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சபரிமைல யாத்ைர 2018 

ஸ்வா�ேய சரணம் ஐயப்பா 

பயணக் கட்�ைர 

பரம்ெபா�ள் ஸ்வா� ஐயப்பனாக அ�ள்பா�க்�ம் சபரிமைலக்� யான் இரண்டாம் 

�ைறயாக இந்த ஆண்  ெசன்ற அ!பவத்"ை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"ைரக்கான 

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. 

‘உங்கேளாட இந்த யாத்"ைரயின் ேநாக்கம் என்ன?’ எனக் ேகட்டார ் ஓய்2ெபற்ற ஆங்#லப் 

ேபரா5ரியரா#ய "�ம" ேகாம". சபரிமைல தரிசனம் �(த்$, அவ�ம் என்!டன் இறங்# வந்$ 

ெகாண்(�ந்தார.் சபரிமைல யாத"்ைர அவ�க�் இ$ �தல் அ!பவம். 

எனகே்கா இ$ இரண்டாம் �ைற. 

யான் அ"கம் ேயா5க்கவில்ைல, ‘ஒ� ஆன்0க அ!பவத்$க்காகதத்ான்! 

ஸ்பிரிட்;வல் ஜரன்ி இ$!’ என்ேறன்.  

‘எல்லா�ம் இந்தக் காலத்$ல ஆன்�கம் அப்ப(ங்#ற வாரத்ை்தையதத்ான் 

பயன்ப த்$றா! ஸ்பிரிட்;வல் அல்ல$ ஆன்0கம் அப்ப(னா என்ன?’  

அக்கணேம ெதரிந்த$, அவர$ உைரயாடல், ;ம்மா ெபா,$ ேபாவதற்காக 

இல்ைல என்ப$. ஆழமான எைதேயா ேத வதாகப்பட்ட$.  

‘நல்ல$! ஆன்0கம் எ!ம் ெசால்=க�்ப் பலவிதமான ெபா�ைள-ம் பலர ்

தரக்> ம். என்ைனப் ெபா?தத்வைர, ஆன்0கம் என்ப$, தன்ைனப் பற்@ய 

உண்ைமைய உணரவ்$. நம்ைமப் பத"்த் ெதரிஞ்ச;்க்க, நாம் எப்ேபா ேநரம் 

எ த்$க்#ேறாம்? ஏெனன்றால், எல்லா ேநர�ம் நம்ைமவிட்  ெவளிேய இ�க�்ம் 

விஷயங்களில்தான் நமக�் அ"கமான ஈ பா  இ�க்#ற$, இல்ைலயா?’ என்ேறன். 

>டேவ ெசான்ேனன், ‘ெகா ைம என்னெவன்றால், நம்ைமப் பற்@ நாேம ஆய்ந்$ அ@ந்$ 

ெகாள்ளFம் அப்ப(ங்#ற ேதைவையக் >ட நாம் ெதரிஞ்ச;்க்கைல!’ 

‘ெஸல்ப் ரியைலேஸஷன்? தன்ைன அ@தல்… அதாேன?’ 

‘தானாக இ�த்தல்! ம?க்க �(யாத ஸத!் உண்ைம இ�ப்H’.  

"�ம" ேகாம" 5ல ெநா(கள் ெமௗனமாக நடந்$ ெகாண்(�ந்தார.் பிற� பல அ@ஞரக்ளின் 

ெபயரக்ைள-ம், Jல்களின் ெபயரக்ைள-ம், உபந்யாஸங்கைள-ம் �@ப்பிட் , அவரக்ைள 

எல்லாம் ெதரி-மா, அந்தப் Hதத்கங்கைள எல்லாம் ப(த்$ள்ளரீக்ளா, க�த்$க்கைளக் 

ேகட் ள்ளரீக்ளா என்ெறல்லா�ம் என்னிடம் வினவினார.் 

ேத(த் ேத(ப் Hத்தங்கைளப் ப(க்காதவன் என்பதா=ம், ஒ� �@ப்பிட்ட ெகாள்ைக  அல்ல$  சமயப் 

பள்ளிகைளேயா பின்பற்?வ"ல்ைல என்பதா=ம், இந்த மா"ரியான ேகள்விகள் எல்லாம், 

எப்ேபா$ம் என்ைன �க2ம் அடக்கப்ப த"், என் அ@யாைமையத் ேம=ம் ெதரிவிக்கச ்

ெசய்பவனாக இ�க்#ன்றன. ெபரிய ஆராய்ச5்கள் ெசய்ேதா, ெபரிதாகப் ப(தே்தா எைத-ம் நான் 

சா"த்த"ல்ைல. ஆனால், என$ ெபற்ேறாரக்/க�்ம், அவரக்ள$ வ'காட்ட=க�்ம் �க2ம் 

நன்@க்கடன் பட்(�க்#ேறன். ஏெனன்றால், ஞானிகைள-ம், சான்ேறாரக்ைள-ம் சந்"த்"�க�்ம் 

நல்வாய்ப்Hக்கள் எனக�்ப் பல�ைற #ைடத"்�க்#ன்றன. அசச்ந்"ப்Hக்களில், 

அப்ெபரிேயாரக்ளின் அ�ள் ெவளிசச்த்"ன் 5தற�ல், ஓரி� கணங்களிலாவ$, இ?கப் 

பற்@யி�க�்ம் இ�ளா#ய என$ அ@யாைமயி��ந்$ வி பட்டதாக உணரந்்"�க்#ேறன். 
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உைரயாடல் ெதாடந்த$.  

"�ம" ேகாம" �ன்H "�ச5் LதாலM்� ராமசா� கல்Nரியில் பணியாற்@யி�க்#றார ் எனத ்

ெதரிந்$ ம#ழ்ச5்யாக இ�ந்த$. ஏெனனில் நா!ம் அந்தச ் 5றப்பான கல்வி நி?வனத்"ல் ஒ�5ல 

மாதங்கள் பணியாற்@யி�க்#ேறன். கணவைர இழந்த பிற�, தனி ஒ�வராக எல்லாச ்

சவால்கைள-ம் சந்"த்$ ெவற்@ கண் , இன்? ம#ழ்2டன் ஓய்2 ெபற்? வா,ம் அன்ைனயாக, 

பாட்(யாக "�ம" ேகாம" இ�க்#றார ் என்பைத-ம், தன$ ேநரதை்த நண்பரக்ள், சதச்ங்கங்கள் 

எனப் பயன்ப த"் அைம"-டன் வாழ்#றார ்என்பைத-ம் அவர ்Oலமாக அ@ந்$ ெகாண்ேடன். 

‘என்!ைடய மகன் ெசான்னார ் – அம்மா! எதற்காக இப்ப( விரதம் எல்லாம் இ�ந்$ கஷ்டப்பட்  

சபரிமைல யாத"்ைர எல்லாம் ெசய்#றாய்? இப்ப(க் கஷ்டப்படத்தான் ேவண் மா? வீட்(��ந்ேத 

;வா�ையக் �ம்பிட்டால், அந்தக் க�ணாOரத்்" அ�ள் தர மாட்டாரா என்ன, எனக் ேகட்டார.் நான் 

சபரிமைல யாத"்ைர ேபாவ"ல் அவ�க�் வி�ப்பேம இல்ைல’ 

இப்ப(ச ்ெசான்ன ேகாம"ைய நான் பாரத்்த2டன் அவர ்அவசரமாகச ்ெசான்னார.் 

‘நல்ல ேவைள, நான் இந்த யாத"்ைரயில் கலந்$ ெகாண்ட$ ம#ழ்ச5்யாக இ�க்#ற$’.  

‘அப்ப(யானால், இந்த யாத"்ைரயில் ஏேதா ஒ� 5றப்H இ�க்கதான் ெசய்#ற$, இல்ைலயா?’, நான் 

ெசால்�விட் த் ெதாடரந்்ேதன். 

‘ஆரம்பத்"ல் இந்த மா"ரி யாத"்ைரகள் எல்லாம் ஒ� �@ப்பிட்ட பய!ம் இல்லாத மா"ரித் 

தானி�க�்ம். ஆனால் யாத"்ைர நல்லப(யாக �(தத்ால், நம்ைமய@யாமல் நமக�்ள் ஒ� நிைற2 

ஏற்பட்(�க�்ம்.’ இைத ஒ�வித உ?"-டன் ெசான்ேனன். அதன் ெபா�ட்ேட என$ 

யாத"்ைரகளின் அ!பவதை்தச ் ;�க்கமாக நான் எ," ைவப்ப$ உண் . அதைனப் ப(ப்பதால், 

பயண நிைன2ம், பயணத"்ன் பாட�ம் நமக�் 0ண் ம் #ைடக�்ம். (ெசன்ற ஆண்  பயணக் 

கட் ைரச ்;�க்கம் இேதா: SabarimalaiYatra2017Tamil.pdf). 

ெபா$வாக, சபரிமைல யாத"்ைரக�்ச ் ெசல்பவரக்/க�் 41-நாள் விரதம் (மண்டல விரதம்) இ�க்க 

ேவண் ம் என ஒ� நிய" இ�க்#ற$. கடந்த யாத்"ைரக�் �ன்H, அதைன நா!ம் �ைறயாகச ்

ெசய்$ இ�ந்ேதன். ஆனால் இந்த �ைற, �யற்5 ெசய்$ம் �,ைமயாக மண்டல விரததை்த 

என்னால் ெசய்"�க்க �(யவில்ைல. எக்காரண�ம் இக�்ைறக�் விளக்கமாக �(யா$. எனேவ 

சற்ேற மன"ல் ெவட்க�ம், ஒ�வித பார�ம் இ�ந்$ ெகாண்ேட இ�ந்த$. ஆனா=ம், அ�#ல் 

இ�க�்ம் Hனிதமான ஹாேரா Y அயப்பன் "�கே்காவி=க�்ச ் ெசல்வதா=ம், பகவதZ்ைதயில் 

பகவான் ெசால்�ய க�த்$க்களில் தஞ்சம் அைடவதா=ம், மன"ல் இ�ந்த �ற்ற உணரச்5்-ம் 

க,வப்பட்ட$.  

பகவான் ெசால்#றார,் எப்ேபா$ உண்ைமயான வி,ப்ப�ம், ;யநலமான ஆைசகள் அற்ற ெசய=ம் 

எ த்$க் ெகாள்ளப்பட்டேதா, அப்ேபா$, அசெ்சயைல �,ைமயாகச ் ெசய்ய �(யவில்ைல 

என்றா=ம், அதனால் [ங்� ஒன்?ம் வரா$. அப்ப( ஆைசகள் அற்?ச ்ெசய்-ம் ெசயைல ‘நிஷ்காம 

கரம்ம்’ எனச ்ெசால்வாரக்ள். அ$ �,ைமயாக �(க்கப்படவில்ைல என்றா=ம், அதனால் ஆபத்$ 

இல்ைல. ஏெனனில், பயன் #ைடக்#றேதா இல்ைலேயா, நிஷ்காம கரம்தத்ால், எந்தப் பாவ�ம், 

ப'-ம் வரா$. 

 

13th April 2018 

உமா2ம் நா!ம் �ம்ைப வந்தைடந்ேதாம். எங்கைள அன்Hடன் வரேவற்ற அ#லா, பிரகாஷ் 

மற்?ம் அவரக்ள் மகள் ஷ்ேவதாவின் உபசரிப்பில், எங்க/க�், எம் வீட்(ேலேய இ�க�்ம் 

;தந்"ர�ம், நிைற2ம் இ�ந்தன. அ#லா என்!ைடய சேகாதரியின் ெபண். ஆ5ரிையயாக 

இ�க்#றார.் பிரகாஷ் அவர$ அன்Hக் கணவன், 

பிரகாஷ் என்ைனச ் சபரிமைலக�் ஈரத்த் ஒ� \ண் ேகால். ஓர ் ெபரிய நி?வனத"்ல் 

ேமல"காரியாகப் பணியாற்?ம் பிரகாஷ், எப்ேபா$ேம உற்சாக�ம், உத2ம் மனப்பான்ைம-ம் 
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காட்( வ�பவர.் அ"=ம் ஆன்0க விஷயங்கள், பஜைன, பாட்  என்றால், அவர$ ஈ பாட்ைட-ம், 

பங்களிப்ைப-ம் ெசால்� மாளா$! அத்தைன ஆரவ்ம் அவ�க�்! 

ேடாம்பிவில்� ஐயப்பா ேசவா சங்கம் (DASS), எ!ம் சOகப் பணி மன்றம், பிரகாஷ் 

� ம்பத்"ைன-ம் உள்ளடக்#ய ஓர ்ெபரிய � ம்பம். �ம்ைபயில், ேடாம்பிவில்� அ�#ல் வா,ம் 

பல � ம்பங்கைள உ?ப்பினராகக் ெகாண் , பல நல்ல ேசைவகைளச ் ெசய்$ வ�ம் ெதாண்  

நி?வனம். வ�டாந்"ர சபரிமைல யாத"்ைர, சங்கத்"ன் �க்#யமான பணிகளில் ஒன்?, 

நாங்கள் வந்"�ப்பைதக் ேகள்விப்பட் ச ் சங்கத்"ன் ெசயலாள�ம், சபரிமைல யாத"்ைரத் 

"ட்டத்"ன் �க்#யப் பணியாள�மான "� பால#�ஷ்ணன் எ!ம் பாலா வந்"�ந்தார.் அவ�டன் 

வள�ம் Hேரா#தரக்ளான ‘அஸ்ட்ேரா’ #�ஷ்ணன் மற்?ம் ‘ெபாள்ளாச5்’ நடராஜன் அவரக்/ம் 

வந்"�ந்தனர.் நல்ல வரேவற்ைப-ம், அ த்$ நடக்க இ�க�்ம் யாத"்ைர பற்@ய நிகழ்ச5்கள் 

பற்@-ம் எங்க/க�்க் ெகா த்தனர.் ஏற்கனேவ RV என அைழக்கப்ப ம் ஆர,் ெவங்கேடஷ் 

ேபானில் தன$ ம#ழ்ச5்ைய என்னிடம் ெதரிவித்"�ந்தார.் �க்#யமாக, 18 ஆண் களாக சபரிமைல 

யாத"்ைர ெசன்@�க�்ம் தன்!டன், �தல் �ைறயாக தன$ மைனவி "�ம" ராc அவரக்/ம் 

வ�#றார ் என்பைத அ@விப்ப"ல், அவ�க�் ஏகப்பட்ட ம#ழ்ச5். எனக�்ம்தான். இம்�ைற �தன் 

�ைற மைலக�்ச ் ெசல்=ம் கன்னி-சா�களாக ஏ, ேபர ் வ�#றாரக்ள் என்பைத அ@ய ம#ழ்ச5். 

;வா� ஐயப்பேன கன்னிசா�யாக வ�#றார ்என்ப$ ஒ� நந்நம்பிகை்க. அதனால் கன்னிசா�-டன் 

யாத"்ைர ேபாவ$ �க2ம் 5றப்பாகக் க�தப்ப #ற$. 

ஏப்ரல் 15 அன்? விஷூ எ!ம் Hத்தாண்  "னத்"ல் சபரிமைலைய அைடவதாக �த�ல் இ�ந்த 

"ட்டம், ஒ� நாள் தள்ளி, 16 அன்? அைடவதாக மாற்றப்பட் விட்ட$ என்பைத-ம் அ@ந்ேதன். 

அதற்�க் காரணம், 15ம் ேத" அமாவாைச வ�வதால், அதற்கான தரப்்பணம் ெசய்ய, 

பயணத"்ன்ேபா$ வச" இ�க்கா$ என்பேத. அ$2ம் ஒ� நல்ல காரணம் என்ேற எனக�்த ்

ேதான்@ய$.  

தரப்்பணம் என்ப$ ஒ� �க்#யமான நிய". அதன் ஆழ்ந்த ெபா�ைள உணரந்்$ ெகாண்டால், 

தரப்்பணம் ெசய்வதற்� நமக�் உ?"-ம் உற்சாக�ம் உண்டா�ம்.  

தரப்்பணம் எ!ம் வடெமா'செ்சால், ‘த�்ப்’ எ!ம் ேவரச்ெ்சால்�ல் விைளவ$. அதாவ$ 

"�ப்"ப்ப த்$வதற்காக எ!ம் ெபா�ளில் அைமவ$. தரப்்பணம் என்ப$ Oதாைதயரக்ளான 

தந்ைத, தாய் வ' வந்த �ன்ேனாரக்/க�்ம், பரம்பைர ��மாரக்/க�்ம், அவரக்ளின் ப5, தாகம், 

கவைல �த�யவற்ைற அகற்?வதற்காக, அன்Hட!ம், பணி2டன் காணிகை்க அளிக்#ன்ற சடங்� 

ஆ�ம்.  

இறந்த Oதாைதயர ் இப்ேபா$ எங்ேக இ�க்#றாரக்ள்? உடைல இழந்த அவரக்/க�் எப்ப(ப் ப5, 

தாகம் எல்லாம் வ�ம்? அப்ப( வந்தா=ம், தரப்்பணம் என நாம் அளிக்#ன்ற நீ�ம் உண2ம் 

அவரக்ைள எப்ப(ப் ேபாய்ச ் ேச�ம்? இதற்� என்ன ஆதாரம் இ�க்#ற$?  - இப்ப(யான 

ேகள்விக/கெ்கல்லாம் விளக்கம் அளிக்க நமக�் ேவதாந்தத்"ன் $ைண அவ5யமா#ற$. 

ஒவ்ெவா�வ�ம், மற்ெறா�வைர அவர$ உட�ேலேய அைடயாளப்ப த"் அ@#றாரக்ள். 

அதனால் நா�ம் நம்ைம நம் உடலாகேவ க�$#ேறாம். ஆனால் ஒ�வர ் இறந்$ விட்டால், 

அனவ�ம் அவர ் தன$ உடைல விட் விட் ப் ேபாய்விட்டார ் என்ேற ெசால்#றாரக்ள். 

அப்ப(யானால், வீழ்ந்$ விட்ட உடல்,  அந்த ஒ�வராக இ�க்க �(யா$. அந்த உடைல விட் ச ்

ெசன்ற$ எ$ேவா அ$ேவ அந்த ஒ�வர ்என ஆகேவண் ம். 

ேவதாந்தம், ‘இறப்H’ என்ப$ ‘�(2’ அல்ல, ஒ� ‘மாற்றம்’ எனச ்ெசால்#ற$. ஒ� ஆைடைய விட்  

மற்ெறா� ஆைடைய அணிவ$ேபால், ஒ� உடைல விட்  மற்ெறா� உடைல அைட#ன்ற மாற்றேம 

மரணம். அப்ப( விடப்ப #ன்ற உடல், வல்=டல் அல்ல$ ஸ்\ல சரீரம் எனப்ப #ர$. 

வல்=டல் நிசச்யமாக ஓர ்நல்ல க�வியாக (உபா") ஒ�வ�க�்ப் பயன்ப #ற$. ஆனால், சவமான 

ஒ� வல்=டைலப் பாரத்த்ாேலேய, வல்=டல் ஒ� சடப்ெபா�ள் என்ப$ம், அதற்� 

இயற்ைகயிேலேய அ@2தத்ன்ைம இல்ைல என்ப$ம் ெதளி#ற$, எனேவ சடப்ெபா�ளான 

வல்=டேல ஒ�வர ்எனச ்ெசால்வ$ ெபா�ந்தா$. 
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வா,ம் ஒ�வ�ைடய வல்=ட=க�் மட் ம் ஒ� அ@2த்தன்ைம வ�வதற்�க் காரணம் என்ன?  

ேவதாந்தம் அதற்கான காரணம், வல்=டல் மற்ெறா� ெமல்=ட=டன் உற2 

ெகாண்(�ப்பதால்தான் எனக ் >?#ற$. அப்ப(யானால், மரணம் அைடந்தபிற�, gM்ம சரீரம் 

எனப்ப ம் இந்த ெமல்=டேல, வல்=டைலக் Zேழ வீழ்த்"விட் ச ் ெசல்வதாக இ�க்க ேவண் ம்.  

அப்ப(யானால், ‘ெமல்=டேல நான்’ என ஒ�வர ்ெசால்லலாமா? 

ேவதாந்தம் ெமல்=டல் என்ப$ ஒ� விைசநிலம் (field of energy) எனச ்ெசால்#ற$. அந்த விைசநிலம், 

அதன் வி�ப்பத"்ற்ேகற்ப வல்=ட=க�்ள் ஊ �வி இ�ப்ப$ம், வல்=டைல விட்  ஓ(வி வ$ம் 

எனத ் தன் வி�ப்பப்ப( ெசய்#ற$. ெமல்=ட�ல் உள்ள ‘உயிரவ்ிைச’ எ!ம் பிராண சக்" 

வல்=டைல உயிரப்்பிக்#ற$. ‘Hலன்விைச’ எ!ம் இந்"ரிய சக்", ஐந்த@2 நிைலகைள-ம் 

உயிரப்்பிக்#ற$. �க sண்ணியதான் மனம் எ!ம் மனஸ், ஆறாம் அ@வா# எல்லாவற்?க�்ம் 

அ@2த் தன்ைமைய ஊட் வதாக விளங்�#ற$.  ேவதாந்தம் மன"ைன, மனஸ், Hத"், 5தத்ம், 

அகங்காரம் என நான்� உட்க�விகள் (அந்தகரணம்) என2ம் ப�த்$க் காட் #ற$. மனஸ் என்ப$ 

எண்ணங்களால் அைலக்க'ப்ப ம் விைசநிலம். 5தத்ம் என்ப$ நிைன2கைளச ் ;மந்$ அளிக�்ம் 

விைசநிலம். Hத"் என்ப$ ப�த்த@வ$. அகங்காரம் என்ப$ இைவ எல்லாம் ‘நான்’ என்?ம் 

‘என்!ைடய$’ என்?ம் ஒ� உரிைமைய, உடைமைய எ த்$க் ெகாள்வ$ ஆ�ம். இந்த நான்� 

அந்தகரணங்கள், அதாவ$ மனம்தான் – ஒ�வர$ ெவளி உலக அ!பவங்க/க�்ம், உள்ளி�க�்ம் 

தன்!ணர2்க�்ம் இைடப்பட்ட பாலமாக விளங்�வ$. 

அப்ப(யானால், ‘ெமல்=டேல நான்’ எனக ் ெகாள்ளலாமா? அல்ல$ ‘வல்=ட=ம் ெமல்=ட=ம் 

கலந்த கலைவதான் நான்’ என எ த்$க் ெகாள்ள ேவண் மா?  

அப்ப( எ த்$க் ெகாள்வ$ சரியான$ ேபாலத் ேதான்@னா=ம், அ$ �ற்@=ம் தவறான$. 

ஏெனனில் ேவதாந்தம் காட்(யப(, ெமல்=ட=ம் ஒ� சடப்ெபா�ேள ஆ�ம். எனேவ 

சடப்ெபா�ட்களின் கலைவைய, அ@2த்தன்ைம �க்க என்!டன் எப்ப( அைடயாளப்ப த"்க் 

ெகாள்ள �(-ம்!  

மனம் ஒ� சடப்ெபா�ள் என ஏற்ப$ �க2ம் க(னம்தான். மனம்தாேன எல்லாச ்5ந்தைனகைள-ம் 

த�#ற$,  எைத-ம் அ@#ற$, அ!பவிக்#ற$! ஆனா=ம் மனம் ஒ� சடப்ெபா�ள் என்பைத 

sFக்கமாக ஆராய்ந்தால் உணரலாம். 

விைச என்ப$ சடப்ெபா�ளின் மாற்றம். சடப்ெபா�ள் விைசயின் மாற்றம். இ$2ம் அ@வியலால் 

உணரத்்தப்பட்ட உண்ைமேய. எனேவ ெமல்=டல் ஒ� சடப்ெபா�ேள. ஆனால், அ$ �க �க 

sண்ணியமான சடப்ெபா�ள். Mind over the matter என்? நாம் ெசான்னா=ம், mind is matter. மனம் ஒ� 

சடப்ெபா�ள். 

ஒ�ேவைள சடப்ெபா�ளா#ய வல்=ட=ம், ெமல்=ட=ம் ஒன்றாகக் கலந்த2டன், அக்கலைவக�் 

அ@2த்தன்ைம வந்$விட்டதாக ஏன் எ த்$க் ெகாள்ளக் >டா$? அப்ப(-ம் 5லர ்

ஆராய்ந்"�க்#றாரக்ள். ெவற்@ைல-ம் ;ண்ணாம்Hம் ேசரந்்தால் 5வப்H நிறம் வ�வ$ ேபால், 

ெபா�ட் ேசரக்ை்கயால் H$வித விைச பிறக்கலாேம! ஆனால் அைவ எல்லாம் நிைலயான 

அ@2த்தன்ைம அல்ல. சடப்ெபா�ட்களின் >ட் , சடப்ெபா�ளாகதத்ான் இ�க�்ம். எனேவ 

அ@2த்தன்ைம-டன் விளங்�ம் ஒ� மனிதைர அவர$ வல்=டல் என்ேறா, ெமல்=டல் என்ேறா, 

அவற்@ன் கலப்H என்ேறா அைடயாளப்ப த்த �(யா$. எனேவ இவ்வி�2டல்க/க�்ம் 

அ@2த்தன்ைமையத் த�#ன்ற மற்ெறா� சக்" இ�ந்தாக ேவண் ம். 

அந்த அ@2த்தன்ைம ேவதாந்தத"்ல் ‘5த’் என அைழக்கப்ப #ற$, அதைன ‘உணர2்’ எனக ்

ெகாள்ளலாம். (உணரச்5் அல்ல!) அ$ேவ எதைன-ம் உணரவ்$; அவ்2ணரே்வ ‘ஆதம்ா’ எ!ம் 

தன்னிைல விளக்கம். ‘5த்’ அளிக�்ம் அ@ெவாளியின் பிரகாசதத்ால் மட் ேம மனமா#ய 

ெமல்=ட=ம் அ@2தத்ன்ைமையப் ெப?#ற$. எப்ப( ஒ� கண்ணா(த் $ண்  gரியனின் 

ஒளியிைனப் பிர"ப�த்$, பக்கத"்ல் இ�க�்ம் இ�ள் கவ்விய ெபா�ட்களி=ம் அந்த ஒளியிைன 

இைறக�்ேமா, அப்ப(ேய மனமா#ய ெமல்=டல், ஆத்மா எ!ம் 5த"்ன் ஒளிையப் பிர"ப�த்$, 

ெமல்=டைல-ம், வல்=டைல-ம் அ@2த்தன்ைம-டன் விளங்கச ்ெசய்#ற$. 
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ஒ� ெபா�ைள ேம=ம் ேம=ம் ெமன்ைமப் ப த"்னால், அப்ெபா�ள் sண்ைம அைடந்$,  

பிர"ப�க்#ன்ற சக்"ையப் ெபற்?வி ம். மனம் �க sண்ணிய சடப்ெபா�ள். அதனால், ‘5த் 

பிரகாசம்’ எ!ம் உணரவ்ின் ஒளிைய அ$ பிர"ப�க்#ற$. ஒ� கண்ணா(த் $ண்ைடப் ேபால! 

ஆனால், அப்ப(ப் பிர"ப�த்$, பக்கத"்ல் உள்ளவற்ைற-ம் ஒளி ெபறச ் ெசய்-ம் கண்ணா(த் 

$ண் , தன்ைனேய gரியன் என எ த்$க் ெகாள்ளலாமா? அப்ப( எ த்$க் ெகாள்ள 

ேவண் ெமன்றால், இ�ளான ஒ� அ@யாைமதான் காரணமாக இ�க்க ேவண் ம். 

மனைத அவ்வா? O(-ள்ள அ@யாைம, ‘அவிதய்ா’ எனப்ப #ற$. அதனால்தான் ‘நான்தான் 

அ@2ைடய இந்த உடல்’ என ஒ� ெபாய்யான உரிைமைய, அகங்காரத்தால் எ த்$க் ெகாண்  

வி #ற$. வடெமா'யில், ‘ஆபாஷா’ எ!ம் ெசால்=க�் ‘ஒன்ைறப்ேபால் நடந்$ ெகாள்ளல்’, 

அல்ல$ ‘பிர"ப�த்தல்’ எனப் ெபா�ள். ‘5த்’ எ!ம் ஆத்மாைவேபால பிர"ப�த்$, அந்த 

அகங்காரத்தால் அங்Zகரித்$க் ெகாள்/ம் ெமல்=டைல, ேவதாந்தம் ‘5தாபாசம்’ என அைழக்#ற$. 

அ$ேவ ‘|வன்’ எனப்ப வ$.  

|வன் அகங்காரத்தால் ‘நான் அ@2டன் >(ய இவ்2டல்’ எனத ் தன்ைன அைடயாளப்ப த"்க் 

ெகாள்#ற$. அதன் விைள2, உடேல தான் என்?ம், அ@2 என்ப$ உட�ன் ஒ� �ணம் என்?ம் ஆ# 

வி #ற$. அதனால்தான் ஒவ்ெவா� |வ!ம் தன் அைடயாளமான உடைலப் பா$காத்$க் 

ெகாள்ள2ம், வளரத்்$க் ெகாள்ள2ேம �யல்#ற$. எண்ணற்ற உடல்கள் இ�ப்பதால், எங்�ம் 

ேவற்?ைம-ம், எண்ணற்ற |வன் இ�ப்ப$மான எண்ணம் எ,#ற$.  

இைதெயல்லாம் ெசால்ல நமக�் ேவதாந்தம் ேதைவயில்ைல. ஏெனன்றால், ேவற்?ைம-ம், 

எண்ணற்ற தன்ைம-ம்தான் கண் �ன்ேன இ�க்#ன்றனேவ! அைவ இயல்பாகேவ நமக�்த ்

ெதரி#ன்றனேவ! எனேவ ேவதாந்தத்"ன் 5றப்H,  நாம் அ@யாைமயால் ஒ$க்#விட்ட ஓர ்

உண்ைமையச ்ெசால்வ$தான்! 

ேவதாந்தம் அப்ேப�ண்ைமைய ஒ� 5ன்ன மாற்றதை்த மட் ம் ெகா த்$ நமக�்க் காட்(வி ம்.  

‘நான், அ@2டன் >(ய உடல்’ எ!ம் |வனின் ெசாற்ெறாடைர, ‘நான் உட=டன் >(ய அ@2’ என 

மாற்@விட்டால் ேபா$ம். அதன் விைளவாக, ‘உடல் அ'ந்தால் நான் அ'வ"ல்ைல’ எ!ம் அ@2 

|வ!க�்க் #ைடக�்ம். ஆனால் அப்ப( ஒ� ேநாக்க மாற்றதை்த நம்மால் எளி"ல் ஏற்க �(யா$. 

அப்ப( ஒ� மாற்?ப் பாரை்வ வ�வதற்�, நம்�ைடய அவித்யா �ற்@=ம் விலக்கப்பட ேவண் ம். 

ஏன அப்ப( ஒ� அவிதய்ா இ�க்#ற$? மனம் ஒ� சடப்ெபா�ள் என்றால், அ@வின்ைம எ!ம் 

�ணம் மன"ற்�ப் ெபா�ந்தாேத? அப்ப(யானால் எங்#�ந்$ அ@யாைம எ!ம் இ�ள், மன"ல் 

பாரமாகக் கவிழ்ந்$, நம்ைம நாம் தவறாகப் Hரிந்$ ெகாள்ளச ்ெசய்-ம் தாழ்ைமையச ்ெசய்#ற$? 

ேவதங்கள், அவிதய்ா என்ப$ ெதாடக்கம் என எ$2ம் இல்லாத ெப�விைச என2ம், ஆனா=ம் 

அதற்� �(2 என்ப$ உண்  என2ம் ெசால்#ற$!  அ@யாைமயின் ெதாடக்கம் எங்#�க்#ற$ என 

கணக்#ல்லாக் காலங்கள் நாம் ஆராய்ந்$ ெகாண்ேட இ�க்கலாம். அ$2ம் �(வில்லாமல் ேபாய்க் 

ெகாண்ேட இ�க�்ம். அைத விட் , அ@யாைமைய �(2க் ெகாண்  வ�வ$ எப்ப( என்பைத 

ஆராய்வ$தான் நமக�் நன்ைம த�ம். அ$ேவ ெதளி2ைடயார ்ெசய்-ம் ெசயல். 

ெதாடக்கம் இல்லாமல், ஆனால் �(விைன உைடய$ என ஏேத!ம் உல#ல் இ�க்#றதா என்றால், 

அதற்�ச ் சரியான எ த்$க்காட் , நம்�ைடய அ@யாைமேயதான். எ த்$க்காட்டாக, ஏேத!ம் 

ஒ� ெபா�ைளப் பற்@ நாம் அ@ந்"�க்கவில்ைல என்றால், அந்த அ@யாைம எப்ேபா"�ந்$ 

இ�க்#ற$ என்பைத நம்மால் ெசால்ல �(யா$. ஆனால் அப்ெபா�ைளப் பற்@ய அ@2 நமக�்க் 

#ைடதத் ம?கணேம, அந்த அ@யாைமக�் �(2 வந்$ விட்ட$! ெதாடக்கம் இல்லாத ஒன்? 

�(2க�் வந்$விட்ட$! 

அவிதய்ா என்ன என்பதற்கான ஒளி}ட் ம் ஒ� நல்ல விளக்கதை்த பகவான் ஆ"சங்கரர ்

த�#ன்ரார.் அவித்யா என்ப$, தந்நிைல உணராைம! அதாவ$ ‘நான் யார’் எ!ம் ேகள்விக்கான 

சரியான விைடைய அ@யவில்ைல என்றால், அ$ேவ அவித்யா. உல#ல் நாம் பல $ைறகளி=ம் 

சா"த்$ அைட#ன்ற எல்லாப் Hற அ@2ேம, அவிதய்ா என்றா#வி #ற$.  
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தந்நிைல என்ப$ என்ன? 

‘நான் இ�க்#ேறன்’ என்பைத எவ�ம் ம?ப்ப"ல்ைல. தன்!ைடய இ�ப்ைப நி~பிக்க ேவண் ம் 

என2ம் எவ�ம் �யல்வ"ல்ைல. ஏெனனில் ‘இ�ப்H’ (சத)் என்ப$ உணர2் (5த)். உணரவ்தால் 

இ�ப்H. அந்த சத்-5த ் ஆ#ய இ�ப்ைப உணராமல் இ�ப்பேத அ@யாைம. ஆங்#லத"்ல் ignorance 

எனப்ப வ$ம், இ�க்#ன்ற ஒன்ைற ignore ெசய்வதால் வ�ம் விைளேவ ஆ�ம். எனேவ ஆதம்ாைவ 

உணராத நிைலேய அ@யாைம. 

அத்தைகய அ@யாைமக்கான காரணங்கைள ஓரளவாவ$ ஆராய்வ$, அந்த அ@யாைமைய நீக்க 

உத2ம்.  அதற்� ஆைசேய �க்#யக் காரணம். 

தன்!ைடய அைடயாளதை்த நிைலப்ப த"்க் ெகாள்ள, ஒவ்ெவா� |வ!ம், ஆைசகைள வளரத்்$, 

அவற்றால் \ண்டப்பட் ச ் ெசயல்கைளச ் ெசய்#ற$. அசெ்சயல்களால் ஏற்ப ம் விைள2கைள 

(கரம்பலன்) ஒவ்ெவா� |வ!ம் அ!பவிதே்த ஆக ேவண் ம் என்பேத கரம்வி". அப்ப( 

அ!பவிப்பதற்� ஏற்ற வல்=ட=ம், ெமல்=ட=ம் |வ!க�் அைமவதற்காகேவ, பிறவிகள் 

எ,#ன்றன. பிறவிகள் அைமவதற்�க் காரணமான கரம்பலைனேய, ேவதாந்தம் காரண2டல் 

(காரண சரீரம்) என அைழக்#ற$. அதனால் காரண2டேல, மரணத்$க�்ம், பிறப்Hக�்ம் காரணம். 

ஏன் ஒ� பிறவியிேலேய |வனால் அத!ைடய எல்லாக் கரம்பலைன-ம் அ!பவித்$ விட 

�(யா$?  

அப்ப(-ம் ஒ� 5ல�க�் அைமயலாம். ஆனால் ெபா$வாக கரம்பலன் �க அ"கமாகக் 

�விந்"�ப்பதால், அவற்ைறத் [ரக்்கப் பல பிறவிகள் ேதைவயாய் இ�க்#ற$. ஆனால், ஒவ்ெவா� 

பிறவியி=ம், அ@யாைமயினால், நாம் ேம=ம் ேம=ம் கரம்பலைன வளரத்்$க் ெகாள்#ேறாம். 

அதனால் �(வற்ற சம்ஸாரப் பாைதயில் நம்ைம நாேம தள்ளிக் ெகாள்#ேறாம். அ$ேவ 

"ணிக்கப்பட்ட |வ யாத்"ைர. 

இ"ல் நாம் மற்ெறான்ைற-ம் Hரிந்$ ெகாள்ள ேவண் ம். மரணத"்ற்�ப் பின் |வன், ஒ� 

உட=க�்ம் மற்ெறா� உட=க�்ம் இைடேய பயணிக�்ம் கால�ம், ேதச�ம் நாம் இவ்2ல#ல் 

அ!பவிக�்ம் கா=ம் ேதச�ம் ேபான்றதல்ல! அ$ ேவ?பட்ட$. இந்த sண்ணிய க�த்$ 

ஆராயப்பட ேவண்(ய$. 

;�க்கமாகப் பாரத்த்ால், கால-ேதசம் என்ப$ நம்�ைடய மனதால் எ,ப்பப்ப ம் அ!பவம். 

மனதால் ேதாற்?விக்கப்ப வதால், ேவதாந்தம் கால-ேதசதை்த, �தய்ா எனக் >?#ற$. �தய்ா 

என்ப$ அ!பவத"்ல் உணரப்ப வ$, ஆனால் அ@ந்$ ஆய்ந்தால் இல்லாமற் ேபாவ$. அ$ 

ேதாற்ற மாைய. கனவில் நாம் எதத்ைன உலகங்கைள நம் மன$க�்ள் பைடக்#ேறாம்! எதத்ைன 

ேகா(க் காலங்கைளக் கனவில் ஒ� கணத்"ல் க'க்#ேறாம்! கன2 அ!பவத்"ல் கால ேதச 

அள2கள் ேவ?1 வி'ப்H ேநரத்"ல் ேவ?! அ$ேபாலேவ |வ!ம் வல்=டைல விட்டபிற�, ேவ? 

கால-ேதசக் கட் க/டன் ம? உடல் எ க்கப் பயணிக்#ற$. அப்பயணம் மா@ மா@ப் பலவிதமான 

கால-ேதசக் கட் க�்ள் நடந்$ ெகாண்ேட இ�க�்ம். எப்ேபா$, எல்லாக் கரம்பல!ம் �ற்?மாக 

அ'க்கப்ப #றேதா, அப்ேபா$தான் ;தந்"ர�ல்லாப் பயணித"்��ந்$ |வ!க�் வி தைல! 

அ$ேவ |வன் �க்"! 

சரி, தரப்்பணத்ற்0ம், இதற்0ம் என்ன ெதாடர5்? 

இறந்த Oதாைதயரக்/க�் வல்=டல் இல்ைல என்றா=ம், ெமல்=டல் இ�க்#ற$. எனேவ 

வல்=ட=க்கான ேநாய்கேளா, மாற்றங்கேளா அவரக்/க�் இல்ைல. ஆனால் ெமல்=ட�ன் 

பிராண சக்"க்கான ப5-ம் தாக�ம் அவரக்/க�் உண் . மன"ற்கான கவைல-ம், இன்ப�ம் 

உண் . அவரக்/க�் நாம் தரப்்பணத்"ல் அளிக�்ம் நீ�ம், எள்/ம், அரி5-ம், அன்Hம், நாம் 

தரப்்பணதை்த உண்ைமயான ேநாக்க�ட!ம், அன்Hட!ம் (5ரதத்ா-பக்") ெசய்"�ந்ேதாமானால், 

தக்க ெமல்=ணவாக மா@, அவரக்ள$ தாபதை்தத் [ரத்"் ம். ெசய்-ம் எசெ்சய�=ம் ஆழ்ந்த 

ேநாக்க�ம், ஊக்க�ம் இ�ந்தால், அசெ்சய�ன் விைள2 உரியவரிடத்"ல் நிசச்யம் ேபாய்ச ்ேச�ம். 

அைவ Oதாைதயர ் எந்நிைலயில் இ�ந்தா=ம், அந்நிைலகே்கற்ப நல்=தவியாய் அைம-ம். 

அவரக்ள் வல்=டைல இன்!ம் அைடயாமல் இ�ந்தால், அவரக்/க�்த் தக்கப(-ம், 
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வல்=ட=டன் ஏேதா ஒ� பிறவியில் பிறந்"�ந்தால், தக்க சமயத"்ல் தக்க உதவியாக2ம் அைம-ம், 

நாம் 5லசமயம் ‘அ"ரஷ்டம்’ என அைழக்#ன்ற, அைழயா விைள2கள் எல்லாம், நமக�் யாேரா 

பைடக�்ம் தரப்்பணப் பரி;கேள ஆ�ம்! 

தரப்்பண மந்"ரங்க/ம் �க அழகானைவ.  

எ த்$க்காட்டாக ஒ� மந்"ரம் ெசால்#ற$: ‘யான் அளிக�்ம் இவ்2ண2, தக்கப( மா@, 

Oதாைதயர ்மரமாய் இ�ந்தால் ேவரிட்ட நீராக2ம், ��கமாய் இ�ந்தால் அதற்ேகற்ற ப�யாக2ம், 

அரக்கரக்ளாக இ�ந்தால் அவ�கே்கற்ற இரதத்மாக2ம், மனிதராய் இ�ந்தால் தக்க உணவாக2ம், 

எப்ப( உதவ �(-ேமா, அப்ப( உதவி நிைறைவ அளிக்கட் ம்.’ 

மற்ெறா� மந்"ரம் தரப்்பணத்"ன் பயைன தன்!ைடய Oதாைதயரக்/க�் மட் மல்லாமல், 

தரப்்பணம் இல்லாமல் தவிக�்ம் மற்றவரக்/க�்ம், தரப்்பணம் ெசய்ய �(யாதவரக்ளின் சாரப்ில் 

அரப்்பணிக்#ற$. 

தரப்்பணம் ெசய்ய �(யவில்ைல எனக ் காரணங்கள் ஏ$ம் ெசால்ல �(யா வண்ணம், 

தரப்்பணத"்ன் �க்#யத்$வதை்த-ம் ஒ� மந்"ரம் காட் #ற$. தரப்்பணம் ெசய்யத ்

ெதாடங்ைகயில், தரப்்ைபகளினால் இடதை்தச ்;தத்ம் ெசய்வ$ேபால் பாவைன ெசய்#ன்ற மந்"ரம், 

இப்ப(ச ் ெசால்#ற$: ‘ஓ எப்ேபா$ம் என்!டேனேய வாழ்ந்$ வ�ம் யம\தரக்ேள! 

இவ்விடதை்த-ம், காலதை்த-ம் தரப்்பணம் ெசய்வதற்காக எனக�்க் ெகா க்கப்பட்டதால், 

தரப்்பணம் நிைறேவ?ம்வைர இங்#�ந்$ விைடெப?ங்கள்.’ அதாவ$, தரப்்பணம் ெசய்பவ�க�், 

அவர ்தரப்்பணம் ெசய்#ன்ற காலத"்=ம், இடத"்=ம், மரணம் வரா$ என்பேத இதன் உட்ெபா�ள்.  

தரப்்பணதை்தப் பற்@ விவரமாகச ் 5ந்"ப்பதன் காரணம், அ$ ஒ� தரம் நிய" என்பதாேலேய. 

நிய"க/கெ்கல்லாம் தைலவராக இ�ந்$ நடத்" ஆ/ம் தரம்சாஸ்தாவின் ஆலயத"்ற்� விரதம் 

இ�ந்$ ெசல்பவரக்ள், அவரவரக்�் உரித்தன நிய"கைள �ைறயாக உணரந்்$ ெசய்ய ேவண் ம் 

அல்லவா? அ$ேவ தரம் சாஸ்தாவின் அ�/க�் வ'யல்லவா! 

சாஸ்தா என்றால், சாத்"ரதை்த நடத்" ஆள்பவர ் எனப் ெபா�ள். சாத"்ரம் என்ப$, எைதச ்

ெசய்யேவண் ம் என நம்ைம வ'நடத்$வ$. (சாஸேன இ" சாஸ்தர்:). சபரிமைலயில் தரம் 

சாஸ்தாவாக இ�ந்$ அ�ள்பா�க�்ம் Y ஐயப்பேன எல்லா நிய"க/க�்ம் தைலவர.் 

உல#ல் நாம் நிய"கைளப் பாரக்்#ேறாம், பைடக்கப்பட்ட ெபா�ட்கள் எல்லாம் அதனதன் 

நிய"ப்ப(ேய விளங்�#ன்றன. �� ;ற்?#ற$. gரியன் உ"க்#ற$. ேகாள்கள் ;ற்@ வலம் 

வ�#ன்றன. ேதள் ெகாட் #ற$; பாம்H ெகாத்$#ற$. ஆனால் மனிதன் என்? வந்$விட்டால், 

என்ன ெசய்வான் என்பைதக் �@ப்பிட் ச ் ெசால்ல �(வ"ல்ைல! ஏெனனில் மனிதரக்/க�் 

மட் ேம மனம் எ!ம் சக்" இ�க்#ற$. அ@யாைம, அகந்ைத என உழன்?, தமக்கான நிய"ைய 

விட்  விலக2ம், எ"ரக்்க2ம் மனிதரக்/க�் �(#ற$.  

தரம்்�ம், அதற்கான நிய"-ம் சரியாக நடக்கா விட்டால், சமநிைல ந,வி, இட�ம் $யர�ம் 

வ�#ன்றன. அவற்@��ந்$ நம்ைம 0ட் க் காக்கதத்ான் தரம்ஸாஸ்தா எனப் பரம்ெபா�ள்,  

ஆலயம் ெகாண்  விளங்�#ற$. அதனால்தான், சபரிமைல யாத"்ரியில் பலவித நிய"க/ம் 

ேசரக்்கப்பட் , நாம் எவ்வள2 \ரம் நிய"க/க�் நம்ைமக் கட் ப்ப த"்க் ெகாள்#ேறாம் எனக் 

கணிக்க ைவக்#ற$. அப்ப( நிய"ப்ப( வாழ்ந்தால், நம் அ@யாைம ப(ப்ப(யாக வில#, ேவதாந்த 

மஹாவாக்#யமான ‘ததவ்ம�’ எ!ம் அ�ள்ெமா'யால், தாேம பரம்ெபா�ள் எ!ம் 

ெப�நிைலைய நம்�ள் இைறவன் உணர ைவக்#றார.் 

ேடாம்பிவில்� சOக சைபயில் கைள கட்(யி�ந்த$.  

அ த்த நாள் விழாவிற்கான ஏற்பா கள் எல்லாம் விமரிைசயாக நடந்$ ெகாண்(�ந்தன. ெபண்கள், 

மாகே்கால�ம், ெசம்மண் ேகால�ம் ேபாட் க் ெகாண்(�ந்தாரக்ள். இைளஞரக்/ம் ெபரிேயா�ம் 

சரணேகாஷம் ெசய்$ ெகாண் ம், பா(க் ெகாண் ம், இ��(க் கட் க்கான ேதங்காய்களின் 

நாரக்ைள உரித்$ச ்;தத்ம் ெசய்$ ெகாண் ம் இ�ந்தனர.் மலர,் மாைல, பழம், ெவத"்ைல, விளக�், 

ைமக், ஸ்பீக்கர ்என எல்லா�ம் ஆங்காங்� சரியாக ைவக்கப்பட் க் ெகாண்(�ந்தன. 
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14th April 2018 

விளம்பி – த�ழ்ப் Hதத்ாண்  பிறந்$, ைவகைறத் "ைரைய ெம$வாக விலக்#க் ெகாண்(�ந்த$. 

க"ரவன் இன்!ம் உ"க்கத ் ெதாடங்கவில்ைல. மன்றத"்ல் பல�ம் வந்"�ந்தாரக்ள். Y ேச$ 

சாஸ்"ரிகள் அன்ைறய �ைஜக்கான எல்லா ஆயத்தங்கைள-ம் ெசய்$, காத்"�ந்தார.்  கணப" 

ேஹாமம், மஹா சங்கல்பம், த�ழ்ப் Hத்தாண் க்கான தரப்்பணம், சஹஸ்ரநாம பாராயணம், சாஸ்தா 

ப்ரீ", அரச்ச்ைன, மஹா ஆரத்"், பஜன், மஹா பிரஸாதம் என அன்ைறய நீண்ட நிகழ்ச5் நிரல் 

எல்ேலா�க�்ம் அ@யத் தரப்பட்ட$.  மத"்யில் இ�ந்த ேமைட �க அழகாக 

அலங்கரிக்கப்பட்(�ந்த$. அங்ேக Y விநாயகர,் Y ஐயப்பன், Y ��கன், Y காமா� என 

ெதய்வப் "�2�வப்படங்கள் அழ�ற ைவக்கப்பட்(�ந்தன. ேமைடயின் Z,ம், இைற-�வங்கள் 

ைவக்கப்பட்(�ந்தன. வண்ணக் ேகாலங்கள் எங்�ம் அழைகப் பரப்பிக் ெகாண்(�ந்தன. மாவிைல, 

ெதன்னங்Zற்?, வாைழத் தார,் ஈசச்ம் பாைல எனத் ேதாரணங்கள் அழ�றக் கட்டப்பட்(�ந்தன. 

உயரமான விளக�்க/ம், அழகான �த்$ விளக�்க/ம், சரவிளக�்க/ம், [பங்க/ம் 

ஏற்றப்பட்(�ந்தன. காைல 5:30 மணிக�் விழா ெதாடக்கத"்ற்கான அைனத$்ம் சரியாகச ்

ெசய்யப்பட்  விட்ட$. 

உமா2ம், நா!ம் ெப�ம் Hண்ணியம் ெசய்"�க்க ேவண் ம். ஏெனனில் ேடாம்பிவில்� ஐயப்ப 

ேசவா சங்கம், எங்கள் இ�வ�க�்ம், மஹா சங்கல்பதை்தச ்

ெசய்-ம்ப(யான உதத்ரைவ-ம், ெவ�ம"ைய-ம் 

அன்Hடன் அளித"்�ந்த$! என்ேன ெப�ந்தன்ைம! 

என்ேன எங்கள் பாக்#யம்! பணி2ட!ம், நன்@-ட!ம் 

அப்ெப�ைமைய ஏற்?க ் ெகாண் , Y ேச$ வாத்"யார ்

அவரக்ளின் வ'காட்ட�ல், விளம்பி எ!ம் Hதத்ாண்  

[பதை்த ஏற்@, எல்ேலா�க்காக2ம் நாங்கள் மஹா 

சங்கல்பத"்ல் கலந்$ ெகாண்  நிைறேவற்@ேனாம்.  

அ த்$ �ைஜ ெதாடங்கேவண் ம். அதற்கான ஏற்பா கள் நடந்$ ெகாண்(�க�்ம்ேபாேத, த�ழ்ப் 

Hத்தாண் க்கான தரப்்பண வி"கைளச ் ெசய்$ �(க்க ஏற்பாடா# இ�ந்த$. எவெரல்லாம் ெசய்ய 

ேவண் ேமா, அவரக்/க�் உத2ம் வைகயில் வச"கள் ெசய்யப்பட்(�ந்தன. 

பிற� �க்#ய �ைஜ ெதாடங்#ய$. அைனவ�ம் ஆரவ்த்$டன் ஈ பட்(�ந்தனர.் 5லர ்

மந்"ரங்கைளச ் ெசால்�க் ெகாண்(�ந்தனர.் 5லர ் �ங்�ம அரச்ச்ைன ெசய்தனர.் 5லர ்

வி�"யா=ம், 5லர ் மலரக்ளா=ம், 5லர ் அட்சைதகளா=ம், ஆங்காங்ேக அமரந்்$ அரச்ச்ைனகள் 

ெசய்$ ெகாண்(�ந்தனர.் �ைஜ ெசய்வதற்கான "ரவியங்கைள எல்லாம், மற்றவரக்ள் ெதா�த்$க் 

ெகா த்தனர.் ெதய்வீக ேமகங்கள் எல்லாம் ஒன்? "ரண்  வந்$, அ�ள�த மைழைய அந்த 

ஹா=க�்ள் அள்ளிப் ெபா'வ$ேபால், எங்�ம் இைற-ணர2், ெதய்வீக வாசைன! 

;மார ் பகல் 12:30 மணிக�், மந்"ர உபாசைனகள் 

எல்லாம் நிைற2ற்றன. உடேனேய நாத உபாசைன 

ெதாடங்#ய$. பிரகாஷ், மற்?ம் 5ல ேதரச்5் ெபற்ற 

இைளஞரக்ள் சம்ப்ரதாய பஜன் எ!ம் பாரம்பரிய 

பஜைனப் பாடல்கைள அழகாகப் பா(னர.் இரண்  

மணி ேநரத"்ற்�க் �ைறயாமல் நடந்த அந்த 

நிகழ்ச5்யில், உைறய ைவதத்ாற்ேபால உற்?க் ேகட் க ்

ெகாண்(�ந்த பக்தரக்ைள-ம், அவ்வப்ேபா$ ஆஹா, 

ஓேஹா என மனம் இனிந்$ எ,ப்பிய கர ேகாஷங்கைள-ம்தான் காண �(ந்த$. பக்க 

வாத"்யங்க/டன் ஒ� ெமன்ைமயான ெதன்றலாக ஆரம்பிதத் பஜன், 5@$ ேநரத"்ல், சந்ேதாஷச ்

சாரைல வீ;#ன்ற �#லாக2ம், அவ்வப்ேபா$, இ(த்$க் ெகாட்( நைனக்#ன்ற ேதன் 

மைழயாக2ம், அேத சமயம் அ�ட்ெவப்பதத்ால் $வட்( உலரத்்$#ன்ற வி5@யாக2ம், 
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ெமன்ைம-ம், $ள்ள=ம், அட்டகாசமான ஆ"க்க�ம் ெச=த்$#ன்ற பல நல்ல பாடல்கைளப் 

ெபா'வதாக2ம் இனித்த$. அந்த மயக்கத"்ல், ம"ய உண2 ேநரம் கடந்தைத-ம் பலர ்மறந்தனர.் 

2:30 மணி இ�க�்ம். பஜன் ஒ� இன்ப நிைலயில் நிைற2 ெபற்ற$ம், எல்ேலா�க�்ம் நிைறவான 

உண2 அளிக்கப்பட்ட$. �ைஜ, பஜன் எல்லாம் நடந்$ ெகாண்(�க�்ம்ேபாேத, தவறாத க(காரம் 

மா"ரி, நாராயண!ம், அவ�க�்த் $ைணயாய் விகே்னஷ், ராஜ கேணஷ், பாலc, ராேஜஷ், 

ெகௗ�க், சபரீஷ் எனப் பல ேசவகரக்/ம் பறந்$ பறந்$ ததத்ம் ேவைலைய ெசய்$ 

ெகாண்(�ந்தனர.் ெபண்(�ம் மட்(ல்லா ம#ழ்ச5்-டன் அங்�ம் இங்�ம் ெசன்? ஆவன ெசய்$ 

ெகாண்(�ந்தாரக்ள். 

S.V எ!ம் எஸ். ெவங்கேடஷ், மற்?ம் அவ�ைடய தம்பி 

ஸந்ேதாஷ் பற்@-ம் �@ப்பிட்டாக ேவண் ம்.  

S.Vக�்தத்ான் அன்?ம், யாத"்ைரயின்ேபா$ம், உண2 

சைமத்தளிக�்ம் ெபரிய ெபா?ப்H. அவ�ைடய "றைம 

நிசச்யமாக அன்?ம், யாத்"ைரயின் ேபா$ம் ெதரிந்த$. 

எ"ரப்ாரத்த்தற்� ேமல் அ"கமான >ட்டம் 

வந்$விட்டேத, உண2க�் என்ன ெசய்வ$ எ!ம் 

கவைலக் ேகா கைள �கெமல்லாம் விரித"்�ந்த பாலா 

அவரக்ள், 5@$ ேநரத்"ல் 0ண் ம் Hன்னைக மன்னராக விளங்#யதற்�க் காரணம், எல்ேலா�ம் 

�ைறயின்@ நன்றாகச ் சாப்பிட்டாரக்ள் எ!ம் ெசய்"தான். S.V அவரக்/க�்ம், அவர$ �,2க�்ம் 

தான் நன்@ ெசால்ல ேவண் ம். �க்#யமாக, S.V எங்ேகேயா ஒளித்$ ைவத"்�க�்ம் அந்த அட்சய 

பாத"்ரதை்தக் கண் பி(த்தாக ேவண் ம்! 

ஆல்-இன்-ஆல் #�ஷ்ணன் என அன்Hடன் அைழக்கப்ப ம் ‘Electro’ #�ஷ்ணைனப் பற்@க் 

�@ப்பிடாமல் �(யா$. ஓர ் தவிரக்்க �(யாத காரணதத்ால் இந்த 

�ைற யாத"்ைரயில் பங்ேகற்க �(யாமல் ேபானா=ம், #�ஷ்ணன் 

அன்? எல்லா இடத்"=ம் இ�ந்தார.் அவ�க�் எல்லாம் நன்றாக 

நடந்தாக ேவண் ம். யா�க�்ம் எந்தக் �ைற-��க்கக் >டா$. 

அவ�ைடய அந்த நற்பண்H அன்?ம் ெவளிப்பட்ட$. அ த்த நாள் 

அவர ்என்னிடம், ெகாப்பளித்$க் ெகாண்(�க�்ம் கண்ணைீர அடக்#க் 

ெகாண்  ெசான்ன$ நிைன2க�் வ�#ற$. ‘ஸார!் எனக�்ம் 

(ெரயின்ல உங்க பக்கத்$ல ஒ� Lட் ேபாட்  ைவங்ேகா, நா!ம் வ�#ற 

மா"ரி நிைனச;்க�்ங்ேகா! ஏன்னா இந்த (ரிப்ைப நான் ெராம்ப �ஸ் 

பண்ேறன்.’ 

நிசச்யமாக, அவர ்எங்கள் >டேவதான் வந்தார.் ஏெனன்றால், ஒவ்ெவா� 

ேபச5்ன் ேபா$ம், ஆல்-இன்-ஆல் #�ஷ்ண!ைடய ெபயர ் வராமல் 

ேபாகேவ இல்ைல! 

அந்த மாைல ேபா$ம் விைரவாக வந்$ விட்ட$. ��சா�யா#ய "� Oரத்"் அவரக்ளின் 

ெசாற்ப(ேய, Oன்? இடங்களில் இ��(க்கட் க்கான ஏற்பா கள் ஹா�ேலேய ெசய்யப்பட்டன. 

;மார ் 40 ேபர ் அன்? இ��( ஏற்க ேவண் ம். ேபான யாத"்ைரக் கட் ைரயிேலேய, இ��(க் 

கட்(ைனப் பற்@ய விளக்கங்கைள நாம் ப#ரந்்$ ெகாண்ேடாம்.  

இ��(க் கட் க்கான காரணங்கள், Hராண வைகயி=ம், மரH வ'யி=ம் 

ெசால்லப்ப(�க்#ன்றன. ஓர ் எளிய பாரை்வ என்னெவன்றால், அந்தக் காலங்களில் யாத"்ைர 

ெசல்பவரக்ள் பல நாட்க/க�், அடரந்்த கா கள் வ'ேய ேபாக ேவண்(யி�க�்ம். எனேவ 

�க்#யமான ெபா�ட்கைள எல்லாம், பத"்ரமாக �(ச5்ட்ட Oட்ைடகளில் கட்(த் தைலயில் 

ஏற்@க் ெகாண் , அதனால் தங்கள் ைககைள ;தந்"ரமாக ைவத்$க் ெகாள்வாரக்ள். ஏெனனில் 

ேபா�ம் வ'ப்பாைதயில் Hதரக்ைள விலக்க2ம் ைககள் பயன்ப ம். ேம=ம், உரக்க சரண 

ேகாஷங்கைளச ் ெசால்�க் ெகாண்ேட ேபாவதால், விலங்�களின் பய�ம் இ�க்கா$. 

எல்ேலா�க�்ம் ஊக்கம் அளிப்பதாக2ம் இ�க�்ம். அக்காலத்"ல், அப்ப(க் க(னமான பாைதயில் 
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யாத"்ைர ெசல்பவரக்ள் எல்ேலா�க�்ேம நல�டன் "�ம்பிவ�ம் வாய்ப்H இல்லாமல் ேபாகலாம் 

என்பதால், �ன்ெனசச்ரிகை்கயாக, உற்றா�ம் உறவின�ம், யாத்"ைர ேபாேவா�க�் வாக்கரி5 

எனப்ப ம் இ?"ச ் சடங்�க்கான அன்பளிப்ைப-ம் இ��(க் கட்(ல் அளித்$ வி வாரக்ள். 

இவ்வழக்கங்கள் எல்லாம் இன்?ம் நைட�ைறயில் Hனிதமான சடங்�களாக இ�ந்$ வ�#ன்றன.  

‘ஸநாதன தரம்ம்’ எ!ம் நம்�ைடய வாழ்கை்க �ைறயில், வ'காட்(யாக வந்த ஞானிகள் எல்லாம், 

நமக�் �கப் ெபரிய உண்ைமகைள எல்லாம், �க எளிய ெபா�ட்களி=ம், நியமங்களி=ம் காட்(க் 

ெகா த"்�க்#றாரக்ள். அதனால்தான் எளிய சடங்�க/க�்ள்/ம் அரிய உண்ைமகள் 

Hைதந்"�க்#ன்றன. இ��(க்கட் க�்த் ேதங்காையத் தயார ் ெசய்வ$ம் அதைன ெநய்யால் 

நிரப்Hவ$ம்  ஓர ்எ த்$க்காட் . 

ேதங்காயின் ெவளிப்Hறத்$ நாரிைன எ த்$, ேமல் ஓட்(ைன வழவழெவன 

ெமன்ைமப்ப த்$வ$ ெகாஞ்சம் க(னமான ேவைல. அதற்கான இயந்"ரங்கள் எல்லாம் 

இ�ந்தா=ம், ைககளினால் அதைனச ் ெசய்வ$ம், ெசய்-ம்ேபா$, இைறய�ைள நிைனப்ப$ம் 

ஐயப்பன் அ(யாரக்ளின் ெபா$வான நிய". 

ேதங்காய் |வைனக் �@க்#ற$. ஓட் டன் 5க்க ைவக்#ன்ற ேதங்காயின் நார ் ேபான்றேத, நம் 

மன"ல் விைள-ம் ஆசா பாசங்கள். அைவேய நம்ைம அ@யாைமயில் 

H�த்", சம்ஸார பந்தத்"ல் 5க்க ைவக்#ன்றன. அந்த நாரிைன அரிந்$ 

விலக�்தல் ேபால, நம்�ைடய ஆசாபாசங்கைள நாம் அரிந்$ விலக்க 

ேவண் ம். ஆைசகேள $யரத்$க�்ம், ம" மயக்கத்$க�்ம் காரணம் 

என்பதால், ஆைசகைள அகற்?வ$ �க2ம் �க்#யம். அவ்வா? 

ஆைசகள் �ற்@=ம் ம'க்கப்பட்டால் (அல்ல$ நல்ல ஆைசகள் 

மட் ேம இ�தத்ப்பட்டால்), நாம் \யவரக்ளாக இைறவனிட�ம், 

��விட�ம் சரணைடந்$ நந்நிைல அைட-ம் த�"ையப் 

ெபற்றவரக்ளா#ேறாம். அதத்�"ேய ேப�ண்ைமையப் ெப?வதற்கான 

வ'.  

அ(யாரின் ேசாம்பலா#ய தாமஸ �ணதை்த-ம், உணரச்5் 

வசப்ப #ன்ற ராஜஸ �ணதை்த-ம் O(, சமனிைல த�#ன்ற 

ஸதவ்�ணதை்த மட் ேம "றந்$, அதன் வ'யாக மன"ல் உள்ள 

ஆசாபாசங்கைளக் ெகாட்(க் கவிழ்த்$வி #றார ் ��.  ேதங்காயின் 

Oன்? கண்களில், ஒன்ைற மட் ம் "றந்$, அதன் வ'யாக உள்ேள 

சலனப்பட்  ஓ(க் ெகாண்(�க�்ம் இளநீைர ெவளிேயற்?வ$, இவ்2ண்ைமையக் காட்டதத்ான்.  

நீரற்ற ேதங்காய், ஆைசகளற்ற மன"ைனக் காட் #ற$. இ�ப்பி!ம், ெவற்?த் ேதங்காய்க�்ள் 

இ�க�்ம் ெவற்@டம், கரம்பலனா#ய வாசைனயா�ம். அவற்ைறத் [ரக்்க, ‘ஆத்ம ஞானம்’ எ!ம் 
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ெநய்யிைன, "றக்கப்பட்ட கண்ணின் வ'யாக, �� ஊற்றச ் ெசால்#றார.் அப்ப( நிரப்பப்பட்ட 

ேதங்காய், ஞானதத்ால் தன்ைன உணரத் த�"ெபற்ற |வைனக் �@க்#ற$. அவ!ைடய வல்=டல், 

ெமல்=டல் எல்லாம் \ய்ைமயாக ஆ#விட்டன. மன"ல் ஆைசகள் இல்ைல. எண்ணெமல்லாம் 

தன்ைன உண�ம் ஞானத்"ல் நிரப்பப்பட்டன. அதே்தங்காையத் தைலயில் இ��(யில் ஏந்"ச ்

சரணைட-ம் பக்தன், தன்ைனேய இைறவ!க�் அளிக்#ன்றான். இைறவ!ம் சத�்�வாக 

‘ததவ்ம�’ எ!ம் மஹா வாக்#யப் ெபா�ளாய், ஆத்மாேவ சத"்யம், அ$ேவ பிரம்மம் என 

உணரத்்த, பக்த!ம் ‘அஹம் பிரம்மா�’ (யான் பிரம்மமாகேவ இ�க்#ேறன்) எனத ் தன்ைன 

உணர#்றான். 

 

எனேவதான் சபரிமைல யாத்"ைர என்ப$ தன்ைன இைறவ!க�் அளித்$, தன்!ள்ேள 

இைறவைன அைடக்#ன்ற ேயாகம் ஆ�ம். நிரப்பிய ெநய் எல்லாம் சபரிமைலயில், இைறவனின் 

அபிேஷகத்$க�்ச ் ேசரக்்கப்ப ம். ேதங்காய், சபரிமைலயில் உள்ள அக்#னி �ண்டத"்ல் 

அரப்்பணிக்கப்ப ம். வல்=டல், ெமல்=டல் எ!ம் உபா"கைள ‘நானல்ல’ எனத ் ெதளிந்$ 

அ@2த்[யில் அவற்ைறப் ெபா;க்#, ‘நாேன பிரம்மம்’ எ!ம் அ!பவ உணரவ்ால், அந்த 

இைறவ!டன் கலந்$வி வைதேய இசச்டங்�கள் காட் #ன்றன. 

ைவஷ்ணவி, Yஜா �த�ய 5?�கள் �தலாய், "�ம" ராc, "�ம", 

"� ெடல்� #�ஷ்ணன் என ஏ, கன்னிசா�கள் �தன்�ைறயாக 

இ��( ஏந்"னர.் ஒவ்ெவா�வராக இ��(க் கட்  நடந்த$. பக்" 

உணரவ்ா=ம், உ ணரச்5்யா=ம், எங்�ம் பரவச�ம், ஆனந்தக் கண்ணரீ ்

மைழ-மாக விளங்#ய$. இர2 8:30க�் எல்லா இ��(க் கட் ம் 

�(ந்தன. இ��(க் கட்  ஏந்"ய பிற�, பயணம் ெதாடங்# 

விட்டதாகப் ெபா�ள். எனேவ யாத"்ரிகரக்ள் 0ண் ம் அன்? தங்கள் 

இல்லத"்ற்�ப் ேபாக்க் >டா$ என்பதால், எல்ேலா�ம், அந்த 

ஹா�ேலேய அன்? இர2 உறங்க ஏற்பா கள் ெசய்யப்பட்டன. S.V 

�,வின் எளிய இனிய இர2 உண2க�்ப் பின், அைனவ�ம் 

ஆங்காங்ேக ப த"்�ந்தனர.் 

நள்ளிரவில், ஹா�ல் அவ்வப்ெபா,$ ெகாஞ்சம் கலகலப்H! �}5கல் 

ேசர ் விைளயாட்  மா"ரி, அங்ெகான்?ம் இங்ெகான்?மாய் நிற்க 

ைவத்"�ந்த ெபரிய �ன்வி5@க/க�் �ன்ேன பல�ம் தங்கைளச ்

சரியான ேகாணத்"ல் இ�த"்க் ெகாள்ளப் பிரயத்தனப்பட் க் 

ெகாண்(�ந்தாரக்ள். அந்த �ன்வி5@க/க�்ம் �க2ம் விஷமமான மன$! அைவகளாக 

எைதயாவ$ நிைனத்$க் ெகாண் , ேகாபித்தாற்ேபால், "�ெரன நக�ம், ேவ? பக்கம் �கதை்தத் 

"�ப்பிக் ெகாள்/ம்! அதனால், காற்@ன் "ைச-ம், விைச-ம் �ைற-ம். காத்$க் #டக�்ம் ெகா;ப் 

பைடகள் தங்க/ைடய ஆகாயப் பாைதையச ்Lரைமத்$க் ெகாண் , எல்ேலா�க�்ம் 5ரமங்கைளக் 

ெகா க�்ம். என்ைனக ்ேகாைழ எனச ்ெசான்னா=ம் ெசால்=ங்கள், எப்ெபா,$ேம, ெகா;க்களின் 

>ரான Oக்#ைனக் கண்டால், எனக�் பயம்! 

R.V -ம் நா!ம் ெகாஞ்ச ேநரம் அங்�ம் இங்�ம் அைலந்$, பிற� இ��(க் கட் கள் ைவக்கப்பட்ட 

ேமைடக்க�#ல் ப த்$ 5ல மணித்$ளிகள் உறங்#ேனாம். யாத்"ைரக்கான வி(-ங்காைல 

ெவ�\ரத்"ல் இல்ைல! 

 

15th April 2018 

அமாவாைச, விஷு Hண்ய காலம், ஞாயி? – எல்லாம் ஒன்றாகச ் ேசரந்்த ஒப்பற்ற நாள், நாங்கள் 

எரண்ா�ளம் ெசல்ல ேவண்(ய நாள்! அைனவ�ம் அ"காைலயிேல தயாரா# விட்டாரக்ள். 

அமாவாைசத் தரப்்பணங்கள் எல்லாம் நடந்ேத@ன. பிற� ��சா�, இைறவ!க�்ம் இ��(க் 
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கட் க்க/ம் �ைஜகள் ெசய்$, [ப ஆராதைன காட்(னார.் பிற�, எண் வரிைசப்ப(, 

ஒவ்ெவா�வராக அைழக்கப்பட் , அவரக்ள் சரணம் ேகாஷ எ,ப்ப, அவரக்ள் தைலகளில் 

இ��(கள் ஏற்றப்பட்டன. அ$ேவ யாத"்ைர ெதாடங்#விட்டதற்கான அைடயாளம். எல்ேலா�ம் 

தைலயில் இ��( ஏந்", ஹா�ல் இ�ந்த ஆலயதை்தச ்;ற்@ வந்$, பயணிக்கத் தயாரா# நின்றனர.் 

காைல 9:45. மற்றவரக்ள் அன்Hடன் விைட ெகா க்க, யாத"்ரிகள் எல்ேலா�ம் காரக்ளில் ஏற, 

எல்லாப் ெபா�ட்க/ம் �ைறயாக ஏற்றப்பட, �ரல்ா இரயில் நிைலயத"்ற்�ப் Hறப்பட்ேடாம். 

�ரல்ா இரயில் நிைலயம் ;?;?ப்பாக இயங்#க் ெகாண்(�ந்த$. "ட்ட�ட்டப(, சரியான 

தடத்"ல், இரயில் வண்( நிற்க ேவண்(ய இடத்"ல் அைனவ�ம் ெகாண்  ேசரக்்கப்பட்டனர.் 

வாசைனயான $ளி அளேவயான ேதநீைர எல்ேலா�ம் ப�# �(க்க2ம், இரயில் வண்( வர2ம் 

சரியாக இ�ந்த$. ெப�ம் "ரளான எங்கள் அணி வண்(க�்ள் சரணேகாஷம் ெசால்� ஏ@, அந்த 

வண்(யின் ெப�ம்பாலான இடங்கைள எ த்$க் ெகாண்(�ந்தைத, வியப்Hட!ம், சற்ேற 

கலக்கத்$ட!ம் ஆங்#�ந்த மற்ற பயணிகள் பாரத்்$க் ெகாண்(�ந்தனர.் ஆனால், அவரக்ள் 

எல்ேலா�ேம பயணதை்த இர5த்$ ம#ழ்ந்தாரக்ள் என்ப$, அ த்த 24 மணி ேநர ஆனந்தக் 

கலகலப்பில், பஜைனயில், பாட்(ல் ேபாகப் ேபாகத் ெதரிந்த$. 

�ரல்ாைவ விட் ப் Hறப்பட்ட இரயில் வண்(, ேவகதை்தக் >ட்(, �க2ம் ரம்�யமான மைல, கா , 

நகரம், #ராமம் எனப் ேபாய்கெ்காண்(�ப்ப$. ெதன்னிந்"ய மாநிலங்கள் பலவற்ைற ஊ(�விச ்

ெசல்=ம் பாைத அ$. எல்ேலா�ம் பயணதை்த அ!பவித்$ வந்தனர.் இன்ெனா� �ைற எல்லாப் 

ெபா�ட்கள், பயணிகள் வச" எல்லாம் சரியாக இ�க்#ற$ என்பைத உ?" ெசய்$ ெகாண் , உதவி 

ெசய்த இைளஞரக்/ம் உற்சாகமாகத் தங்கள் இ�கை்ககளில் உட்காரந்்தாரக்ள். அவரக்ள் 

�கங்களில், நிம்ம"-ம், ெப��த�ம் விளங்#ய$. 

இரயில் பயணம், வாழ்கை்கப் பயணத"்ற்� நல்ல எ த்$க்காட் . பயண ஆயத்த�ம், இரயில் 

நிைலயம் வந்$, இரயில் வண்(யில் ஏ@ 

அம�ம்வைர ஏற்ப ம் பதட்ட�ம், 

அைலசச்=ம், ஏ@ அமரந்்த2டன் எங்ேகேயா 

ேபாய்வி ம். அதற்கப்Hறம், சாமான்கைளத் 

தைலயில் ைவத்$க் ெகாண்  உட்காரேவா, 

எந்த வ'யில் ேபாகேவண் ம் என ஆராயந்$ 

ெகாண்(�க்க ேவண்(ய அவ5யேமா நமக�் 

இல்ைல. வண்( எல்லாவற்ைற-ம் ;மந்$ 

ெகாண் , ேபாக ேவண்(ய இடத்$க�் 

நம்ைமக் ெகாண்  ேசரத்்$வி ம். அப்ப( ஒ� நம்பிகை்க-ம், ஓய்2ம் நமக�் வ�வதற்�க் காரணம், 

இரயி�ல் அமரந்்த2டன், நம்�ைடய பயணப் ெபா?ப்H, இரயி=க�் மாற்றப்பட் விட்ட$ 

என்பதால்தான்.  

அ$ேபால்தான், ��விட�ம், இைறவனிட�ம் சரண் அைடவ$ 

என்ப$. நம்ைம நாம் நிய"ப்ப( தயார ் ெசய்$ ெகாண் விட்டால், 

��வ(களில், இைறய(களில் சரணைடய �(-ம். அப்Hறம் எல்லாச ்

;ைமக/ம் இறக்#விடப்ப ம். எல்லாப் பயண�ம் இனிதாக 

நடதத்ப்பட் வி ம். இன்பதை்த அ!பவிப்ப$ மட் ேம நமக�் 

ேவைலயா#வி ம்! 

��சா�, ஓர ் அழ#ய ஐயப்பன் "�2�வப் படதை்த எ த்$, நான் 

அமரந்்"�ந்த வண்(யின் சன்னல் அ�#ல் ைவத்தார.் பிற� 

ஆராதைன ெசய்$விட் , ஒவ்ெவா�வராக சரணேகாஷம் ெசய்ேதாம். 

அங்ேக ெமல்�ய இனிய �ழந்ைதகளின் �ரல், ஆழமான, பலதத் 

ெபரிேயாரக்ளின் �ரல் எனப் பல �ரல்களின் கதம்ப மாைல 

ெநய்யப்பட்ட$. அ$வைர ேஜாக் எல்லாம் ெசால்�க் ெகாண்  

5ரித்$ ம#ழ்ந்"�ந்த இைளஞரக்ள் >ட, சரண ேகாஷம் ெசால்=ம் 
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ேபா$, பக்"-ம், பணி2ம் ெகாண்  விளங்#யைதப் பாரக்ை்கயில், ெபரிய நம்பிகை்க மன"ல் 

$ளிரத்்த$. 5ல மணி ேநரம் க'த்$, 0ண் ம் சத்சங்கம் நடந்த$. கேணச!ைடய பலத்த �ர=ம், 

பிசை்ச மாமாவின் ெந#,ம் �ர=ம் சரண ேகாஷங்க/க�் ேம=ம் ம�டம் ைவத்தன. பிரகாஷ் 

பஜைனப் பாடல்கைளப் பாட, பிற� ெபண்(ர ்அைனவ�ம் அழகான பல பாடல்கைளப் பா(னர.் 

ெமாதத்த"்ல் கைள கட்(ய$. 

அேத சமயம், ஒவ்ெவா�வ�ைடய ேதைவக/ம் அ@ந்$ம், உணரந்்$ம் நிைறேவற்றப்பட்டன. 

"ன்பண்டம், ேதநீர,் காபி, தண்ணரீ ்என எல்லாம் அந்தந்த ேவைளகே்கற்ப நாராயணன், விகே்னஷ், 

பிரகாஷ், #�ஷ்ணன், ரவி, ராேஜஷ், சபரீஷ் என ஒவ்ெவா�வரின் சைளக்காத பணியினால் நடந்$ 

ெகாண்(�ந்தன. �ந்ைதய பயணதை்தப் பற்@ப் ேப;வ$ம், அ!பவங்கைளப் ப#ரந்்$ 

ெகாள்வ$ம், அவ்வப்ேபா$ மனம் ேநாகமால், மற்றவரக்ைளக் ேக� ெசய்$ ம#ழ்விப்ப$மாகப் 

பயணம் நடந்த$. 

சங்கரண்ணா, மன்னி இ�வ�ம் வண்(க�்ள் அங்�ம் இங்�ம் நடந்$, அவரக்ள் தைலகளில் நாங்கள் 

அன்Hடன் ஏற்@ ைவத்த ‘ஐஸ்’ மைலைய உைடத்$க் ெகாண்(�ந்தாரக்ள்! 

சங்கரண்ணா2ம் (��சா� Oரத்"் அவரக்ளின் அண்ணா) அவர$, $ைணவியா�ம் �,வில் 

5றப்பான ஒ� இடதை்தப் ெபற்@�ப்பவரக்ள். தன்!ைடய அன்பான ேக�ப் ேபச;்ம், 

அரவைணப்Hம் ெகாண் , சங்கரண்ணா எவ�க�்ம் நல்ல ஒ� $ைணயாக இ�ப்பவர.் எனக�் 

ஞாபகம் இ�க்#ற$, ேபான பயணத"்ல், எப்ப( எல்ேலா�ம் சங்கரண்ணா, மன்னி இ�வைர-ம் 

அன்Hடன் Lண்( விட் , அவரக்ள் தைலயில், ‘தைலவா’ எனப் ெபரிய ஐஸ் மைலைய ைவத்$, 

அதற்�ப் பலனாக, எல்ேலா�க�்ம் ஆ5 வழங்க ேவண் ம் என்?ம், அந்த ஆ5 அவரக்ள் ைகயால் 

பண மைழயாகப் ெபா'ய ேவண் ம் என்?ம் ஏற்@ விட்டாரக்ள். எல்லாவற்ைற-ம் 5ரித்$க் 

ெகாண்ேட ஏற்?க ் ெகாண்ட தம்ப"யர,் இந்த �ைற, அைத எல்லாம் மறக்க வில்ைல என்பைதக் 

காட்ட2ம், அவரக்ள் அன்H எல்ேலா�க�்ம் உரிய$ எனச ்;ட்ட2ம், J? ~பாய்த் தாள்கைள எ த்$ 

அைனவ�க�்ம் ெகா த்$க் ெகாண்(�ந்தனர.் விஷு Hண்யகாலத"்ற்�ப் ெபரிேயாரக்ள் இவ்வா? 

ஆ5 அளிப்ப$ வழக்கம் என்பதால், அந்த நல்ல த�ணதை்த அவரக்ள் பயன்ப த"்க் ெகாண்டனர.் 

அதைனத் ெதாடரந்்$ பல�ம், தங்கள் பரி;கைள, ஆ5கைள அளித்தனர.்  

5ல�க�் பஜைன பி(க�்ம்; 5ல�க�் உபந்யாஸங்கள் பி(க�்ம், 5ல�க�்ப் பாடல்கள். 5ல�க�் 

ேவத மந்"ர ேகாஷங்கள். பல�க�்ம் இ"ல் எல்லா�ம், எப்ேபா$ம் பி(க�்ம். இந்த விஷயத்"ல், 

;வா� எனப்ப ம் "� ;வா�நாதைனக் �@ப்பிட்டாக ேவண் ம். ;வா�க�் ேவத gக்தங்கைளச ்

ெசால்வ"ல் �க2ம் ஈரப்்H. நான் அவைர �தன் �ைறயாகச ் சந்"க்கேறன். ேடாம்பிவில்� 

�ைஜயில் அவர$ சரளமான, ெதளிவான சஹஸ்ரநாம உசச்ரிப்ைபக் கவனிதே்தன். ஓர ் ெபரிய 

நி?வனத்"ல் அ"காரியாக இ�க�்ம் ;வா�க�், எைத-ம் ெவட்  ஒன்? $ண்  இரண்  எனச ்

ெசால்�வி ம் நற்�ணம் இ�ப்ப$ம் Hரிந்த$. பஜைன, பாடல்க/க�் அ"க ேநரம் 

ெகா ப்ப$ேபால், ேவத gக்தங்க/க�்ம் ேநரம் ஒ$க்க ேவண் ம் என அவர ் பட்ெடனச ் ெசால்� 

எல்ேலார ் கவனதை்த-ம் கவரந்்த$ம் என்ைன ஈரத்த்$. Hத்$ணரச்5் த�ம் சதச்ங்கம் என்ப$, 

அப்ப( எல்லா�ம் கலந்த நற்கலைவயாக இ�ப்ப$ம், ஒ�வ�கெ்கா�வர ் அன்Hடன் அ@ைவப் 

பரிம@க் ெகாள்வ$ம்தாேன! ��சா�-ம், பாலா2ம், அதைன நன்� உணரந்்தவரக்ளாக, 

;வா�யிடம், பயணத"்ன் ேபா$ம், மற்ற நல்ல சமயங்களின் ேபா$ம், ேவத மந்"ரங்கைளச ்ெசால்� 

வர அைழதத்னர.் க�ம்H "ன்னக் >�யா ேவண் ம்! ;வா� அவ்வாேற ெசய்த$ம், அ த்த நாள் 

பஸ்�ல் Y�தர் பாராயணம் ெசய்த$ம் நன்?. 

 

16th April 2018 

ம"யம் 2 மணிக�் இரயில் வண்( எரண்ா�ளம் அைடந்த$. ெவளியில் தயாராக இ�ந்த பஸ்�ல் 

அைனவ�ம் ஏ@கெ்காண் , 0ண் ம் சரணம் ேகாஷம் ெசய்$ ெகாண் , நாங்கள் அன்? தங்க 

ேவண்(ய சOகம் வந்தைடந்ேதாம். மைலயாள அைமப்பில் இ�க�்ம் 5வாலயம், கரந்ாடக 

அைமப்பில் அ!மன் ஆலயம், த�ழ் அைமப்பில் ��கன் ஆலயம் என Oன்? ஆலயங்க/க�் 
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அ�#ல் அைமந்$ள்ள$ சOகம், அங்ேக ெகௗரிகல்யாண மண்டபம் உட்பட இரண்  ஹால், மற்?ம் 

அைறகள் எல்லாம் இ�க்#ன்றன. 45 நி�ட ஓய்2க�்ப் பின், அனவ�ம் பஸ்�ல் ேசாடாணிக்கைர 

பகவ" அம்மன் ஆலயத"்ற்�ச ்

ெசன்ேறாம். அழ#ய, Hகழ்ெபற்ற 

ஆலயம். அன்ைன பகவ" அம்மன், 

ெலM்�, சரஸ்வ", $ரக்ை்க என Oன்? 

வ(வி=ம் Oன்? ேவைளகளி=ம் 

$"க்கப்ப #றார.் ெகால்Nர ்

Oகாம்பிைக-ம், பகவ" அம்ம!ம் 

ஒன்றாகேவ க�தப்ப #ற$. Zழக்கா2 

பகவ" என மற்ெறா� "�வ(வ�ம் 

அங்� உள்ள$. Y $ரக்ை்கயான 

அன்ைன, �@ப்பாக மனநலம் 

�ன்@யவரக்/க�் நல் ம�ந்தாக இ�ந்$ அ�ள்#றார ் என்ப$ வழக்கம். அைனவ�ம் ஆலயத"்ல் 

நல்ல தரிசனம் ெபற்?, ;மார ் ஒ� மணி ேநரம் இ�ந்ேதாம். பிற� எரண்ா�ள நகரதை்தச ் ;ற்@க் 

ெகாண் , சOகம் வந்ேதாம். அங்ேக ேம=ம் எட் ேபர ்இ��( கட்ட இைண#றாரக்ள் என்பதால், 

அவசரமாகத் "�ம்பிேனாம்.  

��சா�, மற்றவரக்ளின் $ைண-டன் சOகத்"ல் உள்ள ெபரிய ஹா�ல் இ��(க்கட் கைள 

நடத்"னார.் அந்த ஹா�ல் இ�க�்ம் Y ஐயப்பனின் "�2�வம் H$ைமயா-ம், யான் ேவ? 

எங்�ம் பாரத்்"ராததாக2ம் இ�ந்த$ பிரகாஷ், அஸ்ட்ேரா #�ஷ்ணன், விகே்னஷ் இவரக்ளின் 

$ைண-டன், ��சா� எல்லா இ��(க் கட் க்கைள-ம் இனிேத நிைறேவற்@னார.் இர2 9:20க�் 

எல்லாம் �(ந்$, எளிய இர2 உண2க�்ப் பின், சபரிமைலக�்ப் Hறப்ப ம் அந்த 

அ"காைலக்காகப் ப கை்கயில் நாங்கள் காத்$க் ெகாண்(�ந்ேதாம். 

 

17th April 2018 

காைல 4 மணிக�் நான் எ,ந்$, �ளிரந்்த நீரில் �ளித்$ ெர(யா# விட்ேடன். ேவ? 5ல�ம் 

அவ்வாேற தயாரா# இ�ந்தனர.் பாலா அவரக்ள், எல்ேலா�ம் Lக்#ரம் தயாராக2ம், �ளிப்பைத 

எ�ேம�யில் ைவத்$க் ெகாள்ளலாம் என்?ம் ெசால்� இ�ந்தார.் எனி!ம் யா!ம் 5ல�ம், 

சOகத்"ேலேய �ளித்$த் தயாரா# விட்ேடாம். 

காைல 5:45க�் பஸ் Hறப்பட்ட$. 

சரணேகாஷம் பஸ்�ன் >ைறயில் 

பட்  எ"ெரா�த்$ச ் 5�ரத்த்$. 

அைனவ�ம் உற்சாகத்"ன் உச5்யில் 

இ�ப்பதாகத் ேதான்@ய$. 

சரணேகாஷம் எ,ப்ப என் �ைற 

வந்த$ம், எனக�் மனப்பாடமாக 

வழக்கமான சரண ேகாஷங்கள் 

ெதரியா$ என்பதால், இைறவைன 

நிைனந்$ H"தாக 5ல 

"�ப்ெபயரக்ைளச ் ெசால்� 

அைழதே்தன். அ�#ல் இ�ந்த R.V.  

ேம=ம் அவற்ைற எ,", ஒ� 108-"�நாம ேகாஷமாகச ் ெசய்-ங்கள் என அன்Hக் கட்டைள 

இட்டார.் ெதாடரந்்$, அைத எ�ேம� ேபாவதற்�ள் எ,$ங்கள் என்?ம் ெசான்னார.் �ன்ேன 

உட்காரந்்"�ந்த சங்கரண்ணா, "�ம்பிப் பாரத்்$, அைதேய அவர$ கட்டைளயாக2ம் ெசான்னார.் 

யாரால் அப்Hண்ணியதை்த ம?க்க �(-ம்!  
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வைளந்$ ேபா�ம் மைலப் பாைதயி=ம், வளரந்்த மரங்களின் நிழற்பாைதயி=ம், 

ஓ(கெ்காண்(�ந்த$ பஸ். எல்ேலா�ம் பா(க் ெகாண்(�ந்தாரக்ள். அவற்ைறக் ேகட் க் 

ெகாண் ம், ெவளிேய ஓ ம் அழைகப் பாரத்்$க் ெகாண் ம், இைறவைன மன"ல் நிைனத்$க் 

ெகாண் ம், ைகயில் இ�ந்த கா#தத்்"ல் எ,"க் ெகாண் ம் ேநரதை்த ஓட்(க் ெகாண்(�ந்ேதன். 

108 "�நாமங்கள் அைமந்தன. (கைட5ப் பக்கம் காண்க!) 

எ�ேம�-ம் வந்த$. 

எ�ேம� ஆலயம், �கப்பில் ‘ததவ்ம�’ எ!ம் மஹாவாக்#யதை்தச ் ;மந்$ ெகாண்  வரேவற்�ம் 

Hனித ��. அங்ேக இைறவன் தரம்சாஸ்தாவாக விளங்�#றார.் ஒ� 100 0ட்டர ்ெதாைலவில் வாவர ்

மg" இ�க்#ற$. அதன் அ�#ல் ஒ� 5@ய ேகாவில் உள்ள$. அங்#�ந்$தான் அ(யாரக்ள் 

வனவா5களாக ஊரவ்லம் வ�வாரக்ள். வாவர ் மg"ையத் தரி5ப்ப$ம் உண் . வழக்கம் என்ன 

ெவன்றால், அ(யாரக்ள் வனவா5கைளப் ேபால வண்ணம் �5, இற�கள் ெச�#, ைகயில் ேவல், 

வில், கத"் ேபான்ற அைடயாளங்கைள எ த்$க் ெகாண் , மதத்ளம் �ழங்க ஆ(க் ெகாண் ம் 

பா(க் ெகாண் ம் எ�ேம� ஆலயத்$ வ�வாரக்ள். அப்ப(ச ்ெசய்வ$, ஓர ்காலத"்ல் வனவா5கள் 

மணிகண்டனாக விளங்#ய Y ஐயப்ப!ைடய ேசைனயில் கடைமயாற்@யைத நிைன2 

>?வதற்காக எனச ்ெசால்வாரக்ள். வாவர ்வணக்க�ம் அப்ப(யான வழக்கேம. 

மரபில் வ�ம் வழக்கங்கைள ஆராயத் \ண் வ$ இயல்ேப!  

R.V என்னிடம் ெசான்னார.் 5ல ஆராய்ச5்களின்ப(, இந்"யாவில் இஸ்லா�யர ் வரலா?, தரம் 

சாஸ்தாவின் அவதாரமா#ய மணிகண்டர ் வரலா? இவ்விரண் ம் காலதத்ால் 

�ரண்பட்(�ப்பதால், வாவர ் கைத ஓர ் இைடச ் ெச�கலாய் இ�க்கலாம் என்றார.் என் அ�#ல் 

நின்? ெகாண்(�ந்த சங்கரண்ணா, வனவா5 ேவட�ட்  ஆ வ$ எல்லாம் நிய" அல்ல, 

ஏெனன்றால் இெதல்லாம் சாஸ்"ரங்களில் இல்ைல என்றார.் 

என்னால் விைட தர இயலவில்ைல. ேவதங்களில் ெசால்லப்பட்ட$ எ$ேவா அ$ேவ உண்ைம; 

அந்த நிய"க/க�்க் கட் ப்பட் த்தான் ஆகேவண் ம். அேத சமயம், ேவத உண்ைமகைள, பல 

வ(வங்களில் விளக்#, நமக�்ப் Hகட் வதற்காக ஸ்��", Hராணங்கள் அவற்ைற ஒட்(ய பழக்க 

வழக்கங்கள் எல்லாம் மரபில் வந்"�க்#ன்றன. அவற்ைற-ம், அைவ ேவதங்க/க�்ப் Hறம்பாக 

இல்லாத பட்சத்"ல், ம"த்$ நடப்ப$ அவ5யம். அேத சமயம், அம்மா"ரியான மரH வழக்கங்கைளக் 

காலம், இடம், ெபா�ள் அ@ந்$ மாற்@க் ெகாள்வ$ம் சரிேய! ேவத உண்ைமைய மட் ம்,  விடாமல் 

பி(த்$க் ெகாள்ள ேவண் ம். 

ஐயப்பன் வ'பாட்(ல், நான் ஒவ்ெவா� மரைப-ம் வரேவற்#ேறன். ஏெனன்றால், �"ரந்்த ஆன்0க 

ஞானிக/க�்ம், அவற்@ல் வ' உண் . அேதசமயம், எளிய பக்த!க�்ம் வ' உண் . ‘ததவ்ம�’ 

எ!ம் அதை்வத ேவதப் ெபா�ள் 

விளக்க�ம் இ�க்#ற$, உ�வ வ'பா ம் 

இ�க்#ற$. உடல் \ய்ைமக�்ம் விரதங்கள், 

சடங்�கள்; மனத்\ய்ைமக�்ம் பஜைனகள், 

பாடல்கள். நின்?, மண்(யிட் , ப த்$, 

அமரந்்$ எல்லா மதங்களி=ம் உள்ள 

சரண� த=ம்உண் . வாவர ் எ!ம் 

இைடச ் ெச�க=ம், மத ஒற்?ைமக�் 

வித்"ட்ட ெபரிேயாரக்ளின் 

நற்ெசயலாகத்தான் இ�க்க ேவண் ம்! 

வனவா5கள் மா"ரி ஆைடயிட் , 

நடன�ட்  வணங்�வ$ம், நம்�ைடய தன்மானம் எ!ம் ஆணவதை்த விட் , எளிைமயாய் 

இைறவைன அFகச ்ெசய்த "ட்டேமா! தன்மானம் என எண்ணிகெ்காண்  ஒ� தவறான ெச�க�் 

இ�ந்தால் அ$ நம$ �ன்ேனற்றத்$க�்த் தைடயா�ம். ெபா$வாக அதத்ைகய இ?க்கமான 

கட் ப்பா கைளத் தளரத்்"க் ெகாள்வ$ நம$ உலக வாழ்கை்கக�்ம் நல்ல$. நாம் மற்ெறா�வைரப் 

ேபால ேவட�ட்  ந(க�்ம்ேபா$, இ?க்கம் �ைறந்$, நமக�்ள் ஒ� மைட "றந்தாற்ேபால ஒ� 
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;தந்"ரம் #ைடக�்ம். ஒ�ேவைள வனவா5களாக ஆ(ப் பா( ஊரவ்லம் வ�வதால், நமக�்ள் 

இ�க�்ம் இ?க்கம் தளர வாய்ப்H இ�க்#ற$.  

எனக�்ம் நடனத்$க�்ம் ெவ� \ரம் என்றா=ம், நடனம் ஆ பவரக்ளின் அ�#ல் நடந்$ 

அவரக்ைள-ம் ஊக�்விதே்தன். 

ெம$வாக ஊரவ்லம் ஆலயத்"ன் 

sைழவாயிைல அைடந்த$ம், 

ேம=ம் பலமாக மத்தளங்கள் 

வா5க்க, அைனவ�ம் 5ல 

நி�டங்கள் ஆ(னர.் பிற� 

ஆலயத்"ன் வாயி�ல் 

அைமத்"�க�்ம் �ளியல் வச"ையப் 

பயன்ப த"், அைனவ�ம் �ளித்$ 

ஆைட மாற்@ ஆலய தரிசனம் ெசய்ேதாம். 

எ�ேம� ஆ/ம் இைறவன் �க அழ�. கனி2டன் �ளி�ம் அவரின் இ� க�ைணக் கண்கைள-ம் 

ெவ� ேநரம் பாரத்்$க் ெகாண்ேட இ�க்கலாம். ;மார ் ஒ� மணி ேநரம் அங்� இ�ந்$ விட் , 

பம்ைப ந" ேநாக்# பஸ்�ல் Hறப்பட்ேடாம். 5றப்பான அ,தா ந" பாலத்"ன் அ(யிேல 

அைம"யாக ஓ(க் ெகாண்(�ந்த$. சரணேகாஷங்கள் 0ண் ம் ஒ�த்தன. பஸ்�ன் சன்னல் 

வ'ேய வ'ந்ேதா ம் இயற்ைக எ'ைலக் கண்களில் வாரிக் �(தத்ப(, மன$க�்ள் Hனிதமான 

ப"ெனட் ப் ப(களில் 0ண் ம் ஏறப்ேபா�ம் வாய்ப்ைப அைச ேபாட் க் ெகாண்(�ந்ேதன். 

பிற்பகல் ;மார ்2மணிக�் பம்ைப ந"க்கைர அைடந்ேதாம். பஸ்�ல் இறங்#ய இடத்"��ந்$ ஒ� 

5@ய பாலதை்தக் கடந்$, பம்ைபயின் எ"ரக்் கைரக�்ப் ேபாக ேவண் ம். தைலயில் இ��(க் 

கட்(ைன ஏந்", எல்ேலா�ம், அந்தப் பாலத"்ன் ேமல் ேவகமாக ஓ(னர.் ெவயி�ல் gேட@ய 

பாலம், பாதங்கைள ெவ�வாகச ்;ட் ப் ெபா;க்#ய$. தைரயி��ந்$ எ#?ம் ெவப்ப�ம், தைலக�் 

ேம��ந்$ ெபா;க�்ம் பகலவ!ம் எங்கைளச ் ;ட்ட தங்கமாக்க �ைன#ற$ என நிைனதே்தன். 

அைனவ�ம் அங்ேக 5ல நி�டங்கள் ஓய்2 எ த்$க் ெகாண்  Hறப்படலாம் எனத ்

[ரம்ானிக்கப்பட்ட$. 

பம்ைப ந", இந்"யாவில் உள்ள பல ந"கைளப்ேபால, கவனிப்H அற்?ம், கஷ்டப்ப த்தப்பட் ம் 

விளங்#ய$. ந"க்கைரகள் நன்றாகப் பராமரிக்கப்படவில்ைல. ெம�தாக ஓ ம் ந"யின் நீ�க�்ள், 

வ�தாகத் \க்# எ@யப்பட்ட �ப்ைப >ளங்கள்! 5லர ் ந"யில் �ளித்$க் ெகாண் ம், $ணிகைளத் 

$ைவத்$க் ெகாண் ம் இ�ந்தனர.் ந"கைள எப்ப(ப் பராமரிக்க ேவண் ம், அ$2ம் Hனிதமாகக் 

க�தப்ப ம் ந"கைள எப்ப(ப் ேபாற்@ப் பா$காக்க ேவண் ம் என்ற அ(ப்பைடக் கல்வியின் 

அைடயாளேம அங்� இல்ைல! வ�த்தமாக இ�க்#ற$! 

நடக்க ஆரம்பிதே்தாம். �த�ல் அங்� இ�க�்ம் ேகாவி�ல் விநாயகைர வணங்#, மரHக் ேகற்ப, ஓர ்

ேதங்காைய 5தற அ(த்$ விட் , சரண ேகாஷம் >@ப் Hறப்பட்ேடாம். அங்#�ந்$ சபரிமைலக�்ச ்

ெசல்ல இரண்  பாைதகள் உள்ளன. ஒன்? ப(க்கட் டன் >(ய$. மற்ெறான்?, ெபா$வாக 

(ராக்டரக்ள் ெசல்=#ன்ற பாைத. வைளந்$ வைளந்$ ெசல்வ$. நாங்கள் (ராக்டர ் பாைதயில் 

ெசன்ேறாம். என்!டன் லM்� மா�, அவ�ைடய சேகாதரி, 

Yஜா, அவ�ைடய பாட்( வந்தாரக்ள். 5@ய 5@ய 

�,க்களாக அைனவ�ம் Hறப்பட்டாரக்ள்.  

கடந்த பயணத்"ன்ேபா$, எங்களில் 5லர ் ஓரிடத்"ல் 

பிரிந்$, ‘சரம்�த்"’ எ!�டதை்தக் காணச ் ெசன்ேறாம். 

Hராணங்களின்ப(, சரம்�த"் எ!ம் இடம், ஐயப்பனின் 

அம்Hகள் வீழ்ந்த மரம் இ�க�்ம் இடதை்தக் �@ப்ப$. 

தரம்சாஸ்தா ஆ/ம் சபரிமைல இ�க�்ம் "ைசையக் 

காட்ட, ஐயப்பன் அம்பிைனச ் ெச=த"் வ'காட்(னாராம். 

ஆனால் எங்க/ைடய சரம்�த"்ப் பாைத ஒ� 
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ேசாதைனயாக இ�ந்$, இ?"யில் அ�ைமயான சரம்�த்" தரிசனதை்த-ம் தந்த$. அந்தப்பாைத 

ெபா$ மக்கள் ெசல்லக் >டாெதன தைட வி"க்கப்பட்ட பாைத என்ப$ம், ெகா(ய விலங்�கள் 

நடமாடக் >(ய பாைத என்ப$ம் பிற�தான் எங்க/க�்த் ெதரிந்த$. இந்த �ைற, அப்ப( எந்த ஒ� 

வீரசெ்சய=ம் ெசய்ய ேவண்டாம் என எல்ேலா�க�்ம் ெசால்லப் பட்(�ந்த$. 

நடப்ப$ எனக�்ப் பி(த்த ெசயல். அ"=ம் ஒ� Hனித யாத"்ைரக்காக நடப்ப$, ெபரி$ம் இன்பம் 

த�வ$. வாயினில் ெம$வாக இைறவன் "�நாமங்கைள உசச்ரித்$க் ெகாண்(�ந்தா=ம், என் 

மன$க�்ள் எண்ணங்கள் எ$2ம் இல்லாத$ ேபால் ஒ� அைம". ம#ழ்ச5்-ம் ஒ�வித 

எ"ரப்்பாரப்்Hம் மன"ல் நிைறந்"�ந்த$.  

பல அ(யாரக்ள் ேபாய்க் ெகாண்(�ந்தாரக்ள். 5லர ் ெவ� ேவகமாக என்ைனக் கடந்$, ஒ� [விர 

ேநாக்கத்$டன் ேபாய்க் ெகாண்(�ந்தாரக்ள். உ?"ையத் த�ம் ஒ� ஒளிவிளகை்கத் ேத( அவரக்ள் 

ேபாய்க் ெகாண்(�ந்தாரக்ள். எல்ேலா�ம் எைத எ"ரப்ாரத்்$ப் ேபா#றாரக்ள்? என்ன ேவண் ம் 

இவரக்/க�்? உடல் நலம், மன நலம், பணம், அைம", �ழந்ைதகள், கல்யாணம்? எதத்ைனேயா 

ேதைவகள், ஆைசகள், எ"ரப்ாரப்்Hக்கள் இ�க்கக்> ம் அல்லவா! எப்ப( எல்ேலா�க�்ம் 

எல்லாவற்ைற-ம் இைறவன் அளிக்கப் ேபா#றார?் அப்ப(ேய ேகட்டைத எல்லாம் அளிப்பாரா? 

அல்ல$ ேதைவ அ@ந்$ ெகா ப்பாரா! நம்ைமப் பைடதத் அவரிடம், நாம் ஆைசகள் அைடத்த 

ெபா" Oட்ைடகளாகப் ேபாய் நின்? இன்!ம் எதைனக் ேகட்ப$? எல்லாம் பைடத்த அவேர 

எல்லா விைள2க/க�்ம் காரணம் அல்லவா? பைடத்$, நம்ைம இந்த நிைலயில் ைவத்$ 

ேவ(கை்க பாரப்்ப$ம் அவர$ விைளயாட்ெடன்றால், நான் எதற்� என் நிைலயில் மாற்றதை்தத் 

ேதடேவண் ம்? எல்லா இன்ப $ன்பங்கைள-ம் ஏற்? அ!பவி என அவர ்எனக�் வி"த்"�ந்தால், 

அவரிடம் நான் ஏன் எைத-ம் ேகட்க ேவண் ம்? 

அப்ப(க் ேகட்க ஒன்?ம் இல்ைல என்றால், நான் ஏன் இங்ேக பயணிக்#ேறன்? எதற்காக எல்லா 

விரதங்க/ம் இ�ந்$ யாத்"ைர ேநாற்க ேவண் ம்? 

அவ�க்காகத்தான்! அந்த இைறவைனக் காணதத்ான்!  ஒ� ெதாைலவில் கண்ணா(ைய ைவத்$ 

நம் �கதை்த நாேம அழ� பாரத்்$க் ெகாள்வ$ ேபால, தன்!ள் இ�க�்ம் இைறவைன 

சபரிமைலயில் ைவத்$க் காண வந்"�க்#ேறாம் என நிைனதே்தன். 

ேம=ம், எைதக் ேகட்ப$ என்ப"=ம் நமக�்ப் பயிற்5 இல்ைல. தங்கதை்த த�#ன்ேறன் என 

வ�பவரிடம், எனக�் லா�பாப்தான் ேவண் ம் எனக ் ேகட்�ம் �ழந்ைதையப் ேபால, 

ெகா ப்ப"ன் அ�ைம ெதரியாமல், 5?ைமைய நான் ெபரிெதனக் ேகட்(ட வாய்ப்H உண் . 

அப்ப(யான அ@யாைமைய, அ(க்க( என் வாழ்கை்கயில் நிகழ்த"்க் காட்( இ�க்#ேறன். 

அதனால், எ$2ேம இைறவனிடம் ேகட்ப"ல்ைல. அதன் விைளவாக, மன"ல் ஒ�வித பார�ம் 

இல்ைல! இைறவைனக் காண ேவண் ம் என்பைதத் தவிர ேவ? எந்த எ"ரப்ாரப்்Hம் இல்ைல. 

ஓரி� இடங்களில 5ல நி�டங்கள் நின்றைதத் தவிர 

எங்கள் �, ெம$வாக ெதாடரந்்$ நடந்$ 

சபரிமைலயில் ஏ@ ஆலய வாசைல அைடந்த$.  

அ த்த ஒ� மணி ேநரத"்ல் மற்றவரக்/ம் வந்$ 

ேசரந்்தாரக்ள். பிற� ��சா� உணரச்5் உந்த �ன்ேன 

நடக்க, அவர ் பின்ேன அைனவ�ம் ததத்ம் இ��( 

ஏந்", சரணேகாஷங்கள் >வி ஆலயதை்த ேநாக்# 

நடந்ேதாம். சரணேகாஷம் ேம��ந்த தகரக் >ைரயில் 

பட்  எ"ெரா�த்$, ேம=ம் பரவசம் ஊட்(ய$. 

அ"கக் >ட்டம் இல்ைல. ஒ� இரண்  அல்ல$ Oன்? ஆயிரம் ேபர ் இ�ப்பாரக்ள். விேசட 

காலதை்த ஒப்பிட்டால் இ$ �கக் �ைற2. ஆலய வாச�ல், மரHேகற்ப, வ'த்$ைண அ�ளிய 

வள்ள=க�் வணங்# ஒ� ேதங்காைய ஒவ்ெவா�வ�ம் 5தற அ(தே்தாம். பிற� ஒளிமயமான 

ப"ெனட்டாம் ப(க/க�் �ன் நின்? ெதா,ேதாம். 
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ப"ெனட்டாம் ப(களில் ஏ@ய அ!பவதை்த நிைனக்க நிைனக்க இன்பம்தான். எனி!ம் அதைன 

வாரத்ை்தகளில் விவரிக்க ேவண் ெமன்றால் �க2ம் க(னமாக இ�க்#ற$. அன்பினால் மனம் 

நிைறயப்பட் , சரண ேகாஷங்களின் Hனிதத்"னால் உள்ளம் நைனயப்பட் , அந்தப் ப(கைளத் 

தாண்( எப்ெபா,$ம் ஒளிமயமான ஓர ்பரம்ெபா�ள் எங்கள் வ�ைகைய எ"ரப்ாரத்்$க் ெகாண்  

உட்காரந்்$ இ�க்#ற$ என நம்பிகை்கயினால் உந்தப்பட்  நாம் இ�ந்தால், ெவ?ம் கல்�னால் 

ெச$க்கப்பட்ட ப(களாக அைவ ேதான்றா$. மாறாக ெதய்வீகத்$டன் கலக்கச ் ெசய்-ம் ெதள்ளிய 

பாலமாகத் ேதான்?ம்.  

இ��(க் கட் டன் வ�பவரக்ள் மட் ேம ப"ெனட்டாம் ப(களில் ஏற �(-ம். நாங்கள் 

ஏ@ேனாம். நான் �தற் ப(யில் என$ வல$காைலப் பணி2டன் ப"தே்தன். பிற� ெம$வாக 

இடப்பாதம். நிைலயாக �தற்ப(யில் நின்?, ��யி��ந்$ வி பட் , ெதய்வ மண்டலத்$ 

வாயி�ல் நிற்பதாக ெந#ழ்ந்ேதன். அ(யார ் >ட்டம் ஆவ�ல் தள்ளிய$. அன்Hக�்ரிய 

எல்ேலாைர-ம் மன"ல் ஏற்@க் ெகாண்  அ த்த ப(யில் ஏ@ேனன். ேமேல இ�க�்ம் ப(கைளத் 

தாண்( விட்டால், அங்ேக எனகே்க எனக்காகப் பரம்ெபா�ள் 

காத்$க் ெகாண்(�க்#ற$; நான் எல்ேலாரின் ெபா�ட் ம் ஏந்" 

வ�ம் பிராரத்்தைனகைள ஏற்?க் ெகாள்ள என்ைன 

எ"ரப்்பாரத்்$க் ெகாண்(�க்#ற$. அரிதான வீராசனத்"ல் 

அமரந்்$ ெகாண் , பரம ��வாக எனக�்ப் பரஞானதை்த அ�ளக் 

காத்$க் ெகாண்(�க்#ற$!  

இப்ப( எண்ணிக் ெகாண்ேட ேமேல ஏ@ேனன். gரியன் ேமற்#ன் 

அ(யில் ப(ந்$ ெகாண்(�ந்ததால், ெவப்பமாக வீ5ய காற்?, 

தற்ேபா$ ஈரம் ேதாய்ந்த �ளிராக வீ;#ற$. �கத்"ல் ெமல்லத் 

தடவி, �ளிரச்5்ையப் �;#ற$. ப(களின் ஓரத"்ல் நிற்�ம் 

காவலாளிகள் மற்றவரக்ைளத் ெதாட் த் \க்# வி #றாரக்ள்.  

நான் ேம=ம் ஏ@ேனன். இப்ேபா$ கட2ள் என்ன ெசய்#றார ்என 

ேயா5தே்தன்! �ளிரச்5்யான சந்தன அபிேஷகத்"ல் 

"ைளக்#றாரா, அல்ல$ ெவள்ளிப் பனியாகத் \வப்ப ம் வி�" 

அபிேஷகத்"ல் �ளிர#்றாரா? ெதளிவாகத் தைடயின்@ப் 

ெபா'-ம் ெநய் அபிேஷகப் பிரியராகக் காட்5யளிக்#றாரா? 

ஒ�ேவைள ஆைட ஆபரணங்கள் எல்லாம் �ண் , அலங்காராப் பிரியராக, என் வ�ைகக்காக 

அமரந்்"�க்#றாரா? 

நா!ம் சரியாக என்ைனத ் தயாரப்் ப த்"க் ெகாள்ள ேவண் ம் என நிைனதே்தன். இ'வான என் 

எண்ணங்கள் எல்லாம் இற்? உ"ரட் ம். அ,க்கான பழக்கங்கள் அற்?ப் ேபாகட் ம்; அற்ப 

ஆைசகள் விலகட் ம். ெசாற்ப ெவ?ப்Hம் கசப்Hம் ;தத்மாய் அ'யட் ம்! உண்ைமக�் இட் ச ்

ெசல்லாத எதைன-ம் நான் விைழயாமல் இ�க்கட் ம்! எந்தவிதமான Hகாைர-ம் இைறவனிடம் 

நான் ைவக்காமல் இ�க்கட் ம்! தயாரா#விட்ட என்ைன, யான் இைறவனிடேம அரப்்பணித்$ 

விடட் ம்! க�ைணயா=ம், கடன் என்பதா=ம், இைறவ!ம் தன்ைன எனக�்ள் ெகா த்$ 

விடட் ம்! இப்ப( எல்லாம் மனத"்ல் எண்ணங்கள் ஓடப் ப(களில் ஏ@ேனன்.  

‘;வா�ேய சரணம், ஐயப்பா சரணம்’ எ!ம் ஒ�கள் ஓங்# ஒ�க்க, ப"ெனட்டாம் ப(யின் உச5்ைய 

அைடந்ேதன். காவலர ் ஒ�வர ் என் ைகைய ெம$வாக இ,த்$ ேமல் ஏற்@ விட்டார.் ந,வி ேமா 

என இ�ந்த இ��(ைய இ� ைககளா=ம் அ,த்"ப் பி(த்$ப் ப"ெனட் ப் ப(கைளக் கடந்$, 

பரம்ெபா�ளின் �ன் நின்ேறன். 

அேதா, அங்ேக, ெதாைலவற்ற 5@ய \ரத"்ல், 5�ட் ம் கண்க/டன் வீராசனத"்ல் எந்ைத 

ஐயப்பன்! அந்த நற்காட்5 ஒ� 5ல நி�டங்கேள #ைடத்த$! தள்ளிக் ெகாண்  வ�ம் அ(யாரக்ளின் 

>ட்டம் பாரை்வைய மைறத்த$. அைச-ம் ஓர ் அகல் விளக�் மட் ேம கரப்்ப #�ஹத"்ல் 

ெதரிந்த$.  
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க்} வரிைசயில் ேசரந்்$ ெகாண்ேடன். ேகாவி=க�் ேமல் ;ற்@ வ�ம் அந்த வரிைசயில் வந்$, 

0ண் ம் இைறவன் சந்நி"க�் �ன் வரேவண் ம். அந்த வரிைச ெம$வாக நகரந்்த$. பிரகாஷ் 

எங்ேகா இ�க்க ேவண் ம்! ேபான தடைவ, அவர ் என்!டன் இந்த வரிைசயில் இ�ந்தார.் 

தன்!ைடய இனிய பக்"ப் பாடல்களால், வரிைசயில் நின்ற �, ேநர�ம், என$ ெசவிக/க�்ள் 

ெதய்வீக உணரை்வ ஊட்(, மற்ற எந்தவிதச ் சலனங்க/ம் இல்லாமல், ேதவகானம் எ!ம் வான 

ஊர"்யில் பறந்$, சந்நி"க�்ப் ேபா�ம்ப( ெசய்தார.் உண்ைமயாகேவ அந்த வரிைசயில் 

நிற்�ம்ேபா$, ;ற்@=ம், காந்தமைல �தலான மைலகள் ெதரி-ம் அந்த வரிைசேய வானத"்ல் 

ஊரவ்$ ேபால் இ�க�்ம். இம்�ைற பிரகாஷ் அ�#ல் இல்ைல! இப்ப( நிைனத்$க் ெகாண்ேட 

ெம$வாக நகரந்்$, இைறவனின் சந்நி"க�் �ன் 0ண் ம் நின்ேறன். >ட்டத்தால், அ"க ேநரம் 

தரிசனம் ெசய்ய �(ய வில்ைல என்றா=ம், நின்ற 5ல ேநரத"்ல் இைறவைன என் கண்களால், வாரி 

எ த்$க் ெகாண்ேடன். 

சந்நி"க�் அ�#ல் இ�ந்த ேமைடக�், மற்ற எல்ேலா�ம் ெம$வாக வந்$ ேசரந்்தாரக்ள். மற்ற 

சந்நி"களில் வ'பா  ெசய்$விட் , நாங்கள் தங்#யி�க�்ம் இடத்$க�்ச ் ெசன்ேறாம். இ�ட்( 

விட்ட$. ��சா�யின் கட்டைளயின்ப(, 5லர ் அமரந்்$ இ��(க் கட் க்கைளப் பிரித்தனர.் 

ேதங்காயில் நிரப்பப்பட்ட ெநய், அபிேஷகத்$க்காக ெகாண்  ெசல்லப்பட்ட$. அ த்த நாள் ெநய் 

அபிேஷகம் ெசய்$ பிரசாதம் ெபற ேவண் ம். ேதங்காய்கள் அக்#னியில் ேபாடப்பட்டன. 

பிரசாதங்கள் ப�த்$ ைவக்கப்பட்டன. இதற்#ைடேய இர2 உண2க்கான ஏற்பா கள் 

ஆ#யி�ந்தன. 

எனக�் 0ண் ம் இைறவைனக் காண ஆவல் எ,ந்த$. ஐயப்பனின் ேமல் யான் இயற்@ய 

பாடல்களின் ெதா�ப்ைபக் ைகயில் எ த்$க் ெகாண்ேடன். அத!டன், என் மகளின் "�மண 

அைழப்பின் ஒ� காப்பிைய-ம் எ த்$க் ெகாண்ேடன். இைறவனின் கால(யில் அவற்ைறச ்

சமரப்்பிக்க ேவண் ம் என ஒ� ஏக்கம் இ�ந்த$. இப்ப(யான எ"ரப்ாரப்்Hக்கள், ேவண் தல்கள் 

எல்லாம் ேதைவயற்றன எனத ் ேதான்றலாம், ஆனால், அைவ எனக�் ஒ� நிைறைவக் ெகா க�்ம் 

எனத ்ேதான்@ய$. 

ேகாவி�ல் அந்த ேநரத்"=ம் >ட்டம் �ைறயவில்ைல. இ��( இல்லாததால், ப"ெனட்டாம் ப( 

வ'யாகப் ேபாக �(யா$. மற்ெறா� வ' இ�க்#ற$. அதன்ப( ெசன்? சந்நி"ைய அைடந்ேதன். 

ஆனால் >ட்டம் ெந�க்#த் தள்ளிய$. இைறவைன சந்நி"யில் பாரக்�்ம் பாக்#யம் 0ண் ம் 

#ைடத்$. ஆனால் அங்� ��வாக இ�க�்ம் நம்�"ரிகளிடம் என்!ைடய ெதா�ப்ைபக் ெகா த்$, 

இைறய(யில் ைவத்$த் த�ம்ப( ேவண் வதற்� வாய்ப்பில்லாமல் ேபாய்விட்ட$. ஒ� 5ல 

நி�டங்கள் �யற்5 ெசய்$ பாரத்்$விட் , பிற� தங்�ம் இடத்$க�்த் "�ம்பிேனன். எங்� 

ெசன்ேறன் என்ற விசாரைண-டன் வரேவற்ற நண்பரக்ள், இர2 உண2க�் ஏற்பா  ெசய்$ 

ெகா த்தனர.்  

 

18th April 2018 

அ"காைலயிேலேய எ,ந்$ பல�ம் தயாராக இ�ப்பைத-ம், 5லர ் ஏற்கனேவ ேகாவி=க�்ச ்

ெசன்? அபிேஷகம் பாரத்்$ வந்"�ப்பைத-ம் உணரந்்ேதன். எல்ேலா�ம் தரிசனத்$க�்ச ் ெசல்லத் 

தயாராக இ�ந்தாரக்ள். மாளிகாHரத்$ அன்ைனக�்ப் �ைஜ ெசய்$விட் , ;வா� தரிசனம் ெசய்$, 

பிற� ஆலயதை்தச ் ;ற்@ வணங்#விட் ப் Hறப்ப வ$தான் "ட்டம். ேமல்ஷாந்" எனப்ப ம் 

ஆலயத்"ன் �க்#ய ��ைவ-ம் வணங்# ஆ5 ெப?வ$ம் "ட்டம்.  

நான் ேஹாட்ட�ன் வாச�ல் நின்? ெகாண்(�ந்ேதன். அப்ேபா$ பிசை்ச மாமா என்னிடம் வந்தார.் 

அன்Hடன் என்ைனத் ெதாட் , ‘ஐயப்பா, தய2 ெசய்$ என்ைன ேகாவி=க�்க் >ட்(ச ்

ெசல்#றாயா?’ எனக ்ேகட்டார.் ம#ழ்ச5்-டன் ஒப்Hக் ெகாண்ேடன். 

பிசை்ச மாமா2க�் 75 வயதா# இ�க்கலாம். சபரி மைலக�் 40 ஆண் க/க�்ம் ேமல் ெசன்? 

ெகாண்(�க�்ம் ப,த்த பக்"மான். Lல�ம், 5ரிக்கச ் 5ரிக்கப் ேப;ம் நல்ல �ண�ம், சOகத"்ல் 
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எல்ேலா�ம் மரியாைத-டன் ைவக்#ன்ற அன்Hம் ெகாண்  விளங்�பவர.் அவைர எவ�க�்ம் 

எளி"ல் பி(த்$ப் ேபா�ம். இப்ேபா$ அவ�க�் உடல் நிைலயில் ெகாஞ்சம் பா"ப்H இ�க்#ற$ 

என்றா=ம், அவ�ைடய உற்சாக�ம், சபரிமைல பற்@ய $(ப்Hம், பாரக்�்ம் எவைர-ம் 

\ண்(விடக் >(ய$. 

அவ�ைடய ெம�ந்த இட$ ைகைய என் வலகை்கயில் பற்@க் 

ெகாண்ேடன். என்!ைடய இடகை்கயில், பாடற் ெதா�ப்Hம், 

பத"்ரிைக-ம் இ�ந்தன. ேகாவிைல ேநாக்# நாங்கள் நடக்கத ்

ெதாடங்#ேனாம். பத்$ அ( நடந்தபின் பாரத்த்ால், பிசை்ச மாமா 

ெவ� ேவகமாக நடந்$ ெகாண்(�ப்ப$ம், பாரப்்பவர ்எவ�க�்ம், 

அவரத்ான் என்ைன இ,த்$க் ெகாண்  ேபா#றாேரா எனத ்

ேதான்?வதா�ம் பட்ட$. அவர$ ஆரவ்தை்த வியந்$ ெகாண்ேட 

ேவகமாக நடந்ேதன். 

ேகாவி�ல் நல்ல >ட்டம். நீண்ட வரிைசயில் ேபாய் நிற்காமல், 

மாமா ேநேர ந வில் இ�க�்ம் கத2க்க�#ல் ெசன்றார.் தன் 

ைகைய என் பி(யி��ந்$ வி வித்$க் ெகாண் , அங்#�க�்ம் 

காவலாளியிடம், இ� ைககைள-ம் >ப்பி, ‘ஐயப்பா, ஐயப்பா, 

இங்ேக பார,் என்ைன உள்ள விடப்பா, ஐயப்பா’ எனக் ேகட்டார.் 

அவைரத் "�ம்பி ஒ� கணேம பாரத்த் காவலாளி, அவைர-ம், 

அவர ் ைகைய ேவகமாகப் பற்@க் ெகாண்ட என்ைன-ம் உள்ேள 

விட்டார.்  

சந்ந்"க�் ேநேர நின்ேறாம். எங்க/க�் �ன்ேன ;மார ்20 ேபராவ$ இ�ந்"�ப்பாரக்ள். மாமா என் 

�ன்Hம், அவர ் பின், ைகக/ள் ெதா�ப்Hடன் நா!ம் நின்@�ந்ேதாம். அ தத் இரண்  அ(கள் 

ைவத்"�ப்ேபாம், மற்ெறா� காவலர ்அங்� வந்$, மாமாைவ-ம் என்ைன-ம் அங்#�ந்$ ெவளிேய 

இ,த்$, பக்கத"்ல் இ�க�்ம் ஒ� வரிைசயில் ேசரத்்$ விட்டார.் ‘ஐயப்பா, ஐயப்பா’ எ!ம் 

மாமாவின் வாரத்ை்தகைளேயா, என$ ெகஞ்சைலேயா, அவர ் ெகாஞ்ச�ம் கவனிக்கவில்ைல. 

மனத்தளர2்டன், அந்த வரிைசயில் நகரந்்தால், அடடா! அந்த வரிைச ேநராக, கன்னி Oல 

கணப"யின் சந்நி"யில் ெகாண்  வி #ற$! நான் ெசால்ல நிைனப்பதற்�ள், மாமா என்ைனப் 

பாரத்்$க் கண்ைணச ் 5�ட்(ச ் ெசான்னார,் ‘பாரத்"்யா, கன்னி Oல கணப"ையத் தரிசனம் 

பண்ணிண்  வா அப்ப(! ;வா� அ!ப்பிச;்ட்டார,் கணப"ைய ேவண்(கே்கா’.  

ேவண்(க் ெகாண்ேடன். இைறவன் நடத்$#ன்ற நாடகத்$க�் நாம் என்ன ேகள்விையக் ேகட்ப$! 

மஹா சக்"யின் வ(வான கன்னி Oல கணப"ையத் தரி5தே்தன். $யர,் தைட, பயம் என யாைவ-ம் 

அகற்?ம் விகன் விநாயகைர ேவண்(க் ெகாண்ேடன். மாமா2ம் அைம"யாகத் $"த்$விட் , 

என்!டன் வரிைசயில் ேசரந்்$ ெகாண்டார.் ஒ� 10 நி�டங்களில் நாங்கள் இ�வ�ம் ;வா� 

சந்ந்"யில், �க �க அ�#ல், அ�ட்ப(களின் பக்கத"்ல் நின்ேறாம். எல்லாச ் சதத்ங்க/ம் என் 

ெசவிகளில் விழாமல் ஒ ங்#ன. ‘ேபாங்கள் ேபாங்கள்’ என விரட் ம் காவலரின் �ரட்ட=ம் 

எனக�்ள் Hகவில்ைல. மாமா பக்க"ல் நின்? ‘பார,் பார’் என்? ெசால்�க் ெகாண் , கன்னத"்ல் 

ைககளால் ேநரத்"்க் கடைனச ்ெசய்$ ெகாண்(�ந்தார.் 

நான் �ன்ேன இ�க�்ம் "�வ(ைவ, உற்?ப் பாரத்்$க் ெகாண்ேட இ�ந்ேதன். எைத-ம் 

ேகட்கவில்ைல! எ$2ம் ேவண்(யி�க்கவில்ைல. அப்ப(ப் பாரத்்$க் ெகாண்  நிற்�ம்ேபா$, 

[(ெரன ஒ� உ=க்கல். என்!ைடய ைகக/க�்ள் அடக்# ைவத்"�ந்த ெதா�ப்ைபக் கரப்்ப 

#ரஹத"்ல் இ�க�்ம் நம்�"ரி சட்ெடன இ,த்$ இைறவனின் "�வ(களில் ைவத்தார.் 

ெதா�ப்பின் ெவளிப்Hறத"்ல் இ�ந்த அழகான ஐயப்பனின் படம் அவைரக் கவரந்்"�க்க 

ேவண் ம்! என்ன காரணேமா யான் அ@ேயன்! எ"ேர, இைறவனின் கால(யில் பாடற் ெதா�ப்H, 

அத!ள் ைவத்"�ந்த பத்"ரிைக ந,விக் கா�ன் Zேழ #டக்#ற$. என்ன நடக்#ற$ இங்ேக என 

மனம் ஆராயத் ெதாடங்�வதற்� �ன்ேன, நம்�"ரி, ெதா�ப்ைப-ம் பத்"ரிைக-ம் எ த்$, 

அதன்ேமல் ஓர ் இைலயில் மஹா பிரசாதமான சந்தனம், மலர ் �த�யவற்ைற ைவத்$ அவற்ைற, 

நீட்(ய என் ைகயில், ‘ெதாப்’ ெபனப் ேபாட்டார.் காவலர ்இதற்காகேவ காத"்�ந்த மா"ரி, என்ைன 
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ெவளிேய இ,க்க, எல்ைலயில்லா ஆனந்தத்$டன் ெவளிேய வந்ேதன். கண்களில் எைன அ@யாமல் 

கண்ணரீ.் மாமா என் பின்னால் வந்தார.் அவைர ேநாக்#த் "�ம்பிய2டன், என் ைககைளப் பி(த்$க் 

ெகாண்  மாமா ெசான்னார:் ‘ஐயப்பா, நல்ல தரிசனம், என்ைனக ் >ட்(ண்  வந்த$க�் ெராம்ப 

ேதங்கஸ்்,’ 

எனக�் 5ரிப்பதா, அ,வதா எனத ் ெதரியவில்ைல! யாைர யார ் >ட்( வந்தாரக்ள்? இப்ேபா$ 

எனக�் �ன்ேன ெம�ந்$, தளரந்்$ நிற்�ம் பிசை்ச மாமா, என்ன ஒ� ேவகத்$டன் என்ைன 

இ,த்$ வந்$, நான் எதைன ஏங்# இரவில் $யிலச ் ெசன்ேறேனா, அதைன இைறவனிட��ந்$ 

வாங்#த் தந்"�க்#றாேர! நானல்லவா நன்@ ெசால்ல ேவண் ம்! ெசான்ேனன்: ‘மாமா, நீங்கள்தான் 

என்ைன இங்ேக >ட்( வந்த$! உங்க/டன் வ�வதற்� நான் ஏேதா �ரவ் Hண்ணியம் 

பண்ணியி�க்க ேவண் ம்’. 

அவ�கே்க உரிதத்ான Hன்�?வ=டன், என் வாரத்ை்தகைள ஒ� ெபா�ட்டாக எ த்$க் 

ெகாள்ளாமல், தன்!ைடய ைகைய நீட்(னார.் அதைன பி(த்$க் ெகாண் , மாளிகாHரத்$ 

அன்ைனயின் சந்நி"க�்ச ் ெசன்ேறன். அங்�தான் மற்றவரக்ள் எல்லாம் �ைஜ ெசய்$ 

ெகாண்(�க்#றாரக்ள். 

மாளிகாHரத்$ அம்மன், மஹாசக்"ேய ஆ�ம். அம்மைனப் பற்@ப் பலவிதமான Hராணக் 

கைதகள் இ�க்#ன்றன. தரம் சாஸ்தாைவ மணக்க ேவண் ம் என்? ஓயாமல் காத"்�ப்பவளான 

அன்ைன, உல#ல் தரம்ம் தைழக்க, இல்லற தரம்ம் ஓங்க, "�மணத்$க்கான நல்ல�ைளத் 

தக்கவரக்/க�் எல்லாம் தைய-டன் ெகா க்க, இங்ேக நின்றப(ேய தவம் ெசய்$ 

ெகாண்(�க்#றாராம்.  

பல சடங்�க/ம் பக்தரக்ள் ெசய்#றாரக்ள், �,த் ேதங்காையச ் சந்ந்"ையச ் ;ற்@ உ�ட்( 

வணங்�வ$ம் உண் . இரவிகை்கத் $ணியிைன அன்ைனக�்ப் பைடத்$, "�மண அ�ள் 

ேவண் வ$ம் உண் . எனக�் எ"ரப்ாராத ம#ழ்ச5்யாக, ேபான �ைற வந்"�ந்தேபா$, அங்#�ந்த 

�ஜாரி, எனக�் ஒ� இரவிகை்கத் $ணிையப் பிரஸாதமாக வழங்#யி�ந்தார.் எ"ரப்ாராமேலேய 

தற்ேபா$ "�மண விழா இல்லத்"ல் நடக்கவி�க்#ற$. அந்த அ�/க�் நன்@க் கடனாக2ம், 

ேம=ம், "�மண பாக்#யத"்ற்காகத ் தவ��க�்ம் என் இனிய நண்பரக்ளின் இல்லத்"ல் 

அவ்வின்பம் #ைடக்க அ�ள் ெசய்ய ேவண் ம் என்பதற்காக2ம், 5ல இரவிகை்கத் $ணிகைளக் 

ெகாணரந்்"�ந்ேதன். அவற்ைற அங்ேக பைடத்$, அன்ைனயின் அ�ட் பிரஸாதங்கைளப் 

ெபற்ற$ம், மன$க�் நிம்ம" அளித்த$. ெபான்னால் கவசம் அணிந்$, பிைற நில2 தைல யணிந்$, 

கண்ணாரக் கண்  களி என்? நிற்#ன்ற மாளிகாHரத்$ அம்மா, அைனவ�ம் கண்  களிக்க 

ேவண்(ய கற்பகத் த�. 

பிற� மற்றவரக்ைள-ம் அங்ேக பாரத்ே்தாம். பிசை்ச மாமா ேஹாட்ட=க�்ப் ேபாக ேவண் ம் எனச ்

ெசான்னதால், அவைர ேஹாட்ட�ல் ெகாண்  விட்  வீட்  0ண் ம் நான் ேகாவி=க�் வந்ேதன். 

அங்�ம் இங்�ம் ;ற்@ மனைத ஆலயத"்ேலேய ெசலவிட் , எப்ப(, இரவில் மனம் ெகாண்ட 

$யைர, பக�ல் பிசை்ச மாமா வ'யாகத் $ைடத்$ எ@யச ் ெசய்த$ இந்தப் பரம்ெபா�ள் என 

வியந்$ ெகாண்ேட இ�ந்ேதன்.  

;வா�ேய சரணம் ஐயப்பா! 

ேமல்ஷாந்"ையச ் சந்"த்$ ஆ5 

ெபறலாம் என்பதற்காக, பிரகாஷ், 

பாலா, S.V எல்ேலா�ம் எனக்காக 

ேமேல காத"்�ந்"�க்#றாரக்ள். 

அதைன நான் ெபறவில்ைல 

என்றா=ம், யான் அைடந்த 

அ!பவ�ம் இன்ப�ம் அளவிட 

�(யாதன. பிற� எல்ேலா�ம் 

��சா�ைய வணங்#, அவரின் ைககளால், மஹா பிரசாதம் ெபற்?க் ெகாண் , சபரிமைலைய 
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விட் க் Zேழ இறங்கத் ெதாடங்#ேனாம். வ'த்$ைணக�் நன்@ ெதரிவித்$, ஆலயத"்ன் �ன் 

0ண் ம் ஒ� ேதங்காையச ்5தற அ(த்$, ஆைச[ரப் ப"ெனட் ப் ப(கைளக் கண்  களித்$, அதன் 

அ�ேக Hைகப்படங்கள் எ த்$க் ெகாண் , பம்ைப ந"ைய ேநாக்# நடக்கத் ெதாடங்#ேனாம். 

 

"�ம" ேகாம" அவரக்/டன் நடந்$ ெகாண்(�ந்ேதன்.  

‘அப்ப( ஒ� அ!பவத்$க�்தத்ான் நான் வ�#ேறன். என்ைனப் ெபா?தத் வைர, ஆன்0கம் 

என்ப$, நமக்காகேவ காலதை்த-ம் இடதை்த-ம் அரப்்பணித்$, நான் இந்த வல்=டேலா, 

ெமல்=டேலா இல்ைல என்பைத-ம், என்!ைடய$ என உடைமேயா பந்தேமா உண்ைமயில் 

இல்ைல என்பைத-ம் ஒ� 5ல கணங்களாவ$ உணரச ் ெசய்வ$. அதனால் உலகதை்தேய நாம் 

லாபமாக அைடயலாம். அப்ப(த்தான் ெபரிேயாரக்ள் எல்லாம் ெசால்#றாரக்ள். அந்த அ!பவதை்த 

நிசச்யமாய் சபரிமைல யாத"்ைர அளிக்#ற$’  

ேகாம" அவரக்ள் ப"ல் ெசால்லவில்ைல. ஆனால் அவர$ தைல அைசவி��ந்$, அவர$ 

ஆேமா"ப்ைபத் ெதரிந்$ ெகாண்ேடன். 

பிற� எரண்ா�ளம் ெசன்?, ��சா�யின் ைககளால், விரத மாைலையக் கழற்@ விட்  

எல்ேலா�க�்ம் அன்பால் நன்@ ெசால்� விைடெபற்?, என்!ைடய மற்ற பயணத"்ற்காக, 

அவரக்ைள விட் ப் Hறப்பட்ேடன்.  அ தத் வ�டம் சபரிமைல யாத"்ைரக�்ச ் ெசல்வதற்� 

ஐயனின் அ�ைள ேவண் #ன்ேறன். அ த்த ஆண்  என்ப$ ஒ� வ�ட காலம் தாேன! கால�ம், 

ேதச�ம், மன"ல் எ,ம் ெவ?ம் மாயா ஜாலம் தாேன! 

ஸ்வா�ேய சரணம் ஐயப்பா! 

 

0. ராஜேகாபாலன் 

raajag@gmail.com 

www.meenalaya.org 
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சரண ேகாஷம் 

1. ஹரிஹர ;தேன ஐயப்பா 

2. $ரித நாசனா ஐயப்பா 

3. பரம தயாளா  ஐயப்பா 

4. ஸ்மரண கலாபா  ஐயப்பா 

5. �த நாதேன  ஐயப்பா 

6. ேவத சாரேம  ஐயப்பா 

7. சதய் ேஜா"ேய  ஐயப்பா 

8. நிதய் காரணா  ஐயப்பா 

9. சரண தாயகா  ஐயப்பா 

10. பரம பாவனா  ஐயப்பா 

11. Hவன ேபாஷனா  ஐயப்பா 

12. பவ விநாசனா  ஐயப்பா 

13. கரி வராஸன  ஐயப்பா 

14. அரி விமரத்த்னா  ஐயப்பா 

15. சரண Zரத்்தனா ஐயப்பா 

16. பரணவ தத்பரா  ஐயப்பா 

17. அபயதாபகா  ஐயப்பா 

18. உபய வந்"தா  ஐயப்பா 

19. பக்தர ்ேமாஹன 

20. 5தத் ேஷாதன  ஐயப்பா 

21. ேஷாக நாசன  ஐயப்பா 

22. ேயாக சாசன  ஐயப்பா 

23. ஆத்ம நாதேன  ஐயப்பா 

24. அதை்வ தாந்த  ஐயப்பா 

25. அன்பின் உ�ேவ  ஐயப்பா 

26. ஆன்மக் க�ேவ  ஐயப்பா 

27. இன்பக் கடேல  ஐயப்பா 

28. ஈசப் ெபா�ேள  ஐயப்பா 

29. �ன்னி� ேஜா"  ஐயப்பா 

30. Oலப் பிரHேவ  ஐயப்பா 

31. சாத்"ரத் த�ேவ  ஐயப்பா 

32. சாஸ்தா ��ேவ  ஐயப்பா 

33. ேநத"்ரந் "றந்தாய்  ஐயப்பா 

34. நிரம்ல வ(ேவ  ஐயப்பா 

35. காதத்�ட் ;டேர  ஐயப்பா 

36. கற்பகத் த�ேவ  ஐயப்பா 

37. ேதாத"்ரப் பிரியா  ஐயப்பா 

38. ேதாய்ந்ெதைனப் பாராய்  ஐயப்பா 

39. வாய்தத்�ள் நி"ேய  ஐயப்பா 

40. வர சந்நி"ேய  ஐயப்பா 

41. ேநாய்க�் ம�ந்ேத  ஐயப்பா 

42. ேநாற்பார ்வி�ந்ேத  ஐயப்பா 

43. வாய்தத் பர;கேம  ஐயப்பா 

44. வாவர ்$ைணேய  ஐயப்பா 

45. வீரா சனத்$ விமலா  ஐயப்பா 

46. ேநரா யாக�்ம் நிழேல  ஐயப்பா 

47. வாராய் என2ள் வரேவ  ஐயப்பா 

48. பாராய் என்ைனப் பரிேவ  ஐயப்பா 

49. ப(கடந் தா/ம் பலேன 

50. க"எமக் கான கைலேய  ஐயப்பா 

51. சபரி மைலயா/ம் சத�்�ேவ  ஐயப்பா 

52. அபரி�த மான அற்Hதேம  ஐயப்பா 

53. வீரா சனத்தம�ம் ேவேள  ஐயப்பா 

54. >றா மைறய�தக்  �@ேய  ஐயப்பா 

55. விரிசைட ம�டமணி வீரா  ஐயப்பா 

56. கரிசனக் க�ைணவி'க் காந்தா  ஐயப்பா 

57. உற்ற$ைண யாெர!க�் உயிேர  ஐயப்பா 

58. பற்றவிழச ்ெசய்$ பாரிக�்ம்  ஐயப்பா 

59. மாைலயாய் என்!ள் மலரந்்தாய்  ஐயப்பா 

60. ேசாைல நாயகா ;ந்தரா  ஐயப்பா 

61. ஆதாரமா# அ�/ம்  ஐயப்பா 

62. பாதார விந்தப் பர;கேம  ஐயப்பா 

63. �தா" நாதப் �ரணேன  ஐயப்பா 

64. ேவதா" ஞான விைளய�ேத  ஐயப்பா 

65. கற்பகத் த�வான கரிசனேம  ஐயப்பா 

66. நற்பரந் த��ந்தன் தரிசனேம  ஐயப்பா 

67. அஞ்ஞானத் "ைரைய அகற்?வாய்  ஐயப்பா 

68. ெமஞ்ஞானச ்;டராய் �ளிரவ்ாய்  ஐயப்பா 

69. �ம்மல வித்"ன் �ைளய?ப்பாய்  ஐயப்பா 

70. எம்மத�ம் ஏற்�ம் எ'ேல  ஐயப்பா 

71. ேதகப் பிணியா2ம் [ரப்்பாய்  ஐயப்பா 

72. ஊனப் பிறவியி�ள் ஒ'ப்பாய்  ஐயப்பா 

73. பிராணமய ேகாசப் ெப�நலேம  ஐயப்பா 

74. மேனாமய ேகாச மணி விளகே்க  ஐயப்பா 

75. ஞானமய மான நல்ல@ேவ  ஐயப்பா 

76. ந�யாத ஆனந்த நற்;கேம  ஐயப்பா 

77. �ளத்$ப் Hைழயா/ம் �ழகா  ஐயப்பா 

78. நலதை்தக் தந்த�/ம் நாதா  ஐயப்பா 

79. ஆரியங் காவின் ஐயா  ஐயப்பா 

80. அ(யார ்வி,ப்ப அ�ேத  ஐயப்பா 

81. அசச்ன் ேகாவில் அரேச  ஐயப்பா 

82. அறேம2 எரிேம� ஆண்டாய்  ஐயப்பா 

83. பம்ைப [ரப் பரிமளேம  ஐயப்பா 

84. உம்பர ்மணிக்#ைச-ம் உயரே்வ  ஐயப்பா 

85. நீலமைல கடந்த நித"்யேம ஐயப்பா 

86. சால அ�ள் >ட் ம் சத்"யேம  ஐயப்பா 

87. அப்பாச5் ேமட்�ரந்்த அ�ேள  ஐயப்பா 

88. எப்ேபா$ம் காக�்ம் எ'ேல  ஐயப்பா 

89. சபரிபீடச ்சத் ;கேம  ஐயப்பா 

90. சரங்�த்" வ'காட் ம் சாஸ்தா 

91. ப"ெணண் ப(யா/ம் பகவான்  ஐயப்பா 

92. பக்தர ்மனமா/ம் பாலா  ஐயப்பா 

93. கன்னி Oல கணப"ேய  ஐயப்பா 

94. காகய�ம் ேககய�ம் காFம்  ஐயப்பா 

95. க�தத் சா�க் கற்�ரம்  ஐயப்பா 

96. காதத்�ளப் �த்த கவிமலேர  ஐயப்பா 

97. மாளிகா Hரதத்ம்மன் மணிேய  ஐயப்பா 

98. நாகா" ராஜ நற்ெபா�ேள  ஐயப்பா 

99. �ன்ேன எ,ந்த �தேல  ஐயப்பா 

100. என்ைன ஈரத்த் எ'ேல  ஐயப்பா 

101. நந்நீர ்அபிேஷக நாதா ஐயப்பா 

102. பன்னீர ்ெபா'-ம் பரிேவ  ஐயப்பா 

103. ெநய்யாபி ேஷக நிைலேய  ஐயப்பா 

104. ெபாய்யாப் �ரணப் ெபா�ேவ  ஐயப்பா 

105. ஸ்வா�ேய சரணம் சரணம்  ஐயப்பா 

106. சத�்� நாதா சரணம்  ஐயப்பா 

107. ஸ்வா�ேய சரணம் சரணம்  ஐயப்பா 

108. சரணம் சரணம் சரணம்  ஐயப்பா 


