
மதுரமான மஹநீயர் 
க ாரரானா வைரஸ் அபாயம் நம் நாட்வையும் உலவ யும் 

அச்சுறுத்திக்க ாண்டிருக்கும் சமயம் இது. மருத்துை நிபுணர் ளும், மத்திய மாநில 
அரசாங் ங் ளும் தங் ளால் இயன்ற அளவு இந்த அபாயத்வத தடுக்  
முயன்றுைருகின்றன. ரநாய் பரவுைவத தடுப்பதற் ா  நம் நாட்டிலும் பல உல  
நாடு ளிலும் ஊரைங்கு உத்தரவு பிறப்பிக் ப்பட்டுள்ளது. பள்ளி ள்,  ல்லூரி ள், 
 வை ள் என்று அவனத்தும் மூைப்பட்டுவிட்ைன. வீதி ள் கைறிச்ரசாடி 
 ாணப்படுகின்றன. ஒரு விதமான பீதியும் பயமும் எல்ரலார் மனங் ளிலும் 
ஏற்பட்டுள்ளது. எந்நாட்ைைராயினும், எந்த கமாழி ரபசுபைராயினும், சிறுைர் முதல் 
கபரியைர் ள் ைவர எல்ரலாருக்கும் இரண்ரை ர ள்வி ள் தான்.   

இந்த வைரஸ் பாதிப்பு எப்கபாழுது நிற்கும்? 
நாம் இயல்பு ைாழ்க்வ க்கு எப்கபாழுது திரும்புரைாம்? 

இரத ர ள்விவய நம் சத்சங் த்வத ரசர்ந்த ஒரு குழந்வதயும் ஸ்ரீ சுைாமிஜியிைம் 
ர ட் , அைர் அளித்த பதில் பின்ைருமாறு: 

நம் உல  சரித்திரத்தின் பக் ங் வள புரட்டி பார்த்ரதாமானால் 
கதான்றுகதாட்டு எத்தவனரயா சைால் வள மனிதகுலம் சந்தித்தும், கைற்றி ரமா  
தாண்டியும் ைந்துள்ளது. கதய்ைம் என்றும் நம்வம வ விட்ைதில்வல. மனிதன் 
தனது முயற்சி ளாலும் யுக்தி ளாலும் அவ்ைப்ரபாது நி ழ்ந்துள்ள ரபரிைர் வள 
சமாளித்து தாண்டி ைந்துள்ளான். மனிதனின் முயற்சி ள் கைற்றிகபற கதய்ைத்தின் 
அருள் எப்கபாழுதும் துவண நின்றுள்ளவத நாம் ஒவ்கைாருமுவறயும் நிதர்சனமா  
 ண்டுள்ரளாம். இதுரபான்ற சூழ்நிவல ளில் கதய்ைமும், கதய்ைத்தின்  ரங் ளான 
மஹான் ளுரம நமக்கு  தி.   

பல நூற்றாண்டு ளுக்கு முன் ர ாவிந்தபுரம் ப ைந்நாம ரபாரதந்திர 
சரஸ்ைதி ஸ்ைாமி ள் சரித்திரத்தில் இது கதாைர்பான ஒரு சம்பைம் நி ழ்ந்தது. 
Plague கதாற்றுரநாய் அவனத்து ஜனங் வளயும் பாதித்து, நாட்வைரய 
அச்சுறுத்திக்க ாண்டிருந்தது. ஆற் ாடு நாட்டின் நைாபும் இந்த ரநாயினால் 
பாதிக் ப்பட்ைார். அந்த ஊர் மக் ள் ஸ்ைாமி வள தஞ்சமவைந்து நாட்வையும் 
மக் வளயும்  ாப்பாற்றரைண்டும் என்று பிரார்தித்து க ாண்ைான்.  ருவண 
 ைலான குருநாதரும் ராம நாம ஜபத்தால் அந்த மக் வள க ாடிய ரநாயிலிருந்து 
 ாப்பாற்றினார் என்று அைர் சரித்திரத்தில் குறிப்பிைப்பட்டுள்ளது. ஆற் ாடு நைாப், 
தனது நன்றிவய கதரிவிப்பதற் ா , மைத்திற்கு நிலத்வத அன்பளிப்பா  ைழங்கினார் 
என்பதும் அைர் சரித்திரத்தில் குறிப்பிைப்பட்டுள்ளது. 

ஷீர்டி பாபாவின் சரித்திரத்தில் இரதரபான்ற ஒரு நி ழ்வு உள்ளது. 
அந்நாளில் அந்த பகுதிவயரய  ாலரா ரநாய் தாக்கி பலர் உயிரிழந்தனர். 
பச்சிளங்குழந்வத ளும் ஏவழ எளிரயாரும் படும் பாட்வை  ண்டு ஷீர்டி பாபா 



உருகினார். என்வறக்கும் இல்லாமல் அன்று  ாவல ஒரு மாவு அவரக்கும் 
இயந்திரத்வதயும் சிறிது ர ாதுவமயும் எடுத்துைந்து தாரன அவரக்  துைங்கினார். 
பாபா இவ்ைாறு எதற் ா  கசய்கிரார் என்ற ர ள்வி எல்ரலார் மனதிலும் எழுந்தது. 
அைரிைம் ர ட்பதற்கும் பயமா  இருந்தது. இவத பார்த்துக்க ாண்டிருந்த 
கபண்மணி ள், ஷீர்டி பாபாவிைம், ‘நாங் ளும் அவரக் லாமா?", என்று ர ட் , 
ஷீர்டி பாபாவும் ஒப்புக்க ாண்ைார். அந்த கபண்மணி ள், ‘பாபாரைா பிவை 
எடுத்து தான் ைாழ்கின்றார். இவ்ைளவு மாவை வைத்துக்க ாண்டு அைர் என்ன 
கசய்ய ரபாகின்றார்! நமக்கு தான் இவத க ாடுக் ப்ரபாகின்றார்’, என்று தங் ளுக்கு 
தாரன நிவனத்துக்க ாண்ைார் ள். அவரத்துமுடித்தவுைன், அந்த கபண்மணி ள், 
“மாவை எடுத்துக்க ாள்ளலாமா?” என்று ஷீர்டி பாபாவிைம் ர ட்ைார் ள். இவத 
ர ட்ைவுைன் ஷீர்டி பாபாவின் மு ம் மாறிவிட்ைது. “இது யாருக்கும் கிவையாது. 
ரைண்டும் என்றால் ஒன்று கசய்யுங் ள். ஊர் எல்வலவய தாண்டி இந்த மாவை 
க ாட்டிவிடுங் ள்”, என்று  டுவமயா  கசால்லிவிட்ைார். அச்சத்துைன் பக்தர் ளும் 
அப்படிரய கசய்தார் ள். அடுத்த சில நாட் ளிரலரய  ாலரா ரநாயும் குவறய 
கதாைங்கியது. அப்கபாழுது தான் அவனைருக்கும் ஷீர்டி பாபா ஏன் அவ்ைாறு 
கசய்தார் என்று புரிந்தது.  

ஏறத்தாழ நாற்பது ைருைங் ளுக்கு முன் திருைண்ணாமவலயில் ப ைான் 
ரயாகி ராம்சுரத்குமார் அைர் ள் ஒரு லீவலவய நி ழ்த்தினார். ஒரு பிச்வசக் ாரன் 
ரபால் தன்வன  ாண்பித்துக்க ாண்டு, திருைண்ணாமவல வீதி ளில் அைர் 
சஞ்சரித்த  ாலம் அது. ஊர் முழுைதும்  ாலரா ரபான்ற ஒரு ரநாய் பரவி 
எல்ரலாரும் அைதி பட்டுக்க ாண்டிருந்தன. எம்முயற்சி கசய்தும் ரநாய் 
 ட்டுக் ைங் வில்வல. திருைண்ணாமவல ர ாவில் அருகிலுள்ள ரதர்முட்டியில் 
ரயாகி ராம்சுரத்குமார் அைர் ள் நின்றுக ாண்டிருந்தார். தன்  ண்கணதிரர மக் ள் 
அைதி படுைவத சகிக் முடியாதைராய் தன்னுைன் இருந்த ஒரு அன்பரிைம் அது 
பற்றி ரபசிக்க ாண்டிருந்தார். அப்கபாழுது அந்த சன்னதி கதரு ைழியா  ைண்டி 
நிவறய இலந்வதப்பழங் ளுைன் ஒரு வியாபாரி கசன்றுக ாண்டிருந்தார். ‘அந்த 
பழங் ள் அவனத்வதயும் அைனிைமிருந்து ைாங்கு' என்று ரயாகி ராம்சுரத்குமார் 
ஆவணயிட்ைார். அந்த பழங் வள ரதர்முட்டியின் படி ளில் பரப்பி வைக்  
கசான்னார். அதன் பின்னர் அந்த பழங் ள் அவனத்வதயும் தன்  ால் ளால் மிதித்து 
நசிக்கிக்க ாண்ரை ஏரதா பிரார்த்தவன கசய்துக ாண்ைார். ரயாகி ராம்சுரத்குமார் 
நி ழ்த்திய இந்த அருள்விவளயாைலுக்கு, மறுநாள் முதரல எல்ரலாரும் வியக்கும் 
ைண்ணம், ஊரில் கதாற்றுரநாய் அைங்  துைங்கியது. 

இந்த க ாரரானா வைரஸ் பாதிப்வப பற்றி பரனூரில் நம் குருநாதர் ஸ்ரீ ஸ்ரீ 
அண்ணாவிைம் பக்தர் ள் ப்ரார்தித்துக்க ாண்ை கபாழுது, “க ாரரானாவைக் ண்டு 
யாரும் பயப்பை ரைண்ைாம்; பீதி அவைய ரைண்ைாம்; பக்தர ாலாஹலர் 
எல்ரலாவரயும் ரக்ஷிப்பார்”, என்று அருளியுள்ளார். 



கதய்ைமும் மஹான் ளும் நம்வம ஒரு ரபாதும் வ விடுைதில்வல. நாம் எந்த 
மதத்வத ரசர்ந்தைர் ளா  இருந்தாலும், எந்த  லாச்சாரத்வத பின்பற்றுபைர் ளா  
இருந்தாலும், எந்நாட்ைைர் ளா  இருந்தாலும், பிரார்த்தவன என்ற விஷயத்தில் 
இவணயரைண்டிய தருணம் இது. உள்ளம் உருகி ஒருமித்த குரலில் நாம் 
ஒவ்கைாருைரும் கசய்யும் பிரார்த்தவன  ைவுளின் கசவி வள எட்டுைது நிச்சயம். 
அைர் அருளால் உல ரம இந்த பாதிப்பிலிருந்து விவரவில் கைளிைருைதும் 
நிச்சயம். தன்னம்பிக்வ வய இழக்  ரைண்ைாம். வதரியமா  இந்த சூழ்நிவலவய 
எதிர்க ாண்டு கைற்றிகபறுரைாம்.  

உலகிலுள்ள அவனத்து சர ாதர சர ாதரி ளுக் ா வும் நானும் தனிவமயில் 
ஸ்ரீ ப்ரரமி  ைரதனிைம் பிரார்த்தவன கசய்துக ாண்ரை இருக்கின்ரறன். மனம் தளர 
ரைண்ைாம். குழப்பம் ரைண்ைாம். தைறான கசய்தி வள பரப்பி பிறவர குழப்பவும் 
ரைண்ைாம். நாம் அவனைரும் பாது ாப்பா  இருக்கும் கபாருட்டு தன்னலமற்ற 
கதாண்ைாற்றிைரும் மத்திய மாநில அரசாங் ங் ளுக்கும், அவனத்து துவற ளுக்கும், 
மருத்துைர் ளுக்கும், துப்புரவு கதாழிலாளர் ளுக்கும்,  ாைல் துவறயினருக்கும், 
ராணுைத்திற்கும், நாம் நன்றிக் ைன் பட்டிருக்கின்ரறாம். அைர் ள் நலனிற் ா  
 ைவுளிைம் விரசஷமா  ப்ரார்தித்துக ாள்ரைாம். வதரியத்துைனும் தியா  
புத்தியுைனும் பல நாடு ளுக்கு பறந்து கசன்று நம் நாட்ைைவர  ாப்பாற்றி 
க ாண்டுைந்த Air India நிறுைனத்திற் ா வும் விமானி ளுக் ா வும் நாம் 
பிரார்த்தவன கசய்ரைாம்.  

இது ரபான்ற ஊர் அைங்கு, ரநாய் பரவுைவத தடுப்பதற்கு மி  
அைசியமானரத. நடுத்தரைர்க் த்வத ரசர்ந்தைர் ள் கூை சிரமங் ளுைன் சில 
ைாரங் ள் கைளிரய கசன்று கபாருள் ஈட்ைாமல் தாக்குபிடித்துவிடுைார் ள். 
அன்றாை ஊதியத்வத நம்பி ைாழும் ஏவழ எளிரயாரின் நிவலவய நிவனத்தால் நம் 
 ண் ள் பனிக்கின்றன. அரசு விதி ளுக்கு உட்பட்டு நம்மால் இயன்ற அளவு நமக்கு 
அரு ாவமயில் ைசிக்கும் அத்தவ ய ஏவழ எளிரயாவர 
பார்த்துக்க ாள்ளரைண்டியது நமது கபாறுப்பு.  ைவுள் நம்வம ஒருரபாதும் 
வ விைமாட்ைார். 

ரலா ா சமஸ்தா சுகிரனா பைந்து! 
(உல த்தில் எல்ரலாரும் இன்புற்றிருக் ட்டும்) 
இவ்ைாறு ஸ்ரீ ஸ்ைாமிஜி உவரத்த பதிவல எல்ரலாருைனும் 

பகிர்ந்துக ாள்கின்ரறாம். 
 

- Dr ஆ பாக்யநாதன் 

ஸ்ரீ ஸ்ைாமிஜியின் அந்தரங்  கசயலாளர் 


