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ஸ்வா�ேய சரணம் ஐயப்பா 

பயணக் கட்�ைர 

பரம்ெபா�ள் ஸ்வா� ஐயப்பனாக அ�ள்பா�க�்ம் சபரிமைலக�் யான் �தன்�ைறயாக 

இந்த ஆண்� ெசன்ற அ பவத!்ைனப் ப"ரந்்# ெகாள்வேத இக்கட்�ைர.  இ# 

யாத்!ைரக்கான வ'காட்(யாகேவா, வைர�ைற விளக்கமாகேவா எ,தப்படவில்ைல. 

அதற்கான த�!-ம் எனக்"ல்ைல. ேவதாந்தப் பாரை்வயில், சபரிமைல யாத்!ைரகக்ான 

தவ�ம், நியமங்க/ம் ஆன்0க உயர2்க்கான ஒப்பரிய வ'ேய என்பேத இக்கட்�ைரயின் 

அ(த்தளம். அத்#டன் விளக்க�(யாத என் ம"ழ்ச5்ைய-ம், அளக்க�(யாத அய்யன் 

!�வ�ைள-ம் ப"ரந்்# ெகாள்வ#ம் இக்கட்�ைரயின் ேநாக்கம். 

6 ஏப்ரல் 2017 

இலண்டன் 6த்ேரா விமான நிைலயத்!ல் �தன் �ைறயாக சபரிமைல ெசல்வதற்காக, 

�ம்ைப விமானத்!ல் பயணிக்கக் காத்!�ந்ேதன். இத்தைன வ�ட�ம், ஏேனா, எனக்�ச ்

சபரிமைலக்�ச ் ெசல்லேவண்�ம் என்ேறா, அதைனப் பற்8த் 9விரமாக அ8ய 

ேவண்�ெமன்ேறா எனக்�த் ேதான்றவில்ைல.  இத்தைனக்�ம், எனக்� `ஐயப்பன்` என்; 

ஒ� இயற்ெபய�ம் இ�க்"ற#.  நா ம் ைகயிலாய மைல, அமரந்ாத் �ைக என்ெறல்லாம் 

ஆன்0கப் பயணங்கள் ேமற்ெகாண்�ம் இ�க்"ேறன்.  ஆனால், சபரிமைலக்கான 
அைழப்< எனக்� இப்ேபா#தான் வந்!�க்"ற#.   

ஒ�ேவைள எனக்�ள் இ# ஒ� உ;த்தலாக இ�ந்!�க்கத்தான் ேவண்�ம். ஏெனனில், 

அைழப்< வந்த2டன், ஒ� ஆனந்தம் வந்த#ம், அதற்கப்<றம் எல்லாம் இடரில்லாமல் 
நடந்ேத8ய#ம் எப்ப(ச ்சாத்!யமாக �(-ம்! 

�த்ரேசவா என்ற எங்கள் இயக்கம், ஜனவரி 2017ல் லண்டனில் �தன்�ைறயாக நடத்!ய 

ஐயப்பன் Cைஜ நிசச்யமாக என் ள் பரவசம் D(ய ஒ� விைதையப் ப!யைவத்!�க்க 

ேவண்�ம். அ# எப்ப(ப் பற்8 எரிந்த# என்றால், 5ல நாட்க/க்� �ன்னால் என் ைடய 

உறவினரா"ய பிரகாஷுடன் ெகாண்ட  ெதாடரப்ால்தான். மஹா5வராத்!ரிக்� இ� 

!னங்க/க்� �ன்னால் அவ�டன் ேபHம்ேபா#, பல�ைற சபரிமைலக்�ச ் ெசன்;ள்ள 

அவர,் இம்�ைற எங்க/டன் வ�"Iரக்ளா என்; ேகட்டார.் இ# இைறவனின் ஆைண 

என்படதாக, அவர ் அைழப்ைப அப்ப(ேய இதயத்தால் பற்8க் ெகாண்ேடன்.  உமா2ம், 

வழக்கம்ேபால எனக்� ஆதர2 அளித்தார.் 

பிப்ரவரி 24, மஹா5வராத்!ரி.  5த்தாஸ்ரமத்!ல் நள்ளிர2 பஜைனயில் கலந்# ெகாண்� 

!�ம்<ைகயில், மஹா5வராத்!ரி விரதத்ைத அப்ப(ேய ெதாடரந்்#, ஐயப்ப க்கான 41-

நாள் மண்டல விரதமாகச ் ெசய்யலாெமன  உ;! எ�த்#க் ெகாண்ேடன். நான் 

சபரிமைலக்�ப் <றப்ப�"ன்ற 6 ஏப்ரல்,  மஹா5வராத்!ரியி��ந்#  சரியாக 41 நாட்களில் 
வ�வ#ம் எனக்�ள் ம"ழ்ச5்ையக் ெகா�த்த விஷயம். 

அன்8��ந்ேத ஐயப்பன் Cைஜக்�ம், மண்டல-விரதத்!ற்�ம் என்ெனன்ன நியமங்கள் 

என்பைத எல்லாம், இண்டரெ்நட் Dலமாகப் ப(த்# வந்ேதன். இதனால் எனக்�ள் ஒ� 

ந�க்கம் வந்த#ம் உண்ைம. ஏெனன்றால், 5ல வி!�ைறகைள என்னால் ெசயல்ப�த்த 

�(-ேமா என்ற பயம்!  இந்த நியமங்கள் எல்லாம் காலத்!ற்ேகற்ப அைமக்கப்பட்� 

வந்தாMம்,  க(னமான ஒ,க்க�ம், உ;!-ம், அைவக்ேகற்ற வாழ்க்ைக �ைற-ம் 
இ�ந்தால் மட்�ேம, �ற்8Mமாக பின்பற்ற �(-ம். 

�த���ந்ேத என் ைடய பல�ன்ைம எனக்�த் ெதரி-ம். 5ல நியமங்கைளப் 

பின்பற்;வ!ல் எனக்� எந்த �யற்5-ம் ேதைவயில்ைல. உதாரணமாக ம# அ�ந்தல், 
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<ைக பி(த்தல், மா�சம் உண்Nதல்  என் ைடய வாழ்க்ைகயில் இல்ைல என்பதால், 

அவற்ைறத் தவிரப்்ப# ெபரிய விஷய�ல்ைல.  விரதம் இ�த்தல், எளிய சாத்வீக உண2, 

இ�ேவைள-ம் இைறவ'பா� �த�யன2ம் எளிதாக ெந8ப்ப�த்!க் ெகாள்ள �(ந்த#. 

ஆனால் கா�ல் ெச�ப்< அணியாமல் நடத்தல், சவரம் ெசய்யாைம, �8ப்பிட்ட நிறத்!ல் 

ஆைட அணிதல், தைரயில் ப�த்தல், உடMக்� எவ்வித அலங்கார�ம் ெசய்யா!�த்தல் 

�த�யன நைட�ைறக்�ச ்சாத்!ய�ல்லாமல் ஆயின.  அMவலக ேவைல-ம், வாழ்க்ைக 
அத்!யாவஸ்யங்க/ம் தைடயாக அல்லவா இ�க்"ன்றன! 

எனேவ என் ைடய தவ�ம் விரத�ம் நிசச்யமாக �,ைமயற்றதாக2ம், 9விரமான 

ஐயப்ப பக்தரக்ளின் விரதங்க/க்� அ�"ல்Pட இ�க்கத் த�!யற்றதாகதான் இ�க்க  
ேவண்�ம்!   

எனி ம் நான் என்ைன ஆ ;தல் ப�த்!க் ெகாண்ேடன். 

சாஸ்!ரங்களில் நாம் ப(த்!�க்"ேறாம்.  <னித யாத்!ைரகள், விரதங்கள், நியமங்கள் 

எல்லாேம நம்�ைடய மனைதத் Qய்ைமப்ப�த்தத்தான் என்;.  மனம் என்ப# ஒ� 

சாதனம். அதைனக் ெகாண்ேட நம்மால்  வி�தைல (ேமாSம்) அைடயேவா,   பலவைகப் 

பிறவிப்ேப; (ஸம்ஸாரம்) அைடயேவா �(-ம். அதாவ#, மனேம Cரண நிைற2க்கான 
வாசல். அ#ேவ வி�தைலக்கான வ'காட்(. 

ேவதாந்தம் மனம் ஒ� ஜடம் என2ம், மன!ன் Uண்ணிய தன்ைமயினால், அதற்� 

பிர!ப�க்"ன்ற �ண�ம், அக்�ணத்!னால், உணரவ்ாக ஒளி விட்�க் ெகாண்(�க்�ம் 

ஆத்மாைவ மனம் பிர!ப�ப்பதாக2ம் P;"ற#. அப்ப(ப் ெபற்ற ஒளியினாேலேய மனம்,  

மற்ற உடற்க�விகைள-ம் விளக்�"ற#. ஆனால் தாேன அந்த ஒளி என்ற மயக்கத்தால் 

மனம் ‘நான்’ எ ம் ஆணவம் ெகாண்�, அதனால் தனித்தன்ைமைய ஏற்; ‘Xவத்வம்’ 
அைட"ற#.   

எனேவ மனைதப் <ரிந்# ெகாள்வ#ம், அதைன ஒ� தக்க க�வியாக மாற்8க் ெகாள்வ#ம் 
மனித வாழ்2க்� �க2ம் �க்"யம். 

‘5த்த Hத்!’ என்ப# ெதளிவான மனைதக் �8க்�ம். ெதளிவான மன!ல் வி�ப்<-ெவ;ப்< 

எ ம் ராக-த்ேவஷங்கள் இ�க்கா#. ஏெனனில் வி�ப்<-ெவ;ப்<க்களால் நாம் ெசய்-ம் 

ெசயல்களால்தான் நம்ைமக் கரம்ங்களிMம், அதனால் ஸம்ஸார பந்தங்களிMம் 

ஆழ்த்#"ன்றன. !யாகம், பலன் க�தாமற் ெசய்"ன்ற ெசயல் எனக் கரம்ேயாக வ'யில் 
ேபாவதால் மட்�ேம, ெதளிவான மனைத அைடய �(-ம். 

‘5த்த ஏகாக்ரஹம்’ எ ம் மன ஒ�ைமப்பா�, மன!ன் Pரை்மையக் �8ப்ப#.  ெதளிவான 

மனம் இ�ந்#, அதைன ஒ��கப்ப�த்த2ம் �(ந்தால், அ#ேவ ெபரிய வ�ைம. 

ஏெனனில் ஒ��கப்பட்ட மன!ல் தான் எ�த்த காரியத்!ல் உ;!-ம் �ைனப்<ம் ைவக்க 
�(-ம்.  

‘5த்த விசாலம்’ என்ப# மனைத விரி2ப�த்தல்.  எப்ேபா#ம் நம்ைமச ் Hற்8ேய எண்ணிக் 

ெகாண்(�க்காமல், �க உயரந்்த தத்#வங்கைள-ம், பரந்# விரிந்த உலகங்கைள-ம் 

விசாரிக்"ன்ற உயர ் ேநாக்கம் ெகாள்/தல். இ# ஆன்0க அ82க்�ம் �க அவ5யம். 
அதற்�த்தான் உபாசைனகள் எல்லாம் சாஸ்!ரங்களில் தரப்பட்�ள்ளன.   

�க்"யமாக, மனச ்சாந்! அல்ல# அைம!-ம், இைளப்பா;தMம் ெகாண்ட மனம் �க2ம் 
அவ5யம்.  பாட்�ம், ஓவிய�ம், இயற்ைக எ'Mம் மனைத ஓய்2ப�த்#"ன்றன. 
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எனேவ மனைதத் ெதளி2ப�த்த2ம், ஒ��கப்ப�த்த2ம், உயரத்்த2ம், 

அைம!ப்ப�த்த2ேம எல்லாப் <னித யாத்!ைரக/ம், விரதங்க/ம் இ�க்"ன்றன.  

ஐயப்ப க்கான மண்டல விரத�ம், சரண ேகாஷங்க/ம்,  யாத்!ைர நியமங்க/ம் 

அப்ப(ேய!  ஐயப்ப க்காக உடல், வாக்�, மனம் (காயிக-வா5க-மானஸ கரம்ா) 

ஆ"யவற்றால் ெசய்-ம் எல்லா நியம ெந8க/ம் நம்�ைடய மன!ன் ேமம்பாட்�க்ேக!  

சபரிமைல யாத்!ைரயில் இன, மத, ெமா' என எவ்வித ேவ;பா�க/ம் இல்ைல 
என்பதால், வி�ப்<, ெவ;ப்<க்�ம் இட�ல்ைல. 

இப்ப( எல்லாம் அ8ந்# ைவத்!�ப்பதனால், விரத நியமங்கைள வி�ப்பம்ேபால் மாற்8க் 

ெகாள்ளலாம் என்; அரத்்தம் இல்ைல!  என்ைன ேதற்8க் ெகாள்வதற்�ம், இந்த 41-

நாளாவ#, மன!ைன இைறச ் 5ந்தைனயில் மட்�ேம ைவத்# ேமம்ப�த்!க் ெகாள்ள 

�யல ேவண்�ம் என்பதற்காக2ேம,  சாஸ்!ரங்கைளச ் சான்றாகச ் ெசால்"ேறன்.  இந்த 41 

நாட்கைள-ம் நிைனவில் ைவக்க, 41 பயன்கைள ேவண்�"ன்ற மா!ரி, இைறவனின்ேமல்  

ஒ� #!யிைன-ம் இயற்8, அதைனேய #!த்#ம் வந்ேதன். (இ#2ம் இக்கட்�ைரயின் 
இ;!யில் இைணக்கப்பட்�ள்ள#). 

இன்ெனா� அ பவத்ைத-ம் ெசால்ல ேவண்�ம்!  

கண்Nக்�ம் �ன்ேன இ�ந்தால்Pட,  நா�வ#,  நாம் ேத�ம்வைர ெதரியா#. Unless we seek, 
we don’t see even things that are in sight! 

இைத நிjபிப்ப# ேபாலத்தான் இ�ந்த#, நான் வ5க்�ம் ப�!யிேலேய இ�க்�ம் அழ"ய 

ஐயப்பன் ேகாவிைலக் கண்�, தரி5க்கச ் ெசன்ற#.  இக்ேகாயில் 5ல ஆண்�களாக 

இ�ப்பி ம்,  மண்டல விரதம் எ�த்#க் ெகாண்ட பிறேக, �தன் �ைறயாக நான்  ெசன்; 

தரி5க்�ம் பாக்"யம் "ைடத்த# என்றால், அைத  என்னெவன்; ெசால்வ#!  �க அழகான 

ஆலயம். மனைதக் ெகாள்ைள ெகாள்/ம் ெதய்வத் !�2�வங்கள். ேநரத்்!யாக2ம், �ைற 

தவறாமMம் !னம் Cைஜெசய்"ன்ற ��மாரக்ள், அ(யாரக்ள்.  விரதம் எ�த்த!��ந்#, 

அ(க்க( ஆலயத்!ற்�ச ் ெசன்ேறன். அங்"�க்�ம் ��2ம், எனக்� மைலக்�ச ்

ெசல்வதற்கான 5ல ஆேலாசைனகைளத் தந்தார.் அத்#டன் �த்ர-மாலா என்பதான, 

#ள5மணி மாைலயிைன-ம் �ைறப்ப( அணிவித்தார.்  மாைல அணிதல் என்ப# விரதம் 
எ�த்#க் ெகாண்டதற்கான அைடயாள�ம், உ;!-ம் ஆ�ம். 

விமானத்!ல் ஏ8 அமரந்்த!��ந்#, k தரம்ஸாஸ்தா என2ம், k ஐயப்பன் என2ம், 

மணிகண்டன் என2ம் ேபாற்றப்ப�ம் பரம்ெபா�ைளப் பற்8ப் ப(த்# அ8ந்தவற்ைற 
மன!ல் அைசேபாட்�க் ெகாண்(�ந்ேதன். 

தர்மஸாஸ்தா ஐயப்ப்பன் 

தரம்ஸாஸ்தாைவப் பற்8 பல<ராணக் �8ப்<க்கள் உள்ளன.  �8ப்பாக 

ஸ்கந்த<ராணத்!ல், தரம்ஸாஸ்தா, Cதப! எனப் பஞ்சCதங்க/க்�ம், அவற்றால் 

ஆக்கப்ப�ம் எல்லா உலகங்க/க்�ம், உடற்க/க்�ம் தைலவனாகக் காட்டப்பட்�ள்ளார.் 

அவேர mரண்யகரப்்பர.்  ஹரிஹர-<த்!ரன் என அவ�க்�ப் ெபய�ம், அதற்கான 

வரலாறாக, பாற்கடல் கைட-ம்ேபா#, 5வ க்�ம், விஷ்N2க்�ம் விளக்கமாக அவதரித்த 

ெதய்வேம அவர ்எ ம் <ராணக் �8ப்<ம் இ�க்"ன்றன.  இதைனப் பற்8ப் பலவிதமான 
ஆய்2க/ம் மாற்;க் க�த்#க்க/ம் இ�க்"ன்றன. 

மணிகண்டன் எ ம் �ழந்ைதயா" பிற� ஐயப்பன் எ ம் ெதய்வமா"ய#ம், k 

தரம்சாஸ்தாவின் அவதாரேம என்ப# க�த்#.  பந்தள ராஜ க்�க் க�ைண<ரிய, ஓர ்

�ழந்ைதயாக அவ க்�க் "ைடக்கப் ெபற்;, மணிகண்டன் எ ம் ெபய�டன் 
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இளவரசராக வளரந்்#, எல்லாச ்சாஸ்!ரங்களிMம், கைலகளிMம், ேமலாண்ைம ெகாண்� 

விளங்", ஓர ் 5த்தராக, ேயா"யாக, வீரராக, நற்<தல்வராக, நண்பராக, ��வாக வாழ்ந்# 

காட்(, இ;!யில் சபரிமைலயில் k தரம்சாஸ்தா2டன் ஒன்8ய ஐயப்பன் என்ப#ம் 

அவேர. 

k தரம்ஸாஸ்தா 5ல ஆலயங்களில் Cரைண, <ஷ்கைள எ ம் மைனவிய�டன் விளங்�ம் 

ெதய்வமாக2ம் வணங்கப்ப�"ன்றார.்  ஆனால், சபரிமைலயில் k ஐயப்பன் என, பால 
சந்யாஸ வ(வில், இரண்டற்ற பரம்ெபா�ளாக மட்�ேம வ'பா� ெசய்யப்ப�"ன்றார.் 

k ஐயப்பனாக மலரந்்த மணிகண்டரின் வரலா;ம், k தரம்ஸாஸ்தா பற்8ய <ராணக் 

கைதக/ம், காலப்ேபாக்"ல் கலந்#, அதனால் <!ய ேகாணங்களில் பலவிதக் 

க�த்#க்க/ம் விைளந்#விட்டன.  அதனால், 5ல க�த்#க் �ழப்பங்க/ம், ேதைவயற்ற 

ஆராய்ச5்-ம், விவாதங்க/ம் ஏற்ப�"ன்றன.  உண்ைமைய மட்�ேம ஒ� ெபா�ட்டாக 

நாம் விைழந்தால், நமக்�த் ெதளி2மட்�ேம "ைடக்�ம்.  அதற்�, உண்ைம அ82 எப்ப( 

அளிக்கப்ப�"ற# என்பைத-ம் நாம் கவனிக்க ேவண்�ம். 

ஓர ்அ8விைனத் த�வதற்�, Dன்; வ'கள் பயன்ப�த்தப்ப�"ன்றன. 

�தல் வ' கட்டைளயி�தல். இ# அரசன் ேசவகரக்/க்� ஆைணயி�வ# ேபால!  

சாஸ்!ரங்கள் இவ்வ'யில்தான் ‘இைதச ் ெசய்’, ‘இைதச ் ெசய்யாேத’ என்ெறல்லாம் 

ெசால்"ன்றன.  கட்டைளையச ்சரிெயன்; ஏற்பதற்�ம், அதன்ப(ேய நடப்பதற்�ம், நமக்� 

இரண்�ம் த�!கள் ேவண்�ம்.  ஒன்; ‘விேவகம்’ எ ம் ப�த்த82. அ# இ�ந்தால், 

சாஸ்!ரங்களின் ேநாக்கத்ைத-ம், அதன் அவ5யத்ைத-ம் உணரந்்#, அதன் ஆைணைய 

நாம் சந்ேதகப்படாமல் ஏற்க �(-ம்.  மற்ற# ‘விநயம்’ எ ம் பணி2.  பணி2 இ�ந்தால் 

மட்�ேம நம்மால் எைத-ம் பின்பற்8 நடக்க �(-ம்.   ஆனால், விேவக�ம், விநய�ம் 

ேசரந்்# அைமவ# அரி#. அதனால் �கச5்லேர சாஸ்!ரங்களி��ந்# ேநர(யாக அ8ைவ 
அைடய �(-ம். 

இரண்டாம் வ' ெதரிவித்தல். இ# ஒ� நண்பன் இன்ெனா� நண்ப க்�ச ் ெசால்வ# 

ேபால!  பகவத்nைத �தலான ஸ்��! இப்ப(த்தான் அ8விைனத் த�"ன்ற#. 

விேவக�ம், விநய�ம் �,ைமயாக இல்லாவிட்டாMம், அன்<ம் நம்பிக்ைக-ம் 

இ�ந்தாேல, ெதரிவிக்கப்பட்ட க�த்!ல் உள்ள உண்ைமையப் <ரிந்# ெகாள்ள �(-ம். 

இவ்விரண்� வ'களிMம், அ82 ேநர(யாகேவ தரப்ப�"ற#. 

Dன்றாவ# வ'    ற்" வைளத்# ஊட்% வி�தல்.  இ# ஒ� அம்மா எப்ப(த் தன# 

�ழந்ைதக்�, கைதகைளக் P8-ம், அதன் ேபாக்"ேலேய விட்�ம், விைளயா(-ம் 

உணைவ ஊட்�வாேளா, அைதப் ேபால! �ழந்ைதக்�த் தான் சாப்பி�"ேறாம் என்பேத 

ெதரியா#, அ#க்� விைளயாட்�ம், கைத-ம்தான் �க்"யம்.  அப்ப(த்தான் <ராணம் 
எ ம் அம்மா, நமக்� அ8விைனக் கைதகைளச ்ெசால்� ஊட்�"ன்றாள். 

‘<ராணம்’ எ ம் ெசால், ‘<ர நவ அபி’, அதாவ# பழைமயில் <#ைம என்பதா�ம்.   ஒ� 

அ82 எப்ப(ப் <#ைமயாக2ம், எப்ேபா#ம் சரியானதாக2ம் விளங்க�(-ம்?   அ# 

அவ்வ82 உண்ைமயாக மட்�ேம இ�க்�ம் பட்சத்!ல்தான்!  அப்ப(யானல், 

<ராணங்களில் உள்ள அ82 எப்ேபா#ேம சத்!யமான உண்ைமயாக மட்�ேம 

இ�க்கேவண்�ம்.  எனேவ அ# என்;ேம அ'யாத பரம்ெபா�ளாக2ம், ேவதாந்தம் 
காட்�ம் வி,ப்ெபா�ளாக2ம் மட்�ேம இ�ப்பதாகக் ெகாள்ளேவண்�ம். 
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ேவதாந்தம் பயில �யMம் மாணவன் என்ற �ைறயில், எனக்� k ஐயப்பன் தரிசன�ம், 

அதற்கான சபரிைல யாத்!ைர-ம் �ைறேய ேவதாந்தப் ெபா�ளாக2ம், அப்ெபா�ைள 
நா(ச ்ெசய்"ன்ற தவமாக2ேம ேதான்;"ன்ற#. 

ேவதாந்தப்ப(, ‘பிரம்மன்’ என்ப# மாறாத, மைறயாத, இரண்டற்ற தத்#வம். அதன் சக்! 
ெவளிப்பாேட எல்லா உலகங்க/ம், உயிரக்/ம், உடற்க/ம்! 

இரண்டற்ற, மாறாத, மைறயாத பிரம்மைன, ேவதாந்தம் ‘நிர�்ணப்பிரம்மன்’ எனச ்

ெசால்"ன்ற#. அதாவ#, காலம், ேதசம், �ணம், காரணம் என எ#2மற்ற தத்#வம்.  எனேவ 
பிரம்மன் மனிதரின் அ8வால் அ8யப்பட�(யாததாக இ�க்"ற#. 

ஒன்ைற அ8தல் என்றால், அங்ேக, ‘அ8பவன்’, ‘அ8யப்ப�வ#’ – அதாவ# ஸ்ப்ெஜக்ட், 

ஆப்ெஜக்ட் என இரண்�ம் இ�ந்தாக ேவண்�ம். பிரம்மன் இரண்டற்றவன் என்றால், 

அங்ேக அ8பவன், அ8யப்ப�வ# என இரண்� இ�க்கேவ �(யா#.  ஆைகயால் 
இவ்விரண்�ம் ஒன்றா"ய அ82 மட்�ேம இ�க்க ேவண்�ம்.  

எனி ம், ேவதாந்தம் காட்�ம் வ'யில் பிரம்மைன அ8ய நாம் நம்ைமேய  

அரப்்பணித்தால், இைறய�ளாMம், ��வ�ளாMம், நம்�ள்ேளேய, அ8பவன், 

அ8யப்ப�வ# இரண்�ம் விளங்", அைவ ஒன்றா" நிற்"ன்ற பிரம்மம் யாெதன 

விளங்�ம்.  அப்ப( இரண்டற்ற அ பத்!ல் நிரக்்�ண பிரம்மத்ைத உணரந்்# இ�த்தேல 
‘அத்ைவத அ C!’ எனப்ப�வ#. 

அ#வைர, நமக்ெகல்லாம் மற்ெறா� வ' ேதைவப்ப�"ற#. அதற்காகேவ, பிரம்மைன, 

ெபயரக்/ம், உ�வங்க/ம், �ணங்க/ம் ெகாண்ட ‘ச�ணப்பிரம்மன்’ என அைமத்#, 

ப(ப்ப(யாக உண்ைமத் தத்#வத்ைத உணரந்்# ெகாள்ள சாஸ்!ரங்கள் வ' 

அைமத்!�க்"ன்றன. ஞானிகள் அதனால், ச�ணப்பிரம்மன் எ ம் தத்#வத்#க்�,  

‘ஈஸ்வரன்’ எ ம் மாறாத, மைறயாத அ(ப்பைடப் ெபா�ைள-ம், ‘மாயா’ என்பதற்� 

ஈஸ்வரனின் ெவளிப்ப�"ன்ற, மா8, மைற-ம் சக்! எ ம் ெபா�ைள-ம் ெகா�த்# 

விளக்" உள்ளாரக்ள்.  அதனால்தான் உல"ல் உள்ள எல்லாவற்8Mம்  மா8, மைற"ன்ற ஒ� 

தன்ைமைய-ம், அதற்� அ(ப்பைடயாக, மாறாத மைறயாத உண்ைம இ�ப்பைத-ம் நாம் 
காண �("ற#.   

எனேவ ேவதாந்தத்!ன்ப(,  மாைய-டன் P(ய பிரம்மேன ஈஸ்வரன்.  மாைய இல்லாத 

ஈஸ்வரேன பிரம்மன் ஆ�ம். இத்தத்#வேம ‘5வ-சக்!’ என்; ைசவ சமயத்!Mம், ‘விஷ்N-

இலS்�’ என ைவணவ சமயத்!Mம், இப்ப(ேய பல வைகயில், பலராMம் 

பாராட்டப்ப�"ன்ற#.  இம்மா!ரி ெவவ்ேவ; பாரை்வக/ம், பாைதக/ம் இ�ப்ப#, 

பல�க்�ம் அவரவர# நம்பிக்ைகக்�ம், �!ரச்5்க்�ம் ஏற்ற வைகயில் உதவியாக 
இ�க்"ன்ற#. 

அப்ப( ஒேர தத்#வத்ைதப் பலவ'களிMம் பரிs�த்# �ன்ேனற �(-ம் என்றால், 

பிரம்மனின் சக்!ைய-ம், பல ெதய்வங்களாக அைமத்#, அவற்ைற ஆரா!த்# ஏன் 

�ன்ேனற �(யா#!   இப்ெபரிய #ணிசச்'ம்,  தந்*ர+ம்தான் நம# ‘ஸநாதன 

தர்மம்’ எ/ம் நம# பாரம்பரியத்*ன் �கப் ெபரிய ெப0ைம.  அதனால்தான், 

கணக்கற்ற ெதய்வ வ(வங்க/ம் வ'�ைறக/ம் நமக்�க் "ைடத்!ற்"ன்றன.  பாரக்்"ன்ற 

யாவற்8Mம், பரம்ெபா�ைள ேநாக்�"ன்ற நல்ல82 நமக்�க் "ைடத்!�க்"ற#.  

பலவற்8Mம், இரண்டற்ற உண்ைம உள்ள# என்பைத விசாரிக்"ன்ற வாய்ப்<ம் நமக்�க் 
"ைடக்"ற#.   
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‘விசாரம்’ எ ம் ெசால்Mக்� ஆய்தல் என்ப# ெபா�ள். பரம்ெபா�ைள விசாரிப்ப#, 
ெப�ைமக்�ரிய ஆய்2. அதற்� ‘0மாம்சம்’ எனப் ெபயர.் 

ஹரிஹர<த்!ரன் ஐயப்ப ம் அவ�ைடய வ'பாடாக நாம் ெசய்"ன்ற நியமங்க/ம், 
நம்�ள் 0மாம்சம் எ ம் ேபராய்ைவத் Qண்�"ன்றன. 

‘ஹரா’ என்ப# மாறா, மைறயா உண்ைமையக் �8ப்ப#. ‘ஹரி’ என்ப# அவ்2ண்ைமயின் 
ெவளிப்பாடன சக்!ையக் �8க்�ம். 

ேவத காலத்!ல், ‘அக்னா-விஷ்N’ என ச�ணபிரம்மைன ஆரா!ப்ப# உண்�. அக்னி 

பிரம்ம-தத்#வத்ைத-ம், விஷ்N மாயா-தத்#வத்ைத-ம் �8ப்பன.  ல�தா 

ஸஹஸ்ரநாமங்களில், சக்!க்� ‘விமரஸ்னjபிணி’ என ஒ� ெபயர ் உண்�. அதாவ#, 

பிரம்மத்ைத ெவளிப்ப�த்#"ன்ற சக்! என்; ெபா�ள்.  அ#ேபால் விஷ்N சஹஸ்ரநாமம் 

மற்ற <ராணங்களிMம் சான்;கள் உள்ளன.  இப்ெபயரக்ளால் ெதய்வங்க/க்�ள் எவ்விதப் 
ேபத�ம் இல்ைல.  இைவ  யா2ம் இரண்டற்ற பிரம்மத்ைத உணரப்்பிக்கேவ அைமந்தன. 

�க்"யமான க�த்# என்ன?  பரம்ெபா�ைள உணரப் பலவ'க/ம் இ�க்"ன்றன 

என்ப#தான். எனேவ ேவதாந்தப் ெபா�ளா"ய k ஐயப்பேன, ச�ணப்பிரம்மமாக, Cதப! 

எனக் ெகாண்டாடப்ப�"ன்றார.் அதாவ# எல்லா வ(வங்க/க்�ம் ஆதாரமான 

Dலப்ெபா�ளாக இ�க்"றார.் 

மணிகண்டரின் வரலா2 

சபரிமைல யாத்!ைரக்�ச ் ெசல்Mம் அ(யாரக்ள், மணிகண்டனின் வரலாற்ைற-ம் 

ஓரளவாவ# ெதரிந்# ெகாள்/தல் அவ5யம்.  ஏெனன்றால், மாைல அணிந்த2டன், 

அ(யாரக்ள் ஒவ்ெவா�வ�ேம மணிகண்டனாக மா8விட்டதாக2ம், அவரக்ள் 

சபரிமைலக்�ச ் ெசன்; k தரம்ஸாஸ்தாைவ அைடவ#, மணிகண்டன் k ஐயப்பனாக 

சபரிமைலக்�ச ் ெசன்; பரம்ெபா�ளாக நிைறவைதச ் Hட்(க் காட்�வதாக2ம் 

ெகாள்ளப்ப�"ற#.   

பந்தள நாட்� அரசர ் ராஜேசகரன் 5றந்தவர.் பக்!மான். அவ�க்�ப் பிள்ைளயில்லாக் 

கவைல. அதைனப் ேபாக்�தற்காக, k தரம்ஸாஸ்தா ஓர ் �ழந்ைதயாக பம்ைப ஆற்8ன் 

கைரயில் விளங்"னார.்  அரசர ் �ழந்ைதைய வாரி எ�த்#, அதன் க,த்!ல் அழ"ய 
மணிமாைல இ�ந்ததால், மணிகண்டன் எனப் ெபயரிட்� வளரக்்"றார.் 

இளவரசன் மணிகண்டன் வளரந்்# எல்லாக் கைலக/ம் கற்;, அ!Mம் �8ப்பாக 

ஆ-தக்கைலகளில் விற்பன்னராக விளங்"னார.் க�ைண-ம், அன்<ம் ெகாண்� அவர ்

ெசய்த நற்ெசயல்கள், அவைர 5த்தராக, ஞானியாக, ெப� வீரராக, நண்பராக, ��வாக 

அைடயாளம் காட்(ய#. ெப�ம் பைட-டன் எ!ரத்்த ‘வாவர’் எ ம் �கம!ய மன்னைர, 

அன்பினாேலேய அடக்"த் தம# நண்பராக மாற்;"ன்றார.் அவைரக் ெகாண்ேட, 

மக்கைள-ம் ஆலயங்கைள-ம், �8ப்பாக சபரிமைல k தரம்ஸாஸ்தா ஆலயத்ைத-ம்,  
ெகாள்ைளய(த்!�ந்த உதயணைன-ம் அ'க்"ன்றார.் 

இைடயில், இைறய�ளால், மன்னரின் மைனவிக்�ம் ஓர ் ஆண் �ழந்ைத பிறக்"ற#. 

ராஜராஜன் எ ம் அக்�மரைன, மணிகண்டன் தம் அன்<த்தம்பியாக வ'காட்( 

வளரக்்"றார.் பிற� வய# �!ரவ்ால், அரHப் ெபா;ப்ைப மணிகண்டரிடம் ஒப்பைடக்க 

நிைனத்த அரசைர,  ராணி-ம், ெக�ம! ெகாண்ட ஒ� மந்!ரி-ம் த�க்"றாரக்ள்.  தனக்�த் 

9ராத ேநாய் இ�ப்பதா-ம், அைதத் 9ரக்்கப் <�யின் பால் ெகாண்�வரப்பட ேவண்�ம் 

என்; ராணி நாடகமா�"றார.்  நற்<தல்வனான மணிகண்டர ் நிசச்யமாய் <�ப்பால் 
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ெகாண்�வரச ் ெசல்வார,் அதனால் அ'வார ் என்ப# ராணியின் !ட்டம். அரசர ் த�த்#ம் 

ேகளாமல், மணிகண்டர ் <�ப்பால் ெகாண்�வரச ் ெசல்"றார.் வனத்!ல், மmt எ ம் 

ெபண்ணின் ஆணவம் அ'த்#, சாப விேமாசனம் த�"றார.்  <�ேமல் அமரந்்#, 

<�க்Pட்டேம பின்னால் வர, மணிகண்டர ் வ�வைதப் பாரத்்# ராணி-ம், மற்ேறா�ம் 
நமஸ்கரித்# வணங்�"றாரக்ள்.  k ஐயப்பேன மணிகண்டர ்எனத் #!க்"ன்றனர.்   

மணிகண்டராக அவதரித்த இைறவனின் �8க்ேகாள் நிைறேவ8விட்ட#.  அரசரிடம், 

சபரிமைலயில் தாம் இ�ந்# அ�ள்பா�ப்பைத அ8வித்#விட்�, k ஐயப்பனாக, தரம் 
சாஸ்தா2டன் கலந்# வி�"றார.்    

மணிகண்டரின் வரலா; ஓர ்ேவதாந்தப்பாடம்.   

அைலபா-ம் <�யாக மனம் இ�க்"ற#. அைத அடக்" ஆள்வ# �க �க்"யம். மmt 

எ ம் எ�ைமத் தன்ைம, ஆணவத்ைத-ம், தாழ்ந்த �ணங்கைள-ம் �8ப்ப#.  அைவ 

விலக்கப்பட ேவண்�ம். அப்ேபா#தான் <�ப்பாலா"ய ஆத்மஞானம் "ைடக்�ம்.  அ# 

"ைடத்தால், பிற� வி�தைல, �,ைமயான நிைற2 என்பேத நாம் உணரேவண்(ய 

உண்ைம. 

அரச�ம், அவர# வ' வந்தவரக்/ம் இன்;ம் சபரிமைலயில் ெதாண்� ெசய்# 

இைறவைன ஆரா!த்# வ�"றாரக்ள். ேகா(க்கான அ(யாரக்/ம் அங்� ெசன்; 

ெகாண்(�க்"றாரக்ள்.  நா ம் என் ைடய வாய்ப்<க்கான ேநரத்ைத எண்ணிக் 
ெகாண்(�ந்ேதன். 

7 ஏப்ரல் 2017 

பிரகாஷ் என்ைன �ம்ைப விமான நிைலயத்!ல் சந்!த்தார.் உயர!காரியாக ேவைல 

பாரக்்�ம் அவர,் தன் ைடய ேநரத்ைத சDகப்பணியாற்;வ!ல் தாராளமாகச ்

ெசலவி�பவர.் 9விர ஐயப்ப பக்தர,் பஜைனகளில் பா�வ!ல் ஆரவ்�ம், !ற ம் 

உைடயவர.் என் சேகாதரியின் மகளான அ"லாவின் கணவர.் அன்< மகள் ஸ்ேவதா. நான் 

பாரத்்#த் ெதரிந்# ெகாண்ட#, பிரகாtன் ��ம்பம்,  �ம்ைப ேடாம்பிவில்� 
கம்uனிட்(யில் ம!ப்<ட ம் நல்ல சத்சங்கத்#ட ம் வாழ்"ன்ற ��ம்பம்.  

மண்டல Cஜா ச�! (ரஸ்ட் என்ற அவரக்ள் இயக்கம், இப்ேபா# 22 வ�டமாக சபரிமைல 
யாத்!ைரக்�த் தயாரா"ற#. 

அன்ைறய !ட்டங்கைளச ்H�க்கமாகச ்ெசான்னார.் 5ல மணி ஓய்2 எ�த்தபின், கம்uனி( 

ஹாMக்�ச ் ெசன்ேறாம். அன்; மாைல,  பயணத் !ட்டங்கைளப் பரிs�ப்ப#ம், அ�த்த 

நாள் <றப்பாட்�க்� எல்லாம் தயார ் ெசய்# ெகாள்வ#ம்தான். அ�த்த நாள் கணப! 

ேஹாமம், சாஸ்தா ப்ரீ!, மாைல அணிவித்தல், இ��( கட்டல் என வரிைசயாய் நிகழ்ச5் 

இ�க்"ற#, எல்லாம் காைல 10 மணிக்�ள் �(ய ேவண்�ம். அதற்கான எல்லா 
ஏற்பா�க/ம் இர2க்�ள் �(க்க ேவண்�ம். 

ஒ� �க்"ய ேவைல, wற்;க்கணக்கான ேதங்காய்கைளச ் sராக்�தல்.  கத்!யால் 

ெவளிப்<றத்# நாைர எ�த்#, வழவழ என மாற்ற ேவண்�ம்.   ெபரிய ெகாப்பைறகளில் 

தண்ணரீில் ேதங்காய்கள் "டந்தன. நான் �க எளி!ல் எல்ேலா�ட ம் அ8�கமா", 

அவரக்ேளா� உட்காரந்்# ெகாண்ேடன். அ�த்த 2 மணி ேநரம் 5ரிப்<ம், ேபசH்மாய் 

ேதங்காய்க்� அழ� ேசரக்்�ம் ேவைல நடந்ேத8ய#. 
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அேதசமயம், மற்றவரக்ள் மற்ற பல ேவைலகைளச ் ெசய்#ெகாண்(�ந்தாரக்ள். ெபண்கள் 

ேகாலங்கள் ேபாட்டாரக்ள். பழம், C, மாைல, வCீ!, ெநய், இைல, சந்தனம், மஞ்சள் என 
எல்லாவிதப் ெபா�ட்கைள-ம் எ�த்# ைவத்#க் ெகாண்(�ந்தாரக்ள். 

யாத்!ைரைய வ' நடத்#பவர ் ��சா� எ ம் பதவிைய ஏற்8�க்�ம் !� Dரத்்! 

அவரக்ள். எளிைம-ம் இனிைம-மாய் இ�ந்தார.் எல்ேலா�ம் அவ�டன் உரிைம-ட ம், 

அன்<ட ம் ேபH"றாரக்ள். அவர# #ைணவியா�ம் மைலக்� வ�"ன்றார.்   

‘ெபரிய ��சா�’ என அன்<டன் அைழக்கப்ப�ம் !� சங்கரநாராயணன், ��சா�யின் 

அண்ணா. ேவ(க்ைகயாக2ம், இனிைமயாக2ம் ேபசக்P(யவர.் அவைர-ம், அவர# 

மைனவிைய-ம் எல்ேலா�ம் அண்ணா, மன்னி என்ேற அைழக்"றாரக்ள். இ�வ�ம் 
மைலக்� வ�"றாரக்ள்.   

!� 5வராம "�ஷ்ணன் எல்ேலாராMம் ‘"�ஷ்ணன் x’ எனப் பாராட்டப்ப�பவர.்  

யாத்!ைரயில் அவ�டன் பழ", அவைரப் பற்8 ேமMம் அ8ய �(ந்த#. ேவதபாராயணம் 

ெசய்தவர.் அைம!யாய் இ�ந்#ெகாண்ேட எல்லாக் காரியங்க/ம் சரியாக நடந்# 

வி�"றதா என நிரவ்"க்�ம் ஆ/ைம ெகாண்டவர.்  இெதல்லாம் பாரத்்#ப் <ரிந்# 
ெகாண்டதால், அவைர நான் ‘ஆல்-இன்-ஆல் "�ஷ்ணன்’  என்ேற அைழக்"ேறன். 

அப்ப( அைழப்ப# இன் ெமா� "�ஷ்ணைன அைடயாளம் காட்ட2ம் உதவியாக 

இ�க்�ம். அஸ்ட்ராலx, நிuமராலx, <ேராmதம், ேதவி உபாசகம் எனப் பலவிதமான 

காரியங்களில் இ�க்�ம் "�ஷ்ணைன ‘அஸ்ட்ேரா "�ஷ்ணன்’ என அைழக்கலாம்.  

கணக்"ல்லாத வ�டங்கள் சபரிமைல யாத்!ைர ெசய்தவர.் இம்�ைற தன் ைடய 10 
வய# பாலகன் சபரீைஷக் Pட்( வ�"றார.் 

அப்<றம் !� ெவங்கேடஷ்.  ச�!யின் �க்"ய உ;ப்பினர.் ஒ�விதத்!ல் என் ைடய 

உறவினர.்  18வ# வ�டமாக இம்�ைற சபரிமைல யாத்!ைரக்� வ�"றார.் பிற� பிரகாஷ்,  

ச�!யின் ெசயலாளரான !� பால"�ஷ்ணைன அ8�கம் ெசய்தார.்  ெநற்8யிேல 

ெபா;ப்< அப்ப(ங்"ற Hைமைய அவர ்ைவத்!�ப்ப# ெதரிந்த#.  ஆனாMம் ஒ� ‘can do’ 

attitude அவ�க்� இ�ந்த#.  Hற்8Mம் !றைமயான |ம் இ�ப்பேத காரணம் என 
நிைனக்"ேறன்.  அவர# #ைணவியா�ம் மைலக்� வ�"ன்றார.் 

மற்;ம் பல�ம் மைலக்� வ�"றாரக்ள்,  பல வ�ட அ பவங்க/டன் பிசை்ச மாமா, 

ெவங்கேடசன் மாமா, கேணசன் மாமா என்;.   மற்;ெமா� கேணசன், அவ�ைடய 

அண்ணா வ�"றாரக்ள். சரண ேகாஷம் ெசால்"ன்றேபா# கேணசன் அவரக்ளின் 

கம்பீரமான �ரல் மறக்க �(யாத#. அவரக்ள் ேபாற்றத்தக்க அன்னதானப் பரம்பைரயில் 

வந்தவரக்ள் என்பைத-ம் பிரகாஷ் P8னார.்  ேமMம் ெபாள்ளாச5் வாத்!யார ் எ ம் 

நடராஜன், மற்;ம் �மார,் ராேஜஷ், அவர# அண்ணா, நாராயணன், அவர# இ� 
<தல்வரக்ள்.   

நான் எல்ேலாைர-ம் �ற்8Mம் அ8ந்# ெகாள்ளவில்ைல என்றாMம், ெமாத்தக் �,2ம் 

அ�ைமயான அ பவத்ைத-ம், அ8ைவ-ம் ப"ரந்்# ெகாள்ள ஏற்றதாய் இ�ந்த#.  

ெமாத்தம் 41 யாத்!ரிகள் என்;ம், அ!ல் 11 ேபர ் �தன்�ைறயாக வ�பவரக்ள் (அதாவ# 
கன்னி ஸ்வா�கள் ) என்;ம் அ8ந்# ெகாண்ேடன். 

வீட்�க்�த் !�ம்பிேனாம். 0ண்�ம் அ�த்த நாள் அ!காைல 5:30க்� ஹாMக்� 
வரேவண்�ம். 
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8 ஏப்ரல் 2017 

ஹாMக்�ள் அ!காைல 5:30க்� நாங்கள் வ�ம் ேபா#, Cைஜ ஏற்கனேவ 

ஆரம்பமா"யி�ந்த#.  ��சா� 5ல�டன் அமரந்்#, 

ேதங்காய்கைளச ் சரிபாரத்்#க் ெகாண்(�ந்தார.்  ேதங்காயின் 

ஒ� கண்ைணத் !றந்#, உள்ளி�க்�ம் நீைர �ற்8Mம் 

ெகாட்(விட்�, ஒ� காரக்்"னால் அக்கண்ைண D( ைவத்#க் 

ெகாண்(�ந்தாரக்ள்.  பிற� இத்ேதங்காய்க்�ள் ெநய்யிைன 

ஊற்8 ‘ெநய்த்ேதங்காய்’ என மாற்ற ேவண்�ம். 

இ��(க்கட்(ல் இ# �க்"யமான ெபா�ள். ேவதாந்தப் 

பாரை்வயிMம், பல உண்ைமகைள ெநய்த்ேதங்காய் 
உணரத்்#"ன்ற#. 

காைல 10 மணிக்�ள் எல்லாப் Cைஜகைள-ம் �(த்#, மாைல 

அணிவித்# இ��( கட்ட ேவண்�ம்.  10:30க்�ப் 

<றப்பட்டால்தான், ‘பன்ேவல்’ எ ம் ரயில் நிைலயத்!ற்�, �ம்ைப (ராபிக்ைக 

ேயா5த்தால், 12 மணிக்�ள் ேபாக  �(-ம். சரியாக ம!யம்  1 மணிக்� எரண்ா�ளம் 

ேபாவதற்கான  எக்ஸ்பிரஸ் வ�"ற#. 

ஹா�ல் ெம#வாக Pட்டம் ேசரந்்# ெகாண்(�ந்த#. வாத்!யாரக்ள் கணப! ேஹாமம் 

நடத்!க் ெகாண்(�ந்தாரக்ள். சாஸ்தா ப்ரீ!, 
ஸஹஸ்ரநாம அரச்ச்ைனகள் ெதாடரந்்த்தன.  

அதற்�ப் பிற� ‘�த்ர-மாலா’. ��சா� 

மைலக்� வ�ம் ஒவ்ெவா�வராக 

அைழத்#, மந்!ரங்கைளக் P8, #ள5 

அல்ல# உ�த்!ராட்ச மாைல 

அணிவித்தார.்  மாைல, யாத்!ைர 

ேபாவதற்கான உ;!, அைடயாளம்.  

மாைலைய 0ண்�ம் ��சா�ேய, 

யாத்!ைர �(ந்த2டன் கழட்�வார.் 

மாைல அணிந்த2டேனேய, ஒவ்ெவா� 

அ(யா�ம் மணிகண்டன் என்ேற 

க�தப்ப�"றார.் எனேவ வய#, இனம், ஜா! என எவ்வித ேவ;பாட்ைட-ம்  தாண்(, 
அவைர ‘Hவா�’ எனஎல்ேலா�ம் அைழப்பர.் 

நான் லண்டனில் k ஐயப்பன் ேகாவில் ஏற்கனேவ மாைல அணிந்# ெகாண்�விட்ேடன். 

இ�ப்பி ம், ��சா� என்ைன-ம்  அைழத்# மாைல அணிவித்தார.்  அதற்கப்<றம்தான் 

எனக்� இரண்� மாைலகள் இ�ப்ப#ம் அவ�க்�த் ெதரிந்த#.  எனக்ேகா இரண்� மடங்� 
ஆனந்தம்! 

அ�த்# இ��(க்கட்� ெதாடங்"ய#. ��சா� தைலைமயில், நான்� வரிைசகளாக 

இ��( கட்�வதற்கான ஆயத்தங்கள் ஆ"ன. இ��(க்கட்� என்பதற்� தைலயில் Hமக்க 

ேவண்(ய இரண்� Dட்ைடகள் எனப் ெபா�ள். ெபா#வாக, இரண்� ைபகளில் 
ெபா�ட்கைள நிரப்பி, அவற்ைறத் தனித்தனியாக2ம், பிற� ேசரத்்#ம் கட்( இ�ப்ப#. 

நீலக்கலரில், இரண்� ப�!கள் ெகாண்ட ைபகள் வாங்"யி�ந்தாரக்ள்.  ஒ� ைபயில் 

இைறவ க்�ப் பைடப்பதற்கான ெநய்த்ேதங்காய் �தலாய் அரி5, மஞ்சள், �ங்�மம், 
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சந்தனம், �டம், சாம்பிரானி எனப் பலவைகயான 18 அரப்்பணப் ெபா�ட்கைள 

ைவப்பாரக்ள்.  மற்ெறா� ைபயில் யாத்!ைரயின் ேபா# அ(யாரக்்�ப் பயன்ப�ம் 

ெபா�ட்கைள ைவப்பாரக்ள்.  இப்ேபாெதல்லாம், இரண்டாம் ைபயில், பிரசாதம் ஏற்க 

ேவண்(ய பிளாஸ்(க் ��ைவ �தலான ெபா�ட்கள் ைவக்கப்ப�"ன்றன. 

இ��(க்கட்� பாரப்்பதற்�ம், பங்ேகற்பதற்�ம் Hைவயான நிகழ்ச5்.  அ!Mம், �8ப்பாக, 

இ��(க்கட்(ன் ெபா�ளிைன உணரந்்# ெகாண்டவரக்/க்�, மனைத உ�க்�ம் 
நிகழ்ச5்யா"வி�"ற#.   

ஒவ்ெவா� Hவா�-ம் ��சா�யின் �ன்னால் 

அமரத்்தப்ப�"றாரக்ள். மந்!ரங்கைள ெஜபித்#, ��சா� ஒ� 

ேதங்காையக் ெகா�ப்பார.் அத ைடய காரக்் நீக்கப்பட்�, 

#ைள வ'யாக, ெநய்யிைன நிரப்ப ேவண்�ம். ஒவ்ெவா� 

Hவா�-ம், இைறவைன, ெபற்ேறாைர, ��ைவ !யானித்# 

இதைனச ் ெசய்ய ேவண்�ம்.  ேதங்காய் நிரம்பி ெநய் 

வ'ந்த2டன் ��சா� காரக்்"னால் #ைளைய D(, அதன் ேமல் 

ஈரப்பதமான பப்படம் ஒன்ைற-ம் அதன்ேமல், 58ய 

5வப்<த்#ணிைய-ம் ைவத்# நன்றாக D(வி�வார.்  இனி 

அதன் ெபயர ் ெநய்த்ேதங்காய்.  பிற� Hவா� இ��(யின் 

�தற்ைபக்�ள் ெநய்த்ேதங்காைய ைவக்க ேவண்�ம். ��சா� 

ெந�ங்"ய உறவினரக்ைள அைழத்# அவரக்ைள Dன்;�ைற பி( அரி5யிைனப் 
ைபக்�ள் ேபாடசெ்சால்"றார.்  5லர ்அரி5-டன் பணத்ைத-ம்  அளிக்"றாரக்ள். 

��சா� இதன் காரணத்ைத எனக்�ச ் ெசான்னார.் �ற்காலங்களில், மைலக்�ச ் ெசன்; 

!�ம்<தல் �க2ம் அபாயகரமாயி�ந்த#. ஒ�ேவைள உயி�டன் வர�(யாமற் ேபானால் 

என ேயா5த்#, வாக்கரி5 எ ம் இ;!ச ் சடங்"ைன ஒட்(, இ��(ப் ைபக்�ள் 
உறவினரக்ைள மட்�ம் Dன்; �ைற அரி5யி�ம் வழக்கம் இ�க்"ற#. 

எல்லாப் ெபா�ட்க/ம் ேசரத்்தபின், இ��( நன்றாகக் கட்டப்ப�"ற#.  

நமஸ்கரித்#விட்� எ,ந்# நிற்�ம் அ(யாரின் தைலயில் ஒ� ேபாரை்வைய ம(த்# 

ைவத்#, அதன்ேமல் இ��(க்கட்ைட ��சா� ைவக்"றார.்  அ(யார ்தன்ைன �ம்�ைற 

ஆத்மப் பிரத�ணம் ெசய்#விட்�ப் <றப்ப�"றார.்  இனிேமல் அவர ் மணிகண்டேர, 
அவர# ேநாக்கம் சபரிமைல k சாஸ்தா சந்நி!ேய!   

எல்ேலா�ம், ��சா� �தற்ெகாண்�, இ��( Qக்"ய Hவா�களின் கால்களில் 

நமஸ்கரிக்"றாரக்ள். 

என் ைடய இ��(க் கட்�  ேநரம் வந்த#.   எனக்�ள் எல்ைலயில்லா ம"ழ்ச5்.   

ேதங்காயின் Dன்; கண்க/ம், நம# ‘சத்வ, ரஜ, தேமா’ �ணங்கைளக் �8ப்பன.  

சத்வ �ணம் சமநிைல அளிப்ப#.  ரேஜா �ணம் உணரச்5்யால் ஆளப்ப�வ#. தேமா 

�ணம் ேசாம்ப�ல் ஆழ்த்#வ#.  நமக்� இம்Dன்; �ணங்க/ம் இ�ந்தாMம், சத்வ�ண 

ஆ/ைமேய உயர2்க்� வ'. அதனால் மட்�ேம நல்ல82 ��ம்.   

ெநய் ேபர8வாக ஆத்ம தத்#வத்ைதக் �8க்"ற#. அ# அ'யாமல் நம்�ள்ளி�க்�ம் 

ஆன்மா.  ஏன் ெநய்? 

பால் ஒ� நாளிேலேய !ரிந்#வி�ம். காய்ச5்ய பால் ஒ� 5ல நாட்கள் வ�ம். அைதேய 

உைறய ைவத்# விட்டால், பல நாட்க/க்� வ�ம்.  அதைனக் கைடந்# ெவண்ைண என 
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ஆக்"னால், 5ல மாதங்கள்Pட நன்றாக இ�க்�ம்.  ஆனால் அதைன உ�க்" ெநய்யாக்" 

விட்டால், அ!ல் மாற்றங்கள் வ�வ!ல்ைல. எப்ேபா#ம் இ�க்�ம். இந்த எளிய 

உதாரணத்!ன் Dலம், மாறாமல், மைறயாமல் இ�க்�ம் ஆத்மா, நம்�ள் உணரவ்ாக 

இ�க்"ற# என்பைதத்தான் ெநய்த்ேதங்காய் காட்�"ற#. 

அத்தைகய ஆத்மஞானம் வ�வற்� 5த்தHத்! �தலான மனத்Qய்ைம அவ5யம்.  அதற்� 

சத்வ �ணம் �க்"யம். அைத உணரத்்#வ#தான் ேதங்காயின் ஒ� கண்ைணத் 

#ைளப்ப#ம், அத ள் ஓ(க் ெகாண்(�க்�ம் இளநீரா"ய சஞ்சலங்கைளக் ெகாட்(த் 

9ரப்்ப#ம், அதன்பின், ெநய்யின் நிைறவினால் மனம் �,#ம் ஆத்ம உணரே்வ 
இ�ப்பதாகக் ெகாள்வ#ம் ஆ�ம். 

இ��(ையச ் Hமக்"ன்ற Hவா�, தான் உடல் அல்ல, மனம் அல்ல, உள்ளி�ந்# ஒளி�ம் 

ஆத்மா என்ற உ;!-டன் இ�க்"றான்.  ஆனாMம், ‘உபா!கள்’ எ ம் தைடகள் 

இ�ப்பதால், தன்னால் தன்ைன �ற்8Mம் உணர�(யாமற் ேபா"ற#.  அவற்ைற அகற்றக் 

க�ைமயான விரத�ம், யாத்!ைர-ம் ேமற்ெகாண்�,  இ;!யாக, ஒவ்ெவா� ப(களாக 18-

ப(கைள ஏ8க் கடக்"றான். அதன் பயனாக எல்லா உபா!கைள-ம் கடந்#, ஆத்ம 

ஸவjபமாகேவ சந்நி!யின் �ன் நிற்"ன்றான். அப்ேபா# சந்நி!யில் எ!ேர இ�க்�ம் 

பரமாத்மா2ம் தா ம்  ேவறல்ல என்பைத-ம், ‘தத்வம�` எ ம் �� உபேதச மஹா 

வாக்"யம், ‘அஹம் பிரம்மாஸ்�’ எ ம் அத்ைவத அ C! மஹா வாக்"யமாகத் 

தமக்�ள்ேளேய Cத்!�ப்பைத-ம் உணர"்றான். அவ்2ணரை்வேய அ�ட்பிரசாதமாக 

ஏற்"ன்றான். ெநய்த்ேதங்காயில் நிரப்பிய ெநய்-ம், அதன் அைடயாளமாக 
பரம்ெபா�/க்� அபிேஷகப் ெபா�ளா", அப்பரம்ெபா�/டேனேய  கலந்# வி�"ற#. 

இம்மாற்றம்தான் நமக்�த் ேதைவ. ெநய்த்ேதங்காய், இ��(க்கட்�, யாத்!ைர எல்லாம் 
காட்�"ன்ற ேவதாந்த உண்ைம இ#ேவ. 

இப்ப( எண்ணிக்ெகாண்ேட ெம#வாக ெநய்யிைன யான் நிரப்பிேனன்.  

!ட்ட�ட்டப( காைல 10:15க்� இ��(க்கட்� நிைறேவ8ய#.   

இ��(க்கட்� ஸ்வா�களின் தைலயி��ந்# இறக்" ைவக்கப்பட்� ஹா�ல் அழகாக 

அ�க்" ைவக்கப்ப�"ற#.  ஒவ்ெவா� இ��(க்கட்�க்�ம் ஒ� ேடாக்கன் 

ெகா�த்#ள்ளாரக்ள்.  அதன் நம்பைர ைவத்# அைடயாளம் ெகாள்ளலாம் என்பதற்காக. 

எனக்� அளிக்கப்பட்ட இ��(க்கட்�க்� ேடாக்கன் எண் 18 என அ8ந்தேபா#, அ#2ம் 
Pட எனக்� 18ம் ப(ைய நிைன�ட்( ஓர ்ம"ழ்ச5்ையத் தந்த#. 

எல்ேலா�க்�ம் பிரசாதம் வழங்கப்பட்ட#. பயணத்#க்கான Dட்ைடகள் கட்டப்பட்டன.  

ஒவ்ெவா�வர ் ைகயிMம் இரண்� ேதங்காய்கள் �ைரயி�வதற்காகத் தரப்பட்டன.  

வாச�ல் ஒ� பஸ் மற்;ம் 5ல காரக்ள் வந்# ேசரந்்தன.  பன்ேவல் ரயில்நிைலயம் 

<றப்பட்ேடாம். 2 மணி ேநரம் ஆயிற்;. எங்க/டன் மைலக்� வ�ம் 5ல இளம் Hவா�கள், 

சாைலயில் இறங்" (ராபிக்ைக ஒ,ங்�ப�த்!, ேநரத்#க்� பஸ்ைசக் ெகாண்� ேசரத்்த 
விஷய�ம் எனக்�ச ்ெசான்னாரக்ள். 

�ரியன் ெகா/த்!க் ெகாண்(�ந்த#.  எல்லா அ(யாரக்/ம் ெவ;ம் காMடன் தான் 

இ�ந்தாரக்ள். ஆண்கள் சட்ைட-ம் அணியவில்ைல. பன்ேவல் நிைலயம் பயணிகள் 

வச!ையப் பற்8 அவ்வளவாகக் கவைலப்பட்டதாகத் ெதரியவில்ைல. ப( ஏ8 இறங்" ஏ8 

இறங்"ப் ேபாகேவண்�ம். பிளாட்பாரத்!ல் ேமற்Pைர பா! அள2தான்.  எனேவ 

ெவயி�ல்தான் நிற்கேவண்�ம். எந்த இடத்!ல் எங்கள் ேகாச ் வ�ம் என்பதற்கான 
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அைடயாள�ம் இல்ைல.  அ8விப்<ம் கைட5 நி�டந்தான். அதனால் ெகாஞ்சேநரம் 
படபடப்<ம், அங்ேக-ம் இங்ேக-ம் ஓட்ட�மாய் இ�ந்ேதாம்.  

ெவயி�ல் கால் ெகாப்பளித்தைத அ8யாதவரக்ள். ஐயப்பHவா�கள் எல்லாம் Uனிக்கா�ல் 
நடனம் ஆ(க் ெகாண்(�க்"றாரக்ள் என எண்ணியி�ப்பாரக்ள். 

இ;!யில் வண்( வந்த#. அைனவ�க்�ம் சா� வந்த# ேபால் உத்ேவகம். ஏ5 ேகாச5்ன் 

�ளிரக்ாற்; �கத்ைத வ�ட உள்ேள <�ந்ேதாம்.  ெபட்(கள் ஏற்றப்படன. எல்ேலா�ம் 

இ�க்ைகயில் அமரத்்தப்பட்டனர.்  �கங்களில் எல்லாம் ஒ� ெபரிய நிம்ம! நிழ�ட்ட#.  

(ெரயின் ெம#வாக ஸ்ேடஷைன விட்�ப் <றப்பட்ட2டன். அவரவர ் இ�க்ைகயில் 

அமரந்்# ெகாண்ேடாம். அக்கணேம, பிரகாஷ், அஸ்ட்ேரா "�ஷ்ணன் இ�வ�ம் சரண 

ேகாஷம் எ,ப்ப, எங்கள் எல்ேலார ் �ரMம் எ!ெரா�த்தன. அப்<றம், 9னி, சாப்பா�, 
பஜன், ேபசH் எனத் Qக்கத்!ல் வி,ம்வைர ெதாடரந்்# ெகாண்ேட இ�ந்தன. 

9 ஏப்ரல் 2017 

நல்ல உறக்கத்#க்�ப்பின் எல்ேலா�ம் எ,ந்ேதாம்.  வண்( மஹாராஷ்(ரா, கரந்ாடகா 

மாநிலங்கைளக் கடந்# ேகரளா2க்�ள் Uைழந்# ெகாண்(�ந்த#.  உற்சாகத்#டன் 

0ண்�ம் சரணேகாஷம், பஜன் ெதாடரந்்தன.  அவரவர ் அ பவங்கள் பங்"டப்பட்டன. 
நட்<டன் ேக�-ம் "ண்டMம் ெகாMவி�ந்த#.  ஆன்0க விஷயங்கள் ப"ரப்பட்டன.    

இதற்"ைடயில், ‘ஆல்-இன்-ஆல்’ "�ஷ்ணன் அைம!யாகச ் ெசய்!கள் அ ப்பிக் 

ெகாண்�, எரண்ா�ளத்!ல் இ�க்க ேவண்(ய இடம், உண2 இவற்;க்கான உ;!கைள 

வாங்"க் ெகாண்(�ந்தார.் நாராயணன், நடராஜன், "�ஷ்ணன், பிரகாஷ் அைனவ�ம் 

இைளஞரக்ைள உற்சாகப்ப�த்!க் ெகாண்�, உண2, நீர ் எல்லாம் பரிமா8, 

ஒவ்ெவா�வரின் ேதைவகைள-ம் கவனித்#க் ெகாண்(�ந்தாரக்ள். 

பிற்பகல் 3 மணிக்� வண்( எரண்ா�ளம் வந்த#. 

ெவளிேய ெபரிய ஏ5 பஸ் எங்க/க்காகக் காத்!�ந்த#.  மள மள ெவன எல்லாம் 

ஏற்றப்பட்� நாங்கள் <றப்பட்ேடாம்.  0ண்�ம் சரணேகாஷம்.  ஒவ்ெவா�வ�ம் �ைறயாக  

ஆரம்பிக்க ேவண்�ம். என் ைடய �ைற வந்த#.  எனக்� மரபில் இ�க்�ம் 

சரண்ேகாஷங்கள் ெதரியாததால், என் மன!ல் ேதான்8யைத எ,ப்பிேனன்.  அதனால் பல 

<�வங்கள் உயரந்்தன. இ�ந்தாMம், 5ல �கங்க/ம் அைத ஏற்; ர5த்தன.  அ�"ல் இ�ந்த 
ெவங்கேடஷ், <த்தகத்!ல் இ�ந்த மர<ச ்சரண ேகாஷங்கைள எனக்�க் ெகா�த்தார.் 

எரண்ா�ளம் பிராமண சDகம் வந்தைடந்ேதாம். அங்�தான் தங்�வதற்� ஏற்பாடா" 

இ�ந்த#. அழகான இடம். ேமேல ெபரிய ‘ெகௗரி கல்யாண மண்டபம்’.  nேழ-ம் ெபரி#ம் 

58#மாய் ஹால்கள்.  எங்கைள ேமேல தங்கச ்ெசான்னாரக்ள். பக்கத்!ேலேய Hப்ரமண்யர,் 
5வன், ஹ மான் ஆலயங்கள் இ�க்"ன்றன. 

மாைல 5 மணிக்� ேசாட்டாணிக்கைர பகவ! அம்மன் ேகாவிMக்�ப் ேபாகத் தயாராக 

ேவண்�ம். அதற்�ள் அவசரமாகக் �ளித்#விட்�, அ�"ல் இ�க்�ம் Hப்ரமண்யர ்

ஆலயத்#க்�ச ் ெசன்; வ'பட்ேடன்.  பிராமண சDகத்!ன் n'�க்�ம் ஹா�ல், k 

��கன்-வள்ளி !�க்கல்யான உற்சவம் நடந்# ெகாண்(�ந்த#.  <னிதமா-ம், 
ைவபவமா-ம் அவ்விடம் விளங்"ய#. 

ேசாட்டாணிக்கைர ஆலயம் வந்ேதாம். நான் �ன்< இங்� ஒ� �ைற வந்த#ண்�.  
பிரகாஷும், ெவங்கேடஷும் ஆலயத்!ன் ெப�ைமகைளச ்ெசான்னாரக்ள். 
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ேயாக ஸ்வjபிணியாக இ�க்�ம் பகவ! அம்மன் Dல ெதய்வம். அழ�ம் அைம!-ம் 
காட்�ம் �கம், யந்த்ர வ(வம்.  

அன்ைனயின் சேகாதரி எனக் க�தப்ப�ம் nழ்கா2 பகவ! அம்மன்  "ழக்"ல் இ�க்"றாள்.   

ெகா�ைமகைள அ'ப்பவள் என்பதால், nழ்கா2 பகவ! ெகா�ரமாய் இ�ப்பாள் 

எனப்பாரத்்தால், அன்ைனயின் �கத்!ல் அத்தைன சாந்தம், <ன்னைக.   சந்நி!க்� அ�"ல் 

உள்ள ஒ� மரத்!ல் பலவிதமான யந்!ர, மந்!ரக் கட்�க்கள். அன்ைன மன நலம் 

அ�ள்பவள் என்ப#ம் அதனால் மன நலம் ேவண்�ேவா�க்கான விேசஷ Cைஜகள் 

நடக்"ன்ற இடம் என்ப#ம் பிர5த்தம்.  தாந்!ரீக வ'பா� என்பதால், ‘��! Cைஜ’ எ ம் 

இரத்தத்தால் அரப்்பணம் ெசய்-ம் Cைஜகள் எல்லாம் இ�ந்!�க்"ற#. தற்ேபா#இ!ல் 
மாற்றங்கள் இ�ப்பதாகச ்ெசான்னாரக்ள். 

58# ேநரம் அங்� இ�ந்#விட்�, பிராமண சDகத்!ற்� இர2 8 மணிக்� வந்ேதாம். 

அங்ேக எங்க/டன் ேசரந்்# ெகாள்ள ேமMம் இரண்� நண்பரக்ள் த�ழ்நாட்(��ந்# 

வந்!�ந்தாரக்ள். nேழ இ�க்�ம் அழ"ய k தரம் சாஸ்தா படத்!ன் �ன்பாக, ��சா� 

அவரக்/க்கான மாைல, இ��(க்கட்� அளித்தார.்  சரண ேகாஷங்கள் அளித்த பிற�, 

எளிய, இனிய உணைவ உண்�,  ம;நாள் சபரிமைலக்�ப் <றப்ப�ம் கன2டன் 
ப�த்!�ந்ேதாம். 

10 ஏப்ரல் 2017 

நான் sக்"ரேம எ,ந்# விட்ேடன். 

Hப்பரமண்யர ் ேகாவிMக்�ச ் ெசன்ேறன். 

Hப்ரமண்யர ் ேகாவில் த�ழ்க் ேகாவில். 

5வன் ேகாவில் ேகரள வழக்கப்ப( உள்ள#. 

அ�"ல் இ�க்�ம் அ மார ் ேகாவில் 

கரந்ாடக வழக்கம்.  ேகரளாவில் 5வன் 

ேகாவி�ல் �, பிரதட்சணம் "ைடயா#.  

இங்ேக 5வ�ங்கம் ெபரிய# என்றாMம், 

அதன் அ(ப்பாகம் வட்டமாக இல்லாமல், 

ஓரள2 ச#ரமாக இ�க்"ற#. நான் ெசன்ற 

ேவைள அபிேஷகம் நடந்# 

ெகாண்(�ந்த#.  

தா�ரக் �டத்!ல் அவரக்ள் நீைரக் ெகாண்� வ�"ன்ற ேவகத்ைத-ம், 

எண்ணிக்ைகைய-ம் ைவத்# 108-�டம் 

அபிேஷகம் ெசய்"றாரக்ள் எனத் ேதான்8ய#. 

அங்� ஓரமாய் அமரந்்# k �த்ரம் 
ெசால்�விட்�ப் <றப்பட்ேடன்.  

அ மார ் ேகாவிMக்�ள் Uைழ-ம் �ன் 

அங்"�ந்த Cக்காரரிடம் தாமைர ஒன்ைறக் 

ேகட்ேடன்.  உடேன அவர,் �டத்!ல் தண்ணரீ ்

எ�த்#, என்ைனக் ைகைய நீட்டச ் ெசால்� 

நீைரவிட்� அலம்பச ் ெசய்#, பிற� தா ம் 

ைகைய அலம்பிக் ெகாண்�, அதற்கப்<றம் 

தாமைர ஒன்ைற எ�த்# அைத-ம் அலம்பிக் 

ெகா�த்த அக்கைரையப் பாரத்்# அசந்# 
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ேபாய்விட்ேடன்! 

பிராமண சDகத்#க்�த் !�ம்பினால், எல்ேலா�ம் தயாரா"க் ெகாண்(�ந்தாரக்ள். அன்; 

மாைல சபரிமைலயில் இைறவைனப் பாரக்்�ம் வைர ஒன்;ம் உண்ப!ல்ைல எனத் 

9ரம்ானித்#, பஸ்5ல் அமரந்்ேதன்.  பஸ் பம்பா ேநாக்" விைரந்த#. வழக்கத்ைதவிட 

உற்சாகமான சரண ேகாஷம் வண்(ைய நிரப்பி, பின் வானில் கலந்# மணத்த#.  ேபா�ம் 

வ'யில் எட்�மன்�ர ் எ ம் இடத்!ல் 5ல நி�டங்கள் நின்ேறாம். இவ்�ரில் உள்ள 

5வன் ேகாவிMக்� யாத்!ைர �(ந்# வ�ம்ேபா# ெசல்ல ேவண்�ம் என்; ��சா� 
P8னார.் 

Hமார ்11 மணிக்�, எ�ேம� வந்# ேசரந்்ேதாம். 

எ�ேம� சபரிமைல யாத்!ைரயில் ஓர ் �க்"ய அங்கம். ‘எ�ைம ெகால்�’ எ ம் 

ெசால்�ன் !ரி<தான் எ�ேம�. எ�ைமையக் ெகான்ற இடம். <ராணப்ப(, மmtைய 

k ஐயப்பன் அ'த்தைதக் ெகாண்டா(ய இடம் எனச ் ெசால்வ#ண்�.  எ�ைம 

ஆணவமலத்ைதக் �8ப்ப#. எ�ைமையக் ெகால்வெதன்ப#, நான் எ ம் ஆணவம், 

அதாவ# Xவத்வம் அ'ந்#, ஆத்ம உணரவ்ில் இ�க்"ன்ற உயர2்.  அ#ேவ ‘தத்வம�’ 
எ ம் மஹா வாக்"யத்ைத உணரச் ்ெசய்"ன்ற த�!. 

எ�ேம�யில் Dன்; ஆலயங்கள் உள்ளன.  ‘ெகாசச்ம்பலம்’ எ ம் 58ய ஸாஸ்தா ேகாவில். 
‘வ�யம்பலம்’ எ ம் ெபரிய ஸாஸ்தா ேகாவில், ‘வாவர ்ம�!’.   

இங்ேக ‘ேபட்ைட #ள்ளல்’ எ ம் ஒ� ெசயைல எல்லா யாத்!ரிக/ம், �8ப்பாக 

�தல்,இரண்� அல்ல# Dன்றாம் 

�ைறயாக வ�பவரள்் ெசய்ய ேவண்�ம்.  

இ# மணிகண்டரின் ெப�ைமகைளச ்

5த்தரிக்�ம் உல்லாச ஊரவ்லம்.  

ேபட்ைட என்றால் கைட. #ள்ளல் 

என்றால் ஆ( நடத்தல். இ!ல் 

அ(யாரக்ள், தங்கள் தைலயில் "ரீடம், 

தைலப்பாைக எல்லம் அணிந்#,  �கம், 

உடல் எங்�ம் பல வண்ணங்கள் 9ட்(, 

கைடகளில் அைடயாளமாக விற்கப்ப�ம் 

அம்<, வாள், கைத �த�யவற்ைற 

வாங்" அவற்ைற ஏந்!க் ெகாண்�, 

நடனமா�வர.் நடனம் ெகாசச்ம்பலத்!��ந்# <றப்பட்�, எ!ரில் இ�க்�ம் வாவர ்

ம�!யில் வணக்கம் ெசMத்!விட்�, பிற� ெம#வாக வ�யம்பலத்ைதச ் ெசன்; 
அைட-ம். 

<ராணங்களின்ப(, மmtயின் அ'ைவக் ெகாண்டா�வதாக2ம், வரலாற்8ன்ப(, 

வனத்!ல் இ�க்�ம் மக்கள், உதயணைன ெவற்8ெகாள்ளச ் ெசன்ற மணிகண்டரின் 

பின்ேன உற்சாகமாகப் பைட !ரண்� வந்தைத நிைன2ப�த்#வதாக2ம், �க்"யமாக 

ேவ;பா� எ#2�ன்8 இைறவைனப் <கழ்ந்# ஆ(ப்பா(க்  களிப்பதற்காக2ம் ேபட்ைட 
#ள்ளல் நைடெப;"ற# என அ8ந்# ெகாண்ேடன். 

இ!Mம் 5ல நியமங்கள் உள்ளன.  
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�தல் வ�டம் வ�ம் கன்னி Hவா�கள், அைடயாள அம்பிைன ஏந்#வர.் இரண்டாம் 

வ�டம் வ�பவரக்ள் அைடயாள வாள் மற்;ம் Dன்றாம் ஆண்� வ�பவரக்ள் அைடயாள 

கைத.  மற்ற எல்ேலா�ேம உட�ல் வரண்�ட்�க்க் ெகாள்வ#ம், நடன��வ#ம் உண்�.  

‘ஸ்வா� !த்தக்கத்ேதாம்’ எனத் தாளம் Pட்ட, ெகாசச்ம்பலம் அ�"ேளேய ேமளக்காரரக்ள் 

இ�க்"றாரக்ள். நாங்கள் அவரக்ைள நிய�த்#, 
ேபட்ைட #ள்ளைலத் #வக்"ேனாம். 

வாவர ்ம�! அழகாய் இ�க்"ற#. இங்ேக விC! 

பிரசாதம். �ஸ்�ம் பண்(ைகயின்ேபா#, 

அவரக்ள் சந்தனக் �டம் ஏந்! ஊரவ்லமாய்ச ்

ெசன்;, வ�யம்பலத்!ல் இ�க்�ம் k 

தரம்சாஸ்தா2க்� அரப்்பணிக்"றாரக்ள். 

இதைன-ம் ெதரிந்# ெகாண்ட!ல், ேபதங்களற்ற 
பாைத இ�ப்ப#ம் <ரிந்த#. 

 

ேபட்ைட #ள்ளிக் ெகாண்�, வ�யம்பலம் 

ஆலயம் வந்ேதாம். ஆலய வாயி�ல் தத்வம� 

எ ம் மஹா வாக்"யம் ெபரிதாக 

எ,தப்பட்�ள்ள#,  அ#  அ(யாரக்/க்� 

யாத்!ைரயின் உண்ைமைய நிைன2ப�த்#வதாக 

இ�க்"ற#. அங்ேக-ம் 58# ேநரம் ேபட்ைட 

#ள்ளிவிட்�, அ�"ல் இ�க்�ம் ந!க்�ச ்

ெசன்ேறாம்.  Hத்தமாக நீேர இல்ைல. ஆனால் 

ஆலயம் கட்(யி�க்�ம் ஷவரில் ெகாட்(க் 

ெகாண்(�ந்த நீரில் �ளித்#விட்�, ஆலயத்!ல் இ�க்�ம் `"ராத ஸாஸ்தா’ைவ 
தரி5த்ேதாம். 

பம்பாைவ ேநாக்"ப் <றப்பட்ேடாம்.  

வண்(யி��ந்ேத எ�ேம�யி�ந்#பிரி-ம் ‘ெபரியபாைத` ெதரிந்த#.  இ# 41 ".0 

வனப்பாைத. இப்பாைதயில் ேபாேவாரக்ள், எ�ேம� �தலாக, ேபjரே்ம�, 

இ�ம்<ன்னிக்கரா, அரH�(க்ெகாட்ைட. காலெகட்(, அ,தமைல, அ,தாந!, கல்��ம் 

�ன்;, இஞ்5ப்பாைற, �க்�', "ரியிலம்ேதா�, கரிமைல-ச5், வ�யாந்தாவலம், 
ெசரியாந்தாவலம் எனப் ப!னான்� �க்"ய இடங்கைளக் கடந்# ெசல்ல ேவண்�மாம். 

நாங்கள் ெபரிய பாைதயில் ேபாகவில்ைல. வண்(யிேலேய பம்பா ெசன்;வி�வதால், 
இ;!யில் நடந்# கடக்க ேவண்(ய 7 "0 5ன்னப்பாைதயில் ேசரந்்#வி�ேவாம். 

அப்ேபா#, கடந்# ெகாண்(�ந்த பாலத்ைதச ் Hட்(க் காட்(, அதன் அ(யில் ஓ�"ன்ற 

ந!ேய, அ,தா ந! என ெவங்கேடஷ் ெசான்னார.் அ,தா ந!ையப்பற்8-ம்  பல <ராண, 

வரலாற்;க் க�த்#க்கள் உள்ளன. 

Hமார ்2 மணிக்� நாங்கள் பம்பா வந்தைடந்ேதாம்.  இப்ப(க் காரிேலேய பம்பா ந!க்கைர 

வர �(வ# ச0பகாலம்தானாம்.  5ல ஆண்�கட்� �ன்<, கார ்‘சல்லாக்யம்’ எ ம் இடம் 
வைரதான் வ�மாம். அதற்கப்<றம் பம்பா ந! வைர நடக்க ேவண்(யி�க்�மாம்.  



17 

 

பம்பா ந! த�ண-கங்கா எனப் <கழ்ெபற்ற#.  ராமயணத்!ல் <கழப்பட்ட#.  <லச5்மைல 

எ ம் ேமற்�த் ெதாடரச்5்மைலகளில் 

உற்பத்!யா", இ;!யில் ெவம்பநா� ஏரியில் 

கலக்"ற#. சபரிமைல பம்பா 

ந!க்கைரயில்தான் இ�க்"ற#.  இங்ேகதான் 

பந்தள ராஜா, �ழந்ைத மணிகண்டராக, 

Hவா�ையக் கண்� எ�த்தாராம்.   

வழக்கப்ப(, இந்ந!யில் நீரா(, 

�ன்ேனாரக்்கான பித்�தரப்்பணங்கள் ெசய்# 

பிற� சபரிமைல யாத்!ைரையச ் ெசய்வ# 

உண்�.   கடந்த வாரம் வைர பம்பா ந! 

வரண்� இ�ந்ததாகச ்ெசய்!. தற்ேபா# அ!ல் 
நீர ்ஓ(க் ெகாண்(�ப்ப# ம"ழ்ச5்யாக இ�ந்த#. 

வண்(கள் நின்ற இடத்!��ந்# ந!க்கைரக்� வந்#, ந!ைய ஒ� 58ய பாலத்!ன் ேமல் 

நடந்# ம;கைரக்� வரேவண்�ம். இ# ஒ� 10 நி�ட நைடதான் என்றாMம், ெகா/த்#ம் 

ெவயி�ல் கால்கள் ெகாப்<ளமா"விட்டன.  அவசர அவசரமாக வந்#, கைரைய ஒட்( 
இ�க்�ம் ஏராளமான கைடகளின் Pைரகளில் nழ் தஞ்சமைடந்ேதாம்.   

இங்ேக ‘ேடா�’ எ ம் பல்லக்� வாடைகக்�க் "ைடக்"ற#. இரண்� அல்ல# நாM 

உ;!யான ஆண்கள், நம்ைம ேடா�யில் Qக்"க் ெகாண்� ேவக ேவகமாய் நடப்பாரக்ள்.  
எங்களில் 5ல�க்� உதவி ேதைவ என்பதால், 5ல ேடா�கைள அமரத்்!க் ெகாண்ேடாம். 

அைர மணிேநர ஓய்2க்�ப்பின், ��சா� 

ஒவ்ெவா�வராய் அைழத்# அவரக்ள் 

தைலயில் இ��(க்கட்ைட ஏற்;வித்தார.் 

இதற்கப்<றம் இ��(க்கட்ைட ��சா� 

ஆலயத்!ல் ைவத்#, நம் தைலயில் இ�ந்# 

எ�க்�ம் வைர, நாம் Hமக்கேவண்�ம். 

அவசரமாக எ�க்க ேவண்(ய!�ந்தால், 

த�!-ைடய அ பவ�ைடய மற்றவரத்ான் 
இறக்"ைவக்க �(-ம். 

ெகா�த்!�ந்த �ைரத் ேதங்காய்களில் 

இரண்(ல் ஒன்ைற, பம்பா ந!9ரத்!ல் 

இ�க்�ம் விநாயகப் ெப�மானின் சந்நி!யில் உைடத்#விட்�ச ்சரணேகாஷங்கள் இட்�க் 
ெகாண்ேட சபரிமைல சந்நிதானத்ைத ேநாக்" நடக்கத் ெதாடங்"ேனாம். 

ெவயில் ெகா/த்!க் ெகாண்(�ந்த#.  

பம்பாவி��ந்# இரண்� பாைதகள் இ�க்"ன்றன. ஒன்; ப(க்கட்�கள் அைமத்#ள்ள 

பாைத. மற்ற# சாதாரண நைடபாைத. நாங்கள் நைடபாைதயில் ெசன்ேறாம். அந்த 

வ'யில்தான் ேதவஸ்தானத்!ற்கான ெபா�ட்கைள ஏற்8செ்சல்"ன்ற (ராக்டரக்ள் 
பயணிக்"ன்றன. 

ஆசச்ரியமாக, ஒ� 10 நி�டத்!ல், ஏேதா ஸ்விட்ைச அைணத்த# ேபால,  ெவயில் 

அைணந்த#.  ேமகங்கள் �ரியைன மைறத்!�க்க, சபரிமைல ேபா�ம் வைர, ெவயிலால் 

எங்க/க்� எந்த இட��ல்ைல. 
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ஆனால் மைல ஏற்றம் எளிதாக இல்ைல.  �8ப்பாக வைள2களிMம், 50-60 ("ரி 

ஏற்ற�மாய் இ�க்"ன்ற 5ல இடங்களிMம் ெகாஞ்சம் 5ரமம் இ�க்கலாம்.  ஆனால் 

உற்சாகமாய் நடந்# ெகாண்(�க்�ம் �ழந்ைதகைள-ம், �!யவரக்ைள-ம் பாரத்்தால், 

நம்�ைடய அயர2்ம் ேபாய்வி�ம். 

ஓரிடத்!ல் மைலயி��ந்# இறங்" வந்#ெகாண்(�ந்த ஒ� Hவா�, தன# #ண்(னால், 

ஆHவாசத்!ற்காகச ் சற்ேற நின்ற பால"�ஷ்ணன் அவரக்ளின் �கத்!ற்� வி58விட்�ச ்

ெசன்றார.்  இ# ேபான்ற பரிவிைன நான் ைகயிலாய யாத்!ைரயின்ேபா#ம் 

பாரத்்!�க்"ேறன்.   இத்தைகய பரி2ம், அன்<ம், எல்லாக்கால�ம், எல்ேலாரிடத்!Mம் 
இ�க்கேவண்�ம் என எண்ணிக் ெகாண்ேடன். 

அலேமM மா�ையப் பாரத்்ேதன். என் டன்தான் நடந்# ெகாண்(�ந்தார.் சற்ேற 

கைளப்பாக இ�ப்பாேரா என்ற தயக்கத்!ல், ஏேத ம் உதவி ேவண்�மா எனக் ேகட்ேடன். 
ம;த்#விட்�ச ்ெசான்னார.் 

‘நான் சபரி மைல வ�ேவனா என்; இ�ந்த#!  கணவைர வ�டாவ�டம் மைலக்� 

அ ப்பி ைவசH்ட்�த் தனியா இ�க்�ம்ேபா#, நமக்� மட்�ம் ஏன் இந்த பாக்"ய்ம் 

இல்ைல  நிைனசH்ப்ேபன்.  இப்ேபா, மைலக்�ப் ேபாறதப்பத்! நிைனசச்ா, சந்ேதாஷமா 
இ�க்�’ 

மா�யின் வி' �ைனகளில் 5;#ளி கண்ணரீ!் 

‘நம்�ைடய அ!ரஷ்்டம்தான் மா�’ எனச ்ெசால்�விட்� ெவங்கேடஷ், !�ம! நாகராஜன் 
அவரக்/டன் �ன்ேன நடந்ேதன். 

Hமார ்ஒ�மணி ேநரம் அந்த நீ�மைலயில் ஏ8, அைதத் ெதாடரந்்# வ�ம் அப்பாச5் ேம�.  
சற்ேற உயரவ்ான �ன்;ப்பாைத.  அைதக் கடந்தால், வ�வ# ‘சபரி பீடம்`. 

பம்பா ந!ையப் ேபாலேவ, சபரி பற்8-ம் ராமாயணத்!ல் இ�க்"ற#.   

வனத்!ல் தவ5யாக வாழ்ந்த Dதாட்( சபரி.  ராம லS்மணரக்ைள வரேவற்;த் 

தன் ைடய எளிய �(ைசயில், அவரக்/க்� இ�ப்பைதக் ெகா�த்# உபசரித்# ம"ழ்ந்த 

பாக்"யவ!! சபரி பீடம், அந்த Dதாட்( வ5த்த இடமாகக் க�தப்ப�"ற#.  அவ�ைடய 

ெபயரில்தான் k தரம்சாஸ்தா ெகாMவி�க்�ம் C� சபரிமைல என அைழக்கப்ப�"ற#. 
யாத்!ைர ெசய்பவரக்ள் சபரிபீடம் ெசன்; பிற� பயைணத்ைதத் ெதாடரவ்ாரக்ள். 

மற்;ெமா� வழக்கம். 

ேபட்ைட#ள்ள�ல் அைடயாள அம்<, வாள், கைத �த�யன Hமந்த �தல், இரண்டாம், 

Dன்றாம் வ�ட அ(யாரக்ள், அவற்ைற எல்லாம் ‘சரம்-�த்!-ஆல்’ எ ம் இடத்!ல் விட்�ச ்

ெசல்லேவண்�ம்.  இந்த இடம் பலசமயம் அ ம! ம;க்கப்பட்ட பாைதயில் இ�ப்பதால், 
சபரி பீடத்!ேலேய அவற்ைற விட்�ச ்ெசல்வ#ம் 5ல�க்� வழக்கமாய் இ�க்"ற#. 

வரலாற்8ன்ப(, மணிகண்டர ் உதயணைன ெவற்8ெகாண்ட பின்<, ஆலயத்ைத 0ட்க 

வ�ம்ேபா#, தன# ஆ-தங்கைள எல்லாம் ஓர ்அலமரத்!ல் விட்�ச ்ெசன்றாராம். அ#ேவ 

சரம்-�த்!-ஆல் எ ம் இடம்.  சபரிமைல சந்நிதானத்!ற்�ச ் ெசல்Mம்ேபா# எல்லா 

ஆசாபாசங்கைள-ம் விட்�ச ் ெசல்ல ேவண்�ம் என்பதற்காகேவ, இந்த ஒ� வழக்கம் 
இ�ப்பதாக எனக்�த் ேதான்8ய#. 
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நாங்கள் ஸ்பரி பீடத்!ல் எங்கள் ஆ-தங்கைள (!) விட்�ெசல்லப் ேபா�ம்ேபா#, வ'யில் 

ஒ�வர,் ேவ; ஒ� !ைசையக் காட்(, அந்த வ'ேய ேபாங்கள். அ#தான் சரம்-�த்!-ஆல் 

இ�க்�ம் வ' என்; !�ப்பி விட்டார.்   நாங்க/ம் அந்த வ'ேய ேபாேனாம்.  ஒ� 5ல 

நி�டங்களிேளேய <ரிந்த#, அந்த வ' அ!கம் பயன்ப�த்தப்பட்ட வ' அல்ல என்ப#.  

கால்கைளக் �த்#"ன்ற Pரான கற்கள்.  சரியான ேம�. அடரந்்த கா�.  எனி ம் ெதாடரந்்# 
ேபாேனாம்.  இனி !�ம்பிப் ேபாக�(யா#.   

அஸ்ட்ேரா "�ஷ்ணன் எங்க/டன் இ�ந்தார.்  அவர ்இேதா, இேதா என உற்சாகப்ப�த்!க் 
ெகாண்ேட ேபாய்க் ெகாண்(�ந்தார.் 

எனக்�ம் அப்ேபா#தான் கல்Mம் �ள்/ம் காMக்� ெமத்ைத எ ம் சரண ேகாஷம் 

மன!ல் வந்த#.  ெபா#வான ேகள்வி, ஏன் இந்த ஆலய நிரவ்ா"கள் இந்தப் பாைதைய 
Hத்தமாக்", ஈ�யாக நடக்�ம்ப( பண்ணக்Pடா#?   

அ�த்த 5ல விநா(களிேளேய, இந்த எண்ணத்ைதத் Qக்"ப்ேபாட்ேடன்!   வ�ைய 

அ பவிக்க இ# ஒ� வாய்ப்<! நம்�ைடய ச"ப்<த்தன்ைமைய ேசா!க்க இ# ஒ� நல்ல 

ேநரம்!  எப்ெபா,# நாம் நம் Dச5்ன் ெப�ைமைய எண்ணிப் பாரத்்!�க்ேகாம்!  

மைலயில்  ேமல் DசH் nழ் DசH் வாங்�ம்ேபா#தாேன அேதாட �க்"யத்#வம் <ரி"ற#! 

என் பாதங்கைள நான் எப்ெபா,# எண்ணிப் பாரத்்!�க்"ேறன்? எப்ெபா,# நான் வ� 

ஏன் வ�"ற#, வ�ைய உணரவ்# யார ்  என ஆராய்ந்!�க்"ேறன்?  வ� என்ப#தான் 

என்ன? அ# ெவ;ம் உணரச்5் அல்ல# எண்ணம்தாேன!  சந்ேதாஷ�ம் அப்ப( ஒ� 

எண்ணம்தாேன!  யா�க்� இந்த Hக #க்கங்கள் எல்லாம்?  நிசச்யமாய் உடம்<க்� இல்ைல. 

ஏெனன்றால், உடம்< ஒ� ஜடம் தான். அப்ப( என்றால் மனம்தான் எல்லாம் ெசய்வ#, 

எல்லாவற்ைற-ம் அ பவிப்ப#.   ஏன் மனம் #யரப்படNம்?    அ#க்� ஓேர காரணம், 

‘என் ைடய#’ அப்ப(ங்"ற ‘மமகாரம்’! அ# இல்ைல என்றால் #யரம் இல்ைல. வ� 

இல்ைல.   இந்த உடல் என் ைடய# இல்ைல எ ம் ஒ� பாவைன வந்#விட்டால், வ� 

எப்ப(த் ெதரி-ம்? மன�ம் இல்லாதேபா#, ஆழ்ந்த Qக்கத்!ல் Hக #க்கம் இரண்�ேம 

இல்ைலேய. அப்ப( மன�ம் இல்லாமல் இ�க்க �(-ம் என்றால், என்னால் Hக #க்கம் 

எல்லாவற்ைற-ம், அதற்� காரணமான எல்லாவற்ைற-ம், ‘என் ைடய# இல்ைல’ எனத் 
தள்ளி ைவத்!ட �(-ேம! 

ஆனால் அெதல்லாம் சா!க்"ற#க்� �ன்னா(ேய, வ�ைய நான் அ பவிக்க ேவண்�ம்.  

வ5ையப் பார்த்தால்தான் அைதத் தாங்8க்ெகாள்ள9ம், பிற: தள்ளிவிட9ம் 

+%;ம்.  அேதேபால மனைத;ம் நான் பார்க்கேவண்�ம்.  ‘மனம் நான் இல்ைல’ 
அப்ப%/ <ரிந்# ெகாண்டால்தான் மனைத ஒ0 சாட்>யாகப் பார்த்*0க்க +%;ம்.  

அப்ப%ப் பார்க்கப் பழ8னாத்தான், மனைத;ம் நாம் தாண்% இ0க்க +%;ம்.  
ஒ�ேவளி இம்மா!ரி யாத்!ைரகளின் ேநாக்கேம அப்ப( ஒ� அ8ைவக் 
ெகா�க்கத்தாேனா!  

இப்ப( எண்ணிக்ெகாண்ேட கா�ல் பி(வாதமாகக் �த்!க் ெகாண்(�க்�ம் 58ய 
கற்கைள-ம் ெபா�ட்ப�த்தாமல் நடந்# ெகாண்(�ந்ேதன். 

!�ம! பால"�ஷ்ணன் என் டன் நடந்# ெகாண்(�ந்தார.்  நிசச்யமாய் தப்பான 

வ'தான் இ# என அவர ்ெசால்�க் ெகாண்(�ந்தார.்  எனக்�ம் சந்ேதகம்தான். 

அப்ேபா#, எ!ரத்்!ைசயில் இ�ந்# ஒ�வர ் வந்# ெகாண்(�ந்தார.்  அவரிடம் 

ேகட்டேபா#, மைலயாளத்!ல் ெசான்னார,் ‘ஆமாம். இ#தான் ஐயப்பன் ேபான பாைத.  

யா�ம் இப்ப இந்தப்பாைதயில் ேபாற!ல்ைல.  ேபாங்க ேபாங்க, சரம் �த்! ஆல் 
இங்ேகதான்!’ 
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அந்த வாரத்்ைதகளால் உ;!ப்பட்� நடந்ேதாம். அ�த்த 5ல நி�டங்களில் சரம்-�த்!-ஆல் 

வந்தா"விட்ட#. எங்� பாரத்்தாMம் பல விட்�செ்சன்ற அைடயாள ஆ-தங்கள். எங்கள் 
ஆ-தங்கைளச ்5ல சரணேகாஷங்கள் ெசால்� விட்�விட்� நடந்ேதாம். 

அங்"�ந்# பாைத நன்றாக2ம் இறங்� �கமாக2ம் 

இ�ந்த#. ஒ� 15 நி�டங்களில், சபரிமைல 

ஆலயத்ைதத் ெதாைலவில் கண்ேடாம். அஸ்ட்ேரா 

"�ஷ்ணன் சரணேகாஷத்ைத எ,ப்ப, நாங்க/ம் 

எ!ெரா�த்#க் ெகாண்ேட சந்நிதானத்ைத ேநாக்" 

விைரந்த்ேதாம். சரம்-�த்!-ஆ�ல் விட்ட சரம் 
ேபால இ�ந்த# எங்கள் <!ய ேவகம். 

அ�த்த 5ல நி�டங்களில் நாங்கள் சபரிமைல 
ஆலயத்!ன் வாச�ல்! 

ஸ்வா�ேய சரணம் ஐயப்பா! 

ெம#வாக மற்றவரக்/ம் வந்# ேசரந்்தாரக்ள். ஆல்-இன்-ஆல் "�ஷ்ணன் ஆலய வாச�ல் 

இ�க்�ம் லாட்xேலேய இர2 தங்க ஏற்பா� ெசய்!�ந்ததால், ேதைவயில்லாத 
சாமான்கைள அைறகளில் ைவத்# விடச ்5லர ்ெசன்றாரக்ள். 

 பிற� ��சா� �ன்ேன ெசல்ல, இ��(கள் தாங்" நாங்கள் எல்ேலா�ம் ஆலயத்#க்�ள் 

ெசன்ேறாம். அன்;தான் ஆலயம் !றந்த �தல் நாள் என்பதாேலா என்னேவா Pட்டம் 

இல்ைல.  ஆயிரம் ேபர ்இ�ப்பாரக்ள் எனத் ேதான்8ய#. அ�த்த 5ல !னங்களில் விஷூ, 

<த்தாண்ைட �ன்னிட்� அ!கக் Pட்டம் வந்#வி�ம்.  மண்டல Cைஜயின் ேபா# பல 
லட்சம் பக்தரக்ள் வ�வாரக்ளாம். 

ப*ெனட்டாம் ப% 

��சா� ஆேவசம் வந்தவராகப் ேபாய்க் ெகாண்(�ந்தார.் அவைரத் ெதாடரந்்த நாங்கள் 

ப!ெனட்டாம் ப(யின் �ன் நின்ேறாம்.  இ��(க் கட்ைடச ் Hமந்தவரக்ள் மட்�ேம 

ப!ெனட்டாம் ப(வ'யாகப் ேபாக �(-ம். 

மற்றவரக்/க்� ேவ; வ'கள் உள்ளன. வழக்கப்ப(, 

ைகயில் இ�க்�ம் இரண்டாம் �ரத்ேதங்காைய  

க�ப்பண்ணHவா� சந்நி!க்� அ�"ல் இ�க்�ம் இடத்!ல் 

ெசMத்!விட்� 0ண்�ம் ப!ெனட்டாம் ப(க/க்� �ன் 
நின்ேறாம். 

என் உள்ளத்#ள் ெசால்ல �(யாத ஆனந்தம்.   இன் ம் 5ல 

ெநா(களில் இப்ப(களில் நான் ஏறப்ேபா"ன்ேறன், என்ன 

நடக்�ம் என என் ள் நான் வியந்# ெகாண்(�ந்ேதன்.  

ஏெனனில் விரத நாட்கள் எல்லாம், இந்தப் 

ப!ெனட்�ப்ப(களில் ஏ8 தரிசனம் ெசய்-ம் பாக்"யத்ைத 

எண்ணிக் ெகாண்(�ந்ேதன். எப்ப(ெயல்லாம் இ# 
இ�க்�ம் என கற்பைனயில் ர5த்#க் ெகாண்(�ந்ேதன்.  

 !னம் எண்Nேவன்.  
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�தற்ப(யில் ஏ;ேவன். இரண்� பாதங்கைள-ம் ஆழமாக ப!த்# நிற்ேபன். 

ப(களின் இ�பக்க�ம் இ�க்�ம் 9பங்களின் ஒளித்!ரள் இதமாகப் பரவி ஒ� 

இளம்�� என் ள் பர2ம். அந்த ஒளிக் �ளியலால் மன!ல் உற்சாக�ம் உ;!-ம் 

வ�ம். அ�த்த ப(யில் ஏ;ேவன்.  0ண்�ம் 9பங்களின் காந்!க் �ளியலால் 

உடெலங்�ம் �ன்சாரம் பாய்ந்# <#ப்பித்த உணர2். ஒவ்ெவா� ப( ஏ;ம்ேபா#ம் 

அப்ப(ேய! ப(களின் 9ப�ம், Cமாைல-ம் பரவிக் "டக்�ம்.  ெசண்ைட ஓைசகள் 

ப(ேயற ஏற வMக்"ற#. மணிகள் "ணி "ணிெயன ஒ�க்"ற#. ப!ெனட்�ப் 

ப(க/ேம தைரையவிட்� உயரந்்# ெகாண்ேட இ�க்"ன்றன. என் ைடய தைல 

ேமகங்க/டன் உர5க் ெகாண்(�க்"ற#.  ப!ெனட்டாவ# ப(யிைனத் 
தாண்�ேவன்.  

அங்ேக பரம்ெபா�ள் k ஐயப்பனாக, k தரம்சாஸ்தாவாக, விரிசைட ம�டம் 

அணிந்#, வீராசனத்!ல் அமரந்்#, கரிசனம் கண்ணில் நிைறந்#, என் �ன்ேன, ��ழ் 

வாய் 5�ரத்்!�க்�ம் �;நைகயால் மயக்�"ன்ற அழகனாக இ�க்"றார.்  

!|ெரன்; பரம்ெபா�ைளத்தவிர எல்லாம் மைற"ன்றன. ஆகாயத்ைதக் காேணாம். 

Hற்8யி�ந்த மைலகைள-ம் வனங்கைள-ம் காேணாம். எல்லா இட�ம் சாஸ்தாவின் 

ஒளிெவள்ளம் ெகாட்(க் "டக்"ற#. எனக்� �ன்ேன, அமரந்்# இ�ப்பவராக, 

மாறாத <ன்னைக Cத்தவராக, நீண்� ெந"ழ்ந்த க�ைணக் கண்களால் ஆழ்ந்# 

என்ைனப் பாரத்்#க் ெகாண்� இேதா பரம்ெபா�ள்! அப்பாரை்வயில் நான் பரி! 

Hட்ட பால் ெம,காய், உ�", ஒ," என்ைன இழந்# ெகாண்(�க்"ேறன். அய்யன் 

ெபான்னாய் �ன் வ#ம், <#ெவள்ளிப் ெபா�வாய் பின் வ#ம், பின் விC! 

ேபாரத்்த ெவள்ைள மைலயாய் �ன் வ#மாய் மா8 மா8த் ெதரி"றார.் ஆனாMம் 

மாறாத <ன்னைக, Pரான க�ைண வி' நந்நலம்! அப்ேபா# மஞ்சள் கைரத்த 

மாெப�ம் ெவள்ளம் அய்யனின் !�வ(கைளக் க,விப் ெப�ங்கடலாய் என்ைன 

நைனத்# Dழ்க(க்"ற#.  நான் என்ன ெசய்யட்�ம்? கண்கைள D(க் ெகாள்வதா? 

!றந்#ைவப்பதா? எைதயாவ# ேகட்கட்�மா? ேகட்காமல் பாரக்்கட்�மா!   

ம"ழ்ச5்யால் ந�க்க�ம் பய�ம் வ�"ற#!  என் ைடய பலவீனத்ைதப் <ரிந்# 

ெகாண்டவராக, <ன்�;வல் மட்�ம் மாறாமல், ெகாட்டக் ெகாட்டப் பாரத்்#க் 
ெகாண்� பரம்ெபா�ள் அமரந்்!�க்"ற#. 

‘ேபா, ேபா’ –  காவல் அ!காரி விரட்(னார.் 

அப்ேபா#தான் �தற்ப(யில் காைல ைவத்ேதன். 

��சா�-ம், பிரகாஷும் எனக்� �ன்ேன ஏ8க் ெகாண்(�ந்தாரக்ள்.  நான் என் கனைவ 

வாழ்ந்# ெகாண்(�ந்ேதன். இந்தப் ப(கள் �,#ம் என் உடைலப் பரத்த ேவண்�ம் என்ற 

ஆைசயி�ந்தாMம், Pட்டம் என்ைனத் தள்ளிய#.    எனக்� உதவி ேதைவயாயி�ந்ததா 

எனத் ெதரியவில்ைல. ஆனால், காவல் அ!காரி ஒ�வர ் என்ைன ெம#வாக ைகையப் 
பி(த்#க் கைட5 Dன்; ப(களிMம் ஏற்8விட்டார.் 

இைறவனின் �ன் நின்ேறாம்.  அழகான !�2�வம். நான் நிைனத்!�ந்தைத விட 

அளவில் 58ய#தான் என்றாMம், ெசால்ல �(யாத அழ�! !�2�வத்!ன் ஒவ்ெவா� 

பாக�ம் ஓர ் கவிைத.  9பாராதைன காட்�ம்ேபா#, அதன் Hடரில் ெத8த்# ஒளி�ம் 

�கக்காந்!, Pரை்மயான நா5, நீண்ட வி'கள், நி�ரந்்த ெநஞ்சம், பரந்த ேதாள்கள், �;"ய 

வயி;, வரியிட்ட 5;வயி;, வைளந்த நளினக் கரங்கள், வீராசனத்!ல் அமரந்்த கால்கள் 
என ஒவ்ெவா� ப�!-ம் உள்ளத்ைதக் கவரந்்!,க்�ம் ஒப்பற்ற அழ�. 

மாளிகா<ரத்# அன்ைன காலெமல்லாம்  ஐய க்காகக் காத்!�ப்பதன் காரணம் <ரி"ற#. 
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0ண்�ம் வரிைசயில் இ��(-டன் வந்# தரிசனம் ெசய்ய அ ம! "ைடத்த#.  

வரிைசகள் ப(ேய8, இைறவைன-ம், ெபான்ேவய்ந்த ேகா<ரத்ைத-ம் Hற்8வந்# 

தரி5க்�ம்ப(யாக அைமந்!�ந்த#. ெவட்ட ெவளிைய-ம், Hற்8 இ�க்�ம் மைலகைள-ம் 

தரி5த்#க் ெகாண்�ம், பக்தரக்ளின் சரண 

ேகாஷத்ைதக் ேகட்�க் ெகாண்�ம் வரிைசயில் 

ெம#வாக நகரந்்# ெகாண்(�ந்ேதாம். பிரகாஷ் 

Qரத்!ல் ெதரிந்த காந்த மைலையக் காட்(, 

அதன் உச5்யில்தான் ேஜா! ெதரி-ம் எனக் 

P8னார.் 

நான் பிரகாஷுடன் �ன்< நா5க், sர(் ெசன்ற 

பயணங்கைள நிைனத்ேதன். அப்ேபா# 

எனக்�ப் பின்னால் வரிைசயில் நின்; 

ெகாண்(�ந்த பிரகாஷ் இதமான பஜைனப் 

பாடல்கைள பக்!-டன் பா�வார.்  அைவ எல்லாம் ேநர(யாக என் கா#களில் ெடபா�ட் 

ஆ" மன!ைனத் ெதா�ம்.   அப்ப( ஆழ்ந்த நாம சங்nரத்்தனத்ைதக் ேகட்�ம்ேபா#, 

மன�ம் ஒ� அைம!ைய அைட-ம். Hவா�ைய தரி5க்�ம் அந்த ஒ� 5ல நி�டங்களாவ# 
அப்ப( இ�த்தல் ெபரிய பாக்"யம் அல்லவா?  

இப்ெபா,#ம் பிரகாஷ் என்பின்னால்தான் வரிைசயில் நிற்"றார.்  நான் ேகட்ட2டன் பாட 

ஆரம்பித்தார.் அ�த்த 20 நி�டங்கள் என் கண்Nக்� �ன்ேன இதமான மைலக/ம், 

மாைல ேநர ஆகாயப் Cங்கா2ம். கா#களிேலா ‘ஸ்பரி "ரீஸா’ என ஆரம்பித்#த் ெதாட�ம் 

அற்<தப்பாடல்கள். என் ஒேர சாலஞ்ச ் அைல பா-ம்  என மனைசக் கட்(ப் 
ேபா�வ#தான்.  

Hவா� தரிசனம் 0ண்�ம் "ைடத்த#. Pட்டம் அ!கம் இல்ைல என்பதாேலேயா 

என்னேவா, காவலரக்/ம், 0ண்�ம் 5ல�ைற Hவா�ைய தரி5க்க அ ம!த்தாரக்ள். 
!கட்டாமல் !�ம்பத் !�ம்பப் பாரத்்#க் ெகாண்(�ந்ேதாம். 

பிற� ��சா� எங்கள் இ��(க் கட்(ைன இறக்"னார.் அதற்�ப் பிற� அதைன நாங்கள் 

ைககளில் எ�த்#க் ெகாண்� லாட்ஜுக்�ச ் ெசல்ல ேவண்�ம்,. அங்� அமரந்்# எல்லா 

இ��(கைள-ம் பிரித்#, அவற்8ல் Hவா�க்� அரப்்பணிக்க ேவண்(யவற்ைற எல்லாம்  
ஆலயத்!ல் ெகா�க்க ேவண்�ம்.  நாங்கள் <றப்பட்ேடாம். 

அப்ெபா,# இ�ட்( விட்ட#.  nேழ வ�ம்ேபா#, தாந்தரீக ��மாரக்ள் ப(-Cைஜையத் 

ெதாடங்"யி�ந்தாரக்ள்.  ப(-Cைஜ �க2ம் 

�க்"யமான#.  எங்க/க்� அதைன-ம் 

தரி5க்�ம் பாக்"யம் "ைடத்த# ேபர�ேள. 

ப(களில் Cக்கைளப் ெப�வரியாக வரt்த்#ம், 

9பங்கள் ஏற்8-ம் வ'பா� ெசய்#, 

ஹரிஹராசனம் எ ம் nதத்தால் சாந்! 

ெசய்தாரக்ள்.  இர5த்#ம், லயித்#ம் பாரத்்#க் 

ெகாண்(�ந்ேதாம். அப்ேபா# Pட்டம் 
அ!கரித்!�ந்த#. 

லாட்xல் வந்த2டன் இ��(கட்(ைனப் பிரித்#, 

ஆலயத்!ற்�க் ெகா�க்க ேவண்(யவற்ைறக் ெகா�த்ேதாம். அ�த்த நாள் காைல 
அபிேஷகத்!ல் அைவ ேசரக்்கப்பட்�வி�ம். 
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அப்ேபா# மணி இர2 9:45.  எங்கள் அைறயிேலேய  இர2 உண2 வழங்கப்பட்ட#.  பிற� 

நான் 0ண்�ம் ேகாவிைலச ் Hற்8ப் பாரக்்கச ் ெசன்ேறன்.  பல�ம் பாைதகளிMம் 

ேமைடகளிMம் ப�த்#க்ெகாண்�ம், ேப5க் ெகாண்�ம் இ�ந்தாரக்ள்,  Pட்டம் சற்;ப் 

ெப�"யி�ந்த#. கைடகளில் வியாபரம் இன் ம் நடந்# ெகாண்(�ந்த#. 

11 ஏப்ரல் 2017 

காைல 5 மணிக்� எல்ேலா�ம் ஆலயத்!ற்� வந்தா"விட்ட#.  இ��( இல்ைல 

என்பதால், ேவ; வ'யாகத்தான் சந்நி!க்� வர�(-ம்.  Hவா� தரிசனம் ெசய்#விட்�, 

மற்ற ெதய்வங்களின் சந்நி!ைய-ம் தரி5த்#விட்�, ெவங்கேடஷ், ெவங்கேடசன் மாமா 
இ�வ�ம் ெதன்ைன ந�"ன்ற ேசைவையப் பாரத்்#விடலாம் என்ப# என் !ட்டம். 

எல்ேலா�ம் பல �,க்களாகச ் ெசன்8�ந்ேதாம். 

�த�ல் கன்னி Dல கணப!ையத் தரி5த்#, 

அ�"ல் இ�க்�ம் காரத்்!ேகயைன-ம் தரி5த்#, 

மாளிகா<ரத்# அம்மன் சந்நி!க்� வந்ேதாம்.  

<ராணங்களின்ப(, மmtயின் 

அைழவிற்�ப்பின் சாபவிேமாசனம் ெபற்ற 

சக்!ேய, k ஐயப்பைன மணம்<ரிய விைழ"றாள். 

எப்ேபா# கன்னி Hவா�கள் எவ�ம் தன்ைனப் 

பாரக்்க சபரிமைலக்� வரவில்ைலேயா, அப்ேபா# 

மணப்பதாக இைறவன் ெசால்�விட்டாராம்.  

ஆனால் ஒவ்ெவா� ஆண்�ம்  கன்னி Hவா�கள் வந்# ெகாண்ேட இ�ப்பதால், 

மாளிகா<ரத்# அம்மனாக தவ��ந்# ெகாண்�, தன்ைன வணங்�பவ�க்� எல்லாம், 
!�மண பாக்"ய�ம், மற்ற நலங்க/ம் வழங்"வ�"றாளாம்.  

மாளிகா<ரத்# அம்மன் மஹாசக்! என்;ம், அன்ைனையத் ெதா,தால் ��ம்பத்!ல் 

Hபகாரியங்கள் நிக,ம் என்;ம் நம்பிக்ைக இ�க்"ற#,. ரவிக்ைகத் #ணி ைவத்#த் 

ெதா,வ#ம், �,த் ேதங்காைய உ�ட்( வணங்�வ#ம் பழக்கமாய் உள்ள#. ெபாள்ளாச5் 

நடராஜன், �,வில் வந்!�ந்த எல்லா மஹாசக்!கைள-ம் (ெபண்கைள-ம்) ைவத்#, 
ல�தா ஸஹஸ்ரநாம அரச்ச்ைன ெசய்# வ'பா� நடத்!னார.் 

அ�"ேலேய பந்தள ராஜா, அவர# ��ம்பத்!னர ் தங்�வதற்கான அைற இ�க்"ற#. 

ெகாசH்க�த்த சா�, க�ப்ப சா� சந்நி!கள் உள்ளன. நாக ேதவைதகள் ைவத்#, அவற்8ன் 

ேமல் மஞ்சள் ெபா(யிைனத் Qவி வ'பா� நடக்"ற#.  நவக்"ரஹ சந்நி!, மற்;ம் ஒ� 

வாவர ்ம�!-ம் இ�க்"ற#. இங்�ம் விC!தான் பிரசாதம், 

0ண்�ம் k ஐயப்பைனத் தரி5க்க வரிைசயில் நின்ேறாம்.  <ஷ்பாஞ்ச�, ெநய் 

அபிஷகங்கைளத் தரி5த்ேதாம். sனியர ் 5ட்(சன் என்றால், 5 ேப�டன் 5றப்< வ'யில் 

ெசன்; தரி5க்க �(-ம்.  பல�ம் அந்த வாய்ப்ைப பயன்ப�த்!, அபிேஷகத்ைத ேமMம் 
5ல �ைற கண்டனர.் 

!|ெரனச ் சலனம். ேகாவி�ன் �தல் தாந்த்ரி வந்#ள்ளார.் அவரக்ள்தான் பரம்பைர 

பரம்பைரயாக Cைஜ ெசய்-ம் அ!காரம் ெபற்றவரக்ள்.  அவர ் ெநய் அபிேஷகம் ெசய்# 
பிரஸாதம் அளித்த பாக்"ய�ம் எங்க/க்�க் "ைடத்த#. 

ஆல்-இன்-ஆல் "�ஷ்ணன் எங்க/க்கான பிரஸாதங்கைள வாங்"க் ெகாள்ள2ம், 

அதனிMம் ேமலாக ேமல்சாந்! எனப்ப�ம் வ�டாந்!ர தாந்!ரிையச ்சந்!க்க2ம் ஏற்பா� 

ெசய்!�ந்தார.் ேமல்சாந்! என்பவர ் ஒ�வ�டம் மட்�ம் சபரிமைலயிேலேய தங்" நித்ய 
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Cைஜகைளச ் ெசய்பவர.்  பிரகாஷ் �க2ம் ஆைச-டன், இைறவைனத் ெதாட்�ப் Cைஜ 

ெசய்-ம் ேமல்சாந்!ையச ் சந்!ப்ப!ல் ஆரவ்மாய் இ�ந்தார.்  அவர# ஆைசையப் 

ேபாலேவ, ேமல்சாந்!-ம் பிரகாtன் தைலேமல் ைக ைவத்# ஆsரவ்ாதம் ெசய்#, மாைல 

ஒன்ைற-ம் ைககளில் அளித்தார.்   பிற� பிரசாதங்கைள வாங்"க் ெகாண்� மன 
நிைற2டன் ஆலயத்ைத விட்� வந்ேதாம். 

நான் ெவங்கேடஷுடன் ெதன்ைன நட்� Cxப்பைதப் 

பாரத்்ேதன். பிற� லாட்xல் எல்ேலா�க்�ம் பிரசாதம் 

��சா�யால் ஆsரவ்!த்#த் தரப்பட்ட#.  சாப்பிட்� 
விட்� நாங்கள் பம்பா ேநாக்"ப் <றப்பட்ேடாம்.  

அதற்� �ன்னால் 0ண்�ம் ப!ெனட்டாம் ப(களின் 

�ன்ேன வணங்"விட்�, �ைரத்ேதங்காய் உைடத்# 
விட்�ப் <றப்பட்ேடாம். 

பம்பாைவ ேநாக்" நடக்�ம்ேபா#, பிரகாஷும், பால"�ஷ்ண ம் ஒ� விஷயத்ைதச ்

ெசான்னாரக்ள்.  அலேமM மா� ெகாஞ்சம் கஷ்டப்பட்� ஏ;வதால், அவரக்ள# 

ைககைளப் பி(த்#க் ெகாண்� நடந்!�க்"றாரக்ள்.  அப்ேபா#, பாரை்வக்� 

எளிைமயாக2ம், க�த்த உடேலா�ம், ஆனால் �கத்!ல் ஒ� விதமான கைள-ட ம் ஒ� 

ெபண்மணி இவரக்ள் Pடேவ வ�வ#ம், இவரக்ள் நின்றால் நிற்ப#மாக இ�ந்!�க்"றார.்   

ஏன் இப்ெபண்மணி வ�"றார ் என்பைத-ம் பிரகாஷ் ேயா5த்!�க்"றார.் ஓரிடத்!ல் 

அப்ெபண்மணி அலேமM மா� அ�"ல் வந்#, ‘ைக எல்லாம் பி(க்க ேவண்டாம்.  நீ ேபா, 

ஒ� கஷ்ட�ம் இல்ைல, ேபா, ேபா’ என்; ஒ� 9ரக்்கமான பாரை்வ-ட ம் 

அ,த்தமாக2ம் ெசால்� இ�க்"றார.்   மா�-ம் ைகையப் பி(க்காமல் வந்தா" விட்ட#. 

அந்தப் ெபண்மணி அதற்கப்<றம் ெதாடரந்்# வரவில்ைல.  எங்� ெசன்றார ் என்;ம் 
ெதரியவில்ைல.  

இைதக் ேகட்ட2டன், நான் அலேமMம் மா�-டன் �ன்< ெசய்த உைரயாடைல அவரக்ள் 
இ�வரிட�ம் ப"ரந்்# ெகாண்ேடன்.   

பம்பாவி��ந்# பஸ்5ல் எரண்ா�ளத்ைத ேநாக்"ப் <றப்பேடாம். 

எட்�மன்�ர ் எங்க/ைடய அ�த்த ஸ்டாப்.  இங்�ள்ள 5வன் ேகாவி�ல் தரிசனம் 

ெசய்#விட்�ப் பிற� அங்� உள்ள சாஸ்தா சந்நி!யில் ��சா� ஒவ்ெவா�வராக அைழத்# 

�த்ர-மாைலையக்  கழட்(க் ெகா�த்தார.் என் ைடய மாைலகைளக் கழட்(க் 
ெகா�த்தேபா# ம"ழ்ச5்-ம் இ�ந்த#.   5ன்ன வ�த்த�ம் இ�ந்த#. 

�த்ர மாைல அணிந்!�க்�ம் ஒ�வைர ‘Hவா�’ எனேவ அைழப்ப#, அவ�க்� ‘அத்ைவத 

அ C!’ மட்�ேம �8யாக இ�க்க ேவண்�ம்  என்பதாக இ�க்"ற#.  ேவ; எந்த 

விரத�ம், யாத்!ைர-ம், ேவதாந்த உண்ைமைய விளக்�ம் வ'பாட்�  �ைறகைள 
இத்தைன எளிைமயாக் காட்(க் ெகா�த்த!ல்ைல. 

மஞ்சள் பிள்ைளயார ் ெசய்தால், அந்த மஞ்சள் அதற்கப்<றம் <னிதமாகக் க�தப்ப�"ற#.  

ஒ� கல்ைல Hவா�யாகத் ெதா,தால், அக்கல் எப்ேபா#ம் <னிதமா"ற#.  சபரிமைல 

யாத்!ைரயில், ஒவ்ெவா� அ(யா�ேம, Hவா�யாக Cxக்கப்ப�"றார ் என்றால்,  
அைதவிட அத்ைவத அ C!ையக் காட்(க் ெகா�ப்ப# எ#! 

அ#தாேன ேவதாந்தம் காட்�ம் தத்வம� எ ம் மஹாவாக்யப் ெபா�ள்! 
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+த்ரமாைல கழட்டப்பட்டா'ம், யாத்*ைரயில் கற்ற நற்பண்<கள் மன*ல் 

எப்ெபா@#ம் �ளர ேவண்�ம். அன்<, க0ைண, ேவற்2ைம காட்டைம, தவம், 
*யாகம், எளிைம, ஒ@க்கம், உயர் ேநாக்கம், சத்சங்கம் -  இப்ப%ப் பல நல்ல 

ெந"கைளத் த0வ# இந்த விரதம். 

இவற்ைற எல்லாம் எப்ப(க் கைடப்பி(க்கப்ேபா"ேறன் என ேயா5த்ேதன். 

��சா� ேதாைளத் ெதாட்டார.் ‘இ#வைர நான் பாரத்்த யாத்!ைரகளிேலேய, இ#தான் 

ெபஸ்ட்.  நாம் இ#மா!ரியான தரிசனத்#க்கா 0ண்�ம் சந்!க்கNம்  ேவண்(க்கNம்` 
என்றார.் 

‘இைறவன் அ�ளினால் நடக்கட்�ம்’ – நான் ெசான்ேனன். 

12 ஏப்ரல் 2017 

எரண்ா�ளத்!��ந்# <றப்பட்� அ�த்த நாள் �ம்ைப வந்# ேசரந்்ேதாம்.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mee. Rajagopalan 

rajjag@gmail.com 

www.meenalaya.org 



 

உடல் நலேம நம் 	தற்ேதைவ.  சாஸ்�ரங்கள் நம� வல்�டைல ஐந்� 
கரே்மந்�ரியங்களாகக் காட்�ம். ெசய்�ன்ற ைககள் (1),  நடக்�ன்ற கால்கள் (2),  
ேப&�ன்ற வாய் (3),  க(வகற்)ம் *தம் (4), இனப்ெப-க்க உ)ப். (5) ஆ�ய அைவ  யா2ம் 
ப3�ன்4 நலம் ெபற ேவண்�ம்.   எல்லா உடல்க7க்*ம் 8லம், பஞ்ச:தங்களா�ய ெவளி 
(6),  வளி (7),  = (8),  நீர ்(9),  நிலம் (10) என்பதால்,  இவ்ைவந்�ன் நற்கலப்.ம் நமக்* அய்யன் 
அ-ளால் �ைடக்க ேவண்�ம்.  

பஞ்ச:தங்களின் �ல்Bய சக்�ேய நம்	ட�க்*ள் ஐந்� ஞாேனந்�ரியங்களாக, 
ேகட்�ன்ற சக்�யான ெசCகள் (11), ெதாட்�ண-ம் சக்�யான ேதால் (12),  காண்�ன்ற 
சக்�யான C(கள் (13), &ைவக்�ன்ற சக்�யான நாக்* (14),  Dகர�்ன்ற சக்�யான நாE 
(15) என Cளங்*�ன்றன.  அத்�டன், ெவளிC�ம் 8சச்ா�ய Fராணன்  (16),  G(றங்*ம் 
8சச்ா�ய அபானன்  (17), உணைவக் கைரத்� Hரணிக்*ம் ஸமானன் (18),  உ�ரத்ைத 
உடெலங்*ம் எ�த்�ச ் ெசல்�ம் Cயானன் (19), C3ங்க2ம்,  உIைரப் Fரிக்க2ம் 
இயங்*ம் உதானன் (20)  ஆ�ய பஞ்சப் Fராணன் என்பன2ம் அய்யன் அ-ளால் நலம் ெபற 
ேவண்�ம். இத்�ல்Bய சக்�க7டன் கலந்�, எப்ேபா�ம் அைலந்� ெகாண்ேட இ-ப்ப�ம்,  
ஆனால் ஆத்மாCன் 	கம் காட்�ம் கண்ணாJயாக இ-ப்ப�மான மனம் (21),  
அம்மனத்�ல் ப�ந்த நிைன2களான Eத்தம் (22),  =ரம்ானிக்�ன்ற .த்� (23), இவற்ைற 
எல்லாம்  ‘நான்’ எனத் தன்ைன 	ன்னிைலப்ப�த்�க் ெகாள்�ன்ற அகந்ைத (24) – என்ற 
நான்* அந்தக்கரணங்க7ம் ேசரந்்தேத,  நம� ெமல்�டல் ஆ*ம்.  எனேவ வல்�ட�ம், 
ெமல்�ட�ம் கலந்த நம்	ைடய ேமனி, எப்ேபா�ம் நலமாக இ-க்க பஞ்ச:தங்களின் 
தைலவனா�ய அய்யன் அ-ள ேவண்�ம்.   

அவ்வ-ளினால்,  நலமான வல்�ட�ம்,  ெமல்�ட�ம் ெப)வதால், அNபCக்�ன்ற 
C(ப்.-நிைல (25),  கன2 (26),  ஆழ்�Iல் (27) எNம் 8ன்) அவஸ்ைதக7ம் நம்ைமத் 
�யரப்ப�த்தாமல் இ-க்கட்�ம்.  �யரங்க7க்*க் காரணம், நம்	ைடய இயற்ைகக் 
*ணங்களான தாமஸம் (28) எNம் ேசார2்,  ராஜஸம் (29) எNம் உணரச்E்,  மற்)ம் 
ஸாத்Rகம் (30) எNம் சமநிைல இவற்4ன் தவறான கலப்ேப எனச ் சாத்�ரங்கள் 
ெசால்�ன்றன.  எனேவ இம்	க்*ணங்க7ம்,  நற்கலப்Fனால்,  நமக்* எப்ேபா�ம் 
அய்யன் அ-ளால் நன்ைமையத் தரட்�ம்.  அப்பJ நற்*ணங்கள் வந்�Cட்டால்,  நாம் 
உடற்ெசயல் எNம் காIக கரம்ம் (31),  வாய்செ்சயல் எNம் வாEக கரம்ம் (32),  மனசெ்சயல் 
எNம் மானச கரம்ம் (33) என எல்லாச ் ெசயல்க7ம் நலம் த-வதாகேவ அைமSம். 
அதனால், நம் வாழ்க்ைக எப்ேபா�ம் அறம் எNம் தரம் வ(Iேலேய  (34)  நடக்*ம். 
அரத்்தமாக,  நற்ெபா-ட்கேள (35) ைகT�ம். காமம் எனத் �ய்க்�ன்ற இன்பம்  (36)  நலம் 
த-வதாகேவ இ-க்*ம். அவ்வா) Uயவராக FறCகள் ேதா)ம் வாழ்ந்தா�ம், 
அNபவங்கைள ஆராய்�ன்ற ப*த்த42 அல்ல� Cேவகம் (37) நமக்*ள் வளர ேவண்�ம்.  
அதனால் பற்4ன்ைம எNம் ைவராக்�யத்ைதSம் (38) நாம் அைடய ேவண்�ம். அதன் 
எ3சE்யால்,  அ(யாச&்கம் எ� என்பைத அைடவதற்கான த*�யாக,  ெமய்யடக்கம், 
.லனடக்கம் ஆ�ய தமா, ஸமா 	தலான ஒ3க்கங்கள் (39) நமக்* அய்யன் அ-ளால் 
�ைடக்க ேவண்�ம். அவற்ைற எல்லாம் அைடந்ததன் பலனாக,  “	க்�”  எNம் C�தைல,  
	3ைமயான நிைற2 (40)  நமக்*க் �ைடக்*ம். அவ்2யர ்அNபவத்ைதப் ெபற்)Cட்டால்,  
ஐயப்பன் வJவாக நாம்வணங்�ய பரம்ெபா-ேள (41),  நாம் FறCகள் ேதா)ம் ேதJ 
அைலந்� ெகாண்J-ந்த உண்ைம என்ப�ம், அப்பரம்ெபா-ள் நம்	ள்ேளேய எப்ேபா�ம் 
மாற்றYலா உணரவ்ாக, ஆனந்தமாக இ-க்�ற� எNம் அத்ைவத உண்ைமSம் நமக்* 
Cளங்*ம். 
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