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1. ய ௌவன வன ஸோரங் ீம் 

உங்களுக்ககல்லாம் கெரிந்து இருக்கும். நம் ககாவிந்ெ ொக ாெர 
ஸ்வா ிகளுக்கு ஸ்கொத்ரங்கள்  ீது கராம்ப பக்ெி, ப்ரியம். ககேஷ 
பஞ்சரத்னம், சுப்ர ண்ய புஜங்கம் முெல் ஹனு த் பஞ்சசரத்னம் வரர 
எல்லா ஸ்கொத்ரங்கரையும் விரும்பி ககட்பார்.  கற்றுக் குடுப்பார். நிரைய 
பாராயேம் பண்ே ஊக்கம் அைிப்பார். எந்ெ கஷ்ட நிவர்த்ெிக்கும் ஸ்கொத்ர 
பாராயேத்ரெ அவர் அெிகம் உபகெசம் கசய்வார்.  ஸ்கொத்ர பாராயேம் 
எைிர யாக இருந்ொலும் அது பண்ணும் அனுக்ரஹம் கராம்ப கபரிசு 
என்பது அவருரடய வாழ்க்ரகயில் அவர் கற்ை அனுபவ பாடம். 
அவருரடய நம்பிக்ரகயும் அெனால் ஏற்பட்டகெ. 

நாக ல்லாம்  ேிக்கேக்காக நாவல் (fiction) படிப்பரெப் கபால் ஸ்வா ிகள் 
சிைிய வயது முெற் ககாண்கட ஸ்கொத்ரங்கள், ரா ாயேம் கபான்ைவற்ரை 
எடுத்து ககாண்டு கபாய் படித்துக் ககாண்டு இருப்பாராம். அவருரடய சித்ெி 
கெடிக் ககாண்டு வந்து “ககாழந்கெ! சாப்பிடலகய டா...  ேி நாலாகப் 
கபாைகெ” என்று கசால்லி அரழத்துக் ககாண்டு கபாய் சாப்பாடு 
கபாடுவாராம். அப்படி ரா ாயேத்ெில் மூழ்கி அரெ வாசித்து அனுபவித்து 
இருக்கிைார். பத்து வயெிகலகய அரெ பிரவசனமும் கசய்து இருக்கிைார்.  
அப்படி அவருக்கு பிைவியிகலகய சம்ஸ்க்ருெ பக்ெி கிரந்ெங்கள் புரிந்ெது. 
அரெ அனுபவிக்கவும் கெரிந்ெது.  

அம்பா நவரத்ன  ாலா என்று ஒரு ஸ்கொத்ரம்.  

ओङ्कारपञ्जरशकुीमपुनिषददु्यािकेलिकिकण्ठीम ्। 

आगमविवपिमयरूीमायाामन्तविाभािये गौरीम ् ॥ १॥ 

दयमािदीर्ाियिाां देलशकरूपेणदलशाताभ्यदुयाम ्। 

िामकुचनिहितिीणाां िरदाां सङ्गीतमातकृाां िन्दे  ॥ २॥ 
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ஓம்கார பஞ்சர சுகீம் உபனிஷதுத்யான ககைிகல கண்டீம் | 

ஆக  விபின  யூரீம் ஆர்யாம் அந்ெர்விபாவகய ககௌரீம் || (1) 

ெய ான ெீர்க்க நயனாம் கெசிக ரூகபே ெர்ஷிொப்யுெயாம் | 

வா  குச நிஹிெ வேீாம் வரொம் சங்கீெ  ாத்ருகாம் வந்கெ || (2) 

என்று ஆரம்பிக்கும். இெில் ஒன்பது ஸ்கலாகங்கள் உண்டு. அெில் ஒன்று 
 

सररगमपधनिरताां ताां िीणासङ्रान्त कान्त िसताां ताम ्। 

शान्ताां मदृिुसिान्ताां कुचभरतान्ताां िमालम लशिकान्ताम ् ॥ 

சரிக பெனிரொம் ொம் வேீா சங்க்ராந்ெ காந்ெ ஹஸ்ொந்ொம்| 

சாந்ொம் ம்ருதுல ஸ்வாந்ொம் குசபரொந்ொம் ந ா ி ஷிவகாந்ொம்|| 

என்பது. இந்ெ ஸ்கலாகத்ரெ  ஹாகபரியவா  ிகவும் விஸ்ொர ாக 
உபன்யாசம் கசய்து இருக்கிைார்.  அரெ அவருரடய குரலிகல ககட்பகெ 
ஆனந்ெ ாக இருக்கும்.  இந்ெ “அம்பா நவரத்ன  ாலா” வில் “கயௌவன வன 
ஸாரங்கீம்” என்று ஒரு பெம் வரும்.  ஸாரங்கம் என்ைால்  ான் என்று 
அர்த்ெம்.  கயௌவன வனத்ெில் இருக்கும்  ான் கபால் அம்பாள் இருக்கிைாள் 
என்று கபாருள்.  இது ஸ்வா ிகைின்  னெில் பெிந்து இருக்கிைது. 

ஸ்வா ிகள் 25 வயெில் கசன்ரனக்கு வந்து, ஒரு ஒண்டு குடித்ெனத்ெில் 
இருந்து ககாண்டு, கபாஸ்ட் ஆபசீில் கவரல பார்த்துக் ககாண்டு இருந்ொர்.  
அந்ெ குடித்ெனத்ெில் ககேஷ கனபாடிகள் என்பவர் வசித்து வந்ொர்.  அவர் 
படித்ெவர், பண்டிெர், கவிஞரும் கூட. ஸ்கலாகங்கள், ஸ்கொத்ரங்கள் 
எழுதுவெில் அவருக்கு ஒரு ருசி உண்டு. ஸ்வா ிககைாடு பழகிப் பழகி 
அவருக்கு ஸ்வா ிகள் க ல் கராம்ப பிரியம் வந்து விட்டது.  
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ஸ்வா ிகளுக்கு நல்ல வித்வத். அகொடு கூட அவர் பர  ரசிகர்.  ஒரு 
சின்னக் குழந்ரெ பாடினால் கூட ‘ஆஹா’ என்று ரசிப்பார்.  சுருெியா, 

ொை ா என்று பார்க்கா ல், ‘அம்பாளுரடய நா ம் இருக்கு;  
 ஹான்களுரடய கிருெி’ என்று அரெ ரசிப்பார். அப்படி ஒரு ஸரச ான 
ஹ்ருெயம். அப்படி ஒரு ரசிகத்ென்ர .  

ககேஷ கனபாடிகள் ொன் எழுெின ஸ்கலாகங்கரை எல்லாம் ஸ்வா ிகள் 
கிட்ட படிச்சு கா ிப்பார்.  ஸ்வா ிகளும் அரெக் ககட்டு “நன்னா இருக்கு 
நன்னா இருக்கு” என்று ரசிப்பார். இது அவர்களுக்குள் ஒரு நல்ல 
ஸ்கனகத்ரெ உருவாக்கியது. ககேஷ கனபாடிகள்  ஹாகபரியவா க ல 
அஞ்சு ஸ்கலாகங்கள் எழுெி அரெ  ஹாகபரியவா கசன்ரனக்கு 
வரும்கபாது அவரிடம் ச ர்ப்பேம் கசய்யணும்னு கவச்சுண்டு இருந்ொர். 
ஆனால்  ஹாகபரியவாகைாட கசன்ரன விஜயத்தும் கபாது, 
ெிருவல்லிக்ககேி வந்ெ கபாது அவருக்கு ஒரு ெீட்டு வந்து விட்டது.  

அப்கபாழுது அவர் ஸ்வா ிகைிடம் “கல்யாேம்! நீ கபாய் கபரியவா 
முன்னாடி இரெப் படிச்சு ச ர்ப்பிக்கணும்” என்ைார்.  அரெக் ககட்டவுடன் 
ஸ்வா ிகள், “நான் குடு ி கவச்சுக்கரலகய... கபரியவா ககாச்சுப்பாகைா?” 

என்று ககட்க, ககேஷ கனபாடிகள், “உன்ரன எல்லாம் ககாச்சுக்க  ாட்டா 
டா. கபாயிட்டு வா” கசால்லி என்று உத்சாகப் படுத்ெினார். அப்கபாழுது 
ெிருகவட்டீஸ்வரன் கபட்ரடயில்  ஹாகபரியவா வந்ெிருந்ொர். காரல 
கவரை ஸ்னானம் கசய்து விட்டு பூரஜ முடியும் வரர,  ஹாகபரியவா 
சம்ஸ்க்ருெத்ெில் ொன் கபசுவார்.  அப்கபாது ஸ்வா ிகள் கபாய் 
 ஹாகபரியவா கிட்ட ஸ்கலாகத்ரெ படித்து காட்டினார்.  கபரியவா ககட்டு 
“साध ु - சாது” – அொவது “கராம்ப நன்னா இருக்கு” என்று சம்ஸ்க்ருத்த்ெில் 
கசான்னார்.  க லும்,  அெில் ஏொவது ஒரு ஸ்கலாகத்துக்கு ஜனங்களுக்கு 
ெ ிழில் அர்த்ெம் கசால்லு என்று ஸ்வா ிகைிடம் சம்ஸ்க்ருெத்ெில் 
கசான்னாராம்.  ஸ்வா ிகளும் “கலியுகத்ெில் துவாபர யுகம் வரும்படி 
கபரியவா ெர்  சம்ஸ்ொபனம் பண்ேிட்டா” என்று அர்த்ெம் வரும்படியான 
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ஒரு ஸ்கலாகத்ரெ எடுத்து, அரெ விஸ்ொர ா கசால்லி இருக்கார். 
கபரியவாளும் ஆக ாெனம் கசய்து,  ீண்டும் சாயங்காலம் சம்ஸ்க்ருெ 
காகலஜில் வந்து இகெ கபால் ஐந்து ஸ்கலாகங்கரையும் படித்து, பின்பு 
கவகைாரு ஸ்கலாகத்துக்கு அர்த்ெம் கசால்லும்படி கசான்னார். 

ஸ்வா ிகளும் சாயங்காலம் சம்ஸ்க்ருெ காகலஜுக்குச் கசன்று ஐந்து 
ஸ்கலாங்கரை படித்ொர். அப்பைம் கபரியவாரை பரக ஸ்வரனாக பாவித்து 
எழுெின ஒரு ஸ்கலாகத்துக்கு அர்த்ெம் கசான்னார். அப்படிச் 
கசால்லும்கபாது அெில் “ஸாரங்கம்” என்ை ஒரு பெம் வந்ெது.  
பரக ஸ்வரனுக்கு “ஸாரங்கபாே”ீ என்று கபயர். விஷ்ணு பர ாத் ாவுக்கு 
“ஷார்ங்கபாே”ீ என்று கபயர்.  “வன ாலீ கெீ ஷார்ங்கீ” என்பெில் ஷார்ங்கீ 
என்பது விஷ்ணுவின் ரகயில் உள்ை ஒரு வில்.  விஷ்ணு பகவானுக்கு 
அெனால் ஷார்ங்கபாே ீ என்று கபயர். “ஸாரங்கம்” என்ைால்  ான் என்று 
அர்த்ெம். பரக ஸ்வரனின் ரகயில்  ான் இருப்பொல் அவருக்கு 
“ஸாரங்கபாே”ீ என்று கபயர். அப்படி அந்ெ ஸ்கலாகத்ெில் ஸாரங்கம் என்ை 
பெம் வந்ெ கபாது "அந்ெ பெத்ெிற்கு அர்த்ெம்  ான் என்று எப்படி கெரியும்?" 
என்று  ஹாகபரியவா ஸ்வா ிகரைக் ககட்டு இருக்கா.  அப்கபாது 
ஸ்வா ிகள் “கயௌவன வன ஸாரங்கீம்” என்று கசான்னாராம்.  உடகன 
 ஹாகபரியவா  ிகவும் சந்கொஷப்பட்டு “அப்படியா! அம்பாள் பக்ெனா நீ” 

என்று கசான்னாராம்.  “அந்ெ  ஹாகபரியவா வாக்கினால் ‘நீ அம்பாள் 
பக்ெனா’ என்று கசான்னது என்னுரடய வாழ்வில் அப்படி ஒரு 
அனுக்ரஹ ாக, ரவபவ ாக இருந்ெது” என்று ஸ்வா ிகள் கசால்லுவார். 

ஸ்வா ிகள் ஒரு அத்யந்ெ அம்பாள் பக்ெர். அரெ  ிகவும் ரகசிய ாக 
ரவத்ெிருந்ொர். ஒரு முரை பிச்சு ஷ்கரௌெிகள் என்று ஒரு கபரியவர்  
ஸ்வா ிகரைத் கெடிக் ககாண்டு வந்து “என் கனவில் அம்பாள் வந்து நீ 
இந்ெ இடத்ெில் இருக்கனு கசான்னா. உனக்கு  ந்த்ர உபகெசம் பண்ே 
கசான்னா” என்று கசால்லி இவருக்கு ஸ்ரீவித்யா  ந்ெிர உபகெசம் கசய்து, 
ஒரு ஸ்ரீசக்ர யந்த்ரத்ரெக் ககாடுத்து, எத்ெரனகயா லக்ஷம் ஆவர்த்ெி 
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ஜபங்கள் ஆன பிைகு ஸ்ரீவித்ரயயின் முடிந்ெ முடிவான 
பூர்ோபிகஷகத்ரெயும் கசய்து ககாடுத்து விட்டுச் கசன்ைார். அப்கபற்பட்ட 
பாக்கியம் ஸ்வா ிகளுக்குக் கிரடத்ெது.  

ஸ்வா ிகள், இந்ெ அம்பா நவரத்ன  ாலா மூலம்,  ஹாகபரியவா கசய்ெ 
அனுக்ரஹத்ொல் ொன், ெனக்கு அம்பாள் அனுக்ரஹம் கிரடத்ெது என்று 
நிரனத்ொர். அகெ கபால் ஸ்வா ிகளுக்கு “மூக பஞ்சசெீ” என்ை 
ஸ்கொத்ரத்ெின்  ீதும்  ிக்க பிரியம்.  அந்ெ ஸ்கொத்ரத்ரெ அவர் எடுத்துச் 
கசால்லும்கபாது ொன் ஸ்வா ிகைின் அம்பாள் பக்ெி கவைிப்படும்.  

 கநற்ைியில் விபூெி 
 வாயில் நாராயே நா ம், ரா ர் கரெ, க்ருஷ்ேர் கரெ 

  னெிற்குள் அம்பாள் பக்ெி  

இதுகவ நம் ஸ்வா ிகள். 

ககாபிகா ஜவீன ஸ் ரேம்... ககாவிந்ொ! ககாவிந்ொ! 
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2. குழந்தத ிலிருந்கத ரோ பக்தி 

ஸ்வா ிகள் பிைந்ெதுகலர்ந்கெ ரா  பக்ெியில் ஊைி வைர்ந்ெிருக்கார். ரா  
பக்ெி அவருக்கு குடும்ப கசாத்ொக வந்ெிருக்கு. அவருரடய பிொ ஹர் 
(அப்பாவிற்கு அப்பா) ெினமும் சாப்பிடுவெற்கு முன்பு ஒரு லக்ஷம் ரா  நா  
ஜபம் பண்ேியிருக்கார். ஸ்வா ிககைாட அப்பா கவெம் படிச்சு ரவெீகம் 
பண்ேிண்டு இருந்ொர். ரா ாயே பாகவெம் படிச்சு அனந்ெரா  ெீட்சிெர், 
 ாயவரம் கபரியவா பிரவசனத்ெின் கபாது, மூல பாராயேம் பண்ேி 
இருக்கார். அவர் கபகர கவங்கடரா  சாஸ்த்ரிகள். ஸ்வா ிகளுக்கு 
கல்யாேரா ன் என்று கபயர் கவச்சுருக்கா.  

ஸ்வா ிகைின் அப்பாகவாட சித்ெப்பா, வால் ீகி ரா ாயேத்ரெ ெம்புரா 
கபாட்டுண்டு கானம் பண்ேி, அம்பது வருஷங்கள் பிரவசனம் பண்ேி 
இருக்கார். ஒரு ஊர்ல, பிரெி ஸ்கலாகம் அர்த்ெம் கசால்லி ரா ாயே 
பிரவசனம் ஒரு வருஷம் பண்ேி இருக்கார். அந்ெ ஊர்க்காரா இன்கனாரு 
வாட்டி கசால்லணும்னு ெிரும்ப ெிரும்ப ககட்டுண்டு அப்படி அஞ்சு வருஷம் 
ரா ாயேம் கசால்லிண்டு அந்ெ ஊர்ல இருந்ெிருக்கார். சித்ெி அவகராட 
எல்லா ரா ாயே பிரவசனத்ரெயும் ககட்டிருக்கா. அவாளுக்கு குழந்ரெகள் 
இல்லாெதுனால ஸ்வா ிககைாட அப்பாரவ ஸ்வகீாரம் எடுத்து 
வைர்த்ெிருக்கா. ஸ்வா ிகளுக்கு மூணு வயசுல ஸ்வா ிககைாட அம் ா 
முக்ெி அரடஞ்சுட்டா. அதுனால அந்ெ சித்ெி பாட்டி ொன் ஸ்வா ிகரை 
வைர்த்ெிருக்கா. அவாளும் அம்பது வருஷம் ரா ாயேம் ககட்டதுனால 
ஸ்வா ிகளுக்கு அப்படி ஆனந்ெ ா ரா ாயேத்ரெ கசால்லி இருக்கா. 

ஒரு நாள் அவா ஸ்வா ிகளுக்கு ரா ாயேத்ரெ கசால்லிண்டு 
இருக்காைாம். ெிண்ரேயில உட்கார்ந்து அவா அப்பா ரா ாயேம் 
பாராயேம் பண்ேிண்டு இருக்கார். அவா ெிருச்சில  ரலக்ககாட்ரடக்கு 
பக்கத்துல இருந்ெிருக்கா. அந்ெ சித்ெி பாட்டி கசான்னாைாம் "கல்யாேம், 
சுக்ரீவன் ரிச்யமூக  ரலயிலிருந்து பார்த்துண்டு இருக்கான். ரா  
லக்ஷ் ோ வரா. இப்ப நம் ாத்து வாசல்ல ரா  லக்ஷ்ே ா வரான்னு 
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கவச்சுக்ககா, உச்சி பிள்ரையார் ககாவில்கலர்ந்து சுக்ரீவன் பார்க்கைான்" 
அப்படீனு கசான்னாைாம். அவா அப்பா உள்ை ஓடி வந்துட்டாராம். "சித்ெி, 
எத்ெரன வருஷ ா நானும் ரா ாயேம் படிக்கிகைன், ககட்ககைன். நம் ாத்து 
வாசல்ல ரா  லக்ஷ் ோ வரான்னு எனக்கு கொேரலகய. அந்ெ பாவம் 

(bhavam) எனக்கு வரரலகய. இப்படி ரா ாயேத்ரெ கண்ோல காக்ஷியா நீ 
கண்டுருக்கிகய" அப்படின்னு ககாண்டாடினாைாம். இந்ெ சித்ெி கசால்லி 
கசால்லி ஸ்வா ிகளுக்கு ரா ாயேத்துல கராம்ப ப்ரியம் வந்துடுத்து. 

ஸ்வா ிகள் இன்கனாரு நிகழ்ச்சி கசால்வார். ஸ்வா ிகளுக்கு பாலாரிஷ்டம். 

பல வியாெிகள் வந்ெிருக்கு. ஒரு ெடரவ ரடபாயிட் (typhoid) வந்து 
ெிண்ரேயில கபாட்டுட்டாைாம். இனி பிரழக்க  ாட்டான் னா அந்ெ 
காலத்துல அப்படி பண்ணுவா. அப்கபாது அவா அப்பா ரா ாயேத்துகலர்ந்து 
ஒரு ஸ்கலாகம் கசால்ைார்.  

இந்ெ ெசரெரால கெரியா ல் அடிபட்டு விழுந்து, ஒரு முனிகு ாரன் உயிர் 
பிரிந்து விடுகிைது. அெனால அவருக்கு சாபம் ஏற்பட்டு, கரடசி காலத்ெில் 
ரா ரரப் பிரிஞ்சு கஷ்டப்படைார். அந்ெ கரெ. அந்ெ முனிகு ாரகனாட 
அப்பா, இைந்ெ குழந்ரெரய  டியில கபாட்டுண்டு புலம்பைார். "எங்கரை 
இனிக  யார் உன்ரன  ாெிரி பார்த்துப்பா? கண் இல்லாெ எங்களுக்கு 
கண்ோ இருந்ெிகய. சம்பாெிக்க வழி இல்லாெ எங்களுக்கு சாப்பாடு 
கபாட்டு, குைிப்பாட்டி அன்பாக பார்த்துக் ககாண்டாகய" என்று புலம்பும் 
கபாது, "நீ கராம்ப காதுக்கு இனிர யாக ஸ்கலாகங்கள் படிப்பிகய. அரெ 
இனிக  எங்க ககட்கப் கபாகைன்" னு புலம்பைார்.  

அந்ெ ஸ்கலாகத்ரெ ஸ்வா ிகள் அப்பா கசால்லி "கல்யாேம் நீ கபாயிட்டா, 
எனக்கு உன்ரன  ாெிரி இனிர யாக ஸ்கலாகங்ககைல்லாம் இனிக  யார் 
கசால்லிக் காண்பிக்க கபாைா?" என்று கசால்ைார். அப்ப சித்ெி கசான்னாைாம். 
“அந்ெ ஸ்கலாகத்ரெ கசால்லாகெடா. குழந்ரெ கபாழச்சு வர கவண்டா ா?" 
னு கசான்னாைாம். அொவது இைந்ெ குழந்ரெரயப் பார்த்து கசான்னா 
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ஸ்கலாகத்ரெ உயிகராட இருக்கை இந்ெ குழந்ரெ விஷயத்ெில் 
கசால்லாகெ, அப்படிங்கை அைவுக்கு அந்ெ ஸ்கலாகங்கள் எந்ெ இடத்ெில 
வரது, அகொட கபாருள், இடப் கபாருத்ெம் எல்லாம் கெரிந்து ககாள்ளும் 
படியாக அவ்வைவு உன்னிப்பாக வால் ீகி ரா ாயேத்ரெ ககட்டு 
அனுபவிச்சுருக்கா. அப்கபற்பட்ட சித்ெி பாட்டி வைர்த்ெ குழந்ரெ நம்  
ஸ்வா ிகள். 

ஸ்வா ிகள் பத்து வயசுகலர்ந்து ொகன வால் ீகி ரா ாயேத்ரெ 
படிச்சிருக்கார். மூகபஞ்சசெி னு ஒரு ஸ்கொத்ரம். அரெ எடுத்து படிச்சுண்டு 

இருக்கும்கபாது 318 வது ஸ்கலாகம் 

कुण्ठीकरोत ुविपदां मम कुञ्ञ्चतभ्र-ू  

चापाञ्ञ्चतः श्रितविदेिभिािरुागः । 

रक्षोपकारमनिशां जियञ्जगतयाां 

कामाक्षक्ष राम इि त ेकरुणाकटाक्षः ॥ 

குண்டீககராது விபெம்    குஞ்சிெப்ரூ-  

சாபஞ்சிெ: ச்ரிெ விகெஹ பவானுராகஹ |  

ரகக்ஷாபகாரம் அநிசம் ஜனயன் ஜகத்யாம்  

கா ாக்ஷி ரா  இவ கெ கருோ கடாக்ஷ: || 

இரெ படிச்சவுடன் ெிண்ரேயிலிருந்து ஓடி வந்து அப்பா கிட்ட "இந்ெ 
ஸ்கலாகத்துல நம்  ரா ரரப் பத்ெி வரது அப்பா" னு கசான்னாராம். அப்ப 
அங்க யாகரா ஒரு  ஹான் இருந்ெிருக்கார். அவர் கல்யாேத்ரெ ெனியாக 
பக்கத்துல ஒரு அம் ன் ககாவிலுக்கு கூட்டிண்டு கபாய் "குழந்கெ! உனக்கு 
அம் ா இல்ரல. இந்ெ மூக பஞ்சசெி ஸ்கொத்ரத்ரெ விடா  கசால்லிண்டு 
இரு. கா ாக்ஷிகய உனக்கு அம் ாவா இருந்து காப்பாத்துவா" னு கசால்லி 
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இருக்கார். ஸ்வா ிகள் அவரர அப்பைம் பார்க்ககவ இல்ரலயாம். அந்ெ 
பத்து வயசிலிருந்து ஸ்வா ிகள் மூக பஞ்சசெிரய ககட்டியாக பிடிச்சுண்டு 
இருக்கார். அந்ெ ஸ்கொத்ரத்ரெகய அம் ாவாக, அம்பாைாக கவச்சுண்டு 
உபாசரன பண்ேி இருக்கார். ஸ்வா ிகள் கசால்வார் "நான் கராம்ப 

கசன்சிடிவ் (sensitive). யாராவது ஏொவது கசால்லிட்டா  

कृपाधाराद्रोणी कृपणश्रधषणािाां प्रणमताां 

नििन्री सन्तापां निगममकुुटोत्तांसकलिका । 

परा काञ्चीिीिापररचयिती पिातसतुा 

श्रगराां िीिी देिी श्रगररशपरतन्रा विजयते ॥ 

க்ருபா ொரா துகராே ீகிருபே ெிஷோனாம் ப்ரே ொம் 

நிஹந்த்ரீசந்ொபம் நிக  முகுகடாத்ெம்ஸ கலிகா | 

பரா காஞ்சீ லீலா பரிசயவெீ பர்வெ ஸுொ  

கிராம் நீவ ீகெவ ீகிரிஷ பரெந்த்ரா விஜயகெ || 

அப்படின்னு "நிஹந்த்ரி சந்ொபம்" என்ைால் ொபத்ரெ கபாக்குபவள் என்பது 
புரியும். இந்ெ  ாெிரி ஸ்கலாகங்கரை ஒரு அரச  ரத்ெடியில கபாய் 
உட்கார்ந்து ககாண்டு ஊருக்கக ககட்கை  ாெிரி உரக்கச் கசால்லி  னரச 
ஆத்ெிப்கபன்" என்று கசால்வார். 

அந்ெ அம்பாள் பக்ெியினால, ஸ்வா ிகள் எல்லாப் கபண்கைிடத்தும் கராம்ப 
கருரேகயாட இருந்து இருக்கார். அரெ அடுத்துது பார்ப்கபாம். 

ககாபிகா ஜவீன ஸ் ரேம்... ககாவிந்ொ! ககாவிந்ொ! 
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3. யபண் ளிடம்  ருதண 

ஸ்வா ிகள் எப்கபாதுக  ஸ்த்ரீகைிடத்ெில் கருரேயா இருப்பார்னு 
கசால்லிண்டு இருந்கென். ஸ்வா ிககைாட அம் ா அவகராட மூணு வயசுல 
முக்ெி அரடஞ்சுட்டா. அவா அம் ா கராம்ப ப்ரியா ாக இருப்பாைாம். "அந்ெ 
அன்பு எனக்கு கிரடக்கா  கபாயிடுத்து. பூர்வ ஜன் த்ெில் ஏகொ பாவம் 
பண்ேி இருக்ககன். இந்ெ ஜன் த்ெிலாவது  கபண்கைிடத்ெில், எந்ெ 
விெத்ெிலும் அவாரை புண்படுத்ொ  நடந்துக்கணும்" என்று  நிரனச்சு 
கராம்ப ஜாக்கிரரெயா அன்கபாடு பழகுவார். எங்க கிட்டல்லாம்கூட 

"கபண்கள் physical ஆ (உடம்பால உரழச்சு) கவரல பண்ைா. கடுர யா 

கபசாகெ kind ஆ இருக்கணும்” னு கசால்லுவார்.  

அவர் அம் ா கால ான பின்ன, அவர் அப்பா இன்கனாரு கல்யாேம்  
பண்ேிக்கரார். அந்ெ சித்ெி ஒரு ெடரவ ென் அப்பா ஆத்துக்கு கபாய்ட்டு 
ஒரு கரண்டு நாள் கலட்டா வந்ொைாம். அவா அப்பா ககாச்சுண்டாராம். "நீ 
பாட்டுக்கு கபாை, இஷ்டப்படி வரனு" அப்படினு ஏகொ நாலு கபர் முன்னாடி 
கடுர யா கபசி இருக்கார். அவா  னசு கராம்ப வருத்ெபட்டிருக்கா. 
அெனால சர க்கும்கபாது கவந்நீரர கால்ல ககாட்டிண்டுட்டாைாம். அப்ப 
கூட இருந்ெ ஒரு அத்ெிம்கபர் "என்னதுக்கு நீ வந்ெவரை எல்லார் முன்னாடி 
ெிட்டை. அவ வருத்ெதுல கவந்நீரர ககாட்டிண்டுட்டா பாரு" அப்படின்னு 
இவர் அப்பாரவ கண்டித்ொராம். உடகன இவர் அப்பா "பருஷம் 
ஜனஸம்ஷெி" னு, ரா ர் எல்லார் முன்னாடிொகன சீரெரய கடுர யா 
கபசினார்.” அப்படின்னு கசான்னாராம்.  

அக்னிப்ரகவசத்துக்கு முன்னாடி, ஸீொகெவிரயப் பார்த்து ஸ்ரீரா ர் 
"இராவேன் கிருஹத்ெிகல ஒரு வருஷம் இருந்கெ, இனிக  எனக்கு நீ 
கவண்டாம் உன் இஷ்டப்படி கபாகலாம்." அப்படிங்கை கடுர யான 
வார்த்ரெகரை, எல்லார் முன்னாடியும் ொன் கசால்ைார். அரெ அவா அப்பா 

quote பண்ணுகிைார். அப்ப ஸ்வா ிகள் அங்க இருந்ொராம். ஸ்வா ிகள் 



உ 

 
- 11 - 

சித்ெிக்கு டிஞ்சர் அகயாடின் ககாடுத்துவிட்டு அப்பா கிட்ட கசான்னாராம், 
"ஜனகர் ஆத்துக்கு கபாயிட்டு வந்ெதுக்கு ஒண்ணும் ரா ர் ககாச்சுக்கரலகய". 
அந்ெ சித்ெி "என் கண்கே!" னு கட்டிண்டாைாம். அந்ெ  ாெிரி கபண்கள் 
வருத்ெபடுவது ஸ்வா ிகள் ொங்க  ாட்டார். அவர் அப்பா அவரர "நீ 
ஸுயுக்ெவாெீ" னு கசான்னாராம். ஸுயுக்ெவாெீ னா கபாருத்ெ ான 
வார்த்ரெகரை கபசுபவர் என்று அர்த்ெம்.  

சு ந்ெரரர ரா ாயேத்ெில் ஸுயுக்ெவாெீ னு வால் ீகி கசால்வார். 
ககௌசல்ரய ரா ரர பிரிந்ெ துக்கத்ெில் கெறுகிைாள். அப்ப சு ந்ெரர் 
ஆறுெல் கசால்கிைார். "அந்ெ ரா ரரப் பற்ைிகயா ஸீொகெவிரயப் பற்ைிகயா 
லக்ஷ் ேரரப் பற்ைிகயா,  ஹாராஜாரவப் பற்ைிகயா உங்கரைப் பற்ைிகயா 
நீங்கள் வருந்ெ கவண்டாம். இப்படி சத்ெியத்துக்கு கட்டுப்பட்டு ஒருத்ெர் 
பிரிய ான பிள்ரைரயக் காட்டிற்கு அனுப்பினார், அரெ அவகனாட ொயார் 
ஒத்துண்டா. அந்ெ பிள்ரையும் அப்பா கபச்ரசக் ககட்டு காட்டிற்குப் 
கபானான். அவன் க ல் ககாண்ட அன்பினால் அவனுரடய ெம்பியும், 
அவன்  ரனவியும் கூட காட்டிற்குப் கபானா அப்படினு, இந்ெ  ாெிரி ஒரு 
நடத்ரெரய, உலகம் பார்த்ெெில்ரல. இந்ெ உத்ெ  சரித்ெிரத்ரெ 
சாஸ்வெ ாக எல்லாரும் கபசிக்ககாண்டு இருக்கப் கபாகிைார்கள். "இெம் ஹி 
சரிெம் கலாகக ப்ரெிஷ்டாஸ்யாெி சாஸ்வெம்" என்று சு ந்ெிரர் ச ாொனம் 
கசால்கிைார். அங்கக வால் ீகி சு ந்ெிரரர ஸுயுக்ெவாெீ னு கசால்ைார்.  

ஸ்வா ிககைாட அப்பா அந்ெ  ாெிரி "உன்ரனப் கபசி கஜயிக்க முடியாது" 
என்று கசால்ல அடிக்கடி ஸுயுக்ெவாெீ னு கசால்வாராம். 

இன்கனாரு நிகழ்ச்சி. ஸ்வா ிகள் பத்து வயசுகலர்ந்து, ொன் படிச்சு 
அனுபவிச்ச ரா ாயேத்ரெ ககட்கைவாளுக்கு கசால்ல ஆரம்பிச்சுட்டார். 
அப்படிகய கரழிக் கெரவப் பிடிச்சுண்டு  ேிக்கேக்காக கசால்வாராம். ஒரு 
பாட்டி. அவா சின்ன வயசுகலகய விெந்து ஆகிட்டா. அந்ெ பாட்டிக்கு 
ஸ்வா ிகள் ரா ாயேம் முழுக்க கசால்லி முடிச்சு இருக்கார். அதுல 
ராவே வெம் முடிஞ்சு, அக்னி பிரகவசமும் முடிஞ்ச பின், ெசரெர் 
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வானுலகத்ெிலிருந்து வந்து, ரா ரரயும் சீரெரயயும் லக்ஷ் ேரரயும் 
வாழ்த்துவார். ெசரெர் கசால்வார் - "நான் ரிஷிகள் புரட சூழ கசார்க்கத்ெில் 
இருக்ககன். ஆனாலும் நீ அகயாத்ெிக்கு ெிரும்பி கபானபின் உன்னுரடய 
பட்டாபிகஷகத்ரெ பார்க்கப் கபாகும் அந்ெ அகயாத்ெி ஜனங்கள் ொன் 
குடுத்து கவச்சவா. அந்ெ ககௌசல்ரய ொன் பாக்யவெி" னு கசால்வார். 
ஸ்வா ிகள் இந்ெ பாட்டி கிட்ட, சின்ன வயசுகலகய கேவரர இழந்து 
எத்ெரன கபச்சு ககட்டிருப்பா, அவாகிட்ட "பாட்டி, பாருங்ககா, ெசரெர் 
ககௌசல்யா கெவிரய பாக்யவெினு கசால்ைார். கேவனில்லாெ அவரை 
 த்ெவா அபாக்யவெினு கசால்லுவா. ஆனா ரா  பட்டாபிகஷகத்ரெ 
பார்த்ெதுனால அவா ொன் பாக்யவெி. அரெ  ாெிரி நீங்க ரா ாயேம் 
ககட்டுண்டு இருக்ககள். ரா  பக்ெி இருக்கைவா ொன் பாக்யவெி" னு 
கசால்லி இருக்கார். சின்ன குழந்ரெக்கு பாட்டிக்கு ச ாொன ா கபசணும்னு 
கொன்ைி இருக்கு. அது ொன் ஸ்வா ிகளுரடய சஹஜ ான (உடன் பிைந்ெ) 
கருரே. 

ககாபிகா ஜவீன ஸ் ரேம்... ககாவிந்ொ! ககாவிந்ொ! 
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4.  ோ வரம் யபரி வோ 

ஸ்வா ிகள்  ென்கனாட  பாகவெ  படனத்துக்கும், பாகவெ  ப்ரவசனத்துக்கும்  
 ாயவரம் சிவரா க்ருஷ்ே ஸாஸ்த்ரிகள்னு  ஒரு  ஹாரன ‘ ானசீக 
குருவா’ கவச்சுண்டு இருந்ொர் …  ாயவரம் கபரியவான்னு கசால்லுவா  
“எனக்கு அவர்கிட்டொன் ஹகீரா worship!” அப்படின்னு ஸ்வா ிகள் 
கசால்வார். 

அந்ெ நாள்ல  ன்னார்குடி ராஜு சாஸ்த்ரிகள்னு ஒருத்ெர் இருந்ொர். அவர் 
நூற்றுக் கேக்கான குழந்ரெகளுக்கு சாப்பாடு கபாட்டு கவெம் கசால்லிக் 
ககாடுத்துண்டு இருந்ொர். ஆயிரக் கேக்கான கவெ பண்டிெர்கரை 
உருவாக்கி இருக்கார். அவருக்கு ‘ ஹா  கஹாபாத்யாயா’ன்னு  
இங்க்லீஷ்காரன் விருது ககாடுத்ெகபாது கடல்லிக்கு வர கசான்னானாம். 

“எனக்கு கநர ில்ரல. அனுஷ்டானம் இருக்கு!” அப்படீன்னு கசான்னாராம். 

“ெஞ்சாவூர் ல வந்து வாங்கிக்குங்ககா” அப்படீன்னு கசான்னப்பவும் 

 “இல்ரலயில்ரல…கநர ில்ரல”  னு கசால்லிட்டாராம். 

அப்புைம் அவர் ஆத்துக்கக  வந்து ககாடுத்ொைாம். 

அப்படிப்பட்ட  ன்னார்குடி ராஜு சாஸ்ெிரிகரை “ ன்னார்குடி 
கபரியவா”ன்னு  ஹாகபரியவாகை கூட கபரரச் கசால்லா  refer பண்ேி 
கபசியிருக்கா. 

அது ாெிரி… ஆங்கரரப் கபரியவான்னு நம்  ஸ்வா ிகள் இருந்ொர்… 

 ாயவரம் கபரியவான்னு இந்ெ சிவரா க்ருஷ்ே சாஸ்த்ரிகள் 
இருந்ொர்…அவர் சின்ன வயசுல கவொத்யயனம் முடித்ெப் பின்கன 
சாஸ்த்ரங்ககைல்லாம் வாசிச்சிருக்கார்…வியாகரேம், கவொந்ெம்,  ீ ாம்ரச, 

எல்லாம் வாசிச்சிருக்கார். 
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ஆனா அவருக்கு வாக்கில் ககாஞ்சம் ெிக்கல் இருந்துொம்.  ஹாகபரியவாக் 
கிட்டப் கபாய் கசான்னாராம். 

“இவ்வைவு படிச்சிருக்ககன்! ஆனா என் வித்வத்ரெ எப்படி 
கவைிப்படுத்ெைதுன்னு கெரியரலகய" ன்னு கசான்னப்கபா,  ஹாகபரியவா, 

“உன்கனாடப் படிப்கபல்லாம் வச்சுண்டு ரா ாயேம் பாகவெம் படி. 
ரா ாயே பாகவெக் கரெரய உன் புத்ெிரயயும் இந்ெ படிப்ரபயும் 
வச்சுண்டு.. எப்படி கசால்லலாம்னு  னசுல கவனம் பண்ேிக்ககா. அரெ 
அப்படிகய ஒப்பிக்கை  ாெிரி… ப்ரவசனம் பண்ணு. ஜனங்கள் 
சந்கொஷப்படுவா. அவாளுக்கும் புண்ேியம். உனக்கும் புண்ேியம். ரா ர் 
காப்பாத்துவார்! கக்ஷ  ாக இருப்பாய்.” க லும் “கயாசிச்சு, கயாசிச்சு 
கசான்னாொன் ெிக்கல் வரும். ஒப்பிக்கை  ாெிரி கசான்னா ெிக்காது”, 

அப்படீன்னு  ஹாகபரியவா கசான்னாராம்.  

அது  ாெிரி சிவர க்ருஷ்ே சாஸ்த்ரிகள் ரா ாயேம் பாகவெம் கசால்லி 
கராம்ப ஷ்கரயகஸாட இருந்ொராம். ஆனா ஆரம்பிச்சார்னா பாகவெம்னா 
அகெ ஏழு நாள் அகெ ஸ்கலாகங்கள், ரா ாயேம்னா ஒன்பது நாளும் அகெ 
நாள்ல அகெ ஸ்கலாகங்கள் அகெ வர்ேரனகள்… இப்படி இவர் ப்ரவசனம் 
பண்ணுவார். இரெ நம்  ஸ்வா ிகள் கராம்ப விரும்பி ககட்பார். 

ஏழு நாள் இங்ககன்னா, இங்கக ககட்பார். அடுத்ெது எங்ககன்னு ககட்டுப்பார். 
அங்கக கபாய் ெிரும்பவும் ககட்பார். ஆனா ஸ்வா ிகள்  ாயவரம் கபரியவா 
கிட்ட கராம்ப கநருங்கி எல்லாம் பழகரல.  ாயவரம் கபரியவாளுக்கு 
அங்கக வந்து ககட்கரவாள்ல இவரும் ஒருத்ெராத்ொன் கெரிவார். 
கநருங்ககவ இல்ரல! கநருங்கினா அந்ெ அனுபவம்  / சந்கொஷம் எங்க 
ககாஞ்சம் குரைஞ்சிடப் கபாைதுன்னு கநருங்ககவ இல்ரல.  ாயவரம் 
கபரியவாள் கிட்ட கேக்கற்ை ெடரவ ரா ாயேம் பாகவெம் ககட்டிருக்கார். 

அந்ெ  ாயவரம் சிவரா க்ருஷ்ே சாஸ்ெிரிகரை,  ஹாகபரியவாகை 
கூப்பிட்டு ென்னிடத்ெில ப்ரவசனம் பண்ேச் கசால்லி ககட்டிருக்கார். 
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அவாளுக்கு  ஹாகபரியவா ‘ப்ரவசன  ார்க்கெர்சி’ அப்படீன்னு title (பட்டம்) 
ககாடுத்ெிருக்கார். 

ப்ரவசனம் எப்படி பண்ேனும்னு இவர்ொன் வழிக் காட்டுகிைார். அல்லது 
ப்ரவசனம் மூல ா ஜனங்களுக்கு நல்வழி காட்டுகிைார்னு கவச்சுக்கலாம். 
அப்படீ அபூர்வ ான பட்டம் ஒண்ணு அவருக்கு ககாடுத்ொர். 

நம்  ஸ்வா ிகரை அவகராட ஸ்ரீ வித்யா குரு “நீ ப்ரவசனம் பண்ேனும்!” 

என்று கராம்ப கசால்லவும் “சரி. இதுவும் பகவத் ஆக்ரஞ” அப்படீன்னு 
ப்ரவசனம் பண்ே ஆரம்பிக்கிைார். அப்கபா ப்ரவசனத்ெில் கராம்ப பாப்புலர் 
ஆக இருக்கிைவாகைாட வழிகள் எல்லாம் ஸ்வா ிகளுக்குத் கெரியும். 
ஸ்வா ிகள் எைிர யா இருப்பாகர ெவிர கராம்ப shrewd (சூட்சு  
புத்ெியுரடயவர்) ொன்.  

“அந்ெ வழியிகல கபானா டக்குன்னு கூட்டம் வரும்… பேம் வரும்.. எல்லாம் 
கெரியும்… ஆனா… ஹாகபரியவா  ாயவரம் கபரியவாரைத்ொன் ‘ப்ரவசன 
 ார்க்க ெர்சீ’ன்னு  கசால்லியிருக்கா… அெனால ப்ரவசன  ார்கத்ெிற்கு 
 ாயவரம் கபரியவாொன் என் குரு” அப்படீனுட்டா. 

 ாயவரம் கபரியவாரை  ாெிரிகய ொனும் ரா ாயே பாகவெத்துல 
இருக்கிை ஸ்கலாகங்கரைகய நிரைய quote பண்ேி அங்க உள்ை 
கரெரயகய கசால்லைதுனு கவச்சுண்டார். கரெக்கு கவைியில காைிொசன், 

கம்பன் அப்படீன்னு quote பண்ோ, ககாஞ்சம் colorful இருக்கும். ஆனா…அது 
கவண்டாம். True to the text. இந்ெ மூல கிரந்ெத்துக்கு சத்ெிய ாக, அந்ெ 
ரிஷிககைாட வாக்கு. வால் ீகி ஹ்ருெயம் என்ன? சுக பகவாகனாட வாக்-
அம்ருெம்… அரெ நா  அனுபவிப்கபாம். அதுொன்  கடர ன்னு  நிரனச்சு 
sincere-ஆ அரெப் பண்ேியிருக்கார்.  

அெனால் ொன்  ஹாகபரியவா நம்  ஸ்வா ிகரை படிக்கச் கசால்லி… 

உட்கார்ந்து ககட்டு…“பாகவெருக்குத் ொன் சிர ம்… ந க்ககல்லாம் ஆனந்ெம்…" 
"படனம்  துரம்… ப்ரவசனம்  துரெரம்….”அப்படீன்கனல்லாம் வாயார 
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ககாண்டாடியிருக்கா. அவரரப் ஆஸ்ரயச்சுண்டவா கிட்ட, ஜானகிரா   ா ா 
 ாெிரி பக்ெர்கள் கிட்ட "ஸுபாஷ்ரயம். பிடிச்சது புைியங்ககாம்பாப் 
பிடிச்சிருக்கக"ன்னு என்கைல்லாம் கசால்லி வழிக் காண்பிச்சிருக்கார். 

சிவரா க்ருஷ்ே சாஸ்த்ரிகள் காலத்துக்கு அப்புைம், ககாஞ்சம் நாைாச்சு. 
 ஹாகபரியவா ென் கூட இருந்ெ ஸ்ரீகண்டன்  ா ா, பாலு  ா ா எல்லார் 
கிட்டயும் கபசிண்டு இருந்ொராம். “பாகவெம் ககக்கணும்னு ஆரசயா 
இருக்கு. சிவரா க்ருஷ்ே சாஸ்த்ரிகளும் ரவகுண்டம் கபாயிட்டார்” 

அப்படீன்னு கசால்லிண்டு இருக்கிை கபாது, அவா எல்லாம் ஒவ்கவாருத்ெர் 
கபரரச் கசான்னாைாம். அதுக்கு கபரியவா, “அகெல்லாம் ஒகர 
நரஸ்துெியான்னா இருக்கும்… அரெ எப்படிக் ககட்கபன்?” என்று 
கசான்னாைாம். 

அப்பைம்  ஹாகபரியவாகை “ெிருவல்லிக்ககேி கல்யாேரா  பாகவெரரக் 
ககட்கபாம்”, அப்படீன்னு கசால்லியிருக்கார். அப்கபா ஸ்வா ிகள், ொகன 
ககாகுலாஷ்ட ில முடியை  ாெிரி பாகவெம் படிச்சு பூர்த்ெி பண்ேிட்டு 
பூரஜ பண்ேிண்டு இருந்ொர். அவர் கசான்னாராம், “அந்ெ வாரத்ெில் எங்க 
அம் ா ஸ்ராத்ெம் வரது. ஸ்ராத்ெம் பண்ேிட்டு பாகவெம் படிக்கலா ா? 

ஸ்ராத்ெ சர யலுக்கு அங்கக யாராவது ஒத்ொரச பண்ணுவாைா?”னு 
ககட்டிருக்கார். 

அப்கபா  ஹாகபரியவா ஸ்ரீகண்டன்  ா ாக்கிட்ட, “ஸ்ரீகண்டா! எனக்கு 
பாகவெம் ககட்கணும்னு ஆரசயா இருக்கு. உன் அத்ரெக்கு ஸ்ராத்ெம் 
பண்ேைதுக்கு நீ கசௌகரியம் பண்ேித் ெரியா?” அப்படீன்னு ககட்டு, 

ஸ்ரீகண்டன்  ா ாவும் ஸ்வா ிகளும் அத்ொன் அம் ாஞ்சி…உைவு, அவர் 
சர யல் பண்ேிக் ககாடுத்து, அப்படி  ஹாகபரியவா ஆரசப்பட்டு 
ஸ்வா ிகள் கிட்ட பத்கொன்பது வருஷம் பாகவெம் ககட்டிருக்கார். 

ககாபிகா ஜவீன ஸ் ரேம்... ககாவிந்ொ! ககாவிந்ொ!  
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5. அனுக்ரஹம் பலவிதம் 

ஸ்வா ிகள் SSLC முடித்ெவுடகன, ரயில்கவயில ஆள் எடுப்பொக 
ககள்விப்பட்டு ஒரு interview-க்கு கபானாராம்.  அவகராட சிகநஹிெர் அகெ 
ஊரில் கூடப் படித்ெவர், அவகராட கபர் ஸ்வா ிகள் கசான்னார். எனக்கு 
இப்கபாெ  ைந்துவிட்டது, அந்ெ சிகநஹிெரும் அந்ெ interview-க்கு வந்ெிருக்கார்.  

இரண்டு கபரும்  interview attend பண்ேியிருக்கா. அந்ெ interview-ல் "நீ 
ஸம்ஸ்க்ருெ ஸ்டூகடன்ட்-னு கசால்லைிகய... ரகு வம்சத்ெிலிருந்து ஏொவது 
ஸ்கலாகம் கசால்லு"-னு ஒரு ரயில்கவ அெிகாரி ககட்டிருக்கார். ஸ்வா ிகள் 

நிரைய ஸ்கலாகம் கசால்லியிருக்கார். Interview எடுத்ெ ரயில்கவ 
அெிகாரியும் கராம்ப சந்கொஷப் பட்டிருக்கார். 

கவைிகய வந்ெப் பின்கன 'நீ எண்ேப் பண்கே? நான் எண்ேப் பண்கேன்?' 

அப்படீன்னு நண்பர்கள் கபசும் கபாது, "உனக்கு ொண்டா கல்யாேம் கவரலக் 
கிரடக்கும்", என்று அந்ெ சிகநஹிெர் கசான்னாராம். "நீொன் interview கராம்ப 
நன்னா பண்ேியிருக்கக. எனக்கும் கவரல கிரடக்க ஏொவது வழி 
கசால்கலன். நீொன் நிரைய ஸ்கலாகம் எல்லாம் படிக்கிைிகய..", என்று 
கசான்னவுடகன, "சுந்ெர காண்டம் பாராயேம் பண்ணு." அப்படீன்னு 
கசான்னாராம் ஸ்வா ிகள்.  

"எங்காத்துல அந்ெ புத்ெகம் இருக்கு. நான் பாராயேம் பண்ேகைன்", 

அப்படீன்னு அந்ெ சிகநஹிெர் கசால்லி அவர் பாராயேம் கசய்ொர். அப்படி 
பாராயேம் பண்ேி அவருக்கு அந்ெ கவரல கிரடச்சுொம். ஆனால் 

ஸ்வா ிகளுக்கு கிரடக்கவில்ரல. அப்கபா, "கல்யாேம்! உனக்கல்லவா 
கிரடத்ெிருக்கணும்?" என்று ககட்டவுடகன, "பகவான் அனுக்ரஹம் எப்படி 
கவணும்னா இருக்கும். பல ரூப ா இருக்கும். அவர் எப்படி பண்ேைாகரா, 

அப்படி!" என்று அந்ெ வயெிகலகய ஏற்றுக் ககாண்டிருக்கிைார். 
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ஸ்ரீ சிவன் சார், "வாழ்வும், ொழ்வும், சாவும் அவனருள் என்பான் கெய்வ சாது" 

என்று  எழுெி இருக்கிைார். அரெ அன்னிக்கக ஸ்வா ிகள் கராம்பத் கெைிவா 
 னெில் ரவத்துக் ககாண்டிருந்ொர். ஸ்வா ிககைாட வாழ்க்ரககய  அப்படி 

இருந்ெிருக்கு. பிைந்ெவுடகன  ாந்ெம்-னு அப்பப்கபா febrile fits வரும். கராம்ப 
ருசியான பண்டங்கள் பழங்கள் எல்லாம் சாப்பிடக் கூடாது. அம் ாவும் 
இல்ரல. ஏொவது ஒரு கபருர  வருவெற்குள் கஷ்டமும் வந்துவிடும்.  

அவர் அப்பா ஒரு இடத்துகல பாகவெம் படிக்கும் கபாது மூணு நாள்ல ஒரு 

விருத்ெி வந்து விட்டது. அெனாகல, ஸ்வா ிகள் 12 வயெில்  ீெி நாலு நாள்ல 
 ீெி பாகவெம் படிச்சு முடிச்சிருக்கார். பாகவெத்கொட ஸம்ஸ்க்ருெம் கராம்ப 
கடின ான ஸம்ஸ்க்ருெம். அரெப் பிரிக்கைகெ கஷ்டம். இவர் அரெப் படிச்சு 
பூர்த்ெிப் பண்ேியிருக்கார். அங்கக இருக்கைவா எல்லாம் ஸ்வா ிகரை 

"ஆஹா! ஹா!"-னு ககாண்டாடுைா.  ஆத்துக்கு வந்ொ ஜுரம்.  

அப்படி ஸ்வா ிகளுக்கு 'ஒகர நாள்ல கார்த்ொல சந்கொஷம், சாயங்காலம் 
கஷ்டம்'-ங்ை  ாெிரி,  ாைி  ாைி வந்ெதுனால, அவர் அப்பகவ, "வாழ்வும், 

ொழ்வும் சாவும் அவனருள்" அப்படீங்கை ெீர் ானத்ெில் இருந்ொர். ஸ்வா ிகள் 
அடிக்கடி "நன்கை வருகினும், ெீகெ விரைகினும், நானைிவது 
ஒன்கையு ில்ரல. உனக்கக பரம்! எனக்குள்ை எல்லாம் அன்கை உனகென்று 
அைித்து விட்கடன். அழியாெ குேக்குன்கை! அருட்கடகல! இ வான் கபற்ை 
ககா ைக !" என்ை அபிரா ி அந்ொெி பாடரலக் குைிப்பிடுவார். கிருஷ்ேர் 
க ல ஒரு  னசிருக்கும்கபாது, "கெவகிப் கபற்ை ககா ைக !", அப்படீன்னு 

கசால்லுவார். SV சுப்ர ேியம் -னு சாதுராம் ஸ்வா ிககைாட அண்ோ 
இருக்கார். அவர்கிட்கட "இப்படி  ாத்ெி கசால்லலா ா? இது ெரைத் 
ெட்டு ா?" என்கைல்லாம் ககட்டுக் ககாண்டு, "கெவகிப் கபற்ை ககா ைக !" 

என்று கசால்லுவார். அப்படி பகவான் கிட்ட ென்ரன ஒப்புக் ககாடுத்ெிருந்ொர் 
அவர். 
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पातय िा पातािे सथापय िा सकिभिुिसाम्राज्ये । 

मातसति पदयगुिां िािां मञु्चालम ििै मञु्चालम ॥ 

பாெய வா பாொகை ஸ்ொபய வா சகல புவன சாம்ராஜ்கய | 

 ாெ: ெவ பெ யுகைம் நாஹம் முஞ்சா ி ரநவ முஞ்சா ி || 

"அம் ா! நீ என்ரன மூவுலகிற்கும் ெரலவனாக ரவத்ொலும் சரி, 
பாொைத்ெில் ெள்ைினாலும் சரி, உன் பாெங்கரை ரகவிட  ாட்கடன். 
ரகவிடகவ  ாட்கடன்" என்பகெ அவர் ககாள்ரக. 

அப்படி இருந்ெொல அந்ெ நண்பர் "என்ன உனக்கு கவரலக் 
கிரடக்கவில்ரலகய" என்ைவுடன், "அதுவும் நல்லதுக்குத்ொன். ஏொவது 
பகவாகனாட ஏற்பாடா இருக்கும்" என்று கூைிவிட்டார். அென் பிைகு இவருக்கு 
கபாஸ்ட்-ஆபஸீ்-ல் கவரலக் கிரடத்ெது. அவர் ரயில்கவ-ஆபிசில் இருந்ொர்.  

கபாஸ்ட்-ஆபஸீ்-ல் கார்த்ொல கவுன்ட்டர்-ல் இருக்கும் கபாது ககாஞ்சம் 
கவரல. அென் பிைகு,  த்யானம் நாலு கலட்கடர்-ல ஸ்டாம்ப் அடிச்ச பிைகு 

கவரல குரைச்சல் ொன். அந்ெ free-time எல்லாம் ஒரு நல்ல சீனியர்-ரும் 
அர ந்ெொகல, ஸ்வா ிகள் கபாஸ்ட்-ஆபஸீ்-கலகய ரகயில் புத்ெகம் 
கவச்சுண்டு நாராயேயீம் படிப்பார். அகெ  ாெிரி, ' ாயவரம் கபரியவா 
ப்ரவசனம் ககட்கணும்' என்று அனு ெி ககட்டு கபாவெற்கு இந்ெ கபாஸ்ட்-

ஆபஸீ் கவரல கராம்ப உெவியா இருந்ெிருக்கு.  அப்படி அந்ெப் பழக்கத்துல 

வந்து,  ஹாகபரியவா அனுக்ரஹத்ெினாகல 36 வயெிகல கவரலரய 
விட்டுவிட்டு, பாகவெம் ரா ாயேம் படிச்சுண்டு உட்கார்ந்ெிருந்ொர். 

அந்ெ ரயில்கவ-சர்விஸில் கசர்த்ெ சிகநஹிெர் ஒரு நாள் ஸ்வா ிகரை 
வந்து பார்த்ொர். அன்ரனக்கு நான் அங்கக இருந்கென். வந்து அவர் 
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ஸ்வா ிகரை ந ஸ்காரம் கசய்ொர். அவர், "என்ரன ஞாபகம் இருக்கா?" 

அப்படீன்னு கசால்லி நடந்ெகெல்லாம் கசான்னார்.  

ஸ்வா ிகள், "நன்னா ஞாபகம் இருக்கு. உன் சுந்ெர காண்ட புத்ெகத்ெில் 

abridged version என்று கபாட்டிருக்கும். சில குைிப்பிட்ட ஸ்கலாகங்கள் ொன் 
இருக்கும். அதுகவ உனக்கு அவ்வைவு அனுக்ரஹம் பண்ேியிருக்கு... இெிகல 
பூர்ே ா சுந்ெர காண்டம் இருக்கு. இரெ பாராயேம் பண்ணு.", அப்படீன்னு 
புஸ்ெகம் குடுத்து, கராம்ப சந்கொஷ ா கபசி அவரர அனுப்பிச்சார். 

அப்புைம், என்கிட்கட இந்ெக் கரெரய கசால்லி, "விசித்ெிர ரூப: கலு-ெவ 
அனுக்ரஹ:" அப்படீன்னு நாராயேயீத்ெிகல வரும். அது  ாெிரி, 

பகவானுரடய அனுக்ரஹம் பல ரூபத்ெிகல இருக்கும். நானும் ரயில்கவல 
கசர்ந்ெிருந்ொ இவன் ஆபசீரா இருப்பான். நான் கிகைர்க்-கா இருந்ெிருப்கபன். 

நான் இவரனப் கபாய் ந ஸ்காரம் பண்ேியிருப்கபன். இன்னிக்கு அவன் 
வந்து என்ரன ந ஸ்காரம் பண்ேைான். பகவாகனாட அனுக்ரஹம் பல 
ரூப ா இருக்கும். ந க்கு புரியாது. கபாறுர  கவணும்..." அப்படீன்னு 
கவடிக்ரகயா கசான்னார். 

ககாபிகா ஜவீன ஸ் ரேம்... ககாவிந்ொ! ககாவிந்ொ! 
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6. ஸ்ரீ பருத்தியூர்  ிருஷ்ண சோஸ்த்ரி ள் 

ஸ்வா ிககைாடு நா  இருந்ொ, ஒண்ணு பகவத் விஷயம், இல்கலன்னா 
 ஹான்ககைாட சரித்ெரம், இரெத் ொன் ககட்க முடியும். அெிலும் 
 ஹான்ககைாட சரித்ெிரங்கரை அடிக்கடி கசால்லிண்டு இருப்பார். 
 ாயவரம் கபரியவா பத்ெி கசால்கிை  ாெிரி, பருத்ெியூர் கிருஷ்ே 
சாஸ்ெிரிகள் அப்படின்னு ஒரு  ஹான் இருந்ொர். அவரரப் பத்ெியும் 
அடிக்கடி கசால்லுவார்.  அந்ெ கிருஷ்ே சாஸ்ெிரிகள் இைர யிகல கவெ 
அத்யயனம் முடித்ெப் பின்னர், குடும்பத்ெில் கடன் இருந்ெொம். அெனாகல 
பேம் சம்பாெிக்க கவண்டும், அெற்கு ஏொவது ஒரு வித்ரெ கற்றுக் 
ககாள்ைலாம் என்ை எண்ேத்ெில் இருந்ொராம். 

அந்ெக் காலத்ெில், கசங்காலிபுரம் முத்ெண்ோவாள் என்ை ஒரு  ஹான் 
இருந்ொர். பின்னாைில் அவர் ஸன்யாசம் வாங்கிக்ககாண்டு சித்ெி 
அரடந்ொர். அவரரப் கபாய் ந ஸ்காரம் பண்ேி கிருஷ்ே சாஸ்த்ரிகள் 
உட்கார்ந்ெ கபாது, அன்ரைக்கு 'ரகு வம்சம்' பாடம் நடந்துக் ககாண்டிருந்ெது. 
அெிகல ரகு  ஹாராஜா 'விஸ்வஜித்' என்ை ஒரு யாகம் கசய்து, அெில் வந்ெ 
எல்லா ெிரவியத்ரெயும் ொனம் கசய்துவிட்டார் என்றும் அந்ெ கநரத்ெில் 
ஒரு யாசகன் வந்ெ கபாது ககாடுப்பெற்கு ஒன்றும் இல்ரல அப்படீங்கை 
கட்டம் வந்ெொம். இரெக் ககட்ட கிருஷ்ே சாஸ்ெிரிகள், "நான் கிைம்பகைன். 
நான் உங்கைிடம் ஏொவது கத்துண்டு பேம் சம்பாெிக்கணும் என்கிை 
எண்ேத்ெில் வந்கென்... ஆனா இது  ாெிரி ஒரு கட்டம் வருகிைகெ?" 

என்ைவுடன் முத்ெண்ோவாள், "ஆெிகயாட அந்ெ ா அந்ெ கரெ 
கசால்லகைன். நீ.. ககளு!" என்று அந்ெக் கரெரய கசான்னாராம்.   

ககைத்சன் என்ை ஒரு பிரம் ச்சாரி, வரெந்து என்ை அவகராட குருகிட்ட  
சதுர்ெச வித்ரயகரையும் கற்றுக் ககாண்டப் பின்,  ச ாவர்த்ெனம் 
பண்ேிண்டு, கல்யாேம் கசய்துககாள்ை உத்ெரவு ககட்கிைார். "உங்களுக்கு 
ஏொவது குரு ெக்ஷிரே ெகரகன" என்று கசான்னாராம். அெற்கு குரு 
கசான்னாராம், "நீ, கராம்ப புத்ெி ானா இருந்கெ. நன்னா என்கிட்கட 
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கத்துண்கட. எனக்கு நல்லபடியா ஸுஶ்ருரஷ பண்ேிகே. இதுக்கு க ல 
என்ன கவணும்? நான் ெிருப்ெியா ஆகிட்கடன்." அப்படீன்னவுடகன, "இல்ரல... 
நீங்க ஏொவது கசால்லுங்ககா. நான் உங்களுக்கு ெகரன்.."னு என்று சிஷ்யர் 
நச்சரித்ொராம். குரு "அப்படியா... நீ எனக்கு 14 ககாடி வராகன் ககாண்டு வா!" 
அப்படீன்னுட்டாராம். 

உடகன இந்ெ பிரம் ச்சாரி ரகு  ஹாராஜாக் கிட்கட வந்ொர். அந்ெ 
கநரத்ெில் ொன் ரகு  ஹாராஜா விஸ்வஜித் என்ை யாகத்ரெ பண்ேி 
முடித்து ரகயிலிருந்ெ கரடசிப் பவுன் வரரக்கும் எல்லாத்ரெயும் ொனம் 
கசய்துவிட்டார்.  பிரம் ச்சாரி வந்து விஷயத்ரெ கசான்னார், “நான் இது 
 ாெிரி ொனம் வாங்கும் எண்ேத்கொட வந்கென். ஆனா, நீங்க 
எல்லாத்ரெயும் ககாடுத்துட்கடள்னு கெரிஞ்சுண்கடன்…” 

அெற்கு ரகு  ஹாராஜா, "என்கிட்ட வந்து ஒருவர் யாசகம் ககட்டு 
கவறுங்ரககயாட கபானார்' என்று இருக்க கவண்டாம். நீ இன்ரனக்கு ஒரு 
நாள் இங்கக இரு. நாரைக்குள்கை உனக்கு நான் ஏற்பாடு பண்ேகைன்..." 
என்று கசால்லிட்டு அன்ரைக்கு ராத்ெிரி குகபரன் க கல பரடகயடுக்க 
ெிட்டம் கபாட்டாராம்.  

இந்ெ ரகுவின் கபருர  எப்படி என்ைால் - அவர் அப்பா ெிலீப  ஹாராஜா 
அஸ்வக ெ யாகம் பண்ணும் கபாது, இந்ெிரன் குெிரரரய ெிருடிண்டு 
கபாய்விட்டான். அப்கபாது ரகு அவரர துரத்ெிக் ககாண்டு ஆகாசத்ெில்  
கசன்ைார். அப்கபாது, இந்ெிரன் ென்னுரடய வஜ்ராயுெத்ொகல ரகுரவ 
அடித்ொன். அதுகூட ரகுரவ ஒன்றும் பண்ேவில்ரல. அப்கபற்பட்ட 
பராக்கிர ம் ககாண்ட  ாவரீர்.  உடகன இந்ெிரன் ச ாொனம் கபசிடைான். 
அந்ெ ரகுரவ, 'இவன் வந்து பரடகயடுத்ொல் நாம் எங்கக கபாவது?",  என்று 
குகபரன் நிரனத்துப் பார்த்ொராம். அன்று இரகவ ரகு  ஹாராஜாவின் 
கஜானாவில் 14 ககாடி வராகரன (பவுரன)  ரழயா ககாட்டிட்டாராம். 
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இந்ெக் கரெரய ஸ்ரீ முத்ெண்ோவாள் கிருஷ்ே சாஸ்த்ரிகள் கிட்கட 
கசால்லி, "நீ எங்கிட்கட படி. நீ ெனவானா  ட்டும் இல்லா , அந்ெ ரகு 
 ஹாராஜா  ாெிரி கபரிய வள்ைலாவும் இருப்கப! வொன்யவானாவும் 
இருப்கப!" என்று ஆசீர்வாெம் கசய்ொர்.  

அகெ  ாெிரி அந்ெ கிருஷ்ே சாஸ்ெிரிகள் காவ்யங்கள், ரா ாயேம் 
எல்லாம் கற்றுக்ககாண்டு, ரா ாயே ப்ரவசனக  பண்ேி, கராம்ப பிரசித்ெியா 
இருந்து, நிரைய சம்பாெித்து, நல்ல ொன ெர் ங்கள் நிரைய கசய்துக் 
ககாண்டு இருந்ொர். 

அவருரடய வள்ைல்ென்ர க்கு ஸ்வா ிகள் ஒரு உொரேம் கசால்வார் . 
ஒரு முரை ரா ாயே நவாகம் முடித்து, சாயங்காலம் ப்ரவசன பூர்த்ெியில் 
50 பட்டுப் புடரவகள் வந்ெொம். இவர் அந்ெ 50 பட்டுப் புடரவகரையும் 
அங்கக இருந்ெவாளுக்கு ொனம் பண்ேிவிட்டாராம். சாஸ்த்ரிககைாட 
 ா ியும் கூட இருந்ெிருக்கார். ஆத்துக்கு வந்ெவுடகன  ா ி, "எனக்கு 
ஒண்ணு வச்சிருந்ெிருக்கலாம்...", அப்படீன்னாைாம். அப்கபா அவர், 

"அெற்ககன்ன! உனக்கு ரா ர் ககாடுப்பார்!" என்று கசான்னாராம்.  

கசால்லி முடித்ெவுடகன வாசல் கெரவ யாகரா ெட்டினாைாம். ஒரு 
கசட்டியார், ஊரிகலகய கபரிய பேக்காரர், ஜவுைிக்கரட ரவத்ெிருக்கிைவர், 

அவர் வந்து ந ஸ்காரம் பண்ேி, "ஐயா! கபான வருஷம் உங்கக்கிட வந்து 
'கபரன் பிைக்கவில்ரல' என்று குரைப்பட்டுக் ககாண்கடன். நீங்கள் வந்து, 

'எனக்கு கெரிஞ்சது ரா ாயேம் ொன். என் ரா ாயே ப்ரவசனம் வந்து 
ககளு” என்று கசான்கனள். நானும் என் குழந்ரெககைாட வந்து அரெக் 
ககட்கடன். இன்ரனக்கு நல்லபடியா எனக்குப் கபரன் பிைந்ெிருக்கான். அந்ெ 
சந்கொஷத்ெில் என் ஜவுைிக்கரடயிலிருந்து நல்லப் பட்டுப் புடரவயா 
எடுத்து வந்ெிருக்ககன். நீங்க ஸ்வகீரிச்சுக்கணும்..." என்று ககாடுத்துவிட்டுப் 
கபானாராம். அப்படி அவர் ஒரு வார்த்ரெ கசான்னா அரெ ரா ர் 
சத்ய ாக்கினார். அப்கபற்பட்ட  ஹான்.  
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அதுக்கும் க ல, ஒரு ஊருக்கு கபாயிருந்ெ கபாது, ரா ாயே நவாஹத்துக்கு 
கூப்பிட்டு இருந்ொர்கள். கபான இடத்ெிகல, "இங்கக  ரழ இல்ரல. நீங்க 
விராட பர்வம் படிங்ககா” என்று கசான்னார்கைாம்.  ஹாபாரெத்துல 
இருக்கிை விராட பர்வம் படிச்சா,  ரழ கபய்யும் ஒரு நம்பிக்ரக... அெற்கு 
கிருஷ்ே சாஸ்ெிரிகள், "நான் ரா ாயேம் படிக்கிகைன். ரா ாயேம் 
படிச்சாகல  ரழ கபய்யும்!" அப்படீன்னாராம். அவா, "சரி. அப்புைம் உங்க 
கசௌகர்யம்..." அப்படீன்னு கசான்னாைாம். அவர்ககைாட சந்கெகத்ரெப் 
பார்த்ெ கிருஷ்ே சாஸ்த்ரிகள் கசான்னாராம் -  "நான் ரா ாயேம் படிச்சு 
 ரழ வரகலன்னா, அடுத்ெ நாகை ஸன்யாசம் வாங்கிக்கிகைன்!" 
அப்படீன்னாராம். அவர் இவ்வைவு ெீவிர ாய் இருப்பரெப் பார்த்ெ 
எல்கலாரும் ந ஸ்காரம் பண்ேி, "ரா ாயேக  பாராயேம் பிரவசனம் 
பண்ணுங்ககா!" னு கசான்னாைாம். 

அவர் நவாஹம் பண்ேி அன்ரைக்கு சாயங்காலம் வரர  ரழ 
வரவில்ரல. கிருஷ்ே சாஸ்ெிரிகள், "காவிக்கு ஏற்பாடு பண்ணுககா!" என்று 
கூைிவிட்டார். அந்ெ ஊர்க்காரர்கள் எல்லாம் ந ஸ்காரம் பண்ேி, 
"இல்ரலயில்ரல...  ரழக்கு க கல ரா ாயே ப்ரவசனக  ஆனந்ெ 
 ரழயாக இருந்ெது. உங்கள் கபருர  கெரியா  கபசிவிட்கடாம். 
அெனாகல அந்ெ  ாெிரிகயல்லாம் நீங்க பண்ே கவண்டாம்..." என்று 
பிராத்ெித்ொர்கள். ஆனால் அவர், "இன்னும் கநரம் இருக்கக.." என்ைாராம். 
அன்று ராத்ெிரி  ரழ ககாட்டுக் ககாட்டு என ககாட்டித் ெள்ைியொம். 
அப்படிகயல்லாம் ரா ர் அவருக்கு அனுக்ரஹம் பண்ேியிருக்கார். 
அப்கபற்பட்ட  ஹான். இந்ெ  ாெிரி  ஹான்கள் சரித்ரக ல்லாம் 
ஸ்வா ிகள் ெிரும்பத் ெிரும்ப கராம்ப சந்கொஷ ாச் கசால்லுவார்.   

ககாபிகா ஜவீன ஸ் ரேம்... ககாவிந்ொ! ககாவிந்ொ! 

  



உ 

 
- 25 - 

7. சு  தோதம் தகபோநிதிம் 

ெண்டா ரரயின் உடன் பிைந்தும் ெண்கட நுகரா  ண்டூகம் 

வண்கட கானத்ெிரட இருந்து வந்கெ க ல  து உண்ணும் 

பண்கட பழகி இருந்ொலும் அைியார் புல்லர் நல்கலாரர 

கண்டும் கைித்ெங் உைவாடி ெம்முள் கலப்பர் கற்கைாகர. 

அப்படின்னு ஒரு ெ ிழ் பாட்டு  

“ொ ரரக்கு பக்கத்ெிகலகய பிைந்ொலும் இந்ெ ெவரைக்கு கெகனாட ருசி 
கெரியைகொ?  எங்கிருந்கொ வண்டு ொன் வந்து, அந்ெ கெரன பருகி 
சந்கொஷப்படைது, அது   ாெிரி படிச்சவாளுக்கு பக்கத்ெிகலகய இருந்ொலும் 

புல்லர்களுக்கு அவாளுரடய கபருர  கெரிய ாட்கடங்கிைது, இன்கனாரு 

படிச்சவா ொன் கெடி வந்து, அவாள்ட்ட கலந்து பழகி விஷயங்கரை 

க்ரஹிச்சுண்டு சந்கொஷப்படைா” அப்படின்னு  இந்ெ பாட்டு. 

ஸ்வா ிகள் சின்ன வயசிலிருந்கெ ஸத் விஷயங்கரை க்ரஹிச்சுக்கணும் 
அப்படின்னு  எவ்வைகவா முயற்சி பண்ேி, ெள்ைி ெள்ைி இருந்ொலும் கபாய், 

அவரிகைிடம் இருந்து ககட்டுப்பார். ஸ் ரணம்  ீர்த்தனம் விஷ்கணோ:  

அப்படின்னு, ஸத் கொ ஸ்ரவேம் பண்ணுகிை அந்ெ பழக்கம் ஸ்வா ிகளுக்கு 
கரடசி வரரக்கும் இருந்ெது.  

ொன் பகவாகனாட புகரழ பாடி, ஆயிரக்கேக்கான ஜனங்கள் ககட்டு 

சந்கொஷப்படைது, அந்ெ நிரலர  எல்லாம் வந்ெ பின்ரனயும், ஸ்வா ிகள், 
கெடி கெடி கபாய் கரெ ககட்பார், ப்ரவசனங்கள் ககட்பார். ொன் பிரவசனம் 

பண்ேிண்டு  த்ெவாளுரடய ப்ரவசனங்கள் ககட்கைது, கராம்ப rare. இவர் 

ஒருத்ெர் ொன் இருப்பார் அப்படி..ஆனா ஸத்கொ ஸ்ரவேம், அது ொன் பண்ே 

கவண்டிய காரியம், பகவானுடய கரெகரை ககட்கடாம்னா காதுகள் மூல ா 

பகவான் உள்ைத்துக்குள்ை வந்துடுவார், அப்படின்னு அந்ெ  நம்பிக்ரக அவருக்கு. 

http://valmikiramayanam.in/stotram/07%20Shuka%20thaatham%20taponidhim.mp3
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 யிலாபூர் சாய் ச ாஜத்துல வருஷத்துல ஒரு ெடரவ ஏழு நாள் ஆன்ஞன் 

நம்பூெிரி, அவாளுடன்  கசர்ந்ெவாள் எல்லாம் பாகவெத்ரெ, ஏழு நாள், பாகவெ 
text ஒரு ஐம்பது ஸ்கலாகம் படிக்கைது, அந்ெ கரெய கசால்ைது, இப்படி 

கார்த்ொல ஆறுகலர்ந்து சாயங்கலாம் ஆறு வரரக்கும், சப்ொஹ ா பூர்த்ெி 
பண்ணுவா. ஸ்வா ிகள் அரெ கபாய்க் ககட்பார், இப்படி முப்பத்ெஞ்சு வருஷம் 

விடா  ககட்டிருக்கிைார்.  

ஸ்ரீ சுந்ெர் கு ார் வந்து பழகின பின்ன, "நான் சாய் ச ாஜத்ெில் பாகவெ 
பிரவசனம் பண்கைன் வந்து ககக்கணும்” னு கவண்டிக் ககாண்டார். 
அப்கபாெிலிருந்து பல வருஷங்கள்  அவாளுரடய பிரவசனத்ரெ ககட்டுண்டு 
இருந்ொர், அப்படி அவருக்கு அந்ெ, ஸத்விஷயங்கரை எங்கிருந்ொலும் 

க்ரஹிச்சுக்கணும் அப்படிங்கை ப்ரியம் உண்டு. 

சின்ன வயசுல அவருடய ஊர்ல கபாலகம் ரா ா சாஸ்த்ரிகள்னு  ஒரு  ஹான் 

இருந்ொர், அவருக்கு சாஸ்ெிர ரத்னாகரம் அப்படின்னு கபரியவா Title 

குடுத்ெிருக்கா. கராம்ப படிச்சவர், அவர் எந்ெ படித்துரைல குைிப்பகரா,  
காகவரில அங்க கபாய் ஸ்வா ிகள் குைிப்பாராம். அவரர ந ஸ்காரம் பண்ேி, 
அவர் எொவது ஸத் விஷயங்கள் கசால்வார் ககட்டுக்கணும்னு ஆரசல. 

ஒரு நாரைக்கு அவர் “கல்யாேம், ஒரு ஸ்கலாகம் பண்ேிருக்ககன் ககளு”, 
அப்படின்னு ஒரு ஸ்கலாகம் கசான்னாராம், அதுல, “ஒரு குடும்ப ஸ்த்ரீ, 
நாட்டிய  ங்ரக நிரைய நரக கபாட்டுண்டிருக்காகைன்னு பாத்து ொன் 
வந்து குரைப் பட்டுக்க  ாட்டாள்” அப்படின்னு ஒரு ஸ்கலாகம் எழுெி 
இருந்ொராம், இரெ ககட்ட உடகன ஸ்வா ிகள் ஆஹா ன்னாராம்,  என்ன 
ஆஹா னு கசால்கைன்ன உடகன, “உங்கரை  ாெிரி படிச்சவா, இந்ெ 
படிப்புரலகய ெிருப்ெியா இருப்பாகை ெவிர, இெனால ஒரு புகழ் பேம் 
வரலகயன்னு குரை பட்டுக்க ாட்டா, எப்படி ஒரு குடும்ப ஸ்த்ரீ ென்கனாட 
கற்புலகய ெிருப்ெியா இருக்காகைா அந்ெ  ாெிரி,” அப்படின்னு கசான்ன 
உடகன, “கல்யாேம், நன்னா புரிஞ்சுண்டிகய நீ”, அப்படின்னு கசால்லி, “வா 
வா, உங்க ஆத்துக்கு வந்து உங்க அப்பா கிட்ட கசால்லணும் எனக்கு”, 
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அப்படின்னு, ஆத்துக்கு வந்து “கவங்கட்ரா  சாஸ்த்ரிககை, உங்க பிள்ரை 
சு  தோதம் தகபோ நிதிம் அப்படின்னு  உங்களுக்கு கபருர  கசர்க்கப் 
கபாைான், நான் நிரைய ஆசீர்வாெம் பண்கைன்” அப்படின்னு கசால்லிட்டு 
கபானாைாம்.  

அந்ெ சு  தோதம் தகபோ நிதிம் என்னன்னா,  

व्यासं िससष्ट नप्तारं शकते: पौत्रमकलमषम ्| 

पराशरात्मजं िन्दे शकुतातं तपोननधिम ् || 

வி ோசம் வசிஷ்ட நப்தோரம் சக்கத: யபௌத்ரம் அ ல் ஷம் | 

பரசோரோத் ஜம் வந்கத சு  தோதம் தகபோ நிதிம் || 

அப்படின்னு வியாசருக்கு ந ஸ்காரம் என்று கசால்லும்கபாது, 
வசிஷ்டருரடய ககாள்ளுகபரர், சக்ெியினுரடய கபரர், பராசரருரடய 
பிள்ரை, சுகருக்கு அப்பா, அப்படின்னு வரது இந்ெ ஸ்கலாகத்துல, 
ஒருத்ெரர, கபரியவாரை (முன்கனார்கரைச்) கசால்லி பிரவரம் 
கசால்லுவா, பிள்ரைரயச் கசால்லி இன்னாருக்கு அப்பான்னா, அந்ெ 
பிள்ரைகயாட கபருர  கெரியைது, அந்ெ  ாெிரி இந்ெ கல்யாேத்கொட 
 கிர னால உங்க கபர் விைங்ககபாைது, அப்படின்னு அந்ெ ரா ா 
சாஸ்த்ரிகள் வாழ்த்ெினாராம். அந்ெ வார்த்ரெ கராம்ப சத்ெிய ாச்சு.  

சாதுராம் ஸ்வா ிகள், அவா அண்ோ S.V. சுப்பிர ேியம் அப்படின்னு 
வள்ைி ரல சச்சிொனந்ெ ஸ்வா ிகளுரடய  டில ெவழ்ந்து வைர்ந்து, 
வள்ைி ரல ஸ்வா ிகள்ட்ட இருந்து நிரைய ெிருப்புகழ் கத்துண்டு 
பாடுவார்கள். வள்ைி ரல ஸ்வா ிகள், வள்ைி கல்யாேம் 
ெிருப்புகழ்கலர்ந்து எடுத்து, ஜவீபிரம்  ஐக்கியத்ரெ, ஓவ்கவாரு கரெக்கும், 
அரெ எப்படின்னு கபாருந்தும்படியா அழகான ஒரு பிரவசனம் பண்ணுவார், 
அவர் வள்ைி கல்யாேம் கசால்லிண்கட முக்ெி அரடஞ்சார், அப்கபற்பட்ட 
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அந்ெ  ஹானுரடய  டில வைர்ந்ெவா இந்ெ சாதுராம் ஸ்வா ிகளும், இந்ெ 
S.V. சுப்பிர ேியமும். அவாரை ஸ்வா ிகள் ென் ஆத்துக்கு கூப்பிட்டு 
வள்ைி கல்யாேத்ரெ கசால்லச் கசால்லி ககட்பார். அவா கசான்னான்னா  
6 hours, 7 hours கசால்லுவா, நாகன ககட்டுருக்ககன், கவரைக்காரன் 
வகுப்புங்கிை பாட்டுக்கு சாயங்காலம் ஆறு  ேிகலர்ந்து ராத்ெிரி ஒரு  ேி 
வரரக்கும் பிரவசனம் பண்ேிோ, அகெ  ாெிரி வள்ைி கல்யாேத்ரெ 
எல்லாம் அவ்வைவு பிரிய ா கசால்லுவா, அப்படி அவாரை ஆத்துக்கு 
கூப்பிட்டு ஸ்வா ிகள் ககட்டுருக்கார். அது  ாெிரி ஸத் விஷயங்கள்ல 
ஸ்வா ிகளுக்கு கராம்ப பிரியம். இன்கனாரு சுவாரஸ்ய ான ஒரு விஷயம் 
இருக்கு. அவகராட ச ஸ்கிருெ வாத்ெியார் கந்ெசா ி சிகரான் ேி சம்பந்ெப் 
பட்டது, அந்ெ incident அடுத்ெது கசால்கைன். 

ககாபிகா ஜவீன ஸ் ரேம்... ககாவிந்ொ! ககாவிந்ொ! 
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8. ரோ :   லபத்ரோக்ஷ: 

ஸ்வா ிகரை முெல்ல கவெ அத்யயனத்துல ொன் கபாட்டிருக்கா, ஆனா 
அந்ெ காலத்துல கவெம் படிச்சா ரவெீகத்துக்கு கபாகணும், ரவெீகத்துக்கு 

கபானால் பிரா ோர்த்ெம் சாப்பிடணும், இவருக்கு வயிறு trouble 
இருந்ெொகல, ஒரு பெிரனஞ்சு வயசுல இங்கிலீஷ் படிப்புக்கு கபாட்டிருக்கா, 
ஆைாம் கிைாஸ்ல. 

ஸ்வா ிகள், “நான் கசன்ரனக்கு வந்ெகபாது  ஹாகபரியவா பிரவசனம் 

ககட்கடன், கவெம் படிச்சா ஆகராக்கியம் வரும், கவெம் படிச்சா Nerves 
எல்லாம் Strong ஆகும், அப்படின்னு கசான்னார். அரெ முெலிகலகய ககட்டு 

இருந்கென்னா அப்பாரவ convince பண்ேி கவெ அத்யயனக  
முடிச்சுருப்கபன்” என்று கசால்வார். ஆனா, அந்ெ குரை இல்லா  
ஸ்வா ிகள், கசன்ரனல வந்ெ பின்ன ஒரு வாத்ெியாரர கவச்சுண்டு யஜூர் 
கவெம் பூரே ா அத்யயனம் பண்ேி, ெினம் பிரம்  யக்ஞத்ெின்கபாது 
யஜூர் கவெம் கசால்வார். “ஸ்வாத்யாய நிரெம்” அப்படின்னு, ரா யேத்துல 
வர்ைது ஸ்வா ிகளுக்கு கபாருந்தும்.  

இங்கிலீஷ் படிப்புக்கு கபான பின்கன, இங்கிலீஷ் ஸ்கூல் வாத்ெியார், 
அவாள் எல்லாம், கராம்ப ப்ரிய ாக இருந்ெிருக்கா, அதுல ச ஸ்கிருெ 
வாத்ெியார் கந்ெசா ி சிகரான் ேின்னு ஒருத்ெர். ஸ்வா ிகளுக்கு 
அவர்கிட்ட கராம்ப கநருக்கம், ச ஸ்கிருெம் ஏற்கனகவ கராம்ப பிடிக்கும், 
இவர் நன்னா பெிரனஞ்சு வருஷம் படிச்சுட்டு வந்ெிருக்கார், அெனால அவா 
கரண்டு கபரும் கராம்ப,  நிரைய, சல்லாபம் பண்ேி சந்கொஷபட்டிருக்கா,  

அந்ெ கந்ெசா ி சிகரான் ேி பத்ெி ஸ்வா ிகள் கசால்வார் “அந்ெ காலத்துல, 

அவாளுக்கு நல்ல படிப்பும் இருக்கும், கராம்ப Dedication உம் இருக்கும், 
ககாழந்கெளுக்கு கசால்லி ெரதுல, கராம்ப முயற்சியா கசால்லித் ெருவா, 
ககாழந்கெள் நன்னா படிக்கலன்னா, எனக்கு ொன் கசால்லித்ெர கெரியலடா 

http://valmikiramayanam.in/stotram/08%20ramaha%20kamalapatrakshaha.mp3
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என்று கசால்லுவாைாம். இன்கனாரு வாட்டி கசால்லித்ெகரன் அப்படின்னு 
கராம்ப விநய ாவும் இருப்பா” இப்படி ஸ்வா ிகள் அவகராட ஒவ்கவாரு 
வாத்ெியார் கபரரயும் கசால்லி அவாரை எல்லாம் ககாண்டாடுவர்.  

அப்புைம், படிச்சு முடிச்சுட்டு கசன்ரனக்கு வந்து ஸ்வா ிகள் கசட்டில் 
ஆயிட்டார், அந்ெ கந்ெசா ி சிகரான் ேி, ென்கனாட ஊர்ல வருஷா 
வருஷம் கபரியவாரை எல்லாம் கூப்பிட்டு பிரவசனம் ஏற்பாடு 
பண்ணுவாராம், ஸ்வா ிகள் பிரவசனம் பண்ைார்னு கெரிஞ்சுண்டு, 
ஸ்வா ிகரை கூப்பிட்டுருக்கார். ஸ்வா ிகள் வந்து பிரவசனம் 
பண்ணும்கபாது, ரா ாயே நவாஹம், ஏழாம் நாள், சுந்ெர காண்டம் 
கசால்லிண்டுருக்கார். அந்ெ குருநாெர் கசான்னாராம், “இந்ெ ரா ாயேம் 
கராம்ப அ ிர்ெ ா இருக்கு ஆனந்ெ ா இருக்கு, உங்கிட்ட இன்னும் நிரைய 
ககக்கணும்னு ஆரசயா இருக்கு, இந்ெ சுந்ெர காண்டத்ரெகய இன்கனாரு 
ஏழு நாள் நீ பிரவசனம் பண்ேி, பெினஞ்சு நாள்ல பூர்த்ெி பண்ேிோ நாங்க 
கராம்ப சந்கொஷப்படுகவாம்”, அப்படின்னு கசான்னாராம், “எல்லார் 
சார்புலயும் நான் பிரார்த்ெரன பண்ேிக்ககைன்,” அப்படின்னாராம். 

அப்கபா ஸ்வா ிகள், “உங்க ஆக்ரஞ” அப்படின்னு கசால்லிட்டு பெிரனந்து 
நாட்கள் பண்ேினாைாம். எவ்வைவு படிப்பு இருந்ொ, அந்ெ  ாெிரி சுந்ெர 

காண்டத்ரெ விஸ்ொர ா, நாலு  ேி கநரம், ஏழு நாள் Extra கசால்ல 

முடியும்! எவ்வைவு deep ஆக Study பண்ேிருக்கணும்!  

வாத்ெியார் கசான்னாராம், இந்ெ சிவானந்ெ லஹரில, ஒரு ஸ்கலாகம் 
இருக்கு.  போலின் பிகக்ஷோ, அப்படின்னு ஆரம்பிக்கும். கஹ பரக ஸ்வரா நீ 
பிக்ஷுவா இருக்கக, பிச்ரச எடுக்க கபாகும்கபாது, கூட ஒரு குரங்கு 
கூட்டிண்டு கபாகனன்னா ஜனங்கள் பக்கதுல வருவா, ஏொவது கபாடுவா, 
என்  னம் ஆகிய குரங்ரக, பக்ெிங்கை கயத்துனால உன்கனாட 
பாொரவிந்ெதுல கட்டி கவச்சுடு, அப்படின்னு ஆெி சங்கர பகவத்பாொள், 
அழகாக பிரார்த்ெரன பண்ைார். “இந்ெ ச்கலாகத்ரெ எங்கயாவாது 
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ரா ாயேத்துல கபாருத்ெி கசால்கலன்னு”  அப்படின்னு அந்ெ வாத்ெியார் 
கசான்னாராம்.  

ஸ்வா ிகள் எங்கக அரெ கசான்னார் என்ைால், ஸீொ கெவி கிட்ட 
ஹனு ார் கபாய் ந ஸ்காரம் பண்ேி, ரா  தூெனா வந்துருக்ககன், 
அப்படின்ன உடகன, சீரெ, முெல்ல சந்கெகப்படைா, ராவேகனான்னு, 
அப்புைம் சந்கெகம் கெைிஞ்சு, ரா கராட குேங்கரை கசால்லுங்கைா, 
ஹனு ார் அவ்வகைா அழகாக கசால்ைார், அது ஒரு “ஹனு த் க்ருெ ரா  
ஸ்கொத்ரம்” அந்ெ  ாெிரி பக்ெனா இருந்ொகலாழிய, பகவாகனாட 
குேங்கரை வாயார பாட முடியாது; அப்புைம் “ரா  லக்ஷ் ோரை நீ 
பார்த்ெிருக்ககன்கிை, அவாகைாட அங்க அரடயைங்கரை கசால்லு”ன்னு 
ஸீொகெவி ககக்கைா, அப்கபா ஹனு ார் ஆரம்பிக்கிைார்,  

रामः कमिपतराक्ष: सिासत्त्िमिोिरः। रूपदाक्षक्षण्यसम्पन्िः प्रसतूो जिकातमजे।। 

ரா : க ல பத்ராக்ஷ:  ஸர்வ ஸத்வ  கனாஹர: 

ரூப ொக்ஷிண்ய ஸம்பன்ன: ப்ரஸுகொ ஜனஹாத் கஜ 

ரா ர் ொ ரர கபான்ை கண்ேழகு ககாண்டவர், ஸர்வ ஸத்வ  கனோஹர: 
எல்லாருரடய  னத்ரெயும், கவரும் அழகு, அவகராட அழகு, ஆண்டாள் 
கூட,  

“சினத்ெினால் கென்னிலங்ரக ககா ாரனச் கசற்ை  னத்துக்கினியாரன 
பாடவும் நீ வாய் ெிைவாய்”  

அப்படின்னு, ரா ரரச் கசால்லும்கபாது “ னத்துக்கினயான்” னு கசால்ைாகை, 
அது  ாெிரி. இந்ெ இடத்துல ஸ்வா ிகள் கசான்னாராம், “க்ஷேத்துக்கு 
க்ஷேம், கிரைக்கு கிரை குரங்கு ொவை  ாெிரி,  னசு ஒவ்கவாரு நி ிஷம் 
 ாைி  ாைி ொவைது, அெனால எங்கரை  னசுக்கு உப ான ாக 
கசால்லுவா. அப்படி இருக்கிை நாங்க, இந்ெ ரா  காரியத்துக்காக, எல்லாரும், 
ஒகர  னசா இந்ெ காரியத்துல ஈடுபட்டிருக்ககாம்னா, அவருரடய அந்ெ 
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ரா ருரடய கண்ேழகு ொன், அவருரடய அழகு எங்கரை கவர்ந்துடுத்து, 
அவ்வகைா இனியவன்,” அப்படின்னு கசால்லி, அந்ெ இடத்துல அந்ெ 
சிவானந்ெலஹரி ஸ்கலாகத்ரெயும் கசால்லி, ஸ்வா ிகள் கசான்னாராம், 
அந்ெ வாத்ெியார் கராம்ப பாராட்டினாராம், “ஆஹா, வரவாகிட்ட எல்லாம் 
இரெ ஒரு Test  ாெிரி கசால்லிண்டுருக்ககன், எல்லாரும் வந்து 
ஸ்ெிரீககைாட ஸ்ெனங்கைாகிய  ரலல என்  னசாகிய குரங்கு, 
அப்படின்னு அங்கககய ொன் உழுதுண்டு இருக்கா, நீொன் இவ்வைவு அழகா, 
அந்ெ பக்ெிரயச் கசால்லி கசான்ன, கராம்ப சந்கொஷம்; உன்கனாட 
வாத்ெியார்னு கசால்லிக்கைதுல நான் கபருர  படகைன்”, அப்படின்னாராம்.  

இந்ெ ஸ்கலாகத்ரெ, இன்கனாரு இடத்துல ஸ்வா ிகள் Use பண்ேினாராம், 
ஸ்வா ிகளுக்கு கல்யாேம், கல்யாேரா னுக்கு கல்யாேம், அந்ெ 
கல்யாேத்தும்கபாது அத்ெிம்கபர் கசான்னாராம், நீ ககக்ககபிக்ககனுல்லாம் 
நிக்கபடாது, ஜாம் ஜாம் னு சரபயில இருக்கணும், அப்படின்னாராம். எனக்கு 
என்ன கெரியும் அத்ெிம்கபர், எனக்கு கெரிஞ்செ நான் பண்கைன், அப்படின்னு, 
இந்ெ ஸ்கலாகத்ரெ கசால்லி இவர் பிரார்த்ெரன பண்ேின்டாராம். 

ரா : க ல பத்ராக்ஷ:  ஸர்வ ஸத்வ  கனாஹர: 

ரூப ொக்ஷிண்ய ஸம்பன்ன: ப்ரஸுகொ ஜனஹாத் கஜ 

அப்படின்னு, எல்லார்  னத்ரெயும் கவரக்கூடிய அைவுல என்கனாட ரூபம் 
இருக்கட்டும், அப்படின்னு கவண்டிண்கடன்பார். அந்ெ அத்ெிம்கபர் வந்து 
“நன்னா இருந்ெடா, கஷாக்கா இருந்ெ கல்யாேத்துல, என்ன எொவது 
 ந்த்ரம் கசான்னியா” ன்னு ககட்டார், அந்ெ  ந்ெிரம் எனக்குத்ொகன 
கெரியும், அப்படின்னு ஸ்வா ிகள் கசால்வார்.  

இரெ என் கல்யாேத்துக்கு பத்து நாள் முன்னாடி கசான்னார்.  

ககாபிகா ஜவீன ஸ் ரேம்... ககாவிந்ொ! ககாவிந்ொ! 
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9. ஶ  தன ஜனோஹோ: 

நம்  ஸ்வா ிகரை பத்ெி கநனச்சாகல, கபசினாகல, படிச்சாகல, ககட்டாகல 
ஒரு, ெனியான ஒரு ஆனந்ெம். ெனியான ஒரு நிம் ெி ஏற்படைது, 
அப்படிங்கைது, ஒரு கபரிய பாக்கியம். அது ொன் ஒரு அனுக்ரஹம்.  

இந்ெ அனுக்ரஹத்ரெ ந க்கு குடுக்கைதுக்காகொன், நம்  ஓட்ட ா ஓடிண்டு 
இருக்குை நம்  Life ல, ஒரு நி ிஷம் நின்னு அவரர த்யானம் பண்ேி, 
அெனால ஒரு தூய்ர  அரடயணும், அந்ெ கபறு ந க்கு கிரடக்கட்டும் 
என்கிை ஒகர காரேத்துக்காகொன் அவர் ஸன்யாசம் வாங்கிண்டார், 
அப்படிங்கைெ நான் பார்த்கென். 

அவருக்கு அந்ெ ஸன்யாசம் வாங்கிக்கணும் என்கிை ஒரு எண்ேம் எப்படி 
வந்ெது என்ைால், அவருக்கு சொ சர்வொ  ஹான்ககைாட த்யானம்ொன், 
ரா கிருஷ்ே பர ஹம்சருரடய கபான்க ாழிகரை, எழுவத்ெஞ்சு ெடரவ 
படிச்சிருக்கார், வள்ைி ரல வள்ைல், அப்படின்னு வள்ைி ரல 
ஸ்வா ிககைாட சரித்ெிரத்ரெ ஒரு நூறு ெடரவ படிச்சிருக்கார். நம்  
ஆச்சார்ய ஸ்வா ிககைாட ெிவ்ய சரித்ெிரம், பூர்வாஸ்ர  ெம்பி சாம்பமூர்த்ெி 
சாஸ்த்ரிகள் எழுெினது, ஒரு நூறு ெடரவ படிச்சிருக்கார், கசஷாத்ரி 
ஸ்வா ிகள் சரித்ெிரத்ரெ ஒரு நூறு ெடரவ படிச்சிருக்கார், ஸ்ரீ கி. வ. 
ஜகன்னாென் எழுெின ர ே பகவாகனாட அனுபவங்கரை, கேக்கில்லா  
படிச்சிருக்கார் இப்படி  ஹான்ககைாட சரித்ெிரம், அவாளுரடய வாக்கு, 
இப்படி இகெ த்யான ா இருப்பார் அவர்.  

அெனால அவர்  னசுல ஸன்யாசம் வாங்கிக்கணும் ஒரு எண்ேம் 
இருந்ெது, சிவன் சார் கிட்ட ககளுங்ககான்னார். சிவன் சார், “அவர் கவள்ரை 
கவஷ்டியா இருந்ொ என்ன, ஸன்யாசியா இருந்ெ என்ன, அந்ெ  ாெிரி ஒரூ 

ஜவீரன பார்க்ககவ முடியாது, கராம்ப அபூர்வ ான ஒரு Soul, கராம்ப 
தூய்ர யானவர்” அப்படின்னு கசான்னார். சிவன் சார் ஸ்வா ிககைாட 
கபரரச் கசான்னாகல ரககயடுத்து ெரல க ல கவச்சுண்டு ந ஸ்காரம் 

http://valmikiramayanam.in/stotram/09%20shama%20dhana%20janaahaa.mp3
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பண்ணுவார், “அவர் ஸன்யாசம் வாங்கிக்கணும் என்கிைகெ இல்ல, இப்பகவ 
ஸன்யாசிொன்” அப்படின்னு கசான்னார். இருந்ொலும் ஸ்வா ிகள், ஒரு 
 ாசம் கழிச்சு,  றுபடியும் ககக்க கசான்னார், அப்கபா சிவன் சார், “அவசியம் 
வாங்கிக்கட்டும், அக ாக ா இருப்பார்” னு கசான்னார், அந்ெ சிவன் சார் 
வாக்கால் அக ாக ா இருப்பார்னு கசான்னது ொன் இப்கபா, இவ்வகைா 
ரவபவம், கபரிய ககாவிலா எழும்பி, அவகராட அெிஷ்டானம் ந க்கு 
கிரடச்சிருக்கு, நாக ல்லாம் ஆராெரன பண்ேி சந்கொஷப் படகைாம். 

ஸ்வா ிகள், அவர் எப்பவுக  ஸன்யாசி ொன், கிருஷ்ே பகவான் நித்ய 
பிரம் ச்சாரிங்கை  ாெிரி, ஸ்வா ிகள், கயாகீஸ்வரர்,  ஹா 
கயாகீஸ்வகரஸ்வரர், அவர் ஸன்யாசிொன், பேத்துல அவருக்கிருந்ெ அந்ெ 
நிஷ்ப்ருஹத்வம் எங்கயுக  நான் பார்த்ெது கிரடயாது, அரெ பத்ெி ெனியா 
கபசலாம், அப்படி சன்னியாச ெர் த்துக்கு பூரே கயாக்கியரெ இருந்ெது 
அவருக்கு. 

அதுல ஒரு கவடிக்ரக, அவர் ஸன்யாசம் வாங்கிக்கணும்கை எண்ேம் வந்ெ 
கபாது, பக்கத்துல ரா கிருஷ்ே  டத்துகலயும், ஒரு சிவானந்ொ 
ஆஷ்ர த்கொட ஒரு Branch இருந்ெது, அங்க ஸன்யாசிகள் வந்து 
இருக்கலா ா, இருக்கைதுக்கு அவாகைாரடய நிய  நிஷ்ரடகள் என்னன்னு 
ககட்டுண்டு வரச் கசான்னார். ஜானகிரா   ா ா கபாய் ககட்டகபாது, ஒரு 
இடத்துல என்ன Capital  ககாண்டு வருவார்னு ககட்டா, இன்கனாரு 
இடத்துல என்ன Contribute பண்ணுவார்னு ககட்டா. ஸ்வா ிகள் அப்கபா மூக 
பஞ்ச ஸெி படிச்சுண்டிருந்ொர், 

सरुागे राकेन्दपु्रनतननधिमखेु पिवतसतु े

धिराल्लभ्ये भक्तत्या शमिनजनाना ंपररषदा । 

मनोभङृ्गो मत्कः पदकमलयगु्मे जननन त े

प्रकामं कामाक्षि त्रत्रपरुहरिामाक्षि रमताम ्॥                  
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ஸுரோக  ரோக ந்து ப்ரதிநிதிமுக  பர்வதஸுகத 

சிரோல்லப்க  பக்த் ோ ஶ தனஜனோனோம் பரிஷதோ | 

 கனோப்ருங்க ோ  த் : பத  லயுக்க  ஜனனி கத 

ப்ர ோ ம்  ோ ோக்ஷி த்ரிபுரஹரவோ ோக்ஷி ர தோம் || 

அப்படின்னு ஒரு ஸ்கலாகம், இதுல ஶ  தன ஜனோனோம் பரிஷதோ, 
சாந்ெிரய ென ாக ககாண்ட முனிவர்கள், முயற்சி பண்ேி உன்னுரடய 
பாெத்ரெ வந்து அரடயைா, நீ பக்ெியினால என்ரன அந்ெ பாெத்ெில கட்டி 
கபாடும் ான்னு பிரார்த்ெரன பண்ைார், மூக கவி. அது  ாெிரி 
ஸன்யாசிகளுக்கு லக்ஷேம் சாந்ெம் ொன், என்கிட்கட அந்ெ சாந்ெிங்கை 
ெனம் ொன் இருக்கு, இவா Capital ககக்கைாகை, அப்படின்னு கசான்னார். 
அப்புைம் சிவன் சார், ஸன்யாசம் வாங்கிக்கட்டும், அந்ெ ஆத்துலகய 
இருக்கட்டும், அந்ெ  ாடியிலகய இருக்கட்டும்னு கசான்னார், அந்ெ உத்ெரவு 
வந்ெ உடகன, அப்படிகய ஸ்வா ிகள் இருந்ொர். 

அப்புைம் அவர் ெண்ட க ண்டலு கவச்சுக்கணும், அப்படின்னு யாகரா 
கசால்ைானு கசான்ன உடகன, ஸ்வா ிகள், புதுப் கபரியாவரைப் கபாய் 
ககளுங்ககா, அவர்ொன் குடுக்கணும், அப்படின்னு கசான்னார். உடகன புதுப் 
கபரியாவாள் கிட்ட கபாய் ககட்ட கபாது, அவா “நான் கசான்கனன்னு 
கசால்லுங்ககா, அவருக்கு ெண்ட க ண்டலம் எல்லாம் கவண்டாம், அவர் 
பாகவெ ஸன்யாசி, எங்கரை எல்லாம் விட கராம்ப உயர்ந்ெ நிரலல 
இருக்கார். அவர் கவள்ரை கவட்டி கட்டின காலத்துகலகய ஸன்யாசி, நான் 
கசான்கனன்னு கசால்லுங்ககா, அந்ெ நிய ங்கள் எல்லாம் அவருக்கு 
கவண்டாம், அவர் பூரே ஸன்யாஸத்துக்கு கயாக்யரெ இருக்கைவர், சொ 
சர்வ காலம் பகவத் பஜனத்துல ஈடுபட்டிருக்கிைவர்” அப்படின்னு புதுப் 
கபரியவா கசான்னார்.  
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ஸ்வா ிகள் ஸன்யாசம் வாங்கிண்டதுக்கு, என்ரனப் கபாறுத்ெவரரக்கும் 
ஒகர காரேம், நாம் சிஷ்யர்கள், வாழ்க்ரகயின் ஓட்டத்துக்கு நடுவுல ஒரு 
நி ிஷம் ஆவது அவரர நிரனகிைத்துக்கு ஒரு Opportunity, சிஷ்யர்கள் 
அவரர த்யானம் பண்ேி அெனால ஒரு கஷ த்ரெ அரடயணும் 
எங்கைதுக்காகொன் அவர் ஸன்யாசம் வாங்கிண்டார், அது நாம் பண்ேிே 
பாக்கியம்.  

ககாபிகா ஜவீன ஸ் ரேம்... ககாவிந்ொ! ககாவிந்ொ! 
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10.  த் போவம் தத் பவதி 

"यद्भािां तद्भिनत" (யத் பாவம் ெத் பவெி) அப்படின்னு, எரெ நிரனக்கிகைாக ா 
அொகவ ஆகிவிடுகவாம் அப்படின்னு ஒரு பழக ாழி இருக்கு. ஸ்வா ிகள் 
36 வயசுல  ஹாகபரியவா கிட்ட உத்ெரவு வாங்கிண்டு பகவத் பஜனக  
பண்ேிண்டு இருந்ொர். அதுகலர்ந்து ஸ்வா ிகள்  ஹாகபரியவாரைகய 
த்யானம் பண்ேிண்டு இருந்ொர், அதுனால அவர்  ஹாகபரியவாைாகவ 
ஆகிவிட்டார். 

"ஸா ீப்யம்" அப்படின்னு  ஹாகபரியவா கூப்பிட்டு அனுப்பிச்சு அவரர 
கநருங்கினார். 

"ஸாகலாக்யம்" அப்படின்னு  ஹாகபரியவா எந்ெ planeல, எந்ெ  னப் 

பரிபாகத்துல இருந்ொகைா அது  ாெிரி இவரும் அந்ெ planeல கபாய்ட்டார். 
இவருக்கும் ரவராக்கியம் ஞானம் வந்துடுத்து.  

"ஸாரூப்யம்" -  ஹாகபரியவாரை கபாலகவ ஸ்வா ிககைாட ரூபமும் 
ஆகிவிட்டது. ஸ்வா ிகள் அந்ெ கம்ரப வச்சுண்டு நடக்கைது, 
 ஹாகபரியவா ெண்டத்ரெ வச்சுண்டு நடக்கை  ாெிரிகய இருக்கும். 
ஸ்வா ிகள் கபசைதும் அகெ  ஹாகபரியவாகைாட இனிர . அவருரடய 
அந்ெ கடாக்ஷம், அந்ெ  ந்ெஸ் ிெம் எல்லாம் சாக்ஷாத்  ஹாகபரியவாரை 
பாக்கை  ாெிரி ொன் இருக்கும். ஒரு வாட்டி இந்ெ வலது ரக ஆள்காட்டி 
விரரல மூக்குக்கு கீழ வச்சுண்டு உட்கார்ந்து இருந்ொர். அப்படிகய எனக்கு 
 ஹாகபரியவாரை பாக்கை  ாெிரி இருந்துது. நான் ககட்கடன்; “இப்படி 
கவச்சுண்டு இருக்கககை, இதுக்கு significance இருக்கா, அர்த்ெம் இருக்கா?” னு 
ககட்கடன்.  ஹாகபரியவா கவச்சுப்பா அப்படின்கனன். “ ஹாகபரியவா 
கவச்சுண்டா அதுக்கு அர்த்ெம் இருக்கும். அவா வந்து ஏொவது நாடி சுத்ெி 
பார்ப்பாைாக இருக்கும். எனக்கு இது mannerism அவ்வைவுொன் 
அப்படின்னார்.” அப்படி பார்க்கைதுக்கு  ஹாகபரியவாரை  ாெிரிகய 
ஆயிட்டார். 
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"ஸாயுஜ்யம்" -  ஹாகபரியவாகைாட ஞானம் இவருக்கும் பூரே ா ஏற்பட்டு 
ஜவீன்முக்ெராக விைங்கினார்.  

அந்ெ  ாெிரி அந்ெ  ஹாகபரியவா த்யானம் பண்ேி  ஹாகபரியவா 
அனுக்ரஹத்துனால கிரடச்ச ஞானத்ரெ ெக்க கவச்சுக்க, ஸ்வா ிகள் ஒரு 
உபாயம் கவச்சுருந்ொர். அது என்னன்னா "ஆடும் பரி கவல் அேி கசவல் 
எனப்பாடும் பேிகய பேியாய் அருள்வாய்" அப்படின்னு பகவாரன 
இரடவிடாது பஜனம் பண்ைது அப்படிங்கைது ொன் அந்ெ வழி. 

கார்த்ொல அஞ்சு  ேிக்கு எழுந்ொர் னா ராத்ெிரி பத்து  ேி வரரக்கும் 
எொவது ஒரு ஸ்கொத்ர பாராயேம், எொவது ஒரு நா  ஜபம், ரா ாயே 
பாகவெ க்ரந்ெ படனம், இப்படின்னு வச்சுண்டு இருந்ொர். கவறும் கபச்சுக்கக 
இடம் குடுக்க  ாட்டார். யாரவது வந்து ந ஸ்காரம் பண்ேினா 
நாராயேயீத்துகலர்ந்து ஒரு ெசகம் படிப்பார்; கல்கண்டு  டிச்சு குடுப்பார்; 

கிைம்ப கவண்டியது ொன். அதுக்கு க ல அங்க இருக்கணும்னா அவர் 
படிக்கைரெ ககட்கலாம். கவறும் கபச்சுக்கக இடம் கிரடயாது.  

அகெ  ாெிரி அவரர எங்கயாவது கல்யாேம் கார்த்ெிரகக்ககல்லாம் 
கூப்பிட்டா "நான் இங்க படிச்சுண்டு இருக்ககன். அது ொன் உங்களுக்கு 
கக்ஷ ம் எனக்கு உடம்பு முடியலன்" னு excuse பண்ேிககாண்டு விடுவார். 
இப்படி கலௌகிகத்துகலர்ந்து முழுர யாக விலகிட்டார். அவர் பண்ை 
பஜனங்கள் எல்லாம் marathon efforts. ஒரு  ண்டலம் ஏழு பாகவெ 
சப்ொஹம் கொடர்ந்து குருவாயூர்ல படிச்சார். நாராயேயீம்  ஏக ெின 
பாராயேம் பண்ணுவார். 68 நாள்ல 68 ஆவர்த்ெி சுந்ெரகாண்டம் படிச்சார். 
அதுல நடுவுல ஒரு ெீட்டு வந்துடுத்து; அெனால ஒகர நாள்ல மூணு 

ஆவர்த்ெி படிச்சு... அப்படி அவர் கார்யங்கள் எல்லாம் ि भतूो ि भविष्यनत. 
இந்ெ  ாெிரி இன்கனாருத்ெர் இருக்க முடியாது. இனிக லும் யாரும் வர 
முடியாது. அப்படி அந்ெ பாராயேம் பண்ேிண்கட இருந்ொர். கார்த்ொல 
ரா ாயேம் பாராயேம் பண்ேிட்டு, ராத்ெிரி மூகபஞ்சசெீ படிப்பார். 
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இந்ெ  ாெிரி இந்ெ பாராயேம் பண்ைது புஸ்ெகம் படிக்கைது நா  ஜபம் 
பண்ைது; ென்கிட்ட வரவாளுக்கும் இரெத் ொன் கசால்வார். ஒவ்கவாருத்ெர் 
ஒவ்கவாரு பிரார்த்ெரன பண்ணுவா. கவரல கிரடக்கணும் அப்படின்னா 

மூணு லக்ஷம் "अपराञ्जत वपङ्गाक्ष िमसते रामपञू्जत" அபராஜிெ பிங்காக்ஷ 
ந ஸ்கெ ரா பூஜிொ அப்படின்னு ஜபம் பண்ே கசால்லுவார். promotion 

கிரடக்கணும்னா 25000 समुखुश्च ஸுமுகஸ்ச கசால்லும்பார். ஒடம்பு 
சரியாகணும்னா ெினமும் 21 ஆவர்த்ெி 48 நாள் விஷ்ணு சஹஸ்ரநா  
பாராயேம் பண்ணும்பார். குடுப்பகெல்லாம் கபரிய assignment ொன். 
அவருரடய அனுக்ரஹம் இருந்ொ அவாளுக்கு அது நடக்கும். பலனும் 
கிரடக்கும். பஜனத்துல ருசியும் வந்துவிடும்.  

ஆனா, இந்ெ வழி - ஓயாெ புஸ்ெகத்ரெ கவச்சுண்டு உக்காந்துண்டு 
இருக்கைது ஒரு வழியா? அப்படின்னு எனக்கு கொணும். அப்புைம் பாத்ொ 
ொன் எல்லா  ஹான்களும் அரெ கராம்ப கசால்லி இருக்கா. 
"சாந்துரேப்கபாதும்  ைவாெவர்க்கு ஒரு ொழ்வில்ரலகய", "அநவரெமும் 
அகலா  ாந்ெர்கள் சிந்ரெயில் வாழ்வாம்படி" அப்படின்னு அருேகிரிநாெர் 
கசால்ைார்.  

रणद्धांसके मन्जुिेsतयन्त शोणे मिोिारर िािण्य पीयषुपणेू | 

मिष्षट्पदो  मे भिक्िेशतप्तः सदा मोदताां सकन्द ते पादपद्मे || 

என்  ன ாகிய வண்டு உன்னுரடய பாெ ொ ரரயில் "சொ க ாெொம்" - 
எப்பவும் ர ிக்கட்டும்.  எப்பவும் சந்கொஷப்படட்டும் அப்படின்னு  ஹான்கள்-
எல்லாரும்  

कमिाांबाां भजरे कञ्पपत माया काय ंतयजरे – “அம் ா!  த்ெ காரியத்ரெ எல்லாம் 
விட்டுட்டு உன்னுரடய பஜனத்ரெ பண்ேனும்”, அப்படின்னு  னரச 
கவண்டிக்கைார் முத்துஸ்வா ி ெீக்ஷிெர். நம்  சிவன் சார் “பகவாரன 
வழிபடுவது ெவிர  ற்ை காரியம் அரனத்தும் பயனற்ைரவ என்பரெ 
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உேர்ந்ொர் கெய்வசாது” அப்படின்னு பட்டினத்ொர் எல்லாத்ரெயும் 
விட்டுட்டு கிைம்பிட்டார்ங்கைெ பத்ெி கசால்ைார். அகெ  ாெிரி  
 ஹாகபரியவாளும் "நற்ைவா உரன நான்  ைக்கினும் கசால்லு நா 
ந ச்சிவாயகவ" அப்படின்னு "நாக்கு நா த்ரெ கசால்லிண்டு இருந்ொ 
கபாறும் அப்படின்னு  ஹான்கள் எல்லாம் ககாடி கா ிச்சு இருக்கா. 
கபாகெந்த்ராள் நா  சித்ொந்ெக  பண்ேி இருக்கார். நாக்கு இருக்கு நா ம் 
இருக்கு. அப்புைம் பயம் ஏது?" அப்படின்னு இந்ெ கரண்டு எழுத்து சிவ 
நா க ா ரா  நா க ா அொ ககட்டியா குரங்கு பிடியா பிடிச்சுக்கணும்; 

 த்ெவா கயாகக ா யாகக ா பிராோயா க ா பண்ைவா பண்ேட்டும் அவ 
எல்லாரும் குடுத்து கவச்சவா; நம்ப இெ பண்கைாம்னு humble-ஆ பண்ணு” 
அப்படின்னு  ஹாகபரியவா கபசி இருக்கா.  

அந்ெ  ாெிரி பாராயேம் பண்ேிண்கட இருக்கைது, பகவன் நா த்ரெ 
கசால்லிண்கட இருக்கைதுங்கைது - ஸ்வா ிகரை நான் என்னுரடய 

பெிரனந்து வயசுல 1986-ல பார்த்ெதுகலர்ந்து 2004 வரரக்கும், ெினமும் 
கார்த்ொல அஞ்சு  ேிக்கு எழுந்ொர் னா ராத்ெிரி பத்து  ேி வரரக்கும் 
பண்ேிண்கட இருந்ொர். ந க்கும் இந்ெ பஜன  ார்க்கத்ெில்  ஒரு நம்பிக்ரக 
வரும்படியா பண்ேினார். நாகனல்லாம் இன்னிக்கும் ஏகொ ெினமும் ஒரு 

அரர  ேி ஸ்கொத்ரங்கள் படிக்கிகைன் னா அது அவருரடய அனுக்ரஹம். 
அரெ விடா  படிக்கைதுக்கு, அதுல எனக்கு ஒரு பிடிப்பு ஏற்படைதுக்கு 
ஸ்வா ிகளும் சிவன் சாரும் ஒரு நாடகம் நடத்ெினா. அரெ அடுத்ெது 
கசால்கைன். 

ககாபிகா ஜவீன ஸ் ரேம்... ககாவிந்ொ! ககாவிந்ொ! 
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11. சிவன் சோர் அப  வோக்கு 

ஸ்வா ிகள் கிட்ட நான் முென்முெலில் கபான கபாது “நம்  சுந்ெரத்கொட 
பிள்ரையா? வா வா” என்று கசால்லி என்ரன கசர்த்துக் ககாண்டார். 
எங்கப்பா கபர்ல இருந்ெ  ெிப்பினால் என்ரன அருகில் வர அனு ெித்ொர். 
ஸ்வா ிகள் காலடியிகல உட்கார்ந்து இருக்கிகைன் என்ைொல் சிவன் சார் 
என்ரன அவர் அருகில் அ ர்த்ெிக் ககாண்டார்.  

சிவன் சாரர ெரிசனம் பண்ேி அவருக்கு ககாஞ்சம் ரகங்கர்யம் பண்ேி 
இருக்ககன். அவர் ஸ்வா ிகரைப் பற்ைி கபசும் கபாகெல்லாம் “ஒரு உத்ெ  
ஜவீன். அவர் கார்யங்கள் பண்ணுவரெ பார்த்துக்ககாள். அவர் கசால்வரெ 
எழுெி ரவத்துக்ககாள். அவரர நிரனத்ொகல புண்யம்.” என்று கசால்வார்.  

ஒரு ெடரவ நான் சாருக்கு ஒரு கபாஸ்ட் கார்டில் ஒரு கடிெம் எழுெி 
கபாட்கடன். “நான் உங்களுரடய ஏேிப்படிகைில்  ாந்ெர்கள் படிக்கிகைன். 
அரெ படிச்சா எங்கிருந்து எப்படி இந்ெ படிகைில் க கல கபாகிைது என்கை 
கெரியவில்ரல.  ஹாகபரியவாரை ெர்சனம் பண்ேி இருக்ககன். உங்கரை 
ந ஸ்காரம் பண்ேி இருக்ககன். ஸ்வா ிகரை ஆச்ரயித்து இருக்ககன். 
ஆனாலும் உங்கள் புஸ்ெகத்ரெப் படித்ொல் பய ாக இருக்கிைது. எனக்கு 
ஒரு வழி கசால்ல கவண்டும். ஒரு அபய வாக்கு கவண்டும்” என்று எழுெி 
அனுப்பிகனன்.  

சிவன் சார் அப்கபாது வ்யாசராவ் கெருவில் இருந்ொர். நான் ஒரு அஞ்சு 
நாள் கழித்து அவரர ெரிசனம் கசய்ய கபாகனன். அப்கபாது ொன் அந்ெ 
கார்ட் வந்ெது. அப்கபாது ெிருவாரூர் கேபெி சுப்பிர ேியன் என்ை ஒருவர் 
அங்கக இருந்ொர். சார் அவரர அந்ெ கடிெத்ரெ படிக்க கசான்னார். படித்து 
முடித்ெவுடன் சார் என்ரனப் பார்த்ொர். நான் எழுந்து ந ஸ்காரம் 
பண்ேிகனன். சார் கசான்னார் – “நீ ொன் ெிருவல்லிககேி ஸ்வா ிகரை 
நம்பி இருக்கிகய! அவரர ெியானம் பண்ேிண்டு இருந்ொகல க கல 
கபாகலாம்” என்ைார். அொவது ஸ்வா ிகரை நம்பி இருந்ொகல 
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கெய்வகீத்ெிலும் ஆன் ீகத்ெில் க ன்ர  அரடயலாம். என்று கசான்னார். 
கராம்ப சந்கொஷமும் நிம் ெியும் அரடந்கென்.  

அரெ அப்பைம் ஸ்வா ிகைிடம் கசான்ன கபாது “ெியானம் பண்ைதுனா 

என்ன? ஏொவது “transcendental meditation” கத்துகணும்னு கிைம்பிடாகெ! நான் 
கசால்லிக் குடுத்ெ மூகபஞ்சசெீ, விஷ்ணு சஹஸ்ரநா ம், வால் ீகி 
ரா ாயேம் இகெல்லாம் படிக்கைது ொன் ெியானம்." என்று கசான்னார். 
அந்ெ வார்த்ரெகரை ஸ்வா ிகள் கசான்னதுனால இன்னிக்கும் நான் இந்ெ 
ஸ்கொத்ரங்கரை ககாஞ்ச கநரம் எடுத்து படிச்சாகல ஸ்வா ிகள் ஞாபகம் 
வருகிைது. அவருரடய த்யான ாக அது அர ந்து விடுகிைது. 

மூக பஞ்சசெீ ல ஒரு ஸ்கலாகம் இருக்கு – ஆர்யா செகம் 60 வது 
ஸ்கலாகம். 

आहदक्षन्मम गुरुराडाहदक्षान्ताक्षराञ्तमकाां विद्याम ्। 

सिाहदष्ठचापदण्डाां िेहदष्ठामेि कामपीठगताम ्॥ 

ஆெிக்ஷன்    குருராட் ஆெி க்ஷாந்ெ அக்ஷராத் ிகாம் வித்யாம் | 

ஸ்வாெிஷ்ட சாப ெண்டாம் கநெிஷ்டாக வ கா படீ கொம் || 

ஸ்வாெிஷ்ட சாப ெண்டாம் – இனிர யாக ஒரு ெண்டத்ரெ – அொவது 
கரும்ரப வில்லாக ககாண்டு காஞ்சிபுரத்ெில் கா படீத்ெில் நித்ய வாசம் 
கசய்துககாண்டு அருளும் ஒரு கெய்வம் இருக்கிைது. அந்ெ கா ாக்ஷி 
கெவிரய குருராட் – என் குரு  ஹாராஜ் கநெிஷ்டாக வ – ச ீபம் என்பெின் 

superlative  ிக  ிக ச ீபத்ெில் அொவது எனக்குள்கைகய இருப்பரெ 
ஆெிக்ஷத் – காண்பித்து குடுத்து விட்டார். அந்ெ கா ாக்ஷி யார் என்ைால் - 
ஆெி க்ஷாந்ெ அக்ஷராத் ிகாம் வித்யாம் – அ முெல் க்ஷ முடிவான அக்ஷர 
வடிவ ான வித்யா ஸ்வரூபிேி. இரெ படிக்கும் கபாது எனக்கு என்ன 
கொன்றுகிைது என்ைால் – இந்ெ புஸ்ெகங்கள் அெில் உள்ை ஸ்கொத்ரங்கள் 
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“அ” விலிருந்து “க்ஷ” முடியும் எழுத்து வடிவத்ெில் உள்ைது அல்லவா? இந்ெ 
மூக பஞ்ச செீ ஸ்கொத்ரக  கா ாக்ஷி! இந்ெ ஸ்கொத்ரத்ரெ படித்ொல் 
காஞ்சிபுரம் கபாக கவண்டியெில்ரல. ந க்குள்கைகய கா ாக்ஷி வடிவ ான 
 ஹாகபரியவா வந்துடுவா. ரா ாயேம் பாராயேம் பண்ேினால் ரா ர் 
நம்முள் கொன்றுவார். என்பரெ இந்ெ நிகழ்ச்சி மூலம் சிவன் சாரும் 
ஸ்வா ிகளும் உேர்த்ெினார்கள்.  

எனக்கு கல்யாேம் நடப்பெற்காக ஸ்வா ிகள் “சுந்ெர காண்டத்ரெ 
நவாஹ ாக படி” (ஒன்பது நாட்கைில் ஒரு ெடரவ) என்று கசான்னார். 
அப்படி இரண்டு வருஷம் படிச்கசன். ஒவ்கவாரு முரை பாராயேம் 
முடிச்சவுடன் ஸ்வா ிகைிடம் கசால்லுகவன். எதுக்காக? “நீங்கள் 
கசான்னரெ பண்ேிண்டு இருக்ககன். பலன் கிரடக்க கவண்டும்” என்று 
ஞாபகப் படுத்ெ ொன்! ஸ்வா ிகள் கசால்வார் “நீ எத்ெரன ஆவர்த்ெி 
படிக்கிைகயா அத்ெரன நல்ல கபண்ோக வருவா. உன்ரன ரா ாயேம் 
பாராயேம் பண்ே விடுவா! என்று கசால்வார். கல்யாேம் நடந்து கபண் 
குழந்ரெ பிைந்ெ கபாது  ாெங்கி என்று கபயர் ரவத்ொர். அடுத்து பிள்ரை 
பிைக்க கவண்டும் என்று பிரார்த்ெரன. “கேபெி, நீ வால் ீகி ரா ாயேத்ரெ 
முழுக்க பாராயேம் பண்ணு. பிள்ரை பிைப்பான்.” என்று ஆசீர்வெித்ொர். 
பிள்ரை பிைந்து அவனுக்கு ரகுரா ன் என்று கபயர் ரவத்ொர். 

ஒரு நாள் கசான்னார் – அன்று வரர, பெிரனந்து வருட ாக அவரிடம் 
பாடம் படித்து வருகிகைன். பேக  அெிகம் ககாடுத்ெது இல்ரல. இப்கபாது 
நன்ைாக சம்பாெிக்க ஆரம்பித்து இருந்கென். பேம் குடுக்க முற்பட்ட கபாது 
கசான்னார் - “கேபெி, நீ ரா ாயேம் படிப்பது எனக்கு அவ்வைவு 
சந்கொஷம். எனக்கு நீ பேம் ெர கவண்டாம். அப்பா குடுப்பது கபாதும். நீ 
நிரைய பாராயேம் பண்ணு. அது ொன் எனக்கு கவண்டும்.” என்ைார். அப்படி 
இந்ெ பாராயேத்ெில் ஒரு பிடிப்பு, ருசி ஏற்படுத்ெினார். அென் பலரன 
இன்றும் அனுபவித்து வருகிகைன். 

ககாபிகா ஜவீன ஸ் ரேம்... ககாவிந்ொ! ககாவிந்ொ! 
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12. க ோவிந்த தோக ோதர குண ந்திர 

நான் ஸ்வா ிகரை பற்ைி இெற்கு க ல் கஷர் பண்ேினால், அெில் கசாந்ெ 
கரெ ககாஞ்சம் இருக்கும், ஸ்வய புராேம் ககாஞ்சம் வரும். ஆனால் அென் 
மூல ாக உங்களுக்கு என் க ல் ப்ரியம் ஏற்பட்டு நா  freinds ஆக 
இருக்கலாம் என்ைால் அெில் எனக்கு  ிகவும் சந்கொஷம்ொன். 

ஸ்வா ிகரை ரசிக்க கெரிந்ெவர்கள் friends ஆ கிரடச்சா எனக்கும் 
சந்கொஷம்ொன், ஆனால் இரெகயல்லாம் ககட்டு நான் கபரியவன் என்று 
நீங்க நிரனத்ொல் பின்னால் நீங்கள் கராம்ப dissapointment ஆக கவண்டி 
இருக்கும். (-:) அரெ நான் இப்கபாழுகெ கசால்லி ரவக்கிகைன். 

நான் வடிகட்டின பா ரன்.  ஹான்கள் அவர்களுரடய எல்ரலயற்ை 
கருரேயினாகல, அவ்யாஜ கருோமூர்த்ெி என்றும், ெீனெயாளு, பெிெ 
பாவனன், என்றும் கசால்கிகைாம் அல்லவா, அது கபால அவாகைாட 
காரே ில்லாெ எல்ரல அற்ை கருரேயினால் அனுக்ரஹம் கசய்யைா! 
அவ்வைவுொகன ெவிர, அெற்கு க ல் என்னிடத்ெில் ஒன்றும் இல்ரல.  

நான் ஸ்வா ிகரை பெிரனந்து வயெில் ெரிசனம் கசய்ெெில் இருந்து, 

அவ்வப்கபாது அவரிடம் கசன்று மூக பஞ்சசெி படித்து ககாண்டு இருந்கென். 
அந்ெ கால கட்டத்ெில் கவரலக்கு கபாய் கசர்ந்கென். அந்ெ கவரல எனக்கு 
பிடிக்கவில்ரல. அரலச்சலாக இருந்ெது. ஒரு நாள் கவரலரய 
விட்டுவிட்கடன். நான் ஸ்வா ிகைிடம் கசன்று, எகொ உங்களுடன் கசர்ந்து 
பாராயேம் கசய்து வருகிகைன், இன்கனாருவரிடம் கசன்று கவரல பார்க்க 
முடியாது என்று கூைிகனன். அப்கபாழுது ஸ்வா ிகள் "அப்படி எல்லாம் 
இல்ரலயப்பா, நீ படிச்சு இருக்க, உன்ரன கஷ்டப்பட்டு படிக்க கவச்சு 
இருக்கா, வடீ்டில் எெிர்பார்ப்பு இருக்கும், புத்ெி ானா இருக்க, சம்பாெிக்க 
கவண்டா ா? இரெ கபான்று புரட்சி கசய்ய முடியாது, காலம்  ாைிப் 
கபாய்விட்டது. பக்ெி  ார்கத்ெில் evolutionary ொன் க கல வரணும், 

revolutionary யா வரமுடியாது." என்று அவர் கசான்னார். ஆனா எங்க அப்பா 
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ஸ்வா ிகள் கிட்ட வந்து, “ஒரு ஸத்குருகவாட பார்ரவ சிஷ்யன் க ல் 
விழுந்துவிட்டால் அவரனப் பத்ெி கவரல படகவண்டாம். ஒரு புலி ென் 
இரர க ல் கண் ரவத்துவிட்டால் அரெ அரடந்கெ ெீரும் என்பரெப் 
கபால், ஸத்குருவும் இவரன காப்பாற்ைிகய ெீருவார்", என்று கசான்னார். 

இத்ெரனக்கும், என் ெகப்பனார் அப்கபாழுது retire ஆகி இருந்ொர். என் ெம்பி 
படிப்பு முடிச்சுட்டு computer course படித்து ககாண்டு இருந்ொன். என்னுரடய 
சம்பைம் கெரவ. அப்கபா எங்கப்பா அவ்வைவு விகவகி. "அவன் நல்ல 
வழியில், நல்லவர் கசர்க்ரகயில் இருக்கிைான். அெனால் நன்ர  ொன் 
ஏற்படும். ஆரகயால், அவரன பற்ைி நான் கவரலப் படவில்ரல" என்று 
கசான்னார்.  

நான் அங்கக ஸ்வா ிகைிடம் உட்கார்ந்து படித்து ககாண்டு இருந்கென். 
ஆனால் ஸ்வா ிகள் கசான்ன வார்த்ரெ உண்ர ொன் "நீ சட்ரட கபாட்டு 
ஒரு கவரலக்கு கபானாகல ஒழிய, உன்னால் நிம் ெியா படிக்க முடியாது" 
என்று கசான்னார். அந்ெ இரண்டு வருஷத்ெிகல ஏகெகொ உடம்புக்கு வந்ெது, 

ஸ்ர ங்கள் எல்லாம் இருந்ெது. ஆனால் அந்ெ இரண்டு வருஷம் 
கபாற்காலம். சிவன் சாரர ெரிசனம் கசய்து அவருக்கு ரகங்கர்யம் கசய்து 
ககாண்டு இருந்கென். ஒரு வருஷத்ெிற்கு பிைகு ஸ்வா ிகள் கசான்னெினால், 

கவரலக்கு apply பண்ே ஆரம்பிச்கசன். ஒரு கவரலயும் கிரடச்சுது. அந்ெ 

கவரலயில் foreign கபாக கவண்டி வந்ெது. சிவன் சார் என்ரன கபாயிட்டு 
வா என்று அனுப்பிச்சார், அரெப் பற்ைி பிைகு கசால்கிகைன்.  

ஸ்வா ிகள் கிட்ட இருந்து சிவன் சாரர கசன்று ந ஸ்காரம் கசய்ெதும், 

"அவர் கசௌக்கிய ா இருக்காரா" என்று ககட்பார். “என் ந ஸ்காரத்ரெ 

கசால்லு” என்பார். ஒரு ெடரவ ஸ்வா ிகளுக்கு இன்னிக்கு 63 வயசு ஆைது, 

இன்னிக்கு ஜன்  நக்ஷத்ரம், அவா 100 வருஷம் இருக்கணும் என்று நான் 
பிரார்த்ெரன கசய்து ககாண்கடன். "நானும் பிரார்த்ெரன பண்ேிக்ககைன், 
இருப்பா" என்று கசான்னார். அன்னிக்கு, சிவன் சார், "நான் அவரர கபரியவா 
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என்று கசால்லுகவன், ஆனா, கராம்ப ஜாஸ்ெி என்று நிரனச்சுப்பா, 

ஆரகயால், அவரர ஸ்வா ிகள் என்று கூப்பிடலாம்" என்று கசான்னார். 
இரெ நான் ஸ்வா ிகைிடம் கசன்று கசான்கனன். அப்கபாழுது அங்கக 
ஒருத்ெர்  ிக அழகாக ககாவிந்ெ ொக ாெர ஸ்கொத்ரம் பாடிக் ககாண்டு 
இருந்ொர். 

அப்பைம் நான் கெய்வத்ெின் குரல் நான்காவது பகுெியில்,  ஹாகபரியவா 
ஷட்பெீ ஸ்கொத்ரம் பற்ைி உபன்யாசம் கசய்து இருக்கா. அரெ படித்துக் 
ககாண்டு இருந்கென். அந்ெ ஷட்பெி ஸ்கொரத்ெில்  

दामोदर गुणमञ्न्दर सनु्दरिदािारविन्द गोविन्द |  

भि जिश्रध मथि मदर परमम ्दरमपियतिां मे || 

"ொக ாெர குே ந்ெிர சுந்ெர வெனாரவிந்ெ ககாவிந்ொ" என்ை வரி வந்ெது. 
அெில் ககாவிந்ெ நா த்ரெ  ஹாகபரியவா விஸ்ொர ா ஒரு முப்பது 
பக்கத்துக்கு வியாக்யானம் பண்ேி அனுபவிச்சு இருக்கா. 

ஆெி சங்கரரின் குரு ககாவிந்ொ பகவத்பாெர், அெனால் அவருக்கு, ககாவிந்ெ 
நா ம் பிடிக்கும், ஆரகயால் அவர் பஜ ககாவிந்ெம் எழுெினார், "பஜ 
ககாவிந்ெம் பஜ ககாவிந்ெம் ககாவிந்ெம் பஜ" என்று மூன்று முரை பாடி 
இருக்கிைார். நாம் ஆச னம் கசய்யும் கபாது, அச்யுெ, அனந்ொ, ககாவிந்ெ 
என்று வருகிைது. ெிரும்பவும் ககஷவ, நாராயோ,  ாெவ, ககாவிந்ொ என்று 
வருகிைது. அப்படி ஆச னத்ெிகலகய இரண்டு ெடரவ வருகிைது. ஆண்டாள் 
“வங்கக்கடல் கரடந்ெ” என்று, பலஸ்ருெி பாசுரத்ெிற்கு முந்ரெய மூன்று 
பாசுரங்கைிலும் ககாவிந்ெ நா த்ரெச் கசால்லி நாராயேரன சரோகெி 
கசய்கிைாள், இப்படி இந்ெ ககாவிந்ெ நா த்ரெ ரசிக்கைா  ஹாகபரியவா.  

"दामोदर गणुमञ्न्दर सनु्दरिदािारविन्द गोविन्द", ொக ாெர குே ந்ெிர சுந்ெர 

வெனாரவிந்ெ ககாவிந்ொ அப்படிங்கைெ गोविन्द दामोदर गुणमञ्न्दर 
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सनु्दरिदािारविन्द गोविन्द दामोदर गणुमञ्न्दर सनु्दरिदािारविन्द गोविन्द [ககாவிந்ெ 
ொக ாெர குே ந்ெிர சுந்ெர வெனாரவிந்ெ ககாவிந்ெ ொக ாெர குே ந்ெிர 
சுந்ெர வெனாரவிந்ெ ககாவிந்ொ] என்று rotate பண்ேி அமுதூை 
கசால்லிண்கட இருக்கலாம் என்று அருைி இருக்கிைார். இப்படி கபசிக் 
ககாண்டு இருக்ரகயில், "சிவன் சார் உங்கரை ஸ்வா ிகள் என்று குைிப்பிட 
கவண்டும்" என்று கசான்னார், என்று கூைியதும், "ககாவிந்ெ ொக ாெர 
ஸ்வா ிகள்" என்று கூப்பிடுங்ககா, கசால்ைவாளுக்கும், ககாவிந்ெ நா த்ரெ 
கசான்ன புண்ேியம் கிரடக்கும் என்று கூைினார். 

गोविन्द  गोविन्द  िरे  मरुारे  

गोविन्द  गोविन्द  मकुुन्द  कृष्ण। 

गोविन्द  गोविन्द रथाांड़्गपाणे  

गोविन्द  दामोदर  माधिेनत  ।। 

ககாவிந்ெ ககாவிந்ெ ஹகர முராகர  

ககாவிந்ெ ககாவிந்ெ முகுந்ெ கிருஷ்ோ 

ககாவிந்ெ ககாவிந்ெ ரொங்கபாகன  

ககாவிந்ெ ொக ாெர  ாெகவெி| 

ககாபிகா ஜவீன ஸ் ரேம்... ககாவிந்ொ! ககாவிந்ொ! 
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13. கவ ம் ய டுத்தோண்ட கவந்தன் அடி கபோற்றி 

ஸ்வா ிகள் எனக்கு மூகபஞ்சசெீ ஸ்கொத்ெிரத்ரெ நிரைய வாசிச்சு 
ககாண்டு இருந்ெதுனால, என்கிட்ட, நீ கபாய் காஞ்சிபுரத்ெில, 
 ஹாகபரியவாரை ெரிசனம் பண்ணு, அவாொன் கா ாக்ஷி.  

குருமூர்த்கத த்வோம் ந ோ ி  ோ ோக்ஷி னு 

கசால்லி, நாலு ந ஸ்கராம் பண்ணுன்னு கசால்வார். கநரம் கிரடக்கும் 

கபாகெல்லாம் Town கலர்ந்து 76-B பிடிச்சு காஞ்சிபுரத்துக்கு கபாய் 
 ஹாகபரியவாரை ெரிசனம் பண்ேிட்டு வந்ெிருக்ககன்.  ஹாகபரியவா 
ஸித்ெியாைதுக்கு, ஒரு கரண்டு வருஷம் முன்னாடி சிவன் சாரர 
கெரிஞ்சுண்கடாம். சிவன் சாரர ஸ்வா ிகள் அடிக்கடி ெரிசனம் கசய்து 
ந ஸ்காரம் பண்ணுவார்.  

ि हि-अम-्मयानि तीथाानि ि देिा: मञृ्छििा- मयाः || 
ते पिुञ्न्त उरु-कािेि ययूां दशाि मारात: | 
நஹ்யம் யானி ெீர்த்ொனி நகெவா: ம்ரூத்சிலா யாஹா | 

கெ புனந்ெி உருகாகலன யூயும் ெர்ஸன ாத்ரெ: || 

அப்படின்னு ஒரு ஸ்கலாகம். இந்ெ புண்யெீர்த்ெங்களும் ககாயில்ல 
இருக்குை சிலா கெய்வங்களும் கராம்ப நாள் வழிபட்டா ஒரு நாள் 
அனுக்ரஹம் பண்ைா, உங்கரை  ாெிரி ஸாதுக்கள்,  ஹான்கள், ெர்ஸந 
 ாத்ரத்ெில, ஒரு வாட்டி பார்த்ொகல தூய்ர ப் படுத்துகிைரீ்கள், அப்படின்னு 
கசால்லி ந ஸ்காரம் பண்ணுவார். "சிவன் சார்,  ஹாகபரியவா எனக்காக 
எடுத்துண்ட இன்கனாரு உருவம்" அப்படின்னு ஸ்வா ிகள் கசால்லுவார். 

சிவன் சாரும், ஸ்வா ிகள் கபரரச் கசான்னாகல ரகரய ெரல க கல 
தூக்கி ந ஸ்காரம் பண்ணுவார். ஸ்வா ிகள் என்ரனயும், "அடிக்கடி சிவன் 

http://valmikiramayanam.in/stotram/13%20vegam%20keduthaanda%20vendan%20adi%20potri.mp3
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சாரர கபாய் பார்த்துட்டு வா" ன்னு கசான்னார். அெனால நான் சிவன் சாரர 
கபாய் ெர்சனம் பண்ேிண்டு இருந்கென். கபரிய பாக்கிய ா இருந்ெது. 

ஸ்வா ிகளுக்கு ககாஞ்சம் உடம்பு ஸ்ர ம் இருந்ெகபாது நான் கவரலக்கு 

கசர்ந்துட்கடன், Foreign கபாை ஒரு Opportunity வந்ெது, அப்கபா ஸ்வா ிகள் 
கிட்ட கசால்ைதுக்கு எனக்கு கூச்சம். ஏன்னா, அவர் ரசிக்க  ாட்டார்னு 
கெரியும், ஸ்வா ிகள், " ஹாகபரியவா கசால்ைதுொன் என்கனாட 

ககாள்ரக," அப்படின்னு கசால்லி, எனக்கு கெரிஞ்கச நிரைய கபரர Foreign 
கபாக கவண்டாம்னு கசால்லியிருக்கார். அப்ப, நான் சிவன் சார் கிட்ட ொன் 
கபாயிண்டிருந்கென், அவர் கிட்ட கசான்கனன் இந்ெ  ாெிரி வாய்ப்பு 
வந்ெிருக்கு என்று. அவர், "கபாய்ட்டு வா" அப்டின்னு கசால்லி, "விசா 
வந்துடுத்ொ, டிக்ககட்ஸ் வாங்கிட்டியா" ன்னு, எல்லாம் விசாரிச்சு என்ரன 

அனுப்பி ரவச்சார். Foreign கபாகனன். லீவ் கிரடக்கும்கபாகெல்லாம் 4 
வாரம், 5 வாரம் லீவு கபாட்டுண்டு வந்து ஸ்வா ிககைாட இருப்கபன். 

அந்ெ அக ரிக்கா வாழ்க்ரகங்கிைது அப்படிகய ஒருத்ெரர suck பண்ே 
கூடியது, (உள்கை இழுத்து விடும்) கபாய்ச் கசர்ந்ொல் முெலில், அங்கக 

கசலவுகள் எல்லாம் நிரைய இருக்கும். வர வர, அந்ெ காகராட Insurance,  
ஒரு  ாஸத்துக்கு 400 Dollar கட்டிண்டு இருந்கென். ஒரு வருஷத்துக்கு 600 
Dollar ஆ கம் ியாயிடுத்து, நன்னா கார் ஓட்ட கெரிஞ்சுடுத்துன்னா, Insurance 
கம் ி பண்ணுவான். ககாஞ்ச நாள் இருந்ொ, நிரைய கடன் ககாடுப்பான், 

Credit History பில்ட் ஆயிடும், Green card process பண்ே ஆரம்பிச்சுட்டா. 

நான் வந்து Orlando ங்கிை ஊர்ல இருந்கென், அங்க State Tax கிரடயாது, 
அங்க எழுபொயிரம் டாலர் சம்பாெிக்கிைதுங்கிைது, கவஸ்ட் ககாஸ்ட் ல 

நூைாயிரம் (100 thousand dollars) சம்பாெிக்கிை  ாெிரி. அப்படி, I was fish in 
water, ென்னல ா இருக்கிைது என்ன கஷ்டம்! கசாகுசு வாழ்க்ரகரய கராம்ப 

கொரைஞ்சு Enjoy பண்ேிண்டு இருந்கென். ஒரு Nissan Altima, அப்படின்னு 
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ஒரு Luxury Car, ஒரு 750 SQFT- ல ெனியா வடீு எனக்கு, யாகராடும் 
பகிர்ந்துக்கல, அப்படி இருந்துண்டு இருந்கென்.  

ஸ்வா ிகரை ெர்சனம் பண்ணுகவன், மூணு வருஷம் ஆச்சு, ஒரு வாட்டி 
வந்கென், ஸ்வா ிகள் கசான்னார், “ஏகொ கபாகன, சம்பாெிச்கச, கபாதுக !, 
இந்ெ  ாெிரி நல்ல குடும்பத்ெில் கபாைந்துட்டு, இந்ெ  ாெிரி  ஹான்கரை 
எல்லாம் ெர்சனம் பண்ேிட்டு, அங்க கபாய் நீ உட்கார்ந்து இருக்கலா ா? நீ 
ெிரும்பி வந்துடு, முடிஞ்சப்ப வா, அங்கககய இருக்காகெ, கநய்ரய ஊத்ெி 
கநருப்ரப அரேக்க முடியாது, அந்ெ  ாெிரி ஆரசகரை அனுபவிச்சுட்டு 
வகரன், பேத்ரெ கசர்த்துண்டு வகரன், அப்டிங்கைது கிரடயாது. இது 
கவண்டாம் ந க்கு, அப்படின்னு விட்டு விடு. பெினாைாவது அத்யாயம் 
பகவத்கீரெல, கா ம், குகராெம், கலாபம், இது மூணும் நரகத்துக்கு வாயில், 
அெிகல இருந்து நம்   னரச நா  ெிருப்பினாகலாழிய  ீை முடியாது 
அப்டின்னு ஒரு ஸ்கலாகம் இருக்கு அரெ காண்பிச்சார். மூகபஞ்சசெில  

परस्मात्सिवस्मादवप ि परयोमुवन्क्ततकरयोः 

नखश्रीसभर्ज्योत्स्नाकसलततुलयोस्ताम्रतलयोः । 

ननलीये कामाक्ष्या ननगमनतुयोनावककनतयोः 

ननरस्तप्रोन्मीलन्नसलनमदयोरेि पदयोः ॥                  

பரஸ் ோத் ஸர்வஸ் ோதபி ச பரக ோ: முக்தி ரக ோ: 

அப்டின்னு கசால்லி, உயர்ந்ெ வஸ்துக்கள் எல்லாத்ரெ காட்டிலும் உயர்ந்ெது 
கா ாக்ஷி கயாட பாெம். முக்ெிரய குடுக்கும், அப்டிங்கை ஸ்கலாகத்ரெ 
கசான்னார். அொவது, உனக்கு அக ரிக்கா கா கெனுரவப் கபால எல்லாக  
ககாடுக்கைொ இருக்கட்டும், ஆனால் அது முக்ெிரய குடுக்க முடியாது. நீ 
ெிரும்ப வந்துவிடு” என்று கசான்னார்.  
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Infact, நான் அக ரிக்கா கபாகும்கபாது ஐம்பத்ெஞ்சு கிகலா, வரும்கபாது 
எண்பத்ெஞ்சு கிகலா. என் உடம்கப அங்கொன் வைர்ந்ெது, அப்படி எனக்கு 
அந்ெ ஊர் கசட் ஆச்சு. ஒரு சின்ன ஜுரம், ஜலகொஷம் கூட வந்ெது 
கிரடயாது, கவரலகயல்லாம் கசௌகரிய ா அர ஞ்சது, நான் அங்கக 
அப்படி இருந்கென். அது ஜாெகம், அந்ெ சூரியன் நன்னாயிருக்கார், அந்ெ 
சூரிய ெரச அப்டி கபாச்சு, ஸ்வா ிகள் கபாதும், வா ன்னார். அந்ெ 
வார்த்ரெரய ககட்டுண்டு ெிரும்பி வந்கென்.  

இதுல கூட ஒண்ணு கசால்லணும், என் ெம்பியும் ககாஞ்ச நாள் அங்க 
வந்ெிருந்ொன். அவன் கசான்னான் – “நான் இங்க இருக்க  ாட்கடன் நான் 

கிைம்பப் கபாகைன்” அப்படின்னான். நான் இருந்ெ கவரலல AT&T ல 

கவரல பண்ேிண்டு இருந்கென். நடுவுல ஒரு Contractor,  அந்ெ Contractor 
கிட்ட கபரம் கபசிண்டு இருந்கென். அவன் உனக்கு ெிரும்பி வந்ெதும்  Per 
hour 1 Dollar hike ெர்கரன்னான். நான் ஸ்ரீெர் கிட்ட (என் ெம்பி கிட்ட), நான் 

Per hour 1௦ Dollar hike இருக்கிை கவரல வாங்கி கா ிக்ககைன்னு 
கசான்கனன். என் ெம்பி கசான்னான், "ஸ்வா ிகள் உன்ரன ெிரும்பி 
வரச்கசான்னாகர, இந்ெ  ாெிரி கபசினா, நீ எங்க வரப்கபாை" அப்டின்னான். 

அவன் ெிரும்பி வைதுக்கு Oct 2 ம் கெெி Ticket book  பண்ேியிருந்ொன். 

உன்கனாட அகெ Flight ல எனக்கு Ticket book பண்ணுன்னு கசான்கனன். 
அங்க எல்லாத்ரெயும் கபாட்டு, அவாவாளுக்கு, அந்ெ, காரர ஏகொ 

வித்கென், ஏகொ பண்கேன், அகெ Flight ல ெிரும்பி வந்கென், ஸ்வா ிகள் 
பாெத்ெில வந்து உட்காந்கென்.  

ஸ்வா ிகளுக்கு அவ்கைா சந்கொஷம். வர்ைவாள்கிட்ட எல்லாம், இந்ெ 
குழந்ரெ அக ரிக்கால இருந்ொன், நான் கசான்ன கபச்ரச ககட்டு ெிரும்பி 

வந்துட்டான். 8th Wonder ஆக்கும் இது, அப்படின்னு கசால்லிண்டு இருந்ொர். 

ெிரும்பி வந்ெ Few Months ஒரு  Frustration இருக்கும். என்னடா இது, 
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அப்படின்னு. நா  இங்கொன் கபாைந்து வைர்ந்ெிருப்கபாம். ஆனா அந்ெ 

Foreign ல இருந்துட்டு வந்ொ, இங்க இருக்கிைகெல்லாம் இவ்கைா அழுக்கா 

இருக்கு, நாத்ெ டிக்கைதுன்னு கொணும். அரெ Complete ஆ கபாக்கைதுக்கு, 
அந்ெ கநரத்துல, ஸ்வா ிகள் ெர்சனம், அவருரடய அன்பான வார்த்ரெகள் 

அது மூல ாகத் ொன்  னசில கவறுப்கபல்லாம் வரா ல், Frustration 
வரா ல், இந்ெியாரவ ரசிக்கிைதுக்கு, ெிரும்பவும் ரசிக்கிைதுக்கு, கசால்லிக் 
குடுத்ொர். நல்ல வாழ்க்ரகயும் அர ச்சுக் ககாடுத்ொர். கல்யாேம், 
குழந்ரெகள் எல்லாம் அதுக்கப்பைம் அவர் அனுக்ரஹத்ொல ொன் நடந்ெது. 
அரெ அடுத்ெது கசால்கிகைன். 

ககாபிகா ஜவீன ஸ் ரேம்... ககாவிந்ொ! ககாவிந்ொ! 
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14.  னஷீோம்  ோகஹந்த்ரீம் 

ஸ்வா ிகள் கசால்லி அக ரிக்காவிலிருந்து ெிரும்பி வந்கென் என்று 
கசால்லிக் ககாண்டிருந்கென்.  ஆனால் நான் ெிரும்பி வருவெற்கு என் 
அம் ா, அப்பாவும் ஒத்துக் ககாண்டார்ககை! இந்ெக் காலத்ெில் "நீ அங்கு 
இருந்து சம்பாெித்ொல் கபாதும்" என்று கசால்பவர்ககை அெி ாக 
இருக்கிைார்கள்.   

எங்கள் அம் ா அப்பா  ிகவும் ெிருப்ெியான, எைிர யான வாழ்க்ரகரய 
வாழ்ந்ொர்கள்.  ஏழ்ர ரய விரும்பி ஏற்றுக் ககாண்டு அெனுள்  ிகவும் 
சந்கொஷ ாக எங்கரை வைர்த்ொர்கள்.  நாங்கள் வைரும் கபாது ஒவ்கவாரு 
வருஷமும் ககேஷ சதுர்த்ெி, ரா  நவ ி, க்ருஷ்ோஷ்ட ி, நவராத்ெிரி, 
ெீபாவைி, சங்கராந்ெி என்று எல்லா விகசஷங்கரையும் கராம்ப ஸ்ரத்ரெயா 
பண்ணுவார்கள்.  அப்பா பூரஜ கசய்வார்.  அம் ா பக்ஷேம் கசய்வாள்.   

எங்கள் அம் ா எது கசய்ொலும்  ிகவும் கநர்த்ெியாக கசய்வாள்.  ஒரு 
ககாலம் கபாடுவொனாலும் சரி, சர ப்பொனாலும் சரி, அது அப்பாவுக்கு 
பிடித்ெ  ாெிரி ககட்டு பார்த்து பார்த்து கசய்வாள்.  எங்கள் 

அம் ாவிட ிருந்து ொன் (quality) குவாலிடி என்பது பேத்ரெ கபாறுத்ெ 
விஷயம் இல்ரல.  அது  னத்ரெ கபாறுத்ெ விஷயம் என்று நான் கெரிந்து 
ககாண்கடன்.   

எங்கள் அப்பா காரியங்கள் கசய்ொல் கராம்ப டீகடய்கலய்டா – ப்ைான் 
கசய்து கசய்வார்.  எந்ெ விகசஷ ானாலும் எத்ெரன கபரர கூப்பிடணும், 
என்கனன்ன சா ான் வாங்கணும் என்று லிஸ்ட் கபாட்டு பட்கஜட், கஷட்யுல் 

(budget, schedule) என்று டீரடல் planning  கசய்து காரியங்கள் கசய்வார். 

முருகன் ெிருவருட் சங்கத்ெில் ஸ்கந்ெ ஷஷ்டி விழா, சங்கத்ெிலிருந்து 
ஏற்பாடு கசய்யும் டூர்கள் என்று எல்லா சங்க காரியங்கரையும் முன்னின்று 
நடத்ெி ரவப்பார். இெற்கும் க ல் எங்கள் அம் ா அப்பா  ற்ைவர்களுக்கு 
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நிரைய பகராபகாரம் கசய்து இருக்கிைார்கள். எத்ெரனகயா கல்யாேங்கள் 
நடத்ெி ரவத்து இருக்கிைார்கள். அந்ெ காலத்ெில் கான்ட்ராக்டர்கள் எல்லாம் 
கிரடயாது. ஆத்ெில் கல்யாேம் வருகிைது என்று அப்பாவிடம் வந்து 
கசால்லுவார்கள்.  எங்கள் அப்பா முன்னின்று எல்லா காரியங்கரையும் 
நடத்ெிக் ககாடுப்பார்.  முடிவில் கூப்பிட்டவர்கள் ந ஸ்காரம் கசய்து ஒரு 
புடரவ, கவட்டி ரவத்துக் குடுப்பார்கள். ஆனால் அரெக் கூட அப்பா 
எெிர்பார்க்க  ாட்டார்.  அப்படி “பகராபகாரம் இெம் சரீரம்” என்று 

வாழ்ந்ொர்கள்.  எங்கள் அப்பா அப்படி ப்ராஜக்ட் க கனஜ்க ன்ட்டில் project 
management expert எக்ஸ்பர்டாக இருந்ொர். 

இரெகயல்லாம் நான் இன்று பாராட்ட முடிகிைது, ககாண்டாட முடிகிைது 
என்ைால், அது ஸ்வா ிகள் எனக்கு கசால்லிக் ககாடுத்ெது ொன். நான் 
குவாலிடி க கனஜ்க ன்ட்டில் ஒரு பத்து வருடம் இருந்கென்.  ப்ராஜக்ட் 
க கனஜ்க ன்ட்டும் கசய்துப் பார்த்கென்.  நான் கராம்ப கசன்சிடிவ் 

(sensitive).  நான் காரியங்கள் கசய்ொல் என்ரன யாரும் எதுவும் கசால்லக் 
கூடாது.  எல்லாரும் அரெ “நன்னா இருக்கு” என்று ககாண்டாடிக் ககாள்ை 
கவண்டும்.  இந்ெ குவாலிடி க கனஜ்க ன்ட், ப்ராஜக்ட் க கனஜ்க ன்ட் 
எல்லாவற்ைிலும், சிலர் கபர் “நன்னா இருக்கு” என்று கசால்லுவார்கள். சிலர் 
“நன்னா இல்ல” என்று கசால்லுவார்கள்.  அெனால் இப்கபாழுது வசெியாக, 
இரெகயல்லாம் கசால்லித் ெர ஆரம்பித்து விட்கடன்!  கசால்லிக் 
குடுப்பவர்கரை கராம்ப குரை கசால்ல  ாட்டார்ககை! எல்லாரும் நன்னா 
பாடம் எடுக்கிைான் என்று கசால்கிைார்கள். எல்லாம் ஸ்வா ிகள் 
அனுக்ரஹம். 

முெல் முெலாக ஸ்வா ிகரைப் நான் ெரிசனம் கசய்ெ கபாது ந ஸ்காரம் 
கசய்கென்.  அபிவாெகய கசான்கனன்.  இன்னார் பிள்ரை என்று அைிமுகம் 
கசய்து ககாண்கடன்.  ஸ்வா ிகள் என்ன நக்ஷத்ெிரம் என்று ககட்டார்.  மூல 
நக்ஷத்ெிரம் என்று கசான்கனன்.  “சங்கீெத்ெில் ஆர்வம் இருக்குக ” என்று 
கசான்னார்.  அட! ர ண்ட் ரீடராக ( னரெ படிக்கும்  ாயம் கெரிந்ெவராக) 
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இருக்கிைாகர என்று நிரனத்கென்.  ஏகனன்ைால் ம்யூசிக் அகாட ியில் 
ம்யூசிக் காகலஜ் ஸ்டூடன்ட் எல்லாரும் குரைவான விரலயில் சீசன் டிக்கட் 
வாங்கிக் ககாண்டு, பாடகர்கள் பின்னாடி உட்கார்ந்துக் ககாள்ைலாம்.  நான் 
அப்கபாது அந்ெ டிக்கட்ரட எப்படிகயா வாங்கிக் ககாண்டு எல்லாக் 
கச்கசரிகரையும் ககட்டுக் ககாண்டு இருந்கென்.  அப்கபாது அவ்வைவு 
சங்கீெப் பித்ொக இருந்கென்.  என்ரன சங்கீெத்ெிலிருந்தும் ெ ிழிலிருந்தும் 
ஸ்வா ிகள் க துவாக வால் ீகி ரா ாயேத்ெிற்கு எப்படி கூட்டிக் ககாண்டு 
வந்ொர் என்று பின்கனாரு நாள் கசால்கிகைன்.  அப்படி அவர் ககட்டவுடகன 
நான் அசந்து விட்கடன்.  எப்படி உங்களுக்குத் கெரியும் என்று ககட்கடன்.  
அெற்கு அவர் “இல்ல! நீ மூல நக்ஷத்ரம்னா ககது ெரச ககாஞ்ச வருஷம் 
இருந்து இருக்கும்.  அென் பின் இருபது வருஷம் சுக்ர ெரச. சுக்ர ெரச 
எங்கைதுனால சங்கீெத்துல ஆர்வ ான்னு ககட்கடன்” என்று கசான்னார். 
அவரர காலச் சக்கரத்ரெக் ரகயில் ரவத்துக் ககாண்டிருக்கும் கிருஷ்ே 
பர ாத் ா என்று அப்புைம் நான் புரிந்து ககாண்கடன்.  அவர் முக்காலமும் 
உேர்ந்ெ முனிவர் என்று நான் புரிந்து ககாண்ட சில நிகழ்ச்சிகள் உண்டு.  
அன்ரைக்கு அவர் அப்படி ஒரு விரையாட்டு கசய்ொர்.   

அப்புைம் அவர் “நீ ககது காலில் இருக்கும் மூல நக்ஷத்ெிரத்துல கபாைந்து 

இருக்க.  நாராயேயீத்ெில்  परुा ियग्रीिमिासरेुण என்று ஆரம்பிக்கும்  

32ஆவது ெசகம்  த்ஸ்யாவொர ெசகம்.  ககது ப்ரீெிக்கு  த்ஸ்யாவொரம் 
படிப்பா. நான் அரெப் படிக்கிகைன்” என்று படித்ொர்.  ஒரு நான்ரகந்து நாள் 
அரெகய படித்ொர்.  எனக்கு  னப்பாடம் ஆகி விட்டது.   ிகவும் 
சந்கொஷப்பட்டார்.   

ஸ்வா ிகைிடம் வருபவர்கள் எல்கலாரும் ஏகொ ப்ரார்த்ெரன கசய்கிைார்கள் 
என்று நான் கவனித்கென். உனக்கு ஏொவது கவண்டு ா என்று அவர் 
ககட்டார். “எங்க அப்பா அம் ா எல்லாம் எங்கிட்ட கராம்ப பிரிய ா இருக்கா. 
நான் எங்க அம் ா கிட்ட கராம்ப கடுர யாக எொவது கசால்லிடகைன்.  
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அவா கராம்ப வருத்ெப் படைா.  இதுக்கு எொவது  ந்ெிரம் இருந்ொ 
கசால்லுங்ககாகைன்” என்று ககட்கடன்.  ஸ்வா ிகள் 

मिीषाां मािेन्द्रीां ककुभलमि त ेकामवप दशाां 

प्रधते्त कामाक्ष्याश्चरणतरुणाहदतयककरणः । 

यदीये सम्पके धतृरसमरन्दा कियताां 

परीपाकां  धते्त पररमििती सञू्क्तिलििी ॥                       

 ேஷீாம்  ாகஹன்த்ரீம் ககுப ிவ கெ கா பி ெஷாம் 

ப்ரெத்கெ கா ாக்ஷ்யா: சரே ெருோெித்ய கிரே: | 

யெீகய சம்பர்க்கக த்ருெரஸ  ரந்ொ கவயொம் 

பரீபாகம் ெத்கெ பரி ைவெி சூக்ெி நலின ீ|| 

என்ை “அம்பாளுரடய சரே ாகிய சூரியன்  னெில் உெய ானால் நல்ல 
இனிர யான வாக்கு எங்கிை ொ ரர  லரும்” என்ை அர்த்ெம் ெரும் 
ஸ்கலாகத்ரெ எழுெிக் ககாடுத்ொர்.  அரெச் கசால்லிக் ககாண்டு வந்கென்.  
இது கபால் அம் ாரவ சந்கொஷப் படுத்ெ கவண்டும் என்று நிரனக்கிை 
ஒகர காரேத்ொல் என்ரனயும் அம்பாள் பக்ெனாக எண்ேிக் ககாண்டு “நீ 
காஞ்சிபுரத்ெில்  டத்ெிற்குப் கபானால் மூக பஞ்ச செீ என்ை ஸ்கொத்ெிரம் 
இருக்கு.  அரெ வாங்கிண்டு வா. நா  அரெ படிப்கபாம்” என்றும் கூைினார்.  
நானும் அன்ரைக்கக கபாய் இரண்டு புத்ெகங்கள் வாங்கிக் ககாண்டு 
வந்கென்.   

அெிலிருந்து ெினம் 50 ஸ்கலாகம், 100 ஸ்கலாகம் என அடுத்ெ பத்து 
வருஷம் அப்படி அந்ெ மூக பஞ்ச செீ ஸ்கொத்ரத்ரெப் படித்துக் ககாண்கட 

இருந்ொர். எனக்கு  ட்டும் அரெ ஒரு 500 ஆவர்த்ெி படித்து இருப்பார்.  சில 
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ச யம் நான் அங்கு கசல்லும்கபாது அவர் அவ்வைவு அயர்வாக இருப்பார்.  
உடம்பிலும் பிரஷர், ஷுகர், ஹார்ட் ட்ரபிள் என்று நிரைய கஷ்டங்கள் 
இருந்து வந்ெது. ஆனாலும். என்ரனப் பார்த்ெ உடகன படுத்துக் ககாண்டு 
இருந்ொலும் எழுந்து விடுவார். “இருக்கட்டுக ” என்று கசான்னால் 

“அம்பாரைப் கபசினா சக்ெி குடுப்பா” என்று கசால்லி 50, 100 ஸ்கலாகம் 
படிப்பார். அந்ெ மூக பஞ்ச செீ ஸ்கொத்ரத்ரெ அவ்வைவு இனிர யாகப் 
படிப்பார். 

ஒருவருக்கு நம்  ீது அக்கரை வரும்கபாது அரெ அைவிட முடியாது.  
அதுவும்  ஹான்களுக்கு நம்  ீது அன்பு வரும்கபாது அரெ எவ்வைவு 
என்று கசால்லகவ முடியாது.  நான் அக ரிக்காவிற்குப் கபான கபாது அவர் 
“ெிரும்பி வா” என்று கசான்ன உடகன ெிரும்பி வந்கென்.  அப்கபாது அவர் 
“நீ முெலில் இங்கு வந்ெகபாது  னஷீாம்  ாகஹந்த்ரீம் என்ை 
ஸ்கலாகத்ரெக் ககட்டுண்ட.  அதுல கசகண்ட் பார்ட் ல நல்ல வாக்கு 
வரும்னு இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ல புத்ெி ஒரு ெனி பரிபாகத்ரெ 
அரடயும்னு இருக்கு. அந்ெ  ாெிரி அம்பாள் உன்  னசில ஒரு 
பரிபாகத்ரெக் ககாடுத்து உன்ரன அக ரிக்காகலந்து  ீட்டு, உன்கனாட 
அம் ா அப்பா கிட்ட ககாண்டு வந்து கசர்த்து இருக்கா” என்று கசான்னார். 
என் பெிரனந்து வயெில் நடந்ெ ஒரு நிகழ்ச்சிரய முப்பது வயெில் ஞாபகம் 
ரவத்துக் ககாண்டு கசான்னார். அப்படி ஒரு அன்ரப நான் ஸ்வா ிகைிடம் 
அனுபவித்து இருக்கிகைன்.  

ககாபிகா ஜவீன ஸ் ரேம்... ககாவிந்ொ! ககாவிந்ொ! 
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15. குசர் குசநோபர்  ோதி 

ஸ்வா ிகள் எங்கள் அப்பாவின் குேத்ரெ  ிகவும் ககாண்டாடுவார்.  “உன் 
அப்பா  ிகவும் நிொன ாக இருக்கிைார்.   ிகவும் குரைவாககவ கபசுகிைார்.  
அண்ோ, ெம்பிகள் எல்கலாரும் நன்ைாக சம்பாெித்து விட்டார்ககை என்று 
அசூரய கிரடயாது.  இன்ரைக்கும் நீங்கள் சம்பாெித்துக் குடுக்கிைரீ்கள் 
என்று கபருர  கிரடயாது.  இகெல்லாம் ொன் முருக பக்ெி, சிவ பூரஜ 
பண்ேினதுக்கு லக்ஷேம்.  அரெப் பார்த்துக் ககாள்.  அவரரப் கபால 
இருந்ொகல கபாதும்” என்று எங்கள் அப்பாரவக் ககாண்டாடுவார். 

ஸ்வா ிகள் இந்ெிர பவனில் மூன்ைாம் நம்பர் ரூ ில் இருந்ொர்.  பக்கத்ெில் 
முருகன் ெிருவருட் சங்க ஆபஸீ் இருக்கும்.  அங்கு சங்கத்ொரின்  ீட்டிங் 
இருக்கும்.  “அந்ெ  ீட்டிங் ஒரு இரண்டு  ேி கநரம் இருக்கும்.   ீட்டிங் 
கபாது எல்கலாருரடய குரலும் ககட்கும். ஆனால்  ீட்டிங் முடிந்து 
எல்கலாரும் கிைம்பும்கபாது “கபாய்ட்டு வகரன்” என்று உங்கள் அப்பா 
கசால்லும் ஒரு வார்த்ரெ ொன் ககட்கும்.  அந்ெ அைவுக்கு உங்கள் அப்பா 
 ிகவும் கபச்ரசக் குரைத்து, அெனாகலகய  ிகவும் சாந்ெ ாக இருந்ொர்”, 
என்று ஸ்வா ிகள் எங்கள் அப்பாவின் கபருர ரய எனக்குச் கசால்லித் 
ெந்து அவரர புரிந்து ககாள்ைவும் ககாண்டாடவும் எனக்குச் கசால்லிக் 
ககாடுத்ொர். 

எனக்குக் கல்யாேம் ஆன கபாது ஸ்வா ிகள் ஆத்ெில் எங்கரை கூப்பிட்டு 
விருந்து சாப்பாடு கபாட்டு புடரவ, கவஷ்டி வாங்கிக் குடுத்ொர்கள்.  அங்கு 
வருடா வருடம் கவங்ககடச ச ாராெரன கசய்வார்கள். அந்ெ 
ச ாராெரனயின் கபாதும் எங்கரைக் கூப்பிட்டு சாப்பாடு கபாட்டு  ிகவும் 
அன்பு பாராட்டி இருக்கிைார்கள்.   

எனக்குக் கல்யாேம் முடிந்து ககாரடக்கானல் கபாய்விட்டு அப்படிகய 
 துரர  ீனாக்ஷி அம் ரன ெரிசனம் கசய்து ககாண்டு வந்கொம்.  ஒரு 
வருஷம் கழித்து கபண் குழந்ரெ பிைந்ொள்.  நான் என் அப்பாவிடம் “ 
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எனக்கு ரா ா ன்னு ககாழந்ெய கூப்பிடணும். ரா : என்ைால் புல்லிங்கம். 
ரா ா என்ைால் ஸ்த்ரீலிங்கம்.  அெனால இவரை ரா ான்னு கூப்பிடகைன்” 
என்று கசான்கனன்.  அப்பா “ நீ ஸ்வா ிகரைப் கபாய்க் ககட்டு அவர் 
கசால்ை கபரர ரவ.  உனக்கு ரா ா என்று கூப்பிட பிள்ரை பிைப்பான்” 
என்று கசான்னார்.  இரெ ஸ்வா ிகைிடம் கசான்கனன்.  

ஸ்வா ிகள் “ ாெங்கி” என்று கபயர் ரவக்கச் கசான்னார்.   ீனாக்ஷி என்று 
ரவத்து விட்டு  ாெங்கீ என்று கூப்பிடலாம்.  ஸ்வா ிகளுக்கு ஷ்யா ைா 
நவரத்ன  ாலாவில் பிரியம் ஆெலால், “ ாெங்கி”  என்ை கபயரரச் 
கசான்னார்.  அரெ இப்கபாழுது எல்கலாரும் ரசிக்கிைார்கள். அம்பாள் 
கபயராகவும் இருக்கிைது.  ாடர்ன் ஆகவும் இருக்கிைது.   

அப்புை ாக எனக்குத் கெரிய வந்ெது. ஸ்வா ிகைிடம் பழகிய 
குடும்பங்களுக்குள்  ாெங்கி என்ை கபயரர ஸ்வா ிகள், நாரலந்து கபண் 
குழந்ரெகளுக்கு ரவத்து இருக்கிைார். “ரகுரா ன்” என்ை கபயரும் நாரலந்து 
குழந்ரெகளுக்கு ரவத்ெிருக்கிைார்.   

 ாெங்கி பிைந்து மூன்று வருடங்களுக்கு அப்புைம், ஸ்வா ிகள் கசால்லி 
ஒரு ஸ்கலாகம் ஜபித்து அப்புைம்  ரனவி கர்ப்ப ாகி ஒரு பிள்ரை 
பிைந்ொன். அப்படி கருோமூர்த்ெியாக இருந்ெ ஸ்வா ிககைாடு பழகும்கபாது 
நம் ரகயில் ஒன்றுக  இல்ரல என்பது கெரியும். அந்ெ பிள்ரை 
பிைந்ெகபாது ஸ்வா ிகள், “புத்கராத்ஸவ ா? எல்கலாருக்கும் ஸ்வடீ் 
வாங்கிக் ககாடு” என்று கசால்லி ென் ஆத்து உத்சவம் கபால் 
சந்கொஷப்பட்டார். அப்படி ககாண்டாடினார். குழந்ரெக்கு ஸ்வா ிகள் 
“ரகுரா ன்” என்று கபயர் ரவக்கச் கசான்னார். நான் அப்கபாது “ரா ா” என்று 
கூப்பிடுகிைாற் கபால் “ரா கிருஷ்ேன்”, “ரா சந்ெிரன்” என்று கபயர் 
ரவக்கலாக  என்று கசான்கனன்.  “ரகுரா ன்” என்ைால் எல்கலாரும் ரகு 
என்று கூப்பிடுவார்ககை என்று கசான்கனன். ஸ்வா ிகள் கசான்னார் – 
“ ாெங்கி பிைந்ெ கபாது ஒங்கப்பா “ரா ா” னு கூப்பிட உனக்கு ஒரு பிள்ரை 
பிைப்பான் என்று ஆசீர்வாெம் பண்ேினார். ரா ாயேம் பால காண்டம் 
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முப்பத்ெி நாலாவது ஸர்கத்ெில் விஸ்வா ித்ரர் ரா  லக்ஷ் ேர்களுக்கு ென் 
பூர்வர்கள் (முன்கனார்கள்) கரெரய கசால்கிைார். பிரம் ாவுக்கு பிள்ரை 
குசர். குசருக்கு பிள்ரை குசநாபர். குசநாபர் பிள்ரை காெி. நான் காெியுரடய 
பிள்ரை. என்று கசால்லும்கபாது – குசநாபர் ஒரு அஸ்வக ெ யாகம் 
பண்ணுகிைார். அப்கபாது அவருரடய அப்பா குசர் “உனக்கு ெர் ிஷ்டனான 
ஒரு பிள்ரை பிைப்பான்” என்று ஆசீர்வாெம் பண்ணுகிைார். அென்படி காெி 
பிைந்ொர். என்று வருகிைது. அது கபால நீ ரா ாயேம் படிச்கச. அெற்கு 
க ல் உங்க அப்பா “உனக்கு பிள்ரை பிைப்பான்” என்று மூன்று வருடத்ெிற்கு 
முன்பு ஆசீர்வாெம் பண்ேி இருக்கிைார். அெனால் இவன் பிைந்ொன். அது 
 ாெிரி, ரகு வம்சத்ெில் வந்ெ ரா ன் என்பது கபால சுந்ெர  ா ாவின் கபரன், 
அவர் ஆசீர்வாெத்ொல் இவன் பிைந்ொன் என்று எல்லாருக்கும் கெரியட்டும். 
உனக்கும் ஞாபகம் இருக்கட்டும். அவருரடய நல்ல குேங்களும் இவனுக்கு 
வரட்டும்” என்ைார்.  

அப்படி ஸ்வா ிகளுரடய அன்ரபயும் அப்பாவுரடய ஆசீர்வாெத்ரெயும் 
என்கைன்றும் நிரனத்து உருகும் படியாக கசய்துவிட்டார். 

ககாபிகா ஜவீன ஸ் ரேம்... ககாவிந்ொ! ககாவிந்ொ! 
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16. ந ஸ்கதஷோம்  ஹோத் னோம் 

ககாவிந்ெ ொக ாெர ஸ்வா ிகைின் வாழ்க்ரகரயப் பற்ைி, அவருரடய 
ஞான ரவராக்கியம், அவர் கசய்ெ அனுக்ரகங்கள், இரெகயல்லாம் 
கபசகைாம், ககட்ககைாம். இெிகலகய ஒரு சந்கொஷம் இருக்கு. ஆனால் 
அதுக்கும் க கல இெில் ஒரு கபரிய லாபம் இருக்கு.  

அது என்னகவன்ைால், சுந்ெரகாண்டத்ெில் ஸீொகெவி கசாக  ிகுெியினால் 
உயிரர விட நிரனக்கிைாள். அப்கபாது ஒரு வார்த்ரெ கசால்கிைாள். 

वप्रयान्ि सांभिेद्दःुखमवप्रयादश्रधकां  भयम।्। 

ताभ्याां हि ये वियजु्यन्ते िमसतेषाां मिातमिाम।् 

ப்ரியான்ன சம்பகவத் துக்கம் அப்ரியாத் அெிகம் பயம் | 

ொப்யாம் ஹி கய வியுஜ்யந்கெ ந ஸ்கெஷாம்  ஹாத் னாம் || 

“பிரிய ான விஷயம் நடக்கவில்ரல என்ைால் துக்கம் ஏற்படுகிைது. 
அப்ரிய ான விஷயம் நடந்ொல் பயம் ஏற்படுகிைது. இெிலிருந்து 
விடுபட்டவர்கள்  ஹாத் ாக்கள். நான் இந்ெ ராவே க்ருஹத்ெில் கராம்ப 
கஷ்டப்படகைன். இந்ெ துக்கத்ரெ என்னால் ொங்க முடியவில்ரல. என் 
ரா னும் இன்னும் வரவில்ரல. அவருக்கு என்ன ஆகிவிட்டகொ என்ை 
பயம் என்ரன படீிக்கிைது. அெனால் நான் உயிரர விடப்கபாகிகைன். 
ஆனால் துக்கம் பயம் இவற்ைிலிருந்து விடுபட்ட  ஹான்களுக்கு 
ந ஸ்காரம்.” என்று கசால்கிைாள். ஸ்வா ிகள் இந்ெ ஸ்கலாகம் வரும்கபாது 
 ஹாகபரியவாரை நிரனத்து நாலு ெடரவ கசால்லி ந ஸ்காரம் 
பண்ணுவார். நாம் ஸ்வா ிகரை நிரனச்சுண்டு இந்ெ ஸ்கலாகத்ரெ 
கசால்லி நாலு ந ஸ்காரம் பண்ேனும். ஏன்னா ஸ்வா ிகள் வாழ்க்ரகயில் 

பிரிய ான விஷயங்கள் ககாஞ்சம் ொன் வந்ெது. அவகராட material life 
பார்த்ொல், அரல அரலயாக கஷ்டங்கள் வந்ெது. 
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அவர் ஆயிரக்கேக்கான ஸ்கலாகங்கரைச் கசால்லி ரா ாயே பாகவெ 
பிரவசனம் பண்ணுவார். ஆனால் அவருரடய மூத்ெ பிள்ரை பத்து 
ஸ்கலாகம் கூட  னப்பாடம் ஆகாது. அஞ்சு வயசு குழந்ரெ அைவுக்கு ொன் 
புத்ெி அவருக்கு. நாக ல்லாம் குழந்ரெகள் படிக்கரலனா எவ்வைவு 

வருத்ெப் படகைாம்? இந்ெ காலத்ெில் அது ஒண்ணுக்கக frustrate ஆயிடைா. 
அவருரடய பூர்வஸ்ரா   ரனவி ரவெிக குடும்பத்ெிலிருந்து வந்ெவா. 
கல்யாேம் ஆனா புதுசுல பூரஜக்கு எடுத்து ரவக்கைது  டிசார் கட்டிண்டு 
ரநகவத்யம் பண்ேித்ெைது அப்படின்னு கராம்ப அனுசரரேயாக இருந்து 
இருக்கா. சில வருஷங்கைில் புத்ெி கபெலித்து விட்டது. இவரர  ாெிரிகய 

ரா ாயே பாகவெம் நன்னா பாராயேம் பண்ேக் கூடிய ஒரு பிள்ரை 28 
வயசுல சித்ெி அரடஞ்சுட்டான். ஒரு கபண்ணுக்கு fits வரும். இது 
ஒவ்கவான்றும் ொங்க முடியாெ துக்கம். ஆனா இெல்லாம் அவரர 
ஒண்ணுக  பண்ேரல.  

“பகவானுக்கு கண் இல்ரலயா? என்ன பஜனம் பண்ேி என்ன கண்கடன்?” 
என்ை வார்த்ரெ அவர் வாயில் வரகவ வராது.  த்ெவா கசான்னா கூட 
கண்டிப்பார். பகவான் கருோமூர்த்ெி. நம் விரனரய நாம் ொன் 
அனுபவிக்க கவண்டும். என்று கசால்வார். அகெ கநரத்ெில் எொவது 
கபருர  வந்ொல் பகவானுக்கு அர்ப்பேம் கசய்து விடுவார்.  

 ஹாகபரியவா ககாகுலாஷ்ட ியின் கபாது கூப்பிட்டு பாகவெ சப்ொஹம் 
பண்ே கசால்லி, பூர்த்ெியில பகவத்கீரெ பாராயேம், விஷ்ணு 
சஹஸ்ரநா  பாராயேம் பண்ேிட்டு அவப்ருெ ஸ்நானம் பண்ணுவா. 
பாகவெ சப்ொஹம் ஞான யக்ஞம். யக்ஞ முடிவில் அவப்ருெ ஸ்நானம் 
பண்ணுவா. அப்படி  ஹாகபரியவாளும் ஸ்வா ிகளு ாக ஸர்வெீர்த்ெ 
குைத்ெில் ஸ்நானம் பண்ேப் கபாைா.  ஹாகபரியவா ஸ்நானம் 
பண்ேட்டும் என்று ஸ்வா ிகள் காத்ெிருந்ொல் ‘நீங்க பண்ணுங்ககா’ என்று 
 ஹாகபரியவா ஜாரட பண்ேி காத்ெிருப்பைாம். அொவது ஸ்வா ிகள் 
ஸ்நானம் பண்ேின ெீர்த்ெதுல ஸ்நானம் பண்ேினா ெனக்கு புண்யம் என்று 
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 ஹாகபரியவா நிரனக்கிைா. அப்படி அந்ெ ஏழு நாளும் ஸ்வா ிகரை சுக 
ஸ்வருப ாக பாவித்து  ஹாகபரியவா நடத்துவா.  த்ெ கநரத்ெில் 
ஒருர யில் அரழத்ொலும் அந்ெ கநரத்ெில் ‘வாங்ககா உட்காருங்ககா’ 
என்று பக்ெிகயாடு நடத்துவாைாம். அப்படி அவரர கபருர ப் 
படுத்ெினாலும், ஸ்வா ிகள் அரெ  னஸில் ஏத்ெிண்டு கர்வப் பட ாட்டார். 
ஸ்வா ிகள் இன்கனாரு நாள் காஞ்சிபுரத்ெில் ெங்கி, கா ாக்ஷி ககாயிலுக்கு 
கபாய் மூக பஞ்ச செீ ஸ்கொத்ரத்ரெ முழுக்க பாராயேம் பண்ேி அந்ெ 
கபருர  எல்லாம் அம்பாளுக்கு அர்ப்பேம் பண்ேிட்டு வந்துருவார். இப்படி  

वप्रयान्ि सांभिेद्दःुखमवप्रयादश्रधकां  भयम।्। 

ताभ्याां हि ये वियजु्यन्ते िमसतेषाां मिातमिाम ्|| 

என்று ஒருத்ெர் இருந்ொர் என்று ஸ்வா ிகரை நிரனத்து நாம் ந ஸ்காரம் 
பண்ேினா எப்படி ஆஞ்சகநய ஸ்வா ி வந்து ஸீொகெவிக்கு ஆறுெல் 

கசால்லி கபரிய ஆபத்ெிலிருந்து காப்பாைினாகரா அது  ாெிரி நம்  life ல 

வர ups and downs ல (கஷ்ட நஷ்டங்கைில் இருந்து) நம் ரை ஸ்வா ி 
காப்பாத்துவார்.  

உடுக்க துகில் கவண்டும் னு ஸ்வா ிகளுக்கு கராம்ப பிடிச்ச ஒரு ெிருப்புகழ் 
பாட்டு. அதுல உடுக்க துகில் கவணும் - உடுப்பெற்கு உரடகள் கவண்டும்; 
நீள்பசி அவிக்க - கபரிய பசிரயத் ெேிக்க, கன பானம் கவணும் - உயர்ந்ெ 
சுரவநீர் கவண்டும்; நல் ஒைிக்கு - கெகம் நல்ல ஒைிெரும் கபாருட்டு, 
புனல் - நீரும், ஆரட கவணும் - ஆரடயும் கவண்டும்; க ய் உறுகநாரய 
ஒழிக்க - உடம்பில் வந்ெ கநாய்கரை அகற்றும் கபாருட்டு, பரிகாரம் 
கவண்டும் -  ருந்துகள் கவண்டும், உள் இருக்க சிறு நாரி கவணும் -
வடீ்டுக்குள் இருக்க இைர யான  ரனவி கவண்டும்; படுக்க ஓர் வடீு 
கவணும் - படுப்பெற்கு ஒரு ெனி வடீும் கவண்டும்! என்று பகவானிடம் 
ககட்கிகைாம். எல்லாம் கிரடத்து அனுபவித்து உயிர் அவக  கபாம் -
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முடிவில் உயிர் வேீாகக் கழிந்து கபாகும்; ஆத்  லாபம் அரடயா ல் 
ஜன் ா வேீாகி விடுகிைது.  

க்ருரப சித்ெமும் - உ து கருரே உள்ைத்ரெயும், ஞான கபாெமும், 
சிவஞான கபாெத்ரெயும், ககட்க கெரியவில்ரல, பகவாகன நீங்ககை 
அடிகயரன அரழத்துத் ெந்ெருை கவண்டும் என்று ககட்கிைார். அது கபால 
ஸ்வா ிகள் வாழ்க்ரகரய நிரனத்துக் ககாண்கட இருந்ொல் 
ஆபத்ெிலிருந்தும் காப்பார். வரங்கள் குடுப்பார். அவருரடய கிருரபயால் 
ஞானத்ரெயும் ஒரு நாள் அரழத்துக் ககாடுப்பார் என்பது என் நம்பிக்ரக. 

ககாபிகா ஜவீன ஸ் ரேம்... ககாவிந்ொ! ககாவிந்ொ! 
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17. பக்ஷிகநோபி பிர ோசந்கத சர்வ பூதோனு ம்பினம் 

ஸ்வா ிகள் கசால்வார் - நா   ஹாகபரியவாகைாட சந்நிெியில் கபாய் 
நின்ைாகல கபாதும்.  ஹாகபரியவா பெிமூணு வயசுல கா ககாடி படீத்ெில் 
அ ர்ந்ெதுகலர்ந்து எத்ெரன சந்த்ரக ௌலீஸ்வர பூரஜ, எத்ெரன ெீர்த்ெ 
யாத்ெிரர, எத்ெரன ொன ெர் ங்கள், எத்ெரன ககாவில் கும்பாபிகஷகங்கள் 
என்று கேக்கில்லா  புண்ய கார்யங்கள் பண்ேி இருக்கா. ஞானிகளுக்கு 
புண்யக ா பாபக ா அவாரை ஒட்டாது. அவாரை யார் ஸ்கொத்ரம் 
பண்ைாகைா அவாளுக்கு அந்ெ புண்யங்கள் கபாகும். யார் அவாரை நிந்ரெ 
பண்ைகைா அவாளுக்கு பாபம் கபாகும் னு சாஸ்த்ரத்துல இருக்கு. 
 ஹாகபரியவா புண்யக  ஒரு வடிவ ா இருக்கா. "குருமூர்த்கெ த்வாம் 
ந ா ி கா ாக்ஷி" னு கசால்லி  ஹாகபரியவாரை ந ஸ்காரம் 
பண்ேினால் அந்ெ புண்யம் ந க்கு கிரடக்கும். இப்படி சுலப ான ஒரு 
உபாயம், அவா அவொரம் பண்ேின கபாது நாமும் பிைந்து இருப்பொல் 
கிரடத்து இருக்கிைது. அெனால அவாரைப் கபாய் ெரிசனம் பண்ணு. அந்ெ 
சந்நிெியில கபாய் நின்ைால் கபாதும். அனுகம்பா என்ை கருரே அவாகைாட 
இயல்பு. அெனால் ொனா ந க்கு கக்ஷ ம் ஏற்படும்" என்று கசால்வார். 

இந்ெ சந்நிெி விகசஷத்ரெ நம் ஸ்வா ிகள் சந்நிெியிலும் நான் அனுபவித்து 
இருக்ககன். ஸ்வா ிகளும் அைவற்ை புண்யம் பண்ேி இருக்கார். ஒரு 
ெடரவ சுந்ெர காண்ட பாராயேத்துக்கக அவ்வைவு புண்யம் னு கசால்லி 
இருக்கு  

ஈஸ்வர உவாச - கிம் பஹூக்கென கிரிகஜ யாம் சித்ெிம் படனான் நரஹ | 
ஸ்ரீ த் சுந்ெர காண்டஸ்ய ன லகபெ ன ஸாஸ்ெி ஹி || என்று 
பரக ஸ்வரன் பார்வெி கெவி கிட்ட கசால்ைார் - ஒரு ஆவர்த்ெி சுந்ெர 
காண்டத்ரெ முழுக்க பாராயேம் பண்ேினால் அென் புண்யத்ொல் 
கிரடக்காெகெ இல்ரல. எல்லாக  கிரடக்கும். 
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ஏகஹ்கன யஹ் பகடத் ப்ராொஹ் ச ாரப்ய அபரான்னெஹ | ப்ராககவ 
பூரகயத் காண்டம் அவ்யக்ர பெம் உச்சரகஹி || ெஸ்ய புண்ய பலம் வக்தும் 
ரநவ கசகஷாபி ஷக்னுயாத் || பகல் ஒரு  ேிக்கு முன்பு பூர்த்ெி ஆகும்படி 
அக்ஷர சுத்ெ ாக சுந்ெர காண்டத்ரெ முழுவதும் பாராயேம் கசய்ொல் 
அெற்கு அபரி ிெ ான பலன். அது எவ்வைவு புண்யம் என்பரெ ஆயிரம் 
நாவு பரடத்ெ ஆெி கசஷனால் கூட கசால்லி விட முடியாது, என்று உ ா 
சம்ஹிரெயில் கசால்லி இருக்கிைது. 

அப்படி பகல் ஒரு  ேிக்குள் சுந்ெர காண்டத்ரெ ஸ்வா ிகள் மூவாயிரம் 
ெடரவ பாராயேம் கசய்ெிருக்கிைார். இன்னும் எத்ெரனகயா உபவாசங்கள், 
 ந்த்ர ஜபங்கள். அப்கபற்பட்ட  ஹான் அவர். அவருரடய சந்நிெி 
விகசஷத்துனால நா  அங்க கபாய் நின்னா கபாரும். ஒண்ணும் முரையிட 
கவண்டாம். எகொ குரைகரை கசால்லிண்டா ஆறுெல் வார்த்ரெகள் 
கசால்வார். அபயம் ெருவார். ஆனா அகெல்லாக  கவண்டாம். அவர் 
சந்நிெிக்கக எவ்வைவு  கிர  என்பெற்கு சில நிகழ்ச்சிகள் கசால்கைன். 

முல்லக்குடி சுந்ெகரச சாஸ்த்ரிகள் னு ஒரு  ஹான். அவர் பாரெத்ரெ 
நாற்பகெட்டு நாட்கைில் பிரவசனம் பண்ணுவாராம். அவர் உச்சிஷ்ட கேபெி 
உபாசகர். பகலில் ஒரு கவரை நன்னா சாப்பிடுவாராம். அதுக்கு கவண்டிய 
பேம் முந்ெின நாள் உயன்யாசத்துல ஜனங்கள் ெட்டுல கபாடை பேம் 
ொன். அப்படி அந்ெ காலத்துல  ஹான்கள், படிச்சவா, எைிர யாக 
வறுர ரயப் பற்ைி கவரலப் படா ல் நம்   ெத்துக்கு கசரவ பண்ேி 
இருக்கா.  

ஒரு நாள் சாயங்காலம் ெிருவல்லிக்ககேி ஹிந்து உயர்நிரலப் பள்ைியில் 
உயன்யாசம். ஸ்வா ிகளும் ககட்க கபாயிருக்கார். சாஸ்த்ரிஒவ்கவாரு 
நாளும் ென் ப்ரவசனத்கொட ஆரம்பத்ெில் மூக பஞ்சசெியில் இருந்து ஒரு 
ஸ்கலாகத்ரெ கராம்ப ராகத்கொடு பாடுவாராம். அன்னிக்கு அவர் 
ப்ரவசனத்துக்கு உட்கார்ந்ெவுடன், க கம் மூடிக்ககாண்டு பலத்ெ  ரழ 
வரும் கபால இருந்ெது. உடகன அவர் 
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मरािीिाां यािाभ्यसिकििामिूगरुिे 

दररद्राणाां राणव्यनतकरसरुोद्याितरिे । 

तमसकाण्डप्रौहिप्रकटिनतरसकारपटिे 

जिो sयां कामाक्ष्याश्चरणिलििाय सपिृयत े॥ 

 ராலீனாம் யானாப்யஸனகலனாமூலகுரகவ 

ெரித்ராோம் த்ராேவ்யெிகரஸுகராத்யானெரகவ | 

ெ ஸ்காண்டப்கரௌடிப்ரகடனெிரஸ்காரபடகவ 

ஜகனா sயம் கா ாக்ஷ்யாஶ்சரேனலினாய ஸ்ப்ருஹயகெ || 

என்று உருகிப் பாடினாராம். க கங்கள் உடகன கரரஞ்சு கபாயிடுத்ொம். 
ெரித்ராோம் த்ராேவ்யெிகர ஸுகராத்யான ெரகவ என்ைால் அம்பாளுரடய 
பாொரவிந்ெம் ஏரழகைின் துயர் துரடக்கும் ஒரு கற்பகத் ெரு என்று 
அர்த்ெம்.  

பிரவசனம் முடிந்ெ கபாது ஸ்வா ிகள் கபாய் ந ஸ்காரம் பண்ேினாராம். 
அவரிடம் ‘உங்கள் பாட்ரடக் ககட்டு அம்பாள்  ரழரய விரட்டி விட்டாகை’ 
என்று கசான்னாராம். அவர் கண் ஜலத்ரெ துரடத்துக் ககாண்டு 
‘கல்யாேம், அந்ெ பிரார்த்ெரனரய நீ ககட்டு புரிந்து ககாண்டு விட்டாகய!’  
என்று கசான்னாராம். எனக்கு இரெக் ககட்ட கபாது ஸ்வா ிகளும் அங்கு 
இருந்து அந்ெ பிரார்த்ெரனரய புரிஞ்சுண்டு அவரும் கூட பிரார்த்ெரன 
பண்ேினதுனால அம்பாள் அருள் கசய்ொள் என்று கொன்றுகிைது. 

இன்கனாரு நிகழ்ச்சி – அனந்ெரா  ெீட்சிெருக்கு ஒரு முரை ஒரு உடம்பு 
வந்துவிட்டது. அவர் ஒரு கபார்ரவயால் உடம்ரப கபார்த்ெிக் ககாண்டு சில 
காலம் நாராயேயீம் ரா ாயேம் எல்லாம் பிரவசனம் பண்ேி இருக்கார். 
ஒரு ெடரவ ரா ாயேம் கசால்லிண்டு இருக்கார். ஸ்வா ிகள் ககட்டுண்டு 
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இருக்கார். அகயாத்யா காண்டத்ெில் ரா ர் காட்டிற்கு கிைம்பும் கபாது 
வயசான பிராம் ேர்கள், ெரலகயல்லாம் நரரச்சு கபான அவாளுக்கு 
உடம்பு நடுங்கைொம். ஆனா அவா கபரிய குரடகரை எடுத்துண்டு கூட 
வரா. அவா கசால்ைா – “ரா ா, பிராம் ேர்களுக்கு நீ கெய்வம் கபான்ைவன். 
நீ காட்டுக்கு கபாய்விட்டால் அப்பைம் இங்க எங்களுக்கு யார் இருக்கா? 
வாஜகபய யாகம் கசய்ெகபாது உன் அப்பா எங்களுக்கு பிடிச்ச குரடரய 
எடுத்துண்டு வந்ெிருக்ககாம். காட்டில் கவயில்  ரழயிலிருந்து இது 
உன்ரன காப்பற்றும், எங்களுக்கு நாங்கள் படித்ெ கவெம் சாப்பாடு கபாடும். 
வடீ்டில் உள்ை எங்கள்  ரனவிகரை அவர்கள் கற்பு காப்பாற்றும். நாங்கள் 
உன்கனாடு வருகிகைாம்” என்று வருகிைார்கள். அவா அப்ப கசால்ைா – 

पक्षक्षणोवप प्रयाचन्त े सिा भतूािकुां वपिम ् “பக்ஷிகநாபி பிரயாசந்கெ சர்வ 
பூொனுகம்பினம் – எல்லா உயிர்கைிடத்ெிலும் கருரே கசய்யும் கஹ ரா ா! 
உன்ரன இந்ெ  ரத்ெில் அ ர்ந்ெிருக்கும் பக்ஷிகள் கூட கபாகாகெ என்று 
கவண்டுகின்ைன” 

அன்னிக்கு உபன்யாசத்தும் கபாது அனந்ெரா  ெீட்சிெர் 

யாசந்கெ 

பிரயாசந்கெ 

பக்ஷிகநாபி பிரயாசந்கெ 

அனுகம்பினம் 

பூொனுகம்பினம் 

ஸர்வ பூொனுகம்பினம் 

பக்ஷிகநாபி பிரயாசந்கெ சர்வ பூொனுகம்பினம் என்று ெிரும்ப ெிரும்ப 
கசால்லிக் கெைினாராம். 
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ஸ்வா ிகள் “கஹ குருவாயூரப்பா! உன் பக்ெர் இப்படி கெறுகிைாகர! 
அவருரடய கஷ்டத்துக்கு ஒரு நிவர்த்ெி குடு” என்று கவண்டிக் 
ககாண்டாராம். அடுத்ெ ெடரவ அவருரடய ப்ரவசனத்ெின் கபாது 
வியாெிகயல்லாம் கசாஸ்ெ ாகி உடம்பு ெங்க கரக்காக ஆகிவிட்டது. 
இரண்டு ரககரையும் க கல தூக்கிண்டு “கயாகிந்த்ரோம் த்வெங்ககஷு” 
னு ஆனந்ெ ாக ஸ்கலாகம் கசான்னாராம். இங்ககயும் ஸ்வா ிகள் 
இருந்ெொல் அவர் கவண்டுெலுக்கு பகவான் கசவி சாய்ச்சார், என்று எனக்கு 
கொன்றுகிைது. ஸ்வா ிகள் சந்நிெி விகசஷம் அப்கபற்பட்டது.  

இன்னிக்கும் பழூரில் அவர் அெிஷ்டானெிலும், எங்கக அவரர நிரனத்துக் 
ககாண்டு அவர் கசான்ன ஸ்கொத்ரங்கள் ரா ாயேம் பாகவெம் பாராயேம் 
பண்ேினாலும் அவருரடய சந்நிெி விகசஷத்ரெ அனுபவிக்கலாம். 

ககாபிகா ஜவீன ஸ் ரேம்... ககாவிந்ொ! ககாவிந்ொ! 
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18.  ருணோவருணோல  போல  ோம் 

ஸ்வா ிககைாட பரிவு அனுபவிச்சவா வாழ்க்ரக முழுவதும் (life time) 
அரெ ஞாபகம் கவச்சுண்டிருப்பா. அவர் பகவாகனாட கருரேரய 
அனுபவிச்சு அரெ நம்பக ல கா ிக்கைார்.  

சுந்ெரகாண்டத்துல ஸீொகெவிரய ஹனு ார்  ரத்துக கலந்து பார்த்து அவ 
கஷ்டத்ரெ புரிஞ்சிண்டு, ரா கரெரய கசால்லி  னசு ஓரைவுக்கு 
ச ாொனம் ஆன பின்ன இைங்கி கீழ வந்து ந ஸ்காரம் பண்ேி, "அம் ா நீ 
யாரு அருந்ெெியா, கராகிேியா, கெய்வ கபண்ோட்டம் இருக்கிகய. ஆனா 
உன் கால் ெரரயில இருக்கு, கண்ணுல ஜலம் வருது. அெனால நீ 
 னுஷ்யப் கபண் ொன்னு நிரனக்கிகைன். உன் லக்ஷேங்கள் எல்லாம் 
பார்த்ொல் ராஜகு ாரி  ாெிரி இருக்கிைாய். நீ ரா கராட  ரனவி சீரெயா, 
அப்படி இருந்ொ எனக்கு கசால்லு" என்கிைார். அப்பைம் ஆ ாம்னு அவ 
கசான்ன பின்ன அவளுரடய நம்பிக்ரகரய கபற்ை பின்னர், ஸ்ரீரா ருரடய 
க ாெிரத்ரெக் குடுத்து,  "ரா ர் வருவார் நீ கவரலபடாகெ" அப்படினு 
கசால்லி "ஏம் ா அழகைனு ககட்டு, இனிக  நீ அழ கவண்டாம். ெிரும்ப 
கபாய் ரா ர் கிட்ட நான் கசால்ை அந்ெ கநரம் ொன் ொ ெம் ொன் ஆகுக  
ெவிர, அவர் உடகன புைப்பட்டு வருவார். நான் அவரர அரழச்சுண்டு 
வந்துடகைன்." அப்படினு அவ்கைா அழகா சீரெரய ஹனு ார் 
ச ாொனபடுத்ெைார். ஸ்வா ிகளும் அப்படிொன் பண்ணுவார்.  

அவர்கிட்ட கபாய் "குழந்ரெகரை கூட்டிண்டு ஊருக்கு கபாகைன். அவர் 
வரகசால்லி இருக்கார்". அப்படினு கசான்னா, இன்கனாருத்ெரா இருந்ொ 
என்ன கசால்வா, "நீ ொன் கவரலக்கு எல்லாம் கபாயிருக்ககய இகென்ன 
கபரிய கஷ்டம்" அப்படினு கசால்வா. "எல்லாரும்ொன் கபாைா. நான்கூட 
கபாயிருக்ககன்" அப்படின்னு கசால்வா. 'கசாககா நாஷயகெ ரெர்யம், 
கசாககா நாஷயகெ ஸ்ருெம்' அப்படினு எவ்வைவு படிச்சிருந்ொலும் ஏகொ 
ஒரு கவரலல அந்ெ படிப்பு, அந்ெ ரெரியம், ரக ககாடுக்க  ாட்கடங்கைது. 
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ந க்கு கவண்டியது ஒரு ஆறுெல் வார்த்ரெ. அஞ்சு வயசு குழந்ரெயா 
இருந்ெ கபாது ஒரு பாவாரட ெடுக்கி விழுந்ொ, அம் ா "அச்சச்கசா 
என்னாச்சு" னு ககட்கை  ாெிரி யாராவது ககட்க ாட்டாைானு அந்ெ கனிரவ 
எெிர்பார்க்ககைாம். ஸ்வா ிகள் கிட்ட அது கிரடக்கும். அெனாலொன் நாம்ப 
வாழ்க்ரக முழுக்க அரெ நிரனச்சு நிரனச்சு கநகிழ்ந்து கபாகிகைாம். 
ஸ்வா ிகள் "அப்படியா, உனக்கு விழிக்குதுரே பாசுரம் கெரியு ா?" அரெ 
முழுக்க கசால்ல ரவப்பார்  

“விழிக்குதுரே ெிருக ன்  லர்ப் பாெங்கள் க ய்ம்ர  குன்ைா க ாழிக்குத் 
துரே முருகா எனும் நா ங்கள் முன்பு கசய்ெ  
பழிக்குத் துரே அவன் பன்னிரு கொளும் பயந்ெெனி 
வழிக்குத் துரே வடி கவலும் கசங்ககாடன்  யூரமுக ”  

அப்படினு இந்ெ பாசுரத்ரெ கசால்லிண்கட இரு என்று கசால்வார். 
அதுலகூட ரகக்குழந்ரெ கவச்சுண்டு இந்ெ பாசுரத்ரெ கசால்ைது கஷ்ட ா 
இருக்குக ா, அருேகிரிநாெர் என்ன கசால்ைார், “பயந்ெெனி வழிக்குத் 
துரே வடிகவலும் கசங்ககாடன்  யூரமுக ” அப்படினு கவலும்,  யிலும், 
துரேனு கசால்ைார். “கவலும்,  யிலும் துரே, கவலும்,  யிலும் 
துரேனு கசால்லிண்கட இரு", அப்படிம்பார். இப்படி அவருரடய அந்ெ 
பரிவு அனுபவிச்ச பின் அரெ கெடி கெடி ெிரும்ப ெிரும்ப கபாயிண்கட 
இருப்கபாம். சில கபருக்கு  அவர் ஒரு வாட்டி கசான்னகெ வாழ்க்ரக 
முழுர க்கும் கபாது ா இருக்கும். வாழ்க்ரகயில்  இப்படி நம்ப கிட்ட 
ஒருத்ெர் கருரேகயாடு இருந்ொர் என்று நிரனப்கபாம். அகெல்லாம் கூட 

அவர் அந்ெ நம்பிக்ரகரய உருவாக்கா ல் யாருக்கும் எதுவும் unsolicited ஆ 
ககட்கா ல் எந்ெ ஒரு உபகெசமும் பண்ே ாட்டார்.  

வருஷக்கேக்கா நான் கபாயிண்டு இருக்ககன். அவர் எெிரில உட்கார்ந்து 
சந்ெியாவந்ெனம் பண்ேிண்டு இருக்ககன். பல வருஷங்களுக்கு அப்புைம் 
ஒரு நாள் கசான்னார். நீ இந்ெ பூோரல பிடிச்சுண்டு காயத்ரி ஜபம் 
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பண்ேை, இரண்டு ரகரய பிரிச்சு கவச்சுண்டு காயத்ரி ஜபக ா, அர்க்கிய 
பிரொனக ா பண்ேக்கூடாது. நீ இத்ெரன வருஷம் பழகிண்டு 
இருக்கிைதுனால் கசால்லாம்னு நிரனச்சுண்டு கசால்கைன். இரண்டு 
ரகரயயும் கசர்த்துக் ககாண்டு ஒரு துேியால் மூடிக் ககாண்டு காயத்ரி 
ஜபம் பண்ே கவண்டும்" அப்படின்னார். அகெ  ாெிரி நம்ப சஹஸ்ரநா ம் 
சுகரஷ்கிட்ட நாலு அஞ்சு வருஷம் பழகின பின்ன "நாம்ப ஒரு  ாெிரி 
கநருங்கிட்கடாம்னு நிரனக்ககைன். ஆெனால ஒண்ணு கசால்கைன். எது 
சாப்பிடைதுனாலும் நீ உட்கார்ந்து சாப்பிடு. ஜலம் குடிக்கைதுனா கூட ஒரு 
இடத்துல உட்கார்ந்து குடி" அப்படினு கசால்லுவர். அந்ெ  ாெிரி ெனக்கு ஒரு 
உரிர  இருக்கு அப்பிடினு யார் கிட்ரடயுக  கவச்சுக்க  ாட்டார்.  

ஸ்வா ிகள் எனக்கு கசான்னார். அடுத்ெ நாள் இன்கனாரு ரபயன் அங்க 
சந்ெியாவந்ெனம் பண்ேிண்டிருந்ொன். நான் அவன்ட்ட "இந்ெ  ாெிரி ஒரு 
ரகயால பண்ோகெ, இரண்டு ரகரயயும் கசர்த்துண்டு பண்ணு” கனன், 
அவன், எங்கிட்ட "உன் கவரலரய பார்த்துண்டு கபா" என்ைான். ஸ்வா ிகள் 
ஏன் அப்படி இருக்கார்ங்கைத்துக்கு அடுத்ெ நாகை எனக்கு பாடம். 

அப்படி அவருரடய பரிவு, அவர் கஷ்ட ான விரெ நிய ங்கள் 
எல்லாத்ரெயும் ெனக்கு ொன் கவச்சுப்பார். க ரடயில்  உட்கார்ந்து 
பிராம் ே ெர் ம், ஏகாெசி விரெம்னு உபந்யாசம் பண்ேிட்டு இைங்கி வந்ொ 
ஏகெகொ ொனும் பண்ைது, ென்ரன கசர்ந்ெவாளும் எப்படிகயா இருக்கிைது, 
அப்படி இருக்கும் காலத்துல, அவர் ொன் ஏகாெசி விரெம் இருப்பார். ஒரு 
ரவகுண்ட ஏகாெசிக்கு அவகராட கூட நான் பட்டினி இருந்கென். 
சாயங்காலம் ஆகிைத்துக்குள்ை வாந்ெி எடுத்து சுருண்டு விழுந்துட்கடன். 
அவர் என்ரன ரிக்ஷா கவச்சு ஆத்துக்கு அனுப்பிச்சார். அப்புைம் அடுத்ெ நாள் 
கசான்னார். "அப்பா, அம் ா உன்ரன கராம்ப கசல்ல ா கவைா கவரைக்கு 
சாப்பாடு கபாட்டு வைர்த்ெிருக்கா, நீ இந்ெ  ாெிரி விரெங்கள் எல்லாம் 
இருந்து கஷ்டபடாகெ. மூகபஞ்செி செி ஸ்துெி செகத்துல  
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इमां परिरप्रदां प्रकृनतपेशिां पाििां परापरश्रचदाकृनतप्रकटिप्रदीपानयतम ्। 

सतिां पठनत नितयदा मिलस भाियन्िञ्म्बकाां जपरैिमिां मखैरश्रधकदेिसांशोषणैः ॥ 

இ ம் பரவர ப்ரெம் ப்ரக்ருெி கபஷலம் பாவனம் 

பராபர சிொக்ருெி பிரகடன பிரெீபாயிெம் | 

ஸ்ெவம் படெி நித்யொ  னஸி பாவயன் அம்பிகாம் 

ஜரப: அலம் அலம் அரக: அெிக கெஹ சம்கஸாஷரே: || 

கராம்ப உடம்ரப வருத்ெிக்ககவண்டாம் இந்ெ பாராயேத்ரெ பண்ேின்கட 
இருந்ொ கபாதும். அனுகிரஹம் கிரடக்கும்னு இருக்கு. உனக்கு அரெ 
கவச்சுக்ககா, உன் உடம்பும் சரியில்ரல" அப்படினு கசான்னார். எனக்கு 
ஆபஸீ் ெள்ைி இருந்ெது. பலவிெ சிர ங்கள் இருந்ெதுனால "முடிஞ்சா 
கார்த்ெொல எழுந்து சுந்ெர காண்டத்ரெ பாராயேம் பண்ேிட்டு கபா" 
அப்படின்னு கசால்லுவார். அது முடியரல என்ை கபாது "நீ சாயந்ெரம் வந்து 

ஸ்ரீ ரா  ஜய ரா  ஜய ஜய ரா ானு 21 ெடரவ கசான்னா, 
பிரம் ஹத்ெியாெி கொஷங்ககை கபாகும்னு, ெர்  சாஸ்ெிரத்ெிகலகய ரிஷி 
வாக்கியக  இருக்கு. இருக்கு. அெனால நீ அரெ கசால்லிட்டு உட்கார்ந்து 
படி. எப்ப எந்ெ அசுத்ெி இருந்ொலும் அரெ பத்ெி நிரனக்காகெ. இந்ெ 

“ஸ்ரீரா  ஜய ரா  ஜய ஜய ரா ா” னு 21 ெடரவ கசால்லிட்டு அப்புைம் 
பாராயேம் பண்ணு. பாராயேம் பண்ே கவண்டும் அப்படிங்கிைது ொன் 
கராம்ப முக்கியம் அப்படினு கசான்னார். அரெ  ாெிரி அடுக்கிண்கட 
கபாலாம். என்ரன கசர்ந்ெவா, என் ஸ்கநஹிெர்கள் யாரர அவர்கிட்ட 
அரழச்சுண்டு கபானாலும், அவாகைாட கஷ்டம் ெீர்ந்ெிருக்கு. அப்படி அரெ 
கண்கூடா நான் பார்த்ெிருக்ககன். கருோ வருோலய பாலய ாம் அப்படினு 
“கருரேகடகல என்ரன காப்பாத்து” அப்படினு கசால்லி கவண்டிக்கலாம்.  

ககாபிகா ஜவீன ஸ் ரேம்... ககாவிந்ொ! ககாவிந்ொ! 



உ 

 
- 74 - 

19. க் ோதி லோப பூஜோஸு தவமுக் ம் 

ஸ்வா ிகளுக்கு நல்ல ஞாபக சக்ெி இருந்துது, நல்ல க ொ சக்ெி  
இருந்துதுன்னு என்று  கசான்கனன். அகொடு அவருக்கு வந்து 'பிரெிபா' 

என்று கசால்லக்கூடிய அந்ெ "presence of mind"  ச கயாசிெ புத்ெியும் 
இருந்ெது. அழகாக விஷயங்கரை எடுத்துச் கசால்வது என்ை கவித்துவம் 
இருந்ெது. யாப்பிலக்கேம், சப்ெ ககாஷம், ொது  ஞ்சரி, அ ரம் எல்லாம் 
கெரிஞ்சிருந்ெது. சின்னச் சின்ன ஸ்கலாகங்கள் எல்லாம் கூட எனக்கு 
எழுெிக் ககாடுத்ெிருக்கிைார்.  

ஆனால், அந்ெ கவிரெ எழுெணும் என்கிை எண்ேத்ெில்  னரச 
ககாடுக்கவில்ரல. அவர் கசால்லுவார், "இந்ெ  ாெிரி நா  ஸ்கலாகம் எழுெ 
ஆரம்பிச்சா, எழுெிகயழுெி எல்லார் கிட்கடயும் காட்டி, நன்னா இருக்கா 
என்று ககட்க ஆரம்பித்துவிடுகவாம். அந்ெ  ாெிரி நான் பார்த்ெிருக்ககன். 
இங்கக வருபவர் ஒருத்ெர். ஒரு புஸ்ெகம் எழுெி, அப்கபா முெல்  ந்ெிரியா 
இருந்ெ ெிரு பக்ெவத்சலத்ரெ வச்சுண்டு கவைியிட்டார். 'ஆயிரம் காப்பிப் 
கபாட்கடன், ஐநூறு கூட விக்கரல. ஜனங்ககல்லாம்  ட்டி!  ண்டூகம்!', 
என்று கசால்லிக் ககாண்டு இருப்பார். நம்  அந்ெ  ாெிரி ஆகிவிடக் 
கூடாகெ என்று கவரலப் பட்கடன்." 

"எத்ெரனகயா  ஹான்ககைாட ஸுக்ெிகள் இருக்கு. ஆெி சங்கரகராட 
வாக்குக்கு க கலயா? ஆனந்ெ சாகரஸ்த்வம், ஆக்யா ஸஷ்டி, 
முகுந்ெ ாரல இகெல்லாம் இருக்கக.  ஹான்ககைாட வாக்ரக வச்சுண்கட 
பகவாரன ஸ்கொத்ரம் பண்ேலாக ! நா  என்னத்துக்கு எழுெணும்? 
 ஹாப்கபரியவாளுக்கு க கலயா? அவகர கவிரெ அெிகம் பண்ேரலகய 
என்று நிரனத்து, நான் அெிலிருந்து  னரச எடுத்துவிட்கடன். அது 
முக்கியம்." என்ைார். 

ஸ்ரீ கிருஷ்ே ரசென்ய  ஹாப்பிரபு என்று ஒரு  ஹான் இருந்ொர். 
வங்காைத்ெிகல அவொரம் பண்ேி,  
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"ஹகர ரா ! ஹகர ரா !  ரா  ரா ! ஹகர ஹகர! ஹகர கிருஷ்ே! ஹகர 
கிருஷ்ே! கிருஷ்ே கிருஷ்ே! ஹகர ஹகர!" 

என்ை  ஹா  ந்த்ரத்ரெ, அந்ெ கெரன, பாரெ கெசம் முழுக்க  ரழயா 
ககாட்டினார். அப்கபற்பட்ட  ஹான் கரடசியிகல ஸன்யாசம் வாங்கிண்டு 
ஒரு அரையிகலகய பன்னிரண்டு வருஷம் ெவம் இருந்ொர். ொன் 
கிருஷ்ேரின் ராரெ என்ை உேர்விகலகய கிருஷ்ேகராட இருந்ொர். 

அந்ெ  ஹான் பகவாகனாட கலந்து விடும் முன்கன, சிஷ்யர்களுக்கு ஒரு 
எட்டு ஸ்கலாகங்கள் அருைினார். அெற்கு சிக்ஷாஷ்டகம் என்று கபயர். 
இன்ரைக்கும் ககௌடியா  டத்ெில் எல்லாம் ெினமும் பாராயேம் 
கசய்கிைார்கள். ஸ்வா ிகளும் ெினம் அந்ெ எட்டுத்ரெயும் படிப்பார். கராம்ப 
லலிெ ா இருக்கும். பகவன் நா  பக்ெியுரடய சாராம்சம், நா  பக்ெி எப்படி 
பண்ேனும் என்கிைரெ கசால்லியிருக்கார்.  

तणृादवप सिुीचिे तरोरवप सहिष्णुिा। अमानििा मािदेि कीतािीयः सदा िररः ॥ 

த்ருோெபி ஸுநீகசன ெகரார் அபி ஸஹிஷுனா | 

அ ானினா  ானகென கீர்ெனயீ: ஸொ ஹரிஹி || 

புல்ரலக் காட்டிலும் ென்ரனக் கீழா நிரனக்கணும்.  ரத்ரெக் காட்டிலும் 
கபாறுர யா இருக்கணும். ென்ரனப் கபரியவனா நிரனக்கக் கூடாது,  ற்ை 
சாதுக்கரை ககௌரவிக்க கவண்டும். இப்படி இருந்துககாண்டு எப்பவும் ஹரி-
கீர்த்ெனம் பண்ேிக் ககாண்டிருக்க கவண்டும். 

அெில் இன்கனாரு ஸ்கலாகமும் இருக்கு. 

ि धिां ि जिां ि सनु्दरीां कविताां िा जगदीश कामये। 

मम जन्मनि जन्मिीश्िरे भिताद् भञ्क्तरिैतुकी तिनय॥ 
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ந ஜனம்! ந ெனம்! ந ஸுந்ெரீம் கவிெம் வா ஜகெீச கா கய | 

   ஜன் னி ஜன் னி ஈஸ்வகர பவொத் பக்ெிர்அரஹதுகி த்ரவய ீ|| 

எனக்கு ஜனங்ககைாட ஆெரகவா, பேக ா, கபண்ககைா, "கவிரெகயா" கூட 
கவண்டாம்! நீ என் ஈஸ்வரன்! உனக்கு அடிர யா எல்லா கஜன் த்ெிலும் 
இருக்கணும். அதுொன் எனக்கு கவணும்.  

ஸ்வா ிகள் கசால்லுவார், "இரெகய ொன் ஆண்டாளும் கசால்கிைார்.   

குற்கைவல் எங்கரைக் ககாள்ைா ல் கபாகாது. இற்ரைப் பரைககாள்வான் 
அன்று காண் ககாவிந்ொ! எற்ரைக்கும் ஏகழழ் பிைவிக்கும் உன்ென்கனாடு 
உற்கைாக  யாகவாம் உனக்கக நாம் ஆட்கசய்கவாம்  ற்ரை நங்கா ங்கள் 
 ாற்கைகலாகரம்பாவாய்! 

இப்படி எல்லா  ஹான்களும் ஒகர  ாெிரி கசால்கிைார்கள்", என்று இந்ெ 
கவிரெரய விரும்பக்கூடாது அவர் குைிப்பாக கவண்டிக்ககாள்கிைார்.  

“கவிரெ எழுெகவண்டும் என்று  னசு வச்சா அது ஒரு distraction…”, என்று 
கசால்லுவார்.   

ஸ்வா ிகள் ரா ாயேத்ரெ விரும்பி படிப்பார். "நீங்க இந்ெ 
ரா ாயேத்ரெகய படித்துக் ககாண்டிருத்ொல், இந்ெ உலகத்ெிகலயும்  
கசௌக்கிய ா இருந்து விட்டு, பின் பகவான் கிட்கட ஸ்ரீ ரா ர் கிட்கட கபாய் 
கசர்ந்து விடுவரீ்கள். ஆனால், பாகவத்ெிகல இரண்டாவது ஸ்கலாகத்ெிகல, 
'இந்ெ பாகவெத்ரெ கசவிக்கைவா ொபத்ரிகயான் மூலனம்', அொவது மூன்று 
விெ ான ொபங்கைில் இருந்து விடுபடுவார்கள் என்று வருகிைது. அதுக்கு 
ஒரு எடுத்துக்காட்டா, எங்களுக்ககல்லாம் ஒரு குருவா நீங்க இருக்கணும் 
என்று  ஹாகபரியவா உங்கரை பாகவெக  படிக்க வச்சுட்டா" என்று நான் 
கசால்லுகவன். சிரிப்பார்.  

ஸ்ரீ நாராயே ஐயர், "ஸ்வா ிகள் குடும்பத்ெில அெிக சிர ங்கள் இருக்கு..." 
என்று கசான்னப் கபாது  ஹாகபரியவா, "அவர் உங்கரை எங்கிட்ட 
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கசால்லச் கசான்னாரா?" என்று ககட்கிைார். ஸ்ரீ நாராயே ஐயர் "இல்ரல 
எங்களுக்கு ொன் பார்க்க கஷ்ட ா இருக்கு. அெனால கசால்லணும்னு 
நிரனச்கசன்" என்ைார். 

 ஹாகபரியவா க ல்லப் புன்னரகத்துக் ககாண்கட, ென்  ார்பிகல ரகரய 
ரவத்துக் ககாண்டு, "அவரரப் பத்ெி நீயும் நானும் கவரலப் படகவண்டாம். 
அவர் பாகவெம் படிச்சுண்கட இருக்கார். அவர் ஜன் ா ஸார்த்ெக ாகும். 
(பிைவிப் பயரன அரடவார்) அவருக்கு ஞானம் வந்துடும்", என்ைார். 

அந்ெ வார்த்ரெரய ஸ்ரீ நாராயே ஐயர் வந்து ஸ்வா ிகள் கிட்ட 
கசான்னப்கபாது, " ஹாகபரியவா எனக்கு “பாகவெக  படித்துக் ககாண்டிரு” 
என்று ஆக்ரஞ கபாட்டிருக்கா..." என்று ெினமுக  பாகவெம் படித்ொர். 
வருஷத்ெில் ஐந்து முரை ரா ாயேம்  ீெி கநரக ல்லாம் பாகவெ 
சப்ொஹம் பண்ணுவது என்று ரவத்துக் ககாண்டார்.  

அவருரடய வாழ்க்ரக அனுபவங்களும் அப்படி இருந்ென. அவருரடய 

ஜாெகத்ெில் 120% spiritualism (ஆன் ிகம்) -20% materialism (கலௌகீகம்) 
இருந்ெது என்று கஜாசியர்கள் கசால்லுவார்கள். 

ஒரு கஜாசியர், "இவர் ஜாெகம் ரா கிருஷ்ே பர ஹம்சர் ஜாெகம்  ாெிரி 
இருக்கு..." என்று கசால்லியிருக்கார். 

இப்படி ரவராக்கியம் கவண்டிப் கபற்ைார் ஸ்வா ிகள். அவர் நிரனத்ொல் 
கஷ்டத்ரெ ெீர்த்துக் ககாண்டிருக்கலாம். ஒரு பிரார்த்ெரன பண்ோ, அவர் 
பண்ேின புண்யத்ெிற்கு பகவான் எல்லா கஷ்டத்ரெயும் ெீர்த்ெிருப்பார். 
அந்ெக் கஷ்டக ல்லாம் வந்துக் ககாண்கட இருந்ொலும், அந்ெக் கஷ்டங்கள் 
எல்லாம்  ஒண்ணுக  பண்ோது என்று உலகத்ெிற்கு கெரிய கவண்டி 
 ஹாகபரியவா பண்ேிே ஒரு நாடகக  அது. அப்படி ஒரு  கானுரடய 
வாழ்க்ரகரய நாம் பார்ப்பெற்கு, அரெ இப்படி கபசிப் கபசி நாமும் 
கரடத்கெறுவெற்கு ஒரு பாக்கியம் கிரடத்து இருக்கிைது. 
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ஸ்வா ிகள்  ஹாகபரியவா பாதுரக முன்னாடி ெினமும் ந ஸ்காரம் 
பண்ேி "க்யாெி லாப பூஜாஸு ரவமுக்யம் க  ஆகலய..." என்று ஒரு 
ஸ்கலாகத்ரெ கசால்லி கவண்டிப்பார். கவொந்ெ கெசிகரர அவகராட 
பிள்ரை ஒரு ஸ்கலாகத்ெில், "க்யாெி லாப பூரஜயில் இருந்து விடுபட்டவர்", 
என்று புகழ்ந்து பாடுகிைார். 

க்யாெி என்ைால் புகழ். இந்ெ உலகத்ெில் நல்ல கபர் கவண்டும் என்று 
நிரனப்பது.  

லாபம் என்ைால் பேம், வசெிகள். பகவத் பக்ெி பண்ணுவொல் ஒரு லாபம் 
கவண்டும் என்று நிரனப்பது.  

பூரஜ என்ைால், பேம், புகழ் கெரவ இல்ரல என்று இருந்ொலும், 
ெனக்ககன்று இருக்கும் நாலு சிஷ்யர்கைாவது ென்ரன ககௌரவப்படுத்ெ 
கவண்டும், பூஜிக்க கவண்டும் என்ை எண்ேம் இருக்கிைகெ அது. அரெக் 
கூட விரும்பாெவர் ஸ்வா ிகள். 

பேம், புகழ், ககைரவம் எல்லாம் படக டுக்கும் பாம்பு  ாெிரி நிரனத்து 
பயந்து ஒதுங்கியிருந்ொர்கள்  ஹான்கள். ஒரு முரை, ெிருவல்லிக்ககேி 

ெவகநாத்சவ பங்கைாவில் 5000 கபர் ஸ்வா ிகளுரடய பிரவசனத்ரெ 
ககட்டனர். ஆனால், ஸ்வா ிகள் ெனக்கு 'க்யாெி லாப பூரஜ' கவண்டாம் 
என்று பகவாரன பிரார்த்ெித்ொர். அெற்கு அடுத்ெ ப்ரவசனம் ஒகரகயாரு  டி 
பண்ேிக் ககாண்ட பாட்டி  ட்டும் ககட்கும்படி அர ந்ெது.  

பேம் கூட்டக ல்லாம் இந்ெ கலௌகீக உலகத்ெில் நம்ர  பிடித்து 
ரவத்துவிடும்! பகவான் கிட்கட கபாவெற்கு இகெல்லாம் ெரட! என்று 
ஸ்வா ிகள் ரவராக்கியத்ரெ கவண்டி ஸன்யாஸ ஆஸ்ர த்ரெ 
அரடந்ொர். அப்கபற்பட்ட  ஹான்.  

ககாபிகா ஜவீன ஸ் ரேம்... ககாவிந்ொ! ககாவிந்ொ! 
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20. சுஸ்ருகவ  துர த்வனி: 

ஸ்வா ிகள் “ ஹான்கள் பவ சாகரத்ரெ கடந்ெ பின், அவாளுரடய வாக்கு 
என்கிை படரக ந க்கு விட்டு கபாயிருக்கா, அதுல ஏைி நா ளும் 
கடந்துடலாம்” அப்படின்னு கசால்வார். அந்ெ  ஹான்களுரடய வாக்கு. 
அரெ கசவிக்கைது, ஆெி சங்கர பகவத் பாொள் ஸ்கொத்ெிரங்கள், இந்ெ 
வால் ீகீ ரா ாயேம், அந்ெ பாகவெம் அப்படின்னு, இதுல பக்ெி இருந்ொ, 
இது மூல ாகவ, பக்த்யா ககவலயா (பக்ெி ஒன்ைினால்  ட்டுக ) 
அஞ்ஞானம் கபாகும், அெனாகலகய ரவராக்கியம் வரும், ஞானம் வரும், 
அப்படின்னு, அந்ெ ஒரு நம்பிக்ரகரய, அவர் ென் வாழ்க்ரகயாக வாழ்ந்து 
காண்பிச்சார். கயாகம், யாகம், த்யானம், கவொந்ெ விசாரம் எதுவும்  
பண்ோ  பக்ெி ஒன்ைினாகலகய ரவராக்கியத்கொட, ஞானத்கொட 
இருந்ொர்.  

அகெ கநரத்துல  விதோம்போ ஜ தசீ ந  ோ க , அப்படின்னு கவிரெ 
மூல ா பேம், புகழ் ககௌரவம், இகெல்லாம் எெிர்பார்க்கக் கூடாது, 
அப்படின்னு அதுலயும் ஜாக்கிரரெயா இருந்ொர். அந்ெ படகுல ஏைி அந்ெ 

பக்கம் கபாகணும், படகுல attachment வர கூடாது, அப்டின்னு கசால்லி 
கவிரெ என்ை விஷயத்ெில் ஆரச வரா ல் இருந்ொர்.  

அகெ  ாெிரி அவருக்கு சந்கீெத்துகலயும் பிரியம் உண்டு. இந்ெ 
சங்கீெம்கிைது ஒரு சாஸ்த்ரம், அது கரல கிரடயாது. அரெ கயாக ா 
அப்பியாஸம் பண்ேனும். யாக்ஞவல்கிய ஸ் ிருெி ன்னு ஒன்னு இருக்கு. 
ஒரு ெர்  சாஸ்ெிர புஸ்ெகம். அதுல 

வணீோ வோதன தத்வக்ஞ: ஸ்ருதி ஜோதி விசோரத: | தோளக்ஞஸ்ச 
அப்ர த்கனன க ோக்ஷ  ோர்க் ம் ப்ர ச்சதி || 

”िीणा िादि ततिज्ञ: िनुत जानत विशारद: । तािज्ञश्चाप्रयतिेिि मोक्ष मागाम ्

प्रयछिनत।।” 

http://valmikiramayanam.in/stotram/20%20sushruve%20madhuradhwanihi.mp3


உ 

 
- 80 - 

அப்படின்னு ரிஷி வாக்கியக  இருக்கு, இந்ெ கயாகம் யாகம் எல்லாம் 
பண்ேி, ப்ராோயா ம் பண்ேி, கஷ்டப் பட்டு த்யானங்கள் எல்லாம் 
பண்ேி எரெ அரடகிைார்ககைா,  அரெ, இந்ெ சங்கீெத்து மூல ாகவ 
அரடயலாம். அம்பாள்ட்ட கபாய் கசர்ந்துடலாம் அப்படின்னு, அதுல 
ஸ்வா ிகளுக்கு கராம்ப நம்பிக்ரக இருந்ெது, சங்கீெத்ரெ கராம்ப விரும்பி 
ககட்பார்.  

சின்ன வயசுல ரங்கராரஜயர்ன்னு ஒரு Neighbour இருந்துருக்கார், 
அவாத்துக்கு கபாய் ராத்ெிரி, ஒரு  ேி, கரண்டு  ேி வரரக்கும் 
அவர்கிட்ட கபசிண்டு இருப்பார் அவர் க துவா, இவரர, கராட்ல ஏொவது, 
நாய் பூரன எல்லாம் இருக்க கபாைகென்னு, ஆத்துல ககாண்டுவிடுவார். 
அவ்கைா ப்ரிய ா இருந்ெிருக்கார். அவர் ஸுஜன ஜவீனோ ன்னு பாடுவாராம். 
ஸ்வா ிகள் அரெ ெிருப்பி ெிருப்பி கசால்லி சந்கொஷப்படுவார். அந்ெ 
ஸுஜன ஜவீனோ அப்படின்னா, நல்லவாளுக்கு சாதுக்களுக்கு உயிரா 
இருக்கான் ரா ன், ஆஸ்ரித சந்தன அப்படின்னு, நம்பினவாளுக்கு கல்யாே 
சந்ென  ரம் ரா ன். இந்ெ பாரிஜாெம்கிை  ாெிரி, கல்யாே சந்ெனம் 
அப்படின்னு ஒரு  ரம், ஒரு அஞ்சு  ரங்கள், ககட்டரெ குடுக்கிை  ரங்கள். 
ஸ்வா ிகளுக்கு, அந்ெ  வனீோம்  ல்பவள்ளி அப்படின்னு கா ாக்ஷி 
கெவிரய  கசால்ைது, இந்ெ ரா ரர வந்து  ஸுஜன ஜவீனோ, ஆஸ்ரித 
சந்தன அப்படின்னு கசால்ைது வந்து கராம்ப பிடிக்கும், ஏன்னா, ஸ்வா ிகள் 

ெனக்கு எது கவணும்னாலும், பகவாரனகய ககட்டுருக்கார். அவர் Rate Fix 
பண்ேரல, எனக்கு இந்ெ பேம் குடு, அப்படின்னு அவருரடய Life முழுக்க 

அந்ெ Rate-ஏ Fix பண்ோ , நா  பகவாரன பஜிக்கிகைாம், பகவான் ஏகொ 

கசர்ப்பிக்கிைார் அப்படின்னு िी राम: प्रनतगहृ्णानत िी रामो ि ैददाती च | िी राम: 
तारको द्िाभ्याां  िी रामाय िमो िम: || 
ஸ்ரீ ரா : ப்ரெிக்ருண்ோெி ஸ்ரீ ராக ாரவ ெொெி ச 

ஸ்ரீ ரா : ொரககா த்வாப்யாம் ஸ்ரீ ரா ாய நக ாந : 
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அப்படின்னு கசால்லிொன், யார் எது ஸம்பாவரன குடுத்ொலும் 
வாங்கிப்பார்.  

அப்படி, கரண்டு ரூபாய் இன்னிக்கு குடுத்ொ சுந்ெர காண்டம் படிச்சுட்டு 
வருவார், அடுத்து நாள் கரண்டாயிரம் ரூபாய் குடுத்ொலும் படிச்சுட்டு 
வருவார், இகெ ஸ்கலாகத்ரெத் ொன் கசால்வார், கவை அவருரடய 

படிக்கிை விெத்ெிகலகயா, க்ருஹஸ்ெர்கரை Treat பண்ை விெத்ெிரலகயா, 
ஒரு விெ  ாறுெல் இருக்காது. அப்படி  ந்த்ரத்ெில  ாங்கா விழு ான்னா, 
அவருக்கு விழுந்ெது, அப்படி அவருரடய குடும்பத்ரெ பகவான் 
காப்பாத்ெினார். அவரும் அந்ெ ரவராகியத்ரெ  ாத்ெிக்க கவண்டி வரரல. 

நாராயேர் ஆத்து குழந்ரெகள் வந்ொன்னா “ஸ்ரீ கவணுககாபலா” ன்னு ஒரு 
பாட்டு பாட கசால்லுவார், “ஸ்ரீ க லாம்பிகக”, “பண்டுரீெி ககாலு“ இகெல்லாம் 
பாடச் கசால்லுவார். ஸ்வா ிகள் ஒவ்வருத்ெரரயும் சில குைிப்பிட்ட 
பாடரலகய ெிரும்பி ெிரும்பி பாட கசால்வார். அந்ெ  ாெிரி ெிரும்பி 
ெிரும்பி பாடினா, அதுகவ ஒரு அனுக்ரஹம் பண்ணும். அது மூல ா, இந்ெ 
சங்கீெத்து மூல ா பகவான் கிட்ட லயிக்கிைத்துக்கு அது அவாளுக்கும் 
கஹதுவா இருக்கும் என்று அப்படி கசால்லுவார். 

ஸீொரார யர் ஆத்து க லா  ா ி கிட்ட பஞ்சரத்ன கீர்த்ெரன நிரைய 
பாட கசால்லி ககட்டுருக்கார். அவா அரெ ஆயிரகேக்கான ெடரவ ொகன 
பாடிருக்கா, அந்ெ  ாெிரி ொகன பாடி அனுபவிக்கும் அந்ெ பழக்கத்துல 
ககாண்டு விட்டுடுவார். 

அனந்ெக்ருஷ்ேன்னு ஒரு பக்ெர் வந்து அழகா ெிருப்புகழ் பாடுவார், 
அவர்கிட்ட இந்ெ உடுக்  து ில் கவணும்கிை பாட்ரட ஒவ்கவாரு 
ெடரவயும் பாடச் கசால்லுவார், இந்ெ உடுக்  து ில் கவணும்கிை பாட்டுல 

முெல் part-ல அந்ெ பாகவெ சாரம் இருக்கு. உலகத்துல இது கவணும் அது 
கவணும்னு நிரனக்கிகைாம், பகவான்கிட்ட ககட்கிகைாம் க்ருதப சித்தமும் 
ஞோன கபோதமும் அதழத்து தரகவணும் அப்படின்னு ககட்கணும். 
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இல்லன்னா, அது ாெிரி ககட்க கெரியகலன்னா உ ிர் அவக  கபோம். இந்ெ 
ஜன் ா வேீாக கபாயிடும். அெனால, ஞானத்துனால பகவாரன 

அரடயணும்கிைது First Part. Second Part ல சுந்ெர காண்டத்கொட Summary 
இருக்கு. அெனால இந்ெ பாட்டு அவருக்கு கராம்ப பிடிக்கும். இரெ 
ஒவ்கவாரு ெடரவயும் பாட கசால்வார். 

இதுல என்ன ஆச்சர்யம்னா ‘உடுக்க துகில் கவணும்’ கெிர்கா ம் பாட்டு, 
யாகரா ஒருத்ெர் அனந்ெக்ருஷ்ேனுக்கு விசா வாங்கி, டிக்ககட் வாங்கி, 
இலங்ரகல இருக்கிை கெிர்கா த்துக்கு இவரர கூட்டிண்டுகபாய் ெர்ஸனம் 
பண்ேி கவச்சார், அந்ெ  ாெிரி ஸ்வா ிகள்ட்ட படிச்சா, பாடினா 
அனுக்ரஹ ாக ஆகிவிடும். அது  ாெிரி, க லாம்பா க்ருெி ஒண்ணு அவர் 
கிட்ட பாடினவா, க லாம்பா நவாவர்ேம் முழுக்க கத்துண்டு பாடி 
சந்கொஷப்படுவா, அந்ெ  ாெிரி, அதுகலர்ந்து ஒரு அனுக்ரஹம் இருக்கும். 
அனந்ெக்ருஷ்ேன் கிட்ட “முருக சரவே  கைிர் அறுவர் முரல நுகரும் 
அறுமுக கு ர சரேக ன அருள் பாடி ஆடி  ிக க ாழி குழை அழுது 
கொழுது உருகும் அவர் விழி அருவி முழுகுவதும்” அப்படின்னு, நா  ஆடி 
பாடி, நம்  கண்ணுல ஜலம் வரணும், அதுல பகவாகனாட பாெங்கள் வந்து 

முழுகும், ந க்கு அந்ெ பாெ ெர்ஸனம் கிரடக்கும், அது ொகன Purpose. 
யார் ககட்டால் என்ன ககட்கரலன்னா என்ன?  அப்படின்னு கசால்வார். 

சாதுராம் ஸ்வா ிகள், SV சுப்பிர ேியம் எல்லாம் ெிருப்புகழ் பாடினா 
ஆனந்ெ ா ககட்டுண்டு இருப்பார், பிரகொஷம்  ா ா கெவாரம் பாடைது,  

 ீளோ அடித  உனக்க  ஆளோய்ப் பிறதர கவண்டோகத 

மூளோ த ீகபோல் உள்கள  ணன்று மு த்தோல்  ி  வோடி 

ஆளோய் இருக்கும் அடி ோர்தங் ள் அல்லல் யசோன்னக் ோல் 

வோளோங்  ிருப்பீர் திருவோ ரூரிர் வோழ்ந்து கபோதகீர  
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அப்படின்னு  ீைா அடிர , உனக்கக ஆைாய் பிைரர கவண்டாகெ, 
 த்ெவாள்ட்ட கபாய் ஒண்ணு நான் ககக்க ாட்கடன், அப்படிங்கைது 
ஸ்வா ிகளுக்கு கராம்ப பிடிக்கும். 

KV நாரயேஸ்வா ின்னு ஒரு சங்கீெ வித்வான் இருந்ொர், அவர் பழுத்ெ 
பழ ா இருக்கும் கபாது, சிவன் சார் அவரர “ஸ்வா ிகள்ட்ட கபாய் நீங்க 
உபகெசங்கள் எல்லாம் ககட்டுக்ககாங்ககா” ன்னு அனுப்பிச்சார், அவர் வந்து 
நன்னா பாடிண்டு இருப்பார். ஸ்வா ிகளுக்கு சங்கீெத்துல ஆரச 
இருந்ெதுக்கு, எல்லா கபரியவாளும் வந்து அங்க பாடி, அந்ெ ஆரசய பூர்த்ெி 
பண்ேிோ, ஸ்வா ிகள் கசால்வார், எனக்கக கூட சங்கீெம் கத்துக்கணும்னு 
ஒரு ஆரச இருந்ெது, ஆனா இந்ெ மூகபஞ்சசெி படிச்சு அதுலகய அந்ெ 
ஆரச பூர்த்ெியாயிடுத்து அப்படிம்பார். 

परुमथिपणु्यकोटी पञु्ञ्जतकवििोकसञू्क्तरसधाटी । 

मिलस मम कामकोटी वििरत ुकरुणाविपाकपररपाटी ॥ 

புர தன புண் க ோடி புஞ்சித  விகலோ  சூக்திரஸதோடி | 

 னஸி    ோ க ோடி விஹரது  ருணோ விபோ பரிபோடி || 

அப்படின்னு, அவர் கராம்ப இனிர யா பாடுவார், அவர் பாடும்கபாது, இந்ெ 
ராகம், கொடி  ாெிரி இருக்கு பார், இது சங்கராபரேம், அப்படிகனல்லாம் 
இந்ெ க லா  ா ி கசால்லுவா. அவர் பாடும்கபாது அந்ெ ராகச்சாயல் 
எல்லாம் நன்னா கெரியும், அப்படின்னு கசால்லுவா. அந்ெ மூகபஞ்சசெி 
படிக்கைதுரலகய அவருக்கு வந்து சங்கீெம் கத்துண்ட ெிருப்ெி வந்துடுத்து, 
அகெ ாெிரி “சம்ஸ்க்ருெம் MA படிக்கணும்னு ஒரு ஆரச இருந்ெது எனக்கு, 
இந்ெ வால் ீகீ ரா ாயேத்ரெ படிச்ச உடகன, அந்ெ ஆரச 
பூர்த்ெியாயிடுத்து. வால் ீகி ரா ாயேம் படிக்கும்கபாகெ சம்ஸ்க்ருெம் 
நிரைய படிச்சுருக்ககாம்னு ெிருப்ெி வந்ெது” அப்படின்னு கசால்வார். நான், 
எனக்கு சங்கீெம் கத்துக்கணும்னு ஆரசயா இருக்கு அப்டின்கனன். 
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ஸ்வா ிகளுக்கு, என்ரன ரா யாேத்துல ககாண்டு வரணும்னு சங்கல்பம். 
அெனால ஸாஹித்யத்ெில இருக்கணும் என்பொல் அவர் “அகென்னத்துக்கு?” 
அப்படின்னுட்டார். இந்ெ ரா ாயேத்துல ரா  பட்டாபிகஷக ஸர்க்கத்துல - 
ரா ர் வந்து இைங்கைார், பரென் கபாய் ந ஸ்கராம் பண்ேி, அவா 
அரேச்சுக்குைா, அப்புைம் ரா  லக்ஷ் ோ, நாலு கபருக  ஜரடகயல்லாம் 
எடுத்துட்டு அலங்காரம் பண்ேிண்டு, ரா ரர அந்ெ சூரியன் கபான்ை கெர்ல 
அ ர்த்ெி, எல்லாரும் புரட சூழ, பரெகன கெரர ஒட்டிண்டு 
நந்ெிக்ரா த்துகலர்ந்து அகயாத்ெிக்கு ெிரும்பி கூட்டிட்டு வரா. அப்ப 

ऋवषसङ्र्तैादाकाश ेदेिशै्च समरुद्गणैः | सतयूमािसय रामसय शिुिेु मधरुध्िनिः || 

ரிஷி சங்ரகர் ெொகாகஷ கெரவஸ்ச்ச ஸ ருத்கரேஹி | 

ஸ்தூய ாரனஸ்ய ரா ாஸ்ய ஷுஷ்ருகவ  துரத்வனிஹி || 

என்று ஒரு ஸ்கலாகம் வரும். ரிஷிகளும், கெவர்களும்,  ருத்கேங்களும், 
ஆகாசத்துல ரா ரன ஸ்கொத்ரம் பண்ணும் அந்ெ  துர த்வனி ஆனது 
எல்லார் காதுல விழுந்ெது அப்படின்னு அர்த்ெம்.. 

ஸ்வா ிகள் “பாத்ெியா இந்ெ ரா னுரடய ஸ்கொத்ரம், ரா ாயேம் ொன் 
எல்லாத்ரெ காட்டிலும்  துர ான த்வனி. அொவது சங்கீெத்ரெ காட்டிலும் 
ரா ாயேம் படிக்கும்கபாது ககட்கும் அந்ெ த்வனி இருக்கக, அதுொன் 
கராம்ப ஆனந்ெம்,” அப்படின்னு கசான்னார். அது உண்ர  ொன். இந்ெ 

சங்கீெத்ரெ காட்டிலும் சாஹித்யத்ெில ஒரு extra advantage இருக்கு. 
சந்கீெம்னா யாராவது பாடணும், இல்ல நாக வாவது பாடணும், பாடும்கபாது 
ககட்கும்கபாது காதுல ஆனந்ெ ா இருக்கும், அப்புைம் வத்ெி கபாயிடும். 
இந்ெ சாஹித்யம்னா, அந்ெ ஒரு வரிரய நம்ப எப்ப கவோ ெிரும்பி 
ெிரும்பி  னசுல ஓட்டி சந்கொஷபடலாம் இல்ரலயா, அெனால எனக்கு 
அது  ாெிரி அனுக்ரஹம் பண்ேிோர்.  

ககாபிகா ஜவீன ஸ் ரேம்... ககாவிந்ொ! ககாவிந்ொ! 



உ 

 
- 85 - 

21. யசந்த ிழோர் ப ர் ஆர்வம் ஈ! 

ஸ்வா ிகளுக்கு ெ ிழ், ஸம்ஸ்க்ருெம் இரண்டும் இரண்டு கண்ோக 
இருந்துது. இரண்டுத்துகலயும் பிரியம் உண்டு. இன்னும் கசால்லப் கபானால் 
எல்லா பாரஷகைிலுக  கராம்பப் பிரியம் உண்டு.  

விஷ்ணு என்ை ஒரு பக்ெர் அங்கக வந்து ஸ்ரீ ெியாகராஜ ஸ்வா ிககைாட 
கிருெிகள் எல்லாம் கெலுங்கில் பாடுவார். ஸ்வா ிகள் அரெ கராம்ப 
ஆர்வ ாய் ககட்பார். கெரியாெ வார்த்ரெக்கு புத்ெகத்ரெ ரவத்து கபாருள் 
கசால்லச் கசால்லுவார். அரெக் ககட்டு கராம்ப சந்கொஷப் படுவார். 
ஸ்வா ிகள் க ொவியா இருந்ெெனாகல ஒரு முரை கபாருள் கசான்னாகல 
அவர்  னசுல பெிஞ்சுடும். பாடலில் அந்ெ இடத்துல ஸ்ரீ த்யாகராஜ 

ஸ்வா ிககைாட பாவம் (bhAvam) என்ன என்பரெ  னெில் வாங்கிவிட்டார் 
என்ைால், அடுத்ெ முரை பாடும் கபாது 'ஆஹா'கவன கராம்ப சந்கொஷிப்பார்.  

விஷ்ணுவிற்கு  துரர  ேி ஐயர் பாட்டில் கராம்ப விருப்பம். அவகராட 
காசட்ரடக் ககட்டுக் ககட்டு அகெ  ாெிரிப் பாடுவார். அரெக் ககட்டு 
ஸ்வா ிகள் “ னசுக்கு கராம்ப உருக்க ா இருக்கிைது” என்று 
சந்கொஷப்படுவார்.  

விஷ்ணு, ஸ்வா ிகள்  ாெிரிகய ககாவிந்ெ ொக ாெர ஸ்கொத்ரம் படிப்பார். 
ஸ்வா ிகள் அவருக்கு பாகவெம் படிக்க கசால்லிக்ககாடுத்ொர். நிரைய 
ஸ்கொத்ரப் பாராயேங்கள் எல்லாம் கற்றுக்ககாண்டார். அவர் ஒரு நாள் 
ககட்டார், "எனக்கு கபாக வர எப்பவும்  னசிகல சங்கீெக  ஓடிண்டு இருக்கு. 
இந்ெ பாராயேங்கள் எல்லாம் உட்கார்ந்து படிக்கிகைன். ஆனா சங்கீெம் ொன் 
எப்பவும் ஓடிண்டு இருக்கு” என்ைவுடகன, "அதுகவ கபாறுக ...சங்கீெக  
கபாறுக . அதுகவ ஒரு கயாகம்ொகன" அப்படீன்னு கசான்னார்.  

அப்படி அவருக்கு எல்லா பாரஷயும் பிடிக்கும் னு கசால்லிண்டு இருந்கென். 
ெ ிழில் உயர்ந்ெ கருத்துக்கள் ஏகெனும் கசான்னால் கராம்ப சந்கொஷ ா 
ககட்டுப்பார். அெிகல எனக்கு ஒரு ஆரச. நான் படிச்சுண்டு வந்து ெிருப்புகழ் 
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பாராயேம் பண்ணுகவன். அவர் ககட்காெது இல்ரல. அவருக்கு கெரியாெது 
இல்ரல. இருந்ொலும் பகவத் விஷய ா இருந்ொல், அரெகயல்லாம் 
விருப்பத்கொடு ககட்பார். அகெ கநரத்ெில், எரெ எடுத்துக் ககாள்ை 
கவண்டும், எரெ ெவிர்க்க கவண்டும் என்கைல்லாம் கெைிவுபடுத்துவார்.  

“ஒரு முரை, சரவேபவ என்று கசான்னால் நிரனத்ெகெல்லாம் கிரடக்கும் 
என கவெம் கசால்கிைகெ. நான் அனந்ெ ெரம் கசால்லிவிட்கடகன!' என்று 
ஒரு பாடல் வந்ெது. ஸ்வா ிகள், "இது என்கனாட approach கிரடயாது. 
நாராயேயீத்ெில் பட்டத்ரி, 'உன்னுரடய கருரே ஏற்படை வரரக்கும் நான் 
பஜனம் பண்ணுகவன்!' அப்படீன்னு கசால்கிைார். அந்ெ  ாெிரி...  

ஞான  ார்கத்ெில் அவா புத்ெியினால எகொ முயற்சி பண்ேைா. கர்  
 ார்கத்ெில் அவா உடம்பால உரழக்கிைா. அதுலயாவது கர்வம் வருவெற்கு 
வாயிப்பிருக்கிைது. பக்ெி  ார்கத்ெில்...humble-ஆ இருக்கிைெற்காகத்ொன் பக்ெி 
 ார்க்கம். அெனால, 'உன்னுரடய கருரேக் கிரடக்கணும்' அப்படீன்னு நா  
humble-ஆ இருக்கணும். நான் இவ்வைவு பண்ேிகனன்னு நிரனச்சா 
frustration வந்துடும். எந்ெ  ஹானும் நான் இத்ெரனக் ககாடி ஆவர்த்ெி 
பண்ேிகனன்னு கசால்லைெில்ரல. உன் கருரேயினால எனக்கு ெரிசனம் 
கிரடச்சுது-னு ொன் கசால்லியிருக்கா..." அப்படீன்னு கசால்லுவார். 

ஜகன்னாொச்சாரியார் அப்படீன்னு ஒரு ெ ிழ் பண்டிெர் இருந்ொர். ஒரு 
முரை என்ரன அவர்கிட்ட அனுப்பி சில பாடல்களுக்கு கபாருள் ககட்டுக் 
ககாண்டு வரச் கசான்னார். அப்ப அவருக்கு 90 வயது. 

1. கம்ப ரா ாயேத்ெில் இருந்து, "மும்ர சால் உலகுக் ககல்லாம்..." (வாலி 
ரா  நா த்ரெ அம்பில் பார்த்ொன்-னு ஒரு கசய்யுள்,  

2. ”நன்ர ரயயும் கசல்வமும் நாளும் நல்குக ..." அப்படீன்னு ரா  நா  
 ஹிர  கசால்லும் அருர யான ஒரு கசய்யுள் 

3. ”அலங்கலில் கொன்றும் கபாய்ர  அரகவன..." 
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இந்ெ மூன்று கசய்யுரையும் கபாய் அவரிடம் அர்த்ெம் எழுெிண்டு வரச் 
கசான்னார். ஜகன்னாொசாரியார் அரெ விஸ்ொர ா ஒரு  ேி ஒன்னரர 
 ேி கநரம் எனக்கு explain பண்ேிட்டு, அவர் ரகயாகலகய கபாருள் 
எனக்கு எழுெிக் ககாடுத்ொர். அரெ ஸ்வா ிகள் கிட்கட ககாண்டு வந்து 
ககாடுத்கென். 

நான் ஸ்வா ிகள் கிட்கட பழகும் கபாது, சில கபரியவாள் கிட்கட எல்லாம் 
இது  ாெிரி அனுப்புவார். Prof. வழீிநாென்  ா ா கிட்கட ஒரு ெடரவ 
அனுப்பினார். பிரகொஷம்  ா ாரவ "பார்த்து விட்டு வா"-னு ஒரு ெடரவ 
அனுப்பினார். இப்படி எல்கலார் கிட்கடயும், ஒவ்கவாருத்ெரரயும் “கபாய் 
பார்த்து விட்டு வா" னு அனுப்பினார். நான் அங்ககல்லாம் கபாகவன், 

பழகுகவன். அப்புைம் ஸ்வா ிகள் கிட்கட ெிரும்பி வந்துவிடுகவன். "எனக்கு 
இங்ககொன்  னசு ஓட்டைது" அப்படீன்னு கசால்லி இங்கககய 
உட்கார்ந்ெிருப்கபன். நான் foreign கபாயிருந்ெ கபாது ஸ்வா ிகள், “அவன் 
உட்கார்ந்து உட்கார்ந்து அந்ெ சுவர் காரர கபாயிடுத்து, 

கவள்ரையாயிடுத்து..." என்று என் அப்பா அம் ாவிடம் காண்பிப்பார். 
"அங்கககய உட்கார்ந்ெிருப்பான் ககாழந்ரெ..." என்று கசால்லுவார். அப்படி 
அவர் நிரனத்ெொகல நான் ெிரும்பி வந்கென். 

அந்ெ  ாெிரி கபரியவான்னு கசால்லி ஸ்வா ிகள் யார்கிட்கட எல்லாம் 
அனுப்பினாகைா, நான் அவாரை எல்லாம் கபாய் பார்த்கென். பிரகொஷம் 
 ா ா, ஸ்ரீ ஹாகபரியவா கஜயந்ெி எல்லாம், கராம்ப ரவபவ ா பண்ணுவார். 
அகெல்லாம் கபாய் பார்க்கணும்னு ஆரசயாய் கபாய் பார்த்கென். அவர் 
ககாபம் கராம்ப பிரசித்ெம். ஒரு வாட்டி என்கிட்கட, "நீ என்ன? அங்க  ஹான் 
இருக்கார். அங்கக சர்வஸீ் பண்ோ  நீ எங்கக இங்கக வந்கெ நீ? ஒரு 
குல களுக்கு ஒரு ககாழுனன் ொன். உனக்கு குரு, ெிருவல்லிக்ககேியில 
இருக்கிை ஆங்கரர கபரியவாொன். இனிக  நீ இங்கக வரப்டாது!" 
அப்படீன்னு சத்ெம் கபாட்டார். எனக்கு அது ஒரு அனுக்ராஹ ாப் 
கபாயிடுத்து. கபரியவாகைாட ககாபம் என்பது கூட ஒரு அனுக்ரஹம் ொன் 
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என்பெற்கு இது ஒரு உொரேம். அெிகல இருந்து நான் ஸ்வா ிகள் 
கிட்கடகய கசால்லிட்கடன், "என்ரன எங்ககயும் அனுப்பாெீங்ககா. இங்கக 
இருந்து நான் எகொ கத்துக்கிகைன்..." அப்படீன்னு கசான்கனன்.  

அந்ெ ஏக பக்ெி வந்ெ பின் ஸ்வா ிககைாட கருரேயும் கிரடத்ெது. 
அப்புைம் அவர் எனக்கு ஸம்ஸ்க்ருெத்துகல infant reader வாங்கிக் ககாடுத்து, 

அ, ஆ, இ, ஈ, கசால்லி வச்சார். நான் எகொ நிரைய  ார்க் வரும்னு பிைஸ் 2-

வில் பிகரஞ்சு எடுத்து படிச்கசன். அப்கபா கூட ஸம்ஸ்க்ருெம் படிக்கணும்னு 
அைிவு வரரல. ஸ்வா ிகள் ொன் ஸம்ஸ்க்ருெம் கசால்லி வச்சு, "படன் 

த்விஜஹ வாக்வ்ரிஷபத்வ ீயாத்..." पठन्द्विजो िागषृभतिमीयात ् அப்படீன்னு 
"இந்ெ ரா ாயேத்ரெ படிக்கைெனாகல ஸம்ஸ்க்ருெம் வரும்... 
ஸம்ஸ்க்ருெம் படிச்சவாொன் ரா ாயேத்ரெ படிக்கணும்க்ைது இல்ரல... நீ 
இந்ெ ரா ாயேத்ரெப் படி, நீ இென் மூல ாகவ, ரா  
அனுக்ராஹத்ெினாகலகய நீ முழு ரா ாயேத்ரெயும் படிப்கப!" அப்படீன்னு 
கசான்னார். அவர் அனுக்ரஹத்ெினால் நான் ரா ாயேம் படித்துக் 
அநுபவித்துக் ககாண்டிருக்கிகைன். 

இந்ெ ஸம்ஸ்க்ருெதுல பிரியம் ஏற்படைதுக்கு அவர் ஒண்ணு கசான்னார். 
அது எனக்கு கராம்ப  னசிகல பெிஞ்சு இருக்கு. 

“சிகாராத்ரி கூைிட்ட கவலுஞ்கசஞ் கசவலுஞ் கசந்ெ ிழாற் 

பகரார்வ ீ, பேி பாசசங் க்ரா  போ குட 

நிகராட் ச பட்ச பட்சி துரங்க ந்ருபகு ார 

கு ராட் சசபட்ச விட்கசாப ெீர குேதுங்ககன.” 

என்று கந்ெர் அலங்காரத்ெிகல ஒரு பாட்டு இருக்கு. இது முழுக்க 
ஸம்ஸ்க்ருெம். இெற்கு ெிரு கசங்கல்வராயப் பிள்ரை உரர எழுதும் கபாது, 

"கஹ முருகா! எனக்கு உன்ரன பாட வரும் கபாது ஒகர ஸம்ஸ்க்ருெ ா 
வாயில் வருகிைது. “கசந்ெ ிழாற் பகரார்வ ீ - உன்ரன ெ ிழில் பாட 
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எனக்கு ஆர்வத்ரெக் ககாடு' என்று கவண்டிக் ககாள்கிைார். அப்புைம், அந்ெ 
ஸம்ஸ்க்ருெ ா  னசில் வந்ெரெ பாடி முடிக்கிைார்”, அப்படீன்னு அவர் 
எழுெி இருக்கிைார்.  

ஸ்வா ிகள் அந்ெ அலங்காரத்துக்கு இப்படி அர்த்ெம் கசான்னார். 
“அருேகிரிநாெர் ‘கசந்ெ ிழாற் பகரார்வ ீ’ அப்படீன்னு பிரார்த்ெரன 
பண்ேிண்டு, நல்ல ெ ிழ் என்பது ஸம்ஸ்க்ருெம்ொன், அெனால 
ஸம்ஸ்க்ருெெிகலகய பாடி முடித்ொர்”, அப்படீன்னு கசான்னார்.  

என்கிட்கட ெிருப்புகழில், ஏன் ெ ிழ் க ாழியிகலகய, முருகப் கபரு ான் 
க கல கராம்ப அழகான ஒரு ஸ்கொத்ரம் எடு அப்படீன்னா, நான் 
"உெிெியுரட கடவு  ரகெ வருே..." அப்படீங்கை சீர் பாெ வகுப்புொன் 
எடுப்கபன். அந்ெப் பாட்டுல 60 ஸம்ஸ்க்ருெ வார்த்ரெ இருக்கு. 

அந்ெ  ாெிரி ஸ்வா ிகள்,  ஸம்ஸ்க்ருெம் ெ ிழ் இரண்ரடயும் இரண்டு 
கண்ோக பார்க்கைத்துக்கு ஸ்வா ிகள் கசால்லிக் ககாடுத்ொர்.  

ககாபிகா ஜவீன ஸ் ரேம்... ககாவிந்ொ! ககாவிந்ொ! 
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22.  ோ நிஷோ சர்வபூதோனோம் 

ஸ்வா ிகள் பாகவெம் பாராயேம் பண்ணும் கபாது அவருக்கு  னசுல 
ஏற்படை கருத்துகரை, ஸ்ரீ  ஹாகபரியவாகிட்ட   பிரவசனம்  பண்ணும்கபாது 
கசால்லுவாராம். அரெ  ஹாகபரியவா ஒத்துகராைா அப்படின்னு 
பார்க்கைதுக்காக.  

ஒரு ெடரவ “பகவத் கீரெயில் கர்   ார்கத்துல முடிவான நிரலரய 
அரடந்ெவனுக்கு ஸ்ெிெ பிரக்ஞன் என்று கபரு. பக்ெி  ார்கத்துல 
அரடந்ெவனுக்கு உத்ெ  பக்ென் என்று கபரு.  ஞான  ார்கத்துல 
அரடந்ெவனுக்கு ஜவீன் முக்ென், ஞானி என்று கபரு, கயாக  ார்கத்துல 
அரடந்ெவனுக்கு கயாகி என்று கபரு, ஆனால் இந்ெ நாலும் நாலு 
பாரெககை ெவிர அகொட முடிவும் லக்ஷ்யமும் ஒண்கேொன். அவாகைாட 
லக்ஷேங்கரை பகவான் கசால்லி இருப்பரெ பார்த்ொ நாலும் ஒகர 
நிரலர ொன் அப்படீன்னு கொண்ைது,” அப்படீன்னு கசான்னவுடகன 
 ஹாகபரியவா "ஆஹா "  அப்படீன்னு ககாண்டாடினாைாம். 

ஸ்வா ிகள் கசால்லுவார், "அவா அவா முயற்சி பண்ைா. நா  எகொ இந்ெ 
பாகவெம் படிச்சுண்டு இருக்ககாம். ந க்கு கெரிஞ்ச பக்ெி பண்ேிண்டு 
இருக்ககாம்" அப்படின்னு நிரனப்கபன், " ஹாகபரியவா கிட்ட இரெ கசால்லி 
அவா ஒத்துண்டதுனால இெனாகலயும் நாம் லக்ஷ்யத்ரெ அரடயலாம் 
அப்படீனு எனக்கு ஒரு நம்பிக்ரக. அந்ெ certificate  ஹாகபரியவாகிட்ட 
வாங்கி வச்சுண்டு இருக்ககன்" அப்படீம்பார்.   

அந்ெ ஸ்ெிெபிரக்ஞனுரடய லக்ஷேங்கள் என்னனு பகவான்கிட்ட 
அர்ஜுனன் ககட்கிைான். அதுல ஒரு ஸ்கலாகம் வர்ைது.   

या निशा सिाभतूािाां तसयाां जागनता सांयमी ।  

यसयाां जाग्रनत भतूानि सा निशा पश्यतो मिेुः ॥  
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"யானிஷா  ஸர்வ பூொனாம் ெஸ்யாம் ஜாகர்த்ெி ஸம்ய ீ |  

யஸ்யாம் ஜாக்ரெி பூொனி ஸாநிஷா பஷ்யகொ முகனகஹ ||”    

அப்படீன்னு “எது முனிவர்களுக்கு இரவாயிருக்ககா அது  த்ெவாளுக்கு 
பகலா இருக்கு. எது  த்ெவாளுககல்லாம் பகலா இருக்ககா, அது புலன்கரை 
அடக்கின அந்ெ முனிவர்களுக்கு இரவா இருக்கு” அப்படீன்னு  வைது. 
இதுக்ககன்ன அர்த்ெம்னா, ஜனங்கள் உலக விஷயங்கள்ல கராம்ப விழிப்பா 

இருக்கா. அதுல ஞானி, ஸ்ெிெ பிரக்ஞன் careless ஆ இருப்பான். அரெ அவன் 
கவனிக்கைெில்ரல. அவன் தூங்கி கபாயிடைான். ஆனா எந்ெ விஷயத்ெில் 
ஞானி கராம்ப விழிப்பா இருக்காகனா அதுல உலகத்ெவர்கள் தூங்கிடைா, 

அப்படீன்னு ஒரு ஸ்கலாகம் வர்ைது. 

நான் ஸ்வா ிகள்கிட்ட பழகும்கபாது time management பத்ெி   புஸ்ெகங்கள் 
படிச்சுண்டிருந்கென்.  பார்த்ொ, ஸ்வா ிகள் வந்து அந்ெ Time management 

techniques எல்லாம் அவரும் கராம்ப sincere ஆ follow பண்ேிண்டு இருப்பார்.  

எப்பவும் ஒரு clock ரகயில வச்சுண்டு இருப்பார். ஒரு சின்ன clock. நான் 
அந்ெ காலத்துல அவருக்கு ஒரு 100 ரூபாய்க்கு clock வாங்கிக்  ககாடுத்கென்.   
அரெ அவர் 10 வருஷம் கவச்சுண்டிருந்ொர். அப்புைம் அது repair ஆயிடுத்து.  
கவை ஒண்ணு  வாங்கி ககாடுத்துட்டு, அந்ெ 100 ரூபாய் clock ஐ அவர் 
ஞாபக ாக நான் இப்பக் கூட கவச்சுண்டு இருக்ககன். அந்ெ  ாெிரி, அவர் 
clock இல்லா  இருக்ககவ  ாட்டார். அகெ  ாெிரி அவர் ெினமும் 
என்கனன்ன பாராயேம் பண்ேனும்னு to do list கபாடுவார். ஒரு வாரத்துல 
பாகவெம் முடிக்கணும், 9 நாள்ல  ரா ாயேத்ரெ முடிக்கணும்னு. ஒரு short 

term plan, weekly plan  ாெிரி கபாடுவார். எல்லாக  target கவச்சுண்டுொன் 
பண்ணுவார். ஒரு 7 நாள்ல முடிக்கணும். 9 நாள்ல முடிக்கணும். 
எங்களுக்குக் கூட ரா ாயேத்ரெ 27 நாள்ல முடி, இல்கலனா, அஞ்சு அஞ்சு 
ஸர்க ா 108  நாள்ல முடி, அப்படீன்னு ஏொவது Target கவச்சுண்டாொன் நா  
அரெ பண்ேி   முடிப்கபாம்  அப்படீன்னு கசால்லுவார். அந்ெ Target ங்கைது 7 
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நாள் ெள்ைி இருந்ொலும், இன்னிக்கு காரியத்ரெ ஆரம்பிச்சுடணும் 
அப்படீங்கைதுக்கு, ஒரு நல்ல கவரை, பார்த்து, அந்ெ கஹாரரல காரியங்கள் 
ஆரம்பிப்பார்.  

கார்யங்கள் எப்படி miss ஆகும்னா, Target ஏ இல்கலனா கபாயிண்கட 
இருக்கும்.  Target இருந்ொ கூட காரியத்ரெ ஆரம்பிக்கைதுக்கு delay 

பண்ேிகனாம்னா அெனால miss ஆகும். அப்படி miss ஆகாெ  ாெிரி ஒரு 

கநரம் பார்த்து அரெ ஆரம்பிச்சுட கசால்வார். அப்படீ  Time window ங்கிை 

Technique. So, அந்ெ முஹூர்த்ெ கவரைரய set பண்ேி அதுக்குள்ை அந்ெ 
காரியங்கரை ஆரம்பிக்கைது. அகெ  ாெிரி long term goals. ஞானத்ரெ 
அரடயைதுக்காக, ஏழு ஏழு ஆவர்த்ெியாக சுந்ெரகாண்டம், அப்படி எல்லாம் 
அந்ெ Time management புஸ்ெகம் கசான்னகெல்லாம் அவர் பண்ேிண்டு 
இருந்ொர். 

ஆனால் நா  உலக விஷயங்கள்ல ஏகொ ஒரு பரீரக்ஷ பாஸ் பண்ேணும், 

ஏகொ ஒண்ணு சம்பாெிக்கேம்  அந்ெ  ாெிரி உலக விஷயங்கள்ல பேம், 

கபருர , பெவி இதுக்காக அந்ெ  ாெிரி Target கவச்சு  நா  முயற்சி 
கசய்யகைாம். அவர் முழுக்க முழுக்க பகவத் பஜனம், அென் மூல ா 
பகவாரன அரடயணும்ங்கிை Target ஐ கவச்சுண்டு, ஆனால் அகெ sincerity 

கயாட பண்ேினார். Only answerable to குருவாயூரப்பன். அப்படீனு 
இருந்ொலும் நா  காசு ககாடுக்கைவனுக்கு பண்ேைரெ  விட அவர்  வந்து 
கராம்ப கநர்ர யா, கராம்ப அக்ஷர சுத்ெ ா அந்ெ  பாராயேங்களும், 

ப்ரவசனங்களும் பண்ேினார். யாரு ககக்கைாகைா, இல்ரலகயா, ஜனங்கரை 
நிரனக்கா , அவர் பகவானுக்காக ச ர்ப்பேம் பண்ேிடுவார்.  நாம் 
பாராயேத்ரெ உட்கார்ந்து ெனியா பகவான்கிட்ட படிக்கிைொவது 
எப்பவாவது உண்டு. ஸ்வா ிகள் ப்ரவசனக  கவறு கன படத்ரெ 
கவச்சுண்டு பண்ேி முடிச்சுடுவார். அந்ெ  ாெிரி அவருக்கு sincerity. அந்ெந்ெ 
ஆசார அனுஷ்டானங்கள் அகெல்லாம் அந்ெந்ெ கவரையில அது அரெ 
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பண்ணுவார். யாருக்காகவும் இல்ரல. ரிஷி வாக்கியம், அந்ெ சத்யத்துக்கு 
பகவானுக்கு கட்டுப்பட்டு அரெ பண்ணுவார்.  

 ஹாகபரியவா அரெ  recognize பண்ேி இருக்கார்.  ஸ்ரீ கண்டன் கிட்ட 
 ஹாகபரியவா "பார்த்ெியா, உங்கைவர் என்ன, ஆசார, அனுஷ்டானங்ககைாட 
இருந்து  என்ன sincere ஆக படிக்கிைார். இந்ெ காலத்துல க ரடல ப்ரவசனம் 
பண்ைதுன்னா, சாயங்காலம் shave பண்ேிண்டு, powder எல்லாம் கபாடுண்டு 
எரெ   எரெகயா சாப்பிட்டுட்டு கபாய் உட்கர்ந்து பிரவசனம் பண்ைா. இந்ெ 
 ாெிரி பார்க்க முடியு ா?” அப்படீன்னு  ஹாகபரியவா ககாண்டாடி இருக்கா.  

அப்படி ஸ்வா ிகள் time management follow பண்ணுவார். ஆனா நா  
எகெல்லாம் வந்து உலக விஷயங்கள்ல முயற்சியாய்  இருந்து, அடுத்ெது 
நா  என்ன  enjoy பண்ேலாம், அடுத்து என்ன சம்பாெிக்கலாம் அப்படீங்கை 
கநாக்கத்துல அந்ெ  ாெிரி இருப்கபாம். அவர் வந்து, அடுத்து என்ன பஜனம் 
பண்ேலாம் அப்படீன்னு அந்ெ கநாக்கத்துக்காக வந்து அவர் time 

management பண்ேிண்டு இருந்ொர்.  

உலக விஷயங்கள்ல எதுவுக  சங்கல்பம் பண்ைது கிரடயாது. பகவான் 
விட்ட வழி. கெய்வ வழிபாட்டுல ொன் கராம்ப முயற்சி எடுத்து, அந்ெ 
பகவாரன அரடயைதுக்காக விரெ நிய த்கொடு பாராயேங்கள், அது 
 ஹான்கள் ஒப்புதுண்ட வழி அப்படீன்னு  அரெ அப்படிகய பண்ேிண்கட 
வந்ொர். அகொட பலரனயும் அவர் கண்டார்.  அரெ நம் ளும் பார்த்கொம்.  

ககாபிகா ஜவீன ஸ் ரேம்... ககாவிந்ொ! ககாவிந்ொ! 
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23. த்வம்  கஷோபோக் பவிஷ் தி 

ஸ்வா ிகள் எப்படி ென்னுரடய பக்ெி  ார்கத்துல கூட Time management 

எல்லாம் பண்ேிண்டு இருந்ொர்னு கசால்லிண்டு இருந்கென். அவர் 

ென்னுரடய பக்ெி  ார்கத்துல ஜ்கயாெிஷ சாஸ்த்ெிரத்ரெயும் 

உபகயாகப்படுத்துவார்.  

ஸ்வா ிகளுக்கு கர் ா ெியரில கராம்ப நம்பிக்ரக உண்டு. பண்ேின பாவ, 

புண்ேியங்களுக்குப் பலன் உண்டு. முன்னாடி பண்ேிே பாவத்துனால இப்ப 

ந க்கு கஷ்ட நஷ்டங்கள் வர்ைது. இனிக  பாவம் பண்ோ  இருக்கணும். ஒரு 

பாவத்துக்கும், புண்யத்துக்கும் கசய்ெ மூணு நி ிஷத்துல, மூணு நாள்ல, மூணு 

பக்ஷத்துல, மூணு  ாஸத்துல,  மூணு வருஷத்துல அந்ெ பண்ேிே பாவ, 

புண்யத்கொட வரீியத்ரெக் ககாண்டு பலன் கிரடக்கும்.  ஸீொ கெவி 
லஷ் ேரன கடுர யான வார்த்ரெ கபசினொல மூணு நி ிஷத்துல ராவேன் 

வந்துட்டான், அப்படீனு அழுத்ெ ா கசால்வார்.  

பாவம் பண்ேக் கூடாது. அகெ  ாெிரி நம்முரடய பூர்வ விரனயினால இப்ப 

ந க்குக் கஷ்ட நஷ்டங்கள் வர்ைது. அரெ அனுபவிச்சுொன் ெீர்க்கணும். 

ஸ்வா ிகள் கிட்ட “உங்களுக்கக  இவ்வைவு கஷ்டங்கள் வர்ைகென்”னு ககட்டா 

அவர் கசால்வார், “நீ என்ரன இப்ப ககாஞ்ச நாைாகத் ொன் பார்க்கை. உனக்கக 

என் கஷ்டத்ரெ பார்த்து கருரே ஏற்படைது, பகவான் கருோமூர்த்ெி. என்ரன 

ஜன்  ஜன் ாவா பார்த்துண்டு இருக்கார். ஆனா அவர் இந்ெ கஷ்டம் 

இருக்கட்டும்னு நிரனக்கிைார்னா, அப்கபா நான் ஏகொ அந்ெ  ாெிரி பூர்வ 

ஜன் ங்கள்ல ெப்பு பண்ேியிருக்ககன், அெனால எனக்கு இந்ெ ெண்டரனரய 

ககாடுத்ெிருக்கார். பகவான் கருோமூர்த்ெிொன்” அப்படீன்னு கசால்வார்.   

ஸ்வா ிகளுக்கு அவருரடய அப்பா ென்கனாட கரடசி காலத்ெில் 
கசன்ரனயில ென்கனாடு வந்து இல்ரலகய,  அப்படீனு ஒரு ஏக்கம். அவர் 
அப்பா “நான் காவிரி கரரயிகலகய இருக்ககன்” என்று கசால்லி அக்கா, 

அத்ெிம்கபகராடகய  இருந்ொர். அரெ ஸ்வா ிகள் ஒரு குரையாக  னசுல feel 
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பண்ேினார்.  அகயாத்யா காண்டத்துல ரா ன் காட்டுக்குக் கிைம்பும்கபாது 

ெசரெரும், ககௌஸல்ரயயும் “இன்னும் ஒரு நாள் இருந்துட்டு நாரைக்குப் 

கபாடா ரா ா, இன்னிக்கு உனக்கு நன்னா எல்லாம் சந்கொஷ ா, 

சாப்பாகடல்லாம் பண்ேி கபாடகைாம்” னு கசால்ைா. அப்கபா ரா ன் கசால்ைார், 

“இன்னிக்கு ககாடுக்கிைரெ நாரைக்கு யார்  ககாடுக்கப் கபாைா, அெனால நான் 

வாக்கு ககாடுத்ெ படிகய இன்னிக்கக கிைம்பகைன்” அப்படீன்னு கசால்வார்.  

ஸ்வா ிகள் கசால்வார், “நாரைக்கு யார் எனக்கு நல்ல சாப்பாடு கபாடுவா” ன்னு 

ரா ர் கசால்லரல. “இன்னிக்கு, நீங்க நல்ல சாப்பாடு கபாட்டு நான்  அரெ 
சாப்பிட்கடன்னா அரெ பார்த்து உங்களுக்கு, நாரைக்கு இவன் கஷ்டப்படப் 
கபாைாகனன்னு நிரனச்சு க லும் வருத்ெம் ொன் ஏற்படுக  ெவிர, 
இன்னிக்கு நான் சாப்பிடும் கபாது நீங்க சந்கொஷப்பட  ாட்கடள். அெனால 
நான் இப்பகவ கிைம்பகைன்” அப்படீன்னு கசால்ைார் ரா ர். 

இந்ெ இடத்ெில் ஸ்வா ிகள் கசால்வார். “எங்க அப்பா எப்பவாவது ஊரில் 

இருந்து வருவார், இட்லியா? கராம்ப நன்னாயிருக்கக  இன்கனாரு இட்லி 
கபாகடன், இன்னும் ககாஞ்சம் சட்னி கபாகடன், இன்னும் ககாஞ்சம் எண்கேய் 

விடும்பார். எனக்கு கண்ல ஜலம் வரும். இவர் என்கனாட இங்க இருக்கக் 

கூடாொ? இவர் வந்து, ஊருக்கு கபாகைன்னு கிைம்பைாகர, நான் பண்ேிப் 
கபாடகைன்னு ஆரசயா ககட்ககைகன, அப்படீன்னு ொன் கொணும்” னு 
ஸ்வா ிகள் கசால்லுவார். அந்ெ அப்பா கூட வந்து இல்ரல அப்படீங்கை 

எண்ேம் இருந்ொலும், பாகவெத்ெில “ஒரு கட்டத்துக்கு க ல் எது 

விெிச்சிருக்ககா  அரெ  னசுல ஏத்துக்கேம். எனக்கு ஏன் இந்ெ கஷ்டம்? ஏன் 

இப்படி நடக்கைது?” நிரனச்சுண்கட இருந்கொம்னா வாழ்ரககய நரக ா 

கபாய்டும். அது ெப்பு, அதுகவ ஒரு பாவம்னு பாகவெத்துல கசால்லி இருக்கு. 

அெனால அரெ படிச்ச பின்னர், நான் அந்ெ எண்ேத்ரெ விட்டுட்கடன். என்ரன 

ஸ ாொனப் படுத்ெிக்ககாண்டு விட்கடன். ஆனா அவர் கரடசி 
காலத்துகலயாவது என்கிட்ட வந்து இருக்கணும் அப்படீனு ப்ரார்த்ெரன 

பண்ணுகவன். ராவேன் வழீ்ந்ெ பின்ன, விபஷீேன் புலம்பைான். அப்புைம் “இந்ெ 
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ராவேனுக்கு நான் ஸம்ஸ்காரம் பண்ேட்டு ா?” என்று ரா ரிடம் ககட்கிைான்.  

ரா ர் “ ரோந்ொனி  ரவரானி -  ஒருத்ென் உயிகராட இருக்கும் வரரக்கும் 

ொன் enimity எல்லாம் இைந்ெ பின் அது கபாய்டுத்து. அெனால நீ அவனுக்கு 

கட்டாயம் ஸம்ஸ்காரம் பண்ணு, நீ பண்ேரலனா நாகன பண்ணுகவன். நீ 

பண்ணு, உனக்குப் கபருர  வரும். “த்வம் யகஹாபாக் பவிஷ்யெி” உனக்கு 

ககட்ட கபர் வராது. அொவது ராவேனுடய அந்ெ நடத்ரெரய வச்சுண்டு அவர் 

 ரனவிகள் வந்து அழுது, புலம்புவரெ பார்த்ெவுடன் இவனுக்கு 
விபஷீேனுக்கு சம்ஸ்காரம் பண்ேலா ா கூடாொன்னு ஒரு சந்கெகம். 

அெனால் ரா ர் “நீ இவனுக்கு சம்ஸ்காரம் பண்ணு. உனக்கு புகழ் வரும்” 
என்று கசால்லும் ஒரு வரி இருக்கு. ஸ்வா ிகள் இந்ெ வரிரய “த்வம் 

யகஹாபாக் பவிஷ்யெி” என்ை இடத்ரெ படிக்கும் கபாது “என் அப்பா 

என்கனாட வந்து கரடசி காலத்துலயாவது இருக்கணும். அப்டீன்னு அப்பாக்கு 

வயசான கபாது  னசுல கவண்டிண்டு இருக்கார்.  

அவா அப்பா, ெிடீர்ன்னு ஒரு நாள் ெந்ெி ககாடுத்து, ”கல்யாேம் உடகன 

புைப்பட்டு வரவும்” னு கபாட்டுருக்கார். அந்ெ அக்கா, அத்ெிம்கபர் ஏகொ ஒரு 

வார்த்ரெ கசால்லியிருக்கா. உடகன அவர் அப்பாக்கு கராம்ப ககாவம் 

வந்துடுத்து. “என்ரன என்ன அனாரெ னு கநனச்சியா? எனக்கு என் பிள்ரை 

இல்ரலயா? கல்யாேம் சத்ெியம், ெர் ம், பாவம், புண்ேியம் னு கசான்னா 

கட்டுப்படுவான். நான் அவன் கிட்ட கபாய் இருக்ககன்” னனு கிைம்பி வந்து 
விடுகிைார். ஸ்வா ிகள் க துவாய் அவரர தூக்கி வண்டில ஏற்ைி ஸ்கடஷன் 

ககாண்டு வந்து ஆத்துக்கு ககாண்டு வந்து, ெிருவல்லிக்ககேி ஆத்துல 

இவகராட ககாஞ்ச நாள் த்ருப்ெியா இருந்து, அப்பைம் இங்கககய கால ானார். 
ஸ்வா ிகள் அவருக்கு கவெம் முழுக்க அத்யயனம் பண்ேினவாளுக்கு  

பிரம் க ெ சம்ஸ்காரம் னு இருக்கு அந்ெ முரைப்படி சம்ஸ்காரம் பண்ேி 
த்ருப்ெி அரடந்ொர். நான் கவை விஷயத்துக்கு கபாயிட்கடன். 

ஸ்வா ிகளுக்கு கர் ா ெியரில கராம்ப நம்பிக்ரக. அவர் ஜ்கயாெிஷம் 

பார்க்கிைவாரை ”கெய்வக்ஞஹ” அப்டீன்னு கசால்லுவார். கெய்வம் 
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அப்படீங்க்ை வார்ரெக்கு ச ஸ்கிருெத்துல fate என்று அர்த்ெம். கெய்வக்ஞஹ 

ன்னா fate என்ன இருக்கப் கபாைது, கெய்வங்கள் அடுத்து என்ன விெி 
சர ச்சிருக்கா, அப்டீங்கைரெ கெரிஞ்சவா என்று அர்த்ெம். ஸ்வா ிகள் 

வாழ்ரக ல அவருக்கு அந்ெந்ெ கநரத்துல guide  பண்ைத்துக்கு சில 

கெய்வக்ஞர்கள் இருந்ொர்கள். அவர்கள் பேத்துக்கு ஆரச படா , அந்ெ 

சாஸ்த்ரத்துல கராம்ப deep ஆக படிச்சு, அரெ ஒரு  profession   ாெிரி 

கவச்சுக்கா  commercialize  பண்ோ  இருந்ெவா. அவா கிட்ட இருந்து 

ஸ்வா ிகள் guidance எடுத்துண்டு இருக்கார். அதுலயும், நான் time management 
ல கசால்லிண்டிருந்ெ  ாெிரி அவர் ககட்கைது உலக விஷயங்கள்ல இல்ரல.  

நா  கஜாசியர்கிட்ட கபானா என்ன ககப்கபாம்? எப்ப  promotion வரும், எவ்வைவு 

பேம் வரும்? இன்னும்  ாடி வடீு கட்டுகவா ா? இல்ரல, ஏகொ 

கஷ்ட ாயிருந்துன்னா இந்ெ கஷ்டம் எப்கபா ெீரும்? இந்ெ  ாெிரி, எத்ரெ ெின்னா 

பித்ெம் கெைியும் கிை  ாெிரி அவா கிட்ட கபாய் நின்னா, அவாளும் காசு 

பிடுங்கைத்துக்கு வழின்னு கெரிஞ்சுண்டுடைா.  

ஸ்வா ிகள் எங்கிட்ட கூட அவர் ஜாெகத்ரெ ககாடுத்து இந்ெ கஜாசியர் கிட்ட 
இரெப் கபாய் ககட்டுக் ககாண்டு வான்னு கசால்லியிருக்கார். அதுல எல்லாம் 

அவருரடய ககள்வி என்னவா இருக்கும்னா - ஸன்யாஸ கயாகம் இருக்கா? 

அது எப்கபா ஸித்ெிக்கும்? ஸன்யாஸம் வாங்கிண்டதுக்கு அப்பைம், கிருஷ்ே 

ெர்சனம் எப்ப கிரடக்கும்? அதுக்கு நான் என்ன பஜனம் பண்ேனும்? இந்ெ ெசா 

புத்ெி  ாறும் கபாது, அவர் to do list ல இன்னும் ஒரு item ஏத்ெிப்பார்.  “ஓ! சுக்ர 

புத்ெி ஆரம்பிக்கைது. சனிெரசயிகல, அப்படீன்னா உடகன, அந்ெ கஜாஸ்யர் 

ஏொவது லஷ் ி பர ா பன்ணுங்ககா அப்டீன்னு கசால்வார். உடகன இவர் 
கனகொரா ஸ்கொத்ெிரத்ரெ list ல add பண்ேிப்பார். இப்படி அவருரடய 

கஜாசிய consultation ஏ கவை  ாெிரி இருக்கும். அவர்  த்ெவாளுக்கும் அந்ெ 

கஜாஸ்யத்ரெ கவச்சுண்டு, ஒரு guidance  ஒரு ஆறுெல் கசால்ைதுக்கு 

உபகயாகப் படுத்ெினது உண்டு. அவர் வாழ்ந்ெ வாழ்க்ரகயினால, அவருரடய 
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ஸத்ய நிஷ்ரடயினால, அவர் வாயால கசான்னாகல அது ஸத்ய ா பலிக்கும். 
அந்ெ ஜாெகத்துல என்ன இருக்ககா இல்ரலகயா, அவர் கசால்ைது 
சத்ய ாயிடும். அப்படி அவர் ஒரு ஆசீர்வாெம் பண்ணுவெற்கு அந்ெ ஜாெகத்ரெ 

உபகயாகப் படுத்ெிப்பார்.  

என் விஷயத்துல கூட நான் என் கவரலரய விட்டுட்டு அவர் கூட உட்கார்ந்து 

இருந்ெ கபாது குருமூர்த்ெி னு அவருரடய ச்கநஹிெர் ஒரு கஜாசியர். 

ஸ்வா ிகள் கஜாசியர், நாவிெர் அந்ெ  ாெிரி யார் கிட்டயாவது ஏொவகொரு 

obligation கபாக கபாைார்னா, ஒரு  service  னா முெல்ல பேத்ரெ, கவத்ெல பாக்கு 

கவச்சு ககாடுத்துட்டு அப்பைம் ொன் அவாள் கிட்ட இருந்து ஒரு கஜாசியம் 

ககட்பார். இல்ல பாட்டு பாட கசால்வார், அந்ெ  ாெிரி. அது  ாெிரி இந்ெ 

குருமூர்த்ெி  ா ா கிட்ட பேம் கவச்சு ககாடுத்து, என்கனாட date, time எல்லாம் 

வாங்கி, என்கனாட ஜாெகத்ரெ எழுெி அரெ கவச்சுண்டு “நீ வந்து உலக 

வாழ்க்ரகயில அனுபவிக்க கவண்டியது பாக்கியிருக்கு. அரெ முடிச்சுட்டு 

வரலாம். நீ கபாய் கவரலக்கு கசரு” அப்டீன்னு என்ரன அவர் convince கசய்ொர். 

“சிவாய ந  என்று சிந்ெித்ெிருப்கபார்க்கு அபாயம் ஒரு நாளும் இல்ரல  

உபாயம் இதுகவ  ெியாகும் அல்லாெ எல்லாம் விெிகய  ெியாய் விடும்”  

என்று ஒைரவ பாட்டி அழகா கசால்லி இருக்கா. அெனால சிவாய ந  என்று 

சிந்ெித்து இருப்பவர்களுக்கு கவறு உபாயக  கவண்டாம். விெிவச ா வர 
இருக்கும் எல்லா கஷ்டமும் கபாய் விடும். இல்ரலன்னா எரெயும் ொங்கும் 
கெைிந்ெ  ெி என்கிை ஞானம் வந்துடும். நா  கராம்ப ஸா ர்த்ெிய ாக 
விெிரய  ெியால் கவல்லலாம் அப்டீன்னு நிரனச்சுண்டு கார்யங்கள் 
பண்ேினா, உன்னுடய  ெி என்ை அைிவிக்குள்கைகய அந்ெ விெி வந்து 

உட்கார்ந்து ககாண்டு, அது எங்க கூட்டிண்டு கபாகணுக ா அங்க கூட்டிண்டு 

கபாய்டும் அப்படீன்னு கசால்லைா ஔரவப் பாட்டி. இரெப் புரிந்து ககாண்டு 
ஸ்வா ிகள் பகவத் பஜனம் பண்ைத்துக்கு கஜாசியத்ரெ உபகயாகப் படுத்ெினார். 

ககாபிகா ஜவீன ஸ் ரேம்... ககாவிந்ொ! ககாவிந்ொ! 
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24. பற்று  பற்றற்றோன் பற்றிதன 

ஸ்வா ிகள்  ஹாகபரியவா சன்னிெிெிக்கு கபானா  

विहदता ि मया विशदैककिा ि च ककां चि काञ्चिमञ्सत गुरो |  

द्रतुमेि विधेहि कृपाां सिजाां भि शांकर देलशक मे शरणम ्||  

“விெிொ ந யா விஷரெக கலா” எனக்கு ஒரு படிப்பும் இல்ல 

“நச கிஞ்சன காஞ்சன ஸ்ெிகுகரா” என்கிட்ட ஒரு பேமும் இல்ல 

“த்ருெக வ விகெஹி க்ருபாம் ஸஹஜாம்” உங்ககைாட கூட பிைந்ெொன 
க்ருரபரய எங்கக ல காட்டுங்ககா 

“பவ சங்கர கெசிகக  சரேம்” அப்படிங்க்ை இந்ெ ஸ்கலாகத்ரெ கசால்லி 
ந ஸ்காரம் பண்ேிட்டுொன் உட்காருவாராம்.  த்ெ பண்டிெர்கரை எல்லாம் 
 ஹாகபரியவா ஏொவது ககள்விகயல்லாம் ககட்டு ஏொவது கசாெரன 
பண்ேி பார்ப்பார். ஸ்வா ிகள் கிட்ட ஒரு நாள் கூட அந்ெ  ாெிரி 
பண்ேிேெில்ரல. இந்ெ  ாெிரி குழந்ரெயாட்டம் ென்ரன 
 ஹாகபரியவாகிட்ட ஒப்பரடச்சதுக்கு  ஹாகபரியவா ரகரய பிடிச்சு 
கூட்டிண்டு கபாயிருக்கா. அதுக்கு சில நிகழ்ச்சிகள் கசால்கைன். 

பற்றுக பற்ைற்ைான் பற்ைிரன அப்பற்ரை பற்றுக பற்று விடற்கு ன்னு  

உலக பற்ரை விடணும்னா ஏற்கனகவ கா  குகராெத்ரெகயல்லாம் ொண்டி 
கபான ஒரு  ஹாரன பிடிச்சுக்கணும். அப்படின்னு வள்ளுவர் கசால்ைார். 
ஸ்வா ிகள் அந்ெ  ாெிரி  ஹாகபரியவாரை பிடிச்சுண்டார். 
 ஹாகபரியவா ஸ்வா ிகள்கிட்ட ொன் யாரர எல்லாம், எந்ெ ஞானிகரை 
எல்லாம்  வேங்ககைன்னு கசால்லி கசால்லி, அவாகைாட 
கபருர கரைகயல்லாம் கசால்லி இருக்கார். இன்னிக்கு ரெ ஹஸ்ெம். 
கஸஷாத்ரி  ஸ்வா ிககைாட கஜயந்ெி.  இந்ெ கஸஷாத்ரி ஸ்வா ிகள் 
காஞ்சிபுரத்துல அவொரம் பண்ேி ஞான ரடஞ்சு ெிருவாண்ோ ரல 
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கபாய் ெிருவண்ோ ரலயிகலகய இருந்து அங்க சித்ெி ஆனார். ஸ்வா ிகள் 
என்ரன ெிருவண்ோ ரல கபாகனன்னா “கஸஷாத்ரி ஸ்வா ிககைாட 
அெிஷ்டானம் ர ேர் ஆஸ்ர ம் பக்கத்துகலகய இருக்கு. அங்ககயும் கபாய் 
ந ஸ்காரம் பண்ணு”ன்னு கசால்வார். அப்பொன் கசஷாத்ரி ஸ்வா ிகள் 
என்ை கபரரகய கெரிஞ்சுண்கடன். அப்புைம் கஸஷாத்ரி  ஸ்வா ிககைாட 
சரித்ெிரம் குழு ேி நாராயே ஸாஸ்ெிரிகள்னு ஒருத்ெர்  எழுெியிருக்கார். 
அந்ெ நாராயே சாஸ்த்ரிகள் ென்ரன கரணுன்னு (கசஷாத்ரி ஸ்வா ிகைின் 
பாெத்ெில் ஒரு துகள்) என்று குைிப்பிட்டு ககாள்வார். அந்ெ புஸ்ெகத்ரெ ஒரு 
பா ரன் படிச்சாகூட ஒரு ஞான ஒைி ஏற்படும். அவ்வைவு அழகான ஒரு 
கிரந்ெம், இந்ெ கசஷாத்ரி ஸ்வா ிகள் சரித்ெிரம்.  

யகெச்ரசயாக அந்ெ புஸ்ெகத்ரெ வாங்கி ஸ்வா ிகள் கிட்ட குடுத்ெ 
உடகன, கபரிய புரெயல் கண்ட  ாெிரி  சந்கொஷப் பட்டு அரெ எத்ெரன 
ஆவர்த்ெி படிச்சுருக்கார் னு கசால்ல முடியாது. அவ்வைவு ஆவர்த்ெி படிச்சு 
இருக்கார். ெனக்கு சன்யாசம் கிரடக்க அந்ெ புஸ்ெகம், அவகராட சரித்ரம், 
அெில் இருந்ெ உபகெசங்கள் ஒரு காரேம் என்று கசால்வார். அந்ெ 
கசஷாத்ரி ஸ்வா ிகள் பிைந்ெ க்ரஹத்ரெ  ஹாகபரியவா பரேிெரரன 
ககாண்டு கண்டு பிடிச்சு அரெ  டத்ெில் வாங்கி அதுக்கு “ஸ்ரீ கா ககாடி 
கசஷாத்ரி விலாஸம்” னு கபர் ரவத்து அங்க கபாயி  நம்  ஸ்வா ிகரை 
மூகபஞ்சசெி படீன்னு கசால்லி இருக்கார்.  

அந்ெ இடத்ரெ வாங்கின ட்ரஸ்ட் காரா, அந்ெ காரியங்கள் பண்ை 
எல்லாரரயும் வச்சுண்டு  ஹாகபரியவா, கசஷாத்ரி ஸ்வா ிகள் 
கயாகாசனத்துல்ல ஒரு கபாஸ் ல உட்காருவாராம். அப்படி உட்கார்ந்து 
காண்பித்து "இப்படித்ொன் அவர் உட்காருவார். அவர்  ாெிரி உட்காரமுடியும். 
ஆனா அவர்  ாெிரி நிரல எனக்கு எப்ப வருக ா? எத்ெரன ஜன் ாக்கு 
அப்புைம் வருக ா"னு கசஷாத்ரி ஸ்வா ிகரை ககாண்டாடி இருக்கார். 
அவருக்கும் “மூகபஞ்சசெி” க்கும் என்ன கொடர்புன்னா, அவர் காஞ்சிபுரத்துல 
கபாைந்து மூகபஞ்சசெி ரய படிச்சு, கா ககாட்டத்ரெ இராத்ெிரி 12  ேிக்கு 
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மூகபஞ்சசெி கசால்லி கேக்கில்லா  பிரெஷேம் பண்ணுவார், 
கேக்கில்லா  ந ஸ்காரம் பண்ணுவார், அப்படின்னு  ஹாகபரியவா 
கசால்லியிருக்கா. அப்படி  ஹாகபரியவாகை ென்ரனக் காட்டிலும் ஒரு 
கபரியவர் அப்படின்னு கசான்னா ஸ்வா ிகளுக்கு அவரிடம் எவ்வைவு 
பக்ெியும் ஸ்ரத்ரெயும் அது மூல ா ஞான ரவராக்கியமும் ஏற்பட்டிருக்கும்!  

அந்ெ  ாெிரி ஆலங்குடி கபரியவான்னு ஒரு  ஹான் இருந்ொர். ஆலங்குடி 
கபரியவா அவதூெ ஸ்வா ிகைா இருந்ெிருக்கார். அவருக்கு பாகவெம் 
படிக்கணும், பிரவசனம் பண்ேனும், அப்படின்னு  னசுல ஒரு பகவத் 
ப்கரரரே. முடிககாண்டான் என்கிை ஒரு ஊருக்கு வந்து ககட்ட கபாது 
அங்க இருக்குை கபரியவா எல்லாம் ந ஸ்காரம் பண்ேி "நீங்க அவதூெரா 
இருந்ொ ஜனங்கள் ககாஞ்சம் ஸ்ர ப் படுவா. நீங்க ஒரு ககௌபனீ ாவது 
கட்டிண்டு கசான்கனள்னா நாங்க சங்ககாஜம் இல்லா  ககட்கபாம். 
ஜனங்களுக்கு ஒரு பயம் இல்லா  இருக்கும்" னு கசான்ன உடகன "அதுக்கு 
என்ன பண்ேலாக " ன்னு கசால்லிட்டார். “கிம்கபாக்த்வயம் 
கி கபாக்த்வயம்” அப்படீன்னு, ொம் இப்படிொன் இருக்கணும்ணூ ஒண்ணும் 
இல்லகய. அப்படீன்னு அந்ெ படிகள்ல இரண்டு படி இைங்கி வந்து 
ஜனங்களுக்கு பிரவசனம் பண்ேி இருக்கார். அவ்வைவு கபரிய  ஹான்.  

நம்  ஸ்வா ிகள் முடிககாண்டான் கபாய் ஆலங்குடி கபரியவா 
அெிஷ்டானத்ெில் நாலு வருஷம் சப்ொஹம் பண்ேி இருக்கார். அப்பைம் 
ஸ்வா ிகள் அங்கிருந்து  ிருத்ெிரக எடுத்துண்டு வந்து ெினம் ென்கனாட 
பூரஜல சாைக்கிரா த்துக்கும், குருவாயுரப்பனுக்கும் அபிகஷக ஆராெரனகள் 
பண்ை  ாெிரி, அந்ெ ஆலங்குடி கபரியவாகைாட அெிஷ்டான 
ம்ருத்ெிரகக்கும் பண்ணுவார். அந்ெ ஆலங்குடி கபரியவாரை பத்ெி 
ஸ்வா ிகளுக்கு  ஹாகபரியவா நிரைய கசால்லியிருக்கா. அந்ெ 
ஆலங்குடியில கபாய் ஸ்வா ிகள் பிரவசனம் பண்ணும்கபாது அங்க 
இருக்கும் வயசான கபரியவா எல்லாம் "எங்க ஆலங்குடி கபரியவாகிட்ட 
ககட்கை  ாெிரிகய இருக்கு உங்ககைாட பிரவசனம்" என்று கசால்லி 



உ 

 
- 102 - 

இருக்கா. அப்பொன் ஸ்வா ிகளுக்கு நம் கைாட ஜன் ா இந்ெ சாொரே 
உலக வாழ்க்ரக இல்ரல. இந்ெ கஷ்டங்களுக்கு எல்லாம் கவை  meaning 

இருக்கு அப்படீன்னு அவர்  னசுல கொேி, ககாஞ்சம் ககாஞ்ச ா அந்ெ 
ரவராக்கிய நாட்டத்ரெ எல்லாம் ஜாஸ்ெி பண்ேியிருக்கு.  

அந்ெ  ாெிரி  ஹாகபரியவா சிவன் சாரர பத்ெி “சாச்சு பிைவியிகலகய 
ஞானி. நானாவது ஒரு ‘ டம்’ ன்னு இதுல  ாட்டிண்டு இருக்ககன். அது 
எல்லாம் இல்லா  கபரானந்ெத்துல இருக்கார் அவர்” அப்படீன்னு நிரைய 
கபர் கிட்ட கசால்லி இருக்கா. அப்கபற்பட்ட சிவன் சாரர ஸ்வா ிகள் 
ெரிசனம் பண்ேினார்.  ஹாகபரியவா க ௌனம் ககாண்ட நாள்கலருந்து 

சிவன் சார், ஸ்வா ிகரை guide பண்ேியிருக்கார்  

சிருங்ககரில சந்ெிரகசகர பாரெி ஸ்வா ிகள்னு ஒரு  ஹான். ஜவீன் முக்ெர் 
இருந்ொர். ஒரு ெம்பெிகளுக்கு 11 குழந்ரெகள் பிைந்து ெவைி கபாயிடுத்து. 
“நரசிம்  பாரெின்னு” அதுக்கு முன்னாடி இருந்து ஆச்சார்யாள். அவர் 
சுவாசினி பூரஜல அனுக்ரஹம் பண்ேி “உனக்கு ஒரு பிள்ரை குழந்ரெ 
கபாைப்பான், அவரன எனக்கு ககாடுன்”னு அந்ெ 12 வது குழந்ரெரய 
வாங்கிண்டு  டத்துகலகய வைர்த்து இருக்கார். பிைந்ெதுகல இருந்து கயாகி. 
அந்ெ குழந்ரெக்கு நரசிம் ன் னு கபர் கவச்சுருக்கா. அந்ெ”சந்ெிரகசகர 
பாரெி” ஸ்வா ிகள் ப்ரம் சாரியா இருக்கும்கபாது ‘மூக பஞ்சசெி’ யில 
அவருக்கு கராம்ப ப்ரியம் இருந்ெிருக்கு. ஒரு முரை ஏகொ கபாருட்கள் 
வாங்கிண்டு வான்னு பேம் ககாடுத்ெிருக்கா. அவர் மூக பஞ்சசெி ரய 
கசால்லிண்டு இந்ெ 500 ஸ்கலாகமும் முடியிை வரரக்கும் அப்படிகய 
ச ாெி நிஷ்ரடல கூடி சிருங்ககரி எல்லாம் ொண்டி ஒரு 10 கிரா ம் ெள்ைி 
எங்ககயா கபாயிட்டார். எங்கககயா நின்னுண்டு எதுக்கு வந்கொம்னு 
கயாசிச்சாராம். ெிரும்பி வந்து ‘என்னக ா கசான்கனகை என்ன?’ ன்னு 
ககட்கிைராராம். அப்படி இருந்ொர். அவருக்கு ரா ாயேத்ெில் நிரைய பக்ெி 
இருந்ெது. ஆஞ்சகநயருக்கு பலரக கபாட்டு சின்ன வயசுல இருந்து 
ரா ாயேம் படிச்சுண்டு இருந்ெிருக்கார். 
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அவர் சன்னியாசம் வாங்கிண்டு, படீாெிபெியா சந்ெரக ௌலீஸ்வரர் பூரஜரய 

முடிச்ச பின்ன, "ககாஞ்சம் ரா ாயேம் ககளுங்ககா" அப்படீன்னு 
ஆரம்பிப்பாரம். கூட இருக்கிைவா சிப்பந்ெிகள் எல்லாம் "பிரஷ 
பண்ேிடலாக " என்பார்கைாம். ஏன்னா அவாளுக்கு கெரியும். 
ஆரம்பிச்சார்ன்னா அவரால நிறுத்ெகவ முடியாதுன்னு. இருக்கட்டும் 
இருக்கட்டும் கன கசால்லி அந்ெ அஸ்ெ ன காலம் கூட முடிஞ்சுரு ாம்,   
5, 6  ேி கநரம் பிரவசனம் பண்ணுவாராம். “சாப்பிடரலனா என்ன? 
ரா ாயேத்துக்கு க ல அன்ன பிரஷ கவை கவணு ா?” அப்படீன்னு 
கசால்லுவாராம். இகெல்லாம் சிருங்ககரியில கபாட்ட புஸ்ெகத்துல 
அவருரடய சரித்ெிரத்துல இருக்கு. அப்கபற்பட்ட  ஹான்.  

 ஹாகபரியவா அவரர பத்ெி குைிப்பிடும்கபாது "நான் ஏகொ ெர்  
பிரச்சாரம் னு அங்க இங்க கபாயிண்டு இருக்ககன். அந்ெ  ாெிரி சிருங்ககரி 
கபரியவா சந்ெிரகசகர பாரெீ ஸ்வா ிகரைப்  ாெிரி ஒருத்ெர் இருந்ொகல 
கபாதும். அந்ெ  ாெிரி ஜவீன் முக்ெர்கள் இருந்ொகல உலகக  பிரகாசிக்கும்” 
அப்படீன்னு ககாண்டாடி இருக்கா. இந்ெ  ஹான்ககைாட சரித்ெிரத்ரெ  
எல்லாம்  ஹாகபரியவாகை ஸ்வா ிகளுக்கு கசால்லி ஞான 
ரவராக்கியத்கொட கபருர ரய ஸ்வா ிகளுக்கு ஊட்டி அவரர அந்ெ 
வழியில ககாண்டு வந்ெிருக்கார். அதுொன் குருகவாட கடாக்ஷம். குருகவாட 
ஆச்ரயம் பண்ேகூடிய  ஹிர . 

ககாபிகா ஜவீன ஸ் ரேம்... ககாவிந்ொ! ககாவிந்ொ! 
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25. ஆஸிதம் ஷ ிதம் புக்தம் 

ஸ்வா ிகள் கபரானந்ெத்ெில ெிரைத்து இருந்ெெனால அவர் சன்னெிக்கு 
கபானாகல  னசு அப்படிகய உல்லாச ாகி விடும். எப்பவும் கவடிக்ரகயா 
கபசிண்டு இருப்பார், நம்  கவரலகள் எல்லாம்  ைந்துடும். அவர் ரா ாயே 
பாகவெ விஷயங்கரை அனுபவிக்கும் கபாது பக்கத்துல இருந்ொ, அந்ெ, 
ொன் ரசிச்ச விஷயங்கரைகயல்லாம் Share பண்ணுவார். அவர் ஒரு  ேி 
கநரம் ரா  நா  ஜபம் பண்ைது, பாராயேம் பண்ைது, பிரவசனம் பண்ைது, 
ஜனங்கள்கிட்ட கபசைது, அகெல்லாம் பார்க்ககவ கராம்ப ஆனந்ெ ா 
இருக்கும்.  

யாரவது  ா ி ெனியா வந்து, எங்காத்துல பாராயேம் பண்ணுங்ககான்னு 
ககட்டா, ஸ்வா ிகள், "நீங்க உங்காத்து  ா ாரவயும் அரழச்சுண்டு வந்து 
கூப்பிடுங்ககா நான் வகரன், அவரும் லீவ் கபாட்டு அந்ெ ஏழு நாளும் 
இருக்கணும்." அப்படின்னு கசால்வார். அரெ கூட கவடிக்ரகயா கசால்வார். 
கிருஷ்ே ரசென்யரர  ஒரு  ா ி கூப்பிட்டாைாம், இவர் அங்க கபாய் 
பஜரன பண்ேிண்டு இருக்கும்கபாது, புருஷன் வந்து, “யாரரக் ககட்டு இந்ெ 
 ாெிரி, எல்லாரரயும் கூப்பிட்டு நீ சாெம் கபாடகை” அப்படின்னு கிருஷ்ே 
ரசென்யரர அடிச்சுட்டாராம். ககௌராங்கர் க கல பட்ட காயம் பூரி 
ஜகன்னொர் க கலயும் இருந்ெது, அப்புைம் இவாள்லாம் ெிருந்ெினான்னு 
ஒரு கரெ இருக்கு, ஆனால் எனக்கு அடி வாங்க கெம்பும் இல்ல, எனக்காக 
பகவான் அடி வாங்கிக்கை அைவு பக்ெியும் இல்ல, அெனால நீங்க  ா ாரவ 
அரழச்சுண்டு வாங்ககான்னு” அப்படின்னு கவடிக்ரகயா கசால்வார்.  

அவர்கிட்ட யாராவது உங்கரை நான் ஸ்வப்னத்துல பார்கென், அப்படின்னு 
கசான்னா, “நிஜத்துரலகய  என்னால நாலு அடி கூட நடக்க முடியரல, 
நான் எங்க ஸ்வப்னத்துல எல்லாம் வர கபாகைன்” அப்படின்னு கசால்வார். 
ென்ரன பத்ெிகய கூட Humour பண்ேிப்பார். நாகனல்லாம் ஸ்வா ிகள் 
எல்லாம் கிரடயாது, நான் சா ியார், டீ, காபிகயல்லாம் குடிக்ககைன், 

http://valmikiramayanam.in/stotram/25%20aasitham%20shayitham%20bhuktham.mp3
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ெண்டம், க ண்டலு வச்சுக்கரல. நான் காவிய கட்டிண்டு ஆத்துகலகய 
 ாடில உட்கார்ந்துண்டு இருக்ககன்” அப்படின்னு கவடிக்ரகயா கசால்வார். 

என்ரன சின்ன வயசில முெல்ல கபாகும்கபாது, “ராத்ெிரி என்ன சாப்பிடுகவ” 
அப்படின்னு ககட்டார். கராம்ப வருஷம் இருபத்ெஞ்சு வயசு வரரக்கும் 
இராத்ெிரில பால் சாெம் சாப்பிட்டுண்டு இருந்கென். அப்ப பால் சாெத்துல, 
கூட என்ன கொட்டுப்கபன்னு ககட்டார், கவல்லம் வச்சுண்டு சாப்பிடுகவன் 
அப்படின்கனன்.  “சர்க்கரர கபாட்டுண்டு சாப்பிகடன்” அப்படின்னார்.  

நான் வந்து ஏகொ Instruction அப்படின்னு எடுத்துண்டு கராம்ப sincere ஆ ஒரு 
பத்து வருஷம் அப்படி பண்ேிண்டு இருந்கென். அப்புைம் ஒரு வாட்டி 
“சர்க்கரரரய காட்டிலும் கவல்லம்  டி” அப்படின்னு யார்கிட்டகயா 
கசால்லிண்டு இருந்ொர், அப்கபா நான் ககட்கடன், “நீங்க என்ரன பால் 
சாெத்துக்கு சர்க்கரர கபாட்டுக்ககா, அப்படீன்னு கசான்கனகை” ன்னு 

ககட்கடன். அது Taste-ஆ இருக்கும்னு கசால்லியிருப்கபன் அப்படின்னார். 
அது  ாெிரி அவர் கராம்ப ரலட்டா இருப்பார்.  

 த்ெ பிரவசனம் பண்ைவாளுக்ககல்லாம் பேம் ககாட்டைது அப்படின்னா, 
“ககாட்டினா கபாறுக்கைதுக்குொன் கநரம் இருக்கும், எனக்கு படிக்கைதுக்குத் 
ொன் கநரம் இருக்கு”, அப்படிம்பார்.  

“இப்ப அப்பா ரபயரன படிக்க கசால்ைார். அவன் ககட்க  ாட்கடங்கைான், 
சினி ா பார்க்கைதுக்கு காசு குடு, காசு குடுன்னா, சரி என்னக ா ஒழி 
அப்படின்னு குடுத்துடுவார். அந்ெ  ாெிரி இந்ெ பஜனம் பண்ணும்கபாது 
பகவான் கிட்ட வந்து பேம் கவணும், புகழ் கவணும்-னா பகவான் சரி 
அப்படின்னு குடுத்துடுவார். எனக்கு அது கவண்டாம். என் கநாக்கக  கவை” 
அப்படின்னு கசால்வார். அவா கபானபிைகு என்கிட்கட “இகெல்லாம் 
ஸீொகெவி கிட்கட ராக்ஷசிகள் கபசின கபச்சு  ாெிரி. இகெல்லாம் நான் 
காதுல வாங்க ாட்கடன்” அப்படிம்பார்.  
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1991 சிவன் சார் ெர்சனம் கிரடத்ெ பின் ஒரு நாரைக்கு லலிொ 
ஸஹஸ்ரநா ம் படிச்சுண்டு இருந்ெகபாது, “ஸதோசிவோ அனுக் ிரஹதோ”, 
அப்படிங்கை வரி வந்ெது. கா ாக்ஷி அம்பாள் ஐந்து காரியங்கள் பண்ைா. 

सञृ्ष्टकरी ब्रह्मरूपा गोप्री गोविन्दरूवपणी ॥  

सांिाररणी रुद्ररूपा नतरोधािकरीश्िरी ।  

सदालशिाऽिगु्रह्दा पञ्चकृतयपरायणा ॥ 

 ஸ்ருஷ்டிகர்த்ரீ ப்ரஹ் ரூபா ககாப்த்ரீ ககாவிந்ெரூபிேி 

 ஸம்ஹாரிேி ரூத்ரரூபா ெிகராொன கரீஸ்வரி 

சொசிவா அனுக்ரஹொ பஞ்சக்ருத்ய பராயோ 

அப்படின்னு இந்ெ உலகத்ரெ ஸ்ருஷ்டி பண்ேிேதும், காப்பத்ெைதும், 
ஸம்ஹாரம் பண்ைதும், இதுக்குள்ை, ந க்ககல்லாம் ‘நான்’ என்கிை 
எண்ேத்ரெ ககாடுத்து, ‘எனது’ என்கிை எண்ேத்ரெ ககாடுத்து, இகெல்லாம் 
பகவான்ொன்கிைது கெரியா  எல்லாம்  ரைச்சுருக்கா இல்ரலயா, அது 
ெிகராொனம்னு கபரு. அதுவும் அம்பாள் ொன் பண்ைா, பாக்கியம் இருக்கிை 
ஜவீன்களுக்கு அந்ெ ெிரரரய விலக்கி, ஞானத்ரெ அனுக்ரஹம் பண்ைதும் 
அம்பாள் ொன். அப்படி ‘சதோசிவோ அனுக்ரஹதோ’ அப்படிங்கை வரி வரும். 
அந்ெ வார்த்ரெக்கு ஸ்வா ிகள் "ஆஹா" ன்னார்.  என்ன என்று ககட்கடன். 
இல்ரல சிவன் சாகராட பூர்வாச்ரம் கபர் வந்து சொசிவம். நான் அவர் 
காரல பிடிச்சுண்டு இருக்ககன், அவர் ொன் அனுக்கிரஹம் பண்ேனும். 
அப்படின்னு கசான்னார்.  

சின்ன வயசுல ஒரு கல்யாேத்துல இவரர ஊஞ்சல் கல்யாேத்ெின் கபாது 
பாடு அப்படின்னு கசான்னாைாம். ஸ்வா ிகள்  
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स्मरमथनिरणलोला मन्मथहेलाविलासमणणशाला । 

कनकरुधििौयवशीला त्िमम्ब बाला कराब्जितृमाला ॥ 

ஸ் ர ென வரே கலாலா  ன் ெகஹலா விலாச நிஷாலா | 

கனகருசி கசௌர்யஷீலா த்வ ம்ப பாலா கராப்ஜ்ய த்ருெ ாலா ||  

அப்படின்னு குைிஞ்சி ராகத்துல ஒரு ஸ்கலாகத்ரெ பாடினாராம். எல்லாரும் 
ரக ெட்டினாைாம். அந்ெ கபாண்ணு கபரு பாலாவாம், அட! கபாருத்ெ ா 
பாடைிகய!!  அப்படின்னாைாம்.  

ஸ்வா ிகள், ஒரு நாப்பது வயசுல கஷ்டம் எல்ரல  ீைி கபாயிண்டு 
இருந்ெகபாது, ஒரு வாட்டி ஒரு சுந்ெர காண்ட புஸ்ெகம், க கல ஸ்கலாகம், 
கீகழ meaning.  அந்ெ புஸ்ெகத்ரெ கூட, என்கிட்கட காண்பிச்சு எனக்கு 
குடுத்து விட்டார். அந்ெ புஸ்ெகத்ரெ Publish பண்ேினவர் முெல் புத்ெகத்ரெ 

(first copy) எடுத்துண்டு வந்து ஸ்வா ிகள் கிட்ட குடுத்ொராம், ஸ்வா ிகள் 
அந்ெ புஸ்ெகத்ரெ பிரிச்சாராம், பிரிச்ச உடகன ஒரு பக்கத்ெில் முெல் 

ஸ்கலாக ா ஸீொகெவிகிட்ட ஹனு ார், அம் ா, “உன் கஷ்டம் 
எல்லாத்ரெயும் இன்னிக்கக நான் கபாக்கிடகைன். இப்பகவ உன்ரன 
கொள்ல தூக்கிண்டு கபாயி ரா ர்கிட்ட கசர்த்துடகைன்” அப்படிங்கை 
ஸ்கலாகம் வந்ெொம். அப்படிகய ஸ்வா ிகள் வந்து அவ்கைா 
சந்கொஷபட்டார். இது ாெிரி பகவான் இருக்கார், நம்  கஷ்டத்ரெ எல்லாம் 
கபாக்குவார் அப்படின்னு அன்னிக்கு அவ்வைவு ஆறுெலா இருந்ெது. 
அப்படின்னு கசால்வார்,  

இன்கனாரு நிகழ்ச்சி. மூக பஞ்சசெி-ல 

दिानो भास्ित्ताममतृननलयो लोहहतिपःु 

विनम्राणा ंसौम्यो गुरुरवप कवित्िं ि कलयन ्। 
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गतौ मन्दो गङ्गािरमहहवष कामाक्षि भजतां 

तमःकेतुमावतस्ति िरणपद्मो विजयत े॥ 

ெொகனா பாஸ்வத்ொம் அம்ருெனிலகயா கலாஹிெவபு:  

வினம்ராோம் கஸௌம்ய: குருரபி கவித்வம் ச கலயன்: || 

ககெௌ  ன்கொ கங்காெர  ஹிஷி கா ாக்ஷி பஜொம் 

ெ : ககதுர் ாெ: ஸ்ெவ சரேபத்க ா விஜயகெ 

அப்படிங்கை ஸ்கலாகம் இருக்கு. 

“ததோகனோ போஸ்வத்தோம்” அப்டின்னா சூரியரனப்கபால ஒைி விடைது. இது 
அம்பாகைாட பாெத்துக்கும் கபாருந்தும். சூரியன் கபர் வருகிைது. 

அம்ருதநில :, அம்ருெநிலய: என்பது. சந்த்ரனுக்கு கபரு. அம்பாகைாட 
பாெத்துல அம்ருெம் இருக்கு அப்படின்னு ஐெீகம்.  

“கலோஹிதவபு” பாெங்கள் சிவப்பு நிைத்துல இருக்கு, அங்காரஹன் சிவப்பு 
நிைம். 

‘வினம்ரோணோம் யஸௌம் : ந ஸ்காரம் பண்ைவாள்கிட்ட அம்பாகைாட 
பாெம் கசௌம்ய ா இருக்கு. கசௌம்யம்னா புென்னு அர்த்ெம்.  

‘குருரபி” அம்பாகைாட பாெம் ஞானத்ரெ குடுக்கைதுனால குருவாகவும் 
இருக்கு.  

 வித்வம் ச  ல ன் பாெம் கவிகளுக்கு நல்ல வாக்கு குடுக்கிைது. கவிங்கை 
வார்த்ரெக்கு சுக்ரன்-னு அர்த்ெம்.  

  யதௌ  ந்தஹ க துவா நடக்கிைது பாெம். இந்ெ  யதௌ  ந்தஹ ங்கைது 
‘சதனச்சரஹ’ 
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 ோ ோஷி த ஹ் க து:. ெ ஸ்-ன்னா இருட்டு. அது ராஹு, ககதுன்னா,  
இருட்டுக்கு எெிரி. அஞ்ஞானத்துக்கு எெிரியா இருக்கு இந்ெ பாெம், 
இப்கபற்பட்ட பாெம் ஒைிகயாடு விைங்கட்டும், அப்படின்னு, இந்ெ 
ஸ்கலாகத்ரெ பாராயேம் பண்ேினா “நவ கிரஹங்களும்” அனுகூல ா 
இருக்கும்ன்னு கசால்வார். சித்ெிரர முெல் கெெி பஞ்சாங்க படனம் கபாது 
இந்ெ ஸ்கலாகத்ரெ கசால்லி ஆசீர்வாெம் பண்ணுவார்.  

ஒரு ரவஷ்ேவர் ககட்டார். ஸ்வா ி கெசிகன் பாதுகா சஹஸ்ரத்துல ரா ர் 
பாெத்ரெ ஏழு க்ரஹங்களுக்கு ஈடாக கசால்கிைார். இந்ெ  ாெிரி ஒங்க 
புஸ்ெகத்துல இருக்கா என்று ககட்டார். ஸ்வா ிகள் ஒன்பது 
க்ரஹங்களுக்கும் க லாககவ அம்பாள் பாெத்ரெ மூக கவி கசால்லி 
இருக்கார் என்று இந்ெ ஸ்கலாகத்ரெ காண்பித்ொர். 

ரா ாயேத்துல, சு ந்ெரர் ெிரும்பி வரார். அவர்கிட்ட ெசரெர் “கஹ சு ந்ெரா, 
நீ அவ்வைவு தூரம் கபாயி ரா ரன காட்டுல விட்டுட்டு வந்ெிகய, 
அவ்வைவு தூரம் அவகனாட கூட இருந்ெிகய, நீ பண்ே பாக்கியம், கராம்ப 
பாக்கியம், அவன் என்ன பண்ோன்னு கசால்லு,  

 “ ஆஸிதம் ச ிதம் புக்தம் ஸுத ரோ ஸ்   ீர்த்த ” 

அவன் என்ன சாப்பிட்டான், அவன் எங்க உட்கார்ந்ொன், எங்க 
படுத்துண்டான், என்ன கபசினான், எல்லாத்ரெயும் கசால்லு. 

“ஜவீிஷ் ோ ி அஹக கதன   ோதிரிவ சோதுக்ஷு” அந்ெ  ாெிரி ெசரெர் 
கசால்ைார் "ரா கனாட கபச்சு, அவகனாட நடத்ரெ, அவன் உக்காந்ெது 
அவன் கபசினது, அவன் சாப்பிட்டது, இகெல்லாம் கசால்லு. 

‘ஜவீிஷ் ோ ி அஹக கதன” இரெ ககாண்டு நான் உயிர் வாழ்கவன். 

அது என்ன கரென்னா யயாெி – ங்கை  ஹாராஜா, அவன் புண்யத்ெினால 
இந்ெிர கலாகத்துக்கு கபாைான். இந்ெிரன் கபாட்டிக்கு வந்துட்டான்னு, யயாெி 
கிட்ட, அப்படி என்ன புண்யம் பண்ேிகனனு ககக்கைான். ககட்ட உடகன 
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யயாெி ொன் பண்ேிே புண்யங்கரை எல்லாம் List பண்ேினானாம். 
புண்யத்ரெ எல்லாம் ொகன கசான்னா கபாயிடும் என்று, ஒரு சாஸ்ெிரம். 
அெனால ென்கனாட புண்யத்ரெ ொகன கபசினதுனாகல, கீகழ 
விழுந்துட்டான், அப்படின்னு கரெ. 

அப்ப, இந்ெிரன் கிட்ட, நான் ஏகொ ெப்பு பண்ேி ெிரும்ப பூ ிக்கு கபாகைன். 
பூ ியில At least சாதுக்ககைாட இருக்கும்படியா ஒரு அனுக்ரஹம் பண்ணு, 
சாது சங்கம் கவணும்னு, ரிஷிககைாட கபாயி அவன் இருந்ொன். 
அப்படின்னு முடியைது. இந்ெ  ாெிரி யயாெி வந்து சாதுக்கள்னால 
 ீண்டான். அந்ெ  ாெிரி ெசரெர் கசால்ைார் "ரா கனாட விஷயங்கரைப் கபசு 
‘ஜவீிஷ் ோ ி அஹக கதன” இரெ ககாண்டு நான் உயிர் வாழ்கவன்.  

இந்ெ ஸ்கலாகத்ரெ படிச்ச கபாது, இகெ  ாெிரி ஸ்வா ிககைாட காரியம் 
எரெ நிரனச்சாலுக , அது ந க்கு சந்கொஷத்ரெயும், உயிருக்கு ஒரு 
ஊட்டத்ரெயும் குடுக்கிைது என்று கொன்ைியது. 

ககாபிகா ஜவீன ஸ் ரேம்... ககாவிந்ொ! ககாவிந்ொ! 

  



உ 

 
- 111 - 

26. ஸுக்ஷ்க பி துர்   தகரபி 

ஸ்வா ிகள் ஒரு வாட்டி வால் ீகி ரா ாயேம் ப்ரவசனம் பண்ேிட்டு 
க ரடயிலிருந்து இைங்கைார். அப்ப அவருக்கு 30 வயசு. அன்னிக்கு 
வால் ீகி ரா ாயேத்துல விபஷீே சரோகெி கசால்லிட்டு பூர்த்ெி 
பண்ேியிருக்கார். கீகழ வந்ெ உடகன விகடம் ரா சா ி அய்யர் னு 
ஒருத்ெர். அவர் சொவொனி. அவர் வந்து "குழந்ரெ கராம்ப ஆனந்ெ ா 
இருந்ெது. விபஷீேன் ஆகாசத்துல கபானான் என்று கசால்லும் கபாது நீயும் 

ஆகாசத்துல கபாயிடை, அப்படி பாவத்கொட (bhavam) கசால்ை. கசத்துல 
விழுந்துடாெ, ஜாக்கிரரெயாக இரு” அப்படீன்னாராம்.  

ஸ்வா ிகள் கசான்னாராம் 

सकू्ष्मे sवप दगुामतरे sवप गुरुप्रसाद-  

सािाय्यकेि विचरन्िपिगामागे । 

सांसारपङ्कनिचये ि पततयमूां त े

कामाक्षक्ष गािमििम््य कटाक्षयञ्ष्टम ्॥ 

“ஸுக்ஷ்க பி துர்க  ெகரபி குருப்ரஸாெ  

ஸாஹாய்யககன விசரன் அபவர்க்க  ார்க்கக | 

ஸம்ஸாரபங்க நிசகய ந பெத்ய மூம் கெ 

கா ாஷி காட வலம்ப்ய கடாஷயஷ்டிம் || 

அப்படீன்னு ஒரு ஸ்கலாகம். இரெச் கசான்னாராம் இகொட அர்த்ெம் 
என்னன்னா, “க ாஷ  ார்க்கம், அபவர்க  ார்க்கம் கராம்ப ஸுக்ஷ்  ானது. 
எல்கலாராலும் கபாகமுடியாது. குரு காண்பிச்சு குடுத்ெ கெைிவுனால அந்ெ 
பாரெயிகல கபாயிண்டிருக்ககன். ஸம்ஸாரம்ங்கிை கசத்துல வழுக்கி 
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விழுந்துடா  இருக்கைதுக்கு, கஹ கா ாக்ஷி! உன்னுரடய கடாக்ஷம்ங்கிை 
ஊன்று ககால ககட்டியா பிடிச்சுண்டிருக்ககன்” அப்படீன்னு ஒரு அழகான 
ஸ்கலாகம். இரெ அவ்கைா கபாருத்ெ ா ஸ்வா ிகள் கசால்லி இருக்கார். 
"எனக்கு 30 வயசுல 5 அடி, ஒல்லியா இருப்கபன். அவர் 6 அடிக்கு க ல 
நல்ல gigantic ஆக இருப்பார். ஒரு குழந்ரெரய தூக்கை  ாெிரி என்ரன 
தூக்கிட்டார். அவ்கைா ஆனந்ெப்பட்டார். அவரும் கா ாக்ஷி பக்ெர் கபால 
இருக்கு. ஆெனால இந்ெ ஸ்கலாகத்ரெ ககட்ட உடகன கராம்ப 
சந்கொஷப்பட்டார். கராம்ப ஆசிர்வொம் பண்ோர். “உன்ரன பத்ெி 
கவரலயில்ரல. உன்ரன கா ாக்ஷி காப்பாத்துவா” அப்படீன்னு கசால்லிட்டு 
கபானார். 

அந்ெ வார்த்ரெ ஸ்வா ிகள் வாழ்க்ரகயில் உண்ர  ஆனது. அந்ெ 
ஸம்ஸார பந்ெத்துல விழா  அவர் 30 வயசுகலருந்து 75 வயசு வரரக்கும் 
வாழ்ந்ொர். அவரும் கிரஹஸ்ெர் ொன். குழந்ரெகள் எல்லாம் இருந்ொ. 
எல்கலாருக்கும் சாப்பாடு கபாடணும். படிக்க ரவக்கணும். துேி வாங்கித் 
ெரணும், ரவத்ெிய கசலவு. ஆனா  ஹாகபரியவாளும், சிவன் சாரும், 

"அவருக்கு வி ானம் வரும். அவர் ரவகுண்டம் கபாவார்". அப்படீங்கை 
வார்த்ரெ கசால்லணும்னா, ஒவ்கவாரு நாளும் அவர் எப்படி அந்ெ க ாக்ஷ 
 ார்கத்துல கபாகும்கபாது எப்படி ஜாக்கிரரெயா இருந்ொர் அப்படீன்னு நான் 
நிரனச்சுப்கபன். அதுக்காக சில ககாள்ரககள் வச்சுருந்ொர்.  

பே விஷயத்துல நப்பாரச வரா  இருக்கைதுக்கு, அவர் யார் எந்ெ பேம் 
ககாடுத்ொலும், கிரஹஸ்ெர்-ங்கைொல பேம் வாங்கிப்பார். ஆனா இன்ன 
ககாடுன்னு என்று demand பண்ே  ாட்டார். ொன் கசய்யை 
ப்ரவசனத்துக்ககா, பண்ணுகிை பாராயேத்துக்ககா ஒரு rate fix பண்ேரல. 
ஆெனால அவர் எல்கலாரரயும் ஒகர  ாெிரி treat பண்ணுவார் 
பேக்காராளும் சரி, ஏரழகளும் சரி ஒகர  ாெிரி treat பண்ணுவார். அந்ெ 
குேம் இருந்ெொல் ஏரழகளுக்கு எைியவரா இருந்ொர். 
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ெிருவல்லிக்ககேியில் ஒண்டு குடுத்ெினத்துல இருந்ொர். அது சாதுக்களுக்கு 
எல்லாம் கராம்ப லாப ா இருந்ெது.  

அவர் ஒரு ெரடவ ஒரு professor ஆத்துக்கு ஒரு வருஷம் ெினமும் கபாய் 
வால் ீகி ரா ாயேத்ரெ ஸ்கலாகம் by ஸ்கலாகம் படிச்சு, அர்த்ெம் 
கசால்லியிருக்கார். அகொட முடிவுல அவர் வந்து 200 ரூபா கவர்ல வச்சு 
குடுத்ொராம். ஸ்வா ிகள் கசால்வார். "அவர் கிட்ட பேம் இருந்ெது. 
ககாடுக்கக் கூடிய  னசும் இருந்ெது. ஆனா எனக்கு பேத்கெரவ 
இருக்குங்கைது அவருக்கு கெரியரல". அொவது ஒரு வருஷம் ஒரு 
ஆத்துக்கு கபாகும்கபாது ஒரு நாள் கூட ென்னுரடய பேத்கெரவ 
இருக்குங்கை அந்ெ குரைகயா அந்ெ கஷ்டக ா அவர் முகத்ெிகலயும் 
கெரியல.  அவர் வார்த்ரெகள்கையும் வரரலன்னு அர்த்ெம். அப்படி அந்ெ 
பேத்துல பற்று இல்லா  இருந்ொர். இது ந க்கு இன்னிக்கு 
கிரடக்கணும்னு இருக்குன்னு அந்ெ பேத்ரெ வாங்கிண்டு வருவார். 
ககாஞ்சம் கூட முகம் சுைிக்கா , ககாஞ்சம் கூட அரெப் பத்ெி கவரலயும் 
படா  இருந்ொர். அப்படி பேத்துல ஒரு பற்ைின்ர .  

புகழ் வந்ெது. ஆயிரக்கேக்கான கபர் அவர் பிரவசனத்ரெ ககட்கைது, 

அப்படீன்னு வந்ெ கபாது அவர் அதுல சில ககாள்ரககள் வச்சுருந்ொர். 
கபாதுவா இந்ெ சபா கசகரட்டரி, அந்ெ  ாெிரி இந்ெ  ிடில்க ன்-ொன் 
அவாளுக்கு ககாஞ்சம் பேம் கசர்ப்பிக்கைத்துக்கு ொன் ஒடுவுல ககாஞ்சம் 
எடுத்துண்டு, இப்படி ககாஞ்சம் சிர ம் படுத்துவா. ஸ்வா ிகள் சில 
ககாள்ரககள் வச்சுருந்ொர். நான் க ரடயில் உட்கார்ந்துண்டு கபசும் கபாது,  

“இது வியாசபடீம். நான் பிரவசனம் பண்ேனும்ோ என் முன்னாடி. கசர்ல 
கால் க ல கால் கபாட்டுண்டு உட்காரகூடாது. ககட்கைவா என் முன்னாடி 
ெரரயிலொன் உட்காரணும். வயசானவா பின்னாடி கசர் கவோ கபாட்டு 
உட்கார்ந்துகலாம். நான் பிரவசனம் பண்ணும்கபாது ஆஞ்சகநயர் ொன் 
president கவை யாரும் preside பண்ேகூடாது.” அது என்னன்னா, 
ப்ரவசனத்துக்கு முன்னாடி பின்னாடி நரஸ்துெியா இருக்கும். ஸ்வா ிகள் 
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அரெ ரசிக்ககவ  ாட்டார். ஸ்வா ிககைாட பிரவசனத்துல ஒரு நரஸ்துெி 
வராது. பகவானுரடய கரெரய கசால்ைதுங்கைது ஆத்  லாபத்துக்காக 
அப்படீன்னு வச்சுருந்ொர். “யாரும் நடுவுல கபசக் கூடாது. donation ககட்க 
கூடாது” இப்படிகயல்லாம் அவர் சட்டம் வச்சுருந்ெொல, அந்ெ சபா 
கசகரட்டரி எல்லாம் அவரர விட்டுட்டா. அப்புைம் காலம்  ாைி கபாச்சு TV-

எல்லாம் வந்துடுத்து. அவர்கிட்ட பக்ெியா இருக்கைவா சில குடும்பங்கள் 
கூப்பிட்டு அங்க  ட்டும் கபாயி பிரவசனம் பண்ைது, பாராயேம் பண்ைதுனு 
கவச்சுண்டிருந்ொர். பேத்ெிகலயும், புகழிகலயும் பற்ைில்ரல, விலகிட்டார்.  

ஆனா ஒரு நிகழ்வின் கபாது நம் ரை ககௌரவ ா நடத்ெணும் அப்படீங்கை 
அரெயும் அவர் எெிர்பார்க்கரல. அங்க உட்கார்ந்ெிருக்கும் கபாது, நான் 
பார்த்ெிருக்குககன். டாக்டர்  ேி அடிச்சா patients வர  ாெிரி யாராவது 
வருவா, அவா கஷ்டத்ரெ கசால்லுவா. ஸ்வா ிகள் அவாளுக்கு ஆறுெல் 
கசால்வார். ஒரு ஸ்கலாகம் எழுெி ககாடுப்பார். அவா கபான பிைகு கவை 
யாராவது வருவா. அொவது அங்க கூட்டக  கசராது.  

யாகரா பாக்கியவான்கள் வருவா. அவா கக்ஷ ம் அரடவா. அவா கஷ்டம் 
நிவர்த்ெி ஆனதும், ககாரின வரங்கரை அரடஞ்சதும் நான் கண் கூடா 
பார்த்ெிருக்ககன். அப்படி ஸ்வா ிகளுக்கு அனுக்ரஹ சக்ெி இருந்ெது. ஆனா 
அரெ அவர் ஒத்துக்க  ாட்டார். “பகவான் கருோ மூர்த்ெி. அவா 
புண்ேியம் இருக்கு. புண்ேியம் இருந்ொ நான் கசான்னரெ பண்ணுவா. 
அரெ பண்ோ அவாளுக்கு நான் கசான்ன பலன் கிரடக்கும்.” அரெ ெவிர 
ென்னால் அந்ெ நன்ர  விரைந்ெது-ன்னு நிரனக்ககவ  ாட்டார். 
கசால்லகவ  ாட்டார். வரவா  த்ெ சா ியார் பத்ெிகயல்லாம் கசால்லுவா. 
“அப்படி ககாவில் கட்டினார். இப்படி கஹா ம் பண்ோர், இன்ன யாகம் 
பண்ோர்”.  அகெல்லாம் கசால்வா. ஸ்வா ிகள் அதுக்கு ஒண்ணும் பெில் 
கபச  ாட்டார்.  

அகெல்லாம் காட்டிலும் நா  பாராயேம் உயர்ந்ெ விஷயம், “ஏஷக  ஸர்வ 
ெர் ாோம் ெர் : அெிக ெக ா  ெஹ" அப்படீங்கைது எல்லாம் ககாஞ்சம் 
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கபருக்கு கசால்வாகர ெவிர  ற்ை சா ியாரர புகழ்பவர்கைிடம் பெில் 
கசால்ல  ாட்டார். "ஆஹா நல்ல காரியம்"-னு கசால்லி அனுப்பிடுவார். 
ஆனா ஒரு கஷ்டம்னா, அந்ெ சா ியார் கிட்ட கபாக முடியாது. ஏன்னா அவா. 
க்யாெி லாப பூரஜல இருக்கா. கஷ்ட நிவர்த்ெி ெர சக்ெியும் கிரடயாது. 

ஸ்வா ிகள் ஸுக்ஷ்  ா ஒண்ணு கசால்வார். ஸீொகெவி ஹனு ாரர 
பார்த்ெ உடகன கசால்ைா "அன்னிக்கு இராவேன் சன்னியாசியாட்டம் 
வந்ொன். ஆனா என்  னசு நடுங்கித்து. இன்னிக்கு நீ குரங்கு ரூபத்துல 
வந்ெிருக்க. வானரத்ரெ ெரிசனம் பண்ேிோ அது துஸ்சகுனம் அப்படீன்னு 
நா கவரலபடகைன். ஆனா உன்ரன பார்த்ெ உடகன என்  னசுல அவ்கைா 
ஒரு நிம் ெியும் உல்லாசமும் ஏற்படைது. ஆெனால நான் உன்ரன 
நம்பகைன்” என்று கசால்கிைாள். அது  ாெிரி ஸ்வா ிகள் "அவாளுக்கு இங்க 
வந்ொ ஸத்சங்கம், இெனால  னசு அடங்கைது, இெனால சாந்ெி 
கிரடக்கைதுன்னு அவா இங்க வரட்டும்" அப்படீன்னு விட்டு விடுவார். ொன் 
clarify பண்ே  ாட்டார்.  

அது  ாெிரி ென்னுரடய பழக்க வழக்கங்கள், ஆசார அனுஷ்டானங்கள் 
எல்லாம்  ாத்ெிக்க  ாட்டார். கபண்கள் கவெம் படிக்கைது அப்படி எல்லாம் 
கசான்னான்னா அவர் அரெகயல்லாம் ஒத்துக்க  ாட்டார். அவா 
ெிருப்ெிக்காக ென்னுரடய ககாள்ரககயல்லாம்  ாத்ெிக்க  ாட்டார் அவர் 
கிட்ட “எனக்கு  ந்த்ர உபகெசம் பண்ணுங்ககா, எனக்கு ஜப  ாரல 
குடுங்ககா”ன்னு ககட்டிருக்ககன். அவர் “அகெல்லாம் ஒண்ணும் நீ 
லாயக்கில்ரல. இந்ெ ஸ்கொத்ெிர பாராயேம் பண்ணு” என்று கசால்லி 
விட்டார். ஏொவது impress பண்ேி இவரன பக்கத்துல வச்சுக்கணும். நான்  
குரு-ன்னு அப்படீன்னு எல்லாம் நிரனக்ககவ  ாட்டார்.  

கஜாக்கா ஒண்ணு கசால்வார். விபஷீேன், அவனுரடய 4  ந்ெிரிகள், ரா ர், 

இலட்சு ேர், இவா 7 கபர், ரா ருரடய பரடயில்  னுஷா.  த்ெவா 
எல்கலாரும் வானரர்கள். யுத்ெத்துக்கு முன்னாடி ரா ர் கசால்வார். “வானரா 
ஏவ நச்சின்னம்" நீங்கள் எல்லாரும் வானராைாகவ இருங்ககா. நீங்க உருவம் 
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எல்லாம்  ாத்ெிக்க கவண்டாம் இதுகவ ந க்கு அரடயாை ா இருக்கட்டும் 
அப்படீன்னு கசால்வார். அந்ெ  ாெிரி ஸ்வா ிகள், “இதுொன் என்கனாட 
அரடயாைம். நான் இருக்கை  ாெிரி நான் இருப்கபன். என்னால 
பந்ொல்லாம் பண்ே முடியாது. வரவா ெிருப்ெிக்கு கபச முடியாது 
அவாளுக்கு பிடிச்சா கூப்பிடட்டும். ரசிக்ககலன்னா 7 நாள் என்னிக்குடா 
முடியும்னு பார்த்துண்டு இருக்கப்கபாைா. அடுத்ெ ெரடவ கூப்பிட  ாட்டா” 
அப்படீன்னு கசால்வார் இப்கபர்பட்ட ஒரு புத்ெி அந்ெ பகவானுரடய 
பாெத்ரெ அரடயணும் அப்டிங்கைத்துக்கு இந்ெ புத்ெிரய அவருக்கு 
பகவான்ொன் ககாடுத்ொர். அது எப்படிங்கைது அடுத்ெது பார்ப்கபாம். 

ககாபிகா ஜவீன ஸ் ரேம்... ககாவிந்ொ! ககாவிந்ொ! 
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27.  ச்சிதோஹோ  த் தப்ரணஹோ 

ஸ்வா ிகள் கியாெி லாப பூரஜல  ாட்டிக்கா  இருக்கைதுக்கு அவருக்கு 
ெனியாக ஒரு புத்ெி இருந்ெது அவர் அரெ வச்சுண்டு சில ககாள்ரககள் 

form பண்ேி அரெ follow பண்ேிண்டு இருந்ொர்.  அதுக்கு அவருக்கு 
ரவராக்கியம் இருந்ெது. அது கராம்ப கபரிய விஷயம். ஆனா அவர் கீரெல 

இருந்து இந்ெ quotation கசால்வார். 

मञ्छचत्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परसपरम।् 

कथयन्तश्च माां नितयां तुष्यञ्न्त च रमञ्न्त च।।10.9।। 

तेषाां सततयकु्तािाां भजताां प्रीनतपिूाकम।् 

ददालम बदु्श्रधयोगां तां येि मामपुयाञ्न्त त।े।10.10।।  

तेषामेिािकुम्पाथामिमज्ञािजां तमः। 

िाशयाम्यातमभािसथो ज्ञािदीपेि भासिता।।10.11।।  

“ ச்சிெஹா  த்கெப்ரோஹா கபாெயந்ெ: பரஸ்பரம் | 

கெயந்ெச்ச  ாம் நித்யம் துஷ்யந்ெிச்ச ர ந்ெி ச || 

கெஷாம் ஸெெ யுக்ொனாம் பஜொம் ப்ரீெி பூர்வகம் | 

ெொ ி புத்ெி கயாகம்ெம் ஏன  ாம் உபயாந்ெி கெ || 

கெஷாக வ அனு கம்பார்த்ெம் அஹம் அஞ்ஞானஜம் ெ ஹ | 

நாசயா ி ஆத்  பாவஸ்ெஹ ஞான ெீகபன பாஸ்வொ || 

என்று ஒரு 3 ஸ்கலாகங்கள் 10-வது அத்ெியாத்துல வர்ைது.  

இந்ெ ஸ்கலாகங்ககைாட அர்த்ெம் என்னன்னா,  
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“ ச்சிொஹா” என்னிடத்ெில்  னரச ரவத்ெவர்கள்  

" த்கெப்ரோஹா" ென்னுரடய புலன்கள், உயிர் எல்லாக  எனக்காககவ 
வாழைவா.  

"கபாெயந்ெ: பரஸ்பரம்:" என்னுரடய விஷயத்ரெகய ஒருத்ெருக்கு ஒருத்ெர் 
கபசிப்பா. ஸ்வா ிகள் “இந்ெ ஸ்கலாகத்துக்கு ரா ாயே ப்ரவசனம், பாகவெம் 
படிக்கைது,  அப்படீங்கைது நான் ஒருத்ென் ொன் கசால்கவன் "கீெ ஞான 
யக்ஞா" பண்ைவாள்ைாம் கசால்லா ாட்டா” அப்படீன்னு கவடிக்ரகயாக 
கசால்வார்.  

கெயந்ெச்ச  ாம் நித்யம் - என்ரனகய கபசிண்டு,  த்ெ உலக விஷயங்கரை 
கபசா   

துஷ்யந்ெிச்ச ர ந்ெி ச - இெிகலகய ெிருப்ெிபட்டுண்டு இதுகலகய சந்கொஷப் 
பட்டுண்டு, “கரும்பும் துவர்த்து கசந்கெனும் புைித்து அைக்ரகத்ெதுகவ” 

அப்படீன்னு அருேகிரிநாெர் கசால்ை ாெிரி, உலக விஷயங்கள் எல்லாம் 
அவாளுக்கு புைிச்சு கபாயிடைது. ஸ்வா ிகள் கசால்வார். "எனக்கு டியபிடீஸ் 
இருக்கு. பாொம் ஹல்வா சாப்பிட முடியாது. இந்ெ ஸ்கொத்ெிரங்கள் 
படிக்கைதுொன் எனக்கு பாொம் ஹல்வா" என்பார். அது ாெிரி இந்ெ 
பஜனத்துகலகய ெிருப்ெியா இருந்துண்டு. இதுனால என்ன பலச்ருெி இருக்கு. 
அதுல இருக்கை பலச்ருெி எல்லாம் வந்துடுத்ொன்னு பார்க்க  ாட்டார். 
இரெ படிக்கைகெ அவருக்கு பலனா இருந்ெது. அப்படி எந்ெ பக்கெர்கள் என் 
பஜரனத்ரெ பண்ைாகைா  

கெஷாம் செெ யுக்ொனாம் ”ஆடும் பரிகவல் அேிகசவகலன பாடும் பேிகய 
பேியாய் அருள்வாய்" அப்படி ெிருப்புகரழ பாடிண்கட, பகவாகனாட 
கரெரய கபசிண்கட இருக்கை அந்ெ பேி யாரு பண்ைாகைா  

“பஜொம் ப்ரீெி பூர்வகம்”, பக்ெிகயாடு என்கனாட பஜனத்ரெ 
பண்ணுகிைவர்களுக்கு  
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“ெொ ி புத்ெி கயாகம்ெம் ஏன  ாம் உபயாந்ெி கெ” - அவர்களுக்கு என்ரன 
வந்து அரடயும்படியான ஒரு புத்ெி கயாகத்ரெ நான் அைிக்ககைன்.  

க லும் கிருஷ்ேர் கசால்ைார்  

“கெஷாக வ அனுகம்பார்த்ெம்” அவர்களுக்கு  ட்டுக  கருரேயினால்  

"அஹம் அஞ்ஞானஜம் ெ ஹ நாசயா ி” நான் அவர்களுரடய அஞ்ஞான 
இருரை கபாக்குகிகைன். எப்படி என்ைால்  

"ஆத்  பாவஸ்ெஹ" அவா  னசுல நான் குடியிருந்து, 

“ஞான ெீகபன பாஸ்வொ” ஞான ெீபத்ரெ அவா  னசுல ஏத்ெி வச்சு 
அெனால அந்ெ அஞ்ஞான இருரை கபாக்குகிகைன்.  

அப்படீன்னு இந்ெ ஸ்கலாகங்களுக்கு அர்த்ெம். அதுக்கு ஒரு எடுத்துக்கட்டாக 
ஸ்வா ிகள் இருந்ொர். நம் கண் முன்னாடி பார்த்கொம். அப்படி அவர் 
இரடயைாெ பஜனத்ெினால் கெய்வ பக்ெி. பக்ெியினால் ரவராக்யம், 
ரவராக்யத்ொல் கியாெி லாப பூரஜயிலிருந்து எல்லாம் விடுபட்டு 
ஞானத்கொடு விைங்கியரெ பார்த்கொம்.  

ஆனா ஸ்வா ிககைாட கபருர  என்னன்னா “இப்படி நீங்க கபரானந்ெத்துல 
ெிரைச்சிருக்கககை, எனக்கு ஒரு வழி கசால்லுங்ககான்னு ந ஸ்காரம் 
பண்ேவாளுக்கு, "நீ இந்ெ மூகபஞ்ச செிரய ெிரும்ப ெிரும்ப படி, விஷ்ணு 
சஹஸ்ரநா த்ரெ படி உயர்வை உயர்நல ான க ாஷத்ரெ அரடவாய்” 

அப்படீன்னு ென் ரகயால எழுெி ககாடுத்து ென் ரககயழுத்து கபாட்டு 
குடுப்பார். அப்படி அவர் அந்ெ நம்பிக்ரகயும் உறுெியும் ககாடுத்ொர். “கெய்வ 
பக்ெியில நீயும் லாயக்குொன். நீயும் வா” அப்படீன்னு பகவான்கிட்ட 
அரழச்சுண்டு கபாைதுக்கு ரகரய பிடிச்சு கூட்டிண்டு கபாவார்.  

நா  எப்படி பகவான் கிட்ட கபாக முடியும்? அவருக்கு அந்ெ புத்ெி கயாகம் 
இருந்ெது. ஞான ரவராக்கியம் இருந்ெது. ஜனங்கள் கிட்ட ஈஷிக்கா , 
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 ாட்டிக்கா  இருந்ொர். ந க்கு அகெல்லாம் இல்ரலகய. பேத்துல ஆரச 
இருக்கு புகழ்ல ஆரச இருக்கு. ககௌரவத்துல ஆரச இருக்கு. 
இப்படிகயல்லாம் இருக்ககாக . ஏகொ ஒரு ஸ்கொத்ெிரம் படிக்கிகைாம். 
இகெல்லாம் ஒரு பக்ெியில  கசர்த்ெியான்னு, அடிக்கடி கொேைது. 

ஆனா அவர் வாக்கு இருக்கு. அந்ெ 3 ஸ்கலாகத்துல - இந்ெ ஸ்கொத்ெிர 
பாராயேம் பண்ணு. “ ச்சித்ெஹா  த்கெ ப்ராோஹா கபாெயந்ெ: 
பரஸ்பரம்" அப்படீன்னு கசால்லி இருக்கு. ஸ்கொத்ர புஸ்ெகத்ரெ எடுத்து 
வச்சுண்டு ஒரு ககாஞ்ச கநரம் படிக்கைதுல ஒரு சந்கொஷம் இருக்கு 
இல்ரலயா, அரெ நா  பிடிச்சுண்டா கபாதும். அப்புைம் பகவாரன 
அரடயைதுக்கு, ஸ்வா ிகள் பாெத்துல கபாயி கசருவெற்கு என்ன புத்ெி 
கயாகம் கவணுக ா, அரெ அவகர குடுத்துடுவார் அப்படீன்னு ஒரு 
நம்பிக்ரக.  

ஏன்னா நாம் பார்த்து ஸ்வா ிகள் கராம்ப கருரேகயாடு இருந்ொர். அவர் 
நம் கிட்ட "நான் கரடபிடிக்கிை ககாள்ரககள் எல்லாம் நீங்களும் 
கரடபிடிக்கணும். இல்கலன்னா பலன் இல்ரல" அப்படீன்னு கசால்லி 
பயமுறுத்ொ , "ஞானம் பிைக்கும். உண்ர  விைங்கும். இந்ெ ஸ்கொத்ரத்ரெ 
ெிரும்ப ெிரும்ப படி. இரடயைாெ ரா  நா  ஜபம் பண்ணு." என்று ெிரும்ப 
ெிரும்பச் கசால்லி நம்பிக்ரக குடுத்ொர். அப்கபற்பட்ட ஸத்குரு ந க்கு 
கிரடச்சிருக்கார். அவரர ெியானம் பண்ைது -  அது ொன் ந க்கு கார்யம். 

ககாபிகா ஜவீன ஸ் ரேம்... ககாவிந்ொ! ககாவிந்ொ! 
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குருமூர்த்கத  த்வோம்  ந ோ ி   ோ ோக்ஷி 

 

गरुुमतूे  त्िां  नमासम  कामाक्षि 


