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பழிய ோம் இகய ோம் 
- மதுரகவி தாஸன் தி கு அ வவங்கடேசன் 

 

 

எம்பபருமோனைப் புக ்யவோம் எைத ் பதோடங்கி  ஆ ்வோர,் 

அப்படி புக ப்புகுவது அவனை பழிப்பயத ஆகும் எை்கிறோர். 

ஏபைைில் - யவதங்களோலும், யதவரக்ளோலும் ப ோல்ல 

முடி ோத அவை் புகன  நோம் ப ோல்யவோம் எைப் புகுவது 

அவனுக்கு நோம் ப  ்யும் பழிப்யப ஆகும். அப்படி நோம் 

அவனைப் புக ப்புக்கோமல் இருப்பயத நோம் அவனுக்கு  ்

ப  ்யும் புக ் எை்றபடி.  

 

அப்படி வோ ோல் புக ோ விடட்ோலும், பநஞ்சிைோல் 

ப  ் லோயமோ எை்றோல், அப்படி  ் ப  ்வதும் அவனுக்கு 

நோம் ப  ்யும் இக ்யவ ோம்.  

 

எை்றோலும், புக ோமயலோ மதி ோமயலோ இருக்கவும் நமக்கு 

ப்ர க்தியில்னல. 

 

"நோ வோயில் உண்யட நயமோ நோரணோ எை்று ஓவோது 

உனரக்கும் உனர உண்யட" எை்கிறோர ்பபோ ்னக ோ ்வோர்.  

 

எையவ நோவும் பநஞ்சும் பனடதத் ப ைோவது அவனை ஏற்ற 

முடி ோமல் இருப்பதும் ஏற்றோமல் இருக்க முடி ோததும் 

ஆகும். 

 

இது மஹநீ ரக்ளுக்கும் பபோருநத்ும். ஆ ்வோரக்னளயும், 

ஆ ோர ்ரக்னளயும், பபருநத்னககனளயும் நம்மோல் 

புக வும் முடி ோது, புக ோமல் இருக்கவும் முடி ோது. 

 

நிற்க. 

 

நம்மோல் புக  முடி ோவிடட்ோலும், புக ோமல் இருக்க 

முடி ோவிடட்ோலும், புக ்யவோம் எை ஆரம்பிதத்ு அவரக்னள 

இக ் ச்ி ப  ்யதோம் எை்றும் இல்லோவிடட்ோலும்  ரி. 

இக ்யவோம் எை்யற ஆரம்பிதத்ு இக ோமலோவது இருக்க 

யவண்டுயம. 

 

அதுவும் சிலருக்கு அனம ோது யபோவயத விநன்த.  
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எம்பபருமோை் கோலதத்ியலய  சிசுலுபோலோதிகனளப் பற்றி 

நோம் அறிகியறோம். 

 

ஆ ்வோரும் "யகடப்ோர ்ப விசுடு கீ ்னம வ வுகயள னவயும் 

ய டப்ோல் ப ம்பனகவை் சிசுபோலை்" எை்கிறோர். 

அவனுனட  வ வு, "னவயும்" எை்று அவனைப் 

பணிதத்வரக்ள் ப வின யும் சுடும் எை்பது ஆ ்வோர ்

வோக்கு. 

 

இக்கோலதத்ிலும் இவ்வனக ோைவரக்ள் உண்டு. 

 

ஆைோல் சிசுலுபோலோதிகளும், அவனைய ோ ஏனை னரய ோ 

அவரக்ள் இருக்கும் கோலதத்ில் அவரக்ள் 

முை்ைினலயியலய  னவதவரக்ள். 

 

இவரக்ளிலும் நீ ரக்னள நோம் கோண்பதும், அவரக்ள் 

வ வுகனளக் யகடப்தும், வனலதத்ளங்களோல் அனதப் 

படிக்க யநரவ்தும் நம்முனட  துரப்ோக் யம. 

மனறநத்வரக்னளப் பற்றி அவதூறோகப் யப க்கூடோது 

எை்பது மரபு. அவரக்ள் பகோள்னககனள நோம் 

கண்டிக்கலோம். ஆைோல், தங்களோல் யநரம்ுகமோக பதில் 

ப ோல்ல முடி ோதவரக்னள, நோம் தைி மைிதர ்விஷ மோகத ்

தோக்குவயதோ, அவரக்னள கீ ்தத்ரமோகப் யபசுவயதோ தகோது 

எை்பது, மைித நோகரகீம்.  ோமோை் ரக்ளுக்யக நிற்கும் 

இநந்ோகரகீதன்த மஹநீ ரக்ளிடதத்ில் னவக்க யவண்டும் 

எை்பனத  ்ப ோல்லவும் யவண்டுயமோ? 

 

தைக்கு யநயர தீங்கின தத்வைோை ரோவணனைப் பற்றி, 

அவனைக் பகோை்ற பிை் பபருமோள் ப ோல்லும் 

வோரத்ன்தக்கு வினலய  கினட ோது. "மரணோநத்ோைி 

னவரோணி நிரவ்்ருதத்ம் ந: ப்ரய ோஜைம், க்ரி தோமஸ்  

ஸம்ஸ்கோரோ: மமோப்ய ஶ  தோ தவ". இதற்கு உள்ளரத்த்ம் 

பல உண்டு. யமபலழுநத்வோரி ோக யநோக்கிைோலும், 

மரணதத்ுக்குப் பிை் ஒருவரிடதத்ில், அவை் நமக்கு 

யநரவ்ியரோதி ோைோலும், நமக்கு னவரம் இல்னல எை்கிறோர். 

சுரிகு ல் கைிவோ ்த ் திருவினைப் பிரிதத் பகோடுனமயில் 

கடுவின  அரக்கனையும் இவ்வோறு நினைதத்வர ்

பபருமோள்.  
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அது நமக்குக் கூடோதோயினும், நோம் அறி ோத மனறநத் 

பபரி வரக்னளப் பற்றி தரக்குனறவோகப் யப ோமல் 

இருநத்ோல், பத ்வதத்ைனம இல்லோவிடட்ோலும், மைிதத ்

தை்னம ோவது உனட வரக்ளோயவோம். 

 

ஆைோல் ஒரு சில வ் க்திகளுக்கு இதுவும் அனம ோது 

யபோவது விநன்தய .  ோயரோ ப ோை்ைனதயும், எங்யகய ோ 

யகடட்னதயும் பகோண்டு மனறநத் பபரி வரக்னளத ்

தூஷிக்கும் இவரக்ளுகக்ு எம்பபருமோை் தோை் நல்லறினவப் 

புகடட் யவண்டும். 

 

உடை், ஆ ்வோரக்னளயும் அருளி ப்  ல்கனளயும் 

எை்றவிடதத்ு, இநத்ப் போப  ் ப  ல்கனள  ் ப  ்வோனரயும் 

ய ரத்த்ுக் பகோண்டு, அை்ைவரக்ள் நரகில் வீ ோமல் இருக்க 

அவரக்ளுடை் துனண ோ ் இருப்பவரக்ள் திருதத்ிப் 

பணிபகோள்ள யவண்டும். 

 
ஆழ்வார் எம்வெருமானார் ஜயீர் திருவடிகடே சரணம் 

 
 

 
  

 


