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ப�ைம�ம் உயர ம் ெகாண்ட மரங்கள் எல்லாம் வி�ட் வி�ட்ெடன காரின் 

கண்ணா(யில் வி)ந்+ மைறந்+ ெகாண்(�ந்தன.  பின் இ�கை்கயில் 

சாய்ந்+ அமரந்்+ ெகாண்1,  இ�2ற ம் ஓ(கெ்காண்(�க4்ம் 

மரங்கைள�ம் 5ரத�்ல்  ெதரி�ம் 6வா7க ் மைலகைள�ம் நான் பாரத்்+க ்

ெகாண்(�ந்ேதன். அன்8 அகே்டாபர ்2 – காந்� ெஜயந்�.     வாடைகக ்கார ்

என்ைன, ஜா7 ;ராண்ட் எ<ம் ேடரா=ன் விமான நிைலயத�்7�ந்+ 

ஹ்ரி�ேகைஷ ேநாக;்ச ் �மந்+ ெகாண்(�ந்த+.  அகே்டாபர ் மாதத�்ல்  

ேடரா=னில் 33 (;ரி ெவயிைல நான் எ�ரப்ாரக்க்வில்ைலதான்.  ஆனால்,  

பளிச6்1ம் @ரியக ் க�ரக்ைள எல்லாம், பசை்ச மரங்கள் மைறத்+ம்,  

6த�்ரமாய்ச ் 6ைதத்+ இைறத்+ம் காற்Aல் ெம+வாகத ் தைலைய ஆட்(க ்

ெகாண்1ம் இ�ந்ததால், ெவயி7ன் தாக்கம் இல்ைல.  அப்ேபா+ மணி 

ம�யம் 2:30.  Cக;்ரம் ஹ்ரி�ேகஷ் ெசன்8 விடேவண்1ம்.  ஏெனனில் மாைல 

4 மணிக4் விழா ஆரம்பிக;்ற+.     

நான் ஹ்ரி�ேகஷ் வந்த  க;்யக ் காரணங்களில் ஒன்8, அங்4 ஒ� 

வாரத�்ற்4 நடகக்வி�க4்ம் ‘ஆதம் ஞான தாரா’ எ<ம் அ�ைமயான 

நிகழ்ச6்தான்.  

எல்ேலாராJம்  அன்பாJம், மரியாைதயாJம் ‘அண்ணா’ என 

அைழகக்ப்ப1;ன்ற ெநாச@்ர ் ஆசச்ாரியர ் K  S.  ெவங்கடராமன் அவரக்ள், 

அங்ேக ஏ) நாMம் பிரவசனம் ெசய்யப் ேபா;றார ்என்ப+ம், அைத ஒட்(ய 

சதச்ங்கம் ;ைடக4்ம் என்ப+ம்தான் என+ பயணத�்ன்  க;்யக ் காரணம்.  

ேமJம் ஹ்ரி�ேகஷ் எ<ம் 2ண்ணிய NOயில், பல காலங்கMக4்  ன்  

நடந்+ �ரிந்த, இப்ெபா)+ம்Pட நடந்+ம், மைறந்+ம் இ�க;்ன்ற  

ஞானிகளில் எவைரேய<ம் தரி6கக்ேவா,  அல்ல+ அவரக்ள+ நிைனப்ைபச ்

�மந்தப( ேநாகக்ம் ஏ+Oல்லாமல் �ற்Aத ் �ரியேவா ேவண்1ம் என்ப+ம் 

என்<ைடய ெவ4நாள் ஆைச.   அதனால்தான் ஒ� வாய்ப்2 வந்த�டேன 

2றப்பட்டா; விட்ட+.  உமா�ம் வந்��கக்லாம்தான்.  என் சாரப்ாக�ம், 

வீட்1க ் கடைமகைள ஏற்8க ் ெகாண்1, இந்த ஒ� வார வி1ப்ைப நான் 

மட்1ேம எந்தவிதமான எ�ரப்ாரப்்2கMம் இல்லாமல் கRகக் உதவி 

இ�க;்றார.் 

ேநாகக்ம் இல்லாமேலா, எ�ரப்ாரப்்2கள் இல்லாமேலா பயணிப்ப+ 

ேநரதை்த வீணாக4்வ+ ேபாலத ் ேதான்றலாம்.  ஆனால், ேநாக்கOல்லாப் 

பயணித�்ல்தான்  �கம் இ�க;்ற+, �ைமகள் இல்ைல!  அவ்வப்ேபாதாவ+, 

எ�ரப்ாரப்்2கக்ள் இல்லாமல், ேநாகக்ம் எ+�ம் இல்லாமல், காற்ைறப் 

ேபாலச ் �ற்Aத ் �ரி;ன்ற வாய்ப்2கக்ைள நாம் ஏற்ப1த�்க ் ெகாள்ள 

ேவண்1ம்.  கயிைல மைல, அமரந்ாத,் வாரநா6 என இந்�யாவில் 6ல 

இடங்கMக4்ச ்ெசன்ற+ம், அப்ப( ஒ� ேநாகக் ம் எ�ரப்ாரப்்2ம் இல்லாத 

பயணமாகதத்ான்.  அைவெயல்லாம், அதனாேலேயா என்னேவா, அப்ப( 

இனிதத்ன.    
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கார ்வைளந்+ வைளந்+ ேபாய்க ்ெகாண்(�ந்த+.   நான் லண்டனி7�ந்+ 

2+ (ல்7 வந்+, அங்;�ந்+ ேடரா=<க4் ஒ� விமானத�்ல் வந்ேதன்.  

விமானம்  )+ம் ெதன்னிந்�யரக்ள்தான் இ�ந்தாரக்ள்.  தனியாக�ம் 

41ம்பதே்தா1ம் வந்��க4்ம்  அவரக்ள், ெப�ம்பாJம் ஹ்ரி�ேகஷ் 

நிகழ்ச6்க4்தத்ான் ெசல்;றாரக்ள் என்ப+ 2ரிந்த+.   என+ உறவினரக்ள் 

6ல�ம் விமானத�்ல் இ�ப்பைத நான் பாரத்�்�ந்ேதன். 

அJவலகத�்ல் ேவைலப்பM அ�கரித�்�க;்ன்ற காலம் அ+. அதனால்  

அவ்வப்ேபா+ மன+ள் எட்(ப் பாரக்4்ம் அJவலக எண்ணங்கைள�ம்  நான் 

எட்( உைதத்+க ் ெகாண்(�ந்ேதன். இப்ப(ேய பயணித்+க ்

ெகாண்(�க4்ம்ேபா+, �Tெரன ஒ� சதத்ம்.  கார ் ஒ� 4Jகக்Jடன் 

நின்8விட்ட+.  ‘பஞ்சர ்ஆ;விட்ட+’,  ��க்கமாகச ்ெசால்7விட்1 (ைரவர ்

Uேழ இறங்;விட்டார.்   ஹ்ரி�ேகஷ் Cக;்ரம் ேபாகேவண்1ம் எ<ம் என+ 

உதே்வகத�்Jம் ஒ� பஞ்சர ்வந்தாற் ேபாலான+. 

நா<ம் Uேழ இறங்;ேனன்.  ஒ� வைளவான இடம் அ+.  காரக்ள் 

அத�்�ப்பத�்ல் ேவகமாக வந்+, எங்கள் 

காைரக ் கண்1, சற்ேற ேவகதை்தக ்

4ைறத்+, கடந்+ ேபாய்க ்

ெகாண்(�ந்தன.  ஏன் இப்ப( ஆயிற்8!  

Uேழ இறங்;ய நான்  அ�;7�ந்த 

மரங்களின் நிழ7ல் ேபாய் நின்ேறன்.  

அப்ேபா+ மற்ெறா� கார ்எங்கள் காைரத ்

தாண்(, பிற4 ெம+வாக ரிவரஸ்் ெசய்+ 

வந்+ நின்ற+. அ�7�ந்+ இறங்;யவர,் 

�� ேகாவிந்தராஜன்.  என+ மைனவியின் 6தத்ப்பா.  அவ�ம் 6த�்�ம், 

மற்8ம் காயதர்ி 6த�் அவர+ நண்பரக்Mடன் வந்��க;்றாரக்ள்.  ஏற்கனேவ 

விமானத�்ல் அவரக்ைளப் பாரத்�்�ந்ேதன்.  ‘என்ன பஞ்சரா!’ எனச ்6ரித்+க ்

ெகாண்ேட ேகட்டவர,் ‘சரி, எல்லாதை்த�ம் சரி பண்ணிண்1 வாங்ேகா’ 

என்8 தமகே்க உரிய நைகச�்ைவ உணர�்டன் PAவிட்1ச ்ெசன்றார.்  பஞ்சர ்

இன்<ம் ஒட்(ய பா(ல்ைல.  ‘எல்லாதை்த�ம் சரி பண்ணிண்1 வா’ 

அப்ப(னா, நமக;்ட்ட எ+ேவா சரியாய் இல்ைலேயா! ஆனா, 

எல்லாதை்த�ம் சரி பண்ணிகக்தத்ாேன சதச்ங்கம், பிரவசனம், Wரத்த் 

யாத�்ைர, ஞானியர ்தரிசனம் அப்ப(< ேபாற+! எல்லாம் நமக4்ச ்சரியாய் 

இ�ந்தால், பிற4 எ+க4் எங்ேக�ம் ேபாகXம்!    மன�ல் அவ்வா8 

எண்ணிக ் ெகாண்ேட, ஏன் இப்ப(ப் பஞ்சர ் ஆனேதா என ேயா6த்+க ்

ெகாண்(�ந்ேதன். 
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என்<ைடய �ட்டம், ஹ்ரி�ேகஷ் ேபான�டேன, YOல் எல்லாவற்ைற�ம் 

ைவத்+விட்1, கங்ைகயில் 4ளித்+விட்1, விழாவிற்4ப் ேபாக ேவண்1ம் 

என்ப+தான்.  ‘அ+க4்  (யா+ ேபா7�கே்க!  இைறவா, ஏன் ேசாதைன’ 

என நிைனத்+, எ�ேர பாரத்த்ால், சாைலயின் எ�ரப்்2றம் தன்னந்தனியாக 

ஓர ் 6வ7ங்கம்.  பகக்த�்ல் ஒ� 

@லா�தம் தைரயிேல ஊன்Aயி�க4். 

6ன்னதான ேகாவில்.  

வRப்ேபாகக்ரக்Mகக்ாகேவ 

ைவகக்ப்பட்ட நைடபாைதக ்

ேகாவில்.  அ+க4்  ன்ேனதான் கார ்

பஞ்சர ் ஆ;யி�க4்!  எனக4் உடேன 

மனம்  )+ம் மட்(லா ம;ழ்ச6்.  

பஞ்சர ் ஆன+ம் நல்ல+க4்தத்ான்!  

வRயிேல நி8த�், என்ைன 

வணங்;ட்1ப் ேபா எனச ்ெசால்வ+ேபால் அங்4 இ7ங்கமான பரம்ெபா�ள் 

இ�க;்றார ் என எண்ணிக ் ெகாண்ேடன்.   சாைலையத ் தாண்( அவைர 

வணங்;விட்1த ் ��ம்பிய 6ல நிOடங்களில் கா�ம் ெர(.  [ண்1ம் 

ெதாடரந்்+ பயணம்.  

‘ரி�ேகஷ்’ என்பைதவிட ‘ஹ்ரி�ேகஷ்’ என்பேத சரியான ெபயர ் என்ேற 

அAஞரக்ள் P8வர.்    Kமத ் பகவதU்ைதயில் பகவாைன அரச்�்னன் 

‘ஹ்ரி�ேகஷ:’ என அைழக;்ன்றான்.  அப்ெபயரக்4், எல்லாப் 

2லனA�கைள�ம் கட்1ப்பாட்(ல் ைவத�்�ப்பவர ் எனப் ெபா�ள்.  

‘\ேதந்�ர:’ அதாவ+ எல்லா இந்�ரியங்கைள�ம் ெவன்றவர.்  

அப்ப(யானால், மனைத ெவன்றவர.்  மனம் என்பேதா, பதஞ்ச7யின் ேயாக 

சாத�்ரப்ப(, ‘6தத் வி�த�்’ அல்ல+ எண்ண எ)ச6் என்பேத. எனேவ 

‘ஹ்ரி�ேகஷ்’  எண்ண எ)ச6்கைள ஒ1க4்ம் NO எனக் ெகாள்ளலாம்.  

எங்ேக எல்லாப் 2லன்கMக4்ம்,  உயரவ்ான உணேவ பைடகக்ப்ப1;றேதா, 

எங்ேக 2லனA�ம், 2ல<ணர�்ம் உயர ் நிைலயிேலேய  

இ�தத்ப்ப1;றேதா, அங்ேகதான் ‘ஹ்ரி�ேகஷ்’ இ�க;்ற+.  அ+ேவ மனம் 

ஒ1ங்; அடங்4ம் உன்னத நிைலக4் அைழத்+ச ் ெசல்Jம் NO.   அந்தப் 

NOயின் ஸாதவ்ீக 4ணதை்த  ேநர(யாக அ<பவிக4்ம் வாய்ப்2ம் எனக4் 

இந்தப் பயணத�்ல் ;ைடதத்+. 

ஹ்ரி�ேகஷ் நகரத�்<ள் வந்த�டன்,  ஆல் இந்�யா ெம(கக்ல் சயின்ஸ் 

(AIMA) ம�த்+வமைனைய ஒட்(ய ஒ� ��ப்பத�்ல், வனாந்�ரமான ஒ� 

48;ய சாைலக4்ள்  கார ் ெசன்ற+.  அ+ தனியார ் வR. அதன் வRயாகச ்

ெசல்வதற்4 அ<ம� ேதைவ.  அப்பாைத,  இர� 7 மணிக4் ேமல் O�கங்கள் 

உல�ம் என்பதால் cடப்ப1;ற+.   அ�ேக கங்ைக ஒ(க ்ெகாண்(�க;்ற+.  

அசச்ாைல வRேய  30 நிOடம் பயணிதத்ால்,  பல ஆஸ்ரமங்கைள�ம் 

ெகாண்(�க4்ம்  ஸ்வரக்க்ாஸ்ரமச ் சாைலைய அைடயலாம். அங்ேகதான் 

பரமாரத் ் நிேகதன் இ�க;்ற+. அங்4தான் விழா. அங்4ம், அைத அ1த்+ 
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இ�க4்ம் Uதாபவன்  ஆ;ய இடங்களிJம்தான் விழாவிற்4 வந்��ப்பவரக்ள் 

தங்4வதற்கான ஏற்பா1கள் ெசய்யப்பட்(�ந்தன.   கார ் அங்ேக 

ெசன்றேபா+, 48கலான அதெ்த�கக்ளில் ெதன்னிந்�யக ் 41ம்பங்கள், 

ெபட்(கைளச ் �மந்+ ெகாண்1, அங்4ம் இங்4மாகத ் தங்கள் அைறகைளத ்

ேத(ப் ேபாய்க ்ெகாண்(�ந்தாரக்ள். 

எனக4் Uதாபவன் 6 எ<ம் கட்(டத�்ல் ஒ� அைற ஒ+கக்ப்பட்(�ப்பதாக, 

எல்லாவற்ைற�ம்  ன்னின்8 நடத�்க ் ெகாண்(�க4்ம் ேபரா6ரியர ் �� 

அனந்தராமன் அவரக்ள் எனக4்  ன்ேப ஈ-ெமயில் அ<ப்பி இ�ந்தார.்  

அவைர நான் இலண்டனில் சந்�த�்�க;்ேறன்.  இைறவன்பால் பஜைன 

ெசய்வ+ம்,  இ+ ேபான்ற ெபரிய விழாகக்ைள  ன்னின்8 �றம்பட 

நடத்+வ+ம் அன்னா�க4்ப் 2கழ் ேசரக்4்ம் 6ல காரணங்கள். 

டாகf் (ைரவர ் அக4்8;ய சாைலகளில் கார ் ெசல்ல  (யா+ எனக் PA 

என்ைன இறக;்விட, எனக4் நான் ெசல்ல ேவண்(ய கட்(டதை்த அAந்+, 

ெபட்(ைய இ)த்+க ்ெகாண்1 ேபாய்ச ்ேச�வதற்4 அைர மணிக4் ேமேல 

ஆ;விட்ட+. ெபட்(ையத ் தரதரெவன அந்தக ் Pட்டத�்ற்4 இைடேய   

இ)த்+க ் ெகாண்1,   Pடேவ, என்னேய 4A பாரத்்+க ் ெகாண்1 வ�ம் 

4ரங்4கைள�ம் ஒ� கண்ணால் பாரத்்+க ் ெகாண்1, ேபானிJம் 

ேப6கெ்காண்1,  அைலந்+ ஒ� வRயாக நான்4 மா(கள் ஏA, நான் இ�கக் 

ேவண்(ய அைறவாசJக4் வந்ேதன்.  என்ன பயன்!    நானி�க்க ேவண்(ய 

அைறயில் ேவெறா�வர ் இ�க;்றார.்   கைட6 நிOடத�்ல்  பலவித 

மாற்றங்கள் ெசய்ய ேவண்(ய கட்டாயம் ஏற்பட்டதால் இ+மா�ரி 

ஆ;யி�க;்ற+.  

ேசாரந்்+ வந்+ ேசரந்்த என்ைன, ேசரந்்+ அைணத்+அைற�ள் அைழதத் 

அன்பர ் �� மணிகண்டன் என்பவர.்   ‘வாங்ேகா.... உட்கா�ங்ேகா.... தல்ல 

தண்ணீர ்சாப்பி1ங்ேகா....  ெம+வாப் ேபசலாம்’ என அன்பால் உபசரிதத்ார.்   

அசச்மயத�்ல் அ+ேவ Oகப் ெபரிய நிம்ம�யாய் இ�ந்த+.   ஒ� 6ல 

நிOடங்கள் கRத்+, அனந்தராமன் மாமா�டன் ேபானில் ேப6ய�ல் விஷயம் 

2ரிந்த+.   அ�கப் ேபர ் வந்ததாJம்,  வி1�களில் ஏற்பட்ட 6ல 

மாற்றங்களினாJம்,  கைட6 நிOடத�்ல்  6ல மாற்றங்கள் 

ேதைவப்பட்(�க;்ற+.    

‘நீங்கள் பிரிட்ஜ்வா6 எ<ம் ேஹாட்டல் இ�க4்.  ஆஸ்ரமத்+ எ�ரக்ே்கேய 

இ�க4்.    அங்ேக  Oஸ்டர ் அகரவ்ால் இ�ப்பார.் அவரிடம் ெசால்7விட்1, 

அங்ேக தங்;கக்லாம்’ என்றார.்  

‘பிரிட்ஜ்வா6’ என்றால் பாலத�்ல் வ6ப்பவன்.  அதாவ+, அந்தப் பகக் ம் 

ேபாகாமல், இந்தப் பகக் ம் ேபாகாமல் இ�க4்ம் இரண்1ம் ெகட்டான்.  

நமக4்ச ் சரியான இடம் தான் என மன�க4்ள் நிைனதே்தன்.   ‘அறம் பாவம் 

எ<ம் அ�ங்கயிற்றால் கட்(’ எ<ம் மாணிகக்வாசகரின் ��வாசகம் மன�ல் 

வந்த+.  இ� விைனகMம் இல்லாமல் ேபாவ+ம் இரண்1ம் ெகட்டவனாய் 

ஆவ+தான்.  வி�ப்2ம் ெவ8ப்2ம்,  �க ம் +கக் ம் என இரட்ைட 
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அைலகக்Rப்2கக்ள் இல்லாமல் இ�ப்ப+ம் இரண்1 ெகட்டதாய் 

ஆவ+தான்.   அப்ப( மட்1ம் நம்மால் இ�ந்+விட  (�ெமன்றால்......! 

மணிகண்டனிடம் ெசான்ேனன். 

 ‘ஓ, அ+ பிரிஜ்வா6 (BRIJWASI)! இங்ேகயி�ந்+ ஒ� 200 அ(க4்ள்ளதான் 

இ�க4். இ�ங்ேகா... இங்ேக இலவசமா எலகட்்ரிக ்உந்+ வண்(கள்  இ�க4். 

அ+ல ேபாகலாம்’ என்றார.்  Pடேவ வந்+,  அங்ேக வந்+ ெகாண்(�ந்த ஒ� 

வண்(ைய நி8த�், அ�ல் அமரந்்��க4்ம் நண்பரக்ளிடன் எனக்காகப் ேப6, 

அ�ேலேய என்ைன�ம் ெபட்(ைய�ம் ஏற்A வR அ<ப்பி ைவதத்ார.்    

சாதவ்ீகமான அந்த அA கேம ஹ்ரி�ேக�ல் எனக4் ஒ� நல்ல ெதாடகக்ம் 

எனத ்ேதான்Aய+. 

பிரிஜ்வா6 ேஹாட்ட7ல் ஒ� அைறயில் ெபட்(ையப் ேபாட்1விட்1ப் 

பாரத்த்ால் மணி 4!  கங்ைகயில் 4ளிகக் ேநரOல்ைல. உைட மாற்Aக ்

ெகாண்1, 6ல நிOடங்களில், பரமாரத் ் நிேகத<க4்ள் ெசன்ேறன்.  5 நிOட 

நைடதான்.  விழா நடக4்ம் இடம் கங்ைகக ் கைரக4் அ�;ேலேய, அழ;ய 

ேமைட�ம், பந்தJம், அலங்கார ம் ெசய்யப்பட்1 இ�ந்த+.  பக்தரக்Mக4் 

T, காபி என ெவளிேய ெகா1த்+க ்ெகாண்(�ந்தாரக்ள்.  நான் ேநேர விழாப் 

பந்தJக4்ள் ெசன்ேறன்.  அங்ேக அனந்தராமன் மாமா அவரக்ைளப் 

பாரத்ே்தன்.  அங்4ம் இங்4ம் ஓ( ஆ(ச ் 6லர ் ேவைல ெசய்+ 

ெகாண்(�ந்தனர.்  ஏதாவ+ உதவி ெசய்யட்1மா எனக ்ேகட்ேடன்.  அப்ேபா+ 

மாO, ‘ேமைடயிேல விளக;்ேல ஒ� �ரிதான் ேபாட்(�க4்.  இன்ெனா� 

�ரிையப் ேபாட்1 விளகே்கற்8ங்ேகா.   ஆசச்ாரியார ் வரப்ேபாறார ் எந்த 

நிOடத�்Jம்.’ இப்ப(ச ் ெசால்7க ் ெகாண்ேட மாமா�ம் மாO�ம் மற்ற 

ேவைலகMகக்ாக ஓ(னர.்  ேமைடயில் ஏAேனன்.  விஸ்தாரமான, 

அலங்கரிகக்ப்பட்ட ேமைட.  பகவான் ரமண மஹரி�யின் அழ;ய படம் ஒ� 

பகக்ம் இ�க;்ற+. 

பிரவசன நாதரா;ய 

ஆசச்ாரியர ்

அமரவ்தற்கான கட்(ல் 

ந1வில் இ�க;்ற+.  

அதற்4  ன் ஒ� 

4த்+விளக4், ஓர ்

கண்ணா(ப் ேபைழக4்ள் 

ைவகக்ப்பட்1ள்ள+.   

உதவி ெசய்+ 

ெகாண்(�ந்த ஒ�வரிடம் 

ேகட்1, lல் �ரியிைன 

வாங்;ேனன்,  விளக;்ல் அதைன�ம் இட்1, ஒளியிைன ஏற்8ம் பாக;்யம் 

;ைடதை்த மன+க4்ள் வியந்+ ம;ழ்ந்ேதன்.   அ1தத் 6ல நிOடங்களிேலேய, 

ஆசச்ாரியர ்அவரக்ளின் வ�ைகயால், விழா மண்டபம் கலகலத்+ நிைறந்த+. 
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;ட்டதத்ட்ட ஆயிரம் ேபராவ+ வந்��ப்பாரக்ள்.  விழாப்பந்தல் கங்ைகயின் 

;ழக4்க ்கைரயிேல ேபாடப்பட்(�ந்த+.  மாைல ேநரச ்@ரியன் தகதகெவன 

ஒளியிைன இைறத்+க ் ெகாண்(�ந்தான்.  ‘ஹரஹர’ எ<ம் ெதாடர ்

 ழகக்த்+டன், சரளவ�யான 

கங்ைக ந�, அ�ேக ஓ(க் 

ெகாண்(�க;்றாள்.  அன்2ம், 

அைம��ம், அ)கக்ற்ற  

ேபரA�ம் ெகாண்டவராக, 

ஆசச்ாரியார ் ேமைடயிேல ஏA 

அமரந்்+ இ�க;்றார.் 

��வண்ணாமைலயி7�ந்+ 

வந்��ந்த ேவத விற்பன்னரக்ள், 

ேவத ேகாஷங்களால் 

�ற்8ப்2றதை்த எல்லாம் 

ஆனந்ததத்ால் நிைறத்+க ் ெகாண்1 இ�ந்தாரக்ள்.  ‘ஒ� ெபரிய யகஞ்ம் 

ெதாடங்கப் ேபா;ற+, நல்லப(யாக நடகக் ேவண்1ேம’ எ<ம் ெபரிய 

மைலையத ் ததத்ம் மனங்களில் �மந்+ ெகாண்1, அனந்தராமன் மாமா, 

அவ�டன் ேசரந்்+ உைழக;்ன்ற பல ெபரியவரக்ள் பல�ம் எல்லாவற்ைற�ம் 

கவனித்+க ்ெகாண்(�ந்தாரக்ள்.   

தைரயில், நாற்கா7யில், ப(யில், கங்ைகக ் கைரயில் என எல்லா 

இடங்களிJம் பகத்ரக்ள் அமரந்்+ ெகாண்(�ந்தாரக்ள். 6லர+ கரங்களில் 

ேநாட்1ம் ேபனா�ம்.  6லர ்கரங்களில் �யான 2தத்கங்கள். 6லர ்கரங்களில் 

காெமரா, ேபான் என எல்லாவற்ைற�ம் ப�த்+க ் ெகாள்Mம் க�விகள்.  

எல்ேலா�ம் ேமைடையப் பாரத்்+க ் ெகாண்(�ந்தாரக்ள்.   உற்சாகம் 

வந்ததாேலா என்னேவா,  ஹ்ரி�ேக�ல் பிர6தத்மான 4ரங்4ப் பைடகMம் 

விழாப்பந்த7ன் Pைரயில் 4�த்+ச ்சப்ததை்தச ்6ல நிOடங்கள் ெதாடரந்்+ 

எ)ப்பிக ் ெகாண்(�ந்தன.  பிற4 எல்லாம் ெம+வாய், ெகாஞ்சம் 

ெகாஞ்சமாய் அடங்க,  ஆசச்ாரய்ார ் தம+ பிராரத்த்ைனயால் யகஞ்தை்தத ்

ெதாடங்;னார.்    

ெதளிவான 6ந்தைன, 4A தவறாத உைரநைட,  ஆரம்பிதத் ஒ� 6ல 

வாரத்ை்தகளிேலேய ேகட்ேபாைர உயரவ்ான நிைலயிேல உட்கார ைவத்+, 

அ�7�ந்+ சற்8ம் விலகாமல் இ�த�் ைவக4்ம்ப(யான ெதாடரவ்ான 

க�த்+கக்ள்,  னிெமாR, கனிெமாR, ஆங்;லம் எனப் பல வRகளாJம் 

�கட்டாத ்ேதனாகச ்ெசாற்ெபாR� காட்(,  எல்லாக ்கவைலகைள�ம் 5ரப் 

ேபாட்1விட்1,   2லன், ெபாA, அA� எ<ம் அற்பக ் க�விகைள�ம் Pடத ்

தள்ளி ைவத்+ விட்1, ‘6ரதத்ா’ எ<ம் ‘வி)ப்பம்’ (ஒ)கக்த்+டன் P(ய 

வி�ப்பம்) மட்1ேம +ைணயாகக ்ெகாண்1, ‘இங்ேக வா�ங்கள், ஆதம் ஞான 

தாரா எ<ம் அ�ள் மைழயில் நைன�ங்கள்.  2த�்யால் 2ரிந்தாJம், 
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2ரியாவிட்டாJம், பக�்யால் இந்தப் பரிமள மைழயில் நைன�ங்கள்’ எனச ்

ெசால்லாமற் ெசால்7த ்தன+ உைரையத ்ெதாடங்;னார.் 

அன்னார+ கரிசன ம் அவர+  தல் ேவண்1ேகாளிேலேய  ெதரிந்த+.   

தகதகக4்ம் ேமைலச ் @ரியனின் க�ரக்ள், பகத்ரக்ைள வாட்டமால் இ�கக் 

ேவண்1ேம என விைழந்+,  தன்<ைடய  ன்<ைரயிேலேய, ‘நாைள இந்த 

ேமற்2றத்+க4்த ்�ைரசC்ைல ைவ�ங்கள்’ எ<ம் அன்2க ்கட்டைள இட்டார.்     

என்ன ஆசச்ரியம்!  அ1தத் நாள்  தல், அழ;ய �ைரCைலகள் அங்ேக 

இ�ந்தன!  விழாவிைன நடத்+;ன்ற ெபரிேயாரக்ள+ �றைமைய என்ேன 

ெசால்வ+!  அந்த வாரம்  )+ம், எந்தப் பிரசச்ைனயாய் இ�ப்பி<ம், 

அதைன இைறப்பணியாய் ஏற்8 அவற்ைறத ் Wரத்்+ ைவக;்ன்ற ெபரிய 

ெபா8ப்பிைன அவரக்ள் அ�ைமயாகச ்ெசய்தாரக்ள். 

�ன ம் அ�காைலயில் ேவத பாராயணம் ெதாடங்;, பிற4 கேடாபநிஷத ்

பிரவசன ம், பிற4 காைல  தல் ம�யம் வைர ேயாக வா6ஷ்ட ம், 

மாைலயில் 6வ2ராண உைர�ம், இவற்8க4் இைடேய, பலவிதமான 

பாராயணங்கள், பஜைன, பாட்1, நடனம் என நிகழ்ச6்கMம் நடகக் இ�ப்ப+ 

அAவிகக்ப்பட்ட+.  காைலப் பிரவசனம்  (ந்த பிற4,  மஹாளய ��கள் 

என்பதால், கங்ைகயின் கைரயில் மஹாளய 6ராரத்த்ம், நிதய் தரப்்பணம் 

ஆ;யன ெசய்ய விைழேவா�க4், ேவத விற்பன்னரக்ள் வRநடத�் 

உத�வாரக்ள் எ<ம் அAவிப்2ம் வழங்கப்பட்ட+.    காைல 4:30 மணிக4் காபி, 

T, பால் என வி1�களின் வாச7ல் தரப்ப1வ+ம்,  காைல, ம�யம், மாைல, 

இர� என உண�க்கான இடங்கMம், வR ைறகMம் எல்ேலா�க4்ம் 

அA கப்ப1தத்ப்பட்டன.  

ேமJம் �னசரி சரியாக 

மாைல 6:30 மணிக4்த ்

ெதாடங்4ம் கங்கா ஆரத்�் 

எ<ம் ைவபவத்+க4்ச ்

ெசல்Jம் வைகயில் விழா 

நிகழ்ச6்கள் இ�க4்ம் 

என்ப+ம்  தல்நாள் 

அA கத�்ேலேய ெதரிந்த+.  

ஒ� ெபரிய கல்யாண 

வீட்(ற்4 வந்��ப்ப+ேபால,  

எல்ேலார ் கத�்Jம் சந்ேதாஷம்.   

அந்த  தல்நாள் மாைலப் ெபா)�ல்,  கங்ைகயின் அைலையவிட, கைரயில் 

இ�க4்ம் மகக்ளின் ம;ழ்ச6் அைல அ�கம் இ�ப்பதாகேவ ேதான்Aய+.  

நான் கங்ைகயின் ப(களில் அமரந்்+ ெகாண்ேடன். கங்கா ஆரத்�்கக்ான 

Pட்டம் நிைறந்+ இ�ந்த+.  �னம் இதைனப் பாரக்க்ப் ேபா;ேறாம் 

என்பதனால், அன்8 Pட்டதை்த விட்1 வில;, ஓர ் அைம�யான இடத�்ல் 

அமரந்்+ ெகாண்ேடன். @ரியன் மைறந்தா; விட்ட+.   



9 
 

எ�ரில் 6வா7க ் மைலகளில், ஆங்காங்ேக 68 விளக4்கள் எரி;ன்றன.  

ஆங்காங்ேக  �யானித்+க ் ெகாண்1ம், அந்த அைம�ைய உள்வாங்;க ்

ெகாண்1ம் பல�ம் அமரந்்��க;்றாரக்ள்.  வானத�்ல் இளம் பிைற, Uற்றாக 

இ�க;்ற+.   காற்8  கதை்தத ்ெதாட்1த ்ெதாட்1 ஓ(க ்ெகாண்(�க;்ற+.  

இந்தச ்�கதை்த எல்லாம் எப்ப( வாரி எ1த்+க ்ெகாண்1 உற்றார,் உறவினர,் 

நண்பரக்Mக4்க ் ெகா1ப்ேபன் என ஏக்கம் மன�ல் இ�க;்ற+.  ஆனாJம், 

அதைன�ம் [A, ஒ� அைம�. அ1த்+ வ�ம் நாட்கைள எல்லாம், 

ெகாஞ்ச ம் வீணாகக்ாமல் இப்ேபரைம�யிேலேய கRகக் ேவண்1ம்.  ஈ-

ெமயில்  தலான எந்தத ் ெதாடர2்ம் ேவண்டாம் என உ8� ெசய்+ 

ெகாண்ேடன்.  அப்ப(ேய அந்த வாரம்   )+ம் கRந்த+.  ஈ-ெமயில், 

ெட7விஷன் ேபான்ற இடரப்ா1கள் இல்லாத நாட்கள் எல்லாம்,  Nரிப்பால் 

விரிந்+, அ�க ேநரதை்த வாழ்வதற்காக நமக4் அளிக;்ன்றனேவா எனத ்

ேதான்8;ற+! 

அந்த ஒ�வார அ<பவத�்ல் 6லவற்ைறயாவ+ ப;ரந்்+ ெகாள்ளதத்ான் 

இந்தப் ப��. 

இ�ல் ஆசச்ாரய்ரின் பிரவசனம் பற்Aேயா, அ�ல் Pறப்பட்ட ஒப்பற்ற 

க�த்+கக்ைளப் பற்Aேயா யான் எ)தப் ேபாவ�ல்ைல.  அ+ இயலாத 

ெசயல்.  அப்ப(ேய எ)�<ம்,  அைவ எல்லாேம  )ைமயான ேகள்வி 

அAைவ நிைறகக்  (யா+.  ேமJம்  அவற்ைற ஆசச்ாரியரின் 

வாய்ெமாRயாகக ் ேகட்1ப் பயனைடவேத நலம்.   எனேவ யான் அைடந்த 

அ<பவங்களின் ஒ�ப4�ைய மட்1ேம, இப்ப�ப்பில் இ�தத் 

நிைனக;்ேறன்.   அதனால் எவ�கே்க<ம் இம்மா�ரியான பயணங்கைள�ம், 

சதச்ங்க அ<பவங்கைள�ம் அைடயேவண்1ம் எனத ்ேதான்Aனால், அ+ேவ 

இப்ப�ப்2கக்ான பரி�. 

இரண்டாம் நாளான இன்8,  காைல 4 மணிக4் எ)ந்தா;விட்ட+.  அன்8 

ெதாடங்;ய அப்பழகக்ம், 

அந்த வாரம்  )+ம் 

இயற்ைகயாகேவ அைமந்+ 

விட்ட+.  ஒவ்ெவா� நாMம் 

அ�காைலயில் கங்ைகயில் 

4ளித்+, க�ரவைன 

வரேவற்4ம் வைகயில் 

சந்�யா வந்தன 

ஒ)கக்ங்கைள  ைறயாகச ்

ெசய்ய இ+ நல்ல வாய்ப்பா; 

விட்ட+.   க�ர ் விரியாத 

காைலப் ெபா)�ேலேய, 48கலான ெத�கக்ளில் மகக்ளின் நடமாட்டம் 

ெதாடங்; வி1;ற+.   6ல மா1கள் அங்4ம் இங்4மாக நின்8 

ெகாண்(�க;்ன்றன.   ‘ஹரி ஓம்’ என்8 ெசால்7க ் ெகாண்ேட ஒ�வர,் 
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மா1களின் சாணங்கைள எல்லாம் சாைலயி7�ந்+ நீக;்க ்ெகாண்(�ந்தார.்  

இவர+ ெசயைல நான் �ன ம் ஒவ்ெவா� ைவகைறப் ெபா)�Jம் 

பாரத்ே்தன். அவர+ ெசய7ல் எவ்வித மாற்ற ம் இல்ைல.   வி1�களின் 

வாயில்களில் நின்8 ெகாண்1, 6லர ்  காபி, T, பால் எனப் பாத�்ரங்களில் 

�மந்+ ெகாண்1,  வ�பவரக்Mைடய டம்ளரில் ஊற்Aக ்ெகாண்(�ந்தாரக்ள்.  

ெபங்கqரி7�ந்+  வந்��க;்ன்ற ;ட்டதத்ட்ட  70 – 80 ேபர ்ெகாண்ட 4). 

அவரக்ள்தான் உண�க4்ம், 6ற்8ண்(, காபி  த7ய பானங்கMக4்ம்   

ெபா8ப்ெப1த்+க ் ெகாண்டவரக்ள்.   அந்த ஒ� வார ம், அவரக்ள+ 

உைழப்2ம், உபசரிப்2ம் நிசச்யமாகப் பாராட்டப்படேவண்(யன.    

விழா அைமப்பாளரக்ள், எல்ேலா�ம் ஒ� தட்1, மற்8ம் டம்ளர ்ெகாண்1 வர 

ேவண்1ம் என்ற ேவண்1ேகாைள ைவத�்�ந்தனர.்   அவற்ைறக ் ெகாண்1 

வராதவரக்Mக4், அங்ேகேய 4ைறந்த விைலயில் அவற்ைற வாங்;க ்

ெகாள்ள�ம் ஏற்பா1கள் ெசய்யப்பட்(�ந்த+.  நான் காபி,T ஆ;யனவற்ைற 

ெப�ம்பாJம் விட்1விட்ேடன்.   �டச ் �ட நீைரக ் காைல�ம், இரவில் 

உறங்4ம்  ன்2ம் அ�ந்+ங்கள் எனக் கயிைலப் பயணத�்ன் ேபா+, ஒ� 

ேநபாளி ைக1 ெசான்னார.்   அப்பழகக்ம் இப்ெபா)+ �னசரிக ்கடனாகேவ 

ஆ;விட்ட+.    

என் அைறயி7�ந்+, பரமாரத் ் நிேகதன் 5 நிOட நைடதான்.  அன்8 காைல 

4:10கே்க கங்ைகக ்கைறக4்ச ்ெசன்8விட்ேடன்.   7 அல்ல+ 8 ேபரத்ான் அங்ேக 

இ�ந்தாரக்ள்.   அ1தத் நாளி7�ந்+, 4:45க4் 4ளிகக் வந்தால் ேபா+ம் என 

நிைனத்+, அப்ப(ேய ெசய்ேதன்.    அந்தக் காைல ேநரத�்ல், கங்ைகயின் சரள 

நைடயின் ஒ7 – ஆசச்ாரய்ார ் ெசால்7யப(, ‘ஹர ஹர’ எனத ் ெதளிவாகக ்

ேகட்;ற+.   �Rத்+க ்ெகாண்1, எைதேயா ேத( ஓ1;ன்ற இளம் ெபண்ணாக, 

கங்ைக ஓ(க ் ெகாண்(�க;்றாள்.  கங்ைகையப் பாைவயாக,  அம்மாவாக, 

பாட்(யாக எனப் பலவாறாக நம+ சாத�்ரங்கMம், +�கMம் பணி;ன்றன.  

4Aப்பாக ‘கங்காமா’ என்8தான் வடநாட்(ல் எல்ேலா�ம் கங்ைகைய 

அைழப்பர.்   பாட்( வ(வமாக கங்ைக வந்+, பல ேயா;ய�க4்ம் 

அ�Mபேதசம் ெசய்+ள்ளதாக�ம் வழக;்ல் ெசய்�கள் உண்1. 

4ளிர ் இல்லாத, ெமல்7ய காற்8  கதை்த வ�(க ் ெகாண்(�ந்த+.   

பா+காப்2கக்ாகக ் கைரகளில் இ�ம்2ச ் சங்;7கள் இைணத�்�க;்றாரக்ள். 

அவற்ைறப் பி(த்+க ் ெகாண்1, 

நன்றாக cழ்;க ் 4ளிகக்லாம்.   

நான் நீரில் இறங்; நின்ேறன்.   ‘;ர’் 

என்8 ஒ� Oன்சாரம் 

பாய்ந்தாற்ேபாலக ் காைலச ் �ற்A 

நீரின் ஓட்டம்.    4ளிரச்6்ையவிட, 

நீரின் ேவகதத்ால், கால்களில் ஒ� 

6ல நிOடங்கMக4்,  மதத்ாப்N 

Nதத்ாற்ேபால ஒ� 67ரப்்2.   

அங்ேக கங்ைக வடக4் - ெதற்காக 
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ஓ1;ன்றாள்.   சங்;7ையப் பி(த்+க ் ெகாண்1, அவள் வ�ம் �ைசைய 

ேநாக;் நின்8 பாரத்த்ால்,  எதத்ைன ேவகமாக வந்+ ெகாண்(�க்;றாள் என 

ஆசச்ரியமாய் இ�க;்ற+. உ8�யாக�ம் நிற்க  (;ற+.  ஆனால்  

;ழகக்ாகேவா, ேமற்காகேவா பாரத்்+ நின்றால்,  நீரின் ேவகம் நம்ைமத ்

த1மாற ைவக;்ற+.  அவள் வ�ம் வRையப் பாரக்க்ாமல், ெதற்ேக ��ம்பி 

நின்றால், தள்ளி வி1வாேளா என�ம் ேதான்8;ற+.   ��ம்ப�ம், அவள் 

வ�ம் �ைச ேநாக;் நின்ேறன்.  இ1ப்பள�த ் தண்ணீரில் நின்ற 6ல 

நிOடங்களில்,  உடம்2  )+ம்  67ரத்்+ப்  ேபாய்விட்ட+.  ப(யில் நின்ற 

ெபரியவர,் ‘ெராம்ப Uேழ ேபாகாமல், அங்ேகேய 4ளிங்ேகா’ என்றார.்  அவர ்

ப(யில் உட்காரந்்+, ெசாம்பினால் தைலயில் நீரிைன ஊற்Aக ் ெகாண்1,  

உரதத் 4ர7ல், பா(க ்ெகாண்(�ந்தார.்     

மனதார கங்ைகையத ்+�தே்தன்.  நந்நீர ்ந�  (ந்த நாதன் க�ைணயினால் 

இைழய விட்ட அOரத்ம் அல்லவா கங்ைக! உல;ல் உள்ள எல்லா 

ந�கMக4்ம் தாயல்லவா இவள்! ெதளிந்த கண்ணா(ேபாலத ் 5ய்ைமயாய் 

ஓ1ம் 2னிதமல்லவா இந்த ஓட்டம்! கண்கைள c(க் ெகாண்1, நல்லற ம், 

நல்லA�ம் எல்ேலா�ம் ெபறேவண்1ம் என்ற ேவண்1தJடன், ஒ� 

 )க4்ப் ேபாட்ேடன்.   ெதாடரந்்+, நி8தத்ாமல், இரண்1, cன்8 என 

ஒன்ப+  )க4்.  ;ட்டதத்ட்ட ஒேர cச6்ல் ஒவ்ெவா� �ைசக4்ம்....   

அப்பப்பா....    ழ்; எ)ந்தால்,  உடல் அப்ப( ஒ� இலவம் பஞ்சா;ப் 

ேபான+ேபால் ஒ� உணர�்.   ஒவ்ெவா� மயிரக்க்ாJம், Cரப்ட உ�விச ்

6றப்பைடந்தாற் ேபால ஒ� ெதளி�.  ெகாஞ்ச ம் 4ளிரேவ இல்ைல.  

ேமJம், ேமJம் 4ளிகக் ேவண்1ம் எனத ் ேதான்8;ற+.  இப்ேபா+, 

;ட்டதத்ட்ட 50 – 60 ேபராவ+ அங்ேக வந்��ப்பாரக்ள்.   கைரயில் ஏAேனன்.  

ஆைட மாற்Aக ் ெகாண்1, விN� இட்1க ் ெகாண்1,  கங்ைகயின் நின்8, 

காைல சந்�யா வந்தனம் ெசய்ேதன்.  பல�ம் அவ்வாேற ெசய்+ 

ெகாண்(�க;்றாரக்ள். 

சந்�யா வந்தனம் எ<ம் ஒ)கக்ம் �ன ம்  ம் ைற ெசய்யச ்

ெசால்7யி�ப்பி<ம், அவற்ைற நம்Oல் பல�க4்ம் ெசய்ய  (வ�ல்ைல.  

அதைனச ்ெசய்வதால் என்ன பயன் என்பைதவிட, ெசய்யாததால் என்ன இடர ்

வ�ம் என்பைததத்ான் சாஸ்�ரங்கள் ெசால்;ன்றன.  மனசC்ரை்ம இல்லாமல் 

ேபாய்வி1ம்.  அ+தாேன எல்லாக ் ேகட்(ற்4ம் வித்+!    உண்ைமயில், 

இவ்வா8 �ன ம் மனசC்ரை்மகக்ான ெநAகைள எல்லா மனிதரக்Mக4்ம் 

சநாதன தரம்ம் வி�த�்�க;்ற+.  ஒ� காலத�்ல்,  ைறயான தரம்த்+டன் 

வா)ம் எல்ேலா�ேம,  பிறப்பினால் ஜா� எ<ம் ேபதங்கள் இல்லாமல் 

சந்�யா வந்தனம் ெசய்+ ெகாண்(�ந்தனராம்.   அ+ ஏேனா மாAவிட்ட+.   

எனி<ம் ஐந்+  க;்ய கடைமகைள நம+ சநாதந தரம்த�்ல் வா)ம் எல்லா 

மனிதரக்Mம் ெசய்ய ேவண்1ம் என்A�க;்ற+.  அைவ இைறேசைவ, ரி� 

ேசைவ, பி+ர ்எ<ம் cதாைதயர ்ேசைவ, அ�� எ<ம் வி�ந்தாளிகள் ேசைவ, 

மற்ற உயிரனங்கMகக்ான ேசைவ என்பன. இவ்ைவந்ைத�ம் �னசரி நம+ 

வாழ்கை்கயில் வழகக்மாகக ் ெகாள்ள ேவண்1ம்.  இைறவன+ ேசைவ 
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என்பைத இைறச ் 6ந்தைனயிJம், ரி�ேசைவ என்பைத அவரக்ளின் 

lல்கைளப் ப(ப்ப�Jம், cதாைதயர ் ேசைவ என்பைத,  ன்ேனாரக்ைள 

நிைனப்ப�Jம்,  வி�ந்தாளிகள் ேசைவ என்பைத மற்றவரக்Mக4் அன்பான 

ேபச6்ைனயாவ+ ெகா1த்+ ஆ 8தல் த�வ�Jம்,   உயிரினங்கMகக்ான 

ேசைவ என்பைத,  மரம் ெச( ெகா(கMக4் நீரிட7Jம், பறைவகMக4்ம் 

O�கங்கMக4்ம் உணவி1த7Jம் நாம் காட்ட  (�ம்.   ஒ� நாைளக4், ஒ� 

ஐந்+ நிOடமாவ+ இவ்ெவாவ்ெவா� ேசைவைய�ம் நாம் ெசய்+, 

அவற்ைறச ் ெசய்ேதாமா என இரவில் உ8�ப் ப1த�்க ் ெகாண்ேட உறங்கப் 

ேபாவ+ எவ்வள� 6றப்2!    சநாதன தரம்த�்ல் நம்ைம வRநடத�்ச ்ெசல்Jம் 

ெபரிேயாரக்ள்,  ஜா� மத ேவ8பா1 இல்லாமல், எல்லா மகக்Mம் �னசரிச ்

ெசய்வதற்கான  ெநAகைள, எளிைமயாகச ் �ட்(க் காட்(, அவற்ைற�ம் 

நாெமல்லாம் ெசயல்ப1த�்னால் எவ்வள� 6றப்பாக இ�க4்ம்! எண்ணிக் 

ெகாண்ேட கைரயில் ஏAேனன். 

ஒ� அம்மா, ;ண்ணத�்ல் ெகாண்1வந்த பவள மல்7ப்Nகக்ைள 

ஒவ்ெவான்றாகத ் 5வி கங்ைகக4் அரச்ச்ைன ெசய்+ ெகாண்(�ந்தார.்  

அவைர �னம் காைலயில் இவ்வாேற நான் பாரக்க்  (ந்த+ என் பாக;்யம். 

பரமாரத் ் நிேகதன் ஒ� அைம�ப் Nங்கா.  அங்ேக Nமரங்கMம், +ள6�ம், 

வில்வ ம் விைளந்��க;்ன்றன.  

காைலயில் கங்ைகைய ேநாக;் நடந்+ 

வ�ம்ேபாெதல்லாம், வRயில் 

பவளமல்7ப் Nமைழ ெபாRந்+ 

ெகாண்ேட இ�ப்பைத�ம்,  அவற்ைற 

எல்லாம் ஒவ்ெவான்றாக எ1த்+க ்

4டைலகளில் ேசரத்்+க ்

ெகாண்(�க4்ம் தாய்மாரக்ைள�ம் 

பாரக்க்  (ந்த+.  அ�காைலயில், 

பரமாரத் ் நிேகதன் 

அJவலகத�்7�ந்+ `ஹரி ஓம்` எ<ம் மந்�ரம் ஒ7 பரப்பா;, அகக்ாைல 

ேவைளகMக4் ேமJம் கைளtட்(க ் ெகாண்(�க4்ம். அங்;�க4்ம்  

கங்ைகக ்கைரயிேலேய ஆலயங்கMம் இ�க;்ன்றன.  அபிேஷகப் பிரியரான 

பர6வம், அங்ேக இ7ங்க வ(வாக இ�க;்றார.் 4ளிதத்�டன், கங்ைக 

நந்நீைர ஒ� பாத�்ரத�்ல் ெகாணரந்்+ அவ�க4்த ் �ன ம் அபிேஷகம் 

ெசய்ய  (ந்த+.  இைத எல்ேலா�ேம ெசய்;றாரக்ள்.  பகக்த�்ேலேய, 

ஆஞ்சேனயரின் பிரம்மாண்டமான உ�வம் அற்2தமாக இ�க;்ற+.   

ஆஸ்ரமத�்<ள்Mம்  6வன், விஷ்X, அம்பிைக எனப் பல ஆலயங்கMம் 

இ�க;்ன்றன.   இைதப் ேபாலேவ, Uதாபவன், வானப்ரஸ்த ஆஸ்ரமம் என 

அ�;ல் இ�க4்ம் எல்லா ஆஸ்ரமங்களிJம் அழ4ம் பக�்�ம் ெகாட்(க ்

;டக;்ற+.   

�னசரி காைல 5 மணி  தல் 6 மணிவைர பரமாரத் ்நிேகதனில், 4� உபேதசம் 

நடக;்ற+.  அ(யாரக்Mம், பகத்ரக்Mம் அைம�யாக அமரந்்+ ேகட்1க ்
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ெகாண்(�க;்றாரக்ள்.  அவரக்ள் இ�க4்ம் ஹா7ன் வாச7ல் நின்8, 

நமஸ்கரித்+விட்1  அைறக4்ச ்ெசன்8, ஆைட மாற்Aக ்ெகாண்1, விழாவிற்4 

வரேவண்1ம்.   அதைன விைரவாகச ்ெசய்ய ேவண்1ம்.   

விழா ேமைடயில்  த7ல் ேவதபாராயணம் நடக4்ம்.  அதைனத் ெதாடரந்்+ 

6 மணிக4்க ் கேடாபநிஷத ் பிரவசனம் ஆரம்பித்+, 8:30 மணிவைர நடக4்ம்.    

இ+தான் �னசரி காைல ைவபவம்.    

அைறக4்ச ் ெசன்8 [ண்1ம் விழா மண்டபத்+க4் வந்ேதன்.  ‘பளிச’்ெசன்8 

எங்4 பாரத்த்ாJம் அ(யாரக்ள் Pட்டம்.   N�ம் ெபாட்1மாய்த ்தாய்மாரக்ள்.  

பஞ்சகக்சச் ம்,  பட்ைட பட்ைடயாய் விN��ம் தரித்+ ேவத 

விற்பன்னரக்Mம், ெபரிேயாரக்Mம்.   தம்ப�களாக, தனியாக என எல்ேலா�ம் 

ஆவJடன் விழாப் பந்தJக4்ள் வந்+ அமர;்றாரக்ள்.  வ�பவரக்ள் எல்லாம், 

பக�்ேயா1 ஒ� நமஸ்காரதை்தச ் ெசய்+விட்1, 6ராவணம் எ<ம் ெப�ம் 

தவத�்ற்4த ்தம்ைமத ்தயார ்ெசய்+ ெகாள்;றாரக்ள். 

‘6ராவணம்’ எ<ம் ேகள்வி ஞானம் Oக Oக உயரவ்ான+ அல்லவா!   ஒ� 

அAவிைனப் 2தத்கத�்ைனப் ப(த்+ அAந்+ ெகாள்ளலாம்.  ஆனால், அேத 

அAவிைன, தகக் ஆசானின் வாய்வRயாகக ் ேகட்பதால் மட்1ேம, அதன் 

உண்ைமைய  உணரந்்+ ெகாள்ள  (�ம்.    

‘அAந்+ ெகாள், உணரந்்+ ெகாள்’ என்ெறல்லாம், தORல் இரண்1 விைனச ்

ெசாற்கள் இ�ப்பதற்4க ் காரணம் ‘ெகாள்’ எ<ம் ‘பி(த்+ இ�த�்க ்

ெகாள்Mம்’ ெப�ைமையக ் காட்டதத்ான். அAதைல விட அAந்+ 

ெகாள்Mதல் உயர�்.  உணரவ்ைத விட, உணரந்்+ ெகாள்Mதல் உயர�்.  

இங்ேக ‘ெகாள்Mதல்’ என்பைதத ்  த1மாற்றம் அற்ற பி(ப்2 என எ1த்+க ்

ெகாள்ள ேவண்1ம்.  எனேவதான்,   கேடாப நிஷதம், ேயாக வா6ஷ்டம், 

6வ2ராணம் என எல்லாவற்ைற�ம் lல்கள் வாயிலாகத ் �றம்படக ்

கற்றவரக்ளாக அங்ேக பலர ் இ�ந்தாJம், அவற்ைறத ் த4�யான 

ஆசச்ாரியரின் வாயிலாகச ் 6ராவணம் ெசய்�ம்ேபா+தான், அவ்வரிய 

lல்கள் மைறத�்�க4்ம் மைறெபா�ைள,  உளமார உணரந்்+ ெகாள்ள 

 (�ம் என்ற காரணதத்ால் ேத( வந்��க;்றாரக்ள். அதனால்தான் விழா 

மண்டபத�்ல் அதத்ைன எ�ரப்ாரப்்2கக்ள்!     

நான்  ன்ேனேய PAயப(, ஆசச்ாரியரின் பிரவசன உண்ைமகைள இங்ேக 

ெதா4த்+க ் ெகா1கக்ப் ேபாவ�ல்ைல.  அ+ என்னால்  (யாத ெசயல்.  

மைழயில் நைனந்தவனால்,  மைழையக ் ெகா1கக்வா  (�ம்?  அ�ல் 

நைனந்த ஈரப் பததை்த ேவண்1மானல் காட்ட  (�ம்.   இப்ப�வின் 

ேநாகக்ம், இப்பயணத�்ல் யான் அ<பவிதத் ஆனந்ததை்தப் ப;ரந்்+ 

ெகாள்ள ேவண்1ம் என்பேத. 

�னசரி கேடாபநிஷதம்  (ந்த�டன்,  அன்ைறய நிகழ்ச6்கக்ான 

அA�ப்2கக்ள் இ�க4்ம்.  கைலஞரக்Mம்,   விதவ்ான்கMம் ேமைடயில் 

நிகழ்ச6்கைளக ் ெகா1ப்பாரக்ள்.    காைலப் பிரவசனம்  (ந்த�டன், 



14 
 

எல்ேலா�ம் காைலச ் 6ற்8ண்(க4்ச ் ெசல்வர.்  6லர,் ேநேர கங்ைகக4்ச ்

ெசன்8, 4ளித்+, மாதய்ானிக கரம்ங்கைளச ் ெசய்+,  மஹாளய நிதய் 

தரப்்பணேமா, 6ராரத்த்ேமா ெசய்வர.் 

நா<ம் அதைனேய பின்பற்Aேனன்.  என+ அண்ணாவிற்ேக  தல் அ�காரம் 

இ�ப்பதால், �னசரி மஹாளய தரப்்பணங்கைள மட்1ேம கங்ைகக ்கைரயில் 

ெசய்ய ேவண்1ம் என்ப+ என் தவம்.   அதைன அங்;�ந்த ஒவ்ெவா� நாMம் 

 ைறயாகச ்ெசய்ய  (ந்த+ம் இைறய�ேள.      

தரப்்பணம் எ<ம் ெசால்ேல, ��ப்�ப்ப1தத்ச ் ெசய்யப்ப1ம்  தவம் 

என்பதா4ம்.  மைறந்த cதாைதய�கக்ாக நாம் மனதாரச ் ெசJத்+ம் 

மரியாைத.  இம்மந்�ரங்கைளப் 2ரிந்+ ெகாண்டால், அைவ உள்ளதை்தத ்

ெதா1வனவாக இ�க;்ன்றன.  உதாரணமாக, தரப்்பணம் ெசய்�ம் 

இடதை்தச ் �தத்ம் ெசய்�ம்ேபா+, ‘இங்4 என்<டேன எப்ெபா)+ம் 

இ�க4்ம் மரணேம, இந்த இடதை்த�ம், ேநரதை்த�ம் தரப்்பணத�்ற்காக 

எனக4்க் ெகா1த�்�க;்றாரக்ள். எனேவ இங்;�ந்+ ெசல்’ எனச ்ெசால்;ற+.  

அதாவ+, மரணம் என்ப+ நிசச்யிதத் உண்ைமயானாJம்,  எவன்  ஒ�வன் 

தரப்்பணம் எ<ம் கடைமையச ் ெசய்;றாேனா, அவைனத ் தரப்்பணம் 

ெசய்�ம் காலத�்ல் மரண ம் அXகாதாம்.  மற்ெறா� மந்�ரம், ‘நான் 

ெகா1க4்ம் இந்த எள்Mம் தண்ணீ�ம், நீங்கள் எப்பிறவியில் இ�ந்தாJம் 

அதற்ேகற்ற உணவாக வந்தைடயட்1ம்’ எனக ்P8;ற+.  அப்ப( அன்பினால் 

பைடப்ப+ேவ,  அ�ரஷ்ட பலனாக (கண்Xக4்த ் ெதரியாத பலனாக) 

ஒ�வ�க4்க ் ;ைடக;்றேதா?   ‘ந�கள் ெச)ைமயாக ஓடட்1ம், மரங்கள் 

�கந்தமான காற்ைற வீசட்1ம், அைம� ;ைடகக்ட்1ம்’ எனப் 

ெபா+நலதை்த�ம் ேவண்1வனவாக�ம் தரப்்பணம் அைம;ன்ற+.  

ஆனாJம் சந்�யா வந்தனம், தரப்்பணம்  தலான கரம்ங்கைளேயா, அல்ல+ 

ஒவ்ெவா�வ�க4்ம் அவரவர ் பரம்பைர பரம்பைரயாகச ்

ெசால்7தத்ரப்பட்ட ஒ)கக்ங்கைளேயா இயந்�ரமாய்ச ் ெசய்+ வ�வ+ 

`ஆசாரம்` ஆகா+.  அைவ `ேதசாசச்ரம்` என ஒ� இடத்+க4்ம், காலத்+க4்ம் 

கட்1ப்பட்1 மாAக ் ெகாண்ேட இ�ப்பைவதாேன!  ஆதம் பாவைன எ<ம் 

உள் ேநாகக்த�்ல்,  யா�ம் ஒன்ேற எ<ம் `ஸமதரிசனம்` ெகாண்1, 

எல்லாைர�ம், எல்லாவற்ைற�ம்  மா8பா(ல்லாத ஆதம்ாவாகேவ 

பாவிக;்ன்ற ஒ)கக்ேம ஆசாரம் அல்லவா!  எனேவ ஜா�, மதம் என்ேறா, 

ப(தே்தான், ப(கக்ாேதான் என்ேறா, ஆண் ெபண் என்ேறா எந்தப் 

பா4பா1ம், உலக வழக;்ல் எப்ப( இ�ந்தாJம், நம் ைடய உள் ேநாக;்ல் 

`ஸமதரிசனம்` என்ற ெவளிசச்தத்ால், ேவ8படாமல் ஒன்றாய் இ�ப்பேத 

ஆசச்ாரம். 

ேவத விற்பன்னரான K ெசந்�ல்நாதர,் ��வண்ணாமைல ��மைறப் 

பள்ளியில், ேவதங்கள் கற்8தத்�ம் ஆசான். அன்னா�ம், அவர+ 

Cடரக்Mம்தான், ஆசச்ாரய்�டன் வந்��ந்+, �னசரி ேவத பாராயண ம், 

அ(யாரக்Mக4் கரம்ா<ஷ்டானங்கள் ெசய்ய�ம் வRகாட்( வந்தனர.்  
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அவற்ைற  எதத்ைன ேபர,் எவ்வள� 6ரதை்த�டன் ெசய்;ன்றாரக்ள் எனப் 

பாரத்்+ மன�ல் ம;ழ்ச6்�ம், அவரக்ள்பால் மரியாைத�ம் ஏற்பட்ட+.  

அப்ப(ச ் சந்�தத்வரக்ளில் இ�வரத்ான் ெசன்ைனயி7�ந்+ வந்��ந்த �� 

ராம்சந்தர ்தம்ப�.  அவரக்ள+ நட்2ம், அவரக்Mடேனேய 6ல இடங்கMக4்ச ்

ெசன்8 தரி6கக்�ம்  எனக4் வாய்ப்2க ்;ைடதத்+.  

தரப்்பணம்  (ந்+, காைலச ் 6ற்8ண்(  (த்+ வந்தால்,  [ண்1ம் 11 

மணிக4் ேயாக வா6ஷ்டம்.  அப்பிரவசனம்  �மார ்1 மணிக4்  (�ம். பிற4 

ம�ய உண�.  பிற4 [ண்1ம் 4  தல் 6:30 வைர 6வ2ராணம்.  பிற4 கங்கா 

ஆரத்�்.  ெதாடரந்்+ பாடல், நடனம், பஜைன என மனைத வ�1ம் 

நிகழ்ச6்கள்.  பிற4 8 மணி  தல் இர� உண�.  இப்ப(ேய ஒவ்ெவா� நாMம் 

 ைறயாக நிகழ்ச6்கள்.     

ெதாடரச்6்யாக, இப்ப(ப் பிரவசனத�்ன் cலம், ெபரிதான விஷயங்கைள, 

அரிதான க�த்+கக்ைள, 48;ய காலத�்ல் நம்மால் எப்ப( ஏற்8 vரணிகக் 

 (�ம்,   எைதப் பி(த்+க ்ெகாள்வ+, எைதப் 2ரிந்+ ெகாள்வ+......  இப்ப( 

எல்லாம் எவ�ம் ஐயம் ெகாள்ளேவ ேதைவயில்ைல.  ஏெனனில் உண்ைம 

ஒன்8தான்!  அவ்�ண்ைம  ஒன்ைறதத்ான் நல்லாசானால் உைரகக்  (�ம், 

காட்ட  (�ம்.  ஆனால், அவ்ெவா� உண்ைமையக ் காட்1வதற்4தத்ான்  

எதத்ைன எதத்ைன ப(கள், வRகள், உைரகள்,  ைறகள், ெநAகள்!   

ெநாச@்ர ்ஆசச்ாரியர ்ஈரற்றதான அவ்�ண்ைமைய மட்1ேம ெகட்(யாகப் 

பி(த்+க ் ெகாண்டவர ் என்ப+ ெதளி�.  அப்பி(ப்பிைன பகவான் ரமணர ்

அளிதத் ப(ப்பிைனயாக மன�ல் ஆழப் ப�த்+க ் ெகாண்டவர ் என்ப+ம் 

ெவளிப்பைட.  அதனால்தான் ேவத ேவதாந்தங்கMம், பாகவத ம், ேயாக 

வா6ஷ்ட ம், 6வானந்த லஹரி�ம், 

உபநிஷத ம், ��மைறகMம், 

தா�மானவர ் பாடல்கMம், 

��க4்றMம், நாராயணீய ம் – என 

எல்லாவித ஆழ்கடJக4்ள்Mம் 

பிரவசனப் பிராவகதத்ால்  நம்ைம 

அவர ் cழ்க(தத்ாJம்,  ேபரAவா;ய 

ேபரைலகMள் நம்ைமத ் தள்ளித ்

தாலாட்(னாJம்,   ‘அய்ேய அ� 

�லபம்’ எனப் பகரந்்த  பகவான் 

ரமணர+ ��வ(கைளச ் சற்8ம் விலகாமல்,  அதைனேய ஓர ் அசச்ாரமாக;், 

அவ்�ண்ைம ஒன்ைறேய பி(ப்பாக நமக4்த் த�;ன்றார.்   

அதனால்தான்,   Oக�ம் பரந்+ ;டக4்ம் ேவத சாஸ்�ரங்களினால் 

பிரOப்ேபா,  இவற்ைற எல்லாம் கற்8, உணரந்்+ என்8 கைடதே்த8வ+ 

எ<ம் பயேமா நமக4்ச ் சற்8ம் வ�வ�ல்ைல.  எங்ேக �ற்AனாJம், மாறாத 

ஓர ்உண்ைமக4்தத்ான் நம்ைம அவர ்அைழத்+ச ்ெசல்லப் ேபா;றார ்எ<ம் 

நம்பிகை்க�டன், நாம் 6ரவணம் ெசய்தாற் ேபா+ம்.  எப்ப(  ஒ� சாைலையக ்
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கடகக், 4ழந்ைத தன் அப்பாவின் ைகையப் பி(த்+க ் ெகாண்ட+ம்,  கடகக் 

ைவக4்ம் ெபா8ப்2 அப்பாவிடம் ேபாய்வி1;றேதா, 4ழந்ைத�ம்  அஞ்6க் 

கடகக் ேவண்(ய சாைலையேய இர6த்+கெ்காண்1 கடந்+ வி1ேமா, 

அ+ேபால நம்மாJம்  கைரேயAவிட  (�ம்.   

எனேவ  அதற்4 6ரதை்த ஒன்8தான்  க;்யம். 

`ஆசச்ாரய்ார ் ெபரிய ெபரிய விஷயெமல்லாம் ெசால்றார.் எல்லாதை்த�ம் 

ெதரிஞ்�க;்ற+ ெராம்பா நாளா4ேம` என ஒ� நண்பர ் ேகட்டார.்  நாம் 

எதற்காக எல்லாவற்ைற�ம் ெதரிஞ்�கக்Xம்.  ‘இப்ப(த ்ெதரிஞ்�கக்Xம்< 

நமக4்ள்ள ேகட்;ற+ யார’் என்8 உணரந்்தால் ேபா+ேம! அைததத்ாேன 

பகவான் ரமணர ் காட்(னார.் ஆசச்ாரய்ா�ம் அப்ேப�ண்ைம 

ஒன்ைறதத்ாேன, பிரவசனத ் தைலப்2 எதா;Jம், அதற்4ள் ெபா�ளாக 

விைதக;்றார!்   எனேவ வாரத்ை்தகள்  )+மாய்ச ் ெசவிகளில் 2கட்1ம்.  

அைவ அAவால் ெவ8மேன ஆயப்படமால் மன+ள் விைதயாய்ப் 

ப�யட்1ம்.  ெமள்ள ெமள்ள வாரத்ை்தகள் மைறந்+, ெபா�ேள மலரந்்+, 

Nரணமான அைம�ப் N Nகக்ட்1ம்.  அ+தான் பிரவசனம் பிரசவிக4்ம் 

அ�ட்4ழவி!   அ+தான் ேகள்வியாம் ேவள்வி! 

நமக4் அA�ப் பM ஏற்படாமல்,  அைம�ப்N மட்1ேம Nகக் 

ேவண்1மானால்,    6ராவண 6ரதை்த எ<ம் ‘ேகள்வியின் வி)ப்பம்’ 

மட்1ேம ேபா+ேம!  ஆனாJம் அப்ப( ஒ�Oதத் மனத்+டன் 

நல்Jபேதசங்கைளக ் ேகட்பதற்4ம், நமக4்ப் பயிற்6�ம், பண்2ம் 

ேதைவப்ப1;ற+  என்பைத அைலபா�ம் நம+ மனைதப் பாரத்த்ாேல 

2ரி;ற+! 

பிரவசனத�்ன் இைடெவளியிJம்,  6ல நாட்கள் மற்ற கைல நிகழ்ச6்கைள 

வ�தத்த்+டன் தவறவிட்1 அப்ேபா+ ;ைடக4்ம் ேநரங்கைள�ம் 

பயன்ப1த�்ேய மற்ற ஆஸ்ரமங்கைளத ்தரி6கக்  (ந்த+.  

ஹ்ரி�ேக�ல் 2ஷ்கர ்  மந்�ர,் ர4நாத ் மந்�ர,்  ��மைல ேதவஸ்தான 

ஆலயம் எனப் பல ஆலயங்கள் இ�க;்ன்றன.  ராமனின் சேகாதரரக்ளான 

லw்மணன், பரதன், சத�்கக்னன் ஆ;யவரக்Mக4்ம்  ேகாவில்கள் 

இ�க;்ன்றன. ஹ்ரி�ேக�ல் Oக�ம் 2கழ் வாய்ந்தன ராம்ஜூலா, 

லw்மண்ஜூலா எ<ம் இரண்1 பாலங்கள்.  
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ராம்ஜூலா அ�;ல்தான் ஸ்வாO 

ஆதம் பிரகாw கா7 காம்7வாேல 

எ<ம் மஹானால் 

உ�வாகக்ப்பட்ட ஸ்வரக்க்ா 

ஆஸ்ரம்,  ;ழக4்க ் கைரயில் 

இ�க;்ற+.  அேத வரிைசயில்தான் 

விழா நடக4்ம் பரமாரத்த் நிேகதன், 

அதைன ஒட்(ேய Uதா பவன், 

வானப்ரஸ்த ஆஸ்ரமங்கள் 

இ�க;்ன்றன.  

Uதாபவன், Oக�ம் 2கழ் வாய்ந்த ேகாரகN்ர ் (ரஸ்ட் எ<ம் நி8வனதத்ால் 

அைமகக்ப்பட்ட+.   Oகக ்4ைறந்த விைலயில் பகவதU்ைத மற்8ம் பல தரம் 

lல்கைளப் பல ெமாRகளிJம் ெவளியிட்1ச ் ேசைவ ெசய்�ம் இந்த 

நி8வனம்,  நம+ ஸநாதன தரம்த�்ற்4ப் ெப�ம் ெதாண்டாற்A வ�;ன்ற+.   

Uதாபவனில் அழ;ய லw்O நாராயணர ் ேகாவில் இ�க;்ற+.  எங்4 

பாரத்த்ாJம் 2தத்கங்கMம்,  +ள6, 

அரளி, மல்7ைக ேபான்ற மலரக்Mம் 

இ�க;்ன்றன. எ�ரக் ் கைரயில் 

6வானந்த ஆஸ்ரமம் இ�க;்ற+.  

எ�ரக் ் கைரக4்ப் ேபாக 10 

Yபாய்க4்ப் படைகப் 

பயன்ப1தத்லாம்.  ராம்ஜூலாவில் 

நடந்+ம் ந�ையக ் கடந்+ 

ெசல்லலாம். இரண்1 

அ<பவங்கMம் அ�ைமயானைவ.  

6வானந்த ஆஸ்ரமம் (ைவன் ைலஃப் ெசாைச( எ<ம் ேசைவ 

நி8வனதத்ால் நிரவ்;கக்ப்ப1;ற+.  6வானந்தரின் உபேதசங்கள் அடங்;ய 

2தத்கங்கMம், மாதாந்�ர இதழ்கMம் இங்;�ந்ேத ெவளியிடப்ப1;ன்றன.   

�வாO 6வானந்தர ் ம�த்+வராக அ�ம்பணி ஆற்A, பிற4 ேவதாந்த 

உண்ைமகைள உணரந்்+, அதைனேய ம�ந்தாக எல்ேலாரக்4்ம் ெகா1த்+ 

அ�ட்ேசைவ ெசய்த மஹான்.  அன்னாரின் வாழ்கை்கயிைன விளக4்ம் 6ைல 

வ(வங்கள் அங்ேக Oக அழகாக ைவக்கப்பட்(�க;்ன்றன.   அங்4 இ�ந்த 

ஒ� சா+, பிரசாதங்கள் ெகா1த்+, `அ1தத்  ைற வ�ம்ேபா+, 6வானந்த 

ஆஸ்ரமத�்ல் வந்+ தங்4ங்கள்` என அன்2டன் PAனார.்  அ�;ேலேய 

ஓங்காரனந்தா ஆஸ்ரம் இ�க;்ற+.  அவற்ைற�ம் தரி6தே்தன்.    

�வாO தயானந்த சரஸ்வ� இைறய( ேசரந்்+ இரண்1 வாரங்கள் ஆ; 

விட்டன.  அன்னார ் ஸநாதந தரம் சாரதை்த உலேகாரக்ெ்கல்லாம் 

உவைக�டன் ெகா1தத்�ளிய ெபரிேயார.்   இைற�டன் கலந்த அன்னாரின் 

சமா�யிைன வணங்4ம் பாக;்யதை்த வ)வ விடகP்டா+ என்பதால், ஒ� 

நாள் ம�யம் K தயானந்த ஸ்வாOகளின் ஆஸ்ரமத்+க4்ச ் ெசல்Jம் ேப8 
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;ைடதத்+.   அன்8 K தயானந்த ஆஸ்ரமம் ெவ4வாக 

அலங்கரிகக்ப்பட்(�ந்த+.   �வாO\யின் சமா�யில் N�ம் மாைலகMம் 

கட்(, அன்னாரின் ����வப் பட ம் ஆராதைனக4் ைவகக்ப்பட்(�ந்த+.    

அ�;ல் சா+கக்Mம், அ(யாரக்Mம், பகத்ரக்Mம் வரிைசயாக அமரந்்��கக், 

அவரக்Mகெ்கல்லாம் அ8�ைவ உண� பரிமாAக ் ெகாண்(�ந்தாரக்ள்.   

ஆஸ்ரமத�்ைன ஒட்(, அழ4 ந�யான கங்ைக ஓ(க் ெகாண்(�க்;றாள்.    

அன்ைன வாலாம்பாள் அ�ட்தந்ைத ேகாபாலன் 

 ன்ைன ஆள்நடராஜ cத்தமக வாய்ப்பிறந்+ 

மஞ்சக் 4(ம;ழ  மண்X�த்த மைறயாளன் 

ெநஞ்சக் கனJள்ேள  நிரம்லதை்த ேயேத(  

 

ேவதேவ தாந்தெம+ விரிேவா ெநA ைறேயா 

ஓ+ம் பயிற்6யேதா  உயரப்ள்ளிப் பாடமேதா 

என்8லவித் ேத( எத்தைனேயா 4�வ(கள் 

ெசன்8தவி ேகட்1 Cலன்தேபா வனராஜன் 

 

நற்பிரணவ ஆனந்தன் நலஞ்6ன்மயா னந்தன் 

ெசாற்ப(ேய ேகட்1ச ்�டரத்்+ற� ஒளிஏற்8 

உயரவ்ாய்த் தயாநந்த  உத்தமநற் 4�வா; 

தயவாய் ஆன்மநி� தந்+லைக வாழ்வித்தார!் 

 

நற்4�வாய் நாெளலாம் நல்ல�ளாய் நற்ெசயைல 

அற்2தமாய்த் தந்+ல;ல் அரப்்பணித்த நல்லாசான் 

கங்ைகம( சாய்ந்+ கண்c(த்  +;Jடைல 

பங்கயமாய்  ைவத்+ப் ப�த்தயிடம் பணி;ன்ேறன்! 

 க்தரக்Mக்  ;ல்ைல  (ேவா பிறப்பில்ைல 

நித்�யமாய் ஆ;விட்ட நிரம்லைனப் பணி;ன்ேறன். 

 

K தயானந்த�வாOயின் ஸமா�ையத ் ெதா)+விட்1, அ�;ல் இ�ந்த 

ஆலயத�்ல் ெமௗன 4�வாய் விளங்4ம் த{ணாcரத்�்ைய�ம் தரிசனம் 

ெசய்+ 2றப்பட்ேடன்.  பிற4 அங்;�ந்+ 3 ;.[. ெதாைலவில் இ�க4்ம் 

லw்மன் ஜூலா அ�;ல் ெசன்ேறன்.  அங்ேக 13 மா(கள் ெகாண்ட ஒ� 

ஆலயம் இ�க;்ற+. அ�ல் எல்லாவிதமான இைறவன் ����வங்கMம் 

இ�க;்ன்றன. கைடவீ��ம் Pட்டதத்ால்  நிரம்பிேய இ�க;்ன்றன.  பிரம்ம 

4ண்ட் என ஹரிதவ்ாரில் இ�ப்ப+ ேபால, �ரிேவணி காட் என கங்ைக, 

ய ைன, சரஸ்வ� P(ய 2னிதப் ப(த்+ைற�ம் ஹ்ரி�ேக�ல் இ�க;்ற+.  

அ�;ல் ேகாவிJம்,  lற்8கக்ணகக்ான சா+கக்ளின் Pட்ட ம் 

இ�க;்ன்றன. 

நாம் இலண்டனில் இ�ந்+ 2றப்ப1ம்ேபாேத, டாகட்ர ் ரங்கநாதன் மாமா, 

என்னிடம்  கன்வ ரி�யின் ஆஸ்ரமதை்தப் பற்Aக ்PAயி�ந்தார.் அங்ேகதான்  

ச4ந்தைல 6ல காலம் தங்;யி�ந்ததாக மஹாகவி காளிதாஸ் தன்<ைடய 

சா4ந்தலம் எ<ம் காவியத�்ல் வ�ணித�்�க;்றார.்   ஆனால், கன்வ ரி� 

ஆஸ்ரமம், ேகாதவ்ாரா எ<Oடத�்ல் இ�க;்ற+ என்8ம் காரில் ேபாவதற்ேக  

2 மணி ேநரமாவ+ ஆ4ம் என்8 அAந்ததால், அ1தத்  ைற வ�ம்ேபா+ 

பாரக்க் ேவண்(ய இடமாக மன+ள் ைவத்+க ்ெகாண்ேடன். 
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மற்ெறா� காைல, நீலகண்ட மஹாேதவ் ஆலயத�்ற்4ச ் ெசல்ல �� 

சந்�ரேசகர ் மற்8ம் ராம்சந்தர ் தம்ப�ய�டன்  வாய்ப்2க ் ;ைடதத்+.  

லw்மன் ஜூலாவி7�ந்+  �மார ்15 ;[  5ரத�்ல், �மார ் 5000 அ( உயரத�்ல் 

மைலயில் உள்ள 6Aய ஆலயம்.  இங்ேகதான் 6வன் ஆலஹால விஷதை்த 

உண்டதாக ஒ� 2ராணம்.  ெகாஞ்சம் க(னமான மைலப் பாைத.  Uேழ ஆழ்ந்த 

பள்ளதத்ாக4்.  கங்ைக ஓ(கெ்காண்(�க;்றாள்.     

�� ராம்சந்தர ் அவரக்Mம், அவர+ மைனவி�ம் Oக�ம் பக�்�ம், 

6ரதை்த�மாய் நிதய் கரம்ா<ஷ்டானங்கைளச ் ெசய்வ+ம்,  ஆலய, ஆஸ்ரம 

தரிசனங்கள் ெசய்வ+மாய் இ�ந்தாரக்ள்.    

�� சந்�ரேசகர ்ெபங்கqரி7�ந்+ வந்��ந்த இைளஞர.்  அவ�ம், அவர+ 

41ம்பதத்ா�ம் ெநாச@்ர ் ஆசச்ாரியரின் பரம அ(யாரக்ள்.  சந்�ரேசகர ்

பயணித�்ன் ேபா+ ஆன்[கமாகேவ ேப6க ் ெகாண்1 வந்தார.்  

ேவைலப்பMவின் காரணமாக ஆன்[கப் பாைதயில் ேபா�ய ேநரதை்தச ்

ெசலவிட  (யாத கஷ்டம் எனத ் தன் மன�ல் நடத�்வ�ம்  

ேபாராட்டங்கைள�ம்  என்<டன் ப;ரந்்+ ெகாண்டார.்  இ+ நம்Oல் 

பல�க4்ம் இ�க4்ம் த1மாற்றம்தாேன!   ெசய்�ம் ேவைலையேய ெதய்வப் 

பணியாய்ச ் ெசய்�ம்  �றைன�ம், பாவைனைய�ம் ெபற்8 விட்டால், 

ஆன்[கேம நம+ வாழ்கை்கயா; விடாதா! அவர+  மனப் ேபாராட்டம், ஒ� 

தவம் என்பதால், அ+ ெதாடரந்்+ நடந்+, நல்வRைய அவ�க4்க் காட்டட்1ம் 

என மன+ள் ேவண்(ேனன்.  

மைல ேமல் இ�க4்ம் K நீலகண்டர ் ஆலயத�்ன்  கப்பில் ஓர ் 6Aய 

நீரவ்ீழ்ச6் இ�க;்ற+.  இளநீைரப் ேபாலச ்�ைவக4்ம்  தண்ணீர.்   cலவரான 

6வபிரான் Oகச ்6Aதான இ7ங்க வ(வில் இ�க;்ன்றார.்  அவைரத ்தரிசனம் 

ெசய்+ அங்;�ந்+ ெதாைலவில் ெதரி�ம் இமயமைலத ் ெதாடரச்6்ையப் 

பாரக்க்  (;ற+.   

மற்ெறா�நாள் வ6ஷ்டர ் 4ைகக4்ச ் ெசன்ேறன்.  இ+ ராம்ஜூலாவி7�ந்+ 

�மார ் 15 ;.[. ெதாைலவில் 

இ�க;்ற+. Pடேவ 6ல 

அன்பரக்Mம் வந்தாரக்ள்.  நாற்ப+ 

நிOடக ் கார ் பயணத�்ல் அைடந்+ 

விடலாம்.   வ6ஷ்டர ் தவம் ெசய்த 

4ைக அங்ேக இ�க;்ற+.  அ�;ேல 

Oகப் ெபரிதாக, அகண்ட கங்ைக 

ஓ(க ் ெகாண்(�க;்ற+.  

4ைகக4்ள்  4ம்O�ட்டாக 

இ�ந்தாJம்,   உள்ேள ஏற்A 

ைவகக்ப்பட்ட விளக்;ன் ஒளியில் ஓரள� பாரக்க்  (;ற+.  அப்ேபா+ 

ம�யம் 12 மணி இ�க4்ம். ெவளிேய ெவயி7ன் @1.  ஆனால், 4ைகக4் 

உள்ேள அப்ப( ஒ� 4ளிரச்6்.  ெம+வாக நடந்+ உள்ேள ெசன்ற ஒ� 6ல 
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நிOடங்களில், அந்த இ�ட்(ல், ஒ� 6லர ் Uேழ உட்காரந்்+ �யானித்+க ்

ெகாண்(�ப்ப+ம் கண்களில் ெமல்லத ்ெதரிந்த+.   ஒ� இ�ப+ நிOடங்கள் 

கண்கைள c( அங்4 உட்காரவ்+  மன+க4் அதத்ைன உற்சாகதை்த�ம் 

அைம�ைய�ம் த�வதாக இ�க;்ற+. 

பிற4 ெவளிேய வந்தால், எ�ேர ஒ� lற( அளவிலான மணற்கைர. அைதத ்

தாண்( அகண்ட கங்ைக ஓ1;ன்றாள்.  அ�ைமயான இடம்.  @டான 

மண7ல் காைல அைர4ைறயாய்ப் ப�த்+, கங்ைகைய ேநாக;் ஓ(, 

அவMைடய 4ளிரச்6்யான ஓட்டத�்ல் கால்கைள நைனதே்தன்.   அங்;�ந்த 

பாைற ஒன்Aல் ஒ� சா+ அைம�யாக உட்காரந்்��ந்தார.்    நான் ஒ� கல்7ன் 

ேமல் அமரந்்+, கங்ைகயின் ஓட்டதை்த�ம், அங்4 �ற்A�ம் இ�க4்ம் மைலப் 

ப4�ைய�ம் ர6த்+க ் ெகாண்(�ந்ேதன் .  ‘பகக்த�்ேலேய அ�ந்த� 4ைக 

இ�க;்ற+. பாரக்க்லாம் வா�ங்கள்’ எனக ் Pட வந்��ந்த நண்பர ்

ெசான்னார.்   அவசரமாக அங்;�ந்த 

பாைறகளில் காைல ைவத்+க ்

கடக4்ம்ேபா+, கால் த1மாAய+.  

அப்ேபா+, சட்ெடன என் ைகையப் 

பி(த்+ ‘ெமள்ள ெமள்ள’ என்8 தORல் 

PAனார ்அந்த சா+.   ‘நன்A’ என அவர ்

ைகையப் பி(த்+ என்ைனச ் சரி ெசய்+ 

ெகாண்ட நான், தORல் ேப6னாேர 

என்ற ம;ழ்ச6்யில், அவைரப் பாரத்்+, 

‘�வாO\, தாங்கள் தOழா?’ எனக் ேகட்ேடன். ப�7ல்ைல.   சரி, கா�ல் 

விழவில்ைல ேபா7�க;்ற+ என [ண்1ம் என் ேகள்விையக ் ேகட்ேடன்.   

உஹூம்....  அவர ் பைழயப(ேய அமரந்்+ ெகாண்1, கங்ைகையத ் தாண்(ய 

ஒ� ெவட்ட ெவளிையப் பாரை்வயால் +ைளத்+க ் ெகாண்(�ந்தார.்    

Nரவ்ா6ரம விஷயங்கைளக ் ேகட்1, சா+கக்ளின் மன�ல் சஞ்சலதை்த 

எ)ப்2வ+ தவ8 என்பதால், அவைர வணங்; விட்1ப் 2றப்பட்ேடன்.      

அ�ந்த� 4ைக என ஒ� 6Aய 4ைக�ம் அ�;ேலேய இ�க;்ற+. அைதப் 

பாரத்ே்தாம்.   அைதப் பற்Aய விவரம் எ+�ம் ெதரியவில்ைல.     

மற்ெறா� ம�யம், ஹ்ரி�ேக�ல் இ�க4்ம் சாஶ்தர் ேநதர்ாலயா எ<ம் 

ஆஸ்ரமத�்ற்4ச ் ெசன்ேறன். அங்;�க4்ம்  �ராவிடாசாரய்ா எ<ம் 

�வாO\ையப் பாரக்க் ேவண்1ம் என்8ம் நிைனத�்�ந்ேதன்.    அன்னார,் 

தOழ்நாட்(ல் கம்ப்tட்டர ் நி8வனம் நடத�்யவர ் என்8ம், அைதெயல்லாம் 

விட்1, இளவய�ேலேய  ஹ்ரி�ேகஷ் ெசன்8, ேவத சாஸ்�ரங்கள் எல்லாம் 

ப)தறப் பயின்8, பயின்றவற்ைற எல்லாம் மற்றவரக்Mக4்ப் ப;ரந்்+ 

ெகா1த்+ அறதை்த வளரத்்+ வ�பவர ் என�ம்  நான் அAந்��ந்ேதன்.   

இலண்டனில் இ�க4்ம் என் நண்பர ் �� பாலா\ இவைரப் பற்Aக ்

PAயி�ந்தார.்  
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அவர+ இ�ப்பிடம், ராம்நகரில், பாபா கா7 கம்7 வாேல எ<Oடத�்ல்,  

ஆதம் விகஞ்ான  பவன் எ<ம் ஆஸ்ரமங்களில் இ�க;்ற+.  K பாபா விஶுதத் 

நந்தா \ மஹராஜ் எ<ம் மஹானால் ஏற்ப1தத்ப்பட்ட இவ்விடத�்ல்,   

சா+கக்ள் தங்;த ் தவம் 2ரிய இ�ப்பிட வச�கள் ெசய்+ 

ெகா1கக்ப்பட்1ள்ளன.   Oக�ம் எளிைம�ம், இனிைம�ம் நிைறந்த இடம்.  

அங்4 வர வி�க4்ம் வி�ப்பதை்த, �வாO\யிடம் நான்  ன்னேமேய 

ெதரிவித�்�ந்ேதன்.   என்ைன அன்2டன் வரேவற்8, ஒ� அைரமணி 

ேநரமாவ+ உைரயா(யி�ப்பார.்  அவைரச ் �ற்A�ம் 2த்தகங்கMம், 

எ)த்+கக்Mம் இைரந்+ ;டக;்ன்றன.   விேவக @டாமணி, ப்ரஸன்ேனாதர்  

ரதன் மா7கா எ<ம் ஆ�சங்கரரின் cல lJக4்த ்தாம் எ)�யி�ந்த விளகக் 

lல்கைள எனக4்ம், பாலா\ மற்8ம் நண்பரக்Mகக்ாக�ம் ெகா1தத்ார.்  

தனியாக இ�ந்+ ெகாண்1, தவமாக சாஸ்�ர ஞானதை்த எல்ேலா�க4்ம் 

அளித்+வ�ம் அதத்ைகய �யாக Cலரக்ைள எல்லாம் ேபாற்A வணங்க 

ேவண்1ம்.  அன்னாைரப் ேபான்ற ெபரிேயாரக்ைளப் பாரக்க் எனக4் இ�ந்த 

ஆவJக4்  க;்யக ்காரணம், அவரக்ளின் ைவராக;்யம் தான். 

ைவராக;்யம் என்ப+ Oக�ம் அரிதான ெசல்வம்.  அதைன அைடவ+ 

க(னம்.  அதைன அைடவதால் நாம் அ<பவிக4்ம்  வி1தைலேய  க�் 

எனப் பதஞ்ச7யின் ேயாக சாத�்ரம் P8;ற+.   ேவதாந்த ஞானதை்த 

உணரவ்தற்4 ைவராக;்யம் ஒ�  க;்யமான த4�.     

`விஷயி` என நாம் உலக விஷயங்களில் மட்1ேம ஈ1பா1 ெகாண்1, 

ெசயலாற்A�ம் (கரத்த்ா), அ<பவித்+ம் (ேபாகத்ா) வாழ்நாைளக ் கRத்+ 

வ�;ேறாம்.  இசெ்சயல்கள் எல்லாம் அறவRயில் அைமந்தால், அ+ேவ 

உல;ல் நாம் நல்லவரக்ளாக உயரவ்தற்கான  தல் த4�யா4ம்.   

ஆனால் �க ம் +கக் ம் மாA மாA வ�;ன்றனேவ, எ+ உண்ைமயான 

ஆனந்தம்  என்8 ெதரியவில்ைலேய எ<ம் எண்ணம் ேதான்8ம்ேபா+தான், 

நமக4்ப் ப4தத்A� பிறக;்ற+. அைதப் பி(த்+க ் ெகாண்1 உயரப்வேர  

`விேவ;` என்பவராக, எல்லாவற்ைற�ம் ஆராய்ந்+,  மாAக ் ெகாண்ேட 

இ�க4்ம்  உலக �கங்கள் எல்லாம் நிைலயற்ற+ என�ம், மாறாத  உண்ைம 

ஒன்8தான் நிைலயான+ என�ம் அதைனேய நாடேவண்1ம் என்8ம் 2ரிந்+ 

ெகாள்;றார.்   

ஆனால், விேவகம் மட்1ேம  )ைமயான ஞானதை்தக ் ெகா1த்+ விடா+. 

ப4தத்Aவிைன ஒ� ப(யாக ஏA, உண்ைமைய நாம் ெதா4த்+ணர 

ேவண்1ம்.  ஏெனனில் மனம் எ<ம் விைச, [ண்1ம் [ண்1ம் �க 

+கக்ங்களிJம், ஆைசயிJம் நம்ைம ஆழ்த�்க ்ெகாண்ேட இ�க4்ம்.  எனேவ 

விேவகம் எ<ம் ஒ� +1ப்2க4்ப் பக்க பலமாக பற்Aன்ைமயா;ய 

ைவராக;்யம் எ<ம் மற்8ெமா�  +1ப்2 ேவண்1ம்.  அதைன அைடவதற்4,  

6தத் �த�் எ<ம் ெதளிந்த உள்ள ம், ��ட 2த�் எ<ம் உ8�யான அA�ம் 

ேவண்1ம்.  அ+ேவ பற்Aன்ைமக4் வRகாட்1ம். அந்நிைலைய 

அைடபவரத்ான் `ைவரா;`. அதன் ஆதாரத�்ல்தான்  )ைமயான 
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ஞானதை்த அவரால் அைடய  (�ம்.  கரம் ேயாகம், பக�் ேயாகம், �யான 

ேயாகம் என நமக4் ைவகக்ப்பட்1ள்ள வRகள் எல்லாம் அதற்4தத்ான்.   

அவ்வRகளில் நாம் ைவக4்ம் வி)ப்பம்தான் 6ரதை்த. 

ைவராக;்ய சாதகம் Oகக ் க(னம்.  அ+�ம் விேவகத்+டன் P(ய 

ைவராக;்யம் ெப�ம் ேப8.  எனேவதான்  எல்லாம் இ�ந்+ம், அவற்ைற  

எல்லாம் ைவராக;்யதத்ால் சட்ெடன விலக;், Pரை்மயான கத்� ேபான்ற 

ஞான விசாரப் பாைதயில் பயணிகக் விைழ;ன்ற ெப�மகக்ைளக ்

காXம்ேபா+, நமக4் வியப்2ம், பக�்�ம் விைள;ற+.   ஹ்ரி�ேக�ல் 

அப்ப(ப் பட்ட சா+க்கள் எதத்ைனேயா ேபர ்இ�க;்றாரக்ள்.   அவரக்ைளப் 

பாரப்்ப+ ஒ� பாக;்யம் என்பதாேலேய,  நாம் இப் 2ண்ணிய NOயில் 

அதத்ைகேயாைரத ்ேத(க ்ெகாண்(�க;்ேறாம். 

ஆனால் உண்ைமத ் +றவிகள் மைலயிJம், 4ைகயிJம்தான் இ�கக் 

ேவண்1ம் என்ப�ல்ைல.  அவரக்ள் வீட்(Jம், நகரிJம் Pட இ�கக்லாம்.  

ஏெனனில் சந்யாஸம் என்ப+  ற்8ம் பற்றற வாழ்தல்.  காவி�ம் ேவட ம் 

அணிந்+, காட்(Jம், மைலயிJம் வாழ்ந்தால் மட்1ேம +ற� என்ப+ 

அல்ல.  சாத�்ரங்களில் விவித சந்யாஸம் (ைவராக;்யதை்த வளரத்்+க ்

ெகாள்வதற்கான +ற�), விதய்ா சந்யாஸம் (ஞானதத்ால் +ற�), அபய 

சந்யாஸம் (மரணத�்ன்  ன் எ1த்+க ் ெகாள்Mம் +ற�) என்ெறல்லாம் பல 

வRகள் காட்டப்பட்1ள்ளன.   விதய்ா சந்யாஸம் எ<ம் ஞானதத்ால் 

உண்ைமத ் +றவிைன மன�ல் ஏற்8, நம் டேனேய, சாதாரணமான 

ேதாற்ற ம், எளிைம�ம் ெகாண்1 பல�ம் உல;ல் வாழ்ந்+ வ�;றாரக்ள் 

என்ப+ம் உண்ைம. அன்னாரக்ைள நாம் விைழந்+ ேத(னால் மட்1ேம, 

அவரக்ைள நம்மால் சரியாக அைடயாளம் காண  (�ம்.     ேத1தல் நமக4்ள் 

எ)ந்தாேல, பாரை்வயில் ேநரை்ம�ம், மற்றவர ் பாரை்வக4்த ் ெதரியாத பல 

தரிசனங்கMம் நமக4்க ்;ைடத்+வி1ம் என்பேத ெபரிேயார ்வாக4்.  

பிரவசனம் ெப�ம�ந்தாக�ம், அ�வி�ந்தாக�ம் நடந்+ ெகாண்(�ந்த+. 

ெநாச@்ர ் ஆசச்ாரய்�க4் நன்Aையக் காட்1ம் ெபா�ட்1, ஓர ் நாள் 

மாைலயில், அன்பினால் ஓர ் கவிைத எ)�யி�ந்ேதன்.  அதைனப் ப(தத் 

6தத்ப்பா �� ேகாவிந்தராஜன், `நீங்கள் இதைன ேமைடயில் ப(�ங்கள்` 

எனக ் ேகாரிகை்க ைவதத்ார.் அதற்4த ் த4��ம், அ<ம��ம் ெபறாமல் 

ெசய்வ+ ஆகா+ என்பதால்,  விழா அைமப்பாளரக்ைளக ் ேகட்1ச ்

ெசய்யலாம் என நிைனதே்தன்.  ஆசச்ாரியரிடம் ேநர(யாகச ்சமரப்்பிகக்ாலம் 

என எண்ணி, K ெசந்�ல்நாத கனபா(களிடம் ெசன்8, என் 

விண்ணப்பதை்தத ்ெதரிவிதே்தன்.  
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 அப்ேபா+, அவரின் அ�ேக, வய�ல்  �ரந்்+ம்,  கத�்ல்  )ைமயான 

2ன் 8வJமாய், ஒ� ெபரியவர ் அமரந்்��ந்தார.்  அவைர நமஸ்கரித்+ 

விசாரிதத்ேபா+, அவர ் K ெசந்�ல்நாத கனபா(களின் தந்ைத என்8ம், 

��வண்ணாமைலயில் வ6ப்பவர ் என்8ம், அன்னார ் ெபயர ் K ெகௗரி 

சங்கர ்என்8ம் ெதரிந்த+.  அப்ெபயைர 

அவ�க4் அளிதத்வேர பகவான் ரமண 

மகரி�தானாம்.  அைதக ் ேகட்1 

ம;ழ்ச6்யாய் இ�ந்த+.   ஏெனனில், 

என் தந்ைதயார ் ெபயர ் ெகௗரி 

[னா{�ந்தரம். அவர ் பகவான் 

ரமணரிடம் இ�ந்தவர.்  பகவான் ேமல் 

பலl8 Uரத்த்ைனகைள எ)�யவர.்  

பகவான் க�ைணயினாேல பிறந்த 

 தற் 2தல்வன் என என் அண்ணாவிற்4 ெகௗரி சங்கரன் என்8ம் ரமணன் 

என்8ம் ெபயரிட்டவர.்  இைத எல்லாம் அப்ெபரியவரிடம் ெசால்7 

வணங்;ேனன்.  அவ�க4்ம் Oக�ம் உற்சாகம்.  பிற4 யான் எ)�யி�ந்த ஒ� 

6ல 2தத்கங்கைள�ம்,   ெநாச@்ர ் ஆசச்ாரியா�கக்ாக எ)�யி�ந்த 

கவிைதைய�ம் ஆரவ் டன் ப(தத்வர,் அப்ப(ேய அ�ல் லயித்+, பிற4 

கடகடெவன அ�ைமத ் தORல் எனக4் ஆCரவ்ாதமாக ஒ� தOழ்க ்

கவிைதைய ஒப்2விதத்ார.்   என்ேன ெப�ைம!  ஆ� கவியாய் விளங்4ம் 

அன்னாைரச ்சந்�தத்�ல் எனக4்ப் ெப�ம;ழ்ச6்.   ஒ�ேவைள  ேமைடயில் 

இதைனப் ப(த்+ ஆசச்ாரய்�க4் சமரப்்பிகக் அ<ம� ;ைடதத்ால்,  

இதைனப் ப(த்+ அளிப்பதற்4, K ெகௗரி சங்கர ்மாமாேவ த4��ைடயவர ்

என விைழந்+. மாமாவிடம் அதைனத ்ெதரிவிதே்தன்.   நிசச்யமாக என உ8� 

அளிதத் அன்னார,்   அன்8 இரேவ ��வண்ணாமைல ேபாவதாக 

இ�ப்பதால், ஒ�ேவைள அன்8 ப(தத்ளிகக் வாய்ப்பில்ைல என்றால், தன+ 

ஆ6கைள எல்லாம் என் தைலயில் ஏற்A, என்ைனேய ப(தத்ளிகக் 

உதத்ரவிட்டார.் 

ஆசச்ாரய்ைர அ1தத் நாள் தனியாக சந்�கக் எனக4் உதத்ரவா; இ�ந்த+.  

ஒ� ப�ைனந்+ நிOடம் அவைரச ் சந்�த்+, அன்னா�டன் உைரயா1ம் 

பாக;்ய ம் ;ைடதத்+.  ;ரஹாஸ்ரமத�்ல் இ�ந்+ ெகாண்ேட உயரவ்ான 

+றவியாய் விளங்4ம் அன்னார,் நமகெ்கல்லாம் ஒ� பாடமாக இ�க;்றார ்

என்ப+ மன�ல் ஆழமாகப் ப�ந்த+. 

வியாழன் காைலப் பிரவசனம்  (ந்+ நடந்+ ெகாண்(�ந்ேதன்.  �� 

ராம்சந்தர ் தம்ப�ய�ம் மற்8ம் இரண்1 ேப�டன் காரில் ெசன்8 

ெகாண்(�க4்ம்ேபா+, நி8த�், `4ஞ்ச2ரி எ<ம் சக�்பீடத�்ல் ஒன்றான 

ஆலயத�்ற்4ச ் ெசல்;ேறாம்.  வா�ங்கள்` என்றனர.்  அவ்வரிய வாய்ப்ைப 

விட (�மா என்ன? 
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4ஞ்ச2ரி ஹ்ரி�ேக�7�ந்+ �மார ்20 ;.[. ெதாைலவில் இ�ந்தாJம்,  அ+ 

ஒ� மைலப் பாைத வRயாக அைடயப்பட ேவண்(ய இடம்.    4ஞ்ச2ரி 

மைல ேதஹ்ரி மாவட்டத�்ல் 

இ�க;்ற+.  4ஞ்ச2ரிக4்த ்ெதற்;ல் 

ஹ்ரி�ேகஷ், ஹரிதவ்ார,் =ன் 

பள்ளதத்ாக4் இ�க;்ன்றன.  

மைலப் பாைதயில் ேபாகப் ேபாக, 

இவற்ைற வானவீ�யி7�ந்+ 

பாரக்க்  (;ற+.   அதன் வடகே்க 

இமயமைலத ் ெதாடர ் எ)ம்பி 

நிற்;ன்ற+.  கரவ்ால் மைலகள் என 

அAயப்ப1ம் அவற்Aல் தான் 

ஸ்வரக்க் ேரா;ணி, கங்ேகாதர்ி, 

பந்ெதரப்ஞ்ச,் �கம்பா  த7யன இ�க;்ன்றனவாம். ஆலயம் மைலயின் 

உச6்யில் இ�க;்ற+.   சக�்யின் ஆலயம்.  சக�் பீடங்கள் எனக ்க�தப்ப1ம் 

 க;்யமான ஆலயங்களில் இ+�ம் ஒன்8.    ேதஹ்ரி மாவட்டத�்ல் cன்8 

சக�் பீடங்கள் உள்ளன. �ரக்ண்ட ேதவி, சந்தர்பதன்ி, 4ஞ்சலாம்பாள் எ<ம் 

cன்8 சக�் பீடங்கள், �ரிேகாணமாக இந்த மாவட்டத�்ல்  ஆ�சங்கரரால் 

அைமகக்ப்பட்டைவ என்பைதக ் ேகாவி7ன் Nசாரியிடம் ேகட்1த ் ெதரிந்+ 

ெகாண்ேடன். இைவ cன்8ம் 6வா7க ் மைலத ் ெதாடரக்ளில் இ�க4்ம் 

ப�ன்cன்8 சக�் பீடங்களில் அடங்4ம்.   பராசக�்யின் உடல்   52 இடங்களில் 

விதத்ாக வீழ்ந்ததா�ம்,  அைவேய சக�் பீடங்கள் என�ம், அைவ எல்லாம் 

ஒப்பற்ற 2ண்ணிய ேwத�்ரங்களாக இ�ப்பதா�ம் ெபரிேயார ்P8வர.் 

அ1தத் நான்4 நாட்கள் கRந்+ நவராத�்ரி ஆரம்பிகக்ப் ேபா;ன்ற+.  

பராசக�்ைய, சக�்பீடமான ஆலயத�்ல் தரி6க4்ம் வாய்ப்பிைன வியந்+ 

ஆலயத�்ற்4ள் ெசன்ேறாம்.  ;ட்டதத்ட்ட 250 ப(கள் ஏற ேவண்1ம்.  

ெகாஞ்சம் க(னம்தான்.  இரண்1 பகக் ம் 4ரங்4கள் 4�த்+க ் ெகாண்1 

இ�க;்ன்றன.  அம்பாMக4் வாங்;ச ் ெசன்ற அரச்ச்ைனப் ெபா�ட்கைள, 

ைபயில் c( எ1த்+ச ் ெசல்ல ேவண்1ம் எனக் Uேழ கைடகக்ாரர ் ெசால்7 

இ�ந்தார.் 4ரங்4கMம் அவற்ைறத ் தான் 4Aபாரக்;்ன்றன.  ஆலயத்+ள் 

அம்பாளின் அைடயாளமாக ஒ� 6Aய இ7ங்கம் இ�க;்ற+.  உள்ேள 

அப்ப( ஒ� 2னித ம், அைம��ம் விளங்4;ற+.   மகக்ள், அன்ைனக4்க ்

ெகா1த்+விட்1ப் பிற4 பிரசாதமாகப் ெபற்ற ஒ� 6Aய வண்ணத்+ணிைய 

ெவளிேய இ�க4்ம் ஒ� மரத�்ல் பக�்�டன் கட்1;ன்றனர.்   Nசாரி 

என்னிட ம் ஒ� +ணிையக ் ெகா1தத்ார.்  `நீங்கள் ெவளிtரில் இ�ப்பவர ்

என்றால், இதைன மரத�்ல் கட்ட ேவண்டாம். வீட்(ல் ைவத்+க ்

ெகாள்Mங்கள்` என்றார.்  அதைனப் ெபற்8க ் ெகாண்1, மைலயி7�ந்+ 

�ற்AJம் ெதரி�ம் அழகான காட்6கைள 6A+ ேநரம் ர6த்+க ்

ெகாண்(�ந்ேதாம்.  பிற4 [ண்1ம் ஹ்ரி�ேகஷ் ��ம்பிேனாம். 
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வியாழன் இர� 4� Nைஜ.  அன்ேற 6வ2ராண உைர Nரத்�்யான�டன்,  

விழா அைமப்பாளரக்Mம், எல்ேலாரின் சாரப்ில் 4� வணக்கம் ெசய்+, 

ஆசச்ாரய்�க4் சமரப்்பணம் ெசய்வதான நிகழ்ச6் நடந்த+.   அதற்4 

 ன்ேனேய, அனந்தராமன் மாமா மற்8ம் அவ�டன் இ�ந்த 

அைமப்பாளரக்ள் என்னிடம் PAயி�ந்தனர.்   `எல்லா அரப்்பணிப்2ம் 

 (ந்த பிற4, உங்கைளக ் Pப்பி1ேவாம்.  ேமைடயில் வந்+ கவிைதையப் 

ப(�ங்கள்` என்8. 

நிரவ்ாகத�்ல் உதவி ெசய்த ெபரிேயாரக்ள், உண� அைமத்+க ் ெகா1தத் 

நன்மகக்ள், பரமாரத் ் நிேகதன் 4�மாரக்ள் எனத் தகே்கார ் எல்ேலா�க4்ம் 

தைலவணங்; நன்A ெதரிவிதத் பிற4, அன்ைறய நிகழ்ச6்யின் இ8�யாக, 

ேமைடயில் ஆசாரிய வணகக்ம் ெசJத்+ம் வாய்ப்பிைன எனக4் ஆண்டவன் 

அ�ளியி�ந்தார.்     ஓர ் உளமாரந்்த கவிைதயிைனப் ப(த்+, அன்னாரிடம் 

அைனவர+ சாரப்ாக�ம் சமரப்்பிதே்தன்.  

2க)ம் ேபாற்8தJம் வி�ம்பாதவரக்ள் ெபரிேயாரக்ள்.  அவரக்ைளப் 

ேபாற்Aப் பணிவைத நாம் ஒ� பணியாகச ் ெசய்தாJம், அசெ்சயலால் 

அவரக்ளின் ெகாள்ைகக4்ம், பணி�க4்ம் சற்8ம் இடர ் இ�கக்க ் Pடா+.   

அேத சமயம், அன்னாரின் ெப�ைமையப் ேபாற்8ம் நம+ 

உள்ளக;்டங்ைக�ம் ெவளிப்ப1த�்விட ேவண்1ம்.  இவ்விரண்1 

4Aகே்காைள�ம் ப)�ல்லாமல் நிைறேவற்ற  (ந்ததற்4 

இைறய�ைள�ம்,  அதற்கான அ<ம��ம் வாய்ப்2ம் அளித்+தவிய 

ெபரியவரக்Mக4்ம்  யான் நன்Aக ்கடன் பட்(�க;்ேறன். 
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வியாழன் இர�டன் ெப�விழாவின் நல் (� ஆரம்பமான+.  அ1தத் நாள் 

காைல, கேடாபநிஷத ் நிைற�ற்8 விழா Nரணத்+வம் ெபற ேவண்1ம்.    

வியாழன் இரேவ எல்ேலார ்மன�Jம், ஒ� பகக்ம் நாைள ஊ�க4்ச ்ெசல்லத ்

தயாராக ேவண்1ேம என ஒ� அவசரம்,  அதற்4ள் இந்தப் ெபான்னான 

வாரம்  (;ன்றேத என்ற ஏகக்ம்  ம82றம். 

கைட6 நிOட ஷாப்பிங் பல�க4்.  48கலான அந்த வீ�யில் இ�க4்ம் 

கைடகளில் ெப�ம்பாJம் நம்மவரக்ளின் Pட்டம்தான்.  எனக4் 

சனிக;்ழைமதான் விமானம் என்பதால் ேநரம் இ�க;்ற+. அன்8 இர� 

வானப்ரஸ்த ஆஸ்ரமத�்ற்4ச ் ெசன்ேறன். 6லர ் கங்ைகக4்  ன்ேன நடனம் 

ஆ( Nைஜ ெசய்+ ெகாண்(�ந்தாரக்ள்.   

அந்தப் ப(கக்ட்(ேலேய அமரந்்+ அ�ேக 

விரெ்ரனச ் ெசன்8 ெகாண்(�க4்ம் 

கங்ைகைய�ம், அவ்வப்ேபா+ அ�ேல 

ஈரத்்+ச ் ெசல்லப்ப1ம் 68 

விளக4்கைள�ம் பாரத்்+க ்

ெகாண்(�ந்ேதன்.   அற்2தமான இர�ப் 

ெபா)+.  வானப்ரஸ்த ஆஸ்ரமத�்ல் 

இ�க4்ம் ஆலய ம் அ�ல் ெகாJவி�க4்ம் ெதய்வங்கMம் அப்ப( ஒ� 

அழ4.   மனம் ெகாள்ள எல்லாவற்ைற�ம் பாரத்்+ விட்1, அைறக4் 

வ�ம்ேபா+ நள்ளிர� ஆ;விட்ட+. 

ெவள்ளிக;்ழைம,  விழாவின் இ8�நாள்.   இன்8 காைல பிரவசனத்+டன் 

விழா Nரத்�்யா;,  (ந்த ஒ� மணி ேநரத�்ேலேய ெப�ம்பாேலார ்

காரக்ளில் 2றப்பட்1 விட்டாரக்ள். விழா மண்டபம் விைரவில் ெவAசே்சா(க ்

ெகாண்(�ந்த+.  ஏேதா ஒன்ைற இழந்தாற்ேபால் ேதான்AனாJம்,  அ+ ஒ� 

கல்யாண வீட்(ல் கட்1சாதம் ெகா1த்+ அ<ப்பிய பிற4 இ�க4்ேம, 

அதத்ைதய  நிம்ம�யான,  )ைமயான தனிைம.  கட்1சாதம் ேபாலேவதான்,  

பயணிப்பவரக்Mக4்  உண�ப் பாரச்ைல�ம் நிரவ்ாகத�்னர ் அன்2டன்  

ெகா1த�்�ந்தாரக்ள்.  நான் வழகக்ம்ேபால, தரப்்பணதை்த  (த்+ விட்1 

அன்8  ஹரிதவ்ார ்ெசன்8 வர  (� ெசய்ேதன். 

ஹரிதவ்ார,் ஹ்ரி�ேகஷ் இைவ இரண்1ேம மற்ற 2னித யாத�்ைரகக்ான 

தலங்களான பதர்ிநாத,் ேகதாரிநாத,் கங்ேகாதர்ி, ய ேனாதர்ி 

ஆ;யவற்8கக்ான ஆரம்பமாக இ�க;்ன்ற+. `ேதவNO` என 

இவ்விடத�்7�ந்+ இமயம் வைர இ�க்;ன்ற NO அைழகக்ப்ப1;ற+.  

ேவகவ�யான அலகாநந்தா�ம், சாந்தஸ்வYபிணியான மந்தா;னி�ம், 

கங்ைக�டன் கலக;்ன்ற  �தர்ப்ரயாைக, ேதவப்ரயாைக எ<ம் 2ண்ணிய 

இடங்கMகெ்கல்லாம், இந்தப் NOயி7�ந்+தான் பயணம் ெசய்ய 

ேவண்1ம்.  சாைலகளில் �ைச�ம், ெதாைல�ம் காட்1;ன்ற ைமல் 

கல்கைளக ் காXம் ேபாெதல்லாம், இவற்ைற எல்லாம் ெசன்8, கண்1, 
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அ<பவிக4்ம் வாய்ப்ைப இைறவன் வழங்க ேவண்1ம் என்ற 

பிராரத்த்ைனைய மன+க4்ள் விைதத்+க ்ெகாண்ேடன். 

 6வா7க ் மைலகள் வலப்2ற ம், கங்ைக இடப்2ற ம் இ�கக், ஹரிதவ்ார ்

நகரம், Oக  க;்யமான 2ண்ணிய 

ஸ்தலங்களில் ஒன்றாக இ�க;்ற+. 

ஊரின்  ) அழைக�ம், பகக்த�்ல் 

இ�க4்ம் கங்கல், ஜ்வாலNர ் ஆ;ய 

தலங்கைள�ம்  ஹரிதவ்ாரில் 

மைலேமல் �க)ம் மானஸ ேதவியின் 

ஆலயத�்7�ந்ேத பாரத்்+விடலாம்.   

நான்  ன்ெபா�  ைற ஹரிதவ்ார ்

வந்��க;்ேறன்.  ேநரOன்ைமயால், 

மானஸ ேதவி ேகாவிைல�ம், பிரம்ம 4ண்ட் எ<ம் இடதை்த�ம் மட்1மாவ+ 

பாரத்்+ச ் ெசல்லேவண்1ம் என நிைனதே்தன்.  `ஹர-்தவ்ார்̀  அல்ல+ 

கட�ளர ்கத� என்ப+ இவ்~ரின் ெபயர.்  `ஹர-்;-2ரா` என�ம் ஒ� ெபயர ்

உண்1.  மாந�யா;ய கங்ைகையப் NOக4்க ் ெகாணரந்்த பUரத அரசனின் 

NO இ+.   

2ராணப்ப(, இwவா4 வம்ச மன்னன் சாகர ் என்பவன் அஶ்வேமத யாகம் 

ெசய்தான்.  அதன்ப(, அரசனின் 4�ைர யாக  த�்ைரையச ் �மந்+ 

ேதசதை்த வலம் வந்த+.  ேதவரக்ளின் தைலவன் அக4்�ைரையப் பி(த்+ 

மஹாேயா;யான கபிலரின் ஆஸ்ரமத�்ல் கட்( வி1;றான்.  4�ைரையத ்

ேத( வந்த  மன்னரின் 60,000 2த�்ரரக்Mம் கபிலரின் ஆஸ்ரமத�்ல் அதைனக ்

கண்1, அங்;�ந்த  னிவர ் எதற்4ம் அைசயாமல் தவம் ெசய்+ 

ெகாண்(�ப்பைதக ் கண்1 அவரின் ேமல் ேகாபம் ெகாண்1,  அவைரத ்

தாகக்  யல்;ன்றனர.்  கண்கைளத் �றந்த கபிலர ் அவரக்ைள எல்லாம் 

ெநா(யில் சாம்பலாக;் வி1;ன்றார.் 2த�்ரரக்ள் இல்லாமற் ேபானதால், 

கரம் வி�கைள  ைறயாகச ் ெசய்ய  (யாமல், சாகர ் மன்ன<ம், அவன+ 

சந்த�யின�ம்  தவிக;்ன்றனர.்  அவரக்ள் காலம் இவ்வாேற 

ெப�ங்4ைற�டன் கR;ற+.   ெவ4 காலம் கRத்+, அப்பரம்பைரயில் வந்த 

பUரதன் எ<ம் அரசன், இசச்ாபத�்ற்4  (� காண விைழ;ன்றான்.  

ேதவேலாகத�்ல் இ�க4்ம் ஆகாய கங்ைக NOயில் வந்தாேல, சாபம் நீங்;த ்

ெதளி� பிறக4்ம் என அAந்+, க1ம் தவம் இயற்A, Kமந் நாரயணரின் 

அ�ைளப் ெபற்8 அவர+ அ<ம��டன் ேதவாOரத்மான கங்ைக, ந�யாகப் 

NOயில் வரேவண்1ம் என வரம் ேகட்;றான். அவ்வரத�்ன் பயனால் 

ஆகே்ராஷமாகத ் �ரண்1 வந்த கங்ைகைய, அவள் ேவகம் தணிந்+ சாந்த 

ஸ்வYபிணியாக உல;ற்4 வரேவண்1ம் எனக ் க�ைணயினால் கனிந்+,  

6வெப�மான் கங்ைகையத ் தன்  (ேமல் வாங்;ச ் @(,  பிற4 

ெமன்ைமயாய் கங்ேகாதர்ி வRேய அ<ப்பிைவதத்ார.் மஹா ேயா;யரின் 

தவதத்ால் 6ர67�ந்+ ஒ)4ம் அOரத்ேம, 6வனின்  (யி7�ந்+ ெப�4ம் 

கங்ைக.    
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பUரதன் ேமJம்  யன்8, கங்ைக ஹரிதவ்ா�க4் வரேவண்1ம் என ேவண்ட 

கங்ைக�ம்  `என்ைனக ் Pட்(ச ் ெசல்` எனச ் ெசால்;றாள்.  பUரதன் 

கங்ைகையத ்  தான் ெசல்Jம் பாைதையத ் ெதாடரந்்+ வ�க என ேவண்(க ்

ெகாண்1, தன+ ரததை்த  ஹரிதவ்ார ்ேநாக;் ஓட்( வ�;றான்.  பின்ேனேய 

ஓ(வந்த கங்ைக, சப்தரி�களின் ஆஸ்ரமதை்த அைட�ம்ேபா+, 

அம் னிவரக்ளின் அன்பாJம், பலதத்ாJம் அவ்விடத�்ேலேய நின்8 

வி1;றாள்.  பிற4 பUரதன் ேமJம் தவதை்தச ் ெசய்+, அம் னிவரக்ளின் 

அன்2க4் ஆளா;, [ண்1ம் கங்ைகைய அைழக;்றான்.  அதன்ப(ேய, ஏ) 

 னிவரக்ளின் ஆ6கேளா� ஏ) வRயாக கங்ைக NOயில் ஓ(க ்

ெகாண்(�க;்றாள்.     எனேவதான் கங்ைகயின் ெப�ைமக4், பUரதனின் 

ெப�ந்தவ ம், ஹரிதவ்ார ் நகர ம் Oகப் ெபரிய பங்களித�்�க;்ற+. 

பUரதனின் தவேம நம+ வாழ்கை்கயாக ேவண்1ம்.  ஆதம் ஞானமா;ய 

அOரத் கங்ைகேய,  vவபாவம் எ<ம் நம+ `நான் எ<ம் அAயாச ்ெச�கை்க` 

 ற்8ம் கைறத்+, இதயத�்ல் ஆனந்த ெவள்ளமாகப் பிரவா;கக் ேவண்1ம்.  

கங்ேகாதர்ி�ம், மணிகரண்ிகா�ம் நம் ள்ேளேய விைளந்+, அ�ல் நாம் 

cழ்;  )ைமயான �கதை்தப் ெபறேவண்1ம்.  இதைனக ் காட்டதாேன 

Wரத்த்க ்கைரகMம், 2னித யாத�்ைரகMம்! 

ஹரிதவ்ாரில் கங்ைகக ் கைரயில்  க;்யமான பல ப(த்+ைறகள் 

இ�க;்ன்றன.  அ�ல் `பிரம்ம 4ண்ட்` பிர6தத்மான+. இ+ ஹர-்;-2ரி 

எ<Oடத�்ல் இ�க;்ற+.  இவ்விடத�்ல் 

கங்ைகைய தரி6ப்ப+ம்,  cழ்; எ)வ+ம் 

Oக�ம் 2ண்ணியம் விைளப்பைவ என்ப+ 

2ராணங்களின் க�த்+.  அங்ேக நிைறயக ்

ேகாவில்கMம் இ�க;்ன்றன.   பிரம்ம 

4ண்ட் ெசன்8, 2னித நீைரத ் தைலயில் 

ெதளித்+க ் ெகாண்1 மானஸா ேதவி 

ேகாவிJக4்ப் 2றப்பட்ேடன். 

 மானஸாேதவி ஆலயம்  ஓர ் மைலேமல் இ�க;்ற+.  மானஸாேதவி 

ஆலயத�்ற்4 ேகபிள் காரில் ேபாகலாம். நடந்+ம் மைல ஏAப் ேபாகலாம்.  

நான் மானஸாேதவி ேகாவிJக4் ேகபிள் காரில் ெசன்ேறன்.  நல்ல Pட்டம்.  

மானஸாேதவி நான்4  கங்கMடன் அழகாகக ் காட்6யளிக;்றாள்.  இசச்ா 

சக�், ;ரியா சக�், ஞான சக�், இைவ எல்லாம் கலந்த மன சக�்யாக அம்பாள் 

காட்6யளிக;்றாள்.  அங்;�ந்+ பாரத்த்ால், எ�ரத்த்ாற்ேபால் இ�க4்ம் 

மைலயில் சண்( ேதவி ேகாவில் ெதரி;ற+.  அங்;�ந்ேத அன்ைனைய 

வணங்;விட்1க ் Uேழ இறங்; வந்ேதன்.  ஹரிதவ்ாரின் ெபரிய 

மணிகP்ண்1ம், �மார்  30  அ(க4்ம் ேமலான 6வெப�மான் 6ைல�ம் 

Oக�ம் 2கழ் வாய்ந்தைவ. ஹரிதவ்ாரில் பாரப்்பதற்4 நிைறய 

ஆஸ்ரமங்கMம், ஆலயங்கMம் இ�க;்ன்றன.  மற்ெறா�  ைற அவற்ைறத ்

தரி6கக் வாய்ப்பிைன இைறவன் அ�ள ேவண்1ம். 
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ஹ்ரி�ேகஷ் வ�ம்ேபா+ இர� 7:30.   பட4 சரவீ்ஸ் நின்8 விட்டதால்,  ராம்ஜூலா 

பாலதை்த நடந்ேத கடந்+, வRயில்  Uதாபவ<க4்ச ்

ெசன்8 6ல 2தத்கங்கள் வாங்;க ் ெகாண்ேடன்.  

நாைள 4ளித்+, தரப்்பணக ் காரியங்கைள 

 (த்+விட்1,   2னித கங்ைக ந� நீைர, 

இலண்டனில் ஆலயத�்ற்4ம், அன்பரக்Mக4்ம் 

ெகா1கக் எ1த்+ச ் ெசல்ல ேவண்1ம் என 

 (ெவ1த்+ அதற்காக இரண்1ம் பிளாஸ்(க ்

41ைவகைள மட்1ம் வாங்;க ் ெகாண்1 

அைறக4்த ்��ம்பிேனன். 

சனிக;்ழைம! இன்8 ஊர ்��ம்ப ேவண்(ய நாள். வழகக்ம்ேபால் 4:45க4் கங்ைகக4் 

வந்தால்,  அங்ேக இரண்1 cன்8 ேபரக்ள்தான் அந்த ேநரத�்ல் இ�ந்தாரக்ள்.  விழா 

மண்டபத�்ல் யா�ம் இல்ைல.   பந்தல் கைலகக்ப்பட்(�ந்த+. ஆைச Wரக ்

4ளித்+விட்1, ஆலயங்கைள [ண்1ம் ஒ� ைற பாரத்்+ அைறக4்த ்��ம்பிேனன்.   

[ண்1ம் 9 மணிக4் ேமல் வந்+ தரப்்பணதை்த  (த்+விட்1, அைறக4்த ்��ம்பி 2 

மணிக4்ள்ளாக விமான நிைலயம் ேபாக ேவண்1ம்.     அதற்4  ன், கைரேயாரம் 

நடகக்லாம் என �மார ் 2 மணி ேநரம் �ற்Aக ் ெகாண்(�ந்ேதன்.    அந்த NO 

அைம�யாகதத்ான் இ�க;்ற+.   மகக்Mம் சாதவீ்கமான 4ணத்+டேன 

இ�க;்றாரக்ள்.  அ+தான் மண்வாசைன என்பேதா!   கவைலகைள எல்லாம் 

உAஞ்6க ்ெகாண்1 ஓ(வி1பவளாக கங்ைக அங்ேக இ�க;்ன்றாள்.  அரசாங்கத�்ன் 

‘ஸ்வச ் பாரத’் ேபனர ் கட்(ய ஒ� ராwத எந்�ரம், கங்ைகக ் கைரயில் இ�ந்+  5ர ்

வாரிக ் ெகாண்1 இ�க;்ற+.   நடகக்ட்1ம்.  2னிதவ�யான கங்ைகையத ்

5ய்ைமப்ப1த்+வ+ என்பதன் உட்ெபா�ேள, நம்ைமத ் 5ய்ைமப்ப1த�்க ்

ெகாள்வ+தான் என்ப+ 2ரி;ற+.     இப்ப(ேய ேயா6த்+க ் ெகாண்1 நின்8 

ெகாண்(�ந்ேதன். 

வயிற்Aன் அ�ேக ெப�cச�்ம் ஈரப்பதமான  +ழாவJம்.  பாரத்த்ால், ஒ� ப�மா1 

என் வயிற்Aல் நாகை்க ைவத்+க ்ெகாண்(�ந்த+.  அ�;7�ந்த கைடயில் வாைழப் 

பழங்கைள வாங்;க ் ெகா1தே்தன்.  பல�ம் இவ்வா8 ெகா1ப்பைத நான் வாரம் 

 )+ம் பாரத்்+ப் ெப�ைமப் பட்(�க;்ேறன்.    பழங்கைளக ் ெகா1க4்ம்ேபா+ 

அதன் நாக4் ேவகமாகத ்+ழா�;றேத என அஞ்6 �னிக ்கரதத்ால் ெகா1கை்கயில், 

ஒ� பழம் Uேழ வி)ந்+ விட்ட+.  சரி, அ+ பழதை்தத ் தைரயில் இ�ந்+ எ1த்+ச ்

சாப்பி1ம் எனப் பாரத்த்ால், உஹூம்…. நான் அைதக ் Uேழயி�ந்+ எ1த்+ அதன் 

வாயில் ெகா1கக் ேவண்1ம்!   6A+ ேநரம் அத<டன் இ�ந்+ விட்1,  அன்ைறய 

�ட்டப்ப( எல்லாம்  (த்+, விமான நிைலயம் ேநாக;்ப் 2றப்பட்ேடன்.  இவ்வா8 

ஹ்ரி�ேக�ல் ஒ� வாரம் ஒ� வரமாக அைமந்ததற்4 இைறவன+ க�ைணேய 

காரணம் எனப் பணி;ேறன். 
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