விளக்கும் புகழ் நூல்களாக்
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அறமந்திருக்கின்ைை.
சாத்திரங்கள் றசவ சமயத்தின்
பகாள்றககறள விளக்கும் பபாருள்
நூல்களாக அறமந்துள்ளை.
*10. திருமுறை என்ை பசால்லுக்குப் பபாருள்
யாது?*
முறை என்னும் பசால் நூல் என்னும்
பபாருறள உறையது. திருமுறை என்பது
மாைாத பசல்வத்றத மக்கள் எளிதாகப்
பபறுவதற்கு வழிகாட்டும் நூல் என்பது
பபாருள்.
இந்நூல் 12 பகுதிகளாக பதாகுக்கப் பபற்று
பன்ைிரு திருமுறை என்று பபாற்ைப்படுகிைது.
*11. திருமுறைகள் பிரணவத்துள் அைங்கும்
என்பறத விளக்குக?*
பன்ைிரு திருமுறையில் முதல் பாைல் 'பதாடு'
என்னும் பசால்லுைன் பதாைங்கி, இறுதிப்
பாைலில் 'உலபகலாம்' என்ை பசால்லுைன்
முடிகிைது. பதாடு என்பதில் முதல் எழுத்து ஓ
உலபகலாம் என்பதில் ஈற்பைழுத்து ம் ஆகும்.
*12. திருமுறைகறள முறையாக
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வறகப்படுத்தியவர் யாவர்?*
திருநாறரயூரில் பபால்லாப்
பிள்றளயாருக்குப் பூறசகள் பசய்து அவரிைம்
பநரடியாக உபபதசம் பபற்ை நம்பியாண்ைார்
நம்பிகள்.
இராசராச பசாழர் காலத்தில் பபால்லாப்
பிள்றளயார் அருளிைால் நம்பியாண்ைார்
நம்பிகள், மறைத்து றவக்கப்பட்டிருந்த
பதவாரங்கறள எடுத்து பதாகுத்து
அருளிைார்கள்.
*13. திருமுகப் பாசுரம் யார் அருளிச் பசய்தது?*
திருமுகப்பாசுரம் சிவபபருமாைால் அருளிச்
பசய்யப்பட்ைது. இப்பகுதி பதிபைாராம்
திருமுறையில் அறமந்திருக்கிைது.
*14. பஞ்சபுராணம் குைிப்பு தருக.*
மூவர் பதவாரங்களில் ஒரு பாைலும்,
திருவாசகத்தில் ஒரு பாைலும், திருவிறசப்பா,
திருப்பல்லாண்டு மற்றும் பபரியபுராணத்தில்
இருந்து ஒவ்பவாரு பாைலுமாக பமாத்தம்
ஐந்து பாைல்கள் பாடுவது பஞ்சபுராணம்
எைப்படும்.
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*15. அகத்தியர் பதவாரத் திரட்டு - குைிப்பு
தருக*
அகத்திய முைிவர் 'அைங்கள் முறை'
முழுவறதயும் சிவாலய முைிவருக்கு
உபபதசித்து. அவற்ைில் இருந்து 25
பதிகங்கறள திரட்டி ஒரு நூலாக பசய்து
அருளிைார். அந்நூபல அகத்தியர் பதவாரத்
திரட்டு ஆகும். இதில் 8 நிறலகள் உள்ளை.
1. குருவருள்
2. பறரயின் வடிவம்
3. அஞ்பசழுத்து
4. பகாயில் திைம்
5. சிவன் உருவம்
6. திருவடிகள் பபருறம
7. அருச்சறைச் சிைப்பு
8. அடிறமத் திைம்
*16. பதவார அருள்முறைத் திரட்டு -குைிப்பு
தருக.*
மூவர் பபருமக்கள் அருளிச் பசய்த
பதவாரங்கறள திருவருட்பயன் என்னும்
சாத்திர நூலில் வரும் பத்து தறலப்புகளில்
உமாபதிசிவம் ஒரு நூல் அருளியுள்ளார்.
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அந்நூலுக்கு பதவார அருள்முறைத் திரட்டு
என்று பபயர். அந்நூலில் 99 பதவாரப்
பாைல்கள் உள்ளை.
*17. பன்ைிரு திருமுறைகளில் பமாத்தம்
எத்தறை பாைல்கள்?*
18,497 பாைல்கள்.
*19. நால்வர் பபருமக்களின் அவதாரத்
தலங்கள் எறவ?*
திருஞாை சம்பந்த சுவாமிகள் - சீர்காழி
திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் - திருவாமூர்
சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் - திருநாவலூர்
மாணிக்கவாசகர் - திருவாதவூர்
*20. நால்வர் பபருமக்கள் இப்பூவுலகில்
வாழ்ந்த காலம் எவ்வளவு?*
திருஞாை சம்பந்த சுவாமிகள் - 16 ஆண்டுகள்
திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் - 81 ஆண்டுகள்
சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் - 18 ஆண்டுகள்
மாணிக்கவாசகர் - 32 ஆண்டுகள்
*21. திருத்பதாண்ைர் பதாறக ஆசிரியர் யார்?*
சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள்.
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*22. நாயன்மார்கள் பமாத்தம் எத்தறை பபர்?*
அறுபத்து மூவர்.
*23. சாத்திரத்தில் பதாத்திரம், பதாத்திரத்தில்
சாத்திரம் என்று கூைப்படும் நூல்கள் எறவ?*
சாத்திரத்தில் பதாத்திரம் - பபாற்ைிப்
ப·பைாறை
பதாத்திரத்தில் சாத்திரம் - திருமந்திரம்
*24. பமய்கண்ைாருக்கு உபபதசம் பசய்தது
யார்?*
பரஞ்பசாதி முைிகள்
*25. பமய்கண்ைாரின் மாணாக்கர்கள் எத்தறை
பபர்?*
49 பபர். அதில் தறலயாய மாணவராக
விளங்கியவர் சகல ஆகம பண்டிதர் என்று
அறழக்கப்படும் அருள்நந்தி சிவாச்சாரியார்.
'துகளறுபபாதம்' என்ை நூறல அருளிச் பசய்த
சிற்ைம்பல நாடிகளும் இவர் மாணாக்கபர.
*26. சிவஞாை பபாதத்திற்கு காலத்தால்
முற்பட்ை சாத்திர நூல்கள் யாறவ?*
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திருவுந்தியார் மற்றும் திருக்களிற்றுப்படியார்.
*27. அருள்நந்தி சிவம் அருளிச் பசய்த நூல்கள்
யாறவ?*
1. சிவஞாை சித்தியார்
2. இருபா இருப·து
*28. சித்தாந்த அட்ைகம் - விளக்குக*
பதிைான்கு சாத்திரங்களில் உமாபதிசிவம்
அருளிச் பசய்த நூல்கள். பமாத்தம் எட்டு.
அந்த எட்டு நூல்கபள சித்தாந்த அட்ைகம் எை
வழங்கப்படுகிைது.
1. சிவப்பிரகாசம்
2. திருவருட்பயன்
3. உண்றம பநைி விளக்கம்
4. பபாற்ைிப் ப·பைாறை
5. பகாடிக்கவி
6. விைா பவண்பா
7. சங்கற்பநிராகரணம்
8. பநஞ்சு விடுதூது
என்பறவபய அந்த எட்டு நூல்கள்.
*29. ஞாைாமிர்தம் என்ை நூலின் ஆசிரியர்
யார்?*
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வாகீ ச முைிவர்

*31. ஆகமங்கள் - குைிப்பு தருக.*
ஆகமங்கள் சிவபிராைால் சிைப்பாக
றசவர்களுக்கு அருளிச் பசய்யப்பட்ைை. சிவ
ஆகமங்கள் 28 உள்ளை. றசவசமயம்
பவதத்றதப் பபாது எைவும், ஆகமத்றத
சிைப்பு எைவும் கருதுகிைது.
*32. சமயங்கள் எத்தறை வறகப்படும்? அறவ
யாறவ?*
அகச்சமயம், அகப்புைச்சமயம், புைச்சமயம்,
புைபுைச்சமயம் எை நான்கு வறகப்படும்.
அகச்சமயம் அகப்புைச்சமயம்
1. பாைாணவாத றசவம் 1. பாசுபதம்
2. பபதவாத றசவம் 2. மாவிரதம்
3. சிவசமவாத றசவம் 3. காபாலம்
4. சிவசங்கிராந்தவாத றசவம் 4. வாமம்
5. ஈசுவர அவிகாரவாத றசவம் 5. றபரவம்
6. சிவாத்துவித றசவம் 6. ஐக்கியவாத றசவம்
புைச்சமயம் புைப்புைச்சமயம்
1. நியாயம் 1. உலகாயதர்
2. சாங்கியம் 2. சமணர்
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3. பயாகம் 3. பசளத்திராந்திகர்
4. மீ மாஞ்றச 4. பயாகசாரர்
5. பவதாந்தம் 5. மாத்யமிகர்
6. பாஞ்சராத்திரம் 6. றவபாடிகர்
*33. றசவசித்தாந்தம் - ஒரு வார்த்றதயில்
விளக்கம் தருக.*
முடிந்த முடிபு.
*34. றசவ சித்தாந்தர் என்ை
குைிப்பிறைத்தரும் திருமுறை எது?*
திருமந்திரம்
"கற்பறைக் கற்று கறலமன்னும்
பமய்பயாகம்
முற்பத ஞாைம் முறைமுறை நண்ணிபய
பசாற்பதங் கைந்து துரிசற்று பமலாை
தற்பரம் கண்டுபளார் றசவசித்தாந்தபர"
*35. றசவ சித்தாந்த தத்துவத்தின் சிைப்பு
யாது?*
1. தர்க்க ரீதியாைது (Logic)
2. அைிவியற் பூர்வமாைது (Scientific)
3. வரலாற்றுத் பதான்றமயுறையது (Historic)
4. நறைமுறைக்கு இறயந்தது (Easy to Adapt)
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5. உலகளாவியது (Universal)
6. முற்பபாக்குச் சிந்தறைகறள உறையது
(Optimistic)
இன்னும் பல.
*36. சற்காரிய வாதம் - சிறுகுைிப்பு தருக.*
'உள்ளது அழியாது, இல்லது பதான்ைாது' என்ை
விஞ்ஞாை அடிப்பறையில் தான்
றசவசித்தாந்த தத்துவம் தைது
பகாள்றககறள நிறலநிறுத்துகிைது.
*37. அளறவ - குைிப்பு தருக.*
நீட்ைல் அளறவ, நிறுத்தல் அளறவ பபால
உலகப் பபாருள்கறள அளப்பதற்கு
பலவிதமாை அளறவ முறைகள் இருப்பறவ
பபால சமய உலகிலும் பல அளறவகள்
பபசப்படுகின்ைை. குைிப்பாக மூன்று
அளறவகள்.
1. காட்சி அளறவ - (பிரத்தியட்சப் பிராமணம்)
2. கருதல் அளறவ - (அனுமாைப் பிராமணம்)
3. உறர அளறவ - (ஆகமப் பிராமணம்)
பமலும் பல அளறவ முறைகள் இருப்பினும்
பபாதுவாக அறவஎல்லாம் பமற்பசான்ை
மூன்ைில் அைங்கும்.
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*38. றசவசித்தாந்தம் கூறும் முப்பபாருள்கள்
யாறவ?*
1. இறைவன் - பதி
2. உயிர் - பசு
3. மலம் - பாசம்
இம்மூன்று பபாருள்களுக்கும் உரிய
பதாைர்பிறை கீ ழ்வரும் திருமந்திரப் பாைல்
விளக்குகின்ைது.
"பதி பசு பாசம் எைப் பகர் மூன்ைில்
பதியிறைப் பபால் பசு, பாசம் அநாதி
பதியிறைச் பசன்று அணுகா பசு பாசம்
பதி அணுகிற் பசு பாசம் நில்லாபவ"
*39. முப்பபாருள்களும் அைிவுறைப்
பபாருள்களா?*
இறைவன் - தாபம அைியும் பபரைிவு
உறையவன்.
உயிர்கள் - அைிவிக்க அைியும் சிற்ைைிவு
உறையவன்.
மலங்கள் - அைிவித்தாலும் அைியாத
சைப்பபாருள்கள்.
*40. பபாருள்களின் இரண்டு இயல்புகள்
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யாறவ?*
பபாருள்களுக்கு பபாது இயல்பு, சிைப்பு
இயல்பு எை இரண்டு இயல்புகள் உண்டு.
பபாது இயல்பு
ஒரு பபாருளுக்கு மற்பைாரு பபாருளின்
சார்பால் உண்ைாகி, அச்சார்பு நீங்கிவிடும்
பபாது நீங்கி விடும் இயல்பு.
(எ.கா) நீரில் பவம்றம
சிைப்பு இயல்பு
ஒரு பபாருளுக்கு எச்சார்ப்புமின்ைி
இயற்றகயாகபவ அறமந்திருக்கும் இயல்பு.
(எ.கா) நீரின் குளிர்ச்சி
*41. இறைவன் பசய்யும் ஐந்பதாழில்கள்
யாறவ?*
பறைத்தல், காத்தல், அழித்தல், மறைத்தல்,
அருளல்.
*42. மும்மூர்த்திகள் யாவர்?*
பறைத்தல் பதாழிறலச் பசய்யும் - பிரமன்
காத்தல் பதாழிறலச் பசய்யும் - திருமால்
அழித்தல் பதாழிறலச் பசய்யும் - உருத்திரன்
இவர்கபள மும்மூர்த்திகள்.
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இம்மும்மூர்த்திகளின் பமம்பட்ைவர்
சிவபபருமான். இவர்கள் சிவபபருமான்
அருளிைால் இந்தத் பதாழிறலச் பசய்யும்
உருத்திரன் குணிஉருத்திரன். சிவபபருமான்
மகாஉருத்திரன். இவ்பவறுபாட்டிறை
சிவஞாை மாபாடியத்தில் சிவஞாை
சுவாமிகள் பதளிவாக விளக்குகிைார்கள
*43. இறைவைின் எண்குணங்கள் யாறவ?*
1. தன் வயம் உறைறம.
2. தூய உைம்பு உறைறம.
3. இயற்றக உணர்வு உறைறம.
4. முற்றுணர்வு உறைறம.
5. இயல்பாகபவ பாசமின்றம.
6. பபரருள் உறைறம.
7. முடிவில் ஆற்ைல் உறைறம.
8. வரம்பில் இன்பம் உறைறம.
*44. உயிர்கறளத் பதாற்றுவித்தவர் யார்?*
உயிர்கறள யாரும் பதாற்றுவிக்கவில்றல.
அறவ பதாற்ைமில் காலந்பதாட்பை
இருப்பறவ என்று றசவசித்தாந்தம்
பதளிவாக விளக்குகிைது.
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*45. உயிர்கள் எத்தறை வறகப்படும்?*
ஆணவமலம் மட்டும் உறைய விஞ்ஞாை
கலர், ஆணவம் மற்றும் கன்ம மலம் உறைய
பிரளயா கலர், ஆணவம், கன்மம் மற்றும்
மாறய என்ை மூன்று மலங்களும் உறைய
சகலர் எை உயிர்கள் மூவறகப்படும்.
*46. பகவலம், சகலம், சுத்தம் - குைிப்பு தருக.*
பகவலம்:
உயிர்கள் தம்றமயும் அைியாமல், தமக்கு
பமபல இறைவன் ஒருவன் இருக்கிைான்
என்பறதயும் அைியாமல், தன்றை ஆணவம்
என்ை மலம் முழுறமயாக
மறைத்திருக்கின்ைது என்பறத அைியாத
உயிரின் நிறல.
சகலம்:
பகவலநிறலயில் இருந்த உயிர்களுக்கு
மாறய மற்றும் கன்மத் பதாைர்பிைால்
அைியாறம சிைிது குறைந்த நிறல.
சுத்தம்:
உயிர்கள், பாச நீக்கம் பபற்று இறைவைின்
திருவடிகறள அறைந்து பபராைந்தத்றத
அனுபவிக்கும் நிறல.
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*47. உயிர்கள் அனுபவிக்கும் ஐந்து
நிறலகள்(ஐந்தவத்றத) யாறவ?*
1. நைவு - சாக்ரம்
2. கைவு - பசாப்ைம்
3. உைக்கம் - கழுத்தி
4. பபருைக்கம் - துரியம்
5. உயிர்ப்பு அைங்கல் - துரியாதீதம்
*48. மலங்கள் எத்தறை வறக? அறவ
யாறவ?*
ஆணவம், கன்மம், மாறய என்று மூன்று
வறகப்படும். மாபயயம், திபராதாயி என்று
இரண்றையும் பசர்த்து மலங்கள் ஐந்து
என்றும் விரித்துச் பசால்வார்கள்.
*49. ஆணவ மலத்தின் பவறு பபயர்கள்
யாறவ?*
இருள்மலம், மூலமலம், சகசமலம் என்று
எல்லாம் ஆணவமலம் நூல்களில்
பபசப்படுகின்ைை. சாத்திர நூல்களில் 'இருள்'
என்ை பசால்லால் பபசப்படும்.
*50. கன்ம மலத்தின் காரியங்கள் யாறவ?*
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சஞ்சிதம், பிரார்த்தம், ஆகாமியம் எை
மூன்ைாகும்.
சஞ்சிதம்: (பழவிறை)
பலபிைவிகளில் பசர்த்த விறைக்குவியல்
பிரார்த்தம்: (நுகர்விறை)
இப்பிைவியில் அனுபவிப்பதற்காக
இறைவைால் நமக்குத் தரப்பட்ை விறைகள்
(நம்மால் முன்பசய்த விறைகளின் ஒரு
பகுதி)
ஆகாமியம்: (வருவிறை)
இப்பிைவியில் நாம் புதிதாக பசய்யும்
விறைகள்.
*51. விறை என்ைால் என்ை?*
நாம் பசய்யும் பசயல்கபள விறை எைப்படும்.
விறைகள் நல்விறை, தீவிறை எை இரண்டு
வறகப்படும்.
*52. இன்ப துன்பத்திற்காை காரணம் என்ை?*
முந்றதய பிைவிகளில் நாம் பசய்த
பசயல்களுக்குத் தகுந்தவாறு பலன்கறள
இப்பிைவியில் அனுபவிக்கின்பைாம்.
இறைவன் பபருங்கருறணயின் காரணமாக
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நாம் பசய்துள்ள பமாத்த விறைகறளயும்
ஒபர பிைவியில் அனுபவிக்கத் தருவதில்றல.
இப்பிைவியில் அனுபவிப்பதற்கு எைக்
பகாடுக்கப்பட்ை பிரார்த்த விறையின் வழி
இப்பிைவியில் இன்ப துன்பங்கறள
அனுபவிக்கின்பைாம். நாம் அனுபவிக்கும்
இன்பதுன்பத்திற்குக் காரணம் நாம் முன்பு
பசய்த பசயல்கள் தான் எை றசவ சித்தாந்தம்
பதளிவாக விளக்குகிைது.
*53. விறைக்குத் தகுந்தவாறு பலன்கறள யார்
நமக்குத் தருகிைார்கள்?*
விறைக்குத் தகுந்த பலன்கறள விறைகளின்
காரணமாகிய கன்மம் தர முடியாது.
ஏபைன்ைால் அது சைப்பபாருள். உயிர் தாபம
பசன்று விறைகளுக்குத் தகுந்த பலன்கறள
நுகர்வதில்றல. இறைவபை அந்த அந்த
உயிர்கள் பசய்த விறைக்குத் தகுந்த
பலன்கறளக் கூட்டி றவக்கிைான்.
*54. நாம் வாழும் இவ்வுலறகத்
பதாற்றுவித்தவர் யார்?*
மாறய என்னும் மலத்திலிருந்து உயிர்கள்
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நன்றம பபறும் பபாருட்டு இறைவன்
உலகத்றதப் பறைத்தார்.
*55. மாறய - குைிப்பு தருக.*
மாறய என்பது மும்மலங்களில் ஒன்று.
இம்மாறயயின் காரியங்கள் 36
தத்துவங்களாக் விளங்குகின்ைை. இம்மாறய
சுத்தமாறய, அசுத்தமாறய எை இரண்டு
பகுதிகளாக நிற்கும். பிரகிருதி மாறய என்பது
அசுத்தமாறயக்குள் அைங்கி நிற்கும்.
சுத்தமாறய, அசுத்தமாறய மற்றும் பிரகிருதி
மாறய எை மூன்ைாகவும் பகாள்வர். நாம்
வாழும் இவ்வுலகம் பிரகிருதி மாறயயில்
இருந்து பதாற்றுவிக்கப்பட்ைது.
*56. றசவ சித்தாந்த சாத்திரங்களில் மணிமுடி
நூலாக விளங்குவது எது?*
சிவஞாை பபாதம். சிவஞாை சித்தியார்
இதனுறைய வழிநூல் எைவும், சிவப்பிரகாசம்
இதனுறைய சார்பு நூல் எைவும்
பபாற்ைப்படும்.
*57. கைவுளுக்கும், உயிருக்கும் உள்ள
பதாைர்பு றசவ நூல்களில் எவ்வாறு
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பசால்லப்படுகிைது?*
'அத்துவிதம்' என்ை பசால்லிைால்
குைிக்கிைார்கள்.
*58. றசவ சித்தாந்தம் காட்டும் அத்துவிதம்
யாது?*
இறைவன் ஒன்ைாய், பவைாய் மற்றும்
உைைாய் உயிர்கபளாடு கலந்து
இருக்கின்ைான். அந்தந்தப் பபாருளுக்கு
அந்தந்த பபாருளாய் - அதுஅதுவாய்
நிற்பதுபவ ஒன்ைாய் நிற்ைல் ஆகும்.
இறைவன் உயிர்களுக்கு அைிவிக்கும்
பபாருட்டு உயிர்களின் பவைாய் நிற்கின்ைான்.
உயிர்கள் தாம் விரும்பியவற்றை
பசய்வதற்கு இறைவனுறைய துறண
பதறவப்படுகிைது. எைபவ, உயிர்கபளாடு
உைைாய் கூடி நிற்கின்ைான்.
*59. றசவ சமயம் கூறும் வழிபாட்டு
முறைகள் யாறவ?*
குரு, லிங்க, சங்கம, வழிபாடு.
குரு வழிபாடு: நம்மிைம் உள்ள
அைியாறமறயப் பபாக்கும் ஞாை
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ஆசிரியறரபய சிவமாகபவ கருதி
வழிபடுவதாகும்.
லிங்க வழிபாடு: திருக்பகாயிலுக்குச் பசன்று
சிவபபருமாறை லிங்க திருபமைியில்
வழிபடுதல்.
சங்கம வழிபாடு: சிவைடியார்கறள
சிவமாகபவ கருதி வழிபடுவது.
*60. சரிறய, கிரிறய, பயாகம், ஞாைம் விளக்குக*
சரிறய: உைலால் வழிபடுவது.
கிரிறய: உைலாலும், உள்ளத்தாலும்
வழிபடுவது.
பயாகம்: உள்ளத்தால் வழிபடுவது.
ஞாைம்: எங்கும் எதிலும் இறையருறளபய
காண்பது.
*61. திருறவந்பதழுத்து விளக்கம் தருக.*
திருறவந்பதழுத்து என்பது சிவாயநம
என்னும் மந்திரமாகும்.
சி-சிவன்
வ-சக்தி(அருள்)
ய-உயிர்
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ந-மறைப் பாற்ைல்
ம-ஆணவ மலம்
என்று ஒவ்பவாரு எழுத்தும் ஒவ்பவாரு
பபாருறளக் குைித்து நிற்கிைது.
திருறவந்பதழுத்து மூவறகப்படும்.
நமசிவாய, சிவாய நம, சிவயசிவ என்பறவ.
இம்மந்திரபம பஞ்சாட்சர மந்திரம் என்று
கூைப்படும்.
*62. தீக்றக என்ைால் என்ை?*
தீக்றக என்பது தீட்றச என்னும் வைபமாழி
பசால்லின் திரிபு ஆகும்.
தீ-பகடுத்தல் றஷ-பகாடுத்தல்
பாசப்பற்றைக் பகடுத்து பமாட்சத்றத
பகாடுப்பது தீட்றச எைப்படும்.
இது மூன்று வறகப்படும் அறவ
1. சமயம் 2. விபசைம் 3. நிருவாணம்
*63. இருவிறை ஒப்பு என்ைால் என்ை?*
நல்விறையின் பயைாகிய இன்பத்தில்
விருப்பும், தீவிறையின் பயைாகிய
துன்பத்தில் பவறுப்பும் பகாள்ளாது.
அவற்ைால் உள்ளம் பவறுபைாது,
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இரண்றையும் ஒன்றுபபால் கருதி
அவற்ைின்பமல் பற்று இல்லாமல் நிற்கும்
நிறலபய இருவிறை ஒப்பு எைப்படும்.
*64. மலபரிபாகம் என்ைால் என்ை?*
கணக்கற்ை பிைவிகளில் ஆணவமலத்தின்
சக்தி உயிர் அைிறவ தறைப்படுத்தியும்
திரிபுபடுத்தியும் பசயல்படுவதால் படிப்படிபய
பமலிவறைந்து பின் மறைத்தறல
பசய்யமாட்ைாத நிறலறய அறையும். உயிர்
அைிறவ தடுத்து றவத்திருந்த அதன் பிணிப்பு
பநகிழ்ந்து நீங்கும் நிறல அறையும்.
இந்நிறலபய மலபரிபாகம் எைப்படும்.
*65. சத்திநிபாதம் என்ைால் என்ை?*
மலரிபாகம் சிைிது, சிைிதாக நிகழ, நிகழ
அதற்கு ஏற்ப இதுகாறும் உயிரில் மறைத்து
இருந்து பக்குவப்படுத்தி வந்த இறைவைது
திபராதாை சக்தியும் சிைிது, சிைிதாக தன்
தன்றம மாைி அருள் சக்தியாக உயிரின் கண்
விளங்கித் பதான்றும். அந்நிகழ்ச்சிபய
சத்திநிபாதம் எைப்படும்.
*66. சத்திநிபாதத்தின் வறககள் யாறவ?*
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மந்ததரம், மந்தம், தீவிரம், தீவிரதரம் எை
நான்கு வறகப்படும்.
*67. முத்தி என்ைால் என்ை?*
ஒவ்பவாரு சமயமும் அதன் வழிபடு
பதய்வம், வழிபாட்டு முறைகள் மற்றும்
அடிப்பறை நூல்கள் பபான்ை சில அடிப்பறைக்
கருத்துக்கறள பசால்கிைார்கள். அவற்ைில்
இன்ப, துன்பங்கறள அனுபவிக்கும் உயிரின்
முடிவாை நிறல முக்தி என்று
பசால்லப்படுகிைது.
*68. றசவ சித்தாந்தம் காட்டும் முக்தி யாது?*
உயிர்கள், மலநீக்கம் பபற்று இறைவனுறைய
திருவடிகளில் ஒன்ைாய் கலந்து
பபராைந்தத்றத அனுபவித்தல். இந்நிறலக்கு
சிவமாம் தன்றம என்று பபயர். சிவமாம்
தன்றம என்று பசான்ைாலும் சிவபைாடு
சமமாய் நிற்ைல் என்பது பபாருள் அல்ல.
இறைவன் திருவடியில் என்றும்
பபராைந்தத்றத மட்டுபம அனுபவித்துக்
பகாண்டு இருக்கும். முக்தி பபற்ை உயிர்கள்
மீ ண்டும் பிைவிக்கு வருவதில்றல.
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*69. சீவன் முக்தர் - குைிப்பு தருக.*
முக்தி பபற்றும் இவ்வுைபலாடு இவ்வுலகில்
வாழும் ஆன்மாக்களுக்கு சீவன் முக்தர்கள்
என்று பபயர்.
*70. தசகாரியம் என்ைால் என்ை?*
ஞாை சாதறையில் முன்பைறும்
ஆன்மாக்களிைத்து நிகழும் பத்து வறக
பசயல்பாடுகளாகும்.
1.தத்துவரூபம்; 2.தத்துவ தரிசைம்
3.தத்துவ சுத்தி, 4.ஆன்ம ரூபம்
5.ஆன்ம தரிசைம், 6.ஆன்ம சுத்தி
7.சிவ ரூபம், 8.சிவ தரிசைம்
9.சிவபயாகம், 10.சிவபபாகம்

*திருச்சிற்ைம்பலம்*
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ஒரு காதல் காவியம் [சிறுகறத]
-

By B.R. மகாபதவன்
( நன்றி:

http://www.tamilhindu.com/ )

நாயக்கன்பகாட்ைாறயச்

பசர்ந்த

பறையர்

குலத்றதச் பசர்ந்த திவ்யா என்ை பபண்ணுக்கும்
சக்கிலியர்

குலத்றதச் பசர்ந்த இளவரசன் என்ை

றபயனுக்கும்

இறையில்

காதல்

மலர்கிைது.

விஷயம் பதரிந்ததும் பறையர் குலத்திைர் ஆத்திரம்
பகாள்கிைார்கள்.
நாங்க எங்க புள்றளங்களுக்கு பாலும் பழமும்
பகாடுத்து கண்ணுக்குள்ள பவச்சுப் பாத்துக்கபைாம்…
நீங்க

என்ைைாைா

ஒன்ைறரயணா

கூலிங்

கிளாஸும் துறவக்காத ஜீன்ஸும் பபாட்டுக்கிட்டு
நாைகக்

காதலாைா

பண்ைீங்க

என்று

பகாதிக்கிைார்கள்.
எங்க கிட்ை சரக்கு இருக்கு…மிடுக்கு இருக்கு…
உங்க பபாண்ணுங்கள
முடியறல. தான்

உங்களால திருப்திப்படுத்த

எங்க கிட்ை வர்ைாங்க என்று
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சக்கிலியர் தறலவர் ஒருவர் பபசுகிைார். இறதக்
பகட்ைதும் ரவிக்குமார் தறலறமயில் ஒரு கும்பல்
கிளம்பி

இளவரசறைக்

பகால்லத்

திட்ைமிடுகிைார்கள்.
இளவரசன்

அவர்களிைமிருந்து

தப்பித்து

பாறளயங்பகாட்றைக்குப்

பபாய்விடுகிைான்.

பறையர்

பவபைாருவருைன்

குலப்

திருமணம்

பபண்ணுக்கு

நிச்சயிக்கிைார்கள்.

திருமணத்துக்கு

முந்திை நாள் இரவில் அந்தப் பபண் தன் பதாழியின்
உதவியுைன்

ஆம்பூருக்குத்

தப்பிச்

பசன்றுவிடுகிைாள்.
சில வாரங்கள் கழிகின்ைை. காதலன் பபான்
பசய்து காதலிறய பாறளயங்பகாட்றைக்கு வரச்
பசால்கிைான். என்ை விஷயம் என்று பகட்கிைாள்.
உைக்கு

ஒரு

இன்ப

அதிர்ச்சி

காத்திருக்கிைது.

சீக்கிரம்

வா

என்று

பசால்லிவிட்டு

பபாறை

றவத்துவிடுகிைான்.

பாறளயங்பகாட்றைக்கு
பார்த்ததும்
காதலனுக்கு

இன்ப

அதிர்ச்சி

பவபைாரு

வந்த

காதலிறயப்

பகாடுக்க

அதிர்ச்சி

நிறைத்த

ஏற்படுகிைது.

P a g e | 40
காரில்

இருந்து

அமீ ர்

இைங்குகிைார்.

பின்ைால்

திவ்யா பர்தா அணிந்தபடி இைங்குகிைார். காதலியின்
பதாழி அமீ ரின் உைவிைர்.
இந்து மதம் உலகத்திபலபய பமாசமாைது.
இஸ்லாம்தான் அதி உன்ைதமாை மதம். அறமதி
மார்க்கம் அது. யாறரயும் ஜாதிபார்த்து ஒதுக்காது.
திவ்யாவும் இளவரசனும் இருவரும் இஸ்லாமுக்கு
மதம் மாைித் திருமணம் பசய்துபகாண்ைால் யாரும்
எதிர்க்க

முடியாது

என்று

பசால்லி

அவறள

இஸ்லாமுக்கு மாற்ைியிருக்கிைார்.
திவ்யாவும், இளவரசறைப் பார்த்து, ‘நீங்களும்
இஸ்லாமுக்கு

மாைிவிடுங்கள்.

நம்றம

அங்கு

யாரும் பிரிக்க முடியாது’ என்று பசால்கிைாள்.
இளவரசபைா

தடுமாறுகிைான்.

என்ை

விஷயபமன்ைால் பாறளயங்பகாட்றையில் இருந்த
அவைது

நண்பர்கள்

பஜகத்

கஸ்பருக்கு

உைவிைர்கள். அவர் இபத பயாசறைறயச் பசால்லி
அவறை கிைிஸ்தவ மதத்துக்கு மாற்ைியிருக்கிைார்.
உலகிபலபய உன்ைதமாை மதம் கிைிஸ்தவம்
தான். அன்பப உருவாை மார்க்கம். சைாதை பிராமண
இந்து மதம் மிக மிக பமாசமாைது. மலச்சிக்கல்
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முதல் திருமணச் சிக்கல் வறர அறைத்துக்குமாை
ஒபர தீர்வு கிைீஸ்தவத்துக்கு மாறுவதுதான் என்று
பசால்லி இளவரசறை சார்லஸாக ஆக்கியிருப்பார்.
பறையருக்கும்
சண்றை

சக்கிலியருக்கும்

கிைிஸ்தவருக்கும்

இறையிலாை

இஸ்லாமியருக்கும்

இறையிலாைதாக மாறுகிைது.

பஜகத்
பார்த்துச்

கஸ்பர்

பசால்கிைார்:

பமன்றமயாக

அமீ றரப்

கணவன்

மதத்துல

எந்த

இருக்காபரா அந்த மதத்துக்குத்தான் மறைவியும்
வரணும். அதைால திவ்யாறவ பதபரசான்னு பபயர்
மாத்தி

நாங்க

ரட்சிக்கபைாம்.

சார்லஸ்-பதபரசா

என்ை இந்த தம்பதிறய ஆசீர்வதியுங்கள் அமீ ர் பாய்.
கல்யாணத்துக்கு
கூை

நீங்கபள

மட்ைன்

பிரியாணி காண்ட்ரக்ட்

எடுத்துக்பகாங்க.

ஆைா

விட்ல

வளர்க்கை ஆடு மட்டும் பவண்ைாம் என்று பதாளில்
றக பபாட்ைபடிபய பசால்கிைார்.

அது

பதாளில்

பவடிக்றகயாக,

அன்பாகப்

பபாைப்பட்ை றக அல்ல; கழுத்றத பநரிக்கும் றக
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என்பது

அமீ ருக்குப்

புரியவருகிைது.

சட்பைன்று

அந்தக் றகறயத் தட்டிவிடுகிைார்.
அபதல்லாம்
இஸ்லாமுக்கு

பவண்ைாம்;

மாைியாச்சு.

திவ்யா

அதைால

குலாம்

முஹம்மதுறவ எங்க கிட்ை ஒப்பறைங்க என்கிைார்.
இந்து மதத்துலதான் பமல் ஜாதி கீ ழ் ஜாதின்னு
மட்டுமில்லாம

பமல்

ஜாதிகளுக்குள்பளயும்

ஜாதிகளுக்குள்பளயும்கூை
பபாண்ணு

பபாண்ணு

எடுக்கைதில்றல.

தமிழர்கள்தாை.

தமிழ்

கீ ழ்

பகாடுத்து

நாபமல்லாம்

கிைிஸ்தவரும்

தமிழ்

முஸ்லீமும் கண்ணாலம் கட்டிக்கிட்ைா என்ை என்று
இளவரசன் பஜகத் கஸ்பரிைம் பகட்கிைான்.
தம்பி ஓரமாப் பபாய் நில்லு என்று அவறை
தள்ளிவிடுகிைார்.
இஸ்லாத்துல

எந்த

கிறையாதுன்னு

ஒடுக்குமுறையும்
பசான்ை ீங்கபள.

கிைிஸ்தவராைாலும் அவறர ஏத்துக்கலாபம என்று
அமீ ரிைம் திவ்யா என்ை ஃபாத்திமா பகட்கிைாள். அவர்
திவ்யாவின் காதருகில் குைிந்து, ’மூடிட்டுப் பபாடி’
என்று சிரித்தபடிபய பசால்கிைார்.
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அமீ ர் தரப்புக்கும் பஜகத் கஸ்பர் தரப்புக்கும்
இறையில்

பபச்சு

உயர்கிைது.
ஃப்பளால

தடித்த
பகட்ை

அறமதி

வார்த்றதயில்

குரல்

பிரபயாகங்கள்

வருகின்ைை.

வார்த்றதகளும்

வருகின்ைை.

மார்க்கமும்

அங்கிகறளக்

பமள்ள

கழட்டிப்

அன்பு
பபாட்டு

மார்க்கமும்

பதருவில்

புரள

ஆரம்பிக்கின்ைை. பபச்சு பபச்சா இருக்கணும் என்று
எத்தறைபயா தைறவ பசான்ை பிைகும் யாரும்
பகட்காமல் துப்பாக்கிகள்,

பவடி

குண்டுகள்

எை

வசப்படுகின்ைை.
ீ
இளவரசனும் திவ்யாவும் இவர்களிைமிருந்து
தப்பித்து ஓடுகிைார்கள்.
பஜகத்
ஓடுவறதப்
களமாடிக்

கஸ்பரும்
பார்த்ததும்,

அமீ ரும்
உங்களுக்காக

பகாண்டிருக்கிபைாம்.

நீங்க

அவர்கள்
நாங்க
தப்பிச்சு

ஓைைீங்களா என்று அவர்கறளத் துரத்துகிைார்கள்.
இங்குமங்கும் ஓடியவர்கள் ஒரு முட்டுச் சந்தில்
மாட்டிக் பகாள்கிைார்கள்.
கஸ்பரும் அமீ ரும் வாருங்கள்… எங்கள் பக்கம்
வந்துவிடுங்கள் என்று துப்பாக்கியால் குைிறவத்து
அறழக்கிைார்கள். அமீ ர் பக்கம் பபாைால்
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பஜகத் கஸ்பர் றகயில் இருக்கும் இதாலியன்
பமக் துப்பாக்கி பவடிக்கும். பஜகத் கஸ்பர் பக்கம்
பபாைால் அமீ ர் றகயில் இருக்கும் ஐ.எஸ். துப்பாக்கி
பவடிக்கும்.

இரண்டு

துப்பாக்கிகளின்

புள்ளியின்

றமயத்தில்

சிக்கிய

திவ்யாவும்

ஒடுங்கியபடிபய

கூட்ைல்

இளவரசனும்

ஒருவறர

ஒருவர்

கட்டிப் பிடித்துக்பகாள்கிைார்கள். கண்றண மூடிக்
பகாண்டு

இருவரும்

தயாராகும்பபாது

ஒன்ைாக

ஒரு

பவல்

உயிறர
கம்பு

விைத்

அவர்கள்

முன்ைால் சர்ர்பரன்று பாய்ந்து வந்து நிலத்தில்
குத்தி நிற்கிைது.
அறதப் பார்த்ததும் கஸ்பரும் அமீ ரும் ஒரு
அடி

பின்ைால்

பசல்வார்கள்.

பவபைாரு

ஈட்டி

சர்பரன்று பின்ைால் வந்து பாயும். இைது பக்கம் நகர
முயற்சி பசய்வார்கள். அங்கும் ஒரு பவல் கம்பு
வந்து விழும். வலது பக்கம் நகரப் பார்ப்பார்கள்
அங்கும் இன்பைாரு பவல் கம்பு வந்து விழும்.
இளவரசன் அவன் முன்ைால் விழுந்த பவல்
கம்றப எடுத்து தறரயில் ஊன்ைி நிற்பான். கஸ்பரும்
அமீ ரும்

பவல்களால்

சிறைப்படுத்தப்பட்டு

பயந்துபபாய் நிற்பார்கள். தூரத்தில் புலிக் பகாடி
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பைக்க

சீமான்

காறளயில்

புழுதி

பைக்க

ஸ்பலாபமாஷைில் பாய்ந்து வருவார்.

இளவரசறையும் திவ்யாறவயும் பார்த்து என் பக்கம்
வாங்க என்று அறழப்பார். அந்தக் குரலில் அன்பும்
ஆறுதலும்

பபாங்கிப்

பிரவகிக்கும்.

தன்னுைன்

பகாண்டு வந்த இன்பைாரு காறள மீ து அவர்கறள
ஏைிக் பகாள்ளச் பசால்வார்.
நாம் தமிழர்கள்… நம்றம எந்த சக்தியாலும்
அழிக்க முடியாது. இந்துத்துவம்

எக்காலத்திலும்

இங்கு காலூன்ை முடியாது. தாமறர இங்கு மலரபவ
மலராது என்று முஷ்டிறய மூடிக் பகாண்டு றகறய
வராபவசத்துைன்
ீ
உயர்த்துவார்.
திவ்யாவும்

இளவரசனும்

இங்பக

இந்துத்துவம் எங்பக வந்தது என்று முழித்தபடிபய
அவறரப் பார்ப்பார்கள்.
பவல் சிறைக்குள் மாட்டிக்பகாண்ை கஸ்பரும்
அமீ ரும், அறழச்சிட்டுப் பபாங்க… அறழச்சிட்டுப்
பபாங்க

என்று

பசபாஸ்டியறைப்

பவ்யமாகக் றக காட்டுவார்கள்.

பார்த்து
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தூரத்தில் பதரியுது பார் ஒரு மறலக்பகாவில்.
அங்கு

பபாபவாம்.

நைக்கும்

என்று

உங்கள்

திருமணம்

பசால்லியபடிபய

அங்கு

வழிகாட்டிச்

பசல்வார் சீமான்.
இளவரசனும்
குங்குமம்,

விபூதி,

திவ்யாவும்
பட்டு

தாலி,

மஞ்சள்

பவஷ்டி,

புைறவ,

நாகஸ்வரம், பமளம், மங்கலப் பறை, காப்புக் கயிறு,
மாவிறல

எை

திருமணத்துக்குத்

பதறவயாை

எல்லாவற்றையும் பசகரித்துக்பகாள்வார்கள்.
சீமானுறைய
வழியாகச்

பசன்று

காறள

பல

இறுதியில்

திருப்பங்கள்

மறலயடிவாரப்

பாறதறய வந்தறையும். மறல உச்சி பநாக்கிய
அந்தப் பாறத பசல்பவர் யாரும் திரும்ப முடியாதபடி
மிகவும்

குறுகலாக

ஒற்றையடிப்

பாறதயாக

இருக்கும். வறளந்து வறளந்து பசல்லும் அந்தப்
பாறதயின்

இறுதியில்

ஒரு

மறலக்

பகாவில்

இருக்கும். அறத பநருங்கிய பின்ைபர அது பகாவில்
அல்ல;
றகயில்

ஒரு

சர்ச் என்பது

இருந்த

பவல்

பதரியவரும்.
கம்பும்

சீமான்

இப்பபாது

சிலுறவயாக மாைியிருக்கும். பின்ைால் திரும்பவும்
முடியாது. இரு பக்கம் அதல பாதாளம் பவறு.
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காறளயில் இருந்து இைங்கி, தயங்கியபடிபய
நிற்கும் இளவரசறையும் திவ்யாறவயும் வாங்க
என்று அறழப்பார். இப்பபாது அந்தக் குரல் அதிகார
பதாைியில் இருக்கும்.
இளவரசனும்

திவ்யாவும்

தறல

குைிந்தபடிபய சர்ச் பநாக்கி நைப்பார்கள். பிரமாண்ை
காண்ைாமணி

ஓங்கி

ஒலிக்கும்.

அந்தச்

சத்தம்

பகட்ைதும் மரங்களில் இருந்த பைறவகள் எல்லாம்
அலைி அடித்து திறச பதரியாமல் பதைிப் பைக்கும்.
சீமான்

அவர்கறள

அங்கிருக்கும்

சிைிய

சுறைக்கு அறழத்துச் பசல்வார். பாதிரியார் ஒருவர்
இவர்கள்

இருவறரயும்

பசால்வார்.

பயந்தபடிபய

மூழ்கி

எழுந்திருக்கச்

இருவரும்

ஸ்நாைம்

பசய்வார்கள்.
நாங்கள் இந்துக்கள் அல்ல; நாங்கள் இந்துக்கள்
அல்ல நாங்கள் இந்துக்கள் அல்ல என்று மூன்று
முறை

பசால்லிச்

பசால்வார்.

பசால்லி

மூழ்கி

எந்திரிக்கச்
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பிதா, சுதன், பாதிரி இந்த மூன்று பபபர இைி
எங்களுக்கு எல்லாமும் என்று பசால்லுங்கள் என்று
அதட்டுகிைார்.
குல பதய்வங்கறள இைி கும்பிைமாட்பைன்
என்று

பசால்லுங்கள்

இளவரசனும்

என்று

மிரட்டுவார்.

திவ்யாவும்

பயந்தபடிபய

அறைத்றதயும் பசய்வார்கள்.
இளவரசன் பட்டு பவஷ்டி கட்டிக்பகாள்ளச்
பசல்வார்.

திவ்யா

புைறவ

கட்டிக்பகாள்ளச்

பசல்வார். அவற்றைப் பைித்து மூறலயில் எைிவார்
பாதிரியார்.

திருமணத்

அணிந்திருக்கும்

தம்பதிகள்

திலகங்கறள

பநற்ைியில்

அழிப்பார்

பஜகத்

கஸ்பர். நாகஸ்வரத்றத உறைத்து வசி
ீ
எைிவார்
பசபாஸ்டியன்.

பகாட்

சூட்,

ஃப்ராக்

மாட்டி

தம்பதிகறள சர்ச்சுக்குள் அறழத்துச் பசன்று ஒரு
பமாதிரத்றதக் பகாடுப்பார் பாதிரியார்.
திவ்யா

கண்களில்

நீர்

பகார்க்க,

அருகில்

நிற்கும் பசபாஸ்டிறைப் பார்த்துக் பகட்பார்: நாம
தமிழர்னு தாை பசான்ை ீங்க. பமாதிரம் மாத்தைது
நம்ம பழக்கம் இல்றலபய.
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இப்ப

புதுசா

பசர்த்திருக்காங்கம்மா

பசால்லியபடிபய

தன்

டிபரட்

மார்க்

என்று

சிரிப்றப

உதிர்ப்பார். பாதிரியாரும் விழுந்து விழுந்து சிரிப்பார்.
சர்ச்சில்
காரியம்

இருப்பவர்களில்

நைக்கும்பபாது

ஒலிக்கபவண்டும்
இறசப்பார்.

என்று

பறைச்

ஒருவர்

மங்கல

மங்கல

இறச

பறைறய

எடுத்து

சத்தம்

பகட்ைதும்

சர்ச்

ஜன்ைல்களின் கண்ணாடிகள் அதிரும். பாதிரியார்
ஆபவசத்துைன்

அறதப்

பைித்து

பவளிபய

வசி
ீ

எைிவார். அறத எடுக்க பவளிபய பாயும் திவ்யாறவ
பசபாஸ்டியன்

மைிப்பார்.

தம்பதிகறள

வழி

மைித்தபடி மண்டியிட்டு உட்காரறவப்பார்கள்.
அப்பபாது சர்ச் சுவரில் விழும் அவர்களுறைய
உருவங்களின் தறலக்கு பமபல இரண்டு பகாம்புகள்
முறளக்கும்.

இளவரசனும்
என்று

அறதப்

திவ்யாவும்

பார்ப்பார்கள்.

என்ை

அதிசயம்

பசபாஸ்டியனும்

பாதிரியும் கூை அறத ஆச்சரியமாகப் பார்ப்பார்கள்.
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என்ை விஷயபமன்ைால் வசி
ீ எைியபட்ை பறை
காறளகளின்பமல் பசன்று விழுந்திருக்கும்.

சர்ச்

வாசலில்

இரண்டு

காறளகளும்

ஆக்பராஷமாக வந்து நின்றுபகாண்டிருக்கும்.

பசபாஸ்டியன் அறதப் பார்த்து சிரித்தபடிபய,
கல்யாண

விருந்துக்கு

காறள

பரடி

என்று

பசால்லியபடிபய சத்தம்பபாட்டுச் சிரிப்பார். அறதக்
பகட்ைதும்

காறளகளுக்கு

பமலும்

ஆத்திரம்

ஏற்படும். நாலு கால் பாய்ச்சலில் பாய்ந்து வந்து
பாதிரிறயயும் பசபாஸ்டிறையும் ஒபர குத்தாகக்
குத்தி தூக்கி எைியும்.

இருவருறைய உைம்பும் சுவரில் பமாதி ரத்தக்
பகாடு வறரந்தபடி கீ பழ விழும். சுவரில் பதரியும்
சிலுறவயின்

நிழலின்

பமல்

இவர்கள்

இருவருறைய ரத்தம் வழிந்த பகாடு இரு பக்கமும்
வழிவது திரிசூலம் பபால் காட்சியளிக்கும்.
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காறள ஆத்திரம் தணிந்து காதல் பஜாடியின்
முன்

பவ்யமாக

காறளயின்

வந்து

நிற்கும்.

கூர்றமயாை

கட்றைவிரறலக்

கீ ைி

இளவரசன்

பகாம்பில்
வழியும்

தன்

ரத்தத்றத

திவ்யாவின் பநற்ைியில் இட்டுவிடுவான். இருவரும்
காறளகளின்

பமல்

ஏைிக்

பகாண்டு

மங்கல

வாத்தியங்கள் முழங்க தாய் நிலம் திரும்புவார்கள்.
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*இதழ் முற்றும்*

