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ஸ்ரீ சிவன் ஸொர் 

மஹாபொியவாளுடைய பூர்வாஸ்ரம தம்ெி ஸ்ரீ சிவன் ஸார். அவடர தாிசிக்கிற 

ொக்கியமும் அவரராை ெழகிய ரொது சில அனுெவங்களும் எனக்கு கிடைச்சுது. 

இபதல்லாம் அனுெவங்கள் என்று பசால்லக்கூைாது. ஒவ்பவாரு தாிசனமும், 

அவர் பசான்ன ஒவ்பவாரு வார்த்டதயும் பொிய அனுக்ரஹம். அடத இப்ெ 

நான் புாிஞ்சுகிரறன். அபதல்லாம் ெகிர்ந்துக்கணும்னு சில ரெர் ரகட்ைா. நான் 

பராம்ெரவ தயங்கிண்ரை இருந்ரதன். ஏன்னா, அவ்ர ா பொிய மஹான், 

நம்மகிட்ை ெழகி இருக்கார், வாஸ்தவம் தான். 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 என்டனத் 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 காஞ்சிபுரம் ரொய் பொியவாட ப் ொர்ப்ரென். ஆனா 

பொியவா கிட்ை பநருங்கறதுக்கு பராம்ெ ெயம். அந்த மைத்து ஆசாரங்கள், 

பொியவார ாை பதய்வத்தின் குரல் ெடிச்சிருந்ரதன். அபதல்லாம் பவச்சுண்டு, 

என்னரமா ஒரு ெயம். ஆனா நமக்கும் அந்த மாதிாி ஸ்வாமிகர ாை ெக்தன் 

அப்ெடிங்கிற அ வுல மஹாபொியவா அனுக்ரஹம் ெண்ணணும், 

அப்ெடிங்கிறது ெி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 

அப்ெடிங்கறதுக்கு, 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 ரமரல இருக்கார், மஹாபொிவார ாை பசாந்த தம்ெி, மைத்துல 

இவ்ர ா வருஷம் ெழகி இருக்ரகாம், இப்ெடி ஒருத்தர் இருக்கார்ரன 

பதாியலிரய! இவ்ர ா வருஷம் கழிச்சுதான் நமக்கு பதாிஞ்சதிலிருந்ரத இவர் 

எவ்வ வு பொிய சித்த புருஷர் அப்ெடிங்கிறது 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 “ஸதாசிவ ப்ரும்ரமந்திர 

ஸ்வரூரெப்ரயா சிவன் ஸார் 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 மஹாபொியவா கிட்ை ெி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” 

அப்ெடிம்ொர். அந்த மாதிாி ெக்ஷணங்கள் எல்லாம் ெண்ணச் பசால்லி, அடத 

பவச்சுண்டு இருப்ொர். நாங்க எல்லாம் அங்க வருரவாம். மணிக்கணக்காக 

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” அப்ெடிம்ொர். 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” அப்ெடினார். அதுல எவ்ர ா ஒசத்தியா 

அவடரெத்தி 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 இடதத்தான் ெடிச்சு முடிச்சுட்டிரய. நீ 

ராமகிருஷ்ண ெரமஹம்சரராை புஸ்தகங்கள் வாங்கிப் ெடி," என்று பசான்னார். 

நான் அப்ரொ ரவடலடய விட்டுட்டு இருந்ரதன். எனக்கு தினம் அப்ொ ெத்து 

ரூொ பகாடுத்துண்டு இருந்தா. அந்த புஸ்தகங்கள் 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, ஸாது, அதுக்கு ரமரல உயர் விரவகிகள் 

அப்ெடி எல்லாம். இதுல ஸ்வாமிகள் ஒரு பதய்வஸாதுவாக,  மகானாக 

இருக்கார், சிவன் ஸார் துறவியா இருக்கார், மஹாபொியவா ஞானி 

அப்ெடிங்கிறது புாிஞ்சது. ஆனா நம்மால இந்த ொெி, ொமரன் தாண்ைரவ 

முடியலரய! எது right, wrong பதாிஞ்சுகிறது, அதுல ஒரு பசாட்ைாவது முயற்சி 

ெண்றது, விரவகம். தன்னலரம இல்லாம இருக்கறது ஸாது 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. ரொஸ்ட்ரமன் பகாண்டு வந்து பகாடுத்தார். திருவாரூர் 

கணெதி சுப்ரமணிம்னு ஒருத்தர் அங்க அன்னிக்கு இருந்தார். அவர் அடத 

வாங்கி உள்  பகாண்டு வந்தார். “இவன் பலட்ைர் ரொட்டுருக்கான்”, என்று 

பசான்னார். ஸார் உைரன ‘ெடீ’ன்னு பசான்னார். அவர் அடத ெடிச்சார். 

அப்ரொ சிவன் ஸார் என்டனப் ொத்து “நமஸ்காரம் ெண்ணு” அப்ெடினார். நான் 

எழுந்து அவருக்கு நமஸ்காரம் ெண்ணிரனன். “நீ ஏன் ெயப்ெைற. நீ தான் 

திருவல்லிக்ரகணி பொியவா காடலப் ெிடிச்சுண்டு இருக்கிரய. அவடர 

தியானம் ெண்ணு, ரமரல ரொலாம்” என்று பசான்னார். ஸாருக்குப் பொிய 

டககள். பொிய கால்கள். அந்த பொிய டகயினால எனக்குப் பொிய அெயம் 

பகாடுத்தார். அந்த வார்த்டதகள் அவ்வ வு ஆறுதலா இருந்தது. அப்புறம் அந்த 

பலட்ைடரயும் 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 மஹான்கட  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 

ஸன்யாசம் வாங்கிண்ைார். சிவன் ஸார் “ஸன்யாஸத்துக்குத் தடை விதித்து 

விடுவரத நலம், எல்லாரும் இந்த காலத்துல அந்த ஆஸ்ரமத்துக்கு க ங்கம் 

கற்ெிக்கிறா” என்று எழுதியிருக்கார். அதனால ஸ்வாமிகள் ஒருத்தர் மூலமாக 

சிவன் ஸார்கிட்ை ஸன்யாசம் வாங்கிக்கிறதுக்கு permission ரகட்ைார். 

“அவருக்கு என்னத்துக்கு? அவர் உத்தம ஜீவன். அவர் ரவஷ்டி கட்டிண்டு 

இருந்தாரல ஸன்யாசி 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 ஸன்யாசம் வாங்கிண்ைார். முண்ைனம் ெண்ணிண்டு, ப்டரஷ 

மந்த்ரடதச் பசால்லி, மஹாபொியவா ொதுடகயில இருந்து காவிடய எடுத்துக் 

கட்டிண்டு, ஸன்யாசம் வாங்கிண்ைார். எனக்கு அன்னிக்கு ஸ்வாமிகள் 

ஸன்யாசம் எடுத்துக்கற அந்த காட்சிடய ொக்கற ொக்கியம் கிடைச்சுது.  

அதுக்கப்ெறம் சிவன் ஸார் ெல ரெர் கிட்ை ெல தைடவ  

“இவர் தான் geniune ஸன்யாசி."  

"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 

ரமரல," (அப்ரொ நான் ரவடல ரதடிண்டு இருந்ரதன். அதனால இவாட  

ஆச்ரயிச்சிருக்கிறது  அவ்ர ா ொக்கியம் என்ற அர்த்தத்தில்) பசான்னார். 

அப்ெடி "geniune ஸன்யாசி, ஸன்யாசத்துக்கு இவர்தான் ொத்திரம். இந்த 

அனுஷ்ைானத்ரதாை ொகவதம் ெடிச்சுண்டு இருந்தாரல ரொறும், ரவற தண்ை 

கமண்ைலங்கள் ரவண்ைாம். அவடர சாதாரணமா ஸன்யாசின்னு 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 ஸன்யாசின்னு பசால்லக்கூைாது, யதீந்திராள் னு பசால்லணும்னு 

பசான்னார்" அப்ெடினார். ெ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, ஸாதுக்கட , ரயாகிகட , 

புகழ்ந்து 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 "ஸதாசிவா அனுக்ரஹதா ெஞ்சக்ருத்ய ெராயணா" என்று 

வந்தவுைரன, “ஆஹா” என்று பசால்லி, ”சிவன் ஸாரராை பூர்வாஸ்ரம ரெர் 

ஸதாசிவம். அந்த ஸதாசிவ 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 ரமரல 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 தம்ெியும் 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 “இடத 

சிவன் ஸார் கிட்ை பகாடு. அவர் தான் ெரரமஸ்வர ஸ்வரூெம்” என்று 

பசான்னார்.  

சிவன் ஸார் கிட்ை பகாடுத்த உைரன அவர் “ஸ்வாமிகளுக்கு பகாடுத்தியா?” 

என்று ரகட்ைார். நான் "பகாடுத்துட்ரைன்" அப்ெடிரனன். 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 இடத உெரயாகப்ெடுத்திக் பகாள் லாம் என்ெதற்காக "இந்த can இங்க 

இருக்கலாமா?" ன்னு ரகட்ைார். “தாரா மா. உங்களுக்காக தான் ஸார்” என்று 

பசான்ரனன். 

ராமநாராயணன், ஜானகிராம மாமாரவாை ெிள்ட . அவன் சிவன் ஸார் ரமரல 

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 ெண்ணணும்னு பசால்றாரரா அடத ெண்ணு” அப்ெடினார். 

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 ரமரல 

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” அப்ெடினார். 

இப்ெடிபயல்லாம், மஹான்கள் 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. இடத அனுெவிச்சுதான் 
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தீர்க்கணும்கிற மாதிாி இருந்தது. ஒரு வாட்டி ஸ்வாமிகள் சிவன் ஸார் கிட்ை, 

“இந்த குழந்டதக்கு பராம்ெ உைம்பு ெடுத்தறது” என்று பசான்ன உைரன, ஸார் 

“சாியாப் ரொயிடும்” அப்ெடினார். அப்புறம் பகாஞ்ச நாள்ல உைரன சாியாய் 

ரொயிடுத்து. இப்ெடி மஹான்கள் 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. 

அப்ெடிங்கிரமாதிாி, 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, இடதத் 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” அப்ெடினார். 

நான் எல்லாத்டதயும் பகாட்டிரனன். அந்த லலிதா சஹஸ்ரநாம புஸ்தகத்டத 
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எடுத்து “இடதத்தான் உனக்கு ரவண்ைாம்னு பசான்ரனரன” என்றார். நான் 

shock ஆயிட்ரைன். சாி மஹான்கள் 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 மஹான்களுடைய 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 அடத ெ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. அடத 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 அப்ெடிங்கிறது 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, 

அப்ெடிங்கிற வாக்கு சிவன் ஸார் பகாடுத்து இருக்கார். அவரர அடத 

பசான்னதுல இருந்து, எனக்கு ஒண்ணு புாிஞ்சுது. 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 “இடதப்ெடிங்ரகா. 

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 

ஸார் கிட்ை ரொரனாம். சிவன் ஸார் ஸ்வாமிகட  காண்ெிச்சு “இவா பசால்றது 
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எல்லாம் ஈஸ்வர வாக்கு” என்று பசான்னார். அதுல இருந்து நான் 

விதண்ைாவாதம் ெண்ணக்கூைாதுன்னு புாிஞ்சுண்ரைன். 

மஹாபொியவா ஸித்தி ஆன ரொது நான் சிவன் ஸாாிைம் இருந்ரதன். 

காஞ்சிபுரம் 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, மஹாவிஷ்ணு அம்சமான  ரகாவிந்த தாரமாதர ஸ்வாமிகளும் 

இருக்கும் ரொது நமக்கு ஒரு குடறயும் இல்டல.  

மஹான்கள் 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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 கவன் நொம மஹிமம – மஹொப ரியவொ உ தேசம் - 

ஸ்வொமிகள் விளக்கம் 

“நற்றவா உடன நான் மறக்கினும் பசால்லு நா நமச்சிவாயரவ னு, நாமத்டத 

பசால்லிண்டு இருந்தா ரொறும் னுட்டு, ரகாடி காட்டி இருக்கா பொியவா 

எல்லாரும்” அப்ெடீன்னு ஆரம்ெிச்சு மஹாபொியவா நாம சித்தாந்தத்டத ெத்தி 

ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ரெசி இருக்கா. அது ெிரம்ம ஸுத்ரம், நாரத ெக்தி ஸுத்ரம் 

ரொல, நாம சித்தாந்தத்துக்கு ஒரு ஸுத்ர புஸ்தகம் மாதிாி இருக்கு. அப்ெடி 

ஒவ்பவாரு வார்த்டதயும் ரத்னமா இருக்கு. அதுல இருக்கற ஒவ்பவாரு 

வாிடயயும் எடுத்து நாம் நிடறய சிந்தனம் ெண்ணலாம்.  

மருதாநல்லூர் ஸத்குரு ஸ்வாமிகள் “ஒவ்பவாரு நாளும் ராத்திாி 9 மணிக்கு 

ெடுத்துக்கறதுக்கு முன்னாடி யாராவது ஒருத்தருக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ெகவன் 

நாம மஹிடமடய பசால்லிட்டு அப்ெறம் தூங்கணும்” னு பசால்லி இருக்கார். 

அதனால நம்ம ரகாவிந்த தாரமாதர ஸ்வாமிகள் தினமும் ெகவன் நாமத்ரதாை 

மஹிடமடய பசால்வார். நிடறய பசால்லுவார். அடதக் ரகட்டு ரகட்டு ரகட்டு, 

எனக்கு இந்த அஞ்சு நிமிஷத்துல மஹாபொியவா பசான்னதுரலர்ந்து 

ஒவ்பவாரு வாிடயயும் எடுத்து அதுக்கு ஸ்வாமிகள் பசான்ன விரசஷ 

அர்த்தங்கட  சிந்தனம் ெண்ணி, அது மூலமாக நமக்கு நாம ெக்தி வருமான்னு 

நிடனச்சு, அடதப்ரெச ஆடசப் ெைரறன். 
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“நற்றவா உடன நான் மறக்கினும் பசால்லு நா நமச்சிவாயரவ” ங்கறது 

சுந்தரமூர்த்தி ஸ்வாமிகளுடைய ரதவாரம். சிவநாமத்துக்கு, நமசிவாய 

மந்த்ரத்துக்கு, ரதவாரத்துல நிடறய ொட்டுகள் இருக்கு. “காதலாகி கசிந்து 

கண்ணீர் மல்கி ஓதுவார் தம்டம நன்பனறிக்கு உய்ப்ெது ரவதம் நான்கிலும் 

பமய் பொரு ாவது நாதன் நாமம் நமசிவாயரவ” னு நாமத்ரதாை மஹிடமடயப் 

ெத்தி திருஞானசம்ெந்தர் ொடி இருக்கார். “பசாற்றுடண ரவதியன் 

ரசாதிவானவன் பொற்றுடணத் திருந்தடி பொருந்தக் டகபதாழக் கற்றுடணப் 

பூட்டிரயார் கைலிற் ொய்ச்சினும் நற்றுடண யாவது நமச்சிவாயரவ” அப்ெடினு  

அப்ெர் ஸ்வாமிகட  கல் தூணிரல கட்டி, கைல்ரல ரொட்ை ரொது கூை 

“என்டன நமசிவாயம் காப்ொத்தும்” னு பசால்லி, அந்த கல் தூண் கைலில் 

மிதந்து  அவடரக் கடர ரசர்த்தது. அப்ெடி ெகவாரனாை நாமம் ஆெத்துரலர்ந்து 

காப்ொத்தும், அப்ெடிங்கற மாதிாி ெதிகங்கள் எல்லாம் இருக்கு.  

மஹாபொியவா நாமத்டதப் ெத்தி பசால்ல வரும்ரொது, "நற்றவா உடன நான் 

மறக்கினும் பசால்லு நா நமச்சிவாயரவ" அப்ெடிங்கற இந்த ெதிகத்டத எடுத்து 

இருக்கா. ஏன்னா, இதுல emphasis என்னன்னா, நாமத்டத மனசு பவச்சு 

பசால்லணும், ெக்திரயாை பசால்லணும், அப்ெடிங்கறபதல்லாம் இல்டல. நாக்கு 

நாமத்டத பசான்னா ரொறும். இன்பனாருத்தர் ஸ்வாமிகள் கிட்ை 

“ப்ராணாயாமம் ெண்ணி மூச்டச அைக்கி நாம ஜெம் ெண்ணினா தான் ெலன்” 

அப்ெடின்னார். ஸ்வாமிகள் “எனக்ரக பராம்ெ வயசு ஆயிடுத்து. என்னால 

அபதல்லாம் முடியடல. ஏரதா பொியவா பசான்னடத நம்ெி நான் நாமத்டத 

பசால்லிண்டு இருக்ரகன்” அப்ெடின்னார். அது மாதிாி, அபதல்லாம் ஒண்ணும் 

ரவண்டியதில்டல. நாம ஜெம் என்ெது நாக்கு இருக்கு. நாமத்டத பசால்லணும். 

நம்ெிக்டகரயாடு பசான்னா, ெகவான் மனசுக்குள்  வந்துடுவார் என்று அந்த 

emphasis குடுக்கறதுக்காக மஹாபொியவா இந்த ெதிகத்டத எடுத்து இருக்கா. 

அப்ெறம் பொியவா, “மஹான்கள் இப்ெடி ரகாடி காண்ெிச்சு இருக்கா, அதாவது 

hint குடுத்து இருக்கா. நாக்கு நாமத்டத பசால்லிண்ரை இருந்தா ரொறும்னு, 

ரொரதந்தராள் நாமத்டத பசால்லிண்ரை இருந்தா ரொறும்கிறடத ஒரு 

சித்தாந்தமாகரவ ெண்ணினார்” னு பசால்றார். ரொரதந்தராள் காஞ்சி 

காமரகாடி பீைத்துல ஆசார்யா ாக இருந்தவர். அவர் சங்கர ொஷ்யங்கள் 

எல்லாம் ெடிச்சு, ெக்தி ெண்ணி, ெகவான் கிட்ை ெிரெத்தி ெண்ணி, ஞானத்டத 

அடைஞ்சு, ப்ரம்ம ஸாக்ஷாத்காரம் அடைஞ்சு நிஷ்டையில இருக்கறவர். அப்ெடி 

நிஷ்டையில இருக்கறவர், ராம நாமத்டத பசால்லி, அந்த நாமத்துல ருசி 

ஏற்ெட்டு, அதுல ஊறி ஊறி ஊறி அந்த அம்ருதத்டத ொனம் ெண்றது 

இதுக்பகல்லாம் ரமரல. ராம நாமம்கிற அம்ருதத்டத ொனம் ெண்ணடலனா 

இபதல்லாம் ஒண்ணும் ெிரரயாஜனம் இல்டல னு தீர்மானம் ெண்ணி, அதுக்கு 
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ஒரு லக்ஷம் ஸ்ரலாகங்கள் எழுதி நாம சித்தாந்தம் ெண்ணி இருக்கார். அடத 

பொியவா எடுத்து ரெசறதுனால, மஹாபொியவா அடத endorse ெண்றா. 

நம்ம ஸ்வாமிகள் பசால்வார், “மஹாபொியவா மைாதிெதியா இருக்கறதுனால 

கர்மாநுஷ்ைானம், பூடஜ, ெக்தி, ஞானம், சங்கரருடைய ொஷ்ய ொைம், எல்லாம் 

ெண்றா. ஆனா அவர் மனசுக்குள்  எப்ெவும் ராம நாம தான். மஹாபொியவா 

ஒரு மணி ஜெம் ெண்றது கூை ராம நாமம் தான்னு நிடனக்கிரறன். ஸன்யாசிகள் 

ெிரணவ ஜெம் ெண்றானு பசால்லுவா. என் நம்ெிக்டக, அது ராம நாம ஜெம் 

தான். ஏன்னா சின்ன வயசுரலர்ந்து அவருக்குள்  அந்த ராம நாம ெக்தி 

இருக்கு. What life has taught me? னு Bhavan’s journal ல பொியவாட க் 

ரகட்டு ஒரு article எழுதி இருக்கா. அதுல பொியவா பசால்றா, “என்டன 

ெதிமூணு வயசுல அம்மாகிட்ரைர்ந்து தனியா ஒரு வண்டியில கூட்டிண்டு 

ரொகும் ரொது, வண்டி ஒட்டிண்டு வந்த அந்த ரமஸ்த்ாி பசான்னார், “தம்ெி, 

இனிரம நீ வீட்டுக்கு திரும்ெ ரொக முடியாது. நீ மைத்துல ஸன்யாசி 

ஆகப்ரொற. அம்மா அப்ொபவல்லாம் இனிரம ொர்க்க முடியாது” னு 

பசான்னார். அப்ெ எனக்கு இது என்ன புது திருப்ெமா இருக்ரகன்னு நினச்சு 

கலக்கமா இருந்தது. மீதி வழி முழுக்க “ராம ராம ராம ராம” னு பசால்லிண்டு 

இருந்ரதன்” னு பொியவா எழுதி இருக்கா.  

அப்ெடி அன்னிக்கு ஆரம்ெிச்சு, எந்த ஒரு ஆெத்துரலர்ந்தும், எந்த 

ெயத்துரலர்ந்தும், நம்டம காப்ொத்தறது ராம நாமம் என்று உணர்ந்து, 

அதிலிருந்து பொியவா தினமும் ஒரு மணி ரநரம் ராம நாம ஜெம் ெண்ணி, 

எவ்வ பவல்லாம் தாண்டி வந்திருக்கா. ராம நாமம், எவ்வ வு ஆெத்திரலர்ந்து 

அவாட  காப்ொத்தி, அவருக்கு பூரண ஞானத்டத குடுத்தது! அப்ெடி ஒரு மணி 

ரநர ராம நாம ஜெம் ெண்ணினதுனால தான் அவா பெருடம ரமலும் ரமலும் 

வ ர்ந்துண்ரை ரொச்சு. அப்ெடி சித்தர்களுக்பகல்லாம் வழிகாட்டும் ஞானியா 

வி ங்கினார்” அப்ெடின்னு ஸ்வாமிகள் பசால்வார். 

அடுத்தது பொியவா “இந்த பரண்டு நாமா, பரண்டு எழுத்து இருக்கும்ெடியான 

ராம நாமாரவா சிவ நாமாரவா எடத ரவணா பவச்சுக்ரகா” னு பசால்றா. 

ஸ்ரீரசஷரயார்ரெததீ: னுட்டு ஸ்ரீஷ: என்றால் ரமா ெதியான விஷ்ணு ெகவான். 

ஈச: என்றால் ெரரமஸ்வரன். இவா பரண்டு ரெர்க்குள்  ரெத புத்தி இருக்க 

கூைாது. அது ஒரு நாம அெராதம். சிவ நாமமும் ராம நாமமும் ஒண்ணு தான். 

ஒனக்கு எதுல ெக்தி ஏற்ெைறரதா, ெிடித்தம் வரரதா, அடத நீ ெண்ணு 

என்கிறதுக்காக “இந்த பரண்டு நாமத்துல ஏதாவது ஒண்டண பவச்சுக்ரகா. 

இந்த பரண்டு நாமமும் தாரகம்” அப்ெடினு பசால்றா.  

தாரகம்னா “உன்டன தாண்ை விைறது, ஆெத்துரலர்ந்து தாண்ை விைறது, 

ொெத்துரலர்ந்து தாண்ை விைறது.” “ஆெத்துரலர்ந்து தாண்ை விட்ைா ரொறாது 
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நமக்கு.” அப்ெடிங்கிறார். ஆெத்துரலர்ந்து தாண்ை விைணம். ஆெத்துல 

இருக்கும் ரொது நம்டமப் ரொல எ ியவர்களுக்கு ராமநாமம் பசால்லரவ 

முடியாது. ஆனா ஆெத்துரலர்ந்து பவ ில வந்தா நாம என்ன ெண்ரறாம்? 

திரும்ெியும் ொெத்துல ரொயிைரறாம். அப்ெடி ரொகாமல் இருக்கறதுக்கு, இந்த 

நாமம் உன்டன ொெத்துரலர்ந்து தாண்டி விட்டுடும். என்ன ஒரு அழகான 

அர்த்தம்! ெகவத்கீடதரயாை சாரம் highest point இந்த ஸ்ரலாகம்.  

ஸர்வ தர்மான் ொித்யஜ்ய மாரமகம் ஷரணம் வ்ரஜ |  

அஹம் த்வா சர்வ ொரெப்ரயா ரமாக்ஷயிஷ்யாமி மா சுச: ||  

அப்ெடின்னு ெகவான் கிருஷ்ண ெரமாத்மா அர்ஜுனனுக்கு வாக்கு குடுக்கறார். 

“நீ உன்னுடைய தர்மங்கட  எல்லாம் விட்ைவனாக இருக்ரக. என்கிட்ை 

சரணாகதி ெண்ணு. அஹம் த்வா சர்வ ொரெப்ரயா ரமாக்ஷயிஷ்யாமி, உன்டன 

உன்னுடைய எல்லா ொெங்க ிலிருந்தும் விடுவிச்சுைரறன். காமமும் க்ரராதமும் 

நம்டம ொெத்துல தூண்ைறது. அப்ெடி ொெியாக ொமரனாக இருக்கற 

வடரக்கும் துக்கம் தான். நரகம் தான். ொெத்துரலர்ந்து உன்டன விடுவிச்சா 

தான், தூய்டமயில உயரும் ரொது தான் உனக்கு துக்கம்கிறது ரொகும், 

சந்துஷ்டி ஏற்ெடும் அப்ெடிங்கற ஒரு அழகான அர்த்தம் பொியவா பசால்லி, 

நாமத்டத நம்ெி நீ ஜெம் ெண்ணிண்ரை இருந்தா, ொெத்துல உன் புத்தி 

ரொகாமல் உன்டன நான் காப்ொத்தரறன், அப்ெடின்னு இதுக்கு அர்த்தம் 

பசால்லி இருக்கா. மா சுச: அப்ெ தான் உனக்கு ரசாகம் ரொகும்.  

இடத நான் ஸ்வாமிகள் கிட்ை ரநரர ொர்த்து இருக்ரகன். அவருக்கு 

ஆெத்துக்கள் வந்துண்ரை இருந்தது. அபதல்லாம் ஒண்ணும் சாியும் ஆகடல. 

ஆனா அவர் அதப்ெத்தி கவடலப் ெைடல. ஏன்னா அவர் ொெத்துரலர்ந்து 

விடுெட்டு இருந்தார். எந்த ஒரு ொெமும் வராமல் இருக்கறத்துக்கு, அவர் ஸதா 

சர்வதா ெகவத் ெஜனம் ெண்ணிண்ரை இருந்தார். அந்த ெஜனத்டத குரங்கு 

ெிடியா ெிடிச்சுண்டு இருந்ததுனால, அவர் புத்தி ொெ வழியிரல ரொகடல, 

அதுனாலரய ெகவாடன நம்ெி ஒரு விதமான கவடலயும் இல்லாம இருந்தார். 

அவருக்கு ெயரமா, ரசாகரமா, ரமாஹரமா எதுவுரம இருக்கடல. அப்ெடி 

ெக்தினா என்னங்கிறடத காண்ெிச்சு குடுத்தார். டவராக்ய ஞானம் வந்து 

ெகவாடனரய அடைஞ்சார். 

அடுத்தது பொியவா ஸ்ரீதர ஐயாவாட  ஸ்மாிக்கிரார். ஸ்ரீதர ஐயாவாள் 

ஆக்யாஷஷ்டி ங்கிற புஸ்தகத்துல சிவ நாமத்டதப் ெத்தி பராம்ெ விரசஷமா 

பசால்லி இருக்கா. பொியவா “அவாளும் நிடறய்ய ெக்தி ெண்ணி” அப்ெடின்னு 

பசால்றார். அப்ெடினா என்ன அர்த்தம்? சிவ நாமத்டத ரகாடி கணக்கா ஜெம் 

ெண்ணி இருக்கார்னு அர்த்தம். அந்த சிவ நாம ஜெத்ரதாை மஹிடம 

எப்ெடின்னா, அவர் கடைசியிரல திருவிடைமருதூர் மஹாலிங்க ஸ்வாமி 
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முன்னாடி வந்து நமஸ்காரம் ெண்ணி, ஒரு ரஜாதி வடிவமாகி லிங்கத்துக்குள்ர  

கலந்துைறார். உைம்டெரய காணடல. அப்ரெற்ெட்ை மஹான். அவடர 

ஸ்மாிக்கறார். 

அடுத்தது மருதாநல்லூர் ஸத்குரு ஸ்வாமிகள். இப்ெடி ரொரதந்த்ராள், 

ஐயாவாள், ஸத்குரு ஸ்வாமிகள் அவா மூணுரெர் அனுக்ரஹத்துல ெஜடன 

ெத்ததி ஏற்ெட்ைது அப்ெடிங்கறடத பசால்லும் ரொது “ஸததம் கீர்தயந்ரதா 

மாம்” “ரொதயந்த: ெரஸ்ெரம்” னு மூலத்துரலரய “அப்ொ, பசால்லிண்டு இரு. 

ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ரெசிண்டு இரு. ெத்து ரெரா ரசர்ந்து ரகாஷ்டி கானம் 

ெண்ணு.” னு பசால்லி இருக்கு அப்ெடிங்கறார். பொியவா மூலத்துரலரயனு 

பசால்றது ஸ்ரீமத்ெகவத்கீடதயிரல. ெகவத்கீடத ெத்தாவது அத்யாயத்துல  

“மச்சிதஹா மத்கதப்ரணாஹா ரொதயந்த: ெரஸ்ெரம் | 

கதயந்தச்ச மாம் நித்யம் துஷ்யந்திச்ச ரமந்தி ச || 

ரதஷாம் ஸதத யுக்தானாம் ெஜதாம் ப்ாீதி பூர்வகம் | 

ததாமி புத்தி ரயாகம்தம் ஏன மாம் உெயாந்தி ரத || 

ரதஷாரமவ அனு கம்ொர்த்தம் அஹம் அஞ்ஞானஜம் தமஹ | 

நாசயாமி ஆத்ம ொவஸ்தஹ ஞான தீரென ொஸ்வதா || 

என்று இந்த 3 ஸ்ரலாகங்கள் 10-வது அத்தியாத்துல வர்றது.  

இரதாை அர்த்தம் என்னன்னா,  

“மச்சிதாஹா” என்னிைத்தில் மனடச டவத்தவர்கள்  

"மத்கதப்ரணாஹா" தன்னுடைய புலன்கள், உயிர் எல்லாரம எனக்காகரவ 

வாழறவா.  

"ரொதயந்த: ெரஸ்ெரம்:" என்னுடைய விஷயத்டதரய ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் 

ரெசிப்ொ.  

"கதயந்தச்ச மாம் நித்யம்" - என்டனரய ரெசிண்டு, மத்த உலக விஷயங்கட  

ரெசாம  

"துஷ்யந்திச்ச ரமந்தி ச" - இதிரலரய திருப்திெட்டுண்டு இதுரலரய சந்ரதாஷப் 

ெட்டுண்டு, “கரும்பும் துவர்த்து பசந்ரதனும் பு ித்து அறக்டகத்ததுரவ” 
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அப்ெடீன்னு அருணகிாிநாதர் பசால்றமாதிாி, உலக விஷயங்கள் எல்லாம் 

அவாளுக்கு பு ிச்சு ரொயிைறது.  

"ரதஷாம் சதத யுக்தானாம்”ஆடும் ொிரவல் அணிரசவபலன ொடும் ெணிரய 

ெணியாய் அருள்வாய், அப்ெடி திருப்புகடழ ொடிண்ரை, ெகவாரனாை கடதடய 

ரெசிண்ரை இருக்கற அந்த ெணி யாரு ெண்றார ா  

“ெஜதாம் ப்ாீதி பூர்வகம்”, ெக்திரயாடு என்ரனாை ெஜனத்டத 

ெண்ணுகிறவர்களுக்கு  

“ததாமி புத்தி ரயாகம் தம் ஏன மாம் உெயாந்தி ரத” - அவர்களுக்கு என்டன 

வந்து அடையும்ெடியான ஒரு புத்தி ரயாகத்டத நான் அ ிக்கரறன்.  

 “ரதஷாரமவ அனுகம்ொர்த்தம்” அவர்களுக்கு மட்டுரம கருடணயினால்  

"அஹம் அஞ்ஞானஜம் தமஹ நாசயாமி” நான் அவர்களுடைய அஞ்ஞான 

இருட  ரொக்குகிரறன். எப்ெடி என்றால்  

"ஆத்ம ொவஸ்தஹ" அவா மனசுல நான் குடியிருந்து, 

“ஞான தீரென ொஸ்வதா” ஞான தீெத்டத அவா மனசுல ஏத்தி வச்சு, அதனால 

அஞ்ஞான இருட  ரொக்குகிரறன். 

மஹாபொியவா ெகவத்கீடதடய தினமும் ொராயணம் ெண்றவா. அவா மனசுல 

எந்த ஸ்ரலாகம் வந்திருக்கு ொருங்ரகா! அதுக்கு ரமரல “ஸததம் கீர்தயந்ரதா 

மாம்” “ரொதயந்த: ெரஸ்ெரம்” ங்கறதுக்கு நாம ஜெம், ெஜடனங்கறது 

மஹாபொியவா ரொன்ற மஹான்கள் தான் பசால்லுவா. நம்ம ஸ்வாமிகள் 

பசால்வார். கீத ஞான யக்ஞ lecture ெண்றவா ரவதாந்திகள் எல்லாம் பசால்ல 

மாட்ைா. ெகவாடன ொடிண்ரை இருந்தா மனசுக்குள்  ெகவான் வந்துடுவான். 

மனசுல ஞான தீெத்டத ஏத்தி பவச்சு அக்ஞான இருட  ரொக்குவான். அதுவும் 

கருடணயினால். அனுகம்ொர்த்தம் னு பசால்லி இருக்கார் ெகவான். 

கருடணயினால் ஞானத்டத குடுத்துடுரவன் என்று பசால்லி இருப்ெதால், 

மூலத்துரலரய இந்த basis இருக்கறதுனால, இந்த மூணு மஹான்கள் ெஜடன 

மார்க்கம்னு ஒண்டண உண்ைாக்கினா அப்ெடின்னு பசால்றார். 

பொியவா அதுல ஒரு ஜாக்ரடத ெண்றார். “எதானு மருந்து சாப்ெைறதுக்கு, 

எதானு பகாஞ்சம் ஒரு ஸஹாயம், ஒரு திதிப்பு கிதிப்பு குடுக்கற மாதிாி, 

ெகவன்நாமாவுக்கு இபதல்லாம் பகாஞ்சம் கூை இருந்தா, பகாஞ்சம் சுலெமா 

ெகவன்நாமாடவ, நாம வந்து அந்த அம்ருதத்டத அனுெவிக்க 
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முடியும்கிறத்துக்காக” ரகாஷ்டி ெஜடன அப்ெடினு பசால்றார். உலக 

விஷயங்கள் விஷம். ஆனா நமக்கு பராம்ெ ரதனா இனிக்கிறது. ெகவன்நாமம் 

அம்ருதம். ஆனாஅதுல ருசி வர மாட்ரைன்கிறது. அது கசக்கறது. கசப்பு 

மருந்துக்கு ஒரு திதிப்பு கிதிப்பு, ரதன் ரசர்த்து சாப்ெைற மாதிாி, இந்த ெத்து 

ரெரா ரசர்ந்து ரகாஷ்டி கானம் ெண்றது. சங்கங்கள் பவச்சு ெஜடன ெண்றது. 

இப்ெடிபயல்லாம் பகாஞ்சம் சாதகம் அதுக்கு. அது ஒரு crutch, ஊன்றுரகால் 

மாதிாி தான் நிடனக்கணுரம தவிர அதில மாட்டிக்க கூைாதுங்கற warning 

பொியவா பசால்றதுல இருக்கு. இன்பனாரு இைத்துல பவ ிப்ெடையாகரவ 

பொியவா “சாஸ்வதமான புண்ய கீர்த்திடய உடைய வியாசர், வால்மீகி 

அவார ாை ஸுக்திகட  ொராயணம் ெண்றது, அதுரவ ஒரு பொிய 

ஸத்சங்கம்” அப்ெடின்னு பசால்லி இருக்கா. 

கூைரவ மருதாநல்லூர் ஸத்குரு ஸ்வாமிகள், அவாட ச் பசால்லி, அவர் நாம 

சித்தாந்தத்டத அனுஷ்ைானத்துக்கு பகாண்டு வந்தார்னு பசால்றா. அந்த 

அனுஷ்ைானம் என்னன்னா, ஸத்குரு ஸ்வாமிகள் “ெக்தி சந்ரதக த்வாந்த 

ொஸ்கரம்” னு ஒரு புஸ்தகம் எழுதி இருக்கார். அதுல, தினமும் கார்த்தால ஒரு 

லக்ஷம் ராம நாம ஜெம் ெண்ணணும். கிட்ைதட்ை ஆறு மணி ரநரம் ஆகும். 

அதுக்கப்ெறம் ஆஹாரம் ெண்ணின ெின்ன, ராமாயண ொகவத ொராயணம் 

ெண்ணணும். சாயங்காலத்துல மஹான்கர ாை கிருதிகட  பகாண்டு தீெ 

ெிரதக்ஷிணம், சம்ெிரதாய ஹாி ெஜடன ெண்ணணும். ராத்திாி ெடுத்துக்கறதுக்கு 

முன்னாடி யாராவது ஒருத்தருக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ெகவன் நாம மஹிடமடய 

பசால்லிட்டு அப்ெறம் தூங்கணும். இப்ெடி ஒருத்தர் ெண்ணிண்டு வந்தா, அவர் 

மூணு வருஷத்துல ஜீவன் முக்தராக ஆகி விடுவார்னு பசால்லி இருக்கார். 

இடதத்தான் பொியவா, ரொரதந்த்ராளுடைய நாம சித்தாந்தத்டத ஸத்குரு 

ஸ்வாமிகள் அனுஷ்ைானத்துக்கு பகாண்டு வந்தார் அப்ெடினு பசால்றா.  

அதுல ரொரதந்த்ராளுடைய ொதுடகடய ஆராதடன ெண்றது, ஐயாவாள், 

நாராயண தீர்த்தர், பஜயரதவர் இப்ெடி மஹான்கர ாை கீர்த்தடனகள், அந்த 

புஸ்தகங்கள், அபதல்லாம் பகாண்டு ஒரு ெஜடன ெத்ததி ஏற்ெடுத்தினார். அந்த 

சம்ப்ரதாயத்துல, க்ரமம் ஒண்ணு, மைம் ஒண்ணு, அதுரலர்ந்து, ெகவன் நாம 

சித்தாந்ததுக்காக ஏற்ெட்டு இருக்குனு மஹாபொியவா பசால்றா.  

இங்க என் மனசுல ஒண்ணு ரதாணறது.  

நாம இந்த மஹாபொியவா அஞ்சு நிமிஷம் பசான்ன நாம சித்தாந்த ஸுத்ரத்டத 

மூலமாக பவச்சுண்டு, சிவன் ஸார் ஏணிப்ெடிக ில் மாந்தர்கள் புஸ்தகத்துல 

ரொரதந்த்ராள், ஐயாவாள், ஸத்குரு ஸ்வாமிகள், அப்ெர், மாணிக்கவாசகர், 

இவார ாை சாித்ரத்டத எல்லாம் பராம்ெ அழகாக பசால்லி, “ராம நாமத்தின் 

அப்ரெற்ெட்ை மஹிடம உலகுக்கு உணர்த்த மனம் பகாண்ைார் மஹான்” 
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அப்ெடின்னு ரொரதந்த்ராள் சாித்ரத்துல பசால்றார். “பமௌனத்டத ஏற்றாலும் 

ெகவன்நாமாடவ உச்சாிப்ெவர் மஹான்” அப்ெடின்னு நாம ஜெம்கிறது 

மஹான்கள் ெண்ற விஷயம்னு காண்ெிச்சு புாிய பவச்சுருக்கார். நம் ரகாவிந்த 

தாரமாதர ஸ்வாமிகள், வாழ்க்டக முழுக்க ராமாயண ொகவதம், நாம ஜெம்னு 

ெஜன மார்கத்துல இருந்தா. இப்ெடி ஸன்யாசிக ா ரொரதந்த்ராள், 

க்ருஹஸ்தா ா ஐயாவாள், ொகவத சம்ப்ரதாயமா ஸத்குரு ஸ்வாமிகள்வாள் 

அவா மூணு ரெர் அவதாரம் ெண்ணின மாதிாி, நம் காலத்துல, மஹாபொியவா, 

சிவன் ஸார், ரகாவிந்த தாரமாதர ஸ்வாமிகள் இவா மும்மூர்த்திகள் நமக்காக 

அவதாரம் ெண்ணி இருக்கா. இந்த மூணு ரெடர நாம ஸ்மாிச்சுண்டு, முடிஞ்ச 

வடரக்கும் தனிடமயில் ெஜனம், நாம ஜெம் ெண்ணலாம்னு ரதாணறது.  

தற்கால ஸத்சங்கங்கள் ஓர வு தான். அங்க இருக்கும் ரொது கண் ஜலம் வரது. 

முருகன் குமரன் குகன் என்று பமாழிந்து உருகும் பசயல் தந்து உணர்வு என்று 

அருள்வாய், பொரு புங்கவரும் புவியும் ெரவும் குரு புங்கவ எண்குண ெஞ்சரரன 

அப்ெடினு பசால்றார் அருணகிாி. நாம ெண்ற ஸத்சங்கதுனால முருகன் குமரன் 

குகன் னு பசால்லும் ரொது, மனசு உருகறது ஜாஸ்தி ஆச்சுனா அந்த சங்கம் 

பவச்சுக்கணம். இல்டலனா தனிடமயில் அந்த கந்தர் அனுபூதிடய நிடறய 

ஆவர்த்தி ெண்ணணும் அப்ெடிங்கற hint பொியவா பசால்றதுல இருக்கு. ஒரு 

திதிப்பு கிதிப்பு ரசர்த்துகற மாதிாி அப்ெடினு பசால்றா. அது மாதிாி நாமத்துல 

ருசி ஏற்ெட்டு, அதுல ஊறி ஊறி ஊறி அந்த அம்ருதத்டத எப்ரொதும் ொனம் 

ெண்ணணும் கிறது தான் goal. அடத ரநாக்கி ரொயிண்டு இருக்ரகாமானு 

ொத்துக்கணம். அதுக்கு கூட்டிண்டு ரொறது தான் ஸத்சங்கம். அந்த ஞாெகம் 

இருக்கறதுக்கு நாம மஹாபொியவா, சிவன் ஸார், ரகாவிந்த தாரமாதர 

ஸ்வாமிகள் இவா  நினச்சுண்ரைாம்னா, இவா அடைஞ்ச நிடலடமடய 

அடையறதுக்காக தான் நாம் நாம ஜெம் ெண்ரறாம் அப்ெடிங்கற goal மறக்காம 

இருக்கும். யாராவது நம்டம ஸ்ரதாத்ரம் ெண்ணினா கர்வம் வராது. நாமர  

நூத்துக்கு முப்ெது மார்க் வாங்கரறாம். நம்டமவிை கம்மி மார்க் வாங்கறவன் 

நம்டம புகழ்ந்தா ஏரதா centum வாங்கின மாதிாி நினச்சுக்கரறாம். இந்த 

மஹான்கட  த்யானம் ெண்ணினா, அப்ெடி கர்வப்ெட்டு வழி தவறாம இருக்க, 

ஒரு ரஹதுவாக இருக்கும். 

ஆடகயினால, நாக்கு இருக்கு. நாமம் இருக்கு. அப்ெறம் ெயம் ஏது? 

அப்ெடின்னு பொியவா அெயம் குடுக்கறா. ரொரதந்த்ராள் சாித்ரத்துல ஒரு 

சம்ெவம். ஒரு ஊடமப் ெிள்ட க்கு அவர் வாக்கு குடுக்கறார். ராமா னு 

பசால்லுனு பசால்றார். அவன் ராமானு பசால்றான். அப்ெறம் ரெச்சு 

வந்துைறது. அது ஏன்னா, இவனுக்கு நாமம் பசால்ல முடியாம இருக்ரகன்னு 

ரொரதந்த்ரா ஸ்வாமிகளுக்கு கருடண ஏற்ெட்டு, ெகவான் கிட்ை ரவண்டிண்டு 



உ 

23 | P a g e  
 

அவனுக்கு அனுக்ரஹம் ெண்றார். நமக்கு நாக்கு இருக்கும் ரொது கவடல 

இல்டல. ெயப்ெைரவ ரவண்ைாம்.  

किं वा फलति ममान्यैर्बिम्िाधरचुतम्िमन्दहासमुखी । 

सम्िाधिंरी िमसामम्िा जागर्बि मनतस िंामाक्षी ॥ 

கிம் வா ெலதி மம அன்டய: ெிம்ொதர சும்ெி மந்தஹாஸ முகி |  

சம்ொதகாி தமஸாம் அம்ொ ஜாகர்தி மனஸி காமாக்ஷி னு  

என் மனத்தில் மந்தஹாஸத்ரதாடு காமாக்ஷி அம்ொள் வி ங்கும் ரொது எனக்கு 

மத்தவா ால என்ன ஆகப் ரொகிறது! என்று மூக கவி பசால்றா மாதிாி, காமம், 

ரகாெம், ெயபமல்லாம் ரொகிற வடரக்கும் நாம ஜெத்டத விைாமல் 

ெண்ணிண்ரை இருக்கணும். நாமம் பசாலறவடன எல்லாக் காலத்திலும், எல்லா 

இைத்திலும், எல்லாக் ரகாணத்திலும் ெகவான் காப்ொற்றுகிறார் னு ஸ்வாமிகள் 

அடிக்கடி பசால்வார். 

அதுக்கப்ெறம் மஹாபொியவா கிருஷ்ண டசதன்ய மஹாப்ரபு, துகாராம், 

மீராொய் அவாட  எல்லாம் ஸ்மாிக்கறா. அப்ரெர்ப்ெட்ை மஹான்கட  

ஸ்மாித்தாரல நமக்கு நாம ெக்தி வந்துடும். அவாட  ஸ்மாித்தவுைன் 

பொியவாளுக்கு கிருஷ்ண டசதன்ய மஹாப்ரபு ெண்ணின சிக்ஷாஷ்ைகம் 

ஞாெகம் வரது. நாம பராம்ெ humble ஆக இருக்கணும். அது தப்பு, இது தப்பு 

னுட்டு பவசுண்டு மாத்திரம் இருக்காரத. நீ லக்ஷம் நாமம் பசால்றது 

பவச்சுண்டுட்ைா மத்தடத டவயரதுக்கு ரநரரம இருக்காரத. பவசா 

நாமத்துரலர்ந்து ெகவதனுக்ரஹம் வீணாரொயிடும் அப்ெடினு பொியவா 

முக்கியமான ஒரு warning குடுக்கறா. இன்னிக்கு உலகம் இருக்கற தடசயில, 

வியவஹாரங்கட  விட்டுட்டு, ஒரு த்யாகம் ெண்ணி, ஒருத்தர் ஒரு நல்ல கார்யம் 

ெண்ணும் ரொது, அடத நாம ஏன் criticize ெண்ணணும்? மத்த புண்ய 

கார்யங்க ில் த்ரவ்ய ரதாஷம் முதலானது இருக்கும், நாம தனிடமயில ெஜனம் 

ெண்ணணும் னு நிடனச்சா அடத ெண்ணிண்ரை ரொ. ஒண்டணயும் டவயாரத 

நீ. அந்தந்த மார்கத்துல அது சாி. நமக்பகன்னரமா நாம பராம்ெ அல்ெம், நமக்கு 

இதுதான் னு பராம்ெ humble ஆ இருந்துக்ரகா. அப்ரொ இது உன்டன 

கடைத்ரதறி விட்டுடும்.  

 िृणादति सुनीचेन िरोरति सतहष्णुना | अमातनना मानदने िंीितनीय सदा हरर || 

த்ருணாதெி சுநீரசன தரராரெி ஸஹிஷ்ணுனா, அமானினா மானரதன 

கீர்தனீயஸ் ஸதா ஹாி: னு கிருஷ்ண டசதன்ய மஹாப்ரபு சிக்ஷாஷ்ைகத்துல 

பசால்றார். த்ருணாதெி சுநீரசன - புல்டலக் காட்டிலும் அற்ெமாக தன்டன 

நிடனச்சுக்கணும். தரராரெி ஸஹிஷ்ணுனா - ஒரு மரத்டதக் காட்டிலும் 
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பொறுடமயா இருக்கணும். தன்டன பவட்ைறவனுக்கு கூை மரம் ெழங்கட க் 

குடுக்கிறது இல்டலயா? அமானினா - கர்வப் ெைக்கூைாது. மானரதன - மத்த 

ஸாதுக்கட  பகௌரவிக்க ரவண்டும். கீர்தனீயஸ் ஸதா ஹாி: - இப்ெடி 

இருந்துண்டு எப்ெவும் ஹாி கீர்த்தனம் ெண்ண ரவண்டும். 

இங்ரக “நாம அெராதா: தச” னு நாமத்துக்கு ெண்ற ெத்து அெராதங்கள் னு 

ரொரதந்திராள் பசால்லி இருக்கார். அபதல்லாம் பதாிஞ்சுண்டு அடத விலக்கி, 

நாம் நாம ெக்தி ெண்ணிரனாமான பவகு விடரவில் அனுக்ரஹம் கிடைக்கும். 

மூணு வருஷத்துல ஜீவன் முக்திங்கறது, இப்ெடி நாம அெராதங்கட  விலக்கி 

இடையறாத நாம ஜெம் ெண்ணினா கிடைக்கும். அந்த நாம அெராதங்கள் 

என்னனா 

सतिन्दाऽसतिनाम वैभव िंथा श्रीशेशयोभेदधीीः  

अश्रद्धाश्रुतिशास्त्रदतैशिंातगरााँनाम्न्यथतवाद भ्रमीः॥ 

नामास्िीति तनतिद्ध िंमत तवतहि त्यागोतह धमातन्िरैीः  

साम्यं नामातन शङ्िंरस्य च हरेनातमािराधादशीः॥ 

ஸந்நிந்தா - ஸாதுக்கட  நிந்தடன ெண்றது,  

அஸதி நாம டவெவ கதா - அஸத்துக்கள் கிட்ை ரொய் நாம டவெவத்டத 

ரெசறது.  

ஸ்ரீரசஷரயார்ரெததீ: - ஸ்ரீஷ: என்றால் ரமா ெதியான விஷ்ணு ெகவான். ஈச: 

என்றால் ெரரமஸ்வரன். இவா பரண்டு ரெர்க்குள்  ரெத புத்தி ொராட்ைறது.  

அஷ்ரத்தா ஸ்ருதி சாஸ்த்ர ரதசிக கிராம் - ஸ்ருதி னா ரவதங்கள், சாஸ்த்ரம்னா 

தர்ம சாஸ்திரங்கள்,  ரதசிக கிராம்  குரு பசான்ன வார்த்டத, அஷ்ரத்தா னா 

இதில் நம்ெிக்டக இல்லாமல் இருக்கறது. இந்த மூணும் மூணு அெராதங்கள்.  

நாம்னி அர்த்தவாத ப்ரம: ஏஷரம சர்வ தர்மாணாம் தர்ரமாதிகமரதா மத: | யத் 

ெக்த்யா புன்ைாீகாஷம் ஸ்தடவ: அர்ரசந் நர: ஸதா || நானறிந்த தர்மங்க ிரல 

மிக சிறந்த தர்மம் – கமலக்கண்ணடன, அன்ரொடு, ாிஷிகள் எடுத்துக் 

பகாடுத்துள் , ஆயிரம் நாமங்கள் பகாண்ை இந்த ஸ்ரதாத்ரத்டத வாயினால் 

ொடி அர்ச்சடன பசய்வரத, அப்ெடின்னு பீஷ்மாசார்யாள் பசால்ற 

வார்த்டதடய "இபதல்லாம் அதிஷரயாக்தி exaggeration அப்ெடின்னு 

நிடனக்காரத. ஸத்யம்னு நம்பு. நம்ெி நாம ஜெம் ெண்ணணும். இன்பனாருத்தர் 

ரவற ஒரு புண்ய கார்யம் ெண்ணலாம் வான்னு பசான்னா ரொகப்ெைாது. நீ 

நாம ஜெத்டதரய ெண்ணணும். நாம ஜெத்தின் ரமல் அடசயாத நம்ெிக்டக 

இருந்தால், தான் விைாமல் ெண்ண முடியும்.  
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“நாமாஸ்தீதி நிஷித்த கர்ம விஹித த்யாரகா” னுட்டு ஸத்கர்மாடவ விைறது, 

பகட்ை கார்யத்டத பசய்யறது, இபதல்லாம் ெண்ணாரத. சந்த்யாவந்தனம், 

தர்ப்ெணம், ஸ்ராத்தம் இபதல்லாம் கூை ெண்ண ரவண்ைாம். ெஜடன 

ெண்ணினால் ரொதும் அப்ெடின்னு ரொகாரத. முடிஞ்ச வடரக்கும் நல்ல 

கார்யங்கட  சத்கர்மாக்கட  ெண்ணு. நான் நாம ஜெம் ெண்ரறன் என்ன 

ரவணா தப்பு ெண்ணலாம் னு நிடனக்காரத. விஷய சுகங்கட  ரதாஷ 

புத்திரயாடு அனுெவிச்சுண்டு, ெக்தி ெண்ணு. அப்ெ அது உன்டன விட்டுடும். 

தர்மாந்தடர: ஸாம்யம் நாமநி - இன்பனாரு தர்மத்துக்கு சமமாக நாம ஜெத்டத 

நிடனக்காரத. இதுரவ எல்லாத்துக்கும் ரமலான தர்மம் அப்ெடிங்கற 

ஞாெகத்ரதாடு இரு.  

சங்கரஸ்ய ச ஹரர: நாம அெராதா: தச. இது சிவ நாமத்துக்கு, ஹாி நாமத்துக்கு 

ஏற்ெடும் ெத்து அெராதங்கள். இடத விலக்கிட்டு நாம ஜெம் ெண்ணுங்ரகா 

அப்ெடினு இந்த நாம அெராதா: தசங்கறடதயும் பொியவாஅந்த அஞ்சு நிமிஷ 

உென்யாசதுல பகாண்டு வந்துட்ைா. 

இந்த நாம அெராதத்டத ெத்தி ரெசும் ரொது, ரசஷாத்ாி ஸ்வாமிகள் சாித்ரத்துல 

ஒரு நிகழ்ச்சி ஞாெகம் வரது. குழுமணி நாராயண சாஸ்த்ாிகள்னு ஒரு பொியவர் 

தான், ரசஷாத்ாி ஸ்வாமிகள் கிட்ை வினயமாக ெழகி, விஷயங்கட  

க்ரஹிச்சுண்டு, அவருடைய சாித்ரத்டதயும் உெரதசங்கட யும் ஒரு புஸ்தகமாக 

எழுதி இருக்கார். ரமண ெகவான் அந்த சாித்ரத்டத பராம்ெ பகாண்ைாடி 

இருக்கார். நாராயண சாஸ்த்ாிகள் அந்த புஸ்தகத்தில் தன்டன ரரணுனு 

குறிப்ெிட்டுப்ொர். ொத தூ ினு அர்த்தம். ரசஷாத்ாி ஸ்வாமிகள் ெல ரெருக்கு 

ராம நாமம், நாராயண நாம ஜெம் உெரதசம் ெண்ணி இருக்கார். இந்த 

நாராயண சாஸ்த்ாிகளுக்கும் ராம நாமத்டத உெரதசம் ெண்ணி இருக்கார்.  

ஒரு தைடவ சாஸ்த்ாிகள், இந்த நாம அெராதா: தச ெத்தி பதாிஞ்சுண்டு அந்த 

ஸ்ரலாகத்டத ஒரு ரெப்ெர்ல எழுதி தன்ரனாை ொகவத புஸ்தகத்துல 

பவச்சுண்டு, ரசஷாத்ாி ஸ்வாமிகள் கிட்ை வரார். அன்னிக்கு அவரராடு 

ெடுத்துக்கறார். அன்னிக்கு அவருக்கு ஒரு கனவு வரது. அதில் இவர் ராம நாம 

ஜெம் ெண்ணிண்டு இருக்கார். ரசஷாத்ாி ஸ்வாமிகள் இவடர ஒரு கத்தியால் 

பவட்ை வரார். இவர் ெயப்ெடுகிறார். அப்ரொ ஸ்வாமிகள் "இப்ெடி தான் நாம 

ஜெம் ெண்றதா?" அப்ெடின்னு ரகட்டு விட்டு, அவர் உட்கார்ந்துண்டு, ெட்ை 

கட்டை ரொல மணிக்கணக்காக ஜெம் பசய்கிறார். சாஸ்த்ாிகள் முழிச்சுண்ை 

ரொது பராம்ெ ஆச்சர்யப் ெட்டு, இது ஒரு உெரதசம்னு எடுத்துக் பகாள்கிறார். 

அப்ரொ தன் ொகவத புஸ்தகத்டத எடுத்து ொர்க்கும் ரொது, அந்த நாம 

அெராதா: தச எழுதி பவச்சுருந்த அந்த  ரெப்ெடர ரசஷாத்ாி ஸ்வாமிகள் கிழிச்சு 

அதில் பவச்சுருக்கார். அப்ரொ இவர் "கத்தியால் பவட்டினாலும் பதாியாத 



உ 

26 | P a g e  
 

அ வுக்கு லயிச்சு ராம நாம ஜெம் ெண்ணினால் நாம அெராதம் ெத்தி கூை 

கவடலப் ெை ரவண்ைாம்" னு புாிஞ்சுண்ரைன் னு எழுதி இருக்கார். இந்த 

நிகழ்ச்சிடய ெடிக்கும் ரொது நம் ஸ்வாமிகள் பராம்ெ ரசிப்ொர். 

கடைசில மஹாபொியவா “நாம ஜெம் நமக்கு பராம்ெ சுலெமான உொயம். எப்ெ 

நாம ரவணும்னாலும் அடத நாம உெரயாகப்ெடுத்திக்கலாம். நம்ம மதத்துல 

எல்லாம் கஷ்ைமா இருக்ரக, கடினமா இருக்ரக அப்ெடீன்னு சந்ரதஹமா 

இருந்ததானா, இடதக் காட்டிலும் சுலெமான வழிரய கிடையாதுங்கறதும், நம்ம 

மதத்துலதான் இருக்கு. அதுனால எல்லாம் என்ன ெிரரயாஜனரமா அந்த 

ெிரரயாஜனம் இதுனால சுலெமா வந்துடும்”னு பசால்றா.  

ஒரு வாட்டி மஹாபொியவா “ரா” ங்கிறது தான் மூலாதாரம். “ம” ங்கிறது 

சஹஸ்ராரம். ராம நாம ஜெம் தான் குண்ைலினி ரயாகம் னு பசால்லி இருக்கா. 

ஸ்வாமிகள் பராம்ெ ஆச்சர்யப் ெட்டு "இப்ெடி ஒரு ரஹஸ்யமான விஷயத்டத 

மஹாபொியவா யாருக்ரகா பசால்லி இருக்கா. நமக்கு இது பதாிஞ்சது, 

கிடைச்சது பொிய ொக்யம். ராம நாம ஜெம் ெண்ணு” னு பசால்வார்.  

“அந்த மாதிாி எல்லாம் ெகவன்நாமா தான். ஆரக்கண்ைாலும் நாமாடவச் 

பசால்லிச் பசால்லிச் பசால்லி உன்னுடைய ரக்ஷமத்டத அடை” அப்ெடிங்கற 

மார்கத்டத ரொரதந்த்ராள் உெரதசம் ெண்ணி அனுக்ரஹம் ெண்ணி இருக்கா” 

அப்ெடீன்னு முடிக்கறா பொியவா. அந்த மார்கத்துல ரொய் ரக்ஷமத்டத 

அடைஞ்ச ஒரு மஹான் நம்முடைய ரகாவிந்த தாரமாதர ஸ்வாமிகள்.  

ரகாவிந்த ரகாவிந்த ஹரர முராரர  

ரகாவிந்த ரகாவிந்த முகுந்த கிருஷ்ணா  

ரகாவிந்த ரகாவிந்த ரதாங்கொரண  

ரகாவிந்த தாரமாதர மாதரவதி  

னு ஸ்வாமிகள் பசால்லும் ரொது அவருக்கு பதாண்டை கத்கதமாகும். 

ஆனந்தகண்ணீர் பெருகும். மயிர்கூச்பசறியும். அப்ெடி நாம ஜெத்தில் 

ரெரானந்தத்டத கண்ை ஒரு மஹாடன நாம தர்சனம் ெண்ணி இருக்ரகாம். 

அவர் ராம நாம ஜெம் ெண்ணுனு உெரதசம் ெண்ணி இருக்கார்.  

நாக்கு இருக்கு, ராம நாமம் இருக்கு! ெயம் ஏதுங்கிற மஹாபொியவா அெய 

வாக்கும் இருக்கு. ராம ராம ராம ராம ராம ராம னுபசால்லிண்ரை இருக்க 

ரவண்டியது தான். 

ஜானகீ காந்தஸ்மரணம்! ஜயஜய ராம ராம! 
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ஸரஸ்வேி ப ரியவொ 

 

 

நான் ஸ்வாமிகட  தாிசனம் ெண்ணின ெதிடனஞ்சு வயசுல இருந்து, மஹா 

பொியவா சித்தி ஆகிற வடரக்கும், அந்த ஒரு எட்டு வருஷத்துல, ஸ்வாமிகள், 

அடிக்கடி “நீ ரொய் பொியவாட  தாிசனம் ெண்ணு. அவாதான் காமாக்ஷி. 

உனக்கு மூக ெஞ்சசதி கிடைச்சிருக்கு, ரொயி ொத்துட்டு வா”, அப்ெடின்னு 

பசால்லுவார். நான், காஞ்சிபுரத்துல வந்து பொியவாட த் தள் ி நின்னு, 

தாிசனம் ெண்ணிட்டு வந்துடுரவன். அதுல எனக்கு அதிகமா ஞாெகம் இருக்கிற 

காட்சி என்னன்னா, பொியவா புஸ்தகங்கள் ெடிப்ொ. ஒரு கூடை நிடறய 

பலன்ஸ் பவச்சிருப்ொ. கண்ணுல ஒரு கண்ணாடி. அந்த பலன்ஸ்ல இருந்து 

ஏதாவது ஒண்ண எடுத்து, ஒரு புஸ்தகத்து ரமரல காண்ெிச்சிண்டு, ஒரு ைார்ச் 

டலட் அடிச்சு புஸ்தகம் ெடிப்ொ.  எனக்கு பராம்ெ ஆச்சர்யமா இருக்கும். 

இவ்வ வு உலகரம, ஸர்வக்ஞர்ன்னு, அப்ெடின்னு, பகாண்ைாைற  ஒரு 

மஹான் புத்தகம் ெடிக்கிறார். அப்ெடின்னு எனக்கு பராம்ெ ஆச்சர்யமா 

இருக்கும். 

அந்த புஸ்தகங்கள்ல எவ்வ வு ஆவல்னா, ஒரு வாட்டி, நான் ொத்துண்டு 

இருக்கும்ரொது, வானதி திருநாவுக்கரசு பசட்டியார், தான் அப்ெப்ரொ ரொட்ை 

புத்தகங்கள் எல்லாம் எடுத்துண்டு வருவார். அடதபயல்லாம் ஒரு கூை தட்டுல 

அடுக்கி அடத பொியவா முன்னால டவப்ொர். பொியவா அதுல இருந்து சில 

புஸ்தகங்கட  எடுத்து பவச்சுப்ொர். ஒரு few hours அந்த புஸ்தகங்கட  

ஒண்ணுஒண்ணா எடுத்துப் ொர்த்து, ெடிச்சு முடிச்ச புஸ்தகங்கட  எல்லாம் 

இந்த ெக்கம் பவப்ொர். அப்ெடி, புஸ்தகம் ெடிக்கிறது நிடறய ொத்துருக்ரகன். 

அடத தவிர, வித்வத் சதஸ் conduct ெண்றது ொத்துருக்ரகன். பொியவா 

ொத்துண்டு இருப்ொ. ஏதாவது, ஒரு ஒரு வார்த்டததான் ரெசுவா. இல்டலனா 

ஒரு டசடக காண்ெிப்ொ. அடதரய அந்த ெண்டிதர்கள் புாிஞ்சுண்டு, பொியவா 

என்ன பசால்ல விரும்ெறான்னு, அடத அவா பசால்லுவா. அரத மாதிாி, தமிழ் 

ெண்டிதர்கட  எல்லாம் பவச்சுண்டு ஒரு சதஸ் ெண்றடத ொத்துருக்ரகன்.  



உ 

28 | P a g e  
 

இப்ெடி மஹாபொியவா தாிசனம் அப்ெடினா, எனக்கு personal ஆ ஞாெகம் 

இருக்கிறது, அவருக்கு ெடிப்புல, பராம்ெ தீராத ஆவல். அப்ெடிங்கிறது எனக்கு 

ஞாெகம் இருக்கு.  

இப்ரொ பொியவாட  ெத்தி எல்லாரும் பசால்ற அனுெவங்கள் எல்லாம் 

ரகட்கும்ரொதும், அது பராம்ெ correctன்னு பதாியறது. கி.வா.ஜகன்னாதன் 

அவருடையப்  புஸ்தகங்க ில் ொர்த்தாரலா, அவரராை நாட்டுப்பெண் 

சித்ராங்கறவா ரெசியிருக்கா. அதுல ொத்தா, மஹாபொியவா, கி.வா ஜ டவ 

திருப்புகழ் researchல பராம்ெ encourage ெண்ணியிருக்கார். 

மு.மு.இஸ்மாயிடல கம்ெ ராமாயணத்துல encourage ெண்ணியிருக்கார். சிவன் 

ஸாடர அவரராை photography திறடமடய பவ ிப்ெடுத்தும்ெடியா  பொியவா 

test பவச்சு இருக்கா. பொியவா ஒரு கு த்தங்கடரயில நிக்கறா. “நாங்க 

எல்லாரும் வரும்ெடியா ஒரு photo எடு”ன்னு, பசான்ன உைரன சிவன் ஸார் 

மைமைன்னு அந்த கு த்துக்குள்  இறங்கி ஒரு photo எடுத்துருக்கார். அரத 

மாதிாி, “சிதம்ெரத்ரதாை எல்லா ரகாபுரங்களும் பதாியற மாதிாி photo எடு”ன்னு 

பசான்ன உைரன சிவன்ஸார் அந்த மாதிாி photo எடுத்துருக்கார். இந்த மாதிாி 

சித்திரக்கடலல பொியவா அவடர encourage ெண்ணியிருக்கா. இந்த 

கும்ெரகாணத்துல மைத்து டலப்ராியப் ொத்துக்கச் பசால்லியிருக்கா. ரததியூர் 

சுப்ரமணிய சாஸ்த்ாிகள் ஸ்ரீ வித்யா சம்ெந்தமான புஸ்தகங்கள் எல்லாம் 

ரொைறதுக்கு பொியவா encourage ெண்ணியிருக்கா. எஸ்.ஆர்.கிருஷ்ணமூர்த்தி 

சாஸ்த்ாிகள்னு சமஸ்கிருத காரலஜ்ல இருந்தார். அவர்கிட்ை ரவதம், சங்கர 

ொஷ்யம் ரகட்டு இருக்கார். நம்ம ஸ்வாமிகள்கிட்ை ஸ்ரீமத் ொகவதம் 

ரகட்டுருக்கார். சங்கீதம்னா மணி ஐயர். அந்த மாதிாி, சித்திரம் வடரயரதுன்னா 

சில்ெி. கல்பவட்டுனா நாகசாமி. சிற்ெம்னா கணெதி ஸ்தெதி, வில்லுப் ொட்டு 

னா ஆறுமுகம். ராமாயணம் கா ிதாசர் காவ்யங்கள் னா வீழிநாதன் மாமா, 

அப்ெடின்னு, இந்த மாதிாி ெண்டிதர்கட  பொியவா நிடறய encourage 

ெண்ணியிருக்கா, அப்ெடிங்கிறது காதுல விழுந்துண்ரை இருக்கு.  

அந்த மாதிாி, மஹா பொியவா பசால்றா “அம்மா குழந்டதக்கு ொல் பகாடுத்து 

ஆ ாக்கிற மாதிாி, அம்ொள் குரு வடிவாக வந்து ஞானப் ொல் பகாடுத்து, 

ஒருத்தரனாை அக்ஞானத்டதப் ரொக்கறா. அதுனாலதான் அம்ொர ாை 

உொசடனக்கு ஸ்ரீவித்யா உொசடனன்னு ரெர். அப்ெடின்னு பசால்றா. அது 

பொியவாளுக்குதான் பொருந்தும்.  

அந்த ஞானத்டத அம்ொள்தான் பகாடுக்கறா அப்ெடிங்கிறதுக்கு, பொியவா 

ரகரனாெநிஷத்ல இருந்து ஒரு கடத பசால்றா. அதாவது ரதவர்களுக்ரக கூை 

அம்ொள்தான் ஞானத்டதக் குடுத்தாங்கிற ஒரு கடத.  
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ஒரு தைடவ ரதவாசுர யுத்தத்தின்ரொது, ரதவர்கள் பஜயிச்சுைரா. அவா பவற்றி 

விழா பகாண்ைாைறா. ஒருத்தர ஒருத்தர் ஸ்ரதாத்திரம் ெண்ணிண்டு, இப்ெடி. 

அப்ரொ, ெரமாத்மா ொர்த்தாராம். இது என்னைா, இந்த ரதவர்களுக்ரக 

பஜயிச்ச உைரன, அசுர குணம் வந்துடும் ரொல இருக்ரக, அப்ெடின்னு 

நிடனச்சு, அப்ெடி அவா பகட்டுப் ரொகக் கூைாதுன்னு பசால்லி, ெக்கத்துலரய 

ஒரு அடிமுடி காண முடியாத மாதிாி ஒரு ரஜாதி ஸ்வரூெமா, ஒ ி வடிவமா 

ெகவான் காட்சி பகாடுக்கறார். இது என்னன்னு, இவாளுக்கு எல்லாம் வியப்ொ 

இருக்கு. இப்ரொ நமக்கு புாியாதடத யட்சிணினு பசால்ரறாபமால்ரயா, 

அந்தமாதிாி அவா அடத யக்ஷம்னு பசான்னா.  

அந்த யக்ஷத்துக்கிட்ை முதல்ல அக்னிய அனுப்ெறா. அக்னி ரொயி நீ யாருன்னு 

ரகட்கறதுக்குள் , அந்த யக்ஷம் அக்னிய ொத்து நீ யாருன்னு? ரகட்கறது. 

உைரன அக்னி  “என் ரெர் ஜாதரவதஸ். அக்னி ெகவான்”, அப்ெடின்னு 

பசான்ன உைரன, உன்னுடைய ஷக்தி என்னன்னு அந்த யக்ஷம் ரகட்கறது. 

அதுக்கு அக்னி ெகவான், நான் எடதயும் ெஸ்மீகரம் ெண்ணிடுரவன் 

அப்ெடின்ன உைன், யக்ஷம் ஒரு துரும்டெ கீழ ரொட்டு இடத எாி ொக்கலாம் 

அப்ெடின்ன உைரன, அக்னி தன்ரனாை முழு ெலத்டதயும் உெரயாகப் ெடுத்தி 

அடத எாிக்கப் ொக்கறார். ஆனா அவரால எாிக்க முடியல. அக்னி ெகவான் 

பவக்கப் ெட்டுண்டு திரும்ெி வந்துைறார். 

அப்புறம் வாயுவ அனுப்ெறா. வாயு அதுக் கிட்ைப் ரொன உைரன நீ யார்?னு 

யக்ஷம் ரகட்கறது. வாயு என் ரெர் மாதாீஷ்வன், நான் எடதயும் புரட்டி 

ரொட்ருரவன், அப்ெடின்ன உைரன, திரும்ெவும் யக்ஷம் ஒரு துரும்டெ ரொட்டு, 

இடத தூக்கு ொக்கலாம், அப்ெடின்ன உைரன, தன்ரனாை முழு ெலத்டதயும் 

use ெண்ணி அடத தூக்கப் ொக்கறார். வாயு ெகவானால அடத தூக்க முடியல. 

வாயுவும் பவக்கப் ெட்டுண்டு திரும்ெி வந்துைறார்.  

என்னைா அது, நாம எல்லாம் பவற்றி விழா பகாண்ைாடும் ரொது, இந்த ஒரு 

யக்ஷம் என்னன்ரன பதாியல, அதுரவ நமக்கு ஒரு ரதால்வி. நம்முடைய 

ெக்ஷத்துல பராம்ெ சக்திமானான அக்னி, வாயுபவல்லாம் ரதாத்துப் 

ரொயிட்ைானு நிடனச்சு, அந்த பவற்றி விழா, அவாளுக்கு அெஜயம் 

ஆகிவிைறது, அவமானமா ஆகிவிைறது. பகாஞ்சம் நல்லறிவும் வரது. விநயம் 

வரது. இந்திரன் ெணிரவாை அந்த யக்ஷத்டத பநருங்கி நமஸ்காரம் ெண்றான். 

அப்ரொ "அந்த யக்ஷம் இருந்த இைத்தில் ஒரு ஸ்திாீ ரூெத்தில், உமா ரதவி, 

டஹமவதியாக காக்ஷி பகாடுத்தாள்" அப்ெடீன்னு அந்த உெநிஷத்தில வரது.  

"ெஹு ரஷாெமானா" பராம்ெ ரஷாடெரயாடு, அழரகாடு, காக்ஷி பகாடுத்தா. 

"ஞானம் தான் ரஷாடெ" அப்ெடீன்னு ஆதி சங்கரர், ஆச்சார்யாள் இங்ரக 
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ொஷ்யம் எழுதி இருக்கா ாம். அப்ெடி ஞான வடிவமான அம்ொள் தங்கமயமாக 

ஒ ி உருவமாக காக்ஷி பகாடுத்தா.  

அப்ரொ இந்திரன் "இங்ரக இப்ரொ ஒரு ரஜாதி பதாிஞ்சுரத, அது என்ன"னு 

ரகட்கறான். அப்ரொ அம்ொள் பசால்றா "அது தான்ொ ெரப்ரம்மம். அது தான் 

அகண்ைமான சக்தி. அந்த அகண்ைமான சக்திரயாை து ித்து ி தான் நம்ம 

எல்ரலார்கிட்ரையும் இருக்கறது. ரதவர்களுக்கும், அசுரர்களுக்கும், 

மனுஷ்யர்களுக்கும் எல்லார்கிட்ை இருக்கற சக்தியும் அந்த ெரப்ரம்மத்ரதாை 

சக்தி தான்" அப்ெடீன்னு ஞாரனாெரதசம் ெண்றா, அப்ெடீங்கற உெநிஷத் 

கடதடய பசால்லிட்டு பொியவா பசால்றா,  

நான் கா ஹஸ்திக்கு ரொயிருந்ரதன். அங்ரக கிாி ெிரதக்ஷிணம் ெண்ணிரனன். 

அங்ரக மடல ரமரல ஒரு சஹ்ஸ்ரலிங்கம் ரகாவில் இருந்தது. அந்த லிங்கத்டத 

தாிசனம் ெண்ணிரனன். ெக்கத்துரலரய யக்ஷ லிங்கம்னு ஒண்ணு இருக்கு. அது 

ெக்கத்துல இந்திர லிங்கம் னு ஒண்ணு இருக்கு. காலஹஸ்தில பொிய 

ரகாவிலில் அம்ொள் பெயரும் "ஞான ப்ரஸுனாம்ொ" "ஞானப்பூங்ரகாடத" னு 

தமிழ்ல பசால்றா. அதுனால இந்த அடிமுடி காணாத ரஜாதி ஸ்வரூெம்னு 

பசான்னவுைன் உங்களுக்கு திருவண்ணாமடல அருணாசலம் ஞாெகம் 

வந்திருக்கும். ஆனா எனக்கு, இந்த கா ஹஸ்தியில் தான் இந்த ரகரனாெநிஷத் 

சம்ெவம் நைந்து இருக்கு னு ரதாணறதுனு பொியவா பசால்றா.  

"கிருஷ்ணரனாடு ஆவிர்ெவிச்ச துர்கா ரதவி துஷ்ை சம்ஹாரம் ெண்ணினடத 

சாரதா நவராத்திாினு பகாண்ைாைரறாம். ராமரராடு அம்ொள் 

ஞானாம்ெிடகயாக ஆவிர்ெவிச்சடத வசந்த நவராத்திாி ஒன்ெது நாட்க ில் 

பகாண்ைாடுகிரறாம்" அப்ெடீன்னு பசால்லி முடிக்கறா. 

குரு வடிவாக அம்ொள் வந்து ஞாரனாெரதசம் ெண்றா, ஞானப் ொல் 

குடுக்கறானு ரகட்ை உைரன எனக்கு காமாக்ஷி ஞாெகம் வரது. "குருமூர்த்ரத 

த்வாம் நமாமி காமாக்ஷி"னு மஹாபொியவா காமாக்ஷிரயாை அவதாரம் தாரன. 

மூக ெஞ்சசதி ல ஸ்துதி சதகத்துல ஒரு ஸ்ரலாகம் வரது 

तनत्यं तनश्चलिामुिेत्य मरुिां रक्षातवधध िुष्णिी 

िेजस्सञ्चयिाटवेन किंरणानुष्णद्युिेमुतष्णिी । 

िंाञ्चीमध्यगिाति दीतिजननी तवश्वान्िरे जृम्भिे 

िंातचतित्रमहो स्मृिाति िमसां तनवाततििंा दीतििंा ॥  

நித்யம் நிஸ்ச்சலதாம் உரெத்ய மருதாம் ரக்ஷாவிதிம் புஷ்ணதீ 

ரதஜசஞ்சய ொைரவன கிரணான் உஷ்ணத்யுரதர் முஷ்ணதீ | 
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காஞ்சிமத்யகதாெி தீப்தி ஜனனீ விஷ்வாந்தரர ஜ்ரும்ெரத 

காசித்சித்ரம் அரஹா ஸ்ம்ருதாெி தமஸாம் நிர்வாெிகா தீெிகா || 

காஞ்சி ரதசத்துல ஒரு தீெம் இருக்கு. தீெச்சுைர் காத்துல அடசயும். ஆனா இந்த 

தீெம் "நித்யம் நிஸ்ச்சலதாம் உரெத்ய" சுைர் அடசயாத தீெம். காத்துல தாரன 

தீெம் அடசயும். இந்த தீெம் மருத்துக்கட ரய காப்ொத்தறது, என்ன ஆச்சர்யம்? 

மருத்துக்கள்னா ரதவர்க ில் ஒரு காத்து வடக. அந்த மருத்துக்கள், ரதவர்கட  

எல்லாம் அம்ொள் தான் காப்ொத்தறா, அப்ெடீன்னு பசால்றார்.  

"ரதஜசஞ்சய ொைரவன கிரணான் உஷ்ணத்யுரதர் முஷ்ணதீ" எல்லா 

ஒ ிடயயும் தன்னிைத்தில் ரதக்கி பவச்சுண்டு இருக்கறதுன்னு ொர்த்தா 

உஷ்ணத்யுதி யான சூாியன். அந்த சூாியரனாை ஒ ிடயரய மழுங்க அடிக்க 

கூடிய ஒ ிரயாடு இந்த தீெம் வி ங்கறது.  

"காஞ்சிமத்யகதாெி தீப்தி ஜனனீ விஷ்வாந்தரர ஜ்ரும்ெரத" காஞ்சி மத்யத்துல 

இருந்தாலும் இந்த வி க்ரகாை ஒ ி விஷ்வாந்தரம் அண்ைத்திலுள்  எல்லா 

இைங்க ிலும் இந்த தீெத்ரதாை ஒ ி ெரவி இருக்கு.  

“காசித்சித்ரம்” இதுக்பகல்லாம் ரமரல பராம்ெ ஆச்சர்யம் என்னனா  

“அரஹா ஸ்ம்ருதாெி தமஸாம் நிர்வாெிகா தீெிகா” ஒரு வி க்டக ஏத்தி பவச்சா 

தான் அந்த அடறயில் இருக்கற இருள் ரொகும். இந்த காமாக்ஷிங்கற வி க்டக 

நிடனச்சாரல நம்ம மனசுல இருக்கற அக்ஞானம்கிற இருள் ரொயிடும் 

அப்ெடீன்னு மூககவி பசால்றார்.  

இந்த ஸ்ரலாகத்துக்கு பொியவா தான் பொருள். அவடர நிடனச்சா ரல 

அக்ஞானம் ரொகும். 

பொியவா ெடிப்புல ஆர்வம் காண்ெிச்சா ங்கறதுக்கு best example சுந்தரராம 

மாமா. “துடரஸ்வாமிரயாை ெிள்ட  சுந்தரராமன்” (Sundararaman, that son of 

Duraiswamy) என்று அந்த மாமா, மஹாபொியவா தன்டன எப்ொடுெட்டு 

ெடிக்க பவச்சான்னு ஒரு கட்டுடர எழுதி இருக்கா. அது பராம்ெ அழகா 

இருக்கும். தனியா அவர் ஒரு ெத்து நிமிஷம் ரெசி இருக்கார். அதுல பசால்றார் – 

“மஹாபொியவாளுக்கு எல்லாரும் நன்னா ெடிக்கணும். என்கிட்ரை ‘நீ என்ன 

ெடிக்கற?’ னு ரகட்ைார். Mathematics ல ாிசர்ச் ெண்ரறன்னு பசான்ரனன். 

ஸ்ரீனிவாச ராமானுஜம் ஒருத்தர் தானா? அவருக்கும் எத்தடனரயா ச்ரமங்கள் 

இருந்தது. ஆனாலும் மூட க்குள்ர ரய நிடறய ாிசர்ச் ெண்ணி அவர் ரெரராை 

வி ங்கினார். அந்த மாதிாி ஒவ்பவாருத்தரும் அவாவார ாை ரவடலயில், 

ஆராய்ச்சியில், எந்த vocationனா இருந்தாலும் முயற்சிரயாை நம்ெிக்டகரயாை 

நிடறய ெடிச்சு, நிடறய ாிசர்ச் ெண்ணணும். கல்யாணம், குழந்டதகள் அவ்வ வு 
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தானா வாழ்க்டக? ஜனங்களுக்கு உெரயாகமாக புத்திடயக் பகாண்டு ஏதாவது 

ெண்ணணும்” னு personal ஆக பசால்லி இருக்கா. அவரும் chance கிடைக்கும் 

ரொபதல்லாம் அடத எல்லாருக்கும் பசால்லிண்ரை இருந்தார்.  

பொியவா பவறும் ரவதாந்தி கிடையாது. பசயல் ரவதாந்தி. எல்லாரும் நன்னா 

இருக்கணும். உலகரம ரக்ஷமமாக இருக்கணும். ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் 

ெரராெகாரம் ெண்றதுக்கு புத்திடய உெரயாகப் ெடுத்தணும். ொரத ரதசம் 

intellectuals நிடறஞ்ச ரதசமாக இருந்தது. திரும்ெவும் அப்ெடி பகாண்டு 

வரணும் அப்ெடின்னு பொியவா பசால்லி இருக்கா.  

அடதக்ரகட்ை ரொது தான் இந்த ஸரஸ்வதி பொியவாட ப் ெத்தி ரெசணும் னு 

ஒரு inspiration. 

ஜானகீ காந்த ஸ்மரணம்... ஜய ஜய ராம ராம... 
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ஸ்ரீமத் ொகவேத்ேில்  உத்ேவ கீமேயில் வரும் 24 குருக்கள் 

மஹாபொியவாட ப் ெத்தி எல்லாரும் அவா, அவா அனுெவங்கட  

ெகிர்ந்துக்கும் ரொது, நமக்கு இந்த மாதிாி ஒரு ொக்கியம் கிடைக்கடலரய,  ஒரு 

பொள் ாச்சி பஜயம் ொட்டி மாதிாிரயா, ஒரு தியாகுத் தாத்தா மாதிாிரயா, நாம 

மஹாபொியவாளுக்குக் டகங்கர்யம் ெண்ணி, அவார ாை பநருங்கியிருந்து, 

அவாட  அனுெவிக்கடலரய அப்ெடின்னு, பராம்ெ குடறயா வர்றது. ஆனா 

அதுக்கு என்ன ெண்றது? அதுக்கு நான் ஒரு சமாதானம் பசால்ரறன்.  

ஸ்ரீமத் ொகவதத்துல, 11வது ஸ்கந்தத்துல உத்தவ கீடதன்னு ஒண்ணு வர்றது. 

கிருஷ்ண ெரமாத்மா 125 வருஷம் இந்த பூமியில தர்ம சம்ஸ்தாெனம் 

ெண்ணிட்டு, டவகுண்ைத்துக்குப் ரொகப் ரொறார். அப்ரொ உத்தவர் ரொய் 

நமஸ்காரம் ெண்ணி, சரணாகதி ெண்ணி, எனக்குப் புாியற மாதிாி உெரதசம் 

ெண்ணுங்ரகா, அப்ெடின்னு ரகட்கறார். அந்த உத்தவருக்குக் கிருஷ்ணர் 

ெண்ண உெரதசங்கள் உத்தவ கீடதன்னு பசால்றா. அதுக்கு தனியான ஒரு 

ஏத்தம்.  

அந்த மாதிாி நாம எல்லாம், நம்முடைய சின்ன வயசுல, மஹாபொியவா, சிவன் 

ஸார், ரகாவிந்த தாரமாதர ஸ்வாமிகள் எல்லாம் ெழுத்த ெழமா இருக்கும்ரொது, 

அவா ெண்ண உெரதசங்க  ரகட்டு இருக்ரகாம். அது நம்ம காதுல 

விழுந்திருக்கு. அது வந்து உத்தவ கீடத மாதிாி ஒரு தனி ஏத்தம், அப்ெடின்னு 

சமாதானப் ெடுத்திப்ரொம்.  
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இன்பனான்னு, நாம எல்லாம் பொியவா கிட்ை பநருங்கிப் ெழகி இருந்தாக்கூை, 

ஒரு ரகாவிந்த தாரமாதர ஸ்வாமிகள் மாதிாிரயா, இல்ல ரமட்டூர் ஸ்வாமிகள் 

மாதிாிரயா ெணிவா டகங்கர்யம் ெண்ணியிருப்ரொமான்னு பதாியல. நம்ம 

அம்மா அப்ொக்கிட்ை எப்ெடி நைந்துக்கரறாம்? அப்ெடி அவார ாைப் 

பெருடமடயப் புாிஞ்சா நைந்துக்கரறாம்? நாம மஹாபொியவா கிட்ை அெசாரம் 

கூைப் ெண்ணியிருக்கலாம், அது இல்லாம பொழச்சுரதன்னு ஒரு சமாதானம் 

ெண்ணிக்கலாம்.  

அந்த உத்தவ கீடதல, முதல்ல கிருஷ்ணர் உத்தவர் கிட்ை, பசால்றார். 

எங்களுடைய பூர்வீகர்கள், கூைஸ்த்தர்க ான, யது மஹாராஜா, தத்தாத்ரரய 

மஹா ரயாகி கிட்ை, “நீங்கள் ரெரானந்தத்துல இருக்ரகர , அரதாை ரஹஸ்யம் 

என்ன?” அப்ெடின்னு ரகட்ை ரொது, தத்தாத்ரரய மஹா ரயாகி, 24 

குருமார்க ப் ெத்தி பசால்றா, அப்ெடின்னு அந்த 24 குருக்கள்ன்னு ஒரு விஷயம் 

வர்றது. இடத ஸ்வாமிகள், பராம்ெ அழகா பசால்வார்.  

இந்த 11வது ஸ்கந்தம் முழுக்க, ஸன்யாசிகள் ரகட்கணும்னு பசால்லி, 

மஹாபொியவா ஸ்வாமிகள் கிட்ை ெிரவசனம் ரகட்கும்ரொது, இந்த 11வது 

ஸ்கந்தம் வரும்ரொது, மத்த ஸன்யாசிகள் எல்லாடரயும் வரச் பசால்லு, என்று 

பசால்வாராம். அவ்வ வு அது விரசஷம்.  

யது மஹாராஜன், தத்தாத்ரரய மஹா ரயாகியப் ொர்க்கும்ரொது நமஸ்காரம் 

ெண்ணிக் ரகட்கறான். “நீங்க ெலிஷ்ைரா இருக்ரகள், healthyஆ இருக்ரகள். 

பராம்ெ புத்திமானாவும் இருக்ரகள். ஆனா ஒரு கார்யம் ெண்றது இல்ல. ஆனா 

நீங்க எங்கட  மாதிாிபயல்லாம் இந்த சம்சார தாெத்துல தவிக்காம 

ரெரானந்தத்துல இருக்ரகள். ஒரு காட்டுத்தீயில எல்லா மிருகங்களும் அவஸ்டத 

ெடும்ரொது, ஒரு யாடன மட்டும் தப்ெிச்சுப் ரொய் கங்டகரயாை ஒரு மடுவுல, 

ஜலத்துகுள்  இருந்தா எவ்வ வு ஆனந்தமா இருக்குரமா, அந்த மாதிாி நீங்க 

இருக்ரகள். துக்கக் கலப்ெில்லாத ஆனந்தத்துல இருக்ரகள். அது எப்ெடீன்னு 

எங்களுக்குச் பசால்லிக் பகாடுங்ரகா”, அப்ெடின்னு ரகட்கறார்.  

இந்த துக்கக் கலப்ெிலாத ஆனந்தம், அப்ெடிங்கிறது, அந்த வார்த்டதய 

பசால்லும்ரொது,  

दधानो मन्दारस्िििंिररिाटीं नखरुचा 

वहन्दीिां शोणाङ्गुतलिटलचाम्िेयिंतलिंाम् । 

अशोिंोल्लासं नीः प्रचुरयिु िंामातक्ष चरणीः 

तविंासी वासन्िीः समय इव िे शवतदतयिे ॥              

 “ததாரனா மந்தாரஸ்தெக ொிொடீம் நகருசா  

வஹன்தீப்தா: ரசா’ணாங்குலிெைல சாம்ரெயகலிகாம் | 
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அரசாரகால்லாஸம் ந:ப்ரசுரயது காமாக்ஷி சரண:  

விகாஸீ வாஸந்த: ஸமய இவ ரத ச’ர்வதயிரத ||  

அப்ெடின்னு மூகெஞ்சசதி ொதாரவிந்த சதகத்துல, 66வது ஸ்ரலாகம் ஞாெகம் 

வரது.  

அம்மா, உன்ரனாை ொதத்தில் நக காந்தி மந்தாரப் புஷ்ெம் ரொல இருக்கு, 

விரல்கள் சம்ெகப் புஷ்ெம் ரொல பசக்கச்பசரவல்னு இருக்கு. இபதல்லாம் 

ொர்த்தால் ொதம்கிற வசந்த ருது வந்த உைரன இந்த மலர்கள் எல்லாம் 

மலர்ந்துடுத்துன்னு பதாியறது. என் மனசுல, ‘அரசாரகால்லாசம்’, வசந்த ருது 

அரசாகப் புஷ்ெங்கட யும் மலரச் பசய்யட்டும். அப்ெடின்னு ஒரு அர்த்தம். 

அரசாரகால்லாசம் அப்ெடிங்கிறத்துக்கு, ரசாகரம இல்லாத துக்கக் 

கலப்ெில்லாத ஆனந்தத்டத உன்னுடைய ொதம் தரட்டும். அப்ெடின்னு 

அர்த்தம்.  

இந்த இைத்துல ஸ்வாமிகள் பசால்வார், “துக்கக் கலப்ெில்லாத ஆனந்தம்கறது, 

ஞானம் ஏற்ெட்ைாதான் கிடைக்கும். அந்த மாதிாி அம்ொளுடைய சரணத் 

தியானம் ஞானத்டத பகாடுக்கும் என்ெடத கவி இவ்வ வு அழகா பசால்றார்” 

அப்ெடிம்ொர்.  

அந்த தத்தாத்ரரய மஹா ரயாகி ‘எனக்கு ஞானம் இருக்கு, அதனால்தான் நான் 

ஆனந்தத்துல இருக்ரகன்’, அப்ெடின்னு பசால்லடல. அவர் பசால்றார், ‘எனக்கு 

24 குருமார்கள். அவாகிட்ையிருந்து நான் ெடிப்ெிடன பதாிஞ்சுண்ரைன்’, 

அப்ெடின்னு பசால்றார். அந்த மாதிாி உலகத்துல ொர்த்த இைத்துல 

இருந்பதல்லாம் ெடிப்ெிடன பதாிஞ்சுகலாம்னாரல, எவ்வ வு ெணிவு ரவணும்! 

அந்த humilityங்கிறரத, ego இல்லாம ஒவ்பவாண்ணுத்துல இருந்தும் ஒன்னு 

பதாிஞ்சிக்கணும்கிற அந்த குணரம, ொதி ஆத்ம ஞானம்.  

மஹாபொியவா ஒரு தைடவ காசிக்குப் ரொயிருந்தரொது, ெண்டிதர்கள் சில 

ரெர் வந்து, “உங்க  என்ன ஜகத்குருங்கிறார , நாங்க எல்லாம் உங்கட  

குருன்னு நிடனக்கடலரய எப்ெடி நீங்க ஜகத்குருவா இருக்க முடியும்?” 

அப்ெடின்னு ரகட்கறா. பொியவா “இல்டல இல்டல, நீங்க தப்ொ புாிஞ்சுண்டு 

இருக்ரகள், நான் ஜகத்துக்ரக குரு கிடையாது. இந்த ஜகத்ரத எனக்கு குரு. 

இங்க ொருங்ரகா ஒரு குருவிக் கூடு இருக்கு. அந்த குருவிக்கு ஒரு கிாியா சக்தி 

இருக்கு. இவ்வ வு அழகா ஒரு கூடு கட்ைறது. இந்த மாதிாி நம்மால 

ெண்ணமுடியுரமா? குருவி கிட்ரைர்ந்து அடத கத்துண்ரைன். இப்ெடி 

எல்லாத்துகிட்ைருந்தும் நான் விஷயங்கள் கத்துக்கரறன். அதுனால இந்த ஜகத் 

எனக்கு குரு”, அப்ெடின்னு பசால்றா. அந்த ெண்டிதர்கள் நமஸ்காரம் ெண்ணி 

“மன்னிச்சுடுங்ரகா, உங்கர ாை பெருடம  பதாியாம கர்வமா ரெசிட்ரைாம், 
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நீங்கதான் ஜகத்குரு” அப்ெடின்னு பசால்லிட்டுப் ரொறா. அப்ெடி 

எல்லாத்துலருந்தும் ஒண்ணு பதாிஞ்சுக்கலாம்ங்கிறத பசான்ன உைரன, 

மஹாபொியவா தான் ஞாெகம் வர்றது. இந்த தத்தாத்ரரய மஹா ரயாகியும் 

அந்த மாதிாி பசால்றார்.  

1. அந்த இருெத்து நாலுல, முதல்ல என்னனா பூமி. ‘ஜனனி ப்ாித்வி 

காமதுக்காஸ்ரத, ஜனரகா ரதவஹ சகல தயார ா’ அப்ெடின்னு டமத்ாீம் ெஜத 

பொியவா பசால்லியிருக்கார் இல்டலயா, அந்த ஜனனி, பூமி ரதவி, பூமித்தாய். 

பூமிடய பவட்ைரறாம், குண்டு பவச்சு பவடிக்கரறாம், என்பனன்னரவா ொடு 

ெடுத்தரறாம், ஆனா பூமி எல்லாத்டதயும் பொறுத்துண்டு, நமக்கு 

தானியங்கட யும், மரங்கட யும், இன்னும் தங்கம், பவள் ிங்கிற எல்லா 

பசல்வங்கட யும், பகாடுக்கறா. அப்ரெற்ெட்ை அந்த குணத்டத 

பூமிகிட்ையிருந்து கத்துக்கணும். கஷ்ைத்டத பொறுத்துக்கணும், நம்ம  கஷ்ைப் 

ெடுத்தறவாளுக்கும் நாம நன்டம பசய்யணும்.  

இடத ரகட்கும்ரொது எனக்கு தியாகு தாத்தா ஒண்ணு பசால்வார். அது ஞாெகம் 

வர்றது. சின்ன வயசுல பொியவா அவடர ஆட்பகாண்டு அடழச்சுண்டு ரொயி 

ெதிடனஞ்சு வருஷம்  தன்கிட்ை service ெண்ண பவச்சு, அப்புறம் “நீ 

கிரஹஸ்தாச்ரமத்துல ரொகணும், அதுனால ரவடலக்கு ரொ” அப்ெடின்னு 

அனுப்ெிைறார். இப்ெடி பநருங்கி ெழகி, பொியவார ாை ெக்தி, டவராக்கியம் 

எல்லாம் பதாிஞ்சவர் அவர். அவர் கல்யாணம் ஆகி பகாஞ்ச நாள் கழிச்சு, 

பொியவாகிட்ை வரும்ரொது, பொியவா, அவருடைய மடனவி கிட்ை தனியா 

ெிரசாதம் பகாடுக்கறா. இது,  இவருக்கு ஏரதா மாறுொைா மனசுல ெட்டு 

ரகாெம் வந்துடுத்து. எல்லா ஸன்யாசிகளும் இப்ெடிதான், அப்ெடின்னு feel 

ெண்ணி, அவர்  ெஸ் ஸ்ைாப் ரொகும்ரொது, திட்டிண்ரை வரார். மனசு 

ரவறுொடு வந்துடுத்து. பொியவாகிட்ைரய ரொகல. அப்புறம் எல்லாம் சாியாகி 

ஒரு வருஷம் கழிச்சு இபதல்லாம் மறந்ரத ரொயிைறது அவருக்கு. பொியவா 

கிட்ை வரார், அப்ரொ பொியவா பசால்றார், ‘இவனுக்கு ஜாதகத்துல த்வீக த்ர 

ரதாஷம் இருக்கு. அதாவது, மடனவி காலமாகி இன்பனாரு கல்யாணம் 

ெண்ணிக்கணும்ங்கிற ரதாஷம் இருக்கு. அந்த மாதிாி இவன் கஷ்ைப்ெைக் 

கூைாரதங்கிறதுக்காக, நான் இவன் மடனவிக்கு ஒரு ெிரசாதம் பகாடுத்ரதன், 

இவன் அவ்வ வு ரகாச்சுண்டுட்ைான் என்கிட்ரை, இங்ரகயிருந்து ெஸ் ஸ்ைாப் 

ரொறவடரக்கும் எனக்கு சஹஸ்ரநாமம் அர்ச்சடன ெண்ணியிருக்கான், 

அதாவது என்டன திட்டியிருக்கான்’, அப்ெடின்னு சிாிச்சுண்ரை பசால்றா 

பொியவா. அப்ெறம் இவர் feel ெண்ணி நமஸ்காரம் ெண்றார். இது 

முப்ெத்டதஞ்சு வயசுல. அப்புறம் பதாண்ணூறு வயசு வடரக்கும் பொியவா 

அவருக்கு அவ்வ வு கருடண காண்ெிச்சிருக்கா.  
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இன்பனாருத்தர் இந்த மாதிாி நம்ம  தப்ொ நிடனச்சா,  நமக்கு எவ்வ வு 

ரகாெம் வரும்? அடத பொியவா பொறுத்துண்ைாங்கிறது இல்ல, அதுக்கப்றமும் 

அப்ெடி  அனுக்ரஹம் ெண்ணியிருக்கா. இந்த மாதிாி பராம்ெ பூமியாட்ைம் 

பொறுடமயா இருக்கணும்ங்கிறத பதாிஞ்சுண்ரைன் அப்ெடிங்கிறார், 

தத்தாத்ரரய ரயாகி. இது முதல் குரு.  

2. அப்ெறம் வாயு. வாயு ஒரு மல்லிடகப் பூ ரதாட்ைத்து வழியா ரொனா அது 

மல்லிடக பூ வாசடன அடிக்கிறது, அடுத்து ரராஜா ரதாட்ைத்து வழியா ரொனா 

ரராஜா வாசடன அடிக்கிறது, ரவற துர்நாற்றம் னா அதுவும் வந்துைறது. வாயு 

எதுக்காகவாது கவடல ெைறரதா? என்ரனாை மல்லிடக பூ வாசடன 

ரொயிடுத்ரத, அப்ெடின்னு கவடல ெைறரதா. அந்த மாதிாி நாம 

எல்லாரராடையும் ெழகலாம், அவாளுடைய குணங்கள் நம்ம ரமரல ெைக் 

கூைாது. ஒரு நாள் AC, அடுத்த நாள் பகாசுக்கடி எல்லாம் பொறுத்துக்கணும். 

ACல ெற்று பவச்சாதாரன பகாசுக்கடி பராம்ெ கஷ்ைமா இருக்கும். அந்த மாதிாி, 

எதுலயும் ெற்று டவக்கக் கூைாதுன்னு வாயுடவப் ொர்த்து கத்துண்ரைன். 

அப்ெடின்னு பசால்றார்.  

3. அடுத்தது, ஆகாசம். வாயு உைம்பு ரமரல ெைறது, நாம feel ெண்ரறாம், 

உள்ளுக்குள்  மூச்சுக்காத்தா ரொய்ட்டு வரது. அரத மாதிாி தான் ஆகாசமும். 

நாம நிமிர்ந்து ொர்த்தா வானத்துல பதாியறது ஆகாசம்னு நிடனக்கிரறாம், 

ஆகாசம்ங்கிறது, சர்வவியாெி. எங்கும் இருக்கு. நமக்கு உள்ளும் புறமும் 

இருக்கு. அரத மாதிாிதான் ெகவானும். ெகவான் எங்கும் நிடறஞ்சிருக்கார். 

ஆனா, ஆகாசங்கிறது எதுலயும் ஈஷிக்கிறது இல்ல. அந்த மாதிாி உலகத்துல 

எதுலயும் ெற்று டவக்காம ெகவத் ெஜனம் ெண்ணிண்ரை இருக்கணும், 

அப்ெடின்னு ஆகாசத்துக்கிட்ையிருந்து கத்துண்ரைன். அப்ெடி ெஜனம் 

ெண்ணினா ஆகாச ரூெமாக ெிரம்ம ஸ்வரூெமா ஆயிைலாம் அப்ெடின்னு 

ஸ்வாமிகள் பசால்றார்.  

4. அடுத்தது ஜலம். ஆத்தங்கடரயில, கு த்துல எங்க ஜலத்தப் ொர்த்தாலும், 

மனசுக்கு பராம்ெ சந்ரதாஷமா இருக்கும். அந்த மாதிாி ொக்கறதுக்கு, 

ெழகறதுக்கு பராம்ெ இனிடமயா இருக்கணும் நாம, அப்ெடின்னு கத்துண்ரைன். 

சிலரெர் எப்ெ ொர்த்தாலும், ரகாச்சுண்ரை இருப்ொ, பராம்ெ வள்ளு வள்ளுன்னு 

விழுவா, இல்ல வருத்தப்ெட்டுண்ரை இருப்ொ. எப்ெப்ொத்தாலும் பராம்ெ 

moodyயா இருப்ொ, அப்ெடி இருக்கக் கூைாது. பராம்ெ உல்லாசமா 

இருக்கணும், எல்லாருக்கும்  சந்ரதாஷத்டத பகாடுக்கணும். நம்மகிட்ை வந்து 

ரெசினா ெழகினா அவாளுக்கு ஆனந்தம் ஏற்ெைணும்.  
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இன்பனான்னு, ஜலத்டத குடிச்சா தாக சாந்தி ஏற்ெைறது. ஏதாவது முடிஞ்ச 

உெகாரம் ெண்ணி அதன் மூலமா அது மூலமா மத்தவாளுக்கு தாெ சாந்தி 

ஏற்ெடுத்தணும்.  

அரத மாதிாி நம்மக்கிட்ை வந்து ெழகினா, அவாளுக்கு, ெகவானுடைய 

நாமங்கட யும், மஹாபொியவாளுடைய சாித்ரம், சிவன் சாருடைய சாித்ரம், 

ஸ்வாமிகளுடைய சாித்ரம், ெகவானுடைய சாித்ரம் இடதபயல்லாம் பசால்லி, 

அவாளுக்கு தாெ சாந்தி ஏற்ெடுத்தணும்,  நம்ரமாை ெழகறதுனால அவா 

தூய்டம அடையணும். ஜலத்டத பவச்சு கு ிச்சா தூய்டம அடையற மாதிாி, 

அவா, நம்ரமாை ெழகறதுனால நல்ல விஷயங்கள் பதாிஞ்சு, மனசு தூய்டம 

அடையும்ெடியா நாம நைந்துக்கணும்.  

5. அடுத்தது பநருப்பு. பநருப்பு, எடத ரொட்ைாலும் ஜீரணம் ெண்ணிைறது. 

அரத மாதிாி, யாராத்துல சாப்ட்ைாலும், எடத சாப்ட்ைாலும் ஜீரணம் ெண்ற 

அ வுக்கு நமக்கு தெஸ் ஜாஸ்தியா இருக்கணும். அப்ெடின்னு பசால்றது. 

இங்ரக ஸ்வாமிகள் பசால்றார், சிவன் ஸார் மாதிாி, சிவன் ஸார் எங்க ரவணா, 

எது ரவணா சாப்டுவார். கிம்ரொக்தவ்யம், கிமரொக்தவ்யம் அப்ெடின்னு எங்க 

ரவணா சாப்டுவார். ஒரு எாியற தீக்குச்சிடய ஈரமா இருக்கற விறகுக்கட்டை 

ரமரல ரொட்ைா, அடணஞ்சு ரொயிடும். ஆனா காட்டுத்தீயில ெச்டச 

மரபமல்லாம் கூை ெஸ்மம் ஆயிடும். அந்த மாதிாி நாம ெத்து காயத்ாிதான் 

ெண்ரறாம்னா, இங்க சாப்ெிைலாமா, அங்க சாப்ெிைலாமானுதான் ொக்கணும். 

ெரம ெக்தனா இருந்துட்ைா, சிவன் ஸார் மாதிாி, ஞானாக்னி எல்லாத்டதயும் 

எாிச்சுடும். அப்ெடின்னு பசால்றார் ஸ்வாமிகள்.  

6. அடுத்தது சந்திரன். சந்திரன் வ ர்றது, ரதயறது. அதுல சந்திரன் ரதயறது 

இல்ல. அரதாை ெிடறகள் தாரன, அரதாை கடலகள் தாரன ரதய்ஞ்சு வ ரர்து. 

அந்த மாதிாி இந்த உைம்பு, ஒவ்பவாரு ெருவத்துல, இ டம ெருவத்துல, 

முதுடம ெருவத்துல மாறறது. அரத மாதிாி ஸ்தூலமாறது, ஒல்லியாறது, 

குண்ைாறது எல்லாம் இந்த உைம்புக்கு தாரன தவிர, உள்  இருக்கிற 

ஆத்மாக்கு இல்ல, அப்ெடின்னு பதாிஞ்சுக்கணும் அப்ெடின்னு பசால்றார். இது 

இந்த காலத்துல  பராம்ெ முக்யமான உெரதசம்னு ரதான்றது. இங்க இருக்கற 

இருெத்துநாலுரம ஸன்யாசிகளுக்கு மட்டும் இல்ல. எல்லாருக்குரம இதுல ஒரு 

ொைம் இருக்கு. அந்த மாதிாி, இந்த காலத்துல உைம்ரொை ெருமன், ஒல்லிய 

ெத்தி எல்லாரும் எவ்வ வு கவடலப்ெைறா. உைம்பு வாகுன்னு ஒன்னு இருக்கு. 

இவ்வ வு கவடலப்ெை ரவண்ைாம், அப்ெடின்னு சந்திரன்கிட்ையிருந்து 

பதாிஞ்சுக்கலாம்.  

7. சூாிய ெகவான். நிஜ சூாியன் ஆகாசத்துல இருக்கு. ஒரு ைப்பு (tub) ஜலத்துல, 

சூாியன், ெிரதிெலிக்கிறது. அந்த ைப்பு ஜலத்டதக் பகாட்டிட்ைா இங்க இருக்கிற 
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சூாியன் மடறஞ்சுடுரம தவிர, நிஜ சூாியனுக்கு ஏதாவது ஆெத்து உண்ரைா? 

அந்த மாதிாி ெரமாத்மா அகண்ைமானவர். அவர் எல்லா ஜீவராசிக ிலும் 

து ிது ியா பதாியறார். இங்க இருக்கிற எல்லா ஜீவராசிகளும் அழிஞ்சாலும் 

சாி, ெகவான் அவ்யயம், அழியாத வஸ்து, அப்ெடின்னு சூாியடன ொத்து 

பதாிஞ்சுக்கணும், அப்ெடின்னு பசால்றார்.  

ரவற ஒரு இைத்துல இருந்து ஸ்வாமிகள் பசால்வார். சூாியன் ஜலத்டத 

இழுக்கறான். ரவற எங்கரயா பகாண்டு ரொயி விைறான். அந்த ஜலத்டத வந்து 

சூாியன் என்ரனாை ஜலம் அப்ெடின்னு பசால்றாரனா? அந்த மாதிாி  நாம 

சம்ொதிக்கிரறாம், யாரரா அடத எடுத்துண்டு ரொயி பசலவு ெண்றா, யாரரா 

சம்ொதிக்கிறா, யாரரா பசலவு ெண்றா அப்ெடினுட்டு அடத ெத்தி பராம்ெ 

சர்ச்டச ெண்ணிண்டு சிரமப் ெைக் கூைாது. அப்ெடின்னு சூாியன பவச்சு 

ஒண்ணு பசால்லுவார்.  

8. அடுத்தது, மாைப் புறா. ஆண் புறாவும் பெண் புறாவும் ரசர்ந்து இடர ரதைப் 

ரொச்சு, அப்ெடின்னு ஒருகடத ஆரம்ெிக்கிறது. இந்த இைத்துல ஸ்வாமிகள் 

பசால்வார், இந்த காலத்து மாதிாி. Husband and wife ரசர்ந்து ரவடலக்குப் 

ரொறார ால்ரயா, அப்ெடினு பசால்வார், அப்ெடி இடர ரதடிண்டு வந்து 

குஞ்சுகளுக்குக் பகாடுக்கறது. குஞ்சுகள் அடத சாப்ெிட்டு, பராம்ெ சந்ரதாஷப் 

ெைறது. அப்ெடி இருக்கும்ரொது ஒரு ரவைன், இந்த பரண்டு புறாவும் இடர 

ரதைப் ரொயிருந்தரொது, அந்த குஞ்சுகட  வடலயிலப் ெிடிச்சுைறான். பெண் 

புறா,  இடத ொத்த உைரன வருத்தப் ெட்டு துக்கம் தாங்காம தானும் ரொயி 

அந்த வடலயில விழுந்துைறது, என் குழந்டதகள் இல்லாம நான் என்ன 

ெண்ணுரவன் அப்ெடின்னு, ஆண் புறாவும் இடத ொர்த்துட்டு என்னுடைய 

மடனவி, குழந்டதகள் இல்லாம நான் என்ன ெண்ணுரவன், அப்ெடினுட்டு 

அதுவும் ரொயி வடலயில விழுந்துைறது. இந்த கடதயில இருந்து என்ன 

பதாிஞ்சுக்கணும்? ஸ்வாமிகள் பராம்ெ அழகா ஒரு, practical உெமானம் 

பசால்லிபுாிய டவக்கிறார். இல்ரலன்னா இது வந்து தியாகம் தாரன, ஜீவ 

காருண்யம், இதுல என்ன  தப்புன்னு நமக்குத் ரதாணும். ஆனா ஸ்வாமிகள் 

பசால்றார், இப்ெ,  குழந்டதகள் foreign ரொயிைறா. அடுத்தது  மாட்டுப் 

பொண்ணு உண்ைாயிருக்கா, இல்டல டெயனுக்கு சடமக்கத் பதாியல, 

அப்ெடின்னு பசால்லி ெின்னாடிரய அம்மாவும் ரொறா. அம்மா ரொன உைரன 

இவரும் சாின்னு, அவ ெின்னாடி ரொயிைறார், அங்க ரொனா ஒரு தர்ப்ெணம் 

உண்ைா, திவசம் உண்ைா. ஸ்வதர்மங்கள் ஒண்ணுரம கடைெிடிக்க முடியாம 

ஆத்மா வீணா ரொயிைறது. ஸ்வாமிகள், இந்த மாைப்புறா கடதயில இருந்து 

இடதத் பதாிஞ்சுக்கணும், நம்ம ஸ்வதர்மத்டத விைாம நாம காப்ொத்தணும், 

அப்ெடின்னு பசால்லியிருக்கார். நான் பகாஞ்ச நாள் foreign ரொயிருந்ரதன். 

எங்க அப்ொடவக்  கூப்ெிட்ரைன். எங்க அப்ொ கட்ைாயம் 
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வரமாட்ரைன்னுட்ைார். எங்கப்ொ கி ம்ெடலனா எங்கம்மா கி ம்ெ மாட்ைா. 

பரண்டு ரெரும் வராம இருந்ததுனாலரய நான் திரும்ெி வந்ரதன். அப்ெடி 

நம்முடைய ஸ்வதர்மம் பராம்ெ முக்கியம், அப்ெடிங்கிறது மஹான்கள் எல்லாம்  

follow ெண்ணியிருக்கா.  

9. அடுத்தது மடலப்ொம்பு. மடலப்ொம்பு அடசயாம இருக்கும். அது நாலஞ்சு 

நாள்  ெட்டினி கிைக்கும், திடீர்னு ஒரு பொிய மிருகம் வந்ததுனா அடத 

சாப்டுக்கும், அடத ஒரு மாசம் ஜீரணம் ெண்ணும். அப்ெடி, சாப்ொடுக்கு, உலக 

சுகங்களுக்கு நீ ெரெரக்கரவ ரவண்ைாம், அது வரும்ரொது வரும். அப்ெடின்னு 

டவராக்கியத்ரதாை இருக்கணும், கிடைச்ச ரொது அனுெவிக்கணும், 

கிடைக்காதரொது அடத ெத்தி நிடனக்கக் கூைாது. அப்ெடின்னு மடலப்ொம்பு 

ொர்த்துக் கத்துண்ரைன். அப்ெடின்னு பசால்றார்.  

10. அடுத்தது கைல். கைற்கடரக்குப் ரொனா நமக்கு என்ன கிடைக்கறது. 

கி ிஞ்சல் தான் கிடைக்கறது. கைலுக்கு உள்  ரத்தினங்கள் இருக்கு. அந்த 

மாதிாி உலகத்துக்கு நம்ம மனசுக்குள்  இருக்கிற ஞானடவராக்யத்த 

பவ ிெடுத்தக் கூைாது. இவன் பொிய ஸன்யாசியா அப்ெடின்னு ரகலி ெண்ணி 

நல்ல வழியிலிருந்து நம்ம  பகடுத்துடுவா. அதனால, ரத்தினமான நம்ம மனடச 

அம்ொள் சரணத்துல ஒ ிச்சு டவக்கணும். அடத ஜனங்களுக்கு காண்ெிக்கக் 

கூைாது. கி ிஞ்சடல தாரன கைல் காண்ெிக்கறது. அதுமாதிாி நாம பவ ியில 

எல்லாடரப் ரொலவும் இருந்துட்டுப் ரொயிைணும், அப்ெடின்னு பசால்வார். 

மூகெஞ்சசதி ஆர்யா சதகத்துல  

िुंसुमशरगवतसम्ित्िंोशगृह ंभाति िंातञ्चदशेगिम् । 

स्थातििमतस्मन्िंथमति गोतििमन्िमतया मनोर्नमम् ॥ 

குஸுமசர கர்வ ஸம்ெத் ரகாஷக்ருஹம் ொதி காஞ்சி ரதசகதம் |  

ஸ்தாெிதம் அஸ்மின் கதமெி ரகாெிதம் அந்தர் மயா மரனா ரத்னம் || 

என்ரனாை மரனாரத்தினத்டத அம்ொர ாை சரணம்கிற பெட்டியில ெத்திரமா 

பவச்சுட்ரைன், அப்ெடின்னு பசால்வார்.  இந்த மூகெஞ்சசதி ெடிக்கிறரயால்ரயா 

அதனால மரனாரத்தினம். இடத ஜாக்கிரதயா பவச்சுக்கணும். அப்ெடின்னு 

பசால்வார்.  

11. அடுத்தது விட்டில் பூச்சி. விட்டில் பூச்சி பநருப்டெ ெழம்னு நிடனச்சு ரொயி 

அதுல ெட்டு பசத்துப் ரொயிடும். அந்த மாதிாி கண்ணுக்குக்  கவர்ச்சியான  

விஷயங்கட  எல்லாம் ொர்த்து, ெத்தினி, புத்ராள், வஸ்திரங்கள், இந்த மாதிாி 

attractionல ரொயி உயிடர விட்டுறக் கூைாது.  
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12. அடுத்தது யாடன. யாடனக்கு பதாைற உணர்ச்சி பராம்ெ  ஜாஸ்தி ரொல 

இருக்கு. அதுல அதுக்கு ஆடச ஜாஸ்தியா இருக்கறதுனால, ஒரு பெண் 

யாடனடய இந்த ெக்கம் நிறுத்தி, நடுவுல ஒரு குழி ெண்ணி பவச்சுடுவா. அந்த 

ெக்கம் காட்டுல இருக்கிற ஆண் யாடன இந்த பெண் யாடனடய ொர்த்த 

உைரன வந்து இந்த குழியில விழுந்துடும். ஆண் யாடனடய ெிடிச்சுண்டு 

ரொயிடுவா. அந்த மாதிாி பதாைற உணர்ச்சிக்கு வசப்ெட்டு மாட்டிக்கக் கூைாது.  

13. மான். மானுக்கு ொட்டு ரகட்கறது ெிடிக்கும் ரொல இருக்கு. ரவைன் வந்து 

ொட்டு ொடுவான். அந்த ொட்டை மான் ரகட்டுண்டு அப்ெடிரய நிக்குமாம்.  

ரவைன் வந்து அம்பு ரொட்டு அடிச்சுடுவானாம். கிராமிய கீதத்துல ஆடச 

இருக்கக் கூைாது. ஸ்வாமிகள் பசால்வார். சினிமா ொட்டுல மனசு பவச்சா 

வீணா ரொயிடுரவாம் அப்ெடின்னு பசால்வார்.  

14. அடுத்தது ரதனீ. ரதனீ பூவிரலர்ந்து ரதன் எடுக்கிறது, அதுவும் சாப்ெிைறது 

இல்ல. யாராவது ரதடன எடுக்க வந்தா அவாட  பகாட்ைறது. ரலாெிகள், 

கருமிகள் ெணத்டத அவா ரசர்த்து பவச்சுக்கறா. அவாளும் பசலவு ெண்றது 

இல்ல. மத்தவாளுக்கும் பசலவு ெண்றது இல்ல. இப்ெடி இருக்கக் கூைாது, 

அப்ெடின்னு பதாிஞ்சுண்ரைன்,  

15.அந்த மாதிாி ரதடன இன்பனாருத்தன் எடுத்துண்டு ரொறான். அந்த ரதடன 

எடுக்கிறவன்  ஒரு குரு, அப்ெடிங்கிறார். அந்த மாதிாி, நீ ெணத்டத ரசர்த்து 

பவச்சாலும் சாி, யாராவது ஒருத்தன்  வந்து  ஒரு நாட க்கு revolver அ 

காண்ெிச்சு எல்லாத்டதயும் எடுத்துண்டு ரொயிடுவான். அப்ெடின்னு 

ஸ்வாமிகள் பசால்வார். இல்ரலன்னா ஒரு நாட க்கு, எமன் வந்துட்ைான்னா, 

எவ்வ வு ரசர்த்து பவச்சு என்ன ெிரரயாஜனம், அந்த மாதிாி ெணத்டத ரசர்த்து 

டவக்கக் கூைாது, அடத யாராவதுதான் தூக்கிண்டு ரொகப் ரொறா, 

அப்ெடின்னு பசால்லி,  தான தர்மங்கள் ெண்ணணும். ெணத்டத ரசர்த்து 

பவக்கறதுல ஆடச பவக்கக் கூைாதுன்னு, பதாிஞ்சுண்ரைன். அப்ெடின்னு 

பசால்றார்.  

16. அப்புறம் மீன். மீன் தூண்டில்ல ஒரு புழு இருக்கு. அடத திங்கறதுக்கு ஆடச 

ெட்டுண்டு, உயிடர விட்டுறது. அந்த மாதிாி, நாக்கு செலம் கூைாது, இந்த 

இைத்துல ஸ்வாமிகள் பசால்வார், உன்டன உப்பு குடறச்சலாப்  

ரொடுங்கரறன், நீ கூைப்  ரொட்டுருக்கிரயன்னு சண்டை ரொடுவான், தட்டை 

விட்பைறிவான், அப்ெடின்னு பசால்வார். நான் நினச்சுண்ரைன், எனக்கு வந்து 

உப்பு கூை ரொடுங்கரறன், குடறச்சலாப் ரொைறிரயன்னு தாரன நாம சண்டை 

ரொைரறாம். அப்ெடின்னு நிடனச்சுண்ரைன்,  

17. அப்புறம் குரர ெக்ஷின்னு ஒண்ணு. இந்த ெக்ஷி வந்து, மாமிசத் துண்டை 

எடுத்துண்டு ரொகும்ரொது, அடதவிை பொிய ெக்ஷிகள், கழுகு, ெருந்து 
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அபதலாம் வந்து அடத அடிக்கிறதாம், அது fight ெண்ணிண்ரை இருக்கு. 

சண்டைரொைறது. ஆனா ஒரு கட்ைத்துல அந்த மாமிசத்டதப் ரொட்டுட்டு 

ரொயி மரக்கிட யில உட்கார்ந்துைறது. அது வடரக்கும் அடி வாங்கறது, 

அப்புறம் நிம்மதியா இருக்கு. இந்த இைத்துல  ஸ்வாமிகள் பசால்றார். retire 

ஆன உைரன பகாஞ்சம் ெணம் வரும். உறவுக் காரா எல்லாம் அதுக்காக, 

ெிடுங்கிண்டு இருப்ொ. அடத ஏதாவபதாரு  ஸ்வாமி காாியமா பவச்சிருக்ரகன், 

அப்ெடின்னு பசால்லிட்ைானா நிம்மதியா இருக்கலாம், அப்ெடின்னு பசால்றார்.  

18. அப்புறம் ெிங்கடலன்னு ஒரு ரவசி. அவளுக்கு ெகவத் அனுக்ருஹத்னால 

டவராக்யம் வரது. அப்ரொ அவ பசால்றா. ஆடசதான் துக்கத்துக்குக் காரணம். 

டவராக்கியம் தான் சுகத்டத பகாடுக்கும். அப்ெடின்னு பசால்றா. அதுனால 

நாம ஆடசயா விட்ைாதான் நிம்மதி அப்ெடின்னு அவட  ொர்த்து 

கத்துண்ரைன். அப்ெடின்னு பசால்றார்.  

19. ஒரு குழந்டத, ஒரு குரு. அதாவது பராம்ெ சின்னக் குழந்டத, அப்ெடின்னு 

ஸ்வாமிகள் பசால்றார். அது வந்து, இவா நம்மட க் பகாஞ்சினா, அப்ெடின்னு 

அவா ரமபலாரு விருப்ெம், இவா நம்ம பதாட்டிடல தட்டி விட்டுட்ைா. அதனால 

நாம அடி ெட்டுண்டுட்ரைாம் அப்ெடின்னு அவா ரமரல  ஒரு பவறுப்ரொ 

அப்ெடிபயல்லாம் இருக்காரதால்ரயா! அந்த மாதிாி இந்த உலகத்துல வந்து 

குழந்டத ரொல உல்லாசமா இருக்கணும். விருப்பு பவறுப்பு பவச்சுண்டு கஷ்ைப் 

ெைக் கூைாதுன்னு கத்துண்ரைன், அப்ெடின்னு பசால்றார். நான் 

நிடனச்சுப்ரென். அந்த மாதிாி இருந்தவா - மஹாபொியவா, சிவன் ஸார், 

ரகாவிந்த தாரமாதர ஸ்வாமிகள். மஹாபொியவாளுடைய அந்த வாழ்க்டக, 

ஸ்வாமிகர ாை அந்த வாழ்க்டக, அந்த வாழ்க்டகரயாை 75 வருஷத்ரதாை 

அனுெவங்களும், அது எங்க, எவ்வ வு டீல் ெண்ணியிருக்கா அவா எல்லாம். 

ஆனா அவர ாை அந்த ரெச்சும் சிாிப்பும் ொர்த்தா, என்னமா குழந்டதயா 

இருக்கா அவா. என்ன ஒரு ொக்கியம், அப்ெடின்னு வியப்ொக இருக்கும். ெகவத் 

ெஜனம்கிறது இடத பகாடுக்கும்னா, நாமும் ெஜனம்  ெண்ணலாரமன்னு நமக்கு 

அதுல ஆடச வர்றது. அப்ெடி ரெரானாந்தத்துல திட ச்சு அது ததும்ெி 

வழிஞ்சுண்டுருக்கும். குழந்டத மாதிாி சந்ரதாஷமா இருந்தா. ஒரு விஷயத்துல 

கவடல இல்லாம இருந்தா. அடத நிடனச்சு நிடனச்சு ொக்கரறன் நான்.  

20. அடுத்தது ஒரு பெண் குழந்டத. அவர ாை கார்யத்துல இருந்து ஒண்ணு 

கத்துண்ரைன் அப்ெடிங்கிறார். அந்த பொண்ண வந்து கல்யாணம் 

ரெசியிருக்கா. வர ெக்ஷத்துரலருந்து (மாப்ெிள்ட  வீட்ைார்) சில ரெர் 

வந்திருக்கா ாம் ஆத்துக்கு. இவ டகயில நிடறய வட யல் ரொட்டுண்டு 

இருக்கா. பநல்லு குத்தறா. இவ நிடனச்சுக்கறா ாம். தினம் தினம் பநல்லு  

குத்திதான் அாிசி ெண்ணி இவா சாப்ெிைறா. அன்னாைம் காச்சின்னு 
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நினச்சுப்ொ, அப்ெடின்னு பசால்லி, அந்த பொண்ணு வந்து பரண்டு டகயில 

இருந்தும் பரண்டு பரண்டு வட யல மட்டும் பவச்சுண்டு மத்த எல்லா 

வட யடலயும் கழட்டி பவச்சுைறா. அப்புறம்  நிடறய வட யல் இருந்தா 

எட்ைாத்துக்கு ரகட்கும். பரண்டு வட யல் இருந்தாகூை இங்க வந்தவாளுக்குக் 

ரகட்கும், அப்ெடின்னுட்டு, ஒரு வட யல வந்து, முழங்டகலயும் இன்பனாரு 

வட யல மணிக்கட்டுலயும் இடிச்சுக்காத மாதிாி நகர்த்தி பவச்சுண்ைா ாம். 

இந்த இைத்துல ஸ்வாமிகள் பசால்றார். இந்த காலத்துல மன்றம் பவச்சு ெஜனம் 

ெண்ரறாம்னு நிடனச்சுக்கறா. ஆனா ஓயாத சண்டைதான் ரொைறா. நிடறய 

ரெர் ரவண்ைாம். atleast ஸ்ருதி ரொைறதுக்கு ஒருத்தர் ரவண்ைாமா. தனியா 

ொைறதுக்கு பராம்ெ ஸ்ரமம். அப்ெடின்னு பசால்லிண்டு இன்னும் ஒருத்தர 

ரசர்த்துக்கறா. இவர் என்ன ெண்ணுவார், இன்னிக்கு ஏகாதசி. நீ ஏழு மணிக்கு 

வா. நாம ொண்டுரங்கன் ரகாவில்ல ெஜனம் ெண்ணுரவாம், அப்ெடின்னு 

பசால்லியிருப்ொர். அவன் ஒன்ெதடரக்கு வருவான், இன்பனாருத்தன். 

அப்ரொ, என்னைா late. சாி வா ஒரு அடர மணியாவது ெஜடன ெண்ணுரவாம் 

அப்ெடின்னு பசால்லுவார். அடத ஏன் ரகட்கற, அப்ெடின்னு அவன் officer ஐ 

ெத்தி திட்ை ஆரம்ெிப்ொன். ெதிபனாரு மணி ஆயிடும். அந்த மாதிாி நிடறய ரெர் 

இருந்தா கலகம். பரண்டு ரெர் இருந்தா கூை வீண் ரெச்சா ரொயிடும். ெகவத் 

ெஜனம் ஏகாந்தத்துல ெண்ணணும், அப்ெடின்னு ஸ்வாமிகள் பசால்வார். அவர் 

அந்த மாதிாி ெண்ணியிருக்கார். நிடறய ெண்ணியிருக்கார். நான் அடத ொர்த்து 

ரசிச்சிருக்ரகன். கார்த்தால ஆறு மணிக்கு  ஆரம்ெிச்சா மத்யானம் ஒரு மணி 

வடரக்கும் புஸ்தகத்டத பவச்சு ெடிச்சுண்டு இருப்ொர். அவருக்கும் அந்த 

வால்மீகிக்கும்தான் அந்த சங்கம். அதுதான் சத்சங்கம். கண் ஜலம் வரும், எப்ெடி 

சந்ரதாஷப் ெைறார் அப்ெடின்னு ொர்த்திருக்ரகன்.  

21. அடுத்தது ொம்பு ஒரு குரு. ொம்பு தனக்கா வீடு கட்ைறது இல்ல. அது 

கடரயான் புத்துல ரொயி இருந்துக்குமாம். அந்த மாதிாி பசாந்த வீடு கட்ைணும், 

அப்ெடின்னு இந்த வீடு கட்ைறது ஒரு ஸ்ரமம். அப்ெடின்னு ொகவதத்துல 

பசால்லியிருக்கு அப்ெடிங்கிறார், ஸ்வாமிகள். ஏனா ஜனங்கள் அடத 

ரசிப்ொர ா அப்ெடின்னு. இந்த காலத்துல வந்து இந்த பரண்ைாவது வீடு 

அதுக்கு EMI அப்ெடின்னு பசால்லிரய எல்ரலாரும் மாட்டிக்கிறா. ஒருத்தர் 

கட்டின வீட்டுல ரொயி வசிச்சுட்ைா, ஒரு பரண்டு மூணு வருஷம் project ஆ 

வீடு கட்ைறது வீடு கட்ைறதுன்னு அடத ெத்தி கவடலகள், அடத ெத்தி அந்த 

கைன் பதால்டலகள்  அப்ெடிங்கிற ஒரு கவடல இல்லாம இருக்கும்.  

22. அடுத்தது ஒரு ொணத்டத ஒருத்தன் கூர் ெண்றானாம். அவன் ஒரு குரு. 

அங்க ராஜா ெவனி ரொறார். பராம்ெ டவெவமா அந்த ராஜா ெவனி ரொறார். 

இவன் இந்த ொணத்டதக் கூர் ெண்ணிண்டு இருக்கான், அடத முடிச்ச ெின்ன, 

என்னைா ராஜா ரொறார் ொக்கடலயா அப்ெடின்னா, அவன் ொக்கரவ 
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இல்டலரய அப்ெடிங்கிறானாம். அவ்வ வு ஏகாகிரச் சித்தத்ரதாை அவன் 

ரவடல ெண்ணிண்டு இருக்கான். அந்த மாதிாி நாம ெகவான்கிட்ை மனச 

டவக்கணும். இந்த இைத்துல பராம்ெ useful ஆ ஸ்வாமிகள் ஒண்ணு பசால்றார். 

நம்ொத்துல டிவி ரொைாரதன்னு  பசான்னா ரகட்ொ. ெக்கத்தாத்துல டிவி சத்தம் 

ரகட்கறரத. அதுனால நாம மனசு பவச்சு இந்த ராமாயண, ொகவதத்த 

ெடிக்கறதுக்கு கத்துண்ரைாரமா பொழச்ரசாம். இல்ரலன்னா இந்த காலத்துல 

ெடிக்கரவ முடியாது. அப்ெடிங்கிறார். அப்ெடி  ெகவத் ெஜனம் ெண்ணும் ரொது 

லயிச்சு ரொகணும், அப்ெடின்னு இந்த ொணத்டதக் கூர் 

ெண்றவன்கிட்ையிருந்து கத்துண்ரைன், அப்ெடின்னு பசால்றார்.  

23. அடுத்தது சிலந்தி. சிலந்தி தன்ரனாை உைம்புல இருந்ரத திரவத்டத 

உற்ெத்தி ெண்ணி, அடத பவச்சு ஒரு வடல ெின்னி, அந்த வடலயில பகாஞ்ச 

நாள் விட யாடிட்டு, அப்புறம் அடத தனக்குள் ரய இழுத்துக்கறது. அரத 

மாதிாி ெகவானும், தனக்குள்  இருந்ரத சாமக்ாிடயகள் பவச்சுண்டு, சிருஷ்டி, 

ஸ்திதி, சம்ஹாரம் ெண்றார். விட யாைறார். அலகிலா விட யாட்டுடையான் 

அப்ெடின்னு அந்த ெகவாரனாை பெருடமடய நிடனச்சுப் ொக்கணும், 

அப்ெடின்னு பசால்றார்.  

24. கடைசில 24 வது குரு கு வி. இந்த கு வி ஒரு புழுவக் பகாட்டிட்டுப் ரொன 

உைரன அந்த புழு, கு வி வந்து பகாட்டுரமா பகாட்டுபமான்னு நிடனச்சு 

அதுவும் கு வி ஆயிடும். அது மாதிாி யத் ொவம் தத் ெவதி, எடத நாம 

நிடனச்சுண்டு இருக்ரகாரமா அரத மாதிாி ஆயிடுரவாம். அந்த மாதிாி ெகவத் 

ெஜனம் ெண்ரணாம்னா நமக்கு ெகவாரனாை சாயுஜ்யம் கிடைக்கும். 

அப்ெடின்னு ஸ்வாமிகள்  பசால்றார்.  

இதுக்பகல்லாம் ரமரல நம்முடைய உைம்ரெ ஒரு குரு. அப்ெடின்னு பசால்லி 

முடிக்கிறார். இந்த உைம்பு வந்து வயசான ெின்ன, ஒவ்பவாரு part ெடுத்தறது, 

டக நாம பசான்னா ரகட்க மாட்ரைன்கிறது. கால் நாம பசான்னா ரகட்க 

மாட்ரைன்கிறது. இதுக்காக நாம வந்து டகய பவறுக்கரறாரமா, காடல 

பவறுக்கரறாரமா. உன்ன பொறந்த நா ில இருந்து எண்டணய் ரதய்ச்சு 

விட்ரைன், ரசாப்பு ரொட்டு கு ிப்ொட்டிரனன். நான் பசான்னா ரகட்க 

மாட்ரைங்கிறரயன்னு உைம்டெ நாம வந்து தண்டிக்கரறாரமா. அப்ெடி  

ெண்றது இல்ல. அப்ெடி இருக்கிறச்ச,  இந்த உைம்ரெ நீ பசால்றடத ரகட்க 

மாட்ரைன்கிற ரொது, ெிள்ட யும் ரெரனும் பசான்னா ரகட்க 

மாட்ரைங்கிறான்னு ஏன் நீ தவிக்கிற, அப்ெடின்னு பசால்றார் ஸ்வாமிகள். 

அப்ெடின்னு,  உைம்புகிட்ை இருந்ரத ஒரு ொைம் கத்துக்கரறன்.  
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அப்ெடி அந்த தத்தாத்ரரய மஹாரயாகி யது மஹா ராஜாகிட்ை பசான்னடத 

கிருஷ்ண  ெகவான் உத்தவருக்கு பசான்னார். இன்னிக்கு நாம ரகாவிந்த 

தாரமாதர ஸ்வாமிகள் மூலமா அடத பதாிஞ்சுண்ரைாம்.  

ஜானகி காந்த ஸ்மரணம் ஜய ஜய ராம ராம. 
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ஸ்ருங்தகரி சொரேொம் ொ கொஞ்சி கொமொக்ஷி 
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அம்ொள் கிருடெயினால, ஒரு நாலு நாள் ஸ்ருங்ரகாி ரக்ஷத்திரத்துல ரொய் 

தங்கி இருந்து, சாரதாம்ொட  தாிசனம் ெண்ணி, சந்திரபமௌலீஸ்வர பூடஜ 

எல்லாம் ொர்த்து பராம்ெ ஆனந்தமா கழிச்ரசாம். திருவண்ணாமடலன்னு 

பசான்னாரல நம்ம ரசஷாத்ாி ஸ்வாமிகள், ரமண ெகவான் ஞாெகம் வர மாதிாி, 

இந்த ஸ்ருங்ரகாி ரக்ஷத்ரத்டத நிடனச்சாரல, ராமாயண காலத்துல 

ாிஷ்யஸ்ருங்கர், அவர் காட்டுல தெஸ் ெண்ணிண்டு இருக்கார். ெஞ்சத்டத 

ரொக்க அவடர ரராமொத மன்னர், பெண்கட  பகாண்டு தன் நாட்டுக்கு 

வரவடழத்தார். முனிவர் கால் ெட்ை உைன் அங்ரக  மடழ பெய்தது. அப்புறம் 

தசரத மஹாராஜா, ாிஷ்யஸ்ருங்கடர கூட்டிண்டு ரொயி, அஸ்வரமதயாகம், 

புத்ரகாரமஷ்டி ெண்ணி, ராமர் அவதாரம் ெண்ணார். அப்புறம் ாிஷ்யசிருங்கர் 

திரும்ெவும் இந்த காட்டுக்ரக வந்து, இங்க ‘கிக்க’ ங்கிற இைத்துல தெஸ் 

ெண்ணி, அவர் ெரரமஸ்வரரனாை ஐக்யம் ஆயிட்ைார் அப்ெடின்னு ஐதீகம். 

அங்க ஒரு சிவலிங்கம். அந்த சிவலிங்கத்துக்கு  ஒரு பகாம்பு இருக்கு. அடத 

ாிஷ்யஸ்ருங்கரராை அதிஷ்ைானம் மாதிாி, அங்க பூடஜ ெண்றா. 

ாிஷ்யஸ்ருங்கரராை  அப்ொ விெண்ைக முனிவர், அவருக்கு 

ஸ்ருங்ரகாியிடலரய, மலஹானிகரரஸ்வரர் ரகாயில்ன்னு ஒண்ணு இருக்கு. 

ஒரு நூற்றி ஐம்ெது ெடி ரமரல ஏறி ரொனா, ெவானி சரமத மலஹானிகரரஸ்வர் 

அப்ெடின்னு சன்னிதி. விொண்ைகர் பூடஜ ெண்ணி, அங்க ஸ்வாமிரயாை 

ஐக்யம் ஆனார், அப்ெடின்னு பசால்றா. 

இந்த விெண்ைகர், ாிஷ்யஸ்ருங்கர்ல இருந்து ஆரம்ெிச்சு, ஆதி சங்கரர் அங்ரக 

வந்து சாரதாம்ொட  ெிரதிஷ்டை ெண்ணினது, அப்புறம் சுரரச்வராச்சார்யாள் 

முதற்பகாண்டு, ஸ்ருங்ரகாில சந்திரரசகர ொரதி ஸ்வாமிகள், அந்த 

மஹான்கட  எல்லாம் நிடனக்கணும். சந்திரரசகர ொரதி ஸ்வாமிகட  

நிடனச்சா, உைரன நம்ம சந்திரரசகர ஸரஸ்வதி ஸ்வாமிகள், மஹாபொியவா 

இப்ெடி எல்லா ஞானிகட யும் த்யானம் ெண்றதுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்ொ 

இருந்தது. 

மஹாபொியவா பதய்வத்தின் குரல்ல, ஐந்தாவது ெகுதியில, ஆதி சங்கரருடைய 

சாித்திரத்டத அவருக்ரக உண்ைான அழகான ஒரு டஷலில விஸ்தாரமா 
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பசால்லியிருக்கா. அதனால ஸ்ருங்ரகாின்ன  உைரன அந்த ெகுதிகட  

எல்லாம்  எடுத்து ெடிச்ரசன். என்ன ஆனந்தம்! 

ஆதி சங்கரர், காசி ரக்ஷத்ரத்துல,  தன்னுடைய ெதினாறாவது வயசுல, 

ெிரஸ்தான த்ரய ொஷ்யங்கள்  எழுதி முடிக்கிறார். அப்ரொ வியாசர் ஒரு கிழவர் 

மாதிாி வந்து, அவர்கிட்ை ெலவிதமான வாதங்கட  ெண்றார். எப்ெடி மாத்தி 

மாத்தி வாதம் ெண்ணினாலும் ஆதி சங்கரர், அதுக்கு அழகா ெதில் பசான்ன 

உைரன, வியாசர் அவருக்கு தாிசனம் பகாடுத்து, இன்பனாரு ெதினாறு 

வருஷம், இந்த ொரத  பூமி முழுக்க நீங்கர  ெிரயாணம் ெண்ணி எல்லாருக்கும் 

தாிசனம் பகாடுத்து, உங்க தாிசனத்துனாலயும், அங்கங்க இருக்கற 

ெண்டிதர்களுக்கு, உங்களுடைய வாதத்துனாலயும், எல்லாருக்கும் பத ிடவ 

பகாடுக்கணும், அப்ெடின்னு அனுக்ரஹம் ெண்றார். 

அங்ரக இருந்து ஆதி சங்கரர், கி ம்ெி முதல்ல ெிரயாடக வந்து குமாாில 

ெட்ைடர ொக்கறார்,  அப்ெடின்னு சாித்ரம்.  இந்த குமாாில ெட்ைர் சுப்ரமணிய 

ஸ்வாமிரயாை அவதாரம். அதுக்கு முன்னாடி பெௌத்த மதம் தீவிரமா 

இந்தியாவில் இருந்தது. பெௌத்த மதத்துல என்னன்னா,  ஒரு வி க்டக ஊதி 

அடணக்கற மாதிாி,  மனடச அழிச்சுைணும். ஆடசரய துன்ெத்திற்கு காரணம். 

மனரச எல்லா ஆடசக்கும் காரணம். மனரச இல்லாம ெண்ணிக்கறது. 

அப்ெடின்னு அரதாை நிறுத்திைரா. அதுக்கு ரமரல, அந்த மரனாலயம் ஆன 

ெின்ன, ஆத்மா, ஸ்வச்சமா வி ங்கும். அந்த ஆத்ம அனுெவம், மனசுக்கும் 

எட்ைாத அந்த ஆத்ம அனுெவம், ரெரானந்தம், அப்ெடிங்கிற அந்த ஞான 

மார்கத்டத அவா பசால்றதில்டல. அவா ரவதத்டதரய ஒத்துகாதவா. அதனால, 

அந்த பெௌத்தர்கள் ரவதத்துல பசான்ன கர்மாக்கட  எல்லாமும் 

விட்டுட்ைா. அதனால குமார ஸ்வாமிரய குமாாிலெட்ைரா அவதாரம் ெண்ணி 

பூர்வ மீமாம்டசக்கு பராம்ெ உடழச்சு, டவதீக கர்மாக்கட  எல்ரலாரும் 

ெண்ண பவச்சார். 

அதுல ஒரு கடத என்னன்னா, குமாாில ெட்ைர் பெௌத்தர்கட  கண்ைனம் 

ெண்றதுக்கு, பெௌத்தர்கர ாடைரய ரொயி ரசர்ந்துண்டு, அவாகிட்ைரய ஏழு 

வருஷம், எல்லாத்டதயும் ெடிச்சுக்கறார். ஆனா அவா இவர் டவதீகர் 

அப்ெடின்னு கண்டு ெிடிச்சுைரா. அதனால வஞ்சடனயா அவடர ஏழாவது 
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மாடிக்கு கூட்டிண்டு ரொயி, அஹிம்சாவாதிகள்னு ரெரு. ஆனா அவடர 

அங்கிருந்து கீழ தள் ி விட்டுைறா. அவர் விழும் ரொது ‘ரவதம் ஸத்யம் என்ெது 

உண்டமயானால், எனக்கு ஒரு ஹானி வரக் கூைாது. ஆெத்து வரக் கூைாது’, 

அப்ெடின்னு, பசால்லிண்ரை விழறார். அவர் விழும் ரொது, அவர் உைம்புக்கு 

 ஒண்ணுரம ஆகலயாம். ஒரு எலும்பு உடையல. ஆனா கண்ல ஒரு கல் 

குத்தித்தாம். அவர் ‘என்ன இது?’ அப்ெடின்னு ரகட்ைாராம். அப்ரொ அசாீாி 

ரகட்ைதாம். ‘நீங்கள் ரவதரம ஸத்யம். அது என்டன காப்ொத்தட்டும்’, 

அப்ெடின்னு பசால்லாம,  ஸத்யம் என்ெது உண்டமயானால், அப்ெடி ‘யதி’னு 

பசான்னதுனால, இந்த ஒரு சின்ன ஹானி, அப்ெடின்னு, பசால்லித்தாம். 

அந்த மாதிாி, அப்ெடி அவர் ரவதத்டதயும், தர்ம சாஸ்திரங்கட யும் நம்ெறவர். 

கர்ம மார்கத்துல இருக்கறவர். ஆனால், அவர், குருத் த்ரராஹம் 

ெண்ணிட்ரைாம்னு, ஒரு எழுத்து பசால்லி பகாடுத்தால் கூை குரு. அந்த 

பெௌத்தர்க ிைத்துல எல்லாத்டதயும் கத்துண்டு, இன்னிக்கு இந்தியாவுல 

பெௌத்த மதரம இல்டல. எங்கரயா  சீனா, ஜப்ொன்ல தான் இருக்கு. அந்த 

மாதிாி, ெண்ணினவர் குமாாில ெட்ைர். 

அப்ெடி நாம குரு த்ரராஹம் ெண்ணிட்ரைாம். இதுக்கு என்ன ெிராயச்சித்தம், 

அப்ெடின்னு புஸ்தகத்துல ரதடினாராம். தன் உைம்டெ பநருப்புல பகாஞ்சம் 

பகாஞ்சமா வருத்தி உயிடர விைறதுதான் ெிராயச்சித்தம், அப்ெடின்னு எழுதி 

இருந்ததாம். மஹாபொியவா ரவடிக்டகயா பசால்றா ‘இந்த மாதிாி ஒரு 

புஸ்தகத்துல ரொட்டு இருந்ததுன்னா நாம அந்த புஸ்தகத்டத பநருப்புல 

ரொட்டுடுரவாம். குமாாில ெட்ைருக்கு தர்ம சாஸ்த்ரத்துல இருக்கற 

நம்ெிக்டகயினால இந்த ெிராயச்சித்தத்டத ெண்ணிண்டு இருந்தார்.  உமிடய 

பவச்சு அதுல பநருப்பு மூட்டி அதுக்குள்  அவர் உட்கார்ந்து இருந்தார்.’ 

இடத ஆதி சங்கரர் ரகள்வி ெட்ை உைரன அவருக்கு தாிசனம் பகாடுக்க 

ஓரைாடி  வந்தார். அவருக்கு ஞாரனாெரதசமும் ெண்ணார்.  கர்மாங்கிறது சித்த 

சுத்திக்கு. அதுக்கு ரமரல ெக்தி ெண்ணி ஸகுரணாொசடன, நிர்குரணாொசடன 

ெண்ணி, கார்யங்கள் எல்லாம் விட்ை நிடலடம ஒண்ணு இருக்கு. அது ஜீவன் 

முக்த தடச, அப்ெடின்னு அடத ெத்தி பசான்ன உைரன அவருக்கு ஞானம் 

வந்துைறது. ஆதி சங்கரடர தாிசனம் ெண்ணின உைரன அவருக்கு, அந்த 
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அக்னிரயாை தாெம் ரொயிடுத்தாம். ஞாரனாெரதசத்டதயும் ரகட்ை உைரன 

அவர் ஞானி ஆயிைறார். உைம்பு எாிஞ்சு ரொயிைறது. ஒண்ணும் கவடல 

இல்டல. அந்த மாதிாி மஹான்கர ாை தியாகம் இருக்கு நம்முடைய மதத்துக்கு. 

யாரும் இந்த ரவத மதத்டத அடசக்க முடியாது,  அப்ெடின்னு மஹா பொியவா 

பசால்றா. அந்த இைத்துல 

மாசில் வீடணயும் மாடல மதியமும் 

வீசு பதன்றலும் வீங்குழல் ரவனிலும் 

மூசு வண்ைறி பொய்டகயும் ரொன்றரத 

ஈசன்  எந்தன்  இடணயடி நிழரல 

அப்ெடின்னு அப்ெர் பெருமாடன எப்ெடி சுண்ணாம்புக் கா வாயில 

ரொட்ைரொது அவருக்கு ஒண்ணும் ொதிக்கடலரயா, அந்த மாதிாி குமாாில 

ெட்ைருக்கு, ஆதி சங்கரடர ொர்த்த உைரன அந்த தாிசனத்துனால அவருக்கு 

அந்த பநருப்பு சுைடல. அம்ொள் அனுக்ரஹத்துனால ஹனுமாருக்கு எப்ெடி 

அவருடைய வாலில் இருந்த பநருப்பு எப்ெடி சுைாம இருந்தரதா  அந்த மாதிாி 

இவருக்கு இந்த பநருப்பு சுைாம இருந்தது. ஒண்ணும் கஷ்ைத்டத பகாடுக்கடல. 

அவர் ஞானம் அடைஞ்சுட்ைார். 

ரொறதுக்கு முன்னாடி, “நீங்க, மாஹிஷ்மதில மண்ைன மிஸ்ரர் அப்ெடின்னு 

ஒருத்தர் இருக்கார். அவருக்கு நூத்துக்கணக்கான சிஷ்யர்கள் இருக்கா. நிடறய 

யாகங்கள் எல்லாம் ெண்ணிண்டு கர்ம மார்கத்துல பராம்ெ தீவிரமா 

இருக்கார்.அவடர நீங்க உங்க ஞான மார்க்கத்டத ஒத்துக்க பவச்ரசள்னா, 

அத்டவதத்டத அவர் ஒப்புத்துண்ைார்னா, இந்த ொரத ரதசத்துல எல்லாருரம 

அதுனால மாறுவா” அப்ெடின்னு, பசால்றார். ஆஹான்னு பசால்லி இந்த 

மாஹிஷ்மதிக்கு ஆதி சங்கரர் வரார். வந்த ரொது, மண்ைன மிஸ்ரர் க்ருஹம் 

 எதுன்னு ரகட்கறார். ‘எந்த வீட்டு வாசல்ல பெண் கி ிகள் கூை சாஸ்த்ர 

விசாரம், ஸ்வத:ப்ரமாணம், ெரத:ப்ரமாணம் ெற்றி சர்ச்டச எல்லாம் ெண்ணிண்டு 

இருக்ரகா, அந்த வீடு தான்’ அப்ெடின்னு பசால்றா ாம். அப்ரொ அடத 

பவச்சுண்டு ரதடி ரொறார். 

அன்னிக்கு  மண்ைன மிஸ்ரர் ஸ்ரார்த்தம் ெண்ணிண்டு இருக்கார். அவருக்கு 

டஜமினியும் வ்யாசருரம ஸ்ராத்த ெிராமணர்க ா வந்திருக்கா. அந்த மண்ைன 

மிஸ்ரர்  தீவிர மீமாம்சகரா இருக்கர்துனால இந்த கர்மாடவ விட்ை 

ஸன்யாசிகட  ொக்கறரத இல்டலன்னு செதம் பவச்சுண்டு இருந்தார். 
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அதுனால ஆதி சங்கரர் என்னைா ெண்றதுன்னு ரயாசிச்சாராம். அந்த காலத்துல 

பதன்டன மரத்துல ஏறி ரதங்காய் ெறிக்கரவா ஒரு மந்திரம் பசால்வா ாம். 

பதன்டன மரம் வட ஞ்சு பகாடுக்குமாம். அங்க ஒரு சாணான் கிட்ை அடத 

கத்துண்டு ஒரு பதன்டன மரத்துல ஏறிண்டு அவா ஆத்துக்குள்  ரொயி 

குதிச்சாராம், ஆதி சங்கரர். 

அவர் மண்ைன மிஸ்ரர், ஸ்ரார்த்தம் ெண்ணிண்டு இருக்கார். அவருக்கு 

ஸன்யாசிடய ொர்த்த உைரன ரகாெம் வரது. எங்ரக இருந்து முண்டி? 

அப்ெடின்னு ரகட்ைாராம். முண்டினா பமாட்டை அடிச்சுண்ைவர்னு அர்த்தம். 

ஆதி சங்கரர் விட யாட்ைா,  கழுத்துக்கு ரமரல முண்டி அப்ெடின்னு 

பசான்னாராம் ஆதி சங்கரர். ஸன்யாசிகள் கழுத்துக்கு கீழ வெனம் ெண்ணிக்க 

மாட்ைா. அப்ெடி ரவடிக்டகயா ெதில் பசான்னாராம். அப்ெடி அவர் ரகட்ைதுக்கு 

எல்லாரம  இப்ெடி, அவர் தர்க்க சாஸ்த்ரத்துல நிபுணரா இருந்ததால் அதுக்கு 

ரமரல அழகா ெதில்கள் பசான்னாராம். எங்க வந்ரதள்? நான் ஸ்ரார்த்தம் 

ெண்ணணும்  என்ற ரொது டஜமினி முனிவரும் வியாச முனிவரும், விஷ்ணு 

இடலயில ஸன்யாசிடய உட்கார டவக்கலாம் அப்ெடின்னு பசால்றா. உைரன 

மண்ைன மிச்ரரும் நீங்க ெிடக்ஷக்கு வாங்ரகா அப்ெடின்னு கூப்ெிைறார். 

அப்ரொ ஆதி சங்கரர் நான் அன்ன ெிடக்ஷக்கு வரடல வாத ெிடக்ஷக்கு 

வந்திருக்ரகன். அப்ெடின்னு பசால்றார். இப்ரொடதக்கு சாப்ெிடுங்ரகா 

அப்புறம் வாதம் ெண்ணலாம் அப்ெடின்னு, ஸ்ரார்தத்டத நல்ல ெடியா முடிச்ச 

ெின்ன, ஆதி சங்கரரும், மண்ைன மிச்ரரும் உட்கார்ந்து வாதம் ெண்றா. இதுக்கு 

மத்யஸ்தம், யாடர டவக்கலாம்னா,  மண்ைன மிஸ்ரரராை  மடனவி சரசவாணி. 

இந்த மண்ைன மிச்ரரும் சரசவாணியும், ெிரம்மாவும், ஸரஸ்வதி ரதவியும்தான். 

அந்த கி ிகர  புத்திமதிக ா,  இருக்கிறரொது ஸரஸவாணி சாக்ஷாத் 

ஸரஸ்வதி ரதவி. உெய ொரதி அப்ெடின்னு ெட்ைம் எல்லாம் வாங்கி இருக்கா. 

அவட  மத்யஸ்தமா பவச்சு, வாதம் ெண்றா. அவ தன்னுடைய கணவடரயும் 

ரதாத்துட்ைார்னு பசால்ல முடியாது. இந்த ஸன்யாசிடயயும் ரதாத்துட்ைார்னு 

பசால்ல முடியாதுன்னு பசால்லி, பரண்டு மாடலடய பகாடுத்து, அவா 

கழுத்துல ரொட்டுக்க பசால்லி,  யார் கழுத்துல இருக்கிற மாடல முதலில் 

வாைறரதா அவா அெஜயம். யார் மாடல வாைாம இருக்ரகா அவா பஜயிச்சா. 

அப்ெடின்னு பசால்லி தன்னுடைய சித்தத்டத அந்த மாடலயில பவச்சிருக்கா. 

இல்ரலன்னா நாட் கணக்குல அந்த மாடல வாைாம இருக்குமா? 
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அந்த மாதிாி பரண்டு ரெரும் இருெத்பதாரு நாள் வாதம் ெண்றா. ஆதி சங்கரர் 

பசால்றத ரகட்க ரகட்க, மண்ைன மிஸ்ரருக்கு அது தான் ஸத்யம், தான்  

நிடனச்சது தப்புன்னு பகாஞ்சம் பகாஞ்சமா புாியறது. மனசுக்கு புாிஞ்ச உைரன 

அவர் கழுத்துல இருக்கிற மாடல வாடிைறது. 

அப்ரொ ஸரஸவாணியும் சில ரகள்விகள் ரகட்ைா. அதுக்கு ெதில் 

பசான்னார்னு ஒரு கடத இருக்கு.  ஸரஸ்வதி ரதவிடயரய ஆதி சங்கரர் 

பஜயிச்சார். ஸர்வக்ஞர்ங்கிறதுக்கு. அப்ெடி ஒரு கடத. அதுக்கபுறம் “பரண்டு 

ரெரும் ெிடக்ஷக்கு வாங்ரகா” அப்ெடின்னு கூப்ெிட்ைா ாம் ஸரஸ்வதி ரதவி. 

அதாவது பரண்டு ரெரும் ஸன்யாசிகள் இப்ரொ.  முதல்ல ஒரு ெந்தயம் 

பவச்சுக்கறா. மண்ைன மிஸ்ரர் ரதாத்து ரொனா, அவர் ஸன்யாசி ஆயிைணும், 

ஆதி சங்கரர் ரதாத்து ரொனா கிருஹஸ்தர் ஆகி,கர்மா எல்லாம் ெண்ணணும் 

அப்ெடி ஒரு ெந்தயம் பவச்சுக்கறா. இப்ெ பரண்டு ரெடரயும் ெிடக்ஷக்கு 

வாங்ரகான்னு கூப்ெிைறா, அதாவது பரண்டு ரெரும் இப்ெ ஸன்யாசிகள் 

அப்ெடின்னு அர்த்தம். தன் ெர்த்தா ஸன்யாசம் வாங்கிக்கறடத ெத்னி 

ஒத்துண்ைா னா எவ்வ வு பொிய த்யாகம்! சங்கரடர ரொல மதத்துக்காக 

இவாளும் அப்ெடி த்யாகம் ெண்ணி இருக்கா! 

அப்ெறம் சாப்ெிட்ை ெின்ன சரசவாணி, நான் ெிரம்ம ரலாகத்துக்குப் 

ரொரறன்னு பசான்ன உைரன ஆதி சங்கரர், வன துர்கா மந்திரத்துனால கட்டி 

நீங்க இங்கரய இருக்கணும், இந்த பூமியில ெிரதிஷ்டையா இருந்து 

எல்லாருக்கும், நல்ல புத்திடயயும் ஆத்ம வித்டதயும் உெரதசம் ெண்ணணும், 

அப்ெடின்னு ரகட்கறார். அப்ரொ சாீன்னு பசால்லி, ‘நீ ொல ஸன்யாசி, நீ 

முன்னாடி ரொ, நான் ெின்னாடி வந்துண்ரை இருக்ரகன். எங்க நீ திரும்ெி 

ொர்க்கறரயா  அங்ரகரய நான் ெிரதிஷ்டை ஆயிைரறன்’, அப்ெடின்னு 

அம்ொள் பசால்றா. சாீன்னு எல்லாரும்  ரொயிண்டு இருக்கா.  இப்ெடி 

ரொயிண்ரை இருக்கும்ரொது ஆதி சங்கரர் இந்த ஸ்ருங்ககிாிக்கு வரார். அங்க 

துங்கா தீரத்துல கர்ப்ெமா இருக்கிற தவட க்கு ஒரு ொம்பு பவயில் ெைாம 

குடை ெிடிச்சுண்டு இருக்கு. ஆதி சங்கரர் இடதப் ொர்த்த உைரன 

‘இயல்ொகரவ எதிாிக ா இருக்கறவா கூை இந்த ரக்ஷத்ரத்துல ஒருத்தருக்கு 

ஒருத்தர் நட்ொக இருக்கார ! இது பராம்ெ அபூர்வமான ஒரு ரக்ஷத்ரம். இங்க 

அம்ொள் இருந்தா நன்னா இருக்கும்னு நிடனக்கிறார். அரத ரநரத்துல 

அம்ொர ாை சலங்டக ஒலி ரகட்கடல. அம்ொள் மணல் ரமரல நைந்து 

வந்துண்டு இருக்கார். அப்ெ சலங்டக ஒலி நின்னு ரொச்சு. என்னனு இவர் 
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திரும்ெி ொர்க்கிறார். அங்ரகரய அம்ொள் சிடல ஆகிவிடுகிறாள். அங்ரகரய 

சாராதா ரதவிடய ெிரதிஷ்டை ெண்ணி ஒரு ரகாவில் கட்டி இருக்கார். 

அந்த ரகாவிலில் பவள் ி ரதத்தில் புறப்ொடு. தங்க ொவாடை சாத்தி டகயில் 

வீடணரயாடு ஒரு தர்சனம் இப்ெடி நாலு நாள் ஆனந்தமாக தர்சனம் 

ெண்ணிண்டு இருந்ரதாம். அந்த சாரதாரதவி ரமரல கமலஜதயிதாஷ்ைகம் னு 

ஒரு ஸ்ரலாகம் சச்சிதானந்த சிவாெிநவ நரஸிம்ம ொரதி ஸ்வாமிகள்னு 

சந்திரரசகர ொரதி ஸ்வாமிகர ாை குரு, ஒரு அஷ்ைகம் ெண்ணி இருக்கார். 

அவர் நிடறய கிரந்தங்கள் ெண்ணி இருக்கார். அவர் தான் ஆதி சங்கரருடைய 

எல்லா புஸ்தகங்கட யும் அச்சுக்கு பகாண்டு வந்தார். பொிய மஹான். 

அந்தமஹான் மஹான் ெண்ணின கமலஜதயிதாஷ்ைகதுரலர்ந்து ஒரு 

ஸ்ரலாகத்டத ரகாவிந்த தாரமாதர ஸ்வாமிகள் எல்லாருக்கும் பசால்வார். 

िंमतस्वात्मोतचिेिु तस्थरिरतधिणां दहेदार्ढ्यं िदथं 

दीर्घंचायुयतशश्च तत्रभुवनतवकदिं िािमागाततिरतिम् । 

सत्सङ्गं सत्िंथायाीः श्रवणमति सदा दतेव दत्वा िृंिाब्धे 

तवद्यां शुद्धां च िुधद्ध िंमलजदतयिे सत्वरं दतेह मह्यम् ॥ 

கர்மஸு ஆத்ரமாசிரதஷு ஸ்திரதர திஷணாம் ரதஹதார்ட்யம் ததர்த்தம் 

தீர்க்கம்சாயு: யஷஸ்ச த்ாிபுவன விதிதம் ொெமார்காத் விரக்திம் | 

ஸத்சங்கம் ஸத்கதாயா: ஸ்ரவணமெி ஸதா ரதவி தத்வா க்ருொப்ரத 

வித்யாம் சுத்தாம் ச புத்திம் கமலஜதயிரத ஸத்வரம் ரதஹி மஹ்யம் || 

னு ஒரு அழகான ஸ்ரலாகம். 

கர்மஸு ஆத்ரமாசிரதஷு – அவரவர்களுக்கு வர்ணாஷ்ரமத்தின் ெடி உசிதமான 

கர்மத்தில் 

ஸ்திரதர திஷணாம் – உறுதியான புத்தியும் 

ரதஹதார்ட்யம் ததர்த்தம் – அதற்கு ரதடவயான உைம்ெில் வலுவும், சாப்ெிட்டு 

தூங்கிண்டு இருக்கறதுக்கு உைம்ெிரல வலு ரகட்கடல. ஸத்கர்மம் ெண்றதுக்கு 

உைம்ெில வலிடம. 

தீர்க்கம்சாயு: – மனுஷ ஆயுசு நூறு வருஷம்னு பசால்றா. அதாவது இந்த 

ஜன்மாவிரலரய ஞானத்டத அடையணும். அதற்கு கர்மா ெண்ணி சித்த சுத்தி, 



உ 

54 | P a g e  
 

ெக்தி, ஆத்ம விசாரம் அப்ெடி அந்த மார்கத்துல ரொறதுக்கு தீர்க்கம்சாயு: – 

நீண்ை ஆயுஸ் 

யஷஸ்ச த்ாிபுவன விதிதம் – மூவுலகத்துரலயும் புகழ். நல்லவா புகரழாை 

இருந்தா மத்தவா அவாட ப் ொர்த்து நல்ல வழியில் இருப்ொ. அதுல 

ஸ்வாமிகள் பசால்வார் ‘இந்த உலகத்துல ரொஸ்ைர் அடிச்சு புகழ் வாங்கலாம். 

யஷஸ்ச த்ாிபுவன விதிதம் – மூவுலகத்துரலயும் புகழ்னா பதய்வங்கள் சர்வ 

சாக்ஷி அவா, நம்ம மனசுல நிடனக்கறது கூை அவாளுக்கு பதாியும். 

உத்தமமான நைத்டத இருந்தால் தான் பதய்வங்கள் கிட்ை நல்ல ரெர் வாங்க 

முடியும். அந்த மாதிாி புகடழக் ரகட்கிறார். 

ொெமார்காத் விரக்திம் – ொெ வழியில் புத்தி ரொகரவ கூைாது. அதுக்கு என்ன 

ெண்ணணும்? 

ஸத்சங்கம் –ஸாதுக்கர ாை சங்கத்துல இருக்கணம். ரகாவிந்த தாரமாதர 

ஸ்வாமிகள் மாதிாி, மஹாபொியவா மாதிாி, சிவன் ஸார் மாதிாி ஸாதுக்கட  

ஆஷ்ரயிக்கணும். அப்ெடி ஒரு ஸத்சங்கம் ரநாிரல கிடைக்கடலனாலும் 

ஸத்கதாயா: ஸ்ரவணமெி – அவார ாை கடதகட  ரகட்டுண்ரை இருக்கணும். 

ராமாயணம் ரகட்கற மாதிாி மஹாபொியவார ாை அனுெவங்கட  

ரகட்டுண்ரை இருந்தா அது தான் ஸத்கதா ஸ்ரவணம் 

“ஸத்கதாயா: ஸ்ரவணமெி ஸதா ரதவி தத்வா” எப்ரொதும் எனக்கு இபதல்லாம் 

ரவணும். 

‘க்ருொப்ரத’ கருடணக் கைரல ‘வித்யாம் சுத்தாம் ச புத்திம்’ ஆத்ம வித்டதயும் 

தூய்டமயான புத்தியும், அதாவது சித்தசுத்தி, 

‘கமலஜதயிரத’ தாமடரயில் உதித்த ெிரம்மனின் மடனவியான ரஹ சாரதா 

ரதவி, 

‘ஸத்வரம் ரதஹி மஹ்யம்’ பவகு சீக்ரமாக இன்னிக்ரக அப்ெடி ஆத்ம 

வித்டதயும் நல்ல புத்திடயயும் பகாடு. இப்ெடி ஒரு ஸ்ரலாகம். 

ரகாவிந்த தாரமாதர ஸ்வாமிகள் எப்ெடின்னா, இப்ெடி ஒரு அருடமயான 

அம்ருதமான விஷயத்டத, முதலிரலரய சின்ன குழந்டதகளுக்கு உள்ளுக்குள்  
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ஏத்திடுவார். ‘பராம்ெ விஷமம் ெண்றான்’ னு ஒரு அம்மா வந்து வருத்தப்ெட்டு 

பசான்னால் ‘இந்த ஸ்ரலாகத்டத தினம் ென்னிரண்டு வாட்டி 

பசால்லுங்ரகா’ம்ொர். அவா அடதச் பசான்னா பரண்டு ரெருக்கும் ஒருத்தர் 

கிட்ை ஒருத்தருக்கு அன்பும் வ ர்ந்துடும். இந்த ஸ்ரலாகத்டத பசால்லிண்ரை 

வந்தான்னா நிச்சயமாக அவனுக்கு நல்ல குரு கிடைச்சு, நல்ல கடதகட க் 

ரகட்டு, நல்ல வழியில புத்தி இருந்து ஆத்ம ஞானத்டத அடைவான். அப்ெடி 

ஸ்வாமிகள் ஒண்ணு பசான்னடதக் ரகட்ைாரல இஹ ெர ரக்ஷமத்டத 

பகாடுத்துடும். இந்த ஸ்ரலாகத்டத ஸ்வாமிகள் பராம்ெ விரும்ெி பசால்வார். 

அந்த சச்சிதானந்த சிவாெிநவ நரஸிம்ம ொரதி ஸ்வாமிகர ாை மஹிடம 

எப்ெடின்னா, ஸ்ருங்ரகாியில ஒரு தம்ெதிகளுக்கு ென்னிரண்டு குழந்டதகள் 

ெிறந்து எல்லாரம தவறி ரொயிைறது. அவா இந்த ஆசார்யாள் கிட்ை 

முடறயிட்டுக்கரா. அப்ரொ இந்த ஆசார்யாள் ஒரு சுவாசினி பூடஜயின் ரொது 

ஆசீர்வாதம் ெண்ணி ‘உனக்கு ஒரு குழந்டத ெிறப்ொன். அவடன மைத்துக்கு 

குடுத்துடு’ன்னு பசால்லி குழந்டத ெிறந்த உைரன நரஸிம்ம சாஸ்த்ாினு ரெர் 

பவச்சு மைத்துல கூட்டிண்டு வந்து அவடர வ ர்த்து உருவாக்கினார். அவர் 

தான் அடுத்த ஆசார்யாள் சந்திரரசகர ொரதி ஸ்வாமிகள். அவரராை இருெது 

வயசுல சந்திரரசகர ொரதி ஸ்வாமிகளுக்கு ஸன்யாசம் குடுத்து, மைாதிெதியாக 

பவச்சுட்டு, நரஸிம்ம ொரதி ஸ்வாமிகள் ெகவான் கிட்ை ரொயிைறார். 

அந்த சந்திரரசகர ொரதி ஸ்வாமிகர ாை பெருடம அ விை முடியாதது. நம்ம 

சந்திரரசகர ஸரஸ்வதி ஸ்வாமிகளும் (மஹாபொியவா) சந்திரரசகர ொரதி 

ஸ்வாமிகளும் ரவத தர்ம சாஸ்த்ரங்க ில் நம்ெிக்டக, எ ிடம, துறவு 

எல்லாத்துரலயும் ஒரர மாதிாி. பதய்வத்தின் குரல் ெடிச்சா, நமக்கு எவ்வ வு 

பொிய விஷயங்கட  மஹாபொியவா எவ்வ வு எ ிடமயாக பசால்றாங்கர 

ஆச்சர்யம் ஏற்ெைற மாதிாி, சந்திரரசகர ொரதி ஸ்வாமிகர ாை உெரதசங்கட  

ெடிச்சாலும் அரத ஆச்சர்யம் ஏற்ெடும். பொிய சாஸ்திர விஷயங்கட , பராம்ெ 

அழகான தர்க்கங்கட  பசால்லி, பராம்ெ எ ிடமயான உெமானங்கட ச் 

பசால்லி மனசுல ெதிய பவச்சுடுவார். 

ஸ்ருங்ரகாி மைத்துல ரொட்ை புஸ்தகத்துல சந்திரரசகர ொரதி ஸ்வாமிகட ப் 

ெத்தி இரண்டு விஷயங்கட  ெடிச்சவுைரன எனக்கு பராம்ெ ெரமானந்தம் 

ஆகிவிட்ைது. அவரராை ெத்து வயசுல, மைத்துல அவடர வ ர்த்துண்டு 

இருக்கா. அவருக்கு மூக ெஞ்சசதீ ஸ்ரதாத்ரத்துல பராம்ெ இஷ்ைமாம். அவர் 

கிட்ை ெணம் குடுத்து ஏரதா வாங்கிண்டு வான்னு பசால்லி அனுப்ெி இருக்கா. 
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அவர் மூக ெஞ்சசதீ பசால்ல ஆரம்ெிச்சு, என்ன கார்யம் பசான்னா, என்ன 

வாங்க பசான்னா எல்லாம் மறந்து ரொய், அந்த ஐநூறு ஸ்ரலாகமும் பசால்லி 

முடிச்ச ெின்ன, ஒரு ெத்து கிராமம் தள் ி வந்து நின்னுண்டு, எங்ரக வந்ரதாம் 

எதுக்கு கி ம்ெிரனாம்னு புாியாம திரும்ெ வந்து ரகட்ைாராம். அப்ெடி சின்ன 

வயசுரலரய இந்த மூக ெஞ்சசதீ ஸ்ரதாத்ரத்ரதாை இனிடமயில மயங்கி ஒருத்தர் 

சமாதி நிடலக்கு ரொக முடியும்னா, அவர் ெிறவியிரலரய மஹான். அவரராை 

குரு, ஏரதா ஒரு ரயாகிடய, ஒரு காரணமாக இங்ரக ெிறக்க பவச்சு, அந்த 

மைத்துல பகாஞ்ச நாள் ஆசார்யா ாக இருக்க பவச்சுருக்கார். 

அந்த சந்திரரசகர ொரதி ஸ்வாமிகள், இருெது வயசுல பீைத்துக்கு வந்து ஒரு 

நாற்ெது வயசு வடரக்கும் பூடஜ, சஞ்சாரம் எல்லாம் ெண்ணி, ஜனங்களுக்கு 

தர்சனம் குடுத்து, ஸதுெரதசங்கள் எல்லாம் ெண்ணி இருக்கார். அவருக்கு 

வால்மீகி ராமாயணத்துல பராம்ெ ப்ாியம். சின்ன வயசுரலர்ந்ரத வால்மீகி 

ராமாயணம் நிடறய ொராயணம் ெண்ணி இருக்கார். ெக்கத்துல ஒரு ெலடக 

ரொட்டுண்டு ஹனுமார் ரகட்கரார்னு ஹனுமாருக்கு ராமாயணம் ெடிச்சுண்ரை 

இருப்ொராம். பீைத்துக்கு வந்த ெின்னும், அவர் சந்திரபமௌலீச்வர பூடஜடய 

முடிச்சுட்டு மணிக்கணக்கா ராமாயணம் ெிரவசனம் ெண்ணுவார், அப்ெடீன்னு 

நம்ம ஸ்வாமிகள் பசால்வார். அப்ெடி ராமாயண ொராயணம், ெிரவசனம்ங்கிறது 

ஏரதா புைடவ ரவஷ்டிக்காக ெண்ற விஷயம் இல்டல, ஸன்யாசிகள் கூை 

அனுெவிக்கற, ஞானத்டத குடுக்க கூடிய ஒரு கிரந்தம் அப்ெடின்னு ஸ்வாமிகள் 

பசால்வார். 

அந்த சந்திரரசகர ொரதி ஸ்வாமிகள், நாற்ெது வயசு ஆனப்ெின்ன அவருக்கு 

இந்த மைத்து நிர்வாகம் ெண்ணரவ முடியடல. அவருக்கு ெஹிர்முகமாக 

எதுவுரம ெண்ண முடியடல. அப்ெடி ஜீவன்முக்தராக ஆத்மாராமராக 

அந்தர்முகமாக ரொய்விட்ைார். ஒரு உத்தம சிஷ்யருக்கு ஸன்யாசம் குடுத்து 

அடுத்த ஆச்சார்யா ாக அமர்த்திவிட்டு அவர் எப்ரொதுரம தனிடமயில் 

இருந்தார். ஏரதா சில சமயங்க ில் சங்கர ொஷ்ய ொைங்க ில் கலந்துண்டு 

இருக்கார். ெண்டிதர்கட  எப்ெரவா ொர்த்து இருக்கார். பவ ியில வந்து 

ஜனங்கர ாை ெழகரவ இல்டல. அப்ெடி ஒரு இருெது வருஷங்கள் 

இருந்துவிட்டு துங்கா நதியில் ஜல சமாதி அடைந்துவிட்ைார். அப்ரெற்ெட்ை 

மஹான். 
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அந்த மாதிாி அவர் தனிடமயில் இருக்கும்ரொது ஒரு ெண்டிதர் மஹாபொியவா 

கிட்ரைர்ந்து அங்க ரொயிருக்கார். மஹாபொியவாளுக்கு சந்திரரசகர ொரதி 

ஸ்வாமிகள் ரமரல அொர அன்பு, மதிப்பு. யாரரா ‘ஸ்ருங்ரகாி ஆசார்யாளுக்கு 

ெித்து ெிடிச்சுடுத்தாரம’ னு பசான்ன ரொது மஹாபொியவா கடும்ரகாெம் 

அடைந்து ‘நீ பராம்ெ புத்தி ஸ்வாதீனமா? பொியவாட  அெசாரமாக ரெசாரத! 

ரொய் சந்திரபமௌலீச்வரடர நமஸ்காரம் ெண்ணி மன்னிப்பு ரகள். என்ன 

பதாியும் உனக்கு? அவாட  மாதிாி (சந்திரரசகர ொரதி ஸ்வாமிகள்) மாதிாி 

ஜீவன் முக்தர் ஒருத்தர் இருந்தாரல ரொதும். அவரால் தான் மடழ பெய்யறது. 

உலகரம சுெிக்ஷமா இருக்கு. அெசாரம் ெண்ணாரத!’ னு கடுடமயாக 

ரகாச்சுண்டு இருக்கா. 

அந்த காலத்துல ெண்டிதர்கள் இரண்டு மைத்துக்கும் ரொயிண்டு வந்துண்டு 

இருக்கா. அப்ெடி காஞ்சிரலர்ந்து ஒரு ெண்டிதர் ஸ்ருங்ரகாி ரொன ரொது 

சந்திரரசகர ொரதி ஸ்வாமிகள் அவர்கிட்ை பசால்லி இருக்கார் ‘இங்ரக 

(என்னால்) ெஹிர்முகமாக கார்யங்கர  ெண்ண முடியடல. இடதற்கும் 

(எனக்கும்) ரசர்த்துபவச்சு அவா (மஹாபொியவா) நல்ல திட்ைங்கப ல்லாம் 

ரொட்டு பராம்ெ நன்னா தர்ம ெிரசாரம் ெண்றார். அவருக்கு நான் க்ருதஞ்டத 

தான் பதாிவிக்க முடியும்’ னு சந்திரரசகர ொரதி ஸ்வாமிகள் ரெசி இருக்கார். 

அப்ெடி அவரராை பெருடம. இப்ெடி ஆனந்தமாக சந்திரபமௌலீச்வர பூடஜ 

ொர்த்துட்டு, ெக்கத்துல சில ரக்ஷத்ரங்கட யும் தர்ஷனம் ெண்ணிண்டு 

ஆத்துக்கு வந்து ரசர்ந்ரதாம். நிடனச்சு நிடனச்சு சந்ரதாஷப் ெைக்கூடிய ஒரு 

அனுெவமாக அடமஞ்சுது. துங்கா தீரம், நரஸிம்ம வனம், சாரதாம்ொள் 

சன்னிதி. அங்க இன்னும் கூை யாடனகள், குதிடரகள், பொிய காட கள், 

ெசுக்கள், நிடறய பவண்டமயான பகாக்கு ரொன்ற ெறடவகள், துங்கா நதியில 

நிடறய மீன்கள் – அது அஹிம்சா ரக்ஷத்ரம், மீன் ெிடிக்க கூைாதுன்னு சட்ைம் 

இருக்கு. அதனால இரண்டு அடி மூன்று அடி பொிய மீன்கள், புறாக்கள், 

மான்கள், அப்ெடி ரம்யமான காட்சிகள் மனசுரலரய இருக்கு. 

िंमतस्वात्मोतचिेिु तस्थरिरतधिणां दहेदार्ढ्यं िदथं 

दीर्घंचायुयतशश्च तत्रभुवनतवकदिं िािमागाततिरतिम् । 

सत्सङ्गं सत्िंथायाीः श्रवणमति सदा दतेव दत्वा िृंिाब्धे 

तवद्यां शुद्धां च िुधद्ध िंमलजदतयिे सत्वरं दतेह मह्यम् ॥ னு ரவண்டிப்ரொம்.  
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மஹொப ரியவொ ஆரொேமை 

 

 

நாட க்கு (26/12/2016) மஹாபொியவார ாை ஆராதடன. உலகம் முழுக்க 

நாம எல்லாரும் சந்ரதாஷமா பகாண்ைாைரறாம். “ஒரு திருமுருகன் வந்தாங்கு 

உதித்தனன் உலகமுய்ய”, அப்ெடின்னு கச்யப்ெ சிவாச்சாாியார், முருகப் 

பெருமானுடைய அவதாரத்டத ெத்தி கந்த புராணத்துல ொடின மாதிாி, 

ஸ்வாமிநாதனா வந்து அவதாரம் ெண்ணி தர்ம பசங்ரகாடல பவச்சுண்டு நூறு 

வருஷம், அரு ாட்சி ெண்ணிணா பொியவா. மஹாபொியவாட  நிடனக்கறது, 

பூஜிக்கரதுனால நமக்குதான் ரக்ஷமம். அவருக்கு ஒண்ணும் ஆகப்ரொறது 

இல்டல. அவடர தியானம் ெண்ரணாம்னா, அவடர பகாண்ைாடிரனாம்னா 

நமக்கு இஹ ெர பசௌொக்யங்கள் எல்லாரம கிடைக்கும். 

கலிரயாை ெிரவாஹத்டத தடுத்த ஒரு மஹான். ாிஷிகள் கூை, சத்தியத்டதயும் 

தர்மத்டதயும் ஒரு ஆெத்து காலத்துல விட்டு குடுக்கலாம், ாிலாக்ஸ் 

ெண்ணலாம்னு பசால்றா. ஆனா பகாஞ்சம் கூை ாிலாக்ஸ் ெண்ணாம, 

அன்னிக்கு ராமாவதாரத்துல ராமர் எப்ெடி சத்தியத்டதயும் தர்மத்டதயும் கடை 

ெிடிச்சாரரா அப்ெடி கடை ெிடிச்ச ஒரு மஹான். 
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குழந்டதகளுக்கு கடத பசான்ரனாம்னா, “இந்த கடத பதாியும்ப்ொ. ரவற 

ஏதாவது புது கடத பசால்லுங்ரகாப்ொ”, அப்ெடின்னு ரகப்ொ. அந்த மாதிாி 

மஹாபொியவா  ெத்தி புதுசா எதாவது பசால்லுங்ரகார ன்னு ரகக்கறா. 

அதனால இன்னிக்கு புதுசா பரண்டு விஷயங்கள் பசால்ரறன். பரண்டு 

அனுெவங்கள். 

மஹா பொியவாகிட்ை பராம்ெ பநருங்கி டகங்கர்யம் ெண்ணிண்டு இருக்கிற 

ஒருத்தர். அவருக்கு பசக்-ரொஸ்ட்ல ரவடல ரொட்ைா. அந்த பசக்ரொஸ்ட்ல 

இருக்கற எல்லாரும் அவர்கிட்ை, “இங்க ொரு, நாங்க எல்லாரும் லஞ்சம் 

வாங்கரறாம். நீயும் உன் ெங்டக வாங்கிக்ரகா. என்னரமா ெண்ணிக்ரகா. 

நடுவுல எதுவும் தகராறு ெண்ணாரத” அப்ெடின்னு மிரட்ைறா. அவர் வந்து 

பொியவாகிட்ை பசால்றார். பொியவா “நீ லஞ்சம் வாங்காரத” அப்ெடின்னு 

பசால்லிைறா. ஆனா, அந்த ெக்தர் அங்க office ரொனா அவாக்கிட்ை 

ெயத்துனால அவர் அந்த ெணத்டத வாங்கி பொியவாளுக்கு நடககள் ெண்ணி, 

அடத பகாண்டு வந்து பொியவாகிட்ை பகாண்டு வந்து டவக்கறார். பொியவா 

அவர் எது பகாடுத்தாலும் ஏத்துப்ொர். அத்தடன வருஷம்,பொியவாகிட்ை 

பநருங்கி பதாண்டு ெண்ணியிருக்கார் அவர். அந்த நடகக  அவர் பவச்ச ரொது 

பொியவா நிர்தாட்சண்யமா அடத “எனக்கு ரவண்ைாம்”, அப்ெடின்னு 

ஒதுக்கிைரா. இவர் அடுத்த நாளும் பகாண்டு வந்து பவக்கறார், பொியவா 

பசால்றா ாம், “இது லஞ்சப் ெணத்துல ெண்ணிணரதான்னு எனக்குத் 

ரதான்றது, நாரன ஸன்யாசி. நான் என்னுடைய நல்ல கதிடய ொத்துண்டு 

ரொகணும். இபதல்லாம் என்னால ஜாிக்க முடியாது” அப்ெடின்னு 

பசான்னா ாம். சாின்னு அவர் அடத மைத்துக்கு ரசர்ப்ெிச்சுைறார். 

அந்த ெக்தர் நிடறய புஷ்ெங்கள் பவச்சுண்டு ஆத்துல தினமும் லலிதா 

ஸஹஸ்ரநாமம் பசால்லி பொியவாளுக்கு அர்ச்சடன ெண்ணிண்ரை இருப்ொர். 

அந்த ெக்தர் அப்ெடி ெண்ணறார்ங்கிறது பொியவாளுக்குத் பதாியும். 

அடுத்தநாள் பொியவாகிட்ை வந்தரொது யாரரா ஒரு கூடை புஷ்ெம் பகாண்டு 

வந்து பவச்சா ாம். பொியவா இவடரக் கூப்ெிட்டு ொதங்கட  காண்ெிச்சு, 

“அர்ச்சடன ெண்ணு” அப்ெடின்னு பசால்லி எவ்வ ரவா ரநரம் அவர் 

திருப்தியா அர்ச்சடன ெண்ணிணாராம். சீக்கரரம அவடர 

பசக்ரொஸ்ட்ரலர்ந்து கணக்கு எழுதற ரவடலக்கு மாத்திட்ைா ாம். இந்த 

incident அவரர என்கிட்ரை ரநரடியா பசான்னார். 
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அப்ெடி, பொியவா மகாொரதத்டத ெத்தி ரெசும்ரொது கூை, “யாரும் பொய்ரய 

ரெசக் கூைாது, யாரும் லஞ்சரம வாங்கக் கூைாது”, அப்ெடின்னு பசால்றா. 

மஹாபொியவா ெத்தி நிடனக்கும்ரொது நாம இந்த ரநர்டம, ஒழுக்கம், 

புலனைக்கம், ெணத்துல ெற்று இல்லாம இருந்தது, பகாஞ்சம் கூை ஆடசரய 

இல்லாம, எந்த ஒரு விதமான ரொகங்கள்லயும் மனசு பவக்காம, வாழ்க்டக 

முழுக்க மத்தவாளுக்காகரவ வாழ்ந்தார், அப்ெடிங்கிறது தான் அடிக்கடி 

நிடனக்கணும். 

மஹா பொியவார ாை நிடனப்டெ நாம டவெவமா பகாண்ைாைணும். 

ஸ்வாமிகள் பசால்வார் “குருடவ, ஆச்சார்யடன எப்ெிடி 

பகாண்ைாைணும்கிறடத நாம டவஷ்ணவாகிட்ையிருந்து கத்துக்கணும்” 

அப்ெடிம்ொர். இங்க ொர்த்தசாரதிரகாயில் ெக்கத்துலதான் ஸ்வாமிகளும் 

இருந்தார். நானும் இருந்ரதன். இருக்ரகன். ொர்த்தசாரதி ரகாயில்ல, 

ொர்த்தசாரதிக்கு எப்ெடி உற்சவம் ெண்றார ா அந்த மாதிாி, அந்த சிம்ம 

வாஹனரமா, ஹம்ச வாஹனரமா பவச்சு, உடையவருக்கு, ராமானுஜருக்கு 

உற்சவம் ெண்றா. ஸ்வாமிகள் பசால்வார் “டவஷ்ணவத்துல, குருவுக்கு உைம்பு 

சாியில்ரலன்னா, அவடரத்தான் கவனிக்கனுரம தவிர, திருவாராதனம் கூை 

முக்கியம் கிடையாது, அவ்வ வு தூரம் அவா ஆச்சார்யனுக்கு முக்யத்துவம் 

பகாடுத்துருக்கா” அப்ெடின்னு பசால்வார். அந்த மாதிாி இப்ெதான் நாமளும், 

ஸ்மார்தாளும், பொியவா ப் ொர்த்து ொர்த்து, பொியவா தன்ரனாை குருவுக்குப் 

ெண்ண ஆராதடனக  ொர்த்து, பொியவா ரதசம் முழுக்க, ஆதி 

சங்கராச்சார்யாளுக்குப் ெண்ணின சிடலகளும் கட்டின ரகாயில்களும் ொர்த்து 

நாமளும் இப்ெதான் குருெக்தி கத்துண்டு இருக்ரகாம்னு நிடனக்கரறன். 

இப்ெடிதான் பகாண்ைாைணும் குருடவ. 

ராமனுஜடரப் ெத்தி பசான்ன உைரன திருப்ொடவ ஞாெகம் வரது. இது 

மார்கழி மாசம். ராமானுஜருக்கு திருப்ொடவ ஜீயர்ரன ஒரு ரெரு. அந்த 

திருப்ொடவ முப்ெது ொசுரதுல அவருக்கு அவ்வ வு உயிர். அதுக்கு ொஷ்யம் 

எழுதியிருக்கார். அடத உெநிஷத்துக்கு சமானமா பகாண்ைாடியிருக்கார். அவர், 

தினம் உஞ்சவிருத்தி ரொகும்ரொது திருப்ொடவ ொசுரங்கட  

பசால்லிண்டுதான் ரொவாராம். அதுகூை ொதுடகக  கழட்டி பவச்சுட்டுதான் 

ரொவாராம். ஏன்னா, அந்த திருப்ொடவ ரமரலயும், ஆண்ைாள் ரமரலயும் 
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இருக்கிற ெக்தி. திருரகாஷ்டியூர்ங்கிற ஒரு ஊாில அந்த திருப்ொடவ முப்ெது 

ொசுரங்கட யும் பசால்லிண்டு உஞ்சவிருத்தி எடுத்துண்டு ரொயிண்டு 

இருக்கார். அவருடைய குரு திருரகாஷ்டியூர் நம்ெிகள்ன்னு ஒருத்தர். அவா 

ஆத்து வாசல்ல வரும்ரொது, 

உந்துமத க ிற்றன் ஓைாத ரதாள்வலியன் 

நந்தரகாொலன் மருமகர  நப்ெின்னாய் 

கந்தம் கமழும் குழலீ கடைதிறவாய் 

வந்பதங்கும் ரகாழி அடழத்தனகாண் மாதவிப் 

ெந்தல்ரமல் ெல்கால் குயிலினங்கள் கூவினகாண் 

ெந்தார் விரலிஉன் டமத்துனன் ரெர்ொை 

பசந்தா மடரக்டகயால் சீரார் வட பயாலிப்ெ 

வந்து திறவாய் மகிழ்ந்ரதரலா பரம்ொவாய். 

அப்ெடின்னு ொடிண்டு ரொகும்ரொது, அந்த திருரகாஷ்டியூர் நம்ெிகளுடைய 

பெண், அத்துழாய்ன்னு ரெராம், அவள் கதடவ திறந்துண்டு வரா. அந்த 

“வட பயாலிப்ெ வந்து திறவாய் மகிழ்ந்ரதரலா பரம்ொவாய்”, அப்ெடின்னு 

அவர் ொைறதுக்கும், அந்த குழந்டத டககள்ல இருக்கிற வட  சத்தம் ெண்ணும் 

ெடியா கதடவ அவள் திறந்துண்டு வந்தா ாம். அடத ொர்த்த உைரன 

ராமானுஜர் சமாதி நிடலடமக்கு ரொயிட்ைாராம். அப்ெடி, ெகவான் நாம 

ெஜனம் ெண்றடதக் ரகட்கறார், அப்ெடிங்கிரத மஹான்கள் நிடனச்சு நிடனச்சு 

சந்ரதாஷப் ெடுவா. அதுதான் அவாளுக்கு அற்புதம். இந்த coincidence, நமக்கு 

coincidence தான்னு ரதாணறது. ஆனா ெகவான் இருக்கார்ங்கிறடத எப்ெடி 

காண்ெிச்சுக் பகாடுகிறார். இந்த ஒரு coincidence மூலமாக தாரன. 

அப்ெடி ஸ்வாமிகள் விஷயத்துல ஒரு மஹாபொியவார ாை ஒண்ணு 

நைந்துருக்கு. பராம்ெ சுவாரஸ்யமா சம்ெவம். மஹா பொியவாகிட்ை ஸ்வாமிகள் 

ொகவதப் ெிரவசனம் ெண்ணும்ரொது, கிருஷ்ணாவதாரம் பசால்லிண்டு 

இருக்கார், கிருஷ்ணர் அவதாரம் ெண்ணிண உைரன, வசுரதவர் கிருஷ்ணடர 

தடலரமரல பவச்சுண்டு ரகாகுலத்துக்கு எடுத்துண்டு ரொறார். அப்ரொ 

யமுடன வழி விைறது. ஆதிரசஷன் மடழ ரமரல விழாம ெைபமடுத்துக் 

குடையா ெிடிக்கறார். அப்ரொ,அவர்கிட்ை இருந்த ஒரு நாகமணி பவ ிச்சம் 
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காண்ெிக்கறது. ஒரு torch light மாதிாி, அப்ெடின்னு வர்றது. அந்த இைத்துல, 

ஸ்வாமிகள் மூகெஞ்சசதில இருந்து ஒரு ஸ்ரலாகம் பசால்வார் 

कु्षण्णं िेंनतचदवे धीरमनसा िुंत्राति नानाजनैीः 

िंमतग्रतन्थतनयतन्त्रिैरसुगमं िंामातक्ष सामान्यिीः । 

मुग्धैर्द्ुतषु्टमशक्यमेव मनसा मूढस्य मे मौतििंं 

मागं दशतयिु प्रदीि इव िे मन्दतस्मिश्रीररयम् ॥ 

க்ஷுண்ணம் ரகனசிரதவ தீரமனஸா குத்ராெி னானாஜடன: 

கர்மக்ரன்தினியன்த்ாிடதரஸுகமம் காமாக்ஷி ஸாமான்யத: | 

முக்டதர்த்ருஷ்டுமஶக்யரமவ மனஸா மூைஸய ரம பமௌக்திகம் 

மார்கம் தர்ஶயது ப்ரதீெ இவ ரத மந்தஸ்மிதஸ்ரீாியம் || 39 || 

“யாரரா, எங்ரகா, ஒரு தீர புருஷனால், ரயாகியினால் இந்த முக்தி மார்கமானது 

அறியப்ெடுகிறது. மற்றவர்களுக்கு எல்லாம் அப்ெடி ஒன்னு இருக்குன்ரன 

பதாிய மாட்ரைன்ங்கிறது. கர்மாங்கிற கட்டுல இருக்கிற ஜனங்களுக்கு இந்த 

முக்தி மார்கமானது ரொகரவ முடியாது இருக்கு. மூைர்களுக்கு அப்ெடி ஒரு வழி 

இருக்கறரத பதாியரவ மாட்ரைன்கிறது. எனக்கு, அம்மா உன்ரனாை 

மந்தஸ்மிதம், ஒரு தீெம் ரொல அந்த முக்தி மார்கத்துல ரொறதுக்கு வழி 

காண்ெிக்கட்டும்”அப்ெடின்னு ஒரு ஸ்ரலாகம். இந்த வசுரதவருக்கு,  

ஆதிரசஷனுடைய நாகரத்தினம் ஒரு தீெம் ரொல வழி காண்ெிச்சுதுங்கிற 

இைத்துல, ஸ்வாமிகள் இந்த மூகெஞ்சசதி ஸ்ரலாகத்டத பசால்றார். மைத்துல 

பசால்லும்ரொது, பொியவா அப்ெப்ெ வந்து ரகப்ொ. இந்த ஸ்ரலாகத்டத 

பசால்லிண்டு இருக்கும்ரொது பொியவா “நன்னா ரகக்கறரத” ன்னு 

பசால்லிண்ரை வந்தா ாம். ஸ்வாமிகள் பசால்லிண்டு இருக்கும்ரொது சில ரெர் 

ரகப்ொ. அதுல ஒருத்தர் பொியவாகிட்ை ரொயி, “இந்த ரமாட்ைாடர 

ரொட்டுைறா. அதனால நன்னா ரகட்கரவ மாட்ரைன்கிறது” அப்ெடின்னு ஒரு 

complaint பசால்லியிருக்கா. பொியவா அங்க வரா. பொியவா வரான்னு 

பதாிஞ்ச உைரன ரமாட்ைடர ஐ off ெண்ணிட்ைா ாம். பொியவாளுக்கும் அது 

பதாியும். உைரன. பொியவா வந்து உட்கார்ந்துண்டு, “நன்னா ரகட்கறரத” 

அப்ெடின்னு பசான்னா ாம். அந்த ஸ்ரலாகத்டத பசால்லி முடிச்ச உைரன. 

அப்ரொ அந்த complaint ெண்ணிணவர், “பொியவா வந்த உைரன ரமாட்ைாடர 

off ெண்ணிட்ைா, அப்ெடின்னு பசான்னாராம். அப்ரொ பொியவா 
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சிாிச்சுண்ைா ாம். அது அவருக்கும் பதாியும் அப்ெடின்னு ஒரு புன்சிாிப்பு. 

ஸ்வாமிகளுக்கு, “அம்மா காமாக்ஷி உன்னுடைய இந்த புன்சிாிப்பு எனக்கு 

ரமாக்ஷ மார்கத்துக்கு வழி காண்ெிகட்டும்ன்னு ஸ்ரலாகத்டத பசான்ன உைரன 

பொியவா “நன்னா ரகக்கறரத”னு பசால்லிஅந்த ஒரு புன்னடக ெண்ணடத 

வந்து, ஸ்வாமிகள் ஒரு ஆசிர்வாதமா எடுத்துண்டு இருக்கார்.இப்ெடி 

மஹான்கள் அந்த coincidence ஒரு பொிய அனுக்ரஹமா நிடனப்ொ. 

இந்த மாதிாி பொியவாட  நிடனக்கும்ரொது, அவாட  நமஸ்காரம் ெண்ணா 

ப்பராரமாஷன் வந்தது, கஷ்ைம் தீர்ந்தது, வியாதி ரொச்சு, அப்ெடின்னு நாம 

ரகள்விப் ெைரறாம். அபதல்லாம் பொிய ொக்கியந்தான். அந்த 

பொியவா ாலதான் எல்லா நன்டமயும் நைந்ததுன்னு மனச ெழக்கறத்துக்கு,  

அது ஒரு நல்ல வழி. ஆனா இந்த மாதிாி மஹாபொியவா  ரசிக்கறதுக்கும் நாம 

அவர் குணங்கட  நிடனச்சு நிடனச்சு அவர்கிட்ை ஒரு அன்பு வரும்ெடியான 

ஒரு மனப் ெழக்கத்டத நாம ஏற்ெடுத்திக்கணும். “எனக்கு நல்ல புத்தி 

பகாடுங்ரகா பொியவார . எனக்கு உங்க ொதெக்தி பகாடுங்ரகா 

பொியவார ” அப்ெடின்னு ரவண்டிக்கணும் அப்ெடின்னு உங்களுக்கு 

பசால்றது மூலமா நான் எனக்ரக பசால்லிக்கரறன். 

ஜானகி காந்த ஸ்மரணம் ஜய ஜய ராம ராம 
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ஸ்ரீரொம: சரணம் மம  
மஹொப ரியவொ ேிருவடிகதள சரணம் 

 

 

ஸ்ரீமத் வால்மீகி ராமாயண ொராயணத்ரதாை ஆரம்ெத்துல தியான 

ஸ்ரலாகங்கள்னு, நம்ம ஸ்மார்த்த சம்ெிரதாயத்துல ஒரு இருெது ஸ்ரலாகங்கள் 

பசால்ரறாம். அந்த இருெதாவது ஸ்ரலாகம், 

नमोस्िु रामाय सलक्ष्मणाय दवे्यै च िस्यै जनिंात्मजायै । 

नमोस्िु रुर्द्ने्र्द् यमातनलेभ्यीः नमोस्िु चन्र्द्ािंत  मरुद्गणेभ्यीः ॥ 
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நரமாஸ்து ராமாய ஸலக்ஷ்மணாய 

ரதவ்டய ச தஸ்டய ஜனகாத்மஜாடய | 

நரமாஸ்து ருத்ரரந்த்ர யமாநிரலப்ய: 

நரமாஸ்து சந்திரார்க மருத்கரணப்ய: || 

அப்ெடின்னு இந்த ஸ்ரலாகத்ரதாை முடியறது. 

ஸ்வாமிகள் என்கிட்ை, இரதாை இன்னுபமாரு நாலு ஸ்ரலாகம் பசால்ரறன். 

இடதயும் ரசர்த்துண்டு, தினம் விைாம பசால்லுன்னு பசான்னார். அது 

என்னன்னா, 

िुतद्धितलं यशो धैयं तनभतयत्वमरोतगिा । अजा्ं वाक्िटुत्वं च हनुमत्स्मरणाद्भवेि् ॥ 

புத்திர்ெலம் யரசாடதர்யம் நிர்ெயத்வம் அரராகதா | 

அஜாட்யம் வாக்ெடுத்வம்ச ஹனுமத் ஸ்மரணாத் ெரவத் || 

இந்த ஸ்ரலாகத்துக்கு மஹாபொியவா பராம்ெ அழகா ஒரு வியாக்யானம் 

ெண்ணி இருக்கா. சில ரெர் கிட்ை புத்தி இருக்கும், ஆனா ரநாஞ்சானா, 

ெலஹீனமா இருப்ொ. பராம்ெ ெலசாலியா இருக்கிறவா எல்லாரும் புத்திரயாை 

இருப்ொன்னு பசால்ல முடியாது. புத்தி ெலம் பரண்டும் இருந்தாலும் டதர்யம் 

இருக்காது சிலரெருக்கு. டதர்யம் இருந்தாலும் புலனைக்கம் இருக்காது. 

மஹாபொியவா அஜாட்யம்ங்கிறதுக்கு புலனைக்கம் அப்ெடின்னு அர்த்தம் 

பசால்லிருக்கா. அப்ெடி, ஒண்ணு இருந்தா ஒண்ணு இருக்காது. ஹனுமார் 

கிட்ைதான் எல்லா குணங்களும் இருக்கு. அந்த ஹனுமாடர நாம 

ரவண்டிண்ரைாம்னா நமக்கும் எல்லாத்டதயும் பகாடுப்ொர். புத்திர்ெலம் 

யரசாடதர்யம் நிர்ெயத்வம் அரராகதா அஜாட்யம் வாக்ெடுத்வம்ச்ச ஹனுமத் 

ஸ்மரணாத் ெரவத், அப்ெடின்னு எல்லாத்டதயுரம ஹனுமார் நமக்கு 

பகாடுப்ொர். அப்ெடின்னு பொியவா அழகா பசால்லியிருக்கா. அந்த ஸ்ரலாகம். 

அடுத்தது 

दरूीिृंिसीिार्बिीः प्रिंटीिृंिरामवैभवस्फूर्बिीः । 

दाररिदशमुखिंीर्बिीः िुरिो मम भािु हनुमिो मूर्बिीः ॥ 

தூாிக்ருத சீதார்த்தி: ெிரகடீக்ருத ராமடவெவ ஸ்பூர்த்தி: | 

தாாித தச முக கீர்த்தி: புரரதா மம ொது ஹனுமரதா மூர்த்தி: || 
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அப்ெடின்னு ஒரு ஸ்ரலாகம். இது ஆதிசங்கர ெகவத்ொதாள் ெண்ணின ஹனுமத் 

ெஞ்சரத்னத்துல இருக்கிற ஸ்ரலாகம். 

‘புரரதா மம ொது ஹனுமரதா மூர்த்தி:’ – சீதா ரதவியினுடைய கஷ்ைத்டத 

ரொக்கின அந்த ஹனுமார், என் கண் முன்னாடி இப்ரொது ஒ ிரயாடு 

வி ங்கட்டும் அப்ெடின்னு அந்த ஸ்ரலாகம். இந்த ஸ்ரலாகத்டத ஆதிசங்கர 

ெகவத்ொதாள் பசான்ன உைரன, அவருக்கு ஹனுமத் தாிசனம் கிடைச்சது, 

அப்ெடின்னு கடத. அதனால நம்ம ராமாயண ொராயணத்தும் ரொது 

ஹனுமாடர ெக்கத்துல உட்கார பவச்சுண்டு, அவர் தான் ராமாயணம் 

ரகட்கறதுல பராம்ெ சந்ரதாஷப் ெைறவர். யாரும் இல்ரலனா கூை, ராமாயணம் 

ரகட்கறதுன்னா ஹனுமார் இருந்தா ரொறும். அப்ெடி இந்த ‘தூாிக்ருத 

சீதார்த்தி:’ என்கிற ஸ்ரலாகத்டத பசால்லி, ஹனுமாடர வர பவச்சுைணும். 

அப்புறம், இந்த பரண்டு ஸ்ரலாகம். 

धमातत्मा सत्यसन्धश्च रामो दाशरतथयतकद। 

िौरुिे चाप्रतििन्िश्शरैनं जतह रावतणम्॥ 

தர்மாத்மா சத்யசந்தஸ்ச ராரமா தாசரதிர் யதி | 

பெௌருரஷ சாப்ரதித்வந்த்வ: ஷடரனம் ஜஹி ராவணிம் || 

அப்ெடின்னு இந்த ஸ்ரலாகம். லக்ஷ்மணஸ்வாமி இந்திரஜித்டத வதம் ெண்ணும் 

ரொது பசான்னது. பராம்ெ முக்யமான ஸ்ரலாகம். 

அப்புறம் நாலாவது, 

सिृंदवे प्रििाय िवास्मीति च याचिे । 

अभयं सवतभूिेभ्यो ददाम्येिद ्व्रिं मम ॥ 

ஸக்ருரதவ ெிரென்னாய தவாஸ்மீதி ச யாசரத | 

அெயம் ஸர்வபூரதப்ரயா ததாமி எதத் வ்ரதம் மம || 

அப்ெடின்னு விபீஷண சரணாகதிரொது ராமர் பசான்ன ஸ்ரலாகம். இந்த 

நரமாஸ்து ராமாய ஸலக்ஷ்மணாய, தர்மாத்மா சத்யசந்தஸ்ச, ஸக்ருரதவ 

ெிரென்னாய இந்த மூணும் ராமாயணத்துல பராம்ெ முக்யமான ஸ்ரலாகங்கள். 

இன்னிக்கு அரதாை அர்த்தத்டத பசால்லி, அந்த கடதடய பசால்லி, 

நமக்பகல்லாம் ராமர் மஹாபொியவா. இந்த மூணு ஸ்ரலாகத்துல இருந்து 

எப்ெடி பொியவா ெக்தி ெண்ணணும்ங்கிறத நாம கத்துக்கலாம், எப்ெடீன்னு 

நான் உங்களுக்கு பசால்ரறன். 
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सिृंदवे प्रििाय िवास्मीति च याचिे । अभयं सवतभूिेभ्यो ददाम्येिद ्व्रिं मम ॥ அப்ெடின்னு 

ராமர் பசால்றார். இது எந்த இைம்னா, விபீஷணன் ராவணரனாை சடெயில 

பசால்றார் ‘சீதாரதவிடய திருப்ெிக் பகாடுத்துடு ராமர்கிட்ை’ அப்ெடின்னு 

பசான்னரொது இந்திரஜித் எழுந்து ‘இவன் ஒரு ரெடி, சித்தப்ென்னு பசால்லி 

இங்க இருந்துண்டு இருக்கான்’ அப்ெடின்னு பராம்ெ கர்வமா ரெசறான். 

அப்ரொ, அவடன விபீஷணன் கண்டிக்கிறான். இது ராவணனுக்குப் 

பொறுக்கடல. ராவணன், விபீஷ்ணடர அவமானப் ெடுத்தி ‘நீ எல்லாம் 

ெங்கா ி. கூை இருந்து குழி ெறிக்கறவன், ஏரதா கூைப் ெிறந்தவன்னு உன்டன 

பகால்லாம விைரறன்’ அப்ெடின்னு ஒரு வார்த்டத பசால்றான். இது 

விபீஷ்ணனுக்குத் தாங்கடல. இங்க நாம இனிரம இருக்கக் கூைாது 

அப்ெடின்னு, அவன் ஆகாசத்துல கி ம்ெிைறான். அவரனாை அந்த நாலு 

மந்திாிகள் கி ம்ெறா. 

ரநர கைடல தாண்டி இங்க வந்து, ஆகாசத்துல இருந்துண்டு சுக்ாீவன் முதலான 

வானரர்கள் எல்லாம் இருக்கா. அவாகிட்ை பசால்றான். ‘என் ரெர் விபீஷணன். 

நான் ராவணனுடைய தம்ெி. ராவணடனக் டகவிட்டு ராமடர, ‘சர்வரலாக 

சரண்யாய ராகவாய மஹாத்மரன’, என்று ‘எல்லாருக்கும் புகலிைம் தரும் 

ராமடர’ சரணடைய வந்திருக்ரகன், அவர்கிட்ை பசால்லுங்ரகா’, அப்ெடின்னு 

பசால்றான். 

உைரன, இந்த வானரா எல்லாம் ஓடி வரா ராமர்கிட்ை. ‘விபீஷணன்னு ஒருத்தன் 

வந்திருக்கான். உங்கட  சரணாகதி ெண்ரறன்னு பசால்றான். ஆனால், எதிாி 

ெக்ஷத்துல இருந்து வந்துருக்கான். அவடன ரசர்த்துக்காதிங்ரகா’ அப்ெடின்னு 

சுக்ாீவன் பசால்றான். ‘யாடர ரவணும்னாலும் நம்ெலாம். எதிாி ெக்கத்துல 

இருந்து வந்தவாட  நம்ெக் கூைாது. ெணம் பகாடுத்துக் கூை, கூலிக்கு கூை 

ெடைடய வாங்கிக்கலாம்.  எதிாிரயாை ெடைடய உள்  விட்ரைாம்னா, 

ஒண்ணு நமக்குள்  கலகம் உண்ைாக்கிடுவா. இல்ரலன்னா தூங்கும்ரொது 

பகான்னுடுவா. இப்ெடி ெல ஆெத்துக்கள் இருக்கு’ அப்ெடின்னு பசால்றான். 

உைரன ராமர் பசால்றார். ‘நீ பசால்றது வாஸ்தவம்தான். நீ நன்னா ராஜ்ய 

விவஹாரங்கட த் பதாிஞ்சவனா இருக்கறதுனால நல்ல ஒரு விஷயம் பசால்ற. 

ஒரு புத்திமதி பசால்ற. எல்லாடரயும் ரகட்ரொரம’ அப்ெடின்ன உைரன 
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ஆளுக்கு ஒண்ணு பசால்றா. ஒருத்தர் பசால்றார். ‘இவனுக்கு எதாவது ரவடல 

பகாடுத்து ொர்ப்ரொம். அதுல இருக்கிற குண ரதாஷங்கட  பவச்சுண்டு 

இவடன ரசர்த்துக்கலாமா, ரவண்ைாமான்னு தீர்மானம் ெண்ணலாம்’, 

அப்ெடின்னு பசால்றார். இன்ரனார்த்தர் பசால்றார். ‘இவடன ெத்தி 

ஒற்றர்கட  அனுப்ெி விசாாிச்சுண்டு வந்து அதுக்கபுறம் நாம தீர்மானம் 

ெண்ணலாம். ரசர்த்துக்கறது ஆெத்து தான்’ அப்ெடின்னு எல்லாருரம 

பசால்றார். ஜாம்ெவான் பசால்றார். ‘இவன் வந்து இருக்கிற ரவட  

சாியில்லாம இருக்ரக’ அப்ெடின்னு பசால்றார். இன்ரனாருத்தன் டமந்தன்னு 

ஒருத்தன் பசால்றான் ‘இவன்கிட்ை ரெசி ொர்ப்ரொம். ரெசறடத பவச்சு 

இவனுடைய எண்ணம் என்னங்கிறது புாிஞ்சுடும். அப்புறம் ரவண்ணா 

ரசர்த்துக்கலாம்’, அப்ெடின்னு பசால்றார். 

அப்ரொ, ஹனுமார் எழுந்து பசால்றார். ‘ரஹ ராமா, நீ ப்ருஹஸ்ெதி ரொல 

புத்திமான். உனக்கு நாங்க ஒண்ணும் பசால்றதுக்கு இல்டல. இருந்தாலும், நீ 

ரகட்டிரயன்னு, உன்டனயும் பகௌரவிச்சுண்டு, இந்த விஷயமும் பராம்ெ 

முக்யமா இருக்கறதுனால, என்ரனாை அெிப்ராயத்டத பசால்ரறன். ஒருத்தன் 

சரணாகதின்னு ரகட்டு வந்திருக்கான். அவன்கிட்ை இப்ெ எதாவது ரவடல 

பகாடுத்து அடத ரொய் ெண்ணிண்டு வா அப்ெடின்னு பசால்றது நைக்காது. 

அவன் ஆகாசத்துல நின்னுண்டு இருக்கான். அவடன ெத்தி, ஒற்றர்கட  

அனுப்ெி விசாாிச்சுண்டு வர்றதுங்கிறதும் நைக்காது. அப்ெடி எல்லாம் நாம 

அவடன காக்க பவச்சாலும் அப்புறம் ெின்னாடி நம்ம நட்புல அது வந்து ஒரு 

விாிசலாரவதான் இருக்கும். அவன் வந்திருக்கிற ரவட  சாியில்டலன்னு 

பசால்றார். அதுல எனக்கு ஒரு அெிப்ராயம் இருக்கு. அவன், ராவணன் கிட்ை நீ 

ெண்றது தப்புன்னு பசால்லி ொர்த்துருக்கான். நாம் அதர்மத்ரதாை ெக்கத்துல 

இருக்ரகாரமன்னு நிடனச்சுண்ரை இருந்துருக்கான். ஆனா, ஒரு க்ஷணத்துல 

இனிரம நாம இங்க இருக்கக் கூைாது, நாம ராமரராை தான் இருக்கணும் 

அப்ெடின்னு இவன் மனசுல, ‘இந்த க்ஷணத்துல, இவடன நான் விட்ரைன். 

இவரனாை நான் இருக்க மாட்ரைன். எனக்கு தர்மத்ரதாை ெக்கத்துலதான் 

இருக்கணும்’னு நிடனச்சப் ெின்ன, ெஞ்சாங்கமா ொர்க்க முடியும். எப்ெ நம்ம 

மனசுல தப்பு வழியில இருக்ரகாம்னு நிடனச்சா, அந்த க்ஷணரம தாரன 

மாறணும். அடத விட்டுட்டு, ரவட  ொக்க முடியாது. ரமலும் அவரனாடு ரெசி 
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அவடன ெத்தி பதாிஞ்சுக்கலாம், அப்ெடின்னு ஒரு அெிப்ராயம் பசான்னா. 

வந்திருக்கிறவன் வில்லனா இருந்தா, எவ்வ வு ரெசினாலும், அவன் 

சாமர்த்தியமா அவரனாை எண்ணத்டத மடறச்சுண்டு ரெச முடியும். அதுனால, 

ரெசி ொக்கணும்ங்கிறது இல்டல. 

எனக்கு பதாிஞ்ச வடரயில், அதாவது ஹனுமார் அன்னிக்கு, ராவணன் 

சடெயில இருந்தப்ரொ, ராவணன் ‘ஹனுமாடர பகால்லு’, அப்ெடிங்கிறான். 

அப்ரொ விபீஷணன் எழுந்து ‘தூதடனக் பகால்ல ரவண்ைாம். அது தப்பு. நீ 

ரவற ஏதாவது ெண்ணு’ அப்ெடிங்கிறான். ‘வாலில் பநருப்பு டவ’ என்கிறான். 

அந்த வாலில் பவச்ச பநருப்ெரலரய ஹனுமார் லங்டகடயரய எாிச்சுட்டு 

வரார். தர்மத்டத எப்ரொதும் பசால்றவன் விபீஷணன், அப்ெடிங்கிரதுக்கு, 

ஹனுமாருக்கு ஒரு proof இருக்கு. அடத மனசுல பவச்சுண்டு ‘இவன் நல்லவன், 

இவன் வந்துருக்கிற ரநாக்கம் சாியானது. ரவற தப்பு எண்ணத்ரதாை வந்தா, 

இவ்வ வு டதர்யமா வந்து, ரநரடியா அவன் அெயம் ரகட்க மாட்ைான். 

 அவரனாை முக ொவம், அவன் ரெசின வார்த்டதகள், அவன் பசான்ன அந்த 

tone. இடத எல்லாத்டதயும் பவச்சுண்டு, அவரனாை ஆர்ஜவம் அந்த sincerity 

ஐ நான் புாிஞ்சுண்டுரைன். ரசர்த்துக்கலாம்ங்கிறதுதான் என்ரனாை 

அெிப்ராயம். இருந்தாலும் உங்க புத்தில எட்டினது மாதிாி நீங்க ெண்ணணும் 

ராமா’ அப்ெடின்னு ஹனுமார் பசால்லி முடிக்கறார். 

அப்ரொ சுக்ாீவன் திரும்ெவும் ‘ராமா, அண்ணடன விட்டுட்டு வந்து இருக்கான் 

இவன், எதுக்கு ரவணுமானாலும் துணியறான், ரசர்த்துக்க ரவணுமா, ஆெத்து’, 

அப்ெடின்னு பசால்றான். ராமர் சிாிச்சுக்கிறார். ஏன்னா, சுக்ாீவனும் வாலிடய 

விட்டுட்டுதான் வந்தான். இருந்தாலும் அவன் பசால்றடத பகௌரவிச்சுண்டு, 

ராமர் பசால்றார், ‘ரஹ சுக்ாீவா, ஒரு friendனா உன்டன மாதிாியும், 

அண்ணாக்கு தம்ெினா ெரதடன மாதிாியும், அப்ொக்குப் ெிள்ட னா என்டன 

மாதிாியும் எல்லாரும் இருப்ொ ா?’ அப்ெடின்னு பசால்றார். ‘விபீஷணனுக்கு 

அவனுடைய அண்ணன் பொல்லாதவனா இருக்கான். ரவற வழி இல்லாம, 

அவன், அண்ணடன விட்டுட்ைான். இங்க வந்துட்ைான். ரமலும், என்னுடைய 

எண்ணம் என்னங்கிறத நான் பசால்ரறன்’, அப்ெடின்னு ரெசறார். 
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ஒரு கார்யத்டத முடிவு ெண்ணணும்னா ரவதம், தர்ம சாஸ்திரங்கள், மஹான்கள் 

நைத்டத, அப்புறம் தன்னுடைய மனசாட்சி இப்ெடி எல்லாத்டதயும் பவச்சுண்டு 

இந்த orderல முடிவு ெண்ணணும்னு இருக்கு. அப்ெடின்னு பசால்லி, ராமர் 

ரவதத்துல இருந்து ‘வந்து சரணாகதி ெண்ணவடன ஏத்துக்கணும், அது உயர்ந்த 

தர்மம்’, அப்ெடின்னு quote ெண்றார். அப்புறம் ாிஷிகளுடைய வார்த்டதகட  

quote ெண்றார். அப்புறம் ஒரு புறா, தன்னுடைய மடனவியான புறாடவ 

ெிடிச்சுண்டு ஒரு ரவைன் வரான். ஆனா மடழக்கு ெயந்துண்டு இந்த மரத்துக்கு 

கீழ நின்னுண்டு இருக்கான். அவன் ெசியால வாைறான். அப்ரொ அந்த புறா 

சுள் ிகட  ரொட்டு பநருப்பு மூட்டி, தன்டன அந்த பநருப்புல ரொட்டு 

‘என்டன நீ சாப்டுக்ரகா அப்ெடி’ன்னு பசால்றது. ‘பராம்ெ ெசியா இருக்க. என் 

வீட்டுக்கு நீ வந்துருக்க. சரணம்ங்கிற வார்த்டதக்கு வீடுன்னு ஒரு அர்த்தம் 

இருக்கு. என் வீட்டுக்கு நீ வந்து இருக்க. அதனால நீ என்டன சரணாகதி 

ெண்றதா நிடனச்சுண்டு நான் உனக்கு சாப்ொடு பகாடுக்கரறன்’, அப்ெடின்னு 

பசால்லி அந்த பெண் புறாவும் விழுந்துைறது. இப்ெடி சரணாகதி ெண்ணவாட  

காப்ொத்தணும், அப்ெடிங்கற தர்மத்டத மஹான்கள் நைத்தி காண்ெிச்சிருக்கா. 

அபதல்லாம் இருக்கு. 

ரமலும் என்னுடைய தர்மம் என்ன, நான் பசால்ரறன் ரகளு, அப்ெடின்னு 

பசால்லிட்டு, सिृंदवे प्रििाय िवास्मीति च याचिे । अभयं सवतभूिेभ्यो ददाम्येिद ्व्रिं मम ॥ 

‘ஸக்ருரதவா ெிரென்னாய’, ஒரு தைடவ வணங்கி, ஸக்ருத் னா once ஒரு 

தைடவ நமஸ்காரம் ெண்ணி, ‘ெிரென்னாய’, ‘தவாஸ்மி’, உன்டன ரசர்ந்தவனா 

நான் இருக்ரகன், ‘இதியாசரத’ என்று யார் யாசிக்கறார்கர ா, ‘அெயம் 

ஸர்வபூரதப்ய:’ அவனுக்கு சர்வ ெிராணிக ிைதிலிருந்தும் நான் அெயம் 

பகாடுப்ரென். எந்த ரகாணத்துல இருந்தும், எந்த ரநரத்துலயும், 

யாாிைத்திலருந்தும் அவனுக்கு எந்த ஆெத்தும் வராமல் ொத்துக்கறது, இது என் 

பொறுப்பு. ‘ஸர்வபூரதப்ரயா அெயம் ததாமி எதத் வ்ரதம் மம’ அப்ெடின்னு ராமர் 

பசால்றார். 

மஹான்கள் பசால்வா, இப்ெடி ெகவான் தன்ரனாை ெக்தடன காப்ொத்தறடத 

கைடமயாக நிடனக்கறதுனால, இப்ரொ குழந்டதகட  ெடிக்க டவக்கறடத 

கைடமன்னு நாம நிடனச்ரசாம்னா அது அவாளுக்கு ஒரு உாிடமயாக 

ரொயிைறது. அரத மாதிாி பொியவாட  ொத்துக்கறது கைடமன்னு நாம 
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நிடனச்சா, நம்மட  அவா ஆ ாக்கினா, இப்ரொ அவாட  நாம் 

ொத்துக்கணும்னு நிடனச்சா, அது அவாளுக்கு ஒரு உாிடமயாக இருக்கு. 

இப்ெடி ெகவான் ‘என்டன சரணாகதி ெண்ணினவடன நான் காப்ொத்துரவன். 

இது என்ரனாை விரதம்’ அப்ெடின்னு பசால்லி இருக்கறதுனால நமக்கு அது 

உாிடம. நாம ெண்ண ரவண்டியபதல்லாம் ‘ராமா காப்ொத்து’ னு பசால்லி 

நமஸ்காரம் ெண்ற கார்யம் ஒண்ணு தான், அப்ெடின்னு ஸ்வாமிகள் பசால்வார். 

அப்ெடி அந்த ஸ்ரலாகத்ரதாை பெருடம. ரவதாந்த ரதசிகர் இதுக்கு ெக்கம் 

ெக்கமாக வியாக்யானம் எழுதி இருக்கார். அவார ாை சரணாகதி தத்துவத்துக்கு 

இது பராம்ெ ஆதாரமான ஒரு ஸ்ரலாகம். 

सिृंदवे प्रििाय िवास्मीति च याचिे । अभयं सवतभूिेभ्यो ददाम्येिद ्व्रिं मम ॥ அப்ெடின்னு, 

ராமர் இருக்கார். நம்டமக் காப்ொற்றுவார். 

நமக்பகல்லாம் ராமர் மஹாபொியவா. 

எப்ெடி ராமன் தர்மத்டதயும் சத்யத்டதயும் எந்த ஆெத்துரலயும் அவ்வ வு 

உறுதியாக காப்ெத்தினாரனா, அந்த மாதிாி நம்ம காலத்துல, பொியவா, நூறு 

வருஷங்கள், ஒரு நாள் கூை ாிஷிகள் பசான்ன தர்மத்துரலர்ந்து நூல் கூை 

விலகாம காப்ொத்தினா. இன்னிக்கு அதுனால நாம எல்லாரும், ரகாவில்கள் 

இருக்கு ரொரறாம். ஒரு சந்த்யாவந்தனம் ெண்ரறாம். ஒரு திருப்ொடவ, 

திருபவம்ொடவ ொராயணம் ெண்ரறாம். இவ்வ வு தூரம் நம்முடைய ரவத 

மதம் மிஞ்சி இருக்குன்னா, அது அந்த மஹாபொியவார ாை அவதாரத்துனால 

தான். அதுனால அவடர நமஸ்காரம் ெண்ணி ‘உங்கட  ரசர்ந்தவனாக 

என்டன பவச்சுக்ரகாங்ரகா’ அப்ெடின்னு ெிரார்த்தடன ெண்ணிரனாமானால் 

பொியவா நிச்சயமாக நம்டம எல்லா ஆெத்துரலர்ந்தும் காப்ொத்துவா. 

இந்த இைத்துல அந்த ொக்கி பரண்டு ஸ்ரலாகத்துக்கும் அர்த்தம் பசால்ரறன். 

नमोस्िु रामाय सलक्ष्मणाय दवे्यै च िस्यै जनिंात्मजायै । 

नमोस्िु रुर्द्ने्र्द् यमातनलेभ्यीः नमोस्िु चन्र्द्ािंत  मरुद्गणेभ्यीः ॥ 

நரமாஸ்து ராமாய ஸலக்ஷ்மணாய 

ரதவ்டய ச தஸ்டய ஜனகாத்மஜாடய | 

நரமாஸ்து ருத்ரரந்த்ர யமாநிரலப்ய: 

நரமாஸ்து சந்திரார்க மருத்கரணப்ய: || 
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அப்ெடிங்கற இந்த ஸ்ரலாகம் எங்ரக வரதுன்னா, ஹனுமார் லங்டகயில் ரொய் 

சீதாரதவிடய ரதடுகிறார். ராவணரனாை அரண்மடனயில் ொர்க்கிறார். 

மந்ரதாதாிடய ொர்த்து இது சீடதயா இருக்குரமா என்று ஒரு நிமிஷம் 

நிடனக்கிறார். அப்ெறம், ‘சீடத தெஸ் ெண்ணிண்டு இருப்ொ. இப்ெடி சுகமாக 

ெடுக்டகயில் ெடுத்துண்டு இருக்க மாட்ைா’ னு பசால்லி அப்ெறம் அந்தபுரத்தில் 

மத்த பெண்கட  ொர்க்கிறார். நகரம் முழுக்க ரதைறார். ‘ஒரு நாலு அங்குலம் 

கூை இடைபவ ி இல்லாமல் இந்த நகரத்துல எல்லா இைத்திலும் 

ரதடிட்ரைரன! சம்ொதி பசான்னாரர, இங்க வந்து சீடதடய ரதடிரனன். 

சீடதடய காரணாரம! இப்ரொ திரும்ெி ரொய் சீடதடய காணடலனு 

பசான்னா, அங்க காத்துண்டு இருக்கற வானரர்கள் எல்லாம் உயிடர 

விட்டுடுவா. ராமர் உயிடர விட்டுடுவார். ராமர் உயிடர விட்டுட்ைா 

லக்ஷ்மணன் உயிடர விட்டுடுவான். ெரதசத்ருக்னர்கள், அவா அம்மாக்கள் 

உயிடர விட்டுடுவா. குடுத்த வாக்டக காப்ொத்த முடியடலரயனு சுக்ாீவன் 

உயிடர விட்டுடுவான். தாடர, ருடம, ரொயிடுவா. இப்ெடி பொிய அனர்த்தம் 

ஆகிவிடுரம! என்பறல்லாம் நிடனச்சு ஹனுமாருக்கு ஒரு மனக்கலக்கம் 

ஏற்ெைறது. அப்ரொ நான் திரும்ெி ரொகாமரல இருந்து விடுகிரறன். இங்ரகரய 

உயிடர விட்டுவிடுகிரறன்’ அப்ெடின்னு பசால்றார். 

அப்ெறம் ‘ஆத்மஹத்தி ெண்ணிக்கறது தப்பு. ஒருத்தன் உயிரராடு இருந்தால் 

நன்டம ஏற்ெடும்’ அப்ெடின்னு பசால்லிகிறார். அப்ெறம் ‘நான் இங்ரக எதுக்கு 

வந்ரதன்? சீதாரதவி இங்ரக இருக்கா ானு ரதடி கண்டுெிடிக்க வந்ரதன். 

எதுக்கு உட்கார்ந்து விசனப்ெட்டுண்டு இருக்கணும்? 

यावत्सीिां तह िश्यातम रामि्नमीं यशतस्वनीम्| 

िावदिेां िुरीं लङ्िंां तवतचनोतम िुनीः िुनीः|| 

யாவத் சீதாம் ஹி ெஷ்யாமி ராமெத்நீம் யஷச்விநீம் | 

தாவரததாம் புாீம் லங்காம் விசிரநாமி புன: புன: || 

திரும்ெ திரும்ெ இங்ரக ரதடுகிரறன். உட்கார்ந்து ரயாசிச்சு என்ன 

ஆகப்ரொகிறது? சீதாரதவிடய காணும் வடரயில் ரதடுரவன் அப்ெடின்னு 

பசால்றார். ஸ்வாமிகள் இந்த ஸ்ரலாகத்துக்கு ‘நாம் ெகவத் தர்சனதுக்காக 

சுந்தரகாண்ை ொராயணம் ெண்ரறாமானா, அம்ொர ாை தர்சனம் கிடைக்கற 



உ 

73 | P a g e  
 

வடரக்கும் திரும்ெ திரும்ெ ொராயணம் ெண்ண ரவண்டியது தான்’ அப்ெடின்னு 

இந்த ஸ்ரலாகத்துக்கு அப்ெடி ஒரு அழகான அர்த்தம் பசால்வார். 

அப்ெடி தீர்மானம் ெண்ணிண்டு எழுந்த ரொது அப்ெறம் அங்ரக அரசாகவனம் 

பதாியறது. அஹா! இந்த அரசாகவனத்துல நாம இன்னும் ொர்க்கடலரய னு 

பசால்லிட்டு ‘இங்ரகயாவது நான் சீதாரதவிடய தர்சனம் ெண்ணணும்’, என்று 

அங்ரக, இந்த ஸ்ரலாகத்டத பசால்லி ரவண்டிக்கறார். நரமாஸ்து ராமாய 

ஸலக்ஷ்மணாய – ராம கார்யமாக வந்து இருக்கார். ராமடரரய ரவண்டுகிறார். 

‘ராமடரயும் லக்ஷ்மணடனயும் சீதாரதவிடயயும் இன்னும் எல்லா 

பதய்வங்கட யும் நமஸ்காரம் ெண்ணிட்டு நான் இங்ரக ரொய் ரதைரறன். 

கட்ைாயம் இங்ரக ொர்ப்ரென்’ னு பசால்லிட்டு ரொய் ரதைறார். அங்ரக 

சீதாரதவிடய ொர்த்துைறார். அவட  சமாதானப் ெடுத்தறார். அப்ெடி ரொறது 

கடத. 

அப்ெடி இந்த ஸ்ரலாகம் ஒரு ஆெத்துரலர்ந்து நம்டம மீட்டு பகாடுக்கற ஒரு 

ஸ்ரலாகம். இங்ரக ஹனுமார் ராமடர நமஸ்காரம் ெண்றார். ஏன்னா அந்த 

ராமரராை தர்மமும் சத்தியமும் தான் அொரமான கார்யங்கட  நைத்தி தரும். 

இந்த மாதிாி ஆெத்துரலர்ந்து மீட்டு பகாடுக்கும். 

नमोस्िु रामाय सलक्ष्मणाय दवे्यै च िस्यै जनिंात्मजायै । 

नमोस्िु रुर्द्ने्र्द् यमातनलेभ्यीः नमोस्िु चन्र्द्ािंत  मरुद्गणेभ्यीः ॥ 

அப்ெடின்னு எல்லா பதய்வங்கட யும் வணங்கறார். ராமடர எல்லா 

பதய்வங்களுக்கும் ரமலாக முதல்ல பவச்சு ெிரார்த்தடன ெண்றார். அப்ெடி 

அருடமயான ஒரு ஸ்ரலாகம். 

அந்த காலத்துல, எதாவது ஒரு ரெனா பதாடலச்சா கூை, ஆத்துல பொியவா, 

‘இந்த ஸ்ரலாகத்டத பசால்லி ரதடுப்ொ’னு பசால்லுவா ாம். சீதாரதவி 

பதாடலஞ்சுட்ைா. கிடைக்கணும். அதுக்காக ரதடி வந்த இைத்துல இந்த 

ஸ்ரலாகத்டத பசால்றார். அதுனால பதாடலஞ்ச பொருள் கிடைக்கணும்னா 

இந்த ஸ்ரலாகத்டத பசால்லுங்ரகானு பொியவா பசால்லுவா ாம். இடதக் 

ரகட்ை ரொது பராம்ெ சந்ரதாஷமாக இருந்தது. 

அப்ெறம் இந்த மூணாவது ஸ்ரலாகம் 

धमातत्मा सत्यसन्धश्च रामो दाशरतथयतकद। 

िौरुिे चाप्रतििन्िश्शरैनं जतह रावतणम्॥ 
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தர்மாத்மா சத்யசந்தஸ்ச ராரமா தாசரதிர் யதி | 

பெௌருரஷ சாப்ரதித்வந்த்வ: ஷடரனம் ஜஹி ராவணிம் || 

அப்ெடிங்கற ஸ்ரலாகம். லக்ஷ்மணஸ்வாமி இந்த்ரஜித்ரதாை யுத்தம் ெண்றார். 

அந்த இந்த்ரஜித் முதல்ல என்ன ெண்றான்னா, ஒரு சீதாரதவி மாதிாி 

மாடயயால் சிருஷ்டி ெண்ணிண்டு வந்து அடத ஹனுமார் முன்னாடி பவட்டி 

ரொட்டுைறான். ஹனுமார் தவிச்சு ரொயிைறார். அவர் ஒருத்தர் தான் 

சீதாரதவிடய ொர்த்து இருக்கார். ராம லக்ஷ்மணர்கட  தவிர. அவர் 

கண்முன்னாடி அப்ெடி ெண்ணின உைரன அவருக்கு பராம்ெ வருத்தம் 

ஜாஸ்தியாகி ராமர் கிட்ை இடத வந்து பசான்ன உைரன ராமர் மயக்கம் 

ரொட்டு விழுந்துைறார். ராமர் முகத்துல ஜலத்டத பத ிச்சு பராம்ெ முயற்சி 

ெண்ணி அவடர பத ிவிக்கரா. அப்ெ லக்ஷ்மணன் பசால்றான் ‘அண்ணா நான் 

அன்னிக்ரக பசான்ரனன். நீ நாட்டை விட்டுட்டு வராரதன்னு. பசல்வம் தான் 

எல்லாத்துக்கும் ஆதாரம். நீ தர்மம் தர்மம்னு பசால்லி எல்லாத்டதயும் தூக்கி 

ரொட்டுட்டு வந்தாய். தர்மம் பொிசா இருந்தா, அந்த ராவணன் மாண்டு 

ரொயிருக்கணும். நீ பஜயிச்சு இருக்கணும். இப்ரொ ொர் என்ன ஆச்சுன்னு’ 

அப்ெடின்னு ஒரு வார்த்டத பசால்றான். அவனுக்கு ராமர் கஷ்ைப்ெட்ைா 

தாங்காது. அதுனால இப்ெடி ஆகிவிட்ைரதங்கிற புலம்ெல். அப்ெ அந்த 

வார்த்டதகட  பசால்றான். 

உைரன அங்க விபீஷணர் வரார். என்ன ஆச்சுன்னு ரகட்கறார். இந்த 

மாதிாின்னு பசான்ன உைரன ‘இந்த மாதிாி நைக்கரவ நைக்காது. ராவணன் 

சீதாரதவிடய பகால்லறதுக்கு எல்லாம் அனுமதிக்க மாட்ைான். அப்ெடி 

இருந்தால் இந்த யுத்தரம இல்டலரய. அதுனால இது இந்த்ரஜித்ரதாை மாடய. 

அவன் நிகும்ெடலங்கற எைத்துல ஒரு யாகம் ெண்றான். அந்த யாகத்டத அவன் 

முடிச்சுட்ைா மடறஞ்சு இருந்து திரும்ெவும் அடிப்ொன். இந்த வாட்டி அவடன 

பஜயிக்கரவ முடியாது. ராமா, நீங்க லக்ஷ்மண ஸ்வாமிடய என்ரனாடு 

அனுப்புங்ரகா. நான் ரொய் அந்த இந்த்ரஜித்டத வதம் ெண்ணிட்டு வரரன்’னு 

பசான்ன உைரன ராமர் ‘லக்ஷ்மணா ரொயிட்டு வாப்ொ’னு பசால்றார். 

லக்ஷ்மணன் ரொய் யுத்தம் ெண்றான். மூணு நாள் ராப்ெகலா யுத்தம் ெண்றா. 

ெடிக்கறதுக்கு பராம்ெ நன்னா இருக்கும் அந்த சர்கங்கள் எல்லாம். அப்ரொ 

இரண்டு பெரும் மாத்தி மாத்தி அஸ்த்ரங்கள் ரொைறா. ஒரு அஸ்தரம் ஒரு 

அஸ்த்ரத்டத பஜயிச்சுைறது. இரண்டுரெருக்கும் ஜயம் ஏற்ெைடல. இப்ரொ 

லக்ஷ்மணன் த ர்ந்து ரொறான். அப்ரொ இந்த ஸ்ரலாகத்டத பசால்றான். 
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धमातत्मा सत्यसन्धश्च रामो दाशरतथयतकद। िौरुिे चाप्रतििन्िश्शरैनं जतह रावतणम्॥ 

“என் அண்ணா, தசரத குமாரரான ராமர் தர்மாத்மா, சத்யசந்தர், ெராக்ரமத்தில் 

எல்லாருக்கும் ரமலானவர், யாரும் அவருக்கு நிகாில்டல என்ெது 

உணடமயானால், என்னுடைய இந்த அம்பு இந்த இந்த்ரஜித்டத பகால்லட்டும்” 

அப்ெடின்னு பசால்லி ஒரு அம்பு விைறான். धमातत्मा सत्यसन्धश्च रामो दाशरतथयतकद। 

िौरुिे चाप्रतििन्िश्शरैनं जतह रावतणम्॥ னு பசால்லி அம்பு ரொைறான். இந்த்ரஜித் 

தடல கீரழ விழுந்துைறது. 

லக்ஷ்மணன் அதிகாயன்னு ஒருத்தரனாை யுத்தம் ெண்றான். அவன் ரமரல 

ெிரம்மஸ்த்ரத்டத ரொைறான். அந்த ப்ரம்மாஸ்த்ரம் வந்த ரொது அதிகாயன் ெல 

விதமான அஸ்த்ரங்கட  ரொைறான். ப்ரம்மாஸ்த்ரம் அடத ஒண்பணாண்ணா 

வீழ்த்திட்டு அப்ெறம் அதிகாயரனாை கவசத்டத ெி ந்து அவடன வதம் 

ெண்ணித்துனு வரும். அப்ெடி அந்த ப்ரம்மாஸ்த்ரம் கூை ஒரு முயற்சி ெண்ண 

ரவண்டி இருந்தது. ராமரராை ரெரால லக்ஷ்மணன் ரொட்ை இந்த ொணம், 

ொணாத்டத ரொட்ைான், இந்த்ரஜித்ரதாை தடல கீரழ விழுந்தது அப்ெடின்னு 

வரது. அப்ெடி ராமரராை சத்தியமும் தர்மமும் தான் பஜயிக்கறது. எந்த 

சத்தியத்டதயும் தர்மத்டதயும் மூணு நாள் முன்னாடி ெழிச்சாரனா, அந்த 

சத்தியமும் தர்மமும் தான் அவனுக்கு பவற்றிடய பகாடுத்தது. 

ராமாயணம் முழுக்க சத்யம் தர்மம். அன்னிக்கு ராமர் காட்டுக்கு கி ம்பும் ரொது 

பகௌசல்யா ரதவி ஒரு விதமாக சமாதனம் ெண்ணிண்டு பசால்றா, ‘எந்த 

சத்யத்டதயும் தர்மத்டதயும் நீ இவ்வ வு நம்ெிக்டகரயாடும் ப்ாியரதாடும் 

காப்ொற்றுகிறாரயா ராமா, அந்த சத்தியமும் தர்மமுரம உன்டன 

காப்ெற்றட்டும்’ அப்ெடின்னு பசால்லி பகௌசல்யா ரதவி மங்க ாசாசனம் 

ெண்ணி அனுப்ெறா. 

यं िालयतस धमत त्वं र्घृत्या च तनयमेन च । स वै रार्घव शादूतल धमतस्त्वातमतभरक्षिु ।। 

மஹாபொியவா இந்த ஸ்ரலாகத்டத quote ெண்ணி ரெசி இருக்கா. ‘ஒரு நாள், 

பரண்டு நாள் ஊருக்கு ரொறான்னா ஏதாவது கட்டி குடுக்கலாம். ெதினாலு 

வருஷம் கண்காணாத காட்டுக்கு ரொக ரொறான். அதுனால தர்மமும் 

சத்தியமும் தான் உனக்கு நான் கட்டி குடுக்கற ரசாறு’ன்னு அவ ஆசீர்வாதம் 

ெண்ணி அனுப்ெிச்சா. அந்த வார்த்டதப்ெடி ராமர் சத்தியத்டதயும் தர்மத்டதயும் 

காப்ொத்தினதுனால என்ன ஆச்சு? ராவணன் கிட்ை ரகாட்டை இருந்தது, 

 தம்ெிகள், ெிள்ட கள் இருந்தா. கும்ெகர்ணன் இருந்தான். பொிய ெடை ெலம் 
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இருந்தது. அவ்வ வு எல்லாம் ராவணன் கிட்ை இருந்தாலும் அவனுடைய ஒரு 

தடல கூை மிஞ்சடல. ராமர் கிட்ை சத்தியமும் தர்மமும் தான் இருந்தது. ஆனா 

அவருக்கு வானரர்களும், கரடிகளும், ஜைாயு, சம்ொதி, ரொன்ற கழுகுகளும் 

எல்லாரும் வந்து சகாயம் ெண்ணி ராமர் தான் பஜயிச்சார். சத்தியமும் தர்மமும் 

காப்ொத்தும்.’ னு மஹாபொியவா ரெசி இருக்கா. 

அப்ெடி எந்த அாிய காாியம் நைக்க ரவண்டுமானாலும், எந்த ஆெத்துரலர்ந்து 

மீ  ரவண்டுமானாலும் மஹாபொியவாட  சரணாகதி ெண்ணணும். எனக்கு, 

நான் ொர்த்தது ரகாவிந்த தாரமாதர ஸ்வாமிகளும் மஹாபொியவாட  

நிடனச்சு நிடனச்சு ராமத் தன்டமடய அடைஞ்சு, தன்கிட்ை வந்தவா 

எல்லாருக்கும் அெயம் குடுத்தார். 

ஆனா ஸ்வாமிகள் கிட்ை ‘பொியவா மாதிாிரய நீங்கள் அனுக்ரஹம் ெண்ரறள்’ 

அப்ெடின்னு பசான்னா ‘அப்ெடி பசால்லரத அப்ொ. மஹாபொியவா 

எல்லாருக்கும் ரமரல. அவாட  மாதிாி நூறு வருஷங்கள் மன்மதரனாை 

அம்புக்ரக ஆட்ெைாம இருக்க முடியுமா? அவாட  மாதிாி வராது. அவா தனி.’ 

அப்ெடின்னு பசால்வார். நான் பொியவாட  ொர்த்த ெின் அரத 

ஸாரூப்யத்ரதாை ஸ்வாமிகள் இருந்ததுனால, மஹாபொியவார ாை 

அனுக்ரஹடத ஸ்வாமிகள் கிட்ை அடைஞ்ரசன். அதுனால எனக்கு ஸ்வாமிகள் 

பதய்வமாக இருக்கார். 

மஹாபொியவாட  நமஸ்காரம் ெண்ணினா எந்த ஆெத்துரலர்ந்தும் மீ லாம். 

எந்த அாிய காாியமும் நைக்கும். அதுனால ‘குருமூர்த்ரத த்வா நமாமி காமாக்ஷி’ 

 னு பொியவாட  நமஸ்காரம் ெண்ணுரவாம். 

ஜானகி காந்த ஸ்மரணம் ஜயஜய ராம ராம 
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தகொவிந்ே ேொதமொேர ஸ்வொமிகள் ஆரொேமை (26/01/2017) 

 

 

  

http://valmikiramayanam.in/?p=1798
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எங்கள் சத்குருநாதர் ஸ்ரீ ரகாவிந்த தாரமாதர ஸ்வாமிகளுடைய ஆராதடன 

டவெவம் ெழுவூர் கிராமத்துல, பராம்ெ ‘அரமாகமா’ நைந்தது. அதுல 

கலந்துக்கிற ொக்கியம் எனக்கு கிடைச்சது. இந்த டவெவம் ‘அரமாகமா’ 

நைந்ததுங்கிற வார்த்டதடய பராம்ெ specific ஆ நான் உெரயாகப்ெடுத்தரறன். 

ஸ்வாமிகள் ஸந்யாசம் வாங்கிக்கணும், அப்ெடின்னு ஆடசப்ெட்ைார். சிவன் 

ஸார் கிட்ை உத்தரவு ரகட்ைார். சிவன் ஸார், ‘வாங்கிக்க பசால்லுங்ரகா, 

அரமாகமா இருப்ொர்’, அப்ெடின்னு பசான்னார். அந்த வார்த்டதரயாை 

ெலத்டத இன்னிக்கும் நாங்கள் அடத  கண்கூைாகப் ொக்கரறாம். இந்த ஒரு 

ஆராதடன டவெவம் “எல்லாரும் பொருளுதவி ெண்ண ரவண்டியது, வந்து 

நைத்தி தர ரவண்டியது”, அப்ெடின்னு ஒருவிதமான ரவண்டுதலும் இல்லாமல், 

தானா, அவா அவா சிஷ்யர்கள் வந்து அவா அவா ஒரு கார்யத்டத எடுத்துண்டு, 

அந்த ஆராதடனடய பராம்ெ விமாிடசயா நைத்தறா. 

ஸ்வாமிகட , அவருடைய சித்திரத்டத, அலங்காரம் ெண்ணி, இப்ெ அவருக்கு 

ஒரு அழகான விக்ரஹமூர்த்தியும் ஏற்ொடு ெண்ணியிருக்கா. அந்த ஸ்வாமிடய, 

அந்த ெழுவூர் அக்ரஹாரத்துல, ஸ்வாமி புறப்ொடு ெண்றா. அதுல  எல்லாருமாக 

அந்த ஸ்வாமிடயத் தூக்கிண்டு ரொகும் ரொது, ஒவ்பவாரு ஆத்து வாசல்லயும் 

ஸ்வாமிக்கு ஆரத்தி காண்ெிக்கறதும், கூை ரவத ரகாஷங்கள், ஹாி ெஜனம், 
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குழந்டதகள் எல்லாம் திருப்புகழ் ொைறது இப்ெடி. அங்ரக ஒரு ஆத்துல 

ெதினாறு ெிராமணர்கட  பராம்ெ ஆச்சாரமா, அவாட  ஸ்நானம் ெண்ணி 

பவச்சு, அவாளுக்கு மடி ரவஷ்டி குடுத்து, சாப்ொடு ரொட்டு, அங்ரக இருந்து  

அவாட , ரம தா த்ரதாை  அதிஷ்ைானத்துக்கு அடழச்சுண்டு வந்து, அங்ரக 

தீர்த்த நாராயாண பூடஜன்னு, அவாளுடைய ொத தீர்த்தத்டத பூடஜ ெண்ணி, 

அவாட  ெிரதக்ஷிணம் ெண்ணும்ரொது அந்த ொத தீர்த்தத்டத தடலயில 

பவச்சுண்டு, “இன்னிக்கு நம்முடைய குருநாதர், இந்த ெிராமணர்கள் வடிவத்துல 

வந்தார், அவருடைய ொத தீர்த்தம் கிடைச்சுரத” அப்ெடின்னு, சந்ரதாஷத்துல 

குதிக்கணுமாம், ெிரதக்ஷிணம் ெண்ணி ஆைணுமாம், அப்ரொ அந்த ஜலம் அவா 

ரமரல சிந்தணும், இப்ெடி மஹா பொியவார  ெண்ணுவா ாம், தன்னுடைய 

குருநாதார ாை ஆராதடனடய. ஸ்வாமிகளுடைய பூர்வாஸ்ரமப் ெிள்ட , 

ராகவ சாஸ்த்ாிகள், அவரும் அந்த தீர்த்த நாராயண பூடஜ ெண்ணி, அப்ெடி 

ஜலம் சிந்தும் ெடியாக ெிரதக்ஷிணம் ெண்ணுவார். அப்ெறம் அந்த பொியவா 

டகயில இருந்து, அக்ஷடதடய வாங்கிண்டு, தடலயில ரொட்டுண்டு, ஆத்துல 

வந்து, குழந்டதகள் தடலயில் ரொைறதுதான், இந்த ஆராதடனயில முக்யமான 

நிகழ்ச்சிகள். அதிஷ்ைானதுல, ருத்ர ஜெங்கள் பசால்லி, மஹாலிங்க ஸ்வாமிக்கு 

அெிரஷகம், அப்ெடி, அந்த ஊரர ரகாலாகலமா பகாண்ைாைறது. 

எல்லா ரவட யும் சாப்ொடு, கார்த்தால டிென் கல்யாணத்துல ரொைற மாதிாி 

ெலவிதமான அயிட்ைங்கள் ரொட்டு, டிென். மத்யானம் சாப்ொடு, சாயங்காலம் 

ட்டரனுக்கு கட்டிக் பகாடுக்கறது அப்ெடின்னு, பராம்ெ ஆடசயா ெண்றா. இந்த 

ஆராதடனயில நான், முதல் நார  ரொயிடுரவன், எனக்கு என்னன்னா, அங்க 

வரவா, ஸ்வாமிகளுடைய பெருடமடய ரெசுவா. गुतण तनष्ट गुणातभदानं स्िव: (குணி 

நிஷ்ை குணாெிதானம் ஸ்தவ:) அப்ெடின்னு, யாாிைத்துல குணங்கள் இருக்ரகா 

அடத எடுத்து, ரெசறதுக்கு ஸ்ரதாத்திரம்னு ரெரு. அப்ெடி யாராவது, 

குணக்கைலா இருந்த ஸ்வாமிகளுடைய பெருடமகட  ரெசினா ரகட்கலாம்னு 

நான் ஓடிப் ரொயிடுரவன். ரெசினா ரகட்கறது, இல்ரலன்னா யாராவது ஆடச 

ெட்ைா நாம பசால்றது, பரண்டும் இல்ரலன்னா ொராயணம் ெண்ணிண்டு, 

அவடர தியானம் ெண்றது, அப்ெடின்னு வருஷத்துல ஒரு நா ாவது, நாம 

ஸ்வாமிகர ாை தியானத்துல இருக்கலாம்னு, நான் ஆராதடனக்குப் ரொரவன். 
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அருணகிாிநாதர் திருமுருகன்பூண்டித் திருபுகழ்ல, “அவசியம்முன் ரவண்டிப் 

ெலகாலும் (உன்டனத் பதாழுவது அவசியபமன அறிந்து ெலமுடறயும் 

ெிரார்த்தித்து), அறிவினுணர்ந்து  ஆண்டுக்பகாருநா ில் (எனது அறிவினில் 

உன்டன உணர்ந்து வருஷத்திற்கு ஒரு நா ாவது) தவபசெமுந் தீண்டிக் 

கனிவாகி (தவ ஒழுக்கத்டதயும் ஜெ பநறிடயயும் ரமற்பகாண்டு உள் ம் 

கனிந்து) சரணமதும் பூண்ைற்கு அருள்வாரய” அப்ெடின்னு பசால்றார். இந்த 

திருப்புகடழ எனக்கு பசால்லிக் பகாடுத்ததும் ஸ்வாமிகள் தான். ஸ்கந்த சஷ்டி 

உற்சவத்துல, அட்டையில ஒவ்பவாரு திருப்புகழ் வாிகட  எழுதி 

ரொட்டிருப்ொ ாம், ஸ்வாமிகள் “ஆண்டுக்பகாரு நா ாவது தவஜெங்கள் 

ெண்ணி, ெகவாரனாை சரணத்டத அடையணும் அப்ெடின்னு திருப்புகழ் 

இருக்கு ொரு” அப்ெடின்னு பசான்னார். அப்ெடி ஒரு நா ாவது ஸ்வாமிகட  

நிடனச்சுண்டு இருப்ரொம் அப்ெடின்னு, நான் ஆராதடனக்குப் ரொரவன். 

ஆராதடனக்கு முந்தின நாள் சாயங்காலம், ொட்டுக் கச்ரசாி, அப்ெடி ஏதாவது 

ஒரு ஏற்ொடு ெண்ணி இருப்ொ. எனக்கு ஸ்வாமிகள் சன்னிதியில மூக ெஞ்சசதி 

ெடிக்கணும்னு  மனசுல ஒரு ஆடச இருந்தது.  இந்த வாட்டி, அந்த ரநரத்துல 

அங்க இருக்கும்ரொது சில ரெர், “மூக ெஞ்சசதி ெடிக்கிறியா? ரகக்கரறாம்” 

அப்ெடின்னு பசான்னா. சாின்னு, மூணடற மணியில இருந்து எட்ைடர மணி 

வடரக்கும், சந்த்யாவந்தனம் break எடுத்துண்டு  மூகெஞ்சசதிடய முழுக்கப் 

ெடிச்ரசன்.  நிடறய ரெர் உட்கார்ந்து ரகட்ைா. எனக்கு பராம்ெ சந்ரதாஷம். 

ஸ்வாமிகள் கிட்ை ஒண்ணு ரவண்டிண்ைா கிடைக்கும்கிறதுக்கு, அந்த 

சந்நிதியில மூகெஞ்சசதிடய ெடிக்கணும்னு ஆடச ெட்ரைன். அது கிடைச்சுது. 

ரகட்கறவா எல்லாம், நீ நன்னா உென்யாசம் ெண்ற, நீ உென்யாசரம 

ெண்ணலாம் அப்ெடின்னு பசான்னா. எனக்கும் அந்த ஆடச இருக்கு. ஆனா 

அது எப்ெடி ெண்ணணும், அப்ெடிங்கிறதுக்கு, இப்ெடி ெண்ணிணா என்ன 

கிடைக்கும், அப்ெடிங்கிறதுக்கு, பரண்டு ரெர் என்கிட்ை தங்களுடைய 

ஸ்வாமிகர ாடு கிடைச்ச அனுெவங்கட  ெகிர்ந்துண்ைா. இபதல்லாம் 

எரதச்டசயா நைக்கறதுதான். நாம ரொயி ரகட்கணும்கிறது இல்ல. வர்றவா 

ஸ்வாமிகட  ெத்தி ரெசுவா. 
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ராகவ ஐயங்கார்னு எண்ெத்பதட்டு வயசுக்காரர், என்கிட்ை வந்து ரெசினார். 

ஸ்வாமிகள் கூை postal department ல ஒண்ணா ரவடல ெண்ணினவர். அவர் 

அந்த ஆரம்ெக் கால அனுெவங்கட  எல்லாம் பசால்லிண்டு இருந்தார். 

ஸ்வாமிகள், postal department ல வந்து ரசர்ந்தார். அவர்  வந்தரொது பராம்ெ 

ஸாதுவா இருக்கார்னு, ரவடல எல்லாத்டதயும் அவர் தடலயில கட்ைப் 

ொத்தரொது, அந்தண்டை ரொ அப்ெடின்னு, நான் அவடர protect 

ெண்ணிரனன். அதனால எங்க பரண்டு ரெர்க்குள்  ஒரு நட்பு வ ர்ந்தது. 

அப்புறம் ெழகப் ெழக, அவர் ரநரம் கிடைக்கும்ரொரதல்லாம், ஸ்ரதாத்திரப் 

ொராயணம், நாராயணீயம் எல்லாம் ெடிச்சிண்டு இருக்கறடத ொர்த்ரதன், 

என்னத்துக்கு இபதல்லாம் அப்ெடின்னு ரகட்ரைன்.பஜன்ம லாெம், ெகவாடன 

அடையறது, அப்ெடின்னு பசால்வார். இவர் ஒரு விலக்ஷணமா இருக்கார். 

Unique ஆ இருக்கார்னு நான் புாிஞ்சுண்ரைன். அவடர பகாண்டு ஒருவாட்டி 

என் நண்ெர்களுக்கு ப்ரஹ்லாத சாித்ரம் பசால்ல பசான்ரனன். எல்லாரும் உருகி 

ரகட்ைா. பராம்ெ ஆனந்தப்ெட்ைா. 

ஒரு நாள் ஸ்வாமிகள் (கல்யாணராம ொகவதர்), தன்ரனாை ஜாதகத்டத, நான் 

ஜாதகம் ொக்கரறன்னு பசால்லி, என்கிட்ை காண்ெிச்சார். “எனக்கு ெகவத் 

தாிசனம் கிடைக்குமா, ரமாக்ஷம் கிடைக்குமா” அப்ெடின்னு ரகட்ைார். சின்னப் 

ெிள்ட யா இருந்துண்டு இவ்வ வு பொிய விஷயம் ரகட்கராரறன்னு 

அப்ெடின்னு பசால்லி, எனக்குத் பதாிஞ்சது பசான்ரனன். “உன் ஜாதகத்தில் 

ரமாக்ஷத்துக்கு ஆதரவா நிடறய கிரகங்கள் ெலத்ரதாை இருக்கு. ஆனா நாம 

வாழ்டகடய எப்ெடி எடுத்துண்டு ரொரறாம்னு ஒண்ணு இருக்கு. நீ பராம்ெ 

நன்னா ெகவாடன ெத்தி ரெசற. ராத்திாி ெகல் ெகவத்குணத்துலரய 

இருக்கணும், அப்ெடின்னு ஆடசப்ெைற. ொராயணம் ெண்ணரற. ெிரவசனம் 

ெண்ணரற. இடதரய நீ ெண்ணிண்டு இருக்கலாம். இப்ெடி ெண்ணும் ரொது 

உனக்கு நிடறய ெணம் கிடைக்கும், புகழ் ரவணும்னு ரகட்ைா அது கிடைக்கும். 

அடத ரவண்ைாம்னு நீ மனசுல தீர்மானம் ெண்ணி பவச்ரசன்னா, உனக்கு 

ெகவத் தாிசனம் கிடைக்கும்”, அப்ெடின்னு எனக்கு பதாிஞ்சடத பசான்ரனன். 

இடத அவர் மனசுல வாங்கிண்டுட்ைார். 

அப்புறம் ஒரு தைடவ, “நாகெட்டினம் என்ரனாை ஊர். அங்ரக நான் உன்டன 

கூட்டிண்டு ரொரறன், அங்க நிடறய ெடிச்சவா இருக்கா. நீ ராமாயணம் 
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பசால்லு, ரகட்க ஆடசெடுவா”ன்னு பசான்ரனன். சாின்னு பசான்னார். 

கூட்டிண்டு ரொரனன். அப்ரொ எனக்கு பதாிஞ்ச ெத்து ரெடர வரச் 

பசான்ரனன், ஒரு நரசிம்மர்  ரகாயில்ல அவடர ப்ரவசனம் ெண்றதுக்கு ஏற்ொடு 

ெண்ணிரனன். ஒருத்தர் கிட்டையும் ெணம் ரகட்கடல. அதனால் யாரும் வந்து 

நடுவில ரெசக் கூைாது. வந்தா கடத ரகட்டுட்டு ரொகணும், அப்ெடின்னு strict 

ஆ பசால்லிட்ரைன். அது என்ன அப்ெடின்னு சண்டைக்கு வந்தா. உன்கிட்ை 

ெணம் ரகட்ரைன்னா, உனக்கு ரவண்ணா கடத ரகளு, இல்ரலனா 

ரொயிண்ரை இரு, அப்ெடின்னு அடிச்சுப் ரெசிட்ரைன். இந்த மாதிாி என்ரனாை 

friends வந்து ெத்து ரெர் ரகட்ைா. அதுல ஒருத்தர் கடத முடிஞ்ச ெின்ன, 

என்டன தனியா கூட்டிண்டு ரொயி, “இவ்வ வு ெடிச்சவரா இருக்கார், 

இவ்வ வு அழகா கடத பசால்றார். இவடர ரொயி ெத்துப் ரெருக்கு இங்க 

வந்து, கடத பசால்றதுக்காக ஏற்ொடு ெண்ணியிருக்கிரய, அது தப்பு 

இல்டலயா”, அப்ெடின்னு பசால்லி, நான் எல்லாடரயும் கூப்ெிைரறன்னு, அவர் 

ரநாட்டீஸ் அடிச்சு, நிடறய ரெருக்கு பசால்லி, அடுத்த நாள் நூறு ரெர் வந்தா. 

அதுக்கு அடுத்த நாள், முந்நூறு ரெர் வந்தா, ஒன்ெது நாள், ஏற்ொடு 

ெண்ணியிருந்த கடதடய ெதிடனஞ்சு நா ா பசால்லுங்ரகா அப்ெடின்னு, 

பசான்னா. அந்த மாதிாி ெதினஞ்சு நாட்கள் உென்யாசம் நைந்தது. 

அந்த ெதிடனஞ்சாவது நாள், என்கிட்ை பராம்ெ  ரவண்டிண்டு, சாீன்னு இைம் 

பகாடுத்த உைரன, எல்லாரும் அவடர, பராம்ெ பகாண்ைாடினா. நூறு வருஷம் 

முன்னாடி பொியவாள் கிட்ை ரகட்ை மாதிாி இருந்ததுன்னு ஒருத்தர் பசான்னார், 

அம்ொர  வந்து அவர் மடில உட்கார்ந்து ரெசறார், அப்ெடின்னு ஒருத்தர் 

பசான்னார். எல்லாரும் பராம்ெ சந்ரதாஷப் ெட்ைா. எல்லாரும் பகாஞ்சம் 

பகாஞ்சம் ெணம் பகாடுத்தா. ஒரு இருநூறு ரூொய் collect ஆச்சு. நான் வந்து 

ெணத்டத collect ெண்ணிண்டு வந்த உைரன, ஸ்வாமிகள், அங்க பரகுலரா 

வந்து ெத்து நா ாய் ரகட்டுண்டு இருக்கற, வித்வான்கள், ெடிச்சவா, டவதீகா 

எல்லாம் இருக்கா ான்னு ொர்த்து, “எதாவது பகாஞ்சம் ெணம் ரசர்ந்து 

இருந்துந்துன்னா, பவத்தடல ொக்குல பவச்சு ஒரு இருவது ரூொ இவருக்கு 

பகாரைன்”, “இவருக்கும் பகாடு”, அப்ெடின்னு பசால்லி பசால்லி, அங்க எட்டு 

ரெருக்கு, வந்த இருநூறு ரூொயில நூற்றி அறுெது ரூொய பகாடுக்க 
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பசால்லிட்ைார். train charge இருந்தது, திரும்ெி வந்ரதாம். இரத மாதிாி, 

அவருக்கு ஒரு ெதிபனட்டு, இருெது உென்யாசங்கள் ஏற்ொடு ெண்ணி 

பகாடுத்ரதன். ரொன இைத்துல எல்லாம் நல்ல ரெர். ஆனா “எவ்வ வு collect 

ஆச்சு?”ங்கிற வார்த்டதடய அவர் என்கிட்ை ரகட்கரவ இல்டல. அந்த 

ெணத்துல மனசு பவக்காம இருந்தா ெகவான் கிடைப்ொர், அப்ெடின்னு நான் 

பசால்ல முடியும், என்னால அந்த மாதிாி டவராக்யமா இருக்க முடியாது. ஆனா 

அவர் அப்ெடி டவராக்யமா இருந்தார். எவ்வ வு ெணம் collect ஆச்சுன்னு ஒரு 

தைடவ கூை ரகட்கடல. எதாவது ரசர்ந்து இருந்துதுனா, இன்னாருக்கு குடு, 

பகாஞ்சம் இவருக்கு குடு அப்ெடின்னு, நிடறய, வந்த ெணத்துல இருந்து, தானம் 

ெண்ணார். அப்ரெற்ெட்ை மஹா புருஷர். 

ராகவ ஐயங்கார் இன்பனாண்ணும் பசான்னார். நான் நம்முடைய தீர்மானம், 

வாழ்டகடய எப்ெடி எடுத்துண்டு ரொறது, அப்ெடின்னு பசான்னதுக்கு, 

என்னுடைய எழுெது வயசுல proof கிடைச்சது. இன்பனாரு ஜாதகம் 

ொர்த்ரதன், இவருக்கு, (ஸ்வாமிகளுக்கு)  few minutes differenceல அரத 

நாள்ல, அரத ரநரத்துல பொறந்த ஒருத்தர் இருந்தார். இவருக்கு வர மாதிாி 

தசாபுக்திகள் அவருக்கு வந்தது. அரத லக்னம். அரத நக்ஷத்ரம். இவருடைய 

தசா புக்தி ெக்கத்துடலரய அவருக்கு வந்தது. அவர் IAS officers க்கு 

விரசஷங்களுக்கு சடமச்சு ரொட்டு ெத்து ரகாடி ரூொ சம்ொதிச்சார். ஆனா 

என்கிட்ை வந்தரொது, நிம்மதிரய இல்டல. எப்ெ உயிர் ரொகும்., அப்ெடின்னு 

ரகட்ைார். ெிள்ட கள் எல்லாம் என்டன பகால்ல ொக்கறா, அப்ெடின்னு 

பசான்னார், அந்த மாதிாி ஜாதகத்துல, இருக்கற ெலாெலன்கர ாை, நாம சில 

பகாள்டககள் பவச்சுக்கணும், அப்ெடின்னு நான் பசான்ரனன். எனக்கு 

பதாிஞ்ச அறிவுல பசான்னதுக்கு, எனக்கு ெதில் கிடைச்சது, அப்ெடின்னு அந்த 

ராகவ ஐயங்கார் பசால்லி முடிச்சார். 

அதனால ெகவாடன ரெசணும்னா “அது profession கிடையாது. எதிாில் 

இருக்கறவார ாை திருப்தி முக்யமில்டல, இதுல இருந்து சம்ொதிக்கலாம், 

அப்ெடின்னு எண்ணரம பவச்சுக்கக் கூைாது. அந்த டவராக்கியம் வந்தா, இந்த 

ப்ரவசனரம ெண்ணிண்டு இருக்கலாம்” அப்ெடின்னு எனக்கு ஒரு ரதாணித்து. 
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அதுக்கு ெகவான் அனுக்ரஹம் ெண்ணணும். அப்ெடி, ஸ்வாமிகள், 

என்னிக்காவது ஒரு நாள்  வழி விடுவார், அப்ெடின்னு நான் நிடனக்கிறன். 

இப்ெடி டவராக்யமா இருந்தா என்ன கிடைக்கும், அப்ெடிங்கிறதுக்கு, 

அன்னிக்கு ராத்திாி, ஸ்ரீரங்கம் ஸ்ரைஷன்ல வந்து உட்கார்ந்துண்டு இருக்ரகாம். 

ெதிபனாரு மணிக்கு வண்டி. ெத்தடர மணிக்கு, குஞ்சிதொதம் ஐயர் அப்ெடின்னு 

ஒருத்தர், அவரும் எழுெத்ரதழு வயசுக்காரர். அவர் ெக்கத்துல வந்து 

உட்கார்ந்துண்ைார். என்ன ெழூர் அதிஷ்ைானம் ஆராதடனக்கு வந்ரத ா. 

அப்ெடின்னு ரகட்ைார். ஆமாம், வந்துருந்ரதாம்னு பசான்ன உைரன, 

ஸ்வாமிகள், மாதிாி ராமாயணம், ொகவதம் யாரவது ெடிக்கிறவா இருப்ொ ா 

இருக்கும், அவடர மாதிாி, ஒழுக்கம், ரநர்டம, அவடர மாதிாி, டவராக்கியம், 

ெக்தி, கருடண இபதல்லாம் கத்துக்கணும்ப்ொ, அப்ெடின்னு பசால்லிட்டு, அவர் 

ஒரு நிகழ்ச்சி பசான்னார். 

ஸ்வாமிகள் ெத்தி பதாிஞ்சுண்டு. அவர் பராம்ெ எல்லார்கிட்ையும். சுலெமா 

ெழகுவார், பராம்ெ இனிடமயா ரெசுவார். எங்காத்துல ஒரு ொகவத ஸப்தாஹம் 

பவச்சுக்கலாமான்னு ரகட்ரைன். ஆஹா ன்னு பசான்னார். நான் எங்காத்துல 

ஏற்ொடு ெண்ணிரணன். கார்த்தால ொராயணம். சாயங்காலம் ெிரவசனம் 

ெண்ணிண்டு இருக்கார். அந்த ரநரத்துல நான் ஐயப்ெ ஸ்வாமிக்கு விரதம் 

இருந்ரதன். அந்த காலத்துல எல்லாம், பமாத்தமா ஒரு வருஷத்துக்ரக ஐயப்ெ 

ஸ்வாமி ரகாவிலுக்கு, ஒரு ஆயிரம் ரெர்தான் சொி மடலக்கு ரொன காலம். 

யாரரா ெக்கத்துல ஒரு பொியவர் இருந்தார். அவர் நான் கூட்டிண்டு  

ரொரறன்னு பசான்னார். அதுதான் நான் முதல் தைடவ, நான் ெண்ரறன். அந்த 

மாதிாி பராம்ெ தீவிரமா விரதம் இருந்து ஸ்வாமி தாிசனத்துக்காக, காத்துண்டு 

இருக்ரகாம். உங்காத்துல நாட க்கு, ஐயப்ெ பூடஜ பவச்சுக்ரகா, அப்ெடின்னு 

பசான்னார். ஆஹான்னு பசான்ரனன். அதுக்கு அவர் ஒரு விக்ரஹம் 

பவச்சுண்டு இருந்தார். அடத நம்மகிட்ை  பகாடுக்கப் ரொறார். அந்த 

ஸ்வாமிடய பவச்சுண்டு நாம பூடஜ ெண்ணலாம்னு நான் நிடனச்சுண்டு 

இருந்ரதன். அவர்கிட்ை ரகட்ைரொது, அது இன்பனாரு ஆத்துல இருக்கு. நீ 

ரவணா நாட க்கு கார்த்தால வந்து ஒரு மூணு மணிக்கு நீ அவர் ஆத்துல 

ரொயி வாங்கிக்ரகா, அப்ெடின்னு பசால்லிட்ைார். நான்,என்னைா இது, 

இன்னிக்கு ஸ்வாமி கிடைச்சா, நிடறய புஷ்ெங்கள், எல்லாம் ஏற்ொடு ெண்ணி 
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இருந்ரதன். அலங்காரம் எல்லாம் ெண்ணலாரமன்னு என் மனசுல ஒரு எண்ணம் 

இருந்தது. அடத ஸ்வாமிகள்கிட்ை பசால்லிண்டு இருந்ரதன். ஐயப்ெ ஸ்வாமி 

இன்னிக்கு நம்மாத்துக்கு வருவார்னு நிடனச்ரசன், நாட க்கு கார்த்தால ரொயி 

கூட்டிண்டு வரணும் அப்ெடின்னு பசால்லிண்டு இருந்ரதன். ஸ்வாமிகள் 

ரகட்டுண்டு சிாிச்சார். 

அவர் ொராயணம் ெண்ணிண்ரை இருக்கார், சாயங்காலம், ெிரவசனம் 

ெண்ணும்ரொது ரமாஹினி அவதாரம், பசால்லிண்டு இருக்கார். வாசல்ல, 

ரம தா த்ரதாை ஏரதா ஸ்வாமி வர மாதிாி சத்தம் ரகட்டுது. எல்லாரும் 

பவ ியில வந்து ொர்த்ரதாம். அந்த ஐயப்ெ ஸ்வாமிடய எடுத்துண்டு வந்துண்டு 

இருந்தா.  என்னன்னு ரகட்ரைன். இன்னிக்கு அவா ஆத்துல ஒரு தீட்டு 

வந்துடுத்து. நீ ஆடச ெட்டிரய, இன்னிக்ரக உங்காத்துக்கு ஸ்வாமி வந்துட்ைார், 

அப்ெடின்னு என்ரனாை குருநாதர், ஐயப்ெ ஸ்வாமிடய உள்  கூட்டிண்டு 

வந்தார். ஸ்வாமிகள் பராம்ெ உருகி கண் ஜலம் விட்ைார். ரமாஹினி அவதாரம் 

ெடிக்கும்ரொது ஐயப்ெ ஸ்வாமி வந்தாரர அப்ெடின்னு, பராம்ெ சந்ரதாஷப் 

ெட்ைார். அந்த விஷ்ணு ெகவான் ரமாஹினி அவதாரம் எடுத்தரொது தாரன, 

ஹாிஹரபுத்ரனா ஐயப்ெ ஸ்வாமி அவதாரம் ெண்ணார். அடத நிடனச்சு 

ஸ்வாமிகள் பராம்ெ சந்ரதாஷப் ெட்ைார். அந்த மாதிாி, ெகவாடனரய ரெசிண்டு 

இருந்தா என்ன கிடைக்கும் அப்ெடின்னா, ெகவாரன கிடைப்ொர். 

அப்ெடிங்கிறதுக்கு இது ஒரு ஸாக்ஷி. 

அப்ெடி ஸ்வாமிகட  நிடனச்சுண்டு இருக்கறதுக்கு இந்த ஆராதடன ஒரு 

வாய்ப்ொ இருந்தது. ஸ்ரீ சுந்தர்குமார், ஸ்வாமிகளுடைய அத்யந்த ெக்தர். 

ஸ்வாமிகள் ஸன்யாசம் வாங்கிண்ை அந்த ென்னிபரண்டு வருஷம், 

ஸ்வாமிகள்கிட்ை வந்து நிடறய  ொகவதம் ரகட்டு இருக்கார். ஸ்வாமிகளும் 

அவர் ொகவத ஸப்தாஹம், சாய் சமாஜ்யத்துல ெடிக்கும்ரொது, நிடறய 

ஸ்ரவணம் ெண்ணி இருக்கார். அவர் ஒவ்பவாரு வருஷமும் இந்த 

ஆராதடனடய ஒட்டி ஒரு ஸப்தாஹம் ெண்ணுவார். ஆராதடனயில வந்து 

கலந்துப்ொர். அவருடைய ெக்தி ொக்கறதுக்கு பராம்ெ சந்ரதாஷமா இருக்கும். 

அங்கப்ரதஷணம் ெண்ணுவார். ரதாைகாஷ்ைகம் பசால்லி நமஸ்காரம் 

ெண்ணுவார். அஞ்சு நிமிஷம், ஸ்வாமிகட  ெத்தி ரெசுவார். அடத 

ரகட்கறதுக்குகாகரவ, நான் ஓடிப் ரொரவன். அந்த மாதிாி இந்த வாட்டி, 

ெகவான் கெிலாவதாரம் ெண்ணி, கெில முனியா வந்தரொது, ரதவஹூதின்னு 
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அவர் அம்மா, “எனக்கு, இந்த உலக ெந்தங்கள் எல்லாம் விைறதுக்கு வழி 

பசால்லுங்ரகா” அப்ெடின்னு, ரகக்கறா, “ெகவான்கிட்ை ெக்தி ெண்றதுதான் 

வழி” அப்ெடின்னு பசால்றார். அந்த ெக்தி எப்ெடி ஏற்ெடும்னு ரகட்கும் ரொது, 

நான் உனக்கு ெக்திடய தரரன்னு பசால்லடல. ெகவாரன எதிாில் 

உட்கார்ந்துண்டு இருக்கார். ஆனாலும், தன்னுடைய அம்மாக்கு “உனக்கு 

ெக்திடய அனுக்ரஹம் ெண்ரறன்”னு பசால்ல முடியடலயாம். 

“மஹான்களுடைய சரணத்டத நமஸ்காரம் ெண்ணி, அந்த ொத து ிடய 

தடலயில ஏத்துண்ைாதான் ெக்தி ஏற்ெடும்”, அப்ெடின்னு பசால்றார். அப்ரொ 

மஹான்கர ாை லக்ஷணம் என்ன, அவா எப்ெடி இருப்ொ, அப்ெடின்னு 

ரகட்ைரொது, அழகான ஒரு நாலு ஸ்ரலாகங்கள் இருக்கு. அந்த ஸ்ரலாகங்கள் 

எல்லாம் பசால்லி, அதுல இருக்கிற ஒவ்பவாரு வார்த்டதக்கும், அர்த்தம் 

பசால்லி, அந்த லக்ஷணம், எப்ெடி நம்ம ஸ்வாமிகள்கிட்ை இருந்தது, 

அப்ெடின்னு பசான்னார். பராம்ெ ரெரானந்தமா இருந்தது. 

அப்ரெற்ெட்ை சத்குருநாதர் நமக்கு கிடைச்சிருக்கார். அவருடைய மகிடமடய 

நிடனப்ரொம். “இந்த உலகத்துல பசல்வம் ரவணும், நல்ல வாழ்டக 

ரவணும்னாலும் ஞானிகட  ஆஸ்ரயிக்கணும்” அப்ெடின்னு, உெநிஷத்லயும், 

ரவதத்துலயும் இருக்கு. அது மாதிாி அந்த மஹான்கட  நாம எதுக்காக 

ஆஸ்ரயிச்சாலும், அவா, ெடிப்ெடியா நமக்கு சித்தசுத்திடயயும், ெக்திடயயும், 

ஞானத்டதயும், டவராக்யத்டதயும், நமக்கு பகாடுப்ொ. அந்த நம்ெிக்டகரயாை 

நான் அவடர தினமும் நிடனச்சுண்டு இருக்ரகன். 

ரகாெிகா ஜீவன ஸ்மரணம்… ரகாவிந்தா ரகாவிந்தா… 
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தமொக்ஷபமன்னும் மொடிக்கு  க்ேி மொர்கத்ேின் ஏணிப் டிகள் 

 

மஹாபொியவா, வீழிநாதன் மாமா கிட்ை ஒரு தைடவ, “நாம சூாியடன ரநாக்கி 

ரொயிண்டு இருந்தா நிழல், நம்டமத் பதாைர்ந்து வரும். அந்த மாதிாி 

சாஸ்த்ரத்துல இருக்கிற ஒரு லக்ஷியத்டத பவச்சுண்டு, நாம அடத ரநாக்கிப் 

ரொயிண்ரை இருந்ரதாம்னா, ெணம், புகழ், ெதவி எல்லாம், தானா நம்ம 

ெின்னாடி வரும்.” அப்ெடின்னு பசால்லியிருக்கா. இடத வந்து வீழிநாதன் 

மாமா, “நான் ெல ெிரசங்கங்கள்ல இடதச் பசால்லிைறது. ஒரு வாட்டி, பகால்லா 

சத்திரத்துல, பொியவாளும் இருந்தா, வித்வான்களும் இருந்தா. அங்க நான் 

இடத பசான்ரனன். அப்ரொ, பொியவா, “நான் அப்ெடி பசால்லலிரய”, 

அப்ெடின்னா. நான் “காக்கிநாைால இருந்து ராமச்சந்திரபுரம் ரொகும் ரொது, 

பொியவா ெல்லக்குல வந்துண்டு இருந்ரதள். நான் ெக்கத்துல வரும்ரொது 

பசான்ரனள்”,  அப்ெடிங்கரறன். பொியவா, “நான் அப்ெடி பசால்லடலரய”, 

அப்ெடிங்கறா ாம். இவர் பசான்னாராம். “இந்த மாதிாி அர்த்தம் எனக்குத் 

ரதாணாது. எனக்கு பசால்றதுக்குப் பொியவாட  தவிர யாரும் இல்டல. 

பொியவாதான் பசால்லியிருக்கணும்”, அப்ெடின்ன உைரன, பொியவா 

சிாிச்சுண்டு, “நான் என்ன பசான்ரனன்னா, லக்ஷியத்டத ரநாக்கி நாம 

http://valmikiramayanam.in/?p=1812
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ரொயிண்டு இருந்ரதாம்னா, ெணம், ெதவி, புகழ் இந்த மூணும் ரவண்ைாம், 

ரவண்ைாம்னாலும் துரத்திண்டு வரும், அப்ெடின்னு பசான்ரனன். அந்த 

emphasisஐ நீ  விட்டுட்டிரய” அப்ெடின்னு பசான்னா ாம். 

அந்த மாதிாி, ரொன generation ல வடரக்கும் லக்ஷத்துல ஒருத்தராவது அந்த 

மாதிாி விரவகத்ரதாடு இருக்கக் கூடிய வாய்ப்பு இருந்தது. ஒரு ொைம் 

பசால்லிக் பகாடுக்கக் கூடிய வாத்தியார்கள், டவத்தியம் ொக்கறவா, 

டவதீகத்துல இருந்தவா. அவா எல்லாம் நாம கஷ்ைப்ெைரவாளுக்கு உெகாரம் 

ெண்ணணும்னு, ஒரு டவத்தியர், முடிஞ்ச ெணத்டத பகாடுங்ரகா, அப்ெடின்னு 

டவத்தியம் ெண்ணுவார். அப்ெடி ெண்ணினாலும், அவருடைய வாழ்க்டகக்குத் 

ரதடவயான அ வுக்கு, ஒரு இருக்க இைரமா, சாப்ொரைா, ெிள்ட கள் 

ெடிப்ரொ, குழந்டதகளுக்குக் கல்யாணரமா எல்லாம் நைந்த ரொது, இந்த 

பொியவா பசால்ற வார்த்டத, “நாம லக்ஷியத்துல ொர்த்து ரொயிண்ரை 

இருந்தா ெணம், ெதவி, புகழ் எல்லாம் தானா நம்டமத் ரதடி வரும்”, 

அப்ெடிங்கிறடத நாம ரகட்டு வியக்கரறாம். அவ்வ வுதான். ஆனா அவா 

அடத, அனுெவிச்சிருப்ொ. அந்த தாிசனம் அவாளுக்குக் கிடைச்சிருக்கும். 

ரொன generationல இந்த மாதிாி தியாக புத்திரயாை இருக்கறவா இருந்தா. 

அரத மாதிாி, நல்ல குழந்டதகள் இருந்தா ெடிப்பு பசால்லித்தரணும், 

அப்ெடின்னு எவ்வ ரவா ரெர், ெடிப்பு பசால்லித்தந்து அதனால அவாளுக்கும் 

ஒரு பெருடமயும், நல்லாசிாியர் ரொன்ற ெதவிகளும், ெட்ைங்களும், 

வாழ்க்டகடய நைத்த ரவண்டிய ரதடவயான ெணமும் எல்லாம் வந்த காலம் 

உண்டு. இப்ெ நமக்கு அந்த மாதிாி ெண்றதுக்ரக ெயமா இருக்கு. சிவன் சாரும், 

இந்த காலத்தில் இரக்கம், அன்பு இபதல்லாம் ொத்துதான் ெண்ணணும், 

அப்ெடின்னு பசால்லி இருக்கார். ஒரு விரவகமா நைந்துகிறதுக்கு, அவ்வ வு 

risk எடுக்க ரவண்டியிருக்கு, அவ்வ வு ெயப்ெை ரவண்டியிருக்கு. காலம் அந்த 

மாதிாி இருக்கு. 

நான் இடதக் ரகட்ைரொது, “ஸ்வாமிகள்  ராமாயண, ொகவதப் ெிரவசனம் 

ெண்ரறன். ெணம் கூட்ைத்டத ெத்தி எனக்கு அக்கடற இல்டல” அப்ெடின்னு 

ெண்ணிண்டு இருந்தார். அப்ெடிங்கிற ரொது, இந்த சூாியடனப் ொர்த்துப் 
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ரொனா, நிழல் கூை வரும், அப்ெடிங்கிறமாதிாி, இந்த ெணம், ெதவி, புகழ் 

எல்லாம் அவருக்கும் வந்தது. ஆனா  “பவயிலுக்கு உதவா உைம்ெின் 

பவறுநிழல் ரொல் டகயிற் பொருளும் உதவாது காணும்கடை வழிக்ரக” 

அப்ெடின்னு அருணகிாிநாதர் பசால்ற மாதிாி, இந்த ெணம், ெதவி எல்லாம் 

நிழல் மாதிாிதான், அப்ெடின்னு அடத அவர் துச்சமா நிடனச்சு, ெகவான்தான் 

சூாியன் மாதிாி, எனக்கு அதுதான் லக்ஷ்யம், அப்ெடின்னு ஸ்வாமிகள் 

ரொயிண்ரை இருந்தார். அப்ெ அவருக்கு ெகவாரன கிடைச்சார்”, அப்ெடின்னு 

ஒரு வார்த்டதயில முடிச்சுட்ரைன். 

அப்புறம் ஸ்ரீ சுந்தர்குமார் அந்த ொகவதம் மூணாவது ஸ்கந்தம், 

இருெத்டதந்தாவது அத்யாயத்துல இருந்து சில ஸ்ரலாகங்கள் பசால்லி, 

மஹான்களுடைய லக்ஷணங்கள், அது ஸ்வாமிகளுக்கு எப்ெடி பொருந்தறது, 

அப்ெடின்னு பசான்னார். அடத திரும்ெவும் ரகட்ைரொது, அந்த நான்கு 

ஸ்ரலாகங்க ில் ஸ்வாமிகள், “ெகவாடனரய நான் ரெசிண்டு இருக்கப் 

ரொரறன், ெணம், புகழ் எனக்கு ஒரு பொருட்ைல்ல”, அப்ெடின்னு தீர்மானம் 

ெண்ணினது, ஒரு first step தான். அதுக்கப்புறம் அவர் எப்ெடி ெடிப்ெடியா 

உயர்ந்து அவர் ெகவாடன அடைஞ்சார் அப்ெடின்னு இந்த ஸ்ரலாகத்துல 

இருக்கிற ஒரு ஒரு குணத்டதயும் எடுத்தா, அந்த ெடிகட  பசால்ற மாதிாி 

ரதான்றது. 

मय्यनन्येन भावेन भधि िुंवततन्ि ये दढृाम्  ‘மயி அனந்ரயன ொரவன ெக்திம் குர்வந்தி 

ரய த்ருைாம்’ அப்ெடின்னு “ெகவாடனத் தவிர ரவற எதுலயும் மனசு பவக்காம 

ெக்தி ெண்ண ரொரறன்” அப்ெடின்னு, அவர் முடிவு ெண்ணார். அப்ெடி அவர் 

ெண்ண ஆரம்ெிச்சு, பகாஞ்ச நாள்லரய அவருக்கு ெணக்கஷ்ைம். ெணம் 

ரசரடல. அவர் ரசரவும் விைடல. ஆனா, ொக்கறவா எல்லாம், நாம அவருக்கு 

help ெண்ரறாம்னு நிடனச்சுண்டு, “இந்த மாதிாி ெணத்டத நீங்க ரசிக்க 

மாட்ரைங்கரறள். இந்த மாதிாி எல்லாம் இருந்தா நைக்காது” அப்ெடின்னு 

அவடர வந்து “முட்ைாள்தனமா இருக்கு, உங்க கார்யங்கள். புத்தி இல்லாத 

behaviour” அப்ெடின்பனல்லாம் கூை கடுடமயா ரெசியிருக்கா. ஆனா 

ஸ்வாமிகள் तितिक्षवीः ‘திதீக்ஷவ:’ அப்ெடின்னு, திதீஷான்னா, மான 
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அவமானத்டதரயா, பவயில் மடழடயரயா எந்த கஷ்ைத்டதயும் 

பொறுத்துக்கறதுக்கு திதீடக்ஷன்னு ரெரு. அப்ெடி ஸ்வாமிகள் materialists 

பசால்ற வார்த்டதகள் எல்லாம், “ராமாயணத்துல ராக்ஷசிகள் சீதா ரதவிகிட்ை 

பசால்ற மாதிாி. இபதல்லாம் நான் காதுல வாங்க மாட்ரைன்” அப்ெடின்னு 

அடத ஒரு அவமானமா நிடனக்காம அடத அவர் பொறுத்துண்டு 

இருந்துட்ைார். 

िंारुतणिंाीः ‘காருணிகா:’ ஆனா அரத ஜனங்கர  கூை திரும்ெ வந்து, தன்னுடைய 

கஷ்ைங்கட  அவர்கிட்ை பசால்லும்ரொது, “ெகவான் இருக்கார், உன் கஷ்ைம் 

சாியாயிடும்” அப்ெடின்னு அவர் ஆறுதல் வார்த்டதகள் பசால்லி இருக்கார். 

“இது எதுக்குப் ெண்ரறள்”னு நான் ரகட்ரென். “உங்களுக்ரக ொராயணம் 

இருக்கு. யார் யாரரா வந்துண்ரை இருக்கா”. நான் அப்ெ bachelor. அதனால 

எனக்கு கஷ்ைம் ஒண்ணும் பசால்லிக்கறத்துக்கு அவ்வ வு  இல்டல ரொல 

இருக்கு. அதனால மத்தவா எல்லாம் வந்து பசால்லிண்டு இருக்கும் ரொது நான் 

அப்ெடி ரகட்ரென். ஸ்வாமிகள் ொகவத்ததுல இருந்து ஒரு ஸ்ரலாகம் எடுத்துக் 

காண்ெிச்சார். “ஆஷு துஷ்யதி ஜனார்தன:” யார் ெகவான் ரெரால ஆறுதல் 

பசால்றார ா, அவாகிட்ை ெகவான் பவகு சீக்கிரத்தில் திருப்தி அடைந்து 

அனுக்ரஹம் ெண்ணுவார்”னு இருக்கு. அதனாலதான் பசால்ரறன், அப்ெடின்னு 

பசான்னார். 

அடுத்தது सुहृदीः सवतदतेहनाम् ‘ஸுஹ்ருத: ஸர்வரதஹினாம்’ வாடிய ெயிடரக் 

கண்ைரொபதல்லாம் வாடிரனன் என்கிற மாதிாி எல்லா உயிர்க ிைத்தும் 

அன்ரொை, கருடணரயாை இருக்கறது. இந்த மாதிாி ஆறுதல் பசால்றது, அவர் 

வரவார ாை statusஐ ொர்த்து பசான்னாரானு ொர்த்தா, நான் அங்க 

உட்கார்ந்து இருக்கும்ரொது ொத்துருக்ரகன். அழகா இருந்தாலும் சாி, 

அவலக்ஷணமா இருந்தாலும் சாி, ெடிச்சவனா இருந்தாலும் சாி, ொமரனா 

இருந்தாலும் சாி, ஏடழயா இருந்தாலும் சாி, ெணக்காரனா இருந்தாலும் சாி, 

யார் வந்தாலும் அவாளுக்கு, அவாளுடைய அப்ொ, அம்மா, அண்ணன், தம்ெி,  

ெிள்ட கள், friends எல்லாம் விை பராம்ெ ஸுஹ்ருத்தாக (well wisher) மாறி 

ஸ்வாமிகள் அவாளுக்கு ரஷமத்டத பசால்வார். அவா அடத ரகட்டு பராம்ெ 

பொிய நன்டமகட  அடைவா. நான் அடத நிடறய ொர்த்து இருக்ரகன். 
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அடுத்தது, अजािशत्रवीः ‘அஜாதசத்ரவ:’ அவாளுக்கு சத்ருரவ கிடையாது. இந்த 

மாதிாி எல்லார்கிட்ையும் கருடணரயாடு இருந்து இருந்து, அவாளுக்கு யார் 

ரமரலயும் த்ரவஷரம வர்றது இல்ல. மத்தவா ரமரல இருக்கிற  தப்புகள் 

பதாியும். “ஸ்வ ரதாஷ ெர ரதாஷ வித்” அப்ெடின்னு அவாளுக்கு மத்தவா 

ரமரல இருக்கிற ரதாஷங்கள் பதாியும், ஆனா அடத பொருட் ெடுத்தறது 

இல்ல. நூறு தப்பு தன்னிைத்தில ெண்ணிணாலும் பொறுத்துக்கறது. அவா 

ஒண்ணு, தான் பசான்னடத ரகட்டு நைந்துண்ைா, ஒரு ொராயணம் ெண்ணா, 

அவாட  encourage ெண்றது. அப்ெடின்னு,பவச்சிருந்தார். 

அடுத்தது शान्िाीः ‘சாந்தா:’ சாந்தம்கிற குணத்துக்கு, ஸ்வாமிகள் தான். epitome of 

சாந்தம். சாந்தம்னா மனசு அைங்கினவானு அர்த்தம். அவருக்கு ரகாெரம 

வராது. எவ்வ வு provoke ெண்ணினாலும், irritate ெண்ணினாலும், அவருக்கு 

ரகாெரம வராது. 

साधवीः साधुभूिणाीः ‘ஸாதவ: ஸாது பூஷணா:’ அந்த நாகப்ெட்டினத்துல ஒரு வாட்டி 

ரொயி அவர் ெிரவசனம் ெண்ணி இருக்கார். அடுத்த வாட்டி ரொகும்ரொது, 

யாரரா, “நீங்க இவ்வ வு அற்புதமா ராமாயணம் பசால்ரறள். குடுமி பவச்சுக்க 

ரவண்ைாமா?” அப்ெடின்னு, ஒரு slip எழுதி அனுப்ெிச்சிருக்கா. கூை வந்த  

ராகவ ஐயங்கார், “இபதல்லாம் நீ விட்டு தள்ளு. நீ ரவடலக்பகல்லாம் ரொரற”, 

அப்ெடின்ன உைரன, ஸ்வாமிகள் “அவர் ரகட்ைது நியாயம்” அப்ெடின்னு 

அடுத்த நார  குடுமி பவச்சுண்டுட்ைார். இப்ெடி அந்த ஸாதவ: ஸாது பூஷணா: 

அப்ெடின்னா, ஒழுக்கம். ஆசாரம் எல்லாத்டதயும் follow ெண்ணணும்னு, அவர் 

எல்லா ஆசாரங்கட யும் ஒண்ணு ஒண்ணா எடுத்துண்டுட்ைார். தர்ம 

சாஸ்திரங்கள்  பசான்னடத எல்லாம், “நாம இந்த வழியில இருக்ரகாம், நாம 

ஒழுக்கமாக இல்ரலன்னா, ராமாயணத்டத யாராவது ரகலி ரெசிடுவா”, 

அப்ெடின்னு, ஒழுக்கமா இருக்கணும், அந்த தர்ம சாஸ்திரங்கள்ல பசான்னது 

முடிஞ்சது எல்லாம் follow ெண்ணணும், சந்தியாவந்தனம், ெிரம்மயக்ஞம், குடுமி, 

ெஞ்சகச்சம், இப்ெடி எல்லா ரநரமும் strict ஆ follow ெண்ண ஆரம்ெிச்சார். 

मय्यनन्येन भावेन भधि िुंवततन्ि ये दढृाम्  ‘மயி அனந்ரயன ொரவன ெக்திம் குர்வந்தி 

ரய த்ருைாம்’ ரவற எதுலயும் மனசு பவக்காம திருைமான ெக்தி ெண்றது, 

அப்ெடின்னு முடிவு ெண்ணி ஸ்வாமிகள், பொியவாகிட்ை உத்தரவு வாங்கிண்டு, 
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ரவடலடய resign ெண்ணிட்டு, பவ ியில வந்துட்ைார். ராமாயண ொகவதரம 

ெடிச்சுண்டு இருந்தார்.  मत्िृंिे त्यििंमातण: ரவடலரயாடு, பலௌகீக கார்யங்கள், 

கல்யாணங்கள் ரொறது, paper ெடிக்கறது இப்ெடி எல்லாத்டதயும் விட்டுட்ைார் 

त्यिस्वजनिान्धवाीः ‘த்யக்த ஸ்வஜன ொந்தவா:’ அவருக்கு ஆரம்ெத்துல அக்கா, 

அத்திம்ரெர் கூை வந்து இருந்தா, அப்ொ அவரராை இருந்து கடைசி காலத்துல 

காலமானார். மடனவி, குழந்டதகள் எல்லாடரயும் அவர் பொறுப்ரொை கைன் 

வாங்கி ெடிக்க பவச்சு, சாப்ொடு ரொட்டு, மருந்துகள் வாங்கிக் பகாடுத்து 

இப்ெடி ொத்துண்ைார். ஆனா அவா  ெத்தின கவடலடய ெகவான்கிட்ை 

விட்டுட்ைார். அப்ெடி ொர்த்தா, நாங்க எல்லாருரம, அங்க வந்தவா எல்லாருரம 

ெந்துக்கள் தான், ஆனா யார்கிட்ையும் அவருக்குப் ெற்று கிடையாது. 

मदाश्रयाीः ‘மதாஸ்டரயா:’ பதய்வத்டத மட்டுரம ஆஸ்ரயிச்சு இருந்தா அவா. அந்த 

மாதிாி ஸ்வாமிகள், யாடரயும் நம்ெி இல்டல. தானும், தன்டன ரசர்ந்த அந்த 

குழந்டதகள் எல்லாம்  கூை, குருவாயூரப்ென் நமக்கு சாப்ொடு ரொைறான், 

அப்ெடிங்கிற ஒரு நம்ெிக்டகரயாை, யார்கிட்ையும் எந்த ஒரு coffee க்கு கூை ஒரு 

அஞ்சு ரூொ ரகட்காத மாதிாி வ ர்த்து இருந்தார். 

िंथा मृष्टाीः शृण्वतन्ि िंथयतन्ि च ‘கதா ம்ருஷ்ைா: ஸ்ருந்வந்தி கதயந்தி ச’ என்னுடைய 

கடதகள் ல பராம்ெ ெிாியமா இருப்ொ. அந்த பதய்வம்னு ஒண்ணு 

இருக்குங்கிறடத நிஜமாரவ உணர்ந்து, மந்திரத்துல மாங்காய் விழும்னா 

அவருக்கு விழுந்தது. ராமாயணம் ெடிப்ொர். யாடரயும் ஸ்ரதாத்திரம் ெண்ண 

மாட்ைார். சொ பசகரட்ைாி எல்லாம் அனுசாிச்சு ரொகணும், அவார ாை 

பசௌகர்யா பசௌர்யங்கள் ொக்கணும் அப்ெடிபயல்லாம் எதுவுரம, பவச்சுக்காம, 

நான் ெகவானுடைய கடதகட  ெடிப்ரென், ரகட்ரென், பசால்லுரவன். இது 

மட்டுரம ெண்ணிண்டு இருப்ரென், அப்ெடின்னு இருந்த ஒருத்தர்.  

அவருக்கும், அப்புறம் அவடர ரசர்ந்த எல்லாருக்கும் சாப்ொடு, துணிமணி 

எ ிய ரதடவகட  எல்லாம் ெகவான் பூர்த்தி ெண்ணிண்டு இருந்தார். வந்தவா 

எல்லாம், நமஸ்காரம் ெண்ணி தான், அவர்கிட்ை ெணத்டத பகாடுத்துட்டு 

ரொனா. ஒருத்தராவது அவர் thanks பசால்லணும்னு எதிர்ொர்க்கடல. அப்ெடி 

நிடனக்கறரத தப்பு அப்ெடின்னு புாிஞ்சுண்டு இருந்தா. அப்ெடி ஸ்வாமிகளுக்கு 

கண்கூைா ெகவான் நம்மட  காப்ொத்தறார், அப்ெடிங்கிறது பதாிஞ்சதுனால, 
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அவர் இந்த ராமாயணத்டதயும் ொகவதத்டதயும் பசால்லும்ரொது,  அதில் அந்த 

சத்யத்ரதாை த்வனி இருக்கும். ெகவான் காப்ொத்துவார் அப்ெடின்னு பசால்றது 

ெலிக்கும். சுக்ாீவன், “நான் கனவிரலயும் நிடனக்காத ராஜ்யமும், என் 

மடனவியும் எனக்கு திரும்ெ  கிடைச்சா”, அப்ெடின்னு பசால்லும்ரொது,  

ஸ்வாமிகள் “ராமர் அனுக்ரஹத்துனால எல்லாம் கிடைக்கும்”, அப்ெடின்னு 

பசால்வார். அது அவருடைய தாிசனம். அவருடைய அனுெவத்துல இருந்து 

பசால்ற வார்த்டத. அரதாை power ஏ தனியா இருந்தது. 

िितन्ि तवतवधास्िािा: नैिान्मद्गिचेिसीः ‘தெந்தி விவிதாஸ்தாொ: டநதான் 

மத்கதரசதஸ:’ இதுதான் ஸ்வாமிகளுடைய வாழ்க்டகக்கு ஒரு இலக்கணமா 

அடமஞ்சுது. இன்னிக்கு ஒரு இலக்கியமா நிடனச்சு நிடனச்சு அதுல இருந்து 

ெடிச்சு, ொைம் கத்துக்கிற மாதிாி இருக்கு. तवतवधास्िािा: ‘விவிதாஸ்தாொ:’ 

ெலவிதமான தாெங்கள். அவருக்கு, உைம்புல ெிரஷர், sugar, ஹார்ட் trouble 

இன்னும் piles, இருக்கிற எல்லா வியாதியும் உைம்புல இருந்தது. family 

sideலயும் அவருக்கு கஷ்ைங்கள் இருந்தது. குழந்டதகளுக்கு ஒவ்பவாருத்தருக்கு 

ஒவ்பவாரு ஸ்ரமம் இருந்தது. ெணத்துல கஷ்ைம் இருந்தது. இந்த கலிகாலத்துல 

1950 ல இருந்து   1985 வடரக்கும் கைன் வாங்கிண்டு, வட்டிக்கு வட்டி 

கட்டிண்டு இருந்தார், அப்ெடின்னா நம்ெ முடியுமா! அப்ெடி அவர் இருந்தார். 

அவர் பசால்லுவார். இந்த ெணக் கஷ்ைம் 1986க்கு அப்புறம் தீர்ந்தது. 

இல்ரலன்னா எல்லாருக்குரம பராம்ெ ஸ்ரமமா ரொயிருக்கும்.  ெகவான் அடத 

ஒண்டண மாத்தினார், ொக்கி எல்லாம் அப்ெடி இருந்துண்ரை இருந்தது, 

அப்ெடிம்ொர். மூகெஞ்சசதில 

आिंाङ्क्ष्यमाणफलदानतवचक्षणायाीः िंामातक्ष िाविंिंटाक्षिंिंामधेनोीः । 

सम्ििंत  एव िंथमम्ि तवमुििाश-िन्धाीः स्फुटं िनुभृिीः िशुिां त्यजतन्ि ॥ 

ஆகாம்க்ஷ்யமாணெலதானவிசக்ஷணாயா: | 

காமாக்ஷி தாவககைாக்ஷக-காமரதரனா: | 

ஸம்ெர்க ஏவ கதமம்ெ விமுக்தொச 

ெந்தா: ஸ்புைம் தனுப்ருத: ெசுதாம் த்யஜந்தி || 
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அப்ெடின்னு ஒரு ஸ்ரலாகம். அதுல “அம்மா காமாக்ஷி, ரகட்ை வரங்கட  

எல்லாம் பகாடுக்கக் கூடிய காமரதனுவா உன்னுடைய கைாக்ஷம் இருக்கு. 

ஆனா அந்த ெசுவுடைய ஸங்கம் கிடைச்சுடுத்துன்னா, சிலருக்கு ெசுத் 

தன்டமரய ரொயிைறது. ெசு, ெதி, ொசம் அப்ெடின்னு பசால்றது இல்டலயா. 

அந்த மாதிாி, ெசுத்தன்டம, ொசங்கள் எல்லாம் விட்டு அவா, ெகவானாரவ 

ஆயிைறா. அப்ெடின்னு பரண்ைாவது வாி. முதல் வாில ரகட்ை வரங்கள் 

கிடைக்கும்னு இருக்கு. ஸ்வாமிகள் “இந்த முதல் வாி,  இந்த ெணத்துனால 

பராம்ெ வந்து மனக்ரலசம், சுத்தி இருக்கிறவாளுக்கு ரொகணுரமங்கிறதுனால 

அந்த முதல் வாியும் ெலிச்சுது. பரண்ைாவது வாில அந்த டவராக்கியம் 

கிடைக்கும்கிறதும் எனக்கு ெலிச்சுது” அப்ெடின்னு பசால்வார். அப்ெடி  

ெலவிதமான தாெங்கள் ஸ்வாமிகளுக்கு வாழ்க்டகயில இருந்தது नैिान िितन्ि 

‘டநதான் தெந்தி’ ஆனா இபதல்லாம் அவாட   கஷ்ைப்ெடுத்தறது இல்டல. 

ஏன்னா मद्गिचेिसीः ‘மத்கதரசதஸ:’ அவா மனடச முழுக்க எடுத்து என்கிட்ை 

பவச்சுட்ைா. அந்த கடதகள் மூலமாகவும், ரூெத்தியானத்து மூலமாகவும், நாம 

ஸ்மரணத்து மூலமாகவும் மனடச முழுக்க எடுத்து என்கிட்ை பவச்சதுனால, 

அவாளுக்கு அந்த தாெங்கள் இருக்கு, ஆனா அது அவாட  ஒண்ணுரம 

ெண்ணடல. இது நாம ஸ்வாமிகள் கிட்ை ஐம்ெது வருஷம் ொர்த்ரதாம். 

सवतसङ्गतववर्बजिाीः ‘ஸர்வஸங்கவிவர்ஜிதா:’ இவர்கள் எல்லா சங்கத்டதயும் 

விட்ைவர்க ாக, இருக்கிறார்கள். இந்த மாதிாி, ஸ்வாமிகள் ஸந்யாசம் 

வாங்கிண்ைார். ெிரவசனம் ெண்றடத விட்டுட்டுைார். எல்லா சங்கத்டதயும் 

விட்டுட்டு ெகவானிைத்தில் லயிச்சு இருந்தார். 

ஸ்வாமிகட  புாிஞ்சுக்கறது கஷ்ைம். ஏன்னா நாம எல்லாடரயும் இந்த 

காலத்துல மஹான்னு, நிடனக்கிரறாம். ஒரு தியாகம் ெண்ணி ெகவானுக்காக 

பகாஞ்ச நாள், உடழக்கறா. அப்புறம், பகாஞ்சம் புகழ் வந்த உைரன, ஒரு 

ரகாயில் கட்ைரறன், அப்ெடின்னு காசு collect ெண்ண ஆரம்ெிச்சுைறா. இல்ல 

ஒரு மைம் பவச்சுக்கரறங்கிறா. இல்ல ஒரு சங்கத்துல ப்பரசிபைன்ட், பசகரட்ாி 

அப்ெடின்னு ரெர் ரொட்டுக்கறா. எல்லாருக்கும் அந்த ego ரவாை நடமச்சல் 

இருக்கு. அதுக்கு ஏதாவது ஒண்ணு, இந்த உலகத்துல ெண்றா. இந்த உலகத்துல 

இருக்கிற மனுஷர்கட , கண்ணால் காண்கின்ற உலகத்டத பராம்ெ சத்யமா 

நம்ெி, இதுல புகழ், ெணம் பகௌரவம், இடத எதிர்ொர்த்து, அவா பதய்வ 
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கார்யங்கள் எல்லாம் ெண்றா. அப்ெடி இல்லாம, நமக்குக் கண்ணுக்குத் பதாியாத 

அந்த பதய்வத்டதரய தன்னுடையக்  கண்ணால ொர்த்து, அந்த 

குருவாயூரப்ெனுக்குப் பூடஜ ெண்ணி, அவருடைய கடதகட ப் ரெசி, அப்ெடி 

வாழ்ந்த ஒரு மஹான் நம்ம ஸ்வாமிகள். 

அப்ரெற்ெட்ை மஹான்கர ாை சங்கம்தான் நாம விரும்ெணும் सङ्गस्िेष्वथ िे 

प्रार्थयतीः ‘ஸங்கஸ்ரதஷு அடத  ரத ப்ரார்த்ய:’ ரதவஹூதி கிட்ை கெில முனிவர் 

பசால்றார். இப்ரெற்ெட்ை மஹான்கர ாை சங்கத்டததான் நீ ஆடச ெைணும். 

ஏன்னா, सङ्गदोिहरा तह िे ‘ஸங்கரதாஷ ஹரா ஹி ரத’ நம்முடைய ொசங்கட  

அடிரயாடு பவட்ைக் கூடிய சக்தி அவாளுக்குதான் இருக்கு. 

அடத அவா, எப்ெடி ெண்ணுவான்னா, அவா என்னுடைய கடதகட  

பசால்லுவா. அது ஒரு ரசாயனம் மாதிாி, ஒரு மருந்து மாதிாி. அது மனசுல 

பவார்க் ெண்ணி, िज्जोिनाि् आशु अिवगत वत्मततन श्रद्धा रति: भति: अनुक्रतमष्यति 

‘தஜ்ரஜாஷநாத் ஆஷு அெவர்க வர்த்மனி ஷ்ரத்தா ரதி: ெக்தி: அனுக்ரமிஷ்யதி’ 

ரமாக்ஷ வடிவமான ெகவான்கிட்ை, இந்த सिां प्रसङ्गाि् मम वीयतसंतवद: भवतन्ि हृि् 

िंणत रसायना: िंथा: ‘ஸதாம் ெிரசங்காத் மம வீர்ய சம்வித: ெவந்தி ஹ்ருத் கர்ண 

ரஸாயனா: கதா:’ என்னுடைய வீர்யத்டதயும், ெிரொவத்டதயும், 

ஔதார்யத்டதயும். என்னுடைய குணங்கட  எல்லாம் ரெசக் கூடிய அந்த  

கடதகட  இப்ரெற்ெட்ை மஹான்கள் கிட்ை ரகட்ைா, அது காது மூலமா 

மனசுக்குள்  ரொயி ஒரு chemical reaction ெண்றது அது. ஒரு மாற்றத்டத 

ஏற்ெடுத்தி, आशु ‘ஆசு’, பவகு விடரவில், பவகு விடரவில் ங்கிறதுக்கு, ஒரு 

முயற்சியும் இல்லாம, இந்த மஹான்கட  ொர்த்து அவாளுடைய கடதகட  

ரகட்ைாரல ரொறும். श्रद्धा रति: भति: अनुक्रतमष्यति ‘ஷ்ரத்தா ரதி: ெக்தி: 

அனுக்ரமிஷ்யதி’ என்னிைத்துல உனக்கு ெக்தியும், ஆடசயும், நம்ெிக்டகயும் 

அபதல்லாம் தானா வ ரும், அப்ெடின்னு பசால்லி, 

ெகவான், ரமாக்ஷம் அடையறதுக்கு, உலக ொசங்க ில் இருந்து 

விடுெைறதுக்கு, கெில முனிவரா அவதாரம் ெண்ணின ரொது, தன்னுடைய 

அம்மா ரதவ ஹூதிக்கு பசான்ன வார்த்டதகள், ஸ்வாமிகளுடைய வாழ்டகக்கு 

வி க்கமாக இருக்கு. ஸ்வாமிகள் அந்த ெகவானுடைய கடதகட  பசான்னார். 

ெணத்துல ஆடச இல்லாம, அப்ெடிங்கிறது மட்டும் இல்டல. அது ஆரம்ெம். 
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அங்ரக இருந்து இத்தடன பகாள்டககளும் பவச்சுண்டு, விரவகி, ஸாது, 

முற்றின விரவகி, பதய்வஸாது இத்தடனப் ெடிகளும் தாண்டி, ஞானியான 

மஹா பொியவாளும், துறவியான சிவன் சாரும் மஹான்னு ரொற்றக் கூடிய 

நிடலடமடய அடைஞ்சார். அவாட  நமஸ்காரம் ெண்ணுரவாம். 

ரகாெிகா ஜீவன ஸ்மரணம்…ரகாவிந்தா ரகாவிந்தா… 
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िंारुण्यसार-सान्र्द्ा:  

िंातङ्क्षि-फल-दान िंल्ििं-तवशिेा: | 

श्रीगरुु-चरण-िंटाक्षा:  

तशतशरा: शमयन्ि ुतचत्त-सिंािम ्|| 

 

 

 

கொருண்ய ஸொர ஸொந்த்ரொ: 

கொங்க்ஷிே  ல ேொை கல் கவிதசஷொ: | 

ஸ்ரீகுருசரண கடொக்ஷொ: 

ஶிஶிரொ: ஶமயந்து சித்ே ஸந்ேொ ம் || 


