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மதுரமுரளி 03 மம 2020

மகாவிந்தனுக்குஆட்பட்டகுடும்பமம்மா....



ராகம்: சாமேரி  தாளம்: ஆதிபல்லவிமபாறுரமயும் கருரணயும் தேமும் மசர்ந்துஓருரு மகாண்டமதா அமசாகேனத்தில் || மபா ||
அனுபல்லவி மபாறுரமயில் உனக்கு நிகருண்மடா சீமத(என்) அருரம ராமனும் அடுத்தபடிமய || மபா ||
சரணம்அரக்கியர் நடுவில் அமசாக ேனத்தில்ஈரரந்து மாதங்கள் எப்படி இருந்தாய்கற்பின் பிழம்மப ராமனின் கண்மணிமயஅற்புதம் அற்புதம் உன் சரிதம் || மபா ||

அபராதம் அறியாத அதிசய கண்கமளாஅபராதம் நிரனக்காத விசித்திர மனமமாதியாகத்திலும் இது என்ன தியாகமமாதீரன் ராமனும் உனக்கு நிகமரா || மபா ||
அஞ்சனிபுத்திரன் அஞ்சலி மசய்தேமளசஞ்சலமில்லாத சித்தமுரடயேமளஅஞ்சும் தீயில் பாய்ந்தேமளதஞ்சமரடந்மதன் அபராதி நாமன || மபா ||

மதுரகீதம்

மதுரமுரளி 04 மம 2020



மதுரமான மஹனீயர் 

உலகமம என்ன மசய்ேது என்று அறியாமல் தத்தளித்துக்
மகாண்டிருக்கின்ற காலம் இது. நம்முரடய நாடும் இதற்கு
விதிவிலக்கல்ல. கண்களுக்கு மதரியாத virus உலகத்ரதமய ஆட்டி
பரடக்கின்றது. மபாருளாதாரத்தில் ேலுோன நாடுகள் முதல் ஏரழ
நாடுகள் ேரர தவிக்கின்றன. லட்சக்கணக்கான மக்கள் இறந்து
விட்டார்கள். மமலும், இவ்ேளவு நபர்கரள இந்த மநாய் தாக்கியுள்ளது
என்ற விேரங்கள் தினமும் ேந்து மகாண்மட இருக்கின்றது. March 24
முதல் ஆரம்பித்த ஊரடங்கு, இன்று ேரர மதாடர்ந்து ேருகின்றது.
மகாவில்கள் மூடப்பட்டுவிட்டன; ேஸந்த ருதுோக இருப்பதால் எல்லா
மகாவில்களிலும் ப்ரஹ்மமாத்ஸேம் நடக்கும் காலம். ஆனால், நடத்த
முடியாத சூழ்நிரல; கல்யாணங்கள் தள்ளிரேக்கபட்டுவிட்டன;
கரடகள், அலுேலகங்கள் கிரடயாது. இந்தியாமே ஸ்தம்பித்து
நிற்கின்றது. அன்றன்று சம்பாதித்து, அரத ரேத்துக் மகாண்டு
ோழ்பேர்கள் இந்த கால கட்டத்தில் சிரமப்படுோர்கள். மேளியூர்,
மேளிநாடுகள் மசன்றேர்கள் ேரமுடியாதபடி அங்மகமய தங்கிவிட்டார்கள்.
இந்த சூழ்நிரலயில் யாராேது பகோனுரடய திருேடிரய அரடந்து
விட்டால் அேர்களுக்கு ஈம க்ரிரயகரள மசய்ேதுகூட மிகவும் கடினமாக
உள்ளது. மபரிய மபரிய மதாழல் நடத்துபேர்கள் எல்லாம்கூட வியாபாரம்
இல்லாமல் மாத ஊதியம் மகாடுக்கமேண்டியுள்ளது. சில நிறுேனங்கள்
அேர்கள் ஊழயர்கரள வீட்டிமலமய மேரலபார்க்க மசால்லிவிட்டார்கள்.
சிலருக்கு மேரல மபாய்விடுமமா என்ற கேரல உள்ளது. மபரிய
அளவில் மநாய்ோய்ப்பட்டால்கூட மருத்துேரிடம் மசல்லாதேர்கள், சற்று
இருமினால் கூட உடமன பயந்து மகாண்டு மருத்துேரிடம்
மசல்கின்றார்கள். மதாரலக்காட்சிரய திறந்தால் Coronaரே பற்றிய
மசய்தி, phoneல் பார்த்தால் Coronaரே பற்றிய மசய்தி,

Dr ஆ பாக்யநாதன் ஸ்ரீ ஸ்ோமிஜியின் அந்தரங்க மசயலாளர் 
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மசய்தித்தாளில் Coronaரே பற்றிய மசய்தி, யாரர பார்த்தாலும்
Coronaரே பற்றிய மபச்சு. இப்படி உலகம் முழுேரதயும் ஸர்ே
வ்யாபியாக இது ஆட்மகாண்டுள்ளது. இது எதனால் ேந்தது? மருந்து
உண்டா; இல்ரலயா? என்ற விோதங்கள் மேறு ஒரு பக்கம்.
ம ாதிடர்களுரடய கணிப்பு ஒரு புறம். மபாருளாதார ேல்லுனர்களின்
மபட்டி ஒரு புறம். இவ்ேளவு சிக்கலான சூழ்நிரலயிலும் அரசாங்கம்
எல்லாவிதத்திலும் திறரமயாக மசயல்பட்டு ேருகின்றது. பல தன்னார்ேத்
மதாண்டு நிறுேனங்களும் தங்களுரடய சமுதாய பங்களிப்ரப மசவ்ேமன
நடத்திேருகின்றன.

சிலர் வீதிகளில் உள்ள நாய்கள், பூரனகள், மாடுகள்,
இரேகளுக்கு உணவு அளித்து ேருகின்றார்கள். சிலர் பறரேகளுக்கு
உணவு அளித்து ேருகின்றார்கள். இத்தரகய மசய்திகள் இந்த ஒரு
சூழ்நிரலயிலும் நம்ரம மநகிழ மசய்கின்றது. இந்த சூழ்நிரலயில்
மருத்துேர்கள், மசவிலியர்கள், துப்புரவு மதாழல் மசய்யும் அன்பர்கள்
இேர்களின் மசரே, இல்ரல இல்ரல தியாகம் மபாற்றுதலுக்குரியது;
ேணங்கத்தக்கது. உயிர் காக்கும் மசரேயில் ஈடுபட்டு உயிர்நீத்த அந்த
தியாகிகள் நிச்சயம் பகோனுரடய அருளால் நல்ல உலகத்திற்கு தான்
மசன்றிருப்பார்கள். ேயதானேர்கள் கூட தங்கள் ோழ்நாளில் இப்படி ஒரு
கால கட்டத்ரத இதற்கு முன்பாக பார்த்ததில்ரல என்கின்றார்கள்.

இரேகள் ஒரு புறம் இருக்கட்டும். பூமிரய தாக்கும் இந்த
‘பூ’ அசுரன் அழய நாம் எப்மபாழுதும் நாமம் மசால்லி, மன்றாடி, விடாமல்
இரறேனிடம் பிரார்த்தரன மசய்துமகாண்மட இருப்மபாம். பிரார்த்தரன
ேலிரமயானது! கேரலமேண்டாம், இந்த சூழ்நிரல அதிவிரரவில்
மாறும். அது எப்மபாழுதும்மபால் இயல்பு நிரலக்கு மாறும். ஆமராக்யம்
மமம்படும். மபாருளாதாரம் ஏற்றம் காணும். பாரதமாதா புது மபாலிவுடன்
மபரும் பலம் மபாருந்தியேளாக வீருமகாண்டு எழுோள். ேரும் சில
ஆண்டுகளில் பாரதம் உன்னதமான பல ேளர்ச்சிகள் கண்டு ஓங்கி
நிற்கும், கேரல மேண்டாம். நாம் நாமம் மசால்லிக் மகாண்மட
நம்முரடய கடரமகரள மசய்து ேருமோம். இப்மபாழுது இருக்கின்ற
சூழ்நிரலயில் ஸ்ரீ ஸ்ோமிஜி அவ்ேப்மபாழுது மபசியரத ஒருோறு
மதாகுத்து எழுதியுள்மளன்.
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பக்தர்களின் ககள்விகளுக்ு

ஸ்ரீ ஸ்வாமிஜியின்பதில்கள்

ஸ்ரீேத் பாகேதத்தில் கண்ணகன யமசாகத உரலில் கட்ட முயற்சிக்கின்றாள். அப்வபாழுது கட்டமுடியாதபடி இரண்டு விரல் அளவு கயிறு குகறகின்றது என்று ேருகின்றமத,அது என்ன இரண்டு விரக்ககடகள்?
இந்த இடத்திற்கு எவ்ேளமோ மஹான்கள் மிகவும் அழகாக 
வியாக்யானம் எழுதியுள்ளார்கள். நாமும் நம் பங்குக்கு இரத 
அனுபவிப்மபாம். கண்ணன் அம்மி குழவிரயக் மகாண்டு 

பாரனகரள எல்லாம் உரடத்தரதக் கண்டு மகாபம் மகாண்ட 
யமசாரத, அேரன உரலில் கட்ட முயற்சிக்கின்றாள். அதற்கு 
முன்பாக பாகேதத்தில் யமசாரத இருமுரற பகோனின் ோயில் 

பிரபஞ்சத்ரதமய பார்த்தாள் என்று ேருகின்றது.
தன் பிள்ரள என்று கட்ட முயற்சிக்கும் அேளுக்கு, இரண்டு முரற, 
அேனுரடய ோயில் பிரபஞ்சத்ரதமய பார்த்த அனுபேம் மலசாக 
நிழல் மபால் ேந்து மசல்ேதால், அப்படிப்பட்ட இேரன 
கட்டமுடியுமா? என்று, அேரளமய அறியாமல் அேளுக்கு 
இருந்திருக்கும் மபால் இருக்கின்றது. அதுதான் அந்த இரண்டு 
விரக்கரட கட்டுேதற்கு கயிறு குரறகின்றது மபாலும்.
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திருப்பாதிரிபுலியூர், நாயன்மார்களால் பாடல் மபற்றதலமாகும். அரதத் தாண்டிச் மசன்றால் திருேஹீந்திரபுரம் என்னும்திவ்யமதசம். திருேஹீந்திரபுரத்தில் இருக்கும் ஸ்ோமிக்கு மதேநாதன் என்றுமபயர். திருமங்ரகயாழ்ோரால் மங்களாஸாசனம் மசய்யப்மபற்றதிவ்யமதசப்மபருமாள்.
“மூேராகிய ஒருேரன மூவுலகு உண்டு உமிழ்ந்து அளந்தாரனமதேர் தானேர் மசன்று மசன்றிரறஞ்சத் தண் திருேயிந்திரபுரத்து மமவு மசாதிரய மேல் ேலேன் கலிகன்றி விரித்து உரரத்த பாவு தண் தமிழ் பத்திரே பாடிடப் பாேங்கள் பயிலாமே!”என்கின்றார் திருமங்ரகயாழ்ோர்.மூேராகிய ஒருேன் - ப்ரஹ்மா, விஷ்ணு, சிேன்மும்மூர்த்திகளின் ஒரு உருேமாக அந்த இரறேரன மங்களாஸாஸனம்மசய்கின்றார். ரேணேத்தில் இரண்டு நியாயங்கள் - ேழகள்,மர்கடகிம ார நியாயம், மார் ாரகிம ார நியாயம் என்ற இரண்டு ேழகள்மசால்லப்படுகின்றன. மார் ாரகிம ார நியாயத்ரதச் மசர்ந்தேர்கரளமதன்கரல என்றும், மர்கடகிம ாரநியாயத்ரதச் மசர்ந்தேர்கரள ேடகரலஎன்றும் மசால்ேதுண்டு.மர்கடகிம ார நியாயத்திற்கு ஒரு ஸ்தாபகராக இருந்தேர்ஸ்ோமி மேதாந்த மதசிகர் ஆோர். அேர் காஞ்சீபுரம் அருகில் உள்ளதூப்புல் என்ற ஊரில் பிறந்தார். ஆனாலும், அேர் தேம் மசய்ேதற்காகமதர்ந்மதடுத்த இடம் கடலூர் அருகில் உள்ள திருேஹீந்திரபுரம் ஆகும்.அங்கு ஒரு மரல இருக்கின்றது. அதில் ஸ்ரீ லக்ஷ்மி ஹயக்ரீேர்இருக்கின்றார். இந்தியாவில் எவ்ேளமோ இடங்களில் ஹயக்ரீேருக்குமகாவில் இருந்தாலும், மிகவும் பழரமயான ஹயக்ரீேர் மகாவில் அந்தமரலயில் உள்ள ஸ்ரீ லக்ஷ்மீ ஹயக்ரீேர் மகாவில்தான். அந்த ஸ்ரீ லக்ஷ்மீஹயக்ரீேர் மகாவில் இருக்கும் மரலக்கு ஒள த பர்ேதம் என்று மபயர் -ஒள தகிரி. ஒள தகிரி என்று அந்த மரலக்கு மபயர் ேருேதற்கு காரணம்என்ன? ஸஞ்சீவி மரலரய ஸ்ரீ ஹனுமார் இலங்ரகக்கு தூக்கிக்மகாண்டுமசல்லும்மபாழுது, அதிலிருந்து விழுந்த ஒரு பகுதியாம் அது. அதனால்தான்அதற்கு ஒள தகிரி என்று மபயர். இதற்கு ஸாக்ஷியாக அங்கு ஆஞ்சமநயர்இருக்கின்றார்.
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ஹனுமாரர, பல ஊர்களில் பல ேடிேங்களில் நாம்தரிசனம் மசய்யலாம். மசாளிங்கரில் மயாக ஆஞ்சமநயர். சில மகாயில்களில்வீர ஆஞ்சமநயர். சில மகாயில்களில் பக்த ஆஞ்சமநயர். இப்படி பலேடிேங்களில் தரிசனம் மசய்யலாம். கடலூரில் கடிலநதிக்கரரயில்மட்டும்தான் ஸஞ்சீவி பர்ேதத்ரதக் தூக்கிக்மகாண்டு இருக்கும்ஆஞ்சமநயரரப் பார்க்கலாம். அந்த மரல ஸஞ்சீவி பர்ேதத்திலிருந்து கீமழவிழுந்ததற்கு ஸாக்ஷியாக ஸ்ரீ ஹனுமார் இருக்கின்றார்.அந்த ஒள தமரல மீதுதான் தூப்புல் மேதாந்த மதசிகர்கருடன் குறித்து தேம் மசய்ய, அந்த கருடமன ப்ரத்யக்ஷமாகி ஹயக்ரீேர்மந்திரத்ரத உபமதசிக்க அேர் ஹயக்ரீேரர ஸாக்ஷாத்கரித்தார். இன்றுதிருேஹீந்திரபுரம் மசன்று மதேநாதன் ஸந்நிதிரய தரிசனம்மசய்யும்மபாழுது அேருரடய திருேடியில் சிறிய ஹயக்ரீேர் மூர்த்தி ஒன்றுஇருக்கும். அந்த ஹயக்ரீேர் மூர்த்திதான் மேதாந்த மதசிகர் நித்ய ஆராதனம்மசய்துேந்த மூர்த்தியாகும். மமலும், அதற்கு ஒரு விமச ம்,என்னமேன்றால், அந்த ஹயக்ரீேர் மூர்த்தி ஹயக்ரீேராமலமய மேதாந்தமதசிகருக்கு மகாடுக்கப்பட்ட மூர்த்தியாகும். இன்றும் அந்தக் மகாயிலுக்குச்மசன்றால் அரதப் பார்க்கலாம்.இப்படி புதுரேரயச் சுற்றி மதய்வீகமான, நாயன்மார்கள்பாடின தலங்கள், ஆழ்ோர்கள் பாடின தலங்கள், அரவிந்தர் ோழ்ந்த தலம்,பாரதியார் ோழ்ந்த தலம் என்று இத்தரகய மபருரமயும் புகரழயும்மகாண்ட புதுரேயில் நமக்கு இன்று கூட்டுப்பிரார்த்தரன, அதுவும்ேருடத்தின் முதல் நாளில் கிரடத்துள்ளது.இரறேன் நம் முன்பாக ேந்தால் என்ன மகட்க மேண்டும்?நமக்கு இந்த உலகத்தில் ோழ்ேதற்கு பலவிதமான மதரேகள்இருக்கின்றன. மகாரிக்ரககள் இருக்கின்றன. எல்மலாருக்கும் மநாய்இருந்தால், மநாய் மபாகமேண்டும். கடன் இருந்தால் கடன் மபாகமேண்டும்.குடும்பத்தில் ஒற்றுரம மேண்டும். படிப்பு மேண்டும். பணம் மேண்டும்.எத்தரன மனிதர்கமளா அத்தரன மபருக்கும் தனித்தனியாக எவ்ேளமோமதரேகள், பிரச்சரனகள். அேரேர் பிரச்சரனகள் அேரேர்களுக்குமட்டும்தான் மதரியும். அத்தரகய மதரேகளும் பிரச்சரனகளும் நமக்குஇருக்கின்றன. அமதாடு மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு மமலும் ஒரு ஆரச.இந்த உலகத்தில் மீண்டும் பிறவி எடுக்காமல் பகோனின் திருேடிரயஅரடயமேண்டும். முக்திரய அரடயமேண்டும் என்று.மபாதுோக மசால்லும்மபாழுது, ‘மதய்ேத்ரத மநாக்கிச்மசல்லக்கூடிய ேழ கிழக்கு என்றால், உலகத்ரத மநாக்கிச் மசல்லக்கூடியேழ மமற்கு. இது இரண்டும் மசராது’ என்று மசால்ோர்கள். “மதய்ேேழயில் மசல்கிறேன் உலக ோழ்விலிருந்து விலகிச் மசல்கின்றான். உலகோழ்க்ரகரய மநாக்கிச் மசல்கின்றேன் மதய்வீக ோழ்க்ரகயிலிருந்துவிலகிச் மசல்கின்றான்” என்று மசால்ோர்கள். ஒரு குடும்பத்தில்இருக்கக்கூடிய குடும்பத்தரலேனுக்கு அேனுரடய குழந்ரத நன்றாகபடிக்கமேண்டும் என்பது நியாயமான ஆரசதாமன? காலாகாலத்தில்
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குழந்ரதகளுக்கு நல்ல இடத்தில் கல்யாணம் ஆகமேண்டும் என்பதுநியாயமான ஆரசதாமன. ஒரு குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும், ஒற்றுரமயும்இருக்கமேண்டும் என்பது நியாயமான ஆரசதாமன? இப்படி எவ்ேளமோநியாயமான ஆரசகளும் மதரேகளும் இருக்கின்றன. அமத சமயத்தில்இரறேனின் அருளும் முக்தியும் மதரேப்படுகின்றன. இரறேன் நம்முன்னால் ேருகின்றான் என்று ரேத்துக்மகாள்மோம். அப்படி ேரும்மபாழுதுஇரறேன் நம்ரமப் பார்த்து ஒரு மகள்வி மகட்கின்றான், “ஏதாேது ேரம்மகள். ஆனால், ஒமர ஒரு ேரம் தான் மகட்கமேண்டும்,இரண்டாேது ேரம் மகட்கக்கூடாது” என்று மசால்கின்றான். நாம் சற்றுகுழம்பிவிடுமோம். ஏமனன்றால், மதரேகள் அதிகம், முக்தியும் மதரே.நாம் தரலரய மசாறிந்துமகாண்டு மயாசிப்பதற்குள் நம் முன்பாக ேந்துள்ளஇரறேன் மரறந்தாலும் மரறந்து விடுோன். அதற்குள்ளாக நமக்கு என்னமேண்டும் என்று மசால்ல மேண்டும் அல்லோ?நான் உங்களுக்கு ஒன்று மசால்லித் தருகின்மறன்.ஒருக்கால், அப்படி இரறேன் உங்கள் முன்பாக ேந்து, உங்களுக்கு என்னமேண்டும்? என்று மகட்டால், துணிந்து மசால்லுங்கள், “எனக்குசாதுக்களின் சங்கம் மேண்டும்” என்று. ஏமனன்றால், இந்த சாதுக்களின்சங்கத்ரத மேண்டும் என்று மகட்டுவிட்டால், நான் மசான்னது எல்லாம்உங்களுக்குக் கிரடத்துவிடும்.சாதுக்கள் சங்கத்தினால் கிரடக்க முடியாதமத கிரடயாது.சாதுக்கள் திருேடிரய நீங்கள் அரடந்து எப்மபாழுதும் நாமகீர்த்தனம்மசய்துமகாண்டு கதாசிரேணம் மசய்துமகாண்டு இருந்தால், உங்கள்வியாதிகமளல்லாம் மபாய்விடும். மனதில் சாந்தி ஏற்படும். மனதில் உறுதிஏற்படும். இந்த உலகில், ோழ்க்ரகரய ோழக்கூடிய ஒரு திறரமஉங்களுக்கு மபாதிக்கப்படும். இரத உணர்வீர்கள். நல்லது நடக்கும்.கரடசி காலத்தில் இந்த உலகத்தில் ோழ்ந்தது மபாதும் என்றுநிரனக்கும்மபாழுது இரறேனுரடய திருேடிரயத்தான் நீங்கள்அரடவீர்கமள தவிர, மேமறாரு இடத்திற்குச் மசல்லமாட்டீர்கள். சாதுசங்கத்ரதப்மபால் சுலபமான ேழ மேறு கிரடயாது. ஒருக்கால்,துஷ்டர்கள்கூட தற்மசயலாக சாதுக்களின் சங்கத்திற்கு ேந்துவிட்டால்,அேர்களுக்குக்கூட இரறஅனுபூதி கிரடத்து விடுகின்றது.துளஸிதாஸருரடய சரித்ரத்தில் ஒரு சம்பேம். கம்பர்,தமிழல் கம்பராமாயணம் எழுதியதுமபால், துளஸீதாஸர் ஹிந்தியில்ராமாயணம் எழுதியிருக்கிறார். அதற்கு ராமசரிதமானஸ் என்று மபயர். அதுமிகவும் பிரசித்தியானது. ேடஇந்தியாவில் உள்ள எல்லா மகாயில்களிலும்எல்லா இடங்களிலும் துளஸீதாஸர் எழுதிய இந்த ராமசரிதமானஸ் என்னும்ராமாயணம்தான் பாராயணம் மசய்து மகாண்டிருப்பார்கள். துளஸிதாஸர்கரடசியாக காசியில் தங்கியிருந்தார். அப்படி காசியில் அேர்தங்கியிருக்கும்மபாழுது, அழகான ஒரு ராமச்சந்திர மூர்த்திரய தனதுபூர க்கு ரேத்துக் மகாண்டிருந்தார். தினமும் ஸத்ஸங்கம் நரடமபற்று
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ேந்தது. காரலயில் ஸ்ரீமத் ராமாயண பாராயணம் நடக்கும். மாரலயில்ஸ்ரீமத் ராமாயண கரத மசாற்மபாழவு நடக்கும், இரவில் நாமகீர்த்தனம்நடந்துமகாண்மட இருக்கும்.துளஸிதாஸர் ஒரு அனுபூதியான மஹாத்மா. பகோரனப்பார்த்தேர். துளஸிதாஸரின் ராமாயணத்திற்கு என்ன மபருரம என்றால்அேர் மநரில் பார்த்து எழுதிய ராமாயணம். அத்தரகய ஒரு மஹாத்மாவின்ஸங்கம் மனதிற்கு ஆனந்தத்ரதக் மகாடுக்கக் கூடியதல்லோ! அப்படிஇருக்கும்மபாழுது, அேருரடய ஸத்ஸங்கத்திற்கு ஆரசப்பட்டு தினம் தினம்நூற்றுக்கணக்கான பக்தர்கள் ேருோர்கள். நாளாக நாளாக அதிகமானபக்தர்கள் ேந்து கலந்து மகாண்டார்கள். அேர்களில் சிலர், துளஸிதாஸர்கண்கரள மூடிக்மகாண்டு எப்மபாழுதும் தியானம், ஸ்ரீமத் ராமாயணபாராயணம், உபன்யாஸம், நாமகீர்த்தனம் என்றிருக்கின்றார். ஸத்ஸங்கத்திற்குேந்திருக்கும் பக்தர்கள் எல்மலாருக்கும் உணவிற்கு எங்கு மசல்ோர்கள்என்று அேர்களுக்கு உணவு மகாடுப்பதற்காக சிலர் பாத்திரங்கரளோங்கினார்கள். சிலர் அடுப்பு ோங்கினார்கள். சிலர் மளிரக சாமான்கரளோங்கினார்கள். சிலர் காய்கறிகரள ோங்கினார்கள். தினமும்மபரியதிட்டத்தில் அங்கு அன்னதானம் தாமாகமே நரடமபற ஆரம்பித்தது.ஒருேர், ராமருரடய பூர க்கு அலங்காரத்திற்கு மேண்டியநரககரள ோங்கிக் மகாடுத்தார். ஒருேர் ராமருரடய பூர க்கு மேண்டியமேள்ளி பாத்திரங்கரள மசய்து மகாடுத்தார். இப்படியாக துளஸீதாஸருரடயஸத்ஸங்கத்தில் ராமருரடய பூர க்கு மேள்ளி மணி, ராமரர எழுந்தருளமசய்யக்கூடிய அழகான ஒரு மேள்ளி பீடம், அபிம கம் மசய்ேதற்கு ஒருமேள்ளிப் பாத்திரம், ராமர், சீரத, லக்ஷ்மணன், ஹனுமன் இேர்களுக்குஅணிவிப்பதற்காக அழகான நரககள் எல்லாம் மசர்ந்துவிட்டன. ஒருேரரப்பார்த்து மற்றேர்களும் ோங்கிக் மகாடுக்கின்றனர். இப்படியாக நிரறயமசர்ந்துவிட்டது. தினமும் ஸத்ஸங்கத்திற்கு நூற்றுக்கணக்கான பக்தர்கள்ேந்து மசன்றுமகாண்டு இருந்தார்கள். அதில் இரண்டு நபர்கள் தினமும்கரத மகட்க ேருோர்கள். நாமகீர்த்தனத்தில் கலந்து மகாள்ோர்கள். சிலநாட்கள் அேர்கள் ேந்து மசல்லும்மபாழுது, ஒன்ரற கேனித்தார்கள்.இங்கு ஏராளமான மபாருட்கள் இருக்கின்றன. விரல மதிப்புள்ளஅேற்ரறப் மபாறுப்பாக பார்த்துக்மகாள்ள ஆட்கள் யாரும் இல்ரல.ஸத்ஸங்கம் அன்றன்று முடிந்தவுடன் எல்மலாரும் மசன்றுவிடுகின்றார்கள்.இந்த மபாருட்கரளமயல்லாம் நாம் திருடினால் என்ன? மபரிய மேள்ளிமணி, மபரிய மேள்ளிப் பாத்திரம், ராமருரடய கழுத்தில் காசுமாரல,சீரதயின் கழுத்தில் ரேர அட்டிரக. இப்படி நிரறய மபாருட்கள்இருக்கின்றனமே! இேற்ரற கணக்கு எழுதி ரேத்துக்மகாள்ேதற்கு ஆளும்இல்ரல. அதனால் அேற்ரற நாம் எடுத்துமசன்றுவிடலாம் என்றுஅேர்களுக்குத் மதான்றியது.
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ஒரு நாள், இரவு 12 மணிக்கு ஸத்ஸங்கம் முடிந்தவுடன்அந்த இரண்டு திருடர்களும், ஒரு சாக்கு மூட்ரடயில் மேள்ளிப்பாத்திரங்கரளயும் நரககரளயும் எடுத்து மூட்ரடக் கட்டிக்மகாண்டு ோசல்பக்கமாக தப்பித்துச் மசல்லலாம் என்று பார்க்கும்மபாழுது, ோசல்பக்கத்தில்ஒமர  ாரடயுள்ள அண்ணனும் தம்பியுமாக இரண்டு புரு ர்கள்ஆ ானுபாஹுோக ரகயில் மகாதண்டம் ரேத்துக்மகாண்டுநின்றுமகாண்டிருப்பரதப் பார்த்து பயந்துவிட்டார்கள். யாமரா இரண்டு மபர்வில்லும் அம்புமாக நிற்கின்றார்கள். இருேர் முக  ாரடயும் ஒன்றாகஇருக்கின்றது. அண்ணன் தம்பிமபால் இருக்கின்றார்கள். சரி, ோசல்பக்கம்ேழயாக மசன்றால்தான் பிரச்சரன. நாம் மகால்ரலப்புறமாக மசன்றுதப்பித்துவிடலாம் என்று மகால்ரலப்புறம் மசன்றார்கள். அங்கு பார்த்தாலும்அமத இரண்டு நபர்கள் காேல் காத்து நிற்கின்றார்கள். இேர்கள் இந்தப்மபாருட்களுடன் ஆஸ்ரமத்திலிருந்து எந்தப் பக்கத்தில் தப்பிக்கப்பார்த்தாலும் அந்தப் பக்கத்தில் அண்ணா தம்பியாக இருேர் காேல்இருப்பரதப் பார்த்து அேர்கள் பயந்து ஒரு முடிவிற்கு ேந்தனர்.நாம் அகப்பட்டுக் மகாண்டுவிட்டால் நம்ரம அடித்துஅரசனிடம் மசால்லி சிரறச்சாரலயில் தள்ளிவிடுோர்கள். தண்டரனோங்கிக் மகாடுத்துவிடுோர்கள். அந்த மஹாத்மா முகத்ரதப் பார்த்தால்கருரண உள்ளம் உரடயேராக இருக்கின்றார். ஸாதுோக இருக்கின்றார்.நாம் நடந்தரதமயல்லாம் அேரிடம் மசால்லி மன்னிப்பு மகட்டு விடுமோம்என்று முடிவு மசய்து, துளஸிதாஸரிடமம மசன்று, எல்லாமபாருட்கரளயும் அேரது திருேடியில் ரேத்துவிட்டு, “ஐயா, நாங்கள் சிலநாட்களாக உங்கள் சங்கத்திற்கு ேந்து மகாண்டிருந்மதாம். இங்கு நிரறயமபான்னும், மபாருளும் இருந்தன. ஆனால், அரேகள் எல்லாம் மகட்பாரற்றுஇருந்தன. அேற்ரற எடுத்துச் மசல்ல இருந்மதாம். எங்கரளமன்னிக்கமேண்டும்” என்று மதரிவித்தனர். துளஸிதாஸமரா அேர்களிடம்,
“எடுத்துச் மசல்ல மேண்டியது தாமன. ஏன் எடுத்துச் மசல்லவில்ரல?”என்று மகட்டார். அேர்கமளா, “ஸ்ோமீ, இரே உங்களுரடய மபாருளாச்மசஎன்றனர். துளஸிதாஸமரா, இல்ரல இல்ரல, இரே ராமனுரடயமபாருட்கள். இேற்றில் எனக்கு எவ்ேளவு உரிரம உண்மடா, அவ்ேளவுஉரிரம உங்களுக்கும் உண்டு. நீயும் ராமனுரடய குழந்ரத, நானும்ராமனுரடய குழந்ரத” என்றார்.திருடர்கமளா அேரிடம், “ஸ்ோமீ, நன்றாக மபசுகின்றீர்கள்.பிறகு எதற்காக காேரல மபாட்டீர்கள்?” என்றனர். துளஸிதாஸருக்மகாஒன்றும் புரியவில்ரல. “நீ என்ன மசால்கின்றாய்?” என்றார்.அேர்கள், “நாங்கள் எந்த ேழயாக மபாருட்கரள எடுத்துச்மசன்றாலும், அந்தப்பக்கத்தில் இரண்டு மபர் மகாதண்டத்ரதரேத்துக்மகாண்டு நின்று மகாண்டிருக்கின்றனர்” என்றனர்.
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துளஸிதாஸர் அேர்கரளப் பார்த்து, “ப்ரமபா! ராமா! நீஇேர்களுக்கு தரிசனம் மகாடுத்தாயா?” என்று கண்ணீர் விட்டு அந்ததிருடர்கரள ேணங்க ஆரம்பித்தார். அங்கு இருப்பேர்கள் ஓடி ேந்துதுளஸிதாஸரிடம், “இது என்ன நியாயம்?, அேர்கள் இங்கு இருக்கும்மபாருட்கரள திருடேந்தேர்கள். அேர்களுக்குப் மபாய் ராம தரிசனமா?”என்று மகட்டனர்.துளஸிதாஸர் அேர்களிடம், “நான் ராமரரப் பார்ப்பதற்குமிகவும் சிரமப்பட்மடன். என்னுரடய மரனவி மசான்ன ஒரு ோர்த்ரத என்ோழ்க்ரகரய மாற்றியது. நான் காசியில் ேந்து அமர்ந்து, சித்ரகூடத்திற்குேந்து அமர்ந்து, பிருந்தாேனம் மசன்று பல ேருடங்கள் முயற்சி மசய்மதன்.ராமரரப் பார்ப்பதற்கு பலகாலம் ஆகியது. ஆனால், இேர்கமளா ராமரரோசலில் பார்த்மதன், மகால்ரலயில் பார்த்மதன் என்கின்றார்கள்.அப்மபாழுது ராமருக்கு என் மீது கருரண அதிகமா?, அேர்கள் மீதுகருரண அதிகமா? என்றால் அேர்கள் மீது தான் கருரண அதிகம்”என்றார். உடன் இருக்கும் பக்தர்கள் அதற்கு காரணம் என்ன? என்றுவினே, துளஸிதாஸர் அேர்களிடம், “நான், நானாக ராமரரப் பார்ப்பதற்குமுயற்சி மசய்மதன். அதனால், அது கடினமாக இருந்தது. அேர்கள் எண்ணம்தேறாக இருந்தாலும்கூட ஒரு சாது சங்கத்திற்கு ேந்துவிட்டதால்அேர்களுக்கு இரறேன் சுலபமாக ஆகிவிட்டார்” என்றார். மஹான்கரளஅண்டினால் இரறேன் சுலபனாகிவிடுோன். உங்கள் ோழ்க்ரகயில்நடந்தரதப் பற்றி கேரலப்படாதீர்கள். நடக்கப்மபாேரதப் பற்றியும்கேரலப்படாதீர்கள். ஆங்கிலத்தில் இன்ரறய நாரள நாம் present என்றுமசால்கின்மறாம். Present என்றால் ஒரு Gift. யார் கடந்த காலத்ரதநிரனத்து நிரனத்து கேரலப்படுகின்றாமனா அேனுக்கு depressionேரும். Guilty ஆோன். என்ன நடக்குமமா என்பது பற்றிகேரலப்படுகின்றேன் anxietyயில் மாட்டிக்மகாள்ோன். நடந்ததுநடந்ததாக இருக்கட்டும். நடக்கப்மபாேது இரறேனின் ரகயில்இருக்கட்டும். இன்ரறய நாரள மட்டும் நம் ரகயில் எடுத்துக்மகாண்டுநாமம் மசால்லிக் மகாண்டிருந்மதாமானால், எல்லா நாளும் நல்ல நாளாகமேஅரமயும். இன்ரறயமபாழுது உங்கள் ரகயில். The past you
cannot recover. The future you are not sure of. Today is in
your hands. Do not waste it. இன்ரறக்கு உங்கள் ரகயில் இந்த நாள்இருக்கின்றது. இந்த மநரம் இருக்கின்றது. இந்த மநரத்ரத நீங்கள் எப்படிபயன்படுத்தப் மபாகின்றீர்கள். இரத ரேத்துத் தான் உங்கள் ேருங்காலம்அரமயப் மபாகின்றது. இந்த மநரத்ரத, இரற சிந்தரனயில் நீங்கள்நம்பிக்ரகயுடன் ஈடுபட்டு, நாமத்ரத மசால்வீர்களானால் அந்த நாமம்உங்கரள ரகவிடாமல் காப்பாற்றும். நான் மசால்ேது எளிய ேழயாகஇருக்கலாம். எளிய ேழயாக இருப்பதாமலமய பலருக்கு இதில் நம்பிக்ரகேருேது இல்ரல. இது என்ன இத்தரன சுலபமாக இருக்கின்றது.சுலபமான ேழ மபரிய பலரனத் தருமா? என்ற மகள்வி ேரும்.
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உலகத்ரதமய அழக்கக்கூடிய அணுகுண்டு அளவில்சிறியதுதான். அதனால் ேரும் பாதிப்மபா அதிகமானது. அதுமபால், நான்மசால்லக்கூடிய நாமம் சிறியது தான். ஆனால், அதனால் உங்களுக்கு ேரும்பலன் அதிகமானது. இந்த நாமத்ரததான் இந்த மதசத்தில் மதான்றியஆழ்ோர்கள், நாயன்மார்கள், தியாகரா ஸ்ோமிகள், அருணகிரிநாதர், மீரா,ராமக்ருஷ்ணர், மற்றும் எண்ணற்ற மஹான்களும் இரண்டு ரககரளயும்தூக்கி ஒமர ஒரு ேழரயக் காண்பித்துவிட்டுப் மபாயிருக்கின்றார்கள்.உங்களுக்கு துரண என்பது உங்களிடம் இருக்கும் பணம்இல்ரல. உங்களுடன் கூட இருப்பேர்கள் அல்ல. உங்கள் அறிவு அல்ல.உங்கள் சாமர்த்தியம் அல்ல. உங்கள் ஆமராக்கியம் அல்ல. உங்கள் இளரமஅல்ல. உங்களுக்குத் துரண என்பது இரறேனின் நாமம்தான். அந்தநாமம்தான் உங்கரள எப்மபாழுதும் காத்து எங்கும் உங்களுடன்துரணக்கு ேரும். நீங்கள் நிரனக்கக்கூடிய துரண உங்கரளஏமாற்றிவிடலாம். ரகவிட்டுவிடலாம். ஆனால், இந்த இரறேனின் நாமம்என்றும் உங்களுக்கு துரணக்கு ேரும், ரகவிடமே ரகவிடாது. இதற்குத்மதரே என்னமேன்றால், நம்பிக்ரகயுடன், முடிந்தமபாழுமதல்லாம் நீங்கள்மசால்லிக்மகாண்டிருந்தாமல மபாதும். இப்படி இந்த புது ேருடத்ரத நாமம்மசால்லி ஆரம்பிப்மபாம். நீங்கள் இப்படி கூடியிருக்கின்றீர்கள். நீங்கள்ஒவ்மோருேரும் ஒரு மஹாத்மா. ஒவ்மோருேரும் பாகேதர்கள்.ஏமனன்றால், ரசதன்ய மஹாபிரபு அப்படித்தான் மசால்லியிருக்கின்றார்.யாருரடய ோக்கில் ஒருமுரற கண்ணனின் நாமம் ேந்துவிட்டமதா அேன்பூஜிக்கத் தகுந்தேன் என்கின்றார். அேரர வீட்டில் நாற்காலியில் அமர்த்திபாதபூர மசய் என்கின்றார். அேன் பாகேமதாத்தமன் என்கின்றார்.மறந்மதா மதரிந்மதா மதரியாமமலா ஏதாேது ஒருவிதத்தில் ஒருேர் ோக்கில்இரறேனின் நாமம் ேந்துவிட்டால், அேர் பூஜிக்கத்தகுந்தேர் என்கின்றார்.நாம் எல்மலாரும் எப்மபாழுதும் இரறேனின் நாமத்ரதச்மசால்லிக் மகாண்டிருக்கின்மறாம். அரத எல்மலாரும் மசர்ந்து மசால்லிஅனுபவிப்பதற்காக ேந்திருக்கின்மறாம். நாம் எல்மலாரும் இப்மபாழுது நாம்ோழும் நாட்டிற்காக, மாநிலத்திற்காக, மற்றேர்களுக்காக, நம்குடும்பத்திற்காக, நமக்காக பிரார்த்தரன மசய்மோம். அேரேர் மனதில்எத்தரகய பிரார்த்தரனகள், இந்த நாடு மசழப்பாக இருக்கமேண்டும்;நாட்டு மக்கள் நல்லேர்களாக இருக்கமேண்டும்; நாடு எல்லாவிதத்திலும்ேளம் மபற்று இருக்கமேண்டும்; நாட்டில் உள்ள விேசாயிகள்கஷ்டப்படாமல் இருக்கமேண்டும்; மரழேளம் மபருக மேண்டும்; நமதுமாநிலம் எல்லாவிதங்களிலும் மமன்ரமயுற்று விளங்க மேண்டும்!நம்ரமச் சுற்றியிருக்கக் கூடியேர்கள் மகிழ்ச்சியுடன்இருந்தால் தான், நாமும் மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியும், ஆகமே, எல்மலாரும்மகிழ்வுடன் இருக்க மேண்டும் என்ற எண்ணத்துடன் ஒருமுகப்பட்டமனதுடன் மஹாமந்திர கீர்த்தனம் மசால்லி பிரார்த்தரன மசய்மோம்..
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அன்று ஒரு நாள் ஸ்ோமிஜியுடன் மபசிக்
மகாண்டிருக்கும் மபாழுது, நாம் காணக்கூடிய உலகம் மபாய்யா,
உண்ரமயா, தாற்காலிகமாக ஸத்யமா என்பரத பற்றி மபச்சு
ேந்தது. நம்நாடு, இதுமபான்ற அமநக நாடுகள், கடல்,
மரலகரள மகாண்டது பூமி. பூமிரயப் மபால் எவ்ேளமோ
மகாள்கள், விண்மீன்கள் அண்ட மேளியில் உள்ள, இன்னும்
விக்ஞானத்திற்கு பிடிபடாத எவ்ேளமோ விமநாதங்கரள
மகாண்டது இந்த ப்ரபஞ்சம் (cosmos).

“இவ்ேளவும் மபாய், நம் மனதினுரடய ஒரு
மதாற்றமம” என்கின்றது அத்ரேத ஸித்தாந்தம். இப்படியாக
ஸ்ோமிஜியுடன் மபசிவிட்டு ேந்து படுத்மதன்; தூக்கம்
ேரவில்ரல. அப்மபாது என் ரகப்மபசியில் ஒரு திரரப்படத்தின்
துண்டு காமணாலிரய (movie clipping) யாமரா
அனுப்பியிருந்தார்கள். அரத பார்த்மதன். அந்த படத்தினுரடய
காட்சி, கரத, சம்பேங்கள் எல்லாம் மிகவும் மசாகமானதாக
இருந்தது.

ஏற்கனமே உறக்கம் ேரவில்ரல; இப்மபாழுது
பார்த்த படத்தின் காட்சிகள் மேறு என்ரன மிகவும்
பாதித்திருந்தது. நானும் எனது மனரத ஸமாதானப்படுத்த, "இது
ஒரு கரததாமன, ஒரு மபாழுதுமபாக்கு; நம்முரடய
உணர்வுகளுடன் விரளயாடும் ஒரு medium," என்று எவ்ேளவு
சமாதானம் மசய்தாலும், என்னால் அவ்ேளவு சுலபத்தில்
அரமதியாக முடியவில்ரல.

- ஸ்ரீ MK ராமானுஜம்
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சினிமாரே பற்றி என்னுரடய சிந்தரனகள் சுழல ஆரம்பித்தது.
என்னுரடய இந்த நிரலரய கேனிக்கும்மபாது சராசரியான
மபாதுமக்களின் நிரலரயயும் நன்றாக புரிந்துமகாள்ள முடிந்தது.

உண்ரமயில் நல்லகுணமுள்ளேன் (good
character) பல படங்களில் குணமற்றேனாக (villain)
சித்தரிக்கப்பட்டால், அேரன உண்ரம ோழ்விலும்
குணமற்றேனாகத்தான் மபாதுோக உலகம் பார்க்கின்றது.
குணமற்றேன், நல்ல குணமுள்ளேனாக பல படங்களில்
நடித்தால் அேரன குணமுள்ளேனாகத்தான் உலகம்
பார்க்கின்றது. அேன் சினிமாவில் காட்டும் வீரச்மசயல்கரள
எல்லாம் உலகம் உண்ரம என்று நம்பிவிடுகின்றது. ஏன்,
அேர்கரள மதய்ேத்திற்கு நிகராகக்கூடவும், அேர்கள் மசால்ேரத
மேத ோக்காகக்கூட எடுத்து மகாள்கின்றார்கமள! அேர்களால்
எதுவும் முடியும் என்று நம்பவும் மசய்கின்றார்கள்.

இப்படியாக என்னுரடய நிரனவுகள் பறந்து
விரிந்து மசன்றது. ஒரு சினிமாகாட்சிகரளயும், அதனுடன்
மதாடர்புரடய வி யங்கரளயுமம நம்மால் மபாய் என்று பார்க்க
முடியவில்ரல; அரத உண்ரம என்று நிரனத்து
சுோசிக்கின்மறாம். அப்படியிருக்கும் மபாழுது இவ்ேளவு சத்யமாக
காலம் காலமாக எல்மலாருக்கும் பிரத்யக்ஷமாக மதரியும்
உலகத்ரத மபாய் என்று நிரனப்பமத என்ரன
மபாறுத்தேரரயில் இன்ரறய நிரலயில் மபரிய மபாய்யாகத்தான்
இருக்கும். இப்படி நிரனத்த ேண்ணம் கண்கள் மூடின. இந்த
எண்ணங்களும், அதன் மபாருளான என் உலகமும் மமதுோக
உறக்கத்தின் இருட்டில் மரறந்தன!!
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க ாவிந்தனுக்கு ஆட்பட்ட குடும்பமம்மா....

நம் கண்ணமன அழகு; அேன் மபயரும் அழகு;
அேன் குரல், குழல், கழலும் அழகு; இரதமய நம் குருநாதரும் மதுர
கீதத்தில்,

நீதான் அழமகன்றால் உன் மபயரும் அழமகா
(உன்) மபயர் தான் அழமகன்றால் உன் குரலும் அழமகா

குரல் தான் அழமகன்றால் உன் குழல் ஓரசயும் அழமகா || நீ ||
01. ஊரும் அழமகா உன் லீரலயும் அழமகா
மமய்த்திடும் பசுவும் கன்றும் அழமகா || நீ ||
02. பக்தரும் அழமகா பரிபாலிப்பதும் அழமகா

அழகன் உன் மதாடர்பால் அரனத்தும் அழமகா || நீ ||
என்று பாடுகின்றார். க்ருஷ்ண ரஸத்தால் இனித்த ஓர் ஆச்சார்ய
இதயம், “மதுராதிபமத அகிலம் மதுரம்….” என்று இரசத்தது.
கண்ணனின் அழகால் மயங்கிய நம் ஸத்குருநாதரின் இதயமமா,

- ஸ்ரீ MK ராமானுஜம்

1
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“அழகன் உன் மதாடர்பால் அரனத்தும் அழகு” என்று, “புேன
ஸுந்தரா….” என்று பாடிய ஸ்ரீருக்மிணி மதவியின் இதயம் மபான்று
பாடி களிப்புறுகிறது.

இந்த அழகனின் எந்த மபயரர நம் ஸத்குருநாதர்
‘உன் மபயரும் அழமகா?’ என்று பாடியிருப்பார்?

சந்மதகமம மேண்டாம், நாவினால் நவின்றாமல
நன்றாக இனிக்கும், “மகாவிந்தா” என்ற நாமம் தான் அது!

“மகாவிந்தா உன்தன் நாமமம அழகு” என்றல்லமோ
மதுரமாக பாடியுள்ளார் நம் ஸத்குருநாதர்!

பக்த சிமரான்மணிகளான மகாபியர்களுக்குப் பிடித்த
முதன்ரமயான நாமம் - மகாவிந்த நாமம்.

கண்ணனின் அபார பக்த ோத்ஸல்யத்ரத காட்டும்
நாமம் தாமமாதரன்.

தாயின் அன்பிற்காக தாமன ‘கட்டுண்டான்’
அல்லமோ அந்த கண்ணன் உரலில்!

பக்தர்களின்பால் கண்ணனின் பரிவும், ‘சரணரடந்த
பக்தருக்காக தான் எதுவும் மசய்மேன்’, ‘பக்தர்கரள கட்டி
அரேரணத்துக் காப்பமத எனக்கு நித்ய விரதம்’ என்று காட்டும்
நாமம் நம் “மகாவிந்த” நாமம்! இந்த மகாவிந்தரன சரண் அரடந்த
மகாபமகாபியரர கண்ணுற்றுதாமன கண்ணன்,
“மகாபாமய ஸ்ோத்ம மயாமகன மஸாSயம் மம வ்ரத ஆஹித:”

- ஸ்ரீமத் பாகேதம் 10.25.18
என்று மகாேர்தன கிரிதரலால் ஆனான்.
ப்ருந்தாேனத்தில் பரம ப்மரம பக்ரதகளான

மகாபியருடனும், நம் ஸ்ோமினிமயாடும் நடம் புரிந்த ப்மரம
லீரலரய ‘மாதேன்’ அருளினான்.

முதலில் நடந்த லீரல தாமமாதர லீரல, பிறகு
மகாவிந்தனின் மகாேர்தன லீரல, பிறகு மாதேனின் ராஸ லீரல,
ஆயினும் இந்த ‘மகாவிந்தா’ என்ற நாமம் அழகிலும் அழகு;
இனிரமயிலும் இனிரம மபாலும்! ஆகமே, கீர்த்தனம் மசய்யும்
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மகாபியர்கள் “மகாவிந்த, தாமமாதர, மாதே” என்ற ேரிரசயில்
கீர்த்தனம் மசய்கின்றனர்.

நம் மகாபிரககளின் பாரே மநான்ரப அனுகரணம்
மசய்த ஸ்ரீஆண்டாளும், மற்ற நாமங்கரளக் காட்டிலும் மகாவிந்த
நாமத்ரதமய மூன்று பாசுரங்களில் பாடுகின்றாள்.

“கூடாரர மேல்லும் சீர் மகாவிந்தா”
“குரற ஒன்றும் இல்லாத மகாவிந்தா”
“இற்ரற பரற மகாள்ோன் அன்றுகாண் மகாவிந்தா”
இந்த மகாவிந்தரனத் தான் நம் குருநாதர் ‘நீ தான்

அழமகன்றால், உன் மபயரும் அழமகா….!’ என்று பாடுகின்றார்.
அமத பாட்டின் இறுதியில்,

“பக்தரும் அழமகா, பரிபாலிப்பதும் அழமகா ……
அழகன் உன் மதாடர்பால் அரனத்தும் அழமகா”
என்று பாடுகிறார்.
இந்த மகாவிந்தன் அன்று தன் பக்தர்கரள

பாலித்தான் என்று இல்ரல - அன்றும், இன்றும், என்றும்
பாலிக்கின்றார். அேரன சரணரடந்து, அேனுக்மக ஆட்பட்டு
இருப்பமத, நம் மபான்ற பக்தர்களுக்கு அேனிடம் உள்ள
மதாடர்பன்மறா? அப்படி இருப்பதால் நம்ரம அழகாக பாலித்து நம்
ோழ்க்ரகரயயும் அழகாக்குகின்றான். அேனுரடய பக்த
பரிபாலிப்பின் அழகும், அேன் பக்தர்களின் ோழ்வுமுரற
அழரகயும், அழகாக பாடி மகட்க ஆரசப்பட்டான் அந்த அழகன்
மபாலும்! நம் ஸத்குருநாதரிடம் ஒரு மதுரகீதத்ரத உதிக்க ரேத்து
அரத மபற்றும் மகாண்டான் மகாவிந்தன்.

அந்த அருரமயிலும் அருரமயான மதுரகீதம் தான்
“மகாவிந்தனுக்கு ஆட்பட்ட குடும்பம் அம்மா எங்கள் குடும்பம்…”
என்று அேர் பாலிப்பின் அழரக, அன்மபாடு பாடி, ஆடி,
மகாண்டாடி குதூகலிக்கிறது இந்த மதுரகீதம். நம் குருேருமளாடு
இந்த மதுரகீதத்தினுள் ப்ரமேசிப்மபாமா?

(மகாவிந்தனின் அழகு மமலும் மிளிரும்…)
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காசி ஒரு பன்னாட்டு நிறுேனத்தில் மமலாளராக 
இருந்தான். பல தர்ம காரியங்களுக்கு தானம் 

மசய்ோன். அேரன நம்பி அேன் சமகாதரியின் 
குடும்பமும் ோழ்ந்து ேந்தது. 

அேன் ஒரு நாள் அேனது தமிழ் 
ஆசிரியரர காண அேர் இல்லத்திற்கு மசன்றான். 
அது அழகான ஒரு நதியின் கரரயில் அரமந்த 
குடில். காசி ஆசிரியரிடம் மசான்னான், "எனக்கு 
அலுேலகத்தில் ‘pressure’ அதிகமாக இருக்கிறது. 

நான் மசய்யும் மேரலரய எல்மலாரும் 
மதிக்கிறார்கள். சம்பளமும் நன்றாகத் தான் 

இருக்கிறது. ஆனாலும் மனம் மிகவும் மசாகமாக 
உள்ளது, என்ன மசய்ய?" என்றான்.

அந்த தமிழாசிரியர் அேனுக்கு 
அவ்ேப்மபாது உற்சாகம் மகாடுக்கும் ேரகயில் 
அறிவுரர ேழங்குோர். காசியும் அவ்ேப்மபாது 
இப்படி அேரர காண ேருேது உண்டு. அேன் 
மகள்விரய மகட்டவுடன் ஆசிரியர் பதிலுரரக்க 
வில்ரல. "காசி நீ சரமயலரற மசன்று, ஒரு 

குேரள தண்ணீரும், சிறிது உப்ரபயும் எடுத்து
ேருோயா?" "ஐயா! இமதா மசல்லுகின்மறன்" 

என்றபடி விரரந்தான் காசி. 

பால ர் ளுக்கு ஒரு  தத

ஆற
ாய் 

இரு
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ஒரு சிட்டிரகமய இருந்தது அந்த உப்பின் அளவு;அந்த சிறிய குேரள தண்ணீரில் உப்ரப கலக்கச் மசான்னார் அேர்."காசி! இரத சிறிதளவு குடித்துப் பார்“என்றார்."ஐயா! ஒமர உப்பாக உள்ளது. ோயில் ரேக்கமுடியவில்ரல."மமன்ரமயாக சிரித்தார் ஆசிரியர் - "அமத அளவுஉப்ரப மகாண்டு ோ". காசியும் ஓடிச் மசன்று எடுத்து ேந்தான்.மபசிய ேண்ணம் இருேரும் ஆற்றங்கரரக்கு ேந்தனர்."அந்த உப்ரப ஆற்றில் கரரத்து விடு. இப்மபாதுநீரர அருந்தி எவ்ோறு உள்ளது என்று மசால் பார்ப்மபாம்""ஐயா! தண்ணீர் இனிரமயாகமே உள்ளது""பார்த்தாயா காசி, உப்பின் அளவு ஒன்மற. அரதகுேரளயில் ரேத்தால் கரிக்கின்றது; ஆற்றில் கரரத்தால் ஒன்றும்பாதிப்பில்ரல. அதுமபால நமக்கு ேரும் இடர்களின் அளவுஇவ்ேளமே. நாம் மசய்யும் மதாழலின் குறிக்மகாள், அதன் மதிப்பு,அதனால் ஏற்படும் பயன், அதன் மூலம் நீ மசய்யும் அறச்மசயல்கள்... இரேகரள மனதில் மகாள்ோயாகில் குேரளயாய்இருக்க மாட்டாய், ஆறாய் திகழுோய். காசி, ஆறாய் இரு நீ" என்றார்அருரம ஆசிரியர்.அக்கணமம காசி மனதில் ஆனந்த கங்ரகமபருக்மகடுத்தது. ஆசிரியரர நன்றியுடன் பார்த்து, காசி, அேர்காட்டிய ஆறால், ஆறானான். அேர் மசாகமும் முழுரமயாகஅழந்தது!
நம் உடலில் எவ்வளவு சக்தி வாய்ந்த பூத, பிவைத, 
பிசாசும் பிடித்துக் ககாண்டால் கூட அரத நல்ல 
மந்திைம் கதரிந்தவர்கரளக் ககாண்டு விைட்டி 

விடலாம். ஆனால், வசாம்வபறித்தனம் என்ற வபய் 
பிடித்தால், அரத விைட்டவவ முடியாது. நமது 

அருரமயான மனிதப் பிறவிரய 
அனர்த்தமாக்கிவிடுவவாம்.

- ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்வாமிஜி 
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மாதம் ஒருசம்ஸ்க்ருத வார்த்ரத

பூர்ண:

ஸ்ரீ விஷ்ணுப்ரியா

“பூர்ண” என்ற இந்த ஸம்ஸ்க்ருத 
ோர்த்ரதக்கு ‘நிரறந்தது’ அதாேது 

‘complete’ என்று அர்த்தம். பரிபூர்ண, 
ஸம்பூர்ண ஆகிய ோர்த்ரதகளும் இமத 
அர்த்தத்ரதக் மகாண்டதுதான். பகோன் 
ஒருேன் மட்டும்தான் பரிபூர்ணமானேன், 
எந்த குரறயுமம இல்லாதேன் என்று 

மேதம், புராணம் எல்லாமம மசால்கின்றது. 
நமது உபநி த்தில் மிகவும் அழகான ஒரு 
மந்திரம் இருக்கின்றது. அது எல்மலாரும்
ப்ரஸித்தமாக அறிந்த மந்திரம் தான். 
அந்த மந்திரம் என்ன மசால்கின்றது 
என்றால் ‘ப்ரம்மமானது பூர்ணமாக 
இருக்கின்றது. அந்த ப்ரம்மம் எல்லா 
இடத்திலும் வியாபித்து இருப்பதால், 

எல்லாமம பூர்ணமாகத் தான் 
இருக்கின்றது. அந்த ப்ரம்மத்தினிடமிருந்து 

தான் இப்மபர்பட்ட ப்ரபஞ்சமும் 
உருோகியிருக்கிறது. அந்த ப்ரபஞ்சமும்
பூர்ணமாக இருக்கின்றது. அப்படி அந்த 
ப்ரம்மத்திலிருந்து இந்த பூர்ணமான 

ப்ரபஞ்சம் ஏற்பட்ட மபாழுதும், ப்ரம்மமும் 
பூர்ணமாக இருக்கின்றது. அதனால் 

பூர்ணத்திலிருந்து பூர்ணத்ரத எடுத்தாலும் 
பூர்ணமம மிஞ்சுகின்றது.’ என்று மிகவும் 
அழகாக கூறுகின்றது நமது உபநி த். 

அப்படி இந்த ‘பூர்ண’ என்ற
சப்தத்திலிருந்து பல அழகான ஸம்ஸ்க்ருத 

ோர்த்ரதகளும் ஏற்படுகின்றன. 

‘पूर्ण:’
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‘பூர்ணகாம’ என்ற மசால்லிற்கு, எல்லா ஆரசகளும்
நிரம்ப மபற்றேன் என்று அர்த்தம். அதாேது எந்தமோரு மதரேயுமம
இல்லாதேன் என்று அர்த்தம். ஆரகயால் பகோன் ஒருேமன ‘பூர்ண
காமன்’ என்று மசால்லப்படுகிறான். ஸ்ரீமத் பாகேதமும் பகோன்
க்ருஷ்ணரனப் பற்றி கூறும்மபாழுது, “ஆத்மாராமம் பூர்ணகாமம்
நி லாமபன நித்யதா” என்று கூறுகிறது. அதாேது, தனது
ஆத்மாவிமலமய ரமித்துக் மகாண்டிருப்பேனான கண்ணன்
பூர்ணகாமனாக இருக்கிறான், எந்த விதமான மதரேயுமம அற்றேனாக
இருக்கிறான் என்று கூறுகிறது. ஆரகயால் பூர்ணகாமனாக இருக்கக்கூடிய
கண்ணரன நாம் எப்மபாழுதும் பக்தி மசய்துமகாண்டிருந்தாமல, நாமும்
எந்த விதமான மதரேயும் அற்றேர்களாக ஆகிவிடுமோம்.

அடுத்ததாக, ‘பூர்ண ப்ரக்ஞ’ என்ற ஒரு மசால்ரல நாம்
அடிக்கடி மகள்விப்பட்டிருப்மபாம். ஸ்ரீமத் மத்ோச்சாரியாருக்குத் தான்
‘பூர்ண ப்ரக்ஞ’ என்ற ஒரு நாமம். அதாேது, பூர்ணமான ஞானத்ரத
உரடயேர் என்று அர்த்தம்.

‘பூர்ண பலம்’ என்பரதயும் நாம் மகள்விப்பட்டிருப்மபாம்.
‘பூர்ண பலம்’ என்றால் மதங்காய் என்று மபாருள். ஆரகயால் தான்,
அரத நாம் பூர யில் அதிகமாக உபமயாகப்படுத்துகிமறாம். எந்த ஒரு
மங்களமான காரியமானாலுமம, ஒரு மதங்காரய உபமயாகப்படுத்துேது,
அதில் ரேப்பது என்பது நம்முரடய ேழக்கம். ஏமனன்றால்,
அப்மபயருக்கு ஏற்றாற் மபால் அந்த காரியமும் பூர்ணமாக நடந்து முடியும்
என்ற ஒரு நம்பிக்ரக நமக்கு இருக்கிறது. யாராேது மஹான்கரளமயா
மபரிமயார்கரளமயா ஒரு இடத்திற்கு ேரமேற்கும்மபாழுது, நாம் ‘பூர்ண
கும்பம்’ என்று ஒன்ரற சமர்ப்பிப்பது ேழக்கம். அதிலும் நாம்
பார்த்மதாமமன்றால், இந்த பூர்ண பலமான மதங்காரய தான் அந்த
கும்பத்தின் மீது ரேப்பது ஒரு ேழக்கம். அந்த ‘பூர்ண கும்பம்’ என்பது
ஒரு பாத்திரத்தில்  லத்ரத நிரப்பி, அதன்மமல் மாவிரலகரள ரேத்து,
அதன்மமல் இந்த மதங்காரய ரேத்து ஒருேருக்கு நாம் மந்திரம் மசால்லி
இரத சமர்ப்பிப்பது தான் ேழக்கம்.
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அமதமபால். ‘பூர்ணாஹுதி’ என்றால், ஒரு யாகத்தின் கரடசியில் அந்த
மதேரதக்குக் மகாடுக்கக்கூடிய ஆஹுதிக்கு ‘பூர்ணாஹுதி’ என்று
மபயர். அந்த யாகம் முடிேரடயும் மபாழுது, அந்த யாகம் பூர்ணமாக
அரமந்திருப்பதற்காக மகாடுக்கக்கூடிய ஆஹுதி என்பதால்
‘பூர்ணாஹுதி’ என்று மபயர்.

அமதமபால் ‘அன்னபூர்ணா’ என்ற அம்பாளின் மபயரும்
மிகவும் ப்ரஸித்தம். காசியில் மசரே சாதிக்கக்கூடிய ‘அன்னபூர்ணா’
என்ற அம்பாள், ரகயில் ஒரு பாத்திரமும் ஒரு கரண்டியும்
ரேத்திருக்கின்றாள். தன்ரன அண்டியேர்களுக்மகல்லாம் ஸம்பூர்ணமாக
அன்னம் மட்டுமில்லாமல் பூர்ணமான ஞானத்ரதயும் அருள்கிறாள்
அந்த அம்பாள். ஆரகயால்தான் ஆதிசங்கரர் அந்த அம்பாரளப் பற்றி
ஸ்மதாத்ரம் மசய்யும்மபாழுது, “அன்னபூர்மண ஸதாபூர்மண சங்கர
ப்ராணேல்லமப ஞான ரேராக்ய ஸித்யர்த்தம் பிக்ஷாந் மதஹி ச
பார்ேதி” என்று ப்ரார்த்திக்கிறார். அதாேது, ‘மஹ அன்னபூர்மண!
எப்மபாழுதும் பூர்ணமாக இருப்பேமள! சிேமபருமானுக்கு மிகவும்
ப்ரியமானேமள! நீ எல்மலாருக்கும் அன்னத்ரத ேழங்கி, அேர்களின்
பசிரய ஆற்றுபேள் என்பது ப்ரஸித்தமம. ஆனால், நான் உன்ரன
என்ன ப்ரார்த்திக்கிமறன் என்றால், ஞானமும் ரேராக்யமும் பிரக்ஷயாக
எனக்கு அளித்து என்ரன பூர்ணமாக ஆக்குோயாக!” என்று அழகாக
ப்ரார்த்திக்கிறார் ஸ்ரீசங்கரர்.

இப்படியாக நாம் எல்மலாரும் பக்தியிலும், ஞானத்திலும்,
விரக்தியிலும் பரிபூர்ணர்களாேதற்கு பகோன் அனுக்ரஹிக்கட்டும் என்று
ப்ரார்த்திப்மபாம்.

Guruji Sri Muralidhara Swamigal Mission
is delighted to announce the launch of 

ONLINE PAYMENT PORTAL
for the ease of our readers.

To subscribe or renew subscription online,
http://www.gurujisrimuralidharaswamigalmission.org/
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ஸ்ரீ நாம்கதவ்மஹராஜ் சரித்ரம்
ஷிவ் கன்யா - ஸ்ரீ கன்யா

16

நாமமதேர் மசால்ேரதக் மகட்டு மநகிழ்ந்துமபான
மகாணாபாயினால் பதில் மபசமுடியவில்ரல. இனி நாமமதேரிடம் மபசி
ப்ரமயா னம் இல்ரல என்று புரிந்துமகாண்டாள். ஆனால், நாமமதேரர
எவ்ோறாேது வீட்டிற்கு அரழத்து ேரமேண்டும் என்ற தீர்மானத்மதாடு
இருந்தாள். ஆரகயால், அடுத்து பாண்டுரங்கனிடம் எடுத்துச் மசால்லி,
நாமமதேரர அரழத்துச் மசல்மோம் என்று நிரனத்து,
பாண்டுரங்கனிடம் மசன்றாள்.

மகாணாபாய் தன்ரன மநாக்கி ேருேரதக் கண்டவுடன், மயாக பீடத்தில்
நிற்கும் பாண்டுரங்கமன பயந்தேன்மபால் நின்றான். மேகமேகமாக

ஓடி ேந்து மபசத் மதாடங்கினாள் மகாணா பாய். “ மஹ
பாண்டுரங்கா, உன்ரனப் மபால் ஒரு மதய்ேத்ரத நான்

பார்த்ததில்ரல. என் மகன், உன்ரன
தரிசனம் மசய்ய ேந்தவுடன், அேனுக்கு,

அேனுரடய குடும்பத்ரத பற்றின
எண்ணங்கரள மறக்கச் மசய்கிறாய். இரவும் பகலும்,
அேன் மகாவிந்த நாமங்கரள மசால்லிக்மகாண்டு
உன் நிரனோகமே இருக்கிறான். பசி தாகத்ரதக்

கூட மறந்துவிட்டான். அேனுக்கு என்ரனகூட
அரடயாளம் மதரியவில்ரல. நான் இப்மபாழுது என்ன
மசய்மேன்?
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உன்ரன இங்மகமய சமசரணத்மதாடு நிற்கச் மசான்ன
புண்டலீகன் என்ன மசய்தான்? புண்டலீகன் அேனுரடய தாய்
தந்ரதயிடத்தில் மசய்த பக்திரயப் பார்த்துதாமன, நீ இங்கு ேந்தாய்?

மஹ மகசேரா ா, நீ என் கஷ்டத்ரத புரிந்துமகாள்ள
மாட்டாயா? நாங்கள் ரதயல் மேரல மசய்து பிரழக்கும் ஒரு சிறிய
குடும்பம். நாமமதேர் ேந்து மேரலகரள பார்த்துக்மகாண்டால்தான்
எங்களால் குடும்பத்ரத நடத்தமுடியும். நீ அனாரதகளுக்கு நாதன்
என்றும், தீனர்கரள காப்பாற்றுபேன் என்றுதாமன நாங்கள் மகள்வி
பட்டிருக்கிமறாம். உன்னுரடய புகரழ நீ காப்பாற்றிக்
மகாள்ளமேண்டாமா? நான் உன்ரன மகஞ்சிக் மகட்கிமறன், நாமமதேரர
வீட்டிற்கு அனுப்பிரே.

எந்த ஒரு தாயும், தன் ேயிற்றில் பத்து மாதங்களுக்கு
குழந்ரதரய சுமக்கும்மபாழுமத, அந்தக் குழந்ரத மபரியேன் ஆனதும்,
க்ருஹபாரத்ரத ேஹிப்பான் என்று நிரனப்பது இயல்புதாமன? அரத
நான் ஆரசப்படுேதில் என்ன தேறு இருக்கிறது. ஆனால் இப்மபாழுது,
நாமமதேர் உன்னுரடய மகாவிலுக்கு ேந்து, இந்த கருடபாரி
மண்டபத்தில், கீர்த்தனம் பாட ஆரம்பித்துவிட்டால், குடும்பம் மற்றும்
மலௌகீக வ்யேஹாரங்கள் அரனத்ரதயும் மறந்துவிடுகிறான்.”

மகாணா பாய் இவ்ோமறல்லாம் மபசினாலும்,
பாண்டுரங்கனுக்கு, நாமமதேரிடமிருந்து பிரிய மனமில்ரல.
பாண்டுரங்கன் மசால்கிறான், “பிறந்ததிலிருந்மத, உன் மகன் நாமமதேன்,
என்ரன ேசியம் மசய்துவிட்டான். அேனுரடய கீர்த்தனங்களுக்கு நான்
அடிரமயாகிவிட்மடன். அேனுரடய ஹ்ருதயத்தில் என்ரன கட்டி
மபாட்டு விட்டான்.

இவ்வுலகத்தில், எத்தனமயா பிள்ரளகள் உண்டு;
அேர்கள் அரனேரும், தன்னுரடய குடும்பம், ஸம்ஸாரம் என்மற
இருக்கிறார்கள். ஆனால், இந்த ஒரு பிள்ரள நாமமதேன்தான், என்ரன
மநாக்கி ேருகிறான். அேன் ஒருேரன எனக்காக விட்டுக்மகாடு
மகாணாபாய்.”
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ஆனால் மகாணாபாமயா சமாதானம் ஆகவில்ரல. அேள்
கூறுகிறாள், “மஹ பாண்டுரங்கா, உனக்கும் நாமமதேருக்கும் எந்த
 ன்மத்திலிருந்து இந்த பந்தம் மதாடருகிறது என்று எனக்கு
மதரியவில்ரல. மயாசித்துப் பார்த்தால், நாமமதேர், உன்னிடம் எந்த
குணத்ரத பார்த்து, உன் பின்மன சுற்றுகிறான் என்றும் மதரியவில்ரல.
சமுத்திரத்தில் அரலகள் எவ்ோறு, கரரரய மநாக்கிமய மசல்லுமமா,
அது மபால், நாமமதேரும் உன் பக்கமாகமே ேந்துமகாண்டு இருக்கிறான்.
உன் பாதாரவிந்தங்கரள தவிர நாமமதேருக்கு, இந்த உலகத்தில் மேறு
எதுவுமம மதரியவில்ரல. நீ மட்டும்தான் அேனுக்கு புரியும்படி மசால்ல
முடியும். ஆரகயால், நீமய அவ்ோறு மசால்லக் கூடாது. உன்ரனத்
தவிர மேறு யாரால், என்னுரடய இந்த கஷ்டத்திற்கு நிேர்த்தி மசய்ய
முடியும். என் நாமமதேரர க்ருஹத்திற்கு அனுப்பி ரே. நீ அேரன
அனுப்பி ரேத்தாயானால், நான் உன்ரன நன்றாக கேனித்து
மகாள்மேன். உனக்கு விதம் விதமாக நிமேதனங்கள் மசய்து தருகிமறன்.
உனக்கு கீர் (பாயசம்) மேண்டுமா? உனக்கு மராட்டி மேண்டுமா? நான்
மசய்து தருகிமறன். நாமன ஊர் ஊராக மசன்று உன் புகரழ பரப்புமேன்.
ஆரகயால், நாமமதேரிடம் எடுத்து மசால்லி, அேரன க்ருஹத்திற்கு
அனுப்பி ரே பாண்டுரங்கா. அேன் உன்னுடமன இருந்து இருந்து,
அேனுக்கு ஸம்ஸாரத்ரத கண்டாமல பயம் ஏற்படுகிறது. அேரன அேன்
குடும்பத்துடன், சந்மதா மாக பார்க்க, உனக்கு மட்டும் இஷ்டம்
இல்ரலயா? மமலும் நான் உன்ரனமபால் எல்லா இடத்திலும்
நிரறந்தேள் கிரடயாமத.” என்று பல்மேறு ோர்த்ரதகளால் மகாணாபாய்
பாண்டுரங்கனிடம் மகஞ்சினாள்.

மகாணா பாயின் ோர்த்ரதகரள மகட்டு,
பாண்டுரங்கனால் மறுப்பு மதரிவிக்கமுடியவில்ரல. பாண்டுரங்கன் மிகுந்த
கஷ்டத்மதாடு நாமமதேரின் ரககரள, மகாணாபாயின் ரககளில்
மகாடுத்தான். மகாணாபாயும் நாமமதேரர க்ருஹத்திற்கு அரழத்து
மசன்றாள். ஆனால், நாமமதேமரா ஒரு சிறு குழந்ரத மபால் கண்களில்
கண்ணீருடன் க்ருஹத்திற்கு திரும்பினார்.

(மதாடரும்…)
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பள்ளி விடுமுரற சமயம் அது. நம் சத்சங்கத்து
குழந்ரதகளுக்கு பயனுள்ள விதங்களில் விடுமுரறரய மசலேழப்பது
பற்றி ஸ்ரீ ஸ்ோமிஜி அேர்கள் மிகவும் அழகாக அேர்களுக்கு புரியும்
ேண்ணம் அறிவுறுத்திக் மகாண்டிருந்தார். ஸ்ரீ ஸ்ோமிஜி
அேர்களுக்கு எந்த ஒரு மபாருரளயும் வீணாக்குேது என்பது அறமே
பிடிக்காது. ஒரு காகிதத்தில் ஒரு வி யத்ரத எழுத மேண்டும்
என்றால்கூட அதற்கு எந்த அளவிற்கு காகிதம் மேண்டுமமா அரத
மட்டும் பயன்படுத்தி எஞ்சியரத பத்திரப்படுத்தி ரேப்பார். ஒரு
சிறிய புஷ்பமமா பழமமாகூட வீணாகக் கூடாது என்பதில் மிகவும்
கேனமாக இருப்பார். ஒரு வி யத்ரதத் மதரிவிக்கும்மபாழுது கூட
எத்தரன ோர்த்ரதகள் அேசியமமா அேற்ரற மட்டுமம துல்லியமாக
(precise) பயன்படுத்துோர். மநரத்ரத வீணாக்குேது என்பது
அேருக்கு பிடிக்கமே பிடிக்காது. ஸ்ரீ ஸ்ோமிஜி அேர்கள் அடிக்கடி,
“கடவுள் நமக்கு மகாடுத்துள்ள மிகப்மபரிய ேரப்பிரசாதம் காலம்.
ஒரு காரியத்ரதச் மசய்யும்மபாழுது, அதற்கான மநரத்ரத
ேகுத்துக்மகாள்ளவில்ரல என்றால், முப்பது நிமிடங்களில்
மசய்யமேண்டியரத முப்பது மணி மநரம் மசய்து மகாண்டிருப்மபாம்”
என்று உணர்த்துேதுண்டு.

விடுமுரற நாட்கரள மகளிக்ரககளில் மட்டும்
மபாக்கிவிடாமல், சத்சங்கத்தில் ஈடுபடுேது, நாமகீர்த்தனம் மசய்ேது,
நல்ல கரலகரளக் கற்பது, மபாது அறிரே ேளர்த்துக்மகாள்ேது,
உடற்பயிற்சிகள் மசய்ேது, அறிோர்ந்த புதிய வி யங்கரள
கற்றுக்மகாள்ேது என்று மநரத்ரத சரியாக plan மசய்து மசலவிட
மேண்டும் என்று சத்சங்க குழந்ரதகளுக்கு அறிவுறுத்தினார்கள்.

- Dr ஆ பாக்யநாதன்
பிரபஞ்சத்தின் மமயம் எது?
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அதன் அங்கமாக, ஒரு நாள் மாரல மபாழுதில் குழந்ரதகரள
அரழத்துக்மகாண்டு Science Exhibitionக்கு மசன்றார்கள். அங்கு
ஆழ்ந்த மிகவும் கடினமான அறிவியல் வி யங்கள், குழந்ரதகள்
புரிந்துமகாள்ளும் அளவிற்கு மிகவும் வித்யாசமாக
மகளிக்ரககள்மபால் அரமக்கப்பட்டிருந்தன. ஸ்ரீ ஸ்ோமிஜி
அேர்கள், ஒவ்மோரு Exhibitலும் உணர்த்தப்பட்டுள்ள விஞ்ஞான
வி யம், எப்படி நமது ஸனாதன தர்மத்தில் பல்லாயிரக்கணக்கான
ேருடங்களுக்கு முன்மப மதள்ளத்மதளிோக கூறப்பட்டுள்ளது
என்பரத அந்த குழந்ரதகளுக்கு ஒரு quiz (மகள்வி - பதில்)
மபால் அரமத்து விளக்கிக்மகாண்டிருந்தார்கள். குழந்ரதகளுக்கு
மநரம் மபானமத மதரியவில்ரல.

அந்த Exhibitionல் ோனியல் உலகம் என்ற
கட்டத்திற்கு ேந்தாகிவிட்டது. சூரியன், மகாள்கள், விண்மீன்கள்
பற்றிய ஆச்சர்யமான வி யங்கள் அங்கு Modelகளாக
காட்டப்பட்டிருந்தன. ஸ்ரீ ஸ்ோமிஜி அேர்கள், இன்று Satelliteகள்,
Hubble Telescope மபான்ற மதாழல்நுட்பங்களின் உதவியுடன்
விஞ்ஞானிகள் கண்டறிந்த ோனியல் வி யங்கரள தங்கள் தமபா
பலத்தினால் மட்டுமம மஹரிஷிகள் துல்லியமாக அந்தக்
காலத்திமலமய கூறியிருப்பரத விளக்கினார்கள். கிளம்பும்மபாழுது,
ஸ்ரீ ஸ்ோமிஜி அேர்கள் ஹாஸ்யமாக அந்த குழந்ரதகளிடம் மசான்ன
ஒரு வி யம், நாம் அரனேரும் மனதில் மகாண்டு பின்பற்றக்கூடிய
அருரமயான உபமதசமாக இருந்தது.

“நீங்கள் ோனியல் உலகத்ரத பார்த்தீர்கள் அல்லோ.
நீங்கள் ஒவ்மோருேரும் அதிபுத்திசாலி குழந்ரதகள். எனக்கு ஒமர
ஒரு மகள்வி உள்ளது. மகட்கட்டுமா? What is the Centre of the
Universe (ப்ரபஞ்சத்தின் ரமயம் எது?)” என்று ஸ்ரீ ஸ்ோமிஜி
மகட்டார்கள். ஒரு குழந்ரத, “சூரியன் தாமன!” என்று உடமன
பதில் அளித்தான். அரத அரனேரும் ஆமமாதித்தனர். ஸ்ரீ
ஸ்ோமிஜி அேர்கள், “Sun is the centre of this solar system.
what about the entire Universe?
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(இந்த சூரியமண்டலத்ரதப் மபாறுத்த ேரர சூரியன் ரமயத்தில்
உள்ளது. ஆனால், நான் மகட்டமதா இந்த பிரபஞ்சம் முழுரமக்கும்
ரமயம் எது?)” என்றார்.

சற்று மயாசித்து அந்த குழந்ரதகள், நவீன ோனியல்
வி யங்கரள (Expanding Universe, Nebula, Big bang
theory) தங்களுக்குத் மதரிந்த ேரரயில் மசான்னார்கள்.
விஞ்ஞானிகளில் ஒரு சாராரின் கருத்தான இந்த பிரபஞ்சத்தின்
ரமயம் என்று ஒன்ரறயும் குறிப்பிட முடியாது என்பரதயும்
மதரிவித்தார்கள்.

ஸ்ரீ ஸ்ோமிஜி அேர்கள் ஒரு புன்முறுேலுடன்,
“நீங்கள் மசால்லும் பதில்கள் எல்லாம் விஞ்ஞான ரீதியாக
உண்ரமயாக இருக்கலாம், இதில், ஒரு சாரார் மசால்ேரத மற்மறாரு
சாரார் மறுக்கலாம். ஆனால், நான் மசால்லப்மபாேரத நாம் யாரும்
மறுக்க முடியாது. நம் ஒவ்மோருேர் உள்ளும், “இந்த பிரபஞ்சத்தின்
ரமயம் நான்தான் (I am the centre of the Universe) என்ற
ஒரு எண்ணம்தான் ஆழமாக பதிந்துள்ளது. அத்தரன மகாள்களும்,
விண்மீன்களும் நம்ரமதான் சுற்றி ேருகின்றன. நம் விருப்பப்படி
மசயல்படுேதற்காகத்தான் அரனத்தும் பரடக்கப்பட்டுள்ளது. நம்
விருப்பப்படி எல்லாேற்ரறயும் மசய்து மகாடுக்கத்தான் எல்மலாரும்
உள்ளனர் என்ற நிரனப்புதான் நம் அரனேரின் தரலயிலும்
ஏறியுள்ளது. இந்த ஒரு எண்ணத்தினால், நாமும்
படாதபாடுபடுகின்மறாம், எல்மலாரரயும் மபரும்பாடு
படுத்துகின்மறாம். ‘நமக்காகத்தான் எல்லாம்’ என்ற எண்ணத்ரத
சற்மற விடுத்து, ‘எல்மலாருக்காகவும் நாம்’ என்ற எண்ணத்ரத
ேளர்த்துக் மகாள்ளத் துேங்கினால் கடவுளுக்கும் நமக்கும் உள்ள
இரடமேளியில் ஒரு அடியாேது குரறந்துவிடுமம! அந்த எண்ணம்
மமமலாங்கி ோழ்வில் மசயல்முரறயானால் நாம் கடவுளுக்கு மிகவும்
அருகாரமயில் மசன்றுவிடுமோமம!” என்றார்கள்.
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