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ஸ்ரீ சிவன் ஸார்
மஹாபொியவாளுடைய பூர்வாச்ரம தம்ெி ஸ்ரீ சிவன் ஸார். அவடர தாிசிக்கிற
ொக்கியமும் அவரராை ெழகிய ரொது சில அனுெவங்களும் எனக்கு கிடைச்சுது.
இபதல்லாம் அனுெவங்கள் என்று பசால்லக்கூைாது. ஒவ்பவாரு தாிசனமும்,
ஒவ்பவாரு வார்த்டத அவர் பசான்னதும் பொிய அனுக்ரஹம். அடத இப்ெ
நான் புாிஞ்சுகிரறன். அபதல்லாம் ெகிர்ந்துக்கணும்னு சில ரெர் ரகட்ைா. நான்
பராம்ெரவ தயங்கிண்ரை இருந்ரதன். ஏன்னா, அவ்ர ா பொிய மஹான்,
நம்மகிட்ை ெழகி இருக்கார், வாஸ்தவம்தான். ஆனா அந்த லக்ஷணங்கள்
ஒண்ணுரம நம்மகிட்ை இல்டலரயன்னு நான் ஒவ்பவாரு வாட்டியும்
நிடனப்ரென். இருந்தாலும் அந்த அனுெவங்கர ாை sweetness, அடத
ெகிர்ந்துகிறதுல தப்பு இல்டலன்னு நிடனச்சு, அடதப்ெத்தி ரெசரறன்.
நான் ஸ்வாமிகள் கிட்ை (திருவல்லிக்ரகணி பொியவா என்றும் ஆங்கடர
பொியவா என்றும் அடழக்கப்ெட்ை ஆங்கடர ஸ்ரீ கல்யாணராம ொகவதர்)
ெழகிண்டு இருந்ரதன். அவர் என்டன தன் குழந்டதயா பவச்சு காப்ொத்திண்டு
இருந்தார். அவர் மூகெஞ்சசதி, விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம், ஆதிசங்கரரராை
ஸ்ரலாகங்கள், சுந்தரகாண்ைம் ொராயணம் என்று ஒவ்பவாண்ணா ஆரம்ெிச்சு
பசால்லி பகாடுத்துண்டு இருந்தார். ஸ்வாமிகள் கிட்ை ெக்தியா இருந்தவா
மஹாபொியவா கிட்ை ரொனா, பொியவா பராம்ெ கருடணயா விசாாிச்சு, தனி
அனுக்ரஹம் ெண்ணியிருக்கா, என்று நிடறய ரகள்விப்ெட்டு இருந்ரதன்.
ஸ்வாமிகள் அடிக்கடி "மஹாபொியவாட

தாிசனம் ெண்ணு" என்ொர். நான்

காஞ்சீபுரம் ரொய் பொியவாட ப் ொர்ப்ரென். ஆனா பொியவாகிட்ை
பநருங்கறதுக்கு பராம்ெ ெயம். அந்த மைத்து ஆசாரங்கள், பொியவார ாை
பதய்வத்தின் குரல் ெடிச்சிருந்ரதன். அபதல்லாம் பவச்சுண்டு, என்னரமா ஒரு
ெயம். ஆனா நமக்கும் அந்த மாதிாி ஸ்வாமிகர ாை ெக்தன் அப்டீங்கிற அ வுல
மஹாபொியவா அனுக்ரஹம் ெண்ணனும், அப்டீங்கிறது ெிரார்த்தடன. அது
மனசுல இருந்துண்ரை இருந்தது.
“குருமூர்த்ரத த்வாம் நமாமி காமாக்ஷி” னு பொியவாட நமஸ்காரம் ெண்ணு,
உனக்கு பொியவா அனுக்ரஹம் ெண்ணுவா, என்று ஸ்வாமிகள் தினம் தினம்
பசால்லிண்டு இருந்தார். அதனால அந்த ஒரு ெிரார்த்தடன. மஹாபொியவா
கிட்ை ஒரு ெிரார்த்தடன ெண்ணிணா அது நிடறரவறாம ரொகாது
அப்டீங்கிறதுக்கு,
மஹாபொியவா
ஒரு
குழந்டதயாட்ைம்
அடணச்சு
ஒருத்தருக்கு அன்பு ொராட்டினா எப்ெடி இருக்குரமா, அரத அனுெவத்டத நான்
சிவன் ஸார் கிட்ை அடைஞ்ரசன்.
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சிவன் ஸாடரப் ெத்தி ஸ்வாமிகர
பதாிஞ்சுண்டு அவடர தாிசித்த ரொது,
பராம்ெ ஆச்சர்யப்ெட்ைார். "இப்ெடி ஒரு பொிய சித்த புருஷர், ெசி தாகத்துக்கு
எல்லாம் ரமல இருக்கார், மஹாபொிவார ாை பசாந்த தம்ெி, மைத்துல
இவ்ர ா வருஷம் ெழகி இருக்ரகாம், இப்ெடி ஒருத்தர் இருக்கார்ரன
பதாியலிரய! இவ்ர ா வருஷம் கழிச்சுதான் எனக்கு பதாிஞ்சதிலிருந்ரத இவர்
எவ்வ வு பொிய சித்த புருஷர் அப்டீங்கிறது பதாிகிறது. அவர் நினச்சாதான்
அவர் கிட்ை பநருங்கரவ முடியும்னு பதாியறது. பொியவா பமௌனம் ரொட்டு
விட்ைதால், எனக்கு வழி காட்ை ஸாஷாத் பொியவாதான், சிவன் ஸார் ரூெத்துல
வந்திருக்கார்", என்று ஸ்வாமிகள் உருக்கமாக பசால்லுவார்.
ஸ்வாமிகள் என்னிைம் சிவன் ஸாடர ொக்கும் ரொது “சதாசிவ ப்ரும்ரமந்திர
ஸ்வரூரெப்ரயா சிவன்ஸார் சத்குருப்ரயா நமஹ” என்று பசால்லி நமஸ்காரம்
ெண்ணு, என்று பசான்னார். நான் ஒரு நாள் ரொரனன். முதல் தாிசனம்.
ஸ்வாமிகள் பசால்லித் தந்த ெடி நமஸ்காரம் ெண்ணிரனன். “என் ரெர் கணெதி
சுப்ரமண்யம். திருவல்லிக்ரகணில ஆங்கடர கல்யாணராம ொகவதர்னு ஒரு
பொியவா இருக்கா, ொகவத ராமாயணம் ெடிக்கிறவா. அவர் கிட்ை நான்
ஸ்ரதாத்திரங்கள் எல்லாம் ெடிச்சுக்கிரறன்" என்று பசான்ன உைரன சிவன்
ஸார், “அடியார்க்கு அடியனா நீ?” என்று ரகட்ைார். எனக்கு சட்டுன்னு
புாியரவயில்ல. “என்ன பொியவா?” என்று ரகட்ரைன். “நீ அடியார்க்கு
அடியன்” என்று திரும்ெ பசான்னவுைன் எனக்கு அப்ெடி ஒரு சந்ரதாஷம். நான்
எடத மஹாபொியவாகிட்ை ெிரார்த்தடன ெண்ணிண்டு இருந்ரதரனா அது
எனக்கு கிடைச்சுடுத்து. அப்ெரவ நமஸ்காரம் ெண்ணி சிவன் சாருக்கு அடிடம
ஆகி விட்ரைன்.
அப்ெடி அவடர ொர்த்த நாள் முதல் என்டன ஆட்பகாண்டு பராம்ெ அன்பு
ொராட்டினார். அவர் என்டன மாதிாி குழந்டதகள் எல்லாம் வந்தா
பகாடுக்கறதுக்கு, யாடரயாவது “ொதாம் அல்வா ெண்ணிண்டு வா” அப்டீம்ொர்.
அந்த மாதிாி ெக்ஷணங்கள் எல்லாம் ெண்ணச் பசால்லி, அத பவச்சுண்டு
இருப்ொர். நாங்க எல்லாம் அங்க வருரவாம். மணிகணக்காக அங்க
உட்கார்ந்துண்டு இருப்ரொம். ஏதாவது சின்ன சின்ன ரவடலகள் குடுப்ொர்.
அவர் டக கால்க ில் ரதங்காய் எண்பணய் தைவி விைச் பசால்லுவார். கி ம்பும்
ரொது எங்களுக்கு அந்த ொதாம் அல்வாடவ ெிரசாதம் மாதிாி பகாடுப்ொர்.
“நீ ரொய் ெஜ்ஜி வாங்கிண்டு வா” அப்டீம்ொர். தான் பகாஞ்சம் சாப்ெிட்டுவிட்டு
எனக்கு மீதிடய தந்து விடுவார். "இது தனி taste இல்ல" என்று பசால்வார். “நீ
இ நீ வாங்கிண்டு வருவிரய” என்று பசால்வார். சாீன்னு ரொய் இ நீர்
வாங்கிண்டு வருரவன். இப்ெடி அன்பு ொராட்டி, ஒரு வாரம் ெத்து நாள்ல
பராம்ெ பநருக்கம் ஆயிட்ைார். அப்புறம் ஒரு மாதிாி regular ஆக ரொரனன்.
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ஒரு நாள் அவருடைய ஜாதகத்டதயும், பகௌசிக நாடின்னு அவடரப் ெத்தி ஒரு
நாடி இருந்தது. “அடத எழுதிக்ரகா” அப்டீனார். அதுல எவ்ர ா ஒசத்தியா அவர
ெத்தி ரொட்டிருக்கு!
இது விஸ்வாமித்ர மகாிஷிரயாை வார்த்டதகள் “தாயான திாிபுர சுந்தாிரய உந்தன்
தக்க அருள் இவன் அகம் புகுந்து தாரய
தக்க அத்டவதம் அதின் சாரபமல்லாம்
சத்குரு ரெரரு ால் தாரன வந்து வலுவாய் கூடி
நான் இடத நடுவில் இருந்து ெடிக்கரறன், முன்னாடி உலக குருவான,
மைாதிெதியான, இவருடைய அண்ணா மஹாபொியவா, இவருடைய
சத்குருன்னு mention ெண்ணிட்ைார்.
"அத்டவதம் அதின் சாரபமல்லாம்
சத்குரு ரெரரு ால் தாரன வந்து வலுவாய் கூடி
பூரணத்டத மருவு சுக விழியினால் தாிசித்து ஏற்றி
எந்த வித பசயல்கள் இவன் பசய்த ரொதும்
எப்ரொதும் மாநத நிஷ்டை கூடி
சுந்தர ரஜாதியின் அடியில் நிற்ென்"
என்று எவ்ர ா அழகான வார்த்டதகள்! இதுல,
"அம்ெிடகரய ரநாில் பகௌசிகருக்கு அறிவித்ததாவது"
அதாவது பகௌசிகர் பசால்லி முடிச்ச உைரன அம்ொர

ெதில் பசால்றா -

"இம்டமந்தன் உயர் ெிறவி ஓங்பகாடுக்கும்
இயல்ொன தாய் தந்டத ஓங்பகாடுக்கும்
ென்னிவன் கனிஷ்ைன் கடை பெருத்த முக்தன்
ொபரங்கும் எம்மதத்திற்கும் ஆசான்
என்அருள் மிக வாய்ந்ரதான்
நவசித்தர்க்கும் எழிலான ரமம்புடைய ஞானி"
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என்று அம்ொள் மஹாபொியவாட
ெத்தி “நவசித்தர்க்கும் எழிலான
ரமம்புடைய ஞானி” னு பசால்றா. ஸார் இடத எழுதிக்க பசான்னார்.
அவருடைய ஜாதகத்தில் அகண்ை சாம்ராஜ்ய ரயாகம் இருப்ெடத காண்ெித்தார்.
அப்புறம் ஸார், தன் கிட்ை வந்தவாட
எல்லாம், விடல பகாடுத்து,
ஏணிப்ெடிக ில் மாந்தர்கள் புஸ்தகத்டத வாங்கி அடத ெடிக்கச் பசால்வார்.
அப்ரொ அந்த புஸ்தகத்துடைய விடல நூற்றி இருெது ரூொரயா என்னரவா.
அடத வாங்கிண்ரைன். என் புஸ்தகத்தில்
“With best blessings to Chiranjeevi Ganapathy Subrahmanyam - Sadasivam”
என்று எழுதி பகாடுத்து இருக்கிறார். ஒரு வாட்டி ஸார் என் friend
சந்திரரசகாிைம் “ரக்ஷமமாக இரு” என்று பசால்லி விட்டு “ரக்ஷமமாக இரு”
என்றால் என்ன அர்த்தம் பதாியுமா? என்று ரகட்ைார். அவன் "பொியவா
பசால்ல ரவண்டும்" என்று ரகட்ை ரொது “கார் ெங்க ா எல்லாம் இல்டல.
health and happiness” என்று பசான்னார். Best blessings என்ெதற்கு அரத
பொருட நான் பவச்சுண்டு இருக்ரகன்.
ஏணிப்ெடிக ில் மாந்தர்கள் புஸ்தகத்தில் அவர் கிட்ரைரய நிடறய portions
ெடிச்ரசன். முதல்ல ெடிக்கிறவாளுக்கு ரஸாலனும் க்ாீஸசும் என்கிற ஒரு topic
ெடிக்கச் பசால்வார். ஏணிப்ெடிக ில் மாந்தர்கள் புஸ்தகத்டத மூணு ஆவர்த்தி
ெடிக்கச் பசான்னார். அடத ெடிச்சு முடிச்ரசன். அதுக்கப்ெறம் திரும்ெவும்
ெடிக்கட்டுமான்னு ரகட்ரைன். "நீ இதத்தான் ெடிச்சு முடிச்சுட்டிரய. நீ
ராமகிருஷ்ண ெரமஹம்சரராை புஸ்தகங்கள் வாங்கிப் ெடி," என்று பசான்னார்.
நான் அப்ரொ ரவடலடய விட்டுட்டு இருந்ரதன். எனக்கு தினம் ெத்து ரூொ
அப்ொ பகாடுத்துண்டு இருந்தா. அந்த புஸ்தகம் வாங்கறதுக்கு வசதி இல்ல.
ராமகிருஷ்ண ெரமஹம்சரராை புஸ்தகங்கள் அவ்வ வு மலிவு விடலயில
குடுக்கறா. அடத வாங்க முடியல. ஸ்வாமிகள் எனக்குப் ெணம் பகாடுத்தார்.
“சிவன் ஸார் பசால்லியிருகார்னா நீ உைரன வாங்கிப் ெடி. இன்னிக்ரக
வாங்கிப் ெடி” என்று பசால்லி என்டன ெடிக்க பவச்சார்.
அந்த ராமகிருஷ்ண ெரமஹம்சரராை அமுதபமாழிகள் மூணு ொகங்கள். அதுல
மரகந்திரநாத் குப்தாங்கிறவர் ராமகிருஷ்ணரராை வாழ்டகயில நைந்த சில
நிகழ்ச்சிகட ெதிவு ெண்ணியிருக்கார். அடத ெடிச்ச ரொது அந்த காட்சிகள்
எல்லாம், ஸ்வாமிகள் கிட்ை நைக்கிற மாதிாிரய ரதாணித்து. ஸ்வாமிகளுடைய
அந்த பதய்வீகப் ெித்து, ெணத்துல ெற்றின்டம, ஞானம் இபதல்லாம்
புாிஞ்சுகிறதுக்காகத் தான் என்டன சிவன் ஸார் ராமகிருஷ்ண ெரமஹம்சடர
ெத்திப் ெடின்னு பசான்னார் என்று நிடனக்கிரறன்.
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ஸ்வாமிகர ாை பூர்வாஸ்ராமத்துல அப்ொ பவச்ச ரெர் “ராமகிருஷ்ண சர்மா”.
கூப்ெிட்ை ரெர் கல்யாணராமன். ஸ்வாமிகள் ஜாதகம் எண்ெது பெர்பசன்ட்
ராமகிருஷ்ண ெரமஹம்சர் ஜாதகம் ரொலரவ இருக்கும். வாழ்க்டகயும் அப்ெடி
தான். தமிழ்நாட்டில் இவர் அவதாித்ததால் ஆசாரங்கள் மட்டும் பகாஞ்சம் ரவற
மாதிாி. உலகத்தில் ஒட்டியும் ஒட்ைாமல் வாழ்ந்த மஹான்.
இந்த ரொஸ்ட் கார்ட் incident முன்னாடிரய நான் எழுதியிருக்ரகன். சிவன்
ஸாரராை ஏணிப்ெடிக ில் மாந்தர்கள் ெடிச்சா, அதுல நூத்தி எண்ெது para
இருக்கும். ொெி, ொமரன், விரவகி, சாது, அதுக்கு ரமல உயர் விரவகிகள்
அப்ெடி எல்லாம். இதுல ஸ்வாமிகள் ஒரு பதய்வசாதுவாக,
மகானாக
இருக்கார், சிவன் ஸார் துறவியா இருக்கார், மஹாபொியவா ஞானி
அப்டீங்கிறது புாிஞ்சது. ஆனா நம்மால இந்த ொெி, ொமரன் தாண்ைரவ
முடியலரய! எது right, wrong பதாிஞ்சுகிறது, அதுல ஒரு பசாட்ைாவது முயற்சி
ெண்றது, விரவகம். தன்னலரம இல்லாம இருக்கறது சாது குணங்கள்.
இபதல்லாம் முடியரவ முடியாதுங்கிறது ரொல இருக்ரக காலம். இந்த இருெது
வயசுக்குள்
ெடிச்ச புஸ்தகங்களும், ொர்த்த சினிமாவுரம, புத்திடய
பகடுத்துடுத்து. இதுல எங்ரக இருந்து மீள்றது, என்று பராம்ெ ெயம் வந்தது.
ஸார்க்கு ஒரு கார்ட்ல எழுதி ரொட்ரைன். “மஹாபொியவாட ொத்துருக்ரகன்,
உங்கட
தாிசனம் ெண்ணியிருக்ரகன். ஸ்வாமிகட
ஆச்ரயிச்சிருக்ரகன்,
ஆனாலும் இந்த ெடிகள்ல ரமரல ரொகறதுக்கு வழிரய பதாியாம இருக்ரக.
நீங்கதான் எனக்கு தயவு ெண்ணணும்” என்று எழுதி இருந்ரதன். நான் ரொஸ்ட்
கார்ட்ல எழுதி ஸார் இருந்த வ்யாசராவ் பதருவுக்கு ரொஸ்ட் ெண்ணிட்ரைன்.
அப்புறம் நாலு நாள் கழிச்சு அங்க ரொரனன். நான் ரொன அன்னிக்குதான்
அந்த கார்டு வந்தது. ரொஸ்ட்மன் பகாண்டு வந்து பகாடுத்தார். திருவாரூர்
கணெதி சுப்ரமணிம்னு ஒருத்தர் அங்க அன்னிக்கு இருந்தார். அவர் அடத
வாங்கி உள் பகாண்டு வந்தார். “இவன் பலட்ைர் ரொட்டுருக்கான்”, என்று
பசான்னார். ஸார் உைரன ெடீன்னு பசான்னார். அவர் அடத ெடிச்சார்.
அப்ரொ சிவன் ஸார் என்டனப் ொத்து “நமஸ்காரம் ெண்ணு” அப்டீனார். நான்
எழுந்து அவருக்கு நமஸ்காரம் ெண்ணிரனன். “நீ ஏன் ெயப்ெைற. நீ தான்
திருவல்லிக்ரகணி பொியவா காடலப் ெிடிச்சுண்டு இருக்கிரய. அவடர
தியானம் ெண்ணு, ரமல ரொலாம்” என்று பசான்னார். ஸாருக்குப் பொிய
டககள். பொிய கால்கள். அந்த பொிய டகயினால எனக்குப் பொிய அெயம்
பகாடுத்தார். அந்த வார்த்டதகள் அவ்வ வு ஆறுதலா இருந்தது. அப்புறம் அந்த
பலட்ைர் ஐயும் எங்கிட்ை பகாடுத்தார். நான் அடத பவச்சிண்டு இருக்ரகன்.
அப்புறம் சாயங்காலம் வந்து ஸ்வாமிகள் கிட்ை இந்த மாதிாி நைந்துது என்று
பசான்ரனன். ஸ்வாமிகள் “நீ தியானம் ெண்ணுன்னா ஏதாவது meditation class
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ரொயிைாரத. நான் பசால்லிக் பகாடுத்த ஸ்ரதாத்திரங்கட
எல்லாம்
ொராயணம் ெண்ணு, இதுதான் தியானம்” என்று பசானார். அந்த
வார்த்டதகளும் அவ்வ வு powerful. ஏன்னா நாம கார்யமா ஒண்ணு
ெண்ணினா தான் நம்மால தியானம் எல்லாம் ெண்ண முடியும். உட்கார்ந்து மூக
ெஞ்சசதி ெடி, ராமாயணம் ெடி என்று பசான்னாதால், அந்த ராமாயணத்தப்
ெடிக்கும் ரொது ஸ்வாமிகள் ஞாெகம் வரது. அதுதான் தியானம்.
அப்ெடியில்லாம நாம ரவற எப்ெடி மகான்கட தியானம் ெண்ண முடியும்?
அவருடைய ரெச்டச ரகட்டு இந்த ஸ்ரதாத்திரங்கள் ெடிக்கிறதனால,
அட்லீஸ்ட் ஒரு நாட க்கு எல்லா ஓட்ைத்துக்கு நடுவுலயும் பகாஞ்ச ரநரம்
இவாட எல்லாம் நிடனக்க முடியறது.
அந்த காலகட்ைத்துல ஸ்வாமிகள் சிவன் ஸார் கிட்ை உத்தரவு வாங்கிண்டு
சன்யாசம் வாங்கிண்ைார். சிவன் ஸார் “சன்யாஸத்துக்குத் தடை விதித்து
விடுவரத நலம், எல்லாரும் இந்த காலத்துல அந்த ஆஸ்ரமத்துக்கு க ங்கம்
கற்ெிக்கிறா” என்று எழுதியிருக்கார். அதனால ஸ்வாமிகள் ஒருத்தர் மூலமாக
சிவன் ஸார்கிட்ை சன்யாசம் வாங்கிக்கிறதுக்கு permission ரகட்ைார். “அவருக்கு
என்னத்துக்கு? அவர் உத்தம ஜீவன். அவர் ரவஷ்டி கட்டிண்டு இருந்தாரல
சன்யாசி தான்” என்று ஸார் பசான்னார். அப்ெ ஸ்வாமிகள் விட்டுட்ைார்.
அப்புறம் திரும்ெவும் ஒரு வாட்டி ரகட்கச் பசான்னார். ஸார் “ஆஹா அவசியம்
வாங்கிக்கச் பசால்லுங்ரகா. அரமாகமா இருப்ொர். அந்த ஆத்து மாடியிரலரய
இருக்க பசால்லுங்ரகா” என்று பசால்லிட்ைார். அப்ெறம் ஸ்வாமிகள் சன்யாசம்
வாங்கிண்ைார். முண்ைனம் ெண்ணிண்டு, ப்டரஷ மந்த்ரடதச் பசால்லி,
மஹாபொியவா ொதுடகயில இருந்து காவிடய எடுத்துக் கட்டிண்டு, சன்யாசம்
வாங்கிண்ைார். எனக்கு அன்னிக்கு ஸ்வாமிகள் சன்யாசம் எடுத்துக்கற அந்த
காட்சிடய ொக்கற ொக்கியம் கிடைச்சுது.
அதுக்கப்ெறம் சிவன் ஸார் ெல ரெர் கிட்ை ெல தைடவ
“இவர் தான் geniune சந்நியாசி."
"இந்த மாதிாி ொகவதத்துக்காக, ராமாயணத்துக்காக தன்னுடைய உைல்,
பொருள் ஆவிபயல்லாம் அர்ப்ெணிச்சவாட ொக்கறரத புண்யம் என்று நான்
எல்லார்கிட்ையும் பசால்லிண்டு இருக்ரகன்."
"அவா உைம்பு நன்னா இருக்கணும். அபூர்வமான ஆத்மா."
"சாந்தத்ரதாை இருக்கார். provoke ெண்ணாலும் ரகாெப் ெைாம இருக்கறதுக்குப்
ரெர் தான் சாந்தம். அப்ெடி ெரம சாந்தத்ரதாை இருக்கார்."
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"இவாட ஆச்ரயிச்சிருக்கிறது உனக்கு பரண்ைாயிரம் ரூொ ரவடலக்கு ரமல,"
(அப்ரொ நான் ரவடல ரதடிண்டு இருந்ரதன். அதனால இவாட
ஆச்ரயிச்சிருக்கிறது அவ்ர ா ொக்கியம் என்ற அர்த்தத்தில்) பசான்னார்.
அப்ெடி "geniune சந்நியாசி, சன்யாசத்துக்கு இவர்தான் ொத்திரம். இந்த
அனுஷ்ைானத்ரதாை ொகவதம் ெடிச்சுண்டு இருந்தாரல ரொறும், ரவற தண்ை
கமண்ைலங்கள் ரவண்ைாம். அவடர சாதாரணமா சன்யாசின்னு பசால்லக்
கூைாது. யதீந்திராள் என்று பசால்லணும்" இப்ெடி ரகாவிந்த தாரமாதர
ஸ்வாமிகட ப் ெத்தி ஸார் நிடறய பசால்லிண்ரை இருந்தார்.
என் கிட்ரை நிடறய தைடவ பசான்னார். ஜானகிராம மாமா, நாகராஜ மாமா,
நாராயண ஐயர், எல்லார் கிட்ையும் ஸ்வாமிகட ப் ெத்தி பராம்ெ பசான்னார்.
ரமாகன், சிவராமன் பக ாி, அப்ெடி ெல ரெடர ஸ்வாமிகள் கிட்ை ரொய் நல்ல
விஷயங்கள் கத்துரகாங்ரகான்னு அனுப்ெி பவச்சார்.
அப்ெடி அவருடைய ஏணிப்ெடிக ில் மாந்தர்கள் புஸ்தகத்து மூலமாகவும்,
ஸ்வாமிகர ாை தூய்டம, அவரராை உயர்ந்த நிடல, என்னனு புாிஞ்சுது.
ரமலும் ஸ்வாமிகள் பெருடமடய சிவன் ஸார் பசால்லிண்ரை இருந்தார். நானும்
அப்ெதான் ஸ்வாமிகள் கிட்ை ெழகிண்டு இருந்ரதன். எனக்பகல்லாம் அடத
ரகட்ைதுனால தான் ஸ்வாமிகள் கிட்ை ெக்தி வந்தது. ஸ்வாமிகள் பராம்ெ
எ ிடமயா இருப்ொர். அவர் தனியா ொராயணம் ெண்ணிண்டு இருப்ொர்.
வந்தவாளுக்கு ஆறுதல் பசால்லி, அவா கஷ்ைம் தீரும். இத்தடன தூரம்
அவரராை
மஹிடமடய
புாிஞ்சுண்டு,
அவர்
கிட்ை
ெக்திரயாை
இருக்கணும்கிறது எனக்கு சிவன் ஸார் பசால்லிச் பசால்லிதான் வந்தது.
ஒரு வாட்டி நான் ஸ்வாமிகர ாை உட்கார்ந்துண்டு இருக்ரகன். ஸ்வாமிகள்
மூக ெஞ்சசதி ெடிச்சுண்டு இருக்கார்.
"காமாக்ஷி
தாவாக
கைாக்ஷ
யதீஷ்வபராபஸௌ”
என்று
ெடிச்சார்.
காமாக்ஷிரயாை கைாக்ஷம் ஒரு யதீஷ்வரர் ரொல வி ங்குகிறது, என்று
அர்த்தம். அப்ரொது ஸ்ரீ நாராயண ஐயர் உள் வந்தார். "நான் சிவன் ஸாடர
தாிசித்து நமஸ்காரம் ெண்ணிட்டு வந்ரதன்"னு பசான்னார். "உங்கட
சாதாரண சன்யாசின்னு பசால்லக்கூைாது, யதீந்திராள் னு பசால்லணும்னு
பசான்னார்" அப்டீனார். ெடிச்ச அந்த ஸ்ரலாகத்ரதாை வாிக்கும், நாராயண
ஐயர் பசால்றதுக்கும் அவ்வ வு பொருத்தமா இருந்தது.
ஸ்வாமிகளும் சிவன் ஸார் கிட்ை பதய்வ ெக்தியா இருந்தார். அங்ரக வந்தார்னா
குழந்டத மாதிாி இருப்ொர். ொகவதத்துல இருந்து, சாதுக்கட , ரயாகிகட ,
ரொற்றி
வரக்கூடிய
ஸ்ரலாகங்கட
எழுதிண்டு
வருவார்.
அந்த
ஸ்ரலாகங்கட ச் பசால்லி நமஸ்காரம் ெண்ணுவார். சில சமயம் என்டன
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ெடிக்கச் பசால்வார். ஸ்வாமிகள் மஹாபொியவா கிட்ை எப்ெடி இருந்தாரரா
அரத மாதிாி சிவன் ஸார் கிட்ை, ெக்திரயாடு குழந்டத ரொல, தனக்கு எதுவும்
பதாியாது, அனுக்ரஹம் ரவணும் என்று இருப்ொர். இப்ெடி இரண்டு மஹா
புருஷர்கட ரசர்ந்து தாிசத்தது எனக்கு ஒரு பெரும் ொக்கியம். ஒரு வாட்டி
ஸார் ஸ்வாமிகள் கிட்ை "ஏணிப்ெடிக ில் மாந்தர்கள் புஸ்தகத்டத ெடிச்சுட்டு
நான் ஒரு ரமதாவின்னு பசால்றா. ெகவான் dictate ெண்ணினார். நான்
எழுதிரனன். அவ்வ வு தான்!" என்று பசான்னார்.
ஸ்வாமிகள் ஆசார சீலர். ஆனால் சிவன் ஸார் சாப்ெிட்டு விட்டு குடுப்ெடத
"உச்சிஷ்ை ெிரசாதம்" என்று ெக்திரயாடு வாங்கி சாப்ெிடுவார்.
ஸ்வாமிகள் உைம்பு பராம்ெ த ர்ந்து ரொன ரொது ொராயணம் மட்டும்
ெண்ணிண்டு இருந்தார். ஆனால் சிவன் ஸார் ஆடசெட்ைார்னு பசால்லி,
ெதிடனஞ்சு நாள்ல பரண்டு பரண்டு மணிரநரமா ஸ்ரீமத் ொகவதத்டத
உென்யாசம் ெண்ணி இருக்கார். அந்த tape கூை இப்ெ கிடைக்கறது. அது ஒரு
பொிய லாெம்.
ஸ்வாமிகள் ஒரு நாட க்கு லலிதா ஸஹஸ்ரநாமம் ொராயணம் ெண்ணிண்டு
இருந்தார். அதுல "சதாசிவா அனுக்ரஹதா ெஞ்சக்ருத்ய ெராயணா" என்று
வந்தவுைரன, “ஆஹா” என்று பசால்லி, ”சிவன் ஸாரராை பூர்வாச்ரம ரெர்
சதாசிவம். அந்த சதாசிவ அனுக்ரஹத்துக்காக தான் நான் காத்துண்டு
இருக்ரகன்.” என்று பசான்னார். அவ்வ வு உத்தம ெக்தி பவச்சுண்டு இருந்தார்.
ஒரு வாட்டி சிவன் ஸார் “இந்த ஏணிப்ெடிக ில் மாந்தர்கள் புஸ்தகத்துல ஒரு
புஷ்ெத்டத ரொட்டுண்டு வந்தாரல ரமல ரொகலாம்” என்று என்கிட்ரை
பசான்னார். நான் அடத ஸ்வாமிகள் கிட்ை பசான்ன அன்னியிரலருந்து,
அவருடைய கடைசி நாள் வடரக்கும், தன் பூடஜயில் அந்த புஸ்தகத்டத பவச்சு,
அதுக்கு சந்தன குங்குமம் இட்டு புஷ்ெம் ரொடுவார். அந்த புஸ்தகம்
இன்னிக்கும் ஸ்வாமிகள் அதிஷ்ைானத்தில் பூடஜயில் இருக்கிறது.
ஏணிப்ெடிக ில் மாந்தர்கள் புஸ்தகம், நர்மதா ெதிப்ெகத்தில் கிடைக்கிறது.
பதய்வீகத்டத ெற்றியும் ஆத்மீகத்டத ெற்றியும் புாிந்து பகாள்
அவசியம்
ெடிக்க ரவண்டிய நூல். அதில் உள் து ரொல மஹான்கள் சாித்திரம் அவ்வ வு
இனிடமயாக, பத ிவாக எங்குரம ொர்க்க முடியாது. ரவத, தர்மசாஸ்த்ர,
இதிகாச புராணங்களுக்கு நிகரான பொக்கிஷம்.
ஒரு வாட்டி நான் சிவன் ஸார் கிட்ை "உங்களுடைய ஏணிப்ெடிக ில் மாந்தர்கள்
ஸ்ரீமத் ெகவத்கீடதயின் ஸாரம் ஸார். சிறந்த விரவகி, முற்றின விரவகி
நிடலகள் வடரக்கும் கர்ம ரயாகமும், பதய்வ ஸாது, மஹான் வடரக்கும் ெக்தி
ரயாகமும், துறவி, ஞானி நிடலகள் ஞான ரயாகத்டதயும் பசால்றாப் ரொல
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இருக்கு" னு பசான்ரனன். ஸார் புன்னடகரயாடு "வாஸ்தவம்! ஆனால் நான்
உங்களுக்பகல்லாம் புாியற மாதிாி பசால்லி இருக்ரகன்!" என்று பசான்னார்.
ஸ்வாமிகட ரகாவிந்த தாரமாதர ஸ்வாமிகள்னு கூப்ெிைறதுக்கும் சிவன் ஸார்
தான் காரணமா இருந்தார். ஒரு நாள் என்கிட்ரை “அவாட பொியவான்னு
பசால்லலாம். நான் exaggerate ெண்ரறன்னு நிடனப்ொ. ஸ்வாமிகள்னு
பசால்லலாம்” என்று பசான்னார். நான் அடத வந்து ஸ்வாமிகள் கிட்ை
பசான்ரனன். ரகாவிந்த தாரமாதர ஸ்ரதாத்திரத்துல ஸ்வாமிகளுக்கு பராம்ெ
ப்ாியம். ரகாவிந்த நாமத்துலயும் பராம்ெ ப்ாீதி. அதுனால ரகாவிந்த தாரமாதர
ஸ்வாமிகள் னு கூப்ெிடுங்ரகான்னு பசான்னார்.
ஒரு வாட்டி நானும் என் தம்ெியும கி ம்ெி ஹாித்வார், ாிஷிரகஷ் ரொயிட்டு
வந்ரதாம். ஒரு canல கங்கா ஜலம் பகாண்டு வந்ரதாம். அந்த கங்கா ஜலத்டத
எங்கப்ொ ஸ்வாமிகளுக்கு பகாடுன்னு பசான்னார். நான் அடத ஸ்வாமிகளுக்கு
பகாடுத்ரதன். அவர் அடத பகாஞ்சம் எடுத்து ப்ராசனம் ெண்ணிட்டு “இத சிவன்
ஸார் கிட்ை பகாடு. அவர் தான் ெரரமஸ்வர ஸ்வரூெம்” என்று பசான்னார்.
சிவன் ஸார் கிட்ை பகாடுத்த உைரன அவர் “ஸ்வாமிகளுக்கு பகாடுத்தியா?”
என்று ரகட்ைார். நான் "பகாடுத்துட்ரைன்" அப்டீரனன். சிவன் ஸார் “இந்த
canஐ
உைரன
திருப்ெித் தரணுமா?” என்று ரகட்ைார். “நீங்கர
பவச்சுரகாங்ரகா ஸார்” என்று பசான்ரனன். சிவன் ஸார் ஆறு மாசம், ஒரு
வருஷத்துக்கு ஒரு தைடவ தான் கு ிப்ொர். அப்ெடி அவர் ஸ்நானம் ெண்ணும்
ரொது இத உெரயாகப்ெடுத்திக் பகாள் லாம் என்ெதற்காக "இந்த can இங்க
இருக்கலாமா?" ன்னு ரகட்ைார். “தாரா மா. உங்களுக்காக தான் ஸார்” என்று
பசான்ரனன்.
ராமநாராயணன், ஜானகிராம மாமாரவாை ெிள்ட . அவன் சிவன் ஸார் ரமல
பராம்ெ ெக்தியா இருந்தான். ஸ்வாமிகள் பராம்ெ encourage ெண்ணி "நீ ரொய்
அவருக்கு டகங்கர்யம் ெண்ணு"ன்னு பசால்லி, பசால்லி அடத பகட்டியா
ெிடிச்சுண்ைான். நிடறய டகங்கர்யம் ெண்ணியிருக்கான். ஒரு நாள் அவா
ஆத்துல ஒரு ராம ெட்ைாெிரஷகப் ெைம் கீழ விழுந்து frame உடைஞ்சுடுத்து.
அது பகாஞ்சம் மனசுக்கு கஷ்ைமா இருந்தது என்று அவன் வந்து ஸார் கிட்ை
ரகட்டிருக்கான். “இந்த மாதிாி ஆத்துல ெைம் விழுந்து உடைஞ்சுது. ஏதாவது
ொிகாரம் ெண்ணணுமா? என்று ரகட்ைவுைன், சிவன் ஸார் “நீ ஸ்வாமிகள் கிட்ை
ரகட்டு அவர் என்ன ெண்ணனும்னு பசால்றாரரா அடத ெண்ணு” அப்டீனார்.
ஸ்வாமிகள் “விபீஷண சரணாகதி மூணு ஸர்கம். அடத ொராயணம்
ெண்ணலாம்” என்று பசான்னார். அடத அவா அப்ொ ெண்ணினார். அந்த
மாதிாி சிவன் ஸாருக்கு, ஸ்வாமிகள் பசால்றது எல்லாம் ஈஸ்வர வாக்கு.
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ரக.வி.நாராயணஸ்வாமினு ொட்டுப் ொைறவர் ஒருத்தர் இருந்தார். அவர் சிவன்
ஸாடர
நமஸ்காரம்
ெண்ண
வந்தார்.
சிவன்
ஸார்
அவர்கிட்ை
“திருவல்லிக்ரகணில ஒரு பொியவா இருக்கா, அவடர ரொய் நீ நமஸ்காரம்
ெண்ணுன்னு” பசால்லி, “அவர்கிட்ை தக்ஷிணாமூர்த்தி சம்ெந்தமா ஏதாவது ஒரு
மந்திரத்டத க்ரஹிச்சுக்ரகா” என்று பசான்னார். அவர் அரத மாதிாி வந்து
ரகட்டுண்ைார். அப்ெறம் அவர் அடிக்கடி ஸ்வாமிகள் கிட்ரை வந்து ொடுவார்.
"திருவல்லிக்ரகணி
ஸ்வாமிகள்
கிட்ையிருந்து
வந்திருக்ரகன்",
என்று
ஸ்வாமிகள் ரெடரச் பசான்னாரல டககள் பரண்டையும் தூக்கி தடல ரமல
பவச்சுண்டு சிவன் ஸார் நமஸ்காிப்ொர். இப்ெடி பகாண்ைாைரறர னு அடத
ொர்க்க ஆச்சர்யமா இருக்கும்.
ஒரு நாள் “ஸ்வாமிகளுக்கு இன்னிக்கு அறுெத்து மூணாவது பஜன்ம நக்ஷத்ரம்.
அவா பராம்ெ நாள் இருக்கணும்” என்று பசான்ரனன். "இருப்ொ. அவர் நன்னா
இருக்கணும், நானும் ரவண்டிக்கரறன்" என்று பசான்னார்.
ஒரு வாட்டி சிவன் ஸார் திருவாரூர் ரொயிட்டு வந்தார். ஒரு ெத்து ெதிடனஞ்சு
நாள் இருக்கும். திரும்ெி வந்தரொது நான் உள் ரொரனன். அவர் “இப்ெதான்
உன்டன நிடனச்சுண்ரைன். நீ வந்துட்டு வந்துட்டு பூட்டின கதவ ொத்துட்டு
ரொயிருப்ெிரய என்று உன்டன நிடனச்சுண்ரை இருந்ரதன்” அப்டீனார்.
இப்ெடிபயல்லாம், மகான்கள் இன்னிக்கும் நிடனச்சு உருகும் அ வுக்கு அன்பு
ொராட்டியிருக்கா.
ஆனா அந்த கால கட்ைதுத்துல எனக்கு ரவடலக்குப் ரொகப் ெிடிக்கல. நான்
ஸ்வாமிகள்கிட்ை “என்னால ரவடல ொக்க முடியாது, நான் நீங்க பசால்ற
ொராயணங்கள் ெண்ரறன், உங்கர ாைரவ இருக்ரகன்” என்று பசால்லி
ரவடலடய விட்டுட்ரைன். அப்ரொது அவர் “நீ ஏன் இப்ெடி ெண்ற? அப்ொ
அம்மா ெடிக்க பவச்சிருக்கா, தங்டக கல்யாணம் இருக்கு, நீ ரவடலக்குப்
ரொகணும், உன்ரனாை ஜாதகத்துலயும் உனக்கு உலக வாழ்க்டகதான்
இருக்கு, இந்த மாதிாி life இல்டல” என்று ஸ்வாமிகள் என்டன direct
ெண்ணிண்டு இருந்தார். அந்த ரநரத்தில் சிவன் ஸார் தன்னுடைய ஒரு photo
எனக்கு குடுத்தார். அதில் ஸார் ஒரு மாடல ரொட்டுக் பகாண்டு இருப்ொர்.
ஸ்வாமிகள் "ொர்! உனக்கு குடுத்த photo வில் ஸார் மாடல ரொட்டுக் பகாண்டு
இருக்கிறார். உனக்கு க்ருஹஸ்த ஆஸ்ரமம் தான் நல்லது, என்ெதற்காகத் தான்"
என்று பசான்னார். சிாித்து விட்ரைன்.
ரவடல ரொயிடுத்து, உைம்பு பராம்ெ ெடுத்தித்து. விடர எல்லாம் வீங்கிண்டு
hydrocilனு பசால்லி, கார்த்தால எல்லாம் வலி, சாயங்காலம் ஆச்சுனா
தடலவலி. இது ஒரு ஆறு மாசம் இருந்தது. ஸ்வாமிகள் பசால்லி
ரஹாமிரயாெதி மருந்து சாப்ட்டுண்டு இருந்ரதன். இத அனுெவிச்சுதான்
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தீர்க்கணும்கிற மாதிாி இருந்தது. ஒரு வாட்டி ஸ்வாமிகள் சிவன் ஸார்கிட்ை,
“இந்த குழந்டதக்கு பராம்ெ உைம்பு ெடுத்தறது” என்று பசான்ன உைரன, ஸார்
“சாியாப் ரொயிடும்” அப்டீனார். அப்புறம் பகாஞ்ச நாள்ல உைரன சாியாய்
ரொயிடுத்து. இப்ெடி மகான்கள் அனுக்ரஹம் ஆெத்திலிருந்து காப்ெற்றும்.
ஸ்வாமிகள் என்கிட்ரை “நீ மூகெஞ்சசதி ஸ்ரதாத்ரம் ொராயணம் ெண்ணு.
அம்ொள் உொசடன எல்லாம் ரவண்ைாம்” னு பசான்னார். ஸ்வாமிகள்
அம்ொள் உொசகர். ரஷாைசாக்ஷாி மந்த்ர உெரதசம், கணக்கற்ற ஜெங்கள்,
பூடஜகள், பூர்ணாெிரஷகம் வடரக்கும் எல்லாம் அவருக்கு கிடைச்சுது. சில
ரெருக்கு பூடஜ எடுத்தும் பவச்சிருக்கார். அது பராம்ெ நாள் முன்னாடி.
ஸ்வாமிகள் ெிறருக்கு மந்த்ரராெரதசங்கள் எல்லாம் ஒரு காலக்கட்ைத்துல
ெண்ணிண்டு இருந்தார். தன் கிட்ை மந்த்ரராெரதசம் வாங்கிண்டு பவ ிநாடு
ரொறது, தன்னிஷ்ைப்ெடி இருக்கறது என்று ொர்த்த ெின் மந்த்ரராெரதசம்
ெண்றடத அவர் நிறுத்திண்டுட்ைார். கலியில் நாம ஜெம் தான். ராம நாம ஜெம்
காப்ொத்தும், என்று எல்லார்க்கும் நாம ஜெத்டத பசால்லிண்டு இருந்தார்.
எனக்கு வந்து, எப்ெவுரம விலக்ஷணமா இருந்தா தான் அதுக்கு விரசஷம்.
அப்டீங்கிரமாதிாி, uniqueஆ இருக்கணும் மந்த்ரராெரதசம் ரவணும் என்று
ஸ்வாமிகள் கிட்ை ரகட்ரைன். அவர் “ரவண்ைாம்ப்ொ! காலம் சாியில்ல, நமக்கு
அடத தாங்கறதுக்கு ரயாக்யடத இல்டல. நாரன மூகெஞ்சசதி தான்
ெடிச்சுண்டு இருக்ரகன்” என்று பசான்னார். ஆனால் சத்தியமா அவர் காலம்ெர
ஒரு தைடவ லலிதா சஹஸ்ரநாமம் ொராயணம் ெண்ணுவார். சாயங்காலம்
முழுக்க மூக ெஞ்சசதி ொராயணம் ெண்ணுவார். தான் ஒரு விரசஷமா
ெண்ரறாம், உனக்கு இது தான் லாயக்குன்னு அவர் பசால்லடல. அவரர
விஷ்ணு சஹஸ்ரநாம ொராயணம், ஒரு மணி ரநர ராம நாம ஜெம், மூக ெஞ்சசதி
ொராயணம், ராமாயண ொகவத ொராயணம், இதத் தான் பவச்சுண்டு
இருந்தார். ஒரு show காக தான் ஏரதா தனியா special ஆ ெண்றா மாதிாி
எதுவுரம பவச்சுக்கல. அவரராை life ஒரு openbook.
அவர் எனக்கு அம்ொள் உொசடன ரவண்ைாம், ஸ்ரதாத்ர ொராயணம் ரொறும்
என்று பசான்னார். அப்ெறம் நான் பராம்ெ ஆடசப்ெைரறன்னு ொர்த்துட்டு, “நீ
ரவணா பொியவா கிட்ை ெிரார்த்தடன ெண்ணிண்டு, லலிதா சஹஸ்ரநாமம்
ஸ்ரதாத்ரம் மட்டும் ெடி” என்று பசான்னார். நான் உைரன ஒரு லலிதா
சஹஸ்ரநாமம்
புஸ்தகத்டத
வாங்கி
என்ரனாை
ரஜால்னா
டெல
ரொட்டுண்ரைன். அன்னிக்கு சிவன் ஸார் கிட்ை ரொரனன். சிவன் ஸார் “அந்த
டெல என்ன இருக்கு?” என்று ரகட்ைார். நான் ஒரு ரெனா இருக்கு, notebook
இருக்குன்னு பசான்ரனன். அவர் "எல்லாத்டதயும் கீழ பகாட்டு” அப்டீனார்.
நான் எல்லாத்டதயும் பகாட்டிரனன். அந்த லலிதா சஹஸ்ரநாம புஸ்தகத்டத
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எடுத்து “இதத்தான் உனக்கு ரவண்ைாம்னு பசான்ரனரன” என்றார். நான்
shock ஆயிட்ரைன். சாி மகான்கள் பசால்றத ரகட்கணும்னு முடிவு பசய்து
பகாண்ரைன்.
இப்ெடி இவ்ர ா எல்லாம் அவா guide ெண்ணடலன்னா. எனக்கு எல்லாம்
பதாியும் என்கிற மாதிாி நான் ஒரு வழியில ரொயிருப்ரென். இங்கிலீஷ் ெடிப்பு,
engineering ெடிச்சதுனால, ஒரு scientific temper. ெல novels ெடிச்சு liberal
views. பொறந்துதுல இருந்து நிடறய ெடிச்சு, ஆனந்தா கிட்ை எல்லாம் கீதா
ெிரவசனம் ரகட்டு புத்தி குழம்ெி ரொயிருந்ரதன். ஆனா ஒரு கர்வமா
இருந்ரதன். அந்த கர்வத்டத எல்லாம் தட்டிவிட்டு, ஓர வு நல்ல வழியில
பகாண்டு வந்தது, இந்த மகான்களுடைய சத்சங்கம் தான். இப்ெவும் ஒண்ணும்
திருந்தினதா பதாியல. அட்லீஸ்ட் ஒரு பத ிவு, ரவற எதுவும் ெண்றது இல்ல,
மூக ெஞ்சசதி, விஷ்ணு சஹஸ்ரநாம ொராயணம் ெண்ணிண்டு இருக்ரகன்.
சிவன் ஸாருக்கும், ஸ்வாமிகளுக்கும் ஒரு contradiction இருக்கற மாதிாி ஒரு
எண்ணம் எனக்கு இருந்தது. ஸார் புஸ்தகத்டத ெடிச்சா அப்ெடி ரதாணும்.
“குதிடர ரரஸ்ல பஜயிக்க, காதல் ரதால்விக்கு, இதுக்கு எல்லாம் ஸ்ரதாத்ர
புஸ்தகம் அச்சு அடிச்சு விக்கறா. இபதல்லாம் பநட்ரூ ரொட்ைா ஒண்ணும்
நைக்காது. காாியஸித்திக்கும், ஸ்ரதாத்ர ொராயணத்துக்கும் ஒண்ணும் சம்ெந்தம்
கிடையாது. இந்த காலத்து சாமியார்கள், ராமானு ஒரு தைடவ பசான்னா எல்லா
ொெமும் ரொயிடும் என்று பசால்லி ஜனங்கள் இஷ்ைப்ெடி இருக்க தூண்டி
விைறா. அபதல்லாம் பராம்ெ தப்பு. ொெத்துக்கு ெயந்து பராம்ெ ரநர்டமயா
இருக்கணும்” னு பசால்றார். அது பராம்ெ வாஸ்தவம்.
ஆனா அத ெடிக்கும்ரொது ஒரு விதத்துல கலக்கமாக இருக்கும். ஸ்வாமிகள்
விைாமல், "ெகவன் நாமத்ரதாை மகிடம, ஸ்ரதாத்ர ொராயண மகிடம,
ாிஷிகர ாை வாக்கு, நம்ெி ெண்ணினால் நன்டம கிடைக்கும்" என்று
பசால்வார். அதன் மூலமா அவர் ெல ரெருக்கு விதாயம் பகாடுத்தார். ெல
ரெருக்கு, கஷ்ைம்னு வந்தா, அவாகிட்ை ஸ்வாமிகள் "இந்த ஸ்ரதாத்ரத்டதப்
ெடி, கஷ்ைம் ரொகும்" என்று பசால்லுவார். அவா அடத ெடிக்க
ஆரம்ெிக்கறதுக்குள் ரய அவார ாை கஷ்ைம் தீர்ந்துடும். தனக்கு இந்த கஷ்ைம்
இருந்துதாங்கற அ வுக்கு life நல்லெடியாக மாறி ரொயிடும். அடத நான்
நிடறய ொர்த்து இருக்ரகன். ஸார் புஸ்தகத்துல இது மாதிாி இருக்ரகன்னு நான்
ஸ்வாமிகள்கிட்ை ரகட்ைதற்கு, அவர் “அது particular audience கு
எழுதியிருக்கார். ாிஷிகள் வாக்கு சத்தியம். அத ரொட்டு நீ குழப்ெிக்காத” என்று
பசால்லிட்ைார்.
அடத ஒத்துக் பகாள்வடதப் ரொல சிவன் ஸாரும் என்கிட்ரை personal ஆ
"ஸ்வாமிகள் பசான்ன ஸ்ரதாத்ர ொராயணம் ெண்ணரறன்"னு
பசான்னா
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“நல்ல கார்யம். ெண்ணு” என்று பசான்னார். நான் “ஸ்வாமிகள் பசால்லி ராம
நாம ஜெம் ெண்ணிண்டு இருக்ரகன். அவர் அது தான் எல்லா பதய்வ
வழிொட்டுக்கும் ரமலானது என்று பசால்றார்"னு பசான்ன ரொது, சிவன் ஸார்
“வாஸ்தவம், அதுவும் ஒரு வழி. பொருட்ெற்டற விலக்கி நாம ஜெம்
ெண்ணிண்ரை இருந்தா அது பதய்வீகதுல பகாண்டு ரொய் விடும்” னு
பசான்னார்.
சிவன் ஸார் “நாம ஜெம் பதய்வீகத்துல பகாண்டு ரொய் விடும்"னு பசால்றது
கவனிக்க ரவண்டிய விஷயம். அவரராை புஸ்தகத்டத ெடிக்கும் ரொது தான்
பதய்வீகம் எவ்ர ா பொிய உயர்ந்த நிடலன்னு புாியும். ெகவன் நாமத்டத நம்ெி
அந்த நிடல வடரக்கும் ரொகலாம் அப்டீங்கிறது புாியும். ஸாரர ராம
நாமத்ரதாை மகிடமடய அவருடைய ரொரதந்தராள் சாித்தரத்துலயும்
எழுதியிருக்கார். ஆனால் “நாம ஜெம் இருக்கு. நான் இஷ்ைப்ெடி இருப்ரென்னு
இருக்கக்கூைாது”
மஹான்கட
நம்ெியிருப்ெது, நாம ஜெம் ெண்ணுவது, அடதத்தான் இந்த
கலியில ெண்ண முடியும். அது மூலமா உயர்ந்த பதய்வீகத்டத அடையலாம்,
அப்டீங்கிற வாக்கு சிவன் ஸார் பகாடுத்து இருக்கார். அவரர அடத
பசான்னதுல இருந்து, எனக்கு, ஸ்வாமிகள் “நீ ராம ஜெம் ெண்ணிண்ரை ரொ,
உனக்கு ெற்றுகள் விலகும்”னு பசால்லி எழுதிக் பகாடுத்துருக்கார். ஸார்
“ெற்றுக்கட
விலக்கிட்டு நீ நாம ஜெம் ெண்ணு” என்று பசால்றார். அந்த
orderலதான் difference ஏ தவிர பரண்டு ரெரும் நாம ஜெத்டதயும், ஸ்ரதாத்திர
ொராயணத்டதயும் மன அைக்கம், ெணிவு, பதய்வெக்தி இதுல எல்லாம்
உயரணும்கிற எண்ணத்டத, basis correct ஆ பவச்சுண்டு ெண்ணு” என்று
பசால்கிறார்கள் என்ெது புாிஞ்சுது.
ஸ்வாமிகள் தன்கிட்ை வரவாளுக்கு ஆறுதல் பசால்லி “இதப்ெடிங்ரகா.
உங்களுக்கு இந்த கஷ்ைம் சாியாப் ரொயிடும். அல்லது இந்த நல்லது நைக்கும்”
என்று பசால்றடத எங்கிட்ரை சில ரெர் ரகலியா ரெசினா. அது எனக்குக்
கஷ்ைமா இருந்தது. நான் ஸ்வாமிகள் கிட்ை “என்னத்துக்கு இந்த மாதிாி வரம்
பகாடுக்கரறள். சில ரெர் ரகலி ரெசறா. ஸார் பசால்ற மாதிாி விடனகட
எல்லாம் அனுெவிச்சு தாரன தீர்க்க ரவண்டியிருக்கு” என்று பசான்ரனன்.
ஸ்வாமிகள் “நான் ஏன் பசால்ரறன்னு பதாியல. ெணம் சம்ொதிக்கிற
ரநாக்கத்துல நான் பசால்லடலங்கிறது நீ ஒத்துண்ைா சாி” என்று பசான்னார்.
பகாஞ்சம் hurt ஆயிட்ைார். நான் அந்த மாதிாி ரெசியிருக்கக்கூைாது.
நமஸ்காரம் ெண்ணி "மன்னிச்சுடுங்ரகா" என்று பசான்ரனன். அன்னிக்கு சிவன்
ஸார்கிட்ை ரொரனாம். சிவன் ஸார் ஸ்வாமிகட காண்ெிச்சு “இவா பசால்றது
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எல்லாம் ஈஸ்வர வாக்கு” என்று பசான்னார். அதுல
விதண்ைாவாதம் ெண்ணக்கூைாதுன்னு புாிஞ்சுண்ரைன்.

இருந்து

நான்

மஹாபொியவா ஸித்தி ஆன ரொது நான் சிவன் ஸாாிைம் இருந்ரதன்.
காஞ்சீபுரம் ரொகட்டுமா என்று ரகட்ரைன். “நீ இங்ரகரய இரு.” என்று
பசான்னார். “நீ கஷ்ைம் தாங்க மாட்ை. அதனால் அப்ெடி பசால்லி இருக்கா.”
என்று ஸ்வாமிகள் பசான்னார்.
ஸார் கிட்ை உத்தரவு வாங்கிண்டு அபமாிக்கா ரொரனன். அங்ரக இருந்த
ரொது என் காடல சாி ெண்ணிக் பகாள் ரவண்டும் என்ற ஒரு எண்ணம்
வந்தது. அப்ரொது என் அம்மா அப்ொடவ, சிவன் ஸாடர தாிசனம் ெண்ணிட்டு
வரும்ெடி ரகட்டுக் பகாண்ரைன். அவர்கள் ரொயிருந்த ரொது ஸார் “பகாஞ்சம்
காடல விந்தி நைப்ொரன, அந்த கணெதி தாரன” என்று பசான்னார். அடதக்
ரகட்ைவுைன் "இது நமக்கு அடையா ம்" என்று காடல அப்ெடிரய விட்டு
விட்ரைன். இப்ெடி, எங்கிருந்தாலும் மஹான்கள் கருடண நம்டமக் காக்கிறது.
காமாக்ஷி வடிவமான மஹாபொியவாளும், ெரரமஸ்வர ஸ்வரூெமான சிவன்
ஸாரும், மகாவிஷ்ணு வடிவமான ரகாவிந்த தாரமாதர ஸ்வாமிகளும் இருக்கும்
ரொது நமக்கு ஒரு குடறயும் இல்டல.
மகான்கள் வழி காண்ெிச்சிருக்கா. அந்த வழியில ரொகணும். எவ்வ ரவா
பொியவா அநுக்ரஹம் இருந்தாலும் நான் பராம்ெ பமதுவாகத்தான் ரொயிண்டு
இருக்ரகன். உங்கள் ஆசீர்வாதம் ரவணும்.
ஜானகி காந்த ஸ்மரணம் ஜய ஜய ராம ராம.
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