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1. ஸ்வோமி ள் சிவ பக்தி 

ஸ்வாமிகள் எப்ப ாதும் ராமாயண,  ாகவத,  ாராயணம்,  ிரவசனம் சசய்து 
சகாண்டிருப் ார். அதனால் அவருடைய ராம  க்தி, கிருஷ்ண  க்தி 
எல்ப ாருக்கும் சதரியும். ஆனால், அவர்  ரம சாம் வரும் கூை.  அடத 
நான் மிகவும் ரசித்திருக்கிபேன். (விஷ்ணு  க்தர்கடை டவஷ்ணவர்கள் 
என்று சசால்வார்கள். அது ப ா  சிவ  க்தர்கடை சாம் வர்கள் என்று 
சசால்வார்கள்)  

எப் வும் சநற்ேியில் விபூதி இட்டுக் சகாண்டிருப் ார். இடதப் ப ச 

ஆரம் ிக்கும் ப ாபத, ஸ்வாமிகள் அதிஷ்ைானத்திப பய  ிங்கப்  ிரதிஷ்டை 
சசய்திருப் து ஞா கம் வருகிேது. அடதச் சசால்லும் ப ாபத, 

மஹாச ரியவா, காமாக்ஷி வடிவமாக இருந்து, கணக்கில் ாத சந்திர 
சமௌலீஸ்வர பூடை சசய்திருப் தும், ஆனால் அவருடைய அதிஷ்ைானம், 

 ிருந்தாவனமாக (துைசி மாைம்) டவத்திருப் தும் ஞா கம் வருகிேது.   

ஆதி சங்கரர் வழியில் வந்ததால், அவருடைய அவதாரமாகபவ இருப் தால், 
ஆதிசங்கரடரப் ப ா பவ, மஹாச ரியவாளுக்கும் சிவ-விஷ்ணு ப தம் 
கிடையாது. ஷண்மதத்தில் எந்த  ாகு ாடும் இல் ாமல், எல் ா சதய்வத்தின் 
உள்பை உடேயும்  ரப்ரம்மம் ஒன்பே என்ே ஞானத்தில் இருந்தார்கள். 

அதனால்தான், மஹாச ரியவாடை ப ாய் தரிசனம் சசய் வர்களுக்கு, வரவா 
சிவ  க்தராய் இருந்தால், மஹாச ரியவா சாக்ஷாத்  ரபமஸ்வரனாக  
சதரிந்தார். அவா விஷ்ணு  க்தராய் இருந்தால், மஹாச ரியவா சாக்ஷாத் 
மஹாவிஷ்ணுவாகத் சதரிந்தார்.  

 ிரதிவாதி  யங்கரம் அண்ணங்கராச்சாரியார் என்று ஒரு ச ரியவர் 
இருந்தார். தீவிர டவஷ்ணவரான அவர், காஞ்சிபுரத்தில் நீண்ை கா ம் 
ைவீியவந்தராய் இருந்தார். டவஷ்ணவ சம் ிரதாயத்திற்கு நிடேய 
உடழச்சிருக்கார். டவஷ்ணவத்டதப்  ற்ேி எழுதுவதும், ப சுவதும், 

 ிரவசனம் சசய்வதும், சசால் ிக் சகாடுப் துவும் என்று தினமும் இரு து 
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மணி பநரம் உடழத்தவர். அப் டிப் ட்ை மஹான். பவே யாடரயும் 
நமஸ்காரம் சசய்ய மாட்ைார். ஆனால் மஹாச ரியவா ஒருவடர மட்டும் 
நமஸ்கரிப் ார். மஹாச ரியவாளும் அவரிைம் மிகுந்த அன்பு  ாராட்டுவார். 

அது ப ா  வைகட  சம் ிரதாயத்டத பசர்ந்த அபஹா ி  மைத்தில், 
இப்ப ாது  ட்ைத்தில் உள்ை ையீர், ஸ்ரீமத் அழகிய சிங்கர் ஸ்வாமிகள் 
அத்யந்த மஹாச ரியவா  க்தர்.  ால்யத்தில் மஹாச ரியவா தான் அவடர 
பவதம்  டிக்கச் சசால் ி, அவடர சவைிநாடு ப ாகாமல் தடுத்து, 

உன்னதமாய் அவடர உருவாக்கி, இன்று அவர் அந்த மைாதி தியா இருக்க 
காரணமாய் இருந்தார். இடதக் குேித்து அவபர இன்றும் மணிக்கணக்காய் 
உருக்கமாக, மஹாச ரியவாடைப் ப ாற்ேி ப சிக்சகாண்பை இருக்கிோர். 

இன்சனாரு  க்கம், மாத்வர்களுக்கு சிறுகமணி பவத  ாைசாட  மிகவும் 
முக்கியம். அது மட்டும் இல்ட  என்ோல் மாத்வர்கள் இடைபய பவதம் 
ஓது வர்கள் அரிதாகியிருக்கும். அந்த  ாைசாட யில்  டித்த பவத 
வித்துகள்தான், இன்று மந்த்ரா யத்திலும் மற்ே இைங்கைிலும் பவதம் 
சசால் ிக் சகாடுக்கிோர்கள். அந்த பவத  ாைசாட  உருவாகி வருவதற்கும், 

வைர்வதற்கும் காரணம் மஹாச ரியவா தான். சிறுகமணி  ாைசாட  
நைத்தி வந்து சமீ த்தில் விஷ்ணு  தம் அடைந்த ஸ்ரீ  ரசுராமாச்சார், 

"அத்டவதம் இன்று த்டவதத்டத வாழ டவத்திருக்கின்ேது..." என்று 
மஹாச ரியவாடை ப ாற்ேியிருக்கிோர். 

சிறுகமணியிலும் சரி, அங்கிருந்து சசன்று மந்த்ரா யத்தில் இன்று பவதம் 
சசால் ிக் சகாடுக்கும் வாத்தியார்களும் சரி, அவர்களுடைய 
வித்யார்த்திகளுக்கு  ரீடக்ஷ என் து காஞ்சி மைத்தில் மஹாச ரியவா 
சசால் ி, ஸ்ரீ அண்ணாதுடர அய்யங்கார் நிர்வகித்த பவத ரக்ஷண நிதி 
டிரஸ்டின் மூ மாகத்தான் நைக்கிேது.  ிர  மான வக்கீ ாய் இருந்து, 

மஹாச ரியவாைின் ஆக்டஞப்  டி  ின்னாைில் தன் வாழ்நாள் முழுவதும் 
பவதத்திற்காக அர்ப் ணித்தவர் ஸ்ரீ அண்ணாதுடர அய்யங்கார். இப் டி 
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டவஷ்ணவர்கள்   ர் மஹாச ரியவாைின் விஷ்ணு  க்திடயப்  ற்ேி 
புரிந்துக் சகாண்டிருந்தார்கள்.  

மஹாச ரியவா எத்தடனபயா முடே வரதராை ஸ்வாமி பகாயிட  
ப்ரதிக்ஷிணம் சசய்திருக்கிோர்கள். காஞ்சி மைத்தில் இருந்த ப ாதும் சரி, 

சற்று தள்ைி பதனம் ாக்கத்தில் இருந்த ப ாதும் சரி, வரதராை ஸ்வாமிடய 
ப்ரதிக்ஷிணம் சசய்துவிட்டு ப ாவார்கள். வழி முழுக்க ஸ்ரீ விஷ்ணு 
ஸஹஸ்ரநாம  ாராயணம் சசய்வார்கள். தினமும் மஹாச ரியவா ஸ்ரீ 
விஷ்ணு ஸஹஸ்ரநாமம் மூன்று ஆவர்த்தி சசால் ாமல் இருந்தபத 
கிடையாது. யாத்திடரயின் ப ாது கூை ஒரு டசக்கிள் வண்டிடய  ிடித்துக் 
சகாண்பை ப ாய் சகாண்டிருப் ார்கள். அப்ப ாது, சநற்ேியில் குட்டிக் 
சகாண்ைார்கள் என்ோல் ஸ்ரீ விஷ்ணு ஸஹஸ்ரநாம  ாராயணம் ஆரம் ிக்க 
பவண்டியது என்று அர்த்தம்.  

அது ப ா , மஹாச ரியவா  ிடக்ஷயின் ப ாதும் யாரவது ஸ்ரீ விஷ்ணு 
ஸஹஸ்ரநாம  ாராயணம் சசய்வார்கள். பமலும், யாராவது நமஸ்காரம் 
சசய்யும் ப ாதும், மிகவும் திருப்தி என்ோல் (எல்ப ாருடைய நமஸ்காரமும் 
அந்த நாராயணடனபய அடைகிேது என்னும் ச ாருைில்) 'நாராயண... 
நாராயண... நாராயண...' என்று  கவன் நாமாடவ சசால்லுவார்கள். 
சந்யாசிகள் யாராவது நமஸ்காரம் சசய்தால் 'நாராயண' நாமாடவ சசால்  
பவண்டும் என் து சாஸ்திரம். அடத மிகவும்  ிரியமுைன் சசால்லுவார்கள். 

   வருைங்கள் சதாைர்ச்சியாக ஸ்ரீ மாயவரம் ச ரியவாைிைமும் (ஸ்ரீ 
சிவராம கிருஷ்ண சாஸ்திரிகள்)  ிேகு நமது ஸ்வாமிகைிைமும் 
ஸ்ரீமத் ாகவத ஸ்ரவணம் சசய்துள்ைார். ஸ்ரீரங்கம் பகாபுரம் கட்டினார்கள். 
இப் டி மஹாச ரியவாளுடைய டவஷ்ணவ  ணி மகத்தானது. 

இப் டி, மஹாச ரியவா காமாக்ஷியா இருந்து, ஸ்ரீ சந்திர சமௌலீஸ்வர பூடை 
கணக்கில் ாமல் சசய்திருந்தாலும், இன்று அவருடைய அதிஷ்ைானத்தில் 



உ 

 
- 4 - 

துைசி மாைம் டவக்கப் ட்டிருப் து மஹாச ரியவாைின் விஷ்ணு  க்திடய 
காட்டுவதாக சகாள்ை ாம். 

நமது பகாவிந்த தாபமாதர ஸ்வாமிகளும், அது ப ா பவ ஆதி சங்கரர், 
மஹாச ரியவா வழியிப பய சசன்ேவர். ஸ்வாமிகளுக்கும் 
சதய்வங்களுக்குள் ஒன்டேக் காட்டிலும் மற்சோன்று உயர்ந்தது என்ே 
எண்ணபம கிடையாது. ஸ்வாமிகள் கணக்கில் ாமல் ஸ்ரீமத் ராமாயணமும், 

ஸ்ரீமத்  ாகவதமும்  ாராயணம் சசய்திருந்தாலும், அவருடைய சிவ  க்தி 
உ கத்திற்கு சதரிவதற்காக என்ே ஏற் ாபைா என்னபவா சதரியவில்ட , 

ஸ்வாமிகளுடைய அதிஷ்ைானத்தில் இன்று சிவ ிங்கப் ப்ரதிஷ்டை 
ஆகியிருக்கிேது.  

இப் டி மஹான்கள் சிவ ரமாய் இருக்கிோர்கள் என்போ இல்ட  
விஷ்ணு ரமாய் இருக்கிோர் என்போ நாம் நமது குறுகிய கண்பணாட்ைத்தில் 
 ார்த்து ஏமாந்து விைக்கூைாது என் தால் அந்த  ரம்ச ாருபை நம்மீது 
அைவில் ாத கருடண சகாண்டு, இப் டி ஒரு ஆச்சர்யமான ஓர் ஏற் ாட்டை 
இந்த இரண்டு அதிஷ்ைானத்திப யும் சசய்துவிட்ைது ப ாலும். 

ஸ்வாமிகளுடைய சிவ  க்திடய  ற்ேி வாஸ்தவத்தில், அது அைவிை 
முடியாததாக இருந்தாலும் ஏபதா என் சிற்ேேிவிற்கு புரிந்த மட்டும் சி து 
சசால்கிபேன்.  

எனக்கு சகாஞ்சம்  க்தி ருசி வந்தபத திருவாசகம், திருப்புகழ்  டித்தால் 
தான்.  க்தி என்ோல் என்ன என் தற்கு, அந்த  ாைல்கபை விைக்கம். 

" ால் நிடனந்து ஊட்டும் தாயினும் சா ப்  ரிந்து, நீ,  ாவிபயனுடைய 

ஊனிடன உருக்கி, உள் ஒைி ச ருக்கி, உ ப்பு இ ா ஆனந்தம் ஆய 

பதனிடனச் சசாரிந்து, புேம் புேம் திரிந்த சசல்வபம! சிவச ருமாபன! 

யான் உடனத் சதாைர்ந்து, சிக்சகனப்  ிடித்பதன்; எங்கு எழுந்தருளுவதினிபய" 
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தந்தது உன்தன்டன, சகாண்ைது என்தன்டன, சங்கரா! யார் சகாப ா சதுரர்? 

அந்தம் ஒன்ேில் ா ஆனந்தம் ச ற்பேன், யாது நீ ச ற்ேது ஒன்று என் ால்? 

சிந்டதபய பகாயில் சகாண்ை எம்ச ருமான், திருப்ச ருந்துடே உடே 
சிவபன! 

எந்டதபய, ஈசா! உைல் இைம் சகாண்ைாய், யான் இதற்கு இ ன் ஓர் 
டகம்மாபே!  

என்சேல் ாம்  டித்துப்  க்தி மார்க்கத்தில் எனக்கு ஒரு ஈடு ாடு என்று 
சசால்  ாம். ஸ்வாமிகடை  ார்க்கும் ப ாது  ரம டவஷ்ணவராய் 
சதரிந்தாலும், அவருடைய சிவ  க்திடய விடரவில் சதரிந்து சகாண்பைன். 

ஸ்வாமிகள் தன்டனப்  ற்ேி எதுவும் கருத்தில் சகாள்ைாமல், தன் வாழ்டவ 
முழுடமயாக  கவானிைம் விட்டுவிட்ைார் என்பே சசால் பவண்டும். 
அதனால், அவரிைம் எதுவுபம முரண் இல் ாமல் நைக்கும். ஏசனன்ோல், 

எல் ாபம ஈஸ்வர சங்கல் த்தில் நைந்தது. அதற்கு ஒரு சி  உதாரணங்கள் 
நிடனவிற்கு வருகிேது. 

எனக்கு சவைிநாட்டில் ஒரு நண் ர் இருந்தார். அவருக்கு உைம்பு 
முடியவில்ட  என்று ஸ்வாமிகைிைம் சசான்ன ப ாது, 'அச்சுதானந்த 
பகாவிந்த...' என்ே ஸ்பதாத்ரம் சசால் க் சசான்னார். அவர் யாசரன்பே 
ஸ்வாமிகளுக்கு சதரியப்  டுத்தவில்ட . அவர் ஒரு மாத்வர். அவருக்கு 
சசால்லும் ப ாது, சிவ ஸ்பதாத்ரம் வரவில்ட .  

அது ப ா பவ, என் தம் ி  ிள்டைக்கு ஸ்வாமிகள் 'ராம த்ரன்' என்று ச யர் 
டவத்தார். என் தம் ியின் மாமனார் ஸ்ரீ நரசிம்ம ஸ்வாமியிைம் 
ஈடு ாடுடையவர்.  ' த்ரம்' என்ே வார்த்டத ஸ்ரீ நரசிம்ம ஸ்வாமியின் 
மந்திரத்தில் வருகிேது ப ாலும். அதனால், அவனுடைய மாமனாருக்கு 
திருப்தியாகி விட்ைது. இப் டி எல் ாம் தானாகபவ நைக்கும். 
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அது ப ா  எனக்கு ஸ்வாமிகளுடைய சிவ  க்திடய, புரிந்து சகாள்வதற்கு  
ஸ்வாமிகைின் கருடணயால் வாய்ப்பு கிடைத்தது. அதில் சி வற்டே 
சசால்கிபேன்.  

 திடனந்து நாட்களுக்கு ஒரு முடே த்ரபயாதிசி திதியும்,  ிரபதாஷ 
பவடையும் (சாயங்கா ம் நா டர மணியி ிருந்து ஏழடர மணி வடர) 
பசர்ந்து வரும் ப ாது அது மஹா  ிரபதாஷம் எனப் டும். ஒவ்சவாரு மஹா 
 ிரபதாஷத்தில் ப ாதும், ஸ்வாமிகள் சிவானந்த  ஹரியின் 100 
ஸ்ப ாகத்டதயும்  ாராயணம் சசய்வார். அந்த சிவானந்த  ஹிரியில் ஒரு 
 த்து ஸ்ப ாகத்டத ஸ்ரீ ரமண மஹரிஷி எடுத்துக் சகாடுத்திருக்கிோர். அந்த 
 த்து ஸ்ப ாகத்டதயும் தினமுபம  ாராயணம் சசய்வார். அடதத் தவிர 
அங்பக வரு வர்கள் ஸ்ரீ ஆதிசங்கரரின் ஸ்பதாத்திரங்கள்  டிப் ார்கள். 
முக்கியமாக, ஸ்ரீ தக்ஷிணாமூர்த்தி ஸ்பதாத்ரம், ஸ்ரீ சிவா ராதக்ஷமார ண 
ஸ்பதாத்ரம், ஸ்ரீ  ஞ்சாக்ஷர ஸ்பதாத்ரம் என்று சிவ ஸ்பதாத்ரங்கள் நிடேய 
 டிப் ார்கள். அவ்வைடவயும் நமது ஸ்வாமிகள் கண் ை த்துைன், 

ஆனந்தமாக பகட் ார்கள்.  

ஸ்வாமிகள் திருச்சியில்  ிேந்தவர். அதனால் யாராவது சுக ிரசவம் ஆக 
பவண்டும் என்று சசான்னால்,  

हे शंकर स्मरहर प्रमथाधिनाथ मन्नाथ साम्ब शशशचडू हर त्रिशशूिन|्  

शम्भो सखुप्रसवकृत ्भव मे दयािो श्री मातभृतू शशव पािय मा ंनमस्त|े| 

"பஹ, சங்கர, ஸ்மரஹர  ிரமாதிநாத  

மன்னாத ஸாம்  சசி சூை ஹர திரிசூ ின் | 

சம்ப ா ஸுகப்ரஸவக்ருத்  வ பம தயாபைா 

ஸ்ரீ மாத்ருபூத சிவ  ா ய மாம் நமஸ்பத!" || 
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என்று ஒரு ஸ்ப ாகம் இருக்கிேது. அடதச் எழுதிக் சகாடுத்து, திருச்சியில் 
மட க்பகாட்டையில் உள்ை ஸ்ரீ தாயுமான ஸ்வாமியிைம் பவண்டிக் 
சகாண்டு இந்த ஸ்ப ாகக்டத  ாராயணம் சசய்யுமாறு சசால்லுவார். 
சுகப்ரசவம் ஆன  ின், முடிந்தால் அந்தப்  க்கம் ப ாகும் ப ாது, அந்த 
பகாவி ில் ஒரு வாடழத் தாடர கட்டுமாறு சசால்லுவார். 

தம் திகளுக்குள் ஒற்றுடமக்காகவும், ஆத்தில் குழந்டதகள் 
கல்யாணத்திற்காகவும், தினமும் சாயங்கா ம்  ிரபதாஷ பவடையில் 1008 
ஆவர்த்தி, "சிவ சங்கர ஸர்வாத்மன் ஸ்ரீ மாதர் ைகதம் ிபக!" என்று முடிந்தால் 
ஒரு சநய் விைக்கு ஏற்ேி டவத்து ை ம் சசய்யுமாறு சசால்லுவார். 

பமலும், ஸ்ரீமத் வால்மீகி ராமாயண, ஸ்ரீமத்  ாகவத  ாராயணத்தில், அவர் 
கூறும் விைக்கங்கள் சி , அவருடைய சிவ  க்திடய எடுத்துக் காட்டும் 
வடகயில் இருக்கும். அதிலும், ஸ்ரீமத் வால்மீகி ராமாயணத்தில் நாட ந்து 
இைங்கள் என் மனதில் நீங்கா இைம்  ிடித்தடவகைாகும்.  

கங்காவதரணம் கடதயில்,  கீரதன்  த்தாயிரம் வருஷங்கள் தவம் இருந்து, 

ஸ்ரீ  ிரம்மபதவர் தரிசனம் தருகிோர். அப்ப ாது  கீரதன், ஆகாஸ கங்டக 
பூமியில் வர பவண்டும் என்றும்,  ிேகு  ாதாைத்தில் உள்ை தான் 
மூதாடதயர்கைின் அஸ்திடய  கடரத்து அவர்கள் நற்கதி அடைய பவண்டும் 
என்றும், பமலும் தனக்கு சந்ததி பவண்டும் என்றும் பவண்டுகிோர். 

அதற்கு ஸ்ரீ  ிரம்மபதவர், "ஆகாஸ கங்டக பூமியில்  ாயும் ப ாது, பூமிடய 
உருட்டிக் சகாண்டு ப ாய் விடுவாள். அந்த கங்டகயின் பவகத்டத 
தாங்குவதற்கு அந்த  ரபமஸ்வரர் ஒருவரால் தான் முடியும். அதனால் நீ 
சிவச ருமானிைம்  ிரார்த்தடன சசய்!" எனக் கூறுகிோர். அந்த 
 ரபமஸ்வரடர குேித்து  கீரதன்  ஞ்சாக்னி மத்தியில் ஒற்டேக்கா ில் 
நின்றுசகாண்டு அன்ன ஆகாரம் இல் ாமல், ஒரு வருஷம் த ஸ் சசய்கிோர். 
இடதக்கண்டு  ரபமஸ்வரர் திருப்தியாகி தரிசனம் தருகிோர், "என்ன வரம் 
பவண்டும்?" என்று பகட்க, அதற்கு  கீரதன், கங்டகடய தட யில் தாங்கி 
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பூமியில் விை பவண்டும் என பவண்டிக் சகாள்கிோர். அவரும் அதற்கு 
அனுக்கிரஹம் சசய்வதாக  தில் கூறுகிோர். 

இங்பக ஸ்வாமிகள், “ ரபமஸ்வரர் ஆசுபதாஷி.  த்தாயிரம் வருஷம் த ஸ் 
சசய்து ஸ்ரீ  ிரம்ம பதவர் தரிசனம் சகாடுத்தார். ஆனால், ஒரு வருஷத்திப , 

 ரபமஸ்வரர் திருப்தியாகி தரிசனம் தந்து விடுகிோர்”, என்று கூறுவார். அது 
மட்டுமல்  ஸ்ரீ ப்ரம்ம பதவர், 'அந்த  ரபமஸ்வரர் ஒருவரால்தான் அடதச் 
சசய்ய முடியும்!' என்று சசான்னடத அழுத்திச் சசால்லுவார். பமலும், 

இப்ப ாது சசால் ப் ப ாவடத, உத்தம சிவ  க்தராய் இருந்தால்தான் 
ஒருவரால் சசால்  முடியும். 

ஆகாசத்தில் இருந்து விழும் ப ாது, கங்டக தன் கர்வத்டத காட்டுகிோள். 
 ரமசிவன் அந்த நதிடய தன் ைைா ாரத்தில்  ிடித்து டவத்து சகாள்கிோர். 
அப்புேம், ஒரு வருஷம் கழித்து சவைிபய விடுகிோர். அந்த கங்டக 
ப்ரவாகமாய் ப ாகும் ப ாது, ைன்னு மஹரிஷியின் யாக சாட டய 
அடித்துக் சகாண்டு ப ாய் விடுகிோள். அதனால், ைஹ்னு மஹரிஷி கங்கா 
பதவிடய எடுத்து குடித்துவிடுகிோர். அப்ப ாது,  கீரதனுக்காக 
பதவர்கசைல் ாம் ைஹ்னு மகரிஷியிைம் பவண்டிக் சகாள்கிோர்கள். 
மகரிஷியும் மனமிரங்கி தான் காது வழியாக கங்டகடய சவைிபய 
விடுகிோர். அதனால், கங்டகக்கு ைாஹ்னவி என்றும் ஒரு ச யர்.  

இங்பக, பதவர்கசைல் ாம் பவண்டிக் சகாண்ைார்கள் என்று வருகிேது. 
அதற்கு, ஸ்வாமிகள், " கீரதன் ஏற்கனபவ  ரமசிவடன பவண்டிக் சகாண்ைார். 
அதன்  ிேகு எல் ாபம சவற்ேிதான். அதனால், பதவர்கள் எல் ாம் 
அவனுக்காக பவண்டிக் சகாண்ைார்கள்" என் டத கூேிவிட்டு அதில் உள்ை 
சூக்ஷ்மமான ஒன்டேயும் கூறுவார். அதாவது, " ரமசிவடன 
பவண்டிக்சகாண்ைால் அதன்  ிேகு பவறு ஒரு சதய்வத்டத பவண்ை 
பதடவ இருக்காது!" என் ார். உள்பை ஆழமான சிவ  க்தி இருந்தால்தாபன 
இப் டி ஒரு அர்த்தத்டத சசால்  முடியும்? 
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அடுத்தது அமிர்தம் கடைந்த ப ாது, ஆ ாக  விஷம் உண்ைாகிேது. 
எல்ப ாரும் பவண்டிக் சகாள்ை,  ரபமஸ்வரரும், அந்த விஷத்டத தாபன 
உண்டு எல்ப ாடரயும் ரக்ஷிக்கிோர். அவருடைய உள்பையும் அண்ை 
சராசரங்கள் உள்ைதால், விஷத்டத தன் கண்ைத்திப பய தக்க டவத்துக் 
சகாள்கிோர்.  இந்தப் ச ருடமடயயும், மிகவும் சந்பதாஷமாக சசால்லுவார். 

அடுத்தது கர வதத்தின் ப ாது, வால்மீகி முனிவர், 'எப் டி 
ஸ்பவதாரண்யத்தில் (திருசவண்காட்டில்) அந்த  ரமசிவன் அந்தகாசுரடன 
எரித்தாபரா, அது ப ா  ஸ்ரீ ராமரும் கர-தூஷணாதிகடை 
ஆக்பனயாஸ்தரத்டத ப ாட்டு எரித்தார்' என்று கூறுவடத முக்கியமாக 
எடுத்துச் சசால்வார். 

 ிேகு ராமர், அகஸ்தியர் சசான்ன டி  ஞ்சவடியில் ஆஸ்ரமம் அடமத்துக் 
சகாண்டு தங்குகிோர். அங்பக  பகாதாவரியில், ஸ்ரீ ராமரும், ஸீதாபதவியும், 

ஸ்ரீ  க்ஷ்மண ஸ்வாமியும் ஸ்நானம் சசய்து விட்டு வருகிோர்கள். அடத 
ஸ்ரீ வால்மீகி முனிவர், ' ரமசிவனும்,  ார்வதி பதவியும், நந்திபகஸ்வரரும் 
ஸ்நானம் சசய்துவிட்டு வருவது ப ால் வந்தார்கள்.' என்று கூறுவடத 
சந்பதாஷமாக எடுத்துக் கூறுவார். “இடதப்  டிக்கும் ப ாது மஹாச ரியவா 
 ண்ணும் சந்த்ரசமௌலீஸ்வர பூடை ஞா கம் வருகிேது. இதுபவ ஒரு 
 ட்ைா ிபஷகம்” என்று சகாண்ைாடுவார். 

அடுத்து கும் -நிகும்  வதத்தின் ப ாது, ஸ்ரீ ராமர் தன் வில் ில் ைங்காரம் 
சசய்கிோர். 'அந்த ஒ ிபய ராக்ஷஸர்களுக்கு நடுக்கத்டத சகாடுத்தது!', என்று 
வரும். அந்த இைத்தில், ' பவா பவத மயம் தனு:' என்று வருகிேது. 'அந்தப் 
 ரபமஸ்வரன் பவத மயமான தனுடவ டவத்துக் சகாண்டு நிற் து ப ா  
ஸ்ரீ ராமர் நிற்கிோர்!', என்று ச ாருள். இடத ஸ்வாமிகள் நிறுத்திச் 
சசால்லுவார். 

அடுத்து, ஸ்ரீ ராமர், ராவணனின் மிகவும்  யங்கரமான, மூ    பசடனடய 
கந்தர்வாஸ்திரத்டத சசலுத்தி வதம் சசய்கிோர்.  ிேகு, "இந்த அஸ்தரம் 
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எனக்கும் அந்த முக்கண்ணனான  ரபமஸ்வரருக்கும்தான் சதரியும்!", என்று 
கூறுவடத எடுத்துச் சசால்லுவார். 

ஆஞ்சபநயர் ருத்திராம்சம். ஹனுமார்  ங்டகடய எரித்த ப ாது, 'ருத்திரன் 
திரிபுரத்டத எரித்தது ப ா ...' என்று வரும். அடதயும் சசால்லுவார். இப் டி 
வால்மீகி முனிவரின் அந்த சிவ  க்திடய காட்டும் இைங்கடை ஸ்வாமிகள் 
விைாமல் சசால்லுவார். 

அபத பநரத்தில் சிபவாத்தகர்ஷத்தினால் விஷ்ணுடவ குடேவாய் 
சசான்னாப ா, அல் து விஷ்ணு  க்தியினால் சிவடன குடேவாய் 
சசான்னாப ா, ஸ்வாமிகள் ரசிக்கபவ மாட்ைார்.  

 ிணி எ ாம் வரினும், அஞ்பசன்;  ிேப் ிபனாடு இேப்பும் அஞ்பசன்; 

துணி நி ா அணியினான் தன் சதாழும் பராடு அழுந்தி, அம்மால், 

திணி நி ம்  ிைந்தும், காணாச் பசவடி  ரவி, சவண் நீறு 

அணிகி ாதவடரக் கண்ைால், அம்ம! நாம் அஞ்சுமாபே! 

என்று மாணிக்கவாசகர் ஸ்வாமிகைின் 'அச்சப்  த்து'  ாட்டில் வரும். 

'நான் சாவுக்கும்  யப் ை மாட்பைன்... பநாய்க்கும்  யப் ை மாட்பைன்... 
ஆனால், சநற்ேியில் திருநீறு இைாதவடர கண்ைால் அஞ்சுகிபேன்!' என்கிோர். 

அடத ப ா  ஸ்வாமிகள், சிவ துபவஷபமா, விஷ்ணு துபவஷபமா 
காட்டு வர்கடை கண்ைால், 'நம்முடைய  க்தி ப ாய்விை கூைாது. இது 
மாதிரியானவர்கடை கண்ைால் ஒதுங்கி இருக்க பவண்டும்', என்று தன் 
ப ச்டசக் பகட் வர்கடை எச்சரிப் ார். 

அவர் ஸன்யாசம் வாங்கிய  ிேகு, சந்யாஸத்டதப்  ற்ேி ஒரு புத்தகம் 
 ார்க்க பநரிட்ைது. அதில், "சாப் ிடும் ப ாது, 'மஹாபதவ! மஹாபதவ! 
மஹாபதவ!' என்று சசால் ிக் சகாண்பை சாப் ிை பவண்டும்", என்று வந்தது. 
அதற்கு ஸ்வாமிகள், "நான் இது வடரக்கும் 'பகாவிந்த! பகாவிந்த! பகாவிந்த!' 
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என்று சசால் ிக் சகாண்பை சாப் ிட்பைன். இனியும் அப் டிபய  ண்ணப் 
ப ாகிபேன்... இவர் சராம்  சிவ  க்தர் ப ால் இருக்கு,” என்ோர். 

ஸ்வாமிகளுக்கு ஸத்குரு ஸ்வாமிகள்  ரம் டரயில் வந்த ஸ்ரீ நாகராை ஐயர் 
என் வர் பசடவ புரிந்து வந்தார். அவர் நன்ோக  ாடுவார்.  ழூர் கிராமத்டத 
பசர்ந்தவர். அவருடைய உேவுக்காரர்கள் தான் இன்று அதிஷ்ைானத்டத 
 ார்த்துக் சகாள்கிோர்கள். அந்த ஊரில் ஒரு ஸ்ரீ ராம  ைடன மைம்    
நூறு வருைங்கைாய் இருக்கிேது. அங்பக வருஷத்தில் ஐந்து நாள் ஸ்ரீ ராம 
நவமி உற்சவம் சகாண்ைாடுகிோர்கள். ஸ்ரீ நாகராை ஐயர் அதில் எல் ாம் 
நன்ோக  ாடுவார். அதனால், ஸ்வாமிகள் சாப் ிடும் ப ாது, மிக இனிடமயாக  

'பகாவிந்த... பகாவிந்த... பகாவிந்தா! பகாவிந்த... பகாவிந்த... பகாவிந்தா!' 
என்று  ாடுவார். அவர் அப் டி  ாடுவடத பகட்ைால், சாப் ிடுவது பதனாக 
இருந்தாலும் புைிக்கும். அப் டி அவ்வைவு இனிடமயாக அந்த 'பகாவிந்த' 

நாமத்டத  ாடுவார். அப் டி  திடனந்து வருஷமாய் 'பகாவிந்த' நாமாடவக் 
பகட்டு சாப் ிட்ை ஸ்வாமிகள், ஸன்யாசம் வாங்கிய  ிேகு, 'மஹாபதவ' 

நாமாடவ பகட்டு சாப் ிை பவண்டும் என்ே ப ாது, "இல்ட . எனக்கு, 

'பகாவிந்த' நாமாபவ ப ாதும்", என்ோர். 

ஸ்வாமிகள் 'பகாவிந்த' நாமாடவ சசால்லும் ப ாதும் அவ்வைவு ருசிக்கும். 

'பகாவிந்த பகாவிந்த ஹபர முராபர.... 

பகாவிந்த பகாவிந்த முகுந்த கிருஷ்ணா... 

பகாவிந்த பகாவிந்த ரதாங்க ாபண.... 

பகாவிந்த தாபமாதர மாதபவதி..." என்ே  ாடும் ப ாது அப் டி இனிக்கும்.   

ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தில் அல் து ஸ்ரீமத்  ாகவதத்தில், சிவ துபவஷமாகபவா, 

'சிவனுக்கு பமல் விஷ்ணு' என்போ  ின்னால் வந்த சி ர், ஏதாவது ஓபரார் 
வரி நடு நடுவில், மூ த்தில் இல் ாதடத நுடழத்து இருக்கிோர்கள். அது 

மாதிரியான இைத்டத ஸ்வாமிகள், "அடத  ிராக்சகட் (bracket)  ண்ணிடு!", 
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என் ார். அதாவது “அந்த வரிடய அடித்துவிடு” என்று சசால்  மாட்ைார். 
"அடிப் தற்கு நமக்சகன்ன உரிடம? இந்த புஸ்தகம் ப ாட்ைவர், இடத 
ராமாயணம் என்று நிடனத்து ப ாட்டிருக்கார். ஆனால், நம்ம மனசுக்கு இது 

ஒத்துக் சகாள்ைவில்ட . அதனால் அடத  ிராக்சகட் (bracket)  ண்ணிடு!", 
என் ார். அப் டிசயன்ோல், அந்த புஸ்தகத்டத நாம்  டிக்கும் ப ாது 

 ிராக்சகட் (bracket) சசய்த இைத்டத  டிக்காமல் விட்டுவிை 
பவண்டுசமன் து அர்த்தம். 

அதனால், ஸ்வாமிகள் 'ப்ராக்சகட் (bracket)  ண்ணிடு!' என் டத, எந்த விதமான 
சிவ துபவஷபமா, விஷ்ணு துபவஷபமா சசய் வர்கடை கண்ைால், 'விட்டுத் 
தள்ளு! பமப  ப ானால் பமன்டம கிடைக்கும்’ என்று ஸ்வாமிகள் சசான்ன 
ஒரு உ பதசமாகபவ டவத்துக் சகாண்டுள்பைன். 

பகா ிகா ைவீன ஸ்மரணம்!!! பகாவிந்தா பகாவிந்தா!!! 
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2.  ோமோக்ஷி போதம் மஹோ விஷ்ணு 

காஞ்சி காமாக்ஷி பதவி பமல் மூக  ஞ்சசதின்னு ஒரு ஸ்பதாத்ரம் இருக்கு. 
ஐநூறு சுப ாகங்கள் சகாண்ைது. அதில் ஆர்யா சதகம்,  ாதாரவிந்த சதகம், 
ஸ்துதி சதகம், கைாக்ஷ சதகம், மந்தஸ்மித சதகம் ஐந்து சதகங்கள். இந்த 
ஸ்பதாத்ரம்  மகான்களுக்கு சராம்   ிடிச்சதா இருந்திருக்கு. ச்ருங்பகரி ஸ்ரீ 
சந்திரபசகர  ாரதீ ஸ்வாமிகள், பசஷாத்ரி ஸ்வாமிகள், மஹாச ரியவா, 
நம்ம பகாவிந்த தாபமாதர ஸ்வாமிகள், இப் டி எல் ாரும் இடத விரும் ி 
 ாராயணம் சசய்து சராம்  அனு விச்சு இருக்கா. இந்த ஐநூறு 
ஸ்ப ாகமும் ஐநூறு ரத்னங்கள். மஹாச ரியவாபைாை அனு வங்கடை 
சராம்  ப ர் இப்   கிர்ந்துண்டு வரா. அதில் நான் பகட்ைதில் மட்டும் ஒரு 

25 ப ர், "என்டன ச ரியவா மூக  ஞ்சசதி  டிக்க சசான்னா" அப்டீன்னு 
சசால் ியிருக்கா. சவறும் சிவ நாமத்டத சசால்லு, அப் டீன்னு சகாஞ்சம் 
 டிப் ிருந்து, சவறும் நாம ை ம்  ண்ணகூடிய அதிகாரிகளுக்கும் "நீ இந்த 
மூக  ஞ்சசதியி ிருந்து ஆர்யா சதகத்டத  டிச்சுக்பகா" அப் டீன்னு 
சசால் ியிருக்கார். வழீிநாதன் மாமா மாதிரி சமஸ்க்ருதத்து  ச ரிய 

 ண்டிதர், professer, doctorate வாங்கினவாளுக்கும் மூக  ஞ்சசதிடய  டிச்சு 
அனு விக்க சசால் ி சகாடுத்திருக்கா. மஹாச ரியவா சமௌன விரதம் 
இருக்கும் ப ாது கூை 

क्वणत्काञ्ची काञ्चीपरुमणणववपञ्चीियझरी शशरःकम्पा कम्पावसततरनकुम्पाजितनधिः । 

घनश्यामा श्यामा कठिनकुचसीमा मनशस मे मगृाक्षी कामाक्षी हरनटनसाक्षी ववहरतात ्॥ 

க்வணத்காஞ்சீ காஞ்சீபுரமணி வி ஞ்சி யைரீ 

சிரக்கம் ா கம் ாவஸதி: அனுகம் ா ை நிதி: | 

கனஷ்யாமா ஷ்யாமா கடின குசஸீமா மனஸி பம 

ம்ருகாக்ஷீ காமாக்ஷீ ஹரநைனசாக்ஷீ விஹரதாத் || 
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என்ே ஸ்ப ாகத்டத உதடு அடசய சசால் ிண்டு இருப் ார். நான் 
 ார்த்திருக்பகன்" னு வழீிநாதன் மாமா சசான்னார். அப் டி இந்த மூக 
 ஞ்சசதியில் ச ரியவாளுக்கு  க்தி. 

எங்களுக்கு close family friends வசந்தி நாராயணன்னு ஒரு தம் தி. 

அவர்களுடைய 25 ஆவது கல்யாண நாள் அன்று ச ரியவாடை தரிசனம் 
 ண்ணி இருக்கா. ச ரியவா அவாடை சந்தரசமௌைசீ்வர  ிரசாதம், 
தன்பனாை  ிடக்ஷக்குப்  ிேகு அந்த  ிரசாதத்டத சாப் ிைச் சசால் ி, 
சராம்   ிரியமாகப் ப சிண்டு இருந்தாைாம். அப்ப ா அந்த மாமி "நான் 
நாராயணயீம்  டிப்ப ன், பவே சி  ஸ்ப ாகங்கள்  டிப்ப ன்" னு சசான்ன 
ப ாது "அபதாடு மூக  ஞ்சசதினு ஒண்ணு இருக்கு. அடதயும்  டி" னு 
சசால் ியிருக்கா. அப் டி ச ரியவா அடத சராம்   ிரியமா எல் ாருக்கும் 

recommend  ண்ணியிருக்கா.  டிக்க சசால் ி  டிக்க சவச்சிருக்கா. நிடேய 
ப ருக்கு அடதக் சகாண்டு    ஆ த்துகைல்  இருந்து காப் ாத்தியிருக்கா. 
அடத  டிச்சு சின்ன வயசில் இருந்து வாக்பக வராம இருந்த ஒருத்தர், 
சங்கர  ாஷ்யத்துக்கு வாக்யார்த்தம் சசால்கிே அைவுக்குப் ச ரிய  ண்டிதர் 
ஆயிட்ைார். இப் டி    ப ர்    அனு வங்கடை  கிர்ந்துண்டு இருக்கா. 

மூக  ஞ்சசதியில்  ாதாரவிந்த சதகத்தில் ஒரு சுப ாகம் 

स्फुरन्मध्ये शदु्िे नखककरणदगु्िाब्धिपयसां वहन्नधजं चकं्र दरमवप च िेखात्मकतया । 

धश्रतो मात्स्यं रूपं धश्रयमवप दिानो तनरुपमां त्रििामा कामाक्षयाः पदनशिननामा ववजयते ॥ 

ஸ்புரன் மத்பய சுத்பத நககிரண துக்தாப்தி  யஸாம் 

வஹன் அப்ைம் சக்ரம் தரம ி ச ப காத்மா கதயா | 

ச்ரிபதா மாத்ஸ்யம் ரூ ம் ஸ்ரியம ி ததாபனா நிரு மாம் 

த்ரிதாமா காமாக்ஷ்யா:  த நைின நாமா விையபத || 
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இதில் சாதாரணமாகப்  ார்த்தால் வர்ணடன தான். ஆனால் விபசஷ 
அர்த்தம் என்னசவன்ோல் காமாக்ஷி பதவியினுடைய  ாதாரவிந்தபம மஹா 
விஷ்ணுவாக விைங்குகிேது என்று அர்த்தம் வரும். "காமாக்ஷ்யா:  த நைின 
நாமா" காமாக்ஷிபயாை  ாத தாமடர என்ே ச யரில், "த்ரிதாமா விையபத" 
மஹாவிஷ்ணு டவகுண்ைத்திலும், திருப் ாற்கை ிலும், பூப ாகத்திலும் 
என்று இந்த மூன்று இைங்கைில்  ிரகாசிப் தால் மஹாவிஷ்ணுவுக்கு 
த்ரிதாமா என்று ச யர். மூககவி  ாதாரவிந்தபம அந்த மஹாவிஷ்ணுவாக 
விைங்குகிேது என்கிோர். 

எப் டீனா முத ில் இருந்து  ாப்ப ாம். "சுத்பத நககிரண துக்தாப்தி  யஸாம் 
மத்பய ஸ்புரன்" அம் ாளுடைய சரணார விந்தத்தில் உள்ை நகம் 
சவண்டமயாக இருக்கு. அதி ிருந்து வரும் ஒைித்திவட கள் ஒரு 
 ாற்கைல் ப ால் உள்ைது. அந்த  ாற்கைலுக்கு மத்தியில் அந்த  ாதம் 
சைா ிக்கேது.  ரந்தாமன்  ாற்கைல்  இருக்கார். அது நமக்குத் சதரியும்.  

மஹாவிஷ்ணு சங்கம், சக்ரம், தாமடர புஷ் ம் எல் ாம் சவச்சுண்டு 
இருக்கார். அம் ாளுடைய  ாதாரவிந்தத்தில் இது எல் ாம் இருக்கு. 
எப் டினா “வஹன் அப்ைம் சக்ரம் தரம ி ச ப காத்மா கதயா” பரடக 
வடிவத்தில் இருக்கு.  த்ம பரடக, சங்கு பரடக, சக்ர பரடக எல் ாம் 
 ாதாரவிந்தத்தில் இருக்கு.  

“ச்ரிபதா மாத்ஸ்யம் ரூ ம்” விஷ்ணு  கவான் மத்ஸ்ய அவதாரம் முதல் 
 த்து அவதாரங்கள் எடுத்தார். இந்த  ாதாரவிந்தமும்  ார்த்தால் மத்ஸ்யம் 
மாதிரி இருக்கு. ஒரு  க்கத்தில் இருந்து  ார்த்தால்  ாதாரவிந்தம் மீன் 
மாதிரி இருக்கும்.  

“நிரு மாம் ஸ்ரியம ி ததான:” ஒப்புயர்வற்ே மஹா  க்ஷ்மிடய தரித்துக் 
சகாண்டிருக்கிோர். மஹாவிஷ்ணு மார் ில் எப்ப ாதும் ஸ்ரீதர: என்ே 
ச யபராடு  க்ஷ்மி பதவிடய சவச்சுண்டு இருக்கார்.  ாதாரவிந்தத்துக்கு 
வரும் ப ாது ச்ரியம்னா அழகுன்னு அர்த்தம். இந்த  ாதாரவிந்தம் 
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ஒப்புயர்வற்ே அழபகாை இருக்கு. இப் டி இந்த  ாதாரவிந்தபம 
மஹாவிஷ்ணுவாக விைங்குகிேது என்று ஒரு அழகான சுப ாகம். 

இந்த ஸ்ப ாகத்தில் எனக்கு தனிப் ப்ரியம் என்னன்னா, நான் நம்  
ஸ்வாமிகடைப்  ார்த்த நாைி ிருந்து அவர் ராமாயணம்,  ாகவதம் 
நாராயணயீம், முகுந்தமா ா னு  டிச்சுண்டு விஷ்ணு  க்தியில் பதாய்ந்து 
இருந்தார். அவடர முத ில் நான்  ார்க்கும் ப ாபத  ார்த்தசாரதியாகபவ 
நிடனத்பதன். இன்றும் நிடனக்கிபேன். பகாவிந்த தாபமாதர ஸ்வாமிகள்னு 
ஸன்யாச நாமம். அப் டி அவடர விஷ்ணு அம்சமாக  ரவாசுபதவனாகபவ 
நிடனக்கிபேன்.  

அவருக்கு காமாக்ஷி பதவிபயாை மூக  ஞ்சசதியி  சின்னக் 
குழந்டதயி ிருந்பத ப்ரியம். அடத சராம்  அழகா  டிப் ார். மூக  ஞ்சசதி 
 டிக்கிேதுனா  அவர் காமாக்ஷி  க்தரா இருந்தார். நம் சம் ிரதாயத்தில் 
 கவத் ாத: அடியவர்கள்  கவாபனாை  ாதபம தான். அப் டி காமாக்ஷிபயாை 
அடியவரா ஸ்வாமிகள் இருந்தார். அந்த திருவடிகபைபய மஹாவிஷ்ணுனு 
இந்த மூக  ஞ்சசதி ஸ்ப ாகத்தில் வருவது, நம்ம ஸ்வாமிகள் 
மஹாவிஷ்ணு என்ே என் நம் ிக்டகக்கு ஒரு சான்று ப ா  பதான்றுகிேது. 

பகா ிகா ைவீன ஸ்மரணம்!!! பகாவிந்தா பகாவிந்தா!!!  
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3. ஸ்வோமி ள் அம்போள் பக்தி   

शशवे पाशायेतामिघतुन तमःकूपकुहरे ठदनािीशायेता ंमम हृदयपाथोजवववपने । 

नभोमासायेता ंसरसकववतारीततसररतत त्वदीयौ कामाक्षक्ष प्रसतृककरणौ देवव चरणौ ॥ 

சிபவ  ாசாபயதாம் அ குநி தம:கூ  குஹபர  

தினாதீசாபயதாம் மம ஹிருதய  ாபதாை  வி ிபந | 

நப ாமாஸாபயதாம் ஸரஸகவிதா  ரீதி ஸரிதி 

த்வதீசயௌ காமாக்ஷி ப்ரஸ்ருத கிரசணௌ பதவி சரசணௌ ||  

இது மூக  ஞ்சசதியில்  ாதாரவிந்த சதகத்தில்  த்சதான் தாவது சுப ாகம். 
இதன் ச ாருள் – “சிபவ”  ரம மங்கை வடிவமான காமாக்ஷி பதவிபய! “தம 
கூ  குஹபர” அக்ஞானம் என்னும்  ாழும் கிணற்ேில் வழீ்ந்து இருக்கிபேன். 
“அ குனி” மீை முடியாததாக பதான்றுகிேது. அதற்கு “த்வதீசயௌ சரசணௌ” 
உன்னுடைய இரு  ாதங்கள் “ ாசாபயதாம்” ஒரு கயிோக ஆகட்டும். 
அதாவது ஒருவடர கயிற்டே சகாடுத்து கிணற்ேில் இருந்து தூக்குவது 
ப ா  என்டனயும் அக்ஞானம் என்னும் கிணற்ேில் இருந்து தூக்கி விடு. 
“தினாதீசாபயதாம் மமஹிருதய  ாபதாை வி ிபன” என்னுடைய மனமாகிய 
தாமடர காட்டிற்கு அந்த  ாதம் “தினாதீச:”, அதாவது  கலுக்கு தட வனான 
சூரியனாக விைங்கட்டும். சூரியன் வந்தால் தாமடர ம ரும். அதுப ா , என் 
மனது ம ர பவண்டும். “நப ாமாஸாபயதாம் ஸரஸ கவிதா ரீதி ஸரிதி” 
அழகான கவிடதகள் என்கின்ே ஆறு ச ருக்சகடுத்து ஓடுவதற்கு 
உன்னுடைய  ாதங்கள், “நப ாமாஸ:” மடழ மாதங்கைாக அதாவது ஆவணி, 
புரட்ைாசி  ப ான்ே மாதங்கைாக விைங்கட்டும். மடழ ச ய்தால் தாபன 
ஆற்ேில்  நீர் ஓடும். அது ப ா , உன்னுடைய  ாத ஸ்மரணத்தினால் என் 
வாக்கில் நல்  கவிடதகள் உண்ைாகட்டும். “த்வதிசயௌ”  காமாக்ஷி, ஒப் ற்ே 
உன்னுையதான  ாதங்கள் “ப்ரஸ்ருத கிரசணௌ” கிரணங்கைால் சூழப் ட்டு 
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அழகாக விைங்கும் உன்னுடைய சரணங்கள் “பஹ பதவி” என்டன 
அக்ஞானத்தி ிருந்து மீட்டு, மனடத ம ர டவத்து, நல்  வாக்கிடன 
சகாடுக்கட்டும் என்று சுப ாகம்.  

இதில் இந்த  ஸ்ப ாகத்தின்  வரிடச மிகவும் அழகாக இருக்கிேது என்று 
எனக்கு பதான்ேியது. ஸ்வாமிகள் எப் டி அம் ாள்  க்தி சசய்தார் என் டத 
காட்டுவது ப ா  இந்த சுப ாகம் அடமந்திருக்கிேது.  

ஸ்வாமிகைின் சிவ க்தி  ற்ேி ப சின ப ாது அம் ாள்   க்தி  ற்ேியும் 
சசால்  பவண்டுசமன பதான்ேியது.  

எனக்கு சதரிந்த நாைி ிருந்து ஸ்வாமிகள் பூரண ஞானத்துைன் தான் 
எல் ாக் கார்யங்களும் சசய்தார். அவர் அவதார மஹான். அவர் சசய்தது 
எல் ாம் ஈஸ்வர சங்கல் த்தினால், மிகவும் டவராக்ய ஞானத்துைன் 
சசய்தார் என் டத நான் கண்பைன். இருந்தாலும் அவர் என்ன சசால்லுவார் 

என்ோல் “ க்தி மார்க்கம் என் து evolutinary. revolution கிடையாது. 
புரட்சிகரமாக  ண்ணுவது இல்ட . ச ாறுடமயாக இருக்க பவண்டும், 
என்று சசால் ி ஒரு குரு ஸ்தானத்தில் இருந்ததால், நமக்கு ஒரு  ாைமாக, 
அவர் அப் டி ச ாறுடமயாக  க்தி  ண்ணி காண் ித்தார். “மூன்று 
வருைத்திற்கு ஒரு முடே  கவானிைம் சநருங்குகிபோம்,  கவான் என்டன 
ஏற்று சகாள்கிோர் என்று எனக்கு சூசகமாக சதரிகிேது” என்று சசால்லுவார்.  

கைாக்ஷ சதகத்தில் என் திரண்ைாவது ஸ்ப ாகம், 

नीिोत्पिप्रसवकाब्न्ततनददशनेन कारुण्यववभ्रमजुषा तव वीक्षणेन । 

कामाक्षक्ष कमदजििेः किशीसतुेन पाशियाद्वयममी पररमोचनीयाः ॥ 

நீப ாத்    ிரஸவகாந்தி நிதர்சபநன 

காருண்யா விப்ரமைூஷா தவ வகீ்ஷபநன | 
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காமாக்ஷி கர்மை பத க ஷீஸுபதன  

 ாசத்ரான் வயமமீ  ரிபமாசனியா: || 

என்று ஒரு ஸ்ப ாகம். இந்த ஸ்ப ாகத்தில் மூன்று விதமான  ாசங்கள் 
புத்பரக்ஷடண, தாபரக்ஷடண வித்பதக்ஷடண அல் து ைபனக்ஷடண என்று 
சசால்வார்கள். மடனவி, மக்கள்,  ணம், ைனங்கள் இதிச ல் ாம் இருக்க 
கூடிய  ாசம். இதி ிருந்து என்டன விடுவிக்க பவண்டும் என்று 
பவண்டுகிோர். 

அம்மா, உன்னுடைய கைாக்ஷம் என்கிே அகஸ்திய முனிவர் என்னுடைய 
கர்மா  என்கிே கைட  குடித்து, அகஸ்தியர் கைட  குடித்தார். அது ப ா  
“கர்ம ை பதபஹ க ஷீஸுசதன” என் பூர்வ கர்மா கைல் ப ா  உள்ைது.  
கர்மத்தினால் தான் இந்த  ாசம். இந்த மூன்று விதமான  ாசங்கைிைிருந்தும் 
என்டன விடுவிக்க பவண்டும் என் து இந்த ஸ்ப ாகத்தின் ச ாருள்.  

ஸ்வாமிகள் இடத தினம் எத்தடன முடே ஆவர்த்தி  ண்ண பவண்டுசமன 
பகட்ைதற்கு, மூன்று முடே  ண்ணுங்கள், என்று சசால் ி தினமும் மூன்று 
முடே  ண்ணினார்.  ிேகு ஸன்யாசம் கிடைத்தவுைன், “நான் மூன்று முடே 
இடத ஆவர்த்தி  ண்ணியதால் தான்,  ாசத்தி ிருந்து அம் ாள் என்டன 
விடுவித்து விட்ைாள். எனக்கு ஸன்யாசம் கிடைத்தது” என்று சசால்வார். 

அதற்கு  ிேகு ஞானம் ச ே பவண்டி கைாக்ஷ சதகத்தில் சதாண்ணூற்று 
ஏழாவது ஸ்ப ாகம்  

यावत्कटाक्षरजनीसमयागमस्तकेामाक्षक्ष तावदधचरान्नमता ंनराणाम ्। 

आववभदवत्यमतृदीधिततत्रबम्बमम्ब संववन्मयं हृदयपवूदधगरीन्रशङृ्गे ॥ 

யாவத்கைாக்ஷ ரைநீ ஸமயாகமஸ்பத 

காமாக்ஷி தாவத் அசிராந்நமதாம் நராணாம் | 
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ஆவிர் வத்யம்ருததீதிதி  ிம் மம்  

ஸம்வின்மயம் ஹிருதய பூர்வ கிரீந்திர ச்ருங்பக || 

“யாவத்”, எதுவடர  “கைாக்ஷ ரைநீ ஸமய:”, அம் ாைின் கைாக்ஷம் என்கிே 
இரவு பவடை வருகிேபதா, அதுவடர “அசிராத் நமதாம் நராணாம்” 
இடைவிைாது நமஸ்காரம்  ண்ணிக் சகாண்டு இருக்கக் கூடிய “நராணாம்”, 
அந்த மனிதனுக்கு, “ஹிருதய பூர்வ கிரீந்திரச்ருங்பக”, அவனுடைய 
ஹிருதயமாகிய மட ச் சிகரத்தில் “சம்வித்” ஞானம் என்கிே “அம்ருததீதிதி” 
அம்ருத மயமான, அம்ருதத்டத சகாட்டும் ஞானம் என்கிே சந்திரன் 
“ஆவிர் வதி” உதயமாகிேது என்று ச ாருள். ஸ்வாமிகள், “ஸன்யாசம் 
வாங்கிக் சகாண்பைன் இன்னும் எனக்கு ஞானம் வரவில்ட பய” என்று 
சசால் ி, "இந்த ஸ்ப ாகத்டத தினம் மூன்று ஆவர்த்தி  ண்ணுகிபேன்" 
என்று நிடேய வருைங்கள்  ண்ணிக்சகாண்டு இருந்தார்.  

அதற்கு  ிேகும், சுகாசாரியார் கிருஷ்ணன் கடதடய சசால் ிக் 
சகாண்டிருந்தது ப ா , ஞானம் அடைந்த   ின்பும், ஸ்வாமிகள் 
 கவாடனபய கடைசி நாள் வடர ப சிக் சகாண்டிருந்தார். “சிபவ 
 ாசாபயதாம்” என்கின்ே ஸ்ப ாகத்தில் சசான்னது ப ா  நாம் இந்த 
ஈஷடணகைினால் துன் ப்  டுகிபோம். இந்த அக்ஞானத்தி ிருந்து விடு ை 
பவண்டும்.  ிேகு மனமாகிய தாமடர ஞானத்தினால் ம ர பவண்டும்  ிேகு 
 கவாடனபய ப சிக்சகாண்டு உட்கார்ந்திருக்க பவண்டும். என்று இந்த 
ஸ்ப ாகத்தில் உள்ைடதப் ப ா  ஸ்வாமிகள், சகாஞ்சம் சகாஞ்சமாக  
 ாசங்கைி ிருந்து விடு ட்டு, ஸன்யாசம் வாங்கிக் சகாண்டு,  ிேகு மனது 
ம ர்ந்து ஞானத்துைன்  கவாடனபய ப சிக்சகாண்டு விைங்கினார்.  

அம் ாள் மீது  க்தி  ண்ணுவடத இப் டி ஒரு விதமாக அவர் வாழ்ந்து 
காண் ித்தார். இது அவர் என்னிைம் சசான்னது. ஆனால் எப் வுபம அவர் 
ஞானிதான். இப் டி  டிப் டியாக ஞானம் அடைந்தார் என்று சசால்வது கூை 
அ சாரம் என்று பதான்றுகிேது. ஆனால் அவர் இப் டிதான் சசால் ிக் 
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சகாண்ைார். என்டன அம் ாள் இந்த  ாசத்தி ிருந்து விடுவித்து விட்ைாள், 
என்றும், ஞானதிற்காக இடத  ிரார்த்தடன  ண்ணுகிபேன். என்று 
சசால்வார். “ஆதாரமிப ன் அருடைப் ச ேபவ” என்று இருந்பதன் 
“தன்னந்தனி நின்ேது  தானேிய” என்று  கவான் உணர்த்தி விட்ைார் என்று 
தான் ஞானம் அடைந்தடத சசால் ியிருக்கிோர். 

இன்சனான்று சசால்  பவண்டும். நான் ஸ்வாமிகைிைம்  ழகிய கா த்தில் 
ஏபதா நிடேய புத்தகங்கள்  டித்து “சசௌந்தர்ய ஹரி  டிக்கிபேன்.   ிதா 
சஹஸ்ரநாமம்  டிக்கிபேன்” என்று சசால்பவன். அதற்கு அவர் அசதல் ாம் 
பவண்ைாம் என்று சசான்னார். சசௌந்தர்ய ஹரி ஏன் பவண்ைாம் என்று 
சசான்னார் என்ோல் அதில் ஒவ்சவாரு ஸ்ப ாகத்திற்கும் இவ்வைவு 
ஆவர்த்தி சசய்தால் இன்ன   ன். ைனவச்யம், தனாகர்ஷணம், என்று 
இருந்ததினால் நான் எங்பக இந்த  க்தி மார்கத்டத விட்டு வி கி 
விடுபவபனா என்று கவட ப்  ட்டு அப் டி சசான்னார்.  

புத்தி இருப் து முக்யமல் , புத்தியினால்    விஷயங்கடை சதரிந்து  
சகாண்டு அம் ாள் உ ாசகர் என்று சசால் ிக் சகாண்டு திரிந்தால் 
கர்வம்தான் வருபம ஞானம் வராது.  கர்வம் ப ானால் தான் நமக்கு ஞானம் 
ஏற் ட்டு, ப ரானாந்தத்தில் திடைக்க முடியும். அது தான் முக்யபம தவிர 
   விஷயங்கள் சதரிந்து சகாண்டு   ன் இல்ட . உனக்கு ஸ்ரீ வித்யா 
உ ாசடன, காமக ா தியானம், நவாவர்ண பூடை, சண்டி பஹாமம், மந்த்ரம், 
தந்த்ரம், யந்த்ரம் எல் ாபம  மூக  ஞ்சசதி தான். இடத  ாராயணம்  ண்ணு 
என்று சசால் ிவிட்ைார். 

தான் சராம்  நாள் உ ாசித்த ஒரு மஹாச ரியவா  சித்திரத்டதயும் எனக்கு 
சகாடுத்தார். இதுதான் இந்த மஹாச ரியவா தான் காமாக்ஷி “குருமூர்த்பத 
த்வாம் நமாமி காமாக்ஷி” புரிந்து சகாண்ைாயா என் து ப ா  அது முதல் 
அேிமுகம். அப் ேம்  ார்த்தால் குண்ை ினி பயாகம் ப ான்ே அம் ாள் 
தத்துவங்கள் எல் ாம் இந்த மூக ஞ்ச சதீ ஆர்யா சதகத்தில் வருகின்ேன. 
இது அம் ாள் விஷயம் என்று புரிந்து சகாண்ைாயா, என்று சசால் ிவிட்டு, 
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அடுத்து  நீ சதரிந்து சகாள்ைபவண்டியது என்னசவன்ோல் “அம் ாைின் 
 ாதார விந்தத்தில் நமது அகம் ாவத்டத விட்டு நமஸ்காரம்  ண்ண 
பவண்டியது”  என்று சசால்வது ப ா   ாதாரவிந்த சதகம் வருகிேது. 
இதற்கு  ிேகு “மனது டவத்து அம் ாைின் ச ருடமடய இடையோது 
ஸ்பதாத்ரம் சசய்ய பவண்டும்”. இது ஸ்துதி சதகம். “இப் டி இடையோது 
ஸ்பதாத்ரம் சசய்து சகாண்டிருந்பதாமானால் அம் ாளுடைய கைாக்ஷம் 
கிடைக்கும்.” என்று சசால்வது ப ா  அடுத்து கைாக்ஷ சதகம்.  

ஸ்வாமிகள் எனக்கு சகாடுத்த மஹாச ரியவா சித்திரத்திலும் ஒரு 
கர்ப் மாக உள்ை ஒரு ஸ்திரீ இருப் து ப ா  அந்த  ைம் இருக்கும். 
மஹாச ரியவா மிகவும் ஒல் ி. ஆனால் அந்த  ைம் அப் டிதான் இருக்கும். 
ஒரு தாயார் ப ா  இருக்கும்.  ாதாரவிந்தம், அப் ேம் கைாக்ஷம் சதரியும், 
மந்தஸ்மிதம், புன்சிரிப்பு இதுதான் அந்த  ைத்தில் இருக்கும். “ச ரியவா 
தான் காமாக்ஷி. நீ இவடர டவத்துக்சகாள் என்று சசால் ிவிட்ைார். இந்த 
கைாக்ஷம் கிடைத்து விட்ைது என்ோல்  ாசத்தி ிருந்து விடு டுபவாம், இந்த 
புன்சிரிப்பு, மந்தஸ்மிதம் தான் ஞானம். ஞான சந்த்ரிடகயும் ஆனந்தக் 
காற்றும் வசீும் உப் ரிடகயில் ப ாய் இருக்க ாம்.”  

இது ராை மார்க்கம் “சசக்கனி ராை மார்க்கமுலுண்ைக” என்று தியாகராைர் 
 ாடினது மாதிரி. இது இருக்கும்ப ாது நீ எதற்கு  அம் ாள் உ ாசடன என்று 
பவறு வழிகைில் சிக்கி சகாள்ை பவண்டும் என்று கருடணயுைன் ஆனால் 
ஆணித்தரமாக சசான்னார். எவ்வைவு ஆணித்தரமாக என்ோல் - நான் 
சதய்வத்தின் குரல் ஐந்து  ாகங்கடையும் முழுக்க அவரிைம் 
 டித்திருகிபேன். ஆனால் ஆோம்  ாகத்தில் சசௌந்தர்ய ஹரி விஷயம் 
உள்ைது.  ஆோம்  ாகத்டத  டிக்க பவண்ைாம் என்று சசால் ிவிட்ைார், வழி 
தவேி அதில் மாட்டிக்சகாண்டு விைக் கூைாது என்று அப் டி சசான்னார். 
மூக  ஞ்சசதி  ாராயணம்  ண்ணு. எைிடமயாக இரு. அநுக்ரஹம் 
கிடைக்கும் என்று சசான்னார். அந்த  ாடதயில் ப ாக முயற்சி சசய்து 
சகாண்டிருகின்பேன். அம் ாள் தான் வழி விை பவண்டும்.  
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4. ரோ ோ சந்திர ஸமோன  ோந்தி வதனோ 

மூக  ஞ்சசதியில், ஸ்துதி சதகத்தில் ஒரு ஸ்ப ாகம். அபனகமாக 
எல் ாரும் அேிந்த சுப ாகம், உ ன்யாசகர்கள் அதிகமாக சசால்வார்கள், 

சந்கீத வித்வான்கள் கூை இடத அதிகமாக  ாடுவதுண்டு.  

राकाचन्रसमानकाब्न्तवदना नाकाधिराजस्तुता 

मूकानामवप कुवदती सुरिनीनीकाशवाग्वैभवम ्। 

श्रीकाञ्चीनगरीववहाररशसका शोकापहन्िी सतां 

एका पुण्यपरम्परा पशुपतरेाकाररणी राजत े॥    

ராகா சந்திர ஸமான காந்தி வதனா  நாகாதி ராைஸ்துதா 

மூகானாம ி குர்வதீ ஸுரதுநீ நீகாஷ வாக்டவ வம் 

ஸ்ரீ காஞ்சீநகரீ விஹார ரஸிகா பஷாகா ஹன்த்ரி ஸதாம் 

ஏகா புண்ய  ரம் ரா  சு பத: ஆகரிணி ராைபத 

இந்த ஸ்ப ாகத்தின் அர்த்தம் என்னசவன்ோல், “ராகா சந்திர ஸமான காந்தி 
வதனா“ – “முழுநி விடன ப ான்ே காந்தி சகாண்ை முகம், அம் ாளுடைய 
முகம். இது ஒரு பூரணமான உவடம, ஒரு உவடம சசால்வசதன்ோல், ஒரு 
உவடம இருக்கபவண்டும், உவடமஉருபு இருக்கபவண்டும், உவபமயம் 
இருக்கபவண்டும், அந்த உவடம ச ாருத்தமுள்ைதாக இருக்க பவண்டும், 

அப் டி இந்த “ராகா சந்திர ஸமான காந்தி வதனா “ அப் டி என்ோல், பூரண 
சந்திரன், ச ௌர்ணமி அன்று வரக்கூடிய முழுநி விடன ப ா  காந்தி, 
சகாண்ை முகம், அம் ாளுடைய முகம். காஞ்சிபுரம் சசன்ோல், அன்டன 
காமாக்ஷியின் முகம், அந்த சிட  கருப்பு சிட யாக இருந்தாலும் கூை,  ால் 
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நி வு ப ான்ே அந்த காந்தி நிரம் ியதாக இருப் டத தான் இந்த  ாட்டில் 
சசால்கிோர்.  

“நாகாதி ராைஸ்துதா”, சசார்கத்திற்கு அதி தியான இந்திராதி 
பதவர்கசைல் ாம் அம் ாடை ஸ்பதாத்ரம் சசய்கின்ேனர்.  

அம் ாள்  க்தர்களுக்பக ஒரு வழக்கம் என்னசவன்ோல் எல் ா 
சதய்வங்களும் எங்கள் காமாக்ஷிடயத் தான் நமஸ்காரம் சசய்கிோர்கள், 

ஸ்பதாத்திரம் சசய்கிோர்கள் என்று கூறுவதில் ஒரு உத்சாகம், ஒரு 
சந்பதாஷம். அது வாஸ்தவம் தாபன, காஞ்சிபுரத்தில், காமாக்ஷி தான் 
ராைராபைஸ்வரி. அங்பக பவறு எந்த சிவன் பகாவி ிலும் அம் ாள் சன்னதி 
தனியாக கிடையாது. அங்கு நூற்ேிசயட்டு சிவன் பகாவில் இருக்கிேது 
என்று சசால்வார்கள்.  ிரதானமான ச ரிய சிவன் பகாவில்கபை இரு து, 

இரு த்திஐந்து இருக்கின்ேன. எல் ா சிவன் பகாவில்களுக்கும் அம் ாள் 
சன்னதி காமாக்ஷி தான். ஏகாம் பரஸ்வரர் பகாவில், கச்சப ஸ்வரர் 
பகாவில், அங்கு வரதராை ச ருமாள் பகாவில் வடரக்கும், அந்த 
பக்ஷத்ரத்தில் இருக்கிே எந்த பகாவி ில் ஒரு உத்சவம் நைந்தாலும், அந்த 
ஸ்வாமி புேப் ாடு சசய்து காமாக்ஷி பகாவில் வந்து, காமாக்ஷி அம்மன் 
பகாவில் சுற்ேி உள்ை நாலு மாை வதீிகைிலும்  ிரதக்ஷணம் சசய்து 
சகாண்டு சசல்வார்கள். அப் டி ஒரு டவ வம் காமாக்ஷி அம் ாளுக்கு.  

அதனால் அம் ாடை எல் ாருக்கும் பம ாக இப் டி கூறுவதில், அம் ாள் 
 க்தர்களுக்கு ஒரு உத்சாகம். சங்கரர் கூை “ ிரம்மா விஷ்ணு எல் ாரும் 
 ிரையத்தில்  யமாகிவிடும் ப ாது, ஆ ஹா  விஷத்திடன உண்ை 
 ின்னும்  ரபமஸ்வரன் எப் டி தீர்காயுைைன் இருக்கிோர் என்ோல், பஹ 
அம்மா, நீ காதில் அணிந்துள்ை  டன ஓட  தாபன காரணம்” என்று 
கூறுகிோர். அதாவது, “தவ ைனனி தாைங்க மஹிமா”, அம் ாளுடைய 
மாங்கல்ய   ம் என்று கூறுவார்கபை, அந்த  திவ்ரத்யத்தால், த சினால்  
 ரபமஸ்வரன் சிரஞ்சீவியாக இருக்கிோர் என்று கூறுகிோர். ஆதி சங்கரர்.  
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இபதப ா , ஆனந்த சாகரஸ்த்வம் என்று ஒரு ஸ்ப ாகம். நீ கண்ை 
தீக்ஷிதர் என்று ஒரு மஹான்  ண்ணினது. அப்ட ய தீக்ஷிதருடைய தம் ி 
ப ரர் அவர். அவர் மீனாக்ஷி பதவியின்  க்தர். அவர் மிகவும் பவடிக்டகயாக 
சசால்வார். இந்த காமடன எரித்தார் என்று  ரபமஸ்வரனுக்கு ச யர். 
ஆனால், காமடன எரித்தார் என்ோல், நீதான் அவரது  ாதி உருவம். 
சநற்ேிக்கண்ணில் இைது  க்கம் உனக்கு தந்துவிட்ைார். அப் டி இருக்க 
காமடன எரித்தார் என்கிே ச யரில்  ாதி புகழ் உனக்குத்தாபன 
வரபவண்டும். சரி அதுவாவது ப ாகட்டும், இந்த கா டன கா ால் 
உடதத்தார் என்கிே ச யடர அவருக்கு எப் டி தரமுடியும்? இைதுகா ால் 
தாபன உடதத்தார், அந்த ச ருடம முழுதும் உனக்குத்தாபன வரபவண்டும் 
என்று கூறுகிோர். இது ப ா , அம் ாள்  க்தர்களுக்கு அம் ாளுக்கு தான் 
எல் ா ச ருடமகளும் வரபவண்டும், எல் ாரும் அம் ாளுக்கு தான் 
நமஸ்காரம் சசய்கிோர்கள் என்று கூறுவதில் ஒரு சந்பதாஷம்.  

அடுத்த வரி “மூகானாம ி குர்வதீ ஸுரதுநீ நீகாஷ வாக்டவ வம்” ஸுரதுநீ 
என்ோல் கங்கா பதவி, எப் டி கங்டக  ிரவாகமாக ப ாகிோபைா, அது ப ா  
ஒரு ஊடமடய கூை, கங்கா  ிரவாகம் ப ா  ப ச டவக்கும் அந்த 
அனுக்ரஹம் அம் ாைால்  ண்ண முடியும். இந்த இைத்தில் மூக கவி 
தன்னுடைய அனு வத்திடன கூறுகிோர். அவர் ஊடமயாக இருந்து 
இப்ப ற் ட்ை கவிடதகடை  ண்ணக்கூடிய அனுக்ரஹம் அம் ாைினால் 
தாபன அவருக்கு கிடைத்தது.  

“ஸ்ரீ காஞ்சீநகரீ விஹார ரஸிகா”, காஞ்சி நகரத்தில் வசிப் திப யும், 

விடையாைல்கள்  ண்ணுவதிப யும், மிகவும் ரஸிகா. சந்பதாஷாமாக அந்த 
காஞ்சிபுரத்தில் அம் ாள் இருக்கிோள்.  

“பஷாகா ஹன்த்ரி ஸதாம்”, சாதுக்களுக்கு ஏதாவது ஒரு விடனயினால் 
ஒரு துக்கம் வந்தசதன்ோல், “ைகதம் ா, காப் ாற்று” என்று சசால் ி 
காமாக்ஷிக்கு ஒரு நமஸ்காரம் சசய்தால், அதடன ப ாக்கிவிடுவாள். 
“ஸதாம்” சாதுக்களுக்கு பசாகத்டதப் ப ாக்குகிோள் என் டத, அ ிராமி 
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 ட்ைரும், அ ிராமி அந்தாதியில் “தனம் தரும் கல்வி தரும் ஒரு நாளும் 
தைர்வேியா மனம் தரும்” என்ே  ாட்டில் கூறும்ப ாது, “அன் ர் என் வர்க்பக” 

என்று கூறுகிோர். அது ப ா  நாமும் ஒபர ஒரு முயற்சி சசய்யபவண்டும், 

அந்த அம் ாளுடைய சரணாரவிந்தங்கடை  ிடித்து சகாள்வது என் து நாம் 
சசய்யபவண்டும். அந்த அன்ட  நாம் காண் ிக்க பவண்டும். அப்ப ா நமது 
கஷ்ைங்ககடை ப ாக்கிவிடுவாள்.  

“ஏகா புண்ய  ரம் ரா  சு பத: ஆகாரிணி ராைபத” அம் ாளுடைய 
ச ருடமடய சசால்லும் ப ாது, “ஏகா புண்ய  ரம் ரா  சு பத:” அந்த 
 சு தியானவர், நிரம்  புண்யம் சசய்து, நிடேய த ஸ் சசய்து, அந்த புண்யம், 
த சுக்கு அவருக்கு கிடைத்த   ன் தான் காமாக்ஷி என்று கூறுகிோர். “ஏகா 
புண்ய  ரம் ரா  சு பத: ஆகாரிணி ராைபத” அந்த புண்யசமல் ாம் பசர்ந்து 
ஒரு உருவம் எடுத்தது, அது தான் காமாக்ஷி, காஞ்சிபுரத்தில் விைங்குகிேது, 

வந்து  ாருங்கள் என்று கூறுகிோர்.  

இந்த ஸ்ப ாகத்டத  டிக்கும்ச ாழுது ஸ்வாமிகள் என்டன, குருமூர்த்பத 
த்வாம் நமாமி காமாக்ஷி, மஹாச ரியவா தான் காமாக்ஷி என்று நிடனத்து 
மூக ஞ்ச சதீ சசால் ிசகாண்டிரு, உனக்கு இக ர சசௌ ாக்கியம் எல் ாம் 

கிடைக்கும், நீ உன்டனபய certify சசய்து சகாள்ைாபத, நான் material ஆக 
நன்ோக வந்துவிட்பைாமா, Spritual ஆக பமப  வந்துவிட்பைாமா என்று இது 
ப ா சவல் ாம் சர்ச்டசபய சசய்யாமல், ஐந்து ஐந்து ஆவர்தியாக மூக 
 ஞ்சசதி திரும்  திரும்  வாசித்து சகாண்டிரு. “ ித்யபத ஹ்ருதயக்ரந்தி: 
சித்யந்பத ஸர்வசம்சயா: க்ஷீயந்பத சாஸ்ய கர்மாணி தஸ்மின் த்ருஷ்பை 
 ராவபர” என்று மனதில் இருக்கிே முடிச்சசல் ாம் அவிழும், எல் ா 
சந்பதஹகங்களும் நீங்கும், ஞானம்  ிேக்கும், எல் ா காரியங்களும் 
முடிந்துவிடும், அந்த உண்டமயின் தர்சனம் கிடைக்கும் என்கிே 
வார்த்டதகடை எழுதிக் குடுத்திருக்கிோர்.  
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ஸ்வாமிகள் அப் டி சசான்னதனால், எனக்கு இந்த “ராகா சந்திர ஸமான 
காந்தி வதனா” என்று  டிக்கும்ப ாது, இது மஹாச ரியவாளுக்கும் 
ச ாருந்துபம என்று பதான்றுகிேது. எப் டி என்ோல்,  

மஹாச ரியவாடையும் தரிசனம் சசய்யும் ப ாது, முத ில் அந்த 
பமனாவின் திடரடய வி க்கும் ப ாது, அல் து ஒரு கதடவ திேந்து 
தர்சனம் குடுக்கும்ப ாது, பகாடி சூர்ய  ிரகாசமாக இருக்கும், கண்பண கூசும். 
ஒரு ஐந்து நிமிைம்  ார்த்து சகாண்டிருக்கும் ப ாது, அந்த புன்சிரிச ல் ாம் 
 ார்த்த  ின், அப் டிபய குளுடமயாக நி வு ப ா  ஆகிவிடுவார்.    

“நாகாதி ராைஸ்துதா” இந்த்ராதி பதவர்கசைல் ாம் அவடர ஸ்பதாத்திரம் 
சசய்தார் என் து அன்று மட்டும் அல் . அன்று அவர் இருக்கும் ச ாழுது 
President, Prime Minister, ராைாக்களும் ராணிகளும் வந்து நமஸ்காரம் சசய்தது 
ஆச்சர்யம் இல்ட , இன்றும் எல் ாரும் அவருடைய ஸ்பதாத்திரம் சசய்து 
சகாண்டிருக்கிோர்கள். இன்றும் உ கம் முழுக்க அவருடைய  ையந்தியும், 

ஆராதடனயும், சகாண்ைாடுகிோர்கள் என்ோல், அவர் சாக்ஷாத்  ரபமஸ்வரன், 

சாக்ஷாத் காமாக்ஷி என் தினால்தாபன. 

“மூகானாம ி குர்வதீ ஸுரதுநீ நீகாஷ வாக்டவ வம்” என்று ஊடமயும், 

அம் ாள் ப ச டவப் ாள் என் தற்கு ஒரு உதாரணம்.  

TS சாரி என்று ஒருவர், ஆல் இந்தியா பரடிபயா வில் பவட  சசய்து 
சகாண்டிருந்தார். இப்ப ாது மைத்துப பய முழு பநரமும் பசடவ 
சசய்கிோர். அவர் மஹாச ரியவாடை ஒவ்சவாரு வாரமும் சனி அல் து 
ஞாயிற்றுக் கிழடம தரிசனம் சசய்து சகாண்டிருந்தார். அவருடைய ச ண், 

மூன்று வயது வடரக்கும் எதுவும் ப சவில்ட . அவருடைய மடனவி, 
அவரிைம், “மஹாச ரியவாைிைம்  ிரார்த்தடன சசய்து சகாள்ளுங்கள்” என்று 
கூேியவுைன், ஒரு ஞாயிற்று கிழடம குழந்டதபயாடு மஹாச ரியவாைிைம் 
சசன்று “இந்த குழந்டத ப சபவயில்ட  3 வயது ஆகிவிட்ைது” என்று 
கூறுகிோர்.  
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மஹாச ரியவா அன்று நா டர மணியிப ர்ந்து ஆறு மணி வடரக்கும் 
கண்கடை மூடி த்யானம் சசய்து சகாண்டிருந்தார்கைாம். ஞாயிற்றுகிழடம 
நா டர ஆறு இராகு கா ம், அந்த பநரம் முழுக்க எபதா ை ித்திருக்கிோர், 

பவண்டியிருக்கிோர்.  ிேகு கண்கடைத் திேந்து, “அந்த குழந்டத நன்ோக 
ப சுவாள், நிடேய ப சுவாள்” என்று சசான்னார்கைாம். அப்புேம் 
ைாக்கிரடதயாக, விைக்டக சகாடுத்தனுப் ி, அவடரயும் குழந்டதடயயும் train 

ஏற்ேி விை சசான்னார்கைாம். அந்த குழந்டத அவர்கைின் அகத்திற்கு வந்து 
உள்பை நுடழந்தவுைன், தட்சைடுத்து வந்து, “அம்மா  சிக்கிேது மம்மு 
குடுமா“ என்று கூேியாதாம். அப் டி, ஊடமடய ப சடவத்தது, இந்த க ி 
கா த்திப யும் மஹாச ரியவா சசய்திருக்கிோர்.  

“ஸ்ரீ காஞ்சீ நகரீ விஹார ரஸிகா” – காஞ்சிபுரத்தில் வசிப் துக்கும், 

திருவிடையாைல்கள் சசய்வதற்கும், மிகவும் விருப் த்துைன் சசய்தவர் 
மஹாச ரியவா. அவருக்கு முன்னால், கும் பகாணம் மைம் கும் பகாணம் 
ஸ்வாமிகள் என்பே ச யர் இருந்தது.    கா ங்களுக்கு முன்னால், 

மைத்டத ப ார் முத ியடவகைினால் கும் பகாணத்திற்கு மாற்ேிச் சசன்று 
விட்ைார்கைாம். அதனால் அப்ச ாழுது கும் பகாணம் ஸ்வாமிகள் என்று 
தான் ச யர் இருந்தது. மஹாச ரியவா ஸன்யாசம் கூை, கும் பகாணத்தில் 
தான் முத ில் நைந்தது.  

ஆனால் மஹாச ரியவா, பமாக்ஷபுரியான காஞ்சிபுரம் பவண்டும், இங்பக 
காமாக்ஷி சன்னதி பவண்டும் என்று இந்த மைத்டத, நாசமல் ாம் காஞ்சி 
ச ரியவா, காஞ்சி ச ரியவா என்று கூறுகிபோபம, அப் டி காஞ்சிபுரத்திற்கு 
மாற்ேிக் சகாண்டு, காஞ்சிடய அதிஷ்ைானமாக ஆக்கிக் சகாண்டு, 

ைகத்குருவாக விைங்கி,  ாரத பதசம் முழுக்க  மூன்று முடே  ிரதக்ஷிணம் 
சசய்து, காசியில், சசன்று, அன்னபூரணி பூடை, காசி விசா ாக்ஷி தர்சனம், 

இங்கு காமாக்ஷிக்கு கும் ா ிபஷகம், மதுடரயில்  மீனாக்ஷிக்கு 
கும் ா ிபஷகம் சசய்வித்து அப் டி தனது அம் ாள்  க்திடய  ிரகைனம் 
சசய்துசகாண்டு இருந்தார்.  
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அவடர தூக்கி சசல்லும் ப ாகிகள் கூை காஞ்சி காமாக்ஷி, மதுடர மீனாக்ஷி, 
காசி விசா ாக்ஷி என்று  ாடிக் சகாண்டுதான் சசல்வார்கைாம்.  

கடைசியில் காஞ்சிபுரத்திப பய வந்து இருந்து, எல் ாருக்கும் அனுக்கிரகம் 
சசய்து, அங்பகபய அதிஷ்ைானமும் சகாண்டு அருள்  ா ித்து வருகிோர். 
இப் டி காஞ்சிபுரத்திப பய இருப் தற்கு விருப் ப்  ட்ைவர் என்ோல் அது 
மஹாச ரியவா தான். இன்றும் காஞ்சிபுரத்திற்கு, காமாக்ஷி இருக்கிோள், 

ஏகாம் பரஸ்வரர் இருக்கிோர், குமரக்பகாட்ைத்தில் சுப்ரமணிய ஸ்வாமி 
இருக்கிோர், ஹஸ்திகிரியில் வரதராை ச ருமாள் இருக்கிோர் என் பதாடு, 

நமது மஹாச ரியவா அதிஷ்ைானம் இருக்கிேது. தரிசனம்  ண்ணபவண்டும்  
என்று காஞ்சிபுரம் ஓடி சசல் வர்கள் அதிகம்.  

“பஷாகா ஹன்த்ரி ஸதாம்” – சாதுக்களுக்கு பசாகத்திடன ப ாக்கு வர். 
மஹாச ரியவா சந்திரசமௌலீச்வர பூடை சசய்தார், ஆதி சங்கரருடைய 
 ாஷ்யங்கசைல் ாம்  ாைம் எடுத்தார் என் சதல் ாம் விை, எல் ாருக்கும் 
நைமாடும் சதய்வமாக ஏன் சதரிந்தார் என்ோல், யார் அங்கு சசன்று ஒரு 
நமஸ்காரம் சசய்து, தனது கஷ்ைத்டத சசான்னாலும் அந்த கஷ்ைம் தீரும் 
என் தினால் தாபன எல் ாரும் அவடர சதய்வமாக டவத்திருந்தார்கள். 
அப் டி ஆ த் ாந்தவராக, அனாதரக்ஷகராக, கண்கண்ை சதய்வமாக 
மஹாச ரியவா இருந்தார்கள். இன்றும் இருக்கிோர்கள். 

“ஏகா புண்ய  ரம் ரா  சு பத: ஆகாரிணி ராைபத” –  ரபமஸ்வரன் சசய்த 
புண்ய  ரம் டரசயல் ாம் பசர்ந்து ஒரு உருவம் எடுத்து  காமாக்ஷி 
ரூ மாக இருப் து ப ா ,  ரபமஸ்வர அவதாரமான ஆதிசங்கர 
 கவத் ாதாள், மைங்கடை ஸ்தா னம் சசய்து, சந்திரசமௌலீச்வர பூடை 
சசய்யபவண்டும் என்று அவர் நியமித்தது, அத்துடண ச ரியவாளும், 

அறு த்திபயழு  ைீாதி திகளும் சசய்த சந்திரசமௌலீச்வர பூடையின் 
புண்யங்கைின்   னாக ஒரு மஹாச ரியவா அவதாரம் சசய்து, அம் து 
வருஷங்களுக்கு பமல் சந்திரசமௌலீச்வர பூடை சசய்தார்.  
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அல் து அந்த சந்திரசமௌலீச்வரருக்பக மஹாச ரியவா வந்து நம்டம 
பூடை சசய்யபவண்டும், காமாக்ஷி இந்த உருவம் எடுத்து தன்டன பூடை 
சசய்ய பவண்டும் என்று  ரபமஸ்வரன் சசய்த  ிரார்த்தடனயால் தான் 
மஹாச ரியவா அவதாரம் எடுத்தார் என்று பதான்றுகிேது. எத்தடன 
வருைம் சந்திரசமௌலீச்வர பூடை,  ிரபதாஷ பூடை, நவாவர்ண பூடை. பூைா 
துரந்தரராக இருந்து நமக்சகல் ாம் அனுக்ரஹம் புரிந்தார். இப் டிசயல் ாம் 

மஹாச ரியவாடை அனு விக்க நமக்கு சசால் ி குடுத்த பகாவிந்த 
தாபமாதர ஸ்வாமிகடையும் நிடனத்து ஒரு நமஸ்காரம் சசய்பவாம்.  

ைானகீ காந்த ஸ்மரணம்!!! ைய ைய ராம ராம!!! 

  



உ 

 
- 32 - 

5. ஆத்மோ த்வம்  ிரிஜோ மதி: 

आत्मा त्व ंधगररजा मततः सहचराः प्राणाः शरीरं गहंृ 

पूजा ते ववषयोपभोगरचना तनरा समाधिब्स्थततः । 

सञ्चारः पदयोः प्रदक्षक्षणववधिः स्तोिाणण सवाद धगरो 
यद्यत्कमद करोशम तत्तदणखिं शम्भो तवारािनम ्॥ 

“ஆத்மா த்வம் கிரிைா மதி: சஹசரா: ப்ராணா: சரீரம் க்ருஹம் 

பூைா பத  விஷபயா  ப ாக ரசனா: நித்ரா சமாதி ஸ்திதி: | 

ஸஞ்சார:  தபயா:  ிரதக்ஷிண விதி:  ஸ்பதாத்ராணி சர்வா கிரா: 

யத்யத் கர்ம கபராமி தத் தத் அகி ம் சம்ப ா தவாராதனம் || 

ஆதி சங்கர  கவத் ாதாள் சிவமானஸ பூைா ஸ்பதாத்ரம் அப் டினு ஒரு 
ஸ்பதாத்ரம் சசய்திருக்கார். அதில் வருகிே ஒரு ஸ்ப ாகம் இது. 

இதனுடைய அர்த்தம் என்னசவன்ோல்… 

“எனக்குள் உடேயும் ஆத்மா நீதான். என்னுடைய புத்தி தான் அம் ாள்.  என் 
உை ில் இருக்கக் கூடிய  ிராணன்கள் எல் ாம் உன்னுைன் இருக்கும் 
கண தி, முருகன் ஆகிய சதய்வங்கள். என்னுடைய சரீரபம நீ வசிக்கும் 
க்ருஹம். என்னுடைய  ஞ்ச பு ன்கடைக் சகாண்டு எந்த எந்த ப ாகங்கள் 
எல் ாம் அனு விக்கிபேபனா, அதுபவ உனக்கு பூடை. என்னால் ஸமாதி 
நிட யில் எல் ாம் உன்டன த்யானம் சசய்யத் சதரியவில்ட . நான் 
தூங்குவபத அந்த ஸமாதி என்று டவத்துசகாள். என் கால்கடை டவத்துக் 
சகாண்டு  ஊசரல் ாம் சுற்றுகிபேன். அந்த சஞ்சாரபம உனக்கு சசய்யும் 
 ிரதிக்ஷிணமாக டவத்துக் சகாள். நான் ப சும் ப ச்சசல் ாபம உனக்கு 
ஸ்பதாத்ரம். நான் என்சனன்ன காரியங்கள் சசய்கிபேபனா, பஹ 
 ரபமஸ்வரா! அசதல் பம உனக்கு சசய்யும் ஆராதனமாக ஏற்றுக்சகாள்.” 
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இந்த ஸ்ப ாகம் மூ மாக,  கவாடன அடைய ஒரு எைிடமயான 
 ாவடனடய நம் மனசுக்கு சசால் ிக்சகாடுக்கிோர். ஆசார்யாள், அத்டவத 
சித்தி அடைந்தவர்… ப்ரஸ்தானத்ரய  ாஷ்யம் எல் ாம் எழுதி  ாைம் 
சசால் ிக் சகாடுத்தவர்…. எைிடமயா  க்தியினாப யும் அந்த  கவாடன 
அடைய ாம் என் தற்காக இந்த ஸ்ப ாகத்டத சசால் ியிருக்கார். 

இந்த ஸ்ப ாகத்திற்கு அருடமயான விைக்கமாக ஒரு நிகழ்ச்சி சமீ  கா  
வர ாற்ேில் அடமந்தது. அது என்னசவன்று  ார்ப்ப ாம். 

வள்ைிமட  சச்சிதானந்த ஸ்வாமிகள் என்று ஒரு மகான் இருந்தார். இன்று 
நாம் எல்ப ாரும், உ கம் முழுக்க திருப்புகழ்  டிக்கின்போம் என்ோல் அது 
அந்த வள்ைிமட  ஸ்வாமிகள் அைித்த அருட்சகாடை என்பே கூே ாம். 
அவர் ஒரு வள்ைல். அவர் திருப்புகடழ விைாமல் அவர் கா ம் முழுவதும் 
எல் ா இைங்கைிலும் கானம் சசய்ததால் தான் நாம் இன்று இவ்வைவு ப ர் 
திருப்புகடழ  டிக்கின்போம். 

அவருக்கு ஆரம் த்தில் அர்த்தநாரி என்ே ச யர். சின்ன வயதில் 
வறுடமயினால்  டிக்க முடியவில்ட . அவர் தன்னுடைய மாமாபவாடு 
சடமயல் பவட  சசய்ய டமசூர் அரண்மடன ப ாய்விட்ைார். 

நல்  புத்திமான். அதனாப , நல்  சடமயல் சசய்ய வருகிேது. நல்  
சகட்டிக்காரராய் இருக்கிோர். எல்ப ாரிைமும் நல்  ப ர் வாங்குகிோர். 
சராம்  புஷ்டியாகவும் இருக்கிோர்.  யில்வானாய் இருக்கிோர். அதனால் 
மல்யுத்தம் ப ாடும் அைவிற்கு நல்  சக்திமானாகவும் இருக்கிோர். 

புத்திமானாகவும் சக்திமானாகவும் இருந்தவருக்கு  க்திமானாக ஆகும் 
பவடை வந்தது ப ாலும். திடீசரன்று ஒரு நாற் து வயதில், மடனவி 
கா மாகி விடுகிோர். ஒரு ச ண் குழந்டதயும் கா மாகி விடுகிோர். இந்த 
கஷ்ைங்களுக்கு பமப  அவருக்கு வயிற்ேிப   ஒரு கடுடமயான வ ி 
வந்து விட்ைது. என்சனன்னபவா ராை டவத்தியங்கள் சசய்தும் 
சரியாகவில்ட .  
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அப்ப ா ஒரு ச ரியவர் சசால்கிோர். "நீ  ழனி மட க்கு ப ா! முருகப் 
ச ருமானுக்கு பசடவ சசய்! அவருக்கு அ ிபஷகம் சசய்த  ாட  சாப் ிடு 
உனக்கு உைம்பு சரியாகும்..." என்கிோர்.  

சரி என்று இவரும்  ழனி மட க்கு வந்தார். அந்த கா த்தில் இப்ப ாது 
இருப் து ப ான்ே வசதிகள் கிடையாது. எது பவண்டுசமன்ோலும் கீபழ 
இருந்து காவடி கட்டி சகாண்டு ப ாக பவண்டும். அ ிபஷகத்திற்கு 
ை மானாலும் சரி,  ஞ்சாமிர்ததுக்கு  ழமானாலும் சரி, சந்தனமானாலும் சரி, 
விபூதியானாலும் சரி எது பவண்டுசமன்ோலும் கீபழ இருந்துதான் ப ாக 
பவண்டும். இப் டி இவற்டே எல் ாம் காவடி கட்டி எடுத்து வருவது 
ப ான்ே எல் ா பசடவகடைடயயும் இவர் சசய்கிோர்.  கவானுக்கு 
அ ிபஷகம் சசய்த அந்த  ாட  சாப் ிட்டு அவருக்கு வயிற்று வ ி குணம் 
ஆகிேது. முருக க்தி ஏற் டுகிேது.  

அந்த கா  கட்ைத்தில்,  ழனி பகாயி ில் ஒரு நைனமங்டக நாட்டியம் 
ஆடுகிோள்.  

"சிங்கார ரூ  மயில் வாகன நபமா நம... 

கந்தா குமார சிவா பதசிகா நபமா நம..." 

என்று வரிகடை பகட்ைவுைன் இவருக்கு அந்த வரிகள் சராம்   ிடித்து 
விட்ைது. இது என்ன? யாருடைய  ாட்டு என்று பகட்கிோர். இது 
அருணகிரிநாதர் சசய்த திருப்புகழ் என்று சசான்னவுைபன, “அந்த  ாட்டை 
எனக்கு எழுதிக் சகாடுங்கள்” என்று எழுதி வாங்கிக் சகாள்கிோர். 
அவருக்பகா எழுத  டிக்க சதரியாது. அதனால், வருகிேவர்கைிைம், "இடதப் 
 டிபயன்!", "இடதப்  டிபயன்!" என்று  டிக்கச் சசால் ிக் பகட்டுக் பகட்டு 
அந்த திருப்புகடழ மனப் ாைம் சசய்து சகாள்கிோர். 

அதற்கப்புேம், நா ாவது  டிக்கிே ஒரு  ள்ைிக் கூை ட யனிைம் சிப ட்டு 
 ல் ம் டவத்துக் சகாண்டு 'அ, ஆ, இ, ஈ,.."கற்றுக் சகாண்டு, சசன்டனயில் 
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திரு.வ.தா.சுப்ரமணிய  ிள்டை என் வர் முதல் முத ில் திருப்புகழ் புத்தகம் 
ப ாட்டிருந்தார். அடத வரவடழத்து, நிடேய திருப்புகழ்  ாைல்கடை கற்றுக் 
சகாண்டு, அந்த திருப்புகடழ சராம்   ிரியமாக ஓதிக் சகாண்டிருந்தார். 

நடுவிப  இவர் சிருங்பகரி நரசிம்ம  ாரதி ஸ்வாமிகைிைம், 'எனக்கு 
ஸன்யாசம் சகாடுங்கள்...', என்று  ிரார்த்தடன சசய்த ப ாது அவர், 'உனக்கு 
வானப்ரஸ்தாஸ்ரமம் சகாடுக்கிபேன்..', என சகாடுத்தார்.  

இரண்ைாவது மடனவியும் கா மான  ின் இவர் திருப்புகடழ ஓதிக்சகாண்டு 
வை நாட்டுக்கு யாத்திடரயாய் ப ாகிோர். அங்பக ஒரு ச ரியவர், இவருக்கு 
'சச்சிதானந்தா' என்று இவருக்கு தீக்ஷா நாமத்துைன் ஸன்யாசம் அைித்தார். 
அப் டிசயல் ாம் சுற்ேினாலும், 'எனக்கு பூரணத்வம் ஏற் ைவில்ட பய?' 

என்ே ஒரு தா த்திப பய இருந்தார். அப்ப ா அவர் கனவிப   ழனி மட  
முருகன் தரிசனமைித்து, 'நீ, திருவண்ணாமட க்கு ப ா!' என்று கூேினார். 
அங்பக திருவண்ணமட யிப  ஸ்ரீ ரமண  கவாடன  ார்த்தவுைபன, 

 ழனியாண்டிபய பகாவணத்பதாடு வந்திருப் தாக ஏற்றுக் சகாண்டு, 

ரமணருக்கு பசடவ சசய்து வந்தார். 

இப் டி இருக்கும் ப ாது, ஒரு நாள் ஸ்கந்தாஸ்ரமத்தில், மட பமப  
இருக்கும் ப ாது, "நீ, கீபழ ப ா, எழுந்து ஓடு!ஓடு!" என்று ஸ்ரீ ரமணர் 
சசான்னார். இவருக்கு, “என்னைா! ப ாகச் சசால்லுகிோபர…” என்று ஒபர 
தா மாக இருக்கிேது. ஆனாலும் குரு வார்த்டதடயக் பகட்டு, அதன் டி 
மட  இேங்கி சசல்கிோர். அந்தப்  ணிவு இருக்கிேதா என்று  ரீடக்ஷ 
சசய்துதான், மஹான்கள் அனுக்ரஹம் சசய்வார்கள். உைபன இவர் இேங்கி 
வருகிோர். அப்ப ாது எதிரில் ஸ்ரீ பசஷாத்ரி ஸ்வாமிகள் வந்து தரிசனம் 
சகாடுத்தார்.  

ஸ்ரீ பசஷாத்ரி ஸ்வாமிகள், ஒரு ச ரிய சித்த புருஷர். அவர் காஞ்சீபுரத்தில் 
 ிேந்தவர். அவருக்கு  ரபமஸ்வரபன ஸ்ரீ  ா ாைி ஸ்வாமிகள் என்ே ப ரில் 
நாலு சிஷ்யர்கபைாடு வந்து தக்ஷிணாமூர்த்தியாக தரிசனம் தந்து 



உ 

 
- 36 - 

ஸன்யாசம் தந்தார். அவபராை அப் ா அம்மா அவர் சின்ன வயசி  
இருக்கும் ப ாபத கா மாகி விடுகிோர்கள். "அவர் மூக  ஞ்சசதிடய 
சசால் ிக் சகாண்டு இரவு முழுவதும் காமாக்ஷி பகாயிட  ப்ரதக்ஷிணம் 
சசய்வார்", என்று ஸ்ரீ மஹாச ரியவா நம் ஸ்வாமிகைிைம் சசால் ி 
இருக்கிோர். அப்ப ற் ட்ை மகான். அவருக்கு ஞானமும் ஏற் ட்டு விடுகிேது. 
வை நாட்டி ில் இருந்து ஒரு ஸன்யாசி நாலு சிஷ்யர்கபைாை வந்து 
இவருக்கு ஸன்யாசம் சகாடுத்து விட்டு மடேந்து ப ாய் விடுகிோர். அவடர 
அவபராை சித்தி சித்தப் ா தான் வைர்க்கிோர்கள். அவபரா "நான் ஒரு 
ஸன்யாசி வடீ்டுக்குள் வரமாட்பைன்!", என்கிோர். அவபராை சித்தி 
சித்தப் ாவிற்கு, "இப் டி இவர் சசால்கிோபர! நாம் சரியாக கவனிக்காமல் 
விட்பைாபமா?", என்று கவட  வந்து விடுகிேது.  

அப்ப ாது ஒரு நாள், பசஷாத்ரி ஸ்வாமிகளுடைய அப் ா ஸ்ராத்தம் 
வருகிேது. அவபரா, "எனக்கு ஸ்ராத்தம் எல் ாம் இல்ட . நான் ஒரு 
ஸன்யாசி, எனக்கு கர்மாக்கள் எல் ாம் இல்ட ", என்கிோர். அவபராை சித்தி 
சித்தப் ாவும் என்னைா இப் டி சசால்கிோபர என்று அவடர  ிடித்து, 

“ஸ்ராத்தம் முடியும் வடர நீ ஆத்து  தான் இருக்கணும்”, என்று கூேி 
அவடர ஓர் அடேயில் அடைத்து டவத்து விடுகிோர்கள். ஸ்ராத்தம் 
முடிந்து அந்த அடேடய திேந்து  ார்த்தால் அவடரக் காணவில்ட . அவர் 
மடேந்து விடுகிோர். அவர் அபதாடு திருவண்ணாமட க்கு ப ாய் 
விடுகிோர். அப் டி ஒரு மகான். சித்த புருஷர். 

அவருடைய லீட கள் அற்புதம். அவபராை ச ருடமடய சசால் ணும்னா 
ஒபர நிகழ்ச்சியில் சசால் ி விை ாம். நம்முடைய மஹாச ரியவா 
காஞ்சிபுரத்தில் அவர்  ிேந்த வடீ்டை பதடி கண்டு  ிடித்து ஒரு பூைா 
ஸ்த மா டவத்திருக்க எற் ாடு சசய்திருக்கார்.  அந்தப்  ணிடய  ரணதீரன் 
என்ே ஒரு எழுத்தாைரிைம் சகாடுத்தார். அந்த  ரணதீரன் அந்த வடீ்டை 
கண்டு  ிடித்தவுைன், அந்த வடீ்டில் டவப் தற்காக ஸ்ரீ பசஷாத்ரி ஸ்வாமிகள் 
உட்கார்ந்திருக்கிே மாதிரி ஒரு சித்திரம் வடரய மஹாச ரியவா எற் ாடு 
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சசய்ய சசான்னார். அப்ப ாது, ஸ்ரீ பசஷாத்ரி ஸ்வாமிகள் எப் டி 
பயாகாசனத்தில், குக்குைாசனத்தில் உட்கார்ந்திருப் ார் என்று மஹாச ரியவா 
உட்கார்ந்து காட்டினாராம். அப்ப ாது, "இப் டித்தான் அவர் உட்கார்ந்திருப் ார். 
இடத  ார்த்துக்பகா! அப்புேம் அவருடைய  டழய சித்திரம் எல் ாம் 
 ார்த்துக்பகா! இடத வச்சு அவருடைய  ைம் வடர...", என்று சசான்னார்.  

அப்ப ா மஹாச ரியவா, "பசஷாத்ரி ஸ்வாமிகள் ப ா  ஆசனத்தில் 
பவண்ணா நான் உக்கார ாம். ஆனா, அவடரப் ப ா  ஒரு நிட  வர 
எனக்கு எத்தடன ைன்மா ஆகுபமா?", அப் டீன்னு சசான்னாராம். அடதப் 
ப ா  ஸ்ரீ ரமணரும், ஒரு பசா ா ப ாட்டு "உட்கார்ந்துக் சகாள்ளுங்கள்", 
என்ேவுைன், "ஆமா! நான் இருக்பகன். பசா ா இருக்கு. உட்கார்ந்துக்க 
ப ாபேன். சதரியேபத! நான் என்ன பசஷாத்ரி ஸ்வாமிகைா?" என்ோராம். 
அப் டி எல்ப ாரும்  ிராத்தடன  ண்ணக் கூடிய உயர்ந்த ஞான 
நிட யிப  ஸ்ரீ பசஷாத்ரி ஸ்வாமிகள் இருந்தார்.  

அந்த பசஷாத்ரி ஸ்வாமிகள், இந்த  ரி க்குவமான ஆத்மா, இந்த அர்த்தநாரி, 

சச்சிதானந்த ஸ்வாமிகள் வருகிோர் என்ேவுைன், எதிரில்  ார்த்து, "உனக்கு 
மந்திரம் திருபுகழ்தாபன!", என்று பகட்கிோர்.  சச்சிதானந்த ஸ்வாமிகளுக்கு 
சராம்  ஆச்சர்யம், சராம்  ஆனந்தம். “ஆமாம் ஸ்வாமி!”, என்கிோர். ஸ்ரீ 
பசஷாத்ரி ஸ்வாமிகள் அவடர கட்டிண்டு அன்பு  ாராட்டி, இந்த, “ஆத்மா 
த்வம்கிரிைா மதிஹி…” என்ே ஸ்ப ாகத்டத சசால் ி, அதனுடைய 
கருத்தடதச் சசால் ி, "இது ப ான்ே அத்டவத கருத்துக்கள் திருப்புகழில் 
இருக்கா?" என்று பகட்கிோர். 

அதற்கு சச்சிதானந்த ஸ்வாமிகள் திருப்புகழில் இருந்து, 

“எனதி யானும் பவோகி எவரும் யாதும் யானாகும் இதய  ாவ னாதீதம்  
...... அருள்வாபய” என்ே  ாைட  சசால்கிோர். 

அதாவது இந்த உைம் ில் 'எனது! யான்!' என்ே எண்ணம் பவோகி, 
'எல்ப ாரும் எல் ாமும் இந்த உள்பை இருக்கிே வஸ்துவான ஆத்மாதான்!', 
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என்ே இதய  ாவடனக்கு மீேிய அந்த நிட டய அருள்வாய்” இது ' ாவனா 
அதீதம்', அதாவது மனசால் புரிந்துக் சகாள்ைகூடிய நிட  இல்ட  அது. 
அந்த நிட டய அருை பவண்டுசமன்று அருணகிரிநாதர்  ிரார்த்தடன 
சசய்கிோர். 

அடதக் பகட்ைதும் ஸ்ரீ பசஷாத்ரி ஸ்வாமிகள், "இது ப ான்ே உயர்ந்த 
பவதாந்த கருத்துக்கள் எல் ாம், திருப்புகழில் இருக்கு. திருப்புகழ் ஒரு 
மஹா மந்திரம். அதுபவ உனக்கு ப ாதும். நீ வள்ைிமட யில் ப ாய் த ஸ் 
 ண்ணு. நான் வபரன்," என்று அனுக்ரஹம் சசய்தார். அடதக் பகட்ை 
சச்சிதானந்த ஸ்வாமிகள் வள்ைிமட க்குச் சசன்ோர்.  

அங்பக வள்ைிமட யில் ஒரு குடக இருக்கு. அடத தன் டகயாப பய 
ச ரிது  ண்ணி, அங்பகபய  ன்னிரண்டு வருைம் திருப்புகடழபய ஓதி, த ஸ் 
 ண்ணி சித்தி அடைந்தார். அங்பக ஒரு ஆஸ்ரமம் கட்டிண்டு இருந்தார். 

அப்புேம் சசன்டனக்கு எல் ாம் வந்து, முருகப் ச ருமானின்  ன்னிரண்டு 
டகயிப யும் இருக்கிே ஆயுதங்கைின் ச யராப யும்  ன்னிரண்டு 
திருப்புகழ் சட கள் நிறுவி, எல்ப ாரும் திருப்புகடழ  ாடும்  டிச் சசய்தார். 
அவருடைய அனுக்ராஹத்தினால் தான் இன்று சசன்டனயில் என்று 
இல் ாமல், தமிழ்நாட்டில் என்று இல் ாமல், உ கம் முழுக்க திருப்புகழ் 
என்ே அமுதத்டத அடனவரும்  ருகுகின்ோர்கள். திருப்புகழ்  ாராயண 
தவசநேி திருமுடே  வள்ைிமட  ஸ்வாமிகள் தந்த அருட்சகாடைதான். 
அதனால்தான் வள்ைிமட  வள்ைல் என்று கூேக் காரணமாயிற்று. அப் டி 
வள்ைிமட க்கு இவர் சசன்று சித்தி ச ற்று நமக்கு திருப்புகடழ 
தருவதற்கு, ஸ்ரீ பசஷாத்ரி ஸ்வாமிகளும், ஸ்ரீ ரமண  கவானும் காரணம். 
அவர்களுக்கு  ிடித்தது இந்த, "ஆத்மா தவம் கிரிைா மதிஹி..." என்ே 
ஸ்ப ாகம். இந்த வள்ைிமட  ஸ்வாமிகள் சரித்ரத்டத நம் ஸ்வாமிகள் 
என்னிைம்    முடே சசால் ி இருக்கிோர். 

சவற்ேி பவல் முருகனுக்கு... அரஹபராஹரா! 
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6. போதஸ்மோரணம் மனத்தூய்மம அளிக்கும் 

மூக  ஞ்சசதி  ாதாரவிந்த சதகத்தில் 76வது ஸ்ப ாகம் 

कथं वाचािो sवप प्रकटमणणमञ्जीरतननदैः 

सदैवानन्दारादब्न्वरचयतत वाचंयमजनान ्। 

प्रकृत्या त ेशोणच्छववरवप च कामाक्षक्ष चरणो 

मनीषानमैदल्यं कथशमव नणृां मांसियते ॥ 

கதம் வாசாப ா ி  ிரகை மணி மஞ்ைரீ நினடத: 

ஸடதவ ஆனந்தார்த்ரான் விரசயதி வாசம்யம ைனான் | 

ப்ரக்ருத்யா பத பஷாணச்சவிர ி ச காமாக்ஷி சரண: 

மனஷீா டநர்மல்யம் கதமிவ நருணாம் மாம்ஸ யபத || 

இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா “வாசா :” என்ோல் வாயாடின்னு அர்த்தம். 
ப சிண்பை இருக்கேவா. இந்த  ாதாரவிந்தத்து  கட்டியிருக்கே ச ங்டக  
மணி சத்தம்  ண்ேது. அந்த மணிய சவச்சுண்டு ஓயாத ப சிண்பை இருக்கு. 
ஆனால் வாயாடியா இருக்கே அந்த  ாதாரவிந்தம் எப் வும் 
“வாசம்யமைனான்” வாக்டக அைக்கிய முனிவர்களுக்கு, அந்த அம் ாபைாை 
சரண தியானம் ப ரானந்தத்டத சகாடுக்கிேது. மஹாச ரியவா கூை மூக 
 ஞ்சசதி “சிவ சிவ  ஷ்யந்தி” என்ே ஸ்ப ாகத்டதப்  ற்ேி ப சும் ப ாது, 
“அம் ாபைாை சரண த்யானம் தான்  ண்ணபவண்டிய கார்யம், அடத 
 ண்ணிணா நாம நிடேஞ்சு இருக்க ாம்” என்று சசால்வார். அந்த மாதிரி 
மகான்களுக்கு அம் ாளுடைய  ாத ஸ்மரணத்னா  ப ரானந்தம் 
கிடைக்கேது, அடத இப் டி பவடிக்டகயாக கவி சசால்கிோர். உன்பனாை 
 ாதாரவிந்தத்து  இருக்கே ச ங்டக ஓயாத சத்தம்  ண்ேது. ஆனா 
வாக்டக அைக்கி சமௌனமா முனிவர்கைா இருக்கிேவர்களுக்கு இந்த 
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 ாதஸ்மரணம் ஆனந்தத்டத சகாடுக்கிேது. ச ாதுவா ப சாம 
இருக்கிேவாளுக்கு யாராவது சத்தம் ப ாட்டுண்பை இருந்தா  ிடிக்காது 
இல்ட யா? அதற்கு மாறுத ா விபராதா ாசமா இருக்குனு விடையாட்ைா 
சசால்ோர்.  

ஸ்ப ாகத்பதாை இரண்ைாவாவது  குதியிப யும் அபத அ ங்காரத்டத 
உ பயாகப்  டுத்தோர்.  ாதாரவிந்தம் சசக்கச்சசபவல்னு இருக்கு, ஆனா 
நமஸ்காரம்  ண்ே மனுஷாபைாை மனசு  சவண்டமடய உண்ைாக்குகிேது. 
அதாவது மனசு   தூய்டமடய  உண்ைாக்குகிேது. அது ரைஸா (சிவப் ா) 
இருந்தாலும் தன்  க்தர்கள் மனத்தில் ஸத்வத்டத (சவண்டமடய) 
வைர்க்கிேது அப் டீன்னு இந்த அழகான சுப ாகம். 

இந்த ஸ்ப ாகத்டத  டிச்சப ாது எனக்கு ஸ்வாமிகள் ஞா கம் வந்தது. 
இந்த வர்ணடன ஸ்வாமிகளுக்கு ச ாருந்தும். எப் டீனா, மஹாச ரியவா 
தன்னுடைய எண் து வயசுப ர்ந்து நூறு வயசு வடரக்கும் அதிகமா 
சமௌனமா இருந்தா. அப்  தான் நம்  ஸ்வாமிகள் ச ரியவாகிட்ை ஸ்ரீமத் 
 ாகவதம்  ாராயணம்,  ிரவசனம் எல் ாம்  ண்ணியிருக்கார். அதாவது 
ஸ்வாமிகள் ச ரியவா கிட்ை ப ாய் ப சிண்பை இருந்தார். அவர் 
கூப் ிட்டுதான் ப ானார். ச ரியவா எங்பக இருந்தாலும் மஹாகான், சதாரா, 
குல் ர்கா, காஞ்சிபுரம் எல் ா இைத்து யும், அங்கங்பக ப ாய் ச ரியவா 
 ாராயணம்  ண்ண சசால்லுவா,  ிரவசனம்  ண்ண சசால்லுவா. சராம்  
ஆனந்தமா உட்கார்ந்துண்டு பகட் ா. அப் டி ஸ்வாமிகள் ப சிண்பை 
இருந்தார். சமௌனமா இருந்த மஹாச ரியவாளுக்கு அது சராம்  உவப் ாக 
இருந்தது. அவடர சராம்  சகாண்ைாடி, ஒவ்சவாரு வருஷமும் வர சசால் ி 
பகட்டு சந்பதாஷப்  ட்டுருக்கா. இப் டி இந்த  ாதாரவிந்த சதகம் 
ஸ்ப ாகத்பதாை முதல்  ாதி ஸ்வாமிகளுக்கும் ச ாருத்தம்னு பதாணித்து.  

இந்த சரண்ைாவது  ார்ட்  சிவப் ா இருந்தாலும், அதாவது  ாதாரவிந்த 
ரைஸா (சிவப் ா) இருந்தாலும் தன  க்தர்கள் மனத்தில் ஸத்வத்டத 
(சவண்டமடய) வைர்க்கிேது அப் டீன்னு விடையாட்ைா கவி சசால்ோர். 
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இது வந்து ஸ்வாமிகள் விஷயத்  ஒரு விதமா ச ாருந்தும். எப் டினா 
ஸ்வாமிகள் கிட்ை வந்து  ழகினவா, எப் டி சுக்ரீவன், வி ஷீணன் ராமடர 
 கவான்னு ஒரு க்ஷணம் புரிஞ்சுண்ைா கூை, அடுத்த க்ஷணம் அது புரியாம 
அவருக்காக அழுதா அப் டீன்னு வர மாதிரி, ஸ்வாமிகள் கிட்ை 
 ழகும்ப ாது  ைனங்கள் அவர அவ்வைவா புரிஞ்சுக்க . அவருக்கு 
கல்யாணம் ஆகி நிடேய குழந்டதகள் இருந்தா. அறு து வயசு  அவர் 
ஸன்யாசம் வாங்கிண்டு ஆத்துப பய இருந்தார். அந்த வயசு  அவர் 
ஸன்யாசம் வாங்கிண்ை ப ாது, “இவ்வைவு குழந்டதகள், இதுக்கப்புேம் 
ஸன்யாசம் என்ன, நான் கூை ஸன்யாசம் வாங்கிப்ப ன்! எல் ாம் 
அனு விச்சாச்சு இனிபம ஸன்யாசம் வாங்கி என்ன” அப் டீங்கே மாதிரி 
என்கிட்பைபய சி  ப ர் சசால் ியிருக்கா. அது அவடர புரிஞ்சுக்காததுனா  
தான். ஸ்வாமிகள் மாதிரி  ணத்தில்  ற்று இல் ாம இருந்தவா இந்த 
க ியில் சராம்  சராம்  அபூர்வம்.  

இன்சனாண்ணு, ஸ்வாமிகள் family planning, contraception உ பயாகிக்க 
கூைாது என்ே தர்ம சாஸ்த்ரத்து  சராம்  நம் ிக்டகபயாை இருந்தார். 
மஹாச ரியவா இதில் எவ்வைவு உறுதியா இருந்துருக்கார் என்கிேதுக்கு 
பநத்திக்கு   ித் மபனாஹர்னு ஒருத்தபராை ச ரியவா அனு வங்டை 
பகட்பைன். அது  ஒரு நிகழ்ச்சிடய சசால்ோர், மஹாச ரியவா ப சினடத 

ஒட்டி 1968ல் ஹிந்து ப ப் ர்  Kanchi Acharya does not approve family 
planning அப்டீன்னு prominent ஆக ப ாட்டுட்ைா. அப்ப ா இந்திரா காந்தி prime 
minister. சந்திரபசகர்னு ஒரு union minister ஐ “ச ரியவாகிட்ை ப ாய் நீங்க 
ப சுங்பகா. அடத வா ஸ் வாங்க சசால்லுங்பகா” அப்டீன்னு 
சசால் ியிருக்கா. உைபன அந்த சந்திரபசகர் ச ரியவாகிட்ை வரார். வந்து 

நமஸ்காரம்  ண்ணி, “இந்த family planning காக நாங்க பகாடி பகாடியா 

சச வு  ண்போம், population control முக்யம்னு நாங்க நிடனக்கிபோம்.நீங்க 
இப் டி சசான்னா ைனங்கள் நாங்க சசால்ேத பகட்க மாட்ைா. அதனா  நீங்க 
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இடத வா ஸ் வாங்கணும்” அப் டீன்னு சந்திரபசகர் சசால்ோர். அதுக்கு 
மஹாச ரியவா “சரி வா ஸ் வாங்கிைபேன்” னு சசான்னாைாம். உைபன 
அவர் என்னைான்னு  ார்த்தாராம். “ஒபர ஒரு கண்டிஷன்,” அப் டீன்னு 
சசான்னாைாம். என்னன்னு பகட்ைா “என்கிட்பை வர ைனங்கள்  சி  ப ர் 
குழந்டதபய ச ாேக்கட னு வருத்தப் ைோ. சி  ப ர்  ிள்டையா 
ச ாேக்கிேது ச ாண்ணு பவணும்கிோ. சி  ப ர் ச ாண்ணா ச ாேக்கிேது 
 ிள்டை பவணும்கிோ. அந்த மாதிரி ஒரு மூணு ப டர நான் அனுப் பேன். 
நீங்க சைல் ி  ஒரு மூணு வருஷம் சவச்சுக்பகாங்பகா. யார்  ிள்டை 
பகட்கோபைா அவாளுக்கு  ிள்டை குழந்டத. யார் ச ாண்ணு பகட்கோபைா  
அவாளுக்கு ச ாண் குழந்டத. யார் குழந்டத இல் ன்னு சசால்ோபைா 

அவாளுக்கு குழந்டத ச ாேக்கணும், இசதல் ாம் உங்க science ஐ 
சவச்சுண்டு  ண்ணிட்ைா நான் வா ஸ் வாங்கிக்கபேன் அப்டீன்னு 
சசான்னாைாம். அவர் இசதப் டி  ண்ண முடியும்னு சசான்ன ப ாது, 

ச ரியவா சசான்னாைாம், “உன்னா  create  ண்ண முடியாது. அப்ப ா 

destroy  ண்ேதுக்கு மட்டும் எப் டி உனக்கு உரிடம?” அப்டீன்னு 
பகட்ைாைாம்.  

பமலும் தீர்க்கதரிசனத்பதாை ஒண்ணு சசால் ியிருக்கா. “மத்த மதஸ்தர்கள் 
எல் ாம் உங்க ப ச்டச ஒண்ணும் பகட்கேது இல்ட . இந்த ஹிந்து 
மதத்து  சராம்  ஏடழகளுக்கு ஒண்ணு சரண்டு தான் குடழந்டதகள் 
இருக்கு. சராம்   ணக்காராளும் சராம்  குழந்டத ச த்துக்கேது இல் . 
மிடில் கிைாஸ் தான் ஒரு மூணு நாலு ச த்துக்கோைா இருக்கும். அடத 
தடுக்க நீங்க இவ்வைவு  ிரச்சாரம்  ண்பேள். நீங்க அப் டி  ண்ணி உங்க 

programme sucess ஆயிடுத்துன்னா முப் து நாப் து வருஷத்து  

intelegentsiaபவ கம்மி ஆயிடும். இந்த middle class   இருந்து தான் inteligent 
people வருவா. அது சராம்  கம்மியா ப ாய்டும்” அப்டீன்னு ச ரியவா 
சசால் ியிருக்கா.  
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அவ்வைவு தூரம் கண்டிப் ாக family planning  ண்ண கூைாது அப் டீன்னு 
இருந்திருக்கார், ஸ்வாமிகள் அந்த மஹாச ரியவாடைபய சதய்வமா 
சவச்சுண்டு அவர் வாக்டக காப் ாத்திண்டு இருந்தார். மடனவி 
 திவ்ரடதயாக இருந்தால் அவடை எல் ா விதத்திலும் திருப்தி  டுத்த 
பவண்டும் என்ே சாஸ்திரத்திலும் நம் ிக்டக அவருக்கு. அதனா  அவருக்கு 
நிடேய குழந்டதகள் இருந்தார்கள். அந்த குழந்டதகளுக்கு எல் ா 
கைடமகடையும் ஆற்ேினார், கைன் வாங்கியாவது சாப் ாடு ப ாட்டு,  டிக்க 
சவச்சு, அவாளுக்கு மருந்து சச வு எல் ாம் ஸ்வாமிகள்  ண்ணிணார்.  

அவடரச் சுற்ேி இருந்த அந்த உ கம், இப்  இருக்கே attractive ஸ்வாமிைி 
சுத்தி இருக்கே மாதிரி இருக்காது. இப்  இருக்கே கவர்ச்சி சாமியார் மாதிரி 
நம்ம ஸ்வாமிகள் இருக்க மாட்ைார்.  ரம சாதுவா இருப் ார். அந்த 
கஷ்ைங்கள் எல் ாம்  த்தி பகட்ைால், “எனக்பக கஷ்ைம் இருக்கு  ாரு, 
எனக்கு என்ன  வர் இருக்கு. ஏபதா நாம  கவாடன பவண்டிப்ப ாம்” 
அப்டீன்னு சசால்வார். ஆனா அவருக்கு அனுக்ரஹம்  ண்ேதுக்கும், 
நிக்ரஹம்  ண்ேதுக்கும் சக்தி இருந்தது. ஆனா அடத மடேப் தற்காகபவ 

தன்டனச் சுத்தி நாைகம் மாதிரி ஒரு situation ஐ சவச்சுண்டு இருந்தார். 
தாபன கஷ்ைத்து  இருக்கே மாதிரி காமிச்சுண்டு இருந்தார்.  

இந்த  ாதாரவிந்த ஸ்ப ாகம் இரண்ைாவது  ார்ட்  இருக்கேதும் இதுவும் 
எனக்கு ச ாருந்துவது மாதிரி பதாணித்து. அதாவது  ாக்கேவா என்ன 
நிடனச்சா? ஆடசயினால் நிடேய குழந்டதகடை ச த்துண்டு அவஸ்டத 
 ைரார்னு நிடனச்சா. அதனாப பய நிடேய ப ர் அவர்கிட்ை வர . 
ஸ்வாமிகளும் நமக்கு நல் து, நாம  டிச்சுண்டு ஆனந்தமா இருக்க ாம் 
அப் டீன்னு இருந்தார்.  

ஆனா அவடர சகாஞ்சம் புரிஞ்சுண்டு யாசரல் ாம் சநருங்கினாபைா, அவா 
எல் ாரும் ஏபதா ஒரு  ாராயணபமா, ஒரு ஸ்ப ாகபமா, ஒரு பூடைபயா 
சசால் ிக் குடுத்தார்.  
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ஸ்வாமிகள் தன் கிட்ை  ழகினவா எல் ாருக்கும், முயற்சி எடுத்து, 
ஒவ்பவாருத்தருக்கும் தனித்தனியாக ஸ்ப ாகங்கள், பூடைகள் சசால் ி 
சகாடுத்துருக்கார். அது இந்த  ாதாரவிந்தம் சிவப் ா இருந்தாலும் 
நமஸ்காரம்  ண்ேவாளுக்கு சவண்டமடய, ஸத்வ குணத்டத சகாடுக்கேது 
என் து ப ா  இருக்கிேது. ஸ்வாமிகள் கிருஹஸ்தரா இருந்தாலும், 
ஸந்யாசிகளுக்கும் பமப , அவடர நமஸ்காரம்  ண்ணவா எல் ாடரயும் 
தூய்டம  டுத்தி இருக்கார். ஏபதா ஒரு விதத்து  நல்  வழியி  
ப ாகேத்துக்கு அவர் அனுக்ரஹம்  ண்ணி இருக்கார்னு இந்த ஸ்ப ாகத்டத 
 டித்த ப ாது பதாணித்து.  

ைானகீ காந்த ஸ்மரணம்!!! ைய ைய ராம ராம!!! 
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7. பபௌருஷம் விக்ரகமோ புத்தி: 

பகஷவ்னு ஒரு ஆர்டிஸ்ட். ஒரு தவமாய் தினமும் ஒரு கிருஷ்ணர்  ைம் 
வடரகிோர். அவர் நம் ஸ்வாமிகளுடைய இரண்டு பகாட்டுச் சித்திரங்கடை 

Facebookல் பஷர்  ண்ணிணார்.  

 

அப்  நான் அவருைன் connect  ண்ணிண்டு உங்காத்துக்கு வர ாமான்னு 
பகட்பைன். அவசியம் வாங்பகானு சராம்  அன் ாக வரபவற்ோர். நானும் 
விைியுமா ப ாபனாம். சரண்டு மணி பநரம் ஸ்வாமிகடை  த்தியும் 
மஹாச ரியவாடை   த்தியும் சராம்  ஆனந்தமா ப சிண்டு இருந்தார். 

அவர் அகபம ஒரு கட க்  பகாயி ாட்ைம் இருக்கு. அந்த ஸ்டுடிபயா  
ஸ்ரீமத்  ாகவதத்டத ஒரு ச ரிய கான்வாஸ்  ஒபர சித்திரமாக எழுதி 
இருக்கார். நடுவு  கிருஷ்ணர். சுத்தி  ாகவதத்தில் இருக்கே எழு து 
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காட்சிகள். அது முழுக்க ஸ்வாமிகள் கிட்ை  ாகவதம் பகட்டு, அடத மனசு  
சவச்சுண்டு அந்த சித்திரத்டத எழுதியிருக்கார். 

 

இன்சனாரு சித்திரம். ஹனுமத் ப்ர ாவம். நடுவில் ஹனுமார் ராமருடைய 
 ாதத்தில்  ணிஞ்சு இருக்கார். சுத்தி வர ராமாயணக் காட்சிகள். முதல்  
கிஷ்கிந்தா காண்ைத்பதாை ஆரம் த்து  ஹனுமார் ராமர்  ாதங்கைில் 
 ணிகிோர். சுக்ரீவன் ஹனுமாடர "ப ாய் ராமர் கிட்ை ப சு"ங்கோன். 
ஹனுமார் பநபர வந்தவுைபன ராமடர நமஸ்காரம்  ண்ணிைோர்.  ிக்ஷு  

பவஷத்து  வரார் ஹனுமார். ஆனா ராமடர நமஸ்காரம்  ண்ோர். அப்புேம் 
ராமர் தன்பனாை பமாதிரத்டத சகாடுத்தது, அடத எடுத்துண்டு கிைம் ினது, 
ைாம் வான் உத்சாக  டுத்தினது. சம் ாதி வழி காண் ிச்சது. அரக்கிகள் 
எல் ாடரயும் சையிச்சது. அப்புேம் ராவணன் ஸீடதடய மிரட்டும்ப ாது 
மடேந்து இருந்து  ார்த்து ஸீடதபயாை கற் ின் ச ருடமடய புரிஞ்சுண்டு, 
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அப்புேம் ஸீதா பதவிடய சமாதானம் சசய்தது. அப்புேம் ஹதாஹதம் 
 ண்ணி  ங்கா தஹனம்  ண்ணி திரும்  வந்து மதுவனத்து  
பதசனல் ாம் சாப் ிட்டு அடுத்தது ராமர் கிட்ை வந்து ஸீதா பதவிபயாை 
சூைாமணிய சகாடுத்து ராமருடைய மனடச சமாதானம் சசய்தது வடர 
எல் ாக் காட்சிகளும் இருக்கு. 

 

அதாவது ஹனுமார் ராமடர சரணாகதி  ண்ணார். சரணாகதி  ண்ணிண 
 ின்ன  

यथा राघव तनमुदक्त: शर: श्वसनववक्रम: | 

गच्छेत ्तद्वद्गशमष्याशम िङ्कां रावण पाशिताम ्|| 

யதா ராகவ நிர்முக்த: சர: ஸ்வசனவிக்ரம: | 

கச்பசத் தத்வத் கமிஷ்யாமி  ங்காம் ராவண  ா ிதாம் || 
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அப் டீன்னு ராம ாணம் எப் டி ப ாகுபமா அந்த மாதிரி நான் ப ாய் 
 ங்டகயில் இேங்கி ஸீதா பதவிடய  ார்த்துட்டு வருபவன் அப் டீன்னு 
ஹனுமார் சசால்ோர். அதாவது  ாணம்கிேது தானா ப ாக முடியாது. 
யாராவது ஒருத்தர் ஏவி விட்ைாதான் அது ப ாக முடியும். அந்த மாதிரி 
ராமர்தான் உந்து சக்தி. நான் அவர் டகயில் சவறும் ஒரு கருவி தான் 
"तनशमत्त माि ं भव सव्यसाधचन"् "நிமித்த மாத்ரம்  வ சவ்யசாசின்" அப் டீன்னு 
கிருஷ்ணர் அர்ைுனன்கிட்ை சசால்ே மாதிரி, ஹனுமார் தன்டன ஒரு 
நிமித்தமா நிடனக்கோர். அந்த  ணிவு. ஆனா அந்த  ணிவுனா  ஹனுமார் 
எவ்வைவு அ ாரமான கார்யங்கடை எல் ாம்  ண்ணிைோர் அப் டீங்கேடத 
பகஷவ் இந்த ஒரு சித்திரத்து  சகாண்டு வந்துருக்கார். 

தன் study ரூம்  மஹாச ரியவாபைாை ஒரு சித்திரம் சவச்சிருக்கார். 

அவபராை study ரூம்  
நிடேய புஸ்தகங்கள். 
அந்த மஹாச ரியவா 
சித்திரத்துக்கு முன்னாடி 
ஒரு விைக்பகத்தி 
சவச்சுருக்கு. "இங்கதான் 
உட்கார்ந்து   டிப்ப ன். 
இவர் தான் எனக்கு 
inspiration எல் ாபம" 
என்கிோர். 

அந்த மஹாச ரியவா 
 ைத்டத மஹாச ரியவா 
கிட்ைபய சவச்சு 
நமஸ்காரம்  ண்ணிட்டு 
வர வழியி  
திருவல் ிபகணி   நம்ம 
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ஸ்வாமிகள் கிட்ை காண் ிச்சாராம். 

ஸ்வாமிகள் அந்த ச ரியவாளுக்கு ( ைத்துக்கு) பூடை  ண்ணி, நமஸ்காரம் 
 ண்ணி அப்புேம் அடத எடுத்துண்டு இேங்கி கீழ வரும்ப ாது ஸ்வாமிகளும் 
கீபழ  டி இேங்கி வந்துட்ைாராம். "நீங்க ஸ்ரமப் ை பவண்ைாபம" என்ே 
ப ாது "இல்ட  வழியனுப்  வபரன், சாக்ஷாத் ராமன்னா" அப் டீன்னு அந்த 
மஹாச ரியவா சித்திரத்டத சவறும்  ைமா நிடனக்காம அடத  ஸ்வாமியா 
நிடனக்கணும் அப் டீன்னு எனக்கு சசால் ிசகாடுத்தவர் நம் ஸ்வாமிகள் 
என்கிோர்.  

ப ான மார்கழி மாஸத்தி  திருப் ாடவ முப் து  ாட்டுக்கும் முப் து 
சித்திரம் வடரந்தார். தினமும்  திடனந்து மணி பநரம்  டிச்சு, மனசு  
வாங்கிண்டு, அப்புேம் அன்னிக்கு  ாசுரத்பதாை  ைத்டத வடரந்து இருக்கார். 
முப் தும் சகாள்டை அழகு.  

ஸ்வாமிகள் வருஷா வருஷம் ஒரு மாசம் சரண்டு மாசம் டஹதரா ாத் 
ப ாவார். பகஷபவாை அப் ா  ிச்சுமணி ஐயங்கார் அங்பக இருந்தார். 
அவருக்கு ஸ்வாமிகள் கிட்ை அ ார  க்தி. அதுனா  சின்ன வயசு  
இருந்பத இந்த பகஷவ்க்கு, ஸ்வாமிளுடைய ராமாயண  ாகவத கடத 
பகட்கே  ாக்கியம் கிடைச்சிருக்கு. ஸ்வாமிகள்  ிரவசனம்  ண்ணும்ப ாது, 

ராமாயண  ிரவசனம்  ண்ணுவது ப ா வும்,  ாகவத  ிரவசனம்  ண்ணுவது 
ப ா வும் பநரடியாக பகாட்டு சித்திரமா வடரந்து இருக்கார். ஸ்வாமிகள் 
கிட்ை "ராமர் பமக வர்ணம் என்று சசால்கிேரீ்கள், அது எந்த நீ ம்? இதுவா 
இதுவா? என்சேல் ாம் பகட்டு சதைிவு ச ற்று இருக்கிோர். அப் டி இந்த 
பகஷவ்க்கு அவர் மனசு  ஸ்வாமிகளுடைய உத்தம  க்தி சராம்  ஒரு 
ச ரிய தாக்கமாக இருந்திருக்கு.  
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ஸ்வாமிகள் குருவாயூரப் ன் பூடை  ண்ணும் அழடக மனதில் டவத்துக் 
சகாண்டு இந்த தியாகராை ஸ்வாமிகள் சித்திரம் வடரந்ததாக சசான்னார். 

அங்பக நான்  ார்த்ததிப பய சராம்  மனம் கவர்ந்த ஒரு சித்திரம் ஒரு 
ச ரிய கான்வாஸில் இருந்த ஒரு ராமர்  ட்ைா ிபஷகம். அப் டிபய ப சேது. 
அவ்வைவு அழகாக அற்புதமா இருக்கு. அது  ஹனுமார் அந்த முத்து 
மாட டய வாங்கிண்டு அந்த சந்பதாஷம், அந்த  க்தி, அந்த எைிடம, அந்த 
 ணிவு எல் ாம் சதரியேது. நம்ம ஸ்வாமிகள் டகடய கூப் ிண்டு 
ராமாயணம்  டிக்கிே மாதிரி, அந்த ஹனுமார் அபத மாதிரி இருக்கார். 
அதுவும் பகஷவ் எடுத்த photo தான். 
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இந்த  ைத்டத  ாத்தவுைன் நான் விக்ராந்தஸ்த்வம் என்பேன். பகஷவ் 
ஆஹா "விக்ராந்தஸ்த்வம் சமர்தத்ஸ்த்வம் ப்ராக்ஞஸ்த்வம் வானபராத்தம" 
அப் டீன்னு அடத பூர்த்தி  ண்ணார். அப் டி ஸ்வாமிகைா  inspire ஆகி 
அவர் நிடேய சவார்க்  ண்ணியிருக்கார்.  

இந்த  ட்ைா ிபஷக  ைத்டத  ார்த்தவுைபன ஸ்வாமிகள் சசால்ே    
விஷயங்கள் எனக்கு ஞா கம் வந்தது. 

ஸீதா பதவி  ட்ைா ிபஷகத்துக்கு அப்புேம் ஒரு முத்து மாட டய டகயில்  

எடுத்து ராமடர  ாக்கோ. ராமர் இங்கிதஞ: அப் டீன்னு ஒரு வார்த்டத 



உ 

 
- 53 - 

வரது. அதாவது இங்கிதம் சதரிந்தவர் ராமர். சட யி  ஒருத்தர 
சகௌரவிக்கனும்னா ஒரு criteria set   ண்ணணும். அந்த criteria set  ண்ணி 
சகௌரவப்  டுத்தினா ஏன் அவாளுக்கு மட்டும்  ண்ணிணான்னு யாரும் 
பகட்க மாட்ைா. அதனா  ஸீடதயின் மனடத புரிஞ்சுண்ைவரான ராமர் 
சசால்ோர் “ச ௌருஷம் விக்ரபமா புத்தி: எஸ்மின் ஏதானி நித்யதா" அதாவது 
எவரிைத்தில் ச ௌருஷம், விக்ரமம், புத்தி, ஸர்வதா இருக்கிேபதா அதாவது 
புத்தி  ம், மபனா  ம் என்கிே டதரியம், உைல்  ம், இசதல் ாம் யார்கிட்ை 
இருக்கிேபதா, யார் கிட்ை உனக்கு த்ருப்திபயா அவாளுக்கு சகாடு 
அப் டீன்னு சசால்ோர். உைபன ஸீதா பதவி அந்த முத்து மாட டய 
ஹனுமாருக்கு சகாடுக்கோ. ஹனுமார் அடத ப ாட்டுண்டு  மட  பம  
பமகம் ப ா  சைா ிச்சார் னு வால்மீகி சசால்கிோர். 

திருவண்ணாமட யி  விடியக் கார்த்தா  5 மணிக்கு  ாத்தா ஒரு பமகம் 
மட டய சுத்தி வரும். அது மாதிரி இந்த உவடம அவ்வைவு அழகா 
இருக்கு. ஏன்னா ஹனுமார் மட  ப ான்ே உருவம். அவர் கழுத்து  
முத்துமாட , மட  பம  பமகம் ப ா  சைா ிக்கேது.  

இந்த ஸ்ப ாகத்துக்கும் இன்சனாரு காட்சிக்கும் ஒரு சதாைர்பு இருக்கு. 
ஸீதாபதவி ராமபராை  ிரிவு தாங்காம உயிடர விட்டுை ாம்னு நிடனக்கோ. 
அப்ப ா ஹனுமார் வந்து, மடேந்து இருந்து ராமருடைய கடதடய சசால் ி, 
மனடச சமாதானப் டுத்தி, அப்புேம் ப ச்சு சகாடுத்து, ஆறுதல் 
வார்த்டதகடை  சசால் ி, அவளுக்கு இவரிைம் நம் ிக்டக வந்ததுக்கு 
அப்புேம் ராமருடைய கடணயாழிடய எடுத்து சகாடுத்தப ாது, ஸீடத 
 அவ்வைவு சந்பதாஷப் ைோ. அப்ப ா அந்த சுப ாகம் சசால்ோ. 

"விக்ராந்தஸ்த்வம் ஸமர்தத்ஸ்த்வம் ப்ராக்ஞஸ்த்வம் வானபராத்தம" 

"இப்ப ற் ட்ை ராக்ஷஸர்களுடைய காவச ல் ாம் கைந்து வந்து, என்டன 
 ார்த்து, என் ராமனுடைய வார்த்டதகடைச் சசால் ி, இந்த பமாதிரத்டதயும் 
சகாடுத்து என் உயிடர காப் ாற்ேினாபய, பஹ ஹனுமான்! உன்னா தான் 
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இது முடியும். விக்ராந்தஸ்த்வம், ஸமர்த்தஸ்த்வம், த்வம், த்வம் அப் டீன்னு 
எல் ாபம நீதான், உைல் வ ிடமயும், புத்தி   மும், மபனாடதரியமும் உன் 
கிட்ைதான் இருக்குப் ா" அப் டீன்னு வாயார வாழ்த்தோ. சகாண்ைாைோ. 
இந்த வார்த்டதகடை வ ிடம, புத்தி, டதர்யம் மூணும் உன்கிட்ைதான் 
இருக்கு அப் டீன்னு ஹனுமார்கிட்ை ஸீதாபதவி சசால்லும் ப ாது அங்பக 
ராமர் இல் . அவர் பகட்கட . ஆனா அபத வார்த்டதடய அவர் 
 ட்ைா ிபஷகத்தும் ப ாது சசால்ோர். ராமரும் ஸீடதயும் ஒண்ணுதான். 
அவா சரண்டு உருவம். ஆனால் ஒபர உயிர். சரண்டு ப ரும் 
ப சிக்கணும்கிேபத இல்ட . இவா மனசு  இருக்கேது அவாளுக்கு 
சதரியும். ஆதர்ச தம் திகள் என்கிேடத காண் ிக்கேது. அப் டி 
சகௌரவ டுத்தி சகாடுத்தது. அடத ஹனுமார் ப ாட்டுண்டு சைா ிச்சார் 
அப் டீன்னு ராமாயணத்து  வரது.  

பவே ஏபதா புஸ்தகத்திப ா எங்கபயா "ஹனுமார் அந்த மாட டய எடுத்து 
முத்டத உடைச்சு இதுக்குள்ை ராமர் இல்ட பய அப் டீன்னு சசால் ி 
தூக்கி ப ாட்ைார். மார்ட   ிைந்து காண் ிச்சார். ராமரும் ஸீடதயும் அங்க 
இருந்தா, என்று ஒரு கடத. அடத ஸ்வாமிகள் சசால்  மாட்ைார். 
ஸ்வாமிகள் சசான்னார் "அடத நான் சசால்  மாட்பைன், எனக்கு மனசாகாது, 

ஏன்னா எங்கப் ா ராமாயணம்  டிச்சு உைம்  வைத்தார், அவருடைய  ைீத்  
இருந்து உண்ைாகி நானும் ராம  ிரசாதத்டத நம் ியிருக்பகன்.” நான் ராமடர 
நம் ியிருக்பகன்னு அப் டீன்னு ஸ்வாமிகள் சசால்ே வார்த்டத வந்து 

சராம்  சராம்  powerful. அது ஒரு மந்த்ரம் மாதிரி.  

ஸ்ரீராம:  ிரதிக்ருஹ்ணாதி ஸ்ரீராபமா டவ ததாதி ச | 

ஸ்ரீராம: தாரபகா த்வாப்யாம் ஸ்ரீராமாய நபமா நாம: || 

ராமருக்கு நமஸ்காரம். ராமர் உன்டனயும், என்டனயும் காப் ாத்தட்டும். 
ராமர் சகாடுக்கோர், ராமர் வாங்கிக்கோர், நீ சகாடுக்கபேன்னு  நிடனச்சுக்காத 
நான் வாங்கிகபேன்னு நிடனச்சுக்காத அப் டீன்னு அவர் சசால்வார். 
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அவரால்தான் அடத சசால்  முடியும். ஏன்னா அவர் அந்த சகாள்டகபயாடு 
இருந்தார். ஒருத்தர் முன்னாடி தட ய தாழ்த்தாம ஒரு வாழ்நாள் இருந்தார். 
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அப் டி அவர் தன்டனயும் தன்டன  பசர்ந்த எல் ாடரயும், தன்னுடைய 
 க்தர்கடையும் சரி, தன்னுடைய குடும் த்டதயும் சரி, ராம  ிரசாதத்டத 
சகாண்டு காப் ாத்தினார். காப் ாத்திண்டு இருக்கார். அதனா  அவர் 
சசால்ேது சராம்  விபசஷம். அதாவது ராம ப்ரஸாதமா ஸீதாபதவி 
டகப ர்ந்து வந்த அந்த முத்து மாட டய ஹனுமார் உதாசீனம் 
 ண்ணிணார்ங்கிே வார்த்டதடய என்னா  எப் டி ச ாறுத்துக்க முடியும். 
நான் அடத சசால்  மாட்பைன்” அப் டீம் ார்.  

பகா ா  விம்ஷதினு பவதாந்த பதசிகர்  ண்ணின ஒரு ஸ்பதாத்திரம். 
மாட்டுக் கிருஷ்ணடன வர்ணடன  ண்ணி தனக்கு இந்த மாதிரி தரிசனம் 
கிடைக்கணும்னு பவண்டிக்கோர். ஸ்வாமிகளும் அந்த ஸ்ப ாத்டத ரசிச்சு 
அந்த ரூ த்டத சராம்  விரும் ி ஒரு மாட்டுக் கிருஷ்ணன் ச ாம்டம 
சவச்சிருந்தார். அந்த ஸ்ப ாகத்தில் இருப் து ப ா  ஒரு ச ரிய சித்திரம் 
பகஷவ் வடரந்து சவச்சுருக்கார். அது  சராம்  அழகா ச ரிய திருவடி 
கருை  கவான், சிேிய திருவடி ஹனுமான், சங்க நிதி,  த்ம நிதி என்று அந்த 
பகா ா  விம்ஷதி  இருக்கே எல் ா வர்ணடனகடையும் சகாண்டு வந்து 
சராம்  அழகா ஒரு சித்திரத்டத வடரஞ்சிருக்கார்.  

அவர் சராம்   ாக்யவான். அவடரப்  ாத்தது எனக்கு சராம்  த்ருப்தியா  

இருந்தது. இன்சனான்னு அவர் சசான்னார். ஸ்வாமிகடை  ாத்ததுனா  
நான் ஓரைவு ப ராடசயில் மாட்டிக்காம இருக்பகன். ஸ்வாமிகபைாை 
 க்தர்கள் எல் ாருக்கும், அவர் அவ்வைவு  ணத்து   ற்ேற்று இருந்ததா  
ஒரு சசாட்டு நம்மா  ப ராடசயில் சகாஞ்சம் ஒரு  டி கீழ இேங்கினாகூை 
அது ஸ்வாமிகள் அனுக்ரஹத்தினால்தான் அப் டீன்னு புரிகிேது. நிடேய 
ப ர் feel  ண்ணியிருக்கா. நாபன feel  ண்ணியிருக்பகன். அந்த மாதிரி 
அவரும் சசான்னார். அப் டி அன்னிக்கு ச ாழுது ஒரு ஸத்சங்கமாக 
அடமஞ்சுது.  

ைானகீ காந்த ஸ்மரணம்!!! ைய ைய ராம ராம !!! 
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8. க ோவிந்த தோகமோதர சஹஸ்ரநோமம் 

ஸ்வாமிகள்  ண்ணின உ காரத்தில் எது எல் ாருக்கும் நன்னா ஞா கம் 
இருக்கும் என்ோல், அவர் கிட்ை வந்து ஏபதா ஒரு கஷ்ைம்னு சசான்னால்,  
அவர் ஆறுதல் வார்த்டதகள் சசால் ி, ஒரு உ ாயம் சசால்வார். அந்த 
சு  மான ஒரு  ரிகாரத்டத  ண்ணினா, அந்த கஷ்ைம் தீர்ந்துடும். இடத 
எல் ாரும் ஞா கம் சவச்சிருப் ா. உைம்புக்கு ஏதாவது சரி இல்ட னு 
சசான்னால் 

अच्यतुानन्तगोववन्द ववष्णो नारायणाsमतृ | 

रोगान्मे नाशयाशषेान ्आश ुिन्वन्तरे हरे || 

"அச்யுதானந்த பகாவிந்த விஷ்பணா நாராயணாமிர்த | 

பராகான் பம நாஷய அபசஷான் ஆசு தன்வந்த்பர  ஹபர || 

இந்த ஸ்ப ாகத்டத எழுதிக் சகாடுத்து "ஒரு சசப்பு  ாத்திரத்தில் ை ம் 

வச்சுண்டு 32 ஆவர்த்தி ை ம்  ண்ணிட்டு இடத குடிச்சிடுங்பகா. அப்புேம் 
ப ாக வர சசால் ிண்பை இருங்பகா" என்று சசால்லுவார். அல் து 
"அஸ்மின்  ரமாத்மன்" என்று நாராயணயீம் ஸ்ப ாகம் இருக்கு. அந்த 
ஸ்ப ாகத்டத எழுதிக் சகாடுப் ார். மனக்கிப சம்னு தான் அதிகமா 
ைனங்கள் வருவா. ஏபதா ஒரு  ண விஷயத்திப பயா, குடும் த்திப , 
 ிள்டைகள் ச ண்கள் விஷயத்து  ஏபதா ஒரு சஞ்ச த்பதாபை வருவா. 

அவா அடத சசால்லுவா. ஸ்வாமிகள் அடத ப சாமல் empathatic ஆக 
பகட்டுண்டு இருப் ர். பகட்டு முடிச்சுட்டு  

कृष्णाय वासदेुवाय हरये परमात्मन ेl प्रणत: क्िेश नाशाय गोववन्दाय नमो नमः ll 

"க்ருஷ்ணாய வாஸுபதவாய ஹரபய  ரமாத்மபன | 

ப்ரணத: கிப ச நாசாய பகாவிந்தாய நபமா நமஹ ||  
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என்ே ஸ்ப ாகத்டத சசால் ச் சசால்லுவார். கிருஷ்ணடன, பகாவிந்தடன 
நமஸ்காரம்  ண்ணினால் அந்த கிப சத்டத ப ாக்கிடுவான். இந்த 
ஸ்ப ாகத்டத " ாகவத காயத்ரி" என்று சசால்வார்கள். இந்த ஸ்ப ாகத்தில் 

32 அக்ஷரம் இருக்கு. பகரைாவில் 32  க்ஷம் ை ம்  ண்ணி சித்தி (siddhi) 
 ண்ணி சவச்சுண்டு, யாராவது ஒரு கஷ்ைம்னு சசான்னா அந்த 
ஸ்ப ாகத்டத ை ிச்சி விபூதி குடுப் ா. அந்த கஷ்ைம் சரி ஆயிடும். 
அப்ப ற் ட்ை மகான்கள் இருக்கா. இடத நீங்க நம் ிக்டகயா சசால்லுங்பகா. 
"ப்ரணத: கிப ச நாசாய பகாவிந்தாய நபமா நமஹ" என்று வருகிேது. 

முடிந்தால் 32 நமஸ்காரம்  ண்ணி சசால்லுங்பகா” என் ார்.  

ஸ்வாமிகள் கிட்பை யார் பவண்டுமானாலும் வர ாம். ஏடழபயா 
 ணக்காரபனா,  டிச்சவபனா  டிக்காதவபனா, எந்த கு த்து   ிேந்தவாைா 
இருந்தாலும் சரி, யார் பவணா எப்  பவணா வந்து தன்பனாை கஷ்ைத்டத 
சசால்  ாம். அவர் காட யில் சகாஞ்சம் கஞ்சிடய குடிச்சுட்டு சுந்தர 
காண்ைம் ஆரம் ிச்சு மத்தியானம் ஒரு மணிக்கு பூர்த்தி  ண்ணனும்னு 

 டிச்சுண்டு இருப் ார். ஒரு மணிக்கு முன்னாடி 12:45 கு யாராவது வருவா. 
அவர்  ாராயணத்டத நிறுத்திட்டு அவாகிட்பை ப சி ஆறுதல் சசால் ி 
அனுப் ிச்சுட்டு அப் ேம் சரண்டு மணிக்கு  ாராயணத்டத முடிச்சு 
 ட்ைா ிபஷகம்  ண்ணி அதற்கப் ேம் சாப் ிடுவர்.  

அவர் சசால்லுவார் " ாகவதத்தில் ஒரு ஸ்ப ாகம் இருக்கு. ைனங்களுக்கு 
ஆறுதல் சசால் ேது  ைனம்  ண்ே அைவுக்கு முக்கியம். அதானாப யும் 
 ரமாத்மா திருப்தி அடையரார். அதனாப  நமக்கு சீக்கிரம் அனுக்கிரகம் 
கிடைக்கும்னு இருக்கு. அதனாப  நான் ஆறுதல் சசால் ேது ஒரு 
கைடமயா சவச்சிண்டு இருக்பகன். இங்க சி  ப ர் இவடர வரவா 
ச்ரம டுத்தோனு சசால்வா. நான் அடத ச ாருட் டுத்தமாட்பைன். தனக்கு 
கஷ்ைம் வந்தா அவாளும் அபத மாதிரி ஆறுதலுக்கு வருவா. நான் ஆறுதல் 
சசால்பவன். அதனாப  ஸ்ரமம் கிடையாது. இது  ண்ணபவண்டிய காரியம்" 
என் ார்.  
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இன்னும் ஒண்ணு சசால்வார். "ஏதாவது ஒரு ரிஷி வந்தவடன "நீ மகா 
 ாவம்  ண்ணிருக்பக. அதனாப  இங்பக வராபத" னு சசால் ி இருக்காைா. 
அது மாதிரி ரிஷிகபை சசால் ாத ப ாது நாம சசால் ேத்துக்கு அருகடத 
கிடையாது. ரிஷிகள் “இந்த ஸ்வாமிடய ப்ரதக்ஷிணம்  ண்ணு, பகாவில் 
கட்டு. பூடை  ண்ணு. ை ம்  ண்ணு” அப் டினு சசான்னா என்று தாபன 
புராணத்தில் வரது. ரிஷிகள் யார் வந்தாலும் என்ன  ாவம்  ண்ணிபனன்னு 
சசான்னாலும்,  கவான் மன்னிப் ார்னு சசால் ி அதற்கு  ரிகாரம் 
சசால் ோ. அது மாதிரி யாருக்கும் மீட்பு உண்டு. அதனாப  இங்க யார் 
வந்தாலும் எல் ாருக்கும் நான் ஆறுதல் சசால்பவன். யாடரயும் வி க்கி 
சவக்கமாட்பைன்" என்று சசால்லுவார்.  

ஆனால் அவர் கிட்பை இருக்கும்ப ாது, அவடர  ார்க்கும்ப ாது, இவர்  ரம 
சாந்தமாக இருக்காபர. இவர் நம் மாதிரி இந்த அைவுக்கு துக்கப்  ைட பய. 
என்ன ஒரு திதீடக்ஷ! உைம்பு வியாதிபயா மனக்கவட பயா இவடர 
 ாதிக்கபவ இல்ட பய! கஷ்ைம்னு சநனச்சாதாபன கஷ்ைம். தாங்கிண்டு 
ப ாேது. ஏதாவது உைம்புக்கு வந்தால் ப ான தட முடே முந்தின 
தட முடே எல் ாம்  தேிண்டு, இவ்வைவு மாத்திடரகள் சாப் ிட்ைாைா? 
ஏபதா ஒரு  த்து நாள் இருந்துட்டு ப ாகட்டும்னு அடத அனு விச்சு  
தீர்த்துடுவா. அந்த மாதிரி ஒரு திதீடக்ஷ! ஒரு சகாசு கடி மாதிரி. 
இருக்கட்டும்,  ாத்துக்க ாம், அப் டினு நிடனக்கிே மாதிரி கஷ்ைங்கள் 
எல் ாம் அது  ாட்டுக்கு இருக்கட்டும்னு ஸ்வாமிகள் இருந்தார்.  

எவ்வைவு தூரம் கஷ்ைங்கடை ச ாறுத்துண்ைார் என்ோல் அவபராை 
பூர்வாச்ரம  ிள்டை நாராயணன் னு ஒருத்தன் இருந்தான். அவன் நன்னா 
பவதம்  டிச்சு  ாகவதம் சப்தாஹம்  ண்ே அைவுக்கு நன்னா  டிச்சான். ஒரு 
தைடவ பூணல் ப ாட்ை ப ாது அந்த  ிள்டைடய மஹாச ரியவா கிட்பை 
கூட்டிண்டு ப ானார். ச ரியவா "ஆ : புனந்து" அப் டினு பகட்ைவுைன் அந்த 
ட யன் "ப்ருத்விம் ப்ரித்வ ீபூதா புநாதுமாம்" அப் டினு சசான்னான். உைபன 
ச ரியவா சசான்னாைாம் "நல்  வித்வத்  ரம் டர   வந்திருக்கான். "ஆ : 
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புனந்து" என்று எடுத்து குடுத்த உைபன அடத திரும்  சசால் ாபம விட்ை 
இைத்து  இருந்து சசால்ோன்  ாரு" அப் டினு ச ரியவா சகாண்ைாடி 

இருக்கா. அப்ப ற் ட்ை ட யன் 28 வயசு  கிட்னி failure ஆகி கா ம் 
ஆயிட்ைான். ஸ்வாமிகள் அடதக் கூை ச ாறுத்துண்ைார். அதற்குள் அவர் 
ஸன்யாசம் வாங்கிண்டுட்ைார். "நல்  ைவீன். சகாஞ்சம் சிரமம்  ட்ைான். 
முடிவு  வந்துடுத்து. நல்  கதி அடைஞ்சுட்ைான்" என்று சசால் ி 
அன்னிக்கும் அவர்  ாகவத  ாராயணம்  ண்ணிண்டு இருந்தார்.  

அப் டி அவடர  ார்க்கும் ப ாது, நம்ம கஷ்ைத்டத சசான்பனாம், ஆறுதல் 
சசான்னார், அப் டினு  ார்த்துண்டு இருந்தாலும், இவடர மாதிரி ஆகணும். 
ஒவ்சவான்றுக்கும் நாம் பு ம் க்கூைாது.  கவான் விட்ை வழினு 
இருக்கணும். அப் டினு பதாணும். ஸ்வாமிகள் கிட்ை  ிரார்த்தடன 
 ண்ணினா, "வாஸ்தவம் தான்.  கவான் விட்ை வழின்னு இருப் பத நிம்மதி. 

त्वमेव माता च वपता त्वमेव, त्वमेव बन्िशु्च सखा त्वमेव |  

त्वमेव ववद्या, रववणं त्वमेव, त्वमेव सव ंममः देवदेवा || 

"த்வபமவ மாதா ச  ிதா த்வபமவ த்வபமவ  ந்துஸ்ச சகா த்வபமவ | 

த்வபமவ வித்யா த்ரவிணம் த்வபமவ த்வபமவ சர்வம் மாமா பதவ பதவ || 

என்பனாை  ணமும் நீ தான்,  ந்துகளும் நீதான், நண் ர்களும் நீதான் 
என்பனாை அப் ா அம்மா நீதான், என்பனாை குழந்டதகள் நீதான், எல் ாபம 

நீதான்னு நிடனச்சா எடதப் ற்ேியும் நமக்கு மனசு  ஒரு conflict, ஒரு 
துக்கம் வராது. இன்னிக்கு இவா விஷயத்தில் இப் டி இருக்கட்டும்னு 
 கவான் சவச்சிருக்கார் என்று அந்த ச ாறுடம வரத்துக்கு ஸ்வாமிகள் 
எப் டி இருந்தானு நிடனச்சுக்க ாம். அவர் சசால்லுவார்  
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धचन्त्यमानस्समस्तानां क्िेशानां हातनदो ठह य: ।  

समतु्सजृ्याणखिं धचन्त्यं सोऽच्यतुः ककं न धचन्त्यते ।। 

"சிந்த்யமான: ஸமஸ்தானாம் க்ப ஷானாம் ஹானிபதா ஹி ய: | 

சமுத்ஸ்ருஜ்ய அகி ம் சிந்த்யம் பஸாச்யுத: கிம் ந சிந்த்யபத || 

நாம் கவட ப் டும் எல் ாத்துக்கும் முடிடவ  கவான் தான் சகாடுக்க 
முடியும். அதனாப , நீ ஏன் கவட   டுகிோய்?. அடத விட்டுட்டு 
 கவாடன நிடனச்சுண்டு உட்கார்ந்து இரு" அப் டினு சசால்லுவார். அப் டி 
 கவாடன  ைடன  ண்ணினா, நாம்  ா  வழிகைில் ப ாகாமல், பசாகத்தில் 
   தப்புகள்  ண்ணிவிைாமல் இருக்க முடியும். 

மூக ஞ்ச சதி இல் 63 ஸ்ப ாகம்  

त्वन्मन्दब्स्मतमञ्जरी ंप्रसमृरा ंकामाक्षक्ष चन्रातपं 

सन्तः सन्ततमामनन्त्यमिता तल्िक्षणं िक्षयते । 

अस्माकं न िनुोतत तापमधिकं िनूोतत नाभ्यन्तरं 

ध्वान्तं तत्खि ुदःुणखनो वयशमदं केनोतत नो ववद्महे ॥ 

த்வன்மந்த³ஸ்மிதமஞ்ைரீம் ப்ரஸ்ருʼமராம் காமாக்ஷி சந்த்³ராத ம் 

ஸந்த: ஸந்ததமாமனந்த்யம தா தல் க்ஷணம்  க்ஷ்யபத । 

அஸ்மாகம் ந து⁴பனாதி தா கமதி⁴கம் தூ⁴பனாதி நாப்⁴யந்தரம் 

த்⁴வாந்தம் தத்க²லு து:³கி²பனா வயமித³ம் பகபனாதி பநா வித்³மபஹ ॥ 

அம் ாபைாை மந்தஸ்மிதம் சந்திரன் ப ா  இருக்குனு மகான்கள் சசால்ோ. 
அது சந்திரிடக மாதிரி தூய்டமயாகவும் சவள்ைிச்சமாகவும் இருக்கு. 
இருந்தாலும் என் மனசில் இருக்கும் இருட்டையும் தா த்டதயும் 



உ 

 
- 62 - 

ப ாக்கவில்ட பய? சந்திரன் வந்தால் இருட்டும் தா மும் ப ாகும். ஆனா 
என் மனசில் இருக்கும் இருட்டு ப ாகட  அப் டினு சசால்ேர். ஆனால் ஒரு 

 த்து ஸ்ப ாகத்துக்குள்ை 72வது ஸ்ப ாகம் 

ज्योत्स्ना ककं तनतु ेफिं तनमुतामौष्ण्यप्रशाब्न्तं ववना 

त्वन्मन्दब्स्मतरोधचषा तनमुतां कामाक्षक्ष रोधचष्णुना । 

सन्तापो ववतनवायदत ेतनजवचः प्राचयुदमङ्कूयदते 

सौन्दय ंपररपयूदत ेजगतत सा कीततदश्च सञ्चायदत े॥                  

ஜ்பயாத்ஸ்னா கிம் தனுபத  ² ம் தனுமதாசமௌஷ்ண்ய ப்ரஶாந்திம் வினா 

த்வன்மந்த³ஸ்மிதபராசிஷா தனுமதாம் காமாக்ஷி பராசிஷ்ணுனா । 

ஸந்தாப ா வினிவார்யபத நிைவச:ப்ராசுர்யமங்கூர்யபத 

சஸௌந்த³ர்யம்  ரிபூர்யபத ைக³தி ஸா கீர்திஶ்ச ஸம்சார்யபத ॥ 

இபதாை அர்த்தம் "சந்திரன் உதயமானால் ஸந்தா ம் ப ாய்த்தாபன 
ஆகணும்! ஒருத்தனுடைய மனசு  அம் ாளுடைய மந்தஸ்மிதம் என்கிே 
சந்திரிடக உதித்தால், அவபனாை தா ங்கள் எல் ாம் ப ாய்விடுகிேது. 
அவனுக்கு தனி அழகு வந்துவிடுகிேது. நல்  வாக்கு வந்துவிடுகிேது. 
உ கில் புகழும் வந்துவிடுகிேது.” 

இந்த இரண்டையும் சவச்சுண்டு ஸ்வாமிகள் சசால்வர் "ஸீதாபதவி, 
‘ திவிரதா தர்மத்டத நான் கடை ிடித்பதன். ஆனால் அபதாை   டன நான் 
 ார்க்கட . இப்  உயிடர விைப்ப ாபேன்’ அப் டினு பு ம் ோ. ஆனா 
நமக்கு சதரியுபம - மரத்து பம  ஹனுமான் காத்துண்டு இருக்கார். ஆறுதல் 
சசால்  ப ாோர். அந்த கஷ்ைத்தில் இருந்து அம் ாள் மீண்டு விடுவாள் 
என்று.  அதனால்  திவிரதா தர்மத்தினால் என்ன  யன் என் டத அப் டிபய 
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எடுத்துக்க கூைாது. அடத கடை ிடித்ததால் தான் ஸீதாபதவிடய ராமர் 
வந்து காப் ாற்ேினார்."  

அது மாதிரி சகௌசல்யா பதவி பு ம்பும் ப ாது ‘எத்தடனபயா பஹாமம் 
 ண்ணிபனன். எத்தடனபயா வ்ரதங்கள், பூடைகள்  ண்ணிபனன். என்ன 
 ண்ணி என்ன கண்பைன்? என் ராமன் காட்டுக்கு ப ாோன்.’ அப் டினு 
சசால்ோ. ஆனால் ராமன் காட்டு  இருந்து நல்  டியாக திரும் ி வந்து 
சக்ரவர்த்தியாக  ட்ைா ிபஷகம்  ண்ணிண்ைது அவள்  ண்ணின பூடைகைின் 
  னாகத் தான்.  

இது பநரடியாக   ன் கிடைத்த விஷயம். ஒரு முனி குமாரன் தசரதனால் 
அடி ட்டு கிபழ விழுந்து இேந்து ப ாயிைோன். அவன் அப் ா அம்மா அவன் 
பமப  விழுந்து பு ம் ோ. ‘நீ எவ்வைவு நல் வனா இருந்தாய். எங்கடை 
நன்னா  ார்த்துண்ை. உனக்கு இப் டி கஷ்ைம் வந்துடுத்பத’ னு பு ம் ோ. 
 ின்னாடிபய அவடன சிடதயில் ஏத்தின  ின்பன, அவன் ஒரு திவ்ய ரூ ம் 
எடுத்துண்டு இந்திரனுைன் ஸ்வர்கத்துக்கு ப ாோன். ‘அப் ா அம்மா, 
உங்களுக்கு  ண்ணின ஸுஷ்ருஷா   னால் நான் ஸ்வர்கத்துக்கு ப ாபேன்’ 
அப் டினு சசால்ோன். ஸ்வாமிகள் ‘அவன் அப் ா அம்மாவுக்கு டகங்கர்யம் 
 ண்ணின புண்யம் அவடன டகவிைட . அவன் நல்  கதிடய 
அடைஞ்சான்’ என்று சசால்வார்.  

ஸீடதயாவது ராமபராடு பசர்ந்தாள். சகௌசல்யா பதவி ராமருடைய 
 ட்ைா ிபஷகத்டத கண்ணாப   ார்த்தாள். இந்த சின்ன ட யன் அகா  
மரணம் அடையாேன். ஆனாலும் ஸ்வர்கத்துக்கு ப ானான். அதனால்  ண்ே 
புண்ணியம், நல்  காரியம் நல்    டனபய குடுக்கும். அதனால் நல் து 
நைக்கும் என்ே நம் ிக்டகபயாடு இந்த ஸ்பதாத்ரங்கடை  டிங்பகா. உங்க 
கஷ்ைம் தீரும்’ அப் டினு சசால்வார். “அம் ாள் மந்தஸ்மிதம் சந்திரிடகனு 
சசால்ோ. என் மனசில் இருக்கும் இருட்டு ப ாகட பய. எனக்கு தா ம் 
ப ாகட பய என்ே வார்த்டத மாேி  ின்னாடி  த்து ஸ்ப ாகத்தில் 
சந்திரிடக உதயம் ஆனால் தா ம் எப் டி ப ாகாமல் இருக்கும்! கட்ைாயமாக 
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தா ம் ப ாய்டும் என் டத சவச்சுண்டு ஸ்வாமிகள், “ஸீடதக்கு கஷ்ைம் 
வந்து வி கிடுத்து. அதனால் தர்மம் நம்டம காப் ாற்றும் என்கிே 
நம் ிக்டகடய டவச்சுண்டு  கவாடன   ன் ஏற் டுகிே வடர  ைனம் 
 ண்ணணும்" அப் டினு சசால்லுவார்.  

இது புராணங்கைில் வரும் ரிஷிகடைப் ப ா  அவபராபை சமாதானம் 
சசய்கிே டஷ ி.  அடத நினச்சு இன்னிக்கும் வியந்து சகாண்டு இருக்பகன். 

"அச்யுதானந்த பகாவிந்தா விஷ்பணா நாராயணாமிர்த | 

பராகான் பம நாஷய அபசஷான் ஆசு தன்வந்த்பர  ஹபர ||”  

என்று சசால் ி நல்  ஆபராக்யம் ச ற்று 

"க்ருஷ்ணாய வாசுபதவாய ஹரபய  ரமாத்மபன | 

ப்ரணத: கிப ச நாசாய பகாவிந்தாய நபமா நமஹ ||” 

என்று சசால் ி மனக்கவட கள் வி கி ஒரு சந்பதாஷமான மனபஸாடு 

"த்வபமவ மாதா ச  ிதா த்வபமவ த்வபமவ  ந்துஸ்ச சகா த்வபமவ | 

த்வபமவ வித்யா த்ரவிணம் த்வபமவ த்வபமவ சர்வம் மாமா பதவ பதவ ||” 

என்று இடத ஸ்வாமிகடைபய நிடனச்சு சசால் ி, ஸ்வாமிகள் தான்  
நமக்கு அப் ா அம்மா சதய்வம் அப் டினு ஸ்வாமிகள் கிட்ை எல் ாத்டதயும் 
ஒப் டைத்து விட்டு  அபதாடு 

"பகாவிந்த பகாவிந்த ஹபர முராபர 

பகாவிந்த பகாவிந்த முகுந்த கிருஷ்ணா | 

பகாவிந்த பகாவிந்த ரதாங்க ாபண  

பகாவிந்த தாபமாதர மாதபவதி || 
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என் டத 72 ஆவர்த்தி  ண்ணினால் ஸ்வாமிகள் அனுக்ரஹம் கிடைக்கும் 
என்று பதான்றுகிேது. 

இந்த ஸ்ப ாகத்தில் 14 தைடவ   கவான் நாமா வருகிேது. இடத 72 
ஆவர்த்தி  ண்ணினால் 1008 நாமாவைி. ஒரு சஹஸ்ரநாமம் மாதிரி ஆகும். 
ஸுமுகச்ச ஏகதந்தச்ச அப் டினு இந்த  தினாறு  ிள்டையார் நாமாவைி 

இருக்கே ஸ்ப ாகத்டத 63 ஆவர்தி  ண்ணினால் 1008 ஆகிவிடும். அபத 

மாதிரி “அ ராைித  ிங்காக்ஷ நமஸ்பத ராமபூைித” இதில் 3 தைடவ 

ஹனுமார் நாமம் வருகிேது இடத 336 தைடவ சசான்னால் 1008 ஆகும். 
அப் டி  ண்ணுங்பகா என்று ஸ்வாமிகள் சசால்வார். நாம் ஒரு பகாவிலுக்கு 
சசன்று அர்ச்சகரிைம் அஷ்பைாத்திர நாமாவைி அர்ச்சடன  ண்ணச் 
சசால்போம். அவரும் முடிஞ்சடத  ண்ோர், அதனால் நமக்கு பக்ஷமம்னு 

நம் போம். அப் டி இருக்கும் ப ாது, நாமபை நமக்காக ஒரு 1008 நாமத்டத 
சசான்னால் நிச்சயமா அதற்கு   ன் இருக்கும் அப் டினு சசால்வார். இது 
எல் ாம் அவர் சசால்கிே உ ாயங்கள்.  

அது மாதிரி, அவர் ச யர் பகாவிந்த தாபமாதர ஸ்வாமிகள். அதனால் இந்த 
“அச்யுதானந்த பகாவிந்த” “க்ருஷ்ணாய வாசுபதவாய” "த்வபமவ மாதா ச” 

சசால் ிட்டு “பகாவிந்த பகாவிந்த ஹபர முராபர" என்ே ஸ்ப ாகத்டத 72 
தைடவ சசான்னால் நமக்கு physical health, mental health,  க்தி, முக்தி 
எல் ாபம ஸ்வாமிகள் அனுக்ரஹத்தால் கிடைக்கும். 

பகா ிகா ைவீன ஸ்மரணம்!!! பகாவிந்தா பகாவிந்தா!!! 
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9. ஸ்ரீமத்போ வதத்தில் பசோல்லிய பக்தி 

योगीन्राणां त्वदङ्गेष्वधिकसमुिरंु मबु्क्तभाजां तनवासो 

भक्ताना ंकामवषदद्यतुरुककसियं नाथ ते पादमिूम ्। 

तनत्य ंधचत्तब्स्थतं मे पवनपरुपते कृष्ण कारुण्यशसन्िो 

हृत्वा तनश्शषेतापान ्प्रठदशतु परमानन्दसन्दोहिक्षमीम ्॥ 

பயாகீந்த்ராணாம் த்வதங்பகஷ்வதிக ஸுமதுரம் முக்தி ாைாம் நிவாபஸா 

 க்தாநாம் காமவர்ஷ த்யுதரு கிஸ யம் நாத பத  ாதமூ ம் | 

நித்யம் சித்தஸ்திதம் பம  வநபுர பத க்ருஷ்ண காருண்யஸிந்பதா 

ஹ்ருத்வா நிஸ்பசஷதா ான் ப்ரதிசது  ரமாநந்தஸந்பதாஹ க்ஷ்மீம் || 

இது நாராயணயீத்தில் நூோவது தசகத்தில் உள்ை ஸ்ப ாகம். ஸ்வாமிகள் 

சசப்ைம் ர் 2003 ல் ஒரு நாள் இந்த ஸ்ப ாகத்டத என்கிட்ை சசான்னார். 
சராம்  கணசீரன்று சசான்னார். “முன்ன மாதிரி சசால்  வராதுன்னு 
 ார்த்பதன்” என்ோர். ஏன்னா அப்  அவருக்கு உைம்பு சராம்  தைர்ந்து 
இருந்தது. ஸ்ப ாகத்திற்கு  தம்  ிரித்து அர்த்தமும் சசான்னார். அன்னிக்கு 
சசான்னார் – “இன்னிப ர்ந்து நூோவது நாள் கார்த்திடக இரு த்தி எட்ைாம் 
பததி “நாராயணயீம் தினம்” னு சகாண்ைாடுவா. அன்னிக்கு பூர்த்தி ஆகிே 
மாதிரி நூறு நாள்  ின்னாடி எண்ணிக்சகாண்டு தினம் ஒரு தசகமாக ஒரு 
ஆவர்த்தி  ண்ணிண்டு இருக்பகன்.  ட்ைத்ரி அப் டி தான் தினம் ஒரு 
தசகமாக ரசனம்  ண்ணினார்னு ஒரு நம் ிக்டக” என்று சசான்னார். 

அந்த ஆவர்த்திடய பூர்த்தி  ண்ணிட்டு மார்கழி வந்தவுைன் ஸ்வாமிகள் 
சித்தி அடைந்து விட்ைார். அவருக்கு கார்த்திடக இரு த்து எட்ைாம் நாள்  
கிருஷ்ண தர்சனம் கிடைத்து விட்ைது. அதற்கு அப் ேம் ப ாதும் என்று 
உைம்ட  உகுத்து விட்ைார் என்று என் நம் ிக்டக. 
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அந்த ஸ்ப ாகத்தில் “ க்தாநாம் காமவர்ஷ த்யுதரு கிஸ யம் நாத பத 
 ாதமூ ம்”  க்தர்களுக்கு பகட்ைடத சகாடுக்கும் கல் க வ்ருக்ஷத்தின் 
தைிடரப் ப ா  குருவாயூரப் னின்  ாதங்கள் விைங்குகிேது என்று 
சசால்கிோர். ஸ்வாமிகள் சசால்வார் – “குருவாயூரப் ன் குழந்டத 
இல்ட யா. அதனா  அவர்  ாதங்கடை  ட்ைத்ரி தைிடரப் ப ா  
இருக்கிேது என்று சசால்கிோர். பநபர தர்சனம்  ண்ணினதா  அப் டி 
சசால்  முடிகிேது” என் ார். இப் டி  கவானுடைய  ாதங்கள் பகட்ைடதக் 
சகாடுக்கும் கல் க வ்ருக்ஷமாக இருக்கிேது. 

“முக்தி ாைாம் நிவாஸ:” – முக்திடய விரும்பு வர்களுக்கு  கவானுடைய 
 ாதம் என்றும் வசிக்கும் இைம். அதாவது அவா மனஸ் அங்பகபய இருக்கு. 

“பயாகீந்த்ராணாம் த்வதங்பகஷ்வதிக ஸுமதுரம்” – முக்தி அடைந்த 
பயாகிகளுக்கு உன் திருவுருவத்தில் அந்த  ாதம் தான் சராம்  மதுரமானது. 

கிருஷ்ண  கவான் கீடதயில் “ஆர்த்தி, அர்த்தார்த்தி, ைிஞாஸு, ஞானி என்று 
நாலு விதமான  க்தர்கள். எல் ாருபம எனக்கு  க்தர்கள் தான்.” என்கிோர். 
அதாவது ஆர்த்தி என்ோல் கஷ்ைத்தில் இருப் வன். அர்த்தார்த்தி என்ோல் 
 ணத்டத, சுகத்டத விரும்பு வன். ைிஞாஸு என்ோல் பமாக்ஷத்டத 
விரும்பு வன். ஞானி என்ோல் பமாக்ஷம் அடைந்தவன். இவா எல் ாருபம 
என்னிைம்  க்தி  ண்ணிண்டு இருக்கா” என்று  கவான் சசால்கிோர். 

ஸ்வாமிகள் எப் டி சராம்  கருடணபயாடு ஆறுதல் வார்த்டதகள் 
சசால்வார்,  ரிகாரங்கள் சசால்வார், கஷ்ை நிவர்த்தி குடுப் ார் என்று 
சசால் ிக் சகாண்டிருந்பதன். அதுக்கு இந்த பயாகீந்த்ராணம் ஸ்ப ாகமும் 
இந்த கீடத ஸ்ப ாகமும் தான் ஆதாரம். “நான் ச ரியவன். நான் புரட்டி 
விடுபவன் என்று நிடனக்காமல் கஷ்ை நிவர்த்தி பவண்டும் என்ோல், 
இன்னும்  ணம், சுகம் பவண்டும் என்ோல்  கவாடன  ிரார்த்திப் வர்கள் 
 க்தர்கள் தான்.” என் ார். அங்பக வரவா சி  ப ர் “இன்னார்கிட்ை ப ாபனன். 
 கவானிைம் எதுவும் பகட்கக் கூைாது என்று சசான்னார். ஆனாலும் கஷ்ைம் 



உ 

 
- 68 - 

தாங்க முடியவில்ட . நிவர்த்திக்காக உங்க கிட்ை வந்பதன்” என்று 
சசால்வார்கள். ஸ்வாமிகள் சசால்வார் “அசதப் டி ஸ்வாமி கிட்ை பவண்ைக் 
கூைாதா? ஆத்தில் குழந்டதக்கு உைம்பு சரி இல்ட  என்ோல் மனசு 
தவிக்காதா? ஒரு கல்யாணம் ஏற் ாடு  ண்ணி இருக்பகாம். எல் ாம் 
நல்  டியாக முடிய பவண்டும் என்று பவண்டிக்க மாட்பைாமா? 
ஸீதாபதவிபய காட்டிற்கு கிைம்பும் ப ாது கங்கா பதவியிைமும்  யமுனா 
பதவியிைமும் “நல்  டியாக திரும் ி வர பவண்டும்” என்று பவண்டிக் 
சகாள்கிோள். நாம் அதற்கும் பமப யா? பவண்டிக்கேது தப் ில்ட . அது 
நம் மதத்தில் இருக்கே விஷயம் தான்.” என் ார். 

ஆனால் இது ஒரு  டி. ஆரம் த்தில் கஷ்ை நிவர்த்திக்காக பவண்டுகிபோம். 
ஆனால் “முக்தி ாைாம் நிவாஸ:” என்று முக்திடய விரும்பும் 
முமுக்ஷுக்களுக்கு  க்தி என் தின் விைக்கம் பவறு என்று சசால் ி அடத 
எழுதிக் குடுத்தார். 

ஸ்ரீமத்  ாகவதத்தில் சசால் ிய  க்தியாவது :-  

வாழ்க்டகயில் ஏற் டும் பசாகம், (இது கிடைக்கவில்ட பய என்போ, இது 
டகவிட்டுப் ப ாய்விட்ைபத என்போ)  

பமாஹம் (சாஸ்திரம் முத ியவற்டே கவனிக்காமல் உள்ைவனுக்கு 
பமல்நாடுகைில் ப ாய் அதிக சம் ாத்யம் கிடைக்கிேபத என்போ)  

 யம் (கா த்தில் எல்ப ாருடைய மனதும் சரியில் ாத ப ாது, நம் ப ான்ே 
 க்தர்கடை யார் ஆதரிப் ார்கள் என்போ) 

இந்த மூன்றும் ப ாகி  கவானிைத்தில் ஈடு ட்ைால் தான் என்று சதரிந்து, 

நாம் உண்டமயான  க்தியுள்ைவன் என்று தீர்மானித்துக் சகாள்ைணும். 

 ாண்ைவர்களுக்கு அ ார  க்தி என்றும், கண்ணன் அவர்கைிைம் மிகவும் 
ஈடு ட்ைான் என்றும், எதுதான்  ாண்ைவர்களுக்கு சசய்யவில்ட  என்றும் 
ஸ்ரீமன் நாரயணயீம் 86வது தசகம் சசால்கிேது. 
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ஒன்று கவனிக்கணும். அர்ைுனன்  க்தன். அதனால் பதபராட்டினான். அந்த 
ச யடரபய ச ருடமயாகக் சகாண்டு இந்த திவ்யபதசத்தில் அர்ச்சா 
ரூ ியாய் விைங்குகிோன். 

அந்த  ார்த்தஸாரதி மறுநாள் அர்ைுனடன காக்க பவண்டி சூரியடன 
மடேத்து ையத்ரதவதம் நைக்கச் சசய்தான். ஆனால் முதல் நாள் 
அர்ைுனனுடைய புத்ரடன அ ிமன்யுடவ  கவான் காப் ாற்ேவில்ட  என்று 
எந்த புத்தகமும் சசால் வில்ட . 

தற்கா த்தவர்கள் தனக்கு  கவான் சசய்துள்ை plus point எவ்வைவு என்று 
 ார்க்காமல் ஏபதனும் குடே தீராவிடில்  கவாடன  ைித்து என்ன ஆச்சு 
என்கிோர்கள். 

நிற்க,  கவாடன  ைிக்காதவர்கள் மனதில் எவ்வைவு பவதடனபயாடு 
இருக்கிோர்கள் என் டதப்  ாராமல் சவைித் பதாற்ேத்தில் அவர்கள் 
நல்  டியாக இருப் து ப ா  நிடனக்கிோர்கள். ஓரைவு அது 
உண்டமயானாலும் வாழ்நாள் முழுவதும் அவர்கள் எப் டி இருக்கப் 
ப ாகிோர்கள் என்று சதரிந்து சகாள்ை முடியுமா? 

நம் கண் முத ானது சரியாய் இருப் து  கவான் கருடண என்று 
நன்ேியுைன்  ைிப் வனுக்பக முன் ைன்ம கர்மத்தால் கஷ்ைங்கள் வருகிேது 
என்ோல் - அந்த நன்ேியின் அடையாைபம இல் ாதவன் எப் டி இருப் ான்? 

(ஐம் து அடி பதாண்டினால் நீர் கிடைக்கும் என்ோல் ஒபர இைத்தி  ஐம் து 
அடி பதாண்டுவது ப ா )  க்தியுள்ைவன்  கவாடனத் சதாைர்ந்து 
வழி ட்ைால், நமக்கு எது நல் பதா அடத அைித்தும், எதனால் நமக்கு 
தீடமதான் ஏற் டுபமா அடத வி க்கியும் மனம்  ரிபூர்ண சாந்தியுைன் 
இருக்க டவப் ார். 

தக்ஷிணாயன புண்யகா ம் (16-7-1993) 
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என்று அவர் எழுதிக் குடுத்த விஷயத்டத பூஜ்யமாக சவச்சுண்டு இருக்பகன். 
ஸ்வாமிகள் முந்டதய ைன்மங்கைில்  க்தியின்    நிட கடை கைந்து 
விட்ைார். இந்த ைன்மத்தில் “ைவீஸ்ய தத்வ ைிஞாஸா” நமக்கு இந்த ைன்மா 
அருைப்  ட்டிருப் து  ணத்தில் முன்பனறுவதற்கு என்று நாசமல் ாம் 
நிடனக்கிபோம். ைன்மா குடுத்து இருப் து உண்டமடய அேிந்து மீண்டும் 
 ிேக்காமல் இருக்க பவண்டி என்ே ஞானம் ஸ்வாமிகளுக்கு  ிேவியிப பய 
இருந்தது. இந்த  ாகவத  க்தி என் து அவர்  ிரச்சாரம்  ண்ணபவண்டி 
சசால் வில்ட . இடத அவர் எழுதிக் குடுத்த ப ாது அவருக்கு அறு த்து 
மூன்று வயது. அத்தடன வருைங்கள் அந்த  க்தியில் மூழ்கி இருந்து 
வாழ்ந்து கண் ித்து  ின்னர் அடத எழுதிக் குடுத்தார். 

அப் டி “முக்தி ாைாம் நிவாஸ:” என் தின் விைக்கமாக வாழ்ந்து  ின் 
“பயாகீந்த்ராணாம் த்வதங்பகஷ்வதிக ஸுமதுரம்” என்று அந்த  கவானின் 
மதுரமான திருப் ாதங்கைில்  யித்து அதிப பய க ந்து விட்ைார். நமக்கும் 
 க்தி இருக்கு. அதுவும் ஸ்வாமிகள் சசால் ிக் சகாடுத்தது தான். 
ஸ்வாமிகள்  க்தி உத்தம  க்தி. அதுவும் நமக்கு பவணும். அதுக்கும் 
அவடரத் தான் பவண்டிக்கணும். 

பகா ிகா ைவீன ஸ்மரணம்!!! பகாவிந்தா!!!! பகாவிந்தா!!! 
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10. கதகவந்திர சங்  வகுப்பு 

தரணியில் அரணிய முரண் இரணியன் உைல்தடன நக நுதிசகாடு  

சாபைாங்கு சநடுங்கிரி ஓபைந்து  யங்கரி 

தமருக  ரிபுர ஒ ிசகாடு நைநவில் சரணிய சதுர்மடே 

தாதாம்புய மந்திர பவதாந்த  ரம் டர 

சரிவடை விரிசடை எரிபுடர வடிவினள் சததை முகுைித 

தாமாங்குசம் என்ேிரு தாைாந்தர அம் ிடக 

தரு தி சுரசராடு சருவிய அசுரர்கள் தைமணி முடிச ாடி 

தானாம் டி சசங்டகயில் வாள்வாங்கிய சங்கரி 

இரண கிரண மைமயில் ம்ருகமத புைகித இைமுட  இை 

நீர் தாங்கி நுைங்கிய நூல்ப ான்ே மருங்கினள் 

இறுகிய சிறு ிடே எயிறுடை யம ைர் எனதுயிர் சகாைவரின்  

யான் ஏங்குதல் கண்சைதிர் தான் ஏன்று சகாளும் குயில் 

இடு  ி சகாடுதிரி இரவ ர் இைர் சகை இடு மன கரத  

ஏகாம் டர இந்திடர பமாகாங்க சுமங்கட  

எழுதிய  ைசமன இருைறு சுைரடி இடணசதாழு மவுனிகள் 

ஏகாந்த சுகந்தரு  ாசாங்குச சுந்தரி 

கரணமு மரணமு ம சமாடு முைல் டு கடுவிடன சகை நிடன 

கா ாந்தரி கந்தரி நீ ாஞ்சனி நஞ்சுமிழ் 

கனச ரி கண ண குணமணி யணி ணி கனவடை மரகத 
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காசாம் ர கஞ்சுைி தூசாம் டி சகாண்ைவள் 

கடனகழல் நிடனய ர் உயிரவி  யிரவி கவுரி கமட  குடழ 

காதார்ந்த சசழும் கழுநீர் பதாய்ந்த ச ருந்திரு 

கடரச ாழி திருமுக கருடணயில் உ சகழு கைனிட  ச ேவைர் 

காபவந்திய ட ங்கிைி மாசாம் வி தந்தவன் 

அரண் சநடு வை வடர அடிசயாடு ச ாடி ை அட கைல் சகைஅயில் 

பவல்வாங்கிய சசந்தமிழ் நூப ான் குமரன்குகன் 

அறுமுக சனாரு சதா டிருபுயன் அ ிநவன் அழகிய குேமகள்  

தார்பவய்ந்த புயன்  டகயா மாந்தர்கள் அந்தகன் 

அைன்மிகு கைதை விகடித மதகைிற் அனவரதமும் அக ா  

மாந்தர்கள் சிந்டதயில் வாழ்வாம் டி சசந்தி ில் 

அதி தி எனவரு ச ாருதிேல் முருகடன அருள் ை சமாழி வர்  

ஆராய்ந்து வணங்குவர் பதபவந்திர சங்கபம. 

இது அருணகிரிநாதர் அருைிச் சசய்த பதபவந்திர சங்க வகுப்பு என்னும் ஒரு 
திருவகுப்பு. இதில்  தினாறு வரிகள் உள்ைன.  ன்னிரண்டு வரிகள் அம் ாள் 
பமல். அதுவும் ஏகாம் டர என்று வருவதனால் காமாக்ஷி அம் ாள் பமல் 
என்று என் எண்ணம். அடுத்த இரண்டு வரிகைில் அம் ாைிைமிருந்து பவல் 
வாங்கி சூரசம்ஹாரம் சசய்த முருகப் ச ருமானின் புகழ்.  திடனந்தாவது 
வரியில் கண திடய எப்ப ாதும் தியானிப் வர்கள் மனதில் முருகன் குடி 
சகாள்கிோன் என்று கூேி  ின் கடைசி வரியில், சசந்தி ில் நாயகனாக 
விைங்கும் முருகடன யார் வழி டுகிோர்கபைா, அவர்கடை இந்திராதி 
பதவர்கள் வந்து நமஸ்கரிப் ார்கள் என்று சசால்கிோர். 
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அனந்தசுப்ரமணியன் என்ே ஒரு ச ரியவர். எங்கள் குடும் துைன் மிகவும் 
 ிரியமாகப்  ழகு வர். ஸ்வாமிகளுக்கும்  ிரியமானவர். ஸ்வாமிகைால்  ரம 
சாது, ச ாறுடமபய வடிவானவர் என்று  ாராட்ைப் டு வர். காட யில்  ல் 
பதய்த்த்தி ிருந்து இரவு  டுக்கப் ப ாகும் வடர திருப்புகடழ மந்திரமாகச் 
சசால் ிக் சகாண்பை இருப் வர். 

இந்தப் ச ரியவர் ஒரு முடே எங்கள் வடீ்டில் அடனவடரயும் உட்கார 
டவத்து “இந்த பதபவந்திர சங்க வகுப்பு  ாடுங்பகா” என்று அன்புைன் 
சசால்  டவத்தார். அதி ிருந்து எங்காத்தில் எல் ாரும் இடத மிகவும் 
இஷ்ைமுைன் சசால் ிக் சகாண்பை இருப்ப ாம். குழந்டதகைின் தா ாட்டு 
கூை இந்தப்  ாட்டு தான். அப் டி இந்தப்  ாட்டு ஒரு வரப் ிரசாதியாக 
எங்கள் குடும் த்திற்கு ஒரு ச ரிய ரடக்ஷயாக விைங்கி வருகிேது. 

இந்தப்  ாைட ப்  ற்ேி இன்று ஒரு விஷயம்  டித்பதன். வள்ைிமட  
ஸ்வாமிகள் இடத இந்திராக்ஷி என்று சசால் ி இருக்கிோர்கள் என்று 
பகள்விப்  ட்டு இருக்கிபேன். இன்று இது “பஷாைஷாக்ஷரீ” மந்திரத்திற்கு 
ஸமானம் என்று சசால் ி இருக்கிோர் என்று  டித்பதன். 

அம் ாள்  ைனத்தில் பஷாைஷாக்ஷரீ மந்த்ரம் தான் எல் ாவற்ேிற்கும் 
பம ான மந்திரம். அப் டிப் ட்ை மந்திரத்திற்குச் சமானமாக வள்ைிமட  
ஸ்வாமிகள் இந்தப்  ாட்டைச் சசால் ி இருக்கிோர். வள்ைி சன்மார்க்கத்தில் 
ஈடு ட்டிருந்த வள்ைிமட  ஸ்வாமிகள் தன்டன “வள்ைி  ாத ஹ்ருதயன்” 

என்று சசால் ிக் சகாள்வார்.  

வள்ைியம்டமயின் அனுக்கிரஹம் கிடைத்து விட்ைால் முருகனின் 
அனுக்கிரஹம் கிடைத்து விடும் – எப் டி பகா ிடககள் காத்தியாயனிடய 
பவண்டிக் சகாண்டு கிருஷ்ணடன அடைந்தார்கபைா அது ப ால். 

இப் டி வள்ைிமட  ஸ்வாமிகள் கூேிய இந்த விஷயத்டத இன்று  டித்த 
ப ாது நம் ஸ்வாமிகளும் “யந்திர தந்திர மந்திரங்கள் எல் ாம் பவண்ைாம்; 

நாம் எைிடமயாக ஒரு ஸ்பதாத்திர  ாராயணம் சசய்து சகாண்டு 
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இருப்ப ாம். ஒரு நாம ை த்டத நம் ிக் சகாண்டு இருப்ப ாம். அதுபவ 
 க்திடய வைர்த்து ப ரானந்தத்டத நமக்கு சகாடுக்கும்”, என்று சசால்வது 
ஞா கம் வந்தது. 

வள்ைி சன்மார்க்கம் ப ா  ஸ்வாமிகளும் “பகா ிடககடைப் ப ால் நாம் 
 க்தி சசய்ய பவண்டும்” என்று சசால்வார். ஸ்வாமிகள் இது ப ான்ே 
விஷயங்கடை ஆராய்ச்சி ப ான்று சசால்  மாட்ைார். தனது 
அனு வத்டதபய வார்த்டதகைால் சசால்வார். எங்காவது ‘மூக  ஞ்சசதீ’, 

‘முகுந்த மா ா’ ப ான்ே கிரந்தங்கைில் தன்னுடைய அனு வம் இருந்தால் 
“இடதப்  ாரு” என்று அடத எடுத்துச் சசால்வார். அது ப ால்  ாகவதத்தில் 
பகா ிடககைின்  க்தி சசால் ப் ட்ைதால் அது ப ால் நாமும்  க்தி சசய்ய 
பவண்டும் என் ார். 

எப் டி என்ோல் “பகா ிடககள் முத ில் கணவடனப்  ார்த்துக் சகாண்டு, 
குழந்டதகடைப்  ார்த்துக் சகாண்டு, வடீ்டு பவட கடை கவனித்துக் 
சகாண்டு, உ க விஷயங்கைில் ஆடசபயாடு இருந்து சகாண்டு  
இருந்திருப் ார்கள். அப்ப ாது கிருஷ்ணன் அவர்களுக்கிடையில் வந்து 
 ிேந்து லீட கள் சசய்தான். அவனுடைய கடதகடைக் பகட்டு, அவடனப் 
 ார்த்து, அவன் நாமத்டதபய நிடனத்துக் சகாண்டிருந்ததால்,  க்தி வைர்ந்து 
வைர்ந்து, சகாஞ்சம் சகாஞ்சமாக காரியங்கள் டக நழுவிப் ப ாய், மற்ேடவ 
சசய்யும் ப ாதும் கிருஷ்ணடனபய நிடனத்துக் சகாண்திருந்து, கடைசியில் 
எல் ாக் காரியமும் நின்று ப ாய், கிருஷ்ணனுைபனபய ப ரானந்தத்தில் 
திடைத்துக் சகாண்டிருந்தார்கள்”, என்று ஸ்வாமிகள் சசால்வார். பமலும் 
“இது ப ால் நாமும் ஸ்பதாத்திரங்கடையும் நாமத்டதயும் நம் ி சசால் ிக் 
சகாண்டு இருந்பதாமானால் உ க விஷயங்கள் நம்டம விட்டு விடும். 
நாமும் ப ரானந்தத்தில் திடைக்க ாம்”, என்று சசால்வார். 

இதற்கும் பமல் ஸ்வாமிகள் என்ன சசால்வாசரன்ோல் “மஹாச ரியவா 
மாதிரி ஒரு நிட டய அடைய ாம்”!! என் ார். எனக்குத் சதரிந்து 
ஸ்வாமிகள் ஸத்தியசந்தர். தான் அனு விக்காத ஒன்டேச் சசால்  
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மாட்ைார். அப் டி இருக்டகயில் அவர் “மஹாச ரியவா மாதிரி 
ப ரானந்தத்து  திடைச்சுண்டு இருக்க ாம்”! என்று அடிக்கடி சசால்வார். 
அடதக் பகட்கும்ப ாது இவர் அந்த ப ரானந்தத்தில் இருக்கிோர் என்பே 
எனக்குத் பதான்றும்.  

அப் டி  க்தியினுடைய ச ருடம, நாம ை த்தினுடைய ச ருடம, 
ஸ்பதாத்திர  ாராயணத்தினுடைய ச ருடம. அவர் சசான்னடத நம் ிச் 
சசால் ிக் சகாண்டிருந்பதானமானால் இப்ச ாழுது “அது பவணும், இது 
பவணும், இந்த கஷ்ைம், அந்த கஷ்ைம்” என்று மனதில் 
ஒடிக்சகாண்டிருக்கும்ப ாது கூைபவ அவர் சசால்லும்  ாராயணத்டதயும் 
சசய்து சகாண்டிருக்கிபோம் என்ே நிட டம மாறும். அவர் கூேி நம் 
காதில் “ ாகவத  க்தி என்ோல் என்ன? உத்தம  க்தி என்ோல் என்ன?” 

என் தும் விழுந்து இருக்கிேது. அந்த   ரிபூரண சாந்தியுைன் இருக்கக் கூடிய  
நிட டய அவரிைம்  ார்த்தும் இருக்கிபோம். இந்த ஸ்பதாத்திர 
 ாராயணத்தினால் நமக்கும் அந்த நிட  வரும் என் து அவர் வாக்கு. 

பகா ிகா ைவீன ஸ்மரணம்!!!!! பகாவிந்தா!!!! பகாவிந்தா!!!!  
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11.  ோசித் க்ருபோ  ந்தலீ 

कान्तैः केशरुचां चयैभ्रदमररतं मन्दब्स्मतैः पुब्ष्पतं 

कान्त्या पल्िववतं पदाम्बुरुहयोनेिब्त्वषा पत्रितम ्। 

कम्पातीरवनान्तरं ववदिती कल्याणजन्मस्थिी 

काञ्चीमध्यमहामणणववदजयत ेकाधचत्कृपाकन्दिी ॥ 

காந்டத: பகச ருசாம் சடய ப்ரமரிதம் மந்தஸ்மிடத: புஷ் ிதம் 

காந்த்யா  ல் விதம்  தாம்புருடஹபயா: பநத்ரத்விஷா  த்ரிதம் | 

கம் ா தீர வனாந்தரம் விதததீ கல்யாண ைன்மஸ்தலீ 

காஞ்சீ மத்ய மஹாமணி: விையபத காசித் க்ரு ா கந்தலீ|| 

என்று ஸ்துதி சதகத்தில்  த்தாவது சுப ாகம். காஞ்சி பதசத்தில் 
மத்யமணியாக மஹாமணியாக காமாக்ஷி அம் ாள் விைங்கி 
சகாண்டிருக்கிோள். காஞ்சி என்ோல் இடுப்பு என்று ச ாருள். இடுப் ில் 
உள்ை ஒட்டியாணத்தில் வரிடசயாக  உள்ை மணிகைில்  மத்ய மணியாக 
காமாக்ஷி அம் ாள் இருக்கின்ோள் என மூக கவி கூறுகிோர். எப் டிசயனில் 
ஏகாம் பரஸ்வரர், குமரபகாட்ைம் சுப்ரமணியஸ்வாமி, கச்சப ஸ்வரர், 
வரதராை ச ருமாள் என்று இப் டி    மணிகள் இருக்கின்ேன. அவற்ேின் 
நடுவில் மத்ய மணி காமாக்ஷி அதுவும் மஹாமணியாக, காமாக்ஷி 
ராைராபைஸ்வரியாகவும் த்ரிபுரசுந்தரியகவும் வறீ்ேிருக்கிோள். 

இந்த மஹாமணியானது, மூக கவிக்கு ஒரு புதுடமயான வடிவத்தில் 
சதரிகிேது. எப் டிசயனில், “கம் தீரா வனாந்தரம் விதததி” கம்ட  நதியின் 
தீரத்திலுள்ை வனத்தில் காமாக்ஷி பதவி மூக கவிக்கு ஒரு மரமாக 
சதரிகிோள். காமாக்ஷி பதவி எப் டி மரமாக சதரிகிோள்? மரம் என்ோல் 
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அதில் இட கள், தைிர்கள், பூக்கள்,  ழங்கள் இருப் து ப ா  காமாக்ஷி 
பதவியிைமும்  ார்கிோர். “மந்தஸ்மிடத புஷ் ிதம்” - அதாவது அம் ாைின் 
மந்தஸ்மிதம், புன்னடக தான் புஷ் ம். புஷ் ம் இருந்தால் அடத சுற்ேிலும் 
வண்டுகள் இருக்கும். “காந்டதஹி பகசருசாம் டசடய ப்ரமரிதம்” அம் ாைின் 
பகசம்  ாரம், அதன் காந்தி, சுருள் சுருைாக உள்ை முடி. அதனுடைய காந்தி 
வண்டுகடைப் ப ா  உள்ைது. 

“காந்த்யா  ல் விதம்  தம்புருஹபயா:” -  ாத  தாமடரயின் காந்தி என்கிே 
தைிர் உள்ைது. பமலும் காமாக்ஷி என்னும் இந்த மரத்தில் “பநத்ரத் விஷா  
 த்ரிதம்” கைாக்ஷம் கண்கைின் அழகு இட கடைப் ப ால் உள்ைது. 
இப்ப ற் ட்ை காமாக்ஷி என்கிே மரம் நமக்கு என்ன  ழத்டத சகாடுக்கிேது 
என்ோல், “கல்யாண ைன்மஸ்த ி” அதாவது அைவற்ே மங்கைங்கடை 
 க்தர்களுக்கு சகாடுத்துக் சகாண்பை இருக்கின்ேது. இந்த மரத்துக்கு என்ன 
ச யர் என்ோல் “காசித் க்ரு ா கந்தலீ” - கிருட  என்று ச யர். 

ஸ்வாமிகள் சசால்வார் - சாதாரணமாக கவிகள் வர்ணடன  ண்ணி 
விை ாம். அனால் மகான்கள் தான் அந்த அம் ாைின் சசௌந்தர்யபம 
காருண்யம் என்று அநு வித்து  உணர்ந்து  அடத ஒவ்சவாரு  இைத்திலும் 
சசால்வார்கள். இப் டி கிரு ா வடிவமாக இருந்து சகாண்டு அைவற்ே 
மங்கைங்கடை  க்தர்களுக்கு சகாடுத்து சகாண்டிருக்கும் காமாக்ஷி என்று 
 டிக்கும்ப ாது, எனக்கு அது எவ்வைவு உண்டம என்று மஹாச ரியவாளும் 
ஸ்வாமிகளும் அவர்கடை அண்டி நமஸ்கரித்து, “உங்கடை பசர்ந்தவனாக 
என்டன டவத்துக் சகாள்ளுங்கள்” என்று சசால் ி ஒரு நமஸ்காரம் 
 ண்ணின அந்த நிமிஷத்தி ிருந்து அந்த ைவீனுக்கு எவ்வைவு நன்டமகடை 
சசய்கிோர்கள் என்று எண்ணிப்  ார்க்டகயில் சதரிகிேது. சி  நிகழ்ச்சிகடை 
உங்கைிைம்  கிர்ந்து சகாள்ை ஆடசப் டுகிபேன்.  

தியாகு  தாத்தா என்று மஹாச ரியவாைின் ஒரு உத்தம  க்தர். அவர் 
இைடமயில் மஹாச ரிவாைிைம்  தினாறு வருைங்கள் சர்வஸீ் 
 ண்ணிணவர். அவடர மஹாச ரியவா “நீ ஹிந்தி வாத்யார் பவட க்கு 
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ப ா” என அனுப் ியுள்ைார். அதாவது நன்ோக பசடவ சசய்யும் ஒருவடர 
தன் சசௌகர்யத்டத உத்பதசித்து கூைபவ டவத்து சகாள்ைாமல், அவருக்கு 
முப் து வயது ஆகிவிட்ைது. அவர் கிருஹச்தாஸ்ரமத்தில் நுடழய 
பவண்டும்,. அவருடைய வாழ்க்டக  ாடத நன்ோக அடமய பவண்டும் 
என்று பவட க்கு அனுப் ி டவத்தார். இன்று சதாண்ணுற்று மூன்று 
வயதில் ச ரிவாடை  ற்ேி நிடனத்து உருகி சந்பதாஷமாக அவர் ப சிக் 
சகாண்டிருக்கிோர்.  

அது ப ா பவ நம் ஸ்வாமிகளுக்கு டகங்கர்யம்  ண்ணிய ைானகிராம 
மாமாவிைம், மஹாச ரியவா ஒரு நாள் காட யில் கூப் ிட்டு அனுப் ி, நம் 
ஸ்வாமிகடை  ற்ேி நாற் த்டதந்து நிமிைங்கள் ப சியிருக்கிோர். 
“சு ாஷ்ரயம். நீ  ிடித்தது புைியங்சகாம் ாக  ிடித்திருக்கிோய்” என சசால் ி 
ஸ்வாமிகளுக்கு டகங்கர்யம்  ண்ணுவது ச ரும் ாக்கியம் என சசால் ி 
இருக்கிோர். அப்ப ாது மாமா “எனக்கு பவட டய விட்டு விை ாம் என 
பதான்றுகிேது” என சசால் , அதற்கு மஹாச ரியவா “அது  ாட்டுக்கு 
இருந்து விட்டு ப ாகட்டும்” என்று சசான்னாராம். அதன்  ின்னர் 
ரயில்பவயில் அவர் பவட   ார்த்தப ாது, அவருடைய பம திகாரி 
ஸ்வாமிகளுக்கு டகங்கர்யம்  ண்ணுவதற்கு எந்த இடையுறு இல் ாமல் 
உறுதுடணயாக இருந்து இருக்கிோர். ஸ்வாமிகள் குருவாயூர் முத ான 
இைங்களுக்கு ப ாகும் ப ாது கூைபவ அடழத்து சசல்  அந்த ரயில்பவ 
 ாஸ் உ பயாகமாக இருந்ததாகவும் அவர் குேிப் ிடுகிோர். இப்ப ாது அவர் 
ஓய்வூதியம் வாங்கிக்சகாண்டு தனது வாழ்டகடய சிரமமில் ாமல் நைத்திக் 
சகாண்டிருக்கிோர் என்ோல் அது மஹாச ரியவா சசான்ன ஒரு வார்த்டத 
வாழ்க்டக முழுவதும் காப் ாற்றுகிேது என் தற்கு உதாரணம். 

அபத ப ா  நாகராை மாமா என்று ஒருவர் ஸ்வாமிகைிைம் டகங்கர்யம் 
 ண்ணிக்சகாண்டு இருந்தார். அவரும் ரயில்பவ துடேயில் 
சதாழி ாைிகளுைன் பவட  சசய்ய பவண்டிய நிர் ந்தம். அப்ப ாது 

மஹாச ரியவா Hospet என்ே ஊரில் இருந்தப ாது தன்டன  ார்க்க 
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வந்தவர்கள் அடனவடரயும் “அங்கு  நாகராைன் என்று  ஒருவர் 
இருக்கிோர். அங்பக  ப ாய் சாப் ிட்டு விட்டு சசல்லுங்கள்” என்று 
சசால்வாராம். ஆனால் அந்த நாகராை மாமாடவ மஹாச ரியவா “நீ குடுமி 
டவத்துசகாள்” என சசால் வில்ட . இதன் மூ ம்  மஹாச ரியவா 
எவ்வைவு கருடண மிக்கவர் என எனக்கு புரிந்தது. ஏன் இடதச் 
சசால்கிபேன் என்ோல், முத ில் எனக்கு மஹாச ரியவா என்ோல் மைம், 
சம் ிரதாயம், மிகவும் ஆசார அனுஷ்ைானங்கள் மிக்கவர் என்று மட்டும் 
தான் சதரிந்தது. மஹாச ரியவாபைாை சி  சிஷ்யர்கடை  ார்த்து நானாக 
அப் டி நிடனத்து சகாண்பைன்.  ிேகு ஸ்வாமிகள் சசால் ி சகாடுத்து 
மஹாச ரியவாடைப்  ற்ேி நிடேய பகட்க பகட்க, அவா கருடணபய 
வடிவானார் என்று எனக்கு சதரிந்தது.  

அது ப ா  முத ில் மைத்து சம் ந்தம் ஏற் ட்ைப ாது, எங்க அப் ா ஏன் 
குடுமி டவத்து சகாள்ைவில்ட  என நிடனத்பதன். அப்ப ாது ஸ்வாமிகள் 
தான் “உங்க அப் ா ப ா   பரா கார குணமும், அவடர ப ா  எைிடமயாக 
வாழ்வதும், பூடை  ண்ணுவதும், திருப்புகழ்  டிப் தும்  ார்க்க முடியாது. 
அவர் ஒரு மகான். நீ  அவடர ஏன் குடுமி டவத்துக் சகாள்ைவில்ட  
என்று நிடனக்கிோய். அசதல் ாம் ஒன்றும் பவண்ைாம். அவடர  ார்த்து 
உண்டமயான  க்தி என்ன என் டத நீ கற்றுசகாள். நீ அவடர ப ால் 
இருந்தாப  ப ாதும்” என்று சசால்வார். 

ஸ்வாமிகள் என்னிைம் மிகவும் கருடணயுைன் இருந்தார். அருகில் 
உள்ைவர்கள் “இவனுக்கு அவர் நிடேய சசல் ம் சகாடுக்கிோர்” என்று 
சசால்லும் அைவிற்கு ஸ்வாமிகள் என்னிைம் கருடணயுைன் இருந்தார். நான் 
தாம் ரத்தில் ஒரு பவட   ார்த்துவிட்டு ஸ்வாமிகைிைம் வருபவன். அங்பக 
இருப் வர்கள் பவஷ்டி மாற்ேி சகாண்டு  ஞ்ச கச்சம் கட்டிக்சகாண்டு  டிக்க 
உட்காருவார்கள். நானும் அடத  ார்த்து அபத மாதிரி  ண்ணும்ப ாது 
ஸ்வாமிகள் “அசதல் ாம் பவண்ைாம், நீ கஷ்ை  ை பவண்ைாம், நீ அட ந்து  

திரிந்து வருகிோய். pant ப ாட்டுக்சகாண்பை உட்கார்” என்று சசால்வார். 
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“ராமாயணம்  டிக்கபவண்டும். அதுதான் முக்கியம்” என்று சசால்வார். நான் 
அசதியில் சகாஞ்சம் தூங்கிவிட்ைால் “அவடன எழுப்  பவண்ைாம். அவன் 
அட ந்து வந்திருக்கிோன்.” என்று சசால்வார். ஒரு முடே எனக்கு 
டஹட்பராசில் வந்து கஷ்ை  ட்ைப ாது, சிவன் சாரிைம் ஸ்வாமிகள் 
எனக்காக பவண்டிசகாண்ைார். அவர் எந்த நாைில் சிவன் சாரிைம் பவண்டிக் 

சகாண்ைாபரா அபத நாைில் நாசனாரு Doctor கிட்ை ப ாய், அவர் சகாடுத்த 
மருந்து சாப் ிட்டு சகாஞ்ச நாைில் அது சரியானது.  

எதற்கு இடதசயல் ாம் சசால்கிபேன் என்ோல் ஸ்வாமிகள், சதய்வ  க்தி 
என் து புரட்சி கிடையாது.  க்தி மார்கத்தில்  ச ாறுடம பவண்டும். 

revolutionary கிடையாது evolutionary ஆகத் தான் ப ாக பவண்டும் என்று 
சசால் ி, வாழ்க்டக முழுவதும் அவர் காண் ித்த வழியில் சசல்  
 ாடதயும் ப ாட்டுக் சகாடுத்தார். அவ்வைவு நன்டமகள் சசய்திருக்கிோர். 

நான் ஸ்வாமிகைிைம்  ழகும் ப ாது என் தங்டக  ிைஸ் டூ  டித்து 
முடித்தாள். நான் மஹாச ரியவா  புத்தகத்டத எல் ாம்  டித்து விட்டு, 
“உைபன கல்யாணம்  ண்ணிவிை ாம்” என நிடனத்பதன். ஸ்வாமிகள் 
“பவண்ைாம் அவள் நன்ோக  டிக்கிோள். பமப   டிக்கட்டும்” என்று 

சசால் ி, அவள் MCA வடர  டித்து விட்டு அதன் மூ ம் சி  நன்டமகள் 
அடைந்தாள். இப்ப ாதும் ஸ்வாமிகைிைம்  க்திபயாடு இருக்கிோள். அது 
ப ா  என் அக்காள்   ணத்திற்கு சகாஞ்சம் சிரம  ட்ைப ாது, “திருஷா 
திராகீயஸ்யா” என்ே ஒரு சசௌந்தர்ய ஹரி ஸ்ப ாகத்டத எழுதிக் 
சகாடுத்து  அடத சசால் ச் சசான்னார். அவள் இப்ப ா தன் ச ண்ணிற்கு 
நல்  டியாக  கல்யாணம்  ண்ணினாள். இப் டி ஸ்வாமிகடை 
நமஸ்கரித்தவர்களுக்கு எல் ாம் பக்ஷமம்தான்.  

எனக்கு கல்யாணம் முடிந்து என் மடனவிடய ஸ்வாமிகைிைம் அடழத்துக் 
சகாண்டு வந்து “இவளுக்கு ஏதாவது சுப ாகம் சசால் ிக் சகாடுங்கள்” 
என்று பகட்பைன். ஸ்வாமிகள் அவைிைம் “உனக்கு என்ன ஸ்வாமி 
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 ிடிக்கும்?” என்று  பகட்ைார். அதற்கு “ ிள்டையாடரப்  ிடிக்கும்” என்று 
அவள் சசால் , “ஸுமுகஸ்ச ஏகதந்தஸ்ச” சசால்லு என சசான்னார். அடத 
எழுதியும் சகாடுத்தார். நான் “எத்தடன ஆவர்த்தி  ண்ண பவண்டும்? தினம் 
அறு த்து மூணு  ண்ண சசால் வா?” என்று பகட்பைன். “பவட  இருக்கும், 
சிரமமாக இருக்கும், ஒரு ஆவர்த்தி சசய்தால் ப ாதும்” என்று சசான்னார். 
எனக்கு சிரிப்பு வந்து விட்ைது. ஆனால் இப்ப ாது அவபை நிடேய 
திருப்புகழ், ஸ்ப ாகங்கள் எல் ாம் கற்றுக்சகாண்டு, அவர் சசான்ன 
ஸ்ப ாகத்டதயும் நிடேய ஆவர்த்தி சசய்து சகாண்டு இருக்கிோள். 
ஸ்வாமிகைின் கருடண - அவர் ஒண்ணு சசய் என்ோலும் அது 
என்சேன்றும் சதாைர்ந்து சசய்கிே மாதிரி இருக்கும். அது தான் சராம்  
முக்யமாக அவர் நிடனத்தது.  

ஸ்வாமிகள் ச ண்கைிைம் சராம்  கருடணயுைன் இருந்தார். “ச ண்களுக்கு 
உைலுடழப்பு அதிகம். அவர்கைிைம் கருடணயாக இருக்க பவண்டும்” என்று 
சசால்வார். அவர் அந்த மாதிரி சசால் ி சசால் ி தான் என்னுடைய 
கல்யாண வாழ்க்டக அடமதியாக சசன்று சகாண்டு இருக்கிேது. “பகா மாக 
ப சாபத, கருடணயுைன் இரு. அன் ாக ப சு” என்று சசால்வார். யாடரயும் 
நாம் எடை ப ாைக்கூைாது. யாடரயும் மனம் பநாகும்  டி ப சக் கூைாது 

என்று அவர் சசால்வார். இதற்கு ஒரு extreme example சசால்பேன். நான் 

அசமரிக்காவில் இருந்தப ாது “அந்த ஊரில் உள்ை ச ண்கள்  கற்ச ல் ாம் 
 ற்ேி கவட  டுவதில்ட ” என்று சசான்பனன். அதற்கு ஸ்வாமிகள், 
“அப் டி ப சாபத. அவர்களுடைய ஒழுக்க  சநேி பவோக இருக்க ாம், 
அப் டி சசால் கூைாது” என்று சசான்னார். எவ்வைவு  ரந்த மனப் ான்டம. 
“அங்பகயும் கற்பு சநேியுைன் ச ண்கள் இருப் ார்கள். இல்ட சயன்ோல் 
எப் டி அங்பக மடழ ச ய்யும்? அதற்கு பவறு அர்த்தம் அவர்கள் டவத்து 
சகாண்டிருப் ார்கள்.” என்று சசால்வார். அது ப ா  “நீ மாத்யாஹ்னிகம் 
 ண்ணு, இன்சனாருவர் அடத  ண்ணுகிோர்கைா என்று  ார்க்காபத” என்று 
சசால்வார். அது ப ா பவ அவர் இருந்தார்.  ிேரிைம் நல் டத 
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 ாராட்டுவார். தப்பு வழியில் ப ா ாமா என்று பகட்ைால், ப ாகபத என்று 
சசால்வார். ஆனால் அவர் தட யிட்டு சரி சசய்ய மாட்ைார். பவத தர்ம 
சாஸ்த்ர புராணங்கள் காட்டும் நல்  வழி எது,  ண்ண பவண்டியது என்ன 
என் டத சசால் ிக் சகாடுத்து, அந்த வழியிப பய வாழ்ந்தும் காட்டினார். 
அவருடைய அைவற்ே கருடணயும் அன்பும் அவர்  ண்ணின நன்டமகளும் 
இந்த காசித் க்ரு ா கந்தலீ என்ே ஸ்ப ாகத்டத  டித்தவுைன் எனக்கு 
ஞா கம் வந்தது. 

பகா ிகா ைவீன ஸ்மரணம்!!! பகாவிந்தா பகாவிந்தா!!! 
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12.  ர்ம பக்தி ஞோனம் 

நம்ம ஸ்வாமிகள், தன்டன அண்டி வந்து நமஸ்காரம்   ண்ணினவா 
எல் ாடரயும் ஒரு ஸ்பதாத்ர  ாராயணம், ஒரு நாமை ம், ராமாயண 
 ாகவதம்  டிக்கேது, இசதல் ாம் கூை தனிடமயில்  ண்ணுங்பகா. நாம 
வ்யாசர், வால்மீகி கூை ஸத்சங்கம்  ண்ண ாம். தற்கா  ஸத்சங்கங்கள் 
எல் ாம் சரியில்ட ன்னு சசால் ி, இந்த  ைன மார்க்த்திப பய 
சசலுத்தினார் அப் டீன்னு சசால் ிண்பை வபரன். அப்ப ா அவர் மத்த நல்  
கார்யங்கடை எல் ாம் ஒத்துக்கட யா? கர்ம மார்க்கபமா, ஞான 
மார்க்கபமா, அவர் அடதப்  த்தி என்ன சசான்னார்னு ஒரு  பகள்வி வரது. 

மஹாச ரியவாபை முசிேி தீக்ஷிதர் கிட்ை " நீயும் நானும் பகட்க கூடிய 
 ாகவதம் சசால்ோர் இவர்", அப் டீன்னு ஸ்வாமிகடைப்  த்தி 
சசால் ியிருக்கார். அதாவது மஹாச ரியவா ஸன்யாசி. முசிேி தீக்ஷிதர் 
யாகம் எல் ாம்  ண்ேவர். கர்ம மார்கத்து  இருக்கார். கர்ம மார்கத்டதயும், 
ஞான மார்கத்டதயும் தூஷடண  ண்ணாம,  ாகவதத்து  சசால் ியிருக்கே 
 க்தி மார்கத்டத எடுத்து சசால்ோர் ஸ்வாமிகள், அப்டீன்னு மஹாச ரியவா 

certificate சகாடுத்துருக்கா. 

இது  என்ன விபசஷம்னா, ஸ்வாமிகள்  க்தி மார்கத்டதயும், கர்ம 
மார்கத்டதயும் சரண்டு தீவட்டி மாதிரி சரண்டு  க்கமும்  ிடிச்சுண்டுதான் 
இந்த  க்தி மார்கத்து . மார்கம்னா வழிதாபன, ப ாகணும். இந்த வழி  
ப ாேதுக்கு கர்மா, ஞானம் சரண்டும்  சவைிச்சம் காண் ிக்கேது அப் டீன்னு 
சசால்வார்.  

நிடேய நல்  கார்யங்கடை ஸ்வாமிகள் encourage  ண்ணி இருக்கார். 
நாராயண ஐயர் மைத்துக்கு பகாதானம்  ண்ணனும்னு ஆடசப் ட்ை ப ாது 
“ஒரு தைடவ  சு மாட்டை கன்னுகுட்டிபயாை சகாண்டு விட்டுட்டு வந்தா 
ப ாோது. அந்த மாடு கேடவ நின்ன  ின்ன அடத கூட்டிண்டு வந்துட்டு, 
 ின்ன பவே ஒரு மாட்டை கன்னுகுட்டிபயாை விட்டுட்டு வரணும். அப் ேம் 
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இது சிடன  ிடிச்சு  ால் சகாடுக்கும் ப ாது இடத சகாண்டு விட்டுட்டு 
வரணும்” அப்டீன்னு சசால் ி சகாடுத்து அந்த மாதிரி அவர் சி  
வருஷங்கள்  ண்ணிண்டு இருந்தார். 

அபத மாதிரி விஸ்வநாத ஐயர் கிட்ை மஹாச ரியவாபை “எனக்கும் 
ஸ்வாமிமட  தான் கு சதய்வம். உனக்கும் ஸ்வாமிமட  தான் 
கு சதய்வம். இந்த அறு டை வடீ்  ஸ்வாமிமட  பகாயிட  நீ 
கட்ைேியா?” அப்டீன்னு பகட்டு அவர் கட்டினார். அதுக்கப்புேம் நம்ம 
ஸ்வாமிகள் சசால் ி, அந்த  சதய்வத்துக்கு சாந்நித்யம் கூடுவதற்காக, 
மயி ாப்பூரில் ஒரு  ாைசாட யி  இருந்து  சங்கடை எல் ாம் பவன் 
சவச்சுண்டு கூட்டிண்டு ப ாய், அங்பக அந்த ஸ்வாமிமட  முருகன் 
சன்னதியில் பவத  ாராயணம் வாராவாரம் சரண்டு மணிபநரம்  ண்ணிட்டு 
வந்தா.  

அந்த மாதிரி ஸ்வாமிகள் நல்  கார்யங்களுக்கு நிடேய வழி 

காண் ிச்சிருக்கார். encourage  ண்ணி இருக்கார். அதுவும் சந்த்யாவந்தனம் 
 ண்ணனும்கிேது ஸ்வாமிகள் சராம்  கண்டிப் ா இருந்தார்.  ண்ணியாச்சா? 
சந்தியா வந்தனம்  ண்ணிட்டுட்டு வந்து  உட்கார் அப் டீம் ார். 
சந்தியாவந்தனம் கா த்து   ண்ணனும்னு சசால்வார். என்னசவன்ோல் 

இந்த கர்ம மார்கத்பதாை purpose சித்த விருத்தி தூய்டமயா ஆகணும்கிேது 

தான். அந்த பநாக்கம் மாோம கர்ம மார்கத்து  இருங்பகா. ஒரு stunt 
காகபவா, மத்தவாளுக்கு காமிக்கேதுக்காகபவா கர்ம மார்கத்து  இருக்க 
கூைாது அப்டீங்கேது ஸ்வாமிகள் சசால்வார். அதப்  த்தி watchful ஆக 
இருக்கணும். நாம ஒரு கர்மா  ண்ணிபனாம்னா அதுனா  ஒரு சதைிவு, எது 

right, எது wrong அப் டீன்னு புரிஞ்சுக்க முடியும். முக்காவாசி ைனங்கள் 
எப் டி இருக்கா? என் கிட்பை  ணம் இருக்கு. ச ாண்ைாட்டி குழந்டதகள் 

எல் ாம் நன்னா இருக்கா. i am happy. i am fine. எதுக்கு நான் 
சந்தியாவந்தனம்  ண்ணனும். எதுக்குப்  பூடை  ண்ணனும். எதுக்குக் 
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பகாயிலுக்குப் ப ாகணும். எதுக்கு சாமியார் வந்தா ப ாய்  ாக்கணும் 
அப்டீன்னு இருக்கா. அப் டி இருக்கே ைனங்கள் ஸ்வாமிகள் கிட்ை வரபவ 
முடியாது. அப் டி இருக்கேவாளுக்கு ஒரு குரு கிடைக்க மாட்ைார். எனக்கு 
இசதல் ாம் இருந்தாலும் இது  எல் ாம் கிடைக்காத ஒரு திருப்தி ஒரு 
சந்பதாஷம் இருக்கா? அப் டீன்னு பதைேவாளுக்கு தான் ஸ்வாமிகள் மாதிரி 
ஒரு ஸத்குரு கிடைப் ார்.  

அப் டி ஸ்வாமிகள் கிட்ை பதடி வந்து எது நல் துன்னு சதரிஞ்சுக்கும்ப ாது, 
நீ திரும் வும் என்கிட்பை  ணம் இருக்கு அடத சவச்சு நான் பஹாமம் 

 ண்பேன். பகாயிலுக்கு சகாடுக்கபேன் அப்டீன்னு சசால் ி stunt  ண்ணாத. 

stunt ஆ  ண்ணாமல் அைக்கமா  ண்ணு.  stunt ஆ  ண்ணினா, அந்த சித்த 

விருத்தி தூய்டம ஆகணும்கிே purpose அடி ட்டுப் ப ாய்டும் அப்டீங்கிே 

warning சகாடுப் ார். 

அதுக்கு சி  உதாரணம் சசால்பேன். சந்தியாவந்தனம்  ண்ணு அப் டீன்னு 
சசால்வார். ஆனா "நான் இங்க காத்துண்டு இருக்பகன். நீ  மணிக்கணக்கா 
சந்த்யாவந்தனம்  ண்ணிண்டு இருக்காபத. சீக்கரம் வா" அப் டீனும் 
சசால்வார். 

அபத மாதிரி எனக்கு 25 வயசு  ஒருத்தர் காயத்ரி ை த்டத பஹாமமா 
 ண்ேதுதான் விபசஷம் அப் டீன்னார். ஸ்வாமிகள் “அது குழந்டதகள் 
தூங்காம இருக்கேதுக்காக ஆயிரத்சதட்டு சமித்து சவச்சு பஹாமம்  ண்ோ. 
உனக்கு 25 வயசாயிடுத்து. “யக்ஞானாம் ை  யக்க்பநாஸ்மி” னு கீடதயில் 
இருக்கு. இதுக்கு பம  நீ ை ம்  ண்ண ாம். அதுதான் விபசஷம்” என்று 
சசான்னார். 

ஒரு தைடவ ஸம்பக்ஷ  தர்மசாஸ்த்ரம் என்ே புஸ்தகத்டத வாங்கிண்டு 

ப ாபனன். இது  இருக்கேடத எல் ாம் follow  ண்ண ாம்னு இருக்பகன்னு 
சசான்பனன். ஸ்வாமிகள் அந்த புஸ்தகத்தில் பதடி ஒரு ஸ்ப ாகத்டத 
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எடுத்தார். ஸ்ரீ ராம ைய ராம ைய ைய ராம அப் டீன்னு 21 ஆவர்த்தி ை ிச்சா 
 ிரம்மஹத்தியாதி பதாஷங்கள் ப ாகும் அப் டீன்னு ஒரு ஸ்ப ாகம் 
இருக்கு. அந்த ஸம்பக்ஷ  தர்ம சாஸ்திர புஸ்தகத்பதாை அட்டையி  ஸ்ரீ 
ராம  ட்ைா ிபஷகம்  ைம் இருந்தது. அந்த ராம  ட்ைா ிபஷக  ைத்டத 
சதாட்டு கண்  ஒத்திக்பகா. இந்த ஸ்ரீ ராம ைய ராம ைய ைய ராம 21 
ஆவர்த்தி ஏதாவது பதாஷங்கள் வந்திருக்குன்னு நிடனச்பசன்னா இத ை ம் 
 ண்ணு” அப் டீன்னு சசான்னார். மத்த டி இந்த புஸ்தகத்து  இருக்கே 

எல் ாத்டதயும் follow  ண்ணனும்னு நிடனச்சா சராம்  கஷ்ைம் என்று 
சசான்னார். 

நான் foreign ப ாயிட்டு வந்த ின் என் கல்யாணத்தின் ப ாது “நான் 
வரதட்சடண வாங்க மாட்பைன் அப்டீன்னு என் ைாதகத்து  எழுத ப ாபேன்” 

என்று சசான்பனன். நீ foreign ப ாய் ைா ர்  சம் ாதிப் ாய். அப்புேம் 
வந்தவுைபன மஹாச ரியவா  க்தி. வரதட்சடண வாங்கமாட்பைன். 

என்னதுக்கு stunt? ப சாம இரு” அப்டீனார். அப்புேம் ஏபதா அவபராை 
அனுக்ரஹத்து  இந்த வரதட்சடண சீர் சசனத்தி என்ே ப ச்பச இல் ாம 
எங்க கல்யாணம் நைந்தது. எங்க அப் ா அம்மாபவாை  ரந்த மனசு. அதனா  
அவா அந்த ப ச்டசபய எடுக்க . இது மாதிரி ஸ்வாமிகளுக்குப் 

மஹாச ரியவா  க்திங்கிேது ஒரு stunt ஆ ப ாயிைக்கூைாது. அப்புேம் 

ஆத்ம ா ம் கிடைக்காம ப ாய்டுபம எங்கிேதுனா  அவர் warn  ண்ோர்.  

அபத மாதிரி ஞான மார்கத்டத  த்தி  ாத்பதாம்னா, ஸ்வாமிகள்  ண்ணிண 
 க்திபய ஞான மார்க்கம் தான். அவர் இந்த  ாகவதம்  டிக்கேதும் 
 ிரவசனம்  ண்ேதும் பகட்ைவாளுக்குத் சதரியும். அட்டையி ிருந்து அட்டை 

இந்த புஸ்தகம் materialism டத சவறுக்கேது. மனடச  த்னி, புத்ராள்,  ணம் 

அது  இருந்து எடுத்து  கவான்கிட்ை சவக்கணும்கிேது தான் message. 
டவராக்கியத்துக்காகத் தான்  ாகவதம்  டிக்கணும்.  ாகவதம்  டிச்சா 
ஞானம் வரும் என்று அழுத்தமாகச் சசால்வார். “நான் இடதபய  டிச்சுண்டு 
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இருக்பகன்” என்று சசான்ன ப ாது, “இல்ட , நீ பவட க்குப் ப ா“ 
அப் டீன்னு ஏன் சசான்னார்னா,  என் அப் ா அம்மாக்கு நான் ஆற்ே 
பவண்டிய கைடமகள் இருப் டதச் சசால் ிதான் என்டன    ண்ணினார். 
அந்த கா  கட்ைத்து  நான் ஒரு சந்யாசிக்கிட்ை ப ாய் இராமாயண 
 ாகவதபம  டிச்சுண்டு உட்கார்ந்திருக்பகன் அப் டீன்னு சசான்னப ாது அவர் 

“நீ officeக்கு சட்டை ப ாட்டுண்டு ப ாயிட்டு வந்து சாயங்கா ம் பவஷ்டி  
மாத்திக்கே மாதிரி, பவட டயயும்  ாரு.  ைனமும்  ண்ணு” என்று 
சசான்னார். ஸ்வாமிகைிைம் சசான்ன ப ாது “இடதச் சசால்ேதுக்கு 
ஸன்யாசி என்னதுக்கு?” அப் டீன்னு பகட்ைார். அந்த மாதிரி ஸ்வாமிகளுக்கு 

அந்த sense of urgency about டவராக்யம், ஞானம்,  கவத் தரிசனம். இந்த 
ஸ்வாமிடய  ாக்கணும் என்ே அந்த ஆவல் இருக்கணும். இதுவும் 
 ண்ண ாம். அதுவும்  ண்ண ாம். எடத விை முடியேது அப்டீங்கிே 
ப ச்டச அவர் ரசிக்க மாட்ைார். 

ஸ்ரீமத்  ாகவதத்து  க ி புருஷன் “எனக்கு இருக்க இைம் சகாடு”ன்னு 
பகட்கோன். அப்ப ா  ரிக்ஷித்து “ஸ்த்ரீகைிைத்திலும், கசாப்புக் கடைகைிலும், 
சூதாட்ைத்திலும், ஸுரா ானத்திலும் ப ாய் இருந்துக்பகா” அப் டீன்னு 
சசால்ோர். அப்ப ா அவன் “இல்ட , இன்னும் வைர்வதற்கு இைம் 
பவணும்”னு சசான்னவுைன் “நீ தங்கத்து  ப ாய் இரு” அப் டீன்னு  ாகவத 

text  இருக்கு. ஸ்வாமிகள் “ ணத்து  ப ாய் இருன்னு சசான்னான்னு” 
சசால் ணும். இந்த கா த்து  தங்கத்து  இருனு சசான்னான் என்ோல் 
என்ன புரியும்?  ணத்து  க ி இருக்கான்னு அப்டீன்னு  சசால்ேதுக்பக 
இந்த கா த்து  எல் ாரும்  யப் ைோ.  ாகவதம்  ிரவசனம்  ண்ண வந்த 

 ின்ன materialism டத சவறுத்து ப சணும். நமக்கு எங்க  ணம் வராம 
ப ாய்டுபமான்னு நிடனக்கோ. அதனா   ணத்து  க ி இருக்கான். 
 ணத்து  மனசு சவச்சா ட த்தியம்  ிடிச்சா மாதிரி ஆயிடுவா. அதுனா  
அதில் இருந்து மனச எடுக்கணும்.  கவான்கிட்ை மனச சவக்கணும். 
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அப்டீங்கிேது தான்  ாகவதத்பதாை core message. அடத டதரியமா 
சசால் ணும்” என் ார். 

இந்த மாதிரி சித்த வ்ருத்தி தூய்டமக்காகத் தான் கர்ம மார்க்கம். அப்புேம் 
 க்தி  ண்ணணும். அப்புேம் உ க விஷயங்கள்  இருந்து மனச 
எடுக்கணும். சீக்கரமா மனடசக் சகாண்டு ப ாய்  கவான் கிட்ை சவக்கணும் 
என்ே விஷயம் இந்த சிவா ராத க்ஷமா ண ஸ்பதாத்ரம் என்று ஆதி சங்கரர் 
ஒரு ஸ்பதாத்ரம்  ண்ணியிருக்கார். அது  ஒரு நாலு ஸ்ப ாகத்து  இந்த 
விஷயம் அழகா அபத வரிடசயில் வரது 

चन्रोद्भाशसतशखेरे स्मरहरे गङ्गािरे शङ्करे 

सपभैूदवषतकण्िकणदवववरे नेिोत्थवशै्वानरे । 

दब्न्तत्वक्कृतसनु्दराम्बरिरे ििैोक्यसारे हरे 

मोक्षाथ ंकुरु धचत्तववृत्तम अमिामन्यसै्त ुककं कमदशभः ॥ 

ककं यानेन िनेन वाब्जकररशभः प्राप्तेन राज्येन ककं 

ककं वा पिुकििशमिपशशुभदेहेन गेहेन ककम ्। 

ज्ञात्वतैत्क्षणभङ्गुरं सपठद रे त्याज्यं मनो दरूतः 

स्वात्माथ ंगुरुवाक्यतो भज मन श्रीपावदतीवल्िभम ्॥ 

आयनुदश्यतत पश्यतां प्रततठदनं यातत क्षयं यौवनं 

प्रत्यायाब्न्त गताः पनुनद ठदवसाः कािो जगद्भक्षकः । 

िक्षमीस्तोयतरङ्गभङ्गचपिा ववद्यचु्चिं जीववतं 

तस्मात्तवां शरणागतं करुणया त्वं रक्ष रक्षािनुा ॥ 
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वन्दे देवममुापतत ंसरुगुरंु वन्दे जगत्कारणं 

वन्दे पन्नगभषूणं मगृिरं वन्दे पशनूा ंपततम ्। 

वन्दे सयूदशशाङ्कवब्नननयनं वन्दे मकुुन्दवप्रयं 

वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शशवं शङ्करम ्॥ 

சந்த்பராத் ாஸிதபஶகபர ஸ்மரஹபர கங்காதபர ஶங்கபர 

ஸர்ட ர்பூஷிதகண்ைகர்ணவிவபர பநத்பராத்தடவஶ்வானபர | 

தந்தித்வக்க்ருதஸுந்தராம் ரதபர த்டரப ாக்யஸாபர ஹபர 

பமாக்ஷார்தம் குரு சித்தவ்ருத்திம் அம ாம் அன்டயஸ்து கிம் கர்ம ி || 

கிம் யாபனன தபனன வாைிகரி ிஃ ப்ராப்பதன ராஜ்பயன கிம் 

கிம் வா புத்ர-க த்ர-மித்ர- ஶு ிர்-பதபஹன பகபஹன கிம் | 

ஜ்ஞாத்டவதத்க்ஷண ங்குரம் ஸ தி பர த்யாஜ்யம் மபனா தூரத: 

ஸ்வாத்மார்தம் குருவாக்யபதா  ை மன ஸ்ரீ ார்வதீவல்  ம் || 

ஆயுர்னஶ்யதி  ஶ்யதாம் ப்ரதிதினம் யாதி க்ஷயம் சயௌவனம் 

ப்ரத்யாயாந்தி கதாஃ புனர்ன திவஸாஃ காப ா ைகத் க்ஷகஃ | 

 க்ஷ்மீஸ்பதாயதரங்க ங்கச  ா வித்யுச்ச ம் ைவீிதம் 

தஸ்மான் மாம்ஶரணாகதம் கருணயா த்வம் ரக்ஷ ரக்ஷாதுனா || 

வந்பத பதவமுமா திம் ஸுரகுரும் வந்பத ைகத்காரணம் 

வந்பத  ன்னகபூஷணம் ம்றுகதரம் வந்பத  ஶூனாம்  திம் | 

வந்பத ஸூர்யஶஶாங்கவஹ்னினயனம் வந்பத முகுந்தப்ரியம் 

வந்பத  க்தைனாஶ்ரயம் ச வரதம் வந்பத ஶிவம் ஶங்கரம் || 
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 ரபமஸ்வரா! பமாட்சம் அடையேதுக்கு என் சித்த வ்ருத்திடய 
தூய்டமப் டுத்த பவண்டும். மத்த கார்யங்கைா  ஆகப் ப ாேது என்ன? 
வண்டி இருந்து என்ன,  ணம் இருந்து என்ன, பவட க்காரர்கள் இருந்து 
என்ன, ராஜ்ைியம் இருந்து என்ன,  தவி இருந்து என்ன,  ிள்டைகள், 

மடனவி, friends, pets இருந்சதன்ன? இந்த உைம்புதான் சாஸ்வதமா, ச ரிய 
வடீு இருந்து என்ன  ிரபயாைனம்? இசதல் ாம் ஒரு க்ஷணத்து  மடேந்து 
ப ாய்விடும். மனடச இது  இருந்து தள்ைி டவ. உன்னுடைய ஆத்மாவுக்கு 
பக்ஷமமான கார்யத்டத சசய். குரு சசான்ன வழிடய  ின் ற்ேி அந்த 
 ார்வதி தியான  ரபமஸ்வரடன  ைனம்  ண்ணு.  

அடதக்கூை சீக்கரம்  ண்ணு. ஆகட்டும் ஆகட்டும் னு நிடனக்காபத. 
ஒவ்சவாரு நாளும் ஆயுஸு குடேஞ்சுண்பை வர்ேது. உன்னுடைய 
சயௌவனம் ப ாயிண்பை இருக்கு. ப ான நாள் திரும் ி வராது. இந்த 
கா ம்கிேது உ கத்டத முழுங்கிண்பை இருக்கு.  க்ஷ்மி பதவிபயாடு கண் 
அடசவுக்காக காத்துண்டு இருந்து, அதாவது  ணம் வருமா,  ணம் 
ப ாய்டுமா என்று கவட ப் ட்டு கவட ப் ட்டு வாழ்க்டகபய ஒரு 
மின்ன ாட்ைம் மடேஞ்சு ப ாய்டும்.  

பஹ  ரபமஸ்வரா! நான் உன்டன சரணடைகிபேன். என்ன காப் ாத்து. 

நம  ார்வதீ  தபய!!! ஹர ஹர மஹா பதவ!!!                    
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