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உ 

சமரப்்பணம்   

மனித இனம், ஆண்கள் மற்றும் பெண்களை ஊக்குவித்து 

வழிநடத்துவதற்காக ெிறவி எடுத்த உன்னதமான, ளதரியமான மற்றும் 
உயர்ந்த ஆன்மாக்கள் ெற்றிய களதகள், இந்து வரலாற்றில் நிளறந்து 
இருக்கின்றன. மனித நநயத்தின் நதளவகள் மிகவும் தீவிரமாக இருக்கும் 
நொது, அவற்ளற எதிர்பகாள்ை மிகவும் உயர்ந்த ஆன்மாக்கள் 
“ப ார்க்கத்தில் இருந்து பூமியில்” அவதரிக்கிறார்கள். குருநதவா என்று 
அதிக ொ த்துடன் அளழக்கப்ெட்ட  ற்குரு  ிவாய சுப்ெிரமுனிய சுவாமி, 
அத்தளகய ஒரு ஆன்மாவாக விைங்கினார். அவர் நவனீ யுகத்தின் நவனீ 
 வால்களை எதிர்பகாள்ை ெிறவி எடுத்தார், நமலும் “ள வ தர்மத்ளத 
ொதுகாக்க, காப்ொற்ற மற்றும் நமம்ெடுத்த," மற்றும் 21 ஆம் நூற்றாண்டில் 
 ிவபெருமான் ெற்றிய புரிதல், வழிொடு மற்றும் உணர்தளல தூண்டி 
விடுவதற்காக தான் ெிறவி எடுத்ததாக அவர் கூறுவார். அவர் அளத 
எவ்வாறு ப ய்து காட்டினார், என்ெளத நீங்கள் ெடித்து பதரிந்துபகாள்ைப்  
நொகிறரீ்கள். ஆனால் அந்த களத தன்ளன ெற்றியது இல்ளல என்று 
எச் ரிப்ெதில் அவர் முதலாவதாக நிற்ொர். வரலாற்றின் பதாடக்கத்தில் 
இருந்து, ஆத்ம ஞானம் ெற்றிய தகவளல காப்ொற்றி வந்துள்ை ஒரு 
ெரம்ெளரயில், அவர் ஒரு  மீெகால குருவாக இருந்துள்ைார். ஆனால் அந்த 
ெரம்ெளர அவருக்கு முன்ொக இருந்துள்ைது, அவரது வாழ்நாைில் 
ப ழித்து, தற்நொதும் ப யல்ொட்டில் இருக்கிறது. ¶குருநதவாவிற்கு 
பநருக்கமாக இருந்தவர்கள், இந்த புத்தகத்தில் வரும் கடந்தகால 
நிகழ்வுகைில் வாழ்ந்து,  அந்தர்நலாகங்களுடன் அவரது இணக்கத்ளத 
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கவனித்து இருக்கிறார்கள். நமலும் பவைிப்ொடு மற்றும் உணர்தல் 
நிளறந்த அவரது வாழ்க்ளகளய அனுெவித்தும் இருக்கிறார்கள். அவர் 
நல்ல உயரமாக, ஆற்றல்மிக்கவராக, இரக்க குணம் நிளறந்தவராக, 
ப யல்கைில் தீவிரமாக  ிவபெருமாளன நொலநவ காட் ி அைித்தார். ஒரு 
புதிய பமாழிளய உருவாக்குதல், ஒைி-உடலுடன் இருந்த நதவர்களுடன் 
உளரயாடுதல், அபமரிக்காவில் முதல் பதன்னிந்திய மடத்ளத 
ஸ்தாெித்தல், இந்து  மயத்தின் முதல்  ர்வநத  ெத்திரிளகளய 
பதாடங்குதல், எதிர்காலத்ளத கண்டறிந்த ெிறகு அளத புதிதாக 
உருவாக்குதல் என்று மக்கள் ப ய்யாத ெல அரிய ப யல்களை, அவர் 
ப ய்துக்காட்டினார். நந்திநாத ளகலா  ெரம்ெளரளய நிளலநிறுத்தும் 
ெணிக்காக, நயாக சுவாமி முனிவர் இவளர நதர்ந்பதடுத்ததில் எந்த 
அதி யமும் இல்ளல. இவளர நமற்கத்திய நாடுகைின் முதல் 
அதிகாரப்பூர்வமான  ற்குருவாக கிழக்கத்திய நாடுகள் ஏற்றுக்பகாண்டதில் 
எந்த அதி யமும் இல்ளல. அவரது ப யல்கள் அளனத்தும் ஒரு 
நதளவளய பூர்த்தி ப ய்ய, விழிப்புணர்ளவ நமம்ெடுத்த மற்றும் 
எதிர்காலத்திற்கு இந்து தர்மத்ளத ொதுகாக்கும் நநாக்கத்துடன் இருந்தன. 
அந்த நநாக்கம்  மீெத்திய எதிர்காலத்திற்காக அல்லாமல், ெல்லாயிரம் 
ஆண்டுகள் கடந்த எதிர்காலமாக இருந்தது, மற்றும் இளத அவர் 
விருப்ெத்துடன் “எதிர்காலங்கைின்  எதிர்காலம்” என்று அளழத்தார். 
ஆயிரம் ஆண்டுகள் நிளலத்து இருக்கும் உறுதியுடன் அவரது நகாயில் 
நிர்மாணிக்கப்ெட்டது. அவரது மடாலயம் மற்றும் நயாக  மூகம், ஆயிரம் 
ஆண்டுகளையும் கடந்து நிளலத்து இருக்கும் உறுதியுடன் 
வடிவளமக்கப்ெட்டன. அவரது ெத்திரிளக தனிநெர்கள் மற்றும் 
நிறுவனங்களை மட்டுமல்லாது, ெல நாடுகளை முழுளமயாக பதாடர்ந்து 
ஊக்குவித்து உருமாற்றி வருகிறது. ஆனால் அவர் முழுளமயான 
முதற்பொருள் மீது பெற்ற உணர்தல், இளவ அளனத்ளதயும் கடந்து 
முதன்ளமயானதாக விைங்குகிறது. இருந்தாலும் கர்மவிளனளய ெற்றி, 
ஒரு குழந்ளதக்கும் எைிய முளறயில் ொடம் கற்ெிக்கும் திறனுடன் 
இருந்தார். ¶அவரது இறுதி மகாெயணத்தின் ெத்தாம் ஆண்டு நிளறளவ 
ஒட்டி, ஒரு நமற்கத்திய உடலில் ஒரு கிழக்கத்திய ஆன்மாவாக, நவனீ 
யுகம் வழங்கிய அளனத்ளதயும் விரும்ெி, அவற்ளற ெழங்காலம்  ார்ந்த 
அளனத்ளதயும் ொதுகாக்க ெயன்ெடுத்திய குருநதவாவிற்கு, இந்த 
புத்தகத்ளத  மர்ெிக்கிநறாம். அவளரயும் அவரது குருக்களையும் ெற்றிய 
முழுளமயாக அறிவது எங்கைது புரிந்துணர்வுக்கு அப்ொற்ெட்டது என்ற 
மன உறுதியுடன், அவரது திருவடிகைில் ெணிவுடன் விழுந்து 
வணங்குகிநறாம். அவரது மற்றும் அவரது குரு மற்றும் அவரது குருவின் 
குரு ெற்றிய களதளய மகிழ்ச் ியாக ெடித்துக்பகாண்நட வரலாற்றில் 
ெின்நனாக்கி ப ல்லுங்கள், மற்றும் என்றாவது ஒரு நாள் அவளரப்நொன்ற 
ஒருவளர  ந்திப்நொம் என்ற மனஉறுதியுடன் இருங்கள். வாழ்க!  ற்குரு 
 ிவாய சுப்ெிரமுனியசுவாமி! வாழ்க!§ 
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பபொருளடக்கம்  

அத்தியொயம் § 

 அரப்்பணிப்பு 

 முன்னுரர 

 முகவுரர 

1 இலங்ரகயில் ஒரு குருரை 

ததடுதல் 

2 மகரிஷி நந்திநொதொ 

3 திருமூலர ்சமயப்பணியில் 

அனுப்பப்படுகிறொர ்

4 இமயமரலயில் இருந்து ைந்த 

ரிஷி  

5 “நொன் அைனுக்கு மரணதண்டரன 

ைழங்கமொட்தடன்” 

6 முக்தியொனந்தொ இலங்ரகரய 

தநொக்கி கடலில் பயணம் 

7 நல்லூரர தசரந்்த சித்தர ்

பசல்லப்பசுைொமி 

8 தயொக சுைொமியின் 

இளரமபப்பருைம்   

9 தயொகநொதன் நிரல மொற்றம் 

பபறுகிறொர ் 

10 “நீ இன்னும் என்ரன 

எட்டிப்பிடிக்கவில்ரல” 
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11 “தயொகநொதன் பசத்துவிட்டொன்” 

12 தயொக சுைொமி என்கிற இரளய 

குரு 

13 பசல்லொசச்ி அம்ரமயொர ்

14 தயொக சுைொமி என்கிற ஈடு 

இரணயற்ற குரு 

15 “யொம் அறிதயொம்” 

16 அற்புத பசயல்கள்  

17 சொதனொ பசய்ய பரிந்துரரகள்  

18 தயொக சுைொமியின் கரடசி கொலம் 

19 சுப்பிரமுனியசுைொமியின் 

இளரமப்பருைம் 

20 ஒரு குரகயில் இரறைரன 

கண்டறிதல்  

21 அபமரிக்கொவில் சொதனொ 

தமற்பகொண்ட ைருடங்கள்  

22 பநைொடொவில் குடிபயறுதல்  

23 ஐதரொப்பொவிற்கு பயணம் 

தமற்பகொள்ளுதல்  

24 கைொயில் தனது வீட்டில் 

25 ஒரு ரசை சமயக்தகொடர்டரய 

நிறுவுதல் 

26 இந்து சமயத்ரத ைலுைொக 

ஆதரித்தல்  

27 சமயப்பணி உலகமயமொகிறது 

28 கொலத்ரதக் கடந்த மரபுரிரமச ்

பசல்ைம்   

29 குருவின் ஊக்கமளிக்கும் பண்பு 
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30 ஒரு சூறொைளியின் பொதிப்ரப 

ஆக்கப்பூரை்மொக பயன்படுத்துதல்  

31 உயரந்்த நிரலரய அரடதல் 

 முடிவுரர  

 புரகப்படங்களின் பதொகுப்பு  

 பசொற்களஞ்சியம் 

 நூற்பட்டியல் 

 நூல் பைளியீட்டொளர ்குறிப்பு 
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குருமாரக்ளின் சரித்திரங்கள்  

முன்னுரை  

1972 வருடம் சற்குரு சிவாய சுப்பிைமுனியசுவாமி (குருதேவா) உலகெங்கும் 

தமற்கொண்ட பயணே்தின் அங்ெமாெ இந்தியாவிற்கு சுற்றுலா கசன்ற 

தபாது, இலங்ரெயில் ேன்னிடம் சீடைெ்ளாெ இருந்ே பலருெ்கு ஒரு சுப 

முகூைே்்ேே்தில் தீட்ரசரய வழங்கினாை.் அந்ே தீட்ரச கபற்றவைெ்ளில் 

ஆசிைியைாெ இருந்ே ஒருவருெ்கு, சுப்பிைமுனிய ஆசிைமே்திற்கு அருகில் உள்ள 

அளகவட்டி கிைாமே்தில் ேனது மரனவி மற்றும் சிறிய வயது மெனுடன் 

வசிே்துெ்கொண்டு, தயாெ சுவாமியின் பைம்பரையின் குருமாைெ்ரளப் பற்றி 

தபசச்ு வழெ்கில் மற்றும் எழுே்து வடிவில் இருந்ே வைலாறுெரள தசெைிெ்கும் 

பணி வழங்ெப்பட்டது. அந்ே பணி தமற்கொள்ளப்பட்ட ொலம் 

முெ்கியமானோெ இருந்ேது. தயாெ சுவாமியின் இறுதி மொபயணம் 1964 ஆம் 

ஆண்டு நடந்ேது, மற்றும் அவருெ்கு கநருெ்ெமாெ இருந்ேவைெ்ளின் மனதில் 

நிரனவுெள் பசுரமயாெ இருந்ேன. அவைெ்ள் ேங்ெளது குருவின் வாழ்ெ்ரெ 

வைலாற்ரற பதிவு கசய்யதவண்டிய தேரவரய உணைந்்ேோல், 

பைிசச்யமில்லாே புதியவைெ்ள் மீது ேங்ெளுெ்கு இருந்ே அவநம்பிெ்ரெரய 

ேவிைே்்து, ேங்ெளது அனுபவங்ெரள பகிைந்்துெ்கொண்டாைெ்ள். இந்ே 

ேருணே்தில் அவைெ்ளின் நிரனவுெரள தசெைிப்பது முெ்கிய பணியாெ 

இருந்ேது, ஏகனன்றால் அது தயாெ சுவாமியின் வாழ்ெ்ரெ மற்றும் 

தபாேரனெள் பற்றிய நம்பே்ேகுந்ே ேெவரல உறுதி கசய்ேது. அேற்கு 

மாறாெ பல வருடங்ெள் ொே்திருந்ோல், ஒரு முழுரமயற்ற வைலாறு மற்றும் 

மறெ்ெப்பட்ட ெரேெளுெ்கு  வழி வகுெ்கும். § 

பல வருடங்ெளுெ்கு முன்பாெதவ தயாெ சுவாமி ேனது சீடைெ்ளிடம், “எனது 

வாழ்ெ்ரெ வைலாற்ரற எழுதுபவை ்வந்துெ்கொண்டு இருெ்கிறாை.் அவை ்

கவள்ரள நிற உடலுடன் இருெ்கிறாை,் மற்றும் அவை ்எனது ெரேரய கசால்ல 

இங்தெ வந்துெ்கொண்டு இருெ்கிறாை,்” என்று கூறியோெ ஒரு வருடம் அங்தெ 

ேங்கியிருந்ே தபாது கேைிய வந்ேது. ஒரு சமயம் யாழ்ப்பாணே்திற்கு, ஒரு 

ஆங்கிதலயை ்வந்ே தபாது, சீடைெ்ள் சுவாமியிடம் விரைந்து கசன்று, “இதோ 

உங்ெள் வாழ்ெ்ரெ வைலாற்ரற எழுதுபவை ்வந்து விட்டாை,்” என்று கூறினை.் 
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“இல்ரல, அவை ்சிறிது ொலம் ெழிே்து வருவாை,்” என்று தயாெ சுவாமி 

சுருெ்ெமாெ பதில் அளிே்ோை.் அந்ே பெ்ேன் அளகவட்டியில் ேங்கியிருந்ே 

தபாது, அந்ே ஊைில் வாழும் ஒரு அகமைிெ்ெ பள்ளி ஆசிைியை ்ோன் தயாெ 

சுவாமி கூறிய நபை,் என்று குறிப்பிடும் ெனவுெரள பல கிைாமவாசிெள் 

ெண்டனை.் இந்ே கசய்தி யாழ்ப்பாணம் தீபெற்பம் முழுவதும் பைவியது. 

சுவாமியின் வாழ்ெ்ரெ வைலாற்ரற எழுதும் ஆசிைியைின் எளிரமயான 

வீட்டிற்கு, பாைர்வயாளைெ்ள் ஒவ்கவாருவைாெ வந்து, இலங்ரெயில் 

ேைம்ே்தின் ேரலவனாெ இருந்ே அவைெ்ளது குரு, மற்றும் அவைது குருவான, 

கசல்லபசுவாமி மற்றும் அவைது குருவின் குருவான ெரடயிற்சுவாமி 

ஆகிதயாைின் ெரேெரள பகிைந்்துெ்கொண்டனை.் அந்ே ஆசிைியை ்ஒரு பாயில் 

அமைந்்துெ்கொண்டு, நூற்றுெ்ெணெ்ொன ெரேெரள ெவனமாெ 

எழுதிெ்கொண்டாை.் பின்னை ்அவை ்அேரன உள்ளிருெ்கும் சிப்பாய்ெள் (Soldiers 

within) என்ற ேரலப்பில், அேரன 120 பெ்ெங்ெரளெ் கொண்ட ஒரு 

ரெகயழுே்துப் பிைதியாெ வடிவரமே்து, அகமைிெ்ொவிற்கு திரும்பி 

குருதேவாவிடம் சமைப்்பிே்ோை.் § 

இந்ே புே்ேெம் அந்ே ரெகயழுே்துப் பிைதியின் பெ்ெங்ெளுடன் 

கோடங்குகிறது. உண்ரமயில் உள்ளிருெ்கும் சிப்பாய்ெள், பல 

வருடங்ெளுெ்கு மடே்திற்குள் வாசிெ்ெப்படட்ு, குறிப்பிட்ட சில பெ்ேைெ்ளுடன் 

மடட்ுதம பகிைப்பட்டது. இது வரையில் அந்ே பிைதி அசச்ிடப்படாமல் இருந்ேது. 

இேற்கு இரடப்பட்ட ொலே்தில், தமலும் ஆைாய்சச்ி தமற்கொள்ளுமாறு 

குருதேவா ேனது மடே்துறவிெளிடம் தெட்டுெ்கொண்டாை.் நாங்ெள் தபசச்ு 

வழெ்கில் இருந்ே வைலாறுெள் மற்றும் எழுே்து வடிவில் இருந்ே வாழ்ெ்ரெ 

வைலாற்று விவைங்ெரள தசெைிே்து, தேரவப்படும்தபாது ேமிழ் 

சான்தறாைெ்ளுடன் ஆதலாசிே்து, அேரன ேமிழ் கமாழியில் இருந்து 

கமாழிகபயைெ்்ெவும் கசய்தோம். இறுதியாெ நாங்ெள் அந்ே ேெவல்ெரள, 

இந்ே கபைிய புே்ேெே்தில் ஒன்று திைட்டிதனாம். 1998 ஆம் ஆண்டு, குருதேவா 

அேரன ஒவ்கவாரு வைியாெ மறு ஆய்வு கசய்ய, மடே்துறவிெரள 

உள்ளடெ்கிய ேனது கோகுே்து அரமெ்கும் குழுவுடன் அமைவ்ுெரள 

நடே்தினாை.் அது 400 பெ்ெங்ெரளெ் கொண்ட ஒரு பூைவ்ாங்ெ பதிவாெ 

இருந்ேது, மற்றும் அதில் அவைது கசாந்ே வாழ்ெ்ரெ வைலாறு 

தசைெ்்ெப்படவில்ரல. § 

ஒரு அரறயில் அமைந்்திருெ்கும் மெ்ெள் வழியாெ, ஒரு கசய்திரய 

அனுப்பிப்பாருங்ெள். முேலாவோெ கசால்லப்பட்ட கசய்திெ்கும், இறுதியாெ 

கவளிவந்ே கசய்திெ்கும் இரடதய இருெ்கும் மாற்றே்ரேெ் ெண்டு 

வியப்பீைெ்ள். அரேப்தபாலதவ, நிஜவாழ்ரெயில் இருெ்கும் சம்பவங்ெரள 

மீண்டும் மீண்டும் கசால்லப்படுவோல், அது இயல்பாெ மாற்றமரடந்து, 

இறுதியாெ உருகுரலகிறது. ஆனால் கபரும்பாலான வைலாறு, இந்ே 

முரறயில் ோன் பதிவு கசய்யப்படட்ு இருெ்கிறது. இரே நம்மால் 

முழுரமயாெ நம்பமுடியாது என்றாலும், அது ோன் கபரும்பாலும் நம்மிடம் 

இருெ்கிறது. ஏழு சூடச்ும ஞானிெளின் இந்ே வாழ்ெ்ரெ வைலாறு, இந்ே 
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புே்ேெே்தின் அடிே்ேளமான அவைெ்ளது நூல்ெரள கொண்டுள்ளது. அேனுடன் 

அவைெ்ளது சமொலே்ேவைெ்ள் எழுதிய ெரேெளும் இருெ்கின்றன, மற்றும் 

அவற்றில் சில ெரேெள்  முழுரமயாெ இல்ரல. ஆனால் அரவ தபசச்ு 

வழெ்கில் இருந்ே ெரேெள். இது இந்ே புே்ேெே்தின் பதிப்பாளைெ்ள் சந்திே்ே, 

ஒரு முெ்கியமான மற்றும் நிைந்ேை பிைசச்ரனயாெ இருந்ேது. § 

நாங்ெள் நூற்றுெ்ெணெ்ொன மூலங்ெரள பல வருடங்ெளுெ்கு ஒப்பீடு 

கசய்து, வைலாற்று சிறப்புமிெ்ெ ேெவல்ெளுடன் கபாருே்ேே்ரே உறுதி கசய்ய 

ெடுரமயாெ உரழே்தோம். அதிலும் குறிப்பாெ, புே்ேெே்தில் இருெ்கும் 

முந்ரேய ொலே்து குருமாைெ்ளான மெைிஷி நந்திநாோ, ைிஷி திருமூலை ்

மற்றும் இமயமரலயில் இருந்து வந்ே கபயை ்கேைியாே ைிஷி பற்றி பதிவு 

கசய்யப்பட்ட ேெவல்ெள் கிரடப்பது மிெவும் அைிது. உோைணே்திற்கு 

திருமூலைின் வைலாறு பற்றி தமதலாட்டமாெ, பழங்ொல கபைியபுைாணம் 

மற்றும் அவைது திருமந்திைே்தில் இருெ்கும் திருமூலைின் சில மரறபுதிைான 

சுயசைிரே குறிப்புெ்ெளில் இருந்து மட்டுதம கபரும்பாலும் கபறப்பட்ட 

ேெவலின் மூலம் நமெ்கு கேைிய வருகிறது. § 

அந்ே பிைிவுெளில் இருெ்கும் வைலாற்று இரடகவளிெரள நிைப்புவேற்ொெ, 

வைலாற்றில் இல்லாமல் புறெ்ெணிெ்ெப்படட்ு மரறந்து இருெ்கும் 

உயிைெ்ளுெ்கு, கவளிசச்ம் மற்றும் மதிப்ரப வழங்குவேற்கு, நாங்ெள் ஒரு 

அலங்ொை பாணிரய ரெயாண்டு இருெ்கிதறாம். இந்ே புே்ேெே்தில் 

எடுே்துரைெ்ெபட்டுள்ள, அந்ே பழங்ொலே்து குருமாைெ்ளின் ெரேெள், அந்ே 

ொலே்தில் அந்ே பகுதியில் இருந்ே வாழ்ெ்ரெ பற்றி ஒரு நவீன 

வைலாற்றாசிைியைின் புைிேலின் துரணயுடன், அடிப்பரட வைலாற்று 

உண்ரமெளின் அடிப்பரடயில், ஓைளவு ெற்பரன நிரறந்ே சம்பவங்ெளின் 

மறு உருவாெ்ெமாெ விளங்குகின்றன. நமது ெரே நிெழ்ொலே்ரே கநருங்கும் 

தபாது, அது அதிெ யோைே்்ேே்ரே கபறுகிறது. § 

குருதேவாவின் வாழ்ெ்ரெ கோடைப்ான அே்தியாயங்ெளுெ்கு, எங்ெளிடம் 

அதிெமான வளங்ெள் இருந்ேோல், நிரலரம முற்றிலும் மாறுபட்டு இருந்ேது. 

அவருரடய வாழ்ெ்ரெ வைலாற்றில் எங்ெளுெ்கு சவாலாெ விளங்கிய ஐந்து 

சேவீேே்ரே, நாங்ெள் ஏற்றுெ்கொள்ளும் படியாெ இருந்ேது. அவை ்ேனது 

ெரேரய, ேனது கசாந்ே வாைே்்ரேெளால் எடுே்துரைெ்ெவும் வாய்ப்பு 

இருந்ேது. 1970 ஆம் ஆண்டில் “குரு உருவான ெரே” (Making of a Master) என்ற 

ேரலப்பில், அவை ்வழங்கிய உரையின் ஒரு பகுதிரய நாங்ெள் குறிப்பிடட்ு 

இருந்தோம். அதில் அவை ்ேனது இளரமபருவே்து சூடச்ும ஞான 

அனுபவே்ரேப் பற்றி விளெ்கி இருந்ோை.் 1999 ஆம் ஆண்டு, அலாஸ்ொ 

உட்புறதேடல் பயணம்-ஆய்வு திட்டே்தின் (Innersearch Travel-Study Program) தபாது, 

அவை ்வழங்கிய ஏழு பாடங்ெளின் ொகணாளிரயயும் நாங்ெள் எழுே்து 

வடிவில் பதிவு கசய்துள்தளாம். அவை ்இந்ே திட்டே்ரே ேனது வாழ்நாளில் 

ஒவ்கவாரு பே்து வருடே்திற்கு ஒரு முரற நடே்தினாை.் மடே்தில் இருந்ே 

கபட்டெங்ெளில், அவைது சிறு வயது ேெவல்ெள் ெண்கடடுெ்ெப்பட்டன. 

அவைது பிறப்பு மற்றும் இறப்பு சான்றிேழ், பரழய ெடவுசச்ீடட்ுெ்ெள், 
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பே்திைிரெே் துணுெ்குெள் மற்றும் மற்ற ஆவணங்ெள், குழந்ரே பருவே்து 

புரெப்படங்ெள், 1940 ெளின் இறுதியில் இலங்ரெயில் இருந்து அவை ்எழுதிய 

ெடிேங்ெள், மற்றும் அந்ே நாட்டில் அவைது சுற்றுப்பயணம் கோடைப்ான 

நிெழ்வுெள் பற்றி, ஒரு ெண்ொணிப்பாளைின் ெண்தணாட்டே்தில் அவருெ்கும் 

அவைது மடே்துறவிெளுெ்கும் எழுேப்பட்ட ெடிேங்ெரள நாங்ெள் ஆய்வு 

கசய்தோம். அந்ே ொலே்தில் குருதேவா ேனது ரெப்பட எழுதிய குறிப்புெள் 

மிெவும் முெ்கியமானோெ இருந்ேன. § 

அவை ்தபாேரனெரள வழங்ெே் கோடங்கிய ொலே்தில் ஆைம்பிே்து, அவைது 

வாழ்ெ்ரெயின் ெரே அரமப்ரப வடிவரமெ்ெ, அவைது மடே்துறவிெள் பல 

வருடங்ெளாெ மாே வாைியாெ பாதுொே்து வந்ே, ஒரு விைிவான 

சம்பவப்பட்டியல், மற்றும் அவருடன் வாழ்ந்ே மற்றும் ெல்விெற்றவைெ்ளின் 

ேனிப்பட்ட சான்றுரைெரள ஆதலாசிே்தோம். உட்புறதேடல் திட்டே்தின் 

ஆைம்பெ் ொலே்தில் குறிப்பிடும்படியாெ இருந்ே பல சம்பவங்ெள் பற்றிய 

ேெவல்ெள், அதில் பங்குகபற்றவைெ்ளின் நாடக்ுறிப்பில் இருந்து கபறப்பட்டன. 

எங்ெளது இந்துயிசம் டுதட பே்திைிரெயின் ஏப்ைல்/தம/ஜூன் 2002 நிரனவெ 

பதிவில் இருந்து, குருதேவாவின் வாழ்ெ்ரெ பற்றிய மற்ற பாெங்ெள் 

கபறப்பட்டன. ஆனால் சம்பவப்பட்டியலில் இருந்ே சுருெ்ெமான ேெவல்ெள் 

மற்றும் குருதேவாவின் மடே்துறவிெள் அரைகுரறயாெ கவளிப்படுே்திய 

நிரனவுெள் ொைணமாெ வைலாற்றில் இருந்ே இரடகவளிெள், பல ெரேெள் 

கசால்லப்படதவண்டி இருப்பரே கேைிவிே்ேன. அேனால் இந்ே புே்ேெம் 

நிரறவு கபறும் வரை, குருதேவாவின் கோகுே்து அரமெ்கும் குழுவில் இருந்ே 

மடே்துறவிெள், 2007 வருடே்தின் கோடெ்ெே்தில் இருந்து ஐந்து வருடங்ெளுெ்கு, 

ேங்ெளது மற்ற தவரலெரள ேவிைே்்து, அந்ே ெரேெரள எழுதுவதில் மற்றும் 

இந்ே நவீன யுெே்தின் ைிஷியின் வாழ்ெ்ரெ பற்றிய முேன்ரமயான முழு 

விவைே்ரேயும் வடிவரமப்பதில் ஈடுபட்டனை.் § 

தபாேரனெள் மற்றும் ெரேெரள கேைியப்படுே்தும் திறரம 

ெரலப்பரடப்பிற்கு இருப்போல், குருதேவா அேன் பயன்பாட்டிற்கு அதிெ 

மதிப்பு அளிே்ோை.் அரே ெருே்தில் கொண்டு ெரேெளுெ்கு 

உணைச்ச்ியூட்டுவேற்கும், கவகு சிலைால் மடட்ுதம பாைெ்்ெப்பட்ட இடங்ெள் 

மற்றும் நிெழ்சச்ிெரள ேே்ரூபமாெ ொண்பிப்பேற்கும், இந்ே புே்ேெே்தில் 

பைவலாெ ஓவியங்ெள் பயன்படுே்ேப்பட்டன. அந்ே ஓவியங்ெள் ேமிழ்நாட்டில் 

இருெ்கும் திருமயிரலரயச ்தசைந்்ே திரு. எஸ். ைாஜம் (1919-2009) அவைெ்ளின், 

அற்புேமான பரடப்புெ்ெள் ஆகும். அவருெ்கு இயற்ரெ ேந்ே வைமாெ இரச 

விளங்கினாலும், அவைது ெரலயுணைவ்ும் சிறப்பாெ இருந்ேேது, மற்றும் அது 

சுே்ேமான கேன்னிந்திய பாணிரய அடிப்பரடயாெெ் கொண்டு ஒரு 

பிைே்தயெ பாங்கில்  உருவாெ்ெப்படட்ு இருந்ேது. அவை ்அரே ேனது 

வழிபாடாெவும், ேன்ரன ஒரு அழகுணைவ்ுள்ள துறவியாெவும் ெருதினாை.் 

அேனால் இந்ே பெ்ெங்ெள் கவளிப்படுே்துவரேப் தபால, துறவிெளான 

எங்ெளுடன் சிறப்பாெ பணிபுைிய வழிவகுே்ேது. மற்றவைெ்ள் வழெ்ெமாெ 

தொயிலுெ்கு கசல்லும் தபாது, அவை ்ஓவியம் தீட்ட பயன்படும் ேனது கிே்ோன் 
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துணியில், ஆன்மீெம் கோடைப்ாெ ஏோவது வரையதவண்டும் என்பேற்ொெ, 

தொயிலுெ்கு சிறிது தநைம் ெழிே்து கசல்வாை.் இந்ே புே்ேெே்திற்ொெ ஓவியை ்

ைாஜம், ஐம்பே்தி ஆறு கிே்ோன் துணிெரள உருவாெ்ெ, சற்தற இருள் சூழ்ந்ே 

இைண்டு அடுெ்கு ெரலெ்கூடே்தில் 2002 முேல் 2003 வரை தினமும் பதினான்கு 

மணி தநைம் வரை ேனது சிே்திைம் ோங்கும் பலரெயில் தவரல கசய்து 

வந்ோை.் அந்ே கிே்ோன் துணி ஒவ்கவான்றும் பல்தவறு ெரேெரள 

சிே்ேைிே்ேன. அவைது தூைிரெெ்கு ஹவாயில் இருெ்கும் ெவாய் இந்து மடே்தில் 

இருந்து சந்நியாசி கோகுப்பாளைெ்ளான நாங்ெள் வழங்கிய விளெ்ெங்ெள், 

புரெப்படங்ெள் மற்றும் விளெ்ெப்படங்ெள் வழிொட்டியாெ விளங்கின. அந்ே 

சிே்திைே்தில் கவளிப்பட்ட பரடப்பாற்றல் மற்றும் ெலாசச்ாை நுணுெ்ெங்ெள் 

அரனே்தும் அவருெ்கு கசாந்ேமானரவ § 

நீங்ெள் வாசிெ்கும் இந்ே புே்ேெே்ரே நிரறவு கசய்ய சுமாை ்முப்பே்தி எடட்ு 

வருடங்ெள் எடுே்துெ்கொண்டாலும், அது ஒரு முேல் பதிப்பாெ இருந்ேது. 

மற்றும் முேல் பதிப்பு என்றுதம முழுரமயாெ இருப்பதில்ரல. எதிைெ்ால 

பதிப்புெள் முழுரமயாெ மற்றும் குரறயின்றி இருெ்ெ கூடுேல் ெரேெள், 

புரெப்படங்ெள், திருே்ேங்ெள் மற்றும் தயாசரனெள் வைதவற்ெப்படுகின்றன. 

உங்ெளது ெரேெள் மற்றும் திருே்ேங்ெரள sadasivanatha@hindu.org என்ற 

மின்னஞ்சலுெ்கு அனுப்பலாம். www.himalayanacademy.com என்கிற எங்ெள் 

இரணயே்தில், இந்ே புே்ேெம் PDF மற்றும் மின்-புே்ேெ வடிவில் கிரடெ்கிறது. § 
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குருமாரக்ளின் சரித்திரங்கள்  

முகவுரை  

இரை அறியமுடியாதரத அறிந்து இருந்து, உள்ளங்ரகயில் முடிைான 

புைிதரல தங்கள் கட்டுப்பாட்டில் ரைத்திருந்த விசேஷமான ஆன்மாக்களின் 

கரதகள் ஆகும். அைைக்ள் தங்கள் ேகாக்கரள வியக்க ரைத்து, 

ைாழ்க்ரகயின் குறிக்சகாள் மற்றும் பாரதரய வைளிப்படுத்தி, 

விசித்திைமான ைரகயில் எதிைக்ாலம் பற்றிய விழிப்புணைர்ை வபற்றனை.் 

கடவுள் ேைை்ைல்லரம பரடத்தைைாக எங்கும் எதிலும் இருக்கிறாை ்

என்பரதயும், அந்த கடவுள் ஒை்வைாரு மதம் மற்றும் பாரதயில் வைை்சைறு 

வபயைக்ளுரடய கடவுளாக இருக்கிறாை ்என்பரதயும் அைைக்ள் அறிந்திருந்து, 

கடவுரள சிைவபருமனாக ைழிபடுகிறாைக்ள். அதில் பலை ்குருமாைக்ளாக 

இருக்கிறாைக்ள்; ஆனால் மனதின் ஆழ்நிரலக்கு வேன்று, சயாகத்தின் 

முடிைான இலக்ரக அரடந்து, கடவுரள அறிந்த இைைக்ள் ேற்குருக்கள் என்று 

அரழக்கப்படுகிறாைக்ள். அைைக்ளது ைாைிசுகள் இன்றும் ைாழ்ந்து 

ைருகிறாைக்ள், அைைக்ளது ேக்திகள் இடம் மாற்றப்படட்ு, ஒருைைிடம் இருந்து 

இன்வனாருைருக்கு வேல்லும்சபாது முதிைே்ச்ிரய வபற்று, 21ஆம் 

நூற்றாண்டில் தற்சபாது வேழிப்பாக இருக்கின்றன. ஆனால் அைைக்ளின் 

கரதகள் வபரும்பாலும் வோல்லப்படாமல், ஒரு ைரகயில் வபாதுைான 

ஆன்மீக இைகசியமாக இருக்கின்றன. இந்த புத்தகத்தில் முதல் முரறயாக, 

அைைக்ள் வைளிப்படுத்த விரும்பிய ைரை, அைைக்ரள இயக்க  மற்றும் 

ஊக்குவிக்க எது காைணமாக இருந்துள்ளது என்பது வைளியிடப்படட்ுள்ளது. 

இந்த புத்தகத்தில் முதல் முரறயாக, அைைக்ள் என்ன வோன்னாைக்ள் மற்றும் 

வேய்தாைக்ள் என்பது தீட்ரே வபற்ற குழுவிற்கு  வைளிசய பகிைப்படட்ுள்ளது. § 

தற்கால அறிஞைக்ளும் விஞ்ஞானிகளும் மனிதனின் கடந்தகால 

ைைலாற்ரற பற்றி சதடத்வதாடங்கி, தங்களுக்கு மிகவும் சிறிதளசை வதைியும் 

என்பரத வதைிந்துக்வகாண்டாைக்ள். நமது இனம் பூமியில், இைண்டு 

மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கும் சமலாக ைசித்து ைந்துள்ளது, ஆனால் இன்று 

அந்த ைைலாற்றில் ஒரு சுைரட மடட்ுசம நம்மால் மதிப்பிட முடிகிறது. கடந்த 

காலத்தில் எத்தரன நாகைிகங்கள் இருந்துள்ளன? அைைக்ள் நமக்கு எந்த 
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தகைரலயும் விட்டு ரைக்காததால், அைைக்ள் இந்த பூமியில் ைாழ்ந்ததாக 

நாம் கருதுைதில்ரல. மனிதன் ேம்பந்தப்பட்ட வைறும் ஐம்பது 

நூற்றாண்டுகளின் ேம்பைங்கரள ஒன்று சேைத்்து பாைக்்கும் சபாது, பல டஜன் 

கணக்கில் கலாேே்ாைங்கள் பல யுகங்களுக்கு வேழிப்பாக இருந்து, 

வபரும்பாலும் முழுரமயாக அழிந்துள்ளன என்பது வதைிய ைருகிறது. § 

எகிப்து, சுசமைியா, கிசைக்க நாடு அல்லது வபரு, இத்தாலி, பிைிட்டன் அல்லது 

வபைச்ியாவின் பழங்கால ேமயங்கள் எங்சக? இைற்றின் ைைலாறு மற்றும் 

நவீன யுகத்தில் அரை ஏற்படுத்திய தாக்கத்ரத பற்றிய, துல்லியமாக 

ைைலாற்று ஆசிைியைக்ள் கண்டுபிடித்தாலும், அது கல்வி ோைந்்த ஆய்ைாகசை 

இருக்கிறது. புரதந்த நகைங்கள், உரடந்த சுைைக்ள், மைம்மாக காட்சி 

அளிக்கும் உரடந்த துண்டுகள், பயன்பாட்டில் இருந்த ேட்டத்தின் பகுதிகள் 

மற்றும் அைைக்ளது ஓவியத்தின் மிேே் மீதிகள், அரை சிறந்து விளங்கிய 

காலத்து பாைம்பைியங்கரள சித்தைிக்கவில்ரல. ஆங்காங்சக தப்பித்த சில 

குழுக்கரள தவிைத்்து, கடந்த ஆயிைம் ஆண்டுகளில் ேமயம் ோைந்்த சபாைக்ள் 

காைணமாகவும், புவியியல் மாற்றங்கரள நீண்டகால அளவில் பாைக்்கும் 

சபாது, வதாடைந்்து ைரும் பனி யுகத்தின் மைம்மான ேக்தியின் காைணமாகவும், 

பூமியில் இருக்கும் வபரும்பாலான பழங்கால ேமயங்களின் வதாடைே்ச்ியில் 

பாதிப்பு ஏற்படட்ுள்ளது.§ 

 

https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/10_fm_10.html#para-2
https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/10_fm_10.html#para-3


இதில் குறிப்பிடும்படியான விதிவிலக்காக இருப்பது பாைதம் என்கிற நவீன 

இந்தியா. இது உலகின் மிகவும் பழரமயான மற்றும் துடிப்புணைவ்ுள்ள 

ேமயமான, இந்து ேமயத்தின் தாயகமாக விளங்குகிறது. இந்துக்களின் 

மத்தியில் தங்கள் ேமயத்தின் பழரம பற்றி புைிந்துணைவ்ு இருப்பரத, நவீன 

ஆைாய்ேச்ி வபரும்பாலும் நிரூபித்துள்ளது. “நிரலயான பாரதயாக” 

விளங்கும் ேனாதன தைம்ம், இயல்பாகசை உலகம் முழுைதற்கும் 

வோந்தமானதாக இருக்கிறது மற்றும் ைைலாறு முழுைதிலும் பல ரூபங்கள் 

மற்றும் வமாழிகளில் தூைத்து கண்டங்களுக்கு பைவி இருக்கிறது, மடட்ும் அது 

இந்தியாவில் மடட்ுசம கடந்த ஆயிைம் ஆண்டுகாலமாக நிரலத்து இருந்து, 

இரடவிடாத வதாடைே்ச்ியுடன் ைளைே்ச்ி வபற்று, இன்று ஒரு பில்லியன் 

மக்களுடன் ைலுைாக, ஒரு உலகளாவிய இந்து ேமயமாக வேழிப்பாக 

இருக்கிறது. § 

இந்தியா ஆன்மீகத்திற்கு என்றுசம குழந்ரதகளின் வதாட்டிரலப் சபால  

இருந்துள்ளது. மாைக்் ட்ரைன் இந்தியாவில் உரைகரள நிகழ்த்துைதற்காக 

1895 ஆண்டில் பயணம் சமற்வகாண்ட சபாது, “இந்தியா மனிதசநயத்திற்கு 

வதாட்டிலாக, மனித உரையாடலின் பிறப்பு இடமாக, ைைலாற்றின் 

அன்ரனயாக, புைாணக்கரதயின் பாட்டியாக, மற்றும் பாைம்பைியத்தின் 

முப்பாட்டியாக விளங்குகிறது. மனித ைைலாற்றில் நம்மிடம் இருக்கும் அதிக 

மதிப்புமிக்க மற்றும் அதிக அறிவுறுத்தல் நிரறந்த தகைல்கள், இந்தியாவில் 

மடட்ுசம சபணி பாதுகாக்கப்பட்டு ைருகின்றன!” என்று குறிப்பிட்டிருந்தாை.் § 

பழங்காலத்தில் இருந்த மற்ற நம்பிக்ரககள் அரனத்ரதயும் அழித்த 

அறியாரம, இந்து ேமயத்ரத எதனால் விட்டு ரைத்தது? அதற்கு அதிஷ்டம் 

தான் காைணம் என்று வோல்ல முடியாது. இந்திய நாடு பல கடினமான 

சூழ்நிரலகரள ேந்தித்துள்ளது, மற்றும் அயல் நாட்டைைக்ள் மூலமாக 

வதாடைந்்து இனங்கள் மற்றும் ேமயங்கள் முழுைதுமாக ஈைக்்கப்பட்ட 

ேமபைங்கள், அதன் ைைலாற்றில் நிரறந்துள்ளன. அது மட்டுமல்லாமல், 

வைளிநாட்டில் இருந்து பரடவயடுத்தைைக்ள், இயற்ரக சபைழிவுகள் மற்றும் 

உள்நாடட்ு சபாைக்ள் என்று இந்தியா தனது பங்கிற்கு ேைால்கரள ேந்திக்க 

சைண்டியிருந்தது. இருந்தாலும், இந்து ேமயம் என்றுசம ஊக்குவிக்க 

தைறாமல், என்றும் மங்காமல், எப்சபாதும் புத்துயிருடனும் உள்ளத்தில் 

ைலிரமயுடனும், ஒரு இைகசிய ஊட்டேே்த்தின் உதவியுடன், உறுதியான 

துடிப்புணைவ்ுடன் வேழித்து, இந்தியாவின் ஆன்மா மீது தனது பிடிரய 

தக்கரைத்துக் வகாண்டுள்ளது. இதற்கு யாை ்வபாறுப்பு என்று நாம் 

சகடக்லாம். இந்த ேமயத்ரத ஆயிைம் ஆண்டுகளுக்கு இயக்கிக்வகாண்டு 

இருந்தது யாை?் இன்று அரத துடிப்புணைவ்ுடனும் உட்புற ைலிரமயுடனும் 

ரைத்திருப்பது யாை?் அைைக்ள் எத்தரன சபை?் அைைக்ள் எங்சக 

இருக்கிறாைக்ள்? அது எை்ைாறு ோதிக்கப்பட்டது? இதற்கான பதில்களில் ஒரு 

பகுதிரய, இந்த புத்தகத்தின் பக்கங்களில் காணலாம். இந்த சுயேைிரதரய 

ேற்குரு சிைாய சுப்பிைமுனியசுைாமியின் ைாழ்க்ரக ைைலாறு நிரறவு 

வேய்கிறது. அைை ்இை்ைாறு அதற்கு விளக்கம் அளிக்கிறாை:்§ 
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[பக்தியுடன் இருக்கும்] ஆயிைம் இந்துக்களில், ஒன்று அல்லது வைகு சிலை ்

மடட்ுசம ஆேே்ாைமான பாரதயில் வேல்ல உலரக துறந்து, ஒரு நதிக்கு 

அருகில், குன்றுகளில் இருக்கும் ஒரு குரகயில் தனிரமயில் 

ைாழ்ந்துக்வகாண்டு அல்லது அரலந்து திைிந்துக்வகாண்டு இருப்பாைக்ள். 

அைைக்ளுக்கு ைானம் கூரையாகவும், இரறைன் எேமானாகவும்  

இருக்கிறாை.் ஒை்வைாரு இந்துவும் சுைாமி அல்லது ோது தற்சபாது 

இருக்கும் நிரலரய தாங்களும் எதிைக்ாலத்தில் அரடைாைக்ள் என்பரத 

அறிந்து, அைருக்கு மைியாரத வேலுத்துகிறாைக்ள். இை்ைாறு இரறைரன 

நாடும் பல்லாயிைக்கணக்கான தபஸ்விக்களில், சிகைம் மிகவும் 

உயைை்ாகவும், ஏற்றம் வேங்குத்தாகவும் இருப்பதால், எல்லா 

ஆன்மாக்களும் நாடும் அந்த பைமாத்துமாரை, ஒன்று அல்லது பத்து 

நபைக்ள் சதடிப்பிடிப்பாைக்ள். உணைத்ரல வபற்ற துறவிகள் மற்றும் 

முனிைைக்ள் அபூைை்ம் என்றாலும், இந்தியாவில் அத்தரகய நபைக்ள் 

இல்ரல என்று வோல்லி விடமுடியாது. அைைக்ள் இருப்பதால் நாடு 

புனிதமரடகிறது. § 

ஒை்வைாரு இந்து தரலமுரறயிலும் விைோயிகள், ைழக்கறிஞைக்ள், 

தாய்மாைக்ள், அைேைக்ள், பிேர்ேக்காைைக்ள், அறிஞைக்ள், பூோைிகள், 

சுைாமிகள் மற்றும் வதய்வீக புருஷைக்ள் பிறந்து இருக்கிறாைக்ள். ஆனால் 

இந்த ஆன்மாக்கள் அரனத்தும் ஒன்று சேைந்்து, ேனாதன தைம்த்தின் முழு 

ேக்திரயயும் சுமந்து வேல்ைது அல்லது தாக்கு பிடிப்பது என்பது முடியாத 

காைியம். அைைக்ள் தங்களது வோந்த ஆரேகள், தங்களது வோந்த 

அனுபைங்கள் அல்லது தங்களது வோந்த சைட்ரகயில் ஈடுபட்டு 

இருக்கிறாைக்ள். அைைக்ளது சதடல் வதாடைக்ிறது. அைைக்ள் இன்னும் 

முழுரமயான புைிந்துணைர்ை வபறவில்ரல; அைைக்ள் தங்களது 

ஆன்மாவின் முழுரமயான பக்குைத்ரத இன்னும் அரடயவில்ரல. 

இரறைரன உணைந்்த பிறகும், ஆன்மா வதாடைந்்து பைிணாம ைளைே்ச்ி 

வபறுகிறது. அது திடீவைன்று மரறைதும் இல்ரல, உலகம் காணாமல் 

சபாைதும் இல்ரல. ஒரு ஞாசனாதயம் வபற்ற மனிதன், தனது 

ஆன்மாவின் முதிைே்ச்ிக்கு ஏற்ப பலரை ஆன்மீக பாரதயில் முன்சனற்றி 

வேல்லமுடியும். தரலமுரறகள் முழுைரதயும் ைழிகாட்டும் குறிக்சகாள் 

பணி யாருரடயது? தங்களது சதடரல ரகவிட்டு, பல லடே்க்கணக்கான 

மக்கரள தான் கடந்து ைந்த பாரதயில் ைழிகாட்ட யாை ்முன்ைருைாைக்ள்? 

யாருரடய சதடல் முழுரமயாக முடிந்துள்ளசதா, யாை ்குறிக்சகாளாக 

மாறிவிட்டாைக்சளா அைைக்ளால் மட்டுசம இரத வேய்ய முடியும். § 

அத்தரகய மனிதைக்ள் ைாழ்கிறாைக்ள்; அத்தரகய மனிதைக்ள் 

எப்சபாதும் ைாழ்ந்துக்வகாண்டு இருக்கிறாைக்ள். அைைக்ள் சித்தைக்ள் 

என்று அரழக்கப்படுகிறாைக்ள், அதாைது “ோதித்தைைக்ள்” அல்லது “முழு 

நிரறைானைைக்ள்.” இந்திய மக்கள் ேனாதன தைம்த்தின் வைளிப்புற 

சகாட்பாடுகள் மற்றும் அனுஷ்டானத்ரத பின்பற்றுகிறாைக்ள், ஆனால் 

இந்த விசேஷ ைரகயான சயாகிகள் ஒை்வைாருைரும் அந்த தைம்த்தின் 
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உட்புற ேக்தி மற்றும் நுணுக்கமான தகைரல பின்பற்றுகிறாைக்ள். 

அைைக்ள் அதன் ேக்திரய தக்க ரைத்துக்வகாண்டு, அதன் விதிரய 

பாதுகாக்கிறாைக்ள். அைைக்ள் சிைவபருமானுடன் ஐக்கியமாகி, 

இரறைனின் சித்தத்திற்கு இணங்கி சபேவும் வேயல்படவும் 

வேய்கிறாைக்ள். § 

ஒை்வைாரு குருவும் மற்ற குருக்களிடம் இருந்து தங்களது பைம்பரை, 

மற்றும் தங்களது இயல்பான குணம், விழிப்புணைவ்ு மற்றும் ஸித்திகரள 

வபாறுத்து மாறுபடுகிறாைக்ள். உங்கரள உங்களிடம் அறிமுகப்படுத்தும் 

பணிரய மடட்ுசம, ஒரு குருைால் வேய்ய முடியும். அைை ்அந்த பணிரய 

மடட்ுசம வேய்ைாை,் மற்றும் அது பல ைழிகளில் சமற்வகாள்ளப்படுகிறது. 

ஒரு குருவின் முடிைான ஸித்திரய குறிப்பிடும் அைைது தத்துைதம் மற்றும் 

அைைது வோந்த அனுபைத்தின் மூலமாக மடட்ுசம அைை ்

கட்டுப்படுத்தப்படுகிறாை.் அைை ்தான் வேல்லாத இடத்திற்கு, உங்கரள 

அரழத்து வேல்ல முடியாது. ஊக்கம் அளிப்பது, உதவி வேய்ைது, 

ைழிகாடட்ுைது மற்றும் சிலேமயங்களில் குரு பைமாத்துமாரை சநாக்கி 

தான் வேன்றரத காட்டிலும், அதிகமாக முன்சனறி வேல்ல சீடனுக்கு 

உத்சைகம் அளிப்பதும் குருவின் பணியாக இருக்கிறது. § 

மனம் கபடம் நிரறந்து இருப்பதாலும், ஆணைம் என்பது சுயமாக-

நிரலத்து இருந்து, தன்ரன தன்னால் கடக்க முடியாமல் மற்றும் விருப்பம் 

இல்லாமல் இருக்கும் வேயல்முரற என்பதாலும் ேற்குரு 

சதரைப்படுகிறாை.் அதனால் ஒருைருக்கு, அந்த வேயல்முரறரய 

அனுபவித்த, பாரதயின் இயல்பான முடிவு ைரை நம்பிக்ரகயுடன் 

பின்வதாடைந்்து வேன்ற, மற்றும் நமக்குள் இருக்கும் இரறைரன சநாக்கி 

நம்ரம ைழிநடத்தி வேல்ல முடிந்த, இன்வனாருைைின் ைழிகாட்டல் 

சதரைப்படுகிறது. ேற்குரு உங்கரள பாரதயில் நிரலத்திருக்க 

வேய்ைாை,் ஆனால் பாரதயில் முன்சனறி வேல்ைது உங்கள் வபாறுப்பு 

என்பரத நிரனவில் ரைத்துக்வகாள்ளுங்கள். § 

சிலேமயங்களில் குரு தரும் நுணுக்கமான ைழிகாட்டரல 

புைிந்துவகாண்டு, பைிந்துரைகரள ஏற்றுக்வகாண்டு, ைழங்கப்பட்ட 

ோதனாக்கரள பூைத்்தி வேய்ய அைற்ரற பயன்படுத்துைதும் சீடனின் 

கடரமயாக விளங்குகிறது. உள்ளுணைவ்ு மனதிற்கு ைளைே்ச்ி ஒரு 

ேைாலாக இருப்பதால், எப்சபாதும் ேைாலாக இருக்கும் ஞாசனாதய 

பாரதயில் ஒரு ேற்குருவுடன் இருப்பது, ஒரு ைலுப்படுத்தும் வேயலாக 

விளங்குகிறது. ஒரு குரு இந்த தீவிைத்ரத ைழங்கவில்ரல என்றால், நாம் 

அைரை தத்துைத்ரத சபாதிக்கும் ஒரு ஆசிைியைாக மடட்ுசம கருதுசைாம். 

எல்லா குருக்களும் ேற்குருக்களாக இருப்பதில்ரல. எல்லா குருக்களும் 

இரறைரன உணைந்்திருப்பதில்ரல. ைாழ்க்ரகயின் மாதிைிகளில் 

நிரலத்து இருக்காமல், அைற்ரற மாற்றி அரமப்பசத குறிக்சகாள் 

ஆகும். ஒரு ேற்குருரை சதடுைதற்கு, அது மடட்ுசம காைணமாக 

இருக்கக்கூடும். § 
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சில ஆசிைியைக்ள் ஒழுக்கங்கரள கற்றுத்தருைாைக்ள். மற்றைைக்ள் 

தத்துைம், வமாழி, ைழிபாடு மற்றும் ோஸ்திைங்கரள கற்றுத்தருைாைக்ள். 

சிலை ்முன் உதாைணமாக திகழ்ந்து, ஒரு உட்புற ைழிகாட்டலின் மூலம் 

கற்றுத்தருைாைக்ள். சிலை ்அரமதியாக இருப்பாைக்ள், அசத ேமயத்தில் 

மற்றைைக்ள் விைிவுரைகரள ைழங்கி பாடம் நடத்துைாைக்ள். சிலை ்

ஆேே்ாைமாக இருப்பாைக்ள், மற்றும் சிலை ்அை்ைாறு இருப்பதில்ரல. எந்த 

உருைத்தில் பாடம் நடத்தப்படுகிறது என்பது முக்கியமில்ரல. ஒரு 

உண்ரமயான மற்றும் முழுரமயான உணைத்ரல வபற்ற ேற்குரு மற்றும் 

ஒரு உண்ரமயான மற்றும் முழுரமயான அைப்ணிப்புள்ள சீடன் 

இருப்பது தான் முக்கியம். இத்தரகய சூழலில், ஆன்மீக முன்சனற்றம் 

சுலபமாக இல்லாவிட்டாலும், விரைைாகவும் உறுதியாகவும் இருக்கும். 

சித்தைக்ள் எங்களது பாைம்பைியத்தில் சிைரனப் பற்றி மடட்ுசம 

எப்சபாதும் கற்றுத்தந்துள்ளாைக்ள். அைைக்ள் ரேை தைம்த்ரத 

கற்றுத்தந்து இருக்கிறாைக்ள், மற்றும் அந்த தைம்ம் சிைவபருமாரன 

தனிப்பட்ட கடவுளாக மற்றும் உயிைே்க்திகள்  அரனத்ரதயும் 

பரடத்தைைாக; உள்வபாருளாக, புைிதலாக மற்றும் எல்லா உருைம் 

ைழியாக பாய்ந்து வேல்லும் அன்பாக இருக்கும் சபைின்பமாக மற்றும் 

இறுதியில் காலம், உருைம், காைணத்ரத கடந்து அரனத்திற்கும் 

பைமாத்துமாைாக மூன்று ைழிகளில் சேரை வேய்து அறிய முற்படுகிறது. § 

பல லடே்க்கணக்கான மக்கள் இந்தியா முழுைதும் ைாழ்ந்துக்வகாண்டு 

இருக்கும் சபாது, தங்களது ஆன்மாக்களில் இருக்கும் அநாதி உண்ரமரய 

வைளிப்படுத்தும் சயாகிகள் மற்றும் ோதுக்கள், தங்களது கடரமகள் மற்றும் 

மனிதனுக்குள் இருக்கும் முடிைான புைிதலின் காைலைக்ளாக இருக்கும் 

தங்களது குறிக்சகாள் பணிரய பூைத்்தி வேய்ைதற்கு, மிகவும் உயைந்்த 

மரலகளில் அரமதியாக பல ைருடங்களுக்கு உடக்ாைந்்து இருக்கிறாைக்ள் 

அல்லது தனிப்பட்ட குழுைாக ஒன்றுகூடி இருக்கிறாைக்ள். ஒரு அறியாரமயின் 

யுகம் ைழியாக இந்து ேமயத்தின் தகைல் மற்றும் ேக்திரய சுமந்து வேல்லும் 

இமயமரல தீைக்்கதைிசிகள், ஒை்வைாரு தரலமுரறக்கும் ேனாதன தைம்த்ரத 

வைளிப்படுத்துைசதாடு அைைக்ளுடன் பகிைந்்துக்வகாண்டு, கடினமான 

காலங்களில் மக்களின் மனதில் அதன் புைிதரல மீண்டும் விழிப்பரடய 

வேய்து, பக்தி ைலுவிழக்கும் சபாது நம்பிக்ரகரய மீண்டும் தூண்டிவிட்டு, 

சிைவபருமான் உங்களுக்குள்ளும், எல்லா வபாருளின் உள்ளும் இருக்கிறாை,் 

மற்றும் சிைவபருமான் எல்லாமாக இருக்கிறாை ்என்ற தகைரல, ஒை்வைாரு 

ைருடமும் இந்தியாவின் எல்லா பகுதிகளுக்கும் எடுத்துே ்வேன்றுள்ளனை.் இந்த 

உலகில் இருக்கும் எல்லா சூழ்நிரலகரளயும் கைனத்தில் வகாண்ட பிறகு, 

உட்புறமாக இருக்கும் எல்ரலயற்ற தன்ரமரய சிறிதளவு வநருங்குைரதத் 

தவிை சைறு எதுவும் முக்கியமானதாக இருப்பதில்ரல. § 

இது ஆசியாவில் நன்றாக புைிந்துக்வகாள்ளப்படட்ுள்ளதால், முக்திரய 

சநாக்கி ைழிநடத்தி வேல்லும் தைம்த்தின் பாரதரய காண்பித்து மற்றும் 

ைழிகாட்டி, நமக்குள் ஒருைைாக இருக்கும்  குருமாைக்ரள, பக்தி 
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நிரறந்தைைக்ள் அதிக மைியாரத வேலுத்துகிறாைக்ள். இந்து பாைம்பைியத்தில் 

குருவின் பங்கு பற்றி குருசதைா சமலும்:§ 

ஒரு பாைம்பைிய ரேை குடும்பத்தில், தங்களது குழந்ரதகளுக்கு 

வபற்சறாைக்ள் முதல் ஆசிைியைக்ள் அல்லது குருக்களாக விளங்கி கரல, 

அறிவியல், மருத்துைம் மற்றும் வபாதுக்கல்விரய புகட்டும் அடுத்த 

குருவிடம் அனுப்ப தங்களது குழந்ரதகள் சபாதுமான முதிைே்ச்ி வபறும் 

ைரை உதாைணம், விளக்கம் மற்றும் அறிவுரை மூலமாக பாடம் 

புகட்டுகிறாைக்ள். ஒரு ேற்குருரை தங்களுக்கு ைழிகாட்டியாக 

வகாண்டுள்ள குடும்பங்கள், அதிக திறரம மற்றும் ேமய ஈடுபாடட்ுடன் 

இருக்கும் இரளய மகனின் ைாழ்க்ரக எை்ைாறு முதிைே்ச்ி வபறுகிறது 

என்பரத வபாறுத்து, அந்த ேற்குருவின் ஆசிைமத்திற்கு வேல்ல, ேமயம் 

பற்றி ஆய்வு வேய்து கற்றுக்வகாள்ள மற்றும் எதிைக்ாலத்தில் ஒரு 

ேந்நியாசி அல்லது குடும்ப பண்டிதைாக தகுதி வபறுைதற்காக 

சதைந்்வதடுப்பாைக்ள். இந்த விைகாைத்தில், முதல் குருமாைக்ளாக இருக்கும் 

வபற்சறாைக்ள் தங்களது மகனின் கைனத்ரத முழுைதுமாக இைண்டாைது 

குருைாக இருக்கும் ேற்குருரை சநாக்கித் திருப்புகிறாைக்ள், மற்றும் 

அப்சபாதிலிருந்து அந்த ேற்குரு அந்த மகன் மற்றும் அைனின் 

வபற்சறாைக்ளின் கண்களுக்கும் தாய் தந்ரதயைாக காட்சி அளிக்கிறாை.் § 

ஒரு ேற்குரு தனது சிந்தரனரய இன்வனாரு நபருக்கு ைழங்க, நிரறய 

ைாைத்்ரதகரள பயன்படுத்த சைண்டியது இல்ரல; ஆனால் சிஷ்யைக்ள் 

திறந்த மனதுடன் இருக்கசைண்டும் மற்றும் அைைக்ரள திறந்த மனதுடன் 

ரைத்திருக்க சைண்டும். சிந்தரனயின் சிறிய பகுதி ஒரு நுண்ணிய 

இரழ, ஒரு வமல்லிய நூரல சபான்று, ேற்குருவிடம் இருந்து சீடரன 

சநாக்கி, எளிதில் உரடயும் படியாக நீட்டிக்வகாண்டு இருக்கும். அந்த 

கூட்டணி சிறிது ைலுைரடயும் சபாது, இன்வனாரு இரழரய சேைக்்கிறது, 

மற்றும் இதனால் இைண்டு, மூன்று மற்றும் இறுதியாக நான்கு நூல்கள் 

கிரடக்கின்றன. அரை சேரை மூலமாக வமதுைாக 

பின்னிப்பிரனகிறது, மற்றும் குரு மற்றும் சீடனுக்கு இரடசய ஒரு 

ைலுைான இரழ உருைாகிறது. சமலும் பல இரழகள் உருைாகி, 

இறுதியாக அரை அரனத்தும் ஒன்றாக பின்னிப் பிரணந்து, ஒரு 

ைண்டிரய இழுக்கும் அளவிற்கு ஒரு ைலுைான கயிறாக மாறுகிறது. 

இந்தியாவில் ஒரு சகாயிலுக்கு வோந்தமான ைதத்ரத தடித்த கயிறுகரள 

வகாண்டு இழுக்கப்படுைரத பாைத்்து இருப்பீைக்ள். அதுசை குரு-சீடன் 

உறவின் முடிைான குறிக்சகாளாக விளங்குகிறது. § 

குரு மற்றும் சீடனுக்கு இரடசய ஏற்படும் வதாடைப்ு ைாயிலாக, 

பைம்பரை உணைவ்ு மற்றும் ேம்பிைதாய உணைவ்ு பயணிக்கிறது. அது 

மிகவும் ஆழமாக வேல்லும் தகைல்கரள உருைாக்கைல்லது. அரை 

அறிவுணைவ்ில் இருந்து திரே திரும்பாமல், அந்த தகைல் மனிதனின் 

உள்ளத்தில் ஆழமாக பதிகிறது. குருவிற்கும் சீடனுக்கும் இரடயில் பல 

இரழகள் ஒன்றாக பிரணக்கப்படுகின்றன, மற்றும் இறுதியில் நமக்கு 
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கிரடக்கும் ஒரு உறுதியான கயிற்ரற, இைண்டு நபைக்ள் எதிருக்கு 

எதிைாக இருந்து இழுத்தாலும் அறுக்கசைா அழிக்கசைா முடியாது. அது 

தான் ேம்பிைதாயம். அது தான் பாைம்பைியம். அது நாதைக்ளின் 

அற்புதமான ேக்தியாக விளங்குகிறது. § 

சிைவபருமானிடம் இருந்து வதாடங்கி, நந்திநாதா மற்றும் 

நந்திநாதாவிற்கு முன்பாக எண்ணற்ற ேற்குருக்கள் ைாயிலாக, ைிஷி 

திருமூலருக்கு மற்றும் அைருக்கு பிந்ரதய எண்ணற்ற ைிஷிகளிடம் 

இருந்து வபங்களூைில் இருந்த ைிஷிக்கு, மற்றும் கரடடே்ாமி, 

வேல்லப்பகுரு மற்றும் சயாக சுைாமி என்று ேற்குருக்களின் சிறப்பான 

ைைிரேரய பாைக்்கும் சபாது, ஒசை ஆன்மீக ேக்தி பாய்ந்து வேல்ைரத 

நாம் காண்கிசறாம். அபூைை் பைம்பரைரய சேைந்்த இந்த தனிநபைக்ள் 

மனதில் உறுதி தளைாமல் இருந்து, இரறைன் தங்களுக்கு தந்த ைைமாக 

இன்னல்கரள கருதினாைக்ள். மற்றும் இந்த இன்னல்கள், கரைக்க  

சைண்டிய சேகைித்த கைம்விரனகள் அரனத்தும், ஒசை ேமயத்தில் 

கைனம் வேலுத்துைதற்காக ஒன்று சேரும் இடமாக விளங்குகிறது. § 

இலங்ரக மற்றும் இந்தியாவில், மக்கள் வபாதுைாக ஒரு வதய்வீக புருஷரை 

ேந்திக்கும் சபாது, அது எந்த இடம் அல்லது எந்த சநைமாக இருந்தாலும், 

நிலத்தில் தங்கள் முகம் முழுரமயாக பதியும் படியாக நமஸ்காைம் 

வேய்ைாைக்ள். அைைக்ள் இை்ைாறு, அைைிடம் உணரும் வதய்வீகத்தன்ரம 

அல்லது வமய்ஞ்ஞான நிரலக்கு தங்களது பக்திரய வதைிவிப்பாைக்ள். அைைது 

ஆசிைமத்தில் ைழிபடுைதற்கு ைரும் சபாது, தங்களது மைியாரதரய 

காண்பிக்க பழங்கள் அல்லது பூக்கள் அல்லது மற்ற பரடயல்கரள வகாண்டு 

ைருைாைக்ள். இந்த ைழிபடும் பாைம்பைியத்ரத, ேமஸ்கிருதத்தில் குருபக்தி 

என்பாைக்ள். சில ோஸ்திைங்கள் முழுரமயாக குருரையும்  ஆன்மீகப் 

பாரதயில் அைைது முக்கியத்துைத்ரதயும் சபாற்றி, ஒருைை ்குருவின் 

பீடத்திற்குள் நுரழயும் சபாது பாடசைண்டிய பாடல்கரளயும் 

வகாண்டுள்ளன. அத்தரகய பக்திரய மக்கள் வைளிப்படுத்தும் சபாது, 

தாங்கள் இந்த பூமியில் பிறவி எடுத்ததற்கான காைணம் புலன்கரள 

மகிழ்விக்க இல்ரல, வேல்ைத்ரத சேகைிக்க இல்ரல, அறிரை சேமித்து 

ைளைப்்பதற்கு இல்ரல, ைலுைான ஆணைத்ரத ைளைத்்துக்வகாள்ள இல்ரல, 

ஆனால் இந்த புத்தகத்தில் குறிப்பிடப்படட்ுள்ள சூடச்ும ஞானிகள், தங்கள் 

கட்டுப்பாட்டில் ரைத்திருந்த அந்த விைைிக்க முடியாத முழுரமயான 

உண்ரமயாக தங்களுக்குள் இருக்கும் இரறைரன உணைை்தற்காக பிறவி 

எடுத்சதாம் என்பரத தங்களுக்கு ைலுைாக நிரனவூட்டிக்வகாள்கிறாைக்ள். § 
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ஒரு சற்குரு இல்லலயென்றால் அலனத்து தத்துவங்களும், 
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வழங்கிெலத துடிப்புணரவ்ுடன் லவத்திருக்கும் சற்குருலவ 

மட்டுமம யதெ்வங்கள் மபாற்றும். அதனால் பரமாத்துமாவான 

சிவயபருமாலன மூலமாக யகாண்டு, தலடப்படாத 

பாரம்பரிெதல்தக் யகாண்ட ஒரு சற்குருலவ ஒருவர ்

நாடமவண்டும். § 
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ராபரட்்  ஹான்யசன், வெது 20, கிட்டத்தட்ட சந்நிொச வாழ்க்லகலெ 

மபான்ற ஒரு எளிலமொன வாழ்க்லகலெ வாழ்ந்து, தான் மசமித்த பணத்லத 

பென்படுத்தி, ஐந்து மபலரக்யகாண்ட அயமரிக்க-ஆசிெ கலாசச்ாரக் 

குழுவின் தலலவராக, சான்பிரான்சிஸ்மகாவில் இருக்கும் மகால்டன் மகட் 

பிரிட்ஜில் இருந்து இலங்லகக்கு (அப்மபாது சிமலான் என்று அலழக்கப்பட்டது) 

பெணம் யசெ்ெ, 1947 பிப்ரவரி மாதத்தில் ஒரு நீராவிக்கப்பலில் ஏறினார.் சில 

மாதங்கள் முன்பாக, அவர ்சான் பிரான்சிஸ்மகா பாமல நிறுவனத்தின் 

அரங்கில், அதன் முக்கிெ பாமல டான்சராக மகிழ்சச்ியுடன் 

நடனமாடிக்யகாண்டு இருந்தார.் ஆனால் அவருக்குள் வாழ்நாள் முழுவதும் 

இருந்த ஆன்மீக உத்மவகத்லத, யலௌகீக யவற்றிொல் தணிக்க 

முடிெவில்லல, மற்றும் அவர ்கிழக்கத்திெ நாடுகளுக்கு யசல்ல மவண்டும் 

என்பதில் உறுதிொகவும், உள்ளத்தில் இருக்கும் பரமாத்துமாலவ மநாக்கி 

தன்லன வழிநடத்தி யசல்ல ஒரு உண்லமொன மற்றும் நம்பத்தகுந்த குருலவ 

மதடிப்பிடிக்க முடியும் என்ற நம்பிக்லகயுடன் இருந்தார.் § 

ஒரு மமகமூட்டமான நாளில், ஒரு ஆங்கிமலெ கப்பல் குழுவால் 

இெக்கப்பட்ட, MS மாபிொ என்ற யநதரல்ாந்து நாட்லட மசரந்்த சரக்குக் 

கப்பலில் அந்த பெணத்லத மமற்யகாண்டதாக 25 வருடங்கள் கழித்து,  அவர ்

தனது மொக சமூகத்தின் துறவிகளிடம் யதரிவித்தார.் அவர ்பல 

வருடங்களுக்கு பிறகு முதல் முலறொக யபாறுப்புக்களில் இருந்து விடுதலல 

யபற்று நிம்மதிொக இருந்தார,் மற்றும் இந்த நிம்மதி அவருக்கு முழுலமொக 

பிடித்து இருந்தது. கடினமான குடியிருப்பு வசதியுடன் இருந்த கப்பலில், அந்த 

கடற்பெணம் ஒரு மாதம் நீடித்தது. அதில் ராபரட்்டிற்கு கிலடத்த உறங்கும் 

இடம் மிகவும் மலிவானதாக, சிறிெதாக ஒரு நபர ்மடட்ுமம இருக்கக்கூடிெ 

அலறொக இருந்தது. அதற்கு மமமல கப்பல் தளமும், கீமழ இெந்திர அலறயும் 

இருந்தன.  இந்த இடத்தில் எதிரப்ாராத விதமாக வழக்கத்திற்கு மாறான ஒரு 

சம்பவம் நடந்தது, மற்றும் இலத அவர ்தனது 45 சீடரக்ளிடம் 1999 அலாஸ்கா 

பெணம்-பயிற்சி கடல் பெணத்தின் மபாது இன்யனாரு கப்பலில் 

யதரிவித்தார.் § 
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மபாருக்கு பிறகு துலறமுகத்தில் இருந்து இலங்லகலெ மநாக்கி கிளம்பிெ 

முதல் கப்பலில் நான் பிரொணம் யசெ்மதன். அது ஒரு சரக்குக் கப்பலாக 

இருந்தது. நான் தங்கிெ சிறிெ அலற இெந்திர அலறக்கு மமலாக 

இருந்ததால், அந்த இடம் இலரசச்ல்கள் நிலறந்து இருந்தது. நான் ஒரு 

முலற அதிக ஆழமான திொனத்தில் இருந்தமபாது, எனக்கு எந்த சத்தமும் 

மகடக்வில்லல. சிறிது மநரம் கழித்து நான் அந்த நிசப்தத்தில் இருந்து 

யவளிமெ வந்தமபாது, எனக்கு இெந்திரத்தின் ரரர்ர்ரர்ர் ்சத்தம் மகட்டது. 

“இந்த சத்தம் நின்றால் நன்றாக இருக்கும்,” என்று நான் மனதிற்குள் 

நிலனத்மதன் மற்றும் அடுத்த வினாடி அந்த சத்தம் நின்றுவிட்டது. 

உடனடிொக, கப்பலும் இருந்த இடத்தில் நின்றுவிட்டது. நாங்கள் மூன்று 

நாடக்ள் மிதந்துக்யகாண்டு, எங்கள் பாலதயில் இருந்து சிறிது 

விலகிசய்சன்று இருந்மதாம். கப்பல் குழுவினரால் பழுலத கண்டுபிடிக்க 

முடிெவில்லல. இறுதியில் இெந்திரத்தில் இரண்டு மலறொணிகள் 

தளரவ்ாக இருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. அவரக்ள் பிரசச்லனலெ சரி 

யசெ்தத்தும், நாங்கள் மீண்டும் பெணிக்க ஆரம்பித்மதாம். அப்மபாது 

தான் மபார ்முடிந்து இருந்தது மற்றும் நாங்கள் கண்ணியவடிகள் வழிொக 

யசன்றுக்யகாண்டு இருந்ததால், அது ஒரு பாக்கிெம் என்மற யசால்ல 

மவண்டும். அந்த கப்பல் மிகவும் சுலபமாக யவடித்து இருக்கக்கூடும், 

மற்றும் பெணம் முடிந்த பிறகு தான் அந்த சரக்குக்கப்பலில் 

யவடிமருந்துகள் இருந்தது யதரிெவந்தது. அது எங்களுக்கு ஒரு யபரிெ 

அழிலவ ஏற்படுத்தியிருக்கக்கூடும்.§ 
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ராபரட்் இெந்திர அலறக்கு மமல் இருக்கும் தனது சிறிெ அலறயில் திொனம் 

யசெ்ெ யதாடங்கினார.் ஒரு நாள் அவரது திொனம் தலடப்பட்ட மபாது, யபரிெ 

இெந்திரங்கள் உருவாக்கிெ காலத துலளக்கும் சத்தங்கள், அவருக்கு 

யதாந்தரவு அளிப்பதாக இருந்தன. அந்த சதத்ம் நிற்கமவண்டும் என்று 

மனதிற்குள் நிலனத்துக்யகாண்டார,் மற்றும் அந்த இெந்திரங்கள் பல 

நாட்களுக்கு யசெல்படாமல் இருந்தன. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

அவர ்இலதப்பற்றி பின்னர ்விவரிக்கும் மபாது, அன்லறெ தினம் கப்பலில் 

இெல்பாக யவளிவந்த திொனம் யசெ்யும் மனதின் சக்தி, தன் மீது 

விலளவித்த பாதிப்லபப் பற்றி நிலனவுக் கூரந்்தார.் § 

நகரந்்துக்யகாண்டு இருந்த கப்பலில், கலாசச்ாரக் குழு மரப்பலலகயிலான 

தளத்தில் பயிற்சி யசெ்தனர ்மற்றும் யவப்பம் அதிகமாக இருக்கும் நாடக்ளில் 

அவரக்ள் நீசச்ல் அடிக்க ஒரு சிறிெ நீசச்ல் குளத்லத அலமத்துக்யகாண்டனர.் 

அவரக்ள் கப்பல் குழு மற்றும் மகப்டனுடன் உணலவ பகிரந்்துக்யகாண்டனர.் 

அந்த மகப்டன் ஒரு நாள் தனது கப்பலில் இருந்த லதரிெமான இளவெது 

பெணி ராபரட்்லட, கப்பலல இெக்கும் அலறக்கு அலழத்து யசன்று, “அந்த 

மமலையின் மீது இருக்கும் மபனாலவ பாரத்்தாொ? நான் அலத 

எடுக்கமவண்டிெ தருணம் வந்தால், எனது மகப்டன் பதவிலெ ராஜினாமா 

யசெ்ெத் தொராக இருக்கிமறன்,” என்று அந்த இலளஞனிடம் கூறினார.் 
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ராபரட்் ஒரு குருவாக தனது கடலமகலள பிற்காலத்தில் விவரிக்கும் மபாது, 

இந்த சம்பவத்லத நிலனவுக்கூரந்்தார.் § 

மாரச் ்8 ஆம் மததி குழுவினர ்பம்பாயில் கலர இறங்கினர,் ஆனால் இந்திெ 

விசா அவரக்லள “(நடுவில் கலர இறங்காமல்) முழுலமொக பெணம் 

யசெ்பவராக" குறிப்பிடட்ு இருந்ததால், அவரக்ள் அங்மக சில நாடக்ள் 

தங்கியிருந்து, யதன்னிந்திொ மநாக்கி ஒரு இரயிலில் பெணம் யசெ்தனர.் 

அதன் பிறகு யமட்ராஸில் இருந்து, இலங்லகயின் மமற்கு கலரமொரம் 

இருக்கும் தலலமன்னாருக்கு யசல்ல, ஒரு பெணிகள் படகில் ஏறி குறுகலான 

பால்க் ைலசந்திலெ கடந்தனர.் இன்யனாரு இரயிலில் ஏறி, 1947 மாரச் ்மாத 

மத்தியில் யகாழும்பு யசன்றலடந்தனர.் மாரச் ்23 ஆம் மததி, காமல மராட்டில் 

இருந்த தனது புதிெ வீட்டில் இருந்து எழுதிெ குறிப்பின் ஒரு பகுதி:§ 

இலங்லகக்கு வருவதற்கு முன்பாக அலதப்பற்றி மகள்விப்பட்டலதக் 

காட்டிலும், அது மிகவும் சிறப்பாக இருந்தது; நீங்கள் இந்த நாடல்டப் பற்றி 

நல்லவிதமாக ஏதாவது மகட்டிருந்தால், அலத  இருமடங்காக கற்பலன 

யசெ்துக் யகாள்ளுங்கள். அது தான் இந்த நாடு பற்றிெ உண்லமொன 

நிலலொக இருக்கும். இது உண்லமயில் உலகின் யசழிப்பான இடமாக 

விளங்குகிறது. இங்கிருக்கும் மக்கள் கவனமாக, வலுவாக, அதிக 

விழிப்புடன், ஆமராக்கிெமாக மற்றும் தங்கள் நாட்லட முழுலமொக 

நவீனமெமாக்கும் ஆலசயுடன் இருந்தாரக்ள். § 

இந்திொவில் இருந்த விசா கட்டுப்பாடுகள் இலங்லகயில் இல்லல. நான் 

இங்மக வந்து இறங்கிெ அடுத்த நாள் சில நண்பரக்ள், ஒரு வாகன ஒட்டி 

மற்றும் ஒரு சிங்கள ஆணும் அவரது மலனவியும் என்லன கண்டி வலர  

அலழத்து யசன்றனர.் நீங்களும் அந்த அழலக ரசித்து இருப்பீரக்ள். 

நாங்கள் புத்தரின் புனிதப்பல் இருக்கும் தலதா மாளிலக மற்றும் இன்று 

இடிபாடுகளில் சிக்கி இருக்கும் பலழெ கண்டி அரண்மலனலெயும் 

யசன்று பாரத்்மதாம். இந்த தீவில் வருடம் முழுவதும், எங்மக சுற்றிப் 

பாரத்்தாலும், பசல்சப்பமசல் என்ற மரங்கலளத் தான் காண்பீரக்ள். 

மக்கள் வெல்கலள ொலனகலளயும், தங்கள் லககலள 

பென்படுத்தியும் உழுகிறாரக்ள். ஆண்கள் சாமராங் அல்லது 

காற்சட்லடலெயும் மற்றும் யபண்கள் புடலவயும் அணிவாரக்ள். 

கண்டியில் உலடலெ மவறுவிதமாக அணிவாரக்ள். ஒருவர ்தனது 

தலலயில் ஒரு யபட்டிலெ நிலலப்படுத்திக் யகாண்டு என்லன கடந்து 
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யசல்கிறார.் இங்கிருக்கும் மக்கள் இப்படித்தான் யபாருடக்லள சுமந்து 

யசல்கிறாரக்ள்.§ 

வீடட்ு மவலலகலள கவனிக்க பல சிறுவரக்ள் நிெமிக்கப்படட்ு 

இருக்கிறாரக்ள். நீங்கள் அவரக்லள கடந்து யசல்லும் ஒவ்யவாரு 

முலறயும் அவரக்ள், “ஹமலா, சார"் என்பாரக்ள். ஆங்கிலத்தில் 

அவரக்ளுக்கு யதரிந்தது அவ்வளவு தான். அவரக்ள் மிகவும் 

கண்ணிெமாக இருப்பாரக்ள், மற்றும் நாம் எலத யசான்னாலும், அது 

அவரக்ளுக்கு புரிகிறதா என்பது யதரிொது, ஆனால் உடமன சரி என்று 

யசால்லிவிடுவாரக்ள். § 

அந்த நாட்டில் யவப்பம் அதிகமாக இருக்கும் என்று நாங்கள் 

நிலனத்மதாம், ஆனால் அது அவ்வாறு துளியும் இல்லல; மற்றும் அது 

அவரக்ளது மகாலட காலமாக இருந்தாலும், இரவில் குளுலமொக 

இருந்தது. நான் ஒரு வூல் ஸ்மபாரட்் மகாட்லட அணிந்து இருந்தாலும், 

எனக்கு அதிகமாக விெரக்்கவில்லல. இலங்லக மற்றும் இந்திொ அதிக 

ஆன்மீக நாட்டமுள்ள நாடாக இருந்தாலும், நாம் மகான்களின் யுகத்தில் 

வாழவில்லல என்பதால், நமது யபாருடக்ள் அலனத்லதயும் 

பாதுகாப்பாக பூட்டி லவத்திருக்க மவண்டும். அவரக்ள் மாமிசம் 

சாப்பிடாத, காபி அல்லது மதனீர ்பருகாத, குடிப்பழக்கம் அல்லது 

புலகப்பழக்கம் இல்லாதவரக்லள அதிகம் மதிப்பாரக்ள் என்பதால், 

எனக்கு நிலறெ நல்ல நண்பரக்ள் கிலடத்துவிட்டாரக்ள், மற்றும் அவரக்ள் 

திறந்த மனதுடன் இருந்து, எல்லா இனம் மற்றும் சமெத்லத 

மசரந்்தவரக்ளுடன் எளிதில் ஒன்று  மசரவ்தால், அது அவரக்ளுக்குக் 

கிலடத்த யபரிெ வரமாக விளங்குகிறது. § 
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ராபரட்் பம்பாயில் இருந்து தமிழ்நாட்டிற்கு, யதற்கு திலசயில் இரயில் மூலம் 

பெணம் மமற்யகாண்டார,் மற்றும் அதன் பிறகு பால்க் ைலசந்திலெ கடக்க 

ஒரு பெணிகள் படகில் ஏறி, தனது இறுதி இலக்கான, இலங்லகயில் இருக்கும் 

யகாழும்புவிற்கு வந்தலடந்தார.்  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

ஞாயிற்றுக்கிழலம காலலயில் சூரிெ உதெத்லத காண, சனிக்கிழலம 

(மாரச் ்29) அன்று எனது நண்பரக்ளும் நானும், கடல்மட்டத்தில் இருந்து 

6,000 அடிகள் உெரத்தில் (அங்மக கடுங்குளிர ்நிலவிெது) இருந்த 

பாதமலல என்கிற ஆடம்ஸ் பீக்கிற்கு யசன்மறாம். ஒவ்யவாரு யபௌரண்மி 

அன்றும் யபௌத்த, இந்து, இசுலாமிெ மற்றும் கிறுத்துவ மதத்லத 

சாரந்்தவரக்ள், பணக்காரர ்அல்லது ஏலழ என்ற பாரபடச்மின்றி, இந்த 

மலலக்கு வந்து, “எல்மலாருக்கும் எனது அன்லப யதரிவிக்கிமறன்! 

எல்மலாருக்கும் எனது அன்லப யதரிவிக்கிமறன்!” என்று 

மகாஷமிடுவாரக்ள். § 

நீங்கள் அந்த மலலயில் பாம்பாட்டிகள் மற்றும் மைாதிடரக்லளப் 

மபான்ற பல விசித்திரமான மற்றும் அற்புதமான மனிதரக்லள 

சந்திப்பீரக்ள். அந்த மைாதிடரக்ள் பலழெ சமஸ்கிருத சுவடிகளில் இருந்து 

உங்களது குடும்பத்தில் எத்தலன மபர ்இருக்கிறாரக்ள் என்பலத 

குறிப்பிடட்ு, அவரக்லளப்பற்றியும் உங்களது கடந்தகாலம் மற்றும் 

எதிரக்ாலத்லதப் பற்றியும் துல்லிெமான விளக்கத்லத தருவாரக்ள். இந்த 

சுவடிகள் பல்லாயிரம் வருடங்கள் பழலமொனலவ மற்றும் அவற்லற 
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நீண்டமநரம் படிக்கமவண்டி இருக்கும். அதில்லாமல் யதருவில் நடந்து 

யசல்லும் ொலனகள், விொபாரத்தில் நலடயபறும் மபரம், புதிெ வலக 

உலரொடல்கள் மற்றும் அழகாக கதிரவன் மலறவலதயும் காணலாம். 

மதிெம் 3:30 மணிக்கு மதனீர.் சாலலயின் மறுபுறத்தில் வாகனத்லத 

ஓட்டுவது அயமரிக்க பாதசாரிகளுக்கு கடினமாக இருக்கும். 

எல்மலாருக்கும் எனது அன்லப யதரிவிக்கவும்—விலரவில் பதில் 

அனுப்பவும். பாப்§ 

ராபரட்்டின் இலங்லக பெணம், அவரது ஆரம்பகால தூண்டுமகால்ளால் 

வடிவலமக்கப்பட்டது. அவர ்யகாழும்பு வந்தலடந்த மபாது, அவரது முதல் 

ஆசிரிலெொன கிமரஸ் பரம்ராஸ், அவலர வரமவற்று தனது நாட்டிெக் 

கூடத்திற்கு வருமாறு அலழப்பு விடுத்தார ்மற்றும் ராபரட்் இலங்லகக்கு வந்து 

இறங்கிெ புதிதில், ஒரு வருடத்திற்கு ராபரட்்டின் நலனில் அக்கலறயுடன் 

இருந்தார.்§ 

தனது வழிகாட்டி வழங்கிய சவால்களள சந்தித்தல்   

அவர ்தனது வாழ்க்லகப் பாலதயில் நான்காவது  தூண்டுமகாலாக விளங்கிெ 

தொனந்த பிரிெதாசியுடன் (டாரய்ரல் யபெ்ரிஸ்) இலங்லகயில் படித்தார.் 

சிங்களத்லத தாெ்யமாழிொகக் யகாண்டு யபௌத்த சமெத்லத மசரந்்த 

தொனந்த பிரிெதாசி, 1934 ஆம் ஆண்டு முதல் முலறொக அயமரிக்கா 

பெணம் யசெ்த மபாது, ராபரட்்டின் இரண்டாவது தூண்டுமகாலாக விளங்கிெ, 

அன்லன கிறிஸ்தினியின் ஓக்லாண்ட் மஹாமில் ஒரு ஆசிரமத்லத 

அலமத்தார.் தொனந்தா திொனம் மற்றும் மலறயபாருள் ஆெ்லவ பற்றி 

உற்சாகமாக பாடம் நடத்தும் ஆசிரிெராகவும், தனது நாட்டின் மீது அதிக 

மதசபக்தியுடனும் இருந்தார.்§ 

அந்த சமெத்தில் இலங்லக கிமரட் பிரிட்டனிடம் இருந்து விடுதலல 

யபறுவதற்காக, 21 ஆண்டுகாலமாக மமற்யகாண்ட மபாராட்டத்தின் இறுதி 

கட்டத்தில் இருந்தது. அதற்கு விடுதலல 1948 ஆம் ஆண்டு கிலடத்தது. 

அப்மபாது இலங்லகயில் சூழ்நிலல சுமுகமாக இல்லல; மற்றும் ஐம்பது வெது 

நிரம்பி ஒரு சூடச்ும ஞானிொகவும் மக்களின் கவனத்லத கவரந்்திழுக்கும் 

அரசிெல்வாதிொகவும் இருந்த தொனந்தா, சூழ்நிலலலெ 

பென்படுத்திக்யகாண்டு, உலகில் மநரம்லறொன யசெல்கலள யசெ்து 

முடிப்புதற்கு தனது புதிெ மாணவலன தனிப்பட்ட முலறயில் பயிற்சி 

அளிக்கத் யதாடங்கினார.் ராபரட்் வந்து இறங்கிெ இரண்டு மாதத்திற்குள், 
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கிராமத்து சிறுவரக்ளுக்கு இரண்டு பள்ளிகலள யதாடங்குவதற்கு உதவினார,் 

மந்தமாக இருந்த கண்டிெ நடனத்திற்கு புத்துயிர ்அளித்து உதவினார ்மற்றும் 

தசச்ரக்ளுக்கு முதல் முலறொக மின்சாரத்தால் இெங்கும் இரம்பத்லத 

அறிமுகப்படுத்தினார.் அவரக்ள் அதற்கு முன்னர ்அலதப்மபான்ற 

விசித்திரமான கருவிகலள பாரத்்திருக்கவில்லல. அவரது பயிற்சியில் இந்த 

ெதாரத்்தமான திட்டங்கள் அங்கம் வகித்தன. § 

இலங்லகத் தீவில் எனது நான்காவது தூண்டுமகாலல சந்தித்ததும் 

மகிழ்சச்ியுடன் பிரமித்து நின்மறன். அவர ்யபௌத்த மதத்லத மசரந்்தவர.் 

சிங்கள யமாழிலெ தனது தாெ்யமாழிொகக் யகாண்டு வலுவாகவும், 

சுறுசுறுப்பாகவும் இருந்த அவர,் தனது வாழ்க்லகலெ ஆன்மீக 

விழிப்புணரவ்ுக்கு அரப்்பணித்துக் யகாண்டு, இந்த விழிப்புணரல்வ 

மனிதமநெம் முழுவதற்கும், மிகவும் உற்சாகமாக பெனுள்ள வலகயில் 

வழங்கினார.் அவர ்இலங்லக அரசில் மிகவும் உெரந்்த பதவியில் 

இருந்தார ்மற்றும் அவர ்ஒரு ஆசிரிெராக ெதாரத்்தமாகவும் 

உறுதிொகவும் இருந்தார.் நான் அவருடன் ஒன்றலர வருடம் படித்மதன்.§ 

சில வருடங்கள் முன்பு, தொனந்தா தாெ்லாந்தில் ஒரு குலகயில் 

உடக்ாரந்்து, சூரிெனின் மீது தனது கண்கலள நிலலப்படுத்தி, இரவில் 

சூரிென் மலறயும் வலர, நாள் முழுவதும் வானத்தில் அதன் பெணத்லத 

பின்யதாடரந்்து ஞாமனாதெம் யபற்றார.் அவர ்இந்த கடினமான 

சாதனாவில், தனது குரு வழங்கிெ அறிவுறுத்தலின் கீழ் பயிற்சி 

மமற்யகாண்டார.் அதன் பிறகு அவர ்குலகயில் இரவு மநரத்தில் திொனம் 

யசெ்துக்யகாண்டு இருக்கும் மபாது, அந்த குலக பிரகாசிக்கத் யதாடங்கி, 

அவருக்கு முன்பாக ஒரு யபரிெ சக்தி மதான்றி, உலகிற்கு மசலவ யசெ்யும் 

குறிக்மகாள் பணி மற்றும் அறிவுறுத்தல்கலள அவருக்கு வழங்கிெது. § 

மனஉறுதிலெ எவ்வாறு பென்படுத்த மவண்டும், யலௌகீக உலகில் 

எவ்வாறு யவற்றி யபறமவண்டும் என்று எனது நான்காவது தூண்டுமகால் 

எனக்கு கற்றுத்தந்தார.் அவர ்எனக்கு உண்லமொன தந்லதலெப் 

மபான்று விளங்கினார.் இது எனது இருபத்தி ஒன்றாம் வெதில் 

மதலவப்பட்டது. நான் திொனம் யசெ்ெ விரும்பிமனன், ஆனால் 

கிராமத்லத மறுசீரலமப்பு யசெ்வதில் கிராமப்புற மக்களுக்கு நான் 

உதவமவண்டும் என்று அவர ்விரும்பினார.் அவர ்எனக்கு பல்மவறு 

யபாறுப்புக்கலள வழங்கினார,் அதிலும் குறிப்பாக நான் ஒமர சமெத்தில் 

நிலறெ பணிகலள யசெ்ெ மவண்டி இருந்ததால், அதற்கான திட்டத்லத 
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நாமன வகுத்துக்யகாண்மடன். நான் ஒமர சமெத்தில் ஒரு கிராமத்தில் 

யவள்ளத்தால் பாதிப்புக்குள்ளான பாலத்திற்கு பதிலாக புதிெ பாலம் 

அலமக்கும் பணிலெ கண்காணிப்பத்திலும், அலறகலன்கலள 

உருவாக்க பென்படும் பலழெ கருவிகளுக்கு பதிலாக நவீன இரம்பங்கள் 

மற்றும் மரமவலல உபகரணங்கலள இன்யனாரு கிராமத்திற்கு 

யகாண்டு வரும் பணியிலும் ஈடுபடட்ு இருந்மதன். § 

இலங்லகயின் மமற்கு கலரமொரம் லகப்பிடியுள்ள சிறிெ இரம்பத்லத 

பென்படுத்தும் தசச்ரக்ளிடம் இருந்து விவரம் மசகரிக்க 

மவண்டியிருந்தது. எல்மலாரும் மின்சக்திொல் இெங்கும் இரம்பங்கலள 

பென்படுத்த மவண்டும் என்று எனக்கு யகாடுக்கப்பட்ட குறிக்மகாள் பணி 

யதாடரப்ாக, லகயில் ஒரு குறிப்மபடட்ுடன், அவரக்ளது யபெரக்ள் மற்றும் 

விலாசம் மற்றும் அவரக்ள் பென்படுத்திெ இரம்பங்களின் வலகலெ 

பட்டிெலிட்டுக் யகாண்மடன். நவீன கருவிகலள யமாறட்டுலவ பகுதிக்கு 

யகாண்டு வருவது மிகப்யபரிெ சவாலாக இருந்தது, மற்றும் 

அலதப்மபான்ற பணிலெ நான் அதுவலர வாழ்க்லகயில் யசெ்ொததால், 

அலத எப்படி யதாடங்குவது என்று எனக்கு யதரிெவில்லல. எனது 

தூண்டுமகால் எப்மபாதாவது என்னிடம், “சரி, அவரக்ளுக்கு 

இரம்பங்கலள யகாடுத்துவிட்டாொ?” என்று மகட்பார.் “மவலல 

நடந்துக்யகாண்டு இருக்கிறது,” என்று மட்டுமம என்னால் யசால்ல 

முடியும். § 

https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/13_na01_03.html#para-20
https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/13_na01_03.html#para-21


 

யபௌத்த மதத்லத மசரந்்த சூட்சும ஞானிொக, அரசிெல்வாதிொக மற்றும் 

சமூக ஆரவ்லராக இருந்த, அவரது ஆமலாசகர ்தொனந்தா, லகப்பிடியுடன் 

இருக்கும் எளிலமொன இரம்பங்கலள பென்படுத்தும் இலங்லகயின் 

கிராமத்து தசச்ரக்ளுக்கு, மின்சாரத்தால் இெங்கும் வட்டவடிவ இரம்பத்லத 

வழங்கும் கடினமான யபாறுப்பில், ராபரட்ல்ட ஈடுபடுத்தினார.்  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

அரசுத்துலற பரிந்துலரத்த மாற்றங்கலள யசெல்படுத்துவது எனக்கு 

புதிதாக இருந்தது. அதற்கு முன்பு, எனது வாழ்க்லக விொபாரத்தின் 

யசெல்முலறகளில் இருந்து விலகி அலமதிொக இருந்தது. மாறுபட்ட  

பழக்கங்களுடன், விளக்குவதிலும் பரிந்துலரப்பதிலும் நுணுக்கமான 

வழிகலள பென்படுத்தும் ஒரு அெல்நாட்டில் நான் இருந்ததால், 

நிலலலம இன்னும் மமாசமாக இருந்தது.  யபரும்பாலும் கல்வி 

கற்றவரக்ள் ஆங்கிலத்லத அழகாக மபசுவாரக்ள். ஆனால் கிராமங்களில், 
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கிராம மக்களின் தாெ்யமாழிகளாக விளங்கும் சிங்களம் மற்றும் தமிழ் 

மடட்ுமம மபசப்படட்ு புரிந்துக்யகாள்ளப்பட்டது. அலறகலன் உருவாக்கும் 

தசச்ரக்ள் பழங்கால மற்றும் தங்கள் முன்மனாரக்ள் பென்படுத்திெ 

முலறகளுக்கு பழக்கப்படட்ு இருந்தனர,் மற்றும் அவரக்ளது மவலலலெ 

மமம்படுத்த மின்சார இரம்பங்கலள பென்படுத்த, அவரக்ளிடம் இருந்து 

சம்மதம் யபறுவது சுலபமான காரிெம் இல்லல. சிலர ்மின்சார வசதி, 

தண்ணீர ்குழாெ் வசதிகள் இல்லாத ஒதுக்குப்புறமான பகுதிகளில் 

வளரந்்து இருக்கலாம். அதனால் அவரக்ள் இெல்பாக ஒரு மிகப்யபரிெ 

மாற்றத்லத எதிரத்்தனர.் அவரக்ள் முன்மப நல்ல, உறுதிொன 

அலறகலலன உருவாக்கிக்யகாண்டு இருந்தனர.் வாழ்க்லகயில் ஏன் 

வம்லப விலலக்யகாடுத்து வாங்கமவண்டும் என்று அவரக்ள் நிலனத்து 

இருக்கலாம். § 

எனக்கு இெல்பாகமவ இருந்த கூசச் சுபாவம், ஒரு மிகப்யபரிெ 

தலடொக இருந்தது. நான் மக்களிடம் மநரக்ாணல் நடத்தி, ஆெ்வு 

மமற்யகாண்டு மின்சார கருவியில் இருக்கும் பெலன மக்களுக்கு விளக்கி 

அவரக்ளது சம்மதத்லத யபறமவண்டும். இறுதியில், இதலன யசெ்து 

முடிக்கும் வழி எனது உள்ளிருந்து உதெமானது. அதிகமான தகவல்கள், 

வலரப்படங்கள், யபெரக்ள் மற்றும் விலாசங்களுடன், நீளமாக பல 

வாரத்்லதகள் நிரம்பிெ ஒரு முன்யமாழிலவ தொர ்யசெ்து, அவரிடம் 

சமரப்்பித்மதன். அவர ்அலத பாரத்்ததும் திருப்தி அலடந்து, “நீ இந்த 

அருலமொன திட்டத்லத கிராமப்புற மறுசீரலமப்புத் துலறயின் 

தலலவரிடம் எடுத்துசய்சன்று, அவரிடம் யகாடு, மற்றலத நான் 

பாரத்்துக்யகாள்கிமறன். ஆனால் நீ அவரது அலுவலகத்தில் இருக்கும் 

மபாது, உனது நாட்டில் நவீன கருவிலெ பென்படுத்தி அலறகலலன 

எவ்வளவு விலரவாக உருவாக்க முடிகிறது என்பலத அவருக்கு எடுத்து 

விளக்கு,” என்றார.் § 
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யபௌத்த மகாயில்கள் மற்றும் மடங்களில் ராபரட்் ஒரு விருந்தாளிொக தங்கி, 

துறவிகளுடன் உலரொடினார ்மற்றும் பிற்காலத்தில் தனது யசாந்த 

மடங்களில் யசெல்படுத்த, அந்த துறவிகளின் ஆசச்ாரமான வாழ்முலற, 

பழக்கங்கலள கண்காணிப்பமதாடு தன்லன அவற்றில் ஈடுபடுதத்ிக் 

யகாள்ளவும் யசெ்தார.்  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

இறுதியில், இந்த திட்டத்லத யவற்றிகரமாக முடிவுக்கு யகாண்டு 

வருவதற்கு, எனக்கு ஒரு திட்டவட்டமான மவலல கிலடத்தது என்று 

சந்மதாஷமாக இருந்மதன். நான் யகாழும்பில் இருக்கும் கிராமப்புற 

மறுசீரலமப்புத் துலறயின் அலுவலுக்கு யசன்று திட்டத்லத 

விளக்கிமனன். அரசு அலத ஏற்றுக்யகாண்டது, மற்றும் சில மாதங்கள் 

கழித்து மின்சாரத்தால் இெங்கும் நவீன இரம்பம், யமாறட்டுலவ 

கிராமங்களில் மதலவ இருக்கும் எந்த ஒரு தசச்ருக்கும் கிலடக்கப்யபற்று 
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மக்களிலடமெ பிரபலமானது. அந்த வருடம் தான், இலங்லகக்கு கிமரட் 

பிரிட்டன் அரசிடமிருந்து தன்னாட்சி உரிலம அந்தஸ்து கிலடத்து 

இருந்தது மற்றும் கிராமப்புறப் பகுதிகலள ஒரு சிறந்த நிலலக்கு 

யகாண்டு வருவதற்கு, இன்னும் நிலறெ மவலலகள் யசெ்ெமவண்டி 

இருந்தன. நான் எனது பங்லக எனக்கு யதரிந்தவலரயில் சிறப்பாக 

யசெ்து முடித்த திருப்தியுடன் இருந்மதன். § 

இலதப்மபான்று எனக்கு இன்யனாரு பணியும் வழங்கப்பட்டது. உனக்கு 

யகாடுக்கப்படட்ுள்ள பணிலெ நிலறவாக யசெ் என்ற தத்துவத்லத 

அடிப்பலடொகக் யகாண்டு, எனது நான்காவது தூண்டுமகால் 

யசெல்பட்டார.் உனக்கு ஒரு பணி வழங்கப்பட்டால், அலத முழுலமொக 

யசெ்து முடிக்கமவண்டும். ஆனால் யசெ்து முடிக்காமல் விளக்கங்களுடன் 

வரக்கூடாது. அவர ்உங்கலள ஒரு பணியில் அனுப்பினால், உங்களது 

திருப்திக்கு முக்கிெத்துவம் தராமல், அவருக்கு திருப்தி ஏற்படும் வலர, 

அந்த பணியில் இருந்து திரும்புவலதப் பற்றி சிந்திக்கக்கூடாது. அவர ்

எனக்கு யகாடுத்த பணிலெ முடிக்கவில்லல என்றால், எனக்கு மமலும் 

பணிகலள தரமாட்டார ்என்பது எனக்கு யதரியும். அதனால் நான் மிகவும் 

கவனமாக இருந்மதன். இெலாததாக மதான்றும் பணிகலள யசெ்ெ, நான் 

மனதுக்குள் மபாராடிக்யகாண்டு இருந்தாலும், “மனம் தளராமத, பணிலெ 

பாதியில் நிறுத்தாமத. நீ தான் உனக்கு தலடகலள உருவாக்கிக் 

யகாள்கிறாெ். உன்னால் எலதயும் யவற்றிக்யகாள்ள முடியும், எலதயும் 

யசெ்ெ முடியும், எந்த உெரத்லதயும் எட்டமுடியும்,” என்று அவர ்

யசால்வலத நான் மகட்டுக்யகாண்டு இருந்மதன். எனக்கு குலறவான 

அறிவுலரகலள வழங்குவது மற்றும் ஒரு பணிலெ எனக்கு ஒதுக்கிெதும் 

யபரும்பாலும் உடமன அந்த இடத்லத விட்டு விலகி, பணியில் இருக்கும் 

சிக்கல்கலள எனது உள்ளத்தில் இருந்து சரி யசெ்துக்யகாள்ள மவண்டும் 

என்று சவால் விடுவார.் § 

நான் அதிகம் உணரச்ச்ிவசப்படுபவன் என்றும் மற்றவரக்ள் திடட்ுவலத 

என்னால் யபாறுத்துக்யகாண்டு இருக்க முடிொது என்றும் அவருக்கு 

யதரிந்து இருந்தும், எனது தவறுகலள விலரவில் சுட்டிக்காட்டுவார.் 

அவரது பழிப்பும் விமரச்னமும் கடுலமொக இருக்கும். இலவ எனக்கு 

பென் தருவதாக இருந்தன, மற்றும் நான் இன்றும் அவரது மநரடிொன 

மற்றும் வலுவான அணுகுமுலறகளுக்கு கடன்பட்டு இருக்கிமறன். 

ஒவ்யவாரு பணிலெயும் நிலறவு யசெ்ெ எனது யசாந்த உட்புற 

அறிவாற்றலல பென்படுத்த கட்டாெப்படுத்தினார,் மற்றும் அந்த 
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பணிகளில் யபரும்பாலானலவ யலௌகீகம் சாரந்்ததாக இருந்தன. எனது 

வாழ்க்லகயின் இந்த கட்டத்தில், எனது யவளிப்புற உலறலெ 

வலுப்படுத்திக் யகாண்டு, உலகில் எனது கடலமகலள நிலறவு யசெ்ெ 

கற்றுக்யகாள்வமத எனக்கு அத்திொவசிெமாக இருந்தது. அந்த அனுபவம் 

பிற்காலத்தில் மிகவும் பெனுள்ளதாக இருந்தது.§ 

தொனந்தா என்லன கிராமங்களில் திொனம் யசெ்ெசய்சால்லுவார.் 

அவர ்கிராமப்புற மக்களிடம் திொனம் என்கிற பாவனாலவப் மபசும் 

மபாது, நான் ஒன்று அல்லது இரண்டு மணி மநரம் பத்மாசனத்தில் 

அமரந்்து இருப்மபன். அவரக்ள் எல்மலாரும் யபௌத்த மதத்தவரக்ளாக 

இருப்பாரக்ள். அவரக்ள் புத்தரின் தத்துவத்லத விரும்பினாலும், 

ஒருமபாதும் திொனம் யசெ்ெவில்லல. இவ்வாறு மக்கலள திொனம் 

யசெ்ெ ஊக்கம் அளிக்கவும், ஞாமனாதெம் யபற்ற மபாதலனகலள 

பழக்கத்தில் யகாண்டு வரவும் பல கிராமங்களுக்கு ஒன்றாக யசன்மறாம். 

இறுதியில் அவர ்கிராமவாசிகளுக்கும் யபௌத்த மத பூசாரிகளுக்கும் 

திொனம் யசெ்ெக் கற்றுத்தரும் மபாது, நானும் திொனம் யசெ்து 

முடித்திருப்மபன். § 
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தொனந்தா யதாடரந்்து கிராமங்களில் பிரசச்ாரம் யசெ்து வந்தார.் ஒரு நாள் 

அவர ்அயமரிக்க பாரல்வொளருக்கு தனது சக்திகலள நிரூபணம்  யசெ்துக் 



காட்டினார.்  அவர ்தன் கண்கலள மூடிக்யகாண்டு, அரங்கில் இருந்த ஒரு 

மபசச்ாளரின் மனதில் புகுந்தார.் இதனால் அந்த மபசச்ாளர ்திடீயரன்று, 

தொனந்தா மற்றும் ராபரட்் அன்லறெ தினம் மபசிெ விஷெதல்த பற்றி மபசத் 

யதாடங்கினார.்  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

நான் இலங்லகக்கு வருவதற்கு முன்பாக, தாெ்நாட்டு மக்களின் 

வாழ்க்லகலெ மமம்படுத்தும் மநாக்கத்துடன் சிறப்பான முலறயில் 

திொனம் கற்பிக்கும் பள்ளிலெ உருவாக்க தாெ்லாந்தில் இருந்த யபௌத்த 

பூசாரிகளுடன் இலணந்து யசெல்பட்டிருந்தார.் அவர ்அன்று 

மமற்யகாண்ட முெற்சிகளின் விலளவாக, தாெ்லாந்தில் இருக்கும் 

சாதாரண மக்கலளப் மபான்று, இன்று அந்நாட்டில் உள்ள பல 

பூசாரிகளும் திொனம் யசெ்கிறாரக்ள். § 

நான் அவரிடம், “நான் ஒரு குலகக்கு யசன்று திொனம் 

யசெ்ெமவண்டும். நான் ஆத்ம ஞானத்லத யபறமவண்டும்,” என்று 

அடிக்கடி கூறுமவன். அதற்கு அவர,் “அதற்கு இன்னும் நிலறெ நாடக்ள் 

இருக்கிறது. நீ இன்னும் இரண்டு அல்லது மூன்று பணிகலள முடித்ததும் 

ஒரு குலகக்கு யசன்று திொனம் யசெ்ெலாம். இருந்தாலும், குலக உனது 

உள்ளத்தில் இருக்கிறது, “ என்று பதில் யசால்வார.் அதனால் எனது 

பணிகலள பல மாதங்களுக்கு யதாடரந்்து யசெ்துக்யகாண்டு இருந்மதன். 

§ 

“நான் எனது குருலவ காண்பதற்காக இலங்லகக்கு வந்மதன்,” என்று 

நான் அவ்வப்மபாது அவருக்கு ஞாபகப்படுத்துமவன். எனது குரு 

இலங்லகயில் கிலடப்பார ்என்றும், அதற்கு நான் முதலில் முழுலமொன 

ஆத்ம ஞானத்லத யபறமவண்டும் என்றும் அதன் முக்கிெத்துவத்லத 

கலிமபாரன்ிொவில் ஆசிரிெர ்எனக்கு புரிெ லவத்து இருந்தார.் அதனால் 

நான் திொனம் யசெ்து ஆத்ம ஞானத்லத யபற்று, எனது குருலவ 

கண்டுபிடிப்பதற்காக இலங்லக வந்து இருந்மதன். ஆனால், நான் இங்மக 

அரசு நிறுவனங்களில் இருந்துக்யகாண்டு கிராமங்களில் 

சுற்றிக்யகாண்டு இருந்மதன். நான் இந்த யவளிப்புற வாழ்க்லகயில் 

இருந்து விலகி, வழக்கமாக திொனம் யசெ்வதற்கு சிறந்த இடமாக 

விளங்கும் குலகக்கு யசன்று திொனம் யசெ்தால் என்னால் ஆத்ம 

ஞானத்லத யபறமுடியும் என்று வலுவாக மதான்றிெது. அதில் நான் 

உறுதிொகவும் இருந்மதன். அவர ்எனக்கு சிறிது மநரம் ஓெ்வு தந்தால் 

https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/13_na01_03.html#para-30
https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/13_na01_03.html#para-31
https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/13_na01_03.html#para-32


அதற்கு வாெ்ப்பு இருந்தது. ஆனால் வாெ்ப்பு தருவாரா? அவர ்

கண்டிப்பாக தரமாட்டார.்§ 

நான் கிளரச்ச்ியில் இருந்மதன் என்பலத ஏற்றுக்யகாள்கிமறன். வணிகம் 

மற்றும் சமூக மாற்றத்லத பற்றி இருந்த யதாடர ்கவலலலெ நிலனத்து, 

நான் என்லன கடிந்து யகாண்மடன். முக்கிெமாக அவர ்எனது குரு 

இல்லல, மற்றும் நான் இங்மக உலலக மாற்றுவதற்காக வரவில்லல. நான் 

இங்மக திொனம் யசெ்ெ வந்திருக்கிமறன். நான் அவரிடம் யசால்லாமல் 

குலகக்கு யசல்வது சரிொக இருக்கும் என்று எனக்கு மதான்றுகிறது. இந்த 

மபாராட்டம் எனது சாட்சிலெ யவளிப்புறமாக்கிெது. எனது பணிகலள 

சரிவர யசெ்வது கடினமாகிெது. நான் தனிப்பட்ட முலறயில் எலத 

யசெ்ெ விரும்பிமனன் என்பதற்கும், எனது ஆசிரிெர ்நான் எந்த பணிலெ 

யசெ்ெ விரும்பினார ்என்பதற்கும் இலடமெ இணக்கம் இல்லாமல், 

ஆழ்ந்த சிந்தலனயில் மூழ்கி இருந்மதன். நான் இதனால் சிறிது காலம் 

மபாராடினாலும், ஒரு வாரத்தில் இந்த கிளரச்ச்ிலெ யவற்றிக்யகாண்மடன் 

மற்றும் மீண்டும் அந்த எண்ணம் மதான்ற அனுமதிக்கவில்லல. நமது 

யசாந்த பாணியில் யசெல்கலள யசெ்ெ விரும்பி, பிடிவாதமாக இருந்து 

ஒரு மிகப்யபரிெ குறிக்மகாளுக்காக நமது யசாந்த விருப்பத்லத 

லகவிடாமல் இருக்கும் கீழ்படிொத குணமம, இந்த பாலதயில் இருக்கும் 

மிகப்யபரிெ எதிரிொக விளங்குகிறது. நான் அவருக்கு முழுலமொக 

மற்றும் திறந்த மனதுடன் கீழ்ப்படிெ முடிவு யசெ்து, அதிக மநரம்லறொன 

நபராக மாறிமனன். நான் அந்த சமெத்தில் அதிக மநரம்லறொன 

மனிதனாக மாறி, இன்றும் அதில் நிலலத்து இருக்கிமறன். § 

நான் இலங்லகயின் யபௌத்த சமெ மகாயில்களுக்கு யசன்று அங்மக 

வாழத் யதாடங்கிமனன். எனக்கு அங்மக இருந்த துறவிகளிடமிருந்து நல்ல 

வரமவற்பு கிலடத்தது. அவரக்ள் எப்படி வாழ்ந்தாரக்ள், எப்படி ஆலட 

அணிந்தாரக்ள் என்பலத கவனித்மதன், மற்றும் அது எங்களது யசாந்த 

சந்நிொச சமூகத்தில் யசெல்படுத்திெ சந்நிொச யநறிமுலறகளில் 

மிகவும் வலுவான தாக்கத்லத ஏற்படுத்தின.§ 
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நடனம் மற்றும் இலச மூலம் கிழக்லகயும் மமற்லகயும் இலணக்கும் 

குறிக்மகாளுடன், ராபரட்் ஹான்யசன் என்கிற இலளஞலன தலலவனாக 



யகாண்டிருந்த அயமரிக்க-ஆசிெ கலாசச்ாரக் குழு, பல மாதங்களுக்கு 

இலங்லகயில் சுற்றுப்பெணம் மமற்யகாண்டு, ஒவ்யவாரு முக்கிெ 

இடங்களிலும் நடனமாடிெது.  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

தொனந்தா யதாடரந்்து சாலலகளில் பிரசச்ாரம் மமற்யகாண்டு, தனது 

மாணவலன பல கிராமங்களுக்கு அலழத்துச ்யசன்றார.் அவர ்அந்த நாட்டின் 

தலலவனாக விரும்பினார,் மக்களில் பலர ்அவ்வாறு நிலனத்தாலும், 

இறுதியில் அவ்வாறு நடக்கவில்லல. அவர ்ராபரட்்லட ஒரு யபௌத்த சமெ 

வீட்டிற்கு அலழத்து யசன்றார,் மற்றும் அவரக்ள் அங்மக மூன்று நாடக்ள் 

தங்கினர.் ஆசிரிெர ்இந்த வாெ்ப்லப பென்படுத்திக் யகாண்டு இளவெது 

அயமரிக்கரின் ஒழுக்கத்லத மசாதலன யசெ்ெ நிலனத்து, ராபரட்் 

இலடயவளி இல்லாமல் இரவு முழுவதும் திொனம் யசெ்ெ மவண்டும் என்று 

உரிலமயுடன் மகட்டுக்யகாண்டார.்§ 

தொனந்தா ஒரு திறலமொன மபசச்ாளராக இருந்தார,் மற்றும் அவர ்

அருமக அயமரிக்க நிரவ்ாக யசெலாளர ்நின்றுக்யகாண்டு இருக்க, 

யபரும்பாலும் ஒரு தற்காலிக மமலட அல்லது ஒரு மரத்தடியில் இருந்து 

நீளமான மற்றும் உறுதிொன உலரலெ வழங்குவார.் ஒரு நாள் யதாலலதூர 

கிராமத்தில், அந்த கிராமத்து தலலவர ்தொனந்தா பற்றிெ அறிமுகம் 

வழங்கி, அவருலடெ உலரக்கு கூட்டத்லத ஒழுங்குபடுத்திக் யகாண்டு 

இருக்க, இவரக்ள் இருவரும் ஒன்றாக நின்றுக்யகாண்டு இருந்தாரக்ள். 

அப்மபாது தொனந்தா விலளொடட்ுத்தனமாக ராபரட்்டிடம் திரும்பி, 

“இப்மபாது நடப்பலத மவடிக்லக பார,்” என்றார.் தொனந்தா தனது கண்கலள 

மூடிக்யகாண்டு, தனது கவனத்லத தனது புருவத்தின் மீது ஒருமுகப்படுத்திக் 

யகாண்டார.் அடுத்த வினாடி, மபசச்ாளர ்தான் மபசிெ தலலப்பில் இருந்து 

முழுலமொக விலகி, அதற்கு முன்னர ்தொனந்தா மற்றும் ராபரட்் மபசிெ 

விஷெங்கலளப் பற்றி மபசலானார.் தொனந்தா தனக்குள் யசன்று, அந்த 

மபசச்ாளரின் மனத்திற்குள் நுலழந்து, அவர ்வழிொக மபசத் யதாடங்கி 

இருக்கிறார ்என்பலத ராபரட்் விலரவில் புரிந்துக்யகாண்டார.் சுெநலமற்ற 

நல்ல காரணங்களுக்காக பென்படுத்தப்படும் மாெவித்லதகளின் அந்த 

யசெல்முலற விளக்கத்லத, ராபரட்் என்றுமம மறக்கவில்லல. அந்த சம்பவம் 

அற்புதமாக இருந்தாலும் அவ்வளவு பெனுள்ளதாக இல்லல என்று பின்னர ்

குறிப்பிட்டார.் தொனந்தாவிடம் இலதப்மபான்ற மாெவித்லதகள் பல 
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இருந்தன, மற்றும் இது ஆன்மீக விரிவாக்கத்தின் யசெல்விளக்கமாக 

இல்லாமல் ஒரு தலடொக விளங்குவதாக ராபரட்் பிற்காலத்தில் கருதினார.் § 

ஒரு நாள் தொனந்தா தனது மாணவனுக்கு சாவிகளால் இெங்கும் ஒரு 

கடிகாரத்லத தந்து, யபௌத்த சமெத்தின் திொன பயிற்சிலெ 

மமற்யகாள்ளுமாறு அறிவுறுத்தினார.் இரண்டு மணிமநரம் கழித்து 

விழித்துக்யகாள்ள, அந்த கடிகாரத்லத ராபரட்் தொர ்யசெ்துக்யகாள்ள 

மவண்டும். அலாரம் நின்றவுடன், அவர ்பத்மாசனத்தில் அமரந்்து முடிந்தவலர 

ஆழமாக திொனம் யசெ்ெமவண்டும். அதன் பிறகு அவர ்கடிகாரத்லத 

மீண்டும் தொரய்செ்து, இரண்டு மணிமநரம் கழித்து மீண்டும் விழிக்க, 

தலரயில் படுத்து உறங்கிவிடுவார.் திொனத்தின் உணரவ்ு மற்ற 

மனநிலலகளுக்குள் யகாண்டுவருவதற்காக, இந்த பயிற்சிலெ யதாடரந்்து 

பல நாடக்ளுக்கு, இரவு முழுவதும் மமற்யகாண்டார.் § 

தொனந்தாவிடம் பணி புரியும் மபாது, கலாசச்ார குழுவின் பெணங்களில் 

ராபரட்் மும்முரமாக இருந்தார.் அவரக்ள் வடக்கில் இருந்து யதற்கு வலர 

பெணம் யசெ்து, அந்த நாட்டின் முலறப்படுத்தப்பட்ட இலச மற்றும் நாட்டிெ 

மன்றங்களில், சிறிெ ஊரக்ள் மற்றும் கல்லூரி அரங்குகளில் நிகழ்சச்ிகலள 

நடத்தினாரக்ள். அவரக்ள் யகாழும்பில் இருக்கும் ராெல் காமலை் ஹாலில் 

உள்ள குழந்லதகள் பாதுகாப்பு அலமப்பிற்கு நிதி திரட்டினாரக்ள். மற்றும் 

அவரக்ள் ைூலல 23, 1947 அன்று, தங்கள் திறலமொல் பிஷப்ஸ் காமலஜில் 

கூடியிருந்த பாரல்வொளரக்ளின் கவனத்லத ஈரத்்தனர.் அதில் ஒரு 

விமரச்கர,் “தான் பாமல மற்றும் குணசச்ித்திர நடனத்தில் திறலமொனவர ்

என்பலத ராபரட்் மீண்டும் நிரூபித்துள்ளார,்” என்று குறிப்பிட்டு இருந்தார.் 

அவர ்கடுலமொக உடற்பயிற்சி மமற்யகாண்டார,் மற்றும் தன்லன 

சுத்தப்படுத்திக்யகாள்ள சூடான தண்ணீர ்அதிகம் குடித்ததால், சிங்களரக்ள் 

அவலர உனு வாதுரா என்று அலழத்தாரக்ள். அதற்கு சிங்களத்தில் “சூடான 

தண்ணீர"் என்று யபாருள்.§ 
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இளவெது அயமரிக்கருக்கு யகாடுக்கப்படட் ஆன்மீக பயிற்சிகளில் ஒன்றாக 

உறங்கும் சாதனா இருந்தது. அவர ்திொனம் யசெ்வதற்காக இரவு முழுவதும், 

இரண்டு மணிமநரத்திற்கு ஒரு முலற விழிக்க மவண்டியிருந்தது.  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

சில்வர ்பான் கிளப்பில் லத்தின் அயமரிக்க இரவின் மபாது அரங்மகறிெ 

மாடச்ய்லஸ் முசச்ாமசாஸ் மற்றும் அக்மராபாடிக் டாங்மகாலவ தவிர,  

களுத்துலறயில் இருக்கும் டவுன் ஹாலில் இருந்து யமாறட்டுலவயில் 

இருக்கும் மவல்ஸ் காமலை் ஹால் மற்றும் யபௌத்த மதத்தின் இலளஞரக்ள் 

அலமப்பு வலர, அவரக்ள் வழங்கிெ கிழக்கு மற்றும் மமற்கின் ஆடல் மற்றும் 

பாடல்களின் வலுவான கலலவ மபான்ற நிகழ்சச்ிகலள பாரல்வொளரக்ள், 

அதற்கு முன்பு பாரத்்திருக்கவில்லல. § 

நடனத்திற்கு அதிகமான பெணமும் கடின முெற்சியும் மதலவப்பட்டது, 

இருந்தாலும் ராபரட்்டிற்கு பிடித்த இன்யனாரு விஷெமான ஒருங்கிலணக்கும் 

பணிக்கும் இலடயிலடமெ மநரத்லத ஒதுக்க முடிந்தது. நல்ல 

காரணங்களுக்காக இலங்லகயின் மக்கலள, ஒன்று மசரக்்கும் அவரது 

முெற்சிகலளப் பற்றி யசெ்தித்தாள்களில் யதாடரந்்து யசெ்திகள் 

வந்துக்யகாண்டு இருந்தன. அவர ்மாரச் ்20, 1948 அன்று இலளஞரக்ளின் உலக 

கூட்டலமப்லப உருவாக்கினார.் மற்றும் அதன் பிறகு விலரவில் 

கலலஞரக்ளின் உலக கூட்டலமப்லப உருவாக்கினார,் அது ைூலல 23 அன்று 

யதாடங்கப்படட்ு ஓபரா அண்ட் பாமல கில்டு ஆப் சிமலான் என்று வளரச்ச்ி 

யபற்றது. § 

எல்மலாருக்குள்ளும் இருக்கும் பரமாத்துமாவான, பரசிவத்லத உணரும் 

மபாராட்டம் மற்றும் அவரது மிகப்யபரிெ சவாலுக்குள் ராபரட்் அடியெடுத்து 
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லவக்கவிருந்தார.் அவரது வாழ்க்லகயில் நடந்த ஒவ்யவாரு அனுபவமும், 

அவலர இந்த தருணத்லத மநாக்கி அலழத்து யசன்று இருந்தது. அந்த 

தருணம் ஒரு இளவெது அயமரிக்கலர ஒரு ஞாமனாதெம் யபற்ற 

உயிரச்க்திொக மாற்றிெது, மற்றும் அவர ்எதிரக்ாலத்தில் அயமரிக்கா மற்றும் 

மற்ற நாடுகளில், ஹிந்து சமெத்லத உருமாற்றி வழிநடத்தினார.் அவர ்

விலரவில் இலங்லகயின் யதன் முலனயில் இருந்த காடுகளில் யபறவிருந்த 

அனுபவம் மற்றும் அவர ்கண்டுபிடித்த ஆன்மீக பாரம்பரிெத்லத 

புரிந்துக்யகாள்ள, இமெமலல மற்றும் தற்மபாது ராபரட்் இருக்கும் பாலதலெ 

முதலில் வடிவலமத்த சூடச்ும ஞான முனிவரக்ளின் காலத்திற்கு, நாம் பின் 

மநாக்கி யசல்லமவண்டியிருக்கிறது. § 
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குருமாரக்ளின் சரித்திரங்கள்  

இரண்டாவது அத்தியாயம்  

மகரிஷி நந்திநாதா 

இரண்டாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பு இருந்த இமயமலை 

ஹிந்துக்கள், வாழ்வாதாரத்திற்காக நம்பி இருக்கும் மற்ற மனிதரக்ளுக்கு  

நநருக்கமாக, தங்கள் ஆன்மீக மூைங்கள் மற்றும் நிைத்திற்கு அருகாலமயிை் 

இருந்துக்நகாண்டு ஒரு கிராமப்புற வாழ்க்லகலய வாழ்ந்தனர.் 

வாழ்க்லகக்கு சுத்தமான தண்ணீர ்முக்கியம் என்பதாை், எப்பபாதும் ஒரு 

நதிக்கு அருபக சிறிய கிராமங்கள் மற்றும் ஆசிரமங்கள் கட்டப்பட்டன. பை 

வடிவங்களிை் இருந்த அவரக்ளது கூலர வீடுகள் நபரும்பாலும் வட்டம் அை்ைது 

நெவ்வக வடிவிை், உட்புறமாக நான்கு அை்ைது ஆறு கம்பங்களுடன் 

கட்டப்படட்ு, அதன் மீது லகயாை் நநய்யப்பட்ட கிலளகள், புற்கள் மற்றும் 

இலைகள் அடுக்கப்படட்ு  இருந்தன. தடித்த கீற்றாை் உருவாக்கப்பட்ட இந்த 

கூலரலய ெரியாக கட்டப்படும் பபாது, இந்த பகுதியிை் நிைவும் நகாடிய 

பருவநிலையிை் இருந்து பாதுகாப்பு அளித்தது. பருவநிலையிை் இருந்து 

பமலும் பாதுகாப்பு அளிக்க, நபரிய மரங்களின் மத்தியிலும் அடியிலும் 

ொதாரண குடியிருப்புக்கள் நன்றாக திட்டமிட்டு பாதுகாப்புடன் 

கட்டப்பட்டன. இயற்லக நபாருடக்ளாை் தயாரிக்கப்பட்ட குடிலெகள், 

குளிரக்ாைத்திை் நவதுநவதப்பாக இருந்ததுடன், அதிக நவப்பத்துடன் சூரியன் 

பிரகாெமாக இருக்கும் பகாலடக்காைங்களிலும் குளுலமயாக இருந்தன. 

ஈரமான மண்ணுடன் மாட்டு ொணம் மற்றும் லவக்பகாை் கைந்து 

உருவாக்கப்பட்ட தலரகள் கிருமநாசினியாக நெயை்படட்ு, பூெச்ிகளிை் 

இருந்து விடுதலை அளிக்கும் முக்கிய பணிலயயும் நெய்தன. ஒவ்நவாரு 

நாளும் மாடட்ு ொணத்தாை் உருவாக்கிய தலரயிை் சுத்தமான தண்ணீர ்

நதளிக்கப்படட்ு, அந்த தலரக்கு புதுப்நபாலிலவ தருவதற்கு 

நமாழுகப்பட்டது. § 

பை மலைகளுடன் இருந்த நிைங்கள் அதிக நெங்குத்தாக இருந்ததாை், 

இமயமலையிை் இருந்த விவொயிகள் குன்றுகளிை் படிகலள 
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அலமத்துக்நகாண்டனர.் இது கடினமாக இருந்தாலும் அத்தியாவசிய  

பவலையாக இருந்தது. அவரக்ள் அரிசி, தானியங்கள் மற்றும் காரப்ான்பொ 

பீன்ஸ், பருப்பு வலககள் மற்றும் கிழங்கு வலககலள வளரத்்தனர.் (கிழங்கு 

வலககள் உணவுப்பஞ்ெம் பபான்ற மிகவும் கடினமான சூழ்நிலைகளுக்கு 

பாதுகாத்து லவக்கப்பட்டன).  பழங்கள் மிகுதியாக இருந்தன, மற்றும் 

ஒவ்நவாரு வீட்டிலும் வாதுலம பழங்கள் மற்றும் ஆப்பிள்கள் பயிரிடப்பட்டன.  

அங்கிருந்த குடும்பங்கள் பதன் மற்றும் நமழுகிற்கு பதனீக்கலளயும், 

பாலுக்கு  மாடுகலளயும், இலறெச்ிக்கு ஆடுகலளயும் லவத்திருந்தாரக்ள் 

(நபரும்பாைாபனார ்லெவமாக இருந்தாலும், எை்பைாரும் அப்படி 

இருக்கவிை்லை), மற்றும் ஆடுகள் பாலறகளிை் ஏறுவதிை் சிறந்து 

விளங்கியதாை், அலவ சுலம தூக்கிெ ்நெை்ைவும் பயன்படுத்தப்பட்டன. 

காை்நலட பமய்ெெ்லுக்கு புை்நவளிகலள வளரக்்கக் கற்றுக்நகாண்டனர.் 

அவரக்ள் தங்கள் ொப்பாடு, ெலமயை் பதலவகள் மற்றும் விளக்குகலள 

ஏற்றுவதற்கு, கடுகு விலதகளிை் இருக்கும் எண்நணய்லய தயார ்நெய்தனர.் 

அவரக்ளது வாழ்க்லகயிை் கடுகு மிகவும் முக்கியமாக இருந்ததாை், வீட்டிற்கு  

முக்கிய விருந்தாளிகள் வந்ததும், அந்த எண்நணய் வீட்டின் இருபுறமும் 

ஊற்றப்பட்டுவிடும். § 

மலைகள் குறுக்கு நநடுக்கான பாலதகளுடன் இருந்தன மற்றும் 

நவகுதூரத்திை் இருக்கும் ெந்லதகளிை் வணிகம் நெய்ய வாழ்க்லகலய 

நிலைநிறுத்தும் விலளநபாருடக்ள் நகாண்டு நெை்ைப்பட்டன. பாலதகள் 

மிகவும் குறுகைாக இருந்ததாை், ஒரு மனிதன் அை்ைது ஒரு ஆடு மடட்ுபம 

அதன் வழியாக நெை்ைமுடியும். இந்த பாலத அஜ-பாத என்று 

அலழக்கப்பட்டன, மற்றும் அதற்கு ெமஸ்கருதத்திை் “ஆடு நெை்லும் வழி” 

என்று நபாருள். ஆடுகளாை்  சிறிதளவு சுலமலய மடட்ுபம சுமக்க முடியும் 

என்பதாை், ெரக்குகள் மிகவும் கவனமாக பதரந்்நதடுக்கப்பட்டன. தினமும் 

காலையிை் பயன்படுத்தப்பட்ட இரண்டு முக்கிய பாலதகள் பஜாஷிமட் (ஒரு 

லெவ லமயம்), பத்ரி நாத் (ஒரு லவணவ லமயம்) மற்றும் பகதாரந்ாத் (லெவ 

ெமயத்தின் பகாட்லட) வழியாக நென்றன. § 
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பதஞ்ெலி,  வியாகிறபாத மற்றும் திருமூைரின் புகழ்நபற்ற குருவாக விளங்கிய 

மகரிஷி நந்திநாதா, இமயமலையிை் வசிக்கும் சித்த பயாகியாகவும் நந்திநாத 



ெம்பிரதாயத்தின் முன்பனாடியாகவும் விளங்கினார.் இந்த பரம்பலர லெவ 

ெமயத்தின் அத்லவத (ஒருலம வாதம்) பபாதலனகலள வழங்குகிறது, மற்றும் 

அவர ்இந்த பரம்பலரயிை் நன்கு பரிெெ்யமான முதை் ெற்குருவாக இருந்தார.்  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

இந்த இலடயரக்ள் வாழ்க்லக, குறிப்பாக ஆசிரமங்களிை் கூட்டம் 

கூடுவதற்கு பை வாய்ப்புக்கலள வழங்கியது, மற்றும் இமயமலையின் இந்த 

நதய்வீக புருஷரக்ள் தத்துவ உலரயாடை்கள் மற்றும் விவாதங்கலளத் தவிர 

பவறு எலதயும் விரும்புவதிை்லை, மற்றும் அது நபரும்பாலும் ஒரு 

ஆைமரத்தின் விொைமான நிழலிை் நலடநபறும். இந்த கூட்டங்களிை் 

பங்குநபற எை்பைாரும் தலரயிை் உட்காருவாரக்ள். அப்பபாது புத்தகங்கள் 

எதுவும் இை்லை. அந்த காைத்திை் கை்வி வாய்நமாழியாக வழங்கப்பட்டது 

மற்றும் அதற்கு மாணவரக்ள்  நிலனவாற்றலை பயன்படுத்தினாரக்ள். 

ஆன்மீக ொன்பறாரக்ள் நவவ்பவறு வயதுடன் இருக்கும் மாணவரக்ளுக்கு 

அறிவுறுத்தை்கலள வழங்க மற்றும் பிறருக்கு வழிகாட்ட, ஆறு அங்குை 

உயரத்துடன், பீடம் என்று அலழக்கப்படும் பாய்கள் அை்ைது 

மரப்பைலககளிை் உடக்ாருவாரக்ள். இந்த ரிஷிகள் நபரும்பாலும் 

ெந்நியாசிகளாக இை்ைாமை் திருமணமானவரக்ளாக இருந்தாரக்ள். சிை 

ெந்நியாசிகளுடன் சீடரக்ளும் வாழ்ந்து வந்தனர,் மற்றும் பவறு சிைர ்தங்களது 

ஆன்மீக தியானம் மற்றும் ஆெெ்ாரமாக தனிலமயிை் பமற்நகாள்ளும் மற்ற 

பயிற்சிகளிை் ஈடுபட்டு  இருந்தனர.் § 

பை்பவறு வயது மாணவரக்ள் பழங்காை கலைகள் மற்றும் அறிவியை் பாடம் 

படிக்க, ெமஸ்கிருத நமாழிலய கற்றுக்நகாள்ள மற்றும் யதாரத்்தமான 

வாழ்க்லகக்கு பதலவப்படும் பை்பவறு திறன்களிை் பதரெ்ச்ி நபற, தூரத்திை் 

இருக்கும் பள்ளிகள் அை்ைது வாழ்க்லக லமயங்களிை் தங்கள் பாலதலய  

பதடிக்நகாண்டனர.் ஒவ்நவாரு குடும்பமும் விவொய திறன்கள் மற்றும் மற்ற 

கலைகளிை் பயிற்சிகள் வழங்கும் ஒரு பயிற்சி லமயமாக விளங்கியது. 

இமயமலையிை் இருந்த பமடட்ுப் பகுதிகளிை் வாழ்க்லக கடினமாக, 

பொதிப்பதாக  மற்றும் ெமயம் மற்றும் ஆன்மீக பவட்லகக்கு மிகவும் 

அனுகூைமாக இருந்தது. இது நதய்வீக புருஷனுடன் நதய்வங்கலள 

உலரயாடும் இடமாகவும், ொதாரண மக்கள் நொரக்்கத்திற்கு நெை்ை பயணம் 

பமற்நகாள்ளும் ஒரு புனிதமான இடமாக கருதப்பட்டது. பஜாஷிமட்-பத்ரிநாத் 

பாலத மகாபாரத காைத்திை் இருந்து, அதன் புண்ணிய தைங்களுக்கு  

பிரபைமாக இருந்து, “நொரக்்கத்திற்கு நெை்லும் பாலத" (ஸ்வரக் - அபராஹன) 

என்ற அங்கீகாரத்லத நபற்றது. § 
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சிவநபருமான் பிரபஞ்ெத்லத உருவாக்க, பதினான்கு முலற தனது 

உடுக்லகலய  ஒலித்து, பதினான்கு அடிப்பலட ஒலிகலள 



நவளிப்படுத்துகிறார.் லெவ சித்தாந்த அத்லவத பாரம்பரியத்தின் 

நவளிப்படுத்தும் உண்லமகலள, மனித வரைாற்றிை் முதை் முலறயாக, தனது 

எடட்ு பயாகம் கற்கும் சீடரக்ளுக்கு கற்பிக்க, சிதத்ர ்நந்திநாதா 

இமயமலையின் உெச்ியிை் அமரந்்து இருக்கிறார.்  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

குருமாரக்ளின் பரம்பரர  

இந்த இமயமலையின் நதாலைதூரப் பகுதியிை் மகரிஷி நந்திநாதா என்ற 

நபயரிை் ஒரு மிகப்நபரிய பயாகி வாழ்ந்து வந்தார.் ஞாபனாதயம் நபற்ற 

அபூரவ் ஆன்மாவாக இருந்த அவரின் அகக்கண்கள் பிரபஞ்ெ முழுலமக்கு 

தயாராக இருந்தது, மற்றும் அவர ்சிவநபருமாலனயும், உட்புறமாக இருக்கும் 

பரமாத்துமாலவயும் அறிந்தவராக இருந்தார.் அவபர ெற்குருமாரக்ளின் ஒரு 

நீளமான வரிலெயிை் வந்தவர,் ஆனாை் அந்த ெற்குருமாரக்ளின் நபயரக்ள் 

மற்றும் வாழ்க்லக வரைாறுகள் நதாலைந்து விட்டதாை், இைங்லகயிை் ராபரட்் 

ஹான்நென் கண்டுபிடித்த ஆகம பாரம்பரியமாக, இன்று நந்திநாதா 

ெம்பிரதாயம் என்று அறியப்படும் பரம்பலரயிை், நன்கு பரிெெ்யமான முதை் 

ெற்குருவாக அவர ்கருதப்படுகிறார.் § 

நந்தினாதா தன்னிடம் பநரடி சீடரக்ளாக இருந்தவரக்ளுக்கு ெனக, ெனந்தன, 

ெனாதன மற்றும் ொந்தகுமார என்று நான்கு முனிவரக்லள நியமித்து 

இருந்தார,் மற்றும் அவரக்ள் எை்பைாரும் நந்தி என்கிற பட்டதுடன் இருந்தனர.் 

இவரக்ளுடன்  சிவபயாக முனி, பதஞ்ெலி,  வியாகிறபாத மற்றும் திருமூைரும் 

(சுந்தரநாதா என்றும் அலழக்கப்பட்டார)் இருந்தனர.் அவரக்ள் எடட்ு பபரும், 

ஆரம்பகாை ஆகம பள்ளிகளிை் ஏதாவது ஒன்றிை் ஆன்மீக தலைவரக்ளாக 

இருந்தாரக்ள் மற்றும் அவரக்ள் நாதரக்ள் என்று அலழக்கப்பட்டனர.் 

அவரக்ளிை் முதலிை் குறிப்பிடப்பட்ட நாை்வரும் சிவநபருமானின் விபெஷ 

அருலளப் நபற்றாரக்ள்,  மற்றும் அவரக்ள் ஆகமங்கள் வழங்கும் தகவை்கலள 

நான்கு திலெகளிை் எடுத்துெ ்நெை்ை சிவநபருமான் மூைமாக 

உத்தரவிடப்பட்டாரக்ள். தங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட இைக்குகலள வந்து 

அலடந்ததும் நவயிை், மலழ, ஆைங்கட்டி மலழ  மற்றும் புயை் என்று பாராமை் 

தீவிரமாக பயாகத்திை் பயிற்சி பமற்நகாண்டனர ் மற்றும் காைப்பபாக்கிை் 

நொரக்பைாக பதவிக்கு உயரந்்தனர.் § 

 மகரிஷி  நந்தினாதாலவ சுற்றி இருந்த பயாகிகள் சிவ சூத்திரங்களிை் 

நன்றாகத் பதரெ்ச்ி நபற்று இருந்தாரக்ள். சிவநபருமானின் குரைாக 

கருதப்படும் இந்த சூத்திரங்கள் ஒரு புதிராக, பமம்பட்ட கணிதத்தின் 

நதாகுப்பாக இருக்கும் பதினான்கு ஈரடி நெய்யுள்களின் நதாகுப்பாக, 

ெமஸ்கிருத எழுத்துக்கள் பற்றியதாக பதான்றினாலும், ஆழமாக சிந்திக்கும் 

பபாது பிரபஞ்ெ அலமப்லப புரிந்துநகாள்ள பயன்படும் வழியாக விளங்கி, 

இந்த நமாழி எவ்வாறு தனது மூைத்திை் இருந்து நதய்வீகத்  தன்லமயுடன் ஒரு 

சூடச்ும ஞான நதாடரல்ப உருவாக்குகிறது என்பலத காண்பிக்கிறது. 

பருமனான மற்றும் நுணுக்கமான பிரபஞ்ெகளின் சூடச்ும ஞான அெெ்த்லத 
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ஆய்வு நெய்ய, 21 ஆம் நூற்றாண்டிலும் பயாகிகள் படிக்கும் நதளிவற்ற, 

இரகசியமான மற்றும் மரம்மான நெய்யுள்களாக விளங்கும் சிவ சூத்திரங்கள் 

மீது காஷ்மீரின் லெவ ெமயத்திை் இருந்து லெவ சித்தாந்தம் வலரயிைான 

ஆரம்பகாை தாந்த்ரீக பாரம்பரியங்கள் வலுவான நம்பிக்லகயுடன் 

இருந்துள்ளன. § 

 

மகரிஷி நந்திநாதா ஒரு புலித்பதாை் மீது உட்காரந்்துநகாண்டு 

சுந்தரநாதாவிற்கு ஒரு ொஸ்திர நெய்யுலள விளக்கிக்நகாண்டு இருக்கிறார.் 

மற்றும் சீடரக்ள் புனிதமான உலரகலள பற்றி ஆபைாசித்து ஆய்வு நெய்து 

சிவநபருமானின் துதிப் பாடுகின்றனர.்  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 
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 உயரந்்து இருக்கும் சிவ நடராஜரின் வைது லகயிை் உள்ள உடுக்லகயிை் 

இருந்து நவளிவந்த பதினான்கு சூத்திரங்கள் பணினிக்கு நதரிவிக்கப்பட்டன, 

மற்றும் அவற்லற ஒரு வலகயிை் அந்த காைத்து பயாக அறிவியை் 

குறிப்பபடாக அவர ்எழுதிக்நகாண்டார.் இந்த ஒலி மற்றும் நொற்களின் 

அறிவியை் பபெச்ு வழக்கு இை்ைாமை் பரபமஸ்வரனிடம் இருந்து பநரடியாக 

வந்த தகவைாக, ொதாரண மனலத கடந்து, ஞாபனாதயம் நபற்றவரக்ளாை் 

மடட்ுபம புரிந்துநகாள்ள முடிந்ததாக இருந்ததாை், அது 

நபரும்பாைாபனாருக்கு ஒரு இரகெயமாகபவ  இருந்திருந்தது. § 

ெனக, ெனாதன, ெனதகுமார, பதஞ்ெலி மற்றும் மற்றவரக்லளப் பபான்ற 

முனிவரக்ளாை் சிவநபருமானின் உடுக்லகயிை் இருந்து வந்த ஆழ்நிலை 

ஒலிகலள பகடக்முடிந்தாலும், அந்த சூத்திரங்களின் உட்புறமாக இருந்த 

லமய கருத்லதப் புரிந்துநகாள்ள முடியவிை்லை. அவரக்ள் விளக்கத்லத 

நபறுவதற்காக மகரிஷி நந்திநாதாவிடம் நென்றதாக புராணங்கள் 

நதரிவிக்கின்றன. இந்த அபூரவ்மான தகவலை பதடுவதிை் அவரக்ளது 

ஆரவ்த்லத பாரத்்து நமய்மறந்துப்  பபான ெற்குரு, அந்த சூத்திரங்களின் 

ொரத்லத பற்றி விளக்கத் நதாடங்கினார.் அவர ்வழங்கிய 27 நெய்யுள்கலள 

வழங்கினார,் மற்றும் அலவ மடட்ுபம இந்த முதை் ெற்குருவாை் எழுத்து 

வடிவிை் வழங்கப்படட்ு, காைத்தாை் அழியாத  பபாதலனகளாக 

விளங்குவதாை், இது இந்த லெவ சித்தாந்த பரம்பலரயின் மிகவும் 

பழலமயான ொஸ்திர உலரயாக விளங்குகிறது. இது நந்திபகஷ்வர  காஷிகா 

என்று அலழக்கப்படட்ு, சுருக்கமாகவும் விபவகமாகவும் இருக்கிறது. காஷிகா 

என்றாை் “ஞாபனாதயம் வழங்கும் ஒன்று" என்று நபாருள். § 

சிவநபருமானுடன் ஒரு ஒருலமலய அவருக்குள் வழங்கிய, அவரது 

வலுவான  இலறவனின் உணரத்ை்கள் மற்றும் நீளமான ஸ்பதாத்திரமான ஸ்ரீ 

ருத்திரத்லத ஒரு பகாடி முலற பாராயணம் நெய்வது கடினம் மற்றும் 

ொத்தியமிை்ைாத விரதம் என்று சிைர ்கருதுவலத நிலறவு நெய்த 

காரணத்தாை், ஸ்ரீ நந்திபகஷ்வர என்று அலழக்கப்படும் மகரிஷி நந்திநாதா, 

விளக்கமுடியாதலத விளக்கும் ொதலனலய நிலறவு நெய்தார.் § 

நந்திநாதாவின் காஷிகா ஒரு விளக்கமாக இை்ைாமை் ஒரு தியானமாக, 

ெமஸ்கிருத நமாழியின் நொற்களிை் எப்நபாழுதும் பதிந்து இருக்கும் 

குறிப்பிட்ட ஒலிகள் மூைமாக பிரபஞ்ெத்திை் நலடநபறும் சிவநபருமானின் 

விரிவாக்கமாக, மிகவும் நுணுக்கமான வஸ்துவிை் இருந்து நாம் இருக்கும் பூமி 

வலர பிரபஞ்ெத்திை் உள்ள முப்பத்தி ஆறு பாகங்கள் மீது ஒரு ஆழ்ந்த 

தியானமாக இருக்கிறது. இந்த பாகங்கள் அை்ைது தத்துவங்களிை், 

யதாரத்்தமாக இருக்கும் சுயநிலனவிை் இருக்கும் ஒவ்நவாரு நிலை, 

ஒவ்நவாரு பிரிவு, ஒவ்நவாரு உணரவ்ு மற்றும் நிறம், ஒவ்நவாரு ெக்தி, அதிரவ்ு 

மற்றும் ஒலிலய  பதடிப்பிடிக்கைாம் என்பதாை், இலவ லெவ சித்தாந்த 

அண்டத்தின் லமயமாக விளங்குகிறது. லெவ சித்தாந்தம் நமாத்தத்திை் 36  

தத்துவங்கலளப் பற்றி எடுத்துலரக்கிறது. தத்துவங்கலள அறிவதாை், ஒருவர ்

அலனத்லதயும் அறிந்துக்நகாள்கிறார.் § 
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அந்த காைத்திை் பயாகம் மற்றும் உட்புற உணரவ்ின் இரகசியங்கலள 

நவளிப்பலடயாக விளக்குவதற்கு, அலவ அதிக மதிப்புமிக்கதாக 

கருதப்பட்டதாை், பழங்காை உலரகள் சிக்கைான கருத்துக்களாக, பின்பற்ற 

கடினமாக நதளிவிை்ைாமை் இருக்கின்றன. அவற்லற தகுதி நபற்றவர ்

மடட்ுபம அணுகபவண்டும், மற்றவரக்ள் பிரமிக்க பவண்டும் என்பலத உறுதி 

நெய்ய, அலவ ஒரு மலறகுறியீட்டு தகவலைப்  பபான்று, ஒரு விபெஷமான 

நமாழியிை் மலறக்கப்படட்ு இருக்கும். பண்லடய  காைத்திற்கு நென்று, 

பயாகத்தின் முன்பனாடிகளான இமயமலையின் குருமாரக்ளின் இதயத்திை் 

காணும் காட்சி  நிரூபிப்பலதப் பபாை, இன்று இந்த உலரகலள படிக்கும் 

பபாது உண்லமயிை் பிரமிக்க லவக்கிறது. பின்வரும் பக்கங்களிை், மகரிஷி 

நந்திநாதாவின் 2,200  வருட பழலமயான தத்துவ உலரயிை் இருந்து 

சூத்திரங்களின் ஒரு பகுதிலய வழங்கியுள்பளாம். § 

இலறவலன அறிந்தவரக்ள் மற்றும் மிகவும் உயரந்்த ெமூகத்லத பெரந்்த 

ெம்ஸ்கிருத பண்டிதரக்ளின் நுண்ணறிவு மற்றும் வரண்லனகள் இை்ைாமை், 

அதிக மரம்மான பதினான்கு சிவ சூத்திரங்கலள விளக்குவதற்காக 

இயற்றப்பட்ட இந்த சூத்திரங்கலள புரிந்துநகாள்வதும் கடினமாக இருக்கும்.  

நீங்கள் இங்பக நந்திநாதரின் பத்தாவது நெய்யுள் மற்றும் அதன் பின்னர ்

ெபாரத்தினம் சிவாெெ்ாரியார ்தந்த வரண்லனயும் காணைாம்:§ 

ரீ (ऋ) என்ற எழுத்தின் மூலம் குறிப்பிடப்பட்டு, புனிதமான உணர்வின் பண்புடடய 

வடிவமாக, அடனத்திற்கும் பரமமஸ்வரனாக இருப்பவர், ை்ரி (ऌ) என்ற எழுத்தின் மூலம் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள, சிவசக்தியுடன் ஐக்கியத்தில் இருந்துககாண்டு, மாடயயில் 

நுடைந்து, அடத சிறிதளவு தூண்டிவிட்டு, அடசபடவ மற்றும் அடசயாதவற்றின் உலடக 

உருவாக்கி, அவற்டற விாிவாக்கம் கசய்கிறார். இடவ அடனத்டதயும் அவர் ஒருவராக 

இருந்துக்ககாண்டு, தனியாகவும்  முழுடமயாகவும் கசய்கிறார். § 

வரண்லன: பரபமஸ்வரன் முழுலமயாக ஒருவராக மடட்ுபம இருக்கிறார,் 

மற்றும் ெக்தியுடன் ஐக்கியத்திை் இருந்துக்நகாண்டு மாலயயிை் 

நுலழயும் பபாது அவர ்உைலக உருவாக்குகிறார ்என்று நொை்லும் பபாது, 

அத்லவத இலறவனின் பகாட்பாடு பாதிக்கப்படுவலத காணைாம். ஒரு 

இலறவன் மடட்ுமை்ைாது, சிவெக்தி மற்றும் மாலயயின் பாத்திரமும் 

இருப்பலத காணும் பபாது, அத்லவத பகாட்பாட்டிை் ஒரு குலற 

காணப்படுகிறது. இந்த நெய்யுள் மற்றும் இலதத் நதாடரும் மூன்று 

நெய்யுள்களிலும், அத்லவத இலறவனின் பகாட்பாட்டிை் அத்தலகய 

குலற எதுவும் இை்லை என்று விளக்கப்படட்ுள்ளது. பரபமஸ்வரலன ரீ (ऋ) 

என்ற எழுத்து குறிப்பிடுகிறது மற்றும் ை்ரி (ऌ) என்ற எழுத்து சக்தி மற்றும் மாடயடய 

குறிப்பிடுகிறது. ஸ்ரீ தந்திரத்திை் குறிப்பிடப்படட்ுள்ளலதப் பபாை, 

சிவநபருமானின் மனவடிவமாக இருக்கும் ெக்தி, ை்ரி (ऋ) என்ற எழுத்தால் 
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குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இறுதி எழுத்தாக, மவர்ச் கசால்லாக இருக்கும் க (क), “கதளிவாக 

கவளிப்படாத ஒன்றில் இருந்து கவளிக்ககாண்டு வருவடத" குறிப்பிடுகிறது. 

இடறவனின் உருவம் சக்திடய உள்ளடக்கியுள்ளது, மற்றும் அவரது உருவத்தில் ஒரு 

அங்கமாக மாடய விளங்குகிறது. தனது உடடல இயக்க, ஒரு மனிதனுக்கு மற்றவர்களின் 

உதவி மதடவப்படுவது இல்டல. அடதப்மபாலமவ, தனது உருவத்டத இயக்க மற்றும் 

கசயல்படுத்த பரமமஸ்வரனிற்கு மற்றவர்களின் உதவி மதடவப்படுவது இல்டல. இது 

பகவை என்ற நொை்லின் மூைம் நவளிப்படுத்தப்படட்ுள்ளது. ெக்தி மற்றும் 

மாலயக்கு, சிவநபருமாலன தவிர பவறு எந்த ஒரு தனிப்பட்ட 

உள்நபாருளும் நீடித்து இருப்பதிை்லை.§ 

பபாதரனயின் இரு கிரளகள்  

நாதா என்றாை் உட்புற உடை்கள் மற்றும் தனது மனநிலைகளின் 

நுணுக்கங்களிை் பதரெ்ச்ி நபற்ற “தலைவன்" அை்ைது “குரு" என்று நபாருள். 

பை்ைாயிரம் ஆண்டுகளாக, நாதரக்ள் மலறநபாருள் தகவை்கலள 

வழங்குபவரக்ளாக ஸித்திகலள பயன்படுத்துபவரக்ளாக, ஆன்மாவின் 

ெக்திகளாக இருந்துள்ளாரக்ள். நாத சித்தரக்ள் சிவநபருமானின் அருலள 

பவண்டிக்நகாண்டு, குண்டலினி ெக்திலய கட்டுப்படுத்தி, மனதின் 

அழத்திற்குள் பதடலை பமற்நகாள்கிறாரக்ள். அவரக்ள் முழு மனதுடன்  

தலைவரக்ளின் தலைவனாக இருக்கும் சிவநபருமாலன வழிபடட்ு, 

பயாகத்தின் மூைம் ஆழ்ந்த தியானத்லத பமற்நகாண்டு, அவரது நதய்வீக 

தன்லமயிை் ஒருலமலய அனுபவிக்கிறாரக்ள். § 

நிலையான உண்லமகளின் நதய்வீக தகவை்கள் மற்றும் ஞாபனாதய 

பாலதயிை் நவற்றிநகாள்ளும் நெய்முலற ஆகியலவ நாத பரம்பலரயிை் 

பாதுகாப்பாக இலணக்கப்பட்டுள்ளது. ஆகம பகாயிை் வழிபாடு,பஹாமம், 

ெந்நியாெம், ொதனா, தபஸ், பயாகம், தாந்தரீகம் மற்றும் அத்லவத ொஸ்திரம் 

என்று லெவ ெமயமாக இன்று நாம் அறியும் அலனத்தும், நாத 

ெம்பிரதாயத்தின் இமாைய ெமூகங்களாை் வழிநடத்தப்படட்ுள்ளது. 

ெம்பிரதாயம் என்பது  பாரம்பரியம் அை்ைது ொஸ்திரத்தின் ஒரு 

துடிப்புணரவ்ுள்ள பிரிவாக விளங்குகிறது. நாதரக்ள் ஹட  மற்றும் ராஜ 

பயாகத்தின் மூைமாக கருதப்படுகிறாரக்ள். § 

நந்திநாத ெம்பிரதாயம் மற்றும் ஆதிநாத ெம்பிரதாயம் என்று இன்று 

இருக்கும் மிகவும் பழலமயான லெவ ெம்பிரதாயங்கள், இரு முக்கிய 

பிரிவுகலள நகாண்டுள்ளன. மகரிஷி ஆதிநாதா, மத்ஸ்பயந்திரநாதா மற்றும் 

சித்த சித்தாந்த லெவ ெமயத்லத விவரமாக விளக்கியபதாடு அதற்கு முக்கிய 

குருவாகவும் இருந்து, மிகவும் பிரபைமான கன்பட பயாகிகள் ெமூகத்லத 

நிருவியவருமான  பகாரக்ஷநாதர ்( சுமார ்கி.பி. 950) ஆகிபயார ்முந்லதய 

காைத்திை் ஆதிநாத ெம்பிரதாயத்திை், நன்கு பரிெெ்யமான முன்மாதிரிகளாக 

விளங்கினர.் § 
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இருபத்தி ஒன்றாம்  நூற்றாண்டிை், ஆதிநாத  மற்றும் நந்திநாத  

ெம்பிரதாயங்கள் துடிப்புணரவ்ுடன் வலுவாக இருக்கின்றன. கடந்த 1,000 

வருடங்களிை் வரைாற்று, ெமூக மற்றும் பூபகாள ெக்திகள், அவற்றிற்கு 

இலடபய பவறுபாடுகலள உருவாக்கி இருந்தாலும் பவதங்கள், ஆகமங்கள் 

மற்றும் பதஞ்ெலியின் பயாக சூத்திரங்கள் உட்பட இலறயியை், 

பகாட்பாடுகள், ொதனாக்கள் மற்றும் ொஸ்திரங்களிை் அலவ உடன்படட்ு 

இருக்கின்றன. நாதரக்ள் பற்றி எழுதப்படட்ுள்ள நபரும்பாைான குறிப்புகள், 

திருமூைரின் பிரிலவ காட்டிலும், வடக்கு பகாரக்ஷநாதர ்பிரிவு மற்றும் 

வாழ்முலறலய குறிப்பிடுகிறது. § 

இரு பிரிவுகளும் முக்கியமான வழிகளிை் பிரிகின்றன. நந்திநாத 

ெம்பிரதாயத்தின் முதன்லம விரிவுலரயாக திருமூைரின் திருமந்திரம் (சுமார ்

கி.மு. 200) விளங்குகிறது, மற்றும் ஆதிநாத  ெம்பிரதாயத்தின் முதன்லம 

விரிவுலரயாக பகாரக்ஷநாதரின் சித்த சித்தாந்த பத்ததி (சுமார ்கி.பி. 950) 

விளங்குகிறது. நந்திநாத  ெம்பிரதாயத்தின் நபரும்பாைான உலரகள் தமிழ் 

நமாழியிை் இருக்கின்றனர,் மற்றும் ஆதிநாத ெம்பிரதாயத்தின் உலரகள் 

ெம்ஸ்கிருத நமாழியிலும் இருக்கின்றன. இைங்லக மற்றும் 

நதன்னிந்தியாவிை் நந்திநாத ெம்பிரதாயம் அதிக வலுவாகவும், வட 

இந்தியாவிை் ஆதிநாத ெம்பிரதாயம் அதிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகவும் 

இருக்கிறது. நந்திநாத ெம்பிரதாயத்தின் தத்துவம் லெவ சித்தாந்தம் என்றும், 

ஆதிநாத ெம்பிரதாயத்தின் தத்துவம் சித்த சித்தாந்தம் என்று 

அறியப்படுகிறது. இரு பிரிவுகளும் இலடபய தத்துவத்திை் இருக்கும் 

அடிப்பலட பவறுபாடு முக்தி ொரந்்ததாக இருக்கிறது. நமக்கு முக்தி நொந்த 

சிந்தலனகள் மற்றும் நெயை்களாை் கிலடக்கிறது என்று ஆதிநாத பிரிவு 

நம்புகிறது, ஆனாை்  சிவநபருமானின் சித்தம் இை்ைாமை் அலத 

அலடயமுடியாது என்று நந்திநாத பிரிவு நம்புகிறது. § 

 நந்திநாத ெம்பிரதாயம் வாழ்ந்துநகாண்டு இருக்கும் ஒரு ெற்குருவின் 

பதலவக்கு அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்கிறது. அவர ்இந்த பரம்பலரயின் 

முதை் ெந்நியாசியாகவும் பரம்பலர முன்பனாடியாகவும் விளங்கும் 

முருகப்நபருமானுக்கு பாலதகலள திறந்து லவக்கிறார.் இலதப்பற்றி  

திருமூைர ் தனது திருமந்திரத்திை்: § 

நதளிவு குருவின் திருபமனி காண்டை்; 

நதளிவு குருவின் திருநாமம் நெப்பை்; 

நதளிவு குருவின் திருவாரத்்லத பகட்டை்; 

நதளிவு குருஉரு சிந்தித்தை் தாபன. 139§ 

நந்திநாத ெம்பிரதாயம் என்பது ஒரு சித்த பயாக பாரம்பரியம் ஆகும் (

 சித்த என்றாை் “முயற்சியாை் அலடதை்"), மற்றும் அதன் குருமாரக்ள் 

நபரும்பாலும் மிகப்நபரிய சூடச்ும ஞான திறலமகள் மற்றும் ஞானத்லத 
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நவளிப்படுத்தி இருக்கிறாரக்ள். இந்த ஆசிரியரக்ள் பரபமஸ்வரனாக 

இருக்கும்  சிவநபருமானுடன்  தங்களது ஒருலமலய உணரந்்து, 

அலனத்திற்கும் நதய்வீக மூைமாக விளங்கும் இதனுடன் முடிந்தவலரயிை் 

மனித உணரவ்ுடன் முழுலமயாக ஐக்கியமாகி இருக்கிறாரக்ள். இத்தலகய 

உணரத்லுடன் எை்லையற்ற பபரின்பம் மற்றும் பிரபஞ்ெத்திை் இருக்கும் 

ஒவ்நவாரு ெக்தியின் மீதும் பநரடி நபாறுப்பும் பதான்றுகிறது. இந்த 

பரம்பலரலய பெரந்்த குருமாரக்ள் நவளிப்படுத்திய அபூரவ்மான ெக்திகலள 

பற்றி பை கலதகள் உள்ளன. அத்தலகய ஒரு உயரந்்த  உணரத்லை நபற்ற 

ஸித்தியாை் கிலடக்கும் உதவி அை்ைது அதன் மீது விழும் பாரல்வ மடட்ுபம, 

ஆன்மீக பயிற்சிலய விலரவுப்படுத்தக்கூடும். அத்தலகய ஆசிரியரக்ளின் 

தீட்லெ இை்ைாமை், மனித தூண்டுதை்கள் மிகவும் உயரவ்ான இந்த 

உணரத்லை பநாக்கி வழிநடத்தி நெை்வதிை் எப்பபாதும் பதாை்வி அலடயும். § 
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பழங்காைத்து பயாகிகள் வனங்களிலும் காடுகளிலும் நபரும்பாலும் 

நதிக்கலரகளிலும் வாழ்ந்தாரக்ள். அங்பக அவரக்ள் புைன்கலள அடக்கி, 

நமய்யுணரல்வ ஆழமாக உள்பள இயக்கி, ஆன்மீக பயிற்சிகலள 

பமற்நகாண்டாரக்ள். அந்த உட்புற வழிபாட்லட, பஹாமம் என்று 

அலழக்கப்படும் நவளிப்புற வழிபாடு மூைமாக ெமன் நெய்யப்பட்டது. 

பஹாமம் என்கிற வழிபாடட்ு  முலறயிை், அக்னிலய வளரத்்து பதவரக்ள் 

மற்றும் அந்தரப்ைாகங்கலள ஆவாகனம்\ நெய்து, அவரக்ளுக்கு ஆகுதி 



வழங்கப்படுகிறது. இந்த வழிபாடட்ு  முலறலய உைநகங்கும் இருக்கும் 

ஹிந்துக்கள் இன்றும் நெய்து வருகிறாரக்ள்.  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

நாத ெம்பிரதாயம் ஒரு ஸித்த குரு-சிஷ்ய ெம்பிரதாயம் ஆகும். இந்த 

ெம்பிரதாயத்திை் எப்பபாதும், உறுப்பினர ்தகுதி ஒரு தீட்லெ குருவாை் 

வழங்கப்படுகிறது, மற்றும் அந்த தீட்லெ-குரு அந்த பரம்பலரலயயின் 

தலைலம நபாறுப்பிை் இருக்கைாம் அை்ைது தனது தீட்லெ-குருவிடம் இருந்து 

தீட்லெ வழங்க அங்கீகாரம் நபற்ற, அந்த ெம்பிரதாயத்தின் இன்நனாரு 

உறுப்பினராகவும் இருக்கைாம். § 

நாத தீட்லெ ஒரு முலறயான ெடங்காக நலடநபறுகிறது மற்றும் அந்த 

ெடங்கின் பபாது  குருவின் ொட்சி மற்றும் ஆன்மீக ெக்தியிை் ஒரு பகுதி, 

சிஷ்யனுக்கு (மாணவன்) அளிக்கப்படுகிறது. தற்பபாது ஒரு நாதராக 

இருக்கும் அந்த புதிய உறுப்பினரின் புதிய அலடயாளத்திற்கு ஆதரவு 

அளிக்கும் வண்ணம் அவருக்கு ஒரு புதிய நபயர ்வழங்கப்படுகிறது. குருவின் 

இந்த அளித்தை் அை்ைது “நதாடுதலுக்கு" அலடயாளமாக, உடம்பின் பை்பவறு 

பகுதிகளிை் விபூதி பூெப்படுகிறது. ஆதிநாத ெம்பிரதாயத்திை் ஒரு ெற்குருவாக 

இருந்த, ஸ்ரீ குருபதவ் மபகந்திரநாத் எழுதிய தி பாண்டஸ்டிபகாஸிை் இருந்து 

ஒரு நதாகுப்பு:§ 

ஞானம் மற்றும் தகவை் பை தலைமுலறகலள கடந்து நெை்ை, தீட்லெயின் 

சூடச்ுமமாக மந்திரம் பபாதிக்கும் நிகழ்வு பதலவப்பட்டது, மற்றும் 

நதாடுதை், அறிகுறி மற்றும் மந்திரம் மூைம், உடலிை் உடுப்பு இை்ைாத ஒரு 

குரு உடுப்பு இை்ைாத ஒரு சீடனுக்கு அளிக்கும் தீட்லெ இன்றும் 

பயன்பாட்டிை் இருக்கிறது. இந்த ொதாரண ெடங்கிை், தீட்லெ வழங்குபவர ்

தீட்லெ நபறுபவருக்கு தன்னுள்ளிருந்து ஏதாவது ஒன்லற வழங்குகிறார.் 

இந்த தீட்லெ புதிய நாதருக்குள் நலடநபறும் மாற்றத்தின் நதாடக்கமாக 

விளங்குகிறது. இந்த தீட்லெ ஆயிரம் வருடங்களாக தலடயிை்ைாமை் 

நதாடரந்்துள்ளதாை், இலத அைட்சியம் நெய்யக்கூடாது. நீங்கள் ஒரு 

முலற தீட்லெ நபற்றுவிட்டாை், அது வாழ்க்லக முழுவதும் 

உங்களுலடயதாக இருக்கும். அலத உங்களிடம் இருந்து யாராலும் 

அபகரிக்க முடியாது, மற்றும் அலத உங்களாலும் துறக்க முடியாது. இது 

நிரந்தரமிை்ைாத ஒரு வாழ்க்லகயிை் மிகவும் நிரந்தரமான ஒன்றாக 

விளங்குகிறது. § 

 பாதரெம், இங்குலிகம் (cinnabar) மற்றும் மற்ற கனிமப்நபாருடக்ள், ஸ்படிக 

தயாரிப்புகள் மற்றும் காயகை்பத்தின் ெடங்கு, ஆன்மீக மற்றும் மருத்துவ 

பயன்பாடுகலள உள்ளடக்கிய இந்திய இரெவாதம் அை்ைது இரொயன 

என்கிற நெய்முலறயிை் நாத சித்தரக்ள் பயிற்சி பமற்நகாள்கிறாரக்ள். இந்த 

நஜன்மத்திை் முக்தி அை்ைது பமாக்ஷத்லத நபறுவபத நாத சித்தரக்ளின் 

முக்கிய குறிக்பகாள் ஆகும்.§ 
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புனரந்ஜன்மம் தவிரப்்பலத இன்நனாரு குறிக்பகாளாக குருபதவ் 

மபகந்திரநாத் குறிப்பிடுகிறார:் “இந்த வாழ்க்லகயிை் அலமதி, சுதந்திரம் 

மற்றும் ெந்பதாஷத்லத அனுபவிப்பது மடட்ுமை்ைாமை், இந்த பூமியிை்  புனர ்

நஜன்மம் எடுப்பலத தவிரப்்பதும் நமது வாழ்க்லகயின் குறிக்பகாள்களாக  

விளங்குகின்றன.  இலவ அலனத்தும் நதய்வீக கருலணலய ொரந்்து 

இை்ைாமை், நமது சிந்தலன மற்றும் நெயை்கலள ொரந்்து இருக்கிறது.” 

ஆனாை் நந்திநாத ெம்பிரதாயத்லத பின்பற்றுபவார,் இந்த இறுதி 

அறிக்லகலய ெம்மதிக்கமட்டாரக்ள். லெவ சித்தாந்தத்திை் திருமூைர ்தாபம 

குறிப்பிடட்ுள்ளலதப் பபாை, சிவநபருமானின் அருளினாை் மடட்ுபம, 

பமாக்ஷத்தின் தலைசிறந்த பரிலெ வழங்கமுடியும். § 

தாபன பலடத்திடும் தாபன அளித்திடும்  

தாபன துலடத்திடும் தாபன மலறத்திடும்  

தாபன இலவ நெய்து தான்முத்தி தந்திடும்  

தாபன வியாபித் தலைவனும் ஆபம. 1809§ 
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குருமாரக்ளின் சரித்திரங்கள்  

மகரிஷி நந்திநாதாவின் தத்துவ உரரயில் இருந்து 

ஒரு சூத்திரங்களின் ததாகுப்பு  

1. பிரபஞ்ெ நடத்தின் ஈடு இலணயற்ற மற்றும் முழுலமயான கடவுளான  

நடராஜர,் பரிவுடன் ெனகா மற்றும் மற்ற சித்தரக்லள உயரத்்த மற்றும் 

அவரக்லள ஆழ்நிலை ஒலியுடன் நதாடரப்ுலடய நமய்யுணரவ்ின் மிகவும் 

உயரந்்த நிலையிை் அமரத்்த, திருநடனம் முடியும் கட்டத்திை் பதினான்கு 

முலற உடுக்லகலய (அவர ்தனது வைது லகயிை் பிடித்து இருந்தார)் 

ஒலித்தார.் உடுக்லகயிை் இருந்து நவளிவந்த ஆழ்நிலை ஒலிகள், பதினான்கு 

சூத்திரங்களின் வடிவத்லத எடுத்துக்நகாண்டு, சிவ சூத்திரங்கள் என்ற 

நபயலர நபற்றது. இனி அந்த பதினான்கு சூத்திரங்களின் லமயக்கருத்லத 

வழங்கத்நதாடங்குகிபறன். § 

3. மூன்று பண்புகளின் நதாடரப்ிை் இருந்து நிரந்தரமாக விடுவிக்கப்படட்ு 

இருக்கும் பரபமஸ்வரன், மாலய எனப்படும் பிரபஞ்ெத்தின் நதாடர ்

மாற்றத்திை் நுலழந்து, தனது உணரவ்ுள்ள ெக்தியின் மூைம் எங்கும் எதிலும் 
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வியாபிக்கும்  தன்லமலய நபற்று, உைகங்களின் உருவத்லத நபற்று 

அவற்லற நிரவ்ாகம்  நெய்கிறார.் § 

4. 51 எழுத்துக்களின் முதைாவதாக இருக்கும் அ எழுத்து (अ) சுயமாக பிரகாசிக்கும் 

பண்புடன் இருக்கிறது. அது பரமமஸ்வரனுடன் முழுடமயான ஒற்றுடமயுடன இருப்பதால், 

அது பரமமஸ்வரடன மபாலமவ பிரகாசிக்கிறது. முதல் எழுத்தான அ (अ) எழுத்துடன், இறுதி 

எழுத்தான ஹ (ह), அஹம் என்ற நொை் உருவாகிறது. § 

9. அ (अ) எழுத்து உணரமுடியாமல் இருப்பதால், அடத மனதால் கிரகிக்க மட்டுமம முடிகிறது. 

இ (इ) எழுத்து சித்கைாலவ குறிக்கிறது. உ (उ) எழுத்தில் இருக்கும் வியாபிக்கும் 

தன்டமயால், அது விஷ்ணுடவ குறிப்பிடுகிறது. மனத்தால் மட்டுமம கிரகிக்ககூடிய நிடலயில் 

இருக்கும் ஒன்று, சித்கைாவுடன் நதாடரல்ப நபற்று, பிரபஞ்ெ நெயை்பாட்டிற்கு 

ஒரு உருவத்லத ஏற்றுக்நகாண்டு, உைகங்கலள உருவாக்கி வியாபிக்கும் 

பண்பின் மூைமாக அந்த உைகங்களுக்குள் நுலழந்து, மபகஸ்வரனாக 

மனத்தாை் கிரகிக்ககூடியத் தன்லமலய நபறுகிறது. § 

10. ரீ (ऋ) என்ற எழுத்தின் மூலம் குறிப்பிடப்பட்டு, புனிதமான உணர்வின் பண்புடடய 

வடிவமாக, அடனத்திற்கும் பரமமஸ்வரனாக இருப்பவர், ை்ரி (ऌ) என்ற எழுத்தின் மூலம் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள, சிவசக்தியுடன் ஐக்கியத்தில் இருந்துக்ககாண்டு, மாடயயில் நுடைந்து, 

அடத சிறிதளவு தூண்டிவிட்டு, அடசபடவ மற்றும் அடசயாதவற்றின் உலடக உருவாக்கி, 

அவற்டற விாிவாக்கம் கசய்கிறார். இடவ அடனத்டதயும் அவர் ஒருவராக 

இருந்துக்ககாண்டு, தனியாகவும்  முழுடமயாகவும் கசய்கிறார். § 

11. நிைவுக்கும் நிைவு ஒளிக்கும் மற்றும் நொை்லுக்கும் அதன் நபாருளுக்கும் 

இலடபய ஒரு சிறிய வித்தியாெத்லதயும் காணமுடியாது. அலதப்பபாைபவ, 

மாற்றங்களுக்கும் அந்த மாற்றங்கலள தாங்கிக்நகாள்ளும் நபாருளுக்கும்  

அை்ைது உயிரெ்க்திக்கும் இலடபய சிறிதளவு மாற்றத்லதயும் காணமுடியாது. 

§ 

12. பரபமஸ்வரன் சித்-ெக்தி எனப்படும் தனது நொந்த ெக்தி மற்றும் தனது 

நொந்த விருப்பத்தின் மூைமாக, மாலய எனப்படும் காரண மூைத்திை் இருந்து 

அலனத்து உைகங்கலளயும் விரிவாக்கம் நெய்கிறார.் பரபமஸ்வரலன 

குறிக்கும் ரீ என்ற எழுத்தும், ெக்திலய குறிக்கும் ை்ரி (ऌ) என்ற எழுத்தும், ஆண்பால் 

அல்லது கபண்பால் சாராமல் இருக்கும் விமசஷ எழுத்துக்கள் என்பது சாஸ்திரங்கடள 

அறிந்தவர்களுக்கு கதாியும். § 
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13. எ (ए), ஓ (ओ) மற்றும் ங (ङ) கசாற்கள் மாடய மற்றும் ஈஸ்வரனின் ஒருங்கிடணந்த 

நிடலடய குறிப்பிடுகின்றன. இத்தடகய ஒருங்கிடணப்பு தற்மபாது துடிப்புடன் இருக்கும் 

அடனத்து உள்கபாருள்களிலும் காணப்படுகிறது. உணரக்கூடியதாக இருக்கும் 

அடனத்திற்கும் அவர் சாட்சி-கமய்யுணர்வாக இருப்பதால், மமகஸ்வரன் தனது தனிப்பட்ட 

உள்கபாருடளத் தவிர மவறு எடதயும் ககாண்டிருக்காமல், அவர் மட்டுமம தனியாக 

இருக்கிறார் என்பது உறுதியாகிறது. § 

16. எது பரநவளியாக அறியப்படுகிறபதா, அது ஹ (ह) என்ற கசால்லில் இருந்து 

வளர்ச்சி அடடகிறது. காற்று ய (य) என்ற கசால்லில் இருந்து வளர்ச்சி அடடகிறது. கநருப்பு 

ர (र) என்ற கசால்லில் இருந்து வளர்ச்சி அடடகிறது. நீர் வ (व) என்ற கசால்லில் இருந்து 

வளர்ச்சி அடடகிறது. இவ்வாறு உயர்வாக மபசப்படும் சிவமயாகத்தின் அரசர், தனது 

ஆகமங்களின் மூைம் அறிவிக்கிறார.் § 

18. ஒலி, நதாடட்ுணரவ்ு, உருவம், ருசி மற்றும் வாெலன என்ற பருமனான ஐந்து 

பண்புகள் பதான்றுவதற்கு மூைமாக இருக்கும் நுணுக்கமான பஞ்ெ பூதங்கள், 

ஞ (ञ), ம (म), ங (ङ), ண (ण) மற்றும் ன (न) என்ற ஐந்து எழுத்துக்களில் இருந்து வளர்ச்சி 

கபறுகின்றன. பரகவளி, காற்று, கநருப்பு, நீர் மற்றும் நிலத்தின் பண்புகளாக முடறமய ஒலி, 

கதாட்டுணர்வு, உருவம், ருசி மற்றும் வாசடன விளங்குகின்றன. இந்த ஐந்து பண்புகடள 

துடிப்புடன் இருக்கும் அடனத்து உள்கபாருள்களிலும் உணரலாம்.§ 

21. உடபைாடு இருக்கும் உயிரெ்க்திகள் அலனத்திற்கும் ஐந்து 

ஞாபனந்திரியங்களாக இருக்கும் காது, ெருமம், கண், மூக்கு மற்றும் நாக்கு 

ஆகியலவ முலறபய ஜ (ज), ப (ब), க (ग), ட (ड) and த (द) என்ற ஐந்து எழுத்துக்களில் 

இருந்து வளர்ச்சி கபறுகின்றன என்பது அறிவிக்கப்படடுள்ளது. § 

25.  உைகங்கலள பலடப்பதற்கு முன்பு வளரெ்ச்ி நபற்ற ெத்வ, ரஜஸ் மற்றும் 

தமஸ் என்ற மூன்று பண்புகளுடன் தன்லன நன்றாக 

நதாடரப்ுப்படுத்திக்நகாண்டு, பிரபஞ்ெத்தின் முழுலமயான கடவுளாக 

இருக்கும் மபகஸ்வரன், உடபைாடு இருக்கும் ஒவ்நவாரு உயிரெ்க்தியிலும் 

தன்லன நவளிப்படுத்திக் நகாண்டு, நதாடரந்்து விலளயாடுகிறார.் ஶ (श),  ஷ 

(ष) மற்றும் ச (स) என்ற மூன்று எழுத்துக்களில் இருந்து சத்வ, ரஜஸ் மற்றும் தமஸ் என்ற மூன்று 

பண்புகள் வளர்ச்சி கபறுகின்றன. § 

27. இது வலர விளக்கப்பட்ட வளரெ்ச்ியுடன் நதாடரப்ுலடய தத்துவங்கள் 

அலனத்லதயும் சிவநபருமான் கடந்து இருக்கிறார.் அவர ்பரமனாக 

இருக்கிறார.் அவர ்எை்ைா உயிரெ்க்திகள் மற்றும் அதன் நெயை்களுக்கு ஒபர 
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ொட்சியாக இருக்கிறார.் எை்ைா உயிரெ்க்திகளுக்கும், தன்னிடம் இருக்கும் 

மிகுதியான அருலள வழங்க ஒரு நபாருத்தமான உருவத்லத 

எடுத்துக்நகாள்கிறார.் “நான் எை்பைாருக்கும் பரமாத்துமாவாக இருக்கிபறன், 

மற்றும் நான் மிகவும் உயரவ்ான எழுத்தாக விளங்கும் ஹ (ह) எழுத்துடன் 

இணங்கி இருக்கிமறன்.” இந்த இறுதி தகவடல நடராஜர் வைங்கிய பிறகு, தன்டன 

முனிவர்களின் பார்டவக்குள் மடறத்துக் ககாள்கிறார். இவ்வாறு நந்திபகஷ்வர காஷிகா 

முடிவலடகிறது. § 
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குருமாரக்ளின் சரித்திரங்கள்  

மூன்றாவது அத்தியாயம்  

திருமூலர ்சமயப்பணியில் 

அனுப்பப்படுகிறார ்

இமயமலலயில் நாத குரு மகரிஷி நந்திநாதாவின் ஆசியுடன் எடட்ு 

ஸித்திகள் மற்றும் முழுலமயான ஞானனாதயத்லதப் பபற்ற ரிஷி 

சுந்தரநாதர,் பிற்காலத்தில் ரிஷி திருமூலர ்என்ற பபயர ்பபற்று, 

மரியாலதக்குரிய நாத பரம்பலரயில் னசரந்்து, பிற்காலத்தில் அந்த 

பரம்பலரயில் மிகவும் பிரபலமான னயாகிகளில் ஒருவரானார.் அவர ்தனது 

குருலவ லமயமாகக் பகாண்டு திருமந்திரத்லத எழுதினார:் § 

நந்தி அருளானல நாதனாம் னபரப்பற்னறாம் 

நந்தி  அருளானல மூலலன நாடினனாம்  

நந்தி அருளாவ பதன்பசயும் நாட்டினில் 

நந்தி வழிகாட்ட நானிருந் னதனன. 68§ 

நந்தி அருளானல மூலலன நாடிப்பின்  

நந்தி அருளானல சதாசிவன் ஆயினனன்  

நந்தி அருளால்பமய்ஞ் ஞானத்துள் நண்ணினனன்  

நந்தி அருளானல நானிருந் னதனன. 92§ 

ஒருமம பற்றிய ஒரு கருத்து  
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சுந்தரநாதர ்தீட்லச பபற்ற பிறகு, பாரத நாடட்ு பதன்பகுதியில் லசவ 

சித்தாந்தத்திற்கு புத்துயிர ்அளிக்க, அவரது சற்குருவால் அனுப்பப்பட்டார.் 

நந்திநாதா மற்றும் தனது சந்நியாச சனகாதரரக்ளிடம் இருந்து விலடபபற்ற 

சுந்தரநாதர,் இந்தியாவின் பதன் பகுதிகளில், தமிழ் பமாழியில் ஆகமங்கள் 

மற்றும் னவதங்களின் உண்லமயான தகவலல பகாண்டு வருவதற்காக, 

தனது வாழ்க்லகயின் சமயப்பணிலய பதாடங்கினார.் பழங்காலத்தில் 

சுமார ்ஆயிரம் கினலாமீட்டர ் தூரத்லத கால்நலடயாக சாதாரண சாலலகள் 

மற்றும் பாலதகளில் பசல்வது ஒரு நீளமான மற்றும் கடினமான பயணமாக 

இருந்தது. திபபத்திய எல்லலக்கு அருகில், கங்லக நதியின் பிறப்பிடத்தில், 

இமயமலலயின் பனிமுகடுகளில் கல்லால் உருவான னகாயிலாக, வடக்கு 

திலசயில் இருக்கும் னகதாரந்ாத்தில் பதாடங்கி, தான் பசல்லும் பாலதயில் 

இருந்த புனிதமான லசவ லமயங்கலள காண்பதற்காக, சுந்தரநாதர ் 

கடுலமயான முயற்சி னமற்பகாள்ள னவண்டியிருந்தது என்று சாஸ்திரங்கள் 

பதரிவிக்கின்றன. தனது சற்குருலவ பிரிந்த இத்தருணத்தில், அவர ்கங்லக 

நதியின் முகட்டில் அமரந்்துபகாண்டார.் அவர ்பலவருடகாலம் பயின்ற கல்வி 

நிலறவுப்பபற்று, அவரது சூடச்ும ஞான அனுபவங்கள் எங்கும் 

பரவிக்பகாண்டு இருக்க, அவரது வாழ்க்லகயின் சமயப்பணி அவருக்காக 

காத்து இருந்தது. லசவ சமயத்தில் நான்கு வடிவங்கள், நான்கு நிலலகள், 

இலறவனுடன் ஆன்மாவிற்கு இருக்கும் நான்கு உறவுகள், அலடயக்கூடிய 

நான்கு உணரத்ல்கள், ஆன்மாவின் னமம்பட்ட நிலலயில் நலடபபறும் 

அருளின் இறக்கம் மற்றும் உலலக உண்லமயாக துறக்கும் சக்தியில் 

இருக்கும் நான்கு அம்சங்கலள பற்றி அவர ்பிற்காலத்தில் இவ்வாறு 

எழுதினார:்§ 
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தலலசிறந்த சித்தரான நந்திநாதா தன்னிடம் சீடனாக இருந்த 

சுந்தரநாதருக்கு  ஆசிகலள வழங்கி, இலறவனும் ஆன்மாவும் ஒன்றாக 



இருக்கும் பரசிவத்தின் முடிவான அனுபவதத்ினால், மனிதனநயம் 

தன்முலனப்பின் மாலய மீது பவற்றிபகாள்ள, அத்லவத லசவ சித்தாந்ததல்த 

பதன்னிந்தியாவில் பிரகடனம் பசய்யனவண்டும் என்று அந்த திலசலய 

னநாக்கி கடினமான பயணத்லத னமற்பகாள்ள னவண்டும் என்று 

அறிவுறுதத்ினார.் 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

குறிப்பறிந் னதன்உட னலாடுயிர ்கூடிச ் 

பசறிப்பறிந் னதன்மிகு னதவர ்பிராலன 

மறிப்பறி யாதுவந் துள்ளம் புகுந்தான்  

கறிப்பறி யாமிகும் கல்விகற் னறனன. 290§ 

சரியாதி நான்குந் தருஞான நான்கும் 

விரிவான னவதாந்த சித்தாந்த மாறும் 

பபாருளா னதுநந்தி பபான்னகர ்னபாந்து 

மருளாகு மாந்தர ்வணங்கலவத் தானன.1449§ 

திருமூலர ்எங்னக வாழ்ந்தார ்என்று வரலாற்று ஆசிரியரக்ளிடம் னகட்டால், 

உங்களுக்கு ஆறு வித்தியாசமான பதில்கள் வரக்கூடும். திருமூலரின் 

திருமந்திரத்தின் அடிப்பலடயில், கி.மு. 200 யில் வாழ்ந்து, னயாக 

சூத்திரங்களின் ஆசிரியராக இருந்த, னயாகி பதஞ்சலியின் சமகாலத்தவராக, 

இந்த வாழ்க்லக வரலாறு, திருமூலலர குறிப்பிடுகிறது. இன்பனாரு 

பகுப்பாய்வில், சுந்தரமூரத்்தி நாயனார ்தனது நாயன்மாரக்ளின் பட்டியலில் 

திருமூலலர குறிப்பிடுகிறார.் சுந்தரமூரத்்தி நாயனார ்கி.பி. 840 மற்றும் 864 

வருடத்திற்கு இலடனய வாழ்ந்தார ்என்ற பபாதுவான கருத்து, திருமூலர ்அந்த 

காலத்தில் வாழ்ந்து இருக்கனவண்டும் என்பலத பதரிவிக்கிறது. னமலும் 

திருமூலர ்தனது திருமந்திரத்தில் சிதம்பரத்தில் இருக்கும் பபான்னம்பலம் 

பற்றி குறிப்பிடட்ுள்ளார.் கி.பி. ஐந்தாம் நூற்றாண்லட னசரந்்த சிம்மவரம்ன் 

என்கிற பல்லவ அரசனால், முதல் முலறயாக பபாற்கூலர னவயப்பட்டது 

என்பதால், திருமூலர ்கி.பி. ஐந்தாம் நூற்றாண்டு அல்லது ஆறாவது 

நூற்றாண்டின் பதாடக்கத்தில் வாழ்ந்து இருக்கனவண்டும் என்று பல 

வரலாற்று ஆசிரியரக்ள் முடிவுக்கு வருகிறாரக்ள். ஆனால் இந்த முடிவு, 

திருமூலர ்தனது திருமந்திரத்தில், சிதம்பரத்லத தனது தூல கண்களால் 

அல்லாமல் சூடச்ும பாரல்வயால் விவரிக்கிறார ்என்ற கூற்லற 

நிராகரிக்கிறது. ராஜா ராஜ னசாழனின் னதாழலமலய பபற்று, கி.பி. பத்தாம் 

நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த னபாகர ்ரிஷிக்கு  காலாங்கி (திருமூலரிடம் சீடனாக 

இருந்தவரின் பபயர)் என்ற முனிவர ்குருவாக இருந்தார ்என்பலத கருத்தில் 
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பகாண்டு, அந்த காலத்தில் திருமூலர ்இருந்ததாக சிலர ்கருதுகிறாரக்ள். 

னமலும் சிலர ்அவரது எழுத்து நலடலய சுட்டிக்காட்டி, அவர ்பதினனாராம் 

நூற்றாண்டு அல்லது பன்னிரண்டாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்திருக்கலாம் என்று 

கருத்து பதரிவிக்கிறாரக்ள். இந்தியாவின் வரலாறு சரச்ல்சக்குரியது என்பது 

ஒருபுறம் இருக்க, இந்த தலலசிறந்த குருமாரக்ள் எந்த காலத்தில் 

வாழ்ந்தாரக்ள் என்பது பதாடரந்்து புதிராக இருக்கக்கூடும். § 

பன்னிரண்டாம் நூற்றாண்டில் னசக்கிழார ்தான் இயற்றிய 

பபரியப்புராணத்தில் பதளிவாக பதிவு பசய்துள்ள திருமூலரின் பயணங்கள், 

கீழிருக்கும் கலதயில் சித்தரிக்கப்படட்ுள்ளது. அடுத்ததாக சுந்தரநாதர ்

மடட்ும் தனியாக, னநபாளத்தின் காத்மாண்டுவில் இருக்கும் பசுபதீஸ்வரர ்

னகாயிலுக்கு  பசன்றார.் இவருக்கு 300 அல்லது 400 வருடங்கள் முன்பாக, 

பகௌதம புத்தர ்தனது தத்துவங்களுடன், னநபாளத்தில் இருந்து பதன்னிந்தியா 

வந்தார ்மற்றும் அதன் பிறகு இலங்லகக்கு பயணம் னமற்பகாண்டார.் அந்த 

சிவன் னகாயிலில், சுந்தரநாதர ்புத்தரின் வாழ்க்லக மற்றும் னபாதலனகள் 

மற்றும் தனது பசாந்த எதிரக்ாலம் பற்றி அழமாக சிந்தித்தார.் பகளதமரின் 

வாழ்க்லகலயப்  பற்றி ஆழ்ந்த சிந்தலன னமற்பகாண்டு, ஊக்கத்துடன் தனது 

புனித யாத்திலரக்கு தயாரானார.் ஆனால் அதில் ஒரு வித்தியாசம் இருந்தது. 

சிவபபருமான் மீது மிகவும் வலுவாக, முழுலமயாக மற்றும் தீவிரமான 

அன்புடன் இருந்த திருமூலரின் ஈடுபாடு, பபௌத்த சமயத்தில் காண 

முடியவில்லல. இலறயன்பு ஆன்மாவில் இருக்கும் மாசுகலள அழித்து 

அதலன சுத்தப்படுத்துகிறது என்பலத அவர ்அனுபவப்பூரவ்மாக 

பதரிந்துபகாண்டார.் § 
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சுந்தரனாதர ்இமயமலலயில் இருந்து கால்நலடயாக, பலவருடங்களுக்கு 

னமற்பகாண்ட கடுலமயான பயணம் பலனமரங்கள் நிலறந்த தமிழ்நாடட்ில் 



முடிவலடந்தது. இந்த படத்தில் திருமூலர ்நடந்து பசல்லும் பாலதயில், 

பலனமரம் ஏறுபவன்  மரத்தில் ஏறி நுங்கு பறிப்பதாக சித்தரிக்கப்படட்ுள்ளது.  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

என்னப விறகா இலறசச்ி அறுத்திடட்ுப் 

பபான்னபாற் கனவில் பபாரிய வறுப்பினும் 

அன்னபா டுருகி அகங்கலழ வாரக்்கன்றி  

என்பபானலா மணியிலன எய்தஒண் ணானத. 272§ 

சிவபனாபடாக் குந்பதய்வந் னதடினும் இல்லல  

அவபனாபடாப் பாரஇ்ங்கும் யாவரும் இல்லல  

புவனங் கடந்தன்று பபான்பனாளி மின்னுந்  

தவனச ்சலடமுடித ்தாமலரயானன. 5§ 

காத்மாண்டுவின் உயரமான பள்ளத்தாக்குகலள கடந்து, பதன்கிழக்கு 

திலசயில் முன்னனறி, இன்று வாரணாசி என்று அலழக்கப்படட்ு, 

சிவபபருமானின் திருத்தலமாக, ஒளியின் நகரமான காசிக்கு 

முன்னனறினார.் அங்னக அவர ்விஸ்வநாதர ்னகாயிலில் சிவபபருமாலன 

தரிசித்தார.் அந்த வடநாட்டு னகாயிலுக்கு வரும் பக்தரக்ளின் வழக்கத்லதப் 

னபால, அவர ்தனது மகானதவனுக்கு அருகில் பசன்று, தனது பசாந்த 

லககளால் சிவலிங்கத்திற்கு அபினேகம் பசய்தார.் இந்த வழிபாட்டின் னபாது, 

தான் நன்றாக கற்ற னவத-ஆகமங்களின் உண்லமலய, தனது குருவான 

மகரிஷி நந்திநாதா விளக்கசப்சால்லி னகடக், மீண்டும் இமயமலலக்கு 

பசன்று, அவருக்கு அருகில் இருக்கனவண்டும் என்ற ஏக்கம் ஏற்பட்டது. 

அப்னபாது அந்த சிவலிங்கம் அவரது உள்ளத்தில் இருந்து அவரிடம் 

னபசத்பதாடங்கி, குரு உண்லமயில் அவருடன் இருந்து, அவருடன் 

பயணித்துக்பகாண்டு இருப்பதாகவும், இந்த ஒருலமலய என்றும் 

மாற்றமுடியாது என்றும் நிலனவூட்டியது. § 

னகாயிலில் நமஸ்காரம் பசய்துவிடட்ு, பின்னனாக்கி நடந்துவந்து, 

நுலழவாயிலில் வலது பக்கமாக திரும்பி, நம்பிக்லக மற்றும் மனஉறுதியுடன் 

கிளம்பினார.் சுந்தரநாதர ்வடஇந்தியாவின் சமபவளிகளில் இருந்து 

பவளிவந்து, பல மாதங்களுக்கு கிராமத்து பாலதகள், சாலலகள் மற்றும் 

பலவண்ணங்களில் இருந்த பநல் வயல்களுக்கு அருகில் இருந்த பாலதகள் 

வழியாக தனது புனித யாத்திலரலய பதாடரந்்தார.் § 

ததன் இந்தியாவிற்குள் நுமைதல்  
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விந்தியா, ஸ்ரீ பட்வரத்ன் மற்றும் காளஹஸ்தியில் சிவபபருமாலன 

தரிசித்ததாக  அவரது வரலாற்று பதிவுகள் பதரிவிக்கின்றன. அவர ்ஸ்ரீ 

காளஹஸ்தி னகாயிலில் சிறிது காலம் தங்கினார.் இந்த னகாயில் பஞ்ச 

பூதங்களில் காற்றுடனும், நிழல் கிரகங்களான ராகு மற்றும் னகதுவுடன் 

சம்பந்தப்படட்ும்  இருக்கிறது. இங்னக அவர ்பன்லமவாத  லசவ 

சித்தாந்தத்திற்கு கிலடத்த அங்கீகாரம் மற்றும் அதன் பிரபலத்லத பாரத்்து, 

பதன்னிந்திய மக்களின் மனதில் அத்லவத லசவ சித்தாந்ததின் 

உண்லமகளுக்கு சம்மதத்லத பபறும் தனது பணியின் அவசியத்லத 

உணரந்்து இருக்கனவண்டும். அவர ்சிவபபருமானின் யாவும் கடந்தத் 

தன்லமலய உணரந்்து இருந்தாலும், சிவபபருமாலன எங்கும் மற்றும் தான் 

சந்திக்கும் ஒவ்பவாருவரின உள்ளும் கண்டார.் § 

 அங்கிருந்து பூமியில் இருக்கும் மிகவும் பழலமயான காக்னகசிய 

இனத்தவரக்ளான, திராவிட நாடட்ு மக்களின் தமிழ்நாட்டில் உள்ள  

திருவிலங்காட்டிற்கு சுந்தரநாதர ்பசன்று, பின்னர ்காஞ்சிபுரத்திற்கு 

புறப்பட்டார.்  காஞ்சிபுரத்தில் அவர ்முதலில் பஞ்சபூங்களில் நிலத்துடன் 

பதாடரப்ுலடய னகாயிலுக்கு பசன்றார,் இங்னக சிவபபருமானின் 

குணப்படுத்தும் சக்திகள் உறுதியாக, மிகவும் சிறப்பானதாக மற்றும் 

பிரபலமாக இருக்கின்றன. ஒவ்பவாரு னகாயிலிலும் திருமூலரின் இலறயன்பு 

அதிக வலுவலடந்து, சிவபபருமானின் மீது அவரது ஈடுபாடு அதிக முழுலம 

பபற்றது. இலதப்பற்றி அவர:்§ 
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சுந்தரநாதர ்பதன் இந்தியாவில் பதாலலதூரத்தில் இருந்த சிதம்பரத்லத  

வந்தலடந்தார.் அவருக்கு நகரமும் அதன் பசயல்பாடுகளும் பிடிக்காமல் 

காடுகளில் வசித்து வந்தார.் அவர ்ஓலடகளில் குளித்து, தலரயிலும் 

விலங்குகள் மற்றும் பூசச்ிகலள தவிரக்்க சிலசமயங்களில் மரக்கிலளகளிலும் 

உறங்கினார.்  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

வாழ்த்தவல் லாரம்னத் துள்ளுறு னசாதிலயத் 

தீரத்்தலன அங்னக திலளக்கின்ற னதவலன  

ஏத்தியும் எம்பபரு மான்என் றிலறஞ்சியும்  

ஆத்தம்பசய் தீசன் அருள்பபற லானம. 39§ 

குலறந்தலடந் தீசன் குலரகழல் நாடும் 
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நிலறந்தலட பசம்பபானின் னநனராளி ஒக்கும்  

மலறஞ்சடம் பசய்யாது வாழ்த்தவல் லாரக்்குப்  

புறஞ்சடம் பசய்வான் புகுந்துநின் றானன. 40§ 

சூடுவன் பநஞ்சிலட லவப்பன் பிரான்என்று  

பாடுவன் பன்மலர ்தூவிப் பணிந்துநின்  

றாடுவன் ஆடி அமரரப்ி ரான்என்று 

நாடுவன் நானின் றறிவது தானன. 50§ 

 

 சுந்தரநாதர ்தனது சூட்சும உடலுடன் இறந்த இலடயனின் உடலல பநருங்கி, 

அந்த பினரதத்திற்குள் மனனாஉணரவ்ுடன் நுலழந்து, அதற்கு மீண்டும் 

உயிரளித்தார.் அவர ்ஒரு தமிழனின் உடலில் நுலழந்து முதல்முலறயாக 

விழித்ததும், தங்கலள னமய்க்கும் இலடயன் மீண்டும் உயிரப்பற்று நலமாக 

இருப்பலத கண்ட பசுக்களின் கூட்டம் மகிழ்சச்ியாக இருப்பலதக் கண்டார.்  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

இங்கிருந்து சுந்தரநாதர ்மலலனயற்றம் மூலம் சிதம்பரத்திற்கு பசன்று, 

அங்னக நீண்டநாடக்ள் தங்கியிருந்து, சிவபபருமானின் ஆனந்த தாண்டவ 

தரிசனத்லத பபற்றார.் திருமூலர ்ஆழ்ந்த தியானம் நிலறந்த வாழ்க்லகலய 
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வாழ்ந்து, உட்புறமாக தனது கவனத்லத திருப்பி, சிறந்த விரதங்கலள 

னமற்பகாண்டு, தனக்குள் நலடபபறும் நடனமாக பமய்யுணரல்வ 

அனுபவித்தார.் அவர ்நுலழந்த னயாக நிலலகள் காலத்லத கடந்து 

இருந்ததால், தில்லலயில் (சிதம்பரத்திற்கு இன்பனாரு பபயர)் 

பல்லாயிரக்கணக்கான வருடங்கள் கழித்ததாக உருவக வடிவில் 

எழுதியுள்ளார.் § 

பசப்பும் சிவாகமம் என்னும்அப் னபரப்பற்றும் 

அப்படி நல்கும் அருள்நந்தி தாள்பபற்றுத் 

தப்பிலா மன்றில் தனிக்கூத்துக் கண்டபின்  

ஒப்பிலி னகாடி யுகம்இருந் னதனன. 74§ 

ஒரு நாள் அவர ்வழக்கமாக நடந்து பசல்லும் னபாது, ஒரு அடரத்்தியான 

காடல்ட  அலடந்தார.் அங்னக சுந்தரநாதரின் கால் ஒரு சிவலிங்கத்தின் மீது 

தடுக்கியது. அதனால் அவர ்உடனடியாக தலரயில் விழுந்ததுவிட்டார.் அது 

தனது கருங்கல் அடித்தளத்துடன் ஒரு வலுவான லிங்கமாக, சுமார ்ஐம்பது 

பசன்டிமீட்டர ்உயரத்துடன் இருந்தது. சுந்தரநாதரின் வழிபாடு அதிக  

முழுலமயாக, வலுவான ஒருமுகசச்ிந்தலனயுடன் தன்லனனய 

மறந்தநிலலயில் இருந்ததால், ஒற்றுலமயின் ஒரு ஆற்றல்மிக்க அனுபவத்தில், 

லிங்கத்துடன் ஒன்றி இருக்கும் உணரல்வ பபற்றார.் இந்த நான்-கடவுள் 

அனுபவம் அந்த லிங்கத்திற்கு னமலும் சக்திலய வழங்கியது. இன்று முப்பத்தி 

ஐந்து ஏக்கர ்நிலப்பரப்பில் சிதம்பரம் னகாயில் வளாகத்தில், தனது பசாந்த 

கரப்்பக்கிரகத்தில் அலமந்துள்ள அந்த லிங்கத்தின் மீது வழிபாடு 

நடத்தப்படுகிறது. § 

ஆய பதிதான் அருட்சிவ லிங்கமாம் 

ஆய பசுவும் அடனல பறனநிற்கும் 

ஆய பலிபீடம் ஆகுநற் பாசமாம் 

ஆய அரனிலல ஆய்ந்துபகாள் வாரக்ட்னக. 2411§ 

மானுடர ்ஆக்லக வடிவு சிவலிங்கம் 

மானுடர ்ஆக்லக வடிவு சிதம்பரம் 

மானுடர ்ஆக்லக வடிவு சதாசிவம் 

மானுடர ்ஆக்லக வடிவு திருக்கூத்னத. 1726§ 

https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/16_na01_08.html#para-22
https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/16_na01_08.html#para-23
https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/16_na01_08.html#para-24
https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/16_na01_08.html#para-25
https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/16_na01_08.html#para-26


சுந்தரநாதருடன் சக-மாணவராக இருந்த வியாகிறபாத முனிவர,் அந்த 

சுயம்பு லிங்கத்லத திருடரக்ளிடம் இருந்து காப்பாற்ற, முடக்ளுடன் 

சதுப்புநிலத்தில் பசழிப்பாக வளரும் தில்லல மரங்களின் (Excoecaria agallocha) 

புதரக்ளால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு கூடாரத்தில், அதலன ஸ்தாபனம் பசய்து, 

ஒரு சிறிய குளத்திற்கு அருனக தனது சாதனா மற்றும் வழிபாடல்ட நடத்தினார ்

என்றும் அந்த குளம் பிற்காலத்தில், னகாயிலில் நுலழவதற்கு முன்பாக 

பக்தரக்ள் தங்கள் லக கால்கலள கழுவிக்பகாள்ளும் னகாயில் குளமாக 

மாறியது என்றும் சிதம்பரம் னகாயில் தல புராணம் குறிப்பிடுகிறது. § 

இறக்காமல் மறுபிறவி எடுத்தல்  

 அதிக பசயல்பாடுகள் இல்லாமல் மந்தமாக இருந்த சிதம்பரம் கிராமத்தில் 

இருந்து கிளம்பி, கானவரி ஆற்லற கடந்து, திருவாவடுதுலற வந்து 

அலடந்தார.் இந்த சிவதலத்தில் திருமூலரின் ஜீவ சமாதி அலமந்து 

இருக்கிறது. ஆனால் இன்று அந்த ஆதினத்தில் இருக்கும் நிரவ்ாகிகள், அவரது 

உடல் அடக்கம் பசய்யப்பட்டலதப் பற்றிய உண்லம யாருக்கும் பதரியாது 

என்று கூறுகிறாரக்ள். இந்த தலத்தில் சிவபபருமான் அவலர தன்னுடன் 

வரும்படி அலழத்து இருக்கிறார,் ஆனால் அவருக்கு அந்த இடத்லத விடட்ு 

பசல்ல மனமில்லல. § 

கானவரி நதிக்கலரயில் ஒரு நாள் நடந்து பசன்றுபகாண்டு இருக்கும் னபாது, 

இறந்து இருந்த ஒரு இலடயனுக்கு அருகில் ஒரு பசுக்களின் கூட்டம் 

அழுதுக்பகாண்டு  இருப்பலதக் கண்டு மனம் பதறினார.் பசுக்களின் துயரம் 

கண்டு மனம் இரங்கிய சுந்தரநாதர,் அவற்றின் துயரத்ுலடக்க நிலனத்தார.் 

சித்த னயாகத்தில ஒரு சிறந்த வல்லுனராக இருந்ததால், அவர ்அந்த 

இலடயனின்  உடலுக்குள் பசல்ல ஒரு திட்டம் தீட்டினார.் § 

அவர ்தனது தூல உடலல மலறக்க இடம் னதடிய னபாது, அவருக்கு 

உட்புறமாக காலியாக இருக்கும் ஒரு மரக்கட்லட கிலடத்தது. அவரது உடல் 

பாதுகாப்பாக இருக்க, அந்த மரக்கட்லடக்குள் தவழ்ந்து பசன்று, மனலத 

வசியம் பசய்து உடலல பசயலற்று லவத்திருக்கும் பமய்மறதி நிலலக்கு 

பசன்று, தனது சூடச்ும உடலுடன் பவளினய வந்து, இறந்திருந்த இலடயன் 

மூலனின் உடலுக்கு அருகில் பசன்று, அந்த பிணத்தின் மீது சாய்ந்து, அதனுள் 

நுலழந்து அதற்கு மீண்டும் உயிர ்வழங்கினார.் அவர ்மூலனின் உடலில் 

நுலழந்து விழித்ததும் முதலில், அந்த கூட்டத்தில் இருந்த ஒரு பசு தனது 

முகத்லத பாரத்்துக்பகாண்டு இருப்பலதயும், அது தன் பபரிய 

கண்களிலிருந்து ஆனந்த கண்ணீர ்வடிப்பலதயும் கண்டார.் இலதக்கண்ட 

மற்ற பசுக்கள் அலனத்தும் தங்களுக்கு பிரியமான மூலலன சுற்றி நின்று, 

தங்களது கூரல்மயான நாக்குகலள பகாண்டு மூலனின் முகம் மற்றும் 

உடலல நக்கி சந்னதாேத்தில் பலமாக உக்காரமிட்டன. சிறிது னநரம் கழித்து, 

அலவ வழக்கம் னபால புல்லல னமயத் பதாடங்கின. இலத கண்ட 

சுந்தரநாதரின் இதயம் கனிந்தது. § 
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மாலல  பபாழுது சாய்ந்ததும், பசுக்கள் தங்களது வீடுகளுக்கு திரும்பத்  

பதாடங்கின. அந்த பசுக்கள் புதிய மூலலன வழிநடத்தி பசன்றன. மூலனின் 

மலனவி வாசலில் காத்து  இருந்தாள். அவள் தனது கணவனின் 

நடவடிக்லககள் வித்தியாசமாக இருப்பலதக் கண்டு அழத்பதாடங்கினாள். 

தான் அவளது கணவன் இல்லல என்றும், அவளது கணவன் இறந்துவிட்டான் 

என்றும் சுந்தரநாதர ்அவளிடம் கூறி, வீட்டில் நுலழயாமல் வழியில் தான் 

கண்ட ஒரு மடத்திற்கு பசன்றுவிட்டார.் § 
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திருமூலர ்ஒரு குலகயில் தனியாக, பலவருடங்களுக்கு சமாதிநிலலயில் 

இருந்ததாக புராணக்கலதகள் பதரிவிக்கின்றன. ஒவ்பவாரு வருடத்தின் 



முடிவிலும், அந்த வருடம் முழுவதும் பசய்த தியானத்தின் விலளவாக ஒரு 

பாடலல, ஒரு பலன ஓலலச ்சுவடியில் ஒரு எழுத்தாணியின் மூலம் எழுதுவார.் 

இவ்வாறு அவர ்மிகவும் பபாறுலமயாக சூட்சும ஞான உலரயாக விளங்கும் 

திருமந்திரத்லத இயற்றினார.்  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

தனது கணவனின் விசித்திரமான நடவடிக்லகலயப் பற்றி, மூலனின் 

மலனவி ஊர ் பபரியவரக்ளிடம் பதரிவித்தாள். அவரக்ள் மடத்தில் மூலனின் 

உருவில் இருந்த சுந்தரநாதரிடம் விசாரிக்க பதாடங்கினாரக்ள். ஆனால் 

சுந்தரநாதரின் புலலம மற்றும் சமனயாசித புத்திலய பாரத்்து வியந்தனர.் 

மூலனின் மலனவி குறிப்பிட்டலதப் னபால, அவரது மனநலம் 

பாதிக்கப்படவில்லல என்றும், அவர ்சிவனயாகிலய னபால காட்சி 

அளிக்கிறார ்என்றும், அவரது சிறப்லப தங்களால் மதிப்பிட முடியவில்லல 

என்றும் ஊர ்பபரியவரக்ள் மூலனின் மலனவிடம் கூறி, அந்த மடத்லத 

விட்டுக் கிளம்பினர.் மூலனின் மலனவி குழம்பி நின்றாள்,  ஆனால் தனது 

கணவனிடம் மாற்றம் இருக்கிறது என்பலத விலரவில் அவளும் 

புரிந்துபகாண்டாள். கிராமவாசிகள் இலடயனாக இருந்த அந்த திருமூலலர, 

“புனிதமான மூலன்” என்று அலழக்க ஆரம்பித்தனர.் திருமூலருக்கு 

வாழ்க்லக மற்றும் மரணத்தில் இருந்த மரம்ங்கள் விசித்திரமாக 

னதான்றவில்லல, மற்றும் அவர ்வாழ்க்லகயின் நிலலயற்ற தன்லமலய 

பற்றியும், வாழ்க்லகயின் இந்த  அடிப்பலட உண்லமக்கு மக்கள் உரிய 

மதிப்பு அளிக்காதது பற்றியும் எழுதினார:்§ 

வாசந்தி னபசி மணம்புணரந்்து அப்பதி 

னநசந் பதவிட்டி நிலனப்பபாழி வாரப்ின்லன 

ஆசந்தி னமல்லவத்து அலமய அழுதிடட்ுப் 

பாசந்தீச ்சுட்டுப் பலியட்டி னாரக்னள. 150§ 

லவசச்கல் வுற்றது கண்டு மனிதரக்ள் 

அசச்க லாபதன நாடும் அரும்பபாருள் 

பிசச்து வாய்ப்பின் பதாடரவ்ுறு மற்றவர ்

எசச்க லாநின் றிலளக்கின்ற வானற. 156§ 

கிழக்பகழுந் னதாடிய ஞாயிறு னமற்னக  

விழக்கண்டும் னதறார ்வழியிலா மாந்தர ் 

குழக்கன்று மூதப்தரு தாய்சச்ில நாளில்  
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விழக்கண்டும் னதறார ்வியனுல னகானர. 177§ 

பாலன் இலளயன் விருத்தன் எனநின்ற 

காலங் கழிவன கண்டும் அறிகிலார ்

ஞாலம்கடந்து அண்டம் ஊடறுத் தான்அடி 

னமலுங் கிடந்து விரும்புவன் நானன. 181§ 

திருமூலர ்தான் புல்பவளிக்கு அருகில் விட்டுசப்சன்ற உடலல னதடினார.் 

உட்புறமாக காலியாக இருந்த மரக்கட்லடலய னதடிப்பிடித்து, அதனுள் 

பாரத்்த னபாது அவரது உடலல காணவில்லல. அங்னக அலதப்பபான்ற 

மரக்கட்லடகளில் பல நாடக்ளுக்கு னதடினார.் இறுதியாக விரக்தி அலடந்து, 

தனது வடநாடட்ு உடலல விட்டுசப்சன்ற அந்த மரக்கட்லட  மீது 

பத்மாசனத்தில் உடக்ாரந்்துக்பகாண்டார.் னயாக சமாதியின் ஆழ்த்திற்கு 

பசன்று, அவர ்தனது குருவான மகரிஷி நந்திநாதாலவ பதாடரப்ுக்பகாண்ட 

னபாது, தமிழ் னபசும் இலடயனின்  உடலுடன் தன்லன நன்றாக 

பபாருத்திக்பகாண்டு, தமிலழயும் சரளமாக னபசத்பதாடங்கியலத கண்ட 

சிவபபருமான், தனது அழிக்கும் சக்திலய பயன்படுத்தி அந்த வடநாடட்ு 

உடலின் அணு அலமப்லப அழித்துவிட்டார ் என்பலத அறிந்துபகாண்டார.் 

சித்தாந்தம் மற்றும் னவதாந்தத்லத நிரந்தரமாக இலணத்து, தமிழ் னபசும் 

மக்களுக்கு லசவ ஆகமங்கள் மற்றும் புனிதமான னவதங்களின் 

உண்லமகலள, தன்னால் இனி சிறந்த முலறயில் தரமுடியும் என்பலத 

உணரந்்துக்பகாண்டார.் தனக்கு சிவபபருமான் தந்த குறிக்னகாள் பணிலய 

பற்றி, அவர ்இவ்வாறு குறிப்பிட்டு இருக்கிறார:்§ 
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காலத்தால் ஏற்பட்ட மாற்றங்களினால், நாம் திருமூலரின் நூற்றுக்கணக்கான  

சீடரக்ளின் வழித்தடங்கலள இழந்து இருக்கினறாம். இமயமலலயில் இருந்து 

வந்த ரிஷி பபங்களூரில் னதான்றும் வலர, கி.மு. 200 முதல் கி.பி. 1700 வலர,  

வாழ்ந்த குருமாரக்ளின் பபயரக்ள் மற்றும் அவரக்ளின் வாழ்க்லக வரலாறு 

நம்மிடம் இல்லல.  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

பின்லனநின்று என்னன பிறவி பபறுவது 

முன்லனநன் றாக முயல்தவம் பசய்கிலர ்

என்லனநன் றாக இலறவன் பலடத்தனன் 

தன்லனநன் றாகத் தமிழ்பசய்யு மானற. 81§ 

3,000 வருடங்கள் மமற்தகாண்ட மயாகம்  

ரிஷி திருமூலர ்திருவாவடுதுலறக்கு திரும்பி, னகாயிலின் னமற்னக இருந்த 

புனிதமான அரசமரம் அல்லது னபாதி மரத்து அலடயில், பத்மாசனத்தில்  

அமரந்்து சிவபபருமாலன வழிபடத் பதாடங்கினார.் இந்த 3,000 வருடங்களும், 

இறுதி முக்தியான னமாக்ஷத்லத பபறுவதற்காகவும், காத்திருக்கும் 

சிவபபருமானின் அருலள னதடிப்பிடிக்கவும், உசச்ந்தலல வலர குண்டலினி 

எழுசச்ி பபற்ற காரணத்தால், சாட்சி சக்கரங்கலள உலடத்துக்பகாண்டு வந்த 

னபாது நாடிகள், பிராண சக்திகள், ஞான ஒளிகள், மந்திரங்கள் மற்றும் 
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யந்திரங்களின் பல விரிவாக்கங்கலள பவளிக்பகாண்டு வந்த ஒரு ஆழமான 

னயாகம் மற்றும் உட்புற பாலதயாக விளங்கியது. இந்த உட்புற னதடல்கலளப் 

பற்றி, இந்த மிகப்பபரிய னயாகி திருமந்திரத்தில் இருக்கும் 

நூற்றுக்கணக்கான மலறஞான பாடல்களில் குறிப்பிடட்ுள்ளார.் § 

நயனம் இரண்டும் நாசினமல் லவத்திட் 

டுயரப்வழா வாயுலவ உள்னள அடக்கித் 

துயரற நாடினய தூங்கவல் லாரக்்குப் 

பயனிது காயம் பயமில்லல தானன. 605§ 

மூலத்து னமலது முற்சது ரத்தது 

காலத் திலசயிற் கலக்கின்ற சந்தினில்  

னமலலப் பிலறயினில் பநற்றினநர ்நின்ற  

னகாலத்தின் னகாலங்கள் பவவ்னவறு பகாண்டனத. 627§ 

வட்டங்க னளழு மலரந்்திடும் உம்முனள 

சிட்டன் இருப்பிடஞ் னசர அறிகிலீர ்

ஒட்டி யிருந்துள் உபாயம் உணரந்்திடக் 

கட்டி இருப்பிடங் காணலு மாகுனம. 768§ 

னமபலறிந் துள்னள பவளிபசய்த வப்பபாருள் 

கால்அறிந் துள்னள கருத்துற்ற பசஞ்சுடர ்

பாரற்ிந் தண்டஞ் சிறகற நின்றது 

நானறிந்து உள்னளழ நாடிக்பகாண் னடனன. 1017§ 

அவர ்வருடத்திற்கு ஒரு முலற தனது சமாதியில் இருந்து பவளிவந்து, தனது 

தியானங்களில்  இருந்து ஒரு பாடலல வழங்கி, அதன் அரத்்தத்லதப் பற்றி ஒரு 

சிறிய விளக்கம் வழங்கியதாக புராணக்கலதகள் கூறுகின்றன. அவர ்

மூவாயிரத்திற்கும் னமலான பாடல்கலள எழுதியதால், அவர ்

மூவாயிரத்திற்கும் னமலான வருடங்கள் வாழ்ந்து, இரண்டு ஆயிரம் 

வருடங்களுக்கு முன்பாக பிறந்து இருக்கனவண்டும். னவறு சிலர ்நாளுக்கு 

ஒன்று என்று 3,000 நாடக்ளுக்கு பாடல்கலள வழங்கியதாகவும், இந்த 3,000 

பாடல்களில் அதிக அளவிலான ஞானம் அடங்கி இருப்பதால், 3,000 வருடங்கள் 

என்று பாடல் வடிவில் புராணக்கலத னதான்றியதாகும் கூறுகின்றனர.் 
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ஒவ்பவாரு பாடலில்  இருக்கும் நான்கு வரிகலளயும் முழுலமயாக 

புரிந்துபகாள்ள ஒரு வருடத்தின் ஆழமான தியானம் னதலவப்படும். § 

வரலாறு என்னவாக இருந்தாலும் திருமூலரின் புனிதமான உலர நிலலத்து 

இருந்து, சுமார ்2,200 ஆண்டுகளுக்கு வளரச்ச்ி பபற்று இருக்கிறது. இன்றும் பல 

புதிய பமாழிபபயரப்்புக்கள் மற்றும் பதிவுகள பவளியிடப்படுகின்றன, 

மற்றும் ஆயிறக்கணகான அலமப்புக்கள் அவற்லற தனது  தத்துவ மற்றும் 

பமாழியியல் பபாக்கிேங்களில் ஒன்றாக கருதுகின்றன. அதில் இறுதியாக 

இருக்கும் பாடல்கள் எங்கும் இருந்து எதிலும் வியாபித்து இருந்து, 

பசாற்களால் விளக்கமுடியாதவராக இருக்கும் சிவபபருமாலனப் பற்றி 

எடுத்துலரக்கிறது. § 

பசழுஞ்சலட யன் பசம்பபா னனபயாக்கும் னமனி 

ஒழிந்தன னாயும் ஒருங்குடன் கூடும் 

கழிந்திலன் எங்கும் பிறப்பிலன் ஈசன் 

ஒழிந்திலகு ஏழுலகு ஒத்துநின் றானன. 3034§ 

விண்ணவ னாய்உலகு ஏழுக்கு னமலுளன் 

மண்ணவ னாய்வலம் சூழ்கடல் ஏழுக்கும் 

தண்ணவன் ஆயது தன்லமயின் நிற்பனதார ்

கண்ணவ னாகிக் கலந்துநின் றானன. 3037§ 

புவனா பதிமிகு புண்ணியன் எந்லத 

அவனன உலகில் அடரப்பரும் பாகன் 

அவனன அரும்பல சீவனும் ஆகும் 

அவனன இலறபயன மாலுற்ற வானற. 3039§ 

உண்ணின்று ஒளிரும் உலவாப் பிராணனும் 

விண்ணின்று இயங்கும் விரிகதிரச் ்பசல்வனும் 

மண்ணின்று இயங்கும் வாயுவு மாய் நிற்கும் 

கண்ணின்று இயங்கும் கருத்தவன் தானன. 3040§ 

நீரும் நிலனும் விசும்புஅங்கி மாருதம் 

தூரும் உடம்புறு னசாதியு மாய் உளன் 
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னபரும் பராபரன் பிஞ்ஞகன் எம்இலற 

ஊரும் சகலன் உலப்பிலி தானன. 3045§ 

லசவ சித்தாந்த தத்துவத்தில் திருமந்திரத்தின் முக்கியத்துவத்லத 

மிலகப்படுத்தப்படுத்துவது கடினமாக இருக்கும். இது “முடிவுகளின் முடிவாக 

விளங்கும்,” சித்தாந்தம் பற்றி முதலில் வந்த, முழுலமயான அறிக்லகயாக 

விளங்குகிறது. இது லசவ சித்தாந்தத்தின் நுணுக்கமான இலறயியல் பற்றி 

இதுவலர எழுதப்பட்ட, அதிக முழுலமயான மற்றும் ஆழமான விளக்கமாக 

இருக்கனவண்டும், மற்றும் இது நந்திநாத சம்பிரதாயத்தின் பதாடக்கத்தில் 

இருந்த குருமாரக்ளின் மிகவும் விரிவான உலரகளாக விளங்குகின்றன. 

பதன்னிந்தியாவின் மற்ற லசவ சாஸ்திரங்களுடன் னசரத்்து பாரக்்கும் னபாது,  

பன்னிரண்டு திருமுலறகளில் அல்லது பதய்வீக புத்தகங்களில் திருமந்திரம் 

பத்தாவதாக இடம் பபற்று இருக்கிறது. § 

தமிழ் பமாழியில் இருக்கும் இலக்கியங்களின் பதாகுப்பாக திருமுலற 

விளங்குகிறது. இந்த இலக்கியங்கள் பபரும்பாலும், பல்னவறு லசவத் 

துறவிகளால் பத்தாம் நூற்றாண்டில் எழுதப்படட்ு, பதினனாராம் மற்றும் 

பன்னிபரண்டாம் நூற்றாண்டுகளில் ஒன்று னசரக்்கப்பட்டன. அலவ அத்லவத 

னகாட்பாடுகள் மற்றும் ஆத்ம ஞானத்தில் பதாடங்கி பநஞ்லச உருக்கும் 

சிவபபருமானின் துதிப்பாடல்கள் வலர, ஆன்மீக பவளிப்பாடுகளின் 

அலனத்து வடிவங்களிலும் காணப்படும் ஒரு லசவ னகாட்பாடு மற்றும் 

பாடல்கலள உள்ளடக்கியுள்ளது. திருமுலற லசவ சமயத்தின் பக்திப்பிரிவின் 

உயிர ்மூசச்ாகக் கருதப்படுகிறது. இது பதன்னிந்திய னகாயில்கள் மற்றும் 

உலபகங்கும் லசவ வழிபாடு இருக்கும் மற்ற தலங்களில் தினமும் பாடப்படட்ு 

னவதங்கள், உபநிடதங்கள் மற்றும் ஆகமங்களுக்கு அடுத்தபடியாக 

முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படுகிறது. திருமுலறயில் திருமந்திரத்லதத் தவிர 

அப்பர,் சுந்தரர,் சம்பந்தர ்மற்றும் மாணிக்கவாகர ்னபான்ற சமய 

ஆசச்ாரியாரக்ளின் னதவாரப்பாடல்கள், னசக்கிழார ்எழுதிய பபரியபுராணம் 

மற்றும் மற்ற பலடப்புக்கள் அடங்கியுள்ளன. § 

ரிஷி திருமூலர ்தனது வாழ்க்லக மற்றும் பலடப்புக்களில் தத்துவப் 

பிரிவுகலள அழித்து, இராஜ்ஜியங்கள் மற்றும் அதன் மக்களிலடனய அதிகம் 

னதலவப்பட்ட ஒற்றுலமலய பகாண்டு வந்தார.் இந்த ஒற்றுலம உருவாக்கிய 

ஒரு ஒருங்கிலணந்த கலாசச்ாரம், பதன்னிந்தியா முழுவதும் எண்ணற்ற 

சிவன் னகாயில்கள் மற்றும் இலங்லகயில் 1,008 சிவன் னகாயில்கள் உருவாக 

வழிவகுத்தது. பிரபத்தி என்கிற முழுலமயான அரப்்பணிப்புடன் ஐக்கியத்தில் 

இருக்கும் சூடச்ும ஞான னயாகமான அத்லவத லசவ சித்தாந்தத்தின் 

பதாடரந்்து நிலலத்து இருக்கும் தத்துவம், மக்கலள திருப்திப்படுத்தி 

பசல்வம், ஸ்திரமான அரசாங்கம் மற்றும் கலாசச்ார பசழிப்லப பகாண்டு 

வந்தது. அந்த காலத்தில் எங்கும் அலமதி நிலவியது. ஒவ்பவாரு 

சிவலிங்கத்திற்கும் தினமும் அபினேகம் நடத்தப்பட்டது. பபாதுவாக 
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கடவுளுக்கு வழங்கப்பட்ட மரியாலத ஒவ்பவாரு னயாகி மற்றும் ரிஷிக்கு 

வழங்கப்பட்டது. § 

ரிஷி திருமூலரிடம் மலங்கன், இந்திரன், னசாமன், பிராமன், ருத்திரன், 

காலாங்கி மற்றும் கஞ்சமலலயான் என்று ஏழு சீடரக்ள் இருந்தாரக்ள். அதில் 

ஒவ்பவாருவரும் ஒன்று அல்லது ஒன்றுக்கும் னமற்பட்ட மடங்கலள 

னதாற்றுவித்து ஆகம பாரம்பரியங்கலள பரப்பினார.் காலாங்கியின் 

வரிலசயில் ரிகாமா, மலிலகனதவா, நாதந்தார,் னபாகனதவா (இவலர சிலர ்

பழனியின் னபாகரிஷி என்று குறிப்பிடுகிறாரக்ள்) மற்றும் பரமானந்தா ஆகிய 

முனிவரக்ள் வந்தாரக்ள். இலவ அலனத்தும் நமக்கு திருமந்திரத்தில் இருந்து 

பதரிய வருகிறது. ஆனால் இது மிகவும் சிறிய தகவலாக இருக்கிறது, மற்றும் 

அதன்பிறகு அவரக்ள் னமற்பகாண்ட அதிகார மாற்றம் மற்றும் கி.மு. 2,200 

மற்றும் கி.பி. 1710க்கு இலடனய வாழ்ந்த குருமாரக்ளின் முந்லதய 

தலலமுலறகள், மற்றும் அவரக்ள் பசய்த சாதனா மற்றும் மிகப்பபரிய தபஸ் 

பற்றிய எந்த தகவலலயும் வரலாறு வழங்கவில்லல. லகலாச பரம்பலர அந்த 

மலறவான வருடங்களில் நிலலத்து இருந்து, தற்னபாதும் பசயல்படட்ு 

வருகிறது என்பது மட்டுனம நமக்கு பதரியவருகிறது. குருமாரக்ள் தங்களது 

குருமாரக்லளப் பற்றி மற்றும் அவரக்ளது குருமாரக்ளின் குருமாரக்லளப் 

பற்றிக் கூறியலவ, நம்லம நவீன யுகத்தின் முதல் பதளிவான கலதக்கு 

பகாண்டு வருகிறது. அந்த கலதயில் வரும் சித்தரின் பபயர ்நமக்கு 

பதரியவில்லல மற்றும் அவலர  இமயமலலயில் இருந்து வந்த ரிஷியாக நாம் 

அறிகினறாம். § 
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குருமாரக்ளின் சரித்திரங்கள்  

நான்காவது அத்தியாயம்  

இமயமலையிை் இருந்து வந்த ரிஷி 

லகைாச பரம்பலரயிை் வந்த அடுத்த சற்குரு பற்றி எங்களுக்கு 

ததரிந்த தகவலை இங்கக பகிரக்ிகறாம். அவர ்ஒரு நாத சித்தர,் அவருக்கு 

முன்பாக இருந்த சுமார ்157 சற்குருமாரக்ள் இருந்தாரக்ள், மற்றும் அதிை் 155 

சற்குருமாரக்ளின் தபயர ்ததரியாது. ஆனாை் இந்த தகவை்கள் அலனத்தும்  

மக்களிடம் கபசச்ு வழக்கிை் இருந்தலவ. தபயர ்ததரியாததாை், அவர ்

இமயமலையிை இருந்து வந்த ரிஷி என்று அலழக்கப்படுகிறார,் மற்றும் 

அவரது வாழ்க்லக பற்றிய தகவை்கள் மிகவும் குலறவாக இருக்கின்றது. 

அவரது வாழ்க்லக மற்றும் அவர ்வாழ்ந்த காைகட்டம் பற்றி கிலடத்த சிை 

சூடச்ும ஞான தகவை்களின் சிறிய விரிவாக்கமாக, பின்வரும் கற்பலன கலத 

ததளிவான விவரம் மற்றும் சூழ்நிலைலய கிரகித்து, இந்தியாவின் துறவறம், 

தன் உள ஆய்வு, குருமாரக்ளின் முன்பாக அமரந்்து அவரக்ளது 

கபாதலனகலள ககட்டறிதை் மற்றும் கடவுலள உணரத்ை் பற்றிய 

பழலமயான பாரம்பரியம் பற்றி கூறுகிறது. § 

 ஒரு சிறுவன் சாதுவாகிறான்  

ஒரு நாள் வட இந்தியாவின் ஒரு கிராமத்திை், சூரியன் ததாலைவிை் இருந்த 

ததாடு வானத்திை் உதயமாகிக்தகாண்டு இருந்தது. அந்த கிராமத்திை் இருந்த 

மக்கள், தங்கள் ஓலை குடிலசகளிை், சூரியன் உதித்தலத கவனிக்காமை், 

கூடுதைாக சிை நிமிடங்கள் தூங்குவதிை் கவனமாக இருந்தாரக்ள். இன்று  

இந்த கிராமத்லத கசரந்்த ஒரு இலளஞனுக்கு மடட்ும் விகேசமாக 

இருக்கவிருக்கிறது. இன்று அந்த இலளஞன்  காலையிை் வழக்கம் கபாை் 

எழுந்து தனது வியாபாரத்திற்கு தசை்ைாமை், விழிப்புணரல்வ 

தபறவிருக்கிறான். § 

அந்த இலளஞன் தமதுவாக தனது கட்டிலிை் இருந்து எழுந்து, தனது 

குடிலசலய சுற்றிப்பாரத்்தான். அவன் நீண்டகாைமாக, இந்த நாளுக்காக 
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தன்லன தயாரத்சய்து தகாண்டு இருந்தான். அவனது வீட்டிை் விலை 

மதிப்புள்ள தபாருடக்ள் எதுவும் இை்ைாமை் காலியாக  இருந்தது, மற்றும் 

கமகைாட்டமான நிலனவுகள் மடட்ுகம இருந்தன. ஆனாலும், அவன் அந்த 

அலறலய கநாட்டமிடும் கபாது, வாழ்க்லகயிை் கவதலன அளித்த 

சம்பவங்கள் அவனது தநஞ்லச உருத்திக்தகாண்டு இருந்தன. அதனாை் 

அவன் தன் கவனத்லத இழந்து, தனது தாய் தினமும் தனது முதை் கவலையாக, 

தந்லதக்கும் தனக்கும் சூடாக காலைச ்சிற்றுண்டிலய தயார ்தசய்தது 

நிலனவுக்கு வந்தது. பலழய நிலனவிை் மூழ்கியதாை், சூடான சப்பாத்திகள் 

மற்றும் சுத்தமான தநய்யின் வாசலன அவனது மூக்லக துலளத்தன. அவனது 

தந்லத குடுலவயிை் இருந்த சப்பாத்திகலள திருட முயற்சிக்கும் கபாது, 

அவனது தாய் புன்னலகப்பதும்  அவனது நிலனவிை் கதான்றியது. § 

இப்கபாது அவனுடன் குடும்பத்தினர ்யாரும் இை்லை. அவன் யாரிடமும் 

தசாை்ைாமை் கிளம்பி இருக்கைாம், ஆனாை் அவ்வாறு சிந்திக்கும் முன்னர,் 

அவனுக்கு சிறு வயதிை் இருந்கத பரிசச்யமான அவனது மாமாக்கள், 

அத்லதகள் மற்றும் அவரக்ளது குழந்லதகள் மற்றும் நண்பரக்ள் என்று 

கிராமம் முழுவதும் அவனது வீட்டிை் கூடி  இருந்தனர.் அங்கக ஒரு குழப்பமான 

அலமதி நிைவியது. அவரக்ளது குழந்லதகளிை் ஒருவன், ஒரு சாதுவாக மாற 

துறவறம் தசை்ைவிருக்கிறான். அவன் தனது தந்லதக்கு தசய்ய கவண்டிய 

கடலமகள் காரணமாக, கடந்த ஆண்டு கிராமத்திை் இருக்ககவண்டி 

இருந்தது. அந்த சமயத்திை், கிராமத்திை் இருந்து சான்கறாரக்ளுக்கு அவனது 

ஈடுபாடுகலளப் பற்றி ததரிந்து இருந்ததாை், அவலன தைௌகீக 

வாழ்க்லகலய கநாக்கி இழுக்க முயற்சி கமற்தகாண்டனர.் இந்த 

முயற்சிகளிை் தவறான கநாக்கங்கள் எதுவும் இை்லை. இந்த முரண்பாட்லட 

இந்தியா பை யுகங்களாக எதிரத்காண்டு வருகிறது. ஒரு புறத்திை் தங்களது 

உண்லமயான மற்றும் இயை்பான கவடல்கலய கதடிக்தகாண்ட சாதுக்கள், 

சுவாமிகள், கயாகிகள், ஆண்டிகள், ரிஷிகள் மற்றும் சித்தரக்ளுக்கு 

மிகப்தபரிய மரியாலதலய வழங்குவாரக்ள். ஆனாை் விசித்திரமாக (இது 

மனிதகநய பற்றுகலள தபாறுத்தது, சிைசமயம் இை்ைாமலும் இருக்கைாம்), 

ஒருவர ்இந்த பாலதலய கதரந்்ததடுக்கும் கபாது, வழக்கமாக அவன் அை்ைது 

அவளது குடும்பம் மற்றும் சமூகத்திை் இருந்து மிகப்தபரிய தலட மற்றும் 

மனசக்சாரல்வ சந்திக்க  கநரிடைாம். இந்த பாலத அதிக கசாதலனகள் 

நிலறந்ததாக இருக்கும்; ஆனாை்  இதிை் முயற்சி கமற்தகாள்ளும் சிைருக்கு, 

மற்றும் உணரகவண்டியலத  உணரந்்த தவகு சிைருக்கு, அது அளிக்கும் 

பைன்கலள வாரத்்லதகளாை் விவரிக்க முடியாது. § 
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ஒரு நதியின் மூைம் மரம்மாக இருப்பலதப் கபாை, ஒரு சந்நியாசியின் 

கடந்தகாைம் மற்றும் அவரது தனிப்பட்ட வரைாறு அறியப்படாமை் இருப்பது 



வழக்கமான ஒன்றுதான். இலத நிரூபிக்கும் வண்ணம், இந்தியாவின் 

ததற்குப்பகுதியிை் இருக்கும் தபங்களூர ்மக்களின் மனலத கவரந்்த, அந்த 

தனியான நாகடாடிலயப் பற்றி யாரும் அறிந்திருக்கவிை்லை.  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

அவனது மனம் நிலையிை்ைாமை் இருந்தாலும், அவனது ஆன்மா உறுதியாக 

இருந்தது.  அவன் பிரியமான பற்றின்லமயுடன் சிரித்துக்தகாண்டு, தனது இரு 

லககலளயும் ஒன்று கசரத்்து தனக்கு முன்பாக இருந்த அலனவருக்கும்  

கனிவாக வணக்கம்  தசலுத்தினான். எை்கைாரும் உடனடியாக, தங்கள் 

லககலள  உயரத்்தி ஆசி வழங்கினார ் கள். இறுதியாக இலளஞன், தனது 

பாலதலய மாற்றிக்தகாண்டு, புதிய பாலதயிை் தனது முதை் அடிலய எடுத்து 

லவத்தான். அவன் தனது பலழய பாலதலய மீண்டும் திரும்பிப் பாரக்்கவும் 

இை்லை, அவன் மீண்டும் அந்த கிராமத்திை் ததன்படவும் இை்லை.§ 

பயணம் மமற்ககாள்ளுதல்  

அவன் தனது பாலதயிை் தனியாக முன்கனற ததாடங்கியதும், ஒரு 

உறுதியான தீரம்ானத்துடன் நடந்து, ஓய்வு எடுக்க மடட்ும் தனது 

முன்கனற்றத்லத நிறுத்திக்தகாண்டான். அவன் பை நாடக்ளுக்கு 

இமயமலையின் நதிகள் ஓரமாக நடந்து தசன்று, அவ்வப்கபாது கிராமத்திை் 

இருக்கும் ககாயிை்கலள தரிசித்து, சாலைகளிை் தசன்றாை் மக்கலள 

எதிரத்காள்ள கநரிடும் என்பதற்காக, வயை்களின் குறுக்காக 

தசன்றுக்தகாண்டு இருந்தான். அந்த சமயத்திை், ஒவ்தவாரு நாளும் புதிதாக 

ஒன்லற கற்றுக்தகாள்ளும் சந்கதாேமான நாடக்ளாக இருந்தன. ஒரு நாள் 

காலை தாமதமாக தூக்கத்திை் இருந்து எழுந்து, பாதி தூக்கத்திை் இருந்த அந்த 

நாகடாடி குளிக்கவும், சூரிய பகவாலன வழிபடவும், ஒரு நதிலய கநாக்கி 

தசன்றான். அந்த நதியிை் குளித்து விட்டு, தனது காலை கநர சாதனாக்கலள 

தசய்தான் மற்றும் அதன் பிறகு ததற்கு திலசயிை் நடக்கத் ததாடங்கினான். 

இவ்வாறு பை நாடக்ள், வாரங்கள் மற்றும் மாதங்கள் என்று 

நகரந்்துக்தகாண்கட தசன்றன. § 

ஒரு டஜனுக்கும் குலறவான நபரக்ள் இருந்த ஒரு சாதுக்களின் குழுவுடன் 

அவனுக்கு நட்புறவு ஏற்பட்டது. அந்த குழுவினர ்தங்களிடம் இருந்த சாதாரண 

உலடலய அவனுக்கு வழங்கி, ககாயிை் குளமாக தசன்றுக்தகாண்டு இருந்த 

தங்களது குழுவிை்  அவலன கசரத்்துக்தகாண்டனர.் அவரக்ள் அப்கபாது 

பழனிமலை கநாக்கி பிரயாணம் தசய்துக்தகாண்டு இருந்தனர.் 

பழங்காைத்து முனிவரக்ள் வழிபாடு நடத்திய இந்த ததன்னிந்திய புண்ணிய 

தளம், சக்தி வாய்ந்த முருகப்தபருமானின் (வட இந்தியாவிை் காரத்்திககயா 

என்று அலழக்கப்படுகிறார)் அறுபலட வீடுகளிை் ஒன்றாக  விளங்கியது. 

பூமியிை் இருப்பவரக்ளுக்கு சிவதபருமாலன உணரும் பாலதலய 

தயாரந்ிலையிை் லவத்திருப்பகத முருகப்தபருமானின் குறிக்ககாள் 

பணியாக விளங்குகிறது. அவன் துறவிகளின் கடவுலள தரிசிக்க, அந்த குழு 
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கமற்தகாண்ட நீண்ட பாதயாத்திலரயிை் முழு மனதுடன் பங்கு தபற்றான் 

மற்றும் அந்த தரிசனம்  அவனது துறவற இைட்சியமாகவும் இருந்தது. § 

 

இமயமலையிை் இருந்து வந்த அந்த சாது, ததன்னிந்தியா கநாக்கி 

கமற்தகாண்ட நீண்டப் பயணம், அவலன மிகப்தபரிய நதிகள் மற்றும் 

பாலதகள் இை்ைாத காடுகள் மற்றும் கிராமங்கள் வழியாக அலழத்து 

தசன்றது. அவன் சிவதபருமாலன வழிபடட்ு தனது தினசரி சாதனாக்கலள 

தசய்துக்தகாண்டு இருக்க, ஒவ்தவாரு நாளும் மகிழ்சச்ிகரமாக இருந்தது.  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

அவனுடன் பயணம் கமற்தகாண்ட சககாதரரக்ளுடன் அவன் 

தநருக்கமானதும், அவரக்ளது பழக்கங்கள், இரகசியங்கள், வாழ்க்லக மற்றும் 

வாழ்க்லகக்கு அப்பாற்பட்ட விேயங்கள் மீது அவரக்ளது கண்கணாட்டம் 

என்று பை தகவை்கலள ததரிந்துதகாண்டான். அவரக்ளிடம் இருந்து 

ஜைகநத்தி கருவிலய பயன்படுத்த, காட்டிை் இருக்கும் மூலிலககலள 

பயன்படுத்தி தனக்கு லவத்தியம் தசய்து தகாள்ள, மண்லண பயன்படுத்தி  

குளிக்க, மண் கசாறு சாப்பிட, நூறு வலக பிராணயாமம் தசய்ய மற்றும் 

சாதாரண மக்கள் தவிரக்்கும் அை்ைது நிராகரிக்கும் உைகின் முழுலமலய 

பாரக்்க கற்றுக்தகாண்டான். தான் சந்திக்கும் ஒவ்தவாரு மனிதன் உள்ளும், 

அவனாை்  எளிதிை்  இலறவலன காணமுடிந்தது, மற்றும் அவரக்ளுடன் 

இருக்கும் ஒவ்தவாரு நாளும் சிவதபருமான் மீதான அன்பு அதிகரித்தது. 

அவரக்ள் அவனுக்குள் தங்களது இளவயது பண்புகலளக் கண்டாரக்ள், 
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மற்றும் அவனிடம் இருந்த ஆவை், சாந்த குணம், ஆரவ்ம் மற்றும் 

அலமதியான ஞானத்லத பாராட்டினாரக்ள். அவரக்ள் இரவு கநரங்களிை் 

கமற்தகாண்ட நீண்டகநர தியானங்களின் கபாது, அவனிடம் இருந்த ஒரு 

விசித்திரமான அலமதி மீது, அவரக்ளுக்கு தமௌனமான தபாறாலம 

இருந்தது. அவன் பழங்காை தத்துவங்கலள நன்றாக கற்று, கபசச்ிலும் 

ததளிவாக இருந்து, இரவு கநரங்களிை் ககம்ப்ஃபயலர சுற்றி நடந்த 

விவாதங்களிை் தனது கருத்லத நிலைநாடட்ும் திறனுடன் தபற்று இருந்ததாை், 

அவரக்ள் இந்த புதிய இலளஞனிடம் இருந்து நிலறய கற்றுக்தகாண்டாரக்ள். 

அவன் அந்த குழுவினருக்கு ஒரு அதிகமதாவியாக கதான்றினான், மற்றும் 

குழுவினர ்அவனுடன் கசரந்்து இருப்பதிை் அதிக ஆரவ்ம் காட்டினர.் அந்த 

குழுவினரின் ஒட்டுதமாத்த திறலம மற்றும் புைலமக்கு நிகராக அவனது 

தனிப்பட்ட திறலம மற்றும் புைலம இருந்தது. அவன் குழுவிை் இருந்த ஆன்மீக 

சந்கதாேத்திை் மூழ்கி இருந்ததாை், குழுவிை் எதிரம்லறயாக எதுவும் 

கதான்றவிை்லை. அவன் தனது இைட்சிய வாழ்க்லகலய வாழ்ந்துதகாண்டு 

இருந்தான். அவன் சாதுக்களிை் ஒரு சாதுவாக இருந்தான், மற்றும் இலத 

காட்டிலும் தபரிய அதிசயம் கவறு எதுவாக இருக்க முடியும்? § 

சாதுவின்  கிராமத்திை் இருந்து சுமார ்2,500 கிகைாமீட்டர ்ததாலைவிை் 

இருந்த, பிரபைமான பழனிமலை ககாயிலை கநாக்கி, சூழ்நிலைலய 

தபாறுத்து தினமும் பத்து முதை் பதிலனந்து கிகைாமீட்டர ்என்று, கந்தைான 

துணிகலள உடுத்திய குழுவினர ்நடக்கத்ததாடங்கி வாரங்கள் மாதங்கள் 

ஆனது. இன்றும் இந்தியாவிை் பழனிமலை ககாயிை் மிகவும் பிரபைமாக 

விளங்குகிறது, மற்றும் பை்ைாயிரக்கணக்கான ககாயிை்கலள தகாண்டுள்ள 

இந்தியாவிை் அதிக வருமானம் ஈடட்ும் பட்டியலிை், இந்த ககாயிை் 

இரண்டாவது இடத்திை் உள்ளது. § 

அந்த குழு ககாயிலை தநருங்கத் ததாடங்கியதும், தனது கவகத்லத 

அதிகப்படுத்திக் தகாண்டது. யாத்ரீகரக்ள் மக்கள் நடமாட்டம் அதிகமுள்ள 

சாலையிை் ஒன்று கசரந்்து, இலறவலன கநாக்கி தங்கள் பயணம் தீவிரமாக 

இருக்க கவண்டும் என்பதற்காக, பைர ்காைணிகள் ஏதும் இை்ைாமை், இரு 

புறத்திலும் பரவி இருந்த ககழ்வரகு, சிவப்பு மிளகாய் மற்றும் பருத்தி 

நிைங்கலள கடந்து, வாத்துக்களின் கூட்டம் மற்றும் ஆடுகளின் மந்லத 

ஒன்றாக தசன்ற பாலதயிை் மிகவும் கவனமாக பை்கவறு குழுக்களாக 

தசன்றுக்தகாண்டு இருந்தனர.் யாத்ரீகரக்ளிை் இருந்த பை குழுக்கள், ஒகர 

மாதிரியான உலடகளுடன், ஒன்று கசரந்்து பாடிக்தகாண்டு இருந்தனர.் இது 

அவரக்ளுக்கு ஒரு தனிப்பட்ட பயணமாக இை்ைாமை், ஒகர புனித பயணத்திை் 

ஒரு பரஸ்பர ஆதரவு மற்றும் ஒரு பகிரவ்ுடன், இலணந்து இருக்கும் ஒரு 

ஆன்மீக குடும்பமாக இருந்தாரக்ள். § 

எை்கைாரும் திறலமயான இலசக் கலைஞரக்ளாக இை்ைாவிட்டாலும், 

எை்கைாரும் உற்சாகத்துடன் தாங்கள் நாடும் ததய்வமாக, சிவதபருமானின் 

இரண்டாவது மகனாக, தமிழ்நாட்லட காக்கும் ததய்வமாக, பிரகாசமாக 

மற்றும் நிரந்தர பிரம்மசச்ாரியாக, லகயிை் சந்நியாச தண்டத்துடன், தவறும் 

ஒரு ககாவணத்துடன் அழகான இலளஞனாக இருந்த தண்டாயுதபாணிலய 

https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/18_na01_11.html#para-10
https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/18_na01_11.html#para-11
https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/18_na01_11.html#para-12


கபாற்றும் பாடை்கலள (தங்கள் கவண்டுதலையும் கசரத்்து) ஆரவ்த்துடன்  

பாடினாரக்ள். அந்த இலசக்குழுவிை் இருந்த ஒரு பக்தன், தவறும் இரண்டு 

வாரத்்லதகலள தகாண்ட ஒரு மணிகநர பஜலனலய வழி நடத்திசத்சன்றான். 

அவன் உரக்கமாக “ஹகரா! ஹரா!” என்று ககாேமிட, மற்றவரக்ளும் “ஹகரா! 

ஹரா!” என்று பதிலுக்கு ககாேமிடுவாரக்ள். தங்கள் நலடப்பயணத்திற்கு 

முக்கியத்துவம் அளிக்கும் சிைர,் தமதுவாக ககாேமிடுவாரக்ள். அவரக்லள 

சாதுக்கள் கடந்து தசன்று, தாங்கள் அலர லமை் தூரம் முன் இருந்தகபாது 

ககட்ட அகத மந்திரங்கலள காதாை் ககட்டுக்தகாண்கட, அந்த இலசக்குழுவிை்  

இலணந்தனர.் § 

நடந்துதகாண்டு இருக்கும் யாத்ரீகரக்ளின் கூட்டம் அதிகரிக்கும் கபாது, 

அவரக்ளது நலடயிை் இருந்த உற்சாகமும் அதிகரித்தது. இறுதியாக 500 அடி 

உயரத்திை் அலமந்து இருக்கும் ககாயிலின் ககாபுரங்கள் காட்சி அளித்தன.  

அவற்லற காண்பதற்கு, முருகப்தபருமான் ககாபுரங்களிடம் தனது பாதம்  

பணியுமாறு அலழப்பது கபாைவும், அலவ அவரது அலழப்பிற்கு இணங்குவது 

கபாைவும் இருந்தது. அவரக்ள் இரு மலைகளுக்கும் அடிவாரத்திை் அலமந்து 

இருக்கும் பழனி நகரத்லத நுலழயும் கபாது, சூரியன் 

அஸ்தமனமாகிக்தகாண்டு இருந்தது. நகரம் முழுவதும் பரவி இருந்த பை 

சாதுக்கள் ஆசிரமங்களிை், பயணக் கலளப்பினாை் கசாரவ்ுற்ற ஆண்டிகள் 

உடகன தஞ்சம் புகுந்தனர.் அவரக்ள் அடுத்த நாள் மலை ஏறுவதாக முடிவு 

தசய்து, மகிழ்சச்ியுடன் ஓய்தவடுக்க முடிவு தசய்தனர.் § 
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ரிஷி தனது பயணப்பாலதயிை் எதிரத்காண்ட வித்தியாசமான 

அனுபவங்களிை் பை கிராமப்புற சம்பவங்களும் அடங்கும். ஒரு சமயத்திை், 



ஒரு உணவகத்திை் அவர ்ஒரு கதாலசலய திருடியதாக ஒரு தபண் அவர ்மீது 

குற்றம் சுமத்த, அவர ்அந்த தபண்ணிற்கு உதவ வந்த கூட்டத்திடம் இருந்து 

தப்பி ஓடகவண்டி இருந்தது.  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

உட்புற ஒளியில் மூழ்குதல்  

சூரியன் உதயமாகி மலை ஏறுவலத கடினமாக்குவதற்கு முன்பாக, 

காலையிை் தவப்பம் குலறவாக இருக்கும் கநரங்களிை், மலை ஏறும் 

முக்கியத்துவத்லத யாத்ரீகரக்ள் அறிந்து இருந்ததாை், ததாடுவானிை் 

சூரியனின் முதை் கிரணம்  தவளிவருவதற்கு முன்கப, நமது இளவயது சாது 

விலரவாக கண் விழித்துவிட்டான். காற்று இதமாக வீசும் கபாது, ஏறுவதும் 

கடினமாகத தான் இருக்கும். அவன் விழிக்காமை் உறங்கிக்தகாண்டு 

இருக்கும் யாத்ரீகரக்லள கநாட்டமிட்டான். § 

தனக்கு புத்துணரச்ச்ிலய வழங்கிக்தகாண்டு ஒரு புதிய கவே்டிலய 

உடுத்தி,  தனது உடலிை் ஊற்றிக்தகாள்ளவும் தூக்கத்லத 

கலளப்பதற்காகவும், அதிக குளிரச்ச்ியான தண்ணீலர பை வாளிகளிை் 

தகாண்டு வந்து, திறந்த தவளியிை் இருந்த ஒரு கிணற்றிை் குளித்தான். 

அவனுடன் கவறு சிைரும் கண் விழித்து  மலைக்குச ்தசை்ை தயாராக 

இருந்ததாை், அந்த சிறிய ஊர ்வழியாக மலை அடிவாரத்திை் இருந்த 

நுலழவாயிை் வலர மற்றவரக்லள பின்ததாடரந்்து தசன்று, நீண்டகாைமாக 

தான் ஏங்கி இருந்த மலைகயற்றம் ததாடங்கவிருப்பலத மனதிற்குள் 

குறிப்பிடட்ுக் தகாண்டான். இந்த புனித தைத்திற்கு பாதுகாப்பாக மற்றும் 

ஆகராக்கியமாக வந்து கசரந்்ததற்கு மற்றும் இந்த மலைகயற்றத்லத 

கமற்தகாள்வதற்கு நன்றி தசலுத்தும் விதமாக அலமதியாக நின்றான். ஒரு 

சவாைான மலைகயற்றத்திற்கு, வழியிை் எங்கும் நிற்காமை் தசை்வது ஒரு ஒரு 

முலறயான அணுகுமுலறயாக இருக்கும் ககள்விப்படட்ு இருந்ததாை், 

இலறவலன கவண்டிக்தகாண்டதும் மனதிை் உறுதியுடன் கிளம்பினான். § 

மலைப் பாலறயிை் கரடுமுரடாக தசதுக்கப்படட்ு, அவனுக்கு முன்பு 

மலைகயறி இருந்த பை இைடச்க்கணக்கான பக்தரக்ளின் தவறும் காை்களாை் 

கதய்ந்து இருந்த, 659 படிகளிை் ஏறி தசன்று, இறுதியிை் மலை உசச்ிலய 

அலடந்தான். அவனுக்கு மூசச்ுத ்திணறியது, நடப்பலத நிறுத்தி கீகழ 

திரும்பிப் பாரத்்தான்.  அவனாை்  எை்ைா திலசயிலும் பாரக்்க முடிந்தது 

மற்றும் தான் கநற்று இரவு வந்து கசரந்்தலதப் கபாை, ஆயிரக்கணக்கான 

யாத்ரீகரக்ள் வந்துக்தகாண்டு இருந்த காட்சி மற்றும் காலையிை் ததன்பட்ட 

ஆயிரக்கணக்கான அடுப்புக்களின் தநருப்பு காலை சிற்றுண்டிலய உறுதி 

தசய்த காட்சி, மற்றும் பழனி முருகன் ககாயிலை சுற்றி இருந்த வயை்கள் 

மற்றும் சாலைகள் மற்றும் கிராமங்கள் மற்றும் வீடுகளின் காட்சிலயப் 

கபான்று அவன் முன்பு எப்கபாதும் பாரத்்ததிை்லை. அவன் மூன்று முலற 

ககாயிலை வைம் வந்து, அன்று நலடதபறவிருந்த முதை் பூலஜக்கு 

ககாயிலுக்குள் நுலழந்தான். § 
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அவன் ககாயிலிை் வழிபாடு நடத்திய பிறகு, திருமூைரின் சீடனான 

காைாங்கியிடம் சீடனாக இருந்து, ககாயிலை ஸ்தாபனம் தசய்தவரான 

கபாகர ்ரிஷியின் குலகக்கு  தசன்றான். சீன நாடல்ட கசரந்்தவர ்என்று 

சிைராை் கருதப்படட்ு மிகப்தபரிய சித்தராக, தபான்மாற்று சித்தராக, 

மருத்துவராக இருந்த கபாகர,் கி.மு. சுமார ்இரண்டாம் நூற்றாண்டிை், இந்த 

இடத்திை் முதன்முதலிை் ஒரு வருடம் முழுவதும் முருகப்தபருமாலன 

வழிபடட்ு, இன்றும் ககாயிலின் கரப்்பக்கிரகத்திை் நின்றுக்தகாண்டு இருக்கும் 

43 அங்குை உயர மூைவலர தனது தசாந்த கரங்களாை் மந்திரங்கலளக் 

தகாண்டு வடிவலமத்து  இருக்கிறார.் அவர ்அந்த மூைவலர கை் அை்ைது 

உகைாகத்தாை் உருவாக்காமை், நவபாேணம் என்கிற ஒன்பது 

நசச்ுப்தபாருடக்ளுடன் பை்கவறு மூலிலககலள கைந்து, கை்லைப் கபான்ற 

ஒரு கைலவலய உருவாக்கினார.் 2006 ஆம் ஆண்டு தலைசிறந்த 

லகவிலனஞரக்ள் கதாராயமான சூத்திரங்கலளக் தகாண்டு, பைவருடங்கள் 

பழலமயான இந்த மூரத்்தியிை் சீரல்மப்புக்கலள கமற்தகாண்டு இருந்தாலும், 

இன்றும் இந்த மூரத்்தியின் நகலை துை்லியமாக உருவாக்க முடியவிை்லை. § 

கபாகர ்இன்றும் மலையிை் இருக்கும் ஒரு குலகயிை், அதிக வயதானவராக 

உயிருடன் இருக்கிறார ்என்று உள்ளூர ்மக்களிடம் நிைவும் கலதக்கு 

நம்பிக்லக அளிக்கும் விதமாக, கபாகரின் புண்ணியதைம் ஒரு சக்திலய 

தகாண்டு இருக்கிறது. அந்த கலத உண்லமயா அை்ைது தபாய்யா என்பது 

ஒரு புறம் இருக்க, அந்த இலளஞனாை் அந்த இடத்திை் இருக்கும் 

துடிப்புணரல்வ உணர முடிந்தது மற்றும் அவன் தைத்திை் இருந்த ஒரு 

அலமதியான மூலையிை் உட்காரந்்துக் தகாண்டான். § 

அவன் தனது மனதிை் எந்தவித சந்கதகம் அை்ைது எதிரப்ாரப்்பும் இை்ைாமை், 

கடந்தகாைம் அை்ைது எதிரக்ாைம் பற்றிய  சிந்தலன இை்ைாமை், 

நிகழ்காைத்திை் முற்றிலும் தவறுலமயாக இருந்தான். அவனாை் சுைபமாக 

ஆழ்ந்த தியானத்திற்குள் தசை்ை முடிந்தது. அவன் சுவாசத்தின் கவகம் 

குலறந்து, தபரும்பாலும் நின்றுவிட்டது; அவனது சாட்சி தன் மீகத கவனத்லத 

திருப்பிக்தகாண்டது, மற்றும் அது விலரவிை் புனிதமான ஞானஒளி, 

புனிதமான சக்தி மற்றும் அண்டத்லத தனது கட்டுப்பாட்டிை் லவத்திருக்கும் 

ஒரு அலமதியாை் சுத்திகரிக்கப்பட்டது. அவன் எை்லை இை்ைாமை் 

விரிவாக்கம் தபற்று, வலரயலற அை்ைது உடை் இை்ைாமை், எங்கும் எதிலும் 

இருந்தான்.  அவன் அந்த நிலையிை் இருக்கும் கபாது, காரத்்திலக (நாள்மீன் 

கூட்டம்) நடச்த்திர குழுமத்தின் அதிபதியாக இருக்கும் முருகப்தபருமான், ஒரு 

பிரகாசமான ஒளி வடிவிை் காட்சி அளித்தார.் அந்த ஒளி மிகவும் பிரகாசமாக 

இருந்ததாை், அவனாை் அதலன ஒரு காட்சியாக தக்கலவத்துக்தகாள்ள 

முடியவிை்லை மற்றும் அந்த ஒளி தன்லன கிரகித்துக்தகாள்ள 

அனுமதித்தான். அவனும் முருகப்தபருமானும் ஒன்றகிவிட்டாரக்ள். அவன் 

அங்கக அலசயாது உடக்ாரந்்து இருக்கும் கபாது, குண்டலினி கமை்கநாக்கி 

எழுசச்ி தபற்று, ஒளிலய கடந்த நிலைக்கு அவலன அலழத்து தசன்றது. § 

அவன் அந்த சமாதி நிலையிை் சிறிது கநரம் அமரந்்து இருந்தான். இறுதியிை் 

அவனுக்கு மீண்டும் அந்த ஒளியின் மீது விழிப்புணரவ்ு கதான்றியது, மற்றும் 
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அதன் பிறகு அவன் கண்ட இன்தனாரு காட்சியிை், முருகப்தபருமான அவனது 

வாழ்க்லகயின் முழுலமயான விரிவாக்கத்லத அவனிடம் 

தவளிப்படுத்தினார.் பூரவ்தஜன்மங்களிை் ததாடங்கி அந்த சாதுவின் 

எதிரக்ாைம் வலர, அலனத்லதயும் அவன் தற்தசயைாக 

அறிந்துக்தகாண்டான். அந்த தவளிப்பாடு மங்கியதும், அவன் ஒரு பஞ்லசப் 

கபாை உடக்ாரந்்து, அதன் சக்தியின் ஒவ்தவாரு துளிலயயும் கிரகிக்கத் 

ததாடங்கினான். முழுலமயாக திருப்தி அலடந்ததும், எழுந்து நின்றான் 

மற்றும் சுற்றும்முற்றும் பாரக்்காமை், மலையிை் இருந்து கீகழ இறங்கி தனது 

பாலதயிை் தசை்ைத் ததாடங்கினான். § 

தனக்கு ஒரு புதிய வாழ்வு கிலடத்தலதப் கபாை, தான் மீண்டும் 

உருவாக்கப்படட்ு இருப்பலத நடுங்கிதகாண்டு இருந்த அந்த கயாகி 

உணரந்்தான். ஒரு நாட்டிய கலைஞன் ஒரு அனுபவத்திை் இருந்து இன்தனாரு 

அனுபவத்திற்கு மாறிச ்தசை்வலதப் கபாை, அவன் இந்த கபரானந்த 

அனுபவத்திற்கு பிறகு ஒரு அனுபவத்திை் இருந்து இன்தனாரு அனுப்பதிற்கு 

மாறிச ்தசன்றான். அவன் வழியாக உயிர ்சக்திகள் சீராக பாய்ந்து தசன்றன. 

அவனுக்கு கநரப்தபாருத்தம் சரியாக இருந்தது. அவனுக்கு கதலவயானது 

அலனத்தும் எந்தவித முயற்சியும் இை்ைாமை் வந்து கசரந்்தன. அவனுக்கு பசி 

இருக்கும் கபாது, யாராவது உணவுடன் வந்து நிற்பாரக்ள் அை்ைது விருந்திற்கு 

அலழப்பு விடுப்பாரக்ள். இரவு கநரங்களிை் தங்குவதற்கு இடம் கதலவப்படும் 

கபாது, அவலனப்கபான்று ததய்வீக நாட்டம் உள்ள ஒருவரின் குடிலச அை்ைது 

ககாயிை் கதவஸ்தானத்திை் தங்குவதற்கு ஒரு இடம் எப்கபாதும் அவனுக்காக 

காத்துக்தகாண்டு இருக்கும். “இந்த வழியிை் தசை்ைகவண்டுமா அை்ைது அந்த 

வழியிை் கபாகதவண்டுமா?” என்று அவன் என்றுகம சிந்தித்தது இை்லை. 

அவன் தனது உள்ளத்திை் இருந்து  ஆலணயின் படி தசன்றுதகாண்டு 

இருந்தான். அவனுக்குக் கிலடத்த இலறவனின் தரிசனமும் குண்டலினி 

அனுபவமும் மிகவும் ததளிவாக இருந்ததாை், அலதப்பற்றி அவன் 

நிலனக்ககவண்டிய அவசியகம இை்ைாமை், அவனுடன் ததாடரந்்து வாழ்ந்து 

வந்தன. § 

 பாரதநாட்டிை் இருக்கும் மக்கள், ஒரு ஆன்மா ஆன்மீக பக்குவத்லத 

அலடந்து, உைக வாழ்க்லகலய லகவிடுவலத உணரத்ாை், தாங்கள் முக்தி 

தபறுவதற்காக, அந்த ஆன்மாவிடம் இருந்து சிை ஆசிகலள 

பகிரந்்துக்தகாள்ள விரும்புவாரக்ள். அவன் ஒரு குறிக்ககாள் பணியிை் 

இருப்பலத இயலுணரவ்ாை் உணரந்்து, அவனது தனிப்பட்ட வழியிை் 

தசயை்பட அனுமதித்து, மீண்டும் அவலன தைௌகீக வாழ்லகயிை் 

ஈடுப்படுத்தாமை் இருப்பதிை் கவனமாக இருப்பாரக்ள். அவனுடன் 

கதலவயிை்ைாத உலரயாடலிை் ஈடுபடாமை், அவனுக்கு கதலவயானலத 

வழங்கி, அவன் மீது அக்கலற தசலுத்தினாரக்ள். அவரக்ள் அவனுக்காக 

உணலவ தயார ்தசய்து, அவன் அலத விரும்பிய கவலளயிை் தனிலமயிை் 

சாப்பிட மதிப்பு அளிப்பாரக்ள். இந்த இளம்வயது சாதுவின் வாழ்க்லகயும் 

இவ்வாகற அலமந்து இருந்தது. அவன் தங்குவதற்கு கிராமவாசிகள் இடம் 

அளித்தாரக்ள் மற்றும் தங்களது சம்சார வாழ்க்லக  அவனுக்கு இலடயூறு 
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விலளவிக்காமை் இருப்பதிை் கவனமாக இருந்தாரக்ள். ஒரு கத்தி நீலர சீராக 

கிழித்துக்தகாண்டு தசை்வலதப் கபாை, இத்தலகய கைாசச்ாரத்திை், 

தபயரிை்ைாத சாது எந்தவித தலடயுமின்றி தனியாக தனது பாலதயிை் 

முன்கனறி தசன்றான். § 

சாது தனது குருவவ சந்திக்கிறான்  

அவன் முதை் சமாதி அனுபவத்லதப் தபற்று ஒரு வருடம் கழித்து, பழனி 

மலையிை் இருந்து வடக்கு கநாக்கி நடக்கத்ததாடங்கி, இமயமலையிை் இருந்த 

ஒரு சிறிய ககாயிலை வந்தலடந்தான். அவன் ககாயிலின் பிரகாரத்திை் 

ஓய்தவடுக்க அமரந்்துதகாண்டான். தான் பயணத்தின் முடிவிை் இருப்பலத 

உணரந்்து, யாவும் கடந்த ஆழ்நிலை தியானத்தினுள் தசன்றான். 

முருகப்தபருமானின் தரிசனத்திற்கு பிறகு அவன் உணரத்்த அந்த தீவிரமான 

அதிரவ்ு, சரவணபவவின் கபரின்பத்திை் தணிந்தது. அவன் தனது பணிகலள 

முடித்துவிட்டலத கபாைவும், தான் இப்கபாது இை்ைாதலதப் கபாைவும், 

ஆனாை்  அவன் ததய்வீக தன்லமயின் லமயமாக இருப்பலதப் கபாை 

கதான்றியது. அவலன ஆடக்்தகாண்டு இருந்த அலமதிக்கடலிை் அவன் 

ஓய்தவடுத்துக்தகாண்டு இருந்தான். § 

அவன் தன் கண்கலள திறந்த கபாது, தனக்கு முன்பாக ஒரு முதியவர ்

உடக்ாரந்்து இருப்பது ததரிந்தது மற்றும் அவரும் அகத கபரின்ப நிலையிை் 

அமரந்்து இருப்பலதப் கபாை கதான்றியது. இளவயது சாது அவருடன் 

தங்கியிருந்து, அவர ்கண்விழிப்பதற்காக காத்து இருந்தான். அந்த முதியவர ்

கண்திறப்பார ்அை்ைது கபசுவார ்என்று அவன் மூன்று அை்ைது நான்கு 

நாடக்ள் காத்து இருந்தான். சிை நாடக்ளுக்குப் பிறகு, அவருக்காக காத்து 

இருப்பலதயும், அவலர வியந்து பாரப்்பலதயும் நிறுத்திக்தகாண்டான். 

விலரவிை் அவனுக்கு ஒருலமயின் மீது மிகப்தபரிய ஆரவ்ம் ஏற்பட்டது மற்றும் 

ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்திை் இருக்கும் உணரல்வ இழந்தான். அந்த அலமதியான 

ஒற்றுலமயிை், இந்த வாழ்க்லகயிை் கமாக்ஷம் ததாடரப்ாக அவன் 

கற்ககவண்டிய அலனத்லதயும் கற்றுக்தகாண்டான். அந்த கபாதலனகள் 

அலனத்தும் அவனுக்கு ஒரு சீரான முலறயிை் வந்தன. முதியவரிடம் இருந்து 

தவளிவந்த அந்த அலமதியான மற்றும் வலுவான சக்திலய 

கிரகித்துக்தகாண்டும், அதனுடன் தன்லன ஈடுபடுத்திக்தகாண்டும், பை 

நாடக்ளுக்கு அகத இடத்திை் அமரந்்து இருந்தான். § 

  அந்த முதியவருக்கு, அருகிை் இருந்த கிராமத்லதச ்கசரந்்த அவரது சீடரக்ள் 

மற்றும் இந்த சிறிய ககாயிலிை் வழிபடுவதற்காக வந்த யாத்ரீகரக்ள்  

கதலவயான பணிவிலடகலள தசய்தாரக்ள். தனது சிே்யன் 

அனுபவித்துக்தகாண்டு இருக்கும் வலுவான அனுபவங்களுக்கு குருவின் 

பாதுகாப்பு இருப்பலத ததாலைவிை் இருந்து அறிந்திருந்த அவரக்ள், அந்த 

இலளஞனின் கதலவகளுக்கும் உரிய கவனம் தசலுத்தினாரக்ள். அவரக்ள் 

இந்த மலைப்பகுதிகளிை் பை வருடங்களுக்கு ஒன்றாக இருந்தாரக்ள். 

தபரும்பாைான நாடக்ள் முழுமுதற்தபாருளின் மிகப்தபரிய 
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அனுபவமின்லமயின் பின்விலளவாக விளங்கும் கபரின்பத்திை் மூழ்கி, 

ஈடுபடட்ு, எலதயும் தசய்யாமை், எதுவும் கபசாமை் தியானம் தசய்வதிை் 

கழிந்தன. § 

இளவயது சாது தனது அலமதியான குருவிடம் இருந்து எந்த பதிலையும் 

எதிரப்ாரக்்கவிை்லை என்றாலும், அவரிடம் தனக்கு இருந்த சிை கவலைகலள 

பற்றி இறுதியாக கபசினான். தான் ததன்னிந்தியாவிை் இருந்த 

ஆரம்பகாைத்திை், தான் உணரந்்த ஒரு ஆன்மீக கதலவலயப் பற்றி 

எடுத்துக்கூறினான். ஒரு நாள் அதிகாலையிை் சாது தனது குருவின் அருலள 

கவண்டிக்தகாண்டு, இந்தியாவின் ததன்பகுதியிை் சூழ்நிலை சரியாக 

இை்லைதயன்றும், லசவ சித்தாந்த கபாதலனகள் சரியாக 

புரிந்துதகாள்ளப்படவிை்லை என்றும், வழிபாடல்ட வலியுறுத்தி, இலறவனும் 

மனிதனும் ஒன்று என்பலதயும் உண்லமயிை் ஒவ்தவாரு ஜீவனாக 

சிவதபருமான் இருக்கிறார ்என்பலத உறுதி தசய்யும், புனிதமான அத்லவத 

லசவ சித்தாந்த தத்துவத்லத மீண்டும் நிறுவுவதற்கு ஒருவரின் கதலவ 

இருப்பலதயும் விளக்கினான். § 

 ஒரு நாள் நீண்ட தியானத்திற்கு பிறகு, பை வருடங்களுக்கு தனது சீடலன 

பாரத்்திராத குரு, தனது கண்கலள திறந்து புன்னலகத்தார.் அலவ 

சுத்தமாகவும் ததளிவாகவும், விளக்க முடியாத பிரகாசத்துடனும் இருந்தன. 

பை வருடங்களுக்கு முன்பு, பழனிமலை ககாயிலிை் முருகப்தபருமானின் 

கண்களிை் கண்ட அகத பிரகாசத்லத அந்த கண்களிை் கண்டார.் அப்கபாது 

அவனுக்கு குரு மலறமுகமாக வழங்கிய உத்தரவு புரிந்தது மற்றும் அது 

அவனுக்கு வழங்கப்பட்ட  உத்தரவாக இருந்தது. அவன் அதற்கு கமை் கநரம் 

தாழ்த்தவிை்லை. அவனது வாழ்க்லகயின் அடுத்த கட்டம் ததாடங்கியிருந்தது. 

§ 

அவன் ததன்னிந்திய மண்ணிை் மீண்டும் அடிதயடுத்து லவத்த கபாது, 

இமயமலையிை் இருந்து வந்த சாது, ஒரு முதியவராக, நலரத்த முடியுலடய 

ரிஷியாக  மாறி இருந்தார.் யாருக்கும் அவரது தபயர ்ததரியவிை்லை, அை்ைது 

அவரது தபயர ்ததரிந்து இருந்தாலும், மக்கள் அவலர ரிஷி என்கற 

அலழத்தனர.் அவர ்இமயமலையிை இருந்து வந்த ஒரு சந்நியாசி மற்றும் 

சுமார ்1790 ஆண்டிை்  பிறந்து இருக்ககவண்டும் என்று அவலரப்பற்றி 

தவகுசிை தகவை்கள் மட்டுகம ததரிய வந்துள்ளன. அவர ்ஒரு முலற தனது 

பிரபை சீடரான கலடடச்ாமியிடம், தான் பை வருடங்கள் இமயமலையிை் 

வாழ்ந்ததாகவும், ஒரு சமயப்பணி கமற்தகாள்ள ததன்னிந்தியா தசை்லுமாறு, 

அவலர அவரது குரு உத்தரவிட்டதாகவும் கூறினார.் ததன்னிந்தியா வந்து 

கசரந்்ததும்,  அவர ்சுமார ்பத்து வருடங்களுக்கு ஒரு தபயர ்இை்ைாமை் வீடு 

இை்ைாமை், மலறவாக யார ்கண்ணிலும் படாமை் கிராமம் கிராமமாக 

சுற்றிக்தகாண்டு இருந்தார.் § 

கபங்களூரில் இருந்த ஒரு டீக்கவட  
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1850 ஆம் ஆண்டுவாக்கிை், அந்த ரிஷி தபங்களூருக்கு அருகிை் இருந்த ஒரு 

சிறிய கிராமத்து மக்களிடம் பரிசச்யம் ஏற்படகவண்டும் என்பதற்காக 

அங்குள்ள வீடுகளிை் அடிக்கடி பிசல்சக்காரனாக வந்து தசன்றார.் அந்த 

காைகட்டத்திை், அவருக்கு கரந்ாடக மாநிைத்திை் வாழ்ந்த நாத பரம்பலரயின் 

சூடச்ும ஞானிகள் மீது ஈரப்்பு  ஏற்படட்ு இருக்ககவண்டும். அவரக்ளது 

வழிமுலறகள் இவலர மிகவும் கவரந்்தன. அவரக்லளப் கபாை, அவர ்நாம் 

அன்றாடம் காணும் கயாகியாக இை்லை. எப்கபாதும் காைணி ஏதும் 

அணியாமை், லகயிை் பாத்திரம், தண்டம், தண்ணீர ்குடம் அை்ைது கதாளிை் 

துண்டு என்று எதுவும் இருக்காது. அவர ்தினமும் ஒரு முலற மடட்ுகம 

சாப்பிடுவார.் அதுவும் அந்த உணவு ஒரு வீட்டிை் இருந்து தபறப்படட்ு, அவரது 

இரு கரங்களாை் பிடித்துக்தகாள்ளும் அளவிற்கு மடட்ுகம இருக்கும். 

அவலரப்பற்றி ததரிந்துதகாள்ளவும் அவரது ஆசிகலளப் தபறவும் பைர ்

தநருங்க முயற்சித்தாரக்ள், ஆனாை் ரிஷி ஒரு இடத்திை் இருந்து விலரவிை் 

தசன்றுவிடுவார ்மற்றும் அவர ்தலையீடுகள் அை்ைது ஆரவ்த்துடன் தம்லம 

விசாரிக்க வந்தவரக்லள அவர ்அனுமதிக்கவிை்லை. அவர ்ஏதாவது ஒரு வீடட்ு 

வாசலிை் திடீதரன்று கதான்றுவார ்மற்றும் அகத கவகத்துடன் மலறந்தும் 

விடுவார.் அவர ்சந்லதயிை் இருந்த கூட்டத்திை் இருந்து விைகிவிடுவார.் 

அவலர ஒருவர ்தநருங்குவதற்கு முன்பாக, அவர ்ததரு மூலைக்கு தசன்று 

இருப்பார ்அை்ைது ஒரு கலடக்குள் புகுந்து தவளிகயறி இருப்பார.் ரிஷி 

எங்கிருந்து வந்தார,் எங்கக தங்குகிறார ்கபான்ற விவரங்கள், அந்த 

கிராமத்திை் இருந்த யாருக்கும் ததரிந்திருக்கவிை்லை. அவரிடம் 

இலதப்கபான்ற விவரங்கலள ககடக் யாருக்கும் வாய்ப்பும் கிலடக்கவிை்லை. 

§ 

அவர ்சராசரி உயரத்துடன், ஒை்லியாக, சுறுசுறுப்பாக எப்கபாதும் 

நடந்துதகாண்டு இருப்பார ்என்று அவலரப் பாரத்்தவரக்ள் விவரித்தாரக்ள். 

அவர ்சாலைகளிை் சாவதானமாக அை்ைது நிதானமாக நடக்கமாட்டார.் அவர ்

முதியவராக இருந்தாலும், எங்கக நடந்து தசன்றாலும் தலை நிமிரந்்து, 

உறுதியாக தவற்றிநலட கபாட்டு தசை்வார.் அவர ்ஒரு காவி கவட்டி (இந்து 

சந்நியாசிகள் அணியும் காவி நிறத்திை் லகயாை் நூற்க்கப்படட்ு, லகயாை் 

தநய்யப்பட்ட ஒரு பருத்தி உலட) மற்றும் கழுத்திை் இரண்டு 

ருத்திராடச்ங்களுடன் இருப்பார.் அவரது தாடி தவள்லள நிறத்திலும், அவரது 

தலைமுடி முதுலமயிலும் கருப்பாகவும் இருந்தன, மற்றும் அது அவரது 

தலையின் உசச்ியிை் முடிந்து லவக்கப்படட்ு இருந்தது. கருப்பு நிறத்திை் 

இரண்டு குளங்கலளப் கபாை, தபரியதாக உருண்லடயாக, நிைக்கரிகலளப் 

கபாை கருப்பாக மற்றும் அதிக தீவிரமாக இருந்த அவரது கண்கள் மடட்ுகம 

தபரும்பாைாகனாருக்கு நிலனவிை் இருந்தன. அவர ்அடக்கி லவக்கப்படாத 

சக்திலய தகாண்டிருக்கும் ஒரு ஒளி உடைாக, தனது முகத்துவாரத்திை் 

இருக்கும் ஒரு நதிலயப் கபாை, ஒரு புயலுக்கு முன்பாக இருக்கும் காற்லறப் 

கபாை மிகவும் அலமதியாக இருந்ததாக, அவலரப் பாரத்்த மக்கள் 

ததரிவித்தனர.் அவரிடம் இருந்து தவளிவந்த தவப்பம் மற்றும் ஒளி உடை் 
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மிகவும் வலுவாக இருந்ததாை், அவருக்கு அருகிை் அதிக கநரம் இருப்பது 

கடினமாக இருந்தது. § 

அந்த கிராமத்திை் இருந்த திறந்ததவளி சந்லதக்கு அருகிை், பிரசாத் 

என்பவன் தனது தசாந்த டீக்கலட லவத்திருந்தான். அந்த கலட கற்காலர 

சுவரக்ளுடன் உத்தரத்தாை் உருவாக்கப்பட்ட கூலறயுடன் ஒரு வலுவான 

கட்டிடமாக இருந்தது. கமலும் அவன் அந்த கலடயிை் டீ,  இனிப்புக்கள்  மற்றும் 

நீரக்மாலர விற்று ஒரு எளிலமயான வாழ்க்லகலய வாழ்ந்து வந்தான்.  

தபரும்பாைான  இந்திய டீக்கலடகலளப் கபாை  வியாபாரம் சுறுசுறுப்பாக 

இருந்தது. ஒரு நாள் காலையிை் அந்த ரிஷி அவனது கலடக்குள் நுலழந்து, 

சுவலர ஒட்டி இருந்த ஒரு  விசுப்பைலக மீது அமரந்்துதகாண்டார.் வயதான 

சாது தவளியிை் இருக்கும் தவப்பத்தின் காரணமாக, குளுலமயான சுவரிை் 

சாய்வலத பிரசாத் பாரத்்துவிட்டான். அவன் பாரத்்துக்தகாண்டு இருக்கும் 

கபாது, ரிஷி அந்த அலறலய சுற்றும் முற்றும் பாரத்்துவிடட்ு, பத்மாசனத்திை் 

அமரந்்து கண்கலள மூடிக்தகாண்டு தியானம் தசய்ய ததாடங்கிவிட்டார.் 

பிரசாத்திற்கு ஒன்றும் புரியவிை்லை, அதனாை் சாதுலவ அவர ்கபாக்கிற்கு 

விட்டுவிட்டான். அந்த காைகட்டத்திை் ததய்வீக புருேரக்ளுக்கு அதிக மதிப்பு 

அளிக்கப்பட்டது, அந்த சாதுக்களிை் மிகவும் விசித்தரமானவரக்ளும் பயபக்தி 

வணங்கப்பட்டாரக்ள்,  மற்றும் அவரக்ளது நடவடிக்லககள் சராசரி மக்கள் 

சமூகத்தாை் கட்டுப்படுத்தப்படவிை்லை. § 

கலட மூடகவண்டிய  கநரமும் வந்துவிட்டது, ஆனாை் ரிஷி அகத இடத்திை்  

அமரந்்து இருந்தார.் அவர ்இருந்த இடத்லத விடட்ு நகரவிை்லை. உண்லமலய 

தசாை்ை கவண்டும் என்றாை், அவர ்சுவாசிப்பதும் நின்று இருந்தது. பிரசாத் 

அவர ்அருகிை் வந்து, “அவர ்இறந்துவிட்டாரா?” என்ற வியப்பிை் கசாதித்துப் 

பாரத்்தான். இை்லை, அவர ்உடை் தவதுதவதுப்பாக இருந்தது. அவன் ரிஷி 

அருகக ஒரு மணி கநரம் உடக்ாரந்்துதகாண்டு, என்ன தசய்வது என்று 

கயாசித்தான். இறுதியிை், ரிஷிலய கலடக்குள் விட்டுவிடட்ு, விருப்பமின்றி 

கலடலய பூட்டிவிடட்ு வீட்டிற்கு தசன்றான். § 

அடுத்த நாள் காலையிை் பிரசாத் கலடலய திறந்து பாரத்்தகபாது, ரிஷிலய 

கநற்று இருந்த அகத சமாதிநிலையிை் நிலைத்து இருந்தார.் அவர ்துளியும் 

அலசயவிை்லை. இந்த தசய்தி கிராமம் முழுவதும் பரவியது, மற்றும் 

கிரமாவாசிகள் அவலர காண சுற்றி நின்றுக்தகாண்டு, அவலர உற்று 

கவனித்துக்தகாண்டு, அவலரப்பற்றி விவாதித்துக்தகாண்டு இருந்தாரக்ள். 

தன்லன சுற்றி ஒரு பரபரப்பு இருந்தாலும், ரிஷி அலசயாமை் இருந்தார.் 

அவரது முகம் பிரகாசமாக இருந்தது, ஆனாை் அது நகராமை் ஒரு முகமடிலய 

கபான்று இருந்தது. § 

அன்று இரவும் பிரசாத் ரிஷிலய உள்லவத்து பூட்டிச ்தசன்றான், மற்றும் 

அடுத்த நாள் காலையிை் ரிஷி அகத இடத்திை், தநஞ்லச நிமிரத்்திக்தகாண்டு 

அலசயாமை், எை்கைார ்கவனத்லதயும் ஈரத்்த வண்ணம் அமரந்்து இருந்தார.் 

இது பை நாடக்ளுக்கு, பிறகு பை வாரங்களுக்கு, பிறகு பை மாதங்களுக்கு 

ததாடரந்்தது. தசய்தி மக்களிலடகய பரவ ஆரம்பித்தது. இந்த தமௌன 
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துறவிலய காண நூறு கிகைாமீட்டர ்தூரத்திை் இருந்து மக்கள் வரத் 

ததாடங்கினாரக்ள். இந்த கலத ஒருவரிடம் இருந்து இன்தனாருவருக்கு 

பரவிய கபாது, பூதாகரமாக தபரிதாகிக் தகாண்கட கபானது. இவ்வாறு 

புராணக்கலதகளிை் நடந்துள்ளது மற்றும் நாடட்ுப்புறக்கலதகளிை் நடந்து 

இருக்கைாம். ஆனாை் இந்த புதிய யுகத்திை், மலைகளிை் இருக்கும் ஒரு சிறிய 

கிராமத்திை் அதுவலர நடக்கவிை்லை. இருந்தாலும், ரிஷி அந்த கலடயிை் பை 

மாதங்களாக தனது தியானத்லத ததாடரந்்துக்தகாண்டு இருந்தார.் § 

அங்கிருந்த மக்களுக்கு ததரிந்தவலரயிை் ரிஷி எலதயும் சாப்பிடவிை்லை, 

குடிக்கவிை்லை மற்றும் சுவாசிக்கவும் இை்லை. அவர ்ஒரு மரக்கட்லடலயப் 

கபான்று, ஒரு சடைத்லதப் கபான்று இருந்தார,் ஆனாை் அவர ்இறக்கவிை்லை 

என்பது அவரக்ளுக்கு ததரியும். அவர ்சமாதி நிலையிை், தூை உைகின் மீது 

ஒரு ஒரு நுண்ணிய பிடிலய மட்டும் லவத்துக்தகாண்டு, இலறவனிடத்திை் 

மூழ்கி இருந்தார.் § 

இறுதியிை் பிரசாத் தனது டீக்கலடலய மூடி, கலடயிை் இருந்த 

தசாரதசாரப்பான கமலஜகள் மற்றும் இருக்லககலள நீக்கிவிட்டான். அவன் 

அதன் விலளவுகலளப் பற்றி கவலைப்படவிை்லை. அவனது பக்தி குடும்ப 

கதலவகள் அலனத்தும் பூரத்்தி தசய்யப்படும் என்ற நம்பிக்லகலய 

வழங்கியது. ரிஷியின் அன்றாட கதலவகலள பூரத்்தி தசய்து, அவலர  

தரிசிக்க வரும் மக்கள் கூட்டத்லத நிரவ்கிப்பதற்கு தன்லன முழுலமயாக 

அரப்்பணித்துக் தகாள்ளகவண்டும் என்று முடிவு தசய்த பிறகு, அவனது 

வாழ்க்லகயிை் அலனத்தும் ததாடரந்்து சீராக இயங்கத் ததாடங்கின. § 
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 இமயமலையிை் இருந்து தபங்களூருக்கு கமற்தகாள்ளும் 2,200 கிகைாமீடட்ர ் 

நலடப்பயணம் கடினமாக மடட்ும் இை்ைாமை், உயிருக்கும் ஆபதத்ாக 

இருக்கக்கூடும். அதுக்கு அதிக அளவிைான உடலுறுதி கதலவப்பட்டது, மற்றும் 



அதற்கு கதலவப்பட்ட ஒரு எளிலமலய தவகுசிைராை் மடட்ுகம கலடப்பிடிக்க 

முடியும். இந்த படத்திை் இமயமலையிை் இருந்து வந்த ரிஷி தனது லகயிை் ஒரு 

கமண்டைம் மற்றும் தியானம் தசய்ய ஒரு கயாக  தண்டத்லத மடட்ுகம சுமந்து 

தசை்கிறார.் 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

அவரக்ள் விடியலுக்கு முன்பாக வந்து, தபாழுது சாயும் வலர இருந்து 

தசன்றனர.் சிைர ்அங்கிருந்த மரம்த்திற்காக இருந்தாரக்ள், மற்றும் சிைர ்

தத்துவப்புைலம தபற்ற நண்பரக்ளுடன் கசரந்்து இருப்பதற்காக வந்து 

இருந்தாரக்ள். சிைர ்மூடநம்பிக்லகயுடன் இருந்தாரக்ள், மற்றும் சிைர ்அலத 

தபாய்தயன்று நிரூபிக்க வந்து இருந்தாரக்ள். தினமும் குருலவ தரிசிக்காத 

கிராமவாசிகள், தவகுசிைகர இருந்ததாை் மாலை கநரங்கள் எப்கபாதும் 

சுறுசுறுப்பாக இருந்தன. இறுதியாக இந்தியாவின் அலனத்து மூலைகளிை் 

இருந்தும் வந்த யாத்ரீகரக்ள், நலடப்தபற்ற வரைாற்று சிறப்புமிக்க 

நிகழ்சச்ியிை் பங்குதபறுவதற்கு மற்றும் விகசேமான நிகழ்சச்ிலய 

காண்பதற்கு தபங்களூரிை் ஒன்று கூடினர.் § 

மக்கள் தவள்ளம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்துக்தகாண்கட தசன்றது. மக்கள் 

ரிஷியின் புனிதமான உடலை ததாட்டு, அவரது ஆசிகலள தபற 

விரும்பியதாை், அவலர சுற்றி இருக்கும் மக்கள் கூட்டத்லத கட்டுப்படுத்துவது 

மிகவும் கடினமாக இருந்தது. அவரக்லள சற்று ததாலைவிை் லவத்திருக்க, 

பிரசாத் ரிஷிலய சுற்றி ஒரு பித்தலள கவலிலய அலமத்து லவத்தான். அது 

எதிரப்ாரத்்த பைலன வழங்கியது. அவன் அை்ைது அவனது மகன்களாை் 

மடட்ுகம அந்த கவலிலய  கடந்து தசை்ை முடிந்தது, மற்றும் அந்த இடம் திறந்து 

இருக்கும் கபாது அவரக்ளிை் யாராவது ஒருவர ்மட்டும் இருப்பலத உறுதி 

தசய்துக்தகாண்டாரக்ள். § 

மக்கள் தகாண்டு வந்த பலடயை்கள் அலனத்தும் அப்கபாது பணியிை் 

இருந்த “பூசாரியிடம்" கவலிக்கு முன்னிருந்து வழங்கப்பட்டன, மற்றும் அவர ்

அந்த தபாருடக்லள ரிஷி அமரந்்திருந்த இருக்லகக்கு முன்பாக, தசப்பு 

முைாம் பூசப்பட்ட ஒரு தாழ்வான கமலஜயிை் பரப்பி லவப்பார.் கமலும் அந்த 

கவலிக்குள்  சுமார ்பன்னிரண்டு பித்தலள எண்தணய் விளக்குகள், ஒரு 

வரிலசயிை் அடுக்கப்படட்ு இருக்கும். கமலும் தபரியது சிறியது என்று 

தவவ்கவறு வடிவங்களிை் இருந்த அந்த விளக்குகள், யாத்ரீகரக்ள் 

நன்தகாலடயாக வழங்கிய தபாருடக்ள். அந்த விளக்குகள் நாள் முழுவதும் 

ததாடரந்்து எரிந்துக்தகாண்டு இருந்தன. சிை நாடக்ள் கழிந்து, அதிகமான 

பக்தரக்ள் கற்பூரம் ஏற்றும் வண்ணம், கவலிக்கு முன்பாக அதிக ஆழமிை்ைாத 

ஒரு தவண்கை பாத்திரம் லவக்கப்பட்டது. பிரசாத் பாதுகாப்பு 

காரணத்தினாை் எை்ைா ஜன்னை்கலளயும் தசங்கை் லவத்து மூடியதாை், 

தநருப்பிை் இருந்து தவளிவந்த புலகக்கரி விலரவிை் அந்த அலறயிை் கருப்பு 

நிறத்லத படியலவத்துவிட்டது. அவன் மீதம் இருந்த கதலவ மிகப்தபரிய 

கதவுக்கீை்கள் மற்றும் தாழ்ப்பாை் கட்லடகள் மூைம் வலுப்படுத்தினான், 

மற்றும் அதன் சாவிலய எப்கபாதும் தன்னுடன் லவத்து இருந்தான். § 
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இன்று ஸ்டாரப்க்ஸ் இருப்பலதப் கபாை, 18 ஆம் நூற்றாண்டிை் டீக்கலடகள் 

மக்கள் ஒன்றுகூடும் இடமாக, பயணிகள் ஓய்தவடுத்து புத்துணரசச்ி தபறும்  

இடமாக விளங்கியது. இந்த சித்திரத்திை் ஒரு கலடக்காரன், ஒரு மீடட்ர ்

இலடதவளியிை் லவதத்ிருக்கும் இரு கிண்ணங்களுக்கு இலடகய, தகாதிக்கும் 

கதயிலைலய (tea) ஒரு சரியான தவப்பதிற்கு தகாண்டு வருவதற்கு, அலத 

கமலும் கீழுமாக சாமரத்்தியமாக ஊற்றி, சூடான கதநீலர தயார ்தசய்கிறான்.  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

 அவனது வியாபாரம் நின்றுவிட்டது, பக்தரக்ள் பலடயை்களாக தகாண்டு 

வந்த சலமத்த உணவு, பழங்கள்,  பூக்கள், ஊதுபத்திகள் மற்றும் பணத்திை் 

இருந்து பிரசாத ்தனது குடும்பத்தின் தினசரி கதலவகலள பூரத்்தி 

தசய்துக்தகாண்டான். ககாயிை்களிை் தசய்வலதப் கபாை மீதம் இருப்பலத, 

பக்தரக்ளுக்கக பிரசாதமாக திருப்பி தந்துவிடுவதாை், இரவு கநரத்திை் 

அதிகமாக எதுவும் மீதம் இருக்கவிை்லை. அந்த ரிஷி வியக்க லவக்கும் 

விதத்திை் அதிகமான தசை்வத்லத ஈரத்்தார.் அவரக்லள நாடி வந்தவரக்ள் 

யாரும் தவருங்லகயுடன் திரும்பவிை்லை. § 
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அந்த இடத்திை் தசய்வதற்கும் சுற்றிப்பாரப்்பதற்கும் அதிகம் ஏதும் இை்லை 

என்பதாை், ஒரு நலடமுலற ஒழுங்கு விலரவிை் ஏற்பட்டது. மக்கள் ரிஷிலய 

காண்பதற்கு சிை மணிகநரம் அை்ைது சிை நாடக்ள் வந்திருந்து, அவரது 

ஆசிகலள தபற்று தசன்றாரக்ள். அங்கக எந்த பூலஜயும் நடக்கவிை்லை; 

யாரும் மந்திரங்கள் தசாை்ைவிை்லை, பாடை்கள் பாடவிை்லை மற்றும் யாரும் 

எலதப்பற்றியும் கபசவிை்லை. அந்த அலற எப்கபாதும் அலமதியாக 

இருந்தது, விளக்கு எரிந்துக்தகாண்டு இருந்தது, ரிஷி எப்கபாதும் அகத 

இடத்திை் அமரந்்து இருந்தார,் மற்றும் பை வருடங்களுக்கு 

ததாடரந்்துக்தகாண்டு இருந்தது. § 

தியானத்தில் ஏழு வருடங்கள்  

அந்த பலழய டீக்கலடக்கு தசை்வது ஒரு வாழ்நாள் அனுபவமாக இருந்தது 

என்று பைர ்பைமுலற கூறியிருக்கிறாரக்ள். இந்தியாவின் கண்லணக் கூசும் 

தவய்யிலிை் இருந்து தப்பி, அந்த இரும்பு வாசலுக்குள் நுலழந்து, அந்த 

குளுலமயான குலகக்குள் தசை்லும் கபாது, இன்தனாரு உைகிற்கு 

தசை்வலதப் கபான்று இருந்தது. திறந்த கதவிை் இருந்து வந்த சூரிய 

தவளிசச்ம், அலறயின் ஒரு புறத்திை் தவளிசச்ம் அளித்தது. ரிஷி 

அமரந்்திருந்த மறுபுறத்திை் எண்தணய் விளக்குகள் மடட்ுகம தவளிசச்ம் 

அளித்தன. § 

நீங்கள் முதலிை் ரிஷிலய காணும் கபாது, அவர ்ஒரு மாயத்கதாற்றமாக, 

தூரத்திை் இருக்கும் சுவரிை் சாய்ந்து இருக்கும் ஒரு ஆவிலயப் கபான்று காட்சி 

அளிப்பார.்  அவரது உருவத்லத கை்லிை் தசதுக்கினாலும், இந்த நிஜ 

உருவத்லதப் கபாைகவ இருக்கும். அவர ்எண்தணய் விளக்குகளின் வட்டத்திை்  

அமரந்்து இருந்ததாை், அவலர எந்த நிழலும் தநருங்கவிை்லை. அதனாை் 

அவரது முகம் தநருப்பின் சிவந்த நிறத்லத பிரதிபலித்தன. அவர ்முதியவராக 

தமலிந்து, விைா எலும்புகள் ததரியுமாறு காட்சி அளித்தார,் மற்றும் அவரது   

தலையிை் இருந்து பாதம் வலர, பை இடங்களிை் விபூதி பூசப்படட்ு இருந்தது. 

அலத யாரும் பூசுவது இை்லை, ஆனாை் அது எப்கபாதும் அவர ்மீது பூசிய  

நிலையிை், அவரது இருக்லக மற்றும் தலரயிை் தகாட்டிக்தகாண்டு இருந்தது. 

அது மடட்ுகம அவரிடத்திை் நடந்த தினசரி மாற்றமாக இருந்தது. அவலர 

பாரக்்கும் கபாது, அவரது அங்கங்களிை் ஒரு உற்சாக உணரவ்ு ததளிவாக 

காட்சியளிக்கும். அவரது முகம் உள் இழுக்கப்பட்ட ஆனந்தத்தின் ஒரு 

தவளிப்பலடயான உணரவ்ு தவளிப்பாடாக விளங்கி, தநருப்பின் ஒளியுடன் 

கைந்து பிரகாசமாக பளபளத்தது. § 

முன்னிருந்த கமலஜயிை் பகட்டாக காட்சி அளித்த சிவப்பு மற்றும் பசல்ச 

நிறத்துணியிை் தாராளமாக பரப்பி லவக்கப்பட்டிருந்த வாலழப்பழங்கள் 

மற்றும் மாம்பழங்கள், அரிசி மற்றும் மாதுளங்கள், மண்பாண்டங்கள், 

பித்தலள ஜாடிகள், தூபம் மற்றும் நாணயங்களின் குவியை்கள் இருந்தன. 

அலற முழுவதும் மைரக்ள் தூவப்படட்ு இருந்தன. ரிஷிலய சுற்றி இருந்த 

கவலி, விளக்குகள், கமலஜ என்று அலனத்தும் பளபளப்பாக புதிதாக 
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இருந்தன, ஆனாை் கற்பூரத்தடட்ு மட்டும் கருப்பாக வலளந்து இருந்தது. ஒரு 

விறுவிறுப்பான நாளிை், அது செம்பிழம்பாக எரிந்துக்சகாண்டு இருக்கும். 
மண் தரரரை, ககாலரப்புற்களாை் தநயப்பட்ட பாய் மலறந்து இருக்கும், 

மற்றும் அதன் மீது பக்தரக்ள் அமரந்்து இருப்பாரக்ள். பருமனாக தவள்லள 

உலடயிை் இருந்த பிரசாத், ஒரு காவைாளியாக நிழலிை் நின்று தகாண்டு 

இருந்தான். § 

எை்ைாம் மிகவும் அலமதியாக, முற்றிலும் அலசயாமை் இருந்தன. அந்த 

அலற முழுவதிலும் நிரம்பி இருந்த அலமதியின் ஒலிலய, தவகுதூரத்திை் 

ஆயிரம் வீலனகள் வாசிக்கப்படுவலதப் கபான்று, ஒரு ததய்வீக ஒலிலயப் 

கபான்று,  உட்புறமாக விழிப்புடன் இருப்பவரக்ளாை் மடட்ுகம ககடக்  முடியும். 

இந்த ஒலிலய  நுணுக்கமான நரம்பியை் அலமப்பின் தசயை்பாடுகளாக சிைர ்

கருதுகிறாக்ள்,  மற்றும் சிைர ்இலத, மனம் வழியாக பயணம் தசய்யும் 

தமய்யுணரவ்ின் ஒலியாக, பை யுகங்களுக்கு குருலவயும் சிே்யலனயும் 

இலணக்கும் ஒலியாக  கருதுகிறாரக்ள். இந்த ஒரு ஒலிலய அதுவலரயிை் பை 

யாத்ரீகரக்ள் அதுவலர ககட்டிருக்கவிை்லை, மற்றும் அது அவரக்ளுக்குள் 

விளக்கமுடியாத மற்றும் பரிசச்யமான ஆனந்தத்தாை் நிரப்பியது. § 

ஒளி குலறவாக இருந்த அந்த அலறயிை், கற்பூரம் மற்றும் மண்ணின் 

வாசலன மற்றும் கமலஜயிை் குவித்து லவக்கப்படட்ு இருந்த பழுத்த 

மாம்பழங்களின் நறுமணம் வீசின. அந்த அலற காலியாக இருந்தாலும், 

துடிப்புணரவ்ுடன் இருந்தது. மற்ற பக்தரக்ளுடன் பாயிை் உடக்ாரும் கபாது, 

ரிஷி அந்த அலறயிை் இருக்கும் தாக்கத்லத திடீதரன்று உணரமுடிகிறது. 

சந்கதகிக்கும் மனது அதிரச்ச்ி அலடந்து, “அந்த முதியவர ்தூங்கிக்தகாண்டு 

இருக்கிறார.் அவ்வளவு தான். அவர ்உறக்கத்திை் இருக்கிறார ்அை்ைது ஆழ்ந்த 

சிந்தலனயிை் இருக்கிறார.் கவறு எதுவும் விகசேமாக இை்லை,” என்று ஒரு 

யதாரத்்தமான விளக்கத்லத நாடுகிறது. ஆனாை் ஏழு வருடங்களாக ஒருவர ்

உறங்கிக்தகாண்டு இருப்பாரா? அவர ்இந்த இடத்திை் ஏழு வருடங்களாக, 

தனது ஆன்மாவிை் பரவசநிலையிை் இருந்துக்தகாண்டு, இலறவனின் 

சிந்தலனயிை் மூழ்கி இருக்கிறார ்என்று மக்கள் கூறுகிறாரக்ள். இலத நம்ப 

முடிகிறதா? இது கற்பலனலய திடுக்கிடசத்சய்கிறது. மனம் கபாராட்டத்லத 

கமற்தகாண்டு குழம்பி இருந்தாலும், ரிஷியின் பிரகாசமான சன்னிதானத்திை் 

இருந்ததாை் மாற்றத்துடன் தவளிவருகிறது. § 

3,000 அடி உயரத்திை் இருந்த லமசூரின் கமட்டுநிைத்திை் அலமந்து இருந்த, 

இந்த தபங்களூரின் பலழய டீக்கலடக்கு, இந்தியா முழுவதிலும் இருந்து பை 

யாத்ரீகரக்ள் வந்து  கசரந்்தாரக்ள்.  அந்த பக்தரக்ளிை் பைர,் தங்களுக்கு 

அலழப்பு வந்ததாகவும், தங்களது கனவிை் ரிஷி கதான்றியதாகவும் அை்ைது 

அவர ்தங்களுக்கு காட்சி அளித்ததாகவும் கூறினாரக்ள். இலதப்கபான்று 

பிராசத்திற்கு ஆயிரம் கலதகள் ததரியும், மற்றும் அவற்லற யார ்ககடக் 

விருப்பபட்டாலும் மகிழ்சச்ியுடன ததரிவிப்பார.் அங்கக யாத்ரீகரக்ள்  

தபரும்பாலும் தங்களது பிரசச்லனகளுடன் வந்தனர,் மற்றும் அவரக்ளின் 

கவண்டுதை்கள் நிராகரிக்கப்படாமை், எப்கபாதும் கதலவயான உதவி 
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வழங்கப்படட்ு வந்தது. யாராலும் தனக்குள் ரிஷிலய கபான்ற ஒரு 

ஆளுலமலய உணர முடியாது என்பதாை், தவகு சிைகர ரிஷி தங்களது 

கவண்டுதை்களுக்கு தீரவ்ு அளித்தார ்என்று கூறினாரக்ள். அவர ்கநகர வந்து 

தீரவ்ு காணவிை்லை என்றாலும், அந்த இடத்திை் அவலர லமயமாகக் 

தகாண்டு நடந்த சம்பவங்கள் கவறு எங்கும் நலடதபறவிை்லை. § 
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இமயமலையிை் இருந்து வந்த ரிஷி, ஒரு டீக்கலடயிை் அலசயாமை் தியானம் 

தசய்ததாை், அவர ்மிகவும் பிரபைமாகிவிட்டார.் இந்த அதிசயதல்த காண 

தவகு ததாலைவிை் இருந்து மக்கள் வரத்ததாடங்கியதாை், மக்கள் கூட்டம் 



அவலர ததாட்டு அவலர தியானத்லத சீரக்ுலைக்காமை் இருக்க, அவலர 

சுற்றி ஒரு பித்தலள கவலி  அலமக்கப்பட்டது.  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

ரிஷிக்கு அருகாலமயிை் இருக்கும் கபாது சிை யாத்ரீகரக்ளின் மனம் மிகவும் 

ததளிவாக, மிகவும் அலமதியாகவும் இருந்ததாை், தபரும்பாைான தீரவ்ுகள் 

தானாக தவளிப்படத்ததாடங்குகிறது. பை வருடங்களுக்கு தீரவ்ு காணப்படாத 

சிக்கை்கள், அவருக்கு முன்பாக சிை நிமிடங்களிை் முடிவுக்கு வந்தன. அந்த 

பதிை்கள் யாத்ரீகரக்ள் உள்ளத்திை் இருந்து வந்தன. ஆனாை் சிைருக்கு 

தீரவ்ுகள் உடகன வராமை், ரிஷியின் சன்னிதானத்திை் இருந்து கிளம்பிய 

பிறகு வரக்கூடும். சிைருக்கு பை நாடக்ள் கழித்து வரக்கூடும். ஒரு யாத்ரீகன் 

குருவின் முன்பாக உடக்ாரந்்து பிராரத்்தலன தசய்வான் அை்ைது தனது 

வாழ்க்லகலய பற்றி நிலனப்பான் மற்றும் அதன் பிறகு கிளம்பிவிடுவான். 

சந்கதகம் அை்ைது பிரசச்லன அை்ைது கதலவ எதுவாக இருந்தாலும், ததருவிை் 

நலடதபற்ற உலரயாடலின் ஒரு பகுதிலய தற்தசயைாக ககட்டதன் மூைமாக, 

பள்ளிக்கு தசை்ைாத சிறுவன் சந்கதாேமாக பாடும் பாட்டின் மூைமாக, 

அை்ைது உட்புற ஆகாசத்திை் இருந்து கதான்றும் இயலுணரவ்ின் மூைமாக 

என்று  தீரவ்ு மிகவும் எளிதிை் புரிந்துதகாள்ளக்கூடியதாக விலரவிை் 

வந்துகசரந்்தது. ரிஷிக்கு அருகாலமயிை் உட்காருவதாை் மனம் அதிக 

ஆழமாக திறக்கப்பட்டு, எை்ைாம் தானாககவ தன்லன சரி 

தசய்துக்தகாண்டன. அது ஒரு தீரவ்ாக மட்டும் இை்ைாமை், ரிஷிலய கபான்று, 

ததன்படட்ு ஆனாை் ததன்படாமை், கபசப்படட்ு ஆனாை் கபசப்படாமை், 

சுற்றிவலளந்து கநரடியாக மனலத  வந்தலடந்து, தாக்கம் ஏற்படுத்திய விதம், 

அது எங்கிருந்து வந்தது என்பலத ததரிவித்தது. எப்கபாதும் தீரவ்ு எந்த 

சந்கதகத்திற்கும் இடம் அளிக்காமை், வியக்கலவக்கும் ஆற்றலுடன், 

ததளிவாகவும் உறுதியாகவும் இருந்தன. அன்றாட வாழ்க்லகயிை் இருக்கும் 

சிந்தலன சக்திகள் காைப்கபாக்கிை் மங்கிவிடுவலதப் கபாை, அந்த சக்தி 

மங்காமை், உறுதியாகவும் ததளிவாகவும் வளரச்ச்ி தபற்றன. § 

 இதிை்ைாமை், ஒரு யாத்ரீகர ் தமௌனமாக ரிஷியின் முன்பாக லவத்த 

பிரசச்லனகளுக்கான தீரவ்ு, சிை சமயங்களிை் தமை்லிய காற்று வழியாக, ஒரு 

குறிப்பு வடிவிை் வந்தது. அந்த குறிப்புக்கள் ஒரு சிறிய காகிதத்திை் 

எழுதப்படட்ு, அகத அலறயிை் கதான்றின. அந்த குறிப்பு எங்கிருந்து 

கதான்றியது என்று கதடும் கபாது, அது தலரயிை் வந்து விழும் கபாது ஏற்படும் 

ஒரு சைசைப்லப மட்டுகம ககடக்முடிந்தது. இந்த குறிப்புக்கள் எப்கபாதும் 

தனிப்பட்ட முலறயிை், ஒரு தனிநபலர குறிப்பிடும் வண்ணம் இருந்ததிை்லை, 

மற்றும் அலவ ககள்விகளுக்கு கநரடியாக பதிலும் அளிக்கவிை்லை. ஆனாை் 

அலவ அந்த பிரசச்லனலயப் பற்றி தபாதுவாக கபசி, அந்த பிரசச்லனலய 

பழங்காைத்திை் எப்படி எதிரத்காண்டாரக்ள் என்பலதயும் வழக்கமாக 

விளக்கியது. § 

ஒரு தாய் தனது மகளின் திருமணத்லதப் பற்றி கவலைப்படுகிறாள் 

என்றாை்,  திருமணங்கள் பற்றி கவதங்களின் கண்கணாட்டம் என்ன, 
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பழங்காைத்து மக்கள் ஒரு குடும்பத்திை் எலத எதிரப்ாரத்்தாரக்ள், ஒரு ஆண் 

எதற்கு திருமணம் தசய்து தகாள்கிறான், ஒரு தபண் எதற்கு திருமணம் 

தசய்து தகாள்கிறாள், அந்த கதரவ்ு சரியானதா என்று எப்படி முடிவு தசய்வது 

கபான்ற தகவை்கலள அந்த குறிப்பு விளக்கக்கூடும். அந்த குறிப்பு 

சுருக்கமாக இருந்தாலும், என்ன கதலவப்பட்டது மற்றும் எதற்காக 

கதலவப்பட்டது என்பலத ததரிவிக்க, அந்த குறிப்பு  கபாதுமானதாக 

இருந்தது. அலவ அன்றாட பிரசச்லனகலள பற்றி கபசியதாை், அதன் தகவை் 

எப்கபாதும் குறிப்பிடும் படியாக  இருந்ததிை்லை. இலதப்கபான்ற 

விளக்கங்கலள எந்த ஒரு இந்து சாஸ்திரத்திலும் பாரக்்க முடியும். அந்த 

குறிப்புகள் எப்கபாதாவது உபநிடதங்கள் கபான்ற சாஸ்திரங்களின் 

குறிப்புடன் இருக்கும். ஆனாை் அலவ எழுதப்படட்ு இருந்த விதம், அந்த 

தகவலிை் பயன்படுத்தப்படட்ு இருக்கும் முலற, அலத தபற்றவர ்மனதிை் ஒரு 

குறிப்பிடத்தக்க பாதிப்லப ஏற்படுத்தியது. அந்த குறிப்புகள் தபரும்பாலும் 

கன்னட தமாழியிை் இருந்தாலும் தமிழ், ஹிந்தி, சமஸ்கிருதம் மற்றும் ஒரு 

சமயம் தஜரம்ன் தமாழியும் பயன்படுத்தப்பட்டது.§ 

 ததன்னிந்தியாவின் தமிழ்நாட்டிை் அலமந்து இருக்கும் தூத்துக்குடிலய 

கசரந்்த, ஒரு வியாபாரி தனது மலனவியின் மரணத்திற்கு பிறகு, தனது 

ததாழிை் வாழ்க்லகலய முடித்துக்தகாண்டு, தசாத்துக்கலள தனது மகனிடம் 

ஒப்பலடத்துவிடட்ு, எந்த திட்டமும் இை்ைாமை், எந்த பிரசச்லனயும் 

இை்ைாமை், ரிஷிலய தரிசிக்கும் கநாக்கத்துடன் வந்து இருந்தார.் அவர ்

அங்கிருக்கும் கபாது,  ஆன்மாவின் தைௌகீக உயிரச்க்தி மற்றும் 

கரம்விலனயின் இயை்பான மாதிரிகளாக இருக்கும் பிரம்மசச்ரியம், 

கிரிஹஸ்தம், வானப்பிரஸ்தம் மற்றும் சந்நியாசம் (மாணவன், சம்சாரி, மூத்த 

ஆகைாசகர ்மற்றும் துறவி) என்று வாழ்க்லகயின் நான்கு நிலைகலள 

குறிப்பிடும் ஒரு குறிப்பு அவருக்கு கிலடத்தது. அந்த குறிப்பு வழங்கிய 

நுணுக்கமான வழிகாட்டலை வியாபாரி புரிந்துக்தகாண்டு, அருகிை் இருக்கும் 

ஒரு ஆசிரமத்திை் கசலவ தசய்யும் வாழ்க்லகலய ததாடங்கி, ரிஷிலய 

அடிக்கடி தரிசித்து வந்தார.்  § 
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சிறப்பான கயாக சக்திகலள தகாண்ட ஒரு ஆன்மீக மாமனிதலர மக்கள் 

தரிசிக்க வந்ததாை், ஒரு டீக்கலட இறுதியிை் ஒரு ககாயிைாக மாறியது. அவரது 



சன்னிதானத்திை், பிராரத்்தலனகளுக்கு அபூரவ்மான முலறயிை் தீரவ்ு 

கிலடத்தன. அதிை் இருந்து அந்த சக்திகளின் மகிலம ததளிவாக ததரிந்தது. 

சிை சமயங்களிை் தீரவ்ுகள், கமலிருந்து சிறிய காகிதங்களாக தகாட்டின.  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

ரிஷி அந்த டீக்கலடக்கு வந்து ஐந்து வருடங்கள் கழித்து, தபரல்ின் 

பை்கைக்கழக மாணவரக்ளாக இருந்த நான்கு இலளஞரக்ள், அவலர காண  

கிராமத்திற்கு வந்தனர.் அவரக்ள் எை்கைாரும் சுமார ்இருபது வயது 

நிரம்பியவரக்ளாக, சம்ஸ்கிருத மாணவரக்ளாக இருந்தனர.் அதிை் மூன்று 

கபர ்சம்ஸ்கிருதத்திை், நை்ை கதரச்ச்ி தபற்றவரக்ளாகவும் இருந்தனர.் அந்த 

தலைமுலறலய கசரந்்த தபரும்பாைாகனாலர கபாை, அவரக்ள் கவதங்கள் 

மற்றும் உபநிடதங்களாை் ஈரக்்கப்படட்ு இருந்தனர.் அவரக்ள் அதிக 

மதிப்பளித்த அத்தலகய உயரவ்ான கபாதலனகலள பரப்புவதற்காக, 

தஜரம்னியிை் ஒரு ஆசிரமத்லதயும் நிறுவி இருந்தனர.் § 

இந்த நாை்வரும் ரிஷிலய பற்றி தூரத்திை் இருக்கும் தபரல்ினுக்கு வந்த 

பயணிகளிடம் இருந்து ததரிந்துக்தகாண்டு, இந்தியாவிற்கு பயணம் 

கமற்தகாண்டு, அவலர கண்கூடாக காணகவண்டும் என்று முடிவு தசய்தனர.் 

அவரக்ளுக்கு கிலடத்த தகவை்கள் உண்லமயாக இருந்தாை், உபநிடதங்களிை் 

உள்ள உயரவ்ான குறிக்ககாள்கலள, அவரக்ளுக்கு உணரத்்தி அதிை் பயிற்சி 

வழங்க, அவரக்ள் கதடும் வழிகாட்டி இவராகத்  தான் இருக்ககவண்டும். அந்த 

மாணவரக்ளிை் இருவர,் நான்கு நபரக்ளின் பயணசத்சைலவ 

ஏற்றுக்தகாள்ளும் அளவிற்கு தசை்வந்தரக்ளாக இருந்ததாை், ரிஷிலய தங்கள் 

நாட்டிற்கு அலழத்து தசன்று, தங்கள் ஆசிரமத்திற்கு குருவாக்க கவண்டும் 

என்ற நம்பிக்லகயுடன், அவரக்ள் இந்தியா புறப்பட்டாரக்ள். § 

பம்பாயிை் தலர இறங்கிய பிறகு, அவரக்ள் ததற்கு கநாக்கி தபங்களூர ்

தசன்று, ரிஷி இருந்த கிராமத்திற்கு தசன்றாரக்ள். அவரக்ளுக்கு இந்திய 

தமாழிகளிை் சம்ஸ்கிருதம் மடட்ுகம ததரியும் என்பதாை், அவரக்ளுக்கு 

வழிகாட்டவும் தமாழிதபயரக்்கவும், அவரக்ளுடன் ஒரு பிராமணன் 

தசன்றான். மாணவரக்ளின் கநரல்ம கிராமவாசிகளின் மனலத கவரந்்தது 

மற்றும் இந்து சமயம் பற்றி அவரக்ளுக்கு இருந்த அறிவு எை்கைாலரயும் 

வியக்க லவத்தது. அந்த மாணவரக்லள உயரக்ுடிமக்கள் வரகவற்று நை்ை 

உபசரிப்லப வழங்கி,  ராஜ  மரியாலத வழங்கி, நாை்வலரயும் 

தத்ததடுத்துக்தகாண்டாரக்ள் என்கற தசாை்ைைாம். தபரல்ினிை் அவரக்ளுக்கு 

இருந்த கதாழரக்ள் மற்றும் நிலறகவற்றுவதற்காக கிழக்கு கநாக்கி பயணம் 

தசய்த குறிக்ககாள் பணி  மடட்ும் இை்லைதயன்றாை், அவரக்ள் அகத 

இடத்திை் தங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும்  இருந்திருப்பாரக்ள். § 

அவரக்ள் ரிஷிலய சந்தித்ததும், அவரக்ள் கவனம் முழுவதும் அவர ்மீது 

மடட்ுகம இருந்தது. அவரக்ள் இரண்டு நாடக்ளுக்கு அந்த கலடயிை் அமரந்்து 

இருந்தாரக்ள், மற்றும் பிரசாத்திடம் கலதகலள ககடக் மட்டுகம தவளிகய 

வந்தாரக்ள். இரண்டு வாரங்கள் கழித்து, தங்களுக்கு ஏற்பட்ட அற்புதமான 

அனுபவங்கள் பற்றி, அவரக்ள் ஒவ்தவாருவரும் தங்களது தசாந்த கலதகலள 
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தசாை்ை ஆரம்பித்து விட்டனர.் ரிஷி அவரக்ளது கற்பலனலய கடந்தவராக  

இருந்தார.் அவரக்ள் தங்கள் ஆசிரியலர கண்டுபிடித்து விட்கடாம் என்று 

மனநிலறவுடன் இருந்தாரக்ள். தஜரம்னியிை் இந்து சமயத்தின் எதிரக்ாைம் 

பிரகாசமாக ததரிந்தது. ரிஷிலய தியானத்திை் இருந்து எழுப்ப முடியுமா? 

அவர ்ஏதாவது கபசுவாரா? இந்த நிலையிை் அவராை் பிரயாணம் தசய்ய 

முடியுமா? நாம் அவரது தியானத்திை் குறிக்கிடைாமா? அடுத்தது முக்கியமான 

ககள்வி, அவர ்தபரல்ின் தசை்ை சம்மதிப்பாரா?  அவர ்மறுத்தாை் 

என்னவாகும்? அதன் பிறகு என்ன நடக்கும்? கபான்ற ககள்விகலள பற்றி 

அவரக்ள் உற்சாகத்துடன் விவாதிக்கத் ததாடங்கினாரக்ள். § 

 பிரசாத் தசான்னலதப் கபாை, அவரக்ளுக்காக பிரத்கயகமாக தஜரம்ன் 

தமாழியிை் எழுதப்பட்ட  ஒரு குறிப்பு கிலடத்தது. அந்த குறிப்பு அவரக்லள 

முழுலமயாக திருப்திப்படுத்தியது. அலத ஒரு மந்திரமாக, ஒரு பாடைாக 

தங்களுக்குள் உசச்ரித்துக்தகாண்டு, பை நாடக்ளுக்கு உற்சாகத்திை் 

மிதந்துக்தகாண்டு இருந்தனர.் அந்த குறிப்பு ரிஷியின் வழக்கமான 

பாணியிை், மலறமுகமாக, ககள்விக்கு சுற்றி வலளத்து பதிை் அளித்தாலும், 

நை்ை ததளிவுடன் இருந்தது: § 

“எை்ைா சம்பவங்களும் கரம்விலன மற்றும் வாய்ப்லப தபாறுத்து 

அலமயக்கூடும். எதிரக்ாைத்திற்காக காத்திருக்கும் கரம்விலன, ஒரு 

வாய்ப்புக்காக காத்திருக்கும் கரம்விலன மற்றும் தற்கபாது இயக்கத்திை் 

இருக்கும் கரம்விலன என்று ஒரு மனிதனின் கரம்விலன மூன்று 

வலகப்படும். சாதனா மிகவும் குலறவான மனிதரக்லள, ஆயிரம் 

புனரத்ஜமங்களிை் இருந்து விடுதலை அளிக்கிறது.” § 

அத்தலகய வலுவான சிந்தலனகள் தங்கள் தாய்நாட்டிை் ககடக்கவண்டும் 

என்று அவரக்ள் விரும்பினர.் அவரக்ள் அடுத்த ஒரு வாரத்திற்கு, ரிஷி எப்படி 

உணவு அருந்தாமை் உயிர ்வாழ்ந்தார ்என்பலதப் பற்றி கபசிக்தகாண்டு 

இருந்தனர.் அவரக்ள் விசாரிக்க முடிவு தசய்து, ஒரு நாள் மாலையிை் பிரசாத் 

வீட்டிற்கு தசன்றனர.் அங்கக அவரக்ள் முதை் முலறயாக, தங்கள் பிராமண 

தமாழிதபயரப்்பாளரின் துலணயுடன், பிராசத்திடம் தங்கள் ககள்விகலள 

ககட்டனர.் § 

அவரக்ள் பிரசாத்திடம், “அவர ்எப்கபாதாவது உணவு சாப்பிடுவாரா? 

அவராை் உணவு சாப்பிடாமை் எத்தலன நாடக்ள் இருக்க முடியும்? ரிஷி 

என்றாவது ஒரு நாள் ஒரு தபரிய மாளிலகக்கு தசை்ை கவண்டும் என்றாை், 

அது சாத்தியமாகுமா?” என்று ககள்வி ககட்டனர.் அவரக்ளின ககள்விகளுக்கு, 

பிரசாத் முடிந்தவலர சிரித்துக்தகாண்கட பதிை் அளித்தான். அவரக்ளது 

கநாக்கம் அவனுக்கு புரியவிை்லை.  ஆனாை்  கவலிலய  கடந்து தசை்ைைாமா 

என்று ககட்டகபாது  தான், அவனுக்கு புரிய வந்தது. அப்கபாது அவன், “அப்படி 

தசய்ய கவண்டாம். அது ரிஷிக்கு இலடஞ்சைாக இருக்கக்கூடும்.” அவரக்ள் 

மீண்டும் ககட்டனர.் கவலிலய  கடந்து யாலரயும் அனுமதிப்பது இை்லை 

என்று ததளிவாக பதிை் அளித்தான். மாணவரக்ள் இன்தனாரு உத்திலய 

லகயாள முயன்றனர.் அந்த மாணவரக்ளிை் ஒருவன் தஜரம்னியிை் 
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தங்களுக்கு இருக்கும் ஆசிரமம் பற்றியும், அங்கக ரிஷிலய கபான்று ஒரு 

உண்லமயான ஆசிரியரின் கதலவலய பற்றியும் விவரமாக விளக்கத் 

ததாடங்கினான். § 

அவன் கபசுவலத ககட்ட பிரசாத்திற்கு அசச்ம் அதிகரித்துக்தகாண்டு 

இருந்தது. இறுதியாக அந்த மாணவன் திடீதரன்று எழுந்து நின்று 

மரக்கூலடகள், கட்லட வண்டிகள் மற்றும் நீராவிக்கப்பை்களின் துலணயுடன் 

தான் உருவாக்கி இருந்த இரகசிய திட்டத்லத பற்றி உரக்க உலர 

வழங்கத்ததாடங்கியதும், பிரசாத்தின் கண்களிை் இருந்து கண்ணீர ்வர 

ஆரம்பித்து விட்டது. அவன் ஐந்து நிமிடங்களுக்கு கராரான குரலிை் 

தனக்குத்தாகன கபசிய வாரத்்லதகளிை் எதுவும் புரியும் படியாக இை்லை. 

பிராமணன் தமாழிப்தபயரப்்பலத நிறுத்து விட்டு, அத்தலகய விேயங்கலள 

பற்றி சிந்திப்பதாை் ஏற்படும் விலளவுகலள பற்றி விளக்கிக்தகாண்டு 

இருந்தான், மற்றும் மாணவரக்ள் அவனுடன் தரக்்கத்திை் ஈடுபடட்ு  இருந்தனர.் 

பிரசாத் அலறக்குள் தசன்று, கதலவ ககாபத்துடன் மூடிக்தகாண்டான். § 

அதன் பின்னர ்மாணவரக்ள் அவலன மீண்டும் பாரக்்கவிை்லை. அடுத்த 

நாள் மாணவரக்ள் தங்களது தியான வகுப்பிற்காக டீக்கலடக்கு தசன்ற 

கபாது,  பிரசாத் அதிக கவதலனயுடன், கவே்டி அவிழ்ந்து, தலை கலைந்து, 

சுவரிை் சாய்ந்து, கலடயின் முன்பக்கத்திை் இருந்த குப்லபக்கு அருகிை் 

அமரந்்து இருந்தான். கலட இன்னும் பூட்டப்படட்ு இருந்தது. § 

அவரக்ள் பிரசாத்திடம் “பிரசாத், என்ன பிரசச்லன? ஏன் இப்படி 

இருக்கிறாய்?” என்று ககட்டாரக்ள். பிரசாத் பிராமணனிடம் துக்ககரமான 

தசய்திலய தசான்னான். பிராமணனும் தான் ககடக்ும் தசய்திலய 

நம்பமுடியாமை், துக்கத்துடன்  தன் தலைலய ஆட்டினான்.  அதன் பிறகு 

அவன், அந்த தசய்திலய தஜரம்ன் நாட்டவரக்ளுக்கு தமாழிப்தபயரத்்தான். 

“நண்பரக்கள, ஒரு துக்ககரமான சம்பவம் நடந்துள்ளது. ஒரு மணி கநரம் 

முன்பாக, பிரசாத் தனது கலடலய திறந்து பாரத்்த கபாது, அங்கக அவன் 

கண்ட காட்சி அவலன திடுக்கிட லவத்தது! அலற காலியாக இருந்தது, ரிஷி 

இரகவாடு இரவாக மலறந்துவிட்டார.் ரிஷிலய ஊதரங்கும் கதடி 

இருக்கிறாரக்ள், ஆனாை் அவலர கண்டுபிடிக்க முடியவிை்லை. அவர ்

தசன்றுவிட்டார.் ஆமாம்! நாம் இதற்கு என்ன பாவம் தசய்கதாம் என்று 

ததரியவிை்லை. இது மிகவும் துக்ககரமான சம்பவம். ” § 

அதன் பிறகு அவன் வருத்தத்துடன் பிரசாத்திற்கு அருகிை் தன் தலையிை் 

லககலள லவத்து உடக்ாரந்்தான். மாணவரக்ளுக்கு சந்கதகம் ஏற்பட்டது. 

அவரக்ள் உண்லமயிை் என்ன நடந்தது என்று ததரிந்துதகாள்ள 

விரும்பினாரக்ள். “ரிஷி உள்கள இை்லை என்றாை், இந்த கதவு எதற்காக பூட்டி 

இருக்கிறது?” என்று ககட்டாரக்ள். பிரசாத்திற்கு இந்த ககள்வி காதிை் 

விழவிை்லை. அவரக்ளிை் ஒருவன் எழுந்து நின்று, கதலவ கவகமாக அலசத்து, 

“சாவி எங்கக?” என்று விசாரித்தான். கண் சிமிட்டும் கநரத்திை், அந்த 

கலடயின் திண்லணயிை் பத்து பன்னிரண்டு  நண்பரக்ள் கூடிவிட்டாரக்ள். 
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அப்கபாது திறந்ததவளி சந்லத வழியாக தசன்றுக்தகாண்டு இருந்த ஊர ்

தலைவர,்“என்ன கூசச்ை்? நான்  உதவைாமா?” என்று விசாரித்தார.் § 

 

டீக்கலடக்கு வந்தவரக்ள் ரிஷிலய கயாகி, மந்திரவாதி, மதகுரு மற்றும் 

ததய்வம் என்று பை்கவறு ரூபங்களிை் பாரத்்தனர.் யாத்ரீகரக்ள் அவலர எந்த 

ரூபத்திை் உணரந்்தாலும், அவர ்சாதாரண தமய்யுணரல்வ கடந்த 

பிரசித்தமான மனிதராக இருந்ததாை், அவலர பயபக்தி மற்றும் 

மரியாலதயுடன் அணுகினாரக்ள்.  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

 தஜரம்ன் நாட்டவரக்ள் பிரசாத் பயன்படுத்திய தந்திரங்கலள பற்றி 

விளக்கினாரக்ள். இலத ககட்டு ஊர ்தலைவர ்ஆசச்ரியம் அலடந்தார.் 

“நீங்கள் அவலன தவறாக புரிந்துக்தகாண்டு இருக்கிறீரக்ள். நான் 

உங்களுக்கு விளக்கம் அளிக்கிகறன். எனது நண்பன் பிரசாத், ஒரு 

கநரல்மயான மனிதன். எனக்கு அவலன பை வருடங்களாக ததரியும். 

இங்கிருக்கும் அலனவரும் அவனது கநரல்மக்கு உத்தரவாதம் அளிப்பாரக்ள். 

அவன் ரிஷி இங்கிை்லை தசன்றுவிட்டார ்என்று தசான்னாை், அதிை் 
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சந்கதகப்படுவதற்கு ஒன்றும் இை்லை. உங்களாை் இனிகமை் ரிஷிலய 

மீண்டும் பாரக்்க முடியாது என்று  கதான்றுகிறது.” § 

ஊர ்தலைவர ்அளித்த விளக்கம் மாணவரக்ளுக்கு புரிந்தது மற்றும் 

அவரக்ள் பின்வாங்கினாரக்ள். தங்களுக்கு கிலடத்த வாய்ப்பு நழுவியலத 

பற்றி அவரக்ளுக்கு தாமதமாகத் தான் புரிந்தது. அவரக்ள் மூன்று நாடக்ள் 

அந்த கிராமத்திை் சுற்றித்திரிந்தனர,் ஆனாை் எந்த பயனும் இை்லை.  ரிஷி 

“தசன்றுவிட்டார"் மற்றும் அவரக்ளுக்கு கிலடத்த வரகவற்பும் நின்றுவிட்டது. 

அவரக்ள் இந்தியா வந்ததிை் இருந்து, முதை்முலறயாக தனியாக உணவு 

அருந்தினாரக்ள். அவரக்லள யாரும் அலழக்கவிை்லை, அவரக்ளது 

பிரயாணம் பற்றி விசாரிப்பலதத் தவிர, ததருக்களிலும் அவரக்ளுடன் யாரும் 

கபசவிை்லை.  அவரக்ள் நான்காவது நாள் பம்பாய்க்கு புறப்பட்டனர,் மற்றும் 

அவரக்ள் அதன் பின்னர ்இந்தியாவிற்கு திரும்பி வரவிை்லை. § 

 கமலும் இரண்டு தவளிநாட்டு பயணிகள் இரண்டு வருடங்கள் கழித்து 

டீக்கலடக்கு வந்தாலும், யாரும் ரிஷியின் தியானத்லத மீண்டும் குலைக்க 

முயற்சிக்கவிை்லை. இவ்வாறு நாடக்ள் நகரந்்தன, மற்றும் ஒரு நாள் ரிஷி 

தனது கண்கலள திறந்து, தன்லன சுற்றி இருப்பவரக்லள ஒருமுலற 

பாரல்வயிட்டார.் சிை நிமிடங்கள் கழித்து, அவர ்எழுந்து நின்று, கலடயிை் 

இருந்து தவளிகயறி சாலையிை் நடந்து தசை்ை ஆரம்பித்து விட்டார.் அவர ்

தனது உடலிை் பிராணசக்தியின் ஓட்டத்லத பராமரிக்க, இத்தலன ஆண்டுகள் 

கமற்தகாண்ட பிராணாயாம பயிற்சியின் மீது அதிக கவனம் தசலுத்தி 

இருந்தார.் அதனாை் தனது இடத்திை் இருந்து எழுந்து, ஒகர இடத்திை் பைமணி 

கநரங்கள் உடக்ாரந்்து இருந்தவலர கபாை, மிகவும் குலறவான 

தடுமாற்றத்துடன் எழுந்து நடக்க முடிந்தது. § 

சிறிய கிராமங்களிை் பரவுவலத கபாை, தசய்தி விலரவாக பரவத் 

ததாடங்கியது. எை்கைாரும் தங்கள் வயை்கள், கலடகள் மற்றும் வீடுகளிை் 

இருந்து ஓடி வந்தனர.் எை்கைாரும் அவலரக் காண அங்கக திரண்டுவிட்டனர.்   

ரிஷி ஏழு வருடங்களுக்கு தியானம் தசய்த பிறகு எழுந்து நடப்பலத பாரத்்து  

கிராமமக்கள் வியந்தனர.் அவரக்ள் யாரும் தங்கள் தமௌன சாதுலவ இழக்க 

விரும்பவிை்லை. ரிஷியின் உயிரச்க்தி அவரக்ளது வாழ்க்லககலள மாற்றி  

இருந்தது, அதனாை் அவர ்தங்களுடன் இருக்க விரும்பினாரக்ள். அவர ்

இை்ைாத வாழ்க்லகலய அவரக்ளாை் கற்பலன தசய்ய முடியவிை்லை 

என்பதாை்,  அவரக்ள் விலரவாக தசயை்பட்டாரக்ள். § 

அன்று மதியம் கிராமத்து மக்களிடம் இருந்த தபாருடக்லள ஒன்று கசரத்்து, 

ஒரு சிறிய குன்றிை் இருந்து கிராமத்லத பாரத்்த வண்ணம், ஒரு ஓலடக்கு  

அருகிை் இருந்த பசல்ச மண்ணிை், இரண்டு அலறகளுடன் ஒரு பலன ஓலை 

ஆசிரமம் உருவாக்கப்பட்டது. அவரக்ள் அந்த அலறயிை் பாத்திரங்கள் மற்றும் 

உணவு, படுக்லக மற்றும் கமலும் பை தபாருடக்லள கசமித்து லவத்தனர.் 

இனி ரிஷி விருப்பப்பட்டாை், அவர ்மீது அன்பும் மரியாலதயும் 

தசலுத்துவதாை் வளரச்ச்ி தபற்ற கிராமத்து மக்களுக்கு அருகாலமயிை், 

தனியாக தங்குவதற்கு ஒரு ஆசிரமம் தயாராக இருந்தது. § 
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ரிஷி யாருக்கும் ததன்படவிை்லை, அதனாை் அடுத்த நாள் காலையிை் 

ஆண்களும் சிறுவரக்ளும், கிராமத்திை் பை லமை் தூரத்திற்கு தனித்தனியாக 

பிரிந்து தசன்று கதடத்ததாடங்கினர.் அந்த கதடலின் கபாது, மதிய கநரத்திை் 

அவர ்ஒரு மரத்தடியிை் உறங்கிக்தகாண்டு இருப்பலத கண்டனர.் அந்த 

இடத்திற்கு கிராமத்து தபரிகயாரக்ள் பரிசு தபாருடக்ளுடன் விலரந்து 

தசன்றனர.் அவரக்ள் அங்கக வந்து, தங்கள் வணக்கத்லத ததரிவிக்க 

ததாடங்கும் கபாது, அவர ்எழுந்து அமரந்்துதகாண்டு, மக்கலள வியப்புடன் 

பாரத்்துக்தகாண்டு இருந்தார.்  அவரக்ள் தங்களது பலடயை்கலள அவரது 

பாதங்களிை் லவத்துவிடட்ு, தங்களுடன் இருந்து தங்களுக்கு வழிகாட்ட 

கவண்டும் என்று எை்கைாரும் கசரந்்தும், தனித்தனியாகவும்  

ககட்டுக்தகாண்டனர.் அவரது கதலவகள் பூரத்்தி தசய்யப்படும் என்றும், 

அவரது ஆசிரமம் தயாராக இருப்பதாகவும், அது சிறியதாக கதான்றினாை், 

தபரியதாக ஒன்று கட்டித்தருவதற்கு தாங்கள் தயாராக இருப்பதாகவும் 

கூறினாரக்ள். தங்களது குழந்லதகள் தங்களுக்கு அடிபணிந்து கசலவ 

தசய்வலத கபாை,  தாங்களும் அவரிடம் நடந்துக்தகாள்ள தயாராக 

இருப்பதாக உறுதி அளித்தாரக்ள். “நீங்கள் எங்கள் கிராமத்திை் 

தங்ககவண்டும். தயவு தசய்து கபாககவண்டாம்,” என்று அவரிடம் 

தகஞ்சினாரக்ள். அவர ்அலசயாமை் அமரந்்து இருந்தார ்மற்றும் தாங்கள் 

கிளம்பகவண்டிய கநரம் வந்துவிட்டலத அவரக்ள் புரிந்துதகாண்டாரக்ள். § 

அடுத்த நாள் விடிவதற்கு முன்பாக, ஊர ்தலைவரின் வீடட்ு வாசலிை், 

“சீக்கிரமாக வாங்க! அங்கக கமகை பாருங்க!” என்று அந்த சிறிய மலைலய 

சுட்டிக்காட்டி சிறுவரக்ள் ஏற்படுத்திய கூசச்ைாை், ஊர ்தலைவர ்உறக்கத்திை் 

இருந்து எழுப்பப்பட்டார.் கிராமத்து மக்கள் விரும்பியலத கபாை, ரிஷி 

தனக்கு முன்பாக இருந்த கிராமத்லத பாரத்்துக்தகாண்டு, கடை் மட்டத்திை் 

இருந்து 1,000 மீட்டரக்ள் உயரத்திை் இருந்ததாை், பை நாடக்ளுக்கு நீடிக்கும் 

குளிலர தணிக்க ஒரு சிறிய தநருப்லப உருவாக்கி, அது அலணயாமை் 

கவனித்துக் தகாண்டு, தனது ஆசிரமத்தின் வாசலிை் அமரந்்து இருந்தார.் ஊர ்

தலைவரும் மற்றவரக்ளும் லகயிை் பழங்கள் மற்றும் பூக்களுடன், ரிஷிலய 

தநருங்கும் கபாது, ரிஷி சிறிய தநருப்பிை் விறகுகலள லவத்துக்தகாண்கட,  

வந்தவரக்ள் மீது பாரல்வலய திருப்பினார.்  தங்களது பலடயை்கலள அவரது 

பாதத்திை்  லவத்து நமஸ்காரம் தசய்தனர.் அதன் பிறகு அவரக்ள் லககலள 

கூப்பிக்தகாண்டு, இத்தலன வருடங்கள் சமாதி நிலையிை் 

இருந்துக்தகாண்டு, தற்கபாது நடக்கத்ததாடங்கி இருக்கும் இந்த 

மாமனிதலர, கநற்லறய சம்பவத்திற்கு பிறகு எப்படி அணுகுவது என்று 

பதட்டத்துடன் நின்று இருந்தனர.் ரிஷி எந்த பதிலும் அளிக்கவிை்லை, மற்றும் 

சிை தரம் சங்கடமான தருணங்களுக்கு பிறகு, சூழ்நிலை சாதகமாக இை்லை 

என்பலத புரிந்துதகாண்ட கிராமவாசிகள், தங்கள் வீடுகளுக்கு தமௌனமாக 

திரும்பத்  ததாடங்கினர.் § 

அடுத்த நாள் லதரியமான கிராமவாசிகள் அவரது தரிசனத்லத 

தபறுவதற்காக விலரவாக வந்துவிட்டனர.் ஆனாை் அவரது நடவடிக்லககள் 

வித்தியாசமாக இருந்தன. ரிஷி கிராமவாசிகள் தயாரித்த உணலவ 
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முற்றிலுமாக மறுத்துவிட்டார.் ஆனாை் தான் சலமத்த உணவிை் ஒரு லகப்பிடி 

அளவு மடட்ும் சாப்பிடட்ு, மீதி இருந்தலத காகங்களுக்கு வழங்கி, தவறும் 

தலரயிை் அமரந்்துதகாண்டார.் அவரது நடவடிக்லக கிராமவாசிகள் 

நிலனத்தலத கபாை இை்ைாமை், முற்றிலும்  விசித்திரமாக இருந்தது. § 

அவரது கண்கள் சிவப்பாக தீவிரமாக இருந்ததாை், அவர ்சமாதி நிலையிை் 

அமரந்்து இருந்த கபாது, அவலர பக்தியுடன் வழிபட்ட கிராமவாசிகளுக்கு, 

பலழய இணக்கம் ஏற்படவிை்லை. இத்தலகய ஒரு வலுவான ஆன்மீக 

தநருக்கத்லத, அவரக்ள் எதிரப்ாரத்்திருக்கவிை்லை என்பதாை் அசச்த்துடன் 

இருந்தனர.் அதிை் சிைர ்ரிஷி தங்கள் வாழ்க்லகலய விட்டு கபானாை் கபாதும் 

என்றும், அவரிடம் இருந்து எப்படி விடுதலை தபறுவது என்றும் 

சிந்தித்துக்தகாண்டு இருந்தனர.் அவரக்ளது அசச்ங்களும் குழப்பங்களும் 

ரிஷிக்கு ததரியாமை் இை்லை. ஒரு நாள் மதியம், கவலையுடன் இருந்த 

கிராமவாசிகள் சிைர ்அவருடன் கபசக்கிளம்பினர.் ஆனாை் கூலர கவய்த  

குடிலச தநருப்பிை் சாம்பைாகி தலர மட்டமாகி இருந்து. ரிஷி அந்த இடத்லத 

விட்டு கிளம்பி இருந்தார.் § 

 

டீக்கலடயிை் இருந்த அலமதியான காைங்களிை், அவரிடம் இருந்த 

சாந்தத்திை் அவரது உக்கிரமான குணம் ததன்படவிை்லை, ஆனாை் அது 

பின்னர ்தவளிப்பட்டது. அவர ்கிராமத்லத விடட்ு தசை்ைகவண்டும் என்று 

மக்கள் விரும்பினர,் ஆனாை் அவலர தவளிகயற்ற திட்டமிடுவதற்கு 

முன்பாககவ, அவர ்தனது எளிலமயான கூலர கவய்த ஆசிரமதல்த எரித்து, 

அந்த கிராமத்திை் இருந்து நிரந்தரமாக கிளம்பிவிட்டார.்  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 
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 கிராமத்திற்கு வரும் யாத்ரீகரக்ளின் வழக்கமான வருலக குலறயத் 

ததாடங்குவதற்கு ஒரு மாதம் ஆனது. ததாடரந்்து ரிஷிலய காண மக்கள் 

வந்துக்தகாண்டு இருந்தாரக்ள், யாலரயும் குலற கூறாமை் ரிஷி எதற்காக 

கிளம்பி தசன்றார ்என்று அவரக்ளிடம் விளக்குவது, கிராமவாசிகளுக்கு 

மிகவும்  கடினமாக இருந்தது. ஆனாை் அலதப்பற்றி யாரும் கபசகவண்டாம் 

என்பதிை் அவரக்ளுக்குள் ஒரு நம்பிக்லக அளவிைான உடன்பாடட்ுடன் 

இருந்தனர.் ரிஷி அங்கக இருந்தார ்என்பலத சந்கதகப்கபரவ்ழிகள் 

நம்பகவண்டும் என்பதற்காக, அந்த டீக்கலட எப்கபாதும் திறந்து 

லவக்கப்படட்ு இருந்தது. ஆனாை் அவர ்தசன்றலத பற்றி யாரும் கபசவிை்லை. 

அது ஒரு இந்து கிராமத்தின் விகவகமான வழக்கத்திை், என்றுகம நடக்காத, 

கபசப்படாத அை்ைது சிந்திக்கப்படாத பின்னலடவுகளிை் ஒன்றாக 

விளங்கியது. அதன் பிறகு இயை்பு வாழ்க்லக ததாடரந்்தது. ஆனாை் ரிஷியின் 

கம்பீரம், ஒகர இடத்திை் ஏழு வருடங்களுக்கு அமரந்்து இருந்து விகநாதமான 

வழிகளிை் பிராரத்்தலனகளுக்கு தீரவ்ு வழங்கியது மற்றும் ஒரு நாள் 

சமாதியிை் இருந்து எழுந்து கிராமத்லத விட்டு தசை்லும் வலர அலசயாமை் 

இருந்தலதப் பற்றி யாத்ரீகரக்ள் ததரிந்துதகாண்டாரக்ள். அவர ்எங்கக 

தசன்றார ்என்று யாருக்கும் ததரியவிை்லை. அவர ்திரும்புவார ்என்று யாரும் 

நிலனக்கவிை்லை. அதற்கு வாய்ப்பும் குலறவாககவ இருந்தது. § 

ரிஷி கிளம்பி சிை மாதங்கள் கழித்து, மிகப்தபரிய உருவத்துடன், இரண்டு 

மீட்டர ்உயரத்திை் ஒரு சாது, கிராமத்திற்கு வந்தலடந்தார.் அவர ்எை்கைாலரக்  

காட்டிலும் மிகவும் உயரமாக இருந்தார.் அவர ்கிராமத்திற்கு வந்ததும், முன்பு 

தனக்கு பரிசச்யமான இடம் கபாை, கநராக டீக்கலடக்கு தசன்று தியானம் 

தசய்ய அமரந்்துவிட்டார.் அதன் பிறகு அவர ்பை மணி கநரங்களுக்கு 

தவளிகய வரவிை்லை. அதன் பிறகு அவர ்ரிஷிலய பற்றி விசாரிக்கத் 

ததாடங்கினார.் பிரசாத் தனக்கு ததரிந்த விேயங்கலள ததரிவித்தான். § 

அன்று மாலை அவர ்பிரசாத்தின் வீட்டிை் உணவு அருந்தினார ்மற்றும் அதன் 

பிறகு அவரக்ள் இருவரும், இரவு கநரத்திை் நீண்டகநரம் தனியாக கபசியதாக 

மக்களிடம் ஒரு வதந்தியும் நிைவியது. வழக்கமாக 

பரிசச்யமிை்ைாதவரக்ளிடம் பகிரக்கூடாத விவரங்கலள, பிரசாத்  பகிரந்்து 

இருக்கைாம் என்று ஊரம்க்கள் நம்பினாரக்ள். § 

 அந்த உயரமான சாது ஒரு வாரத்திற்கு கிராமத்திை் தங்கி இருந்து, 

எை்கைாரிடமும் ரிஷிலய பற்றி கபசினார.் அவர ்வயை்களுக்கு தசன்று 

விவசாயிகளிடமும் விசாரித்தார.் அவர ்குன்றின் மீது ரிஷியின் இடம் வலர 

நடந்து தசன்று, அங்கக எதுவும் இை்லை என்று தசாை்லிக்தகாண்டு 

திரும்பிவிட்டார.் அவருக்கு ஒரு நாளிை் தபரும்பாைான பகுதி இவ்வாறு 

மக்களுடன் கபசுவதிை் கழிந்தது, மற்றும் மீதமிருக்கும் கநரத்திை் அவர ்

தியானம் தசய்துக்தகாண்டு இருந்தார.் அவர ்கிராமத்திை் தங்கியிருந்த 

தபரும்பாைான நாடக்ளிை், டீக்கலடயின் தலரயிை் உறங்குவார ்அை்ைது 

அவர ்பிரசாத்தின்  வீட்டிை் ததன்படுவார.் அவரது தபயலர விசாரித்தாை், 

தான் ரிஷிககஷிை் இருந்து வந்ததாக கூறுவார.் உசச்ரிப்பிை் இருந்து அவரது 

தாய்தமாழி ததலுங்காக இருக்ககவண்டும் என்று மக்கள் நம்பினாரக்ள், 
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ஆனாை் அவர ்கிராமத்திை் கன்னடம், தமிழ் மற்றும் ஆங்கிைத்திலும் 

உலரயாடிக்தகாண்டு இருந்தார.் § 

ரிஷி மீண்டும் வடக்கு கநாக்கி தசன்று இருக்ககவண்டும் என்று 

தபரும்பாைான கிராமவாசிகள் கருதினாலும், யாருக்கும் உறுதியாக 

ததரியவிை்லை; அதனாை் இந்தியாவிை் ரிஷி இருக்கும் இடம் ததரியாமை், 

கிராமத்லத விட்டு சாது கிளம்பிவிட்டார.் அதன் பின்னர ்ரிஷி இைங்லகயிை் 

இருந்ததாக கலதகள் ததரிவிக்கின்றன. கமலும் அங்கக பை அதிசயங்கள்  

நடந்ததாகவும், திடீதரன்று மரம்மான முலறயிை் குறிப்புக்கள் கதான்றி 

தலரயிை் விழுந்ததாகவும் கலதகள் குறிப்பிடுகின்றன. அவருக்கு 

இந்தியாலவ காட்டிலும் இைங்லகயிை் நை்ை வரகவற்பு கிலடத்ததாக 

கருதப்படுகிறது. § 

 

https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/18_na01_11.html#para-84
https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/18_na01_11.html#para-85


Page 19: URL 

https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-

chronicles/web/19_ka02_01.html 

 

குருமாரக்ளின் சரித்திரங்கள் 

 அத்தியாயம் ஐந்து  

“நான் அவனுக்கு மரணதண்டனன 

வழங்கமாட்டடன்” 

ஒரு நாள், ஒரு நீதிபதி கரந்ாடகாவின் பபங்களூரில் இருந்த 

உயரநீ்தமன்றத்தில், ஒரு பகானல வழக்கிற்காக தனலனம தாங்கினார.் 

தீரப்்பில் எந்த சந்டதகமும் இல்னல, நடுவர ்குழுவும் ஒருமனதாக இருந்தது. 

சட்டப்பூரவ்மாக தீரப்்பு வழங்கும் டநரம் வந்த டபாது, நீதிமன்றத்தில் உனர 

நிகழ்த்த நீதிபதி எழுந்து நின்றார.் அவரது உயரமான உருவம் நீதிமன்றத்தில் 

அனமதினய ஏற்படுத்தியது. அவர ்டபசுவதற்கு முன்பாக, தான் டபாரத்்திய 

சால்னவ, தனது அங்கிகள் மற்றும் ஆபரணங்கனள கழட்டிவிட்டார.் 

இறுதியாக நீதிமன்றத்னத பாரத்்து, “இனறவன் இந்த மனிதனன பனடத்து 

இருக்கிறார.் இவனுக்கு மரண தண்டனன வழங்குவதற்கு நான் யார?்” என்று 

பதரிவித்து, மரண தண்டனன வழங்க மறுத்துவிடட்ு, நீதிமன்ற இருக்னகயில் 

இருந்து எழுந்து, தனியாக பவளிடய பசன்று விட்டார.் அவர ்அந்த பகுதியில் 

மீண்டும் யார ்கண்ணிலும் பதன்படவில்னல. § 

 பல வருடங்களுக்கு கழித்து, அவர ்வட இலங்னகயில் பதன்பட்டார.் அவர ்

ஒரு சுவாமியாக மற்றும் ஒரு ஆன்மீக சக்தியாக விளங்கி, நந்திநாத 

சம்பிரதாயத்தின் வருங்கால சற்குருமாரக்ள் மற்றும் தனிப்பட்ட மக்களின் 

வாழ்க்னகயில் மாற்றத்னத ஏற்படுத்தியது மட்டுமல்லாமல், ஒரு நாட்டின்  

வரலாற்னறயும் மாற்றி அனமத்தார.் இந்த இரண்டு சம்பவங்களுக்கும் 

இனடடய என்ன நடந்தது என்பது பதளிவாக இல்னல, மற்றும் அனனத்து 

கனதகளும் ஒன்றுக்பகான்று முரணாகடவ இருக்கின்றன. இந்த பாடத்தில் 

டபசச்ு வழக்கில் இருந்த வரலாறுகள் மற்றும் அந்த சமயத்தில் இருந்த 

கலாசச்ார மாதிரிகளின் அடிப்பனடயில், அதிக வாய்ப்புள்ள சம்பவங்கனள 

இயல்நுணரவ்ுடன் புரிந்துபகாள்ள பபருமுயற்சி டமற்பகாள்ளப்படட்ுள்ளது. § 
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நீதிமன்ற பணினயத் தவிர டவபறந்த முக்கிய கடனமகளும் இல்லாத அந்த 

முப்பது வயது இனளஞனுக்கு, அந்த பகானல வழக்கு வாழ்க்னக மற்றும் 

மரணம் பற்றி தூண்டிய ஆழமான சிந்தனனகள், இயல்பான ஆன்மீக 

மனமாற்றத்னத தீவிரப்படுத்தியிருக்க வாய்ப்புள்ளது. இறுதியில் அவர ்ஒரு 

சற்குருனவ நாடி, தனது மீதமுள்ள வாழ்க்னகனய இனறவனன 

உணரவ்தற்கும், தனது இந்து சமயத்திற்கு டசனவ பசய்வதற்கும் அரப்ணிக்க 

டவண்டும் என்ற ஒரு  தீரக்்கமான முடினவ எடுத்தார.் § 
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 ஒரு பகானல பசய்த குற்றவாளிக்கு ஒரு இந்திய நீதிபதி மரண தண்டனன 

வழங்கடவண்டும் என்று கடனம டகாரியது, ஆனால் அவரால் அந்த 



கரம்வினனனய பபாறுத்துக்பகாள்ள முடியவில்னல. ஆனால் அவர ்தனது 

பபாய் முடி மற்றும் நீதிபதி அங்கிகனள அகற்றிவிடட்ு, தனது இருக்னகயில் 

இருந்து எழுந்து நீதிமன்றதன்த விடட்ு பவளிடயறினார.் அதன் பின்னர ்அவர ்

நீதிமன்றம் திரும்பவும் இல்னல, மீண்டும் நீதிமன்ற பணினய பதாடரவும் 

இல்னல.  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

  அவர ்துறவறத்தின் மீது தனக்கு இருந்த ஈடுபாட்னடப் பற்றி 

மற்றவரக்ளிடம் டபசும்டபாது, டீக்கனடயில் இருந்த ரிஷினய பற்றி 

பதரிந்துபகாண்டார.் அந்த பிரசித்தமான முனிவரின் கனதகளால் 

ஈரக்்கப்பட்டு, அது அவர ்மீது ஏற்படுத்திய வலுவான தாக்கம், விழிப்புணரவ்ு 

பபற்ற அந்த உயிரச்க்தினய டநரில் பசன்று சந்திக்க தூண்டுதலாக இருந்தது. 

முன்னாள் உயரநீ்திமன்ற நீதிபதி, ரிஷினய டதடும் டவட்னகயில், இந்திய 

சானலகளில் நனடப்பயணம் பசய்யும், ஒரு  நாடடாடி சாதுவாக மாறிவிட்டார.் 

அந்த ரிஷி தான் தனது குரு என்பதில் திட்டவட்டமாக இருந்தார,் மற்றும் 

அவனர டதடும் டவட்னகயில் அவர ்கிராமம் கிராமமாக மூனல 

முடுக்பகல்லாம் டதடினார.் அவரக்ள் அதற்கு முன்பு சந்தித்திருக்கவில்னல 

என்பதால், அந்த டதடுதலுக்கு  அறிவுப்பூரவ்மான  உத்தரவாதம் எதுவும் 

அளிக்க முடியாது. ஆனால் அது ஒரு உண்னமயாக, ஒரு துனண பமய்ஞ்ஞான 

அறிதலாக, அவரது உள்ளத்தின் ஆழத்தில் இருந்து நிரம்பி இருந்தது. § 

 அவர ்பசல்லும் இடபமல்லாம், அவரது அசாதாரண உயரமும் 

பிசன்சக்காரனனப் டபான்ற டதாற்றமும் அனனவரின் கவனத்னதயும் 

ஈரத்்தன. மக்களுடன் மக்களாக இனணந்து இருப்பதால் எந்த பயனும் 

இல்னல, மற்றும் அவர ்அனத முயற்சிக்கவும் இல்னல. அவர ்வழக்கமாக ஒரு 

கிராமத்னத வந்தனடந்ததும், யாடரா ஒருவருக்காக காத்துக்பகாண்டு 

இருப்பனத டபால, திறந்தபவளி சந்னதயின் மத்தியில் நின்று இருப்பார.் அவர ்

மத்தியில் நின்று இருப்பனத பாரத்்த மக்கள், தங்கள் டவனலகளில் இருந்து 

விலகி, அவருக்கு என்ன டதனவ என்று விசாரிக்க வருவாரக்ள். அவர ்அந்த 

மக்களிடம் டபசி அவரக்னள மகிழ்வித்து சிரிக்க னவப்பார.் இதனால் அவனர 

சுற்றி ஒரு கூட்டம் டசரந்்துவிடும். அதன் பின்னர ்அந்த கூடியிருந்த 

சிறுவரக்ளிடம் தான் டதடி வந்த சுவாமினய பற்றி பதரிவித்து, தங்களது 

பபற்டறாரக்ள் மற்றும் பசாந்தங்கள், அத்னதகள் மற்றும் தாய்மாமன்கள், 

மற்றும் அவரக்ளுக்கு பதரிந்த ஒவ்பவாருவரிடமும், தான் டதடி வந்த 

சந்நியாசி தங்கள் கிராமத்தில் இருக்கிறாரா என்று விசாரிக்க அனுப்பி 

னவப்பார.்§ 

அந்த சிறுவரக்ள் பசன்ற பிறகு, அவர ்திறந்தபவளி சந்னத வழியாக நடந்து 

பசன்று, வாடிக்னகயாளரக்ள் மற்றும் விற்பனனயாளரக்ளுடன் டபசுவார ்

மற்றும் கனடக்காரரக்ள் வழங்கிய யாசகங்கனள ஏற்றுக்பகாள்வார.் 

அவரக்ளும் தங்களால் இயன்ற உதவினய வழங்குவாரக்ள். மக்களின் மீது 

அவருக்கு ஒரு இயல்பான ஈரப்்பு சக்தி மற்றும் தடுக்க முடியாத வசீகரமும் 

இருந்தது.  இது மடட்ுமல்லாமல், அவர ்மக்களிடம் இயல்பாக பழகினார ்

https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/19_ka02_01.html#para-4
https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/19_ka02_01.html#para-5
https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/19_ka02_01.html#para-6


மற்றும் சிறந்த டபசச்ாற்றனலயும் பபற்று இருந்தார.் அவரால் தயக்கமின்றி 

சரளமாக பதாடரப்ுபகாள்ள முடிந்தது மற்றும் அவரது டபசச்ில் என்றுடம 

தடுமாற்றம் இருந்ததில்னல. அவர ்மீது மக்கள் நம்பிக்னக னவத்து, 

தயக்கமின்றி நண்பரக்ளானாரக்ள். பபரும்பாலாடனார ்அவனர தயக்கம் 

இன்றி அப்பர ்என்று அனழத்தாரக்ள். குழந்னதகள் தங்களது தூது பணியில் 

இருந்து திரும்பும் டபாது,  கடந்த பத்து ஆண்டுகளில் கிராமத்திற்கு வந்திருந்த 

ஒவ்பவாரு சுவாமி, சாது அல்லது யாத்திரிகர ்பற்றிய தகவனல பகாண்டு 

வந்தாரக்ள். ஆனால், அதில் வழக்கமாக ரிஷினய பற்றிய எந்த தகவலும்  

இருக்கவில்னல. § 

சிலசமங்களில், ரிஷியின் இருப்பிடம் பற்றிய துப்பு திடீபரன்று 

டதான்றியது. ஒரு சமயம் அவருக்கு கினடத்த துப்பு, அவனர பபங்களூரின் 

டீக்கனடக்கு அனழத்து பசன்றது. அங்டக அவரால் ரிஷியின் தரிசனத்தின் 

பின்வினளனவ உணர முடிந்ததால், அந்த இடத்தில் சிறிது காலம் தங்கி 

இருந்தார.் ஆனால் ரிஷி எங்டக  பசன்றார ்என்று யாருக்கும் பதரியவில்னல, 

அதனால் டதடும் டவட்னக பதாடரந்்தது. § 

 ஒரு நாள் சாது னமசூருக்கு பதன்பகுதியில் இருந்த ஒரு சிறிய ஊருக்கு 

வந்தனடந்தார ்மற்றும் சந்னதக்கு பசல்ல வழினய  டகடட்ுக்பகாண்டு 

இருக்கும் டபாது, திடீபரன்று வணிகரக்ள் குடியிருப்பில் இருந்த ஒரு பபரிய 

வீட்டிற்கு முன்பாக வந்து நின்றார.் சில மணிடநரம் கழித்து, ஒரு இனளஞன் 

அந்த வீட்டில்  இருந்து பவளிவந்து, அவருக்கு என்ன டவண்டும் என்று 

டகட்டான். அதற்கு அவர ்தான் ஒரு சாது என்றும், தான் ஒரு சுவாமி, ஒரு 

வயதான சந்நியாசினய டதடுவதாகவும், அவன் அந்த சந்நியாசினய பாரத்்து 

இருக்கிறானா என்றும் டகட்டார.் இனளஞன் பதில் ஏதும் பசால்லாமல், 

அவனர சிறிது டநரம் உற்றுப்பாரத்்தான், அதன் பிறகு அவன் மீண்டும் 

வீடட்ுக்குள் பசன்று விட்டான். § 

சிறிது டநரம் கழித்து, அந்த இனளஞனின் தந்னத வீடட்ிற்கு பவளிடய வந்து,  

சாதுனவ தங்கள் வீட்டிற்கு வந்து தங்களுடன் உணவு அருந்துமாறு 

டகட்டுக்பகாண்டார.் அவர ்தானும் தனது இனளய மகனும் பழனிமனலயின் 

ஒரு நீண்ட பாத யாத்தினரயில் இருந்து சற்று முன் திரும்பி இருப்பதாகவும், 

வீட்டில் வரடவற்பு நிகழ்சச்ிகள் நடந்துபகாண்டு இருப்பதாகவும் விளக்கினார.் 

உணனவ காட்டிலும் அவரக்ளது உனரயாடல் மீது இருவருக்கும் ஆரவ்ம் 

இருந்ததால், அவரக்ள் இருவரும் உணவில் கவனமின்றி சாப்பிட்டாரக்ள். § 

அந்த வணிகர ்தனது விருந்தாளி விளக்கியனத டபான்று ஒரு சுவாமினய, 

பழனியில் கண்டதாக விளக்கினார.் அதிக வயதானவராக இருந்த அந்த ரிஷி 

கரு விழிகளுடன், சனடமுடி உசச்ந்தனலயில் மடிக்கப்படட்ு, மிகவும் 

ஒல்லியான உருவத்துடன், ஆனால் ஆறு வயது சிறுவனின் உற்சாகத்துடன் 

இருந்ததாக குறிப்பிட்டார.் அவர ்எங்டக பசன்று இருப்பார ்என்பது தனக்கு 

பதரியவில்னல என்றும், ஆனால் அவனர பழனியில் ஒரு நாள் பாரத்்ததாகவும் 

கூறினார.் அந்த ரிஷியின் முகம் தனது வாழ்நாள் முழுவதும் நினனவில் 

இருக்கும் என்றும் கூறினார.் “நீங்கள் நாடுபவர ்அவராகத் தான் இருக்க 
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டவண்டும்,” என்று உறுதியாக கூறினார.் “அவனரப் டபான்ற ஒரு மாமனிதனர  

வாழ்நாளில் யாராலும் இருமுனற பாரக்்க முடியாது,” என்றும் கூறினார.் சாது 

உணவு அருந்திய பிறகு, தன்னன உபசரித்தவருக்கு  நன்றி பதரிவித்துவிடட்ு, 

தமிழ்நாட்டின் பதன்கிழக்கு தினசயில் 300 கிடலாமீட்டர ்பதானலவில் இருந்த 

பழனிக்கு, ஒரு நீண்ட பாத யாத்தினரனய பதாடங்கினார.் § 

 ரிஷியை சந்தித்தல்  

ஒரு டயாகியாக டகாவணத்துடன் முருகப்பபருமான் எழுந்தருளி, அறுபனட 

வீடுகளில் ஒன்றான பிரசத்தி பபற்று இருக்கும், பழனிமனல டகாயிலில் 

அவரக்ள் இறுதியாக சந்தித்தாரக்ள். இது முருகப்பபருமான் முதல் முனறயாக 

ரிஷிக்கு காட்சி அளித்த புனித இடமாகும். இந்த அனுபவம் ரிஷினய வடக்கு 

டநாக்கி இமயமனலக்கு, வாழ்நாள் சாதனாவிற்கு மற்றும் பதய்வீக 

உணரத்ல்கனள பபறுவதற்கு வழிவகுத்தது. அவர ்தனது ஆன்மீக 

விழிப்புணரவ்ு பதாடங்கிய இடத்திற்கு திரும்பியிருந்தார.் § 

 அவரக்ளது சந்திப்பு, இருவர ்சந்திக்கும் சாதாரண சந்திப்பாக 

இருக்கவில்னல. சாது வழிபாட்டில் ஈடுபடட்ு இருந்த டபாது, ரிஷி 

பின்பக்கமாக வந்து தன்னன பின்பதாடருமாறு னகனய அனசத்தார.் 

அவரக்ள் சுமார ்ஓராண்டிற்கு ஒன்றாக இருந்து சிதம்பரத்தில் சில நாடக்ள், 

அதன் பிறகு திருவண்ணாமனல, மற்றும் வடக்டக மதராஸ் மற்றும் பநல்லூர ்

என்று தமிழ்நாட்டில் இருந்த டகாயில் குளங்களுக்கு ஒன்றாக பசன்றனர.் § 

ரிஷி மற்றும் அவரது சீடனன ஒன்றாக பாரப்்பது, ஒரு அபூரவ்மான 

காட்சியாக இருந்ததால், அந்த நினனவு மக்கள் மனதில் நீங்காமல் இருந்தது. 

அவரக்ள் எங்டக பசன்றாலும், மக்கள் அவரக்னள கவனமாக பாரத்்தாரக்ள் 

அல்லது தங்கள் டவனலகனள நிறுத்திவிட்டு அவரக்னள டநாட்டமிட்டாரக்ள். 

ரிஷி அகல காலடியுடன் டநராக பாரத்்து நடந்தார.் மக்கள் அவனர 

டநாட்டமிட்டால், அவர ்தன்னனப்பற்றி  பபாருட்படுத்தாமல், டவறு எங்காவது 

பாரத்்துக்பகாண்டு இருப்பார.் ஆனால் உயரமாக இருந்த அவரது சீடன், 

ரிஷியின் இரண்டு காலடிகளுக்கு ஒரு காலடி னவத்து, தனது பாரன்வனய 

டமகங்கள் மற்றும் மரங்களின் டமற்பகுதியில் பபாருத்திக்பகாண்டு, 

பமதுவாக நடந்துபகாண்டு இருந்தார.் § 

அவரக்ள் நீண்டநாள் நண்பரக்னளப் டபால டதாடளாடு டதாள் பகாடுத்து  

நடந்து பசன்றனர.் ஒரு கிராமம், வழியில் ஒருவரது  வீடு, ஒரு டகாயில் அல்லது 

சானலக்கு அருகில் இருக்கும் ஒரு மரத்தடி என்று  பபாழுது சாயும் டபாது 

எங்டக இருந்தாரக்டளா, அங்டக அன்னறய இரனவ கழித்தாரக்ள். இரவின் 

பபரும்பாலான பபாழுனத உட்காரந்்டத கழித்த பிறகு, விடியலுக்கு முந்னதய 

இருட்டில் அவரக்ள் வழக்கமாக ஒன்றாக தியானம் பசய்துக்பகாண்டு 

இருப்பனத காணலாம். அவரக்ள் சூரிய உதயத்திற்கு முன்பாக, ஒரு கிணறு 

அல்லது நதியில் குளித்து, சிறிது உடற்பயிற்சி பசய்த பிறகு, தனது சிஷ்யனன 

அருகில் அமரத்்தி, கிழக்கு டநாக்கி உடக்ாரந்்து இருப்பார.் ரிஷி தினமும் 

கானலயில் பல மணி டநரங்களுக்கு, தனது சீடனுடன் டபசிக்பகாண்டு 
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இருப்பார ்மற்றும் அதன் பிறகு கானல உணவிற்கு யாசகம் பசய்ய 

அனுப்பிவிடுவார.்  அவரக்ள் பவப்பம் அதிகமாக இருக்கும் டநரம் முழுவதும் 

தூங்கி, மதியத்தில் நடக்கத் பதாடங்குவாரக்ள். இவ்வாறு அவரக்ள் ஒவ்பவாரு 

நாளும் நிதானமாக ஒரு சில கிடலாமீட்டரக்ள் நடந்து பசன்றனர.் § 

அவரக்ள் தங்கும்  இடம் ஒரு காடாக இருக்கட்டும், அல்லது ஒரு வனப்பகுதி 

ஒரு காலி இடமாக இருக்கட்டும், மக்கள் உடடன அவரக்னள சுற்றி 

கூடிவிடுவாரக்ள். அதனால் அவரக்ள் ஒடர இடத்தில் மூன்றாவது நாள் 

என்றுடம  தங்கியது இல்னல. இரண்டாம் நாள், அவரக்னள தரிசித்து 

ஆசிகனள பபற அதிக மக்கள் வருவாரக்ள். னகயில் உணவுடன் வரும் மக்கள் 

தங்கனள பிடிக்க வருவதாக ரிஷி கூறுவார.் அவரக்ள் ஒரு முனறயான 

கிராமத்தில் தங்காத டபாது, சாது தங்களுக்கு டதனவயான உணனவ யாசிக்க 

அருகில் இருந்த குக்கிராமத்திற்கு நடந்து பசல்வார,் மற்றும் பபரும்பாலும் 

கிராமத்தில் இருந்து திரும்பும் டபாது, அவனர பின்பதாடரந்்து ஐந்து அல்லது 

பத்து சிறுவரக்ள் வருவாரக்ள். சாதுனவப் டபான்ற ஒரு உயரந்்த மனிதனர 

அவரக்ள் பாரக்்காததால், சிறுவரக்ள் அவருடன் இருக்க விரும்பி, அவர ்

யாசித்த பபாருடக்ள் மற்றும் குனடனய சுமந்து வந்தாரக்ள், மற்றும் தங்கள் 

தாயின் சனமயலனறயில் இருந்து பால், மாம்பழங்கள் மற்றும் 

இனிப்புக்கனள  பகாண்டு வந்தாரக்ள். இத்தனகய ஒரு அணிவகுப்பு 

பநருங்குவனத பாரக்்கும் டபாது, ரிஷிக்கு தானாகடவ சிரிப்பு வந்துவிடும். 

அவரது சீடரால் இந்த அணிவகுப்னப நிறுத்த முடியவில்னல; இதில் அவர ்

பசய்வதற்கும் எதுவும் இல்னல. அவர ் சிறுவரக்னள கடிந்து பகாண்டாலும், 

அவரக்ள் வினளயாட்டுத்தனமாக  சற்று விலகி பின்பதாடரந்்து வருவாரக்ள். § 

புனிதமான அறிவுறுத்தல்கள் 

 சுமார ்1860 ஆம் ஆண்டிற்கு அருகில், சிவபபருமானின் புண்ணியத்தலமான 

தஞ்சாவூரில், ரிஷியும் சீடனும் ஒன்றாக காணப்பட்டதாகவும், அங்டக 

அவரக்ள் ஒரு பண்னணயாருக்கு பசாந்தமான டகாயிலில் பல வாரங்கள் 

தங்கி  இருந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது. நமது ஆக்கப்பூரவ் வரண்னனயாளர ்

பின்வரும் கனதனய எழுதுவதற்காக, அந்த காலத்தில் நிலவிய 

கலாசச்ாரத்தின் அடிப்பனடயில், மக்கள் நினனவில் இருந்து நீங்கிய 

பழங்கால நிகழ்வுகனள, கவனமாக ஆய்வு பசய்திருக்கிறார.் § 

தனலநகரமான மதராஸின் பதன்தினசயில் அனமந்துள்ள இந்த புண்ணிய 

தலத்தில் இருந்து கிளம்பி, அவரக்ள் ஒரு பபரிய பண்னணனய கடந்து 

பசன்றுக்பகாண்டு இருந்தனர.் டநரத்்தியாக உனட அணிந்திருந்த ஒருவர,் 

தனது வீட்டில் இருந்து வினரந்து வந்து அவரக்னள சந்தித்தார.் அவரக்னள 

பக்தியுடன் வணங்கிவிட்டு, தான் இதன் பண்னணயார ்என்று தன்னன 

அறிமுகப்படுத்திக் பகாண்டார.் டநற்று இரவு தனது கனவில், இரண்டு 

விருந்தாளிகள் டதான்றியதாகவும், அவரக்ள் இருவரும் தனது குடும்ப 

டகாயிலில் அமரந்்து இருப்பதாக கண்டதாகவும், அவரக்ள் வருவாரக்ள் என்று 

கானலயில் இருந்து தான் காத்து இருப்பதாகவும் உற்சாகத்துடன் கூறினார.்  
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அவரக்ள் தனக்கு விருந்தாளியாக, அவரக்ளின் விருப்பத்திற்டகற்ப  பல 

நாடக்ள் இருக்கலாம் என்றும் பகஞ்சினார.் அவரக்ள் இருவரும் அந்த 

மாளினகக்குள் நுனழந்த டபாது, நுனழவாயிலில் பணியாளரக்ள் உற்சாக 

வரடவற்பு அளித்தாரக்ள். § 

பண்னணயார ்அவரக்ளது பாதங்கனள கழுவினார,் மற்றும் தான் கண்டது 

தீரக்்கதரிசன கனவாக இருக்கலாம் என்று நினனத்து தான் வாங்கியிருந்த 

பூக்களால் அவரக்ளது பாதங்கனள பூனச பசய்தார.் அவர ்தனது 

விருந்தாளிகனள வீட்டினுள் அனழத்து பசன்று, தனது குடும்பத்தாரிடம் 

அறிமுகம் பசய்து னவத்தார.் அதன் பிறகு தனது வீட்டின் பின்புறத்தில் 

விசாலமான முற்றத்தின் குறுக்காக அனமந்து இருந்த, தங்கள் குடும்ப 

டகாயிலுக்கு பசல்லும் வழினய காண்பித்தார.் அது பல தூண்களுடன் ஒரு 

உயரமான கூனரயுனடய மண்டபமாக இருந்தது. அதன் சுவரக்ளில் 

பாரம்பரிய முனறப்படி சிவப்பு மற்றும் பவள்னள வண்ணக்டகாடுகள் 

பூசப்படட்ு இருந்தது.  அதன் வளாகத்னத சுற்றி வில்வம் மற்றும் மாமரங்கள் 

நிரம்பி இருந்தன. அந்த மண்டபத்தில் ஒரு சிறிய விக்ரகத்துடன் ஒரு சிறிய 

டகாயில் அனமந்து இருந்தது. அவர ்னககளால் னசனக காண்பித்துக் 

பகாண்டு, “இந்த டகாயிலுக்கும் எனக்கும் ஒடர வயது,” என்று உற்சாகமாக 

கூறினார.் “நான் பிறந்த டபாது என் பாட்டனார ்இனத கட்டினார.் இந்த 

டகாயிலுக்காக எனது தந்னதயும் கடினமாக உனழத்து இருக்கிறார.்” முகப்பு 

மண்டப்பத்தின் நிழலில் கல்லில் பசதுக்கப்பட்ட  சிறிய நந்தி அனமந்து 

இருந்தது, மற்றும் அதனன பண்னணயார ்கடந்து பசல்லும் டபாது அன்புடன் 

வணக்கம் பசலுத்தினார.் § 

அந்த சிறிய டகாயில் எந்த வித குனறயும் இன்றி மிகவும் தூய்னமயாக 

இருந்தது. சந்தன மரக்கதவுகனள திறந்தடபாது, அது பளபளக்கும் கருங்கல் 

தனரனய பவளிப்படுத்தின மற்றும் சுவரக்ளின் பபரும்பாலான பகுதி 

பிரத்டயகமாக இறக்குமதி பசய்யப்பட்ட உயரத்ர மரம் மற்றும் 

சுண்ணாம்புக்கலனவயினால் பசய்த சிற்படவனலகளால் நிரம்பி இருந்தன. 

அந்த சிறிய டகாயிலில் இருந்த சிவலிங்கம் மலரம்ானலகளால் 

அலங்கரிக்கப்படட்ு, நனககனள கிரிடமாக பகாண்டு இருந்தது. அங்டக 

சாம்பிராணி வாசனன நிரம்பி இருந்ததால், அப்டபாது தான் பூசாரி 

டகாயினல விட்டு கிளம்பி இருக்கடவண்டும். பண்னணயாரிடம் அதிகம் 

பசல்வம் இருப்பது பதளிவாக பதரிந்தது. மணி, தட்டுகள் மற்றும் 

லிங்கத்திற்கு டமடல பதாங்கிக்பகாண்டு இருக்கும் பானன என்று பூனச 

பபாருடக்ள் அனனத்தும் தங்கம் அல்லது பவள்ளியால் உருவாக்கப்படட்ு 

இருந்தன. அங்டக ஒரு அனமதியான மற்றும் உன்னதமான சூழ்நினல நிலவி, 

அதுடவ ஒரு உலகமாக இருந்தது. § 
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இளம் வயது சாது தனது குருவான, இமயமனலயில் இருந்து வந்த ரிஷினய 

பழனிமனலயில் சந்தித்தார.் இருவரும் இனணபிரியாது சானலயில் ஒன்றாக, 



ஒரு இடத்தில் இரண்டு இரவுக்கு டமல் தங்காமல், உண்னமயான 

ஆண்டிகளாக, தங்களது உணவிற்கு யாசகம் பசய்து திறந்தபவளியில் 

வாழ்ந்துபகாண்டு இருந்தனர.்  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

அந்த டகாயிலில் இருந்த இன்பனாரு கதவு வழியாக ஒரு ஒல்லியான 

பிராமண இனளஞன் நுனழந்தான். இவரக்னள பாரத்்ததும் அவன் 

ஒதுங்கிக்பகாண்டான், ஆனால் பண்னணயார ்அவனன திரும்ப அனழத்து, 

“இவன் பபயர ்ரடமஷ். இவன் தந்னத பல வருடங்களாக நம்மிடம் பூசாரியாக 

இருக்கிறார.் எதிரக்ாலத்தில் ரடமஷ் தனது தந்னதயின் பணினய 

பதாடரவிருக்கிறான்,” என்று தனது இரு விருந்தாளிகளிடம் பதரிவித்தார.் § 

யாத்ரீகரக்ளுக்காக தான் பராமரித்த ஓய்வு விடுதி மற்றும் அவரக்ளின் 

டதனவனய பூரத்்தி பசய்ய, பபாருடக்ளால் நிரப்பி னவத்திருந்த டசமிப்பு 

கிடங்னகயும் காண்பித்தார.் தண்ணீர ்குடங்கள், டவட்டிகள்,  சால்னவகள், 

குனடகள், பாய்கள், னகத்தடிகள், விசிறிகள், சந்தனக்கட்னடகள், தட்டுகள் 

மடட்ுமில்லாமல் சிறிய ஊசிகளில் இருந்து டபாரன்வகள் வனர, மற்றும் 

நினறய நாணயங்கள் நிரம்பிய ஒரு சிறிய குனட என்று யாத்தினரக்கு 

டதனவப்படும் ஒவ்பவாரு பபாருளும் அங்டக இருந்தன. § 

“இந்த வழியாக மனழக்காலங்களில் பசல்லும் பக்தரக்ளின் எண்ணிக்னக 

மிகவும் அதிகமாக இருக்கும்,” என்று அவர ்விளக்கினார.் “அவரக்ள் தஞ்சாவூர ்

மற்றும் சிதம்பரம் வனர பசன்று, மீண்டும் இடத இடத்திற்கு திரும்பி 

வருவாரக்ள். எங்கள் குடும்பம் அவரக்னள பதாடரந்்து சிறந்த முனறயில் 

உபசரித்து வந்துள்ளது,” என்று கூறி சிறிய இனடபவளிக்குப் பிறகு, “ஆனால் 

இந்த மாதம் யாத்ரீகரக்ள்  வருவது குனறவாக இருக்கும். அதனால் நீங்கள் 

தனியாக இருப்பீரக்ள். யாரும் உங்களுக்கு இனடஞ்சலாக 

இருக்கமாட்டாரக்ள்.” § 

பிறகு பவளிடய பசன்று, மண்ணில் 12 அடி அகலத்துடன் உட்புறத்தில் 

கற்களால் வட்டவடிவில் உள்வரிப்பூசச்ு பசய்யப்பட்ட குடும்பக் கிணற்னற 

காண்பித்தார.்  மீண்டும் தனது விருந்தாளிகனள பாரத்்து னகக்கூப்பி, “ 

உங்களுக்கு டசனவ பசய்வதில் பபருமகிழ்சச்ி அனடகிடறன். நீங்கள் இங்டக 

சிறிது காலம் தங்க டவண்டும். உங்களின் வசதிக்டகற்ப இங்டக தங்கலாம். 

இது எனக்கு சிவபபருமான் அளித்த கடனம; இனத உங்களால் நிராகரிக்க 

முடியாது,” என்றார.் அவரிடம் இருந்த குழந்னதயின் டநரன்மயும், 

பகஞ்சிக்டகட்கும் பாரன்வ  டவண்டிக்பகாண்டனதயும் அவரக்ளால் 

நிராகரிக்க முடியவில்னல, மற்றும் அவர ்பபருமகிழ்சச்ி அனடந்தார.் அவர ்

மீண்டும் வணக்கத்னத பதரிவித்து, அவரக்ளுக்கான உணவு வினரவில் 

வந்துவிடும் என்று கூறி, டநராக தனது வீடன்ட டநாக்கி பசன்றார.் § 

 அவரக்ள் இந்த சிறிய டகாயிலில் ஒரு வாரம் தங்கி இருந்தாரக்ள். டவறு  

யாரும் அங்டக தங்கவில்னல, யாரும் அவரக்ளது அனமதினய 

குனளக்கவில்னல. வந்த விருந்தாளிகள் கனிவாக திருப்பி அனுப்பப்பட்டதாக 
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அவரக்ளுக்கு டதான்றியது. அந்த சிறிய டகாயிலின் வலுவான கல் சுவர ்

வழியாக பவளியுலகின் எந்த சிந்தனனயும், சிவபபருமானனத் தவிர எந்த 

நினனவும் உள்டள நுனழய வாய்ப்பில்னல; மற்றும் இந்த டபரின்பம் நினறந்த 

சூழலில் அன்றாட நிகழ்வுகளின் கவனல இல்லாமல், தங்களது யாத்தினரனய 

அவரக்ளால் பமய்யுணரவ்ின் உசச்த்திற்கு எளிதில் எடுத்துசப்சல்ல முடிந்தது. 

§ 

 அவரக்ள் இரவு பகல் என்று பாரக்்காமல், ஆழ்ந்த தியானத்தில் அமரந்்து 

இருந்தாரக்ள். அவரக்ள் ஒவ்பவாரு நாள் கானலயிலும், கிணற்றில் இருக்கும் 

குளிரச்ச்ியான மற்றும் சுத்தமான நீனர வாளியில் இனறத்து, தனலயில் 

இருந்து கால் வனர ஊற்றி குளித்துவிடட்ு, சிறிது தூரம் நடந்து பசல்வாரக்ள். 

அதன் பின்னர ்குரு தனது சீடனிடம், வாழ்நாள் முழுவதும் துனணபுரியும் 

வலுவான அறிவுறுத்தல்கள் மற்றும் உட்பாரன்வகனள வழங்குவார.் மதிய  

உணவிற்கு பிறகு, அவரக்ள் நீண்டடநரம் தூங்குவாரக்ள் மற்றும் சூரிய 

மனறவுக்குப் பிறகு, அவரக்ள் மீண்டும் தியானம் பசய்ய பதாடங்குவாரக்ள். 

அவரக்ள் இருவரும் பலமணி டநரங்களுக்கு ஆழமான, ஆன்மீக ஒற்றுனம 

மற்றும் ஒரு முழுனமயான இணக்கத்தில் அமரந்்து இருப்பாரக்ள். 

அவரக்ளுக்கு இனடடய நனடபபறும் உனரயாடலில் ரிஷி மடட்ுடம உனர 

வழங்குவார,் மற்றும் அதுவும் பதாடரச்ச்ியில்லாமல் இருக்கும். § 
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அவரக்ள் ஒன்றாக டசரந்்து இருந்த இறுதி நாளன்று, எளினமயாக இருந்தாலும் 

வலுவாக சீடனின் முழங்கானல பதாடட்ு, அதன் மூலம் சிவபபருமானின் ஒளி 



மற்றும் அன்னப சிஷ்யன் என்கிற இந்த புதிய பாத்திரத்தில் ஊற்றி, ரிஷி தனது  

சீடனுக்கு தீடன்சனய வழங்கினார.்  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

அவர ்தனது சீடனிடம், அவன் இலங்னகயின் வடக்கு தீபகற்பத்தில் 

இருக்கும் யாழ்ப்பாணத்திற்கு பசல்லுவான் என்றும், ஆனால் அதற்கு தனது 

உட்புறத்தில் இருந்து ஆனணகள் வரும்வனர காத்திருக்க டவண்டும் என்றும் 

கூறினார.் “னசவ சமயம் உலகின் இந்த பகுதியில் மட்டுடம வலுவாக 

பின்பற்றப்படுகிறது. சமீபகாலத்தில் டமற்கத்திய தாக்கத்தால், ஒரு 

பின்னனடவு ஏற்படட்ு இருந்தாலும், அது அழியவில்னல. கடுனமயான 

முயற்சியின் மூலம், அனத புனரந்ிரம்ாணம் பசய்ய முடியும். அங்கிருக்கும் 

மக்கள் தூய்னமயானவரக்ள்; அவரக்ள் தங்கள் பாரம்பரியத்னத டபணி 

காக்கிறாரக்ள்;  ஆனால் அவரக்ளுக்கு சிவபபருமானின் ஆன்மானவப் பற்றி 

பதரியவில்னல. அவருனடய சக்தியும் அருகானமயும், அவரக்ளுக்குள் 

உறங்கிக்பகாண்டு இருக்கிறது. அவரக்ள் ஆசச்ார வழிகனள 

பின்பற்றினாலும், தங்களது ஆசச்ாரத்தின் ஆழங்கள் அவரக்ளுக்கு 

பதரியவில்னல. ஆன்மீக விரிவாக்கத்தின் வாகனமாக, ஆசச்ாரமான னசவ 

கலாசச்ாரம் விளங்குவனத அவரக்ள் மறந்து இருக்கிறாரக்ள். § 

“அங்டக பசன்று அந்த உணரவ்ிற்கு புத்துணரச்ச்ினய வழங்கி, அனத 

காண்பித்து, அனதப்பற்றிய விளக்கமும் வழங்கு. அதிசயங்கள் பசய்பவனாக 

இரு. நீ அறிந்திருப்பனதக் காட்டிலும் உன்னிடம் அதிகமான ஸித்திகள் 

இருக்கும். நீ பல அற்புதங்கள் நிகழ்த்துவாய். நீண்டகாலம் வாழ்ந்து நினறய 

சீடரக்ளுக்கு வழிகாட்டு. அங்கிருக்கும் மக்கள் உன்னன சினற பிடித்து, தக்க 

னவத்துக்பகாள்ள முயற்சி பசய்வாரக்ள், ஆனால் நீ அதற்கு அனுமதி 

வழங்காடத. நீ உனது பணினய முடித்த பிறகு, அவரக்ள் நலனன கருதி, 

அவரக்னள விடட்ு விலகிவிடு. உன்னன பயன்படுத்திக் பகாள்ள பலர ்

இருப்பாரக்ள், ஆனால் புரிந்துபகாள்ள அல்ல பாராட்ட சிலர ்மடட்ுடம 

இருப்பாரக்ள் மற்றும் நீ தருவனத டகட்பதற்கு பவகு சிலடர இருப்பாரக்ள். 

மற்றவரக்ள் எல்லா விவகாரங்களுக்கும் உன்னிடம் வருவாரக்ள். 

அவரக்ளுக்கு டதனவயானது அனனத்தும் வழங்கிவிடு. இப்படி பசய்வதால், நீ 

பணிகள் அனனத்னதயும் முடித்து விடுவாய்.” § 

 தனது சீடனின் ஆன்மீக பபாறுப்னப மரபுரினமயாக இறுதியில் 

பபறவிருக்கும் உயிரச்க்தினய பற்றி ரிஷி விளக்கம் அளித்தார.் அவன் 

அனமதியாக, மிகவும் புனிதமாக இருப்பான். ஆனால் அவன் பித்து பிடித்தது 

டபால நடந்துக்பகாள்வான். “நீ பபற்ற ஸித்திகனள மற்றவரக்ளுக்கு 

கற்றுக்பகாடு. ஆனால் ஞானத்தின் முத்துக்கனள இவனுக்கு மடட்ும் வழங்கு. 

அவன் பவளிநாட்டவரக்ள் ஆட்சியின் டபாது, முட்டாள்தனத்தின் 

டபாரன்வயில், தனது குரு பரம்பனரயின் சக்தினய காப்பாற்றி, தனது 

சீடரக்ளுக்கு வழங்குவான்,” என்று அறிவுறுத்தினார.் இவ்வாறு ரிஷி, தினமும் 

தனது சீடனுக்கு விரிவான அறிவுறுத்தல்கனள வழங்குவார.் § 
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இருவரும் இனணந்து இருந்த இறுதி நாளன்று, விடியற்கானலயில் அவரக்ள் 

அக்னிக்கு முன்பாக அமரந்்து, னசவ சமய ஈமசச்டங்குகளில் பசய்வனதப் 

டபால, ரிஷி தனது சீடனின் பநற்றியில் விபூதினய பூசி, அவனுக்கு சந்நியாசம் 

என்கிற துறவற தீட்னசனய வழங்கினார.் புதிதாக அனரத்த சந்தனத்னத 

சீடனின் மாரப்ில் பூசி, தீட்னச பபற்றவருக்கு முக்தியானந்தா என்று துறவற 

வாழ்க்னகக்கான பபயனர வழங்கினார.் “முக்தியில் இருக்கும் டபரின்பத்னத 

அனுபவிப்பவன்” என்பது அதன் பபாருள். § 

ரிஷி னககனள நீட்டி, தனது டநாக்கத்தில் கவனத்துடன், 

முக்தியானந்தாவின் முழங்கானல பதாடட்ு, திடீபரன்று தனது சீடனன 

உலகில் சமயப்பணினய டமற்பகாள்ள அனுப்பி னவத்தார.் அந்த 

பதாட்டுணரன்வ சீடன் தனது வாழ்நாள் முழுவதும் மறக்கவில்னல. 

முக்தியானந்தா எழுந்து நின்று, தனது சற்குருனவ தனரயில் விழுந்து 

வணங்கினார ்மற்றும் குரு அறிவுறுத்தியவாறு, உடடன அந்த இடத்னத விடட்ு 

கிளம்பினார.் ரிஷி அந்த டகாயிலில் பதாடரந்்து வசித்து வந்தார.் § 

ரிஷி தனிநபருக்கு டகாயிலில் சில நாடக்ள் தங்கி இருந்தார.் அதன் பிறகு 

அவர ்பதற்கு தினசயில் பசன்று, திருசப்சந்தூர ்சுப்ரமணிய சுவாமி 

டகாயிலில் சிறிது காலம் தங்கி இருந்து, இந்தியாவின் பதன் முனனயில் 

இருக்கும் அம்மன் டகாயிலான கன்னியாகுமரிக்கு பசன்றார.் அந்த 

கடற்கனரயில் அவர ்தனக்கு உகந்த இடத்னத டதடிக்பகாண்டு, தனது உடலில் 

இருந்து உயிர ்பிரியும் வனர, சமாதி நினலயில் பதாடரந்்து வளரச்ச்ி அனடயும் 

அனுபவங்கனள எதிரப்காண்டு வந்தார.் § 
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குருமாரக்ளின் சரித்திரங்கள்  

அத்தியாயம் ஆறு 

முக்தியானந்தா இலங்கககய 

நநாக்கி கடலில் பயணம்  

ஒருகாலத்தில், தனக்ககன்று ஒரு அரசருடன் இருந்த யாழ்ப்பாணம், 

கலாசச்ாரம் மற்றும் ஆன்மீக ரீதியாக தாக்குதலுக்கு உள்ளாகியிருந்தது. 

கடந்த இரண்டு நூற்றாண்டுகளில் நபாரத்்துகீசியரக்ள், கநதரல்ாந்து 

நாட்டவரக்ள் மற்றும் ஆங்கிநலயரக்ள் என்று கதாடரச்ச்ியாக ஒரு முப்கபரும் 

இராசச்ியத்தின் கீழ் சிக்கிக்ககாண்டது. இந்த குடிநயற்ற குழுக்கள் அரசியல், 

வணிகம் மற்றும்  மதத்தில் தங்களது நமலாதிக்கத்கத விரிவுப்படுத்த, இந்த 

அகமதியான தீவிற்கு வந்தகடந்தனர.் யாழ்ப்பாணத்திலும் அகத சுற்றியும் 

பல இந்து நகாயில்கள் அழிக்கப்படட்ு, பல கிறுத்துவ  நதவாலயங்கள் 

கட்டப்பட்டன. அப்நபாது ஒரு ஆன்மீக தகலவரின் நதகவ மிகவும் அதிகமாக 

இருந்தது. § 

தனக்கு கிகடத்த அறிவுறுத்தலின் படி முக்தியானந்தா, கதன்னிந்தியாவில் 

இருந்து இலங்கக நநாக்கி புறப்பட்டார.் அந்த பயணம் நகடமுகறயில் 

கடினமாகதாக இருந்திருக்கநவண்டும். அவர ்கால்நகடயாக 

நூற்றுக்கணக்கான கிநலாமீட்டர ்தூரத்கத கடந்து, சுமார ்1860 வருடத்தில் 

இந்தியாவின் கதற்கு ககரகய அகடந்தார.் அவர ்பால்க் நீரச்ந்திகய மந்திர 

சக்தியால் பறந்து கடந்ததாக தமிழ் புராணக்ககத கூறினாலும், அவர ்மிகவும் 

சாதாரண வழிகள் மூலமாக வந்ததாக வாழ்க்கக வரலாற்று ஆசிரியர ்நமக்கு 

கதரிவிக்கிறாரக்ள். ஈழத்து சித்தரக்ள் என்ற இலக்கியத்தில், முத்கதயா 

இவ்வாறு வரண்ிக்கிறார:் § 

அந்த நாட்களில், வட இலங்ககயில் ஊரக்ாவல்துகற ஒரு முக்கிய 

துகறமுகமாக இருந்தது. இந்தியாவில் இருந்து இலங்கக நநாக்கி கபரிய 

கப்பல்கள் வந்துக்ககாண்டு இருந்தன. இந்தியாவின் நாகப்பட்டினத்தில் 
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இருந்து இலங்ககக்கு கசல்லும் கப்பல்கள், முதலாவதாக எழுகவதீகவ 

கடந்து கசல்லும். இகதப்நபான்ற ஒரு கப்பலில் முக்தியானந்தா 

ஊரக்ாவல்துகற வந்து நசரந்்தார.் அதன் பிறகு அவர ்

ஊரக்ாவல்துகறயில்  இருந்து யாழ்ப்பாணத்திற்கு நடந்து கசன்றார.் 

அவர ்முதன்முதலில் மண்கடதீவு என்ற இடத்தில் தங்கினார.் § 
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முக்தியானந்தா 1860 களில் வட இலங்கக வந்து நசரந்்தார.் அவர ்இந்த தீவிற்கு 

ஒரு அந்நியராக வந்து இருந்தாலும், எதிரக்ாலத்தில் இந்த ஆன்மா தனிப்பட்ட 

முகறயில், ஆங்கிநலய ஆட்சியில் உறக்கதத்ில் இருந்த தமிழரக்கள விழிக்க 



 

கவத்து, சிவகபருமான் மற்றும் அவரக்ளது முன்நனாரக்ள் சமயமான இந்து 

சமயத்தின் மீது, அவரக்ளது நம்பிக்ககக்கு மீண்டும் புத்துணரச்ச்ி 

வழங்கவிருந்தார.்  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

யாழ்ப்பாணம் தீபகற்பத்தில் ஒரு தீவாக இருக்கும், மண்கடதீவின் நீளம் 800 

மீட்டர ்மற்றும் அகலம் 3.2 கிநலாமீட்டரக்ள். இந்த இடத்தில் சுவாமி வாசம் 

கசய்ததால், இது ஒரு ஆன்மீக விழிப்புணரவ்ு கபற்ற இடமாக மாறியது. 

இன்றும் இந்த தீவு, ஆன்மீக சக்தி மற்றும் சிவன் நகாயில்களுக்கு 

பிரசித்தமாக இருக்கிறது. § 

 இந்த ஊருக்கு சுவாமி வந்தநபாது, அவர ்நன்னியர ்என்று ஒரு நபகர 

சந்தித்தார.் அவர ்தனது வீட்டிற்கு அருகில், ஒரு சிறிய குடிகசயில் சுவாமி 

தங்க அனுமதி வழங்கினார.் அது சுவாமியின் இருப்பிடமாக மாறியது. அந்த 

ஆசிரமம், மாட்டு சாணத்தால் கமாழுகிய தகர மற்றும் சுண்ணசச்ாந்து 

சுவரக்ள், பகன ஓகலயால் மூடப்பட்ட கதன்கனமர கூகரயுடன் இருந்தது. 

அவருக்கு கட்டிலாக இருந்த ஒரு சிறிய மரப்பலககயின் நீளம் 4 அடி தான். 

இன்றும் அவர ்பயன்படுத்திய கட்டில் உட்பட பல கபாருடக்ள் இருக்கின்றன; 

மற்றும் அங்கிருக்கும் மக்கள் இன்றும் சுவாமியுடன் கதாடரப்ுகடய தங்களது 

முப்பாட்டனார ்காலத்து ககதககள மகிழ்சச்ியுடன் நிகனவுகூரக்ிறாரக்ள். § 

 முக்தியானந்தா இலங்ககக்கு கசல்வதற்கு முன், ஒரு கதன்னிந்திய 

நகாயிலில் கவரமுத்து என்ற ஒரு கசட்டியாகர சந்தித்து இருந்தார.் அப்நபாது 

கவரமுத்து சுவாமிகய தன்னுடன் இலங்ககக்கு வருமாறு அகழப்பு விடுத்த 

நபாது, “நீ நபா; நான் வருநவன்,” என்று முக்தியானந்தா பதில் அளித்து 

இருந்தார.் ஒரு நாள் சுவாமி இலங்ககயில் இருக்கும் கவரமுத்துவின் 

வீட்டிற்கு  கசன்றார.் தனது கணவர ்நகாயிலுக்கு கசன்றுள்ளதாக மகனவி 

கூறிய நபாது, அவளிடம் சுவாமி உணவு சகமக்க கசால்லி, தனக்கும் அவளது 

கணவனுக்கும் சாப்பிட வாகழ இகல தயார ்கசய்யுமாறு அறிவுறுத்தினார.் 

மகனவி விருந்தாளிக்கு உணவு பரிமாறி முடித்ததும், அவளது கணவன் 

வீட்டினுள் நுகழந்தார ்மற்றும் சுவாமி  அவரிடம், “வாங்க. உடக்ாரந்்து 

சாப்பிடுங்க,” என்றார.் § 
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முக்தியானந்தாவின் படகு இலங்ககயின் வடநமற்கு பகுதியில் ககர 

நசரந்்தது. அங்நக அவர ்ஒரு சிறிய குடிகசயில் குடி புகுந்தார.் திறந்தகவளி 

சந்கதயில் தனது சமயப்பணிகய நமற்ககாள்ள, அவர ்விகரவில் 

யாழ்ப்பாணம் நநாக்கி தினமும் குறுகலான குறுநிலம் வழியாக நடந்து 

கசல்லத் கதாடங்கினார.்  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

 இறுதியில், கவரமுத்து தனது வீடு மற்றும் கசாத்துக்ககள சுவாமிக்கு 

வழங்கி, தானும் சின்னசுவாமி என்ற சாதுவாக மாறினார.் சுவாமி வீடக்ட 

கந்தரம்டம் அன்னதானசதரன் என்ற கபயரில் நல்லூருக்கு அருகில் ஒரு 

ஆசிரமமாக மாற்றினார;் மற்றும் பணத்கத கவத்து தினமும் பக்தரக்ளுக்கு 

உணவு வழங்க ஒரு நன்ககாகட நிறுவகல உருவாக்கினார.் § 

 தினமும் மண்கடதீவில் இருந்து மணல் நிரம்பிய குறுநிலம் வழியாக 

யாழ்ப்பாணத்திற்கு ஆறு கிநலாமீட்டர ்நடந்து கசன்று, சந்கதயில் நுகழந்து 

ஆன்மீக ஞானத்கத பகிரவ்து ககடயிற்சுவாமிக்கு பழக்கமாகிவிட்டது. அவர ்

மாகலயில் மண்கடதீவு திரும்பி விடுவார ்அல்லது யாழ்ப்பாணத்தில் தங்கி 

வண்ணாரப்ண்கண சிவன் நகாயிலின் படிககள தனது கூடாரமாக 

மாற்றிக்ககாள்வார ்அல்லது அருகில் இருந்த தனியார ்விடுதியில் தங்குவார.்  

பிற்காலத்தில், யாத்ரீகரக்ளுக்கு படுக்கக மற்றும் உணவு வழங்குவதற்காக 

தனது சீடரக்ளான உஸ்ஸான், கந்தரம்டம் மற்றும் ஏற்லகல கட்டியிருந்த 

கமயங்ககள பயன்படுத்திக் ககாண்டார.் § 

ஒரு விநனாதமான சாதுவாக விளங்கிய முக்தியானந்தாவிற்கு, எழுத்து 

வடிவில் பதிவு அல்லது புககப்படம் என்று எதுவும் இல்கல, கதளிவில்லாத 

சில ஓவியங்கள் மட்டுநம இருக்கின்றன. ஆனால் அவர ்கரந்ாடகாவில் ஒரு 
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உயரநீ்திமன்ற நீதிபதியாக இருந்தது, மற்றும் ஆங்கிலம், சமஸ்கிருதம், 

கன்னடம் மற்றும் தமிழ் கமாழிகளில் அவருக்கு இருந்த புலகமயில் எந்த 

சந்நதகமும் இல்கல. தனது உள்ளத்தில் ஏற்பட்ட ஆழமான மாற்றம் 

காரணமாக, அவர ்துறவறம் நமற்ககாண்டார ்என்பது அவருக்கு 

கநருக்கமான சீடரக்ளுக்கு கதரிந்து இருந்தது. § 

கமசூர ்சிருங்நகரி மடத்தின் சங்கராசச்ாரிய பீடத்தின் 32 ஆவது 

தகலவராக  இருந்த, ஸ்ரீ நரசிம்ம பாரதியின் மூலம் முக்தியானந்தாவிற்கு 

தீட்கச  வழங்கப்பட்டது என்று உறுதிப்படுத்தப்படாத ஊகத்கத, ஈழத்து 

சித்தரக்ளில் என். முத்கதயா குறிப்பிடட்ுள்ளார:் § 

ஸ்ரீ நரசிம்ம பாரதி 1817 மற்றும் 1879 வருடத்திற்கு இகடயில், கமசூர ்

சிருங்நகரி மடத்தின் சங்கராசச்ாரிய பீடத்தின் 32 ஆவது தகலவராக  

இருந்தார.் ஒரு மிகப்கபரிய சித்தராக இருந்த இவர ்பல ஞானிகள், 

நயாகிகள், சித்தரக்ள் மற்றும் ஜீவன்முக்தாக்ககள உருவாக்கி 

இருக்கிறார.் அவர ்பீடாதிபதியாக விளங்கிய 62 வருட காலத்தில், 40 

வருடங்கள் பயணத்தில் கழிந்தன. அவரது இறுதி பன்னிரண்டு 

வருடங்கள் தமிழ்நாட்டில் ஆன்மீக நசகவ கசய்வதில் கழிந்தன. தனது 

முக்கிய சீடன் மற்றும் சக சித்தராக இருந்த ஸ்ரீ சசச்ிதானந்த சிவாவுடன் 

நசரந்்து, மக்களிகடநய ஆன்மீக விழிப்புணரக்வ ஏற்படுத்த பல 

கிராமங்களுக்கு பயணம் நமற்ககாண்ட நபாது, ஒரு சந்தரப்்பத்தில் 

நீதிபதி சுவாமி முக்தியானந்தாவாக மாறினார.் § 

பல வருடங்களுக்கு முன்பு வாழ்க்கக வரலாற்று ஆசிரியராக இருந்த, பிரமா 

ஸ்ரீ அ. சுப்ரமணிய ஐயர ்(1857-1912), முதியானந்தா 1810 ஆம் ஆண்டு 

பிறந்ததாக குறிப்பிட்டு இருக்கிறார.் சுவாமி யாழ்ப்பாண மக்களிடம், 

தன்கனப்பற்றி மிகவும் குகறவான தகவல்ககள மடட்ுநம பகிரந்்துள்ளார.் 

இமயமகலயில் இருந்து வந்து, காகங்களுடன் உணகவ பகிரந்்து சாப்பிடும் 

பழக்கமிருந்த ரிஷி, தன்கன யாழ்ப்பாணம் கசல்லநவண்டும் என்று 

அறிவுறுத்தியதாக சுவாமி மக்களிடம் கூறினார.் முக்தியானந்தா 

காகங்களுடன்  உணகவ பகிரந்்து சாப்பிட்டார.் அவர ்ஒரு மரத்தடியில் 

தனியாக உடக்ாரும் நபாது, உணவில் ஏதாவது மீதம் இருக்குமா என்று 

பாரத்்துக்ககாண்டு, காகங்கள் அவருக்கு அருகில் உடக்ாரந்்து இருக்கும். 

அவருக்கு வழங்கப்பட்ட கபாருள் எதுவாக இருந்தாலும், அகத அவர ்

கபரும்பாலும் ஏற்றுக்ககாண்டதாக கூறப்படுகிறது. § 
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ககடயிற்சுவாமி யாழ்ப்பாணம் சந்கதகள் வழியாக கசல்லும் நபாது, தான் 

மக்கள் மதத்ியில் இருக்கிறார ்என்பகத எப்நபாதும் நிகனவில் 

கவத்துக்ககாண்டு அகலக்கால் கவத்து மின்னல் நவகத்தில் நடந்து 

கசன்றார.் அவர ்கபாருட்ககள வாங்க வந்தவரக்ளுக்கு மகிழ்சச்ிகயயும், 

ககடக்காரரக்ளுக்கு கசழிப்கபயும்  அளித்த அன்புள்ளம் பகடத்த 

முனிவராக, எல்நலாருக்கும் ஒரு மரம்மாக விளங்கினார.்  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

திறந்தவெளி சந்ததயின் அரசன் 

முக்தியானந்தா யாழ்ப்பாணத்தின் கபரிய ககடயில் தனது நாடக்கள, 

சந்கதயில் உலாவிக்ககாண்டு அல்லது ஒரு கபரிய ஆலமர நிழலில் 

அமரந்்துக்ககாண்டு கழித்தார.் இந்த சந்கதயின் வடக்கு மற்றும் நமற்கில் 

இருந்த கதருக்களில் கபரும்பாலான ககடகள் வணிக சமூகமான 

கசட்டியாரக்ளுக்கு கசாந்தமாக இருந்தது. முக்தியானந்தா தனது கபயகர 

குறிப்பிடாததால், மக்கள் அவகர ககடயிற்சுவாமி (தமிழ் கமாழியில் 

ககடக்கு அடிக்கடி வரும் சுவாமி என்ற கபாருளில்) என்று அகழத்தாரக்ள். 

மக்களுக்கு கதய்வீக புருஷரக்ளின் கபயரக்ள் கபரும்பாலும் கதரியாததால், 

தமிழ் கலாசச்ாரத்தில் அவரக்ள் வசிக்கும் இடங்ககள பயன்படுத்தி 
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அகழப்பது வழக்கம். வரலாறு அவகர அடிககடநாதன் அல்லது 

“திறந்தகவளி சந்கதயின் தகலவன்" என்றும் குறிப்பிடுகிறது. § 

ககடயிற்சுவாமி ஏதாவது ஒரு ககடக்கு கசன்று, அங்கிருந்து ஒரு 

கராட்டிகய எடுத்து சாப்பிடுவார.் ஒரு சாதாரண வாடிக்ககயாளர ்இவ்வாறு 

நகடக்ாமல் எடுத்தால் ககடக்காரர ்கடிந்து ககாள்வார,் ஆனால் சுவாமி 

தங்கள் ககடக்கு  வந்தால், வியாபாரம் கசழிக்கும் என்பகத அறிந்து இருந்த 

ககடக்காரரக்ள், அவருக்கு தங்களிடம் இருக்கும் கபாருடக்ளில் சிலவற்கற 

தருவதற்கு ஆரவ்த்துடன் இருப்பாரக்ள். அவரக்ள் உயரமான சாது தங்கள் 

ககடக்கு வந்து தங்களுக்கு ஏதாவது உதவி கசய்யநவண்டும் என்று 

பிராரத்்தகனயும் கசய்வாரக்ள். இவற்கற எல்லாம் மக்கள்  

கவனித்துக்ககாண்டு இருந்தாரக்ள் மற்றும் இந்த சிறிய அறிகுறிகள் சுவாமி 

மீது நம்பிக்கககய ஏற்படுத்தியது மட்டுமல்லாமல், சுவாமி ஆசீரவ்தித்து 

மந்திர சக்தியால் தன்கன சுற்றியிருக்கும் உலகக மாற்றும் அவரது 

ஆற்றலின் மீது நம்பிக்கககய ஏற்படுத்தியது. அவரது எதிரக்ால சீடரான 

கசல்லப்பசுவாமி,  இத்தககய அதிசயங்ககள கசய்யாததால், அவர ்

யாழ்ப்பாண மக்களிடம் அவ்வளவு பிரபலமாக விளங்கவில்கல. இது 

கதாடரப்ாக முத்கதயா இவ்வாறு குறிப்பிடுகிறார:்§ 

சுவாமி சிலசமயங்களில், சந்கதயில் நடனமாடுவார ்மற்றும் நவறு சில  

சமயங்களில் அவர ்ஒரு ககடயில் நுகழந்து அங்கிருக்கும் 

நாணயங்ககள  தனது கரங்களால் கதாடுவார.் இது அந்த ககட 

முதலாளியின் வியாபார வளரச்ச்ிக்கு வழி வகுத்தது என்பகத 

எல்நலாரும் புரிந்துககாண்டாரக்ள், மற்றும் ஒவ்கவாரு ககடக்காரரும் 

சுவாமி தன் ககடக்கு வந்து தனக்கு அருள் புரியநவண்டும் என்று காத்து 

இருந்தாரக்ள். ஆனால் எல்நலாருக்கும் அந்த பாக்கியம் கிகடக்கவில்கல. 

§ 

சிலசமங்களில் சுவாமி பித்து பிடித்தவர ்நபால, ககநிகறய 

நாணயங்ககள ககாண்டு ஒடுவார.் இகதப்பாரத்்த பல சிறுவரக்ள் 

அவகர பின்கதாடரந்்து ஓடுவாரக்ள். அவர ்திடீகரன்று திரும்பி 

நாணயங்ககள காற்றில் வீசிவார,் உடநன சிறுவரக்ள் ஆனந்தமாக 

குதித்துக்ககாண்டு அந்த நாணயங்ககள எடுக்க கசல்வாரக்ள். § 

ககடயிற்சுவாமியின் வாழ்க்ககக் ககதகள் முழுவதும் அதிசயமான மற்றும் 

உடல் நவதகனகய தணிக்கும் நிகழ்வுகள் நிகறந்துள்ளன. அவர ்நதகன 

சாரயமாகவும், சாராயத்கத நதனாகவும் மாற்றியதாக வரலாற்று 

ஆசிரியரக்ள் குற்றம் சாடட்ுகிறாரக்ள். நமலும் அவர ்என்றுநம கழிவகறகய 

பயன்படுத்தவில்கல என்றும் அல்லது அதன் நதகவயும் நதான்றவில்கல 

என்றும்  குறிப்பிடப்பட்டது.  பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணகர கசய்ததாக 

குறிப்பிப்படப்படும் அற்புதங்ககளக் காட்டிலும் ககடயிற்சுவாமி பல 

அற்புதங்ககள கசய்ததாக, அவரது சீடரின் சீடரான நயாகசுவாமி, பல 

வருடங்களுக்கு பிறகு தனது சீடரக்ளிடம் கதரிவித்தார.் ஒரு நாள் இறந்து 
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அழுகிக்ககாண்டு இருக்கும் பூகனகய பாரத்்த ககடயிற்சுவாமி, அகத தனது 

கால்களால் தள்ளியதாகவும்,  உடநன பூகன உயிர ்கபற்று, எழுந்து 

நடக்கத்கதாடங்கியதாகவும் நயாகமசுவாமி வரண்ித்தார.் § 

 முத்கதயா இன்கனாரு ககதயில் இவ்வாறு வரண்ிக்கிறார:்§ 

வல்கவட்டித்துகறகய நசரந்்த தாண்கடல் என்பவன் சுவாமியின் 

சீடனாக  இருந்தான். அவன் சுவாமிகய வண்ணாரப்ண்கணயில் 

தரிசிக்க கசன்றான். சுவாமி முண்கடதீவுக்கு கசன்று இருக்கிறார ்

என்பது கதரிந்ததும், அவன் அந்த திகசயில் நடக்கத்கதாடங்கினான். 

அது மதிய நநரமாக இருந்ததால், கவப்பம் அதிகமாக இருந்தது, மற்றும் 

அவன் நடந்து கசன்ற மணல் பாகத அதிக சூடாக இருந்தது. அதனால் 

அவனது கால்களும் உடலும் எரியத்கதாடங்கின. அகத 

கபாறுக்கமுடியாமல், அவன், “என்னால் நிற்க முடியவில்கல குருநாதா!” 

என்று கூசச்லிடத் கதாடங்கினான். அந்த நநரத்தில் மண்கடதீவில் தனது 

படுக்ககயில் படுத்து இருந்த சுவாமி, எழுந்து உடக்ாரந்்து, “கவயில் 

ககாடுகமயாக இருக்கிறது. என்னால் இந்த கவயிலில் நிற்க 

முடியவில்கல!” என்ற அலறத்கதாடங்கினார.் அவர ்தனது சீடரக்ளில் 

ஒருவனிடம் தனது கால்களுக்கு குகட பிடிக்குமாறு கூறினார.் அந்த 

சீடனுக்கு சுவாமி கூறியது புரியவில்கல என்றாலும், அவர ்

உத்தரவுப்படிநய கசய்தான். சுவாமி சிறிது நநரம் கழித்து, தனக்கு குகட 

பிடித்தது நபாதும் என்று சீடனிடம் கூறிய நபாது, தாண்கடல் உள்நள 

நுகழந்தான். அவன் சுவாமியின் பாதங்ககள கதாடட்ு வணங்கிவிட்டு, 

கண்ணீர ்மல்க சுவாமியின் அருளுக்கு நன்றி உணரவ்ுடன் எழுந்து 

நின்றான். § 

முக்தியானந்தா ஒல்லியாக உயரமாக, கருப்பு நவட்டி அணிந்து, ககயில் ஒரு 

குகடகய பிடித்துக்ககாண்டு இருப்பார ்என்று அவகரப்பற்றி மக்கள் 

விவரித்துள்ளனர.் அவர ்ஆறு அடி நான்கு அங்குல உயரம், சுருள் முடி, 

கூரக்மயான கண்கள் மற்றும் நீளமான மற்றும் கூரான மூக்குடன் 

இருந்ததாகவும்; அவர ்கநடக்டயாக இருந்தாலும், நல்ல உடலகமப்புடன் 

வசீகர நதாற்றத்துடன் இருந்ததாகவும் கூறினாரக்ள். 20 ஆம் நூற்றாண்டின் 

மத்தியில், இலங்கக வாகனாலியில் திரு. நக. ராமசச்நதிரன் வழங்கிய 

உகரயில் இவ்வாறு விவரித்துள்ளார.் § 
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ககடயிற்சுவாமிக்கு வாழ்க்கக மற்றும் மரணம் ஒரு மரம்மாக 

இருந்ததில்கல. ஒருநாள் கிராமத்து சாகலகள் வழியாக நடந்து கசல்லும் 



 

நபாது, அவர ்ஒரு இறந்த பூகனகய குறுக்கிட்டார.் அவர ்அந்த பிணதக்த 

விழிக்க கவப்பகதப் நபால, தனது காலால் தள்ளினார.் சிறிது நநரம் கழித்து, 

அந்த பூகன உயிர ்கபற்று, எழுந்து நின்று நடக்கத்கதாடங்கியது.  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

ககடயிற்சுவாமியின் புககப்படம் எதுவும் நம்மிடம் இல்கல. இப்நபாது 

நம்மிடம் இருக்கும் அவரது உருவப்படங்கள், அவரது சீடனாக இருந்த ஒரு 

ஒவியரால் வகரயப்பட்டகவ. இந்த ஓவியங்களில் அவர ்பரந்த நதாள்கள், 

நீளமான கககள் மற்றும் முகத்தில் கதாடரந்்து பிரகாசிக்கும் ஒரு 

புன்னககயுடன் சித்தரிக்கப்படட்ு இருக்கிறார.் சிறிது வகளந்திருக்கும் 

அவரது முக்கின் நுனி, அவரது முகத்திற்கு அழகு நசரப்்பதாக இருக்கிறது.  

அவரது விறுவிறுப்பான, கம்பீரமான நகடயில் ஒரு துள்ளலும், அவரது 

நபசச்ில் இருந்த நககசச்ுகவயும் அவரது ஆளுகமக்கு வசீகரத்கத 

வழங்கியது என்று அவகர பாரத்்தவரக்ள் கூறுகிறாரக்ள். § 

அவர ்கபரும்பாலும் சுருட்டு புககத்துக்ககாண்டு இருப்பார.் அவர ்சுருட்டு 

புககப்பதால் நதான்றும் எசச்ில் தங்களது முதுகில் ஒரு நல்லாசியாக 

விழநவண்டும் என்பதற்காக மக்கள் நபாட்டி நபாடட்ுக்ககாண்டு 

முன்வருவாரக்ள். இகத திரு. நக. ராமசச்ந்திரன் தனது வாகனாலி உகரயில் 

இவ்வாறு குறிப்பிடுகிறார:்§ 

அவரது எசச்ிகல விழுங்கிய சிலர ்நநாய்களில் இருந்து குணமகடந்து 

இருக்கிறாரக்ள், மற்றும் சிலர ்ஸித்திககள கபற்று இருக்கிறாரக்ள். 

சுடுமகலகய நசரந்்த ஒருவர ்நசாதிட வல்லுனர ்ஆனார.் இன்கனாருவர ்

ஒரு பிரபல மருத்துவர ்ஆனார.் ககடயிற்சுவாமியின் மகிகமகய நயாக 

சுவாமி விளக்கும் நபாது: “ககடயிற்சுவாமி உடலில் உடுப்பற்ற 

இளம்கபண்களுடன் ககநகாரத்்து நடனம் ஆடினாலும், அவர ்தனது 

கட்டுப்பாட்கட இழக்கமாட்டார.் அவர ்உண்கமயில் புத்தர,் இநயசு 

மற்றும் மற்றவரக்கள காட்டிலும் பன்மடங்கு சிறந்தவர.்”§ 

ககடயிற்சுவாமி மற்றும் அவரக்ளது சீடரக்ளின் புரட்சிகரமான நடத்கத 

காரணமாக, மிகவும் ஆசச்ாரமான கசவரக்ள் அவருடன் நசராமல் 

இருந்திருக்கலாம், மற்றும் அது அவருக்கு பிடித்து இருந்தது என்பதில் எந்த 

சந்நதகமும் இல்கல. அவரக்ள் கசவ உணகவ மட்டும் சாப்பிடட்ு, தினமும் 

சிவபூகச கசய்து, ஒரு ஆசச்ாரமான பாகதகய பின்பற்றினாரக்ள், ஆனால் 

ககடயிற்சுவாமி தனக்கு அகதப்கபான்ற விதிகள் அல்லது கட்டுப்பாடுககள 

விதித்துக்ககாள்ளவில்கல. § 

ஒரு சீடனுக்கு சீரத்ிருத்த பாடத்கத நடத்த ஒரு சுடுகாட்டிற்கு கசன்று, ஒரு 

சடலத்தின் கருகிய சகதகய பற்களால் கடித்த  சம்பவம், ஆசச்ாரத்கத மீறிய 

அவரது கசயல்களின் உசச்மாக இருந்தது. மூரக்்கத்தனமான நடத்கதகயக் 

ககாண்ட அத்தககய சம்பவங்கள், நாதரக்ளின் கபருகமக்குரிய சின்னமாக 

விளங்கியது. யாழ்ப்பாணத்கத சுற்றி இருந்த பல சாதுக்கள், 
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ககடயிற்சுவாமிகய தனது சற்குருவாக ஏற்றுக்ககாண்டு இருந்தாரக்ள். 

அவரக்ளது உலகில், அத்தககய வழக்கத்திற்கு மாறான நடவடிக்கககள், 

சமூக விதிமுகறககள  கடந்து இருக்கும் அறிகுறியாக, அசாதாரண பண்பின் 

சான்றிதழாக  விளங்கியது. § 

ககடயிற்சுவாமிக்கு கசல்லப்பசுவாமி இல்லாமல் அருளம்பலசுவாமி, 

குழந்கதநவல்சாமி மற்றும் சகடவரதசுவாமி என்று பல கநருக்கமான 

பிரம்மசச்ாரி சீடரக்ள் இருந்தாரக்ள். அருள்பலசுவாமி தனது குருவான 

ககடயிற்சுவாமிகய, இரு வயது சிறுவனாக முதலில் சந்தித்தார ்மற்றும் 

இளகம பருவத்தில் இருந்து அவரது சீடனாக விளங்கினார.் ககடயிற்சுவாமி 

சில காலம் கழித்து, கந்தரம்டம் அன்னதானசதரன் ஆசிரமத்கத நிரவ்கிக்க 

அருளம்பலசுவாமிகய அனுப்பி கவத்தார.் மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் 

கசயலாளராக இருந்த குழந்கதநவல்சுவாமி, ககடயிற்சுவாமிகய பின்பற்ற 

தனது நவகலகய துறந்தார.் அருளம்பலசுவாமி மற்றும் 

குழந்கதநவல்சுவாமியின் சமாதி பீடங்கள் கீரிமகலயில் உள்ளன, மற்றும் 

அவரக்கள ககௌரவிக்கும் வககயில் நகுநலஸ்வரம் சிவன் நகாயிலுக்கு 

அருநக ஒரு மண்டபம் கட்டப்படடுள்ளது. § 

https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/20_ka02_02.html#para-29
https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/20_ka02_02.html#para-30


 

 

அந்த நாடட்ின் குருவாக ககௌரவிக்கப்படட் ககடயிற்சுவாமி பலரது 

பாராடட்ுக்கள் அல்லது சிலரது விநராதத்தால் அசராது இருந்தார.் அவர ்

எல்லாம் அறிந்து இருந்து, யாருக்கும் பதில் கசால்லநவண்டிய அவசியம் 



 

இல்லாமல், தனக்ககன்று ஒரு வழிகய வகுத்துக்ககாண்டு, எளிகமயான 

வாழ்க்கககய வாழ்ந்து வந்தார.் அவர ்தனியாக, காகங்களுடன் நசரந்்து 

தானும் சாப்பிடட்ு அதற்கும் பகிரந்்து  அளிதத்ார.் இந்த உயிரினங்கள் தான் 

உணவு சாப்பிடும் நபாது, தனது இனத்கதயும் அகழத்து சாப்பிடும் என்று 

கூறப்படுகிறது.  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

 சகடவரதசுவாமிக்கு எடட்ு வயது நிரம்பியிருந்த நபாது, மற்ற 

சிறுவரக்ளுடன் ககடயிற்சுவாமிகய கசன்று பாரத்்தார.் அந்த சிறுவகன 

பாரத்்ததும் ககடயிற்சுவாமி கபருமகிழ்சச்ி அகடந்தார,் அவகன தனியாக 

அகழத்து கட்டி அகணத்துக்  ககாண்டார,் மற்றும் தான் அணிந்திருந்த ஒரு 

கதாப்பிகய அவனுக்கு அணிவித்து, “இது தான் நான் உனக்கு வழங்கும் 

தீட்கச. ஒரு நாள் நீ ஒரு தகலசிறநத சுவாமியாக  வருவாய்,” என்றார.் அதன் 

பின்னர ்ககடயிற்சுவாமி தந்த கதாப்பி, ஒரு சிறிய நகாயிலில் கவக்கப்படட்ு 

தினமும் பூகச கசய்யப்பட்டது. § 

காவல் துகறயில் தனது நவகலகய ககவிட்ட பகடத்தகலவர ்சுவாமி 

என்று அகழக்கப்பட்ட சின்னதம்பிசுவாமியும், இந்தியாவில் 

ககடயிற்சுவாமிகய முதல் முகறயாக சந்திந்து, இறுதியில் கலௌகீகத்கத 

துறந்து, பின்னர ்அவரது முதல் இலங்கக சீடரான கவரமுத்து கசட்டியார ்

என்று அகழக்கப்பட்ட சின்னசுவாமியும் தங்களது கலௌகீக வாழ்க்கககய 

துறந்தவரக்ளில் அடங்குவர.் § 

இரும்புத்துண்டில் நடந்த அற்புதம்  

ககடயிற்சுவாமி தனது வாழ்க்கககய, கிராமப்புறங்கள் மற்றும் பல்நவறு 

நகரப்ுறங்கள் வழியாக அகலக்கால் கவத்து நடந்து கசன்றும், யாருக்கும் 

புலப்படாத வககயில் அங்நக ஓய்கவடுத்து தங்கியும் வந்தார.் அவரது புகழ் 

பரவதக்தாடங்கியதும், எல்நலாரும் அவரிடம் இருந்து ஆசிககள கபற 

விரும்பினர.் காலப்நபாக்கில் அவரிடம் பலர ்சீடரக்ளாக நசரந்்தனர,் மற்றும் 

அவர ்கசய்த அற்புதங்களின் ககதகள், அந்த ராசச்ியத்தின் பிரபல பக்தி 

இயக்கமாக விளங்கின. பின்வரும் உண்கமயான தகவல்களின் 

அடிப்பகடயில், அப்படிகயாரு ஒரு ஆசிகய நம்மால் நிகனத்துப் பாரக்்க 

முடிகிறது. § 

ஒரு நாள் சந்கதயில் கபாருள் வாங்க வந்தவரக்ள் மாவில் இருந்து மீன் 

வகர, ஒவ்கவாரு கபாருளுக்கும் விறுவிறுப்பாக நபரம் நபசிக்ககாண்டு 

இருந்த ஒரு பரபரப்பான சந்கதயின் வாசல் வழியாக, ககடயிற்சுவாமி 

திடீகரன்று நுகழந்தார.் அந்த சாகலயின் முன்புறத்தில் அவருக்கு 

வலதுபுறமாக, திறந்த ககடகளில் அழகாக நகாபுர வடிவில் அடுக்கப்படட்ு 

இருந்த, விகலயுயரந்்த பசக்ச காய்கறிகள் மற்றும் பழங்களின் ஒவ்கவாரு 

வககயும் விவசாய குடும்பத்தால் பராமரிக்கப்படட்ு வந்தன. காகல 

மகசூகல சுமந்து ககாண்டு, மாட்டு வண்டிகள் தூரத்து வயல்களில் இருந்து 
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உள்நள நுகழந்துக்ககாண்டு இருந்தன. ஒவ்கவாரு பகுதியிலும் சந்கத 

இருந்தது. அந்த சந்கத மகசூல் கசய்தவரக்ளுடன், கபாருடக்கள 

வாங்குபவரக்ள் ஒரு கவறித்தனமான நபாராட்டத்தில் நநராக ஈடுபடும், நவீன 

விவசாயிகளின் சந்கதயின் ஒரு மிகப்கபரிய வடிவமாக விளங்கியது. அந்த 

காலத்தில், ஒவ்கவாருவரும் உள்ளூரில் விகளயும் கபாருடக்கள சாப்பிடட்ு 

வந்தனர.் கிராம மக்களிடம் குளிரச்ாதனப்கபட்டி இல்கல, பனிக்கட்டியும் 

இருந்ததில்கல, அதனால் கபரும்பாலும் தினமும் சந்கத கசல்வது ஒவ்கவாரு 

குடும்பத்திலும் அன்றாட நவகலயாக இருந்தது, மற்றும் உணவும் எப்நபாதும் 

சுத்தமாக மற்றும் புதியதாக இருந்தது. ஒரு புறம் வியாபாரிகள் தங்கள் 

வரகவ அதிகரிக்க நிகனப்பதும், இன்கனாரு புறம் கிராமமக்கள் தங்கள் 

கசலகவ குகறக்க நிகனப்பதும் என்று காலங்காலமாக நகடகபறும் 

நாடகம் அங்நக அரங்நகறிக்ககாண்டு இருந்தது. § 

ஒரு தனியான பகுதியில், முன்நப தயாரிக்கப்பட்ட உணவுகளின் ஒரு 

கலகவ மக்களின் பாரக்வக்காக  கவக்கப்படட்ு இருந்தன. அந்த 

கண்காட்சியில், அந்த காலத்தில் துரிதமாக மற்றும் அதிக ஆநராக்கிய 

உணவாக விளங்கிய பிடட்ு இருந்தது. அரிசி மாவு மற்றும் நதங்காய் 

துருவலின் கலகவகய ஒரு உருகள வடிவ மூங்கில் குழாய்களில் ஒன்று 

நசரத்்து, அகத ககாதிக்கும் குடத்தின் மீது கவத்து நவக கவத்து பிட்டுகவ 

தயார ்கசய்துக்ககாண்டு இருந்தாரக்ள். அது சுத்தமாகவும் சாப்பிடுவதற்கு 

தயாரான உணவாகவும் இருந்தது. தட்கடயாக சுபாககட்டிகய நபான்று 

விசித்திரமாகவும் அற்புதமாகவும் காட்சி அளித்த இடியாப்பம், பிகசந்த 

அரிசி மாவில் தயார ்கசய்யப்படட்ு, ஒரு புறத்தில் நவக கவக்கப்படட்ு 

இருந்தது. அரிசி மற்றும் பருப்பு கலந்த புளித்த மாவில் இருந்து தயாராகும் 

நதாகச மற்றும் ஆப்பத்கத, விறகு அடுப்கபக்ககாண்டு சுடப்படும் இரும்பு 

நதாகசக்கல்லில் நநரத்்தியாக  தயாரக்சய்துக்ககாண்டு இருந்தாரக்ள்.  

அங்நக இட்லி, வகட, பிரியாணி, ஊத்தப்பம் மற்றும் உப்புமாவும் இருந்தன. § 

 உணவுடன் நசரத்்து சாப்பிடுவதற்கு, மூலிகககள் மற்றும் சிவப்பு, பசக்ச 

மற்றும் கவள்கள என்று முவரண்த்தில் புதிதாக கல்லில் அகரக்கப்பட்ட 

அத்தியாவசிய சட்னிக்களுடன், ஒவ்கவாரு ககடயும் நிகறய 

காய்கறிககளயும் வழங்கின. இதகன ஒரு முகற பாரக்்கும் நபாது, 8,000 

ஆண்டுகளாக ஏற்பட்ட சகமயல் வளரச்ச்ியின் காரணமாக, பூமியில் 

உருவான அதிக விரிவான மற்றும் ஆநராக்கியமான கசவ உணவின் பல 

வண்ணங்ககள பாரத்்து ரசிக்க முடிகிறது. அந்த காலத்தில் கசவரக்ள் 

எல்நலாரும் கசவ உணகவ சாப்பிட்டதால், புலால் உணகவ தவிரக்்கும் 

பழக்கத்திற்கும், தமிழில் கசவம் என்ற கசால் பயன்படுத்தப்பட்டது. இதனால் 

அவரக்ள் மாமிச உணவுகளில் கவனத்கத சிதறவிடாமல், கசவ உணவில் 

நதரச்ச்ி கபற்றதில் எந்த அதிசயமும் இல்கல. § 

கந்கதயா என்பவர ்ககடயிற்சுவாமியின் பக்தரக்ள் குழுவில் 

உறுப்பினராக இருந்தார,் ஆனால் அவரக்ள் இருவரும் நபசிக்ககாண்டது 

இல்கல. திடீகரன்று குரு கந்கதயாவிற்கு அருகில் நின்றுக்ககாண்டு 
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இருந்தார.் அவர ்நல்ல உயரமாக இருந்ததால், மக்கள் கூட்டத்தில் தனியாக 

காட்சி அளித்தார.் அவர ்கந்கதயாகவ குனிந்து பாரத்்து, ஒரு வலுவான 

எதிகராலிக்கும் குரலில், “நான் நாகள மதிய உணவிற்கு உன் வீட்டிற்கு 

வரப்நபாகிநறன். என்னுடன் நிகறய விருந்தாளிககளயும் அகழத்து 

வரப்நபாகிநறன்!” அது ஒரு நவண்டுநகாளாக அல்லது ஒரு 

நபசச்ுவாரத்்கதயாக இருக்கவில்கல. § 

கந்கதயா தனது ககககள கூப்பிக்ககாண்டு, மிகவும் உயரமான 

சுவாமிகய பாரத்்து, அவகர வீட்டிற்கு வரவகழக்கும் படியாக, நன்றி 

கதரிவிக்கும் வண்ணம் மரியாகதயுடன் வலுவாக ஏதாவது 

கசால்லநவண்டும் என்ற நம்பிக்ககயில் ஒரு கநாடி நயாசித்தார.் ஆனால் 

அவரால் சிறிய புன்னககயுடன் கமல்லிய குரலில், “சரி, சுவாமி”  என்று 

மடட்ுநம கசால்ல முடிந்தது. சுவாமி எகதயும் நபசாமல் திரும்பி 

கசன்றுவிட்டார.் இந்த தகவல் ஊர ் முழுவதும் காட்டுத்தீ நபால பரவியது. 

சுவாமி கந்கதயாகவ நதரந்்கதடுத்து இருந்தார.் அதன் பிறகு இந்த தகவகல, 

ககடகளில் இருந்த மக்கள்  ஆனந்தமாக, ஆரவ்த்துடன் மற்றும் 

கவளிப்பகடயான கபாறாகமயுடன் வரநவற்றனர.் § 

 கந்கதயா அகலந்து திரிந்து தன் வீட்டிற்கு திரும்பிய நபாது, பசி வயிற்கற  

கிள்ளியது. அவன் கடந்த ஐந்து நாடக்ளில் என்றுநம வயிறார 

சாப்பிட்டதில்கல. அவரக்ளது குடும்பம் தங்களிடம் இருந்த சிறிய பருப்பு, 

வீட்டில் இருந்த பசுமாட்டின் பால் மற்றும் பக்கத்து வீட்டில் வசித்த பாசமிகு 

நண்பர ்அவ்வப்நபாது வழங்கும் பிரசாதங்களின் மூலம் எளிகமயாக  

வாழ்ந்துககாண்டு இருந்தாரக்ள். கந்கதயாவின் பட்டனார ்மூலம் 

கதாடங்கப்பட்ட, பிரபலமான சி.ச.நக. நதங்காய் எண்கணய் உற்பத்தி 

கசய்யும் ஆகலகய அவரக்ள் நிரவ்கித்து வந்தாரக்ள். ஆனால் அந்த 

வியாபாரம் முடங்கிப்நபானது. அவரக்ள் தங்கள் நிலத்கத இழந்தாரக்ள் 

மற்றும் தங்கள் குடும்ப நககககள விற்றாரக்ள், மற்றும் அவரிடம் 

மகனவியின் தாலி மடட்ுநம மிஞ்சி இருந்தது. மற்றவரக்ளிடம் உதவி 

நகட்டுகசல்லும் மனம் கந்கதயாவிற்கு துளியுமில்கல. அப்படிகயன்றால், 

அவரால் சுவாமிக்கு எப்படி விருந்தளிக்க முடியும்? § 

அவர ்வீட்டிற்கு வந்து நசரந்்ததும், கடந்த காலத்தில் தன்கன சுற்றியிருந்த 

குடிகசகளில் மாட்டு சாணம் கமாழுகிய தகரயிருக்க, தன்வீட்டில் இருந்த 

ஆடம்பரமான வில்கலகள் பதிந்த தகர, சிறிய படட்ு கமத்கதயுடன் அழகாக 

கசதுக்கப்பட்ட நாற்காலி, கசதுக்கிய ககலநயத்துடன் இருந்த கவள்ளி 

முலாம் பூசிய கபட்டி என்று தனது கடந்தகால நிகனவுகளில் 

சிக்கிக்ககாண்டார.் அவருகடய சிந்தகன சிறிது நநரத்திற்கு, தற்நபாகதய 

வீடக்ட காட்டிலும், ஐந்து மடங்கு கபரிய வீட்டில் பணியாளரக்ளுடன் வாழ்ந்த 

ஆடம்பர வாழ்க்ககயில் மூழ்கியது. § 

கந்கதயா தன் மகனவி கபான்னம்மாவிடம், “நாகள மதியம் 

ககடயிற்சுவாமி நம் வீட்டிற்கு சாப்பிட வருகிறார?்”  என்று அறிவித்தார.் ஒரு 

ஆன்மீக குரு தன் வீட்டிற்கு வருகக தரவிருப்பதால், அவளது முகத்தில் 
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முதலில் உற்சாகம் காட்சி அளித்தது. ஆனால் அவகர எப்படி உபசரிப்பது 

என்ற சிந்தகன நதான்றியதும்,  புன்னகக வந்த நவகத்திநலநய 

மகறந்துவிட்டது. அவள் தன் கணவனிடம் பணிவுடன், “நீங்கள் சுவாமிகய 

எவ்வாறு  உபசரிக்க விரும்புகிறீரக்ள்?” என்று பணிவுடன் நகட்டாள். § 

 கணவன் எகதயும் நபசாமல், அவளிடம் சிறிதளவு பணத்கத ககாடுத்தார.் 

அன்புள்ளம் ககாண்ட மகனவி தனது கணவகன நநசத்துடனும் 

மரியாகதயுடனும் பாரத்்து, ககயில் இருந்த பணத்கத கண்ணக்கிடாமல், 

அகத மகிழ்சச்ியுடன் நமநலாட்டமாக பாரத்்து, “நான் சந்கதக்கு கசன்று, 

நாகளக்கு நதகவயான உணவு கபாருடக்கள வாங்கி வருகிநறன்,” என்று 

தன்னம்பிக்ககயுடன் கதரிவித்தாள். சந்கதக்கு கசல்லும் அனுபவம் 

அவளுக்கு இருந்ததால், தனது ககயில் இருக்கும் பணம் நபாதாது என்பது 

அவளுக்கு கதரியும். § 

கபான்னம்மா வீடக்ட விடட்ு கிளம்பும் முன்பாக, தனது தாலிகய ஒரு முகற 

கதாட்டுப் பாரத்்தாள். இகத இந்து சமயத்கத நசரந்்த மகனவிகள் 

அகனவரும், தங்கள் கழுத்தில் மஞ்சள் சரட்டில் அல்லது தங்கசச்ரடில் 

அணிந்து இருப்பாரக்ள். திருமணத்தின் புனிதமான சின்னமாக விளங்கும் 

இந்த தாலிகய மகனவிமாரக்ள் எப்நபாதும் அணிந்து இருந்து, அகத 

தினமும் காகலயில் வழிபடுவாரக்ள். அகத இழப்பது அல்லது கதாகலப்பது 

ககட்ட சகுணமாக கருதப்படுகிறது. இருந்தாலும், சந்கதக்கு கிளம்பிய 

கபான்னம்மா, நாகளய நதகவக்காக  தங்கசச்ரட்டினால் தயாரிக்கப்பட்ட 

தனது தாலிகய அடகு கவக்க கபாற்ககால்லர ்ககடயில், யாருக்கும் 

கதரியாதவாறு மகறமுகமாக நின்றாள்.  § 

அடுத்த நாள் மிகவும் விகரவாக வந்துவிட்டது, அல்லது கசய்வதற்கு அதிக 

நவகலகள் இருந்ததால், அப்படி நதான்றி இருக்கலாம். அந்த தம்பதியர ்

தங்களது இரண்டு மகன்ககளயும் உதவி கசய்ய வற்புறுத்தினாரக்ள், மற்றும் 

எல்நலாரும் நசரந்்து தடுமாறிக்ககாண்டு இருந்தனர.் மதியம் பன்னிரண்டு 

மணிக்கு பதிகனந்து நிமிடங்கள் முன்பாக, உணவுகள் அகனத்தும் 

தயாராகி, உணவு அகறயாக விளங்கிய, பகன ஓகலயால் பின்னப்பட்ட  

பாயில் சுவாமி உட்காரந்்ததும் சுடசச்ுட பரிமாறப்படுவதற்காக காத்து 

இருந்தன. “கந்கதயா, நான் வந்துவிட்நடன்!” என்று கசால்லிக்ககாண்நட 

கதகவ பலமாக தட்டும் சத்தம்  நகட்டதும், அவரக்ள் ஓட்டம் தகடப்பட்டது. 

சுவாமியுடன் நசரந்்து ஒரு விருந்தாளிகள் பட்டாளநம உள்நள நுகழந்தது. 

அன்று நூற்றுக்கணக்கில்  விருந்தாளிகள் வந்ததாக, ஒரு வாழ்க்கக 

வரலாற்று ஆசிரியர ்குறிப்பிடுகிறார!்§ 

கபான்னம்மா கற்பூரத்கதயும், கந்கதயா விளக்ககயும், இரண்டு மகன்கள் 

தட்கடயும் தங்கள் ககயில் எடுத்துக்ககாண்டனர.் கபற்நறாரக்ள் கற்பூரத்கத 

ஏற்றினாரக்ள். கந்கதயா கதகவ திறந்தார.் ககககள அஞ்சலி முத்திகரயில் 

கவத்துக்ககாண்டு, “வணக்கம், சுவாமி,”  என்று மரியாகத கசலுத்தினார.் 

ஆனால் கற்பூரத்கத ஏற்றி, அவரக்ள் பாரம்பரிய முகறப்பட்டி கதய்வீக 

புருஷரக்ளுக்கு வணக்கம் கசலுத்த முற்படும் நபாநத, சுவாமி வீட்டிற்குள் 
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நுகழந்து விட்டார.் அவர ்ஆனந்தமாக கந்கதயாவின் முதுகில் 

தட்டிக்ககாடுத்து, “தம்பி, இன்று கவயில் அதிகமாக இல்கல. இன்று வானிகல 

நன்றாக இருக்கிறது!” என்றார.் சுவாமி தனக்காக விரித்திருந்த பாயில் 

அமரந்்துககாண்டார.் பரிமாறப்பட்டிருந்த ஏராளமான பலகாரங்ககள பற்றி 

நுணுக்கமாக எகதயும் குறிப்பிடாமல், நநராக சாப்பிடுவதற்கு 

தயாராகிவிட்டார.்§ 

கபான்னம்மா தனது ஒரு ககயில் ஒரு எளிகமயான களிமண் பாத்திரமும், 

இன்கனான்றில் ஒரு கூஜாகவயும் எடுத்துக்ககாண்டு, தமிழ் விருந்துகளில் 

கதாடக்கத்தில் நகடகபறுவகத நபால, சுவாமியின் வலது ககயில் தண்ணீர ்

ஊற்றினாள். அவர ்அந்த தண்ணீரால் தனது ககககள சுத்தம் 

கசய்துககாண்டார.் கந்கதயா சகமயலகறக்கு கசன்றார.் அங்நக அவரது 

மகனவி, ஒரு சரியான முகறயில் வாகழ இகலயில் பரிமாறுவதற்காக, 

ஒவ்கவாரு உணவுப்கபாருளாக வழங்கிக்ககாண்டு இருந்தாள். அந்த 

காலத்தில், ஒரு சுவாமிக்கு ஆண்கள் மட்டுநம பரிமாறுவாரக்ள், மற்றும் 

விருந்தாளிகள் சாப்பிட்ட பிறநக குடும்பத்தினர ்சாப்பிடுவாரக்ள். § 
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ஒரு காலதத்ில் கசல்வந்தரக்ளாக இருந்த ஒரு குடும்பம், தங்கள் வீடட்ில் 

ககடயிற்சுவாமிக்கு விருந்தளிக்க நவண்டும் என்பதற்காக பல தியாகங்ககள 



 

கசய்து, விருந்தில் எந்த குகறயும் இருக்கக்கூடாது என்பதில் கவனமாக 

இருந்தனர.் அந்த குடும்பத்தினரின் நவதகனகய பாரத்்து, சுவாமிக்கு அவர ்

மீது இரக்கம் ஏற்பட்டது. சுவாமி அவரக்ளிடம் இருந்து ஒரு இரும்புத்துண்கட 

வாங்கி, அகத தனது கரங்களால் கதாடட்ு, தங்கமாக மாற்றினார.் அதன் 

பிறகு, அந்த குடும்பம் அந்த தங்கத்துண்கட விற்று வந்த கசல்வதத்ின் மூலம் 

கசழிப்பாக வாழ்ந்தனர.்  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

கபான்னம்மா ஒரு கபரிய விருந்தினர ்குழுவிற்கு அறுசுகவ உணகவ  

வழங்க, உணவு மற்றும் பலகாரங்ககள தாராளமாக வாங்கி இருந்தாள். 

ஆனால் ககடயிற்சுவாமி உருவத்தில் கபரிய மற்றும் சுறுசுறுப்பான 

மனிதராக இருந்ததால், அவருக்கு அதற்கு ஏற்ற பசியும் இருந்தது. 

விருந்தாளிகளுக்கு உணவு தீரவில்கல என்ற உணரக்வ வழங்குவதற்காக, 

இகலயில் காலியாகும் உணவுப்கபாருடக்கள உபசரிப்பவர ்

நிரப்பிக்ககாண்நட இருந்தார.் இந்த பழக்கம் இன்றும் தமிழரக்ள் வீட்டில் 

பின்பற்றப்படுகிறது. ககடயிற்சுவாமி தான் சாப்பிடட்ு முடித்தகத 

குறிப்பிடும் விதமாக, தனக்கு தட்டாக விளங்கிய இகலகய பாதி மடித்து, 

இறுதியாக “சகமயல்  நன்றாக இருந்ததும்மா!” என்று கதரிவித்தார.் 

கபான்னம்மா நிம்மதி அகடந்தாள், ஏகனன்றால் அவளிடம் வழங்குவதற்கு 

நவறு எதுவும் இல்கல. § 

அடுத்த நாள் சுவாமி மீண்டும் வருகக புரிந்தார.் ஆனால் இந்த முகற 

தனியாக வந்து, கபான்னம்மாவிடம் ஒரு சிறிய இரும்கப ககாண்டு வருமாறு 

கூறினார.் தங்கள் வளாகம் முழுவதும் நதடி, மண்ணில் பாதி புகதந்து கிடந்த 

துருப்பிடித்த இருண்புத்துண்கட நதடிப்பிடித்து, சுவாமியிடம் ககாண்டு வந்து 

ககாடுத்தாள். அவர ்அந்த துண்கட தனது கககளில் பிடித்து, “ஓம் 

நமசச்ிவாய, ஓம் நமசச்ிவாய….” என்று கமதுவாக உசச்ரித்து, அகத மீண்டும் 

அவளிடம் வழங்கி, அதில் இருக்கும் துருகவ சுத்தம் கசய்து, ஒரு துணியில் 

சுற்றி ஒரு பாதுகாப்பான இடத்தில் கவக்குமாறு அறிவுறுத்திய பிறகு, 

திடீகரன்று எழுந்து கிளம்பிவிட்டார.் அவர ்கிளம்பியது முகறயில்லாமல் 

இருந்தாலும்,  ககடயிற்சுவாமியின் நடவடிக்கககள் விசித்திரமானகவ 

என்பதில் யாருக்கும் சந்நதகம் இருந்ததில்கல. நகடகபற்ற  விருந்தினால் 

சிறிது நசாரவ்ாக இருந்த அந்த குடும்பத்தினர,் மிகவும் புனிதமாக, மிகவும் 

உன்னதமாக மற்றும் மரம்மாக இருந்த, சுவாமியின் கநருக்கத்தின் பயனால் 

நிம்மதியாக இருந்தாரக்ள். § 

 நான்கு நாடக்ள் கழித்து கபான்னம்மா வீடட்ு அலமாரிகய திறந்த நபாது,  

அந்த இரும்புத்துண்கட பாரக்்கநவண்டும் என்ற ஆகச அவகள தூண்டியது. 

என்ன அதிசயம்! அது வியக்கும் வண்ணம் தங்கமாக மாறியிருந்தது! அவள் 

கணவன், அகத கபாற்ககால்லனிடம் கசன்று நசாதித்தார.் அது உண்கமயில் 

உறுதியான தங்கமாக மாறியிருந்தது. அவரக்ள் கண்களில் ஆனந்த கண்ணீர ்

வடிந்தது. அதன் பின்னர ்கந்கதயா மற்றும் கபான்னம்மா, சுவாமியின் 

அருளுக்கு நன்றி கதரிவித்தனர.் அவரக்ள் அந்த தங்கத்துண்கட விற்று 
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பணமாக்கி மறுபடியும் கதாடங்கிய குடும்ப வியாபாரம், மீண்டும் கசழிக்க 

கதாடங்கியது. § 

ஒரு மீனெதன காப்பாற்றுதல்  

ஒரு நாள் மாகல நநரத்தில் கடலில் புயல் உருவாகியிருந்தது. அப்நபாது 

ககடயிற்சுவாமி கபாழுது சாய்வதற்கு முன்பாக, மீன்பிடி படகு கவத்திருந்த 

ஒருவரது வீட்டிற்கு வந்து நசரந்்தார.் அப்நபாது அந்த மீனவன் வீட்டில் இல்கல, 

மற்றும் சுவாமியின் நடவடிக்கக விசித்திரமாக இருந்ததால், அவகர 

மீனவனின் மகனவி உள்நள அனுமதிக்க மறுத்துவிட்டாள். அவர ்

பிடிவாதமாக இருந்ததால், அவள் இறுதியில் சுவாமி உள்நள அனுமதித்தாள். § 

அவர ்வீட்டின் முன்பாக இருந்த முற்றத்தில் நுகழந்து, அங்கிருந்த ஒரு 

மரத்தடியில் உடக்ாரந்்து ககாண்டார.் இரண்டு மணி நநரம் கழித்து, மகனவி 

தன் கணவனுக்காக காத்துக்ககாண்டு இருக்கும் நபாது, ககடயிற்சுவாமியின் 

விசித்திரமான நடவடிக்கககய கவனித்தாள். அவர ்தன் ககயில் ஒரு 

பருமனான நகாகல ககயில் பிடித்துக்ககாண்டு, தகரயில் உடக்ாரந்்து, அந்த 

தற்காலிக துடுப்பினால் எகதநயா தள்ளுவகத நபால, தன்கன சுற்றி 

இருக்கும் குப்கபகய நதாண்டும் கபாழுது, மீனவரக்ள் தங்கள் வகலககள  

இழுப்பதற்காக பாடும், “ஏநலநலா ஐலசா” பாடக்ட சுவாமி பாடிக்ககாண்டு 

இருப்பகத கவனித்தாள். அவர ்இரவு நநரத்தில் மண்ணில் 

உடக்ாரந்்துககாண்டு, ஒரு படகக இயக்குவகத நபால பாசாங்கு கசய்வதாக 

அவளுக்கு நதான்றியது. ககடயிற்சுவாமி தங்கள் நதாட்டத்தில் 

விசித்திரமான நடவடிக்கககளில் ஈடுபடட்ு இருந்ததாலும், கணவர ்வந்தால் 

முற்றத்தில் நதாண்டியிருக்கும் பள்ளத்திற்கு தன்கன கடிந்துக்ககாள்வார ்

என்று பயத்திலும், அவள் கனத்த மகழயில் கவளிநய கசன்று, தனது 

நடவடிக்கககய நிறுத்த நவண்டும் என்று ககஞ்சினாள். ஆனால் 

ககடயிற்சுவாமி தனது பணிகய ககவிடுவதாக இல்கல. ஆனால் புயலும் 

அவரது பணியும் தீவிரமாக இருந்ததால், அவள் ககஞ்சுவது அவருக்கு 

நகடக்வில்கல. § 
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ஒரு நாள் கடலில் உருவான கபரிய புயலால், தனது சீடனின் மீன்பிடி படகு 

கவிழ்ந்து அவன் ஆபத்தில் இருப்பகத, ககடயிற்சுவாமி கதாகலவில் இருந்து 



 

உணரந்்துக்ககாண்டார.் அவர ்விகரவாக அந்த மீனவனின் வீடட்ிற்கு கசன்று, 

நசறாக இருந்த முற்றத்தில் அமரந்்துககாண்டு, படகக ஓடட்ுவது நபால பள்ளம் 

கதாண்ட கதாடங்கினார.் இகத மீனவனின் மகனவி அசச்த்துடன் 

பாரத்்துக்ககாண்டு இருந்தாள். அந்த சமயதத்ில் தனது கணவரின் உயிகர 

மரம்மான முகறயில், காப்பாற்ற சுவாமி முயற்சி நமற்ககாண்டு இருந்தார ்

என்பகத அவள் பின்னர ்கதரிந்துககாண்டாள்.  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

 இந்த விநநாதமான மற்றும் கடுகமயான நடவடிக்கககய உயரமான சாது 

கதாடங்கி மூன்று மணி நநரத்கத கடந்து இருந்தது. மீனவனின் மகனவி 

அவகர வீட்டில் இருந்து கவளிநயற்ற முடியாமல், தனது வீட்டின் பாதுகாப்கப 

கவனத்தில் ககாண்டு, அவரது நடவடிக்கககய கவனித்துக்ககாண்டு 

இருந்தாள். இறுதியாக சுவாமி தனது நவகலகய நிறுத்திக்ககாண்டு, எழுந்து 

நின்று உடநன வீட்கட விடட்ு கவளிநயறி, அமாவாகச இரவில் 

மகறந்துவிட்டார.்§ 

கணவன் விடியும் வகர திரும்பவில்கல. இகதப்நபான்று முன்பு எப்நபாதும் 

நடந்திருக்கவில்கல. முந்கதய இரவு கடலில் ஏற்பட்ட ககாந்தளிப்பு 

காரணமாக, அந்த கிராமத்தில் இருந்த பல மீனவ மகனவிகள் தங்கள் 

கணவன்மாரக்கள இழந்து இருந்தாரக்ள். மகனவி பதட்டத்துடன் 

காத்துக்ககாண்டு இருக்கும் நபாது,  கணவன் வீடு திரும்பினான். கணவகன 

பாரத்்ததும் அவளுக்கு ஒரு புறம் நிம்மதி ஏற்பட்டாலும், முற்றத்தில் இருந்த 

பள்ளத்கத பாரத்்து தன்கன கடிந்து கணவன் ககாள்வான் என்று பயந்து 

இருந்தாள். மனதில் கதரியத்கத வரவகழத்துக் ககாண்டு, நநற்று இரவு 

சுவாமி வீட்டிற்கு வந்தது மற்றும் வீட்டின் நதாட்டத்தில் விசித்திரமாக படகு 

ஓட்டுவகத நபான்ற நடவடிக்கககய நமற்ககாண்டது பற்றியும் 

விளக்கினாள். இகதக்நகட்ட கணவன், தான் நசாரவ்ாக ககலந்த உகடயுடன் 

இருந்தாலும், சுவாமி அமரந்்து இருந்த இடத்கத முதலில் வணங்கிவிட்டு, 

பிறகு முற்றத்தில் இருந்த கிணற்றில் குளிக்க கசன்றான்.  § 

அவள் சகமயல் அகறயில் காபிகய தயார ்கசய்துக்ககாண்டு இருக்க, 

கணவன் நநற்று அந்தி மாகல நநரத்தில் கடலில் நதான்றிய வலுவான புயலில் 

தனது படகு கவிழ்ந்த சம்பவத்கதப் பற்றி விவரிக்கத் கதாடங்கினான். அவன் 

நநற்று புயல் காரணமாக ககாந்தளித்த கடல் நீரில் நபாராடியதால், 

நசாரவ்கடந்து தனக்கு மரணம் கநருங்குவகத உணரந்்தான், ஆனாலும் 

அவன் தனது முழு வலிகமகயயும் பயன்படுத்தி படகக திருப்ப முயன்றான். 

ஆனால் அவனால் முடியவில்கல. ஒவ்கவாரு முயற்சியும் அவகன 

நசாரவ்கடய கசய்தது. திடீகரன்று ஒரு துடுப்பு அவனது தகலயில் பலமாக 

அடித்து, அவகன நிகனவிழக்க கசய்தது. அவனுக்கு மீண்டும் நிகனவு 

திரும்பிய நபாது, தான் ஒரு ஒரு அகமதியான கடலில் நிமிரந்்து இருந்த 

படகில், ஒரு பலகககய பிடித்துக்ககாண்டு இருப்பகத கண்டான். § 

வியப்பில் ஆழ்ந்திருந்த தன் மகனவியிடம் மரணத்தருவாயில் தனக்கு 

நதான்றிய காட்சிகய பற்றி கூறினான். அந்த காட்சியில் ககடயிற்சுவாமி, 
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தன்கன நநாக்கி ஒரு படகக ஓட்டி  வந்து, கடல் ககாந்தளிப்பில் இருந்து 

தன்கன காப்பற்றியதாகக் கூறினான். தான் குருவின் அருளால் 

காப்பாற்றப்பட்டதாகக் கூறினான். நநற்று இரவு தாங்கள் இருவரும் 

எதிரக்காண்ட அனுபங்களில் இருந்த கதாடரப்ுககள பற்றி வியப்புடன் 

நபசிக்ககாண்டு இருந்தாரக்ள். தங்கள் புரிதகல கடந்த அபூரவ்மான சக்தி, 

தங்கள் வாழ்க்ககயில் தாக்கத்கத ஏற்படுத்தியகத அவரக்ள் 

உணரந்்தாரக்ள். அவரக்ள் தங்கள் சந்ததிகளிடம், கடலில் மூழ்கிக்ககாண்டு 

இருந்த ஒரு மீனவகன ககடயிற்சுவாமியின் கதய்வீக முயற்சிகள் 

காப்பாற்றியகதப் பற்றி கபருகமயுடன் கூறிக்ககாண்டு இருந்தனர.் § 

குழப்பமான நடத்தத   

ஒரு நாள் யாழ்ப்பாண சந்கதயின் திறந்த ககடகளில், ககடயிற்சுவாமி 

யாசகம் கசய்துக்ககாண்டு இருந்த நபாது, ககடகளில் இரண்டு மூதாட்டிகள் 

திருடுவகத கண்டார.் அவரக்ள் தாங்கள் திருடிய கபாருடக்கள சந்கதயில் 

விலகி தூரமாக இருந்த பகுதிக்கு எடுத்து கசன்று, ஒரு சாக்குத்துணியில் 

அடுக்கி கவத்து, சந்கத விகலகய காட்டிலும் குகறவான விகலயில் 

விகரவில் விற்றுவிடுவாரக்ள். அவரக்ள் கடுகடுப்பாக கதால்கல 

ககாடுப்பவரக்ள், தங்களுக்கு பணம் நவண்டும் என்று கதாடரந்்து நசச்ரித்து 

வந்ததால், ககடக்காரரக்ள் யாரும் அந்த இருவகர பற்றி காவல்துகறயிடம் 

புகார ்ககாடுக்க தயாராக இல்கல. அவரக்ளது திருடக்ட நிறுத்த நவண்டும் 

என்று முடிவு கசய்த ககடயிற்சுவாமி, அவரக்கள பின்கதாடரந்்து கசன்று, 

சரியாக அவரக்ள் திருடும் நபாது, வாழ்க்ககயில் என்றுநம மறக்காத 

அளவிற்கு ஓங்கி அகறந்தார.் சுவாமி அந்த இருவகர அகறந்துக்ககாண்டு 

இருக்கும் நபாது, ஒரு காவலர ்அந்த வழியாக கசன்றுக்ககாண்டு இருந்தார.் 

இரண்டு மூதாட்டிககள ஒரு உயரமான மனிதன் தாக்கிக்ககாண்டு 

இருப்பகத பாரத்்த காவலர ்அதிரச்ச்ி அகடந்தார.் அவர ்ககடயிற்சுவாமிகய 

ககது கசய்து, சிகறயில் அகடத்தார.் § 

நள்ளிரவில் சிகறயில் ஒரு கபரிய குழப்பம் ஏற்பட்டது. ககடயிற்சுவாமி 

சிகறக்கம்பிககள உள்பக்கமாக இழுத்துக்ககாண்டு, “கவகலப்படாநத! 

நான் உன்கன விடுவிப்பதற்காக இங்நக இருக்கிநறன்!” என்று உரக்க 

கத்திக்ககாண்டு இருந்தார.் சிகற அலுவலர ்தன் இருக்ககயில் இருந்து 

கிளம்பும் வகர, அவர ்நீண்டநநரம் அவ்வாறு கத்திக்ககாண்டு இருந்தார.் 

அலுவலர ்சுவாமியின் சிகறயகற வந்து அகடந்த நபாது, ககதி அங்நக 

இல்கல. அவர ்சிகறசச்ாகல முழுவதும் நதடினார,் ஆனால் எந்த பயனும் 

இல்கல. அலுவலர ்தனது நமலதிகாரிகய எழுப்பி, நடந்த சம்பவத்கத பற்றி 

விவரித்தார.் அவரக்ள் இருவரும் சிகறயகறகய வந்தகடந்த நபாது, 

ககடயிற்சுவாமி சிகறயில் உறக்கத்தில் இருந்தார.் தனது அலுவலர ்

உறக்கத்தில் கனவு கண்டிருப்பார ் என்று நிகனத்துக்ககாண்டு, நமலதிகாரி 

உறங்க கசன்றுவிட்டார.் § 
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ஆனால் சில நிமிடங்களில், “கவகலப்படாநத! நான் உன்கன 

விடுவிப்பதற்காக இங்நக இருக்கிநறன்!”  என்று கரகரப்பான குரலில் 

ககதியின் பரிகாசம் கதாடங்கியது. அவரக்ள் மீண்டும் சிகறயகறக்கு 

ஓடிசக்சன்று பாரத்்தனர,் ஆனால் சுவாமி அங்நக இல்கல. அவரக்ள் சில 

நிமிடங்களுக்கு பிறகு, சுவாமி சிகறசச்ாகல மரத்தடியில் உறங்குவகத 

கண்டனர.் அவரக்ள் விகரவாக ஓடிசக்சன்று பிடிக்க சுவாமிகய முயன்ற 

நபாது, மரம்மான முகறயில் மீண்டும் மகறந்து விட்டார.் மீண்டும் அவர ்

சிகறயகறயில் இருந்து அலறுவது அவரக்ள் காதில் விழுந்தது. சிகற 

கம்பிககள பிடித்துக்ககாண்டு, “நான் முயற்சி கசய்துக்ககாண்டு 

இருக்கிநறன். நீ விகரவில் விடுதகல கபற்று விடுவாய்!” என்று கூசச்லிடட்ுக் 

ககாண்டிருந்தார.் தங்களால் சுவாமிகய கட்டுப்படுத்த முடியாது என்பகத 

உணரந்்த காவலரக்ள் அவகர விடுவித்தனர.் அந்த காவலரக்ளில் 

சாரஜ்ண்ட்டாக இருந்த ஒருவரின் கபயர ்சின்னதம்பி. அவர ்பிற்காலத்தில்,  

கலௌகீக வாழ்க்கககய துறந்து சாரஜ்ண்ட் சுவாமி என்று புகழ்கபற்றார.் § 

ஒரு நாள் ககடயிற்சுவாமி யாசகம் கசய்ய ஒரு ககடக்கு கசன்றார.் அந்த 

ககடயின் காசாளர ்அவகர சிறிது நநரத்திற்கு கபாருட்படுத்தவில்கல. அதன் 

பிறகு இந்த வயதான பிசக்சக்காரரிடம் சிறிது விகளயாட முற்படட்ு, 

“என்னிடம் ஒரு கவர நமாதிரம் இருக்கிறது. அது எந்த ககயில் இருக்கிறது 

என்று நீ சரியாக கசான்னால், நீ நகட்பகத நான் தருகிநறன்,” என்று  

கூறினான். அந்த காசாளர ்நமாதிரத்கத முதலில் தன் உள்ளங்ககயில் 

கவத்துக்ககாண்டு, தனது ககககளயும் முதுகுக்கு பின்னால் 

எடுத்துசக்சன்று, அகத தனது இரு கககளுக்கு இகடநய 

மாற்றிக்ககாண்டான். பிறகு ககடயிற்சுவாமியிடம் நமாதிரம் எந்த ககயில் 

இருக்கிறது என்று யூகிக்கச ் கசான்னான். அந்த நமாதிரம் எந்த ககயிலும் 

என்று சுவாமி கதரிவித்தார.் தான் சுவாமிகய முட்டாளாக்கியகத நிகனத்து, 

அந்த காசாளருக்கு  குபீகரன்று சிரிப்பு வந்தது. பிறகு நமாதிரத்கத 

காடட்ுவதற்காக ககககள முன்பக்கமாக ககாண்டு வந்த நபாது, 

நமாதிரத்கத  உண்கமயில் காணவில்கல! சுவாமி சரியாக கசால்லி 

இருந்தார.் ககடயிற்சுவாமி ககடயில்  இருந்து கிளம்ப, கலங்கிய காசாளர ்

அவகர பின்கதாடரந்்தார.் சிறிது தூரம் கசன்ற பிறகு, ககடயிற்சுவாமி தனது 

வாயில் இருந்து அந்த நமாதிரத்கத துப்பினார.் அவன் திக்குமுக்காடி 

நபானான். ககடயிற்சுவாமி முதலில் சிரித்தார,் பிறகு, “இப்நபாது நீ பிடிபட்டு 

விட்டாய்,” என்று முகத்தில் எந்த உணரச்ச்ிகயயும் கவளிப்படுத்தாமல் 

கூறினார.் § 

ககடயிற்சுவாமி சிலசமங்களில் சாராயம் (இது பகனமர சாற்றில் இருந்து 

தயாரிக்கப்படுகிற இந்த வலுவான மதுபானம், கள் என்றும் 

அகழக்கப்படுகிறது) அருந்துவார ்என்பகத ஒரு சிறுவரக்ள் குழு 

அறிந்திருந்தது. அகத பயன்படுத்தி தங்ககள மகிழ்வித்துக்ககாள்ள விரும்பி, 

அவரக்ள் ஒருநாள் சுவாமிகய பின்கதாடரந்்து கசன்றனர.் ஆனால் 

உண்கமயில் ககடயிற்சுவாமி, அந்த சிறுவரக்ளுடன் விகளயாட 
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கதாடங்கிவிட்டார.் அந்த உற்சாகமான சிறுவரக்ள் தன்கன நநாட்டமிடுவகத 

உணரந்்து, அவர ்பல கள்ளு ககடகளுக்கு கசன்று, அந்த வலுவான 

மதுபானத்கத பலமுகற அருந்தினார.் இந்த விகளயாட்டின் கதாடரச்ச்ியாக, 

ககடயிற்சுவாமி ஒரு இரும்பு உருக்கும் ககடக்கு கசன்றார.் அங்நக ஒரு 

இரும்பு உருக்கும் கதாழிலாளி, ஒரு பாத்திரம் நிகறய கமழுகக ககாதிக்க 

கவத்துக்ககாண்டு இருந்தார.் அவர ்அந்த பாத்திரத்கத எடுத்து, சிறிதளவு 

கமழுகக குடித்து விடட்ு, மீதம் இருந்தகத அந்த  சிறுவரக்ளுக்கு வழங்க  

முன்வந்தார.் ஆனால் மதுபானமாக  கமழுகக வழங்குவார ்என்று அவரக்ள் 

எதிரப்ாரக்்கவில்கல. இந்த விசித்திரமான சம்பவத்திற்கு பிறகு, அவரக்ள் 

மீண்டும் சுவாமிகய சீண்டவில்கல. § 

அவர ்கபரும்பாலும் கதருக்களில் நடனமாடிக்ககாண்டு, காற்றில் 

பணத்கத வீசி எறிந்ததால், பலர ்ககடயிற்சுவாமிகய ஒரு கபத்தியம் என்று 

கருதினாரக்ள். ஒரு வருடம் அக்நடாபர ்மாதத்தில், மக்கள் எல்நலாரும் 

தீபாவளி பண்டிகககய ககாண்டாட புத்தாகடககள வாங்கிக்ககாண்டு 

இருந்தனர.் ஒரு வியாபாரி தனது ககடயில் இருந்த ஒரு விகலயுயரந்்த 

சால்கவகய ககடயிற்சுவாமிக்கு வழங்கினார.் அவர ்அகத உடநன தன்கன 

கடந்து கசன்று ககாண்டிருந்த ஒரு பிசக்சக்காரனின் நதாளில் நபாரத்்தி, சில 

நாணயங்ககளயும் வழங்கினார.் இந்த விசித்திரமான நடவடிக்கககய பற்றி 

அவரிடம் விளக்கம் நகட்ட நபாது, “அந்த பிசக்சக்காரன், நபான பிறவியில் 

நநபால் நாடட்ு அரசராக இருந்தார,்  என்று விளக்கினார.் பழங்காலத்து 

சித்தரக்கள நபால, அவரது கதாகலநநாக்கு பாரக்வ நிகழ்காலம் மற்றும் 

வாழும்  இடத்கத மட்டும் சாரந்்து இருக்கவில்கல. ஆனால் ஒரு ஆழமான 

யதாரத்்தத்கத காணும் திறகம, ஒரு எதிரம்கற பின்விகளகவயும் ககாண்டு 

இருந்தது. அந்த திறகமகய சாதாரண மக்கள் தவறாக புரிந்துககாண்டனர.் § 

 காவல்துகறயினர ்அவகர பலமுகற ககது கசய்தனர.் அவரக்ள் அவகர 

ககது கசய்து அகழத்து கசல்லும் நபாது, சுவாமி தகல குனிந்து 

கண்ணியமாக நடந்து கசல்வார.் அவர ்ஒரு கபத்தியம் என்றும் அவருக்கு 

தண்டகன வழங்கி சிகறயில் அகடக்கநவண்டும் என்ற நகாரிக்ககயுடன், 

ஒரு முகற இரண்டு காவலரக்ள் அவகர ஒரு நீதிபதி முன்பாக அகழத்து 

கசன்றனர.் குற்றவாளி நீதிபதியின் முன்பாக விசாரகணக்கு நிற்கும் நபாது, 

அலுவலரக்ளும் கவளிநய காத்திருப்பது அன்கறய வழக்கமாக இருந்தது. 

நீதிபதி சுவாமியிடம் சில நகள்விககள நகட்டார,் அதற்கு அவர ்கதளிவான 

ஆங்கிலத்தில் பதில் அளித்தார.் சுவாமி முன்பு நீதிபதியாக பணியாற்றி 

இருந்ததால், நல்ல நண்பரக்ளாகி, ஆனந்தமாக உகரயடினாரக்ள். நீதிபதி 

காவல்துகறகய வரவகழத்து, “இந்த கண்ணியமான மனிதகர முதலில் 

விடுதகல கசய்யுங்கள். இவரிடம் நீங்கள் கூறுவது நபால் எந்த குகறயும் 

இல்கல, மிகவும் இயல்பாக இருக்கிறார,்” என்று கடிந்துக்ககாண்டார.் § 
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ஆசிய நாடுகளின் கபரும்பாலான ஆசிரியரக்கள நபால ககடயிற்சுவாமி, 

அறிவுப்பூரவ்மாக அல்லாமல் மகறமுகமாக கற்றுதத்ந்தார.் பள்ளிக்கு 



 

கசல்லாத சிறுவரக்ள் தன்கன பின்கதாடரந்்து வந்து தன்கன 

சீண்டிக்ககாண்டு இருந்தாலும், சுவாமி அவரக்கள திருப்பி அனுப்பவில்கல. 

அதற்கு பதிலாக, அவரக்ள் இவகர நநாட்டமிடும் நபாது, ஒரு 

கபாற்ககால்லரின் ககடக்கு கசன்று, ஒரு பாத்திரத்தில் இருந்த உருகிய 

கமழுகக குடித்துவிடட்ார.் இகதக்கண்ட சிறுவரக்ளுக்கு அசச்ம் ஏற்பட்டது, 

மற்றும் அவரக்ள் மீண்டும் சுவாமிகய சீண்டவில்கல.  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

கிறுத்துெ மதத்துடன் பபாராட்டம்  

அந்த காலத்தில், யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்த பள்ளிகளில் கபரும்பாலானகவ 

ஆங்கிநலய ஆட்சியின் கீழ் இருந்த கிறித்துவ சமயப்பணியாளரக்ள் 

கட்டுப்பாட்டில் இருந்தன. அவரக்ள் கட்டுப்பாட்டில் இருந்த அதிநவீன 

பள்ளிகள் ஆங்கிலத்கத அடிப்பகடயாக ககாண்டிருந்தன; மற்றும் 

இந்துக்கள் தங்கள் குழந்கதககள இந்த பள்ளிகளுக்கு அனுப்பி சிறந்த 

கல்விகய கபறநவண்டும்  என்றால், குழந்கதகள் தங்கள் பாரம்பரிய 

உகடகள், விபூதி மற்றும் கபாடக்ட ககவிட்டு, கிறுத்துவ மதம் கதாடரப்ான 

வகுப்புக்களில் பங்குகபற்று தினமும் கிறுத்துவ வழிபாடட்ுக் கூட்டங்களிலும் 

பங்குகபற நவண்டியிருந்தது. குழந்கதககள கிறுத்துவ மதத்திற்கு மாற்றும் 

இந்த நயவஞ்சக முயற்சி, கபரிதும் பலன் அளிப்பதாக இருந்தது. 

கபரும்பாலும் கபற்நறாரக்ளுக்கு கதரியாமல், சிறுவரக்ள் கிறுத்துவ சமய 

நபாதகனககள  ஏற்றுக்ககாண்டாரக்ள். கிறுத்துவரக்ள் நிகனத்தகத நபால, 

இந்த திட்டங்கள் இந்து குடும்பத்தின் ஒற்றுகமகய சீரக்ுகலத்தது.§ 
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எப்நபாதும் ஒரு குகடயுடன் காணப்படட் ககடயிற்சுவாமி, ஒரு நீதிபதியாக 

இருந்து ஆண்டியாக மாறியவர.் அவர ்இந்தியாவில் பிறந்து இலங்ககயில் 

ஆன்மீக வாழ்க்ககக்கு வழிகாடட்ியாக விளங்கினார,் மற்றும் சந்கதக்கு 

வரும் சாதாரண மக்களுக்கு நபாதகனககள வழங்கும் பன்கமாழி 

வல்லுனராக இருந்து, யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்த தமிழ் மக்களிகடநய கசவ 

சமய மறுமலரச்ச்ிக்கு தகலகம தாங்கினார.்  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

ஆங்கிநலய ஆட்சியில் ஒரு நல்ல நவகல கிகடப்பதற்கு அவரக்ள் 

நமற்கத்திய கல்விகய படிக்க நவண்டி இருந்தது. அதனால் பல சிறுவரக்ள் 

சமயபரப்பாளர ்பள்ளிகளுக்கு அனுப்பப்பட்டாரக்ள், மற்றும் அவரக்ளில் பலர ்

கிறுத்துவ  மதத்திற்கு மாறி, தங்கள் குடும்பத்தினர ்மனதில் அதிருப்திகய 

ஏற்படுத்தினாரக்ள். இந்த அப்பாவி சிறுவரக்ள் தங்கள்  பள்ளிகளில் 

காகலநநர பிராரத்்தகனகளிலும் பங்குகபற்று, வீடுகளில் கசவ சமயத்கத 

உறுதியாக பின்பற்றும் தங்கள் குடும்ப வாழ்க்ககயில் நகடகபறும் 

பூகசகளிலும் பங்குகபற்றனர.் இந்த சமரசம் அவரக்ளது ஆன்மீக 

வாழ்க்ககககள சீரழித்தது, மற்றும் அதுநவ சமயப்பணியாளரக்ளின் 

https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/20_ka02_02.html#para-68


 

நநாக்கமாகவும் இருந்தது. வீட்டில் தனது தாயின் பாகத மற்றும் 

வகுப்பகறயில் கன்னித்துறவிகளின் பாகத என்று சிறுவரக்ள் ஒநர 

சமயத்தில் இரண்டு கவவ்நவறு பாகதகளில் இருந்தாரக்ள். அவரக்ள் 

பங்குகபற்ற கசவ சமய சடங்கக புரிந்து ககாள்ளவில்கல, மற்றும் அவரக்ள் 

பள்ளி விதிகளின் அங்கமாக தினமும் பங்குகபற்ற கிறித்துவ சமய 

நசகவகளும் நமநலாட்டமாக கசயல்படுத்தப்பட்டன. § 

பிடிவாதம் நிகறந்த இந்த தாக்கத்திற்கு ககடயிற்சுவாமி ஒரு எதிரியாக 

விளங்கினார.் அவர ்ஒரு வழக்கறிஞராகவும் நீதிபதியாகவும் இருந்ததால், 

இவருக்கு முன்பு இலங்ககயில் இருந்த மற்ற கதய்வீக நாட்டமுள்ள நபரக்கள 

காட்டிலும் அதிக கதளிவாக நபசினார.் அவர ்சந்கதயில் இருந்து இரண்டு 

கிநலாமீட்டர ்தூரத்தில் இருந்த, வண்ணாரப்ண்கண சிவன் நகாயிலுக்கு 

அடிக்கடி கசன்று, பாரவ்தி நதவியின் துதிப்பாடல்ககள பாடுவார.் அவர ்

தனது  வழிபாட்டிற்கு பிறகு, உள எழுசச்ிகய ஏற்படுத்தும் ஆன்மீக 

கசாற்கபாழிவுககள வழங்குவார.் ககடயிற்சுவாமி யாழ்ப்பாணத்தில் 

இருந்த நபாது, சிவன் நகாயில் முன்பாக பலமுகற கசாற்கபாழிவு 

வழங்கியதால், அங்நக அவருக்காக கூகற நவய்த கூடாரம் ஒன்று 

அகமக்கப்பட்டது. அவர ்அந்த கூடாரத்தின் நமகடயில் நின்றுக்ககாண்டு, 

அந்த நகாயிலில் வழிபட வந்தவரக்ள் மற்றும் அருகில் இருந்த சந்கதக்கு 

கசன்று ககாண்டிருந்தவரக்ள் என்று நூற்றுக்கண்கான மக்களுக்கு 

கசாற்கபாழிவு நிகழ்த்தினார.் அவர ்ஒரு சிறந்த நபசச்ாளராக, சமய 

பணியாளரின் உற்சாகத்துடன நபசினார.் சுவாமியின் தாய்கமாழி 

கதலுங்காக இருந்தாலும் கன்னடம், மகலயாளம் மற்றும் ஆங்கிலத்துடன் 

நன்றாக தமிழிலும் (அவர ்நபசிய கிகளகமாழிகய இலங்கக மக்கள் 

புரிந்துககாள்வது கடினமாக இருந்தது) நபசினார.் § 

அது வகர மதமாற்றம் கசய்யும் நநாக்கத்துடன் கிறித்துவ பாதிரியாரக்ள் 

வழங்கிய மத நபாதகனககள மட்டுநம நகட்டு பழகியிருந்த மக்களுக்கு, 

அவர ்வழங்கிய கசவ சமயத்தின் சிறப்கப பற்றிய உபநதசங்கள், புத்துயிர ்

கபற்ற பக்திகய ஊக்குவித்தது. ஒருவர ்மக்கள் மத்தியில் நின்றுக்ககாண்டு, 

தனது வலுவான நம்பிக்ககககள பற்றி கதரியமாக நபசி பலநாடக்ள் 

ஆகியிருந்தது. அந்த மக்களின் மூதாகதயரக்ள் சமயத்தின் அருகமகள் 

மற்றும் வலிகமககளப் பற்றி, அவரக்ளுக்கு ககடயிற்சுவாமி கதரியமாக 

நிகனவூட்டியதால், அவர ்கசவ தரம்த்தின் காப்பாளராக, அவரக்ளது 

பாரம்பரியத்தின் குரலாக விளங்கினார.் அவர ்வண்ணாரப்ண்கண 

நமகடயில் நடத்தும் கசாற்கபாழிகவ நகட்ட பல்லாயிரக்கணக்கான 

மக்களில் கபரும்பாலாநனார,் காலப்நபாக்கில் கசவ இந்து வாழ்க்ககயின் 

பழங்கால கநறிமுகறககள உறுதியாக பின்பற்றுவதற்கு 

ஊக்குவிக்கப்பட்டனர.் § 

அந்த காலகட்டத்தில், ககடயிற்சுவாமிகய காட்டிலும் பன்னிரண்டு வயது 

இகளயவராக, இலங்கக தமிழின் உகரநகட தந்கதயாக, யாழ்ப்பாணத்தில் 

நன்கு கற்றறிந்த நமகதயாக ஆறுமுக நாவலர ்விளங்கினார.் அவருக்கு 
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முன்பாக தமிழ் கமாழியில் எழுத்து வடிவில் இருந்த அகனத்தும் கசய்யுள் 

வடிவில் இருந்தன. அவர ்ஒரு சமயத்தில், கிறுத்துவ விவிலியத்தில் இருப்பகத  

தமிழ் மக்களுக்கு காண்பிப்பதற்காக, அகத தமிழில் கமாழிகபயரத்்தார.் 

அவர ்அகத இந்து சமய புனித நூல்ககள காட்டிலும் தரம் குகறவானதாக 

கருதினார.் § 

இந்த இரண்டு புரட்சியாளரக்ளும், தங்கள் மக்கள் எதிரக்காள்ளும் 

அசச்ுறுத்தல்ககள கதளிவாக புரிந்துக்ககாண்டு, இலங்ககயில் கசவ சமய 

கலாசச்ாரத்கத பாதுகாக்க தங்ககள அரப்்பணித்துக்ககாண்டு இருந்தனர.் 

தமிழ் மாணவரக்ளின் சமய நம்பிக்கக மற்றும் எதிரக்ாலத்கத மிகவும் 

தீவிரமாக அசச்ுறுத்திய கிறுத்துவ கல்விகய ஈடு கசய்ய, அவரக்ள் இருவரும் 

ஒன்றாக நசரந்்து பல இந்து பள்ளிககள திறந்தனர.் இதில் முதல் பள்ளி, 

ககடயிற்சுவாமி மக்களுக்கு நபாதகனககள வழங்கிய சிவன் நகாயிலுக்கு 

அருகில், இந்து உயரந்ிகலப்பள்ளி என்ற கபயரில், யாழ்ப்பாணம் 

வண்ணாரப்ண்கணயில் கதாடங்கப்பட்டது. இது பிற்காலத்தில், 

இலங்ககயின் வடக்கு பகுதியின்  முன்னணி கல்வி நிறுவனமான, 

யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரியாக மாறியது. § 

மண்தடதீவில் நடந்த அதிசய சம்பெங்கள்  

ஒரு நாள் மண்கடதீவில் தனது இருப்பிடத்தில், ககடயிற்சுவாமி தனது 

சீடரக்ளான நிரஞ்சனாநந்தசுவாமி மற்றும் சின்மயானந்தசுவாமியின்  

துகணயுடன் மதிய  உணகவ தயார ்கசய்துக்ககாண்டு இருந்தார.் இகத 

நண்ணியாரின் மகனவி கண்காணித்து ககாண்டு இருந்தாள். திடீகரன்று 

ககடயிற்சுவாமி, “ஒரு கருமி வருகிறான்!  விகரவாக எங்காவது கசன்று 

மகறய நவண்டும்,” என்று  அலறினார.்  மீதம் இருக்கும் உணவுககள நசமிக்க 

பயன்படும் ஒரு கட்கடகபட்டியில் பாகனககள  கவத்துவிடட்ு, அவரக்ள் 

ஓடிசக்சன்று ஒளிந்துக் ககாண்டாரக்ள். அங்நக விகரவில் ஆத்ம 

திருப்தியில்லாத ஒருவர ்வந்து, சுவாமிகய பற்றி அந்த கபண்ணிடம் 

விசாரித்தார.் சுவாமி சற்று முன் அந்த இடத்தில் இருந்து கிளம்பியதாக 

கூறினாள். அவர ்நாள் முழுவதும் சுவாமிக்காக காத்து இருந்தார,் ஆனால் 

சுவாமி திரும்பவில்கல. அவர ்மூன்று நாடக்ளுக்கு அநத இடத்தில் தங்கி 

இருந்தார,் மற்றும் நண்ணியாரின் மகனவி அவருக்கு மூன்று நாடக்ளும் 

உணவு அளித்தாள். அந்த மனிதன் கிளம்பியதும், சுவாமி தனது இரு 

சீடரக்ளுடன் கவளிவந்து, “வாங்க, இனி நாம் சாப்பிடலாம்,” என்று கூறினார.் 

அவரக்ள் உணகவ நசமித்து கவத்திருந்த கபட்டிகய திறந்தனர.் “அவரக்ள் 

மூன்று நாடக்ள் பகழய உணகவ சாப்பிடப்நபாகிறாரக்ள்!” என்று அந்த 

கபண் மனதில் நிகனத்துக்ககாண்டு இருந்தாள். அவரக்ள் அந்த கபட்டிகய 

திறந்த நபாது, சற்று முன் சகமத்தகத நபால ஒவ்கவாரு பாகனயில் 

இருந்தும் ஆவி பறந்துக்ககாண்டு இருந்தது. அந்த கபண் நடப்பகத 

ஆசச்ரய்த்துடன் பாரத்்துக்ககாண்டு இருக்க, அவரக்ள் ஒரு சூடான மதிய 

உணகவ ருசித்துக்ககாண்டு இருந்தாரக்ள். § 
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தனது குரு ஆதிக்கம் கசலுத்திய சந்கதயில் கசல்லப்பசுவாமி தீடக்சகய 

கபற்றார.் மற்றவரக்ளிடம் இல்லாத ஒரு உண்கமயான ஆன்மீக வாழ்க்கக 



 

மற்றும் விழிப்புணரவ்ின் உறுதிகய, அந்த விநநாதமான இகளஞனிடம் 

ககடயிற்சுவாமி கண்டார.் சுவாமி தனது சீடனின் உள்ளங்ககயில் ஒரு கபரிய 

நாணயதக்த கவத்து, முதுகில் தனது குகடயால் தடட்ிக்ககாடுத்து, அந்த 

இடத்கத விடட்ு கிளம்புமாறு கூறினார.் அதுநவ அந்த  இகளஞனுக்கு 

வழங்கப்பட்ட தீடக்சயாக  விளங்கியது. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

அந்த தீவிற்கு ஒருமுகற கசன்றிருந்த நபாது,  சுவாமி நன்னியர ்

குடும்பத்கத ஒன்றாக அகழத்து, அவரக்ள் வீட்டின் ககால்கலப்புறத்தில் 

ஈமசச்டங்கக நபால (அந்த்நயஷ்டி) ஒரு ந ாமத்கத நடத்தினார.் இகத 

கவனித்த குடும்பத்தினர,் விகரவில் தனது உயிர ்பிரிவகத குறிப்பிடும் 

வண்ணம், சுவாமி தனது ஈமசச்டங்கக தாநன கசய்கிறார ்என்று 

நிகனத்துக்ககாண்டு இருந்தனர.் அவர ்ந ாமத்கத முடித்து, 31 நாடக்ளுக்கு 

அந்த குடும்பத்தினர ்நகாயிலுக்கு கசல்லக்கூடாது என்று கதரிவித்தார.் 

“சுவாமி உயிருடன் இருக்கும் நபாது, இகத எதற்கு கசய்யநவண்டும்?” என்று 

அவரக்ள் நயாசித்தனர.் சில நாடக்ளுக்கு பிறகு, இந்தியாவில் இருக்கும் 

சிதம்பரத்திற்கு பாத யாத்திகர கசன்றிருந்த, அந்த குடும்பத்தாரின் மகன் 

இறந்துவிட்டதாக கசய்தி வந்தது. அப்நபாது தான் குடும்பத்தினருக்கு சுவாமி 

கசய்த விசித்திரமான சடங்கின் அரத்்தம் புரிய வந்தது. § 

ககடயிற்சுவாமி கசய்த அற்புதங்களில் ஒரு விதமான சூடச்ும மரபணு 

கலந்து இருந்தது. அவர ்மக்களின் வாழ்க்ககயில் நகடகபறவிருந்த 

சம்பவங்கள், கண்ணருநக இருந்த மக்ககள கடந்து நகடகபற்ற சம்பவங்கள், 

நண்பரக்ள் மற்றும் குடும்பத்தினகர பாதித்த சம்பவங்கள், ஒநர சமயத்தில் 

பரகவளிகய கடந்து நகடகபற்ற சம்பவங்ககள பலமுகற அறிந்து 

இருந்தார.் நமலும் எல்லாம் அறிந்தவராக இருந்த அவர,் கதாடரப்ில்லாத 

இரண்டு சம்பவங்களுக்கும் ஒரு நடுவராக இருந்து, ஏற்படுத்திய மாற்றம் 

காரணத்கத கடந்து இருந்தது. § 

வசல்லப்பா கதடயிற்சுொமிதய சந்திக்கிறார்  

ஒரு நாள் ககடயிற்சுவாமியின் கூடாரத்திற்கு ஒரு இளவயது சாது வந்தான். 

அவனது கண்கள் ஆழ்ந்த ஞானத்கத கவளிப்படுத்தின, மற்றும் அவனுக்குள் 

ஒரு அசாதாரண சக்தி ஒளிந்திருப்பகத சுவாமி உணரந்்துக்ககாண்டார.் 

சுவாமி  அவனுடன் நீண்டநநரம் உகரயாடிய பிறகு, தனக்கு சந்கதயில் 

பிரதான சீடன் கிகடத்துவிட்ட ஆனந்தத்தில் இருந்தார.் அருகில் நவரக்டகல 

விற்றுக்ககாண்டு இருந்த கபண்ணிடம் இருந்து ஒரு ரூபாய் வாங்கி, அகத 

ஒரு கவற்றிகலயில்   சுருட்டி, தனது இகளய சீடனிடம் வழங்கினார.் அந்த 

காலத்தில் பணம் கபரிய நாணயங்களாக இருந்தன. அந்த சுருள் சாதுவின் 

உள்ளங்ககயில் பாதி இடத்கத உள்ளடக்கி இருந்தது. அந்த சாது 

பிற்காலத்தில் கசல்லப்பசுவாமி என்று அகழக்கப்பட்டார.் அதன் பிறகு 
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ககடயிற்சுவாமி தனது குகடயால் அவனது முதுகில் தாக்கி வழி அனுப்பி 

கவத்தார.் § 

ஒரு நாணயத்கத வழங்கி, துறவற வாழ்க்ககயான சந்நியாச 

வாழ்க்ககக்கு ககடயிற்சுவாமி தீட்கச வழங்கிய முகற, நாத பரம்பகரயின் 

வழக்கத்திற்கு மாறானது என்று எதிரக்ால சீடரக்ள் கூறினாரக்ள். பல 

வருடங்களுக்கு பிறகு, கசல்லப்பசுவாமியின் சீடனான நயாகசுவாமி, தனக்கு 

கிகடத்த தகவலின் அடிப்பகடயில், இந்த மிகப்கபரிய ஆன்மீக அனுபவம் 

பற்றி இவ்வாறு விவரித்தார:்§ 

ஒரு கவள்ளி ரூபாய் நாணயத்தின் மூலமாக, ககடயிற்சுவாமி 

கசல்லப்பருக்கு தனது அருகள வழங்கினார!் உலகம் அவகர ஒரு 

கபத்தியமாக பாரத்்தது. கவறித்தனமான மக்கள் கூட்டத்தின் இழிவான 

சசச்ரவில் இருந்து விலகி, தனது உயரவ்ான கதய்வீக பண்புடன், தனியாக 

இருந்தார.்§ 

அடுத்த நான்கு வருடங்களில் இருவரும் பலமுகற சந்தித்து நீண்டதூரம் 

நடந்து கசன்றனர.் ககடயிற்சுவாமியுடன் தான் இருந்த காலத்கத பற்றி 

கசல்லப்பசுவாமி எகதயும் கூறவில்கல, அதனால் வரலாற்றில் 

அகதப்பற்றிய எந்த சுவடும் இல்கல. அந்த இருவர ்கதாடரப்ாக 

அம்பிககபாகன் குறிப்பிடட்ுள்ள, ஒரு சிறு ககதகய இங்நக காணலாம். § 

இனம் அல்லது மதம், உயரந்்தவர ்அல்லது தாழ்ந்தவர,் பணக்காரர ்

அல்லது ஏகழ என்ற பாகுபாடு இல்லாமல், எல்லா பக்தரக்ளும் 

ககடயிற்சுவாமியின் முன்பாக சமமாக இருந்தனர.் அவர ்எல்நலார ்மீதும் 

சமமாக கவனம் கசலுத்தினார ்மற்றும் அவரக்ளது உடல் மற்றும் மனம் 

சாரந்்த நநாய்கள் மற்றும் அவரக்ளது வறுகமகயயும் சீர ்கசய்தார.் 

இகத அறிந்ததும், அதிக அளவில் மக்கள் அவகர நாடி வந்தனர.் தங்கள் 

வீட்டிற்கு வரநவண்டும் என்று ஏகழ எளிய மக்களிடம் இருந்தும் பல 

நகாரிக்கககள் வந்தன. அவர ்வந்த நபாது, அவரக்ள் தங்களது 

வழக்கமான அகசவ உணவு மற்றும் மதுபானத்கத வழங்கினர.் அவர ்

எந்த கட்டுப்பாடக்டயும் விதித்துக்ககாள்ளாமல், அவர ்வழங்குவகத 

ஏற்றுக்ககாண்டார.்§ 

இது ஆசச்ாரமான இந்து கசவரக்ளுக்கு கதரிந்ததும், அவரக்ளுக்கு 

சுவாமி மீது நகாபமும் ஆத்திரமும் நதான்றியது. தனது குருவாக மதித்த 

ககடயிற்சுவாமி மது அருந்தும் பழக்கமுகடயவர ்என்று மற்ற சீடரக்ள் 

கசால்வகத, சிவநயாக சுவாமியின் குருவான கசல்லப்பசுவாமியால் 

ஏற்றுக்ககாள்ள முடியவில்கல. அகத அவரால் நம்பவும் முடியவில்கல. 

அகத நசாதிக்க நிகனத்து, ககயில் ஒரு மதுபானத்கத தனது 

சால்கவயில் மகறவாக மூடிக்ககாண்டு ககடயிற்சுவாமிகய நதடி, 

கபரிய ககடக்கு கசன்றார.் § 
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கசல்லப்பர ்அவருக்கு அருகில் கசன்று அமரந்்தார.் “அடடா, நீ எனக்கு 

மதுபானத்துடன்  விருந்தளிக்க முடிவு கசய்து இருக்கிறாய்! சரி, 

சால்கவக்கு அடியில் மகறத்து கவத்திருக்கும் மதுபானத்கத திறந்து 

ககாடு. நான் அகத உன்னுடனும் மற்ற சீடரக்ளுடனும் பகிரந்்து 

ககாள்கிநறன்!” என்று ககடயிற்சுவாமி உற்சாகமாக கூறினார.் 

கசல்லப்பசுவாமி நடுங்கிக்ககாண்டு அந்த மதுபானத்கத கவளிநய 

எடுத்தார.் ஆனால் அது காலியாக இருந்தது. ஏமாற்றம் அகடந்த சீடன், 

தனது குருவிடம் மன்னிப்பு நகட்டுவிடட்ு, நல்லூர ்நதரடிக்கு திரும்பினார.் 

§ 

ககடயிற்சுவாமி இன்கனாரு முகற, கசல்லப்பசுவாமியிடம் ஒரு நபாத்தல் 

சாராயத்கத வழங்கி, சீடன் தான் முதலில் குடிக்க நவண்டும் என்று 

அறிவுறுத்தினார.் அவர ்தன்கன குருகவ விட சிறந்தவராக கருதினாரா 

என்ன? குரு வழங்கியகத மறுக்க முடியாமல், நபாத்தகல ககயில் எடுத்து 

சிறிது ருசித்துப் பாரத்்தார.் அது அவரது மூக்கிற்கு சாராய வாசகனகய 

வழங்கினாலும், அவரது நாவிற்கு நதகனப் நபால இருந்தது. § 

கதன்னிந்தியாவில் இருந்து வந்த ஒரு ஆற்றல்மிக்க சித்தர ்மற்றும் ஆன்மீக 

ஈடுபாடட்ுடன் இருந்த அவரது சீடரும் ஒன்றாக நசரந்்து இருந்த காலங்களில், 

இருவருக்கும் பிடித்தமான, கமய்யுணரவ்ின் ஆழங்ககள, கசவ சமயத்தின் 

ஆழ்ந்த நுண்ணறிவுககள பற்றி ஆய்வு கசய்து இருப்பாரக்ளா? இகதப்பற்றி 

நம்மால் கற்பகன மட்டுநம கசய்ய முடியும். § 

இறுதி மகாபயணம் 

இறுதியில் சில வருடங்களுக்கு, ககடயிற்சுவாமி மண்கடதீவு கசல்வகத 

நிறுத்திவிட்டு, யாழ்ப்பாணம் பகுதியில் தங்கிவிட்டார.் அவருக்கு சந்கதயில் 

இருந்து சில கிநலாமீட்டர ்கதாகலவில் இருந்த நீராவியடியில், தனியாருக்கு 

கசாந்தமான ஒரு சிறிய நடராசர ்நகாயில் பிடித்து இருந்தது. அந்த 

நகாயிலுக்கு பின்புறத்தில் இருந்த வளாகத்தில், அவருக்ககன்று ஒரு குடிகச 

கட்டப்பட்டது. அதில் அவர ்குழந்கதநவல்சுவாமியுடன் தங்கி இருந்தார.் இது 

அவரது இராசச்ியமாக, தனிகம மற்றும் ஆன்மீக கூட்டுறவின் இடமாக 

மாறியது. பிரபஞ்சத்தின் கமயமாக சூடச்ும ரீதியாக கருதப்படட்ு, 

கதன்னிந்தியாவின் பிரபலமான தில்கல நடராசர ்நகாயிகல குறிப்பிடும் 

விதமாக, “இது தான் சிதம்பரம்,” என்று தனது சீடரக்ளுக்கு அறிவித்தார.் § 

இந்த இடத்தில், அக்நடாபர ்13, 1891 அன்று, ககடயிற்சுவாமி இந்த உலகில் 

இருந்து தனது இறுதி மகாபயணத்கத நமற்ககாண்டார.் அந்த இறுதி 

தருணங்களின் நபாது, அவருக்கு அருகில் குழந்கதநவல்சுவாமி இருந்தார.் 

ஞாநனாதயம் கபற்ற ஆன்மாக்ககள ஒரு நிலவகறயில் கவத்து அடக்கம் 

கசய்வகத நபால, தன்கனயும் அடக்கம் கசய்யநவண்டும் என்று தனது 

சீடரக்ளிடம் அறிவுறுத்தி இருந்தார.் அவரது சமாதி சடங்கு மற்றும் அவரது 

குடிகச இருந்த இடத்தில் கல்லகற அகமப்பகத குழந்கதநவல்சுவாமி 
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கவனித்துக்ககாண்டார.் அதன் பிறகு, அந்த இடத்தில் விகரவில் ஒரு கபரிய 

கல் கவக்கப்படட்ு, பக்தரக்ள் மூலம் கதாடரந்்து பூகசகள் நடத்தப்படட்ு 

வந்தன. ஒரு வருடம் கழித்து, 1892 ஆம் ஆண்டு, சுவாமியின் உத்தரவுப்படி, 

அந்த கபரிய கல் கவக்கப்பட்ட இடத்தில், இந்தியாவின் வாரணாசியில் 

இருந்து ககாண்டு வரப்பட்ட சிவலிங்கத்கத பிரதிஷ்கட கசய்து ஒரு கபரிய 

நகாயில் கட்டப்பட்டது.§ 

பல நூற்றாண்டுகளுக்கு பிறகு, அந்த சமாதி அழிகவ சந்தித்துக்ககாண்டு  

இருந்தது. அந்த இடத்தில் கிரிக்ககட் ஆடிய சிறுவரக்ளின் கனவுகளில் 

உயரமான மற்றும் ஒல்லியான ஒரு மனிதர ்நதான்றி, அந்த சமாதிகய 

புதுப்பிக்க நவண்டும் என்று கூறினார.் கபற்நறாரக்ளுக்கு அந்த கனகவ பற்றி 

கதரிய வந்த நபாது, சிறுவரக்ளின் கனவில் வந்தவர ்ககடயிற்சுவாமி 

என்பகத உணரந்்து, இனி அந்த இடத்தில் விகளயாட நவண்டாம் என்று 

உத்தரவிட்டனர.் சிறுவரக்ள் எல்நலாரும் ஒன்று நசரந்்து, கசட்டியார ்

சமூகத்கதயும் நசரத்்துக்ககாண்டு 1980 களின் கதாடக்கத்தில் நகாயிகல 

புனரந்ிரம்ாணம்  கசய்ய கதாடங்கினர.் § 

1983 ஆம் ஆண்டு, சற்குரு சிவாய சுப்பிரமுனியசுவாமி 

(ககடயிற்சுவாமியின் பிரதான சீடனாக இருந்த கசல்லப்பசுவாமியின் 

சீடனின் சீடன்) இறுதியாக யாழ்ப்பாணத்திற்கு பயணம் நமற்ககாண்ட நபாது, 

கபரும்பாலும் இகளஞரக்ளால் நிரவ்கிக்கப்பட்ட ககடயிற்சுவாமி நகாயிலின் 

நிரவ்ாகிகள், கருவகற மீது ஒரு புதிய நகாபுரத்திற்கு அடிக்கல் 

நாடட்ுவதற்காக அவகர வரவகழத்து இருந்தனர.் அவர ்பலவீனமான 

மூங்கில் ஏணி மீது ஏறி அடிக்கல் நாட்டினார ்மற்றும் ஒரு சிறிய பூகசயும் 

நடந்தது. புதுப்பிக்கும் பணிகள் கதாடரந்்தன மற்றும் இறுதியாக குடமுழுக்கு 

விழா 1985 ஆம் ஆண்டு நகடகபற்றது. § 
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ககடயிற்சுவாமி நடராசர ்நகாயிலுக்கு அருகில் அகமந்து இருந்த ஒரு சிறிய 

குடிகசயில் தனது இறுதி மகாபயணத்கத நமற்ககாண்ட நபாது,  அவரது 



 

சீடரக்ள் அவரது உடகல ஒரு நிலவகறயில் கவத்து அடக்கம் கசய்து, அந்த 

புனிதமான இடத்தில் ஒரு சிவன் நகாயிகல கட்டினாரக்ள். அந்த நகாயிலில் 

இன்றும் பூகசகள் நகடகபற்று வருகின்றன.  

 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 
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குருமாரக்ளின் சரித்திரங்கள்  

அத்தியாயம் ஏழு 

நல்லூரை சேைந்்த சித்தை ்

சேல்லப்பசுவாமி  

பத்சதான்பதாம் நூற்றாண்டின் மத்தியில், நல்லூரை சேைந்்த 

சபான்னம்மாரவ, வடட்ுக்சகாடர்டரய சேைந்்த வல்லிபுைம் என்ற விவோயி 

மணந்தாை.் அவைக்ள் நல்லூை ்சகாயிலுக்கு அருசக தங்கள் வீடர்ட கட்டி, 

வயல்களில் பயிை ்ோகுபடி சேய்து வந்தனை.் அவைக்ளுக்கு இைண்டு 

மகன்களும் இைண்டு மகள்களும் இருந்தனை,் அவைக்ளில் ஒருவன் சேல்லப்பா. 

அவன் சிறு வயதில் இருந்சத, தனக்குள் இருந்த சதய்வீகத்தன்ரமரய 

நாடுவதில் ஒருமுக கவனத்துடன் இருந்தான். அவன்  அதிகம் சபோமல் 

இருந்ததால், அவன் குழப்பத்தில் இருந்ததாக அவனது சபற்சறாைக்ள் 

நிரனத்தாைக்ள். சேல்லப்பா விசித்திைமாக இருந்தாலும், உள்ளத்தில் 

தூய்ரமயானவைாக, தன்னிடத்திலும் மற்றவைக்ளிடத்திலும் கண்டிப்பாக 

நடந்துசகாண்டாை.் அவன் பிறந்ததில் இருந்சத ஒரு சயாகியின் பண்புகளுடன் 

இருந்ததால், இரளஞனாக இருக்கும் சபாசத அவனுக்கு ேந்நியாேம் 

சபாருத்தமாக இருக்கும் என்று மக்கள் கணித்தாைக்ள். அவன் உணவு அல்லது 

உரட உட்பட எந்த சபாருரளயும் விரும்பியது இல்ரல. அவனுக்கு 

சவண்டியது கிரடக்கவில்ரல என்றால், அவன் அதில்லாமல்  

சேன்றுவிடுவான். அவனுக்கு நண்பைக்ள் என்று யாரும் இல்ரல. அவன் 

மனிதைக்ளிடம் இருந்து மரறந்து இருக்க தன்னால் ஆன முயற்சிகரள 

சேய்து, ஒவ்சவாரு நிமிடமும் தனிரமயில் கழித்தான். அவனுக்கு யாரும் 

சநருக்கமாக இல்ரல. அவன் எரதப்பற்றி நிரனக்கிறான் என்று அவனது 

குடும்பத்தினருக்கு சதைியவில்ரல, மற்றும் அவரன அவனது கூண்டில் 

இருந்து சவளிசயற்றவும் அவைக்ளால் முடியவில்ரல. அவைக்ளது முயற்சிகள் 

அதிகைிக்கும் சபாது, அவன் அதிகமாக விலகி சேன்றான். § 
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 சிறு வயதில் அவரன பள்ளிக்கு அரழத்து சேல்லசவண்டி இருந்தது, 

இல்ரலசயன்றால் அவன் பள்ளிக்கு சேல்லமாட்டான்.  பள்ளிக்கு சேன்றதும், 

அவன் நாள் முழுவதும் எரதயும் சகடக்ாமலும் சபோமலும் அமைந்்து 

இருப்பான். இந்த நடத்ரத எல்சலாருக்கும் சபைிய சவதரனயாக இருந்தது. 

அவரன ேக மாணவைக்ள் கிண்டல் சேய்தனை.் அவன் தங்கள் வகுப்புக்களில் 

எப்சபாதும் “பகல்  கனவு" காண்கிறான் என்று ஆசிைியைக்ள் அவரன 

தண்டித்தாைக்ள். ஆனால் அவனது மனரத சலளகீகத்தில் ஈடுபடுத்த, 

மற்றவைக்ளது எந்த சேயலாலும் முடியவில்ரல. அவன் வீட்டில் இருக்கும் 

சபாது, சபற்சறாைக்ள் இவரனப் பற்றிய கவரலயில் மூழ்கி இருக்க, அவன் 

வழக்கமாக தனியாக உடக்ாைந்்து, ஏதாவது சிந்தரனயில் மூழ்கி இருப்பான் 

அல்லது தியானம் சேய்துக்சகாண்டு இருப்பான். தங்கள் மகன் அதிகம் 

கவரலப்படுவதாக அவைக்ளுக்கு சதான்றியது மற்றும் மற்ற குழந்ரதகரளப் 

சபால ஓடி ஆடி விரளயாட சவண்டும் என்று அவரன அறிவுறுத்தினாைக்ள். 

அவன் நல்லூை ்சகாயிலில் இருந்து ஒரு ரமல் தூைத்தில், கந்தைம்டத்தில் 

அரமந்து இருந்த ரேவ பிைகாே வித்யா ோரல என்ற ஒரு ஆைம்பப்பள்ளிக்கு 

சேன்றான். § 

சேல்லப்பாவிற்கு பதினாறு வயதாக இருந்த சபாது, அவன் மக்களிடம் 

இருந்து விலகி இருக்கும் பழக்கம் தீவிைம் அரடந்து, பல நாடக்ளுக்கு 

சதாடைந்்து யாருடனும் சபோமல் இருந்தான். தங்கள் மகனிடம் ஏசதா ஒரு 

சபைிய குரற இருக்கிறது என்று நிரனத்த சபற்சறாைக்ள், அவரன பல்சவறு 

மருத்துவைக்ள், சோதிடைக்ள் மற்றும் மற்ற வல்லுனைக்ளிடம் அரழத்து 

சேன்றனை.் ஆனால் யாைாலும் அவைக்ள் மகரனப் பற்றி அவைக்ளுக்கு 

புைியரவக்க முடியவில்ரல.  அவன் மிகவும் சமலிந்து இருந்தாலும், 

உடல்நலம் சீைாக இருந்தது, ஆனால்  யாைாலும் அவனது தனித்த மனரத 

புைிந்துசகாள்ள முடியவில்ரல. இது ஒரு புறம் இருக்க, அவன் யாழ்ப்பாணம் 

மத்திய கல்லூைி என்ற ஒரு உயைந்ிரல பள்ளிக்கு சேன்றான். அங்சக ஆங்கில 

சமாழியில் கல்வி கற்றுத்தைப்பட்டது. § 
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சேல்லப்பசுவாமி சகாபத்துடன் சவளிப்பரடயாக சபசி, ரதைியமாக 

தவறுகரள சுட்டிக்காட்டியதால், அவருடன் இருக்க யாரும் விரும்பவில்ரல. 



அவை ்தனிரம விரும்பியாக, சபரும்பாலும் எரதயாவது புலம்பிக்சகாண்டு  

இருப்பாை.் அவைது கிழிந்த சவஷ்டி மற்றும் கண்டிப்பான நடவடிக்ரககள் 

காைணமாக, உறுதியான சீடைக்ள் சிலை ்மடட்ுசம அவருக்கு சநருக்கமாக 

இருந்தாைக்ள்.  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

அதன் பிறகு சேல்லப்பா, தூைத்தில் இருக்கும் சகாயில் அல்லது கிைாமம் 

என்று கிைாமப்புறங்களில் சுற்றித்திைிந்து, ஒரு மைத்தடியில் தியானம் 

சேய்துக்சகாண்டு இருப்பான் அல்லது சதருக்களில் குறிக்சகாள் இல்லாமல் 

நடந்துக்சகாண்டு இருப்பான். அவனது குடும்பம் தீவிை சதடரல 

சமற்சகாண்டு, எப்படியும் கண்டுபிடித்து விடும். அவன் அவைக்ளது 

சவண்டுசகாள்கள் மற்றும் தண்டரனகரள சபாறுத்துக்சகாண்டான், 

ஆனால்  விரைவில் மீண்டும் சுற்றித்திைியத் சதாடங்கினான். அவரன அவன் 

வழியில் விட்டுவிட சவண்டும் என்று அவைக்ள் இறுதியில் 

புைிந்துக்சகாண்டாைக்ள். அவன் ஒன்று அல்லது இைண்டு வாைங்கள் கழித்து 

மீண்டும் பசியுடன் சோைவ்ாக வீடு திரும்புவான். இரத பாைத்்ததும் அவன் 

தாயின் கண்ணில் கண்ணீை ்வந்து விடும். அவள் தன் வாழ்நாள் முழுவதும் 

அவன் நலனுக்காக சவண்டிக்சகாண்டு இருந்தாள். § 

தனிமமயில் இருந்த ஒரு நாட்டம்  

பள்ளி படிப்ரப முடித்த பிறகு, சுடுகாட்டிற்கு அருகில் இருந்த ஒரு கட்டிடத்தில்  

இைவு காவலனாக காவல் காக்கும் சவரலரய சேய்தான். அவன் இைவு 

முழுவதும் வானிரலயில் சவளிசய இருந்துக்சகாண்டு, அவ்வசபாது அந்த 

கட்டிடத்ரத சுற்றி வந்தான். அவன் அப்சபாது தனது பதின்ம வயதின் முடிவில் 

இருந்தான். சபற்சறாைக்ள் அவனது எளிய வாழ்க்ரகக்கு முன்னுைிரம 

வழங்கி இருந்தாலும், அவன் அவைக்ளுக்கு சமலும் ஏமாற்றத்ரத 

வழங்கினான். அவன் தினமும் பணிரய சதாடங்கும் சபாது, கண்காணிக்கும் 

கட்டிடத்ரத சமசலாட்டமாக சோதரன சேய்த பிறகு, சுடுகாட்டிற்குள் 

புகுந்து, சபரும்பாலும் எைிந்துக்சகாண்டு இருந்த ஈமவிறகுக்கு அருகில் 

அமைந்்து, இைவு முழுவதும் தியானம் சேய்ததாக சதான்றுகிறது. அவன் அதன் 

பிறகு ஒரு சிறிய அைசு அலுவலகத்தில் சவரல சேய்தான், ஆனால் அவனுக்கு 

ஊதியத்தின் சதரவரய காட்டிலும், தனது தனிரம மீது அதிக விருப்பம் 

இருந்தது. § 

இந்த காலத்தில் நடந்த தகவல்கரள யாழ்ப்பாண நல்லூை ்சதைடி 

சேல்லப்பா  சுவாமிகள் என்ற புத்தகத்தில் சக. சி. குலைத்தினம் 

வழங்கியுள்ளாை.் (இரத சேல்லப்ப சுவாமி ஆஃப் நல்லூை ்என்ற சபயைில் 

முரனவை ்திருமதி. விமலா கிருஷ்ணபிள்ரள சமாழிசபயைத்்தாை)்§ 
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சேல்லப்பசுவாமி வழக்கமாக, நல்லூை ்சகாயிலில் சதைடிரய தனது 

புகலிடமாக சகாண்டிருந்தாை.் அது 12 மீடட்ை ்உயைதத்ில் கூரையால் சவய்த 



சகாபுைமாக இருந்தது. அதில் முருகப்சபருமானின் உற்ேவ மூைத்த்ிகள் மற்றும் 

நுணுக்கமாக  அலங்கைிக்கப்படட் வண்டிகள் பாதுகாக்கப்படட்ு வந்தன. இது 

ஒரு இருடட்ு அரறயாக இருந்ததால், எந்த விதமான கவனேச்ிதறலும் 

இல்லாமல் பல மணி சநைங்களுக்கு தியானம் சேய்யசவண்டும் என்ற 

ோதுவின் தூண்டுதலுக்கு  மிகவும் சபாருதத்மாக இருந்தது.  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

சேல்லப்பா சில வருடங்களுக்கு பிறகு தனது படிப்ரப பாதியில்  

நிறுத்திவிட்டு, யாழ்ப்பாணம் கேச்ேைியில் [மாவட்ட சேயலகம்] ஆைாேச்ி 

[மக்கள் சதாடைப்ு அதிகாைி] பணிரய சதாடங்கினாை.் அவை ்சிறப்பாக 

சவரல சேய்ததால், சமலதிகாைிகளின் பாைாடர்டயும் 

நம்பிக்ரகரயயும் சபற்றாை ்மற்றும் பலேமயங்களில் அவருக்கு 

கருவூலப்சபாறுப்பும் வழங்கப்பட்டது. சேல்லப்பாவிற்கு ேலுரககள் 

நிரறந்த பதவி வழங்கிய உயைந்்த சகௌைவத்ரத வழங்கினாலும், அதன் 

மீது அவருக்கு சமாகம் ஏற்படவில்ரல. அவை ்எப்சபாதும் தனது 

உயிைே்க்தியின் உட்புற தூண்டுதலில் வாழ்ந்துக்சகாண்டு இருந்தாை.் 

ஞானம், ஆன்மீகத்தில் ஈைக்்கப்பட்டதால் அவைது பழக்கங்கள், உரட 

மற்றும் நடவடிக்ரககளில்  மாற்றங்கள் சதான்றின. இது பலைது 

ஆைவ்த்ரத தூண்டியது. மற்றவைக்ள் தனது சவரலரய பற்றி குரற 

கூறாமல் இருக்க, அரத முழுரமயாக சேய்து வந்தாை.் இைவு சநைங்களில் 

மற்றவைக்ள் உறக்கத்தில் இருந்த சபாது,  அவை ்நல்லூை ்

முருகப்சபருமானுடன் மரறஞான முரறயில் சதாடைப்ு சகாண்டு, 

“தந்ரதசய! தந்ரதசய!” என்று பிதற்ற ஆைம்பித்தாை.் § 

உள்ளிருந்து சவளிவந்த இந்த ஞானப்சபருக்கு, சவளிசய வழிய  

சதாடங்கியதால், அவை ்தமக்குள் சபசிக்சகாள்ளுதல், “ஓம் ஓம்” என்று 

சோல்லிக்சகாண்டு தரலயரேத்தல், வலக்ரகரய உயைவ்ாக உயைத்்தி 

மற்றும் நன்றாக அரேத்து உைக்க கத்துதல் என்று அவைின் சபாக்கு பித்து 

பிடித்தவை ்சபாலவும், பிோசு பிடியில் சிக்கியவை ்சபாலவும், ஒரு குழந்ரத 

சபாலவும் காட்சி அளித்தது. தன்ரன சநருங்கி வந்தவரை அவை ்துைத்தி 

அனுப்பினாை.் இறுதியில் அவை ்தனது கேச்ேைி பணிரய ரகவிட்டு, தனது 

குடிரேயின் மூரலயில் நாள் முழுவதும் அமைந்்துசகாண்டாை.்§ 
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தனது சீடனான சேல்லப்பசுவாமி தியானம் சேய்துக்சகாண்டு இருக்கும் 

சபாது, கரடயிற்சுவாமி அவ்வப்சபாது வந்து கவனிப்பாை.் யாழ்ப்பாணம்  

தீபகற்பதத்ில் அங்கம் வகிதத் கிைாமங்கள் வழியாக, எந்த இலக்கும் 

இல்லாமல், இருவரும் அடிக்கடி நடந்து சேல்வரத மக்கள் பாைத்்து இருந்தனை.்  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

அவை ்மீண்டும், மீண்டும் பின்வாங்கி ஒழுக்கம் தவறியதாக சதான்றிய 

நிரலகளில் அதிகமாக ஈடுபடுவரத பாைத்்ததும், அவைது சோந்தங்கள் 

சிறப்பு பூரேகளுக்கு ஏற்பாடு சேய்தனை.்  அந்த பூரேகளில் அவைிடம் 

இருந்ததாக கருதப்பட்ட பிோசுகரள விைட்டி அடிக்க பூோைி முயற்சி 

சமற்சகாண்டாை.் ஆனால் எந்த பலனும் கிரடக்கவில்ரல. இந்த பைபைப்பால் 

சேல்லப்பா கலங்காமலும், தன்ரன யாரும் புைிந்துசகாள்ளவில்ரல என்று 

பதட்டம் அரடயாமலும் இருந்தாை.் மக்கள்தன்ரன ரபத்தியமாக 

நிரனத்தரத, அவை ்சிலேமயம் தனக்கு ோதகமாகவும் 

பயன்படுத்திக்சகாண்டாை.் இதனால் அவை ்தன் விருப்பப்படி சுற்றித்திைிய  

அல்லது மற்றவைக்ள் அவரை துறவியாக நிரனத்த சபாது ஒரு துறவியாகவும்  

இருக்க முடிந்தது. அவை ்இலங்ரகயில் இருந்த ோதுக்களுடன் சேைந்்து, 
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அவைக்ள் கரதகரள சகட்பாை ்மற்றும் அவைக்ள் தத்துவ நுணுக்கங்கரள 

பற்றி விவாதிப்பரத கவனமாக பாைத்்துக்சகாண்டு இருப்பாை.் இந்த 

நடவடிக்ரககள் அவைது கவனத்ரத முழுரமயாக ஈைத்்தன.§ 

 இதன் காைணமாக, சேல்லப்பாவின் திருமணம் பற்றிய சபேர்ே யாரும் 

எழுப்பவில்ரல மற்றும் தனது ேற்குருவான கரடயிற்சுவாமிரய ேந்தித்த 

சபாது, அவரை தங்கு தரடயின்றி பின்பற்றவும் முடிந்தது. அவரை சிறிது 

தயக்கத்துடன் குடும்பமும் ேமூகமும் விடுவித்ததால், தனது இருபது வயதின் 

சதாடக்கத்தில் இருந்து ஒரு ேந்நியாசியாக வாழ்ந்தாை.் முன்சப தீவிைமாக 

இருந்த அவைது ஆன்மீக வாழ்க்ரக, குரு அவருக்குள் உருவாக்கிய ஆன்மீக 

உருமாற்றம் மிகவும் வலுவாக இருந்ததால், அவைது சோந்தங்களுக்கு அவரை 

அரடயாளம் காண முடியவில்ரல மற்றும் அவைாலும் மற்றவைக்ள் மத்தியில் 

தனது சோந்தங்கரள அரடயாளம் காணமுடியவில்ரல. அவசைாடு 

சதாடைப்ுரடய அரனத்தும் சதாடைந்்து மாறிக்சகாண்டு இருந்தன. § 

கரடயிற்சுவாமி மிகவும் குறுகிய காலத்தில், இரறவரன உணைத்லின் 

உேே்ங்களுக்கு அவரை அரழத்து சேன்றாை,் ஆனால் இந்த வலுவான 

அனுபவமில்லாத நிரலயின் பின்விரளவுடன் தன்ரன சபாருத்திக்சகாள்ள 

சேல்லப்பாவிற்கு சபாதிய அவகாேம் சதரவப்பட்டது.  அவை ்

திருவிழாக்களில் முருகப்சபருமானுக்காக பயன்படும் அலங்காை சதைக்ரள 

பாதுகாப்பாக ரவக்க, சகாயில் நுரழவாயிலில் இருந்து நாற்பத்தி ஐந்து 

மீட்டை ்தூைத்தில் அரமந்து இருந்த, நல்லூை ்சகாயிலின் சதைடிக்கு அருகில் 

இருந்த திண்ரணயில் நீண்ட சநைம் அமைந்்து தியானம் சேய்வாை.் அந்த 

காலத்தில், சதைடி என்பது சுமாை ்பன்னிைண்டு மீட்டை ்உயைம் மற்றும் ஒரு 

புறத்தில் ஆறு மீட்டை ்இரடசவளியுடன், இைண்டு மீட்டை ்உயை 

ேக்கைங்களுடன் மைத்தால் உருவாக்கப்பட்ட உற்ேவத் சதை ்மற்றும் முக்கிய 

திருவிழாக்களில் மட்டும் திருவீதியில் சகாண்டு வைப்படும் மற்ற உற்ேவ 

உபகைணங்கரள சகாண்ட ஒரு கூரை சவய்த அரறயாக இருக்கும்.  அதற்கு 

முன்பாக ஒரு சதனிரும்பு சவலியால் சூழப்பட்ட, ஒரு மூன்று பக்க 

திறந்தசவளி கூடாைம் அரமந்து இருந்தது. § 

 இலங்ரகயின் யாழ்ப்பாணத்தில் இருக்கும் நல்லூைின் பிைசித்திசபற்ற 

வைலாறு மற்றும் சபைழரக, சேல்லப்ப சுவாமி ஆஃப் நல்லூை ்என்ற 

புத்தகத்தில் இருந்து நம்மால் சதைிந்துக்சகாள்ள முடிகிறது. அதில் இருந்து 

ஒரு சதாகுப்பு: § 

ஒரு சிவபூமியாக விளங்கும் நமது இலங்ரக நாடு, இந்திய சபருங்கடலில்  

ஒரு தங்கம் சபால மின்னுகிறது. தமிழில் ஈழம் என்றால் “தங்கம்" என்று 

சபாருள். இந்த இலங்ரகரய ைிஷி திருமூலை ்தனது திருமந்திைத்தில், 

சிவசபருமானின் இருப்பிடமாக குறிப்பிடுகிறாை.் இந்த பூமியில் பல 

ஈஸ்வைன் சகாயில்கள் உள்ளன மற்றும் இந்த பூமியில் பல சித்தைக்ள் 

வாழ்ந்து வசித்து உள்ளாைக்ள். சித்த பைம்பரையின் பாைம்பைியம் இங்சக 

சவரூன்றி இருக்கிறது. சிவசபருமானின் திருவடியில் தங்களது மனரத 
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பறிசகாடுத்த இந்த ோதுக்களின் மகத்துவம் கற்பனா ேக்திக்கு 

அப்பாற்பட்டது. § 

தரலசிறந்த இந்த சித்தைக்ளின் ேமாதி சகாயில்கள் வடக்கு மாகாணம் 

மற்றும் யாழ்ப்பாணம் தீபகற்பத்தில் நிரறந்து இருக்கின்றன. 

கரடயிற்சுவாமியில் இருந்து சயாக சுவாமி வரை, பல ஞானிகள் மற்றும் 

சித்தைக்ள், யாழ்ப்பாணத்ரத சுற்றி தங்கள் புனிதமான அடிசுவடுகரள 

விட்டு சேன்றுள்ளனை.் அத்தரகய சகாயில்களுக்கு அருகில் கட்டப்பட்ட 

குரு பூரே மண்டபங்கள், அன்னதான ரமயங்களாக மட்டுமில்லாமல் 

கலாேே்ாை மற்றும் ேமயம் ோைந்்த நடவடிக்ரககளின் இருப்பிடமாகவும் 

விளங்கின. § 

யாழ்ப்பாணத்தின் பழங்கால நகைமாக நல்லூை ்[“நல்ல இடம்" என்று 

சபாருள்] விளங்குகிறது. இது சபைைேைாக விளங்கிய ஆைிய 

ேக்கைவைத்்தியின்  (1215-1240) தரலநகைமாக விளங்கியது. பைந்து விைிந்த 

அவைது ோம்ைாேச்ியத்தில் இைாசமஸ்வைமும் இருந்தது, மற்றும் அவை ்

சேதுரவ (தமிழ்நாடு மற்றும் யாழ்ப்பாணத்திற்கு மத்தியில் இருக்கும் 

குறுநிலம்) பாதுகாத்ததால் சேதுகாவலை ்என்ற பட்டத்ரத சபற்றாை.் இந்த 

நல்லூைில் தூய்ரமயான, புனிதமான தமிழ் மற்றும் சிவசநறி வளைே்ச்ி 

சபற்றது. இந்த அைேைின் பழங்கால அைண்மரனக்கு அருகில் 

முருகப்சபருமானின் நல்லூை ்கந்தக்சகாயில் (ேம்ஸ்கிருதம்: 

ஸ்கந்தஸ்வாமி) அரமந்து இருந்தது. இந்த சகாயிரல சுற்றி கிழக்கில் 

சவயிலுகந்த பிள்ரளயாை,் சமற்கில் ரகலாேநாத சிவன் சகாயில், 

வடக்கில் வீைகாளி அம்மன் சகாயில் மற்றும் சதற்கில் ேட்டநாதை ்சகாயில் 

என்று நான்கு திரேகளிலும், காவலுக்காக சகாயில்கள் 

அரமக்கப்பட்டன. இைாேச்ியத்தின் சின்னாமாக சகாடி மற்றும் 

முத்திரையில் நந்தி அரமந்து இருந்தது. இந்த சின்னத்ரத அவருக்கு 

அடுத்ததாக வந்த அைேைக்ளும் சதாடைந்்தாைக்ள்.§ 

சபாைத்்தகீசியைக்ள் நல்லூை ்கந்தேவாமி சகாயிரலயும் அதன் 

அடித்தளத்ரதயும் அழித்து இருந்தாலும், சுமாை ்1734 வருடத்தில் டேச்ு 

நாட்டவைக்ளின் ஆட்சியின் சபாது ஒரு ரேவ ேமய மறுமலைே்ச்ி 

ஏற்பட்டது. இந்த காலத்தில் வாழ்ந்த பல்சவறு பாணைக்ள் மற்றும் 

கவிஞைக்ள்,  தரலசிறந்த ேமய பாடல்கரள இயற்றினாைக்ள். இதனால் 

மீண்டும் நல்லூைில் ேமய ஞானம் நிைம்பி வழிந்தது. அப்சபாது 

யாழ்ப்பாணம் கேச்ேைியில் உயை ்பதவியில் இருந்த, ஸ்ரீமத் ைகுநாத 

மாப்பாண முதலியாை ்அவைக்ள், முருகப்சபருமானின் ஆயுதமான 

சவரல வழிபடுவதற்கு, ஒரு சவல் சகாட்டம் அரமக்க டேச்ு அைசிடம் 

சவண்டுசகாள் விடுத்து, அவைக்ளிடம் இருந்து அனுமதி சபற்றாை.் § 

நல்லூை ்சகாயில் சேல்லப்பசுவாமி வாழ்க்ரகயின் ரமயமாக இருந்தது. இந்த 

பழங்கால முருகன் சகாயிலின் கருவரறயில், ஒரு ேக்தி சவல் பிைதிஷ்ரட 

சேய்யப்பட்டு இருக்கிறது, மற்றும் அது இன்றும் யாழ்ப்பாணம் தீபகற்பத்தில் 

https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/21_ka02_03.html#para-16
https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/21_ka02_03.html#para-17
https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/21_ka02_03.html#para-18
https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/21_ka02_03.html#para-19


ஒரு மிகவும் முக்கியமான இந்து சகாயிலாக விளங்குகிறது. இதற்கு இதன் 

வலுவான பைம்பரை தான் காைணம் என்று பலை ்கூறுகின்றனை.் § 

அந்த இடத்தில் கரடயிற்சுவாமி அடிக்கடி சேல்லப்பசுவாமிரய வந்து 

ேந்திப்பாை.் அவைக்ள் இருவரும் நீண்டதூைம் ஒன்றாக நடந்து சேன்று 

தனிரமயான இடங்களில் தியானம் சேய்தாைக்ள். ஒரு நாள் சகாரடகால 

மதிய சநைத்தில், சேல்லப்பசுவாமி நல்லூை ்சகாயில் வளாக மைத்தடியில் 

அமைந்்து இருந்தாை.் அவை ்திடீசைன்று தான் சவய்யிலில் இருப்பரத சபால, 

தனது குரடரய விைித்துக்சகாண்டாை.் பத்து நிமிடங்கள பிறகு 

கரடயிற்சுவாமி வந்ததும், தனது குரடரய மடக்கிக்சகாண்டாை.் தனது குரு 

வருகிறாை ்என்பரத  சேல்லப்பசுவாமி சதைிந்துசகாண்டு, அவை ்நடந்து வரும் 

சபாது அவருக்கு சூடச்ும ைீதியாக நிழல் வழங்க, தனது குரடரய 

சேல்லப்பசுவாமி விைித்திைிக்க சவண்டும் என்று ேம்பவத்ரத பாைத்்த 

ோட்சிகள் கருதினாைக்ள். § 

மைத்தியக்காரன் என்ற வெளி வெடம்  

கரடயிற்சுவாமி உயிை ்நீத்த சில வாைங்களில், சேல்லப்பசுவாமி சவளியுலக 

சதாடைப்ுகரள இழந்து, ஒரு ரபத்தியக்காைனாக, கட்டுப்பாடு இல்லாமலும் 

ஒழுங்கில்லாமலும் நடந்துசகாண்டாை.் அவை ்நல்லூை ்சதைடியின் 

திண்ரணயில் இைவு பகலாக நகைாமல், சுவாசிக்காமல், பசி மற்றும் தாகம் 

இல்லாமல் அமைந்்து இருந்தாை.் அவை ்சவறு உலகில் வாழும் ஒரு அற்புதமான 

மனிதைாக இருந்தாை.் ஆனால் சவளிசய நீட்டிக்சகாண்டு இருக்கும் 

பற்களுடன் சமலிந்து, சவள்ரள நிற முடியுடன் பாைப்்பதற்கு விகாைமாக 

இருந்தாை.் மக்கள் பரடயல்களாக கற்பூைம், பழங்கள் மற்றும் பூக்கரள 

சகாண்டு வந்து, அவைது திருவடிகளில் சபைானந்தத்துடன் 

அமைந்்துக்சகாண்டனை.் அவை ்அந்த இடத்தில் அதிக சநைம் இருந்ததால் 

மக்கள் அவரை நல்லூை ்சித்தை ்அல்லது சதைடி சித்தை ்என்று அரழத்தாைக்ள். § 

அவை ்நுரழவாயிலுக்கு அருகில் இருந்த வில்வ மைத்தடியில் அமைந்்து 

ோப்பிடுவாை ்மற்றும் அசத இடத்தில் தியானமும் சேய்வாை.் சில நாடக்ளுக்கு 

பிறகு, சதைடிக்கு எதிைப்ுறத்தில் இருந்த ோரலயில், தனது ேசகாதைி  

சேல்லாேச்ிக்கு சோந்தமான நிலத்தில் ஒரு மூரலயில், களிமண் 

சுவைக்ளுடன் கூடிய ஒரு ஓரல குடிரேரய பயன்படுத்த சதாடங்கினாை.் சில 

நாடக்ளுக்கு அவள் தனது ேசகாதைனுக்கு உணரவ சகாண்டு வருவாள், 

ஆனால்  அவை,் “இங்கிருந்து சபா! அரத எடுத்து சேன்றுவிடு! நீ எனக்காக 

நேச்ு கலந்த உணரவ சகாண்டு வந்திருக்கிறாய்,” என்று அலறுவாை.் அவை ்

அந்த குடிரேயில் தனக்கு உணரவ தாசன ேரமத்துக்சகாள்வாை.் அவை ்அந்த 

சதைடியின் கற்காரை படிகளில் ஒரு சமல்லிய சகாரைப்பாயில் உறங்கி, 

வாழ்ந்த ஒரு எளிரமயான வாழ்க்ரக மற்றவைக்ள் மீது சபைிய பாதிப்ரப 

ஏற்படுத்தியசதாடு, இலங்ரகயில் ரேவ ேமய எதிைக்ாலத்ரதசய மாற்றி 

அரமத்தது. § 
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அவை ்ேமாதியில் இல்லாத சபாது, அவைது நடவடிக்ரககள்  தீவிைமாக 

இருந்தன. தன்னிடம் ஆசிகரள சபற வந்தவைக்ள் மீது சபாருடக்ரள வீசி 

எறிவாை.் தன்ரன இருமுரற பாைத்்த நபைக்ரள துைத்திக்சகாண்டு 

கூேே்லிடட்ுக்சகாண்டு ஓடுவாை.் இவை ்அோதாைணமானவை ்என்பரத மக்கள் 

உறுதியாக அறிந்து இருந்தாலும், இந்த விசித்திைமான மனிதரை பற்றி 

புைிந்துசகாள்ள முடியாமல் விலகிசய இருந்தாைக்ள். சேல்லபசுவாமியின் 

சீடைான சிவசயாக சுவாமி, அந்த மைம்மான ோதுரவ பற்றி இவ்வாறு 

குறிப்பிட்டாை:்§ 

சின்னத் தனமாய்த் சதருவாசல சபாவாரை  

என்னப்பன்  சபசிடுவான் - சின்னத்தங்கம்  

இவன்விேைன் என்பாைடி. 

உல்லாே நரடயனடி ஊரூைாய்த்  திைிவானடி  

எல்சலாரு மிவரனக்கண்டு -  சின்னத்தங்கம்  

 ஏளனஞ்  சேய்வாைடி. § 

அப்சபாது ஆங்கிசலயைக்ளின் கிறித்துவ ஆதிக்கம் அதிகமாக இருந்தது. அந்த 

காலகட்டத்தில், காவி உரட அணிந்த ேந்நியாசிகள் துன்புறுத்தப்பட்டாைக்ள் 

அல்லது சிரறயில் அரடக்கப்பட்டாைக்ள். இதற்கு பயந்து இந்து துறவி 

அல்லது சுவாமி தனது ஆன்மீக சவரலரய சதாடை சவள்ரள உரட 

அணிந்துசகாண்டாைக்ள். உண்ரமயில் சேல்லப்பசுவாமிக்கு ஒரு ரபத்தியம் 

இல்ரல, சதால்ரலகரள தவிைக்்க அவ்வாறு நடந்துசகாள்ள சவண்டும் என்று 

அவைது குரு அவருக்கு அறிவுறுத்தி இருந்தாை.் சேல்லப்பசுவாமி உன்மத 

அவஸ்தா என்கிற ரபத்தியக்காை சவளிசவடத்தில், தனது சபருரமரய 

மரறத்து ரவத்திருந்த ஞானியாக விளங்கினாை.் அவரை “விேைன் 

(ரபத்தியம்) சேல்லப்பசுவாமி" என்று உள்ளூை ்மக்கள் அரழத்தனை.் அவைது 

குடும்பம் அவைது நடத்ரதரய உண்ரம என்று நம்பி, அவைது 

பாதுகாப்பிற்காக ேங்கலியில் கட்டி ரவத்தது. § 

  

 

 

 

அவை ்ஆன்மீக தரலவை ்என்றும் அதனால் தங்களுக்கும் தாங்கள் 

சமற்சகாள்ளும் ேமயபைப்பு முயற்சிகளுக்கும் அேச்ுறுத்தலாக 

இருக்கக்கூடும் என்றும் ஆங்கிசலயைக்ள் நிைவ்கித்த அைோங்கம் தன்ரன 

ேந்சதகிக்காமல் இருக்கவும், தகுதியில்லாத பக்தைக்ரள தவிைக்்கவும், 

சேல்லப்பசுவாமி யாழ்ப்பாணம் ோரலகள் வழியாக, எல்சலாருக்கும் 

சகட்கும்படியாக ஆனால் அசத ேமயத்தில் யாருக்கும் புறியாதவாறு 
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சிக்கலான மற்றும் குழப்பமான, மரறபுதிைான சோற்சறாடைக்ரள உைக்க 

தனக்குத்தாசன சபசிக்சகாண்டு, யாழ்ப்பாணத்தின் ோரலகள் வழியாக 

சபைானந்தத்தில் தள்ளாடி சேல்வாை.் அந்த ேமயத்தில் யாழ்ப்பாணத்தில் 

இருந்த பாதிக்கு சமலான ஆேே்ாைமான ரேவ குடும்பங்கள், மதம் 

மாற்றுவதில் தீவிைமாக இருந்த கத்சதாலிக்க, ஆங்கிலிக்க மற்றும் மற்ற 

சீைத்ிருத்த திருேே்ரப ேமயப்பற்றுகளின், தற்காலிக தாக்கத்திற்கு 

ஆளாகினாைக்ள். § 

பல வருடங்களுக்கு பிறகு, சயாக சுவாமியும் இரதப்சபான்ற 

சதால்ரலகரள எதிைச்காண்டாை ்மற்றும் அவரையும் உள்ளூை ்மக்கள் 

ரபத்தியம் என்று நிரனத்தனை.் ஆனால் நன்றாக தீைம்ானிக்கும் திறனுரடய 

கிைாம மக்களுக்கு, இவைக்ள் உண்ரமயில் திடமான சிந்தரனயாற்றரல  

உரடயவைக்ள் என்றும், அறிவுக்கு எட்டாமல் மரறந்து இருப்பதாக சவதங்கள் 

குறிப்பிடுவரத இவைக்ள் அறிந்து இருந்தாைக்ள் என்றும் சதைிந்து இருந்தது. 

இவைக்ள் முந்ரதய பிறவியில் ோதுக்களாக இருந்தவைக்ள் என்பதால், 

அவைக்ளால் சமய்யுணைவ்ின் ஆழங்கரள முழுரமயாக புைிந்துசகாண்டு, 

தியானத்தில் இயல்பான ஈடுபாடட்ுடன் பல மணிசநைங்கள் அல்லது பல 

நாடக்ளுக்கு சதாடைந்்து உட்காைந்்து இருக்க முடிந்தது. ஆனால் ேமூகத்திற்கு 

இதில் ஈடுபாடு இல்ரல என்பதால், அவைக்ளால் இரத புைிந்துசகாள்ள 

முடியவில்ரல. பின்வரும் நுண்ணறிரவ நல்லூைின் சேல்லப்ப சுவாமி  

புத்தகம் வழங்குகிறது: § 
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சயாக சுவாமி தான் சேல்லப்பசுவாமியும் சேைந்்து சமற்சகாண்ட பயணதர்த 

பற்றி விவைிக்கும் சபாது, சேல்லப்பசுவாமி எவ்வாறு வானத்ரத 



பாைத்்துக்சகாண்சட தரையில் சிதறி இருந்த எறும்பு புற்றுக்கரள மிதிக்காமல்  

சேன்றாை ்என்றும், ஆனால் அவை ்அவற்றின் மீது கவனமாக 

இருந்துக்சகாண்டு எறும்புகளின சீற்றத்திற்கு ஆளானாை ்என்பரதயும் 

ஆேே்ைய்த்துடன் பகிைந்்துக்சகாள்வாை.்  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

“சேல்லப்பா தனது உண்ரம நிரலரய சவளிப்படுத்த சபாவதில்ரல,” 

என்று சேல்லப்ப சுவாமி சதளிவாக அறிவித்து இருந்தாலும், “சேல்லப்பா 

எங்கள் தந்ரத, உண்ரமயான தந்ரதயாக எங்கள் மீது கருரணரய  

சபாழிந்து, நல்லூைின் தங்க தந்ரதயாக விளங்குகிறாை,்”  என்பரத 

உறுதி சேய்யும் வண்ணம், ஏைாளமான பக்தைக்ள் அவரை நாடி வந்தனை.் 

அவை ்மீது வலுவான நம்பிக்ரகயுடன் சவகு சதாரலவில் இருந்து  அவரை 

நாடி வந்தவைக்ளில் திரு ஞானேம்பந்தை,்  ைாமலிங்கம், 

சகாழும்புத்துரறரய சேைந்்த துரையப்பா மற்றும் சபான்ரனயா, 

ஆறுமுகம்,  இரளயதம்பி, கந்தைம்டத்ரத சேைந்்த தாசமாதைம்பிள்ரள 

மற்றும் கம்பன்தரைரய சேைந்்த முருசகசு ஆகிசயாை ்அடங்குவை.் § 

 அவைக்ளிடம் சுவாமி மிகவும் பைிவுடன் நடந்துசகாண்டாை.் தாங்கள் 

துறவறம் சமற்சகாள்ள விரும்புவதாக சில சீடைக்ள் குறிப்பிடும் சபாது,  

அவை,் “உனது வாழ்க்ரக முரறயும் துறவறமும் இரு துருவங்களாக 

இருக்கின்றன. உனக்கு திருமண வாழ்க்ரக சிறப்பாக இருக்கும்,” என்று 

குறிப்பிடுவாை.் சோந்தங்கள் தங்கரள திருமணம் சேய்துக்சகாள்ள 

சவண்டும் என்று வற்புறுத்துவதாகவும், இது சதாடைப்ாக அவைது அனுமதி 

நாடி வந்து இருப்பதாகவும் சிலை ்குறிப்பிடும் சபாது, “நீ திருமணம் 

சேய்துசகாள்ள என்னிடம் எதற்கு அனுமதி சகடக்சவண்டும். இங்கிருந்து 

முதலில் கிளம்பு,” என்று சுவாமி கூறுவாை.் யாைாவது திருமணத்ரத பற்றி 

சபசினால், அவை ்அவமானப்படுத்தும் குைலுடன் கண்டித்து, “சேய்தி 

சகட்டாயா? அைோங்க அதிகாைி தனது மகரள எனக்கு மணம்முடிக்க 

விரும்புகிறாை.் நான் திருமணம் சேய்துக்சகாள்ள சவண்டுமாம். 

சேய்துக்சகாள்ளவா?” என்று சநைடியாக சபசுவாை.் § 

நீ  ஒரு உணைத்ரல சபற்ற குரு என்று மற்றவைக்ளுக்கு சதைிய ரவப்பது, 

முட்டாளாக இருப்பரத காட்டிலும் சபைிய முட்டாள்தனம் என்று 

சேல்லப்பசுவாமி சயாக சுவாமியிடம் சதைிவித்தாை.் ோதாைண மக்கள் உனது 

நிம்மதிரய சகடுப்பாைக்ள். அருரள சபறுவதற்கு சதரவயான தகுதிகள் 

எதுவும் இல்லாமல், சபரும்பாலும் வலுக்கட்டாயமாக ஆசிகரள 

சபறுவதற்காக,  அவைக்ள் உன்ரன இைவு பகலாக துைத்திக்சகாண்டு 

இருப்பாைக்ள். அவைக்ள் சலௌகீக ஆசிகரள சபறுவதற்காக, தங்களது 

எதிைக்ாலத்ரத பற்றி சதைிந்துக்சகாள்ள அல்லது ஏதாவது வியக்கத்தக்க 

வரகயில் நரடசபறும் என்ற நம்பிக்ரகயில் அருகில் நிற்பதற்காக 

வருவாைக்ள். § 
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சேல்லப்பசுவாமி பற்றிய தனது அபிப்ைாயம் மற்றும் அவைது 

ரபத்தியக்காை சவளிசவடம் பற்றிய தனது ஆழமான நுண்ணறிவுகரள 

சயாக சுவாமி, ரலஃப் அண்ட் டிசிங்ஸ் (சயாக சுவாமி, வாழ்க்ரக மற்றும் 

சபாதரனகள்) என்ற தனது எழுத்துப்பிைதியில் திருமதி இந்துமதி (அம்மா) 

நவைத்னைாஜா வழங்கியுள்ளாை.் § 

மிகவும் பிைபலமான மனிதைான சேல்லப்பை ்சதைடியின் படிக்கட்டில் 

ஒவ்சவாரு நாளும் அமைந்்து இருப்பாை.் ஆனால் ஒரு சவற்று 

பாைர்வயுடன் அமைந்்து இருந்த, அந்த கருப்பு நிற ோதுவின் முகத்தில் 

சதய்வீகத்தன்ரம எதுவும் சதன்படவில்ரல என்றாலும், முைட்டுத்தனம் 

மடட்ும் சதளிவாக சதைிந்தது. ஒளிக்கூட புகமுடியாமல் மக்கள் கூட்டம் 

அரலசமாதும் பண்டிரக காலங்களிலும், அவை ்படிக்கட்டில் பிைகாேமான 

முகத்துடன் உடக்ாைந்்து, தன்ரன நிரனத்து சிைித்துக்சகாண்டு 

இருப்பாை.் சிலேமங்களில்  படியில் படுத்துக்சகாண்டு,  நிந்திப்பவைக்ரள 

பாைத்்துக்சகாண்டு இருப்பாை.்  சிலேமயங்களில்  அவை ்குறிக்சகாள் 

இல்லாமல் அரலந்து சகாண்டு இருப்பவைக்ரள பாைத்்து, இழிவான 

வாைத்்ரதகளால் திட்டுவாை.் அவைக்ள் பதிலுக்கு அவரை நிந்தித்து, 

அவரை ஒரு முட்டாள் என்று கூறி கிளம்பி விடுவாைக்ள். அவைக்ள் இந்த 

நிந்தரன பற்றி கவரலப்படாமல், அவை ்சதாடைந்்து 

வரேப்பாடிக்சகாண்டு இருந்தாை.்§ 

சிலேமயம் அவை ்முருகப்சபருமானின் ேன்னிதானத்தில் கருவரற 

முன்பாக கந்தல் துணியுடன் நின்றுக்சகாண்டு, சபாசவாை ்வருசவாரை 

கடுஞ்சோற்களால் திடட்ுவாை.் அவை ்சிலேமங்களில் திருசநல்சவலி, 

சகாழும்புத்துரற மற்றும் மற்ற இடங்களில் சுற்றிக்சகாண்டு இருப்பாை.் 

அவை ்சுற்றித்திைிவரத பாைத்்து, மக்கள் அவரை ரபத்தியம் என்று 

கிண்டல் சேய்வாைக்ள். அவை ்வீடுகள் முன்பாக நின்றுக்சகாண்டு 

யாேகம் சேய்துக்சகாண்டு இருப்பாை.் மற்றும் யாேகமாக எது 

கிரடத்தாலும், அரத ஏற்றுக்சகாள்வாை.் சில ேமயம், அவை ்அைிசியுடன் 

ஏதாவது ஒரு காய்கறிரய ேரமத்து ோப்பிடுவாை.் அவை ்அதிகசநைம் 

தூங்குவில்ரல. அவை ்நள்ளிைவிற்கு பிறகு, தனது ரககரள 

தரலயரணயாக பயன்படுத்தி, தரையில் உறங்கிக்சகாண்டு இருப்பாை.் 

§ 

 பரன மற்றும் சதன்ரன ஓரலகரள பயன்படுத்தி, பல கரல 

வடிவங்கரள பின்னுவதில் சதன்பட்ட அவைது ரகவண்ணம் மடட்ுசம, 

அவை ்ஒரு ரபத்தியம் இல்ரல என்பரத சதைிவித்தது. ஆனால் இந்த 

விசித்திைமான உலகம் அவைது இந்த ஆசைாக்கியமான மனநிரலரய 

புைிந்துசகாள் இந்த ஒரு காைணம் மடட்ும் சபாதுமா என்ன? § 

சேல்லப்பசுவாமி ஒரு ரபத்தியத்தின் பண்புகரளயும், ஆன்மீக 

தியானத்தில் மூழ்கி இருக்கும் ஒரு மிகப்சபைிய ோதுவின் பண்புகரளயும் 

சகாண்டு இருந்தாை.் அவைால் முட்டாளாக்கப்பட்டவைக்ள், அவரை ஒரு 

முட்டாளாக கருதினாைக்ள். ஆன்மீக புைிதலுக்காக ஏங்கிக்சகாண்டு 
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இருப்பவைக்ளுக்கு, அவை ்ஆழமான ஞானத்ரத உரடயவை ்என்ற அவைது 

உண்ரமயான நிரல சதைிந்தது. சிவசயாக சுவாமி அவரை ஒரு 

உன்னதமான முனிவைாக கண்டாை,் மற்றும் அவை ்ஒரு குருவின் 

வடிவத்தில் சயாக சுவாமிக்கு  தகுதிரய வழங்கி, தீய ேக்திகளிடம் 

இருந்து காப்பாற்றினாை.் “சதைடியில், பிரற வடிவில் பிைகாேமான 

அருளாக அவரை கண்சடன். அவை ்என்ரன தனக்கு 

சோந்தமாக்கிக்சகாண்டு, எனக்கு சபைானந்த வழிரய காண்பித்தாை.்” § 

சேல்லப்பா இந்த அேச்ுறுத்தும் மாறுசவடத்துடன் தனியாக 

அரலந்துக்சகாண்டு, தனது உண்ரமயான இயல்ரப யாரும் 

அறியசவண்டாம் என்பதில் உறுதியாக இருந்தாை.் அவைது உள்ளத்தின் 

உண்ரமயான இயல்ரப பற்றி சவதாந்தம் மற்றும் சித்தாந்தத்ரத 

கற்றறிந்த பண்டிதைக்ளுக்கும், அவருக்கு நீண்ட நாடக்ள் நண்பைக்ளாக 

இருந்தவைக்ளுக்கும் சதைியவில்ரல. சேல்லப்பா தான் ஏற்ற 

ரபத்தியக்காை சவடத்தில் யாருக்கும் ேந்சதகம் வைாமல் சிறப்பாக 

நடித்தாை.் “நாற்பது வருட காலமாக தாம் எடுத்த சகாலத்ரத எவரும் 

ேந்சதகப்படாமல் நடித்துவிட்டு சபானாை,்” என்று ஒருமுரற சயாக சுவாமி 

குறிப்பிட்டாை.் § 

சேல்லப்பசுவாமி மரறபுதிைாக சபசிய சமாழிரய குறிவிலக்கம் சேய்து 

புைிந்துசகாள்ள சவண்டியிருந்தது. அவைது “சதன் துளிகரள” சயாக சுவாமி 

பதிவு சேய்ததில் இருந்து ஒரு சதாகுப்பு:§ 

“இயல்பாக எதுவும் தீய பண்புடன் இருப்பதில்ரல,” மற்றும் “ 

முழுரமயான உண்ரமரய யாைாலும் புைிந்துசகாள்ள முடியாது” என்று 

சோல்லி, அரமதியாக இருப்பாை.் “இது இப்படித்தான் இருக்கிறது, மற்றும் 

இது பாோங்குத்தனத்தில் மரறந்து இருப்பதால், இரத முழுரமயாக 

அறிந்தவை ்என்று யாரும் இல்ரல” என்று கந்தனின் முன்பக்க வாேலில், 

கந்தலான துணிகளுடன்  இருந்த உயைந்்த சேல்லப்பன் கூறினாை.் அந்த 

இடத்திற்கு அடிக்கடி வந்தவைக்ரள, அவை ்அவதூறாக சபசுவாை.்§ 

“அது முடிவில்லாத சதாடக்கத்தில் இருந்து அப்படித்தான் இருக்கிறது,” 

என்று சோல்லி அங்கும் இங்கும் சுற்றிக்சகாண்டு இருப்பாை.் “இரவ 

அரனத்தும் மாய நிகழ்வுகள்,” என்று முணுமுணுப்பாை,் “யாை ்அறிவாை?்” 

மற்றும் “எப்சபாசவா முடிந்த காைியம்” என்று சோல்லி நல்லூை ்

சகாயிலின் சவளிபுறத்தில் இருந்த பிைகாைத்திற்கு சேன்று புழுதி படிந்த 

இடத்தில் அமைந்்து, தன்ரன வணங்கவரும் மக்கரளப் பாைத்்த 

அேே்த்தில் புழுதி எல்லாம் பறந்து விடும் என்பாை.் யாரும் அவைிடம் 

இருந்து தனது சகள்விக்கான பதிரல சபற்றதில்ரல என்று 

நிரனக்கிசறன். அவைது  முட்டாள்தனமான சபேச்ில் இருந்து 

அவ்வப்சபாது சவளிவரும் சதன்  துளிகளுக்காக, நான் அவை ்அருசக 

காத்து இருந்சதன்.§ 
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ஒரு உணைத்ரல சபற்ற நபைின் ேக்திகள் பற்றிய எண்ணற்ற அற்புதமான 

கரதகள் மற்றும் தன்ரன குருவாக அறிவித்தவரை சநாக்கி ஆைவ்த்ரத 

நாடுபவைக்ள் ஈைக்்கப்பட்ட கரதகள், இலங்ரக இந்துக்கள் மத்தியில் 

பிைபலமாக இருக்கின்றன. ேற்குருவின் உண்ரமயான இயல்ரப 

புைிந்துசகாண்டு தயாை ்நிரலயில் இருந்த சில சீடைக்ள், அவருடன் 

இருப்பதற்காக  எந்த தரடரயயும் கடந்து சேல்வாைக்ள் என்று 

சேல்லப்பசுவாமி கூறினாை.் ேற்குரு எந்த ஒரு மாறு சவடத்தில் இருந்தாலும், 

அத்தரகய ஒரு விரழபவை ்அவரை  உணைந்்துக்சகாள்வாை.் ேற்குரு வீடு 

வாேல் இல்லாத ஆண்டியாக, கிைாமத்தில் ஒரு பரறயனாக இருந்தால், ேமூக 

ைீதியாக தகுதியற்றவைாக இருக்கும் ஒருவரை பின்பற்றும் சபாது ேமூகம் 

சவளிப்படுத்தும் அதிருப்திரய தாங்குவதற்காக, விரழபவை ்அதிக 

வலிரமரய சபறுவாை.் § 

 உணைத்ரல நாடும் சீடன், எந்த தரடயாலும் துவண்டு விடமாட்டாை.் குரு 

அவரை திருப்பி அனுப்பி விட்டால், அவை ்தனது பாரதயில் இருந்து 

விலகமாட்டாை.் குரு சேய்வது எதுவானாலும், அரத தனக்கு கிரடக்கும் 

ஆசியாக ஏற்றுக்சகாள்வாை.் குருவுடன் இணக்கத்ரத சபறுவதற்கு தனது 

உருவம், தனது கருத்துக்கள், தனது அறிவாற்றல், தனது இயல்ரப 

மாற்றிக்சகாள்வாை.் ஒரு குருவால் திருப்பி அனுப்பப்பட்ட சீடைக்ள், அசத 

குருவிடம் மாறு சவடத்தில் திரும்பியதாக எண்ணற்ற கரதகள் 

குறிப்பிடுகின்றன. இந்த உத்தி பலனளிக்கவில்ரல என்றால், அந்த சீடன் 

அந்த இடத்தில் இருந்து கிளம்பி, தனது குணத்ரத மாற்றிக்சகாண்டு நல்ல 

நிரலயில் திரும்பும் வரை, தனது வாழ்க்ரகரய உருமாற்றும் தவத்ரத 

சமற்சகாள்வாை.் § 

சேல்லப்பாவின் ேசகாதைியின் மகன், அவைக்ளது வீட்டில் தங்கி இருந்தான். 

அந்த இரளஞன் முன்சகாபியாக இருந்தான். அவன் சேல்லப்பசுவாமிரய 

ஒரு ோதுவாக ஏற்றுக்சகாண்டு இருந்தாலும், சேல்லப்பசுவாமி தன்ரன, 

தனது தாரய மற்றும் தனது குடும்பத்ரத மடட்ும் அல்லாமல் தங்கள் 

நண்பைக்ள் மற்றும் விருந்தினைக்ரளயும் தைக்குரறவான வாைத்்ரதகளால் 

தாக்கியதால், அவன் சபரும்பாலான ேமயங்களில் சுவாமிரய கடிந்து 

சகாண்டான். § 

ஒரு நாள் சேல்லப்பசுவாமி தங்கள் குடும்ப வளாகத்தில் இருந்த 

திறந்தசவளி கிணற்றிற்கு அருகில் நின்றுக்சகாண்டு, தனது ேசகாதைிரய 

உைத்த குைலில் திட்டிக்சகாண்டு இருந்தாை.் உடசன அந்த இரளஞன் தனது 

தாரய காப்பாற்றுவதற்காக வீட்டிற்கு சவளிசய ஓடி வந்து, சேல்லப்பசுவாமி 

திடட்ுவரத நிறுத்தசவண்டும் என்று அலறினான். சேல்லப்பசுவாமி அவன் 

சோன்ன வாைத்்ரதகரள கிண்டல் சேய்யும் வண்ணம், அவரும் பதிலுக்கு 

கத்தத் சதாடங்கினாை.் அந்த இரளஞன் சுவாமிரய சநருங்கி அவரை 

குத்துவதற்காக இைண்டு ரககரளயும் மடக்கிக்சகாண்டு, திடீசைன்று 

இைண்டு மீட்டை ்அகல கிணற்ரறத் தாவி மறுபுறம் வந்து விழுந்தான். 

சேல்லப்பசுவாமி அவனது சநஞ்சில் சலோக ரக ரவத்தாை.் உடசன அவனது 
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சகாபம் முழுரமயாக தணிந்தது. அந்த இரளஞன் என்ன சேய்கிசறாம், 

எங்சக இருக்கிசறாம் என்று சதைியாமல், சபேச்ு மூேச்ு இல்லாமல் அதிைந்்து 

நின்றுக்சகாண்டு இருந்தான். § 

அந்த குடும்பம் காலப்சபாக்கில், சேல்லப்பசுவாமியின் வாைத்்ரதக்கு 

மதிப்பு அளிக்க கற்றுக்சகாண்டது. ஒரு முரற அந்த குடும்பம் தங்களுக்கு 

சநருக்கமான நண்பைக்ளுடன், சதன்கிழக்கு பிைாந்தியத்தில் இருக்கும் 

மரலகளில் காடுகளால் சூழப்படட்ு, புலிகள் நடமாட்டம் அதிகமிருக்கும் 

இடத்தில் அரமந்துள்ள, இலங்ரகயின் மிகவும் பிைபலமான கந்தக் கடவுளின் 

சகாயிலான கதிைக்ாமத்திற்கு தீைத்்த யாத்திரை சேல்ல திட்டமிட்டனை.் 

அவைக்ள் அதற்காக பணத்ரத சேமித்து, பல மாதங்கள் முன்சப பயணத்ரத 

பற்றி சபேத்சதாடங்கினை.் அவைக்ள் பயணத்ரத பற்றி சேல்லப்பசுவாமிக்கு 

சதைிய வந்தது. இறுதியாக அவைக்ள் கிளம்பும் நாள் வந்த சபாது அவை,் 

“எதற்காக சதடி சேல்கிறீைக்ள்? கடவுள் இங்சகசய இருக்கிறாை,்” என்று 

கூறினாை.் உடசன அவைக்ள் தங்கள் பயணத்ரத ைத்து சேய்தனை.் ஆனால் 

அந்த குழுவில் இருந்த ஒருவை ்மடட்ும், தனியாக தனது பயணத்ரத 

சதாடங்கினாை.் ஆனால் அவை ்கதிைக்ாமம் சேன்றரடயவில்ரல. அவருக்கு 

நடுவழியில் தீவிை மசலைியா சதாற்றிக்சகாண்டது மற்றும் 

மருத்துவமரனயில் ஆறு மாதங்கள் இருந்து, மருத்துவ கட்டணமாக ஆயிைம் 

ரூபாய் சேலுத்திய பிறசக யாழ்ப்பாணம் வந்து சேைந்்தாை.் § 

https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/21_ka02_03.html#para-45
https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/21_ka02_03.html#para-46


 

சேல்லப்பசுவாமி தனது ஆரேகள் மற்றும் உணவுப்பழக்கங்கள் மீது ஒரு 

தீவிைமான கடட்ுப்பாடர்ட கரடப்பிடித்தாை.் அவை ்வழக்கமாக தனியாக 



உட்காைந்்து ோப்பிடுவாை.் அந்த உணவு நல்லூை ்சகாயிலின் வில்வ 

மைத்தடியில் ஒரு எளிரமயான விறகு அடுப்பில் தயாை ்சேய்யப்படட்ு 

இருக்கும். 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

அற்புதமான வெமலை்ைாடுகள்  

சபரும்பாலான ேமயங்களில் சேல்லப்பசுவாமி முடக்ள் நிரறந்த வில்வ (Aegle 

marmelos) மைத்து அடியில் காணப்படுவாை.் இதன் இரலகள் திைிசூலம் சபான்ற 

வடிவத்ரத சகாண்டு இருப்பதால், இது சிவசபருமானுக்கு உகந்ததாக 

கருதப்படுகிறது. அந்த மைம் வழங்கிய மிகப்சபைிய நிழலின் கீழ் சூைிய  

சவப்பத்தில் இருந்து பாதுகாக்கப்படட்ு, அவை ்தனக்குத்தாசன 

சபசிக்சகாள்வாை,் தியானம் சேய்தாை,் உணவு அருந்துவாை ்மற்றும் அங்சக 

அமைந்்துசகாண்டு பரன மற்றும் சதன்ரன ஓரலகரள பயன்படுத்தி 

பல்சவறு வடிவங்களில்  விசிறிகள் மற்றும் சகாள்கலன்கரள உருவாக்குவாை.் 

அவை ்சபாதுவாக நாள் முழுவதும், சுட்சடைிக்கும் சவய்யிலில் ஓரலகள் மூலம் 

விசிறிகரள பின்னிக்சகாண்டு இருப்பாை.் அந்த கரலயில் சதைே்ச்ி 

சபறுவதற்கு சபாறுரம மற்றும் திறரம சதரவப்பட்டது, மற்றும் அதில் 

மிகவும் சிறந்தவைாக விளங்கினாை.் அவை ்தயாைித்த ஒவ்சவாரு விசிறியும் 

ஒரு பிைத்சயக வடிவத்தில் இருந்தன. அவை ்அந்த விசிறிகரள சீடைக்ள் மற்றும் 

வழிப்சபாக்கைக்ளுக்கு வழங்கினாை.் அந்த விசிறி சவதரனயில் இருந்து 

பாதுகாப்பு, குளிைே்ச்ி மற்றும் நிம்மதியின் மரறமுக அைத்்தத்தால் 

ஊக்குவிக்கப்படட்ு, ஒரு பிைாைத்்தரன மற்றும் ஆசியாக விளங்கியது. 

கூரைகள், சுவைக்ள் மற்றும் சவலிகளுக்கு பயன்படுத்தப்படும் சதன்ரன 

ஓரலயில் இருந்து காடே்ன் என்ற ஒரு வரக பாரயயும் தயாை ்சேய்தாை.் § 

இந்த மைம்மான சித்தை ்மிகப்சபைிய தாக்கத்ரத ஏற்படுத்தினாை.் இலங்ரக 

கலாேே்ாைத்தில் அதிகம் சகௌைவிக்கப்பட்டவைக்ளில் ஒருவைான ேை ்

சபான்னம்பலம் ைாமநாதன், சேல்லப்பசுவாமி இருந்த காலத்தில், 

யாழ்ப்பாணம் நகைத்தின் எல்ரலயில் இருந்த மருதனாைம்டத்தில் 

இளம்சபண்களுக்காக இைாமநாதன் கல்லூைிரய துவக்கினாை.் விமைச்ியாக 

நடந்த அதன் திறப்பு விழாவில், சுவாமி முதலாவதாக வந்து இருந்தாை.் திறந்து 

இருந்த கதவுகள் வழியாக அவை ்நடந்து சேன்று, இைாமநாதனிடம் தான் 

சேய்த சிறந்த மின்விசிறிகளில் ஒன்ரற பைிோக வழங்கி, “இயல்பாக எதுவும் 

தீய பண்புடன் இருப்பதில்ரல; எப்சபாசவா முடிந்த காைியம்; முழுதும் 

உண்ரம; நாம் அறிசயாம்,” என்று கூறினாை.் § 

 பள்ளியின் சவற்றிக்கு, அன்ரறய தினம் சேல்லப்பசுவாமி வருரக தந்து 

ஆசி வழங்கியது முக்கிய காைணம் என்று அந்த ேமூகம் கருதுகிறது. மிகவும் 

முக்கியமான நாளில் அதிலும் குறிப்பாக மங்களகைமான தருணத்தில், இந்த 

சதய்வீக புருஷை ்தங்கள் பள்ளிக்கு வந்தது தனிேச்ிறப்பு வாய்ந்ததாக 

பள்ளியில் இருந்த அரனவரும் கருதினாைக்ள். § 
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தனது சோந்த சேலவில், முழுரமயாக கருங்கல்லில் சேதுக்கசவண்டும் 

என்று உத்தைவிடட்ு, சகாழும்பின் சகாேச்ிகசடயில் புணைந்ிைம்ாணம் சேய்த 

சிவன் சகாயில் உட்பட, இைாமநாதன் ரேவ ேமயத்திற்கு பல முக்கிய 

சதாண்டுகரள சேய்துள்ளாை.்  அந்த சகாயிரல முதலில் அவைது தந்ரத 

முதலியாை ்சபான்னம்பலம் 1856 ஆம் ஆண்டில் கட்டியிருந்தாை.் 

புனைந்ிைம்ாணம் 1910 ஆம் ஆண்டு நிரறவு சபற்றது. § 

 

சேல்லப்பசுவாமி பாைம்பைிய விசிறிகரள தயாைிக்க, பரனமைதத்ின் 

உறுதியான ஓரலகரள பல மணிசநைங்கள் அறுத்துக்சகாண்டும் 

பின்னிக்சகாண்டும் இருப்பாை.் மக்கள் அந்த விசிறிகரள சகாண்டு 

சவப்பத்ரத தணித்துக்சகாள்வாைக்ள். அவைது விசிறிகரள சபற்றவைக்ள், 

தங்களுக்கு வலுவான ஆசிகள் கிரடத்ததாக கருதுவாைக்ள்.  
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 சேல்லப்பசுவாமி தனிரமரய விரும்புவாை.் அவைது சோந்த சீடைக்ள் 

அரழப்பு வந்தால் மட்டுசம அவரை சேன்று ேந்திப்பாைக்ள். அந்த அரழப்பில் 

சுவாமியின் முயற்சிசய அதிகமாக இருக்கும். அவைக்ளுக்கு ஏதாவது 

சதரவப்படுகிறது என்றால், அது அவைக்ளுக்கு முன்சப கிரடத்து இருக்கும். 

சுவாமி அவைக்ளின் மனரத அறிந்து இருந்தாை.் பக்தைக்ள் சபரும்பாலும் 

தங்களது இக்கட்டான தருணங்களில் உதவிரய நாடுவாைக்ள். இசதா 

சேல்லப்பசுவாமி ஆஃப் நல்லூைில் இருந்து ஒரு எடுத்துக்காட்டு: § 
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சகாழும்புத்துரறரய சேைந்்த இைாமலிங்கத்தின் குழந்ரத தீைாத 

சநாயால் வாடியது. சபற்சறாைக்ள் குழந்ரதரய சுவாமியிடம் அரழத்து 

சேல்ல விரும்பினை,் ஆனால் அவைது மாமியாை,் “அந்த ரபத்தியம் எந்த 

ோதிரய சேைந்்தவை ்என்று நமக்கு சதைியாது. குழந்ரதரய அவைிடம் 

அரழத்து சேல்லசவண்டாம்,” என்று எேே்ைித்தாை.் அந்த மூதாட்டியின் 

அறிவுரைரய சகடக்ாமல், இைாமலிங்கமும் அவைது மரனவியும் 

குழந்ரதரய சுவாமியிடம் அரழத்து சேன்றனை.் சுவாமி அவைக்ரள 

பாைத்்ததும் “கனகம்மா,  குழந்ரதரய இங்சக சகாண்டு வா!” என்று 

ஆரணயிட்டாை.் ஒரு உள்ளூை ்மருத்துவைிடம் சேன்று ஒரு குறிப்பிட்ட 

மருந்ரத வாங்க சவண்டும் என்று அறிவுறுத்தரல வழங்கிக்சகாண்சட, 

“உன் தாய்க்கு ோதிரய பற்றிய ேந்சதகம் இருந்தது. நான் 

வடட்ுக்சகாடர்ட சவள்ளாள ேமூகத்ரத சேைந்்தவன் என்று சூைியன் 

மற்றும் ேந்திைரன ோட்சியாக ரவத்து உறுதி சேய்கிசறன்,” என்று 

அறிவித்தாை.் சுவாமி குழந்ரதரய சதாட்டதும், அதன் சவப்பம் 

குரறந்தது, மற்றும் அவை ்பைிந்துரைத்த மருந்ரத தந்ததும், குழந்ரத 

பூைண குணமரடந்தது. § 
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சேல்லப்பசுவாமியின் விசேடமான சுயகடட்ுப்பாடர்ட, அவை ்தனது பசிரய 

அடக்கிக்சகாள்ளும் முரறயில் இருந்து சதைிந்துக்சகாள்ளலாம். அவை ்உணவு 

தயாைிக்கும் சபாது, ோப்பிடசவண்டும் என்ற எதிைப்ாைப்்பில் நாவில் நீை ்

ஊருகிறது என்றால், அவை ்ேரமயலுக்கு ரவத்திருந்த மண் பாண்டங்கரள  

உரடத்து,  ோப்பிடாமல் விைதம் இருப்பாை.் இது அவ்வப்சபாது நடந்துசகாண்டு 

இருந்ததால்,  சயாக சுவாமி அவரை “உரடந்த மண் பாண்டங்களால் 

சூழப்பட்டவை,்” என்று அவரை வைண்ிப்பாை.்  
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புதியவைக்ள் சுவாமி என்ன சேய்கிறாை ்என்று பாைப்்பதற்கு ஆைவ்த்துடன் 

அருகில் சநருங்கி வந்தால், அவை ்அவைக்ரள திட்டி, சபாருடக்ரள அவைக்ள் 

மீது எறிந்து திருப்பி அனுப்பிவிடுவாை.் அவை ்தூசி, சேை,் மாட்டுேே்ாணம், 

குப்ரப என்று ரகயில் கிரடப்பரத எடுத்து வீசியதால், அவை ்தனது 

சவரலரய சதாடைட்டும் என்று மக்கள் கிளம்பிவிடுவாைக்ள். § 

இவ்வாறு சேல்லப்பசுவாமி திட்டும் ஒவ்சவாரு முரறயும், அவை ்சீடைக்ளின் 

தவறுகரள திருத்தி அவைக்ளது உட்புற மனதில் அதிக நலிவுற்ற மற்றும் அதிக 

ஆத்திைத்துடன் இருக்கும் பகுதியுடன் சதாடைப்ு சகாண்டாை.் அவைக்ள் எங்சக  

தவறு சேய்கிசறாம் என்பரத சதைிந்துசகாள்ள, ஆன்மீக மாற்றம் 

சபறுவதற்கு  எரத மாற்றிக்சகாள்ள சவண்டும் என்பரத சதைிந்துசகாள்ள 

சுவாமி மீது நம்பிக்ரக ரவத்து இருந்தாைக்ள். § 

சவளியுலகிற்கு சதைிய சவண்டாம் என்று தாங்கள் விரும்பிய தகவல்கரள 

இரவ சவளிப்படுத்தியது மட்டுமல்லாமல், ஒரு ஆழமான மசனாஉணைவ்ு 

சிகிேர்ே ஏற்படுத்தும் உணைர்வ சபான்று அதிகமாக ஊடுருவும் ஒரு ஆன்மீக 

ேக்தியின் துரணயுடன் வழங்கப்பட்டதால், அவைக்ளுக்கு இந்த கண்டிப்பு 

பிடிக்கவில்ரல. இருந்தாலும் அவைக்ள் சமலும் சபறுவதற்காக 

திரும்பத்திரும்ப சேன்று, சதய்வீக ஆசிகளாக இந்த விசவகமான 

திருத்தங்கரள சபற்றனை.் அவைது வலுவான அருள் தனது தீவிைமான 

சீற்றத்துடன் அவைக்ளுக்குள் மூழ்கியதும், காலப்சபாக்கில் அவைக்ள் எல்லா 

நிரலகளிலும் சமன்ரமரய அரடந்தனை.் அவைது அருகில் இருந்து, 

எல்ரலயற்ற ேக்திபாதத்தில் சிறிதளரவ சபற்றதால், அது அவைக்ரள 

உருமாற்றி, சவறுபடுத்தி சமன்ரம அரடய சேய்தது. § 

இவ்வாறு ஒரு ஆன்மீக காதுடன் இருந்தவைக்ளுக்கு, அவை ்ஒரு ஆன்மீக 

அைேைாக சபசினாை.் ஒரு நுணுக்கமான மனதுடன் இருந்த சில 

வழக்கறிஞைக்ள் மற்றும் நீதிபதிகள், சேல்லப்பசுவாமி மீது பயபக்தியுடன் 

இருந்தனை.் அவை ் அவைக்ரள ேபிப்பாை,் திடட்ுவாை ்மற்றும் சில ேமயம் 

அடிக்கவும் சேய்வாை.் அவை ்மனித ஆய்வில் மிகவும் உயைவ்ாக கருதப்படட்ு, 

வடக்கு இலங்ரகயில் சபாதுவாக எல்சலாைாலும் புைிந்துசகாள்ளப்பட்ட 

ஆன்மீக வாழ்க்ரகரய முழுரமயாக வாழ  ஊக்குவிக்கும் ஆன்மீக குருவாக, 

அவைக்ளின் ஆன்மீக வழிகாட்டியாக விளங்கினாை.் § 

சேல்லப்பசுவாமி பசுரமயாக மண்வளம் நிரறந்த இந்த தீவு எங்கும் 

பைவியிருக்கும் தமிழ் மக்களின் இதயங்கள் மற்றும் ஆன்மாக்களில் ரேவ 
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ேமயம் சதாடைப்ான விழிப்புணைர்வ படிப்படியாக, ஆனால் உறுதியாக 

மற்றும் சமதுவாக உருவாக்கும் தனது பைம்பரையின் மிகப்சபைிய 

ேமயப்பணிரய சதாடைந்்தாை.் அவை ்மட்டும் இல்ரல என்றால், ரேவ ேமயம் 

21 ஆம் நூற்றாண்டில் நிரலத்து இருந்திருக்குமா என்பது ேந்சதகம் தான். § 

ஆனால் சிலேமங்களில், தனக்கு பைிேே்யம் இல்லாத நபைக்ள் தனக்கு 

பூக்கரள சகாண்டு வந்தாசலா அல்லது தனது காலடிகளில் விழுந்து 

வணங்கினாசலா, அவைக்ள் மீது சுவாமி துளியும் கவனம் சேலுத்தவில்ரல. 

அவைக்ள் தங்கள் வணக்கத்ரத சதைிவிக்கும் சபாது, இவை ்அரேயாமல் 

உடக்ாைந்்து இருப்பாை.் தாங்கள் வந்தரத சுவாமி அறிந்துசகாண்டாைா 

என்பரத அவைக்ள் உணைவ்து மிகவும் கடினமாக இருந்தது. புதிைாக இருந்த 

இந்த ஆன்மீக மாமனிதைிடம் இருந்து எரத எதிைப்ாைப்்பது என்று யாருக்கும் 

சதைியவில்ரல. ஆனால் எல்சலாருக்கும் சதரவயானரவ கிரடத்தன. § 

சேல்லப்பா என்றும் ஒரு முனிவைாக இருந்தாை,் ஆனால் எப்சபாதும் 

துறவியாக இருந்ததில்ரல. அவை ்பல ேமயங்களில், தனக்கு பைிேே்யம் 

இல்லாதது சபால் சயாக சுவாமிரய துைத்தி அனுப்பி, ஆன்மீக சிந்தரனகளில் 

அதிக நாட்டம் இல்லாமல் சதருவில் நடந்து சேல்பவைக்ரள அரழத்து 

சபசிக்சகாண்டு இருப்பாை.்சுவாமி அவைக்ளிடம் இனிரமயாக சபசி அருகில் 

வைவரழத்து, அவைக்ள் கடவுள் அல்லது தங்களது சோந்த ஆன்மாக்கரள 

பற்றிய சிந்தரன இல்லாமல், தினமும் பன்றிகரள சபால தங்கள் வயிற்ரற 

நிைப்பிக்சகாண்டு, இைவில் நாய்கரள சபால தூங்கிக்சகாண்டு, எண்ணற்ற 

ஆரேகளில் ஈடுபட்டு விலங்குகரள சபால வாழ்ந்துசகாண்டு, நைகத்ரத 

சநாக்கி விரைந்து சேல்வது மடட்ுமல்லாமல் சமலும் பல வழிகளில் ஒரு 

கேரட சபான்ற வாழ்க்ரகரய வாழ்ந்துசகாண்டு இருக்கிறாைக்ள் என்று 

முதலில் விைிவுரை வழங்கி, பின்னை ்மிகவும் சமாேமான வாைத்்ரதகளால் 

திட்டி அனுப்புவாை.் அவை ்குழுவில் இருந்த ஒவ்சவாருவைாக ஆய்வு சேய்து, 

அவைக்ளது இைகசியமான தவறான நடத்ரதகரள குறிப்பிடட்ு, அவைக்ள் 

சேய்த பாவங்கரள சவளிப்படுத்தி, சபாதுமக்கள் முன்பாக அவைக்ரள 

நிந்திப்பாை.் அவைக்ள் அந்த இடத்தில் இருந்து கிளம்ப முற்பட்டால், அவை ்

தனது சகாபம் தீரும் வரை அவைக்ரள பின்சதாடைந்்து சேல்வாை.் அவமானம் 

எவ்வளவு சபைியதாக இருந்தாலும், அவை ் தனது ஆசிகரள வழங்குவதில், 

உண்ரமரய சவளிப்படுத்துவதில் அேைாது உறுதியுடன் இருந்தாை.் § 

மக்களுக்குள் இருக்கும் உயிைே்க்திரய மாற்றி, அவைக்ளது வாழ்க்ரகரய 

மாற்றுவது அவைது மிகப்சபைிய ஸித்தியாக விளங்கியது. இந்த 

மசனாஉணைவ்ு ேக்திகரள சேல்லப்பசுவாமி கரடயிற்சுவாமியிடம் இருந்து 

சபற்று,  சயாக சுவாமிக்கு வழங்கினாை.் நமது முனிவைக்ளின் நியாயமான 

சகாபத்ரத இன்றும் தமிழ் மக்கள் “சவள்ரள சகாபம்" அரழக்கிறாைக்ள். 

இதற்கு எதிைப்தமாக மூலாதாை ேக்கைத்திற்கு கீசழ, விதள ேக்கைத்தின் 

தீங்கிரழக்கும் கருப்பு சகாபம் இருக்கிறது. § 

 வாழ்க்ரகயில் குருவின் தீவிைமான வேவு பற்றிய சபேச்ு எழும் சபாது, 

“குப்ரபரய எைிப்பதற்கு ஒரு சபைிய தீ சதரவப்படுவது இல்ரலயா?’ என்று 
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சயாக சுவாமி ேவால் விடுவாை.் பிற்காலத்தில், சயாக சுவாமியும் தீவிைமாக 

திடட் ஆைம்பித்தாை,் மற்றும் இதனால் பலை ்அவரை சநருங்க அஞ்சினாைக்ள். 

ஆனால் தான் கடுரமயாக நடந்துசகாள்வதாக யாருக்காவது சதான்றினால், 

அவைக்ளால் தனது குருவின்  கடுரமயான சபேர்ே ஒரு சநாடி கூட 

தாக்குப்பிடித்து இருக்க முடியாது என்று கூறுவாை.் § 

 உங்களது கவனம் தங்கள் மீது இருக்கசவண்டும் என்பதற்காக, 

சபரும்பாலான மக்கள் உங்களுக்கு பிடித்தமான ஒன்ரற உங்களுக்கு 

வழங்கி உங்களது அன்ரப சபற விரும்புவாைக்ள்; உங்களுக்கு பிடித்தமான 

ஒன்றில் மீது இருந்த பற்றில் சிறிதளரவ, அரத வழங்கிய நபருக்கு 

மாற்றுவீைக்ள் என்று சயாக சுவாமி விளக்கம் அளித்தாை.் “சேல்லப்பகுரு, 

தனது நுணுக்கமான திட்டங்கள் மூலமாக, அரனத்ரதயும் என்னிடம் இருந்து 

விலக்கி, என்ரன தன் பக்கம் இழுத்துக்சகாண்டாை.் நான் எரதயாவது 

சவளிப்படுத்துவதற்கு,  ஏதாவது சேரவ சேய்வதற்கு, எதிைக்ாலத்ரத பற்றி 

சதைிந்துசகாள்வதற்கு, ஏதாவது ஸித்திகரள சபறுவதற்கு, மற்ற துறவிகள் 

அல்லது ஞானிகளுடன் சதாடைர்ப ஏற்படுத்திக்சகாள்ள அனுமதிக்கவில்ரல. 

நான் ஆைவ்த்துடன் கற்றுக்சகாள்ளவும்  எனக்கு அனுமதிக்கவில்ரல,” என்று 

தனது சீடைக்ளிடம் கூறினாை.் § 
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குருமாரக்ளின் சரித்திரங்கள் 

 எட்டாம் அத்தியாயம் 

 யயாக சுவாமியின் 

இளமமப்பருவம்  

யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்து வடக்யக ஐந்து கியலா ததாமலவில் 

இருக்கும் அமமதியான கிராமமான மாவிட்டபுரம், அதன் பழங்கால 

கந்தசுவாமி யகாயிலுக்கு புகழ் தபற்றது. ததன்னிந்திய ய ாழ 

 ாம்ரா ச்ியத்தின் அர ரான திம  உக்கிர ய ாழன், தனது மகளின் 

யவண்டுயகாளுக்கு இணங்கி, இந்த கிராமத்மத ஏழாம் நூற்றாண்டில் 

கட்டினார.் அதற்கு முன்பாக இந்த கிராமம் மற்றும் கீரிமமல மற்றும் 

காங்யக ன்துமறக்கு இமடயய இருந்த பகுதி யகாவில் கடமவ, “கடவுளின் 

வீடு" என்று அமழக்கப்பட்டது. இது அயத தபயரில் மகாபாரதம் மற்றும் 

கந்தபுராணத்தில் ஒரு புண்ணிய தீரத்்தமாக குறிப்பிடப்படட்ுள்ளது. 

நூற்றுக்கணக்கான யயாகிகள் மற்றும் முனிவரக்ள் த ய்த தவம், யகாவில் 

கடமவயின் புனிதத்திற்கு முக்கிய காரணமாக விளங்குகிறது. § 

 ய ாழ அர ரின் மகளான மாருதப்புரவல்லி, தனது சிறு வயதில் இருந்து ஒரு 

குணப்படுத்த முடியாத யநாயினால் வாடியதால் அவளது காதுகள் வீங்கி, 

தாமடகள் தபரிதாகி முகம் உருக்குமலந்து இருந்ததால், அவளது முகம் ஒரு 

குதிமர யபால காட்சி அளித்தது என்று தல வரலாறு கூறுகிறது. எந்த 

சிகி ம் யும் பலன் அளிக்கவில்மல. அவள் வயதுக்கு வந்ததும், தனக்கு 

ஏற்படட்ுள்ள யநாய் நீங்கயவண்டும் என்று ததய்வங்களின் அருமள யவண்டி, 

ய ாழ  ாம்ரா ச்ியத்தில் இருந்த எல்லா யகாயில்களுக்கும் த ன்று, ஒரு 

முடிவில்லாத ததாடர ்யாத்திமரமய யமற்தகாண்டாள். அவளது 

நற்குணத்தின் காரணமாக மக்களுக்கு, அவளது அவலநிமல மீது யமலும் 

அனுதாபத்மத ஏற்படுத்தியது.§ 

அவளது அவலநிமல பற்றி, ஊர ்ஊராக சுற்றிக்தகாண்டு இருந்த  ாந்தி 

லிங்க முனிவருக்கு ததரியவந்தது. இலங்மகயின் வடக்கு கமரயில் இருந்த 
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கீரிமமலயின் புகழ்தபற்ற கடயலார யகாயிலுக்கு த ன்று, தினமும் அந்த 

யகாயில் குளத்தின் மருத்துவ குணமுள்ள நீரில் குளிக்க யவண்டும் என்று 

அவர ்அவளுக்கு அறிவுறுத்தினார.் அந்த இடத்திற்கு மாருதப்புரவல்லி தனது 

பணிப்தபண்கள் மற்றும்  ஊழியரக்ளுடன் 785 ஆம் ஆண்டு வந்து அமடந்து,  

முனிவர ்அறிவுறுத்தியமத யபால, காமலயில் விரதம் இருந்து நீண்டயநரம் 

யகாயில் நீருற்றில் குளித்து, விரதத்துவம் மற்றும் பிராரத்்தமனகளின் ஒரு 

தீவிரமான மருத்துவ சிகி ம் மய சிரத்மதயுடன் நிமறயவற்றினாள். 

அவளது உடல்நிமலயில் ததாடக்கத்தில் இருந்யத முன்யனற்றம் ததன்பட்டது 

மற்றும் அவளது யநாய் முழுமமயாக குணமமடந்த யபாது, அவள் தனக்கு 

முன்தனப்யபாதும் இல்லாத இயல்பான அழமக தபற்றாள். § 

தனக்கு புத்துயிர ்கிமடத்ததில் அதிக ஆனந்தம் அமடந்து, இமறவனுக்கு 

தனது நன்றிக்கடமன த லுத்த விரும்பி, மாருதப்புரவல்லி யகாவில் 

கடமவயின் மூமல முடுக்தகல்லாம் சுற்றிக்தகாண்டு இருந்தாள். அவள் 

அடிக்கடி கீரிமமல சிவன் யகாயிலுக்கு வந்து த ன்ற யபாது,  மடயனார ்

என்ற முதியவர ்தினமும் ஒரு ஆலமரத்தின் மூமலயில் த ப்பில் த ய்த ஒரு 

சிறிய யவமல மவத்து, தீவிரமான பயபக்தியுடன் வழிபடுவமத கவனித்தாள். 

§ 
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 தாசிவன் வடக்கு இலங்மகயில் ஒரு சிறுவனாக இருந்த யபாது,  

தவளிநாடட்வரக்ள் ஆட்சியிலும் வலுவாக நிமலத்து இருந்த, தனது 



ஆ  ்ாரமான ம வ  மய  மூகதத்ின் அரவமணப்பில் இருந்தான். அவன் 

தனது சிறு வயதில் இருந்து, சிவதபருமாமன மமயமாக தகாண்டு, 

சிவதபருமானின் தமய்யுணரவ்ு மற்றும் அருளின் மீது யதடமல யமற்தகாண்டு, 

ஒரு எளிமமயான வாழ்க்மகமய வாழ்ந்த  ாதுக்கள், புனிதமான யா கரக்ள் 

மற்றும் நாயடாடிகமள பாரத்்து வளரந்்து இருந்தான்.  

• • • • • • • • • • • • • • § 

ஒரு நாள் காமலயில் இந்த எளிமமயான யகாயிமல பாரக்்கும் யபாது,  ஒரு 

முமறயான கந்தன் யகாயிமல அந்த இடத்தில் அமமக்கயவண்டும் என்ற 

தூண்டுதல் மாருதப்புரவல்லிக்கு யதான்றியது. நடந்தது அமனத்மதயும் 

தனது தந்மதக்கு ததரிவித்து, அவரது உதவி யவண்டும் என்று ஒரு 

யவண்டுயகாமள  அனுப்பினாள். தவகு ததாமலவில் இருந்த இலங்மகயில் 

தனது மகள் குணமமடந்து விட்டாள் என்ற த ய்திமய யகட்ட 

கடமமயுணர ்ச்ி நிமறந்த தகப்பன் மனமகிழ்ந்து, உடயன யகாயில் 

சிற்பிகள், கல் த துக்குபவரக்ள் மற்றும் பணியாளரக்ள் என்று ஏற்பாடு 

த ய்திருந்த ஒரு திறமமயான குழு, சில வாரங்களுக்குள் அங்யக வந்து 

ய ரந்்து தங்களது பணிமயயும் துவக்கினாரக்ள். § 

அது ஒரு மிகப்தபரிய பணியாக இருந்தாலும், ஒவ்தவாரு நிமலயிலும் 

த ல்வம் அமத யதடி வந்தது. யாழ்ப்பாணத்தின் கலிங்க அர னான உக்கிர 

சிங்கன், அந்த திட்டப்பணிமய யநரடியாக ஆய்வு த ய்து, உடனடியாக அந்த 

பணிக்காக தனது த ல்வம் மற்றும் வளங்கமள வழங்கினான். சில காலம் 

கழித்து, அவன் மாருதப்புரவல்லிமய திருமணம் த ய்துதகாண்டான். அந்த 

யகாயிலின் ததய்வமாக, காங்யகயன் என்ற தபயரில் இருந்த 

முருகப்தபருமானின் அழகான மூரத்்தி, இந்தியாவில் இருந்து பூ ாரிகள் 

மற்றும் யகாயில் நிரவ்ாகிகமள தகாண்ட ஒரு தபரிய குழுவுடன் வந்து 

ய ரந்்தது. அவரக்ள் குடமுழுக்கு விழாமவ சீரும் சிறப்புமாக த ய்து 

முடித்தனர.் அதன் பிறகு அந்த யகாயிலின் புகழ் அந்த தீவு, இந்தியா மற்றும் 

மயலசியாவிற்கும் பரவியது. அன்றில் இருந்து யகாயில் கடமவ “குதிமர 

முகமுமடய கிராமம்" என்ற தபாருள்படும் மாவிட்டபுரம் என்ற தபயமர 

தபற்றது. § 

1619 ஆம் ஆண்டில், யாழ்ப்பாணம் தீபகற்பத்தின் மீது நமடதபற்ற 

மூன்றாவது முற்றுமகயின் யபாது, 900 ஆண்டுகள் பழமமயான யகாயிமல 

யபாரத்்துகீசிய வீரரக்ள் மற்றும் பூ ாரிகள் அழித்து தமரமட்டமாக்கினாரக்ள். 

அதிலிருந்து தபரும்பாலான கட்டிடத் துண்டுகள், பால்க் நீர ்ந்தியில் ஒரு 

தீவாக இருந்த ஊரக்ாவற்துமறயில் ஒரு கடல் யகாட்மடமய கட்டுவதற்காக 

பல கியலாமீட்டர ்தூரம் இழுத்து த ல்லப்பட்டன. யபாரத்்துகீசிய 

குடியயற்றத்தின் யபாது, தீபகற்பத்தில் எமதயும் விடட்ு மவக்காமல், 

ஒவ்தவாரு தபரிய யகாயிலும் இமதப்யபான்று அழிக்கப்பட்டது. அவரக்ள் 

இலங்மகயின் வடக்கு பகுதியில் 41 வருடங்களுக்கு, இரக்கமற்ற  மயப்பரப்பு 

பணியாளரின் உற் ாகத்துடன் ஆண்டு வந்தனர.் அவரக்ள் அழித்த ம வ 
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 மய யகாயில்களின் இடிபாடுகளில் இருந்து கத்யதாலிக்க யதவாலயங்கமள 

கட்டுவது, அவரக்ளது வழக்கமாகி இருந்தது. § 

1658 ஆம்  ஆண்டில் ட ச்ு கடற்பமட யபாரத்்துகீசியரக்மள துரத்தி 

அடித்ததும், இலங்மகயில் ட ச்ு நாட்டின் ஆட்சி ததாடங்கியது. 1798 ஆம் 

ஆண்டில் ட ச்ு நாட்டவரக்மள ஆங்கியலரக்ள் தகரத்்து எரியும் வமர, 140 

ஆண்டுகளுக்கு ட ச்ு பாதிரியாரக்ளின் கீழ், கத்யதாலிக்க யதவாலயங்கள் 

திடீதரன்று சீரத்ிருத்த திரு  ்மபமய ய ரந்்த யதவாலயங்களாக மாறின. 

ட ச்ு ஆட்சியில்  மயம்  ாரந்்த சுதந்திரம் சிறிதளவு இருந்தது. ஆனாலும், 

மாவிட்டபுரம் யகாயிலின் புனரந்ிரம்ாணம் ததாடங்குவதற்கு ஒன்றமர 

நூற்றாண்டுகள் ஆகின. அந்த பணி 1782 ஆம் ஆண்டில் மீண்டும் 

உற் ாகத்துடன் ததாடங்கியது. யகாயிலில் இருந்த ததய்வங்கள் அமனத்தும் 

மீடக்ப்பட்டன. அமவ தபரும்பாலான  மயம், ஒரு கிணற்றில் மமறத்து 

மவக்கப்படட்ு இருந்தன. இந்த யுகத்மத பற்றியும், 1948 ஆம் ஆண்டில் 

ஆங்கியலய ஆட்சி முடிவுக்கு வரும் வமரயில், இந்த தீமவ அடிமமப்படுத்திய 

குடியயற்ற  க்திகமள இலங்மக ம வரக்ள் எதிரத்காண்டது பற்றியும் ஒரு 

சிறிய காட்சியாக என்ம க்யளாபீடியா பிரிட்டானிகா நமக்கு வழங்குகிறது: § 

தநதரல்ாந்து நாட்டவரக்ள் சீரத்ிருத்த திரு  ்மபயில் அதிலும் குறிப்பாக 

கால்வினின் இமறயியலில் தீவிர ஆரவ்த்துடன் இருந்தனர.் யமலும் ட ச்ு 

ஆட்சியின் ஆரம்ப காலத்தில் யராமன் கத்யதாலிக்க மதகுருமாக்ளின்  

 மயப்பரப்பு நடவடிக்மககமள தடுக்கவும், இலங்மகயில் 

சீரத்ிருத்தப்பட்ட யதவாலயத்மத பரப்பவும் ஒரு வலுவான முயற்சி 

யமற்தகாள்ளப்பட்டது. யராமன் கத்யதாலிக்க  மயம்  ட்டவியராதமாக 

அறிவிக்கப்படட்ு, அதன் பாதிரியாரக்ளுக்கு நாட்டில் தமட 

விதிக்கப்பட்டது; கத்யதாலிக்க யதவாலயங்கள் சீரத்ிருத்த திரு  ்மபக்கு 

வழங்கப்படட்ு, கால்வினின் இமறயியலில்  ாரந்்த பாதிரியாரக்ள் 

பிராரத்்தமன கூட்டங்களின் தமலவரக்ளாக நியமிக்கப்பட்டாரக்ள். 

இன்னல்கள் இருந்தாலும், பல கத்யதாலிக்கரக்ள் தங்கள்  மயத்தில் முழு 

ஈடுபாடட்ுடன் இருந்தனர;் சிலர ் சீரத்ிருத்த திரு  ்மபமய ஓரளவிற்கு 

ஏற்றுக்தகாண்டனர,் அயத  மயத்தில் மற்றவரக்ள் சுதந்திர கண்டி 

இரா ச்ியத்தில குடிபுகுந்தனர.் சீரத்ிருத்த திரு  ்மபமய ய ரந்்த 

குருமாரக்ள் கத்யதாலிக்க குருமாரக்மளக் காட்டிலும் தங்கள் 

 மயப்பரப்பு நடவடிக்மககளில் சிறப்பாக த யல்பட்டனர,் மற்றும் 

அதிலும் குறிப்பாக தங்கள் நம்பிக்மகமய பரப்ப பள்ளிகமள 

பயன்படுத்தினாரக்ள். § 

ட ச்ு ஆட்சியின யபாது, கடயலாரப்பகுதிகளில் கண்டி இரா ச்ியத்தில் 

மற்றும் இலங்மக தீவின் ததற்கு பகுதியில் தபளத்த  மய மறுமலர ்ச்ி 

ஏற்பட்டது. கத்யதாலிக்க  மயம் மீது ட ச்ு நாட்டவரக்ளுக்கு இருந்த 

மிகப்தபரிய வியராதம் காரணமாக இலங்மக, தாய்லாந்து மற்றும் 

ததன்யமற்கு மியான்மரில் (பரம்ா) இருந்த அரகன் (ராமகன்) பகுதிக்கு 

இமடயய தபளத்த துறவிகளுக்கு யபாக்குவரத்து வ திகமள வழங்கி 
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தபளத்த  மய மறுமலர ்ச்ிக்கு மமறமுகமாக உதவி த ய்தனர.் ட ச்ு 

அரசு யமற்தகாண்ட இத்தமகய ய மவகள், கண்டி அர ருடன் நல்ல 

உறவுகமள யபணி காக்க துமண புரிந்தன. § 

 சிங்களம் மற்றும் தமிழ் இலக்கிய மரபுகளில் ஒரு புதிய ததாடக்கத்மத 

குறிப்பிடும் வமகயில், ட ச்ு ஆட்சியில் கிறுத்துவ பமடப்புக்கள் தவளிவர 

ததாடங்கின. இந்த புதிய பமடப்புக்களில் தபரும்பாலானமவ, 

அடிப்பமட தநறிமுமறகளின் தமாழிப்தபயரப்்புக்களாக இருந்தாலும், 

அதில் சில தபளத்த மற்றும் இந்து  மயத்மத எதிரத்்த தரக்்கங்களாகவும் 

இருந்தன. இலங்மக கிறுத்துவ இலக்கியத்தில், மிகவும் 

பிரபலமானவரக்ளில் ஒருவராக 18 ஆம் நூற்றாண்மட ய ரந்்த ஜாயகாயம 

தகான் ால்யவஸ் திகழ்ந்தார.்  மயப்பணியாளரக்ள் மற்றும் 

நிரவ்ாகிகளின் யதமவகமள பூரத்்தி த ய்வதற்காக, 1734 ஆம் ஆண்டு 

ட ச்ு யமற்கிந்த கம்பனி [தவரினிக்யட வூஸ்ட்-இந்திஸ்ய  தகாம்பானி] 

இலங்மகயில் ததாடங்கிய முதல் அ  ்கம், கிறுத்துவ நூல்களின் 

விரிவாக்கத்திற்கு உதவி த ய்தன.§ 

இன்று மாவிட்டபுரம் யகாயிலின்  ன்னிதிகள் மற்றும் திருவிழாக்கள் 

நிமறவான சிரத்மதயுடன் ஆதிம வரக்ளால் நிரவ்கிக்கப்படட்ு, ஒரு 

த ழிப்பான மற்றும் பிரபலமான யகாயிலாக விளங்குகிறது. யகாயிலில் 

 ண்முகநாதன் (முருகன்), சிவலிங்கம், த ப்பில் உருவாக்கப்பட்ட 

உண்மமயான யவல் மற்றும் விக்யனஸ்வரன் (விநாயகர)் யபான்ற 

விக்கிரகங்கள் உள்ளன. தினமும் அமவ அமனத்திற்கும் பூம கள் 

நடத்தப்பட்டு, யகாயில் ததாடரந்்து வளர ்ச்ி தபற்று வருகிறது. இது ஒரு 

உயரமான இரா யகாபுரம், தவளியய மூன்று வி ாலமான வா ல்கள் மற்றும் 

ஐந்து ரதங்கமள தகாண்டிருக்கிறது. § 

இந்த உலகிற்குள் சதாசிவன் பிறக்கிறான்  

மவகாசி மாதம் (யம-ஜூன்), தனிஷ்டா நட ்த்திரம் யம 29, 1872 அன்று அந்த 

யகாயில் வளாகத்திற்கு அருகில் இருந்த ஒரு எளிமமயான வீட்டில் 

தகாழும்புத்துமறமய ய ரந்்த அம்பலவாணர ்மற்றும் சின்னா ச்ி 

அம்மாவிற்கு ஒரு சிறுவன் பிறந்த யபாது, இன்மறய சீரும் சிறப்பும் அப்யபாது 

இருக்கவில்மல. அந்த சிறுவன் மிகவும் ஆ  ்ாரமான ம வ கலா  ்ார 

சூழலில் வளரந்்தான். அவனது தந்மத, கிழக்கு கமரயயாரம் 

நுவதரலியாவிற்கு அருகில் ஒரு வணிகராக யவமல த ய்து வந்தார ்மற்றும் 

அவர ்தபரும்பாலும் வீட்டிற்கு தவளியய தனது யவமலயில் மும்முரமாக 

இருந்தார.் சின்னா ச்ி ம வ  மயத்தில் பற்றுடன் இருந்தாள். அந்த 

சிறுவனுக்கு சுமார ்பத்து வயது நிரம்பியிருந்த யபாது அவளது உயிர ்பிரிந்தது. 

அதுவமர அவமன யாழ்ப்பாணம் தீபகற்பத்தில் ததன்யமற்கு கமரயில் 

இருந்த தகாழும்புத்துமறயில் தங்களது வீட்டில் வளரத்்து வந்தாள். § 
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அவன் ததய்வங்களின் கமதகள், முனிவரக்ளின் வாழ்க்மககள், யகாயில் 

மரபுகள் மற்றும் தமிழ்  ாத்திரம் பற்றி தன் தாயிடம் இருந்து முதலில் 

கற்றுக்தகாண்டான். “ஒரு தாய் தனது குழந்மதயின் முதல் குருவாக 

விளங்குகிறாள்,” என்று ம வ  மயத்தில ஒரு பழதமாழி இருக்கிறது. ஒரு 

யவமள அவளுக்கு தனது மகனின் ஆன்மீக எதிரக்ாலம் பற்றி முன்யப 

ததரிந்து இருந்தாலும், ம வ கலா  ்ாரத்தின் பழங்கால தநறிமுமறகமள 

கற்றுத்தருவதன் மூலம், இமத விட சிறப்பாக அவமன தயார ்த ய்து 

இருக்கமுடியாது. அவனுக்கு  தாசிவன் என்று தபயரிட்டாள். § 

 ஒரு  ந்நியாசியிடம் அவரது கடந்தகாலத்மதப் பற்றி யகடக்க்கூடாது என்று 

ம வ  மயத்தில் ஒரு வழக்கம் இருக்கிறது. அதனால் யாரும் அவரது 

குழந்மதப்பருவம் அல்லது குடும்பத்மதப் பற்றி வி ாரிக்கவில்மல. அவ்வாறு 

வி ாரித்த சிலருக்கு, “நான் இப்யபாது யபால எப்யபாதும் இருக்கியறன்! 

எப்யபாதும் இருந்துள்யளன்!” என்ற ஒயர பதில் தான் கிமடத்தது. தான் 

புதன்கிழமமயில் பிறந்ததாக ஒரு முமற குறிப்பிட்டார,் ஆனால் 

அமதப்தபான்ற ஒரு திட்டவட்டமான பதில் எப்யபாதும் கிமடத்ததில்மல. 

காலப்யபாக்கில், அவர ்தனது சீடரக்ளிடம் ஒரு விவரத்மத பற்றி விளக்கம் 

அளிக்க சில கமதகமள விவரித்து இருந்தார ்மற்றும் அவரக்ள் அந்த 

குறிப்புக்கமள பின்னர ்ஒப்பிடட்ு பாரத்்து, அவரது இளவயது பற்றி 

யதாராயமான சுருக்கத்மத ஒன்று ய ரக்்க முடிந்தது. இந்துமதி அம்மா 

பின்வரும் தகவமல வழங்குகிறார:் § 

அவர ்குழந்மதப்பருவத்தில் தனது தாயின் கரங்கமள பிடித்து நல்லூர ்

த ன்றதில் இருந்து, நல்லூர ்ததய்வம் அவரது இதயத்தில் நிமறந்து 

இருந்தார.் யகாயில் பிரகாரத்மத சுற்றி வந்து, ததய்வத்தின் பாதங்களில் 

விழுந்து வணங்குவது, அவரது இதயத்மத ததாட்ட அனுபவமாக இருந்தது. 

த ண்பக மரத்மத சுற்றியிருந்த துறவிகமள  ந்யதா மாக கவனிப்பார.் 

பல்யவறுவிதான ப ம்  அரிசி, சீப்பு சீப்பாய் வாமழப்பழங்கள், 

யதங்காய்கள் மற்றும் மற்ற வழிபாடட்ு  ாதனங்கமள பக்தரக்ள் 

தகாண்டு வருவமத பாரத்்ததும், அவர ்முழுமமயான புலன் அடக்கத்மத 

அனுபவித்தார.் பிரகா மாக இருந்த முருகப்தபருமானுக்கு பிராமண 

பூ ாரி விளக்குகள் மற்றும் கற்பூற தட்டுகமள காண்பிக்கும் யபாது, தனது 

கண்ணில் இருந்து கண்ணீர ்வடிய நின்று தகாண்டு இருப்பார.் § 

இவரது சிறிய வயதியலயய அவரது தாய் மரணமமடந்தாள். 

எங்களுக்கும் ஒரு சில சீடரக்ளுக்கும் சுவாமி த ான்ன தகவலில் இருந்து, 

அவரது பத்தாவது வயது வமர அவரது தாய் வாழ்ந்திருக்க யவண்டும் 

என்று அனுமானிக்க முடிகிறது. சுவாமி தனது குழந்மதப்பருவம் பற்றி 

ஒரு சில தகவல்கமள மட்டும் வழங்கி இருந்தாலும், ஒரு நாள் தனக்கு 

வழங்கப்பட்ட உணமவ முழுமமயாக  ாப்பிடாமல், வாமழ இமலயில் 

உணமவ மீதம் மவத்து குப்மபயில் எரிந்த  ம்பவத்மத பற்றி 

விவரித்தார.் அன்று அவரது தாய், உணமவ விரயம் த ய்யக்கூடாது 

என்று தனது மகனுக்கு பாடம் கற்பிக்க முற்படட்ு, “நீ யா கம் த ய்து 
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வாழப் யபாகிறாய்,”  என்று கடிந்துதகாண்டாள்.  அவள் த ான்னமத 

யபாலயவ, அவர ்ஒரு ஆண்டிமயப் யபால வாழ்ந்தார.் “தாய் த ால்மல 

தட்டாயத” என்ற ஔமவயாரின் தபான்தமாழிமய விளக்குவதற்கு, இந்த 

 ம்பவத்மத ஆனந்தமாக எடுத்துமரப்பார.் § 

தனது தாய் இறப்பதற்கு முன்பாக, மாவிட்டபுரம் யகாயிலில் நடந்த ஒரு 

திருவிழாவிற்கு தன்மன இறுதியாக அமழத்து த ன்ற  ம்பவத்மத பற்றி 

யயாக சுவாமி ஒருமுமற விவரித்தார.் அப்யபாது அந்த யகாயிமல ஒரு 

தபரிய கூட்டம் சுற்றிக்தகாண்டு இருந்ததாகவும், அவரக்ள் அந்த 

கூட்டத்மத பின்ததாடரந்்து த ல்லும் யபாது தான் தனது தாயின் மகமய 

இறுக்கமாக பிடித்துக்தகாண்டு இருந்ததாகவும் கூறினார.் அப்யபாது 

அவர ்இடுப்பில் ஒரு யவட்டிமயயும், அதன் மீது ஒரு புதிய பட்டு 

 ால்மவயும் அணிந்து இருந்தார.் ஆனால் அந்த   ால்மவ கீயழ விழுந்து 

ததாமலந்து விட்டது. ஒரு தமிழ் சிறுவன் முதலில் ஒரு யவட்டிமய 

அணிவது, முதலில் ஒரு படட்ு  ால்மவமய யபாரத்்திக்தகாள்வது மற்றும் 

தனது தாயின் மகமய பிடித்து த ல்வதும் அவனது வயமத 

மமறமுகமாக குறிப்பிடுகிறது. இந்த குறிப்புகளில் இருந்து, அவரது தாய் 

இறக்கும் யபாது, அவருக்கு சுமார ்பத்து வயது இருக்கயவண்டும் என்று 

யூகிக்க முடிகிறது. § 
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நல்லூர ்யகாயிமல சுற்றி இருந்த விவ ாய நிலங்கள், அவரது குருவின் 

இருப்பிடமாக, அவர ்தூய தவள்மள ஒளியில் முதலில் மூழ்கிய இடமாக, அவர ்

ஆரம்பகாலத்தில் தவம் த ய்த இடமாக மற்றும் அவர ்சீடரக்மள  ந்தித்த 



ஆன்மீக அரங்கமாக யயாக சுவாமியின் வாழ்க்மகயுடன் தநருங்கிய 

ததாடரப்ில் இருந்தன. இந்த சித்திரத்தில் சிவதபருமான் “நல்ல இடமாக" 

இருக்கும் நல்லூமர ஆசீரவ்திக்கிறார.் 

• • • • • • • • • • • • • • § 

பள்ளி நாட்கள்  

தாயின் மரணத்திற்கு பிறகு சுமார ்ஆறு ஆண்டுகளுக்கு,  தாசிவமன 

அவனது அத்மத முத்துப்பிள்மள மற்றும் மாமன் சின்மனயாவும் 

(அம்பலவாணரின் தங்மக மற்றும் தம்பி) வளரத்்தனர.் ம வ  மயத்தில் 

ஈடுபாடட்ுடன் இருந்த அத்மத முத்துப்பிள்மள,  தாசிவனுக்கு உணவு, உமட 

மற்றும் பாதுகாப்மப வழங்கியயதாடு, ம வ கலா  ்ாரத்தில் அவனுக்கு 

யமலும் பயிற்சி வழங்கவும் தபாறுப்பு வகித்தாள்.  தாசிவன் யாழ்ப்பாணம் 

நகரத்தில் ஆறு கியலாமீட்டர ்ததாமலவில் இருந்த யாழ்ப்பாணம் கடல் 

நீயரரிக்கு அருகில் இருந்த தகாழும்புத்துமறயில் தன் அத்மதயின் வீட்டில் 

வாழ்ந்தான். தகரன்ியாடி என்ற கிராமத்திற்கு அருகில் த வ்வக வடிவில் 

இருந்த ஒரு தபரிய கிணற்றின் அருயக இருந்த ஒரு சிறிய மபரவ யகாயிலில், 

அந்த குடும்பம் தங்கள் வழிபாடுகமள நடத்தினர.் அந்த வயல் தவளிகளில் 

யவமல த ய்த விவ ாயிகள் பாதுகாப்பு மற்றும் தற்காப்மப கருதி, நாமய 

தனது வாகனமாக தகாண்டிருந்த மபரவமர வழிபட்டனர.் சின்மனயாவின் 

வீடு அங்கிருந்து 200 மீட்டர ்தூரத்தில் இருந்தது. அம்பலவாணர ்தவகு 

ததாமலவில் யவமல த ய்ததாலும், அந்த காலத்தில் யபாதுமான 

யபாக்குவரத்து வ திகள் இல்லாததால் அங்கிருந்து யாழ்ப்பாணத்திற்கு 

வருவது கடினமாக இருந்ததாலும்,  தாசிவனின் பள்ளிப்படிப்மப சின்மனயா 

கவனித்துக்தகாண்டார.் § 

 அண்ணன் மகமன வளரப்்பதில் முத்துப்பிள்மள எந்த குமறயும் 

மவக்கவில்மல. சின்மனயா யராமன் கத்யதாலிக்க மதத்திற்கு மாறி 

இருந்தார ்மற்றும் அவரது மமனவி கத்யதாலிக்க குடும்பத்தில் பிறந்து 

இருந்தார.் இந்த விவரங்கள் இளம்  தாசிவத்தின் மீது எந்த பாதிப்மபயும் 

ஏற்படுத்தவில்மல.  முத்துப்பிள்மளயின் மாமனார,் நல்லார ்கணபதி, 

தகாழும்புத்துமறயில் ஒரு பிரபல ம வ  மய ய ாதிடராக இருந்தார.் அவரும் 

இந்த சிறுவமன வளரப்்பதில் அக்கமறயுடன் இருந்தார.் § 

 தாசிவன் ஒரு தமிழ் பள்ளியில் தனது முமறயான கல்விமய ததாடங்கி 

இருந்தாலும், அவனது பத்தாவது வயதில், மாமா சின்மனயா அவமன 

யாழ்ப்பாணம் புனித யபட்ரிக் கல்லூரியில் ய ரத்்தார.்  மயப்பிர  ்ாரம் 

த ய்யும் பள்ளிகளில் மடட்ுயம ஆங்கிலம் படிக்கமுடியும் என்பதால், அந்த 

நாடக்ளில் கத்யதாலிக்க பள்ளிக்கு த ல்வது ஒரு வழக்கமாக இருந்தது. 

இந்துக்களின்  மய நம்பிக்மகமய வலுவிழக்க மவக்கும் முயற்சிகளில் இந்த 

பள்ளிகள் ஈடுபடட்ு இருந்தாலும், ஆங்கிலம் யபசுபவரக்ளுக்கு மடட்ுயம 

அரசுப்பணிகள் வழங்கப்பட்டதால், இந்த பள்ளிகளுக்கு இந்துக்கள் மத்தியில் 

நல்ல வரயவற்பு இருந்தது. § 
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தங்களுக்கு முன்பு ஆட்சி த ய்த யபாரத்்துகீசியரக்ள் மற்றும் ட ச்ு 

நாட்டவரக்மள யபால, ஆங்கியலயரக்ளும் உலதகங்கும் பரவியிருந்த தங்கள் 

 ாம்ரா ச்ியத்திற்கு நிதி திரட்டும் தபாருட்டு, அந்த தீவில் இருந்த வளங்கள் 

மற்றும் தபாருளாதாரத்தின் மீது வரி விதித்தனர.் இலங்மகயில் மத ாரப்ற்ற 

கல்விக்கு நிதி ஒதுக்கீடு த ய்வது அவரக்ளுக்கு கடினமாக இருந்தாலும்,  

ஆங்கிலத்மத கற்றுத்தந்த மத ாரப்ற்ற பள்ளிகளுக்கு சிறிய உதவிமய 

வழங்கினாரக்ள். தவளிநாட்டவரக்ள் ஆட்சியில், இலங்மக மக்களின் 

வாழ்க்மக நிமலயற்று இருந்தது; அரசுப்பணி அல்லது த ாந்த வியாபாரம் 

என்றாலும் ஒரு நிமலயான ததாழிலுக்கு மற்றும் வருமானத்திற்கு  ரளமாக 

ஆங்கிலம் யபசுவது அத்தியாவசியமாக இருந்தது. § 

ஃயபாரட்ு துமர ாமி அல்லது மாரக்் த ல்மலயா என்று மாணவரக்மள 

பதிவு த ய்யும் யபாது, கிறுத்துவ தபயரக்மள வழங்குவது வழக்கமாக 

இருந்தது.   தூய திரு பிரான்சிஸின் துறவிகள்  தாசிவனுக்கு ஜான் பிள்மள 

என்று தபயரிட்டாரக்ள், ஆனால் அந்த தபயர ்என்றுயம 

பயன்படுத்தப்படவில்மல.  தாசிவன் புனித யபட்ரிக்கில் முதல் வருடம் 

படித்துக்தகாண்டு இருக்கும் யபாது,  ஊர ்தமலவராக மண்ணியக்காரன் 

முத்துக்குமாரு என்ற உறுதியான முதியவர ்இருந்தார.் அவருக்கு தனது 

கலா  ்ாரத்தில் கிறுத்துவ மதமாற்றம் நமடதபறுவது பிடிக்கவில்மல. அவர ்

பள்ளியில் இருந்து திரும்பும் இமளஞமன மறித்து, அவன் தபயமர யகட்டார.் 

அவன் “ஜான்,” என்று கூறினான். தமலவர ்“இல்மல! உன் தபயர ்

யயாகநாதன்,” என்று கூறினார.் அதற்கு “யயாகத்தின் தமலவன்” என்று 

தபாருள் என்பதால், அது சிறுவனின் எதிரக்ாலத்மத கணித்து வழங்கப்பட்ட, 

ஒரு தபாருத்தமான தபயராக யதான்றியது. யயாக சுவாமி என்ற தமலப்பில் 

அம்பிமகபாகன் தனது சுய ரிமதயில் இவ்வாறு குறிப்பிடட்ுள்ளார:்§ 

முத்துப்பிள்மள ஒரு தீவிர ம வ பக்மதயாக இருந்தாள். அவளுக்கு தனது 

 யதாகரன் சின்மனயா கத்யதாலிக்க மதம் மாறியது மற்றும் தனது 

மருமகன் யயாகநாதன் ஒரு கத்யதாலிக்க கல்லூரியில் ஜான் என்ற 

தபயரில் படிப்பதும் பிடிக்கவில்மல. அவள் யயாகநாதன் படிப்பதற்காக, 

ம வ புத்தகங்கள் மற்றும் உபநிடதங்கமள வழங்கினாள். சுவாமிகள் 

மீது கத்யதாலிக்க மதம் தாக்கம் ஏற்படுத்தாமல் இருப்பதற்கும், 

அவனுக்குள் ம வ  மயத்தின் மீது பக்திமய விமதப்பதிலும் 

முத்துப்பிள்மள தபரும்பங்கு வகித்தாள். § 

யயாகநாதன் பதினாறு வயது வமர பள்ளியில் படித்தான். அவனுக்கு 

பள்ளியில் தமாழி பிடித்தமான பாடமாக இருந்தது, மற்றும் தனது 

இளம்வயதில் தனக்கு பிடித்தமான பாடங்கமள ஆரவ்த்துடன் படித்து, தமிழ் 

மற்றும் ஆங்கிலத்தில் உயரந்்த புலமமமய தபற்றான். உலதகங்கும் தங்கள் 

வயதுக்கு மிஞ்சிய புத்தியுடன் இருக்கும் சிறுவரக்ள் த ய்வமத யபால, 

சில மயங்களில் அவன் தனது வகுப்பில் ஆசிரியராக நடித்து, மற்ற  க 

மாணவரக்ளுக்கு அறிவுறுத்தல்கமள வழங்குவான். அவன் பாடங்கமள 
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நன்றாக படித்தாலும், அவனுக்கு பள்ளியின் மீது அதிக ஆரவ்ம் இல்லாமல் 

இருந்தது. § 

யயாகநாதன் ஒரு அமமதியான இமளஞனாக இருந்தான். அவனுக்கு 

பள்ளியில் பல நண்பரக்ள் இருந்தாரக்ள் மற்றும் அவன் உற் ாகமாகவும் 

சுறுசுறுப்பாகவும் இருந்தாலும், தபரும்பாலான  மயங்களில் அவன் 

தீவிரமான ஆழ்ந்த சிந்தமனயுடன் காட்சி அளித்தான். அவன் தாமய 

சிறுவயதில் இழந்ததால்,  மயப்பற்றுடன் தன் உளஆய்வு 

யமற்தகாள்வதாகவும், காலப்யபாக்கில் அவன் அமத மறந்துவிடுவான் 

என்றும் மக்கள் நம்பினாரக்ள். அவன் பள்ளியில் படித்த வருடங்கள் 

முழுவதும், அவன் வழக்கமாக தனியாக ஏதாவது ஒரு சிந்தமனயில் மூழ்கி 

இருப்பான் அல்லது யகாயிலில் இருப்பான். அவன் தினமும் தமிழ் 

 ாத்திரங்கமள படித்து, ம வத்துறவிகள் எழுதிய எண்ணற்ற பாடல்கமள 

கற்றுக்தகாண்டு, அவற்மற அவ்வயபாது பாடிக்தகாண்டு இருந்தான். அவன் 

திருக்குறள், திருமுமற, ஒளமவயாரின் கவிமதகள், தாயுமானவர ்பாடல்கள், 

நம ச்ிவாய மாமல மற்றும் யமலும் பல புனிதமான நூல்கமள மனப்பாடம் 

த ய்தான். § 

பின்வரும்  ம்பவத்மத ஒரு சீடன் பதிவு த ய்து இருக்கிறார.் “ஒரு 

கன்னத்தில் அமறந்தால் மறு கன்னத்மதயும் காண்பிக்க யவண்டும் என்ற 

விவிலிய யபாதமனமய கிறுத்துவ  யகாதரரக்ளில் ஒருவர,் வகுப்பில் ஒரு 

நாள் விளக்கிக்தகாண்டு இருந்தார.் திடீதரன்று, யமமடக்கு எழுந்து த ன்ற 

யயாகநாதன் ஆசிரியரின் கன்னத்தில் ஓங்கி அமறந்தார.் யகாபமுற்ற 

ஆசிரியர ்அவமர திரும்பிப் பாரத்்ததும், மாணவன் வகுப்பில் இருந்து 

கிளம்பினான். இதுயவ அவரது முமறயான கல்வியின் முடிவாகும் ஆன்மீக 

யவடம்கயின் ததாடக்கமாகவும் அமமந்தது.”§ 
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குருமாரக்ளின் சரித்திரங்கள்  

ஒன்பதாவது அத்தியாயம் 

யயாகநாதன் நிலைமாற்றம் 

பபறுகிறார ் 

யயாகநாதன் 1888 ஆம் ஆண்டு பள்ளிலய விட்டு 

பவளியயறிய பிறகு, அவரது தந்லத அம்பைவாணர ்பகாழும்பிை் இருந்து 

கிழக்யக, பதற்கு மலைநாட்டிை், யாழ்ப்பாணத்திை் இருந்து 350 கியைாமீட்டர ்

தூரத்திை் இருந்த மசுயகலியாவிற்கு அவலர அலழத்து பென்றுவிட்டார.் 

அங்யக அவர ்ஒரு புலகயிலை வியாபாரியாக பணிபுரிந்தார.் தனது மகன் 

அயத இடத்திை் நிலைத்து இருந்து வணிக வரத்்தகத்லத கற்றுக்பகாள்வான் 

என்ற நம்பிக்லகயிை் இருந்தார.் ஆனாை் அந்த இலளஞன் வீட்டிற்கு பவளியய, 

தனியாக உடலிை் ெட்லட இை்ைாமை், ஒரு பபரிய பாலற மீது உட்காரந்்து, 

தியானம் பெய்வதிை் மற்றும் அந்த பகுதியின் பவப்பமண்டை மலை அழலக 

பாரத்்து ரசிப்பதிை் அதிக ஆரவ்த்துடன் இருந்ததாை், இறுதியிை் அவருக்கு 

ஏமாற்றம் மடட்ுயம மிஞ்சியது. சுமார ்1890 ஆண்டு, தனது மகனுக்கு குடும்ப 

வியாபாரத்திை் அக்கலற இை்லை என்பலத உணரந்்த தந்லத, அவலன 

பகாழும்புத்துலறக்கு திருப்பி அனுப்பிவிட்டார.் அம்பைவாணர ்1892 ஆம் 

ஆண்டு மசுபகலியாவிை் காைமானார.் § 

யாழ்ப்பாணம் திரும்பிய சிை மாதங்களிை், யயாகநாதன் யாழ்ப்பாணத்திை் 

இருந்து பதற்யக எழுபத்தி இரண்டு கியைாமீட்டர ்பதாலைவிை் இருந்த 

கிளிபநாெச்ி என்ற ஒரு விவொய ெமூகத்திை், பபாதுப்பணித்துலறயின் 

நீரப்்பாென பிரிவிை் ஒரு யவலைலய பதாடங்கினார.் இது பதாடரப்ாக 

லென்ட்  யயாக சுவாமி  மற்றும் படஸ்ட்டபமண்ட்  ஆஃப் ட்ருத்திை் ரத்னா மா 

நவரத்தினம் அளித்துள்ள விளக்கத்லத இங்யக காணைாம்:§ 

வறட்சி மண்டைப் பகுதிகளிை் பநை் ொகுபடி பெய்வதற்கு அனுமதிக்கும் 

குடியயற்ற நாட்டின் பகாள்லகயின் பதாடரெ்ச்ியாகவும், குடியயற்ற 
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ஆட்சியிை்  இைங்லக ெட்டமன்றத்திை் தமிழ் ெமூகத்தின் பிரதிநிதியாக 

இருந்த ெர ்பபான்னம்பைம் இராமநாதன் யமற்பகாண்ட பதாடர ்

முயற்சிகளாலும்,  பத்பதான்பதாம் நூற்றாண்டின் இறுதியிை் 

கிளிபநாெச்ி பகுதியிை் இரலணமடு குளம் கட்டும் திட்டம் விவாதத்திற்கு 

எடுத்துக்பகாள்ளப்பட்டது. § 

ப ாறியாளர் திரு. பிரவுனின் கீழ் வேலை பசய்தை்  

சிறிய நீரந்ிலைகலள ஒன்று யெரத்்து, ஒரு பபரிய நீர ்யதக்கம் 

அலமக்கப்படவிருந்தது. இைங்லக ஆளுநராக இருந்த மாண்புமிகு ெர ்

பென்றி  வாரட்ு யாழ்ப்பாணத்திற்கு 1856 ஆம் ஆண்டு வந்திருந்த யபாது, திரு. 

டியுக் என்ற அரொங்க பிரதிநிதி மூைம், இரலணமடு திட்டம் முதை் முலறயாக 

முன்பமாழியப்பட்டது. நீரப்ாென பபாறியாளராக இருந்த திரு. பாரக்ர,் 1866 

ஆம் ஆண்டிை் இறுதி பரிந்துலரலய வழங்கினார.் இது 1920 ஆம் ஆண்டு 

நிலறவலடந்து பின்பு  விரிவாக்கம் பெய்யப்பட்டு, இன்று வடக்கிை் இருந்து 

பதற்கு வலர  9½ கியைாமீட்டர ்நீளம் மற்றும் கிழக்கிை் இருந்து யமற்கு வலர 

இரண்டு கியைாமீட்டர ்நீளத்துடன் ஒரு மிகப்பபரிய நீர ்யதக்கமாக  

இருக்கிறது. வறண்ட வடக்கு பகுதிலய யெரந்்த தமிழரக்ள் நீரக்ுைங்கலள 

நிரம்ாணம் மற்றும் புனரந்ிரம்ாணம் பெய்வதிை் பதாடரந்்து ஆரவ்ம் காட்டி 

வந்துள்ளனர,் மற்றும் இந்த பகுதியிை் பை நூற்றாண்டுகளாக நீரப்ாென 

பணிகள் நலடபபற்று வருகின்றன. § 

  யயாகநாதன் திட்டபணி யமற்பாரல்வயாளராக இருந்த திரு. பிரவுன் என்ற 

ஒரு ஆங்கியைய பபாறியாளரின் கீழ் பணிபுரிந்தார.் முரட்டுத்தனமாக 

இருந்த அந்த யமற்பாரல்வயாளர,் தமிழரக்லள பவறுத்தார.் யமலும் அவர ்

தங்கள் ெகாக்கலளப் யபாை, ஆங்கியையரக்லள யபான்ற யமம்பட்ட 

மக்களுக்கு அடிபணிந்து பெை்லும் நாகரிகமற்ற உயிரினமாக தமிழரக்லள 

கருதினார.்  அவர ்பணியிடத்திற்கு அருகிை் தனது வீடல்ட யதடிக்பகாண்டார.் 

அவரது மலனவி மற்றும் குழந்லதகள் லிவரப்ூலிை் இருந்து கப்பலிை் வந்து 

யெரந்்தனர.் § 
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மிகப்பபரிய ஆன்மாக்கள் தாங்கள் மகான்களாக மற்றும் முனிவரக்ளாக 

மாற்றம் பபற்று, சீடரக்ளுக்கு அறிமுகமாகும் முன்னர ்சுயெரிலதகள், 

பநறிமுலறகலள பின்பற்றினர.் யயாகநாதனின் இளவயது காைம் 



கிளிபநாெச்ியிை் கழிந்தன. அங்யக எதிரக்ாை ெற்குரு ஒரு வரைாற்று 

சிறப்புமிக்க நீரப்ாென திட்டதத்ிை் ஒரு குலறவான ஊதியத்திை் பணிபுரிந்தார ்

மற்றும் தனக்கு கிலடத்த ஓய்வு யநரத்திை் ஆன்மீக யவடல்கயிை் ஈடுபட்டார.்  

• • • • • • • • • • • • • • § 

யயாகநாதனின் தூய்லமயாக நடத்லதகள் மற்றும் ஒழுக்கத்தினாை் 

ஈரக்்கப்பட்ட பிரவுன், தனது குழுவிை் பண்டகொலைலய காக்கும் பணிலய 

வழங்கினார.் நம்பிக்லகக்கு பாத்திரமான அந்த பணியிை், யபாதுமான ஓய்வு 

யநரம் கிலடத்தது. அவரது புதிய பபாறுப்பிை், தினமும் காலையிை் 

பணியாளரக்ளுக்கு நிறுவனத்தின் பண்டகொலையிை் இருந்து கருவிகலள 

வழங்கி, நாள் முடிவிை் அவற்லற அவரக்ளிடம் இருந்து கவனமாக 

திரும்பப்பபற  யவண்டும். அவர ்இந்த பணிலய மிகவும் கவனமாக 

லகயாண்டார.் அவருக்கு கிலடத்த விடுப்பு யநரத்லத, பை்யவறு 

பழெப்ெடிகலள நடுவதிலும், அவற்லற கவனிப்பதிலும் பயன்படுத்தினார.் 

அவர ்அந்த காைத்திை் நட்ட ஒரு மாமரம், இன்று ொமியார ்மரமாக 

அலழக்கப்படட்ு, பெழிப்பாக நிலறய பழங்கலள வழங்கிக்பகாண்டு 

இருக்கிறது. இலத பக்தரக்ள் ஆரவ்த்துடன் வந்து பாரத்்துவிடட்ு 

பெை்கின்றனர.் அந்த மரம் இருக்கும் நிைத்லத சிவபதாண்டன் நிலையம் 

தனக்கு பொந்தமாக்கிக் பகாண்டது. § 

யயாகநாதன் தன்லன பாக்கியொலியாக கருதினார.் பணி கடினமாக 

இருக்கவிை்லை. அவருக்கு ஒரு தனி குடியிருப்பும், தனது விருப்பத்திற்யகற்ப  

பயன்படுத்திக்பகாள்ள ஓய்வு யநரமும் கிலடத்தது. அது காடுகள் நிரம்பிய 

இடமாக, யாழ்ப்பாணத்லத காட்டிலும் குளிரெ்ச்ியாக, ஒரு சிை வீடுகள் 

மற்றும் நிலறய மயிை்களுடன் இருந்தது. அவர ்தனது தினெரி வாழ்க்லகயிை் 

நன்றாக பபாருந்திக்பகாண்டு, எை்யைாருடனும் நை்ை உறலவ 

வளரத்்துக்பகாண்டார.் § 

யயாகநாதனுக்கு வழங்கப்பட்ட  பயிற்சியின் யபாது, அவரது முதைாளியின் 

பகாடூரமான யகாபத்லதப் பற்றி பைமுலற எெெ்ரிக்கப்படட்ு இருந்தார.் 

விலரவிை் அவர ்கண்முன்யன, அத்தலகய ெம்பவங்கள் நடந்யதறின. ஒரு 

சிறிய  தவறும் பிரவுனின் யகாபத்லத தூண்டிவிடும், மற்றும் தனது 

ஊழியரக்ளின் யவலை தன்லன திருப்திப்படுத்தவிை்லை என்றாை் 

அவரக்லள அடிக்கவும் தயங்கமாட்டார.் யயாகநாதன் எப்யபாதும் இந்த 

பிரெெ்லனயிை் சிக்காமை், எரிமலை யபாை பவடிக்கும் அந்த பபாறியாளலர 

ெந்திக்கும் யபாது கூடுதை் கவனத்துடன் இருந்தார.் அவர ்பிரவுனின் மனலத 

புரிந்துபகாள்ள அவலர கண்காணித்தார ்மற்றும் அவரது மனநிலைகள் மீது 

கவனமாக இருக்க கற்றுக்பகாண்டார.் அவர ்விலரவிை் தன்லன 

காப்பாற்றிக்பகாள்ள நுணுக்கமான வழிகலள பதரிந்துபகாண்டார.் பிரவுன் 

பதட்டத்துடன் இருக்கும் யபாதும், அவர ்யகாபங்பகாள்ள வாய்ப்புக்கள் 

இருக்கும் யபாதும், அவர ்தன் லகயிை் ஏதாவது ஒரு கருவியுடன் அவர ்

முன்பாக பென்று நிற்பார.் இதனாை்  வரவிருந்த யகாபம் தவிரக்்கப்படும். § 
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காைப்யபாக்கிை் அவருடன் யயாகநாதனின் உறவு யமலும் வலுவலடந்தது.  

பிரவுன் தன்னுலடய குழந்லதகளுடன் யயாகநாதலன விலளயாட 

அனுமதித்ததாை், அவர ்தனது பணியிை் திருப்தியுடன் இருந்தார ்என்பலத 

யயாகநாதன் அறிந்து இருந்தார.் “தனது பணிலய முடித்ததும், விலரந்து 

பென்று தியானம் பெய்ய துவங்கும் ஒரு யநரல்மயான பணியாளர,்” என்று 

அவலரப்பற்றி பிரவுன் ஒருமுலற விவரித்து இருந்தார.் திரு. பிரவுன் யபசும் 

யபாது “பதய்வீக புருஷன்" என்று  குறிப்பிடட்ு, “உனக்கு மதத்தின் மீது அதிக 

ஈடுபாடு  இருக்கிறது,” என்று அடிக்கடி கூறுவார.் இறுதியிை் அவரக்ள் நட்புறவு 

வலுவலடந்து, யயாகநாதன் திரு. பிரவுனுக்கு தமிழ் கற்றுக்பகாடுக்க 

பதாடங்கிவிட்டார.் § 

திரு. பிரவுனிடம் இருந்த சிை பண்புகள் யயாகநாதனுக்கும் பிடித்து 

இருந்தது. அவருக்கு கடலமயுணரெ்ச்ி தீவிரமாக இருந்தது மற்றும் விவரங்கள் 

சிறியதாக இருந்தாலும் அவர ்அவற்லற புறக்கணிக்கவும் இை்லை 

தாமதிக்கவும் இை்லை. அவர ்இரலணமடுவிை் நடந்த ஒவ்பவாரு 

நடவடிக்லகயிலும் தனிப்பட்ட பபாறுப்புடன் பெயை்பட்டதாை், அந்த திட்டம் 

ஒவ்பவாரு தலடலயயும் கடந்து பெை்வதற்கு வழிவகுத்தது. காைப்யபாக்கிை், 

யயாகநாதன் நூற்றுக்கணக்கான ஊழியரக்ள், விநியயாகங்கள், 

காை்நலடகள், நிதிக்கணக்கீடுகள், பபாறியியை்  என்று திட்டப்பணியிை் 

இருந்த அலனத்து துலறலயயும் கண்காணித்து, கடலமலய புனிதமாக 

கருதிய தனது முதைாளியின் தலைலமயிை், அவற்லற  திட்டமிட்டபடி 

பெயை்படுத்தினார.் இது முதைாளியின் கவனத்லத கவரந்்தது. § 

வண்டிகலள இழுப்பதற்கும், பளுவான பபாருடக்லள சுமந்து பெை்வதற்கும் 

சுமார ்ஐம்பது காலளமாடுகள் திட்டப்பணியிை் யெரக்்கப்படட்ு இருந்தன. 

அவற்லற சிறந்த முலறயிை் கவனிக்கயவண்டும் என்று திரு. பிரவுன் 

வலியுறுத்தினார ்மற்றும் அவற்லற துன்புறுத்துவலத அவர ்எப்யபாதும் 

அனுமதித்தது இை்லை. ஒவ்யவாரு நாளும் தங்கள் யவலைலய முடிந்ததும், 

வாகன ஓட்டிகள் அந்த காை்நலடகலள நதிக்கு அலழத்து பென்று, குளிக்க 

லவத்து உணவு அளிப்பாரக்ள். இது ெரியாக தினமும் நடக்கிறதா என்பலத 

கண்காணிக்க திரு. பிரவுன்  தினமும் காை்நலடகளுடன் நடந்து பெை்வார.் 

இது யயாகநாதனுக்கு  வாழ்க்லகயிை் மறக்கமுடியாத ஒரு பாடமாக இருந்தது. 

§ 

கிளிபநாெச்ியிை் இருந்த அந்த நீரப்ாென நிறுவனத்திை் சிை எதிரம்லற 

இரகசியங்கள் மற்றும் துன்பங்கள் இருந்தன. தனியாக இருக்கும் யபாது, 

யயாகநாதலன பணியாளரக்ளிை் ஒருவன் துன்புறுத்தி வந்தான். அவன் 

பிறருக்கு பதாை்லை தருவலதயய தனது வழக்கமாக பகாண்டிருந்தான், 

மற்றும் அவன் பழுப்பு நிற இளம் பணியாளலர வாய்ப்பு கிலடக்கும் 

யபாபதை்ைாம் இகழ்ந்து யபசி வந்தான். இது பை மாதங்களுக்கு பதாடரந்்தது. 

மற்றும் அவன் ஒரு நாள், இளம் பணியாளருக்குள் யகாபம் எரிமலையாய்  

கனன்று பகாண்டிருக்கிறது என்பலத அறியாமை், யயாகநாதலன 

அெச்ுறுத்தினான். அதன் விலளவாக ஒரு ெண்லட பதாடங்கியது மற்றும் 
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யயாகநாதன் வம்புக்கு இழுத்தவலன குத்தினார.் அந்த ெம்பவம் 

பாரப்்யபாலர அெச்ுறுத்தியது, மற்றும் திரு. பிரவுன் அதற்கு கடுலமயான 

தண்டலன வழங்க முடிவு பெய்தார.் யயாகநாதனுக்கு அருகிை் இருந்த 

மண்குைம் குவாரியிை், ஆறு வார காைத்திற்கு கடுலமயான யவலைலய 

வழங்க உத்தரவிடப்பட்டது. § 

அயத ெமயத்திை், அவரது மாமன் சின்லனயா யயாகநாதனுக்கு ஒரு  நை்ை 

வரலன பாரக்்க பதாடரந்்து முயற்சி  பெய்து வந்தார,் ஆனாை் யயாகநாதன் 

அதிை் அக்கலற பெலுத்தவிை்லை. அவருக்கு தனது பாலத யவறு இடத்திை் 

இருப்பதாக யதான்றியது. அவர ்தனது பணத்லத ொத்திரங்கள் மற்றும் 

பாடை்கள் ெம்பந்தமான புத்தகங்கள் மற்றும் லெவத்துறவிகள் பதாடரப்ான 

கலதகலள படிக்க பெைவழித்தார.் அவர ்தான் படித்த பொற்களின் உண்லம 

தனக்கு புைப்படும் வலர, திருப்தி அலடயாமை் பதாடரந்்து படித்துக்பகாண்டு 

இருந்தார.் அத்தலகய ஒரு புனிதத்தன்லம மற்றும் பக்தியின் மூைம் இந்த 

உைகிை் வாழைாம் என்ற சிந்தலன அவலர பிரமிக்க லவத்தது. அவருக்கு 

துறவிகளின் கலதகள் மனப்பாடமாக பதரிந்து இருந்தது மற்றும் அவரக்ள் 

எழுதிய யதவாரப் பாடை்கலள எப்யபாதும் பாடிக்பகாண்டு இருந்தார.் § 

 இந்த காைகட்டத்திை் ெம்ஸ்கிருத ொத்திரங்கலள படிக்க, ெமஸ்கிருத  

பமாழியிலும் யதரெ்ச்ி பபற்றார.் அவர ்அதிக முக்கியத்துவம் அளித்த படிப்பு 

மற்றும் வழிபாட்டிற்கு கிளிபநாெச்ி நை்ை ஒரு அலமதியான சூழ்நிலைலய 

வழங்கியது. இந்த காைக்கட்டலத யயாகநாதன் நன்றாக பயன்படுத்திக்  

பகாண்டார.் அவர ்தனக்கு விடுப்பு இருந்த நாடக்ளிை் தனியாக ஆழ்ந்த 

சிந்தலனயிை் அமரந்்து இருந்தார ்மற்றும் அருகிை் இருந்த அலனத்து 

யகாயிை்களுக்கும் பெை்வலத தனது வழக்கமாக பகாண்டிருந்தார.் இந்து 

ெமயத்தின், பை ொத்திரங்களிை் அவருக்கு இருந்த ஆழமான அறிலவக் 

கண்டு மக்கள் வியந்தனர.் அவராை் அந்த ொத்திரங்கலள பக்கம் பக்கமாக 

ஒப்பிக்க முடிந்தது. § 

அவர ்தான் படித்த ொத்திரங்கலள தினமும் காலை மற்றும் மாலையிை் 

தியானம் பெய்து, பமதுவாக தான் தினமும் யமற்பகாள்ளும் ொதனாக்களிை்  

ஒரு ஒழுங்குமுலறலய உருவாக்கிக்பகாண்டார.் அவர ்இந்த பயிற்சிகளுடன் 

புதிதாக பைவற்லற யெரத்்துக்பகாண்டார,் மற்றும் அவரது தியானங்கள் 

ஆழ்நிலைலய அலடந்ததும், பை்யவறு வலக தவங்கலள யமற்பகாள்ள 

பதாடங்கினார.் அவர ்கிளிபநாெச்ியிை் இருந்த யபாது, தனது 

குடும்பத்தினரின் விருப்பத்திற்கு எதிராக, ஆன்மீக பாலதயிை் தனது 

வாழ்க்லகலய அரப்்பணிப்்பலத உறுதி பெய்யும் வண்ணம், திருமணம் 

பெய்துபகாள்ளாமை் மனத்துறவுடன் இருக்கயவண்டும் என்று ஒரு முலறயான 

உறுதிபமாழிலய எடுத்துக்பகாண்டார.் § 

இந்துமதி அம்மாவின் குறிப்புகளிை் இருந்து ஒரு பகுதி:§ 

யதலவப்படும் யபாது பெைவழிக்கைாம் என்று பணத்லத யெமித்து 

லவக்காமை், ஒரு மாதத்திை் தான் ெம்பாதித்த பணத்லத அந்த மாதயம  

பெைவழிக்கும் பழக்கத்லத கலடப்பிடித்ததாக, அவர ்தன் சீடரக்ளிடம் 
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பை வருடங்கள் கழித்து கூறினார.் தனக்கு இருந்த குலறவான 

பெைவுகளுக்கு பிறகு மீதம் இருந்த பணத்லத யகாயிை்கள், நண்பரக்ள், 

உறவுகள் மற்றும்   ஏலழ எளிய மக்களுக்கு பெைவு பெய்தார.் § 

யயாகநாதன் இரலணமடுவிை் பணியிை் இருந்த யபாது, உைக வாழ்க்லகலய 

துறப்பதற்கு அவரது தூண்டுதை்கலள ஊக்குவிக்கும் முக்கிய ெம்பவம் ஒன்று  

நலடபபற்றது.  அலதப்பற்றி ரத்னா  மா நவரத்தினம் குறிப்பிடுகிறார:் § 

இந்த காைகட்டத்திை், சிகாயகாவிை் நலடபபற்ற உைக ெமயங்களின் 

மாநாட்டிை் இருந்து சுவாமி வியவகானந்தர ்பவற்றிகரமாக 

திரும்பியிருந்தார.் அந்த பவற்றிவாலக அந்நிய கைாெெ்ாரத்தாை் 

கவரந்்திழுக்கப்பட்ட மக்களின் மனதிை் உற்ொகத்லத ஏற்படுத்தியது, 

மற்றும் மக்கள் மத்தியிை் இந்து ெமயத்தின் மீது மீண்டும் நம்பிக்லகலய 

ஏற்படுத்த, அவரது இைங்லக பயணம் ஒரு நை்ை அறிகுறியாக 

கருதப்பட்டது. 1897 ஆம் ஆண்டிை் புதிய யுகத்தின் யதவதூதர ்

யாழ்ப்பாணம் வந்திருந்தார.் இந்து கை்லூரி, யகாட்லட லமதானம் 

மற்றும் பகாழும்புத்துலறயிை் வியவகானந்தர ்வழங்கிய உற்ொகமூட்டும் 

உலரகள், சுவாமியின் மனதிை்  நீங்காத இடம்பிடித்தன. § 

பகாழும்புத்துலறயின் இந்து மகாவித்தியாையத்திை் கூடியிருந்த 

மக்கள் கூட்டத்திை் யபசுவதற்காக, முன்னணி இந்து குடிமக்களாை் சுமந்து 

வரப்பட்ட பை்ைக்கிை் சுவாமி வியவகானந்தர ்பவகுவிமரிலெயாக 

அலழத்து வரப்பட்டதாகவும்,  அவர ்இலுப்லப மரம் இருக்கும் ெந்திப்பிை் 

பை்ைக்கிை் இருந்து இறங்கி பள்ளி வலர நடந்து பென்றதாகவும் 

தகவை்கள் பதரிவிக்கின்றன. தான் ஒரு புனிதமான பூமியிை் 

பென்றுபகாண்டு இருப்பலத உணரந்்ததாை் பை்ைக்கிை் இருந்து இறங்க 

தூண்டப்பட்டதாகவும், அதனாை் இந்த பூமிலய பதாலையநாக்கு 

பாரல்வயுடன் பாலைவனெய்ொலை என்று அலழத்ததாகவும், அவர ்தனது 

உலரயிை் குறிப்பிட்டார.் பிற்காைத்திை் சுவாமி ொதனா பெய்த 

காைத்திை், பவயிை் மலழ என்று பாரக்்காமை் இந்த இலுப்லப மரத்தடியிை் 

அமரந்்து இருப்பார.் பிற்காைத்திை் சுவாமி இந்த இடத்லத தனது ெமய 

லமயமாகவும்  ஆசிரமமாகவும் பகௌரவித்த யபாதும், பகாழும்புதுலற 

ஒரு அழகான பாலைவனெய்ொலையாக யதரந்்பதடுக்கப்பட்டது. § 

 இது பதாடரப்ாக இந்துமதி அம்மாவின் கருத்து:§ 

சுவாமி கிளிபநாெச்ியிை் யவலை பெய்தயபாது, சுவாமி விவகானந்தரின்  

இைங்லக பயணம் (1897) நலடபபற்றது. யாழ்ப்பாணத்திை் அவருக்கு 

அளிக்கப்பட்ட வரயவற்பு நிகழ்ெச்ியிை் சுவாமி அதிக உற்ொகத்துடன் 

கைந்துபகாண்டார.் யகாட்லடயிை் இருந்து இந்து கை்லூரி வலர 

நலடபபற்ற ஊரவ்ைம், மற்றும் பின்னர ்இந்து கை்லூரியிை் நலடபபற்ற 

பபாதுக்கூடடத்திலும் சுவாமி பங்குபபற்றார.் § 
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அதன் பின்னர ்யயாக சுவாமி யபசியயபாது, வியவகானந்தர ்

ஆரம்பக்காைத்திை் விவாதித்த தகவை்கலள ஆரவ்த்துடன் குறிப்பிட்டதிை் 

இருந்து, துறவிகளின் யதாழலமயிை் அவருக்குள் மலறந்து இருந்த 

மிகப்பபரிய ஆரவ்ம் பவளிப்பட்டது. § 

யயாகநாதன் கிளிபநாெச்ியிை் வாழ்ந்த யபாது, தனியாக தியானம் 

பெய்துக்பகாண்டு ஒரு யயாகிலய யபான்று வாழ்ந்தார.் அவருக்கு 

சுற்றியிருந்த மக்களின் மீது ஆரவ்ம் இை்ைாததாை், குலறவாக யபசினார.் 

அவர ்தனது ஆன்மீக அனுபவங்கலள தனக்குள் கவனமாக பாதுகாத்து 

வந்தார.் பணி நிமித்தமாக கிளிபநாெச்ிக்கு வந்த மூன்று வருடத்திற்குள், 

அவர ்தனது பணியிை் சீராக பெயை்படத் துவங்கி, பபாறுப்புக்கலள நன்றாக 

நிலறயவற்றி, தனது ஆன்மீக பணியிை் எதுவும் தலட ஏற்படுத்தாமை் 

இருப்பதிை் கவனமாக  இருந்தார.் அவர ்அடிக்கடி இரவிை் நீண்டயநரம் வலர 

ொத்திரங்கலள படிப்பார,் பாடை்கலள பாடுவார ்அை்ைது ஒரு விளக்கிற்கு 

அருகிை் அமரந்்து தியானம் பெய்துக்பகாண்டு இருப்பார.் அவர ்உைகிை் 

வாழ்ந்தாலும், அதிை் அவரது ஈடுபாடு மிகவும் குலறவாக இருந்தது. § 

 உைக வாழ்க்லகலய துறந்து, கவனெச்ிதறை் இை்ைாமை் ஆத்ம ஞானத்லத  

நாடயவண்டும் என்ற ஆலெ சிறிய வயதிை் இருந்யத யவரூன்றி இருந்ததாை்,  

அது மற்ற திட்டங்கலள முடிவு கட்டியது. அது அவராை் நன்றாக  

புரிந்துபகாள்ள முடிந்தது. அதுவலர அவர ்பெய்த நடவடிக்லககள் மற்றும் 

அவரிடம் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் அலனத்தும், அந்த திலெலய யநாக்கி 

வழிநடத்தி பென்றன. அது மட்டுயம அவரது ஆரவ்த்லத தூண்டவும் 

ஊக்குவிக்கவும் பெய்தது. ஆனாை் தன்லன வழிகாடட்ுவதற்கு தனக்கு ஒரு 

ெற்குரு, ஒரு ஞானி யதலவ என்பலத அவர ்உணரந்்து இருந்தார.் ொத்திரங்கள் 

உறுதியாக இருப்பதாை், உணரத்லை பபற்ற ஒரு மனிதராக, 

வாழ்ந்துக்பகாண்டு இருக்கும் ஒரு ெற்குருவின் அருள் இை்லைபயன்றாை், 

பரமாத்துமாலவ யநாக்கி பெை்லும் பாலத பதன்படாது. யயாகநாதனுக்கு  

அலதப்யபான்று யாரும் பதரியாததாை், அவர ்தயக்கத்துடன் கவனமாக 

காத்துக்பகாண்டு இருந்தார.் ஒரு சீடன் “அருள் பபறுவதற்கு யதலவயான 

முதிரெ்ச்ிலய பபற்று" தயாராக இருக்கும் யபாது, குரு கண்டிப்பாக 

யதான்றுவார ்என்று லெவ ெமயத்திை் பாரம்பரிய புரிந்துணரவ்ு இருக்கிறது. § 

இலத யயாகநாதன் நன்றாக புரிந்து லவத்து இருந்தார.் 

மாணிக்கவாெகரின் பாடை்கள் மற்றும் வாழ்க்லகயிை் இருந்த 

பெயை்முலறகலள கற்று இருந்தார.் மாணிக்கவாகர ்தனது பதிபனட்டாவது 

வயதிை் பாண்டிய நாட்டின் பிரதம மந்திரியாக, புத்திொலி இலளஞராக 

பெை்வந்தராக இருந்தார.் அவரிடம் எை்ைாம் இருந்தாலும், அறியாலமயிை் 

இருந்து பவளிெெ்த்லத யநாக்கி தன்லன அலழத்து பெை்ை ஒரு குருவிற்காக 

ஏங்கிக்பகாண்டு இருந்தார.் அவர ்தனது ஆசிரியலர முதலிை் பாரத்்த யபாது, 

தனது ஆன்மா யதடிக்பகாண்டு இருந்த இைக்லக உணரந்்து பகாண்டதாை், 

தனது வலிலமலய இழந்து அந்த ஆசிரியரின் அறிவுறுத்தலுக்கு அடிபணிந்து 

நடந்தார.் அதன் பிறகு அவர ்தனது குடும்பம், நண்பரக்ள், பெை்வம் மற்றும் 
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புகலழ  லகவிட்டார.் அலதப்யபான்ற பை துறவிகளின் வாழ்க்லகலய பற்றி, 

யயாகநாதனுக்கு பதரிந்து இருந்ததாை்,  ஒரு குருலவ யதடிப்பிடிப்பது  தன்லன 

மடட்ும் நம்பியிை்லை என்றும், அவர ்தயாராக இருக்கும் யபாது, குரு 

யதான்றுவார ்என்பலதயும் அவர ்அறிந்து இருந்தார.் அவர ்தனது ொதனாலவ 

பதாடரந்்தார.் அவர ்தனது பணிலய  பதாடரந்்து பெய்து, ஒரு குருவிற்காக 

விடாமை் பிராரத்்தித்து வந்தார.் § 

யயாகநாதனிடம் அவரது திருமணத்லத பற்றி யபசுவது மிகவும் 

முக்கியமானதாக சின்லனயாவிற்கு யதான்றியது. தன் மீது இருந்த கைாெெ்ார 

ஈரப்்புக்கலள பற்றி யயாகநாதனுக்கு  பதரிந்து இருந்ததாை், அவர ்தன் 

மாமலன  ெந்திப்பலத தவிரத்்தார.் என்றாவது சின்லனயாலவ 

ெந்திக்கபவண்டிய ெந்தரப்்பம் இருந்தாை், அவர ்அலத தவிரத்்து யவறு 

எங்காவது பென்றுவிடுவார.்  அவர ்துறவறத்லத யமற்பகாண்டு, தனக்கு 

மிகவும் பிடித்தமான ஆன்மீக, துறவற வாழ்க்லகயிை் முழுலமயாக 

ஈடுபடயவண்டும் என்பலத முன்யப முடிவு பெய்து இருந்தாலும், அலத தனது 

பொந்தங்களிடம் பதரிவிக்கவிை்லை. அவர ்ஏதாவது ஒரு விதமான தவத்லத 

தினமும்பெய்துக்பகாண்டு இருந்தாலும்,  அவரக்ளுக்கு முன்பாக அவர ்

எப்யபாதும் யபாை இனிலமயான ஆன்மாவாக இருந்தார.் § 

அவர ்தனியாக யெமிப்பு கிடங்கிை் அமரந்்திருக்கும் யபாது, சிைெமயங்களிை் 

அந்த தற்பபாழுதிை் நிலைத்து இருப்பதா அை்ைது அதிை் இருந்து பவளியயறி 

இந்த உைகம், திரு. பிரவுன், கிளிபநாெச்ி மற்றும் அலனத்திை் இருந்தும் விைகி 

பெை்வதா என்று இரண்டு மாறுபட்ட விருப்பங்களுடன் திறந்த கதவுகள் 

வழியாக தீவிர சிந்தலனயுடன் பவளியய பாரத்்துக்பகாண்டு இருப்பார.் அவர ்

தனது தனிப்பட்ட பாலதயிை் பெை்ை ஏக்கத்துடன் இருந்தாலும், ஏயதா ஒன்று 

அலத தடுத்து நிறுத்தியது. அது சிவனின் சித்தம் என்பலத அவரது 

இதயத்திற்கு பதரிந்து இருந்தது. அவர ்ஆன்மீகரீதியாக அதிக முயற்சி 

யமற்பகாண்டு நிலைத்து இருந்தார,் மற்றும் அவரது ொதனா தனித்த 

முலறயிை் ஒரு முக்கிய வடிவத்லத பபற்றுக்பகாண்டு இருந்தது. அவர ்ஓய்வு 

யநரத்திை் தனது அலறயிை் அை்ைது ஒரு யகாயிலிை் அலமதியாக உடக்ாரந்்து 

இருப்பார.் தான் பெய்யயவண்டியது அலனத்லதயும் பெய்து விட்டதாக, 

தனக்கு அலனத்தும் முடிவுக்கு வந்துவிட்டதாக அவருக்கு யதான்றியது. அவர ்

சிைெமயம் இரவு முழுவதும், நிலையாக ஒரு முலறக்கூட அெராமை் தியானம் 

பெய்துக்பகாண்டு இருப்பார.் அவருக்கு விடுப்பு இருக்கும் நாடக்ளிை், 

தூரத்திை் இருக்கும் ஒரு யகாயிலை யதரந்்பதடுத்து, கிளிபநாெச்ியிை் இருந்து 

அந்த யகாயிை் வலர எங்கும் நிற்காமை் பாதயாத்திலர யமற்பகாண்டு, அந்த 

யகாயிலிை் வழிபாடு நடத்தி திரும்பும் யபாது பாடை்கலள பாடிக்பகாண்யட 

வருவார.் யாழ்ப்பாணம் நை்லூர ்யகாயிலிை், அவர ்முதை் ெந்நியாசியான 

முருகப்பபருமாலன வழிபட்டார.் § 

 நை்லூர் முனிேலர சந்தித்தை்  
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ஒரு நாள் விதாலனயார ்தனது ெயகாதரரக்ளான இராமலிங்கம் மற்றும் 

துலரயப்பாவுடன் யயாகநாதலன ெந்திக்க வந்து இருந்தார,் மற்றும் அவரக்ள் 

எை்யைாரும் ஒன்றாக நை்லூர ்யநாக்கி நடக்க பதாடங்கினாரக்ள். 

விதாலனயாரும் யயாகநாதலன யபாை ஆன்மீக ஈடுபாட்டுடன் ொதனா 

பெய்தார.் யமலும் விதாலனயார ்இருவரிை் மூத்தவராக இருந்ததாை், 

தன்னாை் இயலும் யபாது, யயாகநாதலன பாலதயிை் முன்யனற்றி  பெை்வலத 

தனது கடலமயாகவும் கருதினார.் அன்று ஆகஸ்ட் மாதத்திை் யதர ்திருவிழா 

நலடபபறும் நாளாக  இருந்தது. அந்த திருவிழாவிை் முருகப்பபருமான் 

நன்றாக அைங்கரிக்கப்பட்ட தனது யதரிை் யகாயிலை சுற்றி பவனி வருவார.் 

அது  வழிபடுவதற்கு உகந்த ெமயமாக இருக்கும். அவரக்ள் ஒரு கிணற்றிை் 

குளித்து, பநற்றியிை் விபூதிலய பூசிக்பகாண்டு நை்லூருக்கு புறப்பட்டனர.் 

விதாலனயார ்பெை்ைப்பாசுவாமிலயயும் ெந்திக்கைாம் என்ற நம்பிக்லகயிை் 

இருந்தார.் § 

  நை்லூருக்கு  பெை்லும் வழியிை், யயாகநாதன் தான் பை வருடங்களுக்கு 

முன்பாக பெை்ைப்பசுவாமிலய ெந்தித்தது பற்றி விதாலனயாரிடம் கூறினார.்  

அவருக்கு அப்யபாது பன்னிரண்டு வயதாக இருந்திருக்கும். தனது காலிை்  ஒரு 

யநாய்க்கிருமி பாதித்த யவதலனயிை் இருந்த அவர,் யாழ்ப்பாணம் நகரத்திை் 

இருந்த மருத்துவரின் குடிலெக்கு பென்றுபகாண்டு இருந்தார.் நை்லூர ்

யகாயிலின் யதரடிலய கடந்து பெை்லும் யபாது, “இங்யக வா! உனக்கு எதற்காக 

மருந்து யவண்டும்?” என்று ஒருவர ்உரத்த குரலிை் யகட்டார.்  திரும்பிப் 

பாரத்்தாை், அந்த யகள்விலய யகட்டது பெை்ைப்பசுவாமி. அவர ்யயாகநாதலன 

அருகிை் அலழத்து உடக்ார லவத்து, காயத்லத கூரந்்து யநாக்கி ஒரு 

மருத்துவலர யபாை தலைலய அலெத்தார.் அந்த காயத்திற்கு ஆயுரய்வத 

மருத்துவரிடம் பெை்ை யவண்டாம் என்றும், தான் குறிப்பிட்ட மூலிலகலய 

மசியைாக்கி காயத்தின் மீது ஒரு ஒத்தடம் யபாை லவத்துக்பகாள்ள யவண்டும் 

என்று பெை்ைப்பசுவாமி கூறினார.் சிை நாடக்ளிை் காலிை் இருந்த காயம் 

குணமலடந்தது. அவலர யயாகநாதன் நை்லூர ்யகாயிலுக்கு அருகிை் பை 

வருடங்களாக பாரத்்து இருந்தாலும், ஒரு சிறுவனாக அந்த ஞானிக்கு அருகிை் 

அமரத்்தது, அதுயவ முதை் முலறயாக இருந்தது. § 

யயாகநாதனுக்கு பத்து அை்ைது பன்னிரண்டு வயதாக இருந்த யபாது,  

யாழ்ப்பாண நகரத்திற்கு அருகிை் கலடவீதியிை் கலடயிற்சுவாமிலயயும் 

ெந்தித்து இருந்தார.் அந்த சிறுவனுக்கு காய்ெெ்ை் அதிகமாக இருந்தது மற்றும் 

கலடயிற்சுவாமி அவலன பதாட்டவுடன், காய்ெெ்ை் படிப்படியாக குலறந்தது. 

§ 

 மதியயவலளக்கு சிறிது முன்பு, யயாகநாதன் மற்றும் அவரது நண்பரக்ள் 

நை்லூர ்வந்து அலடந்து, திருவிழாவிற்காக கூடியிருந்த மக்கள் பவள்ளத்திை் 

ஐக்கியமானாரக்ள். அன்று பவப்பம் அதிகமாக இருந்தாலும், யகாயிை் 

வளாகம் நிரம்பி இருந்தது. யகாயிலுக்குள் நுலழயும்  வாய்ப்லப 

யதடிக்பகாண்டு இருந்த நூற்றுக்கண்கான மக்கள், யகாயிலின் வாெலிை் 

சுற்றிக்பகாண்டு இருந்தனர.் உடலிை் ெட்லட இை்ைாமை் ஆண்களும் 
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சிறுவரக்ளும் யகாயிை் பிரகாரங்களிை் இருந்த சூடான மணலின் மீது ஒரு 

விரதமாக அை்ைது ொதனாவாக, அங்கப்பிரத்ெணம் பெய்துக்பகாண்டு 

இருக்க, பாடிக்பகாண்டு இருந்த பக்தரக்ள் அவரக்லள பின்பதாடரந்்தனர.் § 
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பக்தியுடன், புனிதமாக மற்றும் ஒரு மகானின் நடத்லதயுடன் இருப்பவரக்ள் 

என்றும் முனிவராக, வீடு வாெை் இை்ைாமை் விசித்திரமான 

நடவடிக்லககளுடன் இருப்பவரக்ள் என்றும் இந்து ெமயத்திை் பதய்வீக 

புருஷரக்லள இரு முக்கிய பிரிவுகளாக குறிப்பிடப்படுகிறது. அழுக்கு படிந்த 

யவட்டி, சுதத்மற்ற உடை் மற்றும் விசித்திரமான நடத்லதலய பகாண்ட 

பெை்ைப்பசுவாமியிடம் மகாலன காட்டிலும் ஞானியின் பண்புகள் அதிகமாக 

இருந்தன. இருந்தாலும் மிகவும் உயரிய ெமூகத்தின் குருவாக அவர ்

கருதப்படட்ார.்  

• • • • • • • • • • • • • • § 

ொம்பிராணி மற்றும் பூக்களின் ஒரு வாெலனக் கைலவ காற்றிை் 

நறுமணத்லத வீெ, யதரடி மற்றும் யகாயிலுக்கு நடுவிை் இருந்த தூசிப்படிந்த 

திறந்தபவளி முழுவதும் பரவியிருந்த குலடகளின் கடலிை் இருந்து 

இலெக்கலைஞரக்ளின் குரை்கள் ஒலித்துக்பகாண்டு இருந்தன. குலடகள் 

பவப்பமண்டை பகுதிகளிை், மலழக்காக மடட்ும் பயன்படுத்தப்படாமை்,  

சுட்படரிக்கும் சூரியகிரணங்களிை் இருந்து காப்பாற்றிக்பகாள்ளவும் 

அதிகமாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன. திறந்து இருந்த கருவலறயின் 

கதவுகளிை் இருந்து பமதுவாக அதிகரித்த நாதஸ்வரம், யமளங்கள் மற்றும் 

மணிகளின் ஒலிகலள, பிராமணரக்ளின் மந்திர முழக்கங்கள் வழிநடத்தி 

பென்றன. அதிகாலையிை் இருந்து பூலைகள் நலடபபற்று வந்தன, மற்றும் 

அந்த இடம் முழுவதும் முருகப்பபருமானின் அருள் வலுவாக வியாபித்து 

இருந்தது. § 

பூலைக்கு அருகிை் பெை்ையவண்டும் என்று மண்டபம் முழுவதும் 

அயிரக்கணகான பக்தரக்ள் ஒருவருக்பகாருவர ்தள்ளிக்பகாண்டும் 

இடித்துக்பகாண்டும் நின்று இருந்தாரக்ள். யயாகநாதனும் அவரது மூன்று 

நண்பரக்ளும் பெை்ைப்பசுவாமிலய பாரக்்கைாம் என்ற நம்பிக்லகயிை் 

யதரடிலய யநாக்கி பென்றுக்பகாண்டு இருந்தனர.் அவரக்ள் உணரும் 

முன்னர,் கூட்டம் விைகியதும், அயதா அங்யக அவர ்சுமார ்மூன்று மீட்டர ்

தூரத்திை், லதரியமாக கம்பீரமாக நின்றுக்பகாண்டு இருந்தார.் மக்கள் 

கூட்டத்தின் மத்தியிை் பதளிவாக பதரிந்த அவரது பமலிந்த உருவம், அவரது 

இயை்பான ஐந்து அடி ஒன்பது அங்குை உயரத்லத காட்டிலும் உயரவ்ாக 

பதன்படெப்ெய்தது.§ 

அவரது  வன்லமயான யதாற்றத்தினாை் பயந்து, மக்கள் எை்யைாரும் அவலர 

பநருங்காமை் ெற்று விைகி நடந்து பென்றனர.் அவர ்பவருங்காை்களுடன், 

பமை்லிய தாடி மற்றும் சூரிய பவப்பத்தாை் கருகிய யமனியுடன், தனது  

இடுப்பிை் ஒரு முலற மடட்ும் சுற்றப்பட்ட ஒரு பவள்லள துணிலய மடட்ும் 

அணிந்து இருந்தார.் அவர ்பதளிவான புன்னலகயுடன் மக்கள் பவள்ளத்லத 

பாரத்்துக்பகாண்டும், யாலரயும் குறிப்பிடாமை் உரக்க யபசிக்பகாண்டும், 

தன்லன கவனிக்கும் மக்களின் பாரல்வகலள பபாருட்படுத்தாமலும் 

இருந்தார.்  அவரிடம் ஒரு சிங்கத்தின் ஆதிக்கம் மற்றும் ெக்தி இயை்பாக 

அலமந்து இருந்தது. ஒரு ஆண்டியாக இருந்த அந்த ொது, தனது நடத்லத 
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மற்றும் உலடக்கு முரணான யதாரலணயிை் ஒரு அரெலர யபான்று நின்று 

இருந்தார.் § 

 தன்லன காணவந்த நாை்வர ்தன்லன காணும் முன்யப, சுவாமி அவரக்லள 

கண்டுபகாண்டு யதரடி யநாக்கி நடந்து பென்றார.் அவரக்ள் அவலர 

பணிவுடன் வணங்கினாரக்ள். பெை்ைப்பசுவாமிலய யயாகநாதனின் 

நண்பரக்ள் பைமுலற ெந்தித்து இருந்தாரக்ள் மற்றும் அந்த கம்பீரமான 

உயிரெ்க்திலய மிகுந்த விழிப்புடன் இருப்பலத தவிர யவறு எந்த வழியும் 

யயாகநாதனுக்கு பதன்படவிை்லை; ஆனாை் தற்யபாது அவர ்ஒரு மிகப்பபரிய 

ஞானியின் முன்பாக நின்றுக்பகாண்டு இருந்தார.் § 

 பெை்ைப்பசுவாமி சிை பநாடிகளுக்கு பிறகு, மூன்று ெம்ொரிகலள பாரத்்து, 

“நீங்கள் இங்கிருந்து முதலிை் கிளம்புங்கள். உங்கள் குடும்பங்கள் மீது கவனம் 

பெலுத்துங்கள். உங்களுக்கு ொதுவாக இருக்கும் தகுதியிை்லை,” என்று 

கூெெ்லிட்டார.் ஆனாை் யயாகநாதலன காத்திருக்குமாறு கூறி, “நான் உனது 

வரவிற்காக காத்து இருந்யதன். நான் உனக்கு விலரவிை் முடிசூடட்ு விழா 

நடத்தப்யபாகியறன். ” அவர ்யயாகநாதலன அருகிை் அலழத்துக்பகாண்டு, 

ஆன்மீக பண்புகலள பற்றி அறிவுறுத்தை்கலள வழங்கினார.் பின்பு 

திடீபரன்று தனது வைது லகயாை் யயாகநாதனின் தலையிை் அலறந்து, “இது 

தான் உனது முடிசூடட்ு விழா!” என்று கூக்குரலிடட்ு ஐந்து முக்கிய 

யபாதலனகலள வழங்கினார:் § 

சும்மா இரு.  

எப்யபாயவா முடிந்த காரியம்.  

நாம் அறியயாம்.  

முழுதும் உண்லம.  

ஒரு பபாை்ைாப்பும் இை்லை. § 

இலதப்பற்றி யயாக சுவாமி இவ்வாறு குறிப்பிட்டார:்§ 

எனக்கு அவ்வயபாது பதய்வீக அருள் கிலடத்துக் பகாண்டு இருந்தது. 

இந்த ஐந்து பபான்பமாழிகள் ஒரு சீடனின் மனதிை் பதிந்ததும், 

பெை்ைப்பசுவாமி  கருலணயாை் பூத்த திருமுகத்துடன் அந்த சீடலன 

யநாக்கி, “நை்ைதப்பா வா, உன்லனப் யபான்ற ஆலளத்தான் பாரத்்துக் 

பகாண்டிருக்கியறன்,” என்று கூறுவார.் § 

அன்று பபாழுது ொய்ந்ததும், அந்த ெந்திப்பின் தாக்கத்திை் இருந்து மீளாத 

யயாகநாதன், தனியாக தன் அத்லதயின் வீட்டிற்கு திரும்பினார.் அந்த 

ெந்திப்பிற்கு பிறகு, அந்த இலளஞன் கிளிபநாெச்ியிை் இருந்து 

வாரக்கலடசியிை் பயணம் யமற்பகாண்டு, பெை்ைப்பசுவாமிலய அடிக்கடி  

https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/23_yo03_02.html#para-37
https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/23_yo03_02.html#para-38
https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/23_yo03_02.html#para-39
https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/23_yo03_02.html#para-40
https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/23_yo03_02.html#para-41
https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/23_yo03_02.html#para-42


ெந்தித்ததாக, அந்த காை ெம்பவங்கலள நிலனவுகூரந்்தவரக்ள் கூறினாரக்ள். 

§ 

உண்லம புரியும் வநரம் 

அதன் பின்னர ்நடந்த ஒரு ெந்திப்பு, முதை் ெந்திப்லப யபாையவ 

குறிப்பிடத்தக்க மாற்றத்லத  ஏற்படுத்துவதாக இருந்தது என்று யயாக சுவாமி 

சிை வருடங்கள் கழித்து, நற்சிந்தலன என்ற தனது புத்தகத்திை் விளக்கி 

இருந்தார.் நை்லூர ்யகாயிலுக்கு பவளியய ஒரு ொலையிை் யயாகநாதன் நடந்து 

பென்றுக்பகாண்டு இருந்தார.் பெை்ைப்பசுவாமி தான் குடிக்பகாண்டு  இருந்த 

யதரடியின் கம்பிகலள அலெத்துக்பகாண்டு, “யாரடா நீ?”  என்று அதட்டினார.் 

§ 

எளிலமயான மற்றும் நுணுக்கமான யகள்வியாை், யயாகநாதன் 

பமய்மறந்து நின்றார.் அவரக்ளின் கண்கள் ெந்தித்தன மற்றும் யயாகநாதன் 

உலறந்து நின்றார.் பெை்ைப்பசுவாமியின் பாரல்வ அவரது ஆன்மா வலர 

ஊடுருவி பென்றது. அவரது கண்கள் லவரத்லத யபாை, யகாபத்துடன் 

கூரல்மயாக இருந்தன, மற்றும் அலவ அவரின் கண்கலள மிகவும் வலுவாக 

கட்டுப்படுத்தியதாை் யயாகநாதன் தனது மூெச்ு நின்றலத, வயிறு 

இறுகியலத, காதுகளிை் இதயத்துடிப்பு யகட்பலத உணரந்்தார.் அவர ்

பெை்ைப்பசுவாமிலய திரும்பிப் பாரத்்தார.் கண்லண கூசும் சூரிய ஒளியிை் 

அவர ்கண்கலள சிமிட்டியதும், ஒரு பிரகாெமான உட்புற ஒளி அவரது 

கண்களுக்கு பின்னாை் யதான்றியது. § 

அவர ்முடிவும் இை்ைாமை் பதாடக்கமும் இை்ைாமை் இருக்கும் 

பரம்பபாருலள எனக்கு பவளிப்படுத்தி, சும்மா என்கிற நிலையின்  

நுணுக்கத்திை் என்லன சுற்றி வலளத்துக் பகாண்டார.் யவதலனகள் 

அலனத்தும் மலறந்தன; மகிழ்ெச்ிகள் அலனத்தும் மலறந்தன! ஒளி! 

ஒளி!  ஒளி!§ 

தலை முதை் காை் வலர, அவரது அங்கங்கள் முழுவதும் யபரானந்த அலைகள் 

பரவி, அவருக்குள் கவனத்லத கட்டுப்படுத்தின. அவர ்இத்தலகய ஒரு அழகு 

அை்ைது ஆற்றலை, இதற்கு முன்பு அறிந்திருக்கவிை்லை. அது யபபராலிலய 

எழுப்பி அவலர குலுக்கிய யபாது, அவர ்அலெயாமை் நீண்டயநரம் 

பமய்மறந்த நிலையிை் நின்றது யபாை இருந்தது. அவர ்இலத பிற்காைத்திை் 

நிலனவு இழந்த நிலை என்று குறிப்பிட்டார.் § 

துயரம் நிலறந்த பிறவி ெக்கரத்தின் சுழற்சிலய முடிவுக்கு பகாண்டு 

வரும் பபாருட்டு, அவர ்என்லன தனது கட்டுப்பாட்டுக்குள் பகாண்டு 

வந்து,  யபரின்பத்திை் மூழ்கடித்தார.் நான்கு வழிகள் மூைம் பகாலட 

மற்றும் தவம், ெரிலய மற்றும் கிரிலய ஆகியவற்லற நிலைக்கெப்ெய்து, 

அவர ்தன்லன யபாை என்லன மாற்றிவிட்டார.் § 
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அவரது தலையிை் நித்தியத்தின் சூடச்ுமமாக, உயர ்சுருதியிை் இருக்கும் 

உட்புற ஒலியான நாத நாடி ெக்தி ஏற்படுத்திய உறுமை், மற்ற அலனத்லதயும் 

மூழ்க பெய்தது. எை்ைா திலெகளிை் இருந்தும் விலரந்து வந்த ஒளிக்கடை், 

அவர ்தலை மீது பபருக்பகடுத்து கீயழ உருண்டு ஓடியதாை், யகாயிை் 

மணியயாலெ வட்டமிடும் தூரத்திை் மங்கின. அவராை் அலத ஒரு பநாடிக்கூட 

கட்டுப்படுத்த முடியவிை்லை. தன்லன பதய்வீகத்தன்லம ஈரத்்துக்பகாள்ள 

அனுமதித்தார.் உடை் ரீதியாக அவராக காட்சி அளித்தாலும், உளரீதியாக 

அவராக இை்லை. § 

குருவின் அருளாை், நான் பவற்றிபகாண்ட யபரானந்தத்திை் எனக்கு யவறு 

எதுவும் பதரியவிை்லை. எனக்கு கிலடத்த அலமதியிை் அறியாலம 

பதரியவிை்லை. நான் புரிந்துபகாண்ட பரமாத்துமா, பெயைற்று 

இருந்தார.் நான் அட்டாங்க யயாகத்தின் மூைம் விடுதலை பபற்யறன்.§ 

யயாகநாதன் பை நிமிடங்களுக்கு, ஒரு சிலைலய யபாை பமய்மறந்த 

நிலையிை் நின்றுக்பகாண்டு இருந்தார.் அவருக்கு இயை்பான சுயநிலனவு 

திரும்பி கண்கலள விழித்து பாரத்்த யபாது, பெை்ைப்பசுவாமி அவலரயய 

பதாடரந்்து பாரத்்துக்பகாண்டு காத்து  இருந்தார.் “ஆலெலய விட்டுவிடு!” 

என்று அவர ்கத்தினார.் அருகிை் பென்றுக்பகாண்டு இருந்த மக்களுக்கு என்ன 

நடக்கிறது என்று புரியவிை்லை. “ஆலெயிை்ைாமை் இருப்பதற்கும் ஆலெலய 

வளரத்்துக் பகாள்ளாயத!” § 

அந்த கூரல்மயான கண்களிை் இருந்து பவளிவந்த குருவின் அருள் 

தனக்குள் முழுவதுமாக பாய்ந்து பெை்வலத யயாகநாதன் உணரந்்தார.் 

அவருக்கு அதற்கு முன்பு, அத்தலகய எழுெச்ிலய பற்றி பதரியாது. வியப்பிை் 

இருந்த அவருக்கு, “இயை்பாக எதுவும் தீய பண்புடன் இருப்பதிை்லை. ஒரு 

பபாை்ைாப்பும்  இை்லை!” என்று யபாதித்த வாரத்்லதகளின் பபாருள் 

அப்யபாது புரியவிை்லை என்றாலும், அவற்லற அறியாலம மற்றும் 

மாலயலய அகற்றும் யநாக்கத்துடன் குரு வழங்குகிறார ்என்பலத அவர ்

உணரந்்துபகாண்டார.் § 

பிற்காைத்திை் யயாக சுவாமி, இந்த முக்கியமான ெந்திப்லப குறிப்பிட்டு 

“நான் எனது குருலவ நை்லூரிை் பாரத்்யதன்,” என்ற ஒரு பாடலை எழுதினார:்§ 
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யயாக சுவாமி தன் வாழ்க்லகயிை் நிலைமாற்றம் பபற்ற நாலள பைமுலற 

குறிப்பிடட்ு இருந்தார.் அன்று அவர ்நை்லூர ்யதரடி வழியாக 

பென்றுக்பகாண்டு இருந்த யபாது, அவர ்பெை்ைப்பசுவாமியின் பதய்வீக 

அருளாை் பமய்மறந்த நிலைலய அலடந்தார.் “யாரடா நீ?” என்று குரு ெவாை் 

விட்டயபாது, சீடன் ஒரு எை்லையற்ற ஒளியிை் மூழ்கினார.் அந்த ஒளி அவலர 

நிரந்தரமாக மாற்றிவிட்டது. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

மிகப்பபரிய தபஸ்விக்கள் வாழும் இடமான நை்லூரிை் எனது குருலவ 

ெந்தித்யதன். அவர ்பை கடுலமயான வாரத்்லதகலள பொை்லிக்பகாண்டு 

இருந்தார,் ஆனாை் நான் அலெயாது  நின்யறன். “யாரடா நீ?” என்று 

என்லன ெவாை்விட்டார.் அன்யற அவரது அருலள பபறுவதிை் நான் 

பவற்றி அலடந்யதன். § 

நான் மகிலமயாக இருந்த, அவரது அருளிை் நுலழந்யதன். அங்யக 

எங்கும் இருள் பரவி இருந்தது. என்னாை் அதன் பபாருலள புரிந்துபகாள்ள 

முடியவிை்லை. § 

“ஒரு பபாை்ைாப்பும் இை்லை,” என்று அவர ்கூறியது எனக்கு யகட்டது. 

அந்த இரகசியத்தின் ஆழம் புரியாமை், திலகத்து நின்யறன். § 
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நான் குழப்பத்திை் நின்றுக்பகாண்டு இருந்த யபாது, அவர ்என்லன 

அன்புடன் பாரத்்தார,் உடயன எனக்கு யவதலனலய வழங்கிய மாலய 

என்லன விட்டு விைகி மலறந்துவிட்டது. § 

அவர ்கந்தன் யகாயிலின் நுலழவாயிலுக்கு முன்பாக நின்றுக்பகாண்டு, 

எனது தலைக்கு யமை் சுட்டிக்காட்டி யபசினார.் எனக்கு உடை் இருக்கும் 

உணரல்வ மறந்து, திலகத்து நின்யறன். § 

நான் வியப்பிை் நிலைத்து இருந்த யபாது, எனது அெெ்ம் 

மலறயயவண்டும் என்று அவர ்யவதாந்தத்தின் ொரத்லத பணிவுடன் 

விளக்கினார.் மிகபபரிய தவத்லத ொதித்துள்ள, ஈடு இலணயற்ற மகான் 

“இது அப்படியய  உள்ளது. ஆரறிவார?் இந்த வாரத்்லதகளின் பபாருலள 

புரிந்துபகாள்,” என்று கூறி எனது முகத்லத உற்று யநாக்கினார.் § 

 இந்த உைகிை் எனது பொந்தங்கள், எனது ெயகாதரரக்ள் மற்றும் எனது 

பபற்யறாரக்ள் கண்ணுக்கு பதரியாமை் மலறந்தனர.் யமலும் ஈடு 

இலணயற்ற எனது குருவின் அருளாை், நான் ஈடு இலணயற்றவனாக 

நிலைத்து இருந்யதன்.§ 

இந்த அனுபவத்லத யயாகநாதன் புரிந்துபகாள்ள முயலும் யபாது, குரு அவர ்

இருப்பலதயய மறந்து, தூரத்திை் இருந்த கூலரகலள பாரத்்து தனக்குள் 

முணங்கிக்பகாண்டு, தான் பொை்லியதற்கு தாயன தலைலய அலெத்த 

பின்னர,் நடந்து பெை்ைத் பதாடங்கினார.் அவலர யயாகநாதன் பின்பதாடர 

ஆரம்பித்தார.் உடயன அந்த முனிவர ்திருப்பிப் பாரத்்து, “நான் திரும்பும் வலர 

காத்திரு!”  என்றார.் § 

குரு மூன்று நாடக்ள் கழித்து வந்தார.் அதுவலர மனதிை் உறுதியுடன் இருந்த 

யயாகநாதன், குரு விட்டுெப்ென்ற அயத இடத்திை் அவருக்காக காத்து 

இருந்தார.் பெை்ைப்பசுவாமி எலதயும் யபெவும் இை்லை, தனது நலடலய 

நிறுத்தவும் இை்லை. அவர ்யயாகநாதனிடம் தனக்கு பின்னாை்  நடந்து 

வருமாறு லெலக காண்பித்து, தனக்கு உணலவ தயார ் பெய்ய 

பயன்படுத்திய, திறந்தபவளி பநருப்பு குழிக்கு அலழத்து பென்றார.் அங்யக 

அவர ்யயாகநாதனுக்கு யதநீர ்மற்றும் காரமான காய்கறி கூட்டு பரிமாறி, 

வழியனுப்பி லவத்தார.் § 

அவர ்தனது புதிய சீடலன வரயவற்கவும் இை்லை அை்ைது யபாற்றவும் 

இை்லை; சீடனிடம் திரும்பி வா அை்ைது திரும்பி வரயவண்டாம் என்று  

பொை்ைவும் இை்லை. அவர ்அப்படி பொை்ையவண்டிய அவசியம் இை்லை. குரு 

தன்லன ஏற்றுக்பகாண்டது, யயாகநாதனுக்கு புரிந்து இருந்தது. அதன் பிறகு 

அவரது பயிற்சி பதாடங்கியது. யயாகநாதனுக்கு வாய்ப்பு கிலடத்த யபாது, 

குனிந்து பெை்ைப்பசுவாமியின் காலை பதாடட்ு வணங்க முயன்றார,் ஆனாை்  

அவரது குரு கதற உக்காரமிட ஆரம்பித்துவிட்டார.் முனிவர ்ெற்று பின்வாங்கி, 

“அலதப்பற்றி கனவிலும் நிலனக்காயத!”  என்று அவலர அதட்டினார.் 

யயாகநாதன் குழப்பம் அலடந்தாலும் அடிபணிந்து நடந்ததாை், குரு அலமதி 
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அலடந்து, “நீயும் நானும் ஒன்று,” என்று கூறினார.் “உன்லன என்னிடம் இருந்து 

தனியாக பாரத்்தாை்,  நீ பிரெெ்லனகலள எதிரப்காள்ள யவண்டியிருக்கும்.”§ 

பெை்ைப்பசுவாமி வலியுறுத்திய குரு மற்றும் சீடனின் ஒருலம 

மடட்ுமை்ைாமை்,  ஒவ்பவான்றிலும் இருக்கும் ஒருலம, ொதாரண மனிதனுக்கு 

விசித்திரமாக இருந்தாலும், அது பழங்காை ஆகம உலரகளின் உண்லமயான 

பவளிப்பாடாக விளங்குகின்றன. அவற்றிை் இருந்து ஒரு பகுதி: § 

“சிவபபருமான் என்லன யபான்று இை்லை. உண்லமயிை், நான் 

சிவபபருமாலன யபான்று இை்லை.” அத்தலகய தவறான யவறுபாடட்ு 

எண்ணங்கலள, மிகவும் புனிதமான ொதகர ்தவிரக்்க யவண்டும். 

“சிவபபருமானாக இருப்பது உண்லமயிை் நான் தான்.” அவர ்

சிவபபருமானுக்கும் தனக்கும் இலடயிை் இருக்கும் இந்த அத்லவத 

ெங்கமத்லத பற்றி எப்யபாதும் ஆழமாக சிந்தித்துக்பகாண்டு 

இருக்கட்டும்.§ 

 ஒருவர ்அத்தலகய அத்லவத ெங்கமத்தின் மீது ஒருமுக சிந்தலனயுடன் 

இருப்பதாை், அவர ்தனது பொந்த பரமாத்துமாவிற்குள், நிரந்தரமாக 

எை்ைா இடத்திலும் தன்லன நிலைநிறுத்திக் பகாள்கிறார.் அவர ்

தனக்குள் தன்லன நிலைநிறத்திக் பகாண்டுள்ளதாை், ஒவ்பவாரு 

ஆன்மாவின் உள்ளும், ஒவ்பவாரு பபாருளின் உள்ளும் மற்றும் 

பவளிப்படட்ு இருக்கும் எை்ைா உடை்களிலும், தன்லன பவளிப்படுத்தி 

இருக்கும் இலறவலன யநரடியாக காண்கிறார.் அத்தலகய ஒரு 

அனுபவம் நலடபபறுவதிை் எந்த ெந்யதகமும் இை்லை.§ 

 பிறப்பு இை்ைாதவராக அதிகாரப்பரவ்மான எை்ைா ொத்திரங்களாலும் 

அறிவிக்கப்படட்ு, பலடப்பாளராக பிரபஞ்ெத்லத கட்டுப்படுத்துபவராக, 

மாலயயிை் இருந்து பிறந்த உடலுடன் பதாடரப்ு இை்ைாதவராக, 

மாலயயிை் இருந்து வளரெ்ச்ி பபற்ற பண்புகள் இை்ைாதவராக மற்றும் 

அலனத்திற்கும் பரமாத்துமாவாக இருப்பது, உண்லமயிை் நான் தான். 

இந்த அத்லவத ெங்கமத்திை் எந்த ெந்யதகமும் இை்லை.§ 

ெரவ்ஞாயனாத்தர ஆகமம் 2.13-16§ 

பெை்ைபசுவாமி மீது யயாகநாதன் அதிகமான மரியாலதலய பெலுத்தினார.் 

அவர ்பிற்காைத்திை், தனது ஆழமான மரியாலதலய, நற்சிந்தலன என்ற 

தலைப்பிை் எழுதிய பாடை்கள் மற்றும் கட்டுலரகளிை் பவளிப்படுத்தினார.் 

அதிை் இருந்து ஒரு பதாகுப்பு:§ 

“ஒரு பபாை்ைாப்பும்  இை்லை,” என்று எனது இதயத்லத உருக லவத்த, 

குருநாதரின் திருவடிகலள வணங்குவதற்கு வா மனயம. “முழுதும் 

உண்லம" என்று பொை்லி எனக்கு உறுதிலய வழங்கிய, தலைவலன நான் 

வணங்கப்பபாகியறன் என்பதாை், விலரந்து வா மனயம. அன்று நை்லூரிை் 

“நாமறியயாம்” என்று அறிவித்தவலர, விலரந்து பென்று ெந்திக்க 

எங்களுக்கு அனுமதி வழங்கிட வா மனயம. § 
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“அப்படியய யுள்ளது” என்று பதாடரந்்து பொை்லிக்பகாண்டு இருக்கும் 

பெை்ைப்பலன காண விலரந்து வா மனயம. உைகமக்கள் 

பதரிந்துக்பகாள்ள யவண்டும் என்பதற்காக, மகிழ்ெச்ி மற்றும் உற்ொகம் 

கைந்த இதயத்துடன் யதரடிக்கு அருயக “ஆரறிவார?்” என்று 

அறிவித்தவலர,  யபாற்றி பாட வா மனயம. தவத்தின் பாலதயிை் 

யாராலும் அளக்க முடியாத ஆழத்திற்கு பென்று, சிங்கங்களின் 

தலைவனாக இருக்கும் ெற்குருலவ புகழ்வதற்கு, இப்யபாயத நை்லூருக்கு 

வா மனயம. ஆலெயும் யகாபமும் இை்ைாமை், கந்தைான துணியுடன் 

இருக்கும், நமது தந்லதலய காண, ஆனந்தமாய் வா மனயம. § 

 மந்திரங்களும் தந்திரங்களும், பகௌரவம் அை்ைது அபகௌரவம் 

அறியாத அந்த அழகானவலர காண, என்லன பின்பதாடரந்்து வா 

மனயம. மத்தலன யபாை சுற்றித்திரிந்து, யாெகத்லத மடட்ும் நம்பி 

இருந்த, குரு மீது உனது அன்லப பபாழிய, அஞ்ொமை் வா மனயம.  மாறாத 

அருலள வழங்கி, முப்பத்தி ஆறு தத்துவங்கலள கடந்து இருக்கும் 

தலைவனுடன் யெரவ்தற்கு வா மனயம.§ 

கிளிபநாசச்ியிை் ஆன்மீக  ணி 

வாழ்க்லகலய மாற்றி அலமத்த அனுபவத்திற்கு பிறகு, யயாகநாதன் தனது 

யவலைலய பதாடர கிளிபநாெச்ிக்கு திரும்பினார.் அவர ்ஒவ்பவாரு 

வாரக்கலடசியிலும், தனது ெற்குருவுடன் இருக்க நை்லூருக்கு அறுபத்தி ஐந்து 

கியைாமீட்டர ்தூரம் யாத்திலர யமற்பகாண்டு, திங்கள் காலை தனது 

கடலமகலள நிலறயவற்ற மீண்டும் நலடப்பயணம் யமற்பகாள்வார.் 

ஆனாலும்  யவலைலய லகவிட்டு, குருவுடன் நை்லூரிை் இருக்கயவண்டும் 

என்று அவர ்மனம் ஏங்கியது. இரலணமடுவிை் அவரது தினெரி யவலைகலள 

பதாடரந்்து பெய்ய, அவர ்ொதனாவிை் யமற்பகாண்ட தீவிர முயற்சி மடட்ுயம 

துலண புரிந்தது. § 

 எந்த தவமும் கடினமாக இருக்கவிை்லை. பை வருடங்கள் கழித்து, ஒரு நாள் 

யயாக சுவாமி என்று அலழக்கப்பட்ட ஒரு முனிவலர காண ஒரு இலளஞர ்

வந்தான். அவரக்ள் ஒரு சிை நிமிடங்கள் உலரயடினாரக்ள். அப்யபாது அந்த 

இலளஞன் தன்லன சுத்தப்படுத்திக்பகாள்ள, தனது உடலிை் மிளகாய் தூலள 

தடவிக்பகாண்டு, உெச்ி பவயிலிை் அமரந்்து இருப்பலத வழக்கமாக பகாண்டு  

இருந்ததாக குறிப்பிட்டான். யயாக சுவாமி கண்களிை் உற்ொகத்துடன், “ஒரு 

அருலமயான தபஸ்! நானும் அலத பெய்து இருக்கியறன்!” பெயின்ட் யயாக 

சுவாமி மற்றும் படஸ்ட்டபமண்ட் ஆஃப் ட்ருத்திை் ரத்னா மா நவரத்தினம், 

இவ்வாறு விவரிக்கிறார:் § 

இந்த நூற்றாண்டின் பதாடக்கத்திை் சுவாமி, பை ஆன்மீக 

நுண்ணுணரவ்ுகலள அனுபவித்து, தனது குருவின் மீது வலுவாக 

ஈரக்்கப்பட்டதாகவும் நம்பப்படுகிறது. இந்த காைகட்டத்திை் 

பகாழும்புத்துலறயிை் இருந்து விதாயன திருஞானெம்பந்தர,் கதிரிதம்பி 

https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/23_yo03_02.html#para-72
https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/23_yo03_02.html#para-73
https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/23_yo03_02.html#para-74
https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/23_yo03_02.html#para-75


பவட்டியவலு, பபான்லனயா உபாத்தியாயர,் சிவகுருநாதர ்துலரயப்பா 

மற்றும் தியாகர ்பபான்லனயாலவ உள்ளடக்கிய ஒரு பிரத்யயக குழு 

நை்லூரிை் பெை்ைப்பலர அடிக்கடி ெந்தித்து பகாண்டிருந்தது. தனக்கு 

பணிெச்ுலம குலறவாக இருக்கும் யபாது, அவரக்ளுடன் சுவாமி 

இலணந்து பகாள்வார.் தனது குருவிற்கு அருகிை் இருக்கயவண்டும் என்ற 

தூண்டுதை் அவருக்கு மிகவும் வலுவாக இருந்ததாை், பெை்பப்பலர 

ெந்திக்க கிளிபநாெச்ியிை் இருந்து நை்லூர ்வலர நாற்பத்லதந்து 

கியைாமீட்டர ்தூரம் உற்ொகத்துடன் நடந்து பென்றலதப் பற்றி, அவர ்

சிைெமயங்களிை் நிலனவு கூரவ்ார.் § 

பணியிடத்திை் தனக்கு விடுப்பு யநரம் கிலடக்கும் யபாது, யயாகநாதன் தனது 

குருவின் அறிவுறுத்தை்கள் மற்றும் தனது ொதனாவிை் ஆழமாக  மூழ்கி 

இருப்பார.் இந்துமதி அம்மா அந்த நாடக்லளப் பற்றி இவ்வாறு விவரிக்கிறார:் 

§ 

சுவாமி அலமதியாக அமரந்்து இருக்கவும், தான் பெை்ைப்பசுவாமியிடம் 

இருந்து கற்றது அலனத்லதயும் பயிற்சி பெய்யவும், அலதப்பற்றி 

ஆழமாக சிந்திக்கவும், கிளிபநாெச்ி காடு ஒரு பபாருத்தமான 

ஆசிரமமாக  அலமந்தது. நீண்டயநரத்திற்கு ஆழமாக சிந்தித்தை், 

ஆழமான நித்லதக்குள் [பதய்வீக தன்லமயிை் மூழ்கி இருக்கும் நிலை] 

நுலழதை் மற்றும் தியானத்திை் அமரந்்து யயாக பயிற்சிகலள 

யமற்பகாள்வதன் மூைம், அவர ்தனது குருவிடம் இருந்து கற்றது 

அலனத்திலும் பயிற்சி பபற்றார.் “தன்லன புரிந்துபகாள்வயத”, அவரது 

பிரதான குறிக்யகாளாக விளங்கியது. அவர ்தனக்குள் இருந்த புத்தகத்லத 

மிகவும் கவனமாக, மிகவும் எெெ்ரிக்லகயாக ஆய்வு யமற்பகாண்டார.் 

அவர ்மதம் பதாடரப்ான புத்தகங்கலள எப்யபாதாவது புரட்டிப் 

பாரப்்பார.் அப்படி பாரத்்தாலும், அலத ஒரு பபாழுதுயபாக்கு 

ொதனமாகயவ பயன்படுத்துவார.் அவர ்தனது ொதனாவிை் முதிரெ்ச்ி 

பபறத்பதாடங்கியதும், யயாகத்திை அமரந்்து இருக்கும் யபாது,  

தியானத்தின் யபரானந்த புலதயலை அனுபவிக்க பதாடங்கினார.் § 

இலறவனுடன் கைந்த ஒரு ஆனந்தமான வாழ்க்லகலய வாழ்வதற்கு, 

கிளிபநாெச்ி தனக்கு ஒரு பயிற்சி கூடமாக விளங்கியது என்பலத சுவாமி 

என்றும் மறவாமை் இருந்தார.் பிற்காைத்திை், அந்த பகுதி வழியாக தனது 

சீடரக்ளுடன் பயணம் பெை்லும் யபாது, “இந்த இடம் தியானம் பெய்வதற்கு 

மிகவும் உகந்தது,”  என்று தான்  யயாகப்பயிற்சி யமற்பகாண்ட இடத்லத 

சுட்டிக்காட்டி கூறுவார.் § 

1897 ஆம் ஆண்டின் முடிவிை், யயாகநாதன் தனது குருவின் அருகாலமயிை் 

இருக்க முடிவு பெய்து, தனது பணிலய லகவிட முடிவு பெய்தார.் இலதப்பற்றி 

எஸ். அம்பிலகபாகனின் குறிப்பு: § 
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சுவாமிகள் வாழ்க்லகயிை் 1897 வருடம் மிகவும் முக்கியமானதாக 

அலமந்தது. அந்த வருடத்திை், சுவாமி தனது பணியிை் இருந்து விைகி 

யாழ்ப்பாணம் திரும்பி இருக்கயவண்டும். அப்யபாது சுவாமிகளுக்கு 

சுமார ்இருபத்தி ஐந்து வயதாக இருந்திருக்கும். அந்த ெமயத்திை் 

சுவாமிகள் தனது ெமய வாழ்க்லகயிை் படிப்படியாக முன்யனறினார.் § 

இந்துமதி அம்மா இந்த நிலைமாற்ற காைத்லத பற்றி விவரிக்கிறார:் § 

கண்ணுக்கு பதன்படாத காட்சிகலள காண்பிக்க காத்து இருந்த, அருள் 

மற்றும் இரக்க குணம் நிலறந்த குருவான, பெை்ைப்ப யதசிகரின் மீது 

இருந்த தணியாத அன்பு, யயாகமுனியிடம் [அலமதியான முனிவர ்என்று 

பபாருள்படும் யயாக சுவாமியின் இன்பனாரு பபயர]் வளரெ்ச்ி பபற 

பதாடங்கி இருந்தது. தனக்கு அறிவு மற்றும் ஞானத்தின் பாலதலய 

விளக்கி, “யவதங்கலள ஆய்வு பெய்யாது, அலத அறிந்துக்பகாண்டு 

உணரவும் பெய்த” யபரறிவாளன், பெை்ைப்பாலவ பாரத்்து அவர ்திலகத்து 

நின்றார.் அவர ்நாமம் பொை்ை பொை்ை, அதன் இனிலம 

அதிகரித்துக்பகாண்டு பென்றது. பெை்ைப்பாவின் உருவயம தியான  

மூைமாக விளங்கியது. அவரது பாதங்கலளயய பூலை மூைமாயின. 

அவரது அமுதபமாழிகயள மந்திர மூைமாய் விளங்கின. ஒரு திலெகாட்டி 

எப்யபாதும் வடக்கு திலெலய காண்பிப்பலத யபாை, அவர ்எந்த பணியிை் 

இருந்தாலும், எந்த யவதலன ெகித்துக்பகாண்டு இருந்தாலும், அவரது 

மனம் எப்யபாதும் யதரடியின் மீயத இருந்தது. ஒளியும் அறியாலமயும் 

ஒன்றாக இருக்க முடியாது என்பலத உணரந்்த யயாகமுனி, தனது யவலை 

மற்றும் மற்ற பைௌகீக ெங்கதிகளிை் இருந்து விைக முடிவு பெய்தார.் அவர ்

பொந்தங்கள், பபற்யறாரக்ள் மற்றும் உடன்பிறப்புக்கலள காட்டிலும் 

நை்ை முனிவரக்ளின் ெகவாெம் சிறந்தது என்பலத உணரந்்து, தனது 

உறவுகலள துறந்தார.் இலதப்யபாை அவர ்தனது யவலை, உற்றார ்

உறவினரக்லள துறந்து, தன்லன முழுலமயாக அரப்ணித்துக்பகாள்ள 

முடிவு பெய்து, யதரடி வந்தலடந்தார.் அங்யக அவர ்பெை்ைப்பாவின் 

காைடிகளிை் அவரது நை்ை சீடனாக நிலைத்து இருந்தார.் § 

திரு. பிரவுன் நை்ை மனநிலைக்கு வரும் வலர காத்திருந்த பிறகு, யயாகநாதன் 

தான் யவலைலய விட்டு விைகுவலத பற்றி பதரிவித்தார.் கண்டிப்பான 

குணமுலடய ஆங்கியையருக்கு இயை்பான யொகம் ஏற்பட்டது மற்றும் அவர ்

யயாகநாதனின் மனலத மாற்ற முற்பட்டார.் ஆனாை் தான் எடுத்த முடிவிை் 

யயாகநாதன் உறுதியாக இருந்தார.் அந்த முடிலவ ஒரு வருடம் ஒத்தி லவக்க 

பிரவுன் முயன்றார.் ஆனாை் இறுதியிை், “நீ பணிலய விட்டு விைகுவதாக 

இருந்தாை், உன்லனப் யபான்ற ஒருவலன பபாறுப்பிை் நியமிக்கும் 

பபாறுப்லபயாவது ஏற்றுக்பகாள்,” என்ற நிபந்தலனயுடன் 

ஏற்றுக்பகாண்டார.் § 
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 அலத யயாகநாதன் ஏற்றுக்பகாண்டார.் அவர ்தன் யவலையிை் இருந்து 

மடட்ும் விைகாமை், உைக வாழ்க்லகலயயும் துறக்கவிருந்தார.் இது 

பிரவுனுக்கு பதரியாது, அப்படி பதரிந்து இருந்தாலும் அவராை் 

புரிந்துக்பகாண்டிருக்க முடியாது. யயாகநாதன் தான் பென்ற பிறகு குழப்பம் 

அை்ைது பதட்டநிலை ஏற்படக்கூடாது என்று நிலனத்ததாை், தனக்கு பிறகு 

பணியிை் யெரப்வருக்கு யபாதுமான பயிற்சி அளிக்கும் வலர பணிக்கு 

வருவதாக வாக்கு அளித்தார.் அவர ்அந்த பணிக்கு, 19 வயது நிரம்பிய தனது 

தம்பி லவத்தியலிங்கத்லத பரிந்துலரத்தார.் எப்யபாதும் ஒரு நிரவ்ாகியாக 

பெயை்படும் பிரவுன், அந்த இலளஞன் யயாகநாதலன யபாை 

பணியாற்றினாை் மட்டுயம பணியிை்  யெரத்்துக்பகாள்யவன் என்று 

திட்டவட்டமாகக் கூறினார.் தனக்கு யவலை கிலடத்ததிை் லவத்தியலிங்கம் 

மகிழ்ெச்ி அலடந்தார.் அவர ்யயாகநாதனின் எளிய குடியிருப்லப 

பகிரந்்துபகாண்டு, இருவரும் ஒன்றாக இருந்த ஒரு சிை வாரங்களிை், அவரது 

அனுபவத்லத கிரகித்துக்பகாண்டார.் § 

 நிறுவனத்தின் யெமிப்புக்கிடங்கிை் யயாகநாதனுடன் இலணந்து இருந்த 

காைத்லத லவத்தியலிங்கம் நன்றாக நிலனவிை் லவத்து இருந்தார.் அந்த 

காைகட்டத்திை் சுவாமியின் வாழ்க்லக பற்றிய தகவலுக்கு, அவரது 

நிலனவுகள் ஒரு முக்கிய மூைமாக விளங்கியது. அண்ணனின் உறுதியான 

பழக்கங்கள் மற்றும் ஆெெ்ாரமான வாழ்முலற அவலர வியப்பூட்டியது. 

அவருக்கு ெமயத்திை் அதிக ஈடுபாடு இருப்பலத குடும்பத்தினர ்

எை்யைாருக்கும் பதரிந்து இருந்தாலும், அவர ்அதிக பதாலைவிை் 

கிளிபநாெச்ியிை் வாழ்ந்து வந்ததாை், அவரது நாட்டத்தின் ஆழத்லத 

யாராலும் புரிந்துபகாள்ள முடியவிை்லை. § 

யயாகநாதன் யயாகாெனத்திை் அமரந்்துபகாண்டு, சிவபபருமானின் 

அருளுக்காக உரத்த குரலிை் யவண்டியதாை், பை இரவுகள் தான் ஆழ்ந்த 

உறக்கத்திை் இருந்து விழித்துக்பகாண்டதாக லவத்தியலிங்கம் கூறினார.் 

அவர ்தான் இருக்கும் அலறலயப் பற்றிய கவனமிை்ைாமை், தனக்குள் எழுெச்ி 

பபற்று உணரத்லை வழங்கயவண்டும் என்று சிவபபருமானின் ஆற்றலின் 

அம்ெமான ெக்தியிடம் பிராரத்்தலன பெய்வார.் “எனது அன்லனயய! எனது 

ஐயயன!” என்று அவர ்கண்ணீர ்மை்க இலறவனின் அருலள 

யவண்டிக்பகாண்டு இருக்கும் யபாது, விழித்திருந்த லவத்தியலிங்கம், 

இதலன பை மணி யநரங்களுக்கு யகடட்ுக்பகாண்டு இருப்பார.் 

யயாகநாதனுக்கு ஒரு ொதாரண பைௌகீக வாழ்க்லக என்றுயம திருப்திலய 

அளித்து இருக்க முடியாது என்று குடும்பத்திை் மற்றவரக்ள் அறியாதலத தான் 

அறிந்துக்பகாண்டதாக அவர ்கூறினார.் அவர ்மற்றவரக்ளின் ொதிக்க 

நிலனக்கும் கற்பலனலய கடந்த, பரசிவத்லத  உணரயவண்டும் என்ற ஒரு 

உறுதியான முடிவுடன் இருந்தார.் இலதப்பற்றி அவர ்பிற்காைத்திை், இந்த 

பூமியிை் பிறவி எடுத்தயத அதற்காகத் தான் என்று குறிப்பிட்டார.் § 

துறேறம் வமற்பகாள்ளுதை்  
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லவத்தியலிங்கத்தின் பணியிை் பிரவுனுக்கு திருப்தி ஏற்பட்டு, யயாகநாதன் 

யபாகைாம் என்று பொை்லும் வலர, ெயகாதரரக்ள் இருவரும் ஒன்றாக 

பணிபுரிந்து வந்தனர.் தான் முழுயநரமும் ொதனாலவ யமற்பகாள்ளவும், 

பைௌகீக வாழ்க்லகலய துறக்கவும் மற்றும் தனது குருவுடன் இருக்கவும் 

இரலணமடுவிை் இருந்து புறப்பட்டார.் அவர ்அதற்கு தயாராக இருந்ததற்கு, 

பை பிறவிகளாக  யமற்பகாண்ட முன்யனற்பாடுகள் காரணமாக இருந்தன. 

அவர ்யமற்பகாண்ட தவம் மற்றும் தியானங்கள், முன்யப தனது பைௌகீக 

தலளகலள அறுத்துக்பகாண்டு இருந்தன. அத்லத முத்துப்பிள்லள வீட்டிற்கு 

யயாகநாதன் திரும்பினார.் அங்யக அவளுக்கு பொந்தமான நிைத்திை் ஒரு 

சிறிய குடிலெயிை் வாழ அனுமதி பபற்றுக்பகாண்டார.் அவர ்துறவறம் 

யமற்பகாள்ளப் யபாவதாக பொன்னதும் அத்லத ஆெெ்ரியம் அலடந்தாள், 

ஆனாை் அவரிடம் பதன்பட்ட மனஉறுதிலய பாரத்்ததும் அந்த யயாெலனலய 

ஏற்றுக்பகாண்டாள். § 

இந்த காைகட்டத்லதப் பற்றி, சிவயயாக சுவாமியார:்  வரைாறும் 

ொதலனகளும் என்ற தனது புத்தகத்திை் மு. அருணாெைம் நமக்கு 

விளக்குகிறார:் § 

1897 மற்றும் 1900 வருடம் வலர, பகாழும்புத்துலற பகுதியிை் இருந்த 

அத்லத முத்துப்பிள்லளயின் வீடு, யயாகநாதனின் நிரந்தர வீடாக 

இருந்தது. யயாகநாதன் அவள் வீட்டிை் இருந்து, சிை நாடக்ள் நை்லூர ்

கிளம்பி பென்று, அங்யக பகை் பபாழுது முழுவதும் தனது குரு 

பெை்ைப்பருடன் கழிப்பார.்   யயாகநாதன் சிைெமயங்களிை், தனது 

நண்பரக்ளுடன் (விதலனயார,் துலரயப்பா யபான்றவரக்ள்) நை்லூர ்

யகாயிை் பென்று வருவார.் யமலும் இந்த காைகட்டத்திை், யயாகநாதன் 

கிளிபநாெச்ி வலர நடந்து பென்று, அலமதியான மரத்தடியிை் 

தியானப்பயிற்சி யமற்பகாள்வார.் அதன் பிறகு அவர ்மீண்டும் 

பகாழும்புத்துலற வலர நடந்து வந்து, அங்யக சிை நாடக்ள் தங்கி நை்லூர ்

யகாயிலிை் தனது குருலவ ெந்திப்பார.் இது 1900 வருடம் வலர 

பதாடரந்்தது. 1901 முதை் 1910 வலர, அவர ்தனது குரு வழங்கிய தீவிரமான 

பயிற்சி மற்றும் ொதனாக்கலள யமற்பகாண்டார.் § 

யயாகநாதன் தனது தம்பியுடன் கிளிபநாெச்ி மலைகளுக்கு சிறிய பயணம் 

யமற்பகாண்டு, அங்யக வாரக்கலடசிகளிை் தங்கியிருந்தலதத் தவிர, அவரது 

வாழ்க்லகயின் லமயமாக யாழ்ப்பாணம் விளங்கியது. அவர ்தினமும் 

அதிகாலையிை், தனது குருவுடன் இருக்க தனது அத்லதயின் வீட்டிை் இருந்து 

நை்லூர ்வலர நடந்து பெை்வார.் அவலர பெை்ைப்பசுவாமி சிைெமயம் திருப்பி 

அனுப்பிவிடுவார.் யயாக சுவாமி தனது குருவுடன் யதரடியிை் தங்கியிருக்க 

அனுமதிக்கப்பட்டாரா? இலதப்பற்றி சுவாமி எலதயும் யபெவிை்லை. ஆனாை் 

1906  முதை் 1910 வலரயிைான காைகட்டத்திை், தனது குருவுடன்  

அதிகாலையிை் நடந்து பெை்வதற்கு தயாராக இருப்பதற்காக, அவர ்ஒரு 

குறிப்பிட்ட காைத்திற்கு, முருகன் யகாயிலின் யதரடியிை் தங்கி இருந்ததாக 
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தகவை்கள் குறிப்பிடுகின்றன. அவரக்ள் இருவரும் யெரந்்து தினமும் பயணம் 

பெய்து, உணவிற்காக யாெகம் பெய்ததாக கண்கூடாக பாரத்்த ொட்சியங்கள் 

பதரிவிக்கின்றன. அந்த காைகட்டத்திை், யயாக சுவாமியின் பழக்கங்களாக 

தான்  யகள்விப்பட்டலத, அ.  திை்லையம்பைத்தின் மகன் தி. சிவயயாகபதி 

இவ்வாறு விரிவரிக்கிறார:்§ 

அவர ்காலையிை் இருந்து பபாழுது ொயும் வலர, பதாடரந்்து தன் 

குருவுடன், நை்லூர ்யதரடி மற்றும் நை்லூலர சுற்றியுள்ள பகுதிகள் அை்ைது 

அவரது குடிலெயிை் இருப்பார.் அவர ்பமதுவாக மிகவும் உயரிய 

ொதனாக்களிை் ஈடுபட்ட காைத்திை், தன் குருவுடன் பதாலைதூர 

இடங்களுக்கு காை்நலடயாக பென்று மீண்டும் யதரடிக்கு காை்நலடயாக 

திரும்புவார.்  அவரது குருவிற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட திட்டம் இை்லை 

என்பதாலும், குரு திடீபரன்று விடியற்காலையிை் எழுந்து ஏதாவது ஒரு 

பதாலைதூர இடத்திற்கு கிளம்பிவிடுவார ்என்பதாலும், யயாக சுவாமி 

எப்யபாதும் தன் குருவின் காைடிகளிை் இருக்க யவண்டிய கட்டாயத்திை் 

இருந்தார.் அதனாை் யயாக சுவாமி  பபரும்பாலும் இரவுப்பபாழுலத 

யதரடியின் படிகளிை் கழித்து, தன் அத்லதயின் வீட்டிற்கு எப்யபாதாவது 

பெை்வார.் § 

யயாக சுவாமி தன் குருவுடன் இருக்கும் யபாது, ஒரு அலமதியான ொட்சி யபாை 

நின்று இருப்பார.் அவரது மனம் யவறு  ஏதாவது ஒன்றின் மீது கவனம் 

பெலுத்தினாை் அை்ைது “குரு நம்மிடம் எலதயும் யபெவிை்லை,” என்று 

நிலனத்தாை், திடீபரன்று பெை்ைப்பசுவாமி அவரிடம் எலதயாவது பகாண்டு 

வருமாறு பொை்லி, குரு பெய்யும் எை்ைா பெயலும் சீடனின் முழுலமயான 

கவனத்திற்கு தகுதியானலவ என்பலத நிலனவூட்டுவ்ார.் யநரம் அை்ைது 

இடம் அை்ைது சுற்றுப்புறம் எதுவாக இருந்தாலும், தனது சீடன் எலதப்பற்றி  

நிலனக்கிறான் என்பது பெை்ைப்பசுவாமிக்கு பதரிந்து இருந்தது.  

பெை்ைப்பசுவாமி விரும்பாத ஒன்லற யயாக சுவாமி நிலனத்தாை், அை்ைது 

தன்லனயும் தனது குருலவயும் ஒன்றாக கருதவிை்லை என்றாை், 

பெை்ைப்பசுவாமி அவலர தீவிரமாக கடிந்துக்பகாள்வார.் அந்த 

கடிந்துலரலய மற்றவரக்ளாை் தாக்கப்பிடிக்க முடியாது. இந்துமதி அம்மா 

இந்த கடினமான ொதனாலவ விளக்குகிறார:்§ 

பெை்ைப்பா  மரம்ங்களிை் மரம்மாக விளங்கினார.் அவர ்கும்பிடட்ு 

நிற்கும் அன்பலர ஏபறடுத்தும் பாரக்்க மாட்டார.் அதிக அன்புடன் 

தன்லன வணங்க வரும் அன்பர ்மீது சீற்றம் பகாள்வார.் இந்த 

சீற்றத்திற்கு ஆளாகிய அன்பர,் பெை்ைப்பசுவாமி தன்லன 

கவனிக்கவிை்லை என்று ெற்று விைகி பென்று யயாெலனயிை் ஆழ்ந்து 

இருக்கும் யபாது, அவர ்வீதியிை் பெை்லும் மற்றவரக்ளுடன் சிரித்து  

யபசிக்பகாண்டு இருப்பார.் “அவர ்யவடிக்லகயாக எலதயயா யபசுகிறார,்” 

என்று அன்பர ்எண்ணும் யபாது அரிய மந்திர வாெங்கள் பவளிவரும். 

அன்பர ்அருகிை் பென்றாை் காரணமின்றி  தாக்குவார.் அந்த அன்பர ்
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விைகி பென்றாை், அவலர ஈரத்்துவிடுவார.் அதனாை் அவருடன் “அகைாது 

அணுகாது தீக்காய்வார ்யபாை" பழகயவண்டியதாயிற்று. § 

ொதுவின் வாழ்க்லக, ொதாரண மக்கள் தங்களுக்கு ஆறுதை் வழங்க 

ஈடுபடுத்திக்பகாள்ளும் இன்பங்களினாை் தலடபடாமை் கடினமானதாக 

இருக்கும். இது கவனத்லத திலெ திருப்பும் இன்பங்கள் என்று யயாக சுவாமி 

குறிப்பிட்டார.் ஆனாை் அவரக்ளது கிராமப்புற பதருக்களிை் நடந்து பெை்லும் 

ெலுலகலய மடட்ும் பெை்ைப்பசுவாமி வழங்கி இருந்தார.் எந்த ஒரு இைக்கும் 

இை்ைாமை், காைத்திற்கு உரிய மதிப்பு அளிக்காமை் தங்களது நிைத்லத 

பாரத்்துக்பகாண்டு, அதன் அரெரக்லள யபாை, நிதானமாகவும் அகைக்காை் 

லவத்தும் விொைமான பகுதியிை் சுற்றித்திரிவாரக்ள். அது அவரக்ளுக்கு 

வாழ்க்லகயின் சிறிய பகாண்டாட்டங்களிை் ஒன்றாக விளங்கியது. § 

அவரக்ள் பபரும்பாலும் எை்ைா நாடக்ளும், கிராமத்து வீதிகளிை் யாெகம் 

பெய்துக்பகாண்டு இருப்பாரக்ள் அை்ைது பெை்ைப்பசுவாமிக்கு மடட்ுயம 

பதரிந்த விசித்திரமான இடங்களிை் தியானம் பெய்துக்பகாண்டு 

இருப்பாரக்ள். அவரக்ள் சுற்றியிருந்த கிராமங்களிை் இருந்த கிராமப்புற 

ெந்நிதிகள் அை்ைது யகாயிை்கலள வைம் வந்தாரக்ள். சிைெமயங்களிை், 

அன்லறய தினம் பெை்ைப்பசுவாமி மனதிை் நிலனத்து இருந்த யகாயிை் 

அை்ைது ெந்நிதிக்கு பை மணியநரம் நடந்து பெை்வாரக்ள். அங்யக அவரக்ள் 

நிழலிை் அமரந்்து தியானம் பெய்வாரக்ள். ஆனாை் அவரக்ள் வந்து யெரந்்ததும் 

ஏதாவது ெரியாக இை்லைபயன்றாை் அை்ைது தவறாக யதான்றினாை், 

பெை்ைப்பசுவாமி யவபறாரு யகாயிலுக்கு நடந்துபகாண்டு இருப்பார.் 

நாள்முழுவதும் இலடவிடாது, சிைெமயங்களிை் ஐம்பது கியைாமீட்டர ்வலர 

நடந்து பெை்வது அவரக்ளுக்கு பழக்கமாகி இருந்தது. அவரக்ள் நை்லூருக்கு 

விலரவாக அை்ைது தாமதமாக திரும்பும் யபாது, இருவருக்காக 

பெை்ைப்பசுவாமி உணவு ெலமக்கத் துவங்குவார.் § 

யயாக சுவாமியிடம் இருந்து எந்த ஒரு மரியாலத அை்ைது பக்திலயயும் 

தன்னாை் அனுமதிக்க முடியாது என்பலத பெை்ைப்பசுவாமி மீண்டும் 

பதளிவுப்படுத்தினார.் தனது சீடன் தனக்கு யெலவ பெய்வது, ெலமப்பது 

அை்ைது சுத்தம் பெய்வது அை்ைது பராமரிப்பு யவலைகளிை் ஈடுபடுவலத 

அவர ்என்றுயம அனுமதிக்கவிை்லை. யயாக சுவாமி தன்லன தலரயிை் 

விழுந்து வணங்க முயன்றாை் அை்ைது தான் திரும்பி இருக்கும் யபாது லகலய 

உயரத்்தி நமஸ்காரம் பெய்ய முயன்றாலும், அவர ்உரத்த குரலிை் அதட்டுவார.் 

அவருக்கு இவரது பெயை்கள் பதரிந்ததும், தீவிரமாக நிந்திப்பார ்மற்றும் 

அலத அவர ்விலரவிை் நிறுத்தவிை்லை என்றாை் ஒரு ெமயத்திை் காைாை் 

உலதக்கவும் பெய்திருக்கிறார.் இலதப்பற்றி யயாக சுவாமி வழங்கும் 

குறிப்பு:§ 

என்லனநீ யவறாபயண்ணி இடரப்்பட யவண்டாபமன்று 

தன்னத்தந் தாண்டுபகாண்ட ெற்குரு தாள்கள் வாழ்க.§ 
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ஒரு சீடன் தனது குருலவ சிவபபருமானின் உருவமாக பாவித்து, இரவு பகை் 

பாராமை் அவரது உலடகலள துலவப்பது, உணவு பகாண்டு வருவது, தூது 

பெை்வது மற்றும் மற்ற பணிவிலடகலள பெய்ய யவண்டும் என்று இந்து 

கைாெெ்ாரம் வற்புறுத்துகிறது. இலத யயாக சுவாமி அறிந்து இருந்தார ்மற்றும் 

தனது இதயத்திை் நிரம்பி இருந்த, நன்றி கைந்த அன்லப பவளிப்படுத்த 

யவண்டும் என்ற ஏக்கத்துடன் இருந்தார,் ஆனாை் பெை்ைப்பசுவாமி குரு 

மற்றும் சீடனுக்கு இலடயய, அவர ்யமற்பகாள்ளும் எந்த ஒரு இருலமவாத 

பக்தியின் பவளிப்பாடல்டயும் நிரகரிப்பதிை் தீவிரமாக இருந்தார.் யயாக 

சுவாமியின் பயிற்சி அவரிடம் இருந்து அதிகமாக எதிரப்ாரத்்தது. அவர ்தன் 

குருலவ அதிகமாக விரும்பினார,் ஆனாை் பெை்ைப்பசுவாமி தன் இளவயது 

சீடனிடம் கண்டிப்பாக இருந்து, பமதுவாக அவருக்கு பபாறுலம, அலமதி, 

யெலவ மற்றும் ஆன்மீக பக்குவத்லத வழங்கினார.் § 

 எந்த இடத்திை் இருக்கியறாம் என்பலத பபாருட்படுத்தாமை், 

பெை்ைப்பசுவாமி தான் மடட்ும் தான் உைகிை் இருப்பலத யபாை, பதாடரந்்து 

யபசிக்பகாண்டு இருப்பார.் அவர ்அவன், அவள் அை்ைது அது என்ற பொை்லை 

அபூரவ்மாக பயன்படுத்தி, முன்னிலைலய என்றுயம பயன்படுத்தாமை், தான் 

பொன்ன பதளிவற்ற பொற்பறாடரக்லள பை மாதங்களுக்கு மீண்டும் 

மீண்டும் பொை்லிக்பகாண்டு இருந்தார.் தன்னுடன் யயாக சுவாமி இருந்த 

யபாது, பெை்ைப்பசுவாமி ஒரு வருடம் முழுவதும், “இந்த உைகிை் இயை்பாக தீய 

பண்புடன் எதுவும் இை்லை. எந்த பபாை்ைாப்பும் இை்லை,” என்று 

பொை்லிக்பகாண்டு இருந்தார.் குரு முணுமுணுத்தது அலனத்தும் மிகவும் 

உயரவ்ான கருத்துக்கலள பதரிவிக்கவிை்லை. பெை்ைப்பசுவாமியின் 

வாெகங்கள், புரிதலை கடந்த சிந்தலனயின் பதாடரெ்ச்ி என்றும், அவருலடய 

உதட்டிை் இருந்து உதிரும் முத்துக்கலள யெகரிக்க அவற்லற கவனமாக 

யகடக்யவண்டியிருந்தது என்றும் பிற்காைத்திை் யயாக சுவாமி குறிப்பிட்டார.் § 

 இருவலரயும் ஒன்றாக பாரத்்த மக்கள், குரு பொை்வலத எவ்வாறு  அந்த 

சீடனாை் புரிந்துபகாள்ள முடிகிறது என்று வியந்தனர.் இருவருக்கும் இலடயய 

பவளிப்பலடயான கருத்து பரிமாற்றங்கள் எதுவும் மக்களுக்கு 

பதன்படவிை்லை. ஆனாை் பெை்ைப்பசுவாமியின் பித்து பிடித்த நிலையிை் 

மலறந்து இருந்த ஒவ்பவாரு லெலக, ஒவ்பவாரு பொை், ஒவ்பவாரு 

பாரல்வலயயும், யயாக சுவாமி தனது பொந்த இயை்லப சுத்தப்படுத்த 

மற்றும் தனது ொதனாலவ முழுலமயாக்க பயன்படுத்திக் பகாண்டார.் தனது 

வாழ்க்லக முழுவதும், பெை்ைப்பசுவாமியின் முழுலமயான தூய்லமக்கு 

யயாக சுவாமி மதிப்பு அளித்தார.் அவர ்மிகவும் தூய்லமயாக இருந்ததாை், 

அவருக்கு அருகிை் தூய்லமயற்ற எதுவும் தாக்கு பிடிக்காது. பின்வரும் 

நற்சிந்தலனயிை்,  யயாக சுவாமி ஒரு பதளிவான விளக்கத்லத வழங்குகிறார:் 

§ 

விருப்பு பவறுப்லப யவயராடு அழித்து, திருவடிலய மறவாத 

சீருலடயாளர,் “ஒரு பபாை்ைாப்பும் இை்லை” என்று பதளிவாக 

அறிவித்தவர,் குருவின் அற்புத உருவாய் இருக்கிறார!் முழுதும் உண்லம 
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என்று இலடவிடாது அறிவித்து, நை்ை மற்றும் தீய சிந்தலனகலள கடந்து, 

தன்லனயும் என்லனயும் ஒன்றாக உணரந்்து, அவ்வாறு தனது 

சிந்லதயிலும் லவத்திருந்த எனது ஆொன், அன்பின் வாயிைாக, எனது 

தலையிை் அவரது பபாற்பாதத்லத லவத்தார.் § 

இந்த உைகத்தாை் என்றுயம அறியப்படாமை், விெரனாக “ஆரறிவார?் 

ஆரறிவார?்” என்று பதாடரந்்து பொை்லும் பெை்ைப்பன் என்ற பபயருலடய 

உயரவ்ான தீரக்்கதரிசி, தினமும் யதரடி படிகளிை் அமரந்்து இருப்பார.் 

கருயமகத்லத யபான்ற யமனியுடன், எப்யபாதும் தனது லகலய 

தலையலணயாக லவத்து தலரயிை் உறங்குவார.் அவர ்சுத்தமான 

தண்ணீரும் பெழிப்பான நிைங்களும் மிகுதியாக இருந்த நை்லூரிை், அருள் 

மற்றும் பகௌரவத்துடன் குருவின் வடிவிை் வாழ்ந்தார.் “யாம் அறியயாம்"  

என்ற மிகவும் சிறந்த மற்றும் புனிதமான மந்திரத்லத அலனவருக்கும் 

அறிவித்து, தனது இதயத்திை் இருந்து மாலய, காமம் மற்றும் யகாபத்லத 

அழித்த வை்ைவர,் பெை்ைப்பர ்என்ற பபயருடன், நை்லூரிை் வாெம் 

பெய்கிறார.் § 

 ஒரு ஈடு இலணயற்ற புலதயைாக, பை யுகங்களாக அப்படியய உள்ளது 

என்று மீண்டும் மீண்டும் பொை்லும், யாராலும் விளக்க முடியாத விெரன்,  

நிரந்தரமாக முருகப்பபருமானுக்கு அருகிை் வாழ்கிறார.் யபெெ்ாளரக்ள் 

மற்றும் கவிஞரக்ள் தலை வணங்கும் நை்லூரிை், எனது பாதுகாவைர,் 

என்லன தன்னுலடயதாக்கி பிறப்பு மற்றும் இறப்பிை் இருந்து விடுதலை 

அளித்து, புனிதமான பெை்ைப்பனின் பதய்வீக மற்றும் தூய்லமயான 

உருவத்திை், கந்தசுவாமியின் ெந்நிதியிை் தனது யெலவலய 

நிலறயவற்றுகிறார.் § 

பின்வரும் சுருக்கத்திை், பெை்ைப்பசுவாமியின் உருவமிை்ைாமை் யபாதிக்கும் 

பாணிக்கு இந்துமதி அம்மா  உருவத்லத வழங்குகிறார:்§ 

பெை்ைப்பர ்என்ற இனிலமயான நறுமணமுள்ள மைரின் தித்திக்கும் 

யதன் துளிகலள, அவலர சுற்றி வந்த யயாக சுவாமி யெகரித்தலத 

இவ்வாறு குறிப்பிடைாம். முதலிை், பெை்ைப்பர ்அறிவின் பாலதலய 

“ஆரடாநீ?” ( யார ்நீ?) என்ற அரிய மந்திர வாரத்்லதகளாை் கற்றுத்தந்தார.் 

பிறகு ஒருவர ்தனக்குள் ஆழமாக ஆய்வு யமற்பகாள்வதன் மூைம், இலத 

புரிந்துபகாள்ளும் பாலதலய “யதரடாவுள்” (உனக்குள் யதடு) என்ற 

வாரத்்லதகளாை் கற்றுத்தந்து அவருக்கு வழிகாட்டினார.் § 

 உள்ளக்குள் ஆய்வு யமற்பகாள்வதற்கு தலடயாக பைௌகீக பற்று 

இருந்ததாை்; “தீரடாபற்று" (பற்லற லகவிடு) என்று கூறினார.் தனக்குள் 

ஆய்வு யமற்பகாள்ளும் யபாது, முழுலமயாக இருள் சூழ்ந்து  இருப்பலத  

கண்ட சீடன், “ஒரு பபாை்ைாப்பும் இை்லை" (தவறாக எதுவும் இை்லை) 

என்ற  வாெகத்தாை் பதட்டம் அலடந்ததும், அந்த சீடலன அவர ்

அலமதிப்படுத்தினார.் § 
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“ஒரு பபாை்ைாப்பும் இை்லை,” என்ற வாெகத்தின் பபாருலள 

புரிந்துபகாள்ள முடியாமை், யயாக சுவாமி மனம் குழம்பி நின்ற யபாது, 

குரு அவலர கந்தன் யகாயிலின் முன்பக்கம் அலழத்து பென்றார.் 

யகாயிலிை்  திலர மூடப்பட்டதும், அறிவின் யவலை காண்பித்து, 

மாலயலய திலரயாை்  மூடிய பிறகு பிரம்மம் மடட்ுயம நிலைத்து 

இருக்கும் என்ற யவதாந்த உண்லமலய விளக்கினார.்  சீடன் மாலயயிை் 

இருக்கும் மரம்த்லத பற்றி யயாசித்துக் பகாண்டிருக்கும் யபாது, “அது 

அப்படியய உள்ளலத காண்” என்ற மகாவாக்கியத்லத  வழங்கினார.் 

மற்றும் அந்த மரம்த்லத விளக்க, “ஆரறிவார?்” (யார ்அறிவார?்) என்று 

கூறினார.் § 

 அறிவின் பாலதலய  கற்றுத்தந்த பிறகு, அவர ்யயாகத்தின் பாலதலய 

கற்றுத்தந்தார.் வாசி யயாகம் யதர ்[பிராணயாமம்:  சுவாெக் கட்டுப்பாடு] 

(வாசி யயாகத்திை் யதரெ்ச்ி பபறு). இரு வழிகலள அடக்கு—[இடா மற்றும் 

பிங்களா அந்த இரண்டு பாலதகள் ஆகும்]; கரு வழிலய கட; நாசி 

நுனிலய யநாக்கு; உனது சிந்தலனயிை் கவனம் சிதறாமை் இரு; 

காசியதெம் பெை்; பெல்ெ புரவியியை பாங்காக ஏறு (பெல்ெ குதிலர மீது 

பாங்காக ஏறு) [சுவாெக்கட்டுப்பாடல்ட குறிப்பிடுகிறது]. தெெ்ன் கட்டா 

வீட்டியை தாவு பரி கட்டு (தெெ்ன் [உடை்] காட்டாத வீட்டிை், தாவும் 

குதிலரலய கட்டு) [மீண்டும் சுவெக்கட்டுப்பாட்லட குறிப்பிடுகிறது]. 

யயாகத்லத பற்றி எதுவும் படிக்காமை், அதிை் பயன்படுத்தப்படும் 

நுட்பமான பொற்கள் அலனத்லதயும் அறிந்து இருந்த பெை்ைப்பசுவாமி, 

யயாக பாலதயின் நுணுக்கங்கள் மற்றும் விவரங்கலள  கற்றுத்தந்தார.் 

அவர ்சீடான விளங்கிய யயாகருக்கு, யயாக பயிற்சியிை் முன்யனறும் 

யபாது யதான்றும் பை்யவறு அறிகுறிகள் மற்றும் விழிப்புணரவ்ுகலளப் 

பற்றி விளக்கினார.் § 

பிறவியின் பாலதலய கடந்ததும், மனம் கட்டுப்பாடல்ட பபறும் 

என்றும், ஒருவர ்தனது முக்கின் நுனி மீது கவனம் பெய்துக்பகாண்டு கண் 

விழித்தாை், அவருக்கு பிரபஞ்ெ நடனம் பதரியும் என்றும், இன்பனாரு 

நிலையிை் அவருக்கு இனிலமயான ெங்கீத இலெ யகட்கும் என்றும் 

மிகவும் பதளிவாக விளக்கினார.் யயாக சுவாமி முன்பு பயிற்சி 

யமற்பகாண்ட பக்தி பாலதலய லகவிடாமை் இருக்க, அவர ்“அக்குமணி 

அணி” (ருத்தராடெ் மாலைலய  அணி); “அஞ்பெழுத்து ஓது” (ஐந்து 

எழுத்துக்கலள மீண்டும் மீண்டும் பொை்); பநக்கு பநக்கு உருகு (இதயம் 

பமை்ை பமை்ை உருகட்டும்) யபான்ற வாெகங்களின் மூைம் அவலர 

ஊக்குவிக்கவும் பெய்தார.் § 

ஒரு நாள் குருவும் சீடனும் பதருவிை் நடந்து பென்றுபகாண்டு இருந்தாரக்ள். 

பபரும்பாைான மக்கள் கீயழ நிைத்லத பாரத்்து நடப்பாரக்ள். ஆனாை் 

பெை்ைப்பசுவாமி எப்யபாதும் யபாை், யநராக தலைநிமிரந்்து லதரியமாக 

நடந்து பென்றார.் அவரக்ள் இருவரும் யெரந்்து நடந்த ஐந்து வருடத்திை், 

பதருவிை்  பை எரும்புப்புற்றுக்கள் இருந்தாலும், தனது குரு அதிை் ஒன்லறயும் 
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மிதிக்காமை் பென்றது யயாக சுவாமிலய வியக்க லவத்தது. ஆனாை் யயாக 

சுவாமி தங்கள் பயணத்தின் யபாது அவற்லற மிதிக்காமை் கவனமாக 

பெை்ையவண்டி இருந்தது.§ 

 இந்த முலற பவளியய பென்ற யபாது, குரு அவ்வயபாது தன்லன 

யநாட்டமிடுவலத யயாக சுவாமி கவனித்தார.் அவர ்ஏதாவது தவறு பெய்து 

இருந்தாரா? அப்படி எதுவும் இை்லை. ஒரு கிராமத்லத பநருங்கும் யபாது, 

பெை்ைப்பசுவாமி தனது நலட யவகத்லத அதிகப்படுத்தி, யநராக ெந்லதலய 

யநாக்கி நடந்தார.் அவர ்ஏயதா வாங்க வந்தலதப் யபாை, ஒரு மணி யநரத்திற்கு 

கலட கலடயாக ஏறி இறங்கினார ்மற்றும் அவ்வயபாது யயாக சுவாமிலயயும் 

யநாட்டமிட்டார.் அவரது சீடன் அலமதி காத்து இருந்தார.் § 

அவரக்ள் நீண்டயநரம் கிராமத்லத சுற்றிவிட்டு, வயை்களிை் இருந்த 

காை்நலட தடங்கள் வழியாக நடந்து பென்றனர.் பெை்ைப்பசுவாமி ொலைலய  

பென்றலடயும் வலர விலரந்து பென்றார,் பின்னர ்தனக்குத்தாயன 

யபசிக்பகாண்டு மற்றும் தனது சீடலன கண்காணித்துக்பகாண்டு பமதுவாக 

நடந்து பென்றார.் அவரக்ள் ஒரு ொலை ெந்திப்பிை் இடது பக்கமாக திரும்பி 

ஆறு மீட்டர ்தூரம் பென்றிருக்லகயிை், முனிவர ்திடீபரன்று யயாக சுவாமி 

பக்கம் திரும்பி, அவலர ெந்யதக கண்ணுடன் பாரத்்தார.்  அந்த பாரல்வ “நீ 

எதற்காக என்லன பின்பதாடரந்்து வருகிறாய்?” என்று யகட்பது யபாை 

இருந்தது. தங்களது உறவின் ஆழமான யநாக்கத்லத ஆய்வு பெய்ய, 

பெை்ைப்பசுவாமி தனது சீடனிடம் ெவாை் விடுகிறாரா?§ 

பெை்ைப்பசுவாமி தனது உணவிை் மிகவும் கவனமாக இருந்தார.் அவரது 

உணவு பபரும்பாலும் அவராை் தயாரித்ததாக இருக்கும், மற்றும் அதிை் 

பயன்படுத்தப்படும் பபாருடக்ள் சுத்தமாகவும் புதிதாகவும் இருப்பலத உறுதி 

பெய்து பகாள்வார.் அவர ்ெலமக்கும் உணலவ யாராவது பாரத்்து விட்டாை் 

அை்ைது அவர ்ெலமக்கிறார ்அை்ைது ொப்பிடுகிறார ்என்று யாராவது  

அவலரப்பற்றி நிலனத்துவிட்டாலும், உடயன தான் பெய்வலத நிறுத்திவிட்டு 

விரதம் இருப்பார.் பபரும்பாைான சீடரக்ள் அவருக்கு அன்பளிப்பாக 

கிழங்குகலள பகாண்டு வருவாரக்ள், ஆனாை் அவர ்அலத ொப்பிடாமை், 

யதாட்டத்திை் குழி யதாண்டி அதிை் புலதத்து லவப்பார.் அதிை் இலைகள் 

யதான்ற பதாடங்கியதும், அவர ்தனது ெயகாதரியிடம் அலத பறித்து  தனக்கு 

ெலமத்து தரும்படி கூறுவார.் அலதப்யபாையவ, மக்கள் தனக்கு வழங்கும் 

பலடயை்களிை் பயன்படுத்தும் அதிரவ்ுகள் மீது மிகவும் கவனமாக இருப்பார.் 

§ 

அவரது சீடரக்ளிை் ஒருவர,் நை்லூர ்லகைாெநாதர ்சிவன் யகாயிலின் 

பிரதான பூொரியாக இருந்தார.் அவர ்தனது ொதியின் விதிமுலறகலள 

தீவிரமாக பின்பற்றும் ஒரு ஆெெ்ாரமான பிராமணராக இருந்தார.் அவரது 

வீடு யகாயிலுக்கு அருகாலமயிை் இருந்தது. ஒரு நாள், தன் வீடு வழியாக 

பெை்ைப்பசுவாமி நடந்து பெை்வலத அவர ்கவனித்தார.் அவர ்சுவாமிலய 

அலழத்து, பூலையிை் இருந்து ெற்றுமுன் பகாண்டு வரப்பட்ட பபாங்கலை 

தன்னுடன் யெரந்்து ொப்பிடுமாறு யவண்டிக்பகாண்டார.் அவருக்கு 
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பெை்ைப்பசுவாமியின் பழக்கங்கள் பதரியும் என்பதாை், அவர ்ொப்பிட 

மறுப்பார ்என்று நிலனத்தார.் ஆனாை் என்ன ஆெெ்ரியம், குரு யெரந்்து 

ொப்பிட வீட்டிற்குள் நுலழந்துவிட்டார.் § 

அவருக்கு பபாங்கை் வழங்கப்பட்டது, வாடிய முகத்துடன் பெை்ைப்பசுவாமி 

தான் மிெெ்ம் மீதிலய ொப்பிடுவதிை்லை என்று கூறினார.் “இலத யாயரா 

ொப்பிடட்ு இருக்கிறாரக்ள், ” என்று கூற, உடயன பூொரி, “இை்லை, இை்லை. 

இலத யாரும் பாரக்்கயவ இை்லை,” என்று  கூறினார.் அவர ்கருவலறயிை் 

இருந்து அலத யநராக பகாண்டு வந்ததாக கூறினார.் ஆனாை் 

பெை்ைப்பசுவாமி உறுதியாக இருந்தார.் பூொரி அந்த பபாங்கலை தயார ்

பெய்த தன் மலனவிலய அலழத்து, அலத யாராவது பதாட்டாரக்ளா என்று 

யகட்டார.் அலத யாரும் பதாடவிை்லை என்பதிை் அவள் உறுதியாக 

இருந்தாலும், யகாயிலுக்குள் எடுத்து பெை்லும் முன், தங்கள் இலளய மகன் 

அலத ொப்பிட்டானா என்று விொரிக்கைாம் என்றாள். அவரக்ள் விொரித்த 

யபாது, தனது தந்லத அலத பூலையிை் பநய்யவத்தியம் பெய்வதற்கு முன்பாக, 

அதிை் இருந்து ஒரு கவளம் எடுத்து ொப்பிட்டதாக ஒப்புக்பகாண்டான். § 

யாழ்ப்பாணத்திை் இருந்த பபரும்பாைான மக்கள், பெை்ைப்பசுவாமி ஒரு 

முழுலமயான விெரன் என்பதிை் அை்ைது ஒரு ொதுவாக ஆசிகலள 

பபறுவதற்கு தகுதியற்றவர ்என்பதிை் உறுதியாக இருந்தனர.் அவரது யபாலி 

யவடம், அவலர நை்லூரிை் பாரத்்த முதை் நாயள யயாக சுவாமிக்கு 

புரிந்துவிட்டது. இந்த இலளஞலன உணரத்லின் உெெ்த்திற்கு எடுத்து 

பெை்ையவண்டும் என்று குறிக்யகாளுடன் உறுதியாக இருந்த, 

பெை்ைப்பசுவாமியின் கண்கலள உணரந்்த தருணம், யயாக சுவாமி 

உள்ளத்திை் நிலைத்து இருந்து, அவருக்கு யதலவயான உறுதிலய வழங்கியது. 

யயாக சுவாமிலய பபாறுத்தவலர, தான் ொதிக்க நிலனத்த அலனத்லதயும், 

அப்யபாது ொதித்து இருந்தார.் அலததப்தாடரந்்த மாதங்களிை், அது 

விரிவாக்கம் மடட்ுயம பபற்று வந்தது. அவர ்பெை்ைப்பசுவாமியுடன் 

இலணந்து இருந்த முதை் வருடம், அந்த தருணத்தின் இயை்பான 

விரிவாக்கமாக இருந்தது. அவர ்குரு அனுமதி வழங்கும் இடபமை்ைாம் அவலர 

பின்பதாடரந்்து பென்று, என்ன யதலவப்பட்டது என்பலத பதரிந்துபகாள்ள 

காதாை் யகடட்ு, கண்களாை் பாரத்்து, பபாறுலமயான வாரத்்லத அை்ைது 

பாரல்வக்காக காத்து இருந்தார.் யயாக சுவாமி விழித்து இருந்தாலும் அை்ைது 

உறக்கத்திை் இருந்தாலும், அவரது சிந்தலனகள் குருலவயும் மந்திரெக்தி 

நிலறந்த அவரது அருலளயும் சுற்றியய அலமந்து இருந்தன. § 
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குருமாரக்ளின் சரித்திரங்கள்  

பத்தாவது அத்தியாயம்  

“நீ என்னன இன்னும் எட்டிப்பிடிக்க 

வில்னல” 

செல்லப்பா மற்றவரக்ளிடம் நநரடியாக நபசியது மிகவும் குனறவு. 

அவர ்நயாக சுவாமியிடம், தான் அவரது குரு என்று எப்நபாதும் சொல்லியது 

இல்னல; அவ்வாறு அவரிடம் நபசியதும் இல்னல. ஆனால் அவருக்கு பயிற்சி 

அளித்தார.் நயாக சுவாமி தனது மனனத குருவின் மனதுடன் முழுனமயாக 

ஒருங்கினைத்து, அவரது மனறமுக அறிவுறுத்தல்கனள 

கிரகித்துக்சகாள்வதற்காக, தனது சிந்தனனகள் மற்றும் உைரெ்ச்ிகள், 

திட்டங்கள், நபெச்ு மற்றும் உனட என்று தனது பை்புகள் அனனத்னதயும் 

மாற்றிக்சகாை்டார.் § 

செல்லப்பசுவாமி தனது பைினய ெரவ்ொதரைமாக செய்தார.் அவர ்நயாக 

சுவாமிக்கு எப்நபாதும் ஒருமுகெச்ிந்தனனயுடன் இருக்க பயிற்சி அளித்தார ்

மற்றும் அவரது மிகவும் நுணுக்கமான பழக்கங்கள் மற்றும் பற்றுகனள 

தகரத்்து எரிவதில் எந்த வாய்ப்னபயும் நழுவவிடாமல்,  நடவடிக்னக ஏதும் 

இல்னல என்றாலும், இருவரும் நெரந்்து இருந்த ஒவ்சவாரு தருைமும், தனது 

சீடனிடம் கவனசிதறல் இல்லாத முழுனமயான கவனத்னத வலியுறுத்தினார.் 

செல்லப்பசுவாமியுடன்  இருக்கும் நபாது  ஒரு நனடமுனற ஒழுங்கு, ஒரு ஓய்வு, 

ஒரு தளரவ்ு என்று எதுவும் இருக்காது. அவருடன் நெரந்்து இருக்கும் ஒரு நாள், 

ஒரு வருடத்திற்கு ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட வாழ்க்னகக்கு ெமமாக இருக்கும். § 

அவரது சதாடரெ்ச்ியான உளறல் குழம்பிய நபெெ்ாக இல்லாமல், தன்னன 

குறிப்பிடும் அக்கனறயுள்ள, கவனமான அறிக்னககளாக இருந்தன. அவர ்ஒரு 

சதளிவான முடிவு அல்லது நநாக்கம் இல்லாமல் சதாடரந்்து தனக்குத்தாநன 

சதாடரந்்து நபசிக்சகாை்டு இருந்தாலும், ஒவ்சவாரு சொல்லுக்கும் பின்னால்  

இருந்த அவரது குரல் மற்றும் உைரெ்ச்ி சவளிப்பாடு, அவர ்மனதின் 

முழுனமயான ெக்தினய சவளிப்படுத்தின. அது நயாக சுவாமினய சவகுவாக 

https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/24_yo03_03.html
https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/24_yo03_03.html
https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/24_yo03_03.html#para-1
https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/24_yo03_03.html#para-2


கவரந்்தது. முடிந்தவனர முயற்சி செய்தாலும், ஆழமாக ஒரு லயத்துடன் 

இருந்த செல்லப்பசுவாமியின் குரல் நயம் மற்றும் அபத்தம் நபால அவரது 

உதடுகளில் இருந்து சவளிவந்த வாெகங்களுடன் இனைந்த பிரகாெமான 

பாரன்வக்கு, அவரால் ஈடு சகாடுக்க முடியவில்னல. § 

மிகவும் நமாெமான பிதற்றலுக்கு மத்தியில் வழக்கமாக ஒரு முதத்ு நபான்ற 

மிகவும் சுத்தமான ஞானம் இருக்கும் என்பதாலும், செல்லப்பருக்கு 

சநருக்கமாக இருந்தவரக்ளால் மடட்ுநம உயரிய ஞானத்தின் மதிப்புமிக்க 

அறிக்னககனள நகடக்முடிந்தது என்பதாலும், நயாக சுவாமிக்கு நகட்பதில் 

ெலிப்பு ஏற்படவில்னல.  அவர ்தனது குரு அரத்்தத்துடன் மற்றும் 

அரத்்தமில்லாமல் நபசிய, ஒவ்சவாரு வாரத்்னத மீதும் கவனம் 

செலுத்தியதால், இந்த முத்துக்கனள நயாக சுவாமி  கிரகித்துக்சகாை்டு 

தனது சொந்த ஆன்மீக மனனத திறக்கும் நநாக்கத்துடன் பயன்படுத்திக் 

சகாை்டார.் இந்த முத்துக்கனள மட்டும் செல்லப்பசுவாமி நபாதனனகளாக 

வழங்கி இருந்தால், அனவ சீடனுக்கு ஞானத்னத வழங்க நபாதுமானதாக 

இருக்கும். நயாக சுவாமி பிற்காலத்தில், தனது ெற்குருவின் மகாவாக்கியம் 

என்ற சபயரில் தனலசிறந்த அறிக்னககளாக, இந்த சூத்திரங்கனள தனது 

சீடரக்ளுக்கு வழங்கினார.் § 

தனது கவினத சதாகுப்பான, நற்சிந்தனனயில் நயாக சுவாமி இந்த நான்கு 

சபாருத்தமான அறிக்னககனள, “முழுதும் உை்னம. ஒரு சபால்லாப்பும் 

இல்னல. எப்நபாநவா முடிந்தது. நாம் அறிநயாம்.” என்று சதாகுத்து 

வழங்கினார.் இந்த வாெகங்கனளப் பற்றி கவனமாக சிந்தித்து பாரக்்கும் 

நபாது, அது மனதிற்குள் ஆழமான உட்பாரன்வனய வழங்கும் அளவிற்கு 

மனதில் ஊடுருவும் என்று நயாக சுவாமி விளக்கம் அளித்தார.் இயல்பான 

இருனம பை்பு மற்றும் சுயமாக-உருவாக்கப்பட்ட நகாட்பாடுகளாக இருக்கும் 

மனதின் உைரத்ல்,  ொதனாவின் மூலம் மனனத கடந்து இருக்கும் பரசிவம், 

அத்னவத பரமாத்துமா, முழுமுதற்சபாருளின் உைரத்னல நநாக்கி 

வழிநடத்தி செல்கிறது. அவர ்தனக்கு சநருக்கமான சீடரக்ளிடம், இந்த 

வாெகங்கனள ஆழமான தியானம் செய்யும் வினெகளாக பயன்படுத்துமாறு 

குறிப்பிட்டார.் அனவ ஒரு சமாழி வழங்கக்கூடிய ஆழமான நபாதனனகளாக 

விளங்குகின்றன. § 
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செல்லப்பசுவாமி ஒரு கந்தலான நவட்டி உடுத்திய ஒரு புதிராக விளங்கினார.் 

தனக்குத்தாநன தத்துவ பழசமாழிகனள முணுமுணுதத்ுக்சகாை்டு, 



புதியவரக்னள நிந்தனன செய்த இந்த தனினமயான ொது, அந்த காலதத்ில் 

அதிக ஞாநனாதயம் சபற்ற ஆன்மாக்களில் ஒருவராக விளங்கினார ்என்பது 

சவகு சிலருக்நக சதரிந்து இருந்தது.  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

செல்லப்பசுவாமினய தூரத்தில் இருந்து பாரக்்கும் நபாது, நகாயினல சுற்றி 

வரும் ஒரு ொதாரை ொதுவாகநவ காட்சி அளித்தார.் சவகு சிலநர அவரது 

ஆன்மீக ெக்தி மற்றும் ஆன்மாவின் பக்குவத்னத அறிந்து இருந்தாரக்ள். அந்த 

சவகு சிலர ்இவரது விசுவாெமான சீடரக்ளாக மாறி, அதட்டல்கள் மற்றும் 

முட்டாள்தனமான நபெச்ுக்கள் குனறவாக இருந்தாலும் அல்லது அதிகமாக 

இருந்தாலும், உற்ொகமாக தாங்கிக்சகாை்டு இருந்தாரக்ள். இது அவரக்னள 

குறினவக்கவில்னல என்றும், அவர ்வழங்கும் நபாதனனகனள ஏற்றுக்சகாள்ள 

தயாராக இல்லாதவரக்ள் மற்றும் நகானழகனள துரத்தி அனுப்புவதற்காக, 

அவர ்பயன்படுத்திய உத்தி என்பனத அவரக்ள் அறிந்து இருந்தாரக்ள். மக்கள் 

தன்னன தவறாக புரிந்துக்சகாை்டு இருக்கிறாரக்ள் என்று செல்லப்பசுவாமி 

வருந்தவில்னல. இதனன நயாக சுவாமி “விெரன்" என்ற பாட்டில் 

குறிப்பிடுகிறார:் § 

கந்னத துைியைிவான் கந்தன்திரு முன்றில்நிற்பான்  

வந்தானரப்நபா வானரவாயில் - சின்னதங்கம்  

வந்தபடி ஏசிடுவான். 

அப்படிநய உள்ளசதன்பான் அங்குமிங்கு மாயனலவான்  

செப்படி வித்னதசயன்பான் - சின்னதங்கம்  

நதரடியில் இருப்பானடி.  

ொதி ெமயசமன் னுஞ் ெங்கடத்துக் குள்ளாகான்  

நெதிசயான் றுஞ் சொல்லகில்லான் - சின்னதங்கம்  

சித்த பிரனமசயன்பார.்  

நீதி அநீதிஎன்னும் நினலனமசயான்றும் இல்லா தான்  

மாதிரிகள் ஒன்றுஞ்செய்யான் - சின்னதங்கம்  

மத்தன்னனப்நபால் திரிவானடி.  

நீறு மைியான் சநற்றியிநல சபாடட்ுமிடான்  
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கூறிய னதக்கூறான் - சின்னதங்கம்  

குைசமான்று  மில்லானடி.  

ஆறுதலா யிருசமன்னான் ஆைவத்னத நீக்குசமன்னான்  

மாறுபாடாய்ப் நபசிடுவான் - சின்னதங்கம்   

மதியிழந்தான் என்பராடி.  

சின்னத் தனமாய்த் சதருவாநல நபாவானர  

என்னப்பன் நபசிடுவான் - சின்னதங்கம்  

இவன் விெரன் என்பாரடி.  

உல்லாெ நனடயனடி ஊரூராய்த்  திரிவானடி  

எல்நலாரு மிவனனக்கை்டு - சின்னத்தங்கம்  

ஏளனஞ் செய்வாராடி. § 

“உலகில் இருக்கும் அனனத்து வங்கிகளின் பைமும் என்னுனடயது,” என்று 

அவர ்மீை்டும் மீை்டும் சொன்னதாக ஒரு குறிப்பு கூறுகிறது. ஒருமுனற 

அவருக்கு கட்டுமஸ்தான உடலுனடய ஒருவரின் அறிமுகம் கினடத்தது. அந்த 

நபர ்தன் உடலனமப்பின் மீது சபருனமயுடன் இருந்தார.் அவர ்தன் 

தனெகனள வனளத்து தன் சநஞ்னெ புனடக்க செய்தார.் இனதப்பாரத்்த 

செல்லப்பசுவாமி, அந்த நபனர சுட்டிக்காட்டி, “அந்த உடல் என்னுனடயது!” 

என்று கத்தினார.் தனது உடனலனமப்னப வளரக்்க பல வருடங்கள் உனழத்து 

இருந்த அந்த நபர,் அந்த அத்னவத நகாரிக்னகனய நகட்டு அதிரெ்ச்ி 

அனடந்தார ்மற்றும் அவர ்மனம் தளரவ்னடந்தது. § 

அவனர ெந்தித்தவரக்ளில் சபரும்பாலாநனாருக்கு அவரது முரடடுத்தனம்  

மடட்ுநம நினனவில் இருந்தாலும், செல்லப்பசுவாமி ஒரு சுதந்திர ஆன்மாவாக 

இருந்தார.் அவர ்பூமியும் அதன் மீது இருக்கும் அனனத்தும் தனக்கு சொந்தம் 

என்பனதப் நபால, கருனை மற்றும் கவனலயற்ற பை்னப சவளிப்படுத்தி, 

தனது நடத்னத மற்றும் தனது நிற்கும் நதாரனையில் ஒரு அரெரின் 

நநரத்்தியுடன் பவனி வந்தார.் அவர ்அதிகமான சீடரக்னள 

ஈரத்்துக்சகாள்வதில் கவனம் செலுத்தவில்னல. அவர ்தனக்கு பலனாக 

எனதயும் எதிரப்ாரக்்காமல், தயாராக இருந்தவரக்ளுக்கு நபாதனனகனள 

வழங்கினார.் அவர ்இரகசியமாக நவனல செய்தாரா அல்லது எப்நபாதும் 

சவளிப்பனடயாக இருந்தாரா? அவர ்நம்பியிருந்த தனது னபத்தியத்தின் 

நபாரன்வயால் அதிெயத்தில் ஆரவ்முள்ளவரக்ள், அதிெயத்தின் வியாபாரிகள் 

மற்றும் நகானழகனள தவிரத்்தார.் § 
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அவரது சபரும்பாலான சீடரக்ள் ெம்ொரிகளாக இருந்தாரக்ள். அவர ்தனது 

வாழ்நாளில் நயாக சுவாமி மற்றும் கதிரந்வலுசுவாமி என்ற இரை்டு 

சீடரக்ளுக்கு மடட்ுநம தீட்னெ வழங்கினார.் செல்லப்பசுவாமினய தனது 

குருவாக பாவித்து அவராலும் ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்ட சீடரக்ள் இருந்தாரக்ள், 

ஆனால் அவரக்ள் எல்நலாரும் நயாக சுவாமி மற்றும் அவரது ெநகாதர 

சுவாமினய நபான்ற நன்மதிப்னப சபறவில்னல. அவரது செயல்முனற 

உறுதியாக இருந்தது, ஆனால் அவரக்ள் என்றுநம விவாதிக்கப்படாத அவரது 

அடிப்பனட அக்கனறனய உைரந்்தாரக்ள். அவரக்ள் தங்கள் குரு வழங்கும் 

அருளின் ஆதரவில் வாழ்வனத உைரந்்து இருந்தாரக்ள். § 

செல்லப்பசுவாமி ஒவ்சவாரு அனுபவம் மற்றும் பாடத்தில் நயாக 

சுவாமினய அதிக அனமதியாகவும் அதிக விழிப்புடனும் னவத்து இருந்ததால், 

அவர ்சமதுவாக உள்ளத்தின் ஆழத்திற்கு அனழத்து செல்லப்படட்ு, தனது 

குருவுடன் ஒநர நநரத்தில் ஒரு முழுனமயான இைக்கத்தில் பல மாதங்களுக்கு 

வாழ்ந்தார.்  அவரது மனம் மற்றும் இதயம் ஒளி  நிரம்பி இருந்தது; அவர ்

சதய்வங்கள் அதிகம் விரும்பிய உலகங்களில் வாழ்ந்தார.் அவர ்அதிகமாக 

உறங்கவில்னல.  அவர ்செல்லப்பசுவாமியுடன் இல்னலசயன்றால், அவர ்

தனியாக உடக்ாரந்்து, அவரது குருவின் அருள் வழங்கிய விொலமான ஆன்மீக 

வாழ்க்னகயில் நபரானந்தத்துடன் மூழ்கி இருப்பார.் இருந்தாலும், 

சுத்தப்படுத்தும் வெவுகள்  நின்றபாடில்னல. § 

அவனர செல்லப்பசுவாமி மிகவும் குனறவான தவறுகளுக்கும், தவநற 

இல்னல என்றாலும், செல்லப்பசுவாமி அறிந்து இருந்த ஒரு சதய்வீக இயல்பு 

மடட்ும் மீதம் இருக்கும் வனர அனனத்னதயும் அபகரித்து, இழிவுபடுத்தி 

நீை்டநநரம் ஆநவெத்துடன் உனர வழங்குவார.் பரசிவம் அல்லாமல் 

சகாடுக்கல் அல்லது வாங்கல், இலாபம் அல்லது இழப்பு நபான்றவற்றின் மீது 

நயாக சுவாமிக்கு மிகவும் குனறவான உைரவ்ு இருக்கும் வனர, 

செல்லப்பசுவாமி நகாபத்துடன் முனறத்துக்சகாை்டு இருப்பார.் நயாக 

சுவாமியின் பாரன்வநய குருவின் நகாபத்னத அதிகரித்துவிடும். அவர ்தான் 

செய்தது அனனத்னதயும் குருவிடம் சதரிவிப்பார,் ஆனால் அனவ என்றுநம 

நபாதுமானதாக இருக்காது. நயாக சுவாமி “எனது ஆொன்”  என்ற தனலப்பில், 

இந்த தனலசிறந்த முனிவனரப் பற்றியும் அவருடன் தனது உறனவ பற்றியும் 

பாடியுள்ளார:் § 

இந்த ஆொன் அடிப்பனட மந்திரத்தின் மனறசபாருனள வழங்கினார.் 

அவர ்அன்புள்ள இதயங்களில் வாெம் செய்கிறார.் அவர ்

சிரித்துக்சகாை்டு, நல்லூரின் பிரகாரங்களில் சுற்றித்திரிகிறார.் அவர ்

ஆற்றல் பனடத்தவராக காட்சி அளிக்கிறார;் சவளிப்புற பாொங்கு 

அனனத்னதயும் சவறுக்கிறார.் அவரது கருத்த நமனியில் 

கந்தல்துைினய மட்டுநம அைிந்து இருக்கிறார.் § 

அவர ்எரித்துவிட்டதால், இப்நபாது எனது பாவங்கள் அனனத்தும் 

சதானலந்துவிட்டன! கடந்தகாலத்தில் தூை்டப்பட்ட வலுவான 

கரம்வினனகள் அனனத்தும் நீக்கப்பட்டன. அவரது இதயம் 
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இனறயன்பால் அலங்கரிக்கப்படட்ுள்ளது. ஒளியால் அலங்கரிக்கப்பட்ட 

குடினெகள் மின்னுவனத நபால, அவர ்புனிதத்தன்னமயுடன் 

பிரகாசிக்கிறார.் நல்லூரில் அன்னறய தினம் அவர ்என்னன தனக்கு 

சொந்தமாக்கிக் சகாை்டார.் நொதனனகளுக்கு பிறகு அவர ்என்னன 

சும்மா இருக்கெ ்சொன்னார.் § 

 தனக்குத்தாநன ஓனெப்படாமல் சதாடரந்்து முைங்கிக்சகாை்டு 

இருக்கும் அவர,் தன்னன துைிந்து சநருங்கி வருபவருக்கு உை்னமயான 

வாழ்க்னகயின் ஆசினய வழங்குவார.் அவர ்எனது மனனதக் சகாை்டு 

ஒரு நகாயினல உருவாக்கி இருக்கிறார.் அவர ்புறத்நதாற்றம் மற்றும் 

பழக்கத்தின் சவளிநவடத்னத சவறுக்கிறார.் § 

 அதிக அன்புடன் பக்தரக்ள் தன்னன வழிபடுவதற்கு வரும் நபாது, 

அவரக்ள் மீது சவறுப்னப சவளிப்படுத்தி எமனன நபால நகாபத்துடன் 

திருப்பி அனுப்புவார.் இருந்தாலும், அவர ்என்னன கனலநயத்துடன் தனது 

கட்டுப்பாட்டிற்குள் இழுத்துக்சகாை்டார.் அவர ்தான் என்னன 

உருவாக்கியவர,் ஆனால் நான் அவனர அணுகினால் கருனையில்லாமல்  

என்னன தாக்குவார.் அவர ்என்னன பாரத்்து, பல வாரத்்னதகனள 

நபசுவார.் அந்த பாரன்வ நநாக்கங்கள் மற்றும் கருத்துக்கள் 

அனனத்னதயும்  சவளிப்படுத்துவதாக இருக்கும்! § 

அவர ்மனதில் எந்த உருவத்னதயும் கற்பனன செய்ய எனக்கு அனுமதி 

வழங்கவில்னல. எந்த நெனவ செய்யவும் என்னன அனுமதிக்கவில்னல. 

என்ன நடக்கப்நபாகிறது என்பனத அறியவும் எனக்கு அனுமதி 

வழங்கவில்னல. இருந்தாலும் இந்த சதய்வம் என் இதயத்தில் இருந்த 

ஆனெனய பூரத்்தி செய்தது. அவருக்கு நெனவ செய்வது மனதிற்கு 

மகிழ்ெச்ி தருவதாக இருந்தது, ஆனால் அவர ்அனத அனுமதிக்கமாட்டார.் 

அவரது விருப்பம் எதில் இருக்கிறது என்பனத நான் அறிந்துக்சகாள்ள 

அனுமதிக்கமாட்டார.் § 

நான் இன்பத்னத தரும் ஸித்திகனள அனடய எனக்கு அனுமதி 

வழங்கமாட்டார.் இருந்தாலும், இப்படித்தான் அவர ்எனக்கு நை்பரானார.்  

என்ன ஓர ் அதிெயம்! “ அதிெயம் ஒன்றும் இல்னல!” என்று அவர ்கூறுவார.் 

வியப்பு மற்றும் ஆெெ்ரியத்துடன் வந்தவரக்ள் அவனர சநருங்க 

தயங்குவாரக்ள்; அவர ்அவரக்னள குழப்பத்தில் ஆழ்த்தினார.் ஆனால் 

உை்னமயான ஞானத்னத வழங்கிய அந்த ஆொன், தனது சீடரக்ள் 

வைங்குவதற்கு அனுமதி வழங்கினார.் § 

புதிர் நிறைந்த பாடங்கள்  

கானலயில் தாங்கள் நமற்சகாை்ட சபரும்பாலான நனடப் பயைங்களின் 

நபாது, மதிய உைவிற்கு கத்திரிக்காய் வாங்க, யாழ்ப்பாைத்தில் இருந்து 

சுமார ்பதினனந்து கிநலாமீட்டர ்சதானலவில் இருந்த ஒரு கிராமப்புற 

ெந்னதக்கு செல்லப்பசுவாமி வழிநடத்தி சென்றார.் அந்த கிராமத்னத நெரந்்த 

விவொயிகள், அந்த தீவில் மிகவும் சுனவயான கத்திரிக்காய்கனள வளரத்்து, 
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அவற்னற ெந்னதயில் விற்று வந்தனர.் தனது இருப்பிடத்திற்கு நயாக சுவாமி 

வந்ததும், செல்லப்பசுவாமி தனது உனடயின் ஓரத்தில் சில சில்லனறகனள 

கட்டிக்சகாை்டு, நல்ல கத்திரிக்காய்கள் தீரும் முன்பாக, அங்நக வினரந்து 

சென்று வாங்க அவெரத்தில் இருப்பார.் செல்லப்பசுவாமி வினரவாக 

நடப்பவர ்என்றாலும், இரை்டு மைிநநரம் நடக்க நவை்டியிருக்கும். அங்நக 

சென்றதும், தனது ெற்குரு ெந்னதயில் இருந்த ஒவ்சவாரு கனடயாக ஏறி 

இறங்கி, டஜன் கைக்கான கத்திரிக்காய்கனள நிதானமாக நொதித்து 

பாரத்்து, இறுதியில் சென்ற கனடக்நக சென்று மீை்டும் சென்று ஒன்று 

அல்லது இரை்டு காய்கறினய மடட்ும் வாங்கும் வனர, நயாக சுவாமி காத்து 

இருப்பார.் அதன் பிறகு அவரக்ள் நல்லூர ்திரும்புவாரக்ள். § 

அவர ்இரு னககளிலும் கத்திரிக்காய்கனள சுமந்து சகாை்டு தனது  

குடினெக்கு திரும்பி, இனளப்பாற உடக்ாராமல், நநராக மூன்று கற்களின் மீது  

னவக்கப்படட்ு இருந்த ஒரு மடக்லத்தில் தை்ைீனர சகாதிக்க னவக்க, 

தனரயில் விரனக  பற்ற னவத்து ெனமக்க உடக்ாரந்்து விடுவார.் 

செல்லப்பசுவாமி ஒநர மடக்லத்தில் அரிசி, நருமைப்சபாருடக்ள் மற்றும் 

காய்கறிகனள ஒன்றாக சகாதிக்க னவத்தாலும், அவர ்ஒரு திறனமயான 

ெனமயல்காரராக இருந்தார.் செல்லப்பசுவாமி சபரும்பாலும் தான் ெனமத்த 

உைனவ மடட்ுநம ொப்பிட்டதால், தனது குரு மதிய உைனவ தயார ்செய்து 

தனக்கு பரிமாறும் வனர, வழக்கமாக நயாக சுவாமி அருகில் அமரந்்து 

பாரத்்துக்சகாை்டு இருப்பார.் § 

மடக்லம் சகாதிக்க ஆரம்பித்ததும், அதனுடன் நறுக்கிய 

நருமைப்சபாருடக்னள நெரப்்பார,் பிறகு அடுப்பின் முன்பாக 

உடக்ாரந்்துசகாை்டு பனனநயானலயால் மடக்லத்தின் மீது 

விசிறிக்சகாை்டு இருப்பார.் நயாக சுவாமியின் மனம் அனலபாய்வதாக 

நதான்றினால், அவனர கடிந்துக்சகாள்ள நபசுவாநரத் தவிர, மற்ற 

நநரங்களில் சமௌனமாக தனது ெனமயலில் கவனமாக இருப்பார.் அது 

அவரக்ளது அன்னறய உைவாக இருந்ததால், அவரது முழு கவனமும் 

நதனவப்பட்டது. ஆனால்  செல்லப்பசுவாமிக்கு உைவின் மீது சிறிதளவு 

ஆனெ அல்லது பற்று ஏற்பட்டாலும், அல்லது அவரது வாயில் இருந்து எெச்ில் 

ஊறினாலும், அவர ்தனது ெனமயனல அப்படிநய நிறுத்திவிட்டு அந்த 

மடக்லத்னத தனரயில் வீசி உனடத்து விடுவார.் அன்று மதியம் விரதம் 

இருந்து, அடுத்த நவனலனய சதாடரவ்ாரக்ள். § 
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பிரம்மெெ்ாரிகளின் கடனமகனள நபால, செல்லப்பசுவாமி கனடக்கு செல்வது 

மற்றும் தனக்கு நதனவயான உைனவ ெனமப்பது நபான்றவற்னற தாநன 

கவனித்துக்சகாை்டார.் வழக்கமாக அவரும் நயாக சுவாமியும் ெந்னத வனர 



நடந்து சென்று, நல்ல பென்ெ கதத்ிரிக்காய்கனள நபரம் நபசி வாங்கி,  

நல்லூருக்கு  திரும்பி வந்து, ஒநர மட்கலத்தில் எல்லா சபாருட்கனளயும் ஒன்று 

நெர ெனமத்து, தனது புகழ்சபற்ற செல்லப்பன் குழம்னப தயார ்செய்வார.்  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

அது குரு தனது உள்ளுைரவ்ு இயல்னப ஒழுங்குப்படுத்தி கட்டுப்படுத்த 

பயன்படுத்தும் செயல்முனறயாக விளங்கியது. அவர ்இவ்வாறு அடிக்கடி 

செய்ததால், அவரது குடினெனய சுற்றி இருந்த வளாகத்தில் உனடந்த 

துை்டுகள் சிதறி கிடந்தன. பிற்காலத்தில் நயாக சுவாமி தனது குருனவ, 

“உனடந்த மடக்லங்களால் சூழப்படட்ு இருந்தவர,்” என்று குறிப்பிட்டார.் நயாக 

சுவாமி தன் வாழ்வில் வருவதற்கு முன்பாகநவ செல்லப்பசுவாமி இனத 

செய்து வந்தார ்மற்றும், “உனக்கு ொதம் ொப்பிட ஆனெயா!” என்று சொல்லி 

தனக்குத்தாநன வழங்கும் தை்டனனயாக, ெற்று முன் தயாரித்த உைவு 

நிரம்பிய சகாதிக்கும் பானனனய  உனடப்பனத, நயாக சுவாமி தன்னிடம் 

வந்து நெரவ்தற்கு முன்பாகநவ செய்து வந்தார.் அவரது துறவறம் அவ்வளவு 

தீவிரமாக இருந்தது. § 

 இந்த முனிவனர பாரக்்கும் நபாது ஒரு ொதாரை மனிதனுக்கு ஒரு 

வழக்கமான பிென்ெக்காரனாக சதன்பட்டார,் ஆனால் செல்லப்பசுவாமி 

செய்தது அனனத்தும், அவரது எல்னலயற்ற அருளாக நயாக சுவாமிக்கு காட்சி 

அளித்தது.  அவரது வாழ்க்னகயின் ஒநர குறிக்நகாளாக ஆத்ம ஞானத்னத 

சபறுவது அனமந்து இருந்தது, அதனால் குனறவாக இருந்தால் நபாதுமானது 

என்ற சிந்தனனனய அனுமதிப்பதற்கு வாய்ப்நப இல்னல. நயாக சுவாமி தனது 

குருவின் தகவனல, சீற்றம் குனறயாது “சிங்கத்தில்” பதிவு செய்துள்ளார:்§ 
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ஒரு நாள் செல்லப்பசுவாமியும் நயாக சுவாமியும் கடற்கனர ஓரமாக 

நடந்துசகாை்டு இருக்கும் நபாது, கத்திரிக்காய்கனள விற்பனன செய்த ஒரு 

சபை்ைின் கனடனய வந்து அனடந்தனர.் நயாக சுவாமிக்கு அந்த காய்கறி 

மிகவும் பிடிக்கும். தனது சீடனுக்கு கத்திரிக்காய் மீது இருந்த விருப்பதன்த 

அறிந்து இருந்த செல்லப்பா, சீடனின் ஆனெனய பூரத்த்ி செய்யாமல், கனடயில் 

இருந்து கிளம்பி நடக்கசதாடங்கினார.்  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

தன்னன த்தன்னால் அறிந்திட நவை்டுநம 

  தானா நயங்குஞ்  செறிந்திட  நவை்டுநம  

 சபான்னன  மாதனரப் நபாக்கிட நவை்டுநம 

 புவியி னானெனய நீக்கிடா நவை்டுநம  

 கை்னைப் நபாலறங்  காத்திட நவை்டுநம  

  கமல பாதந்  சதாழுதிட நவை்டுநம  

 எை்ைம் யாவு மிறத்திட  நவை்டுநம 
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  என் குருபர!  புங்கவ சிங்கநம!§ 

 

இருனள நீக்கி இருந்திட நவை்டுநம 

 எங்குந்  சதய்வத்னதக்  கை்டிட நவை்டுநம 

 சபாருனள யறிந்தினிப் நபாற்றிட நவை்டுநம 

   சபாய்ய ழுக்கா றகற்றிட  நவை்டுநம 

 மருனளத் தந்து மயக்கும் சபாருள்கனள  

 மாற்றி நயயரு ளாக்கிட நவை்டுநம 

 சபருனமயிற் பிறர ்நபசுங் குருபர! 

 சபத்த நனன்னனயும் நபைிய  சிங்கநம. § 

பிற்காலத்தில் நயாக சுவாமியின் கவினதகள் சிறகடித்து பறந்ததற்கு, 

நன்றியுைரவ்ு மற்றும் மிகமிஞ்சிய பாராட்டு நபான்றவற்னற 

செல்லப்பசுவாமி  தீவிரமாக தனட செய்தநத காரைமாக இருந்திருக்க 

நவை்டும். அவரது குருனவ நபாற்றுவதாக அனமந்துள்ள அந்த பாடல்கள், 

அவரது மனதில் நதான்றி செல்லப்பர ்முன்னினலயில் உனரக்க தனட 

விதிக்கப்பட்டதாக இருக்கநவை்டும். “மறுபிறவிக்கு நிவாரைம்" என்ற 

இன்சனாரு பாட்டில், தனக்கு பிறப்பு மற்றும் இறப்பின் சுழற்சியில் இருந்து 

விடுதனல வழங்கிய செல்லப்பசுவாமினய மிகப்சபரிய ஆன்மாவாக சுவாமி 

புகழ்ந்து பாடுகிறார:் § 

அருனமயான நறுமைம் நினறந்த மானலகளால் அலங்கரிக்கப்படட்ு, 

சபருந்தன்னமயின் னமயமாக, முக்தியின் சுடராக, உருவம் மற்றும் 

உருவமில்லாமல் எங்கும்-வியாபித்து இருக்கும் சமய்யுைரவ்ாக நின்று, 

இங்கும் அங்கும் இருந்து மற்றும் அரெர ்மற்றும் குருவாக மாறி இருக்கும் 

நதவரக்ளின் தனலவனன பாரத்்ததும் என் மனம் அனமதி அனடகிறது. § 

 அவர ்எனது இந்த பிறவினய நினறவு செய்வார;் அவர ்என்னுடன் 

அனனத்து பிறவிகளிலும் இனைந்து இருந்தார;் எனது எதிரக்ால 

பிறவிகளில் இருந்து முக்தி அளிக்க, அவர ்தனது கருனைனய எனக்குத் 

வழங்கியுள்ளார.் அவருக்கு ெமமானவர ்அவர ்மடட்ும் தான். அவர ்

நித்தியம் முழுவதும் நினலத்து இருக்கிறார.் அவனர நபாற்றி 

பாடுநவாருக்கு, எதிரக்ால பிறப்பு அல்லது இறப்பு இருக்காது. § 

இந்த தீபகற்பம் முழுவதும் நல்லூர ்கந்தசுவாமி நகாயில் மிகவும் பிரபலமாக 

இருக்கிறது. நமலும் இன்றும் தூரத்து கிராம மக்கள், தங்கள் வாழ்நாளில் 
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பலமுனற இந்த தலத்திற்கு வந்தவை்ைம் இருக்கிறாரக்ள். சிலெமயங்களில்,  

ஏன் என்று காரைம் சதரியாமல், சதருவில் நடந்து செல்லும் அத்தனகய 

பக்தரக்ள் இந்த விசித்திரமான ரிஷியின் மூலம் அனழக்கப்படட்ு, தங்களுக்கு 

சதரியாமல் தங்களுக்குள் இருந்த சிந்தனனகள் மற்றும் செயல்களுக்காக 

கை்டிக்க மற்றும் நிந்திக்கப்படுவாரக்ள். § 

அந்த நிந்தனன அவரக்ளுக்கு புரியாமல் இருந்திருக்கலாம். ஆனால் அது 

தங்களுடன் சதாடரப்ுனடயதா என்ற நயாெனனயில் அவரக்ள் இருக்க, அவர ்

ஒரு முக்கியமான நவறுபாடன்ட விளக்கிக்  சகாை்டு, அந்த பக்தரக்னள 

அெராமல் உடக்ார னவத்து இருந்தார;் அவரக்ள் கை்ைியமாக 

நகட்டுக்சகாை்டு, அங்கிருந்து கிளம்புவதற்காக காத்து இருந்தாரக்ள். அவர ்

அவரக்னள திருப்பி அனுப்பியதும், அப்நபாது தங்களுக்குள் நடந்த 

சுத்திகரிப்னபப் பற்றிய எதுவும் சதரியாமல், அந்த அனுபவத்தின் மூலம் 

குழம்பி இருந்தாரக்ள். பலர ்இந்த நொதனனக்கு தங்கனள ஆளாக்கிய நபரின் 

சபயனர அறியாமல் இருந்தாரக்ள். ஆனால் அதன் பிறகு பல வருடங்கள் 

கழித்து, அவரக்ள் தங்கள் வாழ்க்னகயில் ஒரு அனுபவத்னத எதிரச்காள்ளும் 

நபாது, அெம்பாவிதம் நடக்கவிருந்ததில் இருந்து தங்களுக்கு கினடத்த ஒரு 

விடுதனலனய உைரந்்தாரக்ள். நல்லூர ்முனிவரிடம் இருந்து தாங்கள் சபற்ற 

வெவின் காரைமாக, இந்த விடுதனல தங்களுக்கு கினடத்தது என்று சிலர ்

சதரிந்துசகாை்டு, அந்த ெம்பவத்னத நினனவுக்கூரவ்ாரக்ள். தங்களது 

வைக்கத்னத சதரிவிக்க, னககளில் பூக்கள் அல்லது பழங்கனள 

சுமந்துசகாை்டு, அவனரக் காை வருவாரக்ள். தன்னன வழிபட வந்ததற்காக 

சுவாமி அவரக்னள திட்டி, துரத்தி அனுப்பி விடுவார.் § 

குருவின் அருனள முழுனமயாக பயன்படுத்திக் சகாள்ள தயாராக இருந்து,  

ஆனால் அவரது தீவிரத்னத எதிரச்காள்ள தயாராக இல்லாதவரக்னள 

தவிரப்்பதில் அல்லது அவரக்னள நீக்குவதில் அவர ்விநவகத்துடன் 

நடந்துசகாை்டார.் அவர ்தனது நகாபத்னத முழுனமயாக திட்டி தீரக்்கும் 

வனர துரத்திக்சகாை்டு இருப்பார.் அந்த முயற்சி தவறினால், அவர ்

அவரக்ளிடம் இருந்து மனறந்து இருப்பார.் அவர ்பாரக்்க விரும்பாத நபனர, 

தனது குடினெயில் தனக்கு இனடயூறு வினளவிக்கும் நநாக்கத்துடன் வரும் 

நபனர, தங்கள் வீட்டு மதில் சுவருக்குள் ெநகாதரி அனுமதித்தால், அவர ்பல 

நாடக்ளுக்கு வீடு திரும்பமாட்டார.் § 

செல்லப்பசுவாமி இனதப்நபான்ற ெம்பவங்களில், ஏதாவது ஒரு முனறயில் 

ெமாளித்து விடுவார.் முயற்சியில் பக்தி அல்லது நவை்டுதல் அல்லது 

பிடிவாதம் எவ்வளவு அதிகமாக இருந்தாலும், அனவ பலன் அளிக்காது. நயாக 

சுவாமி அவரிடம் வந்து நெரவ்தற்கு முன்பாக, செல்லப்பசுவாமியுடன் ஒரு 

சிறுவன்  காைப்பட்டான். செல்லப்பசுவாமிக்கு அந்த சிறுவனன பிடித்து 

இருந்தது என்றும், அவர ்தனது சீடனுக்கு குரு பயிற்சி அளிக்கிறார ்என்று 

கிராமவாசிகள் கருதினாரக்ள். அவன் தினமும் நதரடிக்கு அருகில் இருக்க 

அனுமதி அளிக்கப்பட்டாலும்,  இரவில் தங்க அனுமதிக்கப்படவில்னல. அந்த 

சிறுவனுக்கு யாழ்ப்பாைத்தில் சொந்தங்கள் யாரும் இல்லாவிட்டாலும், 
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அவன் எவ்வளவு மன்றாடினாலும், அவனன மானல நநரத்தில் 

செல்லப்பசுவாமி துரத்திவிடுவார.் § 

இது பல மாதங்களுக்கு சதாடரந்்துக்சகாை்டு இருந்தது. இறுதியில் 

மனனவினய இழந்த ஒரு வைிகருடன் தங்க, செல்லப்பசுவாமி அவனுக்கு 

அனுமதி வழங்கினார.் அவரது சீடனாக இருந்த அந்த வைிகர,் நகாயிலுக்கு 

அருகில் ஒரு கனடனய திறந்து இருந்தார.் அவரும் அவரது இரு குழந்னதகளும் 

நகாயிலுக்கு பின்னால்  இருந்த வீட்டில் வாழ்ந்து வந்தனர.் அங்நக சிறுவன் 

உறங்குவதற்கு தாராளமாக இடம் இருந்தது என்று செல்லப்பசுவாமி 

கருதினார.் அது ஒரு நல்ல ஏற்பாடாக இருந்தது. ஆனால் சில வாரங்கள் 

கழித்து, ஒரு நாள் கானலயில் அவனர ெந்திக்க வந்த அந்த ொதகன், அவரது 

குடினெயின் முன்பாக நின்றுக்சகாை்டு, அந்த வைிகர ்வீட்டில் வாழ்வதில் 

பல பிரெெ்னனகள் இருப்பதாக புகார ்கூறி, அவருடன் தங்க அனுமதிக்க 

முடியுமா என்று நகட்டான். செல்லப்பசுவாமி அவனது பிரெெ்னனகனள பற்றி 

விொரித்தார.் § 

 தாய் இல்லாத காரைத்தால், வீடட்ு நவனலகனள வைிகரின் மகள் 

கவனித்துக்சகாள்வதாகவும், இப்நபாது தான் அந்த வீட்டில் இருப்பதால், தான் 

அவளது வீட்டில் வாழ்வனத பற்றி மக்கள் தவறாக நபசுகிறாரக்ள் என்றும் 

கூறினான். இந்த வதந்தி பரவி வருவதால், அவனன முதலில் அந்த வீட்டிற்கு 

அனுப்பாமல் இருந்திருந்தால், இனத தவிரத்்து இருக்கலாம் என்றும்  

கூறினான். இந்த நவை்டுநகாள் காரைமாக, செல்லப்பசுவாமி தம்மிடம் 

மன்னிப்பு நகட்டு தான் செய்த தவனற ஏற்றுக்சகாள்வார ்என்று அந்த 

சிறுவன் நினனத்தான். ஆனால் அவர ்ஒரு சநாடியும் தாமதிக்காமல், அந்த 

சிறுமினய திருமைம் செய்து சகாள்வனதத் தவிர நவறு எதுவும் 

முக்கியமில்னல என்று அறிவித்து, தாநன திருமை ஏற்பாடுகனள செய்யத் 

சதாடங்கிவிட்டார.் ஒரு வாரத்திற்கு பிறகு, புதுமை தம்பதிகள் 

சகாழும்புத்துனறயில் தங்களது சொந்த வீட்டில் குடிநயறி இருந்தாரக்ள். 

அதன் பிறகு அவரக்ளது வாழ்க்னக சீராக இயங்குவதற்கு செல்லப்பசுவாமி 

நதனவயானவற்னற கவனித்துக்சகாை்டார,் மற்றும் அவரக்ள் அவரது 

விசுவாெமான சீடரக்ளாக இருந்தாரக்ள். § 

சசல்லப்பசுவாமியின் உலகில்  

நகானடகாலத்தில் ஒரு நாள் கானலயில், ஒரு சதானலதூர கிராமத்து 

பானதயில் நயாக சுவாமி தனது குருனவ பின்சதாடரந்்து செல்லும் நபாது, 

கீரிமனல சென்று புனித நீராடி வரலாம் என்று செல்லப்பசுவாமி முடிவு 

செய்தார.் அந்த இடத்தில், கடற்கனரக்கு அருநக பல நகாயில்கனளக் 

சகாை்ட ஒரு வளாகத்தில் இருந்த, ஒரு சபரிய சிவன் நகாயிலில், ஒரு வற்றாத 

நன்னீர ்ஊற்றாக சுவரக்ளால் சூழப்பட்ட இரை்டு தீரத்்தக் நகைிகளில் 

மக்கள் புனித நீராடுவாரக்ள். மக்கள் பிரசித்தி சபற்ற இந்த குளங்களில் 

புனித நீராடுவதற்காக நீை்டதூரம் நடந்து வருவாரக்ள். இந்த சுத்தமான நீரில் 

சபயவரக்ளும் சிறியவரக்ளும் ெந்நதாெமாக குதித்துக்சகாை்டு 
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நீராடுவாரக்ள். சபரியவரக்ள் குறுக்காகவும் சநடுக்காகவும் நீந்துவாரக்ள். 

குழந்னதகள் அங்கும் இங்குமாக நீந்தி தை்ைீனர சதறித்துக்சகாை்டு 

நீெெ்ல் கற்றுக்சகாை்டு இருப்பாரக்ள். § 

 அவரக்ள் கீரிமனலனய நநாக்கி நடந்தனர.் இரு வழிகளிலும் இருபத்தி ஓரு  

கிநலாமீட்டர ்தூரத்னத கடக்க நாள் முழுவதும் நடக்கநவை்டி இருந்ததால், 

இரவு உைவு ொப்பிடுவதற்கு தாமதம் ஏற்படும், மற்றும் கடற்கனரநயார 

குளத்தின் குளிரந்்த நீரில் நீந்திக்குளிக்கும் ஆரவ்த்னத நயாக சுவாமியால் 

கட்டுப்படுத்த முடியவில்னல. அத்தனகய ஆனெகள், அவரது குருவுடன் 

இருக்கும் நபாது நினறநவறுவது ெற்று கடினமாக இருந்தது. சுட்சடரிக்கும் 

சவய்யிலில்  குனடகனள உயர பிடித்துக்சகாை்டு, பல மைிநநரங்களுக்கு 

நடந்து சென்றனர.் § 

இறுதியாக, அவரக்ள் புகழ்சபற்ற குளங்கனள சென்றனடந்தனர.் 

அவரக்ளுக்கு முன்பாக சில யாத்ரீகரக்ள் மட்டுநம வரினெயில் நின்று 

இருந்தனர.் உெச்ியில் இருந்த சூரியன் குளிரெ்ச்ியான நீல நிற தை்ைீரில் 

பிரகாசித்துக் சகாை்டு இருந்தது, மற்றும் அவரக்னள நநாக்கி நடுக்கடலில் 

இருந்து நலொன காற்று வீசிக்சகாை்டு இருந்தது. நயாக சுவாமி ெந்நதாெ 

சபருமூெச்ுடன், உப்புக்கலந்த காற்னற நுகரந்்தார.் செல்லப்பசுவாமி தன்னன 

சுற்றி ஒரு முனற பாரத்்துவிடட்ு, “ெரி, நாம் புனித நீராடிவிட்நடாம்,”  என்று 

அறிவித்து கிளம்ப ஆரம்பித்தார.் நயாக சுவாமி குளத்தில் இருந்த 

குளிரெ்ச்ியான நீனர தன்னால் சதாட்டுைர முடியவில்னல என்பதால் சிறிது 

அதிரெ்ச்ியுடன் பின்சதாடர ஆரம்பித்தார.்§ 

நல்லூருக்கு திரும்பிெ ்செல்லும் வழியில், அவரக்ள் மருதடி விநாயகர ்

நகாயிலில் நதர ்திருவிழா நனடசபறுவனத பாரத்்தனர.் செல்லப்பசுவாமி   

பாதியில் நின்று, “உனக்கு பசித்துக்சகாை்டு இருக்கும்” என்று கூறி, புட்டு 

வாங்கி ொப்பிடுவதற்காக நயாக சுவாமியிடம் இரை்டு காசுகனள தந்தார.் 

நயாக சுவாமி நவகனவத்த அரிசி மாவு மற்றும் நதங்காயில் செய்த அந்த 

இனினமயான உைனவயும், தை்ைீர ்பந்தலில் எழும்பிென்ெ மற்றும் 

ெரக்்கனர நீனரயும் வாங்கிக்சகாை்டார.் செல்லப்பசுவாமி தனக்சகன்று 

எனதயும் வாங்கிக்சகாள்ளவில்னல. தனது சீடனின் பசியாறும் வனர காத்து 

இருந்தார.்  நயாக சுவாமி உைனவ முழுனமயாக ொப்பிடட்ு முடித்தவுடன், 

செல்லப்பசுவாமி வீடு நநாக்கி நடக்க ஆரம்பித்தார.் § 

குருவுடன் நெரந்்து நடக்க, நயாக சுவாமி வினரவாக நடந்தார.் அதனால் 

வயிற்றில் இருந்து பிட்டும் உைவும் குலுங்கத் சதாடங்கின. “இனி என்னால் 

நடக்க முடியாது,” என்று சீடன் நினனத்துக்சகாை்டு ஓரமாக ஒதுங்க 

நினனத்தார.் செல்லப்பசுவாமி பின்னால் திரும்பிப் பாரக்்காமநலநய, “ெரி, 

வா வா” என்று ெத்தமிட்டார.் நயாக சுவாமிக்கு நடப்பது கடினமாக இருந்தது.  

நல்லூருக்கு வந்து நதரடிக்கு திரும்பியதும், செல்லப்பசுவாமி சீடனிடம் நதநீர ்

குடிப்பதற்கு சில காசுகனள வழங்கினார.் அவரும் ஒரு குவனள நதநீர ்

அருந்தினார.் அது வனர அவர ்தனது வயிற்றுக்கு உைவு ஏதும்  
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அளிக்கவில்னல. நயாக சுவாமி தனது பாடல்களில் ஒன்றில், உடல் பற்றிய 

பாடங்கனள   குறிப்பிடுகிறார:்§ 

நதகநம சமய்சயன்று சிதடனாய்த் திரிநவனன 

நமாக மறுத்தாை்ட முழுமுதனல சமாய்குழலாள் 

பாகம் மனறத்துப் பரிந்துவந்த பாக்கியத்னத  

நாகமலர ்சொரியும் நல்னலநகர ்கை்நடநன. 

இருவினனயால் மதிமயங்கி இடரப்டட்ுக் கிடப்நபனனக்  

கருவினனயால் ஆை்டு சகாள்ளக் கடவுள் திருவுளங் சகாை்டு  

அருள்நமனி தாங்கி அவனியிநல வந்தானனத்  

திருவாரும் நல்னலநகரத்் நதரடியிற் கை்நடநன. § 

ஒரு நாள் அதிகானலயில் செல்லப்பசுவாமி தன் முதல் நவனலயாக, நயாக 

சுவாமினய யாெகத்திற்கு அனழத்து சென்றார.் அவரக்ள் யாழ்ப்பாைத்தின் 

முக்கிய வைிக மாவட்டமான கிராை்ட் பஜார ்சென்று, அங்கு கனட 

னவத்திருந்த ஒரு பைக்கார வைிகரிடம் இருந்து, யாெகமாக எனதயாவது 

வாங்கலாம் என்று செல்லப்பசுவாமி கூறினார.் சவளிநய பனி 

சபாழிந்துக்சகாை்டு இருக்கும் நபாநத, அவரக்ள் கனடக்கு சவளிநய 

நிற்கத்சதாடங்கி, காைிக்னக கினடக்கும் என்று காத்து இருந்தனர.் இந்த 

வைிகரிடம் காைிக்னக கினடப்பதற்கு வாய்ப்பு மிகவும் குனறவு. தன்னிடம் 

யாெகம் நகடட்ு வரும் ொதுக்கனள “அற்பமான பிென்ெக்காரரக்ள்" என்று 

அனழத்து, காைிக்னகயாக எனதயும் வழங்காத கருமி என்று 

செல்லப்பசுவாமி அறிந்து இருந்தார ்என்பது நயாக சுவாமிக்கு சதரியும். § 

இவரக்ள் இருவரும் வந்து ஒரு மைி நநரம் கழித்து, வைிகர ்கனடக்கு 

வந்தார.் சுவாமிகள் நின்றுக்சகாை்டு இருக்கிறாரக்ள் என்பனத அறிந்து 

இருந்தாலும், அவர ்நநராக கனடக்குள் சென்று, தனது 

கைக்குப்பிள்னளகளுக்கு வைக்கம் செலுத்தி, அவரக்னள பாரக்்காதனதப் 

நபால, திை்னையில் இருந்த நமனெயில் நன்றாக சதரியும் படி உட்காரந்்து 

சகாை்டார.் வியாபாரம் வழக்கம் நபால இயங்கிக்சகாை்டு இருந்தது. அவர ்

கானலயில் தனது கைக்குப் புத்தகங்கனள ெரிபாரத்்த பிறகு கனடனய மூடி, 

குளித்துவிடட்ு மதிய உைவு ொப்பிடுவதற்காக வீடு திரும்பினார.் § 

 இரை்டு ொதுக்களும் சவயில் சகாளுத்திய பிற்பகல் முழுவதும் சவளிநய 

அமரந்்து இருந்தாரக்ள். செல்லப்பசுவாமி நபரானந்தத்தில் தனக்குத்தாநன 

நபசிக்சகாை்டு இருந்தார.் நயாக சுவாமி ஆழ்ந்த சிந்தனனயில் இருந்தார.் 

பிற்பகல் வைிகர ்மீை்டும் தனது கனடக்கு திரும்பினார.் பல 

மைிநநரங்களுக்கு, அவரக்ள் யாெகம் நவை்டி சவளிநய காத்து இருந்தனர.் 
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அன்னறய தினம், கனட மூடுவதற்கான சநருங்கிய நபாது, நயாக சுவாமிக்கு 

பதட்டம் அதிகரித்துக்சகாை்டு இருந்தது. செல்லப்பசுவாமி சபாறுனமயாக 

இருந்தார.் இறுதியாக, வைிகர ்தனது கைக்குப் புத்தகத்னத மூடிவிட்டு 

எழுந்து நிற்கும் நபாது, யாெகரக்ளின் பாரன்வ அவர ்மீது விழுந்தது. அவர ்

தனது கைக்குப்பிள்னளனய அனழத்து, சுவாமிகளுக்கு ஒரு னபொ 

வழங்குமாறு உத்தரவிட்டார.் ஒரு னபொ! செல்லப்பசுவாமி அந்த ஒற்னற 

கானெ ஒரு புனதயனலப் நபால சபருனமயுடன் உயரந்்திக்சகாை்டு, “ஒரு 

நாள் நவனலக்கு கினடத்த அருனமயான கூலி!” என்று அறிவித்தார.் நயாக 

சுவாமி தனது மனதில் இருப்பனத சகாட்டித்தீரக்்க நினனத்தார,் ஆனால் 

செல்லப்பசுவாமி அவனர வழி மறித்து, அந்த சதருவில் இருந்த ஒரு நதநீர ்

கனடக்கு அனழத்து சென்றார.் அவர ்அந்த ஒற்னறக் கானெ தனது சீடனிடம் 

சகாடுத்து ஒரு குவனள நதநீர ்குடிக்க சொன்னார.் § 

நயாக சுவாமி அந்த கனட முதலாளியின் கருமித்தனத்தால் நபாராட்டத்தில் 

இருந்ததாலும், தனது குரு பகிரந்்துக்சகாள்ளாத எந்த ஒரு சிற்றுை்டினய 

உடச்காள்ள விரும்பாததாலும், முதலில் நதநீர ்குடிக்க மறுத்தார.் ஆனால்  

செல்லப்பசுவாமி வற்புறுத்தினார.் நயாக சுவாமி பால் கலக்காத நதநீர ் 

குடித்துக்சகாை்டு இருக்கும் நபாது, செல்லப்பசுவாமி தனது சீடனின் 

நலனுக்காக, அந்த சீடனிடம் இருந்த எல்னலயற்ற சபாறுனமனய 

சவளிப்படுத்தநவ நாள் முழுவதும் யாெகம் செய்தார ்என்பனத அவர ்

புரிந்துசகாை்டார.் அந்த வைிகர ்ஒற்னற காசுடன் தனது சவறுப்னபயும் 

சவளிப்படுத்தினார,் ஆனால் குரு இரை்னடயும் வாங்கிக்சகாை்டார.் 

ஆனால்  செல்லப்பசுவாமி கிளம்ப தயாராகிவிட்டதால், அவர ்மீதம் இருந்த 

நதநீனர  குடித்து விடட்ு, குருனவ பின்சதாடரந்்து நல்லூருக்கு மகிழ்ெச்ியுடன் 

திரும்பினார.் § 
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அந்த நகானடக்கால சவய்யிலில், நல்லூரில் இருந்து கீரிமனலக்கு அருகில் 

இருந்த கடலுக்கு 21 கிநலாமீட்டர ்தூரம் நடந்து சென்ற ெம்பவதன்த பற்றி 



நயாக சுவாமி அடிக்கடி எடுத்துனரப்பார.் நயாக சுவாமி குளிரெ்ச்ியான அந்த 

குளத்தில் குளிக்க தயாராகிக்சகாை்டு இருந்த நபாது, அவரது குரு “நாம் 

புனித நீராடிவிட்நடாம்” என்று கூறி அந்த இடத்தில் இருந்து கிளம்பினார.் 

இதன் மூலம் அவர ்தனது சீடனுக்கு பற்றின்னம பற்றி ஒரு பாடம் புகட்டினார.்  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

அவரக்ளுக்கு இனடநய நடந்த கருத்து பரிமாற்றங்கள் அவரக்ளுக்கு 

மடட்ுநம சதரிந்து இருந்தன. செல்லப்பசுவாமி தனது சீடனிடம் நநரடியாக 

அபூரவ்மாக நபசினார;் அவரது செயல்முனற மனறமுகமாக இருந்தாலும், 

நயாக சுவாமி அவனர முழுனமயாக புரிந்துக்சகாை்டு இருந்தார.் அவர ்

ஆன்மீக பானதனய  பற்றி, சிவசபருமானன பற்றி, னெவ சித்தாந்த 

தத்துவனதப் பற்றி அல்லது நவறு எனதயாவது பற்றி எந்த நகள்வினயயும் 

நகடக்ாமல், செல்லப்பசுவாமி தனக்கு வழங்குவது அனனத்னதயும் 

ஏற்றுக்சகாள்ள தயாராக இருந்தார.் § 

 செல்லப்பசுவாமி எனதயாவது வழங்குவாரா என்று நகள்விக்கு வாய்ப்நப 

இருந்தது இல்னல. அவர ்சபறுவதற்கு தயாராக இருந்த எல்நலாருக்கும் 

வழங்கிக்சகாை்டு  இருந்தார.் செல்லப்பசுவாமி தன்னன பாரத்்த முதல் 

பாரன்வயில், தனது முற்பிறவி கரம்வினனகளின் தாக்கங்கள்,  தனது  

ஆனெகள் அனனத்தும் மற்றும் தனது சலௌகீக பற்றுகள் அனனத்தும் 

அழிந்தன என்று நயாக சுவாமி தனது வாழ்க்னக முழுவதும் வியப்புடன் 

அறிவித்து வந்தார.்  அவர ்இனதயும் இதற்கு நமற்பட்ட தகவல்கள் 

பலவற்னறயும் “ெற்குரு தாள்கள் வாழ்க”  என்ற பாடலில் சதளிவாக விளக்கி, 

செல்லப்பசுவாமி தனக்கு வழங்கிய புனதயல்கனளயும் குறிப்பிடுகிறார:்§ 

 

ஆக்னகநீ யல்னலநீநயா ஆன்மாசவன் சறனக்குெச்ொல்லித் 

தீக்னகனவத் தாை்டுசகாை்ட நதசிகன் றிருத்தாள் வாழ்க! வாழ்க!    

 

இருந்துபா சரன்சறனக்நகார ்இனியநல் வாக்குத்தந்த 

அருந்தவன் என்னும்வல்ல ஆொன்றன் தாள்கள் வாழ்க! வாழ்க!      

 

ஈயாத புல்லர ்தங்கள் இல்லத்திற் நககாவை்ைம் 

தாயானரப் நபால்வந்தாை்ட ெற்குரு தாள்கள் வாழ்க! வாழ்க!         

 

உன்மத்தன் நபாநலவந்சதன் னுடல்சபாரு ளாவிமூன்றும் 

தன்னத்தம் வாங்கிக்சகாை்ட ெற்குரு தாள்கள் வாழ்க! வாழ்க!        

 

ஊனுமாய் உயிருமாகி உள்ளுமாய்ப் புறம்புமாகி 

நானுமாய் நீயுமாகி நடஞ்செயுந் திருத்தாள் வாழ்க! வாழ்க!          

 

எை்ைிய வை்ைம்வாழ எனக்குநல் லருனளத்தந்த 

https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/24_yo03_03.html#para-50
https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/24_yo03_03.html#para-51
https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/24_yo03_03.html#para-52


கை்ைிய முனடயசெல்வன் கழலடி சயன்றும் வாழ்க! வாழ்க!       

 

ஏடவிழ் நகானதமாதர ்எழில்கை்டு மயங்காவை்ைம் 

தாடனல தன்னில்னவத்த ெற்குரு தாள்கள் வாழ்க! வாழ்க!        

 

ஐயநமன் காணுசமன்நற அடியநனன் தன்னனநநாக்கி 

உய்யநல் லருனளத்தந்த உத்தமன் பாதம் வாழ்க! வாழ்க!         

 

ஒருசமாழி யதனாசலன்னன ஓவியம் நபாலவாக்கி 

வருபயம் நீக்கியாை்ட வள்ளல்தம் திருத்தாள் வாழ்க! வாழ்க!      

 

ஓசமனும் எழுத்தினுள்நள உலசகலாம் விளங்கக்காட்டி 

நாசமன்று சொல்லுகின்ற நற்றவன் றிருத்தாள் வாழ்க! வாழ்க!     

 

ஒளவன நல்னலதன்னில் அழகிய ஆடல்காட்டிெ ்

செவ்விதி னாை்டுசகாை்ட செல்வன்றன் தாள்கள் வாழ்க! வாழ்க!  

 

அஃகமுங் காசுந்நதடி அனலந்துநான் திரியாவை்ைம் 

நஃகுதல் செய்தநல்ல நாதன்றாள் வாழ்க! வாழ்க!    § 

செயல்களின் தாக்கங்கனள ஈடு செய்வதற்கு மற்றும் சீடனிடம் இருந்த 

ஆன்மீக பை்புகனள அதிகப்படுத்துவதற்கு, குருவின் ெக்தி பயன்படுவனத 

நயாக சுவாமி பலமுனற பாரத்்து இருந்தார.் இருந்தாலும், செல்லப்பசுவாமி 

தங்களுக்கு செய்தனத என்றுநம ெந்நதகிக்காத, சில அபூரவ்மான மக்கனள 

அவர ்கவனித்தார.் குரு நிகழ்த்தும் அதிெயம் எப்நபாதும் 

செல்லப்பசுவாமினய சுற்றி நிகழ்ந்துந்தாலும், அனவ எப்நபாதும் குருவின் 

சவளிப்புற ஆளுனமனய தழுவாமல் நனடசபற்றுக்சகாை்டு இருந்தன. 

நயாக சுவாமி மற்றும் கதிரந்வலுசுவாமி மற்றும் சவகு சிலருக்கு மடட்ுநம, 

நல்லூரின் முனிவர ்தனது ஆழமான ஆத்மானவ காை்பித்தார.் இந்த இரை்டு 

சீடரக்ள் தன்னுடன் இருக்கும் நபாது, அவர ்சபரும்பாலும் சிரித்துக்சகாை்நட 

நடனமாடிக்சகாை்டு, “ இல்னல, நீங்கள் என்னன இன்னும் எட்டிப்பிடிக்க 

வில்னல! என்னன இன்னும் எட்டிப்பிடிக்க வில்னல!” என்று அவரக்னள நகலி 

செய்வார.் § 

சிலெமயம் செல்லப்பசுவாமி யாழ்ப்பாைம் நகரத்தில் இருந்த ஒரு கனடக்கு 

சென்று சில காசுகள், ஒரு நதங்காய் அல்லது சில வானழப்பழங்கள் என்று 

தனது நதனவனய நகடட்ுக்சகாை்டு இருப்பார,் மற்றும் அது தனக்கு 

கினடக்கும் வனர தனது முயற்சினய னகவிடாமல் இருப்பார.் ஒருமுனற 

செல்லப்பசுவாமி, அத்தனகய ஒரு நகாரிக்னகனய விடுத்துக்சகாை்டு 

இருக்கும் நபாது, ஒரு அன்பர ்அருகில் நின்றுக்சகாை்டு இருந்தார.் எனதயும் 

தரமுடியாது என்று மறுத்து, தனது கனடயில் இருந்து கிளம்பும் கனடக்காரர ்
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குருனவ திட்டிக்சகாை்டு இருந்தார.் செல்லப்பசுவாமி தனது வற்புறுத்தனல 

வலுப்படுத்தி முயற்சினய சதாடரந்்தார.் இந்த வாக்குவாதத்தால் அந்த 

அன்பர ்அவமானமனடந்து, குருவிற்கு நதனவயானது எதுவாக  இருந்தாலும்,  

அனதத்தான் கனடயில் இருந்து வாங்கித் தருவதாக அவருக்கு வாக்கு 

அளித்தார.் ஆனால் அந்த அன்பர ்நபெத்சதாடங்கியதும், செல்லப்பசுவாமி 

அவர ் அந்த அன்பனர திட்டத்சதாடங்கி, அவனர கனடயில் இருந்து விரட்டி 

அனுப்பினார.்  அதன் பிறகு கனடக்காரனரப் பாரத்்து, “நான் உங்களுக்காக 

நெனவ செய்துக்சகாை்டு இருக்கிநறன், அதற்காக நீங்கள் எனக்கு கூலி  

தரநவை்டும்,”என்று கூெெ்லிட ஆரம்பித்தார.் § 

ஒரு திருவிழா தினத்தன்று நயாக சுவாமி, எல்லாம் தனது கட்டுப்பாட்டில் 

இருக்கிறது என்ற திருப்தியுடன் நிரந்தர நபரானந்தத்தில் மூழ்கி, நல்லூர ்

வீதியில் நின்றுக்சகாை்டு இருந்தார.் நகாயிலில் ஆயிரக்கைக்கான மக்கள் 

குழுமியிருக்க, உற்ெவமூரத்்தி நகாயினல சுற்றி அனழத்து வரப்பட்டார.் 

இனதப்பாரத்்த நயாக சுவாமி, “நகாயில் சிப்பந்திகள் குனடகனள சகாை்டு 

வரவில்னல. இன்று சுவாமி (உற்ெவமூரத்்தி) மனழயில் முழுனமயாக 

நனனயப்நபாகிறார,்” என்று கூறினார.் § 

நயாக சுவாமி நபசி முடிப்பதற்குள், அவரது குரு, “இந்த நல்லூரவ்ீதியில் பலர ்

இப்படி சொல்லி இருக்கிறாரக்ள்,” என்று தூரத்தில் இருந்து உறுமினார.் அது 

அவரது குரு அவமதிக்கும் குரலில் வழங்கிய, ஒரு அதிக நுணுக்கமற்ற 

திருத்தமாக இருந்தது. நயாக சுவாமி அனமதி அனடந்தார.் சதளிவான 

வானத்னத நமகங்கள் மூடியது, மற்றும் சில நிமிடங்களில் மனழ சபய்ய 

ஆரம்பித்தது. தான் செய்த அற்பமான கைிப்பு பலித்ததில், நயாக சுவாமி 

அவமானம் அனடந்தார.் தனது சீடனிடம் துளிரவ்ிட்ட மாயவித்னத காடட்ும் 

மயக்கத்னத, செல்லப்பசுவாமி அவ்வநபாது கிள்ளிக்சகாை்டு இருந்தார.் § 
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நயாக சுவாமினய தீடன்ெக்கு தயார ்செய்யும் சபாருடட்ு, அவனர இன்சனாரு 

சீடருடன் ஒரு சபரிய கற்பலனகயில் உட்காருமாறு செல்லப்பசுவாமி 

கூறினார.் அவரக்ள் இருவரும் 40 நாட்களுக்கு கடுனமயாக தியானம் 

செய்தாரக்ள். அந்த விரதத்னத நினறவு செய்யும் சபாருடட்ு, குரு உைனவ 

தயார ்செய்து, அனத ஒவ்சவாருவருக்கும் ஒரு பாத்திரத்தில் சகாடுத்தார.் 

அதன் பிறகு அந்த பாத்திரங்கனள அவரக்ளது னககளில் இருந்து எட்டி 

உனதத்து, “என்னிடம் உங்களுக்கு தருவதற்கு இது மடட்ுநம இருக்கிறது!” 

என்று அறிவித்தார.் 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

“சிவகுருறவ கண்டடன்” 

1906 வருடத்து இனலயுதிர ்காலத்தின் நபாது, நயாக சுவாமியின் ஆன்மீக 

நதடல் முழுனம அனடந்து இருந்தது. அவர ்தனது குருவுடன் பல வருடங்கள் 

இனைந்து இருந்தார.் கிளிசநாெச்ியில் இருந்து நல்லூர ்வனர பயைம் செய்த 

இனளஞன்  இப்நபாது இல்னல. அவனுக்கு பதிலாக கம்பீரமாக நமலங்கி 

இல்லாமல், கந்தலான சவள்னள நிற பருத்தி நவஷ்டி, தனலக்கு பின்னால் 

ஆங்காங்நக நனரத்த முடியுடன் ஒரு சகாை்னடயாக பின்னப்பட்ட 

அடரத்்தியான தனலமுடி, சநற்றியில் பிரகாெமான விபூதி மற்றும் வலுவான 
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மற்றும் உறுதியான நனடயுடன் ஒரு அனுபவமிக்க சுவாமி நின்றுக்சகாை்டு 

இருந்தார.் § 

அவரது உயரந்்த கன்னங்கள் மற்றும் சமன்னமயான பழுப்பு கை்கனள 

அடரத்்தியான, கருப்பு நிற தாடி சூழ்ந்து இருந்தது. கீழ்படிதலால் 

பக்குவமனடந்து, உள்ளத்தின் விொலமான ஆழத்தின் அனமதி மீது கவனமாக 

இருக்கும் ஒருவரின் நமநலாட்ட நதாற்றத்னத, அந்த கை்களில் காட்சி 

அளித்த வலுவான அனமதி காை்பித்தது. அவரது கை்கள் மிகவும் 

ஆழமாகவும் ொந்தமாகவும் இருந்ததால், அனத பாரப்்பவரக்ளுக்கு பிரபஞ்ெம் 

முழுவதும் சதன்பட்டது. நயாக சுவாமி ஒரு இனளய சிங்கம் நபால இருந்தார.் 

அவரது கை்கள் இரும்னபப் நபால கூரன்மயாக இருந்தன. அவரது 34 வயது 

உடல் ஒல்லியாக உறுதியாக இருந்தது. அவர ்புனதயல்களில் சிறந்த 

புனதயலான தனது குருனவ நதடிக்சகாை்டதும், அதிக நதனவகள் நிரம்பிய 

ஆன்மீக பானதயில் முன்நனறி செல்ல அதிக ஆவலுடன் இருந்தார.் § 

நயாக சுவாமி தனது ெற்குருவின் வழிகாட்டுதலின் கீழ், ொதனா மற்றும் 

தவத்தின் ஒரு கடுனமயான பயிற்சினய நமற்சகாை்டார.் அதில் ஒரு 

தவமாக, யாழ்ப்பாைத்தின் கடுனமயான சவயிலில், தனது உடலில் சிவப்பு 

மிளகாய் பனெனய தடவிக்சகாை்டு, பிற்பகல் சவயிலில் நமலங்கி  

இல்லாமல் தியானம் செய்வார ்அல்லது இன்றும் பக்தியுடன் நநான்பு 

நமற்சகாள்பவரக்னளப் நபால, சபாசுக்கும் மைலில் அங்கப்பிரதடெ்ைம் 

செய்வார.் சகாழும்புத்துனறயில் இருந்து நல்லூர ்வனர இருந்த மூன்று 

கிநலாமீட்டர ்தூரம் முழுவனதயும், நயாக சுவாமி இரை்டு அல்லது மூன்று 

முனற அங்கப்பிரதடெ்ைம் செய்ததாக னவத்தியலிங்கம் சதரிவித்தார.் § 

சகாழும்புத்துனற மற்றும் நல்லூருக்கு இனடநய இருந்த அழகான னகலாெ 

பிள்னளயார ்நகாயிலில், குருவும் சீடனும் ெந்தித்து பல மைிநநரங்கள் 

அமரந்்து இருப்பாரக்ள். அந்த விசித்திரமான நொடி பன்றித்தனலெச்ி அம்மன் 

நகாவிலுக்கும் சென்று, ெரக்்கனர சபாங்கனல ெனமத்து, அனத அம்மனுக்கு 

பனடத்து, பிராரத்்தனன மற்றும் தியானம் செய்த பிறகு, அந்த சபாங்கனல 

தங்களது மதிய  உைவாக  எடுத்துக்சகாை்டு நல்லூர ்நகாயிலுக்கு 

கால்நனடயாக திரும்புவாரக்ள். இதுநவ அவரக்ளது வழக்கமாக 1910 

வருடத்தின் சதாடக்கம் வனர இருந்தது. இறுதியில், அவரக்ள் குரு மற்றும் 

சீடனாக இல்லாமல், ஒரு உயிரெ்க்தியாக இருந்தாரக்ள். செல்லப்பசுவாமியின் 

வன்னம குனறந்து இருந்தது. அவர ்சதாடரந்்து கை்டிப்பாக இருந்தார,் 

மற்றும் அவரிடம் இருந்த ஏராளமான விசித்திர குைங்கள் அவனர விடட்ு 

என்றுநம விலகவில்னல, ஆனால் அவர ்தனது எழுபதாவது வயனத சநருங்கும் 

நபாது, அவரது தீவிரம் குனறந்தது மற்றும் அதன் பிறகு அவர ்நயாக 

சுவாமியிடம் கடுனமயாக நடந்துசகாள்ளவில்னல. இந்த முக்கியமான 

நாடக்ள் பற்றிய கை்நைாட்டங்கனள, நம்முடன் சுவாமி “குருவின் 

தரிெனத்தில்” பகிரந்்துள்ளார:்§ 

மனதில் இரை்டாவது எை்ைம் இல்லாத மிகப்சபரிய முனிவரக்ள் 

வாழும் உன்னதமான நல்லூரில், நான் கை்ட சிவகுரு, செல்லப்பன் என்று 
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அனழக்கப்படட்ு, சபை்களின் மினுமினுக்கும் கை்கள் பாய்ெச்ும் காம 

வனலயில் சிக்காத நினலயில் இருந்தார.் அவர ்“எல்லாம் நன்றாக 

இருக்கிறது, மகநன,” என்று அன்புடன் அறிவித்தார.்§ 

 காலத்தின் சதாடக்கத்தில் இருந்து இன்று வனர, அது ஒன்றா அல்லது 

இரை்டா அல்லது மூன்றா என்று எல்நலாரும் விொரித்து வந்துள்ளனர.் 

எல்லா தத்துவங்கனளயும் கடந்து நினலத்து இருப்பவர,் நல்லூரின் 

புகழ்சபற்ற குருவாக வந்து, எனக்கு உயரவ்ான சகௌரவத்னத 

வழங்கினார.்§ 

களங்கம் இல்லாமல் இருந்து காற்று, சநருப்பு, நீர ்மற்றும் மிகப்சபரிய 

பூமியாக மாறி, யாராலும் புரிந்துசகாள்ள முடியாமல் இருக்கும் ெற்குரு, 

என் கை் எதிநர நதான்றி எனது ெந்நதகங்கள் அனனத்னதயும் அழித்து, 

என்னன தனது கட்டுப்பாடட்ுக்குள் சகாை்டு சென்றார.் அதன் பிறகு 

நான் நிற்குை  நினலனய அனடந்நதன்.§ 

நீரவ்ிழ்ெச்ி ெத்தத்தில் இருந்து பறனவகள் சவளிவரும், தங்க பூமியான 

இலங்னகயின் நல்லூர ்நகரத்தில், பரமாத்துமாவின் புதல்வன் தனது 

முடினவ சவளியிடாமல், சதய்வீக குருவாக திருப்தியுடன் வாெம் செய்து, 

எனக்கு உை்னமயான உயினர வழங்குவதற்காக நதான்றி, தனது 

திருவடிகனள காை்பித்து என்னன தனக்கு சொந்தமாக்கிக் சகாை்டார.் 

§ 

சிலெமயங்களில் எனதநயா நதடிய செல்லப்பசுவாமியின் பாரன்வ மற்றும் 

அவரது கை்டிப்பில் ஏற்பட்ட தளரவ்ின் மூலம், வினரவில் மாற்றம் 

நிகழவிருந்ததனத நயாக சுவாமி உைரந்்தார.் இனவ என்ன வரவிருக்கிறது 

என்பனத, வாரத்்னதகனள காட்டிலும் மிகவும் சதளிவாக எடுத்துனரத்தன. § 

“உங்களுக்கு தருவதை்கு என்னிடம் இது மடட்ுடம இருக்கிைது” 

இந்த காலகட்டத்தில், செல்லப்பசுவாமியின் இரை்டாவது சீடன் 

கதிரந்வலுசுவாமி அவரக்ளுடன் இருந்தார.் நயாக சுவாமி அவனர 

எப்நபாதாவது ெந்திப்பார.் அவரக்ள் இருவரும் ஒநர குருவின் சீடரக்ளாக 

இருந்தாலும், அவரக்ள் இருவரும் ஒன்றாக ஒநர இடத்தில் சதன்படுவது 

அபூரவ்ம், மற்றும் ஒருவர ்மற்சறாருவரின் சபயனர தவிர நவறு எனதயும் 

அறிந்திருக்கவில்னல. ஆனாலும் ஒருவர ்இன்சனாருவனர தனக்குள் 

கை்டாரக்ள். அவரக்ள் இருவரும் ெந்திக்கும் நபாது, ஒருவர ்மற்சறாருவனர 

அனடயாளம் கை்டுசகாை்டு தனல அனெப்பாரக்ள். செல்லப்பசுவாமி 

அவரக்னள பிரித்து, மக்களின் பாரன்வயில் இருந்து மனறத்து மற்றும் 

விலக்கி னவப்பதில் மிகவும் கவனமாக இருந்தார.்  § 

கந்த ெஷ்டி திருவிழா நனடசபற்ற வாரத்தில், செல்லப்பசுவாமி தனது இரு 

சீடரக்னளயும் அனழத்து, “தியானம்" செய்வதற்கு ஒரு அனமதியான 

இடத்திற்கு அனழத்து சென்றார.் நல்லூர ்நகாயிலுக்கு மிகவும் 

அருகானமயில், ஒரு பானல மரத்தின் நிழலில், ெமமாக செதுக்கப்பட்ட நீை்ட 
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கருங்கல் பலனக ஒன்று, பல வருடங்களாக நகட்பாரற்று இருந்தது. 

செல்லப்பசுவாமி தனது சீடரக்னள அந்த கல்லின் மீது உடக்ார சொல்லி, தான் 

அனழக்கும் வனர தியானம் செய்யுமாறு உத்தரவிட்டார.் அவரக்ள் சவறும் 

கல்லில் உடக்ாரந்்துசகாை்டு தங்களது கை்கனள மூடிக்சகாை்டனர.் 

நல்லூர ்முனிவர ்சமதுவாக அந்த இடத்தில் இருந்து நகரந்்தார.் § 

அவர ்சிறிது நநரம் கழித்து, ஒவ்சவாருவருக்கும் ஒரு பானனயில் தை்ைீர ்

சகாை்டு வந்தார.் அவர ்பல நாடக்ள் கழித்து மீை்டும் வந்த நபாது நதநீர ்

சகாை்டு வந்து, அனத ஓனெப்படாமல் அவரக்ளுக்கு அருகில் னவத்துவிட்டு 

கிளம்பினார.் அவர ்இவ்வாறு பல வாரங்களுக்கு, அவரக்ளது தியானத்னத 

சிதற அடிக்காமல், அவரக்னள பாதுகாத்தும் கை்காைித்தும் வந்தார.் 

இரை்டு தபஸ்விகனள கை்காைிக்க ஒரு மூத்த சீடனரயும் நியமித்து 

இருந்தார.் அவரக்ள் விரதம் காரைமாக சமலிந்து, நொரவ்ாகவும் சவயிலால் 

உடல் சிவந்தும் இருந்தாலும்,  இருவரும் இயற்னகயின் அனழப்பிற்கு மடட்ுநம 

தங்கள் இருப்பிடத்னத விடட்ு  அனெந்தாரக்ள். ஒரு மாதம் கழித்து, 

அவரக்ளுக்கு தை்ைீர ்மடட்ுநம வழங்கப்பட்டது. § 

செல்லப்பசுவாமி அவரக்ள் தியானம் செய்யும் இடத்திற்கு வந்து, பல மைி 

நநரங்களுக்கு ஒருவர ்மாற்றி ஒருவனர பாரத்்துக்சகாை்டு இருப்பார.் 

இறுதியாக நாற்பதாவது நாளன்று (சிலர ்அனத விட குனறவான நாடக்ள் 

என்று குறிப்பிடுகின்றனர)், ஒரு திறந்தசவளி விறகு அடுப்பில் முனறயாக 

தயார ்செய்த நதநீர ்சகாை்டு வந்து, அவரக்ளது உநலாக குவனளயில் 

ஊற்றினார.் அவரக்ள் அவற்னற குடிக்க சமதுவாக உயரத்்தியதும், அவர ்

திடீசரன்று திரும்பி அவரக்ள் னககளில் இருந்த குவனளகனள தட்டிவிட்டார.் 

அவரக்ள் உலரந்்த தனரயில் நதநீர ்சிந்துவனத பாரத்்து அதிரெ்ச்ி 

அனடந்தாலும், குருவின் நடவடிக்னகனய கலங்காமல் ஏற்றுக்சகாை்டனர.் § 

 அவர ்அவரக்னள சிறிது நநரம் நநாட்டமிடட்ு பின்னர ் உைவு ெனமக்க 

சதாடங்கினார.் அவரக்ள் பலமுனற பாரத்்திருந்த அந்த காட்சினய 

ஆரவ்த்துடன் கவனித்தனர.் பானனயில் செல்லப்பாவின் குழம்பு என்று 

அனழக்கப்பட்ட, அரிசி மற்றும் காய்கறியின் ஒரு பிரத்நயக கலனவ 

சகாதித்துக்சகாை்டு இருக்க, அவர ்பனனமர இனலகனளக் சகாை்டு 

ொப்பிடும் சதாை்னைகனள தயார ்செய்தார.் உைவு தயாரானதும், 

கரை்டியால் ஒரு சிறிய பகுதி எடுத்து, ஒவ்சவாருவருக்கும் ஆவி பறக்கும் 

சதாை்னைகளில் அனத வழங்கினார.் அவரக்ள் உைவு உை்ை 

ஆரம்பித்ததும், அவரக்ள்  னககளில் இருந்த உைனவ கால்களால் தட்டிவிட்டு, 

“உங்களுக்கு தருவதற்கு என்னிடம் இது மடட்ுநம இருக்கிறது! நீங்கள் 

சவளிநய சென்று யாெகம் செய்து ொப்பிடுங்கள்!” என்று கத்தினார.் அந்த 

ெம்பவம் அவரக்ள் இருவருக்கும் அதிக அதிரெ்ச்ினய  ஏற்படுத்தினாலும், அது 

ஒரு அபூரவ்மான தீட்னெ என்றும், அது தங்களது பயிற்சி முடிந்ததற்கான 

அறிகுறி என்றும் அவரக்ள் அறிந்து இருந்தாரக்ள். “இரு யானனகனள ஒரு 

கம்பத்தில் கட்டி னவத்திருக்க முடியாது,” என்று அவர ்அறிவித்து, அவரக்ளது 

கடினமான தியானத்தில் இருந்து அவரக்ளுக்கு விடுதனல அளித்தார.் § 
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செல்லப்பசுவாமி தனது இரை்டு சீடரக்ளுக்கும் தீடன்ெனய வழங்கிய பின்னர,் 

இரை்டு யானனகனள ஒநர கம்பத்தில் கடட்ி னவக்க முடியாது என்று 

அறிவித்து, இருவனரயும் சவவ்நவறு தினெகளில் அனுப்பி னவத்தார.்  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

கதிரந்வலுசுவாமி மனறவாக சென்று சில நாடக்ள் ஆகியிருந்தன. அவர ்

இந்தியா சென்றதாக கூறப்படுகிறது. நயாக சுவாமியும் மனறவாக 

சென்றுவிட்டார.் தான் நமற்சகாை்ட கடினமான நநான்பில் இருந்து 

மீள்வதற்கும் ஓய்வு எடுப்பதற்கும், அவர ்சகாழும்புத்துனற திரும்பி இருந்தார.் 

ஒரு வாரத்திற்கு பிறகு, செல்லப்பசுவாமியுடன்  இருப்பதற்கு அவர ்நல்லூர ்

வனர நடந்து சென்றார.் தனது குருனவ காைப்நபாகிநறாம் என்ற 

நபரானந்தம் மற்றும் ஆரவ்த்தில், சுவாமியின் இருப்பிடத்திற்குள் நுனழந்தார.் 

§ 

அவரக்ள் ஒன்றாக அமரந்்து இருந்த சில நிமிடங்களின் நபாது, 

செல்லப்பசுவாமி, “இங்நக கவனி! இங்நக கவனி!  உலகம் இருக்கும் வனர, 

கடல்கள் இருக்கும் வனர, நான் இலங்னக நகரத்னத வழங்கிவிட்நடன். 

அரெரின் கீரிடத்னத வழங்கிவிட்நடன்.” 1910 வருடத்து பங்குனி மாதத்தின் 

இரை்டாவது திங்களன்று, இரை்டாவது தீட்னெ வழங்கப்பட்டது. அதில் நயாக 

சுவாமியின் அை்னட வீடட்ுக்காரராகவும், செல்லப்பசுவாமியின் சீடனாகவும் 

இருந்த தியாகர ்சபான்னனயா கலந்து சகாை்டார.் சுவாமி அன்றில் இருந்து, 

அந்த நானள தனது தீட்னெ நாளாக கனடப்பிடித்து, அந்த நானள ஒரு அரெரின் 

முடிசூட்டு விழானவ நபான்றதாக விவரித்தார.் § 
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குருவின் சரித்திரங்கள்  

அத்தியாயம் பதினனான்று  

“யயாகநாதன் னெதத்ுவிட்டான்” 

யயாக சுவாமி தனது தீட்செசய னபற்றவுடன் னதற்கு 

திசெயில் யாத்திசை யமற்னகாள்ள ஆைம்பித்தாை.் தன்சன தன்னுசடய 

குருவுடன் மிகவும் னநருக்கமாக யெைத்்து இருந்த இணக்கத்சத, தனது குருயவ 

பிைிக்க நிசனப்பதாக அவருக்கு யதான்றி இருக்கலாம். சுவாமி 

வியவகானந்தை,் தனது குருவான ஸ்ரீ ைாமகிருஷ்ண பைமஹம்ெை ்மைணத்திற்கு 

பிறகு இந்தியா முழுவதும் யமற்னகாண்ட பயணத்சத நிசனவுகூைந்்து 

இருக்கலாம். அல்லது னெல்லப்பசுவாமி னொன்ன னொல்லின் அடிப்பசட 

அைத்்தத்சத புைிந்துக்னகாண்டு இருக்கலாம். காைணம் எதுவாக  இருந்தாலும், 

அவை ் அங்கிருந்து கிளம்பி நடக்க ஆைம்பித்தாை.் தனது துணிகசள மடட்ும் 

சுமந்து னகாண்டு, பைிவ்ைாஜக என்று அசைக்கப்படும் “நாயடாடி துறவிகசள" 

யபால, அந்த தீவில் னதற்கு முசனயில் இருந்த முருகன் யகாயிலான 

கதிைக்ாமத்திற்கு யாத்திசை யமற்னகாண்டாை.் அவை ்அங்யக னெல்வதாக 

யாைிடமும் னொல்லவில்சல. § 

நடைப்பயணமாக இலங்டகடய சுற்றி வருதல்  

அவை ்சிறிய பாசதகள் மற்றும் கிைாமப்புற ொசலகள் வழியாக நடந்து, 

கிைக்கு கசையயாைம் யநாக்கி முன்யனறினாை.் அவை ்அதன் பிறகு னதற்கு 

திசெயில் முல்சலத்தீவு மற்றும் அசதக்கடந்து தனது விருப்பப்படி நடந்து 

னெல்வாை,்  மற்றும் சில மணியநைங்கள் அல்லது சில நாடக்ளுக்கு தியானம் 

னெய்ய, ெந்நிதிகள் அல்லது யகாயில்களில் வைக்கமாக தங்கியிருப்பாை.் அவை ்

திருயகாணமசல, சித்தண்டி, மட்டக்களப்பு, திருக்யகாவில் மற்றும் 

னபாத்துவில் வழியாக கிைக்கு பகுதிசய சுற்றியிருக்கும் கசையயாைத்தில் 

நடந்து னென்றாை.்   அடுத்து னெல்வதற்கு இடமும் இல்லாமல், னெய்வதற்கு 

யவறு எதுவும் இல்லாமல், அவை ்நகைங்கள் மற்றும் பள்ளத்தாக்குகள் வழியாக, 
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ஒரு அைெை ்தனது னொந்த யதாட்டத்தில் உலாவுவசதப் யபால, ொசலகளில் 

சிறிய உலா னென்றாை.் § 

தன்சன அசனத்துமாக மற்றும் அசனத்திலும் தன்சன காண்பயத, அவைது 

வைக்கமாக இருந்தது. அவை ்வழியாகவும் அவசை சுற்றியும் உயிை ்அைகாக 

பாய்ந்து னென்றது மற்றும் அவைது திட்டம் அல்லது மதிப்பீட்டின் அவசியம் 

இல்லாமல், எல்லாம் தனிெச்ெயாக வந்து யெைந்்தன. னபாழுது ொயும் யபாது, 

அவருக்காக ஒரு குடிசெ அல்லது யகாயில் யதவஸ்தானம் எப்யபாதும் 

காத்துக்னகாண்டு இருந்தது. அவருக்கு பசிக்கும் யபாது யாைாவது உணவு 

வைங்க தயாைாக இருப்பாைக்ள், அல்லது தங்கள் வீட்டில் உணவு அருந்த 

வருமாறு அசைப்பு விடுப்பாைக்ள். அவை ்னெய்வதற்கு அவைது ஆன்மீக யவசல  

மடட்ுயம இருந்தது, மற்றும் அவை ்தனது ஆன்மாசவ எங்யக  

கண்டுனகாண்டாலும், னதாடைந்்து உள்யள னென்றுனகாண்டு இருந்தாை.் § 

 அந்த காலத்தில் னபரும்பாலான இலங்சக மக்களின் வாை்வாதாைமாக 

விளங்கிய விவொயத்திற்கு, சுவாமி ஒரு அசமதியான ொட்சியாக இருந்தாை.் 

னகாண்டாட்டங்கள், திருவிைாக்கள், கடினமான பிைெெ்சனகளுடன் 

விவொயமும் மீன் பிடிக்கும் னதாழிலும் முக்கிய அடிப்பசடகளாக விளங்கின. 

அவை ்கண்ட சிவனபருமான் நிைம்பிய அைகான உலகில், எல்யலாரும் தங்கள் 

யவசலகசள னெய்துக்னகாண்டு, எல்லாம் எப்யபாதும் முசறயாக இருந்தன.  

யமலும் அவை ்தான் பாைத்்தது அசனத்சதயும் தனதாக  ஏற்றுக்னகாண்டாை.் 

அவருக்கு முன்பாக இருந்த வாை்க்சகயின் இயக்கம், அவைது துறவறத்திற்கு 

புறம்பாக அறிவுறுத்தலுடன் இருந்தது. § 

யமலும் னெல்லப்பசுவாமி எந்த உத்தைசவயும் வைங்கவில்சல. தங்களது 

அன்றாட நட்புறவில் இருந்து, னெல்பபசுவாமி எதிைப்ாைாத விதமாக பிைிந்த 

பிறகு,  இது ஒரு ஆைமான ஆன்மீக யாத்திசையாக, 

மறுசீைசமத்துக்னகாள்ளும் யநைமாக இருந்தது. தனது குருவின் உத்தைசவ 

முன்னிட்டு, யயாக சுவாமி தனது வாை்க்சகசய மாற்றியசமக்க யவண்டி 

இருந்தது. இதற்கிசடயில், அவை ்தனது உருவமற்ற வீடான முழுமுதற்னபாருள் 

என்கிற பைமாத்துமாவிற்குள் தன்சன மீண்டும் மீண்டும் ஈடுபடுத்தி, 

இயலுணைவ்ு ெக்திகசள வளைத்்து, தனது வாை்நாள் பணிக்கான 

அடிப்பசடசய தயாை ்னெய்துக்னகாண்டு இருந்தாை.்§ 

 இன்சறய சூை்நிசலசய யபால, தீவில் னபரும்பாலாயனாை ்னபளத்த 

மதத்சத யெைந்்தவைக்ளாக இருந்தாைக்ள். அவை ்தனது பயணத்தின் யபாது 

னபளத்த மதத்தவசை அவ்வயபாது ெந்தித்துக்னகாண்டு இருந்தாை.் இந்து 

னபரும்பான்சமசயக் னகாண்ட வடக்கு பகுதியில் தனது வாை்நாள் 

முழுவசதயும் கழித்து இருந்ததால், இது ஒரு விசித்திைமான அனுபவமாக 

இருந்தது. பிற்காலத்தில், னபளத்த மதத்தவைக்ள் அவசைக் காண வந்த யபாது, 

அவை ்ஒரு பிக்குசவ யபால, னபளத்த ெமய யபாதசனகசள வாைத்்சத 

பிறைாமல் யமற்யகாள் காட்டிப் யபசினாை.் § 
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கண்டியில் இருந்து 140 கியலாமீடட்ை ்வடக்யக, புகை்னபற்ற 46-அடி-நீள 

ொய்ந்திருக்கும் புதத்ை ்இருக்கும் னபாலன்னறுசவக்கு யயாக சுவாமி பயணம் 



யமற்னகாண்டாை.் இந்த சிசல புத்தை ்நிைவ்ாணாவிற்குள் நுசையும் 

தருணத்சத சித்தைிப்பதாக கூறப்படுகிறது.  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

யயாக சுவாமி தனது யாத்திசையில், இலங்சகசய முழுசமயாக வலம்  

வந்தாை.் அதன் னவப்பமண்டல னெழுசம, அதன் பூயகாள அைகு மற்றும் அதன் 

மனித யவற்றுசமயினால் ஈைக்்கப்பட்டாை.் அவை ்தன்சன சுற்றியிருந்த 

இடத்தில்  மக்கள் னெய்வது அசனத்சதயும் கவனித்தாை ்மற்றும் அதன் பிறகு 

எப்யபாதும் “எனது தீவு", “எனது மக்கள்,” “எனது துறவிகள் மற்றும் 

ெந்நியாசிகள்" என்று னொல்லிக்னகாண்டு இருப்பாை.் § 

பிற்காலத்தில், அவைது சீடைக்ளில் ஒருவை ்அைொங்கத்சத னதாடைப்ுனகாள்ள 

யவண்டி இருந்தால், “கவசல யவண்டாம்—எனது அைசு, எனது பிைதமை,் எனது 

நிதி அசமெெ்ை,்” என்று கூறி அவருக்கு உத்திைவாதம் அளிப்பாை.் அவை ்ஒரு 

பாட்டில்: § 

இலங்சக நமது பூமி! ஆண் அல்லது னபண், ஒருசம அல்லது யவற்றுசம 

என்று எதுவும் இல்சல. னொைக்்கமும் பூமியும் ஒன்யற. இது ொன்யறாைக்ள் 

யபசும் னமாழியாகும்! நாம் ஒன்றாக யெைந்்து உலசக ஆள்வதற்கு, 

இப்யபாயத மகிை்ெச்ியுடன் எழுந்து வாருங்கள்! § 

தூைத்து பிையதெத்தில் இருந்து பணிமாற்றம் னபற்ற ஒருவை,் யயாக 

சுவாமியிடம் ஆசிகசள னபறுவதற்காக வந்தால், அவைிடம் சுவாமி அந்த 

பகுதியில் இருந்த யகாயில்கள் மற்றும் ெந்நிதிகசள பற்றி னதைிவிப்பாை.் 

அவை ்தனது னொந்த கிைாமத்சத அறிந்து இருந்தசத யபால அந்த பிையதெம், 

புைாணக்கசதகள் மற்றும் உள்ளூை ்மக்கசளப் பற்றி அறிந்து இருந்தாை.் 

யபாக யவண்டிய யகாயில்கள், அதற்கு யபாகயவண்டிய யநைங்கள் மற்றும் 

னெய்யயவண்டிய பிைாைத்்தசனகசளப் பற்றி விளக்கம் அளிப்பாை.் “நான் 

அங்யக பல நாடக்ளுக்கு தியானம் னெய்யதன், நீங்கள் அங்யக அடிக்கடி 

னெல்லயவண்டும்” என்று அவை ்கூறுவாை.் அவைது யாத்திசை அவருக்கு 

வைங்கிய அனுபவங்களின் ஆைம் மற்றும் குறிப்பிடத்தக்க வசககள், பல 

வருடங்களுக்கு பிறகு அவசை பிைபலப்படுத்தின. § 

அவை ்னகாக்கிளாய் வந்தசடந்து இைண்டு மாதங்கள் நிசறவசடந்து 

இருந்தன. அவை ்அங்கிருந்து கிளம்பும் அவெைத்தில இல்சல. இைண்டு 

வாைங்கள் கழித்து அவை ்திருயகாணமசலயில் இருந்தாை.் அதன் பிறகு அவை ்

உள்நாடட்ு பகுதிக்குள் நுசைந்து, மசலப் பிையதெமான னபாலன்னறுசவ 

மற்றும் சிகிைியா னென்று, அங்கிருந்து மீண்டும் மட்டககளப்பு னென்றாை.் 

அவை ்வழியில் பல மகான்கள், முனிவைக்ள், ஆண்டிகள் என்று பல னதய்வீக 

புருஷைக்சள ெந்தித்தாை.் அவை ்னபைிய காடுகளின் மத்தியில் அல்லது 

குன்றுகளில் இருந்த குசககளில் வாை்ந்த யயாகிகளுடன் யெைந்்து 

அமைந்்துனகாண்டாை.் அவை ்னபளத்த ெமய மடங்களுக்கு னென்றாை ்மற்றும் 

இசுலாமிய மசறனமய்ஞ்ஞானிகள் மற்றும் கிறித்துவ மதகுருமாைக்சள 
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ெந்தித்தாை.் அவை ்எங்யக னென்றாலும் நல்ல வையவற்புடன் வெதியாக 

இருந்தாை.் § 

ஒரு நாள் ொசலயில் நடந்து னெல்லும் யபாது, அவை ்ஒரு இசுலாமிய னதய்வீக 

புருஷை ்ஒருவசை ெந்தித்தாை.் அவைக்ள் மதியம் முழுவதும் ஒன்றாக நடந்து 

னென்றனை,் மற்றும் அவைக்ள் பிைியும் முன் அந்த மகான், யயாக சுவாமிக்காக 

னதய்வத்சத புகை்ந்து பக்தியுடன் அைகாக பாடிய பாடசல, யயாக சுவாமி 

என்றுயம மறக்கவில்சல. அவை ்அந்த பாடசல தனது வாை்நாள் முழுவதும் 

பாடிக்னகாண்டு இருந்தாை.் அவை ்அந்த பாடச்ட பாடும் யபாது, அந்த 

மகாசனப் பற்றி தனது சீடைக்ளிடம் விளக்குவாை.் § 

அவை ்கல்யலாயா நதிசய கடக்கும் யபாது, காடுகளில் குடிசெகளில் 

வாை்ந்து னகாண்டு, யயாக ெக்திகசள னபறுவதற்காக தவத்சத னெய்த ஏழு 

ஆண்டிகசள ெந்தித்தாை.் அவைக்ள் தங்கள் மயனாஉணைவ்ு நாட்டங்களில் 

இசணந்துனகாள்ள  அவருக்கு அசைப்பு விடுத்தனை,் மற்றும் அவைது 

ஆைவ்த்சத தூண்டவும் பல வித்சதகசள னெய்தனை,் ஆனால் அவை ்அதற்கு 

வசளந்துக்னகாடுக்கவில்சல.  அவைக்ள் சிறிது யநைம் கழித்து தங்கள் 

முன்பாக ஒரு காட்டு பன்றிசய கண்டனை.் அதன் தாசடயில் இருந்து இைத்தம் 

னொட்டிக்னகாண்டு இருக்க, அது அவசை யநாக்கி யநைாக னவறியுடன் 

அலறிக்னகாண்டு வந்தது. தன்சன தற்காத்துக்னகாள்ள அவருக்கு யபாதுமான 

யநைம் கிசடக்கவில்சல. அவை ்பதட்டமும் அசடயவில்சல, தன்சன 

மனைீதியாக தயாைப்டுத்திக்னகாள்ளவும் இல்சல. அவை ்பாைத்்துக்னகாண்டு 

இருந்தாை;் அந்த விலங்கு அவசை தாக்குவதற்கு னநருங்கியதும், அவைது 

அசமதிசய பாைத்்து வந்த யவகத்தியலயய மசறந்துவிட்டது. அவை ்அவைக்ள் 

அளித்த யவடிக்சகக்கு நன்றி னெலுத்திவிட்டு, நதிசய கடந்து னென்றாை.் § 

 மட்டககளப்பு மாகாணத்தில் இருந்த ஒரு இசுலாமிய கிைாமம் வழியாக 

னென்றுனகாண்டு இருக்கும் யபாது, தகைை ்என்ற இசுலாமிய  சூடச்ும ஞானிசய 

ெந்தித்தாை.் அவை ்சுவாமியின் ஆன்மீக சிந்தசனகசள இயலுணைவ்ுடன் 

புைிந்துக்னகாண்டு, னதய்வீக புருஷசை னகௌைவிக்க விரும்பி, அவைிடம் ஒரு 

விருந்திற்கு வருமாறு அசைப்பு விடுத்தாை.் இந்து துறவி யயாசிப்பசத 

பாைத்்து, அவருக்கு இசுலாம் என்ற யவறுபாடு இருக்கிறதா என்று யகட்டாை.் 

தனது குருவான னெல்லப்பசுவாமி ொதி மற்றும் மதத்தில் இருந்து விலகி 

இருந்தசத யயாக சுவாமி நிசனவுகூைந்்து விருந்தில் கலந்து னகாண்டாை.் 

இசுலாமிய  மைபிற்கு மாறாக, ஆண்களுடன் யெைந்்து னபண்களும் தன்சன 

விருந்தில் உபெைித்ததாக, சுவாமி பின்னை ்னதைிவித்து இருந்தாை.் அவைிடம் 

தகைை ்ஒரு காப்பிசன வைங்கி, “இசத அணிந்துனகாண்டு னெல்லுங்கள். எந்த 

துன்பங்களும் உங்கசள னநருங்காது,” என்று கூறினாை.் “அந்த காப்பு  என் 

சகயில் இருந்த வசை இசுலாமியைக்ள் எனக்கு அதிக மைியாசத னெலுத்தினை.் 

ஆனால் ஒரு நாள் இைவு நான் இருந்த மடத்தில் ‘இது எனக்கு எதற்கு?’என்று 

நிசனத்து அசத கைட்டிவிட்டு னென்யறன், ” என்று இந்த ெம்பவத்சத பற்றி 

பல வருடங்கள் கழித்து சுவாமி குறிப்பிட்டாை.் § 
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அவை ்திருக்யகாயிலுக்கு அருயக ஒரு குசகயில் தனியாக வாை்ந்த ஒரு 

ஆண்டிசய ெந்தித்தாை.் அவைக்ள் மசையில் இருந்து ஒதுங்கி, ஓைிடத்தில் 

உடக்ாைந்்து பல மணியநைம் யபசிக்னகாண்டு இருந்தனை.் சுவாமி கிளம்ப 

தயாைாகும் யபாது, அந்த ஆண்டி அந்த குசகயில் பதினனாரு வருடகாலம் 

தங்கியிருந்ததற்கு அசடயாளமாக விளங்கிய, மந்திை ெக்தி னகாண்ட ஒரு 

தகைக் குவசளசய பைிொக அளித்தாை.் அவை ்தனது விருந்தாளியிடம், “அந்த 

குவசளசய உன்னிடம் சவத்துக்னகாள். உனக்கு யதசவயானது அசனத்தும் 

உன்சன யதடி வந்து யெரும்,” என்று கூறினாை.் அந்த பைிசெ யயாக சுவாமி 

கண்ணியமாக வாங்கிக்னகாண்டு, அங்கிருந்து கிளம்பினாை.் சுவாமி 

கண்ணுக்கு எட்டாத  தூைம் னென்று அசடந்ததும், அவை ்அந்த குவசளசய வீசி 

எறிந்துவிட்டாை.் § 

யயாக சுவாமி தனது பயணத்சத னதாடங்கி சுமாை ்ஆறு மாதங்கள் முடிந்த  

நிசலயில், ஜூசல மாத மத்தியில் னதற்கு கசையயாைம் வந்தசடந்து,  

அங்கிருந்து னவத்தா பைங்குடியினைின் இருப்பிடமான, னமானைாகசல 

மற்றும் பிபிசல பகுதியின் அடைத்்தியான காடுகள் வழியாக, 

நிலப்பகுதிக்குள் 120 கியலாமீட்டை ்உட்புறமாக, கதிைக்ாமம் யநாக்கி, 

கைடுமுைடான கடுசமயான பாசதகள் வழியாக நடக்க ஆைம்பித்தாை.் § 

பிற்காலத்தில் யயாக சுவாமி, தான் ெந்தித்த சில யொதசனகள் பற்றி 

வல்லிபுைம் என்கிற ஒரு யாை்ப்பாண பள்ளி ஆசிைியைிடம் எடுத்துசைத்தசத 

ெ. அம்பிசகபாகன் அவைது சுயெைிசதயில் விளக்கியுள்ளாை:்§ 

மட்டக்களப்பிற்கு ெமீபமாகெ ்னெல்லும் வழியில், எனக்கு திடீனைன்று 

காய்ெெ்ல் னதாற்றிக்னகாண்டது. வலி னபாறுக்க முடியவில்சல, அதனால் 

கல்  ஒன்சற தசலகீைாக சவத்து ஒரு மைத்தடியில் படுத்து உறங்கியனன். 

விடியற்காசலயில் எழுந்த யபாது காய்ெெ்ல் குணமாகி இருந்தது, மற்றும் 

நான் பயன்படுத்திய கல்லின் யமல் 25 ெதம் (னென்ட்) இருந்தது. அசத 

எடுத்துெ ்னென்று கசட ஒன்றில் யதாசெ வாங்கிெ ்ொப்பிடட்ுவிட்டு நடந்து 

னெல்லும் யபாது, ஆசனக்குட்டி சுவாமி (சிற்றாசனக்குட்டிெ ்சுவாமியாக 

இருக்கயவண்டும்) என்சன கண்டாை.் அவை ்என்சன கண்டதும் ஓடிவந்து 

என்சன கட்டித் தழுவிக் னகாண்டு, “உன்சனக் கண்டதால் மசை னபய்ய 

யவண்டும்,” என்றாை.் “இன்னும் ஒரு மணி யநைம் கழித்து னபய்யட்டும்,” 

என்று நான் பதில் அளித்யதன். ஒரு மணி யநைம் கழித்து மசை னபய்தது.  § 

அதன் பின்னை ்நடந்து னெல்லும் யபாது, ஒரு ஆறு னபருக்னகடுத்து 

பாய்ந்து னகாண்டிருந்தது. அதற்கு யமல் னெல்ல முடியாமல் கசையில் 

ஓைிடத்தில் மணசல யதாண்டி, ஒரு ஆைம் குசறவான பள்ளத்சத 

உருவாக்கி, அதில் மூன்று நாடக்ள் படுத்துக்னகாண்யடன். மூன்றாவது 

நாளன்று, சில பைங்குடியின யவடைக்ள் மூங்கில் மைங்களால் கட்டுமைம் 

கட்டி இக்கசைக்கு வந்து யெைந்்தனை.் வந்தவைக்ள், ெசமயல் னெய்து 

முடித்ததும், என்னருயக வந்து, “உபாெக்காை மாத்தயா” (உபவாெம் 

இருக்கும் ொன்யறாயை)  என்று கூறி, என்சன விழிக்க  சவத்து உணவு 
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அளித்தாைக்ள். உண்ட பின்னை,் அவைக்ள் வந்த கட்டு மைத்தில் ஏற்றி  

என்சன அக்கசற னகாண்டு யெைத்்தாைக்ள். § 

விசைவில் அந்த பாசதயில், வருடந்யதாறும் ஜூசல-ஆகஸ்ட் மாத 

னபௌைண்மி அன்று நிசறவசடயும் பதினான்கு நாள் எெலா னபைனஹைா 

திருவிைாவிற்காக, முருகன் ெந்நிதிசய யநாக்கி னென்றுனகாண்டு இருந்த 

ஆயிைக்கணக்கான  பக்தைக்ளின் னவள்ளம் அசலயமாதியது. ஒவ்னவாரு 

பக்தனும் தன்னுடன் உணவு, கற்பூைம் மற்றும் எளிசமயான படுக்சகயின் 

ஒரு மூடச்டசய சுமந்து னென்றாைக்ள். வைக்கமாக ஒவ்னவாரு யாத்திைியும் 

னகாண்டு வரும், ஒரு யதங்காசய மடட்ுயம யயாக சுவாமி சுமந்து னென்றாை.் 

அந்த னதாசலதூை ெந்நிதிக்கு னென்றசடய யதசவப்பட்ட மூன்று நாடக்ளும், 

அவை ்திறந்தனவளியில் உறங்கி உண்ணாமல் விைதம் இருந்தாை.் அங்யக அவை ்

இைவு யநைங்களில் னபரும்பாலும், அந்த புனிதமான மசல உெச்ியில் தியானம் 

னெய்துக்னகாண்டும், முருகப்னபருமாசன பிைாைத்்தித்துக் னகாண்டும் 

இருந்தாை,் மற்றும் காசலப்னபாழுதில் அவை ்காட்டில் இருந்த யகாயில் மற்றும் 

ஆசிைமங்கசள சுற்றிப் பாைத்்தாை.் § 

அயத ெமயம், யாை்ப்பாணத்தில் இருந்த யயாகநாதனின் னொந்தங்கள்,  

னவகுநாடக்ளாக அவசை காணாமல் பதட்டமசடந்து, அவசை யதடுவதற்கு 

தீவிை முயற்சி னெய்து வந்தனை.் அவை ்ஒரு ெந்நியாசியாக இருந்ததால், சில 

வாைங்களுக்கு அவசை பாைக்்காமல் இருக்க அவைக்ள் பைகியிருந்தாலும், 

அவை ்நீண்டநாடக்ள் அவைக்சள விடட்ு பிைிந்து இருந்ததில்சல. 

யாை்ப்பாணத்தில் குடும்ப உறவுகள் வலுவாக இருந்தன, மற்றும் தங்கள் 

வாை்க்சகயில் ஒருவை ்எந்த பாசதசய யதைந்்னதடுத்து இருந்தாலும், மக்கள் 

ஒருவசை ஒருவை ்னதாடைந்்து கண்காணித்து வருவாைக்ள். பல நாடக்ள் 

னபாறுத்த பிறகு இறுதியாக சின்சனயா, நல்லூை ்வசை தன்னுடன் 

துசணயாக வருவதற்கு, னெல்லப்பசுவாமியின் மிகவும் பசைய சீடைக்ளில் 

ஒருவசை ஏற்பாடு  னெய்தாை.் தனது மருமகன் இருக்கும் இடத்சதப் பற்றி 

“அந்த விெைன்" அறிந்து இருப்பாை ்என்று சின்சனயா நிசனத்தாை.் § 

அவைக்ள் னென்றசடந்த யபாது, னெல்லப்பசுவாமி யதைடியின் படிகளில் 

தனியாக உடக்ாைந்்து, விசிறிகசள பின்னிக்னகாண்டு தனக்குத்தாயன 

யபசிக்னகாண்டு இருந்தசத கண்டாைக்ள். அவைக்ள் னதருவில் நடந்து 

வருவசத பாைத்்ததும், அவை ்தனது பின்னும் யவசலசய 

நிறுத்திக்னகாண்டாை.் அவைக்ள் அவசை னதாந்தைவு னெய்ததற்காக மன்னிப்பு 

யகட்டு, அவைது விசிறிகளின் அைசக பாைாட்டி, வானிசலசய பற்றி 

குறிப்பிடட்ு, தயக்கத்துடனும் பிறகு பதட்டத்துடனும், “யயாகநாதன் எங்யக? 

நாங்கள் அவசன பாைத்்து பல மாதங்கள் ஆகிறது.” என்று விொைித்தாைக்ள். 

னெல்லப்பசுவாமி னமத்தனமாக தனது பின்னும் பணிசய 

னதாடைந்்துக்னகாண்டு: “ஓ யயாகநாதன். அவன் னெத்துவிட்டான்,” என்றாை.் 

அவைிடம் இதற்கு யமல் யபசுவதற்கு எதுவுமில்சல என்று புைிந்துனகாண்ட 

குடும்பம், ஏமாற்றத்துடன் திரும்பியது. மைண னெய்தியால் நிசல குசலந்து 

இருந்த அவைக்ள், அசத பல நாடக்ளுக்கு நம்பாமல் இருந்தாைக்ள். குறிப்பாக 
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அத்சத முத்துபிள்சள அதிக யவதசனயில் இருந்தாை.் அவைக்ள் சுவாமி 

திரும்பி வருவாை ்என்று பல மாதங்கள் காத்து இருந்து, இறுதியில் தனது 

மருமகன் இறந்துவிட்டான் என்ற முடிவுக்கு வந்தனை.் அவைக்ள் உடல் 

இல்லாமல் னெய்யக்கூடிய ஈமெெ்டங்சக னெய்து முடித்து, சுவாமியின் 

உசடசமகசள அழித்தனை.் § 
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னெல்லப்பசுவாமி யயாகநாதனின் குடும்பத்தாைிடம் அவை ்இறந்துவிட்டதாக 

னதைிவித்ததும், அவைது அத்தசகய முத்துப்பிள்சள அதிைெ்ச்ி அசடந்தாள். 



அவைக்ள் அவருக்கு ஈமெெ்டங்சக நடத்திய பின்னை,் அவை ்உயியைாடு 

இருப்பசத னதைிந்துனகாண்டாைக்ள்.  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

இதற்கிசடயில் யயாக சுவாமி இலங்சக தீவு முழுவசதயும் 

முதல்முசறயாக சுற்றி பாைத்்துக்னகாண்டு இருந்தாை.் அவை ்இசத மிகவும் 

சிறப்பான யாத்திசையாக தனது வாை்நாள் முழுவதும் னொல்லிக்னகாண்டு 

இருந்தாை.் அவை ்யகள்விப்பட்டசதப் யபாலயவ கதிைக்ாமம் இருந்தது. 

திருவிைாக் காலங்களில், அந்த இடத்தில் நிலவிய உற்ொகமளிக்கும் ெக்தியும் 

ஆற்றலும் மனசத மயக்குவதாக இருந்தன. இந்த யகாயில் மிகவும் 

அடைத்்தியான  வனாந்தைத்தில் அசமந்து இருந்தாலும், அது இதன் அைகிற்கு 

னமருயகற்றுவதாக இருந்தது. ஏழு புனிதமான மசலகளால் சூைப்பட்ட இந்த 

பள்ளத்தாக்கின் மீது ஒரு உன்னதமான, கம்பீைமான சூைல் நிசலத்து 

இருந்தது. கதிைக்ாமம் என்கிற னபயசை இந்துக்கள், னபளத்த ெமயத்சத 

யெைந்்தவைக்ள் மற்றும் இசுலாமியைக்ள் ஒயை மாதிைியான மைியாசதயுடன் 

உெெ்ைிக்கிறாைக்ள். § 

வருடம் முழுவதும் காலியாகவும் அசமதியாகவும் இருக்கும் கதிைக்ாமம், 

திருவிைாக் காலங்களில் மிகவும் தீவிைமான நடவடிக்சகயாக திடீனைன்று 

சுறுசுறுப்பசடந்து, னதாடங்கிய யவகத்தில் நிசறவசடகிறது. னதய்வத்தின் 

ெக்தி மற்றும் கருசணயின் சிந்தசனகள் நிைம்பி இருக்கும் பக்தைக்ள், 

னதாடைந்்து வியெட தவங்கசள னெய்து, ஆசிகசள னபற்று, உறுதினமாழிகசள 

யமற்னகாண்டு, விைதங்கசள னெய்து ஆன்மீக உயைத்சத எட்டுவது யபால, 

யவறு எங்கும் நசடனபறுவதாக யதான்றவில்சல. § 

காட்டில் இருக்கும் இந்த யகாயிலில் சுவாமி சில நாடக்ள் தங்கியதாக 

சிலரும், சில மாதங்கள் தங்கியதாக யவறு சிலரும் குறிப்பிடுகிறாைக்ள். இந்த 

முருகன் யகாயிலில், அவை ்தியானம் னெய்து “சும்மா இருப்பதில்" பயிற்சி 

யமற்னகாண்டாை.் அவை ்பிற்காலத்தில், இந்த சிறிய துதிப்பாடசல பாடினாை:்§ 

யவசலத் தூக்கிவிசள யாடுந் னதய்வயம - னயன் 

விசனப்பசகதீை ்னதய்வயம!  

காசலத்தூக்கி யாடும் கண்ணுதல் தந்த  

கதிைக்ாமத் சதயயன கைலடி நம்பிவந்யதன். 

எங்னகங்குந் திருமுகம் எங்னகங்குந் திருவிழி  

எங்னகங்குந் திருென்ெவி எங்னகங்குந் திருக்கைம்  

எங்னகங்குந் திருவடி எங்யகநீ அங்யக நான்  

ஈெயன கதிைக்ாம வாெயன முருயகொ. § 
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கதிைக்ாமத்தில் இருந்து யயாக சுவாமி கடற்கசைசய பின்னதாடைந்்து மாகமா, 

அம்பாந்யதாடச்ட, மதாைா, யதயவந்திைமுசன, காலி மற்றும் களுத்துசற 

வழியாக யமற்கில் னகாழும்பு யநாக்கி னென்றாை.் அவை ்நூற்றுக்கண்கான  

கிைாமங்கள் வழியாக நடந்து னென்று, மக்களிடம் யபசிக்னகாண்டு, தன்சன 

சுற்றி இயங்கும் வாை்க்சகசய கண்காணித்துக்னகாண்டு மிகவும் 

நிதானமாக பயணம் யமற்னகாண்டாை.் இலங்சகயின் னதற்குப்பகுதி 

சிங்களைக்ளின் பிையதெமாகவும், குசறவான இந்து யகாயில்கள் 

இருந்ததாலும், அவை ்இந்த இடத்தில் குசறவாகயவ தங்கினாை.் § 
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சுவாமி வியவகானந்தை ்தனக்கு பிடித்தமான இந்தியாசவ ஆய்வு னெய்தசத 

யபால, யயாக சுவாமி 1910 ஆம் ஆண்டு இலங்சக தீசவ சுற்றி வந்தாை.் 

அப்யபாது அவை ்மக்களிடம் இருந்த உற்ொகம், புண்ணிய தலங்கள் மற்றும் 

இலங்சகயின் கிைாமங்கள் மற்றும் வயல்களின் தினெைி வாை்க்சக 

ஓட்டங்கசள பாைத்்து ைசிக்கெ ்னெய்தாை.்  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

 

 அவை ்ஒவ்னவாரு நாளும் ஒவ்னவாரு கிைாமத்தில், ஏதாவது ஒரு தமிைைின் 

வீட்டில் தவறாமல் தங்குவாை.் அவை ்எதிைத்ிசெயில் பயணம் யமற்னகாண்ட 

ஆறு வாைங்களும், யாெகத்தால் உயிை ்வாை்ந்து, வனங்கள் வழியாக னென்று 

காடட்ு விலங்குகசள எதிைன்காண்டு பல இன்னல்கசள ெந்திக்க 

யவண்டியிருந்தது.  னவள்ளம் னபருக்னகடுத்து ஓடியதாலும், நதிகள் யெறாக 

இருந்ததாலும், அவருக்கு ெைியான குடிநீை ்கிசடக்காமல் மயலைியா யநாய் 

னதாற்றிக்னகாண்டது.  உடல் வைங்கிய புகாைக்சள னபாருட்படுத்தாமல், 

தினெைி கடசமகசள னெய்ய அசத கட்டாயப்படுத்தி, இருபது அல்லது 

முப்பது கியலாமீட்டை ்நடந்து னெல்ல, தினமும் காசலயில் சிைமப்படட்ு 

எழுந்திருக்க யவண்டியிருந்தது. § 

இறுதியாக, முருகப்னபருமானின் அருளால், அவை ்இலங்சகயின் 

பைபைப்பான துசறமுக தசலநகைமான னகாழும்பு மாவட்டத்திற்கு வந்து 

யெைந்்தாை.் அவை ்ொசலயில் னென்றுனகாண்டு இருக்கும் யபாது, 

இலங்சகயின் மிகவும் பிைபலமான சித்தைக்ளில் ஒருவைான, பருமனான 
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உடசலக்னகாண்ட, ஆசனக்குட்டி சுவாமியின் ஆசிகசள னபற்றாை.் அந்த 

சித்தை ்யொைவ்ாக இருந்த வழிப்யபாக்கனுக்கு  ஐந்து ெத நாணயத்சத வைங்கி, 

“தும்பிக்சக இது நம்பிக்சக!” என்று ஆசிைவ்தித்தாை.் § 

அவை ்னகாெச்ெக்கசடயில் சில நாடக்ள் தங்கி இருந்த யபாது, தினெைி 

உணவிற்காக யாெகம் னெய்தாை ்மற்றும் இைவு யநைங்களில் நிலக்கைிசய 

சகயாளும் இையில் ஊழியைக்ளுடன் தங்கி இருந்தாை.் அவை ்ஒரு 

பிெச்ெக்காைனாக, மிகவும் பிைபலமான ெை ்னபான்னம்பலம் 

அருணாெலத்திடம் னென்ற யபாது, அவை ்இவருக்கு பத்து ெதங்கசள 

வைங்கினாை.் § 

அவை ்இலங்சக தீவின் மிகப்னபைிய நகைமான னகாழும்பின் 

சுற்றுப்புறத்தில், ஒரு மாதம் இருந்த பிறகு, யகாட்சட மற்றும் ைத்னபுைாவிற்கு 

இசடயய உள்நாட்டில் பல வாைங்கள் தங்கியிருந்தாை.் அவை ்அங்கிருந்து 

னெங்குத்தான ொசலகள் வழியாக மசலப்பிையதெமான கண்டி மற்றும் 

னதற்யக மசலநாடாகவும் யதயிசல யதாட்டங்களின் சமயமாகவும் 

விளங்கும் நுவனைலியாவிற்கு னென்றாை.் அவை ்கிைாமப்புற பாசதகள் மற்றும் 

ொசலகள் வழியாக நடந்து குருணாகல் மற்றும் மீண்டும் கடற்கசை ஓைமாக 

புத்தளம் வசை னென்றாை.் அவை ்அனுைாதபுைத்தில் பல வாைங்கள் தங்கி, தனது 

யாத்திசையில் இருந்த னதாடைப்ுகள் அசனத்சதயும் ஒன்று யெைத்்து, 

மாத்தசள யநாக்கி தனது பயணத்சத னதாடைந்்தாை.் § 

சுவாமி மாத்தசள வந்து யெைவ்தற்கு முந்சதய இைவு, அந்த ஊைின் 

னபாதுப்பணித்துசறயில் யமற்பாைச்வயாளைாக இருந்த திரு. 

ெைவணமுத்துவின் புனிதமான கனவில், முருகப்னபருமான் யதான்றி, 

“அடியான் ஒருவன் கதிைக்ாமத்தில் இருந்து கால்நசடயாக பசியயாடும், 

கந்சதத் துணியயாடும் வருகிறான். அவனுக்கு யதசவயானவற்சற வைங்கு. 

அவசன நன்றாக உபெைி. நானும் அவரும் ஒன்று. அவன் யாை்ப்பாணத்திற்கு  

திரும்புவது, மக்களுக்கு ஒரு னபைிய வைமாக இருக்கும்,” என்றாை.் § 

அடுத்த நாள் காசலயில், ெைவணமுத்து தனது கனவில் வைங்கப்பட்ட 

விளக்கத்திற்கு னபாருத்தமாக ஒரு ஆண்டிசய ெந்தித்தாை.் அவசை யானைன்று 

விொைித்த பிறகு, தனது வீட்டிற்கு னபருமகிை்ெச்ியுடன் வையவற்றாை.் அவை ்

சுவாமிசய தனது கைங்களால் உள்யள அசைத்து னெல்லும் யபாது, தான் 

கண்ட காட்சிசய பற்றி உற்ொகமாக யபசினாை.் யயாக சுவாமி முகத்தில் 

புன்னசகயுடன், அவை ்யபசுவசத யகட்டுக்னகாண்யட உபெைிப்சப 

ஏற்றுக்னகாண்டாை.் ெைவணமுத்து ஒரு புதிய யவட்டி  மற்றும் ொல்சவசய 

வைங்கி நீைாடி வருமாறு கூறினாை.் ஒரு சிறப்பான விருந்திற்கு பிறகு, சுவாமி 

தங்குவதற்கு காண்பிக்கப்பட்ட விருந்தினை ்இல்லத்தில், அவை ்இைண்டு 

நாடக்ள் ஓய்னவடுத்து தனக்கு புத்துணைெ்ச்ி வைங்கிக்னகாண்டாை.் § 

சுவாமியின் தைிெனத்தால் ஈைக்்கப்படட்ு, தனது வாை்நாள் முழுவதும் அதீத 

பக்தியுடன் அவருக்கு யெசவ னெய்த, ெைவணமுத்துவின் மருமகன், 

இசதனயல்லாம் ஒரு சிறுவனாக, அந்த முக்கியமான நாளன்று, தனக்கு 

வாய்ப்பு கிசடக்கும் யபானதல்லாம் பின்னால்  இருந்துக்னகாண்டு, 
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சுவாமிசய கூைந்்து கவனித்துக்னகாண்டு இருந்தான். நாற்பது வருடங்கள் 

கழித்து, சுவாமி அந்த சிறுவசன, யாை்ப்பாணம் மற்றும் னெங்கலடியில் 

இருந்த தனது சிவனதாண்டன் நிசலயங்களுக்கு கட்டிடக்கசலஞைாக 

நியமித்தாை.் அவனது னபயை ்அ. தில்சலயம்பலம். § 

மூன்றாம் நாளன்று அதிகாசலயில், யாை்ப்பாணம் யநாக்கி மீதம் இருந்த 

தூைத்சத இையிலில் கடக்க சுவாமி முடிவு னெய்தாை.் ெைவணமுத்து தனக்கு 

வைங்க விரும்பிய ஒரு அடைத்்தியான ரூபாய் கட்சட வாங்க மறுத்து, யயாக 

சுவாமி தனது இையில் பயணெச்ீடட்ுக்கு யதசவயான பணத்சத மட்டும் 

எடுத்துக்னகாண்டாை.் “ெைவணமுத்து கவசல யவண்டாம். முருகப்னபருமான் 

என்சன நன்றாக கவனித்து வருகிறாை,்” என்று யயாக சுவாமி பின்னை ்

னதைிவித்தாை.் சுவாமி நன்றி னதைிவிக்கும் விதமாக, பின்வரும் பாடசல 

பாடினாை:்§ 

அப்பனும் அம்சமயும் நீயய! அைிய ெயகாதைரும் நீயய! 

ஒப்பில் மசனவியும் நீயய! ஓதரும் சமந்தரும் நீயய!  

னெப்பில் அைெரும் நீயய! யதவாதி யதவரும் நீயய!  

இப்புவினயல்லாம் நீயய! என்சன ஆண்டதும் நீயய! § 

தந்சதயும் தாயும் நீ. அன்புள்ள ெயகாதைைக்ள் மற்றும் ெயகாதைிகளும் நீ. 

ஒப்பிடமுடியாத மசனவி நீ. மதிப்புமிக்க மகன்கள் நீ.  வல்லசமமிக்க 

அைெரும் நீ. யதவாதி யதவரும் நீ. இந்த மானபரும் பூமியும் நீ; மற்றும் 

என்சன பாதுகாத்து நிைவ்கிப்பவனும் நீ. § 

இலுப்டப மரத்திற்கு அடியில் 

அவை ்யாை்ப்பாணத்திற்கு யமற்னகாண்ட இையில் பயணம் இைண்டு நாடக்ள் 

நீடித்தது. அந்த பயணம் மீண்டும் அனுைாதபுைம் வழியாக னென்று, பின்பு 

வடக்யக யாை்ப்பாணம் இையில் நிசலயம் னெல்ல 190 கியலாமீட்டை ்இருந்தது. 

யயாக சுவாமி சுமாை ்ஒரு வருடம் முன்பாக யதாலில் ஆசடகசள மட்டும்  

சுமந்துனகாண்டு கிளம்பியசத யபாலயவ திரும்பியும் வந்தாை.் அவை ்யநைாக 

நல்லூை ்யகாயிலுக்கு னென்று, னெல்லப்பசுவாமியின் காலடியில் விழுந்து 

வணங்கினாை.் தனது பயணங்கசள நிசறவு னெய்திருந்த யயாக சுவாமி 

மனதில் திருப்தி மற்றும் உற்ொகத்துடன் இருந்தாை ்மற்றும் குருவிற்காக 

அவைது இதயத்தில் இருந்து அன்பு னபருக்னகடுத்து ஓடியது. § 

 அந்த தருணத்தில் னெல்லப்பசுவாமி தனது சீடனிடம், “நீ யபாய் இலுப்சப 

யவசைப் பிடி,” என்ற ஒரு புதிய ொதனாசவ வைங்கினாை.் யயாக சுவாமி தனது 

குருசவ விட்டு விலகி னெல்ல விருப்பில்லாமல் அயத இடத்தில் 

சுற்றிக்னகாண்டு இருந்தாை.் அவை ்னெல்லப்பசுவாமிக்கு அருகில் இருந்த 

மடக்லத்சதப் பாைத்்து, “இசத ஒரு புனிதமான கசலப்னபாருளாக 
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சவத்திருப்பது, நமக்கு கிசடத்த வைமாக  இருக்கும்,” என்று நிசனத்தாை.் 

திடீனைன்று னெல்லப்பசுவாமி இடிசய யபால உறுமிக்னகாண்டு, “இதன் மீது 

உனக்கு பந்தயமா டா” என்று பைிகாெத்துடன் யகட்டாை.் அவை ்அந்த 

மடக்லத்சத தசையில் வீசி சிதறடித்தாை.் அது னெல்லப்பசுவாமி தனது 

சீடனுக்கு, குரு-சீடன் இருசமவாதத்தின் முடிவான துண்டிப்சப 

னதைியப்படுத்தும் செசகயாக இருந்தது. § 

யயாக சுவாமி தனது குருவின் உத்தைவுப் படி, னகாழும்புத்துசற திரும்பி,  

ொசல ெந்திப்பில் இருந்து மூன்று அடி தூைத்தில், மருத்துவ குணங்கள் மற்றும் 

எைினபாருள் எண்னணய்க்கு புகை்னபற்ற வன்மை வசகசய ொைந்்து, நன்றாக 

வளைந்்த ஒரு இலுப்சப மைத்திற்கு அடியில் அமைந்்துனகாண்டாை.் அந்த மைம் 

பிற்காலத்தில் வைங்கிய நிைல் மற்றும் வானிசல பாதுகாப்பு, அவைது 

வாை்க்சகயில் முக்கிய அங்கம் வகித்தன. னகாட்டும் மசை அல்லது 

சுட்னடைிக்கும் னவயிலிலும் அவை ்அெைாது, னவளியுலசக மறந்து, தனது 

உட்புற ெக்தியில் மூை்கி இருந்தாை.் ஒரு பிள்சளயாை ்யகாயில் இதற்கு யநை ்

எதியை ொசலயின் மறுபுறத்தில் அசமந்து இருந்தது. அப்யபாதில் இருந்து, 1911 

முதல் 1915 வசை, தன்னுடன் யயாக சுவாமி இருப்பசத யயாக சுவாமி 

அனுமதிக்கவில்சல. § 

யயாக சுவாமி ஒரு முசற, னெல்லப்பசுவாமியின் குடிசெக்கு னென்றாை.் 

திடீனைன்று முனிவை ்கூெெ்லுடன் னவளிவந்து, அங்கிருந்து கிளம்புமாறு 

தைக்குசறவாக யபெ ஆைம்பித்தாை.் தனது குரு சகயில் கிசடத்தசத எடுத்து 

வீெப்யபாகிறாை ்என்பசத உணைந்்த யயாக சுவாமி, வந்த வழியில் விசைந்து 

ஓட ஆைம்பித்தாை.் முனிவை ்அவசைப் பாைத்்து “ உனது னொந்த கால்களில் 

நில்!”  என்று கூறினாை.் § 

 னெல்லப்பசுவாமி எப்யபாதாவது அந்த இலுப்சப மைத்திற்கு வந்து, தனது 

சீடசன பாைத்்து னென்றுவிடுவாை.் யயாக சுவாமி தனது குரு வருவசத 

பாைத்்ததும், எழுந்து நின்று வணங்குவாை.் னெல்லப்பசுவாமி முசறத்து 

பாைத்்து, “நீ இருசமசய பாைக்்கிறாயா? ஒருசமசய பாைக்்க முயற்சி னெய்,” 

என்று அதட்டுவாை.் இந்த வாைத்்சதகளால் அடக்கப்பட்ட சுவாமி, அயத 

இடத்தில் நிசலயாக நின்று இருப்பாை.் § 

இந்த னெய்தி யாை்ப்பாணத்தில் காட்டுத்தீ யபால பைவியது. சுவாமி மீண்டும் 

யதாற்றமளித்த தகவல், அவைது மாமன் சின்சனயா மற்றும் அத்சத 

முத்துப்பிள்சளக்கு, டஜன் கணக்கான மக்களிடம் இருந்து, அவை ்நல்லூை ்

யகாயிலில் இருந்து கிளம்பும் முன்னை ்வந்து யெைந்்தது. அவைக்ளுக்கு ஒயை 

ெமயத்தில், ஆெெ்ைியமும் குைப்பமும் ஏற்பட்டது. அவைக்ள் அந்த காட்சிசய 

காண, இலுப்சப மைத்திற்கு விசைந்து னென்றாைக்ள். அங்யக அவை ்ஆை்ந்த 

தியானத்தில் இருந்தாை.் அவைிடம் அதிக மாற்றம் ஏற்பட்டு இருந்ததால், 

அவைக்ளால் அவசை முதலில் அசடயாளம் காணமுடியவில்சல. அவைக்ள் 

அவசை “யயாகநாதன்!” என்று அசைத்தாைக்ள். அவை ்பதிலும் 

அளிக்கவில்சல, கண்கசளயும் திறக்கவில்சல. ஆனால் அது அவை ்தான் 

என்பதில் எந்த ெத்யககமும் இல்சல. அவை ்நலமாக உயிருடன் இருந்தாை.் § 
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அவைக்ள் இந்த தகவசல நள்ளிைவில், தங்கள் நண்பைக்ள் மற்றும் அண்சட 

வீடட்ுக்காைைக்ளிடம் யபசி, னபாழுது விடிந்ததும் சின்சனயா, முத்துப்பிள்சள 

மற்றும் அவளது மகன் சவத்தியலிங்கம், அந்த மைத்திற்கு மீண்டும் னென்று 

யயாகநாதனிடம் யபெயவண்டும் என்று முடிவு னெய்தனை.் அவைக்ள் 

அதிகாசலயில் வந்த யபாது, அவை ்ெமாதியில் ஆை்ந்து இருந்தாை.் அவைக்ள் 

அவருக்கு முன்பாக ஒரு தட்டில் பைங்கசள சவத்து விட்டு, 

னெல்லப்பசுவாமிசய மீண்டும் ெந்திக்க மாட்டு வண்டி மூலம் நல்லூை ்

புறப்பட்டனை.் § 

தங்கள் மருமகன் இறந்துவிட்டான் என்று னெல்லப்பசுவாமி கூறியது 

தவறானது மற்றும் குைப்பத்சத ஏற்படுத்துவதாக இருந்தது என்று 

சின்சனயா ஆத்திைத்துடன் யபசி முடித்தாை.் அவை ்இந்த முசற முனிவைிடம் 

சதைியமாக யபசினாை.் அவைக்ள் யயாகநாதனுக்கு ஈமெெ்டங்கு மற்றும் 

துக்கம் அனுெைித்த பிறகு, தங்கள் மருமகன் இறக்கவில்சல என்ற உண்சம 

தங்களுக்கு னதைிய வந்தது என்று அவை ்புகாை ்கூறினாை.் “எவ்வாறு உங்களால் 

அந்த னபாய்சய னொல்ல முடிந்தது?” என்று அவைக்ள் ஆத்திைம் அசடந்தனை.் 

னெல்லப்பசுவாமி அவைக்ளது யகாபத்தால் பாதிக்கப்படாமல் உறுதியாக 

இருந்து, “நாங்கள் னபாய் னொல்வது இல்சல.  யயாகநாதன் னெத்துவிட்டான்,” 

என்று அடக்கத்துடன் பதில் அளித்தாை.் § 

அசமதியான உறுதியுடன் வைங்கப்பட்ட அந்த மைம்மான பதில், அவைக்சள 

பிைமிக்க சவத்தது. யமலும் அவைிடம் யபசுவது பயனற்றது என்பசத 

புைிந்துக்னகாண்டு, அவை ்னொல்வசத ஏற்றுக்னகாள்ள முடியாமல் 

ஏமாற்றத்துடன் அந்த இடத்சத விட்டு கிளம்பினாைக்ள். அவைக்ள் முனிவை ்

னொன்ன வாைத்்சதகசள நீண்ட யநைம் யயாசித்த பிறகு, அவை ்உடல் ைீதியான 

மாற்றத்சத அல்லாமல் ஆன்மீக மாற்றத்சத குறிப்பிடுகிறாை ்என்பசத 

னமதுவாக புைிந்துனகாண்டாைக்ள். னெல்லப்பசுவாமியின் உட்பாைச்வ 

தங்களுக்குள் விைிவாக்கம் னபறத்னதாடங்கியதும், தங்கள் மருமகன் மாற்றம் 

அசடந்துள்ளான் என்ற உண்சமசய பல வாைங்கள் மற்றும் மாதங்கள் 

கழித்து, தங்களுக்குள் உணைந்்து னகாண்டாைக்ள். னெல்லப்பசுவாமி தனது 

மைம்மான தந்திைத்தின் மூலம், யயாகநாதன் மீது அவைக்ளுக்கு இருந்த 

பற்றுக்கள் அசனத்சதயும், தனது மந்திை ெக்தியால் துண்டித்தாை.் அவை ்

குடும்ப வாை்க்சகசய துறந்து இருந்தாை,் மற்றும் அவைக்ள் அவசை துறக்க 

நிைப்ந்திக்கப்பட்டாைக்ள். § 
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னகாழும்புத்துசறயில் இருந்த ஒரு இலுப்சப மைத்தடியில் மூன்று நாட்களுக்கு 

தியானம் னெய்யும் கடினமான ொதனாசவ, யயாக சுவாமி பல வருடங்களுக்கு 

னதாடைந்்து னெய்து வந்தாை.் நான்காவது நாள் ெற்று ஓய்னவடுத்து மற்றும் 



சுற்றித்திைிந்த பிறகு மீண்டும் இன்னனாரு சுற்றுக்கு தயைாவாை.் 1921 ஆம் 

ஆண்டில் அவைது சீடைக்ள் அருகில் இருந்த ஒரு கூசை னவய்த குடிசெயில் 

தங்குவதற்கு, அவசை ெம்மதிக்க சவத்தனை.்  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

ஒரு சாதாரண குடிடசடய இருப்பிைமாக ஏற்றுக்ககாள்ளுதல்  

யயாக சுவாமி சில வருடங்களுக்கு அந்த இலுப்சப மைத்சத, ொதனா னெய்ய 

தனக்கு பிடித்தமான இடமாக, கூசையில்லாத ஒரு ொசலயயாை ஆசிைமமாக 

பயன்படுத்தினாை.் அவை ்தன்சன னநருங்க முயல்பவைக்சள, ஒரு 

சகத்தடிசய எடுத்து துைத்திவிடுவாை.் அதனால் அருகில் வை முயன்ற சிலரும், 

அதிக அெெ்த்துடன் னநருங்கினாைக்ள். அவை ்தனது ஆன்மீக பயிற்சியில் 

ஈடுபடாத யபாது, யாை்ப்பாணம் சுற்றியுள்ள பகுதியில் சுற்றித்திைிந்து தனக்கு 

பிடித்தமான இடங்களுக்கு னெல்வாை.் இது னதாடைப்ாக ெ. அம்பிசகபாகன் 

வைங்கும் குறிப்பு: § 

சுவாமிகள் பாத யாத்திசையாக கதிைக்ாமம் னென்று திரும்பிய பின்பு, 

நீண்ட நாடக்ளுக்கு யாை்ப்பாணத்தில் இருந்து னதாசல தூைம் 

னெல்லவில்சல. “யாை்ப்பாணம் விைிகுடாசவ விட்டு னவளியய னெல்ல 

எனக்கு அனுமதியில்சல,” என்று சுவாமிகள் னொல்லிக்னகாண்டு 

இருப்பாை.் நமக்கு கிசடத்த தகவல்களின் படி, சுவாமிகள் 1928 

வருடத்திற்கு பிறயக, கண்டி மற்றும் னகாழும்பு வசை னென்று வந்தாை.் 

அவை ்அந்த பயணத்சத, அங்கிருந்த சீடைக்ளின் நலனுக்காக 

யமற்னகாண்டாை.் சுவாமிகள் தனக்கு னபாருத்தமானவைாக கருதிய, 

வைக்கறிஞை ்ம. ெ.  இசளயதம்பி அவருடன் னெல்வாை.் § 

னெல்லப்பசுவாமி மகாெமாதி அசடந்து ஒரு வருடம் கழித்து, இலுப்சப 

மைத்திற்கு அருகில் இருந்த ஒரு வீடட்ு யதாட்டத்தின் குடிசெக்கு இடம் 

னபயைந்்தாை.் அடுத்த ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு அவைது எளிசமயான 

ஆசிைமமாக இருந்த இந்த குடிசெ, கசடயிற்சுவாமி முதன்முதலில் இலங்சக 

வந்த யபாது,  மண்சடத்தீவில் அவசை வையவற்ற நன்னியருடன் 

னதாடைப்ுசடயதாக இருந்தது. நன்னியை ்கசடயிற்சுவாமிசய இந்த 

குடிசெக்கு அசைத்து வந்து, அவைது தீவிை பக்தனாகி, குருவிற்கு ஒரு சிறிய 

யகாயிசல பைாமைித்து வந்தாை.் § 

னெல்லப்பசுவாமியின் காலத்தில், தசெகள் னபாருந்திய பருமனான 

உடலுடன், மந்தமாக இருந்த நன்னியை,் அந்த குடிசெசய ஒரு டீக்கசடயாக 

பயன்படுத்தினாை.் அது அைியாசலயில் இருந்த அவைது இன்னனாரு வீட்டிற்கு 

அருகாசமயில் இருந்தது. அவை ்னெல்லப்பசுவாமி மீது பக்தியுடன் இருந்தாை,்  

ஆனால் அந்த கசடக்காைை ்அவைிடம் ஆசிகசள னபற வரும்யபானதல்லாம், 

ொது எல்யலாசையும் புறக்கணிப்பசதப் யபால அவசையும் புறக்கணித்தாை.் 

நன்னியை ்தான் யவண்டியசதப் னபறுவதில் உறுதியாக நிசலத்து இருந்தாை.் § 
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ஒரு நாள் னெல்லப்பசுவாமி தனது கசட வழியாக னென்றுனகாண்டு இருந்த 

யபாது, யபாசதயில் இருந்த நன்னியை,் தனது கசடக்கு னவளியய விசைந்து 

வந்து, குருசவ பிடித்து, கால்களால் உசதத்துக்னகாண்டும் 

அலறிக்னகாண்டும், கசடக்கு பின்னால் இருந்த வளாகத்திற்கு இழுத்து 

னென்று, ஒரு கம்பத்தில் கட்டி, தனக்கு அவை ்ஆசிசய வைங்கும் வசை, அவசை 

விடுவிக்க யபாவதில்சல என்று கத்திசய காண்பித்து மிைட்டினாை.் ஆனால் 

னெல்லப்பசுவாமி திகிலசடயும் வசகயில், நன்னியை ்அவருக்கு நீைாட்டி, 

அவைது தசலக்கு ெவைம் னெய்து, னவறித்தனமான உற்ொகத்துடன் தனது 

குருவிற்கு பூசஜ னெய்து, குருவின் அருசள யவண்டி தனது சகதிக்கு கற்பூைம் 

காண்பித்தாை.் § 

இவற்சறனயல்லாம் னபாருத்தக்னகாள்ள முடியாத னெல்லப்பசுவாமி, 

அலறிக்னகாண்டு திட்டிக்னகாண்டு நன்னியசை தீவிைமாக எதிைத்்து, 

உதவிசய நாடி கூெெ்லிட்டாை.் நன்னியை ்கசட சவத்திருந்த வளாகத்தில் 

அந்த நில உைிசமயாளை ்குடும்பமும் வசித்தது. தங்கள் வளாகத்தில் 

கூெெ்சல யகட்டு நில உைிசமயாளைின் மசனவி, திருமதி. தங்கம்மா தனது 

வீட்டிற்கு னவளியய விசைந்து வந்த யபாது, அவள் கண்ட காட்சி 

வியநாதமாகவும் யகலிக்குைியதாகவும் இருந்தது. நடப்பசத பாைச்வயிட 

மக்கள் கூட்டம் யெைந்்துனகாண்டு இருக்கும் யபாது, யயாக சுவாமி தனது 

குருவின் கட்சட அவிை்த்துவிட்டாை.் னெல்லப்பசுவாமி யகாபத்துடன் 

திட்டிக்னகாண்யட, அந்த இடத்சத விடட்ு னவளியயறினாை.் இதனால் திருப்தி 

அசடந்த நன்னியை,் னெல்லப்பசுவாமிசய மீண்டும் சீண்டவில்சல. 

னெல்லப்பசுவாமி இதன் மூலம், நண்ணியாைின் வடிவில் தனக்கு நிகைான 

ஒருவசை எதிைன்காண்டு இருந்தாை.் தன்சன யாரும் வழிபடக்கூடாது 

என்பதில் உறுதியாக இருந்த குரு, அன்று மடட்ும் யதாற்றுப்யபானாை.் § 

1914 ஆம் ஆண்டில் அந்த டீக்கசட காலியாக இருந்தது. அதற்கு அருகில் 

இருந்த இலுப்சப மைத்தில், யயாக சுவாமி தினமும் அமைந்்து இருப்பசத, 

தங்கம்மாவும் அவளது குடும்பத்தாரும் கவனித்தனை.் அந்த குடிசெ 

மண்ணால் எழுப்பப்பட்ட சுவைக்ள், மாடட்ு ொணத்தால் னமாழுகிய தசை 

மற்றும் ஓசல கூசையுடன் மிகவும் எளிசமயாக இருந்தது. னவயில் 

னகாளுத்தினாலும்  அல்லது மசை  னபய்தாலும், சுவாமி அங்யக தினமும் 

காணப்பட்டாை.் அவசை தங்கள் குடிசெயில் தங்க னொல்லலாம் என்று அந்த 

குடும்பத்தினருக்கு யதான்றியது. அந்த வல்லசமமிக்க ொதுசவ ெந்தித்துப் 

யபெ ஒரு யநை நல்ல யநைத்சத யதடிக்னகாண்டு இருந்தனை.் தங்களது 

யயாெசனசய அவைிடம் னதைிவிக்க ெைியான தருணத்சத 

னதைிந்துக்னகாள்ள, அவைக்ள் நுணுக்கமான அறிகுறிகள் மற்றும் அவைது 

முகத்தில் யதான்றிய உணைெ்ச்ிகசள, பல நாடக்ளாக ஆய்வு னெய்து, அதில் 

இறுதியில் னவற்றியும் னபற்றனை.் § 

 யயாக சுவாமிசய ெந்திக்க தங்கம்மா, அவளது கணவன் 

திருஞானெம்பந்தை,் தங்கம்மாவின் மாமன் வல்லிபுைம் மற்றும் அவைது 

மசனவி நாகவல்லி ஒன்றாக  யெைந்்து னென்றனை.் “சுவாமிகள், நீங்கள் 
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இன்னும் எத்தசன காலம் இந்த ெந்திப்பில் அமைந்்து இருப்பீைக்ள்?” என்று 

தங்கம்மா யகட்டாள். அவள் அந்த குடிசெசய காண்பித்துக்னகாண்டு, “அந்த 

குடிசெ காலியாக இருக்கிறது. இங்யக உங்களுக்கு யதசவப்படும் வசை 

அசமதியாக இருந்து னகாள்ளலாம்,” என்று சதைியமாக பைிந்துசைத்தாள். 

அவள் அவைிடம் ஒரு புனிதமான மற்றும் வஞ்ெகமற்ற இதயத்துடன் 

யகட்டுக்னகாண்டு, இயத இடத்தில் நன்னியை ்னெல்லப்பசுவாமிசய பிடித்து 

சவத்து வழிபட்டசதப் பற்றி யயாக சுவாமியிடம் விவைித்து, அவை ்இங்யக 

தங்கினால் தங்கள் குடும்பத்திற்கு ஒரு னபைிய வைப்பிைொதமாக இருக்கும் 

என்றும், அவை ்இசத தனது ஆசிைமமாக பயன்படுத்தலாம் என்றும், அவருக்கு 

யதசவயானது வைங்கப்படும் என்றும் பைிந்துசைத்தாள். யமலும் தனது 

குடும்பத்தினை ்அவைது யதசவகசள கவனித்து  னகாள்வாைக்ள் என்றும், 

அவருக்கு தனிசம யதசவப்படும் யபாது அவைக்ள் விலகிக்னகாள்வாைக்ள் 

என்றும் கூறினாள். நன்னியை ்னெல்லப்பசுவாமிக்கு னெய்தசதயய, அந்த 

குடும்பம் அவருக்கு னெய்ய விரும்பியதால், அவைக்ள் நன்னியசைப் பற்றி 

மிகவும் கவனமாக குறிப்பிட்டாைக்ள்.  § 

யயாக சுவாமி இந்த பைிந்துசைசய னதாடக்கத்தில் மறுத்தாை,் ஆனால் 

னகாழும்புத்துசறயில் இருக்கும் யபாது, அந்த குடிசெசய பயன்படுத்தலாம் 

என்பதால் இறுதியில் ெம்மதித்தாை.் அன்றிலிருந்து, தங்கம்மா, அவள் மகன் 

திருநாவுக்கைசு, திருமதி. திருநாவுக்கைசு மற்றும் அவைக்ள் குைந்சதகள், 

யயாக சுவாமி மற்றும் அவைது ஆசிைமம் வந்த அன்பைக்ளுக்கு சுயநலமற்ற 

யெசவசய னெய்தனை.் அவை ்மகாெமாதி அசடயும் வசை, இந்த எளிசமயான 

ஆசிைமம் அவைது இருப்பிடமாக மாறியது. § 

“நான் கிளம்புகியறன். நான் மீண்டும் இங்யக திரும்பி வைப்யபாவது 

இல்சல,” என்று சுவாமி பலமுசற அறிவித்து இருந்தாை.் ஆனால் மூன்று 

அல்லது நான்கு நாடக்ள் கழித்து, அவை ்திரும்பி வந்துவிடுவாை.் “நான் 

இங்கிருந்து னவளியயறுவசத னெல்லப்பசுவாமி அனுமதிக்கவில்சல. அவை ்

என்சன திருப்பி அனுப்பிவிட்டாை,்” என்று அவை ்ஒருமுசற குறிப்பிட்டாை.் 

“குருவின் மீது நன்னியைின் பக்தி, நம்சம இங்யக சிசறப்பிடித்து 

சவத்திருக்கிறது,” என்று சிைித்துக்னகாண்யட கூறினாை.் அவை ்னபரும்பாலும் 

அசத “னெல்லப்பசுவாமியின் குடிசெ" என்று குறிப்பிட்டாை.் § 

“இன்று இரவு இங்கு கபரும் புனிதம் நைக்கும்” 

1915 ஆம் ஆண்டு, தனது 75 ஆம் வயதில், னெல்லப்பசுவாமிக்கு உடல்நல 

குசறவு ஏற்பட்டது. அவருக்கு ெளி மற்றும் மூடட்ுக்களில் வீக்கம் ஏற்பட்ட 

யபாது, அவைது னொந்தங்கள் அவருக்கு மூலிசக மருந்துகளால் குளியல் 

வைங்கினாைக்ள். அவை ்சுமாை ்இைண்டு வாைங்களுக்கு யநாய்வாய்ப்படட்ு 

இருந்தாை.் அந்த ெமயத்தில், யயாக சுவாமி அவசை காண னெல்லவில்சல. 

இது னெல்லப்பசுவாமிசய கவனித்த சீடைக்ள் மத்தியில் அதிருப்திசய 

ஏற்படுத்தியது. அவைக்சள னபாருத்தவசை, னெல்லப்பசுவாமிசய சுற்றி 

இருந்த மக்கள் கூட்டத்திற்கு னவளியய சுவாமி விலக்கி சவக்கப்படட்ு 
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இருந்தாை.் அவை ்மசறந்து இருக்க யவண்டும் என்பது அவைது குருவின் 

ஆசணயாக இருந்தாலும், எல்யலாரும் அசத ஏற்றுக்னகாள்ளவில்சல. 

னெல்லப்பசுவாமியின் வாை்க்சக நிசறவு னபறப்யபாகிறது என்பசத 

அவைக்ள் உணைந்்து, னெல்லப்பசுவாமிக்கு பிறகு அவை ்அவைால் தீட்செ னபற 

குரு யயாக சுவாமி என்பசத ெந்யதகம் இல்லாமல் னதைிவிக்கும் வண்ணம், 

ஏதாவது ஒரு முக்கிய கருத்து பைிமாற்றம் நடக்கலாம் என்ற எதிைப்ாைப்்பில், 

அவைக்ள் யயாக சுவாமிசய னதாந்தைவு னெய்து வந்தனை.் § 

ஒரு நாள் யயாக சுவாமிக்கு, தனது குருவின் உடல்நிசல குறித்து கவசல 

அதிகமாகி, னெல்லப்பசுவாமியின் குடிசெக்கு னென்றாை.் அவை ்குருவின் 

வீடச்ட னநருங்கியதும், “யாைடா படசலயில்?” (யாைடா கதவில்?) என்று 

உறுமினாை.் அது முதன்முதலில் யதைசடயில் யகட்ட “யாைடா நீ" யபான்ற ஞான 

வாெகமாக இருந்தது. அதன் பிறகு அவை,் “பாைடா நீ னவளியில் நின்று,” (“ஒரு 

ொட்சியாக னவளியய நில்") என்று கத்தினாை.் § 

அந்த வளாகத்சத விட்டு, சுவாமி பணிவாக கிளம்பி தனது குடிசெக்கு 

திரும்பினாை.் முதலாம் உலகப்யபாைின் னகாடுசமயான யுத்தங்களில் உலக 

நாடுகள் மூை்கியுள்ளன என்பசத அறிந்திருந்த யயாக சுவாமி, “இங்கு 

எத்தசனயயா ைாொக்கள் மாண்டு யபாகிறாைக்ள்,” என்று னதைிவித்ததில், 

மைண வாயிலில் இருந்த அவைது ஆன்மீக அைெரும் அடங்குவாை.் இைண்டு 

நாடக்ள் கழித்து, பங்குனி மாதத்தில் (மாைெ்-்ஏப்ைல்), அஸ்வினி நடெ்த்திைத்தில், 

ஞாயனாதயம் னபற்ற துறவியாகவும் ஆன்மீக மகானாகவும் இருந்த 

னெல்லப்பசுவாமி மகாெமாதி அசடந்தாை.் § 

அன்சறய தினம் காசலயில், தனக்கு பணிவிசடகள் னெய்து வந்த 

அண்சட வீடட்ுக்காைனிடம், “இன்று இைவு இங்கு னபரும் புனிதம் 

நடக்கவிருக்கிறது. நீ வருவாயா?” என்று யகட்டாை.் ஆனால் அந்த நபைால் 

அன்று இைவு னெல்ல முடியவில்சல. அவை ்அடுத்த நாள் காசலயில் னென்ற 

யபாது, னெல்லப்பசுவாமி தனது குடிசெயின் வாெலுக்கு அருகில் தசையில் 

மடிந்து கிடந்தாை,் அவைது விைல் ஒன்று வாயில் இருந்தது மற்றும் கால் ஒன்சற 

மடித்து நடைாஜைின் ஆனந்த தாண்டவ பாவசனயில் உசறந்து இருந்தது. 

அவை ்ஒரு விசித்திைமான யதாைசணயில் தனது உயிசை நீத்து இருந்தாை.் 

அவைது வாை்க்சகசய யபாலயவ, அவைது இறுதி மகாபயணமும் 

விசித்திைமாகவும் அற்புதமாகவும் இருந்தது. § 
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1915 ஆம் ஆண்டு, னெல்லப்பசுவாமி “இன்று இைவு ஒரு னபரும் புனிதம் 

நடக்கவிருக்கிறது,” என்று னொல்லி, அசத பாைக்்க வருமாறு மக்களுக்கு 



அசைப்பு விடுத்தாை.் அந்த புனிதமான ெம்பவம், அவைது மகாெமாதியாக  

அசமந்தது. அவைது உடல் அடுத்த நாள் தகனம் னெய்யப்பட்டது.  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

ஞாயனாதயம் னபற்ற மகான்கள் மற்றும் முனிவைக்ளின் உடசல 

னபரும்பாலும் ஒரு ெமாதி அசறயில் சவப்பது வைக்கம். இசதப் யபால தனது 

உடசலயும் சவக்க சிலை ்வற்புறுத்துவாைக்ள் என்று அறிந்த னெல்லப்பசுவாமி, 

தனது உடசல தகனம் னெய்யயவண்டும் என்று முன்யப உத்தைவிடட்ு 

இருந்தாை.் அவைது சீடைக்ள் அவைது அறிவுறுத்தல்கசள கசடப்பிடித்து, 

தங்கள் குருவின் அஸ்திசய கீைிமசலயில் கசைத்தனை.் § 

னெல்லப்பசுவாமிசய இைந்த சீடைக்ள், தங்கசள வலிசம இைந்து 

தன்னிசல இைந்தவைக்ளாக கருதினாைக்ள். பலை ்விைக்தி அசடந்து, 

ஊக்கமிைந்து  தவித்தனை.் யயாக சுவாமி ஈமெெ்டங்கில் கலந்து 

னகாள்ளாதசத, எல்யலாரும் கவனித்தனை.் தகனம் னெய்ய உதவியவைக்ளில் 

இருவை,் ெடங்கு முடிந்ததும் யவதசன தாங்காமல் மது அருந்தினை.் அந்த 

யபாசத சுவாமி மீது யகாபத்சத அதிகப்படுத்தி, அவருடன் எதிைப்்பதற்கு 

யதசவயான சதைியத்சதயும் தந்தது. அவைக்ள் சதைியத்சத 

வைவசைத்துக்னகாண்டு, அவைது இருப்பிடத்திற்குள் நுசைந்து, “நமது 

குருவின் உயிை ்பிைிந்துவிட்டது. எங்களுடன் யெைந்்து அவருக்கு  இறுதி அஞ்ெலி 

னெலுத்துவது கூட உங்களுக்கு ெைினயன்று யதான்றவில்சல,” என்று ஒருவன் 

கத்தினான். § 

திடீனைன்று தனது குடிசெ வாெலில் யதான்றிய யயாக சுவாமி, சகயில் 

தடிசய எடுத்து, தனது குடிசெயின் கதவில் இருந்து ொசல னெல்லும் வசை 

அவை ்அவைக்சள துைத்திக்னகாண்டு னென்றாை.் இருவரும் மிகவும் யவகமாக 

ஓடி, கிைாமத்து தசலவை ்வீட்டின் யதாட்டத்தில் நுசைந்து, அங்யக குவிந்து 

இருந்த சவக்யகாலுக்குள் னென்று மசறந்து னகாண்டனை.் யயாக சுவாமி 

தனது அன்றாட மாசல யநை யவசலகசள னதாடைந்்தாை.் ஆனால் 

அவைக்ளுக்கு யொதசன அப்யபாது தான் னதாடங்கவிருந்தது. § 

தங்கசள சுற்றியிருந்த மக்கள் கூட்டம் குசறயட்டும் என்று அவைக்ள் காத்து  

இருந்த யபாது, அந்த சவக்யகால் திடீனைன்று தீப்பிடித்து எைிந்தது. அவைக்ள் 

இருவரும் சுருட்டு புசகத்துக்னகாண்டு இருந்தனை!் அவைக்ள் தீசய 

அசணக்க துள்ளிக் குத்தித்து அங்கும் இங்குமாக அசலந்தனை.் அருகில் 

இருந்தவைக்ள் வாளிகளில் தண்ணீசை னகாண்டு வந்து, தீசய அசணத்தனை.் 

இைண்டு குற்றவாளிகசளயும் கிைாமத் தசலவை ்காவலைிடம் அசைத்து 

னென்றாை,் மற்றும் அவைக்ள் இைசவ சிசறயில் கழித்தனை.் § 

சுவாமி பயன்படுத்திய அணுகுமுசற புைிந்துனகாள்ள முடியாததாக 

இருந்தது. ஒரு னெயசல னெய்த பின் யயாசிக்கும் வசகசய ொைந்்த 

இவைக்ளுக்கு, சுவாமியின் மனதில் என்ன இருக்கிறது என்பசதப் பற்றி 

ஒன்றும் னதைியாது. அவை ்பண்டிதைக்ள் மட்டுயம யபசும் ஆன்மீக 

வாை்க்சகசய முழுசமயாக வாை்ந்துனகாண்டு இருந்தாை.் அவருக்கு 
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வாை்க்சக மற்றும் மைணம் பற்றிய இைகசியங்கள் னதைிந்து இருந்தது. 

னெல்லப்பசுவாமி ஒளியின் நுணுக்கமான உலகமான, தனது 

அந்தைய்லாகத்தில் வாை்கிறாை ்என்பசத அவை ்நன்றாக அறிந்து இருந்தாை.் 

அசனத்திற்கும் மைணம் முடிவாக இருப்பதில்சல. அவை ்தனது பசைய 

பயன்படுத்தப்பட்ட உடசல விட்டு னவளியயறி இருந்தாை.் § 

முன்பு நல்லூை ்வில்வ மைத்தடியில் சுவாமியும் அவைது குருவும் ஆைமான 

ஆன்மீக கூட்டுறவில் இருந்தசத யபால, அன்சறய மாசலப் னபாழுதிலும் 

அவைது குருவுடன் அமைந்்து இருந்தாை.் அதனால் ஈமெெ்டங்கிற்கு ஏன் 

னெல்லயவண்டும்? அவருக்கு ஆன்மீக உத்தைவு எதுவும் வைவில்சல, மற்றும் 

தன்னிடம் இருந்து விலகி இருக்க னொன்னயத னெல்லப்பசுவாமி தான். அவை ்

ெமூக ஒழுங்குமுசற வற்புறுத்தலுக்காக மடட்ும் எசதயும் னெய்ததில்சல. த. 

சிவயயாகபதி இசதப்பற்றி குறிப்பிடுகிறாை:் § 

யயாக சுவாமி அயத உணைவ்ுடன், தனது குருவின் நிசனவாக ஒரு 

ஆசிைமம் கட்டுவசத எப்யபாதும் ஆதைிக்கவில்சல. அதற்கு பதிலாக, 

சிவனதாண்டன் நிசலயத்தில் இருக்கும் தியான மண்டபத்திற்கு னென்று, 

பக்தியுடன் தியானம் னெய்து அந்த பைம்பசையின் அசனத்து 

குருமாைக்ளின் தைிெனத்சத ைசிக்குமாறு தனது சீடைக்ளிடம் கூறுவாை.் 

“ஒன்சற பற்றி ஓை ்அகத்யத இரு” (ஓைிடத்தில் பக்தியுடன் இரு) என்று 

யயாக சுவாமி தன் சீடைக்ளிடம் எடுத்துசைத்தாை.் அதனால் 

யயாசுவாமியின் வாை்நாளில், னெல்லப்பசுவாமிக்கு யகாயில் எதுவும் 

கட்டப்படவில்சல. அதன் பிறகு, நல்லூை ்பகுதியில் இருந்த அன்பைக்ள், 

அந்த முனிவை ்வாைந்து மகாெமாதி அசடந்த குடிசெயில், அவசை 

னகௌைவிக்கும் வண்ணம் ஒரு சிறிய யகாயிசல கட்டினாைக்ள். அந்த 

குடிசெசய கற்காசை சுவைக்ள் மற்றும் உயலாக  கூசையுடன் கூடிய, ஒரு 

சிறிய யகாயிசலப் யபான்ற கட்டிடமாக ெற்குரு சிவாய சுப்பிைமுனிய 

சுவாமி, 1982 ஆம் ஆண்டில் புனைந்ிைம்ாணம் னெய்தாை.் அதன் பிறகு, 

சகலாெ பைம்பசையின் னபருசமகசள பாடுவதற்காக, நல்லூை ்

யகாயிலுக்கு அருகில் இருக்கும் அந்த இடத்தில், வியெடமான நாடக்ளில் 

நூற்றுக்கணகான பக்தைக்ள் கூடினாைக்ள். § 

இடறவடன உணரத்ல்  

னெல்லப்பசுவாமியின் இறுதி மகாபயணத்சத முன்னிட்டு, 1915 ஆண்டின் 

பிற்பகுதியில், யயாக சுவாமி தன்சன தீவிைமான ொதனாக்களின் 

பைக்கங்களில் ஈடுபடுத்திக்னகாண்டாை.் அவை ்தனது பின்புறம் மிகப்னபைிய 

இலுப்சப மைத்சத  யநாக்கி இருக்குமாறு அமைந்்துனகாண்டு, ஒயை ெமயத்தில் 

பல நாடக்ளுக்கு விைதத்துடன் ெமாதியில் அமைந்்து இருப்பாை.் அவை ்

உறங்குவதாக காட்சி அளிக்காமல் உறங்குவாை,் மற்றும் ஒருமுசற 

னகாழும்புத்துசற கல்லசறயில்  பல இைவுகள் னதாடைந்்து தியானம் 

னெய்ததாக கூறப்படுகிறது. அவ்வாறு தியானம் னெய்வது சித்தைக்ள் மற்றும் 

https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/25_yo03_04.html#para-70
https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/25_yo03_04.html#para-71
https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/25_yo03_04.html#para-72


நாதைக்ளின் பைக்கம் ஆகும். அவை ்பிற்காலத்தில் துறவற ெக்திசய பற்றி 

குறிப்பிடும் யபாது: “தசளகசள சகவிடு! சுதந்திைமாக சுற்றித் திைி. 

அசனத்சதயும் கவனி. ஒரு ொட்சியாக இரு. இறப்பதற்கு முன்பாக இறந்து 

விடு!” § 

ஒரு தீவிை செவைாகவும் ஒரு னநருக்கமான சீடனாகவும் இருந்த முசனவை ்த. 

நல்லநாதன், அந்த காலகட்டத்தில் சுவாமி தன்னுடன் பகிைந்்த கருத்துக்கசள 

நிசனவுக்கூைக்ிறாை:் § 

1922 ஆம் ஆண்டு, இசறவனின் னமய்யுணைவ்ு தனக்கு முதல் முசறயாக 

கிசடத்தசதப் பற்றி சுவாமி எனக்கு விளக்கினாை.் அவைது ொதனா 

மிகவும் கடினமானதாக இருந்தது. அவை ்ொதனா யமற்னகாள்ளும் ஒரு 

வாைத்தில், முதல் மூன்று நாடக்ள் முழுவதும் நிைவ்ிகல்ப ெமாதியில் 

கழிந்தன; மற்றும் அந்த வாைத்தில் நான்காவது நாள் மட்டும் சிறிது உணவு 

உண்பதற்கும் நண்பைக்ளுடன் யபசுவதற்கும் பயன்படுத்திக் னகாள்வாை.் 

அவை ்அடுத்த மூன்று நாடக்ளில் மீண்டும் நிைவ்ிகல்ப ெமாதியில் மூை்கி 

இருப்பாை.் இந்த கடுசமயான மற்றும் தீவிைமான ொதனாவின் முடிவாக, 

விழித்து இருக்கும் நிசலயிலும், நிைந்தை இசறவனின் னமய்யுணைவ்ான, 

ொயுஜ்ய ெமாதி இருக்கும். ஆறு மாதங்களுக்கு பிறகு அந்த னதய்வீக 

ஆனந்தம் தற்காலிகமாக மசறந்ததும் யதான்றிய ொதாைண 

னமய்யுணைவ்ு, உண்சமயில் ஒரு படி கீயை இருந்தது. அவை ்தனது 

வைக்கமான ொதனாசவ சகவிட்டு, இசறவனின் னமய்யுணைவ்ு 

இயல்பாக தனது தூல மூசளக்குள் இறங்க அனுமதித்தாை.் § 

ஒவ்னவாரு வைலாற்று சிறப்புமிக்க ெகாப்தத்திலும் பைசிவம், 

முழுமுதற்னபாருள் மற்றும் பைமாத்துமாசவ உணைந்்த னவகுசில 

ஆன்மாக்களின்  தசலசிறந்த குழுவில் யயாக சுவாமி இசணந்து னகாண்டாை.் 

ஆத்ம ஞான அனுபவம் னபற்றவைக்ள் மற்றும் னதாடைந்்து னபறுபவைக்ளால், 

அந்த அனுபவத்சத விளக்க முடியாது. அவைக்ள் பைமாத்துமாசவ பற்றி 

விளக்கும் எதுவும், அவைக்ளுக்கு திருப்தி அளிப்பதாக இருக்காது. பைமாத்துமா 

மனசத கடந்து, னமய்யுணைவ்ின் மிகவும் தூய்சமயான மற்றும் புனிதமான 

நிசலசய கடந்து இருப்பதால், அசத விளக்குவதற்கு னமாழிசய 

பயன்படுத்துவது கடினமாக இருக்கும். உணைத்சல னபற்ற பலை,் ஒரு 

அனுபவமாக இல்லாத அந்த அனுபவத்சத பற்றி மிகவும் குசறவாக 

யபசுவாைக்ள். அவைக்ள் மாறுபடட்ு இருப்பசதயும், அவைக்சள சுற்றி இருக்கும் 

பகுதி உற்ொகம் நிசறந்து இருப்பசதயும் ஒருவைால் உணை முடியும். ஏயதா 

ஒரு காைணத்தினால், அவைக்ள் மற்றவைக்சளப் யபான்று இந்த உலகில் 

இருப்பது இல்சல. செவ ெமயத்சத பின்பற்றுபவைக்ள், அவைக்ளிடம் இருந்து 

னவளிப்படும் தைிெனத்சத, குறிக்யகாள் பாசதயின் மிகவும் உண்சமயான 

வழிகாட்டியாக கருதுகிறாைக்ள். ஒரு மிகப்னபைிய ஆன்மாவின் தைிெனத்திற்கு 

சீடன் தன்சன அதிகமாக தயாைப்டுத்திக் னகாள்கிறான், மற்றும் அவன் 
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பாசதயில் எந்த நிசலயில் இருந்தாலும், அது அவசன உள்யநாக்கி அசைத்து 

னெல்கிறது. § 

அந்த காலகட்டத்தில் பிறந்திருக்காத யயாக சுவாமியின் சீடன், சிவாய 

சுப்பிைமுனியசுவாமி, பிற்காலத்தில் அந்த விளக்கமுடியாத யதாைத்்தம் பற்றி 

ஒரு விளக்கத்சத தருவதற்கு முயற்சி னெய்துள்ளாை:்§ 

பைமாத்துமா காலமற்ற, காைணமற்ற மற்றும் உருவமற்ற நிசலயில் 

இருக்கிறது. அது அந்த பைமாத்துமாவாக இருப்பதால், அதற்கும் காலம், 

பைனவளி மற்றும் உருவத்திற்கும் எந்த னதாடைப்ும் இருப்பதில்சல. 

பைனவளியில் ஆக்கல், காத்தல் மற்றும் அழித்தலின் ஒரு னதாடை ்

நிசலயில் உருவம் இருந்து, சுயநிசனவு என்ற காலத்சத உருவாக்கி 

காலமற்ற, காைணமற்ற ஒரு உருவமற்றதன்சமக்கு னதாடைப்ில்லாமல் 

இருக்கிறது. தனிப்பட்ட ஆன்மா பக்குவம் அசடயும் யபாது, பைனவளி-

காலம்-காைணத்தின் சுயநிசனவில் இருந்து காலமற்ற, காைணமற்ற, 

உருவமற்ற பைமாத்துமாவிற்குள் தாவுகிறது. இதுயவ இந்த பூமியில் 

ஆன்மாவின் முடிவான பக்குவமாக விளங்குகிறது. § 

உருவத்தின் யகாட்பாடுகள் மற்றும் உணைவ்ுடன் இருக்கும் 

உணைச்வயும் கதிைியக்க ெக்திகள் சகவிடும் யபாது இருக்கும் 

சுயநிசனவின் உட்புற சமயம், ஆற்றசல உருவாக்கும் 

விசெப்பகுதியின் சமயமாக விளங்குகிறது. இந்த சமயம் தனது 

உள்னபாருளில் தீவிைமாக இருப்பதுடன், இந்த விசெப்பகுதியின் உட்புற 

சமயத்தின் சுற்றளவில் மடட்ும் உணைவ்ுடன் இருந்து, அசனத்து 

னவளிப்புற உருவத்திற்கும் வலிசமசய வைங்குகிறது.§ 

இந்த விசெப்பகுதியின் சமயத்தில் சுயநிசனசவ இைக்கும் யபாது, 

அது ஒருவசை உருவம், காலம், பைனவளிசய கடந்து துைிதப்படுத்துகிறது. 

கதிைியக்க ெக்தியின் சுைலும் சமயம், உருவத்சத மீண்டும் பசடத்து, 

பாதுகாத்து மற்றும் அழித்து விசைவில் மீண்டும் சுயநிசனசவ 

உருவாக்குகிறது. ஆனால் இது ஒரு புதிய சுயநிசனவாக விளங்குகிறது, 

ஏனனன்றால் நிைவ்ிகல்ப ெமாதியின் அனுபவத்தில், சுயநிசனவின் 

னதாடைெ்ச்ி உசடக்கப்படுகிறது. மனிதனின் பைிணாம வளைெ்ச்ியில், 

முதல் நிைவ்ிகல்ப ெமாதி அனுபவம், அடிப்பசடயில் முதல் முழுசமயான 

உணைவ்ுள்ள இசட முறிவாக விளங்குகிறது. அதனால், அத்தசகய 

அனுபவத்திற்கு பிறகு ஒரு புதிய பைிணாம வளைெ்ச்ி புதிதாக 

னதாடங்குகிறது. பைிணாம வளைெ்ச்ியின் மாதிைிகள் ஒன்றுக்கு யமல் 

இன்னனான்று குவிந்து, அடுக்கு அடுக்கான ஒளி வட்டங்களாக நிசல 

னகாண்டு, அனுபவிப்பவைின் இயல்பு முழுவதிலும் அனுபவ மாதிைியிலும் 

உள்ளாைந்்த மாற்றங்கசள ஏற்படுத்துகிறது.”§ 

யயாக சுவாமி முதல் முசறயாக பைமாத்துமாசவ உணைந்்ததும், தனக்கு 

கிசடத்த னவற்றியின் உற்ொக னகாண்டாட்டத்தில், துள்ளி குதித்து நாற்பது 

கியலாமீட்டை ்தூைம் ஓடியதாக கசதகள் உள்ளன. அவை ்அந்த முடிவான 
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யதாைத்்தத்திற்கு தினமும் திரும்ப னதாடங்கி, அவைது உடலின் ஒவ்னவாரு 

அணு மற்றும் அவைது மனதின் ஒவ்னவாரு பகுதியிலும், அந்த உணைத்ல் 

ஊடுருவ அனுமதித்ததும், பைசிவம் அவைது அடிப்பசடயாக னமதுவாக 

மாறியது. அவை ்பைமாத்துமாவிற்குள் னெல்லும் யபாது ஒரு னவளிப்புற நபைாக 

இல்லாமல்; அவை ்பைமாத்துமாவில் இருந்து ஒரு உட்புற நபைாக னவளிவந்து 

மீண்டும் அதனுள் னென்றாை.் தாங்கள் அசதப்பற்றி அறியாவிட்டாலும், 

அவரும் மற்ற அசனவரும், அந்த பைமாத்துமாவாக முழுசமயாக 

இருந்தாைக்ள். § 

அவை ்இந்த ஆன்மீக ஈடுபாடுகளில் இருந்து னவளிவந்து, தனக்குள் இருந்த  

அந்த மிகவும் தீவிைமான ஒளிசய னவளிப்படுத்தி நடந்து னென்றாை,் மற்றும் 

தனது னவளிப்பாடு மற்றும் உணைத்லின் உலகிற்கு ஒரு யதாற்றத்சத வைங்க, 

அவற்சற அவ்வயபாது உட்காைந்்து தமிை் பாடல்களாக எழுதுவாை.் 

பிற்காலத்தில், அவை ்இந்த ஆைமான பாடல்கசள யகாயில்கள் மற்றும் 

வீடுகள் மற்றும் தனது இலுப்சப மைத்திற்கு எதியை இருந்த னகாழும்புத்துசற 

விநாயகை ்யகாயிலில் இயற்றினாை.் அவை ்தனது அனுபவங்கசள பற்றி இந்த 

நற்சிந்தசனயில் பாடியுள்ளாை:்§ 

ஓங்காை யமசடயில் யமயலறி நின்யறன்  

ஒன்சறயுங் காயணனடி – குதம்பாய்  

ஒன்சறயுங் காயணனடி. 

தூங்காமல் தூங்கும் சுகம் வந்து வாய்த்தது  

 சும்மா இருந்யதனடி – குதம்பாய் 

 சும்மா இருந்யதனடி. 

ஆங்காைம் யபாெச்ுது ஆனந்தம் யபாெச்ுது  

 அவயன நானாயனனடி – குதம்பாய் 

 அவயன நானாயனனடி. 

நீங்காத நின்மல நிட்சட பலித்தது  

நீநா னில்சலயடி – குதம்பாய்  

நீநா னில்சலயடி.  

ஒன்னறன இைண்னடன ஓத முடியாமல்  
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 ஓவிய மாயனனடி – குதம்பாய் 

 ஓவிய மாயனனடி. 

நன்னறன தீனதன நவில முடியாத  

 நாதன்தாள் யெைந்்யதனடி – குதம்பாய் 

 நாதன்தாள் யெைந்்யதனடி.  

கண்ணுக்கு கண்ணாய் இருக்கின்ற கைத்்தசன  

கண்டு களித்யதனடி – குதம்பாய் 

கண்டு களித்யதனடி. 

அண்டமும் பிண்டமும் ஒன்றா இைண்டா என்று  

 அறியா திருந்யதனடி – குதம்பாய் 

 அறியா திருந்யதனடி. 

ஆதாைம் ஆறும் அவத்சத  உசறந்தும்   

 அடியயாடு யபாெச்ுதடி– குதம்பாய் 

அடியயாடு யபாெச்ுதடி. 

பாதாை விந்தத்சத காணாமல் கண்டு  

 பணியாமல் பணிந்யதனடி – குதம்பாய் 

 பணியாமல் பணிந்யதனடி. § 
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குருமாரக்ளின் சரித்திரங்கள்  

பன்னிரண்டாவது அத்தியாயம்  

யயாக சுவாமி, இளவயது குரு 

இந்த காலகட்டத்தில் பலர ்யயாக சுவாமியய கவனித்து இருந்தாலும், 

அவரிடம் இருந்த ஆன்மீக சக்தியய வவகு சிலரால் மடட்ுயம உணர முடிந்தது. 

தான் யயாக சுவாமிக்கு தீட்யச வழங்கியயத பற்றி, வசல்லப்பசுவாமி 

யாருக்கும் வதரியப்படுத்தவில்யல. அவர ்அயத வபரிதுபடுத்தாமல், 

சுவாமிக்கு வதளிவின்யமயின் சலுயகயய வழங்கி, அந்த தீட்யசயின் 

சக்தியய தனக்குள் விரிவாக்கம் வசய்து வகாள்ள அனுமதித்தார.் ஆனால் 

இந்த இரகசியம், வபரும்பாலான இரகசியங்கயள யபால, மயறப்பது 

கடினமாக இருந்தது. இது வதாடரப்ாக இந்துமதி அம்மா வழங்கும் குறிப்பு:§ 

அந்த ஆரம்பகாலத்தில், வசல்லப்பசுவாமியய தரிசிக்க 

வகாழும்புத்துயறயில் இருந்து வந்த அன்பரக்ள் மிகவும் குயறவு. 

வசல்லப்பசுவாமி தனது வசாத்து மற்றும் ஆசிகயள சிவயயாகருக்கு  

வழங்கி இருந்தார ்என்பயத அவரக்ள் வதளிவான குறிப்புகள் மூலமாக 

அறிந்து இருந்தாரக்ள். அதனால் அவரக்ள் சிவயயாகயர தனது சகாவாக 

கருதினாலும், தங்கள் இதயங்களில், அவர ்மீது வலுவான பக்தியய  

வகாண்டு இருந்தாரக்ள். வசல்லப்பர ்மீது தங்களுக்கு இருந்த பக்தியய 

யபால, சிவயயாகர ்மீது தங்களுக்கு இருந்த பக்தியய தங்கள் 

இதயங்களில் மயறத்து யவத்து, வவளியில் நண்பரக்யளப் யபால 

பழகினாரக்ள். இவரக்ளுள் ஒருவராக இருந்த துயரயப்பா என்ற பக்தரால், 

தனது ஆரவ்த்யத கட்டுப்படுத்த முடியவில்யல. நல்லூர ்யகாயில் மற்றும் 

அதன் யதரடி படிக்கட்டில் யதவாரப் பாடல்கயள பாடுவது, அவரது 

வழக்கமாக இருந்தது. அவர ்குடியசக்கு வந்து, சிவயயாகர ்

முன்னியலயில் யதவாரப் பாடல்கயள பாடுவார.் அந்த குடியச ஒரு 

வாழ்ந்துவகாண்டிருக்கும் கடவுளின் யகாயிலாக விளங்கியது என்பதற்கு, 
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இது ஆரம்பக்காலத்தில் நயடவபற்ற முதல் குறிப்பிடத்தக்க 

நடவடிக்யகயாக விளங்கியது. § 

இந்த காலகட்டத்தில் சுவாமியின் வாழ்க்யக பற்றி, ரத்னா மா நவரத்தினம்  

விளக்குகிறார:்§ 

சுவாமி 1915 ஆண்டில் இருந்து, ஒரு துறவியின் வாழ்க்யகயய வாழ்ந்தார;்  

அவர ்வகாழும்புத்துயறயின் பள்ளி சந்திப்பில் இருந்த இலுப்யப மரம், 

நல்லூர ்யதரடி, அரியாயல ஆசிரமம், துண்டி சுடுகாடு, யகாட்யட 

யமதானம் மற்றும் கிராண்ட் பஜாரின் பாயதகளில் அடிக்கடி 

வதன்பட்டார.் அயவ சமாதி அனுபவங்கள் மற்றும் முதிரச்ச்ி அயடயும் 

வருடங்களாக இருந்தன. § 

யயாக சுவாமி இலுப்யப மரம் அல்லது அதற்கு அருகில் இருந்த தனது 

குடியசயில், எம். எஸ்.  இயளயதம்பி, அ.  அம்பலவாணர,் முதலியார ்சு.  

திருசச்ிற்றம்பலம், ம.  சபாரத்னசிங்கி, வி. முத்துக்குமாரு,  கயலப்புலவர ் க. 

நவரத்தினம், த. ந. சுப்யபயா, சி. மயில்வாகனம் மற்றும் புலவர ்அ.  

வபரியதம்பிப்பிள்யள யபான்ற தனது வநருக்கமான சீடரக்ளுடன் 

விவாதங்கள் நடத்தியதாக, அ. தில்யலயம்பலத்தின் மகன் தி. சிவயயாகபதி 

குறிப்பிடுகிறார.் இது 1916 ஆம் ஆண்டில் வதாடங்கியது.§ 
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தனது சற்குருவின் சமாதிக்கு பிறகு, பல வருடங்கள் பிரபலமாக இல்லாமல் 

முக்கிய இடங்களில் வதன்பட்ட வருடங்களில், யயாக சுவாமி சாதனா மற்றும் 

சமாதியின் ஒரு அயமதியான வாழ்க்யகயய வாழ்ந்தார.்  

• • • • • • • • • • • • • • § 

யாழ்ப்பாணம் தத்துவம் மற்றும் பக்தி வதாடரப்ான சாதயனகளுக்கு 

பிரபலமான இடமாக விளங்கியுள்ளது மற்றும் அந்த சமூகத்தில் இருந்த 

சாதகரக்ளும் ஆன்மீக இலக்கியத்தில் நாட்டம் இருந்தவரக்ளும், ஒருயமவாத 

யசவ சித்தாந்தத்தில் புலயம வபற்று இருந்த யயாக சுவாமி மீது 

ஈரக்்கப்பட்டனர.்   அவர ்அவரக்ளுக்கு அறிவு மற்றும் உணரத்லின் ஒரு அரிய 

கலயவயாக காட்சி அளித்தார,் மற்றும் அவர ்தங்களது அறிவுணரவ்ு மற்றும் 

அறிவுறுத்தும் நாட்டங்கயள ஊக்குவித்ததால், அவரக்ள் உற்சாகம் 

அயடந்தனர.் அவரக்ளில் ஒருவராக, யசவ சித்தாந்தத்தில் புலயம வபற்ற, 

திருவிளங்கம் என்ற யாழ்ப்பாண வழக்கறிஞர ்யயாக சுவாமியய 1920 ஆம் 

ஆண்டு சந்தித்தார.் அவர ்சிவஞானசித்தியார,் சிவபிரகாசம், திருப்புகழ் 

மற்றும் கந்தர ்அலங்காரம் வதாடரப்ாக பல புத்தகங்கயள எழுதியுள்ளார.் 

அவர ்வகாழும்பில் உயிர ்நீத்த யபாது, யயாக சுவாமி தனது ஆசிரமத்தில் 

இருந்து வவளியயறி, “இன்று திருவிளங்கம் சிவயசாதியுடன் கலந்துவிட்டான்! 

(‘சிவனின் ஒளி’)”  என்று வானத்யதப் பாரத்்து யகாஷமிட்டார.் § 

யசவ தத்துவத்தில் புலயமவபற்ற, வகாக்குவில் நகரத்தின் ஸ்ரீ தி. 

குமாரசுவாமி, யகாயில்களில் வசாற்வபாழிவுகள் மற்றும் சத்சங்கங்கயள 

நடத்தினார ்மற்றும் பின்னர ்யயாக சுவாமியின் அறிவுறுத்தலின் கீழ் சில 

புத்தகங்கயள எழுதினார.் இந்து சமயம் மற்றும் தமிழ் இலக்கியத்தில் புலயம 

வபற்று இருந்த, நவாலியின் ஸ்ரீ யசாமசுந்தர புலவரும் யசவ சமயத்திற்கு 

யசயவ வசய்தார.் § 

யயாக சுவாமிக்கு தமிழ் இலக்கியத்தின் அழகு மற்றும் ஆழம் பிடித்து 

இருந்தது மற்றும் அவர ்இந்த அன்பரக்ளின் மூலம் யாழ்ப்பாண மக்கள் 

மத்தியில் ஒரு சிறிய மறுமலரச்ச்ியய ஏற்படுத்தினார.் அவர ்வசாந்தமாக 

எழுதிய பாடல்களில் பழங்கால சாத்திரங்கயள வலுவாக 

பயன்படுத்தியயதாடு, அவர ்அதயனாடு யசரக்்கும் ஒரு யநரடியான விளக்கம், 

இன்யறய தமிழ் அறிஞரக்ள் மத்தியிலும் நல்ல வலுவான வரயவற்யப 

வபற்றுள்ளது. § 

ககாழும்புத்துறை ஆசிரமத்தின் ஆரம்பக்காலக் ககாலம் 

 சுவாமி தனது ஆசிரமத்தில் கழித்த ஆரம்பக்காலத்யதப் பற்றி ஒரு சீடன் 

அன்புடன் நியனவுக்கூரக்ிறார:் § 

வபரிய அளவில் சீடரக்ள் அவயர நாடி வந்து இருந்தாலும், அவரக்ள் 

அங்யக இல்லாதயத யபால, சுவாமி தான் விரும்பும் யபாது தியானத்தில் 

ஆழ்நியலயய அயடந்தார.் ஒவ்வவாரு சிவராத்திரியும் இரவு முழுவதும் 
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தியானம் வசய்வது அவரது வழக்கமாக இருந்தது. அந்த சமயத்தில் 

சுவாமியுடன் இருந்த சில பாக்கியசாலி அன்பரக்ளுக்கு, அவர ்இருந்த 

இடத்தில் ஒரு பிரகாசமான ஒளி வதன்பட்டது. அவரக்ள் அயத அவரது 

உண்யமயான மற்றும் மாசற்ற உருவமாக கருதினாரக்ள். அவயர சுற்றி 

இருந்த பிரகாசமான ஒளியய காணமுடியாத அன்பரக்ளும், ஒரு 

சியலயய யபால அயசயாமல் நிமிரந்்து உட்காரந்்து இருக்கும் 

சுவாமியின் உருவத்யத  கண்டு வியந்தனர.் அவரது வபான்னிற உடல், 

அந்த குடியசயின் மூயலயில் இருந்த குயடயய யபால நியலயாக 

இருந்தது. ஒரு சமயத்தில் சுவாமி அயசயாமல் தியானம் வசய்துவகாண்டு 

இருந்த யபாது, ஒரு காகம் அவரது தயல மீது சிறிது யநரம் அமரந்்து பிறகு 

கிளம்பிவிட்டது. § 

ஒரு மணல் நிரம்பிய வளாகத்தில் மண் சுவரக்ள், ஓயல கூயர மற்றும் மாட்டு 

சாணத்தால் வமாழுகிய களிமண் தயரயுடன் அயமந்த ஒரு சாதாரண 

குடியிருப்பாக அந்த குடியச இருந்தது. அந்த தனி அயறயின் உட்புறத்தில், 

வலது புறமாக இருந்த இடத்தின் கால் பாகத்யத ஒரு சிறிய சுவர ்பிரித்து 

இருந்தது. இந்த இடத்தில் சுவாமி தன்னிடம் இருந்த வசாற்பமான 

உயடயமகள் மற்றும் உணவுப்வபாருடக்யள யவத்து இருந்தார.் அந்த 

அயறயின் வதன்புறத்தில், அயறயில் நுயழந்ததும் வலது புறமாக, ஊரந்்து 

வசல்லும் விலங்குகளில் இருந்து விலகி இருக்க, சிறிய கால்களுடன் தயரயில் 

இருந்து பதியனந்து வசன்டிமீட்டர ்உயரத்தில், ஐந்து வசன்டிமீட்டர ்

கனத்துடன் இருந்த யவப்பமர (பூசச்ிகயள துரத்தி அடிக்கும் யவம்பு மரம்) 

பலயகயின் மீது சுவாமி உறங்குவார,் தியானம் வசய்வார ்மற்றும் தன்யன 

நாடி வந்தவரக்யள உபசரிப்பார.் § 

சுவாமி உறங்கிய அயறயின் மூயலயில் ஒரு பாம்பு புற்று ஒரு சில 

வருடங்களுக்கு இருந்தது. உலரந்்த பகுதியில் வழக்கமாக இருப்பயதப் யபால, 

அந்த குடியச முற்றத்திலும் ஆங்காங்யக புற்றுகள் இருந்தன. யயாக சுவாமி 

ஆரம்பக்காலத்தில், இயடத்தடுப்புடன் சாணத்தால் வமாழுகிய ஒரு சிறிய 

பகுதியில் உறங்கினார.் இரவில் ஒரு நாள் விழிக்கும் யபாது, தன்னருகில் 

பாம்பு ஒன்று இருப்பயத கண்டார.் ஒரு வகாடிய பாம்யப எதிரவ்காண்டதும், 

“நீ இங்யக நன்றாக உறங்குகிறாய் என்று யதான்றுகிறது. நான் இந்த 

அயறயின் மறுபுறத்தில் இனியமல் உறங்குகியறன்,”  என்று உடயன அதனிடம் 

வாக்குறுதி அளித்து, அன்றிலிருந்து அயறயின் பிரதான பகுதியில் 

உறங்கினார.் § 

 சுவாமி தனது குடியசயில் நிலவிய இருட்டிற்கு சிறிய நிவாரணமாக 

கற்பூரம் ஏற்ற அனுமதித்தாலும், ஒரு விளக்யக ஏறுவதற்கு யாருக்கும் 

அனுமதி வழங்கவில்யல. யமலும் அவர ்தனது ஆசிரமத்யத புதுயமப்படுத்த 

அனுமதிக்காமல், எளியமயாக இருப்பயதயய விரும்பினார.் ஆனால் 

ஒவ்வவாரு வருடமும் தனக்கு விசுவாசமான சீடரக்யள புதிதாக கூயரயய 

யவய்வதற்கு அனுமதிப்பார,் அவரக்ளும் அந்த யவயலயய ஒரு நாளுக்குள் 

முடித்து விடுவாரக்ள். அவர ்அவருக்கு விருப்பமான இடத்திற்கு ஒரு 
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வாகனத்தில் அயழத்து வசல்லப்படுவார.் அந்த சமயத்தில் அவரக்ள் பயழய 

ஓயலகளுக்கு பதிலாக புதிய ஒயலகயள வபாருத்தி, உட்புறத்யத 

முழுயமயாக சுத்தம் வசய்து, சுவாமி பயன்படுத்தும் வபாருடக்யள மீண்டும் 

அயத இடத்தில் முயறயாக அடுக்கிவிடுவாரக்ள். அவர ்மாயல 6 மணிக்கு 

திரும்பும் யபாது, அவரக்ளது யவயல முழுயமயாக முடிந்து இருக்கும். தயர 

வழியாக நியறய பாம்புகள் வரத்வதாடங்கியதால், அவர ்1920 களின் 

ஆரம்பத்தில் குடியசயின் தயரயில் காயர பூசுவதற்கு ஒப்புதல் வதரிவித்தார.் 

§ 

அவர ்குடியசயில் இருந்து 40 மீட்டர ்கிழக்யக இலுப்யப மரம் இருந்தது, 

மற்றும் இன்வனாரு புறம் சுவாமியார ்சாயல என்ற ஒரு சிறிய பாயத 

இருந்தது. குடியசயின் வடக்கு எல்யலயாக பிரதான சாயல இருந்தது, மற்றும் 

மறுபுறம் வகாழும்புத்துயற மகா வித்தியாலயம் மற்றும் ஒரு பிள்யளயார ்

யகாயில் இருந்தது. § 

 வசல்லப்பசுவாமியின் வதய்வீக பாதுயககயள, யகாயில் யதாட்டத்தின் 

பிரகார சுவரில் ஒரு மூயலயில் யவத்து யயாக சுவாமி வழிபடட்ு வந்தார.் 

அதன் பின்னர ்அவர ்தனது குருவின் திருவடிகயள தனது குடியசயின் 

வடயமற்கு மூயலயில் யவத்தார.் அவர ்அயத யவத்த யமயடயில், எப்யபாதும் 

ஏற்றி யவத்திருந்த ஒரு சிறிய எண்வணய் விளக்கும் இருந்தது. அவர ்தினமும் 

காயலயில் குளித்த பிறகு, அந்த பாதுயககயள மலரக்ளால் அலங்கரித்து, 

அயனத்யதயும் அப்படியய–தன்யனப் யபாலயவ, பாரக்்க கற்றுத்தந்த 

முனிவரான, தனது சற்குருவிற்கு அயமதியாக கற்பூர ஆரத்தி காண்பித்தார.் § 

அவர ்தரிசனம் தருவதற்காக, தனது மர இருக்யக மற்றும் படுக்யகக்கு 

முன்பாக, எப்யபாதும் வடக்கு தியசயய யநாக்கி அமரந்்து இருப்பார.் அவர ்

எப்யபாதும் தனக்கு முன்பாக, ஒரு சிறிய ஆரத்தித் தட்டு மற்றும் சில கற்பூர 

வில்யலகள், தனக்வகன்று ஒரு பிரத்யயமான பித்தயள பாத்திரத்தில் 

சுத்தமான தண்ணீர,் மற்றும் அந்த பாத்திரத்யத பயன்படுத்தாத யபாது, 

அதன் மூடியாக விளங்கிய ஒரு தண்ணீர ்குடிக்கும் குவயள என்று குறிப்பிட்ட 

சில வபாருடக்யள எப்யபாதும் யவத்து இருந்தார.் அந்த குவயள துருவுறா 

எஃகில் தயாரிக்கப்படட்ு இருந்தது. இந்த இடத்தில் அன்பரக்ள் வழங்கிய 

பூக்களும் யவக்கப்பட்டன. § 

ஆசிரம நடவடிக்யககயள இந்துமதி அம்மா விவரிக்கிறார:் § 
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1914 ஆம் ஆண்டில் இருந்து 1964 ஆம் ஆண்டில் யயாக சுவாமியின் மகாசமாதி 

வயர, வகாழும்புத்துயறயில் இருந்த இந்த சிறிய குடியச அவரது இருப்பிடம் 

மற்றும் ஆசிரமமாக  விளங்கியது.  அங்யக அன்பரக்ள் தினமும் பாடுவதற்கு,  

ஆன்மீக பாயதயில் அவரது வழிகாட்டயல வபறுவதற்கு மற்றும் அவருயடய 

உபயதசங்கள் மற்றும் பிரகாசமான ஆன்மீக அருயள வபறுவதற்கு 

கூடுவாரக்ள்.  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

யயாக சுவாமி அமரந்்து இருந்த இயறயருள் நிரம்பிய அந்த ஆசிரமத்தில், 

சாத்திரங்களில் புலயம வபற்று யசவ சமய யகாட்பாடுகயள பின்பற்றிய 

மு. திருவிளங்கம் என்ற யசவ சமய முக்கியஸ்தர ்மற்றும் மற்ற 

பிரமுகரக்ள்  வருயகதந்து அயமதியாக அமரந்்து இருப்பாரக்ள். ஆசிரம 

வளாகத்தில் கதவுகள் திறப்பதற்காக, தங்கள் இதயங்களில் உற்சாகம் 

கலந்த பதட்டத்துடன், சார ்வபான்னம்பலம் ராமநாதன் மற்றும் மற்ற 

அரசியல் தயலவரக்ள் அயமதியாக, வவளியய காத்து இருப்பாரக்ள். 

யயாக சுவாமியய கயலப்புலவர ் மற்றும் மற்ற கல்வியாளரக்ள் சுற்றி வர 

ஆரம்பித்தனர.் சுவாமிக்கு முன்பாக தமிழ் இலக்கிய யமயதகளான 

யசாமசுந்தர புலவர ்மற்றும் கயணஷ  ஐயர,் பக்தியுடன் வணக்கம் 

வதரிவித்த வண்ணம் நின்று இருந்தாரக்ள். அந்த காலத்தில் 

யாழ்ப்பாணத்தில் வாழ்ந்த பலர,் நன்றாக கல்வி கற்றவரக்ள், படிப்பறிவு 

இல்லாமல் வயலில் யவயல வசய்த வபண்கள், மாடட்ு வண்டியய 
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ஓட்டியவரக்ள் என்று அந்த ஊரில் இருந்த ஒவ்வவாருவரும் சுவாமியய 

சுற்றி வர ஆரம்பித்தனர.் § 

 அவயர நாத்தீகரக்ள், குடிப்பழக்கம் மற்றும் புயகக்கும் பழக்கத்யத 

விட முடியாதவரக்ளும் தயரயில் விழுந்து வணங்கினாரக்ள். அவரது 

அருயள கிறுத்துவரக்ள், வபளத்த சமயத்யத யசரந்்தவரக்ள் மற்றும் 

இசுலாமியரக்ளும் நாடினாரக்ள். அந்த புனிதமான குடியசயில், 

அதிகாயலயில் இருந்து நள்ளிரவு வயர கூட்டம் கூட்டமாக அன்பரக்ள் 

வந்து, குருயவ தரிசித்து திரும்பிக்வகாண்டு இருந்தனர.் 

விடியற்காயலயில் இருந்து வபாழுது சாயும் வயர, அந்த ஆசிரமத்திற்கு 

முன்பாக இருந்த சாயலயில் வாகனங்கள், மாட்டு வண்டிகள், யகயால் 

இழுக்கப்படும் வண்டிகள் நிறுத்தப்படட்ு இருக்கும். § 

ஆரம்பக்காலத்தில் துயரயப்பாவின் யதவாரம் மடட்ுயம 

அதிகாயலயிலும் அந்தி யவயளயிலும் ஒலிக்கும். அந்த சமயத்தில் 

கதிரக்ாமத்திற்கு பாதயாத்தியரயாக வசன்று வந்திருந்த திருமதி. 

அருணாசச்லம், வதாடரந்்து விளக்யகற்றும் வபாறுப்யப 

ஏற்றுக்வகாணடார.் இன்வனாரு அன்பர ்யதரியமாக முன்வந்து கற்பூரம் 

ஏற்றி வழிபாடு நடத்தி வந்தார.்  ஆசிரமத்தில் இருந்து யதவாரம் மற்றும் 

கீரத்்தனங்களின் [பாடல்கள்] இனியமயான ஒலி எதிவராலிக்க 

வதாடங்கின. வழிபாட்டு வபாருடக்ளின் அருயமயான நறுமணம் 

காற்றில் வியாபித்து இருந்தது.§ 

சுவாமி தனக்கு முன்பாக இருப்பவரக்ளிடம் மிகவும் இயல்பாக 

யபசினார.் ஆனால் அந்த எளியமயான வாரத்்யதகளிலும் உயரந்்த 

தத்துவம் எதிவராலித்தது. ஒரு முயற சுவாமி ஒரு சீடனிடம், “என்ன 

வசய்தி?” என்று யகட்டார.் அந்த சீடன் வழக்கம் யபால, அந்த சமூகத்தில் 

சமீபமாக நடந்த சம்பவத்யத விவரிக்க ஆரம்பித்தார.் உடயன சுவாமி, 

“இதில் புதிய வசய்தி எதுவும் இல்யல. அயனத்தும் அப்படியய 

இருக்கிறது,” என்று பதில் அளித்தார.் § 

தன்யன நாடி வந்திருந்த சீடரக்ளின் யதயவகளுக்கு ஏற்ப சில 

சமயங்களில் வியவகசூடாமணி, பகவத் கீயத மற்றும் மற்ற தத்துவ 

பயடப்புக்கள் வாசிக்கப்படும். இதன் உண்யமயான வபாருயள 

வழங்கும் வபாருட்டு, சுவாமி இயடயியடயய அதன் மீது தனது 

கருத்துக்கயள கூறி, சீடரக்ளின்  அறியாயமயய நீக்குவார.் தினமும் 

மாயலயில் சிவபுராணம் வாசிக்கப்படும். சிவபுராணத்தின் வபாருளாக 

விளங்கும் சிவவபருமானாக, அவர ்அமரந்்து இருந்ததால், அவருக்கு 

முன்பாக வாசிப்பதால் கியடக்கும் பலனுக்காக சீடரக்ள் வபருமளவில் 

கூடியிருப்பாரக்ள்.  § 

பாடல்கள் முடிந்ததும், கிளம்ப தயாராக இருந்தது சீடரக்ளுக்கு சுவாமி 

பிரசாதம் வழங்கிக்வகாண்டு, “யபாய் திரும்பி வாருங்கள். ஆனால் நாம் 

யபாவதும் இல்யல வருவதும் இல்யல,” என்று கூறுவார.் சீடரக்ள் 

சாயலயில், “இவர ்யபாவதும் வருவதும் இல்லாத ஒரு புண்ணிய ஆன்மா,” 
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என்று வபருயமயுடன்  உற்சாகமாக யபசிக்வகாண்டு வசன்றாரக்ள். 

இவ்வாறு அந்த ஆசிரமம், ஒரு இயறவன் வாழும் ஆசிரமமாக மாறியது. § 

 

யயாக சுவாமி வபரும்பாலும் யாழ்ப்பாணதத்ின் வண்ணாரப்ண்யண சிவன் 

யகாயிலில் காணப்படட்ார.் அவர ்அம்மனின் அயமதியான சந்நிதி முன்பாக 

அமரந்்துவகாண்டு தனது ஆன்மீக பாடல்கயள இயற்றுவார.் ஒரு நாள் 

தியானம் வசய்த யபாது, அந்த அம்மன் ஒளியின் உலகில் நடனமாட, அவளது 

கால் சலங்யக ஒலி தனக்கு யகடட்தாகவும் தனது சீடரக்ளிடம் கூறினார.்  

யதயல்நாயகி என்றால் “அழகான அம்மன்" என்று வபாருள்.  

• • • • • • • • • • • • • • § 

இது வதாடரப்ாக தி. சிவயயாகபதி வழங்கும் குறிப்பு:§ 

தினமும் மாயல 6:30 மணிக்கு துயரயப்பா யயாக சுவாமியின் ஆசிரமம் 

வந்து கிளியய நற்சிந்தயன பாடயல பாடுவார.் துயரயப்பாவின் வீடு 

சுவாமியின் குடியசயில் இருந்து சுமார ்100 கஜ தூரத்தில் இருந்தது. 

விடியற்காயலகளில் பலமுயற, அவரக்ள் வகாழும்புத்துயற 
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கடற்கயரயில் சாவகாசமாக நடந்து வசல்வாரக்ள். தமிழ் மாதத்தில் வரும் 

ஒவ்வவாரு முதல் திங்கள் அன்று திருஞானசம்பந்தர,் துயரயப்பா மற்றும் 

யயாக சுவாமி, பன்றித்தயலசச்ி அம்மன் யகாயிலுக்கு வசன்று, அங்யக 

அம்மனுக்கு வபாங்கல் பயடத்து, வழிபட்டு, மதிய உணவாக அந்த 

வபாங்கயல ருசித்து, மாயலயில்  வகாழும்புத்துயற ஆசிரமம் 

திரும்புவாரக்ள் என்று எனதருயம தந்யத என்னிடம் கூறினார.் அவரக்ள் 

இந்த பயணத்யத மாட்டு வண்டியில் யமற்வகாண்டாரக்ள். § 

வமதுவாக அந்த குடியசக்கு, அக்கம் பக்கம் மற்றும் வவகு வதாயலவில் 

இருந்தும் மக்கள் வதாடரந்்து யாத்தியர யமற்வகாள்ள ஆரம்பித்தாரக்ள். வா.  

முத்துகுமாரசுவாமி, தமிழ் யசஜஸ் அண்ட் சீரஸ்் ஆஃப் சியலான் என்ற தனது 

புத்தகத்தில், சுவாமியின் குதிர ்எவ்வாறு இருந்தது என்று விளக்கம் 

அளித்துள்ளார:்§ 

எனது பதின்ம வயதில், யயாக சுவாமியய அவரது வகாழும்புத்துயற 

ஆசிரமத்தில் சந்தித்தது நியனவில் இருக்கிறது. அங்யக சாம்பிராணி 

மற்றும் கற்பூரத்தின் நறுமணம் பரவி இருந்தது. அங்யக வசம்பருத்தி, 

முல்யல, சிகப்பு தாமயர, வசண்பகம் மற்றும் பல்யவறு நிறங்களில்  

யவறுசில பூக்களும் இருந்தன. அங்யக யயாக சுவாமி அமரும் மான் 

யதாலும்  இருந்தது. அந்த காட்சி இராமாயணத்தில் விஸ்வாமித்திரர ்

அல்லது வசிஷ்டயர நியனவுறுத்துவதாக இருந்தது. யயாக சுவாமி நீண்ட 

தாடி மற்றும் நயரத்த முடியுடன் இருந்தார.் அவரது கண்கள் 

காந்தத்தன்யமயுடன் இருந்தது. அவரக்யள தரிசிக்க வந்தவரக்ள் 

வவற்றியல, பாக்கு, மாம்பழங்கள், மாதுயள பழங்கள், அன்னாசிப் 

பழங்கள், அரிசி  மற்றும் காய்கறிகள் என்று பல்யவறு 

காணிக்யககளுடன் வந்தனர.் யவறு சிலர ்பிடட்ு, இடியாப்பம், யதாயச, 

வயட, யமாதகம் யபான்ற தயார ்வசய்த உணவுடன் வந்தாரக்ள். யயாக 

சுவாமி அன்பரக்யள அயமதியாக உடக்ாரந்்திருக்க வசால்வார,் மற்றும் 

சில அன்பரக்ள் எழுந்து மீதம் இருக்கும் அன்பரக்ளுக்கு காணிக்யககயள 

பகிரந்்து அளிப்பாரக்ள். § 

ச. அம்பியகபாகன் எழுதிய யயாக சுவாமியின் சுயசரியதயில், மத்திய 

கல்லூரியின் முதல்வர ்திரு. தாம்பர,் இந்த விளக்கத்யத அளிக்கிறார:் § 
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யயாக சுவாமியின் ஆசிரமம் ஒரு துறவியின் இருப்பிடதத்ில் இருக்கும் 

எளியமயான துறவற வாழ்க்யகயய வகாண்டிருந்தது. பிரதான அயறயில் 

ஒரு யவப்பமர பலயக இருந்தது. அது இரவில் படுக்யகயாகவும் பகலில் 

இருக்யகயாகவும் விளங்கியது. அவர ்ஒரு தியரக்கு பின்னால் யவத்திருந்த 

தனது குருவின் பாதுயககயள, தினமும் கற்பூரம் ஏற்றி வழிபடட்ு வந்தார.்  

• • • • • • • • • • • • • • § 

நாங்கள் வகாழும்புத்துயற மற்றும் சுவாமியார ்வதருக்களின் சந்திப்யப 

அயடந்த யபாது, இருட்டத் வதாடங்கியிருந்தது மற்றும் வதருவின் மண் 

எண்வணய் விளக்கின் நிழலில் ஒரு வதய்வீக சக்தி உடக்ாரந்்து இருப்பயத 

கண்யடாம். அவர ்வவள்யள நிறத்தில் யவட்டி  அணிந்து பத்மாசனத்தில் 

அமரந்்து இருந்தார.் சுவாமிகள் சிங்கம் யபான்ற யதாற்றம், 

வமன்யமயான சருமம், வவள்யள தாடி மற்றும் நயரத்த முடியுடன், 

பழங்கால ரிஷிகயளப் யபான்று உண்யமயில் அற்புதமாக காட்சி 

அளித்தார.் அவர ்தனது தியானநியலயில் இருந்து வவளிவந்த யபாது, 

இரவு யநரத்தில் புலியின் கண்கள் பிரதிபலிப்பயத யபால அவரது கண்கள் 

பிரகாசமாக இருந்தன. அதன் பிறகு ஒரு அயணயில் இருந்த தண்ணீயர 

கடலுக்குள் திறந்து விட்டயதப் யபால, அவர ்வதய்வீக பாடல்கயள பாட 

வதாடங்கிவிட்டார.் அது இரண்டு மணி யநரத்திற்கு ஒரு சூறாவளி வீசியது 

யபான்று இருந்தது. அந்த பாடல்கள் அவரது நுயரயீரலின் ஆழத்தில் 

இருந்து வந்தன. நாங்களும் மற்றவரக்ளும் அவரது இயசயில் 
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மகிழ்சச்ியயடந்து வமய்மறந்து நின்யறாம். அவர ்பாடி முடித்ததும் 

அங்யக முழுயமயான வமௌனமும் அயமதியும் நிலவியது. § 

 சந்றதக்கறை ககாயிலில்  

1920 களின் ஆரம்பத்தில், கயடயிற்சுவாமி அடிக்கடி வந்துக்வகாண்டு இருந்த 

யாழ்ப்பாணத்தின் வண்ணாரப்ண்யண மாவட்டத்தில் இருக்கும் சிவன் 

யகாயிலின் முன்பாக, யயாக சுவாமி யநரத்யத கழிக்க ஆரம்பித்தார.் வரங்கள்  

மற்றும் ஆசிகள் நிரம்பி வழியும் இந்த யகாயில் கிராண்ட் பசாருக்கு மத்தியில் 

அயமந்து இருக்கிறது மற்றும் சீடரக்ள் வபருமளவில் வழங்கிய நிலம், 

அணிகலன்கள் மற்றும் தங்கத்தின் காரணத்தால், இது இலங்யக 

முழுவதிலும் அதிக வசல்வ வளம் நியறந்த யகாயிலாக மாறியது.  இந்த 

இடத்யத சுற்றியுள்ள  யாழ்ப்பாணத்து வபாற்வகால்லர ்கயடகள், யகாயிலின் 

அற்புதமான சக்திக்கு வலியம யசரக்்கிறது. அந்த காலத்தில் இந்தியாவும் 

இலங்யகயும் ஒன்றாகயவ வசயல்பட்டதால், இந்தியாவில் வாழ்ந்த இந்த 

யகாயிலின் பக்தரக்ள் அனுப்பிய, பூக்களின் வண்டிகள் தினமும் 

வந்துக்வகாண்டு இருந்தன. § 

இந்த இடத்தில் சிவனின் சக்தியாக, பிரபஞ்சத்தின் அன்யனயாக விளங்கிய 

யதயல்நாயகியின் தரிசனத்தில், சுவாமி தன்யன முழுயமயாக ஈடுபடுத்தி  

இருந்தார.் அவளது சந்நிதி சிவவபருமானின் சந்நிதிக்கு அருகில் இருந்தாலும்,  

அது அதிக ஒதுக்குபுறமாக இருந்து, அவருக்கு விருப்பமான ஒரு 

பாதுகாப்யபயும் வழங்கியது. இந்த யகாயிலின் அயமதியான, வவளிசச்ம் 

இல்லாத மூயலயய அவர ்தியானம் வசய்ய, ஆன்மீக பாடல்கயள இயற்ற 

மற்றும் வசல்லப்பசுவாமியுடன் சூடச்ும ரீதியாக வதாடரப்ு வகாள்ள ஒரு 

வியசட புகலிடமாக பயன்படுத்திக் வகாண்டார.் § 

“யதயல்நாயகி யகாயியல வலம் வரும் யபாது, அவளது சலங்யக ஒலியய  

யகட்டால் யபாதும்,” என்று அவர ்தனது ஆழ்ந்த சிந்தயன நியலயில் 

வதரிவித்தார.் அம்மனின் சலங்யக ஒலியய அவயர யகட்டு இருந்தார ்மற்றும் 

அவர ்சீடரக்ளுடன் இந்த பாடயல பகிரந்்துவகாண்டார:்§ 

யதயல் நாயகித்  தாயய  

இதுநல்ல தருணம் அம்மா  

யவயம் புகழும் வண்யணமா நகரில்  

வந்த வாணி யயசிவ காமியய  

கந்த சாமி யயப்வபற்ற யதயல்  

நாயகித்  தாயய - யதயல்  

நாயகித்  தாயய. § 
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யகாயிலில் மக்கள் கூட்டம் அதிகமாக இருந்தாலும், அவயர யாரும் 

சீண்டவில்யல. யகாயிலில் வழிபட வந்தவரக்ள், அவரது யதாற்றத்திற்கு 

மரியாயத அளித்தனர.் ஆனாலும் யயாக சுவாமி ஈடுபடுத்தியிருந்த ஆன்மீக 

பணியின் மீது ஒரு அன்பருக்கு அதிக ஆரவ்ம் இருந்தது. அவர ்சுவாமியய ச. ர. 

கந்யதயா என்பவர ்பல வாரங்களாக அயமதியாக கண்காணித்தார.் அதன் 

பின்னர ்ஒரு நாள் சுவாமி தனது நீண்ட தியானத்யத  முடித்து நடந்துவகாண்டு 

இருந்த யபாது, அவரிடம் வசன்று, “வணக்கம். சுவாமிகள். தங்கயள 

வதாந்தரவு வசய்ததற்கு மன்னிக்கவும். எனது கயடயில் ஒரு பகுதி காலியாக 

இருக்கிறது. அது இங்கிருந்து சிறிது தூரத்தில் இருக்கிறது. அயத நீங்கள் 

தங்குவதற்கு பயன்படுத்திக் வகாண்டால், அது எனக்கு கியடத்த வபரிய 

பாக்கியமாக கருதுயவன்.” § 

யயாக சுவாமி ஏற்றுக்வகாண்டார ்மற்றும் அவர ்அங்யக அடிக்கடி 

காணப்பட்டார.் அவர ்சிறிய யபாதயனகயளயும் வழங்கவும் ஆரம்பித்தார.் 

அவர ்ஒரு எளியமயான மரப்பலயகயின் மீது அமரந்்துவகாண்டு, அம்மனின் 

அன்பு மிகவும் வலியமயானது என்றும், அயத ஒருவர ்தனது உள்ளத்தில் தக்க 

யவத்துக்வகாண்டால், அது அவயர கயரத்துவிடும் என்றும் அங்யக வருயக 

தந்தவரக்ளிடம் கூறினார.் வழக்கமாக யயாக சுவாமி அருகில் இருந்த 

யகாயிலில், சிவவபருமான் மற்றும் யதயல்நாயகி அம்மயன 

வணங்கிக்வகாண்டு இருப்பார.்§ 

முரைரக்ளின் குழு  

1920 மற்றும் 1930 களில் பல்யவறு துயறயய யசரந்்தவரக்ள் சுவாமிக்கு 

வநருக்கமாகினாரக்ள். அவரக்யள சுவாமி “அதிக மதிப்புமிக்க மற்றும் 

கற்றறிந்த முரடரக்ளின் குழு" என்று அன்புடயன அயழத்தார.் அவர ்

வண்ணாரப்ண்யண சிவன் யகாயில் கட்டப்பட்ட சமயத்தில் கட்டப்படட்ு, 

அதற்கு அருகாயமயில் இருந்த ஒரு அங்கத்தினரின் வபரிய வீட்டில் 

ஆசிரியரக்ள், வழக்கறிஞரக்ள், மருத்துவரக்ள் மற்றும் வணிகரக்ள் அடங்கிய 

இந்த பக்தியுள்ள கல்விமான்களின் குழுயவ வாரம் ஒரு முயற சந்தித்தார.்  

அவரக்ள் எதிரக்ாலத்தில் உருவான, சிவவதாண்டன் நியலயத்தின் மிகவும் 

முக்கிய குழுவாக விளங்கினாரக்ள். § 

சுவாமி தனது முரடரக்ளின் குழுவிடம் இயல்பாக பழகினார.் அவரக்ளது 

சகவாசத்தில் அவரும் அவரக்ளும் தங்கயள தளரத்்திக்வகாள்ள முடிந்தது. 

அவரக்ள் ஒன்றாக கூடும் யபாது, ஒருவர ்மாற்றி ஒருவர ்இந்து சாத்திரங்கயள  

வாசிப்பயத வழக்கமாக வகாண்டிருந்தனர.் அவரக்ள் வாசிக்கும் யபாது, 

இயடயியடயய யயாக சுவாமி தனது முக்கிய கருத்துக்கயள வழங்குவார.் 

இந்த தருணங்களுக்கு அவரக்ள் அதிக மதிப்பு அளித்தனர.் ஆனால் அவரக்ள் 

வாசிக்கும் பயடப்யப வழங்கிய துறவி அல்லது தன்யன, அவரக்ளுக்கு 

யமலாக கருதுவயத சுவாமி அனுமதிக்கவில்யல. “நீங்கள் வாசிக்கும் அல்லது 

யகட்கும் வசாற்களின் யபசச்ாளராக மாறயவண்டும். உங்கள் எண்ணத்தில் 
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இருப்பயதப் யபான்று நீங்கள் இல்யல. நீங்கள் ஒன்றாக இருக்கிறீரக்ள். 

அயதத்தான் நீங்கள் பயிற்சி வசய்ய யவண்டும்.” § 

இந்த கூட்டங்களில் யயாக சுவாமி சிலசமயம், சுவாமி வியவகானந்தயரப் 

பற்றி யபசுவார.் அவர ்ஜனவரி 1897 இலங்யகயில் நயடப்வபற்ற சுவாமி 

விவகானந்தரின் உயரகளில் கலந்துவகாண்டார.் தனது உள்ளத்தில் இருந்து 

வரும் சக்திகள் அயனத்யதயும் கட்டுப்படுத்தி, தனது கருத்துக்கள் 

அயனத்யதயும் முழுயமயாக வவளிப்படுத்த முடியாமல், யமயடயின் யமலும் 

கீழுமாக கரஜ்ித்துக்வகாண்யட நயடப்யபாடும் சிங்கத்யத யபால 

வியவகானந்தரின் உயரகள் இருந்ததாக அவர ்குறிப்பிட்டார.் யவதாந்த 

புலயம வபற்ற 34 வயது துறவி, “காலம் சிறியதாக இருக்கிறது, ஆனால் பாடம் 

வபரியதாக இருக்கிறது,” என்று தனது உயரயய துவக்குவார.் இந்த 

வாசகத்யத சுவாமி தனது வாழ்நாள் முழுவதும் மீண்டும் மீண்டும் 

வசால்லிக்வகாண்டு இருந்தார.் § 

பல பிரபலங்கள் அடங்கிய இந்த குழுவில் சார ்யவத்தியலிங்கம் துயரசாமி, 

Dr. சி. குருசாமி, திரு. அ.  தில்யலயம்பலம், திரு. வி. காராளசிங்கம், Dr. வி. தி.  

பசுபதி, பண்டிதர ்த. மயில்வாகனம் (பிற்காலத்தில் சுவாமி விபுலாநந்தர)், 

கயலப்புலவர ்க. நவரத்தினம், திரு. வச.  மயில்வாகனம், திரு. வி. 

முத்துக்குமாரு, திரு. யவ.சி.சி. குமாரசாமி, திரு. ரி.என். சுப்யபயா, 

புலவரம்ணி ஏ. வபரியத்தம்பிப்பிள்யள, திரு.  ஆர.் என். சிவபிரகாசம், திரு. 

எம். எஸ்.  இயளயதம்பி, திரு. எம். சபாரத்னசிங்கி, திரு. திருவிளங்கம், 

உசச்நீதிமன்ற நீதிபதி யே. வி.  தம்யபயா, திரு. ம. ஸ்ரீகாந்தா, திரு. 

காசிப்பிள்யள  நவரத்தினம், திரு. த. சின்னதம்பி, திரு. யக.யக. நடராஜன், 

பண்டிதர ்ஏ. வி. மயில்வாகனம், அயமதி நடுவர ்திரு. எஸ். சுப்ரமணியம் 

ஆகியயார ்அடங்குவர.் அதில் வபரும்பாலயனார ்தங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் 

சுவாமியின் சீடரக்ளாக இருந்தனர.் § 

நறை பயணங்கள்  

சுவாமி தனது வாழ்நாள் முழுவதும், வசல்லப்பசுவாமி தனக்கு முன்பாக 

இருப்பயதப் யபான்று வவளிப்பயட யபசிக்வகாண்டு இருந்தார.் 

வசல்லப்பசுவாமி மகாசமாதி அயடந்த பிறகு, சுவாமி அவருடன் 

வதாடரப்ுவகாள்ளும் ஸித்தியில் பக்குவம் அயடந்து இருக்கிறார ்என்பது 

சீடரக்ளுக்கு பின்னர ்வதரிய வந்தது. அப்யபாதில் இருந்து, வசல்லப்பசுவாமி 

ஆன்மீக ரீதியாக வழிகாட்டி வந்தார.் அவர ்பிரபஞ்சத்தின் சூடச்ும சக்திகள், 

கடவுள்கள், யதவரக்ள் மற்றும் யசவத்துறவிகளுடன் வதாடரய்ப ஏற்படுத்திக் 

வகாண்டதும், அவரக்ளும் அயதப்யபான்று வழிகாட்டியதாக சுவாமி 

குறிப்பிட்டார.் § 

ஒரு இளம்வயது குருவாக இருந்த சுவாமி, யாழ்ப்பாணத்திற்கு வவளியய 

நீண்டகாலம் தங்குவயத தனது வழக்கமாக வகாண்டிருந்தார.் அவர ்

வகாழும்பு வசல்வார,் அல்லது உள் நாட்டிற்குள், அல்லது 

வகாழும்புத்துயறயில் இருந்து நாற்பது கியலாமீட்டர ்தூரத்தில் இருக்கும் 
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பூநகரி கிராமத்தில், பிள்யளயார ்யகாயில் மற்றும் அதற்கு அருகில தாமயர 

மலரக்ள் நியறந்த குளம் இருக்கும் வநல் வயல்களின் மத்தியில் இருந்த தனது 

ஒதுக்குபுறமான இடத்திற்கு வசல்வார.் யகாயிலின் மறுபுறத்தில் நிழல் தரும் 

ஒரு குருந்யத மரம் இருந்தது. இயதப்யபான்ற ஒரு மரத்திற்கு அடியில் 

மணிக்கவாசகர ்சிவயன குருவாக கண்டார ்என்பதால், இயத யசவரக்ள் 

புனிதமாக கருதி வழிபாடு நடத்துகிறாரக்ள். யாருக்கும் இந்த இடத்யதப் 

பற்றி வதரியாது என்பதால், அங்யக சுவாமிக்கு யாரும் வதாந்தரவு 

வகாடுக்கவில்யல மற்றும் அவர ்அங்யக பல நாடக்ளுக்கு வதாடரந்்து தங்கி 

இருப்பார.் அதயன சுற்றி சுறுசுறுப்பாக விவசாயிகள் 

யவயலவசய்துக்வகாண்டு இருக்க, அந்த இடம் வயல்களுக்கு மத்தியில் 

அயமதியாக இருந்தது. § 

சுவாமிக்கு நடந்து வசல்வது பிடிக்கும் மற்றும் அவர ்யாழ்ப்பாணம் 

தீபகற்பம் முழுவதும் நீண்டதூரம் நடந்து வசல்வார.் பிற்காலத்தில், அவயர 

நாடி எண்ணற்ற சீடரக்ள் வந்த யபாது, அவர ்சீடரக்ள் வருவதற்கு முன்பாக 

வியரவாக எழுந்து, யகயில் குயடயய பிடித்துக்வகாண்டு, யமடு  பள்ளம் 

நியறந்த சாயலகள் வழியாக, ஓய்வு இல்லாமல் நடந்து, வழியில் இருந்த 

புனித தலங்களுக்கு வசன்று, முன்னறிவப்பின்றி ஒரு சீடனின் வீட்டில் மதிய  

உணவு சாப்பிடட்ு, தனது ஆசிரமத்தில் யாரும் இல்லாத யபாது அல்லது அதிக 

பக்தியுள்ள சீடரக்ள் மட்டும் இருக்கும் யபாது, அவர ்தனது குடியசக்கு 

திரும்புவார.் § 

அவருக்கு ஒவ்வவாரு சாயல, ஒவ்வவாரு சந்து, ஒவ்வவாரு பாயத 

பரிசச்யமாக இருந்தது. 1940 களில் அல்லது 1950 களில், யாழ்ப்பாணத்தில் ஒரு 

வபரிய புயல் உருவானது. அதியவக காற்றின் காரணமாக, பல நாடக்ளுக்கு 

இயடவிடாமல் பலத்த மயழ வபய்து, அது மரங்கயள சாய்த்து சாயலகளில் 

வவள்ளத்யத ஏற்படுத்தியது. அந்த புயல் ஓய்ந்த பிறகு அது வியளவித்த 

யசதத்யத பாரய்வயிட, யாழ்ப்பாணத்யத சுற்றி காண்பிக்குமாறு தனது  

வநருக்கமான சீடரக்ளில் ஒருவரிடம் யகட்டுக்வகாண்டார.் அவரக்ளது 

பயணத்தில் முன்யனறி வசல்லமுடியாத சாயல வரும் யபாவதல்லாம், சுவாமி 

அந்த உள்ளூர ்மக்களுக்கு மடட்ுயம வதரிந்து இருந்த குறுகலான சந்துகள் 

வழியாக வசல்லும் இன்வனாரு பாயதயில் வழிநடத்தி வசல்வார.் அவரது 

பூயகாள புலயமயய பாரத்்து அந்த சீடன் தனது வியப்யப 

வவளிப்படுத்தியதும், “இது எனக்கு வசாந்தமான நிலம். எனக்கு இதில் 

இருக்கும் ஒவ்வவாரு அங்குலமும் வதரியும்,” என்று சுவாமி அறிவிப்பார.் 

யயாக சுவாமி எந்த இடத்திற்கு வசன்றாலும், அது எவ்வளவு தூரமாக 

இருந்தாலும், அவர ்இறுதியில் இலுப்யப மரம் வந்து யசரந்்துவிடுவார.் § 

சுவாமி பருத்த உடல் மற்றும் ஐந்து அடி ஏழு அங்குல உயரத்துடன் இருந்தார.்  

அது அந்த காலத்தில் யாழ்ப்பாண ஆண்களின் சராசரி உயரமாக இருந்தது. 

கம்பீரமாகவும் வலுவாகவும் இருந்த அவர,் தனது எழுபது வயதிலும், தினமும் 

அறுபது கியலாமீட்டர ்தூரம் நடந்து வசல்வயத தனது வழக்கமாக 

வகாண்டிருந்தார.் அவர ்தவிரக்்க விரும்பிய நபரக்யள மிரட்டுவதற்காக, 
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தனது அசச்ுறுத்தும் யதாற்றம் மற்றும் உடல் வலியமயயயும் பயன்படுத்த 

தயங்கியது இல்யல. Dr. எஸ். ராமநாதன், என்ற சீடர ்மறக்கமுடியாத இந்த 

அனுபவத்யத இங்யக பகிரந்்து வகாள்கிறார:் § 

நான் 1920 ஆம் ஆண்டில், நல்லூயர யசரந்்த வழக்கறிஞர ்

யசாமசுந்தரத்துடன் சுவாமியய சந்திக்க வசன்யறன். நான் இயளஞனாக 

இருந்த யபாது, கத்திசச்ண்யட மற்றும் அயதப்யபான்ற மற்ற 

வித்யதகளில் யதரச்ச்ி வபற்று இருந்யதன். இந்த திறயமகளின் 

காரணமாக, நான் சற்று ஆணவத்துடன் இருந்யதன். நான் ஆசிரமத்திற்கு 

வசன்று வகாண்டிருக்கும் யபாது, சுவாமி நடுத்வதருவில் என்னுடன் 

யபாட்டியிட்டு என்யன வீழ்த்தினார.் என்னால் அந்த சம்பவத்யத 

என்றுயம மறக்க முடியாது. அவர ்அன்று காண்பித்த திறயமயய, தங்கள் 

யககள் மற்றும் கால்கயள வகாண்டு, தற்காப்பு கயலகயள கற்பிக்கும் 

ஆசிரியரக்ளாலும் காண்பித்து இருக்கமுடியாது. எனக்கு வபருயமயய 

வழங்கிய ஒயர திறயம, அன்று  நான் தயரயில் வீழ்வதற்கு காரணமாக 

இருந்தது. அதன் பிறகு சுவாமி என்யன ஆசிரமத்திற்கு அயழத்து வசன்று 

என் மீது அன்யபயும் பாசத்யதயும் வபாழிந்தார.் அன்று என்யன 

மண்யண கவ்வ யவத்த வதய்வீக வியளயாடய்டப் பற்றி, என்னால் பல 

வருடங்கள் கழித்யத கற்றுக்வகாள்ள முடிந்தது. அதன் பிறகு நான் 

எப்யபாது யாழ்ப்பாணம் பயணம் யமற்வகாண்டாலும், ஆசிரமத்திற்கு 

வசன்று அவரது தரிசனத்யத வபற்யறன். சில சமயம் அவர ்என்யன திட்டி 

அனுப்பி விடுவார.் ஆனால் அவயர காணும் ஒயர யநாக்கத்துடன் வசல்லும் 

யபாது, அவர ்என்யன அன்புடன் வரயவற்று என் மீது பாசத்யத 

வபாழிவார.் § 

பலர ்அவரிடம் இருந்து விலகியய இருந்தனர.் அவரக்ள் சுவாமி வதருவில் 

நடந்து வருவயத கண்டால், அவரக்ள் ஒளிந்துக்வகாள்வாரக்ள் அல்லது யவறு 

வழியில் வசன்று விடுவாரக்ள். மக்கள் இலுப்யப மரம் வழியாக வசல்லாமல், 

நீளமான மாற்றுப்பாயத வழியாக வசல்வாரக்ள். ஆனால் சிலசமயம், அதிக 

ஆரவ்த்துடன் கவனம் குயறவான நபர ்ஒருவர ்அவயர வநருங்கி வரும் யபாது, 

யயாக சுவாமி அவயர உரத்த குரலில் திட்டி அனுப்புவார.் ஆனால் அது அந்த 

அயழயாத  விருந்தினயர தடுக்கவில்யல என்றால், மீண்டும் அவரிடம் அந்த 

ஆரவ்ம் ஆதிக்கம் வசலுத்தாதவாறு அவயர அடித்து அனுப்புவார.் பல 

வருடங்கள் கழித்து, சற்குரு சிவாய சுப்பிரமுனியசுவாமி அத்தயகய 

யகாபத்தின் வவளிப்பாடுகள் பற்றி தனது உட்பாரய்வயய வழங்கினார:் § 

மக்களிடம் யயாக சுவாமி யகாபித்து வகாள்வார ்என்ற கருத்து 

நிலவுகிறது. மக்களால் அவரது யகாபத்யத வபாறுத்துக் 

வகாள்ளமுடியாது, ஆனால்  பின்னர ்அந்த யகாபத்தால் தாங்கள் 

ஆசீரவ்திக்கப்பட்டதாக அவரக்ள் கூறுவாரக்ள். அது 

கட்டுப்படுத்தப்படாமல் மற்றும் கட்டுப்படுத்தமுடியாமல் வநருப்யப 

கக்கும் சாதாரண மனிதனின் கருப்பு மற்றும் சிவப்பு நிறங்களின் 
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தீவிரமான யகாபத்தில் இருந்து எவ்வாறு மாறுபடுகிறது? யயாக சுவாமி 

தனது நியாயமான யகாபத்தில் வவள்யள நிற சுடரக்ள், இளம் சிவப்பு நீல 

வண்ணத்யத வவளியிடுவார.் “நான் உனக்குள் இருக்கும் இந்த வகாடிய 

பண்புகயள அழிக்கப்யபாகியறன்,” என்று அன்பரின் நலனுக்காக 

குறிப்பிடுவார.் அவயர பாரக்்கும் யபாது  யகாபத்தின மீது தனது 

கட்டுப்பாட்யட இழந்தது யபால காட்சி அளிக்கலாம், ஆனால் அது 

உள்ளுணரவ்ு மனிதனின் யகாபமாக இருக்காது. ரிஷிகள் அதிக 

யகாபத்துடன் அதிகமாக அடக்கி ஆளும் பண்யபயும் வபறுவதாக 

மக்களிடம் ஒரு கருத்து நிலவுகிறது. அவரக்ள் யகாபத்யத 

பயன்படுத்தினாலும், அயத ஒரு வவள்யள நிற சுடருடன் கூடிய 

நியாயமான யகாபம் என்று வசால்வயத மிகவும் சரியாக இருக்கும். அதன் 

பின்னர,் அவரக்ளுக்கு முன்பு எது வருத்தத்யத ஏற்படுத்தியயதா, அதில் 

இருந்து முழுயமயாக விடுதயலயய வபறுவதால், அந்த ரிஷியின் 

யகாபம் தங்களுக்கு கியடத்த பாக்கியமாக மக்கள் கருதுகிறாரக்ள். அது 

அவரக்ளிடம் இருந்து முழுயமயாக எரிக்கப்பட்ட ஒரு ஆசியாக 

விளங்குகிறது. § 

வகாழும்புத்துயறயில் இருந்த அவரது குடியசயய பிற்காலத்துடன் ஒப்பிடும் 

யபாது, ஆரம்ப காலத்தில் வவகு வதாயலவில் அணுக முடியாமல் இருந்தது. 

யாழ்ப்பாணம் நகரம் மற்றும் சுவாமியின் கிராமத்திற்கு இயடயிலான பகுதி, 

உயரமான புதரக்ள் வழியாக வசல்லும் ஒரு அகலமான வழித்தடமாகத்தான் 

இருந்தது. மற்றும் அங்யக மூன்று-நான்கு கியலாமீட்டர ்தூரத்திற்கு வீடு எதுவும் 

இருந்ததில்யல. மக்கள் அந்த வழியாக இரவில் வரும் யபாது வழிப்பறி 

வகாள்யளயரக்யள கண்டு பயந்ததால், சுவாமி யதரியம் இல்லாதவரக்யள 

சந்திக்க யவண்டிய அவசியம் இருக்கவில்யல. மிகவும் தீவிரமான, அசச்ம் 

இல்லாத அன்பரக்ள் மட்டுயம மாயல யநரத்தில் யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்து 

பயணம் யமற்வகாள்வாரக்ள். § 

 ஒரு நாள் இரவு சுவாமியய யதடி சில சிறுவரக்ள் வந்தாரக்ள். சுவாமி 

யாழ்ப்பாணத்யத சுற்றி நடந்துவகாண்டு இருந்த யபாது, அந்த சிறுவரக்ள் 

அவயர சந்திக்க நியனத்தாரக்ள், ஆனால் அவரக்ளால் அவரது யவகமாக 

நயடக்கு ஈடுவகாடுக்க முடியவில்யல. அவரக்ள் ஆசிரமத்திற்கு மாயல 

யநரத்தில் வந்து யசரந்்தனர.் அப்யபாது யயாக சுவாமி எண்வணய் 

விளக்குகயள ஏற்றிக்வகாண்டு  இருந்தார.் அவரக்ள் வந்தயத 

வபாருட்படுத்தாமல், வழக்கம்  யபால் தனது  மாயல யநர பாடல்கயள பாட 

ஆரம்பித்தார.் அதன் பிறகு அவர ்அவரக்யள தனது குடியசக்குள் 

வரவயழத்து, அவரக்ள் வந்த காரணத்யத விசாரித்தார.் தாங்கள் சமீபத்தில் 

பட்டபடிப்பு யதரய்வ எழுதியதாகவும், அதில் தாங்கள் வவற்றி வபற்றால், 

இலங்யகயில் இருக்கும் பல்கயலகழகம் அல்லது வவளிநாட்டிற்கு வசல்ல 

வாய்ப்பு இருக்கிறது என்றும் அவரக்ள் விளக்கினாரக்ள். § 

யதரத்லின் முடிவு வவளியாகவில்யல என்பதால் அவரக்ள் கவயலயில் 

இருந்தாரக்ள். வபரியவரக்ளாக தாங்கள் வியரவில் ஏற்கவிருக்கும் 
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வபாறுப்புக்கயள அவரக்ள் உணரவும் வதாடங்கியிருந்தாரக்ள், மற்றும் இன்று 

இரவு யாத்தியர யமற்வகாண்டு, வகாழும்புத்துயறயின் முனிவயர தரிசித்து 

அவரது ஆயலாசயனயய வபறுவது அவரக்ளுக்கு சரிவயன்று யதான்றியது. 

அவரக்ள் அத்தயகய ஒரு உயரந்்த ஆன்மாவிடம் இருந்து வரும் ஆசிகளின் 

சக்தியய பற்றி அறிந்து இருந்தாரக்ள். சுவாமி வியரவில், “நீங்கள் நல்ல 

புத்திசாலி மாணவரக்ளாக இருக்கிறீரக்ள். பிறகு ஏன் கவயலப்படுகிறீரக்ள்? 

நீங்கள் மனதில் அசச்த்துடன் எந்த முடியவயும் எடுக்கக்கூடாது,” என்று கூறி 

அவரக்ளது மனதில் இருந்து யதரவ்ு முடிவுகள் பற்றிய சந்யதகத்யத நிவரத்்தி 

வசய்தார.் § 

அந்த வயதில் பலர ்வசய்வயதப் யபால, அவரக்ளும் வழித்தவறி வசல்ல 

வாய்ப்பு இருக்கிறது என்பயத சுவாமி அறிந்து இருந்தார.் ஆனால் முயறயான 

வழிகாட்டலின் மூலம், அவரக்ள் தங்களது வாழ்க்யகயின் குறிக்யகாயளப் 

பற்றி ஒரு வலுவான புரிதயல உருவாக்கிக்வகாள்ள முடியும். அவரக்ள் தங்கள் 

வபற்யறாரக்ளுக்கு வதாடரந்்து அனுசரித்து நடந்து, நியலயற்ற வலௌகீக 

ஆயசகளில் ஈடுபடாமல் கற்புடன் நியலத்து இருக்கயவண்டும் என்று 

அவரக்ளது வாழ்க்யகக்கு, அவர ்வலுவான கட்டுப்பாட்யட அறிவித்தார.் அவர ்

வாழ்க்யக முழுவதும் கயடப்பிடிக்க முழுயமயான கண்யணாட்டத்யத 

விவரித்தார:் § 

நமக்கு யமல் அல்லது நமக்கு யமலதிகாரியாக யாரும் இல்யல. 

நன்யமயும் தீயமயும் நம்யம சீண்ட முடியாது. நமக்கு வதாடக்கமும் 

இல்யல முடிவும் இல்யல. நமக்கு விருப்பும் இல்யல வவறுப்பும் இல்யல. 

நமக்கு வலௌகீக வபாருடக்ளின் மீது ஆயச கியடயாது. நமக்கு மனதின் 

கவயலகள் யவதயன வழங்குவதும் இல்யல இடம், காலம் அல்லது 

கரம்வியனயால் நாம் கட்டுப்படுவதும் இல்யல. § 

இராஜகயாகி தறரயில் விழுந்து வணங்குதல்  

அந்த காலத்தில் சங்கரசுப்யபயர ்என்ற ஒரு பிராமணர ்வாழ்ந்து வந்தார.் 

அவயர எல்யலாரும் மரியாயதயுடன் இராஜயயாகி என்று அயழத்தனர.் அவர ்

யாழ்ப்பாணத்தில் பிறந்தவர.் அவர ்ஒரு இயளஞனாக இருந்த யபாது, ஒரு 

ஆன்மீக யவட்யகயுடன் வீட்டில் இருந்து வவளியயறி வதன்னிந்தியா 

வசன்றார.் அவர ்பல வருடங்களுக்கு சாதனா வசய்ததுடன், தத்துவம் மற்றும் 

வசாற்வபாழிவு வழங்குவதில் பயிற்சியும் வபற்றார.் அவர ்யசவ 

சித்தாந்தத்தில் யதரச்ச்ி வபற்று, அதிக மதிக்கப்பட்ட வசாற்வபாழிவாளராக 

முதிரச்ச்ி வபற்றார.் இந்து யகாயில்களில் வியசஷமான நாடக்ளில் பூயஜகள் 

முடிந்த பிறகு, அங்யக அயமக்கப்பட்டிருக்கும் யமயடயில் யபசச்ாளரக்ள் 

மற்றும் இயசக்கயலஞரக்ளின் நிகழ்சச்ி நயடவபறும். இராஜயயாகி 

அத்தயகய வியசஷங்களின் யபாது, வதன்னிந்தியா முழுவதும் பயணம் 

யமற்வகாண்டு, யசவ சமயத்தின் முக்கிய கருத்துக்கயள வதளிவுபடுத்தி, 

கயதகயள வசால்லி மற்றும் அதன் வபாருள்கயள விளக்குவார.் அவரது 
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வசாற்வபாழியவ யகடக் மக்கள் வவகுதூரத்தில் இருந்து வந்தனர.் அவர ்

சடங்குகயள முழுயமயாக புரிந்துவகாள்ளாமல் பின்பற்றியவரக்ளுக்கு, 

குறிப்பிடும் படியாகவும் ஒரு எளியமயான பாணியிலும், யசவ வழிபாட்டின் 

ஆன்மீக முக்கியத்துவத்யத வழங்கினார.் § 

1920 களின் ஆரம்பத்தில், யாழ்ப்பாணத்யத யசரந்்த அந்த யமதாவி மகன் 

வசாந்த மண்ணிற்கு திரும்பினார.் அவர ்பல வருடங்களாக தனது வசாந்த 

மண்ணில் இல்யலவயன்றாலும், அவர ்பிரபலமாகவும் நல்ல மதிப்புடனும் 

இருந்தார.் அவர ்கல்லால் உருவாக்கப்பட்ட பழங்கால யகாயில்களில் 

யபசுவயத, வதன்னிந்தியாவிற்கு யாத்தியர யமற்வகாண்ட பல 

இலங்யகவாசிகள் பாரத்்து இருந்தனர.் இறுதியில் ஒரு வவற்றி வீரயன 

யபான்று, அவர ்சமய வசாற்வபாழிவுகயள வழங்க வசாந்த மண்ணிற்கு 

திரும்பிக் வகாண்டிருந்தார.் இராஜயயாகி படகு மூலம் வகாழும்பு 

வந்தயடந்து, தயலநகரத்து மக்களின் கவனத்யத பல வாரங்கள் 

கவரந்்திருந்து, யாழ்ப்பாணத்திற்கு இரயில் மூலம் பயணம் யமற்வகாண்டார.் 

§ 

அந்த சமூகம் முழுவதும் உற்சாகத்தில் இருந்தது. அயமதியான வட 

இலங்யகயில், அத்தயகய சம்பவங்கள் அபூரவ்மாக நடந்தன. தாங்கள் 

வரயவற்கும் முக்கியஸ்தயர வசாந்த மண்ணிற்கு அயழத்து வர, வரயவற்பு 

குழுவின் பிரதிநிதிகள் வகாழும்பில் இருந்து எட்டு மணியநரம் பயணம் 

யமற்வகாண்டனர.் பிரபலத்யத வரயவற்கும் வபண்கள், ஆயிரக்கணக்கான 

மலரக்ள் மற்றும் பயன ஒயலகளின் துயணயுடன் இரயில் நியலயத்யத 

சிறப்பாக அலங்கரித்து இருந்தாரக்ள். விழாவிற்கு வருயக தரும் பிரமுகரக்ள் 

வரயவற்புயர வழங்கவும், பண்டிதர ்யாழ்ப்பாண மக்களுக்கு தனது முதல் 

உயரயய வழங்கவும், ஒரு புதிய யமயட அயமக்கப்பட்டது. அந்த பகுதியில் 

பல முக்கியமான சமய மற்றும் சமூக குழுக்கள் இருந்தன. அவற்றில் 

ஒவ்வவான்றும் தங்கள் யககளில் ஆடம்பரமான மலர ்மாயலகளுடன், 

அவயர வகௌரவிக்க அங்யக குழுமியிருந்தனர.் காற்றில் சாம்பிராணி மற்றும் 

யராசாப்பூ மற்றும் மல்லியகயின் நறுமணம் நிரம்பி இருந்தது. அவர ்வந்து 

யசரும் யநரம் வநருங்கியதும், அதிகமான மக்கள் யமயடக்கு அருகில் குழும 

ஆரம்பித்தனர.் § 

இதற்கியடயில், தன்யன உபசரிக்கும் குழுவினரிடம் உயரயாடிக்வகாண்டு 

இருந்த இராஜயயாகி, வசாந்த மண்ணிற்கு திரும்புவது ஆனந்தம் தருவதாக 

இருக்கிறது என்று கூறினார.் ஆனால் இரயில் பயள இரயில் நியலயத்தில் 

இரயில் நின்றதும், அவர ்யபசுவயத நிறுத்தி, கண்கயள மூடிக்வகாண்டு ஒரு 

ஆழமான யபரானந்த நியலயில் நுயழந்தார.் மன நியறவால் அவரது முகம் 

பிரகாசித்தது. அவர ்சிறிது யநரம் கழித்து, தனக்கு கியடத்த அனுபவத்தில் 

முழுயமயாக மூழ்கிய நியலயில் தனது கண்கயள திறந்தார.்  § 

உபசரிக்கும் குழுவின் தயலவர,் “என்ன பிரசச்யன சுவாமி? பயணம் 

காரணமாக யசாரவ்ாக இருக்கிறதா?” என்று யகட்டார.் இராஜயயாகி 

வபருமூசச்ு விட்டுக்வகாண்டு, “வசன்ற இரயில் நியலயத்தில், ஒரு சிறந்த 
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யசாதி இரயிலில் ஏறுவயத உணரந்்யதன். அந்த ஒளி இரயில் முழுவதும் 

பரவிக்வகாண்டு இருக்கிறது,” என்றார.் அவர ்மீண்டும் உட்புறமாக கவனம் 

வசலுத்தி, மீதம் இருந்த பயணம் முழுவதும் அந்த தரிசனத்தில் மூழ்கி 

இருந்தார.் § 

அந்த யசாதி யாழ்ப்பாணம் பணிமயனக்கு முன்பாக புங்கன்குளம் 

நியலயத்தில், இரயிலில் இருந்து இறங்கி வசல்வயத உணரந்்தார.் அவர ்யார ்

என்று உபசரிக்கும் குழுவினரிடம் விசாரித்தார.் ஒருவர ்சன்னல் வழியாக 

எட்டிப் பாரத்்தார,் அவர ்யயாக சுவாமி நடந்து வசல்வயத பாரத்்ததும், 

சுவாமியய இராஜயயாகிக்கு காண்பித்துக்வகாண்டு, “அவர ்ஒரு துறவி. அவர ்

அருகில் இருக்கும் கிராமத்தில் வாழ்கிறார,்” என்றார.் § 

இரயில் கிளம்ப தயாராக இருந்தது. அந்த இரயில் நியலயத்தில் உடயன 

இறங்கயவண்டும் என்று இராஜயயாகி வற்புறுத்தினார.் வரயவற்பு குழுவில் 

யாராலும் அவயர கட்டுப்படுத்த முடியவில்யல. அவர ்அந்த உயிரச்க்தியின் 

ஆன்மீக வவளிசச்த்யத வதளிவாக உணரந்்து இருந்தார.் அந்த தருணத்தில், 

அந்த உயிரச்க்தியய சந்திப்பயத அவரது வாழ்க்யகயில் முக்கியமான 

பணியாக இருந்தது. § 

வரயவற்கும் குழு குழப்பத்தில் இருந்தது. அந்த இரயில் நியலயத்தில் 

இருந்து சில கியலாமீட்டர ்தூரத்தில் அயமந்திருந்த விழா யமயடயில், 

இராஜயயாகிக்கு சிறப்பான வரயவற்பு அளிப்பயத, அவரக்ளது வபாறுப்பாக 

இருந்தது. அங்யக நூற்றுக்கண்கான மக்கள் காத்து  இருந்தனர.் அவர ்

தாமதமாக வந்தால் அல்லது ஏதாவது தவறாக நடந்தால், அவரக்ள் மீது பழி 

சுமத்தப்படும். அவருக்கு அவரக்ளது இக்கட்டான சூழ்நியல புரிந்து 

இருந்தாலும், தான் யயாக சுவாமியய பாரக்்க யவண்டும் என்று 

வற்புறுத்தினார.் “இரயிலில் இருந்து இறங்க எனக்கு அனுமதி அளியுங்கள். 

வரயவற்பு நிகழ்சச்ியய நான் உயரயாற்றும் யநரம் வயர ஒத்தி யவயுங்கள். 

பழியய என் மீது சுமத்துங்கள்,” என்று அவர ்யவண்டிக்வகாண்டார.் வரயவற்பு 

குழுவும் விட்டுக்வகாடுப்பதாக இல்யல. அவரக்ள் வரயவற்பு நிகழ்சச்ியய 

சுருக்கி, நிகழ்சச்ி முடிந்தவுடன் அவயர தாங்கயள யயாக சுவாமியிடம் 

அயழத்து வசல்வதாக வாக்குறுதி அளித்தனர.் இதற்கு இராஜயயாகி சம்மதம் 

வதரிவிக்க, இரயில் ஒரு ஆட்டத்துடன் யாழ்ப்பாணம் யநாக்கி வமதுவாக 

முன்யனறியது. § 

அப்யபாது அந்த குழுவினர,் பிரபலமான இராஜயயாகி யயாக சுவாமியய 

சந்திக்க ஏன் ஆரவ்த்துடன் இருக்கிறார ்என்று யயாசிக்க ஆரம்பித்தனர.் 

அவரக்ள் சுவாமியய பல வருடங்களாக பாரத்்து இருந்தனர,் மற்றும் அவரிடம் 

வியசட சக்தி இருப்பதாக அவரக்ளுக்கு யதான்றியது இல்யல. அவரக்யளப் 

வபாறுத்தவயர, அவர ்அசச்த்துடன் தவிரக்்க யவண்டிய ஒரு மரம்மான 

சாதுவாக இருந்தார.் இராஜயயாகி ஒரு பரிசச்யம் இல்லாத நபருடன் ஒருசில 

தருணங்கள் இருப்பதற்காக, நீண்ட யநரமாக காத்திருந்த நண்பரக்ளின் 

வகௌரவத்யத துறக்க தயாராக இருந்தார.் அவருக்கு வழங்கப்படவிருந்த 

வரயவற்பு நிகழ்சச்ி யாழ்ப்பாணத்தில் பல வருடங்களில் நடந்த சிறப்பான 
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ஒன்றாக இருந்திருக்கும், மற்றும் யயாக சுவாமியய தரிசிக்க அவர ்அயத 

தவிரக்்க விரும்பினார!் § 

அவரக்ள் யாழ்ப்பாண இரயில் நியலயத்தில் நுயழந்த யபாது, உள்ளூர ்

மக்கள் நயடயமயடயில் நிரம்பி இருந்தனர.் இயசக்கயலஞரக்ள் தவில் 

மற்றும் நாதசுவரத்தில் பண்டியகக் கால வமட்டுக்கயள இயசத்துக்வகாண்டு 

இருந்தாரக்ள். இராஜயயாகி சிறப்பான முயறயில் வரயவற்கப்பட்டார.் 

அவருக்கு வதாடரந்்து மலரம்ாயலகள் அணிவிக்கப்பட்டதால், மாயலகள் தன் 

முகத்யத மயறக்காமல் இருக்க அவற்யற உடயன அகற்ற யவண்டி இருந்தது. 

§ 

 

ஒரு முயற இராஜயயாகி என்ற அதிக மரியாயதக்குரிய பண்டிதர,் 

வகாழும்புவில் இருந்து யாழ்ப்பாணத்திற்கு இரயிலில் பயணம் வசய்த யபாது, 

அருகில் ஒரு தயலசிறந்த யசாதி இருப்பயத உணரந்்தார.் அவர ்அந்த ஆன்மீக 

சக்தியின் மூலத்யத பற்றி விசாரித்த யபாது, யாழ்ப்பாணத்திற்கு முந்யதய 

இரயில் நியலயத்தில் யயாக சுவாமி, இரயிலில் இருந்து இறங்கி வசல்வயத 

பாரத்்ததாக, அவருயடய குழுவில் ஒருவர ்வதரிவித்தார.் தான் உணரந்்த 

சக்தியால் ஆசச்ரியம் அயடந்த பண்டிதர,் அந்த சக்தியய பின்வதாடரந்்தார.்  

• • • • • • • • • • • • • • § 

அவரது நிகழ்சச்ியின் ஒருங்கியணப்பாளரக்ள், தீவிர எதிரப்்யப கடந்து, 

தாங்கள் வழங்கிய வாக்குறுதிக்கு ஏற்ப, வரயவற்பு நிகழ்சச்ியின் முக்கிய 
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பகுதியய மாயல வயர ஒத்தியவக்க ஏற்பாடு வசய்தனர.் இராஜயயாகி 

முடிந்தவயர வியரவாக கிளம்ப யவண்டும் என்று வலியுறுத்தினார.் அவர ்

வழங்கிய சிறிய, சரளமான மற்றும் நயகசச்ுயவ நியறந்த உயர வந்திருந்த 

மக்கள் கூட்டத்யத திருப்திப்படுத்தியது. அவர ்நிகழ்சச்ியய 

சுருக்கியதற்காக மன்னிப்பு யகடட்ுக்வகாண்டு, தனது நிகழ்சச்ி 

ஒருங்கியணப்பாளரக்ளுடன் சுவாமியய காண வாகனத்தில் கிளம்பினார.் § 

இலங்யகயில் எங்கும் காணப்படும் கருப்பு நிற அம்பாஸடர ்வசடன்களில், 

அவரக்ள் எல்யலாரும் ஏறிக்வகாண்டு வகாழும்புத்துயற யநாக்கி 

புறப்பட்டனர.் இராஜயயாகி சுவாமியின் குடியசயய அயடந்ததும், மிகவும் 

உயரவ்ான நமஸ்கார வடிவில், தனது தயலக்கு யமல் யககயள 

உயரத்்திக்வகாண்டு, முனிவருக்கு அருகில் வசன்று, தயரயில் விழுந்து 

வணங்கினார.் அவர ்அஷ்டாங்க நமஸ்கார நியலயில் நீண்டயநரம் இருந்தார,் 

பின்னர ்யபசமுடியாமல் பிரமிப்பில் எழுந்து நின்றார.் யயாக சுவாமி அவயர 

அன்புடன் அயழத்து, அருகில் அமரத்்திக்வகாண்டார.் § 

சிறிது யநரத்திற்கு தீவிரமான அயமதி நிலவியது, அதன் பிறயக 

இராஜயயாகி, “எனக்கு இந்த தருணத்தில் கியடத்துள்ள அயமதியய யபான்று 

முன்வனப்யபாதும் உணரந்்தது இல்யல,” என்று கூறினார.் “நீங்கள் உணரவ்து 

உங்களுக்குள் இருக்கிறது. நான் உங்களுக்குள் இருக்கியறன்,” என்று யயாக 

சுவாமி பதில் அளித்தார.் அவரக்ள் இருவரும் கலந்து உயரயாடினாரக்ள் 

மற்றும் தனிப்பட்ட அயமதியில் சிறிது யநரம் அமரந்்து இருந்தாரக்ள். அதன் 

பிறகு இராஜயயாகி கிளம்புவதற்கான யநரம் வந்துவிட்டது என்று சுவாமி 

அறிவித்தார.் மக்கள் ஆரவ்த்துடன் இருப்பாரக்ள் என்பயத அறிந்திருந்த 

சுவாமி, தங்களது சந்திப்யபப் பற்றி வமௌனம் சாதிக்கயவண்டும் என்று 

அறிவுறுத்தினார.் “இரகசியம் புனிதமானது, புனிதம் இரகசியமானது. நீ 

மடட்ும் தான் இருக்கிறாய். ஒரு இரகசியத்யத காப்பாற்றுவதன் மூலம் அயத 

அறிந்துக்வகாள்.” § 

 அன்று இரவு, தனக்கு அளிக்கப்பட்ட வரயவற்பில் யாழ்ப்பாண குடிமக்கயள 

சந்தித்த யபாது, சுவாமியுடன் தான் யமற்வகாண்ட சந்திப்யபப் பற்றி எதுவும் 

யபசவில்யல. ஆனால் எல்யலாரும் அறிந்து இருந்தாரக்ள். அதுயவ 

யாழ்ப்பாண மக்களின் வழக்கமாகவும் இருக்கிறது. அவரது குழுயவ 

யசரந்்தவரக்ளால் தங்களது உற்சாகத்யத கட்டுப்படுத்த முடியவில்யல. 

அவரக்ள் பிரபலமான தங்களது பண்டிதர ்யயாக சுவாமியய தனது குருவாக 

ஏற்றுக்வகாண்டது பற்றி யபச ஆரம்பித்தனர.் § 

இது ஒரு திருப்புமுயனயாக அயமந்தது; சுவாமியின் அபூரவ்மான 

ஆன்மீகத்யத பற்றி மற்றவரக்ளுக்கு வதரிய வதாடங்கி, அவரக்ளும் நாடி 

வந்தனர.் அவர ்மிகவும் தனியாக, பற்றின்றி இருந்ததுடன், அவயர 

அணுகுவதும் கடினமாக இருந்ததால், மக்கள் வபருமளவில் அவயர நாடி 

வரவில்யல. அவர ்எளியமயான, தனியமயான வாழ்யவ வாழ்ந்து, 

வதாடரந்்து தவத்தில் ஈடுபட்டு காலம், உருவம், பரவவளி மற்றும் மனதின் 
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இயக்கங்கயள கடந்து, உள்வபாருளின் உசச்த்திற்கு அவர ்உயரந்்து வசல்ல, 

பற்றின் ஒவ்வவாரு இயழயயயும் உணரவ்ுடன் நீக்கிக்வகாண்டு வந்தார.் § 

சாதகரக்ளுைன் இறணந்து கசயல்படுதல்  

வசல்லப்பசுவாமி தான் ஒரு குருவாக அறியப்படுவதற்கு எப்யபாதும் அனுமதி 

வழங்கவில்யல. யயாக சுவாமி அந்த நியலயின் வமய்யறியவ அறிந்து 

இருந்தார.் மிகவும் உயரந்்த சக்கரங்களில் யதயவயான பக்குவம் மற்றும் 

திடநியலயய அயடயும் முன்னர,் ஒருவர ்சீடரக்யள ஏற்றுக்வகாள்ள தன்யன 

தயாரப்டுத்திக்வகாண்டால், அவர ்வசருக்குள்ள சுயநலவாதியாக மாற 

வாய்ப்புள்ளது என்பயத சுவாமி அறிந்து இருந்தார.் அவரக்ள் தங்களது 

விரிவாக்கத்தில் ஒரு மாற்றமில்லாத இயடநியலயய அயடந்து, தங்கயள 

முன்கூட்டியய வவளிப்படுத்தி, தங்களது தவத்யத நிறுத்தி, மற்றவரக்யள 

பாயதயில் வகாண்டு வருவதற்கு தங்கயள முழுயமயாக ஈடுபடுத்திக் 

வகாள்வாரக்ள். § 

இந்த சுவாமிகளின் யநாக்கங்கள் உன்னதமாக இருந்தாலும், அவரக்யள 

சுற்றியிருக்கும் கும்பலால் எதிரப்ாராத யவதயனகளுக்கு ஆளாகிறாரக்ள். 

இதனுடன் வரும் வழிபாடு மற்றும் பாராடட்ு மயழயய எதிரவ்காள்ளவும், 

அவற்யற உள்ளுக்குள் இருக்கும் பரம்வபாருளின் பலி பீடத்திற்கு சுமந்து 

வசல்லவும் யதயவப்படும் பணிவும் பக்குவமும் அவரக்ளிடம் இருப்பதில்யல. 

அதற்கு பதிலாக, அவரக்ள் ஆன்மீக வசருக்கால் பாதிக்கப்பட்டு, அவரக்ள் 

உருவாக்கும் ஒரு புதிய, வலௌகீக ஆணவம், குறிக்யகாள் பாயதயில் 

அவரக்ளது வசாந்த முன்யனற்றத்யத தடுப்பயதாடு, மற்றவரக்ளுக்கு அவரக்ள் 

வழிகாட்ட யமற்வகாள்ளும் முயற்சியயயும் பயனற்றதாக்குகிறது. § 

இந்த காலக்கட்டத்தில் சுவாமி அந்த படுகுழியில் சிக்கிக் வகாள்ளாமல், 

பூமியில் வாழும் ஒரு சற்குருவிற்கு உதவி வசய்யும் அல்லது அவரக்ள் 

வாயிலாக தனது பணிகயள வசய்யும் சிவவபருமான் மற்றும் 

அந்தரய்லாகத்தில் வாழும் வதய்வங்கள், யதவரக்ள் மற்றும் குருக்களுக்கு, ஒரு 

மதிக்கத்தக்க பாயதயாக யசயவ வசய்வதற்காக, தனது நியலமாற்றத்யத 

நியறவு வசய்து தன்யன பரமாத்துமாவிற்குள் உறுதியாக 

நியலநிறுத்திக்வகாள்ள, தன்யன சுத்தப்படுத்தும் முயற்சியில் ஈடுபட்டு 

இருந்தார.் அவர ்மீண்டும் மீண்டும் முழுமுதற்வபாருளான பரமாத்துமாயவ 

உணரந்்து, சமாதி நியலயில் வலுவாக அமரந்்து இருந்தார.் அவர ்புனித 

தலங்களுக்கு வசல்வது, ஆன்மீக சக்திகளுடன் வதாடரப்ு வகாள்வது மற்றும் 

ஆன்மீக ஆயணகளுக்கு கட்டுப்படட்ு ஒரு இடத்தில் இருந்து இன்வனாரு 

இடத்திற்கு யாத்தியர வசல்வதில் தனது யநரத்யத கழித்தார.் § 

 அவயர சுற்றி அதிகமான அன்பரக்ள் யசர ஆரம்பித்த இந்த 

காலகட்டத்யதப் பற்றி இந்துமதி அம்மா எழுதியுள்ளார:் § 
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இராஜயயாகி யயாக சுவாமியய அவரது குடியசயில் சந்தித்து, அந்த 

பரிசச்யமில்லாத நபரின் கால்களில் விழுந்து வணங்கி, அவரது சிறப்யப 

அங்கீகரித்து, உலகிற்கு அவரது யமன்யமயயப் பற்றி வதரிவித்தார.் 

சுவாமியய யமன்யம  வபாருந்திய பண்டிதர ்தயரயில் விழுந்தது 

வணங்கியதால், தங்களுக்கு மதத்ியில் வாழும் ஒரு மிகப்வபரிய ஆன்மாயவ 

பற்றி அந்த சமூகம் முழுவதும் வதரிந்துவகாண்டது.  

• • • • • • • • • • • • • • § 

சிறிய காலத்தில் சிவயயாகரின் யபாக்கில் ஒரு வபரிய மாற்றம் 

வதரிந்தது. விடியற்காயலயில் குடியசயின் முற்றத்தில் 

கூட்டிப்வபருக்கும் ஓயச யகட்டது. அந்த குடியசயின் தயர மாட்டு 

சாணத்தால் பூசி வமாழுகி சுத்தமாக இருந்தது. பாம்பு குடியிருக்கும் ஒரு 

பாழ்மயனயின் அயடயாளம் எதுவும் இல்லாமல் இருந்தது. குடியசயின் 

வடக்கில் இருந்த அயறயில், திருவடிகள் மலரக்ளால் அலங்கரிக்கப்படட்ு 

இருந்தன. § 

சிவயயாகர ்வதருவில் காணப்படும் யபாது, அவரது வவண்யமயான 

நயரத்த முடி யநரத்்தியாக முடிக்கப்படட்ு இருந்தது. அவரது வநற்றியில் 

தாராளமாக பூசப்பட்ட  திருநீறு, சூரிய ஒளியில் பிரகாசமாக ஒளிரந்்தது. 

யதாளில் யபாரத்்திய சால்யவ, அழகான யகாலத்தில் இருந்தது. அவர ்
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எல்யலாருக்கும் பாதுகாவலன் என்பயத குறிப்பிடும் வண்ணம், அவரது 

யகயில் ஒரு கூயட இருந்தது. § 

அவர ்அந்த காலத்தில் பிரபலமாக இருந்த சண்முகநாதன் 

புத்தகக்கயடயில் அடிக்கடி வதன்பட்டார.் அங்யக அறிவுப்பசியுடன் 

வருபவரக்ள், ஞானத்தின் வசாரூபமாக வீற்றிருந்த சுவாமியால் 

ஈரக்்கப்பட்டனர.் அந்த பக்குவமயடந்த ஆன்மாக்கயள பாரத்்து, 

“அறிவியல் மற்றும் கயலகளில் ஆழமாக வசல்லாமல், உங்கள் மனயத 

திறந்து இதய புத்தகத்யத படியுங்கள்,” என்று கூறினார.் சுவாமிக்கு 

பிடித்தமான மற்ற இடங்களில் வண்ணாரப்ண்யணயில் இருந்த 

வியவகானந்தர ்அசச்கம் மற்றும் நாவலர ்அசச்கம் மற்றும் புத்தகக் 

கயடயும் அடங்கும்.§ 

சிவயயாக சுவாமி சில சமயங்களில், உள்ளூர ்மருத்துவர ்கஸ்தூரி 

முத்துக்குமாரு  வீட்டிற்கு வசன்று வந்தார.் அந்த ஆயுரய்வத மருத்துவர ்

ஏயழ  எளிய மக்களுக்கு இலவசமாக சிகிசய்ச அளித்தது 

மடட்ுமல்லாமல், அவரக்ள் வதாயலதூரத்தில் இருந்து வந்திருந்தால் 

அவரக்ளுக்கு பயண வசலயவயும் வழங்கி அனுப்பி யவத்தார.் அங்யக 

வசன்றவரக்ள் ஒரு பிரபலமான மருத்துவர ்வழங்கிய மருந்துகயள 

மடட்ும் வபறாமல், இரக்கத்தின் உருவமாக இருந்த சிவயயாக சுவாமியின் 

அருயளயும் வபறும் பாக்கியசாலிகளாக இருந்தாரக்ள். § 

நாற்பது ஆண்டுகால ஆன்மீக யமன்யமயின் ஆரம்ப காலத்தில், யயாக 

சுவாமியின் புகழ் எவ்வாறு  பரவியது என்பயதப் பற்றி திரு. வி. ராஜயசகரம் 

நியனவுக்கூரக்ிறார:்§ 

சுமார ்1925 ஆண்டில், யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்த பலர ்யயாக சுவாமியின் 

வபயயர அதிக பக்தி மற்றும் சிரத்யதயுடன் உசச்ரிக்க ஆரம்பித்தனர.் 

“அவர ்கடந்தகாலம், நிகழ்காலம் மற்றும் எதிரக்ாலத்யத அறிந்த 

முனிவர"் என்று மக்கள் அவயரப்பற்றி யபச ஆரம்பித்தனர.் மயலகள் 

எதுவும் இல்லாத அந்த தீபகற்பத்தில், அவர ்அருள் மற்றும் இரக்கத்தின் 

மயலயாக பிரகாசித்தார.் இந்த வாரத்்யதகயள யகட்டதும், அவயர 

தரிசிக்க யவண்டும் என்ற எனது ஆயச அதிக வலுவயடந்தது. § 

சுவாமியின் யயாகசக்தியய பற்றி மக்கள் அறியத்வதாடங்கியதும், மக்கள் 

அவயர ஒரு குறி வசால்பவர,் யசாதிடர ்அல்லது யகயரயக யசாதிடயரப் 

யபால நியனத்துக்வகாண்டு, “சுவாமி, நான் வகாழும்பு வசல்ல இருக்கியறன். 

அங்குள்ள ஒரு பல்கயலகழகத்தில் எனக்கு ஒரு யவயல கியடத்துள்ளது. எனது 

எதிரக்ாலம் எப்படி இருக்கும்? அந்த யவயல எனக்கு நல்ல பலன் தருவதாக 

இருக்குமா?” யபான்ற யகள்விகயள யகட்டனர.் தங்களிடம் இருந்து ஏதாவது 

அபகரிக்கப்படும் அல்லது ஏதாவது யமாசமான அனுபவம் நடக்கக்கூடும் 

என்ற எண்ணத்தில் யகடக்ப்படும் அத்தயகய யகள்விகள், வலுவான 

கண்டனத்துடன் நிராகரிக்கப்பட்டது. “உங்களது வாழ்நாளில் எப்யபாதும் 
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உங்களுக்கு யதயவயானது கியடக்காமல் இருந்ததில்யல. நமக்கு 

யதயவயானது அயனத்தும் நமக்கு இலவசமாக வழங்கப்படுகிறது. நமக்கு 

யதயவயானது நமக்கு கியடத்துவிட்டது என்பயத நாம் அறியாததால் 

அவதிப்படுகியறாம்,” என்று அவரக்ளது வவளிப்பயடயான தப்வபண்ணத்யத 

அவர ்வதாடரந்்து குறிப்பிடட்ு வந்தார.் § 

வாழ்யகயில் வருத்தம் தரும் அல்லது மகிழ்சச்ியய தரும் அனுபவங்கயள, 

ஆன்மீக பாயதயில் நமது நியறவான அடுத்த கட்டமாக ஏற்றுக்வகாள்வதில் 

இருக்கும் முக்கியத்துவத்யத சுவாமி சுட்டிக்காட்டினார.் அத்தயகய 

வலுவான கண்டனத்யத வபற்று இருந்த, சுவாமியின் கடிந்துயரகயள 

தாங்கிக்வகாண்ட பலர,் அதன் பிறகு தனது வாழ்நாளில் யவறு எயதயும் 

நியனத்து பயப்படவில்யல என்பயத வதரியப்படுத்தினர.் அவரக்ளுக்கு 

சுவாமி  தீவிரமான அதிரச்ச்ியய வழங்கி இருந்தார.் அந்த அதிரச்ச்ியய 

வவறும் விதியின் மாற்றத்தினால் என்றுயம வழங்கமுடியாது. அவருக்கு 

வநருக்கமான அன்பரக்ளில் ஒருவரான, சுன்னாகத்யத யசரந்்த Dr. ச. 

ராமநாதன், ஒரு சம்பவத்யத விவரிக்கிறார:்§ 

சுவாமி நடச்த்திர இயக்கங்கள் மற்றும் ராசிகளில் இருக்கும் அறிவியயல 

பற்றி விளக்குவார.் அவரக்ளது மாணவரக்ளில் ஒருவரான, நீதிபதி அக்பர ்

என்பர,் இந்த அறிவியயல மிகவும் நன்றாக அறிந்து இருந்ததாக அவர ்

குறிப்பிடுவார.் அவரிடம் யசாதிடம் பற்றி யாராவது விசாரித்தால், தான் 

ஒரு யசாதிடர ்இல்யல என்று அவர ்குறிப்பிடுவார.் நான் சுவாமியின் 

யககளில் இருந்த யரயககயள ஆய்வு வசய்யதன்; அயவ 

வதள்ளந்வதளிவாக  இருந்தன. நான் அவரிடம் அவரது யகயரயகயய 

ஆய்வு வசய்த யகட்டுக்வகாண்ட யபாது, அவர ்அதற்கு மறுப்பு வதரிவித்து 

“இங்யக நடக்கும் அயனத்தும் சிவவபருமானின் திருநடனம் என்று நம்பி, 

நாயளய கவயல இல்லாமல், நடக்கும் அயனத்திற்கும் சாட்சியாக 

மடட்ும் இருக்கும் ஒருவனுக்கு, எதிரக்ாலம் பற்றி கணிக்கும் யசாதிடம் 

அல்லது அறிவியலின் யதயவ எதற்கு?” என்று யகட்டார.் § 

தத்துவத்தில் நியலவகாண்டு, பக்தியுடன் இருக்கும் யநரய்மயான அன்பரக்ள் 

தன்யன நாடி வந்த யபாது, அவர ்அவரக்ளது வாழ்வில் ஒரு முக்கிய பங்யக 

ஏற்றுக்வகாண்டார.் அவர ்அவரக்ளுயடய இருப்பிடத்திற்கு வசன்று, 

அவரக்ளுக்கு வதால்யலகயளயும் வழங்கினார.் ஒரு முயற ஒரு அன்பரின் 

வீட்டிற்கு விடியற்காயலயில் வசன்று, வீட்டிற்குள் நுயழந்து, அவர ்

படுக்யகயில் இருந்து எழுந்திருக்கும் வயர அருகில் அமரந்்து இருந்தார.் அந்த 

அன்பர ்கண்கயள திறந்ததும், யயாக சுவாமி அவரிடம், “நீ கனவுகளில் இங்யக 

வசன்று இருந்தாய்? நீ எங்யக வசன்றாய் என்பது எனக்கு வதரியும், ஆனால் நீ 

அங்யக வசல்லக்கூடாது. இனியமல் நீ என்யன மட்டும் நாடி வரயவண்டும்,” 

என்று கட்டயளயிட ஆரம்பித்தார.் அந்த அன்பர ்விழித்திருக்கும் யநரத்தில் 

புனிதமாக இருப்பயதப் யபால கனவிலும் இருக்கயவண்டும என்பயத சுவாமி 

குறிப்பிட்டார.் அதன் பிறகு சுவாமி அந்த அன்பர ்பூயஜ வசய்வயத கவனித்து, 
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அந்த பூயஜயில்  கவனக்குயறவாக அல்லது பக்தி இல்லாமல் இருந்த 

வசயயல யநரடியாக திருத்தம் வசய்தார.் இந்த பூயஜயின் மூலம் 

வதய்வங்கயள வணங்கிய பிறயக, தன்யன ஒரு குருவாக வணங்க 

அனுமதித்தார.் § 
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யயாக சுவாமி தனது குடியசயில் இருந்த ஒரு சிறிய பூயஜ மாடத்தில் 

யவக்கப்பட்டிருந்த அவரது குருவின் பாதுயககளில் தஞ்சம் புகுந்து  இருக்க,  



 

தினமும் அவரது திருவடிகயள சீடரக்ள் வணங்கி வந்தனர.் அவர ்தியானத்தில் 

இருந்த யபாது, சிலசமயம் சிவயலாகத்தில் நடனமாடும் அம்மனின் வவள்ளி  

சலங்யக ஒளியய தனது காதால் யகட்டார.்  

• • • • • • • • • • • • • • § 

வசல்லப்பசுவாமி தனக்கு வசய்தயத யபால, சுவாமி தனது சீடனுக்கு 

தனிப்பட்ட மற்றும் வாழ்க்யகயய தியச திருப்பும் பாடங்கயள 

புகட்டுவதற்காக,  அவர ்அந்த சீடன் மீது பல நாடக்ளுக்கு கவனம் 

வசலுத்துவயத தனது வழக்கமாக வகாண்டிருந்தார.் “நீ உனது உடல் இல்யல. 

நீ உனது மனம் இல்யல. நீ உனது உணரச்ச்ிகள் இல்யல. நீ தான் ஆன்மா. நீ 

அதுவாக மடட்ும்  இரு. நீ அதுவாக  இருந்து ஒரு சாட்சியாக இரு!” என்று நாள் 

முழுவதும் அடிக்கடி, சுவாமி தனது சீடயன சாட்சியாக இருக்கும் படி 

நியனவுறுத்துவார.் அத்தயகய ஒரு பற்றில்லாத வாழ்க்யகயய சீடரக்ள் 

வாழ்வதற்கு எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு புளியம் பழத்யத யபால 

இருக்கயவண்டும் என்று அவர ்வற்புறுத்துவார.் இந்த பழம் 

பக்குவமயடந்ததும், உலரந்்து சுருங்கி, அது வளரந்்த வித்யதப்யபயில் 

இருந்து தன்யன விலக்கிக்வகாள்கிறது. அது பழுத்ததும், அது வியதப்யபயில் 

இருந்து முழுயமயாக விலகி, வியதப்யப மரத்துடன் யசரந்்து இருக்கும் 

இடத்தில் மடட்ும் அயத வதாட்டுக்வகாண்டு இருக்கிறது. § 

பண்டிதர ்யக. நவரத்தினத்தின் மீது யயாக சுவாமிக்கு ஒரு வியசடமான 

அன்பு இருந்தது. ஆரவ்ம் மிகவும் குயறவாக இருந்த மாணவரக்ள் 

எசச்ரிக்யகயாக இருந்து வதாடரந்்து முயற்சிகயள யமற்வகாள்ள மற்றும் 

விபரமறிந்த, வளமான வாழ்க்யகயய வாழ, இந்த பள்ளி ஆசிரியர ் 

யதயவயான உத்யவகத்யத வழங்கினார.் சுவாமி இந்த ஆசிரியரின 

வீட்டிற்க்கு வழக்கமாக காயலயில் வந்து விடுவார.் அவரக்ள் அயமதியாக 

சிறிது யநரம் அமரந்்து இருந்து, பள்ளி திறப்பதற்கு முன்பாக நீண்ட தூரம் 

நடந்து வருவாரக்ள். ஒரு சில சமயம் ஆசிரியருக்கு பள்ளியில் விடுப்பு யநரம் 

இருந்தால், அந்த பள்ளியின் வியளயாடட்ு திடலில் சுவாமி அவர ்வரும்வயர 

காத்து இருப்பார.் அவர ்அங்யக அமரந்்து இருந்த யபாது, மக்கள் அவயர 

சூழ்ந்துவகாண்டு பக்தி பாடல்கயள பாடுவாரக்ள். இந்த பாடல்கள் காற்று 

வழியய வகுப்பயறகள் வயர வசல்லும். சிலசமயம் இருவரும் சீடரக்ளுடன் 

முத்தவல்லியில் அமரந்்து, சுவாமி வியவகானந்தர ்மற்றும் ஸ்ரீ அரவிந்தரின் 

புத்தகங்கயள வாசிப்பாரக்ள். § 

நவரத்தினத்திடம் இருந்த கல்விமானின் திறயமகயள ஊக்குவிக்கும் 

வண்ணம், அவர ்வாசிக்க சுவாமி புத்தகங்கயள வகாண்டு வந்து தருவார.் 

ஒருநாள் சுவாமி அவரிடம், இந்து சமயத்திற்கு வரும் யமற்கத்திய நாடட்ு 

அன்பரக்ள் படிப்பதற்காக, அவயர இந்து சமயம் பற்றி ஒரு புத்தகத்யத 

எழுதயவண்டும் என்று கூறினார.் அதனால் பண்டிதர ்தனது வாழ்நாளில் இந்து 

சமயத்தின் பல அற்புத அம்சங்கயள பற்றி சிறப்பான புத்தகங்கயள 

எழுதினார,் அதில் குறிப்பிடும் படியாக ஸ்டடீஸ் இன் இந்துயிசம் அயமந்து 

இருந்தது. சுவாமி தனது வபயயர குறிப்பிடுவதற்கு தயட விதித்தார,் அதனால் 

https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/26_yo03_05.html#para-88
https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/26_yo03_05.html#para-89
https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/26_yo03_05.html#para-90


 

அந்த புத்தகங்கள் பல மகான்கள்  மற்றும் முனிவரக்யள குறிப்பிடட்ு 

இருந்தாலும், யயாக சுவாமியய குறிப்பிடவில்யல. § 

பண்டிதர ்யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்த வபரும்பாலான பள்ளிகளின் 

முதல்வரக்ள் மற்றும் ஆசிரியரக்ளுக்கு ஒரு பிரபல வழிகாட்டியாக இருந்தார.் 

அவர ்இந்து சமூகத்தில் அதிக மதிப்யப வபற்றதால், அவருக்கு கயலப்புலவர ்

என்ற பட்டம் வழங்கப்பட்டது. தமிழ் இலக்கியம் மற்றும் இந்து தத்துவங்கள் 

வதாடரப்ான வசய்யுள்கள் மற்றும் பாடல்களில் யதரச்ச்ி வபற்றவர ்என்பது 

அதன் வபாருள். 1927 ஆம் ஆண்டு மகாசிவராத்திரி இரவன்று, அவரும் யயாக 

சுவாமியும் ஒன்றாக அமரந்்து மாயல 6 மணி முதல் அதிகாயல 5 மணி வயர 

தியானம் வசய்தனர.் § 
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குருமாரக்ளின் சரித்திரங்கள்  

அத்தியாயம் பதிமூன்று  

செல்லாெச்ி அம்மமயார ் 

யயாக சுவாமி வாழ்ந்த காலத்தில் செல்லாெச்ி அம்மமயார ்

என்ற ஒரு சபண் துறவி இருந்தார.் அவரது வீயே ஆசிரமமாக மாறி இருந்தது. 

சுவாமி வியவகானந்தர ்இந்த பூமியில் அவதரித்த வருேமான 1863 ஆம் 

ஆண்டில்,  அவரும் பிறந்தார.் சிறு வயது முதல் பக்தியுேன் இருந்த 

அம்மமயார,் அவரது சபற்யறாரக்ள் யகாயிலுக்கு அமழத்து செல்லும் 

யபாசதல்லாம் அங்யக வழிபாடு நேத்தி, புராண கமதகள் மற்றும் தமிழ் 

துறவிகளின் பாேல்கமள கற்றுக்சகாண்ோர.் அவர ்யாழ்ப்பாண நகரத்திற்கு 

சவளியய, சுமார ்பன்னிரண்டு கியலாமீே்ேர ்சதாமலவில் இருந்த, விவொயம் 

மற்றும் வணிகத்மத அடிப்பமேயாக சகாண்ே சுன்னாகம் என்ற கிராமத்தில் 

வாழ்ந்து வந்தார.் § 

 செல்லாெச்ி  தனது திருமண வாழ்க்மகயில், தனது கணவனுக்கு ஒரு நல்ல 

இல்லத்மத அமமத்து, தங்களது இரு குழந்மதகளுக்கும் ஒரு அருமமயான 

ெமய பயிற்சிமயயும் வழங்கினார.் அவரக்ளது குழந்மதகள் வளரந்்து 

சபரியவரக்ள் ஆனதும், அவரது கணவருக்கு சவளியூரில் ஒரு யவமல 

கிமேத்தது. அவர ்தனது மமனவியும் தன்னுேன் வருவார ்என்று நம்பி 

இருந்தார,் ஆனால் வீேம்ே விேட்ு செல்ல செல்லாெச்ி மறுத்து விே்ோர.் அந்த 

காலத்தில் பயணம் யமற்சகாள்வது இந்து ெமய சபண்களின் வழக்கமாக 

இல்லாததால், அவர ்அமத ஏற்றுக்சகாண்ோர.் செல்லாெச்ி தனது வீே்டியலயய 

இருந்தார,் மற்றும் கணவருக்கு விடுப்பு கிமேக்கும் யபாசதல்லாம் வீே்டிற்கு 

வந்தார.் § 

 தனது கணவர ்புதிய யவமலக்கு சென்றதும், செல்லாெச்ி தன்மன 

முழுமமயாக யகாயில் வழிபாே்டில் ஈடுபடுத்திக் சகாண்ோர.் அவருக்கு 

தனது சலௌகீக சபாறுப்புக்கள் அமனத்தும் நிமறவுசபற்றதாக யதான்றியது. 

அவரால் தனது கணவமர கவனிக்க முடியவில்மல, மற்றும் அவரது 

குழந்மதகள் சபரியவரக்ளாகி தனியாக வாழ்ந்து வந்தாரக்ள். அவரது 
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வளரப்்பு முமறயில் வழக்கமாக இருந்தமதப் யபால, தங்களது கமேசி 

குழந்மத பிறந்ததும், அவரும் அவரது கணவரும் மனத்துறவுேன் வாழ்ந்தனர.் 

அதனால் அவர ்இயல்பாக தனது ஆன்மீக வாழ்க்மகமய வலுப்படுத்திக் 

சகாண்ோர.் அவர ்யகாயிலுக்கு அதிகம் செல்ல ஆரம்பித்தார.் § 

சிறிது காலத்திற்கு பிறகு, அவர ்தனது வீே்டியலயய ஆழ்ந்த தியானத்தில் 

ஈடுபே ஆரம்பித்தார.் யமலும் அவர ்தனது வீே்மே விே்டு மீண்டும் சவளியய 

செல்லவில்மல என்று கூறப்படுகிறது. அவரது கணவர ்ஒரு முமற வீே்டிற்கு 

வந்த யபாது, அம்மமயார ்ஆன்மீக யவேம்கயில் முழுமமயாக ஈடுபே்டு  

இருப்பமத அவர ்கவனித்தார.் அவர ்இந்த ஈடுபாே்மே மதித்தார,் மற்றும் 

அதன் பிறகு அவரிேம் இருந்து திருமண சபாறுப்புகள் எமதயும் 

எதிரப்ாரக்்கவில்மல. அவர ்சிறிது காலம் கழித்து பணியில் இருந்து ஓய்வு 

சபற்றார ்மற்றும் அதன் பிறகு மரணமும் அமேந்தார.் மரண அனுபவத்திற்கு 

தனது கணவமர தயாரப்டுத்த யவண்டும் என்று தனது உே்புற குரல் 

கூறியதாக சொல்லி, அம்மமயார ்தன் கணவரின் மரண யததிமய ஏழு 

வருேங்களுக்கு முன்யப கணித்து, தனது கணவமர அந்த அனுபவத்திற்கு 

தயாரப்டுத்தவும் செய்தார.் § 

இந்து ெமயத்மத யெரந்்த விதமவ குமறந்தது ஒரு வருேத்திற்கு ெமூக 

வாழ்மகயில் இருந்து விலகி, துக்கம் அனுெரித்து வியெே ொதனாக்கள் செய்ய 

யவண்டும். அவரக்ள் கணவன் இறந்த தினத்தில் இருந்து சவள்மள நிற ஆமே 

உடுத்தி ஒழுக்கத்துேன், தன்மன அலங்கரிக்காமல்,  மனத்துறவுேன் 

ெமூகத்தில் இருந்து விலகி வாழ்ந்து வருவாரக்ள். அவரக்ள் சிறிது காலத்திற்கு 

தங்களுக்சகன்று ெமமத்துக்சகாள்ளவும் கூோது. ஈமெெ்ேங்கு நேந்த 

தினத்தன்று, மரபிற்கு எதிராக, தான் இனி கேவுளுக்கு சொந்தம் என்றும், 

தான் தனது கணவனுக்கு செய்ய யவண்டிய கேமமகள் அமனத்மதயும் 

செய்து முடித்து விே்ேதாகவும் அறிவித்து, தனது உணமவ தாயன ெமமத்துக் 

சகாண்ோர.் § 
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20 ஆம் நூற்றாண்டின் சதாேக்கதத்ில், யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்த ஆன்மீக 

யொதிகளில், செல்லாெச்ி அம்மமயாரும் ஒருவர.் அவர ்ஒரு சூே்சும 



ஞானியாகவும் ஆன்மீக ஆசிரியராகவும் இருந்தார.் அவர ்யயாக சுவாமிமய 

காே்டிலும் ஒன்பது வயது மூத்தவர.் அம்மமயார ்தனது இறுதி காலத்தில்,  

அதிக வலுவிழந்து இருந்ததால், சுவாமி ெமமத்த உணவு மேட்ுயம அவரால் 

ொப்பிே முடிந்தது. சுவாமி தினமும் உணமவ ெமமத்து, பதினாறு 

கியலாமீேே்ர ் தூரத்தில் இருந்த அம்மமயாரின் ஆசிரமத்திற்கு எடுத்து 

செல்வார.் சிலெமயம் அம்மமயார ்யொரவ்ாக இருந்தால், அவயர 

அம்மமயாருக்கு உணமவ ஊே்டியும் விடுவார.்  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

அன்றில் இருந்து, அவரது வாழ்க்மக முழுமமயான ஆன்மீக வாழ்க்மகயாக 

மாறியது. அவர ்வாழ்ந்த கிராமத்து யகாயிலில், பூமை யநரத்தில் மணி 

அடிக்கும் ஒவ்சவாரு முமறயும் தியானத்தில் அமரந்்து இருந்து, 

சிவசபருமானின் சுயநிமனவின் ஆழத்திற்கு அவமர அமழத்து செல்லும் 

ெக்தியில் யபரானந்தத்தில் இருக்கும், ஒரு கடுமமயான பயிற்சிமய 

அம்மமயார ்பல வருேங்களுக்கு பின்பற்றினார.் இவ்வாறு செய்வமத 

நிறுத்தி, சில விநாயகரின் பாேல்கமள பாேயவண்டும் என்று அவரது 

மனொே்சி ஒரு நாள் கூறியது. இந்த பாேல்கமள பல மாதங்களுக்கு பாடிய 

பிறகு, பரம்சபாருமள குறிப்பிடும் விதமாக ஒரு லிங்கத்மத மவத்து, 

சிவசபருமானுக்கு தினமும் பூமை செய்யயவண்டும் என்ற உத்தரவு வந்தது. 

அவரது பூமை அமறயில் ஒரு லிங்கம் இல்லாததாலும், எமதயும் யதடி தனது 

வீேட்ு வாெமல தாண்டியது இல்மல என்பதாலும், அவருக்கு கவமல 

ஏற்பே்ேது. ஆனால் அன்று மாமல அவர ்தனது யதாே்ேத்தில் நேந்துசகாண்டு 

இருந்த யபாது, ஒரு புதரில் லிங்கம் யபான்ற வடிவில் ஒரு கல்மல கண்ோர.் 

அவர ்அமத சுத்தம் செய்து, அதற்கு தினமும் செய்யும் பூமைமய செய்தார.் § 

அவரது உேல் தன்மனத்தாயன சுத்தப்படுத்திக் சகாள்ளும் என்றும், அவர ்

இனி குளிக்க யவண்டிய அவசியம் இல்மல என்றும், அவரது உள்ளத்தில் 

இருந்து இறுதியாக இன்சனாரு தகவல் வந்தது. அவர ்இது வமர தனது 

வாழ்நாளில் செய்து வந்தமத யபால, கிணற்றுக்கு சென்று தமலக்கு தண்ணீர ்

ஊற்றிக்சகாள்ள யவண்ோம் என்று அந்த தகவல் குறிப்பிே்ேது. அவர ்அதற்கு 

கீழ்படிந்தார.் அவர ்மீண்டும் குளிக்கவில்மல. அன்றில் இருந்து அவரது 

நமரத்த முடிக்கு சீப்மப பயன்படுத்தாததால், அது நீளமாக வளரந்்து 

சிக்கல்கள் நிமறந்து இருந்தது. அவமர காண  வந்தவரக்ள் மனதில், அவரது 

தமலயில் இருந்த ெமேமுடி நீங்காது இேம்சபற்று இருக்கிறது. மற்றபடி, அவர ்

முழுமமயான சுத்தத்துேன், ஒரு அற்புதமான, பிரகாெமான யதாற்றத்மத 

சகாண்டிருந்தார.் § 

 ஒரு நாள் அவரது அகத்தில் இருந்து, அவர ்செய்யும் பூமைமய நிறுத்தி, 

பரமாத்துமாவாக சிவசபருமாமன நிமனத்து தியானம் செய்யும் 

சிவதியானத்மத செய்ய யவண்டும் என்று அறிவுறுத்தல்கள் வந்தன. இந்த 

காலகே்ேத்தில் அவர ்செய்த சிவபூமை, அவருக்குள் யபரானந்தத்மத நிரப்பி 

இருந்தது, மற்றும் சிவலிங்கத்மத இன்சனாரு முமற வழிபேலாம் என்று 

அவருக்கு யதான்றியது. பூமை சதாேங்கியது, செல்லாெச்ியால் சதாேர 
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முடியவில்மல. அவர ்அபியேகம் செய்த தீரத்்தம் லிங்கத்மத சதாே்ேதும், 

அவர ் அதில் இருந்து ஆறு மீே்ேர ்தூரம் தூக்கி எரியப்பே்ேதாக, அமத 

கண்களால் பாரத்்த சீேரக்ள் பின்னர ்சதரிவித்தாரக்ள். § 

அந்த அனுபவத்திற்கு பிறகு, செல்லாெச்ி அம்மமயார ்தனது அகத்தில் 

இருந்து வரும் ஆமணகமள, புதுப்பிக்கப்பே்ே சிரத்மதயுேன் பின்பற்றி 

வந்தார.் ஒரு ெமயத்தில், சதய்வத்துேன் நமேசபறும் முதல் ெந்திப்பான, 

கேவுமள உணரத்ல் என்ற அதிக ஆழமான ெமாதிக்குள் செல்ல, அவர ்

தயாராக இருக்கயவண்டும் என்று உத்தரவுகள் வந்தன. அவர ்பூமை 

அமறயில் தியான நிமலயில் நீண்ேயநரம் உேக்ாரந்்து இருப்பார ்என்றும், 

அவமர யாரும் எக்காரணத்திற்கும் சதாந்தரவு செய்யக்கூோது என்றும் 

குடும்பத்தினரக்ள் அமனவருக்கும் அறிவுறுத்தல்கள் வந்தன. இதமன அவர ்

ஒவ்சவாருவருக்கும் கவனமாக விளக்கினார.் அதன் பிறகு செல்லாெச்ி பூமை 

அமறக்குள் நுமழந்து,  பல நாேக்ளுக்கு தனது சுவாெத்மத 

கே்டுப்படுத்திக்சகாண்டு, முழுமமயான அமமதியில் அமரந்்து இருந்தார.் 

அவர ்சில ெமயங்களில் மிகவும் சமதுவாக மற்றும் அமமதியாக ெவாசிப்பார;்  

சில யநரங்களில் சுவாசிப்பது முழுமமயாக நின்றுவிடும். அவர ்அந்த 

ஆழமான நிமலயில் பல நாேக்ளுக்கு அமரந்்து  இருந்தார.் § 

 செல்லாெச்ி சதாேரந்்து மூன்று நாேக்ளுக்கு சுவாசிக்காமல் இருப்பமத 

கவனித்த, அவரது உறவுக்கார சபண்ணுக்கு செல்லாெச்ி இறந்துவிே்ேதாக 

யதான்றியது. அந்த உேல் ஒரு யவமள இறந்து இருந்தால், அதமன ஆவி 

உருவம் ஆே்சகாள்ளாமல் இருக்க யவண்டுயம என்ற கவமலயில் இருந்த அந்த 

சபண், உயிரின் அறிகுறி ஏதாவது சதரிகிறதா என்று நீண்ேயநரம் 

கவனித்துக்சகாண்டு இருந்தாள். அவள் இறுதியில் செல்லாெச்ி 

அம்மமயாமர கவனமாக சநருங்கி, அவரது வாமய திறந்து, நாக்கில் 

மரணத்தின் ஏதாவது அறிகுறி சதரிகிறதா என்று பாரக்்க, அதமன சவளியய 

இழுத்தாள். அது ஒரு மிகப்சபரிய தவறாகவும், சிவசபருமானின் 

சுயநிமனவில் மூழ்கி இருந்த துறவிக்கு, அது ஒரு திடுக்கிடும் தமலயீோகவும் 

இருந்தது. எந்த ஒரு எெெ்ரிக்மகயும் இல்லாமல், அவரது ெமாதிநிமல 

சீரக்ுமலந்தது மற்றும் ொே்சி தூல உேல் உணரவ்ுக்குள் திரும்பியது. அவரது 

நரம்பியல் அமமப்பு இந்த பயங்கரமான அதிரெ்ச்ியில் பல நாேக்ளுக்கு 

தடுமாறியது. § 

அந்த அபூரவ்மான ஆழ்நிமலமய சீண்டியதால் ஏற்பே்ே ஒரு தீவிர விமளவு, 

அவரது வாழ்நாள் முழுவதும் நீடித்து இருந்தது. அவர ்சவளிெெ்த்தின் மீது கூர ்

உணரவ்ுேன் இருந்ததால், யநரடியாக நிலவு சவளிெெ்த்திற்கு முன்பாக 

நிற்பதும் அவருக்கு கடினமாக இருந்தது. இருண்ே தாழ்வாரம் அவருக்கு 

பிடித்த இேமாக மாறியது. சுத்தமான மனதுேன் இல்லாமல், சுயநல 

எண்ணத்துேன் யாராவது அவமர அணுகினால், அவருக்கு வலி ஏற்படும் 

அளவிற்கு அவரது உேலின் சவப்பம் அதிகரிக்கும். சநருக்கமான சீேரக்ள் 

அவருக்கு அருகில் யாமர அனுப்புகியறாம் என்பதில் மிகவும் கவனமாக 

இருந்தாரக்ள்.§ 
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நல்ல யநாக்கத்துேன் செயல்பே்ே உறவுக்கார சபண்மண, செல்லாெச்ி 

தானும் குற்றம் சுமத்தவில்மல, மற்றவரக்ள் குற்றம் சுமத்துவமதயும் 

அனுமதிக்கவில்மல. அவர ்தனது நிமலமய, பூமியில் தனது ெமயப்பணியின் 

அங்கமாக சதய்வங்கள் ஏற்பாடு செய்ததாக கருதினார.் § 

ஒரு ஆன்மீக பாலைவனசச்சாலை 

ஆசிரமம் யபான்ற அவரது வீடு அமமதி மற்றும் உறுதிநிமலமய 

சவளிப்படுத்தியது. அந்த இேத்திற்கு யயாக சுவாமி 1914 ஆம் ஆண்டில் 

இருந்து அடிக்கடி வந்துக்சகாண்டு இருந்தார.் செல்லாெச்ி  சுவாமிமய 

காே்டிலும் ஒன்பது வயது மூத்தவராக இருந்தார,் மற்றும் சுவாமி 

அம்மமயாமர தனது ஆன்மீக வழிகாே்டியாக கருதினார.் செல்லாெச்ி 

சுவாமிமய தம்பி என்று அமழத்தார.் தனது ெமாதிநிமல தமேப்பே்ேதால் 

யதான்றிய அதிரெ்ச்ி அனுபவம் காரணமாக, யயாக சுவாமி யதாற்றமளித்து 

தன்மன ஆன்மீக ஆழத்திற்கு அமழத்து சென்றார ்என்றும், அவரது அருள் 

இல்லாமல் தன்னால் அந்த ஆழத்மத அமேந்திருக்க முடியாது என்றும், அவர ்

தனது ஒரு சீேரிேம்  ஒருமுமற கூறினார.் § 

ஒருவர ்இன்சனாருவரின் ஆன்மீக பணியில் எவ்வாறு  தாக்கம் 

ஏற்படுத்தினாரக்ள் என்று யாருக்கும் சதரியாது, ஆனால் அவரக்ளுக்குள் 

இருந்த பரஸ்பர மரியாமத மற்றும் பயபக்திமய யாராலும் மறுக்க முடியாது. 

மாதத்திற்கு ஒருமுமற, ஒரு வரிமெமுமறயின்றி நேந்த இயல்பான தியான 

மற்றும் ெத்ெங்க கூே்ேங்களில், யயாக சுவாமி மற்றும் சில சநருக்கமான 

சீேரக்ளான கமலப்புலவர ்க. நவரத்தினம், ொர ்மவத்தியலிங்கம் துமரொமி, 

மற்றும் Dr. ெ. இராமநாதன் கலந்து சகாண்ேனர.் § 

ெமூகத்தில் செல்லாெச்ி பிரபலம் அமேந்ததற்கு, சபண் விடுதமலக்கு 

ஆதரவாக அவர ்வழங்கிய புரே்சிகரமான கருத்மத ஒரு காரணமாக 

குறிப்பிே்ோலும், அவர ்இந்து ெமயத்தில் சூேச்ும பயிற்சிகமள பின்பற்றியயத 

மிகவும் முக்கியமான காரணமாகும். அந்த காலகே்ேத்தில், ஆன்மீகம் 

பிரத்யயகமாக ஆண்களுக்கு என்று கருதப்பே்ோலும், அவருக்கு அந்த 

தமேயயதும் சதரியவில்மல மற்றும் அவர ்அந்த காலத்தின் குருக்களில்  

ஒருவராக மதிக்கப்பே்ோர.் § 

சமதுவாக மக்கள் செல்லாெச்ி அம்மமயாரிேம் அறிவுமர சபறுவதற்கு, 

அமமதிக்கு மற்றும் அவரது தரிெனத்தில் மூழ்கி இருக்க வந்தனர.் அப்படி 

வருமக தந்தவரக்ள், அங்யக வரும் முன்பாக தங்கமள ஆன்மீக ரீதியாக 

தயாரப்டுத்திக் சகாள்வதில் மிகவும் கவனமாக இருந்தாரக்ள். அவரக்ள் 

அம்மமயாரின் குடிமெமய அமேந்ததும், அவரது அதிரவ்ுேன் இணக்கம் 

ஏற்படும் வமர சவளியில் அமரந்்து இருப்பாரக்ள். இல்மலசயன்றால் வருமக 

தருபவரக்ளிேம் மீதம் இருக்கும் சலௌகீகதன்மமயால் அம்மமயார ்

பாதிக்கப்படுவார.் § 

அமனவரும் அவர ்சவளியிே்ே ஆறுதலான, தாயின் ெக்தி நிமறந்த 

புனிதத்தன்மமமய குறிப்பிே்ோரக்ள். விசித்திரமாக, அவமர சுற்றி இருந்த 
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பகுதி குளுமமயாக இருந்தது. யாழ்ப்பாணத்தில் அதிக சவப்பம் நிலவிய 

பகல்களிலும், சவதுசவதுப்பான இரவுகளிலும், அவரது ஆசிரமம் வெதியாக 

இருந்தது. அவர ்சபரும்பாலும் விநாயகரின் துதிப்பாேல்கமள 

பாடிக்சகாண்டு இருப்பார.் அவர ்பாடிய யபாது அமமதி நிலவி; உலகம் 

மமறந்து, பழங்கால தமிழ் பாேல்கமள இராகத்துேன் பாடும் சமன்மமயான 

குரல் மே்டுயம நிமலத்து இருந்தது.§ 

 செல்லாெச்ி ஆழ்ந்த உள்முக சிந்தமனயால் தனிமமப்படுத்தப்பே்ே 

நிமலயில், இயல்பாக குறிப்பிே்ே சில ஸித்திகள் உருவாக்கிக்சகாண்ோர.் 

ஒரு நாள் அங்யக வருமக தந்த ஒரு வியாபாரி, தனது வாகன ஓே்டிமய 

வாகனத்தில் இருக்கெ ்சொல்லி, ஆசிரமத்திற்குள் நுமழந்தார.் அவர ்அங்யக 

முதல் முமறயாக வந்து இருந்தார,் மற்றும் அந்த வியாபாரி செல்லாெச்ிக்கு 

அருகில் அமரந்்து, அவரது ெக்திகமள உண்மமயில் யொதித்துக்சகாண்டு 

இருந்தார.் அவர ்அதிக பதே்ேத்துேன் ஏயதா ஒரு எண்ணத்தில் மூழ்கி 

இருந்தார,் மற்றும் அவர ்எதற்காக வந்தாயரா அமத சபற்றுவிே்ோர ்என்று 

செல்லாெச்ி திருப்தி அமேயும் முன்பாக கிளம்பிவிே்ோர.்  அவர ்தனது 

வாகனத்திற்கு திரும்பி, கிளம்புமாறு வாகன ஓே்டியிேம்  உத்தரவிே்ோர.் 

ஆனால் வாகனத்தின் விமெப்சபாறி ெரியாக யவமல செய்யவில்மல. வாகன 

ஓே்டி சதாேரந்்து முயற்சி செய்துக்சகாண்டு இருக்க, வியாபாரிக்கு 

எரிெெ்லும் யகாபமும் வந்தது. ஏசனன்றால் அந்த வாகனம் புதியது என்பதால் 

அது நல்ல செயல்பாே்டு நிமலயில் இருந்திருக்க யவண்டும்.  இறுதியாக அவர ்

தனது வாகன ஓே்டியிேம், “வாகனம் பழுது பாரப்்பவமர  எங்கிருந்தாவது 

யதடிப்பிடித்து வா,” என்று திே்டி அனுப்பி, தாழ்வாரத்திற்கு மீண்டும் திரும்பி 

துறவிக்கு அருகில் அமரந்்து சகாண்ோர.் § 

இனி அவர ்செல்வதற்கு யவறு இேம் இல்லாததாலும், செய்வதற்கும் ஒன்றும் 

இல்மல என்பதாலும், அவர ்காதால் யகே்டிருந்த புனிதமான அமமதி, அவரது 

உயிரெ்க்திக்குள் நிரம்பி, ஒரு சமன்மமயான அமலமய யபால அவமர 

திடீசரன்று வலுவாக தாக்கியது. நீண்ேயநரம் கழித்து, “நீங்கள் இனி 

யபாகலாம்,” என்று அவருக்கு செல்லாெச்ியின் இனிமமயான குரல் யகே்ேது. 

அவர ்புத்துணரவ்ு மற்றும் உற்ொகத்துேன் எழுந்து நின்று, மககமள அஞ்ெலி 

முத்திமரயில் மவத்துக்சகாண்டு, செல்லாெச்ிமய வணங்கினார.் அவர ்

தாழ்வார படிக்கே்டில் இருந்து இறங்கினார.் அப்யபாது சவளியய சென்ற 

வாகன ஓே்டி திரும்பாததால், அவர ்வாகன ஓே்டியின் இருக்மகயில் அமரந்்து, 

விமெமய திருப்பினார.் முதல் முயற்சியியலயய சவற்றி கிமேத்து இயந்திரம் 

இயங்கத்சதாேங்கியது. § 

பலர ்தங்களுக்கு இருந்த யவதமனகள் குணமமேய யவண்டும் என்ற 

யநாக்கத்துேன் செல்லாெச்ிமய நாடி வந்தனர.் தன்மன நாடி வந்த 

அத்தமகய நபரக்ளுக்கு, செல்லாெச்ி ஒரு பிரத்யயகமான வழக்கத்மத 

பயன்படுத்தினார.் அவர ்அந்த நபருக்கு இருந்த யவதமனமய உணரவ்து 

யபால், சிறிது யநரம் அமமதியாக கவனித்துக்சகாண்டு இருப்பார,் பின்பு 

அந்த நபரிேம் “அந்த கிணற்றிற்கு சென்று, அதன் நீமர சிறிது அருந்துங்கள்” 
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அல்லது “கிணற்றிற்கு சென்று, அதன் சுத்தமான நீரில் குளிக்கவும்,” என்று 

அறிவுறுத்துவார.் அவர ்வழங்கும் பரிந்துமரகள் சபரும்பாலும், வாழ்முமற 

மாற்றம் அல்லது பத்திய உணவு ொரந்்ததாக இருக்கும். மிகவும் தீவிரமாக 

இருந்த சில வியாதிகள், சில வாரங்களில் குணமமேந்து விடும். அவரது 

வீே்டிற்கு சவளியய எேட்ு அடி விே்ே வடிவில் கற்களால் சுற்றுெச்ுவருேன் 

இருந்த பழங்கால ஆழ்துமள கிணறுகளில், ஒரு எளிமமயான சதன்மன 

மரக்கே்மே பிடித்திருந்த ஒரு மர வாளியின் மூலம், பூமியில் இருந்து மூன்று 

மீே்ேர ்அல்லது அதற்கு அதிகமான ஆழத்தில் இருந்து தண்ணீர ்

இமறக்கப்படும். § 

ஒரு ெமயத்தில் கிராமத்து சிறுவனுக்கு தீவிர காய்ெெ்ல் இருந்தது. 

சிறுவனின் காய்ெெ்மல குணப்படுத்துவதில் நம்பிக்மக இழந்த 

மருத்துவரக்ள், “இந்த சிறுவன் இன்னும் ஒரு நாள் பிமழத்து இருப்பயத 

அதிெயம் தான்,” என்று அவனது தாயிேம் உண்மம நிமலமய சதரிவித்தனர.் 

அப்யபாது யவதமனயில் இருந்த அந்த தாயின் அகக்காே்சியில் செல்லாெச்ி 

அம்மமயாரின் முகம் யதான்றியது. துறவியிேம் செல்வமதத் தவிர யவறு 

எந்த வழியும் இல்மல என்பமத அந்த தாய் புரிந்துக்சகாண்டு, ஆசிரமத்திற்கு 

தனது குழந்மதமய அமழத்து செல்லயவண்டும் என்று தனது குடும்பத்தாமர 

விமரவுபடுத்தினாள். “எனது ஆசிரம கிணற்றில் இருந்து மூன்று வாளிகள் 

தண்ணீமர சிறுவன் மீது ஊற்றி, அவமன வீே்டிற்கு அமழத்து செல்லுங்கள்,” 

என்று செல்லாெச்ி பரிந்துமரத்தார.்§ 

அந்த பரிந்துமர மிகவும் ொதாரணமாக யதான்றியதால், குடும்பத்தினர ்

முதலில் தயங்கினாலும், பின்னர ்செல்லாெச்ி சொன்னமத யபால, மூன்று 

வாளிகள் தண்ணீரால் தங்கள் சிறுவமன முழுமமயாக குளிக்க மவத்தனர.்  

தீவிர காய்ெெ்லால் வாடிய அந்த சிறுவன், யமலங்கி இல்லாமல் தனது 

நமனந்த ெயராங்குேன், மாமல சபாழுதில் வீசிய குளிரந்்த காற்றில் 

நடுக்கத்துேன் நின்று இருந்தான். உேயன குடும்பத்தினர ்அவன் உேலில் 

இருந்த ஈரத்மத துமேத்து, ஒரு மாே்டு வண்டியில் ஏற்றி, அவன் இரவு நன்றாக 

உறங்குவான் என்ற நம்பிக்மகயுேன வீே்டிற்கு அமழத்து சென்றனர.் அடுத்த 

நாள் காமல, குடும்பத்தினர ்வியக்கும் வண்ணம், காய்ெெ்ல் தணிந்து 

இருந்தது, மற்றும் அந்த சிறுவன் யொரவ்ாக தனக்கு காமல சிற்றுண்டி 

யவண்டும் என்று யகே்ோன்! அவன் சில நாேக்ளில் தனது இயல்பு நிமலக்கு 

திரும்பி, தனது நண்பரக்ளுேன் ஓடி விமளயாே சதாேங்கிவிே்ோன். § 

யயாக சுவாமி இந்த அருமமயான சபண் துறவிமய, இன்னல்களில் இருந்து 

எவ்வாறு கப்பாற்றினார ்என்பமத இன்சனாரு ெம்பவம் சதரிவிக்கிறது. ஒரு 

நாள் அவர ்தாழ்வாரத்தில் செல்லாெச்ி அம்மமயாருேன் இருந்த யபாது, 

செல்லாெச்ிமய ெந்திக்க ஒரு குழு வந்தது. அவரக்ள் ஒரு சதாேங்கியிருந்த 

ஆசிரமத்தில் ொதனா செய்ய விரும்பினாரக்ள், ஆனால் அவரக்ளுக்கு 

வழிகாே்ே ஒரு சுவாமி இல்மல. செல்லாெச்ி அங்யக வந்து, தங்களுக்கு ஒரு 

ஆன்மீக குருவாக இருந்து வழிநேத்துவார ்என்ற நம்பிக்மகயில் அவரக்ள் 

வந்து இருந்தனர.் நலிவுற்ற நிமலயில் இருந்த செல்லாெச்ிக்கு இது 

https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/27_yo03_06.html#para-21
https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/27_yo03_06.html#para-22
https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/27_yo03_06.html#para-23


சபாருத்தமாக இருக்காது என்பமத அறிந்த சுவாமி, திடீசரன்று ஒரு சபே்டி 

நிமறய தீக்குெச்ிகமள எரித்துவிே்ோர.் ஆனால் சவளிெெ்ம் செல்லாெச்ிக்கு 

முற்றிலும் ஆகாது என்பதால், செல்லாெச்ி உேயன நிமனவு இழந்த நிமலக்கு 

சென்று, அந்த நிமலயில் சில மணியநரங்கள் நிமலத்து இருந்தார.் அந்த 

குழுவினர ்நீண்ேயநரம் காத்து இருந்து, ஏமாற்றத்துேன் கிளம்பினர.் அவரக்ள் 

சென்றதும் செல்லாெச்ி நிமனவு இழந்த நிமலயில் இருந்து சவளிவந்தார.் § 

செல்லாெச்ியின் யநாய் முற்றிய நிமலமய அமேவதற்கு முன்பாக, அவமர 

பலர ்ெந்திக்க வந்தனர.் சிலர ்தங்களுக்கு உதவி யதமவப்படும் யபாது மேட்ும் 

வந்தனர.் சிலர ்ஞாயனாதயம் சபறும் நாே்ேத்துேன் வந்தனர.் இந்த 

சவகுசிலருேன், செல்லாெச்ி அதிகமான யநரத்மத கழித்தார.் அவர ்அவரக்ள் 

பின்பற்ற சில பயிற்சிகமள வழங்கி, அவரக்ளுேன் ஆழமான 

தமலப்புக்களில் விவாதித்தார.் § 

அவரது சீேரக்ளில் ஒருவரான சி. கந்மதயா செே்டியார ்முடிவான 

குறிக்யகாள் மீது நாே்ேத்துேன் இருந்தார.் ஆலசவே்டி கிராமத்மத யெரந்்த, 

அந்த 30 வயது ஆங்கில ஆசிரியர,் வலுவான ஆன்மீக நாே்ேத்துேன் இருந்தார.் 

இவர ்பிற்காலத்தில் சிவயயாக சுவாமியிேம் சிவாய சுப்பிரமுனியசுவாமிமய 

அறிமுகப்படுத்தி, பரம்பமரயின் சதாேரெ்ச்ிக்கு ஒரு முக்கிய சதாேரம்ப 

வழங்கினார.் அவருக்கு அம்மமயார ்யநரம்மறயான உறுதிப்பாே்டில் பயிற்சி 

அளித்தார.் § 

அவர ்பல வருேங்களுக்கு சதாேரந்்து செய்வதற்காக, செல்லாெச்ி வழங்கிய 

பல குறிப்பிேத்தக்க ொதனாக்களில், ஒரு குறுகலான மரப்பலமகயில் 

உறங்கும்  ொதனாவும் அேங்கும். அவர ்அந்த பலமகயில் இேது அல்லது வலது 

புறம் சிறிது புரண்ோலும், கீயழ விழுந்தது விடுவார ்என்பதால், அவர ்இரவு 

முழுவதும் அமெயாமல் படுத்து இருக்கக் கற்றுக்சகாண்ோர.் அவர ்

பலமகயில் படுத்து, மககமள தனது மாரம்ப சுற்றி மேக்கிக்சகாண்டு, 

உேயன உறங்கிவிடுவார.் அவர ்காமலயில் அயத நிமலயில் 

உறங்கிக்சகாண்டு இருப்பார.் § 

ஒரு நாள் செே்டியார ்யகாயிலுக்கு அருகில் இருந்த ஒரு சிறிய 

பமனமரத்மத இேமாற்றிக்சகாண்டு இருந்தார.் அவர ்அந்த மரத்மத சுற்றி 

ஆழமாக குழி யதாண்டி இருந்தாலும், அவரால் அமத யவயராடு பிடுங்க 

முடியவில்மல. அவருக்கு ெரியான பிடிமானம் கிமேக்கவில்மல. அப்யபாது 

நண்பகல் யநரம் சநருங்கிக்சகாண்டு இருந்தது, மற்றும் உெச்ி சவயில் 

கடுமமயாக இருந்தது. அவர ்யொரவ்மேந்தார,் மற்றும் அவருக்கு 

வியரக்்கவும் பசிக்கவும் ஆரம்பித்தது.§ 

அந்த மரத்திற்கு இரு புறமும் ஒரு தடித்த கம்பத்மத மே்ேமாக கே்டி, ஒரு 

புறத்தில் அந்த கம்பங்கமள ஒன்றாக இமணத்து, மறுபுறத்தில் அந்த மரத்மத 

பூமியில் இருந்து யவயராடு எடுக்க அருகில் இருக்கும் ஒரு சிறிய 

மரக்கே்மேயுேன் கே்ேயவண்டும் என்று அவருக்கு திடீசரன்று ஒரு எண்ணம் 

யதான்றியது. அவர ்சபாருேக்ள் மவக்கப்பேட்ு இருக்கும் யகாயிலின் 

பின்புறத்திற்கு விமரந்து சென்றார.் அங்யக திருவிழா காலங்களில் உற்ெவ 
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மூரத்்திகமள சுமந்து செல்லும் இரண்டு வழுவழுப்பான இலுப்மப மர 

கம்பங்கள் இருந்தன. “சபாருத்தமாக இருக்கும்" என்று நிமனத்த அவர,் 

அங்கிருந்து அந்த கம்பங்கமளயும் சிறிது ெணல் கயிமறயும் 

எடுத்துக்சகாண்ோர.் § 

அவர ்தான் கற்பமன செய்தமத யபால கம்பங்கமள 

தயாரப்டுத்திக்சகாண்டு, கம்பங்களின் ஒரு புறத்தில் சிறிய மரக்கே்மேமய 

நிமிரத்்தி மவத்து, அதன் மறுபுறத்மத மகயில் பிடித்துக்சகாண்டு, தனது 

முழு பலத்மதயும் பயன்படுத்தி யமயல உயரத்்தினார.் அவருக்கு முயற்சியில் 

சவற்றியும் கிமேத்தது. கூடுதல் பிடிமானத்துேன், அவர ்பூமியில் இருந்து 

அந்த மரத்மத யவயராடு பிடுங்கினார.் அதன் பிறகு கம்பங்கமள மரத்தில் 

இருந்து பிரித்து, அமத புதிய இேத்திற்கு மாற்றினார.் “நன்றாக திே்ேமிே்டு 

செய்தாய்,” என்று தன்மன பாராே்டிக்சகாண்டு, நன்றாக குளிப்பதற்காகவும், 

மதிய உணவிற்கு மமனவி தனக்காக தயார ்செய்திருந்த ொதம் மற்றும் 

காய்கறிமய ொப்பிடுவதற்காகவும், வீடு யநாக்கி நேக்க ஆரம்பித்தார.் § 

 அடுத்த நாள் அவர ்செல்லாெச்ிமய சென்று பாரத்்த யபாது, அவர ்

திே்டிக்சகாண்யே கந்மதயாமவ வரவமழத்தார.் நூறு வருேங்களாக 

புனிதமாக மவக்கப்பேட்ு, சிறந்த கமலப்சபாருேக்ளாக இருக்கும், அந்த 

வியெே கம்பங்கமள நிலத்மத சீர ்செய்யும் பணிக்கு எதற்கு 

பயன்படுத்தினார?் அவர ்எந்த எண்ணத்தில் இமத செய்தார?் அவர ்செய்தது 

முற்றிலும் ெரியில்மல. “அந்த கம்பங்கள் பிரத்யயகமானமவ, அவற்மற அந்த 

யகாயில் பணிக்காக  மே்டுயம பயன்படுத்த யவண்டும்,” என்று அவர ்

கண்டித்தார.் “அவ்வாறு தவறாக பயன்படுத்தியதால், நீங்கள் அதன் 

புனிதத்தன்மமமய அவமதித்து இருக்கிறீரக்ள். அவற்மற மீண்டும் 

சுத்தப்படுத்தி பிரதிே்மே செய்தால் தான், யகாயிலில் பயன்படுத்த முடியும்,” 

என்று சொல்லி அந்த பணிமய உேயன செய்து முடிக்குமாறு அவமர திருப்பி 

அனுப்பினார.்§ 

“இலைவலன உங்கள் வாழ்க்லகயின் லமயமாக மாை்றிக்ககாள்ளுங்கள்” 

செல்லாெச்ி  அம்மமயார ்ஒரு திறமமயான ஆசிரியராக இருந்தார.் ஒருவர ்

தனது உள்ளத்தில் இருந்து வரும் சதய்வீக குரல் அறிவுறுத்துவமத மற்றும் 

ரிஷிகள் உணரந்்த சதய்வீக விதிகமள பின்பற்றி நேப்பது எவ்வளவு 

முக்கியம் என்பமத பற்றி, அவர ்தனது சொந்த அனுபவத்தில் இருந்து 

யபசினார.் மக்கள் தன்னிேம் பிரெெ்மனகளுேன் வரும் யபாது, செல்லாெச்ி 

அந்த மக்களின் வாழ்க்மக ஓே்ேம் ொத்திரங்கமள விேட்ு விலகி  செல்கிறதா 

என்பமத கவனிப்பார.் இமதப்பற்றி செல்லாெச்ியின் குறிப்பு:§ 

இப்படித்தான தன்முமனப்பு பிறந்து வலுவமேகிறது. நீங்கள் 

உணரவ்மத, உங்கள் உள்ளத்தில் ெரிசயன்று யதான்றுவமத சீர ்குமலக்க 

சதாேங்கி, ஒழுக்கத்தின் பாமதயில் இருந்து விலகி செல்லும் யபாது, 

“நான்" என்பமத உருவாக்கிக் சகாள்கிறீரக்ள், அந்த “நான்" உங்கமள 
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வாழ்க்மக முழுவதில் இருந்தும், வாழ்க்மகயின் உண்மமயான 

வெந்தகாலத்தில் இருந்தும் விலக்கி மவக்கிறது. § 

அவர ்தான் யபசுவமத யகே்பதற்கு அதிக கூெெ்ப்படுவமத யபால, ஒரு 

அமமதியான சமல்லிய குரலில் யபசினார.் ஆனால் அது ஒரு ஊடுருவி 

செல்லும் அதிரவ்ுேன் இருந்தது, மற்றும் அவர ்சொன்னது அமனத்மதயும் 

எல்யலாரும் உணரந்்து சகாண்ேனர.் § 

நீங்கள் வாழ்க்மகயில் இருக்கும் மகிழ்ெச்ிக்காக மேட்ும் வாழ்ந்தால், 

நீங்கள் வாழ்க்மகயின் யநாக்கத்மத தவற விடுகிறீரக்ள், ஏசனன்றால் 

வாழ்மகமய இமறவனின் புகழ் பாடுவதற்காக வாழயவண்டும், மற்றும் 

இமறவன் மேட்ுயம வாழ்க்மகயின் மமயமாக இருக்கயவண்டும். 

உங்களுக்குள் இருக்கும் குருவின் குரலுக்கு அடிபணிந்து நேப்பது, 

வாழ்க்மகமய காே்டிலும் மிகவும் முக்கியமானது ஆகும். § 

“ஆன்மீக பாமத என்பது அனல் கக்கும் நதியின் மீதிருக்கும் மயிர ்

இமழப்யபான்ற ஒரு சமல்லிய பாலம் ஆகும்!” என்பது அவர ்கூறிய 

பிரபலமான பழசமாழிகளில் ஒன்று. யயாக சுவாமி ஆழமான ஞானம் 

நிமறந்த அந்த வாரத்்மதகமள அவ்வயபாது சொல்லிக்சகாண்டு இருப்பார.் 

இந்த பழசமாழி, இந்த பாமதயின் கடுமமயான இயல்பு மற்றும் 

ொதகரக்ளுக்கு பின்னமேமவ ஏற்படுத்தும் எண்ணற்ற கவனெத்ிறதல்கமளப் 

பற்றி எெெ்ரிக்கிறது. இமறவன் பல உருவங்களில் வருவதாகவும், நீங்கள் 

அவமர புரிந்துக்சகாண்டு, அன்பு செலுத்தி, அவரது அறிவுறுத்தல்கமள 

பின்பற்றும் யபாது, அந்த உருவங்கள் மாறுவதாகவும் அவர ்கற்றுத்தந்தார.் 

“நீங்கள் அதிக சதளிவாக காணத்சதாேங்கி, இறுதியில் நீங்கள் அதிகமாக 

புனிதமாகிவிடுவதால், நீங்கள் அந்த பரமாத்துமாவாக மேட்ுயம இருப்பீரக்ள்.” 

§ 

யயாக சுவாமி மற்றும் செல்லாெச்ி அம்மமயாரின் யதாழமம சதாேங்கி 

பத்து வருேங்கள் நிமறவமேந்த நிமலயிலும், யயாக சுவாமி மக்களின் 

கண்பாரம்வயில் இருந்து மமறந்யத இருந்தார.் செல்லாெச்ியுேன் இருந்த 

யதாழமம மற்றும் செல்லப்பசுவாமியுேன் ஆன்மீக சதாேரப்ின் மூலம், அவர ்

தனது யபாதமனகளுக்கு சதளிவான சொல் வடிவங்கமள வழங்கினார.் 

பக்குவம் அமேந்து, கிரகித்து சகாண்டு, ஆழ்ந்த சிந்தமன யமற்சகாள்ளும் 

மிகவும் முக்கியமான அக்காலத்தின் சவளிப்பாோக “சிவனின் யெமவமய" 

குறிப்பிடும், சிவதச்தாண்டுக்கு அவர ்அளித்த முக்கியத்துவம் அமமந்தது. 

அந்த வலுவான வாெகம், “சிவசபருமானுக்கு யெமவ செய்யும் புனிதமான 

செயலுக்கு முழுமமயாக அரப்ணித்து சகாள்ளுங்கள். சும்மா இருங்கள். 

உங்கள் பரமாத்துமாமவ அறிந்து, ெரவ் வல்லமம பமேத்தவராக இருக்கும் 

இமறவனுக்கு யெமவ செய்யுங்கள்,” என்று அமனவரின் கவனத்மத கவரும் 

வண்ணம், யாழ்ப்பாண ெமூகம் மற்றும் மனித யநயம் முழுவதற்கும் அவர ்

வழங்கிய தகவமல உள்ளேக்கியுள்ளது. சிவதச்தாண்டு மற்றும் சிவ தியானம் 
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என்ற இரண்டு வாரத்்மதகள், மக்களுக்கு அவர ்வழங்கும் உன்னதமான 

தகவமல விளக்குகின்றன. § 

 ெமூக அங்கத்தினரக்ளுக்கு உதவி செய்யும் சபாருே்டு, செல்லாெச்ி 

அம்மமயாரும் யயாக சுவாமியும் எவ்வாறு செயலாற்றினாரக்ள் என்பமத 

செல்லதுமர சுவாமியின் பின்வரும் விவரணம் குறிப்பிடுகிறது:§ 

ஒரு அன்பர ்யயாக சுவாமியின் குடிமெக்கு சென்று தன் மமனவிக்கு 

உேல்நலம் ெரியில்மல என்று கூறினார.் இன்சனாரு அன்பர ்செல்லாெச்ி 

அம்மமயாரின் ஆசிரமத்திற்கு சென்றுள்ளார.் அவர ்அங்கிருந்து 

கிளம்பும் யபாது, செல்லாெச்ி அவரிேம் சில வாமழப்பழங்கமள 

சகாடுத்து, அவற்மற யயாக சுவாமியிேம் சகாடுக்குமாறு கூறினார.் 

அவர ்சுவாமியிேம் சென்று சகாடுத்த யபாது, “இந்த வாமழப்பழங்கமள 

என்னிேம் யார ்சகாடுக்க சொன்னது?” என்று யகே்டு திே்ே ஆரம்பித்தார.் 

அதனால் அவர ்சவளியய சென்று, அந்த வாமழப்பழங்கமள தமரயில் 

மவத்தார.் சுவாமி அவமர மீண்டும் உள்யள அமழத்தார.் அவரிேம் சிறிது 

யநரம் யபசிய பின்னர,் தன் மமனவிக்கு உேல்நலம் ெரியில்மல என்று 

சொன்ன நபரிேம், அந்த வாமழப்பழங்கமள வீே்டிற்கு எடுத்துெ ்சென்று, 

அவரது மமனவிக்கு வழங்குமாறு அறிவுறுத்தினார.் அவர ்அவற்மற 

வீே்டிற்கு எடுத்துெ ்சென்று, தினமும் தன் மமனவிக்கு வழங்கி வந்தார.் 

வாமழப்பழங்கள் தீரந்்ததும், அவர ்மமனவியும் குணமமேந்தாள். § 

செல்லாெச்ி தனது இறுதி காலத்தில், அதிக வலுவிழந்து இருந்ததால், அவரால் 

யயாக சுவாமி ெமமத்த உணமவ மேட்ுயம ொப்பிேமுடிந்தது. காமலயில் 

சுவாமி தனது வீே்டில் உணமவ ெமமத்து, அமத தினமும் செல்லாெச்ியின் 

வீே்டிற்கு பதினாறு கியலாமீே்ேர ்எடுத்து செல்வார.் செல்லாெச்ி மிகவும் 

யொரவ்ுற்று இருந்தால், அவருக்கு சுவாமியய உணமவ ஊே்டிவிடுவார.் 

செல்லாெச்ிமய காண ஒரு சுத்தமில்லாத அன்பர ்வருமக தந்தால், அவர ்

உேல் வீக்கம்  அமேந்து சுவாசிப்பயத கடினமமேயும் அளவிற்கு, அவரது 

எதிரவ்ிமனகள் அதிக தீவிரமமேந்து இருந்தன. வருமக தரும் அன்பரக்மள 

கவனமாக ஆய்வு செய்வது, முன்பு ஒரு எெெ்ரிக்மக விதியாக இருந்தது, 

ஆனால் செல்லாெச்ியின்  உேல்நலம் காரணமாக அவெரத் யதமவயாக 

மாறிவிே்ேது. § 

ைனவரி 27, 1929 அன்று செல்லாெச்ி அம்மமயார ்மகாெமாதி அமேந்தார.் 

ஞாயனாதயம் சபற்ற உயிரெ்க்திகளுக்கு வழக்கமாக செய்வமத யபால, 

செல்லாெச்ியின் உேமல அங்யகயய புமதத்து, ஒரு சிறிய மாேம்  

அமமக்கயவண்டும் என்று அவரது குடும்பத்தினர ்மற்றும் சில அன்பரக்ள் 

விரும்பினாரக்ள். யயாக சுவாமி இதற்கு எதிரப்்பு சதரிவித்து, அங்யக நேக்கும் 

ெேங்கிற்கும் தான் விலகிக்சகாள்வதாக பகிரங்கமாக சதரிவித்தார.் 

செல்லாெச்ியின் மகன் யயாக சுவாமியிேம் சென்று, அவரது விருப்பப்படி 

தனது தாயின் உேமல தகனம் செய்ய ெம்மதித்த யபாது, பிரெெ்மனக்கு தீரவ்ு 

வந்தது. § 
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அவரது உேல் ஒரு ெந்தனக்கே்மே ஈமவிறகில் தகனம் செய்யப்பே்ேது. 

யயாக சுவாமி, ொர ்மவத்தியலிங்கம் துமரொமி மற்றும் மருத்துவர ்

இராமநாதன்  ஆகியயார ்இதற்கான ஏற்பாடுகமள செய்தனர.் அம்மமயார ்

உயிர ்நீத்த யபாது, 57  வயது நிரம்பிய சுவாமி மேட்ுயம, யாழ்ப்பாண 

மக்களுக்கு ஒயர ஆன்மீக அமேக்கலம் மற்றும் வழிகாே்டியாக விளங்கினார.் 

அவர ்அடுத்த 35 வருேங்களுக்கு, அந்த ெமூகத்தில் முக்கிய ஆன்மீக ஒளியாக 

விளங்கினார.் § 
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யாழ்ப்பாண சூே்சும ஞானிகளான செல்லாெச்ி அம்மமயார,் யயாக சுவாமி 

மற்றும் மற்றவரக்ள் திேமான மெவரக்ளாக, அதம்வத கேவுள் 

நம்பிக்மகயுேன், இமறவன் உள்ளரந்்து மற்றும் யாவும் கேந்து, உருவத்துேன் 



மற்றும் உருவமில்லாமல் இருப்பதாக அறிந்து இருந்தாரக்ள். மற்றவரக்ள் 

சிவசபருமாமன அழிக்கும் கேவுளாக அமழத்தாரக்ள், ஆனால் அவரக்ள்  

சிவசபருமாமன சுத்தமான ஒளி மற்றும் அன்பாக அறிந்து இருந்தாரக்ள். 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 
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குருமாரக்ளின் சரித்திரங்கள்  

அத்தியாயம் பதினான்கு  

யயாக சுவாமி என்கிற 

ஈடுஇணையற்ற குரு  

அறிந்தவராகவும் அந்த பரமாத்துமாவாகவும் இருக்கும் சற்குருவின் 

தரிசனம் மடட்ுயம முக்கியமானது என்று சிவயயாக சுவாமி தனது சீடரக்ளிடம் 

காலங்காலமாக ததரிவித்து வந்தார.் “தசல்லப்பசுவாமி தனக்கு ஒரு தாயாக 

மற்றும் தந்ணதயாக மற்றும் குருவாக, எல்லாமாக இருக்கிறார,்” என்று யயாக 

சுவாமி பல பாடல்களில் பாடியுள்ளார.் இந்து சமயத்தில் குரு வழிபாடு 

ததான்றுததாட்டு நணடதபற்று வருகிறது. தமிழில் திருவடி என்றும், 

சமஸ்கிருதத்தில் ஸ்ரீ பாதுகா என்றும் அணைக்கப்படும் அவரது புனிதமான 

மிதியடிகள் வழிபாட்டு சின்னமாக விளங்குகின்றன. ஏன்? குருவின் 

நரம்பியல் அணமப்பில் இருக்கும் சக்தி அவரது ணககள் மற்றும் கால்கள் 

வழியாக பாய்ந்து தசல்வதால், அந்த புனிதமான சக்தியுடன் 

ததாடரப்ுதகாள்ளும் வழியாக அந்த பாதங்கள் விளங்குகின்றன என்று சிலர ்

கூறுகின்றனர.் குருவின் உடலில் மிகவும் தாை்வான நிணலயில் இருக்கும் 

பாகமாக பாதங்கணள எை்ைி, ததய்வீகத்தன்ணமயின் அந்த அதிக 

பைிவான பகுதிணய ததாடுவதற்கு தான் தகுதி தபறயவை்டும் என்பணத 

மணறமுகமாக குறிப்பிடுவதாக சிலர ்கருதுகிறாரக்ள். இவ்வாறு, தாங்கள் ஒரு  

நாள் அணடய விரும்பும் ததய்வீகத்தன்ணமயிடம், அவரக்ள் சரைணடவணத 

இது குறிப்பிடுகிறது. § 

 ஒரு அணற மடட்ுயம இருந்த யயாக சுவாமியின் ஆசிரமத்தில், ஒரு திணரக்கு 

பின்னால் இருந்த மாடத்தில் அவர ்தனது குருவின் மரப்பாதுணககணள 

ணவத்து இருந்தார.் அவர ்இந்த மிகவும் புனிதமான தனது உணடணமக்கு, 

தினமும் காணலயில் வழிபாடு நடத்தினார.் தினமும் அதிகாணலயில் எழுந்து, 

குளித்து விட்டு, சில பூக்கணள பறித்து, ஒரு உயரந்்த பீடத்தில் இருந்த அந்த 
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திருவடிகளுக்கு கற்பூரம் காை்பித்து ஆரத்தி எடுப்பயத அவரது தினசரி 

வைக்கமாக இருந்தது. இணவ இன்றும் நணடப்தபற்று வருகின்றன. சில 

குறிப்பிட்ட யகாயில்களுக்கு தசல்வது இல்லாமல், இது மட்டுயம அவரது 

தனிப்பட்ட வழிபாடாக இருந்தது. யயாக சுவாமிணய சந்திக்க வந்தவரக்ள், 

அவருக்கு ஒரு குரு இருந்தார ்என்றும் குறிக்யகாணள யநாக்கி அந்த குரு 

சுவாமிணய வழிநடத்தி தசன்றார ்என்பணதயும், அந்த திருவடிகள் 

நிணனவுறுத்தின. § 

அவர ்எப்யபாதும் ஒரு தவள்ணள நிற யவட்டிணய அைிந்து இருந்தார.் 

யாை்ப்பாைத்தில் புழுதி படிந்த` சாணலகள் இருந்தாலும், அந்த யவட்டி 

வியக்கும் வணகயில் எப்யபாதும் தூய்ணமயாக இருந்தது. அவர ்தனது யதாளில்  

தவள்ணள நிற ணகத்தறி துைிணய யபாரத்்தி இருப்பார,் அவரது கால்களில் 

இருந்த எளிணமயான பழுப்பு நிற காலைிகள், இவர ்இணடவிடாது நடந்ததால் 

யதய்ந்து இருந்தாலும் நன்றாக பராமரிக்கப்படட்ு இருந்தது. அவர ்

பயன்படுத்திய சில தபாருடக்ள் இன்றும் பராமரிக்கப்படட்ு வருகின்றன. 

கவாய் இந்து மடத்தில்  இருக்கும் அவரது பூணை மாடத்தில், துருவுறா 

எஃகினால் தயாரித்த ஒரு தை்ைீர ்குவணள மற்றும் பல 

வை்ைக்யகாடுகளுடன் கூடிய குளியல் துை்டு  ணவக்கப்படட்ுள்ளது மற்றும் 

அவருக்கு தநருக்கமான சீடராக இருந்த ரத்னா மா நவரத்தினத்தின் குடும்பம், 

அவர ்பயன்படுத்திய கருப்பு குணடணய பாதுகாத்து வருகின்றனர.் 

சுவாமியின் தினசரி பைக்கங்கள் பற்றி Dr. எஸ். இராமநாதன் பின்வரும் 

உட்பாரண்வகணள வைங்கியுள்ளார.்§ 
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தனது திருவடிகளில் மக்கள் கூட்டங்கணள ஈரத்்த ஒரு தனித்த சூட்சும 

ஞானியாக, கடுணமயாக யபசிய அன்புள்ளம் தகாை்ட குருவாக, தான் 



குணறவாக படித்து இருந்தாலும் மிகவும் உயரவ்ான தத்துவத்ணத பற்றி 

இலக்கிய அறிவுடன் எழுதும் எழுத்தாளராக, கிராமங்கள் வழியாக வாகனம் 

ஓட்டி தசல்வணத விரும்பிய யயாகியாக, தன்ணன சந்தித்த ஒவ்தவாரு 

நபணரயும் பிரமிக்க ணவத்த ஒரு எளிணமயான மனிதராக, தமாதத்த்தில் 

யயாக சுவாமி ஒரு மரம்மான கலணவயாக இருந்தார.்  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

சுவாமி தனது உடணல சுத்தமாக ணவத்து இருந்தார.் அவர ்அதிகயநரம் 

குளிக்காமல், தனது உடணல எப்யபாதும் கழுவிக்தகாள்வார.் அவரது 

உடலில் இருந்து எப்யபாதும் ஒரு தமன்ணமயான, இனிணமயான வாசம் 

தவளிவந்தது. அவர ்தினமும் காணலயில் பால் கலந்த யதநீணர பருகுவார.் 

அவர ்மதியம் சாதம் சாப்பிடுவார.் அவர ்தயாரித்த உைவு எப்யபாதும் 

சுத்தமாக இருக்கும்,  ஆனால் அவர ்எப்யபாதும் ருசிணய பற்றி 

கவணலப்பட்டது இல்ணல. அவர ்சாதம் சாப்பிடுவணத பல நாடக்ள் 

பாரத்்ததன் மூலம், அது அவரது பைக்கமாக இருந்தது என்றும், 

சாப்பிடுவது அவருக்கு முக்கியமாக இருந்ததில்ணல என்பணதயும் நான் 

ததரிந்துதகாை்யடன். அவர ்சாப்பிடும் யபாது, “எப்யபாதும் சாப்பிடாமல் 

எப்யபாதும் உறங்காமல் இருப்பவருக்கு எனது வைக்கம்,” என்று 

எப்யபாதும் நான் நிணனத்துக் தகாள்யவன். § 

அவர ்மாணல யநரங்களில் யதநீர ்அருந்துவார.் அவருக்கு இரவு 

யநரங்களில் பசி இருந்தால் இடியாப்பம் அல்லது தராட்டி சாப்பிடுவார.் 

மற்றவரக்ள் தனது கால்கணள கழுவுவதற்கு அனுமதிக்க மாட்டார,் 

மற்றும் அவற்றின் மீது தை்ைீர ்ஊற்றுவணத கை்டிப்பாக அனுமதிக்க 

மாட்டார.் அவர ்தான் சாப்பிட்ட இணலணய மற்றவரக்ள் எடுக்க 

அனுமதிக்காமல், தாயன அணத அப்புறப்படுத்துவார.் அவர ்எப்யபாதும் 

தனது படுக்ணகயில் தமத்ணதணய விரும்பியது இல்ணல. மற்றவரக்ள் 

தன்ணன சுவாமி என்று தகௌரவிப்பணத அவர ்எப்யபாதும் விரும்பியது 

இல்ணல. “என்ணன ஒரு சுவாமியாக மாற்றாதீரக்ள்,” என்று அவர ்அடிக்கடி 

தசால்வார.் § 

பின்வரும் தகவல்கணள ச. அம்பிணகபாகன் வைங்குகிறார.்§ 

சுவாமிகள் தனது உடணல கவனித்துக்தகாள்வதில் கை்ணும் கருத்துமாக 

இருந்தார.் தனக்கு வியாதி வந்து மற்றவரக்ளுக்கு யவதணன தகாடுக்க 

அவர ்விரும்பவில்ணல. அவர ்தான் உை்ணும் உைவில் கவனமாக 

இருந்தார.் “இணறவன் நமக்கு உைணவ வைங்கினாலும், உங்களுக்கு 

பசிக்காத யபாது சாப்பிடாதீரக்ள்,”என்று அவர ்யபாதித்த படியய, மிதமாக 

சாப்பிடவும் தசய்தார.் சில நாடக்ளில் அவர ்நாள் முழுவதும் சாப்பிடாமல் 

இருந்தார,் மற்றும் சில நாடக்ளில் அவர ்தவறும் ஒரு தபாங்கியப்பத்ணத 

(bun) மடட்ும் சாப்பிட்டார.் அவர ்சாப்பிடுவதற்கு முன்பாக, ணக கால்கள் 
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மற்றும் முகத்ணத கழுவிக்தகாை்டு, தனது தநற்றி மற்றும் உடலில் 

விபூதிணய பூசிக்தகாள்வார.் § 

ஒரு நாள் ஒரு உைவகத்தில், ஒரு ஆசிரியராக இருந்த பிராமைர ்

தவறும் தனது ணக விரல்கணள மட்டும் கழுவிக்தகாை்டு சாப்பிட 

அமரந்்தார.் “நீங்கள் ஒரு பிராமைர;் ஒருவன் சாப்பிடுவதற்கு முன்பாக 

தனது முகம், கால்கணள கழுவி, விபூதி பூசிக்தகாை்டு சாப்பிட 

அமரயவை்டும். நீங்கள் ஒரு ஆசிரியராக இருப்பதால், நீங்கள் உங்கள் 

மாைவரக்ளுக்கு ஒரு உதாரைமாக விளங்கயவை்டும்,” என்று அவணர 

கடிந்துக்தகாை்டார.் § 

நல்ல எண்ணங்கள்; உள்ளத்து உத்தரவுகள்  

சிவயயாக சுவாமி ஒவ்தவாரு சீடருக்கும் முணறயாக வழிபடும் முணறணய 

கற்றுத்தந்தார.் அது முடிவில் ஒருவருக்குள் இருக்கும் ததய்வீக சக்திணய 

காை்பதற்கு அனுமதி வைங்குகிறது. தசல்லப்பசுவாமி தனது குருணவ  

நிணனத்து யபசுவது அல்லது பாடுவதன் மூலம், குரு வழிபாட்ணடயும் 

கற்றுத்தந்தார.் § 

அவர ்தபரும்பாலும் தானாக பாடுவார.் அவர ்சில சமயங்களில், தனது 

உள்ளிருந்து யதான்றிய பாடணல எழுதிக்தகாை்டு ஒரு அன்பரின் வீட்டிற்கு 

வருவார.் சுவாமி பாடுவணத யாராவது ஒருவர ்எழுதி, அவர ்அணத அருகில் 

இருந்தவரக்ளுக்கு  வைங்குவார.் இறுதியில் பாடல்கள் மற்றும் உணரகளின் 

ததாகுப்பு நற்சிந்தணன (“நல்ல சிந்தணன") என்ற தணலப்பில் 1959 ஆம் 

ஆை்டிலும், இதன் இரை்டாவது  மற்றும் விரிவாக்க பதிப்பு 1962 ஆம் 

ஆை்டிலும்  தவளிவந்தன. § 
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ஞாயனாதயம் தபற்ற ஆன்மாக்கள் இலக்கிய தபாக்கிஷங்கள் மற்றும் 

உட்பாரண்வகணள தபரும்பாலும் விடட்ு தசல்வாரக்ள். யயாக சுவாமி இந்த 



உலகிற்கு நூற்றுக்கைக்கான பாடல்களின் ததாகுப்பான நற்சிந்தணனணய 

வைங்கினார.்  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

சுவாமியின் யபாதணனகள் நுணுக்கமான மற்றும் கடினமான தமிை் 

தமாழிணய தவிரத்்து, அதற்கு பதிலாக அைகான மற்றும் எளிணமயான தசால் 

வளம் மற்றும் தசாற்தறாடரக்ணள பயன்படுத்தி, யயாகத்தின் 

மணறதபாருள்கணள ஆய்வு தசய்து, பாணதயில் இருக்கும் ததய்வீக 

அனுபவங்கணள ததரியப்படுத்தி, தசல்லப்பசுவாமி மற்றும் மகாயதவரக்ளில் 

குறிப்பாக சிவதபருமாணன யபாற்றி  பாடுகிறது. தமாத்தத்தில், சுவாமியின் 

ததாகுப்பில் 385 நற்சிந்தணன பாடல்கள், இருபது திருமுகங்கள், 1,500 அருள் 

வாசகங்கள்  உள்ளன. நற்சிந்தணனயில் வரும் முதல் பாடலான “எங்கள் 

குருநாதன்,” தசல்லப்பசுவாமியின் யபாதணனகள் பற்றி விவரித்து, ஆைமான 

உைரத்ல்கள் மற்றும் ஞானஒளிக்குள் யயாக சுவாமிணய தகாை்டு வந்த 

ஆன்மாவின் மீது யயாக சுவாமிக்கு இருந்த அன்பின் ஆைத்ணத, 

எல்யலாருக்கும் பாட்டின் மூலம் ததரியப்படுத்துகிறது. இயதா அந்த பாடலின் 

ததாடக்கம்: § 

என்ணனதயனக் கறிவித்தா தனங்கள்குரு நாதன்  

இணையடிதயன் தணலணவத்தா தனங்கள்குரு நாதன் 

அன்ணனபிதாக் குருவானா தனங்கள்குரு நாதன் 

அவனிதயல்லா மாளணவத்தா தனங்கள்குரு நாதன் 

முன்ணனவிணன நீக்கிட்டா தனங்கள்குரு நாதன் 

மூவருக்கு மறியதவாை்ைா தனங்கள்குரு நாதன் 

நன்ணமதீணம யறியாத தனங்கள்குரு நாதன் 

நான்தானாய் விளங்குகின்றா தனங்கள்குரு நாதன். § 

யயாக சுவாமி இயலுைரவ்ுடன் யவணல தசய்து, “ஆன்மீக ஆணைகளுக்கு”  

கீை்படிந்து தன்ணன நாடி வந்தவரக்ளுக்கு பதில் அளித்தார.் அவர ்

இணதப்பற்றி விளக்கும் யபாது, ஒரு முணற, “நான் எணதயும் தசய்யவில்ணல. 

என்னால் எணதயும் தசய்யமுடியாது. நீங்கள் பாரப்்பது அணனத்தும், 

உள்ளத்தில் இருந்து வரும் உத்தரவுகளால் தசயல்படுத்தப்படுகின்றன.”  அவர ்

யமலும் இன்தனாரு முணற, “நீங்கள் இங்யக வரும் யபாது, நடக்கவிருப்பது 

முன்யப நடந்து முடிந்துவிட்டது. நாம் அணத அனுபவிக்கியறாம்; நீங்கள் அணத 

தகாை்டு வருகிறீரக்ள், ஆனால் அணவ நீை்டநாடக்ள் முன்யப நடந்து 

முடிந்துவிட்டன. அணமதியாக அமரந்்து இருந்து ஒரு சாட்சியாக இருங்கள்.” 

“நீங்கள் சுத்தமாக இருக்கும் யபாது, ஒரு தாமணர இணலயின் மீது இருக்கும் 
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நீரத்்துளி யபால வாழுங்கள். எது யதணவயயா அணத தசய்யுங்கள், உங்களிடம் 

வருவணத தசய்யுங்கள், அதன் பிறகு நீங்கள் தபறும் அடுத்த உத்தரவுக்கு 

தசல்லுங்கள், அதன் பிறகு அடுத்து வருவது என்று ததாடருங்கள்,” என்று இந்த 

தசயல்முணறணய சுவாமி விளக்கினார.் § 

“உங்கள் உள்ளத்தில் இருந்து உத்தரவுகள் வரும் யபாது ணதரியமாக 

தசயல்படுங்கள். அந்த உத்தரவில் இருக்கும் தகவல்கள் அணனத்தும் 

முணறயாக இருக்க யவை்டும் என்று காத்திருக்க யவை்டாம். முழுவதும் 

சரியாக யவை்டும் என்று காத்து இருந்தால், உங்களுக்கு கிணடத்த வாய்ப்பு 

ணக நழுவி தசல்லலாம்.  உள்ளத்தில் இருந்து வரும் உத்தரவுகள் மீது 

நம்பிக்ணக ணவத்து உங்கள் பைிணய ததாடருங்கள். நீங்கள் ததய்வீக 

உத்தரவுகளுக்கு அங்கீகாரம் அளித்தால், பைம் உங்கணள பின்ததாடரந்்து 

வரும். உதவியாளரக்ள் வருவாரக்ள். அணனத்தும் வரும். நீங்கள் உள்ளத்தில் 

இருந்து வரும் உத்தரணவ மடட்ும் பின்பற்றுவதில் கவனமாக 

இருக்கயவை்டும்,” என்று அவர ்அறிவுறுத்தினார.் § 

உள்ளத்தில் இருந்து வரும் குரல் என்பணத எவ்வாறு ததரிந்து தகாள்வது 

என்று யகட்டயபாது, “சும்மா இரு. சும்மா இரு! உனக்கு யதணவயானது உன்ணன 

யதடி வரும்,” என்று கூறினார.் “சும்மா இரு!”  என்று அவர ்ததாடரந்்து 

வலியுறுத்தி வந்தார.் அவர ்அதில் பயிற்சி யமற்தகாை்டு, உள்ளத்தில் இருந்து 

வரும் பதில்கள் மீது கவனம் தசலுத்தினார.் § 

ஒரு அன்பர ்அவரிடம் யகள்வி யகட்டால், தனது உத்தரவுகணள 

உைரவ்தற்காக காத்து இருப்பார.் அவர ்எந்த உத்தரணவயும் உைரவில்ணல 

என்றால், அவர ்உத்தரவுகள் வரும் வணர சும்மா இருப்பார.் ஒரு நாள் சுவாமி 

ஊர ்வழியாக நடந்து தசன்ற யபாது, வாகனத்தில் வந்த ஒருவர ்அவணர 

எங்காவது அணைத்து தசல்ல யவை்டுமா என்று சுவாமியிடம் யகட்டார.் “எந்த 

உத்தரவும் வரவில்ணல,” என்று சுவாமி பதில் அளித்து, அவணர வழியனுப்பி 

ணவத்தார.் சில நிமிடங்கள் கழித்து, அயத நபர ்சுவாமிக்கு அருகில் வந்து 

வாகனத்ணத நிறுத்தினார.் “இப்யபாது எனக்கு உத்தரவு வந்து விட்டது,” என்று 

சுவாமி பதில் அளித்து,  வாகனத்துக்குள் ஏறிக்தகாை்டார.் § 

1930 களில் தமய்ப்தபாருள், ஞானஒளி மற்றும் நல்ல பாணதணய யதடி, 

இரை்டு மூத்த தைரம்ன் நாடட்ு தபை்கள் இந்தியாணவ யநாக்கி புறப்பட்டனர.் 

அவரக்ள் பல மாதங்களுக்கு வறை்ட வானிணலணய 

தாங்கிக்தகாை்டு,தகாதிக்க ணவத்த  தை்ைீணர குடித்துக்தகாை்டு, 

தங்களுக்கு ததன்பட்ட ஒவ்தவாரு சாது மற்றும் ததய்வீக புருஷருடன் 

யபசினாரக்ள். அவரக்ளது பயைத்தில் சாதகரக்ளின் பிரபல இலக்காகவும், 

பிரபல சூடச்ும ஞானியாக அத்ணவதத்தில் யதரச்ச்ி தபற்று, புனிதமான 

அருைாசச்ல மணலயில் ஒரு எளிணமயான ஆசிரமத்தில் பல ஆை்டுகள் 

ரமை மகரிஷி வாை்ந்த இடமான திருவை்ைாமணலயும் இருந்தது. § 

 அவரக்ள் யமலும் ததற்கு யநாக்கி பயைம் தசய்து, பால்க் நீரச்ந்திணய 

கடந்து இலங்ணகயில் நுணைந்தனர.் அவரக்ள் தகாழும்பில் இருந்து வடக்யக, 

பல மகான்கள் வாை்ந்ததாக கருதப்பட்ட யாை்ப்பாைத்திற்கு பயைம் 
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தசய்தனர.் நீளமான, மடிப்புக்கள் நிணறந்த உணடகள், நூலுடன் இருந்த 

ணகயுணறகள் மற்றும் விசித்திரமான வடிவத்தில் சூரிய தவப்பத்ணத தடுக்கும் 

குணடகளுடன், அவரக்ள் இருவரும் புழுதி படிந்த சாணலகளில் நடந்து 

தசன்றயபாது, ஊர ்மக்கள் அவரக்ணள கூசச்மின்றி பாரத்்துக்தகாை்டு 

இருந்தனர.் அவரக்ள் யயாக சுவாமிணய ஒரு சிறிய கூணர தவய்த குடிணசயில் 

சந்தித்தனர.் இரை்டு அன்பரக்ளும் சுவாமிக்கு தங்கள் வைக்கத்ணத 

ததரிவித்து, அவர ்வைங்கிய தநய்த பாயில் அமரந்்து, முடிவான உை்ணமயின் 

இயல்பு பற்றிய அவரக்ளது யகள்விகள் மற்றும் அவரக்ளது யாத்திணர பற்றிய 

கணதணய யகட்ட கருணம நிற குருவுடன் பால் கலக்காத இலங்ணக யதநீணர 

குடித்தனர.் § 

“இயத யகள்விகணள தான் மற்றவரக்ளிடமும் யகட்டீரக்ளா?” என்று யயாக 

சுவாமி விசாரித்தார.் “ஆமாம், சுவாமி,” என்று அவரக்ள் பதில் அளித்தனர.் 

“ரமை மகரிஷி என்ன பதில் அளித்தார?்” என்று சுவாமி விசாரித்தார.் 

தங்களது பயைம் பற்றி சுவாமி அறிந்து இருந்தணத கை்டு, அந்த மூத்த 

தபை்மைி, “அவர ்எங்களிடம் ‘ஒரு கடவுள். ஒரு உலகம்’ என்று கூறினார.்” 

உடயன சுவாமி, “என்னால் இணத விட எணதயும் சிறப்பாக தசால்ல முடியாது. 

நீங்கள் கிளம்பலாம்,” என்று பதில் அளித்தார.் அத்துடன் அவரக்ள் இருவரும், 

தாங்கள் வாை்ந்த நூற்றாை்டின் ஞாயனாதயம் தபற்ற ஆன்மாக்களில் 

ஒருவணர தரிசித்த தபருமிதப்புடன் கிளம்பினர.் § 

யாழ்ப்பாண முனிவருடன்  நடந்த எனது சந்திப்பு  

இலங்ணகக்கான முன்னாள் கனடா நாடட்ு உயர ்ஆணையர ்Dr. யைம்ஸ் ைாரை்், 

சுவாமி மீது வலுவாக ஈரக்்கப்படட்ு இருந்தார.் அவர ்பின்வரும் தகவணல 

வைங்கினார.் § 

அவணர இலங்ணக தமிைரக்ள் யாை்ப்பாை முனிவர ்என்று 

அணைத்தாரக்ள். சிங்கள தபௌத்தரக்ள் மற்றும் கிறுத்துவரக்ணள 

உள்ளடக்கிய அவரது ஆயிரக்கைக்கான சீடரக்ள், அவணர ஒரு மகான் 

என்று அணைத்தனர.் தான் அணையாமல் தன்னிடம் வந்து 

தகஞ்சுபவரக்ணள, தனது ணகயில் ஒரு தடியுடன் துரத்தும் அளவிற்கு 

மிகவும் தீவிரமாகவும் விசித்திரமாகவும் தசயல்பட்டதால், அவருக்கு 

தநருக்கமானவரக்ள் அவணர வயதான சிங்கம் அல்லது யபாதிதரம்ரின் 

மறுபிறவி என்று குறிப்பிட்டாரக்ள். நான் அவணர  தவறும் சுவாமி என்று 

அணைத்யதன். அவர ்இந்து சமயத்ணத, அதன் புனிதமான யவதாந்த 

வடிவில் எனக்கு அறிமுகப்படுத்தினார.் நான் அறுபதுகளின் 

ததாடக்கத்தில், அப்யபாது சியலான் என்ற தபயரியலயய இருந்த 

இலங்ணகக்கு, கனடா நாடட்ு உயர ்ஆணையராக இருந்த சுமார ்நான்கு 

வருடங்களுக்கு, சுவாமி எனது ஆசிரியராகவும் இருந்தார.் § 

நான் அதற்கு பத்து வருடங்களுக்கு முன்பாக, குருட்ஜீஃப் ஒரக்்கில் 

பயிற்சி தபற்று இருந்யதன். மற்றும் பி.டி. உஸ்தபன்ஸ்கியின் முன்னாள் 
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மாைவன், யைம்ஸ் ராம்ஸ்யபாதம் (லாரட்ு யசால்புரி) மற்றும் அவரது 

சயகாதரன் பீட்டரின் உதவியுடன், நாங்கள் சியலானுக்கு வந்திறங்கிய சில 

நாடக்ளில், யயாக சுவாமியுடன் எனது முதல் சந்திப்ணப யமற்தகாள்ள, 

தகாளுத்தும் பிற்பகல் தவயிலில், சியலானின்  வடக்கு கணரயயாரத்தில், 

யாை்ப்பாைத்தில் இருந்த ஒரு எளிணமயான ஓணல தவய்த குடிணச 

முன்பாக நான் நின்றுக்தகாை்டு இருந்யதன். § 

 நான் தமதுவாக கதணவ தட்டிய யபாது, “கனடா நாடட்ு உயர ்

ஆணையரா?”  என்று ஒரு குரல் உள்ளிருந்து கரஜ்ித்தது. நான் கதணவ 

திறந்த யபாது, அவர ்நீளமான நணரத்த தாடி மற்றும் தணலயில் அதிகமான 

நணரத்த முடியுடன், ஒரு தவள்ணள ஆணடணய உடுத்தி, நிமிரந்்த 

தணலயுடன், கம்பீரமாக சம்மைம் யபாட்டு தணரயில் அமரந்்து இருந்தார.் 

“சுவாமி,” என்று நான் யபசத்ததாடங்கி, “அது தான் என் யவணல, ஆனால் 

நான் அது இல்ணல.” “சரி, அப்யபாது உள்யள வந்து என்னுடன் யசரந்்து 

உடக்ாருங்கள்,” என்று தசால்லி ஆரவாரத்துடன் சிரித்தார.் § 

அந்த தருைத்தில் இருந்து எனக்கு அவர ்மீது வலுவான பிணைப்பு 

ஏற்பட்டது. நான் தசய்யும் யவணலயுடன் என்ணன குணறவாக 

ததாடரப்ுப்படுத்தி, நான் யார ்என்று ததரிந்துதகாள்வணத யநாக்கி 

ஆைமாக தசல்ல, அவர ்எனக்கு உதவி தசய்தார.் தனது 

சமகாலத்தவராகவும், ததன்னிந்தியாவின் அருைாசச்லத்தில் 

வாை்ந்தவருமான, ரமை மகரிஷிணய யபால, ஒரு மந்திரமாகும் ஒரு 

இருத்தலியல் யகள்வியாகவும் விளங்கிய “நான் யார?்” என்ற யகள்விணய  

யயாக சுவாமியும் பயன்படுத்தினார.் ஒரு இடத்தில் அணமதியாக 

தியானத்தில் அமரந்்து இருப்பணத தவிரத்்து, ஒரு நிகை்சச்ிக்கு பிறகு 

இன்தனாரு நிகை்சச்ியில் பங்குதபறுவதற்கு, நான் நாதடங்கும் சுற்றித் 

திரிவணதப் பாரத்்து, அவர ்வைக்கமாக என்ணன யகாபித்துக்தகாள்வார.் 

கனடா நாட்டில் எனது விடுமுணற நாடக்ணள கழித்து பிரான்ஸ், கனடா, 

ைப்பான், இந்யதாயனசியா  மற்றும் கம்யபாடியா என்று உலணகயய சுற்றி 

வந்து, சியலான் வந்தணடந்த யபாது, அவர ்என்ணன தனக்கு தநருக்கமாக 

அமரத்்திக்தகாை்டு, உள்ளத்தில் மடட்ுயம காை முடிந்தணத, ததாடரந்்து 

தவளியய யதடிக்தகாை்டு, எனது உயிர ்சக்திணய நான் யதணவயின்றி 

விரயம் தசய்வதாக அவர ்கூறினார.் § 

“நீங்கள் ஓரிடத்தில் அணமதியாக சும்மா இருப்பணத தவிரத்்து, 

எப்யபாதும் ஏதாவது தசய்துக்தகாை்டும், ஓடிக்தகாை்டும் 

இருக்கிறீரக்ள். “நான் யார?் நான் யார?் நான் யார?் நான் யார?் நான் யார?் 

நான் யார?்” என்று என்ணன யகட்பணத காட்டிலும், நீங்கள் வீட்டில் 

அணமதியாக உடக்ாரந்்து தகாை்டு, உங்களிடம் இயல்பாக 

யகட்டுக்தகாள்ளுங்கள். அவர ்அந்த யகள்விணய தசால்லிய ஒவ்தவாரு 

முணறயும், அவரது குரலின் ததானி, ஒலி அளவு மற்றும் ஒலியின் தீவிரம் 

அதிகரித்துக்தகாை்யட தசன்றது, மற்றும் அவர ்இறுதியாக தனது முழு 

சக்திணயயும் பயன்படுத்தி அலறினார.் § 
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அதன் பிறகு அவர ்திடீதரன்று அணமதி அணடந்து, உறுதியாக அணமதி 

அணடந்தார ் மற்றும் வாயால் யபசப்படாத அவரது யபாதணன அந்த அணற 

முழுவதும் நிரம்பி, அது தசாற்கணள காட்டிலும் ஆற்றல்மிக்கதாக 

இருந்து, அவர ்தனது எளிணமயான இருப்பின் மூலம் எனது அணலபாயும் 

எை்ைங்கணள விரட்டி அடித்தார.் அந்த தருைத்தில் நான் அந்த 

பரமாத்துமா என்பணத  எந்தவித ஐயமும் இல்லாமல் அறிந்து 

தகாை்யடன்;  மற்றும் அதற்கு “யார"் என்ற விளக்கம் யதணவயில்லாமல் 

யபாதுமானதாக இருந்தது. நான் அந்த பரமாத்துமாவாக மட்டும் 

இருக்கின்யறன். இந்த ஒரு பாடத்ணத நான்  மறந்தவுடன், “தசய்வதும்" 

“சிந்திப்பதும்" என்ணன மீை்டும் மீை்டும் கட்டுப்படுத்துவதால், மீை்டும் 

கற்பதற்காகவும் மீை்டும் அனுபவிப்பதற்காகவும், அணத மனதில் 

ணவத்து இருந்யதன். § 

இன்தனாரு முணற நானும் எனது மணனவியும் யயாக சுவாமிணய பாரக்்க 

வந்த யபாது, எங்களது மூன்று குைந்ணதகணளயும் அணைத்து தசன்று 

இருந்யதாம். அவர ்எங்கள் குைந்ணதகளிடம், “உங்கள் வயது என்ன?” 

என்று ஒவ்தவாருவரிடமும் யகட்டார.் எனது மகள் “ஒன்பது வயது” என்று 

கூறினாள், மற்றும் எனது மகன்கள் “பதிதனான்று" மற்றும் “பதிமூன்று" 

என்று கூறினாரக்ள். யயாக சுவாமி அவரக்ள் ஒவ்தவாருவரிடமும் 

உறுதியாக, “எனக்கும் உங்கள் வயது தான்,” என்று பதில் அளித்தார.் 

அவருக்கு ஒயர சமயத்தில் மூன்று தவவ்யவறு வயது இருக்கமுடியாது 

என்றும், அவர ்தங்களது பாட்டனாணர காட்டிலும் வயதானவராக இருக்க 

யவை்டும் என்று குைந்ணதகள் பதில் அளித்த யபாது, யயாக சுவாமி தனது 

முகத்தில் தவறும் புன்னணகணய மடட்ும் தவளிப்படுத்தி, எங்களுக்கு 

புரிந்ததா என்பணத ததரிந்துதகாள்ள, எங்கணள பாரத்்து கை் 

சிமிட்டினார.் § 
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யயாக சுவாமி மின்சாரம் அல்லது குைாய் தை்ைீர ்இல்லாமல், ஒரு யயாகியின் 

எளிணமயான யதணவகளுக்கு தபாருத்தமான, ஒரு எளிய குடிணசயில் 



வாை்ந்துவந்தார.் அவணரத் யதடி ஆயிரக்கை்கான சாதகரக்ள் வந்தாரக்ள், 

மற்றும் அவரக்ள் ஒவ்தவாருவரும் வைக்கமாக வியக்கணவக்கும் வணகயில், 

ஆன்மீக உட்பாரண்வ நிரம்பிய ஒரு நிணறவான தகவணல மனதில் சுமந்து 

தசன்றனர.் 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

அந்த சமயத்தில் அணத யகட்ட யபாது, அவர ்குைந்ணதகளுடன் 

நணகசச்ுணவயாக விணளயாடுவது யபால யதான்றியது, ஆனால் நாங்கள் 

புரிந்துதகாள்வதற்கு, அவர ்ஆைமான ஒரு தகவணல வைங்கி இருந்தார ்

என்பது எங்களுக்கு தமதுவாக புரிந்தது. பிறப்பில் இருந்து இறப்பு 

வணரயிலான பாணதயில் உடல் பல்யவறு வயதுகளுடன், உடணல யபான்று 

உை்ணமயானதாக இருந்தாலும், அதற்கு உடல் ஒரு வாகனமாக 

இருக்கிறது, எப்யபாதும் இருந்துள்ளது மற்றும் எப்யபாதும் 

இருக்கப்யபாகிறது என்பணத மணறமுகமாக தசால்வயத அவரது 

வைக்கமாக இருந்துள்ளதாக எனக்கு இப்யபாது யதான்றுகிறது. அந்த 

வணகயில் பாரத்்தால், நாம் எல்யலாரும் “ஒயர வயது" என்பயத அதன் 

சாரம் ஆகும். § 

நான் யயாக சுவாமிணய பலமுணற சந்தித்த பிறகு, எனது யகள்விகணள 

மிகவும் கவனமாக தயாரத்சய்ய கற்றுக்தகாை்யடன். ஒரு நாள், நான் 

அவ்வாறு என்ணன தயார ்தசய்துக்தகாை்டு, அவரது குடிணசணய 

தநருங்கி, எனது காலைிகணள எடுத்துவிட்டு, மை் தணரயில் இருந்த 

யகாணர பாயில் அமரந்்த யபாது, அவணர எப்யபாதும் ணகவிடாத கூரந்்து 

கவனிக்கும் திறனால் என்ணன யநாட்டமிட்டார.் “ சுவாமி, நான் என்ன 

நிணனக்கியறன் என்றால்…” என்று ததாடங்கியனன், “ததாடக்கத்தியலயய 

தவறு!” என்று அவர ்கரஜ்ித்ததும், என் மனம் மீை்டும் கருத்து சாராத 

நிணலக்கு தசன்றது. உயிரச்க்தியின் பாணதயில் இருக்கும் தணடகணள 

விலக்கும் அந்த நிணலணய, வரவணைப்பதில் அவர ்யதரச்ச்ி தபற்று 

இருந்தார.் § 

நாடிய நிணல சிந்தணனயற்றதாக மற்றும் தசாற்களால் விவரிக்க 

முடியாததாக இருந்தாலும், ஒரு சீடன் பின்னர ்அணமதியாக அமரந்்து 

ஆய்வு தசய்ய, அவர ்ஆற்றல்மிக்க தவளிப்பாடுகளின் மூலம் தனக்கு 

பிடித்தமான சூத்திரங்கணள கற்றுத்தந்தார.் அவர ்வைங்கிய 

சூத்திரங்களில் மூன்ணற உங்கள் முன் ணவக்கியறன்:“சும்மா இரு”. “ஒரு 

தபால்லாப்பும் இல்ணல” “இது அப்படியய உள்ளது.” அவர ்இந்த 

அறிக்ணககணள தனிநபருக்கும் அை்டத்துக்கும் பயன்படுத்தினார.் 

ஒழுங்கின்ணமணய காட்டிலும் ஒழுங்குமுணற ஒரு ஆைமான உை்ணமயாக 

இருந்தது. நாம் தற்தபாழுதில் இருக்கும் யபாது, நாம் நமது உயிரச்க்தியில் 

நிணறவான ஒழுங்கில் இருப்பதால், நாம் எணதயும் உருவாக்கயவா 

அல்லது தசய்யயவா யதணவயில்ணல. § 

அவரது உயிர ்பிரிந்து முப்பது வருடங்கள் கழித்து, தற்யபாணதய உலணக 

காணும் யபாது, அவரால் அயத சூத்திரங்கணள அயத நம்பிக்ணகயுடன் 
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இன்று தசால்ல முடியுமா என்று நான் யயாசிக்கியறன். அவர ்எணத 

ததரிவித்தார ்என்பணத புரிந்துதகாள்ள, நாம் இன்னும் ஆைமாக 

தசல்லயவை்டும் என்று நம்மிடம் சவால்விடுவார ்என்று எனக்கு 

யதான்றுகிறது. யதாரத்்தம் நிணறவில்லாமல்  அல்லது தவறாக இருக்காது; 

நாம் மடட்ும் தவறாகவும் நிணறவில்லாமலும் இருப்யபாம், நாம் 

உை்ணமயாக இல்லாத யபாது, நாம் தற்தபாழுதில் இருப்பதில்ணல!§ 

குருவின் வழி  

ஒரு அன்பருக்கு யயாக சுவாமியின் உதவி யதணவ முக்கியமாக 

யதணவப்பட்டது,  ஆனால்  சுவாமியிடம் தசன்றால் தனது மனம் திறந்த 

புத்தமாகிவிடும் என்ற அசச்த்தில் இருந்தார.் அவர ்ஒரு தீவிரமான சீடனாக 

இருந்தாலும், தன்ணன அடிக்கடி உருத்திய ஒழுங்கீன எை்ைங்களால் 

அவமானத்தில் இருந்தார.் அவரால் இந்த இரை்டில் இருந்தும் விலகி இருக்க 

முடியவில்ணல. தனக்கு யவணலயில் இருந்து விடுப்பு வரும் யபாது, 

சுவாமியிடம் தசல்லலாம் என்று அவர ்முடிவு தசய்தார.் அவர ்அதிகாணலயில் 

எழுந்து, குளித்து முடித்து சுத்தமான ஆணடகணள அைிந்துதகாை்டார,் 

ஆனால் தனது மனமும் சுத்தமாக இல்ணலயய என்று தநஞ்சில் வருத்தத்துடன் 

இருந்தார.் அவர ்தனது மனணத கட்டுப்படுத்த முடியாமல், யமலும் தவறான 

வழிகளில் தசன்றுதகாை்டு இருந்தார,் மற்றும் அவரது எை்ைங்கள் மிகவும் 

இழிவாக இருந்ததால், அணத தனது நை்பரக்ள் மற்றும் குடும்பத்துடன் 

விவாதிக்கவும் முடியாமல் தவித்தார,் மற்றும் அவரக்ளுக்கு இணதப்பற்றி 

ததரிந்தால், அவரக்ள் இவணர கை்டிப்பாக தவறுப்பாரக்ள். அவர ்

சுவாமியிடம் தசன்று தனது மனதில் இருப்பணத எல்லாம் தகாட்டி 

தீரத்்துவிடயவை்டும் என்று முடிவு தசய்தார.் § 

அவர ்தசல்லும் வழியில், தனது தகாடூரமான கற்பணனகணள நன்றாக 

உைரவ்தற்கு, சுவாமி தியானத்தில் ஈடுபடாமல் இருக்கயவை்டும் என்ற 

எதிரப்ாரப்்புடன் தசன்றார.் அவர ்ஆசிரமத்தில் நுணைந்ததும், சுவாமி சில 

சீடரக்ளிடம் மகிை்சச்ியாக யபசுவணத கை்டார.் அவர ்சற்குருணவ தணரயில் 

விழுந்து வைங்கி வழிபட்ட யபாது, “நான் தப்பித்யதன்,” என்று எை்ைினார.்  

சுவாமி ஒரு ஏளன சிரிப்புடன், அவணர யநருக்கு யநராகப் பாரத்்து, “உங்கள் 

தணலயில் இருந்து கால்விரல் வணர எனக்கு அணனத்தும் ததரியும். எனக்கு 

உங்கள் எை்ைங்கள் மட்டும் இல்ணல, எல்யலாரது எை்ைங்களுக்கும் 

ததரியும். நான் எல்யலாருக்குள்ளும் இருக்கியறன். நீங்கள் உங்கணள 

மற்றவரக்ளிடம் இருந்து பிரித்து பாரப்்பதால், உங்களுக்கு இணதப்பற்றி 

ததரியாது. உங்கணள மற்றவரக்ளிடம் இருந்து பிரித்து பாரக்்காமல், 

மற்றவரக்ணள உங்கணளப் யபால எை்ை பைகிக்தகாள்ளுங்கள்,” என்று 

கூறினார.் அதன் பிறகு, தனக்கு முன்பாக எரிந்துக்தகாை்டு இருந்த கற்பூரத் 

தட்ணட எடுத்து, அந்த சீடனிடம் வைங்கி, “இந்த ஆரத்திணய ஏற்றுக்தகாை்டு, 

இங்கிருக்கும் அணனவணரயும் சிவதபருமானாக நிணனத்து, அவரக்ணள 

வைங்குங்கள்,” என்றார.் § 
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ஒரு முன்னறிவப்பின்றி, தனக்கு தநருக்கமான சீடரக்ளின் வீடுகளுக்கு 

தசல்வது சிவயயாக சுவாமியின் வைக்கமாக இருந்தாலும், அந்த 

குடும்பத்தினர ்அவணர மகிை்சச்ியுடன் உபசரித்தனர.் அவர ்குறுகிய காலம் 

தங்களுடன்  தங்கினாலும், அது தங்கள் வாை்நாளில் கிணடத்த பாக்கியமாக 

அந்த குடும்பத்தினர ்கருதினாரக்ள். அவர ்வைக்கமாக மதிய உைவிற்கு 

முன்பாக வந்து, சில சமயங்களில் இரவிலும் தங்கிவிட்டு தசல்வார.் சில 

அன்பரக்ள், உறுதியாக இல்லாவிட்டாலும், சுவாமி தங்கள் வீட்டிற்கு வருவார ்

என்ற நம்பிக்ணகயில் தினமும் உைணவ சணமத்து ணவப்பாரக்ள். தனது 

குடும்பத்துடன் யயாக சுவாமிக்கு இருந்த யதாைணமணய பற்றி, ரத்னா மா 

நவரத்தினம் தனது புத்தகம், யசயின்ட் யயாக சுவாமி அை்ட் தி 

தடஸ்ட்டதமை்ட் ஆஃப் ட்ருத் என்ற புத்தகத்தில் விளக்கியுள்ளார.் § 

குருவிடம் இருந்த ஒளியின் வட்டப்பாணதயில் எங்கள் தபற்யறாரக்ள்  

சுற்றிக்தகாை்டு இருந்தணத நாங்கள் பாரத்்த யபாது—“என்னிடம் நீ 

உன்ணனயய தகாடுத்து, என்ணன கடவுளிடம் அணைத்து தசன்றாய். 

சங்கரா, இதில் யாருக்கு ஆதாயம் அதிகம்?”—ணசவ சமய குருவரான 

மாைிக்கவாசகரின் பிரபலமான யவை்டுதலின் தபாருள், எங்களுக்குள் 

யலசாக யதான்றியது. முப்பதுகளின் ஆரம்பத்தில், எங்கள் தகப்பனாரின் 

வற்புறுத்தலின் யபரில், நாங்கள் தீவிரமாக வாசிக்க ஆரம்பித்த 

திருவாசகம், எங்களது ஆன்மீக யவட்ணகயில், கடவுள்-குருவின் வலுவான 

முக்கியத்துவத்ணத ததளிவுபடுத்த உதவியது. § 

யம 1939, கணடசி வாரத்தில் சுவாமி ஒரு மிகப்தபரிய ஒளிக்கதிராக 

பிரகாசிக்கும் வணர, எங்களது இந்த நட்புறவுகளில், அவர ்எங்களது 

வாை்க்ணகணய தூரத்தில் இருந்து ததாடரந்்து வலுவாக்கி வந்தார.் 

எங்களது தகப்பனார,் “தசல்லியம் பதி" என்ற அவரது புதிய வீட்டின் 

கதவிற்கு முன்பாக இருந்த ஒரு கற்களின் குவியலின் மீது தடுக்கி கீயை 

விழுந்தார.்  அதனால் அவர ்கணுக்காலில் சுளுக்கு மற்றும் உடல் 

யசாரண்வத் தவிர, பலத்த காயம் ஏதும் இல்லாமல் தப்பித்தார.் ஆனால் 

அவர ்இந்த சிறிய விபத்தால் ஏப்ரல், 1939 வீடட்ுக்குள்யளயய அணடபட்டு 

இருந்தார.் சித்திரா-தபௌரை்மி விரதத்ணத யமற்தகாை்ட பிறகு, 

அவருக்கு காய்சச்லுடன் சிறிது வயிறு யகாளாறும்  இருந்தது, மற்றும் 

பதிணனந்து நாடக்ளுக்கு பிறகு அவரது உடல்நிணல எந்த முன்யனற்றமும் 

இல்லாமல், யமாசமும் அணடயாமல் நிணலயாக இருந்தது. § 

யம 28, மாணல யநரத்தில், எங்கள் தகப்பனார ்தாணயயும் 

குைந்ணதகணளயும் அணைத்து, அணனத்து மின் விளக்குகளும் எரிய 

யவை்டும் என்றும் அவருக்கு அருகில் இருந்த ஒரு நாற்காலியில் ஒரு 

தவள்ணள நிறத்துைிணய யபாரத்்தி ணவக்கயவை்டும் என்றும் 

யகட்டுக்தகாை்டு, நாங்கள் பாடயவை்டும் என்று உத்தரவிட்டார.் சிறிது 

யநரத்தில் வரவிருப்பவரின் காலில் விழுந்து நாங்கள் வைங்க யவை்டும் 

என்றும் குறிப்பிட்டார.் எங்களுக்கு அவரது யபசச்ின் அரத்்தம் 

புரியவில்ணல. அணத புரிந்துதகாள்வதற்கு கடினமாக இருந்தாலும், 
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நாங்கள் அவரது உத்தரணவ அதிகம் யயாசிக்காமல் ஏற்றுக்தகாை்டு 

காத்து இருந்யதாம்.§ 

சந்தியா [அந்தி யநரம்] யநரத்தில், ணவகாசி மாதத்தின் வளரப்ிணற நிலவு 

தனது ததளிவான ஒளிணய வீசிய யபாது, அவர ்தனது அக்குளில் தனது 

குணடணய மடித்து ணவத்துக்தகாை்டு, யதாட்டத்து கதணவ திறந்தார.் 

சின்னதம்பி என்று சுவாமி எனது தகப்பனாரின் தசல்லப்தபயணர 

அணைத்த யபாது, அவரது குரல் எதிதராலித்தது, மற்றும் கை்களில் 

கை்ைீருடன் எனது தாய் அவணர தணரயில் விழுந்து வைங்குவணத 

தபாருட்படுத்தாமல்,  சுவாமி யநராக எனது தகப்பனாரின் 

படுக்ணகயணறக்கு தசன்றார.் அதன் பிறகு நடந்த ஒரு இனிணமயான 

இைக்கம் மிகவும் புனிதமாக இருந்ததால், அணத முழுணமயாக 

விளக்குவது மிகவும் கடினமாக இருக்கிறது. § 

எனது தகப்பனார ்சுவாமிணய பாரத்்ததும், படுக்ணகயில் இருந்து  

எழுவதற்கு முற்பட்டார,் ஆனால் குரு யசாரவ்ாக வைங்கிக்தகாை்டு 

இருந்த இரு ணககணளயும், தனது தநஞ்சில் ணவத்துக்தகாை்டு பாட 

ஆரம்பித்தார.் அது சிவதபருமானிடம் ஐக்கியமாகும் நபரக்ளுக்காக 

காத்து இருக்கும் யபரானந்தத்ணத ததரிவிக்கும் பாட்டாக இருந்தது. 

அவரது குரல் காலத்ணத கடந்து அநாதியாக எதிதராலித்தது. அதன் பிறகு 

அவர ்படுக்ணகக்கு அருகில் இருந்த யமணசயில் இருந்த சங்கில் இருந்து 

விபூதிணய எடுத்து, எனது தகப்பனாரின் தநற்றியில் தமன்ணமயாக 

பூசினார.் இந்த இனிணமயான இைக்கத்தால், எங்களது தகப்பனாரின் 

முகம் பிரகாசித்தணத எங்களால் பாரக்்க முடிந்தது:§ 

 அது ஒரு பிரிவாக இல்ணல. அது ஒரு வாக்குறுதியின் நிணறயவற்றமாக, 

சிவதபருமானின் ஆைகான யபரின்பத்தில் இருந்த உறுதிப்பாட்டிற்கு 

உத்தரவாதம் தருவதாக இருந்தது! அவர ்படுக்ணகயில் இருந்து 

எழுந்திருத்து, எங்கணள வியக்க ணவத்தார.் யநாயால் படுத்த 

படுக்ணகயாக இருந்த எந்த ஒரு நபர ்உயிர ்துறக்கும் யபாதும், ஒரு 

வாரத்்ணத கூட ஆறுதலாக தசால்லாதது எங்களுக்கு விசித்திரமாக 

இருந்தது. அது அவரது வைக்கமாக இருந்தது. ஒரு தபால்லாபும் இல்ணல! 

[“தவறாக ஒன்றும் இல்ணல!”] நாம் சும்மா இருக்கயவை்டும் என்பது 

அவரது விருப்பமாக இருந்தது. குருவின் அருள் வைங்கிய இந்த 

அற்புதமான நாடகக் காட்சியில் நாங்கள் தவறும் பாரண்வயாளரக்ளாக 

இருந்யதாம்! எனது தகப்பனார ்30 யம 1939 அன்று இரவு சமாதி அணடந்தார.் 

§ 

மரம்த்தின் மூலமாகவும், ததாடர ்ஈரப்்பாக விளங்கிய சிவ ஞானம் 

என்கிற   கடவுளின் அருளுடன் இருந்த குருணவப்பற்றிய, நமது 

சந்யதகங்கள் அணனத்ணதயும் ததளிவுபடுத்தி, நமது நம்பிக்ணகணய 

அதிகரிப்பதற்கு, அது ஒரு அறிமுகமாக விளங்கியது. ஒரு புதிய 

ததாடக்கமாக விளங்கிய அந்த காலகட்டத்தில், குருவின் அருள் 

குவியலில் இருந்து தபற்றுக்தகாள்வதற்கு, நாங்கள் தமதுவாக 
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கற்றுக்தகாை்யடாம். அணனத்து தணடகளும் விலகின. அந்த காந்த ஈரப்்பு 

சக்தி தடுக்க முடியாமல் வலுவாக இருந்தது; மற்றும் எங்களது 

வாை்க்ணகயின் மதிக்க முடியாத தபாக்கிஷத்தின் யவதணன அளிக்கும் 

பிரிவுக்கு பிறகு, அணனத்திலும் குரு இருக்கிறார ்என்ற உைரத்ல் 

எங்களுக்குள் உதயமானது. § 
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தனது பரமகுருவான கணடயிற்சுவாமி, சந்ணத வழியாக நடந்து தசல்வணத 

விரும்பியணத யபால, யயாக சுவாமியும் 1940 களில் தயாரிக்கப்படட் கருப்பு 

அம்பாசடரில் அடிக்கடி பயைம் தசய்தார.் அவர ்அணத தீபகற்பம் 



முழுவணதயும் சுற்றி வருவதற்கு அல்லது தவகு ததாணலவில் இருந்த ஒரு 

தநருக்கமான அன்பரின் வீடட்ிற்கு முன்னறிவப்பின்றி  தசல்வதற்கு  

பயன்படுதத்ினார.்  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

அதன் பிறகு ரத்னா மா நவரத்தினம் மற்றும் அவரது கைவர ்

திருநாவுக்கரசுவும், சுவாமியின் தநருக்கமான சீடரக்ளாக இருந்தனர.் 

அவரக்ளது வீடு யயாக சுவாமியின் ஆசிரமத்திற்கு அருகாணமயில் இருந்தது, 

மற்றும் அவர ்அதற்கு தினமும் தசன்று வந்தார.் திரு வைக்கமாக யயாக 

சுவாமியின் வாகன ஓட்டியாக  இருந்தார.் அவர ்தனது கருப்பு  அம்பாஸடணர, 

சுவாமிக்கு யதணவப்படும் யபாது எடுத்து தசல்ல, தனது சிறிய 

வாகனக்கூடத்தில், தமருகூட்டி எப்யபாதும் தயார ்நிணலயில் ணவத்து 

இருந்தார.் ஒரு சிறந்த எழுத்தாளராகவும் கல்வியாளராகவும் இருந்த ரத்னா 

மா நவரத்தினம், சுவாமியுடன் தனக்கு ஏற்பட்ட அனுபவங்கணளயும், அவர ்

யபசுவணத தன் காதால் யகட்ட ஒவ்தவாரு தசால்ணலயும் எழுத, தமாழியில் 

இருந்த தனது புலணமணய பயன்படுத்திக் தகாை்டார.் அன்றாட நிகை்வுகள் 

அவணர சுற்றி நடந்து தகாை்டிருக்க, அவர ்அந்த குடிணசக்கு காணலயிலும் 

மாணலயிலும் தசன்று பின்புறத்தில் அணமதியாக அமரந்்து தகாள்வார.் அவர ்

தன் வீட்டிற்கு திரும்பியதும், சுவாமிணய தரிசிக்க வந்தவரக்ளின் 

தபயரக்ளுடன், நடந்த உணரயாடல்கணள மற்றும் குறிப்பாக யயாக 

சுவாமியின் உபயதசங்கணள, மிகவும் நுணுக்கமாக பதிவு தசய்துதகாள்வார.் 

§ 

புணகவை்டி நிணலயப் தபாறுப்பாளர ்எஸ்.வினாசித்தம்பி தனது 

அனுபவங்கணள விளக்குகிறார.்§ 

சுவாமி எங்கள் வீட்டிற்கு வந்து தங்கியிருந்த யபாது, அவர ்சிலசமங்களில் 

நீை்ட யநரத்திற்கு ஆை்ந்த தியானத்தில் அமரந்்து இருப்பார.் நான் 

வீட்டிற்கு யவணலயில் இருந்து திரும்பி வரும் யபாது, தியானத்தின் 

தணலவணனப் யபால பத்மாசனந்தில் அமரந்்து இருந்த அவணர கை்டதும் 

நான் பரவசமணடயவன். அதிகாணலயில் நாங்கள் எழுந்ததும், சுவாமி 

படுக்ணகயில் படுத்து இருப்பணத பாரக்்கும் யபாது, அவர ்அணமதியின் 

தணலவனாக யதான்றினார.் அந்த உருவத்ணத பாரக்்கும் யபாது, நாங்கள் 

கடவுணள பாரத்்துக்தகாை்டு இருப்பணதப் யபான்ற ஒரு உைரண்வ 

என்னால் உைர முடிந்தது, மற்றும் அது “நான் கடவுள்" என்ற அபூரவ்மான 

மந்திரத்ணத நிரூபிப்பதாக இருந்தது. § 

சுவாமி எங்கள் வீட்டில் இல்லாத யபாதும், அவரது ததய்வீக உருவம் 

மற்றும் முனிவரின் வாரத்்ணதகணள நிணனவுகூரவ்து எங்கள் வைக்கமாக 

இருந்தது. “கடவுணள கடவுளின் மூலமாக தான் பாரக்்க முடியும்,” என்று 

அவர ்ஒரு முணற கூறியணத, நான் நிணனவுகூரந்்யதன். நான் இணத 

நிணனவுகூரந்்த யபாது, உள்யளயும் தவளியயயும் மற்றும் எங்கும் 
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ததாடரந்்து கடவுணள கை்ட யயாக சுவாமிணய விட சிறந்த கடவுள் 

இல்ணல என்ற நம்பிக்ணக மனதில் யதான்றியது. § 

நான் இந்த மனநிணலயுடன், சுவாமிணய தகாழும்புத்துணற ஆசிரமத்தில் 

தசன்று சந்தித்த யபாது, அவர ்சில சீடரக்ளுக்கு மத்தியில் அமரந்்து 

இருந்தார.் எந்த வித முன்யயாசணனயும் இல்லாமல், நான் அவரது 

காலடியில் விழுந்து வைங்கியனன். “மக்கள் முன்னிணலயில் 

வைங்குவது முக்கியமில்ணல. தணரயில் விழுந்து வைங்குவது 

முக்கியமில்ணல. மனதளவில் வழிபடுவயத யபாதுமானது,” என்று அவர ்

கூறியிருந்தாலும், அந்த தினத்தில் இருந்து, அவர ்மகாசமாதி அணடந்த 

நாள் வணர, சுவாமிணய தரிசிக்க தசன்ற யபாததல்லாம், அவணர 

வழிபடவும் தசய்யதன். § 

ஒரு நாள் சுவாமி என்ணன அணைத்து, “எந்த தசயணல கடவுளால் தசய்ய 

முடியாது?” என்று யகட்டார.் அந்த யகள்விணய யகட்டதும், எனக்கு அதிரச்ச்ி 

ஏற்பட்டது. கடவுள் சரவ்வல்லணம பணடத்தவராக இருக்கிறார ்என்றால், 

அவரால் முடியாதது என்று ஏதாவது இருக்கிறதா என்ன? “நீங்கள் 

இப்யபாது பதில் அளிக்க யவை்டாம். இரை்டு நாடக்ள் கழித்து வரும் 

யபாது, பதில் அளித்தால் யபாதும்,” என்று அணமதியாக கூறினார.் நான் 

வீடு திரும்பிய யபாது, அந்த யகள்வி எனது மனதில் 

எதிதராலித்துக்தகாை்டு இருந்தது.  என்னால் யவறு எணதயும் சிந்திக்க 

முடியவில்ணல. அப்யபாது மகாபாரதத்தில் படித்த ஒரு பகுதி, என் 

நிணனவுக்கு வந்தது. யபாணர எப்படி தவிரப்்பது என்று கிருஷ்ைர ்யகட்ட 

யபாது, “நான் உங்கணள கட்டி ணவத்தால், இந்த யபாணர  தவிரக்்க 

முடியும்,” என்று சகாயதவன் பதில் அளித்தான். “என்ணன கட்டி ணவப்பதா? 

அது எப்படி சாத்தியமாகும்?” என்று கிருஷ்ைர ்யகள்வி யகட்டார.் அதற்கு 

சகாயதவன், “அன்பின் சங்கிலியால், எனது இணறவணன என்னால் கட்டி 

ணவக்கமுடியும்,” என்று பதில் அளித்தான். இது சுவாமியின் யகள்விக்கு 

தபாருத்தமான பதிலாக இருக்கும் யபால்  யதான்றியது. § 

இரை்டு நாடக்ள் கழித்து, நான் யயாக சுவாமிணய பாரக்்க தசன்றயபாது, 

“ஒரு பக்தனின் அன்பில் கடவுள் சிணறப்படட்ு இருக்கும் யபாது, அவரால் 

தன்ணன விடுவித்துக் தகாள்ள முடியாது,” என்று பதில் அளித்யதன். 

அணதக்யகட்ட சுவாமி, “அது எப்படி சாத்தியம் ஆகும். அன்பும் கடவுளும் 

தவவ்யவறாக இருந்தால் தான் உங்களால் கடவுணள கட்டி ணவக்க 

முடியும். கடவுணள அன்பில் இருந்து பிரிக்க முடியாது. அன்பு தான் 

கடவுள்,” என்று கூறினார.் அவர ்யமலும், “நம்மிடம் இருந்து கடவுளால் 

தம்ணம பிரித்துக்தகாள்வது  இயலாத காரியம். அவரால் ஒரு 

கைத்திற்கும் நம்ணம விடட்ு பிரிந்து இருக்க முடியாது,” என்று கூறினார.் 

இந்த உத்தியின் மூலம் எனது குரு, கடவுளால் நம்ணம விடட்ு ஒரு 

தநாடியும் பிரிந்து இருக்க முடியாது என்றும், அவர ்நமக்குள் 

ஆன்மாக்களின் பரமாத்துமாவாக எப்யபாதும் இருக்கிறார ்என்பணதயும், 

என் மனதில் பதிய ணவத்தார.் அதன் பிறகு சுவாமி எனது கடவுளாக 
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இருந்ததால், என்னிடம் இருந்து பிரிக்க முடியாத கடவுளாக அவர ்

இருக்கிறார ்என்ற உை்ணமயின் மீது தியானம் தசய்ய ததாடங்கியனன்.  

சுவாமியின் ஆசிணய தபறும் நாட்டத்தில், ஒருவன் அவருக்கு முன்பாக 

மாட்டு சாைம் தமாழுகிய தணரயில் விழுந்தது வைங்கும் யபாது, “பார,் 

நான் வைங்குவணத பார,்” என்று அவர ்அடிக்கடி தசால்வார.் § 

இரை்டாம் உலகப்யபாரின் ததாடக்கத்தில், ஒரு சிறுவனாக இருந்த 

நாயகந்திரன் என்ற அன்பர,் தகாழும்பிற்கு அருகில் இருந்த தனது மாமனின் 

வீட்டிற்கு, சிவயயாக சுவாமி மதிய உைவு சாப்பிடுவதற்காக வந்த 

அனுபவத்ணத பற்றி இங்யக விளக்குகிறார.் அவர ்உலகயம யபாரில் மூை்கி 

இருந்த அந்த கடினமான காலத்தில் இருந்த சூை்நிணலணய பற்றிய ஒரு 

விளக்கத்துடன் ததாடங்குகிறார.் § 

இங்கிலாந்து மற்றும் தைரம்னிக்கு இணடயயயான தபரும் யபார ்1938 ஆம் 

ஆை்டில் ததாடங்கி இருந்தது. தைரம்னிக்கு எதிரான யபாரில் 

இங்கிலாந்துடன் பிரான்ஸ் மற்றும் ரஷ்யா யசரந்்துக்தகாை்டது. 

தசக்யகாஸ்யலாவாக்கியா, யபாலந்து, ஹாலந்து,  நாரய்வ, சுவீடன் மற்றும் 

தடன்மாரக்் ஆகிய நாடுகள் மீது தைரம்னி மற்றும் இத்தாலி பணட 

எடுத்தது. இங்கிலாந்தும் அதன் யநச நாடுகளும், தங்கணளயும் மற்ற 

ஐயராப்பிய நாடுகணளயும் காப்பாற்றிக்தகாள்ள, ஒரு கடினமான 

தற்காப்பு யபாரில் சை்ணடயிட்டு தகாை்டிருந்தன. § 

இங்கிலாந்து மற்றும் அதன் யநச நாடுகளுடன் யசரந்்து யபாரிடுவதற்கு, 

ஆஸ்தியரலியா மற்றும் கனடா தனது பணடகணள அனுப்பியிருந்தது. இந்த 

யபாரில் உதவி தசய்ய, இங்கிலாந்தின் குடியிருப்பாக இருந்த இந்தியா, 

இலங்ணக, மடகாஸ்கர ்மற்றும் ஆப்ரிக்காவில் இருந்த மற்ற 

குடியிருப்புக்கள் அணனத்தும் பயன்படுத்தப்பட்டன. முரடட்ுத்தனமாக 

நடந்த யபாரக்ள் மற்றும் யநச நாடுகள் பணடகளின் முறியடிப்புக்கள், 

சியலானின் தினசரிகளில் தணலப்புச ்தசய்திகளாக இருந்தன. எனக்கு 

ததரிந்த வணர, சியலானில்  இங்கிலாந்திற்கு முழுணமயான ஆதரவு 

இருந்தது. ஹிட்லர ்மற்றும் முயசாலினி எல்யலாராலும் தவறுக்கப்பட்ட 

தபயரக்ளாக இருந்தன. யபாரக்ணள பற்றி கலந்துணரயாடி ஆய்வு தசய்ய, 

தகாழும்பிற்கு அருகில் தகால்தபட்டியில் இருந்த எங்கள் வீடட்ு 

திை்ணையில், தினமும் மாணல யநரத்தில், என் தந்ணதயும் அவரது 

நை்பரக்ளும் சந்தித்து வந்தனர.் அப்யபாது தான் தைரம்னி, இத்தாலி 

மற்றும் ைப்பான் மீது அதமரிக்கா யபார ் அறிவித்து இருந்தது மற்றும் அது 

இங்கிலாந்து மற்றும் அதன் யநசநாடுகளுடன் யசரந்்து யபாரிடுவதற்காக, 

ஐயராப்பாவிற்கு தைனரல் ஐசனாவரின் தணலணமயில் பணடகணள 

அனுப்பி இருந்தது. § 

 எனது தந்ணத நை்பரக்ளிடம், “அதமரிக்கா யபாரில் நுணைந்து விட்டது. 

இனி அதன் ஆற்றல்மிக்க பணடகள், தைரம்னி மற்றும் அசச்ு நாடுகளின் 

கூட்டைிணய வீை்த்தி விடும்,” என்று கூற, அணத அவர ்நை்பரக்ளும் 
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ஆயமாதித்தனர.் ஆனால் அந்த யபாரால் சியலான் தபருமளவு 

பாதிக்கப்படவில்ணல. ஏழு-எடட்ு வயது சிறுவரக்ளாக இருந்த நாங்கள்,  

பின்னால்  திணரமணறவில் இருந்துக்தகாை்டு, தபரியவரக்ள் யபசும் இந்த 

விவாதங்கணள, மிகவும் கவனமாக யகடட்ுக்தகாை்டு இருந்யதாம். § 

எனது மாமா இராமநாதன் ணசவ உைவு உை்ணும் பைக்கமுணடயவர.்  

அவர ்வீடட்ு வரயவற்பணறயில் இந்து துறவிகளின் சுருக்கமான மற்றும் 

ஆற்றல்மிக்க வாசகங்கணள அடக்கிய தபரிய, பசண்ச நிற தமிை் எழுத்து 

பிரதிகள் சட்டகம் தசய்ப்படட்ு ததாங்கிக்தகாை்டு இருந்தன. 

“இணறவனிடம்  தங்கணள அரப்்பைித்துக் தகாை்டவரக்ள், அவரிடம் 

இருந்து என்றுயம விலகி தசல்லக்கூடாது,” என்று அதில் ஒரு எழுத்துப்பிரதி 

குறிப்பிட்டது. நான் அங்யக தசன்ற யபாது, எனது மாமாவும் மற்ற 

தபரியவரக்ளும், யயாக சுவாமிணய பற்றி அணமதி மற்றும் மரியாணத 

கலந்த குரல்களில் யபசினாரக்ள். § 

நான் என் மாமா வீட்டிற்கு தசன்றிருந்த யபாது, யயாக சுவாமிணய முதல் 

முணறயாக பாரத்்யதன். யயாகர ்சராசரி உயரம் மற்றும் நல்ல உடல் 

வாகுடன் இருந்தார.் அகன்ற தநற்றியில் இருந்து, பின்யனாக்கி தசன்ற 

நீளமான நணரத்த முடி, அவரது தணலக்கு பின்னால் முடிந்து விடப்படட்ு 

இருந்தது. அவர ்கைன்று தகாள்ளும் தனது தணலமுடிணய எப்யபாதாவது 

அவிை்த்து, மீை்டும் உறுதியாக கட்டி ணவப்பார.் வைக்கமாக ததய்வீக 

புருஷரக்ள் பூசி இருக்கும் திருநீறு, அவரது தநற்றியியலா அல்லது 

உடலியலா ததன்படவில்ணல. அவரது கழுத்ணத உருத்திராடச் மாணல 

அல்லது மலரம்ாணலகள் அலங்கரிக்கவில்ணல. அவர ்எளிணமயாகவும் 

அலங்காரம் இல்லாமலும் இருந்தார.் இந்த எளிணமயின் முக்கியத்துவம் 

எனக்கு  பிற்காலத்தில் ததரிய வந்தது. § 

அவர ்வருணக தரும் யபாது, அவருக்கும் எனது மாமா அணைப்பு 

விடுத்திருந்த அன்பரக்ளுக்கும் மதிய உைவு பரிமாறப்படும். தபரிய 

வரயவற்பணறயின் தணரயில் யகாணர பாய்கள் சதுர வடிவில் 

விரிக்கப்படட்ு இருக்கும். முதலில் சுவாமிக்கு ஒரு வாணை இணல 

ணவக்கப்படட்ு, பின்னர ்அன்பரக்ளுக்கு ணவக்கப்படும். அந்த 

இணலகளில், மிளகாய் அல்லது மற்ற காரமான சுணவயூட்டிகள் இல்லாத 

சுத்தமான காய்கறிகளுடன், தவள்ணள நிறத்தில் ஆவி பறக்கும் சாதம் 

பரிமாறப்பட்டன. யயாகர ்முதலில் தனது இணலயில் சில தை்ைீர ்

துளிகணள ததளித்து, முணறப்படி மந்திரங்கள் ஓதி உைணவ சாப்பிட 

ஆரம்பிப்பார.் அவர ்சாப்பிட்ட ஆரம்பித்த பிறயக, மற்ற அன்பரக்ள் 

சாப்பிட ஆரம்பிப்பாரக்ள். § 

அவர ்விணரவாக ஒரு சில நிமிடங்களில் சாப்பிடட்ு முடித்து விடுவார.் 

அவர ்அதன் பிறகு அந்த இடத்தில் இருந்து எழுந்து, தவளியய இருந்த 

யதாட்டத்திற்கு, ஒரு தவங்கல பாத்திரத்தில் தை்ைீணர எடுத்து தசன்று, 

ணகணய அலம்பிக்தகாள்வார.் இதற்கிணடயில் அன்பரக்ளும் சாப்பிடட்ு 

முடித்து தங்கள் ணககணள அலம்பிக்தகாள்வாரக்ள். நாங்கள் எப்யபாதும் 
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ணககணள அலம்பிக்தகாை்டு, பாரம்பரிய முணறப்படி, ணககணள 

தகாை்டு சாப்பிட்யடாம். நாங்கள் உைவு சாப்பிடுவதற்கு எப்யபாதும் 

கரை்டி மற்றும் முள்கரை்டிணய பயன்படுத்தியது இல்ணல. § 

அந்த பிறகு அந்த அணறயில் சுத்தம் தசய்யப்பட்டு நன்றாக 

தபருக்கப்படும். யயாகர ்ஒரு பாயில் அமரந்்து தகாள்வார ்மற்றும் அவரது 

தமய்யறிவு யபாதணனகணள யகடக், அவணர சுற்றி அன்பரக்ள் அமரந்்து 

தகாள்வாரக்ள். அத்தணகய பிரசங்கங்கள் சுருக்கமாக இருந்தன, மற்றும் 

அவர ்சிறிது யநரம் கழித்து திடீதரன்று கிளம்பி தசன்று விடுவார.் 

அத்தணகய ஒரு வருணகயின் யபாது, சிறுவரக்ளாக இருந்த நாங்கள் 

மாடியில் இருந்யதாம். நாங்கள் கீயை வந்தால், அவரக்ளுக்கு 

ததால்ணலயாக இருப்யபாம் என்பணத நாங்கள் அறிந்து இருந்யதாம். 

நாங்கள் மாடியில்   இருந்தால், எங்கணள ஒழுங்குபடுத்த யவை்டிய 

அவசியம் இருக்காது.  எங்களுக்கு இந்த நடவடிக்ணக தான் 

தபாருத்தமானது மற்றும் யதணவயானது என்பணத நாங்கள் அறியும் 

அளவிற்கு, அந்த சூை்நிணல வியஷசமானதாக இருந்தது. § 

யயாக சுவாமி அணனத்து மதங்கணளயும் மதித்து, மற்ற நம்பிக்ணககணள 

பற்றி விமரச்ிக்காவிட்டாலும், தமிை் ணசவரக்ளுக்கு மத்தியில் ணசவ சமய 

யகாட்பாடுகணள காப்பாற்றி ஊக்குவிப்பதில் உறுதியாக இருந்தார.்  இது 

ததாடரப்ாக Dr. எஸ். இராமநாதனின் கருத்து: § 

ணசவ சமயத்தின் சடங்குகள் மற்றும் அதன் வழிபாடட்ு முணறகணள 

சுவாமி தீவிரமாக கணடப்பிடித்து வந்தார.் யகாயில்கள் மற்றும் வீடுகளில் 

முணறயாக பூணைகணள தசய்து, திருவிைாக்களில் பக்தி மற்றும் 

சிரத்ணதயுடன் கலந்து  தகாை்டால், அந்த தசயல்கள் அந்த தனிநபர ்

மற்றும் உலகம் முழுவதற்கும் நன்ணமகணள தசய்கின்றன என்று அவர ்

கற்றுத்தந்தார.் இது ததாடரப்ாக சுவாமி பின்வரும் சம்பவத்ணத 

நிணனவுகூரந்்தார.் யாை்ப்பாைத்தில் ணடக் என்ற ஒரு அரசாங்க பிரதிநித 

இருந்தார.் அவர ்வறட்சி காலத்தில், பூநகரி தசன்றார.் அங்யக நீரப்ாசன 

வசதிகள் எதுவும் இல்ணல. அவர ்ஊர ்மக்களிடம், “நீரப்ாசனம் இல்லாமல், 

நீங்கள் எவ்வாறு சாகுபடி தசய்கிறீரக்ள்?” என்று யகட்டார.் கூட்டத்தில் 

ஒருவர,் பிள்ணளயார ்யகாயிணல காை்பித்து, “நாங்கள் பிள்ணளயாணர 

வைங்கினால், மணை வரும்,” என்று கூறினார.் அந்த யகாயில் பூசாரி 

குளித்து விட்டு, சடங்கு சாரந்்த அணனத்ணதயும் பின்பற்றி, யகாயிலுக்கு 

தசன்று மணைணய யவை்டி வழிபட்டார.் அதன் பிறகு தபய்த தபரிய 

மணையில், அந்த ஊயர தவள்ளக்காடனது. ணடக் தை்ைீர ்வடிவதற்கு 

மூன்று நாடக்ள் காத்து இருந்தார.் அதன் பின்னயர அவரால் 

யாை்ப்பாைம் திரும்ப முடிந்தது. § 

சசவ சமயத்சத வலுப்படுத்துதல்  
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சுவாமி பாரம்பரிய பைக்கங்கணள முணறயாக கணடபிடிப்பணத ஊக்குவித்து 

புத்துைரவ்ு வைங்க  கடுணமயாக உணைத்தார.் அவரது ஆசிரமத்தில், அந்தி 

சாயும் யநரத்தில் தபரும்பாலும், மங்களகரமான குத்து விளக்கு ஏற்றப்படட்ு  

இருக்கும் மற்றும் அவருக்கு முன்பாக மாட்டு சாைம் தமாழுகிய தணரயில் 

அணரவட்ட வடிவில் அன்பரக்ள் அவணர பாரத்்து உடக்ாரந்்து, சில 

சமயங்களில் திருமுணற யபான்ற உணரகளில் இருந்தும், மற்றும் யவறு சில 

சமயங்களில் அவரது நற்சிந்தணன பாடல்களில் இருந்தும் ததய்வீக 

பாடல்கணள சத்தமாக பாடுவாரக்ள். எல்லா குைந்ணதகளும், குறிப்பாக 

இணசணய கற்கும் அணனணவரும், பைங்கால பாடல்கணள கற்கயவை்டும் 

என்று சுவாமி வலியுறுத்தினார.் “ஆற்றல்மிக்க திருமுணறணய படித்து 

பாடாமல், மற்ற சாதாரை பாடல்கணள பாடுவதில் என்ன பயன்?” என்று அவர ்

சவால் விட்டார.் ச. அம்பிணகபாகன் வைங்கும் குறிப்பு: § 

ணசவ சமயத்ணத ஊக்குவிக்க சுவாமி தனிப்பட்ட முணறயில் 

யமற்தகாை்ட பல நடவடிக்ணககளில், ணசவ சித்தாந்த தத்துவ வகுப்புகள் 

நடத்துவது மற்றும் திருமுணறணய முணறயாக பாராயைம் தசய்வதற்கு 

பயிற்சி வகுப்புகள் நடத்துவது மற்றும் புராை காலத்து பாடல்கள் மற்றும் 

கணத தசால்லுதணல கற்றுத்தந்து, அதற்கு புத்துயிணர வைங்குவதும் 

அடங்கும். சுவாமி யகாயில்கள் மற்றும் ஆசிரமங்களில் புராைங்கணள 

ததாடரந்்து படித்து வரயவை்டும் என்று விரும்பினார.் கந்தபுராைம் 

மற்றும் தபரியபுராைத்ணத வாசிப்பதால், தமிை் சமூகத்ணத வருத்தும் 

இன்னல்கள் அணனத்தும் மணறந்துவிடும் என்று சுவாமிகள் கூறி வந்தார.்  

§ 

எல்யலாரும் ணசவத்துறவிகணள பின்பற்றுவணத ஊக்குவிக்க, சுவாமி 

யமற்தகாை்ட இன்தனாரு வழிணயப் பற்றி வி. முத்துகுமாரசுவாமி 

நிணனவுக்கூரக்ிறார:் § 

1945 வருடம் வாக்கில், வை்ைாரப்ை்ணையின் ணவத்தீஸ்வர  

வித்தியாலயத்ணத, சுவாமி விபுலானந்தா உயிரப்்பிக்க விரும்பிய யபாது,  

முதல் நன்தகாணடயாக யயாக சுவாமி ஒரு ரூபாணய வைங்கி, அந்த 

திட்டத்திற்கு தனது ஆசிகணளயும் வைங்கினார.் ஒரு தபரிய ஆலமரமாக 

வளரந்்துள்ள இந்த கல்வி நிறுவனத்தின் நிைலில், பல மாைவரக்ள் 

வலுவான சமய அடிப்பணடயுடன் ஒரு முழுணமயான கல்விணய கற்று 

வருகிறாரக்ள். மக்கணள நான்கு ணசவ சமய குரவரக்ளின் யநரண்மயான 

யநாக்கங்கணள பின்பற்ற ஊக்குவித்து, அதன் மூலம் இந்து சமயத்திற்கு 

புத்துயிர ்அளிக்க யவை்டும் என்று சுவாமி விரும்பினார.் யமலும் அவர ்

வை்ைாரப்ை்ணை சிவன் யகாயிலின் கதவுகள் மிகவும் தாை்ந்தப்பட்ட 

சமுதாயத்திற்கு திறக்கப்பட்டணத யகள்விப்பட்டதும் தபருமகிை்சச்ி 

அணடந்தார.் § 

தகாழும்பில் எஸ். சை்முகசுந்தரம் தனது அனுபவத்ணத பகிரக்ிறார:்§ 
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ஒவ்தவாரு இந்துவின் வீட்டிலும் ஒரு முணறயான பூணை அணற இருப்பது 

முக்கியம் என்று சுவாமி வலியுறுத்தினார.் புதிதாக கட்டப்படும் 

ஒவ்தவாரு வீட்டிலும் ஒரு புதிய மற்றும் பிரத்யயகமான பூணை அணறணய 

யசரக்்க யவை்டும் என்று அவர ்பரிந்துணரத்தார.் இந்த சிறிய அறிவுணர 

திரு. ணவரமுத்து மனதில் நன்றாக பதிந்து இருந்தது. 1932 ஆம் ஆை்டில், 

தகாழும்பில் தனக்கும் தனது குடும்பத்திற்கும் புதிய வீட்ணட கட்டும் 

யபாது, தனது வீட்டின் மத்தியில் ஒரு தபரிய அைகான பூணை அணறணய 

யசரக்்க யவை்டும் என்பதில் உறுதியாக இருந்தார.் § 

அந்த வீடு காலப்யபாக்கில் கட்டி முடிக்கப்பட்டது, மற்றும் அவர ்அந்த 

புதிய வீட்டிற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட யததியில் குடிபுக இருந்தார.் அவர ்அந்த 

யததியில் மாணல 6 மைியளவில் நடக்கவிருந்த வரயவற்பு நிகை்சச்ிக்கு 

பல நை்பரக்ள் மற்றும் தசாந்தங்கணள அணைத்து இருந்தார.் சுமார ்3 

மைியளவில்  அணனத்து ஏற்பாடுகளும் நிணறவணடந்து இருந்தன மற்றும் 

திரு. ணவரமுத்து தனது வீட்டின் முன்பாக அமரந்்து தகாை்டு, “தற்யபாது 

சிவயயாக சுவாமி இங்யக வந்து, வீடண்ட ஆசிரவ்தித்தால் எவ்வளவு 

நன்றாக இருக்கும்,” என்று மனதில் நிணனத்துக்தகாை்டு இருந்தார.் § 

என்ன அதிசயம்! அவர ்அவ்வாறு நிணனத்துக்தகாை்டு இருக்கும் யபாது,  

வீட்டின் முன்பாக ஒரு வாகனம் வந்து நின்றது மற்றும் அதில் இருந்து 

யயாக சுவாமி தவளிவந்தார.் திரு. ணவரமுத்து வாகனத்ணத யநாக்கி ஓடி 

தசன்று, சுவாமிணய வரயவற்று தனது வீட்டிற்குள் அணைத்து தசன்றார.் 

“என்னிடம் அதிக யநரம் இல்ணல. நான் இந்த வழியாக தசன்று தகாை்டு 

இருந்த யபாது, வீடண்ட சில நிமிடங்கள் பாரத்்துவிடட்ு தசல்லலாம் என்று 

மனதில் யதான்றியது. வீட்டின் பூணை அணறணய நான் பாரக்்க யவை்டும், 

அது எங்யக இருக்கிறது?” என்று சுவாமி யகட்டார.் அவர ்பூணை அணறக்கு 

அணைத்து தசல்லப்பட்டார,் மற்றும் அங்கிருந்து அவர ்வீடு முழுவதற்கும் 

தனது நல்லாசிகணள வைங்கினார.் அவர ்விநாயகர,் முருகன் மற்றும் 

சிவதபருமானுக்கு கற்பூர ஆரத்திணய காை்பித்து, தனக்கு 

வைங்குவதற்கு பிரசாதம் ஏதாவது இருக்கிறதா என்று திரு. 

ணவரமுத்துவிடம் யகட்டார.் திரு. ணவரமுத்து தன்னிடம் இருந்த 

அணனத்ணதயும் வைங்கினார,் ஆனால் சுவாமி ஒவ்தவாரு பை்டத்தில் 

இருந்தும் ஒன்ணற மட்டும் எடுத்துக்தகாை்டு, “நான் வந்த யவணல 

முடிந்தது,” என்று கூறி பூணை அணறணயயும் வீட்டிணயயும் விட்டு கிளம்பி, 

வாகனத்தில் ஏறி புறப்பட்டார.்§ 

விலங்குகணள பலி தகாடுக்கும் சடங்ணக சுவாமி எதிரத்்தார.் இந்த சடங்கு 

கிராமத்தில் இருந்த சிறிய யகாயிலில் அன்ணறய வைக்கமாக இருந்தது. அவர ்

அதற்கு எதிராக வாதாடி, எவ்வாறு மாற்றத்ணத ஏற்படுத்தினார ்என்பணதயும் 

Dr.  இராமநாதன் நிணனவுக்கூரக்ிறார.் § 

எங்கள் கிராமத்து தநல் வயல்களுக்கு மத்தியில் ஒரு பணைய ஐயனார ்

யகாயில் இருந்தது. அந்த யகாயிலில் ஒவ்தவாரு வருடமும் தபாங்கல் 
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பை்டிணகயின் யபாது, மக்கள் அதிக அளவில் விலங்குகணள 

பலியிடுவாரக்ள். ஆடுகணளயும்  யசவல்கணளயும் தகான்று, இந்த 

கிராமத்து காவல் ததய்வத்திற்கு காைிக்ணகயாக தகாடுக்கப்பட்டன. 

ஒரு நாள் அனுநாகத்தில் இருந்து திரும்பிய சுவாமி, யகாயிலில் பலியாக 

தபருமளவில் ஆடுகளும் யசவல்களும் வைங்கப்பட்டிருப்பணத 

குறிப்பிடட்ு, “நான் உங்கள் கிராமத்தில் நிணறய சடலங்கணள 

பாரத்்யதன்,” என்று என்ணன பாரத்்து கூறினார.் அந்த விலங்குகள் மற்றும் 

பறணவகள் மீது சுவாமிக்கு இருந்த இரக்கத்தின் சக்தி, இறுதியாக இந்த 

பலி வைங்கும் பைக்கத்ணத நிறுத்தியது. அந்த பகுதிணய யசரந்்த மக்கள் 

தீவிரமாக எதிரத்்த பின்னரும், இந்த பைக்கத்ணத நிறுத்த மறுத்த யகாயில் 

நிரவ்ாகிகள், இப்யபாது தானாக முன்வந்து நிறுத்தியுள்ளனர.் § 

சகிப்புத்தன்சம மற்றும் இரக்கம் 

சுவாமிக்கு முதுணமயில் சுருட்டு புணகக்கும் பைக்கம் இருந்தாலும், அவருக்கு 

மது அருந்தும் பைக்கம் இருந்ததில்ணல மற்றும் அவர ்ணசவ உைணவ மடட்ுயம 

சாப்பிடட்ு வந்தார.் இருந்தாலும், அவர ்வாை்க்ணகயின் மீது தாரம்ீக 

அணுகுமுணறணய பயன்படுத்தவில்ணல. இது ததாடரப்ாக ஒரு அன்பர ்சில 

சம்பங்கணள நிணனவுக்கூரக்ிறார:் § 

யாை்ப்பாைத்தில் நணடதபற்ற மதுவிலக்கு யபாராட்டத்தில் பல 

அன்பரக்ள் தீவிரமாக பங்குதபற்றாரக்ள். அதில் ஒரு அன்பர ்ஒரு தபரிய 

மதுபானக் கணடணய ணவத்து இருந்து, அதில் வியாபாரமும் நடத்தி 

வந்தார.் சுவாமி யாணரயும் பாவம் தசய்பவராக என்றுயம கருதவில்ணல 

என்பதால், அவருக்கு இதில் தவறு எதுவும் ததரியவில்ணல. சிவதபருமான் 

என்கிற சங்கிலியில் ஒன்றாக கட்டப்பட்டு இருக்கும் முத்துக்களாக 

சுவாமி அணனவணரயும் கருதினார.் இணதப்யபால குடி பைக்கம் 

இருப்பவரக்ணளயும் பிரித்து பாரக்்கக்கூடாது என்பணத சுவாமிக்கு 

தநருக்கமான சீடரக்ளில் ஒருவர ்ததரிந்துதகாை்டார.் § 

அந்த நபர ்ஒரு பள்ளி முதல்வராக இருந்தார ்மற்றும் அந்த பள்ளியின் 

வளரச்ச்ிக்கு தாராளமாக உதவியவரக்ளுடன் மிகவும் நட்புடன் 

பைகினார.் ஆனால் ஒரு தீவிரமான ஒழுக்கசீலராக இருந்ததால், தனது 

நை்பருக்கு  அதிகமாக மதுபானம் குடிக்கும் பைக்கம் இருக்கிறது 

என்பணத அறிந்ததும், அவருடனான உறவுகணள துை்டித்துக்தகாை்டார.் 

ஆனால் தனது முன்னாள் நை்பர ்தபருமளவு நன்தகாணடகணள 

தகாடுத்து கட்டிய ஒரு பள்ளிக்கு திறப்புவிைா ஏற்பாடு தசய்யயவை்டிய 

தருைம் வந்த யபாது, அவர ்தசய்வதறியாது தவித்தார.் தனது நை்பணர 

பற்றிய சிந்தணன தன்ணன வருத்திக்தகாை்டு இருக்க, அவர ்சுவாமிணய 

நாடி தசன்றார.் அவர ்அந்த பள்ளி முதல்வணர வரயவற்று, “சரி நான் 

தசால்வணத யகளுங்கள். நமக்கு குடிகாரரக்ள் சகவாசமும் யதணவ. 

தகட்டவனாக கருதப்படும் ஒரு மனிதன் இடத்திலும், மகாத்மா 
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காந்தியிடம் இல்லாத சில நற்குைங்கள் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது. 

அதனால் நாம் அத்தணகய நபரக்ணள நிராகரிக்காமல், அவரக்ளுடன் 

சகவாசம் ணவத்துக்தகாை்டு, யதாரத்்தமாக பைக யவை்டும்,” என்று 

கூறினார.் § 

மக்கணள நல்லவர ்அல்லது தீயவர ்என்று பாகுபடுத்தக் கூடாது என்று சுவாமி 

தனது சீடரக்ளிடம் யவை்டிக்தகாை்டார:் § 

எல்யலாணரயும் கடவுளாக பாருங்கள். “இவர ்ஒரு திருடன். அவருக்கு 

தபை் ஆணச இருக்கிறது. அங்கிருப்பவருக்கு குடிப்பைக்கம் 

இருக்கிறது,”என்று தசால்லாதீரக்ள். இவரும் கடவுள், அவரும் கடவுள் 

மற்றும் கடவுள் எல்யலாரின் உள்ளும் விணதயாக இருக்கிறார.் அணத 

மடட்ும் பாரத்்து, மற்றத்ணத தபாருட்படுத்தாதீரக்ள். நீங்கள் நல்லவரா 

தகட்டவரா? இந்த உலகில் யார ்தகட்டவர?் இங்யக யாரும் தகட்டவர ்

இல்ணல. எல்யலாரும் நல்லவரும் இல்லாமல், தகட்டவரும் இல்லாமல் 

இருக்கிறாரக்ள். § 

யயாக சுவாமி மக்கணள எந்த வித பாகுபாடு இல்லாமல் ஏற்றுக்தகாை்டாலும், 

சமூகத்தில் மதுபானத்தினால் ஏற்படும் தீணமக்கு எதிராக குரல் 

தகாடுக்காமல் இல்ணல. 1950 களில், சுவாமி மதுவிலக்கு சட்டங்களுக்கு 

ஆதரவாக தனது அன்பரக்ணள ஒன்று யசரத்்தார.் § 

சுவாமியின் சகிப்புத்தன்ணம மற்றும் கருணை நிணறந்த அணுகுமுணறணய 

விளக்கும் வை்ைம், எஸ். சை்முகசந்தரம் இன்தனாரு சம்பவத்ணத பதிவு 

தசய்கிறார.் § 

ஒரு சுவாமியின் ஆசிரமத்தில் சுமார ்இருபத்தி ஐந்து அன்பரக்ள் 

கூடியிருந்தாரக்ள், மற்றும் அவரக்ள் எல்யலாரும் சுவாமி கூறிய 

கணதகணள யகட்டுக்தகாை்டு இருந்தாரக்ள். அந்த கணதகள் ஆன்மீக 

ஞானத்தின் முத்துக்கணள உள்ளடக்கி இருந்தன. அப்யபாது சுவாமி தனது 

அன்பரக்ளில் ஒருவர ்சிறிது பதட்டத்துடன் இருப்பணத கை்டார.் அவர ்

உடயன அந்த அன்பணர அணைத்து, ணகயில் எணதயயா தகாடுத்து, 

அங்கிருந்து  கிளம்பலாம் என்று கூறினார.் அந்த நபர ்ஆனந்தமாக சிறிது 

கூசச்த்துடன் அங்கிருந்து கிளம்பினார.் § 

“அவர ்ஒரு சட்ட வைக்கறிஞர ்மற்றும் ஒரு நல்ல சீடரும் கூட. அவர ்

துரதிஷ்டசமாக மதுபானத்திற்கு அடிணமயாகிவிட்டதால், தினமும் 

மாணலயில் மதுபானம் குடிக்கும் பைக்கம் அவருக்கு இருக்கிறது. 

மதுபானக்கணட ஆறு மைிக்கு மூடிவிடும் என்பதாலும், அவர ்தனது 

வீட்டிற்கு தசன்று பைத்ணத எடுத்துக்தகாை்டு, அந்த கணட மூடுவதற்கு 

முன்பாக திரும்புவது கடினம் என்பதாலும் பதட்டத்தில் இருந்தார.் 

அதனால் நான் அந்த நபருக்கு யதணவயான பைத்ணத தகாடுத்து, 

சரியான யநரத்தில் அனுப்பி ணவத்யதன். அவர ்மதுபானம் குடிக்கவில்ணல 
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என்றால், அவரால் சாப்பிடயவா உறங்யகா முடியாது,” என்று மீதம் இருந்த 

சீடரக்ளிடம் சுவாமி கூறினார.் § 

தனது சீடரக்ள் மீது சுவாமிக்கு இருந்த அன்பு மற்றும் அக்கணறக்கு இது  

ஒரு உதாரைமாக விளங்குகிறது. அவருக்கு ஒரு இரக்க குைமுள்ள 

இதயம் இருந்தது மற்றும் அவர ்ஒருவணர திருத்துவதற்கு முன்பாக, தனது 

தமன்ணமயான கவனம் மற்றும் அக்கணறயின் மூலம் அவரக்ளின் அன்பு 

மற்றும் மரியாணதக்கு பாத்திரமாகி விடுவார.் அவர ்அன்பரக்ணள 

மந்திரம் மற்றும் தலௌகீக பரிசுகளால் ஈரக்்காமல், அன்பு மடட்ும் 

இரக்கத்தால்  ஈரத்்தார.் § 

சுவாமி தனது நற்சிந்தணனயில் “யாணரயும் ஒரு பாவி என்று அணைக்காயத" 

என்ற பாட்டிலில் தனது கை்யைாட்டத்ணத ததரிவிக்கிறார:்§ 

யாணரயும் ஒரு பாவி என்று அணைக்காயத! 

அந்த பரம்தபாருள் நீ காணும் இடதமல்லாம் இருக்கிறார.் 

அவணர வரவணைக்க ததாடரந்்து பாடிக்தகாை்டும் 

வைங்கிக்தகாை்டும் இரு. 

ஒரு குைந்ணத யபால உனது வழிபாடண்ட வைங்கு. 

யகாபம் மற்றும் தபாறாணம அணனத்ணதயும் ணகவிடு; 

காமம் மற்றும் சபிக்கப்பட்ட மதுணவ தவிரத்்திடு. 

தவம் தசய்யவாருடன் இணைந்திருந்து, 

ஆன்மாவின் மூலம் ஆத்ம ஞானம் தபற்ற சிறந்த ஆன்மாக்களுடன் ஒன்று 

யசரந்்திடு.§ 
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பக்தி நிணறந்த ஒவ்தவாரு இந்து குடும்பமும் தங்கள் வீட்டிற்கு சற்குரு ஒரு 

நாள் வந்து சாப்பிடுவார ்என்று நம்பி இருக்கிறாரக்ள் மற்றும் தங்கள் வீடட்ிற்கு 



சுவாமி எந்த சமயமும் வரலாம் என்று யயாக சுவாமியின் சீடரக்ள் எப்யபாதும் 

தயாராக  இருந்தனர.் மிகவும் நன்றாக சணமயல் தசய்த ஒரு சில 

தாய்மாரக்ளின் வீட்டிற்கு, அடிக்கடி தசல்வணத அவர ்வைக்கமாக 

தகாை்டிருந்தார.்   

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

எஸ். சை்முகசுந்தரம் வைங்கும் கணதயில் இருந்து, யாை்ப்பாை மக்களிடம் 

அவருக்கு இருந்த பரிசச்யம் மற்றும் மனிதயநயம் முழுவணதயும் அவர ்

ஏற்றுக்தகாை்டணதயும் பற்றி விவரிக்கிறது. § 

யயாக சுவாமிக்கு தநருக்கமான ஒரு அன்பர,் சுவாமிணய தரிசிக்க அவரது 

குடிணசக்கு தசன்றார.் சுவாமி அவணர உள்யள அணைத்து உடக்ார 

ணவத்து, அவர ்வாகனத்தில் வந்து இருக்கிறாரா என்று யகட்டார.் அந்த 

அன்பர ்தான் வாகனத்தில் தான் வந்துள்ளதாக கூறியதும், யயாக சுவாமி, 

“சரி, உங்கள் வாகனத்தில் ஒரு சிறு பயைம் தசன்று வரலாம்,” என்றார.் 

அவர ்வாகனத்தில் ஏறி, அந்த அன்பரிடம் ததற்கு யநாக்கி தசல்லுமாறு 

கூறினார.் பத்து ணமல் தூரம் தசன்ற பிறகு, சுவாமி அந்த அன்பணர ஒரு 

குறிப்பிட்ட ததருவில் தசல்லுமாறு கூறினார.் நான்கு ணமல் தூரம் தசன்ற 

பிறகு, சுவாமி, “உங்கள் வீடு இங்யக தான் இருக்கிறது. நாம் உங்கள் 

வீட்டிற்கு தசன்று, யநாயுற்று இருக்கும் உங்கள் மணனவிணய 

பாரக்்கலாம்,” என்று கூறினார.் § 

அந்த அன்பர ்ஆசச்ரியம் அணடந்தார.் அந்த அன்பரின் வீட்டிற்கு சுவாமி 

எப்யபாதும் வந்தது இல்ணல, மற்றும் அவரும் தான் இங்யக வசிக்கிறார ்

என்பணத சுவாமியிடம் ததரிவிக்கவில்ணல. அவர ்மணனவிக்கு  உடல் 

நலம் சரியில்ணல என்பது சுவாமிக்கும் ததரியாது. என்ன அதிசயம், 

சுவாமி வாகனம் நிறுத்த தசால்லிய இடம், அவரது வீடாக இருந்தது. 

பிரமிப்பு மற்றும் மரியாணதயுடன், அந்த அன்பர ்வாகனத்தில் இருந்து 

கீயை இறங்கி சுவாமிணய வீட்டிற்குள் அணைத்து தசன்றார.் அவர ்மணனவி 

படுத்த படுக்ணகயாக இருந்தார,் அதனால் சுவாமி அவள் அணறக்குள் 

தசன்று, யநாயாளிணய கூரந்்து கவனித்து, அவளுடன் சில நிமிடங்கள் 

யபசினார.் சுவாமி தவளியய வந்ததும், ஒரு வாரத்்ணதயும் யபசவில்ணல, 

மற்றும் அன்பரும் எந்த யகள்வியும் யகடக்வில்ணல. § 

அந்த சமயத்தில், வீட்டின் பின்புற யதாட்டத்தில் இருந்து ஒருவர ்ஏயதா 

கூசச்லிட்டார.் சுவாமி அவர ்யார ்என்று யகட்டார.் “அது என் மாமனாரின் 

குரல், சுவாமி. அவர ்ஒரு விசித்திரமான மனிதன். அவருக்கு மதத்திலும் 

தரம்த்திலும் ஈடுபாடு இல்ணல. அவர ்சுயநலத்துடன் தசயல்படட்ு, 

எப்யபாதும் தபாருள் ஈட்டுவதில் மடட்ுயம கவனம் தசலுத்தி வருகிறார,்” 

என்று அந்த அன்பர ்பதில் அளித்தார.் § 

அணத யகட்ட  சுவாமி, “இந்த உலகம் சிவதபருமான் தனது தநஞ்சில் 

அைிந்து இருக்கும் ஒரு ஆபரைத்ணத யபான்றது. அந்த ஆபரைம் 

மாைிக்கம், ணவரம், நீலக்கல் மற்றும் பசண்சக்கல் யபான்ற பல்யவறு 
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கற்களால் அலங்கரிக்கப்படட்ுள்ளன. அதில் சில தவள்ணளயாகவும் சில 

யவறுசில நிறங்களிலும் இருக்கலாம். சில கற்கள் பிரகாசமாக இருக்கும் 

மற்றும் சில அவ்வளவு பிரகாசமாக இருக்காது. ஆனால் அணனத்து  

கற்களும் ஒன்றாக யசரந்்து ஒரு அைகான ஆபரைமாக உருவாகிறது. 

அணதப்யபான்று, ஆபரைத்தில் இருக்கும் கற்கணள யபால, பூமியில் 

இருக்கும் மக்களும் ஒன்று யபால இருக்க முடியாது. அணனவரும் 

நல்லவரக்ளாக இருந்தால், உலகத்தால் இயங்க முடியாது. அதனால் 

உங்கள் மாமனாரின் அணுகுமுணறயில் தவறு ஒன்றும் இல்ணல,” என்று 

குறிப்பிட்டார.் அவரக்ள் திரும்பி தசல்லும் யபாது, சுவாமி அந்த 

அன்பரிடம், அவர ்மணனவியின் உயிர ்மூன்று வருடம் கழித்து பிரியும் 

வணர, அவள் படுத்த படுக்ணகயாகயவ இருப்பாள் என்று குறிப்பிட்டார.் § 

“நான் யயாக சுவாமிசய சந்தித்த அந்த நாள்” 

1950 களின் இறுதியில், தகாழும்புணவ யசரந்்த சிங்கள தபளத்த சமயத்ணத 

யசரந்்த சாம் விக்ரமசிங்யக, யாை்ப்பாைத்தில் இருந்த, ஒரு மூத்த தமிை் 

நை்பருடன் யயாக சுவாமிணய சந்திக்க வந்தார.் ஒரு உை்ணமயான 

சாதகராக இருந்த சாம், யயாக சுவாமிணய பற்றி நிணறய அறிந்து 

இருந்தாலும், அவணர சந்தித்தது இல்ணல. தகாழும்பில் கடற்கணர ஓரமாக 

நடந்து தசன்ற யபாது, சாம் தனது புதிய நை்பணர சந்தித்தார.் அவரக்ள் 

வாை்த்துக்கணள ததரிவித்துக் தகாை்டதும், அந்த தபரியவர ்யயாக 

சுவாமிணய பற்றி அதிக உற்சாகத்துடன் யபச ஆரம்பித்து, “இந்த தீவில் 

வசிக்கும் எங்கள் முனிவணர பாரக்்க முயலாதது அதிரச்ச்ி தருவதாக 

இருக்கிறது” என்று யயாக சுவாமிணய சந்திக்காததற்காக கடிந்து தகாை்டார.் 

அவர ்சாம் யாை்ப்பாைம் வருவதற்கான இரயில் தசலணவ ஏற்பதாக கூறி, 

ததல்லிப்பணையில் இருந்த தனது வீட்டில் தாராளமாக தங்கலாம் என்று 

அணைப்பு விடுத்தார.் சாம் 1970 ஆம் வருடத்தில், சுசுநாக வீரதபறுமா என்ற 

புணனப்தபயரில் யஹாயமை் டூ யயாக சுவாமி என்ற தணலப்பில் எழுதிய ஒரு 

சிறிய புத்தகத்தில், இந்த அனுபவத்ணத பற்றி விவரிக்கிறார.் § 

இந்து சமயத்தில் அதிக பற்றுடன் இருந்த எனது நை்பர,் யயாக 

சுவாமிணய சந்திப்பதற்கு முன்பாக, நான் என்ணன சுத்தப்படுத்திக் 

தகாள்வது அவசியம் என்று முழுணமயாக நம்பி இருந்தார.் சூரிய 

உதயத்திற்கு முன்பாக காணல யவணளயில், அவர ்மணனவி இந்து 

சாஸ்திரங்களில் இருந்து சில கீரத்்தணனகணள பாடுவார.் சில 

யகாயில்களில் நுணைவதற்காக எனது உடலில் சந்தனமும் திருநீறும் 

தாராளமாக பூசப்பட்டன மற்றும் நான் அடிக்கடி ஒரு தவள்ணள 

யவட்டிணய அைியயவை்டி இருந்தது. இந்த சடங்குகளில் எனக்கு சமய 

அல்லது ஆன்மீக முக்கியத்துவம் எதுவும் ததரியவில்ணல,  ஆனால் இந்த 

மந்தமான மற்றும் புனிதமான நிகை்வுகளுக்கு, அணவ ஒரு ததளிணவ 

வைங்குவதாக எனக்கு யதான்றுகிறது. § 
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பல வாரங்கள் கழிந்தன, எனது நை்பர ்வைங்கிய தாராள உபசரிப்பில் 

நான் ஆனந்தமாக இருந்தாலும், பல நாடக்ளாகியும் யயாக சுவாமிணய 

சந்திக்க முடியாததால், பதட்டத்ணத உைர ததாடங்கியனன். யயாக 

சுவாமியிடம் ஒரு யநரக்ாைணல நடத்துவதற்கு, ஒருவர ்தன்ணன 

தயாரப்டுத்திக் தகாள்வது மிகவும் அவசியம் என்ற தனது உறுதிப்பாட்டில்  

எனது நை்பர ்சிரத்ணதயுடன் இருந்தது எனக்கு பின்னர ்ததரிய வந்தது. 

சுமார ்ஒரு மாதம் முடிவணடந்து இருந்தது, மற்றும் எப்யபாது தகாழும்பு 

தசல்வது என்ற ஏக்கத்தில் நான் இருந்யதன். § 

யயாக சுவாமிணய பாரக்்க யவை்டும் என்ற ஆரவ்ம் எனக்கு விணரவாக 

குணறந்து தகாை்டு இருந்தது, மற்றும் அவணர சந்திக்காமல் 

யாை்ப்பாைத்தில் இருந்து கிளம்பலாம் என்று இறுதியாக முடிவு 

தசய்யதன். நான் எடுத்த முடிணவ பற்றி எனது நை்பரிடம் தசான்ன யபாது, 

அவர ்தவற்றி கணளப்புடன் புன்னணகத்தார.் “சரி, சரியான தருைம் 

வந்துவிட்டது. நீங்கள் அவணர சந்திக்கும் ஆரவ்த்ணத இைந்து தகாை்டு 

இருப்பதால், நீங்கள் அவணர தரிசிக்க தகுந்த நிணலயில் இருக்கிறீரக்ள். 

நாம் நாணள  தசல்லலாம்.” எங்கள் சந்திப்பிற்கு காணல யநரம் உகந்ததாக 

இருந்ததால், அடுத்த நாள் விடியற்காணலயில் யயாக சுவாமிணய 

சந்திக்கலாம் என்று நாங்கள் முடிவு தசய்யதாம். § 

உயரமான மற்றும் அைகான பணனமரங்கணள அணசத்த தமன்ணமயான 

காற்றினால் உருவான சலசலப்பு சத்தங்கணள தவிர, அன்ணறய காணல 

தபாழுது குளுணமயாகவும் அணமதியாகவும் இருந்தது. நாங்கள் 

குறுகலான புழுதி படிந்த சாணலகள் வழியாக அணமதியாக நடந்து 

தசன்யறாம். அந்த நகரம் இன்னும் உறக்கத்தில் இருந்தது. 

யாை்ப்பாைத்திற்கு தவளியய சுவாமிக்காக பிரத்யயகமாக ஒரு வீட்டின் 

யதாட்டத்தில், சிறியதாக ஓணல தவய்த கூணரயுடன் கட்டப்பட்ட 

குடிணசணய நாங்கள் தநருங்கியனாம்.  நான் கற்பணன தசய்தணத 

யபாலயவ யயாக சுவாமி இருந்தார.் அவர ்83 வயதில், அதிக 

வயதானவராகவும் தமலிந்தும் காைப்பட்டார.் அவர ்சராசரி 

உயரத்துடன் இருந்தார,் மற்றும் நீளமான நணரத்த முடி, அவரது யதாளின்  

மீது பரவியிருந்தது. நாங்கள் அவணர முதல் முணறயாக பாரத்்த யபாது, 

அவர ்யதாட்டத்ணத ஒரு தபரிய துடப்பம் தகாை்டு தபருக்கிதகாை்டு 

இருந்தார.் அவர ்எங்கணள யநாக்கி தமதுவாக நடந்து வந்து கதவுகணள 

திறந்தார.் § 

“நான் ஒரு கூலியின் யவணலணய தசய்துக்தகாை்டு இருக்கியறன், 

நீங்கள் எதற்காக ஒரு கூலிணய பாரக்்க வந்து இருக்கிறீரக்ள்?” என்று 

கூறிய சுவாமி, குறும்புத்தனமாக தனது கை்கணள சிமிட்டிக்தகாை்டு 

அணமதியாக சிரித்தார.் அவர ்ஒரு அருணமயான உசச்ரிப்புடன் 

ஆங்கிலத்தில் நன்றாக யபசியணத கவனித்யதன். அவரது அறிக்ணககளில் 

வைக்கமாக ஒரு மணறஞான தபாருள் இருக்கும் என்பதால், “நான் 

மனிதரக்ணள ஆன்மீக ரீதியாக சுத்தம் தசய்பவன். நீங்கள் எணத சுத்தம் 
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தசய்துக்தகாள்ள விரும்புகிறீரக்ள்?” என்று அவர ்குறிப்பிட்டதாக எனக்கு 

யதான்றியது. § 

அவர ்உள்யள வருமாறு தமதுவாக ணசணக காை்பித்து, அவரக்ணள 

தனது குடிணசக்குள் அணைத்து தசன்றார.் சிறிது உயரத்்தப்பட்ட யவப்ப மர 

விணசப்பலணகயின் மீது யயாக சுவாமி சம்மைம் யபாட்டு அமரந்்தார.் 

அந்த பலணக அவரது எளிணமயான படுக்ணகயாகவும் விளங்கியது. 

நாங்கள் அவணரப் பாரத்்துக்தகாை்டு தணரயில் உடக்ாரந்்யதாம். அன்று 

காணலயில் நாங்கள் இருவரும் எணதயும் யபசவில்ணல; சுவாமி மடட்ுயம 

யபசினார.் § 

சுவாமி தன் கை்கணள மூடிக்தகாை்டு, அணசயாமல் சுமார ்அணர 

மைியநரம் அமரந்்து இருந்தார.் அவர ்அந்த யநரத்தில் தனது 

உயிரச்க்தியின் இன்தனாரு பரிைாமத்தில் இருந்தது யபால யதான்றியது. 

அவரது முகபாவத்தில் ததன்பட்ட அணமதிக்கு, அவரது உட்புற 

தியானத்தின் ஆனந்தம் தான் காரைமா என்று யயாசிக்க ணவத்தது. 

அவர ்உறங்குகிறாரா  அல்லது இணளப்பாறுகிறாரா? அவர ்எங்கள் 

மனங்கணள ஆய்வு தசய்ய முயற்சி தசய்கிறாரா? அவரது வரயவற்ணப 

தபறுவதற்கு நாங்கள் இருவரும் தபரும் பாக்கியம் தசய்திருக்க 

யவை்டும் என்று என் நபர ்குறிப்பிட்டார.் யயாக சுவாமி திடீதரன்று தன் 

கை்கணள திறந்தார.் அந்த பிரகாசமான கை்கள், குடிணச முழுவணதயும் 

பிரகாசிக்க தசய்தன. இரக்கத்தால்  தமன்ணமயாக இருந்த அவரது 

கை்கள் அந்த தமன்ணமக்கு ஈடாக  பிரகாசத்ணதயும் தகாை்டு இருந்தன. 

§ 

எனக்கு பசிதயடுத்தது மற்றும் உடல் யசாரவ்ணடயவும் ஆரம்பித்தது. 

அப்யபாது யயாக சுவாமி, “காணல சிற்றுை்டிக்கு என்ன சாப்பிட 

விரும்புகிறீரக்ள்?” என்று யகட்டார.் எனக்கு இருந்த பசிக்கு, எணத 

தகாடுத்தாலும் வாங்கி சாப்பிடட்ு இருப்யபன், ஆனால் யாை்ப்பாைத்தில் 

பிரபலமான உைவு வணககளான இட்லி மற்றும் வாணைப்பைங்கணள 

சாப்பிட விரும்பியனன். உடயன அந்த குடிணசயில் ஒரு பரிசச்யம் இல்லாத 

நபர ்நுணைந்து, நான் நிணனத்த உைவு வணககணள ஒரு தட்டில் 

வைங்கினார.்  சிறிது யநரம் கழித்து, என் நை்பர ்காபி குடிக்க 

விரும்பினார.் அவர ்அணத யகட்பதற்கு முன்பாகயவ, அயத மீை்டும் நபர ்

மீை்டும் குடிணசயில் யதான்றி, எங்களுக்கு காபி வைங்கினார.் § 

காணல சிற்றுை்டிணய சாப்பிட்ட பிறகு, வாணைப்பை யதால்கணள தூக்கி 

எறிய யவை்டாம் என்றும், அவற்ணற தனது குடிணசயில் இருக்கும் பசு 

மாடு சாப்பிடும் என்றும் யயாக சுவாமி குறிப்பிட்டார.் அவர ்அந்த பசு 

மாட்ணட  உரக்க  கத்தி அணைத்த யபாது, அது யநரடியாக குடிணசக்குள் 

வந்துவிட்டது. அவர ்அதற்கு வாணைப்பைத் யதால்கணள தந்தார.் அது 

பாசத்துடன் அவர ்ணககணள நக்கி, தணரயில் உட்கார முயற்சி தசய்தது. 

சுவாமி பசு மாட்டிற்கு கணடசி யதாணல வைங்கிக்தகாை்டு, “சில 

விருந்தாளிகள் வந்து இருக்கிறாரக்ள். எங்களுக்கு ததால்ணல தரக்கூடாது, 
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வள்ளி. இப்யபாது நீ யபாகலாம்,” என்று உத்தரவிட்டார.் அந்த மாடு 

மரியாணதயுடன் தணல அணசத்து விட்டு, அவர ்கூறிய அறிவுறுத்தல்கணள 

கணடப்பிடித்தது. § 

யயாக சுவாமி மீை்டும் தன் கை்கணள மூடிக்தகாை்டார.் அணத 

பாரப்்பதற்கு, அவர ்மீை்டும் தனது உலகில் ததாணலந்து விட்டது யபால 

யதான்றியது. அந்த சமயத்தில், அவர ்என்ன தசய்தார ்என்பணத 

ததரிந்துதகாள்வதில் நான் மிகவும் ஆரவ்மாக இருந்யதன். அவர ்தியானம் 

தசய்தாரா என்பணத நான் ததரிந்துக்தகாள்ள ஆரவ்மாக இருந்யதன். 

இந்த யகள்விணய ஆய்வு தசய்ய ஒரு சரியான தருைம் வந்தது, ஆனால்  

யகள்விகள் யகட்பதற்கு முன்பாகயவ அவர ்யபச ததாடங்கிவிட்டார.் § 

“அந்த மரங்கணள பாருங்கள். அந்த மரங்கள் தியானம் தசய்து 

தகாை்டிருக்கினறன. தியானம் என்பது அணமதி. உங்களுக்கு 

முழுணமயாக எதுவும் புலனாகவில்ணல என்பணத நீங்கள் உைரந்்தால், 

நீங்கள் அப்யபாது உை்ணமயில் தியானத்தில் இருக்கிறீரக்ள். அத்தணகய 

ஒரு உை்ணம நிணல, அணமதிக்கு நல்யலாததாரு நிலம் யபால 

விளங்குகிறது. அணமதியய தியானம் ஆகும்,” என்று அவர ்

தசால்லிக்தகாை்டு, ஆரவ்த்துடன் முன் பக்கமாக சாய்ந்து, “நீங்கள் 

உங்கள் தமய்யுைரவ்ில் முற்றிலும் உடுப்பில்லாமல் எளிணமயாக 

இருப்பீரக்ள். உங்கள் ஆன்மா மணறந்து, நீங்கள் உங்கணள எதுவுமற்ற 

தவறுணமயாக்கிக் தகாை்ட நிணலயில், நீங்கயள கடவுளாக  இருப்பீரக்ள். 

இணறவன் என்பது எதுவுமற்ற தவறுணம என்பதால், தவறுணமயாக 

இருப்பவன் இணறவணன அறிந்து இருக்கிறான். தவறுணம எங்கும் 

நிணறந்து எல்லாமாக இருக்கிறது. நான் தவறுணமயாக இருப்பதால், நான் 

ஒரு யாசகனாக இருப்பதால், எல்லாம் என்னுணடயதாக இருக்கின்றன. 

அதனால் தவறுணம என்பது அணனத்ணதயும் குறிக்கிறது. புரிந்ததா?” § 

எனது நை்பர ்ஆரவ்த்துடன், “தவறுணம நிணலணய பற்றி எங்களுக்கு 

விளக்குங்கள்,” என்று யகட்டார.் “அது உை்ணமயில் எணதயும் விரும்பாமல் 

இருப்பது ஆகும். உங்களுக்கு எதுவும் புலனாகவில்ணல என்று நீங்கள் 

யநரண்மயாக தசால்வணத அது குறிப்பிடுகிறது. இந்த தவறுணம 

நிணலயில் எணதயும் தசய்ய உங்களுக்கு ஆரவ்ம் இல்ணல என்பணதயும் 

இது குறிப்பிடுகிறது.” “எதுவும் புலனாகாத நிணல?” என்று அவர ்எணத 

குறிப்பிட்டார ்என்று நான் யூகிக்க ஆரம்பித்யதன். “புனிதமான சக்தியாக 

மாற்றம் தபறுவணத" குறிக்காமல் “புனிதமான சக்தியாக இருக்கும்” 

நிணலணய குறிப்பிடுகிறதா? “உங்களுக்கு புரிவதாக யதான்றுகிறது. 

ஆனால் அது உை்ணமயில் அறியாணம. உங்களுக்கு உங்கணள பற்றி 

எப்யபாது புலனாகவில்ணலயயா, அப்யபாது நீங்கயள கடவுளாக 

இருக்கிறீரக்ள்,” என்று எனது சிந்தணனக்கு பதில் அளித்தார.் § 
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குருமாரக்ளின் சரித்திரங்கள்  

பதினைந்தாவது அத்தியாயம்  

“யாம் அறியயாம்” 

வவறுனம மற்றும் அறியாமல் இருப்பனத பற்றிய மனறஞாை 

உட்பாரன்வ நினறந்த சிவயயாக சுவாமியிை் உபயதசங்கள், அவரது சீடராக 

அல்லாத பலனர குழப்பியது. வாழ்க்னகயில் வழக்கமாக, அறினவ 

வபறுவதற்கு அல்லது ஒரு விஷயத்திை் மீது நமது அறிவிை்னமனய அறிவிை் 

மூலம் நிரப்புவதற்கு முக்கியத்துவம் வழங்கப்படுகிறது. நாம் ஒரு 

கணிைினய வினலவகாடுத்து வாங்குகியறாம். நாம் அனதப்பற்றி குனறவாக 

அறிந்து இருப்பதால், நாம் னகயயடுகனள படித்து, வல்லுநரக்ளிடம் 

ஆயலாசித்து, இறுதியாக கணிைினய பயை்படுத்துவதற்கு யதனவயாை 

தகவல்கனள வபறுகியறாம். நாம் அறிவிை்னமனய அறினவ வகாண்டு 

நிரப்புகியராம். § 

ஆை்மீக விஷயங்களுக்கு யதனவப்படுவனத யபால, யயாக சுவாமியிை் 

அணுகுமுனற இதற்கு யநரம்ாறாக இருந்தது. நாம் இனறவனை பற்றிய 

அறிவுணரவ்ு தகவலுடை் வதாடங்கி, அந்த தகவலில் இருந்து நம்னம 

விடுவித்துக்வகாள்ள முயல்கியறாம். நாம் அதில் வவற்றி வபறும் யபாது,  

இனறவனை உணர வதாடங்குகியறாம். ஏை் இப்படி நடக்கிறது? ஏவைை்றால் 

அறிவுணரவ்ால் இனறவனை  உணர முடியாது. இனறவைிை் தைிப்பட்ட 

உருவம் மற்றும் அனைத்திலும் வியாபித்து இருக்கும் அவரது சுயநினைவிை் 

அனுபவம், வமய்ஞ்ஞாை அல்லது இயலுணரவ்ு மைதில் இருக்கிறது. 

முழுமுதற்வபாருளாக இருக்கும் இனறவைிை் அனுபவம், வமய்ஞ்ஞாை 

மைனதயும் கடந்து இருக்கிறது எை்பது யமலும் மனறபுதிராக இருக்கிறது. § 

இனறவைிை் பண்புகனள பற்றிய வதளிவாை அறிவுணரவ்ு 

யகாட்பாடுகனள வபறுவது நல்லது எை்றாலும், இனறவனை உண்னமயில் 

உணரவ்தற்கு, இந்த யகாட்பாடுகள் இறுதியாக வரம்புகனள கடந்து வசல்ல 
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யவண்டும். இந்த உண்னமனய யயாக சுவாமி, ஒரு மைிதைிை் இதயத்திற்குள் 

எவ்வாறு அனுப்பிைார ்எை்பனத சாம் விக்கிரமசிங்யக நினைவுக்கூரக்ிறார:்§ 

சுவாமி வகளரிபாலா இலங்னகக்கு திரும்பி, யாழ்ப்பாணத்திற்கு பயணம் 

வசய்தது, அவரது வாழ்க்னகயிை் திருப்புமுனையாக இருந்தது. வாழ்நாள் 

முழுவதும் அவருக்கு புத்தகத்திை் மீது அதீத ஆரவ்ம் இருந்தது. ஒரு நாள் 

அவர ்யாழ்ப்பாண நகரத்திை்  யக யக எஸ் சானலயில் இருந்த ஸ்ரீ லங்கா 

புத்தகசானலயில் ஆை்மீக பிரிவில் புத்தகங்கனள பாரத்்துக்வகாண்டு 

இருந்த யபாது நனரத்த முடியுடை், யகாபமாக முனறத்துக்வகாண்டு, ஒரு 

பரிசச்யம் இல்லாத முதியவர,் அங்யக திடீவரை்று யதாை்றி அவரது 

னககளில் இருந்து புத்தகத்னத பறித்து, “முட்டாள், அது புத்தகத்தில் 

கினடப்பது இல்னல! நீ சும்மா இரு!” எை்றார.் இதுயவ நல்லூரிை் யயாக 

சுவாமியுடை் அவரது முதல் சந்திப்பாக விளங்கியது. அவரது யதடல் 

நினறவனடந்தது, மற்றும் பல யசாதனைகள் மற்றும் தண்டனைகளுக்கு 

பிறகு அவர ்யயாக சுவாமினய தைது குருவாக ஏற்றுக்வகாண்டார.் § 
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இந்த சித்திரத்தில் யயாக சுவாமி தை் முதுனக காட்டிக்வகாண்டு உட்காரந்்து 

இருக்கிறார,் மற்றும் (இடமிருந்து வலமாக) மாரக்ண்டுசுவாமியுடை் ஒரு 



 

பிரிட்டை் நாட்டவர ்(யானைக்குடட்ி), ஒரு வகாழும்பு வாழ் தமிழர ்(பை்றிகுடட்ி), 

ஒரு சிங்களர ்(புலிக்குட்டி), ஒரு ஆஸ்தியரலியா நாடட்வர ்(நரிக்குட்டி) மற்றும் 

ஒரு வெரம்ை் நாட்டவர ்(நாய்குடட்ி) எை்று குட்டி கூட்டதத்ிை் ஆறு 

அங்கத்திைரக்ளில் ஐந்து அங்கத்திைரக்ள் காண்கியறாம்.  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

அவர ்கூரிய “யாம் அறியயாம்," எை்ற வாசகத்னத “நமக்கு வதரியாது” எை்று 

வபாருள்படுத்திக் வகாள்ளலாம். யயாக சுவாமியிை் குருவாை 

வசல்லப்பசுவாமி வழங்கிய மகாவாக்கியங்களில் ஒை்று இயத கருத்னத 

உபயதசிக்கிறது. சிறிது காலம் கழித்து, யயாக சுவாமியிை் சீடராை சற்குரு 

சிவாய சுப்பிரமுைியசுவாமி: “கருத்தறிவால் வலுப்படுத்தப்பட்ட 

அறிவுணரவ்ு, வமய்ஞ்ஞாைத்திற்கு ஒயர தனடயாக விளங்குகிறது,” எை்ற 

சூத்திரத்தில் தைது கருத்னத வவளிப்படுத்தியுள்ளார.் ஒரு சூடச்ும ஞாைியிை் 

இயலுணரவ்ு காரணத்னத அடிப்பனடயாக வகாண்டு வசயல்பட்டாலும், அது 

காரணத்திை் வசயல்முனறகனள பயை்படுத்துவது இல்னல எை்பதால், அவர ்

வபாதுவாக அதிகம் யபசுவது இல்னல. எந்த ஒரு இயலுணரவ்ு வவற்றியும் 

மிகவும் யதாரத்்தமாக இருக்கும், ஆைால் அது காரணத்திை் வசயல்முனறனய 

பயை்படுத்துவது இல்னல. காரணத்திற்கு யநரம் யதனவப்படும். வமய்ஞ்ஞாை 

நினல தற்வபாழுதில் வசயல்படுகிறது. அனைத்து வமய்ஞ்ஞாை அறிதலும், 

எதிரப்ாராத விதமாக திடீவரை்று யதாை்றுகிை்றை. காரணத்னத காட்டிலும் 

இயலுணரவ்ு யநரடியாகவும், அதிக துல்லியமாகவும் இருக்கிறது,” எை்று 

விளக்கம் அளித்தார.் ஒரு நாள் யயாக சுவாமி வவற்றி களிப்புடை்: § 

நாை் இனறவனை எங்கும் காண்கியறை். நாை் எங்கும் வழிபடுகியறை். 

எல்யலாரும் இனறவைாக இருக்கிறாரக்ள்! நாை் அறியவில்னல எை்பதால் 

எை்ைால் அனத வசால்ல முடியும். யார ்அறியவில்னலயயா, அவர ்எல்லாம் 

அறிந்து இருக்கிறார.் நீங்கள் அறியவில்னல எை்றால், நீங்கள் புைிதமாக 

இருக்கிறீரக்ள். அறியாமல் இருப்பது தூய்னம ஆகும். அப்யபாது நீங்கள் 

பணியவாடு இருக்கிறீரக்ள். நீங்கள் அறிந்து இருந்தால், நீங்கள் 

தூய்னமயாக இருப்பதில்னல. மக்கள் தங்களுக்கு வதரியும் எை்று 

வசால்லி, பல்யவறு விஷயங்கனள வசால்வாரக்ள். அவரக்ள் 

அறியவில்னல. எல்யலாரும் அறியவில்னல. நீங்கள் அறிய 

விரும்பவில்னல. நாை் அறியவில்னல. நீங்கள் ஏை் அறிய 

விரும்புகிறீரக்ள்? நீங்கள் இயல்பாக இருங்கள். நீங்கள் அறிய 

விரும்பவில்னல. இனறவை் உங்கள் வாயிலாக வசயல்படட்டும். “நாை் 

அறிந்துவகாள்ள யவண்டும்" எை்ற எண்ணத்னத னகவிடுங்கள். இனறவை் 

யபசடட்ும். அறிந்துக்வகாள்ள யவண்டும் எை்ற  எண்ணத்னத துறக்க 

யவண்டும். யயாசியுங்கள், யயாசியுங்கள், யயாசியுங்கள். “நாை் 

அறியவில்னல" எை்பது உங்களுக்கு அப்யபாது புலப்படும். நாை் 

அறியவில்னல. நீங்கள் அறியவில்னல. யாரும் அறியவில்னல. 
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அப்படித்தாை் இருக்கிறது. யார ்அறிவாரக்ள்? “நாை் அறியவில்னல" எை்ற 

எை்ைால் வசால்ல முடிந்தால், நாை் இனறவை் ஆகியறை். § 

“புத்தகங்கள் படிப்பனத நிறுத்து,” எை்று அவர ்சீடரக்ளில் ஒருவரிடம் 

கூறிைார.் “மிகப்வபரிய புத்தகம் உைக்குள் இருக்கிறது. அனத மட்டும் தாை் நீ 

படிக்க யவண்டும். மற்றனவகள் அனைத்தும் வவறும் குப்னபகள். 

உங்களுக்குள் இருக்கும் புத்தகத்னத திறந்து, அனத படிக்க வதாடங்குங்கள். 

மிகவும் அனமதியாக இருங்கள், அது உங்கனள யதடி வரும்.” சாதகரக்ள் 

வதாடரந்்து ஆை்மீக பானத  கடிைமாைதாக, சிக்கல் நினறந்ததாக மற்றும் 

தங்கள் தகுதிக்கு அப்பாற்பட்டதாக மாற்றிக்வகாள்கிறாரக்ள், ஆைால் அது 

அப்படியில்னல எை்று யயாக சுவாமி வதாடரந்்து வலியுறுத்தி வந்தார.்§ 

பானத மிகவும் எளினமயாைதாக இருந்தாலும், மைதில் நீ யவறு நாை் 

யவறு எை்ற எண்ணத்னத தக்க னவத்துக் வகாள்வதால், நீங்கள் அனத 

கடிைமாக்கிக் வகாள்கிறீரக்ள். நாம் எல்யலாரும் ஒை்று. நாம் சூரியனை 

பாரத்்து அதை் ஒளிக்கதிரக்னள உணரக்ியறாம். அயத சூரியைிை் அயத  

ஒளிக்கதிரக்னள, அயத நரம்புகள் உணரக்ிை்றை. நாம் அகத்னத 

பாரக்்கும் யபாதும், இப்படியய நடக்கிறது. நாம் பிரபஞ்சத்திை் கடவுளாக 

இருக்கும் பண்புகள் இல்லாத நிற்குண சிவவபருமானை உணரக்ியறாம். 

நீங்களும் நானும் ஒை்று யபாலயவ தரிசிக்கும் சிவவபருமாை் 

உங்களுனடயதாகவும் இல்லாமல், எை்னுனடயதாகவும் இல்லாமல், 

சிவவபருமாை் எல்லாமாக இருக்கிறார.் எல்லாம் சிவமயம் மற்றும்  

சிவவபருமாை் எல்லாமாக இருக்கிறார ்எை்ற அறிதலில் நாம் ஆனசனய 

எரித்து, தை்முனைப்னப உருக்க யவண்டும். உங்களுக்கு உதவி வசய்ய 

பல லடச்க்கணக்காை  யதவரக்ள் இருக்கிறாரக்ள். நீங்கள் அவரக்னள 

யவண்டிக்வகாண்டு, சாதைாவிை் மூலம் உங்கனள நினலப்படுத்தி 

வகாண்டால் யபாதும். அதை் மூலம் உங்களால் அனைவனரயும் ஒை்றாக 

பாரக்்க முடிந்து, வதய்வீக அமுத்னத ருசிக்க முடியும். § 

யயாக சுவாமியிை் அணுகுமுனறனய வசல்லத்துனர சுவாமி பிை்வருமாறு 

வதாகுத்துனரத்தார:் § 

ஆை்மீகம் எை்பது இனறவை் அல்லது ஒருவரது தைிப்பட்ட பரமாத்துமா 

மீது வதாடரந்்து சாட்சினய நினல நிறுத்தி னவப்பது ஆகும். சகெ நினல 

எை்பது, ஒருவர ்தைது பரமாத்துமா மீது எந்த வித முயற்சியும் இல்லாமல் 

நிரந்தரமாக விழிப்புடை் இருப்பது ஆகும். ஆைால் இந்த நினலனய 

அனடவதற்கு, மிகப்வபரிய முயற்சிகனள யதனவப்படும். நமது வசயல்கள் 

அனைத்திலும் இனறவனை நினைக்க முயற்சிப்பதை் மூலம், இந்த 

நினலனய அனடயலாம் எை்று யயாகர ்சுவாமிகள் கற்றுத்தந்தார.் 

ஒவ்வவாரு வசயனலயும் சிவத்வதாண்டாக நினைத்து வசய்யயவண்டும் 

எை்று அனைவரிடமும் அவர ்உபயதசித்தார.் இந்த சிவதவ்தாண்டால், 

ஒருவர ்அனடயும் நினலயில், விழிப்புணரவ்ு இயல்பாக வருகிறது 
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எை்பனத அவர ்அறிந்து இருந்தார.் இது ஆை்மீக அனுபவங்களிை் 

உசச்மாக கருதப்படுகிறது. பரமாத்துமானவ வழிகாட்டியாக வகாண்டு, 

யமற்வகாள்ளும் சாதைா அல்லது பயிற்சியிை் மூலம் ஒருவர ்அனடயும் 

நினலயில், “எல்லாம் அந்த மாவபரும் அனமதியில் இருந்து 

வவளிவருகிறது” எை்றும் “எல்லாம் அந்த மாவபரும் அனமதியிை் 

முழுனம” எை்பனதயும் உண்னமயில் உணரக்ிறார ்எை்பனத யயாக 

சுவாமிகள் அறிந்து இருந்ததால், அவர ்உறுதியாை அை்பரக்ளிடம், 

“உபயதசிப்பனத காட்டிலும் பயிற்சி சிறந்தது;” மற்றும் “உங்கள் 

பரமாத்துமா உங்கனள வழிநடத்தி வசல்லட்டும்,” எை்று கூறிைார.் 

யாழ்ப்பாணத்தில் இருக்கும் சிவவதாண்டை் நினலயத்திை் தியாை 

மண்டபத்திற்கு வழிநடத்தி வசல்லும் படிகளில் ஏறும் யபாது, இந்த 

வாசகங்கள் வருயவானர வரயவற்கிை்றை. § 

 சிவபெருமானன நினனத்து தியானம்  

இதைால் ஆத்ம ஞாைத்னத வபறுவதற்கு, அறிவுணரவ்ு மற்றும் அதை் 

யகாட்பாடுகளிை் வனரயனறகனள கடந்து வசல்ல யவண்டும் எை்று னகலாச 

பரம்பனரயிை் குருமாரக்ள் வலியுறுத்துகிறாரக்ள். இந்த அனுபவத்னத 

வழங்கும் பானதக்கு சாதகரக்னள வழிநடத்துவதற்கு, யயாக சுவாமி 

தியாைத்திை் முக்கியத்துவத்னத வலியுறுத்தி “தை்னை அறி" எை்று 

மகாவாக்கியத்னத உருவாக்கிைார.் இது அவரது யபாதனைகளில் 

இரண்டாவது முக்கிய கருப்வபாருளாக விளங்கியது. “உங்கள் ஆை்மாவிை் 

மூலம் பரமாத்துமானவ அறிந்துக்வகாள்ள யவண்டும். இதற்கு மைனத 

ஒருமுகப்படுத்த யவண்டும்….உங்களிடம் எந்த குனறபாடும் இல்னல. நீங்கள் 

யார ்எை்று உங்களுக்கு வதரியாதது தாை் உங்களது ஒயர குனறபாடு….நீங்கள் 

உங்கனள உங்களிை் மூலமாக வதரிந்துவகாள்ள யவண்டும். யவறு எதுவும் 

வசய்யயவண்டியது இல்னல,” எை்று அவர ்அறிவித்தார.் பிற்காலத்தில் 

அவருக்கு வநருக்கமாை சீடரக்ளில் ஒருவராை மாரக்ண்டுசுவாமி, தைது 

குடினசக்கு வந்த அை்பரக்ளிடம் இவ்வாறு கூறிைார:் § 

நமக்கு யயாக சுவாமி நூறு யவனலகனள  வழங்கவில்னல. ஒயர ஒரு 

யவனல தாை்:  நீங்கயள ஆத்ம ஞாைத்னத வபறுங்கள், அல்லது உங்கள் 

பரமாத்துமானவ அறிந்து வகாள்ளுங்கள், அல்லது நீங்கள் யார ்எை்று 

கண்டு வகாள்ளுங்கள். உங்களது பரமாத்துமானவ 

அறிந்துக்வகாள்ளுங்கள் எை்றால் எை்ை? யயாக சுவாமி தைது 

பிரசுரிக்கப்பட்ட ஒரு கடிதத்தில், அழகாக விளக்கியுள்ளார ்: “நீங்கள் 

உடல் இல்னல; நீங்கள் மைதும் இல்னல, அறிவும் இல்னல, அல்லது 

விருப்பமும் இல்னல. நீங்கள் ஆை்மா. ஆை்மா நிரந்தரமாக இருக்கிறது. 

மிகப்வபரிய ஆை்மாக்கள் தங்கள் அனுபவத்திை் மூலம், இனதயய முடிவு 

வசய்துள்ளாரக்ள். இந்த உண்னம உங்கள் மைதில் நை்றாக பதியட்டும்.” § 
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வபரும்பாலாை மக்கள் ஆழமாக தியாைம் வசய்து, தங்களது ஆழத்தில் 

இருக்கும் பரமாத்துமாவுக்குள் நுனழவதற்கு பயப்படுகிறாரக்ள் எை்பனத 

அறிந்திருந்த யயாக சுவாமி, ஆை்மீக வாழ்க்னகயும் வவளிப்புற 

வாழ்க்னகயும் இணக்கத்தில் இருப்பதாக உறுதி அளித்தார.் “உங்கள் 

உறவுகள், உங்கள் விருப்பம், உங்கள் அறிவு, உங்கள் புலை்கனள கீழ்தளத்தில் 

விட்டு வசல்லுங்கள். இந்த சகாக்களிடம் இருந்து வினடவபற்று, நீங்கயள 

வசாந்த முயற்சியில் யமல்தளத்திற்கு வசை்று, நீங்கள் யார ்எை்று வதரிந்து 

வகாள்ளுங்கள். அதை் பிறகு நீங்கள் கீழ்தளத்திற்கு வசை்று, அந்த 

சகாக்களுடை் யசரந்்து  இருக்கலாம்,” எை்று ஆயலாசனை வழங்கிைார.் § 

சுவாமி தைக்கு தந்த உபயதசங்கள் புரியாமல், ஒரு அை்பர ்

யபாராடிக்வகாண்டு இருந்தார.் அவர ்குருவிை் அறிவுனர பற்றிய 

விளக்கத்னத வபறுவதற்கு, பல நபரக்னள சந்தித்தார.் இனத சுவாமி 

அறிந்ததும், அவனர அனழத்து, “வசம்மறி ஆட்டுக்குட்டி யபால அங்கும் 

இங்கும் சுற்றிக்வகாண்டு இருக்காயத. அனமதியாக ஓரிடத்தில் உடக்ாரந்்து, 

உைக்குள் வசல். தியாைம் வசய். அதை் பிறகு சிங்கம் யபால கரெ்னை வசய்.”§ 

அபமரிக்க பிராமணர ் 

யயாக சுவாமி தைது வாழ்நாளில் சில அவமரிக்கரக்னள சந்தித்து 

இருந்தாலும்,  வினரவில் ஒரு வியசஷமாை நபர ்அவரது எளினமயாை 

குடினசக்கு வரவிருந்தார.் 1947 ஆம் ஆண்டில், அவமரிக்க-ஆசிய 

கலாசச்ாரப்பணி எை்ற வபயரில் ஒரு பாரம்பரிய நடைக்குழுவுடை் பயணம் 

வசய்த, 20 வயது நிரம்பிய ராபரட்் ஹாை்வசை், இலங்னகயில் கனர 

இறங்கிைார.் ஹாை்வசை் இந்த தீவிற்கு வந்து வதாடக்கத்தில் சில 

மாதங்களுக்கு, டெை் கணக்கில் நடை நிகழ்சச்ிகனள வழங்கிைார.் இங்யக 

அவர ்பிணி நீக்கும் பண்புகனள வகாண்ட பழங்கால மணிப்புரி நடைத்னத 

கற்றுக்வகாண்டார ்மற்றும் கண்டினய சுற்றியுள்ள பகுதியில் யதாை்றி 

உற்சாகம் நினறந்து, னதரியமாை மற்றும் நுணுக்கமாை கனல வடிவமாக 

இருந்த ஒரு உள்நாட்டு நாட்டிய வடிவத்திற்கு புத்துயிர ்அளித்தார.் ஆைால் 

நடைத்தில் யதரச்ச்ி வபற்ற அந்த கனலஞர,் தைது குருனவ சந்தித்து ஆத்ம 

ஞாைம் வபறுவதற்காக இலங்னகக்கு பயணம் யமற்வகாண்டு இருந்தார.் § 

வலௌகீக உலகம் மற்றும் தியாைத்திை் சக்திகனள கட்டுப்படுத்தும் இந்து 

சூடச்ும ஞாைமாக, உடலிை் நரம்பு ஓட்டங்களில் இணக்கத்னத ஏற்படத்தும் 

அறிவியலாக விளங்கும், மூை்றாவது கண்னண பயை்படுத்துவதில் 

திறனமசாலிகளாக, பல்யவறு யயாக பயிற்சிகளில் நிபுணரக்ளாக இருந்த 

மகாை்கள்  மற்றும் முைிவரக்னள, அவர ்வினரவில் சந்திக்க வதாடங்கிைார.் 

அவருக்கு ஒவ்வவாரு தூண்டுயகாலும் சரியாை தருணத்தில் வந்தனடந்தைர.் 

ராபரட்்டிற்கு ஒவ்வவாரு சந்திப்பும் மங்களகரமாைதாக யதாை்றியது. அவர ்

ஒவ்வவாரு கருத்து பரிவரத்்தனையிலும், அவர ்தைது குருவிை் ஈரப்்னப 

உணரந்்தார.் ஒவ்வவாரு வல்லுநரும், தாை் தரயவண்டியனத முனறயாக 

வழங்கிைாரக்ள். ஒரு தூண்டுயகாலிடம் இருந்து விடுதனல கினடக்கும் வனர, 
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ராபரட்் தைக்கு கினடத்த அறிவுறுத்தனல பணிவாக பிை்பற்றி வந்தார.் அதை் 

பிறகு அடுத்த ஆசிரியர,் அடுத்த சுவாமி, அடுத்த இசுலாம் மதத்தனலவர ்

யதாை்றி, அவரது வமய்யுணரன்வ இை்வைாரு உலகிற்கு திறந்து னவக்க 

அவனர வந்தனடந்தைர.் இது நடந்துவகாண்டு இருக்கும் யபாது, யயாக சுவாமி 

தினர மனறவில் இருந்துக்வகாண்டு, இை்வைாரு நபர ்மூலமாக வசயல்படட்ு 

வந்தார.் § 

ெலாைி குனககளுக்கு ராபரட்் வசை்று, ஆத்ம ஞாைம் வபறும் வனரயில் 

தியாைம் வசய்து வந்தார.் அவர ்ஒரு ஒழுக்கம் நினறந்த சாதைானவ 

வதாடரந்்து பிை்பற்றி வந்தார.்  அவமரிக்காவில் இருந்து வந்த பிராமணர ்

எை்று அனழக்கப்பட்ட ராபரட்், 1949 ஆம் ஆண்டிை் வதாடக்கத்தில், இந்து சமய 

சாை்யறாராக விளங்கிய சி. கந்னதயா வசட்டியானர சந்தித்தார.் அவர ்

பிற்காலத்தில் யயாக சுவாமியிடம் ராபரட்்னட அறிமுகம் வசய்து னவத்தார.் 

கந்னதயா வாழ்ந்த அளவவட்டி கிராமம், யாழ்ப்பாணம் நகரத்திற்கு 

அருகானமயில் இருந்தது; அவர ்யயாக சுவாமியுடை் வநருக்கமாக பல 

வருடங்கள் பழகி இருந்ததால், அவர ்சுவாமினய நை்றாக அறிந்து இருந்தார.் 

அவரக்ள் யாழ்ப்பாண வதருக்களிலும் கனடகளிலும் அடிக்கடி சந்தித்து யபசி 

இருந்தாரக்ள், மற்றும் வசல்லாசச்ி அம்னமயாரிை் ஆசிரம வீட்டில் பல முனற 

ஒை்றாக அமரந்்து தியாைமும் வசய்து இருந்தாரக்ள். § 

வகாழும்பில் பல வாரங்கள் ஒை்றாக இருந்த பிறகு, வசட்டியார ்அந்த 

இனளஞனை தை்னுடை் யாழ்ப்பாணம் பயணம் வசய்யுமாறு 

யகட்டுக்வகாண்டார.் அங்யக ராபரட்் கந்னதயாவுடை், அவரது குடும்ப வீடட்ில் 

தங்கிைார.் யாழ்ப்பாணத்தில் மிகவும் பிரபலமாக இருந்த அந்த “முதிய 

யாசகனர" சந்திக்க, அவமரிக்க பிராமணர ்அனமதியாை ஆரவ்த்துடை் 

இருந்தார.் இறுதியாக, அந்த சந்திப்பு ஏற்பாடு வசய்யப்பட்டது. § 
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இறுதியாக 22 வயது நிரம்பிய அவமரிக்க சாதகர ்யயாக சுவாமினய சந்திதத்  

யபாது, அவரக்ள் இருவனரயும் பாரப்்பதற்கு, “பாலுக்குள் பானல ஊற்றியனத 

யபால" எை்ற பிரபல யாழ்ப்பாண பழவமாழினய யபால இருந்தாரக்ள். 

அவரக்ள் ஆழமாை தத்துவ விவாதங்களில் ஈடுபட்டைர,் மற்றும் யயாக சுவாமி 

தைது  விருந்தாளிக்கு சுத்தமாை திரடன்சப்பழ சாறு தருமாறு தைது 

சிப்பந்தியிடம்  யகடட்ுக்வகாண்டார.்  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

சிவயயாக சுவாமி அந்த அவமரிக்கா சாதகனர தைது ஆசிரமத்திற்கு பல 

முனற வரவனழத்து, அவருடை் யயாகம் மற்றும் தத்துவ விஷயங்கனள பற்றி 

யபசி, அவருக்கு சுப்பிரமுைிய எை்ற இந்து வபயனரயும் ஆை்மீக 

அறிவுறுத்தல்கனளயும் வழங்கி, அவரது முதுகில் வலுவாக அடித்து, “இது 

அவமரிக்கா வனர யகட்கும்!" எை்றார.் முதுகில் அனறயும் சத்தத்னத 

யகட்டதும், நடந்தது எை்ைவவை்று கந்னதயாவிற்கு வதரிந்துவிட்டது. அவர ்

தைக்கு வநருக்கமாை நண்பரக்ளிடம், “சுவாமி முடி சூடட்ு விழானவ நடத்தி 
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முடித்துவிட்டார,்” எை்று குறிப்பிட்டார.் அந்த குடினசக்கு சுப்பிரமுைிய 

கனடசியாக வசை்ற யபாது, “யபாய் விடு. நாை் வீட்டில் இல்னல,” எை்று யயாக 

சுவாமி திட்டி அனுப்பிைார.் யயாக சுவாமி அதை் பிறகு தைது அவமரிக்கா  

சீடனர பற்றி, ஒரு சில முனற மடட்ுயம குறிப்பிடட்ு யபசிைார.் § 

1956 ஆம் ஆண்டில், வகாலராயடாவில் இருந்த வடை்வரில், சுப்பிரமுைிய ஒரு 

உசச்கட்ட சூடச்ும ஞாை அனுபவத்னத வபற்ற யபாது,  கந்னதயா 

வசட்டியாரிை் மகை் விநாயகமூரத்்தியிடம் யயாக சுவாமி, “ஹாை்வசை் 

வசத்துவிட்டாை்.  ஹாை்வசை் வசத்துவிட்டாை்,” எை்று கூறிைார.் யமற்கத்திய 

நாடுகளில் தாை் உபயதசிக்கும் பணினய வதாடங்கியுள்ளதாக சுப்பிரமுைிய 

எழுதிய கடிதம் தங்களுக்கு கினடக்கும் வனர, எல்யலாரும் யசாகத்தில் 

ஆழ்ந்து இருந்தாரக்ள். அந்த வசய்தினய யகள்விப்பட்டதும், யயாக சுவாமி  

வசால்ல வந்தனத யாழ்ப்பாணத்னத யசரந்்த னசவரக்ள் 

புரிந்துவகாண்டாரக்ள்.  பல வருடங்களுக்கு முை்பு, யயாக சுவாமினய பற்றி 

வசல்லப்பசுவாமி இயத அறிக்னகனய விடுத்து இருந்தார.் § 

ஒருமுனற யயாக சுவாமியிடம், அவருக்கு பிறகு அவரது சமயப்பணினய 

வதாடரவ்தற்கு ஒரு குருனவ உருவாக்கி இருக்கிறாரா எை்று யகள்வி வந்த 

யபாது, “சுப்பிரமுைிய அவமரிக்காவில் இருக்கிறார,்” எை்று அவர ்பதில் 

அளித்தார.் அவர ்இை்வைாரு முனற, “எைக்கு ஒருவர ்உதவியாக 

அவமரிக்காவில் இருக்கிறார,்” எை்று குறிப்பிட்டார.் ஒரு நாள் சுவாமி 

விநாயகமூரத்்தியிடம், இைி அவர ்வாழ்க்னகயில் வசய்யயவண்டிய பணிகள் 

பற்றி, சில அறிவுறுத்தல்கனள வழங்கிக்வகாண்டு இருந்தார.் அப்யபாது 

விநாயகமூரத்்தி தாை் அளவவட்டியில் இருக்கும் சப்பிரமுைியாவிை் 

ஆசிரமத்னத கவைித்து வருவதாக சுவாமிக்கு நினைவூட்டிைார.் உடயை 

யயாக சுவாமி, “ஓ, உைது தந்னதயிை் நண்பனர பற்றியா குறிப்பிடுகிறாய்?”  

எை்று யகட்டார.்  ஆைால் பிை்ைர ்விநாயகமூரத்்தியிடம் ஆரவ்ம் இல்லாமல், 

“சரி, நீ நமக்காக, அந்த பாலம் கட்ட உதவி வசய்துக்வகாண்டு இருக்கிறாய்,” 

எை்று குறிப்பிட்டார.் “கிழக்கிற்கும் யமற்கிற்கும் பாலம் அனமக்கயவண்டும் 

எை்று யயாக சுவாமி எை்ைிடம் அறிவுறுத்திைார,்” எை்று பிை்ைர ்

சுப்பிரமுைியா  இனதப்பற்றி குறிப்பிட்டார.் இந்த வாசகத்னத சுப்பிரமுைியா 

அடிக்கடி குறிப்பிட்டார,் மற்றும் இந்த இலக்னக அவர ்எை்றுயம 

மறக்கவில்னல. § 

இந்த காலகட்டத்தில், யயாக சுவாமி யமற்கத்திய நாடுகளுக்கு பாலங்கனள  

அனமக்க மக்கனள தூண்டிவிட்டார.் அவர ்தைது வநருக்கமாை சீடரக்னள 

சந்திக்க சிலனர இங்கிலாந்து மற்றும் அவமரிக்காவிற்கு அனுப்பிைார.் அவர ்

அவ்வாறு பயணம் யமற்வகாள்யவாருக்கு அவரக்ளது சமயப்பணியிை் 

முக்கியத்துவத்னத கூறி, பல்யவறு யமற்கத்திய நாடுகளுக்கு னசவ சமயத்னத 

வகாண்டு வசல்தற்கு அவரக்ள் மக்களிடம் வசால்லயவண்டிய 

தகவல்கனளயும் வழங்கிைார.் அவர ்அவமரிக்காவில் ஆை்மீக சக்தி எழுசச்ி 

வபறுவனத பற்றி அடிக்கடி யபசியயதாடு, அங்யக அவர ்பிரபலமாகும் 

நானளயும்  ஊகித்தார.்§ 
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குட்டி கூட்டம்  

1950 களிை் இறுதியில், நனரத்த முடியுடை் இருந்த குருனவ சுற்றி, 

இலங்னகயில் இருந்து ஒருவர ்மற்றும் உலவகங்கிலும் இருந்து ஐந்து யபர ்

எை்று ஒரு சாதகரள்ிை் குழு கூடியது. சிவவைாளி பாதமானலக்கு அருகில் 

இருந்த ஒரு யதயினல யதாட்டத்தில் வாழ்ந்த ஹயரா ஹர அம்மா எை்கிற ஒரு 

சூடச்ும ஞாை முருக பக்தர,் ஒவ்வவாருவருக்கும் ஒரு பிரத்யயக விலங்கு 

குட்டியிை் வபயனர வழங்கிைார,் மற்றும் அதைால் அந்த கூட்டம் குட்டி 

கூட்டம் எை்று அனழக்கப்பட்டது. எல்யலாரும் சுவாமி எை்று 

அனழக்கப்பட்டாலும், எல்யலாரும் தீட்னச வபறவில்னல. அவரக்ள் இயல்பாக 

மற்றும் பலவிதமாக, திறந்த மைப்பாை்னமயுள்ள குழுவாக இருந்தாரக்ள், 

மற்றும் தாங்கள் அனைவரும் யயாக சுவாமியிை் சீடரக்ள் எை்பதில் மட்டும் 

கருத்து ஒற்றுனமயுடை் இருந்தாரக்ள். 1956 ஆம் ஆண்டில், வபரும்பாலும் 

யயாக சுவாமியிை் ஆசிகளுடை், இந்த ஆறு யபரும் காவடி சுமப்பதற்கு, 

கதிரக்ாமம் வசை்றாரக்ள். § 

அந்த குழுவிைரிை் வபயரக்ள்: வகளரிபாலா சுவாமி (பீட்டர ்யொசச்ிம் 

ஸ்வகாை்ஃவபல்ட் எை்ற வபயருடை் வெரம்ைியில் 1907 ஆம் ஆண்டு 

பிறந்தவர)், நாய்க்குட்டி எை்று அனழக்கப்பட்டார;் சாம் விக்கிரமசிங்யக, 

வபளத்த சமயத்னத சாரந்்த இலங்னகயிை் சிங்களர,் புலிக்குட்டி எை்று 

அனழக்கப்பட்டார;் ஆஸ்தியரலியாவிை் பாரி விை்டச்ர,் சங்கரப்பிள்னள 

சுவாமி அல்லது நரிக்குட்டி எை்று அனழக்கப்பட்டார;் இலங்னக தனலநகர ்

வகாழும்புனவ யசரந்்த திரு. பாலசிங்கம், முதலியார ்சுவாமி அல்லது 

பை்றிக்குட்டி எை்று அனழக்கப்பட்டார;் இங்கிலாந்திை் யெம்ஸ் வஹரவ்ால்ட் 

ராம்ஸ்யபாதம் எை்கிற 2 ஆவது விஸ்கவுண்ட் வசால்புறி (இவரது தந்னத 

சியலானுக்காை பிரிட்டைிை் இறுதி தனலனம ஆளுநராக இருந்தவர)், சந்த 

சுவாமி அல்லது யானைக்குட்டி எை்று அனழக்கப்பட்டார;் மற்றும் 

அவமரிக்காவிை் அட்ரியை் ஸ்யைாடக்ிராஸ், பூனைக்குட்டி எை்று 

அனழக்கப்பட்டார.் இந்த குழுவில் மூத்தவராக இருந்த வகளரிபாலா சுவாமி 

(வெரம்ை் சுவாமி எை்று அனழக்கப்பட்டவர)் மடட்ுயம முனறயாக தீட்னச 

வபற்ற சந்நியாசியாக இருந்தார.் அவர ்அந்த தீட்னசனய  யயாக சுவாமினய 

சந்திப்பதற்கு முை்பாக, வட இந்தியாவிை் கிரி தஷநாமி  சமூகத்தில் 

வபற்றார.் § 

நல்லூரில் ஒவ்வவாரு வருடமும் நனடவபற்ற யகாயில் திருவிழாவிை் யபாது,  

யயாக சுவாமி தைது சற்குரு வாழ்ந்து ஆதிக்கம் வசலுத்திய யதரடியில், தைது 

வண்ணமயமாை குட்டி குழுவுடை் அமரந்்து இருப்பார.் அந்த குழுவிைர ்பல 

நாடுகளில் இருந்து வந்து இருந்தாலும், அவரக்ள் எல்யலாரும் குருவிை் 

முக்கியத்துவத்னத புரிந்து இருந்தாரக்ள் மற்றும் அவரது ஒவ்வவாரு 

வாரத்்னதக்கும் கட்டுப்படட்ு இருந்தாரக்ள். அவரக்ளில் ஒவ்வவாருவரும் 

உயிரச்க்தியிை் உயரந்்த நினலகனள அனடய தீவிரமாக முயற்சி 

யமற்வகாண்டதால், சுவாமி சில சமயம் அவரக்ளிடம் கடுனமயாை 

யகாரிக்னககனள விடுத்து, அவரக்னள திட்டி அசச்ுறுத்திைாலும், 
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அவரக்ளுக்கு ஆதரனவ வழங்கி, தை்முனைப்பிை் கட்டுப்பாடுகனள கடந்து 

ஒருவர ்தைது சமய வாழ்க்னகயில் முை்யைறுவதற்கு யதனவயாை 

நுணுக்கமாை உந்துதனலயும் வழங்கி வந்தார.் § 

“ ‘வாழ்க்னக எை்கிற பாடயம படிக்கயவண்டிய மிகப்வபரிய சாத்திர 

புத்தகமாக விளங்குகிறது. வாழ்க்னகயிை் புத்தகத்னத படியுங்கள். 

வவளியுலக வாழ்க்னகயில் உங்கனளயும் உங்கள் எதிரவ்ினைகனளயும் 

கண்காணியுங்கள். எனதயும் கட்டுப்படுத்தாமல், உங்கள் பானதயில் 

திடீவரை்று யதாை்றும் ஒவ்வவாரு சூழ்நினலயிலும் சுகமாக அல்லது 

துக்கமாக, யகாபத்துடை் அல்லது பாசத்துடை் வசை்று, அக்கனறயுடை் 

கண்காணித்தால் ஒரு நாள், இனவ அனைத்னதயும் கவைித்து, தை்னை 

ஈடுபடுத்திக் வகாள்ளும் பாரன்வயாளர,் திடீவரை்று எதிரப்ாராத விதமாக 

காட்சி அளிப்பார!்” எை்று அவர ்எை்ைிடம் கூறிைார,்” எை்று சாம் (புலிக்குட்டி) 

நினைவுகூரந்்தார.் § 

யயாக சுவாமியிை் பிரதாை பிரம்மசச்ாரி சீடரக்ளில் ஒருவராக கருதப்படும் 

சந்தசுவாமியிை் வாழ்க்னக பற்றிய சில நுணுக்கங்கனள தி. சிவயயாகபதி 

பகிரக்ிறார.் § 

வெரம்ை் சுவாமி 1940 களிை் வதாடக்கத்தில் இருந்து யாழ்ப்பாணத்தில், 

வபரும்பாலும் அந்த தீவிை் வடக்கு மூனலயில் இருக்கும் வசல்வசந்நிதி 

முருகை் யகாயிலில் வாழ்ந்ததாக கூறப்படுகிறது. அவர ்யயாக 

சுவாமினய 1947 ஆம் ஆண்டில் சந்தித்தார,் மற்றும் யயாக சுவாமியிடம் 

சந்தசுவாமினய 1953 ஆம் ஆண்டு அறிமுகப்படுத்திைார.் மூை்று 

வருடங்கள் கழித்து, யயாக சுவாமி சந்தசாமிக்கு தீட்னசனய வழங்கி, 

யகயகஎஸ் யராடு சிவத்வதாண்டை் நினலயத்தில் வசித்து, தியாைம் 

மற்றும் யசனவ வசய்யும் வபாறுப்னப வழங்கிைார.் யயாக சுவாமி 

நினலய யமலாளர ்வசல்லத்துனரயிடம், “வெரம்ை் சுவாமி 

சந்தசுவாமினய தவறாை வழியில் அனழத்து வசல்லாமல் இருக்க, நீ 

அவரக்ள் மீது கவைமாக இரு,”எை்று அறிவுறுத்திைார.் தீவிரமாக, 

சிரத்னதயுள்ள பிரம்மசச்ாரியாக இருந்த அந்த ஆங்கியலய சாதகர,் 

வபரும்பாலும் னசவ சித்தாந்தம் வதாடரப்ாை புத்தகங்கனள 

ஆரவ்த்துடை் படித்து வந்ததாக பக்தரக்ள் நினைவுகூரந்்தாரக்ள். 

அதை்பிை்ைர ்யயாக சுவாமியிை் மகாசமாதிக்கு  பிறகு, அவர ்

மட்டக்களப்பிை், வசங்கலடியில் இருந்த சிவவதாண்டை் நினலயத்னத, 

பை்ைிரண்டு வருடங்கள் நிரவ்கித்து வந்தார.் வலளை்சவர ்பிற்காலத்தில் 

யாழ்ப்பாணம் திரும்பி, மாரக்ண்டு சுவாமியிை் எளினமயாை 

குடினசயில் சில வருடங்கள் தங்கி, இறுதியில் தைது 

அரசக்குடும்பத்துடை் இருக்க இங்கிலாந்து திரும்பிைார.் அவர ்டிசம்பர ்

13, 2004 அை்று தைது 92 ஆவது வயதில் மகாசமாதி அனடந்தார.் § 

அனனவருக்கும் ஆதரவு  
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அவனர சந்திக்க, காலப்யபாக்கில் உலகிை் மூனல முடுக்குகளில் இருந்து, 

பல்யவறு தரப்புக்களில் இருந்து பல்லாயிரககணக்காை மக்கள் 

அணுகிைாரக்ள். சிலர ்முற்றிலும் வலௌகீக காரணங்களுக்காகவும், சிலர ்

ஆை்மீக ஆசிகனள வபறுவதற்காகவும், சிலர ்அவனர யசாதனை வசய்யவும், 

சிலர ்தங்கள் யநாய் குணமனடயவும், சிலர ்தங்கள் எதிரக்ாலத்னத பற்றி 

வதரிந்துவகாள்ளவும், மற்றவரக்ள் தங்கள் புதிய வபாறுப்பில் ஆசிகனள 

வபறுவதற்காகவும் வந்தைர.் “தூல உடலில் தவிப்பவரக்ள் அல்லது 

யவதனையால் தத்தளிப்பவரக்ளுக்கு, அவரிடத்தில் ஒரு ஆறுதலாை 

வாரத்்னத மற்றும் ஆசிகள் காத்து இருந்தை,” எை்று ஸ்ரீ திகிரி பண்ட 

திசைாயயக  குறிப்பிட்டார.் இது வதாடரப்ாக ரத்ைா மா நவரத்திைம் 

வழங்கும் குறிப்பு: § 

கிழக்கு மற்றும் யமற்கு, வடக்கு மற்றும் வதற்கு எை்று உலகிை் பல்யவறு 

பகுதிகளில் இருந்து உதவினய நாடி வந்த அனைத்து மதத்னத சாரந்்த 

மக்கள், பல்யவறு தரப்பு ஆண்கள் மற்றும் வபண்கள், பணக்காரர ்மற்றும் 

ஏனழயுடை் வபரியவரும் சிறியவரும் அவனர சூழ்ந்து வகாண்டைர,் 

ஏவைை்றால் தாங்கள் யமாதல்களும் முரண்பாடுகளும் இல்லாமல், 

சாந்தம் உபஸ்தாைம் எை்கிற அகத்யத வாசம் வசய்யும் அனமதினய 

வவளிப்படுத்தும் ஒரு மிகப்வபரிய குருவிை் இருப்பில் இருக்கியறாம் 

எை்பனத அவரக்ள் உணரந்்து இருந்தாரக்ள். § 

 அவரது பிரகாசமாை முகம், கூரன்மயாை கண்கள், நனரத்த நீளமாை 

தாடி, பளிசவ்சை்ற விபூதியுடை் இருந்த அவரது பரந்த வநற்றி, இடுப்பில் 

உடுத்தியிருந்த வவள்னள நிற பருத்தி துணி, அரசருக்குரிய கம்பீரத்துடை் 

யதாற்றமளித்த அவரது  உசச்ந்தனலயில் முடிந்து விடப்பட்டிருந்த தனல 

முடி ஆகியனவ வமாத்தத்தில் எல்னலயற்ற மதிப்பு மற்றும் பணிவுடை் 

சுவாமினய அணுகியவரக்ளிை் இதயங்களில் பிரமிப்னபயும் 

கம்பீரத்னதயும் ஏற்படுத்தியது. § 

 இந்த சிறுகனதனய எஸ். னநெல் சுப்ரமணியம் சிவா வபருமதிப்புடை் 

பகிரக்ிறார:் § 

ஒரு நாள் எை் தந்னத சுப்ரமணியம் எப்யபாதும் யபால, சிவயயாக 

சுவாமினய பாரக்்க வசை்றார.் யயாக சுவாமி எைது தந்னதயிடம், “நாை் 

உை்ைிடம் ஒரு வசய்தினய வசால்ல யவண்டும்,” எை்றார.் சுவாமி 

அடுத்ததாக எை்ை வசால்லப் யபாகிறார ்எை்பதில் எை்தந்னத மிகவும் 

கவைமாக இருந்தார.் அப்யபாது யயாக சுவாமி, “சிவவபருமாை் 

உண்னமயில் இருக்கிறார.் இனதத்தவிர எை்ைிடம் யவறு  எந்த தகவலும் 

இல்னல,” எை்று அறிவித்தார.்§ 

ஒரு நாள் கானலயில் ஒருவர ்தைது வாழ்க்னகயில் இருக்கும் யவதனைகனள 

சுவாமியிடம் வசால்ல வந்தார.் அவர ்சுவாமியிடம் தைக்கு திருமண வயதில் 

வபண்கள் இருப்பதாகவும், அனைவருக்கும் திருமணம் வசய்து னவக்க 
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யதனவப்படும் வரதடச்னணனய தை்ைால் வகாடுக்க முடியாது நினலயில் 

இருப்பதாக தைது மைக்குனறனய வதரிவித்தார.் யமலும் ஒரு மகளுக்கு 

தற்யபாது வரை் வந்து இருப்பதாகவும் அவர ்கூறிைார.் யயாக சுவாமி எதுவும் 

யபசாமல், தைது யவட்டி மடிப்பில் னகவிட்டு, அவரிடம் வரதட்னைக்காக 

பத்தாயிரம் ரூபானய வழங்கிைார.் வபாதுவாக தந்னதகள் இனதப்பற்றி 

கவனலப்படயவண்டாம் எை்றும், அவரக்ளிை் வபண்களுக்கு தகுதிக்யகற்ப 

வரை் அனமயும் எை்றும் கூறிைார.் அவ்வாயற வதாடரந்்து நனடப்வபற்றும் 

வந்தது. தைது வபண்ணிை் திருமணத்திற்கு வரதடச்னண தரமுடியாமல் 

தவித்த முதியவருக்கு உதவிய வசய்ய, சுவாமி மற்றவரக்னள எவ்வாறு 

பயை்படுத்திக்வகாண்டார ்எை்பனத பற்றி எஸ். சண்முகசுந்தரம் 

விவரிக்கிறார:் § 

 

யயாக சுவாமி வபரும்பாலும் அனழப்பு இல்லாமல், ஒரு அை்பரிை் வீடட்ிற்கு 

வசை்று, தியாைம் வசய்வார,் மற்றும் ஒரு யவனள உணவு சாப்பிடட்ு, ஒரு 

பக்திப் பாடனல பாடுவார.் அவர ்அவ்வயபாது இரவுயநரத்தில் தங்கிவிட்டு 

வசல்வார.் அவருக்கு வநருக்கமாை அை்பரக்ள், அத்தனகய ஒரு வியசஷமாை 

வருனகக்காக ஒரு பிரத்யயக அனறனய ஒதுக்கி இருந்தாரக்ள்.  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

யயாக சுவாமியிை் இதயத்தில் ஒவ்வவாருவருக்கும் அை்பும் கருனணயும் 

நினறந்து இருந்தது. அவர ்ஒருவனர பாரத்்து சிரித்தாலும் அல்லது 
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இகழ்ந்தாலும், அவனர அரவனணத்தாலும் அல்லது உனதத்தாலும், 

அவரது ஒவ்வவாரு நடவடிக்னகயும் அை்பு மற்றும் அருளிை் வசயலாக 

இருந்தது. அவர ்எந்த வித வவளிப்புற ஆரவாரமும் இல்லாமல், அனைத்து 

உயிரிைங்கள் மீதும் அளவுக்கு அதிகமாை கருனணனய வபாழிவார.் 

அவர ்ஏனழகள் மீது வசலுத்தும் கவைம் மற்றும் அக்கனறனய 

அளவிடமுடியாது. ஒரு பிரசச்னையுடை் தை்னை நாடி வந்த, ஒரு 

யநரன்மயாை அை்பனர அவர ்எப்யபாதும் ஏமாற்றியது இல்னல. ஒரு நாள் 

கானலயில், யயாக சுவாமி தைது குடினசயில் அமரந்்து இருந்தார.் அவர ்

முை்பாக இரண்டு சீடரக்ள் அமரந்்து இருந்தார.் சுவாமி அவரக்ளிடம் பல 

விஷயங்கனளப் பற்றி யபசிக்வகாண்டு இருந்தார.் அப்யபாது அங்யக வந்த 

ஒரு முதியவர,் குடினசக்கு வவளியய நிை்று வகாண்டார.் சுவாமி அவனர 

உள்யள வரவனழத்து அவரிடம் நலம் விசாரித்தார.் அந்த முதியவர ்பதில் 

ஏதும் யபசவில்னல. அவரது கண்களில் கண்ணீர ்வரத்வதாடங்கி, இரண்டு 

மூை்று நிமிடங்களுக்கு யதம்பி யதம்பி அழுதார.் § 

அப்யபாது சுவாமி, “கவனல யவண்டாம். உங்கள் யவதனைகளில் இருந்து 

வவளிவருவதற்கு சிவவபருமாை் வழிவகுப்பார.் நீங்கள் அனமதியாக வீடு 

திரும்புங்கள்,” எை்று கூறிைார.் சுவாமி உத்தரவிட்டபடியய அந்த 

முதியவர ்அங்கிருந்து கிளம்பியதும், சுவாமி தைக்கு முை்பாக அமரந்்து 

இருந்த இரண்டு சீடரக்னள பாரத்்து, “அவர ்ஒரு நல்ல மைிதர.் அவர ்தைது 

வபண்னண திருமணம் வசய்து னவப்பதில் சில இனடயூறுகனள சந்தித்து 

வருகிறார.் அந்த வபண்ணுக்கு 26 வயது. அவளது தந்னத திருமணத்தில் 

சீதைமாக சிறிதளவு நனகனய வழங்கிைால், திருமணம் வசய்துவகாள்ள 

ஒரு உறவுக்கார னபயை் தயாராக இருக்கிறாை். உங்களில் யாராவது 

அவருக்கு உதவி வசய்ய முடியுமா?” எை்று யகட்டார.் உடயை அ. 

தில்னலயம்பதி தாை் உதவி வசய்ய தயாராக இருப்பதாக கூறிைார.் அவர ்

அங்கிருந்து வினடவபற்று, அந்த முதியவருக்கு பிை்ைால் ஓடி வசை்று, 

அவரது வபயனரயும் விலாசத்னதயும் வபற்றுக்வகாண்டார.் அடுத்த நாள் 

அவர ்அந்த முதியவரிை் வீட்டிற்கு  வசை்று, ஐயாயிரம் ரூபானய பரிசாக 

வழங்கிைார.் அவர ்காலம் தாழ்த்தாமல், யதனவயாை நனககனள 

வாங்கி, தைது மகளுக்கு மணமுடித்து னவத்தார.்§ 

சுவாமினய தரிசிக்க வபருந்திரளாை மக்கள் வருவனத பாரத்்த சிலர,் சுவாமி 

எதற்காக எல்யலானரயும் அனுமதிக்கிறார ்எை்றும் சுவாமியுடை் சிறிது யநரம் 

இருந்தால், தைக்கு பலை் தருவதாக இருக்கும் எை்பனத அறிந்திருந்த சிலர,்  

குறிப்பாக ஒரு வழக்னக வாதாடுவதற்கு முை்பாக அவனர நாடி வரும் 

வழக்கறிஞர ்யபாை்றவரக்னள அவர ்ஏை் தடுக்கவில்னல எை்றும் 

யயாசித்தைர.் “நாை் எல்யலானரயும் சந்திக்கியறை், மற்றும் எல்யலாரும் 

எை்ைிடமிருந்து தை்ைால் கிரகிக்க முடிந்தனத சுமந்து வசல்கிறாரக்ள். 

எை்னை நாடி வருயவாரிடம்  நீ வா அல்லது நீ யபா எை்று யதரந்்வதடுக்கும் 

பணி எை்னுனடயது இல்னல, “ எை்று அவர ்ஒருமுனற விளக்கிைார.் 
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சுவாமினய நாடி வந்தவரக்ள் மூை்று பிரிவுகனள சாரந்்து இருந்ததாக 

ஒண்டாரியயானவ யசரந்்த எஸ். கந்னதயாவிற்கு யதாை்றியது. § 

முதல் வனகனய சாரந்்தவரக்ள் அதிக ஆை்மீக நாட்டத்துடை், துறவினய 

யபாை்று வாழ்ந்தவரக்ள். இந்த வனகனயச ்சாரந்்தவரக்ள் மிகவும் சிறிய 

எண்ணிக்னகயில் இருந்தாரக்ள். சுவாமி இவரக்னள மற்றவரக்ளிடம் 

இருந்து விலக்கி னவத்திருந்தார,் மற்றும் அவரக்ள் தை்னை வந்து 

சந்திப்பனத காட்டிலும் அவயர அவரக்னள நாடி வசல்வார.் இரண்டாவது 

வனகனய சாரந்்தவரக்ள் வலௌகீக சுகங்கனள அனுபவித்து வந்தாலும், 

சிறிதளவு ஆை்மீக நாட்டத்துடை் இருந்தவரக்ள். மூை்றாவது வனகனய 

சாரந்்தவரக்ள் வலௌகீக சுகங்கள், பதவிகள், வசாத்துக்கனள தங்கள் 

பிரதாை நாட்டமாக வகாண்டிருந்தாரக்ள். § 

நாை் சுவாமியிடம் வநருங்கி பழக வதாடங்கியதால், எை்ைிடம் இருந்த 

அசச்ம் மற்றும் பதட்டம் குனறந்து இருந்த சமயத்தில், மூை்றாவதாக 

குறிப்பிட்ட யபாலி சீடரக்ளுக்கு அவர ்ஏை் அனுமதி அளிக்கிறார ்எை்று 

நாை் யகட்யடை். அவர ்மைமுவந்து உற்சாகமாக சிரித்த சிரிப்வபாலி நூறு 

மீட்டர ்தூரத்திற்கு யகட்டிருக்கக்கூடும். அவர ்எை்ைிடம், “நாை் 

நல்லவனை நல்லவைாக மாற்ற யவண்டுமா, அல்லது தீயவனை 

நல்லவைாக மாற்ற யவண்டுமா?” எை்று யகட்டார.் அவரது ஆதரவு 

தீங்கினழப்பவரக்ளும் ஆை்மீக சாதகரக்ளும் கினடத்தது எை்று 

வசால்லலாம். § 

ஆைால் அவர ்சில சீடரக்னள வலுவாக மற்றும் வதளிவாக, கடுனமயாை 

முனறயில் திட்டி அனுப்பியதால், அது அவரக்ள் மீது உடைடி தாக்கத்னத 

ஏற்படுத்தி, அவரக்ள் மீண்டும் சுவாமியிடம் வருவனத தவிரத்்தது. யமலும் 

சிலனர அவர ்பாரக்்க மறுத்தார.் ஒருவனர துரத்துவதால் அல்லது பாரக்்க 

மறுப்பதால், அவர ்அவரக்ளுக்கு தரிசைம் தருவதாக விளக்கம் அளித்தார.் § 

ஒருமுனற சுவாமியிை் பனழய மற்றும் நாணயமாை அை்பர,் மறுநாள் 

திருமணம் நடக்கவிருந்த தைது சிறிய மகளுடை் வந்து இருந்தார.் அவரக்ள் 

சுவாமியிடம் ஆசிகனள வபறுவதற்காக வந்து இருந்தாரக்ள். கதவு திறக்கும் 

சத்தம் யகட்டது, சுவாமி, “யார ்அங்யக?” எை்று யகட்டார.் குடினசயில் அமரந்்து 

இருந்த ஒரு அை்பர,் வவளியய வந்தவரக்னள பாரக்்க வசை்றார.் அவர ்திரும்பி 

வந்து, சுவாமியிடம் வந்தவரக்னள பற்றிய தகவனல வழங்கியதும், “யார ்

அவர?்” எை்று யகள்வி யகட்டார.் சுவாமிக்கு அந்த நபனர நை்றாக வதரியும், 

எை்று எல்யலாரும் அறிந்து இருந்தாரக்ள். அந்த நபர ்எதற்காக வந்து இருந்தார ்

எை்பனதயும் அவரக்ள் அறிந்து இருந்தாரக்ள். § 

சுவாமி சிறிது யநரம் அனமதி காத்து, “நாம் இப்யபாது பரிசச்யம் இல்லாத 

நபனர சந்திக்க விரும்பவில்னல. நாம் அவனர சந்திக்க முடியாது எை்று 

வசால்லுங்கள்.” ஒரு அை்பர ்வவளியய வசை்று, அந்த நபரிடம் தகவனல 

வழங்கிைார.் அவரக்ள் வந்த வாகைம் கிளம்பியதும், அது வசை்றுவிட்டதா 

எை்று ஒரு அை்பனர அனுப்பி பாரக்்க வசாை்ைார.் அந்த வாகைம் 
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வசை்றுவிட்டது எை்பது எல்யலாருக்கும் வதரியும். அது கிளம்பும் சத்தத்னத 

எல்யலாரும் யகட்டு இருந்தைர.் ஆைாலும் சுவாமி ஒருவனர அனுப்பி பாரக்்க  

வசாை்ைார.் அந்த அை்பர ்குடினசக்கு திரும்பியதும், சுவாமி கலகலவவை 

சிரிக்க ஆரம்பித்தார.் அதை் பிறகு சுவாமி தைது நடவடிக்னகனய 

குழப்பத்துடை் பாரத்்துக்வகாண்டு இருந்த அை்பரக்ளிடம், “அது எப்யபாயவா 

முடிந்த காரியம்.  நீண்டகாலம் முை்யப முடிந்து விட்டது,” எை்று கூறிைார.் 

அந்த அை்பனரயும் அவரது மகனளயும் சுவாமி ஏை் பாரக்்க மறுத்தார ்எை்பது 

யாருக்கும் புரியவில்னல, ஆைால் தாங்கள் பாரத்்த காட்சியிை் பிை்ைணியில் 

ஒரு ஆை்மீக காரணம் இருந்துள்ளனத எல்யலாரும் உணரந்்தாரக்ள். § 

 ஆசிரமத்திற்கு வதாடரந்்து வந்துவகாண்டிருந்த விசுவாசமாை வபண் 

அை்பர ்ஒருவர,் ஒரு முனற சுவாமி தை்னை திருப்பி அனுப்பிய சம்பவம் பற்றி 

எடுத்துனரக்கிறார.் § 

வழக்கமாக அக்யடாபர ்மாதத்தில் வரும் தீபத் திருவிழாவாை 

தீபாவளிக்கு, நமது வசாந்தங்கள் அல்லது  நமக்கு விருப்பமாை நபருக்கு 

புத்தானடகனள வழங்குயவாம். அதைால் நாை் அவருக்கு ஒரு 

அருனமயாை யவட்டினய வாங்கி, அவரது ஆசிரமத்திற்கு வசை்று எைக்கு 

அனழப்பு வரும் எை்று நீண்டயநரம் காத்து  இருந்யதை். இறுதியாக அவர,் 

“யாரும் உள்யள வரயவண்டாம்; எல்யலாரும் வசை்று விடுங்கள்,” எை்றார.் 

நாை் யசாகமனடந்து அழத்வதாடங்கிவிட்யடை். அதை் பிறகு அவர,் “சரி, 

அந்த யவட்டினய உள்யள வகாண்டு வரயவண்டாம். நீங்கள் மட்டும் 

உள்யள வரலாம்.”  நாை் வாங்கிய யவட்டினய சுவாமி வாங்க மறுத்ததால், 

நாை் யசாகமனடந்யதை். அனதப் பாரத்்ததும் சுவாமி, ஒரு அரசராகவும் 

ஒரு மிகப்வபரிய மகாைாகவும் இருந்த, ெைகரிை் வாழ்வில் நடந்த ஒரு 

சம்பவத்னதப் பற்றி குறிப்பிட்டார.் “ெைகரிை் குரு அவனர நாற்பது 

நாடக்ள் காத்திருக்க வசய்தார.் ஆைால் அவர ்கலங்காமல் ஒயர இடத்தில் 

நகராமல்  காத்து இருந்தார.் நீங்கள் ஒரு குழந்னத யபால, இந்த சிறிய 

விஷயத்திற்கு அழ ஆரம்பித்து  விட்டீரக்ள்,”  எை்று கூறி எை்னை 

அனுப்பிவிட்டார.் “முதலில் அடிபணிந்து நட, பிறகு ஆனண யிடலாம்,” 

எை்று அவர ்வழக்கமாக வசால்லிக்வகாண்டிருப்பார.் § 

ஒரு முனற ஒரு நபர ்தை்ைிடம் யசரந்்திருந்த புத்தக வதாகுப்புக்கனள 

வகாண்டு, ஒரு புத்தகக்கனடனய திறக்கலாம் எை்று எண்ணிைார.் அவர ்

தைது கனடக்கு சுவாமி வந்து ஆசிகனள வழங்கயவண்டும் எை்று 

விரும்பிைார,் ஆைால் அவர ்சுவாமினய பாரத்்த ஒவ்வவாரு முனறயும், தைது 

யவண்டுயகானள மறந்துவிட்டார.் இருந்தாலும், சுவாமியிடம் அனதப்பற்றி 

குறிப்பிடுவது, அவ்வளவு முக்கியமாைதாக அவருக்கு யதாை்றவில்னல. அவர ்

அந்த கனடனய திறக்க ஒரு மங்களகரமாை தருணத்தில் ஒரு சிறிய 

விழாவிற்கு ஏற்பாடு வசய்து இருந்தார.் விழாவிை் யநரம் வநருங்கி இருந்தது. 

இருந்தும், அதுவனர அவர ்சுவாமிக்கு அனழப்பு விடுக்கவில்னல. ஆைால், 

பூனெ வதாடங்குவதற்கு யசாதிடர ்குறித்து இருந்த யநரத்தில் சரியாக சுவாமி 
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வந்தனடந்தார.் காலப்யபாக்கில், அந்த கனட யாழ்ப்பாணத்தில் ஒரு பிரபல 

கனடயாக மாறியது. அை்னறய திைம் சுவாமி வந்து தைது கனடக்கு 

ஆசிகனள வழங்கியதை் வினளவாக, அது வவற்றி அனடந்ததாக அந்த கனட 

உரினமயாளர ்கருதிைார.் § 

யகடக்ப்படாத யகள்விகள் மற்றும் அறியமுடியாத யதனவகளிை் 

நினறயவற்றங்களுக்கு சுவாமியிை் பதில்கனள பற்றி நூற்றுக்கணக்காை 

கனதகள் மக்கள் மத்தியில் உள்ளை. சுவாமினய காண வந்த ஒரு நபருக்கு, 

சுவாமியிை் மூலம் ஒரு குறிப்பிட்டதக்க அனுபவத்னத வபற்று இருந்தால், 

அல்லது ஒரு முக்கிய உதவினய வபற்று இருந்தால், அந்த நபர ்அனதப்பற்றி 

யபசுவனத தடுத்து, “புைிதம் இரகசியமாைது, மற்றும் இரகசியம் 

புைிதமாைது,” எை்று எசச்ரிப்பார.் அக்கம் பக்கத்தில் இருப்பவரக்ள் 

சுவாமினய வசை்று பாரத்்து இருந்தாலும், இருவரும் தங்களுக்குள் 

அனதப்பற்றி யபசிக்வகாள்ளாத அளவிற்கு, மக்கள் அவரது அறிவுனரனய 

பாதுகாத்து வந்தைர.் காற்றிை் மூலம் வசய்திகள் பரவும் யாழ்ப்பாணத்தில், 

அத்தனகய ஒரு இரகசியம் பாதுகாக்கப்பட்டனத பலர ்ஒரு அதிசயமாக 

கருதிைாரக்ள். § 

சுவாமினய தரிசிக்க அை்பரக்ள் அதிகானலயில் அல்லது மானலயில்  

வந்தாரக்ள். அவர ்விடிவதற்கு முை்பாக விழித்துக்வகாண்டு, தைது 

குடினசயில் தியாைம் வசய்து வகாண்டிருப்பார.் பக்திமாை்கள் அவருடை் 

யசரந்்து உடக்ாரந்்து வகாள்வாரக்ள். சிறிது யநரம் அனமதியாக இருந்த பிறகு, 

சுவாமி பாடத்வதாடங்கி விடுவார.் முழுனமயாக இருந்த அவரது குரல் 

வளத்தில் பாடல்கள் இைினமயாக இருந்தை. ஒரு முனற ஒரு அை்பர ்

சுவாமியிடம், ஒரு குறிப்பிட்ட பாடலுக்கு எை்ை வபாருள் எை்று யகட்டார.் 

அதற்கு சுவாமி, “அந்த பாடனல நாை் எழுதவில்னல; அது உள்ளிருந்து 

வந்தது,” எை்று பதில் அளித்தார.் அவர ்மற்ற மகாை்கள் இயற்றிய பாடல்கள் 

மற்றும் சாஸ்திரங்கனள பாடுவார.் அந்த பாடல்களும் தைது உள்ளிருந்து 

வந்ததாக குறிப்பிடட்ு, “அவற்னற நாை் ஞாபகப்படுத்திப் பாடியதாக 

யதாை்றிைாலும், நாை் அவ்வாறு வசய்யவில்னல. அனவ எைது உள்ளிருந்து 

வந்தை.” § 

அவர ்தை்னுடை் அமரந்்து இருக்கும் ஒரு அை்பரிடம் ஒரு னதத்ரிய 

உபநிடதம், மிகப்வபரிய திருமுனறயில் இருந்து ஒரு பகுதி, சுவாமி 

விவகாைந்தரிை்  பனடப்புக்கள் அல்லது ஏதாவது ஒரு புைிதமாை 

புத்தகத்னத தந்து, அனத வாசிக்க வசால்வார.் § 

அை்பரக்ள் தைக்காக பாடும் யபாது அல்லது வாசிக்கும் யபாது, தங்கள் 

கவைத்னத சிதறவிடட்ு, ஏயதா ஒரு காலத்தில் ஒரு வதானல தூர  இடத்னத 

பற்றி வாசிப்பதாக நினைக்காமல், அந்த தருணத்தில் தாங்கள் 

சிவவபருமாைாக அல்லது மாணிக்கவாசகராக நினைத்துக்வகாண்டு 

வாசிக்க யவண்டும் எை்று அவரக்ளிடம் யகட்டுக்வகாள்வார ்அல்லது கடிந்தும் 

வகாள்வார.் “இந்த வாரத்்னதகனள புரிந்துவகாள்வதற்கு, இது தாை் ஒயர வழி,” 
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எை்று அவர ்வலியுறுத்திைார.் சுவாமி தை்னை அணுகும் ஒவ்யவாரிடமும் 

சவால் விடுவார.் § 

உங்களுக்கும் எைக்கும் எை்ை வித்தியாசம் எை்றால், நாை் யார ்எை்று 

எைக்கு வதரியும். நீங்கள் யார ்எை்று வதரிந்துவகாள்வதற்கு நாை் உதவி 

வசய்யலாமா? எை்ைால் உங்களுக்கு வழினயயும் ஒளினயயும் 

காண்பிக்க முடியும், ஆைால் நீங்கள் உங்கள் வசாந்த கால்களில் நிை்று 

முயற்சி வசய்து முை்யைற யவண்டும். எல்லாம் உட்புறத்தில் இருக்கிறது. 

நீங்கள் அனத யதடிப்பிடித்து, அனத உறுதி வசய்யயவண்டும். எை்ைால் 

உங்களுக்கு கீரிமனல அல்லது நல்லூருக்கு வசல்ல வழினய காண்பிக்க 

முடியும். நாை் அங்யக பலமுனற வசை்றுள்ளதால், எைக்கு அந்த வழி 

வதரியும். ஆைால் நீங்கள் அங்யக வசல்லயவண்டும் எை்றால், நீங்கள் 

நடந்து வசல்லயவண்டும். உங்களுக்காக எை்ைால் நடந்து வசல்ல 

முடியாது. ஆை்மீக பானதயிலும் அயத நினல தாை். § 

காலப்யபாக்கில் சுவாமி தாை் சந்திக்கும் ஒவ்வவாரு நபனரயும் யமம்படுத்தி, 

ஊக்கமளித்து, உதவி வசய்ய யமற்வகாண்ட வதாடர ்முயற்சிகளிை் மூலம், 

அவர ்அை்பரக்ளிை் ஒரு வலுவாை குழுனவ உருவாக்கி இருந்தார.் 

இனதப்பற்றி இந்துமதி அம்மா வழங்கும் குறிப்பு: § 

வகாழும்புத்துனற ஆசிரமத்தில் தங்கியிருப்பதை் மூலமாகவும், 

அை்பரக்ளிை் வீடுகளுக்கு வசல்வதை் மூலமாகவும், சுவாமி ஒரு 

மிகப்வபரிய சீடரக்ளிை் குழுனவ உருவாக்கி இருந்தார.் அவரக்ளில் சிலர ்

மற்றவரக்ளுக்கு யசனவ வசய்வதை் மூலம், மற்றவரக்ளிடம் இருந்து 

நை்வகானடகனள வாங்கி மற்றும் வழங்குவதை் மூலம், இனறவைிை் 

யசனவயில் நினலமாற்றம் வபற்று இருந்தாரக்ள். இருந்தாலும் 

மற்றவரக்ள், “எை்னை யார ்வதாடரந்்து நினைக்கிறாரக்யளா, அவரக்ள் 

எைது உண்னமயாை சீடரக்ள்,” எை்ற வாக்கிற்கு ஏற்ப, அவனர வதாடரந்்து 

நினைத்துக்வகாண்டு இருந்தவரக்ள் அவரது சீடரக்ளாக மாறிைர.் சில 

குடும்பங்களில் கணவை், மனைவி, வபற்யறாரக்ள், குழந்னதகள், 

மாமை்மாரக்ள் மற்றும் அத்னதமாரக்ள் எை்று எல்யலாரும் ஒரு 

சீடரக்ளிை்  குழுவாக இருந்தைர.் இவற்றில் சில குடும்பங்கள், தங்கனள 

ஒரு விசரைாக மற்றவரக்ள் யபசுவனத வபாருட்படுத்தாமல், சுவாமினய 

பற்றி நினைவு தங்களுக்கு எப்யபாதும் இருக்க யவண்டும் எை்பதற்காக 

சிவை்வசயல், சிவவதாண்டை், யயாகராைந்தை், யயாகர ்அை்பை் எை்று 

வபயரிட்டைர.்  மற்றும் சிலர ்கரம் யயாகிகளாக மாறிைாரக்ள். § 

 சிலர ்வலௌகீக வாழ்க்னகனய துறந்து, சுவாமிக்கு அருகில் வாழும் 

சிப்பந்திகளாக மாறிைாரக்ள். இங்கிலாந்திை் அரச குடும்பத்னத சாரந்்த 

ஒருவரும் துறவறம் யமற்வகாண்டு, சுவாமியிை் சீடர ்ஆைார.் 

மாரக்ண்டுசுவாமி மற்றும் மற்ற பிரம்மசச்ாரிகள் சுவாமியிை் “தை்னை 

அறி" பானதனய பிை்பற்றி, பக்குவம் அனடந்து, அனைத்து சிவ 
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பக்தரக்ளுக்கும் வழிகாடட்ும் விளக்குகளாக மாறிைாரக்ள். சமய அறிவு 

மற்றும் தாரம்ீக ஒழுக்கத்தால் கினடக்கும் அனுபவத்திை் மூலம், 

சுவாமியிை் வதய்வீக குழந்னதகள், ஒழுங்குமுனறயாை வாழ்க்னகயால் 

வலுப்படுத்தப்படட்ு மற்றும் மைத்துறவிை்  விதிகனள 

கனடப்பிடித்துக்வகாண்டு, அவரது பானதனய பிை்பற்றிைாரக்ள். § 

 சிவயயாகர ்சுவாமியிை் சில சீடரக்ள் அரசாங்க யவனலயில் 

இருந்தாரக்ள். நாடு முழுவதிலும் யவனல வசய்த அை்பரக்ளால், 

ஆசிரமத்திற்கு வதாடரந்்து வர முடியவில்னல. அதைால் சுவாமி 

அவரக்னள யதடி அவரக்ளிை் வீட்டிற்கு வசை்றார.் குறிப்பாக அவரக்ள் 

தீவிர யவதனையில் இருந்து, மைம் உனடந்த நினலயில் தை்னை 

யவண்டிக்வகாள்ளும் யபாது, சுவாமி அவரக்ள் முை்பாக யதாை்றி 

அவரக்ளுக்கு வதய்வீக அருளுடை் ஆசிகனள வழங்குவார.் அவர ்

மாபயலனவ யசரந்்த அஞ்சல் நினலய அதிகாரினய சந்திக்க, மற்றும் திரு. 

கந்தசுவாமி வீடு, யபராதனையில் இருந்த திரு. யவலுப்பிள்னளயிை் 

பண்னண வீடு, கம்பனளயில் யவனல வசய்த Dr. இராமநாதை் வீடு மற்றும் 

மற்ற இடங்களுக்கு வசல்வனத தைது வழக்கமாக வகாண்டிருந்தார.் அவர ்

ரத்ைபுராவில் இருந்த திரு. அ. தில்னலயம்பதியிை் வீடு மற்றும் 

நாவலப்பிட்டியில் இருந்த மற்ற சீடரக்ளிை் வீட்டிற்கும் வசை்றார.் 

இவ்வாறு சுவாமி, இலங்னக தீவில் இருந்த பல சீடரக்ளிை் வீட்டிற்கு 

வசை்றார.் அந்த சீடரக்ள் தங்கள் பூனெ அனறனய, சுவாமியிை் வசாந்த 

அனறனய கவைிப்பது யபால, அதிக அக்கனறயுடை் கவைித்து வந்தைர.் 

சுவாமி ஒரு வீட்டிற்கு வந்துள்ளார ்எை்பனத அவரக்ள் 

வதரிந்துவகாண்டதும், எல்யலாரும்  சுவாமினய தரிசைம் வசய்ய அந்த 

வீட்டில் கூடி விடுவாரக்ள். § 

சுமார ்இருபது ஆண்டுகளுக்கு, மாதம் ஒரு முனற மனல பிரயதசத்திற்கு, 

வகாழும்பிற்கு, திரியகாணமனலக்கு, மட்டக்களப்பிற்க்கு வசை்றதை் 

மூலம் தைது சீடரக்னள கவைித்து வகாண்டார.் சுவாமி வசை்ற வீடுகள் 

அனைத்தும், யகாயில்கனள யபால வசழிப்பனடய வதாடங்கிை. அதை் 

பிறகு, 1942 ஆம் ஆண்டு, தைது 70 ஆவது வயதில், “இைி வவளியூரக்ளுக்கு 

வசல்வதில்னல. விரும்பியவரக்ள் இங்யக  வரட்டும்,” எை்று 

ஆனணயிட்டார.் § 

ஒரு அை்பர ்பிை்வரும் சிறுகனதகனள பகிரந்்து வகாண்டார.்§ 

ஒரு நாள் மானலயில், ஆசிரமத்தில் சுமார ்பதினைந்து அை்பரக்ள் 

கூடியிருந்த நினலயில், சுவாமி எங்கள் எல்யலாரிடமும் இங்யக எத்தனை  

அை்பரக்ள் இருக்கிறாரக்ள் எை்று யகட்டார.் யாரும் எதுவும் யபசவில்னல. 

அப்யபாது சுவாமி, “இங்யக ஒருவர ்மடட்ுயம உள்ளார,்” எை்று கூறிைார.் § 

“நீங்கள் உண்னமனய யபசக்கூடாது, ஒரு வபாய்னய யபசயவண்டும் 

எை்று உங்களிடம் கூறப்பட்டால், நீங்கள் எை்ை வசய்யயவண்டும்?” எை்று 

சுவாமி வழக்கமாக எல்யலாரிடமும் விசாரிப்பார.் ஒரு நாள் சுவாமி, 
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சந்தசுவாமியிடம் அந்த யகள்வினய யகட்டார.் உடயை சந்தசுவாமி தை்  

னககளால் வானய மூடிக்வகாண்டு, எனதயும் யபசாமல் இருந்தார.் 

பிை்ைர ்சுவாமி எங்களிடம், “அவர ்ஒரு மகாை். யாழ்ப்பாணத்னத யசரந்்த 

பலர ்எைக்கு பலவிதமாை விளக்கங்கனள வழங்கிைாரக்ள்; ஆைால் 

அனவ அனைத்னதயும் அவர ்அனமதியில் காண்பித்து விட்டார,்” எை்று 

கூறிைார.் § 

ஒரு நாள் கானலயில் சுமார ்5:30 மணிக்கு, நாை் சுவாமினய சந்திக்க 

வசை்யறை். அவர ்எப்யபாதும் யபால தைது குடினசக்கு முை்பக்க 

வளாகத்னத வபருக்கிக்வகாண்டு இருந்தார.் அவர ்தைது வளாகத்னத 

திைமும் கானலயில் வபருக்கி, தூசினய ஒரு புறமும், மாட்டு சாணத்னத 

ஒரு புறமும் குவித்து னவப்பார.் நாை் நுனழந்ததும் அவர ்தை் யவனலனய 

நிறுத்தி, “யார ்அங்யக? வந்து இருப்பது யார?்” எை்று திட்டமிட்டு 

கத்திைார.்  அதை் பிறகு அவர ்எை்ைிடம், “நாை் இதுவனர ஒரு கழிவனற 

கூலியாக இருந்யதை்; இப்யபாது நாை் ஒரு சுவாமியாக இருக்கியறை்,” 

எை்று கூறிைார.் அதை் பிறகு அவர ்குடினசக்குள் வசை்று, ஒரு சிறிய 

வசம்பு பத்திரத்னத எடுத்துக்வகாண்டார.் அதில் தண்ணீனர நிரப்பி, 

அதை் மீது ஒரு குவனளனய னவத்து மற்றும் சில மலரக்னள தூவி, ஒரு 

கும்பத்னத உருவாக்கிைார.் தாை் மக்களிை் இதயங்கனள சுத்தம் 

வசய்வது பற்றி சுவாமி குறிப்பிடுவதாக எைக்கு யதாை்றியது. “மக்கனள 

சரியாை பானதயில் அனழத்து வசல்வதற்கு, யாராவது ஒருவர ்இருக்க 

யவண்டும்.  அவ்வாறு கிறுத்து  மக்கனள வழிநடத்திைார,் அவ்வாறு 

புத்தரும் வசய்தார.் நானும் அனத வசய்கியறை்,” எை்று அவர ்கூறிைார.்§ 

ஒரு நாள் சுவாமி தைது ஆசிரமத்தில் சந்தசுவாமியுடை் இருந்த யபாது,  

நாை் சுவாமிக்கு யதநீர ்எடுத்து வசை்யறை். அவர ்அந்த யகாப்னபனய 

சந்தசுவாமிக்கு வழங்கவிருந்தார.் அதைால் நாை், “சற்று வபாறுங்கள்  

சுவாமி, நாை் அவருக்கு இை்வைாரு யகாப்னபனய வகாண்டு வருகியறை்,” 

எை்யறை். உடயை சுவாமி, “நீங்கள் உங்கள் யவனலனய கவைியுங்கள்; 

நாை் எை்ை வசய்யயவண்டும் எை்று எைக்கு வதரியும்,” எை்று பதில் 

அளித்து, அந்த யகாப்னபனய சந்தசுவாமிக்கு வழங்கிைார.் § 

 மக்கள் எப்யபாதும் யவனல வசய்துக்வகாண்டு இருக்கயவண்டும் எை்று 

யயாக சுவாமி விரும்பிைார.் அவர ்யவனலக்கு முக்கியத்துவம் அளித்தார.் 

அவர ்ஒரு நாள் வபருக்கி முடித்து விட்டு, “இறுதி இரத்தம் சிந்தும் வனர 

யவனல வசய்யயவண்டும்,” எை்றார.் “உைது யவனலனய வசய். உைது 

கரம்ானவ வசய். எந்த பலனையும் எதிரப்ாரக்்காயத. அது தாை் யயாகம். 

அது தாை் சந்நியாசம்.” அதாவது, வலௌகீக விஷயங்கள் மீது பற்றுடை் 

இருக்கக்கூடாது எை்பனத குறிப்பிட்டார.் § 

ஒரு முனற நாங்கள் எல்யலாரும் சுவாமியிை் இருப்பிடத்தில் 

வானழயினலயில் சாப்பிட்யடாம். எல்யலாரும் தங்கள் இரவு விருந்னத 

சாப்பிடட்ு முடித்த பிறகு, அங்யக வந்திருந்த ஒரு வபண் மருத்துவர,் 

சுவாமியிை் இனலனய எடுப்பதற்கு முை் வந்தார.் சுவாமி அவரிடம், 
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“எை்ைால் எை் யவனலனய வசய்ய முடியும். நீங்கள் உங்கள் யவனலனய 

கவைியுங்கள்,” எை்றார.் § 

சுவாமி தை் சீடரக்ளுக்கு யசனவ வசய்யும் பானதனய திறந்து னவத்தார.் 

“யவனல, யவனல, யவனல, யசனவ, யசனவ, யசனவ.” அவரிடம் எப்யபாதும் 

ஏதாவது ஒரு பணி இருந்துவகாண்யட இருந்தது, மற்றும் அந்த பணி எந்த ஒரு 

நபராலும் குழுவாலும் சாதிக்க முடியாததாக இருந்தது. அந்த பணிகளில் 

சுவாமி இரண்டாம் தர வசயல்பாடுகளுக்கு எப்யபாதும் அனுமதி அளிக்காமல், 

முழுனமயாை வசயல்பாடுகளுக்கு யவண்டுயகாள் விடுத்தார.் ஒரு இந்து 

திருவிழாவிற்காை நாடகம் எை்றால், சுவாமி அதை் தயாரிப்பில் 

யநரம்னறயாை அறிவுனரகனள வழங்குவார.் சுவாமி அந்த நாடக 

தயாரிப்பில் இயக்குைர,் ஒத்தினக காட்சிகள், நாடக நடிகனர ஊக்குவித்து 

அவரது திறனமனய முழுனமயாக பயை்படுத்துதனலப் யபாை்ற 

வபாறுப்புக்கனளயும் ஏற்றுக்வகாண்டார.் “நீங்கள் நினைப்பனத காட்டிலும், 

உங்களிடம் அதிகமாை திறனம அடங்கியுள்ளது,” எை்று அவர ்யகாபித்து 

வகாள்வார.் அவரது எதிரப்ாரப்்புகனள பூரத்்தி வசய்யும் யபாது, 

ஒவ்வவாருவரும் தை்ைிடம் இருக்கும் ஒரு புதிய பலத்னத யதடிக்வகாண்டைர.் 

இது வதாடரப்ாக ஒரு அை்பர ்சில சம்பவங்கனள நினைவு கூரக்ிறார:்§ 

நீங்கள் நல்லூர ்யகாயிலில் ஆயிரம் நபரக்ளுக்கு அை்ை தாைம் வழங்க 

திட்டமிட்டு இருந்தால், அந்த நிகழ்சச்ி சுமூகமாக நடந்து முடிய, நீங்கள் 

அனைத்னதயும் நை்றாக திட்டமிட்டு இருக்கிறீரக்ளா எை்பனத அவர ்

உறுதி வசய்து வகாள்வார.் அந்த அை்ைதாைத்தில் எை்ை காய்கறிகள் 

பரிமாறப்படவிருக்கிை்றை எை்பனத அவர ்வதரிந்துக்வகாள்ள 

விரும்புவார,் மற்றும் அவர ்மாற்று காய்கறிகனள அல்லது 

எண்ணிக்னகனய குனறக்க பரிந்துனரப்பார.் “மூை்று காய்கறிகள் 

யபாதும்,” எை்று அவர ்பரிந்துனரப்பார.் § 

நீங்களும் மற்ற அை்பரக்ளும் யசரந்்து ஒரு பாழனடந்த யகாயினல 

புைரந்ிரம்ாணம் வசய்கிறீரக்ள் எை்றால், அவர ்அதில் அக்கனற வசலுத்தி, 

அனத முனறயாக மீண்டும் கட்டுவனதயும், அதை் குடமுழுக்கு 

விழாவிற்கு  யதனவயாை சடங்குகனள வசய்வனதயும், அவர ்உறுதி 

வசய்து வகாள்வார.்  அந்த யகாயில் எதிரக்ாலத்தில் வதாடரந்்து 

வசயல்படுவதற்கு, யபாதுமாை நை்வகானட நிறுவனல வழங்கி 

இருக்கிறீரக்ளா எை்பனதயும் விசாரிப்பார.்§ 

தை் வாழ்க்னகயில் ஒரு சாதனை வசய்திருந்த ஒரு அை்பர,் சுவாமியிடம் 

பாராடன்ட வபறுவதற்காக வந்தால், அவர ்அை்பரிை் தற்வபருனமனய 

உடயை முடிவுக்கு வகாண்டு வந்துவிடுவார.் சில சமயம் அவர ்அை்பரிை் 

சாதனைனய உடயை புறக்கணித்து, கவைம் வசலுத்த யவண்டிய 

இை்வைாரு பணியிை் மீது தை்னை ஈடுபடுத்திக் வகாள்வார.் அப்படி 

இல்னலவயை்றால், “இந்த வசயலால் நீ பலருக்கு நல்ல உணனவ 

வழங்கியுள்ளதாக கருதுகிறாயா? நீ தாை் உணவிற்கு உயினர 
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வழங்கிைாயா? அல்லது அந்த காய்கறிகனள சனமத்தவரக்ளுக்கு 

உயினர வழங்கிைாயா? யார ்பசினய உருவாக்கியது? நீ தாை் 

பசியாறுவதற்கு வழினய யதடி தந்தாயா? தம்பி, நீ எனதயும் சாதித்து 

விட்டதாக கருதக்கூடாது. இனவ அனைத்தும் இனறவைிை் வசயல். நீ 

அனத புரிந்துவகாண்டதும், நீ எனதயும் வசய்யவில்னல எை்பது உைக்கு 

புரியும், “ எை்று அதட்டுவார.் § 

“நீ தாமனர இதழிை் மீதிருக்கும் நீர ்துளி யபால இரு,” எை்று அவர ்

வற்புறுத்திைார.் அதாவது பற்றுடை் இருக்காயத; எதுவும் நனடவபறவில்னல 

எை்ற நினைப்பில் சுதந்திரமாக சுற்றி திரி. ஒரு முனற தைக்கு ஒரு 

வியசஷமாை ஆை்மீக அனுபவம் நடந்துள்ளதாக, சுவாமியிை் வநருக்கமாை 

சீடருக்கு யதாை்றியது. அவர ்தைது தியாைத்தில் எதிரவ்காண்ட 

வமய்யுணரவ்ிை் பரிணாமங்கள், அவருக்கு முற்றிலும் புதிதாக இருந்தை. 

அடுத்த நாள் கானலயில்  அவர ்சானலயில் நடந்து வசல்லும் யபாது, சுவாமி 

எதிரில் வந்து, எை்ை நடந்தது எை்று யகட்டார.் அவர ்எனதயும் யயாசிக்காமல், 

“ஒை்றுமில்னல, சுவாமி,” எை்று பதில் அளித்தார.் “சரியாக வசாை்ைாய்,  

ஒை்றும் நடக்கவில்னல,” எை்று சுவாமி வலியுறுத்திைார.் 

தை்னை நாடி வந்தவரக்ளுக்கு எை்ை யதனவ எை்பனத யயாக சுவாமி 

நை்றாக அறிந்து இருந்தார.் அவரது முை்ைினலயில் மக்கள் குனறவாகயவ 

யபசிைாரக்ள். குரு யபசச்ு வாரத்்னதனய வதாடங்காமல், சீடரக்ள் 

வதாடங்குவது குரு வநறிமுனறக்கு எதிராக இருந்தது. வபரும்பாலும் 

அை்பரக்ள் யகள்வி யகடக்முடியாமல் தவித்தைர.் அப்படி அவரக்ள் யகள்வி 

யகட்டால், “ உங்கள் அறியானம, யகள்வி யகடக்ிறது! அனத அதை் வீட்டிற்கு  

அனுப்பு!” எை்று கூறுவார.் வபரும்பாலும் யகள்விகள் யகடக்ப்படுவதற்கு 

முை்யப, சுவாமி  அவற்னற வதளிவு படுத்திவிடுவார.் ஒரு அை்பர ்தைது 

மைதில், “அரெ்ுைனுக்கு கிருஷ்ணர ்தைது வதய்வீக உருவத்னத 

காண்பித்தார.் சுவாமி நீங்கள், உங்களது வதய்வீக மற்றும் பிரகாசமாை 

ஆை்மானவ எைக்கு காண்பிக்க யவண்டும் எை்று அவரிடம் யகடக்யவண்டும் 

யபால யதாை்றுகிறது. ஆைால் நாை் அவரிடம் இனத எப்படி யகட்பது? அவர ்

எை்னை கடிந்து வகாள்வாயர?”  எை்று நினைத்துக்வகாண்டார.் அப்யபாது 

சுவாமி, § 

அரெ்ுைனுக்கு கிருஷ்ணர ்தைது பிரகாசமாை சக்தினய கண்பித்தனத 

யபால, எை்ைாலும் எைது பிரகாசமாை உருவத்னத காண்பிக்க முடியுமா 

எை்று யயாசிக்கிறீரக்ள். அது மிகவும் சுலபம். யநரம் அனுகூலமாக 

இருக்கும் யபாது, அது ஒவ்வவாருவருக்கும் நனடவபறும். ஆைால் உங்கள் 

மைதிை் எந்த ஒரு மூனலயிலும் ஆனச குடிக்வகாண்டு இருக்கக்கூடாது. 

நீங்கள் உங்கள் ஆனசகனள நீக்கி சுத்தப்படுத்திக்வகாள்ள யவண்டும். 

வதய்வீக பாடல்கனள பாடுங்கள், “ ஓம் நமசச்ிவாய, சிவாய நம ஓம்,” 

பாராயணம் வசய்யுங்கள், வநற்றியில் விபூதி பூசிக்வகாண்டு, 

ஆனசகனள தணிய  வசய்யும் சாதைாக்கனள வசய்யுங்கள். மைதில் 
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ஆனச யதாை்றிைால், உங்கள் மைனத ஈமசச்டங்கு தீயாக மாற்றி, அந்த 

ஆனசனய எரித்து விடுங்கள். அனத எரித்து விடுங்கள்! தியாைம் வசய்து, 

அந்த ஆனச எரிவனத கவைியுங்கள். அந்த சுடரக்னள உணருங்கள். 

அதை் பிறகு இருப்பிடத்தில் இருந்து எழுந்து, குளித்துவிட்டு வநற்றியில் 

விபூதினய பூசிக்வகாள்ளுங்கள். வநற்றியில் பூசிக்வகாண்டு அந்த 

சாம்பல், உங்கள் ஆனசயிை் சாம்பல் எை்பனத புரிந்துவகாள்ளுங்கள். § 

ஆசீர்வதிக்கெ்ெட்ட கண்டிெ்புக்கள்  

தைக்கு மரியானத அளித்தவரக்னள யயாக சுவாமி கூரந்்து கவைித்தார.் 

அவர ்எதுவாக அை்பரக்ளிை் மைதில் யதாற்றம் அளிக்கிறாயரா, அனத 

அவரக்ள் தங்களுக்குள் உணரயவண்டும் எை்பது அவரது மிகப்வபரிய 

யபாதனைகளில் ஒை்றாக விளங்கியது. ஒரு நபர ்அவனர “நாை் மிகவும் 

சிறியவைாக வலுவில்லாமல் இருக்கியறை். நீங்கள் மிகவும் சிறந்தவராக 

ஆற்றல்மிக்கவராக இருக்கிறீரக்ள். எை்னை உங்கள் நற்பண்புகளில் நுனழய 

அனுமதியுங்கள். அதை் பயைால், எை் மீது ஒரு நாள் எதிரவ்ினை 

வழங்கவிருக்கும், எை்ைால் இயக்கப்பட்ட தீனமகள் அனைத்தும், 

நனடவபறாமல் இருக்கட்டும்,” எை்ற உணரவ்ுடை் வழிபடக்கூடும். 

இனதப்யபாை்ற எண்ணங்களுடை் யயாக சுவாமினய பாரக்்க வருயவார,் 

கண்டிக்கப்படட்ு வந்த வழியில் திருப்பி அனுப்பப்படுவாரக்ள். “நீங்கள் 

எதற்காக எை்னை வழிபடுகிறீரக்ள். எைக்கும் உங்கனளப் யபாை்று இரு 

கண்கள், இரு காதுகள், ஒரு வாய் மற்றும் ஒரு மூக்கு உள்ளது. நீங்கள் உங்கள் 

யவனலனய வசை்று பாருங்கள். உங்கள் வசாந்த கால்களில் நில்லுங்கள்!” § 

யயாக சுவாமியிை் கண்டிப்பு, மிகவும் வலுவாக இருந்து, அது தீனய விட 

அதிக ஆழமாக ஊடுருவியது. சுவாமி மகாசமாதி நினலனய அனடந்து சில 

வருடங்கள் கழித்து, அவரது வெரம்ை் நாடட்ு சீடராை வகௌரிபாலா சுவாமி 

சிறிது முரட்டுத்தைமாகவும் தீவிரமாகவும் இருப்பதாக, அவரது சீடரக்ளில் 

ஒருவர ்அவரிடயம குறிப்பிட்டார.் “அப்படியா! நாை் முரட்டுத்தைமாக 

இருக்கியறைா? அப்படிவயை்றால, உங்களால் எைது குருனவ முப்பது 

விைாடிகளுக்கு யமல் எதிரவ்காண்டு நிற்கமுடியாது,”  எை்று யகாபித்து 

வகாள்வார.் சுவாமியிை் தரக்குனறவாை யபசன்ச குறிப்பிடும் சம்பவங்கள் 

பல இருந்தாலும், அவர ்அவற்னற சீடரக்ளுடை் அரிய தருணங்களுக்காகவும், 

பரிசச்யம் இல்லாத கீழ்த்தரமாை நபரக்னள தவிரக்்க ஒரு பயனுள்ள 

வழியாகவும் பயை்படுத்திக்வகாண்டார.் § 

ஒரு அை்பர ்உண்னமனய யபாை்று காட்சி அளித்த பக்தியுடை், சுவாமிக்கு 

யசனவ வசய்வதற்கும், வழிபடுவதற்கும்  அவனர வதாடரந்்து சுற்றிக்வகாண்டு 

இருந்தார.் ஒரு நாள் யயாக சுவாமி அவனர எல்யலாருக்கும் முை்பாக, ஒரு 

மாலுமியும் அதிரச்ச்ி அனடயும் அளவிற்கு, மிகவும் யமாசமாை தமிழ் 

வாரத்்னதகளால் திட்ட ஆரம்பித்தார.் அவர ்அந்த அை்பனர ஒரு மணி 

யநரத்திற்கும் யமலாக, தைக்கு எை்ை நடந்து விடுயமா, தாை் எனத 

எதிரவ்காள்ள யவண்டியிருக்குயமா எை்ற அசச்த்தில் கட்டுப்படுத்தி னவத்து 
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இருந்தார.் அந்த அை்பர ்பயந்து இருந்த எல்லா விஷயங்களும், சிந்திக்காத 

சில விஷயங்கனளயும் பற்றி யயாக சுவாமி யபசியயதாடு மட்டும் அல்லாமல், 

ஒவ்வவாருவராக வபயர ்வசால்லி அனழத்து திட்டியது யகட்யபானர  

அசச்ுறுத்துவதாக இருந்தது. அவர ்இறுதியாக, “நாை் உை்னை இந்த 

விஷயங்களில் ஏதாவது ஒை்றில் இருந்து பாதுகாப்யபை் எை்று நீ நினைத்தால், 

அது தவறு. எைக்கு அனவ உண்னமயாகவும் யதாை்றவில்னல. நீங்கள் 

அவற்றிற்கு ஆற்றனல வழங்கி, அவற்றிடம் இருந்து விடுதனல வபற முயற்சி 

வசய். இதில் பயப்படுதுவதற்கு ஒை்றும் இல்னல. அதைால் இைி நீ உை் 

வசாந்த கால்களில் நிை்று, உைது கவனலகள் மற்றும் அசச்ங்களால் எை்னை 

வதாந்தரவு வசய்வனத நிறுத்தி, நீ மீண்டும் எை்னை சந்திக்க வருவதற்கு 

முை்பாக, அவற்னற விட்வடாழிக்க யவண்டும்,” எை்று கூறி நினறவு வசய்தார.் 

§ 

 யஹாயமெ் டூ  யயாக சுவாமியில், யயாக சுவாமி தை்னை சந்திக்க 

வந்தவரக்ளுக்கு வழங்கிய பதில்களுக்கு, சாம் விக்ரமசிங்யக ஒரு 

சூடச்ுமமாை விளக்கத்னத வழங்கிைார.்§ 

ஒரு விடுதனல வபற்ற மைம் ஒரு கண்ணாடியிை் பண்னப வகாண்டு 

இருப்பதால், அதில் விடுதனல வபறாத மைதால் தைது உண்னம 

நினலனய பாரக்்க முடிகிறது. சுவாமியிை் “ஆளுனம", சந்திக்க 

வருபவரக்ளிை் பண்புகனள தற்காலிகமாக வபற்றுவிடுவதால், யயாக 

சுவாமியிடம் ஒரு மாற்றமில்லாத ஆளுனம இல்லாததாக வதை்பட்டது. 

அதைால் எதிரப்ாரத்்தனத யபால, தற்வபருனமயுள்ள நபரக்ளுக்கு யயாக 

சுவாமி எப்யபாதும் தங்களிடம் முரடட்ுததைமாக நடந்துக்வகாண்டதாக 

யதாை்றியது. பயத்தால் நடுங்கிக்வகாண்டு இருந்தவரக்ளிை் 

கண்களுக்கு, யயாக சுவாமியிை் அணுகுமுனறயில் யகானழத்தைம் 

வதரிந்தது. § 

ஒரு வதை்ைிந்தியாவிை் சந்நியாசி, யயாக சுவாமியிடம் பகவத் 

கீனதயில் ஒரு பாடனல பாடிக்கண்பித்தார.் அதை் பிறகு, யயாக சுவாமி 

அந்த பாட்டில் சில மாற்றங்கனளயும், சில வாரத்்னதகளுடை் 

புத்திசாலித்தைமாை  சியலனடகனள யசரத்்துக்வகாண்டதால், அந்த 

புைிதமாை வரிகள் ஒரு பாலியல் அரத்்தத்னத வபற்றது. யயாக சுவாமி 

அந்த சந்நியாசியிை் அடிமைதில் மனறந்து இருந்த சிற்றிை்ப 

உருவங்களுக்கு எதிரவ்சயலாற்றி வகாண்டு இருந்ததால், அவரால் அனத 

தவிரக்்க முடியவில்னல. இதைால் அந்த சந்நியாசி, யயாக சுவாமினய 

காணவந்த பலனர யபால, பதட்டத்துடை் சங்கடத்னதயும் அனுபவித்தார.் 

§ 

ஒரு வனகயில், யயாக சுவாமி விருப்பப்படட்ு வசய்யாவிட்டாலும், 

மக்கனள அதிரச்ச்ியிை் மூலம் அவரக்ளிை் உள உறக்கத்தில் இருந்து 

விழிக்க னவக்கும் ஒரு வெை் குருவாக விளங்கிைார.் யாழ்ப்பாண மக்கள் 

யயாக சுவாமினய மரியானத, பாசம் மற்றும் அசச்த்திை் ஒரு கலனவயாக 

பாரத்்தைர.் அவரது தீவிரமாை அை்பரக்ளில் சிலர,் அவர ்மீது பாசத்துடை் 
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இருந்தனத காட்டிலும், அசச்த்துடை் இருந்தைர.் யயாக சுவாமியிடம் 

முனறயாை வரயவற்னப வபறுவதற்கு, அவனர எந்த ஒரு 

உள்யநாக்கத்துடை் அணுகாமல் இருப்பது மிகவும் முக்கியமாைதாக 

இருந்தது. § 

யயாக சுவாமி தை்னை சந்திக்க வந்த வபரும்பாலாயைானர துரத்தி 

அனுப்பிைார.் பலர ்யயாக சுவாமினய, எதிரக்ாலத்னத துல்லியமாக 

கணிக்கும் ஒரு யசாதிடராகயவ கருதிைாரக்ள். ஒரு சமயத்தில், யயாக 

சுவாமினய காண்பதற்கு, அதிகானலயில் இருந்து அந்தி மானல வனர 

மக்கள் கூட்டம் வதாடரந்்து வந்துக்வகாண்டு இருந்தது. அவரக்ள் பல்யவறு 

வசாந்த மற்றும் மற்ற காரணங்களுடை் சுவாமினய காண வந்தைர.் 

அவரிடம் வரயவற்னப வபற்ற பாக்கியசாலிகள், தாங்கள் இருமடங்கு 

ஆசிகனள வபற்றதாக கருதிைாரக்ள். யயாக சுவாமியால் 

கண்டிக்கப்பட்ட  சிலர,் தாங்கள் ஆை்மீக ரீதியாக தண்டிக்கப்பட்டதாக 

கருதிைாரக்ள்.§ 

மக்கள் தை்ைிடம் காண்பித்த யதாற்றத்திை் மூலமாக, யயாக சுவாமி 

அவரக்ளது மைதில் உண்னமயில் எை்ை இருந்தது எை்பனத  அப்பட்டமாக 

வவளிப்படுத்திைார.் திரு. நாயகந்திரை் தைது அனுபவத்னத பகிரக்ிறார.் § 

1940 களிை் வதாடக்கத்தில், நாை் வழக்கறிஞரக்ளிை் இறுதி பரீட்னசயில் 

யதரச்ச்ி வபற்று, வழக்குனரஞர ்கழகத்தில் உறுதிவமாழி எடுக்கவிருந்த 

சமயத்தில், சில வாரங்கள் தங்குவதற்காக யாழ்ப்பாணம் திரும்பியைை். 

நாை் தங்கியிருந்த எைது மாமா தாத்தா வசல்லமுத்துவிை் வீட்டிற்கு, 

மாைிப்பாய் இந்துக் கல்லூரியிை ஓய்வுவபற்ற முதல்வர ்திரு. வீரசிங்கம் 

வந்து, யயாகனர சந்திக்க தை்னுடை் வகாழும்புத்துனற வனர வருமாறு 

எை்ைிடம் யகட்டுக்வகாண்டார.் § 

நாங்கள் சுவாமியிை் குடினசனய அனடவதற்கு முை்பாக, திரு. 

வீரசிங்கம் எை்ைிடம், “ஒரு மகானை சந்திக்க வசல்லும் யபாது, வவறும் 

னகயுடை் வசல்லக்கூடாது. ஏதாவது அை்பளிப்புகள் வாங்கி 

வசல்லயவண்டும்,” எை்று கூறிைார.் அவர ்தை் வாகைத்னத நிறுத்தி 

வானழப்பழங்கள், ஆப்பிள்கள் மற்றும் மற்ற பழங்கனள வாங்கி, 

அவற்னற சுருட்டி வபாட்டலமாக மடித்து னவத்துக்வகாண்டார.் நாங்கள் 

மானலயில் யயாகரிை் ஆசிரமத்திற்கு வந்த யபாது, தனரயிை் மீதிருந்த 

ஒரு வமல்லிய வமத்னதயிை் மீது ஒரு பாயில் அவர ்அமரந்்து இருந்தார.் § 

யயாகருக்கு முை்பாக, எை் தந்னத யவனல வசய்த இடத்தில் மூத்த 

அதிகாரியாகவும், கூட்டுறவு வளரச்ச்ித்துனறயிை் ஆனணயராகவும் 

இருந்த திரு. வீரை் அவரக்ளுடை் மற்ற முக்கிய வபரியவரக்ளும் அமரந்்து 

இருந்தாரக்ள். நாங்கள் ஆசிரமத்தில் நுனழவனத பாரத்்ததும், யயாகர,் 

“முைிவரக்ள் இனறவனை பல்யவறு வபயரக்ளுடை் அனழத்தாலும், அவர ்

ஒருவர ்தாை்,” எை்று கூறிைார.் நாை் அந்த சமயத்தில் வழக்கமாக 

வசை்ற, வவள்ளவத்னதயிை் மிஷை் மண்டபத்தில், ராமகிருஷ்ணரிை் 
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சந்நிதி சுவரில், இந்த வாரத்்னதகள் சாயம் பூசப்படட்ு இருந்ததால், இந்த 

வாசகம் எை் மீது தீவிர தாக்கத்னத ஏற்படுத்தியது. நாை் ராமகிருஷ்ண 

மிஷனுக்கு  பயணம் யமற்வகாண்டனத, அவர ்ஊகித்து இருந்தாரா? § 

 யயாகர ்வழக்கம் யபால, திரு. வீரசிங்கம் வழங்கிய வபாட்டலத்னத 

பிரித்து, தைக்கு முை்பாக அமரந்்து இருந்த முதியவரக்ளுக்கு பழங்கனள 

வழங்க வதாடங்கிைார.் ஒவ்வவாரு முதியவருக்கும் எத்தனை பழங்கனள 

சுவாமி வழங்கிைார ்எை்பனத பிை்ைால் அமரந்்து 

பாரத்்துக்வகாண்டிருந்த நாை், முதியவராக இல்லாத எைக்கு சுவாமி 

எத்தனை பழங்கனள வழங்குவார ்எை்று யயாசித்துக்வகாண்டு 

இருந்யதை். யயாகர ்எைக்கு பழங்கனள வழங்கும் யபாது, “இங்யக 

எல்யலாருக்கும் பழங்கள் சமமாக பிரித்து தரப்படுகிை்றை. இதில் 

உைக்கு சந்யதகம் இருந்ததால், நாை் உைக்கு தரவிருந்த பழங்களில் 

ஒை்று  கீயழ விழுந்துவிட்டது,”  எை்று குறிப்பிட்டார.் யயாகர ்எை் மைனத 

புரிந்துக்வகாண்டு இருந்தார.் நாை் எைது தவனற 

உணரந்்துவகாண்யடை்.§ 

டினவை் னலஃப் வசானசட்டியிை் (வதய்வீக வாழ்க்னகயிை் சமூகம்) சுவாமி 

சிவாைந்தா, கண்டியிை் மனல வாழிடத்தில் ஒரு சிறிய யயாக னமயத்னத 

அனமக்க, 1953 ஆம் ஆண்டில் இலங்னகக்கு சுவாமி சசச்ிதாைந்தா எை்கிற 

ஒரு இளவயது சந்நியாசினய அனுப்பிைார.் வசீகரமும் நனகசச்ுனவயும் 

நினறந்து, கருத்த முடியுடை் இருந்த அந்த வதை்ைிந்திய சுவாமி நடத்திய ஹட 

யயாக வகுப்புக்களில் மக்கள் வபருமளவில் பங்கு வபற்றைர.் அவர ்ஒரு நாள் 

யயாக சுவாமியிடம் ஆசிகனள வபறுவதற்காக வகாழும்புத்துனற வசை்றார.் 

அவர ்அந்த சந்திப்பு வதாடரப்ாக வழங்கிய விளக்கம்: “நாை் ஆசிரமத்தில் 

நுனழந்து, சுவாமினய தனரயில் விழுந்து வணங்கியைை். உடயை யயாக 

சுவாமி எை்ைிடம், “சுவாமி, நீங்கள் இை்று எத்தனை அை்பரக்ளுக்கு 

சிரசாசைம் கற்று தந்து (அவரக்ளது வாழ்க்னகனய யமம்படுத்தி) 

இருக்கிறீரக்ள்?” எை்று யகட்டார.் இந்த யகள்வியிை் மூலம், வபாதுமக்களுக்கு 

யயாக அப்பியாசங்கனள கற்று தருவதில், தை்ைிடம் இருந்த எண்ணற்ற மற்ற 

திறனமகனள பயை்படுத்த யயாக சுவாமி  தைக்கு ஊக்கம் அளித்ததாக 

சசச்ிதாைந்தா புரிந்துவகாண்டார.் பல வருடங்கள் கழித்து, நியூ யாரக்்கிை் 

உடஸ்்டாக் வபஸ்டிவலில் வழங்கிய உனரயிை் மூலம் சுவாமி சசச்ிதாைந்தா 

புகழிை் உசச்த்திற்கு வசை்றார,் மற்றும் அவர ்பிை்ைர ்அவமரிக்காவில் 

இண்வடகிரல் யயாக இை்ஸ்டிட்யூட்னட (Integral Yoga Institute) நிறுவிைார.் § 

சிவயயாக சுவாமிக்கு வநருக்கமாை சீடரக்ள், சுவாமி தங்கனள 

கடிந்துக்வகாள்ள யவண்டும் எை்று ஏங்கிைாரக்ள் மற்றும் அது தங்களுக்கு 

கினடத்த ஆசியாக கருதிைாரக்ள். ஒரு நாள் யயாக சுவாமி கந்தை் எை்ற 

தைது சீடைிை் வீட்டிற்கு, ஆறுமுகம் எை்று இை்வைாரு சீடனரயும் தை்னுடை் 

அனழத்து வசை்றார.் சுவாமி தை் வீட்டிற்கு வந்த யபாது, கந்தை் யதாட்டத்தில் 

காத்து இருந்தாை். சுவாமி திடீவரை்று, கந்தைிை் இரு யதாள்களிலும், தைது 

இரு னக முட்டிகனள வகாண்டு முழு பலத்துடை் குத்த வதாடங்கிைார.் கந்தை் 
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அனத தாங்கிக்வகாண்டு நிை்றாை். சுவாமி குத்தி முடித்ததும், நடந்தது 

அனைத்னதயும் பாரத்்த தினகப்பில் இருந்த ஆறுமுகத்திற்கு, கந்தைிை் 

முகத்தில் யவதனைனய காட்டிலும் மகிழ்சச்ியய அதிகமாக வதை்பட்டது. 

கந்தை் தைது  நண்பைிை் குழப்பத்னத உணரந்்து, நிம்மதி வபருமூசச்ுடை், 

“நாை் அந்த ஆசினய  வபறுவதற்காக வருடம் முழுவதும் காத்து இருந்யதை். 

மூை்று அல்லது நாை்கு வருடங்களுக்கு ஒரு முனற, நாை் சுவாமியிடம் இருந்து 

வலுவாக அடி வாங்க வாங்கிைால் தாை் எைக்கு மகிழ்சச்ியாக இருக்கும்,” 

எை்று தைது அந்தரங்க விஷயத்னத வதரியப்படுத்திைார.் § 

 

இை்று வனர சிவவபருமாை் பற்றிய தமிழ் துதிப்பாடல்கனள பாடுவது, 

இலங்னக ஆை்மீக கலாசச்ாரதத்ிை் ஒரு வலுவாை பகுதியாக இருந்து 

வருகிறது. தைது ஆசிரமத்திற்கு அை்பரக்ள் எப்யபாது வந்தாலும், யயாக 

சுவாமி அவரக்னள யதவாரம் மற்றும் நற்சிந்தனை பாடல்கனள நை்றாக 

சத்தமாக, உற்சாகத்துடை் பாடும்படி யகடட்ுக்வகாள்வார.்  
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அனனத்தும் அறிந்தவர்  

யயாக சுவாமி தைக்கு வவளிப்படுத்திய தைது குணத்னத சரி வசய்ய 

யவண்டும் எை்று சுவாமினய ஒரு அை்பர ்வழிபட வரும் யபாது, அவருக்கு 

ஊக்கம் அளிக்கப்பட்டு, யவண்டியது வழங்கப்படட்ு, திருப்பி 

அனுப்பப்பட்டார.் அத்தனகய அை்பரக்ள் சுவாமிடம் தங்கள் குனறகனள  

சுவாமியிடம் வசால்லயவண்டிய அவசியம் இல்லாமல், அவயர அவரக்ளது 

யகள்விகளுக்கு பதில் அளிப்பார ்அல்லது அவரக்ள் எடுக்க யவண்டிய 

அடுத்தகட்ட நடவடிக்னக பற்றி கூறுவார.் அை்பரக்ள் எனதப்பற்றி 

யயாசித்தாரக்ள் எை்றும், அவரக்ள் தங்கள் மைதில் எந்த எதிரப்ாரப்்புடை் 

சுவாமினய நாடி வந்தாரக்ள் எை்பனதயும் அவர ்அறிந்து இருந்தார.் யார ்

எப்யபாது எதற்காக வருகிறாரக்ள் எை்பனதயும் அவர ்முை்யப அறிந்து 

இருந்தார.் அவர ்சிலசமயம், “நாம் இப்யபாது இங்கிருந்து புறப்படயவண்டும். 

அந்த நபர ்அடுத்த பதினைந்து நிமிடங்களில் இங்யக வந்து விடுவார.் 

அப்யபாது நாம் இங்யக இருக்கக்கூடாது,” அல்லது, “அங்யக ஒரு பானய 

விரித்து யதநீனர தயார ்வசய்து னவத்திருங்கள். அவர ்அடுத்த ஒரு மணி 

யநரத்தில் இங்யக வந்துவிடுவார ்மற்றும் அவருக்காக நாம் முற்றிலும் 

தயாரந்ினலயில் இருக்கயவண்டும்,” எை்று கூறுவார.் § 

பலர ்குடும்பம், பணம் அல்லது மற்ற பிரசச்னைகளுடை் வந்தாரக்ள்.  

சிலசமயங்களில் அவர,் “இந்த குழப்பத்தில் எவ்வாறு  சிக்கிக்வகாள்வது  

எை்பனத நீங்கள் அறிந்து இருந்தீரக்ள், அதைால் இதில் இருந்து எப்படி 

வவளிவருவது எை்பனத நீங்கயள அறிந்து வகாள்ளயவண்டும்,” எை்று 

அவரக்ளது பிரசச்னைகளுக்கு அவரக்யள தீரவ்ு காணயவண்டும் எை்று திட்டி 

அனுப்பிவிடுவார.் சிலசமயம் சுவாமி அவரக்னள யகாயிலுக்கு வசை்று பூனெ 

வசய்து வருமாறு அனுப்பி விடுவார.் “அருகில் இருக்கும் விநாயகர ்யகாயிலில் 

அபியஷகம் வசய்தால், உங்கள் பிரசச்னைக்காை தீரவ்ு தாைாக வரும்.” 

சிலசமயங்களில் அவர ்யவவறாரு அை்பனர உதவி வசய்யுமாறு 

யகட்டுக்வகாள்வார.் அவர ்மூை்றாம் தரப்பிைனர அனழத்து, “இவரிடம் 

இருந்து ஐநூறு ரூபானய வபற்று அந்த நபரிடம் வகாடு. அந்த நபரிை் 

மனைவிக்கு உடல்நலம் சரியில்னல மற்றும் அவருக்கு உதவி 

யதனவப்படுகிறது.” பண  உதவி வதாடரந்்து வந்துக்வகாண்டு இருந்தது. § 

ஒரு தீவிர முருக பக்னதயாக மாறி, நியூயாரக்் நகரத்திை் ஃப்ளஷிங் 

பகுதியில் யபாை் ஸ்ட்ரீட்டில் விநாயகர ்யகாயினல நிறுவுவதற்கு உதவி வசய்த 

ஹில்டா சாரல்்டை், யயாக சுவாமினய தாை் பலமுனற வசை்று சந்தித்த பிறகு 

தைது பணப்பிரசச்னைகள் முடிவு வந்ததாக குறிப்பிட்டார.் இது வதாடரப்ாக 

அவர ்பகிரும் அனுபவம்: § 

யயாகி எை்றால் நமது கற்பனைகளில் யதாை்றுவனத யபாலயவ, அவர ் 

வமை்னமயாை நனரத்த முடி மற்றும் நனரத்த தாடியுடை் முதியவராக, 
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அற்புதமாக காட்சி அளித்தார.் நாை் அவனர பாரக்்க வசை்ற யபாது, 

இலங்னகயில் தற்யபாது யபார ்நடந்துவகாண்டு இருக்கும், 

யாழ்ப்பாணத்திற்கு இரவு முழுவதும் ஒரு பனழய இரயிலில் பயணம் 

வசய்யவை். நாை் ஒரு முனற எை்னுடை் கற்பூரம் எடுத்து வசை்யறை். எைது 

நண்பர,் ஒரு நாள் முை்ைதாக சுவாமியிடம் இை்வைாரு நபனர அனழத்து 

வசை்று இருந்தார.் அந்த நபர ்பல வலௌகீக விஷயங்கனள பற்றி 

வதரிந்துவகாள்ள விரும்பிைார.் அந்த நபர ்ஆசிரமத்திற்கு வசை்றதும், 

யயாகி அவரிடம், “உை் முதுகு பிை்ைால் எை்ை இருக்கிறது?” எை்று 

யகட்டார.் அவர,் “கற்பூரம் இருக்கிறது, சுவாமி,” எை்று கூறி இருக்கிறார.் 

உடயை சுவாமி, “அனத உைது நாக்கில் னவத்து எரித்துவிடு,” எை்று 

கூறிைார.்§ 

 யயாகிகனள எதிரவ்காள்வது கடிைமாக இருக்கக்கூடும். பிறகு அவர ்

எை் நண்பரிடம், “இனதப்யபாை்ற நபரக்னள எை்ைிடம் எதற்காக 

அனழத்து வருகிறாய்?” எை்று யகட்டார.் நாை் அடுத்த நாள் அங்யக 

வசை்யறை். நாை் எைது முதுகிற்கு பிை்ைால் சில கற்பூர வில்னலகனள 

னவத்து இருந்யதை். நாை் யநற்று நடந்த சம்பவத்னத பற்றியும் அப்யபாது 

தாை் யகள்விப்படட்ு இருந்யதை். சுவாமி எை்ைிடம், “உை் முதுகிற்கு 

பிை்ைால்  எை்ை னவத்து இருக்கிறாய்?” எை்று யகட்டார.் நாை் “கற்பூரம் 

னவத்திருக்கியறை்,” எை்று கூறியயபாது, “சரி, நீங்கள் உள்யள வரலாம்,” 

எை்று கூறிைார.் பாரத்்தீரக்ளா? § 

நாை் ஒவ்வவாரு முனற அங்யக வசை்ற யபாதும், “உங்களிடம் எவ்வளவு 

பணம் இருக்கிறது?” எை்று யகட்பார.் அது சிறுவைாக யயாகாைந்தை் 

யகட்பது யபால இருந்தது. “இவர ்எதற்காக இந்த யகள்வினய யகடக்ிறார?்” 

எை்று எைக்கு யதாை்றியது. நாை் பதில் அளிக்க மாட்யடை். எை்ைிடம் 

பணம் இல்னல எை்பது அவருக்கும் வதரியும். அவர ்எை்ைிடம், “உங்கள் 

மாத வருமாைம் எவ்வளவு?” எை்று யகட்பார.் அப்யபாது, எைக்கு 

வருமாைம் எை்று எதுவும் இல்னல. அதைால் நாை் ஒரு நாள் யநரன்மயாக, 

“எை்ைிடம் பணம் ஏதும் இல்னல, சுவாமி,” எை்யறை். அவர ்உடயை, 

“அப்படியா?” எை்றார.் அவருக்கு தைக்கு அருகில் இருந்த ஒரு சிறுவைிடம் 

ஒரு புத்தகத்னத வகாடுத்து வாசிக்க வசாை்ைார,் மற்றும் யயாகி தை் 

னகனய ஒரு குறிப்பிட்ட முனறயில் இயக்க ஆரம்பித்தார.் § 

“ஒரு யமல் தானட மற்றும் ஒரு கீழ் தானட இருக்கிறது. நாக்கு 

இனணப்பாக இருக்கிறது. நாக்கு ஒலினய ஏற்படுத்துகிறது. அந்த ஒலி 

வசழிப்னப குறிப்பிடுகிறது,” எை்று அந்த சிறுவை் வாசித்தாை். யயாகி 

இனடயய குறிக்கிடட்ு, “அது எை்ை வாரத்்னத? நீ அனத தவறாக 

உசச்ரிக்கிறாய்?  வசழிப்னப எவ்வாறு  உசச்ரிப்பது?” எை்று யகட்டார.் 

அந்த சிறுவை் உசச்ரித்து காட்டிைாை். யயாகி இந்த யகள்வினய 

யகட்டுக்வகாண்டு இருக்னகயில், தைது னககனள இயக்கிக்வகாண்டு, 

ஏயதா வசய்துக்வகாண்டு இருந்தார.் உங்களுக்கு புரிந்ததா? அதை் பிறகு 

பணம் எைக்கு வதாந்தரவாக இருந்தது இல்னல. § 
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சுவாமி இை்வைாரு முனற சந்திக்க வசை்ற சம்பவத்னத பற்றி ஹில்டா 

சாரல்்டை்  விவரிக்கிறார:் § 

ஒரு நாள் அதிகானல நாை்கு மணி அளவில், நாங்கள் யயாக சுவாமினய 

காண பயணம் வசய்த யபாது, விடியாமல் இருள் சூழ்ந்து இருந்தது. 

நினலயில்லாமல் ஊசலாடிக்வகாண்டு இருந்த யதங்காய் எண்வணய் 

விளக்கிை் வவளிசச்த்தில், அவரது உனரனய யகடக் உடக்ாரந்்யதாம். அவர ்

யமரி எவலை் யபாலயவ யபசிைார ்அல்லது அவர ்ரூபத்தில் யமரி எயலை் 

யபசி இருக்கலாம். அவர ்மிகவும் இைினமயாக, எளினமயாக, 

குழந்னதனய யபாை்று, “எல்யலாரும் சுத்தமாகவும் முழுனமயாகவும் 

இருக்கிறாரக்ள், அனதப்பற்றி அவரக்ளுக்கு மடட்ும் புரியவில்னல. 

உலகில் இருக்கும் அனைத்து விஷயங்களுக்கும் அை்பு வசலுத்துவது 

மடட்ுயம தீரவ்ாக விளங்குகிறது,” எை்று அவர ்வழங்கிய தகவல் யமரி 

எவலை் வழங்கியதாக இருந்தது. நாை் ஆை்மீக ரீதியாக 

வலுப்படுதப்படட்ு, அங்கிருந்து கிளம்பியைை். அது ஒரு அருனமயாை 

அனுபவமாக இருந்தது. அவர ்அை்பளிப்பாக ஏற்றுக்வகாள்ளவில்னல. 

“நாை் எனதயும் வாங்குவதும் இல்னல வழங்குவதும் இல்னல,” எை்று 

அவர ்கூறிைார.் ஆைால் அவர ்உண்னமயில் வபரிய அளவில் 

வழங்குகிறார.் அவர ்சிலனர மட்டும் சந்தித்தாலும், எங்களுடை் சுமார ்

ஒரு மணி யநரம் யபசிைார.் § 

கானலயில் சுவாமிக்கு வழங்கப்பட்ட அை்பளிப்புகள் அனைத்தும், இரவில் 

எல்யலாரும் கிளம்புவதற்கு முை்பாக பகிரந்்து அளிக்கப்பட்டு விடும். அவர ்

தைக்கு வழங்கப்பட்ட பழங்கள் மற்றும் பூக்கனள அை்பரக்ளுக்கு பகிரந்்து 

அளித்து, அவரக்னள வழியனுப்ப ஆரம்பித்து விடுவார.் அவரது உத்தரவு 

இல்லாமல் யாரும் அவரது இருப்பிடத்தில் இருந்து கிளம்ப மாட்டாரக்ள், 

மற்றும் யாரும் உத்தரவு கினடத்த பிறகு தங்கியதும் கினடயாது. வபாதுவாக 

சுவாமியிை் உதவினய நாடி வந்தவரக்ள் இறுதியாக வசல்பவரக்ளாக 

இருப்பாரக்ள். அதை் பிறகு அவர ்தைக்கு வழங்கப்பட்ட பணம், உணவு 

அல்லது துணினய அவரக்ளுக்கு வழங்குவார.் § 

அவர ்தைக்கு வழங்கப்பட்ட அை்பளிப்புகள் அனைத்னதயும் 

ஏற்றுக்வகாண்டது இல்னல. “எங்கள் மீது ஆதிக்கம் வசலுத்த 

விரும்புகிறவரக்ளுக்கு அல்லது உலகில் முை்யைற விரும்புகிறவரக்ளுக்கு 

அல்லது ஒரு நல்ல மைசாட்சினய பணம் வகாடுத்து வாங்க முயல்பவரக்ளிடம் 

இருந்து நாங்கள் எனதயும் எப்யபாதும் ஏற்றுக்வகாண்டது இல்னல,” எை்று 

அவர ்விளக்கம் அளித்தார.் அவர ்அத்தனகய அை்பளிப்னப வதாடமாட்டார ்

அல்லது அனத விலக்கி னவத்து விடுவார.் அவர ்சிலசமயம், தைக்கு 

வநருக்கமாை சீடரக்ள் வழங்கிய அை்பளிப்புக்கனள வதாடாமல், “எைக்கு 

உத்தரவுகள் வரவில்னல,” எை்று கூறிவிடுவார.் § 

ஒரு முனற சுவாமியிை் சீடரக்னளக் வகாண்ட ஒரு குடும்பத்திற்கு அதிஷ்ட 

யதவனத கதனவ தட்டியதால் வசல்வம் குவிந்தது. அவரக்ள் இதற்கு 
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சுவாமியிை் அருள் தாை் காரணம் எை்று நினைத்ததால், அவரக்ள் தங்கள் 

னகயில் ஒரு தட்டு நினறய தங்கம் நாணயங்களுடை் ஆசிரமத்திற்கு 

வந்தைர.் அந்த தட்டில் வமாத்தம் நூறு நாணயங்கள் இருந்திருக்க யவண்டும். 

“எங்களால் இவற்னற ஏற்றுக்வகாள்ள முடியாது. இந்த நாணயங்கனள நீங்கள் 

எடுத்து வசை்று, ஏதாவது ஒரு நல்ல வழியில் வசலவழியுங்கள்,” எை்று சுவாமி 

அவரக்ளிடம் கூறி, அதில் இருந்து மூை்று அல்லது நாை்கு நாணயங்கனள 

மடட்ும் எடுத்துக்வகாண்டார.் வபாழுது சாய்வதற்குள் அந்த நாணயங்களும் 

மாயமாக  மனறந்து விட்டை. அனவ சில அதிஷ்டசாலி அை்பரக்ளுக்கு, ஒரு 

பூக்வகாத்து அல்லது இைிப்புக்களுடை் யசரத்்து வழங்கப்படட்ு 

இருக்கயவண்டும். § 

 வபாது வாழ்க்னக அல்லது அரசியலில் வபரிய பதவிகளில் இருக்கும் 

பிரபலங்கள் மற்றும் வசல்வந்தரக்ளுக்கு யயாக சுவாமி முை்னுரினம 

வழங்குவதாக, மக்களிடம் ஒரு பரவலாை கருத்து இருந்தது. இந்த 

விமரச்ைத்திற்கு சுவாமி வழங்கிய கருத்துகனள எஸ். சண்முகசுந்தரம் பதிவு 

வசய்துள்ளார.்§ 

ஆசிரமத்தில் அமரந்்து இருந்த ஒரு இளவயது அை்பர,் நை்றாக 

னதரியத்னத வரவனழத்துக்வகாண்டு, “சுவாமி, நீங்கள் 

பணக்காரரக்ளுடை் மடட்ும் நட்புறவு னவத்திருப்பதாகவும், அவரக்ள் 

வீட்டிற்கு  மடட்ுயம வசல்வதாகவும், ஏனழகனளப் பற்றி கவனலப்படுவது 

இல்னல எை்றும் நம் மக்களிடம் ஒரு கருத்து யவறுபாடு நிலவுகிறது. இது 

உண்னமயா?” எை்று சுவாமியிடம் யகள்வி யகட்டார.் § 

சுவாமி சிரித்துக்வகாண்யட, “வசல்வம், பதவி மற்றும் ஆடம்பர 

வாழ்க்னகனய பாரத்்திராத மக்கள் வபாதுவாக நல்லவரக்ளாக 

இருப்பாரக்ள். அவரக்ளால் உலகிற்கு எந்த பாதகமும் இல்னல. ஆைால் 

வசல்வந்தரக்ள் மற்றும் உயரந்்த சமூகத்னத சாரந்்த மக்களிடம் தீய 

பண்புகள் நினறந்து இருப்பயதாடு சுயநலம், வபாறானம, யபரானச, தீய 

பழக்கங்கள் யபாை்ற பண்புகளும் இருக்கிை்றை. அதைால் ஒரு நல்ல 

விதமாை வாழ்க்னகனய வாழ்வதற்கு, இந்த இரண்டாவது பிரிவு 

மக்கனள நல்வழிப்படுத்திைால், அவரக்ள் தங்களது மக்களுக்கும் 

உலகிற்கும் அதிகம் பயை் தருபவரக்ளாக இருப்பாரக்ள். அதிஷ்டவமாக, 

அந்த பிரிவு மக்கயள  எை்னை அதிகம் காண வருகிறாரக்ள். நாை் அந்த 

பிரிவு மக்கனள யமம்படுத்தி, அவரக்ள் மூலம் நூற்றுக்கணக்காை 

மக்களிை் வாழ்க்னகனய யமம்படுத்த முயற்சிப்பதில் எை்ை தவறு 

இருக்கிறது? இந்த பதிலால் அந்த யகள்வினய யகட்ட இனளஞை் 

மடட்ுமல்லாது, சுவாமிக்கு முை்பாக அமரந்்திருந்த அை்பரக்ள் 

அனைவரும் திருப்தி அனடந்தைர.் § 

 சமூகத்தில் தங்கள் அந்தஸ்னத அதிகரிக்கும் வபாருட்டு, பல 

வசல்வந்தரக்ளும் பிரபலங்களும் சுவாமிகள், அரசியல்வாதிகள், வதாழில் 

அதிபரக்ள் மற்றும் பிரபல தினரப்பட நடிகர ்நடினககளுடை் நட்புறனவ 

னவத்துக்வகாள்ள முயற்சிப்பாரக்ள். அத்தனகய யநாக்கத்துடை் பலர ்
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யயாக சுவாமினய அணுகி இருந்தாலும், அவரக்ளில் வபரும்பாலாை   

நபரக்ளால் சுவாமியிை் வசவு மற்றும் கண்டிப்புக்கனள எதிரவ்காள்ள 

முடியவில்னல. ஆைால் அதில் சிலர ்யயாக சுவாமியுடை் இனணந்து 

தங்கனள சீர ்வசய்து, நல்ல சிரத்னதயுள்ள இந்துக்களாக மாறி, பயனுள்ள 

வாழ்க்னகனய வாழ்ந்தைர.் அதில் பலர ்மிகப்வபரிய 

சிவதவ்தாண்டரக்ளாகி, ஒரு நல்வலாழுக்கமுள்ள வாழ்க்னகனய 

வாழ்ந்து, தங்கள் வாழ்வில் சமய ஈடுபாடுகனள புகுத்தி, சுவாமியிை் 

தீவிரமாை சீடரக்ளாக தங்கள் வாழ்க்னகனய வதாடரந்்தைர.் § 
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 சிவவபருமாைிை் பாரம்பரிய மூரத்்திகளில் ஆண் பாதி வபண் பாதியாக 

இருக்கும் அரத்்தநாரீஸ்வரர ்மூரத்்தியும் ஒை்றாக விளங்குகிறது. 



 

இலங்னகனய யசரந்்த னசவரக்ள், இந்த வடிவத்னத சிவை் மற்றும் சக்தியிை் 

ஐக்கியமாக  வணங்குகிறாரக்ள். “ஆணுமாகி வபண்ணுமாகி இருப்பவனர, 

பரமைாக இருப்பவனர, சாஸ்திரத்திை் வபாருனள விரிவாக விளக்கம் அளித்து 

வழங்கியவனர, தைது இடது புறத்தில் வமல்லிய இனடயுனடய அம்மனுடை் 

இருப்பவனர, பக்தரக்ள் யபாற்றி பாடுகிறாரக்ள்!” எை்று யயாக சுவாமி 

பாடிைார.் 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

“மைிதனும் இனறவனும் ஒை்று" எை்பது சிவயயாக சுவாமியிை் 

கருத்துனரயாக இருந்தது. அதைால் அவர ்அனைத்து உயிரிைங்கள் மீதும் 

அை்பு வசலுத்திைார.் ஒரு விலங்கு வகாடியதாக இருந்தால், அது 

வகாடியது எை்று மக்கள் வதரிந்து  வகாண்டு, அதிலிருந்து தங்கனள 

பாதுகாத்து வகாள்வதால், அந்த விலங்கால் உலகிற்கு அதிகம் தீங்கு 

யநரிடுவது  இல்னல. ஆைால் ஒரு மைிதை் வகாடியவைாக இருந்தால், 

அவைால் சமூகத்னதயய அழித்து விடமுடியும் எை்று சுவாமி கூறுவார.் 

அதைால் தங்களது மைசாட்சிக்கு உண்னமயாக நடந்துக்வகாள்ளாத 

மைிதரக்னள, நற்பண்புகளுடை் வாழாதவரக்னள, சுயநல 

யநாக்கங்களுக்காக அவருக்கு வணக்கம் வசலுத்துபவரக்னள சுவாமி 

குறுக்கிட்டால், அவர ்அவரக்னள முனறயாக கண்டித்து, அவரக்னள திட்டி 

தைது இருப்பிடத்தில் இருந்து துரத்தி விடுவார.் அவரது கண்டிப்பால் பல 

அை்பரக்ள் தங்கனள சீர ்வசய்துக்வகாண்டதால்,  இதுவும் சுவாமி 

வழங்கிய அருளிை் ஒரு அங்கமாக விளங்கியது. ஆைால இவ்வாறு 

அசச்ுறுத்தும் வனகயில் சுவாமி அருனள வழங்கியதால், பலர ்சுவாமினய 

தரிசிக்கயவ அஞ்சிைாரக்ள். § 

எஸ். சண்முகசுந்தரம் இந்த விரிவுனரயில் குறிப்பிடுவனத யபால, 

ஆசிரமத்திற்கு வந்த அனைவரும் கல்வி கற்றவரக்ளாக, 

வசல்வாக்குள்ளவரக்ளாக இருந்ததில்னல:§ 

 ஒரு நாள் மதியம் பை்ைிரண்டு மணிக்கு, வவயிலிை் தாக்கம் அதிகமாக 

இருந்த யபாது, ஒரு வயதாை வபண்மணி ஆசிரமத்திற்கு வியரத்்து 

விருவிருத்து வந்தார.் அவனர பாரத்்தால் வவகு வதானலவில் இருந்து 

வந்தது யபால யதாை்றியது. சுவாமிக்கு மிகவும் பிடித்தமாை பழங்களில் 

பலா பழமும் ஒை்று எை்பதால், அவர ்ஒரு வபரிய பலா பழத்னதயும் 

சுமந்து வந்து இருந்தார.் அவர ்தைது சுனமனய சுவாமிக்கு முை்பாக 

இறக்கி னவத்துவிட்டு, ஒரு நிம்மதி வபருமூசச்ுடை் அமரந்்து வகாண்டார.் 

இனத எல்லாம் பாரத்்துக்வகாண்டு இருந்த சுவாமி அந்த வபண்ணிடம், 

“நீங்கள் எதற்காக வகாளுத்தும் வவயிலில், இந்த வபரிய பலா பழத்னத 

சுமந்துவகாண்டு, வநடுந்தூரம் நடந்து வந்து இருக்கிறீரக்ள்?” எை்று 

யகட்டார.் § 
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அந்த வபண்மணி இரண்டு நிமிடங்கள் காத்திருந்து, “உங்களுக்கு 

வழங்குவதற்காக, அந்த பழத்னத வநடுந்தூரம் சுமந்து வருவது, எைக்கு 

சந்யதாஷத்னத தருகிறது. அதற்கு நீங்கள் எை்னை ஏை் கடிந்து 

வகாள்கிறீரக்ள்? அதற்கு பதிலாக நாை் உங்களிடம் இருந்து எனதயும் 

எதிரப்ாரக்்கவில்னல. நாை் அனத வகாண்டு வரயவண்டும் எை்று 

நினைத்யதை், வகாண்டு வந்து விட்யடை். நாை் இைி சிறிது யநரம்  

இனளப்பாறிவிட்டு வீடு திரும்புகியறை். நீங்கள் யபசாமல் இருங்கள்,” 

எை்று பதில் அளித்தார.் அந்த வபண் தவறில்லாமல் திட்டி முடித்ததும், 

“நீங்கள் இங்யக நை்றாக இனளப்பாறலாம் மற்றும் நீங்கள் அனமதியாை 

ஆைந்தம் வபாருந்திய வாழ்க்னகனய வாழயவண்டும்,” எை்று சுவாமி 

அவரிடம் கூறிைார.் சுவாமி அவர ்குடிப்பதற்கு ஒரு குவனள காபி 

வாங்கிக்வகாடுத்து, தைது சீடரக்ளிடம், “அவர ்ஒரு வாக்கியத்திை் மூலம் 

எை் வானய அனடத்து விட்டார.் நாை் அவனர கண்டித்தது தாை் தவறு,” 

எை்று கூறி, அந்த வபண்ணுக்கு ஒரு ஆரஞ்சு பழத்னத வகாடுத்து அனுப்பி 

னவத்தார.் § 
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குருமாரக்ளின் சரித்திரங்கள்  

பதினாறாவது அத்தியாயம்  

அற்புத செயல்கள்  

சுவாமியின் மகாெமாதிக்கு பிறகு, அவர ்மக்களள வவதளனகள் 

மற்றும் வ ாய்களில் இரு ்து எவ்வாறு குணப்படுத்தினார ்என்பளதப் பற்றி 

பல கருத்துக்கள்  ிலவுகின்றன. அவர ்வாழ் ்துசகாண்டு இருக்கும் வபாது, 

இளதப் பற்றி வபசுவதற்கு யாருக்கும் ளதரியம் இரு ்ததில்ளல. சுவாமி தன் 

வவளலளய அளமதியாக எ ்த வித ஆரப்ாட்டமும் இல்லாமல் செய்தார.் ஒரு 

அன்பருக்கு உடல்  லம் ெரியில்ளல என்றால், அவர ்அவளர வழக்கமாக 

மருத்துவரிடம் மாத்திளரகளள வாங்க அனுப்பி ளவப்பார.் அவர ்

சபரும்பாலும், வ ாயாளி வரும் அவத வ ரத்தில் தானும் மருத்துவரின் 

அலுவலுக்கு வருவார.் அவர ்வழக்கமாக மருத்துவரிடம் எ ்த மரு ்ளத 

வழங்கவவண்டும் என்பளத பரி ்துளரத்து, அளத வ ாயாளி 

எடுத்துக்சகாண்டளதயும் உறுதி செய்து சகாள்வார.் அவர ்சிலெமங்களில் 

அன்பரிடம் இரு ்து மரு ்ளத தனது குடிளெக்கு எடுத்து சென்று, தனது 

தளலயளணக்கு அடியில் ளவத்துக்சகாள்வார.் அடுத்த  ாள் காளலயில் 

அ ்த மரு ்ளத அ ்த அன்பரிடம் தரும் வபாது, “இது தான், உனக்கு ெரியாக 

இருக்கும்," என்று கூறுவார.் 1936 ஆம் ஆண்டு  ட ்த அத்தளகய ெம்பவம் 

பற்றி ெ. அம்பிளகபாகன் குறிப்பிடுகிறார.் § 

கிங் ஜாரஜ்் VI முடிசூட்டு விழா மற்றும் ெர ்பட்டம் சபறுவதற்காக, 

இலங்ளகயின் ஆளும்கட்சி தளலவராக இரு ்த திரு. வி. துளரசுவாமிக்கு 

அளழப்பு வ ்தது. லண்டன் செல்ல பயண ஏற்பாடுகள்  ளடசபற்று வ ்த 

வபாது, அவரது உடல் லம்  பாதிக்கப்பட்டது மற்றும் மருத்துவரக்ள் 

பயணம் வமற்சகாள்ளவவண்டாம் என்று அறிவுறுத்தினர.் § 

அ ்த ெமயத்தில், சுவாமிகள் வபராதளனயில் வொமசு ்தரப் புலவரின் 

தம்பி வவலுப்பிள்ளளயுடன் தங்கி இரு ்தார.் ெர ்துளரசுவாமிக்கு 

வ ்திரு ்த வியாதிளய பற்றி, சுவாமிகள் வபராதளனயில் இரு ்தபடிவய 
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உணர ்்துசகாண்டு, ஒரு மரு ்துகளின் பட்டியளல வவலுப்பிள்ளளயிடம் 

சகாடுத்தார.் அ ்த பட்டியளல திரு. வவலுப்பிள்ளள களடக்கு எடுத்து 

சென்றவபாது, அ ்த மருத்துகள் அதிக  ெச்ுத்தன்ளம வாய் ்தளவ என்று 

களடக்காரர ்எெெ்ரித்தார.் அவர ்அ ்த விஷயத்ளத சுவாமிகளிடம் 

சதரிவித்தார,் ஆனால்  அவர ்அளதப்பற்றி கவளல வவண்டாம் என்று 

கூறி, அ ்த மரு ்துகளள சகாதிக்க ளவக்குமாறு வகட்டுக்சகாண்டார.் 

அ ்த மரு ்துகளள சகாண்டு திரு. வவலுப்பிள்ளள ஒரு கஷாயம் செய்து, 

சுவாமிகளுக்கு வழங்கினார.் § 

அ ்த கஷாயத்ளத சுவாமிகள் குடித்தார ்மற்றும் சிறிது வ ரம் கழித்து 

கடுளமயாக வா ்தி எடுக்கத் சதாடங்கி, தீவிர வயிற்றுப்வபாக்காலும் 

பாதிக்கப்பட்டார.் இவற்ளற கண்ட திரு. வவலுப்பிள்ளள 

அழத்சதாடங்கிவிட்டார.் சிறிது வ ரம் கழித்து, சுவாமிகள் எலுமிெள்ெ 

பழமும் உப்புெ ்வொடாவும் சகாண்டு வரெச்ொல்லி, அளத குடித்தார.் சில 

மணி வ ரங்கள் கழித்து, அவர ்குணமாகிவிட்டார.் § 
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வாழ்க்ளகயில் வவதளனகள்  ிளற ்து இரு ்த வபாதும் அல்லது மரணம் 

ச ருங்குவளத உணர ்்த வபாதும், அன்பரக்ள் வயாக சுவாமியிடம் செல்வது 

வழக்கமாக இரு ்தது. சிவசபருமான் அளனத்ளதயும் பாரத்்துக்சகாண்டு 

இருப்பதாகவும், அெெ்படுவதற்கு ஒன்றும் இல்ளல என்றும் அவர ்

எல்வலாருக்கும்  ம்பிக்ளக அளிதத்ார.் ஒரு ஆன்மா எப்வபாது 

கிளம்பவிருக்கிறது என்பளத எவ்வாவரனும் அறி ்து இரு ்த சுவாமி, அ ்த 

வீட்டிற்கு சென்று, ச ற்றியில் விபூதிளய பூசி, அது செல்லவிரு ்த 

பயணத்திற்கு தனது ஆசிகளள வழங்குவார.்   

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

 அடுத்த  ாள் காளலயில் சுவாமிகள், “துளரசுவாமி இனி லண்டனுக்கு 

வபாகலாம். அவருக்கு ளவத்தியம் செய்தாகிவிட்டது. அவர ்சென்றால் 

அவருக்கும் தமிழ் ெமூகத்திற்கும்  ல்லது, “ என்று அறிவித்தார.் 

துளரசுவாமி குணமளட ்து, லண்டன் சென்று அரெரிடம் இரு ்து 

பட்டத்ளதயும் சபற்றார.்§ 

இ ்த குறிப்பிடத்தக்க செயலுக்கு பிறகு, சுவாமிகள் ஒன்றும் 

 டக்காதளதப் வபால இரு ்தார.் இ ்த விஷயத்ளத திரு. வவலுப்பிள்ளள 

இரகசியமாக ளவத்து இரு ்து, சுவாமிகள் மகாெமாதி அளட ்த பின்னர ்

என்னிடம் இளதப்பற்றி கூறினார.் விளம்பர உலகில் வாழ் ்துசகாண்டு 

ஒவ்சவாரு சிறிய செயளலயும் சபரிதுபடுத்துபவரக்ளுக்கும்  மது 

சுவாமிகளுக்கும் இளடயிலுள்ள வித்தியாெத்ளத பாருங்கள்.§ 

சுவாமி திரு. வவலுப்பிள்ளளளயயும் வ ாயில் இரு ்து குணப்படுத்தி 

இரு ்தார.்  இ ்த ெம்பவத்ளத ெ. அம்பிளகபாகன் தனது சுயெரிளதயில் பதிவு 

செய்து இரு ்தார.் § 

ஒரு  ாள் மதியம் சுமார ்3 மணி அளவில், எனக்கு தளலசுற்றி 

மயக்கமளட ்து விட்வடன். என்ளன குணப்படுத்த துளரயின் மகன் 

அனுப்பிய இரண்டு மருத்துவரக்ள், சில மரு ்துகளள த ்தனர.் எனக்கு 

 ிளனவு திரும்பினாலும், என்னால் எழு ்திருக்க முடியவில்ளல, மற்றும் 

எனக்கு என்ன  டக்கிறது என்று சதளிவாக சதரியவில்ளல. காளல 8 

மணிக்கு சுவாமிகள் எனது இருப்பிடத்திற்கு வ ்து, “ ான் உனக்காக 

மூன்று மரு ்துகளள சகாண்டு வ ்துள்வளன்,” என்றார.் அவர ்அருகில் 

வ ்து, கருளண  ிளற ்த தனது ளககளால் எனது தளலளய சதாட்டு, 

“சிவாய ம” என்று சமதுவாக உெெ்ரித்தார.் மீண்டும் அடுத்த  ாள் 

காளலயில் வ ்த சுவாமிகள், “ ான் உனக்கு சிதம்பர தரிெனத்ளத 

காண்பிக்கப்வபாகிவறன்,  பார,்” என்றார.் அவர ்தனது தளலமுடிளய 

பறக்கவிட்டு, சுமார ்ஐ ்து  ிமிடங்களுக்கு  டராஜளர வபால 

 டனமாடினார.் மூன்றாவது  ாள், அவர ்தன்னுடன் சகாண்டு வ ்திரு ்த 

ஒரு மரு ்ளத, சவ ் ீரில் கல ்து சகாடுத்தார.்  ான்  ான்காவது  ாள் 

குணமளட ்து விட்வடன்.  ான் இ ்த அற்புதத்ளத பற்றி கம்பாலா 

மருத்துவமளனயின் தளலவர ்Dr. இராம ாதனிடம் கூறிய வபாது அவர,் 
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“அ ்த அற்புதமான  டனத்திற்கு மிருத்யுஞ்ஜய [மரணத்ளத 

சவற்றிசகாள்ளும்] என்று சபயர.்  அது சிற ்த முளறயில் குணப்படுத்தும் 

தன்ளமளயயும் சகாண்டுள்ளது.” § 

வமற்கத்திய  ாடுகளில் இருப்பளத வபால, கிழக்கு  ாடுகளள வெர ்்த 

சதய்வீக புருஷரக்ளும், தாங்கள் அன்பரக்ளள குணப்படுத்தியதாக 

அறிவிப்பாரக்ள். அத்தளகய அற்புத செயல்களின் மீது  ம்பிக்ளக 

ளவத்திருக்கும் மக்களள பயன்படுத்தி, ஒரு மிகப்சபரிய ஆதரவாளர ்

குழுளவ உருவாக்க, இது காலங்காலமாக பயன்பாட்டில் இருக்கும் ஒரு 

வழியாக இரு ்தது. வயாக சுவாமி அத்தளகய சவளிப்பளடயான, 

ஆடம்பரமான ெக்திகளின் சவளிப்பாடுகளள அலட்சியம் செய்து, 

குணப்படுத்துவதற்கும் ஆறுதல் அளிப்பதற்கும்,  தனது ெக்திகளள 

அளமதியாக வதளவப்படும் வபாது பயன்படுத்தினார.் பின்வரும் களதளய 

தாத்தா சின்ளனயாவின் சொ ்தங்கள் கூறினாரக்ள்.§ 

யாழ்ப்பாணத்தில் இரு ்து வயாக சுவாமி சகாழும்பிற்கு வ ்து இரு ்தார.் 

இளதப் பற்றி சகாழும்பில் இரு ்த பல அன்பரக்ள் சதரி ்துசகாண்டு,  

அவளர தரிசிக்க சென்றவரக்ளில் தாத்தா சின்ளனயாவும் ஒருவர.் 

அவரது குடும்பம் ஊருக்கு சவளிவய வாழ் ்ததால், அவர ்ஒரு இரயிலில் 

சகாழும்பு செல்ல வவண்டியிரு ்தது. அவரது மகன்களில் ஒருவர ்இரட்ளட 

நுளரயீரல் காய்ெெ்லால் தீவிர அவதியில் இரு ்தார.் அ ்த மகன் ொரப்ாக, 

தாத்தா சுவாமிளய காண சென்றார.் சுவாமிக்கு முன்பாக சுமார ்முப்பது 

அன்பரக்ள் அமர ்்து இரு ்தாரக்ள், மற்றும் சுவாமி ஒவ்சவாருவராக 

ெ ்தித்து அனுப்பிய பிறகு, தாத்தா சின்ளனயா மட்டும் மீதம் இரு ்தார.் 

தாத்தா தனது மகனின் வ ாளய பற்றி சொல்ல, சுவாமி அவரிடம் ஒரு 

சபரிய திராட்ளெ சகாத்ளத த ்து, அவற்ளற வீட்டிற்கு எடுத்து சென்று 

மகனுக்கு தருமாறு கூறினார.் § 

அதிக வ ரமாகி இரு ்ததால், வீடு திரும்புவதற்கு தனக்கு இரயில் 

கிளடக்குமா என்ற ெ ்வதகத்துடன் தாத்தா அங்கிரு ்து கிளம்பினார.் 

ஆனால் அவர ்இரயில்  ிளலயம் வ ்த வ ரம் பாரத்்து, இரயிலும் 

 ிளலயத்தில் வ ்து  ின்றது. அவர ்வீடு திரும்பிய வபாது, அவர ்மகனுக்கு 

காய்ெெ்ல் தீவிரமாகி அதிக வவதளனயில் இரு ்தார.் அவர ்தன் மகனுக்கு 

அருகில் உடக்ார ்்து சகாண்டு, ஒவ்சவாரு திராடள்ெயாக சகாடுக்க 

ஆரம்பித்தார.் அவற்றில் மகன் பாதி திராட்ளெகளள ொப்பிடட்ு 

உறங்கிவிட்டார.் அடுத்த  ாள் மகனுக்கு காய்ெெ்ல் குணமாகிவிட்டது. 

தனது மகன் குணமளட ்ததற்கு வயாக சுவாமியின் ஆசிகள் தான் 

காரணம் என்பளத தாத்தா அறி ்து இரு ்தார.் § 

ஒண்டாரிவயாளவ வெர ்்த எஸ். க ்ளதயா வழங்கும் பகிரவ்ு: § 
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1949 ஆம் ஆண்டில், என் மாமனார ்யாழ்ப்பாணம் சபாது 

மருத்துவமளனயில் சடட்டனஸ் வ ாயால் தீவிர வவதளனயில் இரு ்த 

வபாது, சுவாமியின்  குணப்படுத்தும் ெக்திளய முதல் முளறயாக 

அனுபவித்வதன். மருத்துவரக்ள் அவர ்உயிர ்பிளழப்பார ் என்ற 

 ம்பிக்ளகளய இழ ்து இரு ்தாரக்ள். சுவாமி அன ்தபுராவில் இரு ்த என் 

மாமனாரின் குடும்ப வீட்டில் சதாடர ்்து பத்து  ாடக்ள் தங்கி, 

அளமதியாக தியானம் செய்ததால், என் மாமனார ்சிறு வயதில் இரு ்வத 

சுவாமியின் சீடனாக இரு ்தார.் § 

எதிரப்ாராத விதமாக, சுவாமி மருத்துவ வமலதிகாரியுடன், 

மருத்துவமளன கூடத்திற்கு வ ்து விட்டார.் அவர ்வ ்தவுடன், என் 

மாமியார ்அவர ்கால்களில் விழு ்து அழ ஆரம்பித்துவிட்டார.் சுவாமி 

மாமியாளர ெமாதானப்படுத்தி, “ ாளள  ல்லூர ்வகாயிலுக்கு சென்று, 

காளல ஐ ்து மணி பூளஜயின் வபாது அரெ்ெ்ளன செய்யுங்கள்,” என்றார.் 

என் மாமனார ்அது வளர உயிருடன் இருப்பது ெ ்வதகம் என்று 

மருத்துவரக்ள் கூறினர.் ஆனால் அவர ்உயிருடன் இரு ்தார,் மற்றும் 

அரெ்ெ்ளன  டத்தப்பட்டது, மற்றும் அவரது ச ற்றியில் விபூதிளய 

பூசியவுடன், பூடட்ுத்தாளடயுடன் மூடியிரு ்த தாளட திற ்துக்சகாண்டது 

மற்றும் மூன்று  ாடக்ள் வபொமல் இரு ்த அவர ்உடவன வபெ 

சதாடங்கினார.் பத்து  ாடக்ளுக்கு பிறகு, அவர ்முழுளமயாக 

குணமளட ்த  ிளலயில் வீட்டிற்கு திரும்பினார.் § 

சுவாமி சபரும்பாலும் ஒவர ெமயத்தில் பல இடங்களில் சதன்பட்டார.் இவர ் 

இ ்த ெக்திளய பற்றி யாரிடமும் சதரிவிக்கவில்ளல, ஆனால் ஒரு இடத்தில் 

சுவாமிளய பாரத்்தவரக்ள், வவசறாரு இடத்தில் அவத ெமயத்தில் 

பாரத்்தவரக்ளுடன் கூடி ஆவலாசித்தாரக்ள். அவரக்ள் யார ்உண்ளமயான 

சுவாமிளய தரிசித்தது என்று தங்களுக்குள் அன்பாக வபசிக்சகாள்வாரக்ள். 

கருத்து வவறுபாடு இரு ்ததாக சதரியவ ்தால், சுவாமி புன்னளகப்பார.் 

பின்வரும் களதளய Dr.  ித்தியான ்தன்  விவரிக்கிறார:்§ 

எனது மூத்த ெவகாதரர ்1938 மற்றும் 1939 வருடத்தின் சதாடக்கத்தில், தனது 

வமற்படிப்பிற்காக இங்கிலா ்தில் தங்கி இரு ்தார.் அ ்த ெமயத்தில் 

வமற்கத்திய  ாடுகளில் இரண்டாம் உலகப்வபார ்சதாடங்கி இரு ்தது. 

வ ெ  ாடுகளுக்கு ஹிட்லரின்  டவடிக்ளககள் சபரும் அெச்ுறுத்தலாக 

இரு ்தன. ஹிட்லரின் தாக்குதலுக்கு இங்கிலா ்தின் சதாழில்  கரங்கள் 

முக்கிய இலக்காக இரு ்தன. அதனால் என் த ்ளத அண்ணளன பற்றிய 

கவளலயில் இரு ்தார.் ஒரு  ாள் அவர,் இ ்த கவளலகள் பற்றிய 

சி ்தளனயுடன் சுவாமிளய காண சென்றார.் சுவாமி அவளர பாரத்்து, 

“எளதப் பற்றியும் கவளல வவண்டாம்,” என்றார.் என் த ்ளத 

செய்தித்தாள்களில் வதான்றிய மிளகப்படுத்தப்பட்ட அெச்ுறுத்தல்கள் 

காரணமாக பய ்து இரு ்தார.் ஆனால் என் ெவகாதரளன எதிரச்காள்ள, 

த ்ளத எதிரப்ாராத மற்ற அபாயங்கள் காத்து இரு ்தன. § 
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சுவாமியின் கருளண  ிளற ்த அ ்த வாரத்்ளதகள், அ ்த 

அபாயங்களில் இரு ்து எனது ெவகாதரளன காப்பாற்றும்  ம்பகமான 

வாரத்்ளதகளாக விளங்கின. ஒரு  ாள், என் ெவகாதரனின் அளறயில் 

இரு ்த சூவடற்றும் கருவி சவடித்து புளகய ஆரம்பித்தது. தீடிசரன்று 

 ட ்த இ ்த ெம்பவத்தால், என் ெவகாதரன் அதிரெ்ச்ிக்கு உள்ளாகி, என்ன 

செய்வது என்று சதரியாது, திளகப்பில் அவத இடத்தில் அமர ்்து 

இரு ்தார.் அதனால் அவர ்தன் சுய ிளனளவ இழ ்தார.் அப்வபாது 

அவரிடம் சுவாமியின் குரல், “தம்பி, ஜன்னல்களள உளடத்துக்சகாண்டு, 

சவளிவய செல்,” என்று கூறியது. ெத்தமாகவும் சதளிவாகவும் இரு ்த 

சுவாமியின் வாரத்்ளதகள், என் ெவகாதரனுக்கு புதிய வாழ்க்ளகளய 

வழங்கியது. அவர ்ென்னல்களள உளடத்துக்சகாண்டு சவளிவயறி, 

தனக்கு வ ்த வபராபத்தில் இரு ்து தப்பினார.் அடுத்த  ாள் 

விடியற்காளலயில், என் த ்ளத சுவாமிளய ெ ்திக்க சென்ற வபாது, “ ான் 

வ ற்று உங்கள் மகளன பாரத்்வதன்,” என்று கூறினார.் § 

தமிழ் வெஜஸ் அண்ட் சீரஸ்் ஆஃப் சிவலானில், Dr. பிரான்சிஸ் பிள்ளள 

தன்னிடம் விவரித்த ஒரு விசித்திரமான ெம்பவத்ளத, வி. 

முத்துக்குமாரசுவாமி பதிவு செய்துள்ளார.் § 

கிறுத்துவராக இரு ்த ஒரு தாய், ஒரு சபாறியாளராக ஐக்கிய 

இராெச்ியத்தில் பணியாற்றிய தனது மகன்  ீண்ட ாடக்ளாக தனக்கு 

கடிதம் எழுதாததால், மிகு ்த வருத்தத்தில் இரு ்தார.் தன் மகளன பற்றிய 

தகவல்களள வதடித்தருமாறு, அவர ்வயாகர ்சுவாமியிடம் மன்றாடினார.் 

அவர ்மனளத மாற்ற வயாகர ்சுவாமி முயற்சி செய்தார,் ஆனால் அ ்த 

தாய் உறுதியாக இரு ்ததால், வயாகர ்சுவாமி ஒரு சமய்மறதி  ிளலக்கு 

சென்று, அ ்த சபாறியாளர ்என்ன செய்துக்சகாண்டு இருக்கிறார ்

என்பளத பதிவு செய்துக்சகாண்டார.் அ ்த சபாறியாளர ் ல்ல உடல் 

ஆவராக்கியத்துடன் உற்ொகமாக இரு ்தளத சதரி ்துசகாண்டார.் அதன் 

பிறகு சுவாமி தனது சமய்மறதி  ிளலயில் இரு ்து சவளிவ ்து அவர ்

மகன், அவரது  ண்பரக்ள், அவரக்ள் இரு ்த அளற மற்றும் அவரக்ள் 

என்ன செய்துக்சகாண்டு இரு ்தாரக்ள் என்பளத பற்றி ஒரு சதளிவான 

விளக்கத்ளத வழங்கினார.் இளத விவரித்து தாய் மகனுக்கு ஒரு கடிதம் 

எழுதினார.் அதற்கு பதிலாக மகன் அனுப்பிய கடிதம், தாயிடம் வயாகர ்

சுவாமி கூறியளத உறுதி செய்வதாக இரு ்தது. § 

தன்ளன சுற்றி இரு ்த சூழலில் ஒரு சிறிய மாற்றத்ளத ஏற்படுத்தி, ஒரு சபரிய 

சூழலில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்களள ஏற்படுத்துபவராக இரு ்தார.் ஒரு 

முளற வயாக சுவாமி தனது சகாழும்புத்துளற ஆசிரமத்தில், சில சீடரக்ளுடன் 

வழக்கம் வபால் வடக்கு வ ாக்கி அமர ்்து இரு ்தார.் ஒரு அன்பர ்சகாண்டு 

வ ்திரு ்த ஆரஞ்சு பழங்கள் அவர ்காலடியில் அடுக்கப்பட்டு இரு ்தன. தனது 

சீடரக்ளுடன் ஆரவ்த்துடன் வபசிக்சகாண்டு இரு ்த சுவாமி, திடீசரன்று, 
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“பாவம் பிராமணன், ஆசிரமம்,” என்று கூறினார.் அவர ்அவ்வாறு 

வபசியதற்கும், அப்வபாது  ளடசபற்ற உளரயாடலுக்கு  முற்றிலும் சதாடரப்ு 

இல்லாமல் இரு ்தது. சுவாமி அளத சொல்லிக்சகாண்டு, அ ்த 

பழக்குவியலில் இரு ்து கீவழ விழு ்து இரு ்த ஒரு ஆரஞ்சு பழத்ளத, மீண்டும் 

பளழய இடத்தில் ளவத்தார.் அவர ்தன் உளரயாடளல சதாடர ்்தார,் மற்றும் 

அன்பரக்ள் அவர ்மத்தியில் வபசிய வாரத்்ளதகள் மீது அதிக கவனம் 

செலுத்தவில்ளல. ஆனால், அ ்த முக்கியமான வாரத்்ளதகள், 

மரியாளதக்குரிய அறிஞராகவும் சிற ்த வபெெ்ளராகவும்  இரு ்த  

இராஜவயாகி ெங்கர சுப்ளபயருக்கு பாதுகாப்பாக விளங்கின. சுவாமி அ ்த 

ஆரஞ்சு பழத்ளத மீண்டும் பழக்குவியலில் ளவத்த வபாது, அ ்த பிராமணர ்

பயணம் செய்த வாகனம் ஒரு சபரிய விபத்தில் தப்பியது. இளதப்பற்றிய 

தகவல்களள இராஜ வயாகிவய விவரிக்கிறார.் § 

 ான் ஒரு முளற சித்தன்வகணி மகாகணபதி வகாயிலில் ஒரு உளர 

 ிகழ்த்தி, இரவு வ ரத்தில்  ல்லூருக்கு திரும்பிய வபாது கனமளழ 

சபய்துக்சகாண்டு இரு ்தது. சீரணி கிராமத்து திருப்பத்தில், கால்வாய் 

 ிரம்பி இரு ்தது; வாகன ஓட்டியால் ொளலளய ெரியாக பாரக்்க 

முடியவில்ளல. திடீசரன்று ஒரு சவளிெெ்ம் வதான்றி, ொளலளய 

பிரகாசிக்க செய்ததால்,  ாங்கள் கால்வாளய தவிரத்்து பாதுகாப்பாக 

எங்கள் இலக்ளக வ ்து அளட ்வதாம். அ ்த சவளிெெ்ம் மட்டும் 

இல்ளலசயன்றால், எங்களால் அ ்த பாதாள குழிளய பாரத்்து இருக்க 

முடியாது, மற்றும்  ாங்கள் அதற்குள் விழு ்து இருப்வபாம். அ ்த 

சவளிெெ்த்தால் பல உயிரக்ள் தப்பின.  ான் அன்பரக்ளிடம் இரு ்து 

சுவாமி “பாவம் பிராமணன், ஆசிரமம்" என்று சொன்னளத பற்றியும், 

ஆரஞ்சு பழத்ளத குவியலில் ளவத்தது பற்றியும் சதரி ்து சகாண்வடன். 

அன்பரக்ள் மீது என்ன ஒரு பரிவு!§ 

சகாழும்பில் ெமயப்பற்றுடன் இரு ்த ஒரு இசுலாமியர,் வயாக சுவாமிளய 

பற்றி வகட்டறி ்ததும், தான் யாழ்ப்பாணம் சென்று சுவாமிளய தரிசிக்க 

ஏற்பாடு  செய்யுமாறு ஒரு வயாக சுவாமியின் சீடரிடம் வகட்டுக்சகாண்டார.் 

அ ்த  பர ்அரசு தளலளம வழக்கறிஞராக இரு ்தார,் மற்றும் அது 

அசமரிக்காவின் அட்டரன்ி சஜனரல் பதவிக்கு  ிகரானது. இருவரும் இரயில் 

மூலம் யாழ்ப்பாணத்திற்கு சென்று, ஒரு விடுதியில் தங்கினர.் அவரக்ள் 

அடுத்த  ாள் காளலயில் குளித்து விட்டு, சகாழும்புத்துளறயில் இரு ்த 

சுவாமியின் குடிளெளய ச ருங்கினாரக்ள். § 

அவரக்ள் கதளவ ச ருங்கியதும், சுவாமி உரத்த குரலில், “யார ்இங்வக? 

 ான் இன்று யாளரயும் பாரக்்க விரும்பவில்ளல.  ீங்கள் வபாகலாம்,” என்று 

கத்தினார.் இருவரும் அவத இடத்தில்  ின்றுவிட்டனர.் அவரக்ளுக்குள் வபசிய 

பிறகு, அன்பர ்மடட்ும் சுவாமிளய சென்று ெ ்தித்து, சுவாமிளய ெ ்திக்க 

வவண்டும் என்ற  ம்பிக்ளகயில் இலங்ளகயின் அரசு தளலளம வழக்கறிஞர ்

வ ்து இருப்பதாக விளக்கினார.் “அவர ்அரசு தளலளம வழக்கறிஞராக 
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அல்லது உெெ் ீதிமன்ற  ீதிபதியாக இருக்கலாம். அளதப்பற்றி எனக்கு 

கவளல இல்ளல.  ான் அவளர இன்று ெ ்திக்க விரும்பவில்ளல.  ீங்கள் 

வபாகலாம்,” என்று சுவாமி கத்தினார.் § 

அ ்த அன்பர ்அதிக ஏமாற்றத்துடன் சவளிவய வ ்து, இனி முயற்சி செய்து 

பயனில்ளல என்று தனது  ண்பரிடம் கூறினார.் அவரக்ள் மனதில் 

துக்கத்துடன், சகாழும்பிற்கு அன்வற திரும்பினாரக்ள். அரசு தளலளம 

வழக்கறிஞர ்வீடு திரும்பியதும், அவருக்காக அரொங்கத்திடம் இரு ்து ஒரு 

கடிதம் காத்து இரு ்தது. அவர ்உெெ் ீதிமன்ற  ீதிபதியாக 

 ியமிக்கப்படட்ுள்ளதாகவும், அவர ்அடுத்த  ாள் பதவிவயற்க வவண்டும் 

என்றும் அ ்த கடிதம் கூறியது. அவர ்தன் கண்களில் கண்ணீருடன் 

சுவாமிளய கத்தியளத  ிளனவுகூர ்்தார,் மற்றும் சுவாமி தன்ளன ெ ்தித்து 

இரு ்தால், அவர ்யாழ்ப்பாணத்தில் அதிக வ ரம் தங்கவவண்டி 

இரு ்திருக்கும், மற்றும் அதனால் இ ்த கடிதத்திற்கு ெரியான வ ரத்தில் 

முளறயாக செயல்படட்ு இருக்க முடியாது என்பளதயும் 

உணர ்்துசகாண்டார.் § 

அவர ்சுவாமிளய ெ ்தித்து, மரியாளத செலுத்த அடுத்த வாரம் பயணம் 

வமற்சகாண்டார.் இ ்த முளற, அவர ்வாெற்படியில் கால் ளவத்ததும், சுவாமி 

அவளர ஒரு சபரிய புன்னளகயுடன் வரவளழத்து, “உெெ் ீதிமன்ற  ீதிபதிக்கு 

எனது பணிவான வணக்கங்கள். உங்களள ெ ்தித்ததில் மகிழ்ெச்ி 

அளடகிவறன்,” என்றார.் காலப்வபாக்கில், சுவாமிளய குளற ்தது மாதத்திற்கு 

ஒரு முளற ெ ்திக்க வவண்டும் என்பதில் உறுதியாக இரு ்தார.் அவர ்

இருபத்தி ஐ ்து வருடங்களுக்கு உெெ் ீதிமன்ற  ீதிபதியின் பதவிளய 

வகித்தார.் § 

தமிழ் ாட்டில் அறிஞராகவும் வபராசிரியராகவும் இரு ்த அ. ெ. 

ஞானெம்ப ்தன் யாழ்ப்பாணத்தில் பல இடங்களில் சொற்சபாழிவு  டத்திய 

ெமயத்தில், ஒரு  ாள் காளலயில் எழு ்த வபாது, தன்னால் வாய் வபெ 

முடியவில்ளல என்பளத உணர ்்துக்சகாண்டார.் அவர ்பணி ஓய்வு சபற்று 

இரு ்த ஒரு காது-மூக்கு-சதாண்ளட அறுளவ சிகிெள்ெ  ிபுணரிடம் அளழத்து 

செல்லப்பட்டார.் அவர ்ஆய்வு செய்து, வ ாய் தீவிரமளட ்து இருப்பதால், 

பரிவொதளனகள செய்ய அவர ்சகாழும்பு மருத்துவமளனக்கு செல்ல 

வவண்டும் என்று கூறினார.் அவர ்தன் குடும்பத்ளத காப்பாற்றுவதற்கு தன் 

குரளல மட்டுவம  ம்பி இரு ்ததால், ஞானெம்ப ்தன் தன் உற்ொகத்ளத 

இழ ்து பய ்து இரு ்தார.் § 

அவர ்வாகனத்தில் ஏறிக்சகாண்டு இரு ்த வபாது, மருத்துவர ்அவரிடம் 

விளர ்து வ ்து, “ ீங்கள் வயாக சுவாமியின் சீடன் என்பது எனக்கு சதரியும். 

 ீங்கள் கிளம்புவதற்கு முன்பாக அவளர பாரத்்துவிட்டு செல்லுங்கவளன்?” 

என்று வகட்டுக்சகாண்டார.் வழக்கமாக காளல வ ரத்தில் யாரும் சுவாமிளய 

ெ ்திப்பது இல்ளல என்பளத அறி ்து இரு ்தாலும், சுவாமிளய சென்று 

பாரக்்க வவண்டும் என்ற எண்ணம் தனக்கு ஏன் உதயமாகவில்ளல என்று 

தன்ளனத்தாவன கடி ்துக்சகாண்டு, ஞானெம்ப ்தன் சுவாமிளய வ ரடியாக 
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சென்று ெ ்திக்க முடிவு செய்தார.்  சுவாமி அவளர வரவளழத்துக்சகாண்டு, 

“மருத்துவளர முருகப்சபருமான் என்று  ிளனத்தீரக்ளா?  ீங்கள் அங்வக ஏன் 

சென்றீரக்ள்?” என்று வகட்டார.் அவளர அறியாளமளய விளக்கும் வண்ணம் 

ஒரு  ீளமான வெவுளற சதாடர ்்தது. அதன் பிறகு சுவாமி அ ்த 

விரிவுளரயாளளர உடக்ார சொன்னார.் அளர மணி வ ரத்திற்கு அளமதி 

 ிலவியது. அதன் பிறகு சுவாமி, “இன்று இரவு உங்கள் சொற்சபாழிவு 

 ிகழடட்ும். அதன் பிறகு என்ளன வ ்து பாருங்கள்,” என்றார.் § 

சுவாமி தனக்கு குரளல ெரி செய்துவிட்டார ்என்பளத உணர ்்த 

ஞானெம்ப ்தன் அழுதுக்சகாண்டு, “ ான் சுவாமிகள் சொல் படி  டப்வபன்,” 

என்று கூறினார.் அவர ்சொற்சபாழிளவ முடித்துக்சகாண்டு திரும்பிய வபாது, 

எதிவர வ ்த சுவாமி, “ ாம் கம்பளரயும் வெக்கிழாளரயும் மிஞ்சி விடுவவாம்,” 

என்று கூறினார.் (கம்பர ்இராமாயணத்ளத தமிழில் சமாழிசபயரத்்தார,் 

வெக்கிழார ்சபரியபுராணத்ளத இயற்றினார.் அதில் அவர ்63 

 ாயன்மாரக்ளின் வாழ்க்ளக வரலாற்ளற பதிவு செய்தார)். § 

அதன் பிறகு தான் வபசிய குரல் சுவாமிகளால் வழங்கப்பட்டது என்றும் 

ஞானெம்ப ்தன் கூறினார,் மற்றும் அதன் பிறகு சிலரால் மடட்ுவம 

புரி ்துசகாள்ளப்பட்ட மளறஞான விஷயத்தின் மீது சவற்றியும் அளட ்தார.் 

காலப்வபாக்கில் இ ்த வபராசிரியர ்இயற்றிய உயரத்ரமான முப்பது 

புத்தகங்களுக்கு, வயாக சுவாமியின் அருள் மட்டுவம காரணம் என்று 

குறிப்பிட்டார.்§ 

பின்வரும் ெம்பவத்ளத சின்னப்பூ  வரத்னராஜா விவரிக்கிறார.்§ 

மவலஷியாவில் வவளல செய்த எனது சபற்வறாரக்ள், என்ளன எனது 

பாட்டன் பாட்டியின் கவனிப்பில் விட்டு சென்றாரக்ள். எனது நுனி 

 ாக்கில் இரு ்த ஒரு விசித்திரமான வ ாயினால்,  ான் சிறு வயதில் 

அவதிப்பட்டதாக வகள்விப்பட்வடன்.  ான் அவதிப்படுவளத தாங்க 

முடியாத பாட்டி, என்ளன குணப்படுத்த வமற்சகாண்ட வமற்கத்திய 

மற்றும் கிழக்கத்திய (ஆயுரவ்வதம்)  ாடுகளின் சிகிெள்ெகள் 

பலனளிக்கவில்ளல என்றும், எனக்கு இரு ்த வ ாயினால் குடும்பம் அதிக 

கவளலயில் இருப்பதாகவும் சுவாமியிடம் முளறயிட்டார.் சுவாமி 

விரிவாக எளதயும் வபொமல், எப்வபாதும் வபசுவளத வபால, “இது தான் 

பிரெெ்ளனயின் தற்வபாளதய  ிளல” என்று அவரக்ளிடம் குறிப்பிட்டார.் § 

சுவாமி தினமும் காளலயில், என் வீடட்ு வழியாக, தனது ஆசிரமத்தில் 

இரு ்து இரண்டு ளமல் தூரத்தில் இரு ்து அரியாளலக்கு சிரமப்படட்ு 

 ட ்து செல்வார.் சுவாமி  ல்ல உடல்வாகு மற்றும்  ீண்ட தாடியுடன் 

அெச்ுறுத்தும் படி இரு ்ததால்,  ான் அவளர பாரத்்ததும், அவர ்

கண்களுக்கு சதன்படாமல் ஓடி ஒளி ்துக்சகாள்வவன்.  ான் படித்த தமிழ் 

பள்ளிக்கூடம் எனது வீட்டில் இரு ்து இருபத்தி ஐ ்து கஜ தூரத்தில் 

இரு ்தது. சதருவில் இரு ்து ஐ ்து கஜ தூரத்தில் இரு ்த சுவாமியின் 

ஆசிரமம் வழியாக,  ான் பள்ளிக்கு செல்ல வவண்டியிரு ்தது. § 
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ஒரு  ாள்  ான் பள்ளிக்கு சென்றுசகாண்டு இரு ்த வபாது, சுவாமி தனது 

குடிளெயின் கதளவ திற ்து, சதருவின்  டுவில் எனக்கு வ ருக்கு வ ராக 

வ ்து  ின்றுவிட்டார.் அதனால் என்னால் அவரது பாரள்வயில் இரு ்து 

தப்பி ஓடமுடியவில்ளல.  ான் அளமதியாக  ின்று இரு ்வதன். சுவாமி 

எனது வாளய திறக்கும்படி ஆளணயிட்டார.்  ான் வாளய திற ்ததும், என் 

வாயில் துப்பாலமா என்று வகட்டார.் ஆனால் அவர ்என் உதட்டில் பாதிக்க 

பகுதியின் மீது மூன்று முளற ஊதிவிட்டார,் மற்றும் அ ்த பகுதி 

முழுளமயாக குணமளட ்துவிட்டது. § 

இயற்ளகக்கு அப்பாற்பட்ட ெக்திகளின் சவளித்வதாற்றத்ளத தவிரக்்க 

வவண்டும் என்று செல்லப்பசுவாமி அவருக்கு கற்றுத்த ்து இரு ்ததால், அவர ்

அத்தளகய மரம்மான ெம்பவங்களள சபரிதுபடுத்தவில்ளல. ஒரு வவளள 

தான்  ிகழ்த்திய அற்புதங்களள மக்கள் சதரி ்துசகாண்டால், அவர ்தனது 

பணியின் இப்பகுதிளய தற்செயல் என்று கருதிக்சகாண்டு, அற்புதங்கள் 

அளனத்ளதயும் ொதாரணமாக  வதான்றெச்ெய்தார.் § 

மரணத்தத வாழ்க்தகயின் ஒரு அங்கமாக பாரத்்தல்  

வொகமும் மரணமும் அெச்ுறுத்திய ஒரு வ ாயாளிக்கு,  ிளலமாற்றம் 

விளரவில்  டக்கப்வபாவதாக வயாக சுவாமிக்கு வதான்றினால், அப்வபாது 

சுவாமி சிறப்பாக ஆறுதல் அளிக்கவும் செய்தார.் அத்தளகய இக்கட்டான 

சூழ் ிளலகளில், சுவாமி சவளிப்படுத்திய ஆழமான இரக்க குணத்ளதப் 

பற்றி Dr. இராம ாதன் எழுதியுள்ளார.்§ 

 ாங்கள் துயரம் மற்றும் வவதளனயில் இருக்கும் வபாது, பாெம்  ிளற ்த 

சுவாமியின் சதய்வீக வாரத்்ளதகள், எங்களுக்கு மிகப்சபரிய ஆறுதளல 

வழங்கியது. “எதற்காக பயப்படுகிறாரக்ள்?  மக்கு வமவல இருக்கும் 

ஒருவன், இவற்ளற எல்லாம் இயக்கிக்சகாண்டு இருக்கிறான் அல்லவா? 

அவனிடம் ெரணளட ்து சும்மா இருங்கள். யாளரயும் பளகத்துக்சகாள்ள 

வதளவயில்ளல. மற்றவரக்ள் செய்யும் தீளமளய மற ்து மன்னித்து 

விடுங்கள். இ ்த உலளக  ிரவ்கிக்கும் இளறவன் எல்லாம் அறி ்து  

இருக்கிறான். ெரவ்வல்லளம பளடத்த பரமாத்துமாளவ காட்டிலும் 

 ீங்கள்  எ ்த வளகயில் சிற ்தவராக இருக்கிறீரக்ள் அல்லது எளத 

சிறப்பாக செய்து விடமுடியும்?” என்ற வாரத்்ளதகளுடன்,  ாங்கள் எங்கள் 

கட்டுப்பாட்ளட இழக்காமல் அளமதியாக வாழ்வதற்கு, அவர ்எங்களுக்கு 

தனது கருளண மற்றும் ஆசீரவ்ாதத்ளத வழங்கினார.் § 

எனது மளனவியின் ெவகாதரன் மரணப்படுக்ளகயில் இரு ்த வபாது, 

சுவாமி வருளக த ்து, ச ற்றியில் விபூதிளய பூசி, அவரது இறுதி 

யாத்திளரயில் அனுப்பி ளவத்தார.் சுவாமியின் ஆசியால் அவர ் ல்ல 

 ிளலளய அளட ்தார ்என்பதில் எ ்த ெ ்வதகமும் இல்ளல. § 
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இதற்கு இன்சனாரு அன்பரும் ொன்றளித்தார:்§ 

என் மகள் வ ாய்வாய்ப்படட்ு இரு ்த வபாது, ஒரு முளற வயாக சுவாமி 

எங்கள் வீட்டிற்கு வ ்தார.்  ாங்கள் அவரிடம் உதவிளய  ாடிவனாம். 

அவர,் “கவளலப்படவவண்டாம். அவள் சிவசபருமானின் திருவடிகளள 

வ ாக்கி சென்றுசகாண்டு இருக்கிறாள்,” என்று கூறினார.் அன்று இரவு 

அவள் உயிர ்பிரி ்தது. § 

 மரணம் பற்றி சுவாமிக்கு இரு ்த அறிளவப்பற்றி சி.எஸ். தரம்ராஜாவின் 

குறிப்பு:§ 

ஒரு முளற சுகாதாரத்துளறயில் உயர ்பதவியில் இரு ்த ஒரு மருத்துவர,் 

வடமாகாணத்திற்கு பயணம் வமற்சகாண்ட வபாது, அவர ்வழக்கம் வபால 

சுவாமிளய தரிசிக்க வ ்தார.் அவரிடம் சுவாமி, “ ீங்கள் உங்கள் 

வமலங்கிளய  மாற்றும் வ ரம் வ ்துவிட்டது,” என்று கூறினார.் சில 

 ாடக்ள் கழித்து,  ற்பண்புகள்  ிளற ்த அ ்த மருத்துவரின் உயிர ்

பிரி ்தது.§ 

சுவாமி  ிகழ்த்திய சபரும்பாலான  ிளலமாற்ற அற்புதம் பற்றி ரத்னா மா 

 வரத்தினம் பின்வரும் உட்பாரள்வளய பகிரக்ிறார.்§ 

சுவாமி பலதரப்பில் இரு ்தும் சபரு ்திரளான மக்களின் கவனத்ளத 

கவர ்்தார.் அவரக்ளில் ஒவ்சவாருவருக்கும், அவரது தனிப்பட்ட 

புரி ்துணரவ்ின் அளவிற்கு ஏற்ப, அ ்த  பரின் எதிரக்ால முடிளவ 

சவளிப்படுத்தினார.் அவர ்ஒரு  பரின் எதிரக்ாலத்ளத சொல்லும் 

மளறஞானியாக அல்லது கட்புலனுக்கு அகப்படாதளத காணும் 

சித்தராகவும் இல்ளல, ொதாரண சி ்தளனளய கட ்து தனது 

ஆற்றல்களுடன் தனிளமயில் வாழ் ்த ஒரு உயிரெ்க்தியாகவும் இல்ளல.  

அவர ்ஒரு சதய்வீக புருஷராக இரு ்தார ்மற்றும் அவரது வயாக ஞானம், 

ஒவ்வவாரிடமும் மளற ்து இரு ்த ஒரு  ாளண ச ருங்க செய்ததால், 

அவரக்ளின் இதயங்களில் இரு ்த இரகசிய இடங்களள வமற்பரப்பிற்கு 

சகாண்டு வ ்து, அவரக்ளது  டவடிக்ளககளுக்கு அடிப்பளடயாக 

விளங்கிய குழப்பமான எதிரவ்ிளனகள் மற்றும் மளறவான 

வ ாக்கங்களள அவரக்ளது பாரள்வக்கு சவளிப்படுத்தியதன் மூலம், 

சுவாமி மக்களின் உட்புற பண்புகளள மாற்றவதற்கு ஒரு அருளமயான 

ெக்திளய பிரவயாகித்தார.் § 

இதன் காரணமாகவவ அவருக்கு முன்பாக பலர ் டுங்கிக்சகாண்டு 

இருப்பாரக்ள் அல்லது அவரது கூரள்மயான கண்களுக்கு சதன்படாமல், 

பய ்து விலகி இருப்பாரக்ள். ஆனால் அவரது மனிதாபிமானம்  

எல்வலாளரயும் வலுவாக ஈரத்்ததால், அவரது கடுளமயான 

கண்டிப்புக்களும் கருளணயின் பருவமளழயாக விளங்கியது மற்றும் 

அன்பரக்ள் அவளர  இன்னல்கள் மற்றும் பதட்டமான வ ரங்களில் 
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 ாடினாரக்ள். அவர ்எண்ணற்ற வழிகளில் அவரக்ளது வலிகள் மற்றும் 

பிணிகளள தணித்ததால், அவருக்கு முன்பாக அமர ்்து இரு ்த 

எண்ணற்ற மக்களின்  ம்பிக்ளக ளகலாய மளல உயரத்திற்கு உயர ்்து 

இரு ்தது. அவர ்சிவசபருமான் அருளிய அ ்த குணப்படுத்தும் 

தீரத்்தத்ளத, அ ்த ளகலாய மளலயில் இரு ்து சகாண்டு வ ்து இரு ்தார ்

மற்றும் அது உண்ளமயில் சதய்வீக கங்ளக பூமிக்கு வ ்து இறங்கியது 

வபால இரு ்தது!§ 

 ன்ளம மற்றும் தீளமயின் உலளக கட ்து வ ாக்கி,  டப்பது அளனத்தும் 

ஆன்மாவின் பரிணாம வளரெ்ச்ிளய வமம்படுத்த  ளடசபறுவதாக 

ஏற்றுக்சகாள்ளவவண்டும் என்று சுவாமி தன் அன்பரக்ளுக்கு கற்றுத்த ்தார.் 

அவர ்அளித்த விளக்கம்:§ 

 ாம் ஒருவிதமான பலளன அளட ்தால்  ன்ளம என்றும் வவறுவிதமான 

பலளன அளட ்தால் தீளம என்றும்  ிளனக்கக்கூடாது. இ ்த செயல்கள் 

அளனத்தும் மாளயயில் இரு ்து வதான்றி, ஆத்ம ஞானம் சபறுவதற்கு 

உதவி செய்கின்றன என்பளத  ீங்கள் புரி ்துசகாள்ள வவண்டும். 

இளறவன் மனிதளன உயரத்்தி மற்றும் சதாடர ்்து தாழ்த்துவதன் மூலம், 

அ ்த மனிதனுக்கு அனுபவத்ளத வழங்குகிறார.்  ீங்கள் மாளயகளில் 

இரு ்து முழுளமயாக விடுபடவவண்டும். எல்லா வொதளனகளும் 

 ன்ளமக்வக.§ 

சிவ ததாண்டன் பத்திரிதக  

டிெம்பர ்1934 ஆம் ஆண்டில், சிவ சதாண்டன் என்ற ஒரு மாதா ்திர 

பத்திரிளகளய சதாடங்க சுவாமி தனது சீடரக்ளள ஊக்குவித்தார.் அ ்த 

பத்திரிளக ஆங்கில வாெகரக்ளுக்கு ஒரு சிறிய பகுதியுடன், ெமயம் 

சதாடரப்ான கட்டுளரகள் தமிழில் எழுதப்படட்ு சவளிவ ்தது. சிவ சதாண்டன் 

 ிளலயத்ளத பற்றி இ ்துமதி அம்மா விவரிக்கிறார:்§ 

சிவசபருமாளன மற ்து விடுவவத துக்கங்கள் அளனத்திற்கும் 

காரணமாக இருப்பதாலும், சிவசபருமானின்  ிளல மீது சதாடர ்்து 

ஆழ் ்த சி ்தளன வமற்சகாள்வவத அதற்கு தீரவ்ாக இருப்பதாலும், 

சிவசபருமான் மீது ஆழ் ்த சி ்தளன செய்வளத ஊக்குவிப்பது அதன் 

வ ாக்கமாக விளங்கியது. பிரசுரிக்கும் பணி முதலில் கண்டிக்கு அருகில், 

கடுகண்ணாவ பிரவதெத்தில், கிராகம வதாட்டத்தில், கமலாசினி அெச்ு 

 ிளலயத்தில்  ட ்தது. பின்னர ்அது வபராதனியாவிற்கு மாற்றப்பட்டது. 

கண்களள கண் இளமகள் பாதுகாப்பளதப் வபால, அ ்த பத்திரிளகயில் 

சுவாமி ஒரு ஆழமான மற்றும்   ிளலயான ஆரவ்த்ளத சகாண்டு 

இரு ்தார.் அவர ்பத்திரிளக ஆசிரியராகவும் பண்டிதராகவும் இரு ்த வக. 

வக.  டராஜன் மற்றும் அெெ்டிப்பவருடன் இளண ்து செயல்பட்டார ்

மற்றும் அறிஞரக்ளாக இரு ்த தனது சீடரக்ளிடம் கட்டுளரகளள 
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வழங்குமாறு உத்தரவிட்டார,் ஆனால் பத்திரிளகயில் எ ்த எழுத்தாளரின் 

சபயரும் எப்வபாதும் குறிப்பிடப்பட்டது இல்ளல. சுவாமி அஞ்ெலில் 

அனுப்புவளதயும் பாரள்வயிடட்ு, “ ீங்கள் வமலுளறயில் இருக்கும் 

சிவசபருமான் மளறயாதவாறு அட்ளடளய ஒட்டசவண்டும். இ ்த 

பத்திரிளகளய பாரப்்பவரக்ள் மனதில் சிவசபருமான் என்ற வாரத்்ளத 

மடட்ும்  ிளலத்து  ின்றாலும், அது ஒரு மிகப்சபரிய ொதளனயாக 

இருக்கும்,”என்று கூறுவார.் § 

சுவாமி இ ்த சவளியீட்டிற்காக, “எண்ணுவார ்ச ஞ்சில்  ண்ணுவான் ஈென்” 

என்ற குறிக்வகாளள வழங்கினார.் ஒவ்சவாரு சவளியீடும் அவர ்வழங்கிய 

 ற்சி ்தளன பாடல்களில் ஒன்ளற சகாண்டிரு ்தது. வயாக சுவாமி இ ்த 

பத்திரிளகக்கு அதிக மதிப்பு அளித்ததால், அதிக தாக்கம் ஏற்படுத்திய 

அவரது பாடல்களில் ஒன்றான “சிவசதாண்டனில்”, சுவாமி இ ்த 

பத்திரிளகளய ஒரு சிறுவனாக உருவகப்படுத்தி உள்ளார:் § 

சிவசபருமானின் சதாண்டரக்வள!  

    சிவசதாண் சனன்னு ் திரு ாமம் பூண்வட 

    சிவசதாண்ட நுங்கடிரு முன்றிற்  

    சிவசதாண்டு செய்ய வருஞ்சிறுவன்    

    சி ்ளத களிகூரெ ்செய்தல் கடளம சதரி. 

 

    சிவனடி யாளரெ ்சிவசனன வணங்கும்  

    சிவசதாண் சனன்னுஞ் செல்வெ ்சிறுவன்  

    பவவரு டத்துப் பன்னுமார ் கழிமதி 

    எவரும் மகிழ இன்னிலம் வபா ்தான் இவவனா,  

    சிறுபிள்ளள யாயினுஞ் செய்தவப் பயனால் 

    அறிவு மிகு ்த ஆண்டளக யாவான்  

    திளனத்துளண  ன்றி செய்யினு மதளனப் 

    பளனத்துளண யாக்சகாள்ளும் பயளனத ்சதரிபவன் 

    அளனத்துஞ் சிவன்செய லாசமன அறிபவன் 

    சினத்ளதெ ்செற்ற திருவிளன யுளடயான் 

    ெத்தியம் சபாறுளம ொ ்தம்  ிளற ்தவன் 

     ித்தியா  ித்திய ் சதரியும்  ிபுணன் 

    அத்துவா மாரக்்கம் ஆளறயு மகற்றித் 

 தத்துவா தீதத் தன்ளமளய யுணர ்்வதான் 

 வறுளமயிற் கலங்கான் செல்வத்தின் மகிழான் 

 சபாறுளம மிக்குளடப் புண்ணிய புருடன் 

 தரும ன் சனறியிற் ெற்றும் வழுவான் 

 கருமத்திற் ளகயுங் கடவுளிற் கருத்துமா 

 யிரு ிலம் மதிக்க வாழு மியல்பினன் 

 குருபரன் கூறிய ச றிவய செல்பவன் 
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 திங்க வடாறும் திருவக லாத 

 உங்கள் மளனக்வக யுவப்புடன் வபா ்து 

  ற்சி ் தளனயும்  ல்ல ெமயமும் 

 அற்புத மான வபாற்றித்திரு வகவலும் 

 விற்பன மாக விளங்கு வயாகமும் 

 சொற்சபாருட் சுளவவெர ்சூடாளல ெரிதமும் 

 இன்னும் பற்பல வினியகட் டுளரகளும் 

 சகாண்டுடன் மகிழ் ்து கும்பிடு மிவளன 

 வாரி சயடுமின் மடிமீது ளவம்மின் 

 சீரிய வாயாற் செ ்தமிழ் பாடுமின் 

 பாலு ் வதனும் பாகும் பருப்பும் 

  ாலுங் கல ்து  ன்றா யுஸ்ரீட்டுமின் 

 பட்டாளட சுற்றுமின் பலபணி புளனமின் 

 மட்டார ் றுமலர ்மாளல சூட்டுமின் 

 எட்டாப் வபரின்ப சமய்தி 

 இட்டார ்சபரவ்யார ்எனவாழ் வீவர.§ 

சிவசதாண்டன் பத்திரிளகக்கு “ மது உயிருக்குயிராய் இருப்பவர ்கடவுவள" 

என்ற முதல்  ற்சி ்தளன பாடளல சுவாமி எழுதினார.் அது பின்னர ்

ஆங்கிலத்தில் சமாழிசபயரக்்கப்பட்டது:§ 

 மது உயிருக்குயிராய் இருப்பவர ்கடவுவள. ஆளகயால்  ாம் அவருளடய 

உளடளம. அவருளடய அடிளம.  ம்முளடய அளெசவல்லாம் அவருளடய 

அளெவவ.  ாம் ஒரு வபாதும் அவளர மற ்திருக்க முடியாது.  மக்கு ஒரு 

குளறயுமில்ளல.  ாம் என்றும் உள்வளாம். எங்குமிருக்கிவறாம். எல்லாம் 

அறிவவாம். இப்படிவய  ாம் இளடயறாது சி ்தித்துெ ்சி ்தித்து 

கீழ்ளமயான குணங்களள வபாக்கி, வமலான சதய்வ தத்துவங்களள 

அளடவவாமாக! § 

தன்னிடம் அதிகமான சீடரக்ள் வெர ்்ததும், சுவாமி அவரக்ளுக்கு 

ெமஸ்கிருதம்  அல்லது ஆங்கிலத்தில் இருக்கும் பல்வவறு பளடப்புக்களள 

தமிழில் சமாழிசபயரப்்பது வபான்ற பணிகளள வழங்கினார.் § 

அருகில் இருந்தும் தூரத்தில் இருந்தும் எழுதிய கடிதங்கள்  

வயாக சுவாமிளய சபாறுத்தவளரயில், அளனத்தும்  ீங்கள் யார ்என்பளத 

அறிதல் அல்லது அறியாமல் இருப்பது ஆகும். “தற்சபாழுதில் தீவிரமாக 

இருக்கும் வபாது,  ீங்கள் யார ்என்பது உங்களுக்கு புரியவரும்.” அவர ்எ ்த 

இடத்தில் இரு ்தாலும், இளத இளடவிடாது கற்றுத்த ்தார.் அவர ்

இ ்தியாவிற்கு பயணம் செய்த வபாது அல்லது இலங்ளகயின் சதாளலதூர 

பகுதிக்கு பயணம் செய்யும் வபாது, சிலெமயஙகளில் நுண்ணறிவு  ிளற ்து 

ளகயால் எழுதப்பட்ட கடிதங்களள, தனக்கு ச ருக்கமான சீடரக்ளுக்கு 
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அனுப்புவார.் இளவ தங்கம் வபால கவனமாக பாதுகாக்கப்பட்டன. அதில் பல 

 ற்சி ்தளன என்ற அவரது புத்தகத்தில், அவர ்எழுதிய பாடல்களுடன் 

சவளியிடப்பட்டன. ஒவ்சவாரு கடிதத்தின் வமற்பகுதியில் எப்வபாதும் 

“சிவமயம்" எழுதப்பட்டு இருக்கும். மளல ஊராக இரு ்த கண்டியில் அவர ்

எழுதிய கடிதம்: § 

சிவமயம் 

 ான் இங்வக இருக்கிவறன். சகாழும்பில் இரு ்து வரும் இரயில் 

வ ்துள்ளது மற்றும் அது தனது பயண இலக்ளக வ ாக்கி செல்ல 

 ிளலயத்தில் காத்து இருக்கிறது. பாதுளளயில் இரு ்தும் இரயில் 

வ ்துள்ளது மற்றும் அது தனது பயண இலக்ளக வ ாக்கி செல்ல 

 ிளலயத்தில் காத்து இருக்கிறது. எங்கும் வதயிளல வதாட்டங்கள் 

 ிரம்பியுள்ளன. வதாட்டக்காரன் தனது குதிளரயில் அமர ்்துசகாண்டு 

வதயிளலகள் பரிக்கபடுவளத கண்காணிக்கிறான். சபரிய ஓளடயுடன் 

வெரும் ஆவலுடன் அருகில் இருக்கும் சிறு ஓளட துளி துளியாய் 

சொட்டிக்சகாண்டு இருக்கிறது. இ ்த உலகம் அருளமயான இடமாக 

இருக்கிறது. எல்வலாரும் வயாகா செய்கிறாரக்ள்.  ாம் [இலக்கிளன] 

அளடய வவகமாக முயற்சி செய்து வருகிவறாம். § 

சுவாமி தனது கடிதங்களள வெகரிக்க விருப்பத்துடன் 

பயன்படுத்தியவரக்ளில், பிற்காலத்தில் இலங்ளக தமிழரக்ளின் தளலவனாக 

விளங்கிய வயாவக ்திர துளரசுவாமியும் ஒருவராக இரு ்தார.் அப்வபாது 9 

வயது சிறுவனாக இரு ்த வயாவக ்திரனுக்கு எழுதப்பட்ட கடிதங்கள், 

சுவாமியின் வலுவான கண்வணாட்டம் பற்றி ஒரு அருளமயான முழுளமளய 

வழங்கியது.  ல்ல அறிவுளரகள்  ிரம்பிய ஒரு கடிதத்ளத இங்வக காணலாம்.§ 

சிவமயம்  

அன்புடன்  ானாக இருக்கும் வயாவக ்திரனுக்கு எழுதும் கடிதம்: 

 ான் உன்னுடன் இருக்கிவறன் மற்றும்  ீ என்னுடன் இருக்கிறாய்.  ீ  

 ானாகவும்  ான்  ீயாகவும் இருக்கிவறாம்.  ீ எதற்காக பயப்படுகிறாய்? 

இங்வக பார!்  ான்  ீயாக இருக்கிவறன். அப்படிசயன்றால்  ீ என்ன செய்ய 

வவண்டும்?  ீ அன்ளப உணர ்்து அளத சவளிப்படுத்த வவண்டும். 

யாரிடம்  சவளிப்படுத்த வவண்டும்? எல்வலாரிடமும். உண்ளமயில் உனது 

இயல்பு அன்ளப தவிர வவறு எதுவும் இல்ளல.  ீ மடட்ும் இல்ளல, 

பிரபஞ்ெத்தில் இருக்கும் அளனத்தும் அன்பால்  ிளற ்து இருக்கின்றன. 

மற்ற அளனத்தும் இல்ளல, ஏசனன்றால்  ீ மடட்ுவம உள்சபாருளாக 

இருக்கிறாய்.  ீ எல்லாமாக இருக்கிறாய்.  ன்றாக படி. § 

 சிவசபருமான் எல்லாம் செய்கிறார.்  ான்  ீயாக இருக்கிவறன்.§ 

சிவமயம் 
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வயாவக ்திரா! 

இன்று புதுவருடப்பிறப்பு. உங்கள் வீட்டில் பல சிறப்பான இனிப்புக்களள  

தயார ்செய்வாரக்ள்.  ீ பட்டு வவட்டிளய அணி ்து சகாள்வாய். உங்கள் 

வீட்டில் சுண்ணாம்பு பூசுவாரக்ள்.  ீ குடும்பத்துடன் வகாயிலுக்கு 

செவ்வாய்.  ீ சதய்வத்ளத வழிபடட்ு காணிக்ளககளள வழங்குவாய். 

ஆனால்  ான் அளமதியின்  ீரில் குளித்து, எனது மனளத சுத்தப்படுத்த 

புனிதமான விபூதிளய பூசி, மன  ிளறவு என்கிற மிகப்சபரிய 

செல்வத்திற்காக எப்வபாதும் பிராரத்்தளன செய்து, அெெ்மின்ளமயின் 

வகடயத்ளத சும ்துக்சகாள்வவன் மற்றும் இளவ அளனத்ளதயும் 

ளவத்துக்சகாண்டு,  ான் சுப்ரமணியனின் மாரப்ில்  டனமாடுவவன். § 

 எப்வபாதும் மறவாத, 

 உனது ...........§ 

“சிறப்பாக பராமரிக்கப்பட்ட இரகசியம்" என்ற தளலப்பில் வயாக சுவாமி 

பின்வரும் கடிதத்ளத ஜூளல 2, 1934 அன்று எழுதினார.் § 

 சிவமயம் 

 ாம் எல்வலாரும் ஒவர ொதி மற்றும் மதத்ளத ொர ்்தவரக்ள்.  மக்குள் 

எ ்த வித்தியாெமும் இல்ளல.  ாம் சதய்வீகத் தன்ளம மீவத 

 ிளலசகாண்டு இருக்கும் சதய்வீக ெக்திகளாக இருக்கிவறாம். பல்வவறு 

விதமான மாற்றங்கள் அளனத்தும் பரம்சபாருளின் அழகான பண்ளப 

சித்தரிக்கின்றன. இவற்ளற மிகப்சபரிய ஆன்மாக்கள் மாளய என்று 

அளழப்பாரக்ள். இ ்த உண்ளமளய ஒரு வ ரள்மயான வாழ்க்ளக 

வழங்கும் அற்புதமான வசீகரத்தின் மூலம் கிரகித்துக்சகாண்டவரக்ளால் 

மடட்ுவம புரி ்துசகாள்ள முடியும் மற்றவரக்ளால் முடியாது. இதன் 

காரணமாக, எல்லா உயிரக்ளளயும் தனது சொ ்த உயிளரப் வபால அன்பு 

செலுத்துவது முக்கியம் என்பளத முனிவரக்ள் சதாடர ்்து வலியுறுத்தி 

வருகிறாரக்ள். அதனால் எல்லாம் வ ரள்மயான வழக்கத்ளத 

அடிப்பளடயாக சகாண்டு அளம ்துள்ளது.  ாம் புலன்களள நுகரும் 

ெடசபாருடக்ள் இல்ளல என்பளத புரி ்துசகாள்ள, இ ்த வ ரள்மயின் 

பாளதயில்  ம்ளம  ிளல ிறுத்திக்சகாள்வதன் மூலமாகவும், எல்வலாரும் 

 ாவம என்பளத சதாடர ்்து கற்பளன செய்வதன் மூலமாகவும்,  ாம் 

அருளமயான அனுபவங்களள சபறுகிவறாம். § 

என்றுவம மறவாதவர.்§ 

“ ீங்கள் ஒரு அரெனாக இரு ்தால், மன ிளறவுடன் இருப்பீரக்ளா?  ீங்கள் ஒரு 

ஆண்டியாக இரு ்தால், மன ிளறவுடன் இருப்பீரக்ளா? வாழ்க்ளகயில் 

உங்கள் ெமுதாய படி ிளல எதுவாக இரு ்தாலும்,  ீங்கள் உங்களள 
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அறி ்துக்சகாள்வதால் மட்டுவம உங்களுக்கு மன ிளறவு கிளடக்கும்,” என்று 

வயாக சுவாமி கூறுவார.் § 

ஒரு  ாள் காளலயில் வயாக சுவாமிளய ெ ்திக்க, சுவாமிக்கு ஒத்த 

வயதுடன், அவருக்கு  ீண்ட ாடக்ளாக பரிெெ்யமான ஒரு முதியவர ்வ ்தார.் 

அவர ்அரொங்கம்  டத்திய முதிவயார ்இல்லத்தில் வசித்து, தனக்கு கிளடத்த 

ஒரு சிறிய ஓய்வூதியத்தில் வாழ் ்து வ ்தார.் அவர ்ஆசிரமத்தில் நுளழ ்ததும், 

சுவாமியின் பாதத்தில் ஒரு வாளழப்பழங்களின் சீப்ளப ளவத்து, தளரயில் 

விழு ்தது வணங்கினார.் அவளர பாரத்்ததும் சுவாமியின் முகத்தில் மகிழ்ெச்ி 

சதளிவாக சதரி ்தது. இ ்த  ண்பர ்அடிக்கடி வ ்துக்சகாண்டு இரு ்தார,் 

மற்றும் சுவாமிக்கும் அவரது  ட்புறவு பிடித்து இரு ்தது. § 

“வணக்கம்.  ண்பவர,” என்று சுவாமி அவளர வரவளழத்தார.் அதன் பிறகு 

அவரக்ள் அ ்த  ண்பரின் அன்றாட வாழ்க்ளகளய பற்றி வபசினாரக்ள். 

அவரது உடல் ிளல எப்படி இரு ்தது? அவருக்கு  ல்ல உணவு கிளடத்ததா? 

சுவாமி இறுதியாக அவரிடம் பயணத்ளத பற்றி விொரித்தார.் “ ான் இரயிலில் 

வ ்வதன், சுவாமி,”என்று அவர ்பதில் அளித்தார.் § 

“ஆனால் உங்களளப் வபான்ற வயதானவரக்ளுக்கு, கூட்ட ச ரிெல் 

அதிகமாக இருக்கும் இ ்த காலத்தில், இரயிலில் ஏறி இறங்குவது கடினமாக 

இருக்கும். இரயிலில் பிரயாணம் செய்வது உங்களுக்கு மிகவும் கடினமாக 

இருக்கும்,” என்று சுவாமி பதில் அளித்தார.் “சுவாமி,  ான் உங்களள காண 

வரும் வபாது, மனதில் ஒன்ளற மடட்ும் சி ்தித்துக்சகாண்டு இருப்வபன். அ ்த 

சி ்தளன என்ளன இங்வக சகாண்டு வ ்து வெரத்்து விடுகிறது.  ான் இங்வக 

வருவதில் எ ்த சிரமும் இல்ளல.” § 

“ ீங்கள் சொல்வது எனக்கு புரிகிறது, ஆனால் பயணம் செய்வது 

உங்களுக்கு அதிக கடினமாக இருப்பதுடன், இக்காலத்தில் அதற்கான 

செலவும் அதிகமாக இருக்கிறது.  ீங்கள் என்ளன  ாடி வரவவண்டாம். 

என்ளன ெ ்திப்பதற்கு மற்ற வழிகள் இருக்கின்றன,” என்று சுவாமி பதில் 

அளித்தார.் சுவாமி அளமதி அளட ்ததும் வபெத்சதாடங்கிய அவரது  ண்பர,் 

“சுவாமி, சில மாதங்களுக்கு ஒரு முளற உங்களள ெ ்திக்க வருவது எனக்கு 

ஒரு அருளமயான அளமதிளய தருகிறது. அதற்காக எத்தளன கஷ்டங்கள் 

வ ்தாலும் ெமாளிக்க தயாராக இருக்கிவறன்” என்று குறிப்பிட்டார.் § 

அ ்த உளரயாடல் முழுளமயாக  ிளறவு சபறவவண்டும் என்று சுவாமி 

சமௌனம் ொதித்து, பிறகு மீண்டும் வபெ ஆரம்பித்தார.் “ ண்பவர, 

வாழ்க்ளகயில் உங்களுக்கு அனுபவ அறிவும் அதிகம்,  ீங்கள் வாழ்க்ளகளய 

 ல்ல முளறயில் வாழ் ்தும் இருக்கிறீரக்ள்;  ீங்கள்  ிம்மதியாக 

இருக்கிறீரக்ளா? உங்கள் மனதில் வாழ்க்ளகயின் முக்கியமான அங்கமாக 

இடம் பிடித்திருப்பது எது?” § 

“சுவாமி, இப்வபாசதல்லாம்  ான் அ ்த வகள்விளய பற்றி பலமுளற விொரம் 

செய்து இருக்கிவறன். எனக்கு முக்கியமாக வதான்றியது அளனத்தும் என்ளன 

விட்டு பிரி ்துவிட்டன. என் குடும்பம் என்ளன விடட்ு பிரி ்து விட்டது. எனது 

 ண்பரக்ள் என்ளன விடட்ு பிரி ்து விட்டாரக்ள். எனது வீடு என்னிடம் இல்ளல 
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மற்றும்  ான் பணி ஓய்வு சபற்று விட்வடன்.  ான் முதியவனாகிவிட்வடன் 

மற்றும் என் உடல் வலுவிழ ்துவிட்டது. இரு ்தாலும் அ ்த உடலில் எனது 

பயணத்ளத சதாடர ்்துசகாண்டு இருக்கிவறன். எனது இதயத்தில் எப்வபாதும்  

அன்பு  ிரம்பி இருக்கிறது. வாழ்க்ளகயில் அன்பு தான் மிகவும் முக்கியம் 

என்று எனக்கு வதான்றுகிறது.” இதனால் சுவாமியின் இதயம் கனி ்தது 

மற்றும் அவர ்ஆத்ம திருப்திளய சபற்றார.் “ ீங்களும்  ானும் ஒன்று தான். 

அதவும் எனக்கு முக்கியமாக வதான்றுகிறது,” என்று கூறினார.் § 

அவர ்கிளம்பியவுடன், சுவாமி தனக்கு முன்பாக கூடியிரு ்த அன்பரக்ளள 

பாரத்்து, அ ்த  ண்பளர வபால ஒரு எளிளமயான இதயத்துடன் இருப்பளதத் 

தவிர வவறு எதுவும் முக்கியமில்ளல என்று கூறினார.் “எல்லாம் எளிளமயாக 

இருக்கிறது,  ஆனால் மனிதனின் குரங்கு வபான்ற மனம் “ ான்” மற்றும் 

“எனது" எ ்த சி ்தளனயின் மூலம், அ ்த எளிளமளய ஒரு சிக்காலாக்கிக் 

சகாள்வதால், அவனுக்கு உண்ளம சதரிவதில்ளல. அதனால் தன்ளன சுற்றி 

இருப்பவரக்ள் மீது குற்றம் சுமத்துகிறான். இன்னும் சில  ாடக்ளில் இவர ்

உயிர ்பிரியவிருக்கிறது. அது எளிளமயாகவும் இயல்பாகவும் இருக்கும். 

வமலும் அவரிடம் இருக்கும் வாழ்க்ளக பற்றிய எளிளமயான மற்றும் 

அருளமயான புரி ்துணரள்வ, தனது அடுத்த பிறவிகளுக்கு அவர ்எடுத்து 

செல்லவிருக்கிறார.் அவருக்கு எல்லாம் எளிளமயாக அளமயும்.”  அ ்த 

 ண்பர ்சில  ாடக்ள் கழி ்து மரணமளட ்தார.் § 

சுவாமிளய ெ ்திக்க வ ்த ஒவ்சவாருவரும் ஒரு வ ரள்மயான மற்றும் 

எளிளமயான இதயத்துடன் இரு ்தவதாடு,  ல்ல வரவவற்ளபயும் 

சபற்றாரக்ள்.  அவளர குழ ்ளதகள் ெ ்திக்க வ ்த வபாது, அவர ்அ ்த 

குழ ்ளதகளள தனது தனது மடியில் ளவத்துக்சகாண்டு சுற்றி 

இரு ்தவரக்ளிடம், “இ ்த குழ ்ளதக்கும் எனக்கும் ஒவர வயது.  ாங்கள் ஒவர 

சமாழிளய வபசுகிவறாம்.  ீங்கள் எல்வலாரும் மற ்த விஷயங்களள  ாங்கள்  

புரி ்துசகாள்கிவறாம்.”§ 

 அவர ்சிலெமயங்களில் குழ ்ளதகளள பாடெ ்சொல்வார.் அவரக்ள் சுவாமி 

இயற்றிய  ற்சி ்தளன பாடல்களள பாடுவாரக்ள், மற்றும் அவரும் 

குழ ்ளதயின் மழளல குரலில் வெர ்்து சகாள்வார.் அவர ்குழ ்ளதகளிடம் 

சபாம்ளம அல்லது வவறு  ஏதாவது விளளயாடட்ு சபாருடக்ள் வவண்டுமா 

என்று வகட்பார.் குழ ்ளத விரும்பத்துடன் எளதயாவது வகட்டால், அளத 

உடவன வாங்கி த ்து விடுவார.் § 

அவர ்குழ ்ளதகளிடம் கண்டிப்பாகவும்  ட ்துசகாண்டார.் கீழ்படி ்து 

 டப்பளத மிகவும் முக்கியமாக கற்றுக்சகாள்ள வவண்டும் என்று அவரிடம் 

கூறினார.் “கீழ்படி ்து  ட. உங்கள் த ்ளத, தாய், ெவகாதரிகள், ெவகாதரரக்ள், 

மற்றும் சொ ்த மாமன், அத்ளத சொல்லும் அறிவுளரகளள வகட்டு 

 டக்கவவண்டும். எப்வபாதும் கீழ்படி ்து  டப்பதில் முன் உதாரணமாக இரு. 

சிவசபருமான் எல்லாம் செய்கிறார.்” “இளத வகட்பதற்கு கடினமாக 

வதான்றலாம்,” என்று சதாடங்கி, “ஆனால் இதுவவ வாழ்வதற்கான சிற ்த வழி.  

 ானும் எனக்கு வரும் உத்தரவுகளள ஏற்றுக்சகாள்கிவறன். எனக்கு 
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உத்தரவுகள் உள்ளிரு ்து வருகின்றன. சிறிது காலம் கழித்து, உங்களுக்கும் 

உட்புறத்தில் இரு ்து ஆளணகள் வரும்.” § 

அவரிடம் சபரும்பாலானவரக்ள் சிறு வயதிவலவய வ ்து, அவருக்கு 

அடிபணி ்து  ட ்தாரக்ள். அவர ்தனது சீடரக்ளிடம் ச ருக்கமாக 

பழகினதால்,  அவரக்ள் வீட்டில் குழ ்ளத பிற ்தால், தங்கள் சொ ்த 

குடும்பத்திற்கு செய்திளய சதரிவிப்பதற்கு முன்பாக, சுவாமியிடம் விளர ்து 

வ ்து சதரிவிப்பாரக்ள். அவரக்ள் சுவாமிக்கு வழங்க விவெடமான 

காணிக்ளககளள முன்வப வாங்கி தயாராக ளவத்து இருப்பாரக்ள். இதனால் 

குழ ்ளத பிற ்தவுடன் களடக்கு செல்ல வவண்டிய அவசியம் இல்லாமல், 

சுவாமி குழ ்ளதக்கு தனது ஆசிகளள வழங்க, சபற்வறாரக்ள் அவரிடம் 

வ ரடியாக சென்று விடுவாரக்ள். § 

அவர ்சபரும்பாலும் தனது ஆசிரம கதவிற்கு முன்பாக  ின்றுக்சகாண்டு,  

புதிதாக பிற ்த குழ ்ளதகளின் த ்ளதகளள கண் சிமிட்டலுடன் வரவவற்று, 

“உங்களுக்காக  ான் ஒரு  ல்ல செய்தி சொல்ல இருக்கிவறன். இன்று 

காளலயில் திரிபுரசு ்தரி என்ற ஒரு அழகான சபண் குழ ்ளத பிற ்துள்ளது. 

இ ்த தருணத்ளத  ாம் எல்வலாரும் மகிழ்ெச்ியாக சகாண்டாட வவண்டும்,” 

என்று உற்ொகத்துடன கூறுவார.் அ ்த செய்திளய தான் அ ்த குழ ்ளதயின் 

த ்ளத சொல்ல வ ்து இரு ்தாலும், அவர ்அ ்த குழ ்ளதக்கு அப்வபாது சபயர ்

ளவத்திருக்கவில்ளல! யாழ்ப்பாணத்தில் இரு ்த பலர,் இவ்வளகயில் 

சுவாமியால் சபயர ்சூட்டப்பட்டனர.் § 

ஒரு நாள்... 

வயாக சுவாமி எல்வலாளரயும் கவனித்துக்சகாண்டு இரு ்தார,் மற்றும் 

அவரது ஆன்மீக பாரள்வயில் இரு ்து எளதயும் மளறக்க முடியாது. அவருக்கு 

தனது கிராமத்திலும், யாழ்ப்பாணம் முழுவதிலும் என்ன  டக்கிறது என்று 

மிகவும்  ன்றாக சதரி ்து இரு ்தது. அவரது ஆன்மீக பாரள்வக்கு தகுதியான 

எ ்த ஒரு மிகவும் சிறிய விஷயமும், அவரது கவனத்தில் இரு ்து என்றும் 

தப்பியது இல்ளல. இ ்த காலகட்டத்தில், வயாக சுவாமியுடன்  தனது 

அனுபவத்ளத பற்றி ஒரு சீடன் பகிரக்ிறார.் § 

வயாக சுவாமி ஒரு அரெளர வபால சுற்றித்திரி ்தார.் அவளர தங்கள் 

குருவாக ஏற்றுக்சகாண்ட ஒரு குடும்பத்தில் மருமகளாக அடிசயடுத்து 

ளவத்த வபாது,  ான் அவளரப்பற்றி சதரி ்துசகாண்வடன்.  ான் அவளர 

திருமணத்திற்கு பிறகு முதன்முளறயாக செப்டம்பர ்4, 1951 அன்று 

தரிசித்வதன். சுவாமி எங்கள் வீட்டிற்கு அருகில் வசித்து வ ்தாலும்,  ான் 

அவளர அதுவளர ெ ்தித்திருக்கவில்ளல. § 

 ாங்கள் இரண்டாம் உலகப்வபாருக்கு பிறகு, மவலஷியாவில் இரு ்து 

திரும்பி இரு ்வதாம். 1920 முதல் சுவாமிளய அறி ்திரு ்த, எனது மாமனார ்

ெர ்ளவத்தியலிங்கம் துளறசுவாமி மற்றும் எனது கணவருடன் 

சுவாமியின் ஆசிரமம் சென்ற வபாது,  ான் அவளர முதல் முளறயாக 
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பாரத்்வதன்.  ாங்கள் ஒரு குடுளவயில் வத ீளரயும், ஒரு தட்டில் 

பழங்களளயும் எடுத்து சென்வறாம். சதன்ளன மர ஓளலகளால் கூளர 

சவய்த, சிறிய மண்  குடிளெக்கு  ாங்கள் வ ்து வெர ்்த வபாது, மாளல 7 

மணிளய ச ருங்கியிருக்கும். குடிளெக்குள் இருள் சூழ் ்து இரு ்ததால், 

 ான் என் கணவளரயும் மாமனாளரயும் பின்சதாடர ்்து சென்வறன். 

சுவாமிக்கு முன்பாக எரி ்துக்சகாண்டு இரு ்த கற்பூரத்ளத தவிர, அங்வக 

வவசற ்த சவளிெெ்மும் இல்ளல. அவரது திருவடியில் விழு ்து 

வணங்குவதற்கு எனது முளற வ ்த வபாது, எனக்குள் ஊடுருவி ஆழமாக 

பாரப்்பளத வபான்று, மிகவும் வலுவான கண்களள பாரத்்துக்சகாண்டு 

இரு ்வதன். § 

 ாங்கள் அவருக்கு எதிரப்ுறத்தில் அமர ்்வதாம். அவர ்சிறிது வ ரம் என் 

மாமனாருடன் வபசிய பிறகு, என் பக்கம் தனது பாரள்வளய திருப்பி, 

“உங்களுக்கு ெளமக்க சதரியுமா?” என்று வகட்டார.் “சதரியும்" என்று 

 ான் பதில் அளித்வதன். அவர ்எனக்கு திருஞானெம்ப ்தர ்பாடல்கள் 

அடங்கிய ஒரு வதவார புத்தகத்ளதயும் எனக்கு வழங்கினார.் அதன் பிறகு, 

 ான் சுவாமிக்கு உணவு ெளமக்க சபரும்பாலும் தினமும் ஆசிரமம் வ ்து 

சகாண்டிரு ்வதன். அவர ்வத ீளர வதங்காய் சிரட்ளடயில் குடித்தார.் 

அ ்த சிரட்ளட சவப்பத்ளத தக்க ளவக்க உதவியது, மற்றும் அளத 

யாழ்ப்பாணத்தில் சபரும்பாலவனார ்தங்கள் வீடுகளில் ளவத்து 

இரு ்தாரக்ள். § 

என் கணவர ்யாழ்ப்பாணத்தில் தங்கி இரு ்த வபாது, சுவாமி மூன்று 

வருடங்களுக்கு மதியம் ொப்பிடவும் வ ்தார.் என் கணவர ்அவருக்காக 

சில நூல்களள வாசித்தார.் “சொரண்ா வாசித்தால், எனக்கு  ன்றாக 

புரியும்,” என்று அவர ்கூறுவார.் அவர ்என் கணவளர சொரண்ா என்று 

சபயரிடட்ு இரு ்தார,் மற்றும் அவரது ெவகாதர ெவகாதரிகளும் அவ்வாவற 

அளழக்கவவண்டும் அவளர என்றும் வகட்டுக்சகாண்டார.் § 

சுவாமிளய யாழ்ப்பாண மக்கள் தங்களது அரொக கருதினாரக்ள். அவர ்

யாழ்ப்பாணத்தின் ச ல் வயல்கள் மற்றும் பளன மரத்வதாப்புக்கள் 

வழியாக பவனி வ ்து,  ல்வழிப் பாளதயில் அளழத்து வரவவண்டிய 

மக்களின் வீடுகளுக்கு சென்று வளெமாரி சபாழி ்தார.் என் மாமனாரின் 

வீட்டில், சுவாமி சொல்வவத வவதவாக்காக இரு ்தது. குடும்பத்தில் 

எடுக்கப்பட்ட சபரும்பாலான தீரம்ானங்கள் சுவாமி முன்பாக 

ளவக்கப்படட்ு, அவரது இறுதியான முடிவு செயல்படுத்தப்பட்டது. § 

எல்வலாரும் வகாயிலுக்கு செல்வளத சுவாமி ஊக்குவித்தார.்  ல்லூர ்

வகாயிலில் வருடம் ஒரு முளற  ளடசபற்ற வதரத்்திருவிழா சதாடங்கி 

இரு ்தது. ஆனால் என் மாமனார ்தூங்கிக்சகாண்டு இரு ்தார,் மற்றும் 

 ாங்கள் அவர ்உத்தரவு இல்லாமல் எப்வபாதும் கிளம்பியது இல்ளல.  

காளல 7 மணி ஆகியிரு ்தது, மற்றும் 8 மணிக்கு உற்ெவ மூரத்்தி 

வகாயிளல விட்டு சவளிவய வ ்து விடுவார.் திடீசரன்று எங்கள் வீட்டிற்கு 

முன்பாக வதான்றிய சுவாமி, “ ீ வீட்டில் என்ன செய்துக்சகாண்டு 
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இருக்கிறாய்? சவளிவய வ ்து வகாயிலுக்கு புறப்படு! ஆறுமுகம் 

வருடத்திற்கு ஒரு முளற வ ்து எல்வலாருக்கும் தனது ஆசிகளள 

வழங்குகிறார.் கிளம்பு!” என்று கத்த ஆரம்பித்துவிட்டார.் அவர ்மக்கள் 

மீது ஆட்சி செய்யும்  ல்லூரான் வபாலவவ இரு ்தார.் அவர ்

எல்வலாளரயும் சபயர ்சொல்லி அளழத்தார.் § 

என் தாயார ் ல்லூரானின் மிகப்சபரிய பக்ளதயாக இரு ்தார.்  ாங்கள் 

 ல்லூருக்கு அருகில் வாழ் ்த வபாது, அவர ்வகாயில் மணியின் ஓளெக்கு 

ஏற்ப தனது வாழ்க்ளகளய அளமத்துக்சகாண்டு இரு ்தார.் காளல 4 

மணிக்கு எழு ்து, “என்  ல்லூரான் எழு ்து விட்டான்,” என்று கூறுவார.் 

சுவாமி சபரும்பாலும் ஏதாவது திண்ளண  ாற்காலிகளில் அமர ்்து 

இருப்பார.் சுவாமி என் தாயாளர பாரக்்கும் வபாது, “என்ளன சதரிகிறதா? 

 ான் தான் உன்  ல்லூரான்,” என்று சொல்வது வபால் இரு ்தது. அவர ்

யாழ்ப்பாண மக்களுக்கு பக்கபலமாக,  ல்லூரானாக இரு ்தார.் § 

விதாளனயார ்வயாக சுவாமியின் குடிளெக்கு அருவக வாழ் ்தார ்மற்றும் 

அவர ்சுவாமியின் வாழ் ாள்  ண்பனாக இரு ்தார.் எப்வபாதும் உற்ொகமாக 

இரு ்த அவர,் வயாக சுவாமியுடன்  ளகெச்ுளவயாக வபசிக்சகாண்டு 

இருப்பார.் “ ான் அப்வபாது செல்லப்பசுவாமியுடன் இரு ்வதன். அவர ்

வயாக ாதளன தள்ளிவிட்டு, துரத்தி அனுப்பியளத பாரத்்து இருக்கிவறன். 

ஆனால் இப்வபாது அவரிடம் வபரும்  புகழும் இருக்கிறது, மற்றும்  ான் அவளர 

 ாடி வரவவண்டி இருக்கிறது!” என்று கூறினார.் வயாக சுவாமிக்கு 

விதாளனயார ்பிடித்து இரு ்தது மற்றும் அவரது விசித்திரமான வழிகளள 

சபாறுத்துக்சகாண்டார.் § 

அவர ்எப்வபாதாவது தனக்கு வழங்கப்பட்ட காணிக்ளககளள வாங்க 

மறுப்பார,் மற்றும் சிலெமயங்களில் அ ்த உணவு பதாரத்்தங்களள 

வதாட்டத்தில் சென்று புளதக்குமாறு வகடட்ுக்சகாள்வார.் “இ ்த உணளவ 

காகங்களும் ொப்பிடக்கூடாது. இது காகங்கள் ொப்பிடுவதற்கும் உக ்ததாக 

இல்ளல!” என்று கடி ்து சகாள்வார.் ஒரு  ாள் அன்பர ்ஒருவர ்ஒரு தட்டு 

 ிளறய காணிக்ளககளுடன் ஆசிரமத்திற்கு வ ்தார.் அ ்த தட்டின் மத்தியில் 

ஐ ்து நூறு ரூபாய் வ ாட்டுக்கள் இரு ்தன. அ ்த காலத்தில் ஐநூறு ரூபாய்க்கு 

அதிக மதிப்பு இரு ்தது. அ ்த பணம் சுவாமிக்கு பிடிக்காத ஒரு 

வியாபாரத்தில் இரு ்து வ ்து இரு ்தது. அதனால் அன்பர ்அ ்த 

காணிக்ளகளய வழங்கிக்சகாண்டு இரு ்த வபாது, சுற்றி இரு ்த மக்கள் 

எல்வலாரும் சுவாமி என்ன செய்யவிருக்கிறார ் என்று சதரி ்துசகாள்ளும் 

ஆவலுடன் அமர ்்து இரு ்தனர.் § 

சுவாமி வழக்கமாக, அத்தளகய காணிக்ளககளள 

ஏற்றுக்சகாள்ளமாட்டார.் தனது  ிராகரிப்ளப வலுப்படுத்த, அ ்த தட்டு 

மற்றும் அதில் இருக்கும் சபாருடக்ளள வலுவாக வீசி எரியவும் செய்வார.் 

ஆனால் இ ்த முளற எல்வலாருக்கும் ஆெெ்ரியப்படும் வண்ணம், அவர ்அ ்த 

காணிக்ளகளய வ ்திரு ்தவரக்ளுக்கு  பகிர ்்து அளிக்குமாறு ஒரு 

அன்பரிடம் வகட்டுக்சகாண்டார.் “அதில் ஒரு பகுதி திருமண ஏற்பாடுகள் 
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செய்வதற்காக, தனது மகளுக்கு திருமணம்  ிெெ்யித்திருக்கும் ஒரு ஏளழ 

குடும்பத்திற்கு வழங்க வவண்டும். அதில் ஒரு பகுதி வத ீர ்களடளய  டத்தி 

வரும் ஒரு வ ரள்மயான அன்பருக்கு வழங்கவவண்டும். அவர ்அளத 

பயன்படுத்தி தனது களடயில் வமார ்வியாபாரத்ளத சதாடங்கி, தனது 

வருமானத்ளத அதிகரித்து சகாள்வார.்”(அவர ்அவ்வாவற செய்து, தனது 

வியாபாரத்ளத கணிெமாக அபிவிருத்தி செய்துக்சகாண்டார)். வமலும் 

சுவாமி, “அதில் நூறு ரூபாளய தனியாக ளவத்திரு ்து, விதாளனயாளர 

மருத்துவரிடம் அளழத்துெ ்செல்ல பயன்படுத்திக்சகாள்ளுங்கள். அவருக்கு 

உடல் லம் ெரியில்ளல என்று வகள்விப்பட்வடன். அவர ்பணத்ளத 

ஏற்றுக்சகாள்ள மறுப்பார,் அதனால் பணத்ளத பிறகு திருப்பித்த ்தால் 

வபாதும் என்று அவரிடம்  சொல்லுங்கள். அப்படி சொன்னால் அவர ்

ஏற்றுக்சகாள்வார.்” § 

அவர ்வீட்டிற்குள் நுளழயும் வபாது, விதாளனயார ்தன் வீட்டு வாெலில் 

அமர ்்து இரு ்தார.் அவர ்உடலுறுதியுடன் அமர ்்து இருப்பளத பாரத்்து 

அதிரெ்ச்ி அளட ்த அன்பர,் அவர ்உடல் லம் பற்றி விொரித்தார.் 

விதாளனயார ்தான்  ன்றாக இருப்பதாக பதில் அளித்தார.் அதனால் அ ்த 

அன்பர ்சுவாமி வழங்கெ ்சொல்லிய பணத்ளத வழங்கினார.் சுவாமி 

சொன்னளத வபாலவவ, முதலில் மறுத்த விதாளனயார,் அளத பின்னார ்

திருப்பித் தரலாம் என்ற  ிப ்தளனயின் வபரில் ஏற்றுக்சகாண்டார.் § 

அடுத்ததாக என்ன செய்வது என்று சதரியாமல் தவித்த அன்பர ்

ஆசிரமத்திற்கு திரும்ப முடிவு செய்து கிளம்பிய வபாது, விதாளனயாரின் 

மகள் அவரிடம் தனியாக வபெவவண்டும் என்று ளெளக காண்பித்து, தன் 

த ்ளத தீவிர  காய்ெெ்லால் அவதிப்படுகிறார ்என்றும், ஆனால் அதற்கு தகு ்த 

 டவடிக்ளகளய எடுக்க அனுமதிக்காமல் மிகவும் பிடிவாதமாக இருக்கிறார ்

என்றும் கூறினார.் அ ்த அன்பர ்இளத புரி ்துக்சகாண்டு, அவளர 

மருத்துவரிடம் அளழத்து செல்லுமாறு சுவாமி தனக்கு உத்தரவிடட்ுள்ளதாக 

விதாளனயாரிடம் குறிப்பிட்டார.் “ ீங்கள் வரவில்ளல என்றால், சுவாமி 

என்ளன கடி ்து சகாள்வார.் அவரது கண்டிப்பு பற்றி உங்களுக்கு சதரியும்,” 

என்று சகஞ்சினார.் “தயவு செய்து என்னுடன் வாருங்கள். சுவாமிளய திருப்தி 

படுத்துவதற்காக மட்டுமாவது  ீங்கள் என்னுடன் வரவவண்டும்" என்று வமலும் 

மன்றாடினார.் § 

விதாளனயார ்ெம்மதித்தார,் மற்றும் வயாக சுவாமிளய குறிப்பிட்ட 

மருத்துவளர ெ ்திக்க, அவரக்ள் கிளம்பினாரக்ள். விதாளனயாளர 

பரிவொதித்த ளவத்தியர,் வ ாயாளி ஒரு வாகனத்தில் வ ்து இரு ்தாலும், 

“இவருக்கு இரட்ளட நுளரயீரல் காய்ெெ்ல் தாக்கியுள்ளது, இவளர இ ்த 

 ிளலயில் இங்வக அளழத்து வ ்தவத தவறு” என்று வளெமாரி சபாழி ்தார.் 

ஆனால் அன்பர ் ட ்தது அளனத்ளதயும் விவரித்தவுடன், மருத்துவர ்

புரி ்துசகாண்டார.் அவர ்சில மரு ்துகளள வழங்கிய பிறகு, விதாளனயார ்

வீட்டிற்கு சென்று ஓய்வு எடுக்கவவண்டும் என்று அறிவுறுத்தி, அடுத்த  ாள் 

காளலயில் தான் வ ்து அவளர பரிவொதிப்பதாகவும் குறிப்பிட்டார.் ஒரு 
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விளலயுர ்்த புதிய நுண்ணுயிரக்் சகால்லியாக இரு ்த அ ்த மரு ்தின் 

விளல, மருத்துவளர ெ ்திப்பதற்காக சுவாமி ஒதுக்கிய சதாளகக்கு  ிகராக 

இரு ்தது. § 

சுவாமி திருமணங்களள  ிெெ்யம் செய்தார,் குழ ்ளதகளுக்கு 

சபயரிட்டார,் அன்பரக்ள் புதுமளன வாங்குவதற்கு உதவி செய்தார,் 

அவரக்ளுக்கு வவளலகளள வாங்கித ்த ்தார ்மற்றும் சபாதுவாக 

எல்வலாளரயும் கவனித்து வ ்தார.் அவர ்யாழ்ப்பாணம் முழுவதிலும் தனது 

கவனத்ளத செலுத்தி, மக்களுக்கு வதளவயானது மற்றும் தகுதியானது 

சென்று வெரவ்ளத உறுதி செய்துக்சகாண்டார.் அவர ்சதாடர ்்து 

வழங்கிசகாண்டு இரு ்தார.் அவர,் “ ாம் சகாடுத்து வாழ் ்த பரம்பளரளய 

வெர ்்தவரக்ள்.  ாம் எதற்கும் தகுதி இல்லாமல், சுய லமாக மற்றும் 

சபாறாளமயுடன் இருப்பவரக்ளுக்கும்  ன்சகாளடகளள வழங்குகிவறாம்.” § 

பல வருடங்களாக வயாக சுவாமிளய தரிசித்து வ ்ததால், தான் சபற்ற 

பலன்களள பற்றி அரியாளல பள்ளி ஆசிரியர ்பஞ்ொட்ெரம் வழங்கிய 

தகவளல இ ்துமதி அம்மா பதிவு செய்துள்ளார.் § 

திருமணமாகி ஒரு வருடமாகியும் எங்களுக்கு குழ ்ளத பிறக்கவில்ளல.  

 ிதி ச ருக்கடி இரு ்ததால்,  ாங்கள் அளத  ிளனத்து வரு ்தவில்ளல. 

இரண்டு வருடங்கள் கழி ்தும், எங்களுக்கு குழ ்ளத பாக்கியம் இல்ளல. 

இ ்த முளற  ாங்கள் குருவதவாளவ தரிசிக்க சென்ற வபாது, “இன்னும் 

குழ ்ளத பிறக்கவில்ளல என்பது தாவன உங்களுக்கு இருக்கும் கவளல?” 

என்று அவர ்வகட்டார.் “ஆம், குருவவ,”  என்று  ாங்கள் பதில் அளித்வதாம். 

அதன் பிறகு அவர ்ஒரு சகாத்தில் இரு ்து ஒரு சபரிய திராடள்ெளய 

பறித்து, என் மளனவியிடம் சகாடுத்து, “இளத  ீ மட்டுவம 

ொப்பிடவவண்டும். வவறு  யாரிடமும் சகாடுக்கககூடாது,”  என்று 

கூறினார.் என் மளனவியும் சுவாமி அறிவுறுத்திய படிவய செய்தாள். 

அவள் கருவுற்று இருக்கிறாள் என்பது ஒரு மாதம் கழி ்து எங்களுக்கு 

சதரியவ ்தது. எங்களுக்கு இரண்டு வருடங்களாக குழ ்ளத இல்ளல 

என்பதால், எங்களுக்கு மலட்டுத்தன்ளம இருப்பதாக கிராமத்தில் ஒரு 

வத ்தி இரு ்தது. இளத அறி ்து இரு ்த குருவதவா, எங்களுக்கு ஒரு 

பரிகாரத்ளத வழங்கினார.்§ 

வ ரம் கிளடக்கும் வபாசதல்லாம்,  ாங்கள் குருவதவாளவ தரிசிக்க 

சென்வறாம். அ ்த காலத்தில், அவர ்எங்கள் வவதளனகளுக்கு  

வ ரடியாகவும் மளறமுகமாகவும் பதில் அளித்தார.் மற்ற விஷயங்களள 

பற்றி வபசிய வபாது, எங்களுக்கு மளறமுக பதில்கள் வ ்தன. ஆனால் 

எங்களது பிராரத்்தளனகளுக்கு எப்வபாதும் ஒரு பதில் இரு ்தது. 

குருவதவாவின் தரிெனம் எங்களது பாளதளய சமதுவாக திளெ 

மாற்றியது.  பிறப்பு மற்றும் இறப்பின் பாதளத்ளத கடப்பதற்கு மற்றும் 

மனதின் மீது வதளவயான கட்டுப்பாட்ளட  ாடி அளமதிளய சபறும் 

ஆளெயுடன்,  ாங்கள் அவரிடம் செல்ல ஆரம்பித்வதாம். § 
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1963 ஆம் ஆண்டில், எங்களால் குருவதவாளவ இரண்டு முளற மடட்ுவம 

ெ ்திக்க முடி ்தது.  ாங்கள் முதல் முளறயாக ஏப்ரல் மாதத்தில் 

சென்வறாம். எங்களுக்கு இரண்டு குழ ்ளதகள் இரு ்தன மற்றும் 

மூன்றாவது குழ ்ளதளய எதிரப்ாரத்்து இரு ்வதாம்.  ாங்கள் அவரது 

அனுமதியுடன் ஆசிரமத்தில் நுளழ ்து, தாமளர மலர ்வபான்ற அவரது 

பாதங்களில் விழு ்து வணங்கிவனாம். அவர ்எங்களள வரவவற்று 

உடக்ார ளவத்து, இரண்டு குழ ்ளதகளின் சபயளர வகட்டார.் அதன் 

பிறகு அவர,் “மூன்றாவது குழ ்ளத எங்வக?” என்று வகட்டார.் எங்களுக்கு 

இரண்டு குழ ்ளதகள் தான் என்று பதில் அளித்வதாம். சுவாமி முகத்தில் 

புன்னளகயுடன், “இன்சனாரு சிறுவனும் இங்வக தான் இருக்கிறான்,” 

என்று கூறினார.் ஆமாம், எங்களுக்கு மூன்றாவதாக ஒரு ஆண் குழ ்ளத 

பிற ்தான். § 

மருத்துவர ்வக.  ித்தியான ்தன் தனது அனுபவத்ளத கூறுகிறார:்§ 

சுவாமியின் சீடரக்ளாக இரு ்த தம்பதிக்கு, பத்து வருடங்களாக குழ ்ளத 

இல்லாமல் இரு ்தது. ஒரு சிவராத்திரி அன்று அவரக்ள் சுவாமியின் 

முன்பாக அமர ்்து உபவாெம் இரு ்தாரக்ள். சுவாமி தாயின் முகத்ளத 

பாரத்்து ஒரு சிறுவனின் சபயளர குறிப்பிட்டார.் ஒரு வருடத்திற்குள், அ ்த 

சபண்மணிக்கு ஒரு ஆண் குழ ்ளத பிற ்தது மற்றும் அவரக்ள் அ ்த 

குழ ்ளதக்கு சுவாமி குறிப்பிட்ட சபயளர சூட்டினாரக்ள். § 

ஒரு முளற ஒரு  பர ்பண வமாெடி செய்த குற்றத்தில் சிக்கி இரு ்தார.் அவர ்

மீது  ட ்த விொரளணயில், அவர ்செய்யாத குற்றங்களும் சுமத்தப்படட்ு 

இரு ்தன. அவர ்தன்னிடம் இரு ்த பணத்ளத எல்லாம், ெட்ட  டவடிக்ளகக்கு 

முன்வனற்பாடாக வழங்கவவண்டிய கட்டணங்களுக்கு செலுத்தி இரு ்ததால், 

அடுத்த  ாள்  டக்கவிரு ்த தனது வழக்கிற்கு வழக்கறிஞர ்வாதாட 

வபாதுமான பணம் இல்லாமல் இரு ்தார.் இலங்ளகயில், வழக்ளக 

வாதாடுவதற்கு முன்பாக, வழக்கறிஞரக்ளுக்கு கட்டணங்களள செலுத்தி 

விடவவண்டும். இல்ளலசயன்றால், அவரக்ளால் தனது கட்சிக்காரர ்ொரப்ாக 

 ீதிமன்றத்திற்க்குள்  நுளழய முடியாது. § 

அவர ்மளனவி விொரளண முழுவதும் அவருக்கு விசுவாெமாக இரு ்து 

ளகயில் பணம் ஏதும் இல்லாமல் குடும்பத்ளத  ிரவ்கித்து வ ்தாள். ஆனால்,  

அவளால் ெமாளிக்க முடியாத  ிளல வ ்த வபாது, சுவாமிளய தரிசித்து 

வரலாம் என்று அவள் பரி ்துளரத்தாள். அவரக்ள் கிளம்பி, சுவாமியின் 

அளறக்குள் நுளழ ்ததும், சுவாமி அவர ்மீது அக்களற செலுத்தவில்ளல. 

அ ்தி ொய் ்து  இரு ்தது மற்றும் அ ்த தம்பதிக்கு சுவாமியிடம் இரு ்து 

அளழப்பு ஏதும்  வரவில்ளல. அவரக்ளுக்கு கவளல அதிகரித்தது, ஆனாலும் 

அவரக்ள் அளமதியாக இரு ்தாரக்ள். § 

இறுதியாக, சுவாமி அன்பரக்ளள கிளம்புமாறு உத்தரவு வழங்க 

ஆரம்பித்தார.் அவர ்ஒவ்சவாரு அன்பராக தன்னிடம் அளழத்தார ்அல்லது 
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 ீங்கள் கிளம்பலாம் என்று வ ரடியாக கூறி அனுப்பி ளவத்தார.் அ ்த 

அளறயில் இறுதியாக அ ்த தம்பதிகள் மடட்ுவம அமர ்்து இரு ்தாரக்ள். 

சுவாமி  ட ்தது அளனத்ளதயும் அறி ்து இரு ்தார.் ஒரு தீவிர பக்ளதயாக 

இரு ்த மளனவி, இ ்து பாரம்பரியத்திற்கு சிற ்த எடுத்துக்காட்டாக, தனது 

கணவனுக்கு இறுதி வளர துளண  ின்றாள். அவளள முன்னுக்கு வருமாறு 

அளழத்தார ்சுவாமி, ஒரு வாளழ இளலயில் மடித்து ளவத்திரு ்த ரூபாய் 

வ ாடட்ுக்களள அவளிடம் வழங்கினார.் அது வழக்கறிஞரக்ள் கட்டணத்திற்கு 

வபாதுமானதாக இரு ்தது. விொரளண  ட ்தது, மற்றும் அ ்த அன்பருக்கு 

வழக்கில் சவற்றியும் கிளடத்தது. இ ்த ெம்பவங்கள் மற்றும் அவர ்

மளனவியின்  ற்பண்புகள் ஏற்படுத்திய தாக்கம் காரணமாக, அவர ்

தன்னிடம் இரு ்த பல தவறான வழிகளள ெரி செய்துக்சகாண்டார.் § 

வழக்கமாக சுவாமி வழங்கிய ஆறுதல் நுணுக்கமாகவும் மளறமுகமாகவும் 

இரு ்தது. ஒரு விபத்திற்கு தான் செய்த தவறு தான் காரணம் என்று பழி  

சுமத்தப்பட்டதால், வாடிய தனது மனளத சுவாமி எப்படி 

அளமதிப்படுத்தினார ்என்பளத பற்றி ஸ்ரீ எம். பிரொத் கூறுகிறார.் இ ்த களத 

சிவ சதாண்டன் பத்திரிளகயில் வ ்துள்ளது. § 

சுமார ்1952 வாக்கில்,  ான் அரசு அலுவலராக யாழ்ப்பாணத்தில் தங்கி 

இரு ்த வபாது, காயலின் மறுபுறத்தில் ஒரு மிகப்சபரிய ெமயத்திருவிழா 

 ட ்துசகாண்டு இரு ்தது. மக்கள் அ ்த திருவிழாவில் கல ்து 

சகாள்வதற்காக, ஒரு விளெப்படகில் கூட்டம் கூட்டமாக 

சென்றுக்சகாண்டு இரு ்தனர.் திருவிழாவில் இரு ்து திரும்பும் வபாது, 

அ ்த படகின் சகாள்ளளளவ காட்டிலும் அதிகமான மக்கள் 

ஏறிக்சகாண்டாரக்ள். படவகாட்டியால் மக்களள கட்டுப்படுத்த 

முடியவில்ளல. துரதிஷ்டவெமாக படகு களரயில் இரு ்து சிறிது தூரம் 

சென்று இருக்ளகயில் மூழ்கியது, மற்றும் இதன் காரணமாக பலர ்உயிர ்

இழ ்தனர.் காயமளட ்தவரக்ளுக்கு என்னால் இயன்ற உதவிளயயும், 

உயிர ்இழ ்தவரக்ள் குடும்பத்திற்கு எனது ஆழ் ்த அனுதாபத்ளதயும் 

சதரிவித்வதன். § 

 எனது கவனக்குளறவுக் காரணமாக இ ்த விபத்து  ட ்தது என்றும் 

பலர ்என் மீது குற்றம் சுமத்தினாரக்ள். என் மனம் சபரும் வவதளனளய 

அனுபவித்தது. வயாக சுவாமியிடம் சென்று, அவளர வணங்கி ஆசிகளள 

சபற்று வருமாறு எனது  ண்பன் அறிவுறுத்தினான்.  ான் விபத்து  ட ்து 

ஒரு வாரத்திற்கு பிறகு, அவன் சொன்ன அறிவுளரளய களடப்பிடித்வதன். 

 ான் எதற்காக வ ்வதன் என்பளத சுவாமி அறி ்து இருக்கவவண்டும், 

ஆனால் இருபது  ிமிடங்கள் கட ்தும் சுவாமி எளதயும் வபொததால்   ான் 

கிளம்ப தயாராவனன். அப்வபாது சுவாமி என்னிடம், “எ ்த கவளலயும் 

வவண்டாம்.  ான் உனது ொட்சியாக இருக்கிவறன்,” என்றார.் அவர ்கூறிய 

வாரத்்ளதகள் எனக்கு அளித்த ஆறுதல் மற்றும் மன அளமதிளய 

என்னால் விவரிக்க முடியவில்ளல. § 
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வயாக சுவாமியின் அற்புத வழிகளள தனது வாழ் ாளில் பலமுளற ெ ்தித்து 

இரு ்த ஐக்கிய இராெச்ியத்தின் ஜன ாயகம் என்பவர,் தனது அனுபவத்ளத 

இங்வக பகிரக்ிறார:் § 

   சதளிவு குருவின் திருவமனி காண்டல் 

சதளிவு குருவின் திரு ாமம் செப்பல் 

சதளிவு குருவின் திருவாரத்்ளத வகட்டல் 

சதளிவு குருஉரு சி ்தித்தல் தாவன”  

என்று திருமூலர ்அருளிய ம ்திரத்திற்கு ஏற்ப,  ான் மற்றும் எனது 

ெ ்ததியரக்ள் அறி ்திரு ்த ஒரு ஆன்மீக வழிகாட்டியாக குரு 

வயாகரச்ுவாமி  ான்கு தளலமுளறகளுக்கு  ிளலத்து இரு ்தார.் அவரது 

கண்காணிப்பில்  ாங்கள் இரு ்தளத எங்களது பாக்கியமாக 

கருதிவனாம் மற்றும் அ ்த உணரள்வ எங்களால் வாரத்்ளதகளள 

சகாண்டு விவரிக்க முடியவில்ளல. § 

 சுவாமி ளெவ ெமயம் ொர ்்த தனது சிவ சதாண்டன் பத்திரிளகளய 

சவளியிடும் வபாது, என் தாயிடம் ஆய்வுளரகள் மற்றும் கட்டுளரகளள 

எழுதுமாறு வகட்டுக்சகாண்டார.் இ ்த கட்டுளரகளுக்கு தளலப்புக்களள 

சுவாமி வதரவ்ு செய்து இரு ்தாலும், அளவ எழுத்தாளனுக்கு நுணுக்கமாக 

சபாரு ்தி இரு ்தது. அதில் ஒரு கட்டுளர, “ தி களரபுரண்டு 

ஓடத்சதாடங்கினால், யார ்அழுதாலும்  ிற்காது,” என்ற தளலப்பில் 

இரு ்தது. என் தாயார ்ஒரு கட்டுளரளய எழுதி, சுவாமியிடம் 

ெமரப்்பித்தார.் அவர ்அளத தனக்கு வாசித்துக் காடட்ுமாறு 

வகட்டுக்சகாள்ள, எனது தாயும் உடனடியாக வாசித்துக் காண்பித்தார.் 

ஒரு சில  ாடக்ளில், எனது தாயார ்கருவுற்றார.் இ ்த செய்திளய வகடட்ு 

குடும்பவம மகிழ்ெச்ியில் மூழ்கி, சுமார ்பன்னிரண்டு வருடங்கள் கழித்து 

வீட்டில் ஒரு குழ ்ளதயின் அழுகுரளலக் வகடக் காத்து இரு ்தது.§ 

 குழ ்ளத பிற ்ததும் எங்கள் குல வழக்கப்படி, சுவாமிகளின் ஆசிகளள 

சபற அ ்த குழ ்ளதளய அவரது ஆசிரமத்திற்கு அளழத்து சென்வறாம். 

சுவாமி தனது ஆசிரம வளாகத்தில் ஒரு வபளய வபால சுற்றிக்சகாண்டு, 

எல்வலாளரயும் அதிரெ்ச்ியால்  டுங்க செய்தார.் “சுவாமி எங்கள் வீட்டில் 

ஒரு ஆண் குழ ்ளத பிற ்துள்ளது.  ாங்கள் உங்களுக்கு இனிப்புகளள  

சகாண்டு வ ்துள்வளாம்,” என்று  ாங்கள் அவரிடம் 

வகட்டுக்சகாண்வடாம். சுவாமி உடவன, “ ான் அளத சதாட மாட்வடன். 

வவண்டுமானால் அளத உன் தாயிடம் சகாடு,” என்று சுவாமி உடவன 

மறுத்துவிட்டார.்  ாங்கள் அதிரெ்ச்ி, வவதளன மற்றும் ஏமாற்றம் கல ்த 

அெெ்த்துடன் வீடு திரும்பிவனாம். மூன்று வாரத்தில் அ ்த குழ ்ளத 

வயிற்றுப்வபாக்கால் இற ்து விட்டது.  எதிரக்ாலத்தில்  டக்கவிரு ்தளத 
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பற்றி எெெ்ரிக்கவவ, என் தாயிடம் அ ்த கட்டுளரளய எழுத சுவாமி 

வகட்டுக்சகாண்டார ்என்பளத  ாங்கள் பின்னர ்புரி ்துசகாண்வடாம்.§ 

சிலமயங்களில் சுவாமி அன்பரக்ளுக்கு உதவி செய்ய மறுத்து, அவரக்ளுக்கு 

தரிெனம் தராமல் திருப்பி அனுப்பியிருக்கிறார.் இனி கட்டுறுதியான 

உடலுடன் காவல்துளற அலுவலராக இரு ்த இரயில்  ிளலயத் தளலவர ்

ராளெயா, சுவாமியின் தீவிர சீடனாக மாறிய களதளய பாரக்்கலாம். 

தளல கரில் வவளல செய்த வயாக சுவாமியின் சீடரக்ள் வழக்கமாக  ீண்ட 

பயணம் வமற்சகாள்வளத வபால, தான் சகாழும்புவில் இரு ்து 

யாழ்ப்பாணத்திற்கு இரயிலில் பயணம் செய்த  ாளள பற்றி ராளெயா 

குறிப்பிட்டார.் அவர ்தனது பயணம் முழுவதும் வதாள்பட்ளட ளபயில் 

பழங்களள சும ்து சகாண்டு, சகாழும்புத்துளறயில் இறங்கி சுவாமியின் 

ஆசிரமத்ளத வ ாக்கி முன்வனறினார.் அவர ்ஆசிரமத்தில் நுளழ ்ததும், 

தனது குருவிற்கு வணக்கம் செலுத்தி, அவரது காலடியில் பழங்களள ளவத்து 

வணங்கினார.் சுவாமி அவரிடம் கீவழ உடக்ாரும் படி வகடட்ுக்சகாண்டார.் 

அதன் பிறகு சிறிது வ ரத்திற்கு எதுவும்  ளடசபறவில்ளல, ஆனால் சுவாமி 

திடீசரன்று, “ ீங்கள் வபாகலாம்! கிளம்புங்கள்!”என்று உத்தரவிட்டார.் § 

இ ்த உத்தரளவ வகட்ட ராளெயா, தன்ளன சுவாமி எதற்காக திருப்பி 

அனுப்புகிறார ்என்பது சதரியாமல் அதிரெ்ச்ி அளட ்து  செயலற்று  ின்றார.் 

தனது உத்தரவிற்கு மதிப்பு அளிக்காததால், இலங்ளக காவல்துளறயினர ்

தீவிர இராணுவ பயிற்சி வமற்சகாண்டு இருப்பாரக்ள் என்பளத அறி ்திரு ்த 

வயாக சுவாமி ஒரு வதகப்பயிற்சி அளிக்கும் ஒரு ொரஜ்ன்ட் வபால, “ஸ்டான்ட் 

அப் (எழு ்து  ில்)!” என்று கூெெ்லிட்டார.் ராளெயா எழு ்து  ின்றார.் “அபவுட் 

வபஸ் (திரும்பி  ில்)!” என்றதும் ராளெயா  ன்றாக பயிற்சி சபற்ற 

நுணுக்கத்துடன் திரும்பினார.் “சலஃப்ட், ளரட,் சலஃப்ட், ளரட"் என்று வயாக 

சுவாமி குரலில் ஏற்ற இரக்கத்துடன் ஆளணயிட, ராளெயா கதவிற்கு 

சவளிவய சென்று ஆசிரம வளாகத்திற்குள் நுளழ ்தார.் “சலஃப்ட் ஃவபஸ் 

(இடப்பக்கம் திரும்பு),” என்று ஆளண வ ்தது, “சலஃப்ட், ளரட,் சலஃப்ட்,” 

என்றதும் அவர ்வாெல் கதளவ அளட ்தார.் “  ில்! கதளவ திற! சலஃப்ட், ளரட.் 

 ில்! கதளவ மூடு! ளரட ்வபஸ் (வலப்பக்கம் திரும்பு)! சலஃப்ட், ளரட்…” மற்றும் 

வயாக சுவாமியின் குரலின் ஒலி மங்கியதும், ராளெயா தான் சதருவில் 

முன்வனறி செல்வளத கண்டார.் குரு அவளர திருப்பி அனுப்பிய முளற, 

அவரது வாழ் ாள் முழுவதும் ஒரு புதிராகவவ இரு ்தது. இ ்த களதளய வகட்ட 

மற்றவரக்ள், இதன் ெம்பவத்தின் மூலம், காவல்துளறயினருக்கு அவ்வளவாக 

பழக்கம் இல்லாத பணிளவ, வயாக சுவாமி தனது சீடனுக்கு கற்றுத்த ்ததாக 

கருதினாரக்ள். § 

பல வருடங்களாக எஸ். ெண்முகசு ்தரம் வயாக சுவாமிக்கு ச ருக்கமாக 

இரு ்தார,் மற்றும் அவர ்ஒரு கண்காணிப்பாளராக ஆசிரமத்திற்கு பலர ்வ ்து 

வபாவளத கவனித்து இரு ்தார.் பல வருடங்களுக்கு பிறகு, கலிவபார ்ியாவில் 

ெற்குரு சிவாய சுப்பிரமுனிய சுவாமியின் அசமரிக்க சீடரக்ளுடன், அ ்த 

அனுபவங்களள அவர ்பகிர ்்து சகாள்ளுமாறு வகடட்ுக்சகாள்ளப்பட்டார.் § 
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சிவவயாக சுவாமி பணக்காரர ்மற்றும் ஏளழ என்ற பாகுபாடு பாரத்்தது 

இல்ளல. தனது சீடரக்ள் எ ்த ொதி அல்லது மதத்ளத ொர ்்தவரக்ள் 

என்பளத அவரக்ள் சபாருட்படுத்தியது இல்ளல. அவளர எப்வபாது 

ெ ்திக்க சென்றாலும், அவர ்ஆணாக இருக்கட்டும் அல்லது சபண்ணாக 

இருக்கட்டும், சுவாமியிடம் தங்களுக்கு வரவவற்பு கிளடக்குமா அல்லது 

கிளடக்காதா என்பளத யாராலும் யூகிக்க முடியாமல், ஒரு மரம்மாகவவ 

இரு ்தது. சுவாமியின் மன ிளலளய சபாறுத்து, ஒருவளர அன்புடன் 

வரவவற்பதும் அல்லது “என்னால் இன்று உங்களள பாரக்்க முடியாது,” 

என்று சொல்லி அவளர துரத்தி அனுப்புவதும் ஒரு தினெரி  ிகழ்வாக 

இரு ்தது. அ ்த மன ிளல ஒரு  பர ்எ ்த வ ாக்கத்துடன் சுவாமிளய 

தரிசிக்க வ ்தார ்என்பளத சபாறுத்து மாறியது. பூமியில் மிகவும் உயர ்்த 

 ிளலயில் இரு ்தவரக்ள் மற்றும் செல்வ ்தரக்ள் மற்றும் அவத ெமயத்தில 

மிகவும் அடிமட்டத்தில் இரு ்தவரக்ள் மற்றும் ஏளழ எளிய மக்களும் 

சுவாமியின் ஆசிரமத்தில் சதன்பட்டனர.் சிலெமயங்களில் இரண்டு 

ொராரும், அவரக்ள் சவகு சதாளலவில் இரு ்து வ ்து இரு ்தாலும், துரத்தி 

அனுப்பப்பட்டனர.் ஆனால் சிலெமயங்களில் அவருக்கு  ல்ல வரவவற்பும் 

கிளடத்தது. § 

 சுமார ்200 ளமல் தூரத்தில் ஒரு செழிப்பான மளலப்பிரவதெத்தில், ஒரு 

உயர ்்த ெமூக அ ்தஸ்துடன் வாழ் ்த  பர,் சுவாமிளய ஒரு  ாள் ெ ்திக்க 

வ ்தார.் அவர ்கற்றறி ்தவராகவும் செல்வ ்தராகவும் இரு ்தார.் அவர ்

தன் செல்வம் மற்றும் அ ்தஸ்து காரணமாக, மற்றவரக்ளுடன் இயல்பாக 

பழகவில்ளல. ஆனால் அவர ்வயாக சுவாமியின் சீடராக இரு ்தார ்மற்றும் 

அவர ்அதற்கு முன்பு பலமுளற சுவாமிளய ெ ்தித்து இரு ்தார,் மற்றும் 

சுவாமியும் அவரது வீட்டிற்கு சென்று ஒன்று அல்லது இரண்டு  ாடக்ள் 

தங்கி இரு ்தார.் § 

அன்ளறய தினம் அவரும் அவரது மளனவியும், சுவாமிக்கு வழங்க ஒரு 

சவள்ளி தட்டு  ிளறய பலவிதமான பழங்கள் மற்றும் இனிப்புக்களுடன், 

யாழ்ப்பாணம் வளர வாகனத்ளத ஓட்டிக்சகாண்டு வ ்தனர.் சுவாமி 

அவரக்ளள வரவவற்பதற்கு முன்பாக, அவரக்ள் குடிளெக்குள் நுளழ ்து, 

சுவாமிக்கு முன்பாக குனி ்து அவரது காலடியில் அ ்த தட்ளட 

ளவத்தாரக்ள். அப்வபாது அ ்த தம்பதியர ்காதில் இடி இடிப்பது வபால 

ெத்தம் வகட்டது. § 

ஆமாம், சுவாமி வபசியது தான் அப்படி வகட்டது. அவர ்கண்களில் 

வகாபம் சவளிப்பளடயாக சதரிய, சுவாமி உரத்த குரலில், “இளத எடுத்து 

செல்லுங்கள். இளவ எதுவும் எங்களுக்கு வவண்டாம்.  ீங்கள் அவற்ளற 

எடுத்து செல்லலாம். உங்களள ெ ்திப்பதற்கு என்னிடம் இப்வபாது வ ரம் 

இல்ளல. எதற்காக காத்து இருக்கிறீரக்ள்? அளத எடுத்து செல்லுங்கள் 

என்று என்னால் ஒரு முளற தான் சொல்ல முடியும். புரி ்துசகாள்ளுங்கள்,” 

என்று கத்த ஆரம்பித்தார.் § 

https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/31_yoga04_03.html#para-112
https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/31_yoga04_03.html#para-113
https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/31_yoga04_03.html#para-114
https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/31_yoga04_03.html#para-115


பாவம் அவரக்ள். அவரக்ள் அத்தளகய  டவடிக்ளகளய 

எதிரப்ாரக்்கவில்ளல. அவரக்ள் அெெ்த்தில்  டுங்கிக்சகாண்டு 

வபெமுடியாமல் இரு ்தாரக்ள். அவரக்ள் தாங்கள் சகாண்டு வ ்திரு ்த 

சவள்ளி தட்ளட எடுத்துக்சகாண்டு, அதிக அவமானத்துடன் அளமதியாக 

அ ்த குடிளெளய விட்டு கிளம்பினாரக்ள். குடிளெயில் இரு ்த சீடரக்ள் 

அவரக்ளள  ிளனத்து பரிதாபப்பட்டாரக்ள். § 

அ ்த தம்பதி கிளம்பியதும், சுவாமி ெத்தகமாகவும் உற்ொகமாகவும் 

சிரித்து மகிழ் ்தார.் சிரித்து முடித்ததும், சுவாமி அன்பரக்ளிடம், “ ான் 

அவரக்ள் மகளுக்கு திருமணம் ஏற்பாடு செய்து தரவவண்டும் என்ற 

எதிரப்ாரப்்புடன் இங்வக வ ்து இரு ்தாரக்ள். அவரக்ள் ஒரு இளளஞளன 

மனதில் முடிவு செய்து இருக்கிறாரக்ள், ஆனால் அவன் திருமணத்திற்கு 

ெம்மதிக்கவில்ளல. அதனால்  ான் தளலயிட்டு அவன் ெம்மதத்ளத 

சபறவவண்டும் என்று அவரக்ள் விரும்புகிறாரக்ள். என்ன ஒரு வவடிக்ளக. 

 ான் ஒன்றும் திருமண தரக்ர ்இல்ளல! எனக்கு லஞ்ெம் சகாடுக்க 

எளதசயல்லாம் சகாண்டு வ ்தாரக்ள் என்று பாருங்கள். இவரக்ள் படித்த 

முட்டாள்கள்,” என்று கூறினார.் § 

 

வயாக சுவாமி இ ்தியாவிற்கு யாத்திளர வமற்சகாண்ட வபாது, 

சிவசபருமானின் அருணாெெ்ல மளலயில் ஒரு பிரபலமான முனிவராக 

இரு ்த ரமண மகரிஷிளய ெ ்தித்தார.் அ ்த ெ ்திப்பு தனது எளிளமயால் 

எல்வலார ்கவளனத்ளதயும் கவர ்்தது.  அறி ்துக்சகாள்ள முடியாதளத 

அறி ்து இரு ்த இருவரும் ஒரு முழுளமயான ஆன்மீக கூட்டுறவில் ஒரு 

வாரத்்ளதயும் வபொமல் அமர ்்து இரு ்தனர.்  
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சிலர ்அ ்த முனிவரிடம் ஒன்று அல்லது இரண்டு முளற மடட்ுவம 

சென்றிரு ்தனர.் அ ்த குறுகிய ெ ்திப்புக்களின் வபாது, அவரக்ளின் 

வாழ் ாளுக்கு வதளவயானளத சுவாமி வழங்கி இரு ்ததால், அவரக்ளுக்கு 

அதுவவ வபாதுமானதாக இரு ்தது. ஒரு  ாள் வயாக சுவாமிளய பாரக்்க  

சென்றுசகாண்டிரு ்த ஒரு இளளஞன்,  ல்லூர ்வகாயிலுக்கு அருகில் வ ்து 

 ின்றான். அவன் முருகப்சபருமானின் ெ ் ிதியில் வழிபாடு  டத்திய பிறகு, 

சுவாமியின் ஆசிரமத்திற்கு எப்படி செல்வது என்று வயாசித்துக்சகாண்டு 

இருக்கும் வபாது, ஒரு வாகனத்தில் சென்றுசகாண்டு இரு ்த சுவாமி, 

அவனுக்கு அருகில் வாகனத்ளத  ிறுத்தி, வண்டிக்குள் ஏறுமாறு  உத்தரவிடட்ு, 

வாகனத்ளத ஆசிரமத்திற்கு ஓட்டிெ ்செல்லுமாறு வாகன ஓட்டியிடம்  

கூறினார.் அன்று சுவாமி அவனது கட ்தகாலம் மற்றும்  ிகழ்காலத்ளத பற்றி 

அவனிடம் சவளிப்படுத்தி,  இனி தனக்கு சிற ்த கரம்விளனகளள 

உருவாக்கிக்சகாள்ள எப்படி வாழ்க்ளகளய வாழவவண்டும் என்பளதயும் 

குறிப்பிட்டார.் அன்று  ளடசபற்ற வலுவான ெ ்திப்பு, அ ்த சீடனின் 

வதளவகளள பூரத்்தி செய்வதாக இரு ்தது. அவன் தன் வாழ் ாள் முழுவதும் 

அ ்த தரிெனத்ளத மனதில் பாதுகாப்பாக ளவத்திரு ்து, சுவாமியின் 

அறிவுளரளய நுணுக்கமாக பின்பற்றினார.் § 

ஆனால் மற்றவரக்ள் முடி ்தவளர சுவாமியுடன் சுற்றிக்சகாண்டு இரு ்தார.் 

அவர ்அவரக்ளது வாழ்க்ளகயில் ஒரு அங்கமாக இரு ்தார.் அவர ்கவனம் 

செலுத்தியவரக்ளில் விதாளனயாரும் ஒருவராக இரு ்தார.் அவரது உடல் 

 லம் மீண்டும் பாதிக்கப்படட்ுள்ளது மற்றும் இனி அவர ்குணமளடவதற்கு 

உடலில் வபாதுமான வலிளம இல்ளல என்ற செய்தி சுவாமி காதுகளுக்கு 

எட்டியது.  சுவாமி விதாளனயர ்வீட்டிற்கு சென்று, ஒரு மங்களகரமான 

பாடளல பாடி, அவரது ச ஞ்சில் விபூதிளய பூசி, தன் ஆசிரமத்திற்கு 

திரும்பினார.் சிறிது வ ரம் கழித்து விதாளனயார ்காலமானார ்என்ற செய்தி 

வ ்தது. § 
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இலங்ளகயில் இரு ்து இ ்தியாவிற்கு வயாக சுவாமி மூன்று முளற பயணம் 

வமற்சகாண்டார.் அவர ்புனிதமான பாரதத்ளதப பற்றி சதரி ்துசகாள்ள 

வடக்வக வாரணாசி சிவன் வகாயிலில் இரு ்து சதற்கில் திருவண்ணாமளல 

மற்றும் மதராஸ் வளர பயணம் வமற்சகாண்டார.்  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

ஒரு முளற சுவாமி இ ்தியாவின் புனித யாத்திளரயில் இரு ்து இலங்ளக 

திரும்பிய வபாது, செல்ளலயாபிள்ளள என்ற செல்லப்பசுவாமிக்கு 

ச ருக்கமான சீடளர காண சென்றார.் செல்லப்பசுவாமி உணவு 

அரு ்துவதற்காக அ ்த சீடரின் வீட்டிற்கு பலமுளற சென்று இரு ்தார.் அ ்த 

சீடர ்இறக்கும் தருவாயில் இரு ்தார.் சுவாமி அவரிடம், “சின்னதம்பி,  ீ 

 ீண்டகாலத்திற்கு முன்வப சென்று இருக்க வவண்டுவம, இன்னும் எதற்காக 

காத்து இருக்கிறாய்?” என்று வகலிக்கூத்தாக வகட்டார.் செல்ளலயா 

சிரித்துக்சகாண்டு, “என்னிடம் பயணெச்ீடட்ு இருக்கிறது மற்றும் சபட்டி 

படுக்ளகயும் தயாராக இருக்கிறது, ஆனால் இரயில்  கராமல்  ிளலயத்தில் 

உடக்ார ்்து இருக்கிறது.  ீங்கள் என்ளன வழியனுப்ப வவண்டும் 

என்பதற்காகத்தான்  ான் காத்து இரு ்வதன்,” என்று கூறினார.் சுவாமி அவர ்

ச ற்றியில் விபூதிளய பூசி, அவருக்காக ஒரு பாட்ளட பாடிவிட்டு, அங்கிரு ்து 

கிளம்பினார.் அன்று இரவு அ ்த முதியவர ்உயிர ்பிரி ்தது. § 

பயணம் தசய்தல்  
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சுவாமி தனது பிற்கால வாழ்க்ளக  முழுவதும் கால் ளடயாக, வாகனம் 

அல்லது இரயில் மூலம் பயணம் செய்துக்சகாண்டு இரு ்தார.் அவர ்

சீடரக்ளள ெ ்திக்க சகாழும்பிற்கு செல்வார,் கிழக்கு பிரா ்தியத்திற்கு 

செல்வார ்அல்லது உள் ாட்டிற்குள் பயணம் செய்வார.் அவர ்எங்வக 

சென்றாலும், அவரது தரிெனத்ளத சபற்று மகிழ்வதற்கு பல அன்பரக்ள் 

அவளர  ாடி வ ்தாரக்ள்.  அவர ்ஏதாவது ஒரு அன்பரின் வீட்டில் இருக்கிறார ்

என்பளத அறி ்த மக்கள், அவருக்கு திருப்தி அளிக்கும் அல்லது அவருக்கு 

பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று அவரக்ள் மனதிற்கு வதான்றிய 

காணிக்ளககளுடன் அ ்த வீட்டிற்கு வ ்து வெர ்்தனர.் வதங்காய்கள், பூக்கள், 

மலரக்ள், பணம், புத்தகங்கள், ஆளட ஆகியளவ அ ்த காணிக்ளககளாக 

இருக்கும். “சுவாமிகள் ஒரு இடத்திற்கு வ ்த வபாது, அருகில் இரு ்தவரக்ள் 

மற்றும் உள்ளூர ்மக்கள் அவளர காண  வ ்தாரக்ள். வழக்கமாக சுவாமிகள் 

தங்கிய இடத்தில் ஒரு மிகப்சபரிய வ ாமம்  டத்தப்படும்,” என்று ெ. 

அம்பிளகபாகன் குறிப்பிட்டார.் § 

இலங்ளகயில் செழுளமயான மளலப்பிரவதெத்தில் இரு ்த வதயிளல 

வதாட்டத்தில் ஒரு வமற்பாரள்வயாளராக இரு ்த ஒரு அன்பரின் வீட்டிற்கு 

அவர ்ஒரு முளற சென்று இரு ்தார.் இ ்த அன்பரின் வீடட்ு உரிளமயாளர ்

அவரது குடும்பத்திற்கு ஒரு வீட்ளட வழங்கி இரு ்தார.் அது வெதியாக 

இரு ்தாலும், அ ்த வீட்டிற்கு என்று தனியாக ஒரு கழிவளற இல்ளல. அவரக்ள் 

கழிவளறளய பயன்படுத்த சிறிது தூரம் செல்ல வவண்டியிரு ்தது. அ ்த 

வமற்பாரள்வயாளர ்தனது வீட்டிற்கு பின்புறத்தில் ஒரு கழிவளற 

கட்டித்தரவவண்டி, அ ்த வதயிளல வதாட்ட வமலாளராக இரு ்த ஒரு 

ஆங்கிவலயருக்கு ஒரு மனு வழங்கி இரு ்தார.் ஆனால் அவரது மனு 

 ிராகரிக்கப்பட்டது. அ ்த அன்பர ்இளதப்பற்றி சுவாமியிடம் கூறியதும், 

சுவாமி அ ்த வமலாளர ்மறுத்த காரணத்ளத அறி ்துசகாண்டார.்  இ ்த பணி 

 ளடசபற்றால், வமற்பாரள்வயாளரின் வ ரம் மற்றும் கவனம் வதயிளல 

வதாட்டத்து  டவடிக்ளககளில் குளற ்துவிடும் என்று அவர ்அஞ்சி அ ்த 

மனுளவ  ிராகரித்தளத சுவாமி சதரி ்துசகாண்டார.் ஆனால் அ ்த 

வமலாளர ்அவரக்ளது வெதிளய கவனத்தில் சகாள்ளவில்ளல. § 

இ ்த ெங்கடமான சூழ் ிளலளய பற்றி அவரக்ள் விவாதிக்கும் வபாது, 

சுவாமியின் சீடனாக இரு ்த ொளல கட்டுமான குழுவின் தளலவரும் அருகில் 

இரு ்தார.் அ ்த இடத்தில் ஒவர  ாளில் ஒரு கழிவளறளய கட்டித்தரமுடியுமா 

என்று சுவாமி அவரிடம் வகட்டார.் தாம் மற்றவரக்ளுக்கு உதவிகரமாக 

இருக்கிவறாம் என்பளத  ிளனத்து அவர ்மகிழ்ெச்ி அளட ்து, தன்னிடம் பல 

கூலித்சதாழிலாளிகள் வவளல செய்வதாகவும், வதளவயான சபாருடக்ள் 

அளனத்ளதயும் தன்னால் ஏற்பாடு  செய்யமுடியும் என்றும் கூறினார.் 

வமற்பாரள்வயாளர ்கட்டுமானப்சபாருடக்ள் மற்றும் சதாழிலாளிகள் 

செலளவ ஏற்க ெம்மதித்தால், தன்னால் ஒவர  ாளில் கழிவளறளய கட்டித்தர 

முடியும் என்று அவர ்கூறினார.் சுவாமி கழிவளற கட்டவவண்டிய இடத்ளத 

வதர ்்சதடுத்து, அடுத்த  ாள் பணிளய சதாடங்க வவண்டும் என்று 
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வகட்டுக்சகாண்டார.் அன்று மாளல அ ்த வவளல முடிவளட ்தது. வதயிளல 

வதாட்ட வமலாளர ்சிறிய கழிவளற இருப்பளத கவனிக்கவவ இல்ளல, மற்றும் 

அளதப்பற்றி யாரும் வபசிக்சகாள்ளவில்ளல. § 

வழக்கமாக சுவாமி இரயில் மூலமாக பயணம் செய்வார.் இரயில் 

சபட்டியில், அவர ்பல ெக பணியாளரக்ளள ெ ்திப்பார.் இரயில் சபட்டிகள் 

வழியாக சென்று  பயணியரக்ளள ெ ்தித்து வபசும் வபாது, அவர ்சிறப்பான 

உதவிகளள செய்ததாக அவரது சீடரக்ள் உறுதியாக கூறுகிறாரக்ள். § 

 ஒரு  ாள் அவர ்சகாழும்பு வ ாக்கி இரயிலில் சென்றுசகாண்டு இரு ்தார.் 

அவரது இரயில் பாதி தூரம் சென்று ஒரு  ிளலயத்தில்  ின்றுக்சகாண்டு 

இருக்கும் வபாது, வடக்கு வ ாக்கி செல்லும் இரயில் அங்கு வ ்து வெர ்்தது. 

காரணம் எதுவும் சொல்லாமல், சுவாமி சதற்குவ ாக்கி செல்லும் இரயிலில் 

இரு ்து இறங்கி, யாழ்ப்பாணம் வ ாக்கி செல்லும் இரயிலில் ஏறினார.் பின்பு 

அவர ்தன்ளன பலமுளற ெ ்திக்க வ ்திரு ்த ஒரு அன்பரிடம் வ ராக சென்று, 

“ ீ அதிருப்தியுடன் இருப்பது எனக்கு  ன்றாக சதரிகிறது. இன்சனாரு 

இரயிலில் இருக்கும்வபாது என்னால் உனது பயங்கரமான எண்ணங்களள 

உணர முடி ்தது,” என்று கூறினார.் தனது உயிளர மாய்த்துக்சகாள்வளதப் 

பற்றி சி ்தித்ததாக அ ்த அன்பர ்ஒப்புக்சகாண்டார.் அவர ்மனளத பல 

பிரெெ்ளனகள் ஆடக்்சகாண்டு இரு ்தன, மற்றும் அதிலிரு ்து விடுசபற 

தற்சகாளலளய தவிர அவருக்கு வவசற ்த வழியும் சதன்படவில்ளல. § 

சுவாமி சிரித்துக்சகாண்வட, “உனக்கு சதரி ்தது அவ்வளவு தான். ஆனால் 

அது பல பிரெெ்ளனகளுக்கு தற்சகாளல, ஒரு சதாடக்கமாக தான் இருக்கும்,” 

என்று கூறினார.் அதன் பிறகு அவர ்அ ்த அன்பரிடம் வபசி, வாழ்ளவ ெரி 

செய்வது குறித்து சில வலுவான அறிவுறுத்தல்களள வழங்கினார.் 

சுவாமியின் அறிவுளர மிகவும் வலுவாக இரு ்து,  ல்ல எதிரக்ாலத்திற்கும் 

உத்தரவாதம் அளித்ததால், அ ்த அன்பரின் மன ிளல வ ரம்ளறயாக 

மாறியது. சகாழும்பு வ ாக்கி செல்லும் இரயிலில் ஏறுவதற்காக, சுவாமி 

அடுத்த இரயில்  ிளலயத்தில் இறங்கிக்சகாண்டார.் மீண்டும் அ ்த  பர ்மன 

அழுத்தத்தால் பாதிக்கப்படாமல், இயல்பாக இருக்கிறாரா என்பளத 

சதரி ்துசகாள்ள, வயாக சுவாமி அவளர பலமுளற வொதித்துக்சகாண்டு 

இரு ்தார.் § 

 சிவ சதாடண்டன் பத்திரிளகயில் அறிஞர ்பத்மாெனி இராவெ ்திரம் 

பின்வரும் அனுபவத்ளத பகிரக்ிறார.் பிற்காலத்தில் இன்னரவ்ெரெ் ்என்ற 

சபயரில் சிவாய சுப்பிரமுனியசுவாமி  டத்தியளத வபால, வயாக சுவாமியும் 

குளற ்தபடெ்ம் ஒரு பயணக்கல்வி திட்டத்ளத  டத்தியிருப்பார ்வபால 

வதான்றுகிறது. § 
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தனது குடிளெக்கு வ ்த விரு ்தாளிகள், வகாயிலில் இரு ்த ொதுக்கள், ஒரு 

திருவிழாளவ சகாண்டாடும் அன்பரக்ள் என்று வயாக சுவாமி எல்வலாருக்கும் 

உணவு அளிப்பளத விரும்பினார.் அவர ்களடக்கு சென்று சபாருட்களள 

வாங்கி தாவன ெளமப்பார ்அல்லது உள்ளூர ்விவொயிகள் உற்பத்தி செய்த 

பெள்ெ காய்கறிகள்  ிரம்பிய ெ ்ளதயில் எளத வாங்கவவண்டும் என்று 

சதளிவான அறிவுறுதத்ல்களள வழங்குவார.்  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

 ாங்கள் ஒரு முளற இ ்தியா செல்ல விரும்பிவனாம், மற்றும் அ ்த 

விருப்பத்துடன்  ாங்கள் சுவாமிகளள பாரக்்க விரும்பிவனாம். சுவாமிகள் 

எங்களிடம், “இ ்தியாளவ மற ்துவிடுங்கள்.  ாம் வவசறாரு இடத்திற்கு 

பத்து  ாடக்ளுக்கு சென்று வரலாம்,” என்றார.் அன்று மாளலயில்  ாங்கள் 

மீண்டும் சுவாமிளய ெ ்திக்க சென்வறாம்.  ாம் ஒரு இடத்திற்கு சென்று, 

ஒரு வெதியான இடத்தில் தங்கலாம் என்று சுவாமிகள் கூறினார.்  ாங்கள் 

இரத்தினபுரம் கிளம்பிவனாம் மற்றும் வழியில் சுமார ்பத்து 

 ிமிடங்களுக்கு ஒரு அன்பரின் வீட்டிற்கு சென்வறாம்.  ாங்கள் அங்வக 

 ீண்டவ ரம் தங்கவில்ளல. சுவாமி வத ீர ்அரு ்தியதும் கிளம்ப 

விரும்பினார.் அங்கிரு ்து  ாங்கள் வ ராக சபலி ுவலாயா சென்வறாம்.  

அங்வக எங்களுக்கு ஒரு வமற்பாரள்வயாளர ்எல்லா ஏற்பாடுகளளயும் 

செய்து இரு ்தார.்  ாங்கள் கிராமப்புற கூட்டளமப்பு கட்டடத்தில் 

தங்கிவனாம்.  அங்வக சகாழும்பு, பலாங்சகாளட மற்றும் 

இரத்தினபுரத்தில் இரு ்து அன்பரக்ள் கூடியிரு ்தாரக்ள். காளலயிலும் 
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மாளலயிலும்  ாங்கள் சிவ புராணம், வதவாரப் பாடல்கள் மற்றும் 

திருவாெகம் பாடிவனாம் மற்றும் மற்ற வ ரங்களில்  ாங்கள் 

சுவாமிகளின் சொற்சபாழிவுகளள வகட்வடாம். அ ்த பத்து  ாடக்ள் 

ெ ்வதாஷம் சபாரு ்தியதாக இரு ்தன. சுவாமிகள் எல்வலாருக்கும் 

அவரக்ளது வதளவ மற்றும் பக்குவத்திற்கு ஏற்ப அறிவுளரகளள 

வழங்கினார.்” § 

1932 ஆம் ஆண்டு அறுபதாவது வயதில், வயாக சுவாமியின் கன்னத்தில்  ஒரு 

சிறிய கட்டி உருவாகி இரு ்தது. மருத்துவரக்ள் அளத  ீக்கவவண்டும் 

என்றாரக்ள், ஆனால் சுவாமி மறுத்துவிட்டார.் பல வருடங்கள் கழித்து, அவர ்

அளத வொதிக்க ெம்மதித்தார.் வொதளனயில் அது புற்றுவ ாய் கட்டி என்பது 

சதரியவ ்தது. ஊடுகதிர ்சிகிெள்ெ மற்றும் மற்ற வொதளனகளள செய்ய 

சகாழும்பு மருத்துவமளனக்கு செல்லுமாறு மருத்துவரக்ள் அவருக்கு 

பரி ்துளர செய்தாரக்ள். இதற்கு சுவாமி மறுப்புத் சதரிவித்தார.் அதற்கு 

பதிலாக சுவாமி பருத்தி விளத எண்சணளய பூசிக்சகாண்டார.் 

இளதப்பாரத்்து சகாண்டு இரு ்த Dr. எஸ். இராம ாதன் திளகப்புடன், “சுவாமி! 

சுவாமி! இது  ெச்ுத்தன்ளம சகாண்டது. இளத எதற்காக கன்னத்தில் 

பூசுகிறீரக்ள்?”  என்று வகட்டார.் சுவாமி சிரித்துக்சகாண்டு, “மருத்துவர ் ஐயா!  

சிகிெள்ெ முடி ்துவிட்டது.  ான் இப்வபாது   லமாக இருக்கிவறன்,” என்று 

கூறினார.் வயாக சுவாமி பாலும் அரிசியும் கல ்த ஒரு விரதத்ளத 

வமற்சகாண்டார.் இதன் கலளவ அவரது வீக்கத்ளத குணப்படுத்தியது. § 

அவருக்கு வவறு சில வ ாய்களும் இரு ்தன. சுவாமி அவ்வவபாது சுருட்டு 

(இளத பிசரஞ்சு சமாழியில் செரூட் என்று அளழப்பாரக்ள்) பிடிப்பளத 

விரும்புவார.் 1940 களின் சதாடக்கத்தில் இரு ்து, காளலயில் கழிவளற 

செல்லும் வபாது ஒரு சுருட்டு பிடிக்கும் பழக்கம் ஏற்பட்டது.  அடுத்த பத்து 

வருடங்களில் அவருக்கு  ீரழிவு வ ாயும் சதாற்றிக்சகாண்டது. அவர ்

சதாடக்கத்தில், மூலிகளள மரு ்துகளள மட்டுவம எடுத்துக்சகாண்டார.் 

1950களின்  சதாடக்கத்தில் இரு ்து, அவர ்தினமும் இன்சுலின் ஊசி 

வபாடட்ுக்சகாண்டார.் அளத அவரது சீடனாக இரு ்த மருத்துவரக்வள 

ஆசிரமத்திற்கு வ ்து அவருக்கு வபாட்டு விட்டனர.் § 

1934, 1940 மற்றும் 1946 என்று மூன்று முளற வயாக சுவாமி இ ்தியாவிற்கு 

யாத்திளர வமற்சகாண்டார.் அவர ்ஒவ்சவாரு முளற சென்ற வபாதும்,  

தன்னுடன் சில சீடரக்ளள அளழத்து சென்றார.் அவரக்ள் சதன்னி ்தியாவில் 

இரு ்த ஆறுபளட வீடுகளுக்கும், மதுளர மற்றும் சிதம்பரத்தின் மிகப்சபரிய 

மற்றும் பிரபல சிவன் வகாயில்களுக்கும் சென்றாரக்ள். அவரக்ள்  ீண்டதூரம் 

 ட ்து சென்றாரக்ள் மற்றும் பல ஆன்மீக வழிகாட்டிகளளயும் ெ ்தித்தாரக்ள். 

§ 

ஒரு யாத்திளரயின் வபாது, வயாக சுவாமி மற்றுசமாரு மிகப்சபரிய 

குருவான ஸ்ரீ ரமண மகரிஷிளய ெ ்திக்க, திருவண்ணாமளலயின் ஸ்ரீ 

ரமணாசிரமம் சென்றார.் 1879 ஆம் ஆண்டு பிற ்த அவர,் வயாக சுவாமிளய 

விட ஏழு வயது இளளயவராக  இரு ்தார.் 20 ஆம் நூற்றாண்டில் வாழ் ்த இ ்து 
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ெமய வபாதகரக்ளில், இவரக்ள் இருவரும் மிகவும் புனிதமாக தளலசிற ்து 

விளங்கியதாக பலர ்கருதுகிறாரக்ள். புனிதமான மளலக்கு அருகில் இரு ்த 

ஸ்ரீ ரமணரின் எளிளமயான அளறயில், அவரக்ள் இருவரும் அளமதியாக ஒரு 

மணிவ ரம் அமர ்்து இரு ்தாரக்ள். அவரக்ள் ெ ்தித்த வபாதும் அல்லது 

பிரியும் வபாதும், தங்களுக்குள் ஒரு வாரத்்ளதளயயும் 

வபசிக்சகாள்ளவில்ளல. § 

வயாக சுவாமி ஸ்ரீ ரமண மகரிஷிளய சென்று பாரத்்து இருக்கிறார ்என்பளத 

அறி ்த மக்கள், என்ன  ட ்தது என்பளத சதரி ்துசகாள்ள மக்கள் 

ஆரவ்த்துடன் இரு ்தனர.் சுவாமி அவரக்ளிடம், “ ாங்கள் வபெவவண்டியது 

அளனத்ளதயும் வபசிவனாம்.  ாங்கள் எ ்த ஆளெயுடனும செல்லவில்ளல. 

 ாங்கள் சும்மா இருக்க சென்வறாம்.  ாங்கள் ஒரு மணி வ ரம் அங்வக தங்கி 

இரு ்வதாம். அவர ்வபெவவ இல்ளல. அவர ்ஒரு மாவீரன்,” என்று கூறினார.் 

சுவாமி “சும்மா" என்பதன் மூலம், “முழுளமயான  ிெப்தத்தில் அளமதியான 

ஆன்மீக கூட்டுறவில் இரு ்தாரக்ள்" என்பளத குறிப்பிட்டார.் § 
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வயாக சுவாமி வழக்கமாக தங்களது ஆன்மீக வழிகாடட்லுக்காகவவ ஒரு 

ஆன்மீக பாடளல இயற்றி தங்களுக்கு வழங்கிய அபூரவ்மான தருணங்களள,  

தங்களுக்கு கிளடதத் ஆசியாக அ ்த குடும்பங்கள கருதினாரக்ள். இளவ பல 

வருடங்களுக்கு மிகவும் அக்களறயுடன் பாதுகாக்கப்பட்டன. அதன் பிறகு 

அளவ  ஒன்று வெரக்்கப்படட்ு  ற்சி ்தளன என்ற புத்தகமாக 

சவளியிடப்பட்டது.  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

ஒவ்சவாரு பயணத்தின் வபாதும், ெக பயணிகள் தன்னுடன் இரண்டு அல்லது 

மூன்று வாரங்கள் இரு ்த பிறகு, அவரக்ளள யாழ்ப்பாணம் அனுப்பிவிட்டு, 

தான் தனியாக இ ்தியா முழுவதும் பயணம் வமற்சகாள்வார.் 1940 வருட 

பயணத்தின் வபாது, நுவாரா எலியா ரயில்  ிளலயத்தளலவர ்ராெய்யாவின் 

துளணயுடன்  மதராஸ், கல்கத்தா, பம்பாய், வாரணாசி மற்றும் மற்ற 

இடங்களுக்கு சென்றார.் சிவசபருமானின் புனித தலமாக விளங்கும் 

சபனராஸ் அல்லது வாரணாசி என்று அளழக்கப்படும் காசி, கங்ளக 

 திக்களரயில் அளம ்துள்ளது. இங்வக இ ்துக்கள் உயிர ் ீத்து, தகனம்  

செய்யப்பட்டு, சிவசபருமானின் உெெ் ்தளலயில் பாய் ்து வரும் இ ்த 

புனிதமான  தியில் தங்கள் அஸ்தி  களரக்கப்படுவதற்காக வருவாரக்ள். 

 வம்பர ்3, காசியில் இரு ்து வயாக சுவாமி பின்வரும் கடிதத்ளத எழுதினார.் § 

வதடித் திரி ்து காசிக்கு வ ்து கண்வடன் விசுவ ாதளன என்னுள். வாடித் 

திரி ்து வரு ்த வவண்டாம். வதடிய பூண்டு காலுக்குள்வள என்ற 

சதவிட்டாத வாெகசமான்றுண்டு. இவ்விடத்திலும் மனிதரக்வளல்லாம் 

எங்களளப் வபால தானிருக்கிறாரக்ள். நூதனமான காரணசமான்றும் 

பூதலமீதில்லவவ இல்ளல. இரு ்த, இருக்கிற, இருக்கும் 

யாழ்ப்பாணத்தாசரல்லாருக்குமாகக் கருமாதிகசளல்லாஞ் செய்து 

முடி ்து விட்டன. இனிவமல் உங்களுக்கிளய ்தபடி அன்பாக உலகில் 

 ட ்து ஆண்டவன் அடிக்கீழ் அமர ்்து வாழ்க. § 

அ ்த யாத்திளரக்கு பிறகு, சி. எஸ். தரம்ராஜா சுவாமிளய பற்றி ெண்வட 

அப்ெரவ்ரில் (பிப்ரவரி 20,1983) எழுதினார.் § 

அ ்த யாத்திளரயில் இரு ்து திரும்பியதும், சுவாமி தனது பிரகாெமான 

முகம், கூரள்மயான கண்கள், சவள்ளி  ிறத்தில்  ீளமான தாடி, 

ச ற்றியில் விபூதி, இடுப்பில் சவள்ளள  ிற பருத்தித் துணி, முடி ்து 

விடப்பட்ட தளலமுடி மற்றும் ளகயில் ஒரு குளடயுடன், ஆசிரமத்தில் 

இரு ்து விடியற்காளலயில் கிளம்பி பல ளமல் தூரம்  ட ்து, செல்லும் 

வழியில் வாகன ெவாரிளய சதாடர ்்து  ிராகரித்து, மாளலயில் தனது 

இருப்பிடம் வ ்து வெரவ்ார.் § 

 அங்வக அவர ்ஒரு மரப்பலளகயில், ெம்மணங்கால் வபாடட்ு 

அமர ்்துக்சகாள்ள, ஒரு ெமயத்தில் சிலர ்மடட்ுவம அமரக்கூடிய அ ்த 

அளறயில், தனியாக அல்லது குழுவாக கூடியிரு ்த அன்பரக்ள் 
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ஒவ்சவாருவரின் வதளவ மற்றும் புரிதலுக்கு ஏற்ப, தனது 

சதய்வீகத்தன்ளமளய மளறத்த எளிளமயான சொற்சபாழிவுகளுடன் 

சுத்தப்படுத்தும் தனது அருளள வழங்கிக்சகாண்டு, சிலெமயங்களில் தன் 

குருளவ புகழ் ்து பாடுவார.் § 
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 வயாக சுவாமியின் பளடப்புக்கள் எளிளம மற்றும் ஆழமான உடப்ாரள்வயின் 

ஒரு அபூரவ்மான கலளவளய சகாண்டிரு ்தது, மற்றும் அதில் 



உண்ளமப்சபாருள் அதன் சதளிவான மற்றும் மிகவும் சுலபமான வடிவில் 

விளக்கப்படட்ு இரு ்தது. தனது உெெ்ரிப்புக்களின் மகத்துவதள்த 

உணர ்்திரு ்த அக்களறயுள்ள சீடரக்ள் கிரகித்துக்சகாள்ள, அ ்த 

பளடப்புக்களளப் பற்றி வபசுவார ்அல்லது பாடி காண்பிப்பார.்  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

சுவாமி தன் வீட்டிற்கு அருகில் தங்கி இரு ்தாலும், பயணம் செல்வளத 

எப்வபாதும்  ிறுத்தவில்ளல. அவர ்அடிக்கடி யாழ்ப்பாணம் தீபகற்பத்ளத 

சுற்றி வலம் வ ்தார.் அவர ்இரு ்தது வறண்ட பூமி என்பதால், 

 ீண்ட ாடக்ளாக மளழ சபாழியவில்ளல என்றால், பயிரக்ள் 

வாடத்சதாடங்கி, மக்கள் அவளர  ாடி வர ஆரம்பித்து விடுவாரக்ள். “சுவாமி, 

பல மாதங்களாக மளழ சபாழியவில்ளல. என் வயல்கள் தயாராக 

இருக்கின்றன, ஆனால் மளழ சபாழி ்தால் தான் என்னால் ச ல் பயிரிட 

முடியும். இப்சபாழுவத தாமதமாகி விட்டது.” § 

இளத வகட்டவுடன் சுவாமி தீபகற்பத்தில் விளர ்து சென்று, வறண்ட ச ல் 

வயல்கள் வழியாக  ீண்ட அடிளவத்து  ட ்து, வமகங்கள் மீது தனது 

வகாபத்ளத சவளிப்படுத்தி, அளவ மக்களுக்கு பரிொக வழங்கும் மளழளய 

எதற்காக வழங்கவில்ளல என்று அவற்ளற கடி ்துக்சகாண்டார.் “ ீ மளழ 

சபாழியாமல் என்ன செய்துக்சகாண்டு இருக்கிறாய்? இங்வக என்  ாட்டு 

மக்கள் பசியால் வாடுகிறாரக்ள்,  ீ அங்வக ஏதும் செய்யாமல் அளமதியாக 

உடக்ார ்்து இருக்கிறாய். என்  ாடட்ு மக்கள் ொப்பிடவவண்டும், அதற்கு  ீ 

உதவவவண்டும் என்று உன்ளன ஆளணயிடுகிவறன்.” உடவன வானத்தில் 

இருள் சூழ் ்து, பயிரக்ளுக்கு உயிரளிக்கும் மளழளய வழங்க 

சதாடங்கிவிடும். இது ஒரு அபூரவ்மான  ிகழ்வாக இல்லாமல் அடிக்கடி 

 ிகழ் ்தது, மற்றும் சுவாமி தன்னிடம் இரு ்த விவ ாதமான திறளமகள் மூலம் 

இயற்ளக ெக்திகள் மீது இவ்வாறு  தாக்கத்ளத ஏற்படுத்துகிறார ்என்று அவரது 

புகழ் மீது ஒரு களங்கத்ளத ஏற்படுத்தி இரு ்தது. § 

சுவாமி மட்டக்களப்பில் மளழளய உருவாக்கியது பற்றி, பின்வரும் 

விளக்கத்தில் எஸ். ெண்முகசு ்தரம் விவரிக்கிறார.் § 

ஒரு  ாள் சுவாமி யாழ்ப்பாணத்தில் இரு ்து சதற்வக 90 ளமல் 

சதாளலவில் இரு ்த வவுனியா என்ற ஊருக்கு வாகனத்தில் சென்றார.் 

அவர ்அ ்த ஊளர சென்றளட ்ததும், வத ீர ்அரு ்த ஒரு உணவகத்தில் 

வாகனத்ளத  ிறுத்திக்சகாண்டார.் அங்கிரு ்த எல்வலாரும் அவளர 

அளடயாளம் கண்டுசகாண்டனர,் மற்றும் வயாக சுவாமி ஊருக்கு 

வ ்துள்ளார ்என்ற செய்தி ஊசரங்கும் பரவியது. அளர மணி வ ரத்தில், 

அவளர சுற்றி சுமார ்நூறு கிராமவாசிகள் சூழ் ்து சகாண்டனர.் அவரக்ள் 

எல்வலாரும் விவொயிகளாக இரு ்தாரக்ள். ஊரில் வழக்கமான 

பருவமளழ சபாழியாமல், வயல்களில் பயிரக்ள் வாடுவதாகவும், இன்னும் 

ஒன்று இரண்டு  ாடக்ளில்  ல்ல மளழ சபாழியவில்ளல என்றால் 
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பயிரக்ள் அழி ்து விடும் என்றும் அவரக்ள் தங்கள் மனக்குளறளய  

சுவாமியிடம் சதரிவித்தாரக்ள். § 

 இ ்த பரிதாபகரமான களதளய சுவாமி வகட்டதும், ஒரு சில 

 ிமிடங்களுக்கு தியானம் செய்தார.் அதன் பிறகு அவர ்“ ல்ல மளழ 

சபய்யாவதா,  ாடு சிறவாவதா, எல்வலாரும் இன்புற்று வாழாவரா,” என்று 

சதாடங்கும்  ற்சி ்தளன பாடலின் ஒரு சதாகுப்ளப பாட ஆரம்பித்தார.் 

பத்தாவது செய்யுளின் முடிவில், வானத்தில் வமகங்கள் கூடி மளழ 

சபாழிய ஆரம்பித்தது. அளர மணி வ ரத்திற்கு,  ன்றாக மளழ 

சபாழி ்ததால், எல்வலாரும் மகிழ்ெச்ியுடன் மன  ிம்மதிளய சபற்றனர.் § 

 

வயாக சுவாமி சென்ற வழக்கமான யாழ்ப்பாண வீடுகள் சதன்ளன மர 

உத்திரம், கூளர ஓடுகள், ொனம் சமாழுகிய அல்லது கற்காளர தளரகள், விரகு 

அடுப்பு மற்றும் வீட்டில் தண்ணீர ்வதளவக்காக பின்புறத்தில் ஒரு திற ்த 

கினற்றுடன் சவப்பமண்டலத்திற்கு ஏற்றார ்வபால் கடட்ப்படட்ு இரு ்தது. அ ்த 

வீடுகளுக்கு விரு ்தாளிகள் அடிக்கடி, எ ்தவித முன்னறிவிப்பின்றி 

வ ்துக்சகாண்டு இரு ்தாரக்ள் மற்றும் அவரக்ள் எப்வபாதும் சிற ்த முளறயில் 

உபெரிக்கப்பட்டனர.்  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 
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குருமாரக்ளின் சரித்திரங்கள்  

அத்தியாயம் பதினேழு  

சாதோ சசய்ய பரிந்துரரகள்  

சுவாமி வலுவாக மற்றும் கரைநயத்துடே் னபசிோலும், அது அே்றாட 

வாழ்க்ரகயுடே் சபாருந்தி இருந்தது. அவர ்பயே்படுத்திய சமாழி 

உண்ரமயிை் மிகவும் எளிரமயாக இருந்தது, மற்றும் ஆழமாே அரத்்தம் 

சகாண்ட அவரது நற்சிந்தரேயும், திருமுரற அை்ைது முற்காை முேிவரக்ள் 

எழுதிய பழங்காை பாடை்கரள னபாை அை்ைாமை், எளிரமயாே நரடரய 

சகாண்டிருந்தது. நற்சிந்தரே ஒரு தேிப்பட்ட நாடக்ுறிப்ரப னபாை, 

சுவாமியிே் அனுபவங்கள், அவர ்சபற்ற உணரத்ை்கள், அவரது னவதரே 

மற்றும் அவரது நம்பிக்ரககரள பதிவு சசய்து இருந்தது. அதே் சமாழியும் 

நரடயும் சவளிப்பரடயாக இருந்தது. முருகப்சபருமாே் மற்றும் 

சிவசபருமாே் பற்றி அவர ்எழுதிய கவிரதகளிே் பக்கங்கரள புரட்டி, 

சதாட்டுணரும் அளவிற்கு அரவ நமக்கு பரிசச்யமாேதாக னதாே்றுகிறது. 

தேது னவட்ரகயிை் உதவி சசய்ய, அவர ்நம்பிக்ரகயுடே பை்லி  மற்றும் 

மயிலுடே் னபசுகிறார.் அவர ்சாதாரண மக்களுடே் சதாடரப்ுசகாள்வரத 

குறிப்பிடும் வண்ணம் நாடட்ுப்புறப் பாடை்கள் மற்றும் நடேங்கரள 

பயே்படுத்தியுள்ளார.் அவர ்சே்மாரக்த்திை் இருக்கும் குருவிே் பாதங்கரள 

னநாக்கி நம்ரம தூண்டிவிட்டு, மேித பிறவி எடுத்தனத அதற்காகத் தாே் 

எே்று அடிக்கடி ஞாபகப்படுத்துகிறார.் § 

ஒருமுரற சித்தாந்த ஞாேம் மற்றும் தத்துவத்திை் நே்கு னதரச்ச்ி சபற்று 

இருந்த ஒருவர,் தே்ேிடம் இருந்த புைரமரய அரேத்ரதயும் பயே்படுத்தி, 

தத்துவ ஞாேம் கைந்த ஒரு விவாதத்ரத னமற்சகாள்ளும் ஆரவ்த்துடே் 

அவரர சந்திக்க வந்து இருந்தார.் அனத சமயம் எளிரமயாே ஒரு நபரும் 

வந்து இருந்தார.் அவரக்ள் இருவரும் சுவாமிக்கு பூக்கள் மற்றும் பழங்கரள 

வழங்கிவிட்டு தரரயிை் விழுந்து வணங்கிேர.் § 

சுவாமி தத்துவ ஞாேிக்கு அருகிை் அமரந்்து இருந்த எளிரமயாே மேிதரர 

பாரத்்து, “நீ எப்படி இருக்கிறாய்?” எே்று னகட்டார.் “நாே் நே்றாக 
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இருக்கினறே், சுவாமி. எேக்கும் எேது குடும்பத்திற்கும் னதரவயாேது 

அரேத்தும் நை்ை முரறயிை் கிரடத்துக்சகாண்டு இருக்கிே்றே,” எே்றார.் 

“நீயும் உேது குடும்பமும் நே்றாக இருக்கிறீரக்ள் எே்பரத னகட்பதற்கு 

மகிழ்சச்ியாக  இருக்கிறது. உேக்கு எத்தரே குழந்ரதகள்?” எே்று சுவாமி 

னகட்டார.் “மூே்று குழந்ரதகள், சுவாமி. இரண்டு மகே்கள் மற்றும் ஒரு 

மகள்.” “உே் மாத வருமாேம் எவ்வளவு?” “மாதம் இருநூறு ரூபாய் 

சம்பாதிக்கினறே், சுவாமி.” “வருமாேம் அதிகமாக இை்ரைனய, இந்த 

வருமாேம் உே் குடும்ப னதரவகரள பூரத்்தி சசய்வதாக இருக்கிறதா?” “எந்த 

பிரசச்ரேயும்  இை்ரை, சுவாமி. எங்களுக்கு இந்த வருமாேம் 

னபாதுமாேதாக இருக்கிறது. னமலும் எங்களிடம் இரண்டு பசு மாடுகள் 

இருக்கிே்றே. எங்களுக்கு னதரவயாே உணரவ வீட்டினைனய வளரத்்துக் 

சகாள்கினறாம்.” “அது சரி, உேது உரழப்பிற்கு உேக்கு இே்னும் அதிகமாே 

சம்பளம் கிரடக்கனவண்டும்.” “எேக்கு சதரியும், சுவாமி. ஆோை் எே்ோை் 

எே்ே சசய்ய முடியும்?” “உே்ரேப் னபாே்று கடுரமயாக உரழத்து நே்றாக 

சசயை்படுகிறவரக்ள், அதிகம் சம்பளத்ரத சபறனவண்டும். நீ இதற்காக 

ஏதாவது சசய்தாக னவண்டும்.” “சரி, சுவாமி.” § 

சபாறுரமரய இழந்துக்சகாண்டு இருந்த தத்துவ ஞாேி, “சுவாமி எப்னபாது 

இந்த நீளமாே அரட்ரடரய நிரறவு சசய்து, தே்ேிடம் அவரது உைரக 

அதிகம் சாரந்்து இருந்த விஷயங்கரளப் பற்றி எப்னபாது னபசப்னபாகிறார?்” 

எே்று னயாசித்துக்சகாண்டு இருந்தார.் சுவாமி உடனே அவர ்பக்கம் திரும்பி, 

“நாங்கள் னபசுவரத நீ நே்றாக கவேிக்க னவண்டும். நாங்கள் ஆழமாே 

ஆே்மீக விஷயங்கரளப் பற்றி விவாதித்துக்சகாண்டு இருக்கினறாம்,” எே்று 

ஏளேமாக பதிை் அளித்தார.் § 

சுவாமிகளிே் முே்ேிரையிை், அத்தரகய நிகழ்வுகள் மரறமுக 

குறிப்புக்கள் மற்றும் கம்பீரம் நிரறந்து இருப்பதாக காட்சி அளித்தே, 

மற்றும் சிறிய அற்புதங்கள் சாதாரணமாகவும் இயை்பாகவும் காட்சி 

அளித்தே. வழக்கமாக திேமும் யாராவது ஒரு அே்பர ்உணரவ சகாண்டு 

வருவார,் மற்றும் அந்த உணவு ஆறு அை்ைது ஏழு அே்பரக்ளுக்கு 

னபாதுமாேதாக இருந்தது. தேது இருப்பிடத்திை் இருபது அை்ைது முப்பது 

அே்பரக்ள் கூடியிருந்தாலும், உணரவ எை்னைாருக்கும் வழங்கனவண்டும் 

எே்று சுவாமி னகட்டுக்சகாள்வார.் சிைருக்காக தயார ்சசய்த உணவு பைருக்கு 

எவ்வாறு னபாதுமாேதாக இருக்கும் எே்ற னகள்வி னகடக்ப்படாமை், அந்த 

உணவு னபாதுமாே அளவு எை்னைாரரயும் சசே்று அரடந்தது. § 
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சிவ சதாண்டே் நிரையத்திற்கு னயாக சுவாமி எப்னபாதாவது வருரக 

தந்தாலும், அது ஒரு தியாேம் மற்றும் னசரவ சசய்யும் ரமயமாக அவரது 



கவேமாே வழிகாட்டலுடே் கட்டப்பட்டது. இங்கிருந்து சிவ சதாண்டே் எே்ற 

அவரது மாதாந்திர பதத்ிரிரக சவளிவந்தது, மற்றும் இே்று அே்பரக்ள் 

சசய்துக்சகாண்டு இருப்பரத னபாை, திருவிழாக்கள் சகாண்டாடுவதற்கும் 

தங்கள் குருவிற்கு பூரைகரள சசய்வதற்கும் இந்த இடத்திை் அே்பரக்ள் 

கூடிோரக்ள்.  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

“பூமாததவி பசித ாடு இருக்கிறாள்” 

சுவாமி அே்பரக்ளுக்கு உணவளிப்பரத சபருமகிழ்சச்ியுடே் சசய்து வந்தார.்   

சபரும்பாலும் அவர ் ஆசிரமத்திை் இருக்கும் னபாது, அங்னக வருரக தந்த எந்த 

அே்பரும் உணவு அருந்தாமை் சசை்வரத அவர ்அனுமதித்தது இை்ரை. 

சிைசமங்களிை் மதிய னநரத்திை், அக்கம்பக்கத்து அே்பரக்ளிடம் பசர்ச 

காய்கறிகரள வாங்கி வருமாறும், சபரிய சரமயை் பாத்திரங்கரள 

சகாண்டு வருமாறும் னகட்டுக்சகாண்டு, சபரிய அளவிைாே விருந்திற்கு 

ஏற்பாடு சசய்துக்சகாண்டு இருப்பார.் அவர ்தேது குடிரசக்கு மிகப்சபரிய 

மண் அடுப்புக்கரள தயார ்சசய்து ரவப்பார.் § 

 சிைருக்கு இந்த நடவடிக்ரக விசித்திரமாக னதாே்றியது. வினஷசம் எே்று 

எதுவும் இை்ரை, யாரும் வரனவற்கப்படவும் இை்ரை. அப்படியிருக்கும் னபாது, 

சுவாமி எதற்காக மிகப்சபரிய விருந்திற்கு திட்டமிடுகிறார?் ஆோை் சுவாமி 

உணவு சுரவயாகவும் தரமாகவும் இருப்பதிை் கவேம் சசலுத்தி சதாடரந்்து 

சரமத்துக்சகாண்டு இருந்தார.் “பைர ்பசினயாடு இருக்கிறாரக்ள். 

அவரக்ளுக்கு உணவு அளிப்பது நமது கடரம,” எே்று அவர ்கூறிோர.் 

“ஆோை் சுவாமி, அவரக்ளுக்கு இங்னக விருந்து நடக்கிறது எே்பது எப்படி 

சதரியும்? இப்னபாது வினசஷம் எதுவும் இை்ரைனய?” எே்று யாராவது னகள்வி 

எழுப்பிோை், “கவரை னவண்டாம். அவரக்ள் வருவாரக்ள்,” எே்று சுவாமி 

கூறுவார.் § 

ஆோை் உணவு தயாராேதும், அே்பரக்ள் கூட்டம் அங்னக வந்து னசரந்்தது. 

அவரக்ளுக்கு சுவாமி பாடிக்சகாண்டு உணவு அளிப்பார.் அவரக்ள் சிைசமயம் 

அவர ்நடத்தும் யாகத்திை் கைந்துக்சகாண்டு, அந்தி சாயும் னநரம் வரர 

இருந்துவிடட்ு சசை்வாரக்ள். § 

சுவாமி னகாயிலுக்கும் உணரவ வழங்கிோர.் அவர ்மிகப்சபரிய அரிசி 

மூடர்டகரள வாங்கி, சீடரக்ளிே் மூைம் அரத நை்லூர ்னகாயிலுக்கு அனுப்பி, 

அங்னக வரும் பக்தரக்ள் ஒவ்சவாருவருக்கும் ஒரு படி அரிசி எே்று பகிரந்்து 

அளிப்பார.் அந்த பக்தரக்ளுக்கு ரகப்பிடியளவு காய்கறிகள் மற்றும் சிை 

நாணயங்கரள சகாடுத்து அனுப்புவரதயும் உறுதி சசய்துக்சகாண்டார.் 

பூமியிை் உணவு தட்டுப்பாடு காரணமாக எதிரக்ாைத்திை் மக்கள் 

அவதிப்படுவது தேது ஞாேதிருஷ்டிக்கு சதரிவதாகவும், அண்டத்திை் ஒரு 

சிறிய பகுதியாக இருந்தாலும், அந்த பிரசச்ரேரய தணிக்கும் சபாருட்டு 

தாே் இரத சசய்வதாகவும் அவர ்குறிப்பிட்டார.் § 
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வழக்கமாக னகாயிை்களிை் ஏரழ எளிய மக்களுக்கு மிகப்சபரிய 

விருந்துகள் சதாடரந்்து நரடசபற்று வந்தே, மற்றும் இது புண்ணியம் 

னசரக்்கும் வழியாக கருதப்படுகிறது. இரத னயாக சுவாமி தாே் மடட்ும் 

ஏற்பாடு சசய்யாமை், தேது சீடரக்ளும் தே்ரே உதாரணமாக 

பிே்பற்றுமாறு னகட்டுக்சகாண்டார.் § 

மண்ணிை் அடுப்புகள் தயார ்சசய்யப்பட்டு, அரிசி மற்றும் பருப்ரப னவக 

ரவக்க, ஒரு மீட்டர ்உயரம் மற்றும் 1.5 மீட்டர ்அகைத்திை் இருந்த கேமாே 

உனைாக பாரேகள், ‘ப’ வடிவிை் அரமயப்சபற்ற மூே்று சுட்ட சசங்கற்கள் 

மீது ரவக்கப்பட்டே. எை்னைாரும் நற்சிந்தரே பாடரை பாடிக்சகாண்டு 

இருக்க, ஏரழயாக இருந்த சதய்வீக புருஷரக்ள் மற்றும் சபண்மணிகள் 

உட்பட ஆரவ்த்துடே் இருந்த விருந்தாளிகள் அரேவரும், சுமார ்ஒரு வாரம் 

அை்ைது அதற்கும் அதிகமாே நாடக்ளுக்கு ஒரு முரற வயிறார 

சாப்பிடுவதற்காக சமதுவாக கூடிோரக்ள். § 

 உணவு சரமக்கப்பட்டதும், ரகயிை் நாே்கு அடி உயர மரக்கரண்டிகளுடே் 

இருந்த ஆண்கள் சாதத்ரத மிகப்சபரிய பாய்களிை் ரவத்து, அரத 

விரரவாக ஒரு ஆள் உயரத்திற்கு ஒரு சமே்ரமயாே, சவள்ரள குே்றாக 

மாற்றிோரக்ள். சநய்த னகாரரப்பாய்களிே் மீது ஆயிரக்கணக்காே 

சாதுக்கள் மற்றும் ஏரழ எளிய மக்கள் சம்மணம் னபாடட்ு அமரந்்து 

சகாண்டாரக்ள். அங்னக டைே் கணக்கிை் இருந்த ஒவ்சவாரு வரிரசயிலும் 

ஐம்பது அே்பரக்ள் வரர அமரந்்து இருந்தாரக்ள். அந்த வரிரச நீளமாக, 

னைாடி னகாடுகரளப் னபாே்று னநருக்கு னநராக இரண்டு மீட்டர ்

இரடசவளியிை் அரமந்து இருந்தே. அங்னக கூடியிருந்த அே்பரக்ள் 

எை்னைாருக்கும் ஒனர சமயத்திை், 20 முதை் 30 ஆண்கள் வரிரசகளுக்கு 

இரடயிை் இருந்த பாரதகள் வழியாக விரரவாக சசயை்படட்ு ஆவி பறக்கும் 

சாதம், பருப்பு மற்றும் காய்கறிகரள மிகவும் சாமரத்்தியமாக திறந்திருந்த 

வாரழ இரைகளிை் வியக்கும் வரகயிை் பரிமாறிோரக்ள். முதை் அமரவ்ு 

பூரத்்தி அரடந்ததும், இரண்டாவது அமரவ்ு அனத இடத்திை் சதாடங்கிவிடும். § 

அதே் பிறகு அந்த வாரழ இரைகள் பசுமாடுகளுக்கு ரவக்கப்படும், 

மற்றும் பசுமாடு இரைகரள கடிக்கும் னபாது இரடயிரடனய காகங்களிே் 

கூட்டம் தேது பங்ரக பறித்து சாப்பிடும். இந்த உணவு அளிக்கும் பயிற்சியிே் 

மூைம், சுவாமி தங்களுக்காக உருவாக்கி இருந்த ஒரு சாதோரவ அவரது 

சீடரக்ள் உணரந்்து சகாண்டாரக்ள். அவர ்மகாசமாதி அரடந்து பை 

வருடங்கள் கழித்து, அவரது சீடரக்ள் ஆயிரக்கணக்காே ஏரழ மக்களுக்கு 

நை்லூர ்னகாயிை் மற்றும் யாழ்ப்பாணத்திே் மற்ற இடங்களிை் அே்ேதாேம் 

வழங்கிோரக்ள், மற்றும் இந்த ஒழுக்கத்ரத அவரக்ள் பை வருடங்களாக 

சதாடரந்்து சசய்து வருகிறாரக்ள். § 

ஒருமுரற சுவாமி தேது ஆசிரம வளாகத்திை் ஒரு விருந்திற்கு ஏற்பாடு 

சசய்து இருந்தார.் சரமயை் சசய்ய சீடரக்ள் விடியற்காரையிை் வந்து 

விட்டேர.் மற்றவரக்ள் சுவாமியுடே் அமரந்்து பாடுவதற்காக  வந்து 

இருந்தாரக்ள். மதியஉணவு னநரம் வந்துவிட்டது, ஆோை் அவர ்அதிக 
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ஈடுபாடட்ுடே் மேமுவந்து பாடிக்சகாண்டு இருந்ததாை், அவரர யாரும் 

நிறுத்த விரும்பவிை்ரை. எை்னைாரும் பாடிக்சகாண்டு இருந்தேர.் சவளியிை் 

அமரந்்து இருந்தவரக்ள் அரத னகட்டுக்சகாண்டு இருந்தேர.் எை்னைாரும் 

திருப்தியாக இருந்தாரக்ள். எை்னைாரும் அவரது தரிசேத்திை் ஆேந்தமாக 

இருந்ததாை்,  அரத மதியஉணவு னபாே்ற சாதாரணமாே விஷயங்களுக்காக 

யாரும் தடுக்க விரும்பவிை்ரை. § 

மதியஉணவு னநரம் முடிந்து பைமணி னநரங்கள் கழித்து, சுவாமி பாடுவரத 

நிறுத்தி சிறிது னநரம் அரமதியாக இருப்பார.் அந்த சமௌேத்திற்கு பிறகு 

சுவாமி சாப்பிட விரும்புவார ்எே்று சிைர ்நிரேத்துக்சகாண்டு இருக்கும் 

னபாது, உபநிடதங்கரள கணீசரே்று சமஸ்கிருத சமாழியிை் உசச்ரிக்க 

னவண்டும் எே்று பரிந்தரரப்பார.் அவரக்ள் காைத்ரத கடந்த 

பரமாத்துமாவிே் னபாதரேகரள ஏற்ற இறக்கத்துடே் சதாடரந்்து 

உசச்ரித்துக்சகாண்டு இருந்தாரக்ள். சுவாமி அரமதியாக அமரந்்து, அந்த 

உசச்ரிப்பிே் தீவிர உணரச்ச்ி மற்றும் அரமதிரய ஆேந்தமாக 

அனுபவித்துக்சகாண்டு, தாே் ரிஷிகளிே் காைத்திற்கு சசே்று விட்டதாக 

கூறுவார.் எை்னைாரும் அவரது சமாதி நிரைரய உணரந்்து, உட்புறமாக தேது 

கவேத்ரத திருப்பி, அந்த  இேிரமயாே உைகங்கரள சுயமாக சதாடரப்ு 

சகாண்டாரக்ள். § 

 மதியம் நாே்கு மணி அளவிை், கூடியிருந்த மக்கள் பசியாை் 

அவதிப்படுவரத உபநிடதங்கள் உசச்ரிப்பவரக்ள் உணரந்்து, சிறிது னநரம் 

அரமதியாக இருந்தாரக்ள். சுவாமியிே் னகாபத்திற்கு ஆளாக  விரும்பாத 

அே்பரக்ள், கூடியிருந்தவரக்ளிை் பைருக்கு சம்ஸ்கிருதம் சதரியாது 

எே்பதாை் உபநிடதங்கள் உசச்ரிப்பரத  நிறுத்தைாமா எே்று சமதுவாக 

னகட்டாரக்ள்.  வாரத்்ரதகரள எை்னைாரும் புரிந்துசகாள்ள னவண்டிய 

அவசியம் இை்ரை. னகட்னபார ்தேது அறிவுணரவ்ுடே் னகட்டாலும் 

னகடக்ாவிட்டாலும், வாரத்்ரதகளிே் சதாேி மற்றும் உசச்ரிப்பிை் இருக்கும் 

உணரவ்ு, னபாதரேகரள எை்னைாருக்கும் எடுத்து சசே்றுவிடும் எே்று 

கூறிோர.் மந்திரங்கள் ஓதுவது சதாடரந்்தது. § 

 இறுதியாக சுவாமி மாரை 5 மணி அளவிை், “நாம் நமது பிரசாதத்ரத 

பகிரந்்து சகாள்வதற்கு முே்பாக, இந்த தரரயிை் சதுர வடிவிை் ஒரு ஆழமாே 

குழிரய னதாண்டுவதற்கு, பைசாலிகளாக பதிசோே்று ஆண்கள் முே்வர 

னவண்டும்,” எே்று னகடட்ுக்சகாண்டார.் பதிசோரு ஆண்கள் முே்வந்தவுடே், 

சுவாமி எங்னக குழி னதாண்டனவண்டுசமே்று குறிப்பிட்டார.் அருகிை் இருந்த 

வீடுகளிை் இருந்து மண்சவட்டிகள் சகாண்டு வரப்படட்ு, குழி னதாண்டும் பணி 

சதாடங்கியது. சூடாே ரசம் மற்றும் ஆவி பறக்கும் சாதம், ஐந்து வாசரே 

திரவியங்கள் நிரறந்த காய்கறிகள், சட்ேிகள், குழம்பு, தயிர ்மற்றும் 

இேிரமயாே பாயாசத்திே் நறுமண வாசரேயாை் எை்னைார ்வாயிலும் 

எசச்ிை் ஊற, பசி வயிற்ரற கிள்ள, அவரக்ள் சுவாமியிே் உத்தரவு 

நிரறனவறுவதற்காக காத்து இருந்தேர.் அது உண்ரமயிை் ஒரு சபரிய 

விருந்தாக இருந்தது. § 
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இறுதியாக அந்தி சாயும் னநரத்திை், குழி தயாராகி இருந்தது, மற்றும் 

உணரவ பரிமாறைாம் எே்று அந்த மிகப்சபரிய துறவி குறிப்பிட்டார.் 

“வாருங்கள்,  குழந்ரதகனள. இந்த குழிரய சுற்றி நிை்லுங்கள்,” எே்றார.் அந்த 

பத்துக்கு பத்து  அளவுள்ள குழிரய சுற்றி இருநூறு அை்ைது முே்னூறு 

அே்பரக்ள் நிே்று சகாண்டாரக்ள். சபண்களும் குழந்ரதகளும் முே் 

வரிரசயிை் அமரந்்து சகாள்ள, ஆண்கள் பிே்வரிரசயிை் நிே்று 

சகாண்டாரக்ள். அவரக்ள் எை்னைாரும் சுவாமி இேி எே்ே சசாை்ை னபாகிறார ்

எே்ற சிந்தரே மற்றும் விருந்ரத இேி தாமதிக்கமாட்டார ்எே்ற 

நம்பிக்ரகயுடே் இருந்தேர.் § 

“நாம் இேி நமது பிரசாதத்ரத பரிமாறைாம்,” எே்று அவர ்அறிவித்தார.் 

அந்த  பதிசோரு ஆண்களிை், வலுவாகவும் உயரமாகவும் இருந்த இரண்டு 

னபரர  முே் வருமாறு அரழத்து, “அரிசிரய பரிமாறுங்கள். அந்த சபரிய 

பாரேரய  சகாண்டு வாருங்கள்,” எே்று கட்டரளயிட்டார.் அது ஒரு சபரிய 

பித்தரள பாரேயாக இருந்தது மற்றும் அதிை் சுமார ்400 பவுண்ட் (180 கினைா) 

சாதம் இருந்திருக்கும். அப்னபாது காரையிை் சரமயை் னவரைகரள சசய்து, 

மாரையிை் பாட்டு பாடியவரக்ளிை் பைர ்கிளம்பி இருந்தாரக்ள். மிகவும் 

சிரத்ரதயுடே் இருந்தவரக்ள் மடட்ுனம, நடப்பரத காண காத்து இருந்தாரக்ள். 

காரையிை் 1,000 அே்பரக்ள் இருந்தாரக்ள். ஒரு சபரிய மக்கள் கூட்டத்திற்கு 

உணவு தயார ்சசய்யப்படட்ு இருந்தது. § 

சபரிய பாரே வந்ததும், “அந்த குழியிே் நடுவிை் அந்த சாதத்ரத 

சகாட்டுங்கள்,” எே்று சுவாமி கூறிோர.் அந்த குழியிே் அடியிை் ஒரு 

மிகப்சபரிய உணவுத்தடட்ுப் னபாை, வாரழ இரைகள் கவேமாக 

ரவக்கப்படட்ு இருந்தே. “குழியிை் சகாட்டசவண்டுமா?”  எே்று மக்கள் 

கூட்டம் வியப்பிை் இருந்தது. “தயக்கம் னவண்டாம், னவரை நடக்கட்டும்,” 

எே்று அவர ்உத்தரவிட்டார.் அந்த இரு ஆண்கள் வியப்பிை் இருந்தாலும், எந்த 

னகள்வியும் னகடக்ாமை் னயாக சுவாமி சசாே்ே வாரத்்ரதக்கு கட்டுப்படட்ு, 

வாரழ இரையிே் மத்தியிை் ஆவி பறக்கும் சாதத்திே் குவியரை 

சகாட்டிக்சகாண்டு இருந்தேர.்  சுவாமி ஒருவரிடம், “நீ சசே்று கத்திரிக்காய் 

சகாண்டு வா!” எே்றார.் இே்சோருவரிடம், “நீ சசே்று உருரளக்கிழங்கு 

சகாண்டு வா! நாம் ஒரு இரத முழுரமயாே மற்றும் மங்களகரமாே 

காணிக்ரகயாக பரடக்க னவண்டும்.” § 

எை்ைா காய்கறிகளும் சாதத்ரத சுற்றி முரறயாக ரவக்கப்பட்ட பிறகு, 

“நாம் எை்னைாரும் குழியிை் இருந்து சாப்பிட னவண்டுமா? இரதத்தாே் சுவாமி 

நிரேத்துக்சகாண்டு இருக்கிறாரா?” எே்று எை்னைாரும் 

னயாசித்துக்சகாண்டு இருந்தேர.் அதே் பிறகு சாதத்திே் மத்தியிை் குழம்பு 

ஊற்றப்பட்டது. ஐந்து பவுண்ட் உப்பு இரையிே் ஓரமாக னசரக்்கப்பட்டது. 

மாம்பழம் மற்றும் இஞ்சி சட்ேிகள் முரறயாக ரவக்கப்பட்டே. 

கூடியிருந்தவரக்ள் ஏமாற்றத்துடே் பாரத்்துக்சகாண்டு இருக்க, வாயிை் 

எசச்ிை் ஊறச ்சசய்த ஒவ்சவாரு உணவுப்சபாருளும் குழியிை் ஒவ்சவாே்றாக 

ரவக்கப்பட்டே. § 
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உணவுகள் அரேத்தும் பரிமாறிய பிறகு, சுவாமி எழுந்து நிே்று, “மக்கனள,  

இதிை் கைந்து சகாள்ளுங்கள். இப்னபாது எை்னைாரும் முே் வந்து…”  எே்று 

கூறிய னபாது, கூடியிருந்த மக்கள் எை்னைாரும் “நாள் முழுவதும், ஒரு 

சீடரக்ளிே் குடும்பமாக காத்து இருந்த எை்னைாரும், இந்த உணரவ சாப்பிட 

வாருங்கள்,” எே்று சுவாமி கூறுவார ்எே்று நிரேத்தாரக்ள். ஆோை் 

னவசறாே்ரற நிரேத்து இருந்த அவர,் “பதிசோரு மண்சவட்டிகரள 

எடுத்துக்சகாண்டு, இந்த ருசியாே உணவிே் மீது சிறிதளவு மண்ரண 

தூவிவிடுங்கள். அதே் பிறகு அந்த மண்சவட்டிரய அடுத்த நபரிடம் 

சகாடுங்கள். இந்த மிகப்சபரிய ரசவ சமூகத்திற்கு இத்தரே ஆண்டுகளாக, 

தேது வளத்திை் நமக்கு தாராளமாக வழங்கி வந்த நமது பூமானதவிக்கு நாம் 

உணவு அளித்து விட்னடாம். இப்னபாது நாம் தயார ்சசய்த பிரசாதத்ரத ஒரு 

விரைமதிப்பற்ற, மேப்பூரவ்மாே பரிசாக அவளுக்கு காணிக்ரக சசலுத்த 

னபாகினறாம். பூமானதவி பசியுடே் இருக்கிறாள். நாம் அவளிடம் இருந்து 

எை்ைாம் எடுத்துக்சகாள்கினறாம், அதற்கு பதிைாக இந்த சிறிய விருந்ரத 

அவளுக்கு திரும்பித் தருகினறாம். தேக்கு மிகவும் னதரவயாேரத இந்த 

உைகமும் நாம் ஒவ்சவாருவரும் தியாகம் சசய்யனவண்டும் எே்பதற்கு இது 

ஒரு அரடயாள சிே்ேமாக விளங்கட்டும்.” § 

 இவ்வாறு சற்குரு னயாக சுவாமி, வடக்கு இைங்ரகயிை் பூமி வழிபாடட்ு  

சடங்ரக துவக்கி ரவத்தார.் அவர ்விரதம் இருந்து நே்சகாரட வழங்குதை் 

மற்றும் நே்சகாரட வழங்கி விரதம் இருக்கும் தவம் மற்றும் தியாகம் பற்றிய 

ஒரு பாடத்ரத கற்றுத் தந்தார.் இரவ அரேத்தும் முடிவதற்குள் இரவு 

சவகுனநரமாகி விட்டது. சீடரக்ள் அவரது காைடிரய சதாட்டு வணங்கிவிட்டு, 

தங்கள் சநற்றியிை் சிவசபருமாேிே் அறிகுறியாக விபூதிரய அவரிடம் 

இருந்து சபற்ற பிறகு தங்கள் வீடுகளுக்கு திரும்பிோரக்ள். அதே் பிறகு 

வீட்டிை் சுடசச்ுட சரமப்பதற்கு னநரமிை்ரை, அப்படி சரமத்தாலும் 

சரமயலிே் வாசரேயாை் அக்கம்பக்கத்து வீட்டிை் இருப்பவரக்ளுக்கு 

குறும்பு நடந்துசகாண்டு இருக்கிறது எே்பது சதரிந்துவிடும். சற்குரு 

தங்களுக்கு கற்றுத்தந்த ஒரு குறிப்பித்தக்க பாடத்ரத நிரேத்துக்சகாண்டு, 

சிை அே்பரக்ள் அை்ைது பை அே்பரக்ள், அே்று இரவு ஒரு சிை 

வாரழப்பழங்களுடே் தங்கள் வயிற்ரற நிரப்பிக் சகாண்டிருக்க னவண்டும். 

§ 

சசாற்கள் எல்லாம் சமௌனமாக இருக்கும் இடம்  

னம 1953, சங்கரத்ரத வடட்ுக்னகாட்ரடரய னசரந்்த திரு. அ. திை்ரையம்பைம் 

தேது இரளய மகளுக்கு திருமணம் முடிந்து ரவத்தார.் தேது குடும்ப 

சபாறுப்புக்கரள நிரறவு சசய்து இருந்ததாை், திருமணம் முடிந்து நாே்கு 

நாடக்ள் கழித்து, அரசாங்க னவரையிை் இருந்து விருப்ப ஓய்வு சபறுவதற்கு 

னதரவயாே ஆவணங்கரள சமரப்ித்து இருந்தார.் அடுத்த நாள், சுவாமி 

அவரது வீட்டிற்கு சசே்று, “திை்ரையம்பைம், நீங்கள் இே்னும் பணி ஓய்வு 

சபறவிை்ரை, நீங்கள் சசய்யனவண்டிய ஒரு முக்கிய காரியம் மீதம் உள்ளது! 
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நாரள யாழ்ப்பாணம் சசே்று, சிவ சதாண்டே் நிரையத்திே் மாடியிை் ஒரு 

முரறயாே தியாே அரறயுடே், கட்டிட பணிரய திட்டமிட்டு 

னமற்பாரர்வயிடுவரத சதாடங்குங்கள்.” § 

அந்த வருடத்திே் சதாடக்கத்திை், சிவ சதாண்டே் நிரையம் எே்ற சபயரிை் 

ஒரு முரறயாே சமய அரமப்ரப உருவாக்கி, நிரையத்திே் நிரவ்ாகத்ரத 

கவேிக்க, அவர ்நியமேம் சசய்த ஒரு நிரவ்ாக குழுரவ உருவாக்க முதை் 

சபாதுக்குழு கூட்டத்ரத நடத்திோர.் அந்த கூட்டத்திை் “முரடரக்ள் குழுவிை்" 

இருந்த பைர ்கைந்து சகாண்டேர.் ஒவ்சவாரு மாதமும் பூரை மற்றும் பைரே 

நடத்தப்பட்டு, வந்திருந்த எை்னைாருக்கும் இரவு உணவு வழங்குவது 

வழக்கமாகிவிட்டது. § 

1954  ஆம் ஆண்டு, அந்த கட்டிடம் நிரறவரடந்து முரறயாக சதாடங்கி 

ரவக்கப்பட்டது. பக்தரக்ளுக்கு ஆசிகரள வழங்குவதற்காக, சந்தே 

மரத்தாை் சசய்யப்பட்ட அவரது திருவடி, ஆசிரமத்திை் இரண்டு வாரங்கள் 

ரவக்கப்பட்ட பிறகு, தியாே மண்டத்திை் ரவக்கப்பட்டது. இது சதாடரப்ாக 

நூை் ஆசிரியர ்ச. அம்பிரகபாகே் வழங்கும் குறிப்பு: § 

ரசவ சமய இயக்கங்களுக்கு எை்ைாம் னகந்திரமாக விளங்கும் 

வண்ணாரப்ண்ரணயிை் சிவ சதாண்டே் நிரையம் அரமந்து இருப்பது 

மிகப் சபாருத்தமாேனத. சிவசதாண்டே் நிரைய அரமப்ரப அறிந்தாை் 

அதே் னநாக்கங்கள் சதளிவாகும். நிரையத்திை் புராண மண்டபம், 

தியாே மண்டபம், அே்பரக்ள் தங்குவதற்கு அரறகள், சரமயற்கட்டு, 

சுகாதார வசதிகள் எை்ைாமுண்டு. புராண மண்டபத்திை் புராண படேம், 

திருமுரற ஓதுதை், நற்சிந்தரே பாராயணம் முதலியே இடம்சபறும். 

னமை்மாடியிலுள்ள தியாே மண்டபத்திை், திருவடி பிரதிஷ்ரட 

சசய்யப்பட்டிருக்கிறது. அங்கு சமௌேனம நிைவும். பூரச னநரத்திை் மணி 

அடித்தாை் திருமுரற ஓதுதை் முதலியே இடம்சபறா. புஷ்பாஞ்சலியும் 

தீபாராதரேயுனம இடம்சபறும். இந்த சமயத்திை் முழுரமயாே அரமதி 

நிைவும். § 

இந்த நிரையத்ரத, சுவாமி தியாேம் மற்றும் வழிபாட்டிற்காக பிரத்னயகமாக 

ஒதுக்கி இருந்தார.் தியாே மண்டபத்திற்கு படியிை் ஏறும் அே்பரக்ள் படிக்க,  

சுவாமி சுவரிை் பிே்வரும் மூே்று வாசகங்கரள காட்சிக்கு ரவத்து இருந்தார.் 

§ 

சசாசைை்ைாம் னமாேம். (சசாற்கள் எை்ைாம் சமௌேத்திை் 

இருக்கிே்றே.) 

சசயசைை்ைாம் னமாேம். (சசயை்கள் எை்ைாம் சமௌேத்திை் 

இருக்கிே்றே.) 

எை்ைாம் நே்னமாே நிரறனவ. (எை்ைாம் சமௌே நிரறவுக்குள் 

இருக்கிே்றே.) § 
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னமலும் அவர ்ஐந்து நடத்ரத விதிகரளயும் (தமிழிை்) காட்சிக்கு ரவத்து 

இருந்தார:்§ 

1. உள்ளிருக்கும் வாசலிை் அே்பரக்ள் தங்கள் முகம், ரககள் மற்றும் 

காை்கரள கழுவனவண்டும் மற்றும் நிரையத்திே் பிராரத்்தரே 

கூடங்களிை் நுரழயும் னபாது சநற்றியிை் விபூதி பூசிக்சகாண்டு 

நுரழய னவண்டும். § 

2. அே்பரக்ள் நிரையத்திை் மற்ற அே்பரக்ளிே் சபாறுப்புக்களிை் 

தரையிடாமை், தங்களுக்கு வழங்கபட்ட சபாறுப்புக்களுடே் தங்கரள 

உறுதியாக கட்டுப்படுத்திக் சகாள்ளனவண்டும். § 

3. அே்பரக்ள் உடை்ரீதியாக முழுரமயாே புேிதத்தே்ரமரயயும், 

தங்களுக்குள் முழுமேதுடே் ஆே்மீக சுத்தத்ரதயும் 

கரடப்பிடிக்கனவண்டும். § 

4. நிரையத்திை் திருமுரற மற்றும் புராணங்கள் பாடப்படும் னபாது,  

அே்பரக்ள் மற்றவரக்ளுக்கு எந்தவித இரடஞ்சலும் இை்ைாமை் உயரந்்த 

ஒழுக்கத்ரத கரடப்பிடிக்க னவண்டும். § 

5. சிவதியாேம் மற்றும் பாடை்கள், ரசவ சமயம் மற்றும் நற்சிந்தரே 

பற்றிய விவாதங்கள் மடட்ுனம, சிவ சதாண்டே் நிரையத்திே் முக்கிய 

கரடப்பிடித்தை்களாக விளங்குகிே்றே. சமயம் சாராத விஷயங்கள் 

மற்றும் மற்ற சைௌகீக விஷயங்கள் பற்றிய விவாதம் உறுதியாக தரட 

சசய்யப்பட்டுள்ளது. § 

இரதப்பற்றி இந்துமதி அம்மா வழங்கும் குறிப்பு:§ 

நிரையத்திே் புேிதத்தே்ரமரய பாதுகாக்க விதிகரள தவறாமை் 

கரடக்கப்பிடிக்க னவண்டும் எே்பதிை் சுவாமி உறுதியாக இருந்தார.் 

“இந்த நிரையம் இந்த ஆசிகரள வழங்காமை் சீரக்ுரைந்துவிட்டாை், 

இதே் சசயை்பாட்ரட நிறுத்தி விடுங்கள், இதோை் எந்த இழப்பும் 

ஏற்படாது.” புராண மண்டபத்திை் பூரை மற்றும் சமயப்பாடை்கரள, 

தியாேம் சசய்ய தூண்டுவதாக அவர ்குறிப்பிடட்ு: “ஒருவராை் சும்மா 

இருக்க முடியாது எே்பதாை் பாடை்கள் பாடி பாராயணம் மந்திரங்கள் 

ஓதப்படுகிறது.” § 

நிரையத்திே் அே்றாட நிரவ்ாகத்திை் னயாக சுவாமியிே் ஈடுபாட்ரட பற்றி 

தி.  சிவனயாகபதி பிே்வரும் வரண்ரேரய வழங்குகிறார.் § 
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னயாக சுவாமியிடம் அதிக உடலுறுதி இருந்ததாை், சுடச்டரிக்கும் சவயிலிை் 

அவராை் நாள் முழுவதும் நடந்து சசை்ை முடிந்தது. யாழ்ப்பாண மக்கள் 

அவரரப் பற்றி அறிந்து இருந்தாரக்ள் மற்றும் தங்களது இதயத்திை் இருப்பரத 

அவர ்அறிந்து இருந்ததாை், அவரரக் கண்டு அஞ்சிோரக்ள். அவர ்

அே்பரக்ரள தவிரக்்க விடியற்காரையிை் எழுந்துவிடுவார,் மற்றும் சவயிலிை் 

இருந்து தே்ரே பாதுகாத்துக்சகாள்ள ரகயிை் ஒரு குரடயுடே் நடந்து 

சசை்வார.்  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

சிவ சதாண்டே் நிரையத்திை் சந்தசுவாமி தங்கியிருந்தனபாது, 

சைரம்ே்சுவாமி மற்றும் இே்சோரு ஐனராப்பிய சுவாமி சிை நாடக்ளுக்கு 

தங்கி இருந்தார.் பிே்ேர ்குறிப்பிட்ட இரண்டு சுவாமிகளும் 

நிரையத்திே் விதிமுரறகளுக்கு உட்படட்ு நடக்கவிை்ரை. னமலும் 

அவரக்ளது னதாழரம, சந்தசுவாமியிே் சமய நடவடிக்ரககளுக்கு தீங்கு 

விரளவிப்பதாக இருந்தது. அதோை் னயாக சுவாமி அவரக்ரள 
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நிரையத்திை் இருந்து சவளினயற்றுவதிை் உறுதியாக இருந்தார.் சிவ 

சதாண்டே் நிரையத்திே் கண்காணிப்பாளர ்எே்று சுவாமி தே்ரே 

குறிப்பிடட்ுக்சகாண்டார.் இதே் சபாருள் இந்த சம்பவம் மற்றும் னமலும் 

பை சம்பவங்களிே் மூைம் சதளிவாகிறது. § 

யாழ்ப்பாணத்திே் நாவற்குழியிை் இயங்கிய, மத்திய மகாவித்தியாையத்திே் 

தரைரம ஆசிரியராக இருந்த திரு. சசை்ைத்துரரயிடம் நிரையத்ரத 

நிரவ்கிக்கும் சபாறுப்ரப னயாக சுவாமி வழங்கிோர.் 1956 ஆம் ஆண்டிை் ஒரு 

நாள், சுவாமி பள்ளிக்கு அருகிை் தேது வாகேத்ரத நிறுத்தி, 

சசை்ைத்துரரயிடம் வாகேத்திை் ஏறுமாறு னகட்டுக்சகாண்டார.் அதே் பிறகு 

அவர,் “நாே் உங்கரள சிவ சதாண்டே் நிரையத்திை் பணியிை் அமரத்்த 

னபாகினறே். நீங்கள் இப்னபாதிலிருந்து அங்னக நிரந்தரமாக தங்கி, 

நிரவ்ாகத்ரத கவேிக்க னவண்டும்,” எே்று அறிவித்தார.் § 

அே்றிலிருந்து, சசை்ைத்துரர அந்த நிரையத்திற்கு மடட்ுமிை்ைாமை், அந்த 

சமூகம் மட்டக்களப்பிை் இரண்டாவதாக சதாடங்கிய நிரையத்திற்கும் 

நிரவ்ாக சபாறுப்ரப ஏற்றுக்சகாண்டு, னயாக சுவாமிக்கு தேது னசரவரய 

வழங்கிோர.் அவர ்பிே்ேர ்துறவற வாழ்க்ரகரய னமற்சகாண்டு, 

சசை்ைத்துரர சுவாமியாக  மாறிோர.் அவர ்2006 ஆம் ஆண்டு தேது 92 ஆவது 

வயதிை் காைமாோர.் § 

ஒரு நாள் சுவாமி சசை்ைத்துரரயிடம் னபசிக்சகாண்டு இருந்த னபாது, 

பிே்புறத்திை் இருந்து வந்த ஒரு சத்தம், அவரக்ள் னபசச்ுக்கு இரடயூறாக 

இருந்தது. ஒரு சிவ சதாண்டே் கழிவரறரய சுத்தம் சசய்துசகாண்டு 

இருக்கிறாே் எே்பரத உணரந்்த சுவாமி உற்சாகமாக சிரித்துக்சகாண்டு, 

“அங்னக சிவ பூரை நடந்துசகாண்டு இருக்கிறது! சிவ சதாண்டே் 

நிரையத்திை் இருக்கும் அே்பரக்ளிே வசதிக்காக கழிவரறரய சுத்தம் 

சசய்யும் அவே் மிகவும் உயரவ்ாே சிவ சதாண்டே்!” § 

வழக்கமாக சுவாமி சிை உத்தரவுகரள வழங்க நிரையத்திை் சிறிது னநரம் 

தங்கிவிட்டு சசை்வார.் தேது அக்குளிை் ஒரு குரட மற்றும் சூரிய 

கிரணங்களிை் இருந்து தே்ரே காப்பாற்றிக்சகாள்ள தரையிை் ஒரு 

துண்ரட சுற்றிக்சகாண்டு, முே்ேறிவிப்பு இை்ைாமை் நுரழந்து, 

சசை்ைத்துரர அை்ைது மற்றவரக்ரள சவளினய வருமாறு அரழத்து, “இரத 

கட்டனவண்டும். அரத சபாருத்த னவண்டும். இரத அசச்ிட னவண்டும். 

இந்தியாவிை் இருந்து வரும் விருந்தாளிகளுக்கு அந்த அரறரய தயார ்

சசய்யுங்கள்,” எே்று உத்தரவிடுவார.்  தேது உத்தரவுகரள வழங்கியதும், 

தாே் கூறியது அரேத்தும் அக்கரறயுடே் நிரறனவற்றப்படும் எே்ற 

நம்பிக்ரகயுடே், அவர ்அங்கிருந்து கிளம்பிவிடுவார.் § 

சுவாமி நிரையத்திற்குள் நுரழவது மிகவும் அபூரவ்ம், ஆோை் 

சிைசமயங்களிை் நிரையத்திை் அரமதி நிைவிய னபாது, அவர ்உள்னள 

சசை்வார.்  ஒரு முரற 1961 ஆம் ஆண்டு அவருக்கு ஏற்பட்ட விபத்திற்கு பிறகு, 

அங்னக மூே்று வாரங்கள் தங்கி இருந்தார.் அங்னக அவர ்பயே்படுத்திய 

படுக்ரக இே்றும் பாதுகாக்கப்பட்டு வருகிறது. § 
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அவர ்தே்ரே சந்திக்க வந்தவரக்ளிடம் வழக்கமாக, சிவ சதாண்டே் 

நிரையத்திற்கு சசே்று துதிப்பாடை்கரள பாடுங்கள் அை்ைது னவதங்கரள 

ஓதுங்கள், அை்ைது னமை்மாடியிை் அரமதியாக இருந்த தியாே 

மண்டபத்திற்கு சசை்லுங்கள் எே்று  அறிவுரர வழங்குவார.் இே்றும் தியாே 

மண்டபத்திை் அரமதி கரடப்பிடிக்கப்படட்ு வருகிறது. “அரமதியாக 

அமருங்கள். சிறிது னநரம் கழித்து நீங்கள் எே்ரே னதடி எதற்காக 

வந்தீரக்னளா, அது உங்கரள னதடி வரும்,” எே்று அவர ்உத்தரவிடுவார.் 

“சும்மா இரு,” எே்று ரமயத்திே் சுவரிை் சதாங்கிய ஒரு பைரக இவற்ரற 

சதளிவாக விளக்கியது. § 

சிவ சதாண்டே் நிரையத்ரத நிறுவிய பிறகு, சுவாமி சீடரக்ளிடம், “நீங்கள் 

எே்ரே சந்திக்க எதற்காக வருகிறீரக்ள்? சிவ சதாண்டே் நிரையத்திற்கு 

சசே்று தியாேம் சசய்யுங்கள்,” எே்று கூறுவார.் இவர ்இந்த தகவரை “உறுதி 

சமாழி யிதரே அறிவீனர,” எே்ற தரைப்புள்ள பாட்டிை் புகழ்ந்து 

பாடியுள்ளார.் § 

சிவ சதாண்ட நிரையத்திற்  னசரீர ்

தியாேஞ்  சசய்து கரட னதறீர ்

மவுேமா யிருந்து இரளப் பாறீர ்

மந்திர மிது  சவேக் குறியீர ்

 

அவேிவ ோசரே அறிவீனரா 

ஆே்மா  நித்தியம் சதரியீனரா 

உவரம கடந்த விே்பம் உள்ளீனரா 

உண்ரம முழுது சமேக் சகாள்ளீனரா 

 

ஐம் சபாறி வழியிேிற் சசை்ைாதீர ்

ஐம் புைே் தே்ரே சவை்வீனர 

சவம்பரக தே்ரே விடுவீனர 

னவதாந்த சித்தாந்தந் சதாடு வீனர 

 

ஒரு சபாை்ைாப்பு மிை்ரை யுணரவ்ீனர 
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ஓம்  சிவாய நமசவேத் சதாழுவீனர 

உருகி யுருகி இே்பம் சபறு  வீனர 

உறுதி சமாழி யிதரே அறிவீனர. § 

நிரையத்திை் பூரைகள் மிகவும் எளிரமயாக நரடப்சபற னவண்டும் எே்று 

சுவாமி வலியுறுத்திோர.் அரவ எந்தவித பாராயணமும் இை்ரை, 

முழுரமயாே அரமதியிை் அே்றும் இே்றும் நரடசபற்று வருகிே்றே. 

திேமும் எளிரமயாே முரறயிலும், ஒவ்சவாரு மாதமும் முதை் 

ஞாயிற்றக்கிழரமகளிை்  விமரச்ியாக நரடப்சபற்ற திருவடி பூரைரய தவிர, 

அவர ்டிசம்பர ்மாதத்திை் சிவசபருமானும் ஆே்மாவும் ஒே்றாக காணப்படும் 

ஆருத்ரா தரிசேம் மற்றும்  வருடந்னதாறும் சதய்வீக திருவடிகரள மிகவும் 

சிறந்த முரறயிை் பூஜிக்கப்படும் மகாசிவராத்திரி பண்டிரககரள மட்டுனம 

அனுமதித்தார.் மற்ற நாடக்ளிை் பூரை சசய்ய னவண்டாம் எே்று சுவாமி 

அறிவுறுத்திோர.் § 

சிவ சதாண்டே் குழுவிை் இருந்த ஒரு அங்கத்திேர,் இே்சோரு 

பண்டிரகரய சகாண்டாட தாம் விரும்புவதாக கூறிய னபாது, 

“இதற்சகை்ைாம் அனுமதி கிரடயாது,” எே்று சுவாமி அந்த னயாசரேக்கு 

முடிவு கட்டிோர.் சுவாமி மகாசமாதி அரடந்த பிறகு, இரண்டு நிரையங்கள் 

மற்றும் அவரது சகாழும்புத்துரற ஆசிரமத்திை், மாதம் ஒருமுரற ஆயிை்யம் 

(ஆஷ்னைஷா) நடச்த்திரத்தே்று திருவடி பூரையும் நரடப்சபற்றது. 1920 களிை் 

அனத நடச்த்திரத்திை், அவர ்தேது ஆசிரமத்திை் சசை்ைப்பசுவாமியிே் 

திருவடிரய நிறுவிோர,் மற்றும் அது னயாக சுவாமி மகாசமாதி அரடந்த 

நடச்த்திரமாகவும்  அரமந்தது. § 

சுவாமி வண்ணாரப்ண்ரண நிரையத்ரத, யாழ்ப்பாணத்திற்கு சவளியிை் 

இருந்து வந்த முக்கிய விருந்தாளிகளுக்கு தங்கும் இடமாக ஏற்பாடு சசய்தார.்    

தமிழ்நாடர்ட தங்கள் இருப்பிடமாக சகாண்டு தமிழ் சமாழி, ஆங்கிை சமாழி 

மற்றும் ரசவ சித்தாந்த தத்துவத்திை் பிரபை அறிஞரக்ளாக விளங்கிய  

முரேவர ்டி.எம்.பி. மகானதவே், முரேவர ்சத. சபா. மீோடச்சுந்தரம் 

மற்றும் னபராசிரியர ்அ. ச. ஞாேசம்பந்தே் ஆகினயார,் 30 நிமிட திருசச்ி-

பைாலி வாே்வழி பயணம் மூைமாக, யாழ்ப்பாணத்திற்கு அடிக்கடி 

வந்துக்சகாண்டு இருந்தேர.் அவரக்ள் முக்கியமாக சுவாமியிே் ஆசிரமத்திை் 

தத்துவத்ரதப் பற்றி விவாதிக்கவும், யாழ்ப்பாண தீபகற்பத்திே் பள்ளிகளிை் 

சபாதுமக்களுக்கு உரர நிகழ்த்தவும் வருரக தந்தாரக்ள். அவரக்ள் 

எப்னபாதும் யாழ்ப்பாண சிவ சதாண்டே் நிரையத்திை், சுவாமியிே் 

விருந்தாளிகளாக தங்கி அவரது அறிவுறுத்தை்கரள பிே்பற்றிேர.் § 

தாே் மகாசமாதி அரடவதற்கு சிை வருடங்களுக்க முே்பாக, சுவாமி 

அே்பரக்ளிடம், “நாம் சபரும் பஞ்சத்ரத எதிரச்காள்ளவிருக்கினறாம். அந்த 

சமயத்திை் நீர ்ஆகாரம் கிரடப்பதும் கடிேமாக இருக்கும். உணரவ சாகுபடி 

சசய்வதிை் கவேம் சசலுத்தி, எை்னைாருக்கும் உணரவ தாேமாக  
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வழங்குங்கள்,” எே்று கூறிோர.் சிவ சதாண்டே் பத்திரிரகயிே் பை 

இதழ்களிை், அே்ேதாேத்திே் மகத்துவத்ரத குறிப்பிடட்ு கட்டுரரகள் 

வந்துள்ளே மற்றும் அே்ேதாேம் வழங்கும் பணி சதாடரவ்ரத உறுதி 

சசய்ய, விவசாயத்திற்கு நை்ை வயை்கரள வாங்க முயற்சிகள் 

னமற்சகாள்ளப்பட்டே. இந்த சாகுபடியிை் இருந்து வரும் உற்பத்திரய 

எை்னைாருக்கும் விநினயாகம் சசய்து, எை்னைாருக்கும் உணவு 

அளிக்கனவண்டிய னதரவரய சுவாமி குறிப்பிட்டார.் § 

சுவாமியிே் நிரவ்ாகத்திே் கீழ், சமயம் சதாடரப்ாே ஆய்வுகளுக்கு 

நிரையம் ஆதரவு அளித்தரதப் பற்றி இந்துமதி அம்மா ஒரு சிறிய 

கண்னணாட்டத்ரத வழங்குகிறார.் § 

சிவ சதாண்டே் நிரையம் சதாடங்கி மூே்று வருடங்கள் கழித்து, சிவ 

சதாண்டே் பத்திரிரகயிை் இரண்டு விளம்பரங்கள் னதாே்றிே. அதிை் 

ஒே்று சிவ சதாண்டே் கை்வி நிதி பற்றியது மற்றும் இே்சோே்று அந்த 

நிதியிை் இருந்து உதவிகரள சபற்றவரக்ள் பற்றியதாக இருந்தது. இந்த 

நிதியுதவிரய  சபற்றவரக்ள் (னதவாரம், இரச, சமயக்கை்விகள் 

னபாே்றவற்ரற படிக்க இந்திய பை்கரைக்கழகங்களுக்கு சசே்றவரக்ள்) 

தங்கள் படிப்ரப முடித்த பிறகு சிவ சதாண்டே் நிரையத்திை் ஐந்து 

வருடங்கள் னசரவ சசய்ய னவண்டும் அை்ைது அவரக்ளுக்கு விருப்பம் 

இருந்தாை் அதிக வருடங்கள் னசரவ சசய்ய அனுமதி வழங்கப்பட்டது.  

இது சமய அறிவிே் உயரந்்த இைட்சியங்கரள னநாக்கி மக்கரள 

இயக்கும் சிவ சதாண்ட நிரையத்திே் குறிக்னகாரள விவரிக்கிறது. 

சுவாமி கற்றுத்தந்த ரசவ சித்தாந்தம், அவரது சீடரக்ள் னகாயிை்களிை் 

நடத்திய சபரியபுராணம் பற்றிய சசாற்சபாழிவுகள், சர ்ைாே் வுட்ரப் 

எழுதிய தி சசற்சபண்ட் பவர ்எே்ற புத்தகத்திே் அறிமுக 

அத்தியாயத்திற்கு வழக்கறிஞர ்சுப்ரபயா வழங்கிய சமாழிப்சபயரப்்பு, 

வினவகசூடாமணி ( ஆதிசங்கரர ்அருளிய அத்ரவத உரர) மற்றும் இே் தி 

ஹரஸ்்  ஆஃப் சமடினடஷே் ஆகியரவ சிவ சதாண்டே் நிரையத்திே் 

ஆே்மீக னநாக்கங்கரள சவளிப்படுத்துகிே்றே. § 

னயாக சுவாமி வாழ்ந்த காைத்திை் இந்திய மடங்கரள னசரந்்த சிை ஆே்மீக 

தரைவரக்ள் மற்றும் பிரபை சமய அறிஞரக்ள் மீது அவர ்ஏற்படுத்திய 

தாக்கத்ரத பற்றி தி. சிவனயாகபதி சிை தகவை்கரள வழங்குகிறார.் § 

ரசவ சித்தாந்தத்திே் னகாட்ரடகளிை் ஒே்றாக விளங்கி ஒரு பழங்காை  

மடைாய-னகாயிை் வளாகமாக தமிழ்நாட்டிை் இருக்கும், குே்றக்குடி 

ஆதீேத்திே் ஆே்மீகத் தரைவராக சதய்வசிகாமணி அருணாசச்ை 

னதசிகர ்அடிகள் (குே்றக்குடி அடிகளார)் இருந்தார.் அவர ்1950 மற்றும் 1960 

களிை் பைமுரற யாழ்ப்பாணம் மற்றும் மட்டக்களப்பிற்கு பயணம் 

சசய்து, ரசவ னகாயிை்கள் மற்றும் மண்டபங்களிை் சசாற்சபாழிவுகரள 

வழங்கியுள்ளார.் 1950 களிே் இறுதியிை் ஒரு நாள், அந்த இளவயது 
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அடிகளார ்யாழ்ப்பாணத்திை் இருந்த னபாது, அவரர எேது தந்ரத திரு. 

அ. திை்ரையம்பைம் மற்றும் முதலியார ்சிே்ேதம்பி னயாக சுவாமியிே் 

ஆசிரமத்திற்கு அரழத்து சசே்றேர.் அங்னக அடிகளார ்சுவாமிகளுடே் 

ஒரு அரிய விவாதத்திை் ஆரவ்த்துடே் ஈடுபட்டு இருந்தார.் அவருக்கு 

சுவாமி ஒரு நற்சிந்தரே புத்தகத்ரத பரிசாக வழங்கிோர.் ஆசிரமத்திை் 

இருந்து கிளம்பிய பிறகு, அந்த அடிகளார ்சபரும் விருப்பத்துடே் அந்த 

புத்தகத்ரத முழுவதுமாக படித்து முடித்தார.் அவர ்அே்றிலிருந்து, 

சுவாமிகளிே் பாடை்ககள் அத்ரவத ரசவ சித்தாந்த தத்துவத்திை் 

தரைசிறந்து விளங்குகிறது எே்று தேது சசாற்சபாழிவுகள் 

அரேத்திலும் பாராட்டி னபசிோர.் § 

சசே்ரே பை்கரைக்கழகத்திே் துரண னவந்தராக இருந்த முரேவர ்

அ. ைக்்ஷமண சுவாமி முதலியார,் 1955 ஆம் ஆண்டு சுவாமிரய சந்தித்த 

னபாது, சிக்கைாே னகாட்பாடுகரள ஒரு எளிரமயாே நரடயிை் 

சவளிப்படுத்தும் அவரது விசித்திரமாே திறரமயாை் ஈரக்்கப்பட்டார.் 

அந்த பிரபை கை்வியாளர ்“இந்த உைகிை் மேித னநயத்திே் 

சபாக்கிஷமாக” மதித்த சுவாமியிே் பண்புகளுரடய ஒரு மகாரே, தாே் 

இந்தியாவிலும் பாரத்்தது இை்ரை எே்று அவர ்திை்ரையம்பைத்திடம் 

கூறிோர.் § 

இராமகிருஷ்ணா மிஷனுடே் சுவாமி ஒரு சநருக்கமாே உறரவ 

வளரத்்துக்சகாண்டு இருந்தார.் அந்த உறவு 1897 ஆம் ஆண்டு சுவாமி 

வினவகாேந்தரர அவர ்எதிரச்காண்டதிை் இருந்து சதாடங்கி இருந்தது. 

சகாழும்பு கிரளரய னசரந்்த சுவாமி அசங்காேந்தர ்னயாக சுவாமிரய 

தரிசிக்க, அடிக்கடி யாழ்ப்பாணம் வந்துக்சகாண்டு இருந்தார.் 

வண்ணாரப்ண்ரண ரவத்தீஸ்வரே் ஆையத்திை் ஒரு குருகுைம் 

கட்டுவதற்கு, இராமகிருஷ்ணா மிஷேிே் மட்டக்களப்புப் பிரிவு நிதி 

திரட்டிய னபாது, னயாக சுவாமி முதை் நே்சகாரடரய வழங்கிோர.் அவர ்

தேது ஆசிகளுடே் வழங்கிய நே்சகாரடரய இராமகிருஷ்ணா மிஷே் 

இே்றும் பாதுகாத்து வருகிறது. அதே் பிறகு, சுவாமி துறவறத்ரத 

னமற்சகாள்ள விரும்பிய பை அே்பரக்ளிடம், இராமகிருஷ்ணா மிஷேிை் 

னசருமாறு சதாடரந்்து ஊக்குவித்து வந்தார.் அதிை் பண்டிதர ்தி. 

மயிை்வாகேம் மற்றும் சுவாமி பினரமாத்மாேந்தர ்அடங்குவர.் காவி 

உரட அணிந்தவரக்ரள சிை இரகசிய காரணங்களுக்காக, சுவாமி தேது 

சிவ சதாண்டே் நிரையத்திை் தங்க அனுமதிக்காவிட்டாலும், 

இராமகிருஷ்ணா மிஷரே னசரந்்த சுவாமிகளுக்கு நிரந்தரமாே 

அனுமதிரய வழங்கிோர.் § 

 சச ் தேண்டி  ஒதர தேலல  

“நாம் சசய்வதற்கு ஒரு னவரை தாே் இருக்கிறது: ஆத்ம ஞாேத்ரத சுயமாக 

சபறனவண்டும். அதாவது, நீங்கள் யாசரே்று நீங்கனள 

சதரிந்துசகாள்ளுங்கள். அை்ைது தே்ரே அறி. நீங்கள் இரத எப்படி 
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சசய்வீரக்ள்? ஆயிரம் புத்தகங்கரள படிப்பதே் மூைம் அை்ைது மக்கள் 

னபசுவரத னகட்பதே் மூைம், உங்களாை் இந்த முடிவாே உண்ரமரய 

னதடிப்பிடிக்க முடியாது. நீங்கள் ஆத்ம ஞாேத்ரத சுயமாக உணரனவண்டும். 

உள்னள சசே்று அங்னக நிரைத்து இருங்கள். அதே் பிறகு சவளினய வந்து, 

இந்த உைரக பாருங்கள்,” எே்று னயாக சுவாமி வழக்கமாக கூறுவார.் னயாக 

சுவாமி சாதகரக்ளிடம்: § 

னமனை உங்களுக்காக ஒரு நாற்காலி ஒதுக்கப்படட்ுள்ளது. நீங்கள் அங்னக 

சசே்று அந்த நாற்காலியிை் உடக்ார னவண்டும். அங்கிருந்து பாரத்்தாை், 

உங்களுக்கு எை்ைாம் ஒே்றாக சதரியும். இரண்டாவதாக எதுவும் 

சதரியாது. அந்த நிரைரய சிை மகாே்கள் மற்றும் னதவரக்ளும் 

அறியாமை் இருக்கிறாரக்ள். அந்த நிரைரய புத்தர ்அரடந்தார ்மற்றும் 

அதே் பிறகு கீனழ இறங்கி வந்து மற்றவரக்ளுக்கு உதவி சசய்தார.் ஏசு 

கிறுத்து அரத அறிந்து இருந்தார ்மற்றும் அந்த நிரைக்கு மற்றவரக்ரள 

சகாண்டு வர முயற்சியும் னமற்சகாண்டார.் அந்த நிரைரய பற்றி பைர ்

னகட்டிருக்கவும் இை்ரை அை்ைது அறிந்திருக்கவும் இை்ரை. அந்த 

நாற்காலி உங்களுக்காக ஒதுக்கப்படட்ுள்ளது. அதிை் சசே்று அமரவ்து 

உங்கள் னவரை. நீங்கள் அரத இந்த பிறவியிை் சசய்யவிை்ரை எே்றாை், 

நீங்கள் அடுத்த பிறவியிை் சசய்யைாம் அை்ைது அதற்கு அடுத்த 

பிறவியிை் சசய்யைாம். நீங்கள் அந்த ஒரு னவரைரய மடட்ும் சசய்தாை் 

னபாதும். னமனை அந்த நாற்காலிரய னநாக்கி விரரவாக பறரவகரள 

னபாை பறந்து சசை்பவரக்ளும் இருக்கிறாரக்ள். § 

தே்ரே காண வரும் அே்பருக்கு, சுவாமி ஒரு பிரதிபலிக்கும் குளமாக 

விளங்கிோர.் ஒரு எளிரமயாே மேிதருக்கு, அவர ்எளிரமயாக மற்றும் 

சவளிப்பரடயாக னபசிோர.் கற்றறிந்தவரக்ள் தே்ரே நாடி வந்தனபாது, 

அவரக்ள் ஒரு இந்து, கிறுத்துவர ்அை்ைது இசுைாமியராக இருந்தாலும், 

அவரக்ளுக்கு பரிசச்யமாே சமாழியிை் னபசுவார.் அவர ்ஒவ்சவாரு அே்பரிே்  

வசதிக்காக, அவரது சூழ்நிரை மற்றும் அவரது மதத்திை் பயே்படுத்தப்படும் 

சசாற்கரள பயே்படுத்தி னபசிோர.் அவர ்தமிழ், சிங்களம் மற்றும் 

ஆங்கிைத்திை் நே்றாக னதரச்ச்ி சபற்று இருந்தார.் § 

தே்ரே நாடி ஒரு கிறுத்துவர ்வந்தாை், சுவாமி அவரர விவிலியத்திை் 

இருந்து ஏதாவது ஒரு பக்கத்ரத உரக்க படிக்க சசாை்வார.் சுவாமி இரடயிை் 

குறுக்கிடட்ு, ஒரு பத்திரய பற்றி விளக்கம் அளிப்பார.் அவர ்அளித்த 

விளக்கம், அந்த அே்பரிே் வாழ்க்ரகக்கு சதாடரப்ுள்ளதாக, அவரது 

கடந்தகாைம் மற்றும் எதிரக்ாைம் பற்றிய தகவலுடே் அவரர திரகக்க 

ரவப்பதாக இருந்தது. னயாவாேிே் நற்சசய்தியிை் சதாடக்கத்திை் வரும்: 

“ஆதியினை வாரத்்ரத இருந்தது, அந்த வாரத்்ரத னதவேிடதத்ிலிருந்தது, அந்த 

வாரத்்ரத னதவோயிருந்தது,” அவருக்கு பிடித்தமாே பகுதியாக இருந்தது. 

இந்த னபாதரே னகட்பவருக்கு முழுரமயாக விளங்கும் வரர, சுவாமி 

அரதப்பற்றி சதாடரந்்து னபசிக்சகாண்டு இருப்பார.் § 
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அவர ்சபளத்த மதத்ரத னசரந்்தவரக்ளிடம், புத்தர ்வழங்கிய 

னபாதரேகரள னமற்னகாள் காட்டி, நிரவ்ாணாவிே் பாரதரய விரிவாக்கம் 

சசய்யும் புத்தரர னபாை விளக்கம் அளிப்பார.் இந்துக்களிடம், அவரக்ள் எந்த 

பிரிரவ சாரந்்தவராக இருந்தாலும், அவரக்ளுக்கு பழக்கமாே 

பாரம்பரியத்திை் அவரக்ரள னவரூே்றி இருக்க சசய்வார.் ஆோை் அவர ்

வழக்கமாக ஒே்று அை்ைது இே்சோே்ரற சசய்வார ்எே்று சசாை்வது 

சரியாக இருக்காது. னயாக சுவாமியிடம் “வழக்கமாக"  எே்று சசாை்ை எதுவும் 

இருந்ததிை்ரை. அவரிடம் முே்னப தயார ்சசய்த பதிை்கள் அை்ைது 

னகள்விகள், பிரசச்ரேகள் அை்ைது சூழ்நிரைகளுக்கு உடேடி ரகயிருப்பு 

பதிை்கள் இருந்ததிை்ரை. § 

அவரது வரரயரறகள் மற்றும் கருவிகளாக ஞாேமும் சதய்வீக 

பாரர்வயும் விளங்கிே. அவர ்உங்கரள ஒரு முரற அறிந்து இருந்தாை், 

இே்சோரு முரற உங்கரள புறக்கணிப்பார ்அை்ைது உங்கரள 

மறந்திருந்து, உங்கள் சபயரரயும் அை்ைது னதாற்றத்ரதயும் மறந்து 

இருப்பார.் அவரர சந்தித்த ஒவ்சவாருவரும், அவரிடம் எதற்காக 

வந்தாரக்னளா அரத  சபற்றேர.்  சிைசமயம் னயாக சுவாமி அரமதியாக 

அமரந்்து இருப்பார,் அதே் பிறகு, “எந்த உத்தரவும் வரவிை்ரை,” எே்பார.் 

அதாவது அந்த தருணத்திை் அவருக்கு உட்புற ஆரணகள், உட்புற ஆே்மீக 

வழிகாட்டை்கள் எதுவும் வரவிை்ரை எே்பரத குறிப்பிட்டார.் § 

1961 ஆம் ஆண்டிை் ஒரு நாள், னயாக சுவாமி தேது குடிரசயிை் தேியாக 

இருந்த னபாது, அவருக்கு சநருக்கமாே சீடராக இருந்த எஸ். சண்முகசுந்தரம் 

சகாழும்பு வந்தார.் அவர ்நுரழந்த னபாது, குடிரச காலியாக இருந்ததாை், 

சுவாமி சவளினய சசே்று இருக்கைாம் எே்று னயாசித்துக்சகாண்டு இருந்த 

னபாது, திடீசரே்று சுவாமி திரரமரறவிை் இருந்து, எப்னபாதும் நே்றாக  

முடிந்து ரவத்து இருந்த நீளமாே தரைமுடிரய விரித்த வண்ணம் 

னதாே்றிோர.் வாரத்்ரத எதுவும் னபசாமை், னயாக சுவாமி நடேமாட 

சதாடங்கிோர,் மற்றும் அவர ்தே் உடரை உற்சாகத்துடே் இயக்கியதாை், 

அவரது தரைமுடி அங்குமிங்குமாக அரசந்தது. சண்முகசுந்தரம் பிரமித்து 

நிே்றார.் சுவாமிகள் தேக்கு ஒரு வினசஷமாே ஆசிரய வழங்குகிறார ்

எே்பரத அவர ்அறிந்து இருந்தார.் அவர ்அந்த ஆசிரய எே்றுனம 

மறக்கவிை்ரை, மற்றும் அவர ்அரதப்பற்றி பை வருடங்கள் கழித்து 

னபசியனபாது, பிற்காைத்திை் தாே் சுப்பிரமுேியசுவாமியிே் சீடாே 

அசமரிக்கா மற்றும் சமாரிஷியஸ் பயணம் சசய்து, அந்த பயணத்திே் னபாது 

னயாக சுவாமியிே் வாழ்க்ரக மற்றும் னபாதரேகரள பகிரந்்து 

சகாண்டதாை், னயாக சுவாமி தேது நடேத்திே் மூைம் சற்குரு சிவாய 

சுப்பிரமுேியசுவாமியிடம் சசை்லுமாறு தேக்கு நுணுக்கமாக 

வழிகாட்டியதாக சண்முகசுந்தரம் ஊகித்தார.் § 
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மாரக்ண்டுசுவாமி துறவறத்ரத னமற்சகாள்ள, னயாக சுவாமியிே் 

ஆசிகளுடே் தேது 60 ஆவது வயதிை் பணி ஓய்வு சபற்றார.் அவருக்காக னயாக 

சுவாமி மண் மற்றும் கூரர சவய்த எளிரமயாே குடிரசரய கட்டித்தந்து, 

அவர ்அங்னக தேிரமயிை் வசிக்க அனுமதித்தார.் னயாக சுவாமி 

மாரக்ண்டுசுவாமிக்கு உணரவ தயார ்சசய்து, அரத ஏழு கினைாமீட்டர ்

சதாரைவிை் இருந்த ரகதடி வரர சுமந்து சசே்று, தே் சீடனுக்கு சசாந்த 

ரககளாை் பரிமாறும் அளவிற்கு, சுவாமி தேது சீடேிடம் அதிக பாசத்துடே் 

இருந்தார.்  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

“சும்மா இரு” 

“நாே் இரறவரே னதடி நை்லூருக்கு சசே்னறே்,” எே்று விளக்க சதாடங்கிய 

னயாக சுவாமி, “இரறவரே அறியனவண்டும் எே்ற ஆரசமடட்ும் எே்ேிடம் 

இருந்தது. அங்னக நாே் எேது சசை்ைப்பரே சந்தித்னதே், மக்கள் அவரர 

விசரே் எே்று அரழத்தாரக்ள். அவர ்நாே் நீ எே்ற னவறுபாடர்ட 

அனுமதிக்கவிை்ரை. அவரது அருளாை், நானும் அவரும் ஒே்று எே்பரத நாே் 

சதரிந்துசகாண்னடே், மற்றும் நாே் நீ எே்ற னவறுபாடு இை்ைாதவோக 

நானும் மாறினேே்.” § 

சசை்ைப்பகுரு தே்ேிடம் இருந்து ஆரசகள்,பற்றுகள் மற்றும் ஆணவம் 

அரேத்ரதயும் எடுத்துக்சகாண்டதாகவும், அதே் பிறகு தாே் சும்மா எே்ற 

நிரைக்கு வந்ததாகவும் னயாக சுவாமி கூறிோர.் இந்த சசாை் அரமதியாக, 

எந்த கவரையும் இை்ைாமை், அறியாமை் இருப்பரத குறிக்கிறது. அவர ்அரத 
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“ஆக்டிவ் அனவரே்ஸ்” (active awareness) எே்று ஆங்கிைத்திை் சமாழிசபயரத்்தார.் 

ஆே்மீக வாழ்க்ரகயிே் சதாடக்கமாக சும்மா இருக்கும் நிரை 

விளங்குகிறது. ஆரசகளும் பற்றுகளும் இருந்தாை், சும்மா இருக்கும் 

நிரைரய சிை சநாடிகளுக்கு னமை் தக்கரவத்துக் சகாள்ள முடியாது, 

ஆோை் அரத சநருங்கியதும் ஆரசகள் மற்றும் பற்றுகள் கரரய சதாடங்கி, 

இந்த நிரைரய தக்க ரவத்துக்சகாள்வது மிகவும் எளிதாகி, சாட்சி 

அரமதியிை் நே்றாக நிரைசகாள்கிறது. சும்மா இருக்கும் நிரைரய நீண்ட 

னநரம் தக்கரவத்துக் சகாண்டதும், உயரந்ிரை அனுபவங்கள் 

வரத்சதாடங்கி, பரமாத்துமா மடட்ும் எஞ்சும் வரர, அரவ தங்கரள 

சுத்தப்படுத்திக் சகாள்கிே்றே. அனத பைரே அரடய னயாக சுவாமி 

இே்சோரு வழிரய குறிப்பிட்டார:் “ ‘நாே் சிவே்’ எே்று தியாேம் சசய்தாை், 

நிற்குண சிவசபருமாேிே் பண்புகள் னதாே்றும்.” § 

 

ஒரு ஆசிரமமாகவும் இை்ைாமை் ஒரு மடமாக இை்ைாமை், வாழ்க்ரகயிை் 

மேத்துறரவ கரடப்பிடித்து, வயை்களிை் இயற்ரகயுடே் னவரை சசய்து, 

தீவிரமாக ஆே்மீக ஒழுக்கங்கரள பிே்பற்றி யாத்ரீகரக்ளுக்கு 

உணவுப்சபாருட்கரள வளரக்்கும் விவசாய சமூகத்திே் இரளஞரக்ரளக் 

சகாண்டு ஒரு ஆே்மீக ரமயதர்த சதாடங்கனவண்டும் எே்று னயாக 
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சுவாமிக்கு ஒரு கேவு இருந்தது. சுவாமி வாழ்ந்துசகாண்டு இருக்கும் னபானத 

நிைதர்த வாங்கி இருந்தாலும், 1965 ஆம் ஆண்டு, அவர ்மரறவுக்கு பிறகு அந்த 

ரமயம் முழுரம சபற்றது.  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

சும்மா இருக்கும் நிரைரய அரடய விரும்பும் பை்னவறு அே்பரக்ள் 

பிே்பற்றுவதற்கு, சுவாமி பை்னவறு சாதோக்கள், ஆே்மீக பயிற்சிகரள 

வழங்கிோர.் 1970 களிே் சதாடக்கத்திை் அளசவட்டியிை் சிவாய 

சுப்பிரமுேியசுவாமியிே் ஆசிரம திண்ரணயிை் சகளரிபாைாசுவாமி 

(சைரம்ே்சுவாமி) அமரந்்து சகாண்டு, யாழ்ப்பாணம் வந்திருந்த இளம் 

அசமரிக்க சாதகரக்ளுக்கு இந்த கரதரய கூறிோர.் இயை்பாக கரத 

சசாை்லும் திறே் மற்றும் ஒரு சவள்ரள தாடியுடே், அவர ்சுருட்டு புரகக்கும் 

முதியவராக கற்காரர தரரயிை் சம்மணம் னபாட்டு அமரந்்துக்சகாண்டு, 

அறிவுணரவ்ுடே் தாே் நடத்திய னபாராட்டங்கள், தேது மேரத தானே 

அரமதிப்படுத்திக் சகாள்ள மற்றும் தே்ரே ஆே்மீக அனுபவத்திே் 

ஆழங்களுக்கு சகாண்டு சசை்வதற்கு, னயாக சுவாமி னமற்சகாண்ட சதாடர ்

முயற்சிகரளப் பற்றி கூறிோர.் ஆோை் மேம் தேக்சகே்று ஒரு வழிரய 

வகுத்துக்சகாண்டு இயங்கும் எே்று அவர ்கூறிோர.் “எே் குரு குறிப்பிட்ட 

எண்ணங்கள் இை்ைாத நிரைரய எே்ோை் அரடய முடியவிை்ரை; எே்ோை் 

எேது மேதிே் இயக்கங்கரள குரறக்க முடியவிை்ரை.” § 

அவர ்இரத சசாை்லிக்சகாண்டு, தேது இளவயது பாரர்வயாளரக்ள் 

பாரப்்பதற்காக, தேது வைது ரகரய னதாள்பட்ரட உயரத்திற்கு 

உயரத்்திோர.் அவரது முே்ேங்ரகயிை், சதளிவற்ற முரறயிை் “சும்மா இரு" 

எே்ற வாசகம் தமிழிை் ஒரு அங்குை நீளத்திற்கு பசர்ச குத்தப்படட்ு இருந்தது. 

ஆங்கிைம் னபசும் தாய்மாரக்ள், “பி ஸ்டிை்” எே்று பரிந்து னபசுவரத னபாை, 

தங்கள் சுட்டி குழந்ரதரய அரமதிப்படுத்த தாய்மாரக்ள் தமிழிை் “சும்மா 

இரு” எே்று கூறுவாரக்ள். “எேது குரு எேக்கு வழங்கிய சாதோரவ நாே் 

திேமும் ஞாபகப்படுத்திக் சகாள்ள, எேது ரகயிை் இரத பசர்ச 

குத்திக்சகாண்னடே். நீங்கள் பிே்பற்றுவதற்கு இரண்டு வாரத்்ரதகரள 

வழங்கிய குருவிே் சக்திரயயும், நீங்கள் அவற்ரற நிரறனவற்ற உங்கள் 

வாழ்க்ரக முழுவரதயும் பயே்படுத்திக் சகாள்வரதவும் கற்பரே சசய்து 

பாருங்கள். அது தாே் னயாகசரமயிே் மகிரம.” § 

“இரறவேிே் இராசச்ியம் உே்ேிடத்திை் இருக்கிறது. அதே் மீது தியாேம் 

சசய்து னமனை சசை்ை முயற்சி சசய்,” எே்று ஒருவருக்கு பரிந்துரரத்தார.் 

இே்சோருவரிடம், “னவரைரய சசய்யாமை் னவரைரய சசய். வழிபடாமை் 

வழிபடு. சாப்பிடாமை் சாப்பிடு. சுத்தம் சசய்யாமை் சுத்தம் சசய். நடக்காமை் 

நட. இரத உே்ோை் சசய்ய முடியும் னபாது, நீ சும்மா இருக்கும் நிரைரய 

அறிந்துக்சகாள்வாய், மற்றும் மற்றரவ அரேத்தும் உே்ரே வந்து னசரும்.” § 

ஒருவர ்தேது னவரைகள் அரேத்ரதயும் இரறவனுக்கு சசய்யும் 

னசரவயிே் சவளிப்பாடாக  சசய்யனவண்டிய முக்கியத்துவத்ரதப் பற்றி 

அவர ்வழக்கமாக னபசுவார ்மற்றும் அதற்கு சிவசதாண்டு எே்று சபயரும் 
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வழங்கிோர.் “மகனே, நீ எந்த பணிரய சசய்தாலும், அரத இரறவனுக்கு 

வழங்கும் ஒரு காணிக்ரகயாக இருக்கட்டும்.” அவர ்வழக்கமாக ஒரு அே்பர ்

அை்ைது குடும்பத்துடே் நடத்தும் தரிசே அமரவ்ுகளிே் முடிவிை், “இேி 

உங்கள் னவரைக்கு சசை்லுங்கள்!” எே்று அறிவுரர வழங்குவார.் இது 

சதாடரப்ாக அவர ்வழங்கிய குறிப்பு: § 

நாங்கள் சிவேடியாரக்ள். எங்களுக்கு ஒரு குரறயுமிை்ரை. சிவசதாண்டு 

சசய்வனத எங்கள் சதாழிை். அதற்காகனவ நாங்கள் பூமியிை் 

வாழுகினறாம். சந்திரே் சிவசதாண்டு ஆற்றுகிே்றது. சூரியனும் ஏரேய 

கிரகங்களும் அத்திருப்பணிரயனய சசய்கிே்றே. னதவரக்ளும், 

அசுரரக்ளும், கிே்ேரர,் கிம்புருடர,் வித்தியாதரரக்ளும் அப்படினய 

சதாண்டாற்றி வருகிே்றேர.் § 

அரேத்துஞ் சிவே் சசயை். அவேே்றி அணுவும் அரசயாது. நாம் 

இழந்து னபாவதுசமாே்றுமிை்ரை. ஆதாயமாக்கிக் சகாள்வதும் 

ஒே்றுமிை்ரை. இருந்த படினய இருக்கிே்னறாம். நமக்கு ஒப்பாரும்  

மிக்காரும் ஒருவருமிை்ரை. நமக்கு இதம் அகிதம் இை்ரை. மரணம் 

பிறப்பிை்ரை. னவண்டுதை் னவண்டாரம இை்ரை. மண்ணாதி  

ஆரசயிை்ரை. மேமாே னபய் இை்ரை. காைனதச வரத்்தமாேம் 

நமக்கிை்ரை. நாம் அரேத்துக்கும் சாட்சியாக விளங்குகிே்னறாம். ஓம் 

தத ்சத் ஓம்.§ 

அவர ்அடிக்கடி வழங்கிய இரண்டு “மருந்துகளிை்" சிவ சதாண்டு ஒே்றாக 

இருந்தது. இே்சோே்று சிவே் மீது தியாேம் சசய்யும், சிவ தியாேமாக  

இருந்தது. “தவம்" எே்ற சபயரிை் பிே்வரும் சிறிய உபனதசத்திை், னயாக 

சுவாமி அதே் முக்கியத்துவத்ரத விளக்குகிறார.் § 

தவத்தினை னமம்பட்டவரக்ரளக்கூட இந்திரியங்கள் வரம்பு கடந்து 

இழுத்துச ்சசை்கிே்றே. ஆதைாை் அவற்ரற சவை்வதற்குச ்சிவதியாேஞ் 

சசய்க. அதோை் மாத்திரந்தாே் புைே்கரள தே் வசப்படுத்தத்தக்கது. 

ஆகனவ இரடவிடாமற் தியாேஞ் சசய். § 

மேிதே் விடயங்கரளக் கருதும் னபாசதை்ைாம் பற்றுண்டாகிறது. 

பற்றுதைாை் விருப்பம் உண்டாகிறது. விருப்பத்தாற் சிேம் பிறக்கிறது. 

சிேத்தாை் மயக்கம். அம்மயக்கத்தாை் தவறுதை் உண்டாகும். ஆதைாை் 

உே்ரேச ்சிவத்தியாேத்தாை் காத்துக்சகாள். § 

நாங்கள் எங்கள் சிறுரமக் குணத்திோை் இயை்பழிந்து தரும 

வழியிேிே்று தவறுகினறாம். தவறுதை் நீங்கித் திடமுண்டாகச ்

சிவத்தியாேனம சிறந்த கருவியாகும். இந்த உைகத்திை் மிகுந்த 

சசை்வமிருப்பினும், வாசோரர ஏவை் சகாள்ளக் கூடிய 

வை்ைரமயிருப்பினும் நாங்கள் புைே்கரள அடக்கி யாளுதை் முடியாது.  

ஆதைாை் திருவருரள முே்ேிட்டு மேத்ரதப் புைே்வழிச ் சசை்ைாமை் 

அடக்கியாள். § 
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இது தாே் தவசமே்று சபரினயார ்சசாை்வர,் அரதவிடுத்து இடம்பமாே  

னவள்வி முதலியரவ சசய்வதாை் திடமுண்டாக மாட்டாது. § 

னயாக சுவாமி ஒரு ஒழுங்குமுரறயுடே் வகுப்புகள், உரரகள் அை்ைது 

கருத்தரங்குகரள நடத்தியது இை்ரை, ஆோை் அவர ்திேமும் 

தேிசர்சயுடே் காரையிை் தேது குடிரசயிை், மாரையிை் பைார ்அை்ைது 

சதருக்களிை், அை்ைது அவர ்எதிரப்ாராமை் வருரக தரும் ஒரு அே்பரிே் 

வீட்டிை் கற்றுத் தருவார.் அவர ்சசாே்ே சசாற்கள் வழக்கமாக ஒருவரிே் 

னதரவகள் மற்றும் பிரசச்ரேகள் பற்றியதாக இருந்தாலும், அங்கிருந்த 

எை்னைாரும் அதோை் பயே் அரடந்தேர.் § 

பைர ்உைக வாழ்க்ரகரய துறந்து, வேத்திை் சசே்று தியாேம் சசய்யும் 

விருப்பத்துடே் னயாக சுவாமியிடம் வருவாரக்ள். சுவாமி அவரக்ளிை் ஒே்று 

அை்ைது இரண்டு அே்பரக்ளுக்கு மடட்ும் ஆசிகரள வழங்கி, மற்றவரக்ளிடம் 

உைகிை் அவரக்ளது ஸ்வதரம்த்ரத நிரறனவற்ற ஆரணயிட்டு, அவரக்ளுக்கு 

நே்றாக சதரிந்தரத பற்றிே்றி சசய்ய உத்தரவிடுவார.் ஒருவர ்தேது 

நடவடிக்ரககரள புேிதமாேதாகவும் சைௌகீக சாரந்்ததாகவும் பிரித்து 

பாரப்்பது தவறு எே்று புரிந்துக்சகாண்டு, வாழ்க்ரக முழுவரதயும் 

ஆே்மீகமாக கருதுவனத அவரது அணுகுமுரறயாக இருந்தது. அவர ்இந்த 

தகவரை, ஆே்மீக வாழ்க்ரகயிை் அதிகமாக ஈடுபடனவண்டும் எே்று தங்கள் 

னவரைகரள துறக்கும் னநாக்கத்துடே் தே்ரே நாடிவரும் பை 

ஆே்மாக்களிடம் உறுதியாக சதரிவிப்பார.் § 

அவரிடம் ஒரு முரற ஒரு இரளஞே் உைக வாழ்க்ரகரய துறந்து, ஆத்ம 

ஞாேம் சபறும் முயற்சிக்கு அனுமதி னகாரும் னநாக்கத்துடே் வந்தாே். னயாக 

சுவாமி எதுவும் னபசாமை் அமரந்்து இருந்தார.் இந்த உைகிை் தாே் அரத 

மடட்ுனம அரடய விரும்புவதாகவும், இந்த பணிரய சதாடங்கும் முே்பாக 

தேது குருவிடம் ஆசிரய சபற விரும்பி வந்ததாக, அவே் சதாடரந்்து 

குருவிடம் மே்றாடிோே். னயாக சுவாமி அரமதியாக அமரந்்து இருந்தார.் 

அவே் சற்குருவிே் அருள் இை்ைாமை் தே்ோை் வாழமுடியாது எே்று 

சதாடரந்்து சகஞ்சிக்சகாண்டு, தீவிரமாக மே்றாடிக்சகாண்டு இருந்தாே். 

சுவாமி தேக்கு ஒப்புதை் வழங்கவிை்ரை எே்றாை் அவே் தற்சகாரை 

சசய்துசகாள்ளும் எண்ணத்திை் இருந்தாே். அவே் நீண்டனநரம் 

மே்றாடிக்சகாண்டும் சகஞ்சிக்சகாண்டும் இருந்தாே். அந்த அரறயிை் 

சுவாமி தாே் மடட்ுனம தேியாக இருந்தரதப் னபாை, பதிை் ஏதும் அளிக்காமை் 

இருந்தார.் இறுதியாக அந்த இரளஞே் கிளம்பிோே். § 

அந்த இரளஞேிே் மரேவி இே்சோருவருடே் சசே்று விட்டதாை், 

காட்டிை் சசே்று சசே்று தேிரமயிை் வாழ்ந்தாை் அவமாேத்திை் இருந்து 

தப்பிக்கைாம் எே்ற அவே் எண்ணத்திை் இருந்ததாகவும், னயாக சுவாமி மற்ற 

சீடரக்ளிடம் விளக்கம் அளித்தார.் “ அவே் இயை்பாக வளரச்ச்ி சபற்று 

இருந்தாை், ஆசிகரள வழங்குவரதத் தவிர எேக்கு னவசறந்த வழியும் 

இருந்திருக்காது.” § 
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அே்பரக்ள் மிகவும் தீவிரமாே  விரதங்கரள னமற்சகாண்டு தங்கள் உடரை 

வருத்திக்சகாண்டு இருந்தாை், சுவாமி அந்த விரதத்ரத நிறுத்துமாறு 

வலியுறுத்துவார.் “உடை் னகாயிரை னபாே்றது, மேம் கருவரற னபாே்றது. 

நீங்கள் அவற்ரற சுத்தமாகவும் சதளிவாகவும் ரவத்து இருக்கனவண்டும். 

உங்கள் னவரைரய சசய்ய அரவ உங்களுக்கு னதரவப்படுகிே்றே. 

அவற்ரற அழிக்கனவா துே்புறுத்தனவா னவண்டாம்.” அவர ்தேது காைடியிை் 

அமரந்்து இருந்த ஒரு சீடேிடம் திரும்பி, இவ்வாறு கூறிோர:்§ 

நீ ஆே்மீக பாரதயிை் இருப்பதாலும், ஆே்மா இருப்பரத உணர 

சதாடங்கி இருப்பதாலும், நீ இந்த அரறயிை் நுரழந்ததும், நாே் குளிரச்ச்ி 

மற்றும் புத்துணரச்ச்ிரய உணரந்்னதே். சிைர ்வந்ததும் நாே் சவப்பத்ரத 

உணரக்ினறே், மற்றும் அரறயிை் காற்னறாட்டம் இை்ைாத உணரவ்ு 

எேக்கு ஏற்படுகிறது. ஏசேே்றாை் அவரக்ள் இங்னக வஞ்சரே சசய்யும் 

எண்ணத்துடே் வந்திருந்து, எே்ரே ஏதாவது ஒரு வரகயிை் ஏமாற்ற 

முயற்சி சசய்கிறாரக்ள். நீ ஆே்மீக னவடர்கயுடே் எந்த வித சுயநைமும் 

இை்ைாமை் வந்திருக்கிறாய். நீ இங்னக அரமதியாக அமரவ்தற்காக வந்து 

இருக்கிறாய். எே்ேிடம் இருக்கும் அரமதிரய உே்ோை் 

உணரமுடிகிறது. அதற்காகத்தாே் நீ இங்னக வந்து இருக்கிறாய். ஆே்மீக 

பாரதயிை் இருப்பவர,் அவரரப் னபாே்று இே்சோருவருடே் அமரவ்து 

இருவருக்கும் நை்ைது. § 

இரறவனுக்கு முே்பாக இருக்கும் உணரர்வ, நாே் சபரும்பாைாே 

சமயங்களிை் உணரந்்து இருக்கினறே். நீ இரறவனுக்கு முே்பாக 

இருக்கும் உணரர்வ, ஒரு குழந்ரதரய னபாை கருதி, அதற்கு 

னதரவயாேது அரேத்ரதயும் வழங்கி னபணி வளரக்்க னவண்டும். நீ 

அரத ஒரு குழந்ரதரய னபாை கருதிோை், அதே் ஒவ்சவாரு 

ஆரசரயயும் நிரறனவற்றி, அதே் விருப்பப்படி சசய்வரதத் தவிர 

உே்ேிடம் னவறு வழி ஏதும் இருக்காது. தாய் தே் குழந்ரதக்கு ஒவ்சவாரு 

சநாடியும் எே்ே னதரவ எே்பரத அறிந்து இருப்பரத னபாை, அது அழும் 

காரணத்ரத அறிந்து அதற்கு னதரவயாேரத தருவரதப் னபாை, 

இரறவேிே் இருப்பும் தே்ரேப்பற்றி பக்தனுக்கு உணரத்்துகிறது. 

உேக்குள் வளரந்்துக்சகாண்டு இருக்கும் இரறவேிே் விழிப்புணரர்வ, 

நீ கவேமாக னபணி வளரக்்க னவண்டும். நீ அரத சதாடரந்்து சசய்து 

வந்தாை், உேக்கும் சதரியாமை், நீ மரறந்துவிடுவாய், இறுதியிை் 

எஞ்சுவது பரமாத்துமா மடட்ுனம. § 

னயாக சுவாமி அடிக்கடி சிவசபருமாரே பற்றி, திருவடிகரள வணங்குவரத 

பற்றி, ஆே்மீக ஒழுக்கம் மற்றும் அே்ரபப் பற்றி னபசிக்சகாண்டு இருப்பார.் 

இதரே “ ஈசேிே் திருவடிரய வழிபடுங்கள்,” எே்ற தரைப்புரடய பாடலிை் 

காணைாம். § 
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நீங்கள் ஈசேிே் திருவடிகரள சதாடரந்்து வழிபட்டு வந்தாை், உங்களுக்கு 

அரமதி கிரடக்கும். அதோை் நீங்கள் காண்பது அரேத்தும் 

நிரையற்றது எே்பரத உணரந்்துக்சகாள்வீரக்ள். அது உடரை அடக்கும் 

வழிரய காண்பிக்கும். நீங்கள் ஈசேிே் திருவடிகரள சதாடரந்்து 

வழிபடட்ு வந்தாை், உங்களுக்கு அரமதி கிரடக்கும். § 

அது புைே்வழி பாரதயிை் சசை்லும் மேதிே் மீது ஆட்சி சசய்ய, 

உங்களுக்கு துரணயாக இருக்கும். அது மீண்டும் மீண்டும் ஐந்து 

எழுத்துகரள உங்கள் இதயத்திை் ஒலிக்கச ்சசய்யும். நீங்கள் ஈசேிே் 

திருவடிகரள சதாடரந்்து வழிபட்டு வந்தாை், உங்களுக்கு அரமதி 

கிரடக்கும்.§ 

அது உறுதியாகவும் சமதுவாகவும் சிேத்ரத அழித்து விடும். அது 

தவறுகள் அரேத்ரதயும், தேக்கு கிரடத்த வரங்களாக 

ஏற்றுக்சகாள்ளும். நீங்கள் ஈசேிே் திருவடிகரள சதாடரந்்து வழிபடட்ு 

வந்தாை், உங்களுக்கு அரமதி கிரடக்கும்.§ 

அது மூே்று ஆரசகரளயும் நீக்கி விரட்டி விடும். அது எே்றுனம 

வராமலும் சசை்ைாமலும் இருக்கும் திருவடிரய சவளிப்படுத்துகிறது. 

நீங்கள் ஈசேிே் திருவடிகரள சதாடரந்்து வழிபட்டு வந்தாை், உங்களுக்கு 

அரமதி கிரடக்கும்.§ 

அது உங்கரள நிரந்தரமாக சும்மா இருக்கும் நிரையிை் நிரைக்க 

சசய்கிறது. அது ஏரழகள் மீது பரிரவ உணர, உங்களுக்கு உதவி 

சசய்கிறது. நீங்கள் ஈசேிே் திருவடிகரள சதாடரந்்து வழிபட்டு வந்தாை், 

உங்களுக்கு அரமதி கிரடக்கும்.§ 

அது உங்கரள சவளிப்பரடயாே சவறுரமயிை் அமரத்்தி, னவதரேகள் 

அரேத்ரதயும் நீக்குகிறது. அது னவதாந்தம் மற்றும் சித்தாந்தத்ரத 

ஒே்றாக பாரக்்கிறது. நீங்கள் ஈசேிே் திருவடிகரள சதாடரந்்து வழிபட்டு 

வந்தாை், உங்களுக்கு அரமதி கிரடக்கும்.§ 

அது கட்டுப்படுத்த முடியாத நிரையற்ற மேரத கட்டுப்படுத்துகிறது. 

அது இரவு அை்ைது பகை் இை்ைாத ஒரு இடத்திை் உங்களுக்கு பாரர்வரய 

வழங்கும். நீங்கள் ஈசேிே் திருவடிகரள சதாடரந்்து வழிபட்டு வந்தாை், 

உங்களுக்கு அரமதி கிரடக்கும்.§ 

னயாகநாதே் எழுதிய இந்த பாடை்  னநரர்மயாே வழிரய  காண்பிக்கும். 

அது உங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் னதேமுதத்ரத வழங்கிக் சகாண்டு 

இருக்கும். அது “அஹம் பிரம்மாஸ்மி” எே்ற கிரிடத்ரதயும் வழங்கும் 

எே்பது உங்களுக்கு சதரியும். நீங்கள் ஈசேிே் திருவடிகரள சதாடரந்்து 

வழிபடட்ு வந்தாை், உங்களுக்கு அரமதி கிரடக்கும்.§ 
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னயாக சுவாமிக்கு ஒரு சநருக்கமாே சீடோக இருந்த மாரக்ண்டுசுவாமி 

இருந்தார.் அவரக்ள் இருவரும் முதை் முரறயாக 1931 ஆம் ஆண்டு 

சந்தித்தேர.்   வாழ்நாள் பிரம்மசச்ாரியாக இருந்த மாரக்ண்டுசுவாமி, தேது 

சதாழிை் வாழ்க்ரகயிே் மத்தியிை் துறவறம் னமற்சகாள்ள விரும்பிோர.் 

ஆோை் அவரது நிை அளவாய்வாளர ்னவரைரய சதாடருமாறு னயாக சுவாமி 

கூறிோர.் இறுதியாக மாரக்ண்டுசுவாமி 60 வயரத எட்டிய னபாது, ரகதடி 

கிராமத்திை் ஒரு சிறிய சதே்ேந்னதாப்புக்கு மத்தியிை், கற்காரர தரர 

மற்றும் சுவரக்ள் மற்றும் பரே ஓரைகளிை் பிே்ேிய கூரரயுடே் ஒரு அரற 

மற்றும் ஒரு திறந்த திண்ரணயுடே் ஒரு குடிரர (குடிரசரய) னயாக சுவாமி 

ஏற்பாடு சசய்து, மாரக்ண்டுசுவாமிரய வியக்க ரவத்தார.் சுவாமி தேது 

சீடரே அங்னக வசிக்க சசய்து, பை ஆண்டுகள் கவேித்தும் வந்தார.் § 

 தேது குரு சசாே்ே வாரத்்ரதகரள மடட்ுனம சசாை்வது, அந்த சீடேிே் 

முக்கியமாே சாதோவாக இருந்தது. அது மிகவும் கடிேமாே சாதோவாக 

கருதப்பட்டது. அதோை் அவருடே் ஒரு மணி னநரம் இருந்தவரக்ள், “னயாக 

சுவாமி இவ்வாறு கூறிோர…்” “எங்களுக்கு னயாக சுவாமி கற்றுத்தந்த…” 

னபாே்ற வாக்கியங்கரள மீண்டும் மீண்டும் னகட்டுக்சகாண்டு இருந்தாரக்ள். 

அவருக்கு ஆழமாே ஞாேம் வழங்கப்படட்ு இருந்தாலும், அவர ்தேது சசாந்த 

ஞாேத்ரத சவளிப்படுத்தாமை் இருக்கும் ஒழுக்கத்திே் மீது மிகவும் 

விசுவாசமாக இருந்தார.் அவர ்தேது திண்ரணயிை் நிே்றுக்சகாண்டு 

அை்ைது விதாேம் மற்றும் நாே்கு காை்களுடே் சிறிது உயரவ்ாக இருந்த 

னவப்பமர பைரகயிை் அமரந்்துசகாண்டு, னயாக சுவாமி தேக்கு வழங்கிய 

பிே்வரும் சாதோரவப் பற்றி உற்சாகமாக விளக்குவார.் அது அே்பரக்ள் 

மத்தியிை் மேக்கட்டுப்பாட்ரட ஊக்குவிக்க, அவர ்பயே்படுத்திய மரறமுக 

வழியாக இருந்தது.: § 

ஒரு இடத்திை் உடக்ார.் அரசயானத. உே் மேம் எங்னக சசை்கிறது எே்று 

கவேி; அந்த நபரர கவேி. அவர ்முதலிை் கண்டிக்கு, பிே்ேர ்சகாழும்பு 

மற்றும் யாழ்ப்பாணம் சசை்வார.் அவர ்எை்ைா இடத்திற்கும் ஒரு 

சநாடிப்சபாழுதிை் சசே்று வந்து விடுவார.் அவர ்சசை்லும் ஒவ்சவாரு 

இடத்ரதயும் கவேத்திை் ரவத்துக்சகாள். அவர ்நூறு இடங்களுக்கு 

சசே்று, அதிை் உேக்கு சதாண்ணூற்று ஒே்பது மடட்ுனம நிரேவிை் 

இருந்தாை், நீ னதாற்று விட்டாய். நீ இந்த சாதோவிை் முே்னேறும் னபாது, 

உேக்கு உட்புறத்திை் இருந்து வரும் தகவை்கரள கிரகித்துக் சகாள்வாய். 

உேக்கு உட்புறத்திை் இருந்து தகவை்கள் வரும் னபாது, அறியனவண்டிய 

நபரக்ளுக்கு நீ அவற்ரற வழங்க னவண்டும். அது அவரக்ளுக்கு மிகவும் 

பயனுள்ளதாக இருக்கும். § 

ஒரு மகாசிவராத்திரி மாரை சபாழுதிை், மாரக்ண்டுசுவாமியிே் குடிரசக்கு 

னயாக சுவாமி திடீசரே்று வருரக தந்து, வயதாே சாதுவிடம், “நாம் தியாேம் 

மடட்ுனம சசய்து, மகாசிவராத்திரி விரதத்ரத அனுசரிப்னபாம்.” அே்று இரவு 

அவரக்ள் பூரை எரதயும் சசய்யாமை் நற்சிந்தரே, ஆகமங்கள் மற்றும் 

https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/32_yoga04_04.html#para-98
https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/32_yoga04_04.html#para-99
https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/32_yoga04_04.html#para-100


புராணங்கரள பாராயணம் சசய்யாமை் முழுரமயாே அரமதியிை் 

கழித்தேர.்  இரதப்பற்றி தி. சிவனயாகபதி வழங்கும் பகிரவ்ு:§ 

மாரக்ண்டுசுவாமி மிகவும் குரறவாக னபசி, சமூக வாழ்க்ரகரய 

தவிரத்்தார.் அவர ்நற்சிந்தரே பாடை்களிே் சதாகுப்பு முழுவரதயும்  

மேப்பாடமாக  அறிந்து இருந்தார.் னமலும் இந்து சமயம் மற்றும் 

ஆே்மீகத்ரத பற்றி னபசும் னபாது, எப்னபாதும் நற்சிந்தரேரய 

னமற்னகாள்காட்டி னபசுவார.் “உங்கள் எை்னைாருக்கும் மாரக்ண்டுசுவாமி 

நாே் நியமித்த திரசகாட்டியாக விளங்கி, எை்னைாருக்கும் ஆே்மீக 

பாரதகரள காடட்ுவார,்” எே்று னயாக சுவாமி தேது சீடரக்ளிடம் 

கூறியதாகவும், அது மாரக்ண்டுசுவாமியிே் நிை அளவாய்வாளர ்

பணிரய மரறமுகமாக குறிப்பிடுவதாகவும் இருந்தது. னம 29, 1984 அே்று 

மாரக்ண்டுசுவாமி மகாசமாதி அரடந்தார.் § 

சந்ரதயிை் சுத்தமாே உணவுப்சபாருடக்ரள வாங்குவது, அே்பரக்ளிே் 

வீடுகளுக்கு சசை்வது, அவரக்ள் வாழ்க்ரகயிை் கைந்து சகாண்டு தேது 

ஆசிகளிே் மூைம் அவரக்ரள னமம்படுத்துவது எே்று னயாக சுவாமி 

கருரேயுள்ளம் பரடத்த முேிவராக இருந்தார.் 1950 மற்றும் 60 களிை் தாே் 

சபற்ற அனுபவத்ரத பற்றி தி. சிவனயாகபதி இங்னக விளக்குகிறார:் § 

சுவாமி சங்கரத்ரதயிை் இருந்த “திை்ரை வாசா" எே்று எங்கள் வீட்டிற்கு 

அடிக்கடி வந்து, ஒரு நாள் முழுவதும் தங்கி விடட்ு சசை்வார.் அவர ்

சந்ரதயிை் காய்கறிகரள வாங்கிவிட்டு, எங்கள் வீட்டிற்கு காரை 8 மணி 

அளவிை் வருவார.் 8:30 மணி அளவிை், எங்கள் னராவர ்வாகேத்திை் சுவாமி 

எேதருரம தந்ரத மற்றும் நாே் திருவடி நிரை எே்ற சபயரிை் அருகிை் 

இருந்த கடற்கரரக்கு சசை்னவாம். எை்னைாரும் கடலிை் குளித்துவிடட்ு வீடு 

திரும்புனவாம். வீடு திரும்பியதும் நாங்கள் மீண்டும் கிணற்று தண்ணீரிை் 

குளிப்னபாம். அதே் பிே்ேர ்நாங்கள் எங்கள் பூரை அரறயிை் 

கூடுனவாம். சுவாமி அரறயிே் மத்தியிை் அமரந்்து இருக்க, சுவாமி 

வழங்கிய அறிவுறுத்தலிே் படி, எை்னைாரும் சிவபுராணங்களிை் இருந்து 

பாடை்கரள  பாடிக்சகாண்டு பிராரத்்தரே சசய்னவாம். இதற்கிரடயிை், 

சுவாமி காரையிை் சகாண்டு வந்திருந்த பசர்ச காய்கறிகரள 

பயே்படுத்தி, எேது தாயார ்ரதயை்நாயகி, எங்களுக்காக மதிய 

உணரவ தயார ்சசய்துக்சகாண்டு இருப்பார.் உணவு சாப்பிடுவதற்கு 

முே்பாக, சுவாமி உணரவ ஆசிரவ்திக்கும் (னபாைே) பாடரை பாடுவார,் 

அதே் பிறகு நாங்கள் எை்னைாரும் அவருடே் அமரந்்து உணவு 

சாப்பிடுனவாம்.  உணவு அருந்திய பிறகு, “திை்ரைநாயகி தானய! நீ இந்த 

யாசகனுக்கு வயிறார ருசியாே உணரவ வழங்கி இருக்கிறாய். வாழ்க 

வளமுடே்!”  எே்று சுவாமி எே் தாயாரர பாராட்டி ஆசிகரளயும் 

வழங்குவார.் § 

https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/32_yoga04_04.html#para-101
https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/32_yoga04_04.html#para-102
https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/32_yoga04_04.html#para-103
https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/32_yoga04_04.html#para-104


பக்திமாே்கள் தங்கள் இடத்திற்கு சுவாமி வரனவண்டும் எே்பதற்காக, 

தங்களாை் இயே்ற முயற்சிகரள னமற்சகாண்டேர.் னக.னக.எஸ். சாரையிே் 

சதாடக்கத்திை் இருந்து சுமார ்200 கை தூரத்திை் பிரபை வி.எஸ்.எஸ்.னக.  ரசவ  

உணவகம் இருந்தது. அந்த கரடயிை் காபி குடிக்க அை்ைது மதிய உணவு 

சாப்பிட வந்த சுவாமி மீது, அதே் முதைாளி திரு. வி.எஸ்.எஸ். குமாரசாமிக்கு 

ஒரு வினசஷ மரியாரத இருந்தது. னக.னக.எஸ். சாரையிே் வடக்கிை் 

சுப்ரமணியம் மருத்துவ கரடரயப் (வி.எஸ்.எஸ்.னக. கஃனபக்கு அடுத்த கரட) 

னபாே்ற மூலிரக மருந்துப்சபாருடக்ள் நிரம்பிய கரடகள் இருந்தே. அந்த 

கரடகளிை் சுவாமி சிறிது னநரம் தங்கி அே்பாக சிை வாரத்்ரதகரள 

னபசிவிட்டு சசை்வார.் § 

வண்ணாரப்ண்ரண ரவத்தீஸ்வரே்-ரதயை்நாயகி சிவே்னகாயிலுக்கு 

சசை்லும் முே்பாக, சதருவிே் அனத வரிரசயிை், தானமாதர விைாஸ் எே்ற 

பிரபை ரசவ உணவகம் இருந்தது. அதே் நிறுவுேராக தானமாதர ஐயர ்

இருந்தார.் அவரது உணவகத்திை் னயாக சுவாமி மதிய உணவு சாப்பிடுவரத 

ஊக்குவித்தார.் அவர ்தேது அணுகுமுரறயிை் சாமரத்்தியாக இருந்தார.் அவர ்

உணவகத்திற்கு அருகிை் இருந்த ஒரு காலியாே கரட, னயாக சுவாமியிே் 

சீடர ்திரு. எஸ். அர.் கந்ரதயாவிற்கு சசாந்தமாக இருந்தது. னயாக சுவாமி 

திேமும் னமற்சகாண்ட நரடப்பயணங்களிே் னபாது தங்கி ஓய்சவடுக்க, 

மற்றும் குறிப்பாக அந்த உணவகத்திை் இைவச மதியஉணரவ உண்ட பிறகு 

இரளப்பாறுவதற்காக, அந்த இடம் எப்னபாதும் தயார ்நிரையிை் ஒரு 

எளிரமயாே படுக்ரகயுடே் இருந்தது. § 

பூமிக்கு அருகாலமயில்  

சிவ சதாண்டே் நிரையத்திே் இரண்டாவது கிரளரய, மட்டக்களப்பு 

மாவட்ட சித்தாண்டிக்கு அருகிை் சசங்கைடியிை் நிறுவனவண்டும் எே்று னயாக 

சுவாமி 1960 ஆம் ஆண்டு, தேது விருப்பத்ரத சவளிப்படுத்திோர.் 1910 ஆம் 

ஆண்டு, அவர ்னமற்சகாண்ட கதிரக்ாம யாத்திரரயிே் னபாது, அந்த ஊரிை் 

திரு. னவலுப்பிள்ரளயிே் வீட்டிை் அவர ்இரண்டு-மூே்று நாடக்ள் தங்கி 

இருந்ததாை், அந்த ஊர ்அவருக்கு வினசட முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக 

இருந்தது. சுவாமி மட்டக்களப்பிை் இருந்த னபாது, சித்தாண்டி முருகே் 

னகாயிலுக்கு சசை்வரத வழக்காக சகாண்டிருந்தார.் அவரது விருப்பத்திற்கு 

ஏற்ப, அந்த இடத்திை் 1965 ஆம் ஆண்டிை் அந்த சமூகம் ஒரு நிரையத்ரத 

அரமத்தது. அது சதாடங்கப்பட்ட  நாளிை், அவரது திருவடிகரள அவரது 

சீடரக்ள் னக.னக.எஸ். சாரையிை் இருந்த நிரையத்திை் இருந்து 300 

கினைாமீட்டர ்தூரம் ஊரவ்ைமாக எடுத்து சசே்றாரக்ள். நிரையத்திை் நடந்த 

நடவடிக்ரககள் பற்றிய ஒரு குறுகிய பாரர்வரய தி. சிவனயாகபதி 

வழங்குகிறார.் § 

சசங்கைடியிை் ஒரு நிரையத்ரத கட்டனவண்டும் எே்று சுவாமி முடிவு 

சசய்த னபாது, அதற்கு சுவாமியிே் சிை சீடரக்ள் நிைத்ரத தாேமாக 
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வழங்கிோரக்ள். நிரையத்ரத கட்டி முடித்த பிறகு, சநை் சாகுபடி 

சசய்வதற்கு சநை்வயை்களும் தாேமாக வழங்கப்பட்டே. சந்தசுவாமி 

நிரையத்ரத நிரவ்கித்துக்சகாண்டு, சநை்வயை்களிலும் னவரை 

சசய்தார.் அவர ்சநை்வயை்கரள உழுவதற்கு, நாே்கு சக்கர டிராக்டரர 

பயே்படுத்துவார.் 1967 ஆம் ஆண்டிை், எே் தந்ரத அ. 

திை்ரையபைத்துடே்  அந்த நிரையத்ரத சசே்று பாரக்்கும் வாய்ப்பு 

எேக்கு கிரடத்த னபாது,  சந்தசுவாமி தேது திேசரி சிவசதாண்டிை் 

தீவிரமாக இருந்தரத கவேித்னதே். 1910 ஆம் ஆண்டு, காட்டிை் 

ஒதுக்குபுறமாக இருந்த கதிரக்ாம சந்நிதிக்கு தாே் பயணம் 

னமற்சகாண்ட னபாது சுவாமி பை னவதரேகரள சந்தித்து இருந்ததாை், 

அங்னக பயணம் னமற்சகாள்ளும் யாத்ரீகரக்ள் மீது அவர ்ஆழ்ந்த 

அனுதாபத்துடே் இருந்தார.் அதோை் கதிரக்ாமம் னகாயிலுக்கு யாத்திரர 

சசை்பவரக்ளுக்கு, நிரையம் உணவு மற்றும் தங்கும் இடத்ரத 

வழங்கனவண்டும் எே்பது னயாக சுவாமியிே் னநாக்கமாக இருந்தது. 

னயாக சுவாமியிே் கேரவ நேவாக்க ஸ்ரீமத் சந்தசுவாமி (னசாை்பரி  

சுவாமி) கடிேமாக முயற்சி சசய்தார,் ஆோை் மக்களிடம் இருந்து 

னபாதிய வரனவற்பு கிரடக்காததாை் அவரது முயற்சியிை் சவற்றி 

கிரடக்கவிை்ரை. ஆோை் அந்த நிரையத்திை் 1965 முதை் 1977 வரர, 

சந்தசுவாமி னசரவ சசய்த னபாது, சநை்பயிர ்சாகுபடி மற்றும் நடந்தது. § 

யாழ்ப்பாண ரமயத்ரதப் னபாை, சசங்கைடியிை் இருந்த நிரையமும் 

கடிேமாே விதிமுரறகளுடே் தியாே மண்டபம் மற்றும் பிராரத்்தரே 

கூடத்துடே் அரமக்கப்பட்டது. ஆோை் மட்டக்களப்பு ரமயம் நே்றாக 

னசரவ சசய்து, ஏரழ  எளிய மக்களுக்கு உணவு அளிக்க பயிர ்சாகுபடி 

சசய்யனவண்டும் எே்று னயாக சுவாமி வலியுறுத்தி இருந்தார.் இந்த இடத்திே் 

மீது னயாக சுவாமிக்கு இருந்த வினசஷ கேரவப் பற்றி இந்துமதி அம்மா 

விளக்குகிறார.் § 

யாழ்ப்பாண சிவ சதாண்டே் நிரையம் தியாேம் சசய்வதற்கு 

உகந்ததாக இருந்தரத னபாை, சசங்கைடி சிவ சதாண்டே் நிரையம் 

னசரவ சசய்யும் னநாக்கத்துடே் உருவாக்கப்பட்டது. னயாக சுவாமியிே் 

விருப்பப்படி தயார ்சசய்யப்பட்ட கட்டிட வரரபரடத்திை், னமற்னக 

னகாயிரைப் னபாே்ற இே்சோரு கட்டிடம் இருந்தது. அது மேத்துறவுடே் 

வாழும் பிரம்மசச்ாரிகள் மற்றும் சந்நியாசிகள் தங்குவதற்காக 

கட்டப்படவிருந்தது. சமய அறிவு மற்றும் மற்ற கரைகளிை் னதரச்ச்ி 

சபற்று இருந்து, நை்ை நடத்ரத மற்றும் நை்ை அனுபவத்துடே் இருந்த 

சந்நியாசிகள், இங்னக தங்கியிருந்து அவரக்ளது அனுபவத்ரத 

மற்றவரக்ளுக்கு கற்று தர திட்டமிடப்பட்டிருந்தது.§ 

 மக்களிடம் இருந்து சபறப்பட்ட சசழிப்பாே நிைங்களிை், சிப்பந்திகள்  

தங்கள் கடிேமாே உரழப்பிோை் உணவு சாகுபடி சசய்து, 

மற்றவரக்ளுக்கு பயனுள்ள வாழ்க்ரகரய வாழ்வனத னநாக்கமாக 
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இருந்தது. இந்த சிவ சதாண்டு அவரக்ளது ஆணவத்ரத அழிக்க உதவி 

சசய்து, “நாே்" எே்பரத மறக்க சசய்து “நாங்கள்" எே்பதிை்  

இணக்கத்துடே் வாழ உதவி சசய்தது. § 

இந்த சூழ்நிரையிை் வளரப்வரக்ள் நை்ை சமய ஒழுக்கம் மற்றும் மே 

அரமதியிே் வலிரமரய சவளிப்படுத்தும் னதாற்றத்துடே் இருப்பாரக்ள் 

எே்று சுவாமி கூறிோர.் அவரக்ள் மண்டபத்திை், மரத்தடியிை் மற்றும் 

வயை்களுக்கு மத்தியிை் அமரந்்து தியாேம் சசய்து, தாங்கள் அமரும் 

னபாதும், நடக்கும் னபாதும் னவரை சசய்யும் னபாதும் தங்களிடம் இருக்கும் 

அரமதியிே் மூைம் உைரக வழிகாட்ட னவண்டும் எே்று அவர ்கேவாக 

இருந்தது. ஆத்ம ஞாே னவட்ரகயிை் தங்கரள முழுரமயாக 

அரப்்பணித்துக் சகாள்ள தயாராக இருப்பவரக்ரள சபாறுத்து, னயாக 

சுவாமிக்கு னதாே்றிய இந்த சிந்தரேயிே் நிரறனவற்றம் அடங்கி 

இருக்கிறது. பிரசச்ாரத்திை் ஈடுபடுவது, மக்கரள வற்புறுத்துவது அை்ைது 

சசாற்சபாழிவுகள் நிகழ்த்துவது, சிவ சதாண்டேிே் னநாக்கமை்ை எே்று 

னயாக சுவாமி சதரிவித்தார.் § 
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குருமாரக்ளின் சரித்திரங்கள்  

பதினெட்டாவது அத்தியாயம்  

யயாக சுவாமியிெ் கடடசி காலம்  

1960 களில், சுவாமியிெ் கடடசி காலத்தில், இலங்டகயில் இருந்த 

தமிழரக்ள் மற்றும் சிங்களரக்ளுக்கு இடடயய இெப்பிரசச்டெ 

நடந்துனகாண்டு இருந்தது. அந்த படக உணரச்ச்ி பல நூற்றாண்டுகளாக 

இருந்து வந்தது. அந்த நாட்டில் சிங்கள புத்தரக்ள் அதிக எண்ணிக்டகயில் 

இருந்தாரக்ள். அந்த சமயத்தில் அவரக்ள், சிங்கள னமாழிடய நாட்டிெ் ஆட்சி 

னமாழியாக மாற்ற முயற்சி னசய்தெர.் இந்த முயற்சி மற்றும் அதெ் 

விடளவுகளால், நாட்டிெ் பல்யவறு பகுதிகளில் கலவரம் மூண்டது. இந்த 

யமாதல்கள் பல வருடங்களுக்கு னதாடரந்்துக்னகாண்டு இருந்தெ. § 

பிப்ரவரி 21, 1961  அெ்று யயாக சுவாமி வழக்கம் யபால, காடலயில் 

ஆசிரமத்தில் இருந்து கிளம்பி வண்ணாரப்ண்டணக்கு நடந்து னசெ்றார.் 

அவர ் டசச்ு யகாட்டடடய கடந்து னசல்லும் யபாது, அங்யக மக்கள் 

னதருக்களில் சண்டடயிடட்ுக்னகாண்டு இருந்தாரக்ள், மற்றும் அவர ்தெ் கண் 

முெ்யெ வெ்முடறடயயும் இரத்தம் சிந்துவடதயும் கண்டார.் அவர ்

கம்பீரமாக அந்த சண்டடயில் தடலயிடாமல் திரும்பி, தெது ஆசிரமத்டத 

யநாக்கி நடக்குத் னதாடங்கி, மதியம் னசெ்றடடந்தார.் § 

அவர ்வழக்கமாக தெது குடிடசக்கு வந்ததும், சாடலயிெ் மறுபுறத்தில் 

இருந்த கிணற்றில் தெ் கால்கடள கழுவி, டககள் மற்றும் முகத்டத அழுத்தி 

யதய்த்துவிட்டு வருவார.் அந்த கிணற்றில் தாெ் ஆசிரம வளாகத்தில் 

நுடழயும் எல்லா அெ்பரக்ளும் தங்கடள சுத்தப்படுத்திக்னகாள்வாரக்ள். 

ஆொல் அெ்று, அவர ்வாகெத்தில் இருந்து இறங்கி, தெது குடிடசயிெ் 

வாசடல தாண்டி இருந்த புல்னவளியில் சுமார ்60 கஜ தூரம் நடந்து னசெ்று, 

மாட்டு னகாட்டடகக்குள் நுடழந்தார.் அங்யக அவரது மாடு வள்ளி கட்டி 

டவக்கப்பட்டிருந்தது. அந்த மாடு கடந்த சில நாடக்ளாக முரட்டுத்தெமாக 

நடந்துனகாள்வதால், அதற்கு அருகில் னசல்ல யவண்டாம் எெ்று 

திருநாவுக்கரசுவிெ் மகள் எசச்ரித்து இருந்தாலும், அவர ்வழக்கமாக 

னசய்வடத யபால, அடத அெ்பாக தடவிக்னகாடுத்து, அதற்கு சில 
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வாடழப்பழங்கடள வழங்கிொர.் விடளயாடிக்னகாண்டு இருக்கும் 

கால்நடடகள் வழக்கமாக னசய்வடத யபால, வள்ளி தெ் முகத்டத 

சுவாமிடய யநாக்கி திருப்பி, தெது ஆயிரம் பவுண்ட் உடலடமப்பிெ் 

எடடயுடெ் அவடர தாக்கியது. எண்பது வயது நிரம்பி பலவீெமாெ 

உடலுடெ் இருந்த சுவாமி தூக்கி எறியப்பட்டார.் அவரால் எழுந்திருக்க 

முடியவில்டல. தாெ் தடரயில் விழுந்ததால், தெது இடது இடுப்பு எலும்பு 

முறிந்ததுவிட்டது எெ்படத அவர ்பிெ்ெர ்னதரிந்துனகாண்டார.் § 

அதிஷ்டவசமாக, சுவாமிடய காண்பதற்காக ஆசிரமத்தில் காத்திருந்த திரு. 

பாலகுமார ்மற்றும் அவரது மடெவி, விபத்டத பாரத்்ததும் சுவாமிடய 

யநாக்கி விடரந்து வந்தெர.் அவரக்ள் பக்கத்து வீட்டில் இருந்தவடர 

அடழத்து, வங்கியில் னசய்துக்னகாண்டு இருந்த திரு. திருநாவுக்கரசு மற்றும் 

புத்தகக்கடடயில் யவடல னசய்த திரு. திருயவந்திரத்திற்கும், இந்த 

னசய்திடய அவசரமாக னதரிவிக்குமாறு கூறிொரக்ள். திருயவந்திரம்  திரு. 

யக. பிரம்மாநந்தாவிற்கு தகவல் னதரிவித்தார.் எல்யலாரும் ஆசிரமத்திற்கு 

விடரந்தெர.் § 
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யயாக சுவாமி விபதட்த சந்திக்கும் வடர, தெது வாழ்நாளில் னபரும்பாலும் 

சுதந்திரமாக சுற்றித் திருந்து, அவருக்கு பிடித்தமாெ இலங்டகயிெ் வீதிகளில் 

நாள்முழுவதும் நடந்துனகாண்டு இருப்பார.் ஆொல் அவர ்கீயழ விழுந்ததால், 

88 வயதில் அவரது இடுப்பு எலும்பு முறிந்தது மற்றும் அவர ்சக்கர நாற்காலிடய 

பயெ்படுதத் யவண்டியதாயிற்று. இதெ் காரணமாக, அெ்பரக்ள் அவடர எந்த 

தயக்கமும் இெ்றி சந்திக்க முடிந்தது.  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

அவரக்ள் சுவாமிடய ஒரு தற்காலிக தூக்குப் படுக்டகயில் டவத்து, திரு.  

பிரம்மாநந்தாவிெ் யவெ் வடர சுமந்து னசெ்று, பிெ்ெர ்யாழ்ப்பாணம் 

மருத்துவமடெக்கு விடரந்தெர.் முெ்யப தகவடல னபற்ற திரு. அ.  

தில்டலயம்பலம் மருத்துவமடெக்கு வந்திருந்தார.் யமலும் அவர ்

னதாடலயபசி மூலம் னகாழும்பு அெ்பரக்ளுக்கு தகவடல னதரிவித்தார.் 

அடுத்த நாள் காடலயில் இருபது சீடரக்ள் னகாழும்பில் இருந்து விமாெம் 

மூலம் வந்தெர.் அதில் Dr.  வி. இராசநாயகம் மற்றும் Dr. ஏ. யஜ.  அந்யதாெிஸ் 

எெ்ற இரண்டு அறுடவ சிகிசட்ச நிபுணரக்ளும் இருந்தெர.் யயாக சுவாமிக்கு 

ஒரு தெி அடற ஒதுக்கப்படட்ு, சிறப்பாெ கவெிப்பு வழங்கப்பட்டது. § 

அவர ்மருத்துவமடெயில் நுடழந்ததும், அது யகாயிலாக மாறிவிட்டது. 

அங்யக கூடியிருந்த அெ்பரக்ள் அவரது உடல்நிடல பற்றிய தகவடல 

னபறுவதற்காக காத்து  இருக்கும் யபாதும், சுவாமிக்கு பிடித்தமாெ 

நற்சிந்தடெ மற்றும் சிவபுராண பாடல்கடள அடமதியாக பாடிக்னகாண்டு 

இருந்தெர.் அெ்று மாடலயில், எலும்பியல் சிகிசட்ச நிபுணராக இருந்த Dr.  

வி.  இராசநாயகம், சுவாமியிெ் இடுப்பிற்கு சிகிசட்ச வழங்கிொர.் 

சுவாமியிெ் இடுப்பு குணமடடந்து விட்டாலும், அவரால் எழுந்து நடக்க 

முடியாது எெ்று அவர ்சிகிசட்சக்கு பிறகு னதரிவித்தார.் அங்யக சுவாமி 

தங்கியிருந்த யபாது Dr. சி. குருசாமி, Dr. எஸ். இராமநாதெ், Dr. வி.டி. பசுதி, Dr. 

எஸ். ஏ.  னவட்டினவலு  மற்றும் Dr. எெ்.  வாலூபிள்டள எெ்று ஐந்து 

மருத்துவரக்ள் ஒரு சுழற்சியில் அவடர கவெித்துக்னகாண்டெர.் § 
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தூல உடலிெ் மீது அதிக கவடலயுடெ் இருக்க யவண்டாம், ஆொல் அடத 

நெ்றாக பயெ்படுத்துங்கள் எெ்று குறிப்பிடும் வண்ணம், யயாக சுவாமி தெது 

சீடரக்ளிடம், “உடடல ஒரு சந்தெத்டத யபால அணிந்து னகாள்ளுங்கள்,” எெ்று 

யகடட்ுக்னகாண்டார.் ஒரு நாள் சுவாமி தாெ் வளரத்்த வள்ளி எெ்ற 

பசுமாட்டிற்கு வாடழப்பழங்கடள வழங்கிக்னகாண்டு இருக்கும் யபாது, அது 

அவடர தெது தடலயால் முடட்ி, தடரயில் தள்ளியது. அதெ் பிறகு அவர ்

வாழ்க்டக மாறியது, ஆொல் அவரது பற்றிெ்டம எெ்றும் தடுமாறவில்டல.  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

“என்றாவது ஒரு நாள் நீங்கள் புரிந்துககாள்வீரக்ள்” 

சுவாமி இரவு யநரங்களில் அடசயாமல் நெ்றாக உறங்கனவண்டுயம எெ்ற 

கவடல மருத்துவரக்ளுக்கு யதாெ்றியது.  அவரக்ள் சுவாமிடய சூழ்ந்து 

னகாண்டு, விடரவாக குணமடடய அடசயாமல் இருப்பது ஏெ் முக்கியம் 

எெ்று  விளக்கம் அளித்தெர.் சுவாமி தெக்கு ஏற்பட்ட காயத்டத 

மருத்துவரக்டள யபால அல்லாமல் வித்தியாசமாக கருதி, “இது முக்கியமாக 

உங்களுக்கு யதாெ்றுகிறதா. எெக்கு இது ஒெ்றுமில்டல,” எெ்று கூறிொர.் 

ஆொல் அவரக்களிெ் கவடல மற்றும் வற்புறுத்தலிெ் காரணமாக, அவர ்

தூக்க மருந்துக்கு சம்மதம் னதரிவித்தார.் அவரக்ள் வழங்கும் மருந்து 

காரணமாக அவருக்கு காடல எடட்ு மணி வடர யசாரவ்ாக இருக்கும் எெ்று 

கூறி மருத்துவரக்ள் அவருக்கு ஊசி யபாட்டெர.் யயாக சுவாமி உடெடியாக 

நெ்றாக உறங்கிவிட்டார,் மற்றும் தங்கள் திட்டம் நிடறயவறுவதாக 
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மருத்துவரக்ளுக்கு யதாெ்றியது. ஆொல் அதிகாடல நாெ்கு மணி அளவில் 

அவர ்விழித்துக்னகாண்டார.் § 

அவர ்திெமும் விடரவாக விழித்துக்னகாண்டார.் நாெ்கு மணி அளவில் 

அவர ்அடமதியாக உடக்ாரந்்து இருப்பார,் மற்றும் மக்கள் னமதுவாக ஒெ்று 

யசர ஆரம்பித்தெர.் மருத்துவரக்ள், னசவிலியரக்ள் மற்றும் சீடரக்ள் எெ்று 

எல்யலாரும் கூடிொரக்ள். அவரக்ள் 4:30 மணி முதல் துதிப்பாடல்கடள 

பாடவும் பாராயணம் னசய்யவும் ஆரம்பித்தெர.் அெ்பரக்ள் தூபம் மற்றும் 

கற்பூரத்டத ஏற்றிொரக்ள். சிலசமயங்களில் யயாக சுவாமி அவரக்ளிடம் 

யபசுவார.் அவர ்வழக்கமாக தெ்டெ சந்திக்க வந்தவரக்ளிடம் ஒரு 

குறிப்பிட்ட சாஸ்திரத்தில் இருந்து பாடயவா அல்லது ஓதயவா 

யகட்டுக்னகாள்வார.் § 

அவர ்5:45 மணி அளவில் தங்கள் யவடலகளுக்கு னசல்லுமாறு 

எல்யலாரிடமும் யகட்டுக்னகாண்டு, தெது சிப்பந்திகளிடம் அடறடய சுத்தம் 

னசய்து விரிப்புக்கடள சரி னசய்யுமாறு கூறுவார.் திெமும் காடல ஆறு 

மணிக்கு அவரது மருத்துவ யதடவகடள கவெித்துக்னகாள்ள ஒரு 

ஆங்கியலய கெ்ெியாஸ்திரி வருவார.் அந்த கெ்ெியாஸ்திரியிெ் 

எதிரப்ாரப்்புக்கு ஏற்ப, எல்லாம் அடமந்திருக்க யவண்டும் எெ்படத சுவாமி 

வலியுறுத்துவார.் அவர ்தூபத்தில் இருந்து விழுந்த சாம்பல் சுத்தம் 

னசய்யப்பட்டு, படுக்டக விரிப்புகள் சரியாக இருப்படத உறுதி 

னசய்துக்னகாள்வார.் அந்த கெ்ெியாஸ்திரி சுவாமிடய வணங்கி, “வணக்கம், 

தந்டதயய. எப்படி இருக்கிறீரக்ள்?” எெ்று யகட்பார.் அதற்கு சுவாமி, 

“வணக்கம் அெ்டெயய,” எெ்பார.் § 

ஒரு நாள் சுவாமி அந்த னபண் துறவியிடம், திெமும் எப்யபாது பிராரத்்தடெ 

னசய்கிறார ்எெ்று யகட்டார.் அதற்கு அந்த னபண் துறவி, “நாெ் னசய்யும் 

யவடலயய எெ் பிராரத்்தடெ. தந்டதயய, டககளால் னசய்யும் யவடலயய, 

நாெ் னசய்யும் பிராரத்்தடெ.” “நாங்களும் அப்படித்தாெ்,” எெ்று சுவாமி 

பதில் அளித்தார.் “அந்த வடக பிராரத்்தடெயால், எங்களுக்குள் இருக்கும் 

இடறவெ், எங்கள் வாயிலாக யவடல னசய்வதற்காக, நாங்கள் சுத்தமாக 

இருக்கியறாம்.” சுவாமி உள்ளிருக்கும் இடறவடெ பற்றிப் யபசியதும் னபண் 

துறவி தெது காதுகடள மூடிக்னகாண்டு, தெது கண்களுக்கு உள்ளிருக்கும் 

இடறவெ்  னதரியவில்டல எெ்றும், அத்தடகய ஒரு கருத்டத தெ்ொல் 

ஏற்றுக்னகாள்ளவும் முடியாது எெ்படதயும் குறிப்பிட்டார.் யயாக சுவாமி 

சிரித்துக்னகாண்டு, “சரி, பரவாயில்டல. எெ்றாவது ஒரு நாள் நீங்கள் 

புரிந்துனகாள்வீரக்ள்,” எெ்றார.் § 

 மாடல யநரத்தில், மருத்துவமடெயில் முக்கியமாெ யவடலகள் 

முடிந்தவுடெ், அவரது தரிசெத்துடெ் பாடல்கடள பாடி அருகில் அமரந்்து 

இருக்க, மக்கள் சுவாமியிெ் அடறயில் மீண்டும் கூடிொரக்ள். அவரக்ள் 

விளக்குகளுடெ் மீண்டும் தூபம் மற்றும் கற்பூரத்டத ஏற்றிொரக்ள். § 

தெ்டெ நாடி வந்த அெ்பரக்ளுக்கு எல்லாம் யயாக சுவாமி எெ்றுயம ஒரு 

வலுவாெ இருப்பாக, அருகாடமயில் துடிப்புணரவ்ுடெ் இருந்தார.் சிலர ்
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வியக்க டவத்த அந்த இருப்டபக் கண்டு பயந்தெர.் அது சிலருக்கு ஒரு 

தாயிெ் இரக்கத்டதப் யபால யதாெ்றியது. அவரக்ள் வாழ்க்டகயிெ் 

ஒவ்னவாரு அம்சத்டதயும் அவர ்அறிந்து இருந்தார.் தெக்கு ஏற்பட்ட 

விபத்துக்கு பிறகு, அதிக யநரம் தெக்கு உட்புறமாக னசலவழித்து, 

னவளிப்புறத்தில் அதிக னமெ்டமயாக மற்றும் தெிடமயில் இருந்தார.் 

அவடர சுற்றி ஒரு ஒளிடய பாரத்்தவரக்ளுக்கு, அவர ்னசாரக்்க யலாகத்தில் 

இருப்பது யபால யதாெ்றியது. அவர ்முெ்பு கடுடமயாக நடந்துக்னகாண்டு 

இருந்தவரக்ளிடமும், அந்த விபத்துக்கு பிறகு னமெ்டமயாெ வரயவற்டப 

வழங்கிொர.் § 

சிலசமயங்களில் யயாக சுவாமி ஆழ்ந்த தியாெத்தில் நுடழந்து, தெது 

உடடல முழுவதுமாக மறந்து விட்ட யபாது, னசல்லப்பகுரு தெது இருப்டப 

முழுடமயாகவும் னவற்றிகரமாகவும் மடறத்து இருந்தார ்எெ்று அவர ்

கூறியடதப் யபால, அவரும் தெது இருப்டப மடறத்துள்ளார ்எெ்பது 

அப்யபாது தாெ் மக்கள் உணர னதாடங்கிொரக்ள். இந்த காலகட்டத்தில் அவர ்

எப்படி இருந்தார ்எெ்பதெ் மூலம், குருவிெ் உண்டமயாெ இயல்டப 

அெ்பரக்ளால் சிறிதளவு உணர முடிந்தது. அவர ்தெது உடடல சுட்டிக்காட்டி, 

“நீங்கள் இந்த நபடர குருவாக நிடெக்கககூடாது. இதிலிருந்து குரு முற்றிலும் 

மாறுபட்டவர.் ”§ 

 ஒரு அெ்பர ்மருத்துவமடெயில் சுவாமிடய னசெ்று பாரத்்தது பற்றியும், 

தெது காயத்டதப் பற்றி சுவாமி தந்த விவரத்டதக் பற்றியும் எழுதியுள்ளார.்§ 

நாெ் அவடர பாரக்்க எெ் மாமொருடெ் மருத்துவமடெக்கு னசெ்யறெ். 

நாங்கள் வாகெத்தில் னசெ்றுனகாண்டு இருக்கும் யபாது, யயாக 

சுவாமியிெ் உடல்நிடல நாளுக்கு நாள் யமாசமடடந்து வருவதாக எெ் 

மாமொர ்எெ்ெிடம் கூறிொர.் “அவர ்ஒரு னதய்வீக புருஷர,் 

வாழ்க்டகயில் நடக்கும் யவதடெகடள எவ்வாறு எதிரன்காள்ள 

யவண்டும் எெ்படத உலக மக்களுக்கு னதரிவிக்கயவ, அத்தடகய 

சம்பவங்கள் நடக்கிெ்றெ,” எெ்று பதில் அளித்யதெ். நாங்கள் நுடழயும் 

யபாது, யயாக சுவாமி மருத்துவரிெ் டககடள பிடித்துக்னகாண்டு, 

“இராசா? எெக்கு நடந்த விபத்தால், நாெ் அதிக யவதடெடய 

அனுபவிப்பதாக, உங்களுக்கு யதாெ்றுகிறது அல்லவா? எெக்கு எந்த 

குடறயும் இல்டல. தவறாெ னசயடல னசய்த உடல், அதற்காெ பலடெ 

அனுபவித்துக் னகாண்டிருக்கிறது,” எெ்று கூறிய யபாது அவர ்கால்களில் 

கட்டு யபாடப்படட்ு இருந்தது, மற்றும் அவரது மெம் அதிக பற்றிெ்றி 

இருந்ததால், அவர ்முகம் ஒரு புதிய யராசாடவப் யபால வாடாமல் 

இருந்தது! § 

யமயல குறிப்பிட்ட கருத்டத, இெ் வரட்ுஸ் ஆஃப் அவர ்மாஸ்டர ்எெ்ற 

புத்தகத்தில் சுவாமி விரிவாக விளக்கியுள்ளார:் § 
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இது [யநாய்] ஒரு வரப்பிரசாதம். நாம் கரம்விடெடய முழுடமயாக 

அனுபவித்தாக யவண்டும். எெக்கும் இந்த உடலுக்கும் எந்த விதத்திலும் 

னதாடரப்ு இல்டல. இந்த உடம்பு யதாெ்றிய யபாது அயதாடு சம்பந்தப்பட்ட 

எல்லா விடதகடளயும் தெ்னுடெ் னகாண்டு வந்துள்ளது. அதில் யநாயும் 

ஒெ்றாகும். இதெ் காரணத்டத அறிந்தவரக்ள், இடத யவதடெகளிெ் 

முடிவாக கருதி மெம் தளராமல் இருப்பாரக்ள். அறியாடமயில் 

இருப்பவரக்ள் யசாகமாக பதட்டத்துடெ் இருப்பாரக்ள்.”§ 

அவரது உடல்நிடல குறித்து அெ்பரக்ள் தங்கள் மெயவதடெடய கூசச்லுடெ் 

னவளிப்படுத்திய யபாது, யயாக சுவாமி, “உங்களால் எெ் கரம்விடெடய 

நிறுத்த முடியுமா?” எெ்று அவரக்டள சமாதாெப்படுத்திொர.் அவருடடய 

கண்யணாட்டத்தில் எல்லாம் முழுடமயாெ ஒழுங்கில் இருக்கிறது 

எெ்படதயும், அவரது உடல்நிடலக்கு ஒரு அெ்புள்ளம் னகாண்ட சாட்சியாக 

இருப்பயத அவருக்கு னசய்யும் சிறந்த உதவியாக இருக்கும் எெ்படதயும் 

அவரக்ள் உணரந்்தாரக்ள். § 

https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/33_yoga04_05.html#para-19
https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/33_yoga04_05.html#para-20


 



யயாக சுவாமி உடலுறுதியுடெ் இருந்தாலும், அவர ்நீரழிவு யநாயால் 

அவதிப்படட்ார.் 50 களிெ் னதாடக்கத்தில் இருந்து, அவரது சீடொக இருந்த ஒரு 

மருத்துவரால் அவருக்கு திெமும் இெ்சுலிெ் ஊசி யபாடப்படட்ு வந்தது.  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

அந்த மாட்டட மக்கள் திட்டத்னதாடங்கிய யபாது, யயாக சுவாமி அவரக்டள 

நிறுத்தி, “நாம் வள்ளியிெ் வழியில் குறிக்கிட்யடாம். எப்யபாயவா முடிந்த 

காரியத்டத அந்த மாடு னசய்யவில்டல,” எெ்று கூறிொர.் எதிரக்ாலத்தில் 

தமிழ் சமூகம் பல பிரசச்டெகள் மற்றும் இெ்ெல்கடள சந்திக்க உள்ளது 

எெ்பது சுவாமி முெ்யப அறிந்து இருந்தார ்மற்றும் அவர ்எதிரப்ாரத்்த 

பயங்கரமாெ கரம்விடெகடள தணிக்கும் முயற்சியாக, தெக்கு ஏற்பட்ட 

காயத்திெ் மூலம் அவரக்ளது யவதடெகளில் சிலவற்டற தாயெ 

தாங்கிக்னகாண்டதாக பல சீடரக்ள் நம்புகிறாரக்ள். § 

இது னதாடரப்ாக எஸ். சண்முகசுந்தரம் தெது அனுபவத்டத பகிரக்ிறார.் பல 

வருடங்களுக்கு முெ்பு, ஒரு அெ்பர ்சுவாமியிடம் எதற்காக தெது 

வியாதிகளுக்கு மருந்துகடள எடுத்துக்னகாள்ளவில்டல எெ்றும், எதற்காக 

யநாடய வரவடழத்துக் னகாண்டார ்எெ்றும் யகட்டயபாது, யயாக சுவாமி, 

“நாெ் இறக்கயவண்டும் எெ்று நிடெத்தால், இப்யபாயத எெ் கண்கடள மூடி 

படுக்டகயில் படுத்து சிறிது யநரத்தில் இறந்து விடமுடியும். ஆொல் நாெ் 

இெ்னும் சில யவடலகடள னசய்யயவண்டி இருக்கிெ்றெ. எெது யகாபத்டத 

சிறிது குடறக்க யவண்டும்,” எெ்று பதில் அளித்தார.் தாெ் உயிர ்துறக்கும் 

யபாது, திரும்பி வராமல் நிரந்தரமாக னசல்ல விரும்பியதால், எல்லாம் 

முழுடமயாக முடித்துவிட்டு கிளம்ப விரும்பிொர.் § 

சுவாமி னமதுவாக தெது உடல் வலிடமடய னபற்று, மரத்தால் னசய்த ஒரு 

வசதியாெ சக்கர நாற்காலி மற்றும் ஒரு நடக்கும் கருவிடய பயெ்படுத்தி 

நடக்க ஆரம்பித்தார.் சந்தசுவாமி ஐக்கிய இராசச்ியத்தில் இருந்து 

சுவாமிக்காக வானூரத்ி மூலம், துருவுறா எஃகில் தயாரித்த ஒரு நவீெ 

நாற்காலிடய னகாண்டு வந்தார,் ஆொல் அவர ்தெது படழய 

நாற்காலிடயயய விரும்பிப் பயெ்படுத்திொர.் § 

அவர ்மருத்துவமடெயில் குணமடடந்து வந்த யபாது, அவரது 

ஆசிரமத்திற்கு வடக்யக ஒரு புதிய ஆசிரமத்டத அவரது சீடரக்ள் இரவு 

பகலாக கட்டி வந்தாரக்ள். அது படழய ஓடலக்குடிடசயிெ் அளவுடெ், 

கற்காடர சுவரக்ள் மற்றும் தடர, களிமண் ஓடு பயெ்படுத்திய கூடர, சக்கர 

நாற்காலிக்கு யதடவயாெ வசதி, உட்புறத்தில் குழாய் வசதி, மிெ்சார வசதி, 

ஒரு வசதியாெ படுக்டக மற்றும் சுவாமி மருத்துவமடெயில் இருந்து 

திரும்பியதும் அவருக்கு யதடவயாெ மற்ற வசதிகளுடெ் நிரம்பி இருந்தது. 

அந்த கட்டிடம் நிடறயவறும் வடர, மருத்துவரக்ள் னவளியய னசல்ல அவருக்கு 

அனுமதி வழங்கவில்டல. § 

“அவரது இருப்பில் நாங்கள் அமமதிமை கற்றுக்ககாண்ட ாம்” 

https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/33_yoga04_05.html#para-21
https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/33_yoga04_05.html#para-22
https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/33_yoga04_05.html#para-23
https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/33_yoga04_05.html#para-24
https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/33_yoga04_05.html#para-25


யாழ்ப்பாணம் னபாது மருத்துவமடெயில் மூெ்று மாதங்கள் இருந்த பிறகு, 

ஜூெ் 1961, னகாழும்புத்துடற திரும்பி தெது புதிய ஆசிரமத்தில் வசிக்க 

ஆரம்பித்தார.் அவடர கவெித்துக்னகாள்ள, அெ்பரக்ள் தங்களுக்குள் ஒரு 

சுழற்சிடய அடமத்துக்னகாண்டெர.் அவரது யதடவகடள 

கவெித்துக்னகாள்ள எப்யபாதும் ஒரு அெ்பர ்அவருக்கு அருகில் இருந்தார,் 

மற்றும் திெமும் காடலயில் சுவாமிக்கு உடலியக்க சிகிசட்சடய வழங்க Dr. 

ராசகருணா  வந்துக்னகாண்டு இருந்தார.் ஆொலும் அவரால் எழுந்து நடக்க 

முடியவில்டல. § 

அவருக்கு உடலில் வலிடம திரும்பியதும், சுவாமி தெது சக்கர 

நாற்காலியில் சிறு பயணங்கடள யமற்னகாண்டார.் திரு. திருநாவுக்கரசுவிெ் 

மருமகெ் சிவயயாயகஸ்வரெ் சுவாமியிெ் நாற்காலிடய தள்ளிக்னகாண்டு 

இருக்க, அவர ்னபரும்பாலும் ஆசிரமத்தில் இருந்து சில கியலாமீட்டர ்

தூரத்திற்கு பயணம் னசல்வார.் அவர ்காடலயில் வாகெத்திலும் நகரத்டத 

சுற்றி வந்தார.் அவர ்மதியம் உணவு சாப்பிட்ட பிறகு, மாடல 4 மணி வடர 

ஒரு குட்டித்தூக்கம் யபாடுவார.் அவர ்மாடலயில் தெது ஆசிரமத்தில் 

அெ்பரக்டள சந்திப்பார.் § 

ஒவ்னவாரு வாரக்கடடசியிலும் கடற்கடரயயாரம் வாகெத்தில் னசல்வது 

அவரது வியசட நடவடிக்டகயாக இருந்தது. குறிப்பாக அந்த நாடக்ளிெ் யபாது 

கடற்கடரயயாரம் னசல்வடத அவர ்விரும்பிொர ்மற்றும் அது அவர ்

உடலுக்கு ஆறுதல் தருவதாக இருந்தது. 4:30 மணி அளவில் அ. 

தில்டலயம்பலம் மற்றும் அவரது பதிெ்ம வயது மகெ் தி. சிவயயாகபதி, 

தங்கள் வாகெ ஓட்டியுடெ் தங்கள் யராவர ்வாகெத்தில் வந்து யசரவ்ாரக்ள். 

சுவாமிடய சிறிது தூரம் னதருவில் அடழத்து னசல்ல அவரது உடடல பஞ்சு 

னகாண்டு துடடத்து, னவளியய னசல்வதற்காெ உடட அணிவித்து, அவடர 

மிகவும் னமதுவாக சக்கர நாற்காலிக்கு அடழத்து னசல்வடத மகெ்  

கவெித்துக்னகாண்டாெ். § 

 அவரக்ள் கடற்கடர யநாக்கி னசெ்ற யபாது, சுவாமி முெ்பக்க இருக்டகயில் 

அமரந்்து னகாள்வார.் அவரக்ள் அங்யக னசெ்றதும், அவர ்கடல் காற்டற 

அனுபவிப்பதற்காக, வாகெத்திெ் கதவுகடள திறந்து டவத்து, யமல் கூடர 

பிெ்யெ தள்ளப்பட்ட நிடலயில் நிறுத்தி இருந்தெர.் கடற்கடர ஓரமாக 

சுவாமியும் அவரக்டள உபசரித்த இருவரும் சிவனதாண்டெ் நிடலயத்திற்கு 

னசெ்றெர.் அங்யக னசெ்றதும், சுவாமி வாகெத்தில் இருந்துக்னகாண்டு 

னசல்லத்துடரடய னவளியய அடழத்து, அவருடெ் சிறிது யநரம் யபசுவார.் § 

 அவரக்ள் வழக்கமாக நல்லூர ்யகாயிலுக்கு னசல்வாரக்ள். வாகெம் 

யதரடிக்கு முெ்பாக நிறுத்தப்படும், மற்றும் சுவாமி சிவபுராணம் பாடி 

இடறவடெ வணங்குவார.் னதய்வத்திெ் ஆசிகடள யவண்டி ஒரு வியசட 

அரச்ச்டெ னசய்வதற்கு பணம், யதங்காய்கள் மற்றும் கற்பூரம் அடங்கிய ஒரு 

கூடட யகாயிலுக்குள் அனுப்பப்படும். § 

 வழக்கமாக சாதுக்களும் மற்றவரக்ளும் அந்த வாகெத்டத னநருங்கியதும், 

சுவாமி ஒவ்னவாருவருக்கும் தெ் டகப்பட ஒரு வாடழப்பழத்டத வழங்க, 
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இெ்னொருபுறம் அமரந்்து இருந்த தில்டலயம்பலம், இந்த தருணத்திற்காக 

தயார ்நிடலயில் டவத்திருந்த தெது சில்லடற பணப்டபயில் இருந்து 

ஒவ்னவாருவருக்கும் ஒரு ரூபாய் நாணயம், பத்து அல்லது ஐம்பது ரூபாடய 

தருவார.் அந்த காலத்தில் ஒரு ரூபாய் மூெ்று யவடள உணவிற்கும் 

யபாதுமாெதாக இருந்ததால், அது ஒரு தாராளமாெ நெ்னகாடடயாக 

இருந்தது. இது ஜெவரி 1964 வடர னதாடரந்்தது. § 

ஒரு காலத்தில் அசச்ுறுத்திய முெிவடரக் கண்டு மக்கள் இெி 

அஞ்சவில்டல, மற்றும் அவடர னநருங்க பயந்தவரக்ள் அவடர நாடி 

வரத்னதாடங்கிொரக்ள். அவர ்வழக்கமாக அவரக்டள சிவ னதாண்டெ் 

நிடலயத்திற்கு அனுப்பிவிடுவார.் § 

சுவாமிக்கு யவதடெயில் இருந்து நிவாரணம் அளிக்க அதிகமாெ 

முயற்சிகள் யமற்னகாள்ளப்பட்டெ. அவர ்கால்களில் அதிகமாெ நீர ்யதங்கி 

இருந்ததால் ஏற்பட்ட வீக்கம், யாராவது யதய்த்து விட்டால் சற்று குடறந்தது. 

தெது கால்கடள யதய்த்து விடுவதற்கு சுவாமி சில ஆண் அெ்பரக்ளுக்கு 

மடட்ுயம அனுமதி வழங்கிொர,் மற்றும் தங்களுக்கு ஏற்பட்ட யசாரட்வ 

சுவாமி உணரந்்து, தெ் உடடல யதய்த்து விடுவடத நிறுத்த னசால்லவில்டல 

எெ்றால், அவரக்ள் அந்த பணிடய தங்களுக்கு கிடடத்த பாக்கியமாக கருதி 

னதாடரந்்து யதய்த்துக் னகாண்டு இருப்பாரக்ள். § 

இந்த இறுதி வருடங்கடளப் பற்றி ரத்ொ மா நவரத்திெம் ஒரு சிறிய 

கண்யணாட்டத்டத வழங்குகிறார.் § 

அவடர 1961 முதல் 1964 வடரயில் வருத்திய தியாக உணரவ்ு நிரம்பிய 

காயம், அவரது சீடரக்ளிெ் இதயங்களில் தணிக்க முடியாத பக்தியிெ் 

சுடடர ஏற்றி இருந்தது, மற்றும் அது கரம்விடெ அல்லது தியாெத்டதப் 

யபாெ்று பக்தியும் நிடறவில்லாதது எெ்ற உணரத்டல 

னவளிப்படுத்தியது. நாங்கள் அவரது இருப்பில் அடமதியாக இருந்யதாம் 

மற்றும் அவரது உதட்டில் இருந்து உதிரும் அமுதத்திற்கு காத்து 

இருந்யதாம். பகலும் இரவும் ஒெ்றாக இருந்தது, மற்றும் சாந்தமாெ 

அடமதிக்கு தெ்டெ விடுவித்துக் னகாண்டிருந்த எங்களது சிடறப்பட்ட 

மெங்கள் மீது எதிரம்டறகளிெ் தாக்கம் நாளுக்கு நாள் 

குடறந்துனகாண்டு னசெ்றது. சுவாமி எங்கடள பிெ்யொக்கியும் 

முெ்யொக்கியும் அடழத்து னசெ்றார.் ஈடு இடணயற்ற தெது 

குருநாதெ், னசல்லப்பசுவாமி பற்றிய பல னதளிவுபடுத்தும் நிடெவுகடள 

நிடெவுக்கூரந்்தார.்§ 

 எப்யபாதும் எதினராலித்துக் னகாண்டிருந்த குருவிெ் குரல், பூமியில் 

அவர ்வாழ்ந்த இறுதி நாடக்ளிெ் யபாது பாசத்துடெ் னமெ்டமயாக 

ஒலித்தது. அவர ்னதய்வீகத் தாயாெ, டதயல்நாயகி யதவிடய 

பிராரத்்தடெ னசய்து, அவள் ஒவ்னவாருவரிெ் மெதிலும் குடினகாண்டு, 

ஒவ்னவாருவரிெ் யவதடெ மற்றும் மகிழ்சச்ிடய உறுதியாக அறிந்து 

இருப்பதால், அவள் மெதில் தடுமாற்றம் இல்லாத தெது குழந்டதகளிெ் 
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அடழப்பிற்கு விடரவில் பதில் அளிப்பவள் எெ்று அறிவிப்பார.் அவர ்

எங்களிடம், டதயல்நாயகி பற்றிய பாடலில் இருந்து நாெ்கு வரிகடள பல 

மணியநரங்களுக்கு பாடச ்னசால்வார.் நாம் வாழ்க்டகயில் 

எதிரன்காள்ளும் அடெத்து யநாய்கள் மற்றும் எசச்ரிக்டககளில் இருந்து 

நம்டம காப்பாற்றும் அெ்புள்ளம் னகாண்ட குருவிெ் வடிவமாக அந்த 

தாய் இருக்கிறாளா? அது புெிதமாெ சாஸ்திரங்கள் யபாற்றிப் பாடும் 

னதய்வீக சக்தியாக இருக்குமா?§ 

அவர ்ஆசிரமத்தில் இருந்த இறுதி மூெ்று வருடங்களிெ் யபாது வழக்கமாக 

நல்லூர ்யகாயில் மற்றும் டவத்தீஸ்வரெ்-டதயல்நாயகி சிவெ் யகாயிலில் 

பூடஜகள் மற்றும் அபியஷகங்கள் னசய்ய பரிந்துடரப்பார.் பாத யாத்திரியாக 

சிவ னதாண்டெ் நிடலயத்தில் இருந்து நல்லூர ்யகாயிலுக்கு னசெ்று, பிறகு 

தெது ஆசிரமத்திற்கு திரும்புவது, அவர ்வழங்கிய இெ்னொரு 

பரிந்துடரயாக இருந்தது. § 

 அவர ்கந்தபுராணத்டத வீட்டிலும் யகாயிலிலும் படிக்கயவண்டும் எெ்று 

தெது சீடரக்ளிடம் யகட்டுக்னகாண்டார.் அவர ்தெது மகாசமாதி நாடள 

னநருங்கிக்னகாண்டு இருந்த யபாது, கந்த புராணத்தில் ஒரு அத்தியாயமாக 

இருந்த மாரக்ண்யடய படலத்டத, அெ்பரக்ளுக்கு கற்பிக்க ஏற்பாடு னசய்து 

இருந்த பாணியில், கவிஞரிெ் பாடல்கடள ஒருவர ்பாடுவார ் மற்றும் 

இெ்னொருவர ்தெது னசாந்த வாரத்்டதகளில் அதற்காெ விளக்கத்டத 

பாடுவார.் அந்த அமரவ்ில், ஒரு ஆசிரியராக இருந்த தம்டபயா 

விளக்கங்கடள வழங்கிொர.் இத்தடகய ஆெ்மீக னசாற்னபாழிவில் சுவாமி 

அடிக்கடி பங்குனபற்று, மற்றவரக்ளும் இடதப்யபாெ்று நடத்த ஊக்குவித்தார.் 

§ 

அவரது மகாசமாதிக்கு ஒரு மாதம் முெ்பாக, வரவிருந்த இெ்ெல்கடள 

அறிந்திருந்த யயாக சுவாமி உரத்த குரலில், “டதயல்நாயகி அம்மா! தமிழ் 

மக்கள் எதிரக்ாலத்தில் சந்திக்க இருக்கும் யவதடெகளில் இருந்து காப்பாற்றி 

அருள் புரிந்திடு. அவரக்ளுக்கு எதிரக்ாலத்தில் திெமும் ஒரு குவடள அரிசி 

கஞ்சி கிடடப்பயத கடிெமாக இருக்கும்!” அவர ்யமலும், “எல்லா தமிழரக்ளும், 

எதிரக்ாலத்தில் வரும் இெ்ெல்கடள எதிரன்காள்ள, னநல்பயிர ்சாகுபடியுடெ் 

பல்யவறு தாெியங்கடளயும் சாகுபடி னசய்ய யவண்டும்!” எெ்று 

உத்தரவிட்டார.் § 

இெப்யபார ்னவடித்து, அதனுடெ் முப்பது வருடங்களுக்கு சண்டட, பசி 

மற்றும் யவதடெகடள னகாண்டு வந்த யபாது, சுவாமி எதிரக்ாலம் பற்றி 

வழங்கிய தீரக்்க தரிசெம் துல்லியமாெது எெ்படத, இலங்டக தமிழ் சமூகம் 

முழுவதும் இருபது வருடங்கள் கழித்து புரிந்துனகாண்டெர.் § 

யயாக சுவாமி மருத்துவமடெயில் இருந்து திரும்பிய யபாது, அவர ்இெி 

நீண்டநாடக்ள் உயிர ்வாழப்யபாவது இல்டல எெ்படத அறிந்திருந்த ஒரு 

அெ்பர,் அவடர டவத்து மூெ்று புடகப்படங்கடள எடுத்தார.் சுவாமி 

வழக்கமாக தெ்டெ டவத்து புடகப்படம் எடுப்படத அனுமதித்ததில்டல 

எெ்பதால், அந்த புடகப்படங்கள் அவரது வாழ்நாள் முழுவதிலும் 
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எடுக்கப்பட்ட சில அரிய புடகப்படங்களில் ஒெ்றாக விளங்கிெ. பலர ்

சுவாமிடய படம்பிடித்து விட்டதாக நிடெத்தெர,் ஆொல் உருத்துலக்கல் 

அடறயில் (developing room) இருந்து னவளிவந்த புடகப்பட எதிரம்டற எந்த 

உருவமும் இல்லாமல் காலியாக இருந்தது. அவர ்படுக்டகயில் அமரந்்த யபாது 

எடுத்த இடவயும், 1951 ஆம் ஆண்டு 19 வயது சாமி பசுபதி எடுத்த இரண்டு 

புடகப்படங்கள் மட்டுயம, அவரது ஆசிடய னபற்று இருந்தெ. இந்த ஐந்து 

புடகப்படங்கள் மற்றும் அவர ்தெது டகயில் ஒரு குடடயுடெ் 

புடகப்படக்கருவியில் இருந்து விலகி, னதருவில் நடந்து னசெ்ற யபாது எடுத்த 

இெ்னொரு புடகப்படம் மடட்ுயம, அவர ்வாழ்நாளில் எடுக்கப்பட்ட 

புடகப்படங்கள் ஆகும். 2006 ஆம் ஆண்டு, சுவாமியிெ் புடகப்படங்கடள 

எடுத்த  அனுபவம் பற்றி சாமி பசுபதி விளக்குகிறார.் § 

அந்த சமயத்தில் சுவாமிஜிடய வணங்குவதற்கு எங்களிடம் எந்த 

புடகப்படம் எதுவும் இல்டல. ஒரு புடகப்படம் எடுக்க பலர ்முயற்சி 

னசய்து இருந்தாலும், யாருக்கும் அதில் னவற்றி கிடடக்கவில்டல. ஒரு 

நாள், யயாக சுவாமி எங்கள் வீட்டில் தங்கி இருந்த யபாது, எெது தாய், 

தமிழ் அம்டமயார ்எெ்ெிடம், “நாடள காடலயில், சுவாமிஜி 

பிராரத்்தடெ னசய்துக்னகாண்டு இருக்கும் யபாது, நீ ஒரு புடகப்படம் 

எடு,” எெ்றார.் அப்படி புடகப்படம் எடுத்தால் அவர ்எெ்டெ திடட்ுவார ்

எெ்று நாெ் பயந்யதெ். அப்யபாது எெ் தாயார,் “கவடலப்படாயத, அவர ்

திட்டிொல், அதற்கு நாெ்  னபாறுப்பு ஏற்றுக்னகாள்கியறெ்,” எெ்றார.் § 

அடுத்த நாள் காடலயில் 6:30 மணிக்கு, எெ் தாயார ்எெ்டெ எழுப்பி, 

“சுவாமிஜி இப்யபாது பிராரத்்தடெ னசய்துக்னகாண்டு இருக்கிறார.் நீ 

அவர ்தியாெம் னசய்யும் அடறக்குள் னசல்லக்கூடாது, ஆொல் நீ 

னவளியில் நிெ்று புடகப்படம் எடுக்கலாம்.” நாெ் ஒரு புடகப்படம் 

எடுத்யதெ். அதெ் பிறகு சுவாமிஜி காடல சிற்றுண்டிடய சாப்பிடும் 

யபாது, “யாராவது எெ் அடறக்குள் நுடழந்தீரக்ளா?” எெ்று யகட்டார.் 

“யாரும் உள்யள வரவில்டல,” எெ்று எெது தாயார ்பதில் அளித்தார.் 

பிெ்ெர ்நாங்கள் அவருடெ் னவளியய அமரந்்து இருந்த யபாது, “நாங்கள் 

ஒரு னபரிய தவறு னசய்துவிட்யடாம்,”  எெ்ற எெ் தாயார ்கூறிொர.் சுவாமி 

எெ் தாயாடர ஒரு சிறுமியாக இருந்ததில் இருந்யத அறிந்து இருந்ததால், 

“நீ தவறு னசய்திருக்க வாய்ப்பில்டல,” எெ்று கூறிொர.் “உங்கள் அனுமதி 

இல்லாமல், உங்கடள ஒரு முடற புடகப்படம் எடுத்துவிட்யடாம்,”  எெ்று 

னசய்த தவடற எெ் தாயார ்ஒப்புக்னகாண்டார.் அப்யபாது சுவாமி 

அடமதியாக இருந்ததால், அவர ்எெ்ெ னசால்லப்யபாகிறாயரா எெ்று 

நாங்கள் பயந்து இருந்யதாம். அதெ் பிறகு அவர ்உற்சாகமாக சிரித்த 

யபாது, எங்களுக்கு னபரிதும் நிம்மதியாக இருந்தது. அதெ் பிறகு நாெ், 

“சுவாமிஜி, நாெ் இெ்னொரு புடகப்படம் எடுக்காலாமா?” எெ்று 

யகட்யடெ். “நீ முெ்யப ஒெ்டற எடுத்துவிட்டாய், இெ்னொெ்று 

எடுக்கயவண்டிய அவசியம் இல்டல, “ எெ்று கூறி, சுவாமி சிறிதுயநரம் 

கழித்து தாயெ முெ் வந்து, “சரி, நீ ஒரு புடகப்படம் எடுத்து விட்டாய்.  

https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/33_yoga04_05.html#para-41
https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/33_yoga04_05.html#para-42


இெ்னொெ்று எடுப்பதில் எந்த தீங்குமில்டல,” எெ்று கூறிொர.் அதொல் 

அவர ்திண்டணயில் ஒரு நாற்காலியில் அமரந்்து இருக்கும் யபாது, 

இெ்னொரு புடகப்படத்டத எடுத்யதெ். § 

அவர ்குரடல பதிவு னசய்ய யமற்னகாள்ளப்பட்ட ஒவ்னவாரு முயற்சியும் 

யதால்விடயத் தழுவிெ. அெ்பரக்ள் அவர ்தடலடம தாங்கிய பாடடல பதிவு 

னசய்ய அவரிடம் இருந்து ஆசிகடள னபற்று இருப்பாரக்ள். சுவாமி அந்த 

குழுவில் உரக்க பாடி இருந்தாலும், ஒலிப்பதிவில் அவர ்குரடலத் தவிர மற்ற 

அடெத்தும் நெ்றாக  பதிவாகி இருந்தது. § 

“நான் இமத என்றுடம மறந்தது இல்மல, மற்றும் என்றுடம 

மறக்கமா ்ட ன்” 

டிசம்பர ்1963 னதாடங்கி, அடிக்கடி வியசடமாெ எசச்ரிக்டககள் 

வந்துக்னகாண்டு இருந்தெ. தெது உடடல விட்டு உயிர ்பிரிய யவண்டிய 

தருணம் வந்துவிட்டது எெ்று சுவாமி ஒரு முடற கூறிொர.் அவர ்தெக்கு 

னநருக்கமாெ சீடரக்ளிடம் மற்ற சீடரக்டள அடழக்குமாறு 

யகட்டுக்னகாண்டார.் குருவிெ் மகாசமாதியிெ் யபாது அவருடெ் 

இருப்பதற்காக, னகாழும்பு மற்றும் கிழக்கு மாகாணம் எெ்று னவகு 

னதாடலவில் இருந்து அெ்பரக்ள் வந்தாரக்ள். § 

ஒரு குரு அல்லது ஒரு மகாெ் உயிர ்துறக்கும் தருணத்தில், அவரது 

வாழ்நாளில் எெ்றுயம இல்லாத அளவிற்கு மிகப்னபரிய சக்திடய 

னவளிப்படுத்துகிறார ்எெ்று சாஸ்திரங்கள் னதரிவிக்கிெ்றெ. அதொல் 

அெ்பரக்ள் அந்த வியசடமாெ ஆசிகடள எதிரப்ாரத்்து இருந்தெர.் யமலும் 

அவரக்ள் அவர ்மீது வலுவாெ பற்றுடெ் இருந்ததால், யசாகமாெ முகத்துடெ்  

அவடர பாரக்்க வந்தெர.் ஒரு னபரிய கூட்டம் கூடிய யபாது, சுவாமி அவடரப் 

பாரத்்து னதாடரந்்து சிரித்துக்னகாண்டு இருந்து, பிெ்ெர ்அவரக்டள அனுப்பி 

டவத்தார.் § 

அதெ் பிறகு அவர ்ஒயர சமயத்தில் பல நாடக்ள் அல்லது பல வாரங்களுக்கு 

நெ்றாக இருந்து, வாகெங்களில் நீண்ட பயணங்கடள யமற்னகாள்வார.் 

சுவாமிடய நீண்டதூரம் தங்கள் வாகெங்களில் அடழத்துச ்னசல்ல, 

னகாழும்புத்துடறக்கு தங்கள் குடும்பங்களுடெ் திரு. திருயவந்திரம், திரு. 

காசிப்பிள்டள நவரத்திெம், திரு. கதிரய்கசெ் மற்றும் திரு. ராயசந்திரம் 

ஆகியயார ்னதாடரந்்து வந்துக்னகாண்டு இருந்தெர.் § 

அெ்பரக்ள் அவடர பாரக்்க ஆசிரமத்திற்கு வந்த யபாது, சுவாமி 

அவரக்ளிடம் பாடுமாறு  யகட்டுக்னகாள்வார ்மற்றும் அவரும் வழக்கமாக 

அவரக்ளுடெ் யசரந்்து பாடுவார.் அவர ்குரல் அப்யபாது கணீனரெ்று இருந்தது. 

சிலசமயங்களில் அவரக்ள் இரண்டு அல்லது மூெ்று மணியநரங்கள் வடர 

பாடிொரக்ள். ஒரு அெ்பரிெ் வீட்டிற்கு வந்து யசரந்்ததும், சிவ புராணத்தில் 

இருந்து சில பகுதிகடள பாடுமாறு  அவர ்யகட்டுக்னகாண்டார.் அவரக்ள் 

குருவிெ் முெ்பாக பாடிக்னகாண்டு, மகிழ்சச்ியாக அமரந்்து இருந்தெர.் § 
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யயாக சுவாமி வாழ்ந்த இறுதி மாதங்களிெ் யபாது, அவடர சந்தித்த 

நாயகந்திரெ் எெ்ற ஒரு சீடெ் பிெ்வரும் வரண்டெடய வழங்கிொர.் § 

சுவாமி மகாசமாதி அடடவதற்கு சில மாதங்கள் முெ்பு, எெது மாமா 

சிவநாதனும் நானும் னகாழும்புத்துடற னசெ்யறாம். அப்யபாது இரவு 8 

மணியாகி இருந்தது மற்றும் யயாகர ்படுக்டகயில் அமரந்்து இருந்தார.் 

அவரது இடுப்புப் பகுதியில் ஒரு னவள்டள நிற சால்டவ யபாரத்்தி 

இருந்தது. அவர ்யமலங்கி எதுவும் இல்லாமல் இருந்தார.் அவர ்தடலயில் 

நடரந்த முடி சிறிது கடலந்து இருந்தது. அவர ்வாடிய முகம், குடிதாழ்ந்த 

கண்களுடெ் இருந்தார.் சாய்ந்து இருந்த அவரது முதுடக 

தாங்கிக்னகாள்ள, அவரது இரு டககளும் பிெ்ொல் டவக்கப்படட்ு 

இருந்தெ. அந்த அடறயில் மிெ்சார ஒளி நிரம்பியிருந்தது. அெ்றிலிருந்து 

எெது பூடஜ அடறயில் யயாகரிெ் படத்டத டவத்து இருக்கியறெ். எெ் 

மாமா சிவாவும் நானும் அவருக்கு எங்கள் மரியாடதடய 

னசலுத்திக்னகாண்டு இருக்கும் யபாது, அவர ்னதய்வீக பாடல்கடள பாடத் 

னதாடங்கிொர.் சத்தமாகவும் னதளிவாகவும் இருந்த அந்த பாடல்கள், 

அடறயில் எதினராலித்துக் னகாண்டிருந்தெ. அவர ்சுமார ்பத்து 

நிமிடங்களுக்கு பாடிொர.் அவர ்கண்கள் பிரகாசித்தெ,  மற்றும் 

அவற்றில் இருந்து அெ்பு னவளிவந்து அவரது முகத்தில் பரவியது. நாெ் 

இடத எெ்றுயம மறந்தது இல்டல, மற்றும் எெ்றுயம மறக்கமாட்யடெ். § 

“எல்லாம் தங்கமைமாக இருக்கிறது” 

ஜெவரி மாதத்திெ் இறுதியில் இருந்து, சுவாமி கடற்கடர னசல்வதற்கு 

அல்லது னவளியய மற்ற இடங்களுக்கு னசல்வடத விரும்பாமல், சக்கர 

நாற்காலியில் அருகில் மடட்ும் னசெ்று வந்தார.் இடதப் பற்றி ரத்ொ மா 

நவரத்திெம் வழங்கும் பகிரவ்ு: § 

அவர ்இந்த காலகட்டத்தில் ஆசிரமத்டத விட்டு னவளியய னசல்லாமல் 

இருந்ததால், எல்யலாரும் அவடர எளிதாக சந்திக்க முடிந்தது. அெ்பரக்ள் 

னபருமளவில் அவடர நாடி வந்தெர,் மற்றும் அவர ்சுத்தப்படுத்தும் தெது 

அருடள யார ்கண்களுக்கும் னதரியாமல் எல்டலயற்ற னபாறுடம 

மற்றும் அெ்புடெ் வழங்கிொர.் அவர ்தெது விசித்திரமாெ னவப்பம் 

மற்றும் குளிரச்ச்ி கலந்த சிகிசட்சயிெ் மூலம் மக்கள் மெதிற்கு ஆறுதல் 

அளித்து, யசாககீதம் இடசத்துக்னகாண்டு இருந்த மெிதயநயத்டத 

தாங்கிக்னகாண்டார.் அவர ்உருவாக்கிய சக்திக்கு இடணயாெ ஒரு சக்தி 

கடலிலும் நிலத்திலும் இருந்ததில்டல, மற்றும் உற்சாகத்டத 

தூண்டிவிடும் நற்சிந்தடெ பாடல்கள் மற்றும் வீட்டில் வழங்கிய 

னசாற்னபாழிவுகள் மூலம் ஈரக்்கப்படட்ு அவடர சுற்றி நிெ்றிருந்த 

அடெவடரயும் அந்த சக்தி ஊக்குவித்தது. அதொல் அவருக்கு ஏற்பட்ட 

விபத்து, இடறயருடள னவளிக்னகாண்டு வரும் வடிகாலாக அவரது 

சீடரக்ள் கருதிொரக்ள். சுவாமி தெது னலௌகீக வாழ்க்டகயிெ் 
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இறுதிக்கட்டத்தில், இடற விருப்பத்திெ் மிகவும் உயரவ்ாெ 

இடறயாண்டமடயப் பற்றி கற்றுத் தந்தார.் “அவர ்உட்புறமாகவும் 

னவளிப்புறமாகவும் வியாபித்து இருக்கிறார.் அவரது விருப்பத்தில் வாசம் 

னசய்யுங்கள்,” எெ்பது அவர ்வலியுறுத்திய யவண்டுயகாளாக இருந்தது.  



 

யயாக சுவாமிக்கு ஏற்பட்ட காயம் காரணமாக, தங்களுக்கு பிடித்தமாெ 

சற்குருடவ தங்குதடடயிெ்றி அணுக முடிந்ததால், அெ்பரக்ள் அடத தியாக  



உணரவ்ு நிரம்பிய காயமாக கருதிொரக்ள். அவரக்ள் திெமும் பக்தியுடெ் 

ஆசிரமத்தில் ஒெ்று கூடி பாடிொரக்ள், தியாெம் னசய்தாரக்ள் மற்றும் அவரது 

ஞாெ னமாழிகடள யகட்டறிந்து, முெ்பு எப்யபாதும் அறிந்திராத னநருக்கத்தில் 

மகிழ்சச்ியாக இருந்தெர.்  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

அவர ்மெரீதியாக முழு கவெத்துடெ் இருந்தார.் அவரது மகாபயணத்திற்கு 

ஒரு மாதம் முெ்பாக, திரு. அம்பிடகபாகடெ சந்தித்து இருந்தார.் 

டவத்தீஸ்வரெ் கல்லூரியிெ் முெ்ொள் முதல்வர ்ஆசிரம வளாகத்தில் 

நுடழயும் யபாது,  சுவாமியிெ் ஞாபக சக்தி குடறந்து இருக்கும் மற்றும் 

அவருடெ் தாெ் எப்படி யபசுவது எெ்ற சிந்தடெயுடெ் நுடழந்தார.் அவர ்

ஆசிரமத்தில் நுடழந்த யபாது, சுவாமியிெ் சிரிப்னபாலி அவரது காதில் 

விழுந்தது. அதெ் பிறகு சுவாமி, “அம்பிடகபாகெ், பதிடெந்து 

வருடங்களுக்கு முெ், டவத்தீஸ்வரெ் யகாயிலுக்கு எதிரப்ுறத்தில் நீங்கள் 

எெ்னுடெ் இருந்த யபாது, நாெ் அந்த அெ்படர திட்டியது உங்களுக்கு 

நிடெவு இருக்கிறதா?” எெ்று யகள்வி  யகட்டார.் சுவாமி எப்யபாதும் யபால 

ஆரவ்த்துடெ் இருப்படத பாரத்்ததும் கல்லூரியிெ் முெ்ொள் முதல்வர ்

மகிழ்சச்ி அடடந்தார.் § 

இந்த காலகட்டத்தில், சுவாமியிடம் தெது தந்டத ஆசிகள் னபற்ற 

சம்பவத்டத பற்றி தி. சிவயயாகபதி னதரிவிக்கிறார.் § 

சுவாமியிெ் மகாசமாதிக்கு ஒரு சில வாரங்கள் முெ்பாக, அவரது 

சீடராகவும் நம்பிக்டகக்கு பாத்திரமாெவராகவும் இருந்த திரு. அ. 

தில்டலயம்பலம் வழக்கம் யபால சுவாமியிெ் ஆசிரமத்திற்கு னசெ்றார.் 

அவரக்ள் யபசிக்னகாண்டிருந்த யபாது, சுவாமியிெ் குரல் உறுதியடடந்து: 

“ தில்டலயம்பலம்! இந்த உலகில் பலர ்இரவு பகலாக தங்களிடம் 

இருக்கும் பணத்டத எண்ணிக்னகாண்டு, தங்களது வங்கி இருப்புத் 

னதாடகடய கணக்கிடட்ுக்னகாண்டு ஒரு மகிழ்சச்ியில்லாத 

வாழ்க்டகடய வாழ்ந்துனகாண்டு இருக்கிெ்றெர.் ஆொல் நீங்கள் 

வழங்கும் நெ்னகாடட மற்றும் சமூகத்திற்கு பரந்த மெப்பாெ்டமயுடெ் 

னசய்யும் யசடவயிெ் மதிப்பாக இருக்கும் உங்கள் வங்கியிெ் இருப்புத் 

னதாடகடய யாராலும் னதாடவும் முடியாது அல்லது கணக்கிடவும் 

முடியாது, ஏனெெ்றால் அது தெித்தெ்டம வாய்ந்தது. 

யதடவயாெவரக்ளுக்கு வழங்கும் நெ்னகாடட ஒரு உெ்ெதமாெ சிவ 

னதாண்டு ஆகும்!” அவ்வாறு னசால்லிக்னகாண்டு, சுவாமி தெது சீடனுக்கு 

பாசம் நிடறந்த சிரிப்புடெ் ஆசிகடள வழங்கிொர.் § 

சுவாமி தாெ் இருந்த உலகில் எல்யலாரும் இருக்கிறாரக்ள் எெ்று 

நிடெத்ததாக யதாெ்றுகிறது. அது ஒருவரிெ் இறுதி நாடக்ளில் நடடனபறும் 

விந்டதயாக இருக்கிறது. எல்யலாரும் ஒயர உலகில் வாழ்வடதப் யபால அவர ்

தெது சீடரக்ள் மற்றும் கண்ணுக்கு னதெ்படாத சக்திகள், யதவரக்ள் அல்லது 
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னதய்வங்களுடெ் யபசுவார.் அவர ்ஒரு  அெ்படர அடழத்து, கண்ணுக்கு 

னதெ்படாத ஒருவடர அவரது வாகெத்தில் ஊர ்சுற்றி காண்பிக்குமாறு 

யகட்டுக்னகாண்டார.் அது வடர சுவாமி கூறியடத தவறாமல் னசய்து வந்த 

அெ்பருக்கு, அப்யபாது எெ்ெ னசய்வது எெ்று புரியவில்டல. அவர ்எெ்ெ 

னசய்வது எெ்று னதரியாமல் தவித்துக்னகாண்டு, “சுவாமி, எெ் கண்ணுக்கு 

யாரும் னதரியவில்டல,” எெ்று முணுமுணுப்பார.் அதற்கு சுவாமி, “அவர ்

இங்யக உெக்கு அருகியலயய இருக்கிறார.் நீ அவருக்கு நகரத்டத சுற்றி 

காண்பித்து அடழத்து வா,” எெ்று பதில் அளிப்பார.் § 

அதொல் அந்த அெ்பர,் தெக்கு ஒரு கற்படெ சக்தியாக யதாெ்றிய ஒரு 

நபருக்காக கதடவ திறந்து, கதடவ மூடி, சுற்றி வந்து, வாகெத்தில் ஏறி ஊடர 

சுற்ற கிளம்புவடதத் தவிர, அவருக்கு யவறு எந்த வழியும னதரியவில்டல. 

அவர ்தெது பணியில், அந்த உயிரச்க்திக்காக கதடவ திறக்கவில்டல 

எெ்றால், “நீ கதடவ திறக்கவில்டல! அவர ்னதருவில் நிெ்றுக்னகாண்டு 

இருக்கிறார!் உெ் வாகெத்டத பிெ்யெ னகாண்டு வந்து, அவடர 

ஏற்றிக்னகாள்!” எெ்று கத்துவார.்§ 

இந்த உயிரச்க்திகளுடெ் சுவாமி பல சீடரக்டள அனுப்பி டவத்தார.் ஒரு 

முடற ஒரு கண்ணுக்கு னதரியாத விருந்தாளியுடெ் ஒரு சீடடெ சுடுகாட்டிற்கு 

அனுப்பிொர.் அந்த அெ்பருக்கு சுவாமியிெ் உத்தரடவ பிெ்பற்றுவடதத் 

தவிர யவறு எந்த வழியும் னதரியவில்டல. அவர ்தெ் பணிடய சரியாக 

னசய்யவில்டல எெ்றால், சுவாமிக்கு னதரிந்து விடும் மற்றும் சுவாமி மீண்டும் 

அயத பணிடய மீண்டும் னசய்ய உத்தரவிடுவார.் § 

அவர ்ஒரு முடற ஒரு அெ்பரிடம், அவரது வீட்டிற்கு ஒரு யதவடர அடழத்து 

னசெ்று யதநீர ்வழங்கி உபசரிக்குமாறு யகட்டுக்னகாண்டார.் அந்த அெ்பர ்

கடடமயுணரவ்ுடெ் தெது வீட்டிற்கு னசெ்று, மெதில் அவமாெத்துடெ், 

“எெ்னுடெ் ஒரு நண்பர ்யதநீர ்அருந்த வந்துள்ளார.் எங்களுக்காக யதநீடர 

தயார ்னசய்,” எெ்று தெ் மடெவியிடம் அறிவித்தார.் சிலசமயம் அெ்பரக்ள் 

சுவாமி தங்களுக்கு வழங்கிய பணிடய முழுடமயாக னசய்யாமல், 

வாகெத்தில் சிறிது யநரம் சுற்றிவிட்டு திரும்பி விடுவாரக்ள். இவ்வாறு ஒரு 

அெ்பர ்பாதியில் வந்ததும், சுவாமி, “நீ அவடர வீட்டிற்கு அடழத்து னசெ்று, 

யதநீர ்வழங்கவில்டல எெ்று கூறுகிறார.் நீ மீண்டும் அவடர அடழத்து 

னசெ்று யதநீர ்வழங்கிவிட்டு திரும்பி வா.” அந்த மகிழ்சச்ிகரமாெ 

தருணங்கள், குழப்புவதாக இருந்தாலும், எல்யலாரும் அவற்டற 

விரும்பிொரக்ள். § 

அந்த காலகட்டத்தில் சுவாமிக்கு துடணயாக எப்யபாதும், கண்ணுக்கு  

னதெ்படாத ஒரு குழந்டத இருந்ததாக யதாெ்றுகிறது. அவர ்ஒரு அெ்பரிடம் 

அந்த குழந்டதக்கு நடடப்பயிற்சி வழங்குமாறு யகட்டுக்னகாள்வார.் 

“இப்யபாது அந்த குழந்டத உறங்கயவண்டும். தம்பி இங்யக வா. இந்த 

குழந்டதடய சிறிது நடக்கடவத்து உறங்க டவ,” எெ்று ஒரு அெ்பரிடம் 

கூறுவார.்  அந்த அெ்பர ்தெது டககடள விரித்துக்னகாள்ள, சுவாமி அவரிடம் 

அந்த குழந்டதடய கவெமாக ஒப்படடப்பார.் “மிகவும் கவொ இரு, அந்த 
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குழந்டத நெ்றாக உறங்கயவண்டும்,” எெ்று யகட்டுக்னகாள்வார.் அல்லது 

சுவாமி, “அவனுக்கு பசிக்கிறது. அவனுக்கு ஒரு குவடளயில் பாடல 

னகாடுங்கள்,” எெ்று அந்த குழந்டதக்கு உணவு அளிக்க னசால்வார.் “சுவாமி, 

அது ஒரு குழந்டத ரூபத்தில் இருக்கும் ஆெ்மா தாயெ?” அல்லது “சுவாமி, 

அந்த குழந்டத பாலமுருகெ் தாயெ?” எெ்று யாராவது யகள்வி யகட்டால், 

அதற்கு பதில் அளிக்கமாட்டார.் § 

சுவாமி தெது இறுதி நாடக்ளில் ஒரு கடட னதாடங்க திட்டமிட்டு வந்தார.் 

“நாம் ஒரு கடடடய னதாடங்கலாம். நாம் அதில் மக்களுக்கு யதடவயாெ 

அடெத்டதயும் வழங்கலாம், சரியா? நாம் அதில் ஒரு டபசா லாபமும் 

எதிரப்ாரக்்கக்கூடாது, சரியா?  இந்த கடடடய திட்டமிடுவதற்கு, அவர ்பல 

நாடக்ள் திட்டமிட்டார.் “சுவாமி, இது னமய்ப்னபாருடள விற்கும் கடடயா?” 

எெ்று ஒரு அெ்பர ்யகள்வி யகட்ட யபாது, அதற்கு பதில் அளிக்கவில்டல. 

அவரது திட்டங்கள் அெ்பரக்ளுக்கு விசித்திரமாக இருந்தடதப் யபால, 

அவரக்ளது யகள்விகள் அவருக்கு விசித்திரமாக இருந்திருக்க யவண்டும். 

மெதிெ் பல்யவறு உலகங்களுக்கு இடடயய இருந்த மாறுபாடுகள், அவருக்கு 

மங்கியிருக்க யவண்டும். உட்புற மற்றும் னவளிப்புற உலகங்களுக்கு 

மத்தியில் இருந்த திடரடய அவரால் உணர முடியவில்டல. எல்லாம் அந்த 

னநாடிப்னபாழுதில் ஒெ்றாகவும் முழுடமயாகவும் இருந்தெ. § 

ஒரு எண்னணய் விளக்கு மடட்ும் எரிந்துக்னகாண்டு இருந்த அந்த அடற, ஒரு 

உட்புற ஒளியால் பிரகாசித்தது யபால யதாெ்றியது. யமலும் அந்த அடறயில்  

இருந்த காற்றில் விவரிக்க முடியாத குளுடம நிரம்பி இருந்தது. அவர ்எந்த 

ஒரு தருணத்திலும், தெ்டெ சுற்றி இருப்பவரக்ளுக்கு னவளிப்படடயாக 

னதரியாமல், னமய்மறந்த நிடலக்கு னசெ்று விடுவார.் § 

 அவர ்ஒரு முடற இந்த நிடலயில் இருந்த யபாது, டதயல்நாயகி அம்மெிடம் 

உரக்க யபசிொர.் அம்மெிெ் சக்தியில் இருந்து னவளிவந்த அெ்பிொல், அவர ்

முகம் ஒரு சிறுவெிெ் யதாற்றத்துடெ் பிரகாசமாக இருந்தது. அவர ்அந்த 

அெ்டப னமல்லிய குரலில் பாராட்டி, அவளது இருப்பில் தாெ் உணரந்்த 

சக்திடய பற்றியும் உயரவ்ாக யபசிொர.் அதெ் பிறகு அவர ்

னசல்லப்பசுவாமியுடெ் இருந்தார.் அவர ்தெது குருவிடம் பணி னதாடரப்ாெ 

முக்கிய தகவல்கடளச ்னசால்லி, தாெ் அவருடெ் வருவதற்கு இெ்னும் 

தயாராக இல்டல எெ்றும் கூறிொர.் இந்த சமயத்தில் சுவாமிடய பாரத்்த 

மக்கள், அவர ்கருத்துக்கடள ஏற்றுக்னகாள்ளும் திறந்த மெதுடெ், 

னசல்லப்பகுருவுக்கு அவர ்இெ்னும் சீடொக இருந்தடத, அவர ்முகம் 

னவளிப்படுத்தியதாக கூறிொரக்ள். அவர ்நீண்டயநரம் அடசயாமல் அமரந்்து 

இருந்தார,் மற்றும் அவரது உணரச்ச்ி னவளிப்பாடு யபராெந்தத்தில் 

பிரகாசமாக இருந்தது. ஒவ்னவாருவரிெ் காதுகளிெ் உள்ளும் மிகவும் 

உயரவ்ாெ உட்புற சப்தங்கள் ஒலித்தாலும், அடவ னமதுவாக ஊடுருவிெ. § 

அவர ்சிறிதுயநரம் கழித்து, தெக்கு முெ்பாக அமரந்்து இருந்தவரக்ளிெ் 

நிடலக்கு திரும்பி, அவரக்ள் தெ்னுடெ் இருந்தாரக்ளா எெ்று யகட்பார.் தாெ் 

பாரத்்தடத அவரக்ளும் பாரத்்தாரக்ளா எெ்று யகட்பார.் அதெ் பிறகு அவர ்
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அந்த அற்புதமாெ உலடகப்பற்றி விவரித்தார:் “எல்லாம் தங்கமயமாக 

இருந்தது. அங்யக நமது கற்படெ சக்திடய கடந்த, ஒரு னமெ்டமயாெ 

மற்றும் சுயமாக-பிரகாசிக்கும் ஒளி இருந்தது.” § 

சுவாமி மகாசமாதி அடடவதற்கு சில நாடக்ள் முெ்பாக, ஒரு அெ்பர ்அவரது 

திருவடிகளில் பழம் மற்றும் பூக்கடள காணிக்டகயாக டவத்து 

வணங்கிொர.் சுவாமி அந்த காணிக்டகடய இெ்னொரு அெ்பரிடம் 

வழங்கி, “இடத எடுத்து னசெ்று நல்லூர ்யகாயிலில் அபியஷகம் னசய்யுங்கள்,” 

எெ்று அறிவுறுத்திொர.்§ 

டைாக சுவாமியின் உயிர் பிரிந்தது 

சுவாமி மாரச் ்20, 1964 அெ்று படுத்த படுக்டகயாகி, சாப்பிடுவடதயும் 

குடிப்படதயும் தவிரத்்து, மருத்துவரக்டள விலகி இருக்குமாறு 

யகட்டுக்னகாண்டார.் அவர ்உடல்நலம் யமாசமடடந்து வருகிறது எெ்ற 

எசச்ரிக்டக ஒலி ஊனரங்கும் பரவியது. அவர ்நாள் முழுவதும் அடசயாமல் 

இருந்தார ்மற்றும் விழித்து இருக்கும் யபாது ஒரு குழந்டதயிெ் குரலில் 

யபசிொர.் அவடர காண பலர ்கூடியிருந்தெர.் அவரக்ள் யசாகமாக 

இருந்தாலும், அடமதியாக பாடிொரக்ள் அல்லது சுயலாகம் 

னசால்லிக்னகாண்டு இருந்தாரக்ள். சுவாமி விடரவில் தங்கடள விடட்ு 

பிரியவிருப்படத நிடெத்து எல்யலாரும் யசாகமாக இருப்பது நெ்றாக 

னதரிந்தது. எந்த யநரமும் அவர ்உயிர ்பிரியலாம் எெ்படத அறிந்த அெ்பரக்ள் 

கூட்டம், அவடர தரிசிக்க மற்றும் தங்களுக்கு பிரியமாெ குருவுக்காக 

பிராரத்்தடெ னசய்ய மற்றும் அவரிடம் இருந்து ஆசிகடள னபறுவதற்காக, 

அடுத்த மூெ்று நாடக்ளுக்கு னதாடரந்்து வந்துக்னகாண்டு இருந்தது. § 

 சுவாமி எப்யபாதாவது தெது உட்புற உலகில் முழுடமயாக 

ஒதுங்கிக்னகாள்வார.் அவருடடய உடல் னவப்பநிடல இறங்கி, நாடித்துடிப்பு 

குடறந்தது, மற்றும் சில சமயங்களில் முற்றிலும் நிெ்று மருத்துவரக்ளுக்கு 

அதிரச்ச்ிடய ஏற்படுத்தியது. அவர ்இந்த நிடலயில், தெ் உடலிெ் மீது ஒரு 

னமல்லிய பிடிப்டப மடட்ுயம டவத்து இருந்தார.் § 

மாரச் ்23 அெ்று இரவு யநரத்தில், சுமார ்பதிடெந்து அெ்பரக்ள் சுவாமியிெ் 

படுக்டகக்கு அருகில் அமரந்்துனகாண்டு, ஒருவர ்மாறி ஒருவர ்

பாடிக்னகாண்டு இருந்தெர.்  இரவு 10 மணிக்கு, ஒரு சீடர ்வந்தார.் அவருக்கு 

சுவாமியிடம் யநரடி னதாடரப்ு இருந்தது. அவர ்னபயர ்Dr. எஸ். ஏ. னவட்டியவலு. 

அவர ்திெமும் சுவாமியிெ் இரத்த அழுத்தம் மற்றும் இரத்தத்தில் சரக்்கடர 

அளடவ பரியசாதிக்க, இெ்சுலிெ் ஊசிடய வழங்க வந்துக்னகாண்டு 

இருந்தார.் அவர ்எந்தவித தயக்கமும் இெ்றி, அவரிடம் வந்து, “எப்படி 

இருக்கிறீரக்ள், சுவாமி?” எெ்று யகட்டார.் “எல்லாம் சரி," எெ்று சத்தமாக 

கூறிொர.் இந்த வாரத்்டதகடள யகட்டதும், னபரும்பாலாெ அெ்பரக்ள் அவர ்

குணமடடந்து விட்டார ்எெ்று நிடெத்து கிளம்பிொரக்ள். § 
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யயாக சுவாமி இறந்த யபாது, அவடர சுடுகாட்டிற்கு கிராமங்கள் வழியாக ஒரு 

மூடு பல்லக்கில் மக்கள் சுமந்து னசெ்றாரக்ள். பல இதயங்கடள னதாடட்ு, 

இலங்டகயிெ் மாமெிதராக இருந்த அவருக்கு நாடு முழுவதும் இரங்கல் 

னதரிவித்தது மற்றும் அவருக்கு மரியாடத னசலுதத் பல்லாயிரக்கணக்காெ 

மக்கள் அந்த ஊரவ்லதத்ில் கலந்து னகாண்டெர.்  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

இரவு 11:30 மணி அளவில், ஐந்து அெ்பரக்ள் மீதம் இருந்தெர:் Dr. எஸ். ஏ. 

னவட்டியவலு, திரு. அ. தில்டலயம்பலம்,  திரு. காசிப்பிள்டள நவரத்திெம், 

திரு.  பிரம்மாநந்தா மற்றும் திரு. திருநாவுக்கரசு. மக்கள் கூட்டம் கிளம்பி 

இருந்ததால், அடறயில் இருந்தவரக்ளிெ் மெநிடல உணரச்ச்ிப்பூரவ்மாெ 

பதட்டத்தில் இருந்து விளக்க முடியாத அடமதியாக மாறி இருந்தது. சுவாமி 

அடமதியாக இருந்தார.் ஒரு சமயத்தில் அவர ்அடமதியாக யபசி, தெ்டெ 

சுற்றி இருந்தவரக்ளிடம் பாடட்ு பாடுமாறு யகட்டுக்னகாண்டார.் அவரக்ள் 

எப்யபாதும் முக்கியமாெ தருணங்களில் பாடிய இரண்டு பாடல்கடள 

பாடிொரக்ள்: சுவாமி  எழுதிய “எங்கள் குருநாதெ்" மற்றும் மாணிக்கவாசகர ்

எழுதிய பழங்கால பாடல் “நமசச்ிவாயம் வாழ்க." § 

மாரச் ்24, 1964 திங்கடக்ிழடம காடல 3:18 மணிக்கு, யயாக சுவாமி உயிர ்

துறந்தார.் அங்யக இருந்தவரக்ளிெ் வாழ்க்டகயில் இருந்த மற்ற 

அனுபவங்கடள மடறக்கும் அளவிற்கு, அவரக்ள் மிகவும் தீவிரமாக பரவிய 
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சக்தியிெ் ஆதிக்கத்தில் இருந்ததால், தாங்கள் எல்லா உணரவ்ுகடளயும் 

இழந்ததாக அவரக்ள் னதரிவித்தாரக்ள். § 

மரணத்திெ் அணுகுமுடற நமக்கு உலக வாழ்க்டக நிடலயற்றது எெ்படத 

னதரிவிக்கிறது. இத்துடெ் நமது உடடடமகள், பதவி மற்றும் ஆணவம் 

முடிவுக்கு வருகிறது. இந்த உண்டமடய அறிந்து இடறவடெ யநாக்கி, 

வாழ்க்டகயிெ் முடிவாெ குறிக்யகாளாெ முக்திடய யநாக்கி மற்றும் அந்த 

முக்திடய னபறுவதற்கு ஆெ்மாடவ அடழத்து னசல்லும் அறவழிடய யநாக்கி, 

தங்கள் மெடத னசலுத்த யாழ்ப்பாண டசவ இந்துக்களுக்கு 

கற்றுத்தரப்பட்டது. அவரக்ள் இடத அசச்த்துடெ் யமற்னகாள்ளாமல், இந்த 

தூல பிறவியில் தாங்கள் ஆெ்மீக முெ்யெற்றம் னபறுவதற்கு கிடடத்த 

வாய்ப்பாக கருத்தி உறுதியாக, நம்பிக்டக மற்றும் நெ்றி உணரவ்ுடெ் 

யமற்னகாண்டெர.்§ 

மக்கள் தங்கடளப் பற்றி எெ்ெ நிடெக்கிறாரக்ள் எெ்படத னபாறுத்து 

மரணம் பல்யவறு வடகயில் விளக்கப்படட்ுள்ளது. அவரக்ள் னவறும் உடல் 

மற்றும் மூடளயாக மடட்ும் இருந்தால் (மெித நலக்யகாட்பாடுகடள 

பிெ்பற்றுபவர ்மற்றும் நாத்தீகரக்ள் கருதுவடத யபால), மரணம் எெ்பது 

புலனுணரவ்ு அனுபவம் மற்றும் ஆெ்மாவிெ் முடிவாக விளங்குகிறது. நாம் 

ஒரு முடற வாழ்ந்தால், பூமியில் நமது வாசம் மரணத்துடெ் முடிவுக்கு 

வருகிறது மற்றும் அதொல் அது இயல்பாக அசச்ம் தருவதாக இருக்கிறது. 

நாம் மீண்டும் மீண்டும் பிறந்தால், நித்தியத்டத யநாக்கி ஆெ்மா 

யமற்னகாள்ளும் யாத்திடரயிெ் பிெ்ெணியில் அது தெது அசச்த்டத 

மறக்கிறது. § 

நமது யநாய் எவ்வளவு தீவிரமாக இருந்தாலும், நமது உடல்நிடல எவ்வளவு 

யமாசமாக இருந்தாலும், நமது உயிரச்க்தியில் ஒரு அடமதியாெ ஆறுதல் 

அளிக்கும் டமயமாக நமக்குள் இருக்கும் மூலத்தில் நாம் 

ஒதுங்கிக்னகாள்ளலாம். அது நமது உடல், நமது மெம் மற்றும் உணரச்ச்ிடய 

காட்டிலும் அதிகமாக நமது பண்டப குறிப்பிடுகிறது. அதற்கு மரணம் 

இல்டல. அதற்கு தீங்கு விடளவிக்க முடியாது மற்றும் அடத பயமுறுத்த 

முடியாது. உடல் ரீதியாெ யசாரவ்ு மற்றும் மரணம் னநருங்கும் யபாது, நாம் 

இந்த டமயத்டத நாடுகியறாம். நாம் இடத பரமாத்மெ், இடறவெ், 

பரமாத்துமா அல்லது னதய்வீக உணரவ்ு எெ்று பல்யவறு னபயரக்ளுடெ் 

அடழக்கியறாம். “முழுமுதற்னபாருடள கிரகித்துக்னகாள்ள 

முடியாதவரக்ளுக்கு மரணம் ஒரு மாடயயாக மட்டுயம காட்சி அளிக்கிறது. 

ஆெ்மா அழிவில்லாமல், சுயமாக இயங்கி, சுயமாக பிரகாசித்து எெ்றும் 

இறக்காமல் இருக்கிறது,” எெ்று மரணத்டத கட்டுப்படுத்தும் கடவுளாக 

விளங்கும் எமெ் கதா உபநிடதத்தில் விளக்குகிறார.் § 

பிற்காலத்தில் இந்த னசயல்முடறடய பற்றி சிவாய சுப்பிரமுெியசுவாமி 

தரும் விளக்கம்: § 

டசவ சித்தாந்த தத்துவத்தில், சம்ஸ்காரங்கள் எெ்று அடழக்கப்படும், 

வாழ்க்டகயிெ் “சிந்தடெ-சக்தி" அனுபவ பதிவுகடள லிங்க ஷரீர 
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எெ்கிற ஆெ்மாவிெ் சூடச்ும உடல் யசமிக்கிறது. தூல உடல் இறந்ததும், 

தூல பண்புடெ் இல்லாத இந்த யகாசம் மெநிடலகள், ஞாபகங்கள், 

ஆடசகள் யபாெ்ற சூடச்ுமமாெ பிரிவுகளிெ் குழுவாக இருந்து வருகிறது. 

இந்த சூடச்ும உடலுக்குள், யதடவயிருந்தால், ஆெ்மா மறுபிறவி 

எடுக்கிறது. இந்து சமயத்தில், மரணம் எெ்பது உயிருக்கு முரணாக 

இருப்பதில்டல. உயிரிெ் பிரபஞ்ச சுழற்சியில் மரணமும் பிறப்பும் 

இரண்டு பக்கங்களாக விளங்குகிெ்றெ. அந்த சுழற்சியிெ் முடிவாக 

முக்தி விளங்குகிறது. “ஆடசடய டகவிடுவதெ் மூலம், மெிதெ் 

பிறப்டப முழுவதுமாக முடிவு னகாண்டு வந்துவிடலாம்,” எெ்று யயாக 

சுவாமி கற்றுத் தந்தார.் § 

மரண அனுபவத்டத னநருங்கிய பலர ்தங்கள் குழந்டதகள், னபற்யறாரக்ள் 

அல்லது நண்பரக்ளுக்கு தாங்கள் நிடறயவற்றாத னபாறுப்புக்கடள 

முடிப்பதற்கு திரும்பியதாக கூறியுள்ளாரக்ள். ஒருவருக்கு விடரவில் 

நிடலமாற்றம் ஏற்படவிருக்கிறது எெ்படத னதரிந்துனகாள்வது ஒரு 

மிகப்னபரிய வரம் ஆகும். மரணத்டத னநருங்கும் ஒரு இந்து, தெது னமாத்த 

கரம்விடெகளில், இந்த பிறவிக்கு ஒதுக்கப்பட்ட கரம்விடெகள்  

அடெத்டதயும் எதிரன்காண்டு கடரக்கும், தெது வாழ்நாள் “பணிடய” 

முடிவுக்கு னகாண்டு வர கடுடமயாக உடழக்கிறார.் தீரவ்ு காணப்படாத 

மெயவற்றுடமகள், பரிகாரம் னசய்யாத பாவங்கள் அல்லது நிடறயவறாத 

னபாறுப்புக்கள் எெ்று முடிவுறாத பணிகள் இருக்கும் யபாது  மரணம் 

யநரந்்தால், அந்த கரம்விடெடய கடரப்பதற்கு இெ்னொரு பிறவி 

யதடவப்படும். அதொல் வயதாெ அல்லது யநாயால் வாடும் இந்துக்கள், 

தங்களது கடடசி காலத்தில் நண்பரக்ள் மற்றும் எதிரிகடள சந்தித்து அெ்பு, 

உதவி மற்றும் ஆசிகடள வழங்கி, சண்டடகள் மற்றும் கருத்து 

யவறுபாடுகடள சரினசய்ய முயற்சி னசய்து, மெ்ெிப்புக்கடள வழங்கி, 

அறிந்த கடடமகள் அடெத்டதயும் நிடறயவற்றுவது வழக்கமாக இருந்தது. 

நவீெ காலத்தில் அந்த இந்து மற்றவரக்ளுக்கு எந்த பணிடயயும் மீதம் 

டவக்காமல், தெது உயிடல எழுதி, னசாத்துக்கள் மற்றும் னபாறுப்புக்கடள 

தெது வாரிசுகள், நெ்னகாடடகள் மற்றும் அறக்கட்டடளக்கு பகிரந்்து 

வழங்கி விடுவார.் § 

அடத னசய்து முடித்தவுடெ், விடரவில் நிடலமாறவிருக்கும் ஆெ்மா 

இடறவொக மாறி, சாஸ்திரங்கடள படித்து, யகாயில் விழாக்களில் 

பங்குனபற்று, தியாெம் மற்றும் பக்திடய விரிவுபடுத்துகிறது. அவர ்புெிதத் 

தலங்களுக்கு பயணம் யமற்னகாள்வார ்அல்லது தெிடமயாெ இடத்திற்கு 

னசெ்று ஜபம் மற்றும் யயாக சாதொக்கடள அப்பியாசம் னசய்வார.் அவர ்

வாழ்க்டகயிெ் இறுதி நிடலயாெ, சந்நியாசம் எெ்கிற துறவறத்தில் 

நுடழந்து விட்டார ்எெ்படத உணரந்்த அவரது குடும்பத்திெர,் அவரது இந்த 

முயற்சிகள் அல்லது சமூக கடடம அல்லது னதாடரப்ில் இருந்து, அவர ்னபற்ற 

ஓய்டவ தடட னசய்யாமல் இருப்பாரக்ள். § 
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சுவாமி தாெ் உயிர ்துறக்கும் யநரம் பற்றி சில குறிப்புக்கள் மற்றும் இந்த 

உலடக விட்டு கிளம்புவது பற்றி தெது சிந்தடெகடள ஒரு அெ்பரிடம் 

பகிரந்்துனகாண்டார.் அந்த அெ்பர ்இதடெ நிடெவுக் கூரக்ிறார:் § 

சுவாமியிெ் மகாசமாதிக்கு மூெ்று மாதங்கள் முெ்பு, நாங்கள் அவடர 

சந்திக்க அடிக்கடி னசெ்றுனகாண்டு இருந்யதாம். அப்யபாது அவர ்

எங்களிடம், “மூெ்று மணி ஆகிவிட்டதா? மூெ்று மணி ஆெதும், நாெ் 

கிளம்ப யவண்டும், அதொல் மூெ்று மணி ஆெதும் எெ்ெிடம் 

னசால்லுங்கள்,” எெ்று யகட்டுக்னகாள்வார.் அவர ்வழக்கமாக மூெ்று 

மணிக்கு னவளியய கிளம்பி விடுவார.் அந்த சமயத்தில் ஒரு அெ்பரிெ் 

வாகெம் அவருக்காக காத்துக்னகாண்டு இருக்கும், மற்றும் அதில் அவர ்

னசெ்று விடுவார.்  ஒரு நாள் சுவாமி, “நாெ் எல்லாம் னசய்து 

முடித்துவிட்யடெ். எெ் மீது யாராலும் குற்றம் சுமத்த முடியாது. நாெ் 

எல்யலாருக்கும் எல்லாம் னசய்துவிட்யடெ். நாெ் உங்களுக்காக 

ஏற்பாடுகடள னசய்து விட்யடெ்,” எெ்று கூறி, தாெ் பிரியப்யபாவடத 

குறிப்பிடும் வண்ணம் தடல வணங்கிொர.் இறுதியாக, அவர ்காடல 3 

மணிக்கு உயிர ்துறந்தார.் அதெ் பிெ்ெர ்நாங்கள் நடந்த சம்பவங்கடள 

னதாடரப்ுப்படுத்தி பாரக்்கும் யபாது, அவர ்னதாடரந்்து யநரத்டத 

யகட்டுக்னகாண்டு, தெது இறுதி பயணத்திற்கு தயாராகிக் னகாண்டு 

இருந்தார ்எெ்பது எங்களுக்கு புரிய வந்தது. § 

சுவாமி தூல உடல் தெக்கு முக்கியம் இல்டல எெ்று னசால்லி, தெது இறுதி 

மகாபயணத்திற்கு எல்யலாடரயும் தயார ்னசய்தார.் “நாெ் உயிர ்

துறந்தவுடெ்,  அந்த உடடல வீசி எரித்துவிடுங்கள். நாெ் னசய்யயவண்டியது 

அடெத்டதயும் எல்யலாருக்கும் ஐம்பது வருடங்களுக்கும் யமலாக 

னசய்துவிட்யடெ். நாெ் னசால்லயவண்டியது அடெத்டதயும் னசால்லி 

விட்யடெ். எெக்கு எந்த குடறயும் இல்டல,” எெ்று அவர ்ஒரு அெ்பரிடம் 

கூறிொர.் அவர ்தெது பணிடய னசய்ய அல்லது தெது இருப்டப 

னவளிப்படுத்த, தெக்கு தெது தூல உடல் யதடவயில்டல எெ்று கூறி, 

உலகனமங்கும் இருக்கும் மக்கள் தெ்டெப்பற்றி அறிந்து, குருவிெ் ஆசிகடள 

உணரும் காலத்டதப் பற்றியும் குறிப்பிட்டார.்  § 

இந்து சாதெம் எெ்ற பத்திரிடகயில் “யாழ்ப்பாணத்திெ் ஒளி” எெ்ற 

தடலப்பில், அவரது இறுதிசச்டங்கு பற்றிய பிெ்வரும் விவரம் 

பிரசுரிக்கப்படட்ு இருந்தது. § 

னகாழும்புத்துடற ஆசிரமத்தில் 24-3-1964 னசவ்வாய்க்கிழடமயெ்று, 

அவரது புெித உடலுக்கு அெ்பரக்ள், பள்ளி சிறுவரக்ள் மற்றும் பலர ்

அஞ்சலி னசலுத்திொரக்ள். அெ்பரக்ள் குழுவாக திருமுடற, தமிழில் 

துதிப்பாடல்கள் மற்றும் இெிடமயாெ இடசயுடெ் நற்சிந்தடெ 

பாடல்கடள பாடிொரக்ள். 25-3-1964, புதெ்கிழடம  அதிகாடல சுமார ்5 
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மணி அளவில், சுவாமிகளிெ் உடலுக்கு அவரக்ள் சிரத்டதயுடெ் 

அபியஷகம் னசய்தாரக்ள். § 

சுவாமிகளிெ் உடல் சுத்தமாெ னவள்டள துணியால் மூடப்படட்ு 

இருந்தது மற்றும் அதெ் மீது மலர ்மாடலகள் இருந்தெ. மலர ்

மாடலகளால் அலங்கரிக்கப்பட்ட ஒரு சதுர வடிவ னபட்டியில் அவரது 

உடல் சுமந்து னசல்லப்பட்டது. அடத அெ்பரக்ள் துண்டி சுடுகாட்டிற்கு 

னகாழும்புத்துடற சாடல வழியாக சுமந்து னசெ்றாரக்ள். ஊரவ்லம் 

னசெ்ற வழி எல்லாம் இடலகள் மற்றும் மலரக்ளால் அலங்கரிக்கப்படட்ு 

இருந்தது. அந்த னதருக்களில் வசித்த மக்கள், எண்னணய் விளக்குகடள 

ஏற்றி,  தங்கள் வீடுகளுக்கு முெ்பாக தண்ணீர ்பாடெகடள டவத்து,  

பஜடெ னசய்து மரியாடத னசலுத்திொரக்ள்.  § 

சுமார ்9 மணி அளவில் ஊரவ்லம் இறுதி சடங்கு நடக்கும் டமதாெத்டத 

வந்து அடடந்தது. தகெத்டத பாரக்்க ஆயிரக்கண்காயொர ்

கூடியிருந்தெர.் ஆண்கடளயும் னபண்கடளயும் தெித்தெி வரிடசகளில் 

தெ்ொரவ்த் னதாண்டரக்ள் அமரத்்திக்னகாண்டு இருந்தாரக்ள். 

மயாெத்தில் அடமதி நிலவியது. உடல் ஒரு விறகு அடுக்கு மீது 

டவக்கப்படட்ு இருந்தது. அதில் கால் டெ் எடடயுள்ள சந்தெமரமும் 

யசரக்்கப்பட்ட இருந்தது. எல்யலாரும் யயாக சுவாமிகளிெ் அருள் மற்றும் 

இந்த உலகில் மிகப்னபரிய சித்தர ்வாழ்ந்த காலத்தில் தாங்களும் 

வாழ்ந்தடத நிடெத்து தியாெம் னசய்துக்னகாண்டு இருந்தெர.் 

னகாக்குவில் திரு. தி. குமாரசுவாமி புலவர ்பக்தியுடெ் திருவாசகம் 

பாடங்கள் மற்றும் ஒரு புராணத்டதயும் பாராயணம் னசய்துக்னகாண்டு 

இருந்தார.்  அதெ் பிறகு னசய்து அந்த உடல் சடங்களுடெ் தீ 

மூட்டப்பட்டது. எல்யலாரும் சத்தமாக “அயராகரா" எெ்று 

னசால்லிக்னகாண்டு, அந்த ஒளிடய வழிபட்டெர.் § 

சிங்கள சயகாதரரக்ள், இசுலாமியரக்ள் மற்றும் கிறுத்துவரக்ளும் 

அஞ்சலி னசலுத்த வந்திருந்தெர.் இடதப்யபாெ்று, ஒவ்னவாருவரும் 

ஒளியுடெ்  சுவாமி ஐக்கியமாவடத கவெித்தாரக்ள். அந்த இடம் பூமிக்கு 

வந்த டகலாயம் யபாெ்று இருந்தது.  § 

பிெ்வரும் விளக்கத்டத வி. முத்துகுமாரசுவாமி வழங்கிொர.்§ 

னகாழும்புத்துடறடய யசரந்்த மகானுக்கு தங்கள் இறுதி அஞ்சலிடய 

னசலுத்த, னபருமளவில் வந்திருந்த பல்யவறு மதங்கடள யசரந்்த 

அெ்பரக்ளிெ் கூட்டத்டத, யாழ்ப்பாணம் அதற்கு முெ்ெர ்

சந்தித்திருக்கவில்டல. நூற்றுக்கணக்காெ அெ்பரக்ள் வந்து 

இருந்தாரக்ள். யாழ்ப்பாணயம அங்யக கூடியிருந்தது யபால யதாெ்றியது. 

அவர ்தங்களது குடறகடள தங்களுக்கு னவளிப்படுத்தி விடுவார ்எெ்ற 

அசச்த்தில், தங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் அவடரக் கண்டு அஞ்சி 

இருந்தவரக்ள், ஒரு தியாக வாழ்க்டகடய வாழ்ந்த இந்த மகானுக்கு 

அங்யக அஞ்சலி னசலுத்திொரக்ள். அது ஒரு புெிதமாெ நிகழ்வாக 
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இருந்தது. ஆெ்மா அழிவில்லாதது எெ்று அறிந்து இருந்தாலும், பலரால் 

தங்கள் உணரச்ச்ிகடள கட்டுப்படுத்த முடியவில்டல. உண்டமயாெ 

மரணம் எெ்று ஒெ்றும் இல்டல எெ்றும் இடறவடெ னசெ்று 

அடடவதற்காக தாெ் யமற்னகாள்ளும் யாத்திடரயில் ஆெ்மா ஒரு 

உடலில் இருந்து இெ்னொரு உடலுக்கு னசல்கிறது எெ்றும் சிறுவயது 

முதல் அவரக்ளது சாஸ்திரங்கள் மற்றும் யபாதடெகள் கற்றுத் 

தந்துள்ளது. யமலும் சுவாமி சம்சாரத்தில்  இருந்து முக்தி னபற்று 

யபராெந்தத்டத உறுதியாக அனுபவித்துக் னகாண்டிருப்பார ்எெ்படத 

அவரக்ளும் அறிந்து இருந்தாரக்ள். அவரக்ள் சுவாமிடய இழந்து தாங்கள் 

உணரந்்த னவறுடமடய நிடெத்து அழுதுனகாண்டு இருந்தெர.் § 

தி சிவ னதாண்டெ் பத்திரிக்டகயில் ஸ்ரீ ஆெந்த னபயரரா பிெ்வரும் 

புகழஞ்சலிடய வழங்கியுள்ளார:்§ 

பலர ்னபறுவதில் ஆரவ்ம் காட்டிொலும், னவகு சிலயர வழங்குவதில் 

ஆரவ்ம் காடட்ுகிறாரக்ள். யயாக சுவாமி ஒரு ஈடு இடணயற்ற வள்ளலாக 

இருந்தார.் அவர ்தெ் வாழ்க்டக முழுவதும் மக்களுக்கு 

வழங்கிக்னகாண்டு இருந்தார.் § 

அவடர 1952 மற்றும் 1963 ஆண்டுகளில் சந்திக்கும் பாக்கியம் எெக்கு 

கிடடத்தது. இந்த இரண்டு சந்திப்பிற்கு இடடயில், காலம் மற்றும் ஒரு 

துக்ககரமாெ விபத்து தவிரக்்க முடியாத மாற்றத்டத ஏற்படுத்தி 

இருந்தது. நாெ் அவடர முதல் முடற சந்தித்த யபாது, அவர ்

உடலுறுதியுடெ் இருந்தார.் ஆொல் இந்த முடற அவர ்யசாரவ்ாக 

கிட்டத்தட்ட படுத்த படுக்டகயாக, தெது அடிப்படட யதடவகளுக்கு 

மற்றவரக்டள நம்பி இருந்தார.் மிகவும் பிரகாசமாகவும் கூரட்மயாகவும் 

இருந்த அவரது கண்கள், தற்யபாது யசாரந்்து இருந்தெ. அவர ்குரல் தெது 

எதினராலிக்கும் தெ்டமடய இழந்து இருந்தது. உறுதியாக இருந்த 

டககள் தற்யபாது நடுங்கிெ, மற்றும் மரியாடதக்குரிய முகத்தில் வலி 

தெ் சுவடுகடள உருவாக்கி இருந்தது. சமூகத்தில் மிகவும் 

உயரவ்ாெவரக்ளும், மாற்றத்திெ் விதிடய எதிரன்காள்ள 

யவண்டியிருக்கிறது எெ்பதற்கு அவர ்ஒரு சாெ்றாக விளங்கிொர.் § 

ஆொல் அவரிடம் இருந்த அந்த தடலடம பண்பிெ் சுடர ்எப்யபாதும் 

யபால பிரகாசமாக இருப்படத கவெித்யதெ். அந்த மங்கலாெ கண்கள், 

இெ்னும் மெித இதயத்திெ் ஆழத்திற்குள் ஊடுருவி னசெ்றுனகாண்டு 

இருந்தெ. அவரது குரலில் அதிகாரத்திெ் சாயல் இெ்னும் இருந்தது. அந்த 

நடுங்கும் டககள், இெ்னும் உண்டமயாெ அரசரிெ் னசங்யகாடல 

பிடித்துக்னகாண்டு இருந்தது. அவர ்இெ்னும் வழங்கிக்னகாண்டு 

இருந்தார,் மற்றும் நாெ் னபறுபவொக இருந்யதெ். § 

 அவர ்எடத வழங்கிொர?் அடமதி, வலிடம, நம்பிக்டக, டதரியம் 

எெ்று அவர ்வழங்கிய பரிசுகள் ஏராளம். ஆொல் அவர ்மிகவும் 

முக்கியமாக அெ்டப வழங்கிொர.் சூரியெிடம் இருந்து ஒளியும் 
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னவப்பமும் னவளிப்பட்டடதப் யபால, அவரிடம் இருந்து அந்த அெ்பு 

னவளிப்பட்டது. § 

நாெ் எடத னபற்யறெ்? எெது திறடமக்கு ஏற்ப னபற்றுக்னகாண்யடெ். 

ஒரு குவடளயுடெ் நீரவ்ீழ்சச்ிக்கு அடியில் நில்லுங்கள். அந்த 

நீரவ்ீழ்சச்ியிெ் ஆற்றல் உங்கடள வியக்க டவத்தாலும், உங்களால் ஒரு 

குவடள அளவு தண்ணீடர மடட்ுயம பிடிக்க முடியும்.§ 

ரத்ொ மா நவரத்திெம் தெது கருத்டத னதரிவிக்கிறார:்§ 

சுமார ்னதாண்ணூற்று இரண்டு வருடங்களுக்கு, பழங்கால டசவத் 

துறவிகளிெ் பிரகாசத்டத பிரதிபலிக்கும் ஒளிக்கதிராக விளங்கிொர.் 

அவர ்வாழ்ந்து னசயல்பட்டுக் னகாண்டிருந்த யாழ்ப்பாண மக்கள் 

னமதுவாக வளரச்ச்ி அடடந்து, அவரது இருப்டப நெ்டம தரும் சூரிய ஒளி 

யபாெ்று இயல்பாெதாக ஏற்றுக்னகாண்டதால், மாரச் ்24 1964 அெ்று 

நடடனபற்ற அவரது மகாசமாதி, பல தடலமுடறகளுக்கு அவரது 

பிரகாசத்தில் மகிழ்சச்ியாக இருந்த பல தரப்பு மக்களிெ் மத்தியில் ஒரு 

அசாதாரண கலக்கம் மற்றும் யவதடெடய ஏற்படுத்தியது. இருபதாம் 

நூற்றாண்டில்  ஞாயொதயம் னபற்ற தீரக்்கதரிசியாக மரியாடத 

னசலுத்தப்பட்ட சுவாமி, பூமியில் இடறவெிெ் சாட்சியாக, புெிதத்டத 

இரகசியமாக டவத்திருந்த ஒரு மகாொக இருந்தார.் அவர ்கடந்தகாலம், 

நிகழ்காலம் மற்றும் எதிரக்ாலத்திெ் திரியவணி சங்கமமாக 

விளங்கிொர.் அவர ்உலகம் முழுவடதயும், சிவனபருமாெிெ் 

ஒப்புயரவ்ற்ற விருப்பத்துடெ் னதாடரப்ில் டவத்து இருந்ததாக 

யதாெ்றுகிறது. பிரதாெ சிவனதாண்டெ், சிவனபருமானுக்கு வழங்கும் 

யசடவயாெ, சிவ னதாண்டு எெ்கிற தெது னபாதுவாெ யபாதடெ 

மூலமாக, யசடவ மற்றும் துறவறத்திெ் பாடதடய னதளிவாக 

னவளிப்படுத்திொர.் ஒவ்னவாரு னநாடியும் சிவனபருமாெிெ் 

யசவகரக்ளாக வாழயவண்டும் எெ்பது இக்காலத்து மெிதனுக்கு அவர ்

வழங்கிய னதளிவாெ யவண்டுயகாளாக இருந்தது. § 

தகெத்திற்கு பிறகு, சுவாமியிெ் அஸ்தி புதிய ஆசிரமத்தில் டவக்கப்படட்ு 

இருந்தது. ஆசிரம நிலத்திெ் உரிடமயாளராக இருந்த திரு. திருநாவுக்கரசு 

ஒரு முடறயாெ சமாதி அடமக்க யவண்டிய யதடவடய உணரந்்து, 

சுவாமியிெ் மூெ்று மூத்த சீடரக்ளாக இருந்த Dr. சி. குருசாமி, திரு. அ. 

தில்டலயம்பலம் மற்றும் திரு. ஸ்ரீகந்தாவுடெ் ஆயலாசித்தார.் அவரக்ள் 

படழய குடிடசடய இடித்து, அந்த இடத்தில் சமாதி அடமக்கயவண்டும் எெ்று 

ஒருமெதுடெ் முடிவு னசய்தெர.் சிவ னதாண்டெ் சமூகம் மூலம் நிதி 

திரட்டப்பட்டது, மற்றும் அடுத்த சில மாதங்களில் படழய கற்காடர 

தடரயிெ் மீது ஒரு புதிய கட்டுமாெப் பணி னதாடங்கியது. கட்டிடத்திெ் 

யமற்கில் இருந்த சுற்றுப்புற சுவரிெ் மீது ஒரு னபரிய உள்ளடற கட்டப்பட்டது. 

அதெ் மீது சுவாமியிெ் அஸ்தி, நிலத்திற்கு அடியில் இருந்த ஒரு சிறு 
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பள்ளத்தில் டவக்கப்படட்ு, அதெ் மீது கிழக்கு பாரத்்தபடி ஒரு முடறயாெ 

சந்நிதி அடமக்கப்பட்டது. அந்த சந்நிதி ஒரு சில மாதங்களில் நிடறவுற்றது, 

மற்றும் ஒரு சிறிய எளிடமயாெ சடங்கிெ் யபாது அஸ்தி அந்த சிறு 

பள்ளத்தில் டவக்கப்பட்டது. § 

 அங்யக டவக்கப்படட்ுள்ள அவரது திருவடிகளுக்கு, ஒரு பூசாரி திெமும் 

பூடஜ னசய்கிறார.் சுவாமி உடக்ாரந்்த, தியாெம் னசய்த மற்றும் உறங்கிய 

இடமும் ஒரு வழிபாட்டு இடமாக இருக்கிறது. அதற்கு பிெ்புறம் இருந்த 

சுவற்றில், சுவாமி தியாெம் னசய்யும் யபாது எடுக்கப்பட்ட புடகப்படம் 

பாதுகாப்பாக டவக்கப்படட்ுள்ளது. இதற்கும் பூசாரி பூடஜ னசய்கிறார.் அவர ்

அமரந்்த இடத்தில், தெித்து னதரியும் வண்ணம் னவள்டள நிற பீங்காெ் ஓடு 

பதிக்கப்பட்டுள்ளது. இங்யக திெமும் மலரக்ள் தூவப்படட்ு, படடயல்கள் 

டவக்கப்படுகிெ்றெ. § 

சுவாமி கதா ர்ந்து வாழ்ந்துககாண்டு இருக்கிறார்  

உணரத்டலயும் முக்திடயயும் னபற்ற ஒரு ஆெ்மா தெ் உயிடர துறக்கும் 

யபாது, அவர ்பூமியில் யமலும் மறுபிறவி எடுப்பதில் இருந்து தாொக 

விடுவிக்கப்படுவதாக சிலர ்கருதுகிறாரக்ள். இது னபரும்பாலாயொருக்கு 

உண்டமயாக இருந்தாலும், முக்தி னபற்றவரக்ள் மீண்டும் திரும்பி வந்து 

யசடவ னசய்ய ஒரு வாய்ப்பு அளிக்கப்படுவதாகவும் கூறப்படுகிறது. 

அதற்காெ வாய்ப்பு இருப்பதாக, யயாக சுவாமி ஒரு சீடெிடம் கூறிய 

பிெ்வரும் கடத  பரிந்துடரக்கிறது. § 
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சுதத்மாெ சந்தெமரமும் யசரக்்கப்படட்ிருந்த ஒரு சிடதயில் யயாக 

சுவாமியிெ் உடல் தீ மூடப்படட்து. அதற்கு பிந்டதய வருடங்களில், அவர ்

தங்கள் வாழ்க்டகயில் னதாடரந்்து இருக்கிறார ்எெ்படத உணரந்்ததெ் 

மூலமாகவும்,  அவரது மரணம் அவருக்கு முடிவாக இருக்கவில்டல எெ்படத 

அறிந்ததெ் மூலமாகவும், பலர ்அவடர அவரது சூட்சும உடலில் 

எதிரன்காண்டெர.்  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

நல்லூரில் பல வருடங்களுக்கு முெ்பாக, னசல்லப்பகுருவிெ் னஜெ்ம 

நடச்த்திரம் முகமதுவிெ் பிறந்தநாளுக்கு ஒரு நாள் முெ்பாக வந்து 

இருந்தது, மற்றும் னசல்லப்பர ்நல்லூர ்யகாயிலுக்கு சுவாமிடய அடழத்து 

னசெ்று, யபாரத்்துகீசியரக்ள் மூலம் யகாயில் அழிக்கப்பட்ட சமயத்தில் 

புடதக்கப்பட்ட ஒரு மிகப்னபரிய இசுலாமிய குருவிெ் கல்லடறக்கு 

அடழத்து னசெ்றார.் அவர ்புடதக்கப்பட்ட இடத்டத சுற்றி ஒரு கல்லடற 

கட்டப்பட்டது; அந்த சமாதி பிெ்ெர ்புெரந்ிரம்ாணம் னசய்யப்பட்டது. 

அங்யக புடதயுண்டு இருந்த இசுலாமிய மகாெ் நாெ் தாெ் எெ்று 

னசல்லப்பர ்கூறியதாக யயாக சுவாமி கூறிொர.் அதாவது னசல்லப்பகுரு 

முந்டதய பிறவியில், அந்த முக்தி னபற்ற குருவிெ் உடலில் இருந்துள்ளார ்

மற்றும் அவர ்மீண்டும் பூமிக்கு னசல்லப்பராக திரும்பியுள்ளார ்எெ்படத 

அவர ்குறிப்பிட்டார.் யயாக சுவாமி இந்த கடதடய னசால்லிக்னகாண்டு 

இருக்கும் யபாது, தெது சீடடெ யநருக்கு யநராக பாரத்்து, 

“அடதப்யபாெ்று  தாெ் நாமும்,” எெ்று கூறிொர.் § 

யயாக சுவாமி னலௌகீக உலகில் வாழ்ந்த யபாதும், அவர ்தெது சூடச்ும உடலில் 

யதாெ்றியடத பல அெ்பரக்ள் பாரத்்துள்ளெர.் அயத யபாெ்ற அனுபவத்டத, 

அவர ்மகாசமாதி அடடந்த பிறகு இந்தியா, மயலஷியா, இலங்டக மற்றும் 

அனமரிக்காவில் இருந்த மக்கள் னபற்றுள்ளெர.் அதெ் பிறகு அவர ்பூமியில் 

நடந்து னசெ்றடத யபால, பலர ்அவடர ஆகாய வடிவில் பாரத்்துள்ளெர.் 

அவரது உருவத்டத பாரக்்காதவரக்ளும், அவர ்உருவத்டத தரிசித்து 

இருக்கிறாரக்ள். அவருக்கு னநருக்கமாெ சீடரக்ள் அடமதியாெ 

தருணங்களில் பாரத்்து இருக்கிறாரக்ள். அவரக்ள் தங்கள் ஆெ்மீக பணியில் 

முழு கவெத்டத னசலுத்த, சுவாமி அவரக்ளது தியாெங்களில் னவளிப்படட்ு, 

அவரக்ளுக்கு யதடவயாெடத வழங்கியுள்ளார.் § 

சுவாமி மகாசமாதி அடடந்து பல மாதங்களுக்கு பிறகு, யாழ்ப்பாணத்டத 

யசரந்்த அெ்பர,் இரவு யநரத்தில் தெது வீட்டில் ஒரு நுணுக்கமாெ,  

விளக்கமுடியாத மாற்றத்டத உணரந்்தார.் அந்த உணரவ்ு மிகவும் வலுவாக 

இருந்ததால், அவரால் அடத புறக்கணிக்க முடியவில்டல. அவர ்அடத 

னதரிந்துக்னகாள்ள தெ் படுக்டகயில் இருந்து எழுந்து, பல இடங்களுக்கு 

னசெ்று, இறுதியாக பூடஜ அடறயில் நுடழந்தார.் அங்யக யயாக சுவாமி, 

அந்த பிரபல புடகப்படத்தில் இருந்தடதப் யபால, பிரகாசமாக பகடலப்  

யபாெ்று னதளிவாக, தடரயில் இருந்து ஒரு மீட்டர ்உயரத்தில் அமரந்்து 
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தியாெம் னசய்துக்னகாண்டு இருந்தார.் அந்த அெ்பர ்அவடர வழிபடட்ு, தெ் 

மடெவி மற்றும் குழந்டதகடள வந்து பாரக்்குமாறு அடழத்தார.் அவரக்ள் 

வந்த யபாது, அந்த உருவம் சுவரில் மடறயத்னதாடங்கியது. ஆொல் 

அவரக்ளுக்கும் அடத தரிசித்தெர.் அயத அனுபவத்டத மற்ற குடும்பங்களும் 

னபற்றெ. § 

யயாக சுவாமிடய நெ்கு அறிந்த சீடரக்ள், அவர ்தங்களுக்கு அருகில் தூல 

உடலுடெ் இருந்தடதப் யபாெ்று, அவரது குரல் னதளிவாக யகட்டதாக பலர ்

கூறியுள்ளெர.் அவர ்உயிர ்நீத்த சில நாடக்ள் கழித்து, சுவாமிக்கு 

னநருக்கமாெ  சீடராக இருந்த ஒரு னபண்மணி, அவரது ஆசிரம வளாகத்திற்கு 

னசெ்று எளிடமயாெ குடிடசயில் அமரந்்து னகாண்டாள். சுவாமியிெ் 

நிடெவாகயவ  அவள், அவரது பிரிவால் யசாகமாக  இருந்தாள். சுவாமி 

தெக்கு எதிரில் இருந்த யபாது தாெ் னபற்ற மெநிடறடவ னபறுவதற்காக, 

அவருக்கு முெ்பாக தாெ் பலமுடற பாடிய பாடடல பாடத ்னதாடங்கிொள். 

அவள் பாட்டட பாதியில் நிறுத்தி அடமதியாக அமரந்்து னகாண்டாள். 

அப்யபாது சுவாமி தெ்ெிடம், “நாெ் எப்யபாதும் யபாலயவ இருக்கியறெ். நாெ் 

இங்யக, அங்யக மற்றும் எங்கும் இருக்கியறெ். உெக்கு யசாகமாெ சிந்தடெ 

யவண்டாம்,” எெ்று முெ்டபப் யபால னதளிவாக யபசுவடத யகட்டாள். § 

 இந்த காலகட்டத்தில் சுவாமி அெ்பரக்ளிெ் கெவுகளில் அடிக்கடி 

வந்துக்னகாண்டு இருந்தார.் வழக்கமாக சுவாமியிடம் னசெ்று ஆயலாசடெ 

னபற்ற அெ்பரக்ளில் சிலர ்பிரசச்டெகடள சந்தித்த யபாது, அவர ்அவரக்ளது 

கெவுகளில் யதாெ்றி ஆயலாசடெகடள வழங்கிொர.் அெ்பரக்ளுக்கு 

யதாெ்றிய சில கெவுகளில், அவர ்தங்களுக்கு அருகில் அமரந்்து இருப்படதப் 

யபாெ்று, அவரக்ள் அவரது சக்தியிெ் தீவிரத்டத னதளிவாக உணரந்்தெர.் 

சக்தி வாய்ந்த இந்த சந்திப்புக்கள் அவரக்டள ஊக்குவித்து புதிய 

திடசடயயும் வழங்கியது. § 

இடதப்யபாெ்ற அனுபவங்கள் னமதுவாக குடறந்தெ. 1968 வருடத்திற்கு 

பிறகு அவரது னநருக்கமும் தீவிரமும் குடறந்தது. அவர ்தற்யபாது சக்திடய 

னவளிப்படுத்திக் னகாண்டு மெதிெ் சூடச்ும உலகங்களில் முழுடமயாக 

வாழ்ந்து வருகிறார.் அவருடெ் இருக்க விரும்பும் அெ்பர,் தற்யபாது ஒரு 

ஆழமாெ யாத்திடரடய யமற்னகாள்ளயவண்டும். § 

1972 ஆம் ஆண்டு, சற்குரு சிவாய சுப்பிரமுெியசுவாமி டசவ 

சாஸ்திரங்களில் இருந்த தெது சூடச்ும ஞாெ கண்யணாட்டத்திெ் மூலம், 

இலங்டகயில் யயாக சுவாமி தெது ஆசிரமத்திெ் ஒரு சிறிய அடறயில் 

வாழ்ந்தடத யபால,  அவர ்எவ்வாறு ஒரு சிறிய குடகயில் வாழ்கிறார ்

எெ்படத னதளிவுப்படுத்திொர.் “அவர ்தெ் கண்கடள சிமிட்டி அடத 

னபரிதுபடுத்தி விடலாம். ஆொல் அவர ்ஒரு ஆழமாெ சமாதியில் 

அமரந்்துனகாண்டு, அவரது னபயரில் பூடஜ நடடனபறும் புெிதமாெ 

இடங்களுக்கு தெது தரிசெத்டத வழங்குகிறார.் அவடர யவண்டிக்னகாண்டு 

பூடஜ நடடனபறும் யபாது, அவரது சுவரக்ள் திறந்துக் னகாள்கிெ்றெ மற்றும் 

அவர ்பூடஜ நடடனபறும் இடத்தில் இருக்கிறார.் அவர ்அங்யக னசல்வது 
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இல்டல; பூடஜ நடடனபறும் சூழல் வலுவாக ஊடுருவிொல் அது அவரிடம் 

வருகிறது.” அெ்பரக்ள் தெது பாடல்கடள பாடும் யபாது, யயாக சுவாமி 

அந்தரய்லாகத்தில் பங்குனபறுகிறார ்எெ்படத அறிந்து இருந்த 

சுப்பிரமுெியசுவாமி, நற்சிந்தடெ பாடல்கடள கற்றுக்னகாண்டு 

பாடுவதற்கு தெது சீடரக்டளயும் ஊக்குவித்தார.் § 

 யமற்கத்திய நாடுகளில், குறிப்பாக அனமரிக்காவில் அத்டவத டசவ 

சித்தாந்தத்திெ் யதாற்றத்டத யயாக சுவாமி வாழ்நாள் முழுவதும் அறிந்து 

இருந்தார.் அனமரிக்க  கண்டத்தில் சிவ வழிபாடு, எப்யபாதும் இருந்து 

வந்துள்ளதாக அவர ்தெது னநருக்கமாெ சீடரக்ளிடம் குறிப்பிட்டார.் கிராண்ட் 

யகெியனுக்கு அருகிலுள்ள னகாலராயடா நதி படுடகயில் வாழ்ந்த ஒரு 

பழங்கால குழுவிெர,் இந்தியாவிெ் பழங்கால முெிவரக்ளிெ் புரிதலுடெ் 

சிவனபருமாடெ வழிபட்டதாக அவர ்ஒரு முடற விளக்கிொர.் பூமியில் 

பழங்கால டசவ வழிபாட்டிெ் புெிதத்டத மீடக், நெ்றாக பக்குவமடடந்த பல 

இந்துக்கள் அனமரிக்காவில் வரவிருக்கும் காலத்தில் பிறக்க இருப்பதாகவும், 

இதெ் மூலம் பூமியில் வலுவாெ ஆெ்மீக வாழ்க்டகயிெ் ஒரு புதிய யுகம் 

னதாடங்கும் எெ்றும் சுவாமி அறிவித்தார.் § 

யயாக சுவாமி தெது வாழ்நாளில், அத்டவத டசவ சித்தாந்தம் அல்லது 

ஒருடமவாத டசவ சித்தாந்தம் எெ்ற பாடதடய னநறிமுடறப்படுத்திொர.் 

அவர ்சிறிய தடடகடள நீக்கி, அந்த பாடதடய னதளிவாக்கிொர.் அவர ்

சிவனபருமாெிெ் அழகு மற்றும் ஆழம் மற்றும் யாவும் கடந்த நிடலயிெ்  

உருவமாக விளங்கிொர.் நிகழ்காலத்திற்கும் பழங்கால டசவ வழிபாட்டிெ் 

யதாரத்்தத்திற்கும் இடடயய இணக்கத்டத ஏற்படுத்த தெது வாழ்நாடள 

அரப்ணித்த டசவ சித்தாந்தத்திெ் நவீெ யுக மகாொக, யயாக சுவாமி இெ்று 

யாழ்ப்பாணத்திலும் இந்தியாவிலும் நிடெவுக்கூரப்படுகிறார.் § 

சுவாமியிெ் னதய்வீக திட்டம் அவருக்கு முெ்பாக அமரந்்து 

பாரத்்துக்னகாண்டு இருந்தவரக்ள் மத்தியில் தெ்டெ 

னவளிப்படுத்திக்னகாண்டு, அவரக்ளது அங்கங்கடள 

னசயல்படுத்திக்னகாண்டு இருக்கும் யபாது, அவர ்யதடவயில்லாத 

ஆரவாரத்டத அனுமதிக்க மாட்டார.் அது முற்றிலும் இயல்பாெது எெ்றும், 

அதெ் மீது வியசட கவெம் னசலுத்தயவண்டிய அவசியம் இல்டல எெ்றும் 

அவர ்கருதிொர.் தங்களுக்கு முெ்பாக விரிவாக்கம் னபறுவடத பாரத்்து 

வியந்து இருக்கும் மக்களிடம் சுவாமி, “இந்த உலகில் அற்புதம் எெ்று ஒெ்றும் 

இல்டல. இது உங்களுக்கு அற்புதமாக யதாெ்றும் யபாது, உங்களது 

அறியாடம னவளிப்படுகிறது. இது எப்யபாயவா முடிந்த காரியம்.” “எது 

அற்புதமாக இருக்கக்கூடும்?”  எெ்று யகள்வி யகட்டு, “நாெ் நீயாகவும் நீங்கள் 

நாொகவும் இருக்கியறாம். நாெ் நித்தியமாக, பிறப்பு இல்லாமல், இறப்பு 

இல்லாமல், மரணம் இல்லாமல், மாற்றம் இல்லாமல், இரண்டாவது இல்லாமல் 

இருக்கியறெ்.”§ 

ஒரு நாள் ஒரு னபண்மணி, “சுவாமி, உங்களுக்கு வயதாகிக்னகாண்டு 

இருக்கிறது.  உங்கள் இடத்டத நிரப்ப ஒரு குருடவ தயார ்னசய்ய 
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யபாகிறீரக்ளா?” எெ்று யகட்டார.் “அவர ்யாழ்ப்பாணத்டத யசரந்்தவர ்

இல்டல. எெக்கு அனமரிக்காவில் ஒருவர ்இருக்கிறார,்” எெ்று யயாக சுவாமி 

பதில் அளித்தார.் § 
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குருமாரக்ளின் சரித்திரங்கள்  

அத்தியாயம் பதத்தான்பது 

சுப்பிரமுனியசுவாமியின் 

இளமமப்பருவம் 

எனக்கு ததரிந்து எனது முதல் சூடச்ும ஞான அனுபவத்மத, நான் 

குழந்மதயாக எனது ததாட்டிலில் படுத்து இருந்த பபாது தபற்பறன். நான் 

விழாமல் இருக்க, அதில் சிறிய கம்பிகள் இருந்தன. எனக்கு முன்பாக 

திடீதரன்று, உயரமாக முழுமமயாக வளரச்ச்ி அமடந்த ஒரு மனிதர,் 

அமமதியாக தவளிர ்மஞ்சள் நிற உமடயில் நின்றுக்தகாண்டு 

இருந்தமத உணரந்்பதன். அதன் பிறகு இந்த முழுமமயாக வளரச்ச்ி 

அமடந்த மனிதராக இருந்து தகாண்டு, இந்த குழந்மதமய பாரக்்கும் 

முழுமமயான உணரம்வ தபற்பறன். பிறகு நான் மீண்டும் குழந்மதயின் 

உணரம்வ தபற்று, இந்த மிகப்தபரிய ஆன்மாமவ பாரத்்துக்தகாண்டு 

இருந்பதன். பிறகு நான் அந்த உயரந்்த மனிதராக இருந்பதன். அதன் பிறகு 

நான் மீண்டும் குழந்மதயாக இருந்துக்தகாண்டு அந்த உயரந்்த மனிதமர 

பாரத்்துக்தகாண்டு இருந்பதன்.  இவ்வாறு என் உணரவ்ு இந்த 

இருவருக்கும் இமடபய மாறிக்தகாண்டு இருந்தது. உயரமாக தவளிர ்

மஞ்சள் நிற உமடயில் இருந்தவர ்ஆனந்தமய பகாசம்  என்பமத நான் 

உணரந்்பதன். நான் ததாடரந்்து ஆன்மீக பக்குவத்மத தபறும் பபாது, 

இறுதியாக தூல உடலில் ஆனந்தமய பகாசம் முழுமமயாக வாசம் 

தசய்யும் என்பமத உணரந்்பதன். § 

அந்த குழந்மதக்கு ராபரட்் வால்டர ்ஹான்தசன் என்ற தபயர ்சூட்டப்பட்டது. 

அவர ்பிற்காலத்தில் சற்குரு சிவாய சுப்பிரமுனியசுவாமியாக மாறினார.் 

அந்த குழந்மத வால்டர ்மற்றும் ஆல்பரட்்டா நீல்டு ஹான்தசனுக்கு ஜனவரி 5, 

1927, கலிபபாரன்ியாவின் ஓக்லாந்தில் இருந்த ஃபபபிபயாலா 

மருத்துவமமனயில் பிறந்தது. அவர ்தன் தங்மக கபரால்லுடன், 

கலிபபாரன்ியாவில் தபஹா ஏரிக்கு அருபக, ஃபாலன் லீப் ஏரியின் காடுகள் 

நிரம்பிய கடற்கமரகளில், தனிமமயான ஒரு சிறிய குடிமசயில் 

வளரக்்கப்பட்டார.் அதிகம் பபசாத வால்டர,் கலிபபாரன்ியாமவ பசரந்்தவர ்

மற்றும் அவர ்தபற்பறாரக்ள் இருவரும்  தடன்மாரக்் நாடம்ட பசரந்்தவரக்ள். 

கன்சாசில் பிறந்த ஆல்பரட்்டாவின் தந்மத இங்கிலாந்தில் பிறந்தவர.் § 
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அவரது தாயும் தந்மதயும் ஸ்டான்பபாரட்் பல்கமலகழகத்தின் மருத்துவ 

பள்ளியுடன் ஒரு இரகசிய பணியில் ஈடுபட்டு இருந்தனர.் ஆனால் 

ஒதுக்குப்புறமாக மரக்கட்மடயில் கட்டப்பட்ட விடுதிக்கு, அவர ்தபற்பறாரக்ள் 

எதற்காக காப்பாளரக்ளாக இருந்தாரக்ள் என்பமத பற்றி எந்த தகவலும் 

இல்மல. அவர ்தாய் இறந்த பபாது, ஈமசச்டங்கு தசலவுகமள  விசித்திரமான 

முமறயில் அந்த மருத்துவ பள்ளி ஏற்றுக்தகாண்டது. ஸ்டான்பபாரட்ில் நடந்த 

சம்பவங்கள் பற்றி ராபரட்் அறிந்திருக்கவில்மல என்பமத, அந்த 

காலகட்டத்மதப் பற்றி அவர ்அளித்த விளக்கம் ததரியப்படுத்துகிறது. § 

இமத உறுதிப்படுத்த உண்மமயில் சான்று எதுவும் இல்மல என்றாலும், 

நான் ஒரு பசாதமன குழாய் குழந்மத என்பமத பல்பவறு குறிப்புக்கள் 

மற்றும் தகவல்களின் மூலம் நான் உணரந்்துள்பளன். அந்த குழந்மதமய 

அவரக்ள் “தடஸ்ட் ட்யூப் பபபி" என்று அமழப்பாரக்ள். நான் என் மனதில் 

அந்த எண்ணங்களுடன் வளரந்்பதன். எனக்கு நடனத்மத கற்றுத்தந்து 

தனது மகனாக தத்து எடுத்துக்தகாண்ட கிபரஸ் பரப்ராஸ், ஸ்டான்பபாரட் 

பல்கமலகழக மருத்துவ மமயத்தின் ஆராய்சச்ி துமறக்கு என் தாயார ்

வழங்கிய ஒத்துமழப்மப அறிந்து இருந்தார ்என்று நிமனக்கிபறன். அந்த 

காலகட்டத்தில் தசயற்மக கருவூட்டல் அல்லது பசாதமன குழாய் 

குழந்மதகள் ஒரு கருத்து வடிவமாகவும், பசாதமன நிமலயில் மடட்ுபம 

இருந்தது. நான் பிறந்த பபாது, எங்கள் வீட்டிற்கு அருகில் வசித்து வந்த 

பிதரஞ்சு நாடட்ுக்காரர,் Dr. சபபாமவ பாரத்்தது எனக்கு நிமனவு 

இருக்கிறது, மற்றும் நான் அவரிடம், இன்று வமர ஒரு தந்மதமய பபான்ற 

தநருக்கத்மத உணரக்ிபறன். § 
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பிறந்து ஒரு சில நாட்களில், குழந்மதயாக ததாட்டிலில் இருந்த ராபரட்் 

ஹான்தசன் தனது முதல் காட்சிமய கண்டான். அவன் தமல நிமிரந்்து பமபல 

பாரத்்த பபாது,  அவர ்உயரமாக நமரத்த தாடியுடன் இருந்த ஒரு மனிதரின் 

ஆனந்தமய பகாசதம்த கண்டான். உடபன அவன், முழுமமயாக 

பக்குவமமடந்த நிமலயில் இருப்பது தாபன என்பமத அறிந்துதகாண்டான். 

திடீதரன்று, அவர ்அந்த மனிதனாக அந்த குழந்மதமய பாரத்்துக்தகாண்டு 

இருந்தார,் அதன் பிறகு மீண்டும் குழந்மத தன்மன பாரத்்துக்தகாண்டு 

இருந்தது. பாரம்வயாளர ்நான்கு முமற மாறினாரக்ள்.  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

அவர ்தன் வாழ்க்மக முழுவதும் உணரச்ச்ிவசப்படாமல், ஆன்மீக 

பற்றின்மமயின் வலுவான உணரவ்ுடன் இருந்ததற்கு, தனது கருத்தரிப்பு 

மற்றும் பிறப்பில் உணரச்ச்ிகள் இல்லாத அணுகுமுமற காரணமாக 

இருக்கலாம் என்று  அவர ்பிற்காலத்தில் பதான்றியது. § 

அந்த சிறிய குடும்பத்தின் வாழ்க்மக கிராமத்தில் கழிந்தது. காடுகளில் 

ததாமல தூரத்தில் இருந்த தபஹா ஏரிப் பகுதி, அதமரிக்காவில் மிகவும் 

அழகான இடங்களில் ஒன்றாக விளங்கியது, மற்றும் பகாமடகாலத்தில் 
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கரடுமுரடாக கட்டப்பட்டிருந்த விடுதியில் சுற்றுலா பயணிகள் கூட்டம் அமல 

பமாதியது. விருந்தாளிகமள உபசரித்து விடுதியின் பராமரிப்மப கவனித்த 

வால்டர ்மற்றும் ஆல்பரட்்டா, அந்த விடுதியின் காப்பாளரக்ளாக 

இருந்தாரக்ள். ஆனால் 6,377 அடி உயரத்தில் குளிர ்காலம் கடுமமயாக 

இருந்தது; ஹான்தசன் குடும்பத்தினர ்வழக்கமாக வருடத்திற்கு ஒரு முமற, 

மிகவும் பழமமயான ஃபிர ் மற்றும் பதவதாரு மரங்கள் மற்றும் நான்கு முதல் 

பத்து அடி வமர ஆழமான பனி மமழயால் சூழப்பட்டு இருந்தனர.் அவரக்ள் 

இவ்வாறு பல பருவங்கமள அக்கம் பக்கத்து வீடுகளில் இருந்து விலகி, குளிர ்

காலம் வருவதற்கு முன்பாக  கவனமாக பசரத்்து மவக்கப்பட்ட டின் 

உணவுகள் மற்றும் விறகுகமள நம்பி வாழ்ந்து வந்தனர.் § 

ஒதுக்குபுறமான இடமாக இருந்தாலும், குழந்மதகளுக்கு அதிகமான 

கவனத்துடன், பரிசுகள் மற்றும் தபாம்மமகளும் கிமடத்தன. கிறிஸ்துமஸ் 

மரத்திற்கு அடியில் எப்பபாதும் பரிசுகளின் குவியல் இருந்துக்தகாண்டு 

இருக்கும். குடும்ப சந்திப்புக்களின் பபாது, அவரக்மள சுற்றி இருபது-முப்பது 

உற்சாகமான தசாந்தங்கள் சூழ்ந்து இருப்பாரக்ள், மற்றும் இருவரின் 

குழந்மத பருவத்திலும், தபரும்பாலும் ஒவ்தவாரு வாரமும் புமகப்படங்கள் 

எடுக்கப்பட்டன. § 

தன் தங்மக கபராமல விட ராபரட்் மூன்று வயது மூத்தவனாக இருந்தான், 

மற்றும் அவன் அவளுக்கு பதாழனாக, காப்பாளனாக மற்றும் குழந்மத 

பராமரிப்பாளராகவும் இருந்தான். அவன் அவளுக்காக பனிமனித 

தபாம்மமகமள உருவாக்குவான், தங்கள் விடுதிக்கு பின்புறம் இருந்த சிறிய 

சரிவுகளில், ஸ்கூடாபபாக் என்ற தபயருடன், மரக்கட்மடயில் தசய்யப்பட்ட 

ஒரு பனிசச்றுக்குக் கலத்மத பயன்படுத்தி, அவளுக்கு பனியில் பயணம் 

தசய்யும் நுண்கமலமய அறிவுறுத்தி, அவன் சமீபத்தில் ததரிந்துதகாண்ட 

காடட்ுவழி பாமதமயயும் கற்றுத்தந்தான். சபகாதரனும் சபகாதரியும் தசன்ற 

பள்ளி, ஒரு அமறயுடன் மரக்கட்மடயில் கட்டப்பட்டு இருந்தது. அந்த 

பள்ளியில் ஆறு முதல் பதினாறு வமர, ஒவ்தவாரு வயதிலும் இருந்த 23 

மாணவரக்ளுக்கு ஒரு ஆசிரியர ்மடட்ுபம இருந்தார.் எப்பபாதாவது வந்த 

கடிதமும் பமழய வாதனாலி மடட்ுபம, குளிரக்ாலத்தில் அவரக்ளது 

தவளியுலக ததாடரப்ாக இருந்தன. அந்த வாதனாலி அவரக்ளுக்கு 

தசய்திகளுடன், எண்தணய் நிறுவனங்கள் மற்றும் ஒவால்டின் 

விளம்பரதாரரக்ளாக இருந்த ஒலித்தாக்கம் நிரம்பிய நாடகங்கமளயும்  

வழங்கின. § 

ராபரட்் விமளயாட்டில் ஆரவ்ம் காட்டினான். அவர ்தந்மத அவனுக்கு தசச்ு 

பவமல, பமமசமய உருவாக்குவது, கருவிகமள தயாரிப்பதில் ஊக்குவிக்க 

விரும்பினார,் ஆனால் அவனுக்கு அவற்றில் ஆரவ்ம் இல்மல. அவனுக்கு 

குளிரக்ாலத்தில் பனியில் தவறுங்காலுடன் நடப்பது, படகு சவாரி, பனிச ்

சறுக்குதல் மற்றும் பனியில் நடந்து தசல்வது பிடிக்கும். அவன் தபரும்பாலும் 

வழித்தடங்கள் மற்றும் பாமதகள் அல்லது மரங்கள் படரந்்த பகுதியில் 

விமளயாடினான். பகாமட காலத்தில், அவன் ஏரியில் இருந்த ஒரு பாமறக்கு 
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நீந்தி தசன்று தியானம் தசய்வான். அவன் நீட்டமாக படுத்துக்தகாண்டு, 

தனக்கு பாமறயின்  உணரவ்ு வரும் வமர உட்புறமாக தசன்றுதகாண்டு 

இருப்பான். அவன் பமல்பநாக்கி பாரத்்து வானம் மற்றும் பாமற மற்றும் 

தன்மன சுற்றி இருக்கும் அமனத்திலும் இமறவன் வியாபிப்பமத 

உணரவ்ான். § 

“நான் தற்ப ாது நன்றாக இருக்கிபறன்” 

ராபரட்்டுக்கு மிகவும் பிடித்தமான வாதனாலி நிகழ்சச்ியாக “தி பலான் 

தரஞ்பசர"் விளங்கியது. துணிசச்லான சம்பவங்கள் நிரம்பிய, இந்த ததாடர ்

நாடகம் 1933 முதல் 1954 வமர ஒலிபரப்பப்பட்டது. இந்த கமதயின் 

கதாநாயகனாக இருந்த தடக்ஸாஸ் தரஞ்பசர ்முகத்தில் முகமுடி  இருக்கும். 

அவன் தன்னுடன் படாண்படா என்ற புத்திசாலி இந்திய கூட்டாளியுடன், 

அநீதிகமள சீர ்தசய்ய தனது குதிமர சில்வரின் மீது ஏறி விமரந்து தசல்வான். 

வாரத்திற்கு அமர மணிபநரம் ஒலிபரப்பப்பட்ட இந்த நிகழ்சச்ி, ஆரவ்த்துடன் 

இருந்த சிறுவரக்ள் மத்தியில் மிகவும் பிரபலமாக இருந்தது. அவரக்ளில் 

ஹான்தசன் சபகாதர-சபகாதரி பஜாடி, எந்த ஒரு ததாடமரயும் தவறவிட்டது 

இல்மல. § 

1930 களின் ததாடக்கத்தில், குளுமமயாக இருந்த ஒரு டிசம்பர ்மாத 

காமலப்தபாழுதில், வீட்டிற்கு பதமவயான மளிமகப்  தபாருடக்மள வாங்க 

மற்றும் தங்களுக்கு வந்த கடிதத்மத தபறுவதற்கு, வீட்டில் இருந்து மூன்று 

மமல் தூரத்தில், சவுத் பலக் தபஹாவில் இருந்த ஒரு கிராமத்திற்கு ராபரட்் 

தனது தந்மதயுடன் தசன்றார.் அந்த காலத்தில் இருந்த வாகனங்கமளப் 

பபால, தங்கள் பதமவக்பகற்ப ஒரு சரக்கு வண்டிமய தயார ்தசய்தனர.் 

பனிக்காலங்களில் நல்ல சாமலகமள பதடும் அவசியம் இல்லாமல், அந்த 

வண்டியில் முன்பக்க சக்கரங்களுக்கு பதிலாக இரண்டு தபரிய பனிநமட 

கட்மடகள் தபாருத்தப்படட்ு இருந்தன. மற்றும் பமபலாட்டமாக நிரம்பியிருந்த 

பனிகள் மீது பயணம் தசய்ய, வாகனத்தின் பின்புறத்தில் இரட்மட சக்கரம் 

தகாண்ட இரும்பு ஸ்பனா டிராக்ஸ் தபாருத்தப்படட்ு இருந்தன. அதன் 

பமற்புறம் துணியால் மூடப்பட்டு இருந்தது, சன்னல்கள் எதுவும் இல்மல 

மற்றும் பின்புறம் பதமவயான தபாருடக்மள சுமந்து தசல்ல ஒரு நீளமான 

திறந்த தவளிப்பகுதி இருந்தது. அன்று தந்மதயும் மகனும் தமதுவாக 

தசன்றுதகாண்டு இருந்தாரக்ள், மற்றும் அது அவனுக்கு பவதமனயாக 

இருந்தது. அன்று மாமலயில் “தி லாங் பரஞ்சர”் ததாடர ்ஒலிபரப்பாக 

இருந்தது, மற்றும் அந்த ஒரு ததாடமர பகடக்ாமல் இருப்பமதப் பற்றி 

அவனால் கற்பமன தசய்ய முடியவில்மல. ஆனால் ஒரு விபநாதம் 

நடக்கவிருந்தது. அந்த தருணத்மத அந்த சிறுவன் வாழ்க்மக முழுவதும் 

மறக்கவில்மல. § 

பனியில்  பயணம் தசய்யும் எங்கள் வாகனம் அடிக்கடி பனியில்  

நின்றுவிடும். நாங்கள் முன்பனறுவதற்கு தமடயாக இருந்த 
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பனிக்கட்டிகமள என் தந்மத இறங்கி நகரத்்துவதற்கு, ஒன்று அல்லது 

இரண்டு மணிபநரம் ஆகும். நாங்கள் ஒவ்தவாரு முமற அந்த 

கிராமத்திற்கு தசன்று வீடு திரும்பும் பபாதும், எனக்கு பிடித்தமான 

வாதனாலி நிகழ்சச்ிமய பாரக்்க  சரியான பநரத்தில் வீடு திரும்ப 

பவண்டுபம என்ற கவமல, என் சிந்தமன சக்திமய வருத்துவமத 

கவனித்பதன். “பகப்டன் மிட்மநட்,” “தி பலான்  பரஞ்சர”் மற்றும் “ஜாக் 

ஆரம்்ஸ்டிராங், தி ஆல் அதமரிக்கன் பாய்” பபான்ற நிகழ்சச்ிகளின் 

ததாடமர தவறவிடுவது எனக்கு பிடிக்கவில்மல. § 

 எப்பபாதும் கவமலயில் இருக்கும் மனதின் பகுதி மீது, எனக்கு 

அப்பபாது முதல் முமறயாக விழிப்புணரவ்ு கிமடத்திருந்தது. நான் அந்த 

பகுதியில் விழிப்புடன் இருந்தாலும், எனக்கு அது பிடிக்கவில்மல. “நீ 

இப்பபாது நன்றாக இருக்கிறாய். நாம் இன்னும் பனியில்  

சிக்கிக்தகாள்ளவில்மலபய?” என்று மனதுக்குள் பபசிக்தகாண்டது 

எனக்கு ததளிவாக நிமனவில் இருக்கிறது. அந்த சிறு வயதில், எப்பபாதும் 

கவமலயில் இருந்த மனதின் பகுதிமய விட்டு சாட்சி தவளிபய வந்து, 

இங்பக மற்றும் இப்தபாழுதின் முழுமமயான சுயநிமனவுக்குள் 

நுமழவமத நான் உண்மமயில் உணரந்்பதன். அதன் பிறகு சாட்சி 

தற்தபாழுதில் இருந்து கடந்த காலத்திற்கு தசன்று, “நான்கு நாடக்ளுக்கு 

முன்பாக, நாங்கள் பனியில் சிக்கியிருந்த பபாது, என் தந்மத 

சிக்கியிருந்த வாகனத்மத மீடக் கடுமமயாக பபாராடினார.் நாங்கள் 

அன்று ஒரு மணி பநரம் தாமதமாக வீடு திரும்பிபனாம்,” என்று சிந்திக்க 

ததாடங்குபவன். அப்பபாது என் சாட்சி கடந்தகாலத்திற்கு பயணம் 

தசய்தமத பாரத்்பதன். அதன் பிறகு நான் என்னிடம் அதிக உறுதியாக, 

“நான் தற்பபாது நன்றாக இருக்கிபறன். நமது பயணத்தில் தாமதம் 

ஏற்படவில்மல,” என்று தசால்லிக்தகாள்பவன். அப்பபாதும், சாட்சி 

தற்தபாழுமத பநாக்கி சாட்சி பயணம் தசய்வமத உண்மமயில் 

உணரந்்பதன். § 

இது எனது தபாழுதுபபாக்குகளில் ஒன்றாக மாறிவிட்டது. அந்த 

சமயத்தில் இருந்து, எனது நுண்ணறிமவ எதிரக்ாலத்திற்கு தசல்ல 

அனுமதித்து, அந்த கண்பணாட்டத்தில் தசயல்பட முற்படுவது அல்லது 

கடந்தகாலத்தில் பின்பனாக்கி தசன்று அங்பக ஒரு தீரவ்ு காண 

முற்படுவமத தவிரத்்து, மனதின் சாரத்திற்குள் ஏதாவது  பதான்றும் 

பபாது, நான் அந்த கணத்தில் இருந்துக்தகாண்டு அமத சமாளித்து சரி 

தசய்யும் திறமமமய தபறும்  வமர, எனக்குள் தநாடிப்தபாழுதின் 

நித்தியசக்தியில் இருந்த முழுமம வலுவமடந்து தகாண்டிருந்தது. அந்த 

சிறிய வயதில், இத்தமகய ஒரு அழகான மற்றும் எளிமமயான வமகயில், 

இமவயும் பமலும் பல விஷயங்களும் எனக்குள் விரிவாக்கம் தபற்றது. § 

ராபரட்் சிறுவனாக இருந்த பபாதும், அவன் மனம் ஒவ்தவாரு அனுபவத்தில் 

இருந்தும் சிறந்தமத எடுத்துக்தகாண்டதாக பதான்றியது. ஆனால் அந்த 

https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/34_guru05_01.html#para-13
https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/34_guru05_01.html#para-14
https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/34_guru05_01.html#para-15


சிறுவயது அனுபவங்கள் அமனத்தும் அவனது திறமமக்கு இணங்கியதாக  

இருக்கவில்மல. § 

அந்த காலத்தில் கிறுத்துவ பதவாலயத்திற்கு தசல்வது கட்டாயமாக 

இருந்தது மற்றும் குழந்மதகளும் அதற்கு விதிவிலக்கு இல்மல. அவன் 

பாதிரியாரிடம் சில பகள்விகமள பகட்பான், ஆனால் அவர ்சிறுவனின் 

பகள்விக்கு பதில் அளிக்கமாட்டார.் “அதனால், நான் எதற்காக தசல்ல 

பவண்டும்?” என்று அவன் தாயிடம் பகள்வி பகட்பான். அவள் பாதிரியாரிடம், 

“தயவு தசய்து அவமன வற்புறுத்த பவண்டாம்,”  என்று பகட்டுக்தகாள்ள, 

அவரும் கனிவாக ஏற்றுக்தகாண்டார.் அவனுக்கு வழங்கப்பட்ட விதிவிலக்கு 

எல்பலாராலும் ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டதாக பதான்றுகிறது, மற்றும் ராபரட்் 

கிறுத்துவ பதவாலயம் மற்றும் ஞாயிற்றுகிழமமகளில் பள்ளி தசல்வது 

திடீதரன்று நின்று விட்டது. § 

ரா ர்ட் அனாதத ஆனான்  

ராபரட்்டுக்கு ஒன்பது வயதாக இருந்த பபாது, தனது வாழ்நாள் முழுவதும் 

சுறுசுறுப்பாகவும் துணிகரமான தபண்மணியாகவும் இருந்து, இயற்மக மீது 

அன்பு தசலுத்தி, தனது தசாந்த பதாட்டத்தில் மூலிமககமள பறித்து வந்த, 

அவன் தாயின் உடல்நலம் குன்றியது. அவளுக்கு சித்தபிரமம ஏற்பட்ட 

சமயத்திலும், அந்த சிறுவன் தன் தாமய கவனித்துக்தகாண்டான். ஜூமல 

1937 முதல், அவள் தபரக்்லிமய பசரந்்த Dr. மல்கம் ஹாட்டனின் கவனிப்மபப் 

தபற்றாள். மாதங்கள் தசல்ல தசல்ல அவள் நிமலமம பமாசமாகியது. 

நவம்பர ்மாத ததாடக்கத்தில் அவள் ஓக்லாண்ட் மருத்துவமமனயில் 

பசரக்்கப்பட்டாள். நவம்பர ்11, 1937, தபருமூமள நாடிகளின் இறுக்கம் மற்றும் 

நீடித்த இதயத் தமச வீக்கம் காரணமாக ஆல்பரட்்டா இறந்து, 10 மற்றும் 7 

வயதான குழந்மதகமள தனது கணவனின் தபாறுப்பில் விடட்ு தசன்றாள். 

அவள் உடல் தகனம் தசய்யப்பட்டது. § 

ஹான்தசன் குடும்பத்திற்கு தநருக்கமான பதாழியாக, அவரக்ள் வீட்டிற்கு 

அருகில் தனது கணவருடன் வசித்து வந்த கிபரஸ் பரப்ராஸ், அந்த 

குழந்மதகளுக்கு ஒரு தாமயப் பபான்ற கவனிப்மப வழங்கினாள். தனது 

மமனவியின் மரணத்தால் தனியாக அதிக சுமமயுடன் இருந்த வால்டர,் 

இமறவனின் கருமணயால் ராபரட்் மற்றும் கபராமல வளரத்்து வந்தார.் அந்த 

ஒதுக்குப்புற காட்டில், பதக ஆபராக்கியத்துடன் இருக்கும் தம்பதிகள் 

ஒருவருக்கு ஒருவர ்ஒத்தாமசயாக இருந்து வாழ்வபத கடினமாக இருக்கும், 

ஆனால் ஒருவர ்எல்லா தபாறுப்மபயும் ஏற்றுக்தகாள்வது மிகவும் 

கடுமமயாக இருக்கும்.  § 

அந்த குடும்பம் எதிரப்ாரத்்தமதப் பபாலபவ அதிக இன்னல்களுடன் 

குளிரக்ாலத்மத எதிரத்காண்டது, ஆனால் வாழ்க்மக முன்பு பபால 

இருக்கவில்மல. எந்த ஒரு தகப்பனும் தனது குழந்மதகளின் பதமவகமள 

உணரந்்து முகம் சுழிப்பமதப் பபால, வால்டரும் நடந்துதகாண்டார.் அவர ்

குழந்மதகமளயும் அமழத்துக் தகாண்டு, பநதவடா பகசிபனா மதுபான 
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கூடங்களுக்கு தசன்று, அதிகமாக குடிக்க ஆரம்பித்தார.் இதுபவ 

பவதமனயின் தாக்கம் பற்றி, ராபரட்் தபற்ற முதல் பாடமாக இருந்தது. § 

மமனவியின் மரணத்திற்கு சில மாதங்கள் பிறகு, இனம் புரியாத 

காரணத்தினால் தூண்டப்பட்ட வால்டர,் தன் மகமன தபல்ட்டினால் அடிக்க 

ஆரம்பித்தார.் இரக்கமற்ற முமறயில் தன் தந்மத அடித்ததால், தீவிரமான 

அதிரச்ச்ிக்கு ஆளான ராபரட்், அந்த அடிமய மறக்கவில்மல. அவரக்ள் 

இருவரும் அதன் பிறகு பபசிக்தகாள்ளவும் இல்மல. § 

டிசம்பர ்9, 1938, பில் பரக்் என்று உள்ளூரில் கல் உமடக்கும் 

ததாழிலாளியுடன், வால்டர ்வீட்டில் இருந்து நகரத்மத பநாக்கி வாகனத்தில் 

கிளம்பினார.் தவளிபய வானிமல பமாசமாக இருந்தது. அவரக்ள் தசன்ற 

வாகனத்தின் மீது இன்தனாரு வாகனம் பமாதி, இவரக்ள் தசன்ற வாகனம் 

சாமலயில் தூக்கி எறியப்பட்டு, ஒரு மரத்தின் மீது பமாதியது. பரக்் சம்பவ 

இடத்திபலபய இறந்தார,் ஆனால் வால்டர ்உடலின் பமற்பகுதி சிமதந்து 

இருந்தது மற்றும் இரண்டு கால் எலும்புகளும் உமடந்து இருந்தன. வால்டரின் 

பக்கத்து வீட்டில் இருந்த நண்பர ்அவமர அவரது வீட்டிற்கு அமழத்து 

தசன்றார,் மற்றும் அன்று இரவு அவரக்ள் அவமர தரபனாவில் இருந்த ஒரு 

மருத்துவமமனக்கு அமழத்து தசன்றாரக்ள். எலும்பு முறிவுகள் ஏற்படட்ு 

இருந்த அவரது கால்கள் மற்றும் விலா எலும்புகமள குணப்படுத்த 

மருத்துவரக்ள் முயற்சிகமள பமற்தகாண்டனர,் ஆனால் நாடக்ள் தசல்ல 

தசல்ல அவரது நிமலமம பமாசமாகி, அவர ்டிசம்பர ்14 அன்று தனது 50 ஆவது 

வயதில், நிபமானியா காய்சச்லுக்கு இமரயானார.் § 

வால்டரின் தசாத்து குழந்மதகள் நலன் கருதி ஒரு அறக்கட்டமளயிடம் 

ஒப்பமடக்கப்பட்டது. இறுதிசச்டங்கு வால்டரின் தபற்பறாரக்ள் 

புமதக்கப்பட்ட, கலிபபாரன்ியாவின் அபரன்் நகரில் நமடதபற்றது. 

குடும்பத்தினர ்ராபரட்்டிடம்  எவ்வளவு தகஞ்சினாலும், அவன் அந்த சடங்கில் 

கலந்துதகாள்ள மறுத்துவிட்டான். தனது 12 ஆவது பிறந்தநாளுக்கு சில 

நாடக்ள் இருக்மகயில், அவன் அனாமத ஆனான். § 
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ஒதுக்குப்புறமான காடுகளில் வளரந்்த ராபரட்், சிறுவயதில் பனிக்கட்டியில் 

மனித தபாம்மமகமள உருவாக்குவான். அவன் தனது ஒன்பதாவது வயதில், 



தனது  தந்மதயுடன் பயணம் தசய்த பபாது, பனியில் அவரக்ள் சங்கிலி 

இழுமவ வாகனத்தில் சிக்கி, தனக்கு  பிடிதத்மான வாதனாலி நிகழ்சச்ிமய 

பகட்க முடியாது என்ற கவமலயில் இருந்த பபாது, அவன் நிரந்தரமான 

தற்தபாழுமதப் பற்றி ததரிந்துதகாண்டான். “நான் தற்தபாழுது நன்றாக 

இருக்கிபறன். அந்த சம்பவம்  இது வமர நடக்கவில்மல,” என்று தனக்கு 

உறுதியளித்துக் தகாண்டு, அசச்த்தில் இருந்து விடுதமல தபற்றான்.  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

என் வாழ்க்மகயில் நான் இரண்டு முமற அடி வாங்கிபனன். ஒரு முமற, 

திறந்த உள்ளங்மகயில் இரண்டு அடிகமள வாங்கிபனன். அதன் பிறகு  

என் தந்மத என்மன தபல்ட் மூலம் அடித்தார.் அதன் பிறகு நான் 

அவருடன் பபசவில்மல. நான் அவரது இறுதிசச்டங்கிற்கு தசல்ல 

மறுத்துவிட்படன். § 

பிற்காலத்தில், அவரது சிறுவயது பற்றி அவரது மடவாசிகள் பகள்வி 

பகட்டபபாது, அவர ்பின்வரும் பகிரம்வ வழங்கினார:் § 

நான் சிறுவனாக இருந்த பபாது, தபரியவரக்ளால் ஏமாற்றம் அமடந்து, 

“என்மன விட வயதில் மூத்தவரக்ள் தசால்வமத, இனி பகடக்ப்பபாவது 

இல்மல,” என்று முடிவு தசய்பதன். அந்த சமயத்தில், நான் அனாமதயாக 

இருந்ததால், என்னால் என் விருப்பப்படி நடந்துக்தகாள்ள முடிந்தது. 

யாருமடய பபசம்சயும் பகடக்பவண்டிய அவசியமில்மல. அதனால் நான் 

என்னுமடய உட்புற ஆன்மா தசால்வமத பகடட்ு, நடனமாடத ்

ததாடங்கிபனன். எதற்காக? ஏதனன்றால் இமறவன் நடனமாடியதாக 

பகள்விப்பட்படன். நடராஜர ்நடமாடி இருந்தார.் எனக்கு எடட்ு-ஒன்பது 

வயதாகி இருந்த பபாது எனக்கு பிராணாயாமம், அடிப்பமட ஹட பயாகம் 

கற்றுத்தரப்படட்ு இருந்தது. அதன் பிறகு எனது பதின்ம வயதின் பபாது 

கவனம் தசலுத்துவது, கவனத்மத ஒருங்கிமணப்பது மற்றும் தியானம் 

தசய்வது பற்றி கற்றுக்தகாண்படன். § 

ஃபாலன் லீப் ஏறியில் கிபரஸ் பரப்ராஸ் நடத்திய நடனப்பள்ளிக்கு, அவன் 

பகாமடகாலத்தில் தசன்றமதப் பற்றி குறிப்பிடட்ுக் தகாண்டிருந்தான். 

ஆல்பரட்்டாவின் மரணத்திற்கு பிறகு வந்த பகாமடகாலத்தில், அவன் தந்மத 

அந்த பள்ளியில் அவன் தபயமர பதிவு தசய்து இருந்தார.் தனது இருபது 

வயதுகளின் மத்தியில், அழகான வட்டவடிவ முகம் மற்றும் கிழக்கத்திய 

நாடுகளின் பதாற்றத்துடன், தநப்ராஸ்காவில் 1895 ஆம் ஆண்டு பிறந்த 

கிபரஸ், தடனிஷான் நடனக்குழுவுடன் மூன்று வருடங்கள் உலகப்பயணம் 

பமற்தகாண்டார ்மற்றும் சுமார ்ஒரு வருடத்திற்கு மமசூர ்மகாராஜாவின் 

அரண்மமனயில் விருந்தாளியாக இருந்துக்தகாண்டு இந்திய நடனம், 

கலாசச்ாரம், கமல மற்றும் தத்துவத்மத கற்று இருந்தார.் § 

“நான் நடனமாட விரும்புகிபறன்” 
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கிபரஸ் இந்திய மற்றும் ஐபராப்பிய நடனம், இந்திய கலாசச்ாரம் மற்றும் 

தியானம் தசய்யும் நுணுக்கமான கமலயில் ராபரட்்டுக்கு பயிற்சி அளித்தார.் 

இந்த கலாசச்ார அறிமுகம் ராபரட்்மட உற்சாகப்படுத்தியது, மற்றும் 

நடனத்தில் இருந்த கமலத்திறன் மற்றும் ஒழுக்கம் அவன் கவனத்மத 

முழுமமயாக  கவரந்்தது. இது பதின்ம வயமத கடந்த இருந்த அவனுக்கு, 

அவனது முதல் குறிக்பகாள் மற்றும் இலக்மக வழங்கியது. இமதப்பற்றி 

அவன் பலவருடம் கழித்து நிமனவுக்கூரந்்தான்:§ 
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ராபரட்் என்ற சிறுவனுக்கு, சிவதபருமான் நடனத்தின் அரசரான விளங்கும் 

நடராஜர ்மூலம் அறிமுகமானார.் ஆசிரியர ்அவனுக்கு வழங்கிய ஒரு சிறிய 



நடராஜர ்சிமலமய, ஒரு பாமறயில் தயாரிதத் தபரிய பீடத்தில் 

தமழுகுவரத்்திகளுடன்  மவத்து இருந்தான். 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

எனக்கு சுமார ்பத்து வயது இருந்த பபாது, நான் தபரியவன் ஆனதும் 

என்ன தசய்யபவண்டும் என்பமதப் பற்றி ததரிந்துதகாண்படன். “நான் 

நடனமாட பவண்டும்,” என்று என்னிடம் கூறிக்தகாண்படன். அது எனது 

உட்புற ஆழத்தில் இருந்து வந்து இருந்தது. இமச எப்பபாதும் உட்புற 

உடலின் உட்புற சக்திமய இயக்கி, இறுதியாக தமசகள் நகரந்்து உடல் 

நடனமாடத் ததாடங்கும். இந்து சமயத்தில், உணரச்ச்ி தவளிப்பாட்டின் 

மிகவும் உயரிய வடிவமாக நடனம் கருதப்படுகிறது. அதன் காரணமாக, 

பழங்கால கலாசச்ாரம் தழுவிய பகாயில்களில் வழிபடுவதற்கு நடனம் 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. நடனத்தின் மமறஞான வடிவங்கள் மூலமாக 

தூல உடலில் இருக்கும் ஓட்டங்கள், மபனாமய பகாசம் மற்றும் ஆனந்தமய 

பகாசத்தின் இயக்கங்கமள பற்றி ததரிந்துதகாள்கிபறாம். தியானம் 

தசய்யும் நாட்டியக்காரர,் இமசயால் ஊக்குவிக்கப்படட்ு, முதலில் உட்புற 

ஓட்டங்கள் இயங்குவமதயும், இறுதியாக தூல உடல் இயங்குவமதயும் 

ததரிந்துக்தகாள்கிறார.் இது சாட்சிமய சீரான, விமரவான மற்றும் 

முமறயான பாமதயில் மனதின் உட்புற, தமய்ஞ்ஞான உலகங்களுக்குள்  

தவளியிடுகிறது. நான் எனது நடன வாழ்க்மகமய ஒரு நடனத்மதப் 

பபால ததாடங்கி, நடனமாக மாற்றமும் தபற்பறன். § 

அந்த இளவயது கமலஞன் கற்பதில் ஆரவ்த்துடன் இருந்தான், மற்றும் ஒருமுக 

கவனத்துடன் இருந்த ஒரு மாணவமன தபற்றதில் திருமதி. பரப்ராஸ் 

உற்சாகத்துடன் இருந்தார.் அவர ்அவனுக்கு, இயல்பான உலகின் சக்திகமள 

ஒரு பாரம்பரிய முமறயில் தவளிப்படுத்தும், இந்தியாவின் மணிப்புரி 

நடனத்மத கற்றுத்தர முடிவு தசய்தார.் § 

எனக்கு முதல் தூண்டுபகாலாக விளங்கிய கிபரஸ் பரப்ராஸ், 

இந்தியாவின் நடனம் மற்றும் அமனத்து கலாசச்ார கமலகளிலும் 

ஆரவ்த்துடன் இருந்தார.் அவர ்பமற்கத்திய நாடுகளில், குறிப்பாக ஒரு 

முழுமமயான கலாசச்ார மமயமாக அப்பபாது விளங்கிய சான் 

பிரான்சிஸ்பகாவில், இந்தியா ததாடரப்ான கமலகளில் ஆரவ்த்மத 

தூண்டுவதில் முதலாவதாக விளங்கினார.் அவர ்இமச நிகழ்சச்ிகளுக்கு 

கமலஞரக்மள அமழத்து வந்தார.் அவருக்கு இந்தியாவில் 

அரண்மமனமய பபான்ற சூழலில், இந்து தரம்த்தின் பாரம்பரிய இமச 

ததாடரந்்து வாசிக்கப்பட்ட நிமலயில், தபண்கள் புடமவமய அணிந்து 

இருக்க, தட்டுகளில் உணவு வழங்கப்படட்ு, இராஜ மரியாமதயுடன் 

ஆடம்பரமாக மமசூர ்பாரம்பரியத்மத வளரத்்து, ஊக்குவித்து கற்றுத் 

தரப்பட்ட பயாக மற்றும் கலாசச்ார பயிற்சிகமள எனக்கு கற்றுத்தந்தார.் 

§ 
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எனக்கு பன்னிரண்டு வயதாக இருந்த பபாது, மககமள தகாண்டு 

சாப்பிடுவது, தமலப்பாமக அணிவமதப் பற்றிக் கற்றுக்தகாண்படன். 

அதுபவ எனக்கு அடுத்த வருட உமடயாக இருந்தது. எப்படி நடனமாட  

பவண்டும் என்று எனக்கு கற்றுத் தரப்பட்டது; எனக்கு அப்பபாது 

மணிப்புரி நடனம் கற்றுத்தரப்பட்டது. அவர ்எனக்கு ஒருமுக சிந்தமன 

மற்றும் தியானத்திலும் கவனமாக பயிற்சி வழங்கினார.் நாங்கள் அவரது 

மரக்குடிமசயில் அமரந்்துதகாண்டு, கண்ணாடி பபான்று காட்சி அளித்த 

ஏரிமய பாரத்்து, அமத சிந்தமன இல்லாத மனதின் அமமதியுடன் ஒப்பிட 

பவண்டும். காற்று மற்றும் மூசச்ு தநருப்மப இயக்கும் பபாது, இமசக்கு 

தநருப்பு தானும் நடனமாடுவமத பபால பதான்ற, நான் எந்த பஹாம 

குண்டத்திற்கு முன்பாக நடனமாட கற்றுக்தகாண்படன், அமத சுற்றி 

விளக்குகமள ஏற்றும் சடங்கு முடிந்ததும் நாங்கள் தியானமும் 

தசய்பவாம். பிரபஞ்சம் (அந்த காலத்தில் அது எனக்கு ஒரு தபரிய 

வாரத்்மதயாக பதான்றியது), நடச்த்திரங்கள், விண்மீன் மண்டலம் 

மற்றும் மனிதபநயம் மற்றும் மற்ற அமனத்மதயும் உருவாக்கி, 

பாதுகாத்து மற்றும் அழிக்கும் கடவுளான சிவதபருமாமன நிமனத்து 

எப்படி தியானம் தசய்வது என்று கற்றுத்தரப்பட்டது. உடுக்மக ஒலிக்கு 

ஏற்ப சிவதபருமான் தனது கால்கமள உயரத்்தி ஆடும் தாண்டவத்மத, 

நான் ஒரு வருடம் முன்பாக கற்று இருந்பதன். § 

நடராஜ மூரத்்தியின் மூலம் நான் சிவதபருமானின் அறிமுகத்மத 

தபற்பறன். அந்த சிறு வயது நிமனவுகள், இந்தியா மற்றும் இந்திய 

கலாசச்ாரம் பற்றிய நீளமான கமதகள் மற்றும் உமரயாடல்களுடன் 

மனதில் நிமலத்து இருக்கும். அந்த பள்ளியில் எனக்கு ததரிந்த வமர 

இந்திய துணிகள், புடமவகள், பவட்டிகள்  மற்றும் கமலப்தபாருடக்ள் 

நிரம்பி இருந்தன. § 
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தமலப்பாமக கடட்ுவது மற்றும் மககளால் சாப்பிடுவது பற்றி, ராபரட்்டின் 

சிறு வயது வழிகாட்டிகள் கற்றுதத்ந்தாரக்ள். அவனது அத்மத அவமன, 

அமழத்து தசன்ற நவீன மற்றும் பாரம்பரிய பமமட நிகழ்சச்ிகளில், 

எக்படாபிளாசம் என்ற தபாருளால் சூட்சும சக்திகமள தவளிப்படுத்திய 

மபனாஉணரவ்ு கண்காட்சிகளும் அடங்கும்.  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

அவனுக்கு கிபரஸ் பல விஷயங்கமள கற்றுத் தந்தார.் அவர ்அந்த 

சிறுவனிடம் திருத்தும் பதமவமய உணரந்்த பபாது, தமன்மமயான 

ஒழுங்குப்படுத்தும் முமறமய மகயாண்டார.் அந்த தசயல்முமற பநரடியாக 

இல்மல. ஆனால்  பாமறயில் தயாரிக்கப்பட்ட பீடத்தின் மீது, இருவரும் 

ஏற்றுக்தகாண்டு இடத்தில்  தனது மகப்பட சில திருத்தங்கமள கிபரஸ் எழுதி 

மவப்பார.் ராபரட்் அடிக்கடி அந்த இடத்திற்கு தசன்று, அவர ்எழுதிய 

குறிப்மப படித்து தன்மன திருத்திக்தகாள்வான். எல்லாம் மிகவும் பண்பட்ட 

முமறயில் நடந்தது.§ 

நாங்கள் திருத்தங்கமள பற்றி என்றுபம பநருக்கு பநராக 

பபசிக்தகாள்ளவில்மல. நான் படிப்பதற்காக ஒரு புனிதமான இடத்தில் 

ஒரு குறிப்மப எழுதி மவத்து, அவர ்எனக்கு தண்டமன வழங்கினார.் 

நான் அமத சிறிது அவமானத்துடன் படித்து, முழுமமயாக 

புரிந்துக்தகாண்டு என்மன திருத்திக் தகாண்படன்.§ 

தந்மதயின் மரணத்திற்கு பிறகு, ராபரட்் முழுமமயாக கிபரஸின் உலகிற்குள் 

தசன்று விட்டான். பராசிக்ரூசிய சமூகம் மூலம் தீட்மச தபற்று, மமறதபாருள் 

ஆய்வு பற்றி அதிகம் அறிந்து இருந்த கிபரஸ், அந்த சிறுவனின் நடனத்தில் 

இருந்த ஆன்மீக பண்மப உணரந்்து இருந்தார.் அவரது முன்னிமலயில் 

ராபரட்்டின் ஆன்மீக விரிவாக்கம் ததாடங்கியது. அது அவனது ததாடக்க 

காலங்களில் இருந்து முற்றிலும் மாறுபட்டு இருந்தது. அவரக்ளுக்குள் ஒரு 

நல்ல புரிந்துணரவ்ு இருந்தது. அவர ்மிகவும் சிறப்பான முமறயில் 

விபநாதமாக, ஒரு நிஜ வாழ்க்மக ஆன்டி மபம (ஒரு பிரபல ஆங்கில நாவலின் 

கதாநாயகி) பபான்று இருந்தார.் § 

ஹான்தசன் குழந்மதகளுக்கு கிபரஸ் பாதுகாவலராக இருக்க விரும்பினார,் 

ஆனால் அந்த கமலஞரின் விசித்திரமான நடவடிக்மககமள அறிந்திருந்த 

தசாந்தங்கள், அதற்கு மதிப்பு அளிக்கவில்மல. ஆனால் அதற்கு பதிலாக, 

ராபரட்்டிற்கு பிடித்த அவனது அத்மத தஹலமன, அவரக்ளுக்கு 

பாதுகாவலராக நியமித்தாரக்ள். அவர ்ஒரு சுத்தமான தபண்மணியாகவும், 

ஒரு கிறிஸ்டியன் மசந்டிஸ்ட் என்ற சமூகத்தின் அங்கத்தினராக இருந்தார.் 

குழந்மதகமள வளரக்்க தன்னிடம் பணவசதி இல்மல என்பமத தஹலன் 

உணரந்்ததும், தனது  கிறுத்துவ பதவாலயத்தில் குழந்மதகமள தத்து 

எடுத்துக்தகாள்ள ஒரு குடும்பத்மத பதடிப்பிடித்தார.் 1939 ஆம் ஆண்டு முதல், 

தமல்வில் மற்றும் புபளாரா ஹாமில்டன் தம்பதியர,் அழகான பதாட்டங்கள் 

மற்றும் ஒரு குலத்துடன் இருந்த, தங்களது ஓக்லாண்டு ஹில்ஸ் வீட்டில், இந்த 

https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/34_guru05_01.html#para-36
https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/34_guru05_01.html#para-37
https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/34_guru05_01.html#para-38
https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/34_guru05_01.html#para-39


குழந்மதகள் பராமரிப்மப ததாடரந்்தனர.் குழந்மதகளுக்கு கிறிஸ்டியன் 

சயன்ஸ் சமூகத்தின் பின்னணி ததரிவிக்கப்பட்டது, மற்றும் அதில் இருந்து 

ராபரட்் மனமத குணப்படுத்தும் சக்திகள், ஆன்மீக பாமத மற்றும் சமய 

சகிப்புத்தன்மமயின் மனநிமலமய கற்றுக்தகாண்டார.் § 

இது ஒரு புறம் இருக்க, தந்மதயின் மரணத்திற்கு பிறகு, இளம் ராபரட்்டின் 

வாழ்க்மகயில் கிபரஸ் பரப்ராஸ் மிகவும் முக்கியமான சக்தியாக இருந்தார.் 

அவர ்அவமன பகாமடகாலத்தில், பாலன் லீப் ஏரியில், “அழகான கனவு" 

என்று தபாருள்படும், பபா தரவ் என்று அவர ்தபயரிட்டிருந்த ஒரு 

மரக்குடிமசயில் தான் நடத்திய பள்ளிக்கு அமழத்து தசன்று விடுவார.் 

வருடத்தில் மீதமிருந்த நாடக்ளில், தபரக்்லியில் அவன் அடிக்கடி 

ததன்பட்டான். அவர ்ராபரட்்டிற்கு, அவனது ஒன்பதாவது வயதில் இருந்து 

பதினான்காவது வயது வமர,  கிழக்கத்திய உமட மற்றும் கலாசச்ாரம், 

மணிப்புரி நடனம் மற்றும் பாபல கற்றுத்தந்தார.் § 

கிபரஸ் எனக்கு, நான்கு முதல் ஏழு வயது வமர இருந்த சிறு 

குழந்மதகளுக்கு ஒரு ஆசிரியராக இருந்து கண்காணிக்கவும் பயிற்சி 

அளித்தார!் நான் கிபரஸ் பபராஸின் நடனப்பள்ளியில் ஆசிரியராக 

இருந்பதன்! அந்த சிறிய வயதில் நான் நன்றாக பாடம் நடத்திபனன் என்று 

தசால்லியாக பவண்டும். அவரக்ள் தாங்கள் கற்றத்மத அழகாக  

தவளிப்படுத்தினாரக்ள், மற்றும் அவரக்ளுக்கு கற்றுக்தகாடுப்பதால் 

நானும் கற்றுக்தகாண்படன். § 

இறுதியாக, முதல் தூண்டுபகாலிடம் இருந்து கற்கபவண்டியமத நான் 

முழுமமயாக கிரகித்துக்தகாண்டதும், அவர ்என்மன இரண்டாவது 

தூண்டுபகாலாக இருந்த ஹில்டா சாரல்்டனிடம் அறிமுகப்படுத்தினார.்  

உட்புற ஒளி பதான்ற ததாடங்குவதற்காக தூல உடல், உணரச்ச்ிகளின் 

உடல் மற்றும் ஆன்மீக உடமலக் தகாண்ட, இந்த முழு உயிரச்க்திமயயும் 

எப்படி மமயப்படுத்துவது என்று அவர ்எனக்கு தபாறுமமயாக 

கற்றுத்தந்தார.்  இந்த தூண்டுபகாலின் துமணயுடன், நான் 

கலிபபாரன்ியாவின் தபரக்்லியில், நான் எனது முதல் உட்புற ஒளி 

அனுபவத்மத தபற்பறன். § 

“அ ் டி என்றால் நான் தான் கடவுள்” 

ஹில்டா சாரல்்டன் அதிக பக்தியுடன் ததாடரந்்து தியானம் தசய்து வந்தார.் 

அவர ்மபனாஉணரவ்ு தசயல்முமறகள் மீது விழிப்புணரம்வ தபற்று 

இருந்தார ்மற்றும் ராபரட்் தனக்கு வழங்கப்பட்ட பபாதமனகளில் ஆழமாக 

தசன்றுதகாண்டு இருக்கிறார ்என்பமத முன்னுணரவ்ின் மூலம் அறிந்து 

இருந்தார.் § 

அவரக்ள் முதன்முதலில் சந்திந்த சில நாடக்ளில், அவர ்அந்த பதின்ம 

சிறுவனிடம், “நீ யார ்என்று உனக்கு ததரியுமா?” என்று பகட்டார.் அந்த பகள்வி 

அவமன திமகக்க மவத்தது, மற்றும் சிறிது பநரம் கழித்து அந்த பகள்விக்கு 
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தனக்கு பதில் ததரியாது என்று கூறினான். அதன் பிறகு அவர,் “நாம் அடுத்த 

முமற சந்திக்கும் பபாது, நீ அதற்கு பதில் தசால்லபவண்டும்,” என்று கூறி 

அனுப்பினார.் § 

அமதப்பற்றி ஒரு சில நாடக்ளுக்கு பயாசித்த பிறகு, அவன் கிறிஸ்டியன் 

சயன்ஸில் பகட்டிருந்த தகவலில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட, ஒரு அறிப்பூரவ்மான 

பதிமல தசால்ல முடிவு தசய்து இருந்தான். அடுத்த சந்திப்பின் பபாது, “நான் 

கடவுளின் அங்கமாக இருக்கிபறன்,” என்று பதில் தசான்னான். அவர ்சிறிது 

பநரம் அமமதியாக இருந்த பிறகு மிகவும் தமதுவாக, “நீ கடவுளின் அங்கமாக 

இருப்பமத சித்தரிக்கும் வண்ணம், நீ கடலில் இருக்கும் ஒரு நீரக்்குமுழியாக 

இருந்து, அந்த நீரக்்குமுழி உமடந்தால், நீ என்னவாக இருப்பாய்?” என்று 

பகட்டார.் தான் “கடலாக" இருப்பபன் என்ற பதிமல அவன் அறிந்து 

இருந்தாலும், உட்புறத்தில் இருந்து திடீதரன்று பதான்றிய விழிப்புணரவ்ில் 

இருந்து, அதன் உண்மமயான அரத்்தம் தவளிவந்தது. அவன் சிறிது 

வியப்புடன், “அப்படி என்றால் நான் தான் கடவுள்,” என்றான். § 

நான் எனது இரண்டாவது தூண்டுபகாலுடன் இருந்த இரண்டு மிகவும் 

அற்புதமான வருடங்களின் பபாது, அவரிடம் இருந்து வாரம் இரண்டு 

முமற அறிவுறுத்தல்கமள தபற்பறன். எந்த பகள்விகமளயும் பகடக்ாமல், 

எனக்கு வழங்கப்பட்ட அறிவுறுத்தல்களுக்கு முடிந்த வமர சிறப்பான 

முமறயில் அடிபணிந்து நடந்பதன். மிகவும் சிறிய வயதில் பகள்விகள் 

எதுவும் பகடக்க்கூடாது என்று எனக்கு கற்றுத்தரப்பட்டது. உட்புற 

பபாதமனகமள கிரகித்துக் தகாள்ளபவண்டும் என்றும் எனக்கு 

கற்றுத்தரப்பட்டது. ஒருவர ்தனக்குள் ஆசிரியர ்எங்பக இருக்கிறார ்

என்பமத அறிந்து, அந்த கண்பணாட்டத்தில் இருந்து அவர ்என்ன 

கூறுகிறார ்என்பமத கவனிக்க பவண்டும். இவ்வாறு அந்த மாணவன், 

உட்புற பபாதமனகமள கிரகிக்க கற்றுக்தகாள்கிறார.் அமவ அதன் 

பிறகு அவருக்குள் விழித்துக் தகாள்கின்றன மற்றும் அவர ்தனது தசாந்த 

ஆன்மீக அறிதலின் மூலம் அவற்மற பமம்படுத்துகிறார.் எனது 

இரண்டாவது தூண்டுபகால் எனக்கு  ஆகாசத்மத பாரத்்து மிகசச்ிறந்த 

கதிரியக்க, அந்தரப்லாக சக்திகமள பாரக்்கவும் கற்றுத்தந்தார.் § 

எனது இரண்டாவது தூண்டுபகாலும் பலவிதமான சூடச்ும ஞானம், மமற 

ஞானம் மற்றும் தியானத்தில் பதரச்ச்ி தபற்று இருந்தார.் உடமல உறங்க 

மவத்த பிறகு, ஒருவர ்எவ்வாறு தூல உடமல விட்டு தவளிபயறுகிறார ்

என்பமதப் பற்றி துல்லியமாக அவர ்கற்றுத்தந்தார.் நான் சூடச்ும உடமல 

பற்றியும், அதற்கு பதமவயான ஒத்துமழப்மப வழங்கி, எவ்வாறு சூடச்ும 

உடலில் தூல உடமல விட்டு தசல்லும் அனுபவத்மத வளரத்்துக் தகாள்வது 

என்பமதயும், அபத சமயத்தில் என்ன நடக்கிறது என்பதில் முழு 

கவனத்துடன் தூல உடமல சுற்றி வந்து, அதனுடன் சூடச்ும உடமல 

ததாடரப்ுபடுத்தும் தவள்ளி நாமண கவனித்து, எவ்வாறு சூடச்ும உலகில் 

பயணிப்பது என்பமதயும் கற்றுக்தகாண்படன். § 
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தூல உடல் இயங்கும் பபாது, ஏழு சக்கரங்களின் ஆன்மீக சக்திகள் 

எவ்வாறு தசயல்படுகின்றன மற்றும் பல்பவறு விதமான இமசகளால் 

ஊக்குவிக்கப்படுகின்றன என்பமதயும் இந்த தூண்டுபகால் எனக்கு 

கற்றுத்தந்தார.் அவர ்எனக்கு தனிசம்சயாக ஆடும் நடனத்தில் தீவிரமான 

அறிவுறுத்தல் மற்றும் பயிற்சிமய வழங்கினார.் இந்த நடனத்தில் ஒருவர ்

எந்த விதமான தமடமயயும் அனுபவிப்பது இல்மல. இந்த நடனம் 

உணரச்ச்ிப் பகுதியின் சக்திகமள கட்டுப்படுத்தி உருமாற்றம் 

தசய்ததால், அது எனது பதினான்கு மற்றும் பதினான்காவது வயதில், 

எனக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருந்தது. § 

ராபரட்் 14 வயது சிறுவனாக இருந்த பபாது, அவரது வாழ்க்மகயில் நுமழந்த 

ஹில்டா சாரல்்டன், அவமன சூடச்ும ஞான பபாதமனகளின் ஆழத்திற்குள் 

அமழத்து தசன்றார.் அவர ்இயல்பான சூடச்ும ஞான சக்திகள் மற்றும் 

முன்னுணரவ்ுகளுடன் ஒரு தீவிர பக்திமானாக இருந்தார.் ஒரு சிறந்த 

ஆசிரியராக இருந்த அவர ்அந்த இளம் சாதகமர ஏழு வருடங்களுக்கு 

ஒருமுகசச்ிந்தமன மற்றும் தியானத்தின் பிரிவுகள், பக்தி பயாகம் மற்றும் 

மனமுவந்து மற்றவரக்ளுக்கு வழங்கும் கமலயின் அழத்திற்கு அமழத்து 

தசன்றார.் பின்னர ்அவர ்அந்த சாதகருடன் சிபலான் பயணம் தசய்தார.் § 

1945 ஆம் ஆண்டு, ராபரட்் 18 வயமத எட்டியவுடன், தனது வளரப்்பு வீட்டில் 

இருந்து சான் பிரான்சிஸ்பகா நகரந்்தான். 2007 ஆம் ஆண்டு மரணமமடந்த 

கபரால், அந்த வீட்டில் 1948 ஆம் ஆண்டு வமர இருந்தார.் அதன் பிறகு 

அண்ணனும் தங்மகயும்  பல வருடங்களுக்கு சந்திக்காமல், 2000 ஆம் ஆண்டு 

சந்தித்தனர.் அப்பபாது இருவரும்  கலிபபாரன்ியா, தரட்வுட் சிட்டியில் இருந்த 

பபாரட்ரஸ்் ஸ்படாரில் ஒரு புத்தக தவளியீட்டு விழாவில் சந்தித்து ஒரு சில 

வாரத்்மதகமள பபசிக்தகாண்டனர.் அந்த அளவிற்கு ராபரட்்டின் துறவறம் 

முழுமமயாக இருந்தது. § 

“ததய்வங்களும் கீழ் டிவாரக்ள்” 

ஹில்டா சாரல்்டன் அந்த சாதகமன, தனது தநருங்கிய பதாழியாக இருந்த 

பகாரா என்மரட் என்ற ஒரு ஆன்மீகவாதிக்கு அறிமுகப்படுத்தி மவத்தார.் 

அவர ் மதர ்கிறிஸ்டினி என்று அமழக்கப்பட்டார.் அவர ்ராபரட்்டுக்கு 

மூன்றாவது தூண்டுபகாலாக விளங்கி, இந்த இமளஞனின் வாழ்க்மகயில் 

மிகவும் முக்கியமான ஆசிரியராக விளங்கினார.் அமதத் ததாடரந்்து வந்த 

வருடங்களில், அவர ்அவமன கரம், இராஜ மற்றும் ஞான பயாகங்களுக்குள் 

அமழத்து வந்து, அவனுக்கு மற்றவரக்ளுக்கு கீழ்படிந்து நடத்தல் மற்றும் 

பசமவ தசய்தல், சுயநலமின்மம மற்றும் ஞான ஒளிமயப் பற்றி 

கற்றுத்தந்தார.் § 

 அவரது உயரம் 5' 2". அவர ்ராபரட்்டின் பதாள்பட்மடமய காட்டிலும் 

குள்ளமானவர.் ஆனால் அவர ்அமனவரின் கவனத்மதயும் கவரந்்து, 

கண்ணியமான மற்றும் தவளிப்பமடயாக பபசும் பண்புடன் இருந்தார.் 
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பனிக்கட்டி நிறத்தில் தவள்மள முடி, குழந்மத பபான்ற அப்பாவி முகம் 

மற்றும் நீளமாக தமரயில் பரவியிருந்த உமடயுடன், அவமர பாரப்்பதற்கு ஒரு 

பதவமத அல்லது அந்த பதவமதயின் ஞானமாதாமவப் பபான்று இருந்தார.் § 

அவர ்அன்புள்ளம் பமடத்த தபண்மணியாகவும், ஒரு கண்டிப்பான 

ஆசிரியராகவும் இருந்து, பவண்டுபகாள் விடுத்து சிலசமயங்களில் 

ஆதிக்கமும் தசலுத்தினார.் அவர ்ராபரட்்மட தீவிரமாக பசாதமன தசய்து, 

அவமன உறுதியாக திருத்தி, அவன் ஒவ்தவாரு நிமலயிலும் தனது 

திறமமகமள தவளிப்படுத்த துமண புரிந்தார.் அவன் அவரது 

வழிமுமறகமள கற்றுக்தகாண்டான், மற்றும் அவர ்தனக்கு ஆசிரியராக 

இருந்த காலத்தில், ராபரட்் தனது ஆன்மீக நடவடிக்மககளில் 

வலுவமடந்தான். அவர ்தனது சிறு வயது சீடனிடம், “ஆன்மா ஆதிக்கம் 

தசலுத்தும் பபாது, ததய்வங்களும் கீழ்படிவாரக்ள்,” என்று கூறினார.் பமலும் 

அவர ்ஆன்மீக தமலமமத்துவத்தின் மரம்மான கமலகளிலும், அவனுக்கு 

பாடம் புகட்டினார.் ராபரட்் தனது ஆசிரியரின் பாணிமய பற்றி இங்பக 

விளக்குகிறார:்§ 

மதர ்கிறிஸ்டினி தன்னிடம் வருபவரக்ளின் பநரம்மமய 

அறிந்துக்தகாள்ள, எல்பலாருக்கும் பசாதமனகமள வழங்குவார.் 

அவரிடம் ஒருவன் மாணவனாக படிக்கும் விருப்பத்துடன் வந்தால், அவர ்

முதலில் எந்த ஒரு விளக்கமும் அளிக்காமல் அவனிடம் ஒரு கடன் 

அட்மடமய வழங்குவார.் அவன் அமத சிறிது பநரம் மவத்துக்தகாண்டு, 

அவரிடம் மீண்டும் திருப்பி தந்துவிட்டால், அவமன தனது மாணவனாக 

ஏற்றுக்தகாள்வார.் ஆனால் அவன் அந்த அட்மடமய எடுத்துக்தகாண்டு, 

அமததிருப்பி பின்புறத்தில் இருப்பமத பநாட்டமிட்டால், அவர ்எதுவும் 

பபசமாட்டார,் மற்றும் அவனுக்கு மறு அமழப்பு வராது. உலக 

வாழ்க்மகயின் நமடமுமறகமள கற்றுத்தந்த மதர ்கிறிஸ்டினி, எனது 

விஷ்வ குருமவப் பபான்று இருந்தார.் § 

அவரது கத்பதாலிக்க பின்னணி முற்றிலும் வழக்கத்திற்கு மாறாக இருந்தது; 

அவர ்தனது இதயத்தில் ஒரு ஆன்மீகவாதியாக, வலுவான மபனாஉணரவ்ு 

திறமமகளுடன் இருந்தார.் அவர ்கிறுத்துவ பதவாலயங்கள் தசல்வமத 

நிறுத்தி இருந்தாலும், அவருக்கு அடிக்கடி மகான்கள் காட்சி அளித்தனர ்

மற்றும் அவர ்வழக்கமாக மற்ற உலகங்களுடன் தான் நடத்திய 

உமரயாடல்கமள பகிரந்்துக் தகாள்வார.் அவர ்மசக்பகாதமட்ரி ததாடரப்ான 

கமதகள், மனித ஒளி உடல் ஆய்வுகள், சூரிய ஒளி சாரந்்த உயிரியல், 

எக்படாபிளாசத்தின் தவளிப்பாடுகள் மற்றும் கிறுத்து உணரவ்ு பற்றி பபசி, 

பிராரத்்தமன கூட்டங்களில் இருப்பவரக்ள்  மற்றும் தனிநபரக்மள 

மகிழ்சச்ிவிப்பார.் § 

கிறுத்துவ மதத்தின் ஒரு சூடச்ும வடிவத்மத மதர ்கிறிஸ்டினி 

பின்பற்றினார.் அது தங்கள் மத நம்பிக்மககளுக்கு புறம்பானதாக பல 

கிறுத்துவரக்ள் கருதினாரக்ள். அது வழக்கமாக கிழக்கத்திய நாடுகளில் 

https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/34_guru05_01.html#para-53
https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/34_guru05_01.html#para-54
https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/34_guru05_01.html#para-55
https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/34_guru05_01.html#para-56


பின்பற்றப்பட்ட மதங்களில் காணப்படும் சூடச்ும உண்மமகமள, மிகவும் 

குறுகிய கிறுத்துவ மதத்தின் அமமப்பிற்குள் நுமழக்கும் முயற்சியாக 

இருந்தது. இத்தமகய சூடச்ும ஞானம், 3 ஆம் நூற்றாண்மட பசரந்்த ஓரிகன் 

என்ற தத்துவ ஞானியின் முயற்சியால், கத்பதாலிக்க பதவாலய சரித்திரத்தின் 

ததாடக்க காலத்தில் துடிப்புணரவ்ுடன் இருந்தது. பமலும் இது சமீபகாலத்தில் 

பராசிக்ரூசியன்ஸ், பிரம்மஞான மதத்மத பசரந்்தவரக்ள் மற்றும் 

ஃப்ரீபமசான்ஸ் சமூகங்களில் பிரதிபலித்தது.§ 

மதர ்கிறிஸ்டினி வாழ்ந்த காலத்திற்கு ஒரு நூற்றாண்டு முன்பு, 

அதமரிக்காவில் கிறுத்துவ மதம் தமதுவாக உருமாறி, 1830 ஆண்டில் 

பமாரத்மான்ஸ், 1863 ஆண்டில் தசவந்த் பட அட்தவண்டிஸ்டிஸ், 1866 ஆம் 

ஆண்டில் கிறிஸ்டியன் சயன்ஸ், 1880 ஆம் ஆண்டில் சரச் ்ஆஃப் டிமவன் 

சயன்ஸ், 1889 ஆம் ஆண்டில் யுநிடி சரச் ்மற்றும் 1927ஆம் ஆண்டில் ரிலிஜியஸ் 

சயன்ஸ் (சயன்ஸ் ஆஃப் மமண்ட் என்றும் அமழக்கப்பட்டது) என்று பல புதிய 

கிறுத்துவ பதவாலயங்கமள பதாற்றுவித்தது. இந்த பட்டியலில் இடம்தபற்ற 

இறுதி மூன்றும் நியூ தாட் மூவ்தமண்டின் அங்கமாக விளங்கி ஈரக்்கும் 

விதிகள், குணப்படுத்துதல், உயிர ்சக்தி, ஆக்கப்பூரவ் கற்பமன, தனிப்பட்ட 

சக்தி ததாடரப்ான மீதமய்யியல் நம்பிக்மககள் மற்றும் எல்மலயற்ற 

நுண்ணறிவு அல்லது இமறவன் எங்கும் நிமறந்து இருக்கிறார,் ஆன்மா 

என்பது உண்மம தபாருடக்ளின் முழுமம, ஆன்மா ததய்வீகமானது, ஒரு 

உயரந்்த சிந்தமன நன்மம பயக்கும் சக்தி, அமனத்து பநாய்களும் மனதில் 

பதான்றுகிறது மற்றும் பநரம்மற சிந்தமன ஒரு குணப்படுத்தும் பலமன 

வழங்குகிறது என்ற சிந்தமனகமள வலியுறுத்துகிறது. § 

அவர ்பின்பற்றிய கிறுத்துவ மதம் பாரம்பரியம் சாரந்்ததாக இல்மல. அவர ்

ராபரட்்மட, இறந்தவரக்ளின் ஆவிகள் உயிருடன் வாழ்பவரக்ளுடன் பபசும் 

கூட்டங்கள் மற்றும் உடல் இல்லாத ஆன்மாக்கமள பமமடக்கு அமழத்து 

வந்து, அந்த ஆவிகளுடன் உமரயாடி நம்ப மறுத்த கூட்டத்மத வியக்க மவத்த 

பமமட நாடக ஆன்மீகவாதிகளின் அரங்குகளுக்கு அமழத்து தசன்றார.் இந்த 

ஆன்மீகவாதிகள் ரத்தினங்கள் மூலம் ஆமசகமள சீரமமத்தாரக்ள் அல்லது 

எதிரக்ாலத்மத கணித்தாரக்ள். மற்றவரக்ள் கூம்பு வடிவ இமசக்கருவிகள் 

மூலம் ஆவி உலகின் தமல்லிய குரல்களின் ஒலிமய தபருக்கி, அமவ 

பாரம்வயாளரக்ளுக்கு உணரத்்தினாரக்ள். அது இன்தனாரு உலகமாக 

இருந்தது, மற்றும் இளம் சாதகன் அவற்மற எல்லாம் பாரத்்து அறியபவண்டும் 

என்ற அவர ்விரும்பினார.் அவன் அந்த காட்சிகமள மறக்காமல், பல 

வருடங்கள் கழித்து தனது சீடரக்ளுக்கு அந்த அனுபவத்மத வழங்கினார.் § 

அவர ்தனது வாழ்நாளில் வாழ்ந்த ஆன்மீக பிரபலங்களுடன், வியக்க 

மவக்கும் வமகயில் ஒரு நல்ல உறமவ பரமாரித்தார.் 1934 ஆம் ஆண்டு, 

அவரது வீடு தயானந்த பிரியதாசியின் (டாரல் பீரிஸ்) தற்காலிக ஆசிரமமாக 

இருந்தது. அவர ்தன்னுடன் தபளத்த சமயத்தின் ஞாபனாதய பாமதமய 

தகாண்டு வந்தார.் அவரது வழிமுமறகள் மதர ்மதர ்கிறிஸ்டினிமய 

கவனத்மத ஈரத்்து, அவர ்கிழக்கு நாடுகளின் பாமதமய ஆய்வு தசய்ய 
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பமலும் ஊக்குவித்தது. இந்த ஆய்மவ அவர ்தனக்கு விருப்பமான 

மாணவனுக்கு கற்றுத் தந்தார.் § 

அவர ்அப்பபாது பிரபலமாக இருந்த பயாகி ஹரி ராமாமவயும் அறிந்து 

இருந்தார.் அவர ்1924 ஆம் ஆண்டு சான் பிரான்சிஸ்பகாவிற்கு வந்து 

அதமரிக்கா முழுவதும் பயணம் பமற்தகாண்டு, அதமரிக்க நாட்டவரக்ள் 

முன்பு பாரத்்திராத, காற்றில் மிதத்தல் மற்றும் ததாமலப்தபயரச்ச்ிமய 

தசய்து காண்பித்தார.் அவர ்இவற்மற தசய்து காண்பித்தாலும், இமவ 

ஆழமான ஆன்மீக ஸித்திகமள தபறுவதற்கு பதமவயில்மல என்றும் 

வலியுறுத்தினார.் அந்த பயாகி அவரது ஓக்லாண்டு வீட்டில் பயாகத்மத 

கற்றுத்தந்து அவருக்கு குருவாகி, அவருக்கு மதர ்கிறிஸ்டினி என்ற தபயமர 

வழங்கினார.் § 

பரமஹம்ச பயாகானந்தாவுடன் மதர ்கிறிஸ்டினி இமணந்து தசயல்படட்ு, 

அவரது தசல்ஃப் ரியமலபசஷன் தபல்பலாஷிப்பின் இயக்குனரக்ள் குழுவில் 

பசமவ தசய்தார.் அவர ்மான்லி பி. ஹால் மற்றும் எடக்ர ்பகய்ஸ் எழுதிய 

புத்தகங்கமள படித்தார,் மற்றும் 1930 களில் ஹாலிவுட்டிற்கு ஹட பயாகத்மத 

தகாண்டு வந்த இந்திரா பதவிமய சந்தித்தார.் பனாரஸில்  இருந்து 

அதமரிக்காவிற்கு அந்த சுவாமி பகவான் பிஸ்ஸஸ்ஸர ்மீது மதர ்கிறிஸ்டினி 

ஈரக்்கப்பட்டார.் அந்த சுவாமி தனது சீடரக்ளுக்கு பின்வரும் உறுதிதமாழிமய   

வழங்கினார:்§ 

முழுமுதற்தபாருளாக, வரம்புகமள கடந்து ஒபர உண்மமப்தபாருளாக  

இருப்பவபர, என்னிடம் இருக்கும் எல்மலயற்ற சக்திகளுக்கு எனது 

கதவுகமள திறப்பதற்கு, எனக்கு ஞானத்மதயும் நம்பிக்மகமயயும் தா. 

ஓம்  தத் சத் ஓம். ஆன்மீக அறிவு உள்பள வருவதற்கு என் மனதின் கதவு 

திறந்து இருக்கிறது. நான் முழுமுதற்தபாருளுடன் பிரிக்க முடியாமல் 

இமணந்து ஒன்றாகி இருக்கிபறன், மற்றும் மூத்த சபகாதரரக்ளின் 

உதவிமய நான் தசய்கிபறன்.§ 

இந்த இந்திய பயாகிகள் மற்றும் சுவாமிகள் மறுபிறவி, எங்கும் வியாபித்து 

இருக்கும் ஒரு ததய்வீகத்தன்மம, மனிதனுக்குள் இருக்கும் கடவுள் மற்றும் 

மனிதன் உடல் மற்றும் மனமாக இல்லாமல் ஆன்மாவாக இருப்பமதப் பற்றிய 

பபாதமனகமள தங்களுடன் தகாண்டு வந்தனர.் அவரக்ள் பிராணயாமம் 

மற்றும் உறுதிதமாழியின் சக்திகள், தியானத்தின் தீவிரம் மற்றும் உணரவ்ின் 

ஏற்றத்மத கற்றுத்தந்தாரக்ள். அவரக்ளுடன் மதர ்கிறிஸ்டினி பழகி, இந்தியா 

மற்றும் சிபலானில் இருந்து அவரக்ள் தகாண்டு வந்த ஞானத்மத 

கிரகித்துக்தகாண்டார.் அந்த ஞானத்மத அவர,் கிழக்கத்திய நாடுகளின் 

பாமதயில் இருந்த நுணுக்கத்தில், தனது பதின்ம வயது பமதாவிமய 

நிமலநிறுத்த பயன்படுத்திக் தகாண்டார.் § 

அவரக்ளது உறவு அடுத்த 24 வருடங்களுக்கு ராபரட்்டின் வாழ்க்மகயில் 

பரவி இருந்தது. அந்த உறவின் ததாடக்கம், சமயம் மற்றும் சூடச்ும ஞான 

பபாதமனகளில் அவர ்தபற்ற மிகதபரிய அனுபவங்களில் ஆரம்பித்து, ராபரட்் 
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ஒரு பலவீனமான நண்பமன கவனித்துக்தகாண்டு இருக்கும் பபாது 

முடிவமடந்தது. ராபரட்் 1960 களின் மத்தியில், அவரது ஒக்லாண்டு வீட்டில் 

வாரநாடக்ளில் தங்கி, வீடம்ட சுத்தம் தசய்தல் மற்றும் வீட்டிற்கு பதமவயான 

தபாருடக்மள வாங்குவதில் உதவி தசய்து, வாரக்கமடசியில் சான்  

பிரான்சிஸ்பகா திரும்பி தனது பகாயிமல கவனித்துக் தகாள்வான். § 

எனது மூன்றாவது தூண்டுபகால் விபசஷமானவராகவும் 

தபாறுமமயாகவும் இருந்தார.் அவர ்எனக்கு நிறங்களின் அதிரவ்ு 

விகிதத்தில் இருந்த உளவியல் மற்றும் ஒரு ஒளி உடமல ஆய்வு தசய்வது 

பற்றியும், ஒளி  உடலுக்குள் இருக்கும் ஒவ்தவாரு நிறமும் நிறத்தின் 

கலமவயும் வழங்கிய தபாருமள புரிந்துக்தகாண்டு, அதமன ஒரு நபரின் 

மனநிமலகள் மற்றும் உணரச்ச்ிகள் மற்றும் சிந்தமன சக்தியுடன் 

ததாடரப்ுபடுத்துவது பற்றியும் கற்றுத்தந்தார.் அவர ்எனக்கு மனிதனின் 

இயல்பு, மக்கள் எவ்வாறு சிந்திக்கிறாரக்ள், அவரக்ள் எவ்வாறு 

தசயல்படுகிறாரக்ள், மற்றும் அவரக்ளது உட்புற, அடியுணரவ்ு 

தூண்டுதமலப் பற்றி புரிந்துதகாள்வதற்கு குணங்கமள வரண்ிக்கும் 

முமறமய கற்றுத்தந்தார.் § 

அவர ்என் குருமவப் பற்றி கூறி, ஒரு நாள் என் குருமவ சந்திப்பபன் 

என்று கூறினார.் ஆனால் நான் என் குருமவ சந்திப்பதற்கு முன்பாக, நான் 

ஆத்ம ஞானத்மத தபற்று இருக்க பவண்டும். நான் எனது குருமவ 

சிபலானில் சந்திப்பபன் என்றும், நான் அங்பக தசன்று பமலும் கற்பபத 

நான் தசய்யபவண்டிய அடுத்த நடவடிக்மக என்றும் கூறினார.் நான் 

அந்த சமயத்தில், கடிகாரத்மத பயன்படுத்தி, தினமும் இரண்டு மணி 

பநரம் ஒபர இடத்தில் அசராமல் அமரந்்து தியானம் தசய்து, உட்புறமாக 

ததாடரந்்து தசன்றுதகாண்டு, நான் கற்றமதயும், பரமாத்துமாவின் 

புனிதம் மற்றும் எளிமமயின் நுணுக்கங்கமள புரிந்துதகாள்ள முயற்சி 

தசய்துக்தகாண்டு இருந்பதன். § 

எனது இரண்டாவது வருட பயிற்சியின் பபாது, மக்களின் விமனகள் 

மற்றும் எதிரவ்ிமனகள், அவரக்ள் எவ்வாறு  இயங்கினாரக்ள், எவ்வாறு  

சிந்தித்தாரக்ள் மற்றும் எவ்வாறு தசயல்பட்டாரக்ள் என்பமதப் பற்றி 

நுணுக்கமாக கற்றுக்தகாடுக்கப்பட்படன். ஒருவரது உட்புற பண்புகள் 

மற்றும்  வீட்டில் அவரக்ளது வாழ்முமற பற்றிய தகவல்கள் 

அமனத்மதயும், அவரக்ளது மனம் அல்லது உடலின் இயக்கத்தின் மூலம் 

நான் அறிந்துதகாள்ளும் அளவிற்கு, மனமத ஒருமுகப்படுத்தும் 

சக்திகளுடன் கண்காணிப்பாளராக இருக்க எனக்கு கற்றுத்தரப்பட்டது. § 

எனது மூன்றாவது வருட பயிற்சியின் பபாது, மாணவரக்ள் 

உட்புறமாகவும் தவளிப்புறமாகவும் ஆன்மீக ஈடுபாடட்ுடன் 

இருக்கிறாரக்ளா அல்லது கற்பித்தலில் அறிவுப்பூரவ்மான ஆரவ்த்துடன் 

இருக்கிறாரக்ளா என்பமத பசாதமன தசய்ய கற்றுத்தரப்பட்டது. அதன் 

பிறகு நாங்கள், ஒருவர ்தியானம் தசய்யும் பபாது, தனது உட்புற சக்தியின் 

மூலம் காணும் சிந்தமன வடிவங்கள் மற்றும் உணரச்ச்ிகள் மற்றும் 
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பல்பவறு சிந்தமன வடிவங்களின் தபாருமளப் பற்றி ஆய்வு தசய்பதாம். 

ஒரு நபர ்எமதப்பற்றி சிந்திக்கிறார ்மற்றும் அந்த கூட்டு சிந்தமன சாரம் 

பதான்றிய மனதின் பகுதிக்கு சாட்சி தசன்ற பநாக்கத்மதயும் அறியத் 

ததாடங்கிபனன். § 

 மனதின் உட்புற பகுதிகளில் வாழும் தமலசிறந்த உயிரச்க்திகள் 

மற்றும் மனிதரக்ளுடன் தசயல்படுவதற்கு மற்றும் ததாடரப்ு 

தகாள்வதற்கு தூல உடலின் பதமவ இல்லாமல், தங்கள் நரம்பியல் 

அமமப்பில் பமம்படட்ு இருக்கும் உயிரச்க்திகளின் ஆய்வின் 

மூலமாகவும், எனது மூன்றாவது தூண்டுபகால் என்மன பமம்படுத்தினார.் 

அமதப் பபால, தூல உடலுடன் இருந்தாலும் தியானத்தின் ஆழத்தில் 

தசயல்படட்ு, தபற்பறாரக்ள் தங்கள் குழந்மதமய உணரச்ச்ிரீதியாகவும் 

தூல உடல்ரீதியாகவும் அவரக்ளது பக்குவத்மத கண்காணிப்பமதப் 

பபால, தியானம் தசய்பவரக்ளுக்கு ஒரு ஆன்மீகப்பணியாக உதவி 

தசய்யும் தமலசிறந்த உயிரச்க்திகமளப் பற்றி படித்பதன். § 

 எனது பாமதயில் இருந்த மூன்றாவது தூண்டுபகாலுக்கு, அவரது சிறு 

வயதில் பநதவடாவில் இருந்த அதமரிக்க இந்தியரக்ள், பின்பு 

இமயமமலயில் இருந்து வந்த சுவாமி பகவான் பிஸ்ஸஸ்ஸர,் மற்றும் 

தபனராஸ் சமூகத்மத பசரந்்த பயாகி ஹரி ராமாவிடம் இருந்து சூடச்ும 

ஞானத்தில் முழுமமயான பயிற்சி வழங்கப்பட்டது, மற்றும் அந்த 

அற்புதமான உயிரச்க்திக்கு பிறகு, நான் சிபலான் தீவில் எனது 

நான்காவது தூண்டுபகாமல சந்திக்க விருந்பதன். § 

நான் அவருடன் இருந்த காலத்தில், அவரிடம் பல பகள்விகமள 

பகட்டதாகபவா அல்லது விவாதத்தில் ஈடுப்பட்டதாக எனக்கு நிமனவு 

இல்மல. ஆனால் நான் ஒரு முமற அதிக தவளிப்புறமாக இயங்கி, பாடம் 

எனக்கு ததளிவாக புரியாத பபாது, நான் அமதப்பற்றி விவாதிக்க 

விரும்பியது நிமனவில் இருக்கிறது. ஆனால், “விவாதிக்க முடியாது,” 

என்ற அறிவுறுத்தலின் மூலம் அந்த விவாதம் உடபன துண்டிக்கப்பட்டது. 

நான் மீண்டும் அந்த முயற்சிமய பமற்தகாள்ளவில்மல. எனது 

ஆசிரியமர பபான்று பாடம் நடத்துபவரிடம் இருந்து ஆன்மீக 

அறிவுறுத்தல்கமள பகட்கும் பபாது, ஒரு வாக்கியத்மத கவனிக்க 

தவறிவிட்டால் அல்லது ஏதாவது ததளிவாக புரியவில்மல என்றால், சில 

நிமிடங்கள் காத்து இருங்கள். அமதப்பற்றி நிமனவுக்கூரும் பபாது 

உங்கள் உட்புறத்தின் ஆழத்தில் இருந்து, அது தானாக ததளிவமடயும். 

நான் இமத மிகவும் சிறிய வயதில் கற்றுக்தகாண்படன். இந்த வழியில் 

சூடச்ும ஞானிகளுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது. அதில் விவாதங்கள் 

அல்லது பகள்விகள் இருப்பதில்மல. இவ்வாறு தசய்து முடிப்பதற்கு, 

விரிவாக்கம் தபற்ற தமலசிறந்த ஆன்மாக்கள்  மற்றும் பாமதயில் 

இருக்கும் உதவியாளரக்ளிடம் இருந்து தபருமளவிலான உதவி 

உட்புறத்தில் கிமடக்கிறது. § 
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ராபரட்் பமமடயில் நடத்திய நடனங்களுக்கு நல்ல வரபவற்பும் பாராட்டு 

மமழயும்  கிமடத்தது. அவன் கமல அறிவுடன் இருந்த அந்த உன்னதமான 

பாரம்வயாளரக்மள பாரக்்கும் பபாது, இருட்டில் மவரங்கள் மின்னுவமதப் 

பபான்று பதான்றியதாக, தனது வாழ்நாளில் பின்னர ்குறிப்பிடட்ு இருந்தான்.  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

சான் பிரான்சிஸ்பகா  ாபல  

பாரம்பரிய நடனத்தில் பமலும் தீவிர பயிற்சி தபறுவதற்காக, ராபரட்் தனது 

பதினாறாவது வயதில் சான் பிரான்சிஸ்பகா பாபல பள்ளியில் பசரந்்தான். 

அவன் இரண்டு வருடத்திற்குள் சான் பிரான்சிஸ்பகா பாபல நிறுவனத்தில், 

முன்னணி நடனக் கமலஞனாக தகுதிப் தபற்று, அந்த குழுவுடன் இரண்டு 

முமற அதமரிக்கா மற்றும் கனடா முழுவதும் பயணம் பமற்தகாண்டான். 

பயாகம் மற்றும் தியானத்தில் அவனது பயிற்சி இமடவிடாது ததாடரந்்தது. 

அவன் சான்  பிரான்சிஸ்பகாவில் இருந்த பபாது, அந்த பாபல நிறுவனத்திற்கு 

அருகில் ஃபபால்சம் ததருவில் இருந்த பிரஸ்மபடிரியன் கிறுத்துவ 

பதவாலயத்தில் தினமும் இரண்டு மணி பநரங்களுக்கு தியானம் தசய்வான். § 

இது அதமரிக்காவின் மிகவும் புகழ்தபற்ற பாபல நிறுவனங்களில் ஒன்றாக 

இருந்ததால், அதில் பபாட்டி அதிகமாக இருந்தது. ராபரட்் தனது கமலயில்  

கடினமாக உமழத்து, தனது நிமலயில் இருந்த ஒரு கமலஞனுக்கு 

பதமவப்பட்ட வலிமம மற்றும் உடலுறுதிமய தபறுவதற்காக தினமும் பல 

மணி பநரங்கள் தனது உடமல இயக்கிக்தகாண்டு இருந்தான். அவன் தனது 

சக கமலஞரக்மள உயர தூக்குவதற்காக, தனது பதிபனழாவது வயதில் 

தபஞ்ச ்பிதரஸ்ஸில் 175 பவுண்ட் எமடமய தூக்கும் வலிமமயுடன் இருந்தான். 

ஒவ்தவாரு வாரமும், ஒவ்தவாரு மாதமும் படிப்பது, நிமனவுக்கூரவ்து மற்றும் 

ததாடரந்்து பயிற்சி தசய்வபத அவனது வழக்கமாக இருந்தது. § 

தனது திறமமகமள பமலும் பமம்படுத்த, ஒரு பயிற்சியாளமர நியமித்து, 

தனது நடனத்மத விமரச்னம் தசய்யுமாறு அவரிடம் பகட்டுக்தகாண்டான். 

“நான் சரியாக தசய்வமத எடுத்துக்கூறாமல், நான் தவறாக தசய்வமத 

விமரச்னம் தசய்வதற்கு, ஒரு மணி பநரத்திற்கு $20 ஊதியத்மத வழங்கி ஒரு 
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பயிற்சியாளமர நியமித்பதன்,” என்று பல வருடங்கள் கழித்து அவன் 

பரிகாசமாக ததரிவித்தான். அந்த காலத்தில் $20 என்பது தபரிய ததாமகயாக 

இருந்தது. § 

கமலஞரக்ள் வழக்கமாக தசய்வமதப் பபால, அந்த நிறுவனம் 

தபரும்பாலும் பபருந்து மற்றும் இரயில் மூலம் பயணம் தசய்தது. இதன் 

காரணமாக தனக்கு பயணம் தசய்வதில் பிரியம் ஏற்பட்டது என்றும், சில 

நிமிடங்களில்  பயணத்திற்கு பதமவயான தபாருடக்மள இராணுவ 

துல்லியமாக தயார ்தசய்துதகாள்ளும் திறமன தபற்றதாகவும், அவர ்

பிற்காலத்தில் குறிப்பிட்டார.் அவர ்உள்ளூர ்அரங்குகள் மற்றும் யுஎஸ்ஓ 

நிகழ்சச்ிகளிலும் பங்குதகாண்டார.் இந்த காலக்கட்டத்தில் அதமரிக்கா 

இரண்டாம் உலகப்பபாரில் மும்மும்ரமாக இருந்தது. § 

விமரவாக வளரந்்துக்தகாண்டு இருந்த இந்த நடச்த்திரம், தமலசிறந்த 

கமலஞரக்ளுடன் பணி புரிந்தான்.  ருத் மசன்ட் தடனிஸ் மற்றும் வில்லியம் 

கிறிஸ்டன்சன் பபான்ற பிரபலங்கள் அவனுக்கு நடன இயக்குனரக்ளாக  

இருந்தாரக்ள். அவன் பமமடயில், இத்தாலிய நாடகங்களில் தமலமம நடிமக 

மற்றும் அதமரிக்க பிரபலங்களுடன் நடனமாடினான். அவன் சிறப்பான 

பாடகரக்ள் மற்றும் இமசக்கமலஞரக்ளுடன் தசயல்புரிந்து, ஓபரா பாடகர ்

அல்த்யா யங்மானுடன் கூட்டு பசரந்்தான். § 

தனது குழு ததற்கு கலிபபாரன்ியாவில் நிகழ்சச்ிமய நடத்திய பபாது, 

ராபரட்் இந்த வாய்ப்மப பயன்படுத்தி, அந்நாளில் அதமரிக்காவின் 

முன்னணி குருவாக விளங்கிய, பரமஹம்ச பயாகானந்தாமவ, தசல்ஃப் 

ரியமலபசஷன் தபல்பலாஷிப்பின் பசிபிக் பாலிபசட்ஸ் மமயத்தில் 

சந்தித்தார.் அவர ்தனது ஆட்படாபிபயாகிரபி ஆஃப் ய பயாகி என்ற 

புத்தகத்மத அசச்ிட்ட சமயத்தில், ராபரட்் அந்த ஆசிரியமர சந்தித்தார.் 

பயாகானந்தா அன்புள்ளம் பமடத்தவராக இருந்தார,் மற்றும் அந்த 

இமளஞன் தன்மன சந்திக்க வந்த மூன்று முமறயும், அவன் மகநிமறய 

இலக்கிய புத்தகங்கமள வழங்கினார.் கிழக்கத்திய நாடுகளின் ஆன்மீக 

குருக்கமள ராபரட்் சந்திப்பது, இதுபவ முதல் முமறயாக இருந்தது. § 
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ராபரட்் தனது கமல வாழ்க்மகயின் உசச்த்தில் இருந்த பபாது, அவமன 

ஆன்மீக வாழ்க்மக அமழதத்து. அவன் தனது பத்ததான்பதாவது  வயதில், 

பாபல நிறுவனத்மத விடட்ு விலகி, தனது குருமவ பதடி இந்தியா மற்றும் 

இலங்மக தசல்ல, ஒரு வணிக கப்பல் மூலம், பகால்டன் பகட் ததாங்கு 

பாலத்திற்கு அடியில் இருக்கும், கடல் வழியாக பயணம் பமற்தகாண்டான்.  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

நடனம்  அவனது தபரும்பாலான பநரத்மத எடுத்துக்தகாண்டாலும், இரவு 

பநரங்களில் அவன் தனக்கு உட்புறமாக கவனம் தசலுத்துவான். உலக 

வாழ்க்மக பின்வாங்கியது மற்றும் அவன் தன்னிடம் இருந்த சில ஆன்மீக 

புத்தகங்கமள படித்ததுடன் தியானமும் தசய்தான். அவனுமடய இயல்பிற்கு 

படிப்பது மடட்ுபம மனநிமறமவ அளிக்கவில்மல. அவன் ஒவ்தவாரு 

ஆசிரியரும் புகட்டிய பாடத்மத பயிற்சி மற்றும் ஆய்வு தசய்து, 

தனக்குத்தாபன நிரூபித்துக் தகாள்ள பவண்டியிருந்தது. § 

அவனுக்கு ஒருவர ்பதஞ்சலியின் தி பயாக சூத்ராஸ் என்ற ஒரு சிறிய 

புத்தகத்தின் நகமல வழங்கிய பபாது, இந்த தசயல்முமறமய பின்பற்றுவது 

சவால் விடுவதாக இருந்தது. அவன் நடனத்தில் தசய்தமத பபால, இந்திய 

பயாகி மூலம் விளக்கப்பட்ட பயாக சூத்திரங்களுக்குள் மூழ்கி, அதன் 

மரம்மான தமாழிமய தவளிப்படுத்தி, அதன் நுணுக்கமான 

வழிகாட்டல்கமள பின்பற்றி ததாடரந்்து பயிற்சி தசய்துக்தகாண்டு 

இருந்தான். அது பயாக பாமதயில் அவனது தீட்மசயாகவும், தமய்ஞ்ஞான 

நிமல மீது கிழக்கு நாடட்ு குருமாரக்ள் மவத்திருந்த கண்பணாட்டம் பற்றிய 

முதல் புரிதலாகவும் இருந்தது. § 

 அந்த இளம் கமலஞனின் வாழ்க்மகயில் நடனம் வளரச்ச்ி 

அமடந்துக்தகாண்டு இருந்தது. அவனுக்கு அதன் நாடகங்கள், நுட்பங்கள், 

சமூகத் ததாடரப்ு மற்றும் அதில் இருந்த பபரும் புகழும் ஆடம்பரமும் பிடித்து 
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இருந்தது. ஆனால் நடனம் அவனுக்கு பமலும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக 

இருந்தது. அது ஆற்றல், உயிர ்சக்தி மீது தபறும் பதரச்ச்ி, ஆன்மா 

தபாருடக்மள எவ்வாறு இயக்குகிறது மற்றும் சிந்தமன எவ்வாறு 

தசயல்கமள தவளிப்படுத்துகிறது என்பமதப் பற்றி  ஒரு ஆய்வாக இருந்தது. 

சூடச்ும உடல் எவ்வாறு முதலில் இயங்கி, தூல உடல் அதற்கு எவ்வாறு 

எதிரவ்ிமன வழங்குகிறது என்பமத அவன் ஆய்வு தசய்தான். அவர ்

இயக்கத்தில் இருந்த உயிர ்சக்தி, உடல் மற்றும் மனத்தின் ததாடரம்ப ஆய்வு 

தசய்தார.் இந்த ஆய்வு தவறும் ஒரு சிந்தமனயாக இல்லாமல், அவரது 

கமலத்திறனுக்கு காரணமான விஞ்ஞானமாகவும் இருந்தது. ராபரட்்டிற்கு 

நடனம் என்பது மனித உணரச்ச்ி தவளிப்பாடுகளின் அதிக ததய்வீக 

வடிவமாகவும், பமடப்பாற்றலின் உயரிய வடிவமாகவும் இருந்தது. இந்த ஒரு 

பமடப்பில் மடட்ுபம, பமடத்தவரும் பமடக்கப்பட்டவரும் ஒன்றாக 

இருக்கிறாரக்ள். பயாகி பிரபஞ்சமாக இருந்தமதப் பபான்று, நடனமாடுபவர ்

நடனமாக இருக்கிறார.் பமமட விளக்குகமளக்  காட்டிலும், நடனத்தின் இந்த 

ஆன்மீக அம்சம் அவன் மனமத கவரந்்தது.§ 

அந்த பமமட விளக்கின் ஒளியில், அந்த இளம் கமலஞன் மக்களின் மனமத 

கவரந்்தான். அவனிடம் மக்கள் கூட்டம் மீண்டும் நடனமாட பகட்டுக்தகாண்ட 

பபாது, தனது ஒவ்தவாரு உடல் அமசவும் பாரம்வயாளர ்மத்தியில் தாக்கம் 

ஏற்படுத்தும் என்பமத அறிந்திருந்து, தனது அகலக்கால் நமட மற்றும் 

அழகான மக கால்களுடன் தவளிபய வருவான். பமமடக்கு பூசத்சண்டுகள் 

பறந்து வரும். அந்த அமற முழுவதும் வலுவான கரதவாலி கரஜ்ிக்கும். 

மவரங்கள் மற்றும் நீலமணிகள் மற்றும் ஆயிரம் டாலர ்மதிப்புள்ள 

பமலங்கிகள் மற்றும் மககளால் மதக்கப்பட்ட டக்ஸ் அங்கிகள் என்று தனக்கு 

முன்பாக அமரந்்து இருந்த தசல்வ வளத்மத பாரத்்து, அவன் வியந்து 

நின்றான். அங்பக கிமடத்த பாராடட்ு மமழ, எளிமமயான சூழலில் 

வளரந்்திருந்த இளம் ஹான்தசனின் வாழ்க்மகயில் உசச்மாக விளங்கியது. 

ஆனால் அவன் அதன் பிறகு பல வருடங்கள் கழித்து இலங்மக,  இந்தியா 

(குறிப்பாக தூத்துக்குடி), மபலஷியா, தமாரிஷியஸ் மற்றும் மற்ற நாடுகளில் 

பமலும் அதிகமான வரபவற்மப தபற்றான். § 

அவன் நடனத்தில் உயரந்்த நிமலமய எட்டி இருந்தான். அவன் பாரம்பரிய 

தனிநடனங்கள் மற்றும் ஐபராப்பா மற்றும் ததன் அதமரிக்காவில் இருந்து 

வந்த பாபல நடன மங்மககளுடன் முக்கிய நிகழ்சச்ிகளில் பங்குதபற்றான். 

கிபரஸ் பரப்ராஸ் தனக்கு ததரிவித்து இருந்த மற்றும் சுவாமி 

பயாகானந்தாவிடம் கண்ட கிழக்கு நாடுகளுக்கு தசல்வமதப் பற்றி அவன் 

பபச ஆரம்பித்து இருந்தான். § 

அந்த உமரயாடல்களில் மதர ்கிறிஸ்டினியின் தபயரும் இடம்தபற்று 

இருந்தது. அவர ்இலங்மகயில் பலமர அறிந்து இருந்தார.் ராபரட்்டிற்கு தான் 

வழங்கிய வழிகாட்டமல காட்டிலும், அதிக பமம்பட்ட ஆன்மீக வழிகாட்டல் 

பதமவ என்பமத அவர ்உணரந்்து இருந்தார.் அதனால் இலங்மகயில் தபளத்த 

https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/34_guru05_01.html#para-83
https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/34_guru05_01.html#para-84
https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/34_guru05_01.html#para-85


சமய துறவியாக இருந்த தயானந்தா, அவனது பாமதயில் அடுத்த 

ஆபலாசகராக இருக்கலாம் என்று அவருக்கு பதான்றியது. § 

அவர ்வழங்கிய உற்சாகத்தால் ராபரட்் ஊக்கமமடந்து, அமத எப்படி 

நமடமுமறப்படுத்துவது என்று சிந்திக்க ஆரம்பித்தான். அங்பக எப்படி 

தசல்வது? அவன் அங்பக தசன்றதும் என்ன தசய்வது? அவனுக்கு அங்பக 

யாமரயும் ததரியாது. தபற்பறாரக்ள் அவனுக்காக விட்டு தசன்ற பணத்தில் 

இருந்து வருடம் ஒருமுமற தபற்ற $700 ஊக்கத்ததாமகமயத் தவிர, அவனிடம் 

மகயிருப்பாக சிறிதளவு பணம் மடட்ுபம இருந்தது. அதற்கான தீரவ்ு 

அவனுக்கு தமதுவாக கிமடத்தது. அவரக்ள் அதமரிக்க-ஆசிய கலாசச்ாரப் 

பணிமய ததாடங்கி, இந்தியா மற்றும் இலங்மக பயணம் பமற்தகாண்டு, 

பாடல்கள் மற்றும் நடனங்கள் மற்றும் தங்கள் கமலகமள பகிர முடிவு 

தசய்தனர.் அவன் அந்த பட்டியலில் கிபரஸ் பரப்ராஸ், பாடகர ்அல்த்யா 

யங்பமன், இமச அமமப்பாளர ்மற்றும் பியாபனா கமலஞராக இருந்த அல்வா 

காயில் மற்றும் நடன மங்மகயாகவும் ஆன்மீகவாதியாகவும் இருந்த ஹில்டா 

சாரல்்டன் ஆகிபயாமர பசரத்்துக்தகாண்டான். அந்த திட்டம் உறுதி 

தபற்றதும், அதில் தவற்றி தபறுவதற்கு அவன் அதிக பநரத்மத 

தசலவழித்தான். அவன் தனது பத்ததான்பாவது வயதில் சான் பிரான்சிஸ்பகா 

பாபல நிறுவனத்தில் இருந்து தவளிபயறினான். அதன் பிறகு அவன் அந்த 

நிறுவனத்திற்கு திரும்பவில்மல. § 

நான் எனது நடன வாழ்க்மகயின் உசச்த்தில் இருந்த பபாது, “நீ உனது 

ததாழில் வாழ்க்மகயின் உசச்த்தில் இருக்கும் பபாது, அதில் இருந்து 

தவளிபயற பவண்டும்,” என்று கூறிய உண்மமயான ததாழில் 

தநறிஞரக்ளின் அறிவுமரமய பின்பற்றிபனன். நான் எனது குருமவ 

சந்திக்க மிகவும் ஆவலுடன் இருந்ததால், என் ஆசிரியரக்ளில் ஒருவர ்

என்மன இலங்மகக்கு அனுப்பி மவத்தார.் நான் விபவகானந்தர ்

வழங்கிய பபாதமனகமள மிகவும் ஆழமாக படித்துக்தகாண்டு 

இருந்பதன். நான் பவதாந்த சமூகம் நடத்திய தசாற்தபாழிவுகமள 

பகட்டுக்தகாண்டு, அங்கிருந்த சுவாமிகமளயும், பரமஹம்ச 

பயாகானந்தாமவயும் சந்தித்பதன். நான் பதடிய குரு, அவரக்ளிடத்தில் 

எனக்கு ததன்படவில்மல. § 
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குருமாரக்ளின் சரித்திரங்கள்  

அத்தியாயம் இருபது  

ஒரு குகையில் இகைவகை 

ைண்டறிதல்  

தைது குருகவ ததடுவதை்ைாை ராபரட்் தமை்கைாண்ட பயணம், அவகர 

ஒரு வணிை ைப்பலில் பல ைடல்ைகை ைடந்து இந்தியாவிை்கும், பிைகு இரயில் 

மூலம் கதை்ைிந்தியாவிை்கும் அகைத்து கெை்ைது. அங்தை அவர ்சிதலாை் 

கெல்லும் பயணப்படகில் ஏறி, மாரெ் ்1947 கைாழும்பு வந்து தெரந்்தார.் கிதரஸ் 

பரத்ராஸ் ஏை்பாடு  கெய்திருந்தகதப் தபால, தியாைம் மை்றும் 

மகைஞாைத்தில் ஒரு சிங்ைை கபௌத்த ஆசிரியராை இருந்து, 1930 ைைிை் 

மத்தியில் அகமரிை்ைாவிை்கு கெை்று, அங்கிருந்த ொதைரை்ை் மைகத ைவரந்்த 

தயாைந்த பிரியதாசியிடம் பயிை்ைார.் § 

இைம் அகமரிை்ைகர புதிய சிந்தகைைை் மை்றும் தைிப்பட்ட தொதகைைை் 

மூலம் எதிரக்ைாண்ட தயாைந்தா, தைது மாணவைிை் திைகமைகை 

தொதிை்கும் ஆசிரியராை இருந்தார.் இதை் மூலம், இந்த உலகில் நல்ல 

கெயல்ைகை கெய்து முடிை்கும் ைகலகய ராபரட்் கதரிந்துை்கைாண்டு, ஒரு 

ஆை்மீை ஆசிரியர ்வைங்கும் உத்தரவுைகைப் பை்றியும் கதரிந்து கைாண்டார.் 

தைது புதிய தூண்டுதைால், தைை்கு வைங்கிய பணி எவ்வைவு ைடிைமாை 

இருந்தாலும், அகத இைம் ொதைை் கவை்றிைரமாை நிகைவு கெய்தார.் அவர ்

சிதலாை் வந்து தெரந்்த சில மாதங்ைைில், கிராமத்து குைந்கதைளுை்கு 

இரண்டு பை்ைிைை் நிறுவ உதவி கெய்து, மந்தமாை நிகலயில் இருந்த ைண்டி 

நடைத்கத உயிரப்்பித்து, தெெ்ரை்ை் மிை்ொர ரம்பங்ைகை பயை்படுத்தவும் 

உதவி கெய்தார.் இதை்கு இகடயில் அவர ்தைது நடைை்குழுவுடை் பயணம் 

கெய்து, தீகவ சுை்றிப்பாரத்்து வந்தார.் § 

புதிய நாடு வைங்கும் அறிமுைங்ைை் மை்றும் ஆெெ்ரியங்ைை், அவகர 

உை்ொைப்படுத்திை. அவர ்அங்கிருந்த மை்ைைிை் பணிவு மை்றும் உபெரிை்கும் 

முகைைகை ரசித்து, அவரை்ைது நுணுை்ைமாை ைலாெெ்ார உை்ளுணரக்வை் 
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ைை்றுை்கைாண்டு, அவரை்கை தநசிை்ை ஆரம்பித்தார.் அவருை்கு தயாைந்தா 

கதாடரெ்ச்ியாை வைங்கிய பணிைை் மை்றும் உத்தரவுைை், கபரும்பாலும் 

அரசியல் ொரந்்ததாை இருந்தை. ஆைால் இரண்டு வருடங்ைளுை்கு பிைகு, 

அந்த பணிைை் ராபரட்்டுை்கு பாரமாை இருை்ைத் கதாடங்கிை. அவர ்தை் 

ஆசிரியருை்கு உதவுவதை்கும், தைது ைலாெெ்ார பணிகய 

நிகைதவை்றுவதை்கும் ஆரவ்த்துடை் இருந்தார.் ஆைால் தாை் இகைவகை 

உணரவ்தை்ைாை, சிதலாை் வந்தார ்எை்பகத அவர ்எை்றுதம மைை்ைவில்கல. 

ஒரு குகையில் தீவிரமாை ொதைா கெய்யதவண்டும் எை்ை விருப்பம் அவருை்கு 

எப்தபாதும் இருந்தது, மை்றும் இந்த விருப்பம் அவர ்மைதில் எப்தபாதும் 

தீவிரமாை இருந்தது. § 

 

நாை்கு-வார பயணதத்ிை் தபாது, அந்த ைலாெெ்ாரை் குழு ைப்பலிை் மரை்ைடக்ட 

தைத்தில் பயிை்சி கெய்தைர.் ராபரட்் தைது வாை்ை்கையில், உண்கமயாை 

முதல் தைிகமகய ரசித்துை்கைாண்டு இருந்தார.் அவரை்ை் பம்பாயில் 

இைங்கிைாரை்ை். • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

எைது பயிை்சி இறுதியாை நிகைவுை்ைது. எைது ஆசிரியர,் தயாைந்தா ஒரு 

ைருத்தரங்கில் ைலந்துை்கைாை்ை சுவிடெ்ரல்ாந்திை்கு பைந்து கெை்ைார.் 

நாை் சிதலாைில் தைியாை இருந்ததை். நாை் மீண்டும் குகைை்கு 

கெல்வகதப் பை்றி சிந்தித்ததை். எைை்கு கநருை்ைமாை இசுலாமிய 

நண்பரை்ைில், அை்பைரா எை்ை ஒரு ஆஞ்ெதநய பை்தை் இருந்தார.் அவர ்

எை்கை தீவிை் மத்திய வைங்ைைில் கதாகல தூரத்தில், மகலைை் 
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நிரம்பிய பை்ைத்தாை்கில், பலாங்கைாகட நைரத்திை் குரைைா பகுதியில் 

இயை்கையாைதவ கபரிய ைல்லில் குகையாை அகமந்து இருந்த 

மகைவாை கெய்லாைி குகைைளுை்கு அகைத்து கெை்ைார.் அங்தை நாை் 

எைது ஞாதைாதய பாகதயிை் ஐந்தாவது தூண்டுதைாகல ெந்தித்ததை். 

அவர ்கபயர ்மஸ்தாை். § 

கெய்லாைி குகைைை், கைாழும்பில் இருந்து கதை்கிைை்தை 150 கிதலாமீட்டர ்

தூரத்தில், ஒதுை்குப்புைமாை வைங்ைைில் அகமந்து இருந்தை. இது இை்றும் 

ஒரு புண்ணிய தைமாை, சூபி சூடச்ும ஞாைிைை் ஒை்று கூடும் இடமாை 

விைங்குகிைது. நாங்ைை் பல நாடை்ை் தமை்கைாண்ட பயணம் சிறிய 

கிராமங்ைை் மை்றும் புழுதி படிந்த ொகலைளுடை், கபரும்பாலும் மை்ைை் 

குடியிருப்பு இல்லாத, சிதலாைிை் மத்திய மகலப்பிரததெம் வழியாை 

கெை்ைது. ராபரட்் யாகைைை் நதிைைில் குைிப்பகதயும், ைாடுைைில் இருந்து 

மிைகபரிய ெங்கிலிைைில் மரை்ைட்கடைகை இழுப்பகதயும் ைவைித்தாை். 

இகதப் பாரத்்த அந்த அகமரிை்ை நாட்டவருை்கு, அந்த இடம் தாை் 

புத்தைங்ைைில் படித்து இருந்த ஷாங்கிரி-லா தபாை்ை, ஒரு அதிெய உலைமாை 

ததாை்றியிருை்ைை்கூடும். அவர ்மிைவும் தீவிரமாை மூை்கி இருந்த 

வாை்ை்கையில் இருந்து மிைவும் மாறுபட்டு இருந்தது எை்பது உறுதியாை 

கதரிந்தது. அவர ்இந்த ஒரு தைிகமை்ைாை கவகு நாடை்ைாை ஏங்கி இருந்தார.் § 

 மகலயில் ஏறிய ராபரட்் மை்றும் அை்பைரா, ைல்ததாட்கட ெமகவைிகயப் 

பாரத்்த வண்ணம் அகமந்து இருந்த, மகலை்குகைைைிை் கதாடை்ைம் வகர 

நடந்து கெை்ைாரை்ை். அவரை்ை் கபை்ை அனுபவத்கத, 1929  ஆம் ஆண்டு அர.் 

கெெ.் பாகெட் கவைியிட்ட கராமாை்டிை் சிதலாை், இடஸ்் ஹிஸ்டரி, கலெை்ட் 

அண்ட் ஸ்தடாரியில் விைை்கியுை்ைார:்§ 

அந்த குகை மிைவும் சுவாரசியமாை இடமாை இருந்தது. அது கெயை்கை 

அைை்வுைை் அல்லது ெடங்குைை் கதாடரப்ாை அலங்ைாரம் எதுவும் 

இல்லாமல் முை்றிலும் இயல்பாை இருந்தது. மகல உெச்ியில் இருந்து 

சிறிது கீதை இைங்கியதும், ஒரு கெங்குத்தாை பாகையிை் முைப்பில் 

நுகைவாயில் அகமந்து இருந்தது. உை்தை நுகைந்ததும் ஒரு “கபரிய 

அகை” உை்ைது. அதை் இருபுைமும் பாகதைை் உை்ைை. வலது புைம் 

இருை்கும் பாகத, பூமியிை் ஆைத்திை்குை் குகைந்தபடெ்ம் 50 ைெங்ைை் 

கெை்று, அகையில் எங்கும் பரவியிருந்த நிைலிை் இருடட்ுடை் 

ஐை்கியமாகி இருந்தது. § 

அந்த அகையிை் நுகைவாயிலுை்கு எதிரப்ுைத்தில் அகமந்து இருந்த ஒரு 

குறுகிய பாகத, தியாைம் கெய்யும் “விைிம்பிை்கு" அகைத்து கெை்ைது. 

அது பாகையிை் அதிை கெங்குத்தாை பகுதியிை் மூகலயில் 6 அடிை்கு 4 

அடி அைவில் இருந்தது. அதை் மீது ஒரு பாகை கூகர தபால 

நீட்டிை்கைாண்டு இருந்தது. இங்தை ஐம்பது அடி உயர கபரும் பாகையிை் 

அடியிலும், 600 அடி உயர கெங்குத்தாை பாகையிை் விைிம்பிலும், 

அமரந்்து இருை்கும் ஒரு துைவிை்கு, தைை்கு அடியில் உகடயாமல் படரந்்து 
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இருை்கும் மரங்ைைிை் ைடலுை்கு மத்தியில் உண்கமயாை அகமதியும், 

ஆை்ந்த சிந்தகைை்கு தூண்டுதலும் கிகடை்கும். இந்த பாகையிை் சிறிய 

துவாரத்தில் நுகைந்ததும், இந்த கமல்லிய விைிம்பில் அமரந்்து 

இருப்பவருை்கு பிை்புைத்தில் முழுகமயாை பை்ைை்ை சூைல் 

வியாபிை்கிைது. இந்த பிரம்மாண்டமாை நிலப்பரப்பிை் சிை்ைலை்ை 

மைத்துவம் மை்றும் கெங்குத்தாை பாதாைத்திை் அழிவுத்தை்கமை்கு 

முை்பாை, கலௌகீை சிந்தகைைை் தங்ைை் முை்கியத்துவத்கத 

இைை்கிை்ைை. § 

ராபரட்் வீடு திரும்பி இருந்தார.் அவர ்இங்தை ஆத்ம ஞாைம் கபறும்  வகர 

தியாைம் கெய்வதை்கு வந்து இருந்தார.் ஆைால் அவர ்மைம், ஆை்மாவிை் 

ெை்தியிை் மூலம், உலைத்திை் சூை்நிகலைகை தமம்படுத்த தவண்டும் எை்கிை 

தைது வாை்நாை் குறிை்தைாை்ைகைப் பை்றி சிந்தித்துை் கைாண்டு இருந்தது. 

அது இரண்டாம் உலைப்தபார ்முடிந்ததிருந்த ெமயம், மை்றும் அப்தபாது மைித 

தநயத்திை்கு அகமதியாை புதிய யுைம் கிகடை்ை அதிைமாை வாய்ப்பு 

இருந்ததாை அவருை்கு ததாை்றியது. இகத அவர ்டிெம்பர ்28, 1948 எழுதிய 

ைடிதத்தில் கவைிப்படுத்தியுை்ைார.் § 

தீய ெை்திைை் ஆதிை்ைம் கெலுத்திய ைாலத்தில், இந்த நாட்டில் ஒரு 

கூட்டுைகவ உருவாை்கி, உலை கூட்டகமப்பிை் மூலம், நாடுைைிை் 

சுதந்திரத்திை்கு நாம் பிராரத்்தகை கெய்தது நிகைவில் இருை்கிைதா? § 

தீய ெை்திைை் மகைந்து விட்டை, நாம் கதாடரந்்து முை்தைறி கெை்று, 

வகுப்புவாதம் இல்லாமல் மை்ைைிை் மீது அை்பு கெலுத்தும் வகலயில் 

இந்த நாடுைை் அகைத்கதயும் வழிநடத்தி கெை்று, தகைைைில் இருந்து 

விடுதகல அைித்து, புதிய வாை்ை்கையில் அடிகயடுத்து கவை்ைலாம். § 

இகைவை் பூமியில் யதாரத்்தமாை முகையில் இருை்கிைார;் தை்தபாது 

புதிய நிதித்துகை ஆதிை்ைம் கெலுத்துகிைது. எல்லா நாடுைளும் திரண்டு 

வந்து இை்தை விழிப்புணரக்வ கபறுங்ைை். இகைவை் மைிதனுை்குை் 

ஏை்றிகவத்த வாை்ை்கையிை் சுடகர, எல்லா உயிரெ்ை்திைளும் ஒை்ைாை 

விழிை்ை கெய்து, உை்ொைமாை கெயல்படுங்ைை். § 

இை்று இரவில் இருந்து அடுத்த ஏழு வருடங்ைளுை்கு கதய்வீை ஒைி 

மிைவும் வலுவாை பிரைாசிை்ை இருை்கிைது. அவரது பணி முடிவகடந்தது, 

திட்டங்ைை் நிகைவகடந்தது, உலைம் இப்தபாது அவரது ைாலடியில் 

இருை்கிைது. ஒரு யதாரத்்தமாை முகையில் ஆை்மீை நாடாை, அந்த 

பாகதயில் முை்ைணியில் இருை்கும் சிதலாகை எல்தலாரும் பாருங்ைை். § 

நாடுைளுை்ைாை சுதந்திரம் வந்து கைாண்டிருை்கிைது, இைி அவர ்

சீரத்ிருத்துவார.் இகைவைிை் விருப்பம் ஆதிை்ைம் கெலுத்தும். ஆை்மா 

எழுெச்ி கபை்றுவிட்டது, கதய்வங்ைளும் கீை்படிவாரை்ை். அவரை்ை் 

வரவிருை்கும் பாகதைை் தயாராை இருை்கிை்ைை, பூமிகய தநாை்கி 

அவரை்ை் வருகிைாரை்ை். ஓம்ைாரம்  தைடட்ுை்கைாண்டு இருை்கிைது. § 
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ஆை்மாை்ைை்  தாமதமிை்றி முழுகம அகடகிைாரை்ை். இறுதியாை தபார ்

நிகைவகடந்தது; தபாரில் பிை்ைி இருந்த எல்லா இதயங்ைகையும் 

முடிவாை உண்கமயிை் ெை்தி திருத்தி அகமத்து, எல்லா 

உயிரெ்ை்திைகையும் பைிகய தபாை்று தூய்கமயாை்கியுை்ைது. பாகத 

கதைிவாை இருை்கிைது, புதிய யுைம் தை்தபாது இங்தை இருை்கிைது. § 

கெய்லாைி குகைைை் § 
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கதை் சிதலாைிை் ஒரு ஒதுை்குப்புைமாை ைாட்டில், ராபரட்் உபவாெத்துடை் 

தியாைமும் கெய்து ைாலம், உருவம் மை்றும் ைாரணதக்த ைடந்த 



 

பரமாத்துமாகவ உணரந்்தார.் ஒரு நாை் ஒரு மகலப்பாம்பு அவர ்மடி வழியாை 

ஊரந்்து கெை்ைது, ஆைால் அவர ்ஆை்ந்த தியாைத்தில் இருந்ததால், அவர ்

அகத பாரை்்ைவும் இல்கல உணரவும் இல்கல.. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

ராபரட்் தைது இருப்பிடத்தில் இருந்து அகமரிை்ைாவிை்கு எழுதிய இரண்டாவது 

ைடிதத்தில், தைது ஆகெைகை எழுதி இருந்தார:் § 

எைது இதயத்திை்கு மிைவும் பிடித்தமாை வைத்தில் இருை்கிதைை். 

வலுவாை இருப்பவர ்நீண்டைாலமாை பிடித்து கவத்திருந்த 

புதிய யுைத்திை இயை்ைங்ைகை நாம் கதாடங்கி விட்தடாம் எை்பதால் 

எை்ைால் இைி ஒரு கநாடியும் வீணடிை்ை முடியாது. 

ஒரு அலைலுடை் திரும்பி ஓடிய அகைவருை்கும்  

அவர ்உதவி கெய்ய தவண்டியிருந்தது. 

அதிை அகமதியாை உடை்ாரந்்து, ைண்ைகை உட்புைமாைவும் 

தமல்தநாை்கியும்  திருப்பி 

நாை் எைது மைஉறுதிகய அதிைம் வைரத்்து, இந்த இயை்ைங்ைளுை்கு ஒரு 

ஊை்ைம் அைிை்ைதவண்டும். 

இந்த பிரபஞ்ெத்தில் நடுை்ைம் மை்றும் அதிரக்வ ஏை்படுத்தி, பிை்பு 

அகமதியாை இருை்ை  

எைை்குை் ததகவயாை மைஉறுதி நிரம்ப தவண்டுதைாை் விடுை்கிதைை். 

ைடலிை் தமல் இருை்கும் நிலங்ைைிை் எதிரை்ால தகலவரை்ை் 

இந்த இயை்ைங்ைகை தங்ைை் நாடு முழுவதும் 

அவரை்ைிடம் மிைவும் வலுவாை ஆை்ைல், மிைவும் சிைப்பாை அை்பிை் 

மூலம்  

நிரப்பி உை்ொைப்படுத்த 

நாை் தைியாை ஒரு மகலயில் அமரந்்து மைஉறுதிகய 

வைரத்்துை்கைாண்டு இருை்கிதைை். 
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அவரை்ைிை் நிறுவைர ்வலுவாை, வாை்ை்கையிை் முழுகமயாை 

தகலவைாை இருை்கிைார.்  

அவருை்கு எவ்வாறு வாை்வது எை்று கதரியும். கைாடுத்து வாை்வதத 

வாை்ை்கை ஆகும். 

அதைால் அவர ்கவறுப்புை்ைை் அகைத்கதயும் அழித்து ஒரு ஒழுங்கை 

கைாண்டு வர 

தை்ைிடத்தில் இருந்து, ஒரு உலகை வைங்குகிைார.்§ 

எல்தலார ்மீதும் அை்பு கெலுத்துவதத  

உலைத்திை் விதியாை இருை்கிைது. 

எட.் மங்ைர,் Esq. அவரை்ளுை்கு  

கெய்லாைி குகைைைில் இருந்து திரும்பும் பாப், ெைவரி 9, 1949§ 

கெய்லாைியில் மஸ்தாை் எை்ை ஒரு இசுலாமிய சூடச்ும ஞாைியும் வாை்ந்து 

வந்தார.் பல வருடங்ைை் ைழித்து, அவர ்தைது மடவாசிைைிடம் அந்த சூடச்ும 

ஞாைிகயப்  பை்றி நிகைவுகூரந்்தார:்§ 

மஸ்தாை் எை்றுதம குைித்தது இல்கல எை்று மை்ைை் கூறிைாரை்ை், 

ஆைால் அவர ்மீது ஒரு பூகவ தபால வாெம் வீசியது. அவருை்கு அதிை 

வயதாகி இருந்தது, மை்றும் அவர ்மிைவும் தூய்கமயாை இருந்தார.் எங்ைை் 

ெந்திப்பு  சிைப்பாை அகமந்தது. அவர ்எை்கை பாரத்்த தபாது, “எைை்கு 

உங்ைகைப் பை்றிய ஒரு ைைவு வந்தது,” எை்ைார.் அவர ்அதை் பிைகு தைது 

கபயில் இருந்து ஒரு சிறிய கைதயடக்ட எடுத்து, “நாை் அகதப் பை்றி 

இதில் எழுதியுை்தைை். நாை் எை்னுகடய ைைவுைகை இதில் தாை் 

எழுதுதவை்,” எை்று கூறிைார.் “நானும் உங்ைகைப் பை்றி ஒரு ைைகவ 

ைண்தடை்,” எை்று அதரபிய கமாழியில் இருந்து ஆங்கிலத்தில் 

கமாழிப்கபயரப்்பு கெய்த ஒரு நண்பரிை் மூலம் அவரிடம் கதரிவித்ததை். 

நாை் அந்த ைைகவ சில நாடை்ளுை்கு முை்பாை ைண்டு இருந்ததை். நானும் 

அகதப் பை்றி எழுதி இருந்ததை். எைது ைைவுைகை பை்றி குறிப்பு 

எழுதிை்கைாை்ை எைை்கு அப்தபாது பயிை்சி அைிை்ைப்பட்டு இருந்தது. 

“ைடந்த கபௌரண்மி அை்று எைை்கு அந்த ைைவு வந்தது,” எை்று அவர ்

கூறிைார.் நாங்ைை் தததிைகை ஒப்பிடட்ுப் பாரத்்ததாம். நாங்ைை் இரவு 

தநரத்தில் உைங்கிை்கைாண்டருந்த தபாது அந்தரத்லாைத்தில் நடந்த 

எங்ைை் ெந்திப்கப பை்றி, இருவரும் ஒதர ைைவு மை்றும் ஒதர தநரத்கத 

குறிப்பிடட்ு இருந்ததாம். § 
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கெய்லாைிை்கு அருகில் வாை்ந்த மஸ்தாை் எை்ை சூட்சும ஞாைி, அகமரிை்ை 

ொதைரிை் தீவிரதக்த பாரத்்து, அவருடை் தியாைம் கெய்தார ்மை்றும் 

ைைவுைை் மை்றும் மூை்ைாவது ைண் பை்றி அரிய அறிவுறுத்தகல வைங்கிைார.் 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

அவர ்எைை்கு மூை்ைாவது ைண்கண மிைவும் ைவைமாை 

பயை்படுத்துவகத கமயமாை கவத்து, ஒரு வலுவாை பயிை்சிகய 

வைங்ை ஆரம்பித்தார.் இந்த ெை்ைரத்திை் புலை்ைைில் இருை்கும் 

நுணுை்ைமாை திைகமைை், வைரெ்ச்ி மை்றும் விரிவாை்ைம் பை்றி அவர ்

எைை்கு தைது மைதிை் ெை்தி மூலம் விைை்ைம் அைித்து எைை்கு 

கதரியப்படுத்திைார.் மஸ்தாை் வாை்ந்த ஒரு சிறிய குகையில் ஒரு சிறிய 

ைதவு இருந்தது. அங்தை கெல்வதை்கு மகலயில் பல படிைகை ஏை 

தவண்டியிருந்தது. அவர ்குகைை்கு கெல்லும் பாகதயில், அடிவாரத்தில் 

இருந்த ஒரு மசூதியில் நாை் வசித்து வந்ததை். § 

இரவு தநரங்ைைில், ைாை்தைாட்டம் அதிைமாை இருந்த 

மகலப்பகுதிைளுை்கு எை்கை அகைத்து கெை்று, எை்னுடை் தியாைம் 

கெய்வார.் அங்தை நூறு வருடங்ைை் முை்பாை தயாகிைை் தியாைம் 

கெய்ததாை ைருதப்படுகிைது. அவர ்எை்கை ஒதர ெமயத்தில், பல மணி 

தநரங்ைளுை்கு அகெயாமல் நிமிரந்்து அமரந்்திருை்ை கெய்தார.் ைாை்று 

எை் மீது மிைவும் பலமாை வீசிை்கைாண்டு இருந்தது. குைிர ்அதிைமாை 

இருந்தது. அந்த நை்ைிரவில் அவர ்எை் கமாழிகபயரப்்பாைர ்மூலமாை 

எை்ைிடம், “இகதப் பாரத்்தீரை்ைா? அகதப் பாரத்்தீரை்ைா? நாை் 

பாரப்்பகத நீங்ைளும் பாரை்்கிறீரை்ைா?” எை்று தைட்பார.் கைாராை் 

ைை்றுை்கைாடுத்த ஒரு சூடச்ும ஞாை வடிவத்கத, அவர ்எைை்கு 

கவைிப்படுத்திை் கைாண்டு இருந்தார.் அவர ்அகதப்பை்றி அகைத்து 

தைவகலயும் எை்னுடை் பகிரந்்துகைாண்டார.் நாை் ஆை்மாவிை் 

புலை்ைை்  மூலமாை, மூை்ைாவது ைண்ணிை் சில மிைவும் நுணுை்ைமாை 

கெயல்பாடுைை் மை்றும் மதைாஉணரவ்ு விரிவாை்ைம் பை்றி 

ைை்றுை்கைாண்தடை். அந்த தைவல், எைது இை்கைய வாை்ை்கையில் ஒரு 

பயனுை்ை ைருவியாை இருை்கிைது. எைது பாகதயில் ஐந்தாவது 

தூண்டுதைாலாை விைங்கிய மஸ்தாகை நாை் மிைவும் உயரவ்ாை 

மதிப்பிடுகிதைை். § 

 அவர ்அந்த கதாகலதூர ைாட்டில் மிைவும் வயதாை ஆை்மாவாை, ஒரு 

வலுவாை ஆை்மீை வாை்ை்கைகய வாை்ந்த ஒரு அரிய உயிரெ்ை்தியாை 

விைங்கிைார.் இந்த கெய்லாைி குகைைைில் நூறு ஆண்டுைளுை்கு முை்பு 

வசித்து வந்த, அப்துல் ைாதிர ்கெய்லாைி எை்ை ஒரு இசுலாமிய துைவி, 

இங்தை தியாைம் கெய்து ஒரு சூடச்ும ஞாை பை்ைிகயயும் நடத்தி வந்தார.் 

இந்த குகைைை், நாங்ைை் வசித்த மசூதியில் இருந்து ஒரு கமல் தூரத்தில், 

ஒரு மகல உெச்ியில் அகமந்து இருந்தது. இந்த குகையில் ஆைமாை 

ஊடுருவி கெல்லும் தபாது, மகலயிை் மத்தியில் இருந்த பிைவில் ஒரு 

ஒைிகய ைாண முடியும். இசுலாம் ெம்பந்தப்பட்ட ஆை்மீைத்தில், இது 
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கமை்ைாவிை் அந்தரத்லாைத்திை்கு கெல்ல தநரடி வழியாை 

ைருதப்படுகிைது. § 

 இந்த குகைைை் ஒரு கெங்குத்தாை பாகையிை் மீது அகமந்து 

இருை்கிைது. அந்த பாகை அைநூறு அடி ஆைம் வகர இைங்குகிைது. அங்தை 

இருை்கும் ஒரு கவப்பமண்டல ைாட்டில் வைை்ைமாை ைாட்டு யாகைைை் 

கதை்படுகிை்ைை. தியாைம் கெய்வதை்ைாை, எை் நண்பர ்எை்கை அங்தை 

பலமுகை அகைத்து கெை்று இருை்கிைார.் அந்த ைரடுமுரடாை  பாகத 

வழியாை நடந்து கெல்லும் தபாது, அந்த இடத்தில் தாை் நாை் 

எதிரை்ாலத்தில் ஆத்ம ஞாைம் கபைப்தபாகிதைை் எை்பகத உணரந்்ததை். 

அதை்ைாை ைாரணம் புரியவில்கல எை்ைாலும், அந்த இடத்தில் ஆத்ம 

ஞாைம் கிகடை்கும் எை்பகத மடட்ும்  உணரந்்து கைாண்தடை். 

உணரத்கல கபறுவதை்கு முை்பாை, கெய்வதை்கு ஏததா இருை்கிைது, 

கபறுவதை்கு அல்லது மாை்ைம் கபறுவதை்கு ஏததா இருை்கிைது எை்ை 

உணரவ்ு இருந்துை்கைாண்டு இருை்கும்.§ 

நாங்ைை் சில நாடை்ளுை்கு ஒை்ைாை தங்கி இருந்ததாம். அை்பைராவும் 

நானும், இரவு தநரத்தில் குகைை்கு கவைிதய இருந்த பாகைைை் 

கவதுகவதுப்பாை இருந்ததால், அதை் மீது உைங்கிதைாம். அங்தை மிைவும் 

அகமதியாை இருந்ததால், நாங்ைை் அகமதியாை மைதிை் ஆைத்திை்குை் 

ஊடுருவிை்கைாண்டு, நீண்டதநரம் தியாைம் கெய்துை்கைாண்டு 

இருந்ததாம். நாை் ஒரு நாை் மதியம், வைை்ைம் தபால பை்ைத்தாை்கிை் மீது 

பத்மாெைத்தில் அமரந்்து தியாைம் கெய்த தபாது, ஒரு கபரிய 

மகலப்பாம்பு எை் ைால்ைை் மை்றும் எை் மடி வழியாை ஊரந்்து கெை்று, 

பாகைைளுை்குை் மகைந்து விட்டதாை அவர ்எை்ைிடம் கூறிைார.் நாடை்ை் 

கெல்ல கெல்ல, ஒரு வலுவாை ைாந்தம் இழுத்தகதப் தபால, நாை் எைது 

முழுகமயாை கமயத்கத தநாை்கி இழுை்ைப்படட்ு, மிைவும் அதிைமாை 

தபராைந்தத்கத உணரந்்ததை். § 

ஒரு நாை் ைாகலயில் நாை் விழித்த தபாது, நாங்ைை் அந்த குகைைகை 

விட்டு கவைிதயை தவண்டும் எை்பகதயும், எைது இறுதி 

நடவடிை்கைைகை தமை்கைாை்ை நாை் தைியாை திரும்ப தவண்டும் 

எை்பகதயும் நாை் உணரந்்ததை். நாங்ைை் கைாழும்புவிை்கு 

திரும்பிதைாம். நாை் கைாழும்பில் எைது முை்ைாை் ஆசிரியர ்வைங்கிய 

பல பணிைகை நிகைவு கெய்ததை். அதைால் எைை்கு உட்புைத்தில் ெை்று 

விடுதகல கிகடத்தது. நாை் அவை்கை முடித்தவுடை், நாை் தைியாை 

கெய்லாைியிை் குகைைளுை்கு திரும்பிதைை். நாை் மைஉறுதியுடை் 

திரும்பிதைை். இந்த வாை்ை்கையிை் முடிவாை விரிவாை்ைத்கத நாை் 

கபறும் வகர, நாை் இங்கிருந்து கிைம்பப் தபாவதில்கல எை்று மைதில் 

உறுதி எடுத்துை்கைாண்தடை். எைது பாகதயில் இந்த தருணம் வகர, 

நாை் பல சிைந்த பயிை்சிைகை கபை்று, பல விஷயங்ைகை ைை்றுை்தைை். 

எப்தபாதும் எை் மைதில், இம் கைஃப் எை்கிை ஆத்ம ஞாைம் கபை 

தவண்டும் எை்கிை ஆகெ முை்கியமாை இருந்துை்ைது. § 
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ஆத்ம ஞாைம் வைங்கும் எதிரவ்ிகைகய தாங்ை தபாதுமாை 

வலிகமகய கபறுவதை்கு, மைதிை் பல்தவறு உட்புை மை்றும் கவைிப்புை 

பகுதிைைிை் அடிப்பகட புரிதகல கபைதவண்டும் எை்று எைது பாகதயில் 

வந்த ஆசிரியரை்ை் எைை்கு அறிவுறுத்தியுை்ைாரை்ை். இதுவகர நாை் 

ெந்தித்த ஒவ்கவாரு தூண்டுதைாலும், எைது பாகதயிை் அடுத்த 

ஆசிரியகர ஏதாவது ஒரு வகையில் அறிமுைப்படுத்திைார.் இது 

திட்டமிட்டு நடை்ைவில்கல. நாை் இை்கைாரு ஆசிரியகர ததடவில்கல. 

நாை் எதிரக்ைாண்ட ஒவ்கவாரு ஆசிரியரும் எைை்கு ைகடசி ஆசிரியராை 

இருை்ை தவண்டும் எை்று தாை் நாை் விரும்பிதைை். நாை் அகதப்பை்றி 

சிந்திை்ைவில்கல எை்தை கொல்ல தவண்டும். எங்ைைது ெந்திப்புை்ைை் 

அகைத்தும் ஒரு எைிகமயாை, இயல்பாை நிைை்வுைைிை் கதாடரெ்ச்ியாை 

இருந்தை. § 

ஒவ்கவாரு ஆசிரியரும் எைது நிகைவாை்ைல், ஒருமுைெச்ிந்தகை, 

ஒருமுை ைவைம், மை உறுதி மை்றும் அறிகவழுெச்ி ெை்திைை் வைரப்்பதில் 

ஒரு முை்கிய பங்கு வகித்து, அகைத்கதயும் ஒரு உட்புை 

ைண்தணாட்டத்துடை்  பாரப்்பது மை்றும் ஒருவர ்தை்கை பிரபஞ்ெத்திை் 

கமயமாை ைருதி உலகை பாரப்்பது பை்றியும் எைை்கு 

ைை்றுை்கைாடுத்தைர.் § 

 ஆத்ம ஞாைம் கபைதவண்டும் எை்கிை முடிவாை குறிை்தைாை் மட்டுதம 

ஓரு  குகையாை இருந்தது, மை்றும் அகத நாதை ைண்டுபிடிை்ை 

தவண்டியிருந்தது. நாை் ொகலயில் இருந்து கெய்லாைி குகைைளுை்கு 

கெல்லும் தபாது, மைதில் மகிை்ெச்ி மை்றும் தீராத ஆகெயுடை் கெை்தைை். 

எை்ைிடம் உகடகமைை் எதுவும் இல்கல. எைது உகடைை் மை்றும் 

பணத்கத எல்லாம் வழியில் ெந்தித்த கிராம மை்ைைிடம் வைங்கி 

விட்தடை். எை்ைிடம் எதுவும் இல்கல. நாை் அங்தை தைியாை இருப்பதை்கு 

கெை்தைை். § 

நாை் எை்னுடை் உணவுப்கபாருடை்கை எடுத்து கெல்லாமல், “நாை் 

நீண்டநாடை்ைாை விரும்பிய, இந்த உணரத்கல கபறும்  வகர உபவாெம் 

இருை்ைப்தபாகிதைை். இதுதவ ெரியாை தருணம்,” எை்று நாை் எைை்கு 

மீண்டும் உறுதியைித்துை் கைாண்தடை். நாை் அை்று மதியம் தாமதமாை 

வந்து தபாது, மஸ்தாை் அங்கில்கல. அவர ்யாத்திகர கெை்று இருந்தார.் 

அங்தை யாரும் இல்கல. யாத்ரீைரை்ை் யாரும் இல்கல. நாை் தைியாை 

இருந்ததை். நாை் குகைை்குை் நடந்து கெை்று, உபவாெமும்  தியாைமும் 

கெய்ய ஆரம்பித்ததை். நாை் ொட்சி தை் மீதத முழுகமயாை 

விழிப்புணரக்வ கபறும் கைஃப் வகர, மை்றும் சுவாெம் சுவாசிப்பகத  

நிறுத்தும் வகர சுவாெை் ைட்டுப்பாட்டிை்குை், மை்றும் முழுகமயிை் 

விைிம்கப உணரும் மிைவும் தீவிரமாை உணரவ்ாை, கைஃப் நிகலயில் 

இருந்து ஈஈ கைஃப் நிகலை்குை், மை்றும் இறுதியாை பரமாத்துமா எை்கிை 

பரசிவத்திை்குை் கெல்லும் வகர மீண்டும் மீண்டும் உட்புைமாை 

கெை்றுகைாண்டு இருந்ததை். § 
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நாை் உை்ைிருந்து மீண்டும் கவைிவந்ததை். கிராம மை்ைை் எை்கை 

அைநூறு அடி ஆைத்தில் இருந்து கெங்குத்தாை பாகையில் நாை் அமரந்்து 

இருப்பகத பாரத்்து இருந்தாரை்ை். அவரை்ை் எை்கை ஒரு கதய்வீை 

புருஷைாை நிகைத்துை்கைாண்டு உணவு, பாைங்ைை் மை்றும் 

பலவிதமாை இைிப்புை்ைகை கைாண்டு வந்திருந்தாரை்ை். ஒரு கபரிய 

விருந்து நகடப்கபை்ைது. நாை் பசிதயாடு இருந்ததை். அவரை்ை் 

பை்ைத்தாை்கில் இருந்து தமதல வந்து இருந்தாரை்ை். அவரை்ை் எை்ைிடம் 

அதிை பாெமாை நடந்துை் கைாண்டாரை்ை். § 

பல வாரங்ைளுை்கு பிைகு, எை்கைப் தபால ஒரு கவைிநாட்டில் இருந்து 

வந்திருந்த ஒரு இசுலாமிய யாத்திரியுடை், இலங்கையிை் தகலநைரமாை 

கைாழும்புவிை்கு திரும்பிதைை். அவர ்வழியில் எைை்கு ஒரு இசுலாமிய 

பாடகல ைை்றுத் தந்தார.் நாை் மஸ்தாகை மீண்டும் ெந்திை்ைவில்கல. 

நாை் முதல் முகையாை தமை்கைாண்ட ெந்திப்புை்ைைிை் தபாது, அவர ்

எைது ஆத்ம ஞாை பயிை்சிை்கு ததகவயாை அகைத்கதயும் எைை்கு 

ைை்றுத்தந்து இருந்தார.் அது தீவிரமாைவும் வலுவாைவும் இருந்து. § 

இந்த சூடச்ும ஞாைிைை் அந்தரத்லாை ெை்திைகையும் ராபரட்்டுை்கு அறிமுைம் 

கெய்து கவத்தாரை்ை். அதிலும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஜிைி அவரது வாை்ை்கை 

முழுவதும் அவருகடய பணியில் துகண இருந்து, குருவிடம் எதிரை்ால 

சீடரை்கை வழிநடத்தி, வைை்ைமாை தவைவிட்ட கபாருடை்கை ைண்டுபிடித்துத் 

தரும் பணிகய கெய்து வந்தது. § 

இந்து ககாயில்களள ததரிந்து தகாள்ளுதல்  

குகையில் தாை் கபை்ை கவைிப்பாடுைைிை் பிரைாெமாை பிை்விகைவில் 

மூை்கி இருந்த ராபரட்், நாைரிை வாை்ை்கையுடை் இருந்த கைாழும்பு தகலநைர 

பாகதயில் கெல்ல ஆரம்பித்தார.் அது அவர ்முை்பு கபை்ை அனுபவத்கத விட 

தரை்குகைவாை யதாரத்்தமாை இருந்தது. இந்த முகை அவர ்உை்ளூர ்YMCA  

விடுதியில் தங்கிைார.் அங்தை தாை் தங்கியிருந்த அகைை்கு வாடகை 

கைாடுப்பதை்ைாை, ெட தயாை பாடத்கத நடத்திைார.் அவர ்இரு கவவ்தவறு 

உலைங்ைளுை்கு மத்தியில் இருந்தார.் அவர ்தயாைந்தாவிை் தமை்பாரக்வயில் 

இல்கல. அவரது நடைை்குழு பிரிந்து விட்டதால், அந்த கபாறுப்பும் அவருை்கு 

இல்கல. இதைால் அவர ்கதாடங்கிய புதிய ஆய்வுப்பயணம், அவகர அந்த 

ஊரில் இருந்த பல்தவறு தைாயில்ைளுை்கு அகைத்து கெை்ைது. § 
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அந்த அகமரிை்ைா நாடட்வருை்கு ைந்கதயா கெட்டியார ்நண்பராகி, 

கைாழும்பில் இருந்த சிறிய பாரம்பரிய தைாயில்ைளுை்கு அகைத்து கெை்ைார.் 



 

அங்தை ராபரட்் விநாயைர ்மை்றும் மை்ை இந்து கதய்வங்ைகைப் பை்றி 

கதரிந்துகைாண்டார.் அவரை்ை் இருவரும் அந்த நைரதத்ில் நீண்ட நாை் 

நண்பரை்கைப் தபால தைாயில் தைாயிலாை கெை்றுகைாண்டு இருந்தாரை்ை். 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

நாை் இை்கைாரு பரிணாமத்தில் இருந்ததால், நைரத்தில் இருந்த 

அகைத்தும் எைை்கு முை்பு தபால ைாட்சி அைிை்ைவில்கல. எல்லாம் 

மாறுபட்டு இருந்தது. நாை் ஒை்கை இைந்து இருந்ததை்: ஆத்ம ஞாைம் 

கபைதவண்டும் எை்கிை ஆகெகய இைந்து இருந்ததை். நாை் 

மைநிகைவுடை் இருந்ததை். நாை் தைியாை இருப்பது தபாை்று 

ததாை்றியது. குகையில் எைை்கு ஏை்பட்ட தரிெைத்கத மை்றும் 

தாை்ைத்கத கிரகித்துை் கைாண்டு, நாை் கைாழும்பில் பல வாரங்ைை் தங்கி 

இருந்ததை்.  அது புத்தியால் புரிந்துகைாை்ை, கிரகித்துை்கைாை்ை முடியாத 

அைவிை்கு மிைவும் கபரியதாை இருந்ததால், எை்ைால் எை்றுதம கதைிவாை 

விைை்ைமுடியாத  ஒை்கை நாை் அறிந்துை்தைை் எை்பகத மகிை்ெச்ியுடை் 

புரிந்துகைாண்தடை். § 

ஒரு நாை் இரவு தூங்கும் முை், ஒரு நீைமாை ததாகையுடை் ஒரு மயில் 

எை் ைண் முை்தை ைாட்சியாை ததாை்றியது. அது கதைிவாை நிைங்ைைில் 

ததாகைகய விரித்து, எைது பாரக்வகய முழுகமயாை மகைத்துவிட்டது. 

இந்து ெமய ஆை்மீைத்தில், மிைவும் புைிதமாை அதிரவ்ுடை் இருை்கும் 

உயிரெ்ை்திைை் வாழும் அந்தரத்லாைத்திை் உணரவ்ாை இருை்கும் ஆைாெம் 

வழியாை, மயில் வாைைத்தில் முருைப்கபருமாை் பயணம் கெய்வகதப் 

தபால, மைதிை் உட்புை பகுதியில் பயணம் கெய்கிைார.் § 

கைாழும்பில் இந்துை்ைை் அதிைமாை வசித்த தபட்டா (புைை்தைாட்கட) 

நைரப்குதியில் இருந்த ஒரு பிை்கையார ்தைாயில், ராபரட்்டுை்கு மிைவும் 

பிடித்து இருந்தது. சிறியதாை, பாரம்பரிய முகையுடை் இருந்த அந்த 

தைாயிலுை்கு, கவைியில் இருந்து கவகு சிலதர வந்தைர.் ஆைால் அந்த 

தைாயிலிை் சுவரை்ளுை்குை் அது வகர யாரும் அறியாத, ைை்பகையும் 

கெய்யாத ஒரு அந்தரத்லாைத்கத ைண்டு கைாண்டார.் அது அவர ்ைவைத்கத 

உடதை ைவரந்்தது, மை்றும் அங்தை அவர ்திைமும் வரத் கதாடங்கிைார.் § 

 மயிகல ைாட்சியாை பாரத்்த அடுத்த நாை், ராபரட்் இலங்கை தீவில் இந்து 

ெமூைம் அதிைமாை வாை்ந்த, சிதலாைிை் வடை்கு முகையில் ஒரு 

வணிைராைவும் ஆங்கில ஆசிரியராைவும் இருந்த ைந்கதயா கெட்டியாகர 

ெந்தித்தார.் நல்ல ைல்வியறிவுடை், ஆங்கிலம் தபசி, ஆை்மீை 

விழிப்புணரவ்ுடை் தத்துவரீதியாை விதவைத்துடை் தமிை் ெமூைத்திை் 

எடுத்துை்ைாட்டாை விைங்கிைார.் அவர ்5' 8" உயரத்துடை், வலுவாை 

முதுகைலும்புடை்  இருந்தார.் தமலும் அவர ்கெல்லாெச்ி அம்கமயாரிடம் பல 

வருடங்ைை் பயிை்சி கபை்று இருந்ததால், அவர ்தியாைம் கெய்ய அமரந்்த 

தபாது, ஒரு ைல்கலப் தபால அகெயாமல் அமரந்்து இருப்பார.் சில 

நாடை்ளுை்கு முை் ஆத்ம ஞாைம் கபை்று வந்திருந்த அகமரிை்ை சூடச்ும 
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ஞாைியுடை் அவருை்கு ஏை்பட்ட ெந்திப்கப, ஒரு தை்கெயலாை ெந்திப்பு எை்தை 

கொல்ல தவண்டும். ராபரட்்கட அகைத்து வருவதை்கு தயாை சுவாமி 

ைந்கதயாகவ அனுப்பியதாை சிலர ்ைருதிைாலும், அதை்கு தகுந்த 

ஆதாரங்ைை் எதுவும் இல்கல.§ 

அடுத்த நாை் ைாகலயில், எை் பாகதயில் ஆைாவது தூண்டுதைாலாைவும், 

எைது அடுத்த வலுவாை ஆசிரியராைவும் இருந்த ைந்கதயா கெட்டியாகர 

ெந்தித்ததை். அந்த தீவிை் வடை்கு  தீபைை்பத்கத தெரந்்த அந்த தமிைர ்

ைருத்த தமைி மை்றும் நல்ல உடல்வாகுடை் இருந்தார.் அவர ்எை்கை 

எைது குருவிடம் அகைத்து கெல்ல வந்திருந்தார,் ஆைால் அதை்கு முை்ைர ்

நாை் எை்கை தயாரப்டுத்திை் கைாை்ை தவண்டியிருந்து. அதை்ைாை 

உதவிைகை அவர ்கெய்து, எை்கை இந்து ெமயத்திை் ஆைத்திை்குை் 

அகைத்து கெை்ைார.் § 

 நாை் அது வகர தயாைத்கத ைை்று, இலங்கையிை் கபைத்த 

ெமயத்திை்கு ஒரு நல்ல அறிமுைத்கத கபை்று இருந்தாலும், நாை் 

ஆெெ்ாரமாை இந்து ெமயத்கதப் பை்றி அறிவுறுத்தப்படவில்கல. அவர ்

ஆைமாை அந்தரத்லாை ைண்தணாட்டத்துடை் எை்கை இந்து 

ெமயத்திை்குை் அகைத்து வந்து, சூடச்ும ஞாைம் மை்றும் ெடங்குைை் பை்றி 

ைை்றுத்தந்தார.் நாை் கமய்ஞ்ஞாை மைதிை் உட்பகுதிைைிை் உட்புைத்தில் 

இந்து ெமயத்திை் மைாததவரை்ை், கதய்வங்ைகை ெந்திை்ை கதாடங்கி, 

அவரை்ளுடை் எவ்வாறு கதாடரப்ு கைாை்வது எை்பகத 

ைை்றுை்கைாண்தடை். அவரை்ை் எை்னுடை் அை்பாை பைகிைாரை்ை். இந்து 

ெமயத்தில் இருந்த மகைஞாை தைவல்ைகை எல்லாம், கெட்டியார ்எைை்கு 

கபாறுகமயாை ைை்றுை்கைாடுத்தார.் § 

உயரமாை கவைிநாடட்ு இகைஞரும், பாரம்பரியத்கத நை்ைாை 

ைகடப்பிடித்த உை்ளூர ்கபரியவரும் தங்ைைது முதல் ெந்திப்பில் நை்ைாை 

பைகி, ஒவ்கவாருவரும் தைது பண்கப இை்கைாருவருை்குை் பாரத்்து, ஒருவர ்

இை்கைாருவரிை் திைகமைகை வியந்து பாராட்டிைாரை்ை். அவரை்ை்  

தங்ைளுை்குை் கதாடை்ைத்தில் இருந்தத ஒரு வலுவாை நட்புைகவ 

உருவாை்கிகைாண்டைர.் ைந்கதயா தைது கொந்த தூண்டுதல் மை்றும் மை 

நிகைவு கபைாத ராபரட்்டிை் ஆரவ்ம் ைாரணமாை, தைாயில் வழிபாட்டில் 

இருந்த அருை்ஞாைங்ைை் மை்றும் பைை்ைங்ைை், ெடங்குைைில் கெயல்பட்ட  பல 

இரைசிய விதிைகைப் பை்றி அவர ்ராபரட்்டிை்கு அறிவுறுத்த கதாடங்கிைார.் 

ராபரட்் இகதப்பை்றி பிை்ைர ்விவரித்தார:்§ 

நாை் முதல் முகையாை, கெவரை்ை் கதய்வங்ைகை வழிபடுவது, 

அவரை்ைது பூகெ மை்றும் பூொரிைை், தைாயிலில் இருந்த மரம்ங்ைை் 

மை்றும் அந்தரத்லாைங்ைளுடை் அதை் கதாடரக்பப் பை்றி 

கதரிந்துகைாண்தடை். இப்தபாது அந்த மாதிரி முழுகம கபை்று இருந்தது. 

நாை் தமிை் இந்து ெமூைத்திை்கு அகைத்து கெல்லப்படட்ு, ஒரு 
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மங்ைைைரமாை தருணத்தில் இந்து ெமயத்தில் நுகைய நாை் எை்கை 

முகையாை தயார ்கெய்துை்கைாண்டு இருந்ததை். § 

வாை்நாை் முழுவதும் நிகலத்து இருந்த அவரை்ளுகடய நட்புைவிை் முதல் சில 

வாரங்ைைிை் தபாது, கெவ இந்து ெமயத்திை்குை் அகைத்து கெல்லை்கூடிய 

“ஒரு சுத்தமாை பூொரிை்கு" தை்கை அறிமுைப்படுத்த தவண்டும் எை்று 

ராபரட்் கதரிவிை்ை ஆரம்பித்தார.் ைந்கதயாவிை்கு அவர ்கொல்வது புரிந்து 

இருந்தாலும்,  திட்டமிட்ட நடவடிை்கைைை் அகைத்தும் முகையாை 

கையாைப்பட்டால்,  அந்த நாை் விகரவில் வரும் எை்பகத அவர ்அறிந்திருந்து, 

ராபரட்் கொை்ை தயாெகைகய கதாடரந்்து மறுத்து வந்தார.் § 

இருவரும் கைாழும்புகவ சுை்றி இருந்த தைாயில்ைகை ஆய்வு கெய்ய 

கதாடங்கிைாரை்ை். தைாயில் கெல்லும் கபரும்பாலாை பை்தரை்கை தபால 

அல்லாமல், அவரை்ை் தைாயில்ைைிை் உட்புை கெயல்பாடுைகை ஆய்வு 

கெய்தைர.் தங்ைைது வழிபாட்டிை் உட்புை மை்றும் கவைிப்புை 

கெயல்பாடுைகை தைது சீடனுை்கு ைந்கதயா அறிவுறுத்திைார.் ஆை்மீை 

அதிரவ்ுைளுை்கு, இந்து தைாயிலிை் ொரமாை இருை்கும் ஆை்மீை ெை்திைளுை்கு 

ராபரட்் ஒரு நுண்ணுணரக்வ விழிப்பகடய கெய்து இருந்தார.் தமலும் 

அவை்கை புரிந்துகைாை்ை, பூொரிைை் அவை்கை எவ்வாறு 

உருவாை்குகிைாரை்ை் எை்பகத அறிய, அகவ வழிபடுவரை்ை் மீது எவ்வாறு 

தாை்ைம் ஏை்படுத்துகிை்ைை மை்றும் அதை் மூலம் எை்ை எை்பகத அறிய 

ராபரட்் தூண்டப்பட்டார.் இகதப்பை்றி ைந்கதயா கெட்டியார ்வைங்கிய 

குறிப்பு: § 

அந்த இகைஞர ்தவரல்்டு கபல்தலாஷிப் ஆஃப் யூத், தவரல்்டு 

கபல்தலாஷிப் ஆஃப் ஆரட்ிஸ்ட்ஸ், கபல்தலாஷிப் ஆஃப் மதரஸ்் மை்றும் 

தவறு பல நடவடிை்கைைைில் உறுப்பிைராை இருந்தாலும், அவர ்

நல்கலாழுை்ைம் நிகைந்தவராை, விகரவாைவும் எைிகமயாைவும் மை்ைை் 

மை்றும் விஷயங்ைகைப் பை்றி புரிந்துகைாை்ளும் திைகமயுடை், ஏததா 

ஒரு ஒருமுைப்படுத்தப்பட்ட சிந்தகையுடை் கதை்பட்டார.் 

“ைாலங்ைாலமாை ைகல எை்பது மாதமாைிை் மிைப்கபரிய தங்ைம், 

பைங்ைாலத்து பிரமிட் மம்மிைை் அல்லது ஐவரி டிரீமரச்ிை் நுணுை்ைமாை 

அலங்ைாரங்ைைாை இல்லாமல், ைகலயிை் நிரந்தர ஆை்மாவிை் பீடத்திை் 

மீது ஆரவ்முை்ை பை்தை் இருப்பதால் மடட்ுதம நிகலத்து இருை்கிைது,” 

எை்பது அவர ்கபாை்கமாழியாை இருந்தது.§ 

அவர ்கதாடங்கிய ஒவ்கவாரு நடவடிை்கையும் முை்தைறியது, ஆைால் 

அவருை்கு அதை் மீது பை்று இருை்ைவில்கல மை்றும் அகத இயை்ைத்தில் 

கவப்பது தைது ைடகம எை்று அவர ்வைை்ைமாை கொல்லிை்கைாண்டு 

இருந்தார.் அவரது தபெச்ிலும் நடவடிை்கையிலும், தாமகர இதழிை் மீது 

இருை்கும் நீரத்்துைி தபால, ஒரு பை்றிை்கம கதை்பட்டது. § 
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இந்திய தைாயில்ைகை ஒப்பிடும் தபாது இலங்கை தைாயில்ைை் அைவில் 

சிறியதாை இருந்தை. இந்தியாவில் இருந்த முை்கிய தைாயில்ைை் ஒரு சிறிய 

ஊரிை் அைவில், டெை் ைணை்கில் கபரிய ெந்நிதிைை் மை்றும் சிறிய 

தைாயில்ைை் மை்றும் 12 அடி உயர சுை்றுெச்ுவருடை் அகமந்து இருை்கும். 

ஆைால் இலங்கை தைாயில்ைை் அைவில் சிறியதாை இருந்தாலும், அதை் 

தூய்கம மை்றும் ெை்தியிை் மூலம் அதகை ஈடு கெய்கிை்ைை. பூகெைை் 

தநரத்ததாடு நகடகபறுகிை்ைை, மை்றும் தைாயில் முழுவதும் வியை்கும் 

வண்ணம் சுத்தமாை இருை்கிை்ைை. அந்த இடத்தில் கபைத்த ெமய மை்ைை் 

கபரும்பாை்கம வகித்தது  மை்றும் அந்த கபரும்பாை்கமயுடை் உைவு 

எப்தபாதும் சுமூைமாை  இருந்ததில்கல. அதைால் தமிைரை்ளுை்குை் 

உருவாகிய கநருை்ைமாை உணரவ்ு மை்றும் ெமூை பகிரவ்ு, அவரை்கை சுய 

பாதுைாப்பு தநாை்ைத்துடை் பிகணத்து கவத்து இருந்தது. அந்த ஒரு ஒை்றுகம 

வைை்ைத்திை்கு மாைாை உறுதியாை ஒழுை்ைம் மை்றும் உகட 

கநறிமுகைைளுடை் நை்ைாை வகரயறுை்ைப்பட்ட விதிமுகைைளுை்கு 

ைகடபிடிப்பதில் பிரதிபலித்தது. கபண்ைை் தங்ைை் மாதவிடாய் ைாலத்தில் 

தைாயிலுை்குை் நுகைய மாட்டாரை்ை், மை்றும் இந்துை்ைை் அல்லாதவரை்ை் 

தைாயிகல விட்டு விலகிதய இருந்தாரை்ை். ஆண்ைை் எப்தபாதும் பாரம்பரிய 

தவட்டியுடை் தைாயிலுை்குை் நுகைவாரை்ை். இவை்கைகயல்லாம் ராபரட்் 

ைவைித்து வந்தார.் தைது உயரமும் கவை்கை நிைமும் எல்தலார ்

ைவைத்கதயும் ைவரந்்தது எை்பகத அவர ்அறிந்திருந்தார,் மை்றும் தாை் 

அை்பு கெலுத்த ைை்றுை்கைாண்டு இருை்கிைார ்எை்பகத அவர ்மை்ைளுை்கு 

நிரூபிை்ை விரும்பிைார.் § 

ராபரட்் அந்த ஊரில் இருந்த கபைத்த மடங்ைை் மை்றும் ஸ்தூபிைளுை்கு 

கெை்று இருந்தார,் ஆைால் இந்து தைாயில்ைை் அவர ்ைவைத்கத ைவரந்்தை. 

மைித வரலாை்றிை் ஆரம்பை்ைாலம் ொரந்்த ெமஸ்கிருத உெெ்ாரணங்ைை் 

மை்றும் ெடங்குைை் மூலம் உயிரூட்டப்பட்ட, அந்த தைாயில்ைைிை் ஆைமாை 

ஆை்மீைம் அவர ்மீது உணரவ்ுப்பூரவ்மாை தாை்ைத்கத ஏை்படுத்தியது. அவர ்

தைது வாை்ை்கையில் முதல் முகையாை தைாயில்ைைிை் புைிதமாை 

கூடங்ைைில், வலுவாை பை்தியுடை் இருந்த தமிைரை்ைிை் உண்கமயாை 

பை்திகய ைவைித்தார.் இகத ஒப்பிடும் தபாது தமை்கு நாடுைைில் வழிபாடு 

தமதலாட்டமாை இருந்தது. இங்தை மை்ைை் ஒை்ைாை கெை்ைைர ்மை்றும் 

திருவிைாை்ைை் அந்த பகுதியில் இருந்த ஆண்ைை், கபண்ைை் மை்றும் 

குைந்கதைகை ஈடுபடுத்திய ஒரு கபரிய கூட்டு ைலகவயாை இருந்தது. இங்தை 

பை்தி தகட கெய்யப்படாமல் சுதந்திரமாை கெயல்படுகிைது. 

ஆயிரை்ைணை்ைாை பை்தரை்ை் ஒரு ெந்நிதியில் இருந்து இை்கைாரு ெந்நிதிை்கு 

ஒை்ைாை கெல்லும் தபாது பாடிை்கைாண்டு இருை்ை, திடீகரை்று எல்தலாரும் 

ஒதர குரலில் பாகைைகை உலுை்கும் படியாை, “ெதரா ெரா!” எை்று 

தைாஷமிடுகிைாரை்ை். மகிை்ெச்ி அகடந்த ராபரட்் தமலும் கதரிந்துை்கைாை்ை 

விரும்புதவார.் இகதப்பை்றி அவர ்ஆசிரியர ்வைங்கும் குறிப்பு:§ 
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ராபரட்் கதாடரந்்து தைாயில் நிைை்ெச்ிைைில் பங்குகபை விரும்பிய தபாது, அவர ்

கெவ ெமய ொை்தைாரை்ைிை் குழுவிை்கு அகைை்ைப்படட்ு, அவரது 



 

தநாை்ைங்ைை் மை்றும் இந்து ெமயம் பை்றி அவரது புரிதகல பை்றி ஒரு 

தநரை்ாணல் நடத்தப்பட்டது. அவரை்ை் அவரது தநரக்மகய புரிந்துை்கைாண்டு, 

அவர ்தைாயிலுை்கு வருவதை்கு அனுமதி வைங்கிைாரை்ை். 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

தைாயில்ைைில் நகடகபறும் ெமய ெடங்குைை், பரமாத்துமா மீது ஒரு 

பை்திகய உருவாை்குகிைது எை்பகத அவர ்அறிந்ததால் ஏை்பட்ட ஆரவ்ம் 

ைாரணமாை, அவர ்முதலில் தைாயில் கெல்ல விரும்பிைார.் அவர ்

கதாடரந்்து தைாயில் கெல்ல ஆரம்பித்ததும், அவர ்ஒரு மை அகமதிகய 

மை்றும் நிம்மதிகய உணரந்்ததால், அவர ்அதிைம் திருப்தி அகடந்து 

கதாடரந்்து தைாயில் கெல்ல ஆரம்பித்தார.் தைாயிலில் அவர ்தைது 

வைை்ைமாை மைநிகலகய மைந்து விநாயைர,் சிவகபருமாை், உமாததவி 

மை்றும் முருைகைப் தபாை்ை கதய்வங்ைைிை் உருவப்படங்ைளுை்கு 

முை்பாை ஒரு விதமாை கமய்மைதி நிகல மை்றும் அகமதிகய 

அனுபவித்துை்கைாண்டு இருந்தகத மை்ைை் பாரத்்தைர.் அவருை்கு இந்து 

பஞ்ொங்ைத்தில் மங்ைைைரமாை நாடை்கைப் பை்றி கதரியாது எை்ைாலும், 

அவர ்விநாயைருை்கு ஒரு குறிப்பிட்ட நாை் உைந்ததாை இருை்குமா எை்று 

தைட்பார.் அது ெரியாைவும் இருை்கும். § 

சிதலாைில் இருந்த தைாயில்ைை் தமை்ைத்திய நாடுைைிை் 

பாரக்வயாைரை்ளுை்கு பைை்ைப்பட்டது இல்கல. ஆங்கிதலயரை்ை் 

கபரும்பாலாை ெமயங்ைைில், இந்து ெமயம் மை்றும் கபைத்த ெமயத்கத 

மதிை்ைாமல், புைித தைங்ைைில் இருந்து விலகி இருந்தாரை்ை். இைம் 

அகமரிை்ைரிை் ஆரவ்த்திை்கு வரதவை்பு இருந்தாலும்,  அது சிறிது 

குைப்பத்கதயும் ஏை்படுத்தியது. தைாயில் நிரவ்ாைத்தில் இருந்த கபரியவரை்ை், 

தமிை் கெவரும் அவரது சீடரை்ளும் அடிை்ைடி வருவகத ைவைித்து 

இருந்தாரை்ை். ஒரு நாை், அவரை்ை் ராபரட்்கட அகைத்து தபசிைாரை்ை். 

ெந்திப்பு ஒரு மணி தநரத்திை்கு தமல் நீடிதத்து. அவரை்ை் அவரது விருப்பம் 

மை்றும் அவரது அறிவிை் ஆைத்கத பை்றி தைை்விைகை தைட்டு, ைவைமாை 

விொரகண கெய்தாரை்ை். § 

 ராபரட்் தைாயிலுை்கு எந்த தநரத்திலும் வரலாம் எை்று ைந்கதயா 

கெட்டியாருை்கு ஒரு தைவல் அனுப்பப்பட்டது. மிைவும் ைவைமாை 

தமை்கைாை்ைப்பட்ட இந்த ஆய்வு, அவர ்தைாயிலுை்குை் நுகைய வைங்ைப்பட்ட 

சிைப்பு ெலுகைைை்  மை்றும் அந்த ெமூைம் தைாயிலுை்குை் கவத்திருந்த 

வலுவாை பாதுைாப்பு பை்றியும் ராபரட்்டிை்கு கதரியப்படுத்தியது. இவ்வாறு 

அவரை்ை் தைாயிலிை் புைிதத்கத பாதுைாத்து வந்தைர ்எை்பகத அவர ்

அறிந்து இருந்தார,் மை்றும் பிை்ைாலத்தில் அவர ்தைது தைாயில்ைைில் இதத 

மாதிரியாை ைவைத்கத ைகடப்பிடித்தார.்  இது கதாடரப்ாை பல வருடங்ைை் 

ைழித்து அவர ்வைங்கிய குறிப்பு:§ 
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எைது ஆைாவது தூண்டுதைால், எை்கை இந்து தைாயிலுை்குை் 

நகடப்கபை்ை மகைஞாை வழிபாட்டிை்கு அறிமுைம் கெய்து கவத்தார.் 

தைாயிலில் மணி  அடிப்பது, ெங்குைை் முைங்குவது மை்றும் மிருதங்ைம் 

வாசிை்ைப்படுவது எதை்ைாை எை்று எை்ைிடம் கதரிவித்தார.் பூொரிைைிை் 

பங்கு எை்ை எை்பகதயும், அவரை்ை் எை்ை கெய்கிைாரை்ை் எை்பகதயும், 

அவரை்ை் எதை்ைாை கநை்றியில், கைைைில் மை்றும் கநஞ்சில் விபூதிகய  

பூசிை்கைாை்கிைாரை்ை் எை்பகதயும் அவர ்நுணுை்ைமாை விைை்கிைார.் 

நாை் தைட்ட  அகைத்து தைை்விைளுை்கும் விைை்ைம் அைிை்ைப்பட்டது. 

நாை் அவை்கை எல்லாம் உட்புை ைண்தணாட்டத்தில் இருந்து பாரத்்ததை். 

எைை்கு தைாயில்ைை் பிடித்து இருந்தை. இந்த அனுபவம் எைது மைதில் 

ைடவுை்ைகை உயிரப்்பிை்ை கெய்தது, மை்றும் நாங்ைை் தந்கதயும் 

மைகையும் தபால இருந்து, எங்கும் ஒை்ைாை கெை்தைாம். § 

நடெ்த்திர தொதிட அகமப்புை்ைைிை் அதிரவ்ு விகிதிைை் மை்றும் அகவ 

ஒரு வருடத்திை் சில ெமயங்ைைில் பூமி மீது ஏை்படுத்தும் தாை்ைத்திை் மீது 

அதிை கூர ்உணரவ்ுடை் இருந்ததால், ஒரு இந்து தைாயிலில் எந்த ைடவுகை 

வழிபடுவாரை்ை் மை்றும் அந்த தெகவ எந்த நாை் நகடகபறும் எை்பகத 

எைது தூண்டுதைாலிடம் எை்ைால் துல்லியமாை கொல்ல முடிந்தது. “நாம் 

விகரவாை தைாயிலுை்கு கெல்ல தவண்டும். இை்று விநாயைருை்கு உைந்த 

நாை்,” எை்று நாை் அவரிடம் கூறுதவை். § 

பூொரிைை் பயை்படுத்திய பஞ்ொங்ைங்ைை் இல்லாமல், ஒரு நாைிை் 

அதிரக்வ துல்லியமாை உணரும் எைது திைகமகய பாரத்்து, எைது 

தூண்டுதைால் வியப்பில் கமய்மைந்து நிை்ைார.் இதை் மூலம், பல்தவறு 

இந்து கதய்வங்ைைிை் தைாயில் வழிபாட்கட நிறுவிய பைங்ைால 

பஞ்ொங்ைங்ைை், அயிரம் வருடங்ைளுை்கு முை்பாை கமய்ஞ்ஞாை ரீதியாை 

ைணை்கிடப்படட்ு இருை்ைதவண்டும் எை்பது நிரூபணாகிைது. § 

இந்த குறிப்பிட்ட ெை்திைகை ஒருவர ்தைை்குை் ததடி 

கதரிந்துகைாை்கிைார.்   அகவ ஒவ்கவாரு மைிதனுை்குை்ளும் 

இருை்கிை்ைை. நாை் அகத பயை்படுத்தவும், முை்தப இருந்த 

தைவல்ைைிை் மீது கூர ்உணரவ்ுடை்  இருை்ைவும் மடட்ுதம 

ைை்றுை்கைாண்தடை். அது எைை்கு மிைவும் எைிதாை கிகடத்தது. 

கெய்லாைி குகைைைில் நாை் கபை்ை அனுபவத்கத தபாை்று அடுத்தடுத்த 

அனுபவங்ைகை நாை் கபை்ைதும், அது எைை்குை் வைரெ்ச்ி கபை்ைது. § 

எந்த புத்தைங்ைைிலும் கதை்படாமல், தந்கதயிடம் இருந்து மைனுை்கு, 

ஆசிரியரிடம் இருந்து சீடனுை்கு வைங்ைப்படும் இந்து ெமயத்திை் 

புைிதமாை ஆை்மீைத்கத எைது தூண்டுதைால் எைை்கு கவைிப்படுத்திை் 

கைாண்டிருை்ை, அவரும் நானும் உகரயாடுவதில், தியாைம் கெய்வதில் 

மை்றும் ஒரு தைாயிலில் இருந்து இை்கைாரு தைாயிலுை்கு பயணம் 

கெய்வதில் தநரத்கத ைழித்ததாம். § 

யாளன பாஸ்  
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ராபரட்் தைது வாை்ை்கை முழுவதும் தயாகிைை் மை்றும் அவரை்ைது மந்திர  

ெை்திைை், தவதாந்தம் மை்றும் அதை் அறிவுணரவ்ு ெை்திகய பை்றி 

தைட்டிருந்தார.் தமலும் அவர ்ைடந்த இரு வருடங்ைைாை, பரமாத்துமா அல்லது 

ைடவுை் நம்பிை்கை  எை்று எதுவும் இல்லாத, கபைத்த ெமயத்தவரை்ளுடை் 

இருந்துை்ைார.் யாவும் ைடந்த நிகல பை்றி கபைத்த ெமயத்தவரை்ை் மை்றும் 

தவதாந்திைைிை் குறிை்தைாை்ைை் அவரது  ஆை்மாவிை் ஆைத்கத ைவரந்்து 

இருந்தாலும், அவை்றில் சிறிதைவு இருந்த கதய்வீை அை்பு, உயரவ்ாை பை்தி 

மை்றும் உண்கமயாை ெை்தியாை இகைவனுடை் ஒை்றி இருை்கும் உணரவ்ு, 

தைாயில்ைை் மை்றும் தமிைரை்ைிடம் தகடயில்லாமல் கவைிப்பட்டை. இந்த 

ைலகவ அவருை்கு முகையாைதாைவும், புைிதமாை பிரபஞ்ெம் பை்றிய 

முழுகமயாை தைாட்பாடாைவும் இருந்து, தைது கொந்த தியாைங்ைை் இதகை 

கவைிப்படுத்தியதாைவும் ததாை்றியது. அவர ்கெவ மைாை்ைை் தபசிய 

கமாழிகய அதை்கு முை்பு தைட்டிருை்ைவில்கல எை்ைாலும், அது அவருை்கு 

புரிந்தது. தைது பகடப்புை்ைைில் உை்ைாரந்்து இருந்தாலும் ைாலம், உருவம் 

மை்றும் பரகவைிகய ைடந்து இருை்கும் பரமாத்துமாவாை இகைவைிை் 

தைாட்பாட்கட கதைிவுபடுத்தும் கெவ சித்தாந்தம், ராபரட்்டிை் ஆைமாை 

இயலுணரவ்ுைகை பிரதிபலித்தை. அவருை்கு இந்த முழுகம தவறு எங்கும் 

கதை்படவில்கல மை்றும் கெவ சித்தாந்தத்கத “எை் ஆை்மாவிை் ெமயமாை”  

உணரந்்தார.் § 

தவதாந்தத்திை் ஒருகமவாத அத்கவதத்கத ஏை்றுை்கைாண்டாலும், 

வாை்ை்கையிை் பல்தவறு பரிணாமங்ைகை பாதுைாத்து மை்றும் பயிை்சி 

கெய்து, திருவிைாை்ைகை கைாண்டாடி, பை்தி எை்கிை மிைப்கபரிய 

தயாைத்திை்கு மதிப்பு அைித்து, ொதைா கெய்தவரை்கை கைௌரவித்து, 

குண்டலிைி தயாைத்திை் வழிமுகைகய புரிந்துை்கைாண்டு, சுட்கடரிை்கும் 

மத்திய கவயிலில் தைாயிலில் அங்ைப்பிரதடெ்ணம் கெய்வது உட்பட, 

தவத்தில் இருந்த மரம்த்கத அறிந்து, ெடங்கிை் உெெ்த்தில் தைாயிலுை்குை் 

நுகைவதை்ைாை, மந்திரங்ைை் ஓதும் பூொரிைைால் வரவகைை்ைப்படும் 

தபாது, தரிெைம் நாடப்படட்ு கதய்வங்ைை் ைாட்சியைித்து உண்கம 

ெை்திைைாை உணரப்படும் பிரதிஷ்கட கெய்யப்பட்ட தைாயில்ைைிை் 

உை்ைகைைைில், தை்கை இைந்து இருந்த (அல்லது தை்கை 

ததடிை்கைாண்ட எை்று கொல்ல தவண்டுமா?) ஒரு முழுகமயாை 

ைலாெெ்ாரத்கத ததடிப்பிடித்ததில் நாை் மகிை்ெச்ி அகடந்ததை். § 

ஒவ்கவாரு நாளும் வடை்கு தநாை்கி கெல்லதவண்டும் எை்ை ஆகெ ராபரட்்டிடம் 

அதிைரித்து வந்தது. கைாழும்பில் தமிைரை்ை் சிறிய அைவில் இருந்தாரை்ை், 

மை்றும் அவரை்ைிை் ைலாெெ்ார முழுகம, அதிை எண்ணிை்கையில் இருை்கும் 

வடை்கில் மடட்ுதம கவைிப்படும் எை்பகத அவர ்அறிந்து இருந்தார.் 

யாை்ப்பாணம், அதை் உை்ைதமாை வரலாறு, அதை் கெழிப்பாை ைலாெெ்ாரம் 

மை்றும் ஆை்மீை கபருகம, அதை் கதய்வீை புருஷரை்ை் மை்றும் 

கபை்மணிைகைப் பை்றி பல ைகதைை் இருந்தை. அவர ்தை்கை வீட்டிை்கு 
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அகைத்து கெல்லுமாறு ைந்கதயா கெட்டியாரிடம் கைஞ்சிைார.்  இகதப்பை்றி 

கெட்டியார ்பிை்ைர ்வைங்கிய குறிப்பு:§ 

 

இறுதியாை ைந்கதயா கெட்டியார,் ராபரட்க்ட வடை்கில் இருந்த தைது 

வீட்டிை்கு வாைைத்தில் அகைத்து கெை்ைார.் அவரை்ை் தங்ைை் பயணத்திை 

தபாது சிறிது தநரம் யாகை பாஸில் (ைணவாய்) நிை்ைைர.் அங்தை கெவரை்ை் 

மரத்தடி விநாயைகர வழிபடுவாரை்ை். இது யாை்ப்பாணத்திை் ஆை்மீை 

நுகைவாயிலாை,  சிதலாைில் இருை்கும் கெவ ெமூைத்திை் தைாட்கடயாை 

ைருதப்படுகிைது.  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

எங்ைை் இருவருை்கும் இகடதய இருந்த கநருை்ைம் அதிை வலுவாை, 

தநரக்மயாை மை்றும் உண்கமயாை இருந்ததால் நாங்ைை் இவரும் 

ஒை்ைாதைாம். முதல் ஆசிரமம் கதாடங்ைப்பட்ட இடமாைவும், எைது 

கொந்த வீடு இருந்த இடமாைவும் விைங்கிய யாை்ப்பாணத்திை்கு கெல்லும் 

ஆகெ அவருை்கு மிைவும் தீவிரமாை இருந்ததால், யாை்ப்பாணம் 

கெல்வதை்கு நாை் ஒப்புதல் அைித்ததை். அவர ்எை் வீட்டிை்கு ஒரு 

முகையாவது வர விரும்பிைார.் நாை் இரண்டு ைாரணங்ைளுை்ைாை 

அதை்கு ஒப்புதல் அைித்ததை். ஒை்று, அவர ்ஆகெகய நிகைதவை்றுவது, 

மை்றும் இரண்டாவது, நாை் அை்பு கெலுத்தி மதிப்பு அைித்து “தபசும் 

ைடவுை்" எை்று நாை் அகைத்த ஆை்மாகவ அவர ்ெந்திை்ை ஏை்பாடு கெய்ய 

தவண்டும். § 
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 ஒரு பாரக்வ, கதாடுதல் அல்லது ஒரு கொல்லால் புைிதத்தை்கமயிை் 

விகதகய வைங்கும் தயாகிகய ெந்திப்பதை் மூலம், ெமய 

வாை்ை்கையிை் உண்கமயாை கதாடை்ைம் ஆரம்பிை்கிைது. அப்தபாது 

சுப்பிரமுைிய எை்று கபயர ்சூட்டப்பட்டிருந்த எைது நண்பரிடம், இந்த 

உை்ைதமாை ஆை்மாவிை் மகிகமகய பை்றி தபசும் தபாது, “தயாை 

சுவாமி, ஒரு ொதாரணமாை யாெைர,்” எை்று குறிப்பிடுதவை். நாை் இந்த 

அறிை்கைகய 250 கமல்  தூரத்தில் வைங்கி இருந்தாலும், ஞாைியாை 

இருந்த அந்த உை்ைதமாை ஆை்மா, தைது முதல் ெந்திப்பிை் தபாது 

தை்கை ஒரு “ொதாரண யாெைர"் எை்று அறிமுைப்படுத்திை்கைாண்டார.் § 

கெட்டியார ்வடை்தை பயணம் கெய்வகத வலியுறுத்தாமல், விதவைமாை 

நடந்துகைாண்டார.் அவர ்அதை்கு பதிலாை, திருமூலர ்மை்றும் திருவை்ளுவர,் 

பைங்ைால தமிை் புலவரை்ை் மை்றும் தயாகிைை் பை்றிய ைகதைகை கொல்லி, 

ராபரட்்கட உை்ொைப்படுத்திை் கைாண்டும், தயாை சுவாமியிை் மண் 

குடிகெை்கு, ொவைாெமாை ஒரு நாை் கெை்று குருவிை் ஆசிைகை கபறுவது 

எவ்வைவு விதெஷமாை இருை்கும் எை்பகத பை்றி அவர ்அடிை்ைடி 

கதரிவித்துை்கைாண்டும் இருந்தார.் § 

அந்த பகுதியில் “விெரை்" எை்று அகைை்ைப்படட்ு, மிைவும் வலுவாை  

உடலுடை், மிைவும் விசித்திரமாை கெயல்பட்டதால், மை்ைை் கநருங்ைதவ 

பயந்த ஒரு குருகவப் பை்றி, எைது ஆசிரியர ்மிைவும் ைவைமாை கொல்ல 

ஆரம்பித்தார.் எை் ஆசிரியர ்அந்த குருவிை் இயல்கபப் பை்றியும், அவர ்

தகலசிைந்த கெல்லப்பசுவாமியிை் ஒதர சீடராை இருந்தது பை்றியும் 

விைை்ைம் அைித்தார.் யாை்ப்பாணத்தில் அவரது பணிகய பை்றியும் நாை் 

அறிந்துகைாண்தடை். அத்தகைய ஒரு உயிரெ்ை்திகய மை்ைை் எவ்வாறு  

கநருங்கிைாரை்ை் எை்பது பை்றியும், அவர ்நீண்டநாடை்ைாை முயை்சி 

தமை்கைாண்டு தைது நாை்பதாவது வயதில் ஆத்ம ஞாைம் கபை்ைது 

பை்றியும், அவர ்அந்த பலத்தில் இருபது கமல்  தூரம் ஓடியது பை்றியும், 

எை் ஆசிரியர ்எைை்கு ைவைமாை விைை்ைம் அைித்தார.் அவர ்இறுதியாை 

தைது நாை்பதாவது வயதில் தைது மாகபரும் குறிை்தைாகை அகடந்ததும், 

அவர ்கபருமகிை்ெச்ி அகடந்தார.் நாை் கபாறுகமயாை அமரந்்து 

இருப்தபை், மை்றும் ஆசிரியரிை் உகர எப்தபாதும் அந்த பகுதியிை் 

குருவாை விைங்கிய தயாை சுவாமிகய சுை்றி வந்துை்கைாண்டு இருை்கும்.  

இவ்வாறு நாை் அவகரப் பை்றியும், அவரது தபாதகைைகை பை்றியும் 

ைை்றுை்கைாண்தடை். ஒரு நாை், எை் ஆசிரியர ்எை்கை வட இலங்கையில் 

யாை்ப்பாண தீபைை்பத்தில் இருந்த தைது வீட்டிை்கு வருமாறு அகைப்பு 

விடுத்தார.் § 

ஒரு நாை் ெரியாை தநரம் வந்துவிட்டகத கெட்டியார ்உணரந்்ததும், 

இருவரும் இலங்கை நாட்டிை்கு குறுை்தை 250 கமல் தூர பயணத்கத 

வாைைத்தில் கதாடங்கி, சீரகமை்ைப்படாத ொகலைை் வழியாை 
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ைண்டியிை் மகலப்பகுதிைளுை்கு கெை்று, பிைகு வைண்ட வடை்கு 

ெமகவைிைை் வழியாை யாகை பாஸ் எை்ை இடத்திை்கு கெை்தைாம். இது 

கெவ தீபைை்பத்திை்கு கெல்லும் பாகதயாை ைருதப்படுவதால், எல்லா 

இந்துை்ைளும் இங்தை சிறிது தநரம் தங்கிவிட்டு கெல்வாரை்ை். அங்தை ஒரு 

மரத்தடியில் ஒரு சிறிய பிை்கையார ்ெந்நிதி இருை்கிைது. 

யாை்ப்பாணத்கத நிலப்பரப்புடை் தெரை்்கும் 3,000 அடி நீை குறுைலாை 

நீரெ்ந்திை்கு கெல்லும் முை்ைர,் தரம்த்திை் கதய்வமாை விநாயைரிை் 

ஆசிைகை கபறுவதை்கு, பை்தரை்ை் இங்தை ைை்பூரத்கத கைாளுத்தி, 

தகரயில் ததங்ைாகய உகடப்பாரை்ை். § 

அவரை்ை் வாைைத்கத நிறுத்தி, விநாயைகர வழிபட்டைர.் அங்தை தியாைம் 

கெய்யும் தபாது, ராபரட்் தைது தகலயில் உட்புைமாை ஒரு சுடகர ைண்டார.் 

அது அவரது ஆை்மீை பாரக்வயில் இயல்பாை ததாை்றி, மூை்று-நாை்கு 

நாடை்ை் நிகலத்து இருந்தது. அது கெவரை்ைிை் உலகிை்குை் தாை் 

நுகைவதை்கு, தைை்கு  முகையாை நுகைவாயிலாை விைங்கியது எை்பகத 

ராபரட்் தைது வாை்நாை் முழுவதும் மைை்ைவில்கல. அவர ்நிகைவில் யாகை 

பாஸ் எை்ை கபயர ்நிரந்தரமாை பதிந்து விட்டது.§ 

ைந்தை் தைாயிலில் நடராெகர தரிசித்த தபாது, நடராெர ்ஆடிய புைிதமாை 

நடை வடிவத்கத சூடச்ும ரீதியாை ராபரட்் கிரகித்துை் கைாண்டார.் அவர ்ஒரு 

வலுவாை ைாட்சியில், சிவகபருமாை் அகைத்து உை்கபாருை்ைகையும் 

பிரபஞ்ெ நாட்டியை்ைாரராை உயிரூட்டுவகத ைண்டார.் அது அவகர 

உருமாை்றியது. அவருை்கு அந்த புைிதமாை தருணங்ைைில் விரிவாை்ைம் 

கபை்ை உத்தி, ஏழு அகெவுைகை கைாண்ட கதாடர ்வரிகெைைில், பாதங்ைை் 

மை்றும் ைால்ைைிை் 49 அகெவுைை், உை்ைங்கை மை்றும் கைைைிை் 49 

அகெவுைை் மை்றும் தகலைை் மை்றும் ைண்ைை், ததாை்பட்கடைை், உடலிை் 

முண்டப்பகுதி மை்றும் உடலிை் 49 அகெவுைைிை் ஒரு குறிப்பிட்ட 

கூட்டகமப்கப பயை்படுத்தியது. முருைை் குறிகவத்து தைது தவகல 

வீசுவகதப் தபால, தூரத்தில் இருை்கும் இடங்ைளுை்கு ெை்திகய வீசுவதை்கு 

நடைம் ஒரு ைருவியாை இருந்தது. இதுதவ இந்த நடைத்திை் குறிை்தைாைாை 

இருந்து, “கதய கதய கதய தா —கதய கதய கதய தா” எை்ை லயத்துடை் 

கதாடங்கியது. § 

அவரை்ை் அை்று தைாயிகல விட்டு கிைம்பிய தபாது, “இதை் பிைகு நீங்ைை் 

முை்பு தபால இருை்ை மாட்டீரை்ை்,” எை்று ைந்கதயா கெட்டியார ்குறிப்பிட்டார.் 

அவர ்அகமரிை்ைாவிை்கு எழுதிய ஒரு ைடிதத்தில் இந்த நாடை்கை 

நிகைவுகூரந்்தார:்§ 
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பல வாரங்ைளுை்கு கெட்டியார ்குடும்பத்துடை் தங்கியிருந்த ராபரட்், அவரை்ை் 

வைங்கிய உபெரிப்பில் தை்கை பறிகைாடுத்து அவரை்ைிை் பாரம்பரிய 



 

வாை்முகைகய அறிந்துகைாண்டு, அங்கிருந்த இந்துை்ைை் அகைவரும் 

உடுத்தியிருந்த பருதத்ி தவட்டிகய அணியும் நுணுை்ைத்கத 

ைை்றுை்கைாண்டார.்  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

ெை்தி மை்றும் ஞாைத்கத பரப்பும் வடிவத்தில், தங்ைம் மை்றும் அைைாை 

கவரங்ைளுடை் அலங்ைரிை்ைப்பட்ட மூரத்்திைளுை்கு முை்பாை நிை்ை 

தபாது தைை்கு ஏை்பட்ட மகிை்ெச்ிகய, அந்த இகைஞர ்கபரிதும் பாராட்டி 

ரசிை்ைவும் கெய்தார.் ஒரு இைவரெரிை் ததாை்ைத்துடை் இருந்த 

தமை்ைத்திய நாட்டவரிை் உண்கமயாை பை்தியிை் மீது தைாயில் 

பூொரிைை் அதிைமாை ஈரை்்ைப்படட்ு இருந்ததால், அவரை்ை் விதெஷ 

ைவைத்துடை் பூகெ கெய்ய கதாடங்கிைாரை்ை். எைை்கு ஒரு 

திருை்ைாரத்்திகை திைம் நை்ைாை நிகைவில் இருை்கிைது. அை்று 

கவரங்ைை் மை்றும் மாகலைைால் அலங்ைரிை்ைப்பட்ட தங்ைெச்ிகல 

முருைைிை் (சுப்பிரமணியர)் முை்பாை, எைதருகம நண்பர ்நிை்றிருந்த 

தைாலத்கத எை்ைால் எை்றுதம மைை்ை முடியாது. நீயும் (இகைவை்) 

நானும் ஒை்று எை்ை உணரெ்ச்ி கவைிப்பாடட்ுடை், அவர ்தைது கைைகை 

கூப்பிை்கைாண்டு, ைண்ைைில் இருந்து நீர ்வழிய தை்கை மைந்த 

நிகலயில் நிை்று இருந்தார.் தைாட்பாடு அைவிலாை தீட்கெயிை் 

கதாடை்ைம் அை்கைய திைம் கதாடங்கிவிட்டதாை ததாை்றுகிைது. § 

அவளர ஒரு இந்து குடும்பம் சுவீகாரம் எடுத்துக்தகாள்ளுதல்  

அதிைாகலயில் அைகவட்டி கிராமத்தில் ைந்கதயாவிை் வீட்டிை்கு முை்பாை,  

அந்த வாைைம் வந்து நிை்ைது. ைந்கதயாவுடை் ஒரு உயரமாை தமை்ைத்திய 

நாடட்ு விருந்தாைி வந்துை்ைகத ைண்டதும், ைந்கதயாவிை் மகைவி, மைை் 

மை்றும் மருமைளுை்கு எை்ை கெய்வது எை்று புரியவில்கல. அவரை்ை் வீடு, 

மண்  மை்றும் ஓகலை்குடிகெயால் ைட்டப்பட்ட, இரண்டு சிறிய 

அை்ைம்பை்ைத்து குடியிருப்புைைாை எைிகமயாை இருந்தது. அவர ்மரபுைை் 

தவைாத கிராம மை்ைை் கெய்வகதப் தபால, தங்ைை் உணகவ தாங்ைதை 

வைரத்்துை்கைாண்டு, தங்ைளுை்கு ததகவயாை மாகவ தாங்ைதை 

அகைத்துை்கைாண்டு, ஒரு எைிகமயாை கிணை்றில் இருந்து நீகர 

இகைத்துை்கைாண்டு ஒரு ொதாரண வாை்ை்கைகய வாை்ந்தைர.் அவரை்ை் 

ொை்கெகை பாரத்்ததும் வியந்து நிை்ைைர.் அவரை்ை் ராபரட்்கடப் தபாை்ை 

ஒரு உயரமாை மைிதகர எை்றுதம பாரத்்திருந்ததில்கல, மை்றும் தங்ைைது 

வீட்டில் ஒரு தமை்கு நாட்டவகர  எை்றுதம உபெரித்து இல்கல. ஆைால் அவரது 

ைண்ணியம் மை்றும் எைிகம ைாரணமாை, அவருடை் விகரவில் 

ொதாரணமாை பைைத் கதாடங்கிைாரை்ை். இந்த உைகவப் பை்றி ைந்கதயா 

கெட்டியார ்அைிை்கும் விைை்ைம்:§ 
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அவர ்அதிை தைிகமகய விரும்பிய தபாது, ைந்கதயாவிை் குடும்பம் அவகர 

அருகில் முடக்ெடிைளுை்கு மத்தியில் இருந்த, ஒரு ஓகல குடிகெை்கு அகைத்து 



 

கெை்ைைர.் இங்தை அவர ்இரவில் நீண்டதநரம் தியாைமும், கிராம 

வாை்ை்கையில் இருந்த ெலெலப்பில் இருந்து விலகிய இருை்ைவும், தைை்கு 

எை்று தைியாை ஒரு கிணை்றில் குைிை்ைவும் முடிந்தது.  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

நாங்ைை் கைாழும்பில் இருந்து யாை்ப்பாணத்திை்கு, ஒரு புதிய வெதியாை 

ஆஸ்டிை் 12 வாைைத்தில் பயணம் கெய்ததாம். நாங்ைை் பல பைங்ைால 

இந்து தைாயில்ைளுை்கு கெை்று, இந்து ெமய அனுஷ்டாைங்ைகை 

தீவிரமாை கெய்ததால், அந்த பயணம் முழுவதும் மகிை்ெச்ிைரமாை 

இருந்தது. § 

 நாங்ைை் ைாகல 5:30  மணிை்கு, எங்ைை் எைிகமயாை மண் குடிகெை்கு 

வந்து தெரந்்ததாம். அந்த இகைஞகர எை் குடும்பத்திைருை்கு அறிமுைம் 

கெய்து கவத்ததை். அந்த இகைஞருை்கு தைது கொந்த வீட்டில் இருந்தது 

தபாை்ை உணரவ்ு ததாை்றியது. கிைை்ைத்திய நாடுைைிை் பாணியில் 

உணவு தயாரிை்ைப்படட்ு, அவருை்கு பரிமாைப்பட்டது. எங்ைை் ததாப்பில் 

இருந்த மாம்பைங்ைை் மை்றும் மிகுதியாை இருந்த பலாப்பைங்ைளும் 

அவருை்கு மிைவும் பிடித்து இருந்தை. § 

 அவருை்கு எை்கையும் எைது குடும்பத்திைகரயும் பிடித்து இருந்தது 

மை்றும் அவர ்எை் மகைவிகய “மதர ்கெட்டியார"் எை்று அகைை்ை 

ஆரம்பித்தார.் அவருை்கு தமிை் கதரியாது மை்றும் எை் மகைவிை்கு 

ஆங்கிலம் கதரியாது எை்பதால், தாய் மை்றும் கெய்ை்கு நடுவில் இருந்த 

அை்பிை் அைகை, அவரை்ைது புை்ைகை மை்றும் பாரக்வைை் மடட்ுதம 

கவைிப்படுத்திை. அவர ்அகமரிை்ைாவில் இருந்து எழுதிய ைடிதத்தில் 

கவைிப்படுத்திய தைது அை்பு மை்றும் நை்றியுணரக்வயும், அகத தைடட்ு 

எை் மகைவி கபருகமயுடை் பூரிப்பு அகடந்தகதயும், இங்தை 

குறிப்பிட்டாை தவண்டும்.§ 

அந்த ெமயத்தில் ைந்கதயாவிை் மைனுை்கு திருமணமாகி இருந்தது, மை்றும் 

பதிகைட்டு வயது நிரம்பிய மருமைை் அவரை்ைிை் குடும்ப வீட்டிை்கு 

குடிபுகுந்து இருந்தார.் பல வருடங்ைை் ைழித்து, அை்று மணப் கபண்ணாை 

இருந்த திருமதி. சிவதயாைம் விநாயைமூரத்்தி, அந்த நாடை்கைப் பை்றி 

நிகைவுகூரந்்தார:் § 

எை் மாமைார ்கைாழும்பு YMCA வில் ராபரட்்டுடை் தங்கி இருந்தார.் அவர ்

ைாகலதநரத்தில் ராபரட்் தமை்கைாண்ட சீராை பை்தியிை் 

கவைிப்பாடுைைால் ைவரப்பட்டார.் எை் மாமைார ்எங்ைை் வீட்டிை்கு அந்த 

இைம் அகமரிை்ைகர அகைத்து வருவதாை குடும்பத்தாரிடம் 

கதரிவிை்குமாறு ைடிதம் எழுதியகத தைட்டதும், எல்தலாரும் அதிரெ்ச்ி 

அகடந்தைர.் எங்ைை் வீடு மிைவும் எைிகமயாை இருந்தது. அந்த 

விருந்தாைிகய உபெரிை்ை, நாங்ைை் எல்தலாரும் வீடக்ட விட்டு 
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கவைிதயறி, வீடு முழுவகதயும் ராபரட்் தங்குவதை்கு தரலாம் எை்று 

முடிவு கெய்ததாம். § 

அவர ்வீடு வந்ததும், அவரது உயரத்கதப் பாரத்்து நாங்ைை் திகைத்து 

நிை்தைாம். அவர ்மிைவும் உயரமாை இருந்ததால், வீட்டிை் நடுவில் இருந்த 

பகுதிகயத் தவிர மை்ை இடங்ைைில் அவரால் தகல நிமிரந்்து நிை்ை 

முடியவில்கல! சில மணி தநரங்ைளுை்கு பிைகு, அவர ்எங்ைளுை்கு 

கநருை்ைமாகி, எை் ைணவரிை் ெதைாதரகரப் தபால பைை ஆரம்பித்தார.் 

அை்று மாகல தநரத்தில், எை் மாமைார ்அவகர விநாயைர ்தைாயிலுை்கு 

அகைத்து கெை்ைார.் பூொரி அவர ்கபயகரை் தைட்ட தபாது, எை் 

மாமைார,் “நாங்ைை் இவகர தம்பி எை்று அகைப்தபாம்,” எை்று பதில் 

அைித்தார.் அவர ்எல்தலாகரயும் ஏை்றுை்கைாண்டு மிைவும் ெைெமாை 

பைகி, எங்ைை் குடும்பத்தில் ஒருவராை இருந்தார;் நாங்ைை் எல்தலாரும் 

அதத வீட்டில் தங்கி இருந்ததாம். § 

 

தம 1949, அந்த அகமரிை்ை ொதைர ்தயாை சுவாமிகய முதல் முகையாை ெந்திை்ை 

அகைத்து கெல்லப்பட்டார.் மாகபரும் குருவிை் ஆசிரமத்திை்கு பயணம் 

கெல்ல, ஒரு மாடட்ு வண்டி வாடகைை்கு எடுை்ைப்படட்து.  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

அந்த வீடு அைகவட்டி கிராமத்தில், விவொய வைத்திை்கு புைை்கபை்ை ஒரு 

பகுதியில், ஒரு ைரடுமுரடாை ொகலயில் அகமந்து இருந்தது. அங்தை அை்றும் 

https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/35_guru05_02.html#para-83
https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/35_guru05_02.html#para-84
https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/35_guru05_02.html#para-85


 

இை்றும் எந்த நைரமும் இருந்ததில்கல. 200 ைெ தூரத்தில் இருந்த விநாயைர ்

தைாயிகல தவிர, கதருவிை் எதிரப்ுைத்தில் இருந்த இரண்டு அடுை்கு ைகட 

மிைவும் கபரிய ைட்டிடமாை இருந்தது. அந்த ைகட எதிரை்ாலத்தில் ராபரட்்டிை் 

ஆசிரமமாை மாறியது. பாகலவை பருவநிகலயில் வைை்ைமாை இருப்பகதப் 

தபால, சுை்றியிருந்த பகுதியில் கபரும்பாலும் கவை்கை நிை கவப்ப மண்டல 

வீடுைை் இருந்தை. அகவ மண் சுவரை்ை், பாதுைாப்பிை்ைாை ெை்ைல்ைகை 

மூடிய இரும்பு ைம்பிைை் மை்றும் வீட்டினுை் திைந்தகவைியில் அகமந்திருந்த 

முை்ைங்ைளுடை் அகமந்து இருந்தை. இந்த முை்ைங்ைை் எப்தபாதாவது கபய்த 

மகைகய வீட்டினுை் தநரடியாை வரவகைத்தை.  § 

சில ைகடைை் கதருவில் தங்ைை் உை்பத்திப் கபாருடை்கை குவித்து கவத்து 

இருந்தை; ஒரு தபைா கதாழிை்ொகல (குடிகெ கதாழில் அைவுை்ை ஒரு 

வியாபாரம்) அருகில் இருந்தது. அதை்கு அருகில் கதாடரெ்ச்ியாை 

கைாட்டகைைைில் 15 கநெவாைரை்ை் அதிைாகல முதல் கபாழுது ொயும் வகர, 

தங்ைை் கைத்தறிைைில் ெத்தமாை கநய்த, 12 அடி நீை கவை்கை ைாதி 

துணிகய, கபரும்பாலாை தமிை் ஆண்ைை் தங்ைை் இடுப்பில் அணிந்து 

இருந்தைர.் தமை்ைத்திய நாடுைகை பாரை்்கும் தபாது, அந்த வீடு எைிகமயாை 

இருந்தாலும், கதை்கை மரங்ைை், தவப்பமரம், கநல்லிை்ைாய் மரங்ைை் மை்றும் 

மை்ை ொப்பிடை்கூடிய மரங்ைை் நிரம்பி இருந்த மூை்று ஏை்ைர ்வைாைத்கத 

சுை்றி, சில இடங்ைைில் இயை்கை தவலியாை இருந்த முடக்ெடிைளும், மை்ை 

இடங்ைைில் பிை்ைிய பகை ஒகலைளும் சூை்ந்து சுத்தமாை ைாட்சி அைித்தது. 

§ 

ெகமயல் அகையில் இருந்து ஐம்பது அடி தூரத்தில், ஒரு திைந்த கவைி 

கிணறு இருந்தது. நிலத்திை்கு அடியில் எட்டு அடி அைலமாை கிணை்கை 

கெங்ைல் சுவரை்ை் வகரயறுத்தை. நிலத்திை்கு தமதல எந்த சுவரும் இல்கல, 

மை்றும் குைிப்பவர ்ஒரு வட்டவடிவ ைை்ைாகர நகடப்பாகதயில் 

நிை்ைதவண்டும். மர வாைி கபாருத்தப்பட்ட ஒரு ையிை்கை கைாண்டு, தண்ணீர ்

கைைைால் இகைை்ைப்பட்டது. அந்த ையிறு 18 அடி நீைம், 1 அடி அைலத்துடை் 

இருந்த கதை்கைமரை்ைட்கடயிை் சிறிய முகையில் கபாருத்தப்படட்ு 

இருந்தது. அந்த ைட்கட ஒரு கநம்புதைால் மீது கபாருத்தப்படட்ு இருந்தது. அந்த 

ைட்கடயிை்  இை்கைாரு முகையில் இருந்த ைை்ைைிை் வகல ததகவயாை 

ெமநிகலகய வைங்கியது. குைிை்கும் இடத்கத சுை்றி தவலி எதுவும் 

இல்லாததால், குைிப்பதை்கு ராபரட்் தை் இடுப்கப சுை்றி ஒரு துண்டு 

ைட்டிை்கைாை்ை ைை்றுை்கைாண்டார.் வீட்டில் இருந்த அகைவரும் ஒருவர ்பிை் 

ஒருவராை, திைமும் கிணை்றில் இரு தவகை குைித்தைர.் கபண்ைை் 

முழுகமயாை ஆகட  உடுத்திை்கைாண்டு குைித்தைர.் § 

திைமும் நகடகபை்ை நடவடிை்கைைைில் ொப்பாடு முை்கிய அங்ைம் 

வகித்தது, மை்றும் திைந்த விைகு அடுப்பில் கபண்ைை் ெகமயல் கெய்ததால், 

அவரை்ை் ெகமை்ை அதிை முயை்சி தமை்கைாை்ை தவண்டியிருந்தது. ஒரு 

விருந்தாைி உணவிை் சுகவகய உணரந்்தாலும், அவகர ொப்பிட அகைப்பது 

அந்த குடும்பத்திை் ைடகமயாை இருந்தது. அந்த ெமூைம் தீவிர கெவரை்ைாை 

இருந்தாரை்ை், மை்றும் அவரை்ைிை் ெகமயை்ைகல வியை்ை கவை்கும் 
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வகைைளுடை் இருந்தது. ைடந்த சில நூை்ைாண்டுைைாை இலங்கையில், கதை் 

இந்திய அரிசி மை்றும் ைாய்ைறிைை் அதிை வைரெ்ச்ி அகடந்துை்ைை. அதில் 

வித்தியாெமாை நறுமணம் மை்றும் மிைவும் தலொை தாைியங்ைளுடை் 

இருை்கும் இலங்கையிை் பிரத்தயைமாை நாடட்ு சிவப்பு அரிசியும் அடங்கும். § 

குைிரெ்ாதை கபட்டி வெதி எதுவும் இல்லாமல், எல்லாம் நிலத்தில் இருந்து 

சுத்தமாை தயாரிை்ைப்பட்ட  ைகடைைில் வாங்ைப்பட்டை. மீதம் இருந்த 

உணவுப்கபாருடை்ை் வாகை இகலைளுடை், வீட்டிை்கு கவைிதய வீெப்பட்டை. 

அவை்கை மாடுைை் உண்டு மகிை்ந்தை. இதைால் பாத்திரம் ைழுவும் தவகல 

அதிை அைவு குகைந்தது. எதுவும் விரயமாைவில்கல. ஒரு குடும்பம் அை்கைய 

ததகவை்கு ைாய்ைறிைை், பயறு வகைைை், தாைியங்ைை் மை்றும் பைங்ைகை 

வாங்ை ைகடை்கு கெல்லும் தபாது, ஒரு கூகடகய எடுத்து கெல்லும்; உணவு 

கபாதியல் தபாை்ை விவைாரங்ைை் இல்கல. மாட்டில் இருந்து பால் தநரடியாை 

ைாய்ெச்ும் பாத்திரத்திதலதய சுைை்ைப்பட்டது. இந்த ைலாெெ்ாரம் அதிை 

தை்ைிகைகவ வைங்கி, சுை்றுப்புைத்கத மாசுபடுத்தாமல் இருந்தது, வீட்டில் 

ைழிவு கபாருடை்ை் எதுவும் இருை்ைவில்கல, வாரம் ஒரு முகை குப்கப 

தெைரிை்கும் பணி அல்லது குப்கப தெைரித்து புகதை்கும் இடம் இல்கல. 

மிைவும் அரிய கவைிநாடட்ு தபைா உகடந்துவிட்டால், அகத தைியாை வீடட்ு 

வைாைத்தில் புகதை்ை தவண்டும். § 

ஒரு ஆெெ்ாரமாை இந்து வீட்டில் நாை் தங்கியது அதுதவ முதல் முகை. 

எைை்கு அங்தை எைது கொந்த வீட்டில் இருந்த உணரவ்ு ஏை்பட்டது. அது 

அை்புதமாைவும் இருந்தது. இலங்கையிை் வடை்கு பகுதி, கதை்கு பகுதியில் 

இருந்து முை்றிலும் மாறுபட்டு இருை்கிைது. அது தவகைாரு நாட்டில் 

இருந்தது தபால ததாை்றியது. அங்தை இந்து மதம் பிை்பை்ைப்பட்டது. 

கதை்கு இலங்கையில், கபைத்த மதம் பிை்பை்ைப்பட்டது. வடை்கு பகுதி 

உலரவ்ாை, வைண்டு ெமநிலமாை இருந்தது. அது இலங்கையிை் கதை் 

பகுதி மை்றும் மகல பிரததெம் தபால பசுகமயாை கவப்பமண்டல 

பகுதியாை இல்கல. எைை்கு உடதை வீட்டில் இருை்கும் உணரவ்ு ஏை்பட்டது. 

நாங்ைை் கிணை்றில் குைித்து, அந்தி ொய்ந்ததும் தைால்மாை் கூண்டு 

விைை்கை ஏை்றி மிைவும் எைிய வாை்ை்கைகய வாை்ந்ததாம். நாங்ைை் 

தைாயில் அல்லது ெந்கதைளுை்கு கெல்லும் தபாது நடந்து கெை்தைாம் 

அல்லது ஒரு மாட்டு வண்டியில் கெை்தைாம். § 

அங்தை எல்தலாரும் எைிகமயாை இருந்தாரை்ை். யார ்வீட்டிலும் 

அகைைலை்ைை் இல்கல. அகைத்தும் தகரயிதலதய கவை்ைப்படட்ு 

இருந்தை. அகத வாங்கும் வெதி பகடத்தவரை்ளும், அகைைலை்ைகை 

வாங்கிைால் அகத வாங்ை வெதி இல்லாதவரை்கை அவமதிப்பதாை 

இருை்கும் எை்று ைருதியதால், அவரை்ளும் அவை்கை வாங்ை மாட்டாரை்ை். 

யாரும் அகைைலகை பயை்படுத்தவில்கல எை்பதால், அவரை்ளுை்கு 

அந்த ததகவயும் இருந்ததில்கல. அங்தை கபரும்பாலாை வீடுைைில் 

மிை்ொர வெதியும் இல்லாமல் இருந்தது. அதைால் எல்லாம் மிைவும் 
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இயல்பாை இருந்தது. தமலும் ஒவ்கவாரு சிறிய ெமூைத்திை் கமயமாை 

தைாயில் அகமந்து இருந்தது. § 

நாங்ைை் ொவைாெமாை, அங்தை இருந்த பிை்கையார ்தைாயில், நல்லூர ்

ைந்தசுவாமி தைாயில் மை்றும் மை்ை முை்கிய தைாயில்ைகை சுை்றி 

பாரத்்ததாம். நாை் இதை்கு இகடயில் உட்புை சூைகல கிரகித்து கைாண்டு 

இருந்ததை், மை்றும் தைாயிலில் இருந்து வந்த உை்ொைம் தரும் அதிரவ்ுைை் 

எைது  உடலில் பாய்ந்து கெை்ை தபாது கதய்வங்ைைிை் அருகையும் 

கபை்தைை். நாை் அை்புதமாை உணரக்வ கபை்தைை். அது அை்புதமாை 

இருந்தது. நாை் அங்தை தை்கபாழுதில் நிகலத்து இருந்ததை். நாை் எைது 

வாை்நாைிை் உயரந்்த அனுபவமாை, ஒரு இந்துவாை மாறும் நாகை  

எதிரப்ாரத்்து இருந்ததை். § 

தைியுரிகம அவருை்கும் ஒரு புதிய அனுபவமாை இருந்தது. அகைைளுை்கு 

மத்தியில் ைதவுைை் இல்லாமல், கவறும் திகரைை் மடட்ுதம இருந்தை. தமலும் 

யாரும் தட்டிை்கைாண்டு உை்தை வரவில்கல. தமை்ைத்திய நாடுைைில் தைி 

நபருை்குரியதாை ைருதப்பட்ட விஷயங்ைை், இங்தை குடும்பத்திை் அங்ைமாை 

விைங்கிய விதம், அவர ்மைகத வலுவாை ைவரந்்தது. அவருை்கு வந்த 

தபால்ைகை மைதில் எந்த வித தகலயீட்கடயும் உணராமல் திைந்து படிை்ை 

முடியும். அவருை்கு பகிரந்்த இருப்பிை் உணரவ்ு ஒரு கவைிப்பாடாை இருந்தது. 

§ 

அந்த குடும்பம் விருந்தாைி மீது அை்பு கெலுத்தி, அவருை்கு மரியாகத 

கெலுத்தியது. அவரை்ை் தங்ைகைப் பை்றி ைை்றுை்கைாண்டு, தங்ைைது 

ைலாெெ்ார தவறுபாடுைகை ெமை் கெய்தைர.் ஒரு ெமயத்தில், ராபரட்்டுை்கு 

அதிை தைிகம ததகவப்பட்டது. அதைால் சுமார ்ைால் கமல் தூரத்தில் இருந்த 

ஒரு ஓகல குடிகெயில், சில வாரங்ைை் தங்ை அந்த குடும்பம் அவருை்கு 

அனுமதி அைித்தது. மணல் நிரம்பிய நிலத்தில் அகமந்து இருந்த அந்த 

குடிகெகய சுை்றி, நருமணமுை்ை ஒரு வகை புதர ்கெடி மை்றும் 

கதை்கைமரங்ைை் மடட்ுதம இருந்தாலும், அதனுடை் ஒரு சிறிய கிணறும் 

இருந்தது. தமலும் அங்கிருந்த அகமதி அவரது சீடரை்ளுை்கு ொதைமாை 

இருந்தது. § 

அவர ்விடியை்ைாகலயில் அந்த கிராமத்கத ஒை்று தெரை்்கும் புழுதி படிந்த 

பாகதைை் வழியாை நடந்து கும்பைாவகை பிை்கையார ்தைாயிலுை்கு கெை்று,  

பிை்ைர ்தை் இருப்பிடத்திை்கு திரும்பி வந்து நாை் முழுவதும் அகமதியாை 

தியாைம் கெய்வார.் அந்த கவைிநாடட்ு இகைஞர ்நாட்டிை்கும் அதை் பைை்ை 

வைை்ைங்ைளுை்கும் புதியவர ்எை்பதால், ைந்கதயா கெட்டியார ்மைதில் 

எப்தபாதும் ைவகலயுடை் அவகர ைண்ைாணித்து வந்தார.் அவரை்ை் 

கபரும்பாலும் ஆை்மீை வாை்ை்கைகய பை்றி தபசிை்கைாண்டைர.் அது ஒரு 

பாரம்பரிய உைவு எை்பதால், அகத ைந்கதயா தைது குடும்பத்துடனும்,  தைது 

குருவுடனும்  பகிரந்்துை்கைாை்ை முடியவில்கல. அவர ்தபசுவதை்கு ததாைராை 

ஒரு ொதைர ்கிகடத்து இருந்தார,் மை்றும் இருவரும் ஆை்மீைத்கத பை்றி 

மணிை்ைணை்கில் உகரயாடிை்கைாண்டு இருப்பாரை்ை். § 
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“வயதான யாசகளர” சந்தித்தல்  

இந்த கெவ ெமூைத்தில் ராபரட்்டு அதிை சுைத்கத உணரந்்து அதை் 

ைலாெெ்ாரம், அதை் மை்ைை் மை்றும் அதை் வைமாை ஆை்மீைத்துடை் ஒை்றி 

இருந்ததால், அவர ்அதனுடை் முகையாை இகணய விரும்பிைார.் § 

ஒரு நாை் நாை் ைந்கதயாவிடம், “நாை் ஒரு இந்துவாை மாை 

விரும்புகிதைை். எைது சிறு வயதில் இருந்து இை்று வகர ஒரு இந்துவாை 

இருை்ை பயிை்சி அைிை்ைப்பட்டு இருப்பதால், நாை் இப்கபாழுதத அந்த 

உணரவ்ுடை் இருை்கிதைை், ஆைால் அகத எவ்வாறு முகைப்படுத்துவது? 

நீங்ைை் எை்கை ஆத்ம ஞாைம் கபை்ை ஒரு மிைவும் புைிதமாை 

பூொரியிடம் அகைத்து கெல்ல முடியுமா?” எை்று தைட்தடை். “நீங்ைை் 

தபசும்  ஆத்ம ஞாைத்கத கபை்ை பூொரிைை் நமது தைாயில்ைைில் இல்கல. 

ெை்று கபாறுங்ைை். ெரியாை தநரம் விகரவில்  வரும்,” எை்று பதில் 

அைித்தார.் அவர ்எை்கை எைது குருவிடம் அகைத்து கெல்லதவண்டும் 

எை்பதில் உறுதியாை இருந்தார,் ஆைால் நல்ல தருணம் வருவதை்ைாை, 

ெமிை்கஞைகை ைவைித்து வந்தார.் § 

அந்த ெந்திப்கப ைந்கதயா கதாடரந்்து புைை்ைணித்து வந்தார.் தைது 

அகமரிை்ை  மைை் (ராபரட்்கட ைந்கதயா அப்படித்தாை் அகைத்தார)் 

தநரடியாை கெை்று சுவாமிகய தரிை்ை அனுமதி வைங்ைாமல், அவர ்உரிய 

தநரம் வரும் வகர ைாலம் தாை்த்தி வந்தார.் இறுதியாை அவர ்ஒரு நாை், 

“நீங்ைை் தயாை சுவாமிகய ெந்திப்பதை்கு, இை்று ெரியாை நாைாை 

ததாை்றுகிைது,” எை்று அறிவித்தார.் அவர ்தாதை கெல்லாமல், அவரை்ை் 

எப்படி அங்தை கெல்ல தவண்டும், அவரை்கை யார ்அகைத்து கெல்ல 

தவண்டும் தபாை்ை அறிவுறுத்தல்ைகை  வைங்கி, தைது மைை் 

விநாயைமூரத்்திகய அனுப்பி கவத்தார.் § 

தம 1949, யாை்ப்பாணத்தில் திருவிைா ைாலமாை இருந்தது. அந்த மாதத்தில் 

தயாை சுவாமியிை் பிைந்த நாை் கைாண்டாடப்பட்டது. அந்த ெமயத்தில் 

முருைனுை்கு ஒரு விதெஷ திருவிைாவும் நகடகபறும். அந்த ெமயத்தில் 

கதை்கில், புத்தர ்பரிநிரவ்ாணம் கபை்ைகத குறிப்பிடும் கவொை் திருவிைாவும் 

கைாண்டாடப்படுகிைது. தமலும் முருைனுை்கு உைந்த பைமாை  விைங்கி, 

பலருை்கு பிடித்தமாை மாம்பைங்ைை் அதிைமாை கதை்படும் பருவமும் அது 

தாை். § 

அவரை்ை் மதியம் மூை்று மணிை்கு கிைம்பிைாரை்ை். அவரை்ை் 

யாை்ப்பாணம் கெல்லும் தபருந்கத பிடிை்ை அருகில் இருந்த மல்லாைம் எை்ை 

கிராமத்திை்கு நடந்து கெை்ை தபாது வீசிய கதை்ைல் ைாை்று, அவரை்ளுை்கு 

குளுகமகய வைங்கியது. அவரை்ை் சுமார ்3:30 மணிை்கு அந்த கிராமத்கத 

அகடந்தாரை்ை். பதிகைந்து நிமிடங்ைை் ைழித்து ஒரு தபருந்து வந்தது. 

அவரை்ை் சுமார ்ஐந்து மணிை்கு, யாை்ப்பாணம் வந்து தெரந்்ததும் தநராை 

குமார ்சூரியை் எை்ை ஒரு வைை்ைறிஞர ்வீட்டிை்கு கெை்ைாரை்ை். அந்த 
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வைை்ைறிஞர ்அவரை்கை சுவாமியிடம் அகைத்து கெல்வார ்எை்று ைந்கதயா 

குறிப்பிடட்ுை் இருந்தார.் அவரை்ளுடை் கெல்ல வைை்ைறிஞர ்மகிை்ெச்ியுடை் 

ெம்மதம் கதரிவித்தார.் ஆைால் முதலில் அவரை்ளுை்கு ததநீர ்மை்றும் 

இடியாப்பம் வைங்கி உபெரித்தார.் இதை்கிகடதய அவர ்வீடட்ு பணியாைர ்

மாட்டு வண்டிகய தயார ்கெய்துை்கைாண்டு இருந்தார.் பதிகைந்து 

நிமிடங்ைை் ைழித்து, இரண்டு அைைாை கவை்கை நிை பிரம்மை் 

ைாகைமாடுைை் இழுத்த ஒரு பாரம் சுமை்கும் வண்டியில், அவரை்ை் 

அங்கிருந்து கிைம்பிைாரை்ை். § 

 அந்த வண்டி நிதாைமாை முதலில் நல்லூர ்ைந்தசுவாமி தைாயிலுை்கு 

கெை்ைது. சுவாமிகய பாரப்்பதை்கு முை்பாை, தைாயிலுை்கு கெை்று 

கதய்வத்கத வழிபட்ட பிைகு கெல்லலாம் எை்று குமார ்பரிந்துகரத்தார.் 

அப்தபாது மாகல 6 மணி, மை்றும் அது பூகெ கதாடங்கும் தநரம். அவரை்ை் 

வண்டியில் இருந்து கீதை இைங்கி முைம், கை மை்றும் ைால்ைகை 

ைழுவிை்கைாண்டு, தைாயிலுை்குை் கெை்ைைர.் அந்த நாடை்ைில், இை்று தபால் 

இல்லாமல், இகைவகை ைருவகைை்கு அருகில் இருந்து தரிசிை்ை அனுமதி 

இருந்தது. மூவரும் தீவிரமாை தரிசித்துை்கைாண்டு, பூகெ கதாடங்குவதை்ைாை 

ைருவகை முை்பாை நிை்றுை்கைாண்டு இருந்தாரை்ை். § 

அவரை்ை் மாகல சுமார ்7 மணி அைவில் தயாை சுவாமியிை் ஆசிரமம் 

கெை்ைகடந்தாரை்ை். சூரியை் மகைந்து, நிலப்பரப்பில் பவுரண்மி நிலவு 

பிரைாசித்துை் கைாண்டிருந்தது. விைை்குைை் ஏை்ைப்படட்ு இருந்தை, 

மாகலப்கபாழுது சுவாமிகய தரிசிை்ை அை்பரை்கை அகைத்து வந்து 

இருந்தது. அங்கிருந்த சூைல் ெை்குருவிை் இருப்பால் உை்ொைம் தருவதாை 

இருந்தது. அவருடை் சுமார ்பதிகைந்து அை்பரை்ை் அமரந்்து இருந்தாரை்ை். 

வண்டி ெை்ைரங்ைைிை் கிரிெச்ீடும் ெத்தம் நிை்ைவுடை், குடிகெயில் இருந்து 

ெத்தமாைவும் கதைிவாைவும், “வாருங்ைை். வாருங்ைை். நாை் உங்ைளுை்ைாை 

ைாத்து இருை்கிதைை்,” எை்று சுவாமியிை் குரல் தைட்டது. இகதப்பை்றி 

விநாயைமூரத்்தி நிகைவுை்கூரக்ிைார:் § 

நாங்ைை் ைதகவ திைந்து ஆசிரமத்திை்குை் நுகைந்ததும், “நீ எை்கை 

எங்ைாவது பாரத்்து இருை்கிைாயா?” எை்று தயாை சுவாமி உரத்த குரலில் 

ராபரட்்டிடம் தைட்டார.் அதை்கு ராபரட்், “ஆமாம். நல்லூர ்தைாயிலில் நாை் 

உங்ைகை பாரத்்ததை்,” எை்று பதில் அைித்தார.் அதை் பிைகு பிை்வரும் 

உகரயாடல் நடந்தது. தயாை சுவாமி: “நீ எைை்குை் இருை்கிைாய்.” ராபரட்்: 

“நீங்ைை் எைை்குை் இருை்கிறீரை்ை்.” தயாை சுவாமி: “நாை் உைை்குை் 

இருை்கிதைை்.” ராபரட்்: “நாை் உங்ைளுை்குை் இருை்கிதைை்.” § 

அங்கிருந்த அை்பரை்ை் ஆெெ்ரியத்தில் மூை்கிைர.் கெல்லப்பகுரு வாை்ந்த 

ைாலத்திை்கு பிைகு, அவரிடம் யாரும் இகதப்தபால தபெவில்கல. அவர ்

வைை்ைமாை ஒரு அை்பரிடம், “நாை் உைை்குை் இருை்கிதைை்,” எை்று 

கொை்ைதும், அந்த அை்பர ்பணிவாை, “ஆமாம், சுவாமி,” எை்று பதில் 

அைிப்பார.் அல்லது சுவாமி இயை்றிய ஒரு பாடகலப் பாட ஆரம்பித்து 
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விடுவார.் ராபரட்்கடப் தபால யாரும் பதில் அைித்தது இல்கல. அவர ்

சுவாமிகய தபால  நம்பிை்கையுடை் தபசி, அவர ்கொை்ை வாரத்்கதைகை 

எதிகராலித்தார.் § 

சிறிது தநரம் ைழித்து சுவாமி சூை்நிகலயில் இருந்த தீவிரத்கத குகைத்து, 

உை்தை வருமாறு விருந்தாைிைைிடம் கெகை ைாண்பித்து, “உை்தை வந்து, 

யாை்ப்பாணத்திை் முதிய யாெைருடை் உடை்ாருங்ைை்,” எை்று கூறிைார.் 

ராபரட்் கநறிமுகைகய அறிந்து இருந்தார ்மை்றும் சுவாமி அமரந்்ததும், 

தகரயில் விழுந்தது வணங்ை முை் வந்தார.் ஆைால் சுவாமி அவர ்கெய்ய 

தவண்டாம் எை்று கெகை கெய்து, அருகில் இந்த விதநாதமாை 

விருந்தாைிை்ைாை பரப்பி கவை்ைப்படட்ு இருந்த ஒரு பாயிை் மீது 

உடை்ாருமாறு தைட்டுை்கைாண்டார.் § 

அை்று இரவு தயாை சுவாமி நல்ல மைநிகலயுடை், தைை்கு முை்பாை வந்த 

அை்பரை்கை பாரத்்து சிரித்துை்கைாண்டும் புை்ைகைத்துை் கைாண்டும் 

இருந்தார.் அது ஒரு விதஷெமாை விடுமுகை நாை் தபால ததாை்றியது. 

அவருை்கு முை்பாை இருந்த ஒரு கபரிய தட்டில் திராட்கெயிை் கபரிய 

கைாத்துை்ைை் இருந்தை. அவர ்தைது சீடரை்ைில் ஒருவராை, பண்டிதர ்அ. வி.  

மயில்வாைைத்கத அகைத்து, அந்த தட்கட எடுத்துெ ்கெை்று, மூை்று 

விருந்தாைிைளுை்கு பைெெ்ாறு தயார ்கெய்யுமாறு தைட்டுை்கைாண்டார.் § 
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தயாை சுவாமிகய ெந்திப்பதை்கு முை்தைை்பாடாை, “தவல்” வடிவமாை 

பிரதிஷ்கட கெய்யப்பட்ட முருைப்கபருமாைிை் ஆசிைகை கபறுவதை்கு 

ராபரட்் நல்லூர ்தைாயிலுை்கு அகைத்து கெல்லப்பட்டார.் இருண்டு இருந்த 



 

ைருவகைை்கு முை்பாை நிை்று இருந்த தபாது, அவரது எதிரை்ால ெை்குரு முதல் 

முகையாை ைாட்சி அைித்தார.்  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

பைெெ்ாறு தயாராகிை் கைாண்டிருந்த தபாது, பதஞ்ெலியிை் தயாை 

சூத்திரங்ைகை படித்து இருை்கிைாரா எை்று தயாை சுவாமி தைது 

விருந்தாைியிடம் தைட்டார.் அவரது அலமாரியில் இருந்த புத்தைத்கத எடுத்து, 

அந்த புத்தைம் மடட்ுதம தாை் கவத்து இருந்ததாை அவர ்குறிப்பிட்டார.் தாை் 

அகத படித்து இருப்பதாை ராபரட்் பதில் அைித்தார.் அவருை்கு கிகடத்த 

ஆரம்பை்ைால பயிை்சியிை் தபாது, அவர ்அந்த புத்தைத்கத மடட்ுதம படித்து 

இருந்தார.் அவர ்அகத படித்து, பல வருடங்ைளுை்கு அதில் பயிை்சியும் கெய்து 

இருந்தார.் அந்த சுருை்ைமாை தகலசிைந்த பதிப்கப பை்றி தயாை சுவாமி சில 

தைை்விைகை துருவி துருவி தைட்டார.் ராபரட்் விகரவாைவும் கதைிவாைவும் 

பதில் அைித்தார.் அவர ்அந்த அனுபவத்கதப் பை்றி பிை்ைர ்குறிப்பிடும் 

தபாது, பதில்ைை் அறிவுணரவ்ு நிகைவாை வராமல், உை்ைிருந்து விகரவாை 

வந்ததாை கூறிைார.் § 

பிைகு தயாை சுவாமி த்கவதம் மை்றும் அத்கவததிை்கு இகடதயயாை 

வித்தியாெத்கதப் பை்றி தைட்டார.் ஒருவரது ைண்தணாட்டத்கத கபாருத்து,  

இரண்டும் உண்கம தாை் எை்று ராபரட்் பதில் அைித்தார.் அது 

ஒருகமயாைவும் இல்கல, இருகமயாைவும் இல்கல அந்த சீடை் 

கிரகித்துை்கைாண்டிருந்த முகைகய ரசித்து, தயாை சுவாமி சிரித்தார.் 

தத்துவத்திை் இரண்டு கிகைைளுை்கும் இகடதய இருந்த ெரெ்க்ெகய நை்கு 

அறிந்து இருந்த சுவாமி, ராபரட்் அைித்த பதில் மூலம் திருப்தி அகடந்தார.் 

பிை்ைாலத்தில் Dr. எஸ். இராமநாதை இகதப்பை்றி பிை்வரும் 

நுண்ணறிவுைகை வைங்கிைார:் § 
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அவரை்ளுை்கு இகடதய நடந்த உகரயாடலிை் தபாது, ராபரட்் தாை் 

அைகவட்டியில் ஒரு சிறிய ஆசிரமம் அகமத்துை்ைதாை குறிப்பிடட்ார.் அது 

எதிரை்ாலதத்ில் மூை்று அடுை்கு ைட்டிடமாை மாறும் எை்று தயாை சுவாமி 

ைணித்தார.்  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

“அெம் பிரம்மாஸ்மி” எை்ை மைாவாை்கியத்கத, அத்கவத தவதாந்த 

விமரெ்ைரை்ை் தவைாை புரிந்துை்கைாண்டு இருப்பதாை, சுவாமி ஒரு முகை 

கூறிைார.் அவர ்ஸ்ரீ ெங்ைராெெ்ாரியாரிை் அத்கவத தவதாந்தம் மை்றும் 

சிந்தாந்த ொஸ்திரங்ைகை மிைவும் உயரவ்ாைதாை ைருதிைார.் ஒரு நாை் 

நாை் கைாழும்புத்துகை ஆசிரமத்திை்கு கெல்லும் தபாது, தவதாந்தம் 

மை்றும் சிந்தாந்தத்திை்கும் இகடயிலாை விவாதத்கத பை்றி சிந்தித்துை் 

கைாண்டு  கெை்தைை். நாை் சுவாமி பாரத்்த தபாது, அவர ்தாயுமாைவர ்

பகடப்பில் இருந்து “தவதாந்த சித்தாந்த ெமரெ நை்ைிகல கபை்ை 

வித்தைெ ்சித்தர ்ைணதம" எை்ை பாடல் வரிகய பாட ஆரம்பித்தார.் அது 

திடமாை  உண்கம எை்பகத குறிப்பிடும் வண்ணம், அவர ்தைது 

கைைகை தைது கநஞ்சில் கவத்துை்கைாண்டார.் § 

தத்துவகதப் பை்றிய அவரை்ைது உகரயாடல் சுமார ்இருபது நிமிடங்ைை் 

நீடித்தது. இறுதியாை திராடக்ெ பைரெம் வந்ததும், தயாை சுவாமி அகத 

விருந்தாைிைளுை்கு வைங்கிைார.் அத்துடை் அை்கைய மாகல கபாழுது 
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விவாதம் நிகைவு கபை்ைது. நீண்டதூரம் கெல்ல தவண்டி இருந்ததால், 

வீட்டிை்கு கிைம்புமாறு சுவாமி அவரை்ைிடம் தைட்டுை்கைாண்டார.் § 

அவரை்ை் சுவாமியிடம் இருந்து விகடகபை்று, ைாத்திருந்த மாட்டுவண்டிகய 

தநாை்கி நடந்தாரை்ை். இந்த மரம்மாை ெந்திப்பிை் மூலம் வியப்பில் இருந்த 

சீடரை்ளும் தங்ைை் வீட்டிை்கு திரும்பிைர.் ஒரு வைை்ைறிஞராைவும் 

புத்திொலியாைவும் இருந்த குமார ்மகிை்ெச்ியாை இருந்தாலும், ெை்று 

வருத்தத்துடனும் இருந்தார.் “இை்று மாகல நல்லூர ்தைாயிலில் சுவாமிகய 

பாரத்்ததை் எை்று எதை்ைாை கொை்ைீரை்ை்? நாை் உங்ைளுடை் தாை் 

இருந்ததை், ஆைால் நாை் அவகர பாரை்ைவில்கலதய,” எை்று தைது 

விருந்தாைியிடம் விொரித்தார.் “நாை் அவகர பூகெயிை் தபாது 

ைருவகையிை் உை்தை பாரத்்ததை். அவர ்அந்த இடத்தில் எைை்கு முை்பாை 

நிை்றுை்கைாண்டு இருந்தார,்” எை்று ராபரட்் பதில் அைித்தார.் இதை் மூலம், 

தயாை சுவாமி மை்றும் ராபரட்்டுை்கு இகடதய இருந்த உைவிை் 

ஆை்மீைப்பண்கபப் பை்றி அந்த வைை்ைறிஞர ்புரிந்துகைாண்டார.் § 

பல வருடங்ைை் ைழித்து, அந்த அகமரிை்ைர ்தயாை சுவாமியுடை் தாை் 

தமை்கைாண்ட ெந்திப்புை்ைகைப் பை்றி விைை்கிைார.் § 

ஒரு நாை், நாை் தயாை சுவாமிகய தரிெைம் கெய்ய அகைத்து 

கெல்லப்பட்தடை். தயாை சுவாமி எை்று அை்புடை் உை்ளூர ்மை்ைைால் 

அகைை்ைப்பட்ட  ஞாைகுரு தயாைநாதை், ஒரு அை்புதமாை மைிதராை 

இருந்தார.் நல்ல மைநிகலயில் இல்லாதவரை்ை், அவகர கநருங்ைதவ 

அஞ்சுவாரை்ை். அவருை்கு அருகில் இருை்கும் கபாது, அங்கிருை்கும் சூைல் 

பிரைாெமாை இருப்பகத உணரமுடியும். அங்கிருை்கும் சூைலில் உை்ொை 

உணரக்வ உணர முடிந்தது. இந்த குருகவ ெந்திை்கும் முை்பாை, சீடரை்ை் 

தங்ைகை ஆை்மீை ரீதியாை தயாரப்்படுத்திை் கைாை்வாரை்ை். ஒரு தட்டு 

நிகைய பைங்ைகை மடட்ும் எடுத்து கெல்ல, அவரை்ை் சிலெமயங்ைைில் 

மூை்று அல்லது நாை்கு நாடை்ை் வகர தங்ைகை தயாரப்்படுத்திை் 

கைாை்வாரை்ை். அவரை்ைிடம் நீங்ைை் எப்தபாது குருகவ தரிசிை்ை 

கெல்லப்தபாகிறீரை்ை் எை்று தைட்டால், “நாை் தயாை சுவாமிகய தரிசிை்ை 

இை்று தயாராை இல்கல, நாகை கெல்ல வாய்ப்புை்ைது,” அல்லது, “நாை் 

ஒரு மங்ைைைரமாை  நாைில் கெல்லலாம் எை்று இருை்கிதைை்,” எை்று 

அவரை்ை் பதில் அைிப்பாரை்ை். ஏகைை்ைால் தாங்ைை் தங்ைளுை்குை் 

ைண்டுகைாண்டகத, அவர ்தங்ைளுை்குை் ைவைித்து சுட்டிை்ைாட்டுவகத 

அவரை்ை் விரும்பவில்கல. மை்ைை் தை்கை நாடி வரும் முை்ைர,் அவரை்ை் 

எப்தபாது வருவாரை்ை் எை்பகத அவர ்அறிந்து இருந்தார.் § 

அவருடை் எை்னுகடய ெந்திப்பு விசித்திரமாை இருந்தது, ஏகைை்ைால் 

நாை் அறிமுைப்படுத்தப்பட்டதும் அவர ்எை்ைிடம், “உை்தை வந்து, இங்தை 

உடை்ார,்” எை்று கூறிைார.் அவகர மை்ை எல்தலாரும் நமஸ்ைாரம் 

கெய்தாரை்ை். கிைை்ைத்திய நாடுைைில், சீடரை்ை் தங்ைை் குருவிை் 

முை்பாை, முைம் மை்றும் உடல் முழுவதும் தகரயில் படும்படியாை 
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விழுந்து வணங்குவாரை்ை். அவர ்எை்ைிடம், “நீ உை்தை வந்து உட்ைார.் நீ 

அகத கெய்யதவண்டாம். நீயும் நானும் ஒை்று.”§ 

அவர ்அதை் பிைகு எை்ைிடம் மிைவும் ஆைமாை தத்துவ தைை்விைகை 

தைடை் ஆரம்பித்தார.் நாை் ஒவ்கவாரு தைை்விை்கும் ெரியாை பதிகல 

அைித்து இருை்ை தவண்டும் எை்று நிகைை்கிதைை். அவர ்அதிை 

திருப்தியுடை் கதை்பட்டார.் அவர ்தைை்வி தைட்டவுடை், நாை் எந்த வித 

தயை்ைமும் இல்லாமல் பதில் அைித்ததை். அதை் பிைகு அவர ்எைை்கு 

சுப்பிரமுைியா எை்று கபயர ்சூட்டிைார.் அதுதவ எை்னுகடய இை்கைய 

கபயர.் “நீ கவை்கை நிைத்தில் இருை்கிைாய்; சுப்பிரமுைியா கவை்கை 

நிைமாை இருை்கிைார,்” எை்று எை்ைிடம் நம்பிை்கையுடை் கூறிைார.் அவர ்

எைை்கு குருவாை, எைது ஆொைாை இருந்தார.் சுப்பிர எை்ைால் “மத்திய 

மூலத்தில் இருந்து கவைிவரும் ஒைி”  எை்று கபாருை். அது 

தகடயில்லாமல் கவைிப்படுகிைது. முைி எை்ைால் ஒரு அகமதியாை 

ஆசிரியர ்எை்று கபாருை். யா எை்ைால் ைட்டுப்பாடு. சுப்பிரமுைியா 

எை்ைால் அகமதியாை இருந்து அல்லது இயலுணரவ்ில் இருந்து தபசும், 

உட்புை ஆைாெத்தில் இருந்து தபசும் தை்ைடை்ைத்துடை் இருை்கும் ஆை்மா 

எை்று கபாருை். § 

அவர ்தை்ைிடம் கவத்து இருந்த பதஞ்ெலியிை் தயாை சூத்திரங்ைை் 

பை்றிய புத்தைத்கத எை்ைிடம் ைாண்பித்தார.் நாை் பதஞ்ெலி எழுதிய 

அந்த புத்தைத்கத படித்து இருந்ததை். எங்ைைது ஆை்மீை ெந்திப்பு 

அை்புதமாைவும் ஆைமாைவும் இருந்தது. அவர ்எை்கை தைது 

ெதைாதரகை தபால ைவைித்துை் கைாண்டார.் இதகை ைண்டு மை்ை 

எல்தலாரும் வியந்தாலும், நாை் ஆெெ்ரியப்படும் உணரவ்ில் இல்லாமல் 

அதிைம் உட்புைமாை இருந்ததால், அது எை்கை வியப்பில் ஆை்த்தவில்கல. 

நாை் அவருடை் தெரந்்து உணவு ொப்பிட்தடை், பிை்ைர ்நாங்ைை் 

அங்கிருந்து கிைம்பிதைாம். நாை் கிைம்புவதை்கு முை்பாை, நாை் 

அைகவட்டிை்கு அருகில் ஒரு ஆசிரமத்கத அகமத்துை்தைை் எை்று கூறி, 

அதை்கு அவரது ஆசிைகை தவண்டிதைை். அவர ்அதை்கு, “நல்லது, அது 

ஒரு நாை் மூை்று அடுை்கு ைட்டிடமாை வைரெ்ச்ி கபறும். நீ உலைம் 

முழுவதும் சுை்றி வந்து,  ஆயிரை்ைண்ைாை மை்ைளுை்கு உணவு அைிப்பாய். 

நீ பல அரண்மகைைகை ைட்டப்தபாகிைாய்,” எை்று கூறிைார.் § 

“நீ அகமரிை்ைா திரும்பி ைரஜ்ிை்ைப் தபாகிைாய். நீ மீண்டும் இங்தை 

திரும்பி வரும் தபாது, எந்த ஆதாயமும் இருை்ைாது, எந்த இைப்பும் 

இருை்ைாது,” தபாை்ை பல்தவறு விதமாை அறிவுறுத்தல்ைகை அவர ்

எைை்கு வைங்ை ஆரம்பித்தார.் “இைி நீ கபை்ை உணரத்ல்ைகை 

மை்ைவரை்ளுை்கு ைை்றுை் கைாடு,” எை்று அவர ்கூறிைார.் எைது பாகதயில் 

இருந்த ஆறு ஆசிரியரை்ளும் எை்ை கெய்யதவண்டும் எை்று கொல்லி 

தைட்டிருந்தபடியால், இந்த தநரம்கையாை அறிவுறுத்தலிை் மூலம் நாை் 

மகிை்ெச்ி அகடந்ததை். நாை் குருகவ ெந்தித்து கிைம்பிய பிைகு, 

எல்தலாரும் எை்கை தவறுவிதமாை பாரை்்ை ஆரம்பித்தாரை்ை். § 
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அவரை்ைது மூை்ைாவது ெந்திப்பிை் முடிவில், தயாை சுவாமி ைதவு வகர தைது 

அகமரிை்ை விருந்தாைிகய பிை் கதாடரந்்து கெை்ைார.் அவர ்பிை்ைால் இருந்து 

வந்து, சுப்பிரமுைியாவிை் முதுகில் பலமாை அடித்ததால், அந்த உயரமாை 

இகைஞர ்தடுமாறி கீதை விை இருந்தார.் அகத ைவைித்த கபரிதயாரை்ை் 

குைம்பி நிை்ை, அது ஒரு வலுவாை ஆை்மீை தீடக்ெயாை இருந்தது.  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

நாை் எைது குருகவ இரண்டாவது முகையாை ெந்தித்த தபாது, 

ெந்ததாஷமாை தநரத்கத ைழித்ததாம். நாங்ைை் தியாைம் மட்டுதம கெய்து, 

ஒரு அைைாை ஓட்டத்கத ரசித்துை்கைாண்டு இருந்ததை். பல அை்பரை்ை் 

வந்து இருந்தாரை்ை். § 

மூை்ைாவது ெந்திப்பிை் தபாது, நாங்ைை் ஆை்மீை  பாகதகய பை்றி ஒரு 

அைைாை உகரயாடகல தமை்கைாண்தடாம். அதை் பிைகு நாை் 

ஆசிரமத்கத விடட்ு கிைம்பும் தபாது, எை்கை வழியனுப்ப வந்த அவர ்எை் 

முதுகில் பலமாை அடித்தார.் அதை்கு முை்பு எை்கை யாரும் அவ்வைவு 

பலமாை அடித்தது இல்கல. அவர ்எை்கை கநருங்கி, ததாை்பட்கட 

எலும்புை்கு நடுதவ முதுகுத்தண்டில் ஓங்கி அடித்தார.் அந்த அடி பலமாை 

இருந்தது, நாை் மட்டும் உயரமாை இல்கல எை்ைால், தகரயில் விழுந்து 

இருப்தபை். அது மிைவும் பலமாை தீட்கெைைில் ஒை்ைாை இருந்ததால், 

அங்தை கூடியிருந்த இந்து அை்பரை்ளும் அதிரெ்ச்ி அகடந்தாரை்ை். இந்த 

தீட்கெை்கு பிைகு, அவர ்எைை்கு சில வலுவாை அறிவுறுத்தல்ைகை 
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வைங்கிைார…். இந்த தீட்கெயுடை், அவர ்எை்கை அகமரிை்ைாவிை்கு ஒரு 

ெந்நியாசியாை அனுப்பிைார.் அப்தபாது எைை்கு 22 வயது, மை்றும் 

அவருை்கு 77 வயது. § 

அந்த ஆசிரமத்தில் கூடியிருந்த டெை் ைணை்ைாை அை்பரை்ை், இைம் 

அகமரிை்ைகர ஒரு புதிய ைண்தணாட்டத்துடை் பாரை்்ை ஆரம்பித்தைர.் 

இகதப்பை்றி சுப்பிரமுைியா பிை்ைர ்வைங்கிய ஆைமாை ைருத்து:§ 

ஒரு குரு நாை்கு வகைைைில் தீட்கெ வைங்குவார.் அதில் மிைவும் 

கமை்கமயாை முகையாை, தபசுவதை் மூலம் வைங்குவார.் இை்கைாை்று 

தைது பாரக்வயிை் மூலமாைவும், மை்றுகமாை்று தைது சிந்தகை 

மூலமாைவும் வைங்குவார.் உண்கமயாை ஆை்மீை பலத்துடை் ைலந்த 

கதாடுதல் மூலமாை அதிை ஆை்ைல்மிை்ை தீட்கெ வைங்ைப்படுகிைது. 

ஏகைை்ைால் குறிை்தைாளுடை் கதாடுவதை் மூலம், அவர ்சீடனுை்கு 

தை்ைிடம் இருை்கும் எல்லா ஆை்மீை புரிதல் மை்றும் ஆை்மீை 

ெை்திகயயும் வைங்ை ஆரம்பிை்கிைார.் இதை் மூலமாை தயாை சுவாமி, 

எப்படி ஒரு குருவாை இருை்ைதவண்டும் எை்ை தைது புரிதல் 

அகைத்கதயும் எைை்கு வைங்கிைார.் அது பிை்ைர ்அவரிடம் இருந்து, 

அவரது குருவிடம் இருந்து மை்றும் அவரது குருவிை் குருவிடம் இருந்து 

எைை்குை் விரிவாை்ைம் கபை்ைது. இந்த வழியில், ஆை்மீை ெை்தி 

குருை்ைைிை் பரம்பகரயில் இடமாை்ைம் கபை்று அதிைரிை்கிைது. § 

இகதப்பை்றி, விநாயைமூரத்்தி வைங்கிய குறிப்பு:§ 

ஒரு குரு தைது சீடகை சிந்தகை, கொல், பாரக்வ மை்றும் கதாடுதல் 

எை்று நாை்கு வழிைைில் தீட்கெ வைங்குவதாை கூைப்படுகிைது. ஆைால் 

ெப்பிரமுைியாவிை் விஷயத்தில், நல்லூர ்தைாயிலில் சுப்பிரமுைியா  

இருப்பகத அறிந்த தயாை சுவாமி அங்தை தரிெைம் (சிந்தகை) வைங்கி, “நீ 

எைை்குை் இருை்கிைாய். நாை் உைை்குை் இருை்கிதைை்,” எை்று கூறி 

(கொல்), அவகர இயல்பாை பாரத்்து (பாரக்வ), மை்றும் அவரது முதுகில் 

ஓங்கி அடித்து (கதாடுதல்), ஒரு குரு தைது சீடனுை்கு வைங்ை தவண்டிய 

ெைலவிதமாை ஆசிைகையும் ெை்திகயயும் வைங்கி கைௌரவித்தார.் § 

ஸ்ரீ சுப்பிரமுைியாவிை் முதுகில் பலமாை அடித்து, அங்கிருந்த எல்தலாகரயும் 

வியை்ை கவத்தார.் அவரை்ளுை்கு அதை் கபாருை் புரியவில்கல.  

அகதை்தைட்டதும் ைந்கதயா சிரித்துை்கைாண்டு, “அப்படிகயை்ைால், தயாை 

சுவாமி அவருை்கு முடிசூட்டிவிட்டார,்” எை்று கூறிைார.் இது இைம் சீடருை்கு 

வைங்ைப்பட்ட தீட்கெயாை விைங்கியது. தமலும் இதை் மூலம் தயாை சுவாமி 

தைை்கு ஒரு வாரிகெ நியமித்ததாைவும் பிை்ைாலத்தில் 

புரிந்துகைாை்ைப்பட்டது. இந்த ெம்பவத்திை் ொட்சியாை, அகமதி ைாப்பு 

நடுவர ்திரு. எஸ். சுப்ரமணியம் இருந்தார.் அவர ்பிை்ைாலத்தில் இந்த 

ெம்பவத்கத பை்றி பிை்ைாலத்தில் விைை்கும் தபாது “அது தயாை சுவாமியிை் 
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ெம்ஸ்ைாரங்ைை் அல்லது முை்கிய கதய்வீை ஆை்மீை ெை்திைைிை் இடமாை்ைம்" 

எை்று குறிப்பிட்டார.் § 

“நீ குருவாை இருை்கும் தபாது, ஒரு அகமரிை்ை தாகய தபால இருை்ைாதத,” 

எை்று தயாை சுவாமி தீட்கெ கபை்ை இைம் சீடருை்கு அறிவுகர வைங்கிைார.் 

அவர ்தைது அறிை்கையிை் கபாருை் புரிந்துகைாை்ை முடியாமல் தவித்த தைது 

சீடகை பாரத்்து, “அவரை்ை் அங்தை இங்தை எை்று சுை்றிை்கைாண்டு 

இருப்பாரை்ை். அவரை்ை் குைந்கதைகை இை்கைாருவர ்ைவைித்துை்கைாண்டு 

இருப்பாரை்ை். இகத நீ பாரத்்து இருப்பாய். நீ ஆசிரமத்தில் இருந்து கைாண்டு, 

உை் மாணவரை்ளுை்கு கநருை்ைமாை இரு,” எை்று கூறிைார.் இந்த முகை 

அவரை்ை் பிரியும் தபாது, தயாை சுவாமி தைது சீடரிடம், “உைை்கு எை் உதவி 

ததகவப்படும் தபாகதல்லாம், நாை் உை்னுடை் இருப்தபை்,” எை்று 

கொல்வகத அருகில் இருந்த அை்பரை்ை் தைட்டைர.் § 

சுப்பிரமுைியா அங்கிருந்து கிைம்பியதும், எை்ை நடந்தது எை்பகதப் பை்றி 

வியை்ைதவா தபெதவா இடம் அைிை்ைாமல், தயாை சுவாமி விகரவாை தபெக்ெ 

மாை்றி, “அவை் நாட்டியை்ைாரைாை இருை்ை தவண்டும். அவை் ஒரு தபாரத்ொய் 

தபால நடை்கிைார,்” எை்று சிரித்துை்கைாண்தட கூறிைார.்  இகதப்பை்றி 

பிை்ைர ்ைந்கதயா கெட்டியார ்“தபசும் ைடவுளுடை் நடந்த ெந்திப்பு,” எை்று 

ைடிதத்தில் எழுதி இருந்தார.் § 

அை்றிலிருந்து ஸ்ரீ சுப்பிரமுைியா மறுபிைவி எடுத்தது தபால ைாட்சி 

அைித்தார.் அவரிடத்தில் மை அகமதி மிைவும் கதைிவாை கதை்பட்டது. 

அவர ்கதாடை்ை நிகலயில் இருந்தார ்மை்றும் அவருை்கு ைகல,  நடைம், 

இகெ மை்றும் மை்ை நடவடிை்கைைைில் ஆரவ்ம் இருந்ததாை ததாை்றியது. 

கபண்ைளுடை் இகணந்து கெயல்பட தவண்டிய இந்த கலௌகீை 

நடவடிை்கைைைிலும், “ஓம்”  எை்ை பிரணவ மந்திரத்கத உெெ்ரிப்பது 

தபாை்ை நடவடிை்கைைைில் பங்குகபை, அந்த கபண்ைளுை்கு பயிை்சி 

அைித்தார.் மைித தநயம் புலை்ைகை அடை்குவதை்கு இந்த மந்திரம் 

உதவிைரமாை இருை்கிைது. § 

தாை் நாை்ைாவது முகையாை தயாை சுவாமிகய ெந்திை்ை கெை்ைதபாது,  அவர ்

தைியாை உடை்ாரந்்து, ஆைமாை தியாைம் கெய்துை்கைாண்டு இருந்ததாை, 

சுப்பிரமுைியா நிகைவுகூரந்்தார.் அவர ்ைதகவ கநருங்கியதும், தயாை 

சுவாமி ைண்ைகை திைந்து, “நாை் வீட்டில் இல்கல,” எை்று ைரஜ்ித்தார.் 

அதிரெ்ச்ி அகடந்த இகைஞர ்கமதுவாை திரும்பிய தபாது, இந்த முகை உரத்த 

குரலில், “நாை் வீட்டில் இல்கல!” எை்று சுவாமி மீண்டும் கூறிைார.் தைவல் 

கதைிவாை இருந்தது; அவரை்ை் ஒை்ைாை இருை்கும் தநரம் முடிவுை்கு வந்து 

விட்டது; மை்றும் அந்த சீடை் ஆசிரமத்தில் இருந்து இறுதியாை கிைம்பிைார ்

மை்றும் திரும்பி வரவில்கல.. § 

மீண்டும் தகாழும்பு வருளக  
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1949 ஆம் ஆண்டு, ைந்கதயா கெட்டியாருடை் இகணந்து உலை 

விவைாரங்ைைிை் சிதலாை் அலுவலைத்கத அகமத்தார.் “கிைை்கு நாடுைைிை் 

ைலாெெ்ாரம் தமை்கு நாடுைைிை் ைலாெெ்ாரத்துடை் இணை்ைத்கத 

கபை்றுை்ைது, அகைத்தும் நை்கமை்தை நடந்துை்ைது,”  எை்பது அவரை்ைிை் 

குறிை்தைாை் வாெைமாை இருந்தது. அவரை்ை் ஆைந்த ஆசிரமத்கதயும் நிறுவி 

இருந்தாரை்ை். தம 22 1949 அை்று, அத்தகைய முயை்சிைகை பை்றி ஒரு தமிை் 

பத்திரிகை இந்த அறிை்கைகய கவைியிடட்ு இருந்தது. § 

யாை்ப்பாணத்திை்கு ராபரட்் ொை்கெை் வருகை. அகமரிை்ை ஆசிய 

ைலாெெ்ார பணியில் ஒரு அலுவலராை இருை்கும் இவர,் ைடந்த இரண்டு 

வருடங்ைைாை கைாழும்பில் இருந்து வருகிைார.் அவர ்கபயர ்ராபரட்் 

ொை்கெை். அவர ்கெை்ை கவை்ைிை்கிைகம யாை்ப்பாணம் வந்து 

இருந்தார.் ஆை்மீை ைலாெெ்ாரத்தில் அதிை ஆரவ்த்துடை் இருை்கும் இந்த 

இகைஞர,் இந்து ெமய இரைசியங்ைை் மை்றும் வழிபாடட்ு முகைைகை 

அதிை ஆரவ்த்துடை் ைை்று வருகிைார.் அவர ்இங்கிருை்கும் ைகலயுணரவ்ு 

மிை்ை நடவடிை்கைைை் மை்றும் கிைை்கு நாடுைைிை் நடைங்ைளுை்கு அதிை 

மதிப்பு அைிை்கிைார.் அகமரிை்ை ஆசிய ைலாெெ்ார பணியிை் ஆதரவுடை் 

யாை்ப்பாணத்திை் அைகவட்டியில்,  ஆைந்த ஆசிரமம் எை்ை ஒரு கமயம் 

நிறுவப்படட்ு உை்ைது. இந்த ஆசிரமம் ஆை்மீை மை்றும் ெமூை 

முை்தைை்ைத்கத ஏை்படுத்தும். இந்த ெங்ைத்தில் ெமய ஆரவ்முை்ை எவரும் 

அங்ைத்திைர ்ஆைலாம். ஒரு வியாபாரியாை இருை்கும் திரு. சி. தை. 

கெட்டியார,் இந்த ெங்ைத்கத உருவாை்குவதில் முை்கிய பங்கு 

வகித்துை்ைார.் அவர ்மைை் திரு. விநாயைமூரத்்தி கெட்டியார,் இங்தை 

கெயலாைராை பணி புரிகிைார.் உலகைங்கும் அை்கப பரப்புவதத இந்த 

ஆசிரமத்திை் முதல் குறிை்தைாை் ஆகும்.”§ 

யாை்ப்பாணத்தில் சுப்பிரமுைியா தமலும் சில வாரங்ைளுை்கு தங்கி 

இருந்தார,் ஆைால் அவர ்கைாழும்பிை்கு திரும்பி வருவார ்எை்பது 

எல்தலாருை்கும் கதரிந்து இருந்தது. கெப்டம்பர ்1949, அவர ்மீண்டும் 

தகலநைரத்தில் நடைமாடிைார ்மை்றும் ைலாெெ்ார நிைை்ெச்ிைகை கதாடரந்்து 

நடத்தும் தநாை்ைத்துடை் மீண்டும் இகணந்த குழுகவ ைண்டியிை் 

மகலப்பகுதிைளுை்கு அகைத்து கெை்ைார.் ஆைால் அகவ அகைத்தும் முை்பு 

தபால இருை்ைவில்கல. அவர ்தயாை சுவாமி மை்றும் கெட்டியார ்

குடும்பத்துடை் இருந்த ைாலம், அவருை்குை் நிகலமாை்ைத்கத ஏை்படுத்தி 

இருந்தது. § 

தயாை சுவாமியிடம் தீட்கெகய கபை்று மை்றும் கெட்டியார ்குடும்பம் 

எை்கை தத்து எடுத்துை்கைாண்ட பிைகு, நாை் இலங்கை குடியுரிகம 

கபறுவதை்ைாை ஆவணங்ைகை ெமரப்ித்ததை். நாை் மீண்டும் ஒரு 

கதாழில் வாை்ை்கைை்கு திரும்பும் ொத்தியை்கூறுைகை நீை்கி விட்டதால், 

அகமரிை்ைா திரும்பதவண்டிய அவசியம் ஏை்படவில்கல. எைது விொ 
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ைாலாவதி ஆகும் நிகலயில் இருந்தது. அதைால் நாை் குடியுரிகமை்கு 

விண்ணப்பித்ததை். கெட்டியார ்எை்கை அலுவலைத்திை்கு அகைத்து 

கெை்ைார.் நாை் பிரதம மந்திரிகய ெந்தித்து தபசிதைை். நாை்கு 

மாதங்ைை் ைடந்தை, ஆைால் எங்ைளுை்கு அலுவலைத்தில் இருந்து எந்த 

தைவலும் வரவில்கல. § 

அந்த ஆவணங்ைைிை் நிகலகய ைவைிை்ை, அந்த அலுவலைத்திை்கு 

எங்ைகை கெட்டியாரிை் நண்பர ்அகைத்து கெை்ைார.் அங்தை 

ஆவணங்ைை் எந்த முை்தைை்ைமும் இல்லாமல், அலமாரியில் இருந்தை. 

அந்த தைவல் தயாை சுவாமிை்கு எட்டிய தபாது, “(அகமரிை்ைா) கெை்று 

பாலத்கத  ைட்டு,” எை்று கூறிைார.் அதைால் எைை்கு ததகவயாை 

உகடகமைகை மடட்ும் எடுத்துை்கைாண்டு, மை்ை அகைத்கதயும் ஒரு 

கபரிய பயணப்கபட்டியில் கவத்து தயாைந்தாவிடம் ொவிகய கைாடுத்து 

விட்தடை். நாை் அகமரிை்ைா கெல்லும் ைப்பலில் ஏறிதைை். பயணமும் 

ைடிைமாை இருந்தது. நாை் சூயஸ் ைால்வாய் வழியாை கெை்று 

தபாஸ்டைில்  இைங்கி, அங்கிருந்து ஒரு உந்துவிகெ விமாைத்திை் மூலம் 

ொை் பிராை்சிஸ்தைா கெை்ைகடந்ததை். விமாைெ ்கெலவு $80. ைப்பலில் 

பயணெ ்கெலவு $400. இகவ அகைத்கதயும் எைது பரம்பகர கொத்தில் 

இருந்து கெலவழித்ததை். § 

அகமரிை்ைா திரும்பிய சுப்பிரமுைியாவிை் ைப்பல் டிெம்பர ்14, 1949 அை்று 

கெட் துகைமுைம் வழியாை பயணம் கெய்து, அட்லாண்டிை் ைடலுை்கு குறுை்தை 

பயணம் கெய்து, டிெம்பர ்29 தபாஸ்டை் கெை்ைகடந்தது. § 
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குருமாரக்ளின் சரித்திரங்கள்  

அத்தியாயம் இருபத்தி இரண்டு  

அமமரிக்காவில் சாதனா 

மமற்மகாண்ட வருடங்கள்  

மாரச் ்1950, கலிமபாரன்ியாவின் சாண்டா க்ரூஸ் நகரத்தில் முருக 

ஆசிரமத்தத ஸ்ரீ சுப்பிரமுனியா நிறுவினார.் அவர ்மமற்கத்திய நாடுகளுக்கு 

இந்து மதய்வங்கதள அதைத்து வரும் ஆரவ்த்துடன் இருந்தார.் ஸ்ரீ 

சுப்பிரமுனியா தனது சமயப்பணிதய மதாடங்குவதற்கு, முப்பதாவது வயது 

வதர காத்திருக்குமாறு அவரது குருவுக்கு அவருக்கு அறிவுறுத்தி இருந்ததால், 

தனது தீட்தச மற்றும் உணரத்ல் பக்குவம் அதடவதற்கு அனுமதி வைங்கி, 

அடுத்த ஏழு வருடங்களுக்கு ஆை்ந்த சிந்ததன மற்றும் ஆன்மீக 

நாட்டங்களின் மீது கவனம் மசலுத்தினார.் § 

நான் மயாக சுவாமி வைங்கிய அறிவுறுத்தல்கதள பின்பற்றி, மமலும் 

விரிவாக்கம் மபறுவதற்கு அமமரிக்காவிற்கு திரும்பி வசிக்க 

ஆரம்பித்மதன். அவர ்மகாசமாதி அதடயும் வதர, அவர ்என்னிடம் 

ஒவ்மவாரு வருடமும் கந்ததயா மசட்டியார ்மூலம் மதாடரப்ில் இருந்தார.் 

நான் அமமரிக்கா திரும்பியதும், முதல் மவதலயாக எனது புதிய தசவ 

இந்து மபயதர [சுப்பிரமுனியா] சட்டப்பூரவ்மாக்கிமனன். நீதிபதி 

சாமரத்்தியமாக மசயல்பட்டு, எனது மவண்டுமகாளுக்கு விதரவாக தீரவ்ு 

வைங்கினார.் மயாக சுவாமி எனக்கு தீட்தசதய வைங்கியதும், 

காக்னிசண்டபிலிட்டி (புலனால் அறியும் திறன்) எனக்குள் விரிவாக்கம் 

மபற மதாடங்கியது. § 

ஆை்ந்த சிந்ததன மமற்மகாண்ட இந்த வருடங்களில், மவளியுலக 

சம்பவங்கள்   மிகவும் குதறவு. அததப் பற்றி மவறு தகவல்கள் எதுவும் 

இல்தல. ஒக்லாண்டு திரும்பி, அவர ்மீண்டும் மதர ்கிறிஸ்டினியுடன் மதாடரப்ு 

மகாண்டார.் ஏப்ரல் மாதத்தில் இருந்து உறுதிமமாழிகளின் முதல் மதாகுப்தப 
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இயற்ற ஆரம்பித்தார.் அது பிற்காலத்தில் காக்னிசண்டபிலிட்டி என்ற 

ததலப்பில் மவளிவந்தது. § 

அவர ்குதறந்தபடச்ம் இரண்டு வருடங்களுக்கு நாட்டிய உலகிற்கு திரும்பி, 

மபாஸ்டனில் அரங்மகறிய “தட ஃப்மளடரம்ாஸ்” என்ற இதச நாடகத்தத 

தயாரித்த, நியூ யாரக்் நகரத்தின் மமட்மராமபாலிட்டன் ஓபராவுடன் ஈஸ்ட் 

மகாஸ்ட் மற்றும் கனடாவிற்குள் பயணம் மசய்தார.் அவர ்‘மமட்டுடன்’ 

இருக்கும் மபாது, வாமனாலி மற்றும் மதாதலக்காட்சியில் முதல் முதறயாக 

மதான்றி, சிறிய பாத்திரங்களில் நடித்து, ஸ்கிரீன் ஆக்டரஸ்் கில்ட் மற்றும் 

அமமரிக்கன் கில்ட் ஆஃப் வதரட்டி ஆரட்ிஸ்ட்ஸ்களில் அங்கத்தினராக 

இருந்தார.் அவர ்தான் பல மாதங்கள் மதாடரந்்து பயணத்தில் இருந்ததத, 

சிறிய மபட்டியுடன் ஒரு இடத்தில் தற்காலிகமாக தங்கியதத, கிராமப்புறம் 

வழியாக பல நாடக்ள் நீண்டதூர பயணம் மமற்மகாண்டததப் பற்றி 

மபசிக்மகாண்டு இருப்பார.் அவர ்கற்றுக்மகாண்டு, பயிற்சி 

மசய்துக்மகாண்டு, நாடகங்களில் பங்மகற்று மாதம் $1,000 சம்பாதித்தார.் 

அந்த குழு மதன் அமமரிக்கா பயணம் மசய்த மபாது, அதிலிருந்து விலகினார.் 

§ 

அதன் பிறகு வந்த வருடங்கள், மபரும்பாலும் மதன்கிைக்கு நாடுகளான நியூ 

மமக்சிமகா மற்றும் அரிமசானாவில் கழிந்தன. இதத அவர ்“சாதனா மசய்து 

தனிதமயில் இருந்த வருடங்கள்" என்று குறிப்பிட்டார.் இந்திய மற்றும் 

மமற்கத்திய நடனங்கள், ஹட  மயாகம் மற்றும் இந்து அத்தவத தத்துவம் 

பற்றி கற்றுத்தந்து தனது மததவகதள பூரத்்தி மசய்துக்மகாண்டார;் ஆனால் 

ஆன்மீக மவதலமய அவரது உண்தமயான மவதலயாக இருந்தது, மற்றும் 

அவருக்கு தனது தனிதம பிடித்து இருந்தது. § 
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சிமலானில் இருந்து திரும்பிய பிறகு, ஸ்ரீ சுப்பிரமுனியா இரண்டு 

வருடங்களுக்கு, தனது அன்றாட மததவகதள பூரத்்தி மசய்ய, நடனத்திற்கு 



திரும்பினார.்  அவர ்நியூ யாரக்்  மமட்மராமபாலிட்டன் ஓபரா நிறுவனத்துடன் 

அமமரிக்கா மற்றும் கனடாவிற்கு பயணம் மசய்தாலும், அவரது இதயம் 

தனிதம மற்றும் சாதானாவில் அதிக ஆரவ்த்துடன் இருந்தது.  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

1956, அவர ்வடக்கில் இருந்த மகாலராமடாவின் சுத்தமான மதலகளுக்கு 

இடம் மபயரந்்தார.் அந்த இடம் இன்று சாதகரக்ள் மற்றும் நவீன யுக 

யாசகரக்ளின் சரணாலயமாக விளங்குகிறது. இங்மக அவரது தியானங்கள் 

ஆைமாக இருந்தன. அவர ்மடன்வர ்நகரத்தில் ஆை்ந்த தியானத்தில் இருந்த 

மபாது, ஒரு  மிகப்மபரிய ஆன்மீக அனுபவத்தத மபற்றார.் அந்த 

அனுபவத்தின் மபாது, மவளிப்புற ஆன்மாவின் இறுதி உதற இருக்கும் 

இடத்தத, பக்குவமதடந்த ஆன்மா பிடித்துக்மகாண்டது. அவர ்இந்த 

சம்பவத்தத பிற்காலத்தில் “மவளிப்புற ஆன்மாதவ இடம் மபயரக்்கும் 

ஸ்வரண்சரீரத்தத முழுதமயாக உணரும் நிதல" என்று குறிப்பிட்டார.் அந்த 

சமயத்தில், தூல உடல் இருக்கும் இடத்தில் ஆன்மாவின் மபான்னுடல் 

முழுதமயாக வாசம் மசய்து, அதன் நிரந்தர வீடாக இருக்கும் ஆக்ஞா சக்கரம் 

மநாக்கி மபற்ற நீளமான எழுசச்ிதயயும்,  உடலுக்குள் மதய்வீக சக்தி 

இறங்குவததவும் நிதறவு மசய்கிறது. அவர ்அததப்பற்றி பின்னர ்

குறிப்பிட்டார:்§ 

மபான்னுடலாக இருக்கும் ஸ்வரண்சரீரம், மபான்னிற ஒளியால் உருவான 

ஒரு உடலாக விளங்குகிறது. பல பரசிவ அனுபவங்களுக்கு பிறகு, அது 

சஹஸ்ரஹார சக்கரத்திற்கு மமலிருக்கும் ஏழு சக்கரங்களில் இருந்து 

மமதுவாக ஆக்ஞா சக்கரத்திற்குள் இறங்குகிறது. அது ஆன்மாவின் புதிய 

மூலாதாரமாக மாறுகிறது. அதன் பிறகு அது விசுத்த சக்கரத்திற்குள் 

நுதைகிறது, மற்றும் அது அதன் மூலாதாரமாக மாறுகிறது. அதன் பிறகு 

அது அனாஹத சக்கரத்திற்குள் நுதைகிறது, மற்றும் அது அதன் 

மூலாதாரமாக மாறுகிறது. § 

மமனாஉணரவ்ு பாரத்வயுள்ள சூடச்ும ஞானிகளின் கண்களுக்கு, 

சூடச்ும உடல் முழுவதும் ஒரு மபான்னிற உடலாக மதரியும் வதர, 

சஹஸ்ரஹாரத்திற்கு மமலிருக்கும் ஏழு சக்கரங்களும் மிகவும் மமதுவாக 

இறங்குகின்றன. சூடச்ும உடல் மிகவும் மமதுவாக மபான்னிற உடலுக்குள் 

கதரகிறது. அவ்வாறு நடப்பதத நான் பாரத்்திருக்கிமறன். அததத்தான்  

நமது பரம்பதரயும் சம்பிரதாயமும் அனுபவத்தின் மூலம் அறிந்துள்ளது. 

அனுபவம் மடட்ுமம உண்தமயான அறிதலாக விளங்குகிறது—அந்த ஒரு 

அனுபவத்தத புத்தகத்தில், அமத அறிததல உதடய மற்றவரக்ளுடன் 

ஒப்பிடட்ுப் பாரக்்கலாம், ஆனால் அமத அனுபவத்தத மபறாதவரக்ளுக்கு 

அந்த ஒரு அறிதல் புரியாமல் இருக்கிறது. அது அவரக்ளுக்கு ஒரு 

மகாட்பாடாக, ஒரு நல்ல மகாட்பாடாக இருந்தாலும், அது ஒரு 

மகாட்பாடாக அல்லது எழுதப்பட்ட ஒரு கருத்தாக மடட்ுமம இருக்கிறது. § 
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 சூடச்ும உடல் மீது மபான்னிற உடல் தனது கட்டுப்பாடத்ட 

நிதலநிறுத்தி,  தூல உடலுக்குள் நுதையும் மபாது, அறிந்த அறிதல் 

ததடயில்லாமல் மவளி வருகிறது. அது காரணத்தத கடந்து இருந்தாலும், 

அதற்கு முரணாக இருப்பது இல்தல. அது ஒரு துடிப்புணரவ்ுள்ள 

சாஸ்திரமாக விளங்குகிறது. இததன பாரத்்து, சாஸ்திரமாக மாறிய 

பதிவுகதள எழுதிய பைங்கால தீரக்்கதரிசிகள் எழுதிய பதடப்புகளுக்கு 

இந்த அறிதல் முரணாக இல்தல. தனது முடிவான உண்தமயின் 

தனிப்பட்ட உணரத்லின் மூலம் அதத சந்மதகிப்பவரக்தள, அதத 

அலட்சியம் மசய்பவரக்தள, அதத அவமதிப்பவரக்தள, 

இழிவுப்படுத்துபவரக்தள எதிரக்்கும் அளவிற்கு சனாதன தரம்ம் மிகவும் 

ததலசிறந்ததாக இருக்கிறது. § 
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மடன்வர ்1956, சுப்பிரமுனியா வாை்க்தகதய மாற்றும் ஒரு ஆன்மீக 

அனுபவதத்த மபற்றார.் அந்த அனுபவத்தின் மபாது அவரது மவளிப்புற 



ஆன்மாதவ  மபான்னிற ஆனந்தமய மகாசம் இடம்மபயரத்்தது. உடமன 

ஆயிரம் கிமலாமீட்டர ்மதாதலவில் இருந்த மயாக சுவாமி, “ஹான்மசன் 

இறந்துவிடட்ான்,” என்று அறிவிதத்ார.்  
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இந்த மபான்னிற உடல், நிரவ்ிகல்ப சமாதி அனுபவத்திற்கு பிறகு ஒரு 

மபான்னிற உடலாக  உருவாகத் மதாடங்கும் மபாது, அது சஹஸ்ரஹார 

சக்கரத்துடன் மதாடரப்ில் இருக்கிறது. அதாவது, தூல உடலில் 

சஹஸ்ரஹார சக்கரம் மபான்னிற உடலின் இருப்பிடமாக விளங்குகிறது.  

மபான்னிற உடல் வளரச்ச்ி அதடயும் மபாது, இந்த சக்கரத்திற்கு 

பன்னிரண்டு அடிப்பதட விரிவாக்கங்கள் இருக்கின்றன. உணரத்தல 

மபற்ற சந்நியாசி ஆை்ந்த சிந்ததனயின்  உயரந்ிதலகளில் பயணம் 

மசய்யும் மபாது, அவர ்தனது மபான்னிற உடலில் சுதந்திரமாக பயணம்  

மசய்கிறார,்  மற்றும் அவரால் மனிதமநயத்திற்கு உதவி மசய்து மசதவ 

மசய்யமுடிகிறது. காலப்மபாக்கில், ஒரு விதசப்பகுதிதயப் மபான்று 

அவர ் சஹஸ்ரஹார சக்கரத்தின் மீது ஒரு உணரவ்ுள்ள கட்டுப்பாட்தட 

மபறுகிறார,் மற்றும் அது அவதர உட்புற ஆகாசத்திற்குள் இயக்கி 

மசல்கிறது. § 

 கடலுக்குள் ஊற்றப்படும் ஒரு குவதள தண்ணீதரப் மபால, முக்திக்கு 

பிறகு, சிவமலாகத்திற்குள் இந்த மபான்னிற உடல் மதாடரந்்து தன்தன 

சுத்திகரித்துக் மகாண்டு, இறுதியாக சிவமபருமானுடன் ஐக்கியமாகிறது. 

அமத தண்ணீதர மீண்டும் மதடிப்பிடித்து, மீண்டும் குவதளக்குள் ஊற்ற 

முடியாது. இது உண்தமயில் ஸ்வரண்சரீர விஷ்வகிராசா என்கிற 

சிவமபருமானுடன் ஐக்கியமாதல் ஆகும். § 

இரண்டு மமய்ஞ்ஞான அனுபவங்கள்  

மடன்வர ்அனுபவத்திற்கு பிறகு, யாை்ப்பாண மக்களிடம் சற்குரு மயாக 

சுவாமி, “ஹான்மசன் இறந்துவிட்டான்" என்று மசால்ல ஆரம்பித்துவிட்டார.் 

சில மாதங்கள் கழித்து, அவர ்அமமரிக்காவில் இருந்து தனது பணி 

மதாடங்கிவிட்டது என்று எழுதும் வதர, அந்த ஊர ்மக்கள் அவர ்உண்தமயில் 

இறந்துவிட்டார ்என்மற நிதனத்தனர.் அதன் பிறகு இறந்தது அவரது 

மவளிப்புற ஆன்மா என்பதத யாை்ப்பாண தமிைரக்ள் புரிந்துமகாண்டாரக்ள். 

ஸ்ரீ சுப்பிரமுனியா  உயிருடன் இருந்து, மயாக சுவாமி யுகித்த பணிதய 

நிதறமவற்றுவதில் மும்முரமாக இருந்தார.் § 
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1950 களின் இறுதியில், சுப்பிரமுனியா மமய்ஞ்ஞான மனதின் யதாரத்்தத்தத  

அனுபவிதத்ார:் அவர ்ஆன்மீக சூத்திரங்கதள எழுதிய டஜன் கணக்கான 

காகிதத ்துண்டுகதள ஒவ்மவான்றாக எடுத்து, அதன் பின்புறத்தில் அவர ்ஒரு  

விளக்கவுதரதய எழுதினார.் அது சூத்திரத்துடன் முழுதமயாக மபாருந்தியது.  
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சூத்திரங்கள் மவளிப்படட்ு ஏழு வருடங்கள் கழித்து, சராசரி கடல் 

மட்டத்தில் இருந்து ஒரு தமல் தூர உயரத்தில், ராக்கி மதலத்மதாடரில் 

அதமந்து இருக்கும் மடன்வர ்நகரத்தில், இந்த [காக்னிசண்டபிலிட்டி] 

சூத்திரங்களுக்கு விளக்கவுதரகள் எழுதப்பட்டன. எனது மவளிப்புற 

மனம் மமய்ஞ்ஞான அறிததல முழுதமயாக ஏற்றுக்மகாள்ள 

கற்றுக்மகாண்டு இருந்தது, மற்றும் ஆைமான ஆன்மீக மனம் அறிந்ததத 

அறிந்தவராக தன்தன தீவிரமாக உருவாக்கிக்மகாண்டு இருந்தது. § 

ஒரு நாள் விசித்திரமாக ஆன்மீக மனம் மவளிப்புற மனதிடம், ஒவ்மவாரு 

சூத்திரத்ததயும் இலக்கமிட்டு, ததரயில் ததலகீைாக தவக்குமாறு 

மகட்டுக்மகாண்டது. அதவ தற்மபாது காக்னிசண்டபிலிட்டியின் பாகம் 

ஒன்று மற்றும் இரண்டாக இருக்கின்றன. நான் அதத சிரத்ததயுடன் 

மசய்மதன். அதன் பின் விளக்கவுதரகள் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக, ஒரு 

குறிப்பிடத்தக்க இதடமவளியுடன் ஒரு சமயத்தில் மூன்று 

வாரத்்ததகளாக மவளியிடப்பட்டன. உணரவ்ுள்ள மனம் எழுதுவதற்காக, 

ஒவ்மவாரு வாரத்்ததயாக மமய்ஞ்ஞான மனம் மசால்லிக்மகாண்டு 

இருக்கும். அது விசித்திரமாக ஏைாவது சூத்திரம், பதினான்காவது 

சூத்திரம் என்ற வரிதசயில் மதாடரந்்து விளக்கவுதரகதள 

மசால்லிக்மகாண்டு இருந்தது. எல்லாம் முடிந்த பிறகு, பின்பக்கத்தில் 

இலக்கமிட்டு ததலகீைாக தவக்கப்பட்டிருந்த சூத்திரங்கதள திருப்பி, 
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அந்த சூத்திரத்துடன் பின்புறம் இருந்த விளக்கவுதரயின் மபாருத்தத்தத 

மசாதிக்கமவண்டும் என்று இயல்பான தூண்டுதல் மகட்டுக்மகாண்டது. 

என்ன அதிசயம்! அதவ அதனத்தும் நன்றாக மபாருந்தின!  எல்லாம் 

கடந்த அனுபவத்தின் பின்விதளவாக  இருக்கும் ஞான மாரக்த்தின் மீது 

அதிக அக்கதறயுள்ள நம்பிக்தகதய மபற மதாடங்கியிருந்மதன். மயாக 

மாரக்த்தின் நிதறமவற்றமாக இருக்கும் அதத நாம் பரசிவ என்று 

அதைக்கிமறாம். § 

வருடங்கள் மசல்ல மசல்ல, மனதின் உயரந்ிதலயில் இருந்து 

மவளிப்புறத்திற்கு, இந்த ஒத்திதக பாரக்்காத ஞானத்தத 

மவளிக்மகாண்டு வரும் மசயல்முதற, எனது தினசரி வாை்க்தகயின் 

அங்கமாகியது. நான் அதத “அன்றாட வாை்க்தகக்கு மததவப்படும் 

கருவிகளில் ஒன்று" என்று குறிப்பிடுமவன். இந்த மமனாஉணரவ்ு சக்திகள் 

வளரச்ச்ி அதடவதற்கு பல வருடங்கள் ஆகும். ஆனால் சரியான 

தருணங்களில், முந்ததய பிறவியில் இருந்து மகாண்டு வந்த சக்திகள் 

உடனடியாக மதான்றுகிறது மற்றும் அதவ  மபசும், மகட்கும் மற்றும் 

உணரும் திறதன மபால எளிதில் பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கிறது. § 

சமய அதமப்புக்கதள பற்றிய ஆய்வு ஸ்ரீ சுப்பிரமுனியாவின் தீவிர 

ஆரவ்ங்களில் ஒன்றாக விளங்கியது. மமற்கத்திய கலாசச்ாரம் மற்றும் நவீன 

மதாழில்நுட்ப யுகத்தில், தசவ இந்து சமயத்திற்கு மிகவும் நிதலயான மற்றும் 

எதிரப்ாரத்்த பலதன தரத்தக்க வாகனத்தத கண்டுபிடிக்க, அந்த ஆய்தவ 

மமற்மகாண்டார.் அவருக்கு இறுதியில் அமமரிக்க மதவாலய அதமப்பு 

மபாருத்தமானதாக மதான்றியது. § 

 

ஒரு நாள் சுப்பிரமுனியா பீனிக்ஸ் நகரத்தில் பயணம் மசய்த மபாது, அவரது 

ஆன்மீக குரல் அவரிடம் மபசியது. அந்த குரல் அவரிடம், பரந்து விரிந்த புறநகர ்

பகுதியில் திருப்பங்கள் நிதறந்த ஒரு சிக்கலான பாதத வழியாக மசல்லுமாறு 

அறிவுறுதத்ியது. அவர ்அதத அக்கதறயுடன் பின்பற்றினார.் அது இரண்டு 
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மணி மநரங்கள் கழித்து, பயணத்தத மதாடங்கிய இடத்திற்மக அதைத்து 

வந்தது.  
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“உனக்கு முப்பது வயதாகும் வதர, நீ எததயும் மதாடங்க மவண்டாம். நீ 

அதிகம் பக்குவமதடய மவண்டும்,” என்று மயாக சுவாமி என்னிடம் 

கூறினார.் அது வதர நான் கண்காணித்து, அனுபவங்கதள மபற்று 

கற்றுக்மகாள்ள மவண்டும். அதனால், நான் எனது முப்பதாவது வயது 

வதர மபாறுதமயாக காத்து இருந்மதன். இறுதியாக நான் ஒரு 

அதமப்தப மதாடங்கி நடத்தமவண்டும் என்பதத கவனத்தில் மகாண்டு, 

நான் அரிமசானா மாகாணத்தில் இருந்த பீனிக்ஸ் நகரத்திற்கு மசன்மறன். 

அதத எவ்வாறு மசயல்படுத்த மவண்டும் என்பதத நான் 

மதரிந்துக்மகாள்ள விரும்பிமனன்! அதனால் நான் மவதாந்த மசாதசட்டி, 

தி மராசிக்ரூசியன் ஆரட்ர,் பரமஹம்ச மயாகானந்தா அதமப்பு என்று 

மற்ற நிறுவனங்கதள சுற்றிப்பரத்்து, அவரக்ள் எதிரம்காண்ட 

பிரசச்தனகதள ஆய்வு மசய்மதன். உங்களுக்கு பிரசச்தனகள் 

இல்தலமயன்றால், தானாக மவற்றி கிதடத்து விடும் என்பதால், நாம் 

மவற்றிகதள ஆய்வு மசய்யமவண்டிய அவசியம் இல்தல. நான் அவரக்ள் 

எதிரம்காண்ட பிரசச்தனகள் மற்றும் அவரக்ளின் தவறுகள் மற்றும் 

மதால்விகள் அதனத்ததயும் ஆய்வு மசய்மதன். § 

எனது 23 ஆவது வயது முதல் 30 ஆவது வயது வதர, அமமரிக்கா 

முழுவதும் நான் மமற்மகாண்ட பயணத்தின் மபாது பல்மவறு கிதளகள், 

தத்துவங்கள் மற்றும் மக்களுக்கு உதவி மசய்வதற்காக தத்துவ மற்றும் 

மீமமய்யியல் சிந்ததனகளில் வைங்கப்பட்ட உத்திகதள கவனித்த மபாது,  

ஒருவர ்தனது வாை்க்தகயில் ஆன்மீக விரிவாக்கம் மபறுவதற்காக 

அவற்தற எவ்வாறு  பயன்படுத்த மவண்டும் என்ற மதளிவான 

அறிவுறுத்தல்கள் இல்லாமல், தத்துவம் மற்றும் மீமமய்யியல் சாரந்்த 

தகவல்கமள அதிகமாக இருப்பதத கவனித்மதன். அந்த மததவதய 

பூரத்்தி மசய்யும் ஆதச எனக்குள் அதிகமாக வளரந்்துக்மகாண்மட 

மசன்றது. மமற்கத்திய நாட்டவரக்ள் கற்பதற்கு ஒரு விரிவான, 

படிப்படியான, நல்ல மமற்பாரத்வயுள்ள மசய்முதற மததவ என்பதத 

நான் உணரந்்மதன். அந்த மசய்முதற அவரக்ளுக்கு அப்மபாது 

கிதடக்கவில்தல. மீமமய்யியலில் படிப்படியாக பயிற்சி அளித்தவரக்ள், 

இதறவதனயும் மனிததனயும் தனியாக பிரித்து, பிரித்ததத மீண்டும் 

ஒன்று மசரக்்கும் உத்திகளில் பயிற்சி அளித்தனர.் இந்த தத்துவ பிரிவு, 

மனிதனின் உட்புற பாதுகாப்தப மவளிக்மகாண்டு வராமல், நிதலயற்ற 

பதட்டத்தத ஏற்படுத்தியது. நல்ல ஆசிரியரக்ள் கிைக்கில் இருந்து வந்து 

கற்றுத்தந்தாலும், அவரக்ள் ஒரு தனிப்பட்ட முதறயில் அல்லது ஒரு 

அதமப்பாக ஒருவரின் விரிவாக்கத்தத நீடித்த, மநரம்தறயான, 

மநரடியான கண்காணிப்தப வைங்க நீண்டகாலம் நிதலத்து 

இருக்கவில்தல. § 
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இறுதியாக, கற்பிக்கும் பணிதய மதாடங்குவதற்கு உரிய மநரம் வந்தது, 

மற்றும் நான் பீனிக்ஸ் நகரத்தில் ஒரு அதமப்தப மதாடங்கலாம் என்று  

நிதனத்மதன். அதனால் நான் அதமப்புக்களின் பதிவாளர ்

அலுவலகத்திற்கு மசன்று, “நான் ஒரு அதமப்தப மதாடங்க இருக்கிமறன். 

அதற்கு என்ன மசய்யமவண்டும்?” என்று மகட்மடன். “நீங்கள் சின்னம் 

தயாரிப்பவரிடம் மசன்று, உங்கள் சங்கத்திற்கு அறிகுறியாக ஒரு 

சின்னத்தத தயார ்மசய்துமகாள்ள மவண்டும்,” என்று அங்கிருந்த 

பணியாளர ்மதரிவித்தார.் “நான் ஏதாவது ஆவணங்கதள சமரப்்பிக்க 

மவண்டுமா?” என்று மகட்மடன். அவர ்அதற்கு, “இந்த மாகாணம் ஆன்மீக 

நடவடிக்தககதள வரமவற்கிறது. நீங்கள் ஒரு சின்னத்தத தயார ்

மசய்தால் மபாதும்,” என்று அவர ்பதில் அளித்தார.் § 

நான் மபாறுதமயாக முடிவு மசய்துக்மகாண்டு, எனது சிறிய 

வாகனத்தில் பயணம் மசய்த  சமயத்தில், இன்மனாரு அனுபவத்தத 

மபற்மறன். எனது உட்புற ஆன்மா மவளிப்புற ஆன்மாவிடம், “அந்த 

அறிகுறிதய பார,்” என்றது. நீங்கள் ஃபீனிக்ஸ் நகரத்திற்கு மசன்று 

இருந்தால், அந்த நகரம் முழுவதும் ஒரு சமமவளி என்பது உங்களுக்கு 

மதரிந்திருக்கும். நான் அங்மக கட்டிடங்கள் மற்றும் வீடுகள் நிரம்பி 

இருந்த ஒரு மிகப்மபரிய சமமவளி வழியாக, வாகனத்தில் பயணம் 

மசய்துக்மகாண்டு இருந்மதன். “அந்த அறிகுறிதய பார.் அந்த அறிகுறி 

சின்னத்தத நிதனவில் தவத்துக்மகாள்.”  அது ஸ்பிருஸ் ஸ்ட்ரீட். நான் 

அந்த சின்னத்தத நிதனவில் தவத்துக்மகாண்மடன். அதன் பிறகு நான், 

“சரி, நான் எனது உட்புற ஆன்மா மசால்வதத மட்டும் 

மசய்யப்மபாகிமறன்.” உட்புற ஆன்மா, “இருபது வீடுகள் முன்மன மசன்று, 

இடது புறம் திரும்பி பத்து வீடுகள் முன்மன மசன்று, வலது புறம் திரும்பி 

ஐந்து வீடுகள் முன்மன மசன்று, இடது புறம் திரும்பி, இரண்டு வீடுகள் 

முன்மன மசன்று, எதிர ்திதசயில் திரும்பி பத்து வீடு மசல்லவும்,” என்று 

மதாடரந்்து இரண்டு மணி மநரத்திற்கு மசால்லிக்மகாண்டு இருந்தது, 

நானும் அது மசால்லும் திதசயில் வாகனத்தத இயக்கிக்மகாண்டு 

இருந்மதன். அதன் பிறகு அது, “வாகனத்தத நிறுத்தி, அறிகுறி 

சின்னத்ததப் பார!்” என்றது. ஸ்பிருஸ் ஸ்ட்ரீட்! நான் என் மீது அளவுகடந்த 

நம்பிக்தக தவத்து இருந்மதன்.§ 

அதன் பிறகு நான் சான் பிரான்சிஸ்மகா மசன்று, அங்மக ஒரு 

அதமப்தப உருவாக்கிமனன். நான் அங்மக சிறிய உதரதய 

நிகை்த்திமனன், மற்றும் அங்கிருந்த சிலர ்நான் நிகை்த்திய உதரயில் 

உண்தமயில் ஆரவ்த்துடன் இருந்தாரக்ள். கலிமபாரன்ியாவில் 

ஆவணங்கதள சமரப்்பித்தல், வரிவிலக்கு மற்றும் மமலும் பல 

விஷயங்கள் இருந்ததால், “நான் இந்த அதமப்தப எவ்வாறு திறம்பட 

இயக்குவது? எனக்கு ஒரு வைக்கறிஞர ்இருந்தால் சரியாக இருக்கும்,” 

என்று சிந்தித்மதன். அப்படிமயன்றால் நான் வைக்கறிஞருக்கு எங்மக 

மசல்வது? “எனக்கு மதரியும்" என்று எனக்கு நாமன உறுதி 

https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/36_guru05_03.html#para-23
https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/36_guru05_03.html#para-24


அளித்துக்மகாண்டு, FBI கூட்டு புலனாய்வுக் குழுமத்தத நாடி மசன்மறன். 

அந்த குழுமத்திற்குள் மசன்று, “நான் இந்த அதமப்தப இயக்கி 

வருகிமறன். நீங்கள் என்தன ஒரு வைக்கறிஞருக்கு அறிமுகப்படுத்த 

முடியுமா?” என்று மகட்மடன். அவர ்அறிமுகப்படுத்திய நபர,் பல 

ஆண்டுகள் எங்களுக்கு வைக்கறிஞராக இருந்தார.் எனக்கு FBI எப்மபாதும் 

மதால்தல தரமாட்டாரக்ள் என்று அவர ்மசால்லி, அந்த குழுமத்திற்கு 

மததவயான ஆவணத்தத தயார ்மசய்ய எனக்கு உதவி மசய்தார.்§ 

எனக்கு முப்பது வயது நிரம்பியதும், என்தன நாடி மாணவரக்ள் 

வருவாரக்ள் என்று என்னிடம் கூறப்பட்டது, அதனால் நான் காத்து  

இருந்மதன். அவ்வாமற நிகை்ந்தது. இவ்வாறு இமாலயன் அகாடமி 1957 

ஆம் ஆண்டு மதாடங்கப்பட்டது. § 

சான் பிரான்சிஸ்ககாவில் குடிபுகுதல்  

பீனிக்ஸ் நகரத்தத விட்டு கிளம்பிய பிறகு, ஸ்ரீ சுப்பிரமுனியா சிறிது 

காலத்திற்கு லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நகரத்தில் மாணவரக்ளுக்கு மயாகப்பயிற்சிதய 

கற்றுத்தந்தார.் ஆனால் விதரவில் அவர ்சான் பிரான்சிஸ்மகாவிற்கு 

நகரந்்தார.் அவர ்சான் பிரான்சிஸ்மகாவின் தமயப்பகுதியில் ஸ்மால் புஷ் 

ஸ்ட்ரீட் குடியிருப்பில் முதல் மசய்முதற மயாக வகுப்தப நடத்தினார.் 

இதரசச்லான மதருவில் இருந்த மதாடரச்ச்ியான கூசச்லில் இருந்து விலகி சில 

மாடிகள் மமமல, சில ஆரவ்முள்ள மாணவரக்தள மகாண்ட முதல் குழு, 

தங்கதள பற்றிய ஆய்தவ மதாடங்கி, சாட்சியின் புதிய உலதக 

விழிப்பதடய மசய்தாரக்ள். § 

 அவர ்மபண்கள் அதிகமாக இருந்த, ஒரு முதியவரக்ளின் குழுவிற்கு, 

நகரத்தில் இருந்த ஒரு சிறிய ஆன்மீக மதவாலயத்தில் உதர வைங்கினார.் 

அந்த காலத்தில், மயாகம் கற்றுக்மகாடுக்கும் ஆசிரியரக்ள் மிகவும் குதறவு, 

மற்றும் அததப்பற்றி பலர ்அறிந்திருக்கவில்தல. அந்த சமயத்தில் மக்கள் 

தியாமசாபி மீது அதிக ஆரவ்த்துடன் இருந்தாரக்ள், மற்றும் கிறிஸ்டியன் 

சயன்ஸின் சுகமளிக்கும் பணி மீது மக்களின் ஆரவ்ம் அதிகரித்துக் 

மகாண்டிருந்தது. § 

  அவரது பிறந்த நாளான ஜனவரி 5, 1957 அன்று, அவர ்தங்களுக்கு 

எப்மபாதிலிருந்து கற்றுக்மகாடுக்க ஆரம்பிக்கிறார ்என்று ஆரவ்த்துடன் 

மகட்டனர.் “இப்மபாழுமத ஆரம்பிக்கலாம்!” என்று அவர ்பதில் அளித்தார.் 

அவர ்அவரக்ளுக்கு சில மாதங்கள பயிற்சி அளித்து, அவரக்ள் எவ்வாறு 

பயிற்சி மசய்கிறாரக்ள் என்று கவனிக்கப்மபாவதாக விளக்கம் அளித்தார.் 

எல்லாம் திட்டப்படி நடந்து, அவரக்ள் நன்றாக பயிற்சி மசய்து 

பயன்மபற்றாரக்ள் என்றால், தான் தனது பணிதய மதாடரப்மபாவதாக அவர ்

கூறினார.் § 

 அந்த முதல் மாணவ குழுவினரின் சராசரி வயது ஐம்பதாக இருந்தது. 

அவரக்ள் மபரும்பாலும் மமனாஉணரவ்ு சக்திகள் அல்லது ஆன்மீகத்தில் 

நாட்டத்துடன் இருந்தாரக்ள். அதில் சிலர ்உருவமற்ற சக்திகளின் 
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வழிகாட்டதல மபற்று இருந்தாரக்ள். அவரக்ள் இறந்தவரக்தள மதாடரப்ு 

மகாள்வது மற்றும் அததப்மபான்ற மற்ற நிகை்வுகளில் ஆரவ்ம் 

காட்டினாரக்ள். அவரக்ள் மனதத குணப்படுத்துதல், தசக்மகாமமட்ரி, 

இரசவாதம் மற்றும் ஒளி உடல்கதள கவனிப்பது பற்றி மதரிந்துமகாள்ள 

ஆரவ்த்துடன் இருந்தாரக்ள். தனது வாை்நாள் முழுவதும் கற்று அனுபவித்த 

இந்த பகுதிகள், அவரது பல உதரகளின் ததலப்புக்களாக விளங்கின. அவர ்

காக்னிசண்டபிலிட்டி சூத்திரங்கதளப் பற்றியும் மபசி, ஒருமுகசச்ிந்ததன 

மற்றும் தியானம், நிற உளவியல்,  சுவாசித்தல் மற்றும் மனதின் ஐந்து 

நிதலகளின் அடிப்பதடகதள கற்றுத் தந்து,  ஹட மயாகம் மற்றும் 

நடனத்ததப் பற்றி அறிவுறுத்தல்கதள வைங்கினார.் அவர ்எப்மபாதும் ஆத்ம 

ஞானத்திற்கும், மனிதன் தனது மசாந்த மமய்ஞ்ஞான மனநிதலதய 

விழிக்கதவக்கும் சாத்தியகூறுகளுக்கும் முக்கியத்துவம் அளித்தார.் அந்த 

நாடக்ளில், மமய்ஞ்ஞானம் என்ற மசால்தல யாரும் அறிந்திருக்கவில்தல. § 

ஏப்ரல் மாதத்தில், ஸ்ரீ சுப்பிரமுனியா ஒரு நிரந்தர தமயத்திற்கு தனது 

ஆசிகதள வைங்கினார.் அந்த மாதம் சட்டர ்ஸ்ட்ரீட்டில் இருந்த மகாயில் 

திறக்கப்பட்டது. அதில் சிமலானின்  விவசாயத்துதற அதமசச்ர ்ஸ்ரீ 

ஆறுமுகம், மகௌரவ விருந்தினராக கலந்துமகாண்டார.் § 
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சுப்பிரமுனியா தனது ஆன்மீக பணிதய மதாடங்குவதற்கு முன்பாக ஏழு 

வருடங்கள் சாதனா மமற்மகாண்ட மபாது, அவர ்ஹட மயாகம் மற்றும் 

நடனத்தின் மூலம் சம்பாதித்துக் மகாண்டிருந்தார.்  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

நான் ஒரு குருவாக மாணவரக்ளின் மததவகளுக்கு பதில் அளிக்கும் 

மபாது, “சும்மா இருப்பமத, இந்த பூமியில் ததலசிறந்த மசயலாகும்" என்று 

எல்லா குருமாரக்ளும் உபமதசித்த அடிப்பதட தத்துவத்துடன் 

மதாடங்கிமனன்.  அப்மபாது விரிவாக்கம் மபற்றுக்மகாண்டு 
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இருந்தவரக்ளின் சமய சக்திகதள கட்டுப்படுத்தி நல்ல முதறயில் 

பயன்படுத்துவதற்காக, நான் ஒரு மகாயிதல ஸ்தாபனம் மசய்மதன். 

மாணவரக்ள் உற்சாகமதடந்து, மகாயிலுக்கு தங்கள் ஆதரதவ 

வைங்கினர.் அதன் பின்னர ்அவரக்ள், மகாயிலுக்கு வரமுடியாதவரக்ள் 

வசதிக்காக, நான் வைங்கிய ஊக்கமளிக்கும் உதரகள் மற்றும் 

மபாததனகதள அடக்கிய வாராந்திர பாடங்களின் வகுப்தபப் மபான்று 

எழுத்து பிரதிகதள மகட்டாரக்ள். நான் துறவற வாை்க்தகதய வாை 

விரும்பிமயாரின் மவண்டுமகாளுக்கு இணங்கி, ஒரு துறவற 

சமூகத்ததயும் மதாடங்கிமனன். அந்த துறவிகள் பதிப்பிட்ட பாடங்கள், 

இன்று தி மாஸ்டர ்மகாரஸ்் (பிரதான வகுப்பு) வடிவில் உள்ளது. § 

முக்கியமான இந்த வருடங்களின் மபாது, மதர ்கிறிஸ்டினியின் தாக்கம் 

அதிகமாக இருந்தது. அவர ்ஒரு வலுவான மூதாய் சக்தியாக 

இருந்துக்மகாண்டு, மபாததனகதள கிறுத்துவ ஆன்மீக பின்னணிக்கு 

திருப்பிக்மகாண்டு இருந்தார.் அவரிடம் நீண்டநாள் மாணவனாக, 47 

வருடங்கள் இதளயவராக  இருந்த ஸ்ரீ சுப்பிரமுனியா, அவருக்கு இந்த 

விஷயத்தில் ஆதரவு அளித்தார.் மதர ்கிறிஸ்டினிக்கு ஸ்ரீ சுப்பிரமுனியா 

ஆன்மீக ததலவரின் உதாரணமாக மாறினார ்மற்றும் மதகுரு, ஆமலாசகர,் 

மபாதகர,் பாவமன்னிப்பு மகட்கும் பாதிரியாராக இருந்த அவரது 

வளரப்்புமுதறதய தனக்கு இலட்சியமாக்கிக் மகாண்டார.் கிறிஸ்டினி தான் 

உருவாக்கிய அதமப்பிற்கு கிறிஸ்டியன் மயாகா  சரச் ்என்று மபயரிட்ட மபாது, 

அவர ்அதன் காரணத்தத புரிந்துமகாண்டார.் § 

அசச்கத்தின் இயல்பான சக்திதய அறிந்து, புத்தம்புதிய உபகரணங்கள் 

மற்றும் மதாழில்நுட்ப கருவிகள் மீது வாை்நாள் முழுவதும் ஆதச இருந்ததால், 

அவர ்ஒரு மிமிமயாகிராஃப் இயந்திரத்தத வாங்கினார.் அவர ்அததன 

நிகை்சச்ி நிரல்கள், உதரகள் மற்றும் நிகை்சச்ிகள் மற்றும் அந்த 

மதவாலயத்தின் முதல் மவளியீடுகளாகவும் தனது முதல் பதிப்புக்களாகவும் 

இராஜ மயாக மற்றும் மஜம்ஸ் ஆஃப் விஸ்டம் என்ற தனது புத்தகங்கதள 

அசச்ிடவும் பயன்படுத்திக் மகாண்டார.் அந்த இயந்திரத்தத பயன்படுத்துவது 

பற்றி ஸ்ரீ சுப்பிரமுனியா தானும் கற்றுக்மகாண்டு தனது சமூகத்தில் இருந்த 

துறவிகளுக்கும் கற்றுக்மகாடுத்தார.் § 

மிமிமயாகிராஃப் எனும் ஆபீஸ் பிரின்டிங் மடக்னாலஜி 

ஃமபாட்மடாகாபியரச்ுக்கு முன்பாக வந்திருந்தது. ஸ்மடன்ஸில் மூலம் 

காகிதத்தில் நகல்மசய்யும் இந்த கருவி பத்மதான்பதாம் நூற்றாண்டின் 

இறுதியில் கண்டுபிடிக்கப்படட்ு, 1980 களில் பயன்படுத்தப்பட்டது. அவர ்

பிற்காலத்தில், இந்த துரந்ாற்றம் வீசும் அசுத்தமான மதாழில்நுட்பத்தின் 

நீளம்-ஊதா நிறங்கள் கலந்த சாயங்களினால்  கதர படிந்த தககளுடன், 

நள்ளிரவு மநரத்தில் தனது மடவாசிகளிடம் அதிக எண்ணிக்தகயில் சிறிய 

கட்டுதரகள் மற்றும் துண்டு பிரசுரங்கதள அசச்ிட மசால்வார.் அது வாை்நாள் 

முழுவதும் அவர ்மமற்மகாண்ட அசச்ிடும் பணியின் மதாடக்கமாக விளங்கி, 

அவர ்பணியில் முக்கிய அங்கமும் வகித்தது. § 
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இரண்டு வருடங்கள் கழித்து, மதாடரந்்து வளரந்்துக்மகாண்டு இருந்த 

குழுவிற்கு சட்டர ்ஸ்ட்ரீட் கட்டிடம் சிறியதாக இருந்ததால், அவரக்ள் தங்கள் 

மதவாலயத்திற்கு நகரத்தில் ஒரு மபரிய இடத்தத மதடினாரக்ள்.§ 
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சிறந்த முதறயில் தகவல் மதரிவிக்கும் திறனுடன் இருந்த ஸ்ரீ சுப்பிரமுனியா, 

மதாடரந்்து பதிவு மசய்து, உதரகதள வைங்கி அசச்ிடட்ுக்மகாண்டு இருந்தார.் 

ஆரம்பக்காலத்தில் ஒரு சிக்கலான அசச்ிடும் மதாழில்நுட்பமாக இருந்த  

மிமிமயாகிராஃப் இயந்திரத்தத தாமன இயக்கினார.்  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

அப்மபாது ஒரு அனாமமதய நபர,் சிறிய காணிக்தக மபட்டியில் ஆயிரம் 

ரூபாய் மராக்கத்தத மபாடட்ுவிட்டு மசன்றார.் அந்நாளில் அது மபரிய 

மதாதகயாக இருந்தது. நான் வாடதகக்கு தங்கியிருந்த ஒரு சிறிய 

இடத்தில், என் ததல மீது சிவமபருமான் நடனமாடும் காட்சிதய 

கண்மடன். எனக்கு உடுக்தக ஒலியுடன் மற்ற சத்தங்களும் மகட்டன. 

மமலும் அமத காட்சியில் நான் ஒரு மபரிய கததவயும் கண்மடன். நான் 

அமத கததவ சாக்ரமமன்மடா ஸ்ட்ரீட் மகாயிலில் பாரத்்த மபாது, அந்த 

இடம் தான் எனக்கு காட்சியில் மதான்றியது என்பதத 

மதரிந்துமகாண்மடன். அது பிற்காலத்தில் அமமரிக்காவின் முதல் இந்து 

மகாயிலாக மாறியது. § 

3575 சாக்ரமமன்மடா ஸ்ட்ரீட்டில் ஒரு கட்டிடம் வாங்குவதற்கு, அவர ்அந்த $1,000 

நன்மகாதடதய முன்பணமாக மசலுத்தினார.் அது ஒரு குறுகலான, இரண்டு 

குடியிருப்பாக, பின்புறத்தில் ஒரு சிறிய மதாட்டத்துடன் இருந்தது. அது பாரக்் 

பிரஸிடிமயாவிற்கு அருகில் அதமந்து இருந்தது. அருகில் இருந்த குடியிருப்பு 

லாமரல் தஹட்ஸ் என்று அதைக்கப்பட்டது. அங்மக குடியிருப்புக்கள், சிறிய 

வியாபாரங்கள், பூக்கதடகள், உணவகங்கள் மற்றும் சிறிய கதடகள் 

அதமந்து இருந்தன. அது ஒளிப்பட நிதலயமாக பயன்படுத்தப்படட்ு, 

சீரக்ுதலந்த நிதலயில் இருந்தது. தீயதணப்பு துதறயின் மநறிமுதறகதள 

பின்பற்ற, அந்த கட்டிடத்தத முழுதமயாக புதுப்பிக்க மவண்டியிருந்தது. 

அவரது மாணவரக்ள் அந்த கட்டிடத்தில் அடுத்த ஒன்று-இரண்டு 

வருடங்களுக்கு, தினமும் தங்கள் மவதலயில் இருந்து திரும்பி, பல மணி 

மநரங்களுக்கு கரம் மயாகப்பயிற்சி மமற்மகாண்டு வந்தனர.் முடிவில், 

அவரக்ள் அமமரிக்காவில் மபாதுமக்களுக்கு முதல் இந்து மகாயிதல 

கட்டவிருந்தனர.் 1959 ஆம் ஆண்டு அதன் திறப்பு விைாவின் மபாது, 

அமமரிக்காவில் பயணம் மமற்மகாண்டு இருந்த, சிமலானின்  உலகப்புகை் 

மபற்ற கண்டி நடனக்குழுவின் நிகை்சச்ிதய நடத்தப்பட்டது. § 

 முக்கிய மண்டபத்தில் ஒரு பீடம் அதமக்கப்பட்டது, மற்றும் 

மதாரணவாயில் வடிவில் இரண்டு மாமபரும் கதவுகள் தயாரிக்கப்பட்டன. 

ஒருவர ்மாமபரும் கதவுகள் வழியாக நுதைந்து, இரண்டு ஊதா நிற 

திதரகதள கடந்ததும் மரத்தில் மசய்த இருக்தககள், கல்லில்  மசதுக்கிய ஒரு 

பீடம் மற்றும் நீரவ்ீை்சச்ி மற்றும் ஒமர கல்லில் மசய்த பிரசங்க மமதடயுடன் 

முழுதமயாக இருந்த ஒரு சிறிய பிரதான மதவாலயத்திற்குள் மசல்கிறார.் 

அவர ்இந்த பிரசங்க மமதடயில் இருந்து, ஃபாதர ்சுப்பிரமுனியா என்று 

அதைக்கப்படட்ு, மயாகம் மற்றும் மனநிதலகள் மற்றும் இந்து சிந்ததன 
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பற்றி மத மபாததனகதள வைங்கினார.் எப்படி சிறப்பாக வாை்வது, ஆன்மீக 

ஒளிதய எப்படி விழிக்க  தவப்பது, உள்ளுணரவ்ுகள் மற்றும் பைக்கங்கதள 

எப்படி மவற்றிக்மகாள்வது  மற்றும் ஆன்மீகத்ததப் பற்றி அவர ்மபசினார.் § 

மசதவகள் மபாதுமக்களுக்கு திறக்கப்படட்ு இருந்தாலும், மமல்மாடி ஃபாதர ்

சுப்பிரமுனியா  வசிப்பதற்கும், மதவாலய அலுவல்களுக்கும்  ஒதுக்கப்படட்ு 

இருந்தது. மதாட்டத்துடன் முதல் தளத்தில் இருந்த அதறகள் அன்பரக்ளுக்கு 

தனிப்பட்ட ஆமலாசதன, ஒரு சதமயலதற, பதிவு மசய்யும் அமரவ்ுகள் 

மற்றும் குழு நடவடிக்தககளுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டது. § 

இந்த சதப புதிய வீட்டில் குடிபுகுந்ததும், ஸ்ரீ சுப்பிரமுனியா முதல் புனித 

மதசச்டங்கு மற்றும் தீட்தசகதள வைங்கினார.் அவர ்முதல் மயாக 

சமூகத்தத மதாடங்கி, இந்த சதபக்கு மசதவ மசய்ய முதல் துறவிகளின் 

குழுவிற்கு தீட்தச வைங்கினார.் எதிரக்ாலத்தில் இந்த பணியின் 

நடவடிக்தககளில் ஒரு நிதலயான ஒழுங்தக நிறுவினால், அது 

எல்மலாருக்குள்ளும் நிதலயான முன்மனற்றத்தத ஏற்படுத்தும் என்று அதன் 

முக்கியத்துவத்தத வலியுறுத்தி, அந்த விதிதய மதாடரந்்து கதடப்பிடித்து 

வந்தார.் § 

 

சான் பிரான்சிஸ்மகாவில் மகால்டன் மகட் பிரிட்ஜுக்கு அருகில், 

அமமரிக்காவின் முதல் இந்து மகாயிதல ஸ்ரீ சுப்பிரமுனியா நிறுவினார.் 

இங்மக அவர ்பரமாத்துமாதவ மநாக்கி அதைத்து மசல்லும் அதத்வத 

பாதததய கற்றுதத்ந்தார.்  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

ஸ்ரீ சுப்பிரமுனியா தாமன முன் உதாரணமாக இருக்கமவண்டும் 

என்பதற்காக, இதலயுதிர ்காலத்தில், மரின் கவுண்டியில் இருந்து வட சான் 

பிரான்சிஸ்மகா விரிகுடா பகுதிதய நன்றாக பாரத்வயிட உதவும், 2,500 அடி 

உயர தமல்தபஸ் மதல உசச்ியில் முதல் சூரிமயாதய மசதவதய 

மதாடங்கினார.் தனது அதமப்பு நன்றாக மசயல்படத் மதாடங்கி, அதத 

ஸ்தாபனம் மசய்து பன்னிரண்டு வருடங்கள் நிதறவதடயும் வதர, இந்த 
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மாதாந்திர யாத்திதரதய மதாடரமவண்டும் என்று அவர ்உறுதி 

எடுத்துக்மகாண்டார.் § 

ஒவ்மவாரு மாதத்தின் முதல் ஞாயிற்றுக்கிைதமகளிலும், மற்ற 

மங்களகரமான நிகை்வுகளின் மபாதும், விடியற்காதலயில் ஆசிகதள 

மபறுவதற்கு மற்றும் 108 மமழுகுவரத்்திகதள ஏற்றுவதற்கு, அவரது சீடரக்ள் 

அந்த மகாயிலில் கூடினாரக்ள். மகால்டன் மகட் பிரிட்தஜ கடந்து, மதலயில் 

சிறிது தூரம் கூட்டாக வாகனங்களில் மசன்று, மதல உசச்ியில் சூரிமயாத 

பிரசங்கம் மற்றும் தியானத்தத மசய்வதற்கு, ஸ்ரீ சுப்பிரமுனியா நாற்பது 

நிமிட நதடப்பயணத்தத வழிநடத்தி மசன்றார.் அவர ்மவளிநாடு மசல்லாத 

சமயத்தில், மதை மபய்தாலும் மவயில் அதிகமாக இருந்தாலும், இந்த 

மாதாந்திர தீரத்்த யாத்திதரதய  அவர ்மதாடரந்்து மமற்மகாண்டு வந்தார.் 

அவர ்இவ்வாறு 154 யாத்திதரகதள மமற்மகாண்டார.் § 

நாங்கள் அங்மக ஒவ்மவாரு ஞாயிற்றுக்கிைதமயிலும் ஒரு யாத்திதர 

மமற்மகாண்மடாம். அந்த மதலயில் இருந்த ஒரு மபரிய பாதறதய, 

நாங்கள் சிவலிங்கமாக பாவதன மசய்மதாம். அது எங்களது வைக்கமாக 

இருந்தது. நான் சிறு வயது முதமல பாமல நடன பயிற்சியின் மூலம் 

ஒழுங்குமுதறயுடன் வாை்ந்ததால், ஒரு ஒழுங்குமுதறயுடன் இயங்குவது  

எனக்கு சுலபமாக இருந்தது. நான் அந்த அதமப்தப நல்ல முதறயில் 

நடத்தி வந்மதன். ஏதாவது ஒன்று எப்மபாதும் நடந்துமகாண்டு இருந்தது, 

மற்றும் நான் அதத மதாடரந்்து மகாண்டு இருந்மதன். § 

வாரத்தின் முக்கிய நாளாக இருந்த ஞாயிறு காதலயில், அதர டஜன் 

துறவிகள் மகாயிதல சுத்தம் மசய்து காதல 11 மணி மசதவக்கு தயார ்

மசய்துக்மகாண்டு  இருப்பாரக்ள். அவரக்ள் அலமாரிகளில் நிரப்பி தவத்த 

புத்தகங்கள், நறுமண மபாருடக்ள் மற்றும் மமழுகுவரத்்திகதள, அந்த 

சதபயின் உறுப்பினரக்ள் விரும்பி வீட்டிற்கு வாங்கி மசல்வாரக்ள். அந்த 

மகாயில் சுமார ்50 பக்தரக்ள் கூடும் அளவிற்கு மபாதுமான இடவசதியுடன் 

இருந்தது. அந்த மகாயிலின் நதடக்கூடங்களில் மக்கள் நின்றுக்மகாண்டும் 

உடக்ாரந்்துமகாண்டும், அது மபரும்பாலும் நிரம்பி இருந்தது. 

ஞாயிற்றுகிைதம மசதவ இரவு 8 மணிக்கு நதடமபற்றது. ஃபாதரின் 

வழிகாட்டலுடன் துறவிகள் எழுதிய ஆன்மீக பாடல்கள் பாடப்பட்டன.§ 

அவர ்பீடத்திற்கு பின்னால் இருந்த கதவு வழியாக அதறயில் நுதைவார.்  

அந்த சிறிய அதறதய அவரது உயரமான உருவமும் நல்ல குரல் வளமும் 

ஆதிக்கம் மசலுத்தியது. அவர ்எப்மபாதும் குறிப்தப எழுதிக்மகாண்டு 

மபசியது இல்தல. அது சுத்தமாக இயல்பாக இருந்தது, மற்றும் அதத “உட்புற 

ஆகாசத்தில் இருந்து வருவதாக" குறிப்பிடுவார.் எல்மலாரும் பாரப்்பதற்கு 

மகாயிலுக்கு மவளிமய சுவமராட்டியில் ஒரு ததலப்பு சிரத்ததயுடன் 

எழுதப்படட்ு இருக்கும், ஆனால் அன்று அவர ்வைங்கவிருந்த பிரசங்கம் 

பற்றிய ஒரு சிறு தடயமாகமவ இருக்கும். § 
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ஒரு முதற அவர ்பிரசங்கத்தின் ததலப்பாக “இமயசு கிறுத்து ஒரு 

மயாகியா?” என்று எழுதியிருந்தார.் இதற்கு பதிதல அறிய விரும்பி, 

வைக்கத்தத விட அதிகமான மக்கள் கூட்டம் கூடியது. அவர ்அன்தறய 

பிரசங்கத்தத, “நமது இன்தறய ததலப்பு ‘இமயசு கிறுத்து ஒரு மயாகியா?’ 

ஆமாம், அவர ்மயாகி தான்,” என்று மதாடங்கி, “இனி ஆன்மீக ஒளிக்குள் 

உங்கதள மகாண்டு வரும் மயாகத்ததப் பற்றி நான் மசால்ல இருக்கிமறன்,” 

என்று உதரதய மதாடரவ்ார.்  அதில் கிறுத்துதவ பற்றி ஒரு வாரத்்ததயும் 

இருக்காது. § 

அவர ்வைங்கிய மபாததனகதள, கூடியிருந்த மபரும்பாலான கிறுத்துவ  

சமூகத்தினர ்நன்றாக புரிந்துமகாள்வதற்கு, அவரக்ளது மபசச்ுமமாழியின் 

ததடகதள கடந்து மசல்லமவண்டி இருந்தது. பிரசங்கத்தத மகடக் வந்த 

மபரும்பாலாமனார,் தங்கதள கிறுத்துவ மயாகிகள் என்மற குறிப்பிடட்ுக் 

மகாண்டனர.் அந்த காலத்தில் அமமரிக்கா ஒரு முழுதமயான கிறுத்துவ 

நாடாக இருந்தது. அப்மபாது அந்த நாட்டில், இந்து சமயம் பிரபலமாக இல்தல 

மற்றும் அததப்பற்றிய புரிதலும் குதறவாகமவ இருந்தது. அதனால், 

மதாடக்கத்தில் வந்த மாணவரக்ள் மற்றும் உறுப்பினரக்ளில் 

மபரும்பாலாமனார ்வலுவான கிறுத்துவ பின்னணியுடன் இருந்தாரக்ள். அந்த 

ஆன்மீக கிறுத்துவரக்ளின் பிரிவு, எனது-பாதத-தான்-ஒமர-பாதத என்ற 

தத்துவத்தத பின்பற்றாமல், முழுதமயாக சகிப்புத்தன்தமயுடன் இருந்த ஒரு 

மிகப்மபரிய ஆன்மீக உண்தமப்மபாருதள நம்பி இருந்தாரக்ள். அவரக்ள் 

இந்த பண்புகதள சான் பிரான்சிஸ்மகா மகாயிலில் கண்டு மகாண்டாரக்ள். 

அவரக்ள் இந்து சமயத்ததப் பற்றி மிகவும் எளிதாக கற்றுக்மகாண்டாரக்ள். § 

குைப்பத்ததயும் எதிரப்்தபயும் தவிரத்்து, தனது மமற்கத்திய சீடரக்ள் இந்து 

சமயத்திற்கு மமதுவாக பயனுள்ள வதகயில் மாறுவதற்காக, ஸ்ரீ 

சுப்பிரமுனியா தனது மபாததனகதள எளிதமயாகவும் மதளிவாகவும் 

வைங்கினார.் § 

சதபயின் அங்கத்தினரக்ளுக்கு கவனமாக கற்பிப்பதன் மூலமாகமவ 

வளரச்ச்ி அதடயமுடியும் என்பதால், ஆரம்பத்தில் சில வருடங்களுக்கு 

மதாடரந்்து வகுப்புக்கள், மசாற்மபாழிவுகள் மற்றும் ஆமலாசதனகள் 

நடந்தன. “கற்பவரக்ளின் மததவகளுக்கு ஏற்ப கற்பிக்கப்படவில்தல என்றால் 

அதத கற்பித்தல் என்று கூற முடியாது,” என்று இலங்தக மபளத்த 

சமயத்தவரக்ள் மத்தியில் ஒரு பைமமாழி இருக்கிறது. சதபயின் ஆரம்ப 

காலத்தில், அத்ததகய ஒரு அணுகுமுதறயின் விமவகம் மதளிவாக 

மதரிந்தது. அவர ்யாை்ப்பாணத்தின் ஆசச்ாரமான தசவ சமூகத்தின் 

உறுப்பினராக இருந்தமபாது, கிரகித்த தசவ தரம்த்தத அப்படிமய மக்களிடம் 

மவளிப்படுத்த விரும்பினாலும், அத்தவத மபாததனகள் மற்றும் மயாக 

சாஸ்திரம் மற்றும் தனது சீடரக்தள மதாடரந்்து பக்தியில் பயிற்சி 

மமற்மகாள்ளமவண்டும் என்பதத ஊக்குவிப்பதன் மூலமாகவும், பல 

வருடங்களுக்கு இந்து சமயத்தின் மபாதுவான மகாட்பாடுகதள கவனமாக 
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மவளிப்படுத்துவதன் மூலமாகவும், ஸ்ரீ சுப்பிரமுனியா வலுக்கட்டாயமாக 

மபாறுதமயுடன் இருந்தார.் § 

 

ஸ்ரீ சுப்பிரமுனியா பன்னிரண்டு வருடங்களுக்கு, தனது சீடரக்தள 2,500 அடி 

உயர தமல்தபஸ் மதல உசச்ிக்கு அதைத்து மசன்றார.் விடியற்காதலயில் 

வந்து, மரடவ்ுட ்மற்றும் கருவாலி மரங்களுக்கு மத்தியில் அமரந்்து தியானம் 

மசய்து  மபற்ற உணரத்வ “ஒரு மதலஉசச்ி உணரவ்ு" என்று அதைத்தாரக்ள்.  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

இந்த ஆரம்ப காலத்தில், நான் சிவமபருமானுடன் ஐக்கியமாதல் 

புத்த்கத்தில் இருக்கும் “வாை்க்தக ஒரு சிறப்பான அனுபவம்,” “அன்பு 

என்பது விதியின் கூட்டுத்மதாதக,” “உறுதிமமாழியின் சக்தி” மற்றும் 
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“ஜீவநதி” என்கிற பாடங்களில் இருக்கும் மபாததனகதள வைங்கிமனன். 

நீங்கள் பலப்பல வருடங்களாக மகடட்ுக்மகாண்டு இருக்கும் அந்த 

உதரகள் அதனத்தும் அந்த காலகட்டத்தில் மதாடங்கியதவ. மக்கள் 

மவள்ளம் மதாடரந்்து வந்துமகாண்டு இருந்தது. அமமரிக்காவில் ஒரு 

புதிய வாை்முதறதய நான் கவனித்துக்மகாண்டு, அதற்மகற்ப என்தன 

மாற்றி அதமத்துக்மகாண்டு இருந்மதன். § 

ஸ்ரீ சுப்பிரமுனியா தனிப்பட்ட ஆமலாசதன வைங்குவதற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட 

மநரத்தத ஒதுக்கிக்மகாண்டு, பல திட்டமிட்ட மதாடர ்நடவடிக்தககளில் 

பங்குமபற்று, அறிவுறுத்துவதற்கும் மகள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும் 

எப்மபாதும் தயாராக இருந்தார.் § 

அவருதடய மபாததனகள் அடங்கிய மஜம்ஸ் ஆஃப் விஸ்டம் என்கிற 

புத்தகம், மக்களிதடமய நல்ல வரமவற்தப மபற்றதால், 1958 வருடத்தின் 

மத்தியில் இரண்டாவது பதிப்தப அசச்ிட மவண்டியிருந்தது. இததன ஸ்ரீ 

சுப்பிரமுனியா கவனித்துக்மகாண்டு, சதப மற்றும் துறவிகளின் ஆன்மீக 

வாை்தகதய வழிநடத்த உறுதிமமாழிகள், விமஷச உடுப்புகள், புனித 

சடங்குகள், கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் அட்டவதணகள் அடங்கிய ஒரு 

மதாகுப்பாக, முதல் மதவாலய தகமயடத்ட தயார ்மசய்துக்மகாண்டு 

இருந்தார.் § 

சீடரக்ள் மற்றும் அங்கத்தினரக்ளின் வகுப்புக்கள் மற்றும் ஆய்வுகளின் 

பரபரப்பான நதடமுதற ஒழுங்கிற்கு ஒரு உருவத்தத வைங்க, அவர ்மயாகா 

நிறுவனத்தத நிறுவினார.் அதற்கு சான் பிரான்சிஸ்மகா மகாயிலில் பல 

அதறகதளயும் வைங்கினார.் அது இமாயலயன் அகாடமிக்கு 

முன்மனாடியாக விளங்கியது. அவர ்ஒவ்மவாரு மாதமும் மூன்றாவது 

ஞாயிற்றுக்கிைதம அன்று ஒரு கூட்டத்தத ஏற்பாடு மசய்தார.் அது பின்னர ்

பிமரக்பாஸ்ட் கிளப் என்ற மபயதர மபற்றது. அந்த கூட்டத்தின் மபாது 

சீடரக்ளும் உறுப்பினரக்ளும் அவருடன் இயல்பாக மபசி ஒருவர ்

மற்மறாருவரின் நட்தப மகாண்டாடுவதற்கு ஒரு எளிதமயான சூைலில் 

கூடினாரக்ள். அது அதிக பிரபலமதடந்தது, மற்றும் அதிலிருந்து ஒரு 

ஆக்கப்பூரவ் சக்தி மவளிவந்தது. ஆனால் மிகவும் முக்கியமாக, ஸ்ரீ 

சுப்பிரமுனியா தனது சீடரக்ளின் பக்தி மற்றும் ஆன்மீக ஒழுக்கம் 

மதாடரப்ான விஷயங்களின் மீது கவனம் மசலுத்தினார.் “கரம்விதனதய 

மவற்றி மகாள்வதற்கு நிதலயான தன்தம மிகவும் அவசியம்,” என்று அவர ்

மதாடரந்்து மசால்லிக்மகாண்டு இருந்தார.்§ 

அவரது மகாயிலும் நடவடிக்தககளும் மபருகியதும், பல சிக்கல்கள் 

மதான்றின. பணத்தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டது. பணம் எவ்வளவு இருந்தாலும் 

மபாதவில்தல. 1957 வருடத்தின் மமாத்த வருமானம் சுமார ்$3000 என்று கூட்டு 

நிதி அறிக்தககள் மதரிவித்தன. அது வளரந்்து வரும் நிறுவனத்தத 

நிரவ்கிக்க மபாதவில்தல. இருந்தாலும் அவர ்திறதமயாக தகயாண்டார.் § 

ஒரு சமயத்தில், ஒரு படம்ஜட்டில் ஒதுக்கப்பட்ட பணம் மவமறாரு 

விஷயத்திற்கு மசலவழிப்பதத பாரத்்து அதிருப்தி அதடந்து, ஒரு காகிதப்தப 
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ஒழுங்குமுதறதய உருவாக்கினார.் ஒவ்மவாரு மாதத்தின் மதாடக்கத்திலும், 

அவர ்மாடியில் இருந்த அலுவலங்களின் சுவரக்ளில் 20 காகிதப்தபகதள 

குண்டூசி மகாண்டு குத்தி தவத்தார.் அந்த தபயின் மீது உணவு, 

மமழுகுவரத்்திகள், பயணம், வாடதக மபான்று அவர ்தகப்பட எழுதிய 

பிரிவுக்கு, அதில் அவர ்தவத்த பணத்தத பயன்படுத்த மவண்டும். ஒரு  

காகிதப்தபயில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட பணத்தத, அந்த பிரிவு இல்லாமல் 

மற்ற பிரிவுகளுக்கு மசலவழிக்க யாருக்கும் உரிதம இல்தல. இது மசலதவ 

கட்டுப்படுத்தும் மபாறுப்பில் இருப்பவரக்ளுக்கு, சிக்கனத்தத 

கற்றுக்மகாடுக்க ஒரு சிறந்த வழியாக விளங்கியது. 26 ஆம் மததி உணவுப்தப 

காலியாகி, அடுத்த மாதம் முதல் மததி வதர எல்மலாரும் உண்ணாமல் விரதம் 

இருந்தததப் பற்றி பல மடவாசிகள் நிதனவு கூரக்ிறாரக்ள். ஆனால் அது 

நீண்டநாள் நிதலத்து இருக்கும் தன்தமயில்லாத ஒரு மிகவும்  எளிதமயான  

ஒழுங்குமுதறயாக இருந்தது. § 

ஒரு மாணவர ்அடிப்பதட கணக்கு மவதலகளுக்கு மபாறுப்மபற்க 

ஒப்புக்மகாண்டார.் மற்ற மதவாலயங்கள், தங்களுக்கு மததவயான நிதிதய 

எவ்வாறு திரட்டுகிறாரக்ள் என்பதத ஆய்வு மசய்த ஸ்ரீ சுப்பிரமுனியா, 

தசமபாகம்  அறிமுகப்படுத்துவததப் பற்றி சிந்தித்தார.் ஒவ்மவாரு 

ஞாயிற்றுக்கிைதமயிலும், தட்டில் நன்மகாதடயாக பத்து அல்லது 

பதிதனந்து மசன்ட்  நாணயங்கதள வைங்கி பைக்கப்படட்ு இருந்த மயாகம் 

பயிலும் மாணவரக்ளுக்கு, இது ஒரு புதிய அதிரச்ச்ியாக இருந்தது. ஒரு நாள் 

அவர ்மகாயிலின் முன்பாக “ஒரு தசம்பாகம் கட்டணமாக வசூலிக்கப்படும்" 

என்று ஒரு பலதகயில் எழுதி தவத்தார.் அந்த காலத்தில் கடன் அட்தடகள் 

இருக்கவில்தல, மற்றும் இந்த சிந்ததன பத்திரிதகயாளர ்மஹரப்் மகதன 

மிகவும் கவரந்்ததால், அவர ்சான் பிரான்சிஸ்மகா கிமரானிகில் 

பத்திரிதகயில் “இட்ஸ் நியூஸ் டூ மீ” என்ற தனது கட்டுதரயில், இததப்பற்றி 

குறிப்பிடட்ு இருந்தார.் § 

துறவிகள் மற்றும் உபகதசங்கள் பற்றிய தகவல்  

மகாயில் சாக்ரமமன்மடா மதருவில் மதாடங்கிய மபாது, ஒரு சில மடவாசிகள் 

ஆரம்பநிதல பிரமாணங்கதள எடுத்துக்மகாண்டனர.் அவரக்ள் சான்  

பிரான்சிஸ்மகாவில் தங்கள் பணிகதள மதாடரந்்து மசய்துக்மகாண்டு, 

தங்கள் வருமானத்தில் 25 சதவீதத்தத தசபாகமாக வைங்கினாரக்ள். அவரக்ள் 

தங்கள் பணிதய நகரத்தில் முடித்ததும், அந்தி சாயும் வதர மகாயிலில் 

இருக்கும் குருவுடன் இதணந்து, வகுப்புக்கள் நடத்துவது அல்லது மகாயிலுக்கு 

வரும் அன்பரக்ளுக்கு உதவி மசய்வது மபான்று, தங்கதள ஏதாவது ஒரு  

பணியில் ஈடுபடுத்திக் மகாண்டனர.் 1980 களில் சற்குரு வைங்கிய குறிப்பு:§ 

1949 ஆம் ஆண்டு இலங்தகயில் இருந்து அமமரிக்கா திரும்பிய மபாது,  

ஆண்  பிரம்மசச்ாரிகள் மற்றும் மபண் பிரம்மசச்ாரிகளின் முதல் 

குழுவில் மக்கள் மசர ஆரம்பித்தனர.் ஆனால் 1957 ஆம் ஆண்டு வதர எந்த 
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பிரமாணமும்  வைங்கப்படவில்தல. டிசம்பர ்1956, மகா ததசகள் 

இராகுவில் இருந்து குருவிற்கு இடம் மபயரந்்தது. சமூகம் மிகவும் 

தீவிரமாக மதாடங்க, இந்த இடப்மபயரச்ச்ி வழிவகுத்தது. நாங்கள் 

அப்மபாது வாங்கிய நிலம், தற்மபாது பைனிசுவாமி மகாயிலாக 

இருக்கிறது. இதற்கு முன்பாக நான் சிலசமயம் பயணம் மசய்வது, 

உதரகள் வைங்குவது மற்றும் மவதாந்தம், சித்தாந்தங்கதள 

கற்றுத்தருவது மற்றும் இராஜ மயாகம் [காக்னிசண்டபிலிடி என்றும் 

அதைக்கப்பட்டது] எழுதுவது மற்றும் மற்ற மவதலகளில் என்தன 

ஈடுபடுத்திக் மகாண்மடன். அந்த காலத்தில், நாட்டின் மபரும்பான்தம 

கத்மதாலிக்க மற்றும் கிறுத்துவ சீரத்்திருத்த மதவாலயங்களின் 

நம்பிக்தக மாதிரிகளின் பிடியில் இருந்ததால், மமற்கத்திய நாடுகளில் 

மகாயில் வழிபாடு பற்றி யாரும் அறிதிருக்கவில்தல. § 

ஊக்கமளிக்கும் உதரகள் என்ற மபயரில், ஸ்ரீ சுப்பிரமுனியா 

ஞாயிற்றுக்கிைதமகளில் வைங்கிய உபமதசங்கதள, ஒவ்மவாரு வாரமும் 

மடவாசிகள் மபாறுப்புடன் பதிவு மசய்து, எழுத்து வடிவம் வைங்கி 

அசச்ிட்டனர.் இரண்டு வருடங்களுக்கு பிறகு எண்ணற்ற தகமயழுத்து 

பிரதிகள் மசகரிக்கப்பட்டன, அடிப்பதட தத்துவம் மற்றும் பயிற்சிகள் 

மதளிவாக இருந்தது  மற்றும் ஒரு பயிற்சி வகுப்புக்கான மததவ அதிகமாக 

இருந்தது. 1959 ஆம் ஆண்டில், அஞ்சல் அல்லது மநராக மசன்று வைங்குவதற்கு, 

ஸ்ரீ சப்பிரமுனியாவும் மடவாசிகளும், அவர ்வைங்கிய உதரகதள ஒரு 

மதாடரச்ச்ியான பாடங்களாக ஒன்று மசரத்்து மதாகுத்து அதமத்தனர.் இது தி 

மாஸ்டர ்மகாரஸ்் என்ற மபயரில், அவர ்வைங்கிய முதறயான பயிற்சி 

வகுப்பின் முதல் பதிவாக விளங்கியது. சுமார ்பத்து வருடங்கள் கழித்து, இந்த 

காலகட்டத்தில் தான் வைங்கிய மபாததனகதள பற்றி அவர ்இவ்வாறு 

குறிப்பிட்டார:்§ 

மனிதன் தான் என்னவாக இருக்கிறான் என்று நிதனக்கிறாமனா அதத 

கடந்து, அவன் உண்தமயாக—பரமாத்துமாதவ உணரும் வதர 

முதுகுத்தண்டில் இருக்கும் சக்தி மற்றும் அதற்குள் இருக்கும் சுத்தமான 

மற்றும் அதற்குள் ஆைமாக இருக்கும் சக்திகள் மீது உணரத்வ மபறுவது— 

விளக்க முடியாமல், ஆற்றதல விட உயரந்்த திதசமவகத்துடன் இருக்கும் 

அடிப்பதட மகாட்பாட்டிற்குள் அதைத்து மசல்லும் வதகயில், 

மபாததனகள் மற்றும் பயிற்சிகதள வைங்குவமத, இந்த காலகட்டத்தின் 

மநாக்கமாக இருந்துள்ளது. அத்தவத மபாததனகளில் மசால்லப்படட்ு 

இருப்பததப் மபால, நானும் எனக்கு மநருக்கமான பல சீடரக்ள் 

உணரந்்ததத மபால, ஆத்ம ஞானம் பற்றிய விளக்கத்தத வைங்க, 

அறிவியலில் பருப்மபாருள்-எதிரியப் பருப்மபாருள் மகாட்ப்பாடு மநருங்கி 

வந்துள்ளது.  § 

இந்த சிந்ததன மமற்கத்திய நாடட்ு மக்களின் மனதில் சரியாக 

பதியவில்தல என்பதத உணரந்்து, அறிவுப்பூரவ்மாக  இல்லாமல் ஒரு 
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தனி மனித வாை்க்தகயில் இருக்கும் உண்தமயான அனுபவ 

மாதிரிகளில் இந்த சிந்ததனதய மதளிவாக மற்றும் நுணுக்கமாக 

மகாண்டு வருவதற்கு, நான் பல வருடங்களாக ஒரு விரிவான பயிற்சி 

வகுப்தப தயார ்மசய்துக்மகாண்டு இருந்மதன்.  § 

அந்த ஆரம்ப பாடங்களின் ததலப்புக்களாக, மனித உடல்களில் இருக்கும் 

மதறஞான தகவல்கள், ஐந்து மனநிதலகள், ஹட மயாகம், மந்திர மயாகம்,  

பிராண  சக்தி, ஒருமுகசச்ிந்ததன, தியானம் மற்றும் மமலும் பல 

ததலப்புக்கள் அங்கம் வகிக்கின்றன. இந்த பாடங்கள் மவரல்்ட் மபல்மலாஷிப் 

ஆஃப் மயாகா என்ற ததலப்பில், கிைக்கத்திய நாடுகளின் பாரம்பரியத்தத 

பின்பற்றி இலவசமாக வைங்கப்பட்டது.  இந்த பாடங்கள் அடிக்கடி 

மகாயிலுக்கு வரமுடியாமல் தூரத்தில் இருந்த பல மாணவரக்ள் மற்றும் 

உறுப்பினரக்தள மநருக்கமாக தவத்து இருந்து, அவரக்ள் முன்மனற்றத்தத 

கண்காணித்து அவரக்ளது பாததக்மகற்ற வழிகாட்டதல வைங்க 

ஆசிரியருக்கு ஒரு வழிதய வைங்கியது. “கிைக்கு நாடுகளின் சிறப்பும் மமற்கு 

நாடுகளின் சிறப்பும் இணக்கத்தத மபற்றுள்ளன,” என்று 1950 களில் தனது 

பதடப்புக்களின் இயல்தப பற்றி விளக்கும் மபாது ஸ்ரீ சுப்பிரமுனியா 

அடிக்கடி குறிப்பிடுவார.் 1971 ஆம் வருடத்தில், அவர ்அளித்த விளக்கம்:§ 

மனிதனுக்குள் இருக்கும் பரமாத்துமாவின் தத்துவத்தத உறுதியாக 

கதடப்பிடிப்பது கிைக்கு நாடுகளின் சிறப்பு ஆகும். இந்த வாை்நாளுக்குள் 

மனிதன் அததன முழுதமயாக உணரந்்துமகாள்ள முடியும். அது 

அடிப்பதடயில் சஹஸ்ரஹார சக்கரத்தத திறந்து, பிரம்மத்தின் கதவு 

வழியாக சாட்சிதய விடுவித்து, பரமாத்துமாவுடன் ஐக்கியமாவதத 

குறிப்பிடுகிறது அல்லது பல்மவறு சக்கரங்கள் வழியாக முதுகுத்தண்டு, 

அடிமூதள மற்றும் கூம்பு சுரப்பி வழியாக குண்டலினி மமமல எழும்பி 

சக்தியில் ஐக்கியமாகிறது மற்றும் அதன் ஆைத்துள்  சாட்சி 

இயங்குவதால் அது மதய்வீக பண்பின் தமயத்திற்கு வந்து  மசரவ்ததயும் 

குறிப்பிடுகிறது.  இதுமவ கிைக்கு நாடுகதள மசரந்்த மிகப்மபரிய 

ரிஷிகளின் அடிப்பதட மகாட்பாடு ஆகும். நான் அங்மக இததப்பற்றிய 

ஆய்வு மமற்மகாண்ட காலத்தில் இருந்து இதனுடன் வாை்ந்து வந்துள்மளன் 

மற்றும் தற்மபாதும் வாை்ந்து வருகிமறன். § 

பாததயில் பல்மவறு நிதலகளில் இருக்கும் மக்களிடம் இந்த 

மபாததனதய, பாதததய பற்றி நிறுவனம் வைங்கும் அறிமுகத்தால் 

ஒருவதர திதசத்திருப்பாமல், அவரது முடிவான குறிக்மகாதள மநாக்கி 

மமதுவாக வழிநடத்தி மசல்லும் இந்த அறிமுகத்தத பரப்ப உதவும் 

வசதிகள், மமற்கு நாடுகளின் சிறப்பாக இருக்கின்றன. § 

 ஸ்ரீ சுப்பிரமுனியா மற்றும் மடவாசிகள் கலிமபாரன்ியா முழுவதும் பயணம் 

மமற்மகாண்டு ஹட மயாகம் மற்றும் இராஜ மயாகம், உபநிடதங்கள் மற்றும் 

மற்ற சாஸ்திரங்கதள பற்றி மசாற்மபாழிவுகள் மற்றும் பாடங்கதள நடத்தி, 
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நூற்றுக்கணக்கான மாணவரக்ள் பதிவு மசய்து தினமும் படித்து வந்த, அவரது 

மவரல்்ட் மபல்மலாஷிப் ஆப் மயாகா பற்றிய பாடங்கதள விளக்கியும் 

வந்தனர.் அவரக்ள் கல்லூரிகள், வீடுகள் மற்றும் எப்மபாதும் நல்ல 

வரமவற்தப வைங்கிய எபிஸ்மகாப்பல் அல்லது யூனிமடரியன் 

மதவாலயங்களில் மபரும்பாலும் மபசினாரக்ள். அவரக்ள் குடும்பங்கள் 

மற்றும் குைந்ததகளுக்கு மகாதடகால முகாம்கதள நடத்தினாரக்ள். 1961 ஆம் 

ஆண்டில், சிதறயில் இருந்த தகதிகதள சந்தித்து அவரக்ளுக்கு கிைக்கத்திய 

இலட்சியங்கள் மற்றும் மயாகத்தின் அடிப்பதடகதள கற்றுத்தருவதற்கு, ஒரு 

வலுவான ப்ரிசன் அவுட்ரீச ்திட்டத்தத  தயார ்மசய்தாரக்ள். இந்த 

முயற்சிகளின் மூலம் மபால்மசாம், சான் குமவண்டின், வாகாவீல் மற்றும் மற்ற 

இடங்களில் இருந்த சிதறவாசிகள் ஆறுதல் மற்றும் ஆன்மீக வாை்க்தகயின் 

மீது புதிய விழிப்புணரத்வயும் மபற்றனர.் § 

1959 ஆம் ஆண்டு கிறுத்தவ மயாக மதவாலயம் முதறப்படி 

மதாடங்கப்பட்டது. இது தன் உறுப்பினரக்ளுக்கு இந்து மத நம்பிக்தககள் 

மற்றும் வைக்கங்கதள பற்றி படிப்படியாக வலுவதடந்த புரிததல 

கற்றுத்தந்தது. அமத சமயத்தில, ஸ்ரீ சுப்பிரமுனியா மடவாசிகளுக்கு மமதட 

மபசச்ில் பயிற்சி வைங்கி, அவரக்ள் பிரமாணங்கள் எடுத்துக் மகாண்டதும், 

அவரக்ள் ஹட மயாகம், தியானம் பற்றிய அடிப்பதடகள் மற்றும் 

தத்துவத்தின் மதாடக்கங்கள் பற்றிய மக்களுக்கு வகுப்புக்கள் நடத்த ஏற்பாடு 

மசய்தார.் அவர ்அவரக்தள அவ்வப்மபாது அருகில் இருந்த 

மருத்துவமதனகளுக்கு அனுப்பிமதாடு, மகாயிலில் இருந்து ஆசிகள் மற்றும் 

குணப்படுத்தும் சக்திகதள அங்கிருந்த மநாயாளிகளிடம் உணரவ்ுடன் 

மகாண்டு மசன்று சுயநலமற்ற மசதவதய மசய்ய ஊக்கமும் அளித்தார.் 

அதன் பின்னர ்கலிமபாரன்ியா  முழுவதிலும் பல்மவறு வீடுகளில், தான் 

மதாடங்கிய கிறுத்துவ மயாக ஆய்வுக் குழுக்களுக்கு அவரக்தள 

மமற்பாரத்வயாளரக்ளாக நியமித்தார.் § 

அக்மடாபர ்4, 1959 அன்று, ஸ்ரீ  சுப்பிரமுனியா தனிதமயாக இருக்கவும், 

பிற்காலத்தில் அவர ்மதாடங்கிய இன்னரசரச் ்டிராவல்-ஸ்டடி திட்டத்தின் 

முன்மனாடியாகவும், ஹவாய் பறந்து மசன்றார.் அவர ்ஓஹு  தீவுக்கு மடட்ுமம 

மசன்றார.் அதன் முக்கிய நிலப்பரப்பில் அவரது ஆன்மீக பணிதய பற்றி 

அந்நாடட்ு பத்திரிதக ஒரு மநரக்ாணதல நடத்தினாலும், தனியாக இருந்த 

அந்த அரிய தருணம் ஹவாய் தீவு பற்றிய அறிமுகத்தத மபறுவதற்கு 

அவருக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தது. § 

சான் பிரான்சிஸ்மகாவில் இருந்து கிளம்புவதற்கு முன்பாக, சமய சாரப்ுள்ள 

வாை்க்தகயின் இலக்கு மற்றும் குறிக்மகாதள விளக்கி, “பரமாத்துமா" என்ற 

மபயரில் மகாயிலில் கூடியிருந்த மடவாசிகள் மற்றும் மதவாலய 

உறுப்பினரக்ளின் சிறு கூட்டத்திற்கு ஒரு ஊக்கமளிக்கும் உதரதய 

வைங்கினார.் இந்த ஆன்மீக மபாக்கிஷத்தத மடவாசிகள் உடமன 

மவளியிட்டாரக்ள். அது இன்றுவதர முழுமுதற்மபாருள் பற்றி மவளிவந்து, 

மிகவும் மதளிவாக ஊக்கமளிக்கும் உபநிடதங்களாக விளங்குகிறது. இந்த 
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ஒரு சிறிய பதடப்தப இலங்தக மக்கள் “சிறிய மாணிக்கம்" என்று அன்புடன் 

அதைத்தனர.் அதில் முதல் மூன்று பத்திகதள இங்மக காணலாம்:§ 

பரமாத்துமா: அதத உங்களால் விளக்க முடியாது. அது இருப்பதத 

உங்கள் புலன்களின் புனிதமான நிதல மூலம் உணர முடியும், ஆனால் 

உங்களால் அதத விளக்க முடியாது. அதத பற்றி புரிந்துமகாள்ள, நீங்கள் 

அதத அனுபவிக்க மவண்டும். அது உங்கள் மதய்வீக தன்தமயின் 

ஆைமாக, உங்கள் தமயமாக இருக்கிறது என்று மடட்ும் உங்களால் 

மசால்ல முடியும். அது உங்களின் பண்பு. § 

நீங்கள் உங்களுக்கு மமமல, கீமை, வலது புறம், இடது புறம், முன்புறம் 

மற்றும் பின்புறம் மவறுதமதய கற்பதன மசய்து, அந்த மவறுதமயில் 

நீங்கள் உங்கதள கதரத்துக் மகாண்டால், அதுமவ ஆத்ம ஞானத்தத 

விளக்குவதற்கு மிகவும் சிறந்த முதறயாக இருக்கும். ஒரு காலி 

மபட்டியில் இருக்கும் மவறுதம, ஒரு சூன்யமாக இருப்பததப் மபால, அந்த 

மவறுதம ஒன்றும் இல்லாத நிதலயாக இருப்பது இல்தல. அந்த 

மவறுதம அதனத்தின் முழுதமயாக இருக்கிறது: அதனத்துமாக 

மதான்றும் உள்மபாருளின் சக்தி, தாங்கி பிடிக்கும் சக்தியாக இருக்கிறது. 

§ 

ஆனால் நீங்கள் ஆத்ம ஞானத்தத மபற்ற பிறகு, நீங்கள் மனதத பற்றி 

அறிந்து மகாள்வீரக்ள். அது மதாடரந்்து தன்தன உருவாக்கிக்மகாண்டு 

இருக்கிறது. மனம் என்கிற உருவம் மதாடரந்்து உருவத்தத 

உருவாக்கிக்மகாண்டு, உருவத்தத பாதுகாத்துக்மகாண்டு, புதிய 

உருவங்கதள உருவாக்கி பதைய உருவங்கதள அழித்துக்மகாண்டு 

இருக்கிறது. அந்த மனமம மாதய என்றும், அந்த மிகப்மபரிய 

உண்தமயின்தமதய நீங்கள் உண்தம என்று நம்பி, நீங்கள் சிந்திக்கும் 

மனதின் அங்கமாக இருக்கிறது என்கிற சுயமாக உருவாக்கும் 

மகாட்பாட்தட நீங்கள் அறிந்து மகாள்வீரக்ள். § 

சுமார ்நான்கு வருடங்களுக்கு 1,100 க்கும் மமலான உபமதசங்கள் மற்றும் 

மநரக்ாணல்கதள, ஒரு பதைய மவாலன்சாக் ரீல்-டூ-ரீல் ஒலிப்பதிவு மபட்டியில், 

ஸ்ரீ சுப்பிரமுனியாவின் உதரகதள துறவிகள் பதிவு மசய்தனர.் § 

அவர ்1960 ஆம் ஆண்டில், மமற்கு நாடுகளில் மயாகம், மநரம்தற 

அணுகுமுதறகள் மற்றும் உட்புற மனிதனுக்கு பயிற்சிகள் மீது கவனம் 

மசலுத்தி, வாமனாலியில் ஒரு விமஷச மதாடதர மதாடங்கினார.் மகபிமகா  

105.3 பண்பதல வரிதசயிடம் ஒரு மநரத்தத விதலமகாடுத்து வாங்கி, 

ஒவ்மவாரு ஞாயிற்றுகிைதமயும் காதல 10 மணிக்கு “மடம்பிள் ஆஃப் தி ஏர”் 

என்ற மபயரில் உதரகள் ஒலிபரப்பப்பட்டன. ஸ்ரீ சுப்பிரமுனியாவின் 

கடுதமயான மதாடர ்முயற்சியால், சாக்ரமமண்மடா மதருவில் இருந்த இந்து 

மகாயில் விரிகுடா பகுதி முழுவதும் பிரபலமானது. § 

சட்டத்தத வகுத்து அதத பின்பற்ற சீடரக்ளிடம் வலியுறுத்துதல் 
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துறவிகள் மகாயிலில் பூசாரியாக மற்றும் மபாதுவாக சமூகத்தில் மசய்த 

பல்மவறு பணிகள் மூலமாக மபற்ற சமநிதல மற்றும் ஸ்ரீ சுப்பிரமுனியா 

ஊக்குவித்த ஒழுக்கம், பற்றின்தம மற்றும் மதாடர ்ஆன்மீக முயற்சிகளால், 

அவரக்ளின் பயிற்சி மற்றும் மசதவ நன்றாக முன்மனறியது. தனது 

சமூகத்தில் இருந்த துறவிகள் பாததயில் முன்மனறி, அதன் மூலம் 

அவரக்ளுக்குள் இணக்கம் ஏற்பட மவண்டும் என்று அவர ்விரும்பினார.் அவர ்

ஒரு கண்டிப்பான ஆசிரியராக இருந்தார,் மற்றும் அவர ்வைங்கிய 

அறிவுறுத்தல்கதள குழுவில் இருந்த எல்மலாரும் கதடபிடிக்க மவண்டும் 

என்று அவர ்எதிரப்ாரத்்தது மதளிவாக எல்மலாருக்கும் புரிந்தது. § 

ஒரு நாள் பூசாரிகள் குழுவின் சந்திப்புக் கூட்டம் நடந்துமகாண்டு 

இருந்தது. அப்மபாது சில துறவிகள் தங்களுக்குள் காரசாரமாக 

வாதாடிக்மகாண்டு இருந்தனர.் அது மபால் மீண்டும் நடக்கக்கூடாது 

என்று நான் அவரக்ளுக்கு எசச்ரித்மதன். பிறகு சில நாடக்ள் கழித்து, 

அவரக்ள் மீண்டும் வாதாட மதாடங்கினாரக்ள். நான் உடமன, “மீண்டும் 

இததப் மபால இன்மனாரு முதற நடந்ததால், நான் இந்த சந்திப்புக் 

கூட்டங்கதள நிறுத்தி விடுமவன்,” என்று கூறிமனன். நான் வைங்கிய 

எசச்ரிக்தகதய அவரக்ள் சரியாக புரிந்துமகாள்ளவில்தல மபால 

மதான்றுகிறது. அந்த சம்பவம் அடுத்த முதற மீண்டும் மதான்றிய மபாது, 

“சரி, அவ்வளவு தான்,” என்று கூறி பூசாரிகள் குழுவுடன் மீண்டும் 

இன்மனாரு கூட்டத்தத, நான் அதன் பிறகு நடத்தவில்தல. § 
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சாக்ரமமண்மடா ஸ்ட்ரீட ்மகாயிலில், ஒவ்மவாரு ஞாயிற்றுக்கிைதமயும், ஸ்ரீ 

சுப்பிரமுனியா மயாகம், பரமாத்துமா, மனநிதலகள் மற்றும் இந்து சூட்சும 

ஞானத்தின் நதடமுதற பயன்பாடுகள் பற்றி மசாற்மபாழிவுகதள 



வைங்கினார.் கத்மதாலிக்க சமயத்தவரக்ள் அதிகம் வசித்த அந்த நகரத்தில், 

கிைக்கு கலாசச்ார  பாதததய விளக்கிய முதல் ஆசிரியரக்ளில் ஒருவராக 

அவர ்விளங்கினார.்  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

ஒரு நாள் மகாயிலுக்கு வந்திருந்த காணிக்தககளில் இருந்து சில டாலரக்தள 

துறவிகளில் ஒருவர ்எடுத்துக்மகாண்டதாக மதரிய வந்தது. துறவிகளுக்கு 

வைங்கப்பட்ட  உணவின் அளவு குதறவாக இருந்ததால், தனக்கு 

பசித்ததாகவும், அதனால் பணம் மசலவழித்து தனக்கு கூடுதல் உணதவ 

வாங்கியதாகவும், அந்த துறவி ஒப்புக்மகாண்டார.் இது ஸ்ரீ 

சுப்பிரமுனியாவிற்கு ஒரு சிறிய பின்னதடவாக இருந்தது, மற்றும் முப்பது 

வருடங்கள் கழித்து அதத மன்னிக்க முடியாத நடவடிக்தகயாக 

குறிப்பிட்டார.் அவர ்அந்த துறவிதய முதலில் தனிதமயிலும், பின்னர ்

எல்மலார ்முன்னிதலயிலும் கடிந்து மகாண்டு, பின்னர ்தீவிர தவம் 

மமற்மகாள்ள மவண்டும் என்று அவருக்கு அறிவுறுத்தினார.் நம்பிக்தககளின் 

ததளகள் உதடவதற்கு, மசாந்த மவததனகள் ஒரு காரணமாக 

இருக்கக்கூடாது என்பது இதன் மூலம் எல்லா துறவிகளுக்கு 

மதளிவுபடுத்தப்பட்டது. அந்த சமூகம் வலிதம மற்றும் பக்குவத்தத மபற்று 

வளரும் மபாது, இததப்மபான்ற பல பாடங்கதள கற்றுக்மகாண்டது. § 

சிலர ்தங்களுக்கு விருப்பமான துறவற வாை்தகதய மமற்மகாள்வதற்கு, 

தங்கள் குடும்பத்திடம் இருந்து ஆசிகள் அல்லது ஒப்புததல மபறுவதில் 

சிக்கல்கதள சந்தித்தனர.் முற்றிலும் மகள்விப்படாமல், மவளிநாடட்ு சமூகம் 

மபால காட்சியளித்த ஒரு அதமப்பில், தங்கள் மகன் மசரவ்தத ஒரு சில 

குடும்பங்கள் தீவிரமாக தடுத்தனர.் ஒரு தந்தத சான் பிரான்சிஸ்மகா 

மடத்தின் கததவ தட்டி, நம்பிக்தக இைந்த குரலில் வீடு திரும்புமாறு தனது 

மகனிடம் சத்தமாக வற்புறுத்தினார.் அத்ததகய சூைதல எதிரம்காண்ட 

மபாது ஸ்ரீ சுப்பிரமுனியா சில சமயங்களில், சிறிது காலம் குடும்பத்துடன் 

வாை்வதற்கு அந்த துறவிதய அனுப்பி தவப்பார,் மற்றும் மற்றவரக்தள 

“பாததயில்" தனியாக இருந்து தங்களது மபாறுப்புக்கதளப் பற்றி ஆை்ந்து 

சிந்திக்கும் பணியில் மற்றவரக்தள அனுப்பி தவப்பார.் தனது 

கரம்விதனகதள கதரப்பதற்காக, ஒரு இதளஞன் இரண்டு வருடங்களுக்கு 

ஆயுதப்பதட மசதவயில் மசரமவண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டார.் § 

அந்த சதபயில் இருந்த மூன்று மபண்மணிகள், தங்கள் சகாக்கள் ஆன்மீக 

முன்மனற்றம் அதடவதத பாரத்்து, தாங்களும் துறவற வாை்தகதய 

மமற்மகாள்ள விரும்புவதாக மவண்டினாரக்ள். அந்த மபண்மணிகள் தங்கள் 

மவண்டுமகாளில் கனிவாக நிதலத்து இருந்து, தங்களது தீவிர பக்தியின் 

மூலம் ஸ்ரீ சுப்பிரமுனியாவின் சம்மதத்தத மபற்றனர.் 1960 வருடத்தின் 

இறுதியில், மடத்திற்குறிய உறுதிமமாழிகளுக்குள் கட்டுப்பட்ட பிறகு, அவர ்

அவரக்ளுக்கு தீட்தசதய வைங்கி, சிஸ்டரஸ்் ஆஃப் டிமவாஷன் (முழு 

ஈடுபாடட்ுடன் இருக்கும் சமகாதரிகள்) என்று மபயரிட்டார.் § 
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துறவிகதள மபால, கன்னியாஸ்திரிகளும் மமற்கத்திய உதடகளில்  

எளிதமயாக, இடுப்பில் ஒரு மவள்தள நிற கயிறு மற்றும் ததலப்பாதகயுடன் 

பழுப்பு நிற உதடகதள அணிந்து இருந்தாரக்ள். அவரக்ள் தங்கள் ததலகளில் 

மமாடத்ட அடித்துக்மகாண்டு ஆண்கதள மபால காட்சி அளித்தாரக்ள் 

மற்றும் அவரக்ள் தங்கள் மபண்பால் மற்றும் ஆண்பால் சக்திகதள சமன் 

மசய்து, பாலினத்தத கடந்து, புனிதமான ஆன்மீக சக்திகளாக இருக்க 

முயற்சி மசய்தாரக்ள். சிலர ்அவரக்தள ஆண்கள் என்மற கருதினாரக்ள். 

அவரக்ளது மசதவகள் இதறபக்தி சாரந்்த மசதவகள், குடும்பங்கள் மீது 

கவனம் மசலுத்துதல் மற்றும் தங்கள் மசாந்த ஆன்மீக பைக்கங்கதள சுற்றி 

அதமந்து இருந்தன. அவரக்ள் ஆண் துறவிகளிடம் இருந்து விலகி இருந்து, 

தினமும் மகாயிலுக்கு வகுப்புகள் மற்றும் மசதவ மசய்வதற்கு வந்தனர.் 

மகாயிதல சுத்தம் மசய்தல், சதமத்தல், மபண்களுக்கு ஆமலாசதன 

வைங்குதல், மகாயில் வரும் விருந்தினரக்ளுக்கு மதநீர ்தயார ்மசய்தல், 

அஞ்சல்கதள முதறயாக தகயாண்டு சிறிய அலமாரியில் அடுக்கி தவத்தல் 

மபான்ற மவதலகதள மசய்த இந்த சிஸ்டரஸ்் ஆஃப் டிமவாஷன், மற்றவரக்ள் 

மீது அக்கதற மசலுத்தும் ஒரு உறுதியான உணரத்வ மகாண்டு வந்தது. இந்த 

உணரவ்ு, ஸ்ரீ சுப்பிரமுனியாவின் ஆன்மீகப் பணியில் ஒரு அன்தனயின் 

சக்தியாக அதைக்கப்பட்டது. § 

1961 ஆம் ஆண்டு, அந்த மதவாலயம் லாஸ் ஏஞ்மசல்ஸ் புறநகர ்பகுதியில் 

இருந்த கிமலண்மடலில் ஒரு வீடத்ட வாங்கி, அதத அந்த மூன்று அன்தன 

கன்னியாஸ்திரிகளுக்கு வைங்கியது. அவரக்ளுக்கு ஸ்ரீ சுப்பிரமுனியா 

மமௌனமாக இருந்து மசதவ மசய்யும் பணிதய வைங்கினார.் § 

குடும்ப உறவுகதள வலுப்படுத்த, சமயம் சாரந்்த வாை்க்தகயின் 

அடிப்பதட மகாட்பாடுகள் மற்றும் மதவாலயத்தின் தத்துவ மற்றும் 

இதறயியல் மகாட்பாடுகதள சுருக்கமாக குறிப்பிட்டு, மகடிசிசம் ஆஃப் தி 

கிறிஸ்டியன் மயாகா சரச் ்என்ற மபயரில் ஒரு புத்தகத்தத ஸ்ரீ சுப்பிரமுனியா 

எழுதினார.் அவர ்வீட்டு மசதவகதளயும், குடும்பங்கள் தங்கள் பூதஜ 

அதறகளில் காதல மற்றும் மாதலயில் கதடப்பிடிக்க தியான 

வகுப்புக்கதளயும் மதாடங்கினார.் விமசஷ சாதனா மற்றும் ஆன்மீக 

முயற்சிகள், விரதம் மற்றும் ஆன்மீக பாதத மீது இருக்கும் அரப்்பணிப்தப 

மீண்டும் உறுதி மசய்தல் என்று வருடம் முழுவதும் ஏழு காலங்களாக ஏழு 

புனித வாரங்கள் வதரயறுக்கப்பட்டன. மனிதனின் சூடச்ும உடலில் இருந்த 

ஏழு சக்கரங்களில் ஒன்தற குறிப்பிடும் வண்ணம் அதமந்து இருந்த, புனித 

வாரம் ஓவ்மவான்றும் ஒரு மிகப்மபரிய மகான் அல்லது முக்கிய சமய 

திருவிைாவிற்கு அரப்்பணிப்படட்ு இருந்தது. இது பிற்காலத்தில், அவரது 

சீடரக்ள் ஒவ்மவாரு வருடமும் கவனம் மசலுத்த மவண்டிய அதிக தீவிரமான 

ஆன்மீக பணியாக மாறியது. § 

 அமமரிக்கா மதவாலய அதமப்பு மற்றும் அமமரிக்காவில் இருந்த பல்மவறு 

சமய அதமப்புக்கதள அவர ்ஆய்வு மசய்ததன் விதளவாக, 1961 ஆம் 

ஆண்டின் இறுதியில், ஸ்ரீ சுப்பிரமுனியா உள்நாடட்ு வருவாய் மசதவயின் கீை் 
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மதவாலயம் என்ற அதிகாரப்பூரவ் மபயருக்கு ஆவணங்கதள சமரப்்பித்தார.் 

பிப்ரவரி 12, 1962, அவரது மதவாலயத்திற்கு வரி விலக்கு சலுதக அளிக்கும், 

முதறயான ஒப்புததல ஐ.ஆர.்எஸ். அனுப்பியது. இந்து சமயத்தத 

கற்றுத்தரும் ஒரு அமமரிக்க மதவாலயம், இந்த அங்கீகாரத்தத மபறுவது 

அதுமவ முதல் முதறயாக இருந்தது. § 

அந்த மதவாலயம் தனது பணிதய பற்றி ஒரு மசய்தி மவளியீட்டில் இவ்வாறு 

குறிப்பிட்டது: “பாதர ்சுப்பிரமுனியாவின் அறிவுறுத்தல்கள் இந்தியா, 

சிமலான், இங்கிலாந்து, மஜரம்னி, மதன் அமமரிக்கா மற்றும் மமற்கு 

ஆப்பிரிக்காவில் இருக்கும் மாணவரக்தள மசன்று அதடந்துள்ளது. “நான் 

யார?் நான் எங்கிருந்து வந்மதன்? நான் எங்மக மசன்றுமகாண்டு 

இருக்கிமறன்?” மபான்ற மகள்விகளுக்கு கிறிஸ்டியன் மயாகம் பதில் 

அளிப்பதாக அவர ்கூறுகிறார.் ஒருமுகசச்ிந்ததன மற்றும் தீவிரமான 

தியானத்தின் மூலம், தங்கள் ஆன்மீக சக்திகளின் ஆைங்கதள ஆய்வு 

மசய்வததப் பற்றி மதவாலய அங்கத்தினரக்ள் கற்றுக்மகாண்டு 

இருக்கிறாரக்ள்.’”§ 

ஸ்ரீ சுப்பிரமுனியாவின் மவளிப்புற வாை்க்தக தனது சமயப்பணிதய 

மதாடங்கி தனது குழுவில் இருந்த துறவிகளுக்கு பயிற்சி அளிப்பதில் 

இருந்தாலும், அவரது உட்புற வாை்க்தக அதிக தீவிரமாக மற்றும் வலுவாக 

வளரச்ச்ி அதடந்துக்மகாண்டு இருந்தது. அந்த இரண்தடயும் சமநிதலயில் 

தவத்திருப்பது, அவருக்கு ஒரு சவாலாகமவ இருந்தது. தான் ஆத்ம ஞானத்தின் 

உட்புற மவதலதய மசய்ய இந்த பூமியில் பிறவி எடுத்ததாகவும், அமத மபால 

ஆன்மீக மறுமலரச்ச்ிதய வழிநடத்தி மசன்று, தயாரந்ிதலயில் 

இருப்பவரக்ளுக்கு சூடச்ும ஞான உண்தமகதள மகாண்டு வருவதற்காக 

தான் சிறுவயது முதல் தயாராக இருந்தாகவும் அவர ்பிற்காலத்தில் 

குறிப்பிட்டார.் ஆனால் அந்த இரண்டு விருப்பங்களும், மிகவும் மபரியதாக 

இருந்ததால், அதவ எப்மபாதும் தங்களுக்குள் இணக்கம் இல்லாமல் இருந்தன. 

§ 

சில சமயங்களில், அவரது மமய்ஞ்ஞான மனம் இன்மனாரு உலகில் 

உயரவ்ாக மசன்றுமகாண்டு இருக்க, ஒரு மலௌகீக விஷயத்ததப் பற்றி 

உபமதசம் வைங்க மவண்டியிருந்தது. அவர ்மவளிப்புற உலகில் மசயல்படட்ு, 

மற்றவரக்ளுடன் மபசி, வழிகாட்டி மற்றும் அவரக்தள ஊக்குவிக்க, அவர ்

மலௌகீக வாை்க்தகக்கு இறங்கி வந்து, வாை்க்தக பற்றிய “வைக்கமான" 

கண்மணாட்டத்தத  மபறுவதற்கு கடுதமயாக முயற்சி மசய்யமவண்டி 

இருந்தது. அவருக்குள் இருந்த தனிதமயான, சூடச்ும ஞான மயாகி, சில 

சமயங்களில் ஆன்மீக அதமப்பின் நிறுவனருக்கு முரணாக மசயல்பட்டார.் 

ஆனால் அவர ்இவற்தறமயல்லாம் தாங்கிக்மகாண்டு, தனது வாை்க்தகயில் 

இந்த இரண்டு குறிக்மகாள்களும் மவற்றி மபறுவதற்கு உறுதியாக முயற்சி 

மமற்மகாண்டு வந்தார.் § 

மலௌகீக வாை்க்தக சூடச்ும ஞானிகளுக்கு எப்மபாதும் எளிதமயாக 

இருந்தது இல்தல. அவரக்ள் மவளிப்பதடயாக கூரஉ்ணரவ்ுடன் 
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இருந்தாலும், அவரக்ள்  தங்களது மற்ற புலன்கள் அதனத்திலும் 

வலுவதடவதால், மசயல்படுவது அவரக்ளுக்கு மிகவும் கடினமாக 

இருக்கிறது. கூரஉ்ணரவ்ுடன் இருக்கும் பண்தப, பலவீனம் என்று மசால்ல 

முடியாது. ஆனால் சூடச்ும ஞானிகள், மற்றவரக்தள விட அதிக 

மாற்றமதடந்து இருக்கிறாரக்ள். § 

1960 களின் மதாடக்கத்தில், நான் அதிகமான மாணவரக்ளின் 

விரிவாக்கத்தின் மீது தீவிரமான கவனம் மசலுத்தி வந்ததால், உலகில் 

மசயல்புரிவது எனக்கு மிகவும் கடினமாக இருந்தது. ஒரு சிறிய 

காகிதத்தத  காட்டிலும் பாரமான ஒரு மபாருதள நான் தூக்கிய 

ஒவ்மவாரு முதறயும், எனது உள்ளங்தககள் மற்றும் தககள் 

பிரகாசமாகியது, மற்றும் நான் தூல உடதல பாரக்்காமல் எனது உட்புற 

உடதல பாரத்்மதன். நான் ஒரு புத்தகம் அல்லது ஒரு நாற்காலிதய சுமந்து 

மசன்றால், முதலில் எனது தககள் பிரகாசமதடந்து, பின்னர ்அந்த ஒளி 

தகயின் மமற்புறம் மற்றும் கீமை கால்கதள மநாக்கி பரவிய, ஒவ்மவாரு 

முதறயும் உடல் மதறய மதாடங்கியது. இது எனது வாை்க்தகயில் சுமார ்

ஆறு வருடங்களுக்கு மதாடந்தது. இந்த காலகட்டத்தில், எனக்கு ஒரு சிறிய 

காகிதமும் பாரமாக மதான்றியது. தகக்கடிகாரம் கட்டினால், தகயின் 

அந்த பகுதி பிரமாசமதடந்ததால், அதத அணிவதும் கடினமாக 

இருந்தது. என்தன சுற்றி இருந்த மற்ற விஷயங்கதள காட்டிலும், 

படிகத்தால் உருவாக்கிய மநகிழி மபால அைகாக காட்சி அளித்த 

பிரகாசமான உள்ளங்தக மீது நான் அதிக கவனத்துடன் இருந்மதன். 

பிரகாசமான சக்தியில் மின்னிய அதவ அதனத்ததயும், நான் 

விருப்பத்துடன் பாரத்்துக்மகாண்டு இருப்மபன். அது பாரப்தற்கு 

அற்புதமாக இருந்தது. § 

வாகனத்தத ஓட்டும் மபாது, அதிக மவடிக்தகயாக இருந்தது. 

ஏமனன்றால் நான் எனது தககதள சக்கரத்திருப்பி மீது அழுத்தும் 

ஒவ்மவாரு முதறயும்,  எனது உடல் முழுவதும் எனது உடல் முழுவதும் 

பிரகாசிக்க மதாடங்கி, எனக்கு முன்பாக வாகனத்தில் அடரந்்த பகுதியாக 

இருந்த அடிசச்ட்டத்தத பாரக்்க ஆரம்பிப்மபன். வாகனத்தின் மமலிருந்த 

பகுதிகள் அதனத்தும், மக்களும் மமதுவாக மதறந்து விடுவாரக்ள். என் 

கண்களுக்கு அதிக எதடயுள்ள உமலாகங்கள் மட்டுமம மதரியும். § 

ஒரு சூடச்ும ஞானி விரும்பினால், உண்தமயில் ஒரு அற்புதமான 

உலகில் வாைலாம். இனி நான் விரும்பினால் அந்த நிதலயில் நிதலத்து 

இருக்கலாம். அது இனி ஒரு அனிசத்சயான நிதலயாக இல்லாமல், ஒரு 

தனிசத்சயாக இருக்கிறது. நான் ஒரு முதற அந்த நிதலயில் இருந்த 

மபாது, குப்தபத் மதாட்டிதய நதடபாதத வதர எடுத்து மசல்லமவண்டி 

இருந்தது.  அப்மபாது எனக்கு உதவியாக யாரும் இல்தல. நான் அப்மபாது 

அதிக அவதிக்கு உள்ளாமனன். நான் சிறிது தூரம் மசன்றதும், உடல் 

முழுவதும் பிரகாசிக்க மதாடங்கின மற்றும் நான் அதத மீண்டும் கீமை 

தவக்க மவண்டியிருந்தது. இறுதியாக, நான் அதிக முயற்சி 
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மமற்மகாண்டு, அதத மசய்து முடித்மதன். நான் நீண்ட தூரம் நடந்து 

மசன்றது மபால மதான்றியது. இதற்கிதடயில் மதாதலப்மபசி மணி 

அடிக்க மதாடங்கினால், அதன் ஒலி மிகவும் பலமாக இருந்தது, மற்றும் 

மதாதலப்மபசி அதைப்புக்கு பதில் மசால்ல எனது தூல அம்சங்கதள 

மீண்டும் ஒன்று மசரப்்பது மிகவும் கடினமாக இருந்தது. § 
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1950 களின் இறுதியில், ஸ்ரீ சுப்பிரமுனியா தனது ஆன்மீக பணிதய நிரம்ாணம் 

மசய்துக்மகாண்டு இருந்த மபாது, தனது ததலயில் சிவமபருமான் 

நடனமாடுவதாக ஒரு காட்சிதய கண்டார.் அவர ்அந்த காட்சியுடன் 



இதசக்கருவிகள் இதசக்கப்படுவதத மகடட்ார ்மற்றும் அமத சமயத்தில் 

இரண்டு விசித்திரமான கதவுகள் திறப்பததயும் கண்டார.் அந்த கதவுகள் 

தனது எதிரக்ால மகாயிலின் நுதைவாயில் என்பதத அவர ்பின்னர ்

மதரிந்துமகாண்டார.்  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

மாரக்் டிமவயினுக்கு பிடித்தமான வடிப்பாதல  

1962 ஆம் ஆண்டு மகாதடகாலத்தில், அங்மகாரா ஏரியில் தனிதமயாக இருந்த 

பிறகு, ஸ்ரீ சுப்பிரமுனியா தனிதம மற்றும் அதமதிதய தரும் ஒரு நிரந்தர 

தமயத்தத நாடி, அருகில் இருந்த மநவாடா மாநிலத்தின் விரஜ்ினியா 

சிட்டிக்கு மசன்றார.் அவரது மதடுதல் மவட்தட விதரவில் முடிவதடந்தது. 

அமமரிக்க எல்தலயில் பிரபலமாகவும் மசழிப்பாகவும் இருந்த இந்த 

நகரத்தின் பள்ளத்தாக்கில் இருந்து சுமார ்கால் தமல் தூரத்தில், அவர ்ஒரு 

மபரிய ஒரு பாைதடந்த வடிப்பாதலதய மதடிப்பிடித்தார.் அது 1864 ஆம் 

ஆண்டு புகை்மபற்ற காம்ஸ்டாக் மலாட் மகால்ட் ரஷ் என்ற இடத்தில் 

கட்டப்படட்ு இருந்தது. அந்த வடிப்பாதல விற்பதனக்காக காத்து இருந்தது. § 

மசஜ்பிரஷ் என்ற புதரம்சடி மற்றும் பினியான் தபன் நிலபரப்புடன், 

மதலகள் நிரம்பியிருந்த அதன் எளிதமயான சியரா மநவாடா நிலப்பரப்பு, 

மற்றவரக்ளுக்கு அசச்ுறுத்துவதாக இருக்கும், ஆனால் அது அவதர மவகுவாக 

கவரந்்தது. அது மயாகிகளுக்கு  மததவயான தனிதம மற்றும் அதமதியுடன் 

இருந்தது. அந்த இடத்தில் மவளிப்புறத்தத விட உட்புறத்திற்கு அதிக 

முக்கியத்துவம் இருந்தது. அவர ்அதற்குள் நுதையும் மபாது, “இங்மக ஆசிரமம் 

கட்டினால் மிகவும் அற்புதமாக இருக்கும்!” என்ற எண்ணம் அவருக்கு முதலில் 

உதித்தது. அவர ்உட்புறத்தில் மபரிதாக இருந்த அதறகள் மற்றும் மூன்று 

தளங்கதள சுற்றிப்பாரத்்தார,் மற்றும் அதடயாள சின்னமாக விளங்கிய 

அந்த கட்டிடம் பாைதடந்த நிதலயில் இருந்தாலும், அவர ்அதத வாங்க 

ஏற்பாடு மசய்தார.் § 

ஓல்ட் மநவாடா பிரீவரி என்று அதைக்கப்பட்ட அந்த கட்டிடம், அமமரிக்க 

நதகசச்ுதவ எழுத்தாளர ்மாரக்் டிமவயினுக்கு பிடித்த இடமாக இருந்தது. 

சாமுமவல் கிளமமன்ஸ் (டிமவயினின் உண்தமயான மபயர)் முதலில் ஒரு 

எழுத்தாளராக இருந்தார.் அவர ்அதன் பின்னர ்1862 முதல் 1864 வதர, 

விரஜ்ினியா சிட்டியில் மடரர்ிமடாரியல் எண்டரப்ிதரஸ் என்ற பத்திரிதகயில் 

இதைாசிரியராக இருந்தார.் அவர ்அந்த சமயத்தில் பிரபலமான ரஃபிங்  இட ்

என்ற நாவதல எழுதினார.் மிகவும் மபரிய மற்றும் பிரபலமான 

மதுபானக்கதடயின் பீர ்மதாட்டங்களில், ஒவ்மவாரு மதியமும் முரடரக்ளாக 

இருந்த சுரங்க மதாழிலாளிகளுக்கு நீளமான வியக்கதவக்கும் கததகதள 

மசான்னதாக கூறப்படுகிறது. மமலும் அங்மக மபரிய கூட்டம் கூடியிருந்தது. 

அந்த காலத்தில், புதரக்ள் படரந்்த குன்றுகளில் பள்ளம் மதாண்டி தங்க 

மவடத்ட நடத்த, உலமகங்கிலும் இருந்து தவல்ட் மவஸ்ட்தட மநாக்கி வந்த 

மக்கள் மவள்ளம் காரணமாக, விரஜ்ினியா சிட்டியில் 30,000 மக்கள் 
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இருந்தனர.் அது சான் பிரான்சிஸ்மகா மக்கள் மதாதகயில் பாதியாக 

இருந்தது. § 

அதடயாள சின்னமாக விளங்கிய அந்த கட்டிடத்தின் மசங்கல் மற்றும் 

ஆடரம்பர மரமவதலப்பாடுகள் நிரம்பிய அதறகளில், அதன் புதிய 

உரிதமயாளர ்ஸ்ரீ சுப்பிரமுனியா காலடி எடுத்து தவக்கும் மபாது, அது சுமார ்

அதர நூற்றாண்டு பைதமயான ஒரு அதமதியான நிதனவுச ்சின்னமாக 

மாறி இருந்தது. நதரத்த முடியுடன் கனிவளம் மதடிய ஒரு முதியவர,் அந்த 

கட்டிடத்தின் காப்பாளராக இருந்தார.் அவர ்தனது மகாமவறு கழுதததய 

அடித்தளத்திலும், ஒரு பன்றிதய குளியலதறயிலும் தவத்து இருந்தார.் 

அவருக்கு காது சரியாக மகடக்வில்தல மற்றும் அவரது குடியிருப்பின் 

முதலாளி மாறியுள்ளார ்என்று மசால்லி, அவதர புரியதவப்பது மிகவும் 

கடினமாக இருந்தது. § 

 அந்த கட்டிடத்தத ஸ்ரீ சுப்பிரமுனியாவின் தரத்திற்கு மகாண்டு வர, 

மதவாலய குடும்பங்கள் அந்த மகாதடகாலத்தில் மீதம் இருந்த நாடக்ள் 

முழுவதும், தங்களிடம் இருந்த சக்தி, ஆரவ்ம் மற்றும் பணத்தத பயன்படுத்தி, 

ஒரு அனாதத சிறுவதன மபற்மறாரக்ள் அரவதணப்பது மபால, அவரக்ள் 

அந்த ஆசிரமத்தத  உடமன தத்து எடுத்துக்மகாண்டனர.் பனியால் 

நடமாட்டம் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மநவாடா குளிர ்காலம் முழுவதும், சில 

துறவிகள் மபாறுப்பாளரக்ளாக இருந்தாரக்ள் மற்றும் மபரிய அளவிலான 

சீரதமக்கும் பணி, வசந்த காலத்தில் மசய்ய திட்டமிடப்படட்ு இருந்தன. அந்த 

ஆசிரமத்தில் தங்கவிருக்கும் துறவிகளின் கடவுளாக முருகன் என்கிற 

ஸ்கந்தன் விளங்குகிறான் என்கிற ஸ்ரீ சுப்பிரமுனியாவின் நுண்ணறிதவ 

பிரதிபலிக்கும் வண்ணம், அது ஸ்கந்தமதல மடாலயமாக மாறியது 

(மவுன்ட்டன் மடசரட்் மடம் என்றும் அதைக்கப்பட்டது). § 

அது பிற்காலத்தில் ஒரு பிரதான மவளியீடு மற்றும் அசச்ுக் கூடமாக, 

விதரவாக வளரச்ச்ி அதடயத்மதாடங்கியிருந்த இமாலயன் அகாமடமியின் 

பயிற்சி வகுப்புக்கள் மற்றும் திட்டங்களின் புதிய தமயமாக மாறிய 

காம்ஸ்டாக் ஹவுஸின் மன்றமாக மாறியது. கடல் மட்டத்திலிருந்து 6,500 

அடிகள் உயரத்தில் இருந்த இந்த தனிதமயான, அதமதியான மற்றும் 

காற்மறாட்டமான மதலப்பகுதியில், ஸ்ரீ சுப்பிரமுனியா தனது துறவிகள் 

குழுவிற்கு மவதாந்தம், சித்தாந்தம் மற்றும் இலக்கியம், பயண திட்டங்கள், 

கருத்தரங்குகள் மற்றும் பயிற்சி வகுப்புகள் மூலம் தசவ சமயத்தில் பல 

வருடங்களுக்கு பயிற்சி அளித்தார.் § 

LSD என்கிற உளமாற்றி மருந்து ஏற்படுத்திய இரசாயன குழப்பம்  

1964 ஆம் ஆண்டு, உளமாற்றி இயக்கம் மற்றும் மபாதத மருந்துகளின் காலம் 

உசச்த்தத அதடந்து இருந்த மபாது, ஹிப்பிக்கள் மற்றும் மலர ்

குைந்ததகளின் முதல் குழுவினதர, அமமரிக்க மதாதலகாட்சி மற்றும் 

பத்திரிதககள் உலகிற்கு முதலில் படம்பிடித்து காட்டின. அந்த இயக்கத்தின் 

ததலதம இடமாக இருந்த தஹட்-ஆஷ்பரி என்ற குடியிருப்பு, சிறியதாக 
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மற்றும் சாதரணமாக சான் பிரான்சிஸ்மகாவில் முன்பு அறியப்படாத 

பகுதியாக இருந்தது. அது சாக்ரமமண்மடா மதருவில் இருந்து ஒரு தமல் 

தூரத்தில் இருந்தது. ஹிப்பி இயக்கம் மற்றும் இந்த மாவட்டத்ததப் பற்றி, நாடு 

முழுவதும் மசய்தி ஒலிபரப்பப்பட்டதால், இந்த இடத்திற்கு அமமரிக்கா 

முழுவதிலும் இருந்து இதளஞரக்ள் வரத்மதாடங்கினாரக்ள். § 

அது அமமரிக்காவில் மபாதத மருந்து சகாப்த மதாடக்கத்தின் ஒரு 

விசித்திரமான அம்சமாக விளங்கியது. மமலும் அது தீவிரமதடயும் வதர, 

அதத யாரும் கண்டுமகாள்ளவில்தல. அந்த நகரத்திற்கு மபருமளவில் மக்கள் 

வருவததயும், அதற்கு மதசிய மசய்தி நிறுவனங்கள் வைங்கிய 

முக்கியத்துவத்ததயும் கவனித்த ஸ்ரீ சுப்பிரமுனியா, மாநகராட்சி ததலவர ்

அலுவலக ஊழியரக்ள் மற்றும் இந்த பிரசச்ிதனதய கவனித்த பல்மவறு சமய 

மற்றும் சமூக மசவகரக்ளுக்கும் இதடமய ஒரு சந்திப்தப ஏற்பாடு மசய்தார.் 

இதன் விதளவாக, இந்த மபாதத மருந்து கலாசச்ாரத்தில் இதணவதற்காக, 

இந்த நகரத்திற்கு வரவிரும்பிய இதளஞரக்ள் வரமவண்டாம் என்று 

கடுதமயாக எசச்ரித்து, மாநகராட்சி ததலவர ்மற்றும் மற்றவரக்ள் எழுதிய 

கட்டுதரகளின் மதாடதர சான் பிரான்சிஸ்மகா கிமரானிக்ள் மவளியிட்டது. § 

ஹிப்பி இயக்கத்தின் மதாடக்க காலத்தில், அமமரிக்காவில் 

இருந்தவரக்ளுக்கு அததப்பற்றி ஒன்றும் புரியவில்தல. அது ஏற்படுத்தும் 

உடல் உபாததகள் மற்றும் ஆபத்துக்கதள பற்றி ஸ்ரீ சுப்பிரமுனியா அறிந்து 

இருந்து, அதற்கு எதிராக மபசவும் மசய்தார.் ஆனால் இந்த பிரசச்ிதன நாடு 

முழுவதும் ததலவிரித்து ஆடும் என்பதத அவரும் ஊகிக்கவில்தல. § 

மபாழுதுமபாக்கு பயனரக்ள் மூலம் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இந்த LSD பற்றி 

நான் முதல் முதறயாக அறிந்த மபாது, அததப்பற்றி மதரிந்துக்மகாள்ள 

மமன்மலா பாரக்் கிளினிக் மசன்மறன். நான் அங்கிருந்த ஒரு மனநல 

மருத்துவரிடம் மபசிமனன். இந்த மருந்து வைங்கும் பல்மவறு 

அனுபவங்கதள பற்றி அவர ்என்னிடம் விளக்க ஆரம்பித்தார.் “ஆன்மீக 

மவளிப்பாடுகள், விரிவாக்கம் மபற்ற சாட்சி, மபரானந்தம் மற்றும் 

பிரகாசமான உட்புற அனுபவங்களாக நீங்கள் விளக்கும் அனுபவங்களில் 

சிலவற்தற, நான் தியான சக்தியின் மூலம் கடந்த இருபது வருடங்களாக 

எனது வாை்க்தகயிலும் அனுபவித்து வருகிமறன்,” என்று நான் அவரிடம் 

கூறிமனன். அதற்கு அவர,் “அப்படிமயன்றால், நீங்கள் ஒரு அதிஷ்டசாலி 

என்று நிதனக்கிமறன். சரி தாமன?” என்று மகட்டார.் § 

இந்த சிக்கல் மதவாலயத்தின் மீதும் அதன் தாக்கத்தத ஏற்படுத்தி இருந்தது. 

நாடக்ள் மசல்ல மசல்ல, வகுப்புக்கள் மற்றும் மசதவகளுக்கு விசித்திரமாக 

மதன்பட்ட விருந்தாளிகளின் எண்ணிக்தக அதிகரித்தது. ஆயிரக்கணக்கான 

LSD பயனரக்ளுக்கு, அமமரிக்க குரு பல வருடங்களுக்கு ஆமலாசதன 

வைங்கினார.் அந்த மருந்துகள் தவறானதவ இல்தல, ஆனால் சூடச்ுமமான 

அனுபவங்கதள மபறுவதற்கு ஒரு பைதமயான, இயல்பான மற்றும் 

நிரூபிக்கப்பட்ட வழி இருக்கிறது என்பமத அவரது தமய கருத்தாக இருந்தது. § 
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மபாதத மருந்துகளில் இருந்து விலகி இருக்கமவண்டும் என்றும், அதற்கு 

பதிலாக மயாகப்பயிற்சிகதள மமற்மகாள்ள மவண்டும் என்றும் அவர ்

இதளஞர ் சமுதாயத்தத கனிவாக ஊக்குவித்தார.் அந்த மருந்துகள் 

அததப்மபான்ற அனுபவங்கதள வைங்கினாலும், அதவ அவற்தற பற்றிய 

அடிப்பதட அல்லது புரிந்துணரத்வ வைங்குவதில்தல, மற்றும் அமத 

அனுபவம் அல்லது பயதன மீண்டும் வைங்க வாய்ப்பில்தல என்று அவர ்

இதளஞரக்ளிடம் அந்த மருந்துகளில் இருந்த பிரசச்ிதனகதளப் பற்றி 

விளக்கினார.் நரம்பு அதமப்பு மற்றும் மனதிற்கு ஏற்பட்ட பாதிப்பிற்கு 

ஆதாயமாக எதுவும் கிதடப்பதில்தல. அவர ்மசான்ன வாரத்்ததகள் 

எப்மபாதும் குற்றம் சுமத்துவதாக இருந்ததில்தல, ஆனால் அவரக்ள் 

அனுபவித்த மற்றும் அவரிடம் மதரிவித்த ஆைமான மனதின் நிதலகதள 

பற்றி அவர ்தனிப்பட்ட முதறயில் அறிந்து இருந்ததால், அவர ்மசான்ன 

வாரத்்ததகள் விமசஷ சக்தியுடன் இருந்தன. அவர ்அந்த ஆைமான 

மனநிதலகளுக்கு மசன்று வந்ததத, அவரக்ள் கவனித்து இருந்ததால், அவர ்

வைங்கிய ஆமலாசதனதய அவரக்ள் ஏற்றுக்மகாண்டாரக்ள். § 

ஸ்ரீ சுப்பிரமுனியாவின் நகரத்தத தமயமாக மகாண்டிருந்த, இந்த சமூக 

இதடயூறின் மீது அவர ்மமற்மகாண்ட தியானங்களின் மூலம், அவர ்

மகாயிலில் “இரசாயன குைப்பம்" என்ற மபயரில் ஒரு உதர வைங்கினார.் அது 

உளமாற்றி இயக்கம் மற்றும் அதன் தத்துவம் பற்றிய ஒரு விளக்கம் மற்றும் 

விமரச்னமாக இருந்தது. இந்த மருந்துகதள பயன்படுத்தியதால் 

மவததனதய அனுபவித்த நபரக்ளுக்கு தங்களால் இயன்ற உதவிதய 

மசய்யுமாறு துறவிகள் மற்றும் வயதுவந்மதாருக்கு ஆமலாசதன 

வைங்குபவரக்ளிடம் மகட்டுக்மகாண்டார.் அவர ்நகரத்தின் மந்திரிகள் மற்றும் 

மற்றவரக்ள் மத்தியில், இந்த பிரசச்ிதனயின் இயல்தபப் பற்றிய 

புரிந்துணரத்வ பரப்புவதற்கு மபருமளவு முயற்சிதய மமற்மகாண்டார.் § 

1960 களின் மதாடக்கத்தில், உளமாற்றி அனுபவத்தின் மூலம் திறந்து 

மகாண்ட மனதின் உயரந்ிதலகளில், தாங்கள் மபற்ற அனுபவங்களின் 

அம்சங்கள் பற்றி, என்னிடம் ஆமலாசதன மபறுவதற்கு நாளுக்கு நாள் 

அதிகமான  மக்கள் வருகிறாரக்ள் என்பதத நான் உணரந்்துமகாண்மடன். 

தாங்கள் மபற்ற இந்த அனுபவங்களுடன், மயாகம் மற்றும் தியானத்தின் 

மூலம் கிதடக்கும் உணரத்வ மதாடரப்ுபடுத்துவதில் அவரக்ள் 

ஆரவ்த்துடன் இருந்தாரக்ள். ஒருவருக்குள் இருக்கும் உட்புறத்தின் மீது 

அந்த நபருக்கு அனுமதி வைங்க, சிலமநரங்களில் பல வருடங்கள் 

மததவப்படும் கடினமான மயாக பயிற்சிகளுக்கு மசல்லாமல், அமத 

பலதன மிகவும் விதரவாக, அடக்கமாக மதன்பட்ட இந்த தியானத்தின் 

மூலம் கிதடத்ததால், அவரக்ள் தங்களது புதிய உலதக நிதனத்து அதிக 

உற்சாகத்துடன் இருந்தாரக்ள். இப்மபாது நாடு முழுவதும் இருக்கும் 

மக்கள், தங்களுக்குள் இருந்த உலகின் மீது விழிப்புணரத்வ மபற 

மதாடங்கி இருக்கிறாரக்ள். § 
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சில உளமாற்றி அனுபவங்கதள மபற்ற சாதகரக்ளுடன் நான் 

மநரக்ாணல் நடத்தி இருக்கிமறன். அதன் மூலம் ஒரு புதிய உலகில் அதிக  

ஆற்றல் மற்றும் அதிக துடிப்புணரவ்ுடன், எதிரம்காள்ள தயாராக 

இருக்கும் சவால்கதள பற்றி நான் அறிந்து மகாண்மடன். நான் 

அததப்மபான்று மவறு சிலதரயும் சந்தித்து இருக்கிமறன். அவரக்ள் 

மவற்றுப் பாரத்வயுடன், தங்கள் விருப்பங்கதள மற்றும் தங்கள் சுய-

மரியாதததயயும் இைந்து இருப்பததமய என்னால் காண முடிகிறது. 

அதற்கு முன்பு அவரக்ளது மனதின் சக்தி பாய்ந்து மசன்ற அதமப்தப 

அவரக்ள் இைந்து இருக்கிறாரக்ள் என்மற மசால்லமவண்டும், மற்றும் 

அந்த இைப்பு ஈடு மசய்யப்படவில்தல. § 

ஒரு நாடு அல்லது உலகம் முழுவதும், ஒரு சிறிய “அமிலத்தத" சுற்றி ஒரு 

இயக்கம் உருவாவதத நான் பாரக்்க விரும்பவில்தல. இளம் 

ஆன்மாக்களிடத்தில், இது மபரழிதவ ஏற்படுத்தும் என்பதால் நான் இதத 

பாரக்்க விரும்பவில்தல. தன்தன தயாரப்டுத்திக் மகாள்ளாமல் 

விரிவாக்கம் மசய்துக்மகாண்டு சில இளம் ஆன்மாக்கள், மமனாஉணரவ்ு 

திறனால் சிக்கி தவிக்கிறாரக்ள். அவரக்ள் சிந்ததன உருவங்கதள ஆய்வு 

மசய்யலாம், ஒளி உடல்கதள பாரக்்கலாம் அல்லது சூடச்ும உலகில் 

பயணம் மசய்யலாம். ஒருவர ்ஆத்ம ஞானம் மபறும் வதர, இந்த 

மமனாஉணரவ்ு பாதததய தவிரக்்க மவண்டும் என்று நாங்கள் 

மயாகத்தில் குறிப்பிடுமவாம்.  ஏமனன்றால் நாம் உயரந்்த சக்திகள் 

மற்றும் அைகான அனுபவங்களுக்கு மனதத திறந்து மகாண்டால், நாம் 

முதுகுத்தண்டின் அடியில் மூலாதார தமயத்திற்கு கீமை இருக்கும் நிைல் 

உலக சக்கரங்களின் மவறுக்கத்தக்க அனுபவங்களுக்கு நம்தம திறந்து 

மகாள்கிமறாம். அந்த உணரவ்ு பகுதிகதள பூரவ்ாங்க பயிற்சி இல்லாமல், 

நம்மால் கட்டுப்படுத்த முடியாது. § 
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1960 மற்றும் 1970களில் தூண்டுதல், மபாதத மருந்து பரிமசாததன மற்றும் 

ஆன்மீக மவடத்க நிரம்பி இருந்த காலத்தில், ஸ்ரீ சுப்பிரமுனியா அமமரிக்கா 

மற்றும் ஐமராப்பாவில் இருந்த முக்கிய பல்கதலக்கைகங்களில் 



மதாடரச்ச்ியாக மசாற்மபாழிவுகதள நடத்தி, ஆரவ்முள்ள மாணவரக்ளுக்கு 

அதத்வத பாதததய கற்றுத ்தந்தார.்  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

 விரிவாக்க மசயல்முதறயில் இருக்கும் தனது மாணவரக்ளின் 

உயரந்ிதல உலகங்கள் திறக்கும் மபாது, கீை்நிதல உலகங்கதள மூடி, 

அவரக்தள எப்படி காப்பாற்றுவது என்பதத மயாகம் கற்றுக்மகாடுக்கும் 

குரு அறிந்து இருக்கிறார.் இதத எப்படி மசய்வது என்பதத அவர ்அறிந்து 

இருக்கிறார,் ஆனால் அதற்கு நிதலயான பயிற்சி மற்றும் கால அவகாசம் 

மததவப்படுகிறது. உளமாற்றி அனுபவத்தத மபற்று, சாதலயில் சில 

வீடுகதள கடந்து மசல்ல முடியாமல் தவிக்கும் சிலதர நான் சந்தித்து 

இருக்கிமறன். ஒரு குறிப்பிட்ட வீட்டில் நதடமபறும் வாக்குவாதத்தின் 

எதிரம்தற விதசப்பகுதியின் மீது அவரக்ள் கூரஉ்ணரவ்ுடன் இருப்பதால், 

அவரக்ளால் அந்த வீட்தட கடந்து நடக்க முடிவதில்தல. இதில் சிலர ்

தங்களது கீை்நிதல மனதின் அதிக நுணுக்கமான சக்திகதள 

விரிவாக்கம் மசய்துக்மகாண்டு உள்ளனர.் § 

“தூண்டுததல மபற்ற" மற்றும் “தூண்டுததல மபறாத" மக்களுக்கு 

இதடமய  உருவாகி இருக்கும் இதடமவளிதய, தியானம் மசய்து மனதின் 

மீது கட்டுப்பாடத்ட மபறுவதன் மூலம், ஒருவர ்தனக்கு ததலவனாக 

இருக்கலாம் என்று எனக்கு மதான்றுகிறது. நீங்கள் உங்களுக்கு 

ததலவனாக இருக்கும் மபாது, நீங்கள் தனிதமயில் இல்லாமல், 

முழுதமயில் தனியாக நிற்கிறீரக்ள். அவ்வாறு மசய்யும் மபாது, 

தியானத்தின் மசயல்முதற மூலமாகவும், ஒரு பிரசச்தனதய பற்றி 

உடக்ாரந்்து சிந்தித்து, இறுதியில் அதத முழுதமயான மமய்ஞ்ஞான 

கண்மணாட்டத்துடன் பாரத்்து, புத்துணரவ்ு நிரம்பிய பலன் தரக்கூடிய 

பதிதல மவளிக்மகாண்டு வருவதன் மூலமாகவும், உங்களால் அறிவு 

மற்றும் ஞானத்தத மவளிக்மகாண்டு வர முடிகிறது. தியானம் ஒரு 

வலுவான மசய்முதற. அது ஓரிடத்தில் அமரந்்து காத்து இருப்பதத விட 

உயரவ்ானதாக இருக்கிறது. அது ஒரு உயரவ்ான தனிப்பண்புதடய 

மனதத உருவாக்குகிறது. § 

1967 ஆம் ஆண்டின் மதாடக்கத்தில், அவர ்Dr. ரிசச்ரட்் அல்மபரட்்டுடன் ஒரு 

சந்திப்தப ஏற்பாடு மசய்தார.் அந்த நபர ்Dr. டிமமாதி லியரியுடன் மசரந்்து, LSD 

பிரசாரகராக மாறி, “டியுன் இன், டரன்் ஆன் மற்றும் ட்ராப் அவுட்" என்ற 

வாசகத்தின் மூலம் அமமரிக்க இதளஞரக்ளின் ஆரவ்த்தத அவரக்ள் 

தூண்டிவிட்டனர.் அந்த சந்திப்தப ஒரு இளம் வயது துறவி ஏற்பாடு மசய்து, ஸ்ரீ 

சப்பிரமுனியாவுடன் அந்த சந்திப்பில் கலந்து மகாண்டார.் ஒரு மபரக்்லி 

அபாரட்்மமண்ட்டில் நடந்த ஒரு ஸ்பமகட்டி விருந்தில், LSD தூண்டிய 

பிரகாசமான மற்றும் சில சமயங்களில் அழிதவ ஏற்படுத்தும் 

மனநிதலகதள பற்றி விவாதித்தனர.் § 
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ஸ்ரீ சுப்பிரமுனியா அவரிடம், இயல்பான வழியில் உயரந்்த உலகங்கதள 

அதடந்த ஆன்மாவிற்கு அந்த உலகம் திறந்து இருப்பதாகவும், ஆனால் 

மபாதத மருந்துகதள பயன்படுத்தி தகுதியற்ற மக்கள் சூடச்ும ரீதியாக வரத் 

மதாடங்கியதும், மதவரக்ள் கதவுகள் அதனத்ததயும் மூடி விட்டதாகவும் 

கூறினார.் அவரும் டிமமாதி லியரியும் இதணந்து மசய்யும் நடவடிக்தகதய 

உடமன நிறுத்த மவண்டும் என்று ஸ்ரீ சுப்பிரமுனியா அவதர எசச்ரித்து, 

மபாதத மருந்துகதள பயன்படுத்தும் ஆன்மாக்கள், தங்கள் உணரத்வ 

விரிவாக்கம் மசய்ய இயலாமல் கீை்நிதல உலகில் சிக்கிக்மகாள்ளும் என்றும் 

கூறினார.் § 

அந்த அந்தி சாயும் மநரத்தில், எப்மபாதும் சுற்றிக்மகாண்டு, நூறு முதற LSD 

எடுத்துக்மகாண்டிருந்த, முன்னாள் ஹாரவ்ரட்் மபராசிரியர,் இதளஞரக்ள் 

வாை்க்தகயுடன் விதளயாடுவதால், அவர ்கரம்விதனகதள 

உருவாக்கிக்மகாண்டு இருக்கிறார ்என்று ஸ்ரீ சுப்பிரமுனியா கடுதமயாக 

எசச்ரித்த மபாது, அந்த மபராசிரியர ்முன்பக்கமாக சாய்ந்து கவனமாக 

மகட்டுக்மகாண்டு இருந்தார.் அல்மபரட்் இந்த நடவடிக்தகதய தவிரக்்க 

மவண்டும் என்று திடமாக மகடட்ுக்மகாள்ளப்பட்டார.் அவர ்அதற்கு சம்மதம் 

மதரிவிக்கவில்தல என்றாலும், அதன் பின்னர ்அவரது வாை்க்தகயின் 

மபாக்தக மாற்றிய இந்திய பயணத்திற்கு அந்த உதரயாடல் ஒரு காரணமாக 

இருந்திருக்கக்கூடும். அவர ்அதன் பிறகு விதரவில் தன் மனதத 

மாற்றிக்மகாண்டு, LSDக்கு எதிராக மக்களிடம் மபசினார.் அவர ்இந்தியா 

மசன்று நீம் கமராலி பாபாவின் சீடனாகி, ராம் தாஸ் என்ற மபயதரயும் 

மபற்றார.் § 

மமலும் 1967 ஆம் ஆண்டு, ISKCON ஐ நிறுவிய, தவணவ குரு சுவாமி 

பிரபுபாதா, தஹட்-ஆஷ்பரி மாவட்டத்தின் எல்தலயில் இருந்த பிமரமடரக் 

ஸ்ட்ரீட்தில் ஒரு சிறிய கிருஷ்ணன் மகாயிதல கட்டுவதற்காக, சான் 

பிரான்சிஸ்மகா நகரத்தில் குடிபுகுந்தார.் இந்தியாவில் இருந்து வந்த குருதவ, 

எப்மபாதும் மபால ஸ்ரீ சுப்பிரமுனியா சந்தித்து வரமவற்தப வைங்கி, 

அமமரிக்காவில் அவர ்மகாயிதல நிறுவுவதற்கு மவண்டிய உதவிகதள 

மசய்தார.் சுவாமி பிரபுபாதாவின் சீடரக்ளுக்கு, ஸ்ரீ சுப்பிரமுனியாவின் 

குழுவில் இருந்த அங்கத்தினரக்ள் அவ்வப்மபாது பைங்கள் மற்றும் 

தானியங்கதள மபட்டிகளில் எடுத்து மசன்று உதவி மசய்தனர.் அவர ்

சாஸ்திரங்களில் இருந்து நீளமான கததகதள மசால்லி ஸ்ரீ 

சுப்பிரமுனியாவின் சீடரக்தள மகிை்விப்பார.் ஒரு முதற அவர ்

சாக்ரமமண்மடா ஸ்ட்ரீட் மகாயிலுக்கு வந்திருந்து, ஒரு உபமதசம் வைங்கி 

பஜதனதயயும் முன்னின்று நடத்தினார.்  § 

அமமரிக்காவில் சின்மயா மிஷன் மதாடங்க உதவி மததவப்பட்ட மபாது, 

சுவாமி சின்மயானந்தாவிற்கு தனது வைக்கறிஞரின் மசதவதய 

அனுமதித்தது மபால, அமமரிக்காவில் சமயப்பணி மநாக்கத்துடன் வந்த இந்து 

ததலவரக்ளுக்கு, ஸ்ரீ சுப்பிரமுனியா பல வருடங்களுக்கு மவறு பல 

வழிகளிலும் உதவி மசய்து வந்தார.் § 
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மபாறுப்பு ஏற்றல்  

1950 களில் மற்றும் 60 களின் மதாடக்கத்தில், மதவாலயத்தில் மதர ்கிறிஸ்டினி 

முக்கிய பங்கு வகித்தார.் அவர ்சாக்ரமமண்மடா ஸ்ட்ரீட் மகாயிலில் 

கன்னியாஸ்திரிகள் சமூகத்தின ததலவியாக இருந்தார,் மற்றும் வயதில் 

மூத்தவராக, ஸ்ரீ சுப்பிரமுனியாவிற்கு தனது முழு ஆதரதவயும் வைங்கினார.்  

ஒரு அன்பர,் அந்த சதபயில் தனது ஆரம்ப நாடக்தளப் பற்றி நிதனவுக் 

கூரக்ிறார:் § 

அப்மபாது மதர ்கிறிஸ்டினிக்கு 83 வயது. அவர ்ஞாயிற்றுக்கிைதமகளில் 

நதடப்மபற்ற மதவாலய நடவடிக்தககளின் மபாது, பீடத்திற்கு பின்னால் 

இருந்த ஒரு சிறிய அதறயில் அமரந்்துமகாண்டு, ஸ்ரீ சுப்பிரமுனியா 

வைங்கிய உபமதசங்களில் பங்குமபறுவார.் அவர ்சில சமயங்களில், 

தனது வாை்க்தக மற்றும் அனுபவத்ததப் பற்றி எனக்கு மற்றும் மற்ற 

புதியவரக்ளுக்கு உதர நிகை்த்துவார.் “உங்கள் குருவிற்கு கீை்படிந்து 

நடக்கமவண்டும், உங்கள் குருவிற்கு கீை்படிந்து நடக்கமவண்டும்,” மற்றும் 

“உங்கள் ஆன்மீக விதிதய மநாக்கி உங்கள் குரு வழிநடத்தி மசல்வார”்  

மபான்ற அறிவுதரகளின் மூலம் அவர ்எப்மபாதும் ஸ்ரீ 

சுப்பிரமுனியாவிற்கு  ஆதரவாக இருந்தார.்  § 

அமத சமயத்தில், மதர ்கிறிஸ்டினி மதாடரந்்து கிறுத்துவ தாக்கத்திற்கு 

ஆதரவாக இருந்தார.் அவருக்கு வயதாகியது, ஸ்ரீ சுப்பிமுனியா ஒரு இந்து 

குருவாக முழு அதிகாரத்ததயும் பயன்படுத்தத் மதாடங்கிய மபாது, அவர ்

மதவாலயத்தில் சில நிரவ்ாக மாற்றத்தத ஏற்படுத்த முயன்றார.் அவரது 

முயற்சிகள் மதால்வி அதடந்தன; மற்றும் 1967 ஆம் ஆண்டில், முதுதம 

காரணமாக, சதபயில் இருந்து விலகி, தனது மகனுடன் மசரந்்து வாை 

மசன்றுவிட்டார.் அதன் பிறகு தனிப்மபாறுப்பு வகித்த ஸ்ரீ சுப்பிரமுனியா,  

தனது சமூகத்தின் மபாததனகளில் இருந்து மதர ்கிறிஸ்டினியின் ஆன்மீக 

கிறுத்தவ  சமயத்தின் அடிசச்ுவடுகள் அதனத்ததயும் நீக்கி, தனது 

நிறுவனத்தத ஒரு முழுதமயான இந்து  அதமப்பாக புனரந்ிரம்ாணம் 

மசய்தார.் § 
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குருமாரக்ளின் சரித்திரங்கள்  

அத்தியாயம் இருபத்தி இரண்டு  

நெவாடாவில்  குடியயறுதல்  

மாரச் ்24, 1964, யாழ்ப்பாணத்தின் தலலசிறெ்த சற்குரு யயாக 

சுவாமி மகாசமாதி அலடெ்தார.் கெ்லதயா நசட்டியார ்இறுதிச ்சடங்கின் 

புலகப்படங்கலை, சில ொடக்ளுக்குை் அனுப்பி லவத்தார.் அெ்த சடங்கில் 

ஏராைமான மக்கை் கலெ்து நகாண்டனர.் ஶ்ரீ சுப்பிரமுனியாலவ யயாக 

சுவாமி ஆன்மீக ரீதியாக செ்தித்தார.் உடயன அநமரிக்க சீடரின் உடலுக்குை் 

ஒரு சக்தி பரவியது, மற்றும் அவர ்ஆன்மீக அதிகாரத்தின் புதிய சக்திலய 

ஏற்றுக்நகாண்டது யபால் யதான்றியது. ெடப்பலத கவனித்துக்நகாண்டு 

இருெ்த அவரது சீடரக்ை், அவலர மாஸ்டர ்(குரு) சுப்பிரமுனியா என்று 

அலழக்க ஆரம்பித்தனர.் அெ்த நபயர ்சில வருடங்கை் கழித்து 

சட்டப்பூரவ்மானது.  அவர ்அெ்த காலகட்டத்லதப் ெிலனவுக் கூரக்ிறார:் § 

யயாக சுவாமி மாரச் ்1965 தனது தூல உடலல விட்டு பிரிெ்தார.் இது ெடெ்து 

முடிெ்த பிறகு, “எங்களுக்கு இங்யக குரு யதலவப்படுவதால், ெீங்கை் 

உடயன இங்யக திரும்பி வரயவண்டும்,” என்று நசால்லி சியலானில் 

இருெ்து வெ்த கடிதங்கை், அவருக்கு ொன் தான் வாரிசு என்பலத 

குறிப்பிடும் விதமாக இருெ்தன. எனது சமயப்பணி யமற்கில் இருெ்ததாக  

எனக்கு யதான்றியது. § 

மாஸ்டர ்1965 வருடத்லத “அகாடமியின் வருடம்" என்று நபயரிட்டார.் அவரது 

சமயப்பணி முன்யனற்றத்தில் இருெ்தது, மற்றும் நெவாடாவில் இருெ்த தனது 

நசாத்லத, தனக்கும் தனது துறவிகளுக்கும் ஒரு தனிலமயான மற்றும் 

அலமதியான லமயமாக மாற்ற நவகு ொடக்ைாக யயாசித்துக்நகாண்டு 

இருெ்தார.் அவர ்சான் பிரான்சிஸ்யகா யகாயிலில் இருெ்து ஆசிரமத்திற்கு 

அடிக்கடி பயணம் யமற்நகாை்ை நதாடங்கினார.் சிலசமயம் வாரத்திற்கு ஒரு 

முலற நசன்று வெ்தார.் குருவின் யதலவலய அறிெ்த உறுப்பினரக்ை், 
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அவரக்ளுக்கு ஒரு கருப்பு ெிற காடிலாக் வாகனத்லத குத்தலகக்கு எடுத்தனர.் 

அெ்த காலத்தில் நெவாடாவில் யவகத் வரம்புகை் எதுவும் இல்லல, மற்றும் 

அெ்த நதாலல தூர சாலலகை் வழியாக அவயர வாகனத்லத ஒட்டிக்நகாண்டு 

நசன்றார.் அவர ்அலத ஒரு தியானமாக யமற்நகாண்டு, எப்யபாதும் மணிக்கு 

80 லமல் யவகத்லத கடக்காமல் வாகனத்லத ஓட்டினார.் § 

வைல்ட், வைல்ட் வைஸ்ட்  

அெ்த மவுன்ட்டன் நடசரட்் மடம் (மலலகளுக்கு மத்தியில் இருெ்த 

பாலலவனம்), குருவின் ஆன்மீக வீடாகவும் அவரது நவைியீட்டு 

லமயமாகவும் மாற  இருெ்தது. சுமார ்சிகப்பு-கழுத்துடன் இருெ்த 600 

மவுன்ட்டன் பாய்ஸ் மற்றும் அவரக்ை் குடும்பங்கை் வசித்த நகௌபாய் 

(மாட்டிலடயன்) ெகரத்தின் லமயம், கால் லமல் தூரத்தில் இருெ்தது. 100 

ஆண்டுகை் பழலமயான மரப்பலலக ெலடப்பாலத இன்னும் பயன்பாட்டில் 

இருெ்தன, புகழ்நபற்ற பக்நகட் ஆஃப் பிைட் சலூன் அதிகாலலயில் திறெ்தது. 

ஓபரா ஹவுஸ் பிரபலமாக இருெ்த காலம் முடிவுக்கு வெ்து, தற்யபாது அதன் 

அடிசச்ுவடு மட்டுயம மீதம் இருெ்தது; ஆனால் அெ்த ெகரம் நரயனா ெகரத்தில் 

இருெ்து 24 லமல் தூரம் மலல ஏறி வெ்த சிறிய சுற்றுலா பயணிகை் 

கூட்டத்தினர ்வரவால் தன்லன தக்கலவத்துக் நகாண்டு இருெ்தது. அவரக்ை் 

சிறிது யெரம் சூதாட்டத்தில் ஈடுபடுவாரக்ை், சில சிறிய ெலககலை 

வாங்குவாரக்ை், பீர ்குடிப்பாரக்ை் மற்றும் வுட்டன் இெ்தியன் நபாம்லமக்கு 

முன்பாக ெின்று புலகப்படம் எடுத்துக்நகாை்வாரக்ை். § 

புகழ்நபற்ற வடிப்பாலலலய வாங்கிய மாஸ்டர ்மற்றும் அவரது சான் 

பிரான்சிஸ்யகா யயாகிகலை, உை்ளூர ்மக்கை் புரிெ்துநகாை்ை முடியாமல் 

தவித்தனர.் இரு குழுவினர ்இலடயய ெட்புறவு ஏற்படுவதற்கு ஒரு வருடம் 

யதலவப்பட்டது. துறவிகை் தபால் ெிலலயத்திற்கு நசன்று தபால் வாங்க 

ெகரத்திற்கு வெ்த யபாது, என்ன நசய்வது என்று நதரியாத உை்ளூர ்மக்கை் 

நதருவின் மறுபுறத்திற்கு நசன்றனர.் அயத யபால அவரக்ை் துறவிகலை 

அசச்ுறுத்தும் யொக்கத்துடன், தங்கை் மிதியுெ்து வாகனங்கைில் யவகமாக 

ஆசிரமத்லத கடெ்து நசன்று, அவரக்லை தகாத வாரத்்லதகைால் 

திட்டினாரக்ை். அது ஒரு கலாசச்ார யமாதலாக இருெ்தது. இலத எப்படி சரி 

நசய்வது என்று மாஸ்டர ்தீவிரமாக சிெ்தித்தார.் முடிவில் உை்ளூர ்மக்கைின் 

ெட்புறலவ நபறும் யொக்கத்துடன், அவர ்நகௌபாய் காலணிகை், ஒரு நதாப்பி 

மற்றும் யபாயலா கழுத்துப்பட்லடலய வாங்கினார.் அவர ்அவரக்ை் ெடத்திய 

வியாபாரங்களுக்கு நசன்று, அவரக்ை் வழங்கிய யசலவகலை வாங்கி, 

அவரக்ைது நமாழியில் யபசினார.் இெ்த முயற்சி நபரும்பாலும் ெல்ல பலலன 

தெ்தது. § 
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யகாலடகாலத்தில் அலமதியாக தனியாக இருப்பதற்கு, குரு நெவாடா 

விரஜ்ினியா சிட்டியில் இருெ்த ஒரு பாழலடெ்த மூன்று அடுக்கு 

வடிப்பாலலலய வாங்கினார.் ஆனால் அவரது சமூகம் நதாடரெ்்து வைரச்ச்ி 

அலடெ்து வெ்ததால், அது விலரவில் ஒரு மடமாக மாறியது. அவரது இைம் 

துறவிகை் பத்து வருடங்களுக்கு, புதர ்படரெ்்து ஒதுக்குப்புறமாக இருெ்த 

மலலகைில் யசலவ நசய்து பயிற்சியும் நபற்றனர.்  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

இருெ்தாலும், அவரக்ை் முரட்டுத்தனமாக மிதியுெ்து வாகனத்தில் வழங்கிய 

வரயவற்பு நதாடரெ்்தது. அதனால் தனது துறவிகைில், துப்பாக்கி சுடுவதில் 

பயிற்சி நபற்று வான்குலட உபயயாகிக்க நதரிெ்த முன்னாை் ஒரு இராணுவ 
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வீரிடம், ஒரு யவட்லட துப்பாக்கி வாங்கி வர உத்தரவிட்டார.் மிதியுெ்து வாகன 

ஓட்டிகை் மீண்டும் சிக்ஸ் லமல் கானியன் யராட்டில் வாகனத்லத யவகமாக 

ஓட்டி  தூசிலய கிைப்பிய யபாது, அெ்த துறவி இரண்டாவது மாடி சன்னலல 

திறெ்து, அவரக்ை் தலலக்கு யமலாக நசல்லுமாறு இரண்டு 12-யகஜ் அைவுை்ை 

யதாட்டாக்கலை சுட்டார.் அெ்த தகவல் அற்புதத்லத ெிகழ்த்தியது. யவகமாக 

வாகனம் ஓட்டுவது ெின்றது, மற்றும் துறவிகை் மீது புதிய மரியாலத 

யதான்றியது. § 

அெ்த மடம் உை்ளூர ்கலாசச்ாரத்தின் இன்நனாரு முகத்லத எதிரந்காை்ை 

யவண்டியிருெ்தது. விபசச்ாரம் நெவாடா பகுதியில் மடட்ுயம சட்டப்பூரவ்மாக 

இருக்கிறது, மற்றும் அெ்த மாெிலத்தின் மிகவும் பிரபலமான விபசச்ார விடுதி 

ஆசிரமத்தில் இருெ்து சில லமல் நதாலலவில் இருெ்தது. நமாடல்ட அடித்த 

தலலயுடன் துறவி கதலவ திறெ்த யபாது, அவரிடம் மிகவும் யமாசமான 

யகை்விகை் யகடக்ப்பட்டன. இெ்த சம்பவம் பல முலற ெடெ்தது. “இெ்த 

நதருவில் இன்னும் சிறிது தூரம் முன்யன நசன்று விசாரியுங்கை்,” என்று 

விசாரிப்பவலர வியவகமாக திலசத்திருப்ப துறவிகை் விலரவில் 

கற்றுக்நகாண்டனர.் § 

 தாங்கை் கணயெர காட்சியாக பாரத்்து இருெ்த நமய்ஞ்ஞான 

மனெிலலகலை புரிெ்துநகாண்டு, உயிருடன் வாழ்ெ்துக்நகாண்டு யயாகம் 

கற்றுத்தெ்த இெ்த குருவுக்கு யசலவ நசய்ய மற்றும் அவரிடம் இருெ்து 

கற்றுக்நகாை்ை, வாழ்க்லகயில் பல ெிலலகைில் இருெ்த இலைஞரக்ை், 

ொட்டின் பல பகுதிகைில் இருெ்து வெ்தாரக்ை். துறவற பாலதலய பின்பற்ற 

அதிக ஆரவ்த்துடன் ெல்ல தகுதியுடன் வரத்நதாடங்கியதால் மடம் வைரச்ச்ி 

நபற்றது. அவரக்ைது எண்ணிக்லக இருபது, முப்பது என்று கூடிக்நகாண்யட 

நசன்றது. அவரக்ை் உணவு அருெ்தும் அலறயில், நகாட்டலகத் தலரயில், 

ெலடக்கூடங்கைில், பரணில் மற்றும் பின்பக்க தாழ்வாரம் என்று ஒரு 

உறக்கப்லப இங்யக நபாருெ்தினாலும், அங்யக உறங்கிக் நகாை்வாரக்ை். § 

 நபரும்பாலும் இருபது வயது ெிரம்பியவரக்ைாக இருெ்த இெ்த 

இலைஞரக்லை குரு ெல்ல வரயவற்பு வழங்கினார ்மற்றும் இவரக்ை் நகட்ட 

பழக்கங்கை், வலுவான கரம்விலனகை், தனிப்பட்ட விருப்பங்கை், 

முரடட்ுகுணம், பாலியல் ஏக்கங்கை், பூரத்்தி அலடயாத ஆலசகை், யவதலன 

ெிலறெ்த அனுபவங்கை், ஒழுக்கமின்லம என்று பக்குவமலடயாத 

ஆண்கைிடம் இருக்கும் பண்புகளுடன் வெ்ததால், குரு தனக்கு ஒரு 

மிகப்நபரிய யவலலலய அலமத்துக்நகாண்டார.் அதனால் எப்படி உலட 

அணிவது, எப்படி ெடப்பது மற்றும் யபசுவது, எப்படி மற்றவரக்ளுடன யசரெ்்து 

யவலல நசய்வது, எப்படி யமலசயில் சாப்பிடுவது மற்றும் எப்படி 

நதாலலப்யபசியில் யபசுவது என்று அவரக்ளுக்கு குரு பயிற்சி அைிக்க 

ஆரம்பித்தார.் அவரக்ைிடம் இருெ்த இைவயது உற்சாகத்லத பயன்படுத்த, 

அவர ்வழங்கிய சில திட்டப்பணிகைில் நவைியீட்டு பணி ெல்ல பலலன 

தெ்தது. § 
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மாஸ்டர ்ஓக்லாண்டில் ஒரு அசச்ிடும் வியாபாரத்லத விலலக்கு வாங்கி, 

முழு நசயல்பாட்டில் இருெ்த அெ்த கலடயின் உபகரணங்கை் முழுவலதயும் 

விரஜ்ினியா சிட்டிக்கு ெகரத்்தினார.் பழங்கால யமற்கு எல்லலயில் அெ்த 

ெகரத்தின் யபானி எக்ஸ்பிரஸ் ஸ்யடஷனாக இருெ்து, நசங்கல் சுவரக்ைால் 

கட்டப்பட்டிருெ்த அலறயில், அசச்ு இயெ்திரங்கை் மற்றும் காகிதம் நவட்டும் 

கருவிகளுடன், கட்டிடத்தின் தலரத் தைத்தில், துறவிகைின் யமற்பாரல்வயில் 

அெ்த அசச்ிடும் கருவிகை் ெிறுவப்பட்டன. § 
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சமயப்பணியின் முக்கிய குறிக்யகாைாக நவைியீடு நதாடரெ்்து ெிலலத்து 

இருெ்தது. குரு அதிெவீன அசச்ிடும் கருவிலய விலலக்கு வாங்கி, தனது 

நவைியீடட்ு பிரிவான, காம்ஸ்டாக் ஹவுலஸ நதாடங்கினார.் அங்யக 

துறவிகை் பல ஆயிரக்கணக்கான ஆன்மீக புத்தகங்கலை அசச்ிடட்ு 

அடல்டயிடும் பணிலய நசய்தாரக்ை்.  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

 துறவிகை் கலியபாரன்ியாவின் ஆங்குயின் ெகரத்தில் இருெ்த அசச்ிடும் 

பை்ைிக்கு அனுப்பப்பட்டனர.் அவரக்ளுக்கு அங்யக அசச்ிடும் பணியாைரக்ை், 

அசச்ுக்கலல வல்லுெரக்ை் மற்றும் இருட்டலற புலகப்படக்காரரக்ை் 

பணிகைில் பயிற்சி அைிக்கப்பட்டது. அெ்த ஆசிரமம் 1968 ஆம் ஆண்டில், ஒரு 

விறுவிறுப்பான, ஆக்கப்பூரவ்மான, தகுதி வாய்ெ்த அசச்ிடும் மற்றும் 

பதிப்படும் லமயமாக மாறியது. மாஸ்டர ்சுப்பிரமுனியா ஏதாவது ஒரு சிறிய 

புத்தகத்லத வழங்கிக்நகாண்டு இருக்க, அவற்லற அசச்ிட்டு 

அட்லடயிடுவதற்கு துறவிகை் இரவு பகலாக பணியாற்றிக் நகாண்டு 

இருெ்தனர.் அவரக்ை் யசாரவ்லடெ்ததும், லஹநடல்நபரக்் அசச்ிடும் கருவிக்கு 

அடியில் இருெ்த உறக்கப்லபக்குை் நசன்று உறங்கி, சிலமணி யெரங்கைில் 

எழுெ்து, ஒரு பாத்திரத்தில் காபி தயார ்நசய்து, சூரிய உதயம் வலர 

அசச்ிட்டுக்நகாண்டு இருப்பாரக்ை். § 

காம்ஸ்டாக் ஹவுஸ் என்ற நவைியீட்டு ெிறுவனத்லத மாஸ்டர ்

நதாடங்கினார;் மற்றும் அது நவைியிட்ட புத்தகங்கை் ொடு முழுவதும் பரவி, 

அெ்த காலத்தில் மிகவும் பிரபலமான ஆன்மீக பலடப்புக்கைாக விைங்கின. 

தூய நவை்லை ஒைி, தியானத்தில் இருக்கும் நுண்கலல, எல்லாம் 

உங்களுக்குை் இருக்கிறது, முழுமுதற்நபாருைின் விைிம்பில், இதயக்கமலம் 

என்று அெ்த அசச்ிடும் கருவிகைில் இருெ்து ஒன்றன் பின் ஒன்றாக 

நவைிவெ்தன. துறவிகைின் திறலமகலைப் பற்றி மக்கை் 

நதரிெ்துநகாண்டாரக்ை் மற்றும் விலரவில் நெவாடா யகசியனாக்கை் 

தங்களுக்கு யதலவயான யகயனா அட்லடகை், உணவகத்தில் உணவருெ்தும் 

யமலசயின் மீது லவக்கப்படும் சிறிய பாய், ெிறுவனத்திற்கு யதலவப்படும் 

எழுதுநபாருடக்ை், மற்றும் யமலும் பலநபாருடக்லை இெ்த மடத்திடம் இருெ்து 

வாங்கினாரக்ை். இதன் மூலம் வெ்த வருமானம் ஆசிரமத்திற்கு பயனுை்ைதாக 

இருெ்தது. ஆனால் இெ்த யசலவகை் சில காலத்திற்கு மடட்ுயம 

வழங்கப்பட்டன. § 

துறவிகளிடம் பூரணத்துைத்வத ைலியுறுத்துதல் 

நவைியீட்டு ெடவடிக்லககை்  இருெ்தாலும், ஆன்மீக பணி மடத்தின் முக்கிய 

யவலலயாக இருெ்தது, மற்றும் மாஸ்டர ்சுப்பிரமுனியா ஒரு கடினமான 

தியான  அட்டவலணலய தயார ்நசய்து இருெ்தார.் தினமும் காலலயில் 6 

மணி, மதியம் பன்னிரண்டு மணி, மாலல 6 மணி மற்றும் ெை்ைிரவு 

பன்னிரண்டு மணி என்று ொன்கு முலற, அவர ்குறுகலான படிகை் வழியாக 
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ஏறி, மூன்றாவது தைத்தின் விசாலமான அலறயில் இருெ்த மடத்தின் 

யகாயிலுக்கு நசல்வார,் மற்றும் அங்யக வழிகாட்டலுடன் ஒரு மணியெரம் 

தியானம் நசய்ய துறவிகை் எல்யலாரும் தவறாமல் ஒன்று கூடுவாரக்ை். 

யகால்டன் நரட்ரீவர ்என்ற ொய் இனத்லத யசரெ்்த பாபாஜி, எல்லா அமரவ்ிலும் 

தவறாமல் கலெ்து நகாண்டு, மாஸ்டரின் பாதங்கைில் சுருண்டு இருக்கும். 

யாரும் தியான வகுப்லப தவற விடக்கூடாது என்று எல்யலாருக்கும் நதைிவாக 

நசால்லப்படட்ு இருெ்தது. மாஸ்டர ்தவறாமல் வெ்து விடுவார,் மற்றும் 

ஒவ்நவாரு துறவியும் தவறாமல் வெ்து விடுவாரக்ை். தியான வகுப்புகை் முழு 

பத்மாசனத்தில் ெடத்தப்பட்டன, மற்றும் யாரும் அசராமல் அமரெ்்து 

இருக்கயவண்டும் என்று நவைிப்பலடயாக நசால்லப்படவில்லல என்றாலும் 

எல்யலாராலும் புரிெ்துநகாை்ைப்படட்ு இருெ்தது. § 

தினமும் இெ்த யயாகப்பயிற்சி வகுப்புக்கைில் ெீண்ட யெரம் பங்குநபறுவது 

ஒரு துறவிக்கு கடினமாக இருெ்தது. அவரது கால்கைில் தலசப்பிடிப்பு ஏற்படட்ு 

விடும், மற்றும் தியானத்தின் மீது கவனத்லத நசலுத்துவது அவருக்கு 

கடினமாக இருக்கும். அதனால் ஒரு ொை் அன்லறய வகுப்பு முடிவதற்கு 

முன்பாக, தனது வலிலய தணிப்பதற்கு  கால்கலை விரிக்க ஆரம்பித்தார.் 

மாஸ்டர ்அவரிடம், “யவண்டாம்,” என்று நசால்லி, வகுப்பு முடியும் வலர 

பத்மாசனத்தில் இருக்குமாறு அறிவுறுத்தினார.் அடுத்த ொை் மற்றும் அதற்கு 

அடுத்த ொை் இயத ெிலல நதாடரெ்்தது, மற்றும் இறுதியில் அெ்த இைம் துறவி 

தனது உடலல ெிலலயாக லவத்துக்நகாை்ை யபாராடிக்நகாண்டு இருக்கும் 

யபாது அழ  ஆரம்பித்துவிட்டார.் § 

அவர ்தனது வாழ்க்லக முழுவலதயும் தியானத்தில் ஈடுபடுத்த 

யவண்டுநமன்று தீவிரமாக இருெ்தால், அவர ்இெ்த தலடலய கடெ்து வருவது 

மிகவும் முக்கியம் என்று மாஸ்டர ்அவலர தனியாக அலழத்து விைக்கம் 

அைித்தார.் அவர ்வலிலய உணரும் முலறலய மாற்றி, அலத ஒரு வலியாக 

இல்லாமல் சக்தியாக, ஒலியாக பாரக்்குமாறு அவரிடம் மாஸ்டர ்

யகட்டுக்நகாண்டார.் “ெீங்கை் ஒரு சிம்நபானியில் உடக்ாரெ்்து இலச ஒலிலய 

யகட்பதாக கற்பலன நசய்துநகாை்ளுங்கை். இலத பயிற்சிலய முயற்சி 

நசய்து பாருங்கை்,” என்று மாஸ்டர ்கூறினார.் அெ்த ஆயலாசலனலய அெ்த 

துறவி சில ொடக்ை் பின்பற்றியதும் வலி தணிெ்தது, உடல் யதலவயான 

மாற்றங்கலை நசய்து நகாண்டது, மற்றும் அவரால் எெ்தவித 

அநசௌகரியமும் இல்லாமல் உடக்ார முடிெ்தது. உடல், உணரச்ச்ி, அறிவு 

அல்லது கரம்விலன சாரெ்்த யவதலனகலை நவற்றிநகாை்ளும் 

மனஉறுதிலய யகாரும் இத்தலகய யவண்டுயகாை்கை் மாஸ்டரிடம் இருெ்து 

அடிக்கடி வெ்துக்நகாண்டு இருெ்தன. § 

ஒருமுலற அவர ்உடலின் நவப்பத்லத எப்படி கட்டுப்படுத்துவது என்று 

துறவிகளுக்கு கற்றுத்தெ்தார.் ஆனால் அவரக்ளுக்கு அது புரியவில்லல 

என்பலத மாஸ்டர ்நதரிெ்துநகாண்டார.் அதனால் அவர ்காலல 6 மணி 

தியானத்லத ஆசிரமத்திற்கு நவைியய ெடத்த முடிவு நசய்தார.் அது 

குைிரக்ாலமாக இருெ்தது, மற்றும் உயரமான பனிமலலகை் மிகவும் ஆழமாக 
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குவிெ்து இருெ்தது. சில வருடங்கைில், ஒருவர ்தனது வீட்டின் இரண்டாவது 

மாடி கதவு வழியாக நவைியயறி யெராக ெிலப்பரப்பிற்கு வரும் அைவிற்கு பனி 

ஆழமாக குவிெ்து இருக்கும். அெ்த வருடம் குைிர ்சற்று அதிகமாக இருெ்தது. 

தினமும் காலலயில் எல்யலாரும் ஒன்றாக ஒரு திறெ்த நவைியில் அமரெ்்து 

தியானம் நசய்ய, துறவிகை் தங்கை் மாஸ்டலர பின்நதாடரெ்்து நசன்றனர.் 

அவரக்ை் தங்கைது வழக்கமான அங்கியுடன்,  தங்கலை நவதுநவதுப்பாக 

லவத்திருக்க ஒரு கம்பைிலய மடட்ுயம லவத்து இருெ்தாரக்ை். அதன் மூலம் 

குைிலர தணிப்பது மிகவும் கடினம். § 

அவரக்ை் அணிெ்திருெ்த பாதுகாப்பு கவசங்கலை கடெ்து காலலயில் வீசிய 

நதன்றல், பனி மற்றும் உலறெ்த காற்லற சுமெ்து நசன்ற யபாது, அவரக்ை் 

குைிரில் ெடுங்கிக்நகாண்டு, அலமதியாக முழுலமயான பத்மாசனத்தில், 

உை்ளுக்குை் இருக்கும் அலமதிலய ொடி அமரெ்்து இருெ்தாரக்ை். அதன் பிறகு 

குரு, ஷும் நமாழியில் அலிலகஷும் என்று அலழக்கப்படும் உடல் 

நவப்பத்லத யமயல நகாண்டு வருவதற்காக, அவரக்ைது மனங்கைின் மூலம் 

அவரக்ைது உடல் நவப்பத்லத அதிகரிப்பலத பற்றி கற்றுத் தருவார.் குரு 

தங்களுக்கு கற்றுத்தெ்த கலலலய கற்பதற்கு, துறவிகை் தீவிரமாக முயற்சி 

யமற்நகாண்டாரக்ை். அது ஒரு பயிற்சியாக இல்லாமல், ெீடித்து இருப்பதற்கு 

யதலவயான ஒரு விஷயமாக இருெ்தது. சில வாரங்களுக்கு பிறகு, 

நபரும்பாலான துறவிகை் தங்கை் விருப்பத்தினால் இல்லாமல், 

யதலவயினால் ெிரப்ெ்திக்கப்படட்ு தங்கை் உடல் நவப்பத்லத மயனாரீதியாக 

உயரத்்த கற்றுக்நகாை்ளும் அைவிற்கு, அெ்த காலத்தில் குருவின் கற்பிக்கும் 

முலற அலமெ்து இருெ்தது. § 

அத்தலகய பயிற்சியின் யபாது குரு, துறவிகளுக்கு யதலவயான தனிப்பட்ட 

ெிலலமாற்றங்கை், அவரக்ைது அணுகுமுலறகை் மற்றும் உறவுமுலறகைில் 

மாற்றங்கை் வழியாக  அவரக்லை வழிெடத்தி நசன்று, அவரக்ைது கடெ்தகால 

சிக்கல்கலை அகற்றுவதன் மூலம் நதைிலவ வழங்கி, அவரக்ைது நதாழில் 

பழக்கங்கை் மற்றும் தியான தீரம்ானங்கலை உறுதி நசய்து எல்யலாருக்கும் 

தீவிரமான பயிற்சிலய வழங்கினார.் அவர ்அவரக்ளுக்கு மனஉறுதியுடன் 

எவ்வாறு தங்கை் குறிக்யகாை்கலை அலடவது, தலடகலை எவ்வாறு நவற்றி 

நகாை்வது, எவ்வாறு துன்பங்கை் மற்றும் தலடகலை நவற்றிகைாக 

மாற்றுவது என்று கற்றுத் தெ்தார.்§ 

அவர ்அவரக்ைது ெடவடிக்லககைில் 108 சதவீத ஈடுபாட்லட எதிரப்ாரத்்தார.் 

நூறு சதவீதம் யபாதாது என்றும், அது உங்கை் திறலமலய 

பலறசாற்றவில்லல என்றும் அவர ்அடிக்கடி கூறுவார.் இெ்த தீவிரமான 

கண்காணிப்பு மற்றும் வழிகாட்டலின் கீழ் அெ்த துறவிகைின் முதல் குழு, 

தங்கை் உட்புற மற்றும் நவைிப்புற வாழ்க்லககைில் நபற்ற அயத உறுதியான 

தன்லம மற்றும் வலிலமலய வரவிருக்கும் தலலமுலறகை் அலடயுமா என்று 

சற்குரு செ்யதகிக்கும் வலகயில், அவரக்ைது வைரச்ச்ி அலமெ்து இருெ்தது. § 

விரஜ்ினியா சிட்டியில் இருெ்து, மாஸ்டர ்ஒரு சாதகருக்கு இெ்த பதிலல 

அனுப்பினார:்§ 
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 ெமஸ்யத! ொன் எங்கைது இெ்திய தீரத்்த யாத்திலரயின் அங்கமாக 

இலங்லகயில் இருக்கும் எனது அைநவட்டி ஆசிரமம் மற்றும் எடட்ு மற்ற 

ொடுகளுக்கு நசன்று இன்று திரும்பிய யபாது, ெீங்கை் எழுதிய 

அற்புதமான கடிதம் வெ்து யசரெ்்தது. ெீங்கை் உங்கை் ஆன்மீக 

யவடல்கயில் முன்யப யமற்நகாண்ட முயற்சிகைின் காரணமாக, ெீங்கை் 

ஒரு ஆன்மீக ஒைியில் இருக்கிறீரக்ை் என்பலத அெ்த சமய நபாருத்தம் 

குறிப்பிடுகிறது. பாலதயில் இருெ்த பல முட்டு செ்துகலை ெீங்கை் கடெ்து 

வெ்துை்ைீரக்ை் என்பது உங்கை் கடிதத்தில் இருெ்து நதைிவாகிறது. 

துறவறம் வாழ்லகலய யமற்நகாை்வதாக ெீங்கை் எடுத்துை்ை முடிவு ஒரு 

ெல்ல மற்றும் முக்கிய முடிவாகும். அலதப்பற்றி ெீங்கை் ென்றாக 

சிெ்தித்து இருப்பீரக்ை் என்று ொன் ெிலனக்கியறன். காலங்கை் 

மாறிக்நகாண்டு இருக்கின்றன. உங்கலைப் யபான்ற அரப்்பணிப்புை்ை 

ஆன்மாக்கை், எங்கைது துறவற சமூகங்கைில் சாதகரக்லை 

ெிலலெிறுத்தி கற்பிக்க, ஆன்மீக பாலதயில் இருக்கும் உதவியாைரக்ைாக 

யதலவப்படுகிறாரக்ை். யமற்கத்திய ொடட்ு மக்கைின் மனம், லசவ 

சித்தாெ்த இெ்து சமயத்தின் விரிவான யபாதலனகலை மீண்டும் 

நதரிெ்துக்நகாை்ளும் காலம் விலரவில் வரவிருக்கிறது.  § 

ொம் இெ்த வாழ்க்லகயில் பகிரவிருக்கும் பல யசாதலனகைில், ொன் 

உங்களுக்கு வழங்கும் முதல் யசாதலனயாக, ொன் எனது மடவாசிகளுக்கு 

ஆகஸ்ட் 28, 1960 அன்று சான் பிரான்சிஸ்யகா யகாயிலில் வழங்கிய 

உலரயின் மீது, ஒரு மாதம் முழுவதும் தினமும் ஆழமாக தியானம் நசய்ய 

யவண்டும். உங்கலைப் யபால அவரக்ளும், தங்கைது ஆன்மீக சக்தியின் 

யபரானெ்தம் மற்றும் அலமதியான பகுதிகலை அனுபவிக்க நதாடங்கி 

இருெ்தாரக்ை் மற்றும் ொங்கை் முழுமுதற்நபாருைின் விைிம்பில் நபறும் 

ஞாயனாதய நுண்ணறிவுகலைப் பற்றி யபசியனாம். இெ்த பணி 

உங்களுக்கு சவால் விடுவதாக இருக்கலாம். ஆனால் இதற்கு 

யதலவப்படும் முயற்சிகலை விட, கிலடக்கும் பலன்கை் ஏராைம்.  § 

இெ்த பாலதயில் யசாதலனகை் உறுதியாக இருக்கும் என்று நசால்வது 

ஆன்மீக ஆசிரியராக இருக்கும் எனது கடலமயாகிறது. ஒரு 

செ்ெியாசியின் வாழ்க்லக எைிதில்லல.  அது ெிலனத்தலத காட்டிலும் 

உங்கைிடம் இருெ்து அதிகமாக எதிரப்ாரக்்கிறது. ெீங்கை் யசாரவ்ாக 

இருக்கும் யபாது யசலவ நசய்யவும், சிறிது யகாபமாக இருக்கும் யபாது 

ஊக்குவிக்கவும், வழங்குவதற்கு எதுவுமில்லல என்று யதான்றும் யபாது 

வழங்க யவண்டிய ெிலலலயயும், ெீங்கை் ெிசச்யமாக எதிரந்காை்வீரக்ை். 

இெ்த மிகப்நபரிய சமயப்பணியில் இருெ்து விலகி நசல்வது, 

உங்களுக்கும் உங்கலை சாரெ்்து இருக்க கற்றுக்நகாண்டவரக்ளுக்கும் 

பயனுை்ைதாக இருக்காது. இெ்து துறவற சமூகம் என்பது உலகியல் 

வாழ்க்லகயில் இருெ்து விலகி நசல்வதில்லல. இருபது அல்லது முப்பது 

வருடங்கை் கழிெ்து, இெ்த வாழ்லகயில் ஒரு ஆன்மீக தலலவராக உங்கை் 

கரம்விலன சாரெ்்த விதிலய ெீங்கை் பூரத்்தி நசய்யும் யபாது, மற்றவரக்ை் 
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உங்கைிடம் சக்திலய காண, ெீங்கை் எங்களுக்கும் உங்களுக்கும் 

உங்கலை சாரெ்்து இருக்க கற்றுத் தரயவண்டும்.§ 

அதனால் இெ்த வாரத்்லதகலை கவனமாக படியுங்கை். உங்கை் 

வாழ்க்லகக்கு முக்கியத்துவம் அைித்து, உங்கை் சக்திகலை எங்யக  

இயக்க விரும்புகிறீரக்ை் என்பலத ென்றாக யயாசியுங்கை். ஆத்ம ஞானம் 

தான் இலக்கு. அது இயல்பாக வரும். அதற்கு அடிப்பலட முதலில் 

முக்கியம். நமதுவான மற்றும் கடினமான ஆய்வு, யமற்நகாண்ட 

சாதனாக்கை் மற்றும் சாதகருக்கு குரு வழங்கிய யவண்டுயகாை்கை் 

மூலம் வைரக்்கப்பட்ட, ஒரு அடிப்பலட முதலில் யதலவப்படுகிறது. இது 

உங்கை் வாழ்க்லகயில் ஒரு அருலமயான தருணமாக விைங்குகிறது. 

இெ்த ெிலலயில் அவசரம் யவண்டாம். இெ்த பணிலய நசய்யுங்கை், 

மற்றும் உங்களுக்கு அதிக ஒழுக்கம் மற்றும் தீவிரமான பயிற்சி 

யதலவப்பட்டால், சாதனா நசய்யுங்கை். உலகியல் வாழ்க்லகயில் 

உங்கை் கடலமகலை ெிலறயவற்றுங்கை். அதன் பிறகு ொம் ஒன்றாக 

யசரெ்்து அமரலாம். அன்பு மற்றும் ஆசிகை், குரு. § 
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மவுன்டன் நடசரட் ்மடத்திற்கு அருகில் யகடப்ாரற்று ஒரு நவை்ைிச ்சுரங்கம் 

இருெ்தது. குரு எங்கும் பரவியிருெ்த இருடட்ில் ஆன்மீக ஒைிலய எவ்வாறு 



கண்டுநகாை்வது என்பலத கற்பித்து, அங்கிருெ்த ஆழமான குலககளுக்குை் 

பல ொட்கை் நதாடரெ்்து தங்கியிருக்க தனது இைம் துறவிகலை அனுப்பி 

லவப்பார.்  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

மடத்தில் இருெ்து சுமார ்ஒரு லமல் தூரத்தில், சிக்ஸ் லமல் கானியான் 

யராட்டில் குலக ஒன்று உை்ைது. இெ்த பகுதியில் இருக்கும் குன்றுகைில் 

ெிரம்பியுை்ை நூற்றுக்கணக்கான நவை்ைி சுரங்கங்கைில்  இதுவும் ஒன்றாகும், 

ஆனால் அது நபரும்பாலான குலககலை காட்டிலும் கிலடெிலலயில் அதிக 

ஆழத்துடன் இருெ்தது. அதன் அலறகைில் சுமார ்அலர லமல் தூரம் ெடெ்து 

நசல்லலாம். இலத ஒரு ொை் கண்டறிெ்த மாஸ்டர ்உற்சாகமலடெ்து, தனது 

மடவாசிகளுக்கு உடயன ஒரு நசய்முலற திட்டத்திற்கு ஏற்பாடு நசய்தார.் 

அெ்த இருண்ட அலறகைில் தியானம் நசய்ய,  அவரக்லை நபரும்பாலும் 

தனியாகவும் சிலசமயங்கைில் யசாடியாகவும் அவர ்அனுப்பி லவத்தார.் அெ்த 

மடவாசி லககைில் உணவு எதுவும் எடுத்துக்நகாை்ைாமல், நவறும் குடிக்கும் 

தண்ணீருடன், துைியும் நவைிசச்ம் இல்லாத பகுதி வரும் வலர, அெ்த ெீைமான 

சுரங்கப்பாலத வழியாக, குலக உட்புறமாக வலைவலத தாங்கிப்பிடித்த  

மிகப்நபரிய மரக்கட்லடகலை தவிரத்்துக்நகாண்டு முன்யனறி, யமலும் சிறிது 

தூரம் ெடெ்து நசன்றார.் இெ்த இருண்ட பகுதிக்குை் ஒரு முலற நுலழெ்ததும், 

அவர ்குரு வழங்கிய அறிவுத்தலுக்கு ஏற்ப, நபரும்பாலும் ஒன்று அல்லது 

இரண்டு ொடக்ளுக்கு தங்குவார.் அவர ்பாடட்ு பாடிக்நகாண்டு தியானம் 

மடட்ுயம நசய்யயவண்டும். இலதத்தவிர அவருக்கு சாதனாவாக, உட்புறமாக 

மனதில் இருக்கும் தூய நவை்லை ஒைிலய ொடயவண்டும் என்று 

அறிவுறுத்தப்படட்ு இருெ்தது. § 

சிலசமயம் ஒருவர ்தியானம் நசய்யும் யபாது, தான் பாரப்்பது உட்புற 

ஒைியா அல்லது தனது முடியுை்ை கண்கலை கடெ்து இருக்கும் ஒரு 

பிரகாசமான பகுதியா என்ற செ்யதகம் ஏற்படும். ஆனால் பூமியின் ஆழத்தில் 

இருக்கும் ஒரு குலகயில் சுற்றுப்புறத்தில் எெ்த ஒைியும் இருக்காது. அவலர 

சுற்றி இருளும் அலமதியும் மட்டுயம இருக்கும். அெ்த குலகயில் துறவிகை் 

தங்களுக்கு ஏற்பட்ட சமீபத்திய அனுபவம், மடத்தில் தாங்கை் யமற்நகாண்ட 

பணிகை், குலறவான உணவு மற்றும் யவறு பல நதாடரப்ில்லாத 

தலலயீடுகைால், நதாடக்கத்தில் அவரது கவனம் சிதறினாலும், சிறிது யெரம் 

கழித்து அவரக்ை் உற்சாகமாக ஈடுபடுகிறாரக்ை். ஆனால் சில மணி 

யெரங்களுக்கு பிறகு அலமதி அதிகரித்து, அவரக்லை மனதின் ஒைிக்குை் 

நகாண்டு வருவதற்கு ென்றாக துலண புரிகிறது. ஒரு இருண்ட குலகயில் 

ெீங்கை் ஒைிலய காணும் யபாது, அது உங்கைிடம் இருெ்து தான் வருகிறது 

என்பலத ெீங்கை் நதைிவாக நதரிெ்துநகாை்வீரக்ை். § 

சில துறவிகை் திருப்பி வெ்து தங்களுக்கு ஏற்பட்ட வியசஷமான 

அனுபவங்கலைப் பற்றி யபசுவாரக்ை். தங்களுக்குை் இருெ்து வெ்த ஒைி அெ்த 

தைம் மற்றும் குலகயின் சுவரக்ைில் அதிக பிரகாசத்லத ஏற்படுத்தியதால், 

அெ்த சுரங்கப்பாலதயில் இருெ்த தகவல்கலை உணரெ்்து, தங்கை் லக 

https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/37_guru05_04.html#para-27
https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/37_guru05_04.html#para-28
https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/37_guru05_04.html#para-29


மின்விைக்லக பயன்படுத்தாமல் தங்கைால் நவைியய வர முடிெ்ததாகவும் 

அவரக்ை்  கூறும் அைவிற்கு, அெ்த காலத்தில் குருவின் வழிமுலறகை் 

ஆற்றல்மிக்கதாக இருெ்தன. குலகயில் இெ்த அனுபவங்கை் ஏற்பட்டதும், 

மாஸ்டர ்இெ்த ஆன்மீக ஒைிலய பற்றி இவ்வாறு எழுதினார:் § 

முத்திலர உலடெ்து, மனம் முழுவதும் தூய நவை்லை ஒைி ெிரம்பியதும், 

உட்புறத்திற்கும் நவைிப்புறத்திற்கும் இலடயய ஒரு இலடநவைி 

இருக்காது என்பலத ெிலனவில் லவத்து இருங்கை். தியானம் நசய்து 

மீண்டும் ஒைிலய ொடுவதன் மூலமாக, உணரவ்ின் எதிரம்லற 

ெிலலகலையும் கலரத்து விடலாம். சாதகர ்உட்புறமாகவும் 

நவைிப்புறமாகவும் புதிய விடுதலலலய நபற்று இருப்பதால், அவர ்

தினசரி அனுபவங்களுக்கு மிகவும் வலுவான எதிரவ்ிலனகலை 

வழங்குவதன் மூலம், மனம் ஒரு புதிய நெரிசலான அடியுணரல்வ 

மீண்டும் உருவாக்க, ஒரு வலுவான தூண்டுதல் இருெ்துக்நகாண்டு 

இருக்கும் என்பலத அறிய யவண்டும். தாங்கை் முன்பு விலையாட்டாக 

பாரத்்த ஒன்லற விலையாடினாலும், அெ்த விலையாட்டில் நுலழயும் 

யபாது, நமதுவாக ஒன்று யசரெ்்த எதிரவ்ிலனகளுக்கு இயற்லகயின் 

உை்ளுணரவ்ு பிரிவுகை் இலரயாக வாய்ப்புை்ைது. § 

அதனால் ஒரு ஆன்மீக ஒைியின் அனுபவம் ஒரு தீரவ்ாகாது; ஆழ்ெிலல 

நசல்லும் வாய்ப்புக்களுக்கு ஒன்று அல்லது இரண்டு முலற தூய 

நவை்லை ஒைி பிரகாசித்த சம்பவங்கை் ஒரு திறவுயகாலாக 

பயன்படலாம். இைம் சாதகன் அனுபவிப்பராக இருக்க யவண்டும். 

ஆனால் அவர ்அெ்த அனுபவத்லத நபற்று, அது ஏற்படுத்திய ஞாபக 

மாதிரிகைில் இலைப்பாறக்கூடாது. இெ்த தருணத்தில் பலர ்விரும்பாத 

‘ஒழுக்கம்’ வாழ்க்லகயிலும் மலரெ்்துக்நகாண்டிருக்கும் இெ்த சீடனின் 

நசால்லகராதியிலும் நுலழகிறது மற்றும், அதனால் தான் ஆசிரமங்கை் 

சிறிது காலத்திற்கு மாணவரக்லை தனித்து லவத்து இருக்கிறாரக்ை். 

அவரக்ை் ஒழுக்கத்துடன் இருப்பதால் அனுபவிப்பவரக்ைாக மாறி, 

தினமும் சாதாரண யவலலகலை நசய்யும் முன்பாக, தாங்கை் 

எதிரந்காை்ளும்  சிக்கல்கலை பிரித்து, தங்களுக்கு குரு வழங்கிய 

ஒவ்நவாரு யசாதலன மற்றும் பணியில் யதரச்ச்ி நபறுகிறாரக்ை். தினமும் 

மாலலப் நபாழுதில், தனது ஆழ்ெ்த சிெ்தலன ெிலலகைில் தனது 

எதிரவ்ிலன பழக்க மாதிரிகலை கலரப்பதற்கு யசலா (சீடன்) கற்றுத் 

தரப்படுகிறார.் § 
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குருமாரக்ளின் சரித்திரங்கள் 

அத்தியாயம் இருபத்தி மூன்று 

ஐர ாப்பாவிற்கு பயணம் 

செலுத்தல்  

1967 வருடத்து வெந்த காலத்தில், பதினான்கு வா ங்கள் பயணமாக 

மாஸ்ட  ்சுப்பி முனியா ஐர ாப்பா புறப்பட்டா .் அவ  ்இதற்கு ஆக்டினிக்ஸ் 

ரவ ல்்ட் டூ  ்(ஆன்மீக ெக்திகளின் உலகப்பயணம்) என்று சபய ிட்டா .் அவ  ்

தன்னுடன் மூன்று துறவிகள் மற்றும் ஐந்து குடும்பத்தினருடன், பா ிஸ் 

பயணம் செய்தா .் அங்ரக ரவாக்ஸ்ரவகன் வாகனத்தத வாங்கி, பதினான்கு 

நாடுகளுக்கு கிளம்பினா .் அவ க்ள் ஒவ்சவாரு நாட்டிலும், ஆன்மீக 

ததலவ க்தள ெந்தித்தன ;் அவ க்ள் சுவிஸ் நாட்டு மடங்கள் மற்றும் 

ர ாமன் இதறயியல் பாடொதலகளின் மதகுருக்கதள ெந்தித்தன .் அந்த 

பயணத்திற்காக  ஒதுக்கப்பட்ட படச்ெட் சதாதக மிகவும் குதறவு. ஒரு 

நாதளக்கு ஒரு நபருக்கு $2 தான். அதனால் அந்த குழுவின  ்ஃப்ச ஞ்ெ ்நாடட்ு 

ரகாதுதம வயல்களில் தங்கள் உறக்கப்தபகதள வி ித்து சவளிரய தங்கி, 

செ ம்னியின் பிளாக் ஃபா ஸ்ட் ஓதடகளில் குளித்தன .் அந்த குழுவின  ்இரு 

முதற ஒரு கி ாமப்புற விடுதியில் தங்கி, சவந்நீ ில் குளித்தன .் § 

அது ஒரு குழப்பமான மற்றும் அற்புதமான பயணமாக இருந்தது. அவ க்ள் 

துனிஸ் நக த்தின் காஸ்பாவில் பா சீக தத  வி ிப்புகதள ரப ம் 

ரபசினா க்ள். அப்ரபாது அசம ிக்க-அல்ஜீ ிய உறவுகளில் முறிவு ஏற்படட்ு 

இருந்ததால், அவ க்ள் ஒரு விமானத்தில் ஏற்றிெ ்செல்லப்பட்டு, துப்பாக்கி 

முதனயில் 36 மணி ரந ங்களுக்கு ஒரு அல்ஜீ ிய விமான நிதலயத்தில் 

தகதிகளாக தவக்கப்படட்ு இருந்தன .் § 

மாஸ்ட  ்சவனிஸ் நக த்தில், தனது முந்ததய பிறவி அனுபவத்தத ஆய்வு 

செய்துக்சகாண்டு மூன்று நாடக்ள் சுற்றிக்சகாண்டு இருந்தா .் அவ  ்இ ண்டு 

துறவிகளின் துதணயுடன், அவ்வப்ரபாது ஒரு சகாண்ரடாலாதவ (சவனிஸ் 
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நக  ஓடம்) வாடதகக்கு எடுத்துக்சகாண்டு, நக ம் முழுவதும் சுற்றி வந்தா .் 

தான் ஒரு அ ங்கிற்கு சவளிரய, ஒரு இடத்தத ரதடி வருவதாக அவ  ்

கூறிக்சகாண்டு இருந்தா .் அவ  ்பல மணி ரந ங்களுக்கு ரதடிக்சகாண்டு 

இருந்தா .் அவ  ்மூன்றாவது நாள் திடீச ன்று, “இந்த இடம் தான்! இந்த 

இடத்தில் எனது முந்ததய பிறவியில் நான் சகால்லப்பட்ரடன். நான் ஒரு ஓப ா 

நிகழ்ெச்ிதய முடித்து, அ ங்கின் அந்த சிறிய கதவு வழியாக சவளிரய வந்த 

ரபாது, ஒருவ  ்என் பின்னாலிருந்து வந்து, என் ததலயில் கத்தியால் குத்தி, 

என்தன கால்வாயில் வீசி எறிந்து மூழ்க செய்தா .்” § 

நீண்ட நாடக்ள் முன்பாக நடந்த அந்த சகாடூ  சகாதல ெம்பவத்தினால்,  

தனக்கு இந்த பிறவியில் பாடட்ு பாடுவதற்கு எப்ரபாதும் ஆ வ்ம் 

இருந்ததில்தல என்றும் மாஸ்ட  ்குறிப்பிட்டா .் அந்த ஓப ா பாடக ின் 

வாழ்க்தக அருதமயாக இருந்ததால், அந்த உடதல விட்டு பி ிவது கடினமாக 

இருந்ததாக அவ  ்சத ிவித்தா .் § 

அவ  ்ஸ்விடெ் ல்ாந்தின் அஸ்ரகானா சென்றிருந்த ரபாது, இத்தாலி மற்றும் 

ஸ்விடெ் ல்ாந்து பகி ந்்த, லாரகா மாகிரயா  ்என்ற ஒரு மிகப்சப ிய ஏ ியின்  

நதிக்கத யில் அதமந்து இருந்த காொ எ ாரனாஸ் என்கிற கா ல்் ெங்கின் 

அருதமயான ரகாதடக்கால ஷாரல (ஆல்ப்ஸ் மதலயில் இருக்கும் வீடு) 

வீட்டில் இ ண்டு வா ங்கள் தங்கியிருந்தா .் தியானம் செய்து 

உபரதெங்கதள வழங்கிக்சகாண்டு ெங்கின் சொந்த நூலகத்தில் 

ஆய்வுசெய்த ரபாது, அந்த புகழ்சபற்ற உளவியாளருக்கு இந்திய தத்துவத்தின் 

மீது இருந்த நாட்டம், மற்றும் குண்டலினி ெக்தி மீது அவருக்கு இருந்த 

ஈடுபாட்தட பற்றி மாஸ்ட  ்சத ிந்துசகாண்டா .் § 

ஒரு முதற ஒரு இளம் துறவி குருவிடம் ஆன்மீக ஒளி பற்றிய விளக்கத்தத 

ரகட்டா .் மாஸ்ட  ்சில வா த்்ததகள் பதில் அளித்து, திடீச ன்று ஆழ்ந்து 

சிந்திக்க ஆ ம்பித்தா ,் பிறகு கூடியிருந்தவ க்ளிடம் மன்னிப்பு ரகட்டுக் 

தனது அதறக்கு திரும்பினா .் சில மணி ரந ங்கள் கழித்து, குருதவ மதிய  

உணவிற்கு  அதழக்கும் சபாருட்டு, துறவிகள் பூட்டியிருந்த கததவ 

தயக்கத்துடன தட்டினா க்ள், ஆனால் தான் ரவதலயில் மும்மு மாக 

இருப்பதாக அவ  ்சத ிவித்தா .் பல மணிரந ங்கள் கழிந்தன, அவ க்ள் 

மீண்டும் கததவ தட்டினா க்ள், ஆனால் எந்த பதிலும் இல்தல. அவருக்கு 

இதடஞ்ெலாக இருக்க அவ க்ளுக்கு விருப்பம் இல்தல என்றாலும், இது அந்த 

குழுவிற்கு விசித்தி மாக ரதான்றியது, மற்றும் அவ க்ள் அவ து பணியில் 

ததலயிட ரவண்டுமா என்று ரயாசிக்க ஆ ம்பித்தன .் § 

இந்த உத யாடல்கள் நடந்துசகாண்டு இருந்த ரபாது, மாஸ்ட  ்தனது 

அதறயின் கததவ திறந்து, வீட்டின் பின்புறத்தில் திறந்த சவளியில் ஏ ிதய 

பா த்்து அதமந்து இருந்த கற்கள் பதிந்த திண்தணக்கு எல்ரலாத யும் 

வருமாறு அதழத்தா .் அது மதிய ரந மாக இருந்தது. துறவிகள் சுற்றி 

அம ந்்து இருக்க,  அவ  ்வழக்கறிஞ க்ள் எழுத பயன்படுத்தும் மஞ்ெள் நிற 

காகித அட்தடகதள ரபான்ற ஒன்தற சகாண்டு வந்தா .் அவ து முகத்தில் 

எததரயா ொதித்த மகிழ்ெச்ி சதளிவாக சத ிய, காதலயில் ரகடக்ப்பட்ட 
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ரகள்விதய மீண்டும் சொல்லி, தனிதமயாக இருந்த சில மணி ரந ங்களில் 

தான் எழுதியிருந்த ஒரு சிறிய புத்தகத்தத பற்றி அவ  ்சத ியப்படுத்தினா .் 

அவ  ்அதற்கு தூய சவள்தள ஒளி என்ற ததலப்தப வழங்கி, ஆன்மீக 

அனுபவத்தின் ஒரு ஆழமான விளக்கமாக இருந்த அந்த எழுத்துப்பி திதய 

வாசிக்க ஆ ம்பித்தா .் அவ  ்காக்னிெண்டபிலிட்டிதய தவி , இந்த முக்கிய 

பதடப்தப மடட்ுரம தன் தககளால் எழுதி இருந்தா .் மற்ற அதனத்தும் அவ  ்

வழங்கிய ஊக்கமளிக்கும் உத கள் மற்றும் மற்ற அறிவுறுத்தல்களின் 

எழுத்து வடிவங்கதள தங்கள் மூலமாக சகாண்டிருந்தன. அதில் இருந்து ஒரு 

சதாகுப்பு.§ 
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ஐர ாப்பாவில் ரமற்சகாண்ட பயண-ஆய்வு திட்டங்கள், கிர க்க நாட்டில் 

இருந்த பா த்்தீனான் ரபான்ற வ லாற்று சிறப்புமிக்க இடங்களுக்கு 



இன்ன ெ் ெ் ் உறுப்பின க்தள அதழத்து சென்றது. அவ க்ள் எங்ரக 

சென்றாலும், உடப்ுறமாக நித்தியமாக இருக்கும் ப மாத்துமாதவப் பற்றி 

மாஸ்ட  ்உத  நிகழ்தத்ினா .் அவ  ்அதில் உறுதியாக நிதலசகாண்டு 

இருந்தா .் 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

முதல் தூய சவள்தள ஒளி உதித்து, ஒரு புதிய ஆன்மீக இனம் சதாடங்கும் 

ரபாது, அது மனதின் மாசபரும் புதிய உலகில் எடுத்து தவக்கும் முதல் 

அடியாக விளங்குகிறது. இதன் மூலம் அந்த நப  ்தனது சபற்ரறா க்ள் 

மற்றும் மூதாததய க்ளுக்கு முன்ரனா ாக மாறுகிறா .் அவ  ்ஒரு 

வி ிவாக்கம் சபற்ற ஒரு உட்புற மனநிதலயில் வாழும் ரபாது, சலௌகீக 

உண வ்ுடன் இருப்பவ க்ள் தங்கதள பு ிந்துசகாள்ள ரவண்டும் என்று 

நிதனக்கக்கூடாது. இந்த “தனிதமயான" புதிய பாததயில், அவ  ்இந்த 

உலதக உண்தம என்று நம்புரவா  ்கண்கள் வழியாக பா த்்து, அதன் 

லீதலதய உண்தம என்று கருதி, அந்த வத யறுக்கப்பட்ட உலதக 

பா த்்து அதனுடன் சதாட ப்ுபடுத்திக் சகாள்வதன் மூலம், எதி க்ால 

வி ிவாக்கங்களுக்கு ரததவயான இணக்கத்தத ப ாம ிக்க, 

விரவகத்தத வ வதழத்துக் சகாள்ள ரவண்டும். சலௌகீக உலகில் 

ஆழமாக மூழ்கி இருப்பவ க்ளிடம் ஆன்மீக யதா த்்தங்களுக்கு 

ெம்மதத்தத சபற முயற்சி செய்தால், அது அவ க்ள் பலகாலமாக 

கடினமாக உதழத்து சபற்ற பாதுகாப்பிற்கு, ஒரு ரந ம்தற 

அெச்ுறுத்ததல உருவாக்குவதால், அது உறவில் முறிதவ மடட்ுரம 

ஏற்படுத்தும். § 

முதலில் நாம் உடல் வலிதம மற்றும் மனிதனின் ெக்திக்கு மதிப்பு 

அளித்து உள்ளுண வ்ு யுகத்தில் இருந்ரதாம். அதன் பிறகு தகவல்கதள 

சபறுவதற்காக தகவதல நாடிெ ்சென்று, அறிவியலில் முன்ரனற்றம் 

சபற்று அறிவுண வ்ு யுகத்தில் இருந்ரதாம். இப்ரபாது உலகம், மனம் 

மற்றும் மிகவும் முக்கியமாக ப மாத்துமாவின் புதிய பு ிதலுடன், புதிய 

விதிகதள நி வ்கித்து, புதிய பண்புகளின் உலகில் இருக்கிரறாம். இது 

மனதின் யுகமாக இருந்து, அந்த மனதில் ஒளியின் ரவகத்தத காட்டிலும் 

மிகவும் தீவி மாக இருக்கும் மண்டலங்கதளப் பற்றி, அததப்பற்றி 

ரகட்பதற்கு ிய  உட்புற காதுடன் இருப்பவ க்ளுக்கு மடட்ுரம 

தீ க்்கத ிசிகள் ரபெ விரும்புகிறா க்ள் என்பதால், பு ிதல் பயணத்தின் 

முன்ரனற்பாடாக  விளங்குகிறது. § 

மனிதனின் மனம் சவளிெெ்ம் அல்லது இருதள ரநாக்கி, வி ிவாக்கம் 

சபற்ற விழிப்புண வ்ு அல்லது சலௌகீக பண்புகதள ரநாக்கி செல்கிறது. 

மனம் தன்தன சுயமாக உருவாக்கிக்சகாண்ட நிதலதய சபாறுத்து, 

மனம் உய ந்்த உண வ்ின் தூய சவள்தள ஒளியில் வாழலாம் அல்லது 

அவ து உட்புற பா த்வக்கு அறியாதமதய பி திபலிக்கும் சவளிப்புற 

மனதின் அதமப்பில் வாழலாம். § 
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1967 ஆம் ஆண்டு, துறவிகள் மற்றும் குடும்பஸ்த ள்ாக இருந்த சீட க்ளுடன் 

சுப்பி முனியாசுவாமி ஐர ாப்பாவிற்கு பயணம் ரமற்சகாண்டா .் அந்த குழு 



ஒரு VW வாகனத்தில் பயணம் செய்து, இ வு ரந ங்களில் வயல்களில் 

உறக்கப்தபகளில் உறங்கி, தினமும் இ ண்டு டால க்ளுக்கு ொப்பிடட்ு, அந்த 

கண்டத்திற்கு அத்தவத ரயாகத்தத சகாண்டு வந்தா க்ள். மாஸ்ட  ்முன்பக்க 

இருக்தகயில் இருந்து “ரயாகம் பற்றிய கடிதங்கதள" அறிவுறுதத், பின்னால் 

அம ந்்து இருந்த ஒரு துறவி அதத தட்டெச்ு செய்தா .்  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

அந்த குழுவில் இருந்த ஒன்பது ஆடினிக்ஸ், ஸ்விடெ் ல்ாந்தில் இருந்து கிளம்பி 

ரமற்ரக பயணம் செய்து ஆஸ்தி ியா, செ ம்னி, லக்ெம்ப க்், சபல்ஜியம் 

மற்றும் சடன்மா க்் வழியாக பயணம் ரமற்சகாண்டன .் ஐர ாப்பா 

முழுவதும் அத்தவத ரயாக ரபாததனகதள ப ப்புவரத மாஸ்ட ின் 

குறிக்ரகாளாக இருந்தது; மற்றும் அந்த பயணத்தின் முடிவில் அவ  ்பா ிஸில் 

இருக்கும் ரொ ர்பான்  பல்கதலகழகத்தில் உத  நிகழ்த்தினா ,் மற்றும் 

அமஸ்ட ட்ாமில் முதல் ரயாக  மாநாட்டிற்கு நிதியுதவி மூலம் ஊக்குவித்து, 

ஐர ாப்பா முழுவதிலும் இருந்து நூற்றுக்கணக்கான ரயாகிகள் மற்றும் 

ரயாகம் கற்பிக்கும் ஆசி ிய க்தள ஒன்று தி ட்டினா .் § 

 அவ க்ள் பல வா ங்களுக்கு ஐர ாப்பா வழியாக பயணம் செய்த ரபாது, 

மாஸ்ட  ்ரவாக்ஸ்ரவகன் வாகனத்தின முன்பக்க இருக்தகயில் 

உடக்ா ந்்துசகாண்டு, பல்ரவறு இடங்களுக்கு சுமந்து செல்லத்தக்க ஒரு 

தட்டெச்ு சபாறியுடன் பின்னால் அம ந்்திருந்த ஒரு துறவிக்கு “ரயாகம் பற்றிய 

கடிதங்கதள" அறிவுறுத்திக்சகாண்டு இருந்தா .் அந்த வாகனம் ஒரு 

நடமாடும் எழுத்தாள ின் கூடமாக மாறியது, மற்றும் எல்ரலாரும் அவ து 

வளமான கு லில் அன்தறய ரபாததனதய ெந்ரதாஷமாக ரகட்டு  சித்தன .் 

அதில் ஒரு பாகம் முடிந்ததும், அதத சவளியிடுவதற்காகவும், ஆசி மத்தில் 

இருந்தவ க்ள் மாஸ்ட ின் பயணம் பற்றி சத ிந்துசகாள்ளவும், அவ க்ள் 

அந்த ஊ  ்தபால் நிதலயத்தில் வாகனத்தத நிறுத்தி, தட்டெச்ு செய்த 

காகிதங்கதள, வி ஜ்ினியா சிட்டியில் இருந்த துறவிகளுக்கு அனுப்பி 

தவப்பா க்ள். அதில் இருந்து ஒரு பகுதி.§ 

உட்புற நாடி ஓட்டங்களில் பயிற்சி ரமற்சகாள்ளும் இன்சனாரு 

ததலசிறந்த பண்பின் சபய  ்மனஉறுதி ஆகும். இதில் இருந்து உட்புற 

வலிதம என்ற சொல் சவளிவருகிறது. சதாடங்கிய ரவதலதய முடிப்பது, 

ஒவ்சவாரு ரவதலதயயும் முழுதமயாக செய்வது, சகாடுத்த வாக்தக 

காப்பாற்றுவது  மற்றும் ஒருவ  ்தனக்கு அதமத்துக்சகாண்ட உய ந்்த 

இலட்சியங்கதள தழுவி வாழ்வது ரபான்ற பயிற்சிகளின் மூலம் இந்த 

உட்புற ஓட்டங்கள் வலுவதடகின்றன. ஒருவ  ்தனது உட்புற 

மனஉறுதிதய பயன்படுத்தும் ரபாது, அவ ிடம் இருந்து சவளிப்படும் 

உட்புற ெக்திதய நம்மால் உண  முடியும். அவ  ்தியானம் செய்ய அமரும் 

ரபாது, தனது தியானத்ததயும்  அரத முதறயில் ரமற்சகாண்டு, இந்த 

உட்புற ஓட்டங்கதள ரமலும் வலுப்படுத்துகிறா .் § 

https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/38_guru06_01.html#para-12
https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/38_guru06_01.html#para-13
https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/38_guru06_01.html#para-14
https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/38_guru06_01.html#para-15


 தியானப்பயிற்சியின் மூலம் சபற்ற ரந ம்தற ொததனகளில் இருந்து 

தியானம் செய்யும் ஆதெ ரதான்றுகிறது. சில சவற்றிக மான 

தியானங்களுக்கு  பிறகு, மனம் தியானத்தின் சூழதல சதாட ந்்து 

ப ாம ிக்க கற்றுக்சகாள்ளும் வத , அடியுண வ்ு அடுத்த தியானத்தத 

எதி ப்ா த்்து இருக்கிறது. இந்த தருணத்தில், தியானம் தானாக 

நதடப்சபற்று, அது வாழ்க்தகயின் அங்கமாக மாறுகிறது. அதன் பிறகு, 

ெக்திகள் மற்றும் நான்காவது ப ிணாமம் பற்றிய பு ிதல் எப்ரபாதும் 

நிதலத்து இருந்து, ஒரு மனித வாழ்க்தகயின் அங்கமாக சதாட ந்்து 

விளங்குகிறது. § 

“அததப்பற்றி மமாட்தட மாடிகளில் இருந்து கூசச்லிடுங்கள்” 

அசம ிக்காவிற்கு மாஸ்ட  ்திரும்பியதும் ஞாயிற்றுக்கிழதம உபரதெங்கள், 

துறவிகளின் பயிற்சி, வாசனாலி ரந க்ாணல்கள், தனது சநவாடா மடத்திற்கு 

பாதலவனம் வழியாக  நீண்ட பயணங்கதள ரமற்சகாள்ளுதல் என்று அவ  ்

தனக்கு மிகவும் பிடித்தமான ஆன்மீக வாழ்முதறகளில் தன்தன வலுவாக 

ஈடுபடுத்திக்சகாண்டா .் அவ  ்ரயாகம் கற்பிக்கும் ஆசி ிய ாக சிறிது 

புகதழ  ெம்பாதித்து இருந்ததால், அவர  வியக்கும் வண்ணம், தி மாஸ்ட  ்

ரகா ஸ்் பற்றி உத  நிகழ்த்த, ஒரு வா த்திற்கு UCLA வில் வருதக தரும் 

ரப ாசி ிய ாக அதழக்கப்பட்டா .் அவ  ்கலிரபா ன்ியா  பல்கதலகழகம், 

சப க்்லி மாணவ க்ளுக்காக இன்ட ர்நஷனல் ஹவுஸில், அரத ரபால ஒரு 

சதாடத  நடத்தினா .் ரமலும் அவ  ்ஸ்டான்ரபா ட்் பல்கதலகழகத்தில் 

உத  நிகழ்த்தினா  ்மற்றும் சதற்கு கலிரபா ன்ியா, சகால ாரடா, தி ஈஸ்ட் 

ரகாஸ்ட், பி ிட்டிஷ் சகாலம்பியா மற்றும் வாஷிங்டன் என்று வி ிவான 

பயணம் ரமற்சகாண்டு வி ிவுத கதள வழங்கினா .் சியாட்டிலில் 

மாஸ்டருக்கு நன்கு ப ிெெ்யமான ச வ். கீத ்த ன்ஹா ட்் என்பவ ால் 1955 

ஆம் ஆண்டு அக்வா ியன் பவுண்ரடஷன் என்ற ஆன்மீகம் மற்றும் 

மதறசபாருள ொ ந்்த ரதவாலயம் சதாடங்கப்பட்டது. இந்த ரதவாலயத்தில் 

மாஸ்ட ,் இந்து சூடச்ும ஞானம் மற்றும் அருள்ஞானங்கள் பற்றி 

சொற்சபாழிவுகதள வழங்கினா .் § 

அசம ிக்காவில் இருந்த கல்லூ ிகள் மற்றும் ெமூகங்களுக்கு ஆழமான 

ரபாததனகதள எடுத்து செல்வதற்கான ரந ம் வந்து இருந்தது. அது 

ப மாத்துமாதவ பற்றி அதமதியாக இருக்கும் காலமாக இல்லாமல், 

“அததப்பற்றி சமாட்தட மாடிகளில் இருந்து கூெெ்லிடுங்கள்" என்று அவ  ்

கூறினா .் அதற்கு முன்பு அல்லது பின்பு எப்ரபாதும் இருந்தி ாத அளவிற்கு, 

அந்த காலத்தில் இருந்த அசம ிக்க இதளஞ க்ள் சூடச்ுமமான தகவலுக்கு 

அதிக தயா ந்ிதலயில் இருந்தா க்ள். § 

1968 ஆம் ஆண்டில், மாஸ்ட  ்சுப்பி முனியா முதல் முதறயாக 

அசம ிக்காவின் மத்திய ரமற்கு மாநிலங்களில் சொற்சபாழிவுகதள 

நிகழ்த்தி, ொன் பி ான்சிஸ்ரகா ஸ்ரடட் காரலஜில் ஒரு சதாதலகாட்சி 

சதாட ில் பங்குசபற்றா .் அந்த சதாட  ்சென் குரு ர ாஷி சுசூகியுடன் 
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நடத்திய உத யாடல்கதளயும் ஒளிப ப்பிக்சகாண்டு இருந்தது. 

வா க்கதடசிகள் ொன் பி ான்சிஸ்ரகாவில் கழிந்தாலும், அவ  ்வா த்தின் 

சபரும்பாலான நாடக்தள சநவாடா மடாலயத்தில் கழித்தா .் அது அவ து 

பி தான வீடாகவும் புதிய ததலதமெச்ெயலகமாகவும் மாறியது. அவ  ்தனது 

ரந த்தத அதிகமாக மடவாசிகளுடனும், தனது பதடப்புக்கதள 

சவளியிடுவதிலும் செலவிட்டா .் § 

மாஸ்ட ின் அதனத்து சீட க்ளுக்கும், ரயாகம் மற்றும் தியானம் சொந்த 

மற்றும்  தனிநபருக்கு ிய ொதனாவின் ஒரு முக்கிய அங்கமாக விளங்கியது. 

தினமும் காதலயில் கண் விழித்ததும் மற்றும் உறங்குவதற்கு முன்பும், 

பதிதனந்து அல்லது இருபது நிமிடங்கள் தியானம் செய்யரவண்டும் என்று 

ஒவ்சவாருவருக்கும் அறிவுறுத்தப்பட்டது. இந்த ஆன்மீக ஆய்வுகள் அவ க்ள் 

வாழ்க்தகக்கு ஆத வாக விளங்கி, அவ க்ளுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு மற்றும் 

ஆழமான பு ிததல வழங்கி, ஒவ்சவாரு நாதளயும் மகிழ்ெச்ிக மாக மாற்றி, 

ஒவ்சவாரு அனுபவத்ததயும் வ ரவற்றது. அவ க்ளது க ம்விதனகள் அதிகம் 

தீவி மதடந்து நிதலயில் விரமாெனத்தத ரதடி அவ க்ள் குருவிடம் வந்த 

ரபாது, அவ க்ள் தினமும் தியானம் செய்கிறா க்ளா என்று ரகட்பா .் 

வழக்கமாக ெமநிதலதய இழந்தவ க்ளின் பதில், இல்தல என்பதாக 

இருக்கும். § 

1960 களின் சதாடக்கத்தில் மாஸ்ட  ்வழங்கிய உத கள், சமய்ஞ்ஞானத்தத 

விழிக்க தவப்பததயும், அடியுண த்வ சுத்தம் செய்வதன் மூலம் ஆத்ம 

ஞானம்  சபறும் ொத்தியக்கூறுகளுக்கும் அதிக முக்கியத்துவம் அளித்தன. 

உளவியல்  ீதியான பயன்கதள சபறுவதற்காக அதமக்கப்பட்ட 

‘என்கவுன்ட  ்குரூப்ஸ்’ அதிக புகழ்சபற்று இருந்தன. இந்த பிணி நீக்கும் 

அம வ்ுகளின் ரபாது, அதுவத  ததட செய்யப்பட்டு ரபெப்படாத 

விஷயங்கதளப் பற்றி மக்கள் தங்கள் கருத்துக்கதள பகி ந்்து 

சகாள்வா க்ள். ‘என்ட -்இன்’ (உள்ரள நுதழ) என்ற வாெகத்தத அமல்படுத்தி, 

மாஸ்ட  ்தனது துறவிகளுக்கு மடட்ும், குழுவாக தங்கள் கருத்துக்கதள 

பகிரும் செய்முதறதய அமல்படுத்தினா .் § 

தனது குழுவில் இருந்த குடும்பத்தின ின் அடியுண த்வ சுத்தம் செய்ய, 

அவ  ்அக்னி ரயாகம் என்ற சபய ில், செய்த தவதற ஒப்புக்சகாள்ளும் 

செய்முதறதய சதாடக்கி தவத்தா .் இந்த செய்முதறயின் ரபாது, நமது 

கடந்தகாலம் மற்றும் பாததயில் நமக்கு பின்னதடதவ ஏற்படுத்தும் 

மதறவான ஒடுக்கங்கதளப் பற்றி, குருவிடம் தனிப்பட்ட முதறயில் 

பகி ந்்துக்சகாள்ளப்பட்டது. ஆழமாக பதிந்த ஒடுக்கங்கள், ரவததன 

நிதறந்த நிதனவுகள் மற்றும் அடக்கி தவக்கப்பட்ட குணாதிெயங்கதள 

எதி ச்காள்ள அல்லது அததப்பற்றி ரபெமுடியாத மாணவ க்ள், கவனமாக 

ஆய்வு செய்து சதாட ெ்ச்ியாக குற்றங்கதள ஒப்புக்சகாண்ட பிறகு, அவ க்ள் 

சபரும்பாலும் தங்களது முதல் உட்புற ஒளி அனுபவத்தத சபறுகிறா க்ள். § 

மாஸ்ட ின் ரமற்பா த்வயில் நடந்த, இந்த நூற்றுக்கணக்கான மற்றும் 

சிலெமயங்களில் ஆயி க்கணக்கான வாக்குமூலங்கள், ஆ ம்ப நிதலயில் 
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இருந்த துறவிகளுக்கு வழங்கப்பட்ட பயிற்சியின் முக்கிய பகுதியாக 

விளங்கியது. அவ க்ள் வழங்கிய அந்த தனிப்பட்ட சவளிப்பாடுகளின் 

ெக்திகதள பயன்படுத்தி, அந்த சவளிப்பாடுகதள எவ்வாறு சவளிெெ்த்தில் 

சகாண்டு வந்து, ஆய்வினால் அல்லது பகுத்தறிவுள்ள ஆழமான பு ிதலால் 

அல்லாமல், தூய சவள்தள ஒளியின் இருப்பில் இருப்பதன் மூலமாக,  

அவற்றிற்கு எவ்வாறு தீ வ்ு காண்பது என்று அவ  ்கற்றுத் தந்தா .் § 

 

சுவிட்ெ ல்ாந்தின் லாரகா மாகிரயாத  பா த்்த வண்ணம், ஒரு சிறிய பின்புற 

திண்தணயில் நின்றுக்சகாண்டு, மாஸ்ட  ்முதல் முதறயாக தான் 

சூட்சுமமாக உருவாக்கிய ஷும் சமாழிதய கற்றுத் தந்தா .் மனதின் 

மதறஞான மற்றும் நுணுக்கமான மற்றும் ஊடுருவும் பண்புள்ள ஆழங்கதள 

பற்றி பகி வ்தற்கு, அவ  ்இந்த முதறதய விரும்பி பயன்படுதத்ினா .்  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

ஒரு சூட்சுமமான மமாழியின் பிறப்பு  

ெூதல 1968, இன்ன ெ ெ் ்ஸ்விடெ் ல்ாந்து என்ற சபய ில், மாஸ்ட  ்32 

மாணவ க்தள ஒரு பயண-ஆய்வு திட்டத்தில் அதழத்து சென்றா .் இந்து 

ெமய ரகாட்பாடுகள் மற்றும் ரயாகத்தின் தத்துவம் மற்றும் ரகாட்பாடுகதள, 

ஆங்கில சமாழியில்  கற்றுத்தருவது அவருக்கு எப்ரபாதும் பிடிக்கவில்தல. 

தியானத்தின் சூடச்ும நிதலகள் மற்றும் நுணுக்கமான உட்புற பயிற்சிகதள, 

ஆங்கிலம் ரபான்று சவளிப்புறமாக இருக்கும் ஒரு சமாழியின் மூலம் எளிதில் 

கற்றுத்த  முடியாது என்பதத அவ  ்சத ிந்து சகாண்டா .் காொ எ ாரனாஸ் 

எனும் இடத்தில், இந்து ெமயத்தின் புனித நூல்களில் கூறப்படட்ுள்ள 

உண வ்ின் உட்புற நிதலகதள மனித ரநயம் அணுக மற்றும் பு ிந்துசகாள்ள 
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அனுமதிக்கும் ஒரு தீ த்வ நாடும் ரவட்தகயில், மாஸ்ட  ்தனக்குள் ஆழமாக  

கவனம் செலுத்தினா .் § 

சதாட ெ்ச்ியான தியானங்களுக்கு பிறகு, ெூதல 28 காதலயில், அவ  ்

தியானத்தில் அம ந்்து சகாண்டு, எழுத்துக்களின் வடிவம் மற்றும் ஒலிதய, 

கட்புலனுக்கு அப்பாற்பட்ட ெக்தியின் மூலம் பா த்்து மற்றும் 

ரகட்டுக்சகாண்டு இருந்த ரபாது, ஷும் சமாழியின் முதல் எழுத்து மற்றும் 

சிறிது ரந ம் கழித்து இ ண்டு எழுத்து என்று எழுத்துக்கள் உட்புற மனதில் 

இருந்து சவளிவந்தன. அவ  ்அவற்தற எல்லாம் எழுதிக்சகாண்ட பிறகு, அந்த 

காகிதத்தத உற்ொகமாக அதெத்துக்சகாண்டு சவளிரய ஓடி வந்தா .் அவ  ்

தன்தன கடந்து செல்லும் ஒரு துறவியிடம் “அது எனக்கு கிதடத்து விட்டது! 

அது எனக்கு கிதடத்து விட்டது!’’ என்று கூறினா .் அவ  ்இது வத  தான் 

செய்து இருந்ததத காண்பித்து, தான் தனிதமயாக மீதம் இருந்த நாடக்தள 

அதத ரமம்படுத்த பயன்படுத்திக் சகாண்டா .் அடிப்பதட எழுத்து, எழுத்துப் 

பி தி, சொற்சறாட  ்இலக்கணத்துடன்  படங்கள் மற்றும் ஓவியங்கள் என்று 

அதழக்கப்பட்ட முதல் சொல்லக ாதி வா த்்ததகள் சகாண்ட தியானத்தின் 

புதிய சமாழி, தனியாக தங்கி இருந்த ரபாது உருவாக்கப்பட்டது. § 

1968 வருடத்து ரகாதட காலத்தில், ஸ்விடெ் ல்ாந்து நாட்டின் அஸ்ரகானா 

நக ம் சென்று இன்ன ெ ெ் ்பயண-ஆய்வு திட்டத்தத இமாலயன் அகாடமி 

நடத்தியது. நான் தி அத்தவதின் என்ற ஒரு சிறிய புத்தகத்தத  

எழுதிக்சகாண்டு இருந்ரதன். அந்த புத்தகம் ப மாத்துமாவுடன் 

ஐக்கியமாகும் முன்பும், அந்த நிதலயில் இருந்து சவளிவந்த பின்பும் 

நிலவும், தூய உண வ்ின் உட்புற உலகங்களுக்குள் அனுபவிக்கும் 

புனிதமான நிதலகதள பற்றி இருந்தது. அந்த சிறிய புத்தகம் நன்றாக 

வி ிவாக்கம் சபற்று வந்தது, ஆனால் நான் எழுதியதத மீண்டும் 

வாசிக்கும் ரபாது, “இது எனக்கு பு ிகிறது, ஆனால் தனது பாததயில் 

சதாடக்க நிதலயில் இருக்கும் ஒரு ொதகனுக்கு  இது பு ியுமா? 

ஆங்கிலத்தில் இல்லாத வா த்்ததகதள நான் எழுத்து வடிவம் த  

விரும்புவதால், அது சிக்கல் நிதறந்ததாக, பு ிந்துசகாள்ள 

கடினமானதாக இருக்கும்,” என்ற சிந்ததன எனக்கு ரதான்றியது. 

ஆங்கிலத்தில் உண ெ்ச்ிகள், தூல சபாருடக்ள் சபயத  சபற்றுள்ளததப் 

ரபால, மனதின் உட்புற மற்றும் புனிதமான பகுதிகளும் தங்களுக்கு 

என்று தனிப்பட்ட சபயத  சபறுவதற்கு, ரததவயான மற்றும் ரபாதுமான 

வா த்்ததகதள வழங்க ெமஸ்கிருத சமாழிதய பயன்படுத்தலாம் என்று 

அதன் பிறகு நான் நிதனக்கத் சதாடங்கிரனன். § 

நாங்கள் ரகாதடகாலத்தில் அஸ்ரகானா நக த்தில் தனிதமயாக 

இருந்த ரபாது, எனது உட்புறத்தில் இருந்து வி ிவாக்கம் சபற்றிருந்த இந்த 

ரகாட்பாட்தட, என் மனம் சதாட ந்்து சிந்தித்துக் சகாண்டிருந்தது 

மற்றும் நான் தி அத்தவதின் புத்தகத்தில் பயன்படுத்தும் ரநாக்கத்துடன், 

குறிப்பிட்ட சில வா த்்ததகதள பல்ரவறு ெமஸ்கிருத அக ாதிகளில் 

ரதடத் சதாடங்கிரனன். ஆனால் நான் பா த்்த மூன்று 
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ெம்ஸ்கிருத/ஆங்கில அக ாதிகளில், அதன் சமாழிசபய ப்்பாள க்ள் 

ஒவ்சவாரு வா த்்தததயயும் பல்ரவறு விதமாக சமாழிசபய த்்து 

இருந்தா க்ள். “இவ்வாறு செய்தால் ஆ ம்ப நிதலயில் இருக்கும் எனது 

மாணவ க்ளுக்கு அதிகம் குழப்பம் தருவதாக இருக்கும். இதற்கு நான் 

ெமஸ்கிருதம் பயன்படுத்தாமல் இருப்பரத ரமல்,” என்று கருதி நான் அந்த 

முயற்சிதய தகவிட்ரடன். § 

நாம் பயன்படுத்துவதற்கு உண வ்ின் உட்புற நிதலகதள துல்லியமாக 

விளக்கும் சொல்லக ாதியுடன், மற்றுசமாரு புதிய சமாழி உண்தமயில் 

ரததவப்படுகிறது என்பதத நான் உண  சதாடங்கிரனன். நாங்கள் 

சுற்றுப்பயணமாக இ ண்டு-மூன்று நாடக்ளுக்கு சவனிஸ் நக ம் பயணம் 

செய்ரதாம். புதிய சமாழி பற்றிய சிந்ததன, என் மனதில் சதாட ந்்து 

தீவி மாக இருந்தது. ஒரு புதிய அருள்ஞான சமாழிதய 

சவளியிடரவண்டும் என்று சவனிஸ் நக த்தில் தீவி மாக முடிவு 

செய்ரதன். அதனால் நான் எனக்குள் ஆழமாக சென்று, மகாரதவ க்ளில் 

ஒருவ  ்எனது சவளிப்புற ஆன்மாவிற்கு அறிவுறுத்திய தகவதல 

எழுதிக்சகாண்ரடன். இன்சனாரு சமாழிதய வி ிவாக்கம் செய்ய, நான் 

எனக்குள் எந்த இடத்திற்கு செல்ல ரவண்டும் என்பதத அந்த மகாரதவ  ்

விளக்கினா .் “நீங்கள் சுஷும்னா நாடியில் இருக்கும் உடா ஓட்டத்திற்குள் 

செல்ல ரவண்டும்,” என்று எனக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டது. § 

அந்த அறிவுறுத்ததல பின்பற்றிய ரபாது, எனது முதுகுத்தண்டு ஒரு 

அழகான சவளி  ்மஞ்ெள் மற்றும் லாசவண்ட  ்நிற ஒளியில் 

பி காசித்தது. மஞ்ெள் நிறமும் லாசவண்ட  ்நிறமும் ஒன்று ரெ ந்்து, ஒரு 

நிறம் இன்சனாரு நிறத்திற்குள் ஒரு புறமாக நுதழந்து மறுபுறமாக 

சவளிவந்தது. அது மிகவும் அருதமயான காட்சியாக இருந்தது! ஆனால் 

எனக்கு உடா ஓட்டத்தின் ஒரு முதன மட்டுரம சதன்பட்டது மற்றும் 

எனக்கு சவனிஸ் நக த்தில் பலன்கள்  எதுவும் கிதடக்கவில்தல. மூன்று 

நாடக்ள் கழித்து, நான் சுவிடெ் ல்ாந்தின்  அஸ்ரகானா நக ம் திரும்பி 

எனது உட்புறமாக முயற்சி செய்துக்சகாண்டு இருந்த ரபாது, எனக்கு உடா 

ஓட்டத்தின் இரு முதனகளும் சதன்பட்டன. அதன் பிறகு, நான் 

தியானத்தில் நி வ்ிகல்ப ெமாதிதய விடட்ு சவளிவந்த ரபாது 

ஸ்வாதிஷ்டானா, அனாஹத மற்றும் ஆக்ஞா ெக்க ங்களின் ஓதெகதள 

ரகட்ரடன். இ ண்டு மணி ரந த்திற்குள், எனது உட்புற மனதில் இருந்து 

எழுத்துப்படிவம், பதிசனடட்ு ஓதெகளின் அடிப்பதட எழுத்துக்கள், 

சொற்சறாட  ்இலக்கணம் மற்றும் சிம்ஷும்பிசி, வும்ரடயுடி, கச ஹனா 

ரபான்று சொல்லக ாதியின் சில அடிப்பதட சொற்கள் ரதான்றின. முதல் 

வா த்்ததயாக ஷும் உெெ் ிக்கப்பட்டது. § 

தற்ரபாது ஷும் தியானத்தின் சூடச்ுமமான சமாழியின் சபய ாக 

இருக்கிறது. அதவ அதனத்ததயும் என்னால் முடிந்த வத  வித வாக 

எழுதிக்சகாண்டு, படிகட்டில் கீரழ இறங்கி சென்று, எதிர  வந்த ஒரு 
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துறவியிடம், “அது எனக்கு கிதடத்து விட்டது! அது எனக்கு கிதடத்தது 

விட்டது! இரதா இது தான் நமது சூடச்ுமமான சமாழி!” என்று கத்திரனன்.§ 

இன்ன ெ ெ் ்பயண-ஆய்வு திட்டத்தில் பயன்படுத்த எனக்கு ஐம்பது 

அல்லது நூறு வா த்்ததகள் அவெ மாக ரததவப்பட்டதால், அந்த புதிய 

சமாழிதய சவளியிடுவதில் நான் மிகவும் மும்மு மாக இருந்ரதன். ஷும் 

மிகவும் எளிதமயாக சதாடங்கியது. “ெ ி. நாம் கற்றுக்சகாள்வதற்கு 

தற்ரபாது பத்து முதல் இருபது வா த்்ததகதள பயன்படுத்துரவாம். 

இறுதியில் ரமலும் நூறு வா த்்ததகள் இருந்தால் ரமலும் பயனுள்ளதாக 

விளங்கி, அதவ ஆன்மீகத்தத கற்றுத்தரும் அற்புதமான கருவிகளாக 

இருக்கும்,” என்று நிதனத்ரதன். ஆனால் அதற்கு அடுத்த நாடக்ளில், இந்த 

உடா ஓட்டம் அதிக வலிதமதயயும் பி காெத்ததயும் சபற்றது. நான் 

இததப்பற்றி, சுவிடெ் ல்ாந்தில் அந்த ெமயத்தில் இருந்த இ ண்டு-மூன்று 

தெவத் துறவிகதள தவி  ரவறு யா ிடமும் சொல்லவில்தல. § 
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1968 வருடதத்ிற்கு அருகில், ஶ்ரீ சுப்பி முனியா பல வருடங்களாக ரமற்சகாண்ட 

ொதனாவின் கா ணமாக, அவ  ்தனது உெெ்ந்ததலயில் குண்டலினி 

நி ந்த மாக சுருண்டு இருக்கும் அனுபவதத்த சபற்றா .்  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

நான் தினமும் இ வு பகலாக ரவதல செய்ய சதாடங்கிரனன், மற்றும் 

அந்த சமாழியின் அதமப்பு மற்றும் எழுத்து வடிவம் எனக்குள் 

சதளிவதடய சதாடங்கி, உட்புற ஒளியில் இருந்து சொல் அக ாதி வ  

ஆ ம்பித்தது. நான் எனது ததலயில் ஒளிதய கவனிக்கும் ரபாது, ஷும் 

லிபியின் சிறிய உருவங்கள் அல்லது எழுத்துக்கள் ஒவ்சவான்றாக கீரழ 

இறங்கி வந்து வ ிதெயாக நிற்பதத பா ப்்ரபன். அதன் பிறகு நான், 

ஷும்சிம்னிசி ரபான்ற ஒரு சொல்தல படித்து, அந்த ஷும் சொல் மற்றும் 

அதன் ஆங்கில சபாருதளயும் எழுதிக்சகாள்ரவன். இததப்ரபான்று 

இ ண்டு-மூன்று வா ங்களுக்கு, சொல் அக ாதியில் ரெ ந்்து 

சகாண்டிருந்தன. சதற்கு பி ான்சின் நீஸ் நக ில், மரனாஉண வ்ு ந ம்பு 

அதமப்தப குறிக்கும் லியுனாசி மற்றும் உடலின் சவதுசவதுப்பு மற்றும் 

மரனாஉண வ்ு சவப்பத்தத குறிக்கும் அலிதகஷும் பற்றிய ரகாட்பாடு 

முழுவதும் சவளிவந்தது. § 

அதன் பிறகு எங்கள் இன்ன ெ் ெ் ்குழு பா ிஸில் இருந்த ரபாது, ஷும் 

சமாழி ரமலும் வள ெ்ச்ி சபற்றது. நான் அசம ிக்கா திரும்பிய ரபாது, 

எனது சொல் அக ாதியில் சுமா  ்300 சொற்கள் இருந்தன, மற்றும் ரமலும் 

பல சொற்கள் வந்துசகாண்டு இருந்தன. இறுதியில் உட்புற ஒளியில் 

இருந்து உருவங்கள் சவளிவருவது நின்றது, மற்றும் கட்புலனுக்கு 

அப்பாற்பட்டதத ரகடக்ும் ெக்தியின் மூலம்,  சபரும்பாலும் ஒருவ  ்

ரபசுவததப் ரபால ஒரு சொல்லின் சபாருதள ரகட்டு 

சத ிந்துசகாள்ரவன். அதவ சிலெமயங்களில் முதலில் ஆங்கிலத்திலும் 

பின்பு ஷும் சமாழியிலும் வரும்.  அந்த சமாழியின் சொல்  அக ாதி 

மற்றும் அதன் அதமப்பு வித வில் உருவாகியது, ஆனால் மிகவும் 

முக்கியமாக ஷும் சமாழியின் அணுகுமுதற  தயா ாக இருந்தது. § 

ஷும் சமாழியில், அணுகுமுதற மனதில் ஆழமாக பதிந்து இருக்கிறது. 

அது ஷுமிப் என்று அதழக்கப்படுகிறது. இந்த அணுகுமுதறயில், நாம் 

உலகின் தமயத்தில் இருக்கும் உண த்வ சபறுகிரறாம். நாம் 

முதுகுத்தண்டில் ஒரு தமய கம்பம் ரபால ஒளிதய காண்கிரறாம், மற்றும் 

அதன்பிறகு கண்கதள திறக்கும் ரபாது உலதக ரவறுவிதமாக 

பா க்்கிரறாம். § 

அதற்கு பின்வந்த 1969 ஆம் ஆண்டில், நாங்கள் ஸ்விடெ் ல்ாந்து திரும்பி 

மாம்பாஷும் பற்றிய மிகப்சப ிய அனுபவத்தத சபற்ரறாம். இதவ 

தியானப் பகுதிகளின் ஷும் வத படங்கள் ஆகும். இதவ ஒரு அன்ப  ்

தியானம் செய்ய சதாடங்கும் முன்பாக, அந்த தியானத்தத வத யறுக்க 

உதவுவதுடன், அந்த தியானத்தில் முன்ரனறும் ரபாது அததப்பற்றி 

தகவல்கள் எழுதிக்சகாள்ளவும் பயன்படுகிறது. இதனால் அன்ப க்ள் 
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மீண்டும் மீண்டும் அரத மனதின் பகுதிக்கு செல்ல முடிகிறது. அரத 

மாம்பூஷத்தத பின்சதாட வ்தன் மூலம், மனதின் அரத பகுதிக்கு 

ஒன்றுக்கும் ரமற்பட்டவ க்ள் மீண்டும் மீண்டும் செல்ல முடிகிறது. நானும் 

எனது சீட க்ளும் ஒர  மனதின் பகுதிக்கு சென்று, ஒர  ஒலிகதள பா த்்து 

மற்றும் ரகடட்ு, ஒர  நிறங்கதள பா த்்து அனுபவிக்கும் ரபாது, 

எங்களுக்குள் ஆன்மீக அனுபவங்கள் உருவாக சதாடங்கியது. சூடச்ும 

மற்றும் மதறஞான இலக்கியத்தில், இத்ததகய ஒரு நிகழ்வு 

சவளிப்படுத்தப்படவில்தல. § 
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1969 ஆம் ஆண்டில், மாஸ்ட  ்சுப்பி முனியா பதிமூன்று வா  இந்திய தீ த்த் 

யாத்தித தய ரமற்சகாண்டா .் இந்த யாதத்ித யின் ரபாது அவ  ்65 



சீட க்தள வழிநடத்தி சென்றா .் 1949 ஆம் ஆண்டிற்கு பிறகு, அவ  ்இந்தியா 

மற்றும் இலங்தகக்கு முதல் முதறயாக திரும்பி இருந்தா .் அது அந்த இரு 

நாடுகளுடனும் பல வருட கருத்து ப ிமாற்றதத்த சதாடங்கி இருந்தது.  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

மதலகளில் நடந்த கிளரச்ச்ி  

1968 இன்ன ெ் ெ் ்திட்டத்தின் அங்கமாக நான்கு வா ங்கள் ஐர ாப்பா பயணம் 

முடித்து வந்த ரபாது, மாஸ்ட  ்வழக்கத்திற்கு மாறாக நீண்ட நாடக்ள் 

சவளிரய இருந்ததால், அவ  ்ரமாெமான விதளவுகதள ெந்தித்தா .் கலகம் 

செய்யும் எண்ணத்துடன் இருந்த ஒரு சிறிய துறவிகளின் குழு, வயதில் மூத்த 

துறவியின் ததலதமயில், மாஸ்டத  அணுகி அவ  ்பதவியில் இருந்து விலக 

ரவண்டும் மற்றும் இனி அவ க்ள் ெமயப்பணிதய சதாட வ்ா க்ள் என்று ஒரு 

மூ க்்கத்தனமான ப ிந்துத தய வழங்கினா க்ள். § 

இந்த ெவாதல எதி ச்காள்ளும் ரபாது, மாஸ்ட  ்தனது ெமநிதலதய 

இழக்காமல், அந்த குழுவினத , இ வு உணவு அருந்த ச ரனா நக ில் இருந்த 

மிசகல்ஸ் என்ற ஒரு சமக்சிகன் உணவகத்திற்கு வருமாறு அதழப்பு 

விடுத்தா .் அவ  ்தன்னுடன் அரத எண்ணிக்தகயில், செருக்குமிக்க இந்த 

கிள ெ்ச்ி அபத்தமானது என்று எண்ணிய துறவிகதள அதழத்து சென்றா .் 

அவ  ்செல்லும் வழியில், தனக்கு ஆத வாக இருந்தவ க்ளிடம் தனது 

திட்டத்தத பற்றி விளக்கம் அளித்தா .் அவ க்ள் கிள ெ்ச்ியாள க்ளின் 

கா ணங்கள் மற்றும் சிந்ததனகதள ரகடட்ு, அவ க்ள் திட்டங்கதளப் பற்றி 

ரமலும் சத ிந்துக்சகாண்டு எதி ச்ெயலாற்றாமல் இருக்க ரவண்டும். § 

இ வு விருந்தின் ரபாது, எதி ம்தற பதில்கள் ஏதும் வ ாததால் 

கிள ெ்ச்ியாள க்ள் தங்கள் வலிதமதய  இழந்தா க்ள். அவ  ்நீண்ட நாடக்ள் 

மடத்திற்கு சவளிரய இருப்பதாகவும், அவருக்கும் வயதாகிக்  சகாண்டு 

இருப்பதாகவும் (அப்ரபாது 41) கிள ெ்ச்ியாள க்ள் மாஸ்ட ிடம் கூறினா க்ள். 

அவ க்ள் எதி க்ாலத்தத பற்றி தங்களது கருத்துக்கதள திறந்த மனதுடன் 

பகி ந்்து சகாண்டன .் அதனால் அந்த மடத்தில் இருந்த சகடுபிடி ெற்று 

தள ந்்து புதிய யுகத்திற்கு ஏற்றா  ்ரபால ஒரு சவளிப்பதடயான அதமப்பாக 

மாறியது. § 

மாஸ்ட  ்ரந டியாக பதில் ஏதும் சொல்லாமல் உணவகத்தத விடட்ு 

கிளம்பினா ,் மற்றும் அவ  ்அந்த விஷயத்ததப் பற்றி அந்த குழுவுடன் 

எப்ரபாதும் ரபெவில்தல. அதற்கு பின் வந்த நாடக்ள் மற்றும் வா ங்களில், 

அவ  ்துறவிகதள ஒன்றன் பின் ஒன்றாக, இன்சனாரு மடத்திற்கு, இன்சனாரு 

பணிக்கு நக த்்தி, கிள ெ்ச்ியில் ஈடுப்படட்ு இருந்தவ க்ளின் சபாறுப்தப 

குதறத்து எதி ப்்தப அகற்றினா .் வருடங்கள் செல்ல செல்ல, 

கிள ெ்ச்ியாள க்ள் ஒவ்சவாருவரும் விதளவுகதள நிதனத்து அஞ்ொமல் 

தத ியமாக மடத்தத விடட்ு சவளிரயறினா க்ள். பல வருடங்கள் கழித்து 

சுவாமி ெெச்ிதானந்தாவும், இததப்ரபான்று ெதி திட்டத்தத அறங்காவல க்ள் 

குழுவிடம் இருந்து எதி ச்காண்டா .் அப்ரபாது சுவாமி தன்தன கவிழ்க்க 
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முயன்றவ க்தள சவற்றிக மாக எதி ச்காள்ள, மாஸ்ட  ்தனது மூத்த 

துறவிகதள உதவிக்கு அனுப்பினா .் § 

அதற்கு பிறகு வந்த மாதங்களில், மாஸ்ட  ்தனது தனிதமயான சநவாடா 

ஆசி மத்தில் அதிக ரந ம் கழித்து, தினமும் நான்கு முதற ஒரு மணிரந  

தியானம் என்று அந்த காலத்தில் பின்பற்றப்பட்ட துறவிகளின் வாழ்முதறக்கு  

ததலதம தாங்கினா .் அவ து ஆன்மீக அனுபவங்கதள ஷும் 

சவளிப்பாடுகள் வலுப்படுத்தி இருந்தன. அந்த காலத்தத பற்றி, அவ  ்

வழங்கிய குறிப்பு:§ 

கடும் முயற்சி செய்து உண த்தல சபற்ற ஒரு ெந்நியாசி, பி ம்மத்தின் 

கதவில் இருக்கும் முத்தித தய உதடத்துக்சகாண்டு வரும் குண்டலினி 

ெக்திதய பல பிறவிகளாக ஒன்று ரெ த்்து வருகிறா .் ஒரு முக்கியமான 

விஷயம். அது உதடந்தது என்றால், அதத என்றுரம சீ  ்செய்ய முடியாது. 

உதடந்ததத ெ ி செய்ய முடியாது. குண்டலினி திரும்பி வரும் ரபாது, 

உபரதசி மற்றும் நி வ்ாணிக்கு இதடரய முடிவு செய்ய ஒரு வாய்ப்தப 

வழங்குகிறது. அந்த ெக்தி திரும்பி வரும் ரபாது ஸ்வாதிஷ்டானா, 

மணிப்பு ா மற்றும் அனாஹத ெக்க ங்களில் சமய்யுண வ்ு வள ெ்ச்ி 

அதடந்த நிதலயில், வெதியாக ஏற்றுக்சகாள்ளும் நிதலயில் இருக்கும் 

ஏதாவது ஒரு ெக்க த்தில் அது சுருண்டு சகாள்கிறது. ஒரு மிகப்சப ிய 

புத்திமான் அல்லது ப மாத்துமாதவ கண்டறிந்த ஒரு சித்த  ்

அறிசவழுெச்ி தமயத்திற்கு திரும்புவா ;் இன்சனாருவ  ்மணிப்பு ா 

ெக்க த்திற்கு திரும்பலாம். § 
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1970 ஆம் ஆண்டு நதடசபற்ற டஹிடி-சிரலான் இன்ன ெ ெ் ்பயணத்தின் 

ரபாது,  சிரலானில்  இருந்த தெவ ெமூகம் மாஸ்டருக்கு நல்ல வ ரவற்தப 



வழங்கினா க்ள். அவ து வ தவ தவில் மற்றும் நாதசுவ ம் ஐம்பது 

கி ாமங்களில் அறிவித்தது, மற்றும் ரமற்கில் இருந்து வந்த சதய்வீக புருஷ  ்

நடந்து செல்ல, பல தமல் தூ தத்ிற்கு தகயால் சநய்த துணி தத யில் 

வி ிக்கப்படட்ு இருந்தது.  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

ெஹஸ் ஹா த்தில் குண்டலினி சுறுண்டுக்சகாள்வரத முடிவான 

அனுபவமாக விளங்குகிறது. நான் அந்த அனுபவத்தத 1968-69 வத  

சபறவில்தல. ஆனால் அந்த வருடத்தில் ெஹஸ் ஹா  ெக்க த்தில், 

குண்டலினி ெக்தியின் வலுவான அனுபவங்களின் சதாட ெ்ச்ிதய 

சபற்ரறன். அது தினமும் கடுதமயான ொதனாக்கள் மற்றும் தவத்தத 

சதாட ந்்து இருபது வருடங்களுக்கு செய்தத்தால் தகக்கூடியது. 

இதற்கான பூ வ்ாங்க பயிற்சி முந்ததய பிறவியில் வழங்கப்படட்ுள்ளது 

என்றும், அதன் கா ணமாகரவ இந்த பிறவியில் கிதடக்கும் உண த்லின் 

மூலம், வருடங்கள் செல்ல செல்ல என்தன சுற்றியும் எனக்குள்ளும் 

சவளிப்பட்டதத என்னால் தக்க தவத்துக்சகாள்ள முடியும் என்றும் நான் 

சில வருடங்கள் முன்பு ரகள்விப்பட்டிருந்ரதன். பலமுதற நான் 

ரமற்சகாண்ட ஒருமுகப்பபட்ட முயற்சிகளால் ொதனாக்களின் பலன்கள் 

என்தன வந்து அதடந்தன என்பதத உறுதியாக சொல்லலாம், ஆனால் 

அது கடினமாக இருக்கவில்தல என்பதால் முந்ததய பலன்கள் மீண்டும் 

தூண்டப்படுகின்றன என்று அது என்தன சிந்திக்க தவக்கிறது. § 

கார்டன் ஐலன்ட் (பூங்கா தீவு)  

ஆசி ம் கவாய் என்று அதழக்கப்பட்ட இ ண்டாவது இன்ன ெ ெ் ்டிெம்ப  ்1968 

நதடசபற்றது. கவாயில் இருந்த கா ட்ன் ஐலன்ட்டுக்கு 27 மாணவ க்தள 

மாஸ்ட  ்அதழத்து சென்று, டி ாபிகல் இன் என்ற சபய ில் ஒரு அதமதியான 

கி ாமப்புற உல்லாெ விடுதியில் மூன்று வா ங்கள் தங்கினா .் அவ க்ள் 

தங்களுக்கு அங்ரக ெகல வெதிகதளயும் வ வதழத்துக் சகாண்டு, அதத ஒரு 

ஆசி மமாக மாற்றினா க்ள். அந்த விடுதி 1929 ஆம் ஆண்டு கட்டப்படட்ு, 

வாய்லுவா நதியில் இருந்து நான்கு தமல் தூ த்தில், ரமலிருந்து ஒரு 

பசுதமயான ஆற்றுப் பள்ளத்தாக்தக பா த்்த வண்ணம் அதமந்து இருந்தது. 

அங்கிருந்து சில தமல் தூ த்தில், அந்த தீவின் எழுெச்ி அடங்கிய எ ிமதலதய 

தத்ரூபமாக காண முடிந்தது. அது ஒரு விண்ணுலகம் ரபால காட்சி அளித்தது. 

§ 

நான் எனது கற்பிக்கும் நடவடிக்தககதள வி ிவாக்கம் செய்வதற்கு 

மற்றும் உலசகங்கும் இருக்கும் மக்கள் என்தன எளிதில் அதடயும் 

வதகயில் ஒரு புதிய ெ வ்ரதெ ததலதமயகத்தத பலவருடங்களாக 

ரதடிக்சகாண்டு இருந்ரதன். நான் முதல் இன்ன ெ ெ் ்திட்டத்தத நடத்திய 

ரகாதடகாலத்தில்,  பதிசனாரு நாடுகளுக்கு பயணம் செய்ரதன். அதன் 

பின்ன  ்சதாட ந்்து நதடப்சபற்ற இன்ன ெ ெ் ்திட்டங்களின் ரபாது, 
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சமாத்தம் 27 நாடுகளுக்கு  பயணம் செய்ரதன். இறுதியில் நான் கவாய் 

தீவியில் எனது ததலதமயகத்தத அதமக்கலாம் என்று முடிவு செய்ரதன். 

§ 

அந்த இடத்தின் அழகு எல்ரலா  ்கவனத்ததயும் ஈ த்்ததால், அந்த இடத்தத 

விதலக்கு வாங்கி ரதவாலயத்தத அதமக்கலாம் என்று பக்த க்ள் 

ப ிந்துத த்து, முன்பணம் செலுத்த தங்களுக்குள் பணத்தத தி ட்ட 

ஆ ம்பித்தா க்ள். ஒரு நாள் அந்த சீட க்ள் அந்த அழகான இடத்தத தனது 

இருப்பிடமாக மாற்ற ரவண்டும் என்று கூறி அவ து தகயில் $480 

வழங்கினா க்ள். அது விற்பதனக்கு வ வில்தல, ஆனால் மாஸ்ட  ்அந்த 

பணத்தத அந்த குறிப்பிட்ட ரநாக்கத்திற்கு ஒதுக்கி தவத்தா .் § 

உலகின் ததலசிறந்த மமதச பணியாளரக்ள்  

1969 ஆம் ஆண்டின் சதாடக்கத்தில், சநவாடா மற்றும் ொன் 

பி ான்சிஸ்ரகாவில் இருந்து மாஸ்ட  ்திரும்பிய ரபாது, தனது துறவற 

ெமூகத்தின வள ெ்ச்ி அவருக்கு ெவால் விடுவதாக இருந்தது. அவ  ்

அவ க்ளுக்கு உணவு, இருப்பிடம் மற்றும் பயிற்சிதய எப்படி வழங்குவது? 

அது வத  துறவிகள் அருகில் வாடதக குடியிருப்பில் அல்லது ரகாயில் 

வளாகத்தில் தங்கி இருந்தா க்ள். அவ  ்துறவிகளுக்கு வாங்கிய ஒரு புதிய 

கட்டிடத்தில், சதாடங்கப்பட்ட ஒரு புதிய பயிற்சி திட்டத்தின் கீழ், துறவிகள் 

ொன் பி ான்சிஸ்ரகா நக  உணவகங்களில் ரவதல செய்தா க்ள். துறவிகள் 

மத்தியில் விறுவிறுப்பான சூழ்நிதலகளில்  மக்கதள எதி ச்காள்ள 

ரததவயான திறதமகதள வழங்க, மற்றவ க்ளுடன் பணியாற்றி 

பலவிதமான தகவல்கதள தகயாளும் திறதமகதள பக்குவப்படுத்த, துறவற 

வாழ்க்தகக்கு அத்தியாவசியமாக விளங்கும் பணிவான ரெதவதய 

வழங்கும் பண்புகதள ஊக்குவிக்க மற்றும் வருவாய் மிகவும் குதறவாக 

இருந்த ெமயத்தில் தனது ெமூகம் சபாருளாதா  தன்னிதறதவ சபறும் 

ரநாக்கத்துடன், இந்த திட்டத்தத மாஸ்ட  ்உருவாக்கினா .் § 

“உலகின் ததலசிறந்த உணவகங்களில் ததலசிறந்த ரமதெ 

பணியாள க்தள உருவாக்குவரத” இதன் குறிக்ரகாளாக இருந்தது. இதற்காக 

துறவிகள் சுய ஒழுக்கம் மற்றும் நடத்ததயில் சிறந்து விளங்க 

ரவண்டியிருந்தது.  மாஸ்ட  ்அவ க்ள் பயிற்சிதய ரமலும் ரமம்படுத்த, 

துறவிகளுக்கு நுணுக்கமான ரமதெ பணிதய பற்றி ஒரு வி ிவான பயிற்சி 

திட்டத்தத சதாடங்கி, உத கள் மற்றும் செயல் விளக்கங்களின் மூலம் 

துறவிகளுக்கு அறிவுறுத்தல்கதள வழங்க, நக த்தின் பி பலமான உணவக 

உ ிதமயாள க்ள், ததலதம ெதமயல்கா  க்ள், உணவகத்தில் மதுபானம் 

வழங்கும் ஊழிய க்ள் மற்றும் உணவக ரமற்பா த்வயாள க்தள 

நியமித்தா .் § 

துறவிகள் பல வருடங்களுக்கு மாற்றுப்சபயருடன் நக த்தின் ததலசிறந்த 

உணவகங்களில் ரவதல செய்து, ஒவ்சவாரு இ வும் தாங்கள் சபற்ற 
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ெம்பாத்தியத்தத ரகாயில் பீடத்தில் ெம ப்ிப்பா க்ள் மற்றும் தங்களது 

விடுப்பு ரந ங்கள் மற்றும் விடுப்பு நாடக்தள குருவுடன் மடத்தில் 

கழிப்பா க்ள். இந்த திட்டத்தத அதமதியான ெமயப்பணி என்று மாஸ்ட  ்

அதழத்தா .் இந்த பணியின் ரபாது துறவிகள் தாங்கள் ரெதவ செய்யும் 

மற்றும் இதணந்து பணி பு ியும் மக்களுக்கு ஆசிகதள வழங்கி அவ க்தள 

வாழ்க்தகயில் ரமம்படுத்த, ரகாயிலின் அதி த்வ சுமந்துக்சகாண்டு 

மாறுரவடத்தில் சென்றன .் அது சபாறுதமயும் திறதமயும் அதிகம் 

ரததவப்பட்ட சூழலில், நீண்ட ரந ம் பணி  பு ியும் ஒரு கடுதமயான 

ொதனாவாக  இருந்தது. இதில் நிதலத்து இருந்தவ க்ளுக்கு இது ஒரு சிறந்த 

பயிற்சியாக விளங்கி, ெரகாத த்துவத்தத வலுப்படுத்தி இதளஞ க்தள 

பக்குவப்படுத்தியது. அவ க்ள் இறுதியில், உலகின் ததலசிறந்த 

உணவகங்களில் சிறந்த ரமதெ பணியாள க்ளாக மாறினா க்ள். § 

ஒரு இந்திய யாத்திதர  

மாஸ்ட  ்சுப்பி முனியா மீண்டும் ஐர ாப்பா பயணம் செய்தா .் அவ  ்

ெூதல மற்றும் ஆகஸ்ட் மாதத்தில் இன்ன ெ் ெ் ்ஸ்விடெ் ல்ாந்து 1969 

திட்டத்தின் அங்கமாக, இந்த முதற ஐந்து துறவிகள் மற்றும் இருபத்தி ஏழு 

மாணவ க்ளுடன் சென்றா .்  அந்த பயணத்தில் ரபா ெ்ச்ுகல், பி ான்ஸ் 

மற்றும் ஸ்விடெ் ல்ாந்து முக்கிய நாடுகளாக விளங்கின. ஒரு மாதம் நீடித்த 

அந்த பயணத்தில் பாதி நாடக்ள், காொ எ ாரனாஸில் தனிதமயில் கழிந்தன. 

அங்ரக அவ  ்மீண்டும் ஷும் சமாழிதய உருவாக்குவதில் ஈடுபடட்ு, அத்தவத 

சித்தாந்த தத்துவத்தத விளக்குவதற்கு, ரகாட்பாடுகதள அடிப்பதடயாகக் 

சகாண்ட அதன் ஓவியங்கதள பயன்படுத்தினா .் அவ  ்செ ம்னி, பி ான்ஸ், 

இத்தாலி மற்றும் ஸ்விடெ் ல்ாந்தில் வசித்த ஐர ாப்பிய ரயாக 

ஆசி ிய க்ளுக்கு, காொ எ ாரனாஸில் ஒரு விரெஷ பயிற்சி வகுப்புதப நடத்த 

ரததவயான நிதியுதவிதய வழங்கினா .் § 

அக்ரடாப  ்மாதத்தில், 12 துறவிகள் மற்றும் ஐம்பத்தி நான்கு 

மாணவ க்ளுடன், அவ  ்இந்தியா மற்றும் இலங்தகக்கு பதிமூன்று வா  

யாத்தித தய ரமற்சகாண்டா .் அது இந்திய யாத்தித  என்று 

அதழக்கப்பட்டது, மற்றும் அதன் அங்கமாக பி ான்ஸ், கி ீஸ், இந்தியா, 

ரநபால், சிரலான், சிங்கப்பூ ,் தாய்லாந்து மற்றும் ெப்பான் ஆகிய 

நாடுகளுக்கு ரமற்சகாண்ட பயணத்தின் ரபாது, இந்தியாவில் அதிக நாடக்ள் 

பயணம் செய்தன .் மாஸ்டருடன் சென்ற குழுவின் எண்ணிக்தக, அதுவத  

இந்தியாவிற்கு பயணம் ரமற்சகாண்ட மிகப்சப ிய குழுவாக இருந்தது. அது 

மிகவும் சப ிய குழுவாக இருந்ததால், அன்தறய விமானப் ரபாக்குவ த்து 

மற்றும் சுற்றுலாத்துதற அதமெெ்  ்திரு. க ண் சிங், அவ க்ளது 

பயணங்களில் தனிப்பட்ட முதறயில் கவனம் செலுத்தினா .் அவ  ்

பிற்காலத்தில் கவாய் வந்து, மாஸ்ட  ்சுப்பி முனியாதவ தனது “ரமற்கு 

நாடட்ு குருவாக" ஏற்றுக்சகாண்டா .் ெப்பானில் ஒரு மாஸ்ட  ்காலிகி ாப  ்

(கதல நயத்துடன் எழுதுவதில் ரத ெ்ச்ி சபற்றவ )், தாய்லாந்தில் ஒரு சபௌத்த 
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ர ாஷி மற்றும் இந்தியாவில் ரயாகிகள் மற்றும் மிகப்சப ிய ஆன்மாக்களின் 

குழு என்று ஒவ்சவாரு நாட்டிலும் ஆன்மீக ததலவ க்ள் நாடப்பட்டன .் § 

இது இருபது வருடங்கள் கழித்து மாஸ்ட  ்இந்தியா செல்லும் முதல் 

பயணமாகவும், அவருடன் பயணம் ரமற்சகாள்ளும் மாணவ க்ளுக்கு 

அவ க்ளது வாழ்நாளின் முதல் இந்திய பயணமாகவும் இருந்தது. அவ க்ளது 

மனதத இந்தியா கவ ந்்து, பி மிக்க தவத்து, ெவால் விடட்ு இறுதியில் 

ரமம்படுத்தவும் செய்தது. பூமியில் உள்ள நாடுகளில் சதருக்களில் 

அற்புதங்கள் நிகழ்ந்து, மக்களின் கண்களில் சதய்வீகம் வாழ்ந்துசகாண்டு 

இருக்கும் ஒர  நாடாக இந்தியா விளங்குகிறது என்று அவ க்ள் முடிவு செய்து 

சகாண்டா க்ள். § 

அவ க்ள் ஒரு வா த்திற்கு தனிதமயாக அதமதிதய நாடி, வடக்ரக 

இமாலய மதல அடிவா ங்களில் இருந்த டா ஜ்ீலிங் மற்றும் உததப்பூ  ்

மற்றும் சதன் இந்தியாவில் நீலகி ி மதலயில் இருந்த உதகமண்டலத்திற்கும் 

சென்றா க்ள்.  அவ  ்ஒரு நாள் யாத் ீக க்தள, அந்த ஊ ில் புதிதாக 

தித யிடப்பட்ட, “2001: எ ஸ்ரபஸ் ஒடிசி” என்ற தித ப்படத்திற்கு அதழத்து 

சென்றா .் ஷும் சமாழி யாத் ீக க்ளுக்கு மீண்டும் ஒரு முக்கிய பாடமாக 

விளங்கியது, மற்றும் அவ து சீட க்ள் ஆெெ்ா மான ரகாயில் வழிபாட்டிற்கு 

அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன .் அவ  ்சமட் ாஸில் ெ வ்ரதெ ரயாக மாநாட்தட 

நிகழ்த்தினா .் § 

 இந்த மூன்று மாத யாத்தித யில், தனது ெற்குரு ரயாக சுவாமி வசித்த 

சிரலானிற்கு திரும்வுவது மாஸ்டருக்கு மிகவும் பிடித்து இருந்தது. அவ  ்அந்த 

நாட்டில் இருந்து கிளம்பி இருபது வருடங்கள் கழிந்து இருந்தன, மற்றும் அந்த 

நாட்டிற்கு செல்லரவண்டும் என்று அவ  ்பல வருடங்களாக ஏங்கிக்சகாண்டு 

இருந்தா .் அவத  யாழ்ப்பாண தெவ க்ள் அதிக ம ியாதத மற்றும் 

ஆ வா த்துடன் வ ரவற்றன  ்மற்றும் நிகழ்ெச்ி திட்டமிட்டபடி  நடந்ரதறியது. 

“எனக்கு துதணயாக ஒருவ  ்அசம ிக்காவில் இருக்கிறா ”் என்று ரயாக 

சுவாமி கூறியதத அவ க்ள் நிதனவுக் கூ ந்்தா க்ள். அந்த அசம ிக்க குரு 

ஒரு ததலசிறந்த ஆன்மாவாக இருப்பது அவ க்ளுக்கு சத ிந்து இருந்தாலும், 

ரமற்கத்திய மனிதத  ஒரு ஆன்மீக குருவாக எப்படி ஏற்றுக்சகாள்வது என்று 

அவ க்ள் மனதில் மறுப்பும் தயக்கமும் நிலவியது. அவ்வாறு அது வத  

நடக்கவில்தல, மற்றும் அது இனி நடக்காது என்பதில் உறுதியாக இருந்தன .் 

ஆனால் மாஸ்ட  ்அவ க்ள் மீது கவனம் செலுத்தவில்தல. அவருக்கு ரயாக 

சுவாமி ஒரு பணிதய வழங்கி இருந்தா  ்மற்றும் அதத அவ க்ளின் 

துதணயுடன் அல்லது துதண இல்லாமல் வழிநடத்தி செல்வது அவ து 

கடதமயாக இருந்தது. § 

அவ  ்சுப்பி முனிய ஆசி மத்திற்கு அருகில் விரஷெ விருந்துகள் மற்றும் 

திருவிழாக்களுக்கு ஏற்பாடு செய்தா .் அவ  ்தனது மடவாசிகளுக்கு, 

மடத்திரலரய நீண்டநாடக்ள் தங்கியிருந்து இந்து ெமயம் பற்றி தங்களது 

தனிப்பட்ட விழிப்புண த்வ வி ிவாக்கம் செய்து, ரமற்கத்திய நாடுகளில் 

பதிப்பிடுவதற்கு ொஸ்தி ங்கதள ரெக ிக்கும் திட்டத்தத சதாடங்கி 
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தவத்தா .் அவ க்ள் தங்கியிருந்த நாடக்ளில், ரகாயிலில் பூதெகள் மற்றும் 

உத கள், கலாெெ்ா  நிகழ்வுகள் மற்றும் கூட்டங்கள் நி ம்பி இருந்தன. 

அருகில் எந்த விடுதியும் இல்லாததால், இன்ன ெ் ெ் ்குழுவின  ்ரயாக 

சுவாமியின் சீட க்ளின்  வீட்டில், இருவ  ்அல்லது மூவ ாக தங்கியிருந்து 

கததகளில் ரகட்டிருந்த தெவ கலாெெ்ா த்தில் வாழ்ந்துசகாண்டும், கிழக்கு 

கலாெெ்ா த்தின் அழகு மற்றும் நுணுக்கங்கதள கற்றுக்சகாண்டும், பல 

வருடங்களுக்கு கிழக்கு மற்றும் ரமற்கு கலாெெ்ா த்தத இதணத்து தவக்கும் 

ஆழமான மனித உறவுகதள உருவாக்கிக்சகாண்டும் இருந்தா க்ள். § 

மாஸ்ட  ்தனது வீட்டில் இருப்பததப் ரபான்று இயல்பாகவும் 

அதமதியாகவும் இருப்பதத எல்ரலா ாலும் உண  முடிந்தது. அவ  ்ரயாக 

சுவாமியிடம் தன்தன அறிமுகப்படுத்தி தவத்த கந்ததயா செட்டியா  ்

வீட்டில் தங்கி தனது உறவுகதள புதுப்பித்துக்சகாண்டா .் அவ  ்எங்கும் 

சவள்தள ரவட்டி அணிந்து சென்றா .் அவத  அந்த உதடயில் முன்பு 

பா த்்தி ாத மக்களுக்கு, அது வியப்தப வழங்கியது.  காலம் அனுகூலமாக 

இருப்பதத உண ந்்து, அவ  ்துறவிகள் மற்றும் சீட க்ளுக்கு உய ந்்த 

தீட்தெகதள வழங்கி, தமிழ் ெமூகத்திற்கு அளசவட்டி ஆசி மத்தின் 

ரெதவதய வி ிவாக்கம் செய்ய திட்டங்கதள உருவாக்கினா .் § 
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1972 ஆம் ஆண்டு நதடப்சபற்ற இந்திய யாதத்ித யின் ரபாது, ெற்குருவுடன் 

எழுபத்தி இ ண்டு இன்ன ெ் ெ் ்குழுவின  ்உலதக சுற்றி வந்தன .் பழனி 



மதல, மதுத  மீனாடச்ி-சுந்தர ஸ்வ   ்ரகாயில் மற்றும் மற்ற ரகாயில்களில், 

மக்கள் சவள்ளம் அவத  மல  ்மாதலகளால் அலங்க ித்து, அவத  ஒரு 

உன்னதமான எதி க்ாலத்திற்கு இந்து ெமயத்தின் நம்பிக்தக நட்ெத்தி மாக 

அறிவித்தது. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

 அவ  ்நல்லூ  ்மற்றும் கும்பழாவதள மற்றும் ரயாக சுவாமியின் 

குடிதெயில் வழிபாடு நடத்தினா .் அவ  ்இலங்தகயில் இருந்த மூத்த 

சீட க்தள ெந்தித்தா  ்மற்றும் சமலிந்து உருவம் மற்றும் நத த்த முடியுடன் 

தனது ஓதல குடிதெயில் தங்கியிருந்த வயது முதி ந்்த மா க்ண்டுசுவாமிதய 

சென்று பா த்்தா .் அவ  ்எல்ரலாரும் வியக்கும் வண்ணம் அந்த துறவியின் 

காலில் விழுந்து வணங்கினா .் அவ க்ள் இருவரும் பல வருடங்களாக 

பகி ந்்த அந்த குருவிற்கு, அவ  ்வழங்கும் ம ியாததயாக மக்களுக்கு 

ரதான்றியது. தனது பங்கிற்கு மா க்ண்டுசுவாமியும், கூடியிருந்த எல்ரலா து 

கவனத்ததயும் கவ ந்்தா .் இன்ன ெ் ெ் ்குழுவின  ்உள்ரள நுதழயும் ரபாது, 

அவ  ்அந்த குழுவில் யாத யும் தவறவிடாமல், ஒவ்சவாருவ  ்மீதும் 

கவனமாக தனது பா த்வதய செலுத்தி, அவ க்ளது கண்கள், ஆன்மா 

ெந்திக்கும் வத , அடுத்தவ  ்மீது தனது பா த்வதய செலுத்தவில்தல. அவ  ்

ஒரு விசுப்பலதகயில் சுத்தமான சவள்தள ஆதடதய தள வ்ாக அணிந்து 

அம ந்்து இருந்தா  ்மற்றும் அவ து ததலமுடியும் தாடியும் கட்டுப்பாடின்றி 

வள ந்்து இருந்தது. அவ  ்ஐந்து வருடங்கள் முன்பாக இறந்திருந்த, 

ஞாரனாதயம் சபற்ற குருவின் மிகப்சப ிய ரபாததனகதள சொல்லி தனது 

விருந்தாளிகதள மகிழ்வித்தா .் இந்த ெந்ரதாஷமான நிகழ்ெச்ிகளின் மூலம் 

இன்ன ெ் ெ் ்குழுவின  ்நிதலமாற்றத்தத சபற்றன .் § 

அந்த சில வா ங்களில் இந்தியா மற்றும் இலங்தகயில் நதடப்சபற்ற 

வலுவான ெந்திப்புக்களின் மூலம் மாஸ்ட ின் ெமயப்பணி ஒரு முழுதமயான 

மாற்றத்தத சபற்றது. அவ  ்அந்த பயணத்தின் ரபாது இந்து ெமயத்தின் 

மூலத்திற்கு சென்று, சிதம்ப ம் ரகாயிலில் வழிபட்டு, பூமியின் மிகவும் 

பழதமயான த ம்த்தில் தனது சீட க்தள ஈடுபடுத்தி இருந்தாலும், அவ  ்

அதன் பிறகு பல முதற திரும்பி வந்து, தனது சிறு வயதில் இருந்து பா த்்த 

மற்றும் நிதனவில் தவத்திருந்த விஷயங்கதள சதாட ந்்து ஒரு நதிதய 

ரபால வ வதழத்துக்  சகாண்டிருந்தா .் அதன் பிறகு இந்தியாவும் சிரலானும் 

ஒரு மந்தமான நிதனவாக இருக்கவில்தல. அது ப மாத்துமாவின் 

தகவதலயும், இந்து கலாெெ்ா த்தின் அழகான பண்புகதளயும், ரமற்கத்திய 

நாடுகளுக்கு சகாண்டு வருவதற்கு அவ  ்சதாட ந்்து ரமற்சகாண்ட 

முயற்சிகளின் தமயமாகவும் விளங்கின. § 

யாத்தித யின் ரபாது, அசம ிக்க  ஆசி மத்தில் இருந்த அதனவரும் 

நிகழ்ெச்ிகள் மற்றும் அனுபவங்கதளப் பற்றி சத ிந்துசகாள்ள ஒரு தினெ ி 

குறிப்பும் சவளியிடப்பட்டது. இந்த யாத்தித  கடிதங்கள் வி ஜ்ினியா 

சிட்டிக்கு தபால் மூலம் அனுப்பப்பட்டன. ஆசி மத்தில் இருந்தவ க்ள் மற்றும் 
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வீடுகளில் இருந்த சீட க்ள் யாத்தித  அனுபவத்தத சபறுவதற்காக, அந்த 

கடிதங்கள் அெச்ிடப்படட்ு விநிரயாகம் செய்யப்பட்டன. § 

கவாய் தீவு அதைப்பு விடுத்தது  

உலதக சுற்றி வந்த குழுவின  ்ரொ வ்தடந்து இருப்பதத உண ந்்த மாஸ்ட ,் 

ொன் பி ான்சிஸ்ரகா செல்வதத தாமதித்து, அவ க்ளுடன் கவாய் பயணம் 

ரமற்சகாண்டா .் அவ  ்1968 வருடத்தின் இறுதியில், ஆசி ம் கவாய் என்ற 

சபய ில் அங்ரக ஒரு இன்ன ெ் ெ் ்குழுதவ அதழத்து சென்றிருந்தா .் 

அவ க்ள் அதிகம் ரததவப்பட்ட ஓய்வு எடுப்பதற்காக சபாய்புவில் இருந்த ஒரு 

விடுதியில் தங்கினா க்ள். ஆனால் மாஸ்ட  ்அதில் எப்ரபாதும் ெ ியாக 

செயல்பட்டது இல்தல, மற்றும் அவ க்ள் அதிகம் விரும்ப சதாடங்கியிருந்த 

அந்த அழகான டி ாபிகல்  இன் விடுதிதய விதலக்கு வாங்கும் 

திடட்ப்பணியில் உடரன இறங்கினா .் § 

அதத விதலக்கு வாங்குவததப் பற்றி விொ ிக்க மாஸ்ட  ்ஒரு துறவிதய 

அனுப்பி தவத்தா .் “அது தற்ரபாது விற்பதனக்கு இல்தல,” என்று பதிலுடன் 

அவ  ்திரும்பினா .் “ப வாயில்தல, நீங்கள் அந்த விடுதிக்ரக சென்று 

விொ ித்து வாருங்கள்,” என்று மாஸ்ட  ்அவருக்கு ஆறுதல் அளித்து அனுப்பி 

தவத்தா .் அந்த துறவி கடதமயுண வ்ுடன் அந்த இடத்திற்கு சென்று, “அதத 

விற்கும் எண்ணம் முதலாளிக்கு இல்தல,” என்ற பதிலுடன் திரும்பினா .் “ெ ி. 

அவருக்கு ஒரு ரவதள விற்கும் எண்ணம் ரதான்றினால், எந்த விதலக்கு 

விற்பா  ்என்பதத மடட்ும் ரகடட்ு வாருங்கள்.” § 
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டிெம்ப  ்1968, மூன்று வா ங்கள் அதமதியாக தியானம் செய்வதற்கு, மாஸ்ட  ்

27 ஆன்மீக ொதக க்ளுடன், தனியாக இருந்த ஹவாய் தீவிற்கு சென்றா .் 

கிழக்கிற்கும் ரமற்கிற்கும் மத்தியில் இருந்த கவாய், அவ  ்கவனத்தத 

வலுவாக கவ ந்்ததால், அவ  ்1970 ஆம் ஆண்டு அந்த கா ட்ன் ஐலண்டில் தனது 

ததலதமயகதத்த நிறுவினா .்  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

அந்த துறவி மீண்டும் கடதமயுண வ்ுடன் டி ாபிகல் இன் திரும்பினா .் 

அந்த விடுதிக்கு பணி ஓய்வு சபற்ற Col. ஆல்ப ட்் ர ாஷ் உ ிதமயாள ாக 

இருந்தா .் அவ ிடம் துறவி விற்க விரும்பும் விதலதய பற்றி விொ ித்தா .் 

“எனது ரமலாள  ்உங்களிடம் இருமுதற சொல்லிவிட்டா .் இதத தற்ரபாது 

விற்கும் எண்ணம் எனக்கு இல்தல, தம்பி,” என்று உ ிதமயாள  ்கூறினா .் 

“ஆமாம் எனக்கு சத ியும். ஆனால் ஒரு ரவதள…” என்று துறவி தயக்கத்துடன 

ரகட்டா .்  விதலயாக  ஒரு  எண்ணிக்தகதய குறிப்பிடவில்தல என்றால் 

தனக்கு நிம்மதி கிதடக்காது என்பதத உண ந்்த Col. ர ாஷ், சிறிது 

அெச்ுறுத்தும் கு லில், “நான் விற்ரபன் என்று சொல்லவில்தல. ஆனால் நான் 

ஒரு ரவதள விற்றால்,  $300,000  குதறவாக விற்க மாட்ரடன்,”என்று க ஜ்ித்தா .் 

இந்த தகவதல துறவி சபாய்பு சென்று கூறிய ரபாது, “நம்மால் அதிக விதல 

சகாடுத்து வாங்க முடியாது என்றும், நம்மால் உடனடியாக $165,000 த முடியும் 

என்றும், ஆனால் அதற்கு ரமல் த முடியாது என்றும் அவ ிடம் சென்று சென்று 

சொல்லுங்கள்.” “ஆனால்...” “என்தன நம்புங்கள். அவ ிடம் சென்று நாம் 

வாங்க விரும்பும் விதலதய மடட்ும் சத ிவியுங்கள்.” ஒரு மணிரந ம் கழித்து 

அந்த துறவி, அந்த உ ிதமயாள ிடம் சென்று தாங்கள் வாங்க விரும்பிய 

விதலதய அதிக தயக்கம் இல்லாமல் சத ிவித்தா .் “ெ ி! நான் என் 

மதனவியிடம் ரபசிவிட்டு வருகிரறன்,” என்ற எதி ப்ா ாத பதில் வந்தது. § 

வியக்கும் வதகயில், அந்த விதலக்கு விற்க உ ிதமயாள  ்

ஏற்றுக்சகாண்டா  ்மற்றும் மாஸ்ட  ்பிப் வ ி 5, 1970 புதிய குடியிருப்புக்கு 

இடம் சபய ந்்தா .் அந்த குடியிருப்பின் மீது மரனாஉண வ்ு கட்டுப்பாட்தட 

சபறுவதற்காக, மாஸ்ட  ்முதல் நாள் இ வு தனியாக இருந்து, அடுத்த நாள் 

தன்னுடன் வந்து இருக்குமாறு துறவிகளுக்கு அதழப்பு விடுத்தா .் § 
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குருமாரக்ளின் சரித்திரங்கள் 

அத்தியாயம் இருபத்தி-நான்கு 

கவாயில் தனது வீட்டில்  

மாஸ்டர ்தான் வாங்கிய பசுமமயான ஏழு ஏக்கர ்ச ாத்மத 

சிவாசிரமம் என்று சபயரிட்டு அதில் வசிக்க ஆரம்பித்தார.் ஒருவர ்தனது 

கடந்த கால நிமனவுகள் மற்றும் ச ாத்துக்களில் இருந்து ஆயிரக்கணக்கான 

மமல் சதாமலவில், ஒரு புதிய பகுதி மற்றும் சிறிய தீவிற்கு குடிபபாவது, அந்த 

காலத்தில் ஒரு மதரியமான முடிவாக இருந்தது. இதன் மூலம் அவர ்நீண்ட 

நாடக்ளாக தனது  ஆன்மீக தமலமமயகத்திற்கு பமற்சகாண்ட பதடுதல் 

பவடம்ட நிமறவு சபற்றது. § 

பல வருடங்களுக்கு முன்பு, நாங்கள் கவாய் வந்து இருந்பதாம். ஆனால் 

அதன் பிறகு நாங்கள் அமத விட்டு கிளம்பவில்மல. நான் கிழக்கு மற்றும் 

பமற்கில் இருந்த சீடரக்ளுக்கு அருகாமமயில் இருந்து சகாண்டு, 

சபரும்பாலான உலகில் இருந்து விலகி தனியாக இருக்க விரும்பியதால், 

நான் உலகில் அதிக ஒதுக்குப்புறமாக இருந்த கவாய் தீமவ பதரந்்து 

எடுத்பதன். ஆமாம், எங்களுக்கு சவளிப்புற வாழ்மகமய விட உட்புற 

வாழ்க்மக மிகவும் முக்கியமாக இருந்தது. நாங்கள்  ான் பிரான்சிஸ்பகா, 

நியூ யாரக்், சிங்கப்பூர ்அல்லது புது டில்லியில் இருந்தால், சபரும்பாலும் 

சவளியீடுகள் மற்றும் இமணயம் மூலம் அதிக அளவு மக்கமள 

ச ன்றமடயும், தியானவான்கள் மற்றும் ஆசிரியரக்ளின் ஆழ்சிந்தமன 

 மூகமாக தற்பபாது ச ய்யும் பவமலமய ச ய்ய முடியாது. கவாய் ஒரு 

ஆன்மீக இடமாக விளங்கி, அங்கிருக்கும் புனிதமான மவயாபலபல 

மமல சிகரம், மாசுபடாத காற்று  மற்றும் கடலில் இருந்து சவளிவரும் 

குணப்படுத்தும்  க்திகளின் சுழலாக இருக்கிறது. § 

எதிரக்ாலத்தில் வரவிருந்த இன்னர ்ர ் ்திட்டங்களுக்கு இமணந்து ச யல்பட 

மற்றும் கவனமாக திட்டமிட்ட, அவர ்விரஜ்ினியா சிட்டி,  ான் பிரான்சிஸ்பகா 

மற்றும் கவாய் தீவில் இருந்த மூன்று மமயங்களுக்கு இமடபய ஒரு சதாமல 

தட்சடழுத்து அமமப்மப நிறுவினார.் இந்த மாசபரும் உபலாக தட்ட ச்ு 
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நிமலயங்கள் யாத்திமர திட்டமிடுவதில் ஒரு சபரிய சதளிமவ சகாண்டு 

வந்து,  கடல் கடந்து சதாடரப்ு சகாள்ள வழிவகுத்து, பதவாலயத்தின் பல 

நடவடிக்மககமள எளிமமயாக்கியது. அது அன்மறய மின்னஞ் லாக 

விளங்கியது, மற்றும் ஒபர  மயத்தில் இருவர ்அல்லது அதற்கு பமலாபனார ்

ஆன்மலனில் இருந்தால், உடனடி தகவல் பரிமாற்றத்திற்கும் வழி வகுத்தது. § 

ஷும் சமாழியில் மாமாடீ என்றும் சில மயங்களில் மபதபர ( ற்குரு என்று 

சபாருள்) அமழக்கப்பட்ட மாஸ்டர,் தமரயில் அமரந்்துக்சகாண்டு  நீளமான 

தகவல்கமள (அப்பபாது ஆங்கில சபரிய எழுத்துக்கள் மடட்ுபம இருந்தன), 

ஒரு பபப்பர ்டிக்கர ்படப்பில் ஆஃப்மலன் முமறயில் தட்ட ச்ு ச ய்வார.் 

லட ்க்கணக்கான சின்னஞ்சிறிய வட்டவடிவ துமளகளால் துமளக்கப்பட்ட, 

பல நூறு அடிகள் நீளமான நாடாக்கள், பல நாற்பது பகலன் சநகிழி 

உருள்சதாட்டிகமள நிரப்பி இருந்தன. இந்த நாடாக்கள், சதாமலப்பபசி 

கட்டணம் மிகவும் குமறவாக இருந்த காலத்தில், மீண்டும் இயந்திரத்தில் 

நுமழக்கப்படட்ு 300 பாட ்பவகத்தில், அவரது மடவாசிகளுக்கு பல மணி 

பநரங்கள் அனுப்பப்படும். இந்த தகவல்கள் மடத்தில், ஒரு இயந்திரத்தில் 

இருந்த டிராக்டர-்பீட் பபப்பர ்வழியாக சவளிவந்தன. அவர ்தனது 

மடவாசிகளுக்கு எழுதிய தகவல்களில், அவரக்ள் தங்களது ஆத்ம ஞான 

குறிக்பகாமள பநாக்கி ச யல்படுவமத ஷும் சமாழியில் அறிவுறுத்தும், 

அருள்ஞானம் நிரம்பிய ஒரு தகவமல இங்பக காணலாம். § 
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1970 ஆம் ஆண்டு, மாஸ்டர ்தனது சவப்பமண்டல கவாய் மடாலயத்தில், ஒரு 

பிரம்பு நாற்காலியில் பல வாரங்கள் அமரந்்து, தன்னி ம் யாக பன்னிரண்டு 



மணி பநரங்களுக்கு ஆன்மீக உபபத ங்கமள அறிவுறுத்தினார.் அதன் 

ஒலிப்பதிவு,  பிற்காலதத்ில் தி மாஸ்டர ்பகாரஸ்் என்ற சபயரில், அவரது 

முக்கிய கற்பிக்கும்  ாதனமாக மாறியது.  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

பகாயிலில் இருக்கும் நாடய்ாவிற்கு வழங்கப்படும் தகவல்  

ச ப்டம்ர ்6, 1970 

அனுப்புநர ்மபதபர § 

பநற்று நமது பநரப்படி சுமார ்ஒரு மணி அளவில் ஷும்சிகா மற்றும் 

பாதுகாப்பாக லிஹுவுடன் (ஹவாய் சமாழியில் உடல் சிலிரப்்பு) நான் 

வந்து ப ரந்்பதன். நான்  ான் பிரான்சிஸ்பகாவில் இருந்து ஒரு 747 

விமானத்தில் பமற்சகாண்ட பயணம் அருமமயாக இருந்தது. நாங்கள் 

எல்பலாரும் ப ரந்்து சிறப்பாக ஆன்மீக நடவடிக்மககளில் ஈடுபட்படாம். 

அமவ நிமனவில் இருந்து நீங்காமல் நிமலத்து இருக்கின்றன. சமரச்ி 

(நன்றி).§ 

நாம் நமது பவமல சதாடரப்ாக வரும் பதிமனந்தாம் பததி, 

குடும்பங்களுடன் நடத்தும்  ந்திப்புக்கமள இப்சபாழுபத 

திட்டமிடத்சதாடங்குவது நல்லது. அடுத்த லூவாவ் மற்றும் இது பபால 

பமலும் பல விஷயங்கமள பற்றி இன்று விவாதிக்க பவண்டியுள்ளது. 

குடும்பங்களுடன் நமடசபறும்  ந்திப்பும் லூவாவ் விருந்தும், இனிபமல் 

பகாயிலில் நமடசபறும். அதனால் நாம் அமதப்பற்றி திட்டமிட 

ஆரம்பிக்கலாம். § 

இந்த வாரம் சிறப்பாக அமமய எனது வாழ்த்துக்கள் மற்றும் 

ஆசீரவ்ாதங்கள். மூலிங்ஷும் பாடத்தில் கடினமாக பயிற்சி 

பமற்சகாள்ளுங்கள். ஒவ்பவாருவரும் சில வாக்கிய வமரபடங்கமள 

உருவாக்கி எனக்கு அனுப்புங்கள். இதன் மூலம் உங்களுடன் நானும் 

கற்றுக்சகாள்ளலாம். § 

இங்பக இன்று வானிமல சிறப்பாக இருக்கிறது. சூரியன் நன்றாக 

பிரகாசிக்கிறது. நதி நிரம்பி ஓடுகிறது. இமத எல்லாம் பாரக்்கும் பபாது, 

நம் எதிரக்ால  ந்ததிகள், எல்லா உலகங்களிலும் ச ழிப்பாக 

இருக்கப்பபாகும்  நாமள நான் நிமனவுக்கூரக்ிபறன். § 

ஷும்சிகா பீமா ஊ பச னம் ஷும்மாபல § 
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ஈமகஃப் ஊ எம்மகஃப் சபற முயற்சி ச ய்யுங்கள். உங்கள் குறிக்பகாமள 

என்றுபம உங்களது தின ரி நிகழ்வுகளின் நிமனவு அணுவின் மீது 

நிமலத்து மவத்திருங்கள். மகஃப் ஓ ஈமகஃப் ஊ எம்மகஃப்.§ 

என்றும் அன்புடன், உங்கள் மாமாடீ§ 

உலகம் சுற்றும் குரு  

சபரும்பாலும் மாஸ்டரின் கவனம் சநவாடாவில் இருந்து ஹவாய் 

குடிபுகுவதில் இருந்தாலும், மாஸ்டர ்தனது பயண-ஆய்வு திட்டங்கமள 

சதாடரந்்து நடத்தி, ஜூமல மற்றும் ஆகஸ்ட் மாதங்களில் 25 

மாணவரக்மளயும், நவம்பர ்மாதத்தில் பமலும் 29 மாணவரக்மள டஹிடி 

மற்றும் சிபலானிற்கும் அமழத்து ச ன்றார.் அவர ்இரண்டாவது முமறயாக 

யாழ்ப்பாணம் பமற்சகாண்ட பயணம், அவரது ம வ  மய அடிப்பமடகள் 

மற்றும் பயாக சுவாமியின் சீடரக்ளுடன் அவரது உறமவ பமம்படுத்தியது, 

மற்றும் அவருடன் பயணம் ச ய்தவரக்ள் ம வ பகாயில் வழிபாடு மற்றும் 

திருவிழாக்களில் மூழ்கினாரக்ள். அவர ்சகாழும்பில் இருந்த பபாது,சபளத்த 

 மயத்தின் தியான மமயம் வழங்கிய அமழப்மப ஏற்றுக்சகாண்டு, அங்பக 

கூடியிருந்த சபளத்த  மயத்தவரக்ளுக்கு, ஷும் சமாழி மற்றும் ஆங்கில 

சமாழி கலந்து உமர நிகழ்த்தினார.் அது முழுவதும் சிங்களத்தில் 

சமாழிசபயரக்்கப்பட்டது. § 

டி ம்பர ்மாதத்தில் தனிமமமய நாடி, ஒன்பது நாடக்ள் நமடசபற்ற 

மூன்றாவது யாத்திமரயில் ஹவாய், சமௌவி மற்றும் ஓஹு தீவுகளும் அடங்கி 

இருந்தன.  கவாய் தீவின் சிவாசிரமத்தில் இருந்த நாடக்ளில், அவர ்தினமும் 

மஹபிஸ்கஸ்  அமறயில்  ாதகரக்மள ஒன்று திரட்டினார.் அவர ்சுத்தமான 

சவள்மள உமடயில், நன்றாக சநய்யப்பட்டிருந்த ஒரு மிகப்சபரிய பிரம்பு 

இருக்மகயில் அமரந்்துக்சகாண்டு பதிவு ச ய்த, பல மணிபநர 

ஊக்கமளிக்கும் உமரகமள, பின்னர ்சநவாடாவில் இருந்த அவரது 

மடவாசிகள் தி மாஸ்டர ்பகாரஸ்ின் ஆறாவது பதிப்பாக, அவற்மற ஒன்று 

ப ரத்்து, அ ச்ிட்டு சதாகுத்து வழங்கினாரக்ள். ஒலி நாடாவில் பன்னிரண்டு 

ஒரு மணிபநர பாடங்களாக இருந்த அந்த பதிவு, பல வருடங்களுக்கு அவர ்

கற்பித்த பாடங்களுக்கு முக்கிய கருவியாக விளங்கியது. § 

கவாய் தீவில் இருந்த தனது வீட்டில் மாஸ்டர ்குடி புகுந்த பிறகு, அவர ்

சதாடரந்்து பயணம் பமற்சகாண்டு, தனது மற்ற இரு மடங்களுக்கு மாதம் ஒரு 

முமறயும், தியான  வகுப்புக்கள் மற்றும் சபாது மக்களுக்கு சில 

வகுப்புக்கமள நிகழ்த்த சபரும்பாலும் வாரம் ஒரு முமற ஹாபனாலுலு 

ச ன்றுசகாண்டு இருந்தார.் அந்த பமழய விடுதிமய புனரந்ிரம்ாணம் 

ச ய்ய ஒரு சபரிய திட்டம் உருவாகியது, மற்றும் விமரவில் 1929 வருடத்து 

ச ாத்மத தீவிரமாக புதுப்பிக்கும் முயற்சிமய பமற்சகாள்ள, ஒரு சீடரக்ள் 

குழு கவாய் தீவிற்கு விமானத்தில் வந்து இறங்கினாரக்ள். சுமார ்மூன்று 

வருடங்களுக்கு ரம்பங்களின் கீ ச்ிடும் ஒலியும், சுத்தியலால் உமடக்கும் 
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 த்தமும் பழகிவிட்டன. அவர ்புதிய அமறகளுக்கு தி பபலஸ் ஆஃப் தி நூன்பட 

 ன், தி ரிபயாகன், பீகாக் பகாரட்் மற்றும் மஹபிஸ்கஸ் ரூம் என்று அந்த 

நாட்டில் பரி  ்யம் இல்லாத சபயரக்மள வழங்கினார.் அவர ்அந்த 

காலகட்டத்தில் பயணங்களுடன் புதிய மற்றும் சதாடர ்சவளியீடுகள் 

சதாடரப்ான பணிகள் மட்டுமில்லாமல் தனது வீட்மட சீரமமக்கும் 

பணியிலும் அதிக உற் ாகத்துடன் ஈடுபடட்ு இருந்தார.் அவர ்எப்பபாதும் 

அமத ஒரு நிறுவனமாக கருதாமல், குருவின் வீடாக கருதினார.் § 

மடவாசிகள் சவப்பமண்டல ச டிகமள தங்கள் பதாட்டத்தில் பயிரிட்டனர.் 

அவரக்ள் மடத்தின் பால் பதமவமய பூரத்்தி ச ய்ய, அந்த மாநிலத்தில் முதல் 

முமறயாக படாகன்பரக்் ஆடுகமள இறக்குமதி ச ய்தனர.் மாஸ்டர ்

குதிமரகமள வாங்கி, இந்த புத்தி ாலி விலங்குகளுக்கு பயிற்சி அளித்து 

அவற்மற கவனிக்க இளம் துறவிகளுக்கு கற்றுக்சகாடுத்து, குதிமர  வாரி 

மற்றும் குதிமரகளில் பீப்பாய்கமள பவகமாக சுற்றி வரும் பபாட்டிகமளயும் 

கற்றுத்தந்தார.் சபண் குதிமரகளுக்கு ஏற்ற ஆண் குதிமரகமள வாங்கி 

கருத்தரிக்கும்  டங்கு மற்றும் பிறப்மப கவனிக்கவும், இயற்மகயின் வழிகள் 

பற்றிய தங்கள் புரிதமல பமம்படுத்திக்சகாள்ளவும் பிரம்ம  ்ாரிகள் 

நியமிக்கப்பட்டாரக்ள். அமதப்பபால குருபதவா மடத்தில் சிறிதளவு இயற்மக 

சூழமல ப ரப்்பதற்காகவும், பால் மற்றும் மற்ற உபபயாகமான 

சபாருடக்ளுக்காகவும் மாடுகமள வாங்கினார.் § 

1972 ஆம் ஆண்டு இந்திய யாத்திமரயின் பபாது மாஸ்டருடன் ப ரந்்து 75 

 ாதகரக்ள் ஹவாய், ஜப்பான், தாய்லாந்து, இலங்மக (அது அப்பபாது 

குடியர ாக மாறி சபயர ்மாற்றம் சபற்று இருந்தது), இந்தியா, இரான், ரஷ்யா 

மற்றும் பிரான்ஸ் ஆகிய நாடுகளுக்கு பயணம் பமற்சகாண்டாரக்ள். அவர ்

அவரக்மள ம வ  மய பகாயில் வழிபாட்டின் மரம்ங்களுக்குள் அதிகமாக 

ஈடுபடுத்தினார,் மற்றும் அவர ்பல்பவறு நாடுகளுக்கு ச ல்லும் பபாது 

வழக்கமாக ச ய்தமத பபால, இந்த பயணத்தின் பபாது இந்தியாவின் 

மகான்கள் மற்றும் பயாகிகள், தரம்ஷாலாவில் தலாய் லாமா, பநபாளத்தில் 

சபளத்த  மய லாமாக்கள், மாஸ்பகாவில் ஆ  ்ாரமான ரஷ்ய மதகுருமாரக்ள் 

என்று தனது சீடரக்மள பல்பவறு நாடுகளின் ஆன்மீக தமலவரக்மள  ந்திக்க 

அமழத்து ச ன்றார.் § 

 இமதப்பபான்ற முக்கியமான  ந்திப்புக்களுக்கு மத்தியில், மாஸ்டர ்தனது 

எளிமமயான நமக ச்ுமவ உணரம்வ அவ்வப்பபாது சவளிப்படுத்திக் 

சகாண்டிருந்தார.் தலாய் லாமாமவ காண தரம்ஷாலாவிற்கு பபருந்து மூலம் 

பயணம் ச ய்த பபாது, அவர ்தனது இன்னர ்ர ் ்குழுவினருக்கு “ஹபலா, 

டாலி!” என்ற ஒரு நீளமான பாடமல பாடி உற் ாகப்படுத்தினார.் சுவாமி 

முக்தானந்தாவுடன் கபணஷ் புரியில் ஒரு நாள் தங்யிருந்த பிறகு, அவரக்ள் 

பம்பாய் பநாக்கி ஒரு பபருந்தில் திரும்பிக்சகாண்டு இருந்த பபாது, அந்த 

பிரலமான சுவாமி ஞாபனாதயம் சபற்றவரா என்று மாஸ்டரிடம் ஒரு சீடன் 

பகட்டார.் அன்று ஆசிரமத்தில் நமடசபற்ற தத்துவ ஞான கருத்துப் 

பரிமாற்றங்கமள, வியக்கமவக்கும்  ாமரத்்தியத்துடன் பபராசிரியர ்
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ஜிபநந்திர சஜயின் சமாழிசபயரத்்தார.் மாஸ்டர ்ஒரு சநாடி பயாசித்த பிறகு, 

“ஒன்று அவர ்சபற்று இருக்கபவண்டும் அல்லது அவர ்சமாழிசபயரப்்பாளர ்

சபற்று இருக்கபவண்டும்,” என்றார.் இமதக்பகட்டு பபருந்தில் இருந்த 

எல்பலாரும் வயிறு குலுங்க சிரித்தனர.் § 

மாஸ்டர ்பாரிஸ் நகரத்தில், சுவாமி புவா என்ற நமக ச்ுமவ உணரவ்ு 

நிரம்பிய ஒரு பயாகிமய  ந்தித்தார.் அவர ்மாஸ்டரின் மடத்திற்கு அடிக்கடி 

வருமக தந்தார ்மற்றும் அவர ்120 வருடங்கள் வாழ்ந்ததாக கூறப்படுகிறது. 

ஆனந்தமயி மா, காஞ்சி மடத்தின் மூத்த பீடாதிபதி, மகரிஷி மபகஷ் பயாகி, 

இந்திரா காந்தி, (பூண்டி கிராமத்தில் வாழ்ந்த) பூண்டிசுவாமி மற்றும் பவறு 

பலருடன் சிறப்பான  ந்திப்புக்களும் நடந்தன.  § 

பமற்கில் ஒரு ஆ  ்ாரமான ம வ ஆதீனத்மத உருவாக்கும் முயற்சியின் 

அங்கமாக, அவர ்பகாயில் மற்றும் மடம் கலந்த ஒரு வளாகமாக இருந்த ம வ 

ஆதீனங்கள் எவ்வாறு ச யல்படுகின்றன, எவ்வாறு தங்களுக்கு பதமவயான 

நிதிமய திரட்டி நிரவ்ாகம் ச ய்தன மற்றும் அதன் குருமாரக்ள் அணிந்த 

உமட, பபசிய முமற, வழிபட்ட மற்றும் வாழ்ந்த நுணுக்கங்கள், மற்றும் 

அவரக்ள் விருந்தாளிகள் மற்றும் இளம் சுவாமிகளுடன் சதாடரப்ுசகாண்ட 

பபாது பயன்படுத்திய சநறிமுமறகள், சுற்றுப்புற  மூகத்துடன் பராமரித்த 

உறவு மற்றும் அன்பரக்ள் பாரம்பரிய முமறயில் எவ்வாறு ப மவ ச ய்தனர ்

என்பமத பாரத்்து புரிந்துசகாண்டு அவற்மறசயல்லாம் தனது கவாய் 

ஆசிரமத்தில்  ச யல்படுத்தும் ஆரவ்த்துடன், அவர ்தமிழ்நாடு முழுவதும் 

ச ன்று பாரத்்தார.் § 

அதற்கு பின்வந்த இருபது வருடங்களில் ஷிபராபாஷனம் (ருத்ராட ் 

மணிகளின் கிரீடம்), சவள்ளி தண்டம், ஆதீனகரத்்தார ்அமரந்்த சிம்மா னம், 

அவர ்தன் காதுகளில் அணிந்து இருந்த விப ஷமான குண்டலங்கள் (தங்க 

காதணிகள்) என்று ஆன்மீக அலுவலின் புனிதமான சின்னங்கமள சகாண்டு 

வந்த பபாது, இந்த பயணத்தின் பபாது சபற்ற அனுபவங்கள் பலன் அளித்தன. 

இதன் மூலம் அவர ்இந்த ம வ  மய சின்னங்கள் அமனத்மதயும் 

பமற்கத்திய நாடுகளுக்கும், கவாய் தீவிற்கும் சகாண்டு வந்தார.் § 

ஒரு நாள் புது டில்லியில் அமமதியாக இருந்த ஒரு காமல சபாழுதில் அவர ்

சவளிபய நடந்து ச ன்றார.் அது ஒரு மறக்க முடியாத அனுபவமாக மாறியது. 

இமதப்பற்றி அவர ்அளித்த விளக்கம்:§ 

நான் எழுபத்தி ஐந்து மடவாசிகள் மற்றும் சீடரக்ளுடன் இந்தியா மற்றும் 

இலங்மக முழுவதும் பயணம் பமற்சகாண்டு மகான்கள் மற்றும் 

முனிவரக்ள், பழங்கால பகாயில்கள், தரம் ாமலகள், ஆதீனங்கள் மற்றும் 

நவீன ஆசிரமங்கள் என்று பயணம் ச ய்துவிடட்ு, ஒரு நாள் காமலயில் 

 ற்று தாமதமாக நிரம்லா காப்பர ்பஜார ்வழியாக, எமதயும் வாங்கும் 

திட்டம் இல்லாமல் நடந்து ச ன்றபபாது, ஒரு விப ஷமான சிவ 

நடராஜரின் சிமலமய பாரத்்பதன். மக்கள் கூட்டம் அதிகமாக இருந்த 

நமடப்பாமதயில், மவக்கப்பட்டிருந்த அந்த அற்புதமான ஆறு அடி 
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சவண்கல சிமலமய சுற்றி வந்து, அமமதியாக “ஹபலா!” என்று 

கூறிபனன். அது அந்த கமடயின் சின்னமாகவும் காட்சிப் சபாருளாகவும் 

இருந்ததால், அது விமல மதிப்பற்றது என்று கூறி அமத கமடக்காரர ்

விற்க மறுத்துவிட்டார.் அவர ்வழங்கிய தகவமல மதரியமாக 

புறக்கணித்து, அன்மறய காமலப் சபாழுது  முழுவதும் அவரிடம் பபரம் 

பபசி இறுதியில் அமத விமலக்கு வாங்கிபனாம், மற்றும் மாமல பநரம் 

சநருங்கியதும், அமத சவகுசதாமலவில் கவாய் தீவில் இருந்த  எங்கள் 

காரட்ன் ஐலன்ட்டிற்கு அனுப்புவதற்கு ஏற்பாடு ச ய்பதாம். § 

ஒரு வருடம் கழித்து, 1973 ஆம் ஆண்டு மகாசிவராத்திரி  மயத்தில், 

கவாய் தீவின் காடுகளுக்கு, நடனத்தின் கடவுளான, எங்கள் கடவுள் 

நடராஜர ்சிமல,  சிவாசிரமம் வந்து ப ரந்்து, புனிதமான வாய்லுவா 

நதிமய பமலிருந்து பாரத்்த வண்ணம் பதாட்டத்தில் மவக்கப்பட்டது. 

அங்பக அதற்கு நீராட்டி, அலங்கரித்து, பின்னர ்வழிபாடு நடத்தப்பட்டது. 

அதிகாமல பநரத்தில் எனக்கு காட்சி அளித்த முருகப்சபருமான், ஆன்மீக 

அறிவுக்கூரம்மயின்  உருவமாகவும் அவரது ச ங்பகாலாகவும் இருக்கும் 

அவரது பளபளக்கும் பவமல திருப்பி, மடத்தின் நுமழவாயிலில் இருந்த 

கற்காமர படிகளில் மூன்று முமற குத்தி, அந்த சிமல மவக்கபவண்டிய 

இடத்மத துல்லியமாக குறிப்பிட்டார.் § 

முருகப்சபருமான் வழங்கிய ஆமணகள் பின்பற்றப்பட்டன. மார ் ்12 

அன்று, அந்த சிமல அங்பக மவக்கப்படட்ு உடபன வழிபாடும் 

சதாடங்கியது. சுழற்சி முமறயில் 24-மணி பநர கண்காணிப்பு 

சதாடங்கப்பட்டது, மற்றும் அது இன்று வமர ஒரு மணிபநர 

இமடசவளியும் இல்லாமல் பராமரிக்கப்படட்ு வருகிறது. மடத்தில் 

இருக்கும் இந்த உறுதியான ஒழுக்கத்தின் கீழ், துறவிகள் மூன்று 

மணிபநரத்திற்கு ஒரு முமற தங்களுக்குள் ஒரு சுழற்சிமய ஏற்படுத்திக் 

சகாண்டு, இரவு பகலாக, வருடத்திற்கு 365 நாடக்ளும் பகாயிமல 

கண்காணித்து, சதாடரந்்து தியானம், பூமஜ, பயாகப்பயிற்சிகள் மற்றும் 

பாடல்கள் பாடி, மனமத அமமதிப்படுத்தி, இந்த அற்புதமான சிமலயின் 

மீது பிரபத்தி எனப்படும், முழுமமயான பக்திமய ச லுத்துகிறாரக்ள். 

இதனால் சிவ நடராஜரின்  சிமலயின் வருமகயால் எங்கள் வாழ்மகயில் 

மாற்றம் ஏற்பட்டது, மற்றும் அன்றிலிருந்து அவரது சதய்வீக இருப்மப 

சுற்றிபய மடத்தின் பணிகள் அமனத்தும் அமமந்து வந்துள்ளன. § 

மவயாபலபல மமல சிகரம் என்று அமழக்கப்படும், ஹவாயின் மிகவும் 

பழமமயான மற்றும் எழு ச்ியடங்கிய எரிமமலயின் அடிவாரத்தில், 

உலகில் அதிக சதாமல தூரத்தில் அமமந்துள்ள கவாய் தீவின் 

சவப்பமண்டல காரட்ன் ஐலன்டின் பசுமமயான சுற்று  ்சூழலில் 

அமமந்து இருக்கும் இந்த ‘கடவுள்’ இந்து பகாயிலின் அமமப்பு, 

இறுதியாக ஹவாய் தீவின் முதல் இந்து பகாயிலாக அரசு ஆவண 

காப்பகங்களில் ஆளுநர ்மூலம் பதிவு ச ய்யப்பட்டது. § 
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நடராஜர ்வருமகயால், இலங்மகயின் விப ஷமான கும்பழாவமள 

பகாயில், சூடச்ுமமான நல்லூர ்மற்றும் வட மாகாண கடபலாரத்தில் 

அமமந்து இருக்கும்  க்திவாய்ந்த திருபகத்தீஸ்வரம் பகாயில் மற்றும் 

இந்தியாவின் மிகப்சபரிய சிதம்பரம், மற்றும் பல்பவறு நாடி ப ாதிடரக்ள் 

கூறியமதப் பபான்று, நான் ஒரு முற்பிறவியில் இராஜ இராஜ ப ாழனாக 

கட்டியதாக கூறப்படும் தஞ் ாவூர ்பிரிஹதீஸ்வரர ்பகாயில், இருபத்தி 

இரண்டு தீரத்்த கிணறுகளுடன் பாவ  விபமா னம் அளிக்கும் 

இராபமஸ்வரம் என்று பல்பவறு பழங்கால பகாயில்களில் இருந்து, 

கவாயின் சலமூரிய மமல உ ச்ியில் இருக்கும் தீவின் ஆன்மீக 

சூழலுக்குள் பல்லாயிரக்கணக்கில் இரண்டாம் உலக பதவரக்ள் மற்றும் 

மூன்றாம் உலக பதவரக்ள் மற்றும் மகாபதவரக்ள் ஊடுருவினாரக்ள். 

அந்த கணத்தில் மூன்று உலகங்களும் ஒன்றாகின, மற்றும் பூமியின் இந்த 

பகுதியில் ம வ இந்து  மயம் ச ழிக்க ஆரம்பித்தது. § 

அபத  மயத்தில், வட இந்தியாவில் காரத்்திபகயா என்று அமழக்கப்படும் 

முருகப்சபருமான் மீண்டும் ஒரு முமற மாஸ்டருக்கு காட்சி அளித்தார.்  ான் 

பிரான்சிஸ்பகா நகரத்தின்  ாக்ரசமண்படா ஸ்ட்ரீட் பகாயிலுக்கு அருகில், 

திருவடி மடத்திற்கு அருகில் அமமந்து இருந்த அவரது சிறிய குடியிருப்பில், 

அதிகாமல பநரத்தில், மாஸ்டருக்கு முருகப்சபருமான் காட்சி அளித்து, 

அவரது  ந்நியா   மூக வாழ்க்மகயில் தனது முக்கியத்துவத்மத பமலும் 

வலுப்படுத்தினார.் திடீசரன்று அவர ்ஒரு அழகான மற்றும் உறுதியான தம  

கட்டுக்களுடன் இருந்த ஒரு உயிர ்க்தியுடன், தனது மடத்தின் அமறமய சுற்றி 

பறந்து வருவமத கண்டார.் மாஸ்டர ்அந்த வலுவான உயிர ்க்தியிடம் அவர ்

யார ்என்று வி ாரித்த பபாது, “உனக்கு சதரியவில்மல என்றால், பவறு 

யாருக்கு சதரியும்?” என்று ச ான்னதாக மாஸ்டர ்தனது மடவாசிகளிடம் 

பின்னர ்கூறினார.் அது முருகப்சபருமான் தான் என்பமத அவர ்அறிந்து 

இருந்தார.் § 

அந்த அனுபவத்தால் அதிக உத்பவகத்மத சபற்ற மாஸ்டர,் பிமளயிங் வித் 

முருகன் என்ற தமலப்பில் ஒரு புத்தகத்மத எழுதலாம் என்று 

திட்டமிட்டிருந்தார.் அந்த புத்தகம் சவளிவரவில்மல என்றாலும், அவரது 

 ந்நியா   மூகத்தின மீது சவளிப்புறமாகவும் உட்புறமாகவும் 

முருகசபருமானின் தாக்கம் சவளிப்பட்டது, மற்றும்  ந்நியாசிகளின் 

முன்பனாடியாகவும், சிவசபருமானின் மகனாகவும்  இருந்த 

முருகப்சபருமாமன, தனது துறவற  மூகத்தின் இஷ்ட சதய்வமாக மாஸ்டர ்

என்சறன்றும் கருதி வந்தார.் அவரது துறவிகளில் சபரும்பாலும்  

எல்பலாருக்கும் முருகப்சபருமானின் சபயர ்வழங்கப்படட்ு, இந்த 

ஆற்றல்மிக்க சதய்வத்மத ஒரு தனிப்பட்ட வழிகாட்டியாக மற்றும் புனிதம், 

பற்றின்மம,  மனஉறுதி மற்றும்  ாதிக்கும் பவகத்திற்கு முன் உதாரணமாக 

கருதுமாறு  கற்றுக்சகாடுக்கப்பட்டது. § 

அந்தர்லலாகங்களில் இருந்து வந்த புத்தகங்கள்  
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துறவிகள் வாழ்மகயின் மமயமாக ‘கடவுள்’ இந்து பகாயில் மாறியது, மற்றும் 

 மஸ்கிருத  உ  ்ரிப்பு மற்றும் பூமஜயின் சதய்வீக கமலகளில் பலவருட 

பயிற்சி சதாடரந்்தது. அவரக்ளுக்கு மாஸ்டரின் மூலம் மகாபதவரக்ளின் 

அறிமுகம் கிமடத்தது, மற்றும் அவரக்ள் மகாபதவரக்மள தங்கள் 

வாழ்க்மகயின் மமயமாக, தங்களது ஆதரவாக மற்றும் தங்களின் 

நண்பரக்ளாக மாற்றிக்சகாள்ள கற்றுக்சகாடுக்கப்பட்டாரக்ள். § 

 மாஸ்டர ்துறவற குறிக்பகாள் ஒவ்சவான்மறயும், பகாயில் சநறிமுமற 

ஒவ்சவான்மறயும், பயாகப்பயிற்சி ஒவ்சவான்மறயும், பமற்கத்திய 

கலா  ்ாரத்திற்குள் சமதுவாகவும் முமறயாகவும் சபரிய அளவில் சகாண்டு 

வந்து, அமவ அமனத்மதயும் ஹவாய் தீவின் ச ழிப்பான பூமியில் 

விமதத்துக்சகாண்டு இருந்தார.் § 

அந்த காலத்தில் கிராமங்களுக்கு தபால் வ தி இல்லாததால், அவர ்

ஒவ்சவாரு நாளும், ஒன்று அல்லது இரண்டு துறவிகளுடன் ஐந்து மமல் 

சதாமலவில் இருந்த தபால் நிமலயத்திற்கு வாகனத்தில் ச ல்வார.் அவர ்ஒரு 

நாளில் வந்த தபால்கள் அமனத்மதயும் பகாபகா பாம்ஸ் ஓட்டலின் 

பமம யில் மவத்து, காபிமய வாங்கிக்சகாண்டு, தனது பதில்கமள 

அறிவுறுத்த, அவற்மற துறவிகள் தட்ட ச்ு ச ய்து மாமலயில் தபாலில் 

அனுப்புவாரக்ள். § 

அமதப்பபான்ற ஒரு நாளில் விப ஷமான ஒரு  ம்பவம் நடந்தது. 

அமதப்பபால முன்பு நடந்திருக்கவில்மல. அது பல மாதங்களுக்கு நீடித்தது, 

மற்றும் அது மீண்டும் நடக்கவில்மல. அன்று காமலயில் நடந்த  ம்பவத்மதப் 

பற்றி மாஸ்டர ்அளிக்கும் விளக்கம்:§ 

நாங்கள் நடராஜர ்சிமலமய மடத்தில் மவத்தவுடன், தமலசிறந்த 

எழுத்துப்பிரதிகளின் ஒரு சதாகுப்பின் மீது, ஆக்ஞா  க்கரத்தில இருக்கும் 

எனது ஆன்மீக கண் திறந்துசகாண்டது மற்றும் முருகப்சபருமானின் 

ஆன்மீக நூலகம் காட்சி அளித்தது. அழகான உமடயில் முகத்தில் 

தாடியுடன் உயரமாக இருந்த ஒரு நூலகர,் ஒவ்சவாரு ஆம  மற்றும் 

விருப்பத்திற்கு ஏற்ப, தனது உறுதியான மககளுடன் ஏதாவது ஒரு 

அலமாரியில் இருந்து மிகப்சபரிய சதாகுப்புக்கமள எடுத்து, 

பதமவயான பகுதிமய படிப்பதற்காக நமக்கு  ரியான பக்கத்மத 

திறந்து மவப்பார.் இந்த ஸித்தி எனக்கு மகக்கூடிய பிறகு, நான் 

சிவாசிரமத்தில் இருந்த மடவாசிகளுக்கு இந்த சதாகுப்புக்கமள ஒன்றன் 

பின் ஒன்றாக படித்து காண்பித்பதன். அவரக்ள் அதில் பகள்வி 

பகட்டாரக்ள். அந்த புத்தகங்கள் என் மனதின் உட்புற ஆகா த்தில் 

மவக்கப்படட்ு, அதில் இருந்த பக்கங்கமள திருப்பி வாசித்து ரசித்து 

புரிந்துசகாள்ளப்பட்டது. இவ்வாறு மவர துகள்கள் பபான்ற 

சிவசபருமானின் தரி ன சவளிப்பாட்டினால், நமது முருகப்சபருமான் 

இந்த பூமிக்கு வந்ததில் இருந்து ப ரத்்து மவத்திருந்த பதிவுகமள 

ப மித்து இருந்த, அவரது ச ாந்த நூலகத்தின் உட்புற கதவு 

திறக்கப்பட்டது. சதன்னிந்திய கடவுளான சுப்பிரமணியம் என்கிற 
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முருகன், காரத்்திபகயா, ஸ்கந்தன் மற்றும்  னத்குமாரா என்று 

அமழக்கப்படட்ு, எங்களுக்கு அருகாமமயில் எப்பபாதும் 

இருந்துக்சகாண்டு எங்கள் மீது அன்மப சபாழிந்து வருகிறார.் § 
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பகாபகா பாம்ஸ் ஓட்டலில் மாஸ்டர ்காமலபநர காபிமய அருந்திக்சகாண்டு 

இருந்த பபாது, திடீசரன்று மகயில் விசித்திரமான எழுத்து பிரதிகளுடன் ஒரு 



சூட்சும பலாக நூலகமர  ந்திதத்ார.் அதில் இருந்த ஒவ்சவாரு பக்கதம்தயும் 

அவரது ஆன்மீக கண் கவனமாக படித்து புரிந்துசகாண்டது. அவர ்பல 

மாதங்கள் கழித்து, அந்த புத்தகம் முழுவமதயும் தனது துறவிகளுக்கு 

அறிவுறுதத்ினார.்  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

கட்புலனிற்கு அப்பாற்பட்ட இந்த குறிப்பிடத்தக்க நிகழ்வு, பகாபகா 

பாம்ஸ் ஓட்டலில் பதாட்டங்கள் நிரம்பிய உணவகத்தில் நடந்தது. அந்த 

நூலகர ்ஒவ்சவாரு சதாகுப்பாக எடுத்து அதில் ஒவ்சவாரு பக்கமாக 

திருப்பிய பபாது, விசுவா மான ஒரு துறவி எழுத்தருக்கு சமதுவாக நான் 

அறிவுறுத்த, அவர ்ஒவ்சவாரு வாரத்்மதமயயும் சபாறுமமயாக பிமழ 

இல்லாமல் எழுதிக்சகாண்டார.் அந்த காலத்தில் ஓட்டலுக்கு வந்த பமல் 

வரக்்க விருந்தாளிகள் புமகத்த சிகசரட் புமக அருகில் இருந்த பமம  

மீது நிரம்பி, சுற்றுப்புறம் முழுவதும் பரவி ஆகா  லிபிகள் சதளிவாக 

சதரியும் ஒரு சூழமல உருவாக்கின. கட்புலனுக்கு அப்பாற்பட்ட இந்த 

ஸித்திமய யதாரத்்தமாக மாற்றுவதற்கு, பின்னணியில் பகட்ட ஹவாய் 

இம யுடன், மக்கள் பப ச்ில் இருந்த ஆரவாரம் மற்றும் சலௌகீக 

உணரவ்ுகளின் கீழ்நிமல அதிரவ்ும், அடிமனமத சவளிப்படுத்த 

உதவியது. § 

சில நாடக்ளில் பல பக்கங்கள் திருப்பப்படட்ு வாசிக்கப்பட்டன, மற்றும் 

சில நாடக்ளில் எந்த புத்தகமும் கண்ணுக்கு சதரியாது. அந்தரப்லாக 

நூலகத்தின மீது எனது ஆன்மீக கண் திறந்து சகாள்வதற்காக, நாங்கள் 

பல வாரங்களுக்கு மற்றும் பல மாதங்களுக்கு, காமலயில் எழுந்து 

பழங்கள், தயிர ்மற்றும் காபிமய ருசித்துக்சகாண்டு அமரந்்து 

இருப்பபாம். அந்த உணவகம் ஒரு  ாதாரண சூழலில் இல்லாமல், ஹவாய் 

தீவுக்குழுமத்தின் வடக்கு முமனயில் அமமந்து இருந்த கவாய் தீவின் 

கிழக்கு திம யில் கடலுக்கு அருகில் இருந்த, தீவின் மிகப்சபரிய 

சதன்னந்பதாப்புக்கு மத்தியில் சவப்பண்டல குளங்கமள பாரத்்த 

வண்ணம் எங்கள் பமம  அமமந்து இருந்தது. பழங்காலத்தில் அர  

குடும்ப குழந்மதகள் பிறந்த, பரத்்ஸ்படான் பஹஅவ் இடத்திற்கு அருகில் 

எனது சூடச்ுமமான காட்சியால், ஒவ்சவாரு நாளும் ப கரிக்கப்பட்ட 

பமடப்புக்கள், எழுத்துமடல் வடிவில் இருந்த ஒரு சுருள் குறிப்பபட்டில் 

எழுதப்பட்டன. நண்பகலுக்கு முன்பாக, நாங்கள் புனிதமான மவலுவா 

நதிமய ஒட்டி நான்கு மமல் தூரம் உள்பநாக்கி எங்கள் ஆசிரமத்திற்கு 

வருபவாம். அது தற்பபாது ‘கடவுள் இந்து பகாயிலாக’ இருக்கிறது. § 

அவர ்திரும்பி வரும் பபாது தன்னுடன் எடுத்துவந்த பமடப்புக்கள், சலமூரிய  

மற்றும் திராவிடிய  ாஸ்திரங்களில் ஒரு புதிய அத்தியாயமாக விளங்கியது, 

மற்றும் அவற்மற இருபத்தி நான்கு வருடங்களுக்கு அவரது மடவாசிகள் 

மடட்ுபம படித்தனர.் அதன் பிறகு உலகம் அமத படிப்பதற்கு தயாராக 

இருப்பமத உணரந்்த மாஸ்டர,் அமத சலமூரியன் ஸ்குபரால்ஸ் என்ற 
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தமலப்பில் சவளியிட்டார.் நாம் இந்த பூமிக்கு நான்கு மில்லியன் 

வருடங்களுக்கு முன்பு எவ்வாறு வந்பதாம், ஆரம்பக்கால மனிதனின் ஆன்மீக 

கலா  ்ாரம் மற்றும் நம்மிடம் அதிக தகவல்கள் இல்லாத அந்த யுகத்தில் நாம் 

வாழ்ந்த வாழ்க்மக  மற்றும் பழங்காலத்தில் தனிமமயாக இருந்த ம வ 

மடங்களுக்குள் இருந்த வாழ்க்மகமுமற மீது கவனம் ச லுத்தி குண்டலினி 

மற்றும் மமய சூரியனில்  (7 ஆவது  க்கரத்மத கடந்து இருப்பது) இருக்கும் 

மரம்ங்கள் பற்றி மரம்மான தகவலுடன், அது மனிதனின் ஆரம்பக்கால 

வரலாறு பற்றிய ஒரு சதய்வீக சவளிப்பாடாக இருந்தது. § 
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ஒரு நாள் காமலயில் மாஸ்டர ்உறக்கத்தில் இருந்த பபாது, அவரது மூன்றாவது 

கண்ணிற்கு காடச்ி அளித்த முருகப்சபருமான், தனது பவமல உயரத்்தி மூன்று 



முமற ஒரு படியின் மீது பலமாக அடித்து, இந்தியாவில் இருந்து வந்திருந்த சிவ 

நடராஜர ்சிமல “அங்பக"மவக்கபவண்டும் என்பமத குறிப்பிடட்ார.்  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

மாஸ்டருக்கு வழங்கப்பட்ட சபரும்பாலான தகவல்கள், அவரது 

மடவாசிகமள பயனுள்ள வமகயில் நிரவ்கித்து வழிநடத்தி ச ல்ல, இந்து 

 ந்நியா  வாழ்க்மகக்கு ஒரு பாரம்பரிய முமறமய வழங்க, அவரது 

துறவிகளின் ஆன்மீக விரிவாக்கத்மத ஊக்குவிக்க பதமவயாக இருந்த 

பாரம்பரிய பகாட்பாடுகமள வழங்கியது. மாஸ்டரின்  ந்நியா  

 மூகத்திற்காக பிரத்பயகமாக பதவரக்ளின் குழு எழுதிய ஒரு இரகசிய 

சவளிப்பாடாக இருக்கும் இந்த  ாஸ்திரங்கள், ம வ  ாஸ்திரங்களுடன் 

ப ரந்்து, ஒரு ஆன்மீக வழிகாட்டியாக மாறி, அவரக்ளின் நம்பிக்மகமய 

வலுப்படுத்தி, அவரக்ளது உயிர ்க்தியின் ஒவ்சவாரு பரிணாமத்மதயும் 

விளக்கியது. மாஸ்டரிடம் இருந்து தினமும் இந்த சமய்ஞ்ஞான 

சவளிப்பாடுகளின் மூலம் பக்கம் பக்கமாக பல யுகங்களின் ஞானம் 

வந்துக்சகாண்டிருக்க, அவருக்கு அருகில் இருப்பமத தங்களுக்கு கிமடத்த 

பாக்கியமாகவும் வரமாகவும் நிமனத்து, பல யுகங்களுக்கு முன்னர ்வாழ்ந்த 

ரிஷிகளுடன் தாங்கள் இருப்பமத பபான்ற ஒரு உணரம்வ சபற்றாரக்ள். அந்த 

நாடக்மளப் பற்றி குருபதவா வழங்கும் குறிப்பு:§ 

சதாடக்கத்தில் வந்த சவளிப்பாடுகள் சிவாசிரமத்தில் இருந்த 

மடவாசிகளால் அனுபவிக்கப்பட்டு, எங்கள் தியான சமாழியான ஷும் 

சமாழியில் பினிபா என்று அமழக்கப்படும், எங்கள் அமமப்பிற்குள் 

இயங்கும் ஒரு சதாமலத்தடச்டழுத்து பிமணயம் மூலம் பகிரப்பட்டது. 

இந்த சவளிப்பாடுகளின் ஓட்டம் பல வாரங்களுக்கு 

சதாடரந்்துக்சகாண்டு இருக்க, பியாபனா வடிவில் இருந்த 

சதாமலசதாடரப்ு  ாதனங்களில் இருந்து தட்சட ச்ு  த்தத்துடன் 

சவளிவந்த பிரமிக்க மவக்கும் தகவல்கமள படிக்க, அந்த  ாதனங்கமள 

சுற்றி கலிபபாரன்ியாவின்  ான் பிரான்சிஸ்பகா நகரம் மற்றும் 

சநவாடாவின் விரஜ்ினியா சிட்டியில் மடவாசிகள் ஒன்று கூடினாரக்ள். 

மடவாசிகள் எனக்கு பகள்விகமள அனுப்பி, ஆயிரம் மமல் சதாமலவில் 

இருந்த என்னிடம் உடனடியாக பதிமலயும் சபற்றாரக்ள். நாங்கள் இந்த 

முமறயில் பல தத்துவ விவாதங்கமள நடத்திபனாம். § 

இறுதியில் ஒவ்சவாரு புத்தகமாக நிமறவு சபற்றதும், அமத ஒரு 

மின் க்தி ஐபிஎம் தட்ட ச்ு இயந்திரத்தில் ஒரு எழுத்தர ்தட்ட ச்ு ச ய்தார.் 

அதில் இருந்து சுமார ்ஒரு டஜன் நகல்கள் தயார ்ச ய்யப்பட்டு, ஒரு 

எளிமமயான சவள்மள நிற சமன்னடம்ட கட்டமமப்பாக அமவ 

உமறயிடப்பட்டன. எனது மடவாசிகளின் மத்தியில் சுயநலமற்ற 

வாழ்முமறயின் புதிய தரத்மத உருவாக்குவதற்கு, தியான அமரவ்ுகளின் 

பபாது ஒரு அத்தியாயம் வாசிக்கப்பட்டது. § 
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ஒரு நாள் காமல பநரத்தில், மாஸ்டர ்சுப்பிரமுனியா தனது  ான் 

பிரான்சிஸ்பகா மடதத்ில் தியானம் ச ய்துக்சகாண்டு இருந்த பபாது, 

திடீசரன்று அந்த அமறயில் பறந்துக்சகாண்டு சுற்றி வரும் உணரம்வ 

சபற்றார.் அவருக்கு அருகில் முருகப்சபருமானும் பறந்துக்சகாண்டு 

இருந்தார.்  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

 வாசிப்பதற்கு பமலும் பல புத்தகங்கள் இருப்பதாக பதவரக்ள் இந்த 

பமடப்புக்களில் குறிப்பிடட்ு இருந்தாரக்ள்; ஆனால் இந்த ம வ 

 ாஸ்திரங்கள் நிமறவு சபற்ற பிறகு, தனது ஆன்மீக பாரம்வயின் திமரயில் 

முருகப்சபருமானின் நூலகத்மத அணுகுவது மாஸ்டருக்கு மிகவும் கடினமாக 

இருந்தது. சவளியுலக கவன  ்சிதறல்கள் காரணமாக, இந்த 

அந்தரப்லாகத்மத அணுக முடியாமல் அவர ்பபாராடிக்சகாண்டு இருந்தார.் § 

நாங்கள் தற்பபாது 1974 ஆம் ஆண்டில், எங்களது ஆன்மீக பணிமய 

சதாடங்கிக்சகாண்டு இருக்கிபறாம், மற்றும் திமரயில் எனக்கு எதுவும் 
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சதன்படவில்மல. பதவரக்ள் பவறு எங்காவது ச ன்று இருக்கபவண்டும் 

என்று பதான்றுகிறது. அவரக்ள் விநாயகமர தரிசிக்கும் யாத்திமரயின் 

அங்கமாக, சிவாசிரமம் வந்திருந்த சில அன்பரக்ள் மற்றும் 

மாணவரக்ளுடன் தாங்கள் ச ய்யபவண்டிய பணிமய நிமறவு 

ச ய்துக்சகாண்டு இருந்தனர.் எனது சநற்றிக்கு முன்பாக நீல நிற 

ஆகா த்தின் மங்கலான ஒளி மற்றும் ஒன்மற மற்சறான்று 

பிரதிபலித்துக்சகாண்டிருந்த மினுமினுக்கும் தங்கம் மற்றும் சவள்ளி 

ஒளிகள் நடனமாடுவமத, நான் எனது மூன்றாவது கண் வழியாக பாரக்்க 

சதாடங்கியிருந்பதன். பமலும் புதிய விருந்தாளிகள் மற்றும் அமமதிமய 

நாடி வந்திருந்த  ாதகரக்ள் காரணமாக எனது பாரம்வமய மமறத்த 

உணரவ்ுகள், சிக்கல்கள் மற்றும் சிந்தமனகமளயும் பாரத்்துக்சகாண்டு 

இருந்பதன். மங்கலான ஒளி வலுவமடந்ததும், அந்த நபரக்ள் சமதுவாக 

மமறய ஆரம்பித்தாரக்ள். 1973 ஆம் ஆண்டில் பல மாதங்களுக்கு நன்றாக 

திறந்து இருந்தது,  ாஸ்திர புத்தகங்கள் சதன்பட்ட நிமலக்கு வருவதற்கு 

நான் தற்பபாது மூன்று நாடக்ளாக முயற்சி ச ய்து வருகிபறன். § 

மாஸ்டரின் ஆன்மீக பதடல்கள் நிற்கவில்மல என்றாலும், அமவ இந்த 

தருணத்தில் வியக்கமவக்கும் மாற்றத்மத சபற்றன. அவர ்ஆகா த்தில் 

இருந்த புத்தகங்கமள கட்புலனுக்கு அப்பாற்பட்ட  க்தியால் படிக்காமல், 

தனக்கு  ம்பந்தப்பட்ட அன்றாட நிகழ்வுகள் பற்றிய அறிவுமர மற்றும் 

ஆழமான புரிதமல சபறுவதற்கு, அவர ்மூன்று அல்லது நான்கு பதவரக்ளுடன் 

கட்புலனுக்கு அப்பாற்பட்ட  க்தியின் மூலம் சதாடரப்ில் இருந்தார.் இந்த 

தகவல்கள் பகாயில் சூடச்ும ஞானம் பற்றிய உயரிய ஆய்வுக்கட்டுமரகளில் 

இருந்து புதிய துறவற பவட்பாளரின் கரம்விமனகள் பற்றிய சலௌகீக 

உட்பாரம்வகள் வமர விரிவாக பவறுபட்டு இருந்தன. § 

அந்த தகவல் சதாடரப்ுகளில், பூமியில் 10,000 வருடங்களுக்கு முன்பாக 

வாழ்ந்திருந்த ஒரு உயரக்ுடி ஆட்சியாளருடன் நமடப்சபற்ற சதாடரப்ு மிகவும் 

முக்கியமானதாக விளங்கியது. அவருக்கு அமழப்பு விடுக்கப்பட்டதும், அவர ்

மாஸ்டர ்ஈடுபட்டிருந்த பணியின் முக்கியத்துவத்மத குறிப்பிடட்ு, குறிப்பாக 

எதிரக்ாலத்தில் எடுக்கபவண்டிய முக்கிய முடிவுகமள சுட்டிக்காட்டி, 

ஆழ்நிமல குரலில் வழிகாட்டமல வழங்குவார.் சபருபாலும் ஆழமானதாக 

மற்றும் மிகவும் உயரவ்ானதகாக இருந்த இந்த ரிஷிகளின் தகவல்கள், ஒரு 

குறிப்பபட்டில் கவனமாக எழுதப்பட்டன அல்லது ஜப்பானில் ஒரு சிறிய பதனீர ்

கமட அல்லது சமட்ராஸில் இருந்த ஒரு உணவகத்தில காபி 

குடித்துக்சகாண்டு ஒரு துமடப்புக்குடம்ட மீது அவ ரமாக எழுதப்பட்டன 

அல்லது மடத்தில் இருந்த மாஸ்டரின் அலுவலில் ஒரு வ தியான இடத்தில் 

அமரந்்து எழுதப்பட்டன. § 

ச ப்டம்பர ்14, 1983 கவாய் தீவில் நடந்த ஒரு அமரவ்ின் பபாது, அஞ் ல் மூலம் 

பக்தரக்ளுக்கு மடம் அனுப்பும் ‘கடவுள்’ பகாயிலின் விபூதி பிர ாதத்தின் 

மூலம், பதவரக்ள் எவ்வாறு ச யல்படுகிறாரக்ள் என்று எழுத்தராக இருந்த 

துறவி பகள்வி பகட்டார.் அதற்கு ரிஷி வழங்கிய பதில்:§ 
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நாம் அங்பக பிர ாத வடிவாகவும்  க்தி வடிவாகவும் இருக்கிபறாம். இந்த 

பிர ாதங்கள், ‘கடவுள்’ பகாயிலில் இருக்கும் நமக்கும் பக்தரக்ளுக்கும் 

இமடபய ஒரு நீடித்திருக்கும் பாமதமய திறந்து மவக்கிறது. குறிப்பாக 

அந்த விபூதி அதிரம்வ சகாண்டுள்ளது. இந்தியாவில் இருக்கும் சில 

பகாயில்களின் விபூதி நமது ஆதினத்தில் இருப்பதால், உங்களுக்கும் 

அந்த பகாயில்களுக்கும் இமடபய ஒரு தமடயில்லாத பாமத உள்ளது. 

‘கடவுள்’ பகாயிலின் விபூதிமய உங்கள் வீடுகளில் தாராளமாக நிரப்பி 

மவத்தால்,  அமவ ‘கடவுள்’ நடராஜரிடம் இருந்து  க்திமய சபற்று திறந்து 

மவக்கும் பாமத, விரிவாகவும் சதளிவாகவும் நிமலத்து இருக்கும். 

பாரம்பரிய முமறயில் தயாரிக்கப்பட்ட விபூதிமய வாங்கி மவயுங்கள். 

அந்த விபூதி கடவுளின் குரலாக விளங்குகிறது. உங்கள் பிர ாத மபகளில் 

சிக்கனமாக இருக்காமல், தாராளமாக நிரப்பி மவயுங்கள். பமலும் 

குருவின் விபூதி மபகள் எப்பபாதும் நிரம்பி வழிய  பவண்டும். § 
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குருபதவா சில  ந்தரப்ங்களில், ம வ  மய கடவுள்களான சிவசபருமான், 

அனுமார,் முருகன் மற்றும் விநாயகரிடம் இருந்து கவிமதயாகவும் 



சில மயங்களில் மமறபுதிரான ச ய்யுள்ளாகவும் தகவல்கமள சபற்றார.் 

அவர ்சிரதம்தயுடன் எழுதிக்சகாண்டு, விண்ணுலக ஆமணகள் 

அமனத்மதயும் கமடப்பிடித்தார.்  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

மாஸ்டரின் குழுவில் இருந்த தமலசிறந்த பதவரக்ள் பகிரந்்த தகவலுக்கு, 

பகடக்ப்பட்ட பகள்விகளின் தன்மம மற்றும் ஆழம் மடட்ுபம ஒரு 

வமரயமறயாக விளங்கியது. ஒரு வலுவான சதாடரப்ு ஏற்பட்டதும், பதவரக்ள் 

ஒரு மணிபநரம் அல்லது பதமவப்பட்டால் அதிக பநரம் தங்குவதும், மாஸ்டர ்

அவ்வப்பபாது, “பவறு ஏதாவது பகள்விகள் இருக்கிறதா?” என்று பகட்பதும் 

வழக்கமாகிவிட்டது. அன்றாட நிகழ்வுகள், பிர  ்மனகள், சபாதுமக்கள், 

தத்துவம்  ாரந்்த பகள்விகள் மற்றும் அன்மறய முக்கியமான பிர  ்மனகள் 

மீது பகள்விகள் பகடக்ப்பட்டன. இந்த அமரவ்ுகளின் பபாது, அவர ்தனது 

பணியின் ஒவ்சவாரு அம் த்மத பற்றி மதிக்க முடியாத, யதாரத்்தமான 

வழிகாட்டமல சபற்றார ்மற்றும் மாஸ்டருக்கு மிகவும் பரி  ்யமான மற்றும் 

இந்த உலமக காட்டிலும் அதிக உண்மமயானதாக அவர ்கருதும், இன்சனாரு 

உலகின் அரிய மற்றும் குறுகியகால காட்சிமய, அவருடன் இருந்த 

மடவாசிகள் அனுபவித்தாரக்ள். அந்தரப்லாகத்தில் இருக்கும் இந்த 

உயிர ்க்திகள், தூல உடல்களில் உருசவடுத்த பநரம்மயான  ாதகரக்ளுக்கு 

எவ்வாறு உதவி ச ய்கிறாரக்ள் என்பமத அவர ்விளக்கினார.் § 

பூமிக்கு அருகில் இருந்துக்சகாண்டு, உலசகங்கும் இருக்கும் பக்தரக்ளின் 

பதமவகமள சதாடரந்்து கவனிக்க, நன்கு பயிற்சி சபற்ற பதவரக்ள் 

அந்தரப்லாகத்தில் இருக்கிறாரக்ள். கவாய் ஆதீனத்தின் ‘கடவுள்’ 

பகாயிலில் குடியிருக்கும் பதவரக்ள்  மயப்பணி நமடசபறும் வீடுகள், 

தரம் ாமலகள் மற்றும் பகாயில்கள் மற்றும் நமது அங்கத்தினரக்ளின் 

மடங்களில் நமடசபறும்  த் ங்க பஹாமத்தில் பங்குசபறுவாரக்ள். 

மகாபதவரக்ள் மற்றும் பதவரக்ள், சுவாமிகள், பயாகிகள், நாடய்ாக்கள், 

 ாதகரக்ள், பிரம்ம  ்ாரிகள், பிரம்ம  ்ாரினிகள், தாய்மாரக்ள், 

தந்மதகள், குழந்மதகளின் இந்த ஆன்மீக கூட்டமமப்பில், எல்பலாரும் 

சதய்வீக வழியில் ஒன்றாக ச யல்பட்டனர.் இதுபவ ம வ  மயம். இதுபவ 

ம வ சித்தாந்தம். இதுபவ ச யல்பாட்டில் இருக்கும் நாத  ம்பிரதாயம். 

பழங்காலத்தில் ம வ  மயம் பூமி எங்கும் ச ழிப்பாக இருந்த பபாது, 

இப்படித்தான் இருந்துள்ளது. இப்பபாது இப்படித்தான் இருக்கிறது மற்றும் 

எதிரக்ாலத்தில் இப்படித்தான் இருக்கும். § 

மனதின் மறுபுறத்தில் இருந்த மாஸ்டரின் உதவியாளரக்ளால் உற் ாகம் 

அமடந்த மடவாசிகள், தங்களுக்கு அறிவுறுத்தமல வழங்கிய ரிஷி எப்படி 

இருந்தார ்என்பமத சதரிந்துசகாள்ள விரும்பினாரக்ள். 1996 ஆம் ஆண்டில் 

ஒரு நாள், “ரிஷி  ற்று முன் பதான்றினார.் அங்பக அவர ்சவள்மள 

உமடயணிந்து அமரந்்து இருப்பமத பாரத்்பதன். அவர ்மிகவும் பநரத்்தியாக 
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இருந்தார.் அவர ்மகமய அம த்துக்சகாண்டு “வாழ்த்துக்கமள,” 

சதரிவித்தார.் அவர ்வழங்கிய தகவல்:”§ 

 

அந்தரப்லாகத்தில் இருக்கும் பதவரக்ள் குருபதவாவிற்கு வழிகாடட்ி, அவரது  

மற்றும் துறவிகளின் பகள்விகளுக்கு பதில் அளித்து, யதாரத்்தமான 

ஆபலா மனமய வழங்கி, சதாமலந்து பபான சபாருட்கமள பதடவும் உதவி 

ச ய்தாரக்ள். அவர ்அந்த தகவல்கமள கடுபுலனுக்கு அப்பாற்படட்  க்தியால் 

அல்லது சிந்தமன பரிமாற்றத்தால் சபற்றார.்  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

இது ஒருமுக ச்ிந்தமனயுடன், துல்லியமாக மற்றும் திடமாக இருக்கும் 

பநரம். நாம் எதிரக்ாலத்திற்கும் எல்லா காலத்திற்கும் பதமவயான 

தகவமல, அதிகமாக ப கரித்துள்பளாம். அமத மீண்டும் சதாகுத்து, 

பதமவப்படும் பபாது மீண்டும் விளக்கம் அளித்து வாழபவண்டும். 

(மாஸ்டர:் “பலர ்[பபசுவதற்கு] தயாராக இருக்கிறாரக்ள். பகள்விகள் 

ஏதாவது இருக்கிறதா?” “அவர ்வயதில் மிகவும் சிரியவராக 

சதன்படுகிறார,்”  என்று மாஸ்டர ்கூறியதற்கு ரிஷி வழங்கிய பதில்:)§ 

நீங்கள் என்மன பதில் அளிக்க மவத்து எனது வயமத பமலும் 

குமறக்கிறீரக்ள். சில மயங்களில் நாங்கள் பபரின்பத்தில் தனிமமமய 

உணரக்ிபறாம். எங்கள் பரமாத்துமாவின் முழுமம, எங்களது 

புலனுணரவ்ுகள் மட்டுபம எங்களுக்கு துமணயாக இருக்கின்றன. 
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பபரின்பத்தில் இருப்பவரக்ள், தங்களுக்குள் பபசிக்சகாள்ள மாட்டாரக்ள். 

இங்பக தகவல் சதாடரப்ு என்று எதுவும் இருப்பதில்மல. எங்களில்  

ஒவ்சவாருவருக்கும் மற்சறாருவர ்என்ன நிமனக்கிறார ்என்று சதரிந்து 

இருப்பதால், பபசுவதற்கு என்ன இருக்கிறது? அதனால் அறியாமமமய 

நீக்குவது ஒரு வரபவற்கத்தக்க நிகழ்வாக பதான்றுகிறது. (இதன் பிறகு 

தன் முகத்தில் சபரிய புன்னமகயுடன், “நீங்கள் எமத சதரிந்துக்சகாள்ள 

விரும்புகிறீரக்ள்?” என்று பகட்கும் வண்ணம்  ற்று தளரவ்ாக அமரந்்து 

சகாள்கிறார.் “நீங்கள் எந்த பலாகத்தில் இருக்கிறீரக்ள்?” என்று ஒரு 

மடவாசி பகடக்ிறார.்) பிரம்ம பலாகத்தில் இருக்கிபறன். அது ஒரு 

அருமமயான இடம். அது அதிக துடிப்புணரவ்ு மற்றும் இணக்கத்துடன் 

ஆக்கப்பூரவ்மாக இருக்கிறது. இங்பக உங்களிடம் இருக்கும் மற்றும் 

நீங்கள் பயன்படுத்தும் அமனத்தும் திட்டமிடப்படுகின்றன. அது 

திட்டமிடும் உலகமாக விளங்குகிறது. § 

துறவற வாழ்மகயில் உறுதியான மனத்துறவு மற்றும் பிரம்ம  ்ரியத்தின் 

மதிப்பு, சபாருள் மற்றும் அத்தியாவசியம் ஆகியமவ துறவிகளுக்கு 

 ாஸ்திரங்கள் வழங்கிய மிகவும் வலுவான தகவல்களில் ஒன்றாக 

விளங்கியது. சபண்களுடன் வாழ்ந்தவரக்ளுக்கு விப ஷ  ாதனாக்களுடன், 

பதவரக்ள் விரிவான அறிவுறுத்தல்கமள வழங்கினாரக்ள். வாழ்க்மகயில் 

அதிக ஒழுங்குமுமறயுடன் வாழ்ந்தவரக்ள் மட்டுபம சுவாமியின்  மூகத்தில் 

நுமழய முடியும். குருபதவா அந்த கருப்சபாருமள, கட்புலனுக்கு அப்பாற்பட்ட 

 க்தியால் படித்த  ாஸ்திர புத்தகங்களின் அங்கமாக விளங்கிய தி புக் ஆஃப் 

வர ்ச்ியு என்ற புத்தகத்தில் இருந்து ஒரு பத்திமய எடுத்து, தனது மாஸ்டர ்

பகாரஸ்் ட்மரலாஜி (பிரதான பயிற்சி வகுப்பின் முதச்தாகுப்பு) பயிற்சி 

வகுப்பில் குறிப்பிட்டார.் § 

பிரம்ம  ்ரியம் அந்த தனிநபரின் முதுகுத்தண்டின் மமயத்தில் 

சதய்வீகத்தன்மமயின்  க்திமய சகாண்டிருப்பதால், தூல உடலுக்குள் 

இருக்கும் சூடச்ும உடலின் பஞ்  பிராண  க்திகள் வழியாக 

சிவசபருமான் தனது  க்திமய அனுப்பும் பபாது, அந்த பிராண  க்திகள் 

தங்கமள சீரச் ய்து சகாண்டு சவளிப்படுத்தும்  க்தி, அவமர 

சுற்றியிருக்கும் எல்பலாருக்குள்ளும் இருக்கும் ஐந்து மாசபரும் 

மபனாஉணரவ்ு திரவங்கமள மாற்றி அமமக்க பதமவயான வலிமமமய 

சபற்று இருக்கிறது. இந்த பிரம்ம  ்ரிய  க்தி திரட்டப்படட்ு, 

சுத்திகரிப்பின் மூலம் பரவ ச ய்த பிறகு பாலியல்  க்தியின் உருமாற்றம் 

நமடசபறுகிறது. தினமும் சதாடரந்்து ச ய்யும்  ாதனா, பநரம்மற 

வாழ்முமறயின் உறுதி மற்றும் நமது  மயத்தின்  டங்குகமள 

கமடப்பிடிப்பதன் மூலம் உருமாற்றம் தானாக நமடசபறுகிறது. உடல் 

உறவில் ஈடுபடாதவரக்ளுக்கு பிரம்ம  ்ரியம் என்பது, அவரக்ள் 

பருவமமடவதில் இருந்து சதாடங்கி திருமணம் வமர சதாடரக்ிறது. 

அப்படி இல்மலசயன்றால், பிரம்ம  ்ரிய  ாதனா என்பது எதிரப்ாலின 
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உறுப்பினருடன் ஏற்பட்ட  கமடசி பாலியல் உறவுக்கு பிறகு மற்றும் 

பிரம்ம  ்ரிய பயிற்சிமய ஆரம்பிக்க பவண்டும் என்று உணரவ்ுடன் 

முடிவு எடுக்கும் பபாது சதாடங்குகிறது. § 

ஒரு துறவி இது வமர வாழ்ந்த பிறவிகளின் சதாடர ்ச்ி, ச ய்த  ாதமனகள் 

மற்றும் இந்த பிறவியில் மாஸ்டரின்  மயப்பணியில் ஆற்றபவண்டிய 

சதாண்டுகள் பற்றி பதவரக்ள் அற்புதமான முமறயில் விவரித்துக்சகாண்டு 

இருக்க, மாஸ்டர ்அவரக்ளுடன் தனியாக பலமணி பநரங்கள் தனியாக 

அமரந்்து, சில  மயங்களில் தனது துறவிகளுக்கு அவரக்ளது முற்பிறவிமவப் 

பற்றி நுண்ணறிவுகமள பல வருடங்களுக்கு வழங்கி ஆசீரவ்தித்து வந்தார.் 

ஒருவர ்தான் முற்பிறவியில் சீன நாட்டில் அ ச்ுத்துமறயில் இருந்தமத, ஒரு 

முன்னாள் அசமரிக்க தமலவராக மற்றும் ஒரு ஆய்வுப்பணியாளராக 

இருந்தமத பற்றி சதரிந்துசகாண்டார.் § 

1982 ஆம் ஆண்டு இந்தியாவில் ஒரு சுவாமியுடன் ஒரு மாத காலம் பயணம் 

ச ய்த பபாது, மாஸ்டர ்புது டில்லியில் அமதப்பபான்ற ஒரு தகவமல 

சவளிக்சகாண்டு வந்தார.் ஒரு பதவர ்உணவு அருந்தும் பமம யில் மாஸ்டமர 

சதாடரப்ு சகாண்டு, தன்மன அந்த உணவக ப ாதிடரின் தூண்டுதல்  க்தி 

என்று அறிமுகப்படுத்திக்சகாண்டு, தன்னிடம்  ந்பதகங்கள் பகடக்ுமாறு 

பகட்டுக்சகாண்டார.் அடுத்த ஒரு மணி பநரத்திற்கு, மாஸ்டர ்அந்த துறவியின் 

மூன்று பிறவிகமள பற்றிய தகவல்கமள சதரிவித்து, துறவி தனது 

பகள்விகமள எழுதிக்சகாள்ள பவண்டும் என்று அந்த பதவர ்விரும்புவதாக 

கூறி அந்த அமரம்வ சதாடங்கி மவத்தார.் அதன் பிறகு அந்த பதவர ்துறவிக்கு 

பின்னால் நின்றுக்சகாண்டு, அந்த பகள்விகமள படித்து அவற்றிற்கு பதில் 

அளித்து, அவர ்இந்தியாவில் ஒரு  ாதுவாக, ஐபராப்பாவில் வணிகராக 

வாழ்ந்த முற்பிறவிகள் மற்றும் இந்த துறவற  மூகத்தில் அவரது எதிரக்ாலம் 

பற்றி குறிப்பிட்டார.் இந்த பதவர ்மற்ற சில பதவரக்ள் ச ய்வமத பபால 

எமதயும் பப ாமல், தனது கருத்துக்கமள சிந்தமன வடிவங்களாக 

சவளிப்படுத்துவமத  மாஸ்டர ்சதரிந்துசகாண்டார.் அந்த உணவக ப ாதிடர ்

கதவு வழியாக பல முமற ச ன்று இருந்த அந்த ஹவாய் பயணிகள், அந்த 

கதவில் இருந்த சின்னத்தின் மீது விவரிக்க முடியாத ஈரப்்மப சபற்றனர.் 

அன்று மாமல பநர முடிவில், கருத்து பரிமாற்றங்களால் ஏற்பட்ட 

கரம்விமனகமள  ரியாக  மநிமலப்படுத்தும்   பநாக்கத்துடன், மாஸ்டர ்

துறவியிடம் ஐம்பது ரூபாமய வழங்கி, அவர ்சபற்ற ப ாதிட கணிப்பிற்கு 

வழங்கும் கட்டணமாக அந்த பணத்மத, ப ாதிடர ்அலுவலக கதவின் 

அடிப்பகுதி வழியாக உள்பள நுமழக்குமாறு பகட்டுக்சகாண்டார.் மாஸ்டமர 

சபாறுத்தவமரயில், அவர ்பணத்மத பயனுள்ள வமகயில் ச லவழித்து 

இருந்தார.் § 

பதவரக்ளுடன் ஏற்பட்ட இந்த அனுபவங்கள் துறவிகளின் நம்பிக்மகமய 

வலுப்படுத்தி, அவரக்ள் உட்புறமாக திடமான மற்றும் ஆற்றல்மிக்க 

பபாராளிகளாக மாற உதவி ச ய்தன. அவரக்ளின் துறவற பாமதயில் உதவி 
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ச ய்து ஊக்குவிப்பதற்காகபவ தாங்கள் அங்பக இருப்பதாக, பதவரக்பள 

தங்கள் தகவல்களில் உறுதி அளித்தனர.் § 

ஒரு புதிய நாடய்ம் அல்லது  ாதகர ்எங்களது மடங்களில் ஒன்றில் 

நுமழயும் பபாது, அவரது வாழ்முமறமய உணரந்்து, புரிந்து கிரகித்துக் 

சகாள்ளப்படுகிறது. அந்த நாடய்ம் அல்லது  ாதகரின் கரம்விமன, எல்லா 

மடங்கள், பணிகள் மற்றும் தனிப்பட்ட சீடரக்ளின் சமாத்த 

கரம்விமனயில் கிரகித்துக்சகாள்ளப்படுகிறது. அவர ்நமது ம வ 

 மயத்தின் மகாபதவரக்ளுக்கு ஒரு சிவனடியாராக, ஒரு அடிமமயாக, 

ஒரு ப வகனாக தன்மன அரப்்பணித்துக்சகாள்ளும் உயரிய ச யமல 

ச ய்வதால், அவர ்தனது பிரமாணங்கமள எடுத்துக்சகாண்டு,  ந்தன 

மணி மாமலகமள  சபற்ற பிறகு, பீடத்தின் மீது மவக்கப்படும் 

ஒவ்சவாரு மலர,் ஒவ்சவாரு கற்பூர தீபம், உலகில் ஏதாவது ஒரு மூமலயில் 

இருக்கும் மடம் அல்லது ஒரு பணியில் இருப்பவர ்ச ய்யும்  மயம்  ாரந்்த 

ஒவ்சவாரு நடவடிக்மகயும், அந்த நாடய்ம் அல்லது  ாதகரின் 

கரம்விமனயில் சிலவற்மற கமரக்கிறது.  அவர ்தனது வாழ்க்மகயில் சீர ்

ச ய்துக்சகாள்ள சில விஷயங்கள் இருத்தாலும், அவருக்கு இந்த 

குழப்பத்தில் உதவி ச ய்ய சிவபலாகம், பதவபலாகம், கவாய் ஆதீனம், 

கடவுள் பகாயில் மற்றும் அவர ்தங்கியிருக்கும் மடம் மற்றும் அவமர 

சுற்றி இயங்கும் பணிகளில் இருந்து பல உதவிக்கரங்கள் அவமர நாடி 

வரும். § 

ஒரு நாள் மடத்தின் பதாட்டத்தில் உணவுப் சபாருடக்மள வளரத்்த துறவிகள், 

“பதாட்ட பதவரக்ளுடன்" ஆபலாசிக்க அமழக்கப்பட்டனர.் அதில் இருந்து ஒரு 

பகுதி: § 

நாங்கள் பகளிக்மகயுடன் இருக்கிபறாம். நீங்கள் எங்களுடன் பவமல 

ச ய்ய விரும்பினால், மகிழ் ச்ியாக ச யல்பட்டால் பபாதும். நீங்கள் 

மகிழ் ச்ியாக இருக்க விரும்பினால், எங்களுடன் ப ரந்்து ச யல்பட்டால் 

பபாதும். அற்புதங்கமள நிகழ்த்துங்கள்; அமவ எங்களுக்கு பிடிக்கும். 

முடம்டக்பகாஸ் இருக்கும் பகுதியில் சவண்மடக்காய் விமதமய 

மமறப்பது பவடிக்மகயாக இருக்கும். பதாட்டத்தில் ஒரு வமகமய 

மடட்ும் வளரக்்காதீரக்ள்; எப்பபாதும் ஒபர மாதிரியான உணமவ 

 ாப்பிடாதீரக்ள். மக்கள் எல்பலாரும் ஒபர மாதிரியாக இருந்ததால், அதில் 

பவடிக்மக எதுவும் இருக்காது. எங்கள் எல்பலாமரயும் ஒபர பநரப்காட்டில் 

வளரக்்காமல், சில பகுதிகளாக பிரித்து, நடுநடுபவ வித்தியா மாக 

ஒன்மற பயிரிட்டால் பாரப்்பதற்கு  ந்பதாஷமாக இருக்கும். நீங்கள் 

தினமும் பல விதமான மனிதரக்மள பாரப்்பமதப் பபால, பதாட்டத்திலும் 

பலவிதமான தாவரங்கமள பாரப்்பீரக்ள். § 

இப்பபாது கீமர வமககமள பாரப்்பபாம். அமத எப்பபாதும் 

முடம்டக்பகாசுக்கு அருபக வளரக்்கக்கூடாது. முடம்டக்பகாசில் பல 
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வமககள் உள்ளன, அமவ அமனத்மதயும் பதாட்டத்தின் ஒரு மூமலயில், 

கீமர  ்ச டியில் இருந்து விலக்கி மவக்க பவண்டும். § 

கீமர  ்ச டிமய பயிரிடும் பகுதியில், அந்த ச டியுடன் நன்றாக 

ருசிக்கும் முள்ளங்கி, சவங்காயம் மற்றும் கீமர  ்ச டி பபான்றவற்மற 

பயிரிட்டு மகிழுங்கள், ஆனால் முடம்டக்பகாம   கீமரயிடம் இருந்து 

விலக்கி  மவயுங்கள். கீமரக்கு என்று ஒரு ருசி கிமடயாது, அதனால் அது 

நன்றாக ருசிக்க மவக்கும் ச டிமய அருகில் பயிரிடுங்கள். § 

ஒரு தமலசிறந்த கமலஞருக்கு அவரது கமலத்திறன்  ாதரணமாக 

பதான்றுவமதப் பபால, பதவரக்ளுடன் பபசும் திறமம அவருக்கு  ாதரணமாக 

சிறப்பில்லாததாக பதான்றியதாலும், அன்பரக்ள் தங்களுக்குள் இருக்கும் 

பரமாத்துமாமவ நிமனத்து  ாதனா ச ய்து தங்கள் ச ாந்த ஆன்மீக 

முன்பனற்றத்மத சபறுவதில் கவனம் ச லுத்தாமல், இந்த அற்புதங்கள் மீது 

கவனம் ச லுத்துவாரக்ள் என்பதாலும் துறவிகள் தனது வாழ்க்மகயின் இந்த 

பகுதிமய அதிகமாக பயன்படுத்திக் சகாள்வமத, மாஸ்டர ்விரும்பவில்மல. 

அதனால் இந்த சிறிய நிகழ்வுகள், அவரது மடத்தில் வழக்கமாக நடப்பது 

என்பதால், இமவ எப்பபாதும் சவளியிடப்படவில்மல, மற்றும் 

இமணயதளத்திலும் அறிவிக்கப்படவில்மல. § 

அபத  மயத்தில் தனது அந்தரப்லாகம் துறவிகளுக்கு உத்பவகம் அளித்து, 

திமரமய சிறிது உயரத்்தி, பாமதயில் இருக்கும்  ாதாரண யாத்திரிகள் 

ச ன்று பாரக்்காத, மனிதன் அமடயக்கூடிய இன்சனாரு பிரஞ் த்மத 

சவளிப்படுத்தும் என்பமத அறிந்து இருந்து, அமதப்பற்றி தனக்கு பிரியமான 

துறவிகளிடம் சவளிப்பமடயாக மற்றும் அபத  மயத்தில மிகவும் குமறவாக 

பகிரந்்துசகாண்டார.் ஒவ்சவாரு மனிதனுக்குள்ளும் இயல்பாக இருக்கும் 

இந்த புலன்கள், விரிவாக்கம் சபறுவதற்காக காத்து இருப்பதாக அவர ்

குறிப்பிடுவார.் இத்தமகய விஷயங்கள் நமது இயல்பான பாரம்பரியமாகவும் 

ஆத்ம ஞானம் சபறபவண்டிய உண்மமயான பணியில் சதால்மல தரும் 

கவன ச்ிதறலாகவும் விளங்குகிறது என்றும், அமத குமறவான 

உற் ாகத்துடன் ஏற்றுக்சகாண்டால் அது நம்மம உள்பள இழுத்துக் 

சகாள்ளும் அல்லது இயற்மகக்கு அப்பாற்பட்ட  க்தி மற்றும் 

மமறஞானத்தின் மீது மயங்கி அத்துடன் நமது தன்னுணரம்வ 

ஈடுபடுத்தினால், அது நம்மம நமது குறிக்பகாளில் இருந்து  முற்றிலுமாக 

திம  திருப்பிவிடும், இருபக்க வாமளப் பபான்றது என்றும் அவர ்

குறிப்பிடுவார.் அதனால் அவர ்இயற்மகக்கு அப்பாற்பட்ட  க்தியுடன் 

சதாடக்கத்தில் இருந்து இருந்ததாலும், தன் மீதும் தனது பணியின் மீதும் அது 

தாக்கம் ஏற்படுத்தாமல் இருக்க அவர ்கடினமாக உமழத்ததால், இந்த 

 மநிமல அவருக்கு முக்கியமாக பதமவப்பட்டது. § 
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குருமாரக்ளின் சரித்திரங்கள்  

அத்தியாயம் இருப்பத்தி-ஐந்து  

ஒரு சைவ ைமயக்ககாடச்டசய 

நிறுவுதல் 

1973 ஆம் ஆண்டு நடராஜர ்சிசலசய ஸ்தாபனம் சைய்த பிறகு, ‘கடவுள்’ 

சிவன் ககாயிலின் ைக்தி ஒப்புயரவ்ற்ற நிசலசய சபற்றது. சிவசபருமானின் 

மிகவும் பழசமயான சபயரக்ளில் ஒன்றாக விளங்கும் கடவுள் என்ற தமிழ் 

சைால், “உள்ளாரந்்து மற்றும் யாவும் கடந்த நிசலயில் இருப்பவர"் அல்லது 

“உட்புறமாகவும் சவளிப்புறமாகவும் இருப்பவர"் என்ற சபாருசள தருகிறது. 

மாஸ்டரின் சதாசலகநாக்கு பாரச்வ, சிவசபருமானின் இருப்பு மற்றும் 

கயாகத்திற்கு முருகப்சபருமான் வழங்கிய உந்துதலின் இயல்பான 

ைந்திப்பாக, பாரத்்தற்கு எளிசமயாக இருந்த இந்த ககாயில், சதாடக்கத்தில் 

இருந்து வாழ்க்சகசய மாற்றி அசமக்கும் ைக்தியுடன் இருந்தது. மாற்றம், 

புணரந்ிரம்ாணம் மற்றும் அழிவின் பிரிவாக பஞ்ை பூதங்களில் ஒன்றாக 

இருக்கும் அக்னி இருப்பதால், மாஸ்டர ்அந்த ககாயிசல அக்னி தலம் என்று 

குறிப்பிட்டார.் இந்த ககாயிலுக்குள் வந்த சிலர ்கட்டுப்படுத்த முடியாமல் அழ 

ஆரம்பித்தனர.் அவரக்ள் ஒரு நிசலயில் ககாயிலுக்குள் நுசழந்து, தங்கள் 

வாழ்க்சகயில் சபரிய மற்றும் சிறிய மாற்றங்களுடன் இன்சனாரு நிசலயில் 

சவளிகயறினாரக்ள். பக்தரக்ள் ககாயிலின் கபராற்றல் நிசறந்த நிசலமாற்ற 

ைக்தியின் மூலம் முறியடிக்கப்பட்ட ஆற்றலினால் அதிக குழப்பமசடயும் 

அளவிற்கு, ககாயில் அதிக வலிசம வாய்ந்ததாக இருப்பசத கவனித்த 

மாஸ்டர,் சிறிது காலத்திற்கு சைவ உணவு உண்பவரக்சள மட்டுகம 

அனுமதித்தார.் § 
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ஆறு அடி உயர விநாயகர ்மற்றும் முருகனின் கருங்கல் சிசலகள், ஒரு 

சவண்கல நடராஜர ்சிசல, 16-டன் எசடயுள்ள ஒரு நந்தி மற்றும் உலகின் 

மிகப்சபரிய படிக சிவலிங்கதச்த கப்பலில் வரவசழத்து, "தண்ணீரால் 

முழுசமயாக சூழப்பட்ட" என்று அவர ்நசகைச்ுசவயாக அசழதத் கவாய் 

தீவில்  'கடவுள்' ககாயிசல ஸ்தாபனம் சைய்தார.்     

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

 இந்த புதிய ைக்தியில் மூழ்கி இருப்பசத துறவிகள் உணரந்்து 

சகாண்டாரக்ள். ஒழுக்கம், மாற்றம், ஆன்மீக சுத்திகரிப்பு மற்றும் தவத்தின் 

கடினமான பல மாற்றங்கள் நிசறந்த சூழசல எதிரச்காள்ள பலர ்

நிரப்ந்திக்கப்பட்டாரக்ள், அவரக்ள் கண்களில் இருந்து வடிந்த கண்ணீர ்குரு 

அவரக்ளுக்கு வழங்கியிருந்த கைாதசனகளுக்கு ைான்றாக விளங்கியது. இந்த 

தீவிரமான நடவடிக்சககள், ஒரு நிசலமாற்ற காலத்சத மற்றும் சைவ 

துறவிகளாக அவரக்ள் வழங்கியிருந்த உறுதிசமாழிகள் மீது 

சபாறுப்புணரச்வ உறுதிப்படுத்தும் காலத்சத, அந்த ைமூகம் முழுவதற்கும் 

ஒரு கடினமான காலத்சத துவக்கி சவத்தது. இது ைாஸ்திரங்கள் வழங்கிய 

வழிகாடட்ுதல்கள் மற்றும் மாஸ்டர ்சுப்பிரமுனியாவின் திடமான 

ககாரிக்சககள், அவர ்அவரக்ளது இலட்சிய வாழ்க்சக மீது சவத்திருந்த 

எதிரப்ாரப்்புக்கள், அவரக்ள் கசடப்பிடிக்க கவண்டிய முழு நிசறவான தரம்ம் 

ஆகியவற்சற சீரப்டுத்திக் சகாள்ளும் காலமாகவும் இருந்தது. “துறவற 

வாழ்க்சக எளிசமயானது என்று யாரும் கூறியிருக்க மாட்டாரக்ள்,” என்று 

அவர ்ஆறுதலாக கூறுவார.்§ 

அவர ்புகளா புக் (flow book) என்கிற ஒரு வழிகாட்டும் சககயட்சட 

உருவாக்கினார.் அந்த சககயடு ஒரு சைவ துறவி எப்படி வாழ்வது, பதில் 

சைால்வது, கற்பது, கபசுவது, ைசமப்பது, சுத்தம் சைய்வது, அத்தியாவசிய 

கடசமகசள சைய்வது, உத்தரவுகசள ஏற்றுக்சகாள்வது, ஆசட அணிவது, 
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ைாப்பிடுவது, உறங்குவது, தியானம் சைய்வது, வழிபடுவது, அரப்ணித்துக் 

சகாள்வது மற்றும் மற்றவரக்ளுடன் இணங்கி வாழ்வசதப் பற்றி 

நுணுக்கமாக விவரித்தது. அதில் இடம்சபறும் ஒவ்சவாரு பதிவிற்கும், அவர ்

தனது ஒப்புதசல வழங்கும் வண்ணம் சகசயாப்பமிடுவார.் வாழ்க்சகயின் 

ஒவ்சவாரு அம்ைமும் அந்த புகளா புக்கில் விவரிக்கப்படட்ு இருந்தது. 

ைற்குருவின் ஒவ்சவாரு அறிவுறுத்தலும் புகளா என்று அசழக்கப்படட்ு, எந்த 

விதிவிலக்கும் இல்லாமலும், காரணம் எதுவும் சைால்லாமலும் சதாடரந்்து 

பின்பற்ற கவண்டியிருந்தது. § 

‘கடவுள்’ ககாயிலின் தீவிரமான ைக்தி, ஒரு சைவத்துறவியிடம் 

ஏற்றுக்சகாள்ள முடியாத பழக்கங்கள் மற்றும் அணுகுமுசறகசள 

நீக்குவதற்காக ைற்குரு வழங்கிய புதுப்பிக்கப்பட்ட ஆசண மற்றும் 

ைமூகத்தில் இருந்த அசனவரும் முழுசமயான, முசறயான, திருப்தியான 

இந்துவாக இருக்ககவண்டும் என்ற புதிய கதசவ ஆகிய அசனத்தும் ஒன்று 

கைரந்்து, துறவிகள் மத்தியில் அபூரவ்மான ைந்கதகங்கசள ஏற்படுத்தியது. 

முன்பு பின்பற்றிய ைமயத்தின் சதாடரப்ுகசள முழுசமயாக துண்டிக்க 

கவண்டும் என்று மாஸ்டர ்சதளிவாக குறிப்பிட்டார.் முழுசமயான 

சைவத்துறவிகள் கசடப்பிடிக்க கவண்டிய இந்த ஆசண, அைாதாரண 

சதரியத்துடன் ைவால்விடும் கதசவயாக இருந்தது. § 

சில துறவிகள் கிழக்கத்திய கமசியா (உலசக காக்க வந்த கதவதூதர)் 

கபான்று இருந்த ஒருவருடன் கைரந்்து இருக்க வந்தனர.் சிலர ்தங்கசள எந்த 

ைமயத்சதயும் ஏற்றுக்சகாள்ளாத ைமத்துவவாதிகளாக நிசனத்து 

இருக்கலாம். சிலர ்மாற்றம் சபறுவதில் மனநிசறசவ அசடந்து இருக்கலாம். 

காரணம் எதுவாக இருந்தாலும், பலர ்ைமூகத்சத விட்டு ஒன்றன் பின் ஒன்றாக 

கிளம்பினாரக்ள். அவரக்ள் மீண்டும் தங்கள் குடும்பங்கசள கநாக்கி, 

மீண்டும் தங்கள் தனிப்பட்ட கரம்விசனகசள கநாக்கி, துறவற பாசதக்கு 

வரும் முன்னர ்இருந்த இடத்சத கநாக்கி இருவராக மூவராக சதாடரந்்து 

சவளிகயறிக்சகாண்டு இருந்தனர.் “நீங்கள் எந்த மதத்சத ைாரந்்தவரக்ள்?” 

மற்றும் “மாஸ்டர ்எந்த மதத்சத கபாதிப்பதாக நிசனக்கிறீரக்ள்?” கபான்ற 

ககள்விகள் முதலில் துறவிகளிடமும்  பிறகு உறுப்பினரக்ளிடமும் 

ககடக்ப்பட்ட கபாது, இந்த சவளிகயற்றங்கள் நசடப்சபற்றன. துறவற ைமூகம் 

மற்றும் ைாதாரண அங்கத்தினரக்ளில் இருந்து ஐம்பது ைதவீதம் 

சவளிகயறியதால், இது ஒரு மிகப்சபரிய எழுைச்ியாக இருந்தது. § 

அந்த சவளிகயற்றங்கசள சலௌகீக கண்கணாட்டத்தில் பாரக்்கும் கபாது, 

ஒரு நிலப்பகுதி வழியாக பாய்ந்து சைல்லும் சூறாவளி, அங்கிருக்கும் பாதி 

கட்டிடங்கசள நிலத்தில் ைாய்ப்பசதப் கபால, அந்த சவளிகயற்றங்கள் அதிக 

பாதிப்சப ஏற்படுத்தின. அவரக்ளுக்கு வழங்கப்பட்ட பயிற்சிகள், 

அரப்்பணிப்புகள் அசனத்தும் வீணாகின. அசத மாஸ்டர ்எவ்வாறு 

எதிரச்காண்டார?் அவர ்மகிழ்ைச்ியசடந்தார.் தங்களது ைந்கதகங்களின் 

மூலம், எதிரக்ாலத்தில் தனது ைந்நியாை ைமூகத்திற்கு கடினமான 

கரம்விசனகசள சகாண்டு வரவிருந்த நபரக்சள சவளிகயற்றிய 
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சிவசபருமானுக்கு அவர ்நன்றி சதரிவித்தார.் அதற்கு வாய்ப்பு இனி இல்சல 

என்பதால், அவர ்ஒரு விருந்திற்கு ஏற்பாடு சைய்தார!் § 

 

பிப்ரவரி 15, 1975 மாஸ்டருக்கு மூன்று பாகமாக கதான்றிய காட்சி, அவர ்தனது 

இசறவன் சிவன் ககாயிசல கடட்ுவதற்கு காரணமாக அசமந்தது. அந்த 

காட்சியில் சிவசபருமான் பக்தரக்ளுடன் ஒரு பள்ளதத்ாக்கு வழியாக நடந்து 

சைல்வசதயும், அதன் பிறகு சிவசபருமானின் திருமுகத்சத சநருக்கமாக 

பாரப்்பசதயும், பிறகு ஒரு சுயம்பு சிவலிங்கத்தின் மீது அமரந்்து 

இருப்பசதயும் கண்டார.்  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

அமமரிக்காவின் முதல் ஆதீனம்  

பிப்ரவரி 15, 1975 அன்று விடியற்காசலயில், மாஸ்டர ்தனது ரிகயாகன் 

அசறயில் ஒரு டாடாமி பாயில் படுத்து இருந்தகபாது, விழித்தும் இருக்காமல் 

கனவுகளும் இல்லாத ஆழமான உறக்கத்தில் இருந்தார.் தூல உணரச்வ 

கடந்து இருந்த அந்த சதளிவான பரசவளியில், 48 வயதான ைற்குரு 

அனுபவித்த மூன்று காட்சிகள், இசறவன் ககாயில் என்று அசழக்கப்படும் 

சிவசபருமானின் ககாட்சட மற்றும் அதசன சுற்றியுள்ள ைன் மாரக் 

ைரணாலயத்திற்கு ஆன்மீக சதாடக்கமாக அசமந்தது. § 
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நான் சவலுவா நதிக்கு அருகில் இருந்த புல்சவளி வழியாக 

சிவசபருமான் நடந்து சைல்வசத பாரத்்கதன். அவரது திருமுகம் என்சன 

பாரத்்துக்சகாண்டு இருந்தது. அதன் பிறகு அவர ்ஒரு சபரிய பாசற மீது 

அமரந்்து இருந்தார.் நான் அவருக்கு இடதுபுறமாக அமரந்்து இருந்கதன். 

இது தான் நான் கண்ட காட்சி. அது வருடங்கள் சைல்ல சைல்ல அதிக 

சதளிவசடந்தது. நான் மீண்டும் சலௌகீக உணரச்வ சபற்றதும், அந்த 

சபரிய பாசற எங்கள் மடத்தின் நிலப்பகுதியில் எங்காவது 

இருக்ககவண்டும் என்பசத உணரந்்து அசத கதடத் சதாடங்கிகனன். § 

எனது ைற்குருவின் வழிகாட்டலுடன், நான் நிலத்சத ைமன் சைய்யும் ஒரு 

புல்கடாைர ்இயந்திரத்சத வாடசகக்கு எடுத்து, அந்த காலத்தில் எங்கள் 

நிலப்பகுதியின் வடக்கக நிரம்பி இருந்த எருசமப்புல் மற்றும் காடட்ு 

சகாய்யா மரங்கள் வழியாக நான் நடந்து சைல்ல, என்சன 

பின்சதாடரந்்து வருமாறு அதன் வாகன ஓட்டியிடம் அறிவுறுத்திகனன். 

நான் காட்டின் சதன்பகுதி வழியாக முன்கனறி சைல்ல, அந்த இயந்திரம் 

என் பின்னால் ஒரு பாசதசய அசமத்துக்சகாண்டு வந்தது. சுமார ்அசர 

சமல் தூரம் சைன்ற பிறகு, நான் இசளப்பாற ஒரு சிறிய மரத்தின் 

அருகில் அமரந்்து சகாண்கடன். அப்கபாது காற்கறாட்டம் இல்சல 

என்றாலும், திடீசரன்று மரத்தின் இசலகள் உற்ைாகமாக எசதகயா 

சதரிவிப்பசதப் கபால மினுமினுத்தன. நான் அந்த மரத்திடம், “என்ன 

சைால்ல வருகிறாய்?” என்று ககட்கடன். அதற்கு பதிலாக, எனது கவனம் 

நான் அமரந்்து இருந்த இடத்திற்கு வலது புறம் திரும்பியது. § 

நான் உயரமாக வளரந்்திருந்த புல்சல சிறிது வசளத்த கபாது, அங்கக 

சுயம்பு லிங்கம் கபால ஒரு சபரிய பாசறசய பாரத்்கதன். எனக்கு 

கதான்றிய காட்சியில் இந்த பாசறயின் மீது சிவசபருமான் அமரந்்து 

இருந்தார.் நான் வியக்கசவக்கும் வசகயில் ஒரு வலுவான அதிரச்வ 

உணரந்்கதன். புல்கடாைர ்இயந்திரத்தின் பாசத கநராக அந்த புனிதமான 

பாசறக்கு அசழத்து சைன்றது. அந்த பாசறசய சுற்றி ஐந்து சிறிய 

பாறாங்கற்கள் இருந்தன. இசறவசன சைன்றசடயும் “கநரான அல்லது 

புனிதமான பாசத” என்பசத குறிப்பிடும் ைன் மாரக்ம் உருவாக்கப்படட்ு 

இருந்தது. “எதிரக்ாலத்தில் இந்த இடத்திற்கு உலககம வந்து 

வழிபடப்கபாகிறது,” என்று உட்புறமாக ஒரு குரல் கூறியது. இசறவனுடன் 

ஐக்கியமாவதன் மூலம் ஒவ்சவாரு ஆன்மாவும் முக்தி சபறும் பாசதசய  

ைன் மாரக்ம் குறிப்பிடுகிறது.§ 

அந்த காட்சி சவளி உலகில் ஏற்படுத்திய வலுவான மாற்றங்களுக்கு 

விசதயாக இருந்ததால், அது மாஸ்டரின் உட்புற உலகில் வலுவான 

மாற்றத்சத ஏற்படுத்தி இருக்ககவண்டும். அவர ்உடனடியாக சதாடங்கிய 

ஒரு நீளமான பயணம் அவரது சீடரக்ள் வாழ்க்சகயில் சைவைமயம் ஆழமாக 

கவரூன்ற உதவியகதாடு, வாழ்சகசய மாற்றி அசமத்த அவரது 

கற்பசனசய சகௌரவிக்கும் வசகயில் ஒரு ககாயிசல கட்டுவதற்கு 

மடட்ுமல்லாமல், மூன்று வருடங்களுக்கு முன்பாக அவர ்சதன்னிந்தியாவிற்கு 
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சைன்று பாரத்்திருந்த மிகப்சபரிய ககாயில்கசளப் கபால ஒரு பாரம்பரிய 

ஆதீனத்சத கட்டவும் வழிவகுத்தது. § 

அசதப்கபான்று ககாயில் மற்றும் மடம் ஒன்றாக கைரந்்த வளாகம், 

கமற்கத்திய நாடுகளில் இருக்கும் இந்துக்களுக்கு இல்லாதசத உணரந்்த 

மாஸ்டர,் அசத கட்டுவதற்காக தன்சன முழுசமயாக ஈடுபடுத்திக் 

சகாண்டார.் வழிகாடட்ுவதற்கு நிரவ்ாகங்கள் எதுவும் இல்லாததால், அவர ்

ஆன்மீக மற்றும் சலௌகீக நிரவ்ாக அசமப்புக்கசள தனக்குள் ஆய்வு சைய்து, 

தான் நிரவ்கித்த பல நிறுவனங்களின் ஒவ்சவாரு அம்ைத்சதயும் வழிநடத்த, 

துறவிகளின் வாழ்க்சக மற்றும் உறவுகசள பற்றி சதரிவிக்க, அவர ்

சையல்முசறகள் மற்றும் வழிகாட்டல்களின் ஒரு அற்புத சதாகுப்சப 

உருவாக்கினார.் இந்த தருணத்தில் மாஸ்டர ்தனது தசலசமயகத்தின் 

சபயசர சிவாசிரமத்தில் இருந்து கவாய் ஆதீனம் என்று மாற்றினார.் அதன் 

சபயர ்அந்த தீவில் இருந்த மக்களுக்கு பரிைை்யமானதாக இருக்க கவண்டும் 

என்பதற்காக ‘கவாய் இந்து கமானாஸ்ட்ரீ’ என்றும் அசழத்தார.் § 

கவாய் மண்ணில் தன்சன வலுவாக அசமத்துக்சகாள்ள சதாடங்கியதும், 

அவரது பயணங்கள் குசறந்தன. மூத்த துறவிகள் அவரது அறிவுறுத்தலின் 

கபரில், சைவ சித்தாந்தத்திற்கும் ஆதி ைங்கரர ்எழுதிய அத்சவத 

கவதாந்தத்திற்கும் இசடகய இருந்த சதாடரப்ு மற்றும் கவற்றுசம பற்றிய 

முழுசமயான ஆய்சவ கமற்சகாண்டனர.் ரிஷி திருமூலரின் திருமந்திரம் 

மற்றும் திருவள்ளுவரின் திருக்குறள், சைவ சித்தாந்தத்தில் ஆக்கபூரவ்மான 

ஆன்மீக உசரகள் சமாழிசபயரக்்கப்பட்டு, மனப்பாடம் சைய்யப்பட்டு, 

அசதப்பற்றி அவரது ஊக்கமளிக்கும் உசரகளில் கருத்தும் 

சதரிவிக்கப்பட்டன. அவர ்சதன்னிந்தியாவில் சைதுக்கிய திருமூலர ்மற்றும் 

திருவள்ளுவரின் ஆளுயுயர கருங்கல் மூரத்்திகசள பிரதிஷ்சட சைய்து, 

அவற்சற தனது மடத்திற்கு சகாண்டு வந்து, அவரக்ளது மகனாஉணரவ்ு 

மற்றும் இசறயியல் இருப்பிற்கு கண்களால் பாரக்்கக்கூடிய வடிவத்சத 

வழங்கினார.் § 

1970 களின் இறுதியில், மகாபலிபுரத்சத கைரந்்த நீலகமகம் ஸ்தாபதி 

என்கிற பிரபல சிற்பியின் மூலம் சைதுக்கப்பட்ட சதாந்தி கணபதி மற்றும் 

தனது மயில் வாகனத்தில் கம்பீரமாக அமரந்்து இருந்த முருகப்சபருமானின் 

அருசமயான ஆறு அடி உயர சிசலகசள மாஸ்டர ்வாங்கினார.் 1979 பிப்ரவரி 

மாதம், அசவ இந்தியாவில் இருந்து வந்து இறங்கின மற்றும் மாஸ்டர ்

அவற்சற ஜூன் 1 ஆம் கததி, ‘கடவுள்’ இந்து ககாயிலில் ஸ்தாபனம் சைய்து 

சவத்தார.் கமற்கக சவகு சதாசலவில் இருந்த ஒரு அசமரிக்க தீவில், சைவ 

ைமய இந்து மதம் முழுசமயாக சவரூன்றிக்சகாண்டு இருந்தது, மற்றும் 

அதன் ஒவ்சவாரு அம்ைமும் யதாரத்்தமானது, தவிரக்்க முடியாதது, பரிணாம 

வளரை்ச்ி என்று சிலரால் கருதப்பட்ட இந்து ைமயத்தின அசமரிக்க வடிவமாக 

இருக்காமல், பல்லாயிரம் ஆண்டுகளாக பின்பற்றப்படும் முழுசமயான 

மற்றும் சதாகுக்கப்படாத இந்து ைமயமாக இருந்தது. § 

https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/40_guru06_03.html#para-13
https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/40_guru06_03.html#para-14
https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/40_guru06_03.html#para-15
https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/40_guru06_03.html#para-16


‘கடவுள்’ ககாயிலுக்கு சவளிகய, சிவசபருமானுக்கு நிரந்தர காவலாக 

அமரந்்திருக்க, ஒரு 32,000 பவுண்டு எசடயுள்ள கருப்பு கல் நந்தியும் சகாண்டு 

வரப்பட்டது. அசதப்பற்றிய சைய்தி, கைனல் சநன் சதாசலக்காட்சி 

சைய்திகளில் “16 டன் எசடயுள்ள ஒரு காசளமாடு” என்ற கவடிக்சகயான 

தசலப்புடன் சதாடங்கியது. 1976 ஆசண வழங்கப்பட்ட அந்த மாசபரும் 

சிற்பத்சத, நீலகமகம் ஸ்தாபதி நிசறவு சைய்ய நான்கு வருடங்கள் ஆனது, 

மற்றும் அது இறுதியாக ஆகஸ்ட் 16, 1980 ஆம் ஆண்டு வந்து இறங்கியது. 

“மகிழ்ைச்ிசய தரும் சதய்வமான" அந்த நந்தி பகவாசன, தனது வாழ்நாளின் 

தசலசிறந்த பசடப்புக்களில் ஒன்றாக கருதுவதாக அந்த சிற்பி 

குறிப்பிட்டார.் ஆறு அடி உயரம், ஒன்பது அடி நீளம் மற்றும் ஐந்து அடி 

அகலத்தில் இருந்த அந்த மிகப்சபரிய கருங்கல் காசள மாடு, இந்தியாவில் 20 

ஆம் நூற்றாண்டில் சைதுக்கப்பட்டதில் மிகவும் சபரியதாகவும், 

பழங்காலத்துடன் ஒப்பிடும் கபாது மிகப்சபரிய ஐந்து சிற்பங்களில் 

ஒன்றாகவும் இருந்தது.  § 
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தனக்கு காட்சி அளிதத் சிவலிங்கத்சத தன்னால் நிைச்ியமாக கண்டுபிடிக்க 

முடியும் என்ற நம்பிக்சகயுடன், மாஸ்டர ்ஒரு புல்கடாைர ்இயந்திரத்சத 



வாடசகக்கு எடுத்து, அதன் வாகன ஒட்டியிடம் அடரத்த்ியான புதர ்வழியாக 

தன்சன பின்சதாடரந்்து வருமாறு அறிவுறுதத்ி, மரங்களுக்கு மதத்ியில் 

உருவாக்கப்பட்ட பாசத, ைன் மாரக் பாசதயாக மாறியது.  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

‘கடவுள்’ ககாயில் அடுத்த பத்து வருடங்களுக்கு, எளிதில் உணரக்கூடிய 

ைக்தியால் அதிரந்்துக்சகாண்டு இருந்தது மற்றும் அந்த ைக்தி மடத்சத நிசல 

நிறுத்தி, வந்து தரிசித்தவரக்ள் வாழ்க்சகசய மாற்றி அசமத்தது. ககாயிலில் 

அடிப்பசட வைதிகள் அசமக்கப்பட்ட  நிசலயில், 1984 வருடத்து இசலயுதிர ்

காலம் வசர கமலும் கட்டுமான பணிகள் நடத்துவதற்கு தசட விதித்தார.் 

அதன் பிறகு அவர ்ககாயிசல சுற்றி சைடிகசள பயிரிடட்ு அதன் 

நிலத்கதாற்றத்சத அழகுப்படுத்தி, பல நூறு அடிகளுக்கு கற்காசர 

பாசதகசள அசமத்து, ‘கடவுள்’ ககாயிலின் உட்புறமாகவும் 

சவளிப்புறமாகவும் ைாயம் பூைப்படாத சவற்று கற்காசர சுவரக்சள 

எரிமசல பாசறயினால் அகஉசற வழங்கியகதாடு  சுவரக்ள், தசரகள் 

மற்றும் உடக்ூசரயில் ஓடுகசள பதித்து, அவர ்சதன்னிந்தியாவில் 

விகைஷமாக அைச்ில் வாரத்்து எடுத்த, சிவசபருமானின் 108 நடன 

தாண்டவங்கசள சித்தரிக்கும், 108 சவண்கல தாண்டவ மூரத்்திகசள சவக்க 

108 அலமாரிகசள அசமத்து, 1970 களின் சதாடக்கத்சத நிசனவூட்டும் ஒரு 

மிகப்சபரிய கட்டுமான பணிசய முன்னின்று நடத்தினார.் § 

மாரை் ்1985 ‘கடவுள்’ ககாயில் ஸ்தாபனம் சைய்து பன்னிரண்டு வருடங்கள் 

பூரத்்தி அசடந்தது. இந்து ககாயில்களின் வாழ்நாளில் பாரம்பரிய முசறப்படி 

பன்னிரண்டு வருட நிசறசவ குறிப்பிடும் மாசபரும் குடமுழுக்கு விழாவிற்கு 

முன்பு, ககாயிசல புதுபித்து சீரசமக்கும் பணி அனுமதிக்கப்படுகிறது. இசத 

ககாயிலின் அசமப்புமுசறசய முழுசமயாக மறுசதாடக்கம் சைய்வது 

என்கற குறிப்பிடலாம். இந்த ைடங்கின் கபாது விரிவான க ாமங்களின் 

மூலம் ககாயிலில் இருந்து சதய்வீக ைக்தி நீக்கப்பட்டு, தூல சீரத்ிருத்தங்கள் 

முடிவசடந்ததும் மீண்டும் வழங்கப்படுகிறது. இசத மாஸ்டர ்ஒரு முசற 

முயற்சி சைய்து பாரத்்தார.் § 

இந்த விரிவான ைடங்குகசள நடத்த மதுசரயில் இருந்து ஒருவரும், 

சபங்களூரில் இருந்து இன்சனாரு ஆைாரியரும் வரவசழக்கப்பட்டனர.் 

இவரக்ள் நடத்திய ைடங்குகளின் கபாது ககாயிலில் இருக்கும் சதய்வீக 

ைக்திசய விகைஷ கும்பங்களில் எழுந்தருள சைய்து, அசத அதன் பிறகு 

அருகில் இருந்த ஒரு ஆலமரத்திற்கு அடியில் தற்காலிகமாக 

அசமக்கப்பட்டிருந்த யாகைாசலயில் எழுந்தருள சைய்தாரக்ள். § 

மூன்று நாடக்ள் நடந்த விழாவின் தாக்கம் நுட்பமாக இல்லாமல், தீவிர 

விசளவுகசள ஏற்படுத்தியது. அப்கபாது பூமி தனது அைச்ில் இருந்து 

விலகியது கபால கதான்றியது. அது விகநாதமாக, பதட்டம் நிசறந்த மற்றும் 

சவளிப்பசடயான அைை் உணரச்வ ஏற்படுத்தியது. ஆன்மீக ைக்திசய 

இழந்திருந்த அந்த ககாயில், ஆளில்லாத கிடங்கு கபால ஏற்படுத்திய உணரவ்ு 

குருவிற்கும் மடவாசிகளுக்கும் பிடிக்கவில்சல. பூமியில் ைமாந்தரமாக சபய்த 
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மசழ, இடி, மின்னல் மற்றும் ஊசளயிடும் காற்று என்று பருவநிசல 

விசித்திரமாக மாறியது. மடம் அதிக கவதசனசய அனுபவித்தது. அந்த 

ைடங்கு பாரம்பரிய முசறப்படி பன்னிரண்டு வருடங்களுக்கு ஒரு முசற 

நடத்தகவண்டியிருந்தாலும், அசத மீண்டும் நடத்தகபாவது இல்சல என்று 

மாஸ்டர ்உறுதி எடுத்துக்சகாண்டார.் பல மாதங்களுக்கு பிறகு ைான்னித்ய 

திரும்பியது. § 

 

ஒரு கிறுத்துவர ்அவரிடம் சீடராக விரும்பினால், அவரது கதவாலய 

மதகுருக்களிடம் ஆசிகசள சபற்று, முசறயாக விடுதசல சபற்று வருமாறு 

அவர ்அனுப்பி சவப்பார.் அவர ்மற்ற ைமயம் ைாரந்்தவரக்சள வஞ்ைகமாக 

கவரவ்சத தீவிரமாக சவறுத்ததால், அவர ்ஒரு ஒழுங்குமுசறயான மத 

மாற்றத்சத உருவாக்கினார.்  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

ஒரு ய ாக சமூகத்தத உருவாக்குதல்  

ஒவ்சவாருவருக்கும் ஒரு திசைசய வழங்கும் கநாக்கத்துடன், ஒவ்சவாரு 

வருடத்திற்கும் சபயசர சவப்பது சவகு நாடக்ளாக மாஸ்டரின் வழக்கமாக 

இருந்தது. எல்கலாரும் குரு-சீடன் உறசவ கமம்படுத்தும் கநாக்கத்துடன் 
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சையல்படகவண்டும் என்பசத குறிப்பிடும் வண்ணம், அவர ்1974 ஆம் 

ஆண்சட “குருவின் வருடம்" என்றும் 1975 ஆம் ஆண்சட “மடவாசிகளின் 

வருடம்" என்றும் சபயரிட்டார.் மடவாசிகளுக்கு சதாடரந்்து பயிற்சி 

அளிக்கப்பட்டது. இன்று மடத்தின் சபரும்பாலான கவசலகசள 

கமற்பாரச்வயாளரக்ள், ைசமயல்காரரக்ள், சுத்தம் சைய்பவரக்ள், தைை்ரக்ள் 

மற்றும் கணக்கரக்ள் கவனிப்பசத கபால அல்லாமல், இந்தியாவில் 

பழங்காலத்தில் நடந்தசத கபால கவாய் ஆதீனத்தின் மடவாசிகள் அசனத்து 

கவசலகசளயும் தாங்ககள சைய்துசகாண்டனர.் ஒவ்சவாரு பணியும் 

கடினமாக இருந்தாலும், மடவாசிககள சைய்தாரக்ள். அவரக்ள் தன்னிசறவு 

இலட்சியங்கள் மற்றும் அதனால் சவளிவந்த பல்கவறு திறசமகளால் அதிக 

மகிழ்ைச்ி அசடந்தனர.் § 

மடவாசிகள் நடவடிக்சககளுக்கு எதிராக ககள்விகள் ககடக்ப்படட்ு 

திருத்தப்பட்டாரக்ள். அந்த சைய்முசற சபரும்பாலும் சமன்சமயாக 

இருந்ததில்சல. அவரக்ள் மனதில் எந்தவித தற்காப்பு உணரவ்ும் இல்லாமல், 

வழங்கப்பட்ட திருத்தங்களுக்கு எதிரச்ையலாற்றி ஏற்றுக்சகாள்ள கவண்டும். 

அசத அலட்சியப்படுத்தியவரக்ள், “நியாயமில்சல" என்று கதரியவரக்ள், 

அந்த வித்சதகள் பயனற்றசவ என்றும், குருசவ கீழ்படிந்து நடப்பது மடட்ுகம 

பலன் தரும் என்பசத கற்றுக்சகாண்டாரக்ள். தற்காப்சப தவிரத்்து, 

மற்றவரக்சள பழிக்காமல் இருப்பது நல்ல பலசன வழங்கியது. 

மற்றவரக்ளிடம் மாற்றத்சத எதிரப்ாரக்்காமல், தாகன மாறிசகாள்வதும் 

நல்ல பலசன வழங்கியது. § 

பல வருடங்கள் கழித்து மடவாசிகள் சமன்சமயாக மற்றும் கண்ணியமாக, 

இணக்கமாக மற்றும் அன்பாக பழகுவசத முகத்தில் புன்னசகயுடன் 

விளக்கும் கபாது, ஒரு நசக வியாபாரி இரத்தினங்கசள சமருகூட்டுவசதப் 

கபால அவரக்ளும் இந்த நிசலசய அசடந்துள்ளதாக மாஸ்டர ்குறிப்பிடுவார.் 

ஒரு சுற்றும் சதாட்டியில் சைாரசைாரப்பான இரத்தினங்கள் வீைப்பட்டதும், 

அசவ  அங்கக பல நாடக்ளுக்கு ஒன்றன் மீது ஒன்று கமாதிக்சகாண்டு, 

ஒவ்சவாரு கல்லும் மற்ற கற்களுக்கு ஒரு உராயும் கருவியாக இருப்பதால், 

ஒவ்சவான்றும் சதாடர ்கமாதல்கள் மூலம் கூரச்மயான முசனகசள 

இழக்கின்றன. அசதப்கபாலகவ குருவின் வழிகாட்டலின் கீழ் ஒன்றாக 

வாழ்ந்து, ஒன்றாக பணி புரிந்து, கபாராடிக்சகாண்டு ஒன்றாக 

கற்றுக்சகாண்டு, ஒன்றாக தியானம் மற்றும் வழிபாடு நடத்திய 

மடவாசிகளில் ஒவ்சவாருவரும், சமதுவாக ஒரு சமருகூட்டப்பட்ட 

இரத்தினத்சத கபால பிரகாசிக்கிறாரக்ள். பல்கவறு முகப்புக்கள், மற்றும் 

பல்கவறு நிறங்களுடன் இருந்தாலும் அசனத்தும் இரத்தினங்ககள. தாங்கள் 

சபற்ற பண்புகளுக்கு மாஸ்டரின் அருகள காரணம் என்பசத அவரக்ள் 

அறிந்து இருந்தாரக்ள். § 

பல வருடங்களாக துறவிகளுடன் இசணந்து சையல்பட்டதன் விசளவாக, 

சகவிசனஞர-்சதாழில் பழகுநர ்அசமப்பு பயிற்சிக்கு மாஸ்டர ்வலியுறுத்த 

காரணமாக விளங்கியது. மூத்த துறவிகள் தாங்கள் சபற்ற திறசமகசள 
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இசளய துறவிகளுக்கு கற்றுத்தரவும், இசளயவரக்ள் தங்கள் மூத்த 

துறவிகளுக்கு கைசவ சைய்து கற்றுக்சகாள்ளவும் நியமிக்கப்பட்டாரக்ள். 

காலப்கபாக்கில் மட நிரவ்ாகத்தின் கடசமகள் மற்றும் சபாறுப்புக்களின் 

ஒட்டுசமாத்த அசமப்பாக மாறிய இதற்கு, அவர ்குலம் என்று சபயர ்

சவத்தார.் குலம் என்றால் தமிழில் குடும்பம் என்று சபாருள், மற்றும் 

விரிவுபடுத்துவதன் மூலம் அது ஒகர நிபுணத்தவம் மற்றும் கைசவயில் 

இருக்கும் துறவிகளின் குழுசவ  குறிப்பிடுகிறது. இதன் விசளவாக 

விநாயகரின் சபயரக்ளுடன் ஐந்து குலங்கள் கதான்றின. ககாயில்/ைசமயல் 

அசற (லம்கபாதரா); குழுவினரின் வளரை்ச்ி/பயிற்சி (ஏகதந்தா); 

நிரவ்ாகம்/நிதித்துசற (பிள்சளயார)்; கட்டிடங்கள்/நிலங்கள் (சித்திதாதா); 

மற்றும் சவளியீடுகள் (கணபதி) என்று மடத்தின் தினைரி நடவடிக்சககளின் 

ஒவ்சவாரு நடவடிக்சகக்கும் ஒரு தனிப்பட்ட குழு சபாறுப்பு வகித்தது. § 

இந்த காலகட்டத்தில் சைவ ைமயத்சத கிரகித்து மற்றும் கற்றுக்சகாண்டு 

தங்கசள அதில் முழுசமயாக ஈடுபடுத்திக் சகாள்ள, இந்தியா மற்றும் 

இலங்சகயில் இருந்த சிவசபருமானின் தசலசிறந்த ககாயில்களுக்கு 

துறவிகள் அனுப்பப்பட்டனர.் மாஸ்டர ்அவரக்சள ைாஸ்திரங்கசள படிக்க, 

சிவாைை்ாரியாரக்ளிடம் இருந்து சிவப்பூசஜகசள கற்க மற்றும் அவர ்உலகில் 

மிகவும் உயரவ்ானதாக கருதும் இந்திய கலாைை்ாரம் மற்றும் இந்திய நாடச்ட 

சதரிந்துக்சகாள்ள ஊக்குவித்தார.் துறவிகள் கடவுள் நம்பிக்சகயில் 

வலுவசடந்ததும், அவர ்அடுத்த முக்கிய நடவடிக்சகசய கமற்சகாண்டார.் § 

மதம் மாறும் புதிரால் ஏற்பட்ட குழப்பம்  

“நான் எனது நாட்டு மக்களுக்கு சைய்யகவண்டிய கடசமசய சைய்து 

விட்கடன். இனி, உலகம் முழுவதும் இருக்கும் தமிழ் சைவரக்ளுக்கு கைசவ 

சைய்யவிருக்கிகறன்.” ஜனவரி 5, 1977 (தனது 50 ஆவது சஜயந்தி) அன்று ைான்  

பிரான்சிஸ்ககா ககாயிலில் கூடியிருந்தவரக்ளுக்கு இந்த சைய்திசய 

சதரிவித்துக்சகாண்டு, மாஸ்டர ்சுப்பிரமுனியா கமற்கு நாடுகளில் தனது 

சபாது அசமைை்க தசலவர ்பதவியில் இருந்து முசறயாக மற்றும் இறுதியாக 

விலகினார.் வாழ்க்சகயில் அதிக ஆழமான குறிக்ககாள்களுக்கு ஒரு ஆன்மீக 

பாசத மீது அரப்்பணிப்புடன் இருப்பது முக்கியம் என்பசதயும், 

பிதற்றிக்சகாண்டு அல்லது நிசலயாக இல்லாமல் அல்லது 

மழுப்பிக்சகாண்டு இருப்பவரக்ளால் முன்கனற முடியாது என்பசதயும் அவர ்

தனது அனுபவத்தின் மூலம் அறிந்து இருந்தார.் அதனால் அவர ்ஆரவ்த்துடன் 

ஆனால் அரப்்பணிப்பு இல்லாமல் இருப்பவரக்ளுக்கு குருவாக 

இருக்கப்கபாவது இல்சல என்பசத தீரம்ானித்து, தனது மீதி வாழ்க்சகசய 

சைவ ைமயம் மற்றும் சிவசபருமானின் மாசபரும் மகிசம, மகாகதவரக்ள் 

மற்றும் தனது ைற்குரு சிவகயாக சுவாமிக்கு அரப்்பணிக்கவும், அதற்கு கமல் 

சபாதுமக்களுக்கு சைாற்சபாழிவுகள் தான் நடத்தகபாவதில்சல, கயாகத்தின் 

சபாருசள இனிகமலும் விளக்கப்கபாவது இல்சல என்றும் முடிவு சைய்தார.் § 
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மாஸ்டர ்தங்கசள எங்கக வழிநடத்தி சைல்கிறார ்என்பது புரியாமல், 

மீண்டும் சில துறவிகள் அந்த ைமூகத்சத விட்டு சவளிகயறினாரக்ள். பல 

வருடங்களாக சநருக்கமாக இருந்தவரக்ளும், அந்த சவளிகயறிய குழுவில் 

இருந்தனர.் சதாடக்கத்தில் இந்த ைம்பவம், அவருக்கு ஏற்பட்ட அபூரவ் 

ஏமாற்றங்களில் ஒன்றாக இருந்தாலும், இந்த வடிகட்டும் சைய்முசற ஒரு 

சபரிய திட்டத்தின் அங்கமாக விளங்கியது. அவருடன் நிசலத்து 

இருந்தவரக்ள், அவரது ைமயப்பணி பூரத்்தி அசடவதற்கு தங்கசள 

முழுசமயாக அரப்்பணித்துக் சகாண்டாரக்ள். இதனால் முன் எப்கபாதும் 

இருந்திராத அல்லது கற்பசன சைய்யவும் முடியாத ஒரு இணக்கம் மற்றும் 

ஒருமுகை ்சிந்தசனசய உருவாக்கியது. துறவிகளுக்கு கற்பிக்கப்பட்ட பாடம் 

வலுவான தாக்கத்சத ஏற்படுத்தி இருந்தது: ஒரு நிறுவனத்தின் வலிசம அதன் 

உறுப்பினரக்ளின் அரப்்பணிப்பின் அளசவ சபாறுத்து அசமயும்; கமலும் 

அது சபாதுவாக எண்ணிக்சகயின் அடிப்பசடயில் இல்லாமல் தரத்தின் 

அடிப்பசடயில் அசமந்தது இருக்கும். § 

மாஸ்டர ்கசடசி இருபது ஆண்டுகளுக்கு, இந்து ைமயத்தில் பிறக்காத 

மாணவரக்ளுக்கு, அத்சவத்தின் மிகவும் உயரவ்ான உண்சமயாக விளங்கும் 

பரமாத்துமாசவப் பற்றி கற்றுத்தந்தார.் இந்த உயரிய கபாதசனகள் 

மாணவரக்ளுக்கு நல்ல பலசன வழங்க, அவரக்ள் மற்ற அசனத்சதயும் 

தவிரத்்து, இந்து ைமயம் மற்றும் கலாைை்ாரத்சத முழுசமயாக ஏற்றுக்சகாள்ள 

கவண்டும் என்பசத மாஸ்டருக்கு அவர ்பல வருடங்களாக எதிரச்காண்ட 

யதாரத்்தமான உலக கைாதசனகள் மற்றும் கவதசனகள் புரியசவத்தன. 

ஒருமனதாக ஒரு பாசதயில் அரப்்பணிப்புடன் இருப்பதன் ைக்தி, மற்றும் 

அத்தசகய கவனம் இல்சலசயன்றால் ஒருவர ்எதிரச்காள்ளும் எண்ணற்ற 

கவனை ்சிதறல்கள் பற்றி அவர ்உணரந்்துக்சகாண்டார.் மனிதன் அசடந்த 

ஆன்மீக உைை்ங்களில் மிகவும் உயரவ்ான நிசலசய வலுவாக மற்றும் 

உறுதியாக இருப்பவரக்ள் மட்டுகம அசடகிறாரக்ள். § 

ஒரு இந்து வாழ்முசற மற்றும் மாற்று சபயசர ஏற்றுக்சகாண்டாலும், 

தங்களது கிறுத்துவ சபயரக்ள் மற்றும் சில மத நம்பிக்சககசள தக்க 

சவத்து, இரு மதத்தின் மீதும் விசுவாைமாக இருந்தவரக்ள் ைந்தித்த 

விசளவுகசள, மாஸ்டர ்பல வருடங்களாக கவனித்து வந்தார.் அது நல்ல 

பலசன அழிக்காமல், அந்த நபரிடத்தில் ஒரு பிளசவ ஏற்படுத்தி, ைமயம் 

ைாரந்்த மனக் ககாளாசற  தூண்டுகிறது. மாஸ்டர ்முடிவு சைய்திருந்தசதப் 

கபால குடும்பம் அல்லது ைமூகம் என்ன சிந்திக்கும் என்று கருதாமல், ஒருவர ்

தான் யார ்என்பசத முழுசமயாகவும் முடிவாகவும் முடிவு சைய்ய கவண்டும். 

§ 

இவ்வாறு 1997 ஆம் ஆண்டில், மாஸ்டர ்கமற்கத்திய சீடரக்ளிடம் தனது 

எதிரப்ாரப்்சப வலுப்படுத்தி, அவரக்ள் தங்களது முந்சதய ைமய, தத்துவ 

நம்பிக்சககசள துண்டித்து, தங்களது இந்து சபயரக்சள ைட்டப்பூரவ்மாக்கி, 

முசறயாக நாமகரணம் சைய்துக்சகாண்டு இந்து ைமயத்தில் 

நுசழயகவண்டும் என்று வலியுறுத்தி, தனது துறவிகளிடம் எதிரப்ாரத்்த அகத 

தரநிசலகசள நிசல நிறுத்தினார.் அவர ்அவரக்ளிடம் எதிரப்ாரத்்த 
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இலட்சியத்திற்கு எடுத்துக்காட்டாக இருப்பதற்கு, மாஸ்டர ்என்கிற தனது 

சபயசர சகவிட்டு, குருகதவா என்கிற ஒரு ஆன்மீக ைற்குருவின் ஒரு 

பாரம்பரிய இந்து சபயசர ஏற்றுக்சகாண்டார.் § 

மதமாற்றம் என்ற சபயசர ககட்டாகல பயந்து ஒதுங்கிய பல இந்துக்களுக்கு 

இசத ஏற்றுக்சகாள்வது கடினமாக இருந்தது. ஆனால் இந்து ைமயத்திற்கு 

மதமாற்றம் புதிதில்சல என்று அவர ்விளக்கினார.் இந்தியாவில் கி.மு. ஆறாம் 

நூற்றாண்டில் ைமணம் மற்றும் சபௌத்த ைமயம் சதாடங்கிய கபாது, பல 

லடை்க்கணக்கான இந்துக்கள் மாதம் மாறினாரக்ள். பல நூற்றாண்டுகள் 

கழிந்து,  மறுமலரை்ச்ி சதாடங்கி மீண்டும் லடை்க்கணக்கான ைமணரக்ள் 

மற்றும் சபௌத்த ைமயத்தவரக்ள் மீண்டும் இந்து ைமயத்திற்கு மதமாற்றம் 

சபற்றனர.் இக்காலத்தில், இந்து ைமயத்திற்கு அல்லது இந்து ைமயத்தில் 

இருந்து கவசறாரு ைமயத்திற்கு மதமாற்றம் சபறுவது ஒரு சபரிய 

பிரைை்சனயாக இருந்து, சபரும்பாலும் குடும்பங்கள் மற்றும் ஊரக்ளுக்கு 

இசடகய ஒரு மிகப்சபரிய கவற்றுசம உணரச்வ ஏற்படுத்துகிறது. மருட்சி 

அல்லது வஞ்ைசனயால் மதம் மாறிய இந்துக்கள் இருக்கிறாரக்ள். இந்து 

ைமயத்திற்கு திரும்ப கவண்டும் என்று மதம் மாறிய இந்துக்களும் 

இருக்கிறாரக்ள். ஒரு இந்துசவ திருமணம் சைய்து சகாண்டவரக்ள் உட்பட, 

இந்தியாவிற்கு சவளிகய வாழும் இந்து அல்லாதவரக்ள் இந்த ைமயத்தில் 

முசறயாக நுசழய காத்து இருக்கிறாரக்ள். § 

குருகதவா இந்த சிக்கல்கள் ஒவ்சவான்சறயும் எதிரச்காண்டு, இறுதியாக 

 வ் டூ பிகம் எ இந்து என்ற புத்தகத்தில் “முசறயான மதமாற்றத்திற்கு" 

தனது பரிந்துசரகள் மற்றும் அனுபவத்சத முசறப்படுத்தி சவளியிட்டார.் 

சபரும்பாலான மதமாற்றங்கள் வற்புறுத்தலாலும் தவறான தூண்டுதலாலும் 

நசடசபறுகின்றன. யூதரக்சள கத்கதாலிக்கரக்ள் வஞ்ைகமாக மதமாற்றுவது, 

மற்றும் இசுலாமியரக்ள் பாப்டிஸ்டக்சள மதமாற்றுவது, மற்றும் இவரக்ளில் 

மிகவும் தீவிரமாக கமாரச்மான் மற்றும் சபண்டககாஸ்டல் பிரிவினர ்

( ாரச்வஸ்டிங் கைால்ஸ் என்ற சவறுப்பூட்டும் சைாற்சறாடரக்ள் மூலம்) 

மதமாற்ற நடவடிக்சகயில் ஈடுபட்டனர.் மதங்கள் ஒன்சற ஒன்று மதிக்க 

கவண்டும் என்று குருகதவா கருதினார.் யூதனாக இருக்கும் ஒரு சிறுவன் 

மதமாற்றம் சைய்துக்சகாள்ள விரும்பினால், அவன் யூதர ்திருக்ககாயிலில் 

இருந்து ஓடி ஒளியாமல், அவன் தனது ரசபயின் ஆசிகசள சபற்று வருவதற்கு 

புதிய ஆன்மீக ஆகலாைகரக்ள் ஊக்குவிக்க கவண்டும். § 

அவர ்தான் வழக்கமாக சைய்வசத கபால, இந்த விஷயத்தில் ஒரு ஆழமான 

ஆன்மீக புரிதலுடன் சதாடங்கினார.் பழங்காலத்தில், மக்கள் ஒகர கிராமம் 

மற்றும் ைமயத்தில் சதாடரந்்து பிறவி எடுத்துக்சகாண்டு இருந்தாரக்ள். 

“ஆனால், இப்கபாது இருக்கும் நவீன யுக பயணம் மற்றும் உலகளாவிய 

தகவல் சதாடரப்ு காரணமாக, மிகவும் சநருக்கமாக இருந்த மறுபிறவியின் 

மாதிரி சிதறி விட்டது,  மற்றும் ஆன்மாக்கள் பிறவி எடுக்கும் புதிய தூல 

உடல்கள் கவற்று நாடுகள், குடும்பங்கள் மற்றும் மதங்களில் இருப்பதால், 
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அந்த சூழ்நிசல அவரக்ளுக்கு சிலைமயங்களில் புதியதாக இருக்கின்றன,” 

என்று அவர ்கூறினார.் § 

“கமற்கத்திய நாட்டு உடலில் ஒரு கிழக்கு கதை ஆன்மாவாக,” இருப்பவருக்கு, 

அவர ்சுயமாக மதம் மாறுவதற்கு சிந்தசன நிசறந்த, ஒரு அசமதியான 

வழிசய பரிந்துசரத்தார.் அவர ்மதம் மாறவிரும்பும் சீடரக்ளிடம், அவரக்ளது 

முந்சதய ைமயத்சத நன்றாக ஆய்வு சைய்து, தாங்கள் அதன் 

நம்பிக்சககசள ஏன் தக்க சவத்துக்சகாள்ளவில்சல என்பசத உறுதியாக, 

நுணுக்கமாக விளக்க கவண்டும் என்று கூறுவார.் அவர ்அவரக்ளது கிறுத்துவ 

கதவாலயங்கள், யூத திருக்ககாயில்கள், சிலருக்கு அவரக்ளின் முந்சதய 

இந்து குருக்களிடம் மீண்டும் சைன்று, அங்கக சிறிது காலம் தங்கியிருந்து, 

அதன் மதகுருமாரக்ளிடம் ஆகலாசிக்ககவண்டும் என்று கூறுவார.் அவர ்

தங்கள் மனசத மாற்றிக்சகாள்வதற்கும், அல்லது இன்சனாருவர ்அவரக்ளின் 

மனசத மாற்றுவதற்கும் வாய்ப்புக்கள் வழங்கப்பட்டன. § 

அவரக்ள் இந்த கைாதசனயில் சவற்றி சபற்றால், சதாடரை்ச்ியான 

பரீட்சைகள் மூலம் தங்கள் இந்து ைமய அறிசவ நிரூபித்து, தங்களது இந்து 

சபயசர ைட்டப்பூரவ்மாக்கி, ஒரு பிரபலமான ககாயிலில் நாமகரணம் என்கிற 

சபயர ்சூட்டு ைடங்கின் மூலம் மதத்தில் முசறயாக நுசழய 

கவண்டியிருந்தது. குருகதவா சபயருக்கு முக்கியத்துவம் அளித்து, தனது 

சீடரக்ள் தங்கள் கடவுைச்ீடட்ு, ஓட்டுநர ்உரிமம், வங்கி கணக்குகள் மற்றும் 

மற்ற அசனத்து ஆவணங்களிலும் தங்களது ைட்டப்பூரவ்மான சபயசர 

கைரத்்திருக்க கவண்டும் என்று வலியுறுத்தினார.் அது இன்றும் கதவாலயத்தில் 

உறுப்பினராவதற்கு கதசவப்படுகிறது. தங்களது முந்சதய சபயசர 

மாற்றாமல், ஒரு சைவ இந்து சபயசர முசறயின்றி ஏற்றுக்சகாண்டு 

இரண்டிற்கும் இசடகய ஊைலாடிக்சகாண்டு இருப்பதால் உருவாகும் 

இரட்சட அசடயாளங்களுடன் இருக்கும் பல குழுக்கசள பாரத்்து 

இருந்ததால், அவர ்முசறயான மற்றும் ைட்டப்பூரவ்மான ஒரு சைவ சபயர ்

நிைை்யமாக கவண்டும் என்று வலியுறுத்தினார.் ஆரம்பகாலத்தில் தன்னிடம் 

புதிதாக கைரப்வரக்ளுக்கு நீண்ட நாள் சீடரக்ள் மூலம் உதவி அளித்து வந்தார,் 

ஆனால் இறுதியில் தனது கபாதசனகளில் விருப்பம் இருந்தவரக்ள், அந்த 

சையல்முசறகள் அசனத்சதயும் தங்கள் சைாந்த வலிசம மற்றும் 

உத்கவகத்தின் மூலம் சைய்துக்சகாள்ள கவண்டும் என்று வலியுறுத்தினார.் § 

 அவரக்ளது சீடரக்ளில் பலர ்கமற்கத்திய நாடுகளில் பிறந்து இருந்தாலும், 

எந்த மதத்சதயும் ைாராமல் இருந்தாரக்ள். இந்த சீடரக்ள் மதம் மாறகவண்டிய 

அவசியம் இல்லாமல், இந்து ைமயத்சதப் பற்றி படித்து சதரிந்துசகாண்டு, ஒரு 

சபயர ்சூட்டு விழாவின் மூலம் இந்து ைமயத்சத ஏற்றுக்சகாள்ள 

அனுமதிக்கப்பட்டாரக்ள். இந்து ைமயத்திற்கு மாறி அசத தனதாக 

ஏற்றுக்சகாண்ட கநரச்மயான கமற்கு நாட்டவரக்சள, வழக்கம் கபால் 

தவிரக்்காமல் அல்லது புறக்கணிக்காமல் வரகவற்ககவண்டும் என்று 

இந்துக்களிடம் குருகதவா தீவிரமாக அறிவுறுத்தினார.் § 
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சைவ சித்தாந்தத்தின் இரு கிசளகசள பற்றி, 80 களில் நசடப்சபற்ற 

மிகப்சபரும் விவாதம் நசடப்சபற்றது. குருகதவாவின் தனிப்பட்ட 



உணரத்ல்கள், சிவசபருமான் மற்றும் ஆன்மாவின் அத்சவத ஐக்கியதச்த 

பற்றி கபசிய திருமூலருடன் இணக்கத்துடன் இருந்தது, ஆனால் பல சைவரக்ள் 

கடவுள் மற்றும் ஆன்மா நிரந்தரமாக பிரிந்து இருக்கிறது என்று பன்சமவாத 

கபாதசனகசள அறிவுறுத்திய சமய்கண்டாசர பின்பற்றினாரக்ள்.   

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

கவனமாக சிந்தித்து இந்து ைமயத்திற்கு மதம் மாறியவரக்ள், எதிரச்காண்ட 

மாசபரும் இன்னல்கள் காரணமாக, அவரக்ள் நிரந்தர மாற்றத்சத சபற்று, 

தங்களது அரப்்பணிப்புக்கசள வலுப்படுத்தி, தங்கள் விசுவாைங்கசள 

சுத்தப்படுத்திக் சகாண்டதால், அவரக்ள் உலகில் மிகவும் வலுவான 

இந்துக்களில் ஒருவராக மாற்றம் சபற்றாரக்ள். இந்த தீவிரம் மற்ற இந்து 

குழுக்கள் மற்றும் இந்து ைமயம் கபான்ற குழுக்களின் அணுகுமுசறயில் 

இருந்து முற்றிலும் மாறுபட்டு இருந்தது. அதில் சபரும்பாலான குழுக்களுக்கு 

மிகவும் சிறிய மாற்றம் மடட்ுகம கதசவப்பட்டது. அந்த குழுக்கள் 

அரப்்பணிப்பு என்ற சைால்சல சவறுத்ததாகவும், இந்த காலத்து ைாதகரக்ள் 

அரப்்பணிப்பு இல்லாமல் இருப்பதில் அரப்்பணிப்புடன் இருப்பதாகவும் 

குருகதவா கவடிக்சகயாக குறிப்பிடுவார.் இந்த தீவிரம் அவரது சீடரக்சள 

கமம்படுத்தி, அவரக்சள தசலவரக்ளாக மாற்றியது. இந்து தத்துவஞானி 

மற்றும் எழுத்தாளராகவும் இருந்து, குருகதவா மற்றும் அவரது சீடரக்சள 

ைந்தித்து இந்துயிைம் டுகட பத்திரிசகக்கு கட்டுசரகள் எழுதிய ராம் ஸ்வரூப், 

பல வருடங்கள் கழித்து, அவரக்சள பற்றி தி அப்ைரவ்ர,் புது டில்லி 1998 இதழில் 

எழுதினார:்§ 

அவரக்ள் NRI பிரிசவ கைரந்்தவரக்ள் இல்சல. தன்னிைச்ையுடன் 

இந்துக்களாக மதம் மாறிய அவரக்ளில் சபரும்பாலாகனார ்சவள்சள 

நிற அசமரிக்கரக்ள். கமலும் அவரக்ளில் சிலர ்ைந்நியாசிகளாக 

இருக்கிறாரக்ள். இந்து குடும்பத்தில் பிறந்தவரக்ள், இந்து ைமயம் மீது 

கவனம் சைலுத்தாமல் அதன் ஆழமான ஆன்மீக பிரிவுகசள 

புறக்கணிக்கிறாரக்ள். ஆனால் அந்த ைமயத்சத ஆழ்ந்த சிந்தசன 

மற்றும் தன் உளஆய்வு மூலம் ஏற்றுக்சகாள்பவரக்ள் அவ்வாறு 

சைய்வதில்சல. ைாதகரக்ளாக இருக்கும் அவரக்ள் இசறவன், 

பரமாத்துமா, ஆன்மீக வாழ்க்சக, தரம்ம் மற்றும் முக்தி பற்றிய 

ஆய்வுகளில் ஆரவ்த்துடன் இருக்கிறாரக்ள். § 

1979 ஆம் ஆண்டின் சதாடக்கம், ‘கடவுள்’ இந்து ககாயிலில் குரு சஜயந்தி 

சகாண்டாட்டங்களுடன் இருபதுக்கும் கமற்பட்ட நாமகரண ைடங்குகளுடன் 

விறுவிறுப்பாக சதாடங்கியது. சைவ இந்து ைமயத்திற்குள் அடிசயடுத்து 

சவப்பசத குறிப்பிடும் இந்த சபயர ்சூட்டு விழாசவ சபற்ற சீடரக்ள், பல 

ஆண்டுகளாக இமாலயன் அகாடமியில் இந்து ைமயம் பற்றி படித்து 

இருந்தாரக்ள். அதில் பலர ்தங்களது முந்சதய மதத்தில் தங்கசள 

துண்டித்துக்சகாள்ள தீவிரமான சைய்முசறகள் நிசறவு சைய்து இருந்தனர.் 

அது அசமரிக்க வரலாற்றில் ஒரு சமல்கல்லாக விளங்கியது. § 
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அதற்கு பின்னர,் சுய விருப்பத்துடன் நசடப்சபற்ற நூற்றுக்கணக்கான மத 

மாற்றங்கள் மற்றும் நாமகரண ைடங்குகளுக்கு பிறகு, குருகதவா தனது 

ைமூகம் தரம்த்சத தீவிரமாக கசடப்பிடித்ததால் திருப்தியும், சபருசமயும் 

அசடந்தார.் அவர ்அதன் பிறகு வந்தவரக்சள தயக்கத்துடன் மதத்தில் 

கைரத்்துக்சகாண்டார ்மற்றும் அவரக்ள் தீவிரமாக மற்றும் கநரச்மயான 

நாட்டத்துடன் தன்சன நாடி வந்தால் மட்டுகம கைரத்்துக்சகாண்டார.் அவர ்

கமற்கில் ஒரு இந்து ைமூகத்சத சதாடக்க நிசலயில் இருந்து உருவாக்கினார,் 

மற்றும் அவர ்தனது மீதி வாழ்க்சகசய சவறும் ஆரவ்ம் மடட்ுகம 

இருப்பவரக்ளிடம் இருந்து விலகி இருந்து, இந்து தரம்த்தின் முழு 

அரப்்பணிப்புடன் இருப்பவரக்ளுக்கு தனது ைக்திகசள வழங்கிக்சகாண்டு, 

இந்து ைமயத்தின் கட்டுப்பாடுகளுக்குள் வாழ்ந்து வந்தார.் § 

குருகதவாவின் மனதில் எதிரக்ால சிந்தசன சதளிவாக இருந்தது. அதில் 

சைவ இந்து ைமயம் மற்ற ைமயங்களுடன் ஒரு சகௌரவமான இடத்தில் 

சவக்கப்படட்ு இருந்தது. கமற்கில் இருந்த இந்து குடும்பங்கள் வலுவாக 

ஒற்றுசமயுடன், ஒருவருக்கு ஒருவர ்ஆதரவாக மற்றும் தங்கள் ஆன்மீக 

சபாறுப்புக்களில் தீவிரமாக இருந்தனர.் அந்த எதிரக்ாலத்சத கநாக்கி 

சையல்படட்ுக் சகாண்டு, அவர ்அசனத்து அம்ைங்கசளயும் ஒவ்சவான்றாக 

கைரத்்து, தனது துறவிகளுக்கு மிகப்சபரிய பணிகசள வழங்கினார.் § 

அவரது வழிகாட்டலின் கீழ், அவரக்ள் குடும்பத்திற்கு கதசவயான 

நன்னடத்சத ககாட்பாடுகள் மற்றும் ஒழுக்கங்கள், ைமயகுருவின் 

அறிவுறுத்தல்கள், குழந்சதகளுக்கான சதாடர ்பயிற்சி வகுப்புக்கள், இந்து 

ைமய துதிப்பாடல்கள் மற்றும் இந்துக்கசள பிறப்பில் இருந்து மரணம் வசர 

வழிநடத்துவதற்கு, வாழ்க்சகயின் பல்கவறு நிசலகளில் நடத்தகவண்டிய 

ைடங்குகள் பற்றிய விளக்கங்கசள உருவாக்கினாரக்ள். அவர ்மதகுரு மற்றும் 

பள்ளி ஆசிரியரக்ளாக தகுதி சபற ைான்றிதழ்கசள உருவாக்கி, பதின்ம 

வயதில் இருப்பவரக்ளுக்கு அந்த கடினமான பருவத்தில் வழிநடத்த, அவரக்ள் 

வீட்டில் இருந்கத பயிலும் சைவ பாடத்திட்டத்சத உருவாக்கி அதற்கு 

பாடங்கசள எழுதினார.் இந்து சதாழில் முசனவரக்ளுக்கு 

உறுதித்தன்சமசய வழங்க இந்து வியாபாரிகள் கூட்டசமப்பும், சபண்கள் 

தங்கள் கருத்துக்கசள பரிமாறிக் சகாள்ள இந்து சபண்கள் விடுதசல 

மன்றத்சதயும் உருவாக்கப்பட்டன. § 

அவரது சதாசலகநாக்கு பாரச்வயில் கிழக்கு நாடுகளும் அடங்கி இருந்தன. 

அந்த நாடுகளில், அவர ்குறிப்பாக குழந்சதகள் பயிற்சியில் 

பாற்றாக்குசறசய கவனித்தார.் இலங்சகயின் அளசவட்டியில், அவர ்தனது 

சுப்பிரமுனியா  ஆசிரமத்தில் இசை, நடனம், ஓவியம், திருமந்திரம் மற்றும் 

கதவார பாடல்களுடன், குழந்சதகள் ஆங்கிலம் கபை பயிற்சி அளித்த 

வகுப்புக்கள் நல்ல வரகவற்சப சபற்றன. § 

அப்கபாதிருந்த ஆயிரக்கணக்கான இந்து கபரசவகள், எதிரக்ாலத்தில் 

அசமரிக்கா, கனடா, பிரிட்டன், சதன் ஆப்பிரிக்கா, ஐகராப்பா மற்றும் 

ஆசியாவில் பரவும் என்றும், அவற்றிற்கு இசடயில் அனுபவ அறிசவ 
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கமம்படுத்தி அசத பகிரவ்தற்கு உதவி  சைய்ய, இந்து அசமப்புக்களின் 

கதசிய மற்றும் ைரவ்கதை மன்றங்களின் கதசவசய அவர ்எடுத்துசரத்தார.் 

அப்கபாது அத்தசகய ைமூகங்கள் எதுவும் இல்சல என்றாலும், அவர ்கனவு 

சவறும் முப்பது வருடங்களில் சமய்ப்பட்டது. சதாசல தூரத்தில் இருக்கும் 

குழுக்கசள ஒன்று கைரக்்க, மடத்தில் அைச்ிடும் கருவிகசள மீண்டும் 

அசமக்க குருகதவா கடும் முயற்சிகள் கமற்சகாண்டு, சநவாடாவிலிருந்து 

கவாய் தீவிற்கு அந்த கருவிசய சகாண்டு வந்து, உலசகங்கும் சைவ ைமய 

சைய்திகசள வழங்க, தி நியூ சைசவட்  கவரல்்ட் என்கிற ஒரு புதிய 

சைய்தித்தாசள  சதாடங்கினார.் § 

இந்த பணிசய சைய்வதற்கு, குருகதவாவிற்கு கிசடத்த உதவிகள் மிகவும் 

குசறவு. பாரம்பரியம் சதரிந்தவரக்ள், இசணயதளம் இல்லாத உலகின்  

இன்கனாரு இடத்தில் இருந்ததால், அவரக்ளிடம் இருந்து அதிக உதவி 

கிசடக்கவில்சல. அதனால் அவர ்தனக்குள் கவனம் சைலுத்தி, கயாக 

சுவாமியின் வழிகாட்டசல நாடினார ்மற்றும் பல முக்கிய தருணங்களில், 

அந்த வழிகாட்டல் கவகமாக பாய்ந்து வந்தது. கயாக சுவாமி ஒரு காட்சி 

அல்லது தியானத்தில் கதான்றி எசத சைய்யகவண்டும், எசத சைய்யக்கூடாது, 

ஒரு பணிசய சதாடங்க கவண்டுமா அல்லது சகவிட கவண்டுமா என்று 

சதரியமான அறிவுறுத்தல்கசள வழங்கியதாக குருகதவா தனது 

மடவாசிகளிடம் அடிக்கடி சைால்லிக்சகாண்டு இருப்பார.் அவருக்கு 

உண்சமயான சைவப்பாசதயின் சதாடரப்ாக கயாக சுவாமி விளங்கினார,் 

மற்றும் குருகதவா தனது குருவிடம் இருந்து வந்த ஒவ்சவாரு 

அறிவுறுத்தசலயும், அது எவ்வளவு நுணுக்கமாக இருந்தாலும், மிகவும் 

கவனமாக பின்பற்றினார.் § 

ஒரு நாள் கயாக சுவாமி தனக்கு எந்த விளக்கமும் அளிக்காமல், “இரு 

சபாருளுடன் கபை கவண்டாம்" என்று கூறியதாக குருகதவா கூறினார.் “இரு 

சபாருளுடன் கபை கவண்டாம் என்றால் என்ன சபாருள்?” என்று குருகதவா 

தனது துறவிகளிடம் ககட்டார.் சதளிவில்லாமல் குழப்பம் நிசறந்து இருப்பது 

என்பசத சதரிந்துசகாண்டதும், அவர ்தனது பாணியில் கநரடியான, 

உறுதியான மற்றும் சதளிவான, மற்றும் தவறாக புரிந்துசகாள்ள அல்லது 

சதளிவின்சமக்கு வாய்ப்பில்லாத ஒரு முசறசய சகயாண்டார.் சுமார ்

பதிசனந்து வருடங்களுக்கு முன்பு முக்தி சபற்றிருந்த தனது குருவுடன் 

அவருக்கு இருந்த சநருக்கம், அவரது துறவிகள் குழுவிற்கு ஒரு பாடமாகவும் 

ஒரு தூண்டுதலாகவும் இருந்தது. § 

இரண்டு தமிழ் புதத ல்கள்  

1970 களின் இறுதியில், நசரத்த முடியுடன் அசமரிக்க இந்து சூடச்ும 

ஞானியாக இருந்த குருகதவா, கமற்கு நாடுகளில் முதல் முசறயாக, ஆதீனம் 

என்கிற பாரம்பரிய தமிழ் சைவ மடம்-ககாயில் வளாகத்சத சிறந்த 

முசறயில் அசமத்து இருந்தார.் அவர ்அதிகாரபூரவ்மாக கவாய் ஆதீனத்தின் 

முதல் மகாைன்னிதானமாக இருந்துக்சகாண்டு, ஒரு புதிய யுகத்திற்கு 
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ஆங்கில சமாழியில், சைவ சித்தாந்தத்திற்கு புதிய சதளிவான விளக்கத்சத 

அளிக்க சபாறுப்கபற்றுக்சகாண்டார.் அவ்வாறு சைய்யும் கபாது, அவர ்

புராண கசதகள் மற்றும் இதிகாைங்கசள புறக்கணித்தார.் அசவ தத்துவ 

ரீதியாக சபாருத்தமில்லாமல், தவறுதலாக ைாஸ்திரத்தின் அந்தஸ்த்சத 

சபற்றுள்ளதாக சதரியமாக இகழ்ந்துசரத்த இந்து தசலவர,் அவராகத் தான் 

இருக்ககவண்டும்.§ 

அவர ்கம்பீரமான உறுதிப்பாடட்ுடன் கபசியதாலும், அவர ்வழங்கிய 

ஒவ்சவாரு அறிவிப்புகளும் கட்டசளகளும் அவருடன் இருந்தவரக்ளுக்கு  

உண்சமயாக கதான்றியதாலும், அவர ்இந்த ஆன்மீக இருப்பிடத்தின் 

அதிகாரத்சத உணரந்்து இருக்ககவண்டும் என்று கதான்றுகிறது. இந்த 

காலத்தில் அவர ்உருவாக்கிய பசடப்புக்களில் துண்டுதல் மற்றும் ைக்தி, தூய 

விளக்கங்கள் மற்றும் அவர ்குரு பின்பற்றிய ைமயத்தின் ஆன்மீக மற்றும் 

அதிகாரப்பூரவ் சவளிப்பாடுகள் நிசறந்து இருந்தன. நவீன யுகத்தில் சைவ 

சித்தாந்ததிற்கு இசதப்கபான்ற சதளிவான விளக்கம் எந்த சமாழியிலும் 

வழங்கப்பட்டதில்சல என்ற புகழ்ைச்ி கலந்த பரிந்துசரயுடன், தமிழ் சைவ 

ைான்கறார ்குழுவில் இருந்த ஆரவ்முள்ள நண்பரக்ள் அவரது பசடப்புக்கசள 

கதடி வந்து, அவற்சற தமிழில் சமாழிசபயரக்்கவும் சைய்தாரக்ள். அசத Dr. பி. 

நடராஜன், எஸ். ராமகைஷன், எஸ். ைண்முகசுந்தம்  மற்றும் பலர ்

சமாழிசபயரத்்தனர.் § 

குருகதவா அத்சவத ஈஸ்வரவாதம் என்ற மத ைாஸ்திரத்தின் கயாக 

அணுகுமுசறசய ஊக்குவித்தார.் இது சில ைமயம் ஒன்றுக்சகான்று 

எதிரானதாகவும் ஒன்சற ஒன்று ைாரந்்து இருப்பதாகவும் கருதப்படும் 

அத்சவதம் மற்றும் ஈஸ்வரவாதத்சத ைாரந்்துள்ளது. அவர ்கரம்விசன 

மற்றும் மறுபிறப்பு பற்றிய இந்து ைமயத்தின முக்கிய ககாட்பாடுகளுக்கு 

புதிய சதளிசவ சகாண்டு வந்து, அசனத்து ஆன்மாக்களும் இயல்பாக 

நற்பண்புடன் இருக்கிறது என்றும், அசனத்து கரம்விசனகசளயும் 

கசரக்கலாம் என்றும், தன்சனப்கபால ஆத்ம ஞானத்சத சபற முடியும் 

என்றும், பிறப்பு மற்றும் இறப்பு சுழற்சியில் இருந்து முக்தி சபறுவது 

உண்சமயில் ைாத்தியம் என்றும் அவர ்உறுதி அளித்தார.் § 

அவர ்ைரிசய (கைசவ), கிரிசய (வழிபாடு), கயாகம் (தியானம்) மற்றும் 

ஞானம் (விகவகம்) என்று இசறவசன சைன்றசடயும் சைவ சித்தாந்தத்தின் 

நான்கு நிசல பாசதசய  பரிந்துசரத்தார.் இந்த நிசலகள் சதாடரை்ச்ியாக 

வளரை்ச்ி அசடபசவ என்றும், ஒரு நிசல அடுத்த நிசலக்கு பூரவ்ாங்கமாக 

விளங்குவதாகவும் அவர ்குறிப்பிட்டார.் அவர ்ககாயில்கசள உற்ைாகமாக 

புகழ்ந்து, முசறயான வழிபாடட்ு முசறகசள சதளிவாக விளக்கினார.் அவர ்

பாலியல் ைக்தி கட்டுப்பாட்சட பற்றி வழங்கிய பிரத்கயக 

அறிவுறுத்தல்களுடன், துறவற மற்றும் குடும்ப வாழ்க்சகயின் 

ஒழுக்கங்கசளயும் விளக்கமாக எடுத்துசரத்தார.் உலகின் மிகவும் 

பழசமயான ைமயத்சத பற்றி மக்கள் “கமகலாட்டமாக சதரிந்துக்சகாள்ள", 

அவர ்இந்து ைமயத்சத ஒன்பது நம்பிக்சககள் மற்றும் சைவ ைமயத்சத 
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பன்னிரண்டு நம்பிக்சககளாக சுருக்கிக் கூறினார.் அவர ்இந்து ைமயத்தின் 

முதன்சமயான ஸ்ருதிகளாக  கவதங்கள் மற்றும் ஆகமங்கசள  

பரிந்துசரத்தார,் அவர ்அத்துடன் திருமூலர ்எழுதிய திருமந்திரம் மற்றும் 

திருவள்ளுவர ்எழுதிய திருக்குறள் (இரண்டும் சுமார ்கி.மு. 200) கபான்ற 

இரண்டாம் நிசல ைாஸ்திரங்கசளயும் ஏற்றுக்சகாண்டார.் § 

திருவள்ளுவர ்வாழ்ந்த காலத்தில் இந்தியாவில் காகிதங்கள் அல்லது 

எழுதுககால்கள் இல்சல, அதனால் விகைஷமாக தயாரிக்கப்பட்ட ஓசல 

இசலகளில் ஒரு எழுத்தாணி சகாண்டு அழுத்தி அல்லது கீறி 

எழுத்துக்கள் எழுதப்பட்டன. இந்த முசறசயயில் பழங்கால 

ைாஸ்திரங்கள் மற்றும் இலக்கியங்கள் உருவாக்கப்பட்டன, மற்றும் அந்த 

பழங்கால மூல பசடப்புக்களில் சில இன்றும் அழியாமல் இருந்து நம்சம 

வியக்க சவக்கின்றன. நவீன கால காகிதம் எதுவும் பல நூற்றாண்டுகள் 

அழியாமல் இருக்காது என்பதில் ைந்கதகம் இல்சல! § 

அவர ்மீண்டும் மீண்டும் சைவ ைமயத்தின் பாரம்பரிய பாசதசய 

பரிந்துசரத்து, அந்த பாசதயின் நுணுக்கங்கள், அதன் சைால்லகராதி மற்றும் 

இசறயியசல தனது மடவாசிகள், மற்றும் பின்னர ்ைம்ைாரிகளுக்கு கற்றுத் 

தந்தார.் கயாக சுவாமி வகுத்த பாசத தனது சீடரக்ள் மனதில் ஆழமாக பதிய 

கவண்டும் என்பதில் அவர ்சதளிவாக இருந்தார.் அவர ்தனது மடத்தில் 

நிறுவிய இரண்டு ஆளுயர சிசலகசள அறிமுகப்படுத்தும் கபாது, குருகதவா 

உற்ைாகமாக புகழ்ந்துக்சகாண்டு இரண்டு முக்கியமான ைாஸ்திரங்கசள 

பற்றி தனது கண்கணாட்டத்சத விளக்கினார.்§ 

திருமூலர ்பத்மாைனத்தில் ஆழ்ந்த தியானத்தில் அமரந்்து இருப்பதாகவும், 

திருவள்ளுவர ்தனது மடியில் ஓரு சிறிய எழுதும் கமசையுடன் தசரயில் 

அமரந்்து சககளில் எழுத்தாணி சகாண்டு புனிதமான சைய்யுடக்சள 

இயற்றுவதாகவும் சிசலகள் வடிவசமக்கப்படட்ுள்ளன. அவர ்எழுதிய 

திருக்குறள் ஒழுக்கமான வாழ்க்சகசய வாழ்வது பற்றி 

எடுத்துசரக்கிறது. அது இந்த உலகில் ைந்கதாஷமான மற்றும் 

இணக்கமான வாழ்சகசய வாழ்வதற்கு கதசவயான முக்கிய 

கருவிகசள தந்தாலும், அது இசறவனின் இயல்பு பற்றிய உட்பாரச்வகள் 

எசதயும் வழங்குவதில்சல. ஆனால் திருமந்திரம் இசறவன், மனிதன் 

மற்றும் பிரபஞ்ைத்தின இயல்புகசள மிகவும் ஆழமாக ஆராய்கிறது. 

இரண்சடயும் ஒன்றாக ஏற்றுக்சகாள்ளும் கபாது, அசவ இந்துக்கள் 

அசனவருக்கும் தங்கள் கருத்சத சதரிவித்து, ைமய வாழ்க்சகயின் 

ஒவ்சவாரு அம்ைத்திலும் தங்கள் வழிகாட்டசல வழங்குகின்றன. 

ஒழுக்கம், சைல்வம் மற்றும் அன்சப சபறுவது பற்றி திருக்குறளும், 

கமாக்ஷம் அல்லது முக்திசய அசடவது பற்றி திருமந்திரமும் 

குறிப்பிடுகின்றன. § 
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திருமந்திரம் ஒரு சூடச்ுமமான மற்றும் கடினமான புத்தகமாக 

இருக்கிறது. இதன் மூல பாடல்கள், பழங்கால தமிழ் சமாழியில் ஒரு 

அடிப்பசட சீருடன் எழுதப்படட்ு இருக்கும். சைவ சித்தாந்தத்சத முதல் 

முசறயாக திருமூலர ்சதாகுத்து, அதற்கு “சைவ சித்தாந்தம்" என்ற 

சபயசர முதலில் வழங்கியதும் அவர ்தான். கதசவ ஏற்பட்டால், ஒரு மதம் 

முழுவதும் ைாரந்்து இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆவணமாக இது விளங்குகிறது. 

இது மனிதனுக்கு சதரிந்த மிகவும் பழசமயான ைாஸ்திரங்களில் 

ஒன்றாக இருக்கிறது. எனது உணரத்லின் மூலம் சபற்ற எனது 

அனுமானங்கள் அசனத்தும், இந்த மாசபரும் பசடப்புடன் இணங்கி 

இருப்பது எனக்கு அதிக திருப்தி அளிப்பதாக இருக்கிறது. இந்த புத்தகம் 

தனிப்பட்ட அனுபவத்தின் அங்கீகாரமாகவும், எனது குரு பரம்பசர 

உருவாக்கி பாதுகாத்த தத்துவ ககாடச்டயின் ஒரு முழுசமயான 

அறிக்சகயாகவும் இருப்பதால், இது எனக்கு அதிக முக்கியத்துவம் 

வாய்ந்ததாக இருக்கிறது. § 

அவர ்1978 ஆம் ஆண்டு, “திருமந்திரம், பவுண்ட்டன்ச ட் ஆஃப் சைவ 

சித்தாந்தம்,” (திருமூலம், சைவ சித்தாந்தத்தின் மூலம்) என்ற தசலப்பில் 

வழங்கிய உசரயின் ஒரு பகுதிசய இங்கக காணலாம். அது இந்த புனிதமான 

உசரக்கு அவர ்வழங்கிய முக்கியத்துவத்சத குறிப்பிடும் விதமாக இருந்தது. 

§ 

நம்மிசடகய இன்று பாதுகாப்பாக இருக்கும் சைவ ைமய ைாஸ்திரங்களில் 

மிகவும் பழசமயான ஒன்றாக திருமூலரின் பசடப்பு விளங்குகிறது. 

இசறயியல் ைாரந்்த பசடப்புக்களில், அவர ்பசடப்பு முதலாவதாக 

இல்லாவிட்டாலும், பாதுகாக்கப்பட்ட பசடப்புக்களில் மிகவும் 

பழசமயான ஒன்றாக இருக்கிறது. அவர ்புதிதாக எசதயும் 

சதாடங்கவில்சல. அவர ்இயற்றிய திருமந்திரம், நியூ சடஸ்டசமண்ட்  

என்கிற விவிலிய உசரகளின் இரண்டாம் பகுதிசய காட்டிலும் சவறும் 

நூறு வருடங்கள் பழசமயானதாக இருக்கிறது. அவர ்தான் அறிந்து 

இருந்த தகவல்களின் அடிப்பசடயில்,  சைவ ைமயத்சத சதாகுத்து 

இருந்தார.் அதன் ககாட்பாடுகள் உள்ளடக்கியிருந்த உண்சமகள் பற்றி 

தனது சைாந்த உணரத்ல்களின் அடிப்பசடயில், அவற்சற அவர ்

சுருக்கமான மற்றும் நுணுக்கமான பாடல் வடிவில் பதிவு சைய்து 

இருந்தார.் அவரது பசடப்பு அறிவு ைாரந்்து அல்லது பக்திசய மடட்ும் 

ைாரந்்து இருக்கும் உசரயாக குறிப்பிடமுடியாது. அது கயாகத்சத 

அடிப்பசடயாக சகாண்டுள்ளது. மனிதனுக்கு தன்சனப் பற்றிய அறிசவ 

வழங்கும் இராஜ அறிவியலாக, அது கயாகத்சத புகழ்ந்து விவரித்தாலும், 

அதில் இசறயியல் ககாட்பாடு மற்றும் பக்தி பாடல்களும் உள்ளன. அது 

ஆன்மா, புத்தி மற்றும் உணரை்ச்ிகசள அடக்கிய மனித கதடலின் முழு 

சவளிப்பாடாக இருக்கிறது. § 
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ஒரு சித்தராகவும், இமயமசலயில் ரிஷியாகவும் இருந்த திருமூலர,் 

சதன்னிந்தியாவில் இருக்கும் மக்களுக்கு சைவ ைமயத்தின் மிகவும் 

புனிதமான கபாதசனகசள பரப்புவதற்கு அங்கக அனுப்பப்பட்டார.் 

இந்து ைமயம் ைமயப்பணிகளின் மதமாக இருக்கிறது. என்சனயும் 

கைரத்்து, அந்த மதத்தில் இருக்கும் ஒவ்சவாருவரும், பரமாத்துமாவாக 

இருக்கும் இசறவனிடம் இருந்து ஒரு ைமயப்பணிசய 

எதிரப்ாரத்்துக்சகாண்டு, ஒரு பணியில் ஈடுபடட்ு இருக்கிறார ்அல்லது 

ைாதனா மூலம் தன்சன கபாதுமான அளவு சுத்தப்படுத்திக் 

சகாண்டிருக்கிறார.் இதுகவ சைவ ைமயத்தின் மாதிரியாக இருக்கிறது, 

மற்றும் மிகவும் புனிதமான சைவ பாசதயாக சைவ சித்தாந்தமாக 

இருக்கும் ைனாதன தரம்த்தின் முடிவான உண்சமகசள சுருக்கி 

புதுப்பித்து மீண்டும் உறுதிப்படுத்துவகத ஒகர ைமயத்தில் திருமூலரின் 

பணியாக இருந்தது. § 

இன்று சித்தாந்தம் என்ற சைால்சல ககட்கும் கபாது, அந்த சைால்லுக்கு 

பல அரத்்தங்கள் நம் மனதில் கதான்றுகின்றன. சிலருக்கு, சமய்கண்ட 

கதவர ் மற்றும் அவர ்வழங்கிய சைவ சித்தாந்த விளக்கம் உடனடியாக 

நிசனவில் வரலாம். சிலருக்கு அத்சவத-கவதாந்தம் மற்றும் 

த்சவதத்திற்கும் மத்தியில் இருக்கும் தத்துவத்தில் இருந்து ஏதாவது ஒரு 

ககாட்பாடு சதளிவில்லாமல் கதான்றலாம், மற்றும் சிலருக்கு 

“உண்சமயான முடிவு,” “முடிவான முடிவு" அல்லது “உண்சமயான 

தீரம்ானம்" கபான்ற பல்கவறு சமாழிசபயரப்்புக்கள் நிசனவில் 

கதான்றலாம். § 

திருமந்திரத்தில் முதல் முசறயாக சித்தாந்தம் என்ற சைால் 

கதான்றுகிறது. அந்த என்ற சைால், ஆங்கிலத்தில் வரும் எண்ட் சைால்சல 

கபால, குறிக்ககாள்/முடிவின் சபாருசள சகாண்டுள்ளது. திருமூலர ்அந்த 

சைால்சல “சைவ ஆகமங்களின் கபாதசனகள் மற்றும் உண்சமயான 

முடிவுகசள,” குறிப்பிடகவ பயன்படுத்தி இருந்தார.் கமலும் இசவ 

கவதாந்தம் அல்லது “உபநிடதங்களின் முடிவுகளுடன்” ஒத்து இருப்பதாக 

கருதினார.் சைவ சித்தாந்தம் கவதாந்தத்சத அடிப்பசடயாக 

சகாண்டிருக்க கவண்டும் என்பசத அவர ்மிகவும் சதளிவாக 

குறிப்பிடுகிறார.் சித்தாந்தம் என்பது குறிப்பாக, முடிவான உண்சமசய 

கநாக்கி ஒருவசர சகாண்டு வருவதற்கு கதசவயான ைாதனாக்கள் 

மற்றும் பயிற்சிக்குரிய கட்டுப்பாடுகசள வழங்குகிறது. கவதாந்தம் 

என்பது சபாதுவாக, அசனத்து பாசதகளின் குறிக்ககாளாக இருக்கும் 

முடிவான உண்சமசய கமகலாட்டமாக மடட்ுகம அறிவிக்கிறது. § 
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இந்த சித்திரத்தில் சைவரக்ள், சவணவரக்ள், சபளத்த ைமயதத்வரக்ள், 

சீக்கியரக்ள், கிறுத்துவரக்ள், இசுலாமியரக்ள், யூதரக்ள், ைமணரக்ள், தாவ் 



சநறி ைாரந்்தவரக்ள் மனிதனின் ஆன்மீக பாசதயில் சித்தரிக்கப்படட்ு 

இருக்கிறாரக்ள். இவற்றுடன் கமலும் பல மதங்களுக்கு மதிப்பு அளிக்கும் சைவ 

ைமயம், எல்சலயற்ற ைகிப்புதத்ன்சமயுடன் இருக்கிறது.  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

சித்தாந்தம் மற்றும் கவதாந்தத்சத அறிவுப்பூரவ்மாக பிரிப்பவரக்ள், 

குறிக்ககாளில் இருந்து குறிக்ககாசள அசடயும் பாசதசய பிரித்து 

விடுகிறாரக்ள். ஆனால் நமது குரு பரம்பசர அவற்சற கவறுபடுத்தி 

பாரப்்பது இல்சல. மசல உைச்ிக்கு அதிக மதிப்பு அளித்து, அதற்கு 

சைல்லும் பாசதசய நாம் குசறவாக மதிப்பிட முடியுமா? இரண்டும் 

ஒன்று தான். சித்தாந்தமும் கவதாந்தமும் ஒன்றாக இருந்து, சைவ 

சித்தாந்தத்தில் அடங்கி உள்ளது. அதுகவ ைாஸ்திரங்களின் முடிவாகவும், 

எனது சைாந்த அனுபவங்களின் மூலம் சபற்ற முடிவாகவும் இருக்கிறது. 

சைவ சித்தாந்தத்தின் சுத்த சித்தாந்தமாக கவதாந்தம் விளங்குகிறது. § 

வழிபாடு மற்றும் ைமய பாரம்பரியம் இல்லாமல் கவதாந்தம் என்றுகம 

தனித்து இயங்கியது இல்சல. ஆனால் கவதாந்தத்சத விகவகானந்தர ்

கமற்கு நாடுகளுக்கு சகாண்டு வந்ததில் இருந்து, அது அவ்வாகற தனித்து 

விடப்படட்ுள்ளது. பாரம்பரியமிக்க ைனாதன தரம்த்சத 

மதைாரப்ற்றதாக்க, இந்து ைமயத்தில் இருக்கும் தத்துவ முடிவுகசள 

எடுத்துக்சகாண்டு, அவற்சற ைமயம், மற்றும் ைரிசய, கிரிசய, கைசவ 

மற்றும் பக்தியில் இருந்து தனித்து சவக்க, கமற்கத்திய மக்கள் கமற்கில் 

படித்த கிழக்கு நாடுகசள கைரந்்த மக்கள் நவீன கவதாந்தத்தில் முயற்சி 

சைய்து இருக்கிறாரக்ள். இந்து ைமயத்தின் சிறந்த பழக்கங்கள், ைடங்குகள் 

மற்றும் ககாயில் வழிபாடச்ட தவிரத்்து, அதன் உன்னதமான தத்துவத்சத 

மடட்ுகம ஏற்றுக்சகாள்ள, மற்ற மதங்கசள ைாரந்்த கவதாந்திகள் 

எந்தவித கநாக்கமும் இல்லாமல் முயற்சி சைய்துள்ளாரக்ள். இவற்சற 

எல்லாம் கயாகத்திற்கு முன்பாக கமற்சகாண்டால் தான், உண்சமயில் 

கயாகம் நல்ல பலசன வழங்கும் என்பசத அவரக்ள் முழுசமயாக 

உணரந்்துசகாள்ளவில்சல. இந்த விஷயங்களின் நுணுக்கங்கசள 

ஆைை்ாரமான இந்துக்கள் புரிந்துசகாள்வாரக்ள். இத்தசகய தவறான 

விளக்கங்களின் பிரைை்சன திருமூலர ்காலத்திகலகய இருந்திருக்க 

கவண்டும், அதனால் தான் அவர ்“கவதாந்தம் சுத்தம் விளங்கிய 

சித்தாந்தம் (கவதாந்தம் என்பது சுத்தமான சைவ சித்தாந்தம்)” (பாடல் 

1422) என்றும்  

“ககடறு ஞானி கிளரஞ்ான பூபதி 

பாடறு கவதாந்த சித்தாந்த பாகத்தின் 

ஊடுறு ஞாகனா தயனுண்சம முத்திகயான் 

பாடுறு ைத்தசை வப்பத்த நித்தகன” (பாடல் 1428) என்றும் 

குறிப்பிடட்ுள்ளார.்§ 
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கவதாந்தம் மற்றும் சித்தாந்தத்திற்கு இசடகய இணக்கத்சத 

ஏற்படுத்துவதில் திருமூலர ்முன்கனாடியாக இருந்திருக்கலாம். ஆனால் 

திருமூலர ்கவதாந்தம் என்று எசத குறிப்பிடுகிறார?் ஆதி ைங்கரர ்

கவதாந்தம் பற்றிய தனது விளக்கங்கசள, சில நூற்றாண்டுகள் கழித்து 

வழங்கினார.் அசதப் கபாலகவ ஒரு ஆழ்நிசல/உள்ளாரந்்த கடவுளாக 

இல்லாமல் இரண்டு தனித்தனி உண்சமப்சபாருள்களாக இருக்கும் 

நிரக்ுண மற்றும் ைகுண பிரம்மன், உலகின் முழுசமயான 

யதாரத்்தமின்சம மற்றும் ஞான பாசத மற்றும் அதற்கு முந்சதய 

நிசலகளில் இருப்பதாக கூறப்படும் வித்தியாைங்கள் கபான்ற 

ககாட்பாடுகள், அப்கபாது கவதாந்தத்திற்குள் கைரக்்கப்படவில்சல. 

உபநிடதங்கள் வழங்கிய கநரடி ககாட்பாடுகசளகய, திருமூலர ்

கவதாந்தமாக அறிந்து இருந்தார.் உபநிடதங்கள் சதளிவாக “தத ்துவம் 

அசி—அது நீயாக இருக்கிறாய்,” “அ ம் பிரம்மாஸ்மி—நான் பிரம்மம்” 

என்று அத்சவதத்சத சதளிவாக சதரிவிக்கிறது. கமலும் சித்தாந்தம் 

கவதாந்தத்சத அடிப்பசடயாக சகாண்டுள்ளது என்று திருமூலர ்

குறிப்பிடும் கபாது, இந்த அத்சவதத்சத குறிப்பிட அவர ்கவதாந்தத்சத 

பயன்படுத்துகிறார,் மற்றும் அது அவசர சபாறுத்தவசரயில் 

சித்தாந்தத்தின் அடிப்பசடயாக இருக்க கவண்டும். இது ரிஷியின் 

கபாதசனகளில் இருந்து விலகி சைல்வதால், இது இன்சறய 

சித்தாந்தத்திற்குள் சகாண்டு வரகவண்டிய மிகவும் முக்கியமான 

கதசவகளில் ஒன்றாக இருக்ககவண்டும். § 
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கவாய் தீவில் இருந்த தனது மடதத்ிற்கு சைவ சித்தாந்தத்தின் புனிதமான 

பாசதசய சகாண்டு வந்து, தனது மடவாசிகள் மற்றும் சீடரக்ள் மத்தியில் 



திருவள்ளுவரின் திருக்குறள் மற்றும் திருமூலரின் திருமந்திரத்சத 

அறிமுகப்படுத்த, குருகதவா அந்த இரண்டு தமிழ் மகான்களின் ஆளுயர 

கருங்கல் சிசலசய திறந்து சவத்தார.்   

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

அதனால் தான் நாங்கள் அவ்வப்கபாது “அத்சவத சைவ சித்தாந்தம்" 

என்ற சைால்சல பயன்படுத்துகிகறாம். அது கவதாந்தத்சத தனது 

முடிவான குறிக்ககாளாக சகாண்டுள்ள சித்தாந்தத்தின் மீது எங்களுக்கு 

இருக்கும் நம்பிக்சகசய சவளிப்படுகிறது. எப்கபாதும் முழுசமயான 

ஐக்கியத்சத சபறாமல், கடவுள் மற்றும் ஆன்மா நிரந்தரமாக பிரிந்து 

இருப்பதாக கருதும், சமய்கண்ட கதவர ்சதாடங்கிய த்சவத சைவ 

சித்தாந்த பிரிவின் விளக்கத்தில் இருந்து, இது எங்கசள கவறுபடுத்தி 

காண்பிக்கிறது. இரண்டு பிரிவுகள், சபரும்பாலான வழிகளில் ஒன்றாக 

இருந்து, இசறயியல் விஷயங்களில் மாறுபட்டு இருப்பது வழக்கமான 

ஒன்று தான். வரலாறு முழுவதும் இசதப்கபான்ற கவறுபாடுகள் 

நிரம்பியுள்ளன. இசறவசன அசடயும் வழியில் இருக்கும் கவறுபாடு, 

இரண்டு கிசளகள் உருவாக காரணமாக இருக்கிறது. § 

ஒரு புறம் கயாகத்தின் ஆழத்திற்கு சைன்று, ைாதனாவில் மூழ்கி 

இருக்கும் ரிஷி, கயாகி, முனிவர ்அல்லது சித்தர ்கநரடி அனுபவத்சத 

உருவாக்குகிறார.் அவரது முடிவுகள் எப்கபாதும் அத்சவதம், ஒரு 

முழுசமயான அத்சவத உணரச்வ ைாரந்்கத இருக்கின்றன. அது ஒரு 

நம்பிக்சகயாகவும் இருப்பதில்சல. அது அனுபவத்தின் தத்துவ 

பின்விசளவாக  இருக்கிறது. சபரும்பாலான ைற்குருக்கள் மற்றும் 

அத்சவத பாசதசய பின்பற்றும் சபரும்பாலாகனார,் அத்சவத சைவ 

சித்தாந்தத்தின் ககாட்பாடுகளின் மீது உறுதியான நம்பிக்சக சவத்து 

இருக்கிறாரக்ள். § 

இன்சனாரு புறம் தத்துவவாதிகள், அறிஞரக்ள் மற்றும் பண்டிதரக்ள் 

அனுபவத்சத ைாரந்்து இருக்காமல், கயாகத்சத புறக்கணித்து, இசறவன் 

எவ்வாறு இருக்ககவண்டும் என்பசத புரிந்துசகாள்ளும் முயற்சியில் ஒரு 

நுணுக்கமான அறிவுணரவ்ு சைய்முசற மூலமாக, அவரக்ள் 

ககாட்பாடுகசள ஊகித்து, பரிந்துசரத்து, சீரச்ைய்து மீண்டும் சீர ்சைய்ய 

கவண்டும். இவரக்ள் சபரும்பாலும் ைம்ைாரிகளாக இருக்கிறாரக்ள் 

மற்றும் அவரக்ளின் சிந்தசன த்சவத சைவ சித்தாந்தத்தின் ஏதாவது ஒரு 

வடிவத்சத கநாக்கி வழிநடத்தி சைல்கிறது. இரண்டும் யதாரத்்தமான 

பிரிவுகள் தான். இரண்டும் பாரம்பரிய பிரிவுகள் தான், மற்றும் அவற்சற 

ஒப்பிடுவது சவறுக்கத்தக்க விசளவுகசள ஏற்படுத்தும். ஆனால் அசவ 

முற்றிலும் மாறுபடட்ு இருக்கின்றன, மற்றும் அந்த வித்தியாைங்கசள 

புரிந்துசகாள்வது நல்லது.§ 

நீங்கள் பரமாத்துமா, பரசிவ மற்றும் ஆன்மாவிற்கு இசடயிலான 

வித்தியாைத்சத புரிந்துசகாள்ள கவண்டும். பரமாத்துமா என்பது உலகில் 

நாம் வழக்கமாக அசடயும் சபாருசள கபால, அசத நாடிை ்சைன்று 
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சபறகவண்டும் என்று பலர ்கருதுகிறாரக்ள். ஆனால் உங்களிடம் இருந்து 

பரமாத்துமாசவ இம்மியளவும் பிரிக்க முடியாது. நீங்கள் ஏதாவது ஒரு 

இடத்திற்கு சைன்று, வாங்கிக்சகாண்டு வர முடியாது. ஆனால் உருவமற்ற, 

ஆழ்நிசல பரமாத்துமா உங்கசள விடட்ு என்றுகம பிரிவது இல்சல. அது 

உங்கள் இதயத்துடிப்சபக் காட்டிலும் அதிக அருகாசமயில் இருக்கிறது. § 

சிவசபருமான் தனிப்பட்ட ஆன்மாக்கசள உருவாக்கி, முழுசமயான 

வடிவமாக, முதன்சமயான ஆன்மாவாக இருப்பதால், அவர ்ஆதி ஆன்மா 

என்று அசழக்கப்படுகிறார.் தனிப்பட்ட ஆன்மாவிற்கு ஒரு சதாடக்கம் 

இருக்கிறது, மற்றும் இசறவனுடன் ஐக்கியமாவது அதன் முடிவாக 

விளங்குகிறது. அதற்கு உருவமும் இருக்கிறது. எல்லா உருவத்திற்கும், ஒரு 

சதாடக்கமும் ஒரு முடிவும் இருக்கிறது. முழுசமயான பரமாத்துமாவாக 

இருக்கும் பரசிவத்திற்கு உருவம் இல்சல, காலமில்சல, முடிவுமில்சல 

மற்றும் சதாடக்கமும் இல்சல. எல்லா வஸ்துக்களும் பரமாத்துமாவில் 

இருக்கின்றன, மற்றும் பரமாத்துமா எல்லா வஸ்துக்களிலும் இருக்கிறார.் 

பலர ்பரமாத்துமாசவ ஒரு நாடகவண்டிய சபாருளாக கருதுகிறாரக்ள். 

நீங்கள் ஒரு இடத்தில் இருந்து கிளம்பி, கவசறாரு இடத்திற்கு சைன்று 

பரமாத்துமாசவ வாங்க, இன்று முயற்சி சைய்வீரக்ள். இன்று 

கிசடக்கவில்சல என்றால் மீண்டும் நாசள முயற்சி சைய்வீரக்ள். அது 

சவளிகய நாடும் சபாருள் இல்சல. அது சவளியுலகில் கதடி அசடயும் ஒரு 

சபாருளாக இல்லாமல், முழுசமயான  உயிரை்க்தியாக நீங்கள் சபறும் 

மாற்றமாக உங்களுக்குள் இருந்து வருகிறது. இருந்தாலும் நீங்கள் அசத 

நாடி அசத அசடகிறீரக்ள் என்பதால் அசத விளக்குவது மிகவும் கடினம். 

§ 

தனிப்பட்ட ஆன்மா மாறுபட்டது. அதற்கு ஒரு உருவம் இருக்கிறது. 

ஆன்மா மிகவும் புனிதமான மற்றும் நுணுக்கமான உருவமாக 

இருந்தாலும், அந்த உருவம் உருவத்தின் விதிகசள மதிக்கிறது. அந்த 

ஆன்மா சிவசபருமானிடத்தில் சதாடங்கி, அவருடன் நசடசபறும் 

ைங்கமத்தின்  மூலம் முடிசவயும் சபறுகிறது. கடவுசள, உங்களது 

பரமாத்துமாசவ புரிந்துசகாள்வகத வாழ்க்சகயின் குறிக்ககாள் ஆகும். 

இது எல்லா ைமயங்கள், ைமயங்கள் கமற்சகாண்ட முயற்சிகளின் 

முடிவாக விளங்குகிறது. அதனால் தான் நாம் வலுவான மற்றும் அதிக 

பக்குவமசடந்த ைக்திகளாக மாறுவதற்கு, இயற்சகயின் விதிகளுடன் 

நமது மனதில் இணக்கத்சத ஏற்படுத்தி, நம்சம கமம்படுத்தும் 

சைய்முசறசய ைமயம் என்று அசழக்கிகறாம். நாம் உயர ்ைக்திகளாக 

மாறி, உயரந்்த ைக்கரங்களில் வாழ்ந்து, கடவுசள அதிகமாக 

சநருங்குகிகறாம். கடவுள் நம்சம சநருங்குவது இல்சல. இதற்கு கமல் 

கடவுளால் எவ்வாறு சநருங்க முடியும்? அவர ்தற்கபாது உங்களது 

சிந்தசனகள், சுவாைம், கால்கள் மற்றும் சககசள காட்டிலும் அதிக 

சநருக்கமாக இருக்கிறார.் § 
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உங்களில் சிலருக்கு புரிந்துசகாள்வது கடினமாக இருப்பசத நான் 

உணரவ்தால், நான் இசத கவறு விதமாக விளக்க முயற்சி சைய்கிகறன். 

மனிதனுக்கு ஐந்து உடல்கள் இருக்கின்றன. அதில் ஒவ்சவான்றும் 

முந்சதய உடசல காட்டிலும் அதிக நுணுக்கமாக இருக்கிறது. 

மனிதனின் ஆன்மாசவ ஒரு ஒளி விளக்கு கபாலவும், அவரது பல்கவறு 

உடல்கள் அல்லது உசரகள் பல்கவறு நிறங்களில், தூய சவள்சள 

ஒளிசய துணிப்கபால மூடி இருப்பதாகவும் கற்பசன 

சைய்துசகாள்ளுங்கள். இவற்றில் தூல உடல் அதிக சவளிப்புறமாக 

இருக்கிறது. அதன் பிறகு பிராண உடல் இருக்கிறது, மற்றும் தூல உடலின் 

நகலாக  இருக்கும் சூடச்ும உடல் இருக்கிறது. அதன் பிறகு மகனாமய 

உடல் இருக்கிறது. அதில் ஒருவர ்உடனடியாக எந்த இடத்திற்கும் பயணம் 

சைய்யலாம். § 

அதன் பிறகு ஆனந்தமய ககாைம் இருக்கிறது, அசத நான் 

(ஆங்கிலத்தில்) ஆக்டிகநாடிக் பாடி என்று குறிப்பிடுகிகறன். இந்த உடல் 

ஒவ்சவாரு பிறவியிலும் வளரை்ச்ி சபற்று, புதிய சவளிப்புற 

ககாைங்களுடன் மறுபிறவி எடுக்கிறது மற்றும் தூல உடல் பூமிகயாடு 

கைரும் கபாது, இறக்காமல் இருக்கிறது. இந்த உடகல இறுதியில் ஒளி 

உடலாக,  ஆன்மாவின் சபான்னிற உடலாக வளரை்ச்ி சபறுகிறது. இந்த 

ஆனந்தமய ககாைம் தனது முடிவான பரிணாம வளரை்ச்ியில் அதிக 

முழுசமயான வடிவமாக, மனித வடிவத்தின் நகலாக விளங்குகிறது. தூல 

பிறவிகள் நின்றதும், உள்சபாருளின் நுணுக்கமான உலகங்களில் இந்த 

ஆனந்தமய ககாைம் வளரை்ச்ி சபறுகிறது. நிரவ்ிகல்ப ைமாதி, 

இசறவனின் உணரத்லுக்கு பிறகும், ஞாகனாதயம் சபற்ற ஆன்மாவின் 

பிரகாைமான ஆன்மீக உடல், சிவசபருமானுடன் இறுதியான ஐக்கியம் 

நசடசபறும் வசர அந்தரக்லாகங்களில் சதாடரந்்து வளரை்ச்ி அசடந்து 

வருகிறது. § 

“இசறவன், இசறவன், இசறவன்,” என்று எங்கும் இசறவன் 

இருக்கிறார ்என்று நான் சைால்ல விரும்புகிகறன். எங்கும் ஒரு இசறவன் 

மடட்ுகம இருக்கிறான், ஆனால் முழுமுதற்சபாருள், தூய உணரவ்ு அல்லது 

எல்லா வடிவங்கள் வழியாக பாய்ந்து சைல்லும் பரமாத்துமா, மற்றும் 

எல்லா இருப்புக்களின் சிருஷ்டிகரத்்தா என்று சதய்வீக ைக்தியின் மூன்று 

அம்ைங்கசள மனிதன் கவனமாக ஆய்வு சைய்வதன் மூலம், அவனுக்கு 

அந்த பரமாத்துமா பற்றிய புரிதல் வலுவசடகிறது. § 

 மனசத, உருவத்சத மற்றும் நுணுக்கமான புரிதசல கடந்த  

முழுசமயான பரமாத்துமாவாக, பரசிவமாக காலம் மற்றும் உருவத்சத 

கடந்து, பரசவளியற்ற பரம்சபாருளாக சிவசபருமான் இருக்கிறார.் 

பரசிவத்சத அறிந்துக்சகாள்வதற்கு அனுபவிக்க மடட்ுகம முடியும், 

ஆனால் அதன் பிறகு அசத விளக்க முடியாது. சிவசபருமான் எல்லா 

இருப்புக்களின் தூய உணரவ்ாக, துசணப்பகுதியாக அல்லது மூலாதாரப் 

சபாருளாக இருக்கிறார.் அவர ்ைைச்ிதானந்தமாக அல்லது முடிவான 
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உண்சமயாக, தூய உணரவ்ாக அல்லது கபரின்பமாக, எல்லா வடிவங்கள் 

வழியாக பாய்ந்து சைல்லும் பரமாத்துமாவாக இருக்கிறார.் ஆதி 

ஆன்மாவாக, மககஸ்வரனாக மற்றும் முதன்சமயான மற்றும் மிகவும் 

நிசறவான உயிரை்க்தியாக சிவசபருமான் இருக்கிறார.் அவர ்என்றுகம 

சிருஷ்டிக்கப்படாமல், மூலாதாரமாக சிருஷ்டக்கரத்ாவாக இருக்கிறார.் 

அவர ்எல்லா உயிரை்க்திகளின் கடவுளாக இருக்கிறார.் அவர ்எல்லா 

ஆன்மாக்கசளயும் தனக்குள்ளிருந்து உருவாக்குகிறார,் மற்றும் அவர ்

தனது நிரந்தர திருநடனத்தில் வடிவங்கசள சதாடரந்்து உருவாக்கி, 

காத்து அழித்து வருகிறார.் சிவசபருமான் ஆக்கும் கடவுள், காக்கும் 

கடவுள் மற்றும் அழிக்கும்  கடவுளாக இருக்கிறார ்என்று எனக்கு எனது 

ஒன்பதாவது வயதில் கற்றுத் தரப்பட்டது. பிரம்மா, விஷ்ணு மற்றும் 

ருத்ரன் என்று மூவராகவும் சிவசபருமான் இருக்கிறார ்என்பசத அறிந்து 

இன்றுவசர நம்பி வருகிகறன். இதுகவ ைனாதன தரம்த்தின் சைவ 

ைமயத்தின் சித்தாந்தங்கள் ஆகும். § 

நீங்கள் எல்கலாரும் நமது ைமயத்தின் தசலசிறந்த ைாஸ்திரங்கசள 

படிக்க கவண்டும். இந்த சித்தரக்ள் வழங்கிய சதய்வீக அறிவுறுத்தல்கள், 

உங்களது சைாந்த ஆன்மீக அறிதசல விழிக்க சவக்கும். திருமந்திரம் 

சபரும்பாலும் திருக்குறசள கபான்கற அசமந்துள்ளது. நீங்கள் அசவ 

இரண்சடயும் குழந்சதகளுக்கு கற்றுத்தந்து, அது வழங்கும் ஞானத்சத 

தினைரி வாழ்க்சகயில் பயன்படுத்தலாம். சிக்கல்கள் மற்றும் 

குழப்பங்கள் நிசறந்த காலத்தில் நீங்கள் அவற்சற வழிகாட்டியாக 

பயன்படுத்தலாம், மற்றும் அசவ உங்கசள ைரியான பாசதயில் 

உறுதியாக அசழத்து சைல்லும். நீங்கள் அவற்சற உங்கள் வீட்டில் 

புனிதமான பூசஜ முடிந்த பிறகு அல்லது ககாயில் பிரகாரங்களில் 

துதிப்பாடல்கசளப் கபால பாடலாம். ஒவ்சவாரு சைய்யுசளயும் ஒரு 

பிராரத்்தசனயாக, ஒரு தியானமாக மற்றும் நமக்கு முன்பாக இருக்கும் 

சிறந்த பாசதசய பற்றிய ஒரு புனிதமான நிசனவூட்டலாக 

பயன்படுத்தலாம். § 

இசத புரிந்துசகாள்வது கடினம் என்றாலும், நீங்கள் அதற்காக 

உற்ைாகத்சத இழக்க கவண்டாம். அதில் இருப்பது அசனத்சதயும் 

புரிந்துசகாள்வதற்கு இந்த பிறவி அல்லது பல பிறவிகள் கதசவப்படும் 

என்பசதயும், அது தங்களது தனிப்பட்ட ைாதனாக்களில் ஆழமாக 

சைல்பவரக்ளின் பயன்பாட்டிற்காக உருவாக்கப்பட்டது என்பசதயும் 

மடட்ும் புரிந்துசகாள்ளுங்கள். இது கவதங்கள் மற்றும் ஆகமங்கசள 

முழுசமயாக அறிந்திருந்த ஒரு மகானால் வழங்கப்பட்டது, மற்றும் அசத 

புரிந்துசகாள்வதற்கு, நீங்களும் இந்த மற்ற ைாஸ்திரங்களில் அதிக 

கதரை்ச்ி சபற்று, ஒரு மிகப்சபரிய தகுதிசய சமதுவாக சபறலாம். § 

திருமூலர ்வாழ்ந்த காலத்து தசலமுசறக்கு சைவ சித்தாந்தத்சத சதற்கில் 

பரப்பும் கநாக்கத்துடன் அவரது இமாலய குருவால் அவர ்அனுப்பப்பட்டதும், 

கிழக்கு மற்றும் கமற்கிற்கு இசடகய பாலத்சத அசமக்க கயாக சுவாமி 
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குருகதவாசவ அசமரிக்காவிற்கு திருப்பி அனுப்பியசதயும் ஒப்பிடட்ு 

பாரப்்பது சுவாரசியமாக இருக்கும். உலசகங்கும் இருக்கும் இன்சறய சைவ 

ைாதகரக்ளுக்கு திருமூலர ்சைய்தது கபான்ற ைமயப்பணிசய குருகதவாவும் 

சைய்தார.் இருவரும் தங்களது ஆழமான உணரத்ல்கசள ஆய்வு சைய்து, 

சுருக்கி மற்றும் விளக்க பயன்படுத்தி, சைவ ைமய கலாைை்ாரம் மற்றும் 

ஆன்மீக சபாக்கிஷங்கசள ஒரு கலாைை்ாரம் மற்றும் ஒரு சமாழியில் இருந்து 

இன்சனான்றுக்கு எடுத்து சைன்று, சைவ ைமயத்சத ஒரு புதிய யுகத்திற்கு 

வழங்கினாரக்ள். § 

திருமூலரின் உறுதியான அத்சவத தத்துவம் மற்றும் வலுவாக சைவ ைமய 

சவளிப்படுத்திய முசறயின் காரணமாக, அவர ்மீதும் அவரது ஆழமான 

ஆன்மீக பாடல்கள் மீதும் குருகதவாவிற்கு காதல் ஏற்படட்ு இருந்தது. அவர ்

வழங்கிய ஒவ்சவாரு உசரயிலும் திருமூலர ்எழுதிய பசடப்சப குறிப்பிடட்ு, 

முகத்தில் புன்னசகயுடன், தனது சைாந்த உணரத்ல்களுடன் முழுசமயான 

இணக்கம் மற்றும் உடன்பாடட்ுடன் இருந்த ஒரு ைாஸ்திரத்சத கதடிப்பிடித்த 

திருப்திசய சவளிப்படுத்துவார.் திருமந்திரத்தில் இருந்து சில பாடல்கசள 

இங்கக காணலாம். § 

கடலிசட வாழ்கின்ற சகௌசவ உலகத்து 

உடலிசட வாழ்வுசகாண்டு உள்சளாளி நாடின்  

உடலிசட சவகின்ற உள்ளுறு கதவசனக் 

கடலின் மலிதிசரக் காணலும் ஆகம. 3028§ 

சபருஞ்சுடர ்மூன்றினும் உள்சளாளி யாகித் 

சதரிந்துட லாய் நிற்கும் கதவர ்பிரானும் 

இருஞ்சுடர ்விட்டிடட்ு இகலிடம் எல்லாம் 

பரிந்துடன் கபாகின்ற பல்ககாசர யாகம. 3029§ 

உணரவ்ும் அவகன உயிரும் அவகன 

புணரும் அவகன புலவி அவகன 

இணரும் அவன்தன்சன எண்ணலும் ஆகான் 

துணரின் மலரக்்கந்தம் துன்னிநின் றாகன. 2857§ 

இருக்கின்ற எண்டிசை அண்டம்பா தாளம் 

உருக்சகாடு தன்னடு ஒங்கஇவ்வண்ணம் 
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கருக்சகாடு எங்கும் கலந்துநின் றாகன 

திருக்சகான்சற சவத்த சைழுஞ்ைசட யாகன. 3042§ 

1977 ஆம் ஆண்டு ஒரு நாள், அவர ்தனது மூத்த சுவாமிகள் சிலசர தனது 

அலுவலகத்திற்கு அசழத்து, அவரக்சள இன்சனாரு சதன்னிந்திய புனித 

நூலான திருக்குறசள வாசிக்க சைான்னார.் சமலாப்பூரில் வாழ்ந்த 

சநைவாளர ்ைமூகத்சத கைரந்்த இந்த மகான் எழுதிய சைய்யுடக்ளுக்கு, கயாக 

சுவாமி அதிக முக்கியத்துவம் அளித்து இருந்தசத அவர ்அறிந்து இருந்தார.் 

மூன்று பிரிவுகளுடன், வாழ்வியல் ககாட்பாடுகள் மற்றும் மனிதன் 

எதிரச்காள்ளும்  சூழ்நிசலகள் பற்றிய உட்பாரச்வகள் நிசறந்து இருக்கும், 

இந்த உலகப்புகழ் சபற்ற தமிழ் இலக்கியத்சத தினமும் பள்ளிைச்ிறுவரக்ள் 

படிக்கிறாரக்ள்; ஆனால் அந்த நூலின் கருத்து ஆங்கிலத்தில் பிரபலமாக 

இல்சல. அந்த உலகப் சபாதுமசறயின் பிரிட்டிஷ் ஆங்கில 

சமாழிசபயரப்்சப சுவாமிகள் குருவிடம் காண்பித்தாரக்ள். அது அவர ்

காதுகளுக்கு விசித்திரமாக மற்றும் சையற்சகயாக ஒலித்தது. அவர ்அந்த 

புத்தகத்சத எடுத்து, அதில் பல குறள்கசள உரக்க படித்து, ஓரிடத்தில் 

படிப்பசத நிறுத்தி, “இது நன்றாக இருக்கிறது, ஆனால் அதற்கு என்ன 

சபாருள்?” என்று ககட்டார.் அதன் சபாருள் விவாதிக்கப்பட்டது. தமிழ் 

அகராதிகள் அலைப்பட்டன, மற்றும் அசர மணிகநரம் கழித்து, மிகவும் 

பகட்டாக இருந்த அந்த உசரநசட சமாழிசபயரப்்பு புதிய வாரத்்சதகளின் 

மூலம் அழகாக மாற்றியசமக்கப்பட்டது. § 

மிகவும் சுருக்கமான சபாருசள சபற்றதும் மிகவும் மகிழ்ைச்ியசடந்த 

குருகதவா, முழுசமயான மற்றும் சதளிவான விளக்கத்சத வலியுறுத்தி, 

திருக்குறள் முழுவசதயும் தமிழில் இருந்து நவீன அசமரிக்க பயன்பாட்டிற்கு 

சபாருந்தும் படியாக சமாழிசபயரக்்கும் பணிசய தனது சுவாமிகளுக்கு 

வழங்கினார.் அவரக்ள் குருகதவாவின் பாணிசய  கசடபிடித்து, அன்கற 

பணிசய சதாடங்கினாரக்ள். 1,080 குறட்பாக்களுடன் (அந்த துறவிகள் 

இறுதியான 250 சைய்யுள் பகுதிசய சமாழிசபயரக்்க வில்சல. புலனுணரச்வ 

அடிப்பசடயாக சகாண்ட அந்த சமன்சமயான காதல் சைய்யுசள, 

இன்சனாரு எழுத்தாளர ்எழுதியதாக கருதப்படுகிறது) அது சிறிய 

கவசலயாக இருந்தாலும், அந்த பழங்கால உசர குறள் சவண்பாசவ ைாரந்்து 

இருந்தது, தமிழ் சமாழியின் நுணுக்கங்களுடன் இருந்தது; மற்றும் நீண்ட 

இசடசவளிகளுடன், இருபத்தி இரண்டு வருடங்கள் கழித்து, அந்த பசடப்பு 

நிசறவு சைய்து சவளியிடப்பட்டது. 1999 ஆம் ஆண்டு வீவரஸ்் விஸ்டம் 

இறுதியாக, சதளிவான அசமரிக்க ஆங்கிலத்தில் சவளியிடப்பட்டது. 

“திருவள்ளுவர ்தனது பசடப்பில் குறிப்பிடட்ு இருந்த அசனத்து 

விஷயங்களுடனும் நாம் வாழ்ந்துசகாண்டு இருக்கிகறாம்.  அவரது 

குறிக்ககாள்கள் நமது வாழ்க்சகயில் அங்கமாக இருக்கின்றன,” என்று 

குருகதவா முடிவில் தனது சுருக்கத்சத வழங்கினார.் § 
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அவர ்அந்த சமாழிசபயரப்்சப முந்சதய சமாழிசபயரப்்புக்களுடன் 

ஒப்பிடட்ு பாரக்்க விரும்பினார.் அவர ்இரண்சடயும் அருகில் சவத்து, 

சிரித்துக்சகாண்டு, “நாம் சிறப்பாக சைய்துள்களாம்,” என்று கூறினார.் 

உதாரணத்திற்கு, குறள் 15  மசழயின் முக்கியத்துவத்சத விளக்குகிறது. 1886 

ஆம் ஆண்டு Rev. G. U. கபாப்  வழங்கிய சமாழிப்: “மசழ அசனத்து 

கவசலகசளயும் சைய்கிறது: அது பரவலாக அழிசவ ஏற்படுத்துகிறது, பிறகு 

ைரியான கநரத்தில் உதவிகசள வழங்குகிறது; முன்பு இருந்த ைந்கதாஷமான 

காலத்சத கபால, அது அழிசவ ைந்தித்த மக்கசள கமம்படுத்துகிறது.” 

குருகதவாவின் சுவாமிகள், ைாரத்சதயும் கநரடியாக தமிழ் சமாழிசயயும் 

பின்பற்றி எழுதியது: “மசழ அழிசவ ஏற்படுத்துகிறது, மற்றும் அந்த மசழ 

அழிசவ ஏற்படுத்தியவரக்சள கமம்படுத்தவும் சைய்கிறது.” இதற்கு 

இன்சனாரு எடுத்துக்காட்டாக, புலான்மறுத்தல் அதிகாரத்தில் வரும் 

திருக்குறசளப் பாரக்்கலாம். 1962 ஆம் ஆண்டு, அந்த குறசள கக. எம். 

பாலசுப்ரணியம் “காப்பாற்ற சதரியாதவரக்ளுக்கு சைல்வத்தின் ஆசிகள் 

கிசடக்காது. இசறைச்ி உண்பவரக்ளுக்கு இரக்கத்தின் ஆசிகள் கிசடக்காது,” 

என்று சமாழிசபயரத்்தார.் “ஊதாரித்தனமாக இருப்பவரக்ளிடம் சைல்வம் 

இருக்காது, இசறைச்ி உண்பவரக்ள் இதயங்களில் இரக்கத்சத பாரக்்க 

முடியாது,” என்று சுவாமிகள் சமாழிப்சபயரத்்தாரக்ள். § 

தசவ சம ம் ஒரு நவீன குரதல மபறுகிறது  

தனது கவாய் தசலசமயகத்சத நிறுவுவதில் அவர ்மும்முரமாக இருந்ததால், 

அவருசடய அதிகமான கநரத்சத பயன்படுத்திக் சகாண்டு குசறவான 

பலசன வழங்கிய சவளிப்புற தாக்கங்களில் இருந்து, பல வருட 

இசடசவளிக்கு பிறகு 1978 ஆம் ஆண்டு விடுதசல சபற்று இருந்ததால், 

குருகதவா மீண்டும் ஆக்கப்பூரவ்மான சவளியீட்டில் ஈடுபட்டார.் அது ஒரு 

எளிசமயான துண்டு பிரசுரங்களின் சதாடரை்ச்ியுடன் சதாடங்கியது. அதற்கு 

அவர ்பிரைாத என்று சபயரிட்டார,் அதாவது அருள் நிசறந்த பரிசுகள் என்று 

சபாருள். அதன் பிறகு இன்ஸ்பயரட்் டாக்ஸ் என்று தசலப்பில், விரஜ்ினியா 

சிட்டியில் சவளியிட்ட அகத பாணிசய பயன்படுத்தி சிறிய புத்தகங்கள் 

சவளிவந்தன. அவர ்தன் வாழ்நாள் முழுவதும் தனது கபாதசனகசள வழங்க 

பயன்படுத்திய உபகதை முசறயில் இருந்து, இந்த 16-24 பக்க சிறிய 

புத்தகங்கசள துறவிகள் அைச்ிட்டு இருந்தாலும், அசவ கநரத்்தியாக 

இருக்ககவண்டும் என்று அவர ்விரும்பியதால், அசவ  ானலுலுவில் 

திறசமமிக்க முசறயில் சடப்சைட் சைய்யுமாறு ககடட்ுக்சகாண்டார.் § 

அது ஃகபாட்கடா சடப்சைட்டிங் விசலப்பட்டியல் வரும் வசர சதாடரந்்தது. 

$700 ககாரி ரசீது வந்ததும் அதிரை்ச்ி அசடந்த குருகதவா, இதற்காக கமலும் 

சைலவு சைய்ய மறுத்துவிட்டார.் அதற்கு பதிலாக, மடத்திகலகய சைாந்தமாக 

சடப்சைட்டிங் சைய்ய வழிகசள கதடுமாறு, தனது சவளியீட்டு குழுவிடம் 

ககட்டுக்சகாண்டார.் அசதப்கபான்ற ஒரு கருவி அப்கபாது தான் ைந்சதக்கு 

வந்து இருந்ததால், கநரப்சபாருத்தம் ைரியாக இருந்தது, மற்றும் குருகதவா 
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ஒரு குவாட்ரிசடக் 1200 ஃகபாட்கடாசடப்சைட்டிங் இயந்திரத்சத வாங்க, தனது 

துறவிகளுடன் ஓ ு பறந்து சைன்றார.் எதிரக்ாலத்தில் இந்த துறவிகள் இந்த 

கருவிசய பயன்படுத்தி ஒரு நியாயமான விசலயில், தங்கள் தனிப்பட்ட 

திறசமயால் எழுத்துரு (font) மற்றும் வடிவத்சத (style) மாற்றி அசமத்து, 

அவரக்ள் சவளியீடு சைய்த முசறசயகய மாற்றி அசமத்தது. § 

இந்த விசளவு அதிக உற்ைாகம் தருவதாக இருந்தது. அைச்ுப்பணி சிறிய 

ஓசடகளாக  சதாடங்கி, சபரிய நதிகளாக சவளிவந்தன. அந்த கருவியின் 

கவகம் குருகதவாசவ உற்ைாகப்படுத்தியது. அவர ்தான் முன்பு வழங்கிய 

உசரசய பாரத்்ததும், அசத ஒரு நாள் முழுவதும் கவனமாக பாரத்்தார.் 

அதன் பிறகு அந்த உசரசய அடுத்த நாள் சடப்சைட் சைய்வார.் அவர ்அதிக 

உற்ைாகத்துடன் இருந்ததால், ஒரு விசரவான முசறயில் இந்த பணிசய 

சதாடரந்்து சைய்துக்சகாண்டு இருந்தார.் இந்த முசற சுழற்சி முன்பு கபால 

இல்லாமல், சவளிவந்த கபாதசனகள் சுத்த சைவ ைமயம் ைாரந்்ததாக 

இருந்தன. 1969, 1970 மற்றும் 1972 ஆம் ஆண்டு அவர ்இலங்சகயில் இருந்து 

வந்த பிறகு, அவர ்சைவ சித்தாந்தத்தின் மீது தியானம் சைய்து, சைவ 

சித்தாந்தம் பற்றி கபசி, சைவ சித்தாந்தத்சத பின்பற்றி வாழ்ந்தார.் அதன் 

பிறகு அவருக்குள் அடங்கி இருந்த அசனத்தும் நூறு வழிகளில் சவளிவந்தன. 

§ 

ஃப்ரீ வில் அண்ட் தி சடய்டீஸ் இன் இந்துயிைம் (Free Will and the Deities in 

Hinduism); தி  ாண்ட் தட் ராக்ஸ் தி கிகரடில் ரூல்ஸ் தி கவரல்்ட் (The Hand That 

Rocks the Cradle Rules the World); புகராசடக்ட், பிரைரவ்் அண்ட் பிரகமாட் தி சைவ 

தரம்ா (Protect, Preserve and Promote the Saiva Dharma); தி டூ சபரச்பக்ைன்ஸ் ஆஃப் 

அவர ்கைால் (The Two Perfections of our Soul); தி சமடிகடடர ்(The Meditator), மற்றும் 

கமலும் பல தசலப்புகளில் சவளிவந்தன. அந்த புத்தகங்களில் இந்துயிைம், தி 

கிகரடச்டஸ்ட் சரளிஜியன் இன் தி கவரல்்ட் (Hinduism, the Greatest Religion in the 

World) மிகவும் பிரபலமாகவும் ைரை்ச்ைக்குரியதாகவும் இருந்தது. அந்த 

தசலப்சப பாரக்்கும் கபாது, ஆரவ்த்துடன் ைமயத்சத பின்பற்றும் ஒருவர,் 

தனது ைமயத்தின் கமன்சமசய வலியுறுத்தி எழுதிய ஒரு மதசவறி 

பழியுசரயாக நிசனத்து சிலர ்பயந்தாரக்ள். ஆனால் அந்த புத்தகத்தில் 

ைனாதன தரம்ம் பற்றிய ஒரு ைமநிசலயான சுருக்கம் இருந்தது  மற்றும் 

அதனுடன் மற்ற மதங்கள் மீது இந்து ைமயத்தின் உள்ளாரந்்த மற்றும் 

பிரத்கயக ைகிப்புத்தன்சம பற்றிய இதயத்சத சதாடும் ஒரு அறிக்சகயும் 

இருந்தது. அது மதத்தின் சபருசமயாக குறிப்பிடப்பட்டிருந்த அம்ைங்களின் 

பட்டியலில் இடம்சபற்று இருந்தது. அதில் இருந்து ஒரு பகுதி:§ 

இந்து ைமயம் ஒவ்சவாரு முக்கிய ைமயத்தின் மீதும் தாக்கத்சத 

ஏற்படுத்தியது என்பதாலும், அதனால் மற்ற ைமயங்கள் அசனத்சதயும் 

கிரகித்து, சகௌரவித்து அதன் ைாஸ்திரங்கள், அதன் மகான்கள் மற்றும் 

அதன் தத்துவங்கசள ஏற்றுக்சகாள்ள முடியும் என்பதாலும், இந்து ைமயம் 

“ஆன்மீகத்தின் சதாடக்கம்" மற்றும் “எல்லா ைமயங்களின் தாயாகவும்" 

என்று அசழக்கப்பட்டது. இது உண்சமயான எல்லா ஆன்மீக 
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முயற்சிகளின் மீது இந்து ைமயம் பரிவுடன் இருப்பதாலும், சதய்வத்துடன் 

ஐக்கியமாகும் பாசதயில் எல்லா ஆன்மாக்களும் வளரை்ச்ி அசடகின்றன 

என்பசதயும், அசவ அசனத்தும் இந்த பிறவி அல்லது அடுத்த பிறவியில், 

எந்த விதிவிலக்கும் இல்லாமல், ஆன்மீக ஞாகனாதயம் மற்றும் முக்திசய 

அசடவாரக்ள் என்பசத தவறாமல் அறிந்து இருப்பதாலும் 

ைாத்தியமாகிறது.§ 

தனது ைமயம் அதிகம் பரந்து விரிந்து, ஆன்மீக விரிவாக்கத்திற்கு 

மிகவும் யதாரத்்தமான மற்றும் பயனுள்ள கருவி என்பசத ஒரு இந்து 

இயல்பாக உணரவ்து மடட்ுமில்லாமல், உலகில் இருக்கும் எல்லா 

ைமயங்களும் ைாசுவதமான ஒகர பாசதயின் சவளிப்பாடுகள் என்பசத 

அவர ்தனது மனதில் பதியசவத்து, அதில் ஒவ்சவான்சறயும் தனது 

ககாட்பாடுகள் மற்றும் ைமயக்சகாள்சகயின் அடிப்பசடயில் 

புரிந்துக்சகாள்கிறார.் சில நம்பிக்சககள் மற்றும் உட்புற 

அணுகுமுசறகள் மற்றசவகசள காட்டிலும் அதிக அனுகூலமானசவ 

என்பசதயும், அதனால் எல்லா மதங்களும் ஒன்றல்ல என்பசதயும் அவர ்

அறிந்து இருக்கிறார.் அசவ பல வழிகளில் மாறுபடுகின்றன. ஆனால், 

இந்து ைமயத்தில் தங்கள் பாசதகய "ஒகர பாசத" என்ற உணரவ்ு எதுவும் 

இல்சல. ஒரு சுத்தமான மற்றும் ஒழுக்கம் நிசறந்த வாழ்க்சகக்கு 

வழிவகுக்கும் எல்லா முயற்சிகளுக்கும், ஒரு கடவுள் பற்றுள்ள இந்து 

ஆதரவாக இருப்பார ்மற்றும் ஒரு சிரத்சதயுள்ள  பக்தசன அவர ்

கதரந்்சதடுத்த பாசதயில் இருந்து திசைத்திருப்ப நிசனப்பகத தவறு 

என்று கருதுவார.் இந்த இந்து மனசதத்தான் நாங்கள் கற்றுத்தந்து, 

பயிற்சி சைய்து, பாசதயில் இருக்கும் ைாதகரக்ளுக்கு வழங்கவும் 

சைய்கிகறாம். § 

குருகதவா எ காகடகிைம் பார ்சைசவட் இந்துஸ் (A Catechism for Saivite Hindus) 

மற்றும் எ க்ரீட் பார ்சைசவட்  இந்துஸ் (A Creed for Saivite Hindus) என்று இரண்டு 

பசடப்புக்கசள உருவாக்கி, தனது பசடப்புக்களில் மிகவும் 

முக்கியமானதாக கருதிய மதத்தின் அறிக்சககசள சுருக்கினார.் அந்த 

காகடகிைம் சைவ ைமயத்சத பின்பற்றி வாழ்வது பற்றிய ககள்விகள் மற்றும் 

சுருக்கமான பதில்கசள சகாண்டிருந்தது, மற்றும் க்ரீட் தத்துவத்சத 

சுருக்கமாக விளக்கிய பன்னிரண்டு நம்பிக்சககசள சகாண்டிருந்தது. 

எதிரக்ால ைந்ததிகளின் எண்ணங்களுக்குள் சைவ ைமயத்தின் ஆற்றல் 

மற்றும் ைக்திசய சுமந்து சைல்ல, ஒவ்சவாரு வாரத்்சதயும் கவனமாக 

கதரந்்சதடுக்கப்பட்டு, ைமூகத்தில் இருந்த மூத்த சுவாமிகளுடன் 

விவாதிக்கப்படட்ு, ஆய்வு சைய்து வடிவசமக்கப்பட்டன. இந்த பணி மாரை் ்7, 

1978 மகாசிவாத்திரிக்கு சில நாடக்ள் முன்பாக பூரத்்தி அசடந்தது. அவர ்

அதன் பிறகு தினமும் தனது சீடரக்ள் சதாடரந்்து சைால்வதற்கு, அந்த 

சுருக்கமான பன்னிரண்டு நம்பிக்சககளின் ைாரத்சத ஒரு கூட்டு 

சைாற்சறாடராக வடிவசமத்தார.் அது சைவ சித்தாந்த நம்பிக்சககளின் 

மிகவும் குறுகிய சுருக்கமாக இருந்தது. “உள்ளாரந்்த அன்பாகவும் யாவும் 
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கடந்த யதாரத்்தமாகவும் சிவசபருமான் இருக்கிறார,்” என்பகத அவர ்

வடிவசமத்த சைாற்சறாடர.் § 

இந்த காலகட்டத்தில் துறவற வாழ்க்சகயின் பல நிசலகள் பதிவு 

சைய்யப்பட்டு முசறப்படுத்தப்பட்டன. இது குருகதவாவுடன் இசணந்து 

சையல்பட்ட, இசறயியல் பாடைாசலயின் மூத்த துறவிகளுக்கு ஒரு சதாடர ்

கவசலயாக இருந்தது. இந்த பணியில் இருந்து கதவாலயத்திற்கு ைாதகர,் 

சகஞ்சி கவண்டுபவர ்மற்றும் ைமய அசமப்பில் கைர விண்ணப்பிப்பவரின் 

உறுதிசமாழி புத்தகங்கள் சவளிவந்தன. ஒரு சைவ ைந்நியாசி தனது 

வாழ்நாள் முழுவதும் கசடப்பிடிக்க கவண்டிய உறுதிசமாழிகளுக்கு ஒரு 

முழுசமயான  ஆவணத்திற்கு முன்கனற்பாடு நடவடிக்சககசள, குருகதவா 

ஏப்ரல் மாதத்தில் சதாடங்கி இருந்தார.் அது பின்னர ்தி க ாலி ஆரட்ரஸ்்  

ஆஃப்  ைந்நியாஸ் (ைந்நியாை வாழ்க்சகயின் புனித ஆசணகள்) என்ற 

சபயரில் சவளிவர இருந்தது. அதுவசர வாய்சமாழியாக வழங்கப்பட்ட சைவ 

துறவியின் தரம்ம் முதல்முசறயாக ஒன்று திரட்டப்பட்டது. அது துறவியின் 

வாழ்க்சகக்கு வழிகாட்டியாக இருந்து அவரக்ளது இலட்சியங்கள், 

ஒழுக்கங்கள் மற்றும் வாழ்முசற சதளிவாக வசரயறுத்த ஒரு சுருக்கமான 

மற்றும் விரிவான ஆவணமாக இருந்தது. இந்த வாய்ப்சப பயன்படுத்தி 

குருகதவா தனது சைவ சித்தாந்த கயாக ைமூகத்தில் நுசழய ஒரு முசறயான 

பிரமாணத்துடன், தனது ைந்நியாசிகள் அசனவசரயும் மீண்டும் தங்கள் 

உறுதிசமாழிகசள எடுக்க சைய்து, அந்த புதிய சககயட்டில் அவரக்ள் 

சகசயாப்பத்சதயும் சபற்றார.் அவர ்1950 களின் இறுதியில் கயாக 

ைமூகத்சத முதல் முசறயாக சதாடங்கி இருந்தார,் மற்றும் அது தற்கபாது 

அவரது கவசல மற்றும் பணியின் சமயமாக மாறிக்சகாண்டு இருந்தது. § 

1970 முதல் 1980 வசர, பத்து வருடங்களுக்கு, அங்கத்தினரக்ள், 

மாணவரக்ள் மற்றும் விருந்தாளிகள் இல்லாமல் நாங்கள் இந்த கவாய் 

தீவில் வாழ்ந்து வந்கதாம். எங்களுக்கு விருந்தாளிகளாக யாத்திசர 

கமற்சகாண்ட எனது சீடரக்ள் மற்றும் சுவாமிகள், பண்டிதரக்ள், 

அறிஞரக்சளப் கபான்ற இளம் துறவிகளின் ஆன்மீக வாழ்க்சககசள 

கமம்படுத்த அதிக கதரை்ச்ி சபற்ற விகைஷ விருந்தினரக்ள் மடட்ுகம 

வருசக தந்தனர.் இந்த காலகட்டத்தில், சைவ சித்தாந்தத்தின் இரண்டு 

பிரிவுகள், சைவ ைமயத்தின் ஆறு பிரிவுகள், இந்து ைமயத்தின நான்கு 

பிரிவுகள் மற்றும் உலகின் எல்லா முக்கிய மதங்கசளயும் ஆழமாக 

ஆய்வு சைய்வது உட்பட, எங்களது பதிப்புக்களில் ைாஸ்திர ஆராய்ைச்ி 

சைய்வதில் மடவாசிகள் ஈடுபடட்ு இருந்தனர.் அவரக்ள் அழிந்து இருந்த 

கதனீ வளரப்்புத்துசறசய மீட்டு, அதனால் வருமானத்சத ஈட்டனர.் அவர ்

தீவு முழுவதிலும் கதனீக் கூட்டங்கசள 300 யில் இருந்து 3,000 வசர 

சபருக்கி, அந்த துசறக்கு புத்துயிர ்வழங்கினாரக்ள். இது அந்த தீவில் 

அடிமட்ட நிசலயில் இருந்த மக்களுடன் உருவங்கசள 

வளரத்்துக்சகாள்ள நல்ல வழிகசள ஏற்படுத்தி தந்தது. § 
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குருகதவாவின் கபாதசனகள் சிக்கலான சிந்தசன மற்றும் சூடச்ுமமான 

மசறசபாருள்கள் நிசறந்து இருந்தாலும், அசவ மிகவும் எளிசமயாக 

இருந்தன. மனிதன் உடலாக, மனமாக அல்லது  உணரை்ச்ியாக இல்சல என்று 

அவர ்கபசினார.் கமலும் கயாக சுவாமி முன்னர ்குறிப்பிட்டசத கபால, 

மனிதன் மனிதனாக இல்சல, இசறவனாக இருக்கிறான் என்று அவர ்

சதரியமாக அறிவித்தார.் ஆன்மாவின் இயல்பான தன்சம சதய்வீகமாக, 

இசறவனுடன் முழுசமயான ஒருசமயில் இருக்கிறது ஆரவ்முள்ளவரக்ளுக்கு 

மீண்டும் மீண்டும் வலியுறுத்திக் சகாண்டிருந்தார.் ஆன்மா இசறவனுடன் 

ஒன்றாக எப்கபாதும் இருந்துள்ளது, மற்றும் அது மனிதனின் விழிப்புணரவ்ு 

உணரத்லாக  மாறுவதற்காக காத்து இருக்கிறது. ஒரு முழுசமயான 

பிரபஞ்ைத்தில் வாழும் நாம் ஒவ்சவாருவரும் ஒரு முழுசமயாக ஆன்மாவாக 

இருக்கிகறாம் என்று அவர ்உறுதி அளித்தார.் தற்கபாது சைவ சித்தாந்தத்தின் 

ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட சமாழியில் சதளிவாக விளக்கப்பட இசவ அசனத்தும், 

பல வருடங்களுக்கு  முன்பு 1959 ஆம் ஆண்டு பரமாத்துமா (The Self God) என்ற 

தசலப்பில் அவர ்வழங்கிய உசரயில் குறிப்பிடட்ு இருந்தார.் அந்த உசர 

சபற்ற வரகவற்சப, குருகதவா விளக்குகிறார.் § 

அதன் பின்னர ்பல வருடங்கள் கழித்து, பரமாத்துமா (The Self God) என்ற 

சபயரில் அந்த சிறிய புத்தகத்தின் பல ஆயிரக்கணக்கான நகல்கள் 

அசமரிக்கா மற்றும் ஆசியாவில் அைச்ிடப்படட்ு பரவலாக விநிகயாகம் 

சைய்யப்பட்டன. அது சபற்ற பிரபலத்சத பற்றி நீங்கள் சதரிந்துசகாள்ள, 

நான் ஒரு ைம்பவத்சத விவரிக்க உள்களன். நாங்கள் சதன்னிந்தியாவில் 

இருந்த ஒரு சதாசலதூர கிராமம் வழியாக சைன்ற கபாது, எங்கள் 

வாகனத்தின் ைக்கரம் பழுதசடந்து விட்டது. அசத வாகன ஓட்டி சீர ்

சைய்ய ஏற்பாடுகள் சைய்துசகாண்டிருந்த கபாது, நாங்கள் அந்த இடத்சத 

சிறிது சுற்றிப்பாரத்்கதாம். எங்கசள கடந்து பலர ்அவ்வப்கபாது சைன்று 

சகாண்டிருந்தனர.் சிறிது கநரம் கழித்து, அந்த கிராமத்சத கைரந்்த 

முதியவர ்ஒருவர ்எங்களிடம் எங்கள் “சைாந்த ஊர"் பற்றி விைாரித்தார.் 

நான் அவரிடம் அடக்கமாக என்னிடம் இருந்த ஒரு துண்டு பிரசுரத்சத 

வழங்கிகனன். அவர ்எங்கசள எங்கசள ஒரு முசற கநாட்டமிட்டார,் 

அதன் பின்னர ்அசத ஏற்க மறுத்து, தனது ைட்சட சபயில் இருந்து ஒரு 

சிறிய புத்தகத்சத எடுத்து, “எனக்கு இதற்கு கமல் எதுவும் கதசவயில்சல. 

எனக்கு கதசவயானது அசனத்தும் இதில் இருக்கிறது,” என்று அவர ்

கூறினார.் அவர ்என்னிடம் நான் எழுதிய பரமாத்துமா புத்தகத்சத 

காண்பித்தார.் அது இந்தியா மற்றும் இலங்சகயில், சபரும்பாலும் “சிறிய 

சபாக்கிஷம்" என்று அசழக்கப்படட்ு, விளக்க முடியாத நிரவ்ிகல்ப 

ைமாதியின் விளக்கமாக கருதப்படுகிறது. § 

 

https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/40_guru06_03.html#para-99
https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/40_guru06_03.html#para-100


Page 41: URL 

https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-

chronicles/web/41_guru06_04.html 

 

குருமாரக்ளின் சரித்திரங்கள்  

அத்தியாயம் இருபத்தி-ஆறு  

இந்து சமயத்தத வலுவாக 

ஆதரித்தல்  

ஒரு பிரபஞ்ச நாடகத்தில் கண்ணுக்கு ததரியாத சக்தி காட்சிகதை 

மாற்றி அதமப்பதத பபால, குருபதவாவின் சமயப்பணி அதமரிக்கா 

கதரகதை கடந்து வலுவாக விரிவாக்கம் தபறுவதற்கு, 1980 கைின் 

ததாடக்கத்தில் வாய்ப்புக்கை் வரத் ததாடங்கின. அவர ்ததாடக்கத்தில் ஒரு 

முதற இரண்டு சுவாமிகளுடன் மபலசியா தசன்று வந்த பிறகு, 

பகாலாலம்பூரில் வசித்து அவரிடம் மாஸ்டர ்பகாரஸ்் படித்த சுமார ்இருபது 

மாணவரக்ைின் குழு, அவர ்தங்கை் நாட்டிற்கு மீண்டும் வரபவண்டும் என்று 

பகட்டுக்தகாண்டனர.் மபலசியா, இலங்தக மற்றும் இந்தியாவிற்கு 1981 ஆம் 

ஆண்டு பமற்தகாண்ட இந்திய யாத்திதரயின் அங்கமாக இந்த பயணம் 

ஏற்பாடு தசய்யப்பட்டது. குருபதவாவுடன் இன்னரச்ரச் ்குழுவினரக்ைாக 

தசன்ற முப்பத்தி இரண்டு சீடரக்ை், மபலசியாவில் நடந்த ஒரு வரலாற்று 

சிறப்புமிக்க நிகழ்வுக்கு சாட்சிகைாக விைங்கினாரக்ை். சுமார ்இருபது 

மில்லயன் இசுலாமியரக்ளுக்கு மத்தியில், தீவிரமாக ஆன்மீக வழிகாட்டதல 

நாடிய ஒரு மில்லியனுக்கும் பமலான இந்துக்கை் வாழ்ந்த நாட்டிற்கு ஒரு 

அதமரிக்க குரு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டார.்  § 

 பகாலாலம்பூதர சுற்றி இருந்த டஜன் கணக்கான பகாயில்கைில் அந்த 

நாட்டின் இந்து ததலவரக்தை சந்தித்து, பல ஆயிரக்கணக்கான 

இந்துக்களுடன் பபசிய இந்த குருபதவாவின் பயணம் பரவலாக 

விைம்பரப்படுத்தப்பட்டது. மபலசிய இந்துக்கைில் தபரும்பாலாபனார ்

பின்பற்றிய தசவ சமயத்தின தசவ சித்தாந்தத்தத குருபதவா 

தவைிப்படுத்திய முதறயும், பமற்கத்திய நாடுகைில் அவர ்பிறந்து 

இருந்ததாலும், அந்நாடட்ு மக்களுக்கு அவதர புரிந்துதகாை்வது மிகவும் 

எைிதமயாக இருந்தது. அது குறிப்பாக அந்நாடட்ு இதைஞரக்தை 
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உற்சாகப்படுத்தி, ஒரு ஒடுங்கிய நிதலயில் இருந்து அவரக்தை விழிக்க 

தசய்து, தசவ சமயம் அவரக்ை் நாட்டில் அடுத்த சில வருடங்கைில் வைரச்ச்ி 

தபறுவதற்கு உதவியாக ஒரு ஆன்மீக கூட்டுறவுக்குை் அவரக்தை ஒன்று 

பசரத்்தது. அதற்கு அடுத்த சில வருடங்களுக்கு, அவரக்ைது ஆன்மீக 

முன்பனற்றத்தத தனிப்பட்ட முதறயில் இயக்கும் தபாருட்டு, குருபதவா 

மீண்டும் மீண்டும் அந்த நாட்டிற்கு வந்து தகாண்டிருந்தார.் § 

குருபதவா தசன்ற இடதமல்லாம், உை்ளூர ்சமய குழுக்கை் மற்றும் 

சமூகங்கைிடம் இருந்து நல்ல வரபவற்தபயும் மரியாதததயயும் தபற்றார.் 

அவர ்தபாதுமக்கை் கூட்டங்கைில், உற்சாகமாக கூடியிருந்த மக்களுக்கு 

காபடகிசம் மற்றும் கிரீட் ததலப்புக்கைில் இருந்த தனது பதடப்புக்கதை 

அறிமுகப்படுத்துவார.் அவர ்தசவ சமயத்தத பற்றி தபருதமயாக பபசி, 

அவரக்ை் பூமியின் மாதபரும் சமயத்தின் வாரிசுகைாக இருந்ததாகவும், 

அவரக்ை் தங்கைது மூதாததயர ்நம்பிக்தகயின் மதிப்தப குதறத்து 

சிறுதமபடுத்தும் ஒரு வித்தியாசமான சூழ்நிதலக்கு பழகி விட்டதாகவும் 

கூறினார.் உயரமாக, சிங்கத்ததப் பபால, பழுப்பு நிற கண்களுடன் தகயால் 

தநய்த சுவாமியின் ஆதடதய உடுத்தியிருந்த ஒரு அதமரிக்க குரு, தங்கை் 

சமயத்தத பற்றி தபருதமயாக நிதனத்து, அதன் நற்பண்புகதைப் பற்றி 

தங்கை் வீட்டு மாடியில் இருந்து உரக்க (கத்தபவண்டும் என்று கூறாமல்) 

கத்தலாம் என்று கூறினார.்  குருபதவா தபாதுக்கூட்டங்கைில் அவரக்ை் 

தங்கை் வாழ்நாை் முழுவதும் மறக்க முடியாத நம்பிக்தகதயயும், 

அவரக்ளுக்கு அவரக்தை பற்றி ஒரு புதிய கண்பணாட்டத்ததயும், அந்த 

கண்பணாட்டத்தத தவைிப்படுத்த புதிய ததரியத்ததயும் வழங்கினார.் § 

இது இசுலாமிய மற்றும் கிறுத்துவ கட்டுப்பாட்டில் வாழ்ந்த 

மபலசியரக்ளுக்கு திடுக்கிடும் தசய்தியாக இருந்ததா என்பது 

புரிந்துதகாை்வது கடினமாக இருந்தது, ஆனால் அவரக்ை் அவர ்தசால்ல வந்த 

கருத்தத புரிந்துக்தகாண்டாரக்ை் மற்றும் அவரக்ை் தங்கை் வாழ்க்தக 

மற்றும் தங்கதை சுற்றி இருப்பவரக்ைின் வாழ்க்தகதய நிரந்தரமாக 

மாற்றிக்தகாண்டாரக்ை். § 
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குருபதவா மீண்டும் மீண்டும் இந்தியா, இலங்தக மற்றும் மபலசியா பயணம் 

தசய்து, அங்கிருந்த நூற்றுக்கணக்கான பகாயில்கைில் தவைிப்பதடயான 



பிரசங்கங்கதை வழங்கினார.் அவர ்தசவரக்ளுக்கு வழங்கிய ஒவ்தவாரு 

உதரயிலும், அவரக்ை் தங்கை் புராதன கடவுை் நம்பிக்தகதய 

பதடிக்தகாண்டு, எதிரப்்தப வலுவாக எதிரத்காண்டு, முக்திதய பநாக்கி 

தசல்லும் சிவனின் பாததயின் ஆழதத்த உணரவ்தற்கு அதழப்பு விடுதத்ார.்  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

1981, 1982 மற்றும் 1983 ஆம் ஆண்டுகைில், குருபதவா ததாடரச்ச்ியாக 

இந்தியா, இலங்தக மற்றும் மபலசியா நாடுகளுக்கு பமற்தகாண்ட 

யாத்திதரகைின் பபாது, ஒவ்தவாரு பமதடயிலும் “உலகின் மாதபரும் 

சமயமாக இந்து சமயம் விைங்குகிறது!” என்று கரஜ்ித்தார.் அவர ்அரங்கில் 

தகதட்டி ஆரவாரம் தசய்த மக்கைிடம், “இந்து சமயத்தில் வலுவாக நிதலத்து 

இருங்கை்! ஒரு இந்துவாக இருப்பதில் தபருதம தகாை்ளுங்கை்!” என்று 

உத்தரவிட்டார.் அவர ்தான் பமற்தகாண்ட ஒவ்தவாரு யாத்திதரயின் பபாதும் 

பகாயில்கை், ஆசிரமங்கை் மற்றும் மண்டபங்கைில் நின்றுக்தகாண்டு இருந்த 

மக்கை் கூட்டத்தில் பபசுவதற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட தகவலுடன் தசல்வார.் அது 

“இந்துக்கதை இந்து சமயத்திற்கு மதம் மாற்றம்" தசய்யும் பணியாக, 

குருபதவாவின் ஆன்மீக சபகாதரனாகவும் இந்து சமய மறுமலரச்ச்ியில் சக 

பணியாைராகவும் இருந்த சுவாமி சின்மயானந்தா, தனது தசாந்த 

குறிக்பகாை்கதை விைக்கிய வண்ணம் அதமந்து இருந்தது. § 

ஒரு இந்து சமய மறுமலரச்ச்ி  

வரலாற்தற திருப்பிப் பாரக்்கும் பபாது 1800 கைில், ஆரய் சமாதஜ 

ததாடங்கிய தயானந்த சரஸ்வதி, இராம கிருஷ்ணா மிஷதன ததாடங்கிய 

இராமகிருஷ்ணர ்மற்றும் அவரது சீடர ்விபவகானந்தர;் குருபதவாவின் 

நாதபரம்பதரதய பசரந்்த யாழ்ப்பாணத்தின் கதடயிற்சுவாமி ;  ராதாசுவாமி 

தவஷ்ணவ பிரிவின் சிவதயால்; யாழ்ப்பாணத்தின் ஆறுமுக நாவலர ்மற்றும் 

தமிழ்நாட்டின் இராமலிங்க அடிகைின் பணிகளுடன் இந்து சமய மறுமலரச்ச்ி 

ததாடங்கியது. இந்த பணியில்  மகாத்மா காந்திக்கு தனது சமூக சீரத்ிருத்த 

சிந்ததனயால் ஊக்கத்தத வழங்கிய ஏக்நாத் ரானபட; மனித உணரவ்ின் 

வைரச்ச்ிதய பமம்படுத்த விரும்பிய ஶ்ரீ ஆபராபிந்பதா; அதமரிக்காவில் 

அதிகமாக உதர நிகழ்த்திய சுவாமி ராம தீரத்்தா, சாது வாஸ்வாணி மற்றும் 

இரமணமகரிஷி மற்றும் பலரும் இடம்தபற்று இருந்தனர.் அவரக்ை் பல 

நூற்றாண்டுகைாக ஓடுங்கி இருந்த இந்து சமயத்தத, நவீன யுகத்தில் அதற்கு 

தபாருத்தமான இடத்திற்கு தகாண்டு வர தங்கதை அரப்ணித்துக் 

தகாண்டாரக்ை். § 

இந்த மகான்கை் மற்றும் அவரக்ளுக்கு பின்னர ்வந்த சிலர ்பல 

முன்பனற்றங்கதை தசய்து இருந்தாலும், 1980 கைில் ஒரு உண்தமயான இந்து 

மறுமலரச்ச்ிக்கு தீவிர ததடகை் மீதம் இருந்தன. “மூதை வடிகால்" (brain drain) 

மூலம் இந்தியாவில் அறிவுக்கூரத்மயுடன் தங்கை் துதறகைில் சிறந்து 

விைங்கியவரக்ை் அதமரிக்காவிற்கு பயணம் தசய்த பபாது, அதமரிக்காவில் 
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அறிவுக்கூரத்மயுடன் சிறந்து விைங்கியவரக்ைில் ஒருவரான குருபதவா பவறு 

திதசயில் பயணம் தசய்து, உலகின் ததலசிறந்த இந்து சமயம் அவரக்ைிடம் 

இருப்பதாகவும், அதத பணத்தால் சம்பாதிக்க முடியாது என்றும் அவர ் 

இந்தியரக்ளுக்கு நிதனவூட்டினார.் முதலில் பல இந்துக்கை் தங்கதை 

இந்துக்கைாக ஏற்றுக்தகாை்ைாததால், அது மிகவும் கடினமான பணியாக 

இருந்தது. இலங்தகயில் அவர ்வழங்கிய உதரயில், அவர ்இந்த 

பிரசச்தனதய விைக்கினார:்§ 

“நீங்கை் இந்து சமயத்தத பசரந்்தவரா?” என்று பல இந்துக்கைிடம் 

பகட்டால், “இல்தல. நான் இந்து சமயத்தத பின்பற்றுவது இல்தல. நான் 

எந்த பிரிதவயும் சாராமல், சமத்துவாதியாக, எல்லா மதங்கதையும் 

பின்பற்றி, எல்பலாதரயும் பபால இருக்கிபறன். தயவு தசய்து என்தன 

தனிப்பட்ட முதறயில் பிரித்து பாரக்்கபவண்டாம்,” என்று அவரக்ைிடம் 

இருந்து பதில் வரும். இந்த பதில் ஒரு உறுதியான மனிதனிடம் இருந்து 

வருமா? இல்தல வராது.  இததப்பபான்ற பதில்கை் பலவீனமான மனதத 

உதடயவரக்ைிடம் இருந்து வரும். அவரக்ை் பணத்திற்காகவும், 

சமூகத்திடம் அல்லது தங்கைது புத்திசாலித்தனத்திற்கு அங்கீகாரம் 

கிதடக்க பவண்டும் என்பதற்காகவும், தங்கைது புனிதமான தசாந்த 

பாரம்பரியத்தத தகவிடுகிறாரக்ை். அவரக்ைது சமய நம்பிக்தக 

எவ்வைவு தவறானதாக பமபலாட்டமாக இருக்கிறது என்பதத பாருங்கை்! 

“இந்து சமயத்தில் வலுவாக நிதலத்து இருங்கை். அவ்வாறு நிதலத்து 

இருந்தால், நீங்கை் சுயமாக வலிதமதய தபறுவீரக்ை்,” என்ற அறிவிப்பு 

எல்பலாரும் பகட்கும் படியாக வலுவாக பரவ பவண்டும். § 

இந்து என்ற தனது தனித்தன்தமதய மதறத்து இருப்பததப் பபாலபவ, 

“எல்லா மதங்களும் ஒன்று" என்ற பிரபலமான கருத்தும் இருக்கிறது. எல்லா 

மதங்களும் ஒன்றாக கருதப்படட்ு, எந்த மதத்தத பின்பற்றுகிபறாம் என்பது 

முக்கியம் இல்லாமல் இருந்ததால், இந்துக்கை் தாங்கை் இந்து மதத்தத 

பசரந்்தவரக்ை் என்று பகாரிக்தகாை்ளும் பததவ மதறந்து விட்டது. இந்து 

சமத்துவவாதம் ததலவிரித்து ஆடியது, மற்றும் பாரம்பரிய இந்து சமயம் 

பததவயில்லாமல் குறுகிய பாததயாக இருக்கிறது என்று நிராகரிக்க, அந்த 

சமயத்தத சாரந்்தவரக்ை் தங்களுக்கு கிதடத்த ஒவ்தவாரு வாய்ப்தபயும் 

பயன்படுத்திக் தகாண்டாரக்ை். பமலும் இந்து சமயம் ஒரு மதமாக இல்லாமல் 

அதிகம் வாழ்முதற சாரந்்ததாக இருக்கிறது என்று அவரக்ை் வாதாடினாரக்ை். 

இதற்கு எதிராக குருபதவா வழங்கிய கருத்து:§ 

எல்லா மதங்களும் ஒன்றல்ல. அதவ அதிக பவறுபாடுகளுடன் 

இருக்கின்றன. அதவ அதனத்தும் கடவுதை பற்றி விவாதிக்கின்றன  

என்பதில் எந்த சந்பதகமும் இல்தல, ஆனால் அதவ அதனத்தும் அதத 

பின்பற்றுபவரக்தை ஒபர ஆன்மீக குறிக்பகாதை பநாக்கி வழிநடத்தி 

தசல்வது இல்தல. தங்களுக்குை் இருக்கும் இதறவதன கிறுத்துவரக்ை் 

நாடுவது இல்தல. அவரக்ை் இதறவன் எங்கும் வியாபித்து இருப்பதாக 
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கருதுவது இல்தல. பல பிறவிகை் இருப்பததபயா அல்லது கரம்விதன 

இருப்பததபயா யூதரக்ை், கிறுத்துவரக்ை் மற்றும் இசுலாமியரக்ை் 

நம்புவது இல்தல. அவரக்ை் இந்த நம்பிக்தககதை 

ஏற்றுக்தகாை்ைவில்தல. அதவ தங்கைது மதக்பகாட்பாடுகளுக்கு 

எதிரானதாக கருதினாரக்ை்.§ 

அவர ்அப்பபாதிருந்த வழக்கத்திற்கு மாறாக மதத்தில் அதிக பற்றுடன் 

இருப்பதால் ஏற்படும் நன்தமகை் பற்றியும் தசவம், தவணவம், சாக்தம் 

மற்றும் ஸ்மாரத்்தம் என்று இந்து சமயத்தின் ததலசிறந்த பாரம்பரியங்கை் 

ஒவ்தவான்தறயும் தக்கதவத்து, அதன் விபசஷமான அம்சங்களுக்கு மதிப்பு 

அைித்து, அவற்தற பற்றிய பபாததனகதையும் வழங்கினார.் இந்து 

சமயத்தின முக்கிய சக்திகைாக இருக்கும் தனிப்பட்ட சம்பிரதாயங்கை், 

ஆன்மீகத்தத கற்பிக்கும் பாரம்பரியங்கை் ஆகியதவ, சிலர ்பரிந்துதரக்கும் 

வலிதம குதறக்கப்படட்ு ஒருங்கிதணக்கப்பட்ட இந்து சமயத்தால் நிதல 

நிறுத்த முடியாது என்று அவர ்எசச்ரித்தார.் § 

“ஒரு அருவருப்பான வாரத்்ததயாக இருந்த இந்து சமயத்தத காப்பாற்றி, 

அதத அதன் பழங்கால புகழுக்கு மீண்டும் நிதல நிறுத்தியதில், குருபதவா 

மிகப்தபரிய பங்கு வகித்துை்ைார.் அவர ்இந்துக்கை் அதனவரும்  தங்கதை 

உலகின் முக்கிய சமூகத்தத சாரந்்தவரக்ைாக, மிகப்தபரிய நாகரிகம் 

மற்றும் கலாசச்ாரத்தின் வாரிசுகைாக உணரவ்தற்கு துதண புரிந்தார,்” 

என்று இந்தியாவின் முன்னணி சிந்ததனயாைரக்ைின் ஒருவரான சீதாராம் 

பகாயல்  எழுதினார.் இந்தியாவின் பிரம்ம வித்யா ஆசிரமத்தின் சுவாமி 

அத்தவதானந்தா வழங்கிய கருத்து: “தங்கதை இந்துக்கைாக 

அதழக்கப்படுவததபய அவமானமாக கருதும் இந்நாைில், குருபதவா என்று 

அவதர அதழக்கும் பல லடச்க்கணக்கான மக்களுக்கு வலிதமதய வழங்கி, 

அவரக்ை் உை்ைத்தில் சமய நம்பிக்தகதய தூண்டி விடுவதற்கு அவரது 

பபாததனகை் மற்றும் சமயப்பணிகை் முக்கிய காரணமாக இருந்துை்ைன.” § 

குருபதவா தசவ சமயத்தவரக்ைிடம் பபசும் பபாது, அவர ்அவரக்ைது 

சமயப்பிரிவின் மகிதமதய புகழ்ந்துதரத்து, தசவ சமயத்தத புதிய 

யுகத்தின் மதமாக அறிவித்தார:் § 

நாம் வாழ்க்தகயில் முன்பனறுவதற்கு மற்றும் நாம் ததாழில்நுட்ப 

யுகத்தில் அடிதயடுத்து தவப்பதற்கு, நாம் நமது சமயம் மற்றும் 

கலாசச்ாரத்தத துறக்க பவண்டும் என்று இலங்தக மற்றும் இந்தியாவில் 

சில தவறான கருத்து நிலவுகிறது. இது ஒரு தவறான பகாட்பாடு ஆகும். 

சமயம் எப்பபாதும் ததாழில்நுட்பத்திற்கு முரணாக இருந்தது இல்தல. 

அது அதத வலுப்படுத்தி, அதற்கு ஸ்திரத்தன்தமதயயும் 

பநாக்கத்ததயும் வழங்குகிறது. தசவ சமயம் முக்கியமான இந்த 

யுகத்திற்கு, மிகவும் தபாருத்தமான ஒரு சமயமாக பூமியில் விைங்குகிறது 

என்ற உண்தமதய நமது மத பபாதகரக்ை் கற்பிக்க ததாடங்கி 

இருக்கிறாரக்ை். இது நவீன அறிவியலின் மிகவும் உயரவ்ான அனுமானக் 
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பகாட்பாடுகளுடன் முழுதமயாக தபாருந்தி இருந்தாலும், அதுபவ 

தனிப்பட்ட முதறயில் அதிக உயரவ்ான நிதலயிலும் இருக்கிறது. § 

மபலசியா, இந்தியா மற்றும் இலங்தக முழுவதும் இருந்த புகழ்தபற்ற 

பகாயில்கைில், மண்டபங்கைில் மற்றும் கிராமப்புற பமதடகைில் 

வழங்கப்பட்ட வரபவற்பு நிகழ்சச்ிகைில் குருபதவா பபசும் பபாது, அவர ்தனது 

தசவ சமய சகாக்கை் முயற்சிகதை பமற்தகாை்ை தூண்டிவிட்டார.் இந்த 

பயணத்திற்கு தசய்தித்தாை்கை் விரிவான அறிக்தககதை தவைியிட்டன, 

மற்றும் ஆல் இந்தியா பரடிபயாவின் ததன் இந்திய பிரிவில், அவரது 

உதரகைின் ஒலிப்பதிவு ஒரு வாதனாலி நிகழ்சச்ியாக ஒலிபரப்பப்பட்டது. § 

 கிறுத்தவ ஊடுருவலல எப்படி தடுப்பது? 

இந்திய மக்கை் ததாதகயில் தவறும் இரண்டு சதவீதம் மடட்ுபம 

கிறுத்துவரக்ைாக இருந்தாலும், ஆங்கிபலயரக்ை் ஐம்பது வருடங்களுக்கு 

முன்பு நாட்தட விடட்ு தவைிபயறி இருந்தாலும், இந்தியாவில் பரவிய 

கிறுத்துவ மதத்தின் தாக்கம் குருபதவாதவ வியக்க தவத்தது. இந்தியாவில் 

கிறுத்துவ பை்ைிகைில் படித்தவரக்ை், ஒரு தவைிநாடட்ு சமயத்தத 

பரிந்துதரத்த கன்னியாஸ்திரிகை் மற்றும் ஆசிரியரக்ைிடம் பல வருடங்கை் 

படித்ததால் அவரக்ைது சமய உணரவ்ின் அடிப்பதட தகரந்்து, அவரக்ை் 

பலவீனமான இந்துக்கைாக மாறியதத குருபதவா கவனித்தார.் தகாழும்பில் 

குருபதவாவிடம் ஒரு கத்பதாலிக்க பாதிரியார,் “எனது பை்ைியில் இருந்து 

பதரச்ச்ி தபறும் இந்து குழந்ததகை் கத்பதாலிக்கரக்ைாக மாறாமல் 

இருக்கலாம், ஆனால் அவரக்ை் நிசச்யமாக நல்ல இந்துக்கைாக இருக்க 

மாட்டாரக்ை்,” என்று தவைிப்பதடயாக கூறினார.் § 

குருபதவா கிறுத்துவ மதம் அல்லது பவறு எந்த மதத்திற்கும் எதிராக 

இருந்தது இல்தல. அவர ்கிறுத்துவ தபரும்பான்தம இருந்த நாட்டில் இருந்து 

வந்தவர.் அதமரிக்காவில் சமயப்பணிகைில் இருந்த வருடங்கைில், அவர ்

மிகவும் அபூரவ்மாக கிறுத்துவ ததலயீட்தட எதிரத்காண்டார.் அவர ்தனது 

இைதம பருவத்தில் தபைத்தரக்ை், இசுலாமியரக்ை் மற்றும் கிறுத்துவரக்ை் 

என்று பல்பவறு சமயத்தத பசரந்்த வலுவான ஆன்மீக ஆசிரியரக்ைிடம் 

பயின்றார.் அவர ்ஒவ்தவாரு மதத்திலும் இருந்த சிறப்பான அம்சங்கதை 

அறிந்து இருந்தார.் § 

கிறுத்துவ பை்ைிகை் பமாசமாக இருப்பதத அவர ்அறிந்து இருந்தாலும், 

வஞ்சதனயால் கவரந்்து இழுத்து நிரப்ந்திக்கும் கிறுத்துவ மத 

பிரசச்ாரகரக்ைின் நடவடிக்தககை், அவதர ஆத்திரமூட்டியது. அவர ்

கிறுத்துவ சமயத்தின் தவறான வழிகதை எங்பக கவனித்தாலும் அதத 

எதிரத்்தார ்மற்றும் உலதகங்கும் இருக்கும் இந்துக்கைிடம் அவரக்ை் தங்கை் 

சமய உரிதமகதை தக்க தவத்துக்தகாை்ை பவண்டும் என்று ததரிவித்தார.் 

“யாதனப்பாகன் ஒரு இைம்வயது யாதனதய ஒரு சிறிய தகத்தடிதய 

பயன்படுத்தி கட்டுப்படுத்துகிறார.் ஆனால் அந்த யாதன முதிரந்்து தபரிய 
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உருவத்தத தபற்றதும், அதனால் அந்த தகத்தடி மற்றும் அந்த யாதனப் 

பாகதனயும் தூக்கி எரியமுடியும் என்றாலும், அது அந்த தகத்தடிதய 

பாரத்்தால் பயப்படுகிறது,” என்று அவர ்அடிக்கடி தசால்லிக்தகாண்டு  

இருப்பார.் § 

குருபதவா அபத உைவியதல பயன்படுத்தி, இந்துக்கை் கிறுத்துவ ஆட்சி 

இருந்த காலத்தில் சாதுவாக அடிபணிந்து நடக்க ஆரம்பித்தாரக்ை் மற்றும் 

கிறுத்துவ அநீதிக்கு முதன்தமயான காரணமாக விைங்கிய அரசியல் சக்தி 

நாடத்ட விட்டு கிைம்பி இருந்தாலும், அந்த அநீதியின் ததாடரச்ச்ிக்கு எதிராக 

தீவிரமான எதிரப்்பு ததரிவிக்க விருப்பமில்லாமல் இருக்கிறாரக்ை் என்று 

கூறினார.் அவர ்கிறுத்துவரக்தை தாக்கபவண்டும் என்று 

அறிவுறுத்தவில்தல, ஆனால் அவரக்ைிடம் இருந்து விலகி அவரக்தை 

புறக்கணிக்க பவண்டும் என்று கூறினார.் கிறுத்துவ பை்ைிகைில் இருந்து 

தங்கை் குழந்ததகதை தவைிபயற்ற பவண்டும் என்று அவர ்

ஆயிரக்கணக்கான இந்துக்கைிடம் கூறியபதாடு, மதமாற்றம் தசய்யும் 

பநாக்கத்துடன், கிறுத்துவ மத பிரசச்ாரகரக்ை் அவரக்ை் வீடுகளுக்கு வரும் 

பபாது அவரக்ை் தங்கை் வீட்டு கததவ மூடி விடபவண்டும் என்றும் கூறினார.் § 

ஒரு மத பிரசச்ாரகர ்உங்கை் வீடு வரும் பபாது, இதத தவறாமல் 

தசய்யுங்கை். அவதர “நமஸ்பத" தசால்லி வரபவற்று, உங்களுக்கு எந்த 

ஒரு தசாந்தமான ஒரு காபடகிசம் (சமய பகை்வி பதில்) இருக்கிறது 

என்றும், எங்கை் சமயத்தில க்ரீட்  என்ற பன்னிரண்டு சுருக்கமான 

நம்பிக்தககை மற்றும் அந்த நம்பிக்தககைின் சாரத்தத உை்ைடக்கிய 

ஒரு கூட்டு தசாற்தறாடரும் உை்ைது என்று அவரக்ைிடம் தசால்லுங்கை். 

எங்கை் தசவ இந்து சமயத்திற்கு புனித நூல்கைாக பவதங்கை், 

ஆகமங்கை், திருக்குறை் மற்றும் திருமந்திரம் மற்றும் பமலும் பல 

நூல்களும் இருக்கின்றன என்று தசால்லுங்கை். எங்களுக்கு 

சமயகுருமாரக்ை் இருக்கிறாரக்ை் மற்றும் எங்களுக்தகன்று மிகவும் 

பழதமயான ஒரு பாரம்பரியம் இருக்கிறது. எங்களுக்தகன்று புனிதமான 

பகாயில்கை் மற்றும் மகாபதவரக்ை் இருக்கிறாரக்ை். நாங்கை் 

மகாபதவரக்ை் மற்றும் பதவரக்தை வழிபடுவதில் தபருதம 

அதடகிபறாம். எங்கைிடம் இதுவும் பமலும் பல சிறப்பு அம்சங்களும் 

உை்ைன. மிக்க நன்றி என்று தசால்லி உங்கை் வீட்டு கததவ மூடி 

விடுங்கை்!§ 

கூடியிருந்த மக்கை் கூட்டத்திற்கு முன்பாக குருபதவா தனது உதரயின் 

ஒவ்தவாரு பாகத்தத பபசி முடித்ததும், பல பகுதிகைாக இருந்த அவரது 

சிந்ததனகதை அறிந்துதகாண்ட ஆங்கிலம் சரைமாக பபசத் ததரிந்தவரக்ை் 

மத்தியில், அந்த உதரதய அங்கீகரிக்கும் வதகயில் ஒரு தமன்தமயான 

சலசலப்பு ஏற்படும். அதன் பிறகு ஒரு தமாழதபயரப்்பாைர ்ஒலிதபருக்கி  

முன்பாக வந்து, அவர ்பபசியது அதனத்ததயும் மீண்டும் தமிழில்  

தமாழிதபயரப்்பு தசய்து முடித்ததும், தபாதுமக்கை் கூட்டத்தில் என்றுபம 
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எதிரத்்து பபசப்படாமல் தபரும்பாலும் முணுமுணுக்கப்பட்ட, மதமாற்றம் 

மற்றும் இந்துக்களுக்கு எதிரான பிரசாரங்கதை பற்றி ததரியமாக மற்றும் 

சரைமாக பபசிய ஒரு ஆன்மீக ததலவர ்இருப்பதத உணரந்்த மக்கை் 

கூட்டத்தின் பாராடட்ு மதழ மற்றும் மகிழ்சச்ியான கரபகாஷ ஒலி, அந்த 

பகாயில் அல்லது மண்டபங்கைில் நிரம்பியது. § 

அவர ்வழங்கிய அறிவுதரதய பின்பற்றும் ததரியம் சிலருக்பக இருந்தது. 

அவர ்தசால்வதத புரிந்துதகாை்ை முடியாமல் அல்லது தங்கை் தசாந்த 

மண்ணில் ஒரு தவைிநாட்டவர ்ஊடுருவதாக நிதனத்த சிலர,் அவதர 

எதிரத்்தனர.் 1999 ஆம் ஆண்டு நதடதபற்ற அலாஸ்கா இன்னரசரச் ்திட்டத்தின் 

பபாது, அவர ்ஒரு சுற்றுலா கப்பலில் தனது துறவிகைிடம் இந்த காலத்தத 

பற்றி நிதனவுக் கூரந்்தார:் “அவரக்ளும் நாமும் ஒன்று. நாம் அவரக்ளுடன் 

சண்தடயிடவில்தல, ஆனால் நாம் எல்பலாரும் ஒன்றாக, இந்து சமயத்தின் 

பமம்பாட்டிற்கு முயற்சி தசய்து வருகிபறாம் என்பதத அவரக்ை் ததரிந்துக் 

தகாை்ைட்டும்.” அவரக்ை் காலப்பபாக்கில் குருபதவாதவ 

புரிந்துக்தகாண்டதால், அவர ்பரிகாசமாக, “நான் எனது எதிரிகதை அதிகம் 

ஏமாற்றி விட்படன். என் மீது யாராலும் அதிக நாடக்ை் பகாபத்துடன் இருக்க 

முடியாது,” என்று கூறினார.் § 

மபலசியா, இலங்தக மற்றும் இந்தியாவில் இருந்த தசவரக்ளுக்கு 

குருபதவா வழங்கிய மறுமலரச்ச்ி தசய்தியில் இந்து சமயத்தின் தபருதம, 

தபாது வாழ்க்தகயில் ஒரு ததைிவான சமய அதடயாைம், சமயம் 

ததாடரப்ாக சரியான புரிதல், சாஸ்திரத்திற்கு மற்றும் மதகுருக்களுக்கு 

மரியாதத தசலுத்துதல், வீட்டில் வழிபாடு, மதமாற்றத்தத எதிரத்்தல், 

பாரம்பரியங்கதை பராமரிதத்ல், இணக்கத்துடன் தசயல்படுதல், 

மதங்கைிதடபய ஒற்றுதம, அன்பின் வடிவமாக  சிவதபருமான் மற்றும் 

உலகில் நவீன ததாழில்நுட்ப யுகத்திற்கு மிகவும் தபாருத்தமான மதமாக 

இருக்கும் இந்து சமயம் என்று பல தகவல்கை் அடங்கிய இருந்தன. அவர ்

இந்துக்கதைப் பற்றி, ஒபர மாதிரியாக இந்துக்கைிடமும் மற்ற 

மதத்தவரக்ைிடமும் நிலவிய, மரம்ங்கை் மற்றும் தவறான கருத்துக்கதை 

அகற்றினார.் அவர ்வலுவான பாசம் நிதறந்த இந்து வீட்தட பரிந்துதரத்து, 

தாய்மாரக்ை் பவதல தசய்யாமல் தங்கை் குழந்ததகதை வைரப்்பதில் 

கவனம் தசலுத்த பவண்டும் என்றும் தபற்பறாரக்ை் கதசயடி மற்றும் தடியடி 

மூலம் குழந்ததகளுக்கு தண்டதன வழங்கக்கூடாது என்றும் 

பரிந்துதரத்தார.் அவர ்இந்த தகவதல ததைிவாக, ததரியமாக, அன்பாக 

நதகசச்ுதவயுடன் வழங்கினார ்மற்றும் நமது இந்து உலகிற்கு அவர ்அைித்த 

புதிய விைக்கத்தின் மூலம் ஒரு மாற்றத்தத ஏற்படுத்தினார.் அந்த உதரகைில் 

இருந்து ஒரு பகுதிதய இங்பக காணலாம்:§ 

இந்த அழகான இலங்தக தீவில் இன்று இரவு பபசப்பட்ட இந்து சமயத்தின் 

அருதமயான அம்சங்கதை நிதனத்து பாரக்்கும் பபாது, இந்த பூமியில் 

எதிரக்ால சந்ததியரக்ளுக்கு இந்து சமயம் ஒரு தீரவ்ாக விைங்குவது 

ததைிவாகிறது. அது புது யுகம், சத் யுகத்தின் ததாடக்கத்திற்கு தீரவ்ாக 
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விைங்குகிறது. ததய்வீக அருதை தபற்று நமது மாதபரும் மதமாக 

விைங்கும் சனாதன தரம்ம் எல்லா தீரவ்ுகதையும் தகாண்டுை்ைது. அது 

எல்லா யுகத்திலும் நிதலத்து இருந்துை்ைதால், அது ஒவ்தவாரு 

யுகத்திற்கும் பததவயான தீரவ்ுகை் அதனத்ததயும் எப்பபாதும் 

தகாண்டுை்ைது. தங்கை் இந்து பாரம்பரியத்தத மறுப்பதற்கு, இந்து 

சமயத்தில் தங்கை் நம்பிக்தகதய அல்லது நான் ஒரு இந்து என்ற 

உண்தமதய ஏற்றுக்தகாை்ை தயங்குவதற்கான பநரம் பலருக்கு முடிந்து 

விடட்து மற்றும் எல்பலாருக்கும் விதரவில் முடியவிருக்கிறது. எல்லா 

இனங்கை், எல்லா நாடுகை், எல்லா கலாசச்ாரங்கை் மற்றும் எல்லா 

பிரிவுகதை பசரந்்த இந்துக்களும் எழுந்து நின்று, தாங்கை் தீவிரமாக 

பின்பற்றும் மாதபரும் சமயத்ததப் பற்றி உலகம் ததரிந்துக்தகாை்ை 

பவண்டிய பநரம் வந்துவிட்டது. உங்களுக்குை் ததரியத்தத 

வரவதழத்துக் தகாண்டு தன்னம்பிக்தகயுடன் முன்பனறுங்கை். இந்து 

சமயத்திற்கு வலுவாக நிதலத்து இருங்கை். § 

இந்துக்கை் அல்லாதவரக்ளுக்கு அத்தவத உண்தமகதை கற்றுத்தந்ததன் 

மூலம் தனது நாட்டு மக்களுக்கு தான் ஆற்றபவண்டிய கடதமதய நிதறவு 

தசய்து விட்டதாகவும், உலகின் மிகவும் பழதமயான மதத்தின் கடினமான 

சூழ்நிதலகளுக்குை் தன்தன பின்ததாடரந்்து வர விரும்பும் இந்துக்கை் 

மற்றும் இந்துக்கை் அல்லாத மற்றவரக்ை் மீதும், இனி அவர ்கவனம் 

தசலுத்தப்பபாவதாகவும் குருபதவா அறிவித்து நான்கு வருடங்கை் 

நிதறவதடந்து இருந்தன. அவர ்ததன் இந்தியா மற்றும் இலங்தகயின்  

பமதடகைில் பபசும் பபாது, அவர ்வீடட்ு பூதஜ அதறகைிலும் புதிதாக 

நிறுவப்பட்ட பகாயில்கைிலும் எதிரத்காண்ட விபநாதமான சம்பவத்தத 

பபான்று, தங்கை் பீடத்தில் மற்ற சமயத்து சிதலகதை தவத்து தங்கை் 

பழக்கத்தின் வலிதமதய குதறக்க பவண்டாம் என்று அன்பரக்ைிடம் அவர ்

பகட்டுக்தகாண்டார.் § 

உங்கை் மனம் மற்றும் உணரச்ச்ிதய கட்டுப்படுத்தி சிறிது அதமதிதய 

மடட்ும் நாடாமல், சிந்ததனயின் ஆழம் வதர தசன்று உண்தமயில் 

தியானம் தசய்வதற்கு, இதறவனுடன் அத்தவத ஐக்கியத்திற்கு 

நம்பிக்தக அைித்து, ஆத்ம ஞானம் தபறுவதற்காகபவ மனிதனுக்குை் 

இதறவன் இருக்கிறான் என்று பபாதிக்கும் சமயத்தில் ஒருவர ்

உறுப்பினராக இருக்க பவண்டும். தியானம் ஞானத்திற்கு வழிநடத்தி 

தசல்லபவண்டும் என்றால், அது இயல்பான தீய பண்புடன் எதுவும் 

இல்தல என்ற நம்பிக்தகயுடன் ததாடங்கி, நாம் தசய்த தசயல்களுக்கு 

நாபம தபாறுப்பாகிபறாம் என்ற கரம்விதனயின் உண்தமதய 

உை்ைடக்கி இருக்க பவண்டும். ஒருவர ்அத்ததகய தியானத்தத 

பமற்தகாை்ை, மறுபிறவி இருக்கிறது என்ற நம்பிக்தகதய வழங்கி, 

பதால்வி ஏற்பட்டால் நிரந்தர பவததனக்கு ஆைாக  பவண்டும் என்று 

அசச்ுறுத்தாத ஒரு சமயத்தில் உறுப்பினராக இருக்கபவண்டும். 
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அத்ததகய தியானம் சாத்தியமாக இருப்பதுடன், இந்து தரம்த்தத 

பின்பற்றுபவாருக்கு பததவயாகவும் இருக்கிறது. இதன் காரணமாகபவ, 

அதிக பழதமயான நமது சமயத்தின் உசச்நிதலயாக பயாகப்பயிற்சி 

விைங்குகிறது.§ 

நீங்கை் நமது தசவ சமய சாஸ்திரங்கை் அதனத்ததயும் வாசித்தீரக்ை்  

என்றால், நமது மகான்கை் அபடாதன-யாபவ, புத்தர ் அல்லது இபயசுதவ 

புகழ்ந்து பாடுவது இல்தல என்பதத ததரிந்துதகாை்வீரக்ை். 

மபகஸ்வரனாக இருக்கும் சிவதபருமாதன வழிபட பவண்டும் என்றும், 

சிவதபருமாதன வழிபடுவதற்கு முன்பாக முதலில் விநாயகதர 

வழிபடபவண்டும் என்றும், முருகப்தபருமாதன வழிபடபவண்டும் 

என்றும் நமது மகான்கை் நமக்கு அறிவுறுத்தினாரக்ை். பழங்காலத்தில் 

பநபாலின் இமயமதலயில் ததாடங்கி வட இந்தியா, ததன் இந்தியா 

மற்றும் இலங்தக முழுவதும் மற்றும் தற்பபாதுை்ை மபலசியா மற்றும் 

இந்பதாபனசியா வதர பல லடச்க்கணக்கான சிவன் பகாயில்கை் 

இருந்தன. எல்பலாரும் ஒரு மனதாக சிவதபருமாதன வழிபடட்ு, ஒன்றாக 

அவரது துதிப்பாடல்கதை பாடினாரக்ை். இதன் காரணமாக, இந்தியா 

ஆன்மீக ரீதியாக ஒன்றுப்படட்ு இருந்தது. அது அன்று தசல்வ 

தசழிப்புமிக்க நாடாக இருந்தது. சிவதன வழிபடுவதால் நீங்கை் 

தசல்வததயும், உடல்நலத்ததயும், அறிதவயும் தபறுகிறீரக்ை். உங்கை் 

இதயத்தில் சிவ வழிபாடு பாசத்ததயும் இரக்கத்ததயும் நிரப்புகிறது. § 

தசவ சமயம் உலகின் மிகப்தபரிய மற்றும் மிகவும் பழதமயான 

சமயமாக விைங்குகிறது. தசவ சமயத்தில் பயாகம், மிகப்தபரிய 

பகாயில்கை், ததலசிறந்த பண்டிதரக்ை், ரிஷிகை் மற்றும் சாஸ்திரங்கை் 

இருக்கின்றன. சிவதபருமாதன பபாற்றி பாடிய மகான்கை் அதனவரும், 

நாம் எவ்வாறு சிவதபருமாதன வழிபட பவண்டும் மற்றும் நாம் எவ்வாறு 

தசவ வாழ்தகதய வாழபவண்டும் என்று வழங்கிய அறிவுறுத்தல்கதை 

நாம் பின்பற்றி வாழ பவண்டும். சிவதபருமாதன நிதனத்து அந்த 

பாடல்கதை பாடும் பபாது, அவர ்நீங்கை் பகட்பது அதனத்தும் தருவார.் 

சிவதபருமான் அன்பின் கடவுைாக இருப்பதால், அவர ்நீங்கை் பகட்பது 

அதனத்தும் தருவார.் சிவதபருமான் நமக்குை் இருப்பதாகவும், நாம் 

சிவதபருமானுக்குை் இருப்பதாகவும் நமது மகான்கை் பாடியுை்ைனர.் 

இதத அறிந்ததும் நமது மனதில் இருந்து அசச்ம், கவதல மற்றும் 

சந்பதகம் நிரந்தரமாக மதறகிறது.§ 

மனம் தனக்குை் இருக்கும் பவற்றுதமகளுக்கு வழிபாடு, தவம், தாரனா, 

தியானம் மூலம் தீரவ்ு காணும் பபாது, உட்புறமாக இருக்கும் அதமதி 

ததரிய வருகிறது. அப்பபாது உட்புறம் தவைிப்புறத்தத காட்டிலும் 

வலுவாக இருக்கிறது. அப்பபாது எதிரத்காை்ளும் ஒவ்தவாருவரும் தனது 

பாததயில் ஒரு குறிப்பிட்ட நிதலயில் அனுபவிக்க பவண்டியதத 

அனுபவித்துக் தகாண்டிருப்பதத எைிதில் காணமுடியும். பவற்றுதமகை் 

இருக்கும், ஆனால் பவற்றுதமகை் எதுவும் ததன்படாது. அதனால் தான் 
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ஆன்மீக விரிவாக்கம் மூலம் விபவகத்தத தபற்றவரக்ை், “உலகில் அநீதி 

என்று எதுவும் இல்தல. தீய பண்புடன் எதுவும் இல்தல. பாவம் என்று 

எதுவும் இல்தல,” என்று எைிதாக கூறு முடிகிறது. § 

நமது பாரத்வ வதரயறுக்கப்பட்ட நிதலயில் இருக்கும்பபாதும், நாம் 

அதத முழுதமயாக அனுபவத்தத தபறாத பபாதும், பவற்றுதமகை் 

மடட்ுபம நமக்கு ததரிகின்றன. எல்லா முரண்பாடுகளுக்கும் தீரவ்ு கண்டு, 

எல்லா பகை்விகளுக்கும் பதில் வழங்கும் ஒரு கண்பணாட்டம் இருக்கிறது. 

அனுபவிக்காமல் இருப்பது புரிந்துதகாை்ைப்படாமல் இருக்கிறது. 

அனுபவித்து புரிந்துதகாை்ைப்பட்டதும், அதமதி பதான்றுகிறது. 

கரம்விதனகை் அதமதியாக இருக்கின்றன. சரிதய, கிரிதய மற்றும் 

பயாகத்தின் இந்த பாததயின் பலனாக ஞானம் கிதடக்கிறது. இது 

உயரந்்த பண்புகதை விரிவாக்கம் தசய்ய பமற்தகாை்ளும் முயற்சியின் 

பாததயாக இருந்துக்தகாண்டு, கீழ்நிதல பண்புகைின் மிசச்ங்கதை 

பநரம்தறயாகவும் உணரவ்ுடனும் எதிரத்காை்ளும் பாததயாகவும் 

இருக்கிறது. நாம் இந்த பாதததய பின்பற்றும் பபாது, பபராதசக்கு 

பதிலாக தரம் காரியங்கைில் சுலபமாக நம்தம ஈடுபடுத்திக்தகாண்டு 

தபாறாதம, தவறுப்பு, ஆதச மற்றும் பகாபத்தின் உை்ளுணரவ்ு 

உணரவ்ுகதை ஒடுக்காமல் எதிரத்காை்ைவும் தசய்கிபறாம். § 

தீட்லசயின் முக்கியத்துவம் 

தசவ சமயத்திற்குை் ஆன்மாக்கதை முழுதமயாக ஈடுபடுத்த பவண்டும் 

என்று  தான் வழங்கிய வலியுறுத்தலின் ததாடரச்ச்ியாக, குருபதவா சிதம்பரம் 

பகாயிலின் ஆயிரம் கால் மண்டபத்தில் தசவ தீட்தச வழங்க ஏற்பாடு தசய்து, 

தசவ சித்தாந்த பதவாலயத்தின் அங்கத்தினரக்ைாக பதிதனந்து ஆண்கை் 

மற்றும் தபண்களுக்கு தீட்தசதய வழங்கினார.் அவருக்கு முன்பிருந்த தசவ 

குருமாரக்ை் தசய்து இருந்ததத பபால, அவர ்தீட்தசக்கு அதிக முக்கியத்துவம் 

அைித்தார.் இது ததாடரப்ாக அவர ்வழங்கும் குறிப்பு:§ 

தீட்தச இந்துக்கை் அதனவருக்கும் குறிக்பகாைாகவும், தசவ 

ஆன்மாக்கை் அதனவருக்கும் மிகவும் அத்தியாவசியமானதாகவும் 

விைங்குகிறது. அதனால் தான் அவரக்ை் ஒரு குருதவ நாடி, அவர ்

அங்கீகரித்த நன்தமகை் அதனத்ததயும் தங்கை் வாழ்வில் 

தவைிப்படுத்துகிறாரக்ை். அதனால் தான் அவரக்ை் குருவின் 

எதிரப்ாரப்்புக்கை் அதனத்ததயும் பூரத்்தி தசய்ய ததாடரந்்து முயற்சி 

தசய்வது மடட்ுமல்லாமல், அவரது எதிரப்ாரப்்தபயும் மிஞ்சுகிறாரக்ை். 

ஒரு சற்குருவிடம் தபறும் தீட்தசதய அழிக்க முடியாது,  மாற்ற முடியாது, 

மற்றும் அததப்பற்றி விவரிக்கும் முடியாது. இதன் காரணமாகத்தான், 

தீட்தச ஒரு மங்கைகரமான பநரத்தில், ஒரு ஆன்மீக மனநிதலயில் 

சிவதபருமானின் எங்கும் வியாபித்து இருக்கும் சக்தியில் கருத்தரிப்பில் 

ததாடங்கி இந்த பிறவியில் தவைிப்படும் வதர ஆன்மா பமற்தகாை்ளும் 
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நீண்ட பயணத்தில் கரம்விதனயின் சரியான தருணத்தில் தரப்படுகிறது. 

இந்த பிறவி அல்லது ஒரு வருங்கால பிறவியில், முக்தி அதடயும் 

பாததயாக தீட்தச விைங்குகிறது. இதற்கு மாற்று வழியாக பவறு எதுவும் 

இல்தல. § 

ததடகதை விலக்குவதற்கு தீட்தச தூண்டுததல வழங்குகிறது. இது 

சற்குருவின் ஆசியாகவும், பமலும் சாதனா தசய்ய ஆன்மீக 

அனுமதியாகவும் விைங்குகிறது. தீட்தச தபறுவதத விதத 

விததப்பதற்கு ஒப்பிடலாம். பலன் தபறுதல், வைரச்ச்ி அதடதல் மற்றும் 

பக்குவமதடயும் தசய்முதற காலப்பபாக்கில் நதடதபறுகிறது மற்றும் 

அது இயல்பாக தீட்தசயுடன் வழங்கப்பட்ட சாதனாதவ தசய்ய அல்லது 

வழங்கப்பட்ட பிராயசச்ித்தத்தத நிதறபவற்ற, அந்த சாதனாதவ 

தசய்யவில்தல என்றால் அதத ஈடு தசய்ய சீடன் பமற்தகாை்ளும் 

தனிப்பட்ட முயற்சி மற்றும் அவரது பநரத்மதய தபாருத்து அதமகிறது. 

உன்னதமான தகலாச பரம்பதரதய பசரந்்த இந்து பதவாலயத்தின் 

தமயமாக தீட்தச தபற்றவரக்ைின் பதாழதம விைங்குகிறது. பல 

பிறவிகைாக தரம்த்தத ததாடரந்்து கதடபிடித்து வந்துை்ைதால், அவரக்ை் 

உண்தமயான விசுவாசிகைாக அரப்்பணிப்புடன் இருக்கிறாரக்ை். § 

சமய தீட்தச எனப்படும் மந்திர தீட்தச, தசவ சமய தீட்தச 

அடிப்பதடயாக விைங்குகிறது, ஏதனன்றால் அதன் விதைவாக அந்த 

சீடன் சற்குருவின் ஆன்மீக சக்தி மற்றும் அதிகாரத்தால், ஒரு குறிப்பிட்ட 

பரம்பதரயுடன் ஒரு முதறயான ததாடரத்ப தபறுகிறார.் தீட்தச தபற்ற 

எல்பலாரும் அறிவுப்பூரவமாக  இல்லாமல் முன் உதாரணமாக இருந்து, 

புதியவரக்ளுக்கு அறிவுறுத்துகிறாரக்ை். தினசரி பூதஜ, பகாயில் 

வழிபாடு, திருவிழாக்கைில் பங்குதபறுதல், தசமபாகம், தசவ உணவு, 

யாத்திதர, சாஸ்திரம் படித்தல், கங்கா சாதனா மற்றும் பமலும் பல 

தசய்முதறகைின் மூலம் சுயமாக தங்களுக்குை் மாற்றம் 

ஏற்படுத்திக்தகாை்வததப் பற்றி புதிதாக தீட்தச தபற்றவரக்ை் 

அறிவுறுத்தப்படுகிறாரக்ை். சமய தீட்தச என்பது, கிரிதய மாரக்த்தில் 

நுதழந்து தினமும் ருத்திராடச் ஜப மாதலயில் “ஓம் நமசச்ிவாய” என்ற 

பஞ்சாடச்ர மந்திரத்தத குதறந்தது 108 முதற ஜபம் தசய்வது உட்பட, சில 

சாதனாக்கதை தசய்ய ஆசியாகவும் அங்கீகாரமாகவும் விைங்குகிறது.§ 
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குருவிடம் இருந்து சீடனுக்கு சக்தி வழங்கப்படும் சடங்காக விைங்கும் 

தீடத்சதய விட முக்கியமானது எதுவும் இல்தல. இந்த சித்திரத்தில் ஒரு குரு 



இைம் சாதகரக்தை நதிக்கதரக்கு அதழத்து வந்து, தனது இரு தககதையும் 

ஒரு சாதகன் மீது தவத்துக்தகாண்டு அவனுக்கு தனது ஆசிகதை 

வழங்குகிறார.் தவதீக ப ாமம் நிதறவதடந்து விட்டது, மற்றும் சந்நியாச 

தீடத்சக்கு பிறகு புதிய சுவாமிக்கு வழங்கப்படும் காவித்துண்டு மற்றும் 

ருத்ராட்ச மாதலயுடன் இரண்டு சீடரக்ை் நின்றுக்தகாண்டு இருக்கிறாரக்ை்.  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

இந்த மந்திரம் மனதத அதமதிப்படுத்தி, நரம்பு மண்டலத்தில் 

இணக்கத்தத ஏற்படுத்தி, உை்ைிருந்து அறிதவ தவைிபய தகாண்டுவந்து, 

சீடனுக்கு அவனது வாழ்க்தகயின் குறிக்பகாதையும், சிவதபருமானுடன் 

அவனது ததாடரத்பயும் நிதனவூட்டுகிறது. நமசச்ிவாயம் என்றால் 

“சிவதபருமாதன பபாற்றுதல்" என்று தபாருை். ஐந்து எழுத்துக்கைில் 

ஒவ்தவான்றும் ஒவ்தவாரு தபாருதை உதடயதவ. சி என்பது 

சிவதபருமாதனயும், வா என்பது அவரது தவைிப்படுத்தும் சக்திதயயும், 

யா என்பது ஆன்மாதவயும், ந என்பது அவரது மதறக்கும் சக்திதயயும், 

ம என்பது உலதகயும் குறிப்பிடுகின்றன. நமசச்ிவாய என்பது 

பயாகத்தின் நுதழவாயிலாக விைங்குகிறது. நமசச்ிவாயத்தின் 

மதறதபாருை் என்னதவன்றால், அதத சரியான பநரத்தில் சரியான 

ஒருவரிடம் இருந்து பகடக் பவண்டும். அப்பபாது தான், அது தசவ 

சமயத்தின் அதிக ஆற்றல்மிக்க மந்திரமாக உங்களுக்கு பலதன 

வழங்கும். § 

சிதம்பரம் பகாயிலில் ஒரு மூத்த பூசாரியாகவும், குருபதவாவிற்கு பல 

வருடங்கை் தநருக்கமாக இருந்த, Dr. ஆனந்தநடராஜ தீட்சிதர,் பின்வரும் 

சம்பவத்தத விரிவரிக்கிறார:்§ 

ஒரு சமயம் குருபதவா யாத்திரிகரக்ை் குழுவுடன் சிதம்பரம் வந்து 

இருந்தார.் நான் விடுதியின் நுதழவாயிலில் ஒரு தசல்வந்தருடன் 

நின்றுக்தகாண்டு இருந்பதன். குருபதவா பபருந்தில் இருந்து இறங்கினார ்

மற்றும் நாங்கை் அவதர வரபவற்று அவருடன் பபசிக்தகாண்டு 

இருந்பதாம். சில நிமிடங்கை் கழித்து, ஒரு வயதான பிசத்சக்காரி 

எங்கைிடம் பிசத்ச பகட்டு வந்தாை். குருபதவா தன் கவனத்தத அவை் மீது 

திருப்பி, அவளுக்கு தகாஞ்சம் பணத்தத வழங்கி, அவளுடன் பபச 

ஆரம்பித்து விட்டார.் அவர ்அவதை துரத்தி அனுப்பாமல், அவளுக்கு 

மதிப்பு அைித்து மகிழ்வித்தார.் வழக்கமாக அந்த வயதான 

தபண்மணிதய புறக்கணித்து, தசல்வந்தருக்கு மதிப்பு அைிக்கும் பல 

சுவாமிகை் மற்றும் மற்ற மனிதரக்தை நான் பாரத்்து இருக்கிபறன். 

எனக்கு ததரிந்த வதர, குருபதவா மடட்ுபம எல்பலாருக்குை்ளும் 

உண்தமயாக சிவதபருமாதன கண்டார.் அவர ்எல்பலாதரயும் சமமாக 

கருதினார.் § 
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பவறுபாடு பாரக்்காமலும், ஓரவஞ்சதன தசய்யாமலும் விசுவாசமாக நாத 

பரம்பதரயின் வழிதய பின்பற்றிய குருபதவா எல்லா ஜாதி, சமூக அந்தஸ்து 

மற்றும் இனத்தத பசரந்்த மக்களுடன் இயல்பாக பழகினார.் § 

தீட்சிதர ்குருபதவாவிற்கு பதநீர ்அல்லது உணவு வழங்க, அவதர தனது 

எைிதமயான வீட்டிற்கு பல முதற அதழத்து வந்திருந்தார,் மற்றும் 

இவருக்கும் இதடயில் நல்ல பரிசச்யம் இருந்தது. அந்த பூசாரி குருபதவாவின் 

துறவிகளுடன் இன்தனாரு சம்பவத்தத பகிரந்்தார:்§ 

 

குருபதவா தான் தசன்ற ஒவ்தவாரு நாடு, நகரம் மற்றும் கிராமத்தில்  

பூஜாரிகை், பண்டிதரக்ை், ஆதீனகரத்்தாக்கை், பயாகிகை், தத்துவ ஞானிகை் 

மற்றும் இதறயியல் வல்லுனரக்தை சந்தித்து, அவரக்ைிடம் அதத்வத 

சித்தாந்த தத்துவங்கதை பகிரந்்து, ஒரு ஆன்மீக குடும்பமாக 

தசயல்படபவண்டும் என்று அவரக்ைிடம் பகடட்ுக்தகாண்டார.்  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

சிதம்பரம் நடராஜர ்பகாயிலில் நடராஜருக்கு பூதஜ தசய்யும் பபாது, 

வழக்கமாக சிவதபருமானுக்கு பூதஜ தசய்பவபர தநய்பவத்தியமும் 

தசய்வார,் மற்றும் அவபர அதத சந்நிதிக்கு எடுத்தக்தகாண்டும் வருவார.் 

நான் எப்பபாதும் எனது வீட்டில் தநய்பவத்தியத்தத உரிய பநரத்தில் 

தயார ்தசய்து, அதத நான் பூதஜ ததாடங்குவதற்கு முன்பாக சந்நிதிக்கு 
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தகாண்டு வந்து விடுபவன். ஆனால் ஒரு முதற, என் பிறந்த நாைன்று, 

அதத தயார ்தசய்வதில் தாமதமாகிவிட்டது. நான் தநய்பவத்தியத்தத 

தயார ்தசய்ய ததாடங்கிபனன், ஆனால் பூதஜக்கு முன்பாக என்னால் 

அதத தயார ்தசய்ய முடியவில்தல. நான் பூதஜதய ததாடங்க 

பவண்டியிருந்தது; அதன் பிறகு தநய்பவத்தியத்தத தகாண்டு வருவதற்கு 

என்று அதத பாதியில் நிறுத்த பவண்டியதாயிற்று. எனக்கு இது மன 

பவததனதய வழங்கினாலும், அதத பற்றி நான் யாரிடமும் 

தசால்லவில்தல. § 

சில வருடங்கை் கழித்து, குருபதவா சிதம்பரம் வந்து இருந்த பபாது, நான் 

அவருடன் பபசிக்தகாண்டு இருந்பதன், மற்றும் அவர ்திடீதரன்று 

என்னிடம், “அப்படிதயன்றால், உன் பிறந்தநாைன்று நீங்கை் தசய்த சிவ 

பூதஜக்கு சரியான பநரத்தில் தநய்பவத்தியத்தத தயார ்தசய்யவில்தல,” 

என்று கூறினார.் நான் அததப்பற்றி யாரிடமும் தசால்லாத பபாது, அவர ்

அறிந்துக்தகாண்டது எனக்கு இன்னும் வியப்பாகபவ இருக்கிறது. § 

ஊக்கமளிக்கும் உலரகளின் வவள்ளம்  

குருபதவா 1970 கைின் இறுதியில் மற்றும் 80 கைின் ததாடக்கத்தில், தங்கை் 

சமயத்தில் உறுதியாக நிதலத்து இருக்கபவண்டும் என்று இந்துக்கைிடம் 

பகட்டுக்தகாண்டும், இந்து கலாசச்ாரத்தின் தபருதமகதை 

விவரித்துக்தகாண்டும், தசவ சித்தாந்த தத்துவத்தின் நுணுக்கங்கதை 

ததைிவுபடுத்திக் தகாண்டும் ததாடரச்ச்ியாக உதரகதை வழங்கிக்தகாண்டு 

இருந்தார.் உட்புறமாக இருக்கும் சூடச்ும ஞானத்தத பற்றி பபசும் பபாது, 

குருபதவா துல்லியமாகவும் ததைிவாகவும் இருந்துக்தகாண்டு, மற்றவரக்ை் 

ஆழமான உண்தமகதை புரிந்து தகாை்வதற்கு, விவரிக்க முடியாதததப் 

பற்றி பபசவும் தசய்தார.் பம 18, 1981, ஒவ்தவாரு ஆன்மாவின் தமயத்திலும் 

இருக்கும் இரண்டு முழுதமயான நிதலகதை பற்றி தனது துறவிகைிடம்  

விைக்கினார:்§ 
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தூத்துக்குடியில் நடந்தததப் பபான்ற பிரம்மாண்டமான ஊரவ்லங்கை், 

குருபதவாவிற்கு பிடித்து இருந்தது.  வாய் நாடட்ு சற்குரு மற்றும் அவருதடய 

70 சீடரக்தை 300,000 பமலான மக்கை் வரபவற்று, சாதலகை் வழியாக சுமார ்

மூன்று மணிபநரத்திற்கு ஊரவ்லமாக அதழத்து தசன்ற பபாது, அவரக்ை் 

தசன்ற பாததயில் பமலிருந்து மலரக்ை் தூவப்பட்டன.  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

பரசிவ என்கிற பரமாத்துமா, மனித இருப்பின் தமயத்தில், உணரவ்ின் 

தவைிப்புற நிதலகதை கடந்து வாசம் தசய்கிறது; இருந்தாலும் மனதத 

கடந்த நிதலயில் அந்த பரமாத்துமா காலம், காரணம், பரதவைிதய 

கடந்து இருப்பதன் விதைவாகபவ இந்த தவைிப்புற மனநிதலகை் 

இருக்கின்றன. § 

 மனித ஆன்மாவின் இன்தனாரு உை்ைாரந்்த முழுதமயாக 

சசச்ிதானந்தம் என்கிற தூய இருப்பு, தூய உணரவ்ு மற்றும் பபரின்பம் 

விைங்குகிறது. மனதின் சக்தி, சிந்ததன சக்தி மற்றும் விருத்திகை் 

என்கிற மனதின் அதலகை் அதமதி அதடயும் பபாது, தவைிப்புற மனம் 

அடங்குகிறது மற்றும் ஆன்மாவின் மனம் ஒைி வீசுகிறது. நமது 

உயிரச்க்தியின் இந்த தமய்ஞ்ஞான ஆழத்தில்  நாம் சிவதபருமானின் 

மனதத பகிரக்ிபறாம்.  இந்த அதமதி நிதலயில் நுதழயும் பபாது, ஒருவர ்

தனது உடலுக்குை் ஒரு தூய தவை்தை ஒைிதய முதலில் 

எதிரத்காை்கிறார,் ஆனால் இது ஒழுக்கத்துடன் நீண்டகாலம் 

பயாகப்பயிற்சிதய பமற்தகாை்வதன் மூலம், மனதின் மீது பபாதுமான 

கட்டுப்பாட்தட தபற்ற பிறபக தகக்கூடுகிறது.  § 

வீதண, மிருதங்கம், தம்புரா மற்றும் மற்ற மபனாஉணரவ்ு ஓதசகதை 

காதில் பகட்பது ஆன்மீக உடல் விழித்துக்தகாை்வதத குறிப்பிடுகிறது, 

மற்றும் இந்நிதலயில் சாதனாதவ ததாடரந்்தால், இறுதியாக வைரச்ச்ி 

தபற்று உறுதி அதடந்து, சிவதபருமானின் புனிதமான உட்புற மனமும் 

நமது ஆன்மாவும் ஒன்றாக இருக்கும், சசச்ிதானந்தம் என்கிற மாற்றம் 

இல்லாத நிதலக்கு மனம் திறந்து தகாை்கிறது. உருவத்திற்குை் 

ததாடரந்்து ஒைி மற்றும் உணரவ்ு வியாபித்துக்தகாண்டு, எங்கும் எதிலும் 

இருக்கும் கடவுைாக இருக்கும் சசச்ிதானந்தம் ஒரு உருவமாக, புனிதமான 

உருவமாக இருக்கிறது என்பதில் நான் உறுதியாக இருக்கிபறன். 

சசச்ிதானந்தம் என்பது தூய உருவம், தூய உணரவ்ு, பபரின்பம் மற்றும் 

உருவமாக இருக்கும் நமது ஆன்மாவின் முழுதமயான நிதல ஆகும். 

பரசிவம் என்பது உருவம், காரணம், பரதவைி இல்லாமல் நமது 

ஆன்மாவின் உருவத்தத கடந்த முழுதமயான நிதல ஆகும். § 

இது உன்னதமான உணரவ்ாக இருந்தாலும், உணரவ்ு அல்லது மனதத 

கடந்து இருக்கும் சசச்ிதானந்தம் முடிவான உணரத்ல் இல்தல. இது 

இரண்டு முழுதமகதையும் ஒன்றாக கருதும் இக்கால பவதாந்தத்தின் 

பிரபலமான  விைக்கங்கைில் இருந்து மாறுபடுகிறது. நவீன யுகத்தத 

பசரந்்த பவதாந்த பண்டிதரக்ை் முழுதமயான அறிவாற்றதல பபால 
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சசச்ிதானந்தத்தத தபரும்பாலும் அறிவாற்றலின் நிதலயாக, இந்த 

ஆழங்கை் ஒரு தத்துவ அனுமானம் அல்லது நம்பிக்தககை் மற்றும் 

உட்பாரத்வகைின் ததாகுப்பாக இருப்பதத பபான்று, இந்த ஆழங்கதை 

விழிப்புணரவ்ின் மூலம் அதடயலாம் என்று அவ்வப்பபாது 

விைக்குகிறாரக்ை். இததத்தான் நான் “எைிதமயான பவதாந்தம்" என்று 

அதழக்கிபறன். § 

இந்த இரண்டு முழுதமயான நிதலகைில் இருக்கும் மாறுபாட்தட 

புரிந்துதகாை்ை, நம்தம சுற்றி இருக்கும் இந்த மடம் மற்றும் 

நகரப்்புறத்தின் சுவரக்ைில் மிகப்தபரிய ஒைியின் உதற பரவி, அதனத்து 

தபாருடக்ைின் துகை்கை் வழியாக ஊடுருவதாக கற்பதன 

தசய்துதகாை்ளுங்கை். ஒைி ததாடரந்்து மாறிக்தகாண்டு, நிதல 

இல்லாமல், புரிந்துதகாை்ைக்கூடிய எல்லா உருவங்கை் வழியாக 

ஊடுருவதால், அதத உருவமற்றது என்று அதழக்கலாம். இததப்பற்றி 

பமலும் விைக்குவதற்கு, இந்த ஒைி மற்றும் அது ஊடுருவும் உருவங்கதை 

விழுங்கும் அைவிற்கு வலுவான அதிரவ்ுடன் மிகவும் தபரியதாக “ஒன்று" 

இருக்கிறது என்று நிதனத்துக் தகாை்பவாம். இதத விவரிக்க முடியாது, 

ஆனால் பரசிவ என்று அதழக்கலாம். இது உணரத்தல தபறபவண்டிய, 

சிவதபருமானின் முழுதமயான நிதலகை் அதனத்திலும் சிறந்ததாக 

விைங்குகிறது. இததயும் ஒரு பயாகியால் நிரவ்ிகல்ப சமாதியில் 

அனுபவிக்க முடியும். § 

இதன் மூலம், பரசிவம் என்பது நிரவ்ிகல்ப சமாதியில் அறியும் முழுதம 

என்றும், சசச்ிதானந்தம் என்பது சவிகல்ப சமாதியில் அறியும் முழுதம 

என்றும் நமக்கு ததரிகிறது. உருவமற்ற என்ற தசால்லின் மூலம், அது எந்த 

உருவத்ததயும் எடுக்காது அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட வடிவம் அல்லது 

அைவில் இருக்காது என்று நான் அதத விைக்கவில்தல. மனமும் 

உணரவ்ும் உருவமாக இருப்பதால், உருவம் மற்றும் பரதவைிதய 

உணரும் மனதத கடந்து, உருவத்தத கடந்து உருவபம இல்லாது 

இருப்பதத நான் குறிப்பிடுகிபறன். § 

இலங்லக மற்றும் வதன் இந்தியா வழியாக பயணம் வசலுத்தல்  

குருபதவா 1982 ஆம் ஆண்டு பமற்தகாண்ட இந்திய யாத்திதர மற்றும் 

இலங்தக சுற்றுப் பயணத்திற்கு வரலாறு காணாத வரபவற்பு கிதடத்தது. 

குருபதவாவிற்காக காத்து இருந்த ஆடம்பர வரபவற்தப பற்றி இலங்தகயின் 

பதவாலயத்திற்கு ததாடரப்ு அதிகாரியாக இருந்து, இந்த பயணத்திற்கு 

முன்பனற்பாடுகதை தசய்த எஸ். சண்முகசுந்தரமும் எதிரப்ாரக்்கவில்தல.  § 

ஆசியாவில் சமயம் ததாடரப்ான நிகழ்வுகளுக்கு சீடரக்ை் ஒருவதர 

மடட்ுபம நாடியதாலும், ஒரு ஆசிரியரின் அல்லது குருவின் சீடரக்ை் 

இன்தனாரு குரு வழங்கிய உதரயில் பங்பகற்காமல் இருந்ததாலும், இது 

எதிரப்ாராத நிகழ்வாக இருந்தது. உதாரணத்திற்கு இராமகிருஷ்ண மடத்தின் 

ஒரு சுவாமி பயணம் பமற்தகாண்டால், அவரது நிகழ்சச்ிகைின் 
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பாரத்வயாைரக்ைாக இராமகிருஷ்ண மிஷன் உறுப்பினரக்ை் மற்றும் 

அரப்்பணிப்பு இல்லாத சில சாதகரக்ை் மட்டுபம கூடுவாரக்ை். ஆனால் 

இலங்தகக்கு வந்த இந்த குரு இந்தியாவில் இருந்து வராமல், அதமரிக்காவின்  

பமற்கு எல்தலப்பகுயில் இருந்து வந்த ஒரு அபூரவ்மான ஆன்மாவாக 

இருந்தார.் அவருக்கு உை்ளூரில் சீடரக்ை் யாரும் இல்லாததால், அவர ்எந்த 

இயக்கத்திற்கும் அசச்ுறுத்தலாக விைங்கவில்தல. அவர ்விதரவில் தனது 

நாட்டிற்கு திரும்பிவிடுவார ்மற்றும் உை்ளூர ்ஆசிரமங்கைில் இருந்து 

சீடரக்தை தன் பக்கம் இழுத்துக்தகாை்ை மாட்டார ்என்ற கருத்து நிலவி, 

எல்பலாரும் அவரது உதரகைில் சுதந்திரமாக பங்கு தபற்றதால் அங்பக 

திரண்ட மக்கை் கூட்டத்தத, அபத சிந்ததனதய பற்றி தங்கை் சீடரக்ைிடம் 

பபச, அபத பாததகை் வழியாக பழங்கால மகான்கை் பல நூற்றாண்டுகை் 

முன்பு நடந்து தசன்ற பிறகு, அதுவதர யாரும் பாரத்்திருக்கவில்தல. § 

உலகின் ஒதுக்குபுறமாக இருந்த ஒரு பகுதியில், கிராமம் வாழ்க்தகயின்  

தமயமாக இருந்தது; மற்றும் அது வழியாக குருபதவா வாகனம் அல்லது 

பல்லக்கில் பயணம் தசய்த பபாது, அந்த பகுதி துடிப்புணரத்வ தபற்றது. 

சற்குருதவ தகௌரவித்து மரியாதத தசலுத்தவும், பமற்கில் இருந்து வந்த 

தசவ யாத்திதரகளுக்கு அன்புடன் வரபவற்பு வழங்கவும், ஆயிரக்கணக்கான 

தசவரக்ை் அைதவட்டி, பகாப்பாய், காதரநகர,் மட்டக்கைப்பு,  ட்டன் 

மற்றும் பவறு சில ஊரக்ைின் ததருக்கைில் கூடி இருந்தாரக்ை். ஒரு நாை் 

முழுவதும் அந்த பகுதியில் தமாத்தம் பதினாறு தமல் தூரம் நீைமாக தசன்ற 

அந்த ஊரவ்லத்தில் கிைிதநாசச்ி மாவட்ட பை்ைிசிறுவரக்ை் அதனவரும் 

பங்குதபறுவதற்கு, அந்த மாவட்டம் முழுவதும் விடுமுதற அறிவிக்கப்படட்ு 

இருந்தது. § 

காதல 9 மணி முதல் மாதல 5 மணி வதர, இந்த ஊரவ்லத்திற்கு என்று 

தயார ்தசய்யப்பட்ட ஒரு உயரமான பததர, மக்கை் கூட்டம் அதிகமாக இருந்த 

ததருக்கை் வழியாக, நூற்றுக்கணக்கான ஆண்கை் இரண்டு நீைமான மற்றும் 

திடமான கயிறுகைின் மூலம் இழுத்து தசன்றனர.் வழக்கமாக சாதலயில் 

இருந்து சற்று விலகி, ஒவ்தவாரு வீடட்ு சுற்றுசச்ுவரின் நுதழவாயிலில், 

தபரும்பாலும் ஒவ்தவாரு குடும்பமும் ஆடம்பரமாக அலங்கரித்த வரபவற்பு 

பமதடயில், பித்ததை குத்துவிைக்குகளும் ஒரு கும்பமும் தவக்கப்படட்ு 

இருந்தன. அந்த பமதடதய சுற்றி குடும்பத்தின் மூன்று ததலமுதறகளும் 

நின்றுக்தகாண்டு உயரமாக, நதரத்த முடியுடன், காவி உதட உடுத்தி, 

ருத்திராடச் மாதலகை் அணிந்து இருந்த சற்குருவிற்கு மலரக்ை், பன்னீர,் 

விபூதி மற்றும் ஆரத்தியுடன் வரபவற்றனர.் § 

அவர ்தபரும்பாலான வீடுகை் வழியாக கடந்து தசன்ற பபாது, அந்த 

குடும்பத்தினர ்விதரந்து வந்து தாங்கை் ததாடுத்த மாதலகதை அவர ்

தககைில் வீசினாரக்ை். அவ்வப்பபாது ஊரவ்லம் நின்றது மற்றும் குருபதவா 

பதரில் இருந்து இறங்கி, அங்பக குடும்பம் அதமத்திருந்த பமதடதய 

தநருங்கியதும், அந்த குடும்பம் அவருக்கு ஆரத்தி எடுத்து, தூசி படிந்து அவர ்

கால்கைில் தண்ணீர ்ஊற்றி, அவர ்தநற்றியில் குங்கும தபாடட்ு தவத்து 
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மாதலயிட்டினர.் ததய்வீகத்தன்தமயுடன் பிரகாசமும் அன்பும் நிதறந்த 

அவர ்முகத்தத பாரப்்பதற்கு சிவதபருமாதன பாரத்்தததப் பபாலபவ 

இருக்கிறது என்று அவரக்ை் தங்களுக்குை் முணுமுணுத்துக் தகாண்டனர.் 

இந்த குடும்பங்கைில், இந்த நிகழ்வுகை் பல ததலமுதறகளுக்கு 

எதிதராலிக்கவிருந்தன.§ 

இந்த ஊரவ்லம் உசச்ி தவய்யிலில் பல தமல் தூரம் பயணம் தசய்து பல 

கிராமங்கை் வழியாக தசன்றது. அவர ்ஒரு கிராமத்தின் எல்தலதய 

தநருங்கியதும், தூரத்தில் பயபக்தியுடன் “ஓம் நமசச்ிவாய" மந்திரத்தத 

நூற்றுக்கணக்கான குரல்கை் ஓதிக்தகாண்டு வரபவற்பு வழங்குவதத 

நம்மால் பகடக் முடிந்தது. சிறுவரக்ை் தவடி தவடித்து மத்தாப்புக்கதை 

தகாளுத்தினர.் கற்பனா சக்தி அதிகம் இருந்தவரக்ை், மர உசச்ியில் அதமத்து 

இருந்த வதலகைில் மலரக்தை பசகரித்த தவத்து இருந்தனர ்மற்றும் 

குருபதவா அதற்கு அடியில் நடந்து தசல்லும் பபாது, அவரக்ை் கயிற்தற 

இழுக்க அவர ்மீது மலரக்ை் மதழ  பபால தபாழிந்தன. தசவரக்ை் மற்றும் 

மகான்கை் ஒன்று கூடும் இடமாக பகாயில் இருந்ததால், ஒவ்தவாரு 

ஊரவ்லமும் வழக்கமாக பகாயிலில் முடிந்தது, ஆனால் சில சமயங்கைில் அது 

ஒரு மண்டபம் அல்லது ஒரு பை்ைி வைாகத்தில் முடிவுதபற்றது. § 

குருபதவாவின் பாதம் பகாயிதல தநருங்கும் பபாது பூமியில் படாமல் 

இருக்க, கதடசி நூறு மீட்டர ்தூரத்திற்கு, அல்லது சிலசமயங்கைில் கதடசி 

ஒரு தமல் தூரத்திற்கு, புதிதாக தநய்த பத்து மீட்டர ்நீை தவை்தை பவஷ்டிதய 

ததரயில் விரிப்பதற்காக, எடட்ு ஆண்கதை தகாண்ட குழுக்கை், அவர ்

முன்பாக பவகமாக ஓடி வருவாரக்ை். நாதசுவரம் மற்றும் தவில் 

கதலஞரக்ைின் குழு மற்றும் தவை்தை உதடயணிந்து அவரது பாதங்கைில் 

பராஜா மலரக்தை தூவிய இைம்தபண்கைின் கூட்டம் எப்பபாதும் 

சற்குருவிற்கு முன்பாக நடந்து தசன்றன.§ 

குருபதவா ஒரு பகாயிலுக்கு வந்து அதடந்ததும், ஒரு சிறிய பூதஜயில் 

பங்குதபற அந்த ததய்வத்தின் சந்நிதிக்கு அதழத்து தசல்லப்படுவார,் மற்றும் 

அதன் பிறகு வழக்கமாக உை்ளூர ்அரசியல்வாதிகை் மற்றும் கிராமத்து 

தபரியவரக்ை் வழங்கும் அறிமுக உதரக்காக அரங்கத்திற்கு அதழத்து 

தசல்லப்படுவார.் அந்த உதரகை் அனுமதிக்கப்பட்டால், அந்த கூட்டத்தின் 

முக்கிய பநாக்கத்ததபய மறக்க தசய்துவிடும். இதத கவனித்து வந்த 

குருபதவா, தனது தசாற்தபாழிவு முதலில் இடம்தபற்று, அறிமுக உதரகை் 

பின்னர ்நதடதபறபவண்டும் என்று பயணத்தின் பிற்பகுதியில் 

ஆதணயிட்டார.் மற்றவரக்ைின் மந்தமான ஒரு மணிபநர தசாற்தபாழிவுகை் 

இல்லாததால், அது வியக்கும் வண்ணம் நல்ல பலதன வழங்கி, கூட்டத்தில் 

இருந்த மக்களுடன் அவரது ததாடரத்ப வலுப்படுத்தியது. § 

குருபதவாதவப் பபான்ற முக்கிய விருந்தாைிகளுக்கு, ஒரு பாராடட்ு 

சான்றிததழ பபான்று, அழகாக இயற்றப்படட்ு சட்டகம் தசய்யப்பட்ட ஒரு 

ஆவணத்தத தயார ்தசய்து, அதத அந்த கூட்டத்தில் படித்து காண்பித்து 

விருந்தாைிக்கு பரிசாக வழங்குவது சமூகத்தின் வழக்கமாக இருந்தது. 
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இததப்பபான்று குருபதவாவிற்கு நூற்றுக்கணக்கான பரிசுகை் 

வழங்கப்பட்டன, மற்றும் அதில் ஒவ்தவான்றும் ஒரு கதலஞர ்பல நாடக்ை் 

கடினமாக பயாசித்து  எழுதி தடப்தசட் தசய்த ஒரு கதல வடிவமாக இருந்தது. 

அதில் சில தமிழ் மற்றும் ஆங்கில கவிததகைாகவும், சில ஆன்மீக 

அறிக்தககைாகவும், மற்றதவ கடந்த காலத்தத பபால தசவ சமயத்தின் 

எதிரக்ாலமும் வைமாக இருக்கும் என்பதத உறுதிப்படுத்தும் சுவாமியின் 

உன்னதமான இருப்பின் மீது அன்பின் தவைிப்பாடுகைாக அதமந்து 

இருந்தன. § 

1982 இன்னரசரச் ்யாத்திதரயின் பபாது மபலசியா, இலங்தக மற்றும் 

இந்தியாவில் தசவ சமய சங்கங்கைின் பிரதிநிதிகை் மூலம், குருபதவாவிற்கு 

அன்புடன் வழங்கப்பட்ட டஜன் கணக்கான வரபவற்புதரகைில் இரண்டு 

உதரகைில் இருந்து ஒரு சிறிய பகுதிதய இங்பக காணலாம். இந்தியாவின் 

ஆறுமுகபநரியில் இருக்கும் ஶ்ரீ பசாமநாத சுவாமி பகாயிலின் தசவரக்ை் 

சதப வழங்கிய வரபவற்புதரயில் இருந்து ஒரு சிறிய பகுதி:§ 

ஆறுமுகபநரியில் அதமந்து இருக்கும் ஶ்ரீ பசாமநாத சுவாமி பகாயிலின் 

பக்தரக்ைாகிய நாங்கை், குருபதவாதவயும் அவருடன் இந்த 

யாத்திதரயில் துதணயாக வந்துை்ை ஞாபனாதயம் தபற்ற சீடரக்தையும் 

வரபவற்பதில் தபருதம அதடகிபறாம். எங்கை் கிராமத்தில் சற்குரு முதல் 

முதறயாக வருதக தந்தது, பக்தியுை்ை தசவரக்ளுக்கு உண்தமயில் ஒரு 

பிணி நீக்கும் மருந்தாக விைங்குகிறது. தசவ தத்துவம் மற்றும் கடவுை் 

நம்பிக்தகக்கு சற்குரு தன்தன அரப்ணித்துக் தகாண்டுை்ைதால், ஒரு 

ஆன்மீக தசய்திக்காக ஏங்கிக்தகாண்டு இருந்த இந்த கிராமத்து 

அன்பரக்ளுக்கு, அவர ்ஒரு முன் உதாரணமாக விைங்குகிறார.் சற்குரு 

கிழக்கு நாடுகைில் ஒரு முனிவரான பிறகு, சரியான பநரத்தில் தசவ 

சித்தாந்தத்ததப் பற்றி பமலும் பல தகவல்கதை வழங்கி ததைிதவ 

வழங்குவதால், நம் மனதிற்கு ஆறுதல் அைிப்பதாக இருக்கிறது. மாறும் 

பழக்கங்கை் மற்றும் கலாசச்ாரத்தின் காரணமாக, கிழக்கில் இருக்கும் 

தபரும்பாலான மக்கை் தநற்றியில் தசவ சமயத்தின் அதடயாைங்கதை 

தவத்துக்தகாை்வதத நிறுத்தி விட்ட இக்காலத்தில், சரியான பநரத்தில் 

சற்குரு வருதக தந்து அவற்தற தநற்றியில் தவத்துக்தகாை்ை பவண்டும் 

என்று கூறியதத நாங்கை் வரபவற்று பபாற்றுகிபறாம். § 

சற்குரு மற்றும் அவரது சீடரக்ை் பமற்தகாண்ட யாத்திதர, மக்களுக்கு 

ஞாபனாதயம் வழங்கி, அவரக்ை் காலத்தால் அழியாத தசவ சமய 

குழுவிற்குை் நிதலத்து இருக்க உதவியாக இருக்கட்டும். நாங்கை் 

சற்குருவின் ஆசிகளுக்காக சிரத்ததயுடன் பவண்டிக் தகாண்டு, தசவ 

சமயத்திற்கு புத்துயிர ்வழங்க சற்குரு எடுத்துக்தகாண்ட முயற்சிகை், 

இந்து சமய வரலாற்றில் ஒரு புதிய அத்தியாயத்தத ததாடங்கி தவக்க 

பிராரத்்திக்கிபறாம். உலதகங்கும் தசவ பகாட்பாடு நன்றாக 

தசழிக்கட்டும்! § 
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 ஶ்ரீ சுப்பிரமுனியா ஆசிரமம், அைதவட்டி, ஜனவரி 14, 1982: § 

தசவ சமயத்தில் மிகவும் பழதமயான நம்பிக்தகயின் நிதலபபருதடய 

தகவதல அறிவித்து வலுவாக உறுதி தசய்ததன் மூலம், பரந்து விரிந்த 

இந்த உலகில் தீவிரமான தலௌகீகத்தால் பரவும் இருதை தவைிபயற்ற 

நீங்கை் பமற்தகாண்ட இந்த யாத்திதர ததய்வீக தூண்டுததல தபற்றது 

என்பதில் எந்த சந்பதகமும் இல்தல. தசவ சமயம் வரலாற்று 

ஆராய்சச்ியின் வரம்தப கடந்து, குறிப்புக்கை் ஏதும் இல்லாத புராண 

காலத்தில் பதான்றியுை்ைது. நீக்கமற நிதறந்து எல்லாம் அறிந்திருக்கும் 

கடவுை், மனதத கவரும் பரமகுரு தட்சிணாமூரத்்தியின் வடிவத்ததப் 

தபற்று, சனாதன தரம்த்தின் நிதலயான உண்தமகை் மற்றும் தசவ 

சித்தாந்த தத்துவத்தில் ததைிவாக விைக்கியுை்ைததப் பபால 

பரம்தபாருைின் பிரகாசமான பாதததய, நான்கு சனகாதி 

முனிவரக்ளுக்கு தவைிப்படுத்தினார ்அல்லவா? தரம்ங்கை் குதறந்து 

அதரம்ம் ததல தூக்கும் பபாது மனித பநயத்தத மீடக், அவர ்தன் 

எல்தலயற்ற அருளுடன், மகான்கை் மற்றும் முனிவரக்தை தூதரக்ைாக 

பூமிக்கு அனுப்பினார ்அல்லவா? இந்த மகான்கை் மற்றும் முனிவரக்ைின் 

பதாற்றபம, வழக்கமாக மனிதபநய வரலாற்றில் பரவி இருக்கும் 

அறியாதம என்ற இருதை நீக்கி தவைிசச்த்தத வழங்கியுை்ைது. § 

இன்று மனிதபநயம் தரம்ம் மற்றும் கடவுை் நம்பிக்தகதய தகவிடட்ு 

விட்டதால், பபாரினால் பபரழிதவ சந்திக்கும் அபாயத்தில் இருக்கிறது. 

மதிப்பிற்குரிய குருபதவா அவரக்பை, இந்த முக்கியமான தருணத்தில், 

பபரின்பம் மற்றும் முக்திக்கு உறுதியான வழிகைாக தசவம் மற்றும் 

தவதீக சமயத்தின் எல்தலயற்ற மகிதமகதை அறிவுறுத்தி பிரசச்ாரம் 

தசய்வதற்கு, கடவுை் உங்கதை பதரந்்ததடுத்து இருக்கிறார.் நீங்கை் தசவ 

சமயத்தின் எல்லா அம்சங்கதையும் பற்றி வழங்கும் ததைிவான 

விைக்கங்கை் காரணமாக, தங்கை் சமயத்தின் மீது தசவரக்ளுக்கு 

மீண்டும் நம்பிக்தகதய விழிப்பதடய தசய்து, அவரக்ைது இதயங்கைில் 

தீவிரமாக தசவ வாழ்முதறதய கதடப்பிடிக்க பவண்டும் என்ற 

ஆரவ்த்தத மீண்டும் தூண்டிவிட்டுை்ைது. நீங்கை் உலதகங்கும் இருக்கும் 

இந்துக்கை் மத்தியில் ஒரு அற்புதமான ஒற்றுதமதய உருவாக்கியது 

மடட்ுமல்லாமல்,  ஆயிரக்கணக்கான புத்திசாலி அதமரிக்கரக்ை் 

அடங்கிய உறுதியான சீடரக்ை் குழுவின் இதயங்கதை 

தவற்றிக்தகாண்டு, கதறபடாத புனிதத்துடன் இருக்கும் அதமரிக்க 

துறவிகதைக் தகாண்டு ஒரு அழகான குழுதவ ததாடங்கியும் உை்ைீரக்ை். 

நீங்கை் இவ்வாறு, இந்த பூமியில் நிரந்தர அதமதிதயயும் தரம்த்ததயும் 

நிதலநாட்டி, தலௌகீக சக்திகதை கதரக்கும் எல்தலயற்ற ஆன்மீக 

சக்திதய உருவாக்கி இருக்கிறீரக்ை். § 

ததன் இந்தியா மற்றும் இலங்தகயில் இருக்கும் மாதபரும் 

பகாயில்கைில் இதறவனுடன் ஒன்றி இருப்பதால் ஏற்படும் அதமதியில் 

தமய்மறந்து இருக்கவும், உங்கைது சமயப்பணி நிதறவதடய அவரது 
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நிதலயான அருைில் உங்கதை ஈடுபடுத்திக் தகாை்ைவும், 

சிவதபருமாதன சுற்றி அவரது கணங்கை் இருப்பதத பபால, நீங்கை் 

இங்பக ஒரு கம்பீரமான குழுவுடன் வந்து இருக்கிறீரக்ை். குருபதவா, 

உங்களுக்குை் எதிதராலிக்கும் இதறவனின் குரதல பகட்டு, இந்த உலகம் 

முழுவதும் விழித்துக்தகாை்ைட்டும், மற்றும் அவரக்ளுக்கு வாழ்க்தகயின் 

நான்கு புருஷாரத்்தங்கை் ஸித்திக்கட்டும். ஓம்  சாந்தி, சாந்தி, சாந்தி. § 

ஒவ்தவாரு இடத்திலும், பாடட்ுப்பாடி நடனமாடி தங்கை் விருந்தாைிதய 

மகிழ்விக்க பை்ைிக்குழந்ததகை் முதலில் முன்வந்தாரக்ை், அதன் பிறகு மலர ்

மாதலகளுடன் சங்கங்கை் ஒவ்தவான்றாக பமதடக்கு வந்து பசரந்்தாரக்ை். 

சில சமயம் ஒரு அடி விட்டம் மற்றும் ஒன்பது அடி நீைத்துடன் இருந்த, அந்த 

மிகப்தபரிய மாதலகதை, பமதடக்கு இருவர ்சுமந்து வந்தனர.் அதவ 

நறுமணம் நிதறந்த மாதலகை், எைிதமயான மாதலகை் மற்றும் 

ஆடம்பரமான மாதலகை் என்று தமாத்தம் நூறு மாதலகை் குருபதவாவிற்கு 

அணிவிக்கப்பட்டன. குருபதவா வசதியாக கூட்டத்தத பாரக்்கும் வண்ணம், 

அவர ்கழுத்தில் ஒருசில மாதலகதை மட்டும் மீதம் தவத்து, மற்ற 

மாதலகதை சுமார ்முப்பது நிமிடங்களுக்கு இருவர ்ததாடரந்்து 

நீக்கிக்தகாண்டு இருந்தாரக்ை். அந்த மாதலகைில் இருந்து தவைிப்பட்ட 

தவப்பத்தத, குருபதவாவிற்கு அருகில் இருந்தவரக்ைால் மடட்ுபம உணர 

முடிந்தது, மற்றும் அவருக்கு வியரக்்கும் பபாது துறவிகை் மாறி மாறி விசிறி 

வீசுவாரக்ை். § 

இறுதியில் நான்கு அடி உயர மாதலகைின் அடுக்கினால், அரங்கம் சிறிது 

வதைந்து தகாண்டது. முடிவில், குருபதவா உதர வழங்க பிரசங்க பமதடக்கு 

தசன்றார.் இததப்பபான்று காதல, மதியம் மற்றும் மாதல பநரங்கைில் 

ஊரவ்லங்கை் மற்றும் உதரகை் என்று பல நாடக்ளுக்கு ததாடரந்்தது. 

கிராமப்புற பாததகை் வழியாக யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்து கிைிதநாசச்ிக்கு, 

கண்டியில் இருந்து மட்டக்கைப்பிற்கு, தகாழும்புவில் இருந்து பதயிதல 

பதாட்டங்கை் நிதறந்த மதலப்பிரபதசங்களுக்கு பயணம் தசய்து, குருபதவா 

25,000 சதுர தமல் பரப்புை்ை நாட்டில் தபரும்பாலான பகுதிகளுக்கு தசன்று 

இருந்தார.் § 

இந்த நிகழ்சச்ிக்காக கூடியிருந்த மக்கை் கூட்டத்துடன், இலங்தக 

தசவரக்ைின் இதயங்கைில் எழுசச்ி தபற்ற வலுவான ததய்வீக சக்தியும் 

இதணந்து தகாண்டு, மக்களுக்கு சற்குரு மீது இருந்த நிதலயான 

மரியாதததய எடுத்துதரத்தன. இந்த மூன்று வாரங்கைின் பபாது, குருபதவா 

இலங்தகயில் இருந்த ஒவ்தவாரு முக்கிய தசவ தமயத்திற்கு பயணம் 

தசய்தார ்மற்றும் அவதர தரிசித்து, தசாற்தபாழிதவ பகட்டு, பாதத்தத 

ததாட்டு வணங்கி அவரது ஆசிகதை தபறுவதற்கு 300,000 பமலான மக்கை் 

வந்ததாக மதிப்பிடப்படுகிறது. எஸ். சண்முகசுந்தரத்தின் கருத்து:§ 

முக்தி தபற்ற ஆன்மாவாக இருக்கும் ஒரு ஜீவன்முக்தாவிற்கு 

ஆயிரக்கணக்கான  மக்கை் வரபவற்பு வழங்கி, அவதர பின்ததாடரந்்து 
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தசன்று அவரது தசாற்தபாழிவுகைில் பக்தியுடன் கலந்து தகாண்டனர.் 

1,200 வருடங்களுக்கு முன்பு திருஞானசம்பந்தர ்வாழ்ந்த காலத்திற்கு 

பிறகு, இத்ததகய ஒரு பக்திதய யாரும் பாரத்்திருக்கவில்தல. § 
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குருபதவா இந்தியா மற்றும் இலங்தகக்கு பமற்தகாண்ட பல பயணங்கைின் 

பபாது, அவரிடம் ஆசிகதை தபறுவதற்கு பல ஆயிரககணக்கான அன்பரக்ை் 



அவதர நாடி வந்தாரக்ை். ஒரு பகாயிலில் தசாற்தபாழிவு வழங்கிய பிறகு, 

அவர ்பல மணி பநரங்கை் ஓரிடத்தில் அமரந்்து இருக்க, மக்கை் 

ஒவ்தவாருவராக அவருக்கு வாழ்த்துக்கை் தசால்ல முன் வருவாரக்ை். அவர ்

அவரக்தை முகத்தில் புன்னதகயுடன் வரபவற்று, தனது வலது கடத்டவிரலால் 

அவரக்ைது தநற்றியில் விபூதிதய பூசிவிடுவார.்  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

பதவாலயத்தில் மூத்த சுவாமியாக இருந்த ஒருவர ்வழங்கிய குறிப்பு:§ 

இலங்தகயில் ஒரு காலத்தில் பிரகாசமாக தகாழுந்து விட்டு எரிந்த தசவ 

சமயத்தின் நிதல, தற்பபாது வலுவிழந்து புதகத்துக்தகாண்டு தணியும் 

தநருப்தபப் பபால உை்ைது. இந்த தணியும் தநருப்தப சிறிது விசிறி 

விட்டு, சில விறகுகதை அதன் மீது தவத்தால், அங்பக மீண்டும் தநருப்பு 

தகாழுந்து விட்டு எரியும். குருபதவா இந்த தணியும் தநருப்புக்கதை 

விசிற மடட்ுபம தசய்கிறார,் இதனால் தீ பிரகாசமாக எரிகிறது. § 

இந்த பயணத்தின் பபாது குருபதவா நானூறு அல்லது ஐநூறு முதற தனது 

வாகனத்தத நிறுத்தி இருக்கபவண்டும். அவர ்ஒரு நிகழ்சச்ிக்கு கிைம்பிய 

ஒவ்தவாரு முதறயும், தங்கை் இடத்தில் நிற்கபவண்டும் என்று குடும்பங்கை் 

மற்றும் சங்கங்கை் தங்களுக்குை் பபாட்டி பபாடட்ுக்தகாண்டு முன் 

வந்தாரக்ை். பமலும் அவதர அதழத்துக்தகாண்டு தசல்லும் வழியில், “ஐந்து 

நிமிடங்கை் இருந்தால் பபாதும், குருபதவா. நான் உறுதி அைிக்கிபறன். 

உங்கைிடம் ஆசிகதை தபறுவதற்காக மக்கை் நாை் முழுவதும் காத்து 

இருக்கிறாரக்ை். அவரக்ளுக்காக நீங்கை் ஐந்து நிமிடங்கை் ஒதுக்க முடியும் 

என்று நிதனக்கிபறாம்,” என்று கூறுவாரக்ை். இந்த சம்பவம் அடிக்கடி 

நதடப்தபற்றதால், துறவிகை் எப்.எம்.எஸ். (FMS) பகாட்பாடு என்கிற “ஐந்து-

நிமிட-நிறுத்தம் பகாட்பாட்தட" உருவாக்கினாரக்ை். § 

 

குருபதவா 1980 கைில் ததன்னிந்தியாவின் அதனத்து மடங்கதையும் தசன்று 

பாரத்்து, அதன் மடாதிபதிகளுடன் தனது ததாடரத்ப வைரத்்துக்தகாண்டார.் 

இந்த பழங்கால மடம்-பகாயில் வைாகங்கைில் அவர ்கவனித்த பாரம்பரிய 

கலாசச்ாரம், கவாய் ஆதீனம் உருவாவதற்கு வழிகாடட்ியாக விைங்கியது.  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 
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குருபதவாவின் குழு, “சரி, தரிசனத்திற்காக நாம் இங்பக சிறிது பநரம் 

நிற்கலாம்,” என்று தங்கை் மனதத மாற்றிக்தகாண்டதும், வழக்கம் பபால் ஒரு 

எப்.எம்.எஸ். ததாடங்கும். அவரக்ை் சாதலகைின் சந்திப்தப வந்து 

அதடந்ததும் உற்சாகமாக, அவதர தரிசிப்பதற்காக ஆயிரக்கணக்கான 

மக்கை் முட்டி பமாதிக்தகாண்டு, வீட்டில் தயார ்தசய்த பதாதககதை உயர 

பிடித்துக்தகாண்டு, “தசவ சமயத்தின் மகாதன” வரபவற்று, அவருக்கு 

ஆரத்தி எடுத்தாரக்ை். திடீதரன்று அந்த மக்கை் கூட்டம், குருபதவாதவ 

முன்பன தை்ைிக்தகாண்டு, அவதர ஒரு மண்டபத்திற்கு அதழத்து 

தசல்வாரக்ை். அங்பக பமலும் ஆயிரத்து இருநூறு நபரக்ை் காத்து 

இருந்தாரக்ை். பாடிக்தகாண்டு, சுபலாகம் தசால்லிக்தகாண்டிருந்த அவரக்ை், 

சில வாரத்்தத பபசபவண்டும் என்று குருபதவாவிடம் மன்றாடினாரக்ை். 

ஆனால் முதலில், அந்த கிராமத்தத பசரந்்த தபரிபயாரக்ை் ஒரு சிறிய 

அறிமுகத்தத வழங்கினாரக்ை்! சரியாக நாற்பத்தி ஐந்து நிமிடங்கை்  கழித்து, 

அவதரயும் அவரது ஐந்து நபர ்(அவரது இரண்டு சுவாமிகை், ஒரு சாதகர,் 

பதவாலயத்தத பசரந்்த மதகுரு மற்றும் வாகன ஓட்டி) தகாண்ட 

சிப்பந்திகதையும் அவரக்ை் பயணம் தசய்த தவை்தை வாகனத்திற்கு, அந்த 

குழு வலுக்கட்டாயமாக இழுத்து தசன்று, அடுத்த எப்.எம்.எஸ். நிறுத்தம் வரும் 

வதர அங்கிருந்து தப்பித்து தனது பயணத்தத ததாடரந்்தது. இபத முதறயில், 

இருபது தமல்கை் பயணம் தசல்ல மூன்று-நான்கு மணி பநரம் ஆனது. 

அதனால் நடக்கவிருந்த அதிகாரப்பூரவ் நிகழ்சச்ியில் காத்து இருந்தவரக்ை் 

நிதலதம பவததன தருவதாக இருந்தது. § 

ஒரு இடத்தில் குருபதவா நிற்காமல் தசன்றதால், அந்த கிராமத்து மக்கை் 

ஒரு தபரிய மரத்தத சாய்த்து சாதலயில் குறுக்காக தவத்து வழிதய 

மதறத்தனர.் அவரக்ை் பக்தி அதிக பநரத்மயாகவும், அவரக்ை் 

பயன்படுத்திய உத்திகைில் அதிக ஆரவ்ம் இருந்ததாலும், அவர ்அங்பக 

இறங்கிக்தகாண்டார.் § 

இததப்பபான்ற வரபவற்புக்கை், இன்னரச்ரச் ்குழு இந்தியா தசன்ற பபாதும் 

கிதடத்தன. 1981 ஆம் ஆண்டு, தமிழ்நாடட்ு தூத்துக்குடியின் பிரதான 

சாதலயில் இரண்டு மணிபநரம் நதடப்தபற்ற வரபவற்பு அணிவகுப்பில் 

80,000 மக்கை் கூடியிருந்தனர.் அந்த அணிவகுப்பின் பபாது, நன்றாக 

அலங்கரிக்கப்பட்ட ரிக்ஷா வண்டிகை் மற்றும் குதிதர வண்டிகைில் 

குருபதவாவும் அவரது சீடரக்ளும் பயணம் தசய்ய, பமபல வீட்டு கூதரகைில் 

அமரந்்து இருந்த உற்சாகமான மக்கை், அவர ்மீது கூதட கூதடயாய் 

பூவிதழ்கதை தபாழிந்தாரக்ை். தவில் மற்றும் நாதவஸ்ர கதலஞரக்ளுக்கு 

பின்னால், பமற்கத்திய இதசக்குழுவின் அணிவகுப்பு தசன்ற காட்சி 

கலாசச்ார கூட்டுறதவ ததைிப்படுத்தியது. இந்த அணிவகுப்தப 

பாரப்்பதற்கு, நியூ யாரக்்கின் ஐந்தாவது அதவனியூவில் பூமிக்கு திரும்பும் 

விண்தவைி வீரரக்ளுக்கு, உயரந்்த கட்டிடங்கைில் இருந்து காகிதங்கதை 

தூவி மரியாதத தசலுத்தும் டிக்கர-்படப் அணிவகுப்புக்கு இதணயாக 

இருந்ததாக, ஒரு இன்னரச்ரச் ்குழு உறுப்பினர ்கருத்து ததரிவித்தார.் 
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பமற்கத்திய மற்றும் கிழக்கத்திய தசவரக்ளுக்கு இதடபய பகாலாலம்பூரின் 

தமயப்பகுதியில் இருந்த பகாயில்கைில் இருந்து, யாழ்ப்பாண பை்ைிகைின் 

தபாதுக்கூட்ட அரங்குகை் மற்றும் ததன் இந்தியாவின் ஆதீனங்கை் வதர 

நதடதபற்ற இந்த சந்திப்புக்கை், புதிய முன்உதாரணங்கதை அதமத்து தந்து, 

பல ததலமுதறகளுக்கு நிதலத்து இருக்கக்கூடிய ததாடரப்ுகதை 

உருவாக்கின. § 

அடுத்த வருடம் இலங்தகயில் ஒரு இனப்பபாராட்டம் தவடிக்கும் என்று 

குருபதவாவிற்கு எசச்ரிக்தக கிதடத்து இருந்தது. அந்த பபாராட்டம் 2009 ஆம் 

ஆண்டு வதர நீடித்து 100,000 மக்கதை தகான்று, பல ஆயிரக்கணக்கான 

தமிழரக்தை அவரக்ளுக்கு பிடித்தமான தாய்நாட்டில் இருந்து 

தவைிபயற்றியது. “சிவதபருமானின் திருவடிகதை வலுவாக 

பிடித்துக்தகாண்டு பயப்படாமல் இருங்கை்,” என்று இலங்தக மக்களுக்கு 

அவர ்வழங்கிய தகவல் பமாசமான சூழ்நிதலக்கு தயாராக இருங்கை் 

என்பதத குறிப்பிடுவதாக இருந்தது. அந்த காலத்தில் யாழ்ப்பாணப் 

பகுதியில் இரண்டதர மில்லியன் தமிழரக்ை் வாழ்ந்து வந்தாரக்ை். அவரக்ை் 

எதிரக்ாலத்தத நிதனத்து அசச்த்தில் இருந்தனர.் ததரியமாக 

இருந்துக்தகாண்டு இதறவதனயும் குருதவயும் மறக்காமல் இருக்க 

பவண்டும் என்று குருபதவா அவரக்ளுக்கு அறிவுறுத்திக்தகாண்டு, அவரக்ை் 

அசச்ங்கதை தணிக்க கடுதமயாக முயற்சி தசய்துக்தகாண்டு இருந்தார.் § 

 தங்கை் ஆன்மாதவ காப்பாற்ற, அவரக்ை் கிறுத்துவ மதமாற்ற 

இயக்கங்களுக்கு எதிராக, அப்பபாது நடத்திய பபாராட்டத்ததப் பற்றியும் 

அவர ்ததரியமாக பபசினார:்§ 

நீங்கை் சிவதபருமாதன பநசித்தால், மரணத்தத நிதனத்து 

பயப்படபவண்டாம். ஒரு கிறுத்துவ சமயப்பாரப்்பாைர ்அல்லது 

அததப்பபான்று அசச்த்தில் வாழ்பவரக்தை நிதனத்து நீங்கை் 

பயப்படபவண்டாம். நான்  ட்டன் தசன்றிருந்த பபாது, ஒரு இந்துதவ 

கிறுத்துவ மதத்திற்கு மாற்றுபவருக்கு நூறு ரூபாய் தரப்படுவதாக சில 

சுவதராட்டிகதை பாரத்்பதன். தமிழரக்தை பிடித்துத் தந்தால் தவகுமதி 

என்பதத பகட்பதற்கு அருவருப்பாக இருக்கிறது. நீங்கை் யாதரயாவது 

மதம் மாற்றினால் உங்களுக்கு கிறுத்துவரக்ை் நூறு ரூபாய் தருவதத 

பாரக்்கும் பபாது, பழங்கால அதமரிக்காவில், தவல்ட் தவஸ்ட் பகுதியின் 

தஷரீஃப் (ஊரத்்ததலவர)் வங்கிதய சூதறயாடிய தகாை்தையதன 

பிடித்து தருபவருக்கு தவகுமதியாக பணத்தத தகாடுத்தது பபால 

இருக்கிறது. § 

இந்த மதமாற்றாங்கை் அதனத்தும் மிகவும் பமபலாட்டமானதவ. அதவ 

ஒருவரின் அடிப்பதட நம்பிக்தகதய அல்லது அததப்பபான்ற ஒரு 

இயல்தப மாற்றி விடுவதில்தல. “நீங்கை் மதம் மாறினால் உங்களுக்கு 

மருத்துவ வசதிகை் கிதடக்கும்; இல்தலதயன்றால் நீங்கை் அபத 

மதத்தில் பவததனயால் இறக்க பநரிடும்,” என்று அவரக்ை் தலௌகீக 

பயன்கதை மட்டுபம உறுதி அைிக்கிறாரக்ை். கிறுத்துவ மதத்திற்கு 
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மாற்றும் பநாக்கத்துடன் இத்ததகய தகாடுதமயான உத்திகதை 

தமிழரக்பை தகயாை்வதால், இது தபரும்பாலும் அதமரிக்காவில் 

இருக்கும் ததலதமயகத்திற்கு ததரிய வாய்ப்பில்தல. இவற்தற 

ஒழுங்குபடுத்துவதற்கு சட்டங்கை் எதுவும் இல்தல என்பதால், 

“காப்பாற்றபப்பட்டவரக்ைின்" தபயர ்பட்டியதல வழங்கி, 

அதமரிக்காவிடம் இருந்து உை்ளூர ்சமயப்பரப்பாைரக்ை் பணத்தத 

தபறுகிறாரக்ை். § 

லசவ சித்தாந்தம் ஒரு தலலவலன ததடிக்வகாள்கிறது 

மிகவும் பிரபலமான ஆதி சங்கரரின் அத்தவதத்தில் இருந்து தசவ 

சித்தாந்தம் மாறுபட்டு இருந்தாலும், அது அடிப்பதடயில் அத்தவதம் 

சாரந்்தது என்பதத சற்குரு பயாக சுவாமி வாழ்ந்த காலத்தில் இருந்து, 

குருபதவா ஆதரித்து அறிவுறுத்தியும் வந்தார.் ஆனால் அவர ்மிகவும் 

முக்கியமான இன்தனாரு தசவ சித்தாந்த கருத்தத 40 கைின் இறுதியில் 

கற்று இருந்தார ்மற்றும் அதத தற்பபாது தனிப்பட்ட முதறயில் 

எதிரத்காை்ைவும் இருந்தார.் § 

எனது சற்குரு சிவபயாக சுவாமியிடம் இருந்து தீட்தச தபறும் முன்னர,் 

இலங்தகயின் யாழ்ப்பாணத்தில் மாட்டு சாணத்தால் தமாழுகிய 

ததரயுடன் இருந்த சிறிய மண் குடிதசகைில் வாழ்ந்துதகாண்டு, சாதனா 

தசய்த பபாது, முடிவுக்கு வராத இந்த பிரசச்ிதனதயப் பற்றி 1948 ஆம் 

ஆண்டு நான் ததரிந்துதகாண்படன். இந்த நவீன சூடச்ும ஞான 

அறிக்தககை் மற்றும் சித்தாந்தங்கை், அந்த பகுதியில் இருந்த பல்பவறு 

பன்தமவாத ஆதரவாைரக்ை் மத்தியில் அதிருப்திதய ஏற்படுத்தியது 

என்பதத நான் ததரிந்துக்தகாண்படன். § 
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சிவதபருமாதனப் பபால காட்சி அைித்து, அவதரப் பபால பபசி, தங்கை் 

வாழ்க்தகதய உருமாற்றும் சக்தியுடன் ஒரு தீவிரமான அன்தப 

தவைிப்படுத்திய, ஒரு உயரமான சற்குருதவ மபலசியா, பிஜி, டிரினிடாட ், 

ஐபராப்பா, இலங்தக, இந்தியா, தமாரிஷியஸ் மற்றும் பவறு பல நாட்டு 

மக்கை் விபஷசமான மகிழ்சச்ியுடன் வரபவற்றனர.் அவரக்ை் மிகவும் தபரிய 

ஊரவ்லங்கைில், அவர ்நடந்து தசல்வதற்கு ததரயில் தவை்தை நிற பருத்தி 

துணிதய விரித்தாரக்ை்.  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

இந்த இரண்டு சிந்ததன பிரிவுகைில் எது சரியானது என்று சிவபயாக 

சுவாமி என்னிடம் பகட்டார.் அது நீங்கை் மதல உசச்ியில் இருந்து 

பாரக்்கிறீரக்ைா அல்லது மதல அடிவாரத்தில் இருந்து பாரக்்கிறீரக்ைா 

என்பதத தபாறுத்து இருக்கிறது என்று கூறி அதற்குரிய பாணியில் 
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பாரக்்கும் பபாது இரண்டும் சரியானது என்று நான் ததரிவித்பதன். அவர ்

சிரித்துக்தகாண்டு ததலதய அதசத்தார.் அத்தவத ஈஸ்வரவாதம் 

உண்தமப்தபாருைின் உயரவ்ான காட்சி என்று ஞானகுரு பயாக சுவாமி 

எனக்கு கற்றுத்தந்தார.்  

நான் கவாய்  ஆதீனத்தின் மகாசன்னிதானம் மற்றும் நாத பரம்பதரதய 

பசரந்்த தகலாச பரம்பதரயின் ஜகதாசச்ாரியராக சரவ்பதச தசவ 

சமூகத்தால் ஏற்றுக்தகாை்ைப்பட்ட பபாது, எனது வாழ்க்தகயில் அந்த 

பிரசச்தனதய நான் மீண்டும் எதிரத்காண்படன். § 

 

குருபதவா பல நூற்றாண்டுகை் பழதமயான தரம்புர ஆதீனத்திற்கு தசன்று 

இருந்த பபாது, அதன் மடாதிபதி அணிந்து இருந்த மாதபரும் காதணிகதை 

கவனிதத்ார.் மடாதிபதி இரண்டு தங்க காதணிகதை வரவதழத்து, அவற்தற 

தனது விருந்தாைிக்கு சம்பிரதாய முதறப்படி அணிவித்தார.்  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

1980 கைின் ததாடக்கத்தில், ஒருதம பண்புடன் இதறவன் மற்றும் 

ஆன்மாவிற்கு இதடயில் முடிவான ஒற்றுதமதய வலியுறுத்தி குருபதவா 

அசச்ிட்ட பல ஆயிரக்கணக்கான துண்டு பிரசுரங்கை் உலதக சுற்றி வலம் 

வந்தன. இதவ இதறவனும் ஆன்மாவும் நிரந்தரமாக தனித்து இருக்கும் 
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கருத்துக்கு ஆதரவு அைித்து, தங்கதை பன்தமவாதிகை் என்று 

குறிப்பிடட்ுக்தகாண்டவரக்ைிடம் இருந்து சில சுவாரஸ்யமான பதில்கதை 

தூண்டுவிட்டன. இரு கருத்துக்களுக்கும் இதடபய இருந்த அடிப்பதட 

வித்தியாசத்தத அவர ்விைக்கினார:்§ 

அத்தவத கண்பணாட்டத்தில், சிவதபருமான் எல்லாமாக இருக்கிறார;் 

இந்த தூல பிரபஞ்சத்தில் அவர ்வியாபித்து இருந்தாலும், இதுவும் அவரது 

அங்கமாக விைங்குகிறது. பன்தமவாத கண்பணாட்டத்தில், 

சிவதபருமான் பிரபஞ்சத்திற்கு உயிபராட்டம் வழங்கி அதத வழிநடத்தி 

தசல்கிறார,் ஆனால் அது அவரது அங்கமாக இருப்பதில்தல. இந்த 

பிரபஞ்சத்தில் முடிவான உை்தபாருை் ஒன்றா அல்லது மூன்றா, ஆன்மா 

நிரந்தரமாக தனித்து இருக்கிறதா அல்லது இயல்பாக சிவதபருமானுடன் 

ஒன்றி இருக்கிறதா என்பபத பவறுபாட்டின் தமயமாக விைங்குகிறது. § 

தபரும்பாலும், ஒருதமவாதிகை் (அத்தவதம் பின்பற்றுபவார)் மற்றும் 

பன்தமவாதிகை் ஒபர எண்ணத்துடன் இருக்கிறாரக்ை். அதவ முற்றிலும் 

முரணான தத்துவங்கை் இல்தல. இரண்டிற்கும் இதடபய 

பவற்றுதமகதை காட்டிலும் ஒற்றுதம அதிகமாக இருக்கிறது. இரண்டு 

பிரிவுகளுக்கும் இதடபய ததாண்தணாற்றி ஐந்து சதவீத ஒற்றுதமயும் 

ஐந்து சதவீத பவறுபாடும் இருக்கிறது. § 

பன்தமவாதிகைிடம் இருந்து முதலில் வந்த கடிதங்கை், அவரக்ை் கருத்துக்கு 

ஆதரவாக இருந்தாலும் தமன்தமயாகவும் பணிவாகவும் இருந்தன. ஏதும் 

அறியாத குழந்ததக்கு தபரியவர ்ஒருவர ்புத்தி புகட்டுவது பபால, அதவ 

தமன்தமயாக  வாயின் சற்குருவிடம் இதறவன், ஆன்மா மற்றும் உலகம் 

நிரந்தரமாக தனித்து இருப்பததப் பற்றி நிதனவூட்டி, அவர ்இந்த 

உண்தமதய ஏற்றுக்தகாை்ை, தனது புத்தகங்கை் மற்றும் தனது சமய 

பகாட்பாடுகதை மாற்றி அதமத்துக்தகாை்ைலாம் என்று குறிப்பிட்டன. தனது 

கருத்துக்கை் சரியானபத என்றும், தனது பபாததனகை் பயாக சுவாமி மற்றும் 

திருமூலரின் பபாததனகளுடன் இணக்கத்தில் இருப்பதாகவும், அந்த 

பாரம்பரியத்தின் நவீன பவறுபாடு தசவ சித்தாந்தத்தின் இன்தனாரு 

வடிவமாக இருக்கிறது என்று கவதலயுடன் இருந்த தபரியவரக்ளுக்கு உறுதி 

அைிக்கும் பதில்கதை அவர ் அனுப்பி தவத்தார.் § 

அது சண்தடயின் ததாடக்கமாக விைங்கியது. பல நாடுகதை பசரந்்த 

சுவாமிகை் மற்றும் பண்டிதரக்ை் சிறிய கவாய் மடத்தின் மீது தத்துவ சாஸ்திர 

வாதங்கை், பாரபடச்மான விவாதங்கை் மற்றும் அற்பமான விமரச்னங்கை் 

மூலம் ததாடரந்்து தாக்குதல் நடத்தினாரக்ை். அவருக்கு உலக அரங்கில் 

இருந்த மதிப்தப அவரக்ை் விரும்பவில்தல என்பதால்,  வாய் குருதவ 

கட்டுப்படுத்துவது அவரக்ளுக்கு முக்கியமாக இருந்தது; மற்றும் அவரக்ை் 

நவீன யுகத்தில் தசவ சமயத்தின் மறுமலரச்ச்ிக்கு அவதர 

அதணத்துக்தகாண்டததப் பபால, அவரது முரணான நம்பிக்தககைில் 
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இருந்து தங்கதை விலகிக்தகாை்ை அவரக்ை் தற்பபாது 

நிரப்ந்திக்கப்பட்டாரக்ை். § 

குருபதவாவின் மனதத மாற்ற பமற்தகாை்ைப்பட்ட முயற்சிகை் அவரிடம் 

இருந்து அன்தபயும், நம்பத்தகுந்த வட்டாரங்கைில் இருந்து அவரது 

அணுகுமுதறக்கு ஆதரதவ மடட்ுபம தவைிப்படுத்தின. அதில் மிகவும் 

முக்கியமாக, உலகில் திருமந்திரத்தில் பதரச்ச்ி தபற்ற பமததகைில் 

முக்கியமானவராக கருதப்பட்ட, தமட்ராஸின் நீதிபதி மகாராஜன் 

குருபதவாவின் கருத்துக்களுக்கு தீவிர ஆதரவாைராக விைங்கினார.் § 

 பன்தமவாதிகை் இழிவாகவும் கீழ்த்தரமாகவும் தசயல்படத்துவங்கி, புத்தக 

புழுக்கைால் மடட்ுபம பபச முடிந்த நுணுக்கமான நிந்ததனகைில் அந்த 

பண்புகதை தவைிப்படுத்தி, தரக்குதறவான மற்றும் பழித்துதரக்கும் 

பிரசச்ாரத்தத ததாடங்கினாரக்ை். குருபதவா தவறான, தற்கால 

சித்தாந்தத்தத உருவாக்கி உை்ைார ்என்று பரிந்துதரத்து, அவதர தசவ 

சித்தாந்த நடவடிக்தககைில் இருந்து விலக்கிதவக்க பயாசித்தனர.் அவரக்ை் 

“ வாய் தசவ சமயம்" என்று அதத இழிவுபடுத்தினாரக்ை். § 

 குருபதவா வதைந்து தகாடுக்காததால், அவரக்ளுக்கு பவண்டிய பலன் 

கிதடக்கவில்தல. அவர ்அவரக்தை அணுகி அஞ்சல் மூலம் விவாதம் நடத்த 

அதழப்பு விடுத்தார.் அவர ்தசவ தமயங்களுக்கு பயணம் தசய்து, பல 

நூற்றாண்டுகைாக தசவ சூடச்ும ஞானத்தத நிதல நிறுத்தி, தமிழ் 

சாஸ்திரத்தின் ஆன்மீக கைஞ்சியமாக இருக்கும் திருமந்திரத்தில் இருந்து 

வலுவான கருத்துக்கதை எடுத்து, அந்த தமயங்கைில் அத்தவத தசவ 

சித்தாந்தம் தான் சிறந்தது என்று வாதாடினார.் குருபதவா தனது 

தமாழிதபயரப்்பாைரக்ைின் மூலம், தனது விைக்கத்திற்கு சாதகமாக ஆங்கில 

வாரத்்ததகதை மாற்றுகிறார ்என்று பண்டிதரக்ை் அவர ்மீது குற்றம் சுமத்தி, 

வலுவாக எதிரப்்பு ததரிவித்தனர.் ஆனால் நல்ல தகுதி வாய்ந்த தமிழ் 

தமாழிதபயரப்்பாைரக்தை இந்த பணியில் ஈடுபடுத்தியதும், குருபதவா 

கூறியது சரி என்றும், திருமந்திரம் ததரியமாக அத்தவத கருத்தத 

ததரிவித்தததயும் பன்தமவாதிகை் ததரிந்துதகாண்டாரக்ை். விவாதத்தில் 

நம்பிக்தக இழந்தவரக்ை் தசய்வதத பபால, அவரக்ை் தங்கை் புனிதமான 

நூதல தூக்கி எரிந்து, “நாம் இது வதர நசச்ு கலந்த கிணற்றில் இருந்து 

தண்ணீதர குடித்துை்பைாம்,” என்று அறிவித்தனர.் அவரக்ை் சாஸ்திரத்தத 

புறக்கணித்தது அதிரச்ச்ி தருவதாக இருக்கலாம், ஆனால் அவரக்ை் அதத 

பின்பற்றினால் குற்றம் சுமத்தப்படுவாரக்ை் என்பதால், அவரக்ளுக்கு 

இததத்தவிர பவதறந்த வழியும் ததரியவில்தல. § 

உலகில் இருக்கும் ஒவ்தவாரு சித்தாந்தியும் அறிந்து இருந்த இந்த 

சரச்த்சயின் மீது ஜூதல 1983, தகாலாலம்பூரில் ஒரு மாநாட்டிற்கு ஏற்பாடு 

தசய்யப்பட்டு இருந்தது. அறநூறு அறிஞரக்ை் பங்குதபற்ற இரண்டு நாை் 

நிகழ்சச்ியில், இரண்டு தரப்பினரும் தங்கை் கருத்துக்கதை பகிரந்்து 

தகாண்டனர.் மாநாட்டில் விவாதங்கை் ஒருபுறம் நடந்துதகாண்டு இருக்க, 

கடவுை் நம்பிக்தக பற்றிய விவாத பமதடக்கு நூல்கதை தகாண்டு 
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வருவதற்காக  நூலகத்தில் நீண்ட அமரவ்ுகை் நதடதபற்றுக் தகாண்டிருந்தன. 

வரலாற்று சிறப்புமிக்க இந்த இரண்டு நாை் மாநாட்டின் முடிவில் குருபதவா 

மடட்ுபம ஒற்தற சிந்ததனயுடன் தவைிவந்தார.் அவர ்அத்தவத தசவ 

சித்தாந்தத்தத தீவிரமாக ஆதரித்தார,் மற்றும் அவர ்மனதத யாராலும் 

மாற்ற முடியவில்தல.§ 

இதத கவனித்ததாலும், குருபதவா மற்றும் அவரது துறவிகை் 

ததாடரச்ச்ியாக மதல பபால வழங்கிய ஆதாரங்கை் காரணமாகவும், 

எதிரக்ட்சியினர ்மனம் மாறி அதமதி அதடந்து, ரிஷி திருமூலர ்முதலில் 

பதாற்றுவித்த அத்தவத பிரிவு மற்றும் அதன் பின்னர ்பதான்றிய 

தமய்கண்டாரின் பன்தமவாத  பிரிவு என்று உண்தமயில் தசவ 

சித்தாந்தத்தில் இரண்டு பிரிவுகை் இருக்கிறது என்று சில மாதங்கை் முன்பு 

குருபதவா வழங்கிய தீரப்வ சரியானது என்ற முடிவுக்கு வந்தனர.் இதன் மூலம் 

பதட்டமான சூழ்நிதலயில் அதமதி ஏற்படட்ு, தசவ சமயத்தின் எதிரக்ாலம் 

சிறப்பாக அதமய இருதரப்பும் பசரந்்து பணியாற்ற வழிவகுத்தது. இந்த 

தீரம்ானம் பற்றி குருபதவா பின்னர ்நிதனவுகூரந்்தார:்§ 

ஒருதமவாத/பன்தமவாத சரச்த்ச, ஒரு முடிவான தீரம்ானம் மடட்ுபம 

இருக்க முடியும் என்ற எங்கை் அறிக்தகதய மீண்டும் தூண்டிவிட்டு, 

தசவ சித்தாந்த்திற்குை் பன்தமவாதிகளுக்கு ஒரு முடிவான தீரம்ானமும், 

அத்தவத ஈஸ்வரவாதத்தத பின்பற்றுபவாருக்கு ஒரு முடிவான 

தீரம்ானமும் மட்டுபம இருக்க முடியும் என்ற புரிதலுடன் முடிவுக்கு 

வந்தது. இது தரம்புர ஆதீனத்தின் 26 ஆவது மகாசன்னிதானமாக இருந்த 

ஶ்ரீ ல ஶ்ரீ சண்முக பதசிக ஞானசம்பந்த பரமாசச்ாரியா சுவாமிகைின் 

ததன்னிந்திய மடத்தில் பிப்ரவரி 1984  நதடப்தபற்றது. இந்த கூட்டத்தில் 

பபராசிரியரக்ை், வழக்கறிஞரக்ை், பவத சாஸ்திர வல்லுனரக்ை், 

கதலத்துதற உறுப்பினரக்ை் மற்றும் வாக்குவாதத்தில் ஈடுப்படிருந்த 

பண்டிதரக்ை் கலந்து தகாண்டாரக்ை். § 

இதனால் நவீன இந்து சமயமாக இருக்கும் சனாதன தரம்த்தின் 

பகாட்பாடுகை், எல்பலாருக்கும் நல்லதத தசய்வதற்காக ஒரு 

ஆக்கப்பூரவ்மான கூட்டுறவில் அத்தவத பிரிவு மற்றும் பன்தமவாத 

பிரிதவ கட்டுப்படுத்தி, உலதகங்கும் இந்து வம்சாவைியினர ்பரவி 

இருந்ததால் முன்பனறிக்தகாண்டு, தவிரக்்க முடியாத இந்து சமய 

தன்னம்பிக்தகதய தூண்டிக்தகாண்டு, மாதபரும் இந்து 

மறுமலரச்ச்ியில் இதணந்து தசயல்படுகின்றன. இந்த இரண்டு 

பிரிவுகளுக்கும் இதடபய தற்பபாது அதமதி, சகிப்புத்தன்தம மற்றும் 

பரஸ்பர மரியாதத நிலவுகிறது என்று தசால்வதில் மகிழ்சச்ி 

அதடகிபறாம்.§ 

அன்பு மற்றும் நம்பிக்தக கலந்த இந்த இணக்கத்திற்கு, நாங்கை் 

தரம்புர ஆதீனத்தின் பரமாசச்ாரிய குருதவ முதன் முதறயாக ஜனவரி 30, 

1981 சந்தித்த பபாது அடிக்கல் நாட்டப்பட்டதாக எங்களுக்கு 

பதான்றுகிறது. நான் நாற்பது கிழக்கு மற்றும் பமற்கு நாடுகதை பசரந்்த 
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சீடரக்ளுடன் தசவ சமயத்தின மிகவும் புனிதமான தலங்களுக்கு புனித 

யாத்திதர தசன்ற பபாது, பரமாசச்ாரிய குருவின் பழதமயான தரம்புர 

ஆதீனத்திற்கு வருதக தருமாறு அவரது தூதரக்ை் எங்களுக்கு அதழப்பு 

விடுத்தனர.் § 

பதினாறாம் நூற்றாண்டின் மகாராஜாக்கைால் கட்டப்பட்ட 

அரண்மதனயின் ஆன்மீக புகலிடத்தில் உட்புறமாக இருந்த அதறகைில் 

நாங்கை் எல்பலாரும் ஒன்றாக அமரந்்து தகாண்படாம். தங்கை் குருவுடன் 

அமரந்்து இருந்த கிழக்கு நாட்டு பண்டிதரக்ளுடன், தங்கை் குருவுடன் 

அமரந்்து இருந்த பமற்கு நாடட்ு பண்டிதரக்ை், வரலாற்று ததாடக்கத்தில் 

இருந்து மனிதனின் மனதத குழப்பும் தத்துவ புதிரக்தை பற்றி 

விவாதித்தது, ஒரு கண்தணக் கவரும் காட்சியாக இருந்தது. நாங்கை் 

தமாழிதபயரப்்பாைரக்ை் உதவியுடன் இதறவன், ஆன்மா மற்றும் உலகம் 

பற்றியும், இந்த ததலசிறந்த தகவதல அடுத்த ததலமுதறக்கு வழங்க, 

ததன் இந்தியா மற்றும் உலகதமங்கும் தசவ சமய பை்ைிகைின் உடனடி 

பததவதயப் பற்றியும் நாங்கை் பபசிபனாம். § 

உற்சாகமான  விவாதத்திற்கு பிறகு, ஒரு விபசஷ விருந்து 

பரிமாறப்பட்டது. அதன் பின்னர,் எங்கை் சுவாமிகைில் ஒருவர ்

பரமாசச்ாரியார ்அணிந்து இருந்த மிகப்தபரிய காதணிகதை பற்றி 

விசாரித்து, அததப்பபான்று எனக்கும் கிதடக்குமா என்று சகஜமாக 

பகட்டார.் குரு எந்த தயக்கமும் இன்றி ஒரு சிப்பந்திதய அதழத்து, சில 

அறிவுறுத்தல்கதை முணுமுணுத்தார.் சிறிது பநரம் கழித்து, அவர ்

அணிந்து இருந்தததப் பபான்ற ஒரு காதணி பஜாடி அவர ்தகக்களுக்கு 

வந்து பசரந்்தன. இது எனக்காக தகாண்டு வரப்பட்டதவ என்று 

பரமாசச்ாரியார ்குறிப்பிட்டார.் அவர ்தாராை மனதுடன் எங்கை் 

மறுப்புக்கதை புறக்கணித்து, பரமாசச்ாரிய குரு மகாசன்னிதானம் 

ஆதீனக்கரத்்தாரின் பாரம்பரிய சின்னமான அந்த தபரிய தங்க 

காதணிகளுக்கு ஏற்றார ்பபால், என் காதில் இருந்த துவாரங்கதை 

தபரிதுபடுத்தி அவபர தபாருத்த ஆரம்பித்துவிட்டார.் அவர ்அதன் பிறகு 

எனக்கு மற்றும் என்னுடன் வந்திருந்த சுவாமிகளுக்கு புதிய 

காவித்துணிதய அன்பைிப்பாக வழங்கினார.் § 

நாங்கை் பமற்தகாண்ட தசவ சித்தாந்த தசய்திதய பரப்பும் பணிக்கு 

உதவிகரமாக, சன்னிதானம் தபருந்தன்தமயுடன் வழங்கிய எதிரப்ாராத 

பரிதச நல்தலண்ண நடவடிக்தகயாக ஏற்றுக்தகாண்படாம். ஆனால் 

மிகவும் முக்கியமாக, கிழக்கில் பன்தமவாத தசவ சித்தாந்தத்தத 

உறுதியாக பபாதித்த ஒரு மடத்திற்கும், பமற்கில் அத்தவத தசவ 

சித்தாந்தத்தத ததரியமாக பிரகடனம் தசய்த இன்தனாரு மடத்திற்கும் 

இதடபய நாங்கை் பமற்தகாண்ட கூட்டுறவு முயற்சிகைின் ஒரு 

சின்னமாக விைங்கியது. நடந்ததவ அதனத்தும் நல்லதுக்பக என்று 

நாங்கை் எண்ணிக்தகாண்படாம். எதிரக்ாலத்தில் தசவ சித்தாந்தத்தின் 

வைரச்ச்ிக்கு தரம்புர ஆதீனத்தின் குரு மகாசன்னிதானம் மற்றும் கவாய் 
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ஆதீனத்தின் குரு மகாசன்னிதானமும் இதணந்து தசயல்படுவாரக்ை் 

என்பதத அறிவுை்ை எல்லா இந்துக்களும் அறிந்துக்தகாை்வாரக்ை் 

என்பதத, பரமாசச்ாரியார ்காதணிதய பரிசாக அணிவித்த காட்சிதய 

பாரத்்துக்தகாண்டு இருந்த பண்டிதரக்ை் ததரிந்துதகாண்டாரக்ை். § 

அன்று மாதல பநரத்தில், தபரிதாக இருந்த பகாயில் குைத்தத பாரத்்த 

வண்ணம் உட்புறமாக அதமந்த ஒரு மிகப்தபரிய மண்டபத்தில் அமரந்்து 

இருந்த ஆயிரக்கணக்கான மக்களுக்கு, நான் தசாற்தபாழிவு நடத்த 

பவண்டும் என்று மகாசன்னிதானம் என்னிடம் பகட்டுக்தகாண்டார.் நான் 

தசவ சமயம் மற்றும் தசவ சித்தாந்தத்தின் தபருதம மற்றும் அதவ 

பமற்கத்திய நாடுகைில் பரவுவதால் ஏற்படும் நன்தமகதை பற்றியும் 

பபசிபனன். தசவ சித்தாந்தத்தத பரப்புவதற்கு நான் பமற்தகாண்ட 

பணிதய தகௌரவிக்கும் காகித சுருளுடன், ஒரு அலங்கார தவை்ைி 

தபட்டகத்தத பரமாசச்ாரியார ்எனக்கு வழங்கியவுடன் அன்தறய 

நிகழ்சச்ிகை் நிதறவு தபற்றன. § 

அதன் பின்னர ்வாழ்த்துக்கதை தபாறித்த பிறகு, அந்த தபட்டகம் 

எனக்கு அதிகாரப்பூரவ்மாக சிதம்பரம் பகாயிலில் ஆயிரம் கால் 

மண்டபத்தில், தமிழ்நாட்டின் தபாக்கிஷமாக விைங்கிய குமாரி 

ஸ்வரண்முகியின் புனிதமான பரதநாட்டிய நிகழ்சச்ிக்கு முன்பாக 

வழங்கப்பட்டது. எங்கை் இன்னரச்ரச் ்பயண-ஆய்வு திட்டத்தின் 

அங்கமாக, அந்த நாட்டிய நிகழ்சச்ி ஏற்பாடு தசய்யப்பட்டு இருந்தது. 

பகாயில்கைில் பதவதாசிகை் நடனமாடுவதத ஆங்கிபலய அரசு ததட 

தசய்ததால், அது ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பகாயிலில் நதடதபற்ற 

முதல் நடன நிகழ்சச்ியாக இருந்தது. அந்த மண்டபத்தில் நடந்த 

நிகழ்சச்ிகதை காணும் தூரத்தில் 15,000 க்கும் பமலான பக்தரக்ை் 

இருந்ததாகவும், 40 ஏக்கர ்பகாயில் வைாகத்தில் 300,000 க்கும் பமலாபனார ்

கூடியதாகவும் எங்களுக்கு தகவல் ததரிவிக்கப்பட்டது. சிதம்பரம் 

பகாயிலில் மீண்டும் நடன நிகழ்சச்ி நதடதபறலாம் என்பததயும், அந்த 

பகாயிலில் மாதல  பநரத்தில் நதடப்தபற்ற மிகவும் பிரபலமான மற்றும் 

அற்புதமான நிகழ்சச்ியின் பபாது, 108 கரணங்கதை  தவைிப்படுத்தும் 

இந்த விபசஷமான நடனத்தத காண சிதம்பரம் நகரம்  முழுவதில் 

இருந்தும் மற்றும் அருகில் இருந்த கிராமத்தில் இருந்தும் மக்கை்  வந்து 

இருந்தாரக்ை். ததட தசய்யப்படட்ு இருந்த இந்த பாரம்பரியம், 

சிவதபருமானின் மிகவும் புனிதமான பகாயிலில் இன்றும் ததாடரக்ிறது. § 

அதனால் அந்த விபசஷமான நாைில், மீண்டும் ததாடங்கிய 

சிவதபருமானுடன் திருநடனம், என்றுபம முடிவு தபறுவது இல்தல. ததன் 

இந்தியா மற்றும் உலதகங்கும் இருக்கும் ஒவ்தவாரு தசவ பகாயிலிலும், 

வழிபாட்டின் முக்கிய அம்சமாக நடனம் இடம்தபறும் நாளுக்காக 

நாங்கை் காத்து இருக்கிபறாம். தங்கை் சிறுவரக்ை் மற்றும் சிறுமியர ்

மகாபதவர ்மற்றும் பதவரக்தை நிதனத்து ஆடும் பபாது ஐபராப்பா, 

ஆஸ்திபரலியா, கனடா மற்றும் அதமரிக்காவில் இருக்கும் பகாயில் 
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சமாஜங்கை் அதிக மகிழ்சச்ி அதடய ஆரம்பித்து விட்டதால், அந்த நாை் 

தவகு ததாதலவில் இல்தல. அந்த நடனம் சிவதபருமான் உருவாக்கிய 

உலகில் அவரது கருதண இருப்பிற்கு முழுதமயான உருவகமாக 

விைங்குகிறது!§ 
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குருமாரக்ளின் சரித்திரங்கள்  

அத்தியாயம் இருபத்தி-ஏழு 

சமயப்பணி உலகமயமாகிறது 

இந்து சமயத்தின் ஒவ்வவாரு பிரிவும் மற்ற பிரிவுகளில் இருந்து 

தனித்து துண்டு, துண்டாக உடடந்த ஒரு மதமாக இருக்கிறது என்ற 

உண்டமடய குருததவா உலவகங்கும் தமற்வகாண்ட பயணங்களின் மூலம் 

வதளிவாக வதரிந்து வகாண்டார.் இது தனது இயல்பான வலிடமடய இந்து 

சமயம் உணரத்ுக்வகாள்ள முடியாமல் தடுக்கிறது என்படத அவர ்

அறிந்துவகாண்டார.் அவர ்வழக்கமாக வசய்தடத தபால, ஒரு ததடவடய 

கண்டுக்வகாண்டதும், அடத பூரத்்தி வசய்ய நன்றாக திட்டமிட ஆரம்பித்து 

விட்டார.் 1995 ஆம் ஆண்டு அவர ்வழங்கிய குறிப்பு: § 

நான் சிங்கப்பூர,்  மதலசியா, வமாரிஷியஸ், ரியூனியன், ஆப்பிரிக்கா,  

தநபால், இலங்டக, ஐதராப்பா மற்றும் மற்ற நாடுகளுக்கு பயணம் வசய்த 

தபாது, இந்து சமயத்திற்கு என்று சரவ்ததச அளவில் ஒரு பிரதிநிதி இல்டல 

என்படதயும், அவரக்ளுக்குள் தகவல் வதாடரப்ு இல்டல என்படதயும் 

நான் உணரந்்துவகாண்தடன். வகாழும்புவில் இருக்கும் இந்துக்களின் 

நிடல என்ன என்படத டரப்னில் இருக்கும் இந்துக்களுக்கு 

வதரிவதில்டல. லண்டனில் இருந்த இந்துக்களுக்கு கனடாவில் 

இருந்தவரக்ளுடன் எந்த வதாடரப்ும் இல்டல. எல்லா இந்துக்கடளயும் ஒரு 

வவல்ல முடியாத தன்னம்பிக்டகக்குள் இடணக்கும் ஒரு சரவ்ததச 

குழுடவ உருவாக்க தவண்டும் என்கிற அத்தியாவசிய ததடவடய பூரத்்தி 

வசய்ய, இந்த பிறவியில் எனது சற்குருவாக விளங்கிய டகலாச 

பரம்படரயின் தயாக சுவாமி வழங்கிய உட்புற ஆடணகளின் வதய்வீக 

சக்தியால் நான் இயக்கப்பட்தடன். § 

நான் 1979 ஆம் ஆண்டு இந்துயிசம் டுட என்ற பத்திரிடகடய 

வதாடங்கிய தபாது டசவ சமயத்டத வலுப்படுத்த தவண்டும், மூன்று 

முக்கிய பிரிவுகடள வலுப்படுத்த தவண்டும் என்பதில் கவனமாக 
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இருந்ததன். எங்கள் தத்துவம் சிவவபருமான் எல்தலாருக்குள்ளும் 

இருக்கிறார ்என்பதற்கு அரப்்பணிக்கப்படட்ு இருப்பதால், நாங்கள் இந்து 

சமயத்தில் இருக்கும்  ஒவ்வவாரு பிரிடவயும் சமமாக மதிக்கிதறாம். 

எங்களது தத்துவம், தகாட்பாடு மற்றும் கலாசச்ார அணுகுமுடறகளில் 

சில மாற்றங்கள் இருந்தாலும், உலவகங்கும் இருக்கும் இந்துக்களுடன் 

ஒற்றுடமயுடன் இருப்பதில் நமது வலிடம அடங்கி இருக்கிறது. இந்த 

நூற்றாண்டின் வதாடக்கத்தில் வலிடம வபற்று வரும், இது ஒட்டுவமாத்த 

இந்து மறுமலரச்ச்ிக்கு அனுகூலமாக இருக்கும். ஏவனன்றால் இந்து 

சமயத்தில் ஒவ்வவாரு பிரிவும் வலுவடடயும் தபாது, அது ஒட்டுவமாத்த 

இந்து சமயத்திற்கு நன்டமகடள வசய்து, நம்பிக்டகயுடன் முன்தனறி 

வசல்ல வபருடம, ஸ்திரத்தன்டம மற்றும் டதரியத்டத வழங்குகிறது. 

இந்த இந்து சமய ஒற்றுடம, நாங்கள் மனப்பூரவ்மாக ஏற்ற 

வபாறுப்புக்களில் ஒன்றாக விளங்குகிறது. இதில் இன்தனான்றாக டசவ 

சித்தாந்தத்தின் அத்டவத ஈஸ்வரவாதம் விளங்குகிறது. § 

ஜூன் 1980, குருததவா மற்றும் இரண்டு சுவாமிகள் முதல் முடறயாக 

மதலசியா வந்து இருந்தாரக்ள். அவரக்ள் தங்கி இருந்த தபாது, 

“சுப்பிரமணியம்” என்ற வபயரில் ஒரு அவமரிக்க சுவாமி மதலசியா வந்து 

டசவம் மற்றும் இந்து சமயத்டத பரப்புவார ்என்று 30 வருடங்களுக்கு முன்பு 

வஜகநாதசுவாமி என்று ஒரு மதலசியா சாது தீரக்்கதரிசனத்துடன் கூறியதாக 

பல வபரியவரக்ள் அவரக்ளிடம் வதரிவித்தனர.் குருததவா திடீவரன்று 

மதலசியாவில் பிரபலமாக வில்டல. அவர ்எந்த இடத்திலும் திடீவரன்று 

பிரபலமாகவில்டல. அவர ்சுய விளம்பரத்டத நாடாமல், தனது 

குறிக்தகாள்கள்களுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்காமல், அந்த நாடட்ு 

சமயத்தடலவரக்ள் மற்றும் சமய சங்கங்களின் ததடவக்கு ஏற்ப ஆதரவு 

அளித்து வலுப்படுத்தினார.் § 
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குருததவா டசவரக்ளின் ஒரு சரவ்ததச கூட்டடமப்டப உருவாக்க வதாடங்கிய 

தபாது,  மதலசியா இந்துக்கள் உற்சாகத்துடன் முன் வந்தாரக்ள். அவர ்அந்த 

நாட்டிற்கு அவ்வப்தபாது வருடக தந்து, அவரக்ளது ஆன்மீக கல்வி மற்றும் 

பயிற்சியில் வழிகாடட்ியாக இருந்து, தகுதி வபற்றவரக்ளுக்கு தீடட்சடய 

வழங்கினார.்  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

மதலசிய இந்து தடலவரக்ள் இரண்டு வபரிய சவால்கடள எதிரவ்காள்ள 

தவண்டியிருந்தது. இசுலாமிய வபரும்பான்டமயுடன் இருந்த அந்த நாடட்ு 

அரசு அவரக்ள் சமயத்தின் மீது அதிக கட்டுப்பாடுகடள விதித்துக்வகாண்டு 

இருந்தது, மற்றும் இடளஞரக்ள் தமற்கத்திய பழக்கங்கள் மீது 

ஈரக்்கப்பட்டனர.் ஒட்டுவமாத்த இந்து சமூகத்திடம் தங்கள் அடடயாளங்கள் 

மற்றும் எதிரக்ாலத்திற்கு அசச்ுறுத்தல்களாக இருந்த இவற்டறப் பற்றி 
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தடலவரக்ள் விழிப்புணரவ்ு வழங்க வதாடங்கி இருந்தாரக்ள். குருததவா நாடு 

முழுவதும் பயணம் வசய்து, மக்களின் அறிமுகத்டத வபறுவதற்கு மதலசிய 

இந்து சங்கம், தகாலாலம்பூர ்மகாமாரியம்மன் தகாயில், சிதலான் டசவரக்ள் 

சங்கம், இராமகிருஷ்ணா மிஷன், தி டிடவன் டலஃப் வசாடசட்டி மற்றும் பல 

முக்கியமான இந்து சங்கங்களுக்கு வசன்ற, அவர ்இந்த விழிப்புணரவ்ுக்கு 

உருவம், பாணி மற்றும் தூண்டுதடல வழங்கினார.் குறிப்பாக அவர ்மீது 

தமிழ் சமூகத்தினர ்ஈரக்்கப்பட்டனர.் தயாக சுவாமிடய அறிந்து இருந்த 

இலங்டக வம்சாவளியினர,் அவருடன் எளிதில் வதாடரட்ப ஏற்படுத்திக் 

வகாண்டனர.் டசவ பாரம்பரியத்தில் வலுவாக நிடலவகாண்டு இருந்தாலும், 

தமற்கத்திய முடறகள் மற்றும் பழவமாழிகளுடன் தங்களுக்கு பரிசச்யமான 

பண்புகளுடன், அவரக்ள் வவகு நாடக்ளாக காத்திருந்த குருவாக அவர ்

விளங்கினார.் § 

 அந்த நாட்டு மக்கள் வதாடகயில் எட்டு சதவீதம் அங்கம் வகித்த மதலசிய 

இந்துக்களின் நிடல, இந்தியாவில் இருந்த இந்துக்களின் நிடலயில் இருந்து 

மாறுபட்டு இருந்தது. அரசின் வகாள்டககள் இந்தியரக்ள் மற்றும் சீனரக்டள 

காட்டிலும் இசுலாம் மற்றும் பூமிபுத்திரரக்ள், இசுலாம் மதத்டத பின்பற்றிய 

மலாய் மக்களுக்கு ஆதரவாக இருந்தன. இந்த பாரபடச்ம் காரணமாக, பல 

இந்துக்கள், அதிலும் குறிப்பாக இடளஞரக்ள் தங்கள் தனித்தன்டமடய 

வலுப்படுத்த, தங்கள் மதத்தில் இருந்து விலகி வசன்று இருந்தனர.் § 

மதலசியா பல தனித்தன்டமகடள வகாண்டு இருந்தது. உதாரணத்திற்கு 

குருததவா வசன்ற நாடுகளில், ஒரு தகாயிலுடன் ஒரு இடளஞர ்குழு இயங்கி 

வந்தடத அந்த நாட்டில் முதல் முடறயாக எதிரவ்காண்டார.் அந்த 

அபூரவ்மான இடளஞரக்ள் எல்தலாரும் “சித்தி விநாயகர ்தகாயில்” என்று 

பின்புறத்தில் அசச்ிட்ட சட்டடகடள அணிந்துவகாண்டு, தகாயில் பராமரிப்பு 

மற்றும் நிரவ்ாகத்தில் ஒரு குழுவாக வசயல்படட்ு சுயநலமற்ற தசடவடய 

வசய்து வந்தனர.் இடளய தடலமுடறயினர ்மூலம் தனக்கு வழங்கப்பட்ட 

உற்சாக வரதவற்பு, குருததவாவிற்கு நல்ல சகுனமாக ததான்றியது. 

அறிவுறுத்தல்கடள பின்பற்ற அவரக்ள் தயாராக இருந்தனர.் அந்த பண்பு 

இக்கால இடளஞரக்ள் மத்தியில் அபூரவ்மாக வதன்படுவதால், அது அவடர 

வியக்க டவத்தது. அந்த குழுவில் பலர ்ஆன்மீக முன்தனற்றம் வபறுவதில் 

தீவிரமாக இருந்தாரக்ள். § 

குருததவாவின் தபாதடனகளால் ஈரக்்கப்பட்ட இந்துக்கள், அடுத்த சில 

வருடங்களுக்கு, அந்த நாட்டு அரசு பள்ளிகளில் சிறப்பு வகுப்புக்கடள 

நடத்தினாரக்ள். மதலசிய இந்துக்கள் மீது, இந்த பிரபலமான கருத்தரங்குகள் 

மற்றும் இந்துயிசம் டுதடயின் பரவலான விநிதயாகம் மிகப்வபரிய 

தாக்கத்டத ஏற்படுத்தியது. அதில் பலர ்சிரத்டதயுள்ள அங்கத்தினரக்ளாக 

மாறி, இடளஞரக்ள் மத்தியில் குருததவாவின் வதளிவான இந்து 

தபாதடனகடள பரப்பினாரக்ள். அவர ்புதுடமயான முடறயில் அவரக்ளின் 

ஆன்மாக்களுடன், சமய வாழ்க்டக மற்றும் தசடவ பற்றி அவரக்ளது தற்கால 

குறிக்தகாள்கடளப் பற்றி தபசினார.் அவரக்ளின் கட்டுப்பாடான மற்றும் 
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வவற்றிகரமான வாழ்க்டககள் மற்றவரக்ளுக்கு ஒரு முன் மாதிரியாக 

விளங்கின; மற்றும் இதனால் இந்து சமயத்தின் வபருடமடய மனதில் 

வமதுவாக பதிவாக டவத்த, ஒரு வலுவான சங்கத்தில் மகிழ்சச்ியுடன் தமலும் 

பலர ்உறுப்பினரக்ளாக தசரந்்தாரக்ள். § 

அந்த ததசம் முழுவதும் பாடம் நடத்துவதற்கு என்று, அவர ்தனது 

துறவிகளில் ஒருவடர சுமார ்ஒரு வருடத்திற்கு அனுப்பி டவத்தார.் 1986 ஆம் 

ஆண்டு, அவரது சீடரக்ள் மதலசியாவில் இடளஞரக்ளுக்கு வவற்றிகரமான 

சிறப்பு முகாம்கடள நடத்தி, மற்ற இந்து சங்கங்களும் அடதப்தபான்ற 

முகாம்கடள இடளஞரக்ளுக்கு நடத்த ஊக்குவித்தனர.் 1990 களில் குருததவா 

மதலசியா திரும்பிய தபாது அவர ்வதாடரச்ச்ியாக பல வசாற்வபாழிவுகடள 

நடத்தினார.் அவர ்இறுதியாக 2000 ஆம் ஆண்டில், தனது கடடசி புத்தகத்தில் 

டகவயாப்பமிட்ட நிகழ்சச்ிக்கு, 800 க்கும் தமலாதனார ்கூடியிருந்து, அரங்கதம 

நிரம்பி வழிந்தது. அடதப்பற்றி அப்பாசாமி குப்புசுவாமி வழங்கும் குறிப்பு:§ 

குருததவா ஒரு வவள்டளயராக இருந்ததால், அவடர மதலசியாவில் 

இருந்த பல இந்துக்கள் புறக்கணித்தனர.் ஆனால் அவடர 

புரிந்துவகாண்டதும், அதத மக்கள் உலவகங்கும் இந்து சமயத்திற்கு அவர ்

வசய்த தசடவடய புகழ்ந்து தபசினாரக்ள். அவரது பணியின் கூட்டு 

விடளவு காரணமாக,  ததசிய அளவில் இந்துக்களின் தன்மானத்தில் ஒரு 

குறிப்பிடத்தக்க முன்தனற்றத்டத காண முடிந்தது. § 

மதலசியாவில் குருததவாவின் வவளியீடுகள் எப்தபாதும் பிரபலமாக 

இருந்துள்ளன. 1980 களில், யாடன முகக்கடவுடளப் பற்றி இந்துக்களுக்கு 

விளக்க, விநாயகடர பற்றி ஒரு புத்தகம் எழுதுமாறு அந்த நாடட்ு சீடரக்ள் 

குருததவாவிடம் தகட்டுக்வகாண்டாரக்ள். அவரக்ள் சில நாடக்ளில் வரவிருந்த 

ஒரு திருவிழாவில் அந்த புத்தகத்டத வவளியிடதவண்டும் என்று 

தகட்டுக்வகாண்டதால், குருததவாவும் அவரது துறவிகள் குழுவும் எடட்ு 

நாடக்ளில் முழுடமயான புத்தகத்டத தயார ்வசய்தாரக்ள். பன்னிரண்டு 

துறவிகள் தினமும் பன்னிரண்டு மணிதநரம் முயற்சி வசய்ததன் விடளவாக 

வவளிவந்த லாரட்் கதணஷா,  வபதனதவாவலண்ட் வடய்ட்டி ஃபார ்ய மாரட்ன் 

இந்து தவரல்்ட் புத்தகம் (Lord Ganesha, Benevolent Deity for a Modern Hindu World), 

அதமாக வவற்றிடய வபற்றது. அதன் தடலப்பு மட்டுதம மக்களுக்கு ஊக்கம் 

அளிப்பதாக இருந்தது. அதன் பின்னர ்அந்த புத்தகம் விரிவாக்கம் 

வசய்யப்பட்டு, லவிங் கதணஷா என்ற வபயரில் தமலும் புகடழ வபற்றது. § 

குருததவா மதலசியா வசன்ற ஒவ்வவாரு முடறயும், சிங்கப்பூரில் தங்கி 

விட்டு வசல்வார.் அவர ்அங்தக சீடரக்ளின் ஒரு சிறிய குழுவிற்கு உத்தவகம் 

அளித்து, இந்து தகாயில்கள் மற்றும் சங்கங்கடள ஊக்குவித்தார.் மதலசிய 

மற்றும் சிங்கப்பூடர தசரந்்த அவரது சீடரக்ள் அதிக விசுவாசமாகவும் 

தீவிரமாகவும் இருந்தாரக்ள். தனது வாழ்க்டகயில் குருததவா ஏற்படுத்திய 

தாக்கத்டத பற்றி திரு. குப்புசாமி தனது சான்றுடரடய வழங்குகிறார:் § 
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நான் வதாடக்கத்தில் சாதனாக்கள் மற்றும் மதத்தில் இருந்த 

பழக்கங்களில் அதிக ஆரவ்த்துடன் இருந்ததில்டல. ஆனால் பின்னர,் 

நான் அதில் என்டன அதிகமாக ஈடுபடுத்திக் வகாண்தடன். நான் வீட்டில் 

வழிபடுவதற்கு, ஆத்மாரத்்த பூடஜடய கற்றுக்வகாண்டு, அடத 

மற்றவரக்ளுக்கும் கற்றுத் தந்ததன். நான் என் மடனவி, பத்து வயது மகன் 

மற்றும் இருபத்தி இரண்டு வயது மகள், எந்த வித தயக்கமும் இன்றி டசவ 

உணடவ உண்ண ஆரம்பித்ததாம். எனது தவறுகடளயும், எனது 

முந்டதய பிறவியில் நான் வசய்த தீய கரம்விடனகடளயும் குருததவா 

எனக்கு வதரியப்படுத்தி, அடத பிராயசச்ித்தம் என்ற தவத்தின் மூலம் 

என்டன திருத்திக்வகாள்ளவும் உதவினார.் அந்த கடினமான தவத்டத 

தமற்வகாண்ட பிறகு, கரம்விடன கடரந்து விட்டதால் நான் 

நிம்மதியாகவும் மகிழ்சச்ியாகவும் இருக்கிதறன். § 

எங்கள் வாழ்க்டகடய மாற்றி அடமத்ததற்காக நான் குருததவாவிற்கு 

நன்றி வதரிவித்துக்வகாள்கிதறன். அவர ்எங்களுக்கு இந்து சமயத்டத 

கற்றுத்தந்தார.் அவர ்எங்களுக்கு ஒழுக்கத்டத கற்றுத் தந்தார.் அவர ்

எங்கும் எதிலும் உட்புறமாகவும் வவளிப்புறமாகவும் இருக்கும் கடவுடள 

பாரக்்க கற்றுத் தந்தார.் அவர ்எங்களுக்கு சமயத் வதாண்டு வசய்ய 

கற்றுத்தந்தார.் நான் இடவ அடனத்டதயும் என்னால் முடிந்த வடர 

சிறப்பான முடறயில் பின்பற்ற முயற்சி வசய்து வருகிதறன். § 

குருததவா வபரும்பாலும் பின்வரும் தடலப்புக்களில் தபசி, வாழ்க்டகயில் 

இருக்கும் பல பிரசச்டனகளுக்கு முதல் தீரவ்ாக எங்கும் இடறவடன 

காணதவண்டும் என்று மக்களிடம் தகட்டுக்வகாண்டார:்§ 

இடறவனுக்கு வபயர ்எதுவும் இல்டல, ஆனால் அடனத்து வபயரக்ளும் 

இடறவனின் வபயரக்தள. நீங்கள் அவடர எந்த வபயடரக் வகாண்டு 

அடழத்தாலும், அவர ்இயல்பாகதவ இருக்கிறார.் இடறவன் நமக்கு 

உட்புறமாகவும் வவளிப்புறமாகவும் இருக்கிறார.் ஆடச, ஆடசயின்   

நிடறதவற்றம், மகிழ்சச்ி, வலி, தவதடன, பிறப்பு மற்றும் இறப்பு ஆகிய 

அடனத்தும் இடறவதன, இடறவடன தவிர தவறு எதுவும் இல்டல. நாம் 

இவ்வாறு இடறவடன எல்லா இடத்திலும் எல்தலாரிடத்திலும் காண  

முடியும். அவர ்ஒவ்வவாரு ஆத்மாவின் பரமாத்துமாவாக இருக்கிறார.் 

நீங்கள் உங்கள் ஆன்மீக கண்டண திறந்து அவடர மற்றவரக்ளிடம் 

காணலாம் மற்றும் அவடர உலகில் உலகமாக காணலாம். தினமும் ஒதர 

சமயத்தில் தியானம் வசய்ய உங்கடள வமதுவாக ஒழுங்குபடுத்திக் 

வகாள்ளுங்கள். தியானம் வசய்து, உங்களுக்குள் அடமதியாக இருக்கும் 

டமயத்டத வதரிந்துவகாண்டு, உங்களின் உண்டமயான வதய்வீக 

தன்டமயின் டமயத்தில் ஆழமாக வசல்லுங்கள். வமதுவாக 

புனிதத்தன்டம வருகிறது. வமதுவாக விழிப்புணரவ்ு ததான்றுகிறது. § 

குடும்பம் அல்லது பணியிடத்தில் பிரசச்டனகள் ததான்றி உணரச்ச்ிகள் 

எழுசச்ி வபறும் தபாது, இடறவடன மறப்பது இயல்பு. ஒருடமடய 
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காட்டிலும்  இருடமயில் ஈடுபட்டு இருப்பது மிகவும் எளிது. எப்தபாதும் 

இடறவடன நிடனத்துக்வகாண்டு, எப்தபாதும் இடறவன் மீது அன்டப 

வசலுத்திக் வகாண்டு இருப்பதற்கு அதிகமான உட்புற வலிடம 

ததடவப்படும். நாம் இடறவடன மறந்து, நம்டம பற்றியும் மற்றவரக்டள 

பற்றிய விஷயங்களிலும் நம்டம ஈடுபடுத்திக்வகாள்கிதறாம். நமது 

தன்னுணரவ்ு தாக்கப்படும் தபாது அல்லது நமது உணரச்ச்ிகள் 

பாதிக்கப்படும் தபாது அது சாத்தியமற்றதாகிறது. அதனால் நாம் நமது 

வசாந்த உள்ளுணரவ்ு மனம் மற்றும் முன்தப-நிரலாக்கம் வசய்யப்பட்ட 

சமயம் சாராத புத்திடய நிடனத்து பயப்படாமல், இடறவடன மறந்து, 

அவடர பயப்பட தவண்டிய இடறவனாகவும் கருதுவதும் மிகவும் 

எளிதாகிறது. நமது வீட்டில் இருந்துக்வகாண்டு தவறுகள் வசய்யும் அந்த 

அரக்கன், எல்லா பிரசச்டனகளுக்கும் காரணமாக இருக்கிறான். நீங்கள் 

இடறவடன நிடனக்க தவண்டும் என்று விரும்பினால், உங்கடள 

சிறிதளவு மறக்க கற்றுக்வகாள்ளுங்கள. § 

இடறவடன மறப்பது இயல்பானது என்றாலும், கவனச ்சிதறடல 

தவிரக்்க, எங்கும் இடறவடன காண்படத நிடனவில் டவத்துக்வகாள்ள 

பல பயனுள்ள வழிகள் இருக்கின்றன. இடவ அடனத்திற்கும் நடுவில், 

அவரின் நாமத்டத வதாடரந்்து வசால்வது யதாரத்்தமான வழிகளில் 

ஒன்றாக இருக்கிறது. நீங்கள் மறப்படத உணரும் தபாதும், இடறவடன 

எங்கும் பாரப்்பது ஒரு புறம் இருக்கட்டும், இடறவடன முற்றிலும் பாரக்்க 

முடியவில்டல என்றால் ஜபம்  வசய்யுங்கள். வாழ்க்டக கடினமாகி அதிக 

முயற்சிகள் ததடவப்படும் தபாது, அடவ அடனத்டதயும் மனப்பூரவ்மாக 

அவரது திருவடியில் சமரப்ித்து விடுங்கள். § 

 சூழ்நிடலகடள வபாருட்படுத்தாமல், நீங்கள் சந்திக்கும் அல்லது 

எதிரவ்காள்ளும் ஒவ்வவாருவரின் இடத்திலும் அவடர காணுங்கள். அவர ்

அங்தக அவரக்ளின் உயிரச்க்தியாக இருக்கிறார,் ஆனால் அடத 

காண்பதற்கு உங்கள் மனடத அடமதிப்படுத்த தவண்டும். நீங்கள் 

ஒருவர ்மீது அதிருப்தியுடன் இருக்கும் தபாது முகத்தில் புன்னடகயுடன், 

“இடறவதன, உங்கடள இந்த வடிவில் காண்பது எவ்வளவு அருடமயாக 

இருக்கிறது,” என்று மனதுக்குள் வசால்லிக்வகாள்ளுங்கள். இடறவடன 

விரும்பும் ஆன்மாவிற்கு விலங்குகள், யாசகரக்ள், இளவரசரக்ள், 

அரசியல்வாதிகள், நண்பரக்ள் மற்றும் எதிரிகள், வதய்வீக புருஷரக்ள், 

மகான்கள் மற்றும் முனிவரக்ளாக இருக்கும் அடனவரும் இடறவனாக 

காட்சி அளிக்கிறாரக்ள். அவர ்சிரித்துக்வகாண்தட, “இடறவதன, உமக்கு 

இருக்கும் பல வடிவங்களில், இன்வனாரு வடிவமாக உம்டம காண்பதற்கு 

எவ்வளவு ஆனந்தமாக இருக்கிறது,” என்று சிந்திக்கிறார.் § 

இடறவன் அன்பின் வடிவமாக இருக்கிறார.் அவர ்அன்டபத் தவிர தவறு 

எந்த வடிவத்திலும் இல்டல. அவர ்இந்த பிரபஞ்சத்தில் அன்டப நிரப்பி 

இருக்கிறார.் அவர ்உங்களுக்குள் அன்டப நிரப்பி உள்ளார.் இடறவன் 

வநருப்பாக, நிலமாக, காற்றாக, நீராக மற்றும் வானமாக இருக்கிறார.் 
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இடறவனின் பிரபஞ்ச சக்தி ஒவ்வவான்றிலும் வியாபித்து, உங்கள் 

மனதிற்கு ஒளி மற்றும் உயிடர தருகிறது. இடறவன் எங்கும் எதிலும் 

இருக்கிறார.் இடறவன், நீங்கள் உங்கள் மனதில் பல வருடங்களாக தக்க 

டவத்துள்ள சிறிய மற்றும் முக்கியமற்ற கவடலயாக இருக்கிறார.் § 

அவர ்தனது வசாந்த பாணியில், உங்கடள உணரத்லுக்குள், உங்கடள 

மற்றும் அவடரப் பற்றிய விழிப்புணரவ்ுக்குள் அடழத்து வருகிறார.் அவர ்

உங்களுக்கு மாவபரும் அனுபவத்டத வழங்கி உள்ளார.் உங்கள் 

அனுபவத்டத ஆய்வு வசய்யுங்கள். உங்கள் அனுபவத்தில் இருந்து கற்றுக் 

வகாள்ளுங்கள். அது துன்பம் தருவதாக இருந்தால், அதுவும் நல்லதுக்தக 

என்று நிடனத்துக்வகாள்ளுங்கள். துன்பமும் இன்பமும் இருக்கும் 

அனுபவத்தின் வநருப்பில் நீங்கள் சுத்திகரிக்கப்படுகிறீரக்ள். அதத 

சமயத்தில், நீங்கள் அதிக துன்பம் மற்றும் அதிக இன்பத்டத அனுபவிக்க 

தவண்டியிருக்கும். இரண்டும் ஒதர அளவு உணரச்ச்ிடய பதிவு 

வசய்கின்றன. அது உருவாக எது காரணமாக இருந்தததா அது அதிக 

ஆனந்தம் தருவதாக இருக்கிறது. இடறவனுடன் வாழ்வதற்கு 

பயப்படாமல், ஆனந்தமாக உங்கள் அனுபவத்டத அனுபவியுங்கள். 

அடத டதரியத்துடன் அனுபவியுங்கள். அடத தவிரக்்க முயற்சிக்க 

தவண்டாம்.§ 

மதலஷிய  அருள் வநறி திருக்கூட்டத்தின் தடலவர ்டசவ வபரிய சங்கரத்ன 

தன் ஶ்ரீ தசாமசுந்தரம் வழங்கும் குறிப்பு: § 

இந்து சமயத்தின பல்தவறு பிரிவுகளின் தத்துவங்கடளப் பற்றி 

வாதாடுவடத குருததவா தவிரத்்தார.் அவர ்விவாதங்களுக்கு 

முக்கியத்துவம் அளிக்காமல், சமயத்திற்கு முக்கியத்துவம் அளித்தார.் 

அவர ்டசவரக்ளின் ஒரு குறிப்பிட்ட குழுவிற்கு மட்டும் குருவாக 

இருக்காமல், அவர ்எங்கள் எல்தலாராலும் ஒரு குருவாக 

ஏற்றுக்வகாள்ளப்பட்டார.் நாம் அவருக்கு மரியாடத வசலுத்த தவண்டும் 

என்றாலும் உலகில், வீடட்ில், கணவன் மற்றும் மடனவி இடத்தில் மற்றும் 

எங்கும் அடமதி தவண்டும் என்றாலும் நாம் அவர ்வழங்கிய 

தபாதடனகடள பின்பற்றி வாழதவண்டும்.§ 

மமாரஷீியஸ்: அணிகலன் ப ால அழகாக இருக்கும் தீவு  

சில இனம் புரியாத காரணத்திற்காக, குருததவாவின் தாக்கம் தீவுகள் மீது 

மிகவும் அதிகமாக இருந்தது. அது இலங்டகயில் வதாடங்கி, பின்னர ்கவாய்,  

பிஜி மற்றும் டிரினிடாட் வடர நீண்டு வசன்றது. அரசாங்கத்தில் 

உயரப்தவிகளில் இருந்தவரக்டளயும் தசரத்்து, மக்கள் வதாடகயில் ஐம்பத்தி 

இரண்டு சதவீதத்டத இந்துக்களாக வகாண்டு, ஒன்றடர மில்லியன் மக்கள் 

வதாடகயுடன் இருக்கும் வமாரீஷியஸ் தீவு, அவரது புனித பாதங்களின் 

அருளுக்கு மரியாடத வசலுத்துகிறது. § 
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தனது நாட்டிற்கு வருமாறு அந்த நாட்டின் மூத்த தமிழ் குடிமகன், பிரபல 

எழுத்தாளர ்மற்றும் சிந்தடனயாளரான, வரட்னான் தவல்வின்ந்தரன் 

குருததவாவிற்கு அடழப்பு விடுத்தார.் தான் இந்து இடளஞரக்ளின் 

எதிரக்ாலத்டத நிடனத்து அசச்ப்படுவதாக, அவர ்1981 ஆம் ஆண்டு 

குருததவாவிற்கு எழுதிய கடிதத்தில் குறிப்பிடட்ு இருந்தார.் அவரக்ள் மற்ற 

இரண்டு மதங்களுக்கு வதாடரந்்து மாற்றப்பட்டாரக்ள், மற்றும் அவரக்ளின் 

எண்ணிக்டக அசச்ுறுத்தும் வடகயில் குடறந்துவகாண்டு வந்தது. ஏடழயாக 

இருந்தவரக்ள், தவடல இல்லாமல் தவித்தவரக்ள், வீடட்ுக்கடன் சுடமயால்  

தவித்தவரக்ளுக்கு இசுலாமியரக்ள் பணம் வகாடுத்து உதவி வசய்து, 

அவரக்டள மதம் மாற்றிக்வகாண்டு இருந்தாரக்ள். அவசம்பிளி ஆஃப் காட் 

(Assembly of God) வமாரீஷியஸ் சமயப்பணி, சலூட் எட் காரிவசான் ஆகியடவ 

தநாயால் அவதிப்பட்டவரக்ளுக்கு உதவி வசய்தது. அவரக்ள் தநாயால் வாடிய 

மற்றும் மரணப்படுக்டகயில் இருந்த இந்துக்கடள அணுகி, அவரக்ளுக்கு 

ஆதரவு அளித்து, அவரக்ள் குணமடடய பிராரத்்திப்பதாக உறுதி அளித்தனர.் 

அவரக்ள் குணமடடந்தால், உறவுகள் மற்றும் நட்புறவுகள் உருவாகும், மற்றும் 

அதன் பின்னர ்முடறயான மத மாற்றம் வதாடரும். குறிப்பாக அந்த நாட்டின் 

தமிழ் சமூகம் குறி டவக்கப்பட்டனர ்மற்றும் வரடன்ான் வவல்விண்ட்ரான் 

சூழ்நிடலடய மாற்றி அடமக்க குருததவாவின் உதவிடய நாடினார.் § 

1982 ஆம் ஆண்டின் வதாடக்கத்தில், இந்திய யாத்திடரக்கு பிறகு, குருததவா 

இரண்டு சுவாமிகளுடன் அந்த தீவிற்கு விடரந்து வசன்றார.் இலங்டக மற்றும் 

வதன் இந்தியாவில் அவரக்ளுக்கு வழங்கப்பட்ட வரதவற்டப ஒப்பிடும் தபாது,  

அங்தக வழங்கப்பட்ட வரதவற்புக்கள் சாதரணமாக இருந்தாலும் அவற்றில் 

இருந்த அன்பிற்கும், அவரக்ள் வவளிப்படுத்திய நன்றியுணரவ்ிலும் எந்த 

குடறயும் இல்டல. உலகில் தடலசிறந்து மதமாக இந்து சமயம் 

விளங்குகிறது, தகாயில்கள் கடவுள்களின் வீடுகளாக விளங்குகின்றன 

மற்றும் சமயப்பரப்பாளரக்ள் உங்கள் வீடு ததடி வரும் தபாது, அவரக்டள 

உள்தள அனுமதிக்காமல் திருப்பி அனுப்புவதில் தவறு ஒன்றும் இல்டல என்று 

அவர ்வழங்கிய தகவல் வழக்கமான வமாரீஷிய சமய தற்காப்பு தகவல்கடள 

காட்டிலும் அதிக வலுவாக இருந்தது. எல்லா நாடுகளிலும் இருந்த இந்துக்கள், 

தங்கள் குடும்பத்டத பிரிக்கும் தநாக்கத்துடன் வருபவரக்ளுக்கும் உபசரிப்பு 

வழங்குவதில் வபாறுப்புடன் நடந்துக்வகாண்டாரக்ள். தவண்டாம் என்று 

வசால்வதில் தவறு ஒன்றும் இல்டல என்று உயரமாக, நடரத்த முடியுடன் 

இருந்த அவமரிக்க குரு வதரிவித்தார.் § 

1983 ஆம் ஆண்டு, அவர ்மீண்டும் இரண்டு துறவிகளுடன் பறந்து வசன்றார.் 

இந்த முடற அவர ்ஒரு மாதம் தங்கி இருந்தார.் அவர ்வபரும்பாலும் 

தவவறங்கும் இத்தடன நாடக்ள் தங்கியது இல்டல. அவருக்கு என்று 

பிரத்தயகமாக, தபாரட்் லூயிஸில் இருந்த ஶ்ரீ வசாக்கலிங்கம் மீனாட்சி 

தகாயிலில் ஒரு சிறிய விருந்தினர ்இல்லம் கட்டப்பட்டது. வபரும்பாலும் 

குருததவா அந்த தீவில் இருந்த ஒவ்வவாரு முக்கிய இந்து சமூகத்திற்கும் 

வசன்று, தகாயில்களில் கூடிய வபரிய கூட்டங்களுக்கு வசாற்வபாழிவு 
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நிகழ்த்தி, வமாரீஷிய இடளஞரக்ளுக்கு மகத்தான அவரக்ளது மதத்தின் மீது 

விழிப்புணரட்வ வழங்கினார.் அது அந்த நாட்டின் ஆன்மீக வளரச்ச்ியில் ஒரு 

திருப்பு முடனயாக விளங்கியது. குருததவா தனது துறவிகளின் ஃப்வரஞ்ச ்

வமாழி தபசத் வதரிந்த ஒருவடர எல்தலாருக்கும் அறிமுகம் வசய்து டவத்து, 

அவடர அதத ஊரில் தங்கடவத்து, ஆறு மாதங்களுக்கு டசவ சித்தாந்த 

பாடங்கடள நடத்த ஏற்பாடு வசய்தார.் இந்த கருத்தரங்குகள் அதமாக 

வரதவற்டப வபற்றதால் ததவாலய அங்கத்தினரக்ள் எண்ணிக்டக 

அதிகரித்து, அந்த நாட்டில் ஏழு ஏக்கர ்நிலப்பரப்பில் ஆன்மீக பூங்கா மற்றும் 

துறவற டமயம் அடமய வழிவகுத்தது. § 

வமாரீஷியஸ் ஆன்மீக பூங்கா பற்றி வதாடக்கத்தில் தான் கண்ட ஒரு 

காட்சிடயப் பற்றி குருததவா வழங்கிய விளக்கத்டத இங்தக காணலாம். § 

நான் 1986 ஆம் ஆண்டு, வமாரீஷியஸ் நாட்டில் டசவ சித்தாந்த 

ததவாலயத்திற்கு ஒரு இடத்டத ததடிக்வகாண்டு இருந்த தபாது, எனக்கு 

விநாயகர ்ஒரு வலுவான காட்சியில் ததாற்றம் அளித்தார.் விநாயகர ்

தனது தகாயிலில் இருந்து இரண்டு பூசாரிகளுடன் வசன்றுவகாண்டு 

இருந்தார.் அவர ்அழகான இந்திய வபருங்கடல் இருக்கும் வமாரீஷியஸ் 

நாட்டில், அந்த  கடலுடன் நதி சந்திக்கும் இடத்தில் குளிக்க தயாராகிக் 

வகாண்டிருந்தார.் நான் தண்ணீரில் நின்றுக்வகாண்டு இருக்க, என்டன 

சுற்றி பல சுறாமீன்கள் நீந்திக்வகாண்டு இருந்தன. இரண்டு 

பூசாரிகளுடன் இருந்த விநாயகர ்என்டன பாரத்்து, “அதன் மூக்குகளின் 

மீது எண்வணடய தடவுங்கள். அடவ உங்கடள துன்புறுத்தாது,” என்று 

கூறினார.் § 

அந்த காட்சி என்டன தநரடியாக வரம்பாரட்் நதி மற்றும் அதன் 

கடற்கடர காயலுக்கு அருகில் இருக்கும் இந்த விதசஷ இடத்திற்கு 

அடழத்து வசன்றது. அந்த காட்சியின் ஒரு நிடறதவற்றமாக ஆன்மீக 

பூங்கா விளங்குகிறது. இந்த இடம் சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் 

கட்டிடக்கடலயின் அழடக ஒருங்கிடணத்து, எதிரக்ாலத்தில் பல 

தடலமுடறகளுக்கு இங்தக வரும் பாரட்வயாளரக்ளுக்கு ஆன்மீக 

அடமதி மற்றும் சூடச்ும ஞான அறிடவ வழங்கும் என்று எனக்கு 

ததான்றுகிறது. இது எதிரக்ாலத்தில் இந்திய வபருங்கடல் பகுதியில் ஒரு 

புகழ்வபற்ற புனித தலமாக மாற உள்ளது.  இங்தக மதலசியா, சிங்கப்பூர,்  

இந்ததாதனஷியா, ஆப்பிரிக்கா மற்றும் இந்தியாவில் இருந்து இந்துக்கள் 

வருவாரக்ள்.§ 
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குருததவா வமாரீஷியஸின் டமயப்பகுதியில் ஒரு நிலத்டத வாங்கும் 

தநாக்கத்துடன் ததடிக்வகாண்டு இருந்த தபாது, விநாயகரும் சுறாமீனும் 

கடலுக்கு அருகில் இருந்த ஒரு நதியில் இருக்கும் காடச்ிடய கண்டார.் அந்த 

காட்சி அவடர கடலுக்கு அருகில் இருந்த ஏழு ஏக்கர ்நிலத்திற்கு அடழத்து 

வசன்றது. அது எதிரக்ாலத்தில் ஆன்மீக பூங்காவாக மாறியது.  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

இன்று இந்த ஆன்மீக பூங்காவில் மாதம் ததாறும் நடடவபறும் த ாமத்தின் 

மந்திர சக்திகள் நிடறந்த அக்னியில், ஆயிரக்கணக்கான இந்துக்கள் தங்கள் 

பிராரத்்தடனகடள இடறவனிடம் சமரப்ிக்கிறாரக்ள். அவரக்ள் ஐந்து 

முகங்கள் மற்றும் பத்து டககளுடன் இருக்கும், ஒன்பது அடி உயர கருங்கல் 

விநாயகடர வழிபடுவதற்கு, தகரள பாணியில் மரப்பலடகயில் கட்டப்பட்ட  

டவக்தகால் கூடாரத்துக்கு வவளிதய மாமரம் மற்றும் புனிதமான வகான்டற 

மரங்களின் நிழலில் ஒன்றாக நிற்பாரக்ள். இவ்வாறு குருததவாவின் 

சமயப்பணி, 1896 ஆம் ஆண்டு மாரக்் ட்வவயின் தமற்வகாண்ட பயணத்தின் 

தபாது, “முதலில் வமாரீஷியஸ் உருவாக்கப்பட்டது. பிறகு வசாரக்்கம் 

உருவாக்கப்பட்டது. வசாரக்்கம் வமாரீஷியஸில் இருந்து நகல்  வசய்யப்பட்டது 

என்று கற்படன வசய்து பாருங்கள்,” என்று அதன் அழகில் மயங்கி குறிப்பிட்ட, 

இந்த வவப்பமண்டல தீவில் தவரூன்றியது. § 

இந்திய வபருங்கடலில் அடமதியாக வீற்று இருக்கும் வமாரீஷியஸ், இந்து 

மக்கள் பக்தியுடன் தகாயிலில் வழிபடுவதற்கு வபாருத்தமான இடமாக 

இருக்கிறது. அங்கிருக்கும் ஒவ்வவாரு குடும்பமும், அந்த தீவில் இருக்கும் 

ஆயிரக்கணக்கான தகாயில்களுடன் பல தடலமுடறகளாக வதாடரப்ில் 

இருக்கிறது. மகாசிவராத்திரி மற்றும் டதப்பூசம் தபான்ற இந்து 

வகாண்டாட்டங்களின் தபாது நடடவபறும் ஆயிரக்கணக்கான மக்களின் 
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அற்புதமான ஊரவ்லங்கள் வபரும்பாலும் தபாக்குவரத்டத முடக்கிவிடும். ஒரு 

சராசரி இந்துவிற்கு, இந்த திருவிழாக்களில் பங்குவபறுவதன் மூலம், 

அவரக்ளது அடிப்படட சமய வபாறுப்புகள் பூரத்்தி அடடகின்றன. § 

1980 களில் வமாரீஷியஸ் தீவில் குருததவா முதல் முடறயாக அடிவயடுத்து 

டவக்கும் வடர, அந்த தீவில் இந்து குருவின் முக்கியத்துவம் அறியப்படாமல் 

இருந்தது. இந்த ஆன்மீக புதுடமப்பித்தன் அந்த தீவில் இருந்த பலருக்கு இந்து 

சமய தகாட்பாட்டட புதிதாக எடுத்துடரத்தார.் வமாரீஷிய வழக்கத்தில் வட 

இந்தியரக்டள குறிப்பிடுவதற்கு “இந்துக்கள்" என்ற வசால் 

பயன்படுத்தப்பட்டது; “தமிழரக்ள்" இன்வனாரு சமயப்பிரிவாக கருதப்பட்டது. 

அவரக்ள் அடனவரும் இந்துக்கள் தான் என்றும், இடவ அடனத்தும் 

இனம்/வமாழிப் பிரிவுகள் என்றும் குருததவா விளக்கினார.் இந்த 

எளிடமயான அடடயாள மாற்றம், தநரட்மயான சாதகரக்ளின் 

உத்தவகத்டத வலுப்படுத்தி, வமாரீஷியஸ் தீவில் இந்து ஒற்றுடம மற்றும் 

கூட்டுறவின் ஒரு புதிய யுகத்டத வதாடங்கியது. தனது குடும்பத்தின் மீது 

குருததவா ஏற்படுத்திய தாக்கத்டத பற்றி ராஜன் மாணிக்  வதரிவிக்கிறார:் § 

இந்த சமயத்தில் தான் குருததவாடவ முதல் முடறயாக சந்தித்ததன். ஒரு 

வதாடலதூர பயிற்சி வகுப்பு மற்றும் இந்துயிசம் டுதட பத்திரிடகயில் 

வந்த கட்டுடரயின் மூலம் நான் அவரது தபாதடனகடள படித்து 

வந்தாலும், அவடர நான் முதல் முடறயாக சந்தித்த அனுபவத்டத 

என்னால் என்றுதம மறக்க முடியாது. அவர ்ஒரு சாதாரண மனிதர ்

இல்டல என்படத என்னால் உடதன உணர முடிந்தது.§ 

அவர ்என் வாழ்க்டகடய மாற்றி அடமத்தார.் நான் மணந்துக்வகாண்ட  

வபண்ணும் அதிஷ்டவசமாக குருததவாவின் மாணவரக்ளில் ஒருவராக 

இருந்தார.் வமாரீஷியஸ் தீவில் அவரது சீடரக்ளாக இருந்து திருமணம் 

வசய்துவகாண்ட முதல் தம்பதி என்ற வபருடம எங்கடள தசரும். இது 1985 

ஆம் ஆண்டு நடடவபற்றது. வமாரீஷியஸ் தீவில் குருததவாவின் 

தபாதடனகடள மக்களுக்கு வழங்கி அவருக்கு தசடவ வசய்ததில், 

நாங்கள் வபருமகிழ்சச்ி அடடந்ததாம். நாங்கள் முதலில் உள்ளூர ்

தகாயில்களில் வகுப்புகடள ஏற்பாடு வசய்து, இந்த தசடவடய 

வழங்கிதனாம். § 

திருமணம் முடிந்து பத்து வருடங்கள் ஆகியும், எங்களுக்கு குழந்டத 

பாக்கியம் இல்டல. எங்கள் கரம்விடனகடள சமநிடலயுடன் 

எதிரவ்காண்டு, கடினமான சூழ்நிடலகளில் பணிவாக இருக்க குருததவா 

கற்றுத்தந்தார.் அதன் பிறகு சிறிது காலம் கழித்து, குருததவாவின் 

ஆசியுடன் எங்களுக்கு இரண்டு குழந்டதகள் பிறந்தன.§ 

இந்த காலகட்டத்தில் கவாய் ஆதீனத்தில் இருந்து வமாரிஷியஸ் தீவிற்கு 

வதாடரந்்து மடவாசிகள் பயணம் வசய்துக்வகாண்டு இருந்தாரக்ள். அவரக்ள் 

குருததவாவின் வழிகாட்டலின் கீழ், ஆன்மீக பூங்காடவ அடமத்து, தீவில் 
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இருந்த ஆயிரக்கணக்கான இடளஞரக்ளுக்கு தனிடமயான ஆன்மீக 

அமரவ்ுகள் மற்றும் கருத்தரங்குகடள நடத்தினாரக்ள்.§ 

இதற்கிடடயில் தீவில் சம்சாரிகளாக இருந்த தனது சீடரக்ளிடம், ஆயுரத்வத 

மருந்துகடள பயன்படுத்த தவண்டும் என்றும் வவள்டள சரக்்கடர, வவள்டள 

அரிசி மற்றும் அரிசி மாவுக்கு பதிலாக பதப்படுத்தப்படாத சரக்்கடர, அரிசி 

மற்றும் முழுதானியத்தில் வசய்த வராட்டியுடன் ஒரு ஆதராக்கியமான 

உணவிற்கு மாறதவண்டும் என்றும் குருததவா அறிவுறுத்தினார.் வீட்டில், 

தகாயிலில் மற்றும் திருவிழாக்களில் மற்றும் பணியிடத்தில் அனுமதி 

கிடடத்தால் இந்து சமய உடடடய அணிய, அவர ்தனது சீடரக்டள 

ஊக்குவித்தார.் § 

https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/42_guru07_00.html#para-39
https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/42_guru07_00.html#para-40


 



தான் பரவலாக தமற்வகாண்ட பயணத்தின் மூலம் இந்து 

சமயபரப்பாளரக்ளுக்கு பஞ்சம் இருப்படத உணரந்்த குருததவா, டசவ 

சமயதட்த அடுத்த தடலமுடறக்கு பரப்ப ஆசிரியரக்ள் மற்றும் 

தடலவரக்ளுக்கு பயிற்சி அளிதத்ார.் குறிப்பாக மதலசியா மற்றும் 

வமாரீஷியஸில் இருந்த அவரது சீடரக்ள் தகாயில்கள், ஆசிரமங்கள் மற்றும் 

வீடுகளில் இருந்த குழுக்கள் மற்றும் குடும்பங்களுடன் வதாடரந்்து தபசி 

வந்தனர.்  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

 உணவக தடலடம சடமயல்காரராக ஓய்வுவபற்று, தற்தபாது தனது 

வசாந்த உணவளிப்பு நிறுவனத்தின் தமலாளராக இருக்கும் வமௌகம் 

பரியதும்பீ, தனக்கு திருமணமான புதிதில், குழந்டததபறுக்கு தனது 

மடனவியின் உடல்நிடல உகந்ததாக இல்லாமல், தனது வாழ்க்டக எவ்வளவு 

கடினமாக இருந்தது என்று நிடனவுக்கூரந்்தார.் ஒரு நாள் குருததவா 

 வாயில் இருந்து அவடர வதாடரப்ு வகாண்டு, “நான் உன்னுடன் 

இருக்கிதறன். கவடலப்படாதத!” என்று கூறினார.் விடரவில் அவர ்மடனவி 

அமுதா, இரண்டு அழகான வபண் குழந்டதகளுக்கு தாயானார.் § 

குருததவா வமாரீஷியஸ் தீவிற்கு வருவதற்கு முன்பாக, வீட்டில் பூடஜ மாடம் 

இருக்கதவண்டிய அவசியத்டத யாரும் முழுடமயாக அறிந்திருக்கவில்டல 

கணக்காளராக பணிபுரியும் எஸ். தக. மூரவ்கன் நிடனவுக் கூரந்்தார.் 

“ஆனால், இன்று குருததவாவின் சீடரக்ளாக இல்லாதவரக்ளும், தங்கள் வீட்டில் 

உறுதியாக பூடஜ மாடத்டத டவத்து இருக்கிறாரக்ள். அது அவரக்ளுக்கு 

வபருடம அளிப்பதாகவும் இருக்கிறது” என்று கூறுகிறார.் § 

தபாக்குவரத்துத்துடற அடமசச்ர ்அணில் டபசச்ூ தபான்ற 

அரசியல்வாதிகள், குருததவா வமாரீஷியஸில் வழங்கிய தபாதடனகள், அந்த 

தீவில் இருந்த பல்தவறு இனக்குழுக்களுக்கு இடடதய இணக்கத்டத 

ஏற்படுத்த உதவியாக இருந்தது என்று உறுதி அளித்தனர:் § 

இந்து சமயம் மீது குருததவா வகாண்டுள்ள அணுகுமுடற இனம் அல்லது 

வமாழிடய சாரந்்து இல்டல. இது வட இந்தியா மற்றும் வதன் 

இந்தியாடவ மூலமாக வகாண்டுள்ள இந்துக்கள் மத்தியில் வலுவான 

இந்து ஒற்றுடம உருவாக உதவியுள்ளது. தமலும் குருததவா மற்றும் சாய் 

பாபா குழுக்களின் தாக்கத்தால், வமாரீஷியஸ் தீவில் மதமாற்றம் ஒரு 

பிரசச்டனயாக இருந்தது இல்டல.§ 

குருததவா உலவகங்கும் இருக்கும் இந்துக்கடள வலுப்படுத்த இந்த இருபது 

ஆண்டுகளில் தமற்வகாண்ட முயற்சிகளின் தபாது, வமாரீஷியஸ் தீவில் 

வாழ்ந்த தனிநபரக்ள், தடலவரக்ள் மற்றும் முழு சமூகங்கள் மீதும் தாக்கம் 

ஏற்படுத்திய  சம்பவங்கடள தபான்று, மற்ற நாடுகளிலும் நடடவபற்றன. பிஜி 

மற்றும் வஜரம்னி, டிரினிடாட் மற்றும் வதன் ஆப்பிரிக்கா, கனடா மற்றும் 

ஆஸ்திதரலியா,  மதலசியா மற்றும் அவமரிக்காவில் இருந்த இந்துக்களும், 

இடதப்தபான்ற சம்பவங்கடள பகிரந்்துவகாண்டனர.் § 
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குருததவா அந்த ஆன்மீக பூங்காவிற்கு விநாயகர,் முருகன் மற்றும் 

சிவவபருமானின் மிகப்வபரிய மூரத்்திகடள வகாண்டு வந்து, தங்கள் 

சமயதட்த கற்றுக்வகாண்டு விசுவாசத்துடன் பின்பற்ற வமாரீஷிய 

இந்துக்கடள ஊக்குவித்தார.் அவர ்மக்கள் மத்தியில் விழிப்படடய வசய்த 

வபருடம, கிறுத்துவ மதமாற்றங்கடள நிறுத்தி, அந்த தீடவ முழுடமயாக 

மாற்றிவிடட்து.  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

சரவ்பதச சமாஜங்களள வழிநடத்துதல்  

இந்த உலகில் வாழ்ந்துவகாண்டும் தவடல வசய்து வகாண்டும் ஆன்மீக 

மாற்றத்திற்கு முயற்சி வசய்து, ததவாலயத்திற்கு உதவி வசய்ய தங்கள் 

வருமானத்தில் இருந்து தசமக பாகத்டத வழங்கி, வழிபாடு நடத்தி கரம் 

தயாகத்டத வசய்ய வீடுகளில் மற்றும் உள்ளூர ்சமயப்பணி குழுக்களில்  

கூட்டத்டத கூட்டி, குருததவா 1980 களின் மத்தியில் ஆண்கள், வபண்கள் 

மற்றும் சிறுவரக்ளின் ஒரு வலுவான சரவ்ததச சமாஜத்டத உருவாக்கி 

இருந்தார.் § 

குருததவா ஆரம்ப காலத்தில் இருந்து தனது துறவிகள் குழு மற்றும் 

சீடரக்ளிடம் கண்டிப்பாக இருந்து, சங்கல்பம் வசய்ய தவண்டும் என்று 
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வலியுறுத்தினார.் அவடர வபாறுத்தவடரயில், சங்கல்பங்கள் என்பது 

ஒழுக்கம் மற்றும் நற்பண்டப உருவாக்குவது மற்றும் மனம், உடல் மற்றும் 

உணரச்ச்ியின் சக்திகள் மீது ஆளுடம வசய்து, எதிரக்ாலத்டத எதிரவ்காள்ள 

வலிடமடய வழங்கி, ஒருவடர சாதனாவின் பாடதயில் உறுதியாக நிறுத்தி 

டவப்பது ஆகும். முதலில் தசமபாக சங்கல்பம் இருந்தது. 80 களில் டசவ 

உணவு உண்பது பற்றிய சங்கல்பம் ததடவப்பட்டது, மற்றும் 90 களின் 

வதாடக்கத்தில் அவர ்குரு பரம்படர மீது விசுவாசத்துடன் இருக்கும் 

சங்கல்பத்டத தசரத்்துக்வகாண்டார.் அவர ்தனது உயிடர துறப்பதற்கு சில 

வருடங்கள் முன்பு, தனது சீடரக்ளில் சிலர ்தங்கள் குழந்டதகடள 

ஒழுங்குபடுத்த அவரக்டள உடல்ரீதியாக துன்புறுத்தி வருகிறாரக்ள் 

என்படத அறிந்ததும், அப்தபாடதய மற்றும் எதிரக்ால உறுப்பினரக்ள் 

அடனவரும் நான்காவது சங்கல்பமாக அகிம்டச விரதத்டத 

எடுத்துக்வகாள்ள தவண்டும் என்று வற்புறுத்தினார.் சங்கல்பம் எடுப்பதன் 

பயன் மற்றும் ததடவடய பற்றி குருததவா விளக்கினார:் § 

நான்கு  சங்கல்பங்களாக இருக்கும் அகிம்டச, குரு பரம்படர மீது 

விசுவாசம், டசவ உணவு மற்றும் தசமபாகம் ஆகியடவ ஆரவ்முள்ள 

ஒவ்வவாரு மாணவனுக்கும் முக்கியமானடவ ஆகும். ஒரு சங்கல்பத்டத  

வாழ்க்டகயின் ஒரு முக்கியமான தருணத்தில் எடுத்துக்வகாண்டதும், 

அந்த சங்கல்பத்டத கடடப்பிடிக்கும் வடர, வரவிருக்கும் கரம்விடனகள் 

சிறிதளவு நல்ல பலன்கடள வழங்கும் என்படத, இந்த சங்கல்பங்கடள 

ஆன்மீகத்தில் அதிக ஈடுபாட்டுடன் இருக்கும் நிபுணரக்ள் அறிந்து 

இருப்பதால், அவரக்ள் அந்த சங்கல்பங்கடள தீவிரமாக 

கடடப்பிடிக்கிறாரக்ள். ஆனால் அந்த சங்கல்பங்கடள கடடப்பிடிக்க 

தவறினால், குறிப்பாக கடரக்கப்படாமல் நிறுத்தி டவக்கப்பட்ட தீய 

கரம்விடனகள் அந்த நபர,் குடும்பம் மற்றும் நண்பரக்ள் மீது முழு வீசச்ில் 

தாக்கத்டத ஏற்படுத்தும். அதனால் அகிம்டச, குரு பரம்படர மீது 

விசுவாசம், டசவ உணவு மற்றும் தசமபாகம் என்ற நான்கு 

சங்கல்பங்கடள எடுத்துக்வகாண்டவரக்ள், அவற்டற கடடபிடிக்கும் 

தபாது ததடவப்பட்டால் நமது மடவாசிகளின் உதவிடய நாடுவது 

முக்கியமாகிறது.§ 

ஒரு இணக்கமான, ஆக்கப்பூரவ்மான, வலுவான சரவ்ததச கூட்டுறடவ  

உருவாக்க தவண்டும் என்பது எங்கள் குறிக்தகாளாக எப்தபாதும் 

இருந்துள்ளதால், தீட்டச வபற அல்லது அங்கத்தினராக விரும்பும் புதிய 

நபரக்ள் கவனமாக ஆய்வு வசய்யப்படுகிறாரக்ள் மற்றும் அவரக்ள் 

நுடழய விரும்பும் தருணத்தில் இருக்கும் கலாசச்ார தரநிடலகள், 

நம்பிக்டககள் மற்றும் அணுகுமுடறகளுக்கு இணங்கி வாழ தவண்டும். 

அவரக்ள் எங்கள் தத்துவம் மற்றும் குறிக்தகாள்கள் மீது விசுவாசமாகவும் 

சிரத்டதயுடனும் இருந்து, தங்களது வசாந்த சமய வாழ்டகடய 

தமம்படுத்தவும் கூட்டுறவு பணிடய தமலும் விரிவுபடுத்தவும், தற்தபாது 

தீட்டச வபற்று இருக்கும் குழுவினருடன் தங்கள் சக்திகடள இடணத்துக் 
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வகாள்ளும் விருப்பத்துடன் இருக்கதவண்டும். சமயப்பணிக்கு ஒரு 

தனிக்குழுடவ உருவாக்கி பராமரிக்கும் தநாக்கத்துடன், நாங்கள் 

உறுதியாக உரிடமயுடன் தகட்டுக்வகாண்டு இருப்தபாம். § 

தமலும் காலப்தபாக்கில், ஒவ்வவாரு உறுப்பினர ்இடத்திலும் நிடலயான 

வளரச்ச்ி எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. என்னிடம் சீடனாக விரும்பும் 

ஒவ்வவாருவரும் சாதனா வசய்யும் தநாக்கத்துடன் மடட்ும் வரதவண்டும். 

தங்களது முதன்டமயான தநாக்கத்தில் இருந்து விலகி வசல்ல யாருக்கும் 

அனுமதி இல்டல. தங்கள் வாழ்க்டகடய மாற்றி அடமத்த தருணங்கடள 

தீட்டச வபற்றவரக்ள் மதிப்பு அளித்து, தங்கள் வளரச்ச்ிடய சீராக 

டவத்திருக்க கடுடமயாக முயற்சி வசய்வாரக்ள். § 

 

குருததவாவிற்கு குழந்டதகள் மீது அதிக பிரீயம் இருந்தது, மற்றும் அவர ்

அவரக்ளின் வளரப்்புமுடறக்கு வழிகாட்டி, அவரக்ளுக்கு சமயப் 

புத்தகங்கடள வழங்கி, அவரக்டள தீங்கில் இருந்து காப்பாற்ற 

அரும்பாடுபட்டார.் ஆயிரக்கணக்கான குழந்டதகள் அவர ்தபாதடனகளில் 

தங்கடள ஈடுபடுத்திக் வகாண்டு வளரந்்தனர.் 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

இந்த நம்பத்தகுந்த ஆன்மாக்கடள பற்றி குருததவா சுருக்கமாக கூறுகிறார:்§ 
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ஒரு குடும்பத்தில் கணவனும் மடனவியும் ஆன்மீக பாடதயில் இருந்தால், 

அந்த குடும்பம் அழகாகவும் வலுவாகவும் முன்தனறும். அவரக்ளுக்குள் 

இருக்கும் அன்பு மற்றும் தங்கள் குழந்டதகள் மீது இருக்கும் அன்பு, 

குடும்பத்தில் இணக்கத்டத பராமரிக்கிறது. இருந்தாலும், அவரக்ளது 

சாதனாவின் இயல்பு ஒரு சந்நியாசியின் இயல்பில் இருந்து 

மாறுபடுகிறது. வீடு மற்றும் குழந்டதகடள பராமரிக்க 

தபாராடிக்வகாண்டு, ஆழ்சிந்தடன முடறடயயும் கடடபிடிக்கும் தபாது, 

அதுதவ வலிடம மற்றும் ஸ்திரத்தன்டமடய வழங்கி, காலப்தபாக்கில் 

உள்ளாரந்்த ஞானத்டத வமதுவாக பக்குவமடடய வசய்கிறது. § 

குருததவா சம்சாரிகளுடன் உடரயாடும் தபாதும் லிவிங் வித் சிவா 

(சிவவபருமானுடன் வாழ்தல்) புத்தகத்திலும், அவரக்ள் இந்த 

ஸ்தித்தன்டமடய  அடடய கற்றுத்தரும் தபாது, ஆன்மீகரீதியாக 

நுணுக்கமான விஷயங்களில் இருந்து வலௌகீக விஷயங்கள் வடர, குடும்ப 

வாழ்க்டகயில் ததான்றும் ஒவ்வவாரு சிக்கடலப் பற்றியும் தபசினார.் கவாய் 

மடத்திற்கு அருகில் வசிக்கும் ததவ சாவயான், வழங்கும் குறிப்பு: § 

குருததவா தீட்டச வபற்ற தனது சீடரக்ளுக்கு, வம்சத்டத குறிக்கும் 

தகாத்திரம் என்ற வசால்டலப் பற்றி உண்டமயான மற்றும் முடிவான 

வபாருடள வழங்கினார.் குருததவா மாவபரும் துறவியாக இருந்தாலும் 

தீட்டச வபற்ற குடும்பங்களுக்கு வதாழில், சமூக அல்லது தனிப்பட்ட, 

வசாந்த பிரசச்டனகளுக்கு மிகவும் நுணுக்கமான தகவல் பற்றி 

அறிவுறுத்த எப்தபாதும் தடுமாறியது இல்டல. அவர ்தனது ஒவ்வவாரு 

சம்சாரி சீடரின் நம்பிக்டககள் மற்றும் கனவுகள், அசச்ங்கள் மற்றும் 

குடறகடளப் பற்றி ஆழமான மற்றும் தனிப்பட்ட முடறயில் அறிந்து 

இருந்தார ்மற்றும் தனது சீடரக்ள் குழுவிற்கு வழிகாட்டி, உதவி வசய்து 

தசடவ வசய்ய எப்தபாதும் தயாசித்தது இல்டல. § 

கலிதபாரன்ியாடவ தசரந்்த ததவராஜன் தனது சந்திப்டப 

நிடனவுக்கூரக்ிறார:்§ 

1990 களின் வதாடக்கத்தில், நாங்கள் நடத்திய கான்யன் கன்ஸ்டிரக்ஷன் 

கம்பனியின் வியாபாரத்தில் சில பண வநருக்கடிகடள சந்தித்து 

வகாண்டிருந்ததாம். நான் குருததவாவிடம் இடதப் பற்றி எடுத்துடரத்து, 

அறிவுடர வழங்குமாறு அவரிடம் தகட்டுக்வகாண்தடன். “நாம் உங்கள் 

அலுவலகத்திற்கு வசல்லலாம். நீங்கள் அங்தக அந்த பிரசச்டனகடள 

பற்றி விளக்குங்கள்,” என்று கூறினார.் § 

நாங்கள் என் அலுவலகத்திற்கு ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழடமயில் வசன்தறாம். 

அலுவலகத்தில் எங்கடளத் தவிர தவறு யாரும் இல்டல. அவர ்எனது 

அலுவலகத்தில் உயரமான சுழலும் நாற்காலியில் அமரந்்து வகாண்டார.் 

நான் அவரிடம் என் வதாழில் சம்பந்தமான கணக்குப் புத்தகங்கடள 

வழங்கிதனன் மற்றும் அவர ்என்னிடம் சில முக்கியமான தகள்விகடள 
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தகட்டார.் நான் என் வியாபாரத்திற்கு வாங்கிய வபாருடக்ள் மற்றும் 

தசடவகளுக்கு பணத்டத வசலுத்த, ஊழியரக்ளுக்கு சம்பளம் வழங்க 

மற்றும் வரிகடள வசலுத்த எங்கள் கடனாளரக்ளிடம் இருந்து $140,000 

கடன் வாங்கியடதப் பற்றி எடுத்துடரத்ததன். வியாபாரத்தில் இருந்த 

தபாட்டி காரணமாக எங்கள் இலாப வரம்பு குடறந்துவிட்டது, மற்றும் 

அந்த சமயத்தில் இருந்த வபாருளாதார வநருக்கடிகள் 

வாடிக்டகயாளரக்டள ஊக்குவிக்கவில்டல. புதிய பணிகள் அபூரவ்மாக 

கிடடத்தன.  கடன் வதாடகடய எப்படி வசலுத்துவது என்று வதரியாமல் 

தவித்ததன். § 

குருததவா எனது அலுவலில் இருந்த ஒவ்வவாரு வபாருடளயும் கூரந்்து 

கவனித்தார.் பின்னர ்அவர ்தன் மடியில் எங்கள் வியாபார கணக்குப் 

புத்தகங்கடள டவத்துக்வகாண்டு, நம்பிக்டகயுடன் சிரித்துக்வகாண்டு, 

“சரி, நாம் இங்தக இருக்கும் வபாருடக்டள மாற்றி அடமக்கலாம்,” என்று 

கூறினார.் அதன் பிறகு அவர ்விடரவாக என் நாற்காலிடய உடதத்து, 

அடத பலமுடற சுழல வசய்தார.் அவர ்சிரித்துக்வகாண்டு என் 

அலுவலகத்டத பல முடற சுற்றி வந்தார.் இந்த அபூரவ்மான காட்சிகடள 

காண்பதற்காக, நான் ஓரமாக தடரயில் அமரந்்துவகாண்தடன். § 

அவர ்இறுதியாக ஓரிடத்தில் நின்றுக்வகாண்டு, தன்னுடன் வந்த 

மடவாசியிடம் சிறிய பூடஜ வசய்து மற்றும் தீரத்்தம் வதளித்து 

ததாஷங்கடள நீக்குமாறு தகட்டுக்வகாண்டார.் மணியின் ஒலி, விளக்கு 

மற்றும் சாம்பிராணி மூலம் எங்கள் வணிக வளாகத்தில் இருந்த 

ஒவ்வவாரு மூடல முடுக்டகயும் அந்த பூசாரி தூய்டமப்படுத்தி 

வகாண்டிருந்தார.் அவர ்ஒவ்வவாரு சன்னலின் அடிக்கட்டடயிலும் ஒரு 

சிறிய பழத்துண்டட டவத்து, அலுவலகத்தில் அசுர சக்திகள் ஏததனும் 

இருந்தால், அந்த பழத்டத  உண்டு நிரந்தரமாக அந்த இடத்டத விடட்ு 

கிளம்புமாறு தகட்டுக்வகாண்டார.் § 

இதற்கிடடயில் குருததவா எனது வதாழில் சம்பந்தமான சில குறிப்பிட்ட 

அறிவுறுத்தல்கடள வழங்கினார.் அவர ்இறுதியாக, “நம்பிக்டகயுடன் 

வசயல்படட்ு முன்தனறுங்கள்,” என்று அதிக ஊக்கமளிக்கும் 

வாரத்்டதகடள வசால்லிக்வகாண்டு கிளம்பினார.் § 

ஒரு சில மாதங்களில், வியாபாரத்தில் நல்ல முன்தனற்றம் வதன்பட்டது. 

புதிய பணிகள் வரத்வதாடங்கின. எங்கள் வியாபாரம் வளரச்ச்ி 

அடடந்ததால், அதிகமான ஊழியரக்டள பணியில் தசரத்்ததாம். கடன் 

சுடம விடரவில் நீங்கியது, மற்றும் எங்கள் லாபங்கள் வதாடரந்்து 

அதிகரித்ததால் எங்கள் வியாபாரம் வதாடரந்்து விரிவாக்கம் வபற்று 

வளரச்ச்ிடயயும் வபற்றது. § 

பல வருடங்கள் கழித்து, பல மில்லியன் டாலரக்ள் மதிப்புள்ள பணிகள் 

எங்கடள ததடி வந்தன. எங்கள் பணிகள் அடனத்தும் சீராக இயங்கின. 

ஒரு சமயத்தில், கலிதபாரன்ியாவின் ஓக்லாந்துக்கு அருகில் ஒரு நாற்பது 

ஏக்கர ்மடல உசச்ியில் இருந்த தனது $14 மில்லியன் பண்டணடய கட்டித் 
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தருமாறு ஒரு வசல்வந்தர ்எங்களுக்கு அடழப்பு விடுத்தார.் அவ்வளவு 

வபரிய பணிடய வசய்வதற்கு எங்களிடம் தபாதுமான அனுபவம் இல்டல 

என்று வசால்லி நான் வதாடக்கத்தில் அந்த பணிடய மறுத்துவிட்தடன். 

ஆனால் வதாடரந்்து வற்புறுத்தியதால், நான் இடதப்பற்றி தபச 

குருததவாடவ நாடிதனன். § 

எங்கள் வியாபார வளரச்ச்ிடய பாரத்்து மகிழ்சச்ி அடடந்த குருததவா, 

நம்பிக்டகயுடன் முன்தனறுமாறு எங்கடள மீண்டும் ஊக்குவித்தார.் 

நாங்கள் ஒப்பந்தங்கடள டகவயழுத்திட்ட பிறகு, நான் இந்த 

நற்வசய்திடய அவரிடம் வதரிவித்து, “நான் ஒரு வபரிய வசல்வந்தரிடம் 

தவடல வசய்தது இல்டல. நான் என்ன வசய்வது?” என்று தகட்தடன். “அவர ்

வசால்வடத மட்டும் வசய்யுங்கள்,” என்று வதளிவாக மற்றும் தநரடியாக 

பதில் அளித்தார.்§ 

அந்த அறிவுறுத்தல்கள் மிகவும் எளிடமயாக இருந்தாலும், 

வாழ்க்டகயில் அதிக வவற்றிகடள கண்ட இந்த வதாழிலதிபர ்மற்றும் 

அதன் பிறகு எனது அடனத்து வாடிக்டகயாளரக்ளுடனும் 

பணிபுரிவதற்கு அடவ மிகவும் முக்கியம் என்படத நான் 

வதரிந்துவகாண்தடன். அவருடன் ஒவ்வவாரு வாரமும் நடந்த சந்திப்பின் 

தபாதும், அவர ்அல்லது அவரது மடனவி குறிப்பிடும் ஒவ்வவாரு சிறிய 

தகவடலயும் நான் இரகசியமாக குறித்துக்வகாள்தவன். இந்த 

தவண்டுதகாள்கடள எங்கள் நிரவ்ாகம் உடனடியாக சரி வசய்வடத நான் 

உறுதி வசய்து வகாண்டு, நாங்கள் மாற்றங்கடள வசய்துள்தளாம் அல்லது 

அவரக்ள் வழங்கிய அறிவித்தல்கடள பின்பற்றி உள்தளாம் என்று 

வாடிக்டகயாளரக்ளுக்கு தகவல் வதரிவிப்தபன். அவர ்நியமித்த கட்டிட 

கடலஞரக்ள் அவருடன் கட்டிட வடிவடமப்பு பற்றி நான் கவனித்துக் 

வகாண்டிருந்ததன். அவரக்ள் அதன் பிறகு பணியில் இருந்து 

நீக்கப்பட்டாரக்ள். நமது வாடிக்டகயாளரிடம் வாதாடுவது அல்லது 

அவரக்ள் மனடத மாற்ற முயற்சி தமற்வகாள்வது தவண்டாம் என்று, இந்த 

பணியில் ஈடுபட்டிருந்த எங்களது நிரவ்ாகக் குழு மற்றும் சுமார ்எண்பது 

துடண ஒப்பந்தக்காரரக்ளுக்கு நான் அறிவுறுத்திதனன். “அவரக்ள் 

வசால்வடத வசய்தால் தபாதும்,” என்று நான் அவரக்ளிடம் கூறிதனன்.§ 

முப்பது வருட காலத்தில், குருததவா எங்கடள பண இழப்பால் 

தபாராடிக்வகாண்டு இருந்த ஒரு சிறிய நிறுவனத்தில் இருந்து சான் 

பிரான்சிஸ்தகா விரிகுடா பகுதியில் அதிக லாபகரமான மற்றும் அதிகம் 

மதிக்கப்பட்ட ஒப்பந்த வணிகங்களில் ஒன்றாக மாற்றி அடமத்தார.் 

நாங்கள் அவரது வழிகாட்டல்கடள வதாடரந்்து வபற்று, சில தநரங்களில் 

நிரவ்ாகம் மற்றும் திறடமகளில் புதிய நிடலகடள அடடந்து, அபரீத 

முன்தனற்றத்டத வபற்தறாம். “உயரந்்த இலக்குகடள 

வகுத்துக்வகாள்ளுங்கள்,” என்று அவர ்என்டன வதாடரந்்து ஊக்குவித்து, 

தன்னம்பிக்டகயின்டம மற்றும் பதட்டத்டத அகற்றி டவத்தார.் 

https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/42_guru07_00.html#para-65
https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/42_guru07_00.html#para-66
https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/42_guru07_00.html#para-67


இருந்தாலும், அவர ்வழங்கிய அறிவுடரகள் மிகவும் எளிடமயான 

அடிப்படடகடளக் வகாண்டு உருவாகி இருந்தன. § 

குருததவாவின்  சீடரக்ள் உலவகங்கும் பரவி இருந்தாலும், ஒதர சிறிய 

கிராமத்தில் வாழ்ந்தது தபால வதாடரப்ில் இருந்தாரக்ள். இதற்கு 

உதாரணமாக, வவவ்தவறு நாடுகளில் வசித்த, கவாய் தீவின் ததவ தசதயான் 

குடும்பம் மற்றும் வமாரீஷியஸ் தீவில் பிரபல வழக்கறிஞரான மதனான் 

மரத்மூத்து குடும்பத்திற்கும் இடடதய நடடவபற்ற திருமணத்டத 

குறிப்பிடலாம். 1991 ஆம் ஆண்டு, ததவாவின் மகளான கவிதா மதனானின் 

மகனான சிவகுமாவரடன திருமணம் வசய்து வகாண்டாள். இரு 

குடும்பங்களும் வவகு வதாடலவில் இருந்தாலும், பாலுடன் பால் கலப்படத 

தபால ஒன்று தசரந்்தாரக்ள். இடதப் பற்றி ததவா நிடனவுக் கூரக்ிறார:் § 

எனது குடும்பத்தின் ததடவகளுக்கு குருததவா வழங்கிய அன்பு கலந்த 

கவனிப்பு மற்றும் வதாடரச்ச்ியான ஆசிகள், அவர ்மீது அன்பு 

வசலுத்தியவரக்ள் மீது அன்பு வசலுத்தவும் நம்பிக்டக டவக்கவும் வழி 

வகுத்தது. அவரது சரவ்ததச ஆன்மீக குடும்பமும் நாங்களும் ஒதர 

வாழ்க்டக இலக்குகள் மற்றும் முன்னுரிடமகடள பகிரந்்து 

வகாண்டதால், ஒதர குடும்பமாக மாறிதனாம். ஒதர குலகுருடவ பகிரந்்த 

இரு குடும்பங்களும் ஒன்று தசரந்்ததால், எங்கள் குழந்டதகளின் 

எதிரக்ாலம் பற்றிய முக்கிய தகள்விகளுக்கு விடட கிடடத்து இருந்தன.§ 

குருததவா தனது ததவாலய அங்கத்தினரக்ளிடம் தனது லிவிங் வித் சிவா 

(சிவவபருமானுடன் வாழ்தல்) புத்தகத்தில் 365 நந்திநாத சூத்திரங்களில் 

விவரித்த, தமிழ் டசவ கலாசச்ாரத்தின் பாரம்பரிய மற்றும் நிரூபிக்கப்பட்ட 

வநறிமுடறகடள உறுதியாக கடடப்பிடித்து வாழதவண்டும் என்று 

தகட்டுக்வகாண்டார.் இந்தியா மற்றும் இலங்டகயில் இருந்த ஆசச்ாரமான 

டசவரக்ளுடன் வதாடரப்ில் இருந்ததால், இந்த புனிதமான கலாசச்ாரத்தின் 

நுணுக்கங்கள் மற்றும் ஆழங்கடள தமற்கு நாடட்ு மக்களால் புரிந்துவகாள்ள 

முடிந்தது மற்றும் குருததவா வாய்ப்பு கிடடக்கும் தபாவதல்லாம் அடத 

ஊக்குவித்து வந்தார.் § 
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தினமும் அதிகாடல தநர தியானம் முடிந்த பிறகு, குருததவா டகயில் காபி 

குவடளயுடன், துறவிகள் மற்றும் விருந்தாளிகடள சமமாக வரதவற்று, 

எல்தலாருக்கும் தங்களுக்குள் இருக்கும் பரமாத்துமாடவப் பற்றி 

நிடனவூடட்ிக்வகாண்டு சிவவபருமானின் பூங்காவில் இருந்த பாடதகள் 

வழியாக நடந்து வசல்வடத வழக்கமாக வகாண்டிருந்தார.்  
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இந்த நந்திநாத சூத்திரங்கள் வாழ்க்டக எளிடமயாக இருந்த தபாது, 

குடும்பங்கள் மற்றும் கிராமங்கள் வநருக்கமாக இருந்த தபாது, அன்பு 

மற்றும் அடமதி, மரியாடத மற்றும் ஞானம் வலுவாக இருந்த தபாது 

மக்கள் எப்படி வாழ்ந்தாரக்ள் மற்றும் ஒருவடர ஒருவர ்எவ்வாறு வதாடரப்ு 

வகாண்டாரக்ள் என்று சுருக்கமாகவும் டதரியமாகவும் விளக்குகிறது. 

இதில் புதிய தகவல் எதுவும் அடங்கி இருக்கவில்டல. ஒவ்வவாரு 

சூத்திரமும் அறிவிக்கும் பழங்கால ஞானம் மற்றும் வநறிமுடறடய 

பின்பற்றினால், அது தினசரி வாழ்க்டகக்குள் அதத எளிடம, சமூக 

ஆதரவு, அடமதி, இணக்கம் மற்றும் நிரந்தர உறவுகளில் கண்ணியத்டத 

வகாண்டு வருகிறது. இந்த 365 சூத்திரங்களில் ஒவ்வவான்டறயும் தினமும் 

ஒவ்வவான்றாக படிக்க தவண்டும். இதில் பல வரலாற்று சிறப்புமிக்க 

கடந்த காலத்தில் இருந்து நிகழ்காலத்திற்கு வகாண்டு வரப்படட்ுள்ளன 

மற்றும் சில தற்காலத்டத தசரந்்த புனிதமான பாடங்களாக உள்ளன. 

இந்துக்களின் ஐம்பத்தி இரண்டாவது நூற்றாண்டில், இந்த 
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அறிவுறுத்தல்கள் நல்வலாழுக்கத்துடன் நன்றாக வளரக்்கப்பட்ட பல 

லடச்க்கணக்கான ஆசிய நாடுகளில் இருப்பவரக்ளின் தினசரி 

வாழ்க்டகடய இன்றும் நன்றாக விவரிக்கிறது. § 

இந்த சூத்திரங்கள் விதிகளாக இருக்கின்றன, ஆனால் இடவ 

கட்டடளகளாக இருப்பதில்டல. இடவ பக்தியுள்ள இந்துக்கள் என்ன 

வசய்யதவண்டும் என்படத மடட்ும் விவரிக்கின்றன. என்டன தீவிரமாக 

பின்பற்றும் சீடரக்ள், இந்த 365 சூத்திரங்கள் மீது கவனம் வசலுத்தி பயிற்சி 

வசய்ய முயல்வாரக்ள் என்று நான் எதிரப்்பாரக்்கிதறன். இந்த 

சூத்திரங்கடள வாசிக்கும் பலர,் “எதற்காக இந்த கடுடமயான 

பாரம்பரியங்கள் மற்றும் பயிற்சிகடள பின்பற்ற தவண்டும்? இடவ 

படழய பாணியாக ததான்றுகிறதத?” என்று நீங்கள் சிந்திந்துக்வகாண்டு 

இருக்கலாம் அல்லது உங்கள் நண்பரக்ளிடம் தபசிக்வகாண்டு 

இருக்கலாம். எனது பதில்: இரண்டு உலகப்தபாரக்ளுக்கு முன்பாக, 

குழந்டத வளரப்்பு,  ஆண்-வபண் உறவுகள், வபண்கள் வீட்டிதலதய 

இருந்து தங்கள் குழந்டதகடள கவனமாக வளரப்்பது தபான்ற பல 

பாரம்பரியங்கள் அவமரிக்காவிலும் இருந்துள்ளன. இரண்டாம் 

உலகப்தபாரின் தபாது  வபண்கள் வவளியுலகில் தவடல வசய்ய 

ஆரம்பித்ததால், அது பாரம்பரிய கலாசச்ாரத்தின் சீரக்ுடலடவ 

ஏற்படுத்தி உருவாக்கிய பாணிடய, இன்று ஒவ்வவாரு நாடும் பின்பற்றி 

வருகிறது. § 

கலாசச்ாரமின்டம அல்லது கலாசச்ார அழிவாக இருக்கும் 

கலாசச்ாரமின்டம, எல்தலாரும் பின்பற்றும் “கலாசச்ாரமாக" 

மாறிவிட்டது. அதனால் ஒழுக்கமின்டம, விவாகரத்து, தற்வகாடல 

மடட்ுமில்லாமல் வகாடல, திருட்டு, மடனவிடய துன்புறுத்துதல், தபாடத 

மருந்து பழக்கம்,  திருமணம் வசய்துக்வகாண்டு ஒரு துடணயுடன் 

நிடலயாக இல்லாமல் வதாடரந்்து மாற்றிக்வகாண்டு இருத்தல் மற்றும் 

குழந்டதகள் வளரப்்பில் கவனம் வசலுத்தாடம தபான்ற பல்தவறு தீவிர 

ஈடுபாடுகள் மற்றும் தவறான நடத்டதகளின் கட்டுப்படுத்த முடியாத 

நிடல ததான்றுகிறது. இதனால் எல்தலாரது பாதுகாப்பும் 

தகள்விக்குறியாகிறது. § 

நாம் எதற்காக பழங்கால மரபுகடள பின்பற்ற தவண்டும் என்று சுமார ்

அடர நூற்றாண்டிற்கு முன்பாக என் சற்குரு தயாக சுவாமியிடம் 

தகடக்ப்பட்ட தபாது அவர ்மிகவும் எளிடமயாக, “இரயில் வண்டி பல 

வபட்டிகடள இழுத்து  வசல்கிறது. ஆனால் தண்டவாளம் இல்லாமல், 

இரயில் வண்டியால் பல வபட்டிகடள இழுத்து வசல்ல முடியுமா? 

கண்டிப்பாக முடியாது. சான்தறாரக்ள் நமக்கு பாடதடய வகுத்துள்ளனர.் 

நாம் அடத பின்பற்றி வசல்ல தவண்டும்” என்று கூறினார.் இந்த 

சூத்திரங்களில் குறிப்பிடப்படட்ுள்ள பயிற்சிகள் மற்றும் வழிகாட்டல்கள் 

சவால் விடுவதாக இருந்தாலும், அடவ சந்ததாஷமான மனிதரக்ள், 

ஒற்றுடமயுடன் இருக்கும் குடும்பங்கள் மற்றும் பாதுகாப்பான நாடுகடள 
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உருவாக்குகின்றன. நீங்கள் அவற்டற முழுடமயாக பாரக்்கும் தபாது, 

உங்களால் ஒரு உயரவ்ான சமூகத்டத காண முடியும். அத்தடகய ஒரு 

சமூகத்தால் ஒன்றாக இடணந்து தவடல வசய்து, ஒருவருக்வகாருவர ்

அன்பு வசலுத்தி, ஒருவர ்மற்வறாருவர ்மீது நம்பிக்டக டவக்க, 

ஆக்கப்பூரவ்மான நடவடிக்டககளில் ஈடுபட்டு, ஒன்றாக 

சிவவபருமானுக்கு தசடவ வசய்து வழிபடட்ு, ஆக்கப்பூரவ்மான 

ஒற்றுடமயில் ஒன்றாக வாழ்ந்து பிறப்பு, வாழ்க்டக, மரணம் மற்றும் 

மீண்டும் பிறப்பு என்று அவரக்ள் ஒவ்வவாருவரும் அனுபவிப்படத தபால 

வதாடரச்ச்ியான படடப்பாற்றடல வவளிப்படுத்த முடிகிறது. § 

தவடல வாய்ப்புக்கள் மற்றும் வசாந்த நாடுகளில் இருந்த இன 

தகராறுகள், சண்டட மற்றும் வபாருளாதார மந்தநிடல காரணமாக, 

குடிவபயரந்்த இந்துக்கள் உலகவமங்கும் பரவி உள்ளனர.் உலவகங்கும் 

புலம்வபயரந்்த இந்துக்கள் காரணமாக, அவரக்ளின் மூதாடதயரக்ள் 

புரிந்துக்வகாண்டு சிறப்பாக வாழ்ந்து இருந்த நடத்டத முடறகள் மற்றும் 

கலாசச்ாரம் மற்றும் வடரமுடறயின் விதிகடள மீண்டும் 

வலியுறுத்துவது முக்கியமாகிறது. § 
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குருததவா தனது சீடரக்ளுடன் அவரக்ளது ஆதராக்கியம், குடும்பம், தவடல 

மற்றும் தியானங்கடள பற்றி இரவு பகல் பாரக்்காமல் வதாடலதபசி மூலம் 

அறிவுடர வழங்கி வந்தார.்  



• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

“குரு ஒரு மடத்திற்கு பணி புரிவடத தபால குடும்பங்களுடனும் பணி 

புரிகிறார,்” என்று 1973 ஆம் ஆண்டு குருததவாவிற்கு வவளியிடப்பட்ட தி 

டசடவட் சாஸ்த்ராஸ் (டசவ சாஸ்திரங்கள்) விளக்குகிறது. மடங்கள் மற்றும் 

குடும்பங்களுக்கு இடடதய இருந்த அந்த உறடவ பற்றி ததவ தசதயான் 

விரிவாக விளக்குகிறார:் § 

ததவாலய பணிகள் மற்றும் வபரும்பாலான மக்கள் பணிகளிலும், 

குருததவாவின் பல்தவறு அறிவுறுத்தல்கடள பல்தவறு நிடலகளில் 

பூரத்்தி வசய்ய, டசவ சித்தாந்த ததவாலயத்தின் மடம் மற்றும் 

குடும்பங்கள் இடணந்து வசயல்படுகின்றன. குடும்பங்கள் 

மடவாசிகளின் அணுகுமுடறகள், அவரக்ளது அரப்்பணிப்பு மற்றும் 

சுயநலமற்ற தசடவடய கவனித்து கற்றுக்வகாள்கிறாரக்ள். § 

இந்த உறவு தனது சீடரக்ள் அடனவரிடத்திலும் குருததவா கவனமாக 

வளரத்்து இருந்த தியானம் மற்றும் சாஸ்திர ஆய்வு தபான்ற தினசரி சமய 

பயிற்சிகளினால் விருப்பத்துடன் கடுமுயற்சி வசய்வதால் உருவாகியுள்ளது. § 

எல்தலாரும் ஒன்றாக வீடட்ு பூடஜ மாடத்தில்  வழிபடுதல், இந்து ஆடடகடள 

அணிதல், குழந்டதகடள துன்புறுத்தாமல் வளரத்்தல், தினமும் 

குடும்பத்துடன் ஒன்று தசரந்்து தபசுதல் மற்றும் மாடலயில் வாரத்திற்கு ஒரு 

முடற எல்தலாரும் ஒன்றாக கூடி வீட்டில் இருத்தல் தபான்றவற்றால் இந்து 

சமயத்தின் பாரம்பரியங்கடள பரப்பும் தபாது வரம்புகடள உருவாக்கிக் 

வகாள்ளுமாறு, ததவாலய குடும்பங்களிடம் குருததவா தகட்டுக்வகாண்டார.் 

தங்கள் குழந்டதகளுக்கு ஒன்றாக வீட்டிதலதய கல்வி கற்பித்தல், 

யாத்திடரகள் மற்றும் விதஷச விருந்தாளிகடள உபசரித்தல் மற்றும் வதன் 

இந்தியா மற்றும் கவாய் ஆதீனத்திற்கு கூட்டாக யாத்திடர வசல்லுதல் 

தபான்ற பல வழிகளில் ஒரு அரத்்தமுள்ள இந்து வாழ்க்டகடய வாழ்ந்து, ஒதர 

பகுதியில் இருக்கும் குடும்பங்களின் குழுக்கள் தங்களுக்குள் கூட்டு தசரந்்து 

ஒருவருக்வகாருவர ்உதவியாக இருக்க கற்றுத்தந்தார.் § 

குருததவா தீட்டச வபறாத வதாண்டரக்ளின் குழுடவ உருவாக்க அதிக 

முக்கியத்துவம் அளித்து, ஒவ்வவாரு ததவாலய பணிக்கும் ஒரு குலபதி 

குடும்பம் என்று ஒருசில தம்பதிகடள நியமிப்பார.் கவனமாக 

ததரந்்வதடுக்கப்பட்டு, களத்தில் மதப் பரப்பாளரக்ளாக, நன்றாக ததரச்ச்ி 

வபற்ற இந்த குழுவின் வாயிலாக, அவர ்தான் வபரும்பாலும் சமாஜங்களுடன் 

தமற்வகாண்ட பணி, மற்றும் பல நாடுகளில் தமற்வகாண்ட ஆன்மீக 

திட்டங்கடள வசயல்படுத்தினார.் அவர ்வபரும்பாலும் இந்த குழுவினடர 

தினமும் அடழத்து தபசுவார.் § 

சம்சாரிகளாக இருந்த சீடரக்ளின் வாழ்க்டக மீது குருததவா ஏற்படுத்திய 

தாக்கத்டத பற்றி மதனான் மரத்மூத்து வதளிவாக எடுத்துடரத்தார:் § 
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வீட்டிலும் வவளியுலகிலும் அடமதி, அன்பு மற்றும் இணக்கத்திற்கு 

உகந்த ஒரு வாழ்முடறடயப் பற்றி குருததவா எங்களுக்கு 

வதரியப்படுத்தி உள்ளார.் அவர ்எங்களுக்கு அடமதிடய நிடலநாட்ட, 

நல்ல குடும்ப மக்களாக மற்ற எல்தலாருக்கும் எடுத்துக்காட்டாக இருக்க, 

விதவகமுள்ள  வபரிதயாரக்ளாக இருக்க, மிகவும் தமாசமான 

சூழ்நிடலகளிலும் மரியாடதயுள்ள தடலவரக்ளாக நிடலத்து இருக்க 

கருவிகடள வழங்கியுள்ளார.் அவர ்தனது வசாந்த வாழ்க்டகயின் மூலம், 

நமது நம்பிக்டககள் மற்றும் பண்புகளில் வலுவாக இருந்து, கவனமாக 

திட்டமிட்டு வாழ்க்டகயில் வவற்றி வபறுவது பற்றியும், நிகழ்காலத்தில் 

முழுடமயாக இருப்பது பற்றியும் எங்களுக்கு கற்றுத் தந்தார.் நாங்கள் 

தற்தபாது குடும்பங்கள் மற்றும் கூட்டு குடும்பங்களுடன் அற்புதமான 

அனுபவங்கடள ரசித்துக்வகாண்டு, எங்களால் எங்கள் கலாசச்ாரம் 

மற்றும் சமயத்டத பாதுகாத்து தக்க டவத்துக்வகாள்ள முடிகிறது 

என்றால், அதற்கு சற்குருவிற்கு தான் நன்றி வசால்லதவண்டும். § 

மகாபதவரக்ள் சிவபலாகத்ளத விடட்ு மவளிபயறுதல்  

குருததவா அதிக ஆழமான ஆன்மீக உலகம் பற்றிய விளக்கங்களில் இருந்து 

வதாடங்கி, இந்துக்களுக்கு இந்து சமயத்டத பற்றி முழுடமயாக கற்றுத் 

தந்தார.்§ 

மிகவும் உயரவ்ான சக்திகளான விநாயகர,் முருகன் மற்றும் 

சிவவபருமான் தபான்தறார,் தங்க ஒளியில் மின்னும் தங்கள் 

உடல்களுடன் மூன்றாவது உலகில் வசிக்கின்றனர.் இந்த மூன்றாவது 

தலாகம் சிவதலாகம் என்று அடழக்கப்படுகிறது. உள்வபாருளின் 

இரண்டாவது உலகமாக விளங்கும் சூடச்ும தலாகம் ததவதலாகம் என்று 

அடழக்கப்படுகிறது. ததவதலாகத்தில் மகாததவரக்ளுக்கு இருக்கும் 

லடச்க்கணக்கான உதவியாளரக்ள் நம் ஒவ்வவாருவருக்கும் உதவி வசய்து 

வருகின்றனர.் இந்த முதல் தலாகத்தில் உங்களுக்கு தனிப்பட்ட முடறயில் 

உதவி வசய்ய ஒன்று அல்லது பலர ்நியமிக்கப்படட்ு இருக்கிறாரக்ள். 

வலௌகீக அல்லது தூல உள்வபாருளாக இருக்கும் இந்த தலாகம், பூதலாகம் 

என்று அடழக்கப்படுகிறது. § 

ஒருவர ்வநற்றியில் பூசியிருக்கும் விபூதிடய ததவரக்ளால் எவ்வாறு காண  

முடிகிறது, தகாயிலில் பூசாரி உசச்ரிக்கும் சமஸ்கிருத மந்திரத்டத 

ததவரக்ளால் எவ்வாறு தகடக்முடிகிறது மற்றும் தகாயில் கருவடறயில் 

கற்சிடலயாக இருக்கும் வதய்வம் எவ்வாறு மூன்றாவது தலாகத்தில் இருக்கும் 

மகாததவரக்ளுக்கு ஒரு வதாடலதபசி இடணப்பு தபால விளங்குகிறது 

என்படத பற்றி அவர ்விளக்குவார.் அவர ்கூட்டத்தில் கூடியிருந்த 

ததரந்்வதடுத்த சிலர,் தங்கள் மூதாடதயரக்ளிடம் இருந்து அத்தடகய 

விளக்கங்கடள தகட்டு இருந்தாலும், தனது வசாந்த உணரத்டல தபாதிக்கும் 

குருததவா வசால்வடத தகட்பது மிகவும் விதசஷமானதாக இருந்தது. § 
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சிவவபருமாடன வீட்டில் வழிபடக்கூடாது, மற்றும் அழிக்கும் கடவுளாக 

மடட்ுதம பலரால் தவறாக கருதப்படும் சிவவபருமாடன வழிபட்டால் வறுடம 

நிடல உண்டாகும் என்று மக்களிடம் நிலவும் வபாதுவான தவறான 

கருத்துக்கடள அகற்றுவதற்காக, அவர ்தனது சக டசவரக்ளுக்கு வழங்கிய 

தகவலில் ஒரு விதசஷ பகுதிடய ஒதுக்கியிருந்தார.் “அபத்தமானது, 

சிவவபருமான் அன்பின் கடவுளாக இருக்கிறார!்” என்று அவர ்பதில் 

அளித்தார.் ஆக்கல், காத்தல் மற்றும் அழிக்கும் கடவுளாக இருக்கும் 

சிவவபருமாடன வழிபடுவதால் வசல்வத்துடன் எல்லா நன்டமகடளயும் 

கிடடக்கும் என்று அவர ்விளக்கினார.் மக்களிடம் நிலவும் 

மூடநம்பிக்டககளுக்கு இடரயாகி, தங்கள் வீடுகளுக்கு எளிடமயான 

நடராஜடர வகாண்டு வர தயங்கிய ஆயிரக்கணக்கான டசவ குடும்பங்கள், 

டதரியமாக தங்கள் பூடஜ அடறகளுக்கு அன்பின் வடிவமாக இருந்த 

கடவுடள வகாண்டு வந்தனர.் § 

குருததவா அடனத்து மகாததவரக்டளயும் அவரக்ள் தலாகத்தில் இருந்து 

“வவளிதய அடழத்து" வர விரும்பினார ்மற்றும் வீடட்ு பூடஜ அடறடய 

தங்கள் வீட்டில் இருக்கும் மிகவும் அழகான அடறயாக மாற்ற இந்து 

சமயத்தின் ஒவ்வவாரு பிரிடவ தசரந்்த மக்கடளயும் ஊக்குவிதார.் தங்கள் 

வீட்டிற்கு வரும் விருந்தாளிக்கு வதன்படாமல் இருக்கதவண்டும் என்பதற்காக, 

தங்கள் வீட்டு பூடஜ அடறடய இரகசியமாக டவத்திருந்த இந்துக்களுக்கு 

ஒரு பிரத்தயக கண்டனத்டத தயார ்வசய்து இருந்தார.் அவர ்அவரக்டள 

“இரகசியமான இந்துக்கள்" என்று கடிந்துக்வகாள்வார.் அவரது சீடரக்ளின் 

வீடுகள், அதில் வசிப்பவரக்ளின் சமயம் மற்றும் கலாசச்ாரத்டத அந்த வீடு 

அருடமயாக மற்றும் வதளிவாக பிரதிபலிக்க தவண்டும் என்று அவர ்

விரும்புவார.் “சிவலிங்கம், நடராஜர,் முருகன், விநாயகர ்மற்றும் சற்குருவின் 

திருவடிடய வழிபடுவதற்கும், தியானம் வசய்வதற்கு மடட்ுதம 

பயன்படுத்தப்படட்ு, முற்றிலும் திடகக்க டவக்கும் வீடட்ு பூடஜ அடறயாக  

இருக்க தவண்டும். இது வீட்டில் இருக்கும் மிகவும் அழகான அடற,” என்று 

பூடஜ அடறடய பற்றி அவர ்தனது கருத்டத வதரிவித்தார.் § 

அவர ்பல வருடங்களாக ஆன்மீக வாழ்க்டகக்கு அடிப்படடயாக 

பரிந்துடரத்த தியானத்துடன், ஒவ்வவாரு வீட்டிலும் தினமும் பூடஜ நடடவபற 

தவண்டும் என்று வலியுறுத்த வதாடங்கினார.் தமற்கில் இருந்தவரக்ளுக்கும் 

கிழக்கில் இருந்தவரக்ளுக்கும், 1970 களின் இறுதியில் தனது மடவாசிகள் கற்க 

ஏற்பாடு வசய்திருந்த, பாரம்பரிய வீடட்ு பூடஜ வசய்முடறடய அவரக்ள் 

மூலதம எழுதி, முதல் முடறயாக எல்தலாருக்கும் கிடடக்கும் படியாக டசவ 

ஆத்மாரத்்த பூடஜ என்ற வபயரில், பழங்கால சமஸ்கிருத சுதலாகங்களுடன் 

வவளியிடவும் வசய்தார.் அதில் அவர ்ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ் 

வமாழிவபயரப்்புக்களுடன் ஒலிவபயரப்்டபயும் வழங்கி இருந்தார.் § 

அவர ்தான் தமற்வகாண்ட ஒவ்வவாரு பணியிலும் தீவிரமாக இருந்தடத 

தபால, டசவ வழிபாடட்ு முடறயின் அதிக ஆழமான மூலத்தில் இருந்து, 1982 

ஆம் ஆண்டு குருததவா தான் நிரம்ாணித்த தகாயில்களுக்கு பழங்கால 
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புதராகித அற்புதங்கடள வகாண்டு வந்தார.் அது வடர தகட்டிராத, தகாயில் 

பூடஜயின் கடலகள், டசவ பராரத்்த பூடஜடயப் பற்றி தனது 

மடவாசிகளுக்கு வதரிவிக்குமாறு குருததவா சுப்பிரமணிய குருக்களிடம் 

தகட்டுக்வகாண்டதற்கு இணங்க, அவர ்அடதப்பற்றி அளவவட்டியின் ஶ்ரீ 

சுப்பிரமுனிய ஆசிரமத்தில் தனது கருத்துக்கடள வதரிவித்தார.் 1985 

குருததவா அந்த அறிடவ பி. சண்முக சிவாசச்ாரியார ்மூலம் தமலும் 

வலுப்படுத்தினார.் அவர ்த ாம சடங்குகடளப் பற்றி விளக்க வதன் 

இந்தியாவில் இருந்து பறந்து வந்து, பராரத்்த பூடஜடய ததவநாகரி லிபியில் 

தனது வசாந்த டகயால் எழுதி, அடத ஆங்கிலத்தில் ஒலிவபயரக்்கவும் 

வசய்தார.் இது அப்தபாடதய இந்திய அரச்ச்கர ்சங்கத்தின் தடலவராக 

இருந்த சாம்பமூரத்்தி சிவாசச்ாரியாரின் ஒப்புதலுடன் நடடப்வபற்றது. § 

குருததவா 1981 ஆம் ஆண்டு இந்திய யாத்திடர வசன்ற தபாது, 

திருசவ்சந்தூரில் தமிழ் சான்தறாரக்ளும் தபசும் தபாது, “நீங்கள் உங்கள் 

தகாயில்கள் மற்றும் சமயத்டத புறக்கணிக்க ஆரம்பித்தால், 50 

வருடங்களுக்குள் நீங்கள் உங்கள் இனத்டத இழக்க தநரிடும்” என்று 

கூறினார.் அதத வருடம் நடடவபற்ற இன்னரசரச் ்திட்டத்தின் தபாது, ஈழத்து 

திருவநறி தமிழ் மன்றத்தின தடலவர ்திரு. ஏ. குணநாயகம், டசவ சித்தாந்த 

ததவாலயத்தின் நடவடிக்டககள் மற்றும் சாதடனகடள பட்டியலிட்டு, அதன் 

டசவ சமய தசடவடய புகழ்ந்து, மன்றத்தின் சாரப்ாக வகாழும்புவின் 

சரஸ்வதி மண்டபத்தில் வழங்கிய உடரயின் வதாகுப்பு: § 

15 ஆம் நூற்றாண்டு முதல் 19 ஆம் நூற்றாண்டு வடர, தமற்கில் இருந்து 

பல்தவறு சமயத்டத தசரந்்த தூதரக்ள் கிழக்கு கடரகளுக்கு வந்த தபாது, 

ஆன்மீக நதியின் உண்டமயான பாடதடய தாங்கள் பின்பற்றுவதாக  

அவரக்ள் கருதினாரக்ள். அவரக்ள் மனடத வபாறுத்தவடர, அது தமற்கில் 

இருந்து கிழக்கு தநாக்கி வசன்றுவகாண்டு இருந்தது. ஆன்மீக 

ஞாதனாதயத்தின் வழிகாட்டடல ததடவயானவரக்ளுக்கு வழங்கதவ, 

தான் அடத வகாண்டு வந்ததாக அவரக்ள் உண்டமயில் கருதினாரக்ள். 

ஆனால் சுவாமி விதவகானந்தரின் எழுசச்ி, ஆன்மீக நதி உண்டமயில் 

கிழக்கில் இருந்து தமற்கு தநாக்கி அல்லவா வசன்று வகாண்டிருக்கிறது 

என்று அவரக்டள சிந்திக்க டவத்தது. § 

 வாய் தீவில் டசவ சித்தாந்த ததவாலயம் வதாடங்கியதன் மூலம், 

தற்தபாது ஒரு மூன்றாவது நிடல ததான்றியுள்ளது. நமக்கு முன்பாக ஒரு 

அற்புதம் நடந்துவகாண்டு இருக்கிறதா? நதி பின்தனாக்கி வசல்ல 

ஆரம்பித்து விட்டதா? ஒரு காலத்தில் ஆன்மீகத்தில் சிறந்து விளங்கிய 

கிழக்கு நாடுகளில், ஆங்காங்தக இருக்கும் ஒரு சில பாடலவனச ்

தசாடலகடளத் தவிர, வபரும்பாலான பகுதி வறண்டு பலரால் 

முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படாமல் இருக்கிறது. கிழக்கு நாடுகள் 

மாறிக்வகாண்டு இருக்கும் காலத்தின் மீது கவனம் வசலுத்தாமல், 

வதாழில்நுட்ப  யுகத்துடன் முன்தனற தவறியுள்ளது. வபான்தபான்ற  

தடலசிறந்த பாரம்பரியத்தின் மீது உரிடமயுள்ள வாரிசுகடள 
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தசாம்தபறித்தனமும் அக்கடறயின்டமயும் ஆடக்்வகாண்டுள்ளது 

என்பதால், விதிகள் மற்றும் முன் உதாரண அடிப்படடயில், பூமியில் 

இருக்கும் தடலசிறந்த மதத்திற்கு ஆதரவு வழங்குவது டசவ 

சித்தாந்தத்தின் வபாறுப்பாகிறது. அது டசவ சமயத்தின் வழிகாட்டலுக்கு 

வலுவாக ஆதரவு அளித்து வருகிறது. § 

 

புதிய வதாழில்நுட்பங்கடள விடரவில் ஆரவ்த்துடன் ஏற்றுக்வகாண்ட 

குருததவா,  வசன குறிப்புக்களுக்கு சிறிய ஒலிப்பதிவுப் வபட்டி மற்றும் எழுத்து 

வடிவத்டத ஒலிப்தபடழ நாடாவிற்கு பதிவு வசய்த புதுடமயான 1980 தசானி 

டடப்காரட்டர தபால டகக்கு அடக்கமான கணினிகள் தபான்று தனது 

சிந்தடனகள் மற்றும் படடப்புக்கடள பதிவு வசய்து மக்களுடன் வதாடரப்ு 

வகாள்ள உதவிய கருவிகடள அதிக ஆரவ்த்துடன் பயன்படுத்தினார.்  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

ததவாலயத்தில் அமரந்்து இருக்கும் ஒரு ஆரவ்முள்ள சாதகன், 

புகழ்வபற்ற டசவ சமயத்தின் கடந்த காலத்தில் இருந்து சிலவற்டற 

மீண்டும் வபறும் அளவிற்கு,  வாய் தீவில் அடமதி புரட்சி 

நடந்துவகாண்டு இருக்கிறது. இல்டலவயன்றால்,  வாய் தீவில் டசவ 

சித்தாந்த ததவாலயத்தின் புனிதமான வளாகங்களில், எவ்வாறு 
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மகாபலிபுரத்தில் இருந்து வகாண்டு வரப்பட்ட 16-டன் எடடயுள்ள 

கருங்கல் நந்திடய அமரத்்த முடியும்? எவ்வாறு ‘கடவுள்’ தகாயிலில் ஆறு 

அடி உயர நடராஜர ்சிடல வாசம் வசய்ய முடியும்?…§ 

இது சம்பந்தமான சடங்கு மற்றும் விழாக்கள் மடட்ுதம நம்டம கவரந்்து 

இழுக்காமல், அதிக கவனமாக வதரிவிக்கப்படட்ுள்ள ததவாலயத்தின் 

அடிப்படட வகாள்டகயும் அதிக ஊக்கம் அளிப்பதாக இருக்கிறது. 

உங்கள் ததவாலயம் வழங்கும் தடலசிறந்த நற்பணி மனித தநயத்டத 

வதாடரந்்து ஒழுங்குபடுத்தி அறிவூட்டும் தடலசிறந்த நற்பணிடய 

வதாடர தவண்டும் என்று, மனதில் பிராரத்்தடனயுடன், டசவ சமயத்தின் 

வலுவான ததவ தூதராக இருக்கும் குருததவா உங்களுக்கும், 

அரப்்பணிப்புடன் சுயநலமற்ற தசடவடய வசய்யும் சுவாமிகளின் குழு 

மற்றும் டசவ சித்தாந்த ததவாலயத்திற்கும் இருகரம் கூப்பி மரியாடத 

மற்றும் நன்றிடய வதரிவித்துக் வகாள்கிதறாம்!”§ 

சரச் ்(பதவாலயம்) என்ற மசால்ளல தற்காத்தல்  

1975 ஆம் ஆண்டு, அவமரிக்காவில் சமய அடமப்பின் சட்டப்பூரவ்மான 

வடிவத்தின் முக்கியத்துவத்டத, பல ஆண்டுகளாக தான் தமற்வகாண்ட 

ஆய்வால் உணரந்்து இருந்த குருததவா, தனது அடமப்டப டசவ சித்தாந்த 

ததவாலயம் என்று அதிகாரப்பூரவ்மாக மாற்றினார.் இந்த வபயர ்பலருக்கு 

பிடிக்கவில்டல. இதற்கு பல தரப்புக்களில் இருந்து குறிப்பாக ஆசிய 

இந்துக்களிடம் இருந்து எதிரப்்புக்கள் வந்தன. இந்து சமயம் விதராதியாக 

நிடனத்த கத்ததாலிக்க மற்றும் ஆங்கிலிக்க ததவாலயங்களுடன் வதாடரட்ப 

ஏற்படுத்திக் வகாள்வடத அவரக்ள் விரும்பவில்டல. ஆனால் குருததவா 

உறுதியாக இருந்து, தான் எடுத்த முடிடவ பல வருடங்களுக்கு தற்காத்து 

வந்தார.் § 

இறுதியில் அவர ்சரிவயன்று நிரூபிக்கப்பட்டார ்என்றாலும் அது ஒரு 

சாதாரண தபாராட்டமாக இருக்கவில்டல. இந்த பிரசச்டனயின் காரணமாக, 

சில அங்கத்தினரக்ள் அவடர விடட்ு விலகினர.் ஆனால் அவடர விடட்ு, 

புடகப்படத நிறுத்த மறுத்தவரக்ள் அல்லது வீட்டில் தங்கள் மடனவி 

தங்குவடத அல்லது குழந்டதகடள வளரப்்படத மறுத்தவரக்ள் அல்லது 

அரப்்பணிப்பிற்கு அவர ்வழங்கிய ஏராளமான ததடவகடள மறுத்தவரக்ளும் 

விலகத் தான் வசய்தாரக்ள். 1990களின் வதாடக்கத்தில் அவர ்இயற்றிய, டசவ 

தரம் சாஸ்திராஸ், தி புக் ஆஃப் டிஸ்சிப்ளின் ஆப் டசவ சித்தாந்த சரச் ் என்ற 

புத்தகத்தில், குருததவா பின்வரும் விளக்கத்டத வழங்குகிறார:்§ 

நமது இந்து ததவாலயத்தின் வபயர ்டசவ சித்தாந்த ததவாலயம் ஆகும். 

“பரமனாக இருக்கும் சிவவபருமானின் வவளிப்படுத்தப்பட்ட முடிவான 

உண்டமயின் புனிதமான சமாஜம்,” என்பது அதன் வபாருள். இதில் 

இருக்கும் இரண்டு சமஸ்கிருத வசாற்கள் மற்றும் ஒரு ஆங்கில வசால்டல, 

எங்களது சரவ்ததச அடடயாளமாக கருதுகிதறாம். § 
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ஆங்கிலத்தில் எழுதும் தபாது அல்லது தபசும்தபாது, சரச் ்என்ற 

வசால்லுக்கு பதிலாக தவறு எந்த வசால்டலயும் பயன்படுத்தக் கூடாது. 

அந்த வசால்டல உடரயாடும் காரணத்திற்காக மற்ற வமாழிகளில் 

வமாழிப்வபயரத்்துக் வகாள்ளலாம். பிரதான ததவாலயத்தின் 

விருப்பத்திற்கு ஏற்ப, அடத சமயப்பணி குழுக்களின் பதிவுகடளப் 

தபான்ற சட்ட ஆவணங்களுக்கும் வமாழிவபயரக்்கலாம். அத்தடகய 

வமாழிப்வபயரப்்புக்கள், எப்தபாதும் ததவாலயம் ஒப்புதல் வழங்கியது 

அதிகாரப்பூரவ்மான வசாற்கடள மட்டுதம பயன்படுத்த தவண்டும். 

அத்தடகய வமாழிவபயரப்்புக்களில், இந்த பகுதியில் இருக்கும் 

பாரம்பரிய ததவாலயங்களின் மாதிரியின் அடிப்படடயில், பின்வரும் 

வபாருடள மிகவும் வலுவாக வதரிவிக்கும் வசாற்கடள நாங்கள் ததரவ்ு 

வசய்கிதறாம்: ஒரு நம்பிக்டக தகாட்பாட்டட பின்பற்றி, ஒரு மனதுடன் 

இருக்கும் பக்தரக்ளின் படிநிடல குழு, உறுதியான நடத்டத 

வநறிமுடறகளுடன், தீட்டச வபற்ற பூசாரி குழுவினர,் ஆசச்ாரியரக்ள் 

மற்றும் சமய பரப்பாளரக்ள், நன்றாக வடரயறுக்கப்பட்ட சடங்குகள், 

சாஸ்திரத்தின் மீது பகிரப்பட்ட அதிகாரம் மற்றும் மற்ற வதாடரப்ுகள் 

இல்லாமல் பிரத்தயக உறுப்பினராக இருத்தல். § 
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1979 ஆம் ஆண்டு குருததவா வதாடங்கிய பதத்ிரிடக பின்னாளில் இந்துயிசம் 

டுதட என்று அடழக்கப்பட்டது. அந்த பத்திரிடகயின் தநாக்கம் தனது 

சமயப்பணிடய ஊக்குவிப்பதற்காக அல்ல என்றும், உலவகங்கும் இருக்கும் 

இந்து சமூகங்கடள இடணத்து தகவல்கடள வதரிவிக்கதவ 

வதாடங்கப்படட்ுள்ளது என்று அவர ்தனது துறவிகள் குழுவிடம் வதரிவித்தார.் 

அவர ்அதடன  “கப்பலின் முன்பக்கத்துடன்" ஒப்பிடட்ு தபசினார.்  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

சரச் ்என்ற வசால் சில சமூகங்களில் நல்ல மரியாடத மற்றும் சக்திடய 

வவளிப்படுத்தும் என்றும், மற்ற சில சமூகங்களில் அது 

இழிவுபடுத்தப்படட்ு சிறுடமப்படுத்தப்படும் என்பது எங்களுக்கு 

வதரியும். தாங்கள் சாரந்்து இருப்பது உலகின் முதல் இந்து ததவாலயம் 

என்படத அறிந்த எங்கள் உறுப்பினரக்ள், டசவ சித்தாந்த சரச் ்(அல்லது  

அடத உலகின் பல வமாழிகளில் பாரம்பரிய முடறயில் சித்தரிக்கும் 

சமமான வசால்) என்று எல்லா சந்தரப்்பங்களிலும் பயன்படுத்தி, 

ததடவப்படும் தபாது அதன் பயன்பாட்டட ஆதரிக்கவும் வசய்கின்றனர.் 

நாங்கள் ததவாலயத்தின் நிறுவன அடமப்டப வலுவாக தக்க 

டவத்துக்வகாண்டு இருக்கும் தபாது, நாங்கள் தவதங்களில் 

வவளிப்படுத்தப்படட்ுள்ளடத தபால புனிதமான, பாரம்பரியம் சாரந்்த 

சனாதன தரம்த்டத அதிக பயனுள்ள வடகயில் வதரிவிக்கிதறாம் 

என்படதயும் வலியுறுத்த தவண்டும். உலகில் மிகவும் ஆசச்ாரமான 

சமாஜங்களில் ஒன்றாக இருப்பதால், இந்த நிறுவன அடமப்பு கிறித்துவ 

அல்லது தமற்கத்திய சமய கருத்டத ஏற்றுக்வகாள்வதாக அல்லது 

மடறமுகமாக குறிப்பிடுவதாக தவறான கருத்டத என்றுதம உருவாக்கக் 

கூடாது.  § 

கிதரக்க வமாழிடய அடிப்படடயாக வகாண்ட சரச் ்என்ற வசால் 

வபாதுவாக ஒரு வழிபாடட்ு இடம் என்று புரிந்துவகாள்ளப்பட்டாலும், 

பல்தவறு நிடலகளில் நடவடிக்டககடள வகாண்ட ஒரு சமய தபரடவ 

மற்றும் சங்கம் என்ற விரிவான வபாருடளயும் உள்ளடக்கியுள்ளது. 

ததவாலயம் மற்றும் அரசு வதாடரப்ான விவகாரங்கள் அதிகமாக கவனம் 

வசலுத்தப்படும் சட்டம் மற்றும் அரசாங்க விவாதங்களில் சரச் ்ஒரு 

விதசஷ முக்கியத்துவத்டத வபறுகிறது. அதிகமான நாடுகளில், மத்திய 

மற்றும் மாநில அரசுகளில், மதம் ததவாலயமாக விளக்கப்படட்ு, 

ததவாலயம் மற்றும் அரசின் பிரிவிடன மதிக்கப்படட்ு அரசியல் 

சாசனத்தில் அமல்படுத்தப்படட்ுள்ளது. ததவாலய கருத்துக்களின் 

அடிப்படடயாக விளங்கும் அத்தடகய பாதுகாப்புகள், அடனத்து சமய 

குழுக்களின் உரிடமகளுக்கு மிகவும் முக்கியமானதாக  

விளங்குகின்றன. அரசாங்கத்திடம் இருந்தும், அரசியல் ஆதரவு 

குடறவாக இருக்கும் மதங்கள் மீது ஆதிக்கம் வசலுத்த விரும்பும் மற்ற 

மதங்களிடம் இருந்து கிடடக்கும் பாதுகாப்பும் இவற்றில் அடங்கும். § 
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குருததவா தனது சங்கத்டத நிரவ்கிக்கும் முக்கியமான விதிகடள 

அடமப்பதில் வதளிவாக இருந்தார.் முதல் விதி, சற்குரு மற்றும் அவரது 

மடவாசிகளிடம் முழு வபாறுப்பும் இருக்கும்; ததவாலய நிரவ்ாகத்தில் எந்தவித 

குடும்ப தடலயீட்டிற்கும் அனுமதி இல்டல. இரண்டாவது, குரு அல்லது 

துறவிகளின் வசாந்தங்களுக்கு பிரத்தயக அனுமதி, சலுடக அல்லது 

நிரவ்ாகத்தில் பங்குவபற அனுமதி இல்டல. மூன்றாவது, ததவாலயம் தனது 

நிதி ததடவகளுக்கு வணிகங்களில் ஈடுபடாமல், தனக்கு வரும் 

நன்வகாடடகடள சாரந்்து இருக்க தவண்டும். நான்காவது, அவரது 

மடவாசிகள் ஆண்கள் மட்டுதம வசிக்கும் மடங்களில் வாழ தவண்டும். § 

இலக்குமுளறக்கு மாறும் மவளியீடட்ு ் ணி  

1985 ஆம் ஆண்டு ஒரு நாள் மதிய தநரத்தில், குருததவா வரலாற்று சிறப்புமிக்க 

காப்பா நகரத்தில் இருந்த ஒரு சிறிய கணினி கடடக்குள் நுடழந்தார.் அவர ்

சிறிது தநரம் அதிநவீன மாக்கின்தடாஷ் கணினியுடன் விடளயாடிய பிறகு, 

அவர ்தனக்காக ஒரு கணினிடய வாங்கிக்வகாண்டார.் கணினிகள் மீது 

அவருக்கு அதிக ஈடுபாடு இருந்ததில்டல என்றாலும், இந்த கருவி மாறுபட்டு, 

பயனுள்ளதாகவும் பயன்படுத்த எளிதாகவும் இருந்தது. அவர ்ஒரு வாரத்திற்கு 

அதில் தசாதடன தமற்வகாண்டு, அதில் அவர ்ஒரு புதிய அம்சத்டத 

வதரிந்துவகாண்டதும் துறவிகடள தனது அலுவலகத்திற்கு அடழத்து, 

அவரக்ளுக்கும் காண்பிப்பார.் § 

குரு மற்றும் அவரது சீடரக்ள் அருகில் அமரந்்துவகாண்டு கணினியின் 

வசயல்பாட்டட கற்றுக்வகாண்டனர.் அவர ்அதில் மடறந்திருக்கும் ஆற்றடல 

புரிந்துக்வகாண்டு, இந்த புதிய கருவிக்கு ஏற்ப தங்களது பல்தவறு 

தசடவகடள மாற்றி அடமத்துக்வகாள்ள தவண்டும் என்று அறிவித்தி, தனது 

துறவிகள் ஒவ்வவாருவருக்கும் ஒரு கணினிடய ஆடணயிட்டார.் அவரக்ள் 

குருததவாவின் அறிவுறுத்தடல பின்பற்றினாரக்ள். அன்றிலிந்து சற்குருவிற்கு 

சந்டதக்கு வரும் புதிய, அதிதவகமான மற்றும் தநரத்்தியான மாக்கின்தடாஷ் 

கிடடப்படத அவரக்ள் உறுதி வசய்து வகாண்டாரக்ள்; தமலும் ஆப்பிள் 

நிறுவனத்தின் முதல் பவரப்ுக் வவளியிடப்பட்ட தபாது, விமானத்தில் இருந்த 

சக பயணிகள் சந்நியாசியின் அழகான மடிக்கணினிடய வபாறாடமயுடன் 

பாரத்்துக்வகாண்டு இருப்பாரக்ள். § 

தரம்த்தின் பணிடய வசய்ய முழு வீசச்ில் கணினி உலடக பயன்படுத்த 

ஆரம்பித்ததால், அது மாவபரும் விடளவுகடள ஏற்படுத்திய ஒரு முக்கிய 

முடிவாக விளங்கியது. இந்த புதிய வதாழில்நுட்பத்டத முழுடமயாக 

ஏற்றுக்வகாள்ள, தனது துறவிகள் குழு 2,500 ததன்கூடுகடள விற்க தவண்டும் 

என்று அவர ்முடிவு வசய்தார.் ஏவனன்றால் இந்த இரண்டு பணிகடளயும், 

ஆட்பலம் குடறவான அவரது சிறிய வவளியீட்டு குழு வசய்துக்வகாண்டு 

இருந்தது. இலங்டக மட்டக்களப்பில் தனது ஆண் சீடரக்ளுக்கு தயாக சுவாமி 

வதாடங்கிய விவசாய திட்டத்டத தபால, துறவிகள் ஒரு விவசாய 
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அறக்கட்டடளயாக கவாய் தீவு முழுவதிலும் பத்து வருடங்களுக்கு 

ததன்கூடுகடள நிரவ்கித்து வந்தனர.் § 

இந்துயிசம் டுதட பத்திரிடகயில் அவர ்தனது ஆசிரியர ்தடலயங்கத்தில் 

எழுதிய கருத்துக்கள், மிகவும் முக்கியமான மற்றும் மக்களால் அதிகம் 

எதிரப்ாரக்்கப்பட்ட கடடமகளில் ஒன்றாக விளங்கியது. அது பல 

வருடங்களுக்கு மாதாந்திர பத்திரிடகயாக இருந்தது. சீடரக்ள், மாணவரக்ள் 

மற்றும் உலவகங்கும் பரவியிருந்த அங்கத்தினரக்ளுடன் தான் தமற்வகாண்ட 

ததவாலய பணிகளின் மூலம், தனது கவனத்டத வபற்ற விஷயங்கடளப் பற்றி 

அவர ்அடிக்கடி எழுதினார.் § 

1983 ஆம் ஆண்டு, கிறிஸ்துமஸ் பண்டிடகயின் தபாது உலவகங்கும் 

பரவியிருந்த இந்துக்கள் சந்தித்த பிரசச்டனக்கு தற்வசயலாக ஒரு தீரட்வ 

ததடிப்பிடித்தார.் அந்த சமயத்தில் இந்து குழந்டதகள் வருத்தத்தில் 

இருந்தனர,் மற்றும் அவரக்ள் வபற்தறாரக்ள் குழப்பத்தில் இருந்தனர.் தமலும் 

வருடம் ஒருமுடற நடந்த இந்த சித்திரவடதக்கு, இந்து உலகில் இருந்து யாரும் 

ஒரு நல்ல தீரட்வ வழங்கவில்டல. ஒரு ஆசிரியர ்தடலயங்கத்தில், பஞ்ச 

கணபதி என்ற வபயரில், அவர ்ஒரு நவீன இந்து விடுமுடறடய வதாடங்கி 

டவத்தார.் டிசம்பர ்21 முதல் 25 வடர, ஐந்து நாடக்ள் நடடவபறும் இந்த 

வழிபாட்டின் தபாது, வாழ்த்து அட்டடகள் மற்றும் பரிசுகள் வசாந்தங்கள் 

மற்றும் பந்தங்களுடன் பகிரப்படட்ு வீட்டில், நண்பரக்ளிடத்தில், 

பணியிடத்தில் மற்றும் சமூகத்தில் வகாண்டும் வரும் இணக்கம் மற்றும் அந்த 

இணக்கத்தால் ஏற்படும் தீவிரமான சமயப்பற்று மற்றும் புனிதமான 

கலாசச்ாரத்டத வரமாக வழங்கும், விநாயகரின் ஐந்து சக்திகள் மீது கவனம் 

வசலுத்தப்படுகிறது. இனி குழந்டத மற்றும் வபற்தறாரக்ளிடம், “எதற்காக 

கிறிஸ்துமஸ் பண்டிடகக்கு நமக்கு பரிசுகள் வருவதில்டல?” என்று தகடக்ும் 

தபாது வபற்தறாரக்ள், “நமக்கும் வரும். ஆனால் ஒரு நாள் இல்டல, நாம் ஐந்து 

நாடக்ளுக்கு வசாந்தங்கள் பந்தங்களுடன் பரிசுகடள பகிரலாம்,” என்று 

வசால்லலாம்.  இது பற்றி குருததவா வழங்கும் குறிப்பு: § 
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குருததவா ஒவ்வவாரு மாதமும் தனது இந்துயிசம் டுதட பத்திரிடகயின் 

பதிப்பிக்கும் குழுவுடன் கலந்துடரயாடுவார.் அவர ்ஒரு வவளியீட்டாளராக, 

அந்த பத்திரிடகயின் உள்ளடக்கத்திற்கு வழிகாட்டி, அதன் குறிக்தகாள்கடள 

வடரயறுத்து, வகாள்டகடய நிரண்யித்து விநிதயாக யுத்திகளில் உதவி 

வசய்தார.்  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

“அப்பா, நாம் ஏன் கிறிஸ்துமஸ் வகாண்டாடுவதில்டல?” இந்த தகள்விடய 

நாங்கள் வசன்ற பல இந்துக்கள் வீடுகளில் தகட்டதால், பல சான்தறாரக்ள் 

மற்றும் வபரிதயாரக்ள் ஒத்துடழப்புடன், கிறிஸ்துமஸ் பண்டிடகக்கு 

பதிலாக ஒன்று திட்டமிடப்பட்டது. ஆப்பிரிக்க-அவமரிக்க கருப்பர ்

சமுதாயம் 1966 ஆம் ஆண்டில் இருந்து, ஒவ்வவாரு வருடமும் டிசம்பர ்26 

முதல் ஜனவரி 1 வடர தங்கள் கலாசச்ாரத்டத வகௌரவிக்கும் வண்ணம் 

குவான்சா என்ற பண்டிடகடய வகாண்டாடுகின்றனர.் நாம் உருவாக்கிய 

இந்த பஞ்ச கணபதி பண்டிடக, ஐந்து முகங்கடள வகாண்ட ஆடனமுக 

கடவுளுக்கு அரப்்பணிக்கப்பட்டது ஆகும். ஐந்து நாடக்ள் நடடவபறும் 

இந்த பண்டிடகயின் தபாது, குறிப்பாக குழந்டதகளுக்கு வீட்டில் 

அன்பளிப்புக்களும் இனிப்புக்களும்  வழங்கப்படுகின்றன. மரத்தின் 
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ததடவ இருப்பதில்டல (சுற்றுசச்ூழல் வல்லுனரக்ள் இடத 

ஆதரிக்கிறாரக்ள்), மலர ்வடளயங்கள் அல்லது ஒரு சாந்தாவின் ததடவ 

இருப்பது இல்டல. அந்த ஐந்து நாடக்ளிலும் விநாயகர ்மகிழ்சச்ி மற்றும் 

தவடிக்டகடய வழங்குகிறார.் § 

இந்த பண்டிடகடய வீட்டில் டிசம்பர ்21 முதல் 25 வடர 

வகாண்டடியவரக்ள், அதன் பிறகு ஒவ்வவாரு வருடமும் வகாண்டாடி 

வருகின்றனர.் இந்த பண்டிடகயின் தபாது வவளியூர ்பயணம், சுற்றுலா 

மற்றும் விருந்துகளுடன் வசாந்தங்கள், நண்பரக்ள் மற்றும் அலுவலக 

நண்பரக்ளுடன் வாழ்த்து அட்டடகள் மற்றும் அன்பளிப்புக்கள் 

பரிமாறிக்வகாள்ளப்படுகின்றன. ஒவ்வவாரு நாளும் ஒரு தட்டில் 

இனிப்புக்கள், பழங்கள் மற்றும் தூபம் ஆகியவற்டற வபரும்பாலும், 

குழந்டதகதள தயார ்வசய்து விநாயகருக்கு படடக்கிறாரக்ள். அவடர 

புகழ்ந்து சுதலாகங்கள், பாடல்கள் மற்றும் பஜன்கள் நடக்கின்றன. 

பூடஜக்கு பிறகு,  இனிப்புக்கள் பிரசாதமாக வழங்கப்படுகின்றன. 

தினமும் குழந்டதகளுக்கு அன்பளிப்புக்கள் வழங்கப்படுகின்றன. 

ஐந்தாவது நாள் திறக்க தவண்டிய அந்த அன்பளிப்புக்கடள, அவரக்ள் 

பஞ்ச கணபதி முன்பாக டவக்கிறாரக்ள். பரிமாற்றிக் வகாள்ளும் 

வாழ்ந்து அட்டடகளில், எப்தபாதும் இந்து ஞானம் அல்லது சாஸ்திரத்தில் 

இருந்து ஒரு வசய்யுள் குறிப்பிடப்படட்ு இருக்கும்.§ 

பலடர வசன்றடடய அவர ்தமற்வகாண்ட முயற்சியின் டமயமாக இந்துயிசம் 

டுதட வளரச்ச்ி வபற்ற தபாது, வபரும்பாலும் வமதுவாக தபசப்பட்ட 

பிரசச்டனகடள தனது தடலயங்கத்தில் குருததவா கவனம் வசலுத்தினார,் 

மற்றும் வாழ்க்டக துடணயின் சித்ரவடத, தற்வகாடல, கூடா ஒழுக்கம், 

ஆபாச படங்கள், கலப்புத் திருமணங்கள், உடல் உறுப்பு மாற்றுதல் மற்றும் 

மனித குதளானிங் தபான்ற விஷயங்கடள தாரம்ீக முடறயில் எதிரவ்காள்ள 

நவீன இந்துவிற்கு வழிகாட்ட தனது இதடழ பயன்படுத்திக் வகாண்டார.் அவர ்

மனித குதளானிங் பற்றி தனது பத்திரிடகயில் எழுதிய கட்டுடரயின் 

காரணமாக, அந்த பிரசச்டனக்கு தங்கள் எதிரப்்டப வதரிவித்த சட்டமன்ற 

உறுப்பினரக்ளுக்கு, மனித குதளானிங் பற்றிய இந்து கண்தணாட்டத்டத 

வதரிவிக்க தவண்டும் என்று அதிபர ்கிளின்டனின் ப்ளூ ரிப்பன் கமிட்டி 

குருததவாவிற்கு அடழப்பு விடுத்தது. பல வருடங்கள் கழித்து, தங்களது இந்து 

தநாயாளிகள் மீது அவமரிக்க மருத்துவரக்ள் முடறயாக கவனம் 

வசலுத்துவதற்கு வழிகாட்டியாக, தங்களது புத்தகத்தில் மருத்துவ 

வநறிமுடறகடள குறிப்பிடட்ு ஒரு அத்தியாயம் எழுத தவண்டும் என்று 

வடக்சாஸ் வமடிகல் அதசாசிதயஷன் அந்த பத்திரிடகயிடம் 

தகட்டுக்வகாண்டது. § 

 இந்து சமயம் பற்றி கிறித்துவரக்ளுக்கு வதரிவிக்க, ஒரு கட்டுடர எழுத 

தவண்டும் என்று தங்கள் பத்திரிடக ஆசிரியரக்டள கிறிஸ்டியானிடி டுதட 

ஆசிரியர ்அணுகிய தபாது, குருததவா வபருமகிழ்சச்ி அடடந்தார.் தங்களது 

மதங்கடள பற்றி நன்றாக புரிந்துவகாள்ள கிறிஸ்டியானிடி டுதட பத்திரிடக 
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இந்துயிசம் டுதட பத்திரிடகயுடன் இடணந்து வசயல்படுவடத அவர ்

கனவிலும் நிடனத்துப் பாரக்்கவில்டல. அந்த கட்டுடர எழுதப்பட்ட தபாது, 

அவர ்தனது நுணுக்கமான வழிகாட்டடல வழங்கினார.் அவர ்அந்த 

கட்டுடரக்கு மடட்ுமல்லாமல், வபரும்பாலும் ஒவ்வவாரு கட்டுடர எழுதப்படும் 

தபாதும், தனது துறவிகளுடன் அடிக்கடி விரிவான விவாதங்கடள நடத்தி 

வந்தார.் § 

1996 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில், அவர ்ஒரு வசய்தித்தாள் வடிவில் இருந்த 

இந்துயிசம் டுதட பத்திரிடகடய மாத இதழாக மாற்றினார.் அது உலகின் 

மூடல முடுக்குகடள வசன்றடடந்து, இந்து சமூகங்கள் மீது வலுவான 

தாக்கத்டத ஏற்படுத்த அவர ்தமற்வகாண்ட பணியில் ஒரு மாவபரும் 

முன்தனற்றமாக இருந்தது. இந்த விதசஷமான இதழ் வதாடங்கப்பட்ட 

குறிக்தகாடள பற்றி, 1999 ஆம் ஆண்டு அவர ்வழங்கிய விளக்கம்:§ 

ஒவ்வவாருவருக்கும் உதவி வசய்வதற்கு, ஒவ்வவாரு பிரிவிற்கும் ஆதரவு 

வதரிவிப்பதற்கு ஒரு இதடழ வதாடங்கதவண்டும் என்று யார ்

சிந்திப்பாரக்ள்? இது நாங்கள் வழங்கும் சமூக தசடவ என்று மக்கள் 

உணரும் வடர, இது நீண்டகாலமாக பலருக்கு ஒரு மரம்மாகதவ 

இருந்துள்ளது. தாங்கள் வலௌகீக உலகில் இருந்து தனித்து வாழ அனுமதி 

வழங்கப்பட்டதற்கு பதராபகாரமாக பல மடங்கள் ஏடழ, அனாடதகள், 

பள்ளிகள் மற்றும் மருத்துவமடனகளுக்கு உணவு வழங்கும் 

டமயங்கடள வதாடங்கியுள்ளனர.் 21 ஆம் நூற்றாண்டில் டதரியமாக 

அடிவயடுத்து டவக்கும் தபாது, எங்களது இந்துயிசம் டுதட ஒரு 

அத்தியாவசிய தசடவயாக  விளங்குகிறது. § 
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குருமாரக்ளின் சரித்திரங்கள்  

அத்தியாயமும் இருபத்தி-எடட்ு 

காலத்ததக் கடந்த மரபுரிதமச ்

சசல்வம் 

1987 வருடத்து வசந்த காலத்தில் இதைவன் ககாயில் பை்றிய குருகதவாவின் 

கை்பதன, சூடச்ும சவளிப்பாட்டில் இருந்து யதாரத்்தமான உலகின் திட்டமாக 

மாறியது. அவர ்சதன் இந்தியாவின் புனிதமான கட்டிட கதலஞரக்ளுடன் 

சசயல்படட்ு, அவர ்அதன் தூல வடிவத்தத வதரயறுத்து, ஆயிரம் 

ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சதன் இந்தியாவில் கசாழ சாம்ராஜ்யத்தில் கை்களால்  

உருவாக்கப்பட்ட மாசபரும் கட்டிடங்களின் பாணிதய கவனத்தில் சகாண்டு, 

அதன் பதடப்பின் சகாள்தககதள நிறுவிக்சகாண்டு இருந்தார.் ஆனால் ஒரு 

சபரிய ககள்விக்கு விதட கிதடக்காமல் இருந்தது. சிவசபருமானின் எந்த 

வடிவம் கருவதையில் இருக்க கவண்டும்? அந்த முடிவின் முக்கியத்துவத்தத 

அவர ்அறிந்து இருந்ததால், அதன் மீது பல மாதங்களுக்கு சதாடரந்்து 

தியானம் சசய்துக்சகாண்டு இருந்தார.் அது சவளிப்புை கதாை்ைத்தத 

காட்டிலும் ககாயிதலப் பை்றி அதிகமாக விவரிக்கும் தன்தமயுதடயது. அது 

மை்ை அதனத்திை்கும் தமயமாக இருந்து, அதன் உயிர ்மை்றும் சாரமாக, 

மிகவும் புனிதமான மை்றும் ஆை்ைல்மிக்க சக்தியாக விளங்கும்.§ 

ஒரு ததள்ளத் ததளிவான காட்சி  

குருகதவா ஒரு நாள் அதிகாதலயில் தனது அதையில் எதிரக்ாலத்தத 

கண்டதாக குறிப்பிட்டார.் நீங்கள் எதத சசய்யகவண்டும் என்று 

சதரிந்துசகாள்ள விரும்பினால், உங்கள் மனதில் எதிரக்ாலத்திை்குள் பயணம் 

சசய்து, என்ன நடந்தது என்று திரும்பிப் பாரத்்தால், உங்களுக்கு 

நிகழ்காலத்தில் எடுக்ககவண்டிய முடிவு சதளிவாக சதரியும் என்று அவர ்

அடிக்கடி குறிப்பிடுவார.் § 
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குருகதவா கண்ட வருங்கால காட்சியில், ‘இதைவன்’ ககாயிலின் 

கருவதையில் இருந்து ஒரு மாசபரும் படிக சிவலிங்கம் பிரகாசமாக ஒளி வீசி, 

அதன் பிரகாசம் உலசகங்கும் பரவுவதத கண்டார.் அது படிகங்களில் 

கபராை்ைல் பதடத்த படிகமாக இருந்தது. அதத முதலில் பாரத்்த கபாது 

அளவில் மிகவும் சபரியதாக, அை்புதமானதாக, யதாரத்்தத்தத கடந்ததாக 

இருந்தது. அது சிவலிங்கத்தின் தூல வடிவமாக இல்லாமல் ஆன்மீக வடிவமாக 

இருக்கலாம் என்று அவர ்நிதனத்தார.் § 

அவர ்சில மணிகநரங்கள் கழித்து கீகழ இைங்கி வந்து, துைவிகளிடம் தான் 

கண்ட காட்சிதய பகிரந்்து, ‘இதைவன்’ ககாயிலில் சிவசபருமான் எந்த 

ரூபத்தில் இருக்க கவண்டும் என்பதை்கு தனக்கு பதில் கிதடத்து விட்டதாக 

சதரிவித்தார.் அது ஒரு படிக லிங்கமாக இருக்கும் என்று அவர ்கூறினார.் அது 

சமஸ்கிருதத்தில் ஸ்படிக சிவலிங்கம் என்று அதழக்கப்படுகிைது. 

பிரபஞ்சத்தத பதடத்து-காத்து-அழிப்பவரின் அருவுருவமாக இருக்கும் 

லிங்கம், உருவ வழிபாட்டில் ததல சிைந்து விளங்குவதாக பழங்கால நூல்கள் 

குறிப்பிடுகின்ைன. அது உருவதமப்பு, வடிவம் மை்றும் கை்பதனதய கடந்த 

பரமாத்துமாதவ குறிப்பிடுகிைது. அது காலம், வடிவம், பரசவளி மை்றும் 

காரணத்தத கடந்து, ஒட்டுசமாத்த பரமாத்துமாவாக இருக்கிைது. § 

மண் அல்லது மணல், மாட்டு சாணம் அல்லது மரம், சவண்கலம் அல்லது 

கருங்கல்லில் உருவாக்கப்படட்ு, லிங்க வடிவில் இருக்கும் சிவசபருமாதன 

வழிபடலாம் என்று ஆகமங்கள் கூறுகின்ைன. ஆனால் மனிதனால் 

சசதுக்கப்படாமல் நூறு, ஆயிரம் அல்லது லடச்க்கணக்கான வருடங்களில் 

உடதலப் கபால வளரந்்தாலும், ஒவ்கவாரு அணுவாக கசகரிக்கப்படட்ு மிகவும் 

சமதுவாக வளரந்்து ஒரு இயை்தகயான கல்லாக உருவாகும், பளிங்கு படிகம்  

பலரால் நாடப்படும் வடிவமாக இருக்கிைது. அத்ததகய ஒரு அை்புதமான 

இயை்தகயின் பதடப்கப வழிபடுவதை்கு தகுதி உதடயதாக இருக்கிைது. § 
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ஒரு நாள் அதிகாதலயில் குருகதவா கண்ட கனவில் கதான்றிய ஒரு 

நிதைவான படிக சிவலிங்கம், அவதர ஆறு பக்கங்கள் ஒரு கூர ்முதனயுடன் 

இருந்த மிகப்சபரிய ஸ்படிகத்திை்கு வழிநடதத்ி சசன்ைது. இதைவதன பை்றி 



அவர ்கண்ட காட்சி கதான்றிய 1975 ஆம் ஆண்டில், அந்த ஸ்படிகம் சுரங்கத் 

சதாழிலாளிகளால் கதாண்டி எடுக்கப்படட்ு, 1987 ஆம் ஆண்டு கவாய் வந்து 

கசரந்்தது.  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

தங்கள் குரு சவளிப்படுத்திய தகவல் துைவிகளுக்கு மகிழ்சச்ிதய 

வழங்கியது, மை்றும் அவரக்ள் அதன் சபாருதள கை்பதன சசய்து 

பாரத்்தாரக்ள். பிரபஞ்சத்தில் ஒவ்சவாரு அணுதவயும் உருவாக்கி அதில் 

வாசம் சசய்யும் நடனத்தின் அரசனாக நடராஜர ்வடிவில் ‘கடவுள்’ ககாயிலில் 

ஏை்கனகவ சிவசபருமான் குடியிருந்தார ்மை்றும் தை்கபாது ‘இதைவன்’ 

ககாயில் யாவும் கடந்த நிதலயில், உள்ளாரந்்து மை்றும் ஆழ்நிதலயில், 

அருவுருவமாக இருக்கும் சிவசபருமாதன வரகவை்கவிருந்தது நல்லசதாரு 

சபாருத்தமாக கதான்றியது. ஆனால் அதை்கு அடுத்து நிகழவிருந்த 

சம்பவத்திை்கு துைவிகள் தயாராக இல்தல. § 

அதை்கு அடுத்த நாள் குருகதவா கவாய் கிகலாஹானாவில் இருந்த 

கிரிஸ்டல் ஜரந்ி ஷாப்புக்கு சசன்ைார.் அவர ்அங்கிருந்த மண்பாண்ட 

சபாருடக்தள பாரத்்துக் சகாண்டு, தனது காட்சியில் கதான்றிய ஒரு சபரிய 

படிகத்தத பை்றி அந்த கதடக்கு உரிதமயாளராக இருந்த ஒரு சபண்ணிடம் 

கபச ஆரம்பித்தார.் அவள் தன்னிடம் அததப்கபான்ை ஒரு படிகம் இல்தல 

என்று கூறினாலும், அவர ்கூறியததப்  கபான்ை ஒரு சபரிய படிகத்தத தானும் 

ஒரு காட்சியில் கண்டதாக கூறினாள். § 

சில வாரங்கள் கழித்து, அவள் மதிய கநரத்தில் மடத்திை்கு வந்து, 

குருகதவாதவ சந்திக்ககவண்டும் என்று ககட்டுக்சகாண்டாள். 

புராணக்கததகளில் வரும் கதவததகதளப் கபால காட்சியளித்த அவள், 70 

களில் பிைந்து, சுமார ்40 வயது நிரம்பிய ஒரு புத்திசாலி சபண்ணாக 

இருந்தாள். கராமா கபான்று இருந்த நீளமான உதடயில், சந்கதாஷத்தால் 

சிவந்த கண்ணங்களுடன், தான் அவருக்கு ஒரு முக்கியமான சசய்தி 

சகாண்டு வந்திருப்பதாக சதரிவித்தாள். அவள் குருகதவாவின் 

அலுவலகத்திை்கு அதழத்து சசல்லப்பட்டாள். அங்கக அவள் குருகதவாவிடம், 

“குருகதவா, நான் கநை்று இரவு ஒரு கனவு கண்கடன். அந்த கனவில் முன்தப 

விட சதளிவாக ஒரு மிகப்சபரிய படிகத்தத கண்கடன். அது நீங்கள் 

விளக்கியததப் கபாலகவ உயரமாக நிதைவாக வடிவதமக்கப்படட்ு 

இருந்தது. அது மடட்ும் இல்தல, அது எங்கக இருக்கிைது என்பததயும் நான் 

சதரிந்துசகாண்கடன். நீங்கள் எனக்கு அனுமதி வழங்கினால், நான் அங்கக 

சசல்ல விரும்புகிகைன். நான் அந்த படிகத்தத கதடிப்பிடித்து, அதத 

உங்களுக்கு சகாண்டுவந்து தர விரும்புகிகைன். நீங்கள் அதை்கான பயணச ்

சசலதவ ஏை்றுக்சகாள்வீரக்ளா?” என்று ககட்டாள். § 

கனவினால் தூண்டப்பட்ட ஒரு பணியில், ஒரு பரிசச்யமில்லாத நபருக்கு 

குருகதவா எப்கபாதும் பயணச ்சசலதவ ஏை்ைது இல்தல. ஆனால் இந்த பணி 

அதிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருந்தது. குருகதவா அன்று காதலயில் 

தானும் கண்ட மிகப்சபரிய படிகத்தத பை்றி தனது விருந்தாளியிடம் 
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சதரிவித்தார,் ஆனால் கிட்டத்தட்ட ஒகர சமயத்தில் தான் கண்ட கனவு 

இன்சனாருவருக்கும் கதான்றும் என்று அவர ்நிதனத்து பாரக்்கவில்தல. அது 

அவருக்கு ஒரு நல்ல அறிகுறியாக கதான்றியது, மை்றும் அவர ்எல்கலாரும் 

வியக்கும் விதமாக, அவளுக்கு இயை்தக அழகு நிரம்பிய மாநிலமான 

ஆரக்ன்சாசுக்கு இரு வழி பயணசச்ீடத்ட வாங்கித் தந்தார.் § 

அவள் விதரவில் படிக கவடத்டயில் கிளம்பினாள். அவள் அதை்கு முன்பு 

ஆரக்ன்சாஸ் சசன்றிருக்கவில்தல என்பதால், அவள் கவறு வழியில்லாமல் 

அந்த பகுதியில் இருந்த பல்கவறு சுரங்கங்களுக்கு சசன்று விசாரிக்க 

ஆரம்பித்தாள். பிகரசில் மட்டும் இல்லாமல், ஆரக்ன்சாசும் உலகின் அதிக 

சசழிப்பான படிக மூலமாக விளங்குகிைது. நீளமான சசப்பனிடப்படாத 

பாததகளின் முடிவில் கதடிப்பிடிப்பதை்கு பல டஜன் கணக்கான சுரங்கங்கள் 

இருந்தன. § 

அவள் இறுதியாக தான் கதடிய படிவத்தத கஜம்ஸ் ககால்மனின்  

சுரங்கங்களில் கதடிப்பிடித்தாள். அவர ்தடித்த தககள் மை்றும் அசுத்தமான 

தாடியுடன் சடனிம் உதட அணிந்த ஒரு கடின உதழப்பாளியாக இருந்தார.் 

சுமார ்இரண்டு ததலமுதையாக அவரது குடும்பம் சுரங்கங்களில் 

படிகங்கதள கதாண்டும் பணியில் ஈடுபட்டு இருந்ததால், அவருக்கு அந்த 

பணியில் நல்ல அனுபவ அறிவு இருந்தது. § 

அதிகம் கபசாத அந்த சுரங்க சதாழிலாளி சமதுவாக தனது ஜீப் வதர 

சசன்று, அதில் ஏறிக்சகாள்ளுமாறு அவளுக்கு தக அதசத்தான். ஒரு பதழய 

மரக்கிடங்குடன் முடிவதடந்து, சிலருக்கு ஒரு பாததயாக சதன்பட்ட, அந்த 

குழிகள் நிரம்பிய பவளப்பாததயில் அவரக்ள் சுமார ்ஒரு தமல் தூரத்திை்கு 

பயணம் சசய்தாரக்ள். அவன் ககால்மன் வண்டியில் இருந்து இைங்கி, 

சிைகுக்கதவு வழியாக நடந்து, திைந்தசவளியின் பின்புைத்திை்கு சசன்று, ஒரு 

இருண்ட மூதலயில் இருந்த ஒரு கமதடக்கு முன்பாக சசன்று நின்ைான். 

அதன் மீது ஒரு பூஞ்தசக்காளான் பிடித்த சமத்தத, கிழிந்து பயனை்ை 

நிதலயில், நன்ைாக சுறுட்டபடட்ு ஒரு சணல் கயிை்ைால் கட்டப்படட்ு இருந்தது. 

§ 

ககால்மன் அதிகம் எதுவும் கபசாமல், ஒரு சிறிய கத்திதய சகாண்டு அந்த 

கயிை்தை அறுத்து, அந்த சமத்தததய திைந்து காண்பித்தார.் அங்கக ஒரு 

மிகப்சபரிய அளவில், பாதலப்  கபால சவள்தள நிைத்தில் ஒரு பளிங்கு 

படிகம் இருந்தது. அந்த அை்புதமான படிகம், ஒரு கதல அருங்காட்சியகத்தில்  

தவக்கக்கூடிய ஒரு கதலப்சபாருளாக அல்லது ஒரு சசல்வந்தரின் 

மாளிதகயில் நுதழவாயிலில் காட்சிப்சபாருளாக இருப்பதை்கு ஒரு 

சபாருத்தமான சபாருளாக இருந்தது. ஆனால் அது அங்கக அந்த கமதடயின் 

மீது தவக்கப்படட்ு இருந்தது. § 

அந்த படிகத்ததப் பை்றிய கதததய சசால்ல கவண்டிய கநரம் வந்த கபாது, 

அவரிடம் இருந்த வழக்கமான தயக்கம் மதைந்தது. ககால்மன் அந்த 

சபண்தண கநாக்கி திரும்பியகபாது, அவளது கன்னங்களில் ஆனந்த 

கண்ணீர ்வடிந்துக்சகாண்டு இருந்தது. § 
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1975 ஆம் ஆண்டு என் சககாதரனும் நானும் படிகங்கதளத் கதடி 

கதாண்டிக்சகாண்டு இருந்கதாம். இந்த குன்றுகளின் கீகழ நிரம்பியிருந்த 

குதககளில் எங்கள் பாதைகதள ஒன்ைாக பாதுகாத்து வருகிகைாம். 

நாங்கள் அன்று 65 அடி ஆழத்தில் இருந்த கபாது, ஒரு புதிய குதகக்குள் 

நுதழந்கதாம். இருபது அடி அகலம் மை்றும் ஐந்து அடி உயரத்துடன், இருள் 

சூழ்ந்து ஈரம் கசிந்து இருந்த அந்த குதகதய முதலில் பாரத்்த கபாது 

எதுவும் விகநாதமாக சதன்படவில்தல. ஆனால் சிறிது கநரம் கழித்து, என் 

மின்விளக்கின் சவளிசச்ம் அந்த படிகத்தின் மீது பட்டது.  அது குதகயின் 

ததரயில் இருந்து உதடந்து, ஒருபுைமாக சாய்ந்து, கீகழ விழுந்து இருந்தது. 

அததன சுை்றி மூன்று பக்கங்களிலும் இருந்த சுமார ்பத்து சிறிய 

படிகங்களின் குழு உதடயாமல் சதாடரந்்து வளரச்ச்ி அதடந்து வந்தன. 

ஆனால் இந்த படிகத்தின் வளரச்ச்ி நின்று இருந்தது. இது கூரம்ுதனயுடன் 

ஆறு பக்கங்களுடன இருப்பதத நீங்கள் பாரக்்கலாம். கமலும் அதன் 

கமல்பரப்பு  நாள் முழுவதும் குளிரச்ச்ியான பனிக்கட்டி கபான்ை ஒரு 

உணரத்வ வழங்குகிைது. நாங்கள் ஒரு சமத்தததய சகாண்டு வந்து, 

அதத அந்த பதிகத்தின் மீது சுை்றி, மிகவும் சமதுவாக கமை்பரப்பிை்கு 

சகாண்டு வரும் கபாது, சூரியன் மதைத்துக்சகாண்டு இருந்தது. § 

அது நாங்கள் இருவரும் கமை்சகாண்ட ஒரு அை்புதமான 

கண்டுபிடிப்பாக விளங்கியது. எங்கள் குடும்பம் மூன்று ததலமுதையாக 

சுரங்கத்தில் இருந்து படிகத்தத கதாண்டி எடுத்து இருந்தாலும், யாரும் 

இததப்கபான்ை ஒரு ததலசிைந்த சபாக்கிஷத்தத அதடந்தது இல்தல. 

அது விகசஷமானது என்பதத நானும் என் சககாதரனும் 

புரிந்துசகாண்கடாம். அதை்கு என்று ஒரு எதிரக்ாலம் இருப்பதத 

எங்களால் உணர முடிந்தாலும், அது என்னவாக இருக்கும் என்பதத 

எங்களால் அறிய முடியவில்தல. ஒரு விகனாதமான படிகம். இததப்பை்றி 

யாரிடமும் சசால்லக்கூடாது என்று எங்களுக்குள் கபசிக்சகாண்டு, அதத 

அந்த சமத்ததயிகலகய தவத்து, இங்கக சகாண்டு வந்கதாம். ஆனால் 

அது உங்கள் கனவில் கதான்றியுள்ளது. அததப்பை்றி சதரிந்துக்சகாள்ள 

கவறு எந்த வழியும் இல்தல. இந்த படிகத்தின் எதிரக்ாலம் என்னசவன்று 

எங்களுக்கு ஒரு நாள் சதரியவரும் என்பதத நாங்கள் 

புரிந்துசகாண்கடாம். இது உங்களுடன் ஹவாய்க்கு சசன்று, இதத 

கனவில் கண்ட அந்த சதய்வீக புருஷருடன் இருக்ககவண்டும் என்பது 

இதன் விதி என்று எனக்கு கதான்றுகிைது. இந்த படிகம் நீண்டநாடக்ளாக  

காத்துக்சகாண்டு இருக்கிைது. இதத சபறுவதை்கு நீங்கள் இங்கக வந்தது, 

எனக்கு மகிழ்சச்ி தருவதாக இருக்கிைது. § 

அந்த படிகத்தத நாடி வந்தவள் உை்சாகம் அதடந்து, இததப்பை்றி 

குருகதவாவிடம் சதரிவித்தாள், அவர ்அதன் புதகப்படங்கதள அனுப்புமாறு 

ககட்டுக்சகாண்டார.் அவர ்அதத பாரத்்ததும், “ஆமாம், நான் இததத்தான் 

குறிப்பிட்கடன்!” என்ைார.் அவள் அந்த படிகத்தத விதல சகாடுத்து வாங்கி, 

அதத ஒரு சபட்டில் பாதுகாப்பாக தவத்துக்சகாண்டு, அவள் தன் சசாந்த 

நாட்டிை்கு புைப்பட்டாள். 700 பவுண்ட் எதடயுடன், 39 அங்குல உயரத்துடன் 

இருந்த ஸ்படிக சிவலிங்கம் மடத்திை்கு ஆகஸ்ட் 14 ஆம் கததி வந்து கசரந்்தது 
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மை்றும் அது இரண்டு நாடக்ள் கழிந்து ‘கடவுள்’ நடராஜருக்கு முன்பு 

ஸ்தாபனம் சசய்யப்படட்ு, ‘இதைவன்’ ககாயில் சதாடங்குவதை்காக காத்து 

இருந்தது. குருகதவா அதிகாதலயில் கண்ட கனவு அை்புதமான முதையில் 

சவளிப்படட்ு இருந்தது. § 

பல வருடங்கள் கழித்து, ஒரு நாள் பிை்பகல் கநரத்தில், குருகதவா அடிக்கடி 

சதாடரப்ு சகாண்ட கதவர ்தான் வந்திருப்பதாக தகவல் சதரிவித்து, 

ககள்விகள் ஏகதனும் இருந்தால் ககடக்லாம் என்று கூறினார.் குருகதவாவுடன் 

இருந்த ஒரு துைவி, அந்த மிகப்சபரிய படிகத்தின் முக்கியத்துவத்தத பை்றி 

ககட்டார.் ஒரு நண்பன் கபசுவதத சாதாரண மக்கள் ககட்பததப் கபால, 

குருகதவா தனது கட்புலனுக்கு அப்பாை்பட்ட சக்தியால் அந்தரக்லாகத்தின் 

கதவர ்அளித்த பதிதல ககட்டு, அன்று படிசயடுக்கும் பணியில் 

இருந்தவரிடம், இரண்டு மை்றும் மூன்று வாரத்்தத கதணகளாக, அதத 

அறிவுறுத்த ஆரம்பித்தார.் § 

இப்கபாது நம்மிடம் இருக்கும் மாசபரும் படிகம் பூமியில் அதமதி, 

இணக்கம், திருப்தி, குணப்படுத்தும் தன்தம மை்றும் சபாறுதம, 

சுதந்திரம் மை்றும் நல்லிணக்கம் மை்றும் இந்த கிரகத்தில் மனிதரக்ள் 

மை்றும் எல்லா உயிரினங்களுக்கும் இதடகய ஒரு சநருக்கமான 

ஒை்றுதமதய உருவாக்கும் ஒரு அஞ்சல் நிதலயமாக சசயல்படட்ு, அதன் 

திட்டப்பணிக்கு பிரத்கயகமாக தயார ்சசய்யப்பட்ட, மிகவும் 

விகசஷமான படிகம் ஆகும். இது தை்கபாது இந்த கிரகத்தில் இருக்கும் 

ஒவ்சவாரு படிகம் வழியாகவும்  ட்ரில்லியன் கணக்கான தகவல்கதள 

அஞ்சல் சசய்து, மிகவும் சிறிய பூசச்ிகளுக்கும் புத்துயிர ்அளித்து 

அறிவுறுத்திக்சகாண்டு இருக்கிைது. § 
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1988 ஆம் ஆண்டில் ஐந்து நாட்களுக்கு ஆக்ஸ்கபாரட்ு பல்கதலகழகத்தில் 

தலாய் லாமா, ககன்டரப்ரி ஆரச்ப்ிஷப், காரட்ினல் ககானிக் மை்றும் பல்கவறு 

மதத்ததலவரக்ளுடன் உயர ்பதவியில் இருந்த அரசியல்வாதிகள், ஊடகம் 

மை்றும் விஞ்ஞானிகள் பங்குசபை்ை ஒரு மாநாட்டில், குருகதவா ஆன்மீக 

மை்றும் அரசியல் ததலவரக்தள சந்தித்து, இந்து சமயத்தின் விரிவான 

சகிப்புத்தன்தம பை்றிய தகவதல வழங்கினார.்  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

அமமதி மற்றும் நீடித்த மனித வாழ்க்மகக்கு நடத்திய ப ாராட்டம் 

உலகில் குருகதவாவின் புகழ் சீராக வளரந்்தது. 1986 ஆம் ஆண்டு, இந்து சமய 

மறுமலரச்ச்ிக்கு அவர ்கமை்சகாண்ட சரவ்கதச முயை்சிகதள ஊக்குவிக்கும் 

வண்ணம், புது தில்லியில் நதடசபை்ை உலக மதங்களின் மாநாடு, நவீன 

யுகத்தின் ஐந்து ஜகதாசச்ாரியாரக்ளில் (உலகின் ஆசிரியரக்ள்) ஒருவராக 

அவருக்கு பட்டம் சூட்டி சகௌரவித்தது. அந்த பட்டம் மை்றும் அதனுடன் வந்த 

சில தகவல்கள், கிழக்கில் குருகதவாவிை்கு அங்கீகாரம் கிதடப்பதத 

சதளிவுபடுத்தியது. உண்தமயில் அந்த சகௌரவத்தின் மூலம், அவர ்மிகவும் 

உயரவ்ான ஆன்மீக பதவியான, சை்குருவாக கருதப்படும் முதல் கமை்கு 

நாட்டவர ்என்ை சபருதமதய சபை்ைார.் அந்த பதவி இந்தியாதவ 

கசரந்்தவரக்ளுக்கு மடட்ுகம ஒதுக்கப்பட்டு, பாதுகாக்கப்பட்டு வந்தது. அது 

ஒரு சகௌரவமாக இருந்தாலும், அவர ்மிகவும் முக்கியமாக அந்த 

சபாறுப்பிை்கு அதிக மதிப்தப வழங்கினார.் ஒரு குருவின் பாதங்கதள 

சதாட்டு வணங்க கவண்டியிருக்கும் என்பதால், இந்தியரக்ளில் ஒரு 
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ஆசச்ாரமான குழு இந்தியாதவ சாராத ஒருவர ்ஒரு குருவாக வளரச்ச்ி 

அதடவதத என்றுகம ஏை்றுக்சகாள்ளாது என்பதால், அதில் கநரம்தை 

அம்சங்களும் எதிரம்தை அம்சங்களும் இருந்தன. அவரக்ள் விலகி நின்று, 

கூரந்்து கவனித்து வந்தனர.் § 

குருகதவா சபரும்பாலான மாநாடுகளுக்கு அதழக்கப்பட்டாலும், அவர ்

அவை்றில் மிகவும் அபூரவ்மாக கலந்து சகாண்டார.் நீடித்த மனித வாழ்க்தக 

பை்றி ஆன்மீக மை்றும் பாராளுமன்ை ததலவரக்ள் இதடகய ஆக்ஸ்கபாரட்ு 

(1988), மாஸ்ககா (1990) மை்றும் ரிகயா டி சஜனிகராவில் (1992) நதடசபை்ை 

சரவ்கதச கருத்தரங்குகள், சிகாககாவில் (1993) நதடசபை்ை உலக 

சமயங்களின் மாநாடு மை்றும் ஐக்கிய நாடுகளில் (2000) நதடப்சபை்ை சமய 

மை்றும் ஆன்மீக ததலவரக்ளின் மில்லினியம் உலக அதமதி மாநாடு என்று 

அவருக்கு குறிப்பிட்ட சில மாநாடுககள முக்கியமானதாக கதான்றின. § 

தனது மரணத்தத எதிரச்காள்வகத மனிதனுக்கு கடினமாக இருக்கும் 

கபாது, மனித இனகம நிரந்தரமாக அழியும் அபாயத்தில் இருப்பதத 

கை்பதன சசய்து பாருங்கள். இத்ததகய ஒரு நிதலதமதய பை்றி 

கபசுவதை்காக, 1988 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 11 முதல் 15 வதர, இங்கிலாந்தின் 

ஆக்ஸ்கபாரட்ு பல்கதலக்கழத்தில் அறுபது நாடுகளில் இருந்து அதிக 

சசல்வாக்குள்ள சுமார ்140 ஆண்களும் சபண்களும் கலந்து சகாண்டாரக்ள். 

வானியை்பியல் நிபுணராக இருந்த Dr. காரல்் சாகன், உயிரியல் அறிஞராக 

இருந்த Dr. கஜம்ஸ் லவ்லாக், கசாவியத் நாட்டு விஞ்ஞானியாக இருந்த Dr. 

எவ்சகனி சவலிககாவ் மை்றும் மக்கள் சதாதக, ஊடகம் மை்றும் 

கல்வித்துதைதய கசரந்்த மை்ை ததலசிைந்த வல்லுனரக்ள் அசச்ுறுத்தல்கள் 

பை்றிய கருத்துக்கதள சதாடரச்ச்ியாக வழங்கினாரக்ள். பூமியும் அதில் 

சிறிய சுதமயாக இருக்கும் உயிரினங்களும் ஆபத்தில் இருப்பததயும், 

விதரவில் நடவடிக்தக எதுவும் எடுக்கவில்தல என்ைால், ஒவ்சவாரு வருடமும் 

அழிந்துக்சகாண்டு இருக்கும் பல ஆயிரக்கணக்கான  உயிரினங்கதள கபால, 

மனிதனும் அழிந்து விடுவான் என்கிை பயங்கரமான தகவலுக்கு மனித இனம் 

விழிப்புணரத்வ சபை்று இருந்தது. § 

ஐகராப்பிய இதடக்காலத்திை்கு பிைகு, சட்டமன்ை உறுப்பினரக்ள் மை்றும் 

ஆன்மீக ததலவரக்ளின் ஒரு உயரம்ட்டக்குழுவின் சந்திப்பு நடக்கவில்தல. 

அந்த காலத்தில் நதடசபை்ை சந்திப்பு ஐகராப்பிய அரசியல் அறிஞரக்ள் 

மை்றும் கிறுத்துவ ததலவரக்ளுக்கு இதடகய நதடசபை்ைது. 1988 ஆம் ஆண்டு 

நதடப்சபை்ை சரவ்கதச கருத்தரங்கு இந்து மதம், சபளத்த மதம், கிறுத்துவம், 

இசுலாம் மை்றும் யூத மதம் என்று ஐந்து முக்கிய மதங்களுடன் ஆப்பிரிக்க 

மை்றும் அசமரிக்க இந்திய மதங்கள், சமணம், சீக்கிய மதம் மை்றும் 

ஷின்கடாயிசத்தத கசரந்்த பிரதிநிதிகதள ஒன்று கசரத்்தது. § 

நம்தம அசச்ுறுத்தும் பிரசச்தனகள் என்ன? ஒரு குறிப்பிட்ட வரிதசயில் 

இல்லாவிட்டாலும் கபார,் பசி, ஏழ்தம மை்றும் வளங்களில் ஏை்ைத்தாழ்வு, 

கடன், பாதலநிலமாதல், படிப்பறிவின்தம,  மக்கள்சதாதக சபருக்கம், சமய 

அடிப்பதடவாதம், பூமி சவப்பமாதல், உயிரின வாழ்க்தகச ்சூழலியலின் 
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சிததவு, இனங்களின் அழிவு மை்றும் சமூக அநீதி ஆகியதவ நம்தம 

அசச்ுறுத்தும் பிரசச்தனகள் ஆகும். § 

ஐந்து நாடக்ள் நதடசபை்ை அந்த மாநாடு சதாடங்கியதும், “நாம் இங்கக 

சிக்கலில் இருந்து விடுபடுவதை்கு வழிகதள கதடும் கநாக்கத்துடன் 

கூடியுள்களாம். நாம் எல்கலாரும் ஒன்ைாக கசரந்்து வாழலாம் அல்லது 

ஒன்ைாக கசரந்்து மடியலாம். இதில் நம்மால் ஒன்தை மடட்ுகம கதரவ்ு சசய்ய 

முடியும், “ என்று ஆஸ்திரிய நாடத்ட கசரந்்த காரட்ினல் ககானிக் கபசிய 

அவசரத் கததவதய கூடியிருந்த பிரதிநிதிகள் பகிரந்்துசகாண்டது 

சதளிவாக சதரிந்தது. இதனுடன் ககன்டரப்ரியின் ஆரச்ப்ிஷப்பாக இருந்த 

ராபரட்் ரன்சி, “நீடித்து வாழ்வதை்கு மரியாதத மை்றும் கூட்டுைவு என்று 

இரண்டு பண்புகள் உள்ளன. நாம் நமது ஆன்மீக இறுமாப்தப கட்டுப்படுத்த 

கவண்டும். இந்த பிரபஞ்சத்தில் மனித உயிதரத் தவிர மை்ை அதனத்தும் 

அை்பமானது என்று உதறித்தள்ளும் எண்ணத்தத நாம் தகவிடசவண்டும்,”  

என்று தனது கருத்தத சதரிவித்தார.் ஆப்பிரிக்க நாட்டவரக்ள் பணக்கார 

மை்றும் ஏதழ நாடுகளுக்கு இதடகய இருக்கும் பரவலான வித்தியாசங்கதள 

வலியுறுத்தி, “அதிகமான சபாருள்முதல்வாதம் மை்றும் கட்டுப்பாடை்ை 

நுகரவ்ு,” என்று இகழ்ந்து உதரத்தனர.் § 

 தலாய் லாமாவின் வருதக மிகப்சபரிய சலசலப்தப ஏை்படுத்தியது. அவர ்

மனித குழப்பத்தின் தமயத்திை்கு சசன்று, ஆன்மாதவயும் உலதகயும் 

உருமாை்றும் இடமாக இதயம் விளங்குகிைது என்று குறிப்பிடட்ு, அன்பு மை்றும் 

பரிவு பை்றி அவர ்வழங்கிய எளிதமயான உதரயும், அந்த சலசலப்புக்கு ஒரு 

காரணமாக விளங்கியது. பரஸ்பர மரியாதத மை்றும் புரிந்துணரவ்ு, ஒருவர ்

தனது சமயத்தத பிரசச்ாரம் சசய்வதத நிறுத்தி, அதை்கு பதிலாக 

ஒட்டுசமாத்த மனித கநயத்திை்கு பயனுள்ள வதகயில் பங்களிக்க கவண்டும் 

என்கிை ஒரு ஆதசதய வளரத்்துக்சகாள்ள கவண்டும் என்று கூறியது 

ககட்பதை்கரிய ஒரு தகவலாக விளங்கியது. இததப்பை்றி கபசுவதை்கு, நாடு 

கடத்தப்பட்ட அந்த சபளத்த சமய ஆன்மீக ததலவர ்ததலசிைந்த 

கபசச்ாளராக இருந்தார.் § 

மதத்ததலவரக்ளில் ஒருவர ்சதாடக்கத்தில் நதடசபறும் முழு அமரவ்ின் 

ஆரம்ப பிராரத்்ததனதய முடித்ததும் அவமதிக்கப்பட்டகபாது, குருகதவா ஒரு 

சபரிய அமளிதய ஏை்படுத்திவிட்டார.் ஆப்பிரிக்க நாட்தட கசரந்்த 

கபசச்ாை்ைல் நிதைந்த ஒரு சபண் மதகுரு தனது பிராரத்்ததனதய 

முடித்துக்சகாண்ட கபாது, “இனி, நாம் இன்தைய முக்கிய நிகழ்சச்ிக்கு 

முன்கனைலாம்,” என்று அந்த குழுவின் ஒருங்கிதணப்பாளர ்சதரிவித்தார.் 

அந்த கூட்டத்தில் குருகதவா ததரியமாக எழுந்து நின்று, தாங்கள் அரசியல் 

ததலவரக்ளுடன் இதணந்து சசயல்படுவதை்காக அதழக்கப்பட்டதாகவும், 

தாங்கள் இங்கக வருதக தந்ததும் ஒரு சிரிய பிராரத்்ததன சசய்து முடித்த 

பிைகு, தாங்கள் அவமதிக்கப்படட்ு தங்களது பங்களிப்பின் மதிப்பு 

குதைக்கப்படுகிைது என்று நிகழ்சச்ி அதமப்பாளரக்ளிடம் கூறி, அந்த 

குறிப்பிை்கு தனது எதிரப்்தப சதரிவித்தார.் “இன்தைய மை்ை நிகழ்சச்ிகதள 
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கபால, இந்த சபண் மதகுரு நடத்திய பிராரத்்ததனயும் முக்கியமான 

நிகழ்சச்ிகய,” என்று அவரக்தள கடிந்துக்சகாண்டு, தனது நீளமான தககதள 

உயரத்்திக்சகாண்டு, “இங்கக உங்கள் கூட்டத்திை்கு நாங்கள் சவறும் 

சுவசராட்டியாக இருக்கிகைாம் என்று சதரிவித்து ஒவ்சவாரு ஆன்மீக 

பாரம்பரியத்ததயும் அவமதித்து இருக்கிறீரக்ள். நாங்கள் இதை்காக இங்கக 

வரவில்தல,” என்று கூறினார.் அந்த நிகழ்சச்ியின் ததலவராக இருந்த ஒரு 

சபண்மணி முதலில் கமதடயிலும், பின்னர ்அடுத்த நாள் காதலயில் கநராக 

சந்தித்தும் மன்னிப்புக் ககடட்ுக்சகாண்டாள். குருகதவா சசால்வது 

சரிசயன்று அவளும் மை்ைவரக்ளும் புரிந்துக்சகாண்டு, கலந்து ஆகலாசித்து 

தங்கள் பழக்கங்கதள மாை்றிக் சகாண்டாரக்ள். அது அந்த மாநாட்டில் ஒரு 

முக்கிய தருணமாக இருந்தது, மை்றும் மை்ை நிகழ்சச்ிகளில் ஆன்மீகத் 

ததலவரக்ள் ஆரவ்த்துடன் அதழத்து வரப்படட்ு முதையாக 

சகௌரவிக்கப்பட்டாரக்ள். § 

1990 ஆம் ஆண்டு, குருகதவா மீண்டும் உலகின் சமய மை்றும் அரசியல் 

ததலவரக்ள் பங்குசபை்ை கூட்டத்தில் கலந்து சகாண்டார.் இந்த முதை ஏழு 

நாடக்ள் நதடசபை்ை மாநாட்டின் கபாது, உணரக்கூடிய முக்கிய 

யதாரத்்தமாக பனிக்கட்டி மை்றும் பனிமதழ விளங்கியது மை்றும் சூரியன் 

என்றுகம கண்ணுக்கு சதன்படவில்தல. ஒரு விமான கூடாரம் அளவுள்ள ஒரு 

அதையில் பூமியின் ஒவ்சவாரு மூதல முடுக்கில் இருந்தும் அழகாக பல 

வண்ண உதடகளில் வந்திருந்த 1,400 ஆன்மாக்கள் நிரம்பி இருப்பததயும், 

எல்கலாரும் தாங்கள் பகிரந்்த அண்டவியல் பை்றி சதரிந்துசகாள்வததயும், 

இந்த சமன்தமயான பூமிகய நமக்கு இருக்கும் ஒகர உதைவிடம் என்பதத 

கருத்தில் சகாண்டு, நமக்கு இருக்கும் ஒகர சரணாலயத்தத மூடத்தனமாக 

மாசுபடுத்தியததயும் சதரிந்துசகாண்டு, அதத பாதுகாக்க எல்கலாரும் 

உறுதியாக இருப்பததயும் கை்பதன சசய்துசகாள்ளுங்கள். அதத கை்பதன 

சசய்ய முடிந்தால், மாஸ்ககாவில் நதடசபை்ை சரவ்கதச மாநாடு பை்றிய முழு 

அனுபவத்ததயும் உங்களால் சபை முடியும். § 

ஆக்ஸ்கபாரட்ு, ரிகயா டி சஜனிகரா  மை்றும் மாஸ்ககாவில் நதடசபை்ை 

அரசியல் மை்றும் மதத்ததலவரக்ளின் சரவ்கதச கருத்தரங்கிை்கு 

எங்களுக்கு அதழப்புக்கள் வந்தன. “நாங்கள் வரகவண்டும் என்ைால், 

நாங்கள் பயணசச்ீட்டு இல்லாமல் பயணம் சசய்யும் பயணிகள். நாங்கள் 

துைவிகள் மை்றும் எங்களது பயணத்திை்காக பணத்தத ஒதுக்குவது 

இல்தல. பயணசச்ீட்டுக்கதள அனுப்பினால், நாங்கள் அங்கக வந்து 

விடுகவாம்,” என்று எல்லா அதழப்புக்களுக்கும் பதில்கள் 

அனுப்பப்பட்டன. அவரக்ளுக்கு எங்களது வருதக மிகவும் அவசியமாக 

கததவப்பட்டதால், பயணசச்ீடட்ுக்கள் வந்து கசரந்்தன. அந்த 

பயணசச்ீட்டுக்கள் முதல் வகுப்பு அல்லது வணிக வகுப்பில் இருக்க 

கவண்டும், ஏசனன்ைால் எனக்கு இப்கபாசதல்லாம் சிறிய இருக்தககள் 

சரிபடட்ு வரவில்தல. அதவ ஒவ்சவாரு வருடமும் சிரியதாகிக்சகாண்கட 

இருக்கின்ைன.§ 
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ஆப்பிரிக்கா, வட அசமரிக்கா, ஹவாய் மை்றும் மை்ை நாடுகளில் இருந்து 

வந்திருந்த பழங்குடி மக்களின் மிகப்சபரிய குழுக்கள், இந்த 

பாரம்பரியங்களின் மதிப்தபயும், இதவ இன்றும் புைக்கணிக்கப்பட்டு 

தவைாக பயன்படுத்தப்படுவததயும் குருகதவாவிை்கு நிதனவூட்டின. ஒரு 

காலத்தில் மனிதகநயம் ஒன்று திரட்டி, விரயம் சசய்த பழங்கால 

விகவகத்தின் பலவீனமான கலாசச்ார கிடங்குகள் அல்லது விததகள் கபால 

இருக்கும் அவை்தை தை்கபாது மீண்டும் விததக்க கவண்டியுள்ளது. நாம் 

எல்கலாரும் பூமியின் பழங்குடி மக்கள் என்று ஒரு சான்கைார ்சரியாக 

குறிப்பிட்டார.் இந்த பாரம்பரியங்களுக்கு இந்துக்கள் இயல்பான நண்பரக்ள் 

என்பதும், கட்டுப்பாடுகள் எததயும் விதிக்காமல், அவரக்ளுக்கு பயனுள்ள 

வளங்கதள வழங்கி, அவரக்ளுக்கு ஆதரவாக கபச கவண்டும் என்பதில் 

குருகதவா சதளிவாக இருந்தார.் § 

மாஸ்ககாவில் ரஷ்ய அரசின் நிதியுதவிடன் நதடசபை்ை இந்த சரவ்கதச 

கருத்தரங்கு, மனிதன் ஒரு இயை்தகக்கு புைம்பாக சகாடூரமான 

சசய்முதையின் மூலமாக, தன் இனத்ததகய கவட்தடயாடும் அளவிை்கு, இந்த 

பூமியில் மிகப்சபரிய கவடத்டக்காரனாக மாறிவிட்டான் என்பதத பை்றி 

சதரிந்துசகாள்ளவும் நடத்தப்பட்டது. தை்கபாததய கபாக்கு மாை்றி 

அதமக்கப்படவில்தல என்ைால், நாம் ஒரு வதகயான தை்சசயலான 

தை்சகாதலக்கு சபாறுப்பாக கவண்டியிருக்கும் என்று விஞ்ஞானிகள் 

வை்புறுத்தினர.் மாஸ்ககாவில் குருகதவா ககட்ட உதரகளின் சுருக்கம்: நாம் 

நமது அணுகுமுதைகதள மாை்ைாமல், நமது தை்கபாததய பழக்கங்கள் 

மை்றும் வழக்கங்களில் நிதலத்து இருந்தால், நம்மால் வளரச்ச்ி அதடய 

முடியாது, நம்மால் நீண்ட நாள் வாழவும் முடியாது. மாறிக்சகாள்ளுங்கள் 

அல்லது அழிதவ சந்திக்க கவண்டியிருக்கும் என்று மிகவும் எளிதமயாகவும் 

அதத குறிப்பிடலாம். நாம் பூமிக்கு தீங்கு விதளவிப்பதத நிறுத்தியதும், அது 

குணமதடய சதாடங்கும். கபார,் தூய்தம ககடு, இனங்களின் அழிவு மை்றும் 

அடிப்பதடவாதத்தத மனிதனின் மனசாட்சி ஏை்றுக்சகாள்ளாத கபாது, அதவ 

முடிவுசபறும். கமலும் அவை்றின் பயங்கரமான விதளவுகதள நாம் 

புரிந்துசகாண்டதும், அவை்தை யாரும் சபாறுத்துக்சகாள்ளமாட்டாரக்ள். § 
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1990 ஆம் ஆண்டு கடுதமயான குளிரக்ாலத்தில், USSR  உதடத்துக்சகாண்டு 

இருந்த கபாது, மாஸ்ககாவில் நதடசபை்ை ஒரு வார கருத்தரங்கிை்கு, மிதகல் 



ககாரப்சக்சவ் 700 அரசியல் ததலவரக்ள் மை்றும் ஆன்மீக ததலவரக்ளுக்கு 

அதழப்பு விடுத்தார.் அதை்கு வருதக தந்த இந்து ததலவரக்ளில் 

குருகதவாவும் ஒருவராக இருந்தார.்  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

மாஸ்ககாவில் தங்கியிருந்த நாடக்ள் குருகதவாவிை்கு பிடித்து இருந்தன. 

விளக்குகளுடன் பிரகாசித்த 150 வருட பழதமயான கிசரம்ளின் வரகவை்பு 

அதையில் நதடப்சபை்ை ஒரு இதச நிகழ்சச்ி மை்றும் காக்சடய்ல் விருந்தில், 

தானும் தன்னுடன் இருந்த சுவாமியும், எளிதமயான மை்றும் ததக்கப்படாத 

தங்களது சந்நியாச ஆதடயில் கலந்துசகாண்டு, உலகத் ததலவரக்ளுடன் 

கூடிப்பழக கவண்டும் என்று ககட்டுக்சகாள்ளப்பட்ட சங்கடமான மாதல 

கநரங்களும் அவருக்கு பிடித்து இருந்தன. § 

அந்த மாநாட்டின் முடிவில் ஒரு மாதல கநரத்தில், கிசரம்ளின் மாளிதகயில் 

ரஷ்ய அரசு ஒரு மிகப்சபரிய பால்ரூம் நடனத்திை்கு ஏை்பாடு சசய்து, மனித 

கநயத்தின் எதிரக்ாலத்தத எதிரச்காள்ள மை்ை நாடுகளில் இருந்து வந்திருந்த 

ஆண்கள் மை்றும் சபண்களுடன் கலந்துக்சகாள்ள வணிக மை்றும் கலாசச்ார 

ததலவரக்ளுக்கு அதழப்பு விடுத்து இருந்தது. மதத்ததலவரக்ள் ஒவ்சவாரு 

நாளின் சதாடக்கத்திலும், தாங்கள் பிராரத்்ததனகதள நடத்தி ஆசிகதள 

வழங்க தங்களுக்கு முன்னுரிதம தரகவண்டும் என்று கபாராடிக்சகாண்டு, 

சில சமயம் தீவிரமாக சண்தடயிட கவண்டியிருந்தது. எல்கலார ்

கவனத்ததயும் சபறுவதை்காக நதடப்சபை்ை கபாராட்டத்தத இந்துக்கள் 

மடட்ும் தனியாக நின்று பாரத்்துக்சகாண்டு இருந்தாரக்ள். ஐந்து-ஆறு 

நாடக்ளுக்கு பிைகு, இந்துக்கதளத் தவிர மை்ை எல்லா முக்கிய மதங்களும் 

தங்களது வாய்ப்தப  சபை்று இருந்தன. அதனால் அன்று இரவு, ஒரு இந்து 

ததலவர ்கதரவ்ு சசய்ப்பட்டார,் மை்றும் அந்த கதரவ்ு அன்று நடந்த 

நிகழ்சச்ிகளில் மிகவும் முக்கியமானதாக விளங்கியது. § 

அன்று சிருங்ககரி மடத்தின் துைவியாக இருந்த சுவாமி பரமானந்த பாரதி 

கதரவ்ு சசய்யப்பட்டார.் அவர ்துைவைம் கமை்சகாள்ளும் முன்பு இயை்பியல் 

வல்லுனராக இருந்தார.் அவர ்மதிய உணவு கநரத்தில் குருகதவாதவ அணுகி, 

பல்கவறு சமூகங்கதள கசரந்்த இந்த குழு தான் வழங்கவிருக்கும் உதரதய 

முழுதமயாக புரிந்துசகாள்ளுமா என்று தனது சந்கதகத்தத சதரிவித்தார.் 

அவரது உதரதய மாநாட்டில் கூடியிருக்கும் அதனவரும் சதளிவாக 

புரிந்துசகாள்வாரக்ள் என்று குருகதவா அவருக்கு உறுதி அளித்து, கூட்டத்தில் 

ததரியமாக கபசுமாறு ஊக்கம் அளித்தார.் § 

அன்று மாதல கநரத்தில், உலகம் முழுவதிலும் இருந்து வந்த 300 

சதாதலக்காட்சி ககமராக்களின் கவனம் அவர ்மீது திரும்ப, அவர ்ஆதி 

சங்கரதரப் கபான்று உதடயணிந்து, தகயில் தண்டம், தககள் மை்றும் 

சநை்றியில் மூன்று படத்டகளாக விபூதிதய பூசிக்சகாண்டு, அழகாக 

அலங்கரிப்பட்ட அந்த அதையில் தூய்தம மை்றும் எளிதமயின் சசாரூபமாக 

காட்சி அளித்த சுவாமி, தனது காலணிகதள கழை்றி, கமதடயில் ஏறி தனது 

பிராரத்்ததனதய சதாடங்கினார.் § 
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குருகதவாவின் இதயத்தில் பழங்குடி மக்களுக்கு ஒரு விகசஷ இடம் 

ஒதுக்கப்படட்ு இருந்தது. அவர ்பிகரசில் மை்றும் ஆப்பிரிக்க பழங்குடி 

மக்கதள சந்தித்து கபசினார,் ஆங்ககரஜ் (அலாஸ்கா) நகரத்தில் தான் ஒரு 

ககாயிதல ஸ்தாபனம் சசய்ய உதவகவண்டும் என்று இன்யூட ்சமூகதத்த 

கசரந்்த சபரியவரக்ளிடம் ககடட்ுக்சகாண்டார,் மை்றும் அரிகசானாவில் 

வாழும் கஹாபி சமூகத்தின் ததலவரக்ளிடம், மதைத்துக்சகாண்டு இருந்த 

அவரக்ளது கலாசச்ாரத்தத பாதுகாக்கும் சபாருடட்ு, அவரக்ளின் புனிதமான 

நூல்கதள இதணயதத்ில் சவளியிடுவது பை்றி உதரயாடிக்சகாண்டு 

இருந்தார.்  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

நாம் ஏமாை்ைம், குழப்பம் மை்றும் பதட்டம் நிதைந்த யுகத்தில் 

வாழ்ந்துசகாண்டு இருக்கிகைாம். நாம் ஞாகனாதயம் சபறுவதை்கு எந்த 

தருணத்தில், எந்த கநாக்கத்துடன் மை்றும் எந்த கவகத்தில் 

சதாடங்ககவண்டும் என்று நமக்கு சதரிவதில்தல. அதிஷ்டவசமாக, இந்த 

காரணிகள் அதனத்ததயும் தீரம்ானிக்கும் ஞானத்தின் பாதததய 

முடிவில்லாமல் இருக்கும் கவதங்கள் வழங்குகின்ைன. இங்கக நான் 

இரண்டு கவத மந்திரங்கதள குறிப்பிட விரும்புகிகைன். இதவ சூரியன், 

சந்திரன் மை்றும் நடச்த்திரங்கள் கபான்ை வான்சபாருடக்ளில் வியாபித்து 

இருக்கும், இல்தல இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கும் பஞ்ச பூதங்கள் 

அதனத்திலும் வியாபித்து இருக்கும் மகாகதவரக்தள நிதனத்து 

பிராரத்்ததன சசய்வது ஆகும். இதில் நாம் சாந்திதய பிராரத்்ததன 

சசய்கிகைாம், அதாவது மாடுகதளப் கபான்ை விலங்குகளின் 

சாம்ராஜ்யம் மை்றும் மனிதரக்ளின் சாம்ராஜ்யத்தில் அதமதிதய 

கவண்டுகிகைாம். இதைவனின் அருளில் இருந்து வரும் இந்த சாந்தி 

என்கிை அதமதி, நம் ஒவ்சவாருவருக்கும் நிரந்தரமான கபரானந்தத்தத 

வழங்க, நமது இதயங்களின் ஆழங்களில் எதிசராலித்துக்சகாண்டு 

இருக்கட்டும். இந்த சாந்தி எங்கதள உபசரிக்கும் இந்த ததலசிைந்த 

நாட்டின் ததலவரக்ள் மை்றும் மக்களுக்கு, உலகில் இருக்கும் மை்ை 

நாடுகளுக்கு மை்றும் இந்த சரவ்கதச கருத்தரங்கிை்கு அதமதி மை்றும் 

சசழிப்தப வழங்கட்டும். § 
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அதன் பிைகு சுவாமி உசச்ரித்த இனிதமயான சமஸ்கிருத மந்திரம், 

கிசரம்ளின் வரகவை்பு அதை முழுவதும் வியாபித்தது. அவர ்முடிவில், 

அரங்கில் இருக்கும் எல்கலாரும்  தன்னுடன் கசரந்்து பிரபஞ்சத்தில் இருக்கும் 

அதனத்ததயும் உள்ளடக்கிய “ஓம்”  என்ை பிரணவ மந்திரத்தத மூன்று முதை 

சசால்லுமாறு ககட்டுக்சகாண்டார.் சுவாமி “ஓம்” என்று உசச்ரித்து, தனது 

தககதள உயரத்்தி எல்கலாரும் கசரந்்து சசால்லுமாறு ககட்டுக்சகாண்டார.் 

வலுவாக எதிசராலித்த அந்த ஓம்காரம், அரங்கம் முழுவதும் நிரம்பியது. ஓம் 

காரத்தத சுவாமி இரண்டாவது முதை மை்றும் மூன்ைாவது முதை உசச்ரித்த 

கபாது, அரங்கில் இருந்த மக்கள் கூட்டம் ஒவ்சவாரு முதையும் அதிக வலுவாக 

உசச்ரித்தது. அவரக்ளது அடிப்பதட ஒருதமயில் இருந்து கதான்றி, அவரக்ளது 

கவை்றுதமகதள கடந்து எல்கலாரும் புரிந்துசகாண்ட ஒரு சமாழிதய 

பகிரந்்து, உலககம ஒன்ைாக கசரந்்து உசச்ரித்ததப் கபால அது ஒரு 

சக்திவாய்ந்த தருணமாக இருந்தது. அங்கக கூடியிருந்த மக்களுக்கு 

சதரியாமல், USSR  யில் விதரவில் வரவிருந்த குறிப்பிடுத்தக்க மாை்ைங்கதள 

ஏை்படுத்திய சூடச்ும சக்தியாக “கிசரம்ளின் மாளிதகயில் உசச்ரிக்கபட்ட 

ஓம்காரம்” விளங்கியது என்று குருகதவா பின்னர ்குறிப்பிட்டார.் அவர ்இந்த 

அனுபவத்ததப் பை்றி இந்துயிசம் டுகட பத்திரிதகயில் விளக்கினார:்§ 

ஒரு காலத்தில் சலனின் இருந்த கிசரம்ளின், குருகசவ் இருந்த கிசரம்ளின் 

மை்றும் தை்கபாது ககாரப்சக்சவ் இருக்கும் கிசரம்ளின் மாளிதகயில் 

அமரந்்து இருக்கும், இரண்டாயிரத்திை்கும் கமலான ஆன்மீக மை்றும் 

அரசியல் ததலவரக்ள் மை்றும் விருந்தினரக்ள், இந்தியாவில் இருந்து 

வந்திருந்த ஒரு சுவாமியின் ததலதமயில், கவதங்களில் இருந்து ஒரு 

சாந்தி மந்திரத்தத ககட்பாரக்ள் மை்றும் எல்கலாரும் ஒன்ைாக “ஓம்”  என்ை 

பிரணவ மந்திரத்தத உசச்ரிப்பாரக்ள் என்பதத யாரால் நம்பமுடியும்? 

அந்த ஓம்காரம் கபாதர நிறுத்தும் ஆை்ைலுடன் அதமதிதய கவண்டிய 

மக்களின் குரலாக விளங்கியது. ஆனால் துரதிஷ்டவசமாக தடம் 

பத்திரிக்தக வழங்கிய ஒரு சிறிய குறிப்தபத் தவிர, இதத அசமரிக்க 

பத்திரிதகத்துதை கவனிக்கத் தவறியது. அங்கக ககாரப்சக்சவ் மை்றும் 

சஷவரட்்நாசி கபான்ை சபருந்ததலவரக்ளுடன், உலகின் பிரபலமான 

யூதகுருமாரக்ள் மை்றும் இமாம்கள், துைவிகள் மை்றும் இதையியல் 

வல்லுனரக்ள் மடட்ுமில்லாமல் 57 நாடுகளின் பாராளுமன்ைத்தில் இருந்து 

அரசியல்வாதிகள், விஞ்ஞானிகள் மை்றும் சுை்றுசச்ூழல் ஆய்வாளரக்ள், 

கதலஞரக்ள் மை்றும் ஊடக வல்லுனரக்ள் என்று பல முக்கியமான மை்றும் 

ததலசிைந்த வல்லுனரக்ள் கூடியிருந்தாரக்ள். எல்கலாரும் ஒன்ைாக 

அதமதிக்காக சசயல்படட்ு, எல்கலாரும் ஒன்று கசரந்்து இனிதமயான 

ஒை்தை குரலில், சரவ்கதச ஒருதமயின் புனிதமான ஓம்காரத்தத 

உசச்ரித்து, மனித இனத்திை்காக நதடசபை்ை முதல் சரவ்கதச 

கருத்தரங்கு இதுவாகத்தான் இருக்ககவண்டும்.§ 

முப்பது வயதுகளின் சதாடக்கத்தில் மை்றும் தங்கள் பதின்ம 

வயதுகளில் இருந்த பல கசாவியத் இதளஞரக்தள சந்திக்க எங்களுக்கு 
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வாய்ப்பு கிதடத்த கபாது அவரக்ளிடம் கயாகம், தியானம், மதைஞானம், 

சூடச்ும ஞானம், படிகங்கள் பை்றிய ஆய்வு மை்றும் கட்புலனுக்கு 

அப்பாை்பட்டதத காணும் சக்திதயப் பை்றி சதரிந்துசகாள்ள 

அவரக்ளிடம் சதன்பட்ட  பக்கவுமதடந்த ஆரவ்ம் எங்கதள வியக்க 

தவத்தது. விண்சவளியில் மனிதன் அடிசயடுத்து தவக்க கததவயான 

தகவல் சதாடரப்ு ஆை்ைல்கதள வலுப்படுத்த (மை்றும் சில சாதாரண 

கநாக்கங்களுக்கும்), கடந்த இருபது ஆண்டுகளாக மனதத பயன்படுத்தி 

சதாதல நுண்ணுணரவ்ு மை்றும் புவிக்கு அப்பாை்பட்ட விஞ்ஞானங்கள் 

மூலம் கசாவியத் விஞ்ஞானிகள் மை்றும் இந்து கயாக வல்லுனரக்ள் 

இதணந்து சசயல்படட்ு வந்தது பலருக்கு சதரியாது. § 

நாங்கள் மாஸ்ககாவில் -10°f குளிதர (அதை்கு தககளால் ததக்கப்பட்ட 

எங்கள் பருத்தி உதடகள் உகந்ததாக இல்தல) எதிரச்காண்டாலும், அந்த 

நகரத்தில் எனது சசாந்த அனுபவம் அன்பு மை்றும் உை்சாகத்துடன் 

நிதைவாக இருந்தது. எழுபது ஆண்டுகள் கழித்து நதடசபை்ை, 

ரஷ்யாவின் முதல் சபாதுமக்கள் கிறிஸ்துமஸ் சகாண்டாட்டத்தத நான் 

பாரத்்து மகிழ்சச்ி அதடந்கதன். ஏப்ரல் 1988 ஆக்ஸ்கபாரட்ில் நதடப்சபை்ை 

சரவ்கதச கருத்தரங்கில், நான் சந்தித்திருந்த பதழய ஆன்மீக 

நண்பரக்ளுடன் கபசி நிதனவுகதள பகிரந்்ததாலும் மகிழ்சச்ி 

அதடந்கதன். அந்த உணரச்ச்ி எனக்கும் நம்பிக்தக மை்றும் ஆரவ்த்தத 

வழங்கியது. § 

நமக்கு ஏதாவது ஒரு இக்கட்டான நிதல கதான்றும் வதர, நாம் 

மை்ைவரக்ள் மீது அக்கதை சசலுத்தாமலும் அன்தைய கததவகள் மீது 

சபாதுவாக கவனம் சசலுத்தாமலும் மகிழ்சச்ிதய நாடுவதில் அதிகம் 

கதரச்ச்ி சபை்ை  உயிரினங்கள் என்பதத சவளிப்படுத்தி உள்களாம். இந்த 

இரண்டு சரவ்கதச கருத்தரங்குகளும் பூமியில் மனித கநயம் 

எதிரச்காள்ளும் இக்கட்டான நிதல முழுவததயும், மிதகப்படுத்தாமல் 

யதாரத்்தமாகவும் கவனமாகவும்  எடுத்துதரத்தன. இது பிரசச்தனகளின் 

ஒரு துக்ககரமான பட்டியலாக இருந்தாலும், மனிதனிடம் இருக்கும் 

உை்சாக சக்தி அதத எதிரச்காள்ளும் சவால்கதள விட வலுவானது. 

தங்களுக்கு இருந்த முக்கியமான சபாறுப்புக்களில் இருந்து ஒதுங்கி, 

குளிர ்காலத்தின் நடுவில் மாஸ்ககாவிை்கு பைந்து வந்து, ஏழு நாடக்ள் 

ஒன்ைாக வாழ்ந்து, ஒன்ைாக உணவு அருந்தி, ஒன்ைாக கலந்து கபசி, 

ஒருவருக்சகாருவர ்அன்பு மை்றும் நம்பிக்தகதய சவளிப்படுத்த 

விருப்பத்துடன் கை்றுக்சகாண்டு, மை்ைவரக்ள் கபசுவதத கவனமாக 

ககட்டு, ககள்விகதள ககட்டு சந்கதகங்கதள சதளிய சசய்து, அறிதவ 

பகிரந்்த இந்த உலகின் ததலசிைந்த ததலவரக்தள பாரக்்கும் கபாது 

எனக்குள் நம்பிக்தக பிைந்தது. நாம் எதிரச்காண்ட சநருக்கடியின் 

தீவிரமும், பிரசச்தனகளுக்கு தீரவ்ு காண ஒன்று கூடிய மக்களின் 

கநரத்மயும் சவளிப்பட்டன. இவரக்ள் மனித கநயத்தின் ததலவரக்ளாக 

இருப்பதால், அவரக்ளின் கருத்துக்கள் அவரக்ள் நாட்டில் இருக்கும் 

மக்களுக்கு சசன்ைதடயும். இந்த தகவதல அவரக்ள் பாராளுமன்ைத்தில் 
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அல்லது அவரக்ள் சமாஜங்களில் இருக்கும் ஒவ்சவாரு உறுப்பினரும் 

அறிந்து புரிந்துக் சகாள்வாரக்ள், மை்றும் இங்கக வருதக தந்த 

விஞ்ஞானிகள் இதத தங்கள் சகாக்கள் அதனவருடனும் பகிரந்்துக் 

சகாள்வாரக்ள். § 
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ரிகயா டி சஜனிகராவில் 1992 ஆம் ஆண்டு நதடப்சபை்ை சரவ்கதச 

கருத்தரங்கில் “எல்லாம் சதய்வீகமானது. நாம் எல்கலாரும் ஒன்று,” என்று 

உலகில் இருக்கும் அதனத்து மதங்களும் சசால்வததத் ககடட்ு குருகதவா 



ஆசச்ரியம் அதடந்தார.் ஹவாயில் இருந்து வந்த உயரமான சுவாமியுடன் ஒரு 

புதகப்படம் எடுத்துக்சகாள்ள பிகரசில் நாடட்ு பழங்குடியினர ்

விரும்பினாரக்ள்.  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

இறுதியில் மிதகப்படுத்தப்படாமல் உண்தம சவளிகய வந்தது மை்றும் 

தீரவ்ு சதளிவாக இருந்தது. ஒரு பிரசச்தன நன்ைாக விளக்கப்படட்ு 

புரிந்துசகாள்ளப்பட்டால், தீரவ்ு தானாக சதளிவாகும் என்று மக்கள் 

நம்புகிைாரக்ள். எளிதமயாக இருக்கும் இந்த தீரவ்ு, ஒவ்சவாரு மனிதனின் 

சபாறுப்பாகவும் இருக்கிைது. சுத்தமான மை்றும் நிதலயான சுை்றுப்புை 

சூழதல சபறுவதை்கு தனது வீடு, தனது பண்புகள் மை்றும் இயை்தகயுடன் 

தனது உைதவ மாை்றி அதமக்க ஒருவன் உலக நலதன கருத்தில் 

சகாண்டு தனது சமூகத்தில் சசயல்பட கவண்டும். § 

மாஸ்ககாவில் நாங்களும் எங்கள் கருத்துக்கதள சதரிவித்கதாம். 

உலகம் மீண்டும் சமஸ்கிருதத்தில் அஹிம்சா என்று அதழக்கப்படும் 

அகிம்தச சநறிமுதைதய கதடப்பிடிக்க சதாடங்ககவண்டும் என்று 

உலக மக்களிடம் கவண்டிக்சகாண்கடாம். நாம் இதத சவறும் 

தத்துவமாக கருதாமல், மிகவும் யதாரத்்தமாக இருக்ககவண்டும். உலக 

அதமதி வீட்டில் இருந்து சதாடங்குகிைது. அதமதிதய அதடய முடியும் 

மை்றும் அதத புத்திதய பயன்படுத்தி பராமரிக்கவும் முடியும் என்பதத 

குழந்ததகள் பாரத்்து சதரிந்துக்சகாள்ளும் சபாருட்டு அதமதியாக 

இருக்கவும், மூன்று நாடக்ள் தாமதமாக உைங்க சசன்ைாலும், இரவு 

உைங்குவதை்கு முன்பாக தங்கள் விவாதங்கள் மை்றும் 

வாக்குவாதங்களுக்கு சுமூகமாக தீரவ்ு காண குடும்பங்கள் 

கை்றுக்சகாள்ள கவண்டும். எதிரக்ால அதமதிக்  காப்பாளரக்தள 

உருவாக்கும் சபாறுப்பு சபை்கைாரக்ள் தகயில் இருக்கிைது. கமலும் 

குழந்ததகளுக்கு நாம் முன் உதாரணமாக இருப்பதால் மட்டுகம நம்மால் 

கை்றுத் தரமுடியும். § 

வித்தியாசமாக இருப்பவரக்தள, வித்தியாசமான நம்பிக்தகயுடன் 

இருப்பவரக்தள மதிக்க சபை்கைாரக்ள் குழந்ததகளுக்கு கை்றுத்தர 

கவண்டும். அவரக்ளுக்கு மனித கவை்றுதமயின் மதிப்தபப் பை்றி 

கை்றுத்தர கவண்டும். பல கவை்றுதமகள் இருக்கும் இந்த உலகில் மனதில் 

அசச்மில்லாமல், மை்ைவரக்ள் மீது தங்கள் வழிமுதைகள் அல்லது 

விருப்பத்தத திணிக்காமல், அவரக்ள் வாழ்வதை்கு கததவயான 

கருவிகதள சகாடுக்க கவண்டும். இதுகவ தரம்த்தின் பாதத ஆகும். § 

தாய்தமயின் சக்திதய சவளிகய சகாண்டு வந்து, நமது சபண்களின் 

வழிகாட்டல் மை்றும் இயலுணரவ்ு அறிதவ நாடகவண்டியததப் பை்றியும் 

நான் சதரிவித்கதன். ஹவாய் தீவில் இருக்கும் தாய்மாரக்ள், ஆப்பிரிக்க 

தாய்மாரக்ள் மை்றும் பூமியில் இருக்கும் தாய்மாரக்ள் அதனவரும் முன் 

வந்தால், நம்மால் உலக அதமதிதய சபை முடியும். கலியுகம் முை்றி 

இருப்பதால், ஆண்களால் மாை்ைம் ஏை்படுத்துவது கடினமாக இருக்கிைது. 
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அவரக்ள் கடந்தகாலத்தில் முயை்சி சசய்து இருக்கிைாரக்ள். திருத்தி 

அதமத்து, இணக்கம் மை்றும் தாக்கம் ஏை்படுத்தும் வலுவான 

திைதமயுடன் இருக்கும் தாய்மாரக்ள், மகள்கள், சககாதரிகள் மை்றும் 

மதனவிமாரக்ளிடம் அதமதிக்காக கபாராட அதிக சக்திதய 

வழங்கினால், அவரக்ள் நம்தம சபாை்காலத்திை்குள் அதழத்து 

சசல்வாரக்ள். § 

அகிம்தச என்பது சகால்லாதமதய மடட்ும் குறிக்காமல், மிகவும் 

நுணுக்கமான முதையில் உடல், மனம் மை்றும் உணரவ்ுப்பூரவ்மாக 

புண்படுத்துவததயும் தவிரப்்பதத குறிக்ககவண்டும். நாம் நம்தம, நமது 

சுை்றுப்புைத்தத, இயை்தகயில் இருக்கும் மை்ை உயிரினங்கதள 

துன்புறுத்துவதால், நாம் ஒரு வலி அல்லது கவததனயின் மூலமாக 

இருக்கலாம் அல்லது நாம் அகிம்தச வழிதய பின்பை்றி குணப்படுத்தி 

மகிழ்சச்ி வழங்குவதில் மூலமாக இருக்கலாம். § 
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குருகதவா பயணம் சசய்த இடசமங்கும், தலாய் லாமாவில் இருந்து இசுலாமிய 

மதத் ததலவரக்ள் வதர,  ஆனந்தமயி மா முதல் பிரமுக் சுவாமி மை்றும் 

சந்திரகசககரந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் வதர, அதனத்து மதத்ததலவரக்தள 

நாடி, சகிப்புத்தன்தம மை்றும் புரிந்துணரத்வ வலுப்படுத்த சதாடரப்ுகதள 

உருவாக்கிக் சகாண்டார.்  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

முனிவரக்ள் மை்றும் ஞாகனாதயம் சபை்ை ஆன்மாக்கள் 

கரம்விதனகதளப் பை்றி முழுதமயாக அறிந்து இருந்தாரக்ள். நாம் 

மை்ைவரக்ளுக்கு சசய்த சசயல்கள், இந்த பிைவி அல்லது இன்சனாரு 

பிைவியில் நம்தம வந்து கசரும் என்பதத அவரக்ள் நன்ைாக அறிந்து 

இருந்தாரக்ள். ஒருவர ்தன்தன ஈடுபடுத்திக் சகாள்ளும் வன்முதை 

சசயல்கள், ஒரு பிரபஞ்ச சசய்முதையின் மூலம் உறுதியாக அவதரகய 

வந்து கசரும் என்பதத அவரக்ள் அறிந்து இருந்தாரக்ள். § 

மாஸ்ககாவில் கிழக்கு நாடட்ு சிந்ததன மை்றும் உணரவ்ுகள் வலுவான 

தாக்கத்தத ஏை்படுத்தி இருந்தன. ஒரு சில சசமிட்டிக் இனத்ததலவரக்ள் 

மனிதன் இயை்தகயின் ததலவனாக இருப்பததப் பை்றி கபசினாரக்ள்.  

வாழ்க்தகயின் அங்கமாக இருக்கும் ஒருதமப் பை்றி சபளத்தரக்ள், 

சமணரக்ள், சீக்கியரக்ள் மை்றும் இந்துக்கள் கபசினாரக்ள். ஆதிக்கம் 

சசலுத்தும் உணரவ்ு ஒருதமதய அவமதித்து, தவைான புண்படுத்தும் 

சசயல்கதள நீடிக்க சசய்வதாகவும் அவரக்ள் விளக்கினாரக்ள். 

கிழக்கத்திய நாடுகளின் கண்கணாட்டத்தில், பிரபஞ்சத்தில் இருக்கும் 

அதனத்தும் ஒரு சதய்வீக விதி மை்றும் ஒழுங்கு முதையில் இருக்கின்ைன 

மை்றும் எந்த ஒரு உயிரினத்திை்கும் வாழ்வதை்கு அதிக உரிதம இல்தல. 

வாழ்க்தகதய நிதலத்திருக்க சசய்து, நுணுக்கமாக பின்னிப் பிதணந்து  

மை்றும் ஒன்கைாடு ஒன்று சாரந்்து இருக்கும் மிகப்சபரிய முழுதமயின் 

அங்கமாக மனிதரக்ளாகிய நாம் நம்தம மாை்றி அதமத்துக்சகாள்ள 

கவண்டும் என்று அவரக்ள் கூறினாரக்ள். § 
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சுவாமி விகவகானந்தர ்அசமரிக்காவிை்கு சசன்று வலுவான தகவதல வழங்கி 

நூறு ஆண்டுகள் நிதைதவ குறிப்பிடும் வண்ணம், 1993 ஆம் ஆண்டு 

சிகாககாவில் நதடசபை்ை உலக சமயங்களின் மாநாட்டில், இந்து சமயத்தின் 



முக்கிய பிரதிநிதிகளாக சிவாய சுப்பிரமுனியசுவாமி சிதானந்தர ்மை்றும் 

மாதா அம்ரிதானந்தமயி கதரவ்ு சசய்யப்பட்டாரக்ள்.  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

மாநாட்டின் இறுதி நாளன்று, குருகதவா கராசியா ஓட்டலில் இருந்த டஜன் 

கணக்கான உணவகங்களில் ஒன்றில் உணவு அருந்திக்சகாண்டு இருந்தார.் 

அங்கிருந்த பணியாளரக்ளுக்கு அன்று மாநாட்டின் இறுதி நாள் என்று 

சதரிந்து இருந்ததால், எல்கலாரும் தங்கள் சசாந்த ஊருக்கு திரும்பிக் 

சகாண்டு இருந்தாரக்ள். குருகதவா கடுங்குளிரில் இருந்து தப்பிக்க 

வாங்கியிருந்த சவதுசவதுப்பான, சாம்பல் நிை காலணிகதள அந்த 

உணவகத்தின் கமதசப் பணிப்சபண் சதாடரந்்து பாரத்்துக்சகாண்டு 

இருந்தாள். உணவகத்தில்  பணத்தத சசலுத்தும் கபாது, தனது குடும்பம் 

வறுதமயில் தவிப்பதாக அவள் ததரியமாக சதரிவித்தாள். அவள் தனக்கு 

சதரிந்த அதைக்குதை ஆங்கிலத்தில், குருகதவா அணிந்திருந்த 

காலணிகதள தனது கணவனுக்காக தரமுடியுமா என்று அடக்கத்துடன் 

ககட்டாள். அவளது உயரவ்ான கவததனதய கவனித்த குருகதவா, தனது 

காலணிகதள கழை்றியகதாடு தன்னுடன் வந்திருந்த சுவாமியின் 

காலணிகதளயும் கழை்றுமாறு  ககட்டுக்சகாண்டு, மகிழ்சச்ியதடந்த 

பணிப்சபண்ணுக்கு அந்த இரண்டு கஜாடிகதளயும் வழங்கிவிட்டு, இருவரும் 

தங்கள் அதைக்கு காலுதைகளுடன் சசன்ைாரக்ள். § 

குருகதவா இந்த முக்கிய கருத்தரங்குகளின் முக்கியத்துவத்தத 

சதரிந்துசகாண்டாலும், அதில் நதடசபை்ை கூட்டங்கள் பயனை்ைதாக, 

கசாரவ்தடய சசய்வதாக, மந்தமானதாக மை்றும் பரிதாபகரமாக சதாடர ்

நடவடிக்தக இல்லாமல் இருந்தததயும் சதரிந்துசகாண்டார.் அந்த 

கூட்டங்களில் சதாடரந்்து அகத மக்கதள சந்தித்து, நல்ல கநாக்கங்களுடன் 

அகத தீரம்ானங்கதள முடிவு சசய்து, பின்னர ்அதத மைந்து கபாவதாக அவர ்

குதை கூறினார.் 1993 ஆம் ஆண்டு நதடசபை்ை உலக சமயங்களின் சிகாககா 

மாநாட்டிை்கு பிைகு, அவர ்பல்கவறு மதங்கதள கசரந்்த இருபத்தி ஐந்து 

“ததலவரக்ளின்" குழு இயக்கத்தில் இருக்க முயை்சி சசய்தார.் அந்த குழுவில் 

இருந்த மூன்று இந்துக்களில் அவரும் ஒருவராக இருந்தார.் இந்த குழு 

முக்கியமான விவகாரங்களில் அவ்வப்கபாது விகவகமான அறிக்தககதள 

வழங்கலாம் என்று அவருக்கு கதான்றியது. ஆனால் அவர ்கமை்சகாண்ட 

முயை்சிகதளத் தவிர குழுவில் மை்ைவரக்ளின் ஆரவ்ம் குதைவாக இருந்தது, 

மை்றும் அந்த குழு பயனுள்ளதாக அதமயவில்தல. அதனால் அவர ்

எதிரக்ாலத்தில் இததப்கபான்ை ஈடுபடுகளில் மிகவும் எசச்ரிக்தகயாக 

இருந்தார.் § 

குரு ஶ்ரீ சின்சமாய் அவரக்ளின் சீடராகவும், ஐ.நா. சதபயில் சரவ்கதச 

கருத்தரங்கு, பாராளுமன்ைம் மை்றும் மில்லனியம் சம்மிட்டியில் பணிபுரிந்த 

Dr. குசுமிதா சபடரச்ன், இந்த சரவ்கதச மாநாடுகளில் குருகதவாவின் 

பங்ககை்பில் இருந்த அவரது வலுவான ஆன்மீக கதாை்ைம் மை்றும் 

சிக்கல்கதள எதிரச்காள்வதில் அவரிடம் சதன்பட்ட மிகப்சபரிய சதளிவு 
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மை்றும் அரப்்பணிப்தப பாராட்டினார.் கமலும் அவர ்திதரக்கு பின்னால் 

இருந்து சசய்த உதவிகள் பலருக்கு சதரியவில்தல என்றும் அதவ கடந்த 

ததலமுதையில் மதங்களுக்கு இதடகய நம்பிக்தகதய வளரக்்கும் பணியில் 

வரலாறு காணாத மாை்ைத்தத ஏை்படுத்தி உள்ளன என்றும் பாராட்டினார.் § 

மனித இனம் நீடித்து வாழ எதிரச்காள்ளும் சவால்கதள பை்றி விவாதிக்க 

மூன்ைாவது சரவ்கதச கருத்தரங்கு பை்றிய அறிவிப்பு சவளிவந்த கபாது, தனது 

மதத்திை்கு பிரதிநிதித்துவம் இல்தல என்பதத உணரந்்த ஒரு இந்து 

சசல்வந்தர,் 1992 ஆம் ஆண்டு குருகதவாவின் ரிகயா டி சஜனிகரா 

பயணத்திை்கான சசலதவ ஏை்றுக்சகாண்டார.் இந்த சிறிய நிகழ்சச்ியில் 

சுமார ்எழுபத்தி ஐந்து சமய ததலவரக்ள் முன்னூறு அரசியல்வாதிகளுடன் 

உதரயாடினாரக்ள். அத்ததகய கூட்டங்களில் வழக்கமாக நதடசபறும் 

சம்பவங்கள் மடட்ுமல்லாமல், மிகவும் விசித்திரமான மை்றும் விகசஷமான 

ஒன்று நதடசபை்ைது. குருகதவா அதை்காக தயாராக இல்தல, மை்றும் அது 

யாருதடய நிகழ்சச்ி நிரலிலும் இல்தல என்ைாலும் அது நதடசபை்ைது. § 

ஒரு அசமரிக்க சசனட் உறுப்பினர ்வழங்கிய சதாடக்க உதரயில் இருந்து, 

மூன்று நாடக்ள் கழித்து மதத்ததலவரக்ள் வழங்கிய இறுதி உதர வதர, 

சபரும்பாலும் எல்கலாரும் வாழ்க்தகயின் புனிதத்தன்தமதய 

அங்கீகரித்தனர.் அதத இந்துக்கள், சமணரக்ள் மை்றும் சீக்கியரக்ள் 

மடட்ுமில்லாமல் எல்கலாரும் கூறினாரக்ள். அதத அரசியல்வாதிகள் 

பரிந்துதரத்தாரக்ள். அதத வணிகரக்ள் உறுதி சசய்தாரக்ள். அதத 

பூசாரிகள் கபாதித்தாரக்ள். அதத இதசக் கவிஞரக்ள்  பாராட்டினாரக்ள். அது 

ஒவ்சவாரு சசாை்சபாழிவிலும், மனித பழக்கங்களில் மாை்ைத்தத ககாரிய 

ஒவ்சவாரு அதழப்பிலும் இடம்சபை்று, அவை்தை ஒருங்கிதணத்து மதிப்தப 

வழங்கியது. § 

இந்த சபாதுவான மந்திரம் குருகதவாதவ திதகக்க தவத்தது. அத்ததகய 

ஒரு சம்பவம் முந்ததய சரவ்கதச கருத்தரங்குகளில் நதடசபைவில்தல. 

இயை்தக புனிதமானது மை்றும் வாழ்க்தக புனிதமானது என்று ரிகயாவில் 

சத்தகமாகவும் சதளிவாகவும் கூைப்பட்டது. இந்த அபூரவ்மான மை்றும் 

புனிதமான பதடப்தப அழிப்பது, அதன் புனிதத்தத அவமதிப்பது ஆகும். 

இந்த அவமதிப்பு சதாடரந்்தால், அது உறுதியாக நமது இனம் அழிவதை்கு 

காரணமாக அதமயும். § 

சசனட் உறுப்பினர ்அல் ககார,் குருகதவாதவ அணுகி அவருடன் 

தகக்குலுக்கி “நாம் ஏதாவது ஒரு வதகயில் இயை்தகயில் இருந்து மாறுபட்டு 

இருக்கிகைாம்" என்ை தவைான ஊகத்தத பை்றி கபசினார.் பிகரசில் நாடட்ு 

ஆரச்ப்ிஷப் காமரா அருதமயான பின்வரும் அறிக்தகதய வழங்கினார:் 

“நாம் இதைவனுக்குள் இருக்கிகைாம். நான் இதைவனின் அங்கமாக 

இருந்தால் என்னால் எப்படி சவறுக்க முடியும்? இது வியக்கத்தக்கதாக 

இருந்தாலும், உண்தமயாக இருக்கிைது. இதைவன் எங்கும் இருக்கிைான் 

என்ைால், நாம் இதைவனுக்குள் இருக்கிகைாம், மை்றும் நமக்குள் இதைவன் 

இருக்கிைார ்என்று சபாருள்.” இந்தியாவின் பிஷப் கிருகாரியஸ் “உள்ளாரந்்த 
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தன்தம மை்றும் யாவும் கடந்த பண்தப” பை்றி கபசினார.் ஆப்பிரிக்க நாட்தட 

கசரந்்த சபண் பூசாரி வாழ்க்தக புனிதமானது, தாவரங்கள் புனிதமானது 

மை்றும் விலங்குகள் புனிதமானது என்ை கண்கணாட்டத்தத பகிரந்்து 

சகாண்டார.் வாழ்க்தகயில் எல்லா வடிவங்களுக்கும் மதிப்பு அளிக்க 

கவண்டும் என்று சமண மதத்ததலவரக்ள் ககட்டுக்சகாண்டனர.் “அதிக 

அளவிலான மதத்ததலவரக்ள் சதாடரப்ில்லாமல் யாவும் கடந்த நிதலயில் 

இதைவன் இருக்கிைார,்” யூத இதையியல் வல்லுநர ்Dr. சூசன்னா சஹரஷ்ல் 

குறிப்பிட்டார.் “உங்களுக்குள் அதிக ஆழமாக சசன்று, அதனத்து 

உயிரினங்களிடத்திலும் ஒருதமதய உணருங்கள்,” என்ை கருத்துடன் 

ஆசச்ாரய்ா சுஷில் குமார ்ஒரு தியானத்திை்கு ததலதம தாங்கினார.் § 

“இதைவன் எங்கும் இருக்கிைான். வாழ்க்தக புனிதமானது,” என்ை ஒரு 

அனுமானம் ரிகயாவில் இருந்தது. இது நமது வாசகரக்ளுக்கு மை்றும் 

தனிப்பட்ட முதையிலும் ஒரு வழக்கமான உட்பாரத்வயாக கதான்ைலாம். 

ஆனால் ரிகயாவின் ஒவ்சவாரு மூதலயில் இருந்தும் சவளிவந்த இந்த புதிய 

ஆன்மீக உடன்பாடு, எல்கலாருக்கும் இதைவனின் கபாததனயாக விளங்கி, 

பூமி முழுவதை்கும் சபாருந்தும் சவளிப்பாட்டின் ஒரு உன்னதமான 

கதாை்ைத்தத எடுத்துக்சகாண்டது. இது மிகவும் சதளிவாக இருந்ததால், 

யாரும் இததப்பை்றி எந்த கருத்ததயும் சதரிவிக்கவில்தல. அது காை்தை 

கபால யாருக்கும் சதன்படாமல் எங்கும் இருந்து, தனது மதைவான 

கதாை்ைத்தினால், தன்தனப் பை்றிய உதரயாடதல தூண்டிவிட்டது.§ 
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குருமாரக்ளின் சரித்திரங்கள்  

அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்பது 

குருவின் ஊக்கமளிக்கும் பண்பு  

1980 மற்றும் 1990 களில் இலங்ககயில் வெடித்த ஈழப்பபார ்காரணமாக 

அங்கிருந்து பல்லாயிரக்கணக்கான இலங்ககொசிகள் வெளிபயற்றப்பட்ட 

பபாது, அெரக்ள் புதிய நாடுகளில் ொழ்க்கககய வதாடங்க குருபதொ உதவி 

வெய்து ெழிகாட்டவும் வெய்தார.் இதற்கு முன்னர ்நகடப்வபற்ற 

இனக்கலெரத்தின் பபாது, அெரக்ள் பயாக சுொமியின் காலடியில் 

விழுந்தகத பபால, இலங்கக தமிழரக்ள் குருபதொவிடம் தங்கள் 

பெதகனககள பகிரந்்து வகாண்டனர.் ஆயிரக்கணக்கான 

பொகக்ககதககள பகட்டு, “இத்தககய வகாடூரமான ெம்பெங்களுக்கு 

இகறென் எெ்ொறு அனுமதி ெழங்குகிறார?்” என்று பகள்விக்கு மீண்டும் 

மீண்டும் பதில் வொல்ெது ஒரு கடினமான பெகலயாக இருந்தது. § 

அந்த காலகட்டம் முழுெதும், குருபதொ எந்த ஒரு அகழப்கபயும் 

தவிரக்்கவில்கல, தங்கள் மககன இழந்ததால் அல்லது தங்கள் வீடு எரிந்து 

ொம்பலாெகத பாரத்்ததால் அல்லது தங்கள் தாய்நாட்டில் இருந்து 

ெலுக்கட்டாயமாக  வெளிபயற்றப்படட்ு ஒரு புதிய இடத்தில் புதிய 

ொழ்க்கககய வதாடங்கியதால், ஆதரெற்ற நிகலயில் இருந்த ஒரு 

குடும்பத்திற்கு தனது பநரத்கத ஒதுக்க என்றுபம தெறியது இல்கல. அெரக்ள் 

குருபதொவிற்கு வெய்த வதாகலப்பபசி அகழப்புக்கள் ஒரு 

உயிரப்்பாகதயாய் விளங்கியது என்பகத அெரும் அறிந்து இருந்தார.் இருபது 

ஆண்டுகளுக்கு வதாடரந்்த இந்த அகழப்புக்கள் இந்தியா, கனடா, 

அவமரிக்கா, வெரம்னி, வடன்மாரக்், சுவீடன், நாரப்ெ, பின்லாந்து, 

ஆப்பிரிக்கா, ஆஸ்திபரலியா, நியூசிலாந்து, இங்கிலாந்து மற்றும் பிரான்சு 

நாடுகளில் இருந்து ெந்தன. இலங்கக தமிழ் இந்துக்கள் மற்றும் சிங்கள 

வபளத்த ெமயத்தெரக்ளுக்கும் இகடபய நகடவபற்ற மிகப்வபரிய 

இனக்கலெரம் மற்றும் அகதத் வதாடரந்்த ஈழப்பபார ்காரணமாக 700,000 

தமிழரக்ள் வெளிபயற்றப்பட்டாரக்ள். § 
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1983 ஆம் ஆண்டு படுவகாகலகள் வதாடங்குெதற்கு சில மாதங்கள் முன்பு, 

குருபதொ வதய்வீக அருளுடன் இலங்ககயில் இருந்த இந்துக்கள் ெசித்த 

பகுதி முழுெதும் பயணம் வெய்தார.் அெர ்அனந்தபூராவில் இருந்த பபாது,  

யாழ்ப்பாண தீபகற்பம் மற்றும் இலங்கக நிலப்பகுதிக்கு இகடபய 

குறுகலான தகரப்பாலமாக விளங்கிய யாகன பாஸில் ஒரு வெடிகுண்டு 

வெடித்தது. அன்று காகலயில் அெரும் துறவிகளும் கிளம்ப பெண்டும், 

ஆனால் குருபதொ கிளம்புெகத தாமதிதத்ு ெந்தார.் அெரக்ள் இறுதியில் 

மதிய பெகளயில் கிளம்பி, தாமதமாக வெடிகுண்டு வெடித்த இடத்திற்கு 

ெந்த பபாது, சிங்கள இராணுெத்தினரின் தீவிரமான பொதகனகய 

எதிரவ்காண்டனர.் அெரக்ள் திட்டமிட்டபடி காகலயில் கிளம்பி இருந்தால், 

வெடித்த ெமயத்தில் அெரக்ள் ெம்பெ இடத்தில் இருந்திருக்க பெண்டும். 

பமலும் அந்த வெடிகுண்டு தனது இலக்கக தாக்கி இருந்தால் (அந்த 

வெடிப்பில் யாருக்கும் காயம் ஏற்படவில்கல), சில மாதங்களுக்கு பிறகு 

நடந்த கலெரம் அங்பக அப்பபாபத வதாடங்கி இருக்கும். “இந்து ெமயத்தில் 

ெலுொக நிகலத்து இருங்கள்!” “மரணத்கத கண்டும் எப்பபாதும் அெெ்த்தில் 

இருப்பெரக்கள கண்டும் அஞ்ெபெண்டாம்”  என்று அெர ்டென் கணக்கான 

பகாயில்களில் ெழங்கிய தகெல், எதிரக்ாலத்தில் ெரவிருந்த கடினமான 

காலங்களில் இலங்கக இந்துக்களுக்கு பாதுகாப்கப ெழங்கியது.  § 

1985 ஆம் ஆண்டு, யாழ்ப்பாணத்கத சுற்றியும் சில பயங்கரமான 

ெம்பெங்கள் நடந்ததும், பபாரில் தங்கள் வீடுககள இழந்து ஆதரவில்லாமல் 

தவித்தெரக்ளுக்கு, இலங்கக அகதிகள் நிொரண நிதிகய வதாடங்கி பமற்கு 

நாடுகளில் இருந்த தமிழரக்ளிடம் இருந்து மிகவும் பதகெயான நிதியுதவிகய 

திரட்டும் வபாருட்டு, குருபதொ தனது துறவிகள் குழுகெ ஒன்று திரட்டினார.் 

அெர ்இந்த பணியில் பல மாதங்கள் ஈடுபட்டு இருந்தார.் நிதியுதவிகள் குவிய 

வதாடங்கியதும், அகெ பதகெயான மக்களுக்கு பபாய் பெரக்ிறதா என்பகத 

உறுதி வெய்ய, அெர ்ஒெ்வொரு பரிெரத்்தகனகயயும் கெனமாக 

கண்காணித்தார.் அெர ்வதாடங்கிய அந்த புது முயற்சி, மற்றெரக்ளும் அந்த 

தீவிற்கு நன்வகாகடககள திரட்டி நிதியுதவி அனுப்ப தூண்டுதலாக 

அகமந்தது.§ 
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வபரும்பாலும் கொய் ஆதீனத்தில் தினமும், பாரக்ெயாளரக்ள் குரு பீடத்தில் 

குருபதொகெ ெந்தித்து, தங்கள் ொழ்க்ககயின் குறிக்பகாள்கள் மற்றும் 

பிரெெ்கனககள வதரிவித்து, அதற்கு ஆன்மீக ஆபலாெகனகய வபற்று, 

ொழ்க்ககக்கு உறுதி அளிக்கும் ஆசிகளுடன் ககயில் ஒரு புதத்கத்துடன் 

கிளம்பினாரக்ள்.  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

கலெரம் வதாடங்கியவுடன், குருபதொ அளவெட்டியில் இருந்த தனது 

ஆசிரமம் மற்றும் பள்ளிகய மூடினார.் பதிகனந்து ெருடங்கள் கழித்து அெர ்

ெழங்கிய குறிப்பு:§ 
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ஒெ்வொரு ெருடமும் ெூகல மாதம் நகடவபற்ற குரு பூரண்ிமா விழாவில், 

துறவிகளும் சீடரக்ளும் குருபதொகெ ஊரெ்லமாக, சுயம்பு லிங்கம் ெகர ென் 

மாரக் பாகதயில் அகழத்து வென்று, அங்பக அெருக்கு பாத பூகெ 

வெய்ொரக்ள்.  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

ஊரில் இருந்த முதிபயாரக்ள் வகாடுத்த தகெலின் மூலம் விகரவில் பபார ்

ெரவிருக்கிறது என்பகத வதரிந்துவகாண்டு, நாங்கள் இலங்ககயில் 

எங்கள் நடெடிக்ககககள நிறுத்தி, எங்கள் பணிககள அவமரிக்காவிற்கு 

வெளிபய வமாரீஷியஸ் நாட்டில் கெனம் வெலுத்திபனாம். இலங்கக 

நாடக்ட பெரந்்தெரக்ள் வமாரீஷியஸ் நாட்டில் மறுபிறவி எடுக்க 

விரும்பியதாக முதியெரக்ளிடம் இருந்து வதரிந்து வகாண்படாம். 

அதனால் இலங்கக நாடக்ட பெரந்்தெரக்ள் வமாரீஷியஸ் நாட்டில் 

மறுபிறவி எடுத்துக்வகாண்டு இருக்கின்றனர.் அெரக்ளுக்கு தற்பபாது 

பதிகனந்து முதல் பதிவனடட்ு ெயது ெகர இருக்கலாம். நான் 

வமாரீஷியஸ் நாட்டில் இகளஞர ்முகாம்ககள நடத்த இரண்டு 

சுொமிககள அனுப்பிபனன். அந்த நாட்டில் இருக்கும் எங்கள் ெமயப் 

பணியாளரக்ள் ெம்ொரிகளாக இருக்கிறாரக்ள், ெமாெத்தில் இருக்கும் 

ஒெ்வொரு உறுப்பினரும் ஒரு ெமயப் பணியாளர ்குடும்பத்துடன் 

வதாடரப்ில் இருக்கிறார.் ஒெ்வொருெரும் மற்றெரக்ள் மீது கெனம் 

வெலுத்துகின்றனர.் § 
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குருபதொ ஒெ்வொரு கண்டத்திலும், இந்து பகாயில்ககள நிரம்ாணித்து, 

அதன் அறங்காெலரக்ளுக்கு ெழிகாட்டி, அெரக்ளுக்கு நிதி திரட்டி உதவி 

வெய்யவும்  அங்கிருந்த ெமூகங்களுடன் இகணந்து வெயல்பட்டார.் அெர ்

தனது ொழ்நாளில் 37 பகாயில்ககள நிரம்ாணித்தார.்  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

பமற்கு நாடுகளில் குடிபுகத் வதாடங்கிய தமிழரக்ள் குருபதொவின் 

கம்பீரமான பதாற்றம், பாரம்பரிய முகறகள் மற்றும் வதளிொன 

ெழிகாட்டலின் மதிப்கப முழுகமயாக புரிந்துக் வகாண்டாரக்ள். அெர ்

அெரக்ளது இழப்புக்ககள பற்றி புலம்பாமல், அெரக்ளுக்கு இருக்கும் 

ொய்ப்புக்ககள காண்பித்து, தங்களது புதிய நாடுகளில் ஒரு அகமதியான 

ொழ்க்கககய ொழ ஆரம்பித்து அந்த ெமூகத்தில் பங்குவகாள்ள பெண்டும் 

என்று கட்டகளயிட்டார.் “உங்கள் பயணப்வபட்டிககள திறந்து 

ொழ்க்கககய அகமத்துக்வகாள்ளுங்கள்,” தனது கருத்கத வதளிொக 

சுருக்கமாக கூறினார.் பலர ்தங்களது புதிய நாட்டில் ொழ்க்கககய 

அகமத்துக் வகாள்ளாமல், இலங்ககக்கு அடுத்த விமானத்கத பிடிக்க காத்து 

இருப்பகத பபால ொழ்ந்துக்வகாண்டு இருந்தாரக்ள். அெரக்ள் வென்ற புதிய 

நாடட்ுடன் ஒன்று பெரெ்து, குடியுரிகம வபறுெது, மக்கள் வதாடரப்ுகள் பற்றி 

அெர ்உட்பாரக்ெககள ெழங்கி, கலாெெ்ாரம் மற்றும் ெமயம் ெழிபாட்டில் 

இருந்து பதான்றும் என்றும், தங்கள் பாரம்பரியத்கத காப்பாற்றி அகத 

தங்கள் குழந்கதகளுக்கு ெழங்க அெரக்ளுக்கு அருகில் பகாயில் 
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இருக்கபெண்டும் என்று கூறி, ஒெ்வொரு குழுவும் ஒரு பகாயிகல 

வதாடங்கபெண்டும் என்று பகட்டுக்வகாண்டார.் அெர ்சிறிதும் தயங்காமல், 

தனக்கு பகல் அல்லது இரவு என்ற பாரபடெ்ம் இல்லாமல் எந்த பநரத்திலும் 

அகழப்பு ெரும் என்பகத வதரிந்து, தனது வொந்த ககப்பபசி எண்கண  

அெரக்ளுக்கு ெழங்கினார.் § 

1995 ஆம் ஆண்டு, குருபதொ இரண்டு துறவிகளின் துகணயுடன் 21 நாள் 

ஐபராப்பா பயணம் பமற்வகாண்டு வெரம்னி, வடன்மாரக்், ஸ்விடெ்ரல்ாந்து,  

ஆஸ்திரியா மற்றும் ஐக்கிய இராெச்ியம் ஆகிய நாடுகளுக்கு வென்றார.் அெர ்

அந்த நாடுகளில் இருந்து தமிழ் ெமூகங்ககள வென்று பாரத்்து, ஹாம் நகரின் 

வதருவில் 11,000 மக்களின் அணிெகுப்பு மரியாகதகய வபற்று, மதம் 

மாறியெரக்கள மீண்டும் இந்து ெமயத்திற்குள் அகழத்து ெந்து, 1968 ஆம் 

ஆண்டு ஷும் வமாழி வெளிெந்த அஸ்பகானா நகரத்திற்கு மீண்டும் வென்று, 

இந்த நாடுகளில் இருந்த ஆயிரக்கணக்கான தமிழ் அகதிகளின் 

ொழ்க்கககய  பமம்படுத்தினார.்§ 

அெர ்அெரக்ளிடம் “ஓம்காரத்கத" உெெ்ரித்து அகமதிகய பிராரத்்தகன 

வெய்து, இலங்ககயில் இருந்து வெளிபயறாமல் இருந்தெரக்ளுக்கு ெக்திககள 

அனுப்புமாறு பகட்டுக்வகாண்டார.் அெர ்1983 ஆம் ஆண்டில் இருந்து வொல்லி 

ெந்த தகெகல மீண்டும் கூறி, உள்ளூர ்ெமூகத்துடன் அன்புடன் பழகும் 

ெழிககள அெரக்ளுக்கு கற்றுத் தந்தார:்§ 

நீங்கள் இந்த நாட்டிற்கு உங்கள் கரம்விகனகளின் காரணமாக ெந்து 

இருக்கிறீரக்ள். உங்களுக்கு இங்பக வகாழும்பு பல்ககலகழகத்கத 

காட்டிலும் அதிகமான ொய்ப்புக்கள் கிகடக்கும். உங்கள் 

குழந்கதகளுக்கு ஒரு பள்ளியில் பெரத்்து, நீங்கள் இருக்கும் நாட்டின் 

வமாழிகய வதரிந்துவகாண்டு ொழ்க்கககய அகமத்துக்வகாள்ள 

கற்றுக்வகாள்ளுங்கள். இலங்ககயில் நிரந்தர அகமதி திரும்பியதும், 

நீங்கள் அந்த நாட்டிற்கு திரும்பி வெல்லலாம். § 

நாம் எல்பலாரும் ஆதரவு அளித்த அரசுககள மனமுெந்து 

பாராடட்ுபொம் என்று நிகனக்கிபறன். இதற்கு நாம் நன்றிகடகன 

பலெழிகளில் வெலுத்தலாம். அதன் அங்கமாக, நீங்கள் ெந்திக்கும் 

ஒெ்வொருெகரயும் பாரத்்து புன்னககக்கலாம். நீங்கள் சிரித்ததால் 

அெரக்ள் சிரிக்கிறாரக்ள் மற்றும் நீங்கள் சிரித்ததால் விகரவில் உலகபம 

சிரிக்கிறது. நீங்கள் மகிழ்ெச்ியாக இருக்க, நீங்கள் மற்றெரக்கள 

மகிழ்விக்க பெண்டும். § 

திருமதி. புெபனெம் வீரகத்தியர ்பின்ெரும் குறிப்கப பகிரக்ிறார:்§ 

அெர ்வபரல்ின் நகரத்தில் இருந்த ஒரு சிறுெரக்ள் அகதிகள் முகாமிற்கு 

வென்று, சிறுெரக்ளுக்கு பதகெயான வபாருடக்கள ஏற்பாடு வெய்து 

தருமாறு அங்கிருந்த அதிகாரிகளிடம் பகட்டுக்வகாண்டார.் அெர ்அதன் 

பிறகு ஒரு தாய்மார ்குழுவினகர ெந்தித்து பபசினார.் அெர ்அங்கிருந்த 
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எங்களிடம், இந்த சிறுெரக்ளின் ொழ்க்கககள் ஒரு தாயின் அன்பிற்காக 

ஏங்குெதாக வதரிவித்தார.் சிறுெரக்ள் மற்றும் மற்ற அகதிககள எங்கள் 

வீட்டிற்கு உணவு அருந்த அகழத்து, அெரக்கள எங்கள் குடும்பத்தில் 

ஒருெராக ஏற்றுக்வகாள்ள அெர ்எங்களுக்கு உற்ொகமளித்தார.் 

எங்களில் பலர ்இந்த பழக்கத்கத இன்றும் ககடப்பிடித்து ெருகிபறாம். § 

குருபதொ தனது பயணங்களின் பபாது ெழங்கிய பல ஆயிரக்கணக்கான 

முகெரி அட்கடகள் மற்றும் புககப்படங்களில் இருந்த விபெஷமான அற்புத 

ெக்திகய பற்றி பலர ்கூறுகிறாரக்ள். குருபதொவின் புககப்படத்கத 

காண்பித்ததும், தங்களால் இலங்கக இராணுெத்தின பொதகன ொெடிககள 

சிக்கலில்லாமல் கடக்க முடியாததாக சிலர ்குறிப்பிட்டனர.் இது வதாடரப்ாக 

எம். இளங்பகாென் தனது அனுபெத்கத குறிப்பிடுகிறார:் § 

1990 ஆம் ஆண்டில் எனக்கு 14 ெயதாக இருந்த பபாது, நான் இந்தியாவிற்கு 

வென்ற ஒரு மீன்பிடி படகில் இலங்ககயில் இருந்து கிளம்பிபனன். எனது 

பணப்கபயில் புககப்படமாக குருபதொவின் படம் மடட்ுபம இருந்தது. 

அந்த புககப்படம் கடினமான சூழ்நிகலககள எதிரவ்காள்ள 

உதவிகரமாக இருந்தது. அந்த புககப்படத்கத நான் இன்றும் எனது 

பணப்கபயில் கெத்து இருக்கிபறன். குருபதொ என்னுடன் எப்பபாதும் 

இருந்து, உதவி வெய்து ெழிகாட்டி ெருகிறார.் § 

இலங்ககயில் நடந்த ெண்கடயின் பபாது இறந்த தமிழ் மக்களுக்காக அெர ்

அந்தரப்லாகத்தில் இருந்தது மடட்ுமல்லாமல், குருபதொ அெரக்ளுக்கு அதிக 

ெலுொன சூடச்ுமமான ெழிகளில் காட்சியளித்தார.் அெர ்காகல 

பநரங்களில் உறங்குெகத கண்ட அெரது கொய் மடத்தின் துறவிகள், 

அெரிடம் அெரது உடல்நலம் பற்றி விொரித்தாரக்ள். அெர ்தான் நன்றாக 

இருப்பதாக அெரக்ளுக்கு உறுதி அளித்தார;் அெர ்தனக்கு கிகடத்த ஓய்வு 

பநரத்தில் அங்தரப்லாகங்களில் சுறுசுறுப்பாக இயங்கி, தன்கன காண நீண்ட 

ெரிகெயில் காத்து இருந்த இலங்ககயில் இறந்த ஆன்மாக்களுக்கு ஆசிககள 

ெழங்கி, அெரக்ள் வநற்றியில் விபூதிகய பூசிக்வகாண்டு இருந்தார.் அெர ்

வதாகல தூரத்தில் இருந்த தனது சீடரக்கள அந்தரப்லாகத்தில் ெந்தித்து, 

அெரக்ள் ொழ்க்கக மற்றும் கரம்விகனகளில் உதவி வெய்து ஆறுதல், 

ெழிகாட்டல் மற்றும் பாதுகாப்கப ெழங்கினார.் § 

கனடாவின் வடாரன்படாகெ பெரந்்த திரு. ெத்குபநந்திரன் தனது 

நிகனவுககள பகிரக்ிறார:்§ 

குருபதொ எங்களுக்கு ஒரு ஆன்மீக குருொக மடட்ும் இல்லாமல், 

கலாெெ்ார அதிரெ்ச்ியில் இருந்த இகளயெரக்ள் மற்றும் முதியெரக்ளுக்கு 

அதிக மரியாகதக்குரிய ஆபலாெகராகவும் இருந்தார.் நான் 

குருபதொகெ ெந்தித்த ஒெ்வொரு முகறயும், அெர ்இலங்கக அகமதிப் 

பபெச்ுொரத்்கதயின் முன்பனற்றத்கத பற்றி விொரிப்பார.் அெர ்

மத்தியஸ்தராக தனது பெகெகய ெழங்க எப்பபாதும் தயாராக இருக்கும் 
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அளவிற்கு, தனது ெற்குரு பயாக சுொமிகய கண்டுவகாண்ட இந்த நாடு 

மற்றும் அதன் மக்களின் மீது, இந்த தகலசிறந்த குருவிற்கு அன்பு 

இருந்தது. அெர ்இன்றும் அந்தரப்லாகத்தில் இருந்துக்வகாண்டு, 

அகமதிக்காக முயற்சி வெய்து ெருகிறார ்என்பதில் நாங்கள் உறுதியாக 

இருக்கிபறாம். § 

அப்பபாது இருந்த சில ெொல்ககள பற்றி குருபதொ விளக்குகிறார:் § 

அந்த காலகட்டத்தில், இலங்கக சீடரக்ள் அகமதியான ொழ்க்கககய  

அகமத்துக்வகாள்ள எங்களால் முடிந்த முயற்சிககள பமற்வகாண்படாம். 

இலங்கக மக்கள் ஒருமுகறயின்றி குடிபயறிக்வகாண்டு இருந்ததால், 

நாங்கள் கடுகமயாக முயற்சிக்க பெண்டியிருந்தது. வெரம்னியில் 

இலங்கக சிறுெரக்ள் “கன்வடய்னர ்சிறுெரக்ள்" என்று 

அகழக்கப்பட்டாரக்ள். அெரக்ள் ரஷ்யாவிற்கு கடத்தப்பட்டாரக்ள், 

மற்றும் அெரக்ள் ரஷ்யாவில் கன்வடய்னரக்ளில் கெக்கப்படட்ு 

வெரம்னிக்கு கடத்தப்படுொரக்ள். பலர ்மூெெ்கடப்பு ஏற்பட்டு இறந்தனர.் 

ஆனால் வபரும்பாலாபனார ்நல்ல நிகலயில் ெந்து பெரந்்தனர.் 

அெரக்ளுக்கு ஆதரவு அளிக்குமாறு  நாங்கள் தமிழ் குடும்பங்களிடம் 

பகட்டுக்வகாண்படாம். அகதிகளிடம் வெரம்ன் அரசு கருகண மற்றும் 

அன்புடன் உதவி வெய்தது. § 
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இலங்கக, ஃபிஜி, வடக்ொஸ் மற்றும் மற்ற இடங்களில், பகாயில் குடமுழுக்கு 

விழாவின் பபாது, குருபதொ பகாயில் பகாபுரத்கத புனிதமான கும்பத்தால் 

அபிபஷகம் வெய்து கெத்தார.்  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

“ககாயில்களள நிர்மாணம் சசய்யுங்கள்!” 

குருபதொ பக்குெமாக ொழ வதாடங்கியதில் இருந்து, மதம் மற்றும் 

கலாெெ்ாரத்தின் கமயமாக இந்து பகாயில் இருக்கபெண்டிய பதகெகய 

உணரந்்து வகாண்டார.் அெர ்பல்பெறு கண்டங்களில் 37 பகாயில்ககள 

திட்டமிட்டு நிரம்ாணம் வெய்ெதில் அல்லது குடமுழுக்கு நடத்துெதில் தன்கன 

முழுகமயாக ஈடுபடுத்திக் வகாண்டார.் இந்துக்கள் உலகின் எந்த நாட்டில் 

இருந்தாலும், அெரக்ள் இயல்பான ெெதியான உணரக்ெ வபறுெதற்கு, 

அெரக்ளுக்கு அருகில் பகாயில்கள் இருக்கபெண்டும், குறிப்பாக மகாபதெர ்

மற்றும் பதெரக்கள பக்தரக்ள் அணுக உதவியாக இருக்கும் பகாயில்களின் 

பதகெகய அெர ்அறிந்து இருந்தார.் பமலும் பதெரக்ள் சிகல ெடிெங்களாக 

மடட்ுபம இருக்கின்றன என்று சிலெமயம் குறிப்பிடப்படுெகதப் பபால 
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இல்லாமல், உண்கமயில் அெரக்ள் அந்தரப்லாகத்தில் ொழும் ெக்திகள் என்று 

அெர ்எல்பலாருக்கும் உறுதி அளித்தார.் வொரக்்க பலாகத்தில் ொழும் 

ெக்திகள் என்ன வெய்கிறாரக்ள் மற்றும் தங்களிடம் உதவிகய நாடும் 

பத்தரக்ளுக்கு அெரக்ள் எெ்ொறு யதாரத்்தமான ஆதரகெ ெழங்குொரக்ள் 

என்று அெர ்தனது வொந்த அனுபெத்தில் அதிக ஆரெ்த்துடன் விளக்கினார.் § 

 

‘கடவுள்’ இந்து பகாயிலில் ஒெ்வொரு ொரமும் நகடவபற்ற பஹாமம், மடம் 

மற்றும் அன்பரக்ளின் ஒரு முக்கிய ெடங்காக மாறியது. அதன் பிறகு அெர ்ஒரு 

சிறிய வொற்வபாழிகெ ெழங்கி, கெபரப்கடடஸ்் பகட்ட பகள்விகளுக்கு பதில் 

அளித்து, ெந்திருந்த அன்பரக்ளுக்கு தனது ஆசிககள ெழங்குொர.்  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

எனது சீடரக்ள் அடிக்கடி யாத்திகர பமற்வகாண்டு, ெழிபடட்ு ஆன்மீக 

பாதுகாப்கப வபறுெதற்கு விநாயகர,் முருகன் அல்லது சிென் 

பகாயில்கள் இருக்கும் இடத்தில் விபெகத்துடன் குடி புகுொரக்ள். 
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அத்தககய புனிதமான பகாயில்களுக்கு வெல்ல, ஒரு நாகள விட 

அதிகமான பயணதூரத்தில்  யாரும் ொழக்கூடாது. மூன்று பலாகங்களும் 

ெந்திக்கும் இந்து பகாயில்களில், பக்தரக்ள் நமது ெமயத்கத பெரந்்த 

பதெரக்கள ஆொகனம் வெய்கிறாரக்ள். மாளிகக பபால கட்டப்படும் 

பகாயிலில், பதெரக்ள் ொெம் வெய்கிறாரக்ள். அது பூமியில் இருக்கும் 

மற்ற இடங்ககள பபால இல்லாமல், அது கண்களுக்கு வதன்படும் 

பதெரக்ளின் பிரத்யடெ்மான வீடாக, ஒரு புனிதமான இடமாக இருக்கிறது. 

ஒரு இந்து பகாயிலுக்குள் நுகழயும் பபாது, மிகவும் நுணுக்கான 

முகறயில் தன்கன இந்த பதெரக்ளுடன் வதாடரப்ுபடுத்திக் வகாள்ள 

பெண்டும். § 

மூன்றாெது பலாகத்தில் ொழ்ந்து, நமது பூொரிகள் பூகெ வெய்து 

கற்சிகலகளில் அெரக்ளின் ெக்திககள ஆொகனம் வெய்யும் பபாது 

அெரக்ள் மூன்றாெது பலாகத்தில் இருந்து பூமிக்கு ெருெதால், நீங்கள் ஒரு 

பகாயிலுக்குள் நுகழயும் பபாது மனதில் கெகல, வபாறாகம மற்றும் 

பகாபத்துடன் நுகழந்து, மனெச்ுகமகளில் இருந்து விடுபடட்ு பாதுகாப்பு 

உணரவ்ுடன் வெளிபய ெரும் பபாது நான் எகத நிகனத்து 

ெருந்திக்வகாண்டு இருந்பதன் என்று சிந்திக்கும் அளவிற்கு, 

தகலசிறந்தெரக்ளாக விளங்கும் வதய்வீக மனநல மருத்துெரக்ளாக 

இருக்கிறாரக்ள். § 

வபரும்பாலான சுொமிகள் பகாயில்ககள ஸ்தாபனம் வெய்ெதில் ஆரெ்மாக 

இல்லாமல் ெமூக பமம்பாடு, தத்துெ பாடங்ககள கற்பித்தல் மற்றும் 

பயாகத்தில் கெனம் வெலுத்த விரும்பும் பபாது, குருபதொவின் அணுகுமுகற 

மாறுபட்டு இருந்தது. அெர ்தனது அணுகுமுகறகய விளக்குகிறார:்§ 

1980 களில், நமது நாட்டின் பல்பெறு மாகாணங்களில், பகாயில்ககள 

ஸ்தாபனம் வெய்ெதில் தாங்கள் தீரக்்கமான முடிகெ எடுக்க உதவி 

வெய்யபெண்டும் என்று, புதிதாக உருொகும் பகாயில் மற்றும் கலாெெ்ார 

குழுக்களின் இந்து இந்திய ெமூகத் தகலெரக்ள் என்கன அணுகினாரக்ள். 

நாங்கள் அெரக்ளுக்கு உதவியாக முதன்கம கடவுளாக ெழிபடும் 

விநாயகரின் வபரிய சிகலகய பரிொக ெழங்கிபனாம். இந்த 

காலகட்டத்தில் ெட அவமரிக்கா முழுெதும் பகாயில் குழுக்களுக்கு  

ஊக்குவிப்பும் உத்பெகமும் ெழங்கப்பட்டது. அதற்கு அடுத்த இரண்டு 

ெருடங்களில் வதாடரந்்து பமற்வகாள்ளப்பட்ட முயற்சிகளால், தாதிக்கள் 

மற்றும் தாதாக்கள், அப்பாக்கள்  மற்றும் அம்மாக்கள் மற்றும் அெரக்ளது 

ெந்ததிகள் திருப்தி அகடந்து நிதியுதவி ெழங்கத் வதாடங்கியதால் மற்ற 

வதய்ெங்ககள கெக்க பல மில்லியன் டாலர ்வெலவில் பகாயில்கள் 

கட்டப்பட்டன. இதன் மூலம் நாங்கள் இந்து மக்களுக்கு புதிய பெகெகய 

ெழங்க ஆரம்பித்பதாம். § 

அபத ெமயத்தில் நாங்கள் ஐபராப்பாவில் பகாயில்ககள வதாடங்க 

ஊக்குவிக்க ஆரம்பித்பதாம். நாங்கள் அடித்தளத்தில் பூகெகய 
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வெய்துக்வகாண்டு இருந்த ஒரு சிறிய குழுகெ ெந்தித்பதாம். நான் 

அெரக்ளிடம் ஐம்பது டாலரக்கள ெழங்கி, “நாம் ஒரு பகாயிகல 

வதாடங்க இருக்கிபறாம்,”  என்று கூறிபனன். ஆறு மாதங்கள் கழித்து 

அெரக்ள் ஒரு வபரிய கிடங்கக ொடககக்கு எடுத்து, அதற்குள் மிகவும் 

அழகான பகாயிகலயும், பூகெ வெய்ெதற்கு இலங்ககயில் இருந்து 

பூொரிகயயும் ஏற்பாடு வெய்து இருந்தனர.் நான் மீண்டும் அந்த 

நாட்டிற்கு அகழக்கப்படட்ு, பத்தாயிரம் பக்தரக்ள் பங்குவபற்ற 

அணிெகுப்பில் அந்த பகாயில் பிரகாரத்கத சுற்றி அகழத்து 

வெல்லப்பட்படன். பக்தி வபருெள்ளத்கத பாரத்்த காெல்துகற, அந்த 

பகுதியில் பபாக்குெரத்கத முழுெதுமாக முடக்கி இருந்தது. § 

அவமரிக்காவின் பகபிட்படால் கட்டிடத்திற்கு அருகில், ெட அவமரிக்காவின் 

பமரிலாந்தில் பல மில்லியன் டாலர ்வெலவில் கட்டப்பட்ட முருகன் பகாயிலின் 

ஸ்தாபகரக்ளில் ஒருெரான ஆறுமுகம் ெரெணபென், குருபதொ பகாயில் 

கட்டுெதற்கு அளித்த உத்பெகம் பற்றி தனது அனுபெத்கத பகிரக்ிறார:்§ 
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குருபதொ தினமும் தனது துறவிகள் அகனெருடனும் பெரந்்து அமரந்்து மதிய  

உணவு உண்பார.் அெரது இருக்ககயின் இருபுறத்திலும் பதக்கு மரத்தில்  

தயாரிக்கப்பட்ட யாகனகள் இருக்கும். கீபழ வெங்கல் தகரயில் துறவிகள் 

அமரந்்துவகாண்டு, தங்கள் குரு மற்றும் ெபகாதரரக்ளுடன் வெய்திககள 

பகிரந்்துவகாண்டு, பாரம்பரிய முகறயில் தங்கள் கககளால் உணவு 

அருந்துொரக்ள்.  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

எங்கள் பகுதியில் நாங்கள் ஒரு பகாயில் கட்ட விரும்பிபனாம். நாங்கள் 

நிலமும் இல்லாமல், எப்படி வதாடங்குெது என்று வதரியாமல் தவித்த 

பபாது, ஹொய் தீவில் இருக்கும் சுப்பிரமுனியசுொமிகய வென்று 

பாருங்கள் என்று எனக்கு ஒருெர ்1982 ஆம் ஆண்டில் பரிந்துகரத்தார.் 

அதற்கு அடுத்த ொரம் நானும் என் மகனவியும் அெகர வென்று 

பாரத்்பதாம். நான் பிரெெ்கனகய விளக்கிய பபாது, அெர ்ஒரு மூன்று-அடி 

உயர விநாயகர ்சிகலகய எங்களுக்கு பரிொக ெழங்கினார.் 

“உங்களுடன் இந்த பிள்களயாகர எடுத்து வெல்லுங்கள், பகாயில் 

கட்டுெதற்கு அெர ்உங்களுக்கு ெழி காட்டுொர,்” என்று அெர ்கூறினார.் § 

குருபதொ அறிவுறுத்தியபடி, அெரக்ள் முதலில் தங்கள் வீட்டில் விநாயகர ்

வபருமாகன ெழிபட ஆரம்பித்தாரக்ள். அந்த ெமூகத்தின பக்தி பக்குெம் 

அகடந்தது. குருபதொ பலமுகற ெருகக தந்து, திட்டமிடுெதில் உதவி வெய்து 

அெரக்ள் ொங்கிய நிலத்திற்கும் தனது ஆசிககள ெழங்கினார.் “ஆசிககள 

ெழங்கி குருபதொ ெழங்கிய உகரயால் குழந்கதகள் கெரந்்து 

இழுக்கப்பட்டனர.் அெரக்ள் புரிந்துவகாள்ளும் ெககயில் அெர ்நமது 

மதத்கதப் பற்றி வதளிொக விளக்கினார,்” என்று பகாயிலின் முதல் 

தகலெரின் மகனவி திருமதி. குருசுொமி நிகனவுக் கூரந்்தார.் 1999 ஆம் 

ஆண்டு பகாயில் நடத்திய  மகாகும்பாபிபஷகத்தில், குருபதொ வகௌரெ 

விருந்தினாரக கலந்துவகாண்டார.் அந்த பகாயில் வெளியிட்ட ஒரு வெய்தி 

அறிக்கக தனது நன்றிகய வதரிவித்துக் வகாண்டது: § 

குருபதொ தனது துறவிகளின் துகணயுடன், மக்கள் ெமூகத்கத 

உருொக்கி கட்டுமான பணி ெகர, முருகன் பகாயிகல கட்டுெதில் 

ஒெ்வொரு நிகலயிலும் உதவி வெய்தார.் அெருக்கு மற்ற கடகமகள் 

இருந்தாலும், பகாயில் பக்தரக்ளிடம் இருந்து ெந்த வதாகலபபசி 

அகழப்புக்களுக்கு  தனது பநரத்கத ஒதுக்கிக்வகாண்டார.் அெர ்

இகளஞரக்கள ஊக்கமளித்து, எங்களில் பலரது இதயங்களில் இடம் 

பிடித்தார.் § 

1982 ஆம் ஆண்டு, அெர ்சிகாபகா வென்ற பபாது, ஒரு பகாயிகல வதாடங்கும் 

ஆரெ்த்துடன் இருந்த ஒரு குழுகெ ெந்தித்தார.் அதற்கு முன்பு, அந்த குழுவில் 

அறங்காெலரக்ளில் ஒருெராக இருந்த Dr. N. ொனகிராமன், கொய் ெந்து 

இருத்நார.் அெரக்ள் பல பிரெெ்கனககள ெந்தித்ததால், அடுத்த என்ன 
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வெய்ெது என்று ஒரு தீரம்ானத்திற்கு ெரமுடியவில்கல என்று ொனகிராமன் 

விளக்கினார.் ஆனால் குருபதொ வொல்ெகத பகட்டு வெயல்படலாம் என்று 

எல்பலாரும்  ஒப்புக்வகாண்டனர.் குருபதொ அெரக்ளிடம் விநாயககர 

ெழிபடத்  வதாடங்குங்கள் என்று கூறினார.் “குருபதொவிடம் ஆசிககள 

வபற்ற பிறகு, நாங்கள் எங்கள் வீடு திரும்பிபனாம். ஆனால் நாங்கள் 

வியக்கும் ெண்ணம், விநாயகர ்எங்களுக்கு முன்பாக ஓ’ பஹர ்விமான 

நிகலயத்திற்கு ெந்து இருந்தார.் குருபதொ அகத பரிொக அனுப்புொர ்

என்பகத நாங்கள் எதிரப்ாரக்்கவில்கல,” என்று ொனகிராமன் கூறினார.் § 

2000 பவுண்ட் எகடக்வகாண்ட அந்த சிகலகய ஒரு சிறிய பக்தரக்ள் குழு 

ெரபெற்று, அகத திரு. ராெபகாபாலின் வீட்டில் ெழிபடலாம் என்று முடிவு 

வெய்தனர.் வபருகிய மக்கள் வெள்ளத்கத அந்த சிறிய வீட்டில் ெமாளிக்க 

முடியவில்கல, அதனால் அெரக்ள் 1983 ஆம் ஆண்டு ஒரு வதாழில்துகற 

ெளாகத்திற்கு இடம் வபயரந்்தனர.் அந்த ெமூகத்துடன் இகணந்து 

வெயல்படட்ு, தனக்கு பகாயில் பணியில் நகடவபறும் முன்பனற்றத்கதப் 

பற்றி வதரிவிக்க, குருபதொ அந்த ஊரில் ெசித்த தனது சீடரக்ளில் ஒருெரான 

திரு. பதொனந்த தண்டெகன நியமித்தார.் இெ்ொறு கிபரட்டர ்சிகாபகாவின் 

இந்து பகாயில் உதயமானது.§ 

குருபதொ பகாயில்களுக்கு அதிக அளவில் நிதியுதவிககள திரட்டினார.் 

அெர ்சிகாபகாவில் நகடவபற்ற ஒரு சில நிதி திரட்டும் கூட்டங்களில் வகௌரெ 

விருந்தினராக பங்குவபற்று, ஒெ்வொரு முகறயும் ஊக்கமளிக்கும் 

வொற்வபாழிகெ ெழங்கி, கூட்டத்தில் திரண்டு இருந்த மக்கள் தங்கள் 

காபொகலகய எடுத்து, அதில் ஒரு எண்ணுடன் வதாடங்கி— “பின்னர ்பமலும் 

சில பூெ்ஜியங்ககள பெரக்்குமாறு” பகடட்ுக்வகாண்டார.்§ 

அெர ்சிங்கப்பூரில் புணர ்நிரம்ாணம் வெய்யப்பட்டு ெந்த ஒரு பகாயிலுக்கு 

வென்ற பபாது, புதிய பகாயிலின் ஒெ்வொரு ெதுர அடிக்கும் $100 என்று நிதி 

திரட்ட (ஸ்பான்ெர)் திட்டமிட்டுள்ளதாக அதன் அறங்காெலரக்ள் 

விளக்கினாரக்ள். அெர ்உடபன தனது பணப்கபகய எடுத்து, $100 ெழங்கி ஒரு 

ஸ்பான்ெரஷ்ிப்கப ொங்கினார.் அறங்காெலரக்ளின் முகத்தில் அதிரெ்ச்ிகய 

பாரக்்கும் பபாது, அெரக்ள் பகாயிலுக்கு நிதியுதவி வெய்த முதல் வெளிநாடட்ு 

சுொமியாக குருபதொ இருக்கலாம் என்று பதான்றியது. அதன் பிறகு அெர ்

ெழங்கிய வொற்வபாழிவில், பகாயிலில் கூடியிருந்த மக்களிடம் நிதியுதவி 

வெய்யுமாறு பகட்டுக்வகாண்டார.் “நான் $100 நிதியுதவி வெய்பதன், 

ஏவனன்றால் அந்த நல்ல கரம்விகனயின் பலன் என்றாெது ஒரு நாள் $500 

ெடிவில் என்கன ெந்து பெரபெண்டும்,” என்று கூறினார.்  § 
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தீடக்ெகள் துறெற ெமூகத்தில் முக்கிய கமல் கற்களாக விளங்குகின்றன. 

குருபதொ தனது பாரம்பரிய சிம்மாெனத்தில் இருந்து ஆசிகள், ெந்தனம், 

விபூதி மற்றும் மடத்தில் தயாரிதத் ருத்ராட்ெ மாகலககள ெழங்குொர.்  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

உலவகங்கும் பகாயிலுக்கு நிதி திரட்டும் பணிகய ெலுப்படுத்த அபத 

மாதிரியான ஊக்கமளிப்பு ெழங்கப்பட்டது. தனது நிதி பதகெககள பற்றி 

குறிப்பிடாமல், அெர ்மற்றெரக்ளுக்காக நிதி திரட்டுெது மக்களின் மனகத 

கெரந்்தது. மற்றெரக்கள ெலுப்படுத்துெதன் மூலம் தாங்களும் 

ெலுெகடொரக்ள் என்றும்; மற்றெரக்ள் பகாயில்ககள கட்டுெதற்கு உதவி 

வெய்ெதன் மூலம், தனது பகாயிகலப் பற்றி மற்றெரக்ள் வதரிந்துக் 

வகாள்ொரக்ள் என்றும் அெர ்தனது துறவிகளிடம் அடிக்கடி 

வொல்லிக்வகாண்டு இருந்தார.் அதற்கு அடுத்த சில ெருடங்களில், 

இக்கட்டான நிகலகமயில் அெரிடம் இருந்து உதவிகய வபற்ற பலர,் 

அெருக்கு தங்கள் நன்றியுணரவ்ு வெளிப்படுத்த ஆரம்பித்து இருந்தாரக்ள். § 

அகதப் பபாலபெ, குருபதொ அவமரிக்கா, கனடா, குொடலூப், வடன்மாரக்், 

இங்கிலாந்து, ஃபிஜி, வெரம்னி, வமாரீஷியஸ், நியூசிலாந்து, ரியூனியன்,  

ரஷ்யா, சுவீடன் மற்றும் இலங்ககயில் இருந்த மற்ற முப்பத்தி ஆறு 

பகாயில்களில் பநரடியாக ஈடுபட்டு, ஒெ்வொரு ெமூகம் அல்லது பகாயிலுக்கு 

பதகெப்படும் பபாது ஒரு கருங்கல் சிகல மற்றும் ெழிகாட்டகல 

ெழங்கினார.் அெர ்பமலும் பலருக்கு பநரடியாக அறிவுகர ெழங்கி உதவி 
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வெய்து, வபரும்பாலும் நிதி திரட்டுதல், பகாயில் நிலத்தின் பயன்பாடு பற்றிய 

முடிவு, பகாயிலுக்கு அருகில் இருக்கும் மக்கள் ெமூகத்துடன் உறகெ 

ெலுப்படுத்துதல், பூொரிகள், கடன் பமலாண்கம மற்றும் பமலும் பல 

விெகாரங்களில் தன்கன ஈடுபடுத்திக் வகாண்டிருந்தார.் § 

அெரது கெனமாக ெழிகாட்டகலப் வபற்ற பல பகாயில்களில் கனடாவின் 

எட்மன்டனில் இருக்கும் மகாகணபதி பகாயிலும் ஒன்றாக இருந்தது. அெர ்

பமலும், இந்த பகாயிலின் முதல் பூொரிகய இலங்ககயில் இருந்து அகழத்து 

ெந்து, அெர ்கனடாவில் குடிபுகுெதற்கு பதகெயான உதவிககள வெய்தார.் 

அந்த இலங்கக பூொரியின் வபயர ்சுப்பிரமணிய குருக்கள். அெர ்பயாக 

சுொமிகய சிறுெயதில் இருந்பத அறிந்து இருந்தார.் அந்த ெமூகத்தில் ஒரு 

ெழக்கறிஞராக இருந்த ஆரன் பெலன் தனது நிகனவுககள பகிரக்ிறார:் § 

எட்மன்டனில் பகாயில் கட்டபெண்டும் என்ற எண்ணம் குருபதொவிடம் 

இருந்து ெந்தது. இெ்ொறு குருபதொவுடன் வதாடரப்ில் இருப்பதால், அது 

அந்த பகாயிலுக்கு ஒரு விபஷெ ெக்திகய ெழங்குகிறது. 70 களின் 

வதாடக்கத்தில் தமிழரக்ள், கிறுதத்ுெரக்ள் மற்றும் இந்துக்கள் கலந்த ஒரு 

தமிழ் கலெெ்ார குழுொக இருந்ததால், அெர ்தமிழ் ெமூகம் முழுெகதயும் 

ஒன்று பெரத்்து “தமிழ் இந்துக்கள்" என்று அந்த ெமூகத்திற்கு வபயர ்

ெழங்கினார.் இன்று அந்த ெமூகம் தமிழ் கெெ ெமூகம் என்று ெளரெ்ச்ி 

அகடந்துள்ளது என்றால் அதற்கு, குருபதொவின் வெல்ொக்கு மடட்ுபம 

ஒபர காரணமாக விளங்குகிறது. § 

ஒருெர ்அங்கத்தினர ்உரிகம வபறுெதற்கு அெர ்கெெ இந்துொக இருக்க 

பெண்டும் என்று பகாயிலின் அடிப்பகட வகாள்ககககள உருொக்கும் 

அளவிற்கு, அந்த ெமூகம் ெலுெகடந்து இருந்தது. இதன் காரணமாக, அந்த 

பகாயில் தற்பபாது மிகவும் வதளிொக ெலுொன ெக்தியுடன இருப்பதாக 

வதாடக்ககால உறுப்பினரக்ளில் ஒருெரான டி. வெல்ெராொ கருதுகிறார.் 

இந்த பகாயில் கனடாவின் சிறந்த பகாயில் என்றும், இது மற்ற 

பகாயில்களுக்கு சிறந்த முன் உதாரணமாக விளங்குகிறது என்றும், இங்பக 

கனடா முழுெதில் இருந்தும் ெருகக தரும் மக்கள், வெல்ெராொவிடம் 

கூறியுள்ளனர.் அகதப்பற்றி அெர ்தனது அனுபெத்கத நிகனவுக்கூரக்ிறார:்§ 

“நீங்கள் எல்பலாரும் இலங்ககயில் பகாயிகல நிரம்ாணித்து  

இருக்கிறீரக்ள். இன்று உங்கள் குழந்கதகளின் எதிரக்ாலத்கத கருத்தில் 

வகாண்டு, உங்களுக்கு வதரிந்தகத நீங்கள் அெரக்ளுக்கு கற்றுத்தர 

பெண்டும். குடும்பங்ககள ஒன்று பெரப்்பது மற்றும் குழந்கதககள 

ஒன்று பெரக்்கும் பணிகய பகாயில்கள் நிகறொக வெய்கின்றன,”  என்று 

குருபதொ எங்களிடம் வதாடக்கத்தில் கூறினார.் § 
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மும்கபயில் இருந்த 89 ஆதிகெெ பூொரிகளின் எதிரக்ாலம் பற்றி அெரக்ளிடம் 

பபசி, அெரக்ளுக்கு தனது ஆதரகெ ெழங்கும் வபாருடட்ு 1995 ஆம் ஆண்டில், 

குருபதொ அெரக்கள ெந்தித்தார.் அெர ்தனது ொழ்க்கக முழுெதும் 

பூொரிகளுக்கு முக்கியத்துெம் அளித்து, அெரக்ளது முக்கியத்துெத்கதப் 

பற்றி ெமூகத்தில் மற்றெரக்ளுக்கு கற்றுத ்தந்தார.் § 

குருபதொ வடன்மாரக்் நாட்டில், அபிராமி அம்மன் பகாயிகல ஸ்தாபனம் 

வெய்ய உதவி வெய்தார.் வபண் பூொரியாக இருந்த ஶ்ரீ அபிராமி உபாெகி, 

ஆழமான மபனாஉணரவ்ு ெக்தியுடன் இருந்தார.் அெர ்நிகனவு இழந்த 

நிகலயில், அம்மனின் ெக்திகய பக்தரக்ள மீது இயக்கி, அெரக்ளின் 

பெதகனககள குகறத்து ஆசிககள ெழங்குகிறார.் இதற்காக அெர ்

வதாடக்கத்தில் விமரச்ிக்கப்பட்டார.் அம்மனின் ெக்திககள பக்தரக்ளின் 

நன்கமக்காக இயக்குெதாகவும், அதனால் தீங்கு எதுவும் விகளெது இல்கல 

என்று அெர ்கருதியதால், 1995 ஆம் ஆண்டு அெர ்குருபதொவின் உதவிகய 
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நாடினார.் குருபதொ உபாெகி வெய்ெது ெரிதான் என்று அெருக்கு உறுதி 

அளித்து, அந்த உபாெகிகய தனது மபனாஉணரவ்ு பாதுகாப்பில் 

கெத்துக்வகாள்ள ஒரு விநாயகர ்சிகலகய அெருக்கு ெழங்கினார.் அந்த 

சிகல ஆகஸ்ட் மாதம் விநாயகர ்ெதுரத்்தி அன்று ெந்து பெரந்்தது. அெரக்ள் 

அன்பற அகத ெழிபட ஆரம்பித்த பபாது,  விநாயகரின் கண்களில் இருந்து 

பால் வொட்ட ஆரம்பித்தது. § 

ஒரு மாதம் கழித்து, உலவகங்கும் பிரபலமான “பால் அதிெயம்" நடந்தது, 

மற்றும் இந்த சிறிய சிகலக்கு முன்பாக ஒரு சிறிய கரண்டியில் ெழங்கப்பட்ட 

பாகல பல காலன் கணக்கில் குடிக்க ஆரம்பித்தது. அதன் பிறகு பல 

நாடக்ளுக்கு நூற்றுக்கணக்கான இந்துக்கள், வடன்மாரக்் நாட்டெரக்ள் 

மற்றும் வதாகலக்காட்சி நிருபரக்ள் இந்த விநாயகருக்கு பாகல ெழங்க 

ெந்தனர.் பலர ்ொட்சியாக இருந்த இந்த ெம்பெத்கத யாராலும் விளக்க 

முடியவில்கல.§ 

சில மாதங்கள் கழித்து, குருபதொ அந்த பகாயிலுக்கு மூன்று அடி உயர 

அம்மன் சிகலகய அனுப்பி கெத்தார.் அந்த வபண் பூொரி குருபதொவின் 

ஆதரவுடன் ஒரு மதிப்பிற்குரிய ஆன்மீக தகலவியாக மாறினார.் ஆகஸ்ட் 

2001, குருபதொ ெடக்கு ஐபராப்பா முழுெதும் பமற்வகாண்ட பயண-ஆய்வு 

திட்டத்தின் பபாது, அந்த உபாெகியின் பகாயிலுக்கு தனது வொந்த கககளால் 

அடிக்கல் நாட்டி கெத்தார.் § 

உலகம் முழுெதும் நூறு பகாயில்கள் கட்டப்பட்ட நிகலயில், பல 

அறங்காெலரக்ள் குருபதொவிடம், “அடுத்த நடெடிக்கக என்ன?” என்று 

பகட்டாரக்ள். அதற்கு குருபதொ ெழங்கிய பதில்:§ 

ஒெ்வொரு பகாயிலில் இருக்கும் பமற்பாரக்ெயாளரக்ள், தங்கள் 

வபாறுப்புக்களில் அக்ககறயுடன் வெயல்படுெகத நான் காண 

விரும்புகிபறன். பகாயில்கள் கட்டப்படட்ு பக்தரக்ளுக்கு 

அரப்்பணிக்கப்படுள்ளன, சிகல ெடிெமாக வதய்ெங்கள் இருக்கின்றன, 

பூொரிகள் இருக்கிறாரக்ள் மற்றும் பக்தரக்ள் ெமாெங்களும் உள்ளன. 

முக்கியமான பதவிகளுக்கு பதரவ்ு வெய்யப்பட்ட தகலகமயும், 

பகாயிலின் அறங்காெலரக்ளும் உண்கமயில் முழுபநர ஆன்மீக 

தகலெரக்ளாக மாறி, வபற்பறாரக்ள் மற்றும் குழந்கதகளின் 

ொழ்க்கககளில் மாற்றங்ககள ஏற்படுத்தி, தங்கள் ெமூகத்கத ஒரு 

முன்மாதிரி ெமூகமாக மாற்ற பெண்டும்.§ 

“பூசாரிகளள தாக்குவளத நிறுத்துங்கள்!” 

உலவகங்கும் இருக்கும் இந்து பகாயில்களில் பெகெ வெய்யும் பூொரிகளுக்கு 

ஆதரொக குரல் வகாடுக்க குருபதொ தயாராக நின்றார.் அெர ்குறிப்பாக 90 

களின் வதாடக்கத்தில், பகாயில் பூொரிககள நியாயமாக நடத்த பெண்டும் 

என்று பிரெெ்ாரம் வெய்தார.் பூொரிக்கு ஆதரொக வெகு சிலபர இருந்ததால்,  

எதிரப்ாரத்்தொறு அெரக்ள் குருபதொவிற்கு வபருமதிப்பு அளித்து, அெகர 
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எப்பபாதும் தங்கள் பகாயில்களுக்கு ெரெகழத்து அெ்ெப்பபாது அெகர 

வென்று பாரத்்தாரக்ள். § 

“அெர ்எங்களுக்கு வபரும் ஆதரொக இருந்தார.் பல அகமப்புக்கள் மற்றும் 

அரொங்கமும் எங்ககள அெமதித்த கடினமான தருணங்களில், அெர ்

எங்களுக்கு ெழங்கிய ஆதரகெ உலவகங்கும் வதளிொக 

வெளிப்படுத்தினார,்” என்று இகதப்பற்றி ஆதிகெெ பூொரிகள் ெமூகத்தின் 

தகலெராக இருந்த சிெஶ்ரீ Dr.  டி. எஸ்.  ொம்பமூரத்்தி சிொெெ்ாரியார ்

எழுதினார.் குருபதொ தனது இந்துயிெம் டுபட பத்திரிககயின் ஆசிரியர ்

பக்கங்களில் ெழங்கிய குறிப்பு:§ 

இந்து பூொரிகள் என்கிற பூொரிகள் உடல், உணரெ்ச்ி மற்றும் மனம் 

ரீதியாக பகாயில் பமலாளரக்ள், அறங்காெலரக்ள் மற்றும் சில 

ெமயங்களில் பக்தரக்ளாலும் தாக்கப்படுகிறாரக்ள். நம் எல்பலாருக்கும் 

இது தெறான நடத்கத என்று வதரிந்து இருந்தாலும், தங்ககள 

தற்காக்கும் சில பூொரிககளத் தவிர, வெகு சிலபர இகத முன்ெந்து 

எதிரக்்கிறாரக்ள். அரத்்தம் வதரியாமல் மனப்பாடம் வெய்து ெடங்குககள 

வெய்யும் படிப்பறிவு இல்லாத, எளிகமயான மக்களாக அெரக்கள 

நிரெ்ாகம் கருதுெதால், தங்கள் பாதுகாப்பிற்கு அெரக்ள் பமற்வகாள்ளும் 

முயற்சிகள் மற்றும் எதிரப்்புக்ககள வபரும்பாலும் யாரும் கெனிப்பது 

இல்கல. § 

இந்தியாவிற்கு வெளிபய பூொரிகய தாக்குெது ஒரு பிரபலமான 

வபாழுதுபபாக்காக இருக்கிறது. பூொரிகளுக்கு என்று ஒரு ெங்கம் உள்ளது 

மற்றும் இந்தியாவில் இருக்கும் அதன் ெங்கத் தகலெரக்ள் பூொரிகளுக்கு 

துகண நிற்கிறாரக்ள். ஒரு பூொரி மீது வெறுப்பு ஏற்படும் பபாது, பகாயில்  

காணிக்ககயாக வெலுத்தும் பணத்கத தெறாக பயன்படுத்துகிறாரக்ள் 

என்று சிறிய காரணங்ககள பயன்படுத்தி அெரக்ள் தாக்கப்படுெது 

மிகவும் பிரபலமான மற்றும் முதன்கமயான உத்தியாக இருக்கிறது. 

மிகவும் நீளமாக இருக்கும் இந்த பட்டியல், அந்த பூொரிகய திடட்ுெதற்கு, 

தள்ளி விடுெதற்கு, அெரது பதகெககள புறக்கணிப்பதற்கு, அெரது 

ெகாக்கள் மற்றும் சில ெமயம் வபாதுமக்கள் முன்னிகலயிலும் அெகர 

அெமானப்படுத்த நிரெ்ாகத்திற்கு அனுமதி அளிக்கிறது. § 

ஆம், இந்து பகாயில் பூொரிகய தாக்குெது ஒரு ெரெ்பதெ உத்தியாக 

இருக்கிறது, மற்றும் அந்த தெகற வெய்பெரக்ள் ெனாதன தரம்த்தின் 

மீதும் தாக்குதல் நடத்துகிறாரக்ள். பூொரிகளிடம் தெறாக 

நடந்துக்வகாள்பெரக்ள் மீது தீவிரமான நடெடிக்கக எடுக்க பெண்டும். 

மகாபதெரக்கள ெழிபட்டு அெரக்ளிடம் இருந்து ஆசிககள 

ெரெகழக்கும் திறகமயுகடெரக்ள் பகாபப்படும் பபாது, அெமானப்படும் 

பபாது மற்றும் அெரக்ள் மனம் ெலுொக புண்படுத்தப்படும் பபாது, 

அெரக்ள் தங்ககள பாதுகாத்துக்வகாள்ள, இந்த கிரகத்தில் இருக்கும் 

அசுர ெக்திகளிடம் இருந்து ொபங்ககளயும் ெரெகழக்க முடியும். 

ஹொய் தீகெ பெரந்்த ெலுொன கஹூனா என்ற பூொரி குழுவின் 
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சீடரக்கள, கிறுத்துெரக்ள் முழுகமயாக மதம் மாற்றிய பபாது, இந்த 

அெம்பாவிதம் தான் நடந்தது. சிலர ்பகாபமுற்று, தகலசிறந்த கண்கட்டி 

வித்கதகாரரக்ளாக மாறினாரக்ள். அெரக்கள கண்டு இன்றும் மக்கள் 

அஞ்சுகிறாரக்ள். அெரக்ள் தற்பபாது பூமிக்கு அருகில் இருக்கும் சூடச்ும 

பலாகமான பிபரதபலாகத்தில் ொழ்ந்துவகாண்டு, தெறு வெய்பெரக்கள 

ெருத்தி, விசுொெமாக இருப்பெரக்ளுக்கு உதவி வெய்கிறாரக்ள். இது 

இெ்ொறு நடக்கபெண்டிய அெசியம் இல்கல என்றாலும், இெ்ொபற 

நடந்தது. § 

இந்து பகாயில் பூொரிகள் தங்களது புனிதமான வதாழிலின் 

வெழுகமக்கும், தங்கள் அலுெலகத்தின் மரியாகதக்கும் தகுதி 

உகடயெரக்ள் மற்றும் இதில் எந்த தகலயீடும் இருக்கக்கூடாது. 

“உண்கமயான உலகில்" மற்ற வதாழில்கள் அனுபவிக்கும் அபத 

மரியாகதகய, அெரக்ளும் வபற்று இருக்கிறாரக்ள். § 

இந்துக்கள் பகாயில் பூொரிகள் மீது கெத்திருக்கும் அணுகுமுகறகய 

மாற்றுெதற்கான பநரம் ெந்து விட்டது. இதற்கு பகாயில் நிரெ்ாகிகள் 

தங்கள் சிந்தகனககள மாற்றிக்வகாள்ள பெண்டும். இதற்கு ெனாதன 

தரம்த்தின் ெரெ்பதெ பூொரிகள் குழுவும் தங்ககள தாக்குபெரக்ளுக்கு 

எதிராக உறுதியாக இருந்து, தினமும் அெமதிப்பு அல்லது மராமத்து 

பெகலகளினால் ஏற்படும் அெமானத்திற்கு மற்றும் காலணிககள 

சுத்தம் வெய்ெதற்கு மறுப்பு வதரிவிக்க பெண்டும். சிலர ்தினமும் 

பதினான்கு மணி பநரம் அல்லது அதற்கும் பமல் பணி புரிகிறாரக்ள். 

அெரக்ள் பகாயில் வதய்ெங்களின் பெெகரக்ளாக இல்லாமல், 

நிரெ்ாகிகளின் பெெகரக்ளாக இருக்கிறாரக்ள். இெரக்ளுக்கான 

முடிொன தீரவ்ு மனிதன் இயற்றிய ெட்டங்களில் இல்லாமல், அதிக 

சூடச்ுமமாக இருக்கக்கூடும். அெரக்ள் இகறெனின் நிகலயான விதிகய 

பநாக்கி வெல்ல அல்லது அெரக்ளுக்கு ஈடுபாடு இருந்தால், நிம்மதி 

வபறுெதற்கு இருண்ட உலகங்களுக்கு வெல்ல முடிவு எடுக்கலாம். § 

கெனமாக இருங்கள்! அெரக்ள் வொல்லும் மந்திரங்கள் அதிக 

ெலுொனகெ. தங்கள் பூொரி குழுக்களுடன் பல ெமூகங்கள் 

அழிந்துள்ளதாக ெரலாறு வதரிவிக்கிறது. அது மீண்டும் நடப்பதற்கு நாம் 

அனுமதிக்க பெண்டாம்.§ 

அெர ்நியாயமான பூொரிகளுக்கு ஆதரவு அளித்தாலும், பூொரி குலத்தில் 

பிறந்தகத மடட்ுபம பயன்படுத்தி, ெமூகத்தில் உயரந்்த அந்தஸ்கத 

பகாருெகத  அெர ்கண்டனம் வெய்தார:் § 

தங்கள் தந்கதகள் பிராமணரக்ளாக இருந்ததால், தாங்களும் 

பிராமணரக்ள் என்று பகாரிக்வகாள்பெரக்கள என்னால் புரிந்துவகாள்ள 

முடியவில்கல. அெரக்ளுக்கு தங்கள் ெமயத்கத பற்றி வதரிெதில்கல, 

மற்றும் அெரக்ளுக்கு ெழிபடவும் வதரியெதில்கல. “என் தந்கத ஒரு 

மருத்துெர.் அதனால் நானும் ஒரு மருத்துெர.் நான் உங்களுக்கு சிகிெக்ெ 
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அளிக்கிபறன்,” என்று வொல்ெது பபால இருக்கிறது. அகத என்றுபம 

ஏற்றுக்வகாள்ள முடியாது.§ 

ஐபராப்பா மற்றும் அவமரிக்காவில் பூொரிகள் முகறயாக 

நடத்தப்படபெண்டும், அதிலும் குறிப்பாக நல்ல ெருமானம், பணியிடத்தில் 

முகறயான சூழ்நிகலகள், நியாயமான பெகல பநரங்கள் மற்றும் தரமான 

வீடட்ு ெெதிககள வெய்து தரபெண்டும் என்பதற்கு அெர ்ஆதரித்து 

ொதாடினார.் பூொரிகள் பகாயில் மன்றங்களில் அங்கம் ெகிக்க பெண்டும் 

என்றும், ஒரு மருத்துெர ்அல்லது ஒரு ெழக்கறிஞகரப் பபான்று, மற்ற 

மதங்களின் பூொரிகள் மற்றும் மதகுருக்கள் அனுபவிப்பகதப் பபான்ற 

அெரக்ளுக்கு மதிப்பு மற்றும் அந்தஸ்த்து ெழங்கப்படபெண்டும் என்று அெர ்

விரும்பினார.் மருத்துெரக்ள் அல்லது வபாறியாளரக்ளாக பணிபுரிந்த 

பிராமணரக்ள் அங்கம் ெகித்த பகாயில் மன்றங்களில், அெரது இந்த பரிந்துர 

நல்ல ெரபெற்கப வபறவில்கல. இதற்கு பதிலாக, பூொரிகள் தங்கள் வொந்த 

பகாயில்ககள வதாடங்க அெர ்ஊக்குவித்தார.் அகத சிலர ்

பின்பற்றியுள்ளனர ்மற்றும் எதிரக்ாலத்தில் பமலும் சிலர ்பின்பற்ற உள்ளனர.் 

§ 

கமாதளல கூடட்ுறவாக மாற்றுதல்  

குருபதொ இந்துக்களிடத்தில் கூட்டுறகெ பபாதித்து பயிற்சி வெய்து ெந்தார.் 

தகலெரக்கள எதிரப்்பது, எதிரப்்பெரக்கள வபாறுத்துக்வகாள்ெது மற்றும் 

மன்றங்கள் மற்றும் குழுக்களுக்கு இகடபய பெற்றுகம ஆகியகெ அந்த 

பாகதயில் தகடயாக இருக்கும் மூன்று தீய பழக்கங்கள் என்று அெர ்

கூறினார.் § 

ெமூகத்தில் ஒரு நபர ்ெளரெ்ச்ி அகடந்தால், அகதக்கண்டு வபாறாகமக் 

வகாள்ளும் நபரக்ள் அகமதி வபறும் ெகர, அெரக்ள் அெகர 

அெமானப்படுத்தி, அெகரப் பற்றி அெதூறாக பபசி, அெகர 

விமரச்ிக்கும் பழக்கத்கத நிறுத்துெது முக்கியம் ஆகும். நவீன 

வதாழில்துகற ெமூகத்தில், ஒெ்வொருெரும் மற்ற எல்பலாகரயும் 

பமம்படுத்த முயற்சி வெய்கிறாரக்ள். தங்கள் ெமூகத்தில் ெளரெ்ச்ி 

அகடயும் ஒரு நபகர நிகனத்து மக்கள் வபருகம அகடெபதாடு, 

அெருக்கு அடுத்து ெருபெரும் வெற்றி வபறுெதற்கு உதவி 

வெய்கிறாரக்ள். அெரக்ள் தங்கள் மதத்தகலெரக்ள் மீதும் அபிமானமாக  

இருக்கிறாரக்ள். § 

ஆனால் இந்தியாவில் நிகலகம மாறுபடட்ு இருக்கிறது, அதனால் 

ஒருெர ்ஆன்மீக உதவிகய ெழங்க விரும்பினால், அெரக்ள் அகமதியாக 

மகறவில் இருக்க பெண்டும், இல்கலவயன்றால் அெரக்ள் இழிொக 

பபெப்படுொரக்ள். யாரும் மதத்கத காப்பாற்ற ஆதரொக 

இருப்பதில்கல; மற்றெரக்ள் ஆதரொக இருப்பகதயும் யாரும் 
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அனுமதிப்பது இல்கல. இந்த நிகல மாறபெண்டும், மற்றும் அது 

விகரவில் மாற்றத்கத வபறும். § 

“சுொமிகள் மீது நடத்தப்படும் தாக்குதல்" குருபதொவிற்கு பிடிக்காத 

இன்வனாரு வபாழுதுபபாக்காக இருந்தது. இந்த பிரெெ்கனக்கு எளிதில் 

உணரக்கூடிய இரண்டு மூலங்களாக, தங்கள் வொந்த காரணங்களுக்காக 

சுொமிககள அெமதிக்க நிகனத்த கிறுத்துெ மதப்பிரொரக்கரக்ள் மற்றும்  

கம்யூனிஸ்டக்ள் இருந்தனர.் “பல ெருடங்களுக்கு முன்பு, சுொமிககள 

தாக்குெது பழக்கத்தில் இருந்த பபாது, அெரக்ள் அகத ஒரு விகளயாட்டாக 

கருதவில்கல. அெரக்ள் ஒருெகர ஒருெர ்நன்றாக புரிந்துக்வகாண்டு, 

ஒருெருக்கு ஒருெர ்ஆதரொக இருந்து, அந்த தெறான நடத்கதக்கு முடிவு 

கட்டினர,்” என்று குருபதொ பின்னர ்குறிப்பிட்டார.் இந்தியாவில் முடிந்தெகர 

அதிகமான சுொமிககள ெந்திக்க பெண்டும் என்று குருபதொ முடிவு 

வெய்துக்வகாண்டார.் அெர ்குறிப்பாக இந்துயிெம் டுபட பத்திரிகக மூலம், 

அெரக்ளுடன் வதாடரப்ில் இருந்தார ்மற்றும் இந்துக்கள் அகனெருக்கும் ஒரு 

அணுகுமுகறகய உருொக்குெதற்கும், ஆன்மீக தகலெரக்ளுக்கு அதிகாரம் 

அளிக்கவும், பல டென் கணக்கான விஷயங்களில் அெர ்அெரக்ளது 

கருத்துக்ககள பெகரித்தார.் § 
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தத்துெம், ஆன்மீக பயிற்சி மற்றும் துறெற ொழ்க்கக வதாடரப்ான 

விொதங்களின் பபாது, குருபதொ தனது ஆெெ்ாரியரக்ள் குழுவினகர 



ெந்தித்து, தனது கருத்துக்ககள வதரிவித்து அெரக்ளது கருத்துக்ககள நாடி, 

எந்த திகெயில் முன்பனறுெது என்று ஒருமித்த முடிவு ெரும் ெகரயில் காத்து 

இருப்பார.் 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

 இந்து ெமயத்தில் தீவிரொத நடெடிக்ககக்கு ஆதரொக ொதாடிய 

ெமயத்தில், குருபதொ அகிம்கெகய முக்கிய வகாள்ககயாக 

வகாண்டிருந்தாலும், அெர ்அகமதிொதியாக இல்லாமல், நாடுகளும் 

தனிநபரக்ளும் தங்ககள தற்காக்கும்  உரிகமக்கு தனது ஆதரகெ 

வதரிவித்தார.் ஆனால் தங்களது குறிக்பகாள்ககள அகடய அல்லது தெகற 

ெரி வெய்ய ெட்டத்கத தங்கள் கககளில் எடுத்துக்வகாண்டு, ென்முகறகய 

ெலியுறுத்துபெரக்ளுக்கு, எதிரம்கற கரம்விகன மற்றும் பழிதீரக்்கும் 

படலத்தின் முடிவுறாத சுழற்சி காத்திருப்பகத அெரால் காண முடிந்தது. இது 

எப்பபாதும் பிரபலமான அணுகுமுகறயாக இருந்ததில்கல என்றாலும், 

ொஸ்திரம் மற்றும் வபரும்பாலான சுொமிகள் அெருக்கு ஆதரொக 

இருந்ததால், தீவிரொத முடிவுககள ெற்புறுத்தும் இந்துக்களின் எண்ணிக்கக 

குகறந்துக்வகாண்டு வென்றது. § 

இணக்கமின்ளமக்கு முற்றிலும் சகிப்புத் தன்ளமயற்று இருத்தல் 

முழுகமயான இணக்கத்திற்கு ஆகெப்படும் மற்ற வபரிய தகலெரக்ளும், 

அதற்கு ொய்ப்பில்கல என்று ஏற்றுக்வகாண்டு இருந்தாலும், அகத 

அகடயமுடியும் என்று குருபதொ அறிந்து இருந்து, அந்த இலட்சியத்கத 

ெலுொக தக்க கெத்துக்வகாண்டு இருந்ததால், அகத அகடயமுடியும் என்று 

நம்ப துறவிகள் கற்றுக்வகாண்டாரக்ள். “இணக்கம் இல்லாத 

சூழ்நிகலகளுக்கு முற்றிலும் ெகிப்புத்தன்கமயற்று இருத்தகல,” பற்றி அெர ்

அடிக்கடி பபசினார.் § 

அெர ்ெழக்கமாக வெய்தகத பபால, அந்த கருத்பதாடு நின்றுவிடாமல், 

அகத ொதிக்க கருவிககளயும் ெழங்கினார.் அெர ்பயன்படுத்திய விதி: ஒரு 

துறவி இன்வனாருெருக்கு தற்வெயலாக பெதகன அளித்தால், இருெரும் 

அன்று தூங்க வெல்லாமல், அந்த விெகாரம் முடிவுக்கு ெந்ததாக இருெரும் 

உணரந்்து, இருெருக்கும் இகடபய பிராண ெக்தி முழுகமயான இணக்கத்கத 

வபறும்  ெகரயில், இருெரும் ஒன்றாக அமரந்்து மன்னிப்புக்களின் மூலம் 

பரஸ்பர தீரவ்ு காணபெண்டும் என்று அெரக்ளிடம் எதிரப்ாரக்்கப்பட்டது. § 

அதனால் அடிமனதில் சிறிய மனக்கெப்புக்கள் மற்றும் சிக்கல்கள் ஆழமாக 

பதிந்து தீவிரமகடெதற்கு அனுமதிக்கப்படுெதில்கல. இெ்ொறு இளம் 

துறவிகள் ஒரு ெரெ்க்ெக்குரிய விெகாரத்திற்கு தீரவ்ு காண பல 

மணிபநரங்கள் பதகெப்படும், ஆனால் முதியெரக்ள் கருத்து 

பெறுபாடுகளுக்கு விகரவில் தீரவ்ு காணும் ககலகய கற்றுக்வகாண்டாரக்ள், 

மற்றும் மிகவும் முக்கியமாக ெரெ்க்ெக்குரிய விெகாரத்கத எப்படி 

தவிரப்்பதும் என்றும் கற்றுக்வகாண்டாரக்ள். இந்த அணுகுமுகறகய பற்றி 
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குருபதொ லிவிங் வித் சிொ (சிெவபருமானுடன் ொழ்தல்) புத்தகத்தில் 

விளக்கி இருக்கிறார:்§ 

எங்கள் கூட்டகமப்பில் எல்லா பணிகளும் நிறுத்தப்படட்ு, பிரெெ்கன மீது 

உடனடியாக கெனம் வெலுத்தப்படுகிறது. இந்த விபெகத்கத 

பின்பற்றுெது ஒெ்வொருெரின் வபாறுப்பாக இருந்தது. குறிப்பாக 

ெமயப்பணியில் பமற்வகாள்ளும் எந்த ஒரு முயற்சியும், பலன் அளித்து 

நீடித்து இருக்க, சுதந்திரமாக விடப்பட்ட அசுர ெக்திககள அகற்ற 

பெண்டும். ஆனால் கருத்து பெறுபாடு நிகலத்து இருந்தால், அது அதிக 

எதிரவ்ிகளவுககள ஏற்படுத்தும் மதிவகட்ட வெயலாக இருக்கும். வீடு, 

மடம் அல்லது பணியிடத்தில் வதய்வீக விகெப்பகுதிகளில் அத்துமீறல் 

ஏற்பட்டால், அகத விகரொக நிறுத்த பெண்டும். § 

நமது அணுகுமுகற எளிகமயானது. எல்லா கடினமான உணரெ்ச்ிகளும் 

உறங்குெதற்கு முன்னர ்தீரவ்ு காணபெண்டும், இல்கலவயன்றால் அகெ 

மனப்பபாராட்டங்ககள ஏற்படுத்தி, விகதக்கு (பீெம்) வென்று, வதால்கல 

தரும் பதகெயற்ற ொெனாக்கள் என்கிற அடியுணரவ்ு பதிவுககள 

முகளக்க வெய்கிறது. அெற்கற முழுெதுமாக அழிக்க முடியாது. ஆனால் 

அெற்கற பரிகாரத்தின் சூடச்ுமமான வெய்முகறகளின் மூலம் 

தணியெவ்ெய்து நடுநிகலப்படுத்த மடட்ுபம முடியும். § 

பகிரப்பட்ட ஆன்மாவின் சக்தியுடன் (Consensualocracy) நிர்வாகம் 

சசய்தல்  

குருபதொ அகதப்பபான்று நிறுெனத்தின் நிரெ்ாக நடெடிக்கககளில் இருந்து 

விலகி, ஒருமித்த கருத்தின் ெக்தியுடன் நிரெ்ாகம் வெய்யும் பாணிகய 

உருொக்கினார.் மடத்தில், இரண்டு விதமான நிரெ்ாகம் இருந்தன. ெற்குரு 

வொல்ெபத ெட்டம் என்பகத ஒரு பாரம்பரியம் பின்பற்றியது. ஆனால் அெர ்

அந்த ெக்திகய அபூரெ்மாக பயன்படுத்தினார,் மற்றும் அகத பயன்படுத்தும் 

இடமாக குரு பீடத்கத (அெர ்குருவின் இருக்கக அகமத்திருந்த ஒரு தியான 

அகற) ஒதுக்கி இருந்தார ் வகாடுத்து இருந்தார.் அெர ்பீடத்தில் குரு 

மகாென்னிதனமாக அமரும் பபாது, அெரது உதிரும் வொற்கள் விொதிக்க 

மற்றும் கலந்துகரயாடுெதற்கு பரிந்துகரகள் அல்லது சிந்தகனககளக் 

இல்லாமல் ஆகணகளாக இருந்தன. § 

மற்ற இடங்களில், முடிவெடுக்கும் உரிகமகய குழுவிற்கு ெழங்க முடிவு 

வெய்தார.் ஆனால் அந்த உரிகம மடத்தில் இருக்கும் அகனெருக்கும் 

ெழங்காமல் ஒரு திட்டப்பணி, ஒரு புதுகம அல்லது ஒரு கூட்டத்தில் ஈடுபடட்ு 

இருப்பெரக்ளுக்கு மட்டும் ெழங்கினார.் அத்தககய சூழலில் அெர ்ஒரு 

ொக்வகடுப்பிற்கு எப்பபாதும் அனுமதி ெழங்கவில்கல. அெகர 

வபாறுத்தெகரயில், அது சிலர ்மீது பலர ்நடத்தும் அடக்குமுகறயாக 

இருந்தது. ொக்வகடுப்பு நகடவபறும் பபாது, அெர ்ஒருமித்த உடன்பாடக்ட 

பெண்டினார.் ஒருெர ்எதிரப்்பு குரல் எழுப்பினாலும், எந்த முடிவும் 
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எடுக்கப்படாமல், விொதத்கத வதாடரபெண்டி இருந்தது. தான் 

பமற்வகாள்ளும் தனிப்பட்ட முடிவு மிகவும் முக்கியமானது என்பகத 

எல்பலாரும் அறிந்து இருந்தாரக்ள். ஒரு திட்டப்பணிகய வதாடரெ்தற்கு 

குழுவில் பத்து நபரக்ள் ஆதரொக இருந்தாலும், தன்னால் அகத தடுத்து 

நிறுத்த முடியும் என்பகத எல்பலாரும் அறிந்து இருந்தாலும், அந்த ெலுகககய 

தெறாக பயன்படுத்தாமல் இருக்க ஒெ்பொருெரும் கற்றுக்வகாண்டனர.் § 

இந்த அகமப்பில் இருந்த இரட்கட விபெகத்கத துறவிகள் விகரவில் 

புரிந்துவகாண்டாரக்ள். அதில் முதலாெதாக, அந்த வெய்முகற 

சிலெமயங்களில் மிகவும் வமதுொக இருந்தாலும், எடுக்கப்பட்ட ஒெ்வொரு 

முடிவிற்கும் எதிராக யாரும் வெயல்படாமல், முழு குழுவின் ஒட்டுவமாத்த 

ெக்தியின் ஆதரகெ வபற்று இருந்தது. இது அதன் நிகறபெற்றத்தில் 

ெழங்கிய ெக்தி மற்றும் வதளிகெ, ஒரு பணிக்குழுவில் பகிரப்பட்ட 

அரப்்பணிப்பால் மட்டுபம வெளிப்படுத்த முடியும். இரண்டாெதாக, 

சிலெமயங்களில் குழுவில் இருக்கும் சிறுபான்கமயினருக்கு சில விபஷெ 

உட்பாரக்ெகள் இருக்கும். ஒரு விெகாரத்தில் வபரும்பாலாபனார ்விகரொக 

வெயல்படுெதில் ஆரெ்மாக இருந்தாலும், இயலுணரவ்ு நன்றாக தீட்டப்படும் 

ஆன்மீக ெமூகத்தின் ெழக்கத்கதப் பபால, ஒன்று அல்லது இரண்டு 

துறவிகளுக்கு அதிக ெலுொன, நுணுக்கமான கருத்து இருக்கக்கூடும். 

பமலும், பகிரப்பட்ட ஆன்மாவின் ெக்தி(consensualocracy) என்பது யாகரயும் 

ககவிடாமல், ஒதுக்கி கெக்காமல், ஓட்டு எண்ணிக்ககயில் 

பதாற்கடிக்காமல் அல்லது புறக்கணிக்காமல் இருப்பகத உறுதி வெய்கிறது. 

குருபதொ வலமூரியன் ஸ்குபரால்ஸ் புத்தகத்தின் முடிவுகர எழுதிய குறிப்பு:§ 

நிரெ்ாகத்தில் இருக்கும் ஒரு உயரந்்த ெடிெத்கத, நாங்கள் ஒருமித்த 

கருத்துடன் வெயல்படும் நிரெ்ாகம் என்று அகழக்கிபறாம். இந்த விதி 

பயன்படுத்தும் பாணியில் கட்டுப்படுத்தும் ெக்தியாக ஒரு தனிநபர ்

அல்லது ஒரு வபரும்பான்கம இல்லாமல், ஒெ்வொரு கூட்டத்திலும் ஒரு 

விபெஷமான முகறயில் அதன் மக்கள், பதகெகள் மற்றும் 

அடிப்பகடககள தழுவி உள்ளது. இதில் பெடிக்கக என்னவென்றால், 

அத்தககய அகமப்பு சுயமாக ெளரெ்ச்ி வபறாமல், இந்த ஸ்குபரால்ஸ் 

புத்தகத்தில் விளக்கப்படட்ுள்ளகதப் பபால, மூன்று உலகங்களின் 

மிகப்வபரிய ெக்திகள் ெழங்கும் ஒரு ஆன்மீக தகலகமயின் 

பிரத்பயகமான சூழ்நிகலகளில் மடட்ுபம ெளரெ்ச்ி அகடயும்.§ 

இந்த அகமப்பில், மூத்த உறுப்பினரக்ளுக்கு மரியாகதயும், 

இகளயெரக்ள் மீது விபெஷ கெனிப்பு மற்றும் ஊக்குவிப்பும் 

ெழங்கப்படுகிறது. இந்த அகமப்பில், ொக்வகடுப்பு மற்றும் 

வபரும்பான்கம வதாடரப்ான விதிகள் இல்கல என்பதால், ஓட்டுரிகம 

இல்லாதெரக்ள் அல்லது ொக்வகடுப்பில் பதாற்றெரக்ள் 

வெற்றிவபற்றெரக்ளுக்கு அடிபணிய பெண்டிய அெசியம் 

இருப்பதில்கல. எல்பலாரிடமும் ஒரு கருத்து இருக்கிறது; மற்றெரக்ள் 

நலன் கருதி தங்கள் நலகன தியாகம் வெய்யும் தூண்டுதல் 
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எல்பலாரிடமும் இருக்கிறது. இந்த அகமப்பில், முக்கிய முடிவுகள் 

ொக்வகடுப்பால் இல்லாமல், ஒத்திகெொன வெய்முகற மூலம் உறுதி 

வெய்யப்படுகிறது. இந்த வெய்முகற எல்பலாருக்கும் நன்கம வெய்யும் 

சிறந்த வதாடர ்நடெடிக்ககக்கு, ஒரு ஒருங்கிகணந்த ஒப்பந்தத்கத 

பதடும் வபாருட்டு அகனத்து குழுக்ககளயும் ஒன்று பெரக்்கிறது. இந்த 

வெய்முகறயில், இதன் நுணுக்கமான ெழிககள அறியாத புதிய 

உறுப்பினரக்ள் இடம்வபறும் பபாது, இது வமதுொக இயங்குெது பபால 

பதான்றினாலும், இது நாளகடவில் எல்லா முடிவுகளிலும் எல்லா 

உறுப்பினரக்ளின் 100 ெதவீத மனப்பூரெ்மான ஆதரவின் மூலம் மாவபரும் 

ெக்தியாக ெளரக்ிறது. உத்பெகம் வெழிப்கப ெழங்குகிறது. ஒருமித்த 

கருத்துடன் வெயல்படும் நிரெ்ாகம் கடினமாக இருந்தாலும், அகத 

அகடெதால் நல்ல பலன்ககள தரும். § 

இெ்ொறு அரொங்கங்களில் குழப்பத்துடன் வெயல்படும் அரொங்கம் 

(ஒழுங்கின்கம), வகாரில்லா பகடக்கு (பயங்கரொதம்) அனுமதி 

அளிக்கும் அரொங்கங்கள் இருக்கின்றன. இந்த அரொங்கம் தனது 

குறிக்பகாகள அகடெதற்கு பயங்கரொதத்தின் வகாடிய 

நடெடிக்ககககள தூண்டிவிடுகிறது. அதன் பிறகு ஒரு தகலெரின் 

ெக்தியில் (ஏகாதிபத்தியம்) இயங்கும் அரொங்கம், இராணுெ ெக்தியில் 

(ெரெ்ாதிகாரம்) இயங்கும் அரொங்கம், ெமூக மற்றும் பணத்தின் 

ெக்தியால் (தன்னலக்குழு நடத்தும் அரொங்கம்) இயங்கும் அரொங்கம், 

புள்ளிவிபர அடிப்பகடயில் (ெமூகவுகடகம) இயங்கும் அரொங்கம், 

எண்ணிக்கக மற்றும் உணரெ்ச்ியின் அடிப்பகடயில் வெயல்படும் 

அரொங்கம் (மக்களாட்சி), அரெரக்ள் மற்றும் அரசியல் நடத்தும் 

அரொங்கம் (அரொட்சி), அந்தரப்லாகங்களின் துகணயுடன் 

மதத்தகலெரக்ள் நடத்தும் அரொங்கம் (இகறயாட்சி), பகிரப்பட்ட 

ஆன்மாவின் ெக்தியினால் நகடவபறும் அரொங்கம் 

(கன்வென்சுெபலாக்கிபரசி) என்று பலவிதமான 

அரொங்கங்கள்/நிரெ்ாகங்கள் இருக்கின்றன. § 

இறுதியாக குறிப்பிட்ட அகமப்பு ெனாதன தரம்த்கத அடிப்பகடயாக 

வகாண்டு அகமந்துள்ளது. இந்த விதி புத்திொலித்தனமான கூட்டுறவிற்கு 

மதிப்பு அளித்து, ெம்பந்தப்பட்ட எல்பலாகரயும் பிராண ெக்தியால்  

பிகணக்கிறது. இபத ெழிகய பயன்படுத்தி இரண்டாம் உலகின் வதய்வீக 

ஆன்மாக்கள் மற்றும் மூன்றாம் உலகில் இருக்கும் உயரெ்ான ெளரெ்ச்ி 

வபற்ற ெக்திகள், முதலில் தூண்டுதலுடன் வதாடங்கி, ஒரு சிந்தகனயின் 

பிறப்பு, பிறகு அதிரவ்ு, ஒட்டுவமாத்த குழுவின் கண்பணாட்டம் மற்றும் 

முயற்சியின் மூலம் திட்டமிட்டு மற்றும் உருொக்கி, சூடச்ும அல்லது தூல 

யதாரத்்தத்தில் அதன் வெளிப்பாட்டிற்கு  ெழிநடத்தி வெல்ெது என்று 

ெரியான திகெயில் ஆன்மீக பிராண ெக்திககள நிரெ்ாகம் வெய்து, 

தங்கள் கருத்துக்ககள வெயல்படுத்துகின்றன. இதனால் பகிரப்பட்ட 

ஆன்மாவின் ெக்திகய தான் பெதங்கள் பதிவு வெய்துள்ளன. இந்த 
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முகறயில் மாவபரும் கலாெெ்ாரங்கள் பழங்காலத்தில் இருந்துள்ளன. 

இந்த நிரெ்ாக முகறகய பயன்படுத்தி மிகப்வபரிய கூட்டு குடும்பங்கள் 

பல தகலமுகறகளாக நீடித்து இருந்து, அகத இன்றும் பயன்படுத்தி 

ெருகின்றன. § 

 அதிக இரக்க உணரவ்ுள்ள நிரெ்ாக ெடிெமாக இருக்கும் பகிரப்பட்ட 

ஆன்மாவின் ெக்தி, ஒற்கற கண்பணாட்டம் மற்றும் குறிக்பகாளுடன் 

இருக்கும் ஆன்மீக ஈடுபாடுள்ள குழுக்கள், அதிக ஒழுங்குமுகறயுடன் 

அரப்்பணிப்புடன் இருக்கும் ெமூகங்களுக்கு மிகவும் வபாருத்தமாக 

விளங்குகிறது. இதில் இலக்குகள், அந்த இலக்குககள அகடய உதவும் 

வெயல்முகறகள் மற்றும் அந்த வெயல்முகறககள வெயல்படுத்த 

பதகெப்படும் தினெரி நடெடிக்கககள் உடன்பாட்டில் இருக்கின்றன. 

புத்திொலித்தனமான கூட்டுறவுடன் நகடவபறும் நிரெ்ாகம் என்று அகத 

எளிகமயாக குறிப்பிடலாம். § 
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குருமாரக்ளின் சரித்திரங்கள் 

அத்தியாயம் முப்பது  

ஒரு சூறாவளியின் பாதிப்பப 

ஆக்கப்பூரவ்மாக பயன்படுதத்ுதல்   

செப்செம்பர ்11, 1992, கவாய் தீவின் மீது சூறாவளி இனிகி ஒரு 

நேரடி தாக்குதபல ேிகழ்த்தியது. இே்த ோன்காவது பிரிவு சூறாவளியின் கண் 

பகுதி மெத்தின் மீது பமயம் சகாண்டு இருே்தது. அே்த புயல் மிகப்சபரிய 

பாதிப்பப ஏற்படுத்தியது. மெத்திற்கு சொே்தமான மூன்று கெ்டிெங்களுென் 

10,000 மரங்கள் மற்றும் செடிகள் அழிே்தன. அே்த பகுதியில் மின்ொரம் மற்றும் 

தண்ணீர ்வெதிகபள மீண்டும் சீரபமக்க பல மாதங்கள் ஆயின. அதனால் 

அே்த மாதங்கள் மெவாசிகளுக்கு ெவால் ேிபறே்ததாக இருே்தாலும், 

குருநதவா அே்த சூழ்ேிபலபய அபமதியாக எதிரச்காண்ொர.் இே்த 

சபருே்துயர ெம்பவத்திலும் சிவசபருமான் சதாெரே்்து  செயல்புரிவபத அவர ்

கண்டுசகாண்ொர.் அே்த பகுதியில் இருே்த ொபலகள் அபனத்தும் 

நெதமபெே்து இருே்ததால், தினமும் சுத்தமான மாெட்ுப்பாலுென், 

சராெ்டிகபள சுெ்டு மெத்திற்கு அருகில் பாதிக்கப்பெ்ெ  மக்களுக்கு தரும் 

பணியில் அவர ்தனது மெவாசிகபள ஈடுபடுத்தினார.் அே்த புயல் 

ஏற்படுத்திய அழிவும் பாதிப்பும் தீவிரமாக இருே்ததாலும், அவர ்

சிரித்துக்சகாண்டு அபத ஒரு நேரம்பற அனுபவமாக மாற்றியது 

எல்நலாபரயும் வியக்க பவத்தது. வாழ்க்பகயில் எது ேெக்கிறது என்பது 

முக்கியமில்பல, ஆனால் அதற்கு ோம் எவ்வாறு எதிரச்ெயலாற்றுகிநறாம் 

என்பது தான் முக்கியம் என்கிற குருநதவாவின் நபாதபனக்கு அது ஒரு முன் 

உதாரணம், ஒரு ேிபனவூெ்ெல் மற்றும் துறவிகள் எல்நலாருக்கும் ஒரு 

பாெமாக விளங்கியது. அவர ்நபரழிபவ கண்ணியமாக எதிரச்காண்டு, தனது 

வாழ்ோள் முழுவதும் உபழத்து உருவாக்கிய மெத்பத ேிரே்தரமாக 

பாதுகாக்கும் நோக்கத்துென் ஒரு ொமரத்்தியமான வழிபய உருவாக்க, அே்த 

நபரழிபவ பயன்படுத்திக் சகாண்ொர.் § 
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 அபதப்பற்றிய குறிப்பப இங்நக காணலாம். பல மாதங்கள் கழித்து, 

மெத்திற்கு காப்பீெட்ுத ்சதாபகயாக, மிகவும் குபறவாக $300,000 காநொபல 

வே்த நபாது, அவர ்அபத பணமாக மாற்ற மறுத்து, அபத தனது அபறயில் 

பவத்துக்சகாண்டு, சிறே்த முபறயில் அபத எவ்வாறு பயன்படுத்துவது 

என்று தியானம் செய்ய ஆரம்பித்தார.் சில ோெக்ள் கழித்து, தான் அே்த 

சதாபகயில் செலவு எதுவும் செய்யாமல், அபத முழுபமயாக வங்கியில் 

நெமிக்கப் நபாவதாகவும், அே்த ேிதி ஈெட்ும் வெ்டிபய பயன்படுத்தி 

நெதமபெே்த மெத்தின் பகுதிபய ெரி செய்ய பத்து வருெங்கள் நதபவப்படும் 

என்றும், அே்த பத்து வருெத்தின் முடிவில் வெதிகள் அபனத்தும் சீர ்

செய்யப்பெ்டு, $300,000 மூல தனமும் தங்களிெம் இருக்கும் என்றும் அவர ்தனது 

துறவிகள் குழுவிெம் கூறினார.்§ 

அது ஒரு அருபமயான முடிவாக விளங்கி, அறக்கெ்ெபளகளின் ெக்திபய 

பற்றி துறவிகளுக்கு கற்றுத் தே்தது. ஒரு பிரத்நயக ேிதி ேிறுவனத்பத 

உருவாக்க, குருநதவா தனது மூத்த சீெரான பரமாெெ்ாரியார ்

நபாதிோதாவுென் நெரே்்து, 1994 ஆம் ஆண்டு அதிகாரப்பூரவ்மாக இே்து 

பாரம்பரிய ேன்சகாபெ ேிறுவபல (HHE) உருவாக்கினார.் 2011 ஆம் ஆண்டு 

கணக்குப்படி, HHE  ேிறுவலில் இருக்கும் 80 ேிதிகள் மற்றும் $10 மில்லியன் 

சொத்துக்கள் உலசகங்கும் இருக்கும் அனாபத ஆசிரமங்கள், நகாயில்கள், 

சுவாமிகள், ஆசிரமங்கள் மற்றும் சவளியீடுகளுக்கு உதவி செய்து 

வருகின்றன. குருநதவா ஒரு இயற்பக நபரிெபர ஒரு ெரவ்நதெ நெபவ 

ேிறுவனமாக மாற்றி அபமத்ததன் மூலம், அவர ்அே்த நபரிெபர ஒரு உயரே்்த 

குறிக்நகாளுக்காக உற்ொகமாக மாற்றி அபமக்கும் முபறக்கு உதாரணமாக 

விளங்கியது. § 
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குருநதவா தான் நமற்சகாண்ெ பணியின் ஒவ்சவாரு அம்ெத்பதயும் அறிே்து, 

ஒவ்சவாரு விவரத்பதயும் அறிே்து, ஒவ்சவாரு வரவுசெலவு திெ்ெதப்தயும் 

அங்கீகரிதத்ார.் அவர ்தனது ெரவ்நதெ பணி பற்றிய ஒரு கண்நணாெ்ெத்பத 

சபறுவதற்கு, சபரும்பாலும் கெற்கபரநயார விடுதிகளில், தனது மூத்த 

துறவிகளுென் வாரே்நதாறும் காரியதரிசிகள் கூெ்ெங்கபள ேெத்துவார.்  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

மணிக்கு 194 பமல்கள் நவகத்தில் வீசியதாக கவாய் ோொ ேிபலயத்தில் 

பதிவான அே்த சூறாவளி காற்பற எதிரச்காண்ெ, வலுவானபவ 

அபனத்தும் தப்பித்தபதயும் பலவீனமானபவ அபனத்தும் 

அழிே்தபதயும் ோன் சதரிே்துசகாண்நென். அே்த சூறாவளி தீவு 

முழுவபதயும் சூழ்ே்து சகாண்ெது மற்றும் சில பகுதிகள் மெட்ுநம 

பாதிப்பில் இருே்து தப்பியது.§ 

இே்த ஆற்றபல எப்படி பயன்படுத்துவது? சூெச்ும ஞான 

கண்நணாெ்ெத்தில் பாரக்்கும் நபாது, சவளிப்புற அல்லது உெ்புற, 

எதிரம்பற அல்லது நேரம்பற, ெக்திபய ஞானம் என்கிற மாற்றி வழியாக 

இயக்கி, ஒரு ஆக்கப்பூரவ் ெக்தியாக மாற்றலாம். எங்கள் ஆன்மீக 

பமயத்தில், எங்களது ஆற்றபல இே்துயிெம் டுநெ உெ்பெ புதிய, சபரிய 

மற்றும் சிறே்த சவளியீடுகளில் இயக்கிநனாம். § 

இன்னல்கள் வலுவான மனிதபன நமலும் வலுப்படுத்துவதாக  

ொஸ்திரங்கள் கூறுகின்றன. இன்னல்கள் மற்றும் சவற்றிகபள ெமமாக 

எதிரச்காள்வது சிறே்த அணுகுமுபற ஆகும்.  வாளிகளில் தண்ணீபர 
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கிணற்றில் இருே்து இபறப்பது, ேதிக்கு அருகில் இருக்கும் ஒரு கல்லில் 

துணிபய அடித்து துபவப்பது மற்றும் திறே்த சவளியில் ெபமப்பபத 

ோங்கள் ரசித்நதாம் என்பதில் ெே்நதகமில்பல. இே்த எளிய மகிழ்ெச்ிகள் 

அபனத்தும், யாழ்ப்பாண தீபகற்பத்தில் சதாெரே்்து கிராம 

வாழ்க்பகபய வாழ்ே்து வே்த, எங்கள் சுவாமிகபள ேிபனவூெ்டியது. § 

இே்து அபமப்புக்களுக்கு ேன்சகாபெ ேிறுவல்கள் மூலம் ேிரே்தரமாக 

வளரும் வருமானத்பத வழங்க, ஒரு தனிப்பெ்ெ சபாதுமக்கள் நெபவ 

அறக்கெ்ெபளயாக இே்து பாரம்பரிய ேன்சகாபெ ேிறுவபல குருநதவா 

சதாெங்கினார.் அவருக்கு கிபெத்த ஒரு விநெஷ IRS உத்தரவின் மூலம், அே்த 

ேன்சகாபெ ேிறுவலின் பயனாளிகள் உலகின் எே்த பகுதியிலும் இருக்கலாம் 

என்று அனுமதிபய வழங்கியது. இதன் மூலம் அசமரிக்காவில் இருக்கும் 

இே்து செல்வே்தரக்ள் இே்தியாவில் தங்கள் கிராமத்தில் இருக்கும் 

நகாயிலுக்கு ஆதரவு வழங்கவும் முடியும், அசமரிக்காவில் அதற்கு வரி 

விலக்கும் சபறமுடியும். அவர ்தனது சொே்த அபமப்பின் எதிரக்ாலத்திற்கு 

மெட்ும் திெ்ெமிொமல், உலகில் இருே்த ஒவ்சவாரு இே்து அபமப்பிற்கும் 

திெ்ெமிெ்ொர.் § 

1994 முதல் 2001 வபர ஒவ்சவாரு காலாண்டிலும், ேிதி ேிபலபய 

கண்காணித்து, தங்கள் பணிபய விரிவாக்கம் செய்து அதன் பயன்கபள 

நமம்படுத்த குருநதவா ஆெம்பரமான பிரின்ஸ்வீல் ந ாெ்ெலில் ஒரு ோள் 

முழுவதும், தனது  HHE ேன்சகாபெ ேிறுவலின் ெே்ேியாசி காரியதரிசிகபள 

ெே்தித்து நபசினார.் இறுதியில் HHE அவரது துறவற ெமூகம் மற்றும் இபறவன் 

நகாயிலின் ஒரு முக்கிய ஆதரவாக மாறி, தன்னிபறவு அபெயநவண்டும் 

என்கிற குருநதவாவின் கற்பபனபய பூரத்்தி செய்தது. § 

பயனாளி ேிறுவனத்தின் அபனவரது மற்றும் ேன்சகாபெ ேிறுவபல 

சதாெங்கிய அபனவரது காவல் சதய்வங்கள் HHE  ேிறுவனத்தில் ஈடுபெ்டு 

இருே்தாரக்ள். அது எங்களால் சதாெங்கப்பொத ஒரு சதய்வீக பபெப்பு 

ஆகும். ஆனால் அது ஒரு நதபவபய பூரத்்தி செய்ய நதவநலாகம் மற்றும் 

சிவநலாகத்தின் மூலம் எங்களுக்கு மரபுரிபமயாக அளிக்கப்பெட்ுள்ளது. 

இே்து பாரம்பரிய ேன்சகாபெ ேிறுவலில் ஒவ்சவாரு அபமப்பின் காவல் 

சதய்வத்திற்கும் ஒரு தனிப்பெ்ெ ஆரவ்ம் இருக்கிறது, ஏசனன்றால் அே்த 

அபமப்புக்களின் தபலபம சதாெரே்்து ேிதி திரெ்டுதல் மற்றும் பணம் 

பற்றிய அடிப்பபெ விொரங்களில் இருக்காமல் தனது குறிக்நகாள்கபள 

ேிபறநவற்றுவதில் கவனம் செலுத்த, ஒவ்சவாரு இே்து அபமப்பிற்கும் 

ேிரே்தர செல்வ வளத்பத உருவாக்குவதில் அே்த நதவரக்ள் தங்கள் 

கவனம் மற்றும் சிே்தபனபய செலுத்துகிறாரக்ள். § 

அசச்கத்தின் வலிமம  
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குருநதவாவின் ஆன்மீக பணியின் முக்கிய அம்ெமாக சதாெக்கத்தில் 

இருே்நத சவளியீடுகளுக்கு நூபல எழுதும் பணியும், சவளியீடும் 

இருே்துள்ளன. எழுதப்பெ்ெ சொல்லின் வலிபம மற்றும் ஒவ்சவாரு ஆன்மீக 

பாரம்பரியமும் புனிதமான நூல்கபள தங்களது அடித்தளமாக சகாண்டு 

அபமத்துள்ளன என்பபத அவர ்அறிே்து இருே்தார.் ஆனால் அவர ்70 களின் 

இறுதியிலும் 80 களின் சதாெக்கத்திலும் விரிவான பயணம் 

நமற்சகாண்ெதால், அவருக்கு மிகவும் பிடித்தமான தத்துவ ஞான 

பபெப்புக்களில் இருே்து விலகி இருே்தார.் இருே்தாலும் இே்துயிெம் டுநெ 

பத்திரிபகயில் அவரது பணி சதாெரே்்தது; மற்றும் இே்த இபெசவளியில் 

உலசகங்கும் அவர ்வழங்கிய அருபமயான உபநதெங்கள் எதிரக்ால 

சவளியீெ்டிற்கு பாதுகாப்பாக நெமிக்கப்பெ்ென. § 

அவர ்கெே்தகாலத்தில் செய்தபதப் நபால, 1980 களின் மற்றும் 90 களின் 

இறுதியில் மீண்டும் அதிக வலிபம மற்றும் ஆரவ்த்துென் சவளியீெ்டு 

பணியில் ஈடுபெ்ொர.் ஆனால் சதாழில்நுெ்பம் அதிக வளரெ்ச்ி அபெே்து 

இருே்தது; மற்றும் அவரது குழுவினர ்மல்டிமீடியா CDக்கள், ஒலி, காசணாளி 

மற்றும் கணினி வபரகபலபய உள்ளெக்கிய அதிேவீன இலக்கமுபற 

சவளியீெ்டில் தங்கபள ஈடுபடுத்திக்சகாள்ள அவர ்ஊக்குவித்தார.் 

இே்துக்கபள இபணயதளம் மூலம் சதாெரப்ு சகாண்டு தகவபல சதரிவிக்க, 

அவர ்இே்து பிரஸ் இன்ெரந்ேஷனல் (HPI) என்ற சபயரில் அவர ்தனது தினெரி 

இே்து செய்தி நெபவபய அறிமுகப்படுத்தினார.் அதற்கிபெயில் அவர ்

இபணயதளம் தூண்டிவிெ்ெ விரிவான கருத்தியல் மாற்றத்திற்கு 

பழக்கப்பெ்டு இருே்தார.் § 

அே்த அற்புதமான சதாழில்நுெ்பத்தின் துபணயுெனும், பிபணயத்தில் 

இருே்த நமக்கின்நொஷ் கணினிகபள பயன்படுத்தியும், குருநதவா 

புதுபமயாக மற்றும் பிரத்நயகமான கூெ்டு முயற்சியுென் சதாகுக்கும் 

பாணிபய உருவாக்கினார.் அவர ்பயணம் செல்லவில்பல என்றால், 

வருெத்தின் 365 ோெக்ளில், ஒவ்சவாரு ோளும், மதியம் 3 மற்றும் மாபல 7 

மணிக்கு இபெநய, சதாெக்கத்தில் இரு துறவிகபளயும், பின்னர ்மூன்று 

துறவிகபளயும் ெே்தித்து வே்தார.் அே்த குழுவினரிெம் பகக்கு அெக்கமான 

நமக் கணினிகள் பிபணயத்தில் இருே்ததால், உதாரணத்திற்கு லவிங் 

கநணஷா புத்தகத்தில் ஒரு அத்தியாயம் எல்லா கணினித்திபரயிலும் ஒநர 

ெமயத்தில் காெ்சி அளிக்கும். குழுவில் ஒருவர ்அே்த அத்தியாயத்தில் 

ஏநதனும் மாற்றம் செய்தால், அது உெனடியாக ேிகழ்நேரத்தில் எல்லா 

கணினித்திபரகளிலும் புதுப்பிக்கப்பெ்ெது. ஒரு காகிதத்தில் அவெரமாக 

எழுதி, தெ்ெெச்ு செய்து, அபத அடுத்த ோள் மறு ஆய்வு செய்யநவண்டிய 

நவபல இனி இல்பல. § 

குருநதவா எப்நபாதும் வழக்கமான பாணியில் ஒரு புத்தகத்பத 

எழுதவில்பல. அவர ்தான் வழங்கிய ஒரு உபரயின் எழுத்துப்படியில் நவபல 

செய்யவில்பல என்றால், அவர ்அன்பறய தினம் தியானம் செய்த ஒரு 

தபலப்புென் விவாதிக்க வே்து, வழக்கமாக அவர ்ஒன்று அல்லது இரண்டு 
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பக்கங்கபள அறிவுறுத்த, துறவிகளில் ஒருவர ்அபத திபரயில் பதிவு செய்து 

சகாள்வார.் அவர ்அதன் பிறகு அதிக உற்ொகத்துென் பக்கங்கபள திருத்தி 

அபமக்குமாறு அவரக்ளிெம் நகெ்டுக்சகாள்வார.் “ஓபன் சீென் (எல்நலாரும்  

சதாகுக்க ஆரம்பிக்கலாம்),” என்று அறிவித்து எல்நலாரும் ஒன்றாக பணியில் 

ஈடுபடுவாரக்ள். இே்த சதாகுக்கும் பணியின் நபாது, முதல் பதிவின் 

வலிபமபய பாதுகாக்க அதிக கவனம் செலுத்தப்பெ்ொலும், “உபரயாெல் 

ேபெயில் இருே்து ஆங்கில சமாழிக்கு" மாற்றி அபமக்கும் பணி என்று அவர ்

இபத அடிக்கடி குறிப்பிடுவார.் மாஸ்ெர ்நகாரஸ்் ெ்பரலாஜியின் 

(முத்சதாகுப்பின் பிரதான பயிற்சி வகுப்பு) பல அத்தியாங்களுக்கு மூலமாக 

விளங்கிய 50 கள், 60 கள் மற்றும் 70 களில் அவர ்வழங்கிய உபரகபள 

சதாகுக்கும் நபாது, சில ோெக்ளுக்கு முன்பாக அதில் ேபெப்சபற்ற 

நதபவயற்ற சதாகுப்பப விலக்கி,  முதலில் வழங்கப்பெ்ெ உபநதெத்திற்கு 

மாற்றி அபமக்க முயற்சிகள் நமற்சகாள்ளப்பெ்ென. § 

சில வாக்கியங்கபள சதாகுக்க பல மணி நேரங்கள் நதபவப்பெ்ென. 

ஆனால் குருநதவா எப்நபாதும் அவெரப்பெ்ெது இல்பல, மற்றும் அவர ்

எப்நபாதும் நேரத்திற்கு முக்கியத்துவம் அளிக்காமல், தரத்திற்கு 

முக்கியத்துவம் அளித்ததால், ஒரு வாக்கியத்பத அபமக்க மூன்று 

மணிநேரங்கள் நதபவப்பெ்ென. அவர ்அபத உருவாக்கி முடித்ததும் 

மகிழ்ெச்ி அபெவார.் லிவிங் வித் சிவா (சிவசபருமானுென் வாழ்தல்) 

புத்தகத்தில் வரும் 365 சூத்திரங்கபள இயற்றும் நபாது, ெராெரியாக 

ஒவ்சவாரு மதியமும் இரண்டு அல்லது மூன்று சூத்திரங்கள் சதாகுக்கப்பெட்ு, 

விவாதிக்கப்பெட்ு ேிபறவு செய்யப்பெ்ென. முழு ேிபறவாக 

வடிவபமக்கப்பெட்ு இருே்தாலும், இபவ ஒரு வாரம் கழித்து மற்றும் மீண்டும் 

ஒரு மாதம் கழித்து மீண்டும் சதாகுக்கப்பெ்ென. § 

ொன்சிங்  வித் சிவா புத்தகத்பத எழுதும் நபாது, ஒவ்சவாரு தபலப்பிலும் 

இருே்த எண்ணற்ற தகவல்கபள ஒரு பக்கத்தில் சுறுக்குவது ெவாலாக 

இருே்தது. இே்த புத்தகத்தின் பக்கங்கபள வடிவபமக்கும் நபாது, அதில் 

அறிவுறுத்தப்பெ்ெ நகள்விகள் மற்றும் பதில்கள் ஒநர ேீளத்தில் இருப்பதற்கு, 

சுநலாகம் மற்றும் பாஷ்யம் ெரியாக ஒநர அளவுென் இருக்க, ஒவ்சவாரு 

சொல்லில் இருக்கும் ஒவ்சவாரு எழுத்திலும் மிகவும் நுணுக்கமான 

மாற்றங்கபள செய்ய, குருநதவா தான் சுயமாக அபமத்துக்சகாண்ெ 

வழிமுபறபய பின்பற்றுவதில் அதிக உற்ொகத்துென் செயல்பெ்ொர.் § 
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குருநதவா தனது மெதத்ின் புனிதமான நதாெ்ெங்களில் உலாவுவபத அதிகம் 

விரும்பினார.் இே்த தனிபமயான ேபெகளுக்கு சபரும்பாலும் ஒரு 



குறிக்நகாள் இருே்தது, மற்றும் அவர ்திரும்பும் நபாது தனது துறவிகளுென் 

பகிரே்்துசகாள்ள எதிரக்ாலம் பற்றிய புதிய உெ்பாரப்வகள், சிே்தபனகள் 

மற்றும் திெெ்ங்களுென் வருவார.்  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

அே்த ெவாலுென் நெரே்்து நதான்றிய ஒரு பணிப்நபாக்கில் அே்த குழு 

உபரபய ஆய்வு செய்து, எழுதி சீர ்செய்ததும், அது முழுபமயாக மற்றும் 

ேிபறவாக சதன்பெ்ெ நபாது, “இங்நக நமலும் விளக்கம் நதபவப்படுமா?” 

என்ற நகள்வி நகெக்ப்படும். அவரக்ளுக்கு ஒரு முக்கியமான கூடுதல் தகவல் 

கிபெத்தால், அபத நுபழப்பது கடினமாக இருே்தாலும், அவரக்ள் கற்பபன 

செய்ய முடியாத அளவிற்கு சொற்கபள ேன்றாக சுருக்கி, வியக்கும் 

வபகயில் முழுபமக்கு நமலும் முழுபமபய நெரத்்தனர.் அது சுலபமாக 

இல்பல என்றாலும், திறபமயான சில கவிஞரக்ளுக்கு மெட்ுநம கிபெத்த ஒரு 

அபூரவ்மான சதளிவு மற்றும் வலுவான அரத்்தத்பத, இே்த நதபவகள் 

வழங்கின. § 

தினெரி ேபெசபற்ற இே்த அமரவ்ுகளுக்காக குருநதவா ஆரவ்த்துென் காத்து 

இருே்து, தனது சிே்தபன கருத்துக்கபள தயார ்செய்து ஆன்மீக ெக்திகள், 

தனது நதவரக்ளின் குழுவிற்கு அபழப்பு விடுப்பார.் வலுவான 

உெ்பாரப்வயுென் பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு ேிபலத்து இருே்து, 

எதிரக்ாலத்திற்கு சீெரக்பள அபழத்து செல்லும் பபெப்புக்கபள 

உருவாக்குவதற்கு உதவியாக, குருநதவா தனது ஆன்மீக ெக்திகள் மற்றும் 

தனது நதவரக்ளின் குழுவிற்கு அபழப்பு விடுத்தார.் § 

அவர ்ஒவ்சவாரு சொல், ஒவ்சவாரு சதாெர ்மற்றும் ஒவ்சவாரு ேிறுத்தக் 

குறியீெ்பெயும் கூரே்்து கவனித்தார;் மற்றும் அவர ்முழுபமயாக திருப்தி 

அபெே்தால் மெட்ுநம அே்த குழுவால் அடுத்த விவகாரத்திற்கு முன்நனற 

முடிே்தது. அவர ்அே்த அமரவ்ுகளின் நபாது அபூரவ்மாக தெ்ெெச்ு செய்தாலும், 

அவர ்தெ்ெெச்ில் சுதே்திரமாக குறுக்கிடுவார ்அல்லது ஒரு சதளிபவ 

வழங்குவார ்அல்லது ஒரு பத்தியில் இருே்த சில வாரத்்பதகள் ெம்பே்தமாக 

எழுப்பப்பெ்ெ நகள்விகளுக்கு பதில் அளிப்பார.் இது சபரும்பாலும் 

எதிரப்ாரக்்க முடியாத புதிய உெ்பாரப்வகளுக்கு வழி வகுத்தது. அவ்வப்நபாது 

ஒரு விவகாரத்தில் ஆய்வு நதபவப்படும் நபாது, அவர ்மதிய அமரவ்ிற்கு 

நதபவயான தகவபல அடுத்த ோள் நெகரிக்குமாறு சுவாமிகளுக்கு 

உத்தரவிடுவார.் கூகிள் வருவதற்கு முே்பதய காலத்தில், தகவபல திரெ்ெ 

மெத்தின் நூலகம் அல்லது விவரமறிே்த இெங்களுக்கு மின்னஞ்ெல்கபள 

அனுப்பவது நபான்ற பபழய பாணிபய  கபெப்பிடிக்க நவண்டியிருே்தது. § 

தங்கள் ெற்குரு குழுவுென் நெரே்்து சதாகுக்கும் அமரவ்ுகளுக்கு, ஒவ்சவாரு 

ோள் மதியமும் ஒரு குறிப்பிெ்ெ நேரத்தில் செல்வபத அக்கம்பக்கத்தில் 

இருே்த நதவாலய உறுப்பினரக்ள் தங்கள் வீெட்ு ென்னல்கள் வழியாக 

பாரக்்கும் அளவிற்கு, குருநதவாவின் சதாகுக்கும் செய்முபற 

ஒழுங்குமுபறயுென் இருே்தது. அவர ்பல வருெங்களுக்கு, கெற்கபரக்கு 

அருகில் இருே்த பல்நவறு ஓெ்ெல் முகப்பு அபறகளில் தனது அமரவ்ுகபள 
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ேெத்தினார.் அே்த ஓெ்ெல் பணியாளரக்ளுக்கு அவரது வருபக பிடித்து 

இருே்தது மற்றும் அவர ்தங்கள் இெத்திற்கு வருபக தே்தால் தங்களுக்கு 

அன்பறய மாபலப்சபாழுது எப்நபாதும் ேன்றாக இருப்பபத அவரக்ள் 

உணரே்்துக்சகாண்ொரக்ள். அவர ்கூெ்ெத்பத ேெத்த கவாயில் இருே்த மிகவும் 

அழகான இெத்பத விெ்டு, தங்கள் ஓெ்ெலுக்கு எதற்காக வே்தார ்என்பது 

அவரக்ளுக்கு புரியவில்பல. அவர ்தனது அலுவலகத்தில் சதாகுப்புப் 

பணிபய செய்ய முயற்சி செய்தார,் ஆனால் மனம் அபமதி இல்லாமல் 

அபலே்தது, மற்றும் சதாெரே்்து தெங்கல் வே்துசகாண்டு இருே்தது. § 

பரபரப்பான உணவகப் பகுதியில் இருக்கும் பல்நவறு ஓபெகள் அவரது 

பணிக்கு பாதகமாக இல்பலயா என்று நகெக்ப்பெ்ெநபாது, “ஒருநபாதும் 

இல்பல; ஓபெகள் என்பன அபமதிப்படுத்துகின்றன!” என்று அவர ்பதில் 

அளித்தார.் பரபரப்பான ஓபெகள் ஒருவபர எப்படி அபமதிப்படுத்த முடியும் 

மற்றும் ஆக்கப்பூரவ்மான ஆன்மீக பபெப்புக்கு எப்படி ஒரு ஓெ்ெல் முகப்பு 

அபறயின் சலௌகீக அதிரவ்ுகள் ஒரு விபனயூக்கியாக இருக்க முடியும் என்று 

சில துறவிகபள குழப்ப பவத்தது. ஆனால் அது அவரக்ளின் குருவிற்கு 

மரம்ாக இருக்கவில்பல. மக்கள் கூெ்ெம் அதிகமாக இருே்த 

யாழ்ப்பாணத்தின் சதருக்கள் வழியாக சென்ற நயாக சுவாமி மற்றும் 

ஆரவாரம் ேிபறே்த நகாயிலின் முன்புறத்தில் பல வருெங்கள் வாழ்ே்த 

செல்லப்பசுவாமிபய நபால, குருநதவா நவறுபாெ்டின் விபளபவ, உெ்புற 

மற்றும் சவளிப்புற உணரவ்ுகளின் நமாதபல அனுபவித்து இருே்தார,் மற்றும் 

அது அவருக்கு பருமனாக இல்லாமல் நுணுக்கத்பத அறிமுகப்படுத்தி, 

சுற்றியிருே்த ேிழல்கள் காரணமாக சவளிெெ்த்தின் மீது சவளிெெ்த்பத 

காண்பித்தன. ஓபெகள் மற்றும் மக்கள் மற்றும் சுழலும் கரம்விபனகள் 

வழங்கிய பிடிப்பு இல்லாமல், மனதின் ஆன்மீக ேிபலகள் ஆதிக்கம் 

செலுத்தியது மற்றும், அவர ்தனது நபாதபனகபள சவளிக்சகாண்டு 

வரமுடியாத அளவிற்கு அவர ்உணரவ்ுப்பூரவ்மாக அதிகமாக ஒதுங்கி, 

தன்பன அதிகமாக நமம்படுத்தி இருே்தார.் § 

இே்த ஓெ்ெலில் கெலுக்கு அருநக அமரே்்துசகாண்டு, ெற்குருவின் பல்நவறு 

சபாறுப்புக்கள் மற்றும் நூற்றுக்கணக்கான சீெரக்ளின் மனங்கள் 

ஏற்படுத்தும் தபெகள் இல்லாமல், சிறிய இபெயூறுகளுென் பல 

மணிநேரங்கள் அவரால் பணிபுரிய முடிே்தது. மெத்தில் நதான்றும் ஐே்து 

ேிமிெ தீங்கற்ற தபெயும், அே்த சிக்கபல பற்றிய ஒரு மணிநேர சிே்தபனபய 

தூண்டிவிடும். கெற்கபரநயாரம் அவர ்நமற்சகாண்ெ பணி முபறயாக 

கவனெச்ெறிவுென் சீராக இயங்கியது. மதியம் வபரயில் அருே்திய ஒன்று 

அல்லது இரண்டு குவபள மதுபானம் (wine) ஒரு ேிம்மதியான மற்றும் 

ெே்நதாஷமான அமரப்வ வழங்கியது. அே்த பானம் உணரவ்ுள்ள மனபத 

அெக்கி, சமய்ஞ்ஞான மனம் பாய்ே்து செல்ல அனுமதித்து, தனது பணியில் 

வழிகாெ்டியதாக குருநதவா குறிப்பிெ்ொர.் அது ஜப்பான் ோெட்ு 

கவிஞரக்ளுக்கு ஒரு சமாழியியல் அமுதமாக விளங்கிய ொநக மதுபான 

வபகபயப் நபான்று இருே்ததாக அவர ்குறிப்பிெ்ொர.் § 
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குருநதவா சில வருெங்களுக்கு, தனது தினெரி சதாகுக்கும் பணிபய கெலுக்கு 

அருகில், விநெஷமாக அலங்கரிக்கப்பெ்ெ ஒரு வின்நனபாநகா ரியல்ொ 

வாகனத்தில் ேெத்தினார.் ஒரு நமபெயில் அமரே்்து பணிபுரிே்த சதாகுக்கும் 

குழுவிற்கு பின்னால் காெ்சியளித்த கெலில், கெல் ஆபமகள் மற்றும் 

திமிங்கிலங்கள் சதன்பெ்ென.  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

1992 ஆம் ஆண்டு  வாய் தீபவ இனிகி சூறாவளி தாக்கிய நபாது, 

அங்கிருே்த ோற்பத்தி எெட்ு முக்கிய ஓெ்ெல்களில் இரண்பெத ்தவிர மற்றபவ 

மூெப்பெ்ெதால், குருநதவா தனது சதாகுக்கும் குழுவுென் கலிநபாரன்ியா 

பறே்து சென்று, சதாெரே்்து மூன்று மாதங்களுக்கு ஓெ்ெல்களில் 

இருே்துக்சகாண்டு பணிபுரிே்தார.் அவர ்கவாய் திரும்புவதற்கு முன்பு, ஒரு 

ோள் பிற்பகல் ஒரு பபழய RV வாகனத்பத வாங்க கிளம்பினார.் அவருக்கு 

ஒரு 1979 வின்நனபாநகா வாகனம் பிடித்து இருே்தது, மற்றும் அபத பிற்பகல் 

அமரவ்ுகளுக்கு பயன்படுத்திக்சகாள்ள கவாய் தீவிற்கு அனுப்பி பவத்தார.் 

துறவிகள் மூலம் புதுப்பிக்கப்பெட்ு, சகலியா கெற்கபரக்கு அருகில் இருபது 

கஜ தூரத்தில் ேிறுத்தப்பெ்ெ, அே்த வாகனம் சபரும்பாலான ோெக்ளுக்கு 
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அவரது பபெப்பாற்றல் பணிக்கு தபலபமயகமாக விளங்கியது. குளிரக்ால 

மாதங்களில், கெல் பாபறகள் மீது திமிங்கிலங்கள் மற்றும் பெப்ெ ேிற கெல் 

ஆபமகள் மகிழ்ெச்ியுென் விபளயாடுவபத அவர ்கண்டு ரசித்தார.் அவர ்

ொன்சிங் வித் சிவா (சிவசபருமானுென் திருேெனம்) புத்தகத்பத ேிபறவு 

செய்த அன்று, அே்த ேிகழ்பவ சகாண்ொடுவபத நபால, ஒரு மிகப்சபரிய 

ஆண் திமிங்கலம் கபரயில் இருே்து நூறு அடி தூரத்தில் நமசலழும்பி, தனது 

பன்னிரண்டு அடி ேீளமான துடுப்பப தண்ணீரில் இருபத்தி ஏழு முபற 

வலுவாக அடித்தது. இபத கவனித்த குருநதவா, இே்த புத்தகம் “திமிங்கில 

ெக்தியால்" உருவாக்கப்பெ்ெது என்று குறிப்பிெ்ொர.் § 

சதாெக்கத்திநலநய பகப்நபசிபய பயன்படுத்த ஆரம்பித்த குருநதவா, 

ஒவ்சவாரு சதாகுக்கும் அமரவ்ின் நபாதும் தனது பகப்நபசிபய நமபெயில் 

பவத்து இருப்பார.் அவரது சொே்த எண்பண  பல்நவறு ோடுகளில் இருே்த 

சேருக்கமான சீெரக்ள் அறிே்து இருே்தாரக்ள். அே்த எண்பண எளிதில் 

ேிபனவில் பவத்துக்சகாள்ளும் விதமாக, விபெப்பலபகயில் இருே்த 

ஆங்கில எழுத்துக்கள் “ேியூ செலி" என்ற சொல்பல குறிப்பிடும் விதமாக 

அபமே்து இருே்தன. ஒருவரது தே்பத இறே்துவிெ்ொர,் ஒருவர ்

பாராளுமன்றத்திற்கு நதரே்்சதடுக்கப்பெட்ுள்ளார ்மற்றும் அன்று காபல ஒரு 

குழே்பத பிறே்துள்ளது என்று ஒரு சதாபலதூர ோெ்டில் இருே்து அபழப்பு 

வராத ோளில்பல என்று சொல்லலாம். குருநதவா ஒரு அபழப்பிற்கு பதில் 

சொல்ல, தனது அமரப்வ பாதியில் ேிறுத்த எப்நபாதும் தயங்கியது இல்பல. 

அது ஒரு முக்கியமான அபழப்பாக இருே்தால், அவர ்ஓெ்ெல் நதாெ்ெங்களில் 

ேெே்துக்சகாண்டு தனது சீெரக்ளுக்கு ஆநலாெபன வழங்கி 

ெமாதானப்படுத்தினார.் அதன் பிறகு அவர ்மீண்டும் திரும்பும் நபாது, 

திபரயில் இருே்த அடுத்த வாக்கியத்தின் அடுத்த சொல்பல தவறாமல் 

ேிபனவில் பவத்து இருே்தார.் § 

அவர ்மற்றவரக்ளுக்கு அறிவுறுத்தும் நபாதும், அவர ்தாநன தெ்ெெச்ு செய்த 

நபாதும், அவர ்ஒரு உெ்புற குரபல நகெ்டுக்சகாண்டு இருே்தபதப் நபாலநவ 

நதான்றியது. அே்த எழுெச்ிகளின் நபாது நதான்றிய அருபமயான 

வாரத்்பதகபள துறவிகள் பாராெ்டிய நபாது, “எனக்கு உதவியாக நமல் 

நலாகத்தில் ேல்ல எழுத்தாளரக்ள் இருக்கிறாரக்ள்,” என்று ேபகெச்ுபவயாக 

நபசுவார.் இருபது ஆண்டு காலமாக, கணினி துபணயுென் அதிக அளவில் 

ஆன்மீக உெ்பாரப்வபய பரிமாற்றம் செய்த நபாது அவர ்தனது தத்துவ 

ஞான, கலாெெ்ார மற்றும் ஆன்மீக மரபப உருவாக்குவதற்கு ொதனா மற்றும் 

ெமயப்பணியின் ஐம்பது ஆண்டுகால பலன்கபள முபறயாக ஒன்று 

திரெ்டினார.்§ 

அவர ்எழுதிய புத்தகங்கள் விரிவாக, பல தபலப்புக்களில் அபமே்து 

இருே்தன, இே்து ெமயம் பற்றிய ஒருவரது புரிதபல வலுப்படுத்துவதில் 

சதாெரே்்து கவனம் செலுத்தி, எப்நபாதும் எளிபமயான மற்றும் 

யதாரத்்தமான மரபுத் சதாெருென் அபமே்து இருக்கும். அவரது இறுதி பத்து 

ஆண்டுகளின் நபாது, அவர ்எழுதிய புத்தகங்களின் மகத்துவத்பத 
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அதிகமான மக்கள் அறிே்து சகாண்ெதால், அதில் அவர ்நமற்சகாண்ெ 

முயற்சி புதிய உத்நவகத்பத சபற்றது. அவரது நபாதபனகபள 

பகிரே்்துக்சகாள்ள விரும்பிய எசுப்பானிய சமாழி வாெகரக்ள், அவரது 

பபெப்புகபள சமாழிப்சபயரப்்பு செய்ய அனுமதி சபற்றனர.் ரஷ்யாவில் 

இருே்த ஒரு குழு மற்றும் இலங்பக (தமிழ்), மும்பப (மராத்தி), நகாலாலம்பூர ்

(பாஷ்ய  மலாய்)  மற்றும் நவறு பல ோடுகபள நெரே்்தவரக்ள் பதிப்புகபள 

சவளியீடு செய்தனர.் டில்லியில் இருே்த மூன்று பிரபல பதிப்பாளரக்ளான 

நமாதிலால் பனாரசிதாஸ், முன்ஷிராம் மநனாரல்ால் மற்றும் அபினவ் 

ஆகிநயார ்இே்தியாவில் அவரது புத்தகங்கபள மறு பதிப்பீடு செய்ய தங்கள் 

ஆரவ்த்பத சதரிவித்தனர.் ஒவ்சவாரு ேிறுவனத்திற்கும் குறிப்பிெ சில 

புத்தகங்களுக்கு உரிமம் வழங்கப்பெ்ெது. § 

கமை மீது இருந்த அதீத விருப்பம்  

கருத்துக்கபள சதரிவிப்பதிலும் மனித பண்புகபள நமம்படுத்துவதிலும் 

ஓவியக் கபலயின் முக்கியத்துவத்பத குருநதவா அறிே்து இருே்து, இே்து 

ெமயத்தின ஓவியக் கபலபய புனிதமானதாகக் கருதினார.் அவர ்சென்ற 

பயணங்களின் நபாது, அங்கீகாரம் கிபெக்காத கபலஞரக்ள் தங்கள் 

குழே்பதகபள சபாறியாளரக்ளாக்க விரும்பியதால், இே்து ெமயத்தின் 

நவறுபல அம்ெங்கபளப் நபான்று, ஓவியக் கபலயும் மங்கி வருவபத 

கவனித்தார.் இதன் காரணமாக, அவர ்தபலசிறே்த ஒவியரக்பள 

நதடிப்பிடித்து, பாரம்பரிய முபறயில் செய்ய முக்கிய பணிகளில் அவரக்பள 

ேியமித்து, அவரக்ள் வழங்கிய பரிசுக்கு தாராள பண உதவிபயயும் 

வழங்கினார.் இே்தியா, பாலி மற்றும் வெ அசமரிக்காவில் இருே்த ஓவியரக்ள் 

ஆக்கப்பூரவ்மான பணிகளில் ஈடுபெ்ெனர.் அதில் சிலர ்ஒற்பற கித்தான் 

துணியில் பல வருெங்களுக்கு சதாெரே்்து நமற்சகாள்ள நவண்டிய 

கடினமான பணியிலும், நவறு சிலர ்இே்து சின்னங்கபள பெங்கள் மூலம் 

சதரியப்படுத்தும் நூற்றுக்கணக்கான மிகப்சபரிய ஓவியங்கபள 

வபரவதிலும் ஈடுபெ்டு இருே்தனர.் § 

குருநதவா தனது கபல ஆரவ்த்பத ஓவியத்நதாடு ேிறுத்திக் சகாள்ளாமல் 

பெவ மகான்கள், சிவனின் 108 ேென கரணங்கள் மற்றும் 32,000 பவுண்டு 

எபெயுள்ள ேே்தி மற்றும் ஒரு 12 அடி உயர தெ்சிணாமூரத்்திபய வடிவபமக்க 

சவண்கலம் மற்றும் கல் சிற்பிகபள தன்னுென் தங்க பவத்துக்சகாண்ொர.் 

தங்களது திரபமகளின் மீது  வாய் சுவாமி காண்பித்த ஆரவ்த்பத கண்டு 

கபலஞரக்ள் வியே்தனர.் இே்த சவளியீடுகபள சித்திரங்கள் மூலம் விளக்கம் 

அளிக்கும் பணியில், பாரம்பரிய ஓவியரக்ளாக விளங்கிய ஏ. மணிநவலு  

மற்றும் எஸ். இராஜம் பல வருெங்களுக்கு ஈடுபெ்டு இருே்தனர.் சமெ்ராஸ் 

ேகரத்தில் இருே்த ஒரு சிறிய தனி அபறயில் தூசிப்படிே்து வே்த தனது 

வாழ்ோள் நெகரிப்பப விபல சகாடுத்து வாங்கிய நபாது, “அவர ் வாயில் 

இருே்த தனது ஆசிரமத்திற்கு, ோன் வபரே்த 400 ஓவியங்கபள எடுத்து சென்ற 

நபாது, எனது ஓவியங்களுக்கும் ஒரு ேல்ல எதிரக்ாலம் இருக்கிறது என்பபத 
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ோன் உணரே்்து சகாண்நென். மிகவும் முக்கியமாக, அவரது கம்பீரமான 

நதாற்றம், என்பனப்நபான்ற கபலஞரக்ளுக்கு பழங்கால ரிஷிகள் மற்றும் 

ெமயத் தபலவரக்பள ேிபனவுப்படுத்துகிறது,” என்று வயதில் மூத்தவராக 

இருே்த எஸ். இராஜம் குறிப்பிெ்ொர.் § 

ஒரு நவீன சாஸ்திரத்மத எழுதுதை் 

வாழ்க்பகயின் எண்ணற்ற சிக்கல்களுக்கு குருநதவாவின் கருத்துக்கபள 

சதரிே்துக்சகாள்ள விரும்பிய சீெரக்ள், பல வருெங்களாக சதாெரே்்து நகெ்டு 

வே்த நகள்விகளுக்கு, அவர ்முழு ேிபறவான பதில்கபள எழுதி, தனது 

சதாகுக்கும் குழுவுென் இபணே்து, ேே்திோத சூத்திரங்கபள ேிபறவு செய்த 

பிறகு, “உலகில் அதிக ெலிப்பப ஏற்படுத்தும் புத்தகமாக அல்லது 

தூக்கமின்பமக்கு ெரியான தீரவ்ு,” என்று ேபகெச்ுபவ உணரவ்ுென் 

குறிப்பிெ்ெ பெவ தரம் ொஸ்திராஸ், தி புக் ஆப் டிஸ்சிபிளின் ஆப் பெவ 

சித்தாே்த ெரெ் ் என்ற புத்தகத்திற்கு 1994 ஆம் ஆண்டு முழுவபதயும் 

அரப்்பணித்தார.் § 

அவர ்அதன் சவளியீெ்டு நததிபய, தனது ெமூகத்பத எதிரக்ாலத்தில் 

வழிேெத்தி செல்வதற்கு, மூன்று நதவரக்ள் குழு எழுதிய சவள்பள ேிற 

அே்தரந்லாக தடித்த புத்தகத்பத, அவர ்1973 ஆம் ஆண்டு மநனா உணரவ்ு 

ெக்தியால் வாசித்த தி பெபவெ் ொஸ்திராஸ் என்ற புத்தகத்பத நதவரக்ள் 

எழுதிய நபாது, அவரக்ள் கெே்தகால கண்நணாெ்ெத்துென் கருத்தில் சகாண்ெ 

நததிக்கு இணங்குமாறு கவனமாக சபாருத்திக்சகாண்ொர.் அவரக்ள் 

அப்நபாது தங்கபள எதிரக்ாலத்தில் 1995 ஆம் ஆண்டிற்கு அபழத்து சென்று, 

குருநதவா மற்றும் அவரது ெமூகம் என்ன செய்தது அல்லது அது வபர எே்த 

ேெவடிக்பகயில் ஈடுபடும் என்பது பற்றிய தங்களது சமய்ஞ்ஞான 

வரலாற்பற எழுதி வழிகாெ்ெபல வழங்கி இருே்தனர.் குறி சொல்பவரக்ள் 

நபசுவபதப் நபால, அவரக்ள் எழுதிய புத்தகங்களின் பக்கங்கள் ஒரு 

பரிே்துபரபய மெட்ும் வழங்காமல், குருநதவா மற்றும் அவரது துறவிகள் 

வாழ்க்பகயில் என்ன ேிகழவிருக்கிறது, அவரக்ள் என்ன செய்வாரக்ள் மற்றும் 

எப்படி செய்வாரக்ள் என்பபதப் பற்றிய தகவலுென் ஒரு பாபதபய 

அபமத்து சகாடுத்தாரக்ள். அவர ்சுமார ்25 வருெங்களுக்கு அே்த சதய்வீக 

முன்னறிவிப்பப பின்பற்றி வே்தார,் மற்றும் அது தற்நபாது சவளியிெப்பெட்ு 

இருே்தது. § 

குருநதவா அே்த புத்தகம் பற்றிய அறிமுக உபரயில் தனது 

கண்நணாெ்ெத்பத பகிரே்்தார:்§ 

1995 ஆம் ஆண்டின் சதாெக்கம், கெே்தகாலம் ேிகழ்காலத்பத ெே்திக்கும் 

ஒரு பிரகாெமான காலமாக இருக்கிறது, ஏசனன்றால் ோன் 1973 ஆம் 

ஆண்டு முதல் முபறயாக வாசித்த தபலசிறே்த அே்தரந்லாக 

பகசயழுத்துப் பிரதிகளுென், எங்களது தற்கால நதவாலய 

குறிக்நகாள்கள், தினெரி பழக்கங்கள் மற்றும் செய்முபறகளின் பற்றிய 
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விவரணமாக இருக்கும் இே்த பெவ தரம் ொஸ்திரங்கபள என்னால் 

நெரக்்கமுடியும். ொன்சிங், லிவிங் மற்றும் சமரஜ்ிங் வித் சிவாவின் 

சதாகுப்பாக விளங்கும் தி மாஸ்ெர ்நகாரஸ்் ெ்பரலாஜி (பிரதான பயிற்சி 

வகுப்பின் முதச்தாகுப்பு) மற்றும் தியானத்தின் சமாழியாக இருக்கும் 

ஷும் சமாழியுென், சலமூரியன் ஸ்குநரால்ஸ் மற்றும் பெவ தரம் 

ொஸ்திரங்களின் வழிகாெ்ெல்கள் மற்றும் உறுதியான விதிகள் மற்றும் 

அறிவுறுத்தபல எனக்கு பின்வரும் ஆெெ்ாரய்ரக்ள் பின்பற்றுவதற்கும் 

ேிபறநவற்றுவதற்கும், அவற்பற ோன் மரபுரிபம செல்வமாக விெட்ு 

செல்கிநறன். எங்கள் ேிகழ்முபற ேிபறவபெே்து இருே்தது, 

தீரக்்கதரிெனம் எங்கள் எதிரப்ாரப்்புகபள கெே்து சிறப்பாக சவளிப்பெட்ு 

இருே்தது. ேிகழ்காலத்திற்கு நதபவப்படும் வலுவான கெே்தகால 

தகவலாக விளங்கி, தற்நபாது எதிரக்ாலத்திற்கு என்று பாதுகாக்கப்படும், 

லாரட்ு சுப்பிரமணியம் ொஸ்திராஸ் (முருகப்சபருமானின் ொஸ்திரங்கள்) 

சவளிப்பெ்ெதில் இருே்து மகாநதவரக்ள், நதவரக்ள் மற்றும் ரிஷிகள் 

சதாெரே்்து வழங்கிய உதவிக்கு ோங்கள் என்சறன்றும் கெபமப்பெட்ு 

இருக்கிநறாம். § 

அசமரிக்க நதவாலய அபமப்பின் அம்ெங்கபள உள்ளெக்கி, குருநதவா 

எழுதிய ஏழாவது அல்லது எெ்ொவது நதவாலய பகநயொக விளங்கும், பெவ 

தரம் ொஸ்திரங்கள், அவரது அபமப்புக்கள் ெமூகத்தில் சவற்றிகரமாக 

செயல்படும் தன்பம மற்றும் ேிறுவன அபமப்பின் ஒருபமப்பாெப்ெ  உறுதி 

செய்ய உருவாக்கப்பெ்ெபவ. அே்த பகநயெ்டில் அவர ்தனது 

ெமயப்பணிகளுக்கு நதபவயான விரிவான குடும்ப அபமப்புக்கள் உெ்பெ, 

எதிரக்ாலத்திற்கு மாதிரிகபளயும் முடிவு செய்து இருே்தார,் மற்றும் அவர ்

தனது ெே்ேியாெ குழுவில் மூத்த மூன்று ெே்ேியாசிகளாக இருே்த ஆெெ்ாரய்ா 

நபாதிோத நவலன்சுவாமி, அதன் பிறகு ஆெெ்ாரய்ா ெதாசிவோத 

பழனிசுவாமி மற்றும் அதன் பிறகு ஆெெ்ாரய்ா சிவோத  சிநயான்சுவாமிபய 

தனது வாரிசுகளாக ேியமித்தார.் § 
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குருநதவா பல வருெங்களாக தனது மூத்த ஆெெ்ாரய்ாக்களுென் இபணே்து 

செயல்பெட்ு, நதவாலயத்தின் ெரவ்நதெ பணிக்கு வழிகாெ்டினார.் அவர ்1995 

ஆம் ஆண்டு, தனக்கு பிறகு வாரிசுகளாக வரவிருே்த ஆெெ்ாரய்ரக்ளின் 

வரிபெபய அறிவிதத்ார:் நபாதிோத நவலன்சுவாமி, ெதாசிவோத 

பழனிசுவாமி மற்றும் சிவோத சிநயான்சுவாமி. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

ஆெெ்ாரய்ரக்ளாக இருக்கும் என் வாரிசுகளுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் 

வாய்ே்த பணி ேிெெ்யமாக இருக்கும் என்பதில் ோன் உறுதியாக 

இருக்கிநறன். ெே்ேியாெத்தின் புனிதமான ஆபணகபள பூரத்்தி செய்ய 

கடுபமயாக உபழத்த இவரக்ளுக்கு ேல்ல பழக்கமாக, அவரக்ளது 

ொதனாவாக மற்றும் சிலநேரங்களில் அவரக்ளின் தவமாக இே்த பெவ 

தரம் ொஸ்திராஸ், லாரட்ு சுப்பிரமணியம் ொஸ்திராஸ் மற்றும் மெவாசி 

ொஸ்திராஸ் அபமே்து இருக்கும். கெே்தகாலத்பத அடிப்பபெயாகக் 

சகாண்டு எதிரக்ாலம் அபமவதால், இே்த ொஸ்திரங்களில் இருக்கும் 

பழங்கால பதிவுகள் புதிய ெக்திபய சவளிப்படுத்துகின்றன. § 

பெவ ொஸ்திரங்களில் கணிக்கப்பெட்ுள்ளபதப் நபால, ோம் தற்நபாது 

வாழ்ே்துசகாண்டு இருக்கும் வருெமான 1995 ஆம் ஆண்டில், ேமது 

ேிகழ்முபற அபமக்கப்பெட்ு விெ்ெது மற்றும் அபத ேிரே்தரமாக 

எதிரக்ாலத்தில் ஆயிரம் வருெங்களுக்கும் நமலாக பல 

தபலமுபறகளுக்கு ேிபறநவற்றும் சபாருெ்டு, சதாெர ்பாதுகாப்பு 

வழங்கி சதாெரே்்து ேிபலேிறுத்த நவண்டும் என்று என்னாலும் 

அே்தரந்லாகத்தாலும் அறிவுறுத்தப்பெட்ுள்ளது. சதாெரே்்து வலிபம 

மற்றும் எண்ணிக்பகயில் வளரே்்து வரும் ஒரு ஆநராக்கியமான, 

மகிழ்ெச்ியான மற்றும் ஆன்மீக ஆக்கத்திறனுென் இருக்கும் சிறிய உெ்புற 

குழு மற்றும் சபரிய சவளிப்புற குழுவால் வாழப்பெ்ெ மற்றும் 

வாழநவண்டிய வாழ்க்பக பற்றிய விளக்கத்பத இே்த ொஸ்திரங்கள் 

வழங்குவதால், இது நமலும் பல காலத்திற்கு ேிபலத்து இருக்கும் 

என்பதில் ெே்நதகம் இல்பல. § 

ஹவாய் தீவிை் ஒரு ததன்னிந்திய ககாயிை்  

1991 ஆம் ஆண்டின் சிவாலய தீபம் ஒரு தீரக்்கதரிெனமாக விளங்கியது. 

டிெம்பர ்மாத ேண்பகல் நேரத்தில், மபழ சபய்துக்சகாண்டு இருே்த 

நவபளயில், அக்னி மண்ெபத்தில் துறவிகளும் இருப்பத்தி ோன்கு 

உறுப்பினரக்ளும் ஒரு ந ாமம் ேெத்திக்சகாண்டு இருே்தாரக்ள். அருகில் 

இருே்த ஒரு ேிலத்தில் பாரம்பரிய முபறப்படி, சிவசபருமாபன 

உருகப்படுத்தும் உயரமான ஜவாபலகள் சுதே்திரமாக மற்றும் பாதுகாப்பாக 

சுழல்வதற்கு, மூங்கில் மற்றும் மற்ற விறகுகளால் அபமக்கப்பெ்ெ ஒரு 

மாசபரும் ந ாமகுண்ெம் உருவாக்கப்பெ்ெது. குருநதவா தனது ேண்பகல் 

சதாகுக்கும் பணிபய முடித்து விெட்ு, தனது வின்நனபாநகா ரியால்ொவில் 
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இரவு நேரத்தில் வே்து இறங்கினார.் பல ோெக்ள் சபய்த மபழயால், பூமியில் 

அதிகம் மபழேீர ்ஊறி இருே்ததால், அதனால் நமலும் ேீபர உள்வாங்க 

முடியவில்பல. § 
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1990 களில் குருநதவா இே்தியாவிற்கு அடிக்கடி சென்று, சதாெரே்்து வளரெ்ச்ி 

அபெே்து வே்த ‘இபறவன்’ நகாயிலின் பாகங்கபள கண்காணித்து வே்தார.் 

அவர ்டிெம்பர ்21, 1990 சபங்களூர ்பகலாஷ் ஆசிரமத்தில் ேபெசபற்ற ஒரு 

விமரச்ியான விழாவில் ஒரு கல்பல உபெத்து பணிகபள சதாெக்கி 

பவத்தார.்  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

குருநதவா வாகனத்தில் இருே்து தனது எடுப்பான காவி ேிறத்தில் இருே்த,  

இே்திய குரத்்தாவில் இறங்கி நபாது, குபெகபள பிடித்துக்சகாண்டு இருே்த 

துறவிகளும் பக்தரக்ளும், அவபர அன்புென் வரநவற்றனர.் ஆனால் அவர ்

ஒவ்சவாரு வருெமும் செய்தபதப் நபால அன்று ெெங்குகளில் உெக்ாராமல், 

தன்பனநய மறே்த ேிபலயில் சமதுவாக ந ாமகுண்ெத்பத சுற்றி வே்து, 

ஓரிெத்தில் திடீசரன்று ேின்று, எல்பலயற்ற ஆற்றலுென் இருக்கும் 

சிவசபருமாபன உருவகப்படுத்தும் அக்னிபய வழிபெட்ு நெற்றில் விழுே்து 

வணங்கினார.் ஒரு நெற்று ேிலத்தில் ெற்குரு தனது அங்கங்கள் படுமாறு 

ேமஸ்காரம் செய்வது ஒரு அபூரவ்மான ேிகழ்வாக இருே்தது. எதிரக்ாலத்தில் 

அே்த இெத்தில் ‘இபறவன்’ நகாயில் நதான்றவிருே்தது என்று அே்த ெமயத்தில் 

யாரும் அறிே்திருக்கவில்பல. சமய்ஞ்ஞான ரீதியாக, குருநதவா அபத 

அறிே்திருக்க வாய்ப்பு  இருே்தாலும், அவர ்அபதப்பற்றி எப்நபாதும் 

நபெவில்பல. § 

இபதப்நபான்ற ெம்பவம் மீண்டும் ேெே்தது. 1994 ஆம் ஆண்டு, கனொவின் 

ஆல்பரெ்்ொ மாகாணத்தின் எெ்மன்ென் ேகரத்தில், சதாெக்க ேிபலயில் 

இருே்த ஒரு விோயகர ்நகாயிலின் ேிரவ்ாக குழுபவ குருநதவா ெே்தித்தார.் 

“ஒரு சிறிய குன்று மற்றும் அதில் ஒரு சிறிய ஓபெயுென், குபறே்தது ஐே்து 

ஏக்கர ்பரப்பளவுள்ள ஒரு ேிலத்பத விபலக்கு வாங்குங்கள்,” என்று ோன்கு 

வருெங்களுக்கு முன்னர ்அவர ்அே்த குழுவிற்கு அறிவுறுத்தி இருே்தார.் அவர ்

அப்நபாது ஒரு ேிலத்பத வாங்கி இருே்தாரக்ள், மற்றும் குருநதவா அே்த 

இெத்தில் முதல் முபறயாக அடிசயடுத்து பவத்துக்சகாண்டு இருே்தார.் § 

அவர ்விோயகர ்தற்காலிகமாக பிரதிஷ்பெ செய்து பவக்கப்பெட்ு இருே்த 

ஒரு சிறிய வீெ்டிற்குள் நுபழயாமல், அவர ்அே்த கெ்டிெத்பத சுற்றி வே்து, 

அவபர உபெரித்தவரக்ள் வியக்கும் வண்ணம்,  பாபதயில்லாத புதருக்குள் 

நுபழே்தார.் அவபர சிறிய அன்பரக்ள் குழு பின்சதாெரே்்து செல்ல, அவர ்

அடிமரங்கள் மற்றும் முெ்புதரக்ள் வழியாக பதரியமான நோக்கத்துென் 

ேெே்து சென்றார.் அவர ்திடீசரன்று ஒரு இெத்தில் ேின்றார.் அப்நபாது 

உபெரிக்க பயன்படுத்திய பூக்கபள, அவர ்தனது கூப்பிய பககளில் 

பவத்துக்சகாண்டு பிராரத்்தபன செய்தபத அவரக்ள் அதிக ஆரவ்த்துென் 

கவனித்தாரக்ள். அவர ்தான் ேின்ற இெத்தில் பூக்கபள பவத்து விெ்டு, ெற்குரு 

மரத்தூசி படிே்த தபரயில் விழுே்து வணங்கினார.் § 

அதன் முக்கியத்துவத்பத அறிே்துசகாண்ெ நகாயில் ேிரவ்ாகிகள், 

குருநதவா பூக்கபள பவத்த பகுதிபய ஒரு ேில அளவாய்வாளரின் 

துபணயுென் குறித்துக்சகாண்ெனர.் எதிரக்ாலத்தில் அே்த புனிதமான 
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இெத்தில், எெ்மன்ென் மகாகணபதி ஆலயம் கெ்ெப்பெ்ெது. அே்த பெப்ெ 

பூமியில் குருநதவா இரண்டு முபற ேமஸ்காரம் செய்தார,் மற்றும் அே்த 

இெத்தில் இரண்டு முபற நகாயில்கள் எழுப்பப்பெ்ென. § 

குருநதவா 1975 மற்றும் 1990 வருெங்களுக்கு இபெநய, பூநலாகத்தில் 

‘இபறவன்’ நகாயிபல கெ்டுவதற்கு ொபலகபள உருவாக்கி, ேிலத்பத 

சுத்தம் செய்து, அெமானங்களுக்கு வெ்டிபய செலுத்தி, படிக சுயம்பு 

லிங்கத்பத விபலக்கு வாங்கி, கெ்டிெக்கபல ேிறுவனங்களின் உதவியுென் 

சபரிய திெ்ெங்கபள தீெ்டி கடுபமயாக உபழத்து வே்தார.் 1982 ஆம் ஆண்டு, 

குருநதவா புகழ்சபற்ற மாமல்லபுரம் அரசினர ்கெ்டிெக்கபல  மற்றும் 

சிற்பக்கபல கல்லூரிக்கு சென்று, அப்நபாது வளரும் கபலஞராக இருே்த ஶ்ரீ 

வி. கணபதி ஸ்தாபதிபய ெே்தித்தார.் அே்த கபலஞர,் பாரத ோெ்டில் 

தபலசிறே்த நகாயில் கெ்டிெக்கபலஞராக விபரவில் புகழ்சபற்றார.் ோெ்டில் 

சபாதுத்துபறயில் செய்த சிறே்த நெபவபய அங்கீகரிக்கும் வண்ணம், 2009 

ஆம் ஆண்டு பலரது கனவாக விளங்கும் பத்ம பூஷன் விருது வழங்கி 

சகௌரவிக்கப்பெ்ெ இே்த திறபமயான கெ்டிக்கபல வல்லுேர,் தனது 

மூதாபதயரக்ள் பாணியில் ‘இபறவபன’ வடிவபமக்க இருே்தார.் § 

தங்களது நேரத்்தியான அழகு மற்றும் பிரசித்தமான சிற்பக்கபலக்கு 

புகழ்சபற்ற, தமிழ்ோெட்ு நொழ ொம்ராஜ்யத்தின் பழங்கால நகாெப்ெகளின் 

பாரம்பரியத்துென், அது ஒரு கருங்கல் மாளிபகயாக இருக்கவிருே்தது. அதன் 

சபயரும் அே்த யுகத்தின் சபயபரப் நபால ஒலிக்கிறது. கெவுபள குறிப்பிடும் 

இன்சனாரு பழங்கால சொல்லாக இருக்கும் ‘இபறவன்’ என்ற சொல், 

“வழிபெப்படுபவர”் என்று சிவசபருமாபன அன்புென் அபழக்கும் 

சபயராகவும் விளங்குகிறது. சிவசபருமானின் இே்த  வாய் இருப்பிெத்தில், 

ஒவ்சவாரு கல்லும் புனிதமாக இருே்து, இபறவனின் உெலின் ஒவ்சவாரு 

அங்கமும், ேமது ேவீன யுகத்தில் அழியும் தருவாயில் இருக்கும் ஒரு கபலயில் 

நதரெ்ச்ிசபற்ற  பகவிபனஞரக்ளால் பழபமயான முபறயில் பககளால் 

செதுக்கப்பெவிருே்தது. § 

மின்ொரம் அல்லது ேீராற்றலால் இயங்கும் கருவிகளின் ஆற்றல்கபள 

பயன்படுத்தக்கூொது என்று அறிவித்ததன் மூலம், குருநதவா இரண்டு 

விஷயங்கபள உறுதி செய்தார:் முதலாவதாக, ேவீன இயே்திரங்கபள 

காெ்டிலும் பககளால் செதுக்குவது அதிக செம்பமயாகவும் நுணுக்கமாகவும் 

இருப்பதால், அது மனிதனின் திறபமபய சிறப்பான முபறயில் 

பிரதிபலிப்பதாக இருக்கும்; மற்றும் இரண்ொவதாக, ஒரு நதரெ்ச்ி சபற்ற 

பகவிபனஞரிெம் இருே்து மாணவனுக்கு கற்றுத் தரப்படுவபத நபால, 

தகப்பன் தன் மகனுக்கு கற்றுத்தரும் இே்த கபல, குபறே்தபெெ்ம் நமலும் ஒரு 

தபலமுபறக்கு ேிபலத்து இருக்கும். § 

இன்பறய காலத்தில் இே்திய நகாயில்கள் கற்கபள மெ்டுநம பயன்படுத்தி 

அபூரவ்மாக கெ்ெப்படுகின்றன, மற்றும் அதிக செலவழித்து, அதிக ோெக்ள் 

நதபவப்படும் பாரம்பரிய முபறயில் கெ்டுவது அபத விெ அபூரவ்மாக 

இருக்கிறது. ேவீன ஒப்பே்தக்காரரக்ள் கெ்டிெ நவபலக்கு கற்காபர மற்றும் 
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செங்கபலயும், கற்கபள வடிவபமக்க மின்ொர ெக்தியால் இயங்கும் 

கருவிகபள பயன்படுத்துகிறாரக்ள், மற்றும் இதன் தரத்பத செதுக்கும் 

நவபலயுென் ஒப்பிெ முடியாது. இே்தியாவின் சபங்களூரில் 1991 மெட்ும் 2017 

வருெத்திற்கு இபெயில், மூங்கில் பகப்பிடியுென் இருக்கும் ஒரு சுத்தியல் 

மற்றும் சமன்பமயான இரும்பில் பககளால் உருக்கப்பெ்ெ உளி என்று 

இரண்டு எளிபமயான செதுக்கும் கருவிகள் மற்றும் கற்கரியின் மூலம் 

உநலாகங்கபள உருக்கும் பழபமயான உபலபய மெட்ுநம பயன்படுத்தி, 

இே்தியாவில் பககளால் கெ்டுப்பெ்ெ இறுதியான நகாயில் இதுவாகத்தான் 

இருக்கநவண்டும். § 

தினமும் குருநதவா நகாயில் சதாெரப்ான தகவல்களில் தன்பன 

ஈடுபடுத்திக் சகாண்ொர.் இே்த மாசபரும் பணி அவரக்ள் பகிரே்்துசகாண்ெ 

குறிக்நகாள்கபள எடுத்துபரத்து, அவரக்பள ஒன்று நெரக்்கும் என்பபத 

அறிே்திருே்தது, அதன் பபெப்பில் அவர ்துறவிகள் மற்றும் தனது 

சீெரக்பளயும் ஈடுபடுத்தினார.் அவர ்அடிக்கடி அதன் முக்கியத்துவத்பத 

விளக்குவார:்§ 

எதிரக்ாலத்தில் ‘இபறவன்’ நகாயில், முற்றிலும் ேிபறவபெே்து, சீெரக்ள் 

தங்கள் பமயத்பத சதரிே்துக்சகாள்ள வருபக தரும் பமயமாக 

இருக்கப் நபாவதாக எனக்கு நதான்றுகிறது. மக்கள் நயாகத்பத பயிற்சி 

செய்து தங்களுக்குள் ஆழமாக செல்ல வருபக தே்த ரிஷிநகஷ் ஒரு 

முபறயான, தூய்பமயான மற்றும் அபமதியான இெமாக இருே்தபதப் 

நபால, ோம் அபத பாதுகாத்து பராமரிப்நபாம். அபதப்நபான்று இன்று 

பூமியில் ஒரு சில இெங்கநள மீதம் உள்ளன. அதில் கவாய் இே்து மெம் 

ஒன்றாக விளங்குகிறது. எனக்கு ‘இபறவன்’ நகாயில் நயாகத்தின் 

நகாெ்பெயாகவும் சிரத்பத, நேரப்ம மற்றும் பக்தியுென் 

இருப்பவரக்ளுக்கு ஒரு புண்ணிய தலமாகவும் சதன்படுகிறது. 

இே்துக்களும் இே்துக்கள் அல்லாதவரக்ளும் ஒன்றாக விருே்தாளிகள் 

தினத்தன்று, சிற்பக்கபலயில் இருக்கும் மிகப்சபரிய கபலத்திறபன 

ரசிக்க வரும் நபாது, உலகிற்கு இே்தியாவின் தகவலாக ‘இபறவன்’ 

விளங்கும் என்று எனக்கு நதான்றுகிறது. ேமது பரம்பபர, ேமது 

ொஸ்திரங்கள் மற்றும் ேமது மெத்தின் முழுபமயாக ‘இபறவன்’ 

விளங்குவபத ோன் காண்கிநறன். இே்த இெத்தில் இபறவன் 

இருப்பதாலும், இங்நக சொரக்்கம் பூமிபய ெே்திப்பதாலும், இங்நக 

இபறவபன ஆவாகனம் செய்யநவண்டிய அவசியமில்பல. § 
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‘இபறவன்’ நகாயிலின் குெமுழுக்க விழாவிற்கு ஆயிரக்கணக்கான பக்தரக்ள் 

கவாயில் கூெவிருக்கும் மங்களகரமான ோபள ஓவியர ்எஸ். இராஜம் 



சித்தரித்து உள்ளார.் விமானங்கள் மீது புனிதமான ேீபர ஊற்றும் நபாது, 

பகலாெ பரம்பபரயின் குருமாரக்ள் சூழ்ே்து இருக்க, குருநதவா தனது ஒளி 

உலகில் இருே்து ஆசிகபள வழங்குகிறார.்  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

அவரது இந்திய சககாதரரக்ளிடம் இருந்து உதவி தபறுதை்  

இே்தியாவில் ஒரு கருங்கல் நகாயிபல கெ்டி, அபத ஒவ்சவாரு பாகமாக 

கப்பலில் அனுப்பும் மாசபரும் பணிபய செய்ய ஒப்பே்தம் செய்வது என்பது  

நபெச்ுவாரத்்பதயின் முடிவாக இல்லாமல் சதாெக்கமாக இருக்கும் என்று 

அவர ்கருதிய அே்த புண்ணிய பூமியில் 8,000 பமல் சதாபலவில் தான் 

நமற்சகாண்ெ முயற்சிக்கு யார ்உதவியாக இருப்பார ்என்று விொரிக்க 

ஆரம்பித்தார.் இே்த பணிக்கு நதபவயான அனுபவம், திறபம மற்றும் 

அடிமெ்ெ மக்கள் சதாெரப்ுகள்  யாரிெம் இருக்கும்? அவருக்கு திருெச்ி 

சுவாமிபய பற்றிய தகவல் கிபெத்தது. அே்த சுவாமி குருநதவாபவ ெே்திக்க 

ஒப்புக்சகாண்ெநதாடு, குருநதவாவுென் 1990 ஆம் ஆண்டு இே்திய இன்னரெரெ் ்

திெ்ெத்தில் பயணம் செய்த முப்பது யாத்திரிகரக்ளும் தனது ஆசிரமத்தில் 

இரண்டு ோெக்ள் தங்குமாறு நகெ்டுக்சகாண்ொர.் § 

குருநதவாபவ விெ இரண்டு வயது இபளயவராக, 1929 ஆம் ஆண்டு பிறே்து, 

சபங்களூரில் சவள்பள உபெயணிே்து வசித்து வே்த திருெச்ி சுவாமி, ஒரு 

அபூரவ்மான சூெச்ும ஞானியாக இருே்தார.் அவரது சபற்நறாரக்ள் சதன் 

இே்தியாவின் கன்னியாகுமரியில் பயணம் செய்த நபாது, முன்பின் அறிமுகம் 

இல்லாத ேபர ்ஒருவர ்அம்மன் நகாயிலுக்கு அருகில், “அம்மன் மற்றும் 

முருகப்சபருமானின் அருளால் உங்களுக்கு பிறக்கும் நமன்பம சபாருே்திய 

மகன் மனிதநேயத்திற்கு உபநதெம் வழங்கி, சகாபெவள்ளலாக இருப்பார,்” 

என்று கூறினார.் அவர ்தீரக்்கதரிெனம் பலித்தது. குருநதவா இலங்பகயில் 

தீெ்பெ சபற்ற அநத ெமயத்தில், இே்த இளம் ொதகர ்நேபால் பயணம் செய்து 

அங்நக தனது இருபது வயதில் தீெ்பெ சபற்றார.் ஶ்ரீ திருெச்ி மகாசுவாமிகள் 

(1929–2005), என்கிற திருெச்ி சுவாமி இே்தியாவிற்கு திரும்பி தரம்த்பத 

பிரெெ்ாரம் செய்து ஒரு நகாயிபல கெ்ெநவண்டும் என்று அவருக்கு அவரது 

குரு சிவபுரி பாபா அறிவுறுத்தினார.் சுவாமிஜி திரும்புவதற்கு முன்பாக 

பகலாய மபலக்கு சென்று வே்தார.் அப்நபாது துரக்ாநதவி, லெச்ுமி மற்றும் 

ெரஸ்வதி ஒரு காெ்சியில் நதான்றி, அவர ்சதற்நக கரே்ாெகம் செல்லுமாறு 

அறிவுறுத்தினாரக்ள். § 

 குருநதவா ொன் பிரான்சிஸ்நகா ேகரில் தனது ஆசிரமத்பத சதாெங்கி 

மூன்று வருெங்கள் கழித்து, 1960 ஆம் ஆண்டு, சுவாமிஜி பயணம் செய்த நபாது 

அவருக்கு நதான்றிய காெ்சி, அவர ்சபங்களூருக்கு அருகில் ஒரு ஆசிரமத்பத 

சதாெங்க ஊக்குவித்தது. அே்த ஆன்மீக ஆபணகளின் ேிபறநவற்றமாக, 

குருநதவா பலமுபற தங்கிய சுவாமிஜியின் பகலாெ ஆசிரமம் மற்றும் 

ராஜராநஜஸ்வரி ஆலயம் விளங்கியது. எதிரக்ாலத்தில் இே்த தபலசிறே்த 
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இரண்டு குருமாரக்ள் மற்றும் அவரக்ளின் வாரிசுகள், வலுவான உறவுென் 

தங்கள் வாழ்வில் ஒன்றாக கலே்து செயல்பெவிருே்தாரக்ள். § 

ஶ்ரீ திருெச்ி சுவாமிகளின் வழிகாெ்ெல் மற்றும் யதாரத்்தமான ஈடுபாெ்டுென், 

அே்த திெ்ெம் வலுவபெே்து, தபெகள் ேீங்கியது மற்றும் ராஜராநஜஸ்வரி 

நகாயிலில் ேபெசபற்ற ஒரு ஆெம்பர விழாவில் ‘இபறவன்’ நகாயிலின் முதல் 

கல் செதுக்கப்பெ்ெது. அத்துென் குருநதவா கணபதி ஸ்தாபதியுென் 

ேீண்ெகால ஒப்பே்த நவபலகபள ேிபறவு செய்வதற்கு, இரண்டு 

சுவாமிகபள இே்தியாவில் தங்க பவத்து, கவாய் தீவிற்கு பறே்து சென்றார.் § 

 

வாய்லூவா ேதிக்கபரயில் அபமே்த இருக்கும் ‘இபறவன்’ நகாயிலின் தங்க 

நகாபுரங்கபள ோடி, எதிரக்ாலதத்ில் உலசகங்கிலும் இருே்து பக்தரக்ள் 

வே்துசகாண்டு இருப்பாரக்ள். நமளதாளங்கள் மற்றும் ெங்சகாலிகளுென் 

துறவிகள் சேருங்கிக்சகாண்டு இருக்க, கற்சிபல வடிவில் இருக்கும் 12 அடி 

உயர தெச்ிணாமூரத்த்ி அபமதியாக அமரே்்து இருக்கிறார.்  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

அதற்கு முன்னர,் இன்னரெ்ரெ் ்யாத்திரிகள் சமெ்ராஸ் ேகரில் இருே்த நபாது, 

குருநதவா ஒரு வாகனத்தில் தனது மூன்று துறவிகளுென், இே்தியாவின் 
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இன்சனாரு தபலசிறே்த மகானிெம் ஆசிகபள சபறுவதற்காக ‘இபறவன்’ 

நகாயிலின் வபரபெத்பத எடுத்து சென்றார.் அவரக்ள் காஞ்சிபுரம் வே்து 

நெரே்்ததும், 97 வயது ேிரம்பிய, காஞ்சி காமநகாடி பீெத்தின் மூத்த 

மொதிபதியாக இருே்த பூஜ்ய ஶ்ரீ ெே்திரநெகநரே்திர ெரஸ்வதி சுவாமிகளின் 

தரிெனத்திற்காக ேின்று இருே்தவரிபெயில் அவரக்ளும் காத்து இருே்தனர.் 

பக்தரக்ள் வரிபெயில் ேெே்து சென்று, ஒரு எளிபமயான சவள்பள ேிற துணி 

விரித்த கெ்டிலில், ேிபலயில்லாத சுயேிபனவுென் படுத்திருே்த சமலிே்த 

முனிவரிெம் ஆசிகபள சபற்றனர.் அவருக்கு அருகில், தபலபய ெவரம் 

செய்து, ேபரத்த முடியுென் இருே்த ஶ்ரீ சஜநயே்திர ெரஸ்வதி சுவாமிகள் மூத்த 

சுவாமிகளின் இே்த புனிதமான ெே்ேியாெ வாழ்க்பகயில், தீவிரமாக மற்றும் 

உறுதியாக உதவி செய்து வே்தார.் அவருக்கு குருநதவா வே்து இருப்பது 

சதரிவிக்கப்பெ்ெதும், உயரமாக காவி உபெ அணிே்து இருே்த அசமரிக்கா 

துறவிக்கு அவர ்வணக்கம் சதரிவித்து, நகாயில் வபரபெத்பத 

காண்பிக்குமாறு நகெட்ுக்சகாண்ொர.் அபவ விபரவில், பக்தரக்ள் வரிபெ 

மற்றும் நவதாே்தத்தில் நதரெ்ச்ி சபற்ற  துறவிகளுக்கு மத்தியில் இருே்த ஒரு 

நமபெயில் விரிக்கப்பெ்ென. அதன் பிறகு சஜநயே்திர ெரஸ்வதி மூத்த 

சுவாமியின் காதுகளில், “ வாயில் இருே்து சுவாமி வே்து இருக்கிறார,்” என்று 

முணுமுணுத்தார.் § 

திடீசரன்று காஞ்சி சபயரிவருக்கு சுயேிபனவு திரும்பி, ேன்றாக  

விழித்துக்சகாண்டு, தான் படுக்பகயில் ொய்ே்து உெக்ார உதவி செய்யுமாறு 

சிப்பே்திகளிெம் நகெ்டுக்சகாண்ொர.் அவருபெய சபரிய கருவிழிகள் 

குருநதவாபவ கவனித்தன. சில சோடிகள் கழித்து, அவர ்வபரபெங்கபள 

பாரத்்து, அவற்றின் மீது தனது பககபள பவத்து, மீண்டும் கெ்டிலில் படுத்து 

தன் கண்கபள மூடிக்சகாண்ொர.் சஜநயே்திர ெரஸ்வதி நகாயிபல பற்றி 

விொரித்தார.் குருநதவாவின் துறவிகளில் ஒருவர ்நகாயில் பணிபயப் பற்றிய 

விவரத்பத தமிழில் விளக்கிய நபாது, அவர ்கூரே்்து கவனித்துக்சகாண்டு 

இருே்தார.் சஜயே்திர ெரஸ்வதியும் அே்த வபரபெத்திற்கு தனது ஆசிகபள 

வழங்கி, அதற்கு முன்பு இரு முபற ெே்தித்து இருே்த குருநதவாவுென் ஒரு 

புபகப்பெம் எடுத்துக்சகாண்ொர.் அவரக்ள் கல்லில் கெ்ெப்பெ்ெ சிறிய 

அபறபய விெட்ு சவளிநயறி மீண்டும் ொபலக்கு வே்து நெரே்்ததும், “வே்த 

நவபல ேல்லபடியாக முடிே்தது,” என்று குறிப்பிெ்ொர.் § 

 கல்லில் கெ்ெப்படும் இே்து நகாயில் ஒரு விநெஷமான மற்றும் 

விசித்திரமான முபறயில் உருவாக்கப்பெவிருே்ததால், சபங்களூர ்ேகரில் 

ேெே்த விவாதங்கள் ஒரு செதுக்கும் இெத்பத பமயமாக சகாண்டு அபமே்து 

இருே்தன. 75 சிற்பிகள் மற்றும் அவரக்ள் குடும்பங்கள், அவரக்ளின் உணவு 

சபாருெக்ளுக்கு நதாெ்ெங்கள், தண்ணீருக்கு கிணறுகள், சகால்லன் 

பயன்படுத்தும் உபலகள் மற்றும் செதுக்கும் குடிபெகள் மற்றும் 

ேிரவ்ாகிகளுக்கு நதபவயான வெதிகளுென் ஒரு முழுபமயான கிராமத்பத 

உருவாக்க நவண்டியிருே்தது. இபவ அபனத்தும் ொத்தியமா? § 
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 அதிஷ்ெவெமாக, இே்த பணியின் நதபவகள் பற்றி பகலாெ ஆசிரமத்தில் 

பயிற்சி சபற்று இருே்த, ஆதி சுஞ்ெனகிரி மகா ெமஸ்தானம் மெத்தின் ஶ்ரீ 

பாலகங்காதரோத சுவாமிஜிக்கு சதரியவே்ததும், அவர ்இே்த பணிக்காக 

இலவெமாக பதிசனாரு ஏக்கர ்வறண்ெ ேிலத்பத வழங்கினார.் அது ஒரு 

மிகப்சபரிய வரமாக அபமே்து, சிற்பிகள் தங்கள் நவபலகபள பல 

வருெங்களுக்கு சதாெரே்்து செய்யவிருே்த பணியிெம், சில மாதங்களில் 

ேிபறவபெே்தது. இே்திய சுவாமிகள் குருநதவாவின் பிரதிேிதிகளாக 

இருே்துக்சகாண்டு கெ்டுமான பணிபய கண்காணிப்பதற்கு வெதியாக, 

சபங்களூருக்கு அருகில் செதுக்கும் இெம் அபமக்கப்பெ்ெது. அவரக்ள் அவரது 

பணிபய கவனித்துக்சகாண்டு, தபெயில்லாத அன்பு மற்றும் எல்பலயற்ற 

உதவியின் மூலம் அவபர கவனித்துக்சகாண்ொரக்ள். ‘இபறவன்’ நகாயில் 

உருவாவதற்கு அவரக்ள் முக்கிய காரணமாக இருே்தாரக்ள் என்பதில் 

ெே்நதகமில்பல. § 

ஐந்து புனித தசங்கற்கள்  

நமற்கு ோடுகளுக்கு இே்தியா அளிக்கும் பரிொக ‘இபறவன்’ நகாயில் 

இருக்கும் குருநதவா அறிவித்தார.் அவர ்1995 ஆம் ஆண்பெ ‘இபறவன்’ 

நகாயிலுக்கு அரப்ணித்தார.் இே்த மாசபரும் முயற்சிக்கு நதபவயான 

ெக்திகபள ஒன்று திரெ்டுவதற்காக, மற்ற மெங்களில் இருே்து துறவிகபள 

கவாய் தீவிற்கு அபழத்து வே்து, ோற்பது வருெ காலத்தில் முதல் முபறயாக 

தனது துறவிகள் ெமூகம் முழுவபதயும் ஒன்று திரெ்டினார.் § 

நகாயில் அடித்தளத்பத புனிதப்படுத்தும் அஸ்திவார பூபஜ மற்றும் 

‘இபறவன்’ நகாயில் கெ்டிெத்பத சதாெங்குவபத குறிப்பிடும் விதமாக, 

இரண்டு ோெக்ள் விரிவாக ேபெசபறும் பஞ்ெ சீலான்யாெ பூபஜக்காக 

துறவிகள் தங்கள் தபலபமயகத்திற்கு அபழக்கப்பெ்ெனர.் அே்த அஸ்திவார 

பரப்பிற்குள் நதாண்ெப்பெ்ெ குழியில் ேவ இரத்தினங்கள் மற்றும் ேவ 

தானியங்கள் மற்றும் நவறு சில சபாருெக்ளுென், ெே்தன குங்குமமிெ்ெ ஐே்து 

செங்கற்கபள ஊன்றி, கெ்டிெ நவபலகபள சதாெங்கும் விழாபவ காண  

உலசகங்கிலும் இருே்து சுமார ்200 அன்பரக்ள் வே்து இருே்தாரக்ள். 

சவதுசவதுப்பான  வாய் தீவின் காற்று, அங்நக கூடியிருே்த விசுவாசிகபள 

சமன்பமயாக தழுவியது. கற்பூரம், தூபம் மற்றும் பூக்கங்களின் 

ேறுமணங்கள் மெ்டுமில்லாமல், மணி ஓபெகள் மற்றும் விபூதி பூசிய 

பூொரிகள் உரக்க உெெ்ரித்த ெமஸ்கிருத மே்திரங்களும் அவரக்ள் 

புலன்களுென் நபசின. இே்த பூபஜபய பற்றி நதவராஜன் தனது அனுபவத்பத 

பகிரே்்து சகாள்கிறார:்§ 
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மெத்திற்கு ஒரு வெ இே்திய ேரம்தா லிங்கம் பரிொக வழங்கப்பெெ் நபாது, 

அே்த புனிதமான லிங்கத்திற்கு அபிநஷகம் செய்ய யாத்திரிகபள குருநதவா 

வரநவற்றநதாடு, தானும் அவ்வப்நபாது ஓபெ  தண்ணீரால் சிவலிங்கத்திற்கு 

அபிநஷகம் செய்து பவத்தார.்  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

கெ்டிெ கபலஞராக இருே்த வி. கணபதி ஸ்தாபதியுென், இே்து ெமய 

ெெங்குகபள முன்னின்று ேெத்திய, மதிப்பிற்குரிய சிவஶ்ரீ ொம்பமூரத்்தி  

சிவாெெ்ாரியார ்உெ்பெ, ந ாமத்தில் கலே்து சகாள்ள சென்பனயில் 

இருே்து பல புநராகிதரக்ள் வே்து இருே்தாரக்ள். ‘இபறவன்’ நகாயில் 

கருவபறயின் வெகிழக்கு மூபலயில், ோன்கு அடி அகலம் மற்றும் ோன்கு 

அடி ேீளத்துென் ெதுர வடிவில் ஒரு குழி நதாண்ெப்பெ்ெது. சபாழுது 

விடிவதற்கு முன்பாக வானத்தில் இருள் சூழ்ே்து இருே்த நேரத்தில், 

தாங்கள் இருே்தது இே்திய ோொ அல்லது  வாய் தீவா என்று யாருக்கும் 

வித்தியாெம் சதரியவில்பல. அே்த மாசபரும் பூபஜயின் நபாது அே்த 

குழியில் ேவ இரத்தினங்கள், தங்கம், சவள்ளி, பல அரிய மூலிபககள் 

மற்றும் மற்ற புனிதமான சபாருெக்பள எனது குருநதவா, இே்து 

புநராகிதரக்ள், கெ்டிெ  வடிவபமப்பாளர ்மற்றும் கூடியிருே்த மற்றவரக்ள் 

ெமரப்ித்துக் சகாண்டிருே்தாரக்ள். துறவிகள் சதாெரே்்து பல தெ்டுக்கபள 

சகாண்டு வே்து குழியில் பவத்தாரக்ள். ஒரு ெமயத்தில் ஒரு சபரிய 

பாபனயில் சகாண்டு வே்த விபூதி அே்த குழியில் சகாெ்ெப்பெ்ெதால், 

அதன் பிறகு எே்த பபெயபல ெமரப்்பித்தாலும், அது அே்த குழியில் 

இருே்து விபூதி நமகமாக நமசலழுே்து, எங்கள் எல்நலாபரயும் 

ஆசிரவ்தித்து. § 

அபமதியான ேிலசவாளியில் அமரே்்து சகாண்டு, ொம்பமூரத்்தி  

சிவாெெ்ாரியார ்மற்றும் குருநதவா, அடிக்கடி எரிே்துக்சகாண்டு இருே்த 

கற்பூர சுெருக்கு காற்று வீசிக்சகாண்டு இருே்தனர.் வலுவான மற்றும் 

புனிதமான நவத நகாஷங்களுென் பிரதிஷ்பெ செய்யப்பெ்ெ அே்த 

குழியில், தமிழில் ே ம சி வா ய என்ற எழுத்துக்கள் சபாறிக்கப்பெ்ெ ஐே்து 

புனிதமான செங்கற்கபள, கெ்டிெ வடிவபமப்பாளர ்பவத்தார.் § 

இே்த பபெயல்கள் மற்றும் பிரதிஷ்பெகளுக்கு பிறகு, அே்த குழிபய 

கற்காபர சகாண்டு மூெநவண்டும் என்று குருநதவா எங்களுக்கு 

உத்தரவிெ்ொர.் கூெ்ெம் கபலே்த பிறகு, ோங்கள் பல வண்டிகளில் 

கற்காபரகபள கலே்து, அே்த குழிபய ேிரப்பிநனாம். அே்த பணி 

ேிபறவபெே்த பிறகு, எங்கள் மனதில் என்சறன்றும் ேிபலத்து இருக்கும் 

இே்த அபூரவ்மான ேிகழ்வில் பங்குசபற்நறாம் என்பபத 

அறிே்துசகாண்டு, மனதில் மகிழ்ெச்ியுென் கிளம்பிநனாம். § 

அதற்கு அடுத்த சில வருெங்களில், நகாயில் கெ்டும் பணியில் இருே்த 

பல்நவறு குழுக்கபள, குருநதவா பல முபற ெே்தித்து, ஒவ்சவாரு 
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தகவபலயும் பின்பற்றி வே்தார.் அவரால் கருவபறயில் முதல் மூன்று 

அடுக்குகள் பவப்பபத மெ்டுநம காண முடிே்தது. § 
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“பல சூெ்சும ஞானிகளுக்கு காெச்ி அளித்து, காணக்கூடிய ஒரு அழகான மனித 

உருவுென் பிரபஞ்ெதத்ின் சிற்பியாக,” சிவசபருமான் இருப்பதாக குருநதவா 

விவரித்தார.்  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

ஒரு மவணவ சமூகத்துடன் ததாடர்பு  

1995 ஆம் ஆண்டு, தனது இரண்டு சுவாமிகளுென் இே்தியாவில் மூன்று 

மாதங்கள் பயணம் செய்த நபாது, குஜராத்பத தபலபமயகமாக சகாண்ெ 

நபாெெ்ாென்வாசி அக்ஷர ்புருநஷாத்தம் ஸ்வாமிோராயண் ென்ஸ்தா (BAPS) 

என்கிற ஒரு மாசபரும் பவணவ அபமப்பின் ெற்குருவான பிரமுக் சுவாமி 

மகாராஜின் 75 ஆவது பிறே்த ோள் சகாண்ொெ்ெத்பத ஒெ்டி, மும்பபயில் 

கூடிய 50,000 அன்பரக்ளுக்கு ஒரு முக்கிய உபரபய வழங்க குருநதவா 

அபழக்கப்பெ்ொர.் § 

இரண்டு குருமாரக்ள் அபமதியான ஆன்மீக கூெ்டுறவில் அமரே்்து 

இருப்பபதக் காண கூடியிருே்த பல ெஜன் கணக்கான காவி உபெ 

ொதுக்கபள காண்பதற்கு, நவத காலத்தில் காணும் காெ்சிபய நபான்று 

இருே்தது. இருவரும் நபாதித்த பாபத பக்தி மற்றும் தியானத்பத உள்ளெக்கி, 

துறவற வாழ்க்பகயின்  உறுதியான மற்றும் பாரம்பரிய விதிகபள 

வலியுறுத்தி, ஆன்மீக முன்நனற்றத்திற்கு குருவின் பங்கு முக்கியம் என்ற 

கருத்திற்கு ஆதரவு சதரிவித்தது. இரண்டு ெமூகங்களும் பழங்கால 

செய்முபறகள் மற்றும் உயர ்சதாழில்நுெ்பம் கலே்து, ஒநர குறிக்நகாளுக்காக 

குருபவ பமயமாக பவத்து துறவிகள் மற்றும் ெம்ொரிகள் முயற்சி செய்த 

சேறிமுபறயின் அங்கீகரிக்கப்பெ்ெ நகாெ்பாடு மற்றும் முன்நனற்றத்தின் 

ஒரு நவறுபெ்ெ கலபவபய பகிரே்்துசகாண்ென. அே்த துறவிகள் வழங்கிய 

அன்பான வரநவற்பின் மூலம் அவரக்ள் தங்கள் குருவிற்கு  வழங்கிய 

ஆழமான மரியாபதபய குருநதவா உெநன புரிே்துசகாண்ொர.் § 

குருநதவா BAPS துறவிகளுக்கு அளிக்கப்படும் பயிற்சிபய பற்றி 

சதரிே்துசகாள்ள விரும்பி, அவரக்ள் தன்னிெம் நகெ்ெ நகள்விகளுக்கு பதில் 

அளித்தார ்மற்றும் மிகவும் முக்கியமாக, அவரக்ள் நதரே்்சதடுத்த பாபதயில் 

முன்நனற அவரக்ளுக்கு ஊக்கமும் உத்நவகமும் அளித்தார.் அவ்வாறு 

செய்வபத அவர ்அதிகம் விரும்பி செய்தார.் அதனால் அவர ்பல மணிநேரம் 

பயணம் செய்து, ொரங்பூரில் இருே்த அவரக்ளின் ொது பயிற்சி பமயத்திற்கு 

விபரே்து சென்றார.் அே்த கிராமம் பண்பணயின் மத்தியில் ெமசவளி மீது 

அபமே்து இருே்தது. இே்த பமயம் ஒரு ேவீன வளாகமாக, தனது இரண்டு 

அடுக்கு கெ்டிெத்தில் பயிற்சி சபறும் நூற்றுக்கும் அதிகமான துறவிகளுக்கு 

குடியிருப்பு வெதிபய வழங்குகிறது. அே்த துறவிகள் ஒவ்சவாருவரும் 

இே்துயிெம் டுநெ பத்திரிபகயின் ஆரவ்முள்ள வாெகரக்ளாக இருக்கிறாரக்ள். 

§ 
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பத்திரிபக சவளியீெட்ு வளாகதத்ிற்கு சவளிநய இருே்த ஒரு மிகப்சபரிய 

மாமரத்திற்கு அடியில் அபமே்து இருே்த ஆறு பக்க கூொரத்தில் குருநதவா 

பாரப்வயாளரக்பள ெே்தித்து அவரக்ள் நகள்விகளுக்கு பதில் அளித்து 

புத்தகங்களில் பகசயாப்பமிெெ்ார.்  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

BAPS துறவிகளில் ஒருவர,் “குருநதவா, மக்கள் எங்கபள சவறி பிடித்தவரக்ள் 

என்று அபழக்கிறாரக்ள். ோங்கள் இபத எப்படி எதிரச்காள்வது?” என்று 

நகெ்ொர.் “அபத ஒரு பாராெ்ொக எடுத்துக்சகாள்ளுங்கள். உங்கள் 

அரப்்பணிப்பு மற்றும் உற்ொகம் அவரக்ளிெத்தில் சபாறாபம உணரப்வ 

ஏற்படுத்துவதால், அவரக்ள் அவ்வாறு நபசுகிறாரக்ள்,” என்று குருநதவா அே்த 

விமரெ்னம் பற்றி தனது நேரம்பறயான கருத்பத சதரிவித்தார.் § 
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அவரக்ள் எடுத்துக்சகாண்ெ ெங்கல்பங்கபள கபெப்பிடித்து, கனவிலும் 

சபண்கபளப் பற்றி ேிபனக்காமல் இருக்கநவண்டும் என்று குருநதவா 

துறவிகளிெம் நகெ்டுக்சகாண்டு, “சீெனுக்கு ஒரு கெபம மெ்டுநம உள்ளது. 

உங்கள் குரு சொல்படி நகெ்டு ேெக்க நவண்டும்! உங்கள் குரு சொல்படி 

நகெ்டு ேெக்க நவண்டும்! உங்கள் குரு சொல்படி நகெட்ு ேெக்க நவண்டும்!” 

என்று கூறினார.் இே்த அறிவுபர அவரக்ள் இதயங்களுக்கு சதரிே்து 

இருே்தாலும், ேவீன இே்திய கூர ்உணரவ்ுகள் காரணமாக அவரக்ள் என்றுநம 

நகெக்ாத அறிவுபரபய அவர ்பதரியமாக வழங்கினார.் அவர ்இபத 

கூறியதும், மகிழ்ெச்ியபெே்த 250 ொதுக்களின் கரசவாலி அே்த அபறயில் 

ேிரம்பியது. § 

அே்த ெே்திப்பிற்கு பிறகு, ஒவ்சவாரு துறவியும் முன்வே்து குருநதவாவிெம் 

இருே்து பகேிபறய பூக்கபள சபற்றுக்சகாண்ெனர.் அது ஒரு 

மறக்கமுடியாத பயணமாக அபமே்து, இரண்டு ெமூகங்கபளயும் 

நமம்படுத்தியது. “இே்து துறவிகளுக்கு இபதப்நபான்ற ஒரு பயிற்சி 

பமயத்பத, ோன் உலகில் எங்கும் பாரத்்தது இல்பல,” என்று அவர ்பின்னர ்

குறிப்பிெ்ொர.் § 

 பல வருெங்கள் கழித்து, 2001 ஆம் ஆண்டு 50,000 மக்கபள பலிசகாண்ெ 

குஜராத் ேிலேடுக்கத்தில் பாதிக்கப்பெ்ெ மக்களுக்கு நேரடியாக உதவி 

செய்யும் பணியில், BAPS மூத்த துறவிகளில் ஒருவபர, பிரமுக் சுவாமி அனுப்பி 

பவத்தார.் இே்துயிெம் டுநெ பத்திரிபகக்கு BAPS  பற்றி ஒரு கெ்டுபர எழுதிய 

ராஜீவ் மாலிக்கிெம் அே்த துறவி, “நோயால் வாடிய 400 மாடுகளுென் 

காெட்ுக்குள்  அனுப்பப்பெட்ு, மே்பதயின் எண்ணிக்பக 1,000 வரும் வபர 

திரும்ப நவண்ொம் என்று அறிவுறுத்தப்பெ்ெ சீெபனப் பற்றி உபேிெதங்களில் 

வரும் கபதபய நபான்று அது மிகவும் கடினமானதாக நதான்றியது. 

அப்நபாது ோன், ‘உங்கள் குரு சொல்படி நகெ்டு ேெக்க நவண்டும்! உங்கள் குரு 

சொல்படி நகெ்டு ேெக்க நவண்டும்! உங்கள் குரு சொல்படி நகெட்ு ேெக்க 

நவண்டும், என்று குருநதவா கூறிய அறிவுபரபய ேிபனவுகூரே்்து, பணியில் 

ேம்பிக்பகயுென் முன்நனறிநனன்,” என்று கூறினார.் கவாய் மெத்தின் 

துறவிகபள BAPS துறவிகள் இன்று ெே்தித்தாலும், தங்கள் ெமூகத்தின் மீது 

குருநதவாவின் வலுவான அறிவுறுத்தல் ஏற்படுத்திய தாக்கத்பத பற்றியும், 

தங்களுக்கு பிரியமான குருவின் பாதங்கபள எப்நபாதும் பற்றியிருக்க 

அனுமதி வழங்கியபத பற்றியும் அவரக்ள் ேிபனவுக்கூரவ்ாரக்ள். § 

குருநதவா மனித நேயத்திற்கு ஞாநனாதயம் வழங்கும் மாசபரும் பணியில் 

ஈடுபெ்டிருே்த எல்லா ெம்பிரதாய துறவிகபளயும் தனது ெநகாதரரக்ளாக 

கருதி, அவரக்ளுென் இயல்பாக பழகினார.் ஒரு மெம் அல்லது ஆசிரமத்திற்கு 

நமற்சகாண்ெ ஒவ்சவாரு பயணமும், ஊக்கமளிக்க ஒரு வாய்ப்பாக 

பயன்படுத்தப்பெ்ெது. இபதப்பற்றி சபங்களூரின் ஶ்ரீ பாலகங்காதரோத 

சுவாமி வழங்கும் குறிப்பு: § 

ஒரு தனிேபராகவும் ஒரு அபமப்பாகவும், குருநதவா என் மீது 

பலவழிகளில் வலுவான தாக்கத்பத ஏற்படுத்தி இருக்கிறார.் அவர ்
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எங்கள் கல்வி ேிறுவனங்களுக்கு வருபக தே்த நபாது, ஒரு அரசு பாெத் 

திெ்ெத்பதப் நபான்று கல்வி வபரயபறகளுென் இருக்கக் கூொது என்று 

என்னிெம் கூறினார.் ேமது ொஸ்திரங்கள், ேமது பாரம்பரியங்கள் மற்றும் 

பண்புகபளயும் கற்றுத் தரநவண்டும் என்று அவர ்கூறினார.் அவரது 

அறிவுறுத்தலின் நபரில், ோங்கள் எங்கள் பள்ளிப்பாெதிெ்ெத்தில் 

ஆன்மீகம் சதாெரப்ான பாெங்கபள கற்றுத்தர ோங்கள் தனியாக 

நேரத்பத ஒதுக்கியுள்நளாம். § 

எங்களது மருத்துவமபனகளில சபண் சிசுக்சகாபல மற்றும் 

கருக்கபலப்பு ேபெப்சபறுவபத நகெ்ெதும் சிவாய சுப்பிரமுனியசுவாமி 

வருத்தம் அபெே்து, ோம் இே்த பழக்கத்பத தடுத்து ேிறுத்த முயற்சி 

செய்ய நவண்டும் என்று அவர ்என்னிெம் கூறினார.் அவர ்உண்பமயில் 

ஒரு அபமதி தூதுவராக இருே்தார.் சவளிப்பபெயாக நபசும் பண்பு 

எனக்கு சிவாய சுப்பிரமுனியசுவாமியிெம் பிடித்து இருே்தது. அவர ்தரம்ம் 

மற்றும் ெமயம் பற்றிய பிரெெ்பனகபள அவர ்நேரடியாக நபசுவார.் 

அவருக்கு ெமூகத்தின மீது இருே்த அக்கபற, அதிலும் குறிப்பாக குடும்பம் 

மற்றும் குழே்பதகள் மீது இருே்த அக்கபற என்பன சவகுவாக 

கவரே்்தது. § 

சபரும்பாலும் மற்ற ெநகாதர துறவிகபள அவர ்சென்று பாரக்்கும் நபாது, 

அபத புதிய செய்முபறகபள பின்பற்றுவதற்கு தனக்கு கிபெத்த வாய்ப்பாக  

பயன்படுத்திக் சகாண்ொர.் ஒரு சதன் இே்திய ஆதீனக்கரத்்தாரிெம் அவரது 

சுவாமி அணிே்திருே்த காதணிகளின் பாணி மற்றும் அவரக்ளது உபெயின் 

ேிறத்பத பின்பற்றினார,் மற்றும் இன்சனாருவர ்மூலம் அவருக்கு 

திருமே்திரம் பற்றிய அறிமுகம் கிபெத்தது. இதற்கு முன்னர ்அவர ்BAPS 

ொதுக்கபள ெே்திக்க வே்திருே்த நபாது, வாழ்க்பகபய வாழ்வது பற்றி 

குறிப்பிடும், அவரக்ளது வழிகாெட்ு நகாெ்பாடுகளுக்குள் தன்பன 

ஆரவ்த்துென் ஈடுபடுத்தி சகாண்ொர.் அே்த 212 ஈரடி செய்யுெக்ள் 

விதிவிலக்கிற்கு இெே்தராத நகாெ்பாடுகளாக இருக்கின்றன. இதபன பல 

ஆயிரக்கணக்கான குடும்பங்கள் பின்பற்றி வருகின்றனர.் குருநதவா தனது 

365 ேே்திோத சூத்திரங்கபள எழுதும் நபாது, ஷிக்ஷபத்ரி என்று 

அபழக்கப்படும் இே்த பபெப்பில் இருே்த சில தகவல்கபள பயன்படுத்திக் 

சகாண்ொர.் § 

ஆன்மீக கருவிப்தபட்டி  

ஆயிரக்கணக்கான அன்பரக்ள் ஆன்மீக உணரத்பல சபறுவதற்காக, 

ஞாநனாதயம் சபறுவதற்கு சில அபூரவ்மான மாத்திபரகள் சபறும்  

ேம்பிக்பகயில் மற்றும் தங்கபள உருத்திக்சகாண்டு இருே்த 

பிரெெ்பனகளுக்கு தீரவ்ுகபள சபறுவதற்கு குருநதவாபவ ோடி வே்தனர.் ஒரு 

வழிப்நபாக்கன் ஒரு மயில் இறபக சதாெ்ெதால் சிவசபருமானின் 

திருவடிகளுக்கு அபழத்து செல்லப்பெ்ெது பற்றி அவரக்ள் ேன்றாக அறிே்து 
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இருே்தாரக்ள், மற்றும் பிரகாெமான ஒளியின் இெத்திற்கு தங்களாலும் 

விபரவில் பயணம் செல்ல முடியும் என்ற ேம்பிக்பகயுென் இருே்தனர.் § 

ொத்தியமில்பல என்று சொல்ல முடியாவிெ்ொலும், மிகவும் அபூரவ்மான 

அத்தபகய ெம்பவங்கபள பற்றி குருநதவா அறிே்து இருே்தார.் அவர ்

பக்குவமபெே்ததும், சீெரக்ள் நயாகம் பயிற்சி செய்யும் தகுதியுென் ஒரு 

சுத்தமான வாழ்பகபய வாழ்ே்துக்சகாண்டு இருக்கிறாரக்ள் என்பது 

சதரியவரும் வபர, அவர ்ஆழமான பயிற்சிகபள அதிகமாக தவிரத்்து, சில 

ெமயங்களில் தியானம் செய்வபதயும் தபெ செய்து வே்தார.் அவரக்ளின் 

தூய்பமயற்ற வாழ்முபற மற்றும் ஆநராக்கியமற்ற கரம்விபன, புலால் 

உண்ணும் பழக்கம், அவரக்ளின் சிற்றின்ப சிே்தபனகள், ஆழமாக பதிே்த 

ஆத்திரங்கள் மற்றும் தீரவ்ு காணப்பொத நவதபனகள் மற்றும் அெெ்ங்களின் 

காரணமாக, தவிரக்்க முடியாமல் தியானங்களின் மூலம் பலன்கள் 

கிபெக்காத நபாது, அவரக்ள் ஏமாறாமல் இருக்க நவண்டும் என்பபத அவர ்

உறுதி செய்துக்சகாள்ள விரும்பினார.் அவரது அபமப்பில் 

பயன்படுத்தப்பெ்ெ தளரவ்ுகள் இல்லாத விதிகள், அவரது முக்கிய தற்காப்பு 

முபறயாக விளங்கியது. § 

தங்கபள மாற்றிக்சகாள்ளாதவரக்ள் தானாகநவ தனித்து விெப்பெ்ொரக்ள். 

அவர ்ேிபலத்து இருே்தவரக்ளுக்கு, ஒரு அபூரவ் மே்திரம் அல்லது காவி 

உபெபய வழங்காமல், ஒரு ேல்ல மனிதனாக இருப்பது எப்படி என்ற 

அறிதலில் இருே்து சதாெங்கி, தனிப்பெ்ெ வாழ்க்பகயின் மிகவும் 

அடிப்பபெயான ேிபலகள் மீது கவனம் செலுத்தி சுய மாற்றங்கபள 

ஏற்படுத்தும் கருவிகபள வழங்கினார.் ஆன்மீக ஸித்திபய அபெவது கடினம் 

என்பபத அவர ்அறிே்து இருே்தார,் மற்றும் ஆத்ம ஞானத்தின் உெெ்த்பத 

அபெவதற்கு, எவசரஸ்ெ் சிகரத்பத ஏறுவபத காெ்டிலும், வாழ்முபற மற்றும் 

அணுகுமுபறயில் அதிக ஒழுக்கம், அதிக அரப்்பணிப்பு மற்றும் பயிற்சி 

நதபவப்படும் என்பபதயும் அறிே்து இருே்தார.் இே்த பண்புகபள 

உபெயவரக்ளால் மெ்டுநம சவற்றி அபெய முடியும். இபத எல்நலாரும் 

புரிே்துசகாள்ளவில்பல என்றாலும், அவரக்ள் தங்கபள 

மாற்றிக்சகாள்வாரக்ள் என்றும், தாங்கள் ோடியபத எப்படி அபெவது என்று 

அவரக்ள் சதரியாமல் இருே்த நபாது, அே்த மாற்றம் அவரக்ளுக்குள் ஆன்மீக 

ஞாநனாதயத்பத ஏற்படுத்தும் என்ற தனது அடிப்பபெ ேம்பிக்பகயுென், 

அவர ்தனது சீெரக்பள அபனத்து ேெவடிக்பககளிலும் சதாெரே்்து 

ஊக்குவித்து வே்தார.் § 

அவர ்தனது ெமயப்பணியில் எப்நபாதும் ஆயிரக்கணக்கான 

ஆதரவாளரக்ளுென் ஒரு இயக்கத்பத சதாெங்குவதில் ஆரவ்த்துென் 

இல்லாமல், எண்ணிக்பகபய விெ தரத்திற்கு அதிக மதிப்பு அளித்தார.் 

அன்பரக்ள் தன்னிெம் சகாண்டு வே்த பிரெெ்பனகள், தனது அறிவுபரக்கு 

மதிப்பு அளிக்காமல் அல்லது ொதனா செய்வபத புறக்கணிப்பதால் 

விபளே்தது என்று சதளிவாக சதரிே்தால், “ோன் உங்களுக்கு சுவரில் 

இருக்கும் சித்திரமாக சதரிகிநறனா?” என்று நகாபித்துக் சகாள்ளும் 
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அளவிற்கு, அவர ்மனம் மற்றும் உணரெ்ச்ி ரீதியாக தங்கபள தயாரப்டுத்திக் 

சகாள்ள ஆரவ்த்துென் இருப்பவரக்ளுென் மெ்டுநம செயல்படுவதில் அதிக 

ஆரவ்த்துென் இருே்தார.் § 

ஆனால் நேரப்மயான மற்றும் தீவிரமான சீெரக்ளும், தங்களுென் சில 

ெே்நதகங்கள் மற்றும் தங்கள் வாழ்க்பக பிரெெ்பனகளுக்கு நதபவப்படும் 

சில தீரவ்ுகளுக்காக, அவபர ோடி வே்தாரக்ள். குருநதவா பிற்காலத்தில், ஒநர 

மாதிரியான நகள்விகபள நகெ்டு, அதற்கு தான் ஒநர மாதிரியான 

அறிவுபரகபள வழங்கி நொரவ்பெே்து இருே்தார.் அவர ்வழங்கிய அறிவுபர 

சபரும்பாலும் பின்பற்றப்பெ்ென. கற்பபன செய்யக்கூடிய ஒவ்சவாரு குற்றம், 

ஒவ்சவாரு இக்கெ்ொன ேிபல மற்றும் சிக்கல் பற்றிய வாக்குமூலத்பத அவர ்

நகெ்டு இருே்ததால், தற்நபாது அவருக்கு மனிதனின் ேிபல ஒரு திறே்த 

புத்தகமாக மாறி இருே்தது. இவற்பற எல்லாம் கவனமாக நகெ்பதும், 

கரம்விபனபய எதிரச்காள்ளும் சுபமயும் வலுவாக இருே்தது, மற்றும் அது 

தனது திபெபய திருப்பி அவரது ேரம்பியல் அபமப்பப சதாே்தரவு 

செய்யாமல் இருக்க, தினமும் அபத கிரகித்துக் சகாள்ள அபமதியான 

தருணங்கள் நதபவப்பெ்ென. அவற்றில் தனது உெெ்ே்தபல வழியாக 

செலுத்தி, அவற்பற உெ்புற ஒளியில் கபரக்க நவண்டி இருே்தது என்று அவர ்

விளக்கினார.் § 

பிராயெச்ித்தம் என்று அவர ்அபழத்த  தவத்பத, ஒரு தீரவ்ாக சீெனுக்நக 

வழங்குவதால் பிரெெ்பனகள் குபறவாக இருப்பதுென், அதிக 

பயனுள்ளதாகவும் இருப்பபத அவர ்சதரிே்து சகாண்ொர.் அடிமனதில் 

இருே்து தீரவ்ு காணப்பொத துன்புறுத்தல்கள் மற்றும் ஆத்திரங்கள், 

அெெ்ங்கள் மற்றும் ஒடுக்கங்கள் மற்றும் பபழய குற்றங்களின் குற்ற 

உணரவ்ின் சுபமகபள குபறப்பநத நோக்கம் மற்றும் குறிக்நகாளாக 

விளங்கியது. அவர ்தவத்பத பற்றி ஒரு சூெச்ுமமான விளக்கத்பத 

வழங்கினார:்§ 
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அவர ்கவாய் தீவின் தனிபமக்காக அபத நதரே்்சதடுத்து இருே்தாலும், 

பாரப்வயாளரக்ள் மெத்பதப் பற்றி சதரிே்துசகாண்டு, ெற்குருவுென் இருக்க 

மற்றும் அவரது உபரகபள நகெ்க, மிகப்சபரிய சிபலகள் மற்றும் படிக 



சிவலிங்கத்துென் இருே்த ‘கெவுள்’ நகாயிலில் வழிபடுவதற்கு உலசகங்கிலும் 

இருே்து மக்கள் வே்தனர.்  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

பின்வரும் வரிபெயில் நதபவயற்ற கரம்விபன சுபமகபள விடுவிக்கும் 

உெ்புற செய்முபற ேபெசபறுகிறது: கடுங்கழிவிரக்கம் மற்றும் 

அவமானம்; குற்ற ஏற்புபர (அதில் ஒரு வடிவமாக மன்னிப்பு நகாருதல் 

விளங்குகிறது); வருத்தம்; மற்றும் இறுதியாக ெமரெம் வே்து, எங்கும் ேல்ல 

உணரவ்ுகள் வாெம் செய்யும் சபாருெ்டு, சூழ்ேிபலபய சீர ்செய்கிறது. 

அதனால் அறிவு மற்றும் சதளிவற்ற ஆன்மீக பண்புகபள தபெ செய்யும் 

கீழ்ேிபல உள்ளுணரவ்ு மனதின் குழப்பங்களில் இருே்து விடுபடும் நபாது 

ஏற்படும் நபாராெ்ெங்கபள சீென் தாங்கிக்சகாள்ள நவண்டும் என்பதால், 

உெ்புற ஒளி உெலில் இருே்து எதிரம்பற ெம்ஸ்காரங்கள் மற்றும் 

வாெனாக்கபள ேீக்குவதற்கு, சுமே்து செல்வதற்கு கடினமான ஒரு 

அடியுணரவ்ு சுபமயில் இருக்கும் ஒவ்சவாரு தனிப்பெ்ெ ஏற்புபரயும் 

தனக்சகன்று ஒரு ெமரெத்பத சகாண்டிருக்க நவண்டும். ஆன்மாவிற்கு 

அறியாபமயின் பாதுகாப்பு கிபெக்காத நபாது, அது விடுதபல 

சபறுவதற்கு ஏங்கிக்சகாண்டு ஆறுதபல ோடுகிறது. அப்நபாது 

நவதபனபய கபரத்து ொே்திபய சகாண்டு வருவதற்கு, பிராயஸ்சித்த 

என்கிற தவம் தீரவ்ாக விளங்குகிறது.§ 

தவறுகளுக்கு மன்னிப்பு நகெ்டு அவமானத்பத சவளிப்படுத்தி 

விோயகர,் முருகன் அல்லது பரமனாக இருக்கும் சிவசபருமானுக்கு 1,008 

முபற தபரயில் விழுே்து வணங்குதல்; புனிதமான ருத்ராெெ் மணிகபள 

பயன்படுத்தி சமதுவாக 1,008 முபற ஜபம் செய்தல்; நகாயிலுக்கு 108 

பகவிபன சபாருெக்பள ேன்சகாபெயாக வழங்குதல்; தன் பககளால் 

சுத்தம் செய்தல், மாபலகபள சதாடுத்தல் மற்றும் பூக்கபள ஒழுங்காக 

அடுக்குதபலப் நபான்று 108 மணி நேரங்களுக்கு நகாயிலில் நெபவ 

செய்தல்; பபெயல்களாக ெபமத்த உணபவ சகாண்டு வருதல்; காவடி 

எடுத்தல் மற்றும் உெல் தபெயில் ஏதாவது ஒரு பகுதியில் சிறிய நவபல 

குத்தி நேரத்்திக்கென் செலுத்துதல்; சதாெரே்்து அஷ்ொங்க ேமஸ்காரம் 

செய்துக்சகாண்டு ஒரு யாத்திபர செல்லுதல் அல்லது நகாயிபல சுற்றி 

அங்கப்பிரதெெ்ணம் செய்தல் என்று பிராயஸ்சித்தம் என்கிற தவத்திற்கு 

பல வடிவங்கள் உள்ளன. ஒவ்சவாரு குற்றமாக ஏற்றுக்சகாண்ெ பிறகு, 

நமநல குறிப்பிெ்ெ பிராயஸ்சித்தங்களுென் நமலும் பல முக்கிய பரிகார 

முபறகள் உள்ளன. § 

மபறசபாருளாக இருக்கும் தத்துவ நகாெ்பாடுகபள எளிபமயான ேபெயில் 

மாற்றி வழங்கியநதாடு ேிற்காமல், அே்த நகாெ்பாடுகபள பழக்கத்தில் 

சகாண்டு வருவதற்கு குறிப்பிெ்ெ ொதனாக்கபள சிே்திக்கும் குருநதவாவின் 

திறபமபய பாரத்்து சீெரக்ள் வியே்தனர.் நயாகத்தில் மிகவும் முக்கியமாக 

https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/45_guru07_03.html#para-87
https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/45_guru07_03.html#para-88
https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/45_guru07_03.html#para-89


விளங்கும், “அடியுணரப்வ சுத்தம் செய்தல்" என்கிற ஆன்மீக நகாெ்பாடு, ஒரு 

உதாரணத்பத வழங்குகிறது. § 

உணரவ்ுள்ள மனதின் நெமிப்புக் கிெங்காக அடிமனம் விளங்குகிறது. 

தினெரி ேபெசபறும் ேிகழ்வுகள் அபனத்தும் மற்றும் எதிரவ்ிபனகள் 

அபனத்தும் அதில் நெமிக்கப்படுகின்றன. அடியுணரவ்ு கெ்டுப்பாெ்டில் 

இருக்கும் நபாது,  அது ஒரு அதிரவ்ு விகிதத்தில் இருக்கிறது. அடியுணரப்வ 

புரிே்துக்சகாண்டு, ஒருமுகப்படுத்தி, குழப்பங்கபள ேீக்கி துபண 

சமய்ஞ்ஞான மனம் கெ்டுப்பாெ்டில் இருக்கும் நபாது, அதிரவ்ு விகிதம் 

அதிகமாக இருக்கிறது.§ 

விடுவிப்பதற்கு தீரவ்ு காணப்பொத ேிபனவுகள், உணரவ்ுகள் மற்றும் 

அனுபவங்கள் இருக்கிறது என்பபத சதரிே்துசகாள்வபதக் காெ்டிலும், அபத 

ொதிக்க வழிகபள சபறுவது மிகவும் முக்கியமானதாக இருக்கிறது. தங்கள் 

கெே்தகாலத்தில் இருே்து விடுதபல சபற விரும்பிய பல அன்பரக்பள அவர ்

ெே்தித்ததால், எல்நலாரும் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு எளிபமயான ஆனால் 

வலுவான மற்றும் பயனுள்ள யுத்திபய தியானத்தின் மூலம் உருவாக்கினார.் 

இபத பலர ்பின்பற்றினர ்மற்றும் அது அவரக்ள் ஆன்மீக முன்நனற்றத்தில் 

முக்கியமானதாக விளங்கியுள்ளது. குருநதவா இபத வாென தா  தே்திரம் 

(அக்னியால் அடியுணரப்வ சுத்தம் செய்தல்) என்று அபழத்தார.் § 

தங்கள் விநராதங்கள் மற்றும் நவதபனகள், தங்கள் குழப்பங்கள் மற்றும் 

எதிரம்பற அனுபவங்கபள எழுதிக்சகாண்டு, அவற்பற திெ்ெமிெ்டு 

விழிப்புணரவ்ுென் அடியுணரவ்ு ஆழத்தில் இருே்து உணரவ்ுள்ள மனதிற்கு 

சகாண்டு வே்து, காகிதம் சேருப்பாகவும் ொம்பலாகவும் மாறும் நபாது தூல 

வடிவிலும், பிரெெ்பனயின் தூல சவளிப்பாடு எரிக்கப்படும் நபாது 

மநனாஉணரவ்ு வடிவிலும், அவற்பற எரித்து விடுங்கள் என்று அவர ்தனது 

அன்பரக்ளுக்கு அறிவுறுத்தினார.் § 

மனதில் இருக்கும் பதிவுகள் நேரம்பறயாக அல்லது எதிரம்பறயாக 

இருக்கலாம். ேபெமுபறயில், ோம் நவதபனகபள விளக்கி, 

குழப்பங்கபள சவளிப்படுத்தி, மனக்குபறகள் மற்றும் ேீண்ெோளாக 

மனதில் இருே்த பதிவாகிய துன்புறுத்தல்கள் பற்றிய குற்ற ஏற்புபரகள், 

அல்லது பிரியமானவரக்ள் மற்றும் நதாழரக்ளுக்கு எழுதிய ேீளமான 

கடிதங்கபள எரிக்கிநறாம். பிரெெ்பனகபள எழுதி, அபத ஒரு ொதாரண 

சேருப்பில் எரிப்பாதால், அபவ அடியுணரவ்ில் இருே்து சவளிப்புற 

மனதிற்கு சகாண்டு வரப்பெட்ு, சேருப்பு அே்த காகிதத்பத எரிக்கும் 

நபாது ஒடுக்கப்பெ்ெ உணரெ்ச்ிகள் விடுதபல சபறுகின்றன. § 

புனிதமான ந ாமங்கபள ேெத்தி பிராரத்்தபன செய்வது மற்றும் தினமும் 

குப்பபபய எரிக்கும் ஒரு சபரிய ெெ்டியில் இருே்து நவறுபடுத்த நவண்டும் 

என்பதற்காக, இே்த தே்திரத்பத பயிற்சி செய்பவரக்ள் தங்கள் 

பிரெெ்பனகபள ஒரு ொதாரண சேருப்பில் எரிக்க நவண்டும் என்று அவர ்
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அறிவுறுத்தினார.் இவ்வாறு ஒருவர ்தனது வாழ்க்பகயில் ேெே்த 

அபனத்பதயும் அவ்வப்நபாது திரும்பிப்பாரப்்பதற்கு உதவியாக, குருநதவா 

ஒரு அபமப்பப உருவாக்கும் அளவிற்கு, இே்த செய்முபற மிகவும் 

பயனுள்ளதாக இருே்தது. § 

மறந்துவிட்ட கயாக அடிப்பமட  

குருநதவா எழுதிய முதச்தாகுப்பில் மூன்றாவது புத்தகத்தின் மூன்றில் ஒரு 

பங்கு, பழங்கால இயமங்கள் மற்றும் ேியமங்கபள குறிப்பிடுகிறது. இபத 

அவர ்இே்து ெமயத்தின் முக்கிய பண்புகள் என்று அபழத்தார.் இே்த இருபது 

செய்யக்கூொதபவகள் மற்றும் செய்ய நவண்டியபவகள் நயாகப்பயிற்சிக்கு 

நதபவயான அடிப்பபெ என்றும் இபவ இல்லாமல், ஆன்மீக நவெ்பக எதுவும் 

ேீடித்த பலன்கபள வழங்காது என்றும் அவர ்குறிப்பிெ்ொர.் § 

ஆகம உபரகபள படிக்காமல் அல்லது அபதப்பற்றி அறியாமல், அதன் 

ஞானத்பத குருநதவா சவளிக்சகாண்டு வே்துள்ளதால், அவர ்ஒரு 

உண்பமயான ரிஷிபய நபான்று இருக்கிறார ்என்பதற்கு ஒரு ொன்றாக 

விளங்குகிறது என்று பெவ ஆகம வித்வான் Dr. எஸ். பி. ெபாரத்தினம் 

சிவாெெ்ாரியார ்தனது கருத்பத சதரிவித்தார.் இயமங்கள் மற்றும் 

ேியமங்கள் பற்றி குருநதவா அளித்த விளக்கத்திற்கு, “இே்த உண்பமயான 

ஆெெ்ாரய்ர,்  குருத்துவத்தின் உண்பமயான பண்புென் இணங்கி இருப்பதால், 

அவரால் ேவீன ெமூகத்பத ேன்றாக வடிவபமத்து, மனித நேயத்பத ேன்றாக 

வழிேெத்தி செல்ல முடியும் என்று எண்ணம் என் மனதில் உெநன உதித்தது,” 

என்று ெபாரத்தினம் குறிப்பிெ்ொர.் § 

“இயமங்கள் மற்றும் ேியமங்கபள பின்பற்றாத நயாக அபமப்பு, அடித்தளம் 

இல்லாத மாளிபக நபால வலுவற்று, ேறுமணம் இல்லாத பூபவப் நபான்று 

பயனற்று, சிவசபருமான் மற்றும் ஆன்மாவின் ஒருபமயில் இருே்து விலகி 

இருக்கும் அறிபவப் நபான்று முழுபம இல்லாது இருக்கிறது,” என்று 

குறிப்பிடும் சூெச்ும ஆகம செய்யுளுென், குருநதவாவின் விளக்கங்கள் 

விநோதமாக சபாருே்தி இருப்பபத அவர ்குறிப்பிெ்ொர.் ெபாரத்தினம் நமலும் 

வழங்கிய குறிப்பு:§ 
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ஜூபல மாதம் வரும் ஒவ்சவாரு சபௌரண்மியிலும், கவாய் மெம் ெற்குரு 

சபளரண்மிபய சகாண்ொடி, சுயம்பு லிங்கத்திற்கு அருகில் இருக்கும் 

குருவின் திருவடிகபள வழிபடுகிறது. ஒருவர ்தனது குருபவ வழிபடும் நபாது, 

எல்லா ெற்குருமாரக்ளும் சகௌரவிக்கப்படுகிறாரக்ள்.  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

மூன்றாவது உலகின் உெ்புறத்தில் வாழும் மகாநதவரக்ள் ெக்திகளின் 

உண்பமயான இயல்பு, சவல்ல முடியாத கே்தனின் நவல், ஐே்து 

மனேிபலகள், தபலக்கு நமலிருக்கும் உலகில் ஏழு ெக்கரங்கள் மற்றும் 

மத்திய உலகில் ஏழு ெக்கரங்கள் மற்றும் ேரகநலாகத்தில் இருக்கும் ஏழு 

ெக்கரங்கள் என்று சமாத்தம் இருபத்தி ஒன்று ெக்கரங்களின் இயல்பு, 

நகாயில் மற்றும் நகாயில் ெெங்குகள் மற்றும் மே்திரங்களின் 

முக்கியத்துவம், ேிறங்களின் பங்கு மற்றும் முக்கியத்துவம் மற்றும் 

அபதப்நபான்ற மற்ற சதளிவுபர பற்றி குருநதவா அளித்த விளக்கங்கள், 

பெவ ஆகம செய்யுெக்ளின் நேரப்மயான மற்றும் சதளிவான 

பிரதிபலிப்புக்கள் ஆகும். § 
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எனக்கு சதரிே்தவபர, சூெச்ும ஆகமத்தின் நயாக பிரிவில் மெட்ுநம 

குறிப்பிெப்பெட்ுள்ள மூலாதாரத்திற்கு கீழிருக்கும் ெக்கரங்கபள பற்றி 

விவாதித்த முதல் நயாகி, குருநதவாவாக இருக்கநவண்டும் என்று 

நதான்றுகிறது. § 

குருநதவா உருவாக்கிய ஷும் என்ற தியான சமாழி அவரது 

பபெப்புக்களின் மகுெமாக விளங்குகிறது. ெதாசிவன் சூெச்ும 

ஆகமத்தில், மிகவும் உயரவ்ான ேிபலகளில் இருக்கும் சிவநயாகிகளுக்கு 

சிவநயாகத்தின் அருபமயான மற்றும் அதிக ஆழ்ேிபலயில் இருக்கும் 

சீெரக்பள பற்றி சதரியப்படுத்துகிறார.் அவர ்ஒரு ெமயத்தில் தனது 

அறிவுறுத்தல்கபள ேிறுத்தி, “இே்த அறிவுறுத்தல்கள் நபாதும். இே்த 

ெரவ்ாத்ம-ோத நயாகத்தில் அதிக நுணுக்கமான மற்றும் ஆழ்ேிபல 

அம்ெங்கள் உள்ளன. இபவ திறபமயான மகாநயாகிக்களுக்கு 

காலப்நபாக்கில் கற்றுத்தரப்படும். ஆனால் இப்நபாது இல்பல,” என்று 

கூறினார.் 1968 ஆம் ஆண்டு, ஸ்விெெ்ரல்ாே்தின் அஸ்நகானா ேகரத்தில் 

ஷும் என்கிற தியான சமாழி உருவாக்கப்பெ்ெபத ோன் அறிே்த நபாது, 

எனக்கு அவர ்விடுத்த இே்த அறிக்பக தான் ேிபனவுக்கு வே்தது. § 

“குழந்மதகமள துன்புறுத்துவமத நிறுத்துங்கள்” 

1990 களின் இறுதியில், ேீண்ெ ோெக்ளாக தன்னிெம் சீெரக்ளாய் இருே்தவரக்ள் 

உெ்பெ, பல சீெரக்ள் தங்கள் குழே்பதகபள உெல் ரீதியாக துன்புறுத்துவதாக 

சதரிே்துசகாண்ெதும் அதிரெ்ச்ியும் மனநவதபனயும் அபெே்த குருநதவா, 

இே்த ேிபல உெனடியாக மாற நவண்டும் என்று அறிவுறுத்தினார.் இனி 

குழே்பதகபள அடிப்பது, கிள்ளுவது, காபத திருகுவது, அபறவது, தாக்குவது 

அல்லது குத்துவது நவண்ொம். இனி திெட்ுவது, இழிவுபடுத்துவது, குற்றம் 

சுமத்தி அவமானப்படுவது நவண்ொம். § 

அவரக்ள் கெே்த காலத்தில் செய்த தவறான ேெவடிக்பகக்கு பரிகாரமாக, 

தவம் செய்யநவண்டும் என்று அவர ்நகெ்டுக்சகாண்ொர.் முதலில் அவரக்ள் 

தங்கள் குழே்பதகளிெம் முழுமனதுென் மன்னிப்பு நகெக்நவண்டும் மற்றும் 

அவரக்ள் ஒரு குழே்பதபய அடிக்கும் ஒவ்சவாரு முபறயும், அவரக்ள் 

கண்ணாடி முன்பாக ேின்றுக்சகாண்டு தங்கபள ஐே்து முபற 

அடித்துக்சகாள்ள நவண்டும் என்பபத நபால குறிப்பிெ சில வழக்கங்கபள 

கபெப்பிடிக்க நவண்டும். இரண்ொவதாக, தங்கள் ெமூகத்தில் நேரம்பற 

ஒழுக்கத்பதப் (Positive Discipline) பற்றி வகுப்புக்கபள ேெத்த நவண்டும் என்று 

அவர ்அவரக்ளிெம் அறிவுறுத்தினார.் நேரம்பற ஒழுக்கம் என்கிற அபமப்பு 

கலிநபாரன்ியாபவ நெரே்்த ஆசிரியர ்Dr. நஜன் சேல்ென் என்பவரால் 

உருவாக்கப்பெ்ெது. அவர ்தான் எழுதிய புத்தகங்கள் மற்றும் 

சொற்சபாழிவுகளின் சதாெரில் குழே்பதகபள குற்றம் சுமத்தி,  

அவமானப்படுத்தி அல்லது துன்புறுத்தாமல், அவரக்ளுக்கு ஊக்கம், பாெம் 

மற்றும் மரியாபத அளித்து வளரப்்பபதப் பற்றி குறிப்பிெ்டு இருே்தார.் § 
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குருநதவாவின் ேீண்ெோள் சீெனாகவும் பிரபல வழக்கறிஞராகவும் இருே்த 

மநனான் மரத்மூத்து, சமாரீஷியஸ் தீவில் இே்த பணியில் தீவிரமாக 

ஈடுபெ்ொர.் “இே்த நபாதபனகபள மக்களிெம் எடுத்து சென்று, அபத 

அன்றாெ வாழ்க்பகயின் யதாரத்்தமாக மாற்றுவது, குருநதவாவின் 

சமாரீஷியஸ் ோெட்ு சீெரக்ளின் இன்பறய ொதனாவாக இருக்கிறது,” என்று 

அவர ்குறிப்பிெ்ொர.் இவ்வாறு 1998 ஆம் ஆண்டு, சபற்நறாரக்ள் மற்றும் 

ஆசிரியரக்ள் குழே்பதகபள துன்புறுத்தக்கூொது என்கிற குழே்பதகளின் 

உரிபமக்கு ஆதரவாக குருநதவா ஒரு தீவிர பிரெெ்ாரத்பத சதாெங்கி, 

சபற்நறாரக்ள் குழே்பதகபள அன்புென் வளரக்்க, அவரக்ளுக்கு நேரம்பற 

ஒழுக்க வகுப்புக்கபள தன்னிெம் ெம்ொரியாக இருே்த சீெரக்ள் மூலம் 

அவரக்ளின் முக்கிய ெமூக நெபவயாக வழங்கி உதவி செய்தார.் இபதப்பற்றி 

சிங்கப்பூரில் ஒரு சீெர ்விளக்கினார:்§ 

குருநதவா வீடுகள் மற்றும் பள்ளிகளில் உெல்ரீதியாக தண்ெபன 

வழங்குவபத ஒழிப்பதற்கு ஆதரவாக வாதாடி, மற்ற இே்து சபற்நறாரக்ள் 

அகிம்பெ வழியில் குழே்பத வளரப்்பபதற்கு பாெங்கள் ேெத்துமாறும், 

மாணவரக்ளுக்கு உெல்ரீதியாக தண்ெபன வழங்குவது சதாெரப்ாக 

பள்ளிக் சகாள்பககபள மாற்று மாறும், தனது சீெரக்பள அறிவுத்தினார.் 

§ 

குருநதவாவின் சீெரக்ள் கெே்த சில வருெங்களாக, சிங்கப்பூர ்வீடுகள் 

மற்றும் பள்ளிகளில் உெல்ரீதியான தண்ெபனகளுக்கு எதிராக 

பிரெெ்ாரம் செய்து வருகின்றனர.் அவர ்உள்ளூர ்பள்ளிகளில் 

குறிப்பிெத்தக்க முன்நனற்றத்பத சபற்றுள்ளனர.் உெல்ரீதியாக 

தண்ெபன வழங்கிக்சகாண்டு இருே்த ஆசிரியரக்ளுக்கு கண்ெனம் 

செய்தநதாடு சிறே்த செய்முபறகளில் புதிதாக பயிற்சி அளிப்பது என்று, 

அே்த பள்ளிகள் முன்கூெ்டிநய இே்த பிரெெ்பனபய ெமாளிக்க 

முயற்சிகள் செய்து வே்தன. § 

எப்தபாழுதும் தற்தபாழுதிை் இருத்தை்  

குருநதவாவின் ேெவடிக்பககள், மற்றவரக்ளுக்கு செய்த உதவிகள் மற்றும் 

மற்றவரக்ள் அவபர அறிே்திருே்த தகவல்கள் மெட்ுமில்லாமல், அவரிெம் ஒரு 

உணர முடியாத அபூரவ் ெக்தி இருே்தது. அவர ்தனது பமயத்தில், 

எல்நலாருபெய பரமாத்துமாவின் பமயத்தில் இருே்ததால், எல்நலாரும் 

அவபர தங்களுக்கு சேருக்கமாக கருதி, அவர ்மீது அதிக அன்பு 

செலுத்தினாரக்ள். அவரக்பள சபாறுத்தவபரயில், அவரது வாழ்க்பக 

தங்களது அன்றாெ நொகங்கபள கெே்த ஒரு அற்புதமான வானவில் நபான்று 

இருே்தது. குருநதவா எப்நபாதும் இளபமயுென், தபெகளில்லாமல், 

களங்கமில்லாமல், திறே்த மனநதாடு எப்நபாதும் தற்சபாழுதில் இருக்கும் ஒரு 

உணரவ்ு சவளிப்பெ்ெது. § 
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நம தின சகாண்ொெ்ெத்தின் நபாது எழுப்பப்படும் கம்பத்பத நபான்று, 

ஒரிெத்தில் இருப்பது நபாலவும், என்பன சுற்றி எல்லாம் ேெப்பபதப் 

நபான்ற உணரவ்ும், எனக்கு சில ோெக்ளாக நதான்ற ஆரம்பித்துள்ளது. 

ோன்  உயிரின் சுழற்சிகள் ஒன்று இன்சனான்றுக்குள் பாய்ே்து செல்வபத 

கவனித்துக்சகாண்டு இருக்கிநறன். பாபதயில் இருக்கும் ஆண்களும் 

சபண்களும் விரிவாக்கம் சபறும் நபாது, தூல உலக சுழற்சிகள் சூெச்ும 

உலக சுழற்சிகளுக்குள் பாய்ே்து செல்கின்றன. அே்த சூெச்ும உலக 

சுழற்சிகள் சமய்ஞ்ஞான சுழற்சிகளுக்குள் பாய்ே்து சென்று மீண்டும் தூல 

உலக சுழற்சிகளுக்கு திரும்புகின்றன. ோன் சவறும் பாரத்்துக்சகாண்டு 

இருக்கும், இே்த ேிபலபய “சும்மா இருக்கும் ேிபல" என்று 

குறிப்பிடுகிநறன். § 

அவர ்மிகவும் தீவிரமான ெவால் அல்லது நபரிெரிலும் அபமதியாக, 

ேடுேிபலயுென் பற்றின்றி இருே்தார.் அவர ்காொ எராநனாஸில் ஷும் 

சமாழிபய கண்டுபிடிக்கும் ெமயமாக இருக்கெ்டும், இபறவன் நகாயிலில் 

அடிக்கல் ோெட்ும் ெமயமாக இருக்கெ்டும், அவர ்எே்த செயலில் ஈடுபெட்ு 

இருே்தாலும், அவர ்தன்பன சுற்றி இருே்தவரக்ள் விநஷெமானதாக கருதிய 

எல்பலயற்ற அன்பு மற்றும் ஒடுக்கம் இல்லாத பிரகாெமான மகிழ்ெச்ிபய 

தன்னிெம் தக்க பவத்து இருே்தார.் § 

அவர ்இே்த அபூரவ்மான பண்பின் மூலம் தனது துறவிகபள ஊக்குவித்தார.் 

அவரக்ள் பலவருெங்களாக பின்பற்றிய பிரம்மெெ்ரிய வாழ்க்பகயின் 

படிப்படியான வளரெ்ச்ியின் துபணயுென், அது அவரக்ளுக்கு ஒரு வழங்கிய 

ேிபலயான மகிழ்ெச்ிபய பாரத்்த்து, “இங்நக இருக்கும் எல்நலாரும் 

மகிழ்ெச்ியாக இருப்பது நபால நதான்றுகிறது!” என்று வருபக தே்த 

பாரப்வயாளரக்ள் சதரிவித்தனர.் அது உண்பம தான். அவர ்தனது தூல 

உெபல விெ்டு பிரிே்த பிறகும் இே்த ெமூகத்தில் மகிழ்ெச்ியாக, 

உத்நவகத்துென் ொதனா மற்றும் நெபவ செய்ய ஊக்கமளிக்கும் 

கெ்டுப்படுத்த முடியாத பண்புகள் வாெம் செய்து வருகின்றன. § 
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“தியானதத்ின் அடிப்பபெயாக குரு விளங்குகிறார.் பூபஜயின் 

அடிப்பபெயாக குருவின் திருவடி விளங்குகிறது. மே்திரத்தின் அடிப்பபெயாக 

குருவின் நபாதபன விளங்குகிறது மற்றும் முக்தியின் அடிப்பபெயாக 

குருவின் அருள் விளங்குகிறது,” என்று குளாரண்வ தே்திரம் அறிவிக்கிறது.  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

யதாரத்்தத்பதப் பற்றி தனது ஆன்மீக மற்றும் மற்ற சலௌகீக 

உெ்பாரப்வகளின் துபணயுென், அவர ்தன்பன சுற்றி இருே்த துறவிகள் 

மற்றும் ெம்ொரிகளின் ஒரு வலுவான குழுவின் கவனத்பத ஈரத்்து, சதாெரே்்து 

பயிற்சி அளித்து, ஆரவ்த்பத தூண்டும் ஒரு விநனாதமான ெக்திபய சபற்று 

இருே்தார.் அவர ்இே்த சிரத்பதயுள்ள ஆன்மாக்களுக்கு அதிகமான 

சபாறுப்புக்கபள ஒப்பபெக்க, அவரக்ளுக்கு கவனமாக பயிற்சி அளித்து, 

அவரக்ளின் திறபமகபள வளரத்்து வே்தார.் இது ஒரு தனிேபர ்தனது ஒரு 

வாழ்ோளில் ேிபறநவற்ற முடியாதபத ொதிக்க அவருக்கு உதவியாக 

இருே்தது. அவபர பின்பற்ற அவரது சீெரக்ளாக இருே்த சில துறவிகள் மற்றும் 

ொதாரண உறுப்பினரக்ளுக்கு அவரக்ளின் கரம்விபனகள் அனுமதிக்க 

வில்பல என்றாலும், அவரும் மீதம் இருே்த சீெரக்ளும் தாங்கள் பிறவி எடுத்த 

பணிபய பூரத்்தி செய்ய சதாெரே்்து பணிபுரிே்து வே்தனர.் அவர ்ஆரம்ப 
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காலத்தில், தனது ஆன்மீக பணியில் தன்னுென் நெரே்்து பணிபுரிே்நதாபர 

குறிப்பிடுவதற்கு நொல்ஜரஸ்் ஆஃப் தி வித்தின் என்ற வாெகத்பத உருவாக்கி, 

“ஆன்மீக பணிபய செய்வதற்காக  பிறே்தவரக்ள்,” என்று அவர ்அடிக்கடி 

குறிப்பிடுவார.் § 

குருநதவா தீவிரமான ஸ்திரத்தன்பமயுென் செயல்பெ்ெதால், அவரது 

முயற்சிகள் அபனத்தும் சவற்றிபய நதடித்தே்தன என்பதில் ெே்நதகமில்பல.  

அவர ்ஒவ்சவாரு திெ்ெப்பணிபயயும் அணுகும் நபாது தீவிர கவனத்துென் 

ஒவ்சவாரு நதபவ மற்றும் பிரெெ்பனபய எதிரச்காண்டு, தனது திெ்ெத்பத 

தினமும் ஆய்வு செய்து, தனது மூத்த துறவிகளுென் ஆநலாசித்து, ஒவ்சவாரு 

ோள் முடிவிலும் தாங்கள் சபற்ற முன்நனற்றத்பத ஆய்வு செய்து கவனம் 

செலுத்தநவண்டிய இெங்கபள குறித்துக்சகாண்ொர.் நபாரக்்களத்தில் 

வீரரக்ள் மடிவபத ஒரு ேல்ல பபெத்தபலவர ்பாரக்்கும் நபாது நவதபன 

அளிப்பதாக இருே்தாலும், ெமீபத்தில் ேபெப்சபற்ற நபரிழப்பில் 

சிக்கிக்சகாள்ளாமல், அவர ்தனது எதிரக்ால கண்நணாெ்ெத்தில் சதாெரே்்து 

கவனம் செலுத்தி வே்தார.் குருநதவாவால் எப்நபாதும் ஒரு மிகப்சபரிய 

கண்நணாெ்ெத்துென், ஒரு ேீண்ெ காலகெ்ெத்தின் மீது கவனம் செலுத்தி, 

தினெரி ேிகழ்வுகளில் அற்புதமான முபறயில் பற்றின்றி இருக்க முடிே்தது. § 

“இது சட்டப்பூர்வமானதா?” 

1990 களின் மத்தியில், இே்த பிரபலமான மனது உலகளாவிய வபலபய (World 

Wide Web) ஏற்றுக்சகாண்ெது. தங்கள் மெம் மற்றும் உலகம் செயல்படும் 

விதத்பத இே்த வபல மாற்றி அபமத்து விடும் என்பபத சிறிதும் அறியாமல், 

துறவிகள் இே்த அற்புதமான ேிகழ்வின் சதாெக்கத்பத கண்காணித்து 

வே்தனர.் அது புதிதாக, உற்ொகம் மற்றும் குழப்பம் அளிப்பதாக மற்றும் 

பயனருக்கு சிறிதும் வெதியாக இல்பல என்றாலும், துறவிகள் அதன் 

சதாெக்கேிபல பயன்கபள ஒன்றுதிரெ்டி குருநதவாவிெம் காண்பித்தனர.் 

விபரவில் அவரது முக்கிய சவளியீடுகள் எல்நலாரும் படிப்பதற்காக 

இபணயத்தில் பதிநவற்றம் செய்யப்பெ்ெது, மற்றும் அது வரலாறு அதுவபர 

அறிே்து இருே்த விேிநயாக அபமப்பு நபால இல்லாமல், இலவெம் நபால 

நதான்றியது. § 

ஒரு ோள் காபலயில், துறவிகள் ஒரு ெயல்-அப் நமாெம் துபணயுென் 

குருநதவாவின் கணினிபய இபணயத்துென் இபணத்தனர.் அவர ்

இபணயதளத்தில் சிறிது நேரம் உலாவிய  பிறகு, “இதற்கு கெ்ெணம் யார ்

செலுத்துகிறாரக்ள்? இது ெெ்ெப்பூரவ்மானதா?” என்று அவர ்அக்கபறயுென் 

நகள்வி நகெ்ொர.் அங்கிருே்த யாராலும் ெரியாக விளக்க முடியவில்பல 

என்றாலும், அது ெெ்ெப்பூரவ்மானதாக இருே்தது. அது ஒரு சில மாதங்களில், 

இே்துயிெம் டுநெ, ொன்சிங் வித் சிவா, ஓம் கிராபிக்ஸில் இருே்து ஒரு பக்கம் 

மற்றும் அவரது நவறு சில பபெப்புக்கபளயும் சவளியிடுவதற்கு ஒரு முக்கிய 

தளமாக அபமே்தது. § 
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துறவிகளின் திறபமகள் பக்குவமபெே்ததும், ந ாபி இே்தியரக்ள் தங்கள் 

கலாெெ்ாரத்பத பதிவு செய்து பாதுகாக்க ஒரு இபணயதளத்பத 

வடிவபமத்து உதவி செய்வபதப் நபான்று, அவர ்துறவிகளின் திறபமகபள 

மற்றவரக்ளுென் தாராளமாக பகிரே்்துசகாண்ொர.் இே்த புதிய ஊெக 

பயன்பாெ்டில் கவாய் நமயரின் அலுவலகமும் உதவிபய ோடி மெத்திற்கு 

வே்தது. § 

1998 ஆம் ஆண்டின் நகாபெக்காலத்தில் ஒரு ோள், சவளியீெ்டு பமயத்தில் 

இருே்த கலே்தாய்வு அபறயான செொர ்ரூமில், தனது ேிபுணரக்ள் குழுபவ 

ஒன்று திரெ்டி, மெத்தில் ேபெசபறும் தினெரி ேிகழ்வுகபள உலக மக்களுென் 

பகிரே்்துக்சகாண்டு, டிஜிெ்ெல் முபறயில் தினமும் உலசகங்கும் இருக்கும் 

தனது ஆன்மீக கூெ்ெபமப்பப ஒன்று நெரக்்க முடியுமா என்று நகள்வி 

நகெ்ொர.் அே்த நவண்டுநகாள் காரணமாக செய்திகளின் கலபவ, 

ஒலிப்பதிவு செய்யப்பெ்ெ உபரகள், புபகப்பெங்கள், ஆன்மீக குறிப்புக்கள் 

மற்றும் மெத்தில் தான் நமற்சகாண்ெ பணி மற்றும் உலசகங்கும் இருே்த 

உறுப்பினரக்ளின் ேெவடிக்பககள் பற்றிய துணுக்குகளுென் சவளிவே்த 

“டுநெ  அெ் கவாய் ஆதீனம்,” (சுருக்கமாக ொகா), உலகின் முதல் 

வபலப்பதிவாக (blog) இருக்கலாம் என்று நதான்றுகிறது. § 

அவர ்மூன்று வருெங்களுக்கு சபரும்பாலும் தினமும், யாத்திரிகள் மற்றும் 

ொதகரக்பள இபணயத்தில் சதாெரப்ு சகாண்டு, அவரக்ளின் ஆன்மீக 

நகள்விகளுக்கு பதில் அளித்தார ்அல்லது தாரம்ீக விஷயங்கபளப் பற்றி 

நபசினார.் இபணயம் மூலம் தன்பன சதாெரப்ுசகாண்ெ 

பாரப்வயாளரக்பள, பெபரக்ாசெெ்ஸ் (இபணய மாணவரக்ள்) என்று 

சபயரிெட்ு, மின்னஞ்ெல் மூலம் தனது நகள்விகபள அனுப்புமாறு 

நகெ்டுக்சகாண்ொர.் அவரது பதில்கள் பதிவு செய்யப்பெட்ு, சபரும்பாலும் 

அநத ோள் ொகாவில் இடுபக (post) செய்யப்பெ்ென. இபவ உலகின் முதல் 

வபலசயாலிகளில் ஒன்றாக இருக்கக்கூடும். இபதப்நபான்று 

நூற்றுக்கணக்கான பெபரெ்ாக்ஸ் நதான்றின, மற்றும் வரலாற்றில் முதல் 

முபறயாக, இபணயதளம் மற்றும் கணினி இருக்கும் ஒருவர,் இலவெமாக 

கிெ்ெத்தெ்ெ ேிகழ் நேரத்தில், வாழ்க்பகயின் யதாரத்்தமான 

பிரெெ்பனகபளப் பற்றி, உண்பமயான மக்களுக்கு ெற்குரு அறிவுபர 

வழங்குவபத நகெக் முடிே்தது. § 

ொகாவில் ஒரு சிறிய குபற இருப்பபத, குருநதவா சதரிே்து சகாண்ொர.் 

அவர ்பயணம் செய்த நபாது, ஒவ்சவாரு ேகரத்திலும் கெே்த சில ோெக்ளில் 

தான் எதிரச்காண்ெ அனுபவங்கபளப் பற்றி விளக்குவது அவரது வழக்கமாக 

இருே்தது. அவர ்மநலசியாவிற்கு வே்த நபாது, கெே்த வாரம் இே்தியா மற்றும் 

சமாரீஷியஸ் தீவில் ேபெப்சபற்ற ெம்பவங்கபளப் பற்றிய தகவல்கபள 

வழங்குவார.் 1999 ஆம் ஆண்டில், தனது கூெ்ெங்களில் கூடியிருே்த 

பாரப்வயாளரக்ள் கவனம் செலுத்தாமல் சபரும்பாலும் ஆரவ்மின்றி 

இருப்பபத உணரே்்து சகாண்ொர.் அவர ்இபதப்பற்றி விொரித்த நபாது, 

“குருநதவா, இவற்பற எல்லாம் ோங்கள் நேற்று ொகாவில் பாரத்்து விெ்நொம்,” 
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என்று பதில் அவரது சீெரக்ள் அளித்தாரக்ள். தனது சீெரக்பள ொகா ஒன்றாக 

பிபணத்து இருக்கிறது என்பபத அவர ்உணரே்்ததும், தனது பயணங்களின் 

நபாது நபசுவதற்கு புதிய விஷயங்கபள நதெநவண்டும் என்பபத அவர ்

சதரிே்துசகாண்ொர.்§ 

 இபணயதளம் சதாெரே்்து வளரெ்ச்ி அபெே்தது, மற்றும் எதிரக்ாலத்தில் 

அவரது மெம் இே்து உலகில் ஒரு முன்னணி இபணய களஞ்சியமாக 

மாறவிருே்தது. குருநதவா சில இே்து ெெங்கு அல்லது தகவபல நதடிய நபாது,  

அவருக்கு அவர ்எழுதிய பபெப்புக்கநள இபணப்பாக (link) நதெல் சபாறி 

(search engine) வழங்கியது. பல வருெங்கள் கழித்தும், “இே்து ெமயம்" 

சதாெரப்ாக நமற்சகாள்ளப்பெ்ெ கூகிள் நதெல் முடிவுகளில் தங்கள் மெத்து 

பபெப்புகள் சதாெரே்்து நமலிெத்தில் இருப்பபதக் கண்டு துறவிகள் 

வியே்தனர.் § 

1995 ஆம் ஆண்டு கமற்தகாண்ட இந்திய பயணம்  

டிெம்பர ்1995 முதல் பிப்ரவரி 1996 வபர, குருநதவா ஆறு ோடுகள் மற்றும் 

இே்தியா முழுவதும் பயணம் செய்த நபாது, ஒவ்சவாரு ஊரிலும் அவருக்கு  

அநமாக வரநவற்பு அளிக்கப்பெ்ெது. இே்த பயணத்தின் நபாது அவர ்

நமற்சகாண்ெ பல முயற்சிகள் உயரவ்ானதாக இருே்தாலும், அது 

நவறுவழியில் ஒரு முக்கிய திருப்புமுபனயாக அபமே்தன. அே்த 

பயணத்தின் முடிவில் ஒரு ோள் மதியம், சதற்கில் இருே்து நமற்கு நோக்கி 

பயணம் செய்த ஒரு விமானத்தில் எதிரப்ாராத ஒரு ெம்பவம் ேபெசபற்றது. § 

உஜ்பஜனில் இருே்த ஒரு வரலாற்று சிறப்புமிக்க பெவ சித்தாே்த 

பமயத்தில் 5,000 அன்பரக்ள் காத்து இருே்தாரக்ள்.  வாய் மெத்தில் இருே்து 

வரவிருே்த உலகப்புகழ் சபற்ற ெற்குருபவ, புகழ்சபற்ற மகாகநலஷ்வர ்

சிவன் நகாயில் உெ்பெ, ேகரத்தில் இருே்த புனிதமான பமயங்களுக்கு 

வழிேெத்தி செல்ல, விமான ேிபலயத்தில் யாபனகள் தயாராக இருே்தன. 

ஆனால் மும்பப நோக்கி சென்றுக்சகாண்டு  இருே்த விமானத்தில் 

குருநதவாவிற்கு ஒரு முபற வலிப்பு ஏற்பெட்ு, தனது இருக்பகயில் சுமார ்

இரண்டு ேிமிெங்களுக்கு சுயேிபனபவ இழே்தார.் அவருக்கு உதவி செய்ய 

விமான பணிப்சபண்கள் விபரே்து வே்தனர ்மற்றும் அவருக்கு முன்பாக 

அமரே்்து இருே்த ஒரு மருத்துவர ்சில ஆநலாெபனகபள வழங்கி, அவரது 

ோடித் துடிப்பப பரிநொதித்து அே்த ெம்பவம் ொதாரணமானது என்றும் அபத 

சபாருெ்படுத்த நவண்ொம் என்றும் சதரிவித்தார.் குருநதவா மனம் தளராது 

அே்த கடினமான பயணத்பத சதாெரநவண்டும் என்று  வற்புறுத்தி, அடுத்த 

ோள் உஜ்பஜன் ேகரத்தில் ஒரு முக்கிய சொற்சபாழிபவ வழங்கி, அதன் 

பிறகு மநலசியா மற்றும் சிங்கப்பூருக்கு பயணம் செய்தார.் § 

சில ோெக்ள் கழிே்து, குருநதவாவிற்கு நமலும் சில முபற வலிப்புக்கள் 

வே்தன. அவருென் இருே்த இரண்டு சுவாமிகள், இே்த வலுவான 

வலிப்புக்கபள பாரத்்து அதிரெ்ச்ி அபெே்து, அவர ்உயிருக்கு ஆபத்தாக 

முடியுநமா என்றும் பயே்தனர,் ஆனால் அது அவருக்கு இயல்பாக உறக்கத்தில 
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இருே்து எழுவது நபான்ற அனுபவமாக இருே்தது. அவர ்அே்த ெம்பவத்திற்கு 

பிறகு, “உங்களால் அே்த அருபமயான வாெபனபய நுகர முடிே்ததா? ோன் 

எவ்வளவு நேரம் சுயேிபனவின்றி இருே்நதன்?” என்று நகெ்பார.் அது ஒரு சில 

ேிமிெங்கள் ேீடித்தது என்பபத சதரிே்துசகாண்ொலும், அே்த பயணம் 

சதாெரநவண்டும் என்று வற்புறுத்துவார.் காலப்நபாக்கில் இே்த 

ெம்பவங்களின் வீரீயம் குபறே்தது என்றாலும், 2001 ஆம் ஆண்டு அவரது உயிர ்

பிரியும் வபர அபவ சதாெரே்்து நதான்றிக்சகாண்டு இருே்தன. § 

அவர ்கவாய் திரும்பியதும், வலிப்பு ஏற்படுவதற்கான காரணத்பத 

சதரிே்துக்சகாள்ளும் நோக்கத்துென், ஒரு MRI எடுக்கநவண்டும் என்று அவரது 

மருத்துவரக்ள் வலியுறுத்தினாரக்ள். துறவிகள் இே்த கருத்பத பற்றி 

விவாதித்த  நபாது, “நதபவயில்பல. ோன் மருத்துவரக்ளின் கெ்டுப்பாெ்டில் 

இருக்க விரும்பவில்பல. அவரக்ள் உங்கபள பயமுறுத்தி, உங்கள் உயிர ்மீது 

ஆதிக்கம் செலுத்த ஆரம்பித்து, உங்களிெம் இருக்கும் பணத்பத எல்லாம் 

சுரண்ெ ஆரம்பித்து விடுவாரக்ள். அது சதாெங்கினால் என்றும் முடிவுக்கு 

வருவதில்பல. அது வாழ்வதற்கான வழிமுபற இல்பல,” என்று அவர ்

கூறினார.் எே்த நொதபனயும் அனுமதிக்கப்பெவில்பல.§ 

தனக்கு நதான்றியிருே்த நோயின் தீவிரத்பத முழுபமயாக அறிே்து இருே்த 

குருநதவா, தனது அடுத்தக்கெ்ெ ேெவடிக்பகப் பற்றி பல ோெக்ளுக்கு 

தியானம் செய்தார.் தான் மூன்று வருெங்கள் ஓய்வு எடுக்கப்நபாவதாகவும், 

இனி பயணம் செய்யாமல் கவாயில் தங்கியிருக்கப்நபாவதாகவும் தனது 

துறவிகளிெம் ஒரு ோள் சதரிவித்தார.் அவர ்மிகவும் கவனமாக திெ்ெமிெட்ு 

நமற்சகாண்ெ உற்ொகம் ேிரம்பிய பயணங்களில் இருே்து, அே்த அறிவிப்பு 

முற்றிலும் மாறுபெட்ு இருே்தது. சிவசபருமானுென் திருேெனம், 

சிவசபருமானுென் வாழ்தல் மற்றும் சிவசபருமானுென் ஐக்கியமாதல் என்ற 

தபலப்பில் தான் எழுதிய மூன்று புத்தகங்களில் இருே்து 1,000 பக்கங்கபள 

உள்ளெக்கிய தி மாஸ்ெர ்நகாரஸ்் ெ்பரலாஜிபய (பிரதான பயிற்சி வகுப்பு - 

முதச்தாகுப்பு), மரபுரிபம செல்வமாக உலகிற்கு வழங்கும் சபாருெ்டு, தான் 

கவாய் தீவில் தனிபமயில் இருக்க முடிவு செய்துள்ளதாக, தனது துறவிகள் 

எல்நலாரிெமும் சில ோெக்ள் கழித்து அறிவித்தார.் அவர ்எே்த ஒரு 

சூழ்ேிபலபயயும், ஒரு நேரம்பற ெக்தியாக உருமாற்றி, ஒரு பின்னபெபவ 

ொதகமாக பயன்படுத்தி எவ்வாறு விநெஷமான ஒன்பற உருவாக்கினார ்

என்பதற்கு அது ஒரு அருபமயான உதாரணமாக இருே்தது. ஒரு இயல்பான 

சூழ்ேிபலயில் அே்த விநெஷமான பபெப்பு உருவாகி இருக்குமா என்பது 

ெே்நதகம் தான். § 
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குருமாரக்ளின் சரித்திரங்கள்  

அத்தியாயம் முப்பத்தி-ஒன்று  

உயரந்்த நிலைலய அலைதை்  

1996 முதை் 1999 வலர, குருததவா தனது வாழ்க்லகலய மைத்திை் 

லமயப்படுத்தி, துறவற குைங்களிை் முன்லப காை்டிலும் அதிக கவனம் 

செலுத்தி, ெமயப்பணிகலள ஊக்குவித்து வந்தார.் ஒரு சிறிய உயரம்ை்ை குழு 

தாங்கள் நைத்திய ஒரு விதெஷ கூை்ைத்திை் கைந்துசகாள்ளுமாறு அலழப்பு 

விடுத்தது. விஷன் கவாய் 2020 என்ற சபயருைன் இருந்த அந்த குழுவிை், அந்த 

தீவிை் இருந்த அரசியை், வணிக, கை்வித்துலற மற்றும் விவொயத்துலற 

தலைவரக்ள் இைம்சபற்று இருந்தாரக்ள். இந்த ஆதைாெலன ெலபயிை் 

குருததவா மைட்ுதம ஆன்மீகத் தலைவராக இருந்தார,் மற்றும் அவர ்

அவரக்ளுக்கு பரிசுகலள சகாண்டு வந்தார.் ஒவ்சவாரு மாதமும் தாங்கள் 

வசிக்கும் தீவு மற்றும் அதன் மக்களின் எதிரக்ாைம் பற்றி திை்ைமிை்டு 

விவாதிக்கவும், குருததவா வழங்கவிருக்கும் உபததெத்லத தகைக்வும், 

தமயரக்ள் மற்றும் முன்னாள் தமயரக்ள், பத்திரிலகயாளரக்ள் மற்றும் 

சிந்தலனயாளரக்ள் குழு ஒன்று கூடியது. இந்த குழுவிற்கு அவரும் அவரது 

துறவிகளும் ஊக்கமளிக்கும் ெக்தியாக விளங்கினர,் மற்றும் இந்த 

காைகை்ைத்திை் அந்த குழுவிை் குறிப்பிைத்தக்க ொதலனகள் 

நிகழ்த்தப்பை்ைன. கவுண்டி கவுன்சிை் தலைரவராக இருந்த தரான் கவுசி, 

“குருததவாவின் அடுத்தகை்ை நைவடிக்லகலய சதரிந்துக்சகாள்ளதவ நான் 

இந்த கூை்ைத்திை் கைந்து சகாள்கிதறன்! நான் எனது வாழ்நாளிை், இதுவலர 

அவலரப்தபான்ற ஒரு அற்புதமான மனிதலர ெந்திக்கவிை்லை,” என்று 

துறவிகளிைம்  சதரிவித்தார.் § 

முதச்தாகுப்பிை் முன்தனற்றம் மும்முரமாக இருந்தது. குருததவா ஒவ்சவாரு 

நாளும் தவறாமை், தனது சதாகுக்கும் குழுவுைன் தனது RV  வாகனத்திை் ஏறி 

கைற்கலரதயாரமாக செை்வார.் அவர ்விடுப்பு நாைக்ள் மற்றும் பண்டிலக 

நாைக்ளிலும், இந்த ெந்திப்பிை் தவறாமை் கைந்துசகாண்ைார.் அது கவாய் 

தீவிை் தங்கியிருக்க தவண்டும் என்ற அவரது விரதத்திற்கு காரணமாக 
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இருந்தது, மற்றும் அவர ்தனது பணிலய பூரத்்தி செய்வதிை் உறுதியாக 

இருந்தார.் § 

அவரும் அவரது சதாகுக்கும் குழுவும் ைான்சிங் வித் சிவாவின் ஐந்தாவது 

பதிப்லப 1997 ஆம் ஆண்டு நிலறவு செய்ததும், சமரஜ்ிங் வித் சிவா 

புத்தகத்திை் தங்கள் பணிலய சதாைங்கினாரக்ள. இந்த புத்தகம் அவர ்தனது 

வாழ்நாளிை் சபற்ற உை்பாரல்வகள், நிகழ்த்திய பாைங்கள், உலரகள் மற்றும் 

பதிவு செய்ப்பை்ை தருணங்கலள உள்ளைக்கி பாதுகாப்பு அளிக்கும் ஒரு 

ஆக்கப்பூரவ் பலைப்பாக, அவரது ஆன்மீக மற்றும் மீசமய்யியை் சுருக்கமாக 

விளங்கியதாை், இதிை் குருததவா அதிக ஆரவ்த்துைன இருந்தார.் அவலரப் 

சபாறுத்தவலரயிை், மீசமய்யியை் வாழ்க்லகக்கு எலும்பு தபாை விளங்கி, 

மற்ற அலனத்திற்கும் ஆதரவு தருவதாக கருதியதாை், “இந்து ெமயத்தின் 

தற்காை மீசமய்யியை்" என்று அவர ்அதற்கு சபயரிை்ைார.் § 

 அவர ்ஆம் 1998 ஆம் ஆண்லை “சமரஜ்ிங் வித் சிவாவின் ஆண்ைாக" 

சபயரிை்ைார.் அவர ்தினமும் RV வாகனத்தின் சநரிெைான மூலையிை் அமரந்்து 

சகாள்வார.் அதன் ென்னை்கள் பசிபிக் கைலை பாரத்்த வண்ணம் திறந்து 

இருக்க, அந்த கைலின் அலைகள் வாகனத்திை் இருந்து சிை கஜ தூரத்திை் 

இருந்த பாலறகள் மீது தமாதிக்சகாண்டு இருந்தன. அவர ்தினமும் 

அத்தியாயங்கலள சிறப்பாக வடிவலமத்து, சமாழியின் நலைலய மாற்றி 

அலமத்து, தான் சதரிந்துசகாண்ை ஒரு குலறலய ெரி செய்ய புதிய 

பலைப்புக்கலள வழங்கினார.் ஒவ்சவாரு மாதமும் புத்தகத்தின் ஒவ்சவாரு 

பிரிவாக மறு ஆய்வுக்கு வந்த தபாது, அவர ்ஒவ்சவாரு பத்தியாக கூரந்்து 

கவனித்து, அந்த பலைப்லப வலுவாக வழிநைத்தி சென்றார.் அத்தியாயங்கள் 

முடிவலைந்ததும், அவற்லற துறவிகளுைன்  தபரானந்தத்துைன் பகிரந்்து 

சகாண்ைார.் ஒரு வருைம் தகவை்கலள ஒன்று தெரத்்து, சதாகுத்து, 

சித்திரங்களின் துலணயுைன் எடுத்துலரத்து சமருதகற்றிய பிறகு, சமரஜ்ிங் 

வித் சிவா சவளியிைப்பை்ைது. சிை மாதங்கள கழித்து, குருததவா உைக 

மக்களிைம் அலதப்பற்றி அளித்த விளக்க உலர: § 
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குருததவா தனது சதாகுக்கும் தமலெயிை், ஒவ்சவாரு புத்தகத்தின் ஒவ்சவாரு 

சொை்லையும் மிகவும் கவனமாக மறு ஆய்வு செய்தார.் அவர ்ஒன்றாக 

தெரந்்து அமரந்்து பணியாற்றுவலத வலியுறுத்தியததாடு, ஒதர ஆவணத்லத 

நான்கு சவவ்தவறு கணினிகளிை் இருந்து பணிபுரிய அனுமதிதத் 

சதாழிை்நுை்பமும் அவருக்கு பிடித்து இருந்தது. அந்த காைத்திை் அத்தலகய 

சதாழிை்நுை்பம் புதுலமயாக இருந்தது.  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

சமரஜ்ிங் வித் சிவா மற்ற புத்தகங்கலளப் தபாை அை்ைாமை், 

விதெஷமானதாக இருக்கிறது. உங்கலளப்பற்றி எடுத்துலரக்கும் இந்த 

புத்தகம், உங்களுக்கு உை்புறமாக உங்கள் மனம் உங்கள் 

உணரெ்ச்ிகளுைன் செயை்புரிவலதப் பற்றி, உங்கள் உணரெ்ச்ிகள் 

உங்கள் தூை உைலுைன் மற்றும் வாழ்க்லகயின்  உண்லமயான 

குறிக்தகாளாக விளங்கும் ஆத்ம ஞானத்துைன் செயை்புரிவலதப் பற்றி 

விளக்குகிறது. கனைா, இைங்லக, ஐதராப்பா மற்றும் தபார ்காரணமாக 

உைகின் பை நாடுகளுக்கு இைம்சபயரந்்த எனது இைங்லக சீைரக்ளுக்கு, 
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நாம் தூை உைலிை் மற்றும் சூைச்ும உைலிை், அறிவுணரவ்ுைன் வாழும் ஒரு 

ஆன்மா என்றாலும், நாம் களங்கமிை்ைாமை், மாெற்று இருக்கும் ஒரு தூய 

ஆன்மாவாவாக இந்த வாழ்க்லகயின் கரம்விலனகலள அனுபவித்துக் 

சகாண்டிருக்கிதறாம் என்கிற ஒரு புதிய சுய தகாை்பாைட்ுைன், 

வாழ்க்லகயிை் புதிய அத்தியாயத்லத சதாைங்க இந்த புத்தகம் 

உதவியாக இருந்ததாக அவரக்ள் குறிப்பிை்ைனர.்§ 

சபாதுவாக மீசமய்யியை் புத்தகங்கள், உங்கலள இந்த உைலக கைந்த 

ஒரு உயரந்்த தத்துவத்லத தநாக்கி அலழத்து செை்லும். சமரஜ்ிங் வித் 

சிவா புத்தகத்திலும் இந்த அம்ெம் இருந்தாலும், இந்த புத்தகம் வழங்கும் 

உத்திகள் மற்றும் ொதனாக்கள் உைகிை் உங்களுக்கு சவற்றிகலள ததடித் 

தருகின்றன. இதன் மூைம் ஒரு நகரத்திை் இருந்து இன்சனாரு நகரத்திற்கு, 

ஒரு மாநிைத்திை் இருந்து இன்சனாரு மாநிைத்திற்கு, ஒரு இைத்திை் 

இருந்து இன்சனாரு இைத்திற்கு என்று உைகம் முழுவதும் பயணம் 

செய்யும் ஒரு பயணிலயப் தபாை உங்கள் மனதிை் பயணம் செய்யும் 

ொை்சியின் இயக்கத்லத நீங்கள் கை்டுப்படுத்துவதாை், நீங்கள் உைக 

ெக்திகலள இயக்குகிறீரக்ள். சமரஜ்ிங் வித் சிவா புத்தகத்லத ஐந்து 

நாடுகளிை் சவளியிைட்ு, நாங்கள் ெமயப்பணி மற்றும் தத்துவ பாைங்கள் 

மற்றும் மீசமய்யியை் ொதனாக்களின் உபததெங்கலள சதாைங்கி ஐம்பது 

ஆண்டுகள் நிலறலவயும் சகாண்ைாடிதனாம். § 
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குருததவா ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு வியாபாரம், கை்வித்துலற, ஊைகம் மற்றும் 

அரசியை் தலைவரக்லள ெந்தித்து வந்தார.் கவாய் தீவின் எதிரக்ாைத்திற்கு 



ஒரு ஆன்மீக திை்ைதல்த உருவாக்குவது மைட்ுதம அவரக்ளின் குறிக்தகாளாக 

இருந்தது.  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

ஒரு நாள் குருததவா கைலை தநாக்கி பயணம் செய்த தபாது, கைலுக்கு அருதக 

அவருக்கு பிடித்தமான வாகனம் நிறுத்தும் இைம், அந்த தீவிை் கிழக்கு 

கைற்கலரதயாரமாக மிதிவண்டிகள் மற்றும் நைக்கும் பாலதலய உருவாக்க,  

மிகப்சபரிய கற்பாலறகளாை் தடுக்கப்பைட்ு இருந்தது. அவராை் அந்த 

விதெஷமான இைத்திற்கு மீண்டும் திரும்ப முடியாததாை், அவர ்1998 ஆம் 

ஆண்டு தனது சதாகுக்கும் பணிக்கு தலைலமயகமாக பயன்படுத்திய 

இைத்திற்கு அருகிை், கைலுக்கு மத்தியிை் வாைலகக்கு ஒரு குடியிருப்லப 

விலரவிை் வாங்கினார.் இந்த விொைமான குடியிருப்பு, ஒவ்சவாரு அமரவ்ுக்கு 

முன்னரும் கைலிை் நீெெ்ைடிக்கும் வெதிலய வழங்கியதுைன், அவர ்அதிக 

ஈரக்்கப்பை்டு இருந்தாை் இரவு தங்குவதற்கும் அனுமதி வழங்கியது. அவர ்

அலத ஹாதை மகாய் என்று அலழத்தார,் அதாவது “கைலுக்கு அருகிை் 

இருக்கும் அவரது வீடு.” தயாக சுவாமிலய தபாை அவருக்கும் தினமும் 

கைலுக்கு சென்று வருவது பிடித்து இருந்தது. பாதுகாப்பு காரணத்திற்காக, 

சவதுசவதுப்பான தண்ணீரிை் நுலழவதற்காக, அபாயகரமான பவளம் 

வழியாக நைந்து சென்ற தபாது, அவரும் அவரது மூன்று சதாகுப்பு 

ஆசிரியரக்ளும் ஒருவருக்சகாருவர ்லககலள பிடித்துக்சகாண்டு சென்றனர.் 

அலைகள் சமதுவாக அவர ்மீது தமாதிக்சகாண்டு இருக்க, தான் 

முதுகுப்புறமாக நீந்திக்சகாண்டு சவப்பமண்ைை மீன்கலள பாரப்்பது 

குருததவாவிற்கு பிடித்து இருந்தது. § 

அவர ்ஒதர இைத்திை் அலைந்து இருந்ததாை் ராக் பீவர ்என்ற மந்தநிலைலய  

தணிப்பதற்காகவும், அவர ்பிறந்த நாலள அந்த தீவு மக்களாை் அதுவலர 

சகாண்ைாைப்பைவிை்லை என்பதாலும், ஜனவரி 5, 1998 அன்று துறவிகள் 

குருததவாவின் பிறந்தநாள் விழாலவ சகாண்ைாடி அவலர வியக்க 

லவத்தனர.் பை மாதங்களுக்கு இரகசியமாக திை்ைமிை்ை பிறகு (அவருக்கு 

சதரியும் என்பலத துறவிகள் அறிந்து இருந்தாலும், இரு ொராரும் 

இலதப்பற்றி ஒரு வாரத்்லதயும் தபசிக்சகாள்ளவிை்லை), எங்தக செை்கிதறாம் 

என்பது அவருக்கு சதரியாவிை்ைாலும், மைத்தின் நிைப்பரப்பிை் அலமந்து 

இருந்த ஒரு திறந்த புை்சவளியிை் காத்து இருந்த ஒரு சஹலிகாப்ைரிை் ஏறி 

செை்வதற்கு அவரது ெம்மதத்லத சபற்றனர.் § 

மூன்று நிமிைங்கள் கழித்து அந்த வானூரத்ி கவாய் தீவிை் பிரபைமான 

பண்லணயாக விளங்கிய கிதைாஹனா மான்ஷலன சுற்றிய பிறகு, 

பாராைட்ுதை்களும் மகிழ்ெச்ியும் நிரம்பிய அந்த அற்புதமான இரலவ 

சதாைங்குவதற்கு, அது ஒரு உற்ொகமான மக்கள் கூை்ைத்திற்கு மத்தியிை் 

இறங்கியது. குருததவாவின் மகத்துவத்லத சமதுவாக புரிந்துக்சகாண்டிருந்த 

அந்த தீவின் நானூறு மக்கள், அவலர தகாைாகைமாக வரதவற்றனர.் 

ெற்குருலவ ஹவாய் நைனக்கலைஞரக்ள் மற்றும் பாைகரக்ள் ஒரு 

https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/46_guru07_04.html#para-8
https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/46_guru07_04.html#para-9
https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/46_guru07_04.html#para-10


மண்ைபத்திற்கு அலழத்து சென்றனர.் அங்தக கூடியிருந்த மக்கள் கூை்ைத்லத 

பாரத்்து அவர ்வியந்து  நின்றார.் § 

அன்று இரவு அந்த அரங்கிை், அவரும் தமயர ்தமரியன் குொகாவும் ஹூைா  

மற்றும் மணிப்புரி நைனமாடினாரக்ள். அன்று இரவு அவரது ததவாைய 

அங்கத்தினரக்ள் அவலர ஒரு தற்காலிக தராசிை் லவத்து, இன்சனாரு புறம் 

அவரது எலைலய ெமன் செய்ய தங்க முைாம் பூசிய செங்கற்கலள லவத்து, 

அதன் மீது $900,000 (அவர ்எலைக்கு ெமமான தங்கத்தின் விலை) 

காதொலைலய லவத்து, அவரது ‘இலறவன்’ தகாயிலுக்கு அந்த சதாலகலய 

திரை்டுவதாக வாக்குறுதி எடுத்துக்சகாண்ைனர.் அவரக்ள் தாங்கள் சகாடுத்த 

வாக்குறுதிலய சிை மாதங்களிை் பூரத்்தி செய்தனர.் அன்று இரவு 

வாழ்க்லகயிை்  அவர ்செய்த ொதலனகள் பற்றி தபெப்பைட்ு, பரிசுகள் 

வழங்கப்பைட்ு, நிலனவுகள் பகிரந்்துக்சகாள்ளப்பைட்ு, அந்த தீவின் 

முன்தனற்றத்திற்கு அவர ்அளித்த பங்களிப்பு பாராை்ைப்பை்ைது. மற்றவரக்ள் 

நைனுக்காக அரப்ணித்துக் சகாண்ை அவரது வாழ்க்லகக்கு  மக்கள் 

அன்லபயும் நன்றியுணரல்வயும் சதரிவிக்க, அன்று இரவு அவர ்ஒரு அரெரின் 

உணரவ்ுைன் சதன்பை்ைார.் § 

குருததவா எை்ைா தரப்பு மக்கள் மீதும் தாக்கத்லத ஏற்படுத்தி இருக்கிறார ்

என்பலத அறிந்துசகாண்டு, தீவிை் இருந்த பை்தவறு பிரிலவ தெரந்்த மக்கள் 

அன்று இரவு கூடியலதப் தபாை பின்பு எப்தபாதும் ஒன்று தெரவிை்லை என்று 

பைர ்தங்கள் கருத்துக்கலள சதரிவித்தனர.் அது அதிகாரப்பூரவ்மாக அவரது 

71 ஆவது பிறந்தநாளாக இருந்தாலும், கருத்தரிப்பு காைத்லத வாழ்க்லகயின் 

சதாைக்கமாக கருதும் இந்திய முலறப்படி, அது தனது 72 ஆவது பிறந்த 

நாளாக அவர ்கருதினார.் வாழ்க்லகயிை் நான்காவது நிலையாக கருதப்படும் 

ெந்நியாெ ஆசிரமத்தின் சதாைக்கமாக விளங்கும் 72 ஆவது வயது, இந்து 

ெமயத்திை் ஒரு முக்கிய லமை்கை்ைாக கருதப்படுகிறது மற்றும் அது 

குருததவாவிற்கு முக்கியமானதாக விளங்கியது. § 

ஷும் மமாழி மூலம் அந்தர்லலாகத்தத ஆராய்சச்ி மசய்தல்  

குருததவா தனது வாழ்நாள் முழுவதும், முற்றிலும் சதாைரப்ிை்ைாத ஒரு உை்புற 

மற்றும் ஒரு சவளிப்புற வாழ்க்லகலய வாழ்ந்து சகாண்டிருந்தார.் அவர ்ஒரு 

இன்னரெ்ரெ் ்பயண திை்ைத்திை் இருந்த தபாது, தனக்கு எப்தபாதாவது ஓய்வு 

தநரம் கிலைக்கும் தபாது, அவர ்தியானம் செய்ய சதாைங்கிவிடுவார.் அவர ்

வழக்கமாக தினமும் மதனாஉணரவ்ுைன் செயை்பைட்ு, சவளிப்புற மனம் 

அலழக்கும் தபாது உணவு அருந்த செை்வதற்கு, தனது சதாகுக்கும் குழுவுைன் 

இலணவதற்கு அை்ைது ஒரு யாத்திரிலய ெந்திப்பதற்கு எப்தபாதும் தயாராக 

இருக்க தவண்டியிருந்தது. § 

1990 களிை், அவரது ஆன்மீக பணியின் முக்கியமான தருணங்கள் அவர ்

உருவாக்கிய ஷும் என்கிற தியான சமாழிலய அடிப்பலையாகக் 

சகாண்டிருந்தது. அவர ்பை வருைங்களாக தனது ஆன்மீக ஆய்வுகளின் மூைம் 

உருவாக்கிய விரிவான ஷும் தரவுத்தளம் மற்றும் அகராதிலய சுத்தப்படுத்தி 
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ஒழுங்குபடுத்துவதற்காக, அவர ்விடிவதற்கு முன்பாக காலை இரண்டு 

அை்ைது மூன்று மணிக்கு எழுந்து விடுவார.் அவரது முயற்சிகளுக்கு உதவி 

செய்யும் சபாருை்டு, பை துறவிகளுக்கு பை்தவறு பணிகள் ஒதுக்கப்பை்ைன. 

ஆனாை் குருததவா, சூைச்ும உைலக விளக்குவதிை் மைட்ும் கவனம் செலுத்தி, 

அது இந்த உைலக காை்டிலும் உறுதியானது என்று உறுதி அளித்தார.் § 

அவர ்யாரும் பாரக்்காத ஒரு பகுதிக்கு தினமும் சென்று வந்த ஒரு ஆய்வு 

பணியாளர ்தபாை, மீண்டும் மீண்டும் திரும்பி வந்து தான் கண்ை அற்புதமான 

பகுதிலய பற்றி மற்றவரக்ளுக்கு விரிவாக விளக்கியததாடு, அவரக்ளும் அந்த 

பகுதிலய ஒரு நாள் சென்று பாரக்்கைாம் என்று உற்ொகமாக 

எடுத்துலரக்கவும் செய்தார.் அவர ்பிற்காைத்திை் மனதின் பை்தவறு 

பரிணாமங்கலள ஆய்வு செய்து, பதினான்கு தைாகங்கள் உள்ளைக்கிய 

அை்ைது இயற்லகக்கு புறம்பான நிறங்கள் மற்றும் உருவங்கள் மற்றும் 

ஒலிகலளக் சகாண்டு உருவாக்கப்பை்ைலதப் பற்றி விளக்கினார.் இங்தக 

அவர ்இயலுணரவ்ு பிரபஞ்ெம் அை்ைது நான்காவது பரிணாமம் பற்றி 

விளக்குகிறார.் § 

நான்காவது பரிணாமமாக மனிதனின் துலண சமய்ஞ்ஞான புைன் 

விளங்குகிறது. இது வாெம் செய்வதற்கு ஒரு அழகான இைமாக 

விளங்குகிறது, மற்றும் உங்கள் முதுகுத்தண்டின் ெக்திலய 

உணரந்்துசகாண்டு நீங்கள் அதிை் சதாைரந்்து வாெம் செய்யைாம். 

உங்களுக்கு முதுகுத்தண்டிை் இருக்கும் பிரகாெமான ெக்திலயப் பற்றி 

சதரிந்தவுைன், நீங்கள் மூன்றாவது பரிணாமத்திை் இருந்து 

துண்டிக்கப்பைட்ு, நான்காவது பரிணாமத்திை் தவகமாக எழுெச்ி 

சபறுகிறீரக்ள். § 

கலைஞரக்ள் நான்காவது பரிணாமத்திை் இருக்கிறாரக்ள். நீங்கள் 

புதிதாக ஒன்லற வடிவலமத்து அை்ைது உருவாக்கியதும், நீங்கள் உங்கள் 

நரம்பு அலமப்பின் மூைம் உள்ளிருக்கும் அழலக சவளிப்படுத்துகிறீரக்ள். 

உங்கள் நரம்பு அலமப்பு முழுவதிலும் ஒரு தநரம்லற உணரவ்ு பரவுவலத 

உங்களாை் உணர முடிகிறதா? அது உங்களது நான்காவது பரிணாமமாக 

இருக்கும் துலண சமய்ஞ்ஞானம் ஆகும். மற்றவரின் நைனுக்காக அறிய 

விரும்பும் நாை்ைம், ஆக்கப்பூரவ்மான அறிவுணரவ்ு மூைம் 

அறியப்படுகிறது. § 

தவடிக்லகயாக தபசி தங்கள் கருத்துக்கலள தகை்பவர ்மனதிை் புகுத்த 

விரும்பாமை், கவனமாக மற்றவர ்கருத்துக்கலள தகை்பதிை் அதிக 

கவனம் செலுத்துபவலர நாம் திறந்த மனதுைன் இருப்பவர ்என்று 

குறிப்பிடுகிதறாம். அவர ்நான்காவது பரிணாமத்திை் உணரவ்ுைன் 

இருக்கிறார.் அவர ்ஒரு புது யுக மனிதராக இருக்கிறார.் தன்லன சுற்றி 

இருக்கும் மக்களின் சைௌகீக அணுகுமுலறகளிை் இருந்து தனது 

அணுகுமுலற அதிகம் மாறுபை்டு இருப்பதன் காரணமாக, அவர ்தபெ 

தவண்டியிருப்பதாை், அவர ்தன் கருத்லத சதரிவிக்கிறார.் அவராை் ஒதர 

ெமயத்திை் ஒரு விஷயத்தின் நான்கு தகாணங்கலளயும் பாரக்்கவும், 
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மற்றவரக்ளின் கருத்து தனது கருத்திை் இருந்து மாறுபை்டு இருந்தாலும், 

அதலன புரிந்துசகாள்ளவும் முடிகிறது. அவர ்மற்றவரக்ளுக்கு 

ஊக்கமளிப்பவராக இருந்தார.் அவர ்மகிழ்ெச்ியாக இருப்பதுைன் 

மகிழ்ெச்ிலய அனுபவிக்கவும் செய்கிறார.் அவர ்ஆக்கப்பூரவ்மாகவும், 

விதெஷமாகவும், புதுலமயான முலறயிலும் செயை்படுகிறார.் அவர ்

தனித்து இயங்கி, தன்லனயும் தனது முதுகுத்தண்டின் ெக்திலய மை்டுதம 

ொரந்்து இருக்கிறார.் அவர ்மற்றவரக்ளுக்கு விலரந்து உதவி செய்தாலும், 

அவரக்ளின் முப்பரிணாம ெக்தியிை் சிக்காமை் இருப்பதிை் கவனமாக 

இருக்கிறார.் அவர ்நன்றாக வடிவலமக்கப்பை்ை குறிக்தகாள்கள் மற்றும் 

இைக்குகளுைன் அதிக உற்ொகத்துைன் இருந்தார.் அவலர உை்புறமாகவும் 

சவளிப்புறமாகவும் இயக்கும் ெக்திலய விரயம் அை்ைது சவளிதயற்றம் 

செய்யாமை், நை்ை முலறயிை் பயன்படுத்துகிறார.் அவர ்வாழ்க்லகயின் 

மீது உற்ொகமாகவும் திருப்தியாகவும் இருப்பதுைன், ஆன்மீக பாலதலய 

பின்பற்றுவதற்கு தீவிர ஆலெயுைன் இருக்கிறார.் § 

உங்களுக்கு மனதின் நான்காவது பரிணாமத்திை் சதாைரெ்ச்ியாக 

ஆக்கப்பூரவ்மான சிந்தலன இருப்பதாை், அது வாழ்வதற்கும் உை்புற 

விரிவாக்கத்லத தாங்கிக் சகாள்வதற்கும் ஒரு அற்புதமான இைமாக 

விளங்குகிறது. வாழ்க்லகப் பற்றிய பரந்த பாரல்வ, தினமும் நான்காவது 

பரிணாமத்திை் இருந்து தலையிை்ைாமை் விரிவாக்கம் சபறுவலத 

உங்களாை் காண முடிகிறது. அடியுணரல்வ கூரந்்து கவனித்து உணரெ்ச்ி, 

சிந்தலன மற்றும் எதிரவ்ிலனக்கு இலைதய இருக்கும் சதாைரல்ப அறிந்து 

புரிந்துசகாள்ள முடிகிறது. நீங்கள் மூன்றாவது பரிணாமத்தின் காந்த 

விலெப்பகுதிலய ஆய்வு செய்து, பை்தவறு மக்கள் தங்களுக்குள் 

சதாைரப்ுசகாள்ளும் செய்முலறகலள புரிந்துசகாள்ள முடிகிறது. § 

நான்காவது பரிணாமத்திற்குள் நுலழவது மிகவும் சுைபமாக 

இருக்கிறது. நாம் நிலனப்பலத தபாை சூழ்நிலை அலமயாத தபாது 

பற்றின்றி இருப்பது சிறிது ெவாை் விடுவதாக இருந்தாலும், ெக்திகள் 

சீரலையும் தபாது மீண்டும் பலழய நிலைக்கு திரும்புவது சுைபமாக 

இருக்கும். § 
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தினமும் காலையிை் விடிவதற்கு முன்பாக, குரு பீைத்திை் தனது 

சிம்மாெனத்திை்  குருததவா அமரந்்து இருப்பார.் அவலர பாரத்த் வண்ணம் 



துறவிகள் அமரந்்து இருக்க, அவரக்லள ஒரு மணி தநரத்திற்கு, தயாக 

பயிற்சிகள் கைந்த தியானத்திை் ஷும் சமாழி மூைம் வழிநைத்தி செை்வார.்  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

மடத்தில் அவரது அன்றாட நிகழ்வுகள்  

குருததவாவிற்கு பயணம் செய்வது பிடித்து இருந்தது. மூன்று வருைங்கள் 

தனிலமயிை் இருந்த காைத்லதத் தவிர தகாயிை் திறப்பு விழாவிற்கு தலைலம 

தாங்க, தன்னிைம் தீை்லெ சபற்ற உறுப்பினரக்லள ெந்திக்க, ஒரு மாநாை்டிை் 

பங்குசபற என்று அவர ்ஒரு வருைத்திை் இரண்டு அை்ைது மூன்று 

மாதங்களுக்கு மைத்திற்கு சவளிதய இருப்பார.் அவர ்தனது மைத்திை் இருந்த 

காைத்திை், அவர ்பூரத்்தி செய்யதவண்டிய பணிகளின் ெலிப்பூை்டும் பை்டியை் 

நிரம்பி இருந்தது. அவர ்அலத நை்ை ஒழுக்கங்களின் மூைம் கை்டுப்படுத்தி, 

உற்ொகத்துைன் எதிரச்காண்ைார.் § 

அவர ்சபரும்பாைான நாைக்ளிை் துறவிகளுக்கு முன்பாக எழுந்து, 

குளித்துவிைட்ு படிகை்டிை் கீழிறங்கி தனது மதஹாகனி அலறக்கு நைந்து 

செை்வார.் பலழய பண்லண வீடு புதுப்பிக்கப்பை்ை தபாது, அவருக்கு அந்த 

அலுவைகம் வன்மரத்திை் சமருகூை்ைப்பை்ைது. அவர ்தனது அலுவைகத்திை் 

அமரந்்து சிறிது தநரம் தவலை செய்த பிறகு, சூைான ததநீர ்அை்ைது காபியுைன் 

ஒரு துறவி அங்தக வருவார.் அதிகாலையிை் தன்லன ததடி வந்த ஒரு 

அன்பருைன் சிறிது தநரம் ஆன்மீக விஷயங்கள் அை்ைது முந்லதய இரவு தான் 

கண்ை ஒரு கனவு பற்றி சிறிது தநரம் தபசி அவலர வழியனுப்பிய பிறகு, அவர ்

தனது கணினி பக்கம் திரும்பி அன்லறய தினம் வந்த மின்னஞ்ெை்கலள 

பாரல்வயிைட்ு அலத ஒழுங்குப்படுத்தி, வாரம் இரு முலற நாைக்ாை்டிலய 

தநாை்ைமிை்டு, தனது தகாயிை் சொற்சபாழிவுகலள தயார ்செய்து சகாள்வார.் 

தினமும் அன்றாை நைவடிக்லககள் சதாைங்குவதற்கு முன்பாக, அவர ்தனது 

ஷும் பணிக்காக ஒதுக்கிய அந்த அலமதியான தருணங்கள் அவருக்கு 

பிடித்து இருந்தன. அவருக்கு அது ஒரு தவலையாக இை்ைாமை், அதி 

முக்கியமான பணியாக இருந்தது, மற்றும் அதிை் தன்லன ஈடுபடுத்திக் 

சகாண்ை பை மணி தநரங்கள் அவருக்கு சிை சநாடிகளாக ததான்றின. § 

தினமும் சிவ பூலஜக்காக துறவிகள் கூடியிருந்த ‘கைவுள்’ தகாயிலுக்கு, 

அவர ்ெரியாக 5:15 மணிக்கு நைந்து செை்வார.் அவர ்சிவசபருமாலன 

லககூப்பி வணங்கிவிை்டு, முதுலக ொய்த்து அமரும் வெதியுைன் 

பின்புறத்திை் ஓரமாக இருந்த ஒரு உயரமான பிரம்பு நாற்காலியிை் 

அமரவ்தற்கு, அவர ்தகாயிலின் பிரதான மண்ைபம் வழியாக நைந்து செை்வார.் 

§ 

பூலஜக்காக ஒவ்சவாரு துறவியாக அங்தக கூடும் சபாது, அவரிைம் 

அன்புைன் ஒரு பூலவ வழங்கி அவரது பாதங்கலள சதாைட்ு, நமஸ்காரம் 

செய்து விைட்ு, தங்கள் குருவுக்கு அருகிை் அமரந்்து இயை்பாக தபசி 

மகிழ்ந்தாரக்ள். 5:30 மணிக்கு, உை்புறமாக இருந்த கருவலறக்கு நைந்து 

சென்று, சிவ நைராஜருக்கு அருகிை் தனக்கு ஒதுக்கப்பை்டிருந்த விதெஷ 
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இருக்லகயிை் அமரும் முன்பாக, விநாயகர ்மற்றும் முருகனுக்கு 

காண்பிக்கப்பை்ை ஆரத்திலய பாரத்்து விைட்ு செை்வார.் அங்தக அவர ்தநராக 

நிமிரந்்து அமரந்்துசகாண்டு, அவர ்குறிப்பிடும்  “சவளிப்புற வழிபாை்டிை்" 

தன்லன முழுலமயாக ஈடுபடுத்திக் சகாண்ைார.் இலறவன் மனிதனுக்குள் 

இருப்பதாகவும், மனிதன் இலறவனின் ெக்தியிை் உைகமாக  இருப்பதாகவும் 

கருதும் உண்லமயான லெவ சித்தாந்தத்திை், ஆணவத்லத 

சவறுலமயாக்கும் ஈடுபாை்லை சபறுவதற்கு “முதலிை் சவளிப்புற வழிபாடும், 

பிறகு உை்புற வழிபாடும்” அவசியம் என்று சிரித்துக்சகாண்தை குறிப்பிை்ைார.் 

§ 

6:00 மணி அளவிை் பூலஜ முடிந்ததும், அவர ்எழுந்து நின்று அருகிை் இருந்த 

குரு பீைத்திற்கு தகாயிை் சுரங்கங்கள் வழியாக சமதுவாக நைந்து செை்வார.் 

தயாக சுவாமி தனது குருவான செை்ைப்பசுவாமிலய அவரது பாதுலககளின் 

வடிவிை் வழிபை்ைலதப் தபாை, துறவிகள் ஒன்று தெரவ்தற்கு முன்பாக, அவர ்

தினமும் காலையிை் தனியாக தனது குருவான தயாக சுவாமியின் சிறிய 

மாைத்திை் லவத்து வழிபடுவதற்கு சிவசபருமானின் கருவலறயிை் இருந்து 

ஒரு மைலர சகாண்டு வருவார.் § 

அவர ்பாரம்பரிய முலறயிை் வடிவலமக்கப்பை்ை சிம்மாெனத்திை் 

ெம்மணமிைட்ு அமரந்்ததும், தனது துறவிகளிை் ஒருவர ்அவருக்காக சிறிய 

குவலளயிை் சகாண்டு வந்த காபிலய ருசித்துக்சகாண்டு இருக்க, மற்ற 

துறவிகள் அங்தக வந்து அவருக்கு முன்பாக தலரயிை் நான்கு அழகான 

வரிலெயிை் அமரந்்து சகாண்ைனர.் குருததவா “ஓம்”  என்ற பிரணவ 

மந்திரத்லத சொை்லி அன்லறய நிகழ்ெச்ிகலள சதாைங்கி லவத்ததும், அதன் 

பிறகு துறவிகள் குரு மந்திரத்லத பாடி, அவரக்ள் தங்களுக்குள் 

பகிரந்்துசகாண்ை குறிக்தகாள் மற்றும் இைக்குகலள சவளிப்படுத்தும் 

துறவிகளின் ெமயப்பணி அறிக்லகயாக, ஒரு தாளத்துைன் அவர ்உருவாக்கிய 

உறுதிசமாழிலய இரண்டு முலற பாராயணம் செய்தனர.் § 
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ததவரக்ளுக்கு புனிதமான தவள்வியின் மூைம் எழுதப்பை்ை பிராரத்்தலனகலள 

அனுப்புவதற்கு, குருததவா அந்த ததவரக்ளுைன் ஒரு ஒப்பந்ததல்த 

உருவாக்கிக்சகாண்ைார.் அவர ்ஒவ்சவாரு வாரமும், உைசகங்கிலும் இருக்கும் 

அவரது சீைரக்ள் அனுப்பிய பிராரத்்தலனகலள ஒரு கூலையிை் லவத்து, அலத  

அந்த அக்னியிை் ெமரப்்பிதத்ார.் இவற்றின் சூை்சும வடிவம் ததவரக்ள் 

வாசிப்பதற்காக இரண்ைாம் உைகிை் ததான்றும் என்றும், அவரக்ள் 

அலதப்படித்து ஒவ்சவாரு பிராரத்த்லனக்கும் பதிை் அளிப்பாரக்ள் என்றும் 

அவர ்விளக்கம் அளித்தார.்  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

ஒரு ஆெெ்ாரய்ர ்தியானத்திற்கு பூரவ்ாங்க தவலையாக, மனலத 15 

நிமிைத்திற்கு அலமதிப்படுத்தி, முலறயாக உள்தநாக்கி செை்லும் 

செய்முலறலய வழிநைத்தினார.் அது ஒரு உயரந்்த நிலைலய அலைந்ததும், 

இறுதியான ஏற்றத்லத அலைவதற்கு, குருததவா ஷும் சமாழியிை் தலைலம 

தாங்கி துறவிகலள மலையின் உெெ்த்திற்கு அலழத்து சென்றார.் குரு மற்றும் 

அவரது ஷும் சமாழியாை் வழிநைத்தப்பை்டு, எை்தைாரும் ஒதர ஆன்மீக 

பாலதலய பின்பற்றி, இந்த பூமியிை் முழுலமயான ஒத்திலெவுைன் 

நலைசபறும் தியானம் இதுவாகத்தான் இருக்கதவண்டும். § 
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“ஸ்தநாரம்ாதி" (குறைல்ை ெமாதி) என்று தவடிக்லகயாக அலழக்கப்பை்ை  

நிலைலய தவிரக்்க சிை துறவிகள் தபாராடிக்சகாண்டு இருக்க, இதிை் 

நன்றாக பக்குவமலைந்த துறவிகளிை் சிைர ்ஞானஒளி மற்றும் 

பரமாத்துமாவிற்குள் ஆழமாக சென்றாரக்ள். மற்றவரக்ளுக்கு ெவாை் 

விடுவதாக இருந்த பயிற்சியிை் குருததவா நிம்மதியாக, அலமதியாக மற்றும் 

நன்றாக கவனத்லத உை்புறமாக திருப்பிக்சகாண்டு, தநராக நிமிரந்்து 

அமரந்்து இருந்தார.் சதய்வீக மாற்றத்தின் ொன்றாகவும், தனது துறவிகள் 

அலனவரும் குண்டிலினி ெக்திலய சபறுவது ொத்தியம் என்று சதாைரந்்து 

ஊக்கம் அளிக்கும் விதமாக, இந்த அமரவ்ுகளின் தபாது அவரது உைை் 

ததஜசுைன் பிரகாெமாக மின்னியது. தினமும் நலைப்சபற்ற இந்த சதய்வீக 

தியானங்களிை் பங்குசபறுவதற்கு அவரது துறவிகள் குழுவிற்கு மை்டுதம 

அனுமதி வழங்கப்பைட்ு இருந்தது. ஒரு மணி தநரத்திற்கு பிறகு, தியானம் 

நிலறவு செய்யப்பை்ைது. § 

குருததவா வழக்கமாக தியானத்திற்கு பிறகு தபசுவார.் அவர ்சிை ெமயம் 

அன்லறய தினம் பற்றி ஒரு சிை வாரத்்லதகலள கூறி, காலையிை் இருந்து 

மாலை வலர நலைசபறவிருந்த நைவடிக்லககளுக்கு தனது துருப்புக்கலள 

தயார ்செய்து, வரவிருந்த விருந்தாளிகள் அை்ைது எை்தைாரும் 

ஈடுபைதவண்டிய ஒரு திை்ைப்பணிலய பற்றி குறிப்பிடுவார.் அவர ்சிை 

ெமயங்களிை்  ஆன்மீக முயற்சி அை்ைது ொதனா பற்றி தபசுவார.் இந்த 

ெமயத்திை் அவர ்துறவிகள் மற்றும் அவரக்ளின் வாழ்க்லக மீது கவனம் 

செலுத்தும் நீண்ை உபததெங்கலள வழங்கத் சதாைங்கினார.் அவர ்இந்த 

உலரகலள தனது மைவாசி ொஸ்திரங்கள் என்று அலழத்தார.் அலவ இரண்டு 

நிமிைங்கள் முதை் நாற்பத்தி ஐந்து நிமிைங்கள் வலர நீடித்தன, மற்றும் அதிை் 

ஒவ்சவான்றும் ஒரு மைவாசியின் இைை்சியங்கள் மற்றும் தனது மைத்திை் 

வாழ்பவரக்ள் செய்யதவண்டியலவ மற்றும் செய்யக்கூைாதலவ மீது 

தீவிரமாக கவனம் செலுத்தின. “கீழ்படிதை் மற்றும் ஒற்லற மனது:” (Obedience 

and the One Mind) என்று தலைப்பிை் அவர ்அறிவுறுத்திய உலரலய இங்தக 

காணைாம்: § 

கவாய் ஆதீனத்திை் எை்தைாரும் தாங்கள் எடுத்துக்சகாண்ை 

உறுதிசமாழிகளுக்கு கீழ்படிந்து நைக்கிறாரக்ள்; அதனாை் அவரக்ள் மற்ற 

எை்தைாருக்கும் கீழ்படிந்து நைக்கிறாரக்ள். இங்தக நம்மிைம் ஒரு சிறந்த 

நுண்ணறிவு இருக்கிறது; இங்தக அதிக மக்களும் இை்லை. இங்தக ஒரு 

தனிநபரும் இை்லை, ஆனாை் ஒரு நுண்ணறிவு மை்டுதம உள்ளது. ஒரு 

எண்ணற்ற மக்களின் குழு தங்கள் மனங்கலள இன்சனாரு எண்ணற்ற 

மக்களின் குழுவுைன் தெரக்்கும் தபாது ஒரு சபரிய மனம் உருவாகிறது. 

இதன் காரணமாகத்தான் இந்துயிெம் டுதை மற்றும் எங்களது மற்ற 

பதிப்புகள் மூைம் மக்களின் மீது தாக்கத்லத ஏற்படுத்த முடிகிறது, 

ஏசனன்றாை் எங்கள் பதிப்புக்கலள வாசிப்பவர ்இந்த மிகப்சபரிய 

மனதுைன் இணக்கத்லத சபறுகிறார.் உைக மக்களின் நைனுக்காக தனது 

சொந்த ஆன்மாவிற்கு கீழ்படிந்து ஒருவருக்சகாருவர ்ஒத்துலழப்பு 
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வழங்கிக்சகாண்டு பிலணந்து ஐக்கியமாகிய நிலையிை் இருபத்தி ஐந்து 

ஆன்மாக்கள் இருக்கின்றன. § 

“நான் இலத செய்ய விரும்புகிதறன், நான் அலத செய்ய 

விரும்புகிதறன்” என்றும், “நான் தவறு எலதயாவது செய்துக்சகாண்டு 

இருக்க தவண்டும். ஆனாை் நான் இலத செய்ய தவண்டியிருக்கிறது,” 

என்று எை்தைாரும் தங்களது சொந்த விருப்பங்களுைன் இருக்கும் தபாது, 

நமது பதிப்புக்கலள படித்து, “அவரக்ளின் சவளியீை்டு பணி மிகவும் 

நன்றாக இருக்கிறது. பைங்கள் மிகவும் அருலமயாக இருக்கின்றன,” 

என்று பைர ்கூறைாம். இணக்கத்லத ஏற்படுத்திக் சகாள்ள காந்தெக்தி 

எதுவும் இருக்காது. ஆனாை் நாம் நம்லம சைௌகீகம் மற்றும் ெம்ொர 

ெமூகத்திை் இருந்து நம்லம தனிலமப்படுத்திக் சகாண்டுள்ளதாை், நாம் 

நமது மனங்கலள ஒன்றாக ஒரு குழுவாக ஐக்கியமாக்கி 

தனிலமப்படுத்திக் சகாண்டுள்ளதாை் (நாம் நமது மனங்கலள ெம்ொரி 

குழுவுைன் ஒன்று தெரக்்கவிை்லை, நாம் நமது மனங்கலள நமது சொந்த 

குழுவுைன் ஒன்று தெரக்்கிதறாம்), நாம் ஒரு மிகப்சபரிய மனிதனாக, 

எண்ணற்ற உைை்கலள சகாண்ை ஒரு சபரிய மனமாக மாறியுள்தளாம். § 

அதனாை் ைான்சிங் வித் சிவா, இந்துயிெம் டுதை பத்திரிலகலய படிக்கும் 

ஒருவர,் இந்த சபரிய நுண்ணறிவுைன் இணக்கத்லத சபற்று, இந்த சபரிய 

நுண்ணறிவிை் நாம் வழங்கியலத படிக்கும் குறுகிய காைம் வலர அதிை் 

அங்கம் வகிக்கிறார.் இத்துைன் கீழ்படிதை் பற்றிய உறுதிசமாழிலய 

நிலறவு செய்கிதறன். § 

அவர ்இந்த தருணங்களிை், அத்தலகய சபாதுவான சூழலிை் வழக்கமாக 

ெத்தமாக விவாதிக்கப்பைாத சிக்கை்கலளப் பற்றி லதரியமாக 

சொற்சபாழிவு நைத்தினார.் இந்த உலரகள் அலனத்தும் நிலறவுசபற்றதும், 

முலறயாக தபெப்பை்டு எதிரக்ாை ெந்ததியினருக்கு கவனமாக பதிவு 

செய்யப்பை்ை இந்த உலரகள், ஆன்மீக உை்பாரல்வ மற்றும் தகாை்பாை்டின் 

ஒரு அற்புதமான பாகமாக தனித்து நின்றன. அது அவருைன் ஆன்மீக 

பணியிை் ஈடுபைட்ு இருந்த (தொை்ஜரஸ்் ஆஃப் வித்தின்) மற்றும் அலறயிை் 

இருந்தவரக்ள் மற்றும் எதிரக்ாைத்திை் வரவிருந்தவரக்ளுக்கு இறுதி 

அலழப்பாக, பாலதயிை் பைவீனமாக இருப்பதாை் ஏற்படும் ஆபத்துக்கள் 

பற்றிய அவரது எெெ்ரிக்லகயாக, ஒரு வலுவான துறவற வாழ்க்லகலய 

வாழ்வதாை் உண்ைாகும் ெக்திகள் பற்றிய அவரது புகழ்ெச்ியாக, தநரம்லற 

எண்ணத்துைன் எை்தைாருைனும் இணக்கத்துைன் வாழ்வது எப்படி என்பலத 

பற்றிய அவரது அறிவுறுத்தை்களாக விளங்கின. அவர ்இந்த அமரவ்ுகளின் 

தபாது சிை ெமயங்களிை் சமன்லமயாக கடிந்துக்சகாண்டு, அவரக்ள் 

சிறப்பாக செய்யதவண்டிய சிறிய விஷயங்கலள சுை்டிக்காை்டியததாடு, 

பாலதயிை் முன்தனற்ற அறிகுறிகளாக தனக்கு ததான்றிய சிறிய 

ொதலனகலள புகழ்ந்து தபெவும் செய்தார.் § 

அதன் பிறகு ஒரு உயரந்்த நிலைலய எை்டியதும், அவர ்முகத்திை் புன்னலக 

பளிெச்ிடும். அதன் பிறகு அவர ்அந்த நாள் இனிய நாளாக அலமய 
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எை்தைாருக்கும் வாழ்த்துக்கலள சொை்லிய பிறகு, “ஓம் நமெச்ிவாய” 

மந்திரத்லத பாைத் சதாைங்குவார.் துறவிகள் தங்கள் படிநிலையின் 

வரிலெயிை் ஒவ்சவாருவராக முன் வரும் தபாது, அந்த மந்திரத்லத 

உெெ்ரித்துக்சகாண்டு இருப்பாரக்ள். அதன் பிறகு அவரக்ள், அவர ்முன்பாக 

மண்டியிை்டு அவர ்பாதத்லத சதாை்டு வணங்கும் தபாது, குருததவா தனது 

வைது லக கை்லைவிரைாை் அவரக்ள் சநற்றியிை் விபூதி பூசுவார ்மற்றும் 

அவரக்ள் குரு பீைத்திை் இருந்து சவளிதயறி முழுலம சபறும் பாலதலய 

தநாக்கி செை்வாரக்ள்.§ 

குருததவா தினாயத்திற்கு எப்தபாதும் முதைாவதாக வந்து, அங்கிருந்து 

இறுதியாக கிளம்புவதற்கு முன்பாக, சபரும்பாலும் கூடுதைாக சிறிது தநரம் 

தியானம் செய்வதற்காக அை்ைது தனது மனதிை் இருந்தலத 

பகிரந்்துக்சகாள்ள விரும்பிய துறவியுைன் தபசுவதற்காக சிை நிமிைங்கள் 

தங்கிவிை்டு செை்வார.் § 

காலையிை் ததாை்ைத்திை் சிறிது தநரம் நைந்த பிறகு, அவருக்காக அவரது 

மதஹாகனி அலறயிை் காலை சிற்றுண்டி லவக்கப்பைட்ு இருக்கும். அந்த 

சிற்றுண்டியிை் பழங்கள் மற்றும் தயிர ்(தயாகரை்்) இருக்கும் அை்ைது அவருக்கு 

பிடித்தமான பாசிப்பயிறு மற்றும் யாழ்ப்பாண முலறயிை் தயார ்

செய்யப்பை்ை காரமான ததங்காய் ெை்னி லவக்கப்பைட்ு இருக்கும். 

சபரும்பாைான நாைக்ளிை், அவர ்காலை சிற்றுண்டிலய முடித்ததும், 

உைனடியாக தனக்கு பிடித்தமான பை்தவறு பணிகளிை் ஈடுபடுவார.் அந்த 

பணிகளிை் ஒவ்சவான்றும் அவர ்தனது வாழ்க்லகலய அரப்ணித்துக் 

சகாண்ை ெமயப்பணியின் சிறிய அங்கமாக இருந்தன. அவர ்மனதிை் சபரிய 

குழப்பங்கள் இருந்தாை், அதனுைன் ெம்பந்தப்பை்ை துறவிகளுைன் 

தபசுவதற்காக, அவர ்ஒரு கூை்ைத்திற்கு அலழப்பு விடுப்பார.் அவர ்

பிரெெ்லனகலள எப்தபாதும் தாமதமாக லகயாளாமை்,  அவற்லற 

உைனடியாக எதிரச்காண்டு தீரவ்ு காண்பலத விரும்புவார.் § 

அலதப்தபான்று கூை்ைம் எதுவும் இை்ைாத தபாது, அன்று தான் 

செய்யதவண்டிய பணிகளின் பை்டியலை பாரல்வயிை்டு, ஆசிரியர ்

தலையங்கத்லத திருத்தி அலமப்பது, உைகின் பை்தவறு நாடுகளிை் இருந்து 

தங்கள் குழந்லதக்கு சபயர ்சூை்ைசவண்டும் என்று, வியாபாரத்திை் முடிவு 

எடுக்க அவரது அறிவுலர தவண்டும் என்று, பாை்டியின் அஸ்திலய என்ன 

செய்வது என்று அை்ைது விவகாரத்லத எவ்வாறு தவிரப்்பது என்று தனது 

சீைரக்ள் தன்னிைம் தகை்ை தகள்விகளுக்கு பதிை் அளிப்பதிை் கவனம் 

செலுத்துவது அவரது வழக்கமாக இருந்தது. பணியாளரக்ளின் 

கூை்ைங்களுக்கு முன்தனற்பாடுகலள செய்வது, துறவிகளுக்கு மத்தியிை் 

இருக்கும் ொதாரண கருத்து தவறுபாடுகலள ெரிசெய்வது, சதாலைப்தபசி 

மற்றும் மின்னஞ்ெை் மூைம் சீைரக்ள், ெத்ெங் குழுக்கள் மற்றும் மைத்தின் 

கிலளகளுைன் சதாைரப்ு சகாள்வது மற்றும் பை்தவறு நாடுகளிை் இருந்த 

முப்பதுக்கும் தமற்பை்ை குைபதி குடும்பங்கள் மற்றும் அலர ைஜன் ததவாைய 
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ெமயப்பணிகளுக்கு வழிகாை்டுவது என்று இந்த பை்டியை் பை மணி 

தநரங்களுக்கு நீடித்தது. § 

இந்த பை்டியை் நிலறவு சபற்றதும், நிதி மற்றும் ெை்ைம் சதாைரப்ான 

சிக்கை்களுக்கு தீரவ்ு காண்பது, தகாயிை் அறங்காவைரக்ள் குழுக்களுக்கு 

வழிகாைட்ுவது, ெமயப்பணிகலள லகயாளும் துறவிகள் குழுக்களுைன் 

கூை்ைங்கள் நைத்துவது மைட்ுமிை்ைாமை் பதிப்பித்தை் ெம்பந்தமான 

தகள்விகள், சவளியீடு ெம்பந்தமான தகள்விகள், மக்கள் சதாைரப்ு 

ெம்பந்தமான தகள்விகலள எதிரச்காள்வது என்று தமலும் பை பணிகள் 

இருந்தன. அவர ்ஒப்பந்தங்கள் மற்றும் வங்கி கைன்கள் அலனத்திலும் மற்றும் 

ஒவ்சவாரு காதொலையிலும் லகயப்தபாமிடுவது என்று மைத்தின் 

நைவடிக்லககள் மீது தீவிர கவனம் செலுத்தினார.் இதற்கு மத்தியிை், நாள் 

முழுவதும் துறவிகளுைன் திை்ைமிைப்பைாத கூை்ைங்களும் நலைசபற்றன. 

“குருலவ ெந்திக்க யாருக்கும் முன்பதிவு செய்யதவண்டிய அவசியம் இை்லை” 

என்ற வாெகத்துைன் அவரது அலுவைக கதவு எப்தபாதும் திறந்து இருந்தது. § 

அவரது தரிெனத்லத சபறுவதற்காக யாத்திரிகள் காத்து இருக்கும் தபாது,  

இந்த நைவடிக்லககள் அலனத்தும் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பை்ைன. அவருக்கு 

பாரல்வயாளரக்லள ெந்திப்பது பிடித்து இருந்தது மற்றும் அவரக்ள் வருலக 

தருவலத சிவசபருமான் தன்லன காண வருவதாகதவ கருதினார.் 

யாத்திரிகலள வரதவற்பது ஒரு முக்கிய பணியாக இருந்தது. அவர ்தனது  

துறவிகளிைம், “ஒருவர ்ெற்குருலவ தரிசிப்பதற்காகதவ மைத்திற்கு வருலக 

தருகிறார,்” என்று சதரிவித்தார.் யாத்திரிகள் வந்து இருப்பதாக தகவை் 

சதரிவிக்கப்பை்ைதும், அவர ்பதை்ைதமா தயக்கதமா இை்ைாமை், விலரவாக 

குரு பீைம் வலர ஐம்பது மீை்ைர ்நைந்து சென்று, வந்திருந்த குடும்பத்திற்கு 

ததலவப்படும் வலர அங்தக அமரந்்து இருந்து, அறிவுலரகள் மற்றும் 

ஆசிகலள வழங்கி, சிை ெமயங்களிை் அவரக்ள் பாலதக்கு சதாைரப்ுலைய 

தனது புத்தகங்களிை் ஒன்லற அவரக்ளுக்கு பரிொக வழங்குவார ்அை்ைது 

புதுமண தம்பதிகலள அை்ைது தங்களது திருமண நாலள சகாண்ைாடும் 

தம்பதிகலள ஆசிரவ்திக்கும் விதமாக ஒரு ொை்லவலய வழங்குவார.் § 

 அது நிலறவு சபற்றதும், அவர ்ஐந்து நிமிைங்களுக்கு ததாை்ைங்களுக்குள்  

தனியாக சென்று, ஆரக்ிை் மண்ைபம் வலர விலரவாக நைந்து சென்று திரும்பி 

வருவார.் அவர ்சிை உைற்பயிற்சிகள் செய்வார.் மற்றும் அவர ்தான் கை்டிய 

மைத்தின் அழலகயும் ரசித்துக் சகாண்டிருப்பார.் வழக்கமாக அவர ்நைந்து 

செை்வலத ஒரு துறவி பாரத்்ததும், ஒரு முக்கிய பணிலய பற்றி 

ெந்ததகங்கலள தகைக் அை்ைது சவறும் அவரது தரிெனத்லத சபற்று, 

அவருைன் இயை்பாக சிை நிமிைங்கள் இருக்க அவரது நலையிை் தெரந்்து 

சகாள்வார.் § 

அவர ்மதஹாகனி அலறக்கு திரும்பியதும் குைம் சதாைரப்ாக திை்ைமிடுதை், 

துறவிகள் தகை்ை  தத்துவம் மற்றும் தியானம் சதாைரப்ான தகள்விகளுக்கு 

பதிை் அளித்தை், பயணம் செய்வதற்கு திை்ைமிடுதை், சகாள்முதை் ஆலண 

தவண்டுதகாள்கலள அங்கீகரித்தை் (அை்ைது நிராகரித்தை்) உை்பை 
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கடினமான வரவுசெைவு கணக்கு சிக்கை்களுக்கு தீரவ்ு காணுதை் என்று 

குருததவா அடுத்தக்கை்ை நைவடிக்லககலள ஆராய ஆரம்பித்தார.் அவர ்

நண்பகை் தநரத்திை், தான் மைட்ும் தனியாக இருந்து ஒரு “தயாகா பிதரக்” 

(தயாக இலைநிறுத்தம்) எடுத்துக்சகாள்ள, தனது குடியிருப்பிற்கு செை்வார.் § 

அவர ்சபரும்பாலும் இந்த இலைநிறுத்தத்தின் தபாது உைசகங்கும் இருக்கும் 

தனது சீைரக்லள பற்றி சதரிந்துசகாள்ள பயன்படுத்திக் சகாண்ைார.் ஒரு 

முலற ஒரு துறவி சூைான ததநீலர சகாண்டு வந்த தபாது, குருததவா தனது 

படுக்லகயிை் படுத்து இருப்பலத கண்ைார.் அவர ்அலமதியாக ததநீலர 

லவத்து விை்டு கிளம்பிய தபாது, “தபாகாதீரக்ள். நான் தூங்கவிை்லை. மஹா 

ஸ்படிக லிங்கம் வழியாக தநாை்ைமிை்டு, ‘கைவுள்’ தகாயிலிை் அன்பரக்ள் 

இருப்பலத பாரப்்பதற்கு பயிற்சி செய்துக்சகாண்டு இருக்கிதறன்,” என்று 

அவரிைம் குருததவா கூறினார.் அதன் பிறகு குருததவா, விநாயகருக்கு 

அருகிை் இருந்த படிகை்டிற்கு அருகிை், சிகப்பு நிற ஆலை அணிந்து அமரந்்து 

இருந்த ஒரு சபண்லண பற்றி விளக்கி, அவள் அங்தக உண்லமயிை் 

இருக்கிறாளா என்று பாரக்்குமாறு அந்த துறவியிைம் தகை்டுக்சகாண்ைார.் 

அவர ்விளக்கியலதப் தபாைதவ அந்த சபண் அங்தக இருந்தாள். § 

 குருததவா தனது படுக்லகயிை் ஓய்வு எடுத்துக்சகாண்டிருந்த மற்ற 

தவலளகளிை், தனக்கு உணவு அளிக்க பை்தவறு ததவரக்ள் வந்தது பற்றியும், 

சிை ெமயங்களிை் அவரக்ள் தநராக தனக்கு உணலவ ஊை்டிவிை்ைலதப் 

பற்றியும் விளக்கினார.் § 

அவர ்அலர மணி தநரத்திை் தனது அலுவைகத்திற்கு திரும்பி உள்நாை்டு 

அரசியை், ‘இலறவன்’ தகாயிை் வடிவலமப்பு மற்றும் கை்டுமானம், சகாள்லக 

பற்றி விவாதங்கள், பூலனகள் மற்றும் மாடுகள் மற்றும் பறலவகள் மற்றும் 

மீன்கள், காைட்ு பன்றிகள் மற்றும் மக்காெத்ொளம், உணவு மற்றும் அருகிை் 

வசிப்பவரக்ள், கலை மற்றும் கை்டிைக்கலை, ொஸ்திரங்கள், அலழயாத 

விருந்தாளிகள் மற்றும் முக்கியமான விருந்தாளிகள், ஒரு புதிய வாகனத்லத 

வாங்குவது, ஒரு புதிய கணினிலய வாங்குவது, விலரவிை் வரவிருக்கும் 

இன்னரெ்ரெ் ்பாைத்திை்ைம், இந்து பாரம்பரிய நன்சகாலை நிறுவலின் அடுத்த 

கூை்ைம், சீரலமப்புப்பணிகள், பழுது பாரத்்தை், பாதுகாப்பு அெச்ுறுத்தை்கள், 

துறவியாக மாற விருப்பம் சதரிவித்தவரக்ள், மைத்திை் தங்கியிருக்கும் 

விருந்தாளிகள், விவொயம் மற்றும் ததாை்ைம் சதாைரப்ான பிரெெ்லனகள், 

மூன்று வருை திை்ைத்லத புதுப்பித்தை், தகாயிை் கைலமகலள ஒதுக்குதை், 

திருவிழாக்கலள திை்ைமிடுதை், சவளியீடுகளின் ததாற்றத்லத திை்ைமிடுதை்,  

இந்துயிெம் டுதை திை்ைமிடும் கூை்ைங்கள், காசணாளிப் பதிவு மற்றும் 

ஒலிப்பதிவு அமரவ்ுகள், திருமண ஏற்பாடுகள், உறுப்பினரக்ளுக்கு தீை்லெ 

வழங்க ஏற்பாடு செய்தை், ொதனாக்கள் மற்றும் பிராயஸ்சித்தங்கலள 

வழங்குதை், இன்சனாரு சுவாமி வழங்கும் வாழ்த்துலரக்கு பதிை் அளித்தை், 

ஒரு சிறிய சிக்கலிை் இருக்கும் ஒரு துறவிக்கு உதவி செய்தை் என்று பை்தவறு 

தகள்விகலள எதிரச்காண்ைார.் § 
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ெரியாக மதியம் 12:30 மணிக்கு அவர ்பீகாக் தகாரை்் சென்று விடுவார.் 

அங்தக மதிய உணவிற்கு கூடியிருந்த துறவிகள், செங்கற்களின் மீது 

பரவியிருந்த எளிலமயான பாய்களிை் அமரந்்து இருப்பாரக்ள். அவர ்

பாரம்பரிய முலறப்படி ெமஸ்கிருத சமாழியிை் அன்னபூரணிலய வணங்கும் 

பாைலுக்கு தலைலம தாங்கி, கைந்த வாரத்திை் தனது குழு அலைந்த 

முன்தனற்றங்கலளப் பற்றி பகிரந்்துக்சகாள்ள தினமும் ஒரு குைத்லத 

வரவலழப்பார.் இது மைத்திை் நலைசபறும் நிகழ்வுகள் அலனத்லதயும் பற்றி 

எை்தைாரும் சதரிந்து சகாள்ள குருததவா பயன்படுத்திய வழிமுலறயாக 

இருந்தது. § 

அது முடிந்ததும், உைசகங்கும் தனது ெமயப்பணியின் தினெரி தகவலை 

துறவிகள் எப்தபாதும் சதரிந்துக்சகாள்ள தவண்டும் என்ற ஆரவ்த்துைன், 

எதிரக்ாைத்திை் வரவிருக்கும் பயணங்கள் அை்ைது மதைசியா, சமாரீஷியஸ் 

அை்ைது மற்ற இைங்களிை் இருக்கும் உறுப்பினரக்ள் செய்த ொதலனகலளப் 

பற்றி அவர ்தனது சிறிய அறிக்லகலய தருவார.் மதிய உணவு நிலறவு 

சபற்றலத குறிப்பிடும் வண்ணம், அவர ்மரம் மற்றும் துணியிை் செய்த ஒரு 

சபரிய சுத்திலை எடுத்து, தனக்கு பின்னாை் இருந்த 36 அங்குை பாலி நாைட்ு 

இரும்பு தெகண்டிலய அடிக்க, அதன் எதிசராலிக்கும் ஒலி எை்தைாலரயும் 

அவரக்ளின் மலை குலககளுக்கு ஒரு சிறிய நண்பகை் உறக்கத்திற்கும், 

அவலர தமை் மாடியிை் இருந்த ரிதயாகன் குடியிருப்பிற்கும் அனுப்பியது. § 

நண்பகலின் சதாைக்கத்திை் அவர ்மீண்டும் தனது அலுவைகத்திற்கு 

திரும்பி ஒன்று அை்ைது இரண்டு சதாலைப்தபசி அலழப்புகளுக்கு பதிை் 

அளிப்பார;் அதன் பிறகு ெரியாக மதியம் 3 மணிக்கு அவர ்தனது சதாகுக்கும் 

குழுலவ ெந்தித்து, மலை அடிவாரத்திை் இருந்த கைலுக்கு செை்ை 14 நிமிைம் 

பயணம் தமற்சகாள்வார.் இந்த தகவை் சதாைரல்பயும் உபததசிக்கும் 

ெமயப்பணிலயயும் அவர ்தனது வாழ்நாள் பணியின் லமயமாக 

கருதியதாை், ஒவ்சவாரு மதியமும் தவறாமை், அவரது புத்தகங்கள் மற்றும் 

பதிப்புக்களுக்கு  ஒதுக்கப்பை்ைன. நலைசபற்ற அமரவ்ின் தீவிரத்லத 

சபாறுத்து, அவர ்மாலை 7 அை்ைது 8 மணிக்கு அமரல்வ நிலறவு செய்து, 

தனது வாகனத்திை் குன்றின் மீது இருந்த மைத்திற்கு திரும்பி, நிைவலறயிை் 

எை்தைாரும் கூடும் இரண்டு அடுக்கு ென் தபைஸ் அலறயிை், “தமாெமான 

சதாலைகாை்சிக்கு முன்னாை் சிை நிமிைங்கள்” இருக்க தனது துறவிகள் 

ெமூகத்துைன் ஒன்று தெரவ்ார.் ஆனாை் குருததவா அந்த ெந்தரப்்பத்திலும், 

அந்த  மந்தமான சைௌகீக நைவடிக்லகலய அனுபவித்து பயன் சபறுவது 

பற்றி  துறவிகளுக்கு ஒரு ஆன்மீக கண்தணாை்ைத்லத வழங்கினார:்§ 

நாம் நமது கரம்விலனகளுக்கு, விவொயத்லத ொரந்்து இருந்த யுகத்லத 

காை்டிலும் விலரவாக தீரவ்ு காண ததலவயான வழிகலள சதாலைகாை்சி 

நமக்கு வழங்கியுள்ளது. சதாலைக்காை்சியிை் வரும் நடிகரக்ள் மற்றும் 

நடிலககள், மற்றும் அதிை் ஒளிபரப்படும் செய்திகலள வாசிப்பவரக்ள் 

மற்றும் செய்திகளிை் வரும் “மற்றவரக்ள்" நமது கைந்த காை 

அனுபவங்கலள நமக்கு நிகழ்த்திக் காை்டுகிறாரக்ள் என்பலத நாம் 
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புரிந்துக்சகாள்ள தவண்டும். உைை், மனம் அை்ைது உணரவ்ு ரீதியாக 

எதுவும் நலைசபறாது, ஆனாை் அது இந்த பிறவியிை் நாம் நம்முைன் 

சகாண்டு வந்த செயை்-எதிரச்ெயை் மாதிரிகளாக இருக்கும் பிராரப்த 

கரம்விலனகளிை்  விலதகளாக இருக்கின்றன என்பலத லெவரக்ள் 

அறிந்து இருக்கிறாரக்ள். அதனாை் நாம் சதாலைக்காை்சிலய 

தநரம்லறயாக பாரக்்கும் தபாது, அலத கரம்விலனகலள சுத்தம் செய்யும் 

கருவியாக கருதுகிதறாம். § 

ஒரு நாளின் முடிவிை் துறவிகளுைன் இயை்பாக கழித்த தருணம், அவருக்கு 

முக்கியமானதாக இருந்தது மற்றும் அலத அவர ்எப்தபாதும் தவறவிை்ைது  

இை்லை. அவருக்கு இளம் துறவிகள் ததாலெ மற்றும் ொம்பார,் சூப் அை்ைது 

ொைை் என்று எளிதிை் செரிமானாகம் ஆகும் உணலவ இரவு ொப்பிடுவதற்கு 

சகாண்டு வருவாரக்ள். ெரியாக 9:00 மணிக்கு இை்ைாமை், 9:01 மணிக்கு 

எழுந்து நின்று, முகத்திை் சபரிய புன்னலகயுைன், ஒவ்சவாருவராக 

எை்தைாலரயும் கை்டி அலணத்து, “குைல்நை்”  என்று சொை்லி தனது 

குடியிருப்பின் சரை்வுை் கதலவ மூடி, மற்றவரக்ள் கண் பாரல்வயிை் இருந்து 

மலறந்து, இன்றும் துறவிகள் உறங்குவதற்கு பயன்படுத்தும், ஒரு பூை்ைன் 

படுக்லகலய தலரயிை் விரித்து உறங்கிவிடுவார.் § 

எந்த நாட்டின் கடட்ுப்பாட்டிலும் இல்லாத கடல் பகுதிக்கு மசலுத்தல்  

1999 ஆம் ஆண்டின் சதாைக்கத்திை், கவாய் தீவிை் மூன்று வருைங்கள் ஒதுங்கி 

இருக்க தவண்டும் என்று சுயமாக விதித்துக்சகாண்ை நிபந்தலன 

நிலறவலைய இருந்தது மற்றும் குருததவாவிற்கு உளவியை் தவதலன 

அதிகரித்து வருவலத உணரந்்த துறவிகள், இந்த சிலறவாெத்லத நிலறவு 

செய்ய ஒரு திை்ைம் தீை்டினர.் அவரக்ள் ஒரு புதுலமயான முலறயிை், 

அைாஸ்காவிற்கு ஒரு உை்ைாெப் பயணக் கப்பலிை் பயணம் 

செய்துக்சகாண்டு இன்னரெ்ரெ் ்திை்ைத்லத நைத்தைாம் என்று 

பரிந்துலரத்தாரக்ள். குருததவா இந்த திை்ைத்திற்கு தனது திருப்திலய 

சதரிவித்து, 1964 ஆண்டிை் ததான்றிய கிதரை் அைாஸ்கா நிைநடுக்கத்தின் 

காரணமாக ைாண்ை் ஆஃப் மிைல்நை் ென் (நள்ளிரவு தநரத்திை் சூரிய 

சவளிெெ்ம் இருக்கும் வை ஆரக்்டிக் வை்ைத்தின் நிைப்பகுதிக்கு) பகுதிக்கு 

செை்ை ஏற்பாடு செய்யப்பை்ை திை்ைத்திை் தலை ஏற்பை்ைதிை் இருந்து, அங்தக 

செை்ை தவண்டும் என்ற ஆரவ்ம் அவருக்கு இருந்த வந்ததாக அவர ்

சதரிவித்தது மைட்ுமிை்ைாமை், அங்தக செை்ைவும் செய்தார.் § 

1999 ஆம் ஆண்டு ஜூன் 18 முதை் 25 வலர, அவருைன் நான்கு துறவிகள் 

மற்றும் முப்பத்தி எைட்ு யாத்திரிகள், ஹாைந்து அசமரிக்கா லைன் 

நிறுவனத்தின் MS  நூரை்ாம் கப்பலிை் ஒரு வாரம் தங்கி இருந்து, வான்கூவரிை் 

இருந்து வாை்தைசுக்கு பயணம் செய்தனர.் அவர ்ஏழு தொப்தங்கள் வாழ்ந்து 

இருந்தார;் அதனாை் அவர ்அந்த உை்ைாெ கப்பலிை் ஒவ்சவாரு நாளும், 

ஸ்ைாரத்பாரல்ை பாரத்்த வண்ணம் அலமந்து இருந்த ஹைெ்ன் அலறயிை் 
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இன்னரெ்ரெ் ்குழுவினலர ெந்தித்து தனது வாழ்க்லகயிை் ஒரு தொப்தம் 

பற்றிய தகவலை பகிரந்்துசகாண்டு, தனது ஆன்மீக தவை்லகலய 

அவரக்ளுலைய தவைல்கயுைன் சதாைரப்ுப்படுத்தி, அவரக்லள லெவ இந்து 

ெமயத்தின் ஆழத்திற்குள் சகாண்டு வந்தார.் § 

ஜூன் 25 ஆங்கதரஜ் நகரத்திை், குருததவா அந்த நாை்டின் முதை் இந்து 

தகாயிைாக ஒரு விநாயகர ்தகாயிலை திறந்து லவத்தார.் இந்து 

வம்ொவளியினரின் தகாயிை்கலள உள்ளூர ்மக்கள், குறிப்பாக அந்த 

பகுதிலய தெரந்்த இன்யூை் மக்கள் ஏற்றுக்சகாள்ள தவண்டும் என்று 

குருததவா விரும்பியதாை், அைாஸ்கா நாை்டு ஆன்மீகத் தலைவரக்ள் மற்றும் 

ொன்தறாரக்ளிைம் இருந்து ஆசிகலள சபறதவண்டும் என்று அவர ்

வலியுறுத்தினார.் லபப் காரியரஸ்் என்று அலழக்கப்பை்ை அதன் தலைவரக்ள் 

கைந்து சகாண்ை ெைங்குகளிை், ஆங்கதரஜ் இந்து ெமூகம் பாைை்கள் மற்றும் 

இன்னிலெ நிகழ்ெச்ிகள் மூைம் சகௌரவிக்கப்பை்ைனர.் அவரக்ள் 

குருததவாவுைன் அலமதி குழாலய (peace pipe) பகிரந்்து சகாண்டு, அவருக்கு 

புனிதமான முரசு ஒன்லற வழங்கினாரக்ள். அலதப்தபாை கவாய் ஆதீனத்திை் 

இருக்கும் ‘இலறவன்’ தகாயிலுக்கு தங்கள் ஆசிகலள வழங்குமாறு ஹவாய் 

நாைட்ு பூொரிகளுக்கு குருததவா அலழப்பு விடுத்தார.் § 

இந்த பயணத்தின் மத்தியிை், புத்தகக்கலைக்கு செை்லும் பழக்கம் 

சதாைங்கியது. அந்த பழக்கம் மூன்று வருைங்களுக்கு நீடித்து இருந்தது. அவர ்

அந்த புத்தகக் கலைகளிை் ஐம்பது முதை் எண்பது வாெகரக்ளுைன் தபசி, 

அவரக்ளின் தகள்விகளுக்கு பதிை் அளித்து புத்தகங்களிை் 

லகசயழுத்திடுவார.் அவர ்எழுதிய புத்தகங்களின் விற்பலன அதமாகமாக 

இருந்தது என்றாலும், அங்தக புதிய ொதகரக்லள ெந்திக்க அவருக்கு வாய்ப்பு 

கிலைத்த காரணத்தாை், புத்தகக்கலைக்கு சென்று லகசயழுத்திடுவது 

குருததவாவிற்கு பிடித்து இருந்தது. ஒரு எளிலமயான சூழலிை் ஒரு ொதாரண 

வாெகரும் எழுத்தாளருைன் சதாைரப்ு சகாள்ள முடிந்தது, மற்றும் இந்த 

சதாைரப்ிை் இருந்து சிைர ்சீைரக்ளாக மாறினாரக்ள். § 

இது அவரது பயணத்திை் ஒரு புதிய அலையாளமாக மாறி, அவர ்எங்தக 

சென்றாலும் அவரது பரிொக, அவரது ஆதைாெலனயாக, தன்னிைம் மக்கள் 

சகாண்டு வந்த எை்ைா பிரெெ்லனகளுக்கும் அவர ்வழங்கும் மருந்தாக 

புத்தகங்கள் விளங்கின. “அது ஒரு நை்ை தகள்வி. அந்த தகள்விக்கான பதிை் 

இந்த புத்தகத்திை் இருக்கிறது,” என்று அவர ்சிரித்துக்சகாண்டு கூறுவார.் 

“முை்ைாள், இந்த விஷயங்கள் புத்தகங்களிை் இருக்காது,” என்று அவருலைய 

குரு தயாக சுவாமி பரிகாெம் செய்வார.் ஆனாை் அவர ்அந்த காைத்திை், இந்த 

புத்தகங்கலள பாரத்்திருக்கவிை்லை!§ 

பயணத்தின் மீதும் இன்னரெ்ரெ் ்திை்ைத்தின் மீதும், அவருக்கு இருந்த 

ஆரவ்த்லத சதாைரப்ுப்படுத்திய இந்த உை்ைாெ கப்பை் பயணத்தின் தபாது, 

தான் நைனமாடிய காைத்லத நிலனவுக்கூரும் விதமாக, மாலை தநரத்திை் 

நைன நிகழ்ெச்ிகலள நைத்தியவரக்லள ஒப்பலன அலறகளிை் சென்று 
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ெந்திக்கும் வாய்ப்பு மற்றும் புதிய தகாயிை்களின் திறப்பு விழா என்று ஒரு 

மாசபரும் சவற்றிலய சபற்றது. § 

கைை் அவலர மீண்டும் அலழத்ததாை், குருததவா அடுத்த வருைமும் கைலிை் 

பயணம் செய்தார.் மாரெ் ்25 முதை் ஏப்ரை் 4, 2000 வலர அவருைன் ஐந்து 

துறவிகள் மற்றும் நாற்பத்தி ஒன்பது இன்னரெ்ரெ் ்குழுவினரக்ள் தபாரை்் 

ைாைரத்ைை், புதளாரிைா ெவுத்திை் இருந்து செயின்ை் கிைஸ்், மாரட்ினிக், 

டிரினிைாை், செயின்ை் தாமஸ், சைாமினிகா மற்றும் ஹாஃப் மூன் தக ஆகிய 

இைங்களுக்கு பயணம் செய்தனர.் கரீபியன் தீவுகள் அவலர பை முலற 

அலழத்து இருந்தது. அங்கிருக்கும் இந்துக்கள் உைகின் மற்ற நாடுகளிை் 

இருந்து விைகி இருக்கிறாரக்ள், மற்றும் சுவாமிகள் எப்தபாதும் அதிக தூரம் 

பயணம் செய்வது இை்லை. § 

தான் அங்தக சென்றாை், தனது வருலக அந்த பகுதி முழுவதும் 

எதிசராலிக்கும் என்பலத அவர ்அறிந்து இருந்ததாை், இந்த முலற MS 

தவாைன்ைாம்  கப்பலிை் கிளம்பினாரக்ள். அந்த புதிய கப்பை் 

நிறுத்தப்பை்ைதும், தீவுகள் சிறியதாக சதன்படும் அளவிற்கு மிகவும் 

சபரியதாக இருந்தது. அங்கிருந்த தீவுகளிை் அதிக சதாலைவிை் இருந்த 

டிரினிைாை் & சைாபாதகாவிை் வசித்த  4,500 இந்துக்களின் பிரத்தயகமான 

ெவாை்கலள, எந்த குருவும் எதிர ்சகாள்ளவிை்லை என்பதாை் குருததவா 

அவரக்லள ெந்தித்து, அவரக்ளுக்கு ஊக்கமளித்தார.் § 
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1999 ஆம் ஆண்டு நலைசபற்ற இன்னரெ்ரெ் ்உை்ைாெ கப்பை் பயணத்தின் தபாது, 

குருததவா அைாஸ்காவின் முதை் இந்து தகாயிலை சதாைங்கி லவத்து, அங்தக 

நைந்த தஹாமத்திை்  கைந்துக்சகாள்ள அந்நாை்லை தெரந்்த இன்யூை ்

தலைவரக்ளுக்கு அலழப்பு விடுதத்ார.் 2000 ஆம் ஆண்டிை் 54 சீைரக்ள் பயணம் 

செய்த உை்ைாெ கப்பை், கரபீியன் தீவுகள் முழுவதும் பயணம் செய்து, 

குறிப்பாக டிரினிைாை ்தீவிை் இருந்த இந்துக்களுக்கு பாதுகாப்பு வழங்க அதிக 

முயற்சிகள் தமற்சகாள்ளப்பை்ைன.  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

“அது ஆயிரம் வருடங்கள் நீடித்த இருக்குமாறு கடட்ுங்கள்” 

‘இலறவன்’ தகாயிை் மிகவும் கடினமான திை்ைமாக இருந்தது. உைகிை் 

ஏற்பாை்டியலிை் இருந்த அெச்ுறுத்தை்கள், அந்த தகாயிை் கை்டுமானத்திற்கு 

திை்ைமிைப்பை்ை மாசபரும் பைச்ஜைல்ை அலதப்தபான்ற ஒரு சிறிய துறவிகள் 

குழு தனிெல்ெயாக ஏற்றுக்சகாள்வது அபூரவ்ம், அதற்கு அத்தியாவசியமான 

ொஸ்தீரிய புைலமக்கு அதிக பயிற்சி மற்றும் வழிகாை்ைலின் ததலவ, அது 

முழுவதும் லககளாை் செதுக்கப்பை தவண்டி இருந்ததாை் கை்டுமானத்திை் 

ததலவப்பை்ை கடினமான விதிகள் என்று அதிை் இருந்த கஷ்ைங்கள் 

காரணமாக, அலதப்பற்றி கற்பலன செய்வதத கடினமாக இருந்தது. 
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குருததவா தனது துறவிகள் ெமூகத்திைம் இந்த சபாறுப்புக்கலள வழங்கும் 

தபாது, இந்த பணிலய பூரத்்தி செய்வதற்கு இந்த துறவிகளின் தலைமுலற 

ஒரு குழுவாக செயை்பைதவண்டும், இதற்காக அவரக்ள் தியாகம் செய்ய 

தவண்டும், எை்தைாரும் தெரந்்து ஒத்துலழக்க தவண்டும், கடினமாக முயற்சி 

செய்து வளரெ்ச்ி அலைய தவண்டும் என்பலத அறிந்து இருந்தாரா? இந்த 

தகாயிலுக்காக குருததவா அதிக முயற்சிகலள தமற்சகாண்டு இருந்தாலும், 

இதன் சைௌகீக சவளிபாை்டிை்  மிகவும் முக்கியமான அடித்தளம் 

அலமத்தலைப் தபான்ற சதாைக்க நிலைகலள மை்டுதம அவராை் காண 

முடிந்தது. § 

பழலமயான இந்தியா மற்றும் ஒரு இளலமயான ஹவாய் தீவிற்கும் 

இலைதய இருந்த நிைவியை் தவறுபாடுகளுைன் சதாைங்கி பை நீளமான 

மற்றும் முக்கியமான விவாதங்கள் நலைப்சபற்றன. இந்தியாவின் நிைப்பகுதி 

எழுபது மிை்லியன் ஆண்டுகலள எதிரச்காண்ைதாை், அதன் தமற்பரப்பிை் 

இருந்து பை மீை்ைரக்ள் ஆழத்திற்கு மண் படிப்படியாக அழிந்து, 

அடிநிைப்பாலறலய சவளிப்படுத்தியுள்ளது. பூமி, மிகப்சபரிய கற்கள், 

குன்றுகள் முழுவதிலும் மற்றும் மலைத்சதாைரக்ளிை் இருந்து சவற்றுப் 

பாலறகள் சவளிவந்து இருப்பலத எங்கும் காண முடிகிறது. இந்தியா பை 

பருவங்கலள தாங்கி தன்லன சீரலமத்துக் சகாண்டுள்ளது. சுமார ்ஐந்து 

ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்த அடிநிலைப்பாலற மீது இந்திய 

தகாயிை்கள் கை்ைப்பைட்ுள்ளன, மற்றும் அலெயாத மற்றும் அலெக்க முடியாத 

பாலறயின் மீதுள்ள அதன் அடித்தளம் காரணமாகதவ, பூகம்பம் அை்ைது 

சவள்ளத்தாை் பாதிப்பு அலையாமை், காைத்லதக் கண்டு அஞ்ொமை் அலவ 

நிலைத்து இருக்கின்றன. § 

களிமண் ததாை் மற்றும் தளரவ்ான பாலற அதிகமாக பரவி, 

இளலமயாகவும் எளிதிை் பாதிக்கப்பைக்கூடிய நிலையிை் இருக்கும் ஹவாய் 

தீவிை், இந்தியாவிை் இை்ைாத அலனத்தும் இருக்கின்றன. சவறும் ஐந்து 

மிை்லியன் வருைங்கள் பழலமயானதாக இருப்பதாை், இந்த தீவின் 

அடிநிைப்பாலற தமற்பரப்பிை் இருந்து 80 முதை் 120 அடிகள் வலர கீதழ 

இருக்கிறது. தமற்பரப்பிற்கு கீழிருக்கும் அடுக்கு சமன்லமயாக இருப்பதாை், 

இங்தக வலுவான தகாயிை் கை்ை முடியாது, அதிலும் குறிப்பாக பூவியீரப்்பு 

ெக்தியின் துலணயுைன் நிற்கும் தொழரக்ள் வடிவலமத்த தகாயிை்கலள 

நிெெ்யமாக கை்ை முடியாது. படிகம் நிரம்பி, அைரத்்தியாக மிகவும் கடினமான 

பாலறயாக இருந்து, அதன் உறுதி மற்றும் வலிலம காரணமாக கை்டிைம் 

கை்டுபவரக்ள் விரும்பும் கருங்கை்லிை் ஒரு குலற இருக்கிறது. அதற்கு 

குலறவான விலறப்பு வலிலம இருப்பதாை், சநாறுங்காமை் அலத சிறிதளவு 

வலளக்கவும் முறுக்கவும் முடியாது. அது தன் அலமப்பு முலறயிை் 

உலையக்கூடியதாக இருக்கிறது. 12 அடி நீளத்துைன் இருக்கும் கூலர உத்தரம், 

தனது நீளத்திை் 1/8 அங்குைம் வலளயும் தபாது, அது உலைந்து கூலரலய 

ொய்த்துவிடுகிறது. § 
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தகாயிை் அஸ்திவாரம் சிறிதும் அலெயாமை் அலமப்பது ஒரு சபரிய 

ெவாைாக சதாைக்கத்திை் இருந்தது. பூமிக்குள் ஆழமான கலைக்காை்கலள 

அலமக்கும் சிந்தலனலய லகவிை்டு, சபாறியாளரக்ள் இறுதியாக ஒரு 

விதவகமான வழிலய ததடிக்சகாண்ைனர.் அவரக்ள் ஒற்லற கை்லிை் தயார ்

செய்த கற்காலர தீவாக (monolithic concrete island) அஸ்திவாரத்லத 

வடிவலமத்தாரக்ள். இலத சபாறியாளரக்ள் ராப்ை் என்று அலழப்பாரக்ள். 

மனிதனாை் வடிவலமக்கப்பை்ை இந்த கை், இந்தியாவின் 

அடிநிலைப்பாலறயின் நகைாக இருந்தது. பூகம்பம் அை்ைது மற்ற 

இயற்லகயின் ெக்தியாை் தகாயிை் அலர அங்குைம் கீதழ இறங்கினாலும், 

ராப்ை் முழுலமயாக நகரந்்து, தூண்கள் மற்றும் உத்தரங்களுக்கு இலைதய 

பலழய சதாைரல்ப தக்க லவத்துக்சகாண்டு, தபரழிலவ தவிரக்்கிறது. இந்த 

கற்காலர தீவு, கீழிருக்கும் களிமண் மீது உண்லமயிை் மிதக்கிறது.  § 

தராமரக்ள் காைத்து எரிமலை ொம்பை் சதாழிை்நுை்பங்கலள பயன்படுத்தி, 

அதிக அைரத்்தியான நிைக்கரி ொம்பலிை் தயாரித்த கற்காலரயிை் ஒரு புதிய 

ஆரவ்த்லத அறிவிக்கும் அளவிற்கு, ராப்ை் அடித்தளத்லத உருவாக்கும் 

வடிவலமப்புக்கள் வளரெ்ச்ி அலைந்து இருந்தன. இந்த சதாழிை்நுை்பத்தின் 

குருவாக, சபரக்்லி கலிதபாரன்ியா பை்கலைக்கழத்லத தெரந்்த ஒரு லெவ 

இந்து சபாறியாளர ்விளங்கினார.் 1999 ஆம் ஆண்டு, நவீன யுகத்திை் 

மிகப்சபரிய நிைக்கரி ொம்பை் கைலவயாக விளங்கி, கான்கிரீை் டுதை 

பத்திரிலகயின் அை்லையிை் 'இலறவன்' தகாயிலை சவளிப்படுத்திய 

நிகழ்வுக்கு ததலவயான தகவை் மற்றும் சபாருைக்லள Dr. குமார ்தமத்தா 

என்ற புதுலமயான சிந்தலனகள் நிரம்பிய ஒரு ஆன்மா சகாண்டு வந்தார.் § 

குருததவா தனக்கு வாய்ப்பு கிலைக்கும் தபாசதை்ைாம் 'இலறவன்' தகாயிை் 

நீண்ைகாைம் நிலைத்து இருக்க தவண்டும் என்று வலியுறுத்தினார.் கை்டுமான 

பணி  சதாைங்குவதற்கு முன்பாகதவ, அது 1,000 வருைங்களுக்கு தமை் 

நிலைக்க தவண்டும் என்று வற்புறுத்த ஆரம்பித்தார.் அந்த தகாயிை் 

சதாைரப்ான ஒவ்சவாரு தகவை், ஒவ்சவாரு திை்ைம் மற்றும் ஒவ்சவாரு முடிவும் 

குருததவா வழங்கிய அந்த அளவுதகாலை ஆதைாசித்தது. அந்த அளவுதகாை் 

அவரது பணியும், அவரது ெமூகத்தின் பணியும் ஒரு வாழ்நாள் அை்ைது 

இரண்டு வாழ்நாள் நீடித்து இருக்கும் என்பலத அவர ்குறிப்பிடும் 

முலறயாகவும், உங்களது வாழ்நாலள கைந்த குறிக்தகாலள 

லவத்துக்சகாள்ளுங்கள் என்று துறவிகளுக்கு அவர ்வழங்கும் 

ஆலணயாகவும் இருந்திருக்கைாம். § 

அந்த ஒரு ஆலண மைத்திை் ஒரு வலுவான தாக்கத்லத ஏற்படுத்தி, 

துறவிகளின் மனங்கள் மற்றும் திை்ைங்களின் தநாக்கத்லத விரிவுப்படுத்தி, 

தங்களுக்காக இை்ைாமை் மற்றவரக்ளின் எதிரக்ாைத்திற்காக தங்கலள 

ஈடுபடுத்திக் சகாண்ைாரக்ள். இந்த ஆயிரம் வருைங்கள் விதி நன்சகாலை 

நிறுவை்களுக்கு, சவளியீடுகளுக்கு மற்றும் தமலும் பை விஷயங்களுக்கு 

பயன்படுத்தப்பை்ைது. § 
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குருததவா இந்தியாவிற்கு பயணங்கள் தமற்சகாண்ை தபாது, பை 

பிரம்மாண்ைமான தகாயிை்கள் தகை்பாரற்று இருப்பலதயும், பராமரிக்க 

தபாதிய நிதியுதவி இை்ைாமை் தவிப்பலதயும், தபாதிய வருமானம் இை்ைாமை் 

பணிபுரிந்த சிறிய பூொரிகள் குழுவலதயும் கவனித்து இருந்தார.் 

இலதப்தபான்ற ஒரு நிலை 'இலறவன்' தகாயிலுக்கு வரக்கூைாது என்று 

உறுதியுைன் செயை்பை்ை  குருததவா ஒரு நிரந்தர பராமரிப்பு நன்சகாலை 

நிறுவலை ஸ்தாபனம் செய்து, தகாயிலுக்கு நன்சகாலையாக வரும் 

ஒவ்சவாரு ைாைரிை் அலர ைாைர ்அந்த நிறுவலுக்கு செை்ை தவண்டும் என்று 

நிரண்யித்தார.் இதன் மூைம் 'இலறவன்' தகாயிை் எதிரக்ாைத்திை் பை 

வருைங்களுக்கு சதாைரந்்து செழிப்புைன் இருப்பலத உறுதி செய்தார.் அவரது 

திை்ைத்திை் இந்த கருத்து லமயமாக விளங்கியதாை், இந்த தகாயிை் கை்டுமான 

பணிக்கு திை்ைமிைப்பை்டிருந்த $7.2 மிை்லியன் செைவுக்கு ஈைாக நிறுவலிை் 

நிதி தெரந்்ததாை் மைட்ுதம தகாயிலுக்கு பிரதிஷ்லை செய்ய தவண்டும் என்று 

ஆலணயிை்ைார.் தகாயிலுக்காக துறவிகள் மீண்டும் நிதி திரை்ை தவண்டிய 

அவசியம் இை்ைாமை், தபாதுமான வருமானம் வரும்படியாக இந்த நிறுவை் 

வடிவலமக்கப்பைட்ு இருந்தது.§ 

சிவசபருமானின் மூன்று பாகக்காை்சி குருததவாவிற்கு ததான்றி 24 

வருைங்கள் கழித்து, ஆகஸ்ை் 21, 1999 அன்று தனது தகாயிை் அஸ்திவாரத்தின் 

மீது கற்காலர ஊற்றப்படுவலத கண்ைார.் நாற்பது பணியாளரக்ளின் ஒரு 

நாள் முழுவதும் பணிபுரிந்து, அடித்தளத்திை் இரண்டு அடி  உயர 

கற்காலரலய ஊற்றினாரக்ள். ஒரு வாரம் கழித்து, அதன் மீது இரண்ைாவது 

இரண்டு அடி உயர அடுக்கு தெரக்்கப்பை்ைது. 20 கனரக வாகனங்கள் 108 முலற 

சுழற்சி பயணங்கலள செய்து, 4 அடி  ஆழத்துைன்  56 அடிக்கு 117 அடி அளவிை்  

'இலறவன்' தகாயிலுக்கு அதிக கனமான அடித்தளத்லத லவக்கும் 

அற்புதமான காை்சிலய காண குருததவாவுைன் அந்த தீவிை் இருந்து 

பாரல்வயாளரக்ளும் கைந்து சகாண்ைனர.்  § 

அந்த காைத்திை் குருததவா அஸ்திவாரத்தின் ஒரு முலனயிை் லககலள 

உற்ொகத்துைன் விரித்துக் சகாண்டு, முகத்திை் ஒரு அற்புதமான செயலை 

செய்த பூரிப்புைன் இருக்கும் ஒருவரிைம் சதன்படும் புன்னலகயுைன் 

நின்றுக்சகாண்டு இருந்தார.் அந்த வருைத்தின் நவம்பர ்மாதத் 

சதாைக்கத்திை், ததவரக்ளிைம் இருந்து தான் சபற்ற  இந்த ஊக்கமளிக்கும் 

தகவலை மின்னஞ்ெை் மூைம் துறவிகள் அலனவருைனும் பகிரந்்து 

சகாண்ைார:்§ 

'இலறவன்' தகாயிலின் அஸ்திவாரத்திை் உற்ொகமாக நைவடிக்லககள் 

நைந்துக்சகாண்டு இருக்கின்றன. அதன் வழியாக ஒளி 

அதிரந்்துக்சகாண்டு இருக்கிறது. அது பாரப்்பதற்கு ஒரு அற்புதமான 

காை்சியாக இருக்கிறது. இலத நாங்கள் எப்தபாதும் எதிரப்ாரக்்கவிை்லை. 

இப்தபாது நைப்பது ஒரு அபூரவ்மான நிகழ்வாக இருக்கிறது. அதுதவ 

கைவுளின் ஒரு சதய்வீக பண்லபப் தபாை ததான்றி, பாரப்்பதற்கு அழகாக 

இருப்பதாை், சநருங்கும் தபாது பிரமிப்லப ஏற்படுத்துகிறது. இருந்தாலும், 
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அதற்கு இயை்பாக இருக்கும் வடிவதம அதன் வடிவமாக இருந்து, பை 

வண்ணங்கலள சகாண்ை வானவிை் தபான்று, சபரிய அலைகளாகவும் 

கதிரக்ளாகவும் ஒளி வீசுகிறது.§ 

அஸ்திவாரத்லத பதப்படுத்திய பிறகு, அது ஆய்வு செய்யப்பை்ைது மற்றும் Dr. 

தமத்தாவின் ெரெ்ல்ெக்குரிய உத்தி உண்லம என்று நிரூபிக்கப்பை்ைது. 2000 

வருைங்களிை் முதை் முலறயாக, ஒரு மிகப்சபரிய கற்காலர பைலக ரீபார ்

இை்ைாமை் லவக்கப்பை்ைது, மற்றும் ஒரு சிறிய விரிெை் அை்ைது ஒரு சிறிய 

பிளவும் இருக்கவிை்லை! § 

 

1980 கள் மற்றும் 1990 களிை், குருததவா உைகின் எை்ைா திலெகளுக்கும் 

சதாைரந்்து பயணம் செய்த தபாது, ஒவ்தவாரு நாை்டிை் இருந்த இந்து 

ெமூகத்தின் வரதவற்லப சபற்று, தகாயிை்களிை் உலர நிகழ்த்தி மாணவரக்ள் 

மற்றும் உறுப்பினரக்லள ஊக்குவித்தார.்  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

அஸ்திவாரம் அலமக்கப்பை்ை பிறகு, குருததவா ஒரு புதிய வழக்கத்லத 

சதாைங்கினார.் ஒவ்சவாரு வாரமும் ‘கைவுள்’ தகாயிலிை் நலைசபற்ற 

தஹாமத்திற்கு பிறகு, அவர ்அங்தக மைவாசியாக இருந்த புதராகிதலர 

தஹாமகுண்ை அக்னியிை் இருந்து ஒரு கற்பூரத்லத ஏற்ற சொை்வார.் 

அதன்பிறகு  எை்தைாரும் ‘இலறவன்’ தகாயிலுக்கு ஒரு சபரிய அணிவகுப்பாக 

நைந்து வருவாரக்ள். ‘இலறவன்’ அஸ்திவாரத்திற்கு வைக்தக இருந்த 

யாகொலையிை், அந்த கற்பூரத்லதக் சகாண்டு குருததவா ஒரு சிறிய 

தஹாமத்லத நைத்துவார.் அதன் பிறகு, தஹாமத்திை் சதய்வீக ஆற்றலை 

ஆவாகனம் செய்த கும்பத்துைன், எதிரக்ாைத்திை் அந்த இைத்திை் 

ததான்றவிருந்த ‘இலறவன்’ தகாயிலை கற்பலன செய்துசகாண்டு, 
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கும்பத்திை் இருக்கும் புனிதமான நீலர ஆங்காங்தக சதளித்துக்சகாண்டு, 

குருததவா தலைலமயிை் எை்தைாரும் தகாயிை் அஸ்திவாரத்லத மூன்று முலற 

பிரதைெ்ணம் செய்து வந்தனர.் ஒரு சிறிய செடிலய கவனமாக வளரப்்பலதப் 

தபான்று, அவர ்தன் சூைச்ுமமான ெக்திகலள பயன்படுத்தி வளரெ்ச்ி அலைந்து 

வந்த அந்த தகாயிலுக்கு ஊை்ைம் அளித்து வந்தார.் § 

அஸ்திவாரம் அலமப்பதற்கு முன்பாக அவர ்நான்கு வருைங்களுக்கு 

பின்பற்றி வந்த பழக்கத்துைன், இது புதிய இலணப்பாக தெரந்்து சகாண்ைது. 

‘கைவுள்’  தகாயிலிை் அதிகாலை பூலஜ நைந்துமுடிந்த பிறகு, அவர ்

அவ்வப்தபாது துறவிகள் மற்றும் உறுப்பினரக்லள ‘இலறவன்’ தகாயிலுக்கு 

வழிநைத்தி சென்று, தகாயிலுக்கு வைக்தக தற்தபாது தை்சிணாமூரத்்தி 

அலமந்து இருக்கும் ஆைமரத்திற்கு பின்னாை் பதிக்கப்பை்ை சிறிய 

விநாயகருக்கு ஆரத்தி எடுத்ததும், ‘இலறவன்’ தகாயிலின் இதயமாக, 

நிைத்திற்கு கீதழ எதிரக்ாைத்திை் சிவலிங்கம் லவக்கப்பைவிருந்த இைத்லத 

குறித்துக் காை்டிய சிறிய பள்ளத்லத சுற்றி, அவர ்ஒரு ஊரவ்ைத்லத 

வழிநைத்தி சென்றார.் இந்த சிறிய புனிதமான பயணங்களின் தபாது, அவர ்

பைவருைம் முன்பாக ஸ்தாபனம் செய்யப்பை்ை ‘கைவுள்’ தகாயிலிை் இருந்து 

ஆன்மீக ெக்திலய எதிரக்ாை ‘இலறவன்’ தகாயிலுக்கு உணரவ்ுைன் அனுப்பி, 

எதிரக்ாைத்திை் அந்த இைத்திை் கம்பீரமாக நிற்கவிருந்த தகாயிலை கற்பலன 

செய்து பாரக்்க அவர ்தனது சீைரக்ளுக்கு பயிற்சி அளித்தார.் “கற்பலன 

செய்து, அலத நிகழ்த்திக் காை்டுங்கள்,” என்றும் அவர ்எை்தைாரிைமும் 

விருப்பத்துைன் கூறுவார.் ஒரு நாள் தூை உைகிை் உண்லமயாக 

இருக்கப்தபாவலதப் தபான்று, அந்த தகாயிை் தன் ஆரம்பக்கை்ை நிலையிலும் 

அவருக்கு காை்சி அளித்தது. § 

தம 2001, குருததவா அடிக்கை் நாைட்ு விழாவிை் பங்குசபற்றார.் இந்த 

நிகழ்ெச்ிலய நிரவ்கிக்க இந்தியாவிை் இருந்து வரவலழக்கப்பை்ை, பிரதான 

கை்டிை கலைஞர ்வி. கணபதி ஸ்தாபதி ெைங்குகள் முடிந்த பிறகு, அங்தக 

கூடியிருந்த அன்பரக்ள் கூை்ைத்திை் தபசினார:்§ 

குருததவா பை வருைங்களுக்கு முன்பாக, அசமரிக்கா வருமாறு எனக்கு 

அலழப்பு விடுத்தார.் இதற்கு முன்பு நான் இங்தக வந்ததிை்லை.... நான் 

இங்தக வந்து வை அசமரிக்காவிை் இருந்து தகாயிை்கலள ஸ்தாபனம் 

செய்ய உதவி செய்யதவண்டும் என்று என்னிைம் தகைட்ுக்சகாண்ைார.் § 

நான் இங்தக ஒரு உண்லம ெம்பவத்லத சதரிவிக்க விரும்புகிதறன். 

இந்தியாவிை் இருக்கும் பிரபைமான நாடி ொஸ்திர தஜாதிைரக்லளப் பற்றி 

நீங்கள் அறிந்து இருப்பீரக்ள். அவரக்ளிைம் தீரக்்கதரிெனத்துைன் கூடிய 

ஒலை சுவடிகளின் மிகப்சபரிய சதாகுப்பு இருக்கும். நான் குருததவாலவ 

ெந்திப்பதற்கு முன்பாக நான் ஒரு நாடி தஜாதிைலர ெந்தித்ததன். அவர ்

எனது நாடி சுவடிகலள படித்து: “புகழ்சபற்ற தொழ தபரரெரான 

இராஜராஜ தொழர ் மீண்டும் பிறவி எடுத்துள்ளார.் அவர ்உயரமாக 

நலரத்த முடியுைன் இருப்பார.் அவர ்விலரவிை் உங்கலள வந்து ெந்தித்து, 

தமற்கு நாடுகளுக்கு சென்று அங்தக தகாயிை்கலள கை்டுமாறு  
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உங்களிைம் தகை்டுக்சகாள்வார,்” என்று கூறினார.் அதன் பின்னர ்நான் 

குருததவாலவ ெந்தித்து, அவர ்இராஜராஜ தொழனின் மறுபிறவி என்பலத 

சதரிந்துசகாண்தைன். அதனாை் இந்த தகாயிை் ஒரு விதெஷ 

முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கிறது. சதற்கு திலெலய தநாக்கி 

அலமந்து இருக்கும் புனிதமான மூன்று தகாயிை்களிை் இதுவும் ஒன்றாக 

இருப்பதாை், இந்த தகாயிை் முக்தி வழங்கும் ெக்தியுைன் இருக்கிறது. § 
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ஐக்கிய நாடுகள் ெலபயிை் 2000 ஆம் ஆண்டு நலைசபற்ற மிை்லினியம் 

ெம்மிை்டிை் உைகத் தலைவரக்ளின் மாசபரும் கூை்ைம் கூடியிருந்தது, மற்றும் 



சபாதுெலபயிை் முதை் முலறயாக  மதத்தலைவரக்ள் பங்குசபற்றாரக்ள். 

குருததவா 1,200 தலைவரக்ள் முன்பாக அலமதிப் பற்றி உலர நிகழ்த்தி, ஶ்ரீ 

சின்தமாய் அவரக்ளிைம் இருந்து மதிப்புமிக்க உ தன்ை் பரிலெப் சபற்றார.்  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

உள்நாட்டிலும் உலக அளவிலும் கிதடத்த அங்கீகாரம்  

செப்ைம்பர ்1999 சமாரீஷியஸ், மதைசியா மற்றும் சிங்கப்பூர ்ஆகிய 

நாடுகளுக்கு குருததவா பயணம் செய்து, எை்டு வருைங்களாக அவலர 

தரிசிக்காத உறுப்பினரக்லள ெந்தித்தார.் அவர ்ததசிய தலைவரக்ள், 

அலமெெ்ரக்ள் மற்றும் முக்கிய பிரமுகரக்லள ெந்தித்து, சமாரீஷியஸ் 

நாை்டிை் எதிரக்ாைத்திை் பிரதான ஆன்மீக சதாைரப்ாக வளரெ்ச்ி சபறவிருந்த 

தனது ஆன்மீக பூங்காவின் அைங்கார சபாருளாக, புதிய பஞ்ெமுக கணபதி 

மண்ைபத்லத திறந்து லவத்தார.் § 

ஒரு வருைம் கழித்து, ஆகஸ்ை் மாத இறுதியிை், ஐக்கிய நாடுகளின் 

தலைலமயகத்திை் ைாக் ஹம்மரஸ்்க்தஜாை்ை் அரங்கத்திை், ஶ்ரீ சின்சமாய் 

அவரக்ளிைம் இருந்து உ தன்ை் அலமதிப்பரிலெப் சபற்றார.் இந்த பரிலெ 

அதற்கு முன்னர ்தைாய் ைாமா, சநை்ென் மண்தைைா, மிக்லகை் தகாரப்ெத்ெவ், 

தபாப் ஜான் பாை் II மற்றும் அன்லன சததரொ ஆகிதயார ்சபற்று இருந்தனர.் § 

சிை நாைக்ள் கழித்து, குருததவாவும் அவருைன் பயணம் செய்த மூன்று 

துறவிகளும், ஐக்கிய நாடுகள் சபாதுெெ்லபயிை் நலைசபற்ற ெமய மற்றும் 

ஆன்மீக தலைவரக்ளின் மிை்லினியம் தவரை்்ை் பீஸ் ெம்மிை்டிை் கைந்து 

சகாண்ைனர.் குருததவா அருகிை் இருந்த வாை்தைாரஃ்ப்-அஸ்தைாரியா 

தஹாை்ைலிை், எை்ைா மதங்களிை் இருந்தும் வந்திருந்த 1,200 வலுவான ஆன்மீக 

குழுவிை் உலர நிகழ்த்தி, “மன்னிப்பு மற்றும் ெமரெம்" பற்றி தபசினார ்மற்றும் 

“உைக அலமதிக்கு, முதலிை் உள்நாைட்ுப் தபாலர நிறுத்துங்கள்,” என்ற 

தலைப்பிை் தனது ஐ.நா. உலரயின் சுருக்கத்லத வழங்கினார.் § 

அவர ்அக்தைாபர ்18 அன்று கவாய் திரும்பிய தபாது, அந்த தீவிலும் உைகின் 

மற்ற பகுதிகளிலும் அவர ்செய்த ொதலனலய அறிவிக்க 350 குடிமக்கள், 

மாவை்ை மற்றும் அரசு அலுவைரக்ள் கூடியிருந்தாரக்ள். மாரியை்  ஓைை்ைலிை் 

இருந்த சைரர்ஸ் சரஸ்ைாரன்ை்டிை், தமயர ்தமரியன் குொகா மற்றும் 

மாவை்ைக்குழு  தலைவர ்சரான் கவுெச்ி ஒரு விருந்லத ஏற்பாடு செய்து 

இருந்தனர.் தங்கள் வாழ்க்லக மற்றும் தங்கள் தீவின் மீது குருததவா 

ஏற்படுத்திய குறிப்பிை்ைத்தக்க மாற்றங்கள் மற்றும் அவர ்பை வழிகளிை் 

தங்கள் மீது ஏற்படுத்திய தாக்கத்லத பற்றியும், அந்த தீவின் முக்கிய 

தலைவரக்ள் மற்றும் ஹவாய் ஆளுநர ்கயீைாதனாவின் பிரதிநிதி ராய் 

நிஷிைா சிறப்பாக உலரயாடினாரக்ள். “விதநாதமான உலைகள் மற்றும் 

நீளமான தாடிகளுைன் இருந்த இந்த துறவிகலள ெந்தித்த தபாது, அவரக்ள் 

யார ்என்று அை்ைது அவரக்ள் எதற்காக இங்தக இருக்கிறாரக்ள் என்று எனக்கு 

சதரியவிை்லை. தமலும் தகவலை நான் அறியவும் விரும்பவிை்லை. அதன் 

பிறகு தீவிை் நலைப்சபற்ற “விஷன் குரூப்" கூை்ைத்தின் நான் அவரக்லளப் 
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பற்றி, குருததவா எவ்வாறு செயை்படுகிறார,்  நாம் எை்தைாரும் 

“கவாயினன்ஸ்" என்ற சிந்தலனலய நமக்குள் தூண்டிவிை்ைலத பற்றி நான் 

சதரிந்துசகாண்தைன். நான்கு வருைங்கள் பிறகு, அவர ்என் வாழ்க்லகலய 

மாற்றி அலமத்தது மைட்ுமிை்ைாமை், முதிரெ்ச்ி சபற்ற எனது இன்லறய 

வாழ்க்லகயிை் மிகவும் முக்கியமான மனிதராக இருக்கிறார ்என்பலத 

என்னாை் உறுதியாக சொை்ை முடிகிறது,” என்று தனக்கு முன்பு இருந்த 

தவறான எண்ணத்லதப் பற்றி ரான் கவுெச்ி ஒரு அற்புதமான உலர 

நிகழ்த்தினார.் § 

அரசியலிை் நடுநிலைலமயுைன் (அவரது துறவிகள் என்றுதம வாக்கு 

அளித்தது இை்லை, ஆனாை் யார ்ததரந்்து எடுக்கப்பை்ைாலும் அவருக்கு 

ஆதரவு அளித்தனர)் இருக்கும் குருததவாவின் உறுதியான சகாள்லகலய, 

அரசிைமிருந்து விதெஷமான ெலுலககலள எதிரப்ாரக்்காமை், எப்தபாதும் 

எலதயும் சபறாமை் சதாைரந்்து வழங்கதவண்டும் என்று தனது துறவிகள் 

மற்றும் ெம்ொரி உறுப்பினரக்ளுக்கு அவர ்வழங்கிய அறிவுலரகலள கவாய் 

தீவின் தலைவரக்ள் பாராை்டினாரக்ள். § 

பழுப்பு நிறக்கண்கலளக் சகாண்ை அசமரிக்க குரு ஹவாயிை் ஸ்தாபனம் 

செய்யும் பாரம்பரிய இந்து மைம் அறிவு, அதிகாரம், செை்வாக்கு மற்றும் 

உத்தவகத்தின் மூைமாக இந்து உைகம் முழுவதும் திரும்பிப் பாரக்்கும் 

அளவிற்கு வளரெ்ச்ி சபறும் என்று யார ்எதிரப்ாரத்்து இருப்பாரக்ள்? கவாயின் 

இந்து மைாையத்திற்கு இருந்த ஒரு ொத்தியமிை்ைாத ததாற்றம் மற்றும் அதன் 

தூய்லம மற்றும் நம்பகத்தன்லமயாை் ஈரக்்கப்பை்ை இந்து சுவாமிகள், 

தலைவரக்ள் மற்றும் சிந்தலனயாளரக்ளின் பாராைட்ுதலை சபற்று அது ஒரு 

புகழ்சபற்ற புண்ணிய தைமாக மாறியது. கைந்தகாை தவதலனகலள இந்து 

ெமயத்தாை் எவ்வாறு தாங்கிக்சகாள்ள முடியும் என்பதற்கு குருததவாவின் 

மைம் மற்றும் ெமூகம் ஒரு முன் உதாரணமாக விளங்கியது. ஹவாய் தீவிை் 

ெனாதன தரம்ம் செழிப்பாக இருந்தாை், அதனாை் இந்தியாவிலும் செழித்து 

இருக்க முடியுமா? அவர ்தனது முற்பிறவியிை் சுவாமி விதவகானந்தராக 

அை்ைது இராஜராஜ தொழராக இருந்ததாக கற்பலன கலதகள் ஒருபுறம் 

இருக்க, அவர ்லெவ ெமயத்லத காக்க வந்த சிவசபருமானின் அவதாரம் 

என்ற குறிப்புக்களும் உள்ளன. அத்தலகய பாராை்லைக் தகை்கும் தபாது, 

குருததவா முகத்திை் புன்னலகயுைன் அலமதியாக இருப்பார.் § 

இலதப்பற்றி சபங்களூரிை் இருக்கும் ஶ்ரீ லகைாஷ் ஆசிரம மகாெமஸ்தான 

மைத்தின் தலைவர ்சஜதயந்திர புரி சுவாமி வழங்கும் குறிப்பு: § 

சிவாய சுப்பிரமுனியசுவாமி ஒரு அபூரவ்மான பிறவியாக இருக்கிறார.் 

ஒருவர ்தான் பிறந்த நாை்டிற்கு சதாைரப்ிை்ைாத ஒரு ெமயத்லதப் பற்றி 

கற்றுக்சகாண்டு அலத பின்பற்றுவது மை்டுமை்ைாமை் ஒரு அயைாராக 

இருந்துக்சகாண்டு இந்து ெமய முன்தனற்றத்திை் அதிகம் பங்களிப்பது 

வியக்க லவப்பதாக இருக்கிறது. ஒரு இந்து எப்படி ஒரு இந்துவாக 

இருக்கதவண்டும் என்று அவர ்கற்றுத் தருகிறார.் ததவரக்ளின் 

பலைத்தலைவராக இருக்கும் முருகப்சபருமான், சிவாய 
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சுப்பிரமுனியசுவாமியாக அவதாரம் எடுத்து இருப்பதாக ஞாதனாதயம் 

சபற்ற எனது குரு திருெச்ி சுவாமி நூறு முலறக்கு தமை் 

சொை்லியிருக்கிறார.் “இலதப்தபான்ற ஒரு சிறப்பான பலைப்லப 

இந்தியாவிை் இருக்கும் யாராலும் வழங்க முடியவிை்லை,” என்று 

குருததவா எழுதிய புத்தகங்கள் பற்றி திருெச்ி சுவாமி தனது கருத்லத 

சதரிவித்தார.் § 

மாஸ்தகா ெரவ்ததெ மாநாை்டின் தபாது கிசரம்ளின் மாளிலகயிை் ஓம் என்ற 

பிரணவ மந்திரத்லத ஓதி புகழ்சபற்ற சிருங்தகரி பீைத்தின் சுவாமி 

பரமானந்த பாரதி, அதத கருத்லத எதிசராலித்தார:் § 

உைசகங்கும் இருக்கும் இந்துக்கலள ஊக்குவிப்பதிை் குருததவாவிற்கு 

ஈடு இலணயாக யாரும் இை்லை. அவர ்ஒரு முழுலமயான சிவபக்தராக 

இருந்தார,் ஆனாை் அவர ்அதிை் சிறிதளவும் சவறியுைன் இருந்ததிை்லை. 

இந்து ெமயத்லதப் பற்றிய அவரது கண்தணாை்ைம் முழுலமயாக, அவரது 

அணுகுமுலற யதாரத்்தமாக, அவரது அன்பு எை்தைாருக்கும் சபாதுவாக, 

புனிதமாக, ஆறுதை் அளிப்பதாக மற்றும் தடுக்க முடியாததாக இருந்தது. 

இவ்வளவு ஒரு முழுலமயான மனிதலர நான் பாரத்்ததிை்லை. § 

நியூயாரக்்கின் சுவாமி புவா ஜி மகாராஜ் வழங்கும் குறிப்பு:§ 

இந்த மகான் உைசகங்கும் லெவ சித்தாந்தத்தின் உயரவ்ான ொரத்லத 

மிகவும் சுருக்கமாக பரப்பியுள்ளார.் இது முற்றிலும் மாறுபை்ை 

கைாெெ்ாரத்திை் பிறந்து வளரந்்த ஒருவருக்கு எப்படி ொத்தியமாகும்? 

இதற்கு பூரவ் சஜன்ம பந்தம் மைட்ுதம காரணமாக இருக்க முடியும். 

தமற்கத்திய நாடுகளிை் இருக்கும் இந்துக்களின் மத்தியிை் அவர ்

ஏற்படுத்திய ஆன்மீக விழிப்புணரவ்ு வியக்க லவப்பதாக இருக்கிறது. 

மிகவும் எளிலமயான முலறயிை் அதிக சிக்கைான சகாள்லககலள 

விளக்க குருததவா பயன்படுத்திய பிரத்தயகமான முலறகள் திலகக்க 

லவப்பதாக இருந்தது. மிகவும் சிக்கைான தகாை்பாடுகள் அவருக்கு 

மிகவும் எளிலமயான மற்றும் மிகவும் சுைபமான தகவை்களாக 

ததான்றியது என்றாலும், அலவ அதத வலிலம மற்றும் ொரத்துைன் 

இருந்தன. § 
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குருததவா தனது புத்தகங்கலள எழுதுவதிை் அதிக முயற்சி தமற்சகாண்ைார ்

மற்றும் தனது பலைப்புக்கள் ஈடு இலணயற்றது என்பலத அவர ்அறிந்து 



இருந்தார.் உைசகங்கும் புத்தகங்களிை் லகசயழுத்திடும் நிகழ்ெச்ிகலள 

நைத்தி வாெகரக்ளிைம் புத்தகங்கலள அறிமுகப்படுதத், பாரை்ரஸ்் மற்றும் 

பாரன்்ஸ் & தநாபை் தபான்ற புதத்கக்கலைகளும் அவருக்கு அலழப்பு 

விடுத்தன.  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

லவததன நிதறந்த கர்மவிதன  

டிெம்பர ்5, 2000 அன்று, நதிக்கு அப்பாை் மைம் வாங்கிய புதிய நிைத்லத காண  

குருததவா, தனது மூன்று மூத்த துறவிகளுைன் நீண்ை தூரம் நைந்து சென்று 

அருகிை் இருந்த ஒரு சிறிய குன்றின் உெச்ிக்கு ஏறினார.் அந்த குன்று 

செங்குத்தாக இருந்தது, மற்றும் திரும்பும் தபாது குருததவாவிற்கு ெறுக்கியது.  

அவர ்கீதழ விழவிை்லை என்றாலும், அந்த அதிரவ்ு அவருலைய பின் முதுகிை் 

காயத்லத ஏற்படுத்தியது. அவர ்தீவிர தவதலனயிை் இருந்ததாை், காப்பாவிை் 

கைற்கலரக்கு அருகிை் மைத்திற்கு சொந்தமாக இருந்த ஹாதை மகாய் என்ற 

ஒரு ஒதுக்குபுறமான பண்லணயிை் தங்குமாறு தகை்டுக்சகாள்ளப்பை்ைார.் 

அது கைலிை் இருந்து 150 அடிகள் தூரத்திை் மற்றும் மைத்திை் இருந்து ஐந்து 

லமை் தூரத்திை் அலமந்து இருந்தது. அவர ்அந்த இைத்திை், தனக்கு சிகிெல்ெ 

அளித்து வந்த மருத்துவரக்ள் மற்றும் பிணி நீக்கும் மருத்துவரக்ளுக்கு 

அருகிை் இருக்கும் தநாக்கத்துைன், அடுத்த நான்கு மாதங்களுக்கு தனது 

வழக்கமான சபாறுப்புக்களிை் இருந்து விைகி இருந்தார.் தினமும் 

அவருக்காக மதியம் மற்றும் இரவு தவலளகளிை், மைத்திை் இருந்து இரண்டு 

அை்ைது மூன்று துறவிகள் வாகனத்திை் சூைான உணலவ சகாண்டு 

வருவாரக்ள் மற்றும் அவருக்கு தெலவ செய்யும் விருப்பத்துைன் மூன்று 

துறவிகள் அவருைன் தங்கி இருந்தாரக்ள். அவரக்ள் ெற்குருவுைன் தங்களுக்கு 

கிலைத்த தனிப்பை்ை தநரத்திை் கலதகள் கூறி மகிழ்ெச்ியாக இருந்தாரக்ள். § 

ஐதராப்பிய இன்னரெ்ரெ் ்பயணம் செை்ை சிை மாதங்கதள மீதம் இருந்த 

நிலையிை், அவர ்தனக்கு என்று ஒரு குணமலையும் திை்ைத்லத 

வகுத்துக்சகாண்டு, தனது உைலை குணப்படுத்த தினமும் கடுலமயாக 

உலழத்தார.் குருததவா 73 வயது நிரம்பிய முதியவர ்என்பது ஒரு புறமிருக்க,  

தான் சிகிெல்ெ அளித்த சபரும்பாைான மக்களுக்கும் சிை விலளயாை்டு 

வீரரக்ளுக்கும், பை வருைங்களுக்கு உைை்தொரல்வ ஏற்படுத்தும் ஒரு காயம், 

சிை மாதங்களிை் குணமலைவலத தான் முன்சனப்தபாதும் பாரத்்தது இை்லை 

என்று அவரது சிகிெல்ெ அளித்த பிைாடிஸ் சதரபிஸ்த் பிற்காைத்திை் 

சதரிவித்தார.் குணமலைவதற்கு முன்னரும் பின்னரும் எடுக்கப்பை்ை 

ஊடுகதிர ்அறிக்லககள் நம்பமுடியாத அற்புதத்லத எடுத்துலரத்தன. § 

அந்த சிை மாதங்களின் தபாது குருததவா அந்த காயத்திை் இருந்து மை்டும் 

குணமலையாமை், தனது மனலத துடிப்புணரவ்ுைன் லவத்துக்சகாண்டு, 

சதாகுக்கும் பணியிை் ஈடுபை்டு இருந்த தனது குழுவினருைன் செயை்பைட்ு 

வந்தார.் ஆகஸ்ை் மாதம் இன்னரெ்ரெ் ்குழுவுைன் பயணம் செை்லும் முன்னர,் 

தனது பிரதான பயிற்சி வகுப்பின் முத்சதாகுப்பிை் மூன்றாவது மற்றும் 
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இறுதியான புத்தகமான, லிவிங் வித் சிவா புத்தகத்லத ஒரு சிறிய 

சமன்னைல்ையாக (தபப்பர ்தபக்) இை்ைாமை், 1000 பக்கங்களுைன் இன்சனாரு 

தலைசிறந்த பலைப்பாக நிலறவு செய்யதவண்டும் என்பலத அவர ்தனது 

குறிக்தகாளாக அலமத்துக் சகாண்ைார.் அவர ்தனது மனம் மற்றும் தனது 

உைலை வலுவாக இயக்க ஆரம்பித்ததும், குறிக்தகாள்கலள அலைவது  

எளிதானதாை், அந்த புத்தகம் ஜூலை மாதம் அெெ்கத்திற்கு சென்றது மற்றும் 

ஆகஸ்ை் மாதம் பயணம் செை்ை அவருலைய உைை் தயாரானது. § 

வட ஐலராப்பிய கடல்களில் பயணம்  

அந்த ெமயத்திை் கப்பை்கள் குழுவிை் புதிதாக 780 அடி நீளத்துைன் 2,000 

பயணிகள் செை்லும் அளவிற்கு சபரிதாக இருந்த, புதிய MS ஆம்ஸ்ைரை்ாம் 

என்ற இன்சனாரு மிகப்சபரிய கப்பலிை் எழுபத்தி இரண்டு இன்னரெ்ரெ் ்

குழுவினருைன், ஆகஸ்ை் 10-22, 2001 இன்னரெ்ரெ் ்ஐதராப்பா பயணம் 

சதாைங்கியது. அந்த கைை் பயணத்திற்கு முன்னர,் குருததவா ைண்ைன் 

மற்றும் சஜரம்னி நாடுகளுக்கு பயணம் செய்து, அங்கிருந்த தமிழ் 

ெமூகங்கலள ெந்தித்துப் தபசினார.் சதாலைதூரத்திை் இருந்து வந்திருந்த 

குருலவ வரதவற்க சஹை்சின்கி, St. பீை்ைரஸ்்பரக்் மற்றும் வாரன்்முண்தை 

என்று ஒவ்சவாரு துலறமுகத்திலும் ொதகரக்ளின் குழுவினர ்காத்து 

இருந்தனர.் ஒஸ்தைா மற்றும் ஸ்ைாக்தஹாம் நகரங்களிை் இருந்த சிறிய தமிழ் 

ெமூகங்கள், தங்கள் தகாயிை்களிை் உலர நிகழ்த்த குருததவாலவ அலழத்து 

வந்தனர.் குருததவா கப்பலுக்குள் ரஷ்ய சீைரக்லள அலழத்து வந்து, 

சநப்டியூன் ைவுஞ்சிை் ஒரு சீைருக்கு நாமகரண ெம்ஸ்காரத்லத நைத்தி 

லவத்தார.் § 
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 குருததவா தனது இறுதியான மற்றும் நீளமான இன்னரெ்ரெ் ்கைை் பயணத்தின் 

தபாது, எழுபத்தி இரண்டு சீைரக்ளுைன், வைக்கு ஐதராப்பா மற்றும் ரஷ்யா 

பயணம் செய்து, இந்து ெமூகங்களுக்கு சொற்சபாழிவு நிகழ்த்தி சைன்மாரக்் 

நாை்டிை் ஒரு சபரிய தகாயிலுக்கு அடிக்கை் நாை்டினார.்  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

இந்த பயணத்திற்கு கப்பலிை் கூடியிருந்த இந்துக்கள் மற்றும் அரத்்த-இந்து 

ொதகரக்ளின் ெரவ்ததெ குழு தனியாக சதன்பைட்ு, அழகான புைலவகள் 

மற்றும் தவஷ்டிகளிை் தியான மண்ைபத்லத தநாக்கி நைந்து செை்ை, மற்ற 

எை்தைாரும் உணவு அருந்துவது, சூதாடுவது, நீந்துவது சபாருைக்லள 

வாங்குவது மற்றும் பை மணிதநரத்திற்கு சூரிய ஒளியிை் அமரந்்து இருப்பது 

என்று தங்கள் சபாழுலத தபாக்கிக்சகாண்டு இருந்தனர.் குறிப்பாக இரவு 

தநரத்திை் எை்தைாரது கவனமும் குருததவாவின் மீது அலமந்து இருந்தது. 

துறவிகள் குழு தன்லன பின்சதாைர, ஐந்து நைெ்த்திர உணவு அலறக்குள் 

நுலழந்து, இரண்டு அடுக்கு படிக்கை்டு வழியாக இறங்கி செை்வது அவருக்கு 

பிடித்து இருந்தது. தினமும் இரவு தநரத்திை் தநரத்்தியாக காவி உலை அணிந்த 

குரு தங்களுக்கு மத்தியிை் வந்து அமரவ்லத பாரத்்த ஆயிரக்கணக்கான 

பயணிகள், உணவு அருந்துவலத நிறுத்தி, தனக்கு அருகிை் இருந்தவரிைம், 

“யார ்இவர?்” என்று ஜாலையாக தபசிய தபாது, அந்த அலறயிை் நிைவிய 

கூெெ்ை் மலறந்து திடீசரன்று மயான அலமதி நிைவியது. அவர ்ஒரு 

இருக்லகயிை் அமரந்்ததும், விலையுயரந்்த பீங்கான் மீது ஒதர ெமயத்திை் 

கத்திகள் மற்றும் முள்கரண்டிகள் தங்களது தவலைலய சதாைங்கியதும் 

ஏற்பை்ை கைகை ஒலியாை், அலறயிை் இருந்த அலமதி குலைந்தது. “நீங்கள் 
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இந்த ஐந்து நைெ்த்திர கப்பை்களிை் எதற்காக பயணம் செய்கிறீரக்ள்?” என்று 

அவரிைம் தகள்வி தகைக்ப்பை்ை தபாது, “இதுவலர ஆறு நைெ்த்திர கப்பை்கள் 

அறிமுகமாகவிை்லை,” என்று அவர ்அலமதியாக பதிை் அளித்தார.் § 

கைை் பயணம் தகாதபன்தஹகனிை் நிலறவலைந்த பிறகு, குருததவா 

சுழை்விசிறி மூைம் இயங்கிய ஒரு விமானத்திை் தனது மைவாசியுைன் 

சைன்மாரக்்கின் வைக்கு முலனக்கு சென்று, பிராண்தை நகரத்திை் ஒரு 

அம்மன் தகாயிலுக்கு அடிக்கை் நாை்டி, சஹரந்ிங் நகரத்திை் தனியாக இருந்த 

விநாயகர ்தகாயிலிை் நலைசபற்ற ஒரு திருவிழாவிை் அந்த ஊர ்

இந்துக்களுைன் கைந்து சகாண்ைார.் அவலர பைவீனப்படுத்திய முதுகுக் 

காயம் மற்றும் அவர ்அறியாமை் அவருக்கு ததாற்றி இருந்த தநாயின் 

காரணமாக, குருததவாவிற்கு அந்த பயணம் ஒரு ெவாைாக இருந்தது. 

இருந்தாலும், அவர ்எப்தபாதும் புகார ்கூறாமை், உற்ொகமாக அடுத்த 

அனுபவத்லத சபறுவதற்கு தயார ்நிலையிை், ஒரு நாை்டிை் இருந்து 

இன்சனாரு நாை்டிற்கு பயணம் செய்தார.் அவர ்இன்னும் சிை மாதங்கள் தான் 

வாழப் தபாகிறார ்என்பது அவருக்கும் சதரியாது, தவறு யாருக்கும் சதரியாது. 

§ 

குருததவா ஹைெ்ன் அலறயிை் நைத்திய தினெரி வகுப்புக்களிை் 

நன்றியுணரவ்ு பற்றிய பாைங்கள்  உை்பை, எங்கும் இலறவலன காணுதை், 

இயமங்கள் மற்றும் நியமங்கள், ொதனா, குடும்பத்துைன் தெரந்்து இருத்தை், 

குருவின் ெக்தி,  நந்திநாத சூத்திரங்கள், இணக்கமின்லம மீது முற்றிலும் 

ெகிப்புத்தன்லமயற்று இருத்தை், மதத்தின் ததலவ, தவத்தின் வலிலம மற்றும் 

இந்து ெமயத்திற்கு வலுவாக ஆதரவு அளித்தை் என்று பைவிதமான 

சதாகுப்புக்களிை் பாைம் நைத்தினார.் அவருக்கு தகள்வி-பதிை் தநரம் பிடித்து 

இருந்தது மற்றும் அவர ்எை்தைாரது ெந்ததகங்கள் மற்றும் கவலைகலள 

அலமதியாக எதிரச்காண்ைார.் அவர ்தனது சிற்றலறயிை், துறவிகளுைன் 

சதாைரந்்து சதாைரப்ிை் இருந்து துறவிகளுக்குள் வலுவான சதாைரல்ப 

ஏற்படுத்தியததாடு தினெரி நிகழ்வுகலள, விதநாதமான நிகழ்வுகலள, 

திைை்ங்களிை் உள்ள மாற்றங்கலள, ஒருங்கிலணத்தார ்மற்றும் தொரவ்ாக 

இருந்த காை்கலள ஒரு துறவி முன்வந்து ததய்த்து விடுவதற்காக அலமதியாக 

காத்து இருந்தார.் § 

வாழ்க்தகயில் மிகவும் உயர்வான தருணம்  

வைக்கு ஐதராப்பாவிை் பை நாடுகளுக்கு தமற்சகாண்ை கடினமான 

பயணத்திை் இருந்து குருததவா திரும்பிய சிை வாரங்களிை், அக்தைாபர ்6, 2001 

அன்று அவருக்கு தீவிர இரத்த தொலக ஏற்பை்ைதாை், அவர ்விை்காக்ஸ் 

மருத்துவமலனயிை் தெரக்்கப்பை்ைார.் அவர ்மூன்று நாைக்ள் தங்கியிருந்த 

தபாது, அவரது சபருங்குைை், சிறு குைை் மற்றும் மூலளயிை் முத்திய நிலையிை் 

புற்றுதநாய் இருப்பலத மருத்துவரக்ள் சதரிந்துசகாண்ைாரக்ள். அதன் பிறகு 

குருததவா ஹாதை மகாய் திரும்பினார ்மற்றும் அடுத்த வாரத்திை் கவாய்,  

கலிதபாரன்ியா மற்றும் சியாை்டிலிை் இருந்த மருத்துவரக்ள் குழு, 
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பரிதொதலன முடிவுகலள ஆய்வு செய்து, அவர ்இனி அதிக நாைக்ள் 

உயிருைன் இருக்கப்தபாவதிை்லை என்பலத சதரிவித்தனர.் § 

அவர ்சிை நாைக்ள் சிந்தலன செய்த பிறகு, அக்தைாபர ்16 அன்று, தனது 

மூத்த துறவிகலள அலழத்து தான் இறக்கும் வலர விரதம் இருக்கப்தபாவதாக 

சதரிவித்தார.் அவர ்பாரம்பரிய முலறப்படி உயிர ்துறக்கும் 

பிரதயாபதவஷத்லத  முன்பு தனது சீைரக்ளுக்கு பாைம் புகை்டி இருந்தார.் பை 

வாரங்கள் மற்றும் மாதங்களுக்கு மருத்துவ உதவிகலள தவிரத்்து, தயாகியின் 

உயிர ்உணரவ்ுைன் பிரிந்து, திை்ைமிை்ை சீர ்குலைவின் மூைம் சுயநிலனலவ 

இழக்கும் அந்த கடினமான ஒழுங்குமுலறலய, அவர ்தற்தபாது 

பின்பற்றவிருந்தார.் அவர ்வாழ்க்லகயின் முக்கியமான தருணமாக 

மரணத்லத சதாைரந்்து குறிப்பிைட்ு வந்தார ்என்பதாை் துறவிகள் அவரது 

முடிலவ கண்டு அதிரெ்ச்ி அலையவிை்லை. புற்றுதநாயாை் அவதிப்பை்ை ரமண 

மகரிஷிலயப் தபான்ற மற்ற சிறந்த ஆன்மாக்களும், இந்த வழியிை் 

உணரவ்ுைன் தனது உயிலர துறந்தலத அவரக்ள் நிலனவுகூரந்்தாரக்ள். § 

குருததவா தான் எடுத்த முடிவு உணரெ்ச்ிவெப்பைாமை் பின்பற்றினார.் இந்த 

முலறயிை் உபவாெம் இருந்தவரக்ள் எத்தலன மணிதநரங்கள் உயிருைன் 

இருந்தாரக்ள் என்பலத அவர ்சதரிந்துசகாண்டு, “அப்படிசயன்றாை், 

இருபத்தி நான்கு நாைக்ளிை் எை்ைாம் முடிந்துவிடும். அதனாை் நான் இனி 

உங்களுக்கு இருபத்தி நான்கு மணி தநரமும் தெலவ செய்ய தயாராக 

இருக்கிதறன்,” என்று கூறினார.் தினமும் இருபத்தி நான்கு மணி தநரம் மைட்ும் 

விழித்து இருக்காமை், இனி துறவிகளுைன்  இருபத்தி நான்கு மணி தநரமும் 

இருப்தபன் என்று சொை்லி அவரக்லள அவர ்ெமாதானம் படுத்த முயற்சி 

செய்து சகாண்டு, மற்றவரக்ள் செய்த உபவொத்லத அவரும் சதாைரந்்தார.் 

“நீங்கள் இப்தபாது இளலமயாக இருப்பதாை், இது வாழ்க்லகயிை் ஒரு 

அற்புதமான தருணம் ஆகும்,” என்று அவர ்குறிப்பிை்ைார.் இருந்தாலும் அந்த 

முக்கியமான ஒரு சிை நாைக்ளின் தபாது, அவரக்ளின் உைகம் தலைகீழாக 

மாறி, அவரக்ளின் வாழ்க்லகயும் மிகப்சபரிய மாற்றத்லத சபற்றது. § 

16 ஆம் தததி மாலை தநரத்திை் அவர ்மைத்திற்கு திரும்பிய தபாது, துறவிகள் 

அவரது மதஹாகனி அலறயிை் ஒரு விதெஷமான படுக்லகலய விரித்து 

இருந்தாரக்ள். வரவிருந்த வாரங்களிை், அவருலைய சொந்த இறுதி 

மகாபயணம் மிகவும் கடினமான பணியாக இை்லை, அது மைவாசிகள் 

மனதிை் தவதலனயாக இருந்தது. அவரக்ள் தவதலனக்கு ஆறுதை் அளிக்கும் 

சபாருை்டு, அவர ்அவரக்ளுக்கு உறுதி அளித்து, அரவலணத்து, ஊக்கம் 

மற்றும் ஆறுதலை வழங்கினார.் யாரும் எந்த குலறயும் கூறவிை்லை. 

“நைப்பது அலனத்தும் நன்லமக்தக. நைப்பது அலனத்திற்கும் காரணம் 

இருக்கிறது,” என்று அவர ்ஒரு ெமயத்திை் சமதுவாக தபசினார.் § 

அவர ்தனது உபவாெ படுக்லகயிை் இருந்துக்சகாண்டு, தனது மூன்று 

வாரிசுகளுக்கு குரு தீை்லெ வழங்கி, அத்தலகய சூழ்நிலைகளுக்கு 

ததலவயான முக்கியமான ஆவணங்களிை் லகசயாப்பமிை்ைார ்என்றாலும், 

சவளியிை் இருந்து பாரப்்பதற்கு எளிலமயாக ததான்றும், உைலை விை்டு 
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பிரியும் கடினமான பணிக்கு அவர ்தயாராகிக் சகாண்டிருந்தார.் அவர ்தனது 

மாசபரும் இறுதி ொதனாலவ சதாைங்கி, தான் செய்த பணிகள் 

அலனத்திலும் இருந்த அதத வீரியத்துைன் நிலை மாற்றதிற்குள் ஈடுபை்ைதாை், 

சநருங்கி வந்த மரணம் அவரிைத்திை் அெெ்த்லத ஏற்படுத்தாமை் கவனத்லத 

அதிகரித்தது. எை்தைாரும் செய்யதவண்டிய பணிகள் சதளிவாக இருந்தன, 

மற்றும் அது கைந்தகாைம் அை்ைது எதிரக்ாைம் பற்றிய பயனற்ற தபெெ்ாை் 

தலைப்பைாமை் இருக்க,  துறவிகள் தன்னிைம் சதாைரப்ுசகாள்ள வந்த தபாது, 

“அலமதியாக அமரந்்து இருந்து, என்னுைன் சதாைரப்ு சகாள்ளுங்கள்,” என்று 

அவர ்சமன்லமயாக அறிவுறுத்துவார.் அவரது தவலை: தனது 

கரம்விலனகளுக்கு தீரவ்ு கண்டு ெஹஸ்ரஹார ெக்கரம் வழியாக 

சவளிதயறுவது, மற்றும் துறவிகளின் பணி:  அவரது நிலைமாற்றத்திை் 

உதவியாக இருந்து, அவர ்இை்ைாத வாழ்க்லகக்கு தயார ்செய்து சகாள்வது. § 

ஒரு நாள் மாலை தநரத்திை், துறவிகள் உணவு அருந்தி விை்ைாரக்ளா என்று 

விொரித்த பிறகு, குருததவா எழுந்து அமரந்்து, இரு கரங்கலளயும் கூப்பி 

பைவீனமான குரலிை் பின்வரும் தகவலை வழங்கினார:்§ 

“நான் எைட்ு மணி தநரம் உறங்குகிதறன். இது வாழ்க்லகயிை் ஒரு 

உண்லம நிலை,” என்று மக்கள் கூறுவாரக்ள். “நான் மூன்று முலற 

ொப்பிடுகிதறன். இது வாழ்க்லகயிை்  ஒரு உண்லம நிலை,” என்றும் 

சொை்வாரக்ள். நீங்கள் அவரக்ளிைம், “நீங்கள் பரமாத்துமா,” என்று 

கூறினாை், “அது வாழ்க்லகயிை்  ஒரு உண்லம நிலை இை்லை,” என்று 

அவரக்ள் பதிை் கூறுவாரக்ள். இந்த அறியாலம கைந்த தவறான சிந்தலன 

பரமாத்துமா பற்றி நீங்கள் அறிந்து சகாள்வலத தடுக்கிறது. அந்த 

தலைகள் தமற்கத்திய தகாை்பாடுகளிை் இருந்து வருகின்றன. § 

ஒரு துறவி குருததவாவிைம் ஆத்ம ஞானம் சபறுவலத பற்றி அறிவுலர தகை்ை  

தபாது, அவர ்வழங்கிய பதிை்: § 

அது உங்களுைன் சதாைக்கத்திை் இருந்தத இருக்கிறது என்பலத நீங்கள் 

உணரந்்துசகாள்ள தவண்டும். அது நீங்கள் வாங்கும் ஒரு சபாருதளா 

அை்ைது காைப்தபாக்கிை் அலையும் நிலைதயா இை்லை. அது உங்களிைம் 

சதாைக்கத்திை் இருந்தத இருக்கிறது. அதனாை் நீங்கள் அலதப்பற்றி 

சிந்தியுங்கள். முதலிை் உங்களுக்குள் பரமாத்துமா இருக்கிறார ்என்பலத 

ஏற்றுக்சகாள்ளுங்கள். ஒளி முடியும் நிலை இம் லகஃப் ஆகும். 

பரமாத்துமா உங்களுக்கு தவறாக இை்லை என்பலத 

ஏற்றுக்சகாள்ளுங்கள். அது அலனத்திலும் வியாபித்து, அலனத்லதயும் 

உருவாக்கி அலனத்லதயும் அழிக்கவும் செய்கிறது. நீங்கள் தற்தபாது 

பரமாத்துமாவாக இருக்கிறீரக்ள்.  அலத உங்கள் மனதிை் வலுவாக 

புகுத்திக்சகாண்டு, மற்ற அலனத்லதயும் எரித்துவிை்ைாை், நீங்கள் 

எப்தபாதும் பரமாத்துமாவாக இருப்பீரக்ள். § 
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நீங்கள் சதாைக்கத்திை் இருந்தத பரமாத்துமாவாக இருப்பலத முதலிை் 

ஏற்றுக்சகாள்ளுங்கள். அதன் பிறகு “ஈஈஈ” ஒலியின் முடிவு இம் லகஃப் 

ஆகும். ஆத்ம ஞானத்லத சபறுங்கள். பரமாத்துமாவிற்கு தவறாக மனதிை் 

ததான்றுவது அலனத்லதயும் எழுதி எரித்துவிடுங்கள். நீங்கள் அலத 

மைட்ும் செய்தாை் தபாதும். இது மிகவும் எளிலமயானது. உங்களிைம் 

அதற்கான கருவிகள் அலனத்தும் உள்ளன. அதன் பிறகு மீண்டும் ஆத்ம 

ஞானத்லத சபறுவது மைட்ுதம ஒதர தவலையாக இருக்கிறது. § 
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தனக்கு குணப்படுதத் முடியாத புற்றுதநாய் இருப்பலத அறிந்துசகாண்ை 

குருததவா, தான் உயிர ்துறக்கும் வலர உபவாெம் இருக்கப்தபாவதாக  



அறிவிதத்ார.் அவருக்கு அருகிை் இருந்து 32 நாை்களுக்கு கவனித்து வந்த 

அவரது துறவிகள், இறுதியாக அவரது உைலை ஒரு பை்ைக்கிை் சுடுகாை்டிற்கு 

சுமந்து சென்றனர.் அவலர சிவதைாகத்திற்கு அலழத்து செை்ை அவருலைய 

குருமாரக்ள் அலனவலரயும் வரவலழக்கும் ஒரு சூை்சுமமான பூலஜ 

நைத்தப்பைை்து.  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

குருததவா தனது லககளாை் எழுதிய செை்ஃப் காை் (பரமாத்துமா) பற்றிய 

உலரலய ஒரு துறவி அவர ்லககளிை் லவத்து, அலத துறவிகள் ெத்தமாக 

படிக்கைாமா என்று தகை்ைார.் “படிக்கைாம்" என்று அவர ்சுருக்கமாக பதிை் 

அளித்தார.் ஒவ்சவாரு துறவியும் சுழற்சி முலறயிை், ஒரு சிை வரிகலள 

படித்தனர.் மங்கைான ஒளியுைன் இருந்த அந்த அலறயிை் ெக்தி நிரம்பியது. 

காைவரம்லப கைந்த அந்த முக்கியமான தருணத்திை், பை்தவறு குரை்களுைன்  

சவளிவந்த அந்த ஆழமான சொற்கள் மனலத மயக்குவதாக இருந்தன. 

துறவிகள் அலத வாசித்து முடித்த பிறகு, “அப்படிசயன்றாை் பரமாத்துமா 

1950களிை் உண்லமயாக இருந்தது மற்றும் அது தற்தபாது 2000 ஆண்டிலும் 

உண்லமயாக இருக்கிறது,” என்று குருததவா குறிப்பிை்ைார.் முழுலமயான 

மற்றும் முடிவான உண்லம எப்தபாதும் ஒதர மாதிரியாக, எப்தபாதும் 

உண்லமயாக வாழ்க்லக மற்றும் மரணத்லத கைந்து இருக்கிறது என்பலத 

அங்கீகரிக்கும் விதமாக அங்கிருந்த எை்தைாரும் சிரித்தனர.்§ 

ஒரு நாள் குருததவா சூைச்ும விருந்தாளிகலள உபெரித்துக்சகாண்டு 

இருந்தார.் அவர ்படுக்லகயிை் அமரந்்து சகாண்டு, லககலள நன்றாக 

உயரத்்தி வணக்கம் சதரிவித்து, ஒவ்சவாருவருக்கும் மரியாலத 

செலுத்தினார.் நள்ளிரவு தநரத்திை் ஒரு ெமயத்திை், தயாக சுவாமி தன்னிைம் 

வந்து, “எை்ைாம் முடிந்துவிை்ைது. எை்ைாம் முழுலமயாக இருக்கிறது. நான் 

திரும்பி வருதவன்,” என்று தயாக சுவாமி தன்னிைம் கூறியதாக அவர ்தனது 

துறவிகளிைம்  கூறினார.்§ 

தங்கள் ெற்குரு உயிர ்துறக்கும் தபாது அவருக்கு அருகிை் இருக்க தவண்டும் 

என்பதற்காக உைசகங்கிலும் இருந்து சீைரக்ள் குவிந்தனர ்என்றாலும், தனது 

அலறக்குள் நுலழவதற்கு அை்ைது தன்லன பாரப்்பதற்கு தனது துறவிகள் 

மைட்ுதம வரதவண்டும் என்று அவர ்தகை்டுக்சகாண்ைார.் ஆனாை் நற்குணம் 

நிலறந்த சீைரக்ள் அவர ்மீது இருந்த பாெத்தாலும், தங்களுக்கு அவர ்வழங்கிய 

பரிசுகள் மற்றும் வழிகாை்ைலுக்கு நன்றி செலுத்தும் வலகயிலும் அங்தகதய 

காத்து இருந்தாரக்ள். அவர ்அவரக்ளின் வாழ்க்லககலள மாற்றி அலமத்து 

இருந்தார ்மற்றும் மகாெமாதியின் தபாது ெற்குருவிற்கு அருகிை் 

இருக்கதவண்டிய அவசியத்லதப் பற்றி அவர ்அவரக்ளுக்கு அறிவுறுத்தி 

இருந்தார.் அந்த ெமயத்திை் சவளிப்படும் ெக்தி கங்லக நதியிை் ஆயிரம் 

முலற குளிப்பது, லகைாய மலைக்கு ஆயிரம் முலற யாத்திலர செை்வது, 

ஆயிரம் மிகப்சபரிய யாகங்கலள செை்வலதக் காை்டிலும் சிறந்தது என்று 

பாரம்பரியம் குறிப்பிடுகிறது. § 
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இந்துக்களின் தீபத்திருநாளான தீபாவளி பண்டிலக சதாைங்குவதற்கு சிை 

நிமிைங்கள் முன்பு, நள்ளிரவு 11:54 மணிக்கு, சித்ரா நைெ்த்திரத்திை், நவம்பர ்12, 

2001, 32 நாைக்ள் உபவாெம் இருந்த பிறகு, குருததவா மகாெமாதி அலைந்தார.் 

லதரியமாகவும் மனஉறுதியுைனும் வாழ்ந்த ஒரு வாழ்க்லகக்கு மகுைமாக 

அலமந்த அந்த உன்னதமான மகாபயணம், பழங்காை முலறயிை் மரணத்லத 

அணுகுவது சதாைரந்்து உசிதமாக இருப்பலத உைகிற்கும், 

மரணப்படுக்லகயிை் இருந்தவரக்ளுக்கும் சதரியப்படுத்தியது. அவர ்

ஆலணயிை்ைப்படி, ஒரு மணி தநரம் கழித்து, ெமூகத்தின் மூத்த துறவியாகவும் 

அவர ்நியமித்த வாரிொகவும் இருந்த, ெற்குரு தபாதிநாத தவைன்சுவாமிலய 

பதவியிை் அமரத்்தி, அவலர முதை் முலறயாக நமஸ்காரம் செய்து, பழங்காை 

லகைாெ பரம்பலரயின் அடுத்த ெற்குரு தலைலமயிை் புதிய யுகத்தின் 

சதாைக்கத்லத அறிவிக்க மைத்தின் குரு பீைத்திை் எை்தைாரும் கூடினாரக்ள். § 
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கவாய் ஆதீனத்தின் குரு மகாென்னிதானமாக நவம்பர ்31, 2001 அன்று ெற்குரு 

தபாதிநாத தவைன்சுவாமி நியமிக்கப்பை்ைார.் ததவாையத்லத 

பிரதிநிதித்துவம் செய்யவும் குருததவா தனது வாழ்நாள் முழுவதும் செய்த 



பணிலய நிலைநிறுத்துவதற்கு முன்பாக மைத்திை் ஒரு ஆசிரியராக, 

கணக்காளராக மற்றும் தியானம் செய்யும் ொதுவாக இருந்த இவரது 

வாழ்க்லக ஒரு குறிப்பிைத்தக்க மாற்றத்லத சபற்றது.  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •§ 

தபாதிநாதா 21 வயது இலளஞனாக, சபரக்்லி கலிதபாரன்ியா 

பை்கலைக்கழகத்திை் படித்துக்சகாண்டு இருந்த தபாது, சநவாைாவின் 

மவுன்ை்ைன் சைெரை்் மைத்திை் செங்கற்களிை் கை்ைப்பை்டிருந்த ஒரு அலறயிை் 

குருததவாலவ அவர ்முதை் முலறயாக ெந்தித்தார.் 1965 ஆம் ஆண்டு அவர ்

குருததவாவின் ெமூகத்திை் தெரந்்து, பை வருைங்களுக்கு குருததவா நைத்திய 

அலமப்புக்களுக்கு வழிகாைட்ும் நிரவ்ாகியாக இருந்து, ெை்ைம் மற்றும் 

அலுவை் சதாைரப்ான விவகாரங்கலள கண்கணித்தார.் 1970 களிை், கைை் 

மணலிை் அலமந்து இருந்த ஒரு எளிலமயான ஓலை குடிலெயிை் ஒன்பது 

மாதங்கள் தங்குவதற்காக, குருததவா அவலர ஹவாய் தீவின் பிக் 

ஐைன்ை்டிற்கு அனுப்பி லவத்தார.் தபாதிநாதாலவ ெந்திப்பதற்காகவும் 

அவரது ொதனா மற்றும் தியானங்கலள வழிநைத்துவதற்காகவும் குருததவா 

விமானம் மூைம் தகானாவிற்கு செை்வார.் அத்தலகய தெலவ மற்றும் ொதனா, 

தபாதிநாதா தனது ததாள்களிை் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த சபாறுப்புக்கலள 

சுமக்க, அவலர தயார ்செய்தது. குருததவா அவலர 1972 ஆம் ஆண்டு 

இைங்லகயிை் ஆறு மாதங்கள் தங்க லவத்த தபாது, தயாக சுவாமி அவரது 

வைது காதிை், “நான் உன்லன உனது/எனது பணிக்காக தயார ்

செய்துக்சகாண்டு இருக்கிதறன்,” என்று கூறினார.் அவரது துறவற 

வாழ்க்லகலய எடுத்துலரத்த கண்ணியத்துைன், அவர ்பீைத்திை் அமரந்்து 

நந்திநாத ெற்குருமாரக்ளின் நீளமான சதாைரெ்ச்ியிை் அடுத்த ெற்குருவாக 

பதவிதயற்றார.் § 

அடுத்த நாள் மதியம் துறவிகள் மற்றும் சீைரக்ள், குருததவாவின் உைலை 

ஊரவ்ைமாக மைத்தின் நுலழவாயிை் வலர சுமந்து சென்றாரக்ள். அவர ்மீது 

அதிக அன்பு செலுத்திய தமயர,் எதிரப்ாராத விதமாக ஒரு காவை்துலற 

பாதுகாப்லப வழங்கி, கவாய்க்கு மிகவும் பிடித்தமான ஆன்மீக தலைவர ்

சிவசபருமானின் திருவடிலய தமலும் ஒரு தருணமும் தாமதிக்காமை் செை்ை 

தவண்டும் என்பலதப் தபாை, வழியிை் இருந்த தபாக்குவரத்லத முழுவதுமாக 

நிறுத்தி, 20 லமை் பயணத்திை் ஒவ்சவாரு ெந்திப்பிலும் காவை்துலற 

வாகனத்லத நிறுத்தி, சுடுகாடு செை்லும் மக்கள் கூை்ைத்லத 

விலரவுப்படுத்தினார.் அவலர வழியனுப்ப நூற்றுக்கணக்கான மக்கள் 

கூடியிருந்த ஒரு உணரெ்ச்ிப்பூரவ்மான நிலனதவந்தை் தெலவயிை், “ஓம் 

நமெச்ிவாய” என்று உெெ்ரித்துக் சகாண்டு அவரது உைலை சுமந்து சென்ற 

மூத்த துறவிகள் நவீன சிலதக்கு அருகிை் செை்லும் வலர, அன்பின் 

உற்ொகமான சவளிப்பாடு நிரம்பியிருந்த ஹைா ஹைாவ் பள்ளியின் ஆன்மீக 

பாைை்கள் மற்றும் ஆைை்கள் சதாைரந்்தன. அவரது மலறவு பற்றிய 

செய்திலய தி நியூ யாரக்் லைம்ஸ், CNN மற்றும் மற்ற செய்தி நிறுவனங்கள் 

அறிவித்தன. § 
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அடுத்த நாள் விடிந்ததும், அவரது அஸ்திலய துறவிகள் மைத்திற்கு சகாண்டு 

வந்து, அவர ்அறிவுறுத்திய படி, அலத குரு பீைத்திற்கு பின்னாை் இருந்த ஒரு 

நிைத்தடி குலகயின் சுவற்றிை் லவத்தனர.் அன்லறய தினத்திை் இருந்து, 

மாதந்ததாறும் சித்ரா நைெ்த்திரத்தன்று நலைசபறும் குரு பூலஜயின் தபாது, 

அவர ்காலை தநரத்திை் தனது சீைரக்ளுக்கு ஆன்மீக உபததெத்லத வழங்க 

நூற்றுக்கணக்கான முலற அமரந்்த ‘கைவுள்’ தகாயிலின் பிரதான 

மண்ைபத்திை் துறவிகள் கை்டிய ஒரு மாைத்திை், அவரது வாழ்க்லகயும் 

பரம்பலரயும் சகௌரவிக்கப்படுகின்றன. சஜய் குருததவா!§ 
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குருமாரக்ளின் சரித்திரங்கள்  

முடிவுரை 

ஒரு பைம்பரை என்பது மிகப்பபைிய நதிரயப் பபோல, எப்பபோதும் 

தூய்ரமயோக இருந்து, வற்றோத ஆற்றலுடன் இருக்கிறது. பல 

நூற்றோண்டுகளுக்கு பல நோடுகள் மற்றும் கலோசச்ோைங்கள் வழியோக பல 

கிரளகளுடன் விைிவரடந்து வந்துள்ள, ரகலோச பைம்பரை முடிவோன 

உண்ரமரய பதைிந்துக்பகோள்ள ஆைவ்த்துடன் இருக்கும் எல்பலோருக்கும் 

உயிரூட்டம் அளிக்கும் நீரை பகோண்டு வருகிறது. § 

இந்த பூமியில் மகோபுருஷைக்ளோக வலம் வந்து, மனிதன் மற்றும் இரறவரன 

பிைிக்க முடியோது என்பரதப் பற்றியும், பிைபஞ்சத்தின் ஒவ்பவோரு அணுவிலும் 

பைவியிருக்கும் ஒற்றுரம மற்றும் முழுரம பற்றியும் பபசி, தங்கள் 

வோழ்நோளில் இரறவரன உணைந்்து, ஒரு அைிய எடுத்துக்கோட்டோக விளங்கிய 

ஆன்மீக வோழ்க்ரகரய வோழ்ந்த ஏழு சற்குருமோைக்ளின் வோழ்க்ரக 

வைலோற்ரற நோம் இந்த புத்தகத்தில் பதைிந்துபகோண்படோம். இந்த ஏழு 

சற்குருமோைக்ள் அறியோத சில விபவகமோன சவோல்கரள வைவிருக்கும் 

கோலங்களில் எதிைப்கோள்ளவிருக்கும் ஞோபனோதயம் பபற்ற சற்குருமோைக்ள் 

மற்றும், அத்ரவத ரசவ சித்தோந்தத்ரத எதிைப்கோண்டதும் தோங்கள் நோடிய 

முடிவோன உண்ரம தோங்கள் தோன் என்பரத அறிந்ததும் இந்த ஏழு 

சற்குருமோைக்ளின் போதங்களில் சைணரடயும் மற்றவைக்ளோலும் 

எதிைக்ோலத்தில் ஏற்படவிருக்கும், இது வரை அறியப்படோத விரளவுகரள நோம் 

இன்னும் போைக்்கவில்ரல.  § 

ஒரு குரு இன்பனோருவரை எந்த முரறயில் தீட்ரச வழங்குவோை ்என்பது 

யோருக்கும் பதைியோது. தஷனோமி சமூகங்கள் பபோன்ற சில 

போைம்பைியங்களில், சம்பிைதோய முரறப்படி நடக்கும் சந்நியோச தீட்ரசயில் 

உறுதியோன பநறிமுரறகள் பின்பற்றப்படுகின்றன. ஆனோல் நோத சமூகங்கள் 

பபோன்ற மற்ற சமூகங்களில் அது வழக்கமோக ஒரு சிந்தரன, ஒரு பசோல் 

அல்லது பதோடுதல் மூலம் வழங்கப்படும், ஒரு வலுவோன விழிப்புணைவ்ோக 

அதிக தனிசர்சயோகவும் ஒழுங்குமுரற இல்லோமலும் இருக்கிறது. ரகலோச 

பைம்பரையில் குருமோைக்ள் வழக்கமோக தங்களது ஆன்மீக சக்திரய 
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பதோடுதல் மூலம் வழங்குகிறோைக்ள். கரடயிற்சுவோமிக்கு இமயமரலயில் 

இருந்து ைிஷி பதோட்டு வழங்கிய சக்திரய, அவை ்தன்னிடம் சீடனோக இருந்த 

பசல்லப்பகுருவின் திறந்த உள்ளங்ரகயில் ஒரு பபைிய ரூபோய் நோணயத்ரத 

ரவத்த வழங்கினோை.் பசல்லப்பகுரு ஒரு மங்களகைமோன தருணத்தில், 

பயோகசுவோமியின் ரககளில் இருந்த சோப்போடட்ு தட்டு மற்றும் குவரளரய 

தட்டிவிட்டோை.் பயோகசுவோமி தனது  ஆசிைம வளோகக் கதவிற்கு அருகில், 

குருபதவோவின் முதுகில் ஓங்கி அடித்து அவரை தடுமோற பசய்தோை.் 

அரதப்பபோன்ற சோதோைண ரசரககள் மூலம், ஆன்மீக சக்தி ஒரு 

தரலமுரறயில் இருந்து இன்பனோரு தரலமுரறக்கு வழங்கப்படுகிறது. § 

ஒரு தந்ரத தனது குடும்ப பதோழிரல தனது தகுதி வோய்ந்த மகனுக்கு 

தருவரதப் பபோல, குறிக்பகோள் மீது அதிக கவனத்துடன் இருக்கும் அந்த 

சிறப்போன பதோடுதல், சீடனிடத்தில் விைிவோக்கம் பபற்று இருந்த உணைத்ல் 

மற்றும் பக்குவத்ரத அங்கீகைித்து, அவருக்கு அந்த முக்கியமோன தருணத்தில் 

பைம்பரையின் ஆன்மீக அதிகோை பபோறுப்ரப வழங்குகிறது. தீட்ரசரய 

வழங்கும் குரு தனது தூல உடரல துறந்தோல் மடட்ுபம, இந்த பபோறுப்பின் முழு 

சக்தியும் தீட்ரச பபற்றவருக்கு கிரடக்கப்பபறுகிறது. § 

இந்த பைம்பரையின் பதோடைச்ச்ிரய உறுதி பசய்யும் பபோருட்டு, ஒவ்பவோரு 

வோைிசும் பைம்பரையின் பபோறுப்ரப ஞோபனோதயம் பபற்ற அடுத்த வோைிசிடம் 

வழங்கி, முழுமுதற் பபோருரள உணை பவண்டும் என்று மனிதன் நோட்டம் 

பகோண்டதில் இருந்து பதோடங்கி கோலத்தின் முடிரவயும் கடந்து பமலும் சில 

நோடக்ளுக்கு தவிைக்்க முடியோமல் பதோடை உள்ள ஒரு சங்கிலியில், அவை ்தனது 

பங்ரக பூைத்்தி பசய்கிறோை.் § 
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கடையிற்சுவாமி மற்றும் 

செல்லப்பசுவாமியின் 

இராெச்ியங்கள்  

 
புடகப்பைத்தில் இருக்கும் நல்லூர ்ககாயிலின் கதரடியில், உயரமான கதர ்

நிறுத்தப்பைட்ு இருக்கும் மற்றும் இங்கக சபரும்பாலும் செல்லப்பசுவாமி 

வசித்து வந்தார.் உள்ளிருக்கும் பைம்: இந்த கதரடியின் மூடிய அடறயில், கயாக 

சுவாமி முதல் முடறயாக ஞான ஒளியில் மூழ்கிய கபாது, செல்லப்பசுவாமி 

இங்கக நின்றுக்சகாண்டு கம்பிகடள உலுக்கினார.் செல்லப்பசுவாமி உணவு 

அருந்தி தியானம் செய்த வில்வ மரத்திற்கு அடியில் ஒரு சபண் வழிபடுகிறாள். 

சீைரக்ள் மூலம் வடரயப்பை்ை செல்லப்பசுவாமி மற்றும் கடையிற்சுவாமியின் 

சித்திரங்கள். உள்ளிருக்கும் பைங்கள்: ககாயிலுக்குள் சிவலிங்கத்துைன் 

இருக்கும் மஞ்ெள் நிற தூண்கடள காணலாம். இதற்கு அடியில் 

கடையிற்சுவாமியின் உைல் ஒரு குழியில் அைக்கம் செய்யப்பைட்ுள்ளது; 

இன்சனாரு பைத்தில் கடையிற்சுவாமியின் சவண்கல சிடலயுைன் அவரது 

அடையாள சின்னமான குடையும் காை்சி அளிக்கிறது.§ 
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வழக்கமான யாழ்ப்பாண ெந்டத. யாழ்ப்பாண பாடதயில் பரவலாக 

சதன்படும் படன ஓடல கவலி. பருத்தித்துடறக்கு அருகில் சநல் வயல்கள், 

வாடழ மற்றும் படன மரங்கள். செல்லப்பசுவாமியும் கயாக சுவாமியும் 

அவ்வப்கபாது குளிக்கெ ் சென்ற கீரிமடல புண்ணிய தீரத்்தக்குளம். 

புதுப்பிப்பதற்கு முன்பாக நல்லூர ்ககாயிலின் கதாற்றம். சீைரக்ளுக்காக கயாக 

சுவாமி கக.கக.எஸ். ொடலயில் கை்டிய சிவசதாண்ைன் நிடலய கை்டிைம். 

நல்லூரில் செல்லப்பசுவாமிகளின் நிடனவாலயம். உள்ளிருக்கும் 

புடகப்பைம்: ஒருவர ்அந்த நிடனவாலயதத்ில் செல்லப்பசுவாமிடய 

வழிபடுகிறார.் § 
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1950 களில் ஒரு அன்பரின் வீை்டில் கயாக சுவாமி தியானம் செய்யும் 

புடகப்பைம். சகாழும்புத்துடறயில் கயாகசுவாமியின் குடிடெ. உள்ளிருக்கும் 

புடகப்பைம்: சகாளுத்தும் சவய்யிலில் இருந்து தன்டன பாதுகாக்க கயாக 

சுவாமி ஒரு குடையுைன் நைந்து செல்கிறார.் டகதடியில் இருந்த 

மாரக்ண்டுசுவாமியின் குடிடெ. உள்ளிருக்கும் பைம்: வலது புறதத்ில் ஓரமாக 

செரம்ன்சுவாமி (சகௌரிபாலா), அவருைன் ஐக்கிய இராெச்ியதட்த கெரந்்த 

ெந்தசுவாமி, ஆஸ்திகரலியாவின் நரிகுை்டிசுவாமி மற்றும் இன்சனாரு 

அன்பரும் இருக்கும் 1960 வருைத்து புடகப்பைம். 1969 ஆம் ஆண்டு 

மாரக்ண்டுசுவாமி விருந்தாளிகளிைம் கபசுகிறார.் விபத்துக்கு பிறகு 

கயாகசுவாமி படுக்டகயில் அமரந்்து இருக்க, அவடர சுற்றி அன்பரக்ள் 

கூடியுள்ளனர.் அவரது குடிடெடய சுற்றி இருக்கும் சுவர.் அவர ்இந்த இைதத்ில் 

சுப்பிரமுனியசுவாமியின் முதுகில் அடித்து அவருக்கு தீைட்ெ வழங்கினார.் § 
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1950 வருைதத்ிற்கு அருகில் ஒரு அன்பரின் வீைட்ு திண்டணயில் கயாகசுவாமி 

அமரந்்து இருக்கிறார.் கயாகசுவாமியின் குடிடெயில், அவரது அஸ்தி (அடவ 



பல்கவறு இைங்களுக்கு பிரித்து அனுப்பப்பைை்ன) டவக்கப்பைட்ுள்ள 

ெந்நிதிக்கு முன்பாக அன்பரக்ள் தடரயில் விழுந்தது வணங்குகிறாரக்ள். 

கயாக சுவாமியின் இடுப்பு எலும்பில் முறிவு ஏற்பை்ைதால் மருத்துவமடன 

படுக்டகயில் அமரந்்து இருக்கும் காை்சி. இறுதி ெைங்கிற்கு முன்பாக கயாக 

சுவாமி படுக்டகயில் இருக்கும் காை்சி. மாரெ் ்24, 1964 அன்று, அவரது உைல் ஒரு 

பல்லக்கில் சுடுகாை்டிற்கு சுமந்து செல்லப்படுகிறது.§ 
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சுப்பிரமுனியசுவாமியின் 

குழந்டதப்பருவம்  

 
பாலன் லீப் ஏரிக்கு அருகில் பாப் ஹான்சென் தனது குழந்டத பருவத்டத 

கழித்த மரப்பலடக விடுதி. மூன்று மாத பாப் ஹான்சென். குடும்பத்துைன் 

நகரத்திற்கு செல்ல பனிநடை கைட்ைகள் மற்றும் இரும்பு ஸ்கனா ை்ராக்ஸ் 

சபாருத்தப்பைட்ு பனிக்காலத்தில் பயன்படுத்துவதற்கான பிரதக்யக வாகனம். 

ஆறு வயது சிறுவனாக ராபரை்். தாகஹா ஏரிக்கு சதற்கக, கலிகபாரன்ியாவின் 

பாலன் லீப் ஏரியின் ஒரு காை்சி. தனது தாய் ஆல்பரை்்ைாவின் மடியில் அமரந்்து 

இருக்கும் சிறுவன் ராபரை்்.§ 
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ஒரு அடற மைட்ுகம இருந்கத சிறிய பள்ளியில் ராபரை்் (பின்வரிடெயில் 

டககடள கை்டிக்சகாண்டு, இைப்புறத்தில் இருந்து இரண்ைாவதாக). தனது 

தந்டத, தாய் மற்றும் தங்டக ககராலுைன். அவர ்வாழ்க்டகயின் 

ஆரம்பக்காலத்தில் மிகவும் முக்கியமான தூண்டுககாலாக இருந்த மதர ்

கிறிஸ்டினி. கிகரஸ் பரக்ராஸின்  ஸ்டுடிகயாவாக இருந்த ஏரிக்கடர வீடு. 

ொலை ்கபா சரவ், என்று அடழக்கப்பை்ை இந்த இைத்தில், ராபரை்் 

ககாடைக்காலத்தில் நைனம் பயின்றார.் கமடையில் நைனமாடுகிறார.் 

ராபரை்்டின் பதின்ம வயது புடகப்பைம். § 
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சிகலான் அடழக்கிறது  

 
இந்த புடகப்பைம் மாரெ் ்26, 1947 அன்று சகாழும்பு பத்திரிடகயில் 

சவளிவந்தது. அவர ்சகாழும்பு வந்திறங்கி, ஒரு நாள் கழித்து எடுக்கப்பை்ை 

புடகப்பைத்தில், அவருடைய இைது புறத்தில் அல்வா காயில் மற்றும் ஹில்ைா 

ொரல்்ைன். அவர ்செய்லானி குடககளில் இருந்து திரும்பி தனிடமயில் இருந்த 

சகாழும்பு YMCA. அவர ்தவம் இருந்து முடிவான உண்டமடய உணரந்்த 

செய்லானி குடககளுக்கு செல்லும் நுடழவாயிலின் ஒரு காை்சி. அவர ்

சகாழும்பில் முழுவதும் கல்லால் கை்ைப்பைை் ஒரு சிவன் ககாயிலுக்கு சென்ற 
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கபாது எடுக்கப்பை்ை பைம். 1969 ஆம் ஆண்டு அவர ்முதல் முடறயாக இலங்டக 

திரும்பிய கபாது, செைட்ியார ்வீைட்ு நுடழவாயிலில் இைது புறமாக 

விநாயகமூரத்்தி மற்றும் அவருடைய மடனவி. பாஸ்ைன் வழியாக ராபரை்் 

அசமரிக்கா திரும்பியடத சதரியப்படுத்தும் அவருடைய 1947 வருைத்து 

கைவுெச்ீை்டு. § 
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ஈஸ்ை்-மீைஸ்்-சவஸ்ை ்என்ற தடலப்பில் நாடு முழுவதும் நைத்திய நைனம் 

மற்றும் இடெ நிகழ்ெச்ிடய அறிவித்த ஒரு இலங்டக சுவசராை்டியில், அவர ்

தடலப்பாடகயுைன் சதன்படுகிறார.் அரங்கில் சவள்டள குரத்ாவுைன் 

இருக்கும் ராபரை்். அவர ்கயாக சுவாமிடய ெந்திக்க ஏற்பாடு செய்த கந்டதயா 
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செை்டியார ்என்ற ஆங்கில ஆசிரியர.் இந்தியாவின் வைகமற்கு மாநிலம் 

மணிப்பூரின் பாரம்பரிய நைனமான மணிப்புரிடய ராபரை்் 

கற்றுக்சகாண்ைார.் அம்மா விநாயகமூரத்த்ி தனது வீை்டிற்கு அருகில் ஒரு 

குடிடெயில் குருகதவா தனியாக அமரந்்து ொதனா செய்த காைட்ுப்பகுதிடய 

காண்பிக்கிறார.் ஒரு ஆன்மீகவாதியாகவும் ஆகலாெகராகவும் இருந்த 

தயானந்த பிரியதாசி (ைாரச்ரல் சபய்ரிஸ்), அவருக்கு சபளத்த ெமய வழிகடள 

கற்றுத ்தந்தார.் § 
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ொன் பிரான்சிஸ்ககா 

மற்றும் விரஜ்ினியா சிை்டி  
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டிெம்பர ்1959, ஹவாய் தீவிற்கு முதல் முடறயாக பயணம் செய்த கபாது 

விமானநிடலயத்தில் எடுக்கப்பை்ை பைம். ொக்ரசமண்கைா சதருவில் இருந்த 

ொன் பிரான்சிஸ்ககா ககாயிலில் வில்கபான்று வடளந்து இருந்த கதவுகள். 

சிகலானில் இருந்து நாடு திரும்பிய கபாது அவர ்தனது குரத்ாவில் காை்சி 

அளிக்கிறார.் 1950 களில் ெண்கை பிரன்ெ ்(ஞாயிற்றுக்கிழடமகளில் முற்பகல் 

உணவு) பிரபலமான நிகழ்வாக இருந்தது. ஶ்ரீ சுப்பிரமுனியா ஒவ்சவாரு 

ஞாயிறும் பரமாத்துமாடவ சென்றடையும் வழி, எல்கலாரிைமும் இருக்கும் 

சதய்வீகத் தன்டம, தரம்த்டத கடைப்பிடிக்கும் வாழ்க்டகடய பற்றி 

தவறாமல் கபசினார.் 60 கள் மற்றும் 70 களில் சநவாைா விரஜ்ினியா சிை்டியில் 

அவருடைய இளம் துறவிகள் பயிற்சி சபற்ற மவுன்ை்ைன் சைகெரை் ்மைம்.§ 
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இன்னரெ்ரெ் ் 
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உலகம் முழுவதும் 13 வாரங்கள் பயணம் செய்த, 1969 இந்திய தீரத்்த 

யாத்திடரயின் கபாது எடுக்கப்பை்ை பைம். ெூடல, 1968 ஸ்வ்ிெரல்ாந்தின் 

லாககா மாகிகயார ்கடரயில் அவர ்ஷும் சமாழிடய கற்றுத ்தருகிறார.் 

உள்ளிருக்கும் புடகப்பைம்t: ஏரிக்கு அருகில் இருந்த அஸ்சகானா நகரம். 

மாரெ்-்ஏப்ரல் 2000 இன்னரெரெ் ்உல்லாெ கப்பலில் கரபீியன் சென்ற கபாது 

கப்பல்துடறயில் எடுக்கப்பை்ை பைம். ஆசியாவில் நூற்றுக்கணக்கான 

குடும்பங்கள் குருகதவாடவ தங்கள் வீை்டிற்கு அடழத்து விருந்து அளித்தனர.் 

1970 ஹவாய் தீவில் நடைப்சபற்ற, மாஸ்ைர ்ககாரஸ்் (பிரதான பயிற்சி வகுப்பு) 

ஒலிப்பதிவு.§ 
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1982 ஆம் ஆண்டு அசமரிக்க ெற்குரு மற்றும் அவரது சீைரக்டள, யாழ்ப்பாண 

இடெக்கடலஞரக்ள் இரயில் நிடலயத்தில் இருந்து வழிநைத்தி செல்கிறாரக்ள். 

1972 ஆம் நடைப்சபற்ற இந்திய தீரத்்த யாதத்ிடரயின் கபாது குழுவினர ்

மாஸ்ககா நகரில் சில நாை்கள் தங்கினாரக்ள். ககணஷ்புரியில் சுவாமி 

முக்தாநந்தாவுைன் எடுக்கப்பைை் பைம். கநபாளத்தின் இமயமடலயில் 13,600 

அடி உயரதத்ில் இருக்கும் ெண்ைக்பு சிகரதத்ில் ஒரு தியான வகுப்பிற்கு 

தடலடம தாங்குகிறார.் 1982 ஆம் ஆண்டு இலங்டகயின் ககாப்பாய் நகரில், 

ஒரு கமாரிஸ் டமனரில் கயிறுகள் கை்ைப்பைட்ு, சுப்பிரமுனியசுவாமி 

கிராமங்கள் வழியாக அடழத்து செல்லப்படுகிறார.் 1969 ஆம் ஆண்டு அவர ்

சீைரக்ளுைன் மகரிஷி மககஷ் கயாகிடய ெந்திக்கிறார.் § 
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இந்தியா மற்றும் இலங்டக 
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இந்தியாவில் ஒரு ககாயிலில் குருகதவா வழங்கிய உடரடய என். கக. மூரத்்தி 

சமாழிசபயரப்்பு செய்கிறார;் கமலும் குருகதவா இடதப்கபான்று வழங்கிய 

ஆயிரக்கணக்கான உடரகளின் மூலம் சிவசபருமாடன வழிபைட்ு, மனதில் 

உறுதியுைன் வாழ்ந்து தங்கள் மதத்டத நிடனத்து சபருடமப்பைகவண்டும் 

என்று இந்துக்களிைம் ககைட்ுக்சகாண்ைார.் அவர ்தமிழ்நாை்டில் ஒரு ககாயிடல 

தரிசிக்க செல்கிறார.் இலங்டகயின் நல்லூர ்ககாயிலில் இருந்து அடுத்தடுதத் 

இைங்களில் உடர நிகழ்த்த ஊரவ்லமாக செல்கிறார.் சகாழும்பின் ெரஸ்வதி 

மண்ைப கமடையில் தனது துறவிகளுைன் அமரந்்து சகாண்டு 

சபாதுமக்களுக்கு உடர நிகழ்த்துகிறார.் அவர ்ஒரு முடற இலங்டகயின் 

நல்டல ஆதீனத்திற்கு சென்று இருந்த கபாது அங்கக ஆரத்தி எடுக்கிறார.் 

அளசவை்டியில் தனது ஆசிரமத்திற்கு முன்பாக தமிழ் அறிஞரக்ளுைன். 

ஹவாய் தீவில் இருந்து வந்திருந்த உயரமான துறவி எல்கலார ்கவனத்டதயும் 

கவரந்்தார ்மற்றும் அவர ்என்றுகம தனது உடரடய தயார ்செய்யாமல், 

சதளிவாக கபசி சதாைரந்்து மக்கடள ஊக்குவித்த விகவகமான 

சொற்சபாழிடவ ககை்க எல்கலாரும் ஆரவ்த்துைன் இருந்தனர.் § 
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உலசகங்கும் இருக்கும் 

இந்துக்களுக்கு ஒரு 

நண்பராக இருத்தல் 
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1995 ஆம் ஆண்டு 89 ககாயில் பூொரிகளுைன் நைந்த ெந்திப்பு; அவர ்

பூொரிகளுக்கு உற்ற கதாழனாக இருந்தார.் அவர ்ஒரு கதரில் மகலசியா நாைட்ு 

ொடலகள்  வழியாக அடழத்து செல்லப்படுகிறார.் அவர ்முன்பாக பள்ளிெ ்

சிறுமிகள் பூத்தூவிெ ்செல்ல, அவர ்அளசவை்டி ொடலகள் வழியாக அடழத்து 

செல்லப்பை்ைார;் அவரால் ஒவ்சவாரு தடலமுடறயுைனும் ெமமாக பழக 

முடிந்தது. பைத்தில் இருக்கும் இந்த குடும்பதட்தப் கபான்று, காலப்கபாக்கில் 

பல்லாயிரக்கணக்கான இந்துக்கள், அவரது தரிெனம் மற்றும் 

ஆகலாெடனடய சபறுவதற்கு கவாய் தீவிற்கு விமானம் மூலம் வந்தனர.் 

அவர ்இடணந்து செயல்பை்ை பல மைங்களில் ஒன்றான மதுடர ஆதீனத்தின் 

ஆன்மீகத் தடலவடர  ெந்தித்து கபசுகிறார.்§ 
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மனித வாழ்க்டக நீடிதத்ு 

இருப்பது பற்றி விவாதித்த 

ெரவ்கதெ  கருத்தரங்குகள் 

 
ஆக்ஸ்கபாரட்ில் ஏப்ரல் 1998 மனித வாழ்க்டக நீடித்து இருப்படத பற்றி 

விவாதிக்க ஐந்து நாை்கள் நடைப்சபற்ற மிகவும் முக்கியமான ெரவ்கதெ 

மாநாை்டில் பல்கவறு நாை்டு ஆன்மீக மற்றும் அரசியல் தடலவரக்ள் கலந்து 

சகாண்ைனர.் ஒரு ஆக்ஸ்கபாரட்ு குழுவில். 2000 ஆம் ஆண்டு ஐ.நா. ெடபயில், 

“உள்நாை்டில் கபாடர  நிறுத்துங்கள்" என்ற தடலப்பில் 1,200 மதத் தடலவரக்ள் 

முன்பாக கபசுகிறார.் நியூயாரக்் நகரத்தில் ஐ.நா. ெடபயில் 2000 ஆண்டுக்கான 

‘உ தண்ை்’  அடமதி பரிடெ சபற்ற பிறகு எடுக்கப்பைை் பைம். 1992 ஆம் ரிகயா டி 

செனிகராவில் கூடியிருந்த தடலவரக்ளுக்கு முன்பாக 

சொற்சபாழிவாற்றுகிறார.் டிெம்பர ்1990, மாஸ்ககாவில் மனித வாழ்க்டக 

நீடித்து இருப்படத பற்றி விவாதித்த ெரவ்கதெ மாநாை்டின் கபாது குளிரக்ால 

ஆடைகளுைன் காைச்ி அளிக்கிறார.்§ 

 
 

Page 64:  URL 

https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/63_param08_16.html#para-1


https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-

chronicles/web/64_param08_17.html 

 

குருமாரக்ளின் சரித்திரங்கள்  

‘இடறவன்’  ககாயிலின் 

சதாைக்கம்  

 
அசமரிக்காவில் முதல் முடறயாக ஆகம முடறப்படி முழுடமயாக டககளால் 

செதுக்கப்பை்ை ககாயிலாக ‘இடறவன்’ ககாயில் இருக்ககவண்டும் என்று 

குருகதவா கற்படன செய்து இருந்தார.் அவர ்தடலசிறந்த 

கை்டிைக்கடலஞரக்ள் மற்றும் சிற்பிகளுைன் நைத்திய கூை்ைம். ஹவாய் 

ககாயிலில் அடிக்கல் நாை்டு விழாவின் கபாது எடுக்கப்பை்ை பைம். சபங்களூரு, 

இந்தியாவில் வடிடவப்பாளரக்ளுைன் கைட்ிை வடரபைங்கடள ஆய்வு 

செய்கிறார.் கிராமதத்ில் அடமக்கப்பை்ை பணியிைதத்ில், இரண்டு முடிவு 

சபறாத தூண்களுக்கு மத்தியில் நின்றுக்சகாண்டு இருக்கிறார.் டிெம்பர ்1990, 

ககாயில் கைட்ுமானப் பணிடய அதிகாரப்பூரவ்மாக சதாைங்குவடத 

குறிப்பிடும் வண்ணம் டகலாஷ் ஆசிரமத்தில் முதல் கல்டல செதுக்குகிறார.் 

ஆகஸ்ை் 21, 1999 குருகதவா ககாயில் அஸ்திவாரத்திற்கு முன்பாக 

நின்றுசகாண்டு இருக்கிறார.்§ 

https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/64_param08_17.html
https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/64_param08_17.html
https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/64_param08_17.html#para-1


 
 

Page 65:  URL 

https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-

chronicles/web/65_param08_18.html 

 

குருமாரக்ளின் சரித்திரங்கள்  

அெெ்கத்தின் ெக்தி 

 
1985 ஆம் ஆண்டு குருகதவா தனது முதல் மாகின்கைாஷ்  கணினியில் 

சதாகுக்கும் பணியில் ஈடுபைட்ு இருக்கிறார.் 2000 ஆம் ஆண்டு, மகலசியா 

ககாலாலம்பூரில் தனது இரண்டு புதிய புத்தகங்கடள சவளியிடுகிறார.் 2000 

ஆம் ஆண்டு கைலுக்கு அருகில் சதாகுக்கும் கமடெயில் குழுவுைன் அமரந்்து 

இருக்கிறார;் கம்பியற்ற இடணப்பில் இருந்த நான்கு மடிக்கணினிகள், ஒகர 

ஆவணத்டத ஒகர ெமயத்தில் திருத்தியடமக்க பயனுள்ளதாக இருந்தன. 

ஃபிஜி தீவில் ஒரு பள்ளியில், ெமயம் பற்றிய பாைத்டத சிறுவரக்ளுக்கு 

வழங்குகிறார.் தனது முக்கிய சவளியீைான, இந்துயிெம் டுகை பத்திரிடகயின் 

ஒரு இதடழ  டகயில் பிடித்துக்சகாண்டு இருக்கிறார.் அவர ்இடத “கப்பலின் 

முன்பக்கம்" என்று அடழதத்ார.் பல வருைங்கள் சிரத்டதயுைன் உருவாக்கிய 

தடலசிறந்த படைப்பு ஒவ்சவான்றிலும், குருகதவா கபரானந்தத்துைன் 

டகசயாப்பமிை்ைார.்  § 
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கவாயில் தனது வீை்டில்  

 
குருகதவா ஹவாயில் இருக்கும் தீவான கவாயில் முப்பது வருைங்களுக்கும் 

கமலாக தங்கி இருந்தார.் குருகதவா ஒவ்சவாரு வாரமும் நடைசபற்ற 

புனிதமான கஹாமங்களில் தடலடமத்தாங்கி, அக்னி மூலம் தனது 

கவண்டுதல்கடள  கதவரக்ளிைம் ெமரப்்பித்தார.் ஒவ்சவாரு வாரமும் ‘கைவுள்’ 

ககாயிலில் கஹாமம் நடைசபற்ற பிறகு துறவிகள், குடும்பங்கள் மற்றும் 

யாத்திரிகளுக்கு குருகதவா உடர நிகழ்த்தி, அவரக்ளின் ஆன்மீக 

வாழ்க்டகக்கு கதடவயான ஊக்கம்  மற்றும் வழிகாை்டுதடல வழங்கினார.் 

காடல கநரத்தில் குருகதவா ஒரு டகயில் தண்ைதட்தயும் இன்சனாரு டகயில் 

காபிடயயும் எடுத்துக்சகாண்டு நைந்து செல்கிறார.்  தினமும் அதிகாடலயில் 

துறவிகள் குரு பீைத்தில் ஒன்று கெரந்்ததும், குருகதவா அவரக்ளுக்கு ஷும் 

சமாழியில் தியான வகுப்டப வழிநைத்திவிைட்ு, முன்கனற்பாடின்றி கபசுவார.் 
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இருக்கிறார.் § 
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ச ொற்களஞ்சியம்  

ஆதீனம் (adheenam): சென்னிந்தியொவின் ச வ சிெ்ெொந்ெ முசறப்படி 

அசமந்து இருக்கும் ஒரு ச வ இந்து மடம் மற்றும் ககொயில் வளொகம். குரு 

மகொ ன்னிெொனம் அல்லது ஆதீனகரெ்்ெொர ்என்று ஆதீனெ்தின் ெசலவர ்

அசைக்கப்படுகிறொர.் § 

abhisheka(m): अभिषेक “Sprinkling; ablution.” அபிஷேகம்: “புகரொக்ஷனம்; 

நீரொட்டுெல்.” நீர,் ெயிர,் கென், சநய், பன்னீர ்கபொன்றவற்றொல் செய்வ 

விக்ரகங்களுக்கு  டங்குகளுடன் நீரொட்டுவசெ குறிக்கிறது. ஆகம 

 ொ னெ்தில் பரிந்துசரக்கப்பட்ட ஒரு விக ஷமொன பூசையின் வடிவம். 

கமலும்  மய மற்றும் அரசியல் விைொக்களின்  செொடக்கம் மற்றும் மற்ற சுப 

நிகை் ச்ிகளிலும் அபிகஷகம் நசடசபறுகிறது. § 

முழுமம (Absolute): ஆங்கில சிற்சறழுெ்து (absolute): உண்சமயொக, எசெயும் 

 ொரொெ, இன்சனொன்றுடன் ஒப்பீடொக இல்லொெ நிசல. ஆங்கில சபரிய 

எழுெ்து (Absolute): முடிவொன பரம்சபொருள், சவளிப்படொமல், மொறொமல் 

எல்லொம் கடந்து இருக்கும் பரசிவம். கமலும் ெகவலுக்கு: பரசிவம். § 

ஆசச்ார்யர் (āchārya): आचार्य  அதிக மதிப்பிற்குரிய ஆசிரியர். § 

ஆன்மீகம் சார்ந்தது (actinic): ஒளிசய உருவொக்கக்கூடியது. புனிெமொன, 

மொ ற்ற நிசலயில் இருக்கும் உணரச்வ  ொரந்்ெது. ஒளி முெல் முசறயொக 

கெொற்றமளிக்கும் சுெ்ெ மொயொ என்கிற உணரவ்ின் அடிப்பகுதி,  க்தியின் 

அடிப்பசட அளவுகள், புனிெமொன பிந்துவின் மிகவும் தூய்சமயொன 

சமய்ஞ்ஞொன உலசக விவரிக்கிறது. சமய்ஞ்ஞொன மனதில் இருந்து வரும் 

ஒரு  க்தியொக ஆன்மீக  க்தி இல்லொமல், சமய்ஞ்ஞொன மனமொக 

இருக்கிறது. இது சபொதுவொக உயிர,் ஆன்மொ என்று அசைக்கப்படுகிறது, 

மற்றும் இசெ மனிெனின் கண்களில் கொணலொம்; மனிென் கொந்ெெ்ென்சம 

சகொண்ட ெனது தூல உடசல விடட்ு விலகி ச ல்லும் கபொது, இந்ெ  க்தி 

மனிெசன விடட்ு ச ல்கிறது. ஒளி ெண்ணீரில் இருந்து மொறுபட்டு, அென் 
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வழியொக பிரகொசிப்பசெ கபொல, ஆன்மீக  க்தி கொந்ெ  க்தியின் 

எதிரம்சறயொக இல்லொமல், அதிலிருந்து மொறுபட்டு இருக்கிறது. கொந்ெ 

 க்தி வழியொக ஆன்மீக  க்தி சுெந்திரமொக பொய்ந்து ச ல்கிறது. கமலும் 

ெகவலுக்கு: ககொ ம். § 

 ஆனந்தமய ஷகாசம் (actinic body): ஆன்மொவின் உடல் அல்லது கொரண 

 ரீரம். கமலும் ெகவலுக்கு: ஆன்மொ. § 

ஆன்மீக காந்த சக்தி (actinodic): இது கொந்ெ மற்றும் ஆன்மீக  க்தி கலந்து,  

அனொஹொெ  க்கரெ்தின் செொடர ்ச்ி, மற்றும் ஓரளவிற்கு விசுெ்ெ 

 க்கரெ்தின் செொடர ்ச்ியொக இருக்கும் சுெ்ெசுெ்ெ மொயொவின் உணரச்வ 

விளக்குகிறது. கமலும் ெகவலுக்கு: ஆன்மீக  க்தி, கொந்ெ  க்தி, ெெ்துவம்.§ 

advaita: अदै्वत “Non-dual; not twofold.” அத்மைதம்: இருசம அல்லொெது அல்லது 

ஒருசமவொெம். முடிவொன பரம்சபொருள் ஒரு அடிப்பசட  ொரம் அல்லது 

இசறவசன சகொண்டுள்ளது என்ற ககொட்பொடு. இது துசவெம், இருசம 

வொெெ்தின் எதிரப்ெம் ஆகும். கமலும் ெகவலுக்கு: துசவெம்-அெ்சவெம், 

கவெொந்ெம்.§ 

Advaita Ishvaravada (Advaita Īśvaravāda): अदै्वत इश्वरवाद “Nondual and Personal-God-

as-Ruler doctrine;” monistic theism. அெ்சவெ ஈஸ்வரவொெம்: ஒருசமவொெ கடவுள் 

நம்பிக்சக. எல்லொ சபொருடக்ள் மற்றும் ெனிப்பட்ட செய்வெ்தின் 

யெொரெ்்ெெ்தில் இருக்கும் முடிவொன ஒற்றுசம பற்றி எடுெ்துசரக்கும் 

கவெங்கள் மற்றும் ச வ ஆகமங்களின் ககொட்பொடு ஆகும்.§ 

Advaita Siddhanta (Advaita Siddhānta): अद्वतै सिद्धन्त “Nondual perfect conclusions.” 

அத்வைத சித்தரந்தம்: ஆகமங்களில் செொகுக்கப்படட்ுள்ள இந்ெ ச வ ெெ்துவம் 

உட்புற மற்றும் சவளிப்புற வழிபொடு, கயொக  ொெனொக்கள் மற்றும் ெபஸ் 

ஆகியவற்றிற்கு வலுவொன முக்கியெ்துவம் வைங்கி இசறவன், ஆன்மொ 

மற்றும் உலகின் அெ்சவெ அசடயொளெ்செ ெனது சமயமொக 

சகொண்டுள்ளது. சமய்கண்டொர ்மற்றும் அககொரசிவொவின் பன்சமவொெ 

சிெ்ெொந்ெெ்தில் திருமூலரின் சிந்ெசனசய பிரிெ்து கொட்டுவெற்கு சென் 

இந்தியொவில் அெ்சவெ சிந்ெொந்ெம் என்ற ச ொல் பயன்படுெ்ெப்படுகிறது. § 

Advaita Vedanta (Advaita Vedānta): अदै्वत वेदान्त “Nondual end (or essence) of the 

Vedas.” அெ்சவெ கவெொந்ெம்: “கவெங்கள் குறிப்பிடும் இருசம அல்லொெ 

முடிவு (அல்லது  ொரம்).” இது சபொதுவொக இந்தியொவின் பல்கவறு அெ்சவெ 

ெெ்துவங்கசளயும், மிகவும் முக்கியமொக உபநிடங்கள் மற்றும் அெனுடன் 

செொடரப்ுசடய உசரகளில் இருந்து கெொன்றிய ஆதி  ங்கரரின் அெ்சவெ 

ெெ்துவப் பிரிசவயும் குறிப்பிடுகிறது. § 

Agama (Āgama): आगम The tradition; ஆகமம்: “ததரன்றுததரட்டு" ைந்த பரரம்பரியம். ஒரு 

மிகப்தபரிய சமஸ்கிருத சரஸ்திரங்களின் ததரகுப்பரக ைிளங்கும் இதுவும், கவெங்களும் 

ஸ்ருதி (சவளிப்படுெ்ெப்பட்ட  ொஸ்திரம்) என்று கபொற்றப்படுகின்றன. இது 
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 டங்கு, கயொகம் மற்றும் ககொயில் கட்டுமொனெ்திற்கு ஒரு முக்கிய 

மூலமொகவும் ஆசணயொகவும் விளங்குகிறது. § 

Agastya: अगस्त्र् அகத்திய முனிைர். பதிதனட்டு புகழ்தபற்ற வசை சித்தர்களில் ஒருைர். இைர் 

தமிழ் தமரழியின் முதல் இலக்கண நூலரன அகத்தியத்வத இயற்றியைர். அைர் ைட 

இந்தியரைில் இருந்து ததன் இந்தியரைிற்கு ைந்ததரக ைரலரறு கூறுகிறது. அைருவடய 

தபயர் மகரபரரதம், இரரமரயணம் மற்றும் புரொணங்களில் கெொன்றுகிறது மற்றும் 

பைங்கொல இந்கெொகனசியரக்ளும் அவசர அறிந்து இருந்ெொரக்ள். § 

agni: असि “Fire.” அக்னி. 1) பஞ்சரபூதங்களில் ஒன்று. 2) யொகம், அக்னிகரக, கஹொமம் 

மற்றும் ஹவனம் என்று அசைக்கப்படும் சவதீக  டங்கு மூலம் அக்னி 

பகவொன் ஆவொகனம் ச ய்யப்படுகிறொர;் இந்ெ பிரொரெ்்ெசனகள் மற்றும் 

பசடயல்கசள ஏற்றுக்சகொள்ளும் செய்வ தூதுவர,் அெசன 

ச ொரக்்ககலொகெ்திற்கு செரிவிக்கிறொர.் § 

ahimsa (ahiṁsā): अह िंिा “Noninjury,” nonviolence or nonhurtfulness. அகிம்வச: 

துன்புறுத்தரமல் இருத்தல் அல்லது இம்வச தசய்யரமல் இருத்தல். மற்றைர்களுக்கு உடல், 

மனம் அல்லது உணர்ச்சி ரீதியரக துன்புறுத்தரமல் இருத்தல். மமலும் தகைலுக்கு: இயமம்-

நியமம்.§ 

ajna chakra (ājñā chakra): आज्ञाचक्र “Command wheel.” ஆக்ஞொ  க்கரம்: 

மூன்றொவது கண்ணின் சமயம். கமலும் ெகவலுக்கு:  க்கரம்.§ 

akasha (ākāśa): आकाश “Space.” The sky. ஆகரசம்: தவடயில்லரத திறந்ததைளி. பஞ்ச 

பூதங்களரக இருக்கும் நிலம், நீர், தநருப்பு, கரற்று மற்றும் ஆகரசத்தில் மிகவும் 

நுணுக்கமரனதரக இருக்கிறது. அனுபை ரீதியரக, இது உட்புற மற்றும் தைளிப்புற 

பிரபஞ்சங்களில் ைியரபித்து இருக்கும் புனிதமரன பரதைளி அல்லது சூட்சுமமரன 

பிளரஸ்மர (plasma) ைரயுைரக இருக்கிறது. எல்லர நிகழ்வுகளும் பதிவு தசய்யப்பட்டு 

தீர்க்கதரிசிகளரல் ததரிந்துக்தகரள்ளும் ைவகயில் தற்மபரது உள்தபரருளரக இருப்பது 

அவனத்வதயும், எதிர்கரலத்தில் இருக்கப்மபரகும் அவனத்வதயும், அருள்ஞரன ரீதியரக 

மனம், தமய்ஞ்ஞரன நிவலகள் தக்க வைத்து இருக்கின்றன. § 

எங்கும் வியாபித்து இருக்கின்ற (all-pervasive): எங்கும் வியொபிெ்து 

இருப்பது அல்லது பிரபஞ் ெ்தின் ஒவ்சவொரு அங்கெ்திலும் இருப்பது. § 

anahata chakra (anāhata chakra): अना तचक्र “Wheel of unstruck [sound].” அனரஹத 

சக்கரம். “ஒலிக்கப்படரத  சக்கரம்.” இதயத்தின் வமயம். மமலும் தகைலுக்கு:  க்கரம்.§ 

ananda (ānanda): आनन्द “Bliss.” ஆனந்ெம். உணர ்ச்ிகசள பரவ மொக 

சவளிப்படுெ்தி அல்லது உணர ்ச்ிகசள ெனக்குள் கட்டுப்படுெ்தி, 
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இசறவனின் உணரவ்ு அல்லது ஆன்மீக அனுபவெ்ெொல் கிசடக்கும் தூய 

மகிை் ச்ி. § 

aniconic: “Without likeness; without image.” அருவுருவம்: ஒரு செய்வெ்தின் 

சிசலசய குறிப்பிடும் கபொது, அருவுருவம் என்பது மனிெசன கபொன்ற 

வடிவம் இல்லொமல் அல்லது உருவ ஒற்றுசமசய முயற்சிக்க முடியொெ ஒரு 

சின்னெ்செ குறிப்பிடுகிறது. இெற்கு “இசறவனின் வடிவமொக  இருக்கும்" 

சிவலிங்கெ்செ ஒரு உெொரணமொக குறிப்பிடலொம். கமலும் ெகவலுக்கு: 

மூரெ்்தி, சிவலிங்கம்.§ 

anjali mudra (añjali mudrā): अञ्जसिमुद्रा “Reverence gesture.” அஞ்சலி முத்திவர. இது 

பிரணொம அஞ் லி என்றும் அசைக்கப்படுகிறது. மரியொசெ மற்றும் 

வொை்ெ்துக்கசள செரிவிக்கும் இந்ெ முெ்திசரயில், இரண்டு சககளும் 

சிறிது குவிெ்து ஒன்று க ரெ்்து சவக்கப்படட்ு, வைக்கமொக “நமஸ்கொரம்" 

என்றும் வணக்கம் செரிவிக்கப்படுகிறது. அஞ் லி முெ்திசரயில் ஒருவர ்

ெனக்கு  மமொனவரக்ளுக்கு சநஞ்சின் அருகில் சவெ்துக்சகொண்டும், 

குருவிற்கு கண்களுக்கு அருகில் சவெ்துக்சகொண்டும், இசறவனுக்கு 

ெசலக்கு கமல் சவெ்துக்சகொண்டும் பல்கவறு வடிவங்களில் வணக்கம் 

ச லுெ்துகிறொர.் ஒரு யொ கன் உணசவ யொசிப்பசெப் கபொல, அல்லது 

ககொயிலில் ஒரு பக்ென் இசறவனின் அருசள கவண்டுவசெ கபொல, 

இரண்டு சககசளயும் அருகில் விரிெ்து சவெ்து இருப்பது, இந்ெ 

முெ்திசரயில் ஒரு வடிவமொக விளங்குகிறது.§ 

antyeshti (antyeshṭi): अने्त्यभि “Last rites.” அந்ெ்கயஸ்டி. “இறுதி  டங்குகள்.” 

ஈம  ்டங்கு. § 

anugraha shakti (anugraha śakti): अनुग्र शसि “Graceful or favoring power.” அனுகிரக 

சக்தி. தைளிப்படுத்தும் அருள். இது ஆணவம், கரம்விசன மற்றும் மொசய என்று 

மும்மலங்களில் இருந்து ஆன்மொசவ விடுவிெ்து, இறுதியொக முக்திசய 

வைங்கும் சிவசபருமொனின் ஞொகனொெய  க்திசய குறிப்பிடுகிறது. அதில் 

குறிப்பொக, ஒரு  ற்குருவிடம் இருந்து கிசடக்கும் தீட்ச யொக, 

 க்திநிபொெமொக ஆன்மொவிற்குள் அனுகிரகம் இறக்கம் சபறுகிறது. § 

arati (āratī): आरती “Light.” ஆரத்தி. “ஒளி.” ஒரு ததய்வீக புருஷர் அல்லது மகரயிலில் 

இருக்கும் ததய்ைத்திற்கு பூவையின் மபரது ஒரு தட்டில் தநய், எண்தணய் அல்லது 

கற்பூரத்தினரல் ஏற்றிய ைிளக்வக கரண்பிப்பது ஆரத்தி என்று அவழக்கப்படுகிறது. அது 

அதன் பிறகு பக்தர்களுக்கு ைழங்கப்படும் மபரது, அைர்கள் அவத வககளரல் ததரட்டு 

தங்கள் கண்களில் மூன்று முவற வைத்துக் தகரண்டு, இவறைனின் ஆசிவய 

தபறுகிறரர்கள். ஒரு மிகவும் சிறிய பூவை ைடிைிலும் ஆரெ்தி கொண்பிக்கப்படுகிறது. 

கமலும் ெகவலுக்கு: பூசை.§ 
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archana: अचयन அர்ச்சவன: மகரயில் பூசரரிகள் தசய்யும் இந்த ைிமசஷமரன, தனிப்பட்ட, 

சுருக்கமரன பூவையில் ஒரு பக்தருக்கு தனிப்பட்ட ைழிகரட்டுதல் மற்றும் ஆசிகவள 

தபறுைதற்கு அைரது தபயர், நட்சத்திரம் மற்றும் மகரத்திரம் உச்சரிக்கப்படுகின்றன. 

மமலும் தகைலுக்கு: பூசை. § 

ardha-Hindu: अर्यस न्द ु“Half-Hindu.” அர்த்த-இந்து: இந்து சமய நம்பிக்வக மற்றும் 

கலரச்சரரத்வத ஏற்றுக்தகரண்டரலும், ஒரு இந்து சடங்கின் மூலம் முவறயரக நரமகரணம் 

தசய்துக்தகரள்ளரத ஒரு சீடன். இது கிழக்கு நரடுகளில் இந்து  சமயத்தில் பிறந்து 

இருந்தரலும், இந்து சமயம் சரரரத தபயர்கவள தகரண்டிருப்பைர்கவளயும் குறிப்பிடுகிறது. 

§ 

ashrama (āśrama): आश्रम “Place of striving.” ஆசிரமம்: “முயற்சி மமற்தகரள்ளும் இடம்." 

துறைி ைசிக்கும் இடம்; ைரழ்க்வகயில் ஒரு நிவல. புனிதமரன புகலிடம்; ஒரு சரது, மகரன், 

சுைரமி, துறைி அல்லது குருைின் இருப்பிடம் மற்றும் அைர் சீடர்களுக்கு கல்ைி கற்பிக்கும் 

இடம்; இங்மக ைழக்கமரக மரணைர்களுக்கு தங்கும் ைசதியும் ைழங்கப்படும். இது 

ைரழ்க்வகயின்  நரன்கு நிவலகவளயும் குறிப்பிடுகிறது. மமலும் தகைலுக்கு: ஆசிரம 

ெரம்ம். § 

ashrama dharma (āśrama dharma): आश्रमर्मय “Laws of life development.” ஆசிரம 

தர்மம்: “ைரழ்க்வகயின் ைளர்ச்சிக்கு ைழிைகுக்கும் ைிதிகள்.” நரன்கு ததரடர்ச்சியரன 

நிவலகளில் (ஆசிரமங்கள்) ஒவ்தைரன்றுக்கும் தபரருத்தமரன மபரற்றத்தக்க 

ைரழ்முவறயில், இயற்வக மற்றும் ைரழ்க்வகக்கு இவடமய எந்த நிவல இணக்கத்துடன் 

இருக்கிறது என்பவத கண்டறிந்து உடல், உணர்ச்சி மற்றும் மனவத ஒரு மிகவும் 

மநர்மவறயரன ைழியில் அைற்றின் இயல்பரன சுழற்சிகளில் ைளர்ச்சி அவடய 

அனுமதிப்பது ஆகும். பிரம்மச்சரியம், சம்சரரி 24 முதல் 48 ையது ைவர, மூத்த ஆமலரசகர்  

என்பவத குறிக்கும் வொனப்பிரஸ்ெம்: 48 முெல் 72 வசர;  ந்நியொ ம்: துறவற 

வொை்க்சகசய கமற்சகொண்டு ெனியொக ஆன்மீக நொட்டெ்துடன் இருெ்ெல், 72 

வயது முெல். § 

ஆசிரமங்கள் (ashramas (āśramas)): கமலும்: ஆசிரம ெரம். § 

ashtanga yoga (ashṭāṅga yoga): अष्टाङ्गर्ोग “Eight-limbed union.” அஷ்டரங்கமயரகம்: 

“எட்டு அங்கங்கவளக் தகரண்ட மயரகம்.” ஞரமனரதயம் மநரக்கி தசல்ைதற்கு பரரம்பரிய 

முவறப்படி இரரை மயரகம் எட்டு முற்மபரக்கரன நிவலகவள தகரண்டுள்ளது: 1) இயமம்: 

“கட்டுப்பரடுகள்.” நற்பண்பு மற்றும் ஒழுக்கத்துடன் ைரழ்தல். 2) நியமம்: 

“கவடப்பிடித்தல்கள்.” உயர்ந்த பண்புகவள ஊக்குைிக்கும் சமய பயிற்சிகள். 3) ஆசனம்: 
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“அமரும் இடம் அல்லது மதரரவண.” 4) பிரரணரயரமம்: “உயிர்சக்திவய கட்டுப்படுத்துதல்.” 

சுைரசக் கட்டுப்பரடு. 5) பிரெ்யொஹொர: “உள்கநொக்கி திரும்புெல்.” ஒருவர ்ெனது 

உணரச்வ தூல புலன்களில் இருந்து விடுவிெ்துக் சகொள்வது. 6) ெொரணொ: 

“ஒருமுக ச்ிந்ெசன.” ஒருவர ்ெனது உணரவ்ின் ஓட்டெ்செ வழிநடெ்துெல். 7) 

தியொனம்: “தியொனம் ச ய்ெல்.” 8)  மொதி: “உட்புறமொக கவனம் 

ச லுெ்துெல்,” “ மெ்துவம், ஆை்ந்ெ சிந்ெசன/உணரெ்ல்.”§ 

சூட்சும உடல் (astral body): ஆன்மொ அந்ெரக்லொகம் என்று அசைக்கப்படும், 

சூடச்ும கலொகெ்தில் ச யல்படும் தூல உடல் அல்லொெ சூடச்ும உடசல 

(சூடச்ும  ரீரம்) குறிக்கிறது. கமலும் ெகவலுக்கு: ஆன்மொ.§ 

சூட்சும ஷலாகம் (astral plane (or world)): செொண்சடயில் இருக்கும் விசுெ்ெ 

 க்கரெ்தில் இருந்து உள்ளங்கொல்களில் இருக்கும் பொெொள  க்கரம் 

வசரக்கும் பரவியிருக்கும் உணரவ்ின் செொடர ்ச்ி சூடச்ும கலொகம் அல்லது 

அந்ெரக்லொகம் என்று அசைக்கப்படுகிறது. சூடச்ும கலொகெ்தில், ஆன்மொ 

சூடச்ும  ரீரம் என்கிற சூடச்ும உடலில் முழுவதுமொக மசறந்து இருக்கிறது. 

கமலும் ெகவலுக்கு: கலொகம், மூன்று கலொகங்கள்.§ 

asura: असुर “Evil spirit; demon.” (Opposite of sura: “deva; God.”) அசுரன். “தீய  க்தி; 

அரக்கன்.” (“கெவரக்ள்; இசறவசன" குறிக்கும் சுர என்ற ச ொல்லுக்கு 

எதிரப்்பெம்) கீை்நிசல சூடச்ும கலொகமொன நரகெ்தில் இருக்கும் ஒரு 

உயிர ்க்தி. அசுரரக்ள் தூல உலகுடன் செொடரப்ு சகொண்டு, மக்களின் 

வொை்க்சகயில் சபரிய மற்றும் சிறிய சிக்கல்கசள ஏற்படுெ்ெக்கூடும். 

அசுரரக்ள் எப்கபொதும் இந்ெ நிசலயில் இருக்கொமல் பரிணொம வளர ்ச்ி 

அசடகிறொரக்ள். § 

அசுர குணம் (asuric): ஒரு அசுரனிடம் இருக்கும் பண்பு, “ஆன்மீகம் 

அல்லொெது.”§ 

atma(n) (ātman): आ्मन्  “The soul; the breath; the principle of life and sensation.” 

ஆத்மன்: “ஆன்மர; உயிர்மூச்சு; ைரழ்க்வக மற்றும் தூல உணர்ைின் மகரட்பரடு.” 

ஆனந்ெமய ககொ ம் மற்றும் அென்  ொரமொக (பரொ க்தி மற்றும் பரசிவம்) 

இருக்கும் ஆன்மொவின் முழுசமசய குறிக்கிறது. நொம் ஆெ்மனொக 

இருக்கிகறொம் ஆனொல் நொம் தூல உடல், உணர ்ச்ிகள், சவளிப்புற மனம் 

அல்லது ஆளுசமயொக இல்சல என்பது இந்து  மயெ்தில் மிகவும் 

அடிப்பசட ககொட்பொடுகளில் ஒன்றொக இருக்கிறது. கமலும் ெகவலுக்கு: 

பரமொெ்துமன், ஆன்மொ.§ 

ஆத்மாரத்்த பூமை (Atmartha Puja): கமலும் ெகவலுக்கு: ச வ ஆெ்மொரெ்்ெ 

பூசை.§ 

Aum: ॐ or औम् Often spelled Om. ஓம். இந்து  மயெ்தில் சூடச்ுமமொன ச ொல்லொக 

இருக்கும் ஓம்,  மய நூல்களின் செொடக்கங்களில் பயன்படுெ்ெப்படுகிறது. 

இென் செொடக்க ஒலி மூலொெொர  க்கரெ்தில் அதிரச்வ ஏற்படுெ்துவெொல், 
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இது விநொயகருடன் செொடரப்ுசடயெொக இருக்கிறது. ஓம் எனும் ச ொல் 

பல்கவறு இந்திய சமொழிகளில், “ஆமொம், மிகவும்" அல்லது “வொை்க" 

என்பசெயும் குறிப்பிடுகிறது. § 

ஒளி  உடல் (aura): இது நுணுக்கமொன  க்தியின் வண்ணமயமொக ஒளிரும் 

புலமொக, மனிெ உடலுக்குள்ளும் சவளிப்புறெ்திலும் பிரகொசிக்கிறது. 

ஒருவரது உணரவ்ு, எண்ணங்கள், மனநிசலகள் மற்றும் உணர ்ச்ிகளின் 

நிசலக்கு ஏற்ப ஒலி உடலின் நிறங்கள் மொறுகின்றன. § 

Auvaiyar: ஔசவயொர.் வரலொற்சற புரட்டிப்பொரெ்்ெொல் ஔசவயொர ்

என்பவர ்ஒருவரல்ல ஆனொல் பல்கவறு கொலங்களில் ஒன்றும் கமற்பட்ட 

ஔசவகள் வொை்ந்து ெமிை் இலக்கிய வளர ்ச்ிக்கு உறுதுசணயொக 

இருந்துள்ளனர ்என்பது செரியவரும். அெ்ெசகய சபண் புலவரக்ளில் 

ஒருவர ்எழுதிய ஆெ்தி ச்ூடிசய இன்றும் பள்ளி ச்ிறுவரக்ள் பயின்று 

வருகின்றனர.் ஒரு ஔசவ ெமிை்  ்ங்கெ்தில் திருவள்ளுவரின் 

திருக்குறசள அரங்ககற்றம் ச ய்ய துசண புரிந்ெெொக கூறப்படுகிறது. § 

சாட்சி, விழிப்புணர்வு (awareness): ெனிப்பட்ட விழிப்புணரவ்ு, 

விழிப்புணரவ்ு, அறிெல்;  ொட்சி, “ஆன்மொவின் உட்புற கண்.” இது 

 மஸ்கிருெெ்தில்  ொக்ஷின் அல்லது சிெ் என்று அசைக்கப்படுகிறது. § 

ayurveda (āyurveda): आर्ुरे्वद “Science of life.” ஆயுர்மைதம். “உயிரில் இருக்கும் 

ைிஞ்ஞரனம்.” இது பழங்கரல இந்தியரவை சரர்ந்த மருத்துைம் மற்றும் ஆமரரக்கியத்தின் 

ஒரு முழுவமயரன அவமப்பரக ைிளங்கி, ஆன்மீக முன்மனற்றத்வத தபறுைதற்கு நீண்ட 

ஆயுள் மற்றும் உடல் ஆமரரக்கியம் தபறுைவத தனது இலக்கரக தகரண்டுள்ளது. ஒருைரது 

உடல் ஆமரரக்கியம், ைரழ்முவற மற்றும் இயல்புக்கு தபரருத்தும் தசய்முவறகளின் மூலம் 

சக்திகவள சமன் தசய்ைதில் கைனம் தசலுத்தப்படுகிறது. § 

ஆயுர்ஷைதம் சார்ந்த (ayurvedic).§ 

Bhairava: भैरर्व “Terrifying.” வபரைர். இைர் கொவல் செய்வமொக 

கருெப்படுகிறொர.் அசனெ்து சிவொலயங்களிலும் வடகிைக்கு திச யில் 

இவருக்கு ெனியொக  ன்னிதி இருக்கும். திரிசூலெ்செ சகயில் ஏந்திய படியும், 

நொய் வொகனெ்துடனும் இவர ்கொணப்படுவொர.் கமலும் ெகவலுக்கு: 

சிவசபருமொன். § 

bhajana: भजन Spiritual song. பைவன. ததய்வீக பரடல்.  ததய்வீக பரடல், 

ஸ்மதரத்திரங்கள் மற்றும் ஸ்மலரகங்கவள தனியரக அல்லது குழுைினருடன் பரடுதல். § 
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bhakta: िक्त (Tamil: bhaktar) “Devotee.” பக்ெர.் வழிபொடு நடெ்துபவர.் 

செய்வெ்திடம் ென்சன அரப்்பணிெ்துக் சகொண்டவர.் § 

bhakti: भसि “Devotion.” பக்தி. “அர்ப்பணிப்பு.” இவறைன், மகரமதைர்கள் அல்லது 

குருைிடம் சரண் அவடதல். பக்தி என்பது எளிவமயரன ைழிபரட்டில் இருந்து ததரடங்கி, 

ஆணைத்வத அழிக்கும் பிரபெ்தி என்கிற முழுசமயொன  ரணொகதி வசர 

பல்கவறு வடிவங்களில் இருக்கிறது. பக்தி என்பது இந்து  மயெ்தின் 

அசனெ்து பிரிவுகளுக்கும் உலசகங்கும் இருக்கும் கயொக பள்ளிகளுக்கும் 

அடிப்பசடயொக விளங்குகிறது. § 

bhakti yoga: भसिर्ोग “Union through devotion.” பக்தி மயரகம். ஒருைர் தனது இதயத்தில் 

அன்வப ைிழிப்பவடய தசய்து கடவுளின் அருளுக்கு தன்வன திறந்து தகரள்ளும் 

மநரக்கத்துடன் ததய்வீக கட்டுப்பரடுகள், ைழிபரடு, பிரரர்த்தவன, சுமலரகங்கள் மற்றும் 

பரடல்களின் ைழக்கம் பக்தி மயரகம் என்று அவழக்கப்படுகிறது. பக்திவய இவறைன், 

மகரமதைர்கள் அல்லது ஒரு சற்குரு மீதும் தசலுத்தலரம். பதஞ்சலியின் மயரக தரிசனத்தில் 

(மகரட்பரடு) இரண்டரைது அங்கமரக இருக்கும் நியமங்களில் (கவடப்பிடித்தல்கள்) 

பக்தியரக (ஈஸ்ைரபிரணிதரனர) மசர்க்கப்பட்டுள்ளது. § 

bhashya (bhāshya): भाष्र् “Talking over, discussion.” பரஷ்யம். ஒரு உவரயின் மீதரன 

கருத்து. இந்து தத்துைங்களில் தபரும்பரலரனவை அடிப்பவட சரஸ்திரத்தின் ைிளக்கங்கள் 

அல்லது பரஷ்யங்கவள அடிப்பவடயரகக் தகரண்டு அவமந்துள்ளன. § 

Bodhinatha Veylanswami (Bodhinātha Veylanswāmī): கபொதிநொெ 

கவலன்சுவொமி “Lord of Wisdom, Holder of the Vel.” “ஞொனெ்தின் ெசலவர,் சகயில் 

கவசல ஏந்தி இருப்பவர.்” ெற்கபொது நந்திநொெ   ம்பிரெொயெ்தின் 

 ற்குருவொகவும், கவொய் ஆதீனெ்தின் குரு மகொ ன்னிெொனமொக இருக்கும் 

இவர,் 2001 ஆம் ஆண்டு  ற்குரு சிவொய சுப்பிரமுனிய சுவொமியொல் 

நியமிக்கப்பட்டொர.் § 

Brahma (Brahmā): ब्रह्मा பிரம்மர. பவடப்புக் கடவுளின் தபயர். வசைர்கள் 

சிைதபருமரனின் ஐந்து அம்சங்களில் மூன்று அம்சங்களரக பிரம்மர, ைிஷ்ணு மற்றும் 

ருத்ரவன கருதுகிறரர்கள். ஸ்மரர்த்த சம்பிரதரயத்வத மசர்ந்தைர்கள் பிரம்மர, ைிஷ்ணு 

மற்றும் சிைதபருமரவன முப்தபரும் ததய்ைகளரக கருதுகிறரர்கள் மற்றும் அதில் 

சிைதபருமரன் அழிப்பைரரக இருக்கிறரர். இைவர பிரம்மம் (பிரம்மன்) உடன் 

குழப்பிக்தகரள்ள மைண்டரம். மமலும் தகைலுக்கு: பிரம்மம், பரகமஸ்வரன்.§ 

brahmachari (brahmachārī): ब्रह्मचारी பிரம்மச்சரரி: பிரம்மச்சரியம் என்பது 

தன்னடக்கத்துடன் இருந்து சரதனர, பக்தி மற்றும் மசவை உட்பட சமய அறிவுறுத்தல்கவள 
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கவடப்பிடிப்பது மட்டுமல்லரமல், சில சமயங்களில்  எளிவமயரன ைிரதங்கவள 

மமற்தகரள்ளும் ஆன்மீக நரட்டமுள்ள ஒரு இவளஞவர குறிப்பிடுகிறது. இது மரணை 

பருைத்தில் இருப்பைவர, 12 இருந்து 24 ையது ைவர இருப்பைவர அல்லது அைருக்கு 

திருமணமரகும் ைவர குறிப்பிடவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. § 

brahmacharini (brahmachāriṇī): ब्रह्मचाररणी பிரம்மச்சரரினி: பிரம்ம  ்ொரியின் 

பண்புகளுடன் இருக்கும் ஒரு சபண். § 

brahmacharya: ब्रह्मचर्य “Divine conduct.” பிரம்மச்சரியம். திருமணத்தின் பிறகு 

ைிசுைரசமரக ைரழ்ைதற்கு, திருமணத்திற்கு முன்பு தனியரக இருக்கும் மபரது 

மனத்துறவுடன் கரமத்வத கட்டுப்படுத்தி ைரழ்ைவத குறிக்கிறது. மமலும் தகைலுக்கு: 

இயமம்-நியமம்.§ 

Brahmaloka: ब्रह्मिोक பிரம்மமலரகம்.  ஹஸ்ரஹொர  க்கரெ்தின் கலொகம், 

கமலிருக்கும் கலொகங்களில் மிகவும் உயரவ்ொனது. கமலும் ெகவலுக்கு: 

கலொகம். § 

Brahman: ब्रह्मन ्“Supreme Being; Expansive Spirit.” பிரம்மம், பிரம்மன்.  “பரமொெ்துமொ; 

வி ொலமொன ஆன்மொ.” இது “வளரெ்ல், அதிகரிெ்ெல். விரிவொக்குெல்,” என்று 

குறிக்கும் ப்ரிஹ் என்ற கவர ்ச் ொல்லில் இருந்து உருவொனது. இது 

கவெங்களில் கடவுளின் சபயர ்அல்லது மகொகெவசர குறிக்கிறது, மற்றும் 

அதில் அவர ்1) யொவும் கடந்ெ முழுசமயொக, 2) எங்கும் வியொபிெ்து இருக்கும் 

 க்தியொக மற்றும் 3) பரமொெ்துமொவொக அல்லது ஆதி ஆன்மொவொக 

விவரிக்கப்படட்ு இருக்கிறொர.் இந்ெ மூன்றும் சிவசபருமொனின் மூன்று 

முழுசமகளுடன் செொடரப்ுசடயெொக இருக்கின்றன. அெனொல் ச வரக்ள் 

பிரம்மன் மற்றும் சிவசன ஒகர கடவுளொக நிற்குண மற்றும்  குண  

பிரம்மமொக இருப்பெொக அறிகிறொரக்ள். நிற்குண பிரம்மம் எனும் கடவுள் 

“பண்புகள் இல்லொமல்" (குணம்), உருவமில்லொமல், உணரக்கூடிய 

பண்புகசள அசனெ்செயும் சவளிப்படுெ்தும் உள்சபொருள்கள் மற்றும் 

பரொ க்திசயயும் கடந்து பரபிரம்மமொக பரசிவமொக, குணங்கசள 

முழுசமயொக கடந்து இருக்கிறொர.்  குண பிரம்மம், “பண்புகளுடன் 

இருக்கும்” கடவுள்; சிவசபருமொன் ெனது முழுசமகளொக இருக்கும் 

பரொ க்தி மற்றும் பரகமஸ்வவரனொவும் சமய்ஞ்ஞொனமொக, எங்கும் 

வியொபிெ்து, எல்லொம் அறிந்து, முழுசமயொன கருசணயுடன் ஆற்றல் 

நிசறந்து இருக்கும் நிசல. பிரம்மம் என்கிற ச ொல்சல 1) பிரம்மொ, 

பசடக்கும் கடவுள்; 2) கவெ நூல்களின் வரண்சனகசளக் குறிப்பிடும் 

பிரொமண அல்லது 3) இந்து மயெ்தின்  பிரொமண குலெ்துடன் 

குைப்பிக்சகொள்ளக் கூடொது. கமலும் ெகவலுக்கு: பிரம்மொ. § 
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Chakra: चक्र “Wheel.” சக்கரம். இது மனிதனின் ஆன்மீக உடலில் இருக்கும் நரம்பு 

பின்னல்கள் அல்லது ைிவச வமயங்கள் மற்றும் உணர்வை குறிக்கிறது. தூல உடலில் 

அதற்கு ததரடர்புவடய நரம்பு பின்னல்கள், முடிச்சுகள் மற்றும் சுரப்பிகள் உள்ளன. 

முதுகுத்தண்டின் அடிப்பகுதியில் இருந்து மண்வட ஓடு  ைவரயும் ஏழு அடிப்பவட சக்கரங்கள் 

அவமந்துள்ளன. முதுகுத்தண்டிற்கு அடிப்பகுதியில் மமலும் ஏழு சக்கரங்கள் உள்ளன. அவை 

தபரறரவம, தைறுப்பு, ையிற்தறரிச்சல், குற்ற உணர்ச்சி, மைதவன மற்றும் உள்ளுணர்ைின் 

இருப்பிடங்களரக இருக்கின்றன. அவை கீழ்நிவல மலரகம் அல்லது நரகம் அல்லது 

பொெொளெ்தில் அங்கம் வகிக்கின்றன. இவ்வொறு சமொெ்ெம் பதினொன்கு 

பிரெொன  க்கரங்கள் உள்ளன. கமலிருக்கும் ஏழு  க்கரங்கள் பற்றிய விவரம்: 

1) மூலொெொரம் (முதுகுெ்ெண்டின் அடிப்பகுதி): நிசனவொற்றல், கொலம் மற்றும் 

பரசவளி; 2) ஸ்வொதிஷ்டொனொ (செொப்புளுக்கு கீகை): கொரணம்; 3) மணிப்புரொ 

(சூரிய பின்னல்): மகனொபலம்; 4) அனொஹெ (இெயெ்தின் சமயம்): கநரடி 

அறிசவழு ச்ி; 5) விசுெ்ெ (செொண்சட): செய்வீக அன்பு; 6) ஆக்ஞொ 

(மூன்றொவது கண்): செய்வீகப் பொரச்வ; 7)  ஹஸ்ரஹொர (உ  ்ந்ெசல): ஞொன 

திருஷ்டி, செய்வ பக்தி. கீழிருக்கும் ஏழு  க்கரங்கள் பற்றிய விவரம் 1) அெள 

(இடுப்பு): பயம் மற்றும் கொமம்; 2) விெள (செொசட): சபொங்கி எழும் ககொபம்; 3) 

சுெள (முைங்கொல் முட்டிகள்): பழிவொங்கும் சபொறொசம; 4) ெளொெள (கொலின் 

பின்பகுதி): நீடிெ்ெ மனக்குைப்பம்; 5) ர ொெள (கணுக்கொல்): சுயநலம்; 6) 

மஹொெளம் (கொல்கள்): மன ொட்சி இல்லொெ நிசல; 7) பொெொள 

(உள்ளங்கொல்கள்): சகொசல மற்றும் தீய எண்ணம். கமலும் ெகவலுக்கு: 

நரககலொகம்.§ 

charya (charyā): चर्ाय “Conduct.” சரிவய. ததரண்டு மற்றும் நல்தலரழுக்கம். மமலும் 

தகைலுக்கு: பொெம், ச வ சிெ்ெொந்ெம்.§ 

charya marga (charyā mārga): चर्ायमागय சரிவய மொரக்ம்:  ரிசய பொெெ்செ 

குறிக்கும் இன்சனொரு ச ொல். கமலும் ெகவலுக்கு:  ரிசய பொெம்.§ 

charya pada (charyā pāda): चर्ाापाद “Conduct stage.”  ரிசய பொெம்: செொண்டு 

ச ய்து நல்சலொழுக்கெ்செ வளரெ்்துக் சகொள்ளும் நிசல. எதிரக்ொல 

ஆன்மீக முன்கனற்றம் அசனெ்திற்கும் அடிப்பசடயொக விளங்குகிறது. 

கமலும் ெகவலுக்கு: பொெம்.§ 

Chellappaswami (Chellappaswāmī): ச ல்லப்பசுவொமி “Wealthy father.” 

ெனிசமயில் வொை்ந்ெ சிெ்ெர ்மற்றும் நந்திநொெ  ம்பிரெொயெ்செ க ரந்்ெ 

சகலொ  பரம்பசரயின் 160 ஆவது  ற்குரு. அவர ்இலங்சகயின் 

யொை்ப்பொண தீபகற்பெ்தில் நல்லூர ்கந்ெசுவொமி ககொயிலுக்கு அருகக ஒரு 

சிறிய குடிச யில் வொை்ந்ெொர.் அவர ்வொை்ந்ெ இடெ்தில் ெற்கபொது ஒரு சிறிய 
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 மொதி இருக்கிறது. அவரது சீடரக்ளில் ஒருவரொன சிவகயொக சுவொமிக்கு 

அவர ்ஐந்து வருடங்கள் தீவிரமொக பயிற்சி அளிெ்து, ெனது வொரி ொக 

நியமிெ்ெொர.் கமலும் ெகவலுக்கு: சகலொ  பரம்பசர, நொெ  ம்பிரெொயம்.§ 

Chettiar: ச ட்டியொர.் சென்னிந்தியொசவ க ரந்்ெ ச ட்டியொர ் மூகம், 

சபரும்பொலும் வணிகம் மற்றும் விவ ொயெ்தில் ஈடுபடுகின்றனர.் வரண் 

ெரம்ெ்தில், அவரக்ள் சவஷ்ய குலெ்செ க ரந்்ெவரக்ள். ெமிை்நொட்டில 14 % 

மக்கள் ச ட்டியொர ் மூகெ்செ க ரந்்ெவரக்ள். அதில் நொட்டுக்ககொட்சட 

நகரெ்ெொர ்மற்றும் க சனெ்ெசலவர ்ச ட்டியொரக்சளப் கபொன்று பல 

உட்பிரிவுகள் உள்ளன. ெமிை்நொட்டில் ச ட்டியொர ் மூகம் முக்கிய 

 மூகங்களில் ஒன்றொக விளங்குகிறது. § 

கட்புலனுக்கு அப்பாற்பட்டமத ஷகட்டல் (clairaudience): “Clear-hearing.” இது 

திவ்யஷ்ரவன எனப்படும், மகனொஉணரவ்ு அல்லது செய்வீக  க்தியொல் 

ககட்பசெ குறிக்கிறது. இது நரம்பு மண்டலங்களில் இருக்கும் உட்புற 

ஒட்டங்கள், ஓம்கொரம் மற்றும் மற்ற சூடச்ும ஒலிகசள ககட்கும் திறசம 

ஆகும். ஒருவர ்ெனது மனதில் அந்ெரக்லொக  க்திகள் அல்லது கவசறொரு 

இடெ்தில் இருக்கும் சலௌகீக  க்திகள் கபசுவசெ கொெொல் ககட்கும் 

 க்திசயயும், நொள் முழுவதும் அல்லது தியொனெ்தில் இருக்கும் கபொது 

நொெநொடி  க்தி எனப்படும் “ஈஈஈ” ஒலிசய  ெ்ெமொக ககட்பசெயும் 

குறிக்கிறது. § 

உணர்வுள்ள மனம் (conscious mind): நமக்கு தினமும் சவளிப்புறமொக 

இருக்கும் உணரவ்ு. கமலும் ெகவலுக்கு: மனம்.§ 

உணர்வு (consciousness): சிெ்ெ அல்லது ச ென்ய. 1) இது சிெ்ெ மற்றும் 

மனதின்  ொரெ்செ குறிப்பிடும் கவசறொரு ச ொல்; அல்லது 2) புலனுணரவ்ு, 

விழிப்புணரவ்ு, அ  ்ெ்தின்  க்தி அல்லது நிசல. § 

ஆழ்ந்த சிந்தமன (contemplation): தியொனெ்செ கடந்து  மயம் அல்லது 

ஆன்மீக விவகொரங்களில் மூை்கி இருக்கும் நிசல. § 

அண்டம் (cosmos): பிரபஞ் ம் அல்லது பசடப்புக்கள் முழுவசெயும் 

குறிப்பிடுவகெொடு அதில் இருக்கும் ஒழுங்கு, இணக்கம் மற்றும் 

முழுசமசயயும் குறிப்பிடுகிறது. கமலும் ெகவலுக்கு: கலொகம், மூன்று 

கலொகங்கள்.§ 

சஹஸ்ரஹார சக்கரம் (crown chakra): உ  ்ந்ெசலயில் ஆயிரம் 

இெை்களுடன் செய்வீக உணரவ்ுடன் மண்சட ஓட்டின் சமயமொக 

விளங்குகிறது. கமலும் ெகவலுக்கு:  க்கரம்.§ 
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Dakshinamurti (Dakshiṇāmūrti): दसिणामूर्तय “South-facing form.”  

தட்சிணரமூர்த்தி: “ததற்கு மநரக்கி இருக்கும் மூர்த்தி.” சிைதபருமரன் ஒரு ஆலமரத்திற்கு 

அடியில் அமர்ந்துதகரண்டு, அவமதியரக தனது கரலடியில் அமர்ந்து இருக்கும் நரன்கு 

ரிஷிகளுக்கு கற்றுத்தருைதரக அவமந்து இருக்கும். மமலும் தகைலுக்கு: சிவசபருமொன்.§ 

danda (daṇḍa): दण्ड “Staff of support.” தண்டம்: “ஊன்றுமகரல்.” தனக்கு ஆதரைரக 

ெபஸ் மடட்ுகம இருப்பசெயும், சுஷும்னொ நொடிசய உயிரப்்பிெ்து, அென் 

விசளவொக ெொன் நொடும் உணரெ்லுக்கு உயிரூட்டம் அளிப்பசெ குறிப்பிடும் 

விெமொக ஒரு  ொது அல்லது  ந்நியொசி ெண்டெ்செ பிடிெ்துக்சகொண்டு 

இருப்பொர.் ெண்டம் என்பது “அபரொெம்" அல்லது “ெண்டசனசய” 

குறிப்பிடவும் பயன்படுகிறது.§ 

darshan(a) (darśana): दर्यन “Vision, sight.” தரிசனம். ததய்வீக சக்திவய கரணுதல். 

பூைிக்கக்கூடிய சக்தி அல்லது சக்திகளுடன் ஆன்மீக ததரடர்வப ஏற்படுத்திக்தகரண்டு, 

அதன் அருவளயும் ஆசிகவளயும் தபறும் மநரக்கத்துடன், மகரயிலில் இருக்கும் ஒரு மூர்த்தி, 

ததய்ைம், ததய்வீக புருஷர் அல்லது புண்ணிய தலத்தின் கரட்சிவய உட்புறமரக அல்லது 

தைளிப்புறமரக தக்க வைத்துக்தகரள்ைது. ஒரு புவகப்படத்வத ஒரு முவறயரன 

மனநிவலயில் கரண்பதும் தரிசனத்தில் ஒரு ைடிைமரக கருதப்படுகிறது. ஒரு தநரிசலரன 

மகரயிலில் ஆயிரக்கணக்கரன பக்தர்கள் ைிவரைரக சந்நிதியில் இருக்கும் ததய்ைத்வத 

கடந்து தசல்லும் மபரது, ஒரு பக்தன் அந்த புனிதமரன ததய்ைத்தின் ைிழிப்பவடந்த 

பரர்வைக்கு முன்பரக ஒரு தநரடியரைது  தபரறுவமயுடன் நின்று தரனும் அந்த ததய்ைத்வத 

கரணமைண்டும், அந்த ததய்ைத்தின் பரர்வையும் தன் மீது ைிழமைண்டும் என்ற 

நரட்டத்துடன் இருக்கிறரர். இவ்ைரறு சக்தியின் பரிமரற்றம் நவடதபறும் ஒரு சூட்சும 

இடமரக கண்கள் ைிளங்க, ததய்ைங்கள் மற்றும் குருமரர்கள் தரிசனத்வத 

“ைழங்குைதரகவும்" பக்தர்கள் தரிசனத்வத “தபறுைதரகவும்" கருதப்படுகிறது. இந்த 

மநரடியரன மற்றும் தனிப்பட்ட இருதரப்பு புரிதல், இந்து தர்மத்தின் வமயமரகவும் அதிகம் 

நரடப்படும் அனுபைமரகவும் கருதப்படுகிறது. மமலும் தகைலுக்கு: “கண்மணரட்டம்,” 

மகரட்பரடு அல்லது தத்துைம். § 

dashama bhaga (daśama bhāga): दशमभाग “One-tenth-part.” தசமபரகம். இது இந்து 

பரரம்பரிய முவறப்படி, ஒருைர் தனது ைருமரனத்தில் பத்தில் ஒரு பங்வக ஒரு சமய 

அவமப்பிற்கு ைழங்குைவத குறிக்கிறது. இது பழங்கரல இந்தியரைில் பரைலரக 

பின்பற்றப்பட்டு ைந்தது. § 
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ததய்ைம் (Deity): “God.” “இசறவன்.” இது ஒரு வசரபடெ்செ அல்லது 

ககொயிலில் ஸ்ெொபனம் ச ய்யப்பட்ட சிசலசய அல்லது மகொகெவசர 

பிரதிநிதிெ்துவம் ச ய்யும் மூரெ்்திசய குறிப்பிடுகிறது. § 

deva: देर्व “Shining one.” “பிரகரசமரன ஒன்று.” உயர்ந்த சூட்சும மலரகத்தில் ஒரு 

நுணுக்கமரன, புலனரகரத உடலில் ைரழும் ஒரு உயிர்சக்தி. சமஸ்கிருத சரஸ்திரத்தில் 

கெவ என்ற ச ொல் “கடவுள் அல்லது செய்வெ்செ" குறிப்பிடவும் 

பயன்படுெ்ெப்படுகிறது. § 

Devaloka: देर्विोक “Plane of radiant beings.” மதைமலரகம். இது அனொஹெ 

 க்கரெ்தின் உலகமொகவும், உயரந்்ெ சூடச்ும கலொகமொகவும் இருக்கும் 

மகரகலொகெ்செ குறிப்பிடுகிறது. கமலும் ெகவலுக்கு: கலொகம். § 

Devaram: கெவொரம். இது சிவசபருமொன் மீது பொடப்படட்ுள்ள பன்னிரண்டு 

திருமுசறகளில் முெல் ஏழு திருமுசறகசள குறிப்பிடுகிறது. இவற்சற 

திருஞொன  ம்பந்ெர ்(கி.பி. ஆறொம்  நூற்றொண்டு), திருநொவுக்கர ர ்(கி.பி. 

ஆறொம் நூற்றொண்டு) மற்றும் சுந்ெரமூரெ்்தி (கி.பி. எட்டொம் நூற்றொண்டு) 

இயற்றியுள்ளொரக்ள். கமலும் ெகவலுக்கு: திருமுசற.§ 

devasthanam (devasthānam): देर्वस्तथानम ्மதைஸ்தரனம். தீர்த்த யரத்திவர தசல்லும் 

பயணிகளுக்கு உணவு மற்றும் தங்கும் ைசதிவய குவறைரன கட்டணத்தில் அல்லது 

இலைசமரக ைழங்கும் இடம். § 

ததய்வீகமான (devonic): கெவரக்ள் அல்லது அவரக்ள் உலகம்  ொரந்்ெ. § 

dharana (dhāraṇā): र्ारणा “Concentration.” தரரவண. “ஒருமுகச் சிந்தவன.” இது “தக்க 

வைத்துக்தகரள்ளுதல்,” என்பவத குறிப்பிடும் ெ்ரி ச ொல்லில் இருந்து உருவொனது. 

கமலும் ெகவலுக்கு: அஷ்டொங்ககயொகம். § 

dharma: र्मय தர்மம். இது “நிவல நிறுத்துதல்; தக்க வைத்துக் தகரள்ளுதல்,” என்பவத 

குறிப்பிடும் ெ்ரி என்கிற ச ொல்லில் இருந்து உருவொனது. அெனொல் 

“பிரபஞ் ெ்செ உள்ளடக்கியது அல்லது அசெ ெக்க சவெ்திருப்பது,” ெரம்ம் 

ஆகும். செய்வீக விதி, ஒழுங்குசநறி, உயிர ்க்தியின் விதி, கநரச்மயின் 

பொசெ,  மயம், கடசம, நல்சலொழுக்கம், நீதி, நன்சம மற்றும் உண்சம 

என்று ெரம்ம் என்ற ச ொல்லுக்கு பல அரெ்்ெங்கள் உள்ளன. அடிப்பசடயில் 

ெரம்ம் என்பது, உள்ளொரந்்ெ இயல்பு அல்லது விதியின் முசறயொன 

நிசறகவற்றம் ஆகும். இது ஆன்மொசவ சபொறுெ்ெவசரயில், ஆன்மீக 

கமம்பொட்டிற்கு  ரியொன மற்றும் கநரச்மயொன பொசெக்கு அதிக பயனுள்ள 

நடெ்செ ஆகும். ெரம்ெ்தில் நொன்கு அடிப்பசட வசககள் உள்ளன, அசவ 

கூட்டொக  துரெ்ரம் (நொன்கு ெரம்ங்கள்) என்று அசைக்கப்படுகின்றன. 1) ரிெ 

ெரம்: “எல்கலொருக்கும் சபொதுவொன விதி.” விண்மீன் கூட்டங்கள் முெல் 

சிந்ெசன மற்றும் புலனுணரவ்ு  க்தி வசர அசனெ்து உருவங்கள், 
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ச யல்பொடுகள் மற்றும் ச ய்முசறகசள உள்ளடக்கி நிரவ்கிக்கும் இருப்பு 

மற்றும் இயற்சகயின் விதிகள். 2) வரண் ெரம்ம்: “ஒருவர ்ெனது  மூக 

பிரிவுகளுக்கு ஏற்ப ெரம்ெ்செ கசடப்பிடிப்பது.”  வரண்ம் என்பது “இனம், 

குலம்,  கெொற்றம், பண்பு, நிறம்,  மூக அந்ெஸ்து கபொன்றவற்சற" 

குறிக்கிறது. ஒருவரது நொடு,  மூகம், பிரிவு, செொழில் குழு மற்றும் 

குடும்பெ்தில் இருக்கும் கடசமகள் மற்றும் சபொறுப்புகள். 3) ஆசிரம ெரம்ம்: 

“வொை்க்சகயின் பல்கவறு படிநிசலகளில் இருக்கும் கடசமகள்.” 

பிரம்ம ரியம் (மொணவன்), கிரிஹஸ்ென் ( ம் ொரி),  வொனப்பிரஸ்ெம் (மூெ்ெ 

ஆகலொ கர)் மற்றும்  ந்நியொசி (ஆன்மீக நொட்டெ்ெ்துடன் ெனியொக 

இருப்பவர)் என்று மனிெ வொை்க்சகயின் நொன்கு கட்டங்களில் பூரெ்்தி 

ச ய்யகவண்டிய கடசமகள். 4) ஸ்வெரம்ம்: “ஒருவரது ெனிப்பட்ட 

கடசமகள் அல்லது சபொறுப்புக்கள்.” ஒருவரின் ெனிப்பட்ட உடல், மனம் 

மற்றும் உணர ்ச்ியின் இயல்சப சபொறுெ்து, வொை்க்சக முழுவதும் அவரது 

முழுசமயொன ெனிப்பட்ட மொதிரி; (ெனிப்பட்ட கரம்விசன சபொறுெ்து) 

ஒருவரது ெொரம்ீக பைக்கங்கள் அவரது இனம்,  மூகம், கெொற்றம், 

ஆகரொக்கியம், அறிவு, திறசமகள் மற்றும் ெகுதிகள், ஆச கள் மற்றும் 

மனப்பொங்குகள்,  மயம்,  ம்பிரெொயம், குடும்பம் மற்றும் குருவிடம் 

பிரதிபலிக்கும். § 

dharmashala (dharmaśāla): र्मयशाि “Abode of righteousness.” தர்மசரவல. துறைிகள் 

மற்றும் சில மநரங்களில் யரத்திவர தசல்லும் அல்லது தனியரக ஆன்மீக ைரழ்க்வகயில் 

ஈடுபட்டு இருக்கும் சரதரரண மக்களுக்கு மதம் ததரடர்பரன பயிற்சிகவள அளிக்கும் மடம் 

அல்லது ஆசிரமம். இது வசை சித்தரந்த மதைரலயத்தில், கைரய் ஆதீனத்தின் கிவள 

மடரலயங்கவள குறிப்பிடவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. § 

dhoti (dhotī): र्ोती (Hindi). மைட்டி (தமிழ்). உடலில் இடுப்புக்கு கீமழ 

உடுத்திக்தகரள்ளப்படும் வதக்கப்படரத நீளமரன துணி. மமலும் இது சில சமயங்களில், 

அந்த துணிவய கரல்களுக்கு நடுப்பகுதி ைழியரக தைளிமய இழுத்து, இடுப்பில் தசருகும் 

பஞ்சகச்ச முவறயிலும் உடுத்திக்தகரள்ைதுண்டு. இது ஆண்கள் உடுத்தும் ஒரு இந்து 

பரரம்பரிய உவட ஆகும். மமலும் தகைலுக்கு: கவஷ்டி.§ 

dhyana (dhyāna): ध्र्ान “Meditation.” தியரனம். மமலும் தகைலுக்கு: அஷ்டொங்க 

கயொகம்.§ 

diksha (dīkshā): दीिा “Initiation.” தீட்வச. இது ஒரு ஆசரன் அல்லது குரு தனது ஆசிகவள 

ைழங்கி, ஒரு சரதகவர ஆன்மீக ைிழிப்புணர்வு மற்றும் பயிற்சியின்  ஒரு புதிய உலகில் 

அவழத்து தசல்லும் புனிதமரன அறிமுகம் ஆகும். இது ஆசரன் மற்றும் அைரது 

பரம்பவரயுடன் இருக்கும் ததரடக்கநிவல அல்லது ஆழமரன உறவை குறிப்பிடுகிறது 

மற்றும் இதனுடன் ைழக்கமரக ஒரு சடங்கும் நவடதபறுகிறது. ைிழிப்புணர்வை தபறும் 
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தருணமரக மதிக்கப்படும் தீட்வச ஒரு ததரடுதல், ஒரு தசரல், ஒரு பரர்வை அல்லது ஒரு 

சிந்தவன மூலம் ைழங்கப்படுகிறது. தபரும்பரலரன இந்து பிரிவுகள், அதிலும் குறிப்பரக 

வசை சமய பிரிவுகள், ஒரு சற்குருைிடம் இருந்து தீட்வச தபற்றரல் மட்டுமம 

ஞரமனரதயத்வத அவடய முடியும் என்று அறிவுறுத்துகிறரர்கள். § 

Dipavali (Dīpāvalī): दीपार्विी “Row of Lights.” தீபரைளி. ைருடந்மதரறும் 

அக்மடரபர்/நைம்பர் மரதங்களில் உலதகங்கும் இருக்கும் இந்துக்களின் எல்லர பிரிைினரும் 

தங்கள் வீட்டிலும் தைளியிலும், தீய சக்திகள் மீது மநர்மவற சக்திகள் தைற்றி தபறுைதரல், 

ைரழ்க்வகயில் இருக்கும் இருள் அகன்று தைளிச்சம் அவடைவத தகரண்டரடும் ைிதமரக, 

அைர்கள் ைிளக்குகவள ஏற்றி பட்டரசுகள் மற்றும் மத்தரப்புக்கவள தைடித்து மகிழ்ச்சியரக 

தகரண்டரடும் ஒரு மிகவும் பிரபலமரன பண்டிவக ஆகும். § 

இருமமைாதம் (dualism): கமலும் ெகவலுக்கு: துசவெம்-அெ்சவெம்.§ 

dvaita-advaita: द्वतै अद्वतै “Dual-nondual; twoness-not twoness.” துவைதம்-அத்வைதம்: 

“இருவம-இருவமயற்ற தன்வம.” இது இந்து சமயத்தில் மிகவும் முக்கியமரன தத்துைப் 

பிரிவுகளில் ஒன்றரக ைிளங்குகிறது. ஒரு ைிரிைரன ைவகப்பரட்டின்  இரண்டு முவனகளரக 

துவைதம் மற்றும் அத்வைதம் ைிளங்குகின்றன. —துமைத்தம்: இந்ெ இருசமவொெ 

ககொட்பொட்டின் படி உண்சமப்சபொருள் என்பது இரண்டு குசறக்க முடியொெ 

ககொட்பொடுகள், பிரிவுகள், உண்சமகள் கபொன்றவற்சற சகொண்டுள்ளது. 

உெொரணெ்திற்கு இசறவனும ஆன்மொவும் நிரந்ெரமொக பிரிந்து இருப்பெொக 

கருெப்படுகிறது. அெகனொடு செொடரப்ுசடய நொன்கு ச ொற்கசள இங்கக 

கொணலொம். —இருமமைாதம் சார்ந்த (dualistic) : இருசமசய (நன்சம-

மற்றும்-தீசம, உயரந்்ெ-மற்றும்-ெொை்ந்ெ, அவரக்ள்-மற்றும்-நொங்கள்) வரம்பு 

மீறியெொக கருெொமல் நிரந்ெரமொனசவ என்று கருதும் ககொட்பொடுகள், 

பசடப்புக்கள், ெெ்துவங்கள்  ொரந்்ெது. —பன்மமைாதம்: இது 

ஒருசமவொெம்  ொரொமல் இருக்கிறது, மற்றும் இது மூன்று அல்லது அெற்கும் 

கமற்பட்ட நிரந்ெரமொன ெனிெ்ெ உண்சமப்சபொருடக்சள 

வலியுறுெ்துகிறது. உெொரணெ்திற்கு கடவுள், ஆன்மொ மற்றும் உலகம். —

அத்மைதம்: இந்ெ இருசமவொெம் அல்லொெ அல்லது ஒருசமவொெ 

ககொட்பொட்டில், உண்சமப்சபொருள் என்பது இறுதியில் ெனிெ்ெ பொகங்கள் 

எதுவும் இல்லொமல் சகொள்சக,  ொரம் அல்லது கடவுளொக ஒரு முழுசமயொன 

அடிப்பசடசய சகொண்டுள்ளது. சுருக்கமொக ச ொன்னொல், இசறவன் 

எங்கும் இருக்கிறொர.் —ஒருமமைாத மதநம்பிக்மக: இது ஒருசமவொெம் 

மற்றும் இருசமவொெெ்செ உள்ளடக்கிய ஒரு இருதுறவ கண்கணொட்டம். § 
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ஞொஷனாதயம் (Enlightenment): இது அெ்சவெ ச வரக்ளுக்கு 

ஆெ்மஞொனம், நிரவ்ிகல்ப  மொதியொகவும்; முடிவொன ஸிெ்தியொகவும், சில 

 மயங்களில் பரமொெ்தும ெரி னம் அல்லது ஆெ்ம ெரி னம் என்றும் 

குறிப்பிடப்படுகிறது. § 

தனக்குள் நிமலத்து இருத்தல், சமாதி (enstasy): பரவ நிசல (ecstasy) என்று 

“ென்சனவிட்டு விலகி சவளிகய இருெ்ெசல" குறிப்பிடும் கமற்கெ்திய 

கண்கணொட்டெ்திற்கு எதிரப்ெமொக, மிரச்ியொ எலியட் கிைக்கெ்திய 

உருவொக்கிய  “ெனக்குள் இருெ்ெல்” (entasy) என்ற ஒரு ச ொல்சல 

உருவொக்கினொர.் இது  மொதி என்ற ச ொல்லுக்கு, ஆங்கிலெ்தில்  ரி நிகரொன 

ச ொல்லொக கெரந்்செடுக்கப்பட்டது. § 

ஆன்மாவின் பரிணாம ைளரச்ச்ி (evolution of the soul): அெ்யொெ்ம பிர ொர. 

ச வ சிெ்ெொந்ெெ்தில், ஆன்மொவின் பரிணொம வளர ்ச்ி என்பது ஒரு 

முன்கனற்றம் சபொருந்திய விரிவொக்கம், வளர ்ச்ி மற்றும் ெனது 

உள்ளொரந்்ெ, செய்வீக விதிசய கநொக்கி பக்குவமசடவசெ குறிப்பிடுகிறது. 

கமலும் இது சிவசபருமொனுடன் நசடசபறும் முழுசமயொன ஐக்கியம் 

ஆகும். ஒவ்சவொரு ஆன்மொவும் இயல்பொக எப்கபொதும் முழுசமயொக 

இருக்கிறது. ஆனொல் அது சிவசபருமொன் மூலம் சவளியிடப்பட்ட ஒரு 

ெனிப்பட்ட ஆனந்ெமய ககொ மொக, வளர ்ச்ி அசடயொமல் ஒரு சிறிய விசெ 

கபொல இருக்கிறது. ஒரு கருவொலிக்சகொட்சட ஒரு மொசபரும் கருவொலி 

மரமொக வளரவ்ெற்கு அசெ ஒரு இருண்ட நிலெ்ெடியில் புசெக்க 

கவண்டியிருப்பசெ கபொல, ஆன்மொ முழு முதிர ்ச்ிசய சபற்று 

இசறவனுடன் இயல்பொன ஒருசமசய உணரவ்ெற்கு, அது மலங்களின் 

இருளில் இருந்து சவளிவந்து விரிவொக்கம் சபறகவண்டும். தூல உடலின் 

கருெ்ெரிப்பின் கபொது ஆன்மொ உருவொக்கப்படுவது இல்சல. ஆனொல் அது 

சிவகலொகெ்தில் உருவொக்கப்படுகிறது. அது பூகலொகெ்தில் இறுதியொக பிறவி 

எடுக்கும் வசர விஞ்ஞொனமய, மகனொமய மற்றும் பிரொணமய என்று அதிக 

அடரெ்்தியொன ககொ ங்களொக செொடரந்்து வளர ்ச்ி அசடந்து வருகிறது. 

அென் பிறகு பல பிறவி அனுபவங்கசளப் சபற்று, மறுபிறவி மூலம் 

பக்குவம் அசடகிறது. இவ்வொறு ஆன்மொக்கள் ஒவ்சவொரு பிறவியிலும் 

கற்றுக்சகொண்டு பக்குவம் அசடகின்றன. ¶ அதில் இருந்து கிசடக்கும் 

அனுபவமும் பொடங்களின் விசளவொக பரிணொம வளர ்ச்ி கெொன்றுகிறது. 

அதில் பரிணொம வளர ்ச்ி செொடங்கவிருக்கும் இளம் ஆன்மொக்களும் 

இருக்கிறொரக்ள், ெற்கொலிகமொன ெங்களது சலௌகீக வொை்க்சகசய நிசறவு 

ச ய்யவிருக்கும் முதிரந்்ெ ஆன்மொக்களும் இருக்கிறொரக்ள். ச வ 

சிெ்ெொந்ெெ்தில், பரிணொம வளர ்ச்ி ெசடகளின் நீக்கமொக 

அறியப்படுகிறது, மற்றும் அது ஒரு இயல்பொன விரிவொக்கம், உணரெ்ல் 
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மற்றும் ஒருவரது உண்சமயொன மற்றும் சுயமொக பிரகொசிக்கும் இயல்பொல் 

கெொன்றுகிறது. ஆன்மொவின் மலங்கள் முதிரவ்செ அல்லது விலகுவசெ 

மலபரிபொகம் என்று அசைக்கப்படுகிறது. ஆன்மொவின் இயல்பின் மீது 

சபறும் உணரெ்ல் ஸ்வொனுபூதி (பரமொெ்துமொசவ அறிெல்) என்று 

அசைக்கப்படுகிறது. ¶ஆெ்ம ஞொனம் மூன்று மலங்கள் மற்றும் 

மறுபிறவியில் இருந்து விடுவிக்கும் கமொக்ஷெ்திற்கு வழிவகுக்கிறது. அென் 

பிறகு இறுதியில் ஆன்மொ மகொகெவரொன சிவசபருமொன், ஆதி ஆன்மொ, 

பரகமஸ்வரனுக்குள் முழுசமயொக மற்றும் பிரிெ்ெறிய முடியொெ அளவிற்கு 

ஐக்கியமொகும் வசர, அது கெவகலொகெ்தில் ெனது வளர ்ச்ிசய 

செொடரக்ிறது. இெசன ரிஷி திருமூலர ்ெனது திருமந்திரெ்தில் இந்ெ 

ஐக்கியெ்செ விஷ்வகிரொ ொ (“முழுசமயொன ஒடுக்கம்") என்று 

அசைக்கிறொர.் ஆன்மொவின் பரிணொம வளர ்ச்ி ஒரு கநரியல் 

முன்கனற்றமொக இல்லொமல் ஒரு நுணுக்கமொன, வட்ட வடிவில் பன்முகப்பு 

மரம்மொக இருக்கிறது. இந்ெ பரிணொம வளர ்ச்ி, ஆரம்பகொல 

பிசரகமடக்ளில் இருந்து கெொன்றிய மனிெ உருவெ்தின் செொடக்கெ்செ 

விளக்கும் டொரவ்ினின் பரிணொம வளர ்ச்ி ககொட்பொட்டில் 

இடம்சபறவில்சல. § 

Ganesha (Gaṇeśa): गणेश “Lord of Categories.” Or: “Lord of attendants (gana),” 

synonymous with Ganapati. விநொயகர ்“கணங்களின் கடவுள்.” இவர ்கணபதி 

என்றும் அசைக்கப்படுகிறொர.் இந்து  மயெ்தின் ஒவ்சவொரு பிரிவு மக்களும் 

ஆசனமுகெ்துடன் மகொகெவரக்ளில் ஒருவரொக இருக்கும் விநொயகசர 

அன்புடன் வழிபடுகின்றனர.் § 

Ganesha Chaturthi (Gaṇeśa Chaturthī): गणेश चतुथी. ைிநரயகர் சதுர்த்தி. ைிநரயகர் ஒரு 

ஆைணி மரத சதுர்த்தி அன்று யரவன முகத்மதரடும், மனித உடமலரடும் கைமுகரசுரவன 

அழித்து மதைர்கவள மீட்டரர். அதனரல் அன்று முதல் இந்த தினம் ைிநரயகர் சதுர்த்தியரக 

பல்மைறு நரடுகளில் பத்து நரட்கள் ைவர தகரண்டரடப்பட்டு, இறுதி நரளன்று கடலில் 

தசன்று ைிநரயகவர கவரக்கும் ைிநரயகர் ைிசர்ைனம் ஒரு தபரிய அணிைகுப்பரக 

நவடதபறுகிறது. இந்த சந்மதரஷமரன தருணத்தில் இந்துக்கள் அவனைரும் ஒன்றரக 

ைழிபடுகின்றனர். § 

Ganga sadhana (Gaṅgā sādhana): गिंगािार्न. கங்கர சரதனர. இது மதவையில்லரத 

சிந்தவனகளில் இருந்து ைிடுதவல தபறுைதன் மூலம், மனதின் சுவமவய குவறக்கும் 

பயிற்சி ஆகும். ஒரு நதிக்கவரயில் அவமதியரக அமர்ந்து, பரவறகள் மீது நதிநீர் பரய்ந்து 

தசல்லும் மபரது எழும் ஓம்கரரத்வத மகட்பதன் மூலம், உள்ளத்வத சுத்தம் தசய்யும் சரதனர 
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ஆகும். ஒரு எண்ணம் மதரன்றும் மபரது, அது மரனசீகமரக ைலது வகயில் இருக்கும் 

இவலயில் வைத்து, ஓடும்  நதிநீரில் தமதுைரக வைக்கப்படுகிறது. அதன் பிறகு அந்த 

எண்ணத்வத சுமந்து தசல்ல உதைியரக இருந்த நதிநீருக்கு நன்றி தசலுத்தும் ைண்ணம் ஒரு 

பூ ைழங்கப்படுகிறது. இது அடியுணர்வை சுத்தம் தசய்யும் தசயல்முவற ஆகும், மற்றும் 

இதில் மனக்கசப்புகள், மகரபம், பிரச்சவனகள் அல்லது தியரனத்வத குவலக்க மனதில் 

மதரன்றும் அவனத்வதயும் வகைிடுைவத குறிப்பிடுகிறது. § 

இமறைன், கடவுள் (God): வொனுலக  க்தி. இது பரமொெ்துமொவொன 

சிவசபருமொசன, அல்லது அவரது பசடப்புகளில் ஒருவரொக இருக்கும் 

மகொகெவரக்ள் என்கிற ெசலசிறந்ெ ஆன்மொக்கசளயும் குறிப்பிடுகிறது. § 

தபண் ததய்ைம், அம்மன் (Goddess): செய்வீக  க்தியின் சபண் வடிவம்; 

 க்தி அல்லது கெவி. அம்மன் என்பது பொலின கவற்றுசமயின்றி ெனது 

இயல்பொன நிசலயில் சிவகலொகெ்தில் இருக்கும்  க்தியின் (மகொகெவர)் ஒரு 

சபண் புலனுணரவ்ு அல்லது சிெ்ெரிப்சப குறிப்பிடலொம் அல்லது ஒரு 

சூடச்ும சபண் உடலில் வொ ம் ச ய்யும் ஒரு சூடச்ும கலொக  க்திசய 

குறிப்பிடலொம். § 

கடவுமள உணரத்ல் (God Realization): ெனக்குள் இருக்கும் 

செய்வீகெ்ென்சமசய கநரடியொக அல்லது ெனிப்பட்ட முசறயில் அறிெல். 

அந்ெ அறிெல் 1) உட்புற ஒளியின் அனுபவெ்தில் செொடங்கி 

  ச்ிெொனந்ெெ்செ உணரெ்ல் என்கிற தூய உணரவ்ு வசர பல்கவறு 

நிசலகளில் இருக்கும்  விகல்ப  மொதி (“உருவெ்துடன் இருக்கும்  மொதி”) 

அல்லது 2) கொலம், உருவம் மற்றும் பரசவளிசய கடந்ெ பரமொெ்துமொ 

மற்றும் யொவும் கடந்ெ முடிவொன பரம்சபொருள், பரசிவெ்துடன் நசடசபறும் 

ஐக்கியெ்செ குறிப்பிடும் நிரவ்ிகல்ப  மொதியொக (“உருவம் இல்லொெ 

 மொதி") இருக்கலொம். இங்கக இந்ெ புெ்ெகெ்தில், கடவுசள உணரெ்ல் எனும் 

ச ொல் இரண்டு  மொதிகசளயும் குறிப்பிட பயன்படுெ்ெப்படுகிறது, 

ஆனொல் ஆெ்ம ஞொனம் எனும் ச ொல் நிரவ்ிகல்ப  மொதிசய மடட்ுகம 

குறிப்பிடுகிறது. § 

கடவுள்கள், மகாஷதைரக்ள் (Gods): “சுயமொக பிரகொசிக்கும் உயரவ்ொன 

 க்திகள்.” இந்ெ புெ்ெகெ்தில், கடவுள்கள் எனும் ச ொல் சிவகலொகெ்தில் 

சுயமொக பிரகொசிெ்து ெங்களது ஆனந்ெமய ககொ ெ்தில் வொ ம் ச ய்யும் 

மிகவும் உயரவ்ொன  க்திகசள குறிப்பிடுகிறது. § 

Gorakshanatha (Gorakshanātha): गोरिनाथ மகரரக்ஷனரதர் (மகரரக்கநரதர்). இைர் 

ஆதிநரத சம்பிரதரயத்தின் (கி.பி. 950) ைலுைரன சித்த மயரக குருைரக இருந்தரர். இைர் 

சித்த சித்தரந்த வசை சமயத்வத ைிைரித்து, அதன் முதல் குருைரக இருந்தரர். இைர் மநபரல் 

மற்றும் ைட இந்தியரைிலும் பயணம் தசய்து சிைதபருமரனின் மகிவம பற்றி புகழ்ந்து 
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கபசினொர.் இன்றும் இந்ெ பகுதிகளில், இவரும் இவரது குருவொன 

மெ்ஸ்கயந்திரநொெரும் உயரவ்ொக மதிக்கப்படுகின்றனர.் § 

அருள் (grace): இது இசறவனின் அனுக்கிரக  க்திசய (“இரக்கம், ஆெரவு 

வைங்குெல்") குறிப்பிடுகிறது, மற்றும் இென் மூலம் ஆன்மொக்கள் ெங்களது 

உண்சமயொன செய்வீக பண்பின் மீது விழிப்புணரச்வ சபறுகிறொரக்ள். 

ஒரு பக்ென் ெனது ஆன்மீக பயணெ்தில் பக்குவமசடயொெ நிசலயில் 

இருக்கும் கபொது, இசறவனிடம் இருந்து ெனக்கு பரிசுகள் அல்லது வரங்கள் 

சபரும்பொலும் எந்ெ ெசடயும் இல்லொமல் கிசடப்பசெ உணரக்ிறொன். 

பக்குவமசடந்ெ ஆன்மொவிற்கு ென்சன சுற்றி அருள் நிசறந்து இருப்பது 

செரிகிறது. அவருக்கு இசறவனின் ச யல்கள் அசனெ்தும் நன்சம ச ய்து 

பயன் ெருவெொக கெொன்றினொலும் கெொன்றொவிட்டொலும், அவர ்அவற்சற 

இசறவனது அருளொக கொண்கிறொர.் அருள் என்பது ஞொகனொெய  க்தியொக 

அல்லது அனுக்கிரக  க்தியொக மடட்ும் இல்லொமல், ஆன்மொ பரிணொம 

வளர ்ச்ி அசடவெற்கொக சிவசபருமொன் உலக அனுபவெ்செ வைங்கி, 

ஆன்மொவின் உணரச்வ கட்டுப்படுெ்ெ பயன்படுெ்தும் ஆக்கல், கொெ்ெல், 

அழிெ்ெல் மற்றும் மசறெ்ெல் என்ற அவரது மற்ற நொன்கு  க்திகசளயும் 

உள்ளடக்கியுள்ளது. கமலும் சபொதுவொக பொரக்்கும் கபொது, அருள் என்பது 

இசறவனிடம் இருந்து நிரந்ெரமொக பொய்ந்து ச ல்லும் அன்பு மற்றும் 

இரக்கம், கருசண என்கிற கிருசப (“சமன்சம,  இரக்கம்”) மற்றும் 

பிர ொெமொக (“செளிவு, தூய்சம") இருக்கிறது. ஆன்மொவின் செய்வீக 

பண்சப மசறக்கும்  க்தியொக இருக்கும் திகரொெொன  க்தியின் மூலம் 

ஆணவம், கரம்விசன மற்றும் மொசயயின் மூன்று மலங்கசளயும் 

சிவசபருமொன் ஆன்மொவுடன் கட்டி சவக்கிறொர.் உலக அனுபவெ்தின் மூலம் 

ஆன்மொ வளர ்ச்ி அசடந்து பக்குவமசடய வொய்ப்பு  வைங்கும் 

கநொக்கெ்துடன் உணரவ்ு கட்டுப்படுெ்ெப்படுகிறது. § 

grihastha (gṛihastha): गृ स्तथ “Householder.” கிருகஸ்தன்: குடும்ப ைரழ்க்வகவய  

ைரழும் ஆண் அல்லது தபண். திருமணமரன தம்பதிகளும் அைர்களின் தசரந்தங்களும். 

குடும்ப ைரழ்க்வகவய சரர்ந்தது. சரம்சரரிகளரக இருக்கும் ஆண்கவள மட்டும் 

குறிப்பிடுைதற்கு கிருகஸ்தின் என்றும் சபண்கசள குறிப்பிடுவெற்கு 

கிருகஸ்தி  என்ற ச ொல்லும் பயன்படுெ்ெப்படுகின்றன.  கிருகஸ்தி வீடச்ட 

குறிப்பிடவும் பயன்படுெ்ெப்படுகிறது. § 

guha (guhā): गु ा “Cave.” குவக. § 

guna (guṇa): गुण “Strand; quality.” குணம். இயற்வகயில் இருக்கும் மூன்று 

தகரள்வககள். மூன்று குணங்களின் ைிைரம்: 1) சத்துை: அவமதியரக, அரிதரக, ஒளி 

ஊடுருவும் தன்வமயுடன், நீக்கமற நிவறந்து, தூய உணர்ைின் ஒளிவய பிரதிபலிக்கிறது. 2) 

ரைஸ்: சக்தி, இயக்கம், தசயல், உணர்ச்சி மற்றும் ைரழ்க்வகயில் உள்ளரர்ந்து இருக்கும் 
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“மபரரர்ைம்.” 3) தமஸ்: “இருள்,” ைடத்துைம், அடர்த்தி மற்றும் ஒடுக்கும், தடுக்கும் மற்றும் 

கவலக்கும் சக்தி. § 

guru: गुरु “Weighty one,” குரு. சிறந்த புலவம அல்லது திறவம மீது இருக்கும் 

நிபுணத்துைத்வத குறிப்பிடுைது. குறிப்பரக சமயம் சரர்ந்த இவச, நடனம், சிற்பக்கவல 

மபரன்ற ஏமதனும் ஒரு துவறயில் ஒரு ஆசிரியர் அல்லது ைழிகரட்டியரக இருப்பைர். 

ைழக்கமரக குரு என்ற தசரல்லுக்கு முன்பரக அைரது தகுதியும் மசர்க்கப்பட்டு இருக்கும். 

அதனரல் குலகுரு (குடும்பெ்தின் ஆசிரியர)், வீணொகுரு (வீசண கற்பிக்கும் 

ஆசிரியர)் மற்றும்  ற்குரு (ஜீவன்முக்ெொவொக இருக்கும் ஒரு ஆன்மீக குரு). 

கைொதிடெ்தில், குரு எனும் ச ொல் பிரிஹஸ்பதி எனப்படும் வியொைன் 

கிரகெ்செ குறிப்பிடவும் பயன்படுெ்ெப்படுகிறது. அெ்வயெொரக உபநிடெம் 

(14-18), குரு என்ற ச ொல்லுக்கு “இருசள (ரு) அகற்றுபவர ்(கு)" என்று 

குறிப்பிடுகிறது. § 

guru jayanti (guru jayantī): गुरु जर्न्ती குரு தையந்தி. சீடர்கள் ைருடந்மதரறும் 

தகரண்டரடும் சற்குருைின் பிறந்தநரள். அப்மபரது ைழக்கமரக அந்த குருைிற்கு 

பொெபூசை நசடசபறுகிறது. குரு பூசை நசடசபறும் இடெ்தில்  இல்சல 

என்றொல், அவசர பிரதிநிதிெ்துவம் ச ய்து அவருசடய அதிரச்வ ெக்க 

சவெ்துள்ள ஶ்ரீ பொதுசககளுக்கு பூசை ச ய்யப்படுகிறது. § 

guru mahasannidhanam (guru mahāsannidhānam): गुरु म ािसिर्ानम् குரு 

மகரசன்னிதரனம். ஒரு பரரம்பரிய ஆதீனெ்தின் ஆன்மீக ெசலவர.் கமலும் 

ெகவலுக்கு: ஆதீனகரெ்ொர.் § 

guru parampara (guru paramparā): गुरुपरिंपरा “Preceptorial succession” (literally, “from 

one to another”). குரு பரம்பவர. ஆன்மீக குருமரர்களின் அதிகரரப்பூர்ை  ைரரிசுகளின் 

ததரடர்ச்சி; ஒரு குரு இன்தனரரு குருைிற்கு ைழங்கும் சூட்சும சக்தி மற்றும் அதிகரரப்பூர்ை 

ததரடர்ச்சியின் சங்கிலி. கமலும் ெகவலுக்கு:  ம்பிரெொயம்.§ 

guru pitham (guru pīṭha): गुरुपीठ“Seat; pedestal; foundation.” குருபீடம். 1) அரியவண 

மபரன்று ஒரு மடரதிபதி அமரும் ஒரு புனிதமரன இருக்வக. 2) அத்தவகய ஒரு ஆன்மீக 

ஆவணவய அடிப்பவடயரகக் தகரண்டு உருைரக்கப்பட்ட ஒரு ஆதீனம், ஆசிரமம் 

அல்லது மடம். § 

guru-shishya system (guru-śishya system): गुरुसशष्र् “Master-disciple system.” குரு-

சீடன் அவமப்பு. இந்து சமயத்தில் இருக்கும் இந்த முக்கியமரன கல்ைிமுவறயில், ஆசிரியர் 

தனது அறிவு மற்றும் பரரம்பரியத்வத ஒரு மரணைனுக்கு கற்றுத் தருகிறரர். அத்தவகய 

அறிவு மைத-ஆகம கவல, கட்டிடக்கவல அல்லது ஆன்மீகம் என்று எவத சரர்ந்து 
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இருந்தரலும், அது குரு மற்றும் சீடனுக்கு இவடமய உறவை ைளர்ப்பதன் மூலம் 

ைழங்கப்படுகிறது. § 

Hanuman (Hanumān):  नुमान ्(Hindi) அனுமரர். இது சமஸ்கிரதத்தில் அனுமெ் 

என்ற ச ொல்லில் இருந்து கெொன்றியது மற்றும் “சபரிய  ெொசடசய 

உசடயவர"் என்பது இென் சபொருள். இவர ்இரொமொயணெ்தில் வலுவொன 

வொனரக் கடவுளொகவும், பிரபலமொன அனுமொன்-நொடகொவில் 

கெொநொயகனொகவும்  இருக்கிறொர.் அவர ்ெனது எைமொனர ்ரொமருக்கு 

முழுசமயொக அரப்்பணிெ்துக் சகொண்ட க வகரொக இருந்ெொர.் இந்ெ 

பிரபலமொன செய்வம் ெொஸ்ய பக்திக்கு முன் உெொரணமொகவும் விளங்கினொர.் 

§ 

hatha yoga (hat˙a yoga):  ठर्ोग “Forceful yoga.” ஹட மயரகம். இது உடலுக்கு 

புத்துணர்ச்சி ைழங்குைதற்கரக, பழங்கரலத்தில் ரிஷிகள் மற்றும் ெபஸ்விக்கள் மூலம் 

உருவொக்கப்பட்ட உடல் மற்றும் மனம்  ொரந்்ெ பயிற்சிகளின் அசமப்பு 

ஆகும். இந்ெ அசமப்பு ெற்கபொது தியொனம் ச ய்ய உடல் மற்றும் மனசெ 

ெயொர ்ச ய்ய பயன்படுகிறது. § 

Hatha Yoga Pradipika (Haṭha Yoga Pradīpikā):  ठर्ोगप्रदीसपका “Elucidation of 

hatha yoga.” ஹட மயரக பிரதீபிகர. “ஹட மயரகம் பற்றிய ைிளக்கம்.” 14 ஆம் 

நூற்றரண்டில் 389 தசய்யுள்களுடன் ஸ்ைரத்மரரரம மயரகி இயற்றிய இந்த நூல், ஹட 

மயரகத்தின் தத்துைம் மற்றும் பயிற்சிகவள ைிளக்குகிறது. § 

Hindu: स न्द ुஇந்து சமயத்வத பின்பற்றுபைர். மமலும் தகைலுக்கு: இந்து  மயம். § 

Hinduism (Hindu Dharma): स न्दरु्मय இந்து தர்மம். இது இந்தியரைில் மதரன்றிய சமய 

மற்றும் கலரச்சரர அவமப்பு ஆகும். இது தற்மபரது சுமரர் ஒரு பில்லியன் மக்களரல் 

பின்பற்றப்படுகிறது. அதில் தபரும்பரலரமனரர் இந்தியரைில் இருந்தரலும், மற்ற 

நரடுகளிலும் இந்திய ைம்சரைளியினர் தபருமளைில் இருக்கிறரர்கள். இது சனரதன தர்மம், 

“நிவலயரன சமயம்" மற்றும் வைதீக தர்மம், “மைதங்களின் சமயம்”என்றும் 

அவழக்கப்படுகிறது. இது எண்ணற்ற நம்பிக்வககளின் குடும்பமரக இருக்கிறது. இதன் 

நரன்கு முக்கிய பிரிவுகளரக வசை சமயம், வைணை சமயம், சரக்த சமயம் மற்றும் ஸ்மர்த்த 

சமயம் ைிளங்குகின்றன. § 

homa:  ोम “Fire-offering.” மஹரமம். இது ைழக்கமரக தசங்கற்களரல் உருைரக்கப்பட்ட ஒரு 

கஹொம குண்டெ்தில், அக்னிசய மொெ்தியமொக சவெ்து செய்வெ்திற்கு 
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சநகவெ்தியங்கசள வைங்கும் ஒரு புனிெமொன  டங்கொக விளங்குகிறது. 

கஹொமெ்தில் இருக்கும்  டங்குகள் கவெங்கள், ஆகமங்கள் மற்றும் ெரம் 

மற்றும் க்ரிஹ்ய  ொஸ்திரங்களில் அறிவுறுெ்ெப்படட்ுள்ளன. § 

Iccha shakti (icçhā śakti): इच्छाशसि “Desire, will.” இச்சர சக்தி. “ஆவச, ைிருப்பம்.” 

சிைதபருமரனின் மூன்று முக்கிய சக்திகளில் ஒன்றரக ைிளங்குகிறது. § 

ida nadi (iḍā nāḍī): इडानाडी “Soothing channel.” “அவமதியரன பரவத.” இடர நரடி. 

தபண்வம பண்புடன் முதுகுத்தண்டு ைழியரக தசல்லும் மமனரஉணர்வு ஓட்டம். § 

இம்மகப் (im kaif) (īm» kaīf»):  (Shum) ஷும்.  ொட்சிசய 

கடந்து இருக்கும் நிசல. இது ஆெ்ம ஞொனெ்செ விளக்கும் ச ொல்லொக 

இல்லொவிட்டொலும், அந்ெ அனுபவமற்ற நிசலக்குள் நுசைவசெ 

குறிக்கிறது. ஈம்-கொ-ஈப் என்று உ  ்ரிக்கப்படுகிறது. கமலும் ெகவலுக்கு: 

ஷும்.§ 

உள்ளுணர்வு சார்ந்த (instinctive): “Natural” or “innate.” “உள்ளொரந்்ெ" அல்லது 

“இயல்பொன.” விலங்குகள் உலகம் மனிெரக்ளின் தூல மற்றும் கீை்நிசல 

சூடச்ும அம் ங்கசள ஆசணயிடும் இயக்கங்கள் மற்றும் உெ்கவகங்கள். 

உ.ெொ. சுய-பொதுகொப்பு, இனப்சபருக்கம், பசி மற்றும் ெொகம், மற்றும் 

கபரொச , சவறுப்பு, ககொபம், அ  ்ம், கொமம் மற்றும் சபொறொசமயின் 

உணர ்ச்ிகள். § 

உள்ளுணர்வு மனம் (instinctive mind): Manas chitta. மனஸ் சிெ்ெ. 

புலனுணரவ்ு, உடலின் இயக்கம் மற்றும்  ொெொரண சிந்ெசன மற்றும் 

உணர ்ச்ிசய கட்டுப்படுெ்தும் கீை்நிசல மனம். § 

உட்புறமாக ைழிபாடு (internalized worship): Yoga. கயொகம். சவளிப்புற 

 டங்குகள் இல்லொமல், தியொனம் அல்லது ஆை்ந்ெ சிந்ெசன வழியொக 

கடவுள் அல்லது மகொகெவரக்சள வழிபடுெல் அல்லது செொடரப்ு 

சகொள்ளுெல்.§ 

Iraivan: இசறவன் “Worshipful one; divine one.” கடவுசள அசைக்கப் பயன்படும் 

மிகவும் பைசமயொன ெமிை் ச ொற்களில் ஒன்று. கமலும் ெகவலுக்கு:  ன் 

மொரக்  ரணொலயம்.§ 

‘இமறைன்’  ஷகாயில் (Iraivan Temple): கமலும் ெகவலுக்கு:  ன் மொரக் 

 ரணொலயம். § 
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Jagadacharya (jagadāchārya): जगदाचार्य “World teacher.” ைகதரச்சரர்யர. “ 

உலகிற்கு ஆசிரியரரக இருப்பைர்.” § 

japa: जप “Recitation.” தைபம். ஒரு மந்திரத்வத அவமதியரகமைர அல்லது சத்தமரகமைர 

ஒருமுகச்சிந்தவனயுடன் ததரடர்ந்து உச்சரிக்கும் மபரது, ஒரு மணிமரவலவயக் தகரண்டு 

அவத எண்ணும் பயிற்சி. கர்ைம் மற்றும் அகந்வத, தபரறரவம, அச்சம் மற்றும் குழப்பத்வத 

தணிப்பதற்கு இது ஒரு தீர்ைரக இருக்கிறது. § 

jayanti (jayantī): जर्न्ती “Birthday.” தையந்தி. “பிறந்தநரள்.” மமலும் தகைலுக்கு: குரு 

சையந்தி. § 

jiva (jīva): जीव “Living, existing.” From jiv, “to live.” ஜீவன். “வொை்ந்துசகொண்டு 

இருக்கிற.” ெனிப்பட்ட ஆன்மொ, ஆெ்மன் ஒரு உடலுக்குள் இருக்கும் நிசல. § 

jivanmukta (jīvanmukta): जीवनु्मक्त “Liberated soul.” ஜீவன்முக்ெொ. “முக்தி சபற்ற 

ஆன்மொ.” ஆெ்ம ஞொனம், பரசிவெ்செ குறிப்பிடும் நிரவ்ிகல்ப  மொதிசய 

அசடந்து, ஒரு மனிெ உடலில் வொழும் கபொகெ மறுபிறவியில் இருந்து முக்தி 

சபற்றவர.் (இது உடசல விட்டு உயிர ்பிரியும் கபொது முக்தி சபறுகிற, 

விகெகமுக்ெொவில் இருந்து மொறுபட்டு இருக்கிறது.) இந்ெ ஸிெ்தி பல 

பிறவிகளில் ச ய்ெ தீவிர முயற்சி,  ொெனொ மற்றும் ெவெ்தின் முடிவொக 

அசமகிறது, மற்றும் இெற்கு இந்ெ பிறவியில் முழுசமயொன துறவறம் 

என்கிற  ந்நியொ ம் (இவர ்சலௌகீக உலகிற்கு இறந்துவிட்டெொல், அவர ்

ெனது இறுதி  டங்சக ெொகன ச ய்து சகொள்கிறொர)் கெசவப்படுகிறது. 

இந்ெ தூல உடலில் ஜீவன்முக்ெொ ெனது வொை்க்சகசய பூரெ்்தி 

ச ய்துக்சகொண்டு இருக்கும் கபொது, அவர ்நிரவ்ிகல்ப  மொதிக்குள் மீண்டும் 

மீண்டும் ச ன்று வரும் திறசமசய சபற்று இருக்கிறொர.் § 

jnana (jñāna): ज्ञान “Knowledge; wisdom.” ஞரனம். “அறிவு; ைிமைகம்.” இது ஆன்மரைின் 

முதிர்ந்த நிவல ஆகும். இது குண்டலினி சக்தி பிரம்மனின் கதவை உவடத்துக்தகரண்டு 

பரசிைம், பரப்பிரம்மத்வத உணரும் மபரது கிவடக்கும் தமய்யறிவை குறிப்பிடுகிறது. 

ஞரனம் என்பது அன்றரட ைரழ்க்வகயில் பரய்ந்து தசல்லும் ைிழிப்பவடந்த, தமய்ஞ்ஞரன 

நிவல (கொரண சிெ்ெ) ஆகும். § 

jnana shakti (jñāna śakti): ज्ञानशसि “Power of wisdom.” ஞரன சக்தி. “ைிமைகத்தின் 

சக்தி.” சிைதபருமரனின் மூன்று முக்கிய சக்திகளில் ஒன்று. கரர்த்திமகயனின் கவசல 

குறிப்பிடும் இன்சனொரு ச ொல். § 
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jnana pada (jñāna pāda): ज्ञानपाद “Stage of wisdom.” ஞரன பரதம். வசை சித்தரந்த 

ரிஷிகவள தபரறுத்தைவரயில், ஞரனம் என்பது ஆன்மீக ைிரிைக்கத்தில் நரன்கு 

ததரடர்ச்சியரன பொெங்களில் இறுதியொனது ஆகும். இது மூன்றொவது 

நிசலயொக விளங்கும், கயொக பொெெ்தின் நிசறகவற்றம் ஆகும். இது  

ஒவ்சவொரு ஆகமெ்தில் இருக்கும் ஞொனப் பிரிசவயும் குறிப்பிடுகிறது. 

கமலும் ெகவலுக்கு: பொெம்.§ 

jnani (jñānī): ज्ञानी “Sage.” ஞரனி. ஞரனம் தபற்றைர். மமலும் தகைலுக்கு: ஞொனம்.§ 

jyoti: ज्र्ोसत “Light.” மைரதி. “ஒளி.” இந்த உவரயில், ஞரமனரதயம் தபற்ற சக்திவய 

குறிப்பிடுகிறது.§ 

jyotisha: ज्योभतष From jyoti, “light.” கைொதிடம். இது “ஒளிசய" குறிப்பிடும் கைொதி 

என்ற ச ொல்லில் இருந்து உருவொனது. “ஒளிகளின் (அல்லது நட ்ெ்திரங்கள்) 

அறிவியல்.” இந்து  மய கைொதிடம் கிரகங்களின் இயக்கங்கள் மற்றும் 

நிசலகளின் அடிப்பசடயில், நிகை்வுகள் மற்றும் சூை்நிசலகசள ஆய்வு 

ச ய்து, பண்புகசள வசரயறுெ்து மங்களகரமொன கநரங்கசள 

தீரம்ொனிக்கிறது. § 

Kadaitswami (Kadaitswāmī): கசடயிற்சுவொமி “Marketplace swami.” நந்திநொெ 

 ம்பிரெொயெ்செ க ரந்்ெ சகலொ  பரம்பசரயின் 159 ஆவது  ற்குரு. இவர ்1810 

ஆம் ஆண்டு பிறந்து, அக்கடொபர ்13 1891 அன்று மகொ மொதி அசடந்ெொர.் 

கசடயிற்சுவொமி சென் இந்தியொவின் சபங்களூரில் ெொன் கவசல ச ய்ெ 

நீதிபதி பணிசய துறந்து ஒரு  ந்நியொசியொக மொறி, இமய மசலயில் இருந்து 

வந்ெ ரிஷியிடம் பயிற்சி சபற்றொர.் அந்ெ ரிஷி கசடயிற்சுவொமிசய 

இலங்சகயில்  மயப்பணிசய ச ய்ய அனுப்பி சவெ்ெொர.் அவர ்பல 

வருடங்கள் ஊக்கமளிக்கும் உசரகள் வைங்கி மற்றும் ஸிெ்திகசள 

சவளிப்படுெ்தி, இலங்சக ச வரக்சள உயரந்்ெ ஆன்மீக நிசலக்கு 

சகொண்டு வந்ெொர.் அவர ்ெனது பரம்பசரசயயில் அடுெ்ெ  ற்குருவொக 

ச ல்லப்பசுவொமிசய நியமிெ்ெொர.் கசடயிற்சுவொமிக்கு தீட்ச யின் கபொது 

முக்தியொனந்ெசுவொமி என்ற சபயர ்வைங்கப்பட்டது. கமலும் ெகவலுக்கு: 

சகலொ  பரம்பசர, நொெ  ம்பிரெொயம். § 

Kadavul: கடவுள் “Beyond and within.” “உள்ளொரந்்தும் யொவும் கடந்ெ 

நிசலயிலும்" இருக்கும் சிவசபருமொசன குறிப்பிடும் ஒரு பைங்கொல ெமிை் 

சபயர.் கமலும் ெகவலுக்கு: சிவொ.§ 

kaif (kaīf»):  சகஃப். சுெ்ெமொன  ொட்சி ென் மீது மட்டுகம கவனம் 

ச லுெ்தும் நிசல. கவனம் ச லுெ்துகிகறொம் என்பதில் கவனமொக 
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இருப்பெற்கு ஒரு சில சநொடிகள் கெசவப்படும்; ஆனொல் அசெ நீண்டகநரம் 

ெக்க சவெ்துக் சகொள்வெற்கு, பூரவ்ொங்கமொக சில கவசலகள் 

ச ய்யகவண்டி இருக்கும். § 

Kailasa (Kailāsa): कैिाि “Crystalline” or “abode of bliss.” வகலரயம், வகலரசம். இது 

மமற்கு திதபத்தில் இருக்கும் இமயமவல சிகரம்; சிைதபருமரனின் பூமலரக ைரசஸ்தலமரக 

கருதப்படும் இந்த இடத்திற்கு, இந்துக்கள் மற்றும் திதபத் நரட்டு தபளத்தர்கள் யரத்திவர 

தசல்கிறரர்கள். § 

Kailasa Parampara (Kailāsa Paramparā): कैिािपरिंपरा வகலரச பரம்பவர. இது 163  

சித்தர்களின் ஒரு ஆன்மீக பரம்பவரயரக, நந்திநரத சம்பிரதரயத்த்தின் ஒரு முக்கிய 

பிரிைரக, அத்வைத வசை சித்தரந்தத்தின் பழங்கரல தத்துைத்வத பின்பற்றி ைருகிறது. 

ைரலரற்று குறிப்பின் படி, சுமரர் 2,250 ைருடங்களுக்கு முன்பரக, இந்த குருமரர்களில் 

முதன்வமயரனைரரக மகரிஷி நந்திநரதர (அல்லது நந்திமகஸ்ைர) ைிளங்குகிறரர். இைர் 

கி.மு. இரண்டரம் நூற்றரண்வட மசர்ந்த திருமூலர் மற்றும் ஏழு மற்ற சீடர்களுக்கு 

சற்குருைரக இருந்தரர் என்று திருமந்திரம் குறிப்பிடுகிறது. இந்ெ பரம்பசர பல 

நூற்றொண்டுகளொக செொடரந்்து இயங்கி, இன்றும் நிசலெ்து இருக்கிறது. 

இவரக்ளில்  மீபகொலெ்தில் வொை்ந்ெ மூெ்ெ சிெ்ெர ்“இமய மசலகளில் 

இருந்து வந்ெ ரிஷி" என்று அசைக்கப்படுகிறொர.் அவர ்அந்ெ புனிெமொன 

மசலகளில் இருந்து வந்ெெொல், அவ்வொறு அசைக்கப்படுகிறொர.் இவர ்சென் 

இந்தியொவில் வொை்ந்ெ கசடயிற்சுவொமிக்கு (சுமொர ்1810–1875) பரம்பசரயின் 

சபொறுப்சப வைங்கினொர.் அந்ெ சபொறுப்சப கசடயிற்சுவொமி 

ச ல்லப்பசுவொமிக்கு (1840–1915) வைங்கினொர.் ச ல்லப்பசுவொமி அந்ெ 

சபொறுப்சப சிவகயொக சுவொமிக்கு (1872–1964) வைங்கினொர.் அவர ்சிவொய 

சுப்பிரமுனியசுவொமிக்கு  (1927–2001) சபொறுப்சப வைங்கினொர,் மற்றும் 

அவர ்2001 ஆம் ஆண்டு ெற்கபொது  ற்குருவொக இருக்கும்  ற்குரு கபொதிநொெ 

கவலன்சுவொமிக்கு (1942–) சபொறுப்சப வைங்கினொர.் கமலும் ெகவலுக்கு: 

நொெ  ம்பிரெொய. § 

Kali Yuga: कसिर्ुग “Dark Age.” கலியுகம். பிரபஞ்சம் கடந்து தசல்லும் நரன்கு கட்டங்களின் 

ததரடர் சுழற்சியில், கலியுகம் கவடசி யுகம் ஆகும். இந்த யுகத்தில் அறியரவம சக்தி முழு 

வீச்சில் இயங்கி, ஆன்மரைின் பல நுணுக்கமரன புலன்கள் ததளிைற்று இருப்பதரல், இவத 

இரைின் அதிக இருண்ட பகுதியுடன் ஒப்பிடலரம். மமலும் தகைலுக்கு: யுகம்.§ 

karehana (ka-reh-ā-na): ககரஹொனொ. இது  மஸ்கிருெெ்தில் இடொ 

என்று அசைக்கப்படும் மகனொஉணரவ்ு ஓட்டெ்செ குறிப்பிடுகிறது. இது 

இளஞ்சிவப்பு நிறெ்தில் முதுகுெ்ெண்டில் கீை்கநொக்கி உடலின் இடது புறம் 

வசர ச ல்கிறது. சபண்சம குணெ்துடன் அடங்கி இருக்கும் ககரஹொனொ, 

உயிர ்க்தியில் இருக்கும் தூல-உணர ்ச்ியின்  க்தி ஆகும். § 
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karma: कमय “Action,” “deed.” கர்மர, கர்மைிவன. கர்மைிவன என்பது 1) ஒரு தசயல் அல்லது 

நடைடிக்வக; 2) கரரண கரரியத்தின் அடிப்பவட; 3) ஒரு ைிவளவு அல்லது “தசயலின் 

ைிவளவு" (கரம்பல) அல்லது விசரவில் ச ய்ெவசரகய வந்து க ரும் 

“பின்விசளவு" (உெ்ெரபல) ஆகியவற்சற குறிப்பிடுகிறது. விசன 

விசெெ்ெவன் விசன அறுப்பொன். நொம் இந்ெ பிறவியில் ச ய்ெ 

ச யல்களுக்கு, இந்ெ பிறவி அல்லது வரும் பிறவிகளில் பலசன 

அனுபவிப்கபொம். சுயநலம், சவறுப்பு நிசறந்ெ ச யல்கள் (பொபகரம்ொ 

அல்லது குகரம்ொ) கவெசனசய விசளவிக்கும். நல்ல ச யல்கள் 

(புண்ணியகரம்ொ அல்லது சுகரம்ொ) அன்பு கலந்ெ எதிரவ்ிசனகசள 

சகொண்டு வரும். கரம்விசன மூன்று வசகப்படும்:  ஞ்சிெ, பிரொரப்ெ 

மற்றும் க்ரியொமன. —சஞ்சித கர்மா: “க கரிக்கப்பட்ட ச யல்கள்.” இந்ெ 

பிறவி மற்றும் முற்பிறவிகளில் ச ய்ெ கரம்விசனகளின் கூட்டுெ்செொசக. 

—பிராரப்த கர்மா: “செொடங்கப்பட்ட ச யல்கள்; இயக்கெ்தில் இருக்கும் 

ச யல்கள்.” பலன்கசள வைங்கிக்சகொண்டு ஒருவரின் உடற்பண்புகள், 

ெனிப்பட்ட மனநிசலகள் மற்றும் நட்புறவுகள் உட்பட இந்ெ பிறவியில் 

நசடசபறும்  ம்பவங்கள் மற்றும் சூை்நிசலகசள உருவொக்கும்  ஞ்சிெ 

கரம்விசனயின் பகுதி. —க்ரியாமன கர்மா: “உருவொக்கிக்சகொண்டு 

இருக்கும் கரம்விசன.” § 

karma yoga: कमयर्ोग “Union through action.” கர்மமயரகம். சுயநலமற்ற மசவை. § 

கைாய் ஆதீனம் (Kauai Aadheenam): 1970 ஆம் ஆண்டு சிவொய 

சுப்பிரமுனியசுவொமி ஸ்ெொபனம் ச ய்ெ மடம் மற்றும் ககொயில் கலந்ெ 

வளொகம். இது ச வ சிெ்ெொந்ெ கெவொலயெ்தின்  ரவ்கெ  ெசலசமயகமொக 

விளங்குகிறது. § 

kavadi (kāvadi): கொவடி. குறிப்பொக செ பூ ெ்திருவிைொவின் கபொது பக்ெரக்ள் 

முருகப்சபருமொன் ககொயிலுக்கு ச ன்று கொவடி எடுப்பெொக 

கவண்டிக்சகொள்வொரக்ள். இந்ெ கொவடியில் முருகப்சபருமொனுக்கு 

அபிகஷகம் ச ய்ய ஒரு நீளமொன ெடியின் இரு முசனகளிலும் பொல், கென், 

இளநீர ்குடங்கள் செொங்க விடப்படட்ு, கமகல அைகொக அலங்கரிக்கப்படட்ு 

இருக்கும். திருவிைொவின் கபொது இந்ெ கொவடிகளின் சபரிய அணிவகுப்பு 

நசடசபறும். வைக்கமொக செய்வெ்திடம் கவண்டிக்சகொள்பவரின் நொக்கு 

அல்லது உடலின் மற்ற பகுதிகள் ஒரு சிறிய சவள்ளி கவல் அல்லது 

வசளந்ெ சவள்ளி ஊசிகளொல் குெ்ெப்படட்ு இருக்கும். § 

kavi (kāvi): கொவி “Ocher-saffron color.” கங்சக நதிக்கசரயில் அமரந்்து 

தியொனம் ச ய்யும் அல்லது வொழும்  ொதுக்கள் அணியும் உசடயின் சபயர.் 

இென் கொரணமொக  ந்நியொசி அணியும் உசடயும் கொவி நிறெ்தில் 

இருக்கிறது. இெற்கு  மஸ்கிருெெ்தில் கஷொய என்று சபயர.் § 
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khadi (khādī): खादी “Cotton.” கரதி, கதர். இந்தியரைில் வககளரல் நூற்க்கப்பட்டு 

வககளரல் தநய்த துணி. இன்வறய பயன்பரட்டிற்கு கரதியின் மூலப்தபரருள்களரக பருத்தி, 

பட்டு அல்லது கம்பளி பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அவை ஒரு வகரரட்டினத்தில் 

நூற்க்கப்படும். § 

kirtana (kīrtana): कीतयन “Praising.” கீர்த்தவன. இவறைன், மகரமதைர்கள் மற்றும் குருவை 

மபரற்றும் ததய்வீக பரடல்கள் மற்றும் ஆடல்கள். இது பல இந்து சமய பிரிவுகளில் கூட்டு 

ைழிபரட்டில் ஒரு முக்கிய ைடிைமரக இருக்கிறது. § 

kosha (kośa): कोश “Sheath; vessel, container; layer.” மகரஷம், மகரசம். ஆன்மர 

தத்துைரீதியரக, ஐந்து மகரசங்கள் மூலம் பல்மைறு மலரகங்கள் அல்லது இருப்பின் 

பல்மைறு நிவலகளில் ஒமர சமயத்தில தசயல்படுகிறது. அவை சில சமயங்களில், ஒரு 

தைங்கரயத்தில் இருக்கும் மதரள்களுடன் ஒப்பிடப்படுகின்றன. மகரசங்களில் அதிகரிக்கும் 

நுணுக்கங்களின் தன்வமவய அடிப்பவடயரக தகரண்டு, அவை பின்ைருமரறு 

பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன. —அன்னமய ஷகாசம் (“உணவொல் உருவொன ககொ ம்”): 

ஆன்மொவின் புலன்கசள ஒப்பிடும் கபொது, தூல அல்லது கொந்ெ உடல் 

மிகவும் அடரெ்்தியொக இருந்ெொலும், பதினொன்கு  க்கரங்களொல் அதில் 

மடட்ுகம ச யல்பட முடியும் என்பெொல், அது ஆெ்ம ஞொனம் மற்றும் 

பரிணொம வளர ்ச்ிக்கு அெ்தியொவசியமொக இருக்கிறது. கமலும் ெகவலுக்கு: 

 க்கரம். —பிராணமய ஷகாசம் (“பிரொணசன உள்ளடக்கிய ககொ ம்”): இது 

பிரொணன்  அல்லது ஆகரொக்கிய உடல், அல்லது ஆகொ  உடல் அல்லது 

ஆகொ  நகல்  என்றும் அசைக்கப்படுகிறது. இது உயிர,் சுவொ ம் மற்றும் 

உடல் ஆற்றலின் மூலமொக இருப்பெொல், இது தூல உடலுடன் இசணந்து 

இருந்து, தூல உடல் மற்றும் சூடச்ும உடலுக்கு இசடகய செொடரப்ொக 

விளங்குகிறது. பிரொணமய ககொ ெ்தில் “அெ்தியொவசிய கொற்றுகளொக” 

இருக்கும் ஐந்து அடிப்பசட ஓட்டங்கள் அல்லது வொயுக்களொக பிரொணன் 

இயங்குகிறது. மரணெ்தின் கபொது தூல உடலில் இருந்து பிரொணமய ககொ ம் 

பிரிகிறது. கமலும் ெகவலுக்கு: பிரொணன். —மஷனாமய ஷகாசம் (“மனெொல் 

உருவொன ககொ ம்”):  கீை்நிசல சூடச்ும உடசல  ொரந்்ெ மனஸில் இருந்து 

கெொன்றும் “சிந்ெசன, விருப்பம், ஆச ."  ொெொரண சிந்ெசன, ஆச  

மற்றும் உணர ்ச்ியின் உள்ளுணரவ்ு-அறிவுணரவ்ு ககொ ம். இது புலனுணரவ்ு 

உறுப்புக்களொக இருக்கும் ஜிகெந்திரியங்கள் மற்றும் ச யற்கருவிகளொக 

இருக்கும் கரக்மந்திரியங்களின் இருப்பிடமொக விளங்குகிறது. தூல உடலின் 

வடிவெ்செ எடுெ்துக்சகொண்டு மகனொமய ககொ ம் வளரக்ிறது மற்றும் அது 

மறுபிறவிக்கு முன்பொக அந்ெரக்லொகங்களில் அந்ெ வடிவெ்செ 

சகவிடுகிறது. இது 1) கொந்ெ  க்தி-கொரண ககொ ம் (புெ்தி) மற்றும் 2) கொந்ெ 

 க்தி-சூடச்ும ககொ ம் (மனஸ்) என்ற இரண்டு அடுக்குகளுடன் 

அறியப்படுகிறது. —விஞ்ஞானமய ஷகாசம் (“அறிசவழு ச்ியின் ககொ ம்”): 
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இது மனம் அல்லது அறிவொற்றலுசடய இயலுணரவ்ு ககொ ம், மற்றும் இது 

ஆன்மீக கொந்ெ ககொ ம் என்றும் அசைக்கப்படுகிறது. இது புரிந்துணரவ்ு, 

அறிந்ெ நிசல, கநரடி அறிசவழு ச்ி,  ஞொனம், இயலுணரவ்ு மற்றும் 

ஆக்கெ்திறசன உள்ளடக்கிய விஞ்ஞொனமொக இருக்கும் உயரந்்ெ 

சிந்ெசனயின் வொகனமொக இருக்கிறது. —ஆனந்தமய ஷகாசம் (“கபரின்ப 

உடல்”): இயலுணரவ்ு-சமய்ஞ்ஞொன ககொ ம் அல்லது ஆன்மீக-கொரண உடல். 

அதிக உட்புறமொக இருக்கும் இந்ெ ஆன்மொவின் வடிவம் (ஸ்வரூப) எல்லொ 

உயிர,் நுண்ணறிவு மற்றும் உயரந்்ெ புலன்களின் முடிவொன அடிப்பசடயொக 

விளங்குகிறது. இது பர க்தி (தூய உணரவ்ு) மற்றும் பரசிவெ்தின் 

(பரப்பிரம்மம்)  ொரமொக விளங்குகிறது. கமலும் ெகவலுக்கு: ஆன்மொ.§ 

kovil: ககொவில்.§ 

koyil: ககொயில். ஆலயெ்செ குறிப்பிடும் இன்சனொரு ச ொல். கமலும் 

ெகவலுக்கு: ககொவில்.§ 

kriya pada (kriyā pāda): क्रक्रर्ापाद “Stage of religious action; worship.” கிரியர பரதம். 

ைழிபரடு மற்றும் பக்தியின் நிவல, ச வ சிெ்ெொந்ெெ்தில் ஸிெ்தி அசடயும் 

பொசெயில் இருக்கும் நொன்கு முற்கபொக்கொன நிசலகளில் இரண்டொவெொக 

இருக்கும் நிசல. கமலும் ெகவலுக்கு: பொெம். § 

kriya shakti (kriyā śakti): क्रक्रर्ाशसि “Action power.” கிரியர சக்தி. தசயலில் இருக்கும் 

பிரபஞ்ச சக்தி. சிைதபருமரனின் மூன்று அடிப்பவட சக்திகளில் ஒன்று. § 

kulaguru: कुलगुरु “Family preceptor” or “family teacher.” குலகுரு. குலகுரு என்பவர ்

குடும்பெ் ெசலவரக்ள் மூலமொக கூட்டு குடும்பங்கசள வழிநடெ்தி ஆன்மீக 

பொடெ்செ வைங்குகிறொர.் அவர ்ஒரு  ற்குருவொக இருக்ககவண்டும் என்று 

அவசியம் இல்சல.§ 

kulam: குலம் “Family” or “clan.” குலம். இந்ெ புெ்ெகெ்தில், இந்ெ ச ொல் கவொய் 

ஆதீனெ்தில் இருக்கும் ஐந்து துறவற குழுக்கசள குறிப்பிடுகிறது. 

ஒவ்சவொரு குழுவும் ஆற்றகவண்டிய குறிப்பிட்ட சில செொண்டுகள் மற்றும் 

சபொறுப்புக்கள் இருக்கின்றன, மற்றும் இசவ அசனெ்தும் ஒன்றொக க ரந்்து 

மடெ்தின் கெசவகசள பூரெ்்தி ச ய்கின்றன. § 

kulapati: कुलपभत“Family head.” குலபதி. இது குடும்பெ் ெசலவர ்அல்லது ச வ 

சிெ்ெொந்ெ கெவொலயெ்தில் அங்கெ்தினரகளொக இருக்கும் கூட்டு குடும்பம் 

மற்றும் ெனது கமற்பொரச்வயில் இருக்கும் மொணவரக்ளின் ெசலவரொக 

இருக்கும்  மயப்பணியொளசர குறிக்கிறது. அவருசடய மசனவி குலமொெொ 

என்று அசைக்கப்படுகிறொர.்§ 

குலபதி குடும்பம் (kulapati family): ச வ சிெ்ெொந்ெ கெவொலயெ்தில் 

இருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட குலபதி அல்லது  மயப்பணியொளரின் 

ெசலசமயில் இருக்கும் மொணவரக்ள் மற்றும் கெவொலய உறுப்பினரக்ளின் 

கூட்டு குடும்பம்.§ 
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kumbha(m): कुम्भ “Jar or pot; water vessel.” கும்பம். வைக்கமொக உகலொகம் அல்லது 

களிமண்ணில் ெயொரிக்கப்படும் கும்பங்கள், ககொயில் பூசைகள் மற்றும் 

கஹொமங்களில் பயன்படுெ்ெப்படுகின்றன. § 

kumbhabhisheka(m) (kumbhābhisheka): कुम्भाभिषेक “Water pot ablution.” 

கும்பொபிகஷகம். ஒரு புதிய ககொயிலில் நசடசபறும் முசறயொன 

பிரதிஷ்சட மற்றும் (பன்னிரண்டு வருட இசடசவளியில்) புதுப்பிெ்ெல் 

மற்றும் மறுசீரசமப்பு பணிகளுக்கு பிறகு நசடசபறும் குடமுழுக்கு விைொ. 

ெசலகீைொன குடம் அல்லது கும்பம் கபொல கொட்சியளிக்கும் ககொயில் 

ககொபுர கல ங்கள் மீது புகரொகிெரக்ள் புனிெமொன கல  நீசர ஊற்றி 

 டங்குகசள நிசறவு ச ய்கின்றனர.் § 

kundalini (kuṇḍalinī): कुण्डसिनी “She who is coiled; serpent power.” குண்டலினி சக்தி. 

“சுருண்டு இருப்பைள்; பரம்பின் சக்தி.” நரம் ஒவ்தைரருைருக்குள்ளும்  இருக்கும் இந்த 

பழங்கரல பிரபஞ்ச சக்தி, முதுகுத்தண்டின் அடியில் முதலில் ஒரு பரம்வபப் மபரல சுருண்டு 

இருக்கிறது, மற்றும் இது மயரகசக்தியின் பயிற்சியின மூலம், இறுதியரக சுஷும்னொ 

நொடி வழியொக எழு ச்ி சபறுகிறது. குண்டலினி எழு ச்ி சபறும் கபொது, அது 

வரிச யொக ஒவ்சவொரு  க்கரெ்செயும் விழிப்பசடய ச ய்கிறது. அந்ெ 

 க்தி  ஹஸ்ரஹொரெ்தின் மெ்தியில், பிரம்ம துவொரம் வழியொக 

துசளெ்துக்சகொண்டு நுசையும் கபொது, நிரவ்ிகல்ப  மொதி என்கிற 

ஞொகனொெயம் கெொன்றுகிறது. அென் பிறகு குண்டலினி  க்தி, ஏழு 

 க்கரங்களில் ஏெொவது ஒரு  க்கரெ்திற்கு திரும்பி ஓய்சவடுக்கிறது. 

குண்டலினி மீண்டும்  ஹஸ்ரஹொரெ்திற்கு திரும்பி இந்ெ  க்கரெ்தில் 

ென்சன சுருட்டிக்சகொள்ளும் கபொது, சிவ ொயுை்ய நிசறவசடகிறது. § 

kundalini yoga (kuṇḍalinī yoga): कुण्डसिनीर्ोग “Uniting the serpent power.” குண்டலினி 

மயரகம். திட்டமிட்டு குண்டலினி சக்திவய ைிழிப்பவடய தசய்து அவத  ஹஸ்ரஹொர 

 க்கரெ்திற்கு வழிநடெ்தி ச ல்ல, இரொை கயொகெ்தின் அங்கமொக விளங்கும் 

கமம்பட்ட தியொன பயிற்சிகள் மற்றும்  ொெனொ உெ்திகசள பூரெ்்தி ச ய்ெல். 

இந்ெ கயொகம் ெனது உயரவ்ொன நிசலயில், ெனது ச ொந்ெ ெகுதியின் 

கொரணமொக முயற்சி ச ய்ெல் மற்றும் கற்பிெ்ெலின் ஒரு பிரெ்கயக 

அசமப்பொக இல்லொமல், சிறப்பொக ச ய்ெ  ொெனொக்கள் மற்றும் ெவெ்தின் 

இயல்பொன விசளவொக இருக்கிறது. § 

kutir (kuṭīr): कुटीर् “Cottage” or “hut.” குடில். “குடிவச.” § 

kuttuvilakku: குெ்துவிளக்கு. ஒரு ககொவில், பூசையசற அல்லது வீட்டில் 

நிசலகுெ்ெொக இருக்கும் ஒரு பஞ் கலொக விளக்கின் கமற்பகுதியில் சநய் 

அல்லது நல்சலண்சணசய ெொங்குவெற்கு ஒரு குழிவொன பகுதி 

அசமந்திருக்கும். இந்ெ வட்ட வடிவ விளிம்பில்  மமொன இசடசவளியில் 

திரிகசள சவக்க நீட்சியொன அசமப்புக்கள் இருக்கும். § 
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ஸ்மாரத்்த இந்து சமயம் (Liberal Hinduism):  நிகயொ இந்திய 

மெெ்திற்கு சநருக்கமொன செொடரப்ுசடயது. கமலும் ெகவலுக்கு: நிகயொ- 

இந்திய மெம், ஸ்மொரெ்்ெ இந்து  மயம்.§ 

முக்தி (liberation): பொ ெ்தின் பிடியில் இருந்து விடுபடும் கமொக்ஷெ்செ 

குறிக்கிறது. இென் பிறகு ஆன்மொ  ம் ொரெ்தில் இருந்து முக்தி (பிறப்பு 

இறப்பின் சுைற்சி) சபறுகிறது. ச வ சிெ்ெொந்ெெ்தில் பொ ம் என்பது, 

ஆன்மொ பரிணொம வளர ்ச்ி அசடவெற்கொக அசெ மறுபிறவியின் 

சுைற்சியில் வசரயறுெ்து கட்டுப்படுெ்தும் ஆணவம், கரம்விசன மற்றும் 

மொசய என்ற மும்மலங்கள் ஆகும். கமொக்ஷம் என்பது இந்ெ மலங்களின் 

ெசட ச ய்யும்  க்தியில் இருந்து ஆன்மொ விடுெசல சபறுவசெ 

குறிக்கிறது. அசவ இந்ெ நிசலயில் முற்றிலும் மசறயொவிட்டொலும், 

ஆன்மொவிற்கு ெசட விசளவிக்கும்  அல்லது கட்டுப்படுெ்தும்  க்தி 

இல்லொமல் இருக்கிறது. § 

Linga(m) (Liṅga): सिङ्ग “Mark.” லிங்கம். மமலும் தகைலுக்கு: சிவலிங்கம், சுயம்பு 

லிங்கம். § 

liunasi (līūnasī):  (Shum) லியுநொசி (ஷும்): தூல உடல் மற்றும் சூடச்ும 

உடலுக்குள் இருக்கும் ஒருவரது நொடியில் ஓடும் உயிர ்க்திசய உணரெ்ல்; 

உடலுக்குள்ளும் அெசன சுற்றியும் ஓடும்  க்தியின் மீது விழிப்புணரச்வ 

சபறுெல்.§ 

ஷலாஷகாஷைார் (locavore): ெொன் வொழும் பகுதிக்கு அருகொசமயில் (அந்ெ 

இடெ்செ சபொறுெ்து, 100 முெல் 250 சமல்கள் வசர) விசளயும் உணசவ 

(முழுசமயொக இல்லொவிட்டொலும் முக்கிய உணசவ) மடட்ுகம  ொப்பிடுபவர.் 

உள்ளூரில் விசளந்ெ உணசவ அருந்துவெொல், சபரும்பொலொன 

கலொககொகவொரக்ள் ெங்களுக்கும் ெங்களுக்கு உணவு வைங்கும் 

இடங்களுடன் வலுவொன செொடரச்ப ஏற்படுெ்தி, செொழில்மயமொக்கம் 

மற்றும் பெப்படுெ்ெப்பட்ட உணவுகசள ெவிரெ்்து, ெங்களது உள்ளூர ்

சபொருளொெொரம் கமம்படுெ்துவெற்கு ஆெரவு அளிக்கிறொரக்ள். § 

loka: लोक “World, habitat, realm, or plane of existence.” From loc, “to shine, be bright, 

visible.” கலொகம். “உலகம், வொை்விடம், பிரபஞ் ம் அல்லது உள்சபொருள் 

இருக்கும் பகுதி.” இந்ெ ச ொல் “பிரகொசிக்க, கண்ணுக்கு சென்படுகிற” 

என்பசெ குறிக்கும் மலரச் (िॊच ्) என்ற ச ொல்லில் இருந்து உருவொனது. 

சவளிப்பட்ட உள்சபொருளின் ஒரு பரிணொமம்; பிரபஞ் ெ்தில் ஒரு பகுதி. 

ஒவ்சவொரு கலொகமும் ஒரு குறிப்பிட்ட உணரவ்ின் செொடர ்ச்ிசய 

பிரதிபலிக்கிறது அல்லது உள்ளடக்கியுள்ளது. மூன்று அடிப்பசட 

கலொகங்கள்: 1) பூகலொகம்: “சலௌகீக உலகம்.” ஐம்புலன்களுக்கு புலப்படும் 
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உலகம், இது உலகங்களில் மிகவும் பருமனொக இருப்பெொல், இது பரு உலகம் 

என்றும் அசைக்கப்படுகிறது. 2) அந்ெரக்லொகம்: “உட்புறமொக இருக்கும் 

உலகம் அல்லது மெ்தியில் இருக்கும் உலகம்.” இது நுணுக்கமொன அல்லது 

சூடச்ும கலொகம் என்று அசைக்கப்படுகிறது. இது தூல மற்றும் கொரண 

கலொகங்களுக்கு மெ்தியில் இருக்கும் பரிணொமமொகவும், ஆன்மொக்களின் 

சூடச்ும உடல்கள் மறுபிறவிகளுக்கு மெ்தியில் அல்லது உறங்கும் கபொது 

ெற்கொலிகமொக ெங்கும் இடமொகவும் இருக்கிறது. 3) சிவகலொகம்: 

“சிவசபருமொன்,” மற்றும் மகொகெவரக்ள் மற்றும் உயரவ்ொக வளர ்ச்ி 

அசடந்ெ ஆன்மொக்களின் கலொகம். அந்ெரக்லொகெ்தின் ஆைெ்தில் இருக்கும் 

கொரண கலொகம் ஒரு உயரந்ிசல அதிரவ்ுடன் இருக்கிறது, மற்றும் இது 

சமய்ஞ்ஞொன நிசல மற்றும் மிகவும் தூய்சமயொன  க்திகளின் உலகமொக 

இருக்கிறது. ஒளியின் ஆன்மீக துகள்களொல் சுயமொக பிரகொசிக்கும் 

உடல்களுசடய ஆன்மொக்கள் வொ ம் ச ய்யும் இந்ெ கலொகம், ஆக்கெ்திறன் 

மற்றும் இயலுணரவ்ின் கலொகமொகவும், பிரபஞ் ம் நுணுக்கமொன நிசலயில் 

இருக்கும் கலொகமொகவும் இருக்கிறது. இந்ெ கலொகெ்தில் சிவசபருமொனும் 

மகொகெவரக்ளும் இயங்கி, அசனெ்து கலொகங்களின் பரிணொம வளர ்ச்ிக்கு 

அன்புடன் வழிகொட்டி, நிரந்ெரமொக பொய்ந்து ச ல்லும் அருசள 

வைங்கிக்சகொண்டு இருக்கிறொரக்ள். § 

Mahabharata (Mahābhārata): म ाभारत “Great Epic of India.” மகரபரரதம். 

உலகின் மிகவும் நீளமரன கரைியம். பொண்டு, திருெரொட்டிரன் என்னும் இரு 

 ககொெரரக்ளின் பிள்சளகளொன பொண்டவரக்ள் மற்றும் சகௌரவரக்ளுக்கு 

இசடகய நசடசபற்ற சபரிய கபொசர சமயமொக சவெ்து உருவொக்கப்பட்டகெ 

இந்ெக் கொவியம் ஆகும். இந்ெ கபொர ்ெற்கபொசெய தில்லிக்கு அருகில் 

குருகக்ஷெ்திரெ்தில் சுமொர ்கி.மு. 1424 ஆம் ஆண்டு நசடப்சபற்றெொக ஒரு 

கருெ்து நிலவுகிறது. இந்ெ மகொபொரெக் கொவியம் சவணவரக்ள் மற்றும் 

ஸ்மரெ்்ெ  மயெ்செ க ரந்்ெவரக்ளொல் ஒரு  ொஸ்திரமொக மதிக்கப்படுகிறது. § 

Mahadeva (Mahādeva): म ादेर्व “Great shining one;” “God.” மகரமதைர். சிைமலரகத்தில் 

தங்களது இயல்பரன, சுயமரக பிரகரசிக்கும் ஆன்மரைின் உடல்களில் ைரழும் 

சிைதபருமரன் அல்லது உயரிய பரிணரம ைளர்ச்சியுடன் இருக்கும் உயிர்சக்திகவள 

குறிப்பிடுகிறது. சிைதபருமரன் தனது முழு நிவறைரன நிவலயில் ஆதி ஆன்மரைரக, அந்த 

மகரமதைர்களில் ஒருைரரக இருந்தரலும், அைர் மட்டுமம பவடக்கப்படரமல், மற்ற 

மகரமதைர்களின் தரய்-தந்வத மற்றும் ைிதியரக இருக்கிறரர். அைர் பரமமஸ்ைரன் என்று 

அவழக்கப்படுகிறரர். அைர் ஆதி ஆன்மரைரக இருக்க, மற்ற மகரமதைர்கள் தனிப்பட்ட 

ஆன்மரக்களரக இருக்கிறரர்கள். § 
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maharishi (maharshi): म र्र्य “Great seer.” மகரிஷி. தவலசிறந்த மற்றும் அதிக 

தசல்ைரக்கு நிவறந்த சித்தர்களுக்கு ைழங்கப்படும் பட்டம்.§ 

mahasamadhi (mahāsamādhi): म ािमासर् “Great enstasy.” மகரசமரதி. ஒரு மகரன் 

தூல உடவல ைிட்டு தைளிமயறுைவத அல்லது அைரது மரணத்வத குறிக்கும் நிகழ்வு. இந்த 

நிகழ்ைில் பங்குதபறுைது மிகப்தபரிய ைரமரக கருதப்படுகிறது. மமலும் இந்த தசரல், ஒரு 

மகரனின் உடல் கல்லவறயில் வைக்கப்படும் புனிதமரன இடத்வதயும் குறிப்பிடுகிறது. § 

Mahasivaratri (Mahāśivarātri): म ासशर्वरासि “Siva’s great night.” மகரசிைரரத்திரி. வசை 

சமயத்வத மசர்ந்தைர்களுக்கு மிகவும் முக்கியமரனதரக இருக்கும் இந்த ைிரதம், பிப்ரைரி-

மரர்ச் மரதத்தில் தபௌர்ணமிக்கு முந்வதய நரள் இரவு தகரண்டரடப்படுகிறது. அன்று இரவு 

முழுைதும் ைிழித்து இருந்து ைிரதம் இருப்பது மட்டுமில்லரமல் சுமலரகம் தசரல்ைது, 

பிரரர்த்தவன மற்றும் தியரனம் தசய்ைது மற்றும் சிைதபருமரவன எல்லர இருப்புக்களின் 

மூலமரகவும் பரமரத்துமரைரகவும் ைழிபடும் மற்ற பழக்கங்களும்  

கவடப்பிடிக்கப்படுகின்றன. § 

mahavakya(m) (mahāvākya): म ार्वाक्र् “Great saying.” மகரைரக்கியம். சரஸ்திரம் 

அல்லது ஒரு ததய்வீக புருஷர் ைழங்கிய ஒரு ைலுைரன சூத்திரம். நரன்கு மிகவும் 

பிரபலமரன உபநிடத மகரைரக்கியங்கள் பின்ைருமரறு: பிரக்ஞொனம் பிரம்ம (“தூய 

உணரக்வ பிரம்மம்”–ஐெ்கரய உபநிடெம்), அஹம் பிரம்மொஸ்மி (“நொன் 

பிரம்மமொக இருக்கிகறன்”—பிரகெொரண்க உபநிடெம்), ெெ ்ெ்வம் அஸி 

(“அந்ெ பிரம்மமொக நீ இருக்கிறொய்"— ொந்கெொக்ய உபநிடெம்) மற்றும் அயம்  

ஆெ்மொ பிரம்ம (“இந்ெ ஆன்மொ பிரம்மம்”—மொண்டூக்ய உபநிடெம்).§ 

Maheshvara (Maheśvara): म शे्वर “Great Lord.” மமகஸ்ைரன். வசை சித்தரந்தத்தில், 

பரமமஸ்ைரனிற்கு (ஆதி ஆன்மர) ஐந்து அம்சங்கள் அல்லது உருைங்கள் உள்ளன. அதில் 

ஒவ்தைரரு அம்சமும் இவறைனின் ஐந்து சக்திகளில் ஒன்றுடன் ததரடர்பில் இருக்கிறது. 

ஆதி ஆன்மரைரக மற்றும் தனிப்பட்ட கடவுளரக இருக்கும் சிைதபருமரனுக்கு மமகஸ்ைரன் 

ஒரு பிரபல தபயரரகவும் இருக்கிறது. மமலும் தகைலுக்கு: பரகமஸ்வரன்.§ 

mala: मि “Impurity.” மலம். “அசுத்தம்.” வசை சமயத்தில் பரசம் என்று அவழக்கப்படும் 

ஆணவம், கரம்விசன மற்றும் மொசய என்ற மூன்று மலங்கசள குறிப்பிடப் 

பயன்படும் ஒரு முக்கியமொன ச ொல். இந்ெ மலங்கள் ஆன்மொசவ 

கட்டுப்படுெ்தி, அது ெனது உண்சமயொன செய்வீகெ் ென்சமசய அறிந்து 

சகொள்வதில் இருந்து ெசட ச ய்கிறது. § 
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mala (mālā): मािा “Garland.” மரவல. இந்த தசரல் ைழக்கமரக ருத்திரட்சம், துளசி, 

 ந்ெனம் அல்லது படிகெ்தில் ச ய்ெ சைப மொசலசய குறிப்பிடுகிறது. 

கமலும் இது பூமொசலசய குறிப்பிடவும் பயன்படுகிறது. § 

mambashum (mambashūm):  (Shum) மொம்பொஷும் (ஷும்): தியொனம் 

ச ய்யும் கபொது ஆய்வு ச ய்ய குறிப்பிட்ட மனதின் பகுதிகசள 

வசரயறுக்கும், ஒரு ஷும் சமொழி வசரபடம் அல்லது சிெ்திரம். § 

mandapa(m) (maṇḍapa): मण्डप மண்டபம். இது “அலங்கரி” என்பவத குறிக்கும் மண்ட் 

என்ற ச ொல்லில் இருந்து உருவொனது. ககொயில் சுற்று ச்ுவர;் ககொயில் 

வளொகம், திறந்ெ கூடம் அல்லது அசற. ஒரு சபரிய ககொயிலில் நுசையும் 

கபொது, செொடர ்ச்ியொன மண்டபங்கசள கடந்து ச ல்கிகறொம். அதில் 

ஒவ்சவொன்றும் ஒரு சபயசர சகொண்டு அசமந்துள்ளது. உ.ெொ. 

முகமண்டபம்,  “ககொயிலுக்கு முன்னிருக்கும் மண்டபம்.” § 

mantra(m): मन्ि “Mystic formula.” மந்திரம். “சூட்சும சூத்திரம். ைழக்கமரக சரஸ்திரத்தில் 

இருந்து தபறப்பட்டு, ைிமஷச சக்தியுடன் இருக்கும் ஒரு சப்தம், எழுத்து, தசரல் அல்லது 

தசரற்தறரடர். § 

matha (maṭha): मठ “Monastery.” மடம். “மடரலயம்.” மமலும் தகைலுக்கு: மடொலயம்.§ 

mathavasi (maṭhavāsi): मठवाभस “Monastic; monastery dweller.” மடவொசி. “துறவி; 

மடெ்தில் வொை்பவர.்” கமலும் ெகவலுக்கு: துறவி.§ 

maya (māyā): मार्ा “She who measures;” or “mirific energy.” மரவய. “மருட்சி;" அல்லது 

“அற்புதங்கவள ைிவளைிக்கும் ஆற்றல்.” வசை சித்தரந்தத்தில், சிைதபருமரனிடம் இருந்து 

தைளிைந்த சரரத்தில் இருந்து உருைத்தின் உலகம் தைளிப்பட்டுள்ளது. இதனரல் எல்லர 

பவடப்புகளும் மரவய என்றும் அவழக்கப்படுகிறது. இது பிரபஞ்சத்தின் ஆக்கப்பூர்ை 

சக்தியரக, தைளிப்பரட்டின் மகரட்பரடரக இருந்து ததரடர்ந்து ஆக்கல், கரத்தல் மற்றும் 

அழித்தல் என்கிற தசயல்முவறயில் இருக்கிறது. § 

தியானம் (meditation): நீடிெ்ெ ஒருமுக  ்சிந்ெசன. தியொனம் என்பது 

அசமதியொன, கவனமொன, ஆற்றல்நிசறந்ெ ஒருமுக ச்ிந்ெசனயுடன் 

இருக்கும் நிசலசய குறிப்பிடுகிறது. இந்ெ நிசலயில்  ொட்சி ஒரு 

சபொருளின் மீது கவனம் ச லுெ்துவெொல் அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட 

சிந்ெசனயுடன் இருப்பெொல், உள்ளெ்தில் புதிய அறிவு மற்றும் 

நுண்ணறிவுகள்  விழிப்பசடகின்றன. § 

ஆண்டி (mendicant): ஒரு பி ச் க்கொரன்; ஒரு இடெ்தில் நிரந்ெரமொக 

இல்லொமல் யொ கம் ச ய்து வொழும் துறவி.§ 

ஷதைஷலாகம், மகரஷலாகம் (mental plane): சூடச்ும உலகில் இருக்கும் 

புனிெமொன நிசலகசள குறிப்பிடுகிறது. இது அனொஹெ  க்கரெ்தின் 
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கலொகம் ஆகும். இந்ெ கலொகெ்தில் ஆன்மொ, விஞ்ஞொனமய ககொ ம் 

எனப்படும் அறிசவழு ச்ி ககொ ெ்தில் மூடி மசறக்கப்படட்ு இருக்கிறது. § 

மீதமய்யியல் (metaphysics): 1) முென்சமயொன கொரணங்கள் மற்றும் 

யெொரெ்்ெெ்தின் இயல்சப ஆய்வு ச ய்யும் ெெ்துவம் ஆகும். 2) சூடச்ும 

ஞொனெ்செ  ொரந்்ெ அறிவியல். § 

Meykandar: சமய்கண்டொர ்“Truth seer.” 13 ஆம் நூற்றொண்சட க ரந்்ெ ெமிை் 

இசறயியல் வல்லுநர.் இவர ்சிவஞொனகபொெம் என்கிற ெெ்துவ நூலின் 

ஆசிரியர ்(அல்லது சரௌரவ ஆகமெ்செ சமொழிசபயரெ்்ெவர)். இவர ்

பன்சமவொெ ச வ சிெ்ெொந்ெெ்தின் சமய்கண்டொர ் ம்பிரெொயெ்செ 

கெொற்றுவிெ்ெொர.் § 

மனம் (ஐந்து நிமலகள் ) (mind (five states)): ஐந்து பொகங்களொக இருக்கும் 

மனசெப் பற்றிய ஒரு கண்கணொட்டம். —உணர்வுள்ள மனம் (conscious mind) 

(ைொக்ரெ் சிெ்ெ, “விழிப்புடன் இருக்கும் உணரவ்ு”):  ொெரணமொக, 

விழிெ்திருந்து சிந்திக்கும் மனநிசல. —அடிமனம் ( ம்ஸ்கொர சிெ்ெ, “பதிவு 

ச ய்யும் மனம்”): உணரவ்ுள்ள மனதிற்கு “அடியில்" இருக்கும் மனதின் 

பகுதி; (உணரவ்ுடன் நிசனவுக் கூரந்்ெொலும் அல்லது 

நிசனவுக்கூரொவிட்டொலும்) இது அனுபவங்கள் அசனெ்செயும் பதிவு 

ச ய்யும் இடமொக க மிப்புக் கிடங்கொக இருக்கிறது. இது கடந்ெகொல 

பதிவுகள், எதிரவ்ிசனகள் மொற்றும் ஆச கசள ெக்க சவெ்து இருக்கிறது. 

இது கமலும் ெனி ச் யொன உடலியக்க ச ய்முசறகளின் 

இருப்பிடமொகவும் விளங்குகிறது. —மமறந்துள்ள பண்புகளின் மனம் 

(subsubconscious mind) (வொ ன சிெ்ெ): ஒகர அதிரவ்ு விகிெெ்துடன் இருக்கும் 

இரண்டு சிந்ெசனகள் அல்லது அனுபவங்கள் சவவ்கவறு  மயங்களில் 

அடியுணரவ்ுக்குள் அனுப்பப்படட்ு, ஒன்றொக கலந்து, புதிய மற்றும் 

முற்றிலும் மொறுபட்ட அதிரவ்ுடன் கெொன்றும் ஒரு அடிமனதின் பகுதி. —

தமய்ஞ்ஞான மனம் (superconscious mind) (கொரண சிெ்ெ): மனதின் ஒளி; 

ஆன்மொவிடம் இருக்கும் எல்லொம் அறிந்ெ நுண்ணறிவு. சமய்ஞ்ஞொனம் 

ெனது அதிக ஆைமொன நிசலயில் பரொ க்தியொக, அல்லது 

  ச்ிெொனந்ெமொக,  சிவசபருமொனின் செய்வீக மனமொக இருக்கிறது. —

துமணதமய்ஞ்ஞான மனம் (subsuperconscious mind) (அனுகரண சிெ்ெ): இந்ெ 

சமய்ஞ்ஞொன மனம் உணரவ்ுள்ள மற்றும் அடியுணரவ்ு நிசலகளில் 

ச யல்படட்ு இயலுணரவ்ு, செளிவு மற்றும் நுண்ணறிசவ சகொண்டு 

வருகிறது. § 

மனம் (மூன்று அம்சங்கள்) (mind (three phases)): மனம் உள்ளுணரவ்ு, 

அறிவுணரவ்ு மற்றும் சமய்ஞ்ஞொனமொக இருக்கிறது என்கிற 

கண்கணொட்டம். —உள்ளுணர்வு மனம் (instinctive mind) (மனஸ் சிெ்ெ): 

ஆச யின் இருப்பிடமொக இருந்து ஞொகனந்திரியங்கள் மற்றும் 

கரக்மந்திரியங்கசள நிரவ்கிக்கிறது. —அறிவுணர்வு மனம் (intellectual  

mind) (புெ்தி சிெ்ெ): சிந்ெசன மற்றும் நுண்ணறிவும் புலன். —தமய்ஞ்ஞான 
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மனம் (superconscious mind) (கொரண சிெ்ெ): இது இயலுணரவ்ு, இரக்க எண்ணம் 

மற்றும் ஆன்மீக ஆெொரெ்தின் நிசல ஆகும். இென் மிகவும் புனிெமொன 

 ொரமொக எல்லொம் அறிந்து, நீக்கமற இருக்கும் உணரவ்ொக, யொவும் கடந்து, 

சுயமொக பிரகொசிெ்து, எல்லொ ஆன்மொக்களுக்கும் செய்வீக மனமொக 

இருக்கும் பரொ க்தி என்கிற   ச்ிெொனந்ெம் விளங்குகிறது. § 

moksha: मोि “Liberation.” முக்தி, மமரக்ஷம். கர்மைிவனவய கவரத்து, ஆத்ம ஞரனம் 

என்கிற பரசிைத்வத குறிக்கும் நிர்ைிகல்ப சமரதிவய அவடந்ததும், சம்சரர என்கிற பிறப்பு 

இறப்பின் சுழற்சியில் இருந்து தபறும்  ைிடுதவலவய குறிக்கிறது. § 

மடம் (monastery): “Place of solitariness.” “ெனியொக இருக்கும் இடம்.” இது 

சலமூரியொ கண்டெ்தில் இருந்து இந்தியொவின் இந்து கலொ  ்ொரெ்திற்கு 

சகொண்டு வரப்பட்ட பைங்கொல பொரம்பரியம் ஆகும். இந்ெ பொரம்பரியெ்தில், 

ஒரு புனிெமொன இடெ்தில் ஒகர பொலினெ்செ க ரந்்ெவரக்ள், தீவிரமொன 

விரெங்களுடன் இருந்து, ஆெ்ம ஞொனம் சபறுவெற்கொக ஒரு  மூகமொக 

ெங்கள் பிறவி கரம்விசனகசள அனுஷ்டொனம் ச ய்கிறொரக்ள். அவரக்ள் 

கடினமொன விரெங்களுடன் முயற்சி ச ய்கிறொரக்ள். சபரும்பொலொன 

மடங்கள் ஆண்களின் குழுக்களொக இருந்ெொலும், இந்திய பொரம்பரியெ்தில் 

சபண்கசள ெசலவிகளொக சகொண்ட சபண் துறவிகளின் மடங்களும் 

உள்ளன. ஆண்கள் மற்றும் சபண்களின் மடங்கள் பல சமல்கள் 

இசடசவளியில் அசமந்து இருக்கும். மடவொசிகள் எனும் ச ொல், ெங்களது 

ஞொகனொெய பொசெயில் ஒரு குறிப்பிட்ட துசண சமய்ஞ்ஞொன நிசலசய 

அசடந்து, அந்ெ நிசலசய ெக்க சவெ்துக்சகொள்ள விரும்பும் 

ெனிநபரக்சள குறிக்கிறது. அெனொல் அவரக்ள் உடல் மற்றும் உணர ்ச்ி 

ரீதியொக உலகில் இருக்கும் பல்கவறு செொடரப்ுகசள துண்டிெ்து, 

ஆை்சிந்ெசனயுடன் துறவற வொை்க்சகயில் நிசலெ்து இருக்க முடிகிறது. 

 ம் ொரி வொை்க்சக அல்லது இரு பொலினெ்ெொர ்ஒன்றொக க ரந்்து வொழும் 

ஆசிரம வொை்முசறசய கொட்டிலும், ஒருவர ்ெனது ஆன்மொசவ அதிக 

விசரவொகவும் முழுசமயொகவும் விரிவொக்கம் ச ய்ய சுயமொக 

வகுெ்துக்சகொண்ட கட்டுப்பொடுகளில் நிசலெ்து இருப்பது மடவொசி 

வொை்க்சகயின் குறிக்ககொள் ஆகும். மடெ்தில் வசிப்பவரக்ள், பொலியல் 

 க்திகசள உருமொற்றம் ச ய்ய ெங்கசள அரப்ணிெ்துக் சகொள்கிறொரக்ள், 

அெனொல் மனெ்துறவு வலுவொக கசடப்பிடிக்கப்படுகிறது மற்றும் 

எதிரப்ொலினெ்ெொருடன் எந்ெ செொடரப்ும் இருப்பது இல்சல. § 

அத்மைதம் (monism): “Doctrine of oneness.” “ஒருசமவொெக் ககொட்பொடு.” 1) ஒகர 

ஒரு முடிவொன  ொரம் அல்லது அடிப்பசட மடட்ுகம இருக்கிறது என்கிற 

ெெ்துவ ஞொன கண்கணொட்டம். 2) உண்சமப்சபொருள் என்பது ெனிெ்ெனி 

பொகங்கள் இல்லொெ ஒரு ஒருங்கிசணந்ெ முழுசம என்கிற கண்கணொட்டம். 

கமலும் ெகவலுக்கு: துசவெம்-அெ்சவெம். § 
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அத்மைத ஈஸ்ைரைாதாம் (monistic theism): உண்சமப்சபொருள் என்பது 

ெனிப்பட்ட பொகங்கள் இல்லொெ ஒரு முழுசமயொக அல்லது உள்சபொருளொக 

இருக்கிறது என்ற ககொட்பொட்டுடன், இசறவன் உண்சமயொக, உணரவ்ுடன், 

ெனிப்பட்ட பரமொெ்துமொவொக இருக்கிறொர ்என்ற ஈஸ்வரவொெம் க ரக்ிறது. 

ஈஸ்வரவொெம் என்பது துசவெெ்செ குறிப்பெொல், இசவ இரண்டும் 

வைக்கமொக கநரம்ொறொன அல்லது ஒன்சறசயொன்று விலக்கும் பண்சப 

உசடயது இரண்டு கண்கணொட்டங்களொக இருக்கின்றன. § 

துறவி (monk): மடவொசி. ஒரு ஆ  ்ொரமொன வொை்க்சகசய வொழும் 

கநொக்கெ்துடன், ஒரு மடெ்தில் மற்றவரக்ளுடன் க ரந்்து மடெ்துறவியொக 

அல்லது ெனியொக ஒரு துறவியொக அல்லது ஆண்டியொக மனெ்துறுவுடன் 

வொழும் ஒரு ஆசண குறிக்கிறது. கயொகப்பயிற்சி, ெனக்குள் இருக்கும் 

ஆண்சம மற்றும் சபண்சம  க்திகசள கட்டுப்படுெ்தி உருமொற்றம் 

ச ய்வென் மூலம் அந்ெ துறவி முழுசமயொன  க்தியொக மொறி, ெனக்குள் 

ஆெ்ம ஞொனெ்செ கநொக்கி ஆை்ந்ெ சிந்ெசன மற்றும் ஆன்மீகம் கலந்ெ 

வொை்க்சகசய சுெந்திரமொக பின்பற்றுகிறொர.் இந்ெ துறவிகள் ெயொள 

குணெ்துடன் மனவலிசமயுடன், செரியமொக, அ  ்மின்றி மற்றவரக்ளின் 

சிந்ெசனகள் மற்றும் உணர ்ச்ிகளில் சிக்கொமல் இருப்பதுடன்  மூகம், 

 மயெ்தின் ஆெரவொளரக்ளிடம் பிரியமொன பற்றின்சமயுடன் இருந்து, 

மற்றவரக்ளிடம்  அன்பொகவும் பொ மகவும் இருந்து, எப்கபொதும்  மகயொசிெ 

புெ்தியுடன் ச யல்படுகிறொர.் கமலும் ெகவலுக்கு:  ந்நியொ ம்.§ 

mridanga(m) (mṛidaṅga): मृदङ्ग மிருதங்கம். இந்த ததன்னிந்திய இவசக்கருைி 

உருவள ைடிைில், இருபுறமும் மதரலினரல் மூடப்பட்டு இருக்கும். § 

mudra (mudrā): मुद्रा “Seal.” முத்திவர. இது ைிரல்கள் மூலம் குறிப்பிட்ட ஆற்றல்கள் 

அல்லது சக்திகவள தைளிப்படுத்தும் அருள்ஞரன நிவலகள் ஆகும். ைழக்கமரக 

நுணுக்கமரக அவமந்திருக்கும் இந்த முத்திவரகள் ைழிபரடு (பூவை), நடனம் மற்றும் 

மயரகத்தில் ஒரு முக்கிய அங்கம் ைகிக்கிறது. § 

mukti: मुसि “Release,” “liberation.” முக்தி, கமொக்ஷம். § 

muladhara chakra (mūlādhāra chakra): मूलाधारचक्र “Root-support wheel.” 

மூலொெொர  க்கரம். இது நொன்கு இெை்களுடன் முதுகுெ்ெண்டின் 

மகனொஉணரவ்ு அசமந்து நிசனவொற்றசல நிரவ்கிக்கிறது. கமலும் 

ெகவலுக்கு:  க்கரம்.§ 

murti (mūrti): मूर्तय “Form; manifestation, embodiment, personification.” மூர்த்தி. “உருைம்; 

தைளிப்பரடு, உருைகம், ஆளுருைகம்.” ைழிபரட்டின் மபரது ததய்ைத்தின் இருப்வப 

ஆைரகனம் தசய்யும் இவறைனின் சிவல, ைிக்ரகம். § 
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Murugan: முருகன் “அைகொனவர.்” கொரெ்்திககயன் சென்னிந்தியொவின் 

ெமிை்நொடு, இலங்சக மற்றும் கவறு பல இடங்களில் முருகன் என்று 

அசைக்கப்படுகிறொர.் § 

Nada (nāda): नाद “Sound; tone, vibration.” நொெம். மீசமய்யியல் 

அடிப்பசடயில், இது நிரந்ெரமொன சூடச்ும ஒலிகள் ஆகும். இதில் மிகவும் 

உயரவ்ொனெொக ஆை்ந்ெ நிசலயில் இருக்கும், ஒலியில்லொெ ஒலியொன பரநொெம்  

விளங்குகிறது. இென் முெல் அதிரவ்ில் இருந்து பசடப்பு சவளிப்படுகிறது. 

பரநொெெ்தில் இருந்து ஓம் என்ற பிரவணவ மந்திரமும் நொெெ்தின் கமலும் பல  

பரிணொமங்கள் கெொன்றுகின்றன. இவற்சற தியொனம் ச ய்பவர ்நொெநொடி 

 க்தியொக அனுபவிக்கிறொர.் கமலும் இவற்சற ஸ்திரமொக உயரந்்ெ 

செொனியுடன் இருக்கும் முரல் ஒலியொக, ஒரு ெம்புரொ, ஒரு மின் ொர மின்மொற்றி, 

ஒரு கெனீக்களின் திரள் அல்லது ஒரு ஸ்ருதி சபட்டிசய கபொன்று நரம்பு 

மண்டலெ்தில் துடிப்பசெ ககடக்லொம். உட்புற ஒலிகசள ககட்பது “ஒலி மூலம் 

வழிபடும்" நொெ உபொ னொ, “உட்புற ஒலிசய பண்படுெ்தும்" நொெ அனு ந்ெொன, 

அல்லது “ஒலி மூலம் ஐக்கியமொகும்" நொெ கயொகம் என்று அசைக்கப்படும் ஒரு 

ஆை்நிசல தியொன பயிற்சி ஆகும். நொெநொடி  க்தியில் இருக்கும் நுணுக்கமொன 

கவறுபொடுகள், பல இந்திய  மயங்களின் குரு பரம்பசரயில் நிறுவப்பட்ட 

மகனொஉணரவ்ு அசலநீளங்கசள பிரதிபலிக்கிறது. நொெம் என்பது ஆை்ந்ெ 

தியொனெ்தின் கபொது ககட்கும் மகனொஉணரவ்ு ஒலிகளுடன்,  பல்கவறு 

இச க்கருவிகசளப் கபொன்ற ஒலிகசளயும் குறிப்பிடுகிறது. நொெம் என்பது 

 ொெொரண ஒலிசயயும் குறிப்பிடுகிறது. § 

nadanadi shakti (nādanāḍī śakti): नादनाडीशसि “Energy current of sound.” நரத நரடி 

சக்தி. மமலும் தகைலுக்கு: நொெம்.§ 

nadi (nāḍī): नाडी “Conduit; river.” நொடி. இது மனிெ உடலில் இருக்கும் ஒரு நரம்பு 

இசை அல்லது நுணுக்கமொன (உட்புற) உடல்களில் இருக்கும்  க்தியின் 

பொசெ ஆகும். 72,000 நொடிகள் இருப்பெொக கருெப்படுகிறது. இசவ 

 க்கரங்கசள ஒன்கறொடு ஒன்று செொடரப்ுப்படுெ்துகின்றன. இடொ, பிங்களொ 

மற்றும் சுஷும்னொ ஆகியசவ மூன்று முக்கிய நொடிகள் ஆகும். 1) இடொ நொடி,  

இது  ந்திர நொடி என்றும் அசைக்கப்படுகிறது. இது இளஞ்சிவப்பு நிறெ்தில் 

இருக்கிறது. இது கீை்கநொக்கி பொய்ந்து ச ன்று, உடலின் இடது பகுதியில் 

நிசறவசடகிறது. இந்ெ ஓட்டம் சபண்சமயின் பண்புடன் இருக்கிறது 

மற்றும் இது தூல உணர ்ச்ி  க்தியின் பொசெயொக இருக்கிறது. 2) பிங்களொ 

நொடி, இது சூரிய நொடி என்றும் அசைக்கப்படுகிறது. இது நீல நிறெ்தில் 

இருக்கிறது. இது கமல் கநொக்கி ச ன்று, உடலின் வலது புறெ்தில் 

நிசறவசடகிறது. இந்ெ ஓட்டம் ஆணின் இயல்புடன் அறிவுணரவ்ு மற்றும் 

மனதின் பொசெயொக இருக்கிறது. 3) சுஷும்னொ நொடி, இது சவளிர ்மஞ் ள் 
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நிறெ்தில் இருக்கிறது. இது முக்கிய நரம்பு ஓட்டமொக விளங்கி, 

அடிப்பகுதியில் இருக்கும் மூலொெொர  க்கரெ்தில் இருந்து உ  ்ந்ெசலயில் 

இருக்கும்  ஹஸ்ரஹொர  க்கரம் வசர முதுகுெ்ெண்டு வழியொக பொய்ந்து 

ச ல்கிறது. இது குண்டலினி  க்தியின் பொசெயொக விளங்குகிறது. § 

nadi jyotisha: நொடி கைொதிடம். எல்கலொருசடய கடந்ெகொலம், நிகை்கொலம் 

மற்றும் எதிரக்ொலெ்செ பைங்கொல ரிஷிகள் தீரக்்கெரி னெ்துடன் 

ஓசல ச்ுவடிகளில் (நொடி  ொஸ்திரம் அல்லது நொடி கிரந்ெம்) பைங்கொல 

ெமிை் லிபியில் பதிவு ச ய்ெசெ அடிப்பசடயொகக் சகொண்டு, ெமிை்நொட்டில் 

பைக்கெ்தில் இருக்கும் ஒரு கைொதிட முசற. ஒரு நொடி கைொதிடர ்அல்லது 

 ொஸ்திரி, ஒருவரது வொை்க்சகசயப் பற்றி அறிந்துசகொள்ள, அவரது 

கட்சடவிரல் கரசக மற்றும் கமலும் பல கொரணிகசள அடிப்பசடயொக 

சகொண்டு சபொருெ்ெமொன ஓசல ச்ுவடிசய கெரந்்து எடுக்கிறொர.் அென் 

பிறகு அவர ்ஓசலயில் சபொறிக்கப்பட்ட ெகவசல விவரிக்கிறொர.் இந்ெ 

செய்வீகக் கசலசய சிெம்பரெ்திற்கு அருகில் இருக்கும் சவெ்தீஸ்வரன் 

ககொயிசல சுற்றி இருக்கும் நொடி  ொஸ்திரிகள் பிரபலப்படுெ்தினொரக்ள்; 

இந்ெ கைொதிடம் இன்று வசர அங்கக சமயமொக இருந்து வருகிறது மற்றும் 

அவரக்ளின் வொரிசுகள் இந்ெ செொழிசல செொடரந்்து ச ய்து வருகிறொரக்ள். 

§ 

nadi shastra: நொடி  ொஸ்திரம் கமலும் ெகவலுக்கு: நொடி கைொதிடம்.§ 

nadi shastri: நொடி  ொஸ்திரி கமலும் ெகவலுக்கு: நொடி கைொதிடம்.§ 

naga (nāga): नाग “Serpent,” நரகம். தபரும்பரலும் நரகப்பரம்வப குறிப்பிடுகிறது; 

மூலொெொர  க்கரெ்தின் நொன்கு இெை்களில் சுருண்டு இருக்கும் 

குண்டலினியின் சின்னமொக விளங்குகிறது. கமலும் ெகவலுக்கு: 

குண்டலினி, மூலொெொர  க்கரம். § 

nagasvara (nāgasvara): नागस्तर्वर “Snake note.” நரகஸ்ைரம், நரதஸ்ைரம். இந்த 

கரற்றிவச கருைி, ஆச்சர மரம் தகரண்டு தயரர் தசய்யப்பட்டு, நீண்ட மரக்குழளுடன் சுமரர் 

மூன்று அடி நீளத்திற்கு இருக்கும். இது ஒமபர இவசக்கருைிவய மபரன்று இருந்தரலும், 

அதிக கீரிச்சிடும் ஒலியுடன் கரதில் ஊடுருைதரக இருக்கும். இது ைழக்கமரக 

ததன்னிந்தியரைில் இந்து சமய பூவைகள் மற்றும் திருைிழரக்களில் ெவில் என்கிற ெொள 

வொெ்தியெ்துடன் வொசிக்கப்படும். § 

naivedya(m): नैर्वेद्य தநய்தைத்தியம். மகரயில் அல்லது வீட்டுப் பூவையில் ததய்ைத்திற்கு 

ைழங்கப்படும் பவடயல். இது பூவையில் முக்கிய அங்கம் ைகிக்கிறது. மமலும் தகைலுக்கு: 

பிரொ ெம், பூசை.§ 

nakshatra: निि “Star cluster.” நட்சத்திரம். மைரதிட கணிப்புக்களுக்கு வமயமரக 

இருக்கும் நட்சத்திரங்கள் 27 ைிண்மீன் குழுக்களரக, தபருைட்டம் அல்லது சூரிய பரவதயில் 
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அவமந்து இருக்கின்றன. ஒருைரின் தைன்ம நட்சத்திரம், அைர் பிறந்த சமயத்தில் 

சந்திரனுடன் தபரருந்தி இருந்த ைிண்மீன் குழுவை குறிப்பிடுகிறது. § 

namakarana (nāmakaraṇa): नामकरण “Name giving.” நரமகரணம். § 

namakarana samskara (nāmakaraṇa saṁskāra): नामकरण ििंस्तकार. நரமகரண  

சம்ஸ்கரரம். “தபயர் சூட்டு ைிழரைின்" மூலம் இந்து சமயத்தில் ஏதரைது ஒரு பிரிைில் 

முவறயரக நுவழயும் சம்ஸ்கரரம். இந்த சம்ஸ்கரரம் ஒரு குழந்வத பிறந்து 11 முதல் 41 

நரட்களுக்குள் நடத்தப்படுகிறது. மைரதிட முவறப்படி மதர்ந்து எடுக்கப்படும் தபயர், 

தபரும்பரலும் ஒரு இந்து ததய்ைத்தின் தபயரரக இருக்கும். இந்த சமயத்தில், ைரழ்க்வக 

முழுைதும் அந்த குழந்வதக்கு பரதுகரப்பரக இருக்க மதைதூதர்கள் நியமிக்கப்படுகிறரர்கள்.  

ஒருைர் பிற்கரலத்தில் இந்து சமயத்திற்கு மதம் மரற்றம் தபறும் மபரதும், இமத சடங்கு 

நடத்தப்படுகிறது. § 

Namasivaya (Nama˙ Śivāya): नमः सशर्वार् “Adoration (homage) to Siva.” நமச்சிைரய.  

இது வசை சமயத்தில் முக்கிய மந்திரமரக ைிளங்குகிறது. இது பஞ்சரட்சரம் என்றும் 

அவழக்கப்படுகிறது. § 

namaskara (namaskāra): नमस्तकार “Reverent salutations.” நமஸ்கரரம். இது பரரம்பரிய 

முவறப்படி வககவள ஒன்றரக குைிக்கும் அஞ் லி முெ்திசரயுடன், 

வொை்ெ்துக்கசள செரிவிப்பது ஆகும். அவ்வொறு வணக்கம் ச லுெ்தும் 

கபொது, சககள் இெயெ்தின் அருகக அல்லது சநற்றி உயரெ்திற்கு 

உயரெ்்ெப்படட்ு இருக்கும். இந்ெ செய்வீக முெ்திசர ககொயிலில் இருக்கும் 

செய்வம், செய்வீக புருஷர,் நண்பர ்அல்லது ெற்கொலிக செொடரப்ுக்கு 

முன்பொகவும் செரிவிக்கப்படுகிறது. § 

Nandikeshvara Kashika (Nandikeśvara Kāśikā): नसन्दकेश्वरकासशका. 

நந்திமகஷ்ைரகரஷிகர. நந்திமகஷ்ைரரின் (சுமரர் கி.மு. 250) பவடப்புக்களில் இது மட்டுமம 

மிஞ்சியுள்ளது. ச வ ஆகமங்கள் இல்லொமல், அெ்சவெ ச வ  மயம் பற்றி 

ெற்கபொது நிசலெ்து இருக்கும் மிகவும் பைசமயொன விளக்கமொக,  இென் 26 

ச ய்யுள்கள் விளங்குகின்றன. § 

Nandinatha Sampradaya (Nandinātha Saṁpradāya): नसन्दनाथििंप्रदार्  நந்திநரத  

சம்பிரதரயம். மமலும் தகைலுக்கு: நொெ  ம்பிரெொயம்.§ 

Narakaloka: नरकिोक Abode of darkness. நரகமலரகம்: இருண்ட உலகம். நர என்ற 

தசரல்லுக்கு “மனிதன் சம்பந்தப்பட்ட என்று தபரருள்.” நரக மலரகங்கள்; அந்தர்மலரகத்தில் 

இருக்கும் ஒரு பருமனரன, புனிதமற்ற உலகம். அரக்கர்கள் மற்றும் இளம் ஆன்மரக்கள் 
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தரங்கள் உருைரக்கிய இருண்ட கரம்விசனகளுக்கு தீரவ்ு கொணும் வசர, 

அவரக்ள் ெற்கொலிகமொக ெங்கும் இடமொக விளங்கும் நரககலொகம், 

சநரி லொன மற்றும் கவெசனகள் நிசறந்ெ இடமொக விளங்குகிறது. இங்கக 

உயிர ்க்திகள் ெங்கள் முற்பிறவிகளில் ச ய்ெ ெவறுகளுக்கு கவெசனசய 

அனுபவிக்கிறொரக்ள். நரகம் என்பது ெளங்கள் எனப்படும் ஏழு 

பகுதிகளுடன் இருப்பெொகவும், அசவ ஏழு கீை்நிசல  க்கரங்களின் 

உணரவ்ு நிசலகளுடன் செொடரப்ில் இருப்பெொக அறியப்படுகிறது. § 

Nataraja (Naṭarāja): नटराज “King of Dance” or “King of Dancers.” நடரரைர். “நடனத்தின் 

அரசன்.” பிரபஞ்ச நரட்டியக்கரரனரக இருக்கும் கடவுள். இந்து சமயத்தில் அதிக 

தசழுவமயரன மற்றும் அதிக ஆற்றல்மிக்க சிவலயரக இருக்கும் நடரரைர், உள்தபரருள் 

அவனத்திலும் ஆற்றல், சக்தி மற்றும் உயிரரக உள்ள ஆதி ஆன்மர, பரமமஸ்ைரனரக 

இருக்கும் சிைதபருமரவன தைளிப்படுத்துகிறரர். கண்களுக்கு தைளிப்பட்டு இருக்கும் 

ததய்வீக சக்தியில், இது சிைதபருமரனுக்கு நுணுக்கமரன நிவலயரக இருக்கிறது. நடனம் 

ஆடுபைர்களின் தவலைனரக ைிளங்கும் நமடசனரக, சிைதபருமரன் ஆடும் நடனம், முழு 

பிரபஞ்சத்தின் நிவலயரன இயக்கமரக இருக்கிறது. உயிருள்ளதரக  மற்றும் உயிரற்றதரக 

இருக்கும் அவனத்தும் அைருக்குள் துடிக்கிறது, மற்றும் அைர் அதனுள் ைரசம் தசய்கிறரர். 

சிைன்-சக்தியின் பிரிக்க முடியரத இயல்பின் சின்னமரக, “பரதி-தபண் கடவுளரக,” இருக்கும் 

அர்த்தநரரீஸ்ைரவரப் மபரல, இந்த சிவலயில் ஆண் மற்றும் தபண்ணின் பண்புகள் 

அடங்கியுள்ளன. § 

Natchintanai: நற்சிந்ெசன.  ற்குருவின்  க்தி, சிவசபருமொனின் வழிபொடு, 

ெொரம்ீக பொசெசய கசடப்பிடிப்பது மற்றும் ஆெ்ம ஞொனெ்செ அசடவசெ 

பற்றி இலங்சக, யொை்ப்பொணெ்செ க ரந்்ெ சிவகயொக சுவொமி (1872-1964) 

இயற்றிய கீரெ்்ெசனகளின் செொகுப்பு. § 

Natha (Nātha): नाथ “Master, lord; adept.” நரதன். “இவறைன்; ைல்லுநர்.” இது வசை 

மயரக சூட்சும ஞரனத்தின் ஒரு பழங்கரல இமரலய பரம்பவர ஆகும். ைரலரற்று குறிப்பின் 

படி, இதன் முதல் பிரதிநிதியரக நந்திமகசைர் (சுமரர் கி.மு. 250) ைிளங்கினரர். ஆத்ம 

ஞரனத்தில் மதர்ச்சி தபற்ற நொென், இந்ெ பிரிவில் விக ஷமொன  ந்நியொ  

ஆசிரியரக்ள் (அல்லது சீடரக்சள) நியமிெ்ெொர.் § 

Natha Sampradaya (Nātha Saṁpradāya): नाथििंप्रदार्  நரத சம்பிரதரயம். வசை 

சமயத்வத சரர்ந்த ஒரு தத்துை மற்றும் மயரக பரரம்பரியமரக நரத சம்பிரதரயம் 

ைிளங்குகிறது. இது பதிவு தசய்யப்பட்ட ைரலரற்றுக்கு முன்பு மதரன்றியிருக்கும் என்று 

கருதப்படுகிறது. இன்று நிவலத்து இருக்கும் மிகவும் பழவமயரன வசை சம்பிரதரயங்கள், 

நந்திநரத மற்றும் ஆதிநரத என்ற இரண்டு முக்கிய பிறவுகவள தகரண்டுள்ளன. நந்திநரத 

https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/68_glossary_09.html#para-218
https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/68_glossary_09.html#para-219
https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/68_glossary_09.html#para-220
https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/68_glossary_09.html#para-221


சம்பிரதரயத்தில் மகரிஷி நந்திநரதர மற்றும் அைரது சீடர்களரன பதஞ்சலி (கயொக 

சூெ்திரங்கசள இயற்றியவர)் மற்றும் திருமூலர ்(திருமந்திரெ்செ 

இயற்றியவர)் கபொன்ற முன்மொதிரிகள் இருந்துள்ளனர.் சகலொ  

பரம்பசரயில் வந்ெ சிெ்ெரக்ள், அென் இன்சறய பிரதிநிதிகளொக 

இருக்கிறொரக்ள். ஆதிநொெ பரம்பசரயில் மிகவும் பிரபலமொன 

முன்மொதிரிகளொக ஆதிநொெொ, மெ்ஸ்கயந்திரநொெொவுடன் மிகவும் 

பிரபலமொன கயொகிகளின்  மூகெ்செ உருவொக்கிய ககொரக்ஷநொெரும் 

முன்மொதிரியொக இருக்கிறொர.் கமலும் ெகவலுக்கு: சகலொ  பரம்பசர. § 

natyam (nāṭyam): नाट्यम् Literally, “divine dancer.” நொட்டியம். “செய்வீக 

நொட்டியக்கொரர.்”  ந்நியொசியொக இருப்பவர ்அல்லது  ந்நியொசியொக 

மொறுவெற்கு பயிற்சி சபறுபவசர குறிக்கும்  மஸ்கிருெம் மற்றும் ஷும் 

சமொழியில் பயன்படுெ்ெப்படும் ஒரு ச ொல். § 

ைல ஷநத்தி குடுமை (neti pot): நொசிகளில் இருக்கும் பொசெகசள சுெ்ெம் 

ச ய்ய மூக்கில் உப்பு கசர சல ஊற்றுவெற்கு பயன்படுெ்ெப்படும் ஒரு 

சிறிய குடுசவ. இென் கீை்பகுதியில் வைக்கமொக ஒரு மூக்குக் குைொய் 

சபொருெ்ெப்படட்ு இருக்கும், மற்றும் சில  மயங்களில் மறுமுசனயில் ஒரு 

சகப்பிடி இருக்கும். கொலங்கொலமொக கநெ்தி குடுசவகள் உகலொகம், 

கண்ணொடி அல்லது பீங்கொனில் ெயொர ்ச ய்யப்படும். “நொசிசய சுெ்ெம் 

ச ய்யும்,” பைங்கொல ைலகநெ்தி ச ய்முசற ஆயுரக்வெம் மற்றும் 

கயொகெ்தில் இசணந்துள்ள ஆகரொக்கியமொன பைக்கம் ஆகும். § 

புதிய யுகம் என்றும் தபாருள்படும் நியூ ஏை் (New Age): இசெப்பற்றி 

சவப்ஸ்டரஸ்் நியூ கவரல்்ட் டிக் னரி வைங்கும் குறிப்பு: “ஆன்மீக 

உணரவ்ின் மீது அக்கசற மற்றும் தியொனம், ச வ உணவு மற்றும் 

புனிெமொன மருெ்துவெ்செ கபொன்ற பைக்கங்களுடன் மறுபிறவி மற்றும் 

கைொதிடெ்தில் நம்பிக்சக கலந்ெ பல்கவறு பண்புகளுடன் 1980 களில் 

இருந்து பிரபலமொக இருந்துள்ள ஒரு கலொ  ்ொர அசமப்பு  ொரந்்ெது.” § 

nirvani & upadeshi (nirvāṇī & upadeśī): भनवााणी उपदेशी நிரவ்ொணி & உபகெசி. 

நிரவ்ொணி என்றொல் “ெனது ஆச கள் மற்றும் பொ ங்கசள அழிெ்ெவர,்”  

மற்றும் உபகெசி என்றொல் “ஆசிரியர"் என்று சபொருள். சபொதுவொக, 

நிரவ்ொணி  என்பது ஒரு முக்தி சபற்ற ஆன்மொசவ, அல்லது துறவிகளின் ஒரு 

பிரிசவ குறிக்கிறது. உபகெசி என்பது சபொதுவொக ஆசிரியரொக இருக்கும் 

ஒரு துறவிசய குறிக்கிறது. உணரெ்சல சபற்று, முக்தி சபற்ற 

ஆன்மொக்களின் சலௌகீக அசமப்புக்கசள, சபளெ்ெ மெம் அரஹெ் மற்றும் 

கபொதி ொெ்வொ என்று அசைப்பசெ கபொல, இங்கக இந்ெ ச ொற்கள் விக ஷ 

அரெ்்ெெ்செ சகொண்டுள்ளன. ஒரு ஜீவன்முக்ெொ முழுசமயொன 

ஞொகனொெயம் சபற்ற பிறகு, பூகலொகெ்திற்கு திரும்பி பொசெயில் இருக்கும் 

மற்றவரக்ளுக்கு உெவி ச ய்ய வொய்ப்பு கிசடக்கிறது. இது உபகெசியின் 

(கபொதி ொெ்வொ) பொசெயொக விளங்குகிறது, மற்றும் இசறவசன உணரும் 

குறிக்ககொசள கநொக்கி  ொெகசன வழிநடெ்தி ச ல்வெற்கு இரக்க 
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குணமுள்ள  ற்குரு எடுெ்துக்கொட்டொக விளங்குகிறொர.் அவர ்எதிரக்ொலெ்தில் 

 மய அசமப்புக்கள் மற்றும் துறவற பரம்பசரகசள செொடங்கி இயக்கவும் 

ச ய்யலொம். நிரவ்ொணி (அரஹெ்) ெனது சலௌகீக ஈடுபொடுகள் 

அசனெ்செயும் சகவிட்டு, உணரவ்ின் உ  ்ெ்தில் வொ ம் ச ய்கிறொர.் 

இவருக்கு அசமதியொன துறவி, ெனியொக இருக்கும் மகொன் முன் 

உெொரணமொக இருக்கிறொரக்ள். § 

nirvikalpa samadhi (nirvikalpa samādhi): सनर्र्वयकल्पिमासर् “Undifferentiated trance, 

enstasy (samadhi) without form or seed.” நிர்ைிகல்ப சமரதி. “மைறுபரடு இல்லரத 

தமய்மறதி நிவல, உருைம் அல்லது ைிவத இல்லரத சமரதி.” ஆத்ம ஞரனம், பரசிைம், 

எல்லர மரற்றம் அல்லது மைறுபரட்வட  கடந்து இருக்கும் ஒருவமயின் நிவல; கரலம், 

உருைம் மற்றும் பரதைளிவய கடந்து இருப்பது. மமலும் தகைலுக்கு:  மொதி.§ 

niyama: सनर्म “Restraint.” கட்டுப்பரடு. மமலும் தகைலுக்கு: இயமம்-நியமம்.§ 

கொந்த சக்தி (Odic force): இது தூல மற்றும் கீை்நிசல சூடச்ும 

கலொகங்களின் அசுெ்ெ மொயொவின் உணரவ்ு  ொரந்்ெ ஆன்மீக கொந்ெ  க்தி 

ஆகும். கொந்ெ  க்தி ெனது புனிெமொன நிசலயில்  ெ்வ, ரைஸ் மற்றும் ெமஸ் 

என்று மூன்று குணங்களொக சவளிப்படட்ு, இயற்சகயின் முக்கிய பருமனொன 

 க்தியொக இருக்கும் பிரகிருதியொக இருக்கிறது. நிலம், நீர,் சநருப்பு மற்றும் 

கொற்று மற்றும் சிந்ெசனயுடன் எல்லொ பருப்சபொருடக்ளும் கொந்ெ  க்திசய 

சகொண்டு அசமந்துள்ளது. இது மனிெரக்ளுக்கு இசடகய மற்றும் மனிெரக்ள் 

மற்றும் அவரக்ளுசடய சபொருடக்ளுக்கும் இசடகய ஈரக்்கும்  க்தி அல்லது 

சவறுெ்து ஒதுக்கும்  க்தியொக இருந்து, பிங்களொ மற்றும் இடொ நொடி 

ஓட்டங்களில் இருந்து ஆண்சம (தீவிரமொக) மற்றும் சபண்சம (மந்ெமொக) 

பண்பொக சவளிப்படுகிறது. இந்ெ நொடி ஓட்டங்கள் இரண்டும், 

முதுகுெ்ெண்டின் சூடச்ும உடலுக்குள் கொணப்படுகின்றன. கொந்ெ  க்தி 

என்பது கொந்ெெ்ென்சமயுடன, ஒட்டக்கூடியெொக, பிசணக்கும் சபொருளொக 

இருக்கிறது மற்றும் கூட்டுெ்செொழில்கள், திருமணங்கள், குரு-சீடன் உறவுகள் 

மற்றும் நட்புறவுகளில்  மனிெரக்ள் ெங்கசள பிசணெ்துக்சகொள்ள முற்படும் 

கபொது, இந்ெ  க்திசயெ் ெொன் அவரக்ள் கமம்படுெ்ெ விரும்புகிறொரக்ள். இது 

இயல்பொக மந்ெமொக ச யலற்று இருக்கிறது. பிரொணமய  மற்றும் ஆனந்ெமய 

ககொ ங்களின் கூட்டு சவளிப்பொடொக கொந்ெ  க்தி விளங்குகிறது. கமலும் 

ெகவலுக்கு: ஆன்மீகம்  ொரந்்ெ, ககொ ம், நுணுக்கமொன உடல், ெெ்துவம்.§ 
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Pada: पद “Step, pace, stride; footstep, trace.” பதம்: “அடி, மைகம், நவட; கரலடி, சுைடு.” 

§ 

pada (pāda): पाद “The foot (of men and animals); quarter-part, section; stage; path.” 

பரதம். “மனிதர்கள் மற்றும் ைிலங்குகளின்" கரலடி, கரல் பரகம், பிரிவு; நிவல, பரவத.” இது 

ஆகம உவரகளில் இருக்கும் முக்கிய பிரிவுகள் மற்றும் முக்திவய மநரக்கி தசல்லும் 

பரவதயில் அதனுடன் ததரடர்புவடய நிவலகளின் பயிற்சி மற்றும் ைிரிைரக்கத்வத 

குறிப்பிடுகிறது. வசை சித்தரந்தத்தில், நரன்கு பரவதகள் (சரிவய, கிரிவய, மயரகம் மற்றும் 

ஞரனம்) உள்ளன. அவை ததரடர்ச்சியரக மற்றும் படிப்படியரக திரண்டு ைரும் 

தன்வமயுடன இருக்கின்றன. அதரைது ஆன்மர ஒவ்தைரரு பணிவயயும் நிவறவு தசய்து 

தன்வன அடுத்த நிவலக்கு தயரர்படுத்திக் தகரள்கிறது. —சரிமய பாதம்: 

“நன்னடெ்செயின் நிசல.” இந்ெ நிசலயில் ஒருவர ்கநரச்மயுடன் வொை்ந்து, 

சுயநலமின்றி க சவ ச ய்து, கரம்கயொகம் ச ய்ய கற்றுக்சகொள்கிறொர.் —

கிரிமய பாதம்: “ மயப்பணி; வழிபொடட்ு நிசல.” இது பக்தி கயொகெ்தின் 

நிசல ஆகும். இந்நிசலயில் பூசை மற்றும் செொடரந்்து தின ரி  ொெனொ 

ச ய்வென் மூலம் பக்தி வளரக்்கப்படுகிறது. —ஷயாக பாதம்: ஆன்மொ 

 ரிசய மற்றும் கிரிசய பொெங்களில் பக்குவம் அசடந்ெ பிறகு, அது ஒரு 

 ற்குருவின் வழிகொட்டலின் கீை் ஆன்மீக வழிபொடு மற்றும் இரொை 

கயொகெ்தின் மீது ெனது கவனெ்செ திருப்பிக் சகொள்கிறது. —ஞான பாதம்: 

“சமய்யறிவு சபறும் நிசல.” ஆன்மொ ஆெ்ம ஞொனம் சபற்றதும், ெனது மீதி 

வொை்க்சகசய, மற்றவரக்ளுக்கு ஆசிகசள வைங்கி நல்வழிப்படுெ்துவதில் 

ச லவழிக்கிறது. § 

pādapūjā: पादपूजा “Foot worship.” பரத பூவை. இது பரரம்பரிய முவறப்படி குருைின் 

பரதுவக அல்லது திருைடி ைழிபரட்வட குறிப்பிடுகிறது. இந்த ைழிபரட்டின் மபரது 

திருைடிகவள நீரரட்டி மஞ்சள் குங்குமமிட்டு பழங்கள் மற்றும் பூக்கள் தநய்தைத்தியம் 

தசய்யப்படுகின்றன. பூவை முடிந்த பிறகு, அைருவடய பரதங்கவள கழுைிய நீர் மற்றும் 

தநய்தைத்திய தபரருட்கள் பக்தர்களுக்கு பிரசரதமரக ைழங்கப்படுகின்றன. § 

padmasana (padmāsana): पद्मािन “Lotus posture.” பத்மரசனம். ஹட மயரகத்தில் 

மிகவும் பிரபலமரன ஆசனம். ஸ்திரமரக தியரனம் தசய்ைதற்கு உகந்த அங்கஸ்த்தியரக 

இருக்கிறது. இதில் கரல்கள் குறுக்கரக மடக்கி உடலுக்கு அருகில் வைக்கப்பட்டு, 

உள்ளங்கரல்கள் மமல் மநரக்கி அவமந்து இருந்து, ஒரு தரமவர மலர் மபரல கரட்சி 

https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/68_glossary_09.html#para-230
https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/68_glossary_09.html#para-231
https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/68_glossary_09.html#para-232


அளிக்கும். இந்த அங்கஸ்த்தியில் அறிவுணர்வு-மனதைழுச்சி சக்திகள் சமநிவல தபற்று 

அவமதியரக இருக்கின்றன. § 

paduka (pādukā): पादकुा “Sandals.” பரதுவக. ஶ் ரீ பொதுசக என்பது  ற்குருவின் 

திருவடிகளொகவும் குருவின் பொரம்பரிய சின்னமொகவும் விளங்கி 

மரியொசெக்குரிய அவரது பொெங்கசள பிரதிநிதிெ்துவம் ச ய்து, அருளின் 

மூலமொக வழிபடப்படுகிறது. § 

அத்மைத ஈஸ்ைரைாதம் (panentheism): “All-in-God doctrine.” “எல்லொம் 

இசறவனுக்ககுள் அடங்கிருக்கிறது என்ற ககொட்பொடு.” இசறவனின் 

இருப்பின் அங்கமொக பிரபஞ் ம் இருக்கிறது என்ற கண்கணொட்டம். இது 

“எல்லொம் இசறவனொக இருக்கிறது" என்ற ககொட்பொட்டில் (pantheism) இருந்து 

மொறுபட்டு இருக்கிறது. இந்ெ ககொட்பொடு இசறவசன முழு 

யெொரெ்்ெெ்துடன் அசடயொளம் கொண்கிறது. இெற்கு மொறொக, அெ்சவெ 

ஈஸ்வரவொெம் (panentheism), இசறவன் உலசகங்கும் வியொபிெ்து, அசெ 

கடந்தும் இருப்பெொக கருதுகிறது. அவர ்உள்ளொரந்்தும் யொவும் கடந்ெ 

நிசலயிலும்,  ஒப்பீட்டு அளவிலும் முழுசமயொகவும் இருக்கிறொர.் இவ்வொறு 

எதிரப்்பெங்கசள ெழுவி இருப்பசெ (dipolar) இருதுருவம் என்று 

அசைக்கப்படுகிறது. இசெப் பின்பற்றுபவருக்கு, இசறவன் அசனெ்திலும் 

இருக்கிறொர ்மற்றும் எல்லொம் இசறவனுக்குள் இருக்கிறது. கமலும் 

ெகவலுக்கு: துவசெம்-அெ்சவெம்.§ 

papa (pāpa): पाप “Wickedness or sin;” “crime.” பரைம். 1) தீய அல்லது தகரடிய. 2) 

தைறரன நடைடிக்வக. 3) தைறு தசய்ததரல் உருைரன குவற. பொவம் என்பது 

 ொெொரண  ட்ட மீறலில் இருந்து திட்டமிட்ட சகொசல கபொன்ற மிகவும் 

சகொடிய குற்றங்கள் வசர,  கலவிெமொன ெவறுகசளயும் 

உள்ளடக்கியுள்ளது. ஒவ்சவொரு பொவமும் ெனது கரம் பலன் என்கிற 

“ச யலின் விசளசவ" சகொண்டுள்ளது, மற்றும் அந்ெ பொவெ்திற்கு 

பரிகொரம் ச ய்ய  ொஸ்திரங்கள் குறிப்பிட்ட விரெங்கசள விளக்கிக் 

கூறியுள்ளது. ஒருவரின் உட்புற அடியுணரவ்ு ஒளி உடலில் ஒரு 

வண்ணமயமொன, பிசுபிசுப்பொன சூடச்ும சபொருளொக பொவம் இருப்பசெ 

மகனொஉணரவ்ு  க்திசய ெங்களுக்குள் விழிக்க ச ய்ெவரக்ளொல் 

செளிவொக கொணமுடிகிறது. பொவம் இருண்ட மற்றும் செொடரப்ில்லொெ 

நிறங்களுடன் கொணப்படுகிறது, ஆனொல் அெற்கு எதிரப்ெமொக இருக்கும் 

புண்ணியம் சமன்சமயொன நிறங்களொக இருக்கின்றன. அதில் இருக்கும் 

நிறங்களின் அசமப்புக்கள் நவீன சுவர ்சிெ்திரங்கசள கபொன்று 

இருக்கின்றன. பொவெ்தின் நிறங்கள் கநொய், மன க் ொரவ்ு, ெனிசம மற்றும் 

அசெப்கபொன்ற நிறங்கசள  உருவொக்குகின்றன மற்றும் அவற்சற 

பிரொயஸ்சிெ்ெம், ெபஸ் மற்றும் நல்ல ச யல்களின் (சுக்ரிெ்திய) மூலம் 

கசரக்க முடியும். § 
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Paramatman (Paramātman): परमा्मन् “Supreme Self,” or “transcendent soul.” 

பரமரத்துமர. பரசிைம், பரப்பிரம்மம், ஒவ்தைரரு ஆன்மரைிலும் யரவும் கடந்து இருக்கும் 

பரமரத்துமர. பரசிைம், பரரசக்தி மற்றும் ஆனந்ெமய ககொ ம் என்று ஆன்மொவின் 

மூன்று அம் ங்கசளயும் அடக்கிய ஆெ்மன் என்ற ச ொல்லில் இருந்து இது 

மொறுபட்டு இருக்கிறது. கமலும் ெகவலுக்கு: பரசிவம், பரமொெ்துமொ, 

ஆன்மொ.§ 

Parameshvara (Parameśvara): परमेश्वर “Supreme Lord or Ruler.” பரமமஸ்ைரன். இைர் 

சிைதபருமரனின் மூன்றரைது முழுவமயரக, உயர்ந்த மகரமதைரரக, சிை-சக்தியரக, 

பிரபஞ்சத்தின் அன்வனயரக இருக்கிறரர். இந்த முழுவமவய தனிப்பட்ட பண்புடன், 

தந்வத-தரயரக ஒரு உடல், தவல, வக-கரல்கள் மபரன்ற உடல் உறுப்புக்களுடன் இருக்கும் 

சிைதபருமரன் ஒரு தனிநபரரக தசயல்பட்டு, ஆவணயிட்டு, ஆசிர்ைதித்து, தரிசனம் ைழங்கி, 

ைழிகரட்டி, உருைரக்கி, பரதுகரத்து, மீண்டும் ஒடுக்கிதகரண்டு, மவறக்கவும் ஞரமனரதயம் 

ைழங்கவும் தசய்கிறரர். தசய்ைது அவனத்தும் சிை-சக்தி என்பமத முடிைரன உண்வமயரக 

இருக்கிறது. ஆதி ஆன்மர என்கிற பரமபுருஷர் எனும் தசரல் முதன்வமயரக, 

பவடக்கப்படரத ஆன்மரைரக, மற்ற எல்லர ஆன்மரக்கவளயும் பவடப்பைரரக  இருக்கும் 

பரமமஸ்ைரவன குறிப்பிடுகிறது. பரமமஸ்ைரனுக்கு மற்ற தபயர்களும் உள்ளன, அதில் 

தைளிப்படுத்துபைரரக இருக்கும் சதரசிைம்; மவறப்பைரரக  இருக்கும் மமகஸ்ைரன்; 

பவடப்பைரரக இருக்கும் பிரம்மர; பரதுகரப்பைரரக இருக்கும் ைிஷ்ணு; அழிப்பைரரக 

இருக்கும் ருத்திரன் என்று அைருவடய ஐந்து ததய்வீக நடைடிக்வககள் அடங்கும். § 

parampara (paraṁparā): परिंपरा “Uninterrupted succession.” ஒரு பரம்பவர. § 

Parasiva (Paraśiva): परसशर्व “Transcendent Siva.” பரசிைம். பரமரத்துமர, 

சிைதபருமரனின் முதல் முழுவம, பரப்பிரம்மம். ைிளக்க முடியரமல் கரலம், உருைம் மற்றும் 

பரதைளிவய கடந்து உணர்வையும் கடந்து இருக்கும் அந்த முடிைரன பரம்தபரருளரக 

பரசிைம் ைிளங்குகிறது. பிறைி எடுத்து எல்லர ஆன்மரக்களின் முடிைரன குறிக்மகரளரக, 

அைர்கள் இந்த பூமியில் ைரழ்ைதற்கரன கரரணமரக, அைர்கள் அனுபைங்களின் ஆழமரன 

அர்த்தமரக முடிைரன பரம்தபரருளுடன் நவடதபறும் ஐக்கியம் ைிளங்குகிறது. இதன் 

ஸித்தி ஆத்ம ஞரனம் அல்லது நிர்ைிகல்ப சமரதி என்று அவழக்கப்படுகிறது. § 

parivrajaka (parivrājaka): पररव्राजक “Spiritual wanderer.” பரிவ்ரொைக. இது ஊர ் 

ஊரொக சுற்றும் ஒரு இந்து துறவிசய குறிக்கிறது.§ 

Parvati (Pārvatī): पार्वयती “Mountain’s daughter.” பரர்ைதி. “மவல அரசனின் மகள்.” 

சிைதபருமரனின் துவணைியரர். ைலிவம, ஆமரரக்கியம் மற்றும் மரசுகவள நீக்கி தூய்வம 
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தபறுைதற்கு, பரர்ைதிவய மைண்டி பிரரர்த்திக்கப்படுகிறது. மமலும் தகைலுக்கு: அம்மன், 

சக்தி. § 

Patanjali (Patañjali): पतञ्जसि பதஞ்சலி. இைர் வசை சமயத்வத மசர்ந்த நரத சித்தர் (சுமரர் 

கி.மு. 200). இைர் ததரகுத்துத்துள்ள பழங்கரல மயரக தரிசனம் (தத்துைம்) எனும் நூல் 

மனவத சுத்தப்படுத்தி, கட்டுப்படுத்தி ஆழ்நிவலக்கு தசன்று ஞரமனரதயம் தபறும் 

பரவதவய ைிைரிக்கிறது. § 

pathashala (pāṭhaśāla): पाठशाि “Place of lessons.” பரடசரவல. மகரயில் 

புமரரகிதர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கும் ஒரு பள்ளி. § 

Pati: पसत “Master; lord; owner.” பதி. “தவலைன்; கடவுள்.” அக்கவற தசலுத்தும் அரசனரக 

மற்றும் உதைி தசய்யும் ைழிகரட்டியரக, சிைதபருமரனுக்கு ஆன்மரக்களுடன்  இருக்கும் 

ைலுைரன உறவை இந்த தபயர் குறிப்பிடுகிறது. மமலும் தகைலுக்கு: பதி-பசு-பொ ம். § 

Pati-pashu-pasha (Pati-paśu-pāśa): पभत पशु पाश Literally, “Master, cow and tether.” 

பதி-பசு-பொ ம். “ெசலவன், மொடு மற்றும் கயிறு.” செய்வீகெ் ென்சம, 

மனிென் மற்றும் பிரபஞ் மொக இருக்கும் இசறவன், ஆன்மொ மற்றும் 

உலகம் ஆகியசவ ச வ சிெ்ெொந்ெ ெெ்துவெ்தின் மூன்று அடிப்பசட 

பிரிவுகள் (பெொரெ்்ெ, ெெ்வெ்ரொயி) ஆகும். இந்ெ பிரிவுகள் சூடச்ும 

ரீதியொகவும் நுணுக்கமொகவும் ஒன்கறொடு ஒன்று செொடரப்ில் இருப்பெொக 

சென்படுகிறது. பதி என்பது கடவுசள குறிப்பிடட்ு, ஒரு மொட்டு இசடயனொக 

உருவகப்படுெ்ெப்பட்டுள்ளது. பசு என்பது ஆன்மொசவ குறிப்பிடட்ு, ஒரு 

பசுமொடொக உருவகப்படுெ்ெப்படட்ுள்ளது. மிகவும் முக்கியமொன  க்தி 

அல்லது பிடியொக இருக்கும் பொ ெ்தின் மூலம் இசறவன் ஆன்மொக்கசள 

முடிவொன உண்சமயின் பொசெயில் அசைெ்து வருகிறொர.் இந்ெ 

மூன்றுக்கும் இசடகய இருக்கும் இணக்கெ்செ, இந்து  மயெ்தின பல்கவறு 

பிரிவுகள் மொறுபட்ட வழிகளில் விளக்குகின்றன. அசவ பன்சமவொெ 

சிெ்ெொந்திகளுக்கு, மூன்று செொடக்கம் இல்லொெ நம்பிக்சககள் மற்றும் 

சுயமொக இயங்கும் அனொதி பிரிவுகளொக விளங்குகின்றன. அெ்சவெ ச வ 

சிெ்ெொந்திகளுக்கு, கடல் அசலகள் கடலுக்குள் மீண்டும் வந்து க ரவ்செப் 

கபொல, பதியொக இருக்கும் சிவசபருமொனிடம் எதிரக்ொலெ்தில் 

ஒடுங்குவெற்கொக, அவருசடய ெற்கொலிக பசடப்பொக பசு மற்றும் பொ ம் 

விளங்குகின்றன; அவர ்மடட்ுகம நிரந்ெர யெொரெ்்ெமொக விளங்குகிறொர.் 

கமலும் ெகவலுக்கு: ச வ சிெ்ெொந்ெம், ஆன்மொ.§ 

தைம் (penance): Prayashchitta. Atonement, expiation. கடந்ெகொலெ்தில் ச ய்ெ ஒரு 

ச யலுக்கு எதிரப்ொரக்்கப்படும் எதிரவ்ிசனசய ெணிக்க அல்லது 

பயனற்றெொக்க பக்தி, ெபஸ் அல்லது நல்ல ஒழுக்கெ்துடன் 

கமற்சகொள்ளப்படும் ஒரு கிரிசய (நடவடிக்சக). § 

https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/68_glossary_09.html#para-242
https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/68_glossary_09.html#para-243
https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/68_glossary_09.html#para-244
https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/68_glossary_09.html#para-245
https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/68_glossary_09.html#para-246
https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/68_glossary_09.html#para-247


தீரத்்த யாத்திமர (pilgrimage): Tirthayatra. வருடெ்திற்கு ஒரு முசற 

இந்துக்கள் அசனவரும் அருகில் அல்லது செொசலவில் இருக்கும் ஒரு 

புண்ணிய  கக்ஷெ்திரெ்திற்கு கமற்சகொள்ளும் பயணம். § 

Pillaiyar: பிள்சளயொர.் விநொயகரின் இன்சனொரு சபயர.் § 

pingala (piṅgalā): हपिंगिा “Tawny channel.” பிங்களர. முதுகுத்தண்டு ைழியரக 

ஆண்வமயின் பண்புடன் பரய்ந்து தசல்லும் மமனரஉணர்வு ஓட்டம். மமலும் தகைலுக்கு: 

நொடி.§ 

pitham (pīṭha): पीठ “Seat; pedestal; foundation.” பீடம். 1) சிவலிங்கம் அல்லது ஒரு 

விக்ரகெ்தின் அடிப்பகுதி. 2) ஒரு மடெ்தின் மடொதிபதி அமரும் இருக்சக. 3) 

அெ்ெசகய ஒரு ஆன்மீக அதிகொரெ்செ சுற்றி அசமந்துள்ள ஆதீனம், 

ஆசிரமம் அல்லது மடம். § 

தபாங்கல் திருவிழா (Pongal festival): கமலும் ெகவலுக்கு: செப்சபொங்கல்.§ 

pottu: சபொடட்ு “A drop, small particle, dot.” குங்குமம்,  ந்ெனம், அைகு பூ ச்ுகள் 

மற்றும் மற்ற சபொருடக்ளொல் சநற்றியின் மெ்தியில் அல்லது கண் 

புருவங்களுக்கு மெ்தியில் சவெ்துக்சகொள்ளும் ஒரு சிறிய திலகம். 

 மஸ்கிருெ சமொழியில் சபொட்டு பிந்து என்றும், ஹிந்தி சமொழியில் பிந்தி  

என்றும் அசைக்கப்படுகிறது. § 

prana (prāṇa): प्राण பிரரணன். முக்கிய சக்தி அல்லது உயிரின் அடிப்பவட. இதற்கு 

“முக்கிய கரற்று என்று தபரருள். மனித உடலில் இருக்கும் பிரரணன், பிரரணமய 

மகரசத்தில் “அத்தியரைசிய கரற்றுகள் அல்லது ைரயுக்கள்" என்று அவழக்கப்படும் ஐந்து 

அடிப்பவட ஓட்டங்களரக பரய்ந்து தசல்கின்றன. பிரரணன் என்பது சிலசமயங்களில் 

பிரபஞ்சத்திற்கு உயிரூட்டம் அளிக்கும் ைிவச அல்லது சக்தி, எல்லர ஆற்றல்கள் மற்றும் 

ைிவசகளின் கூட்டுத் ததரவகவய குறிப்பிடுகிறது. § 

pranam(a) (praṇāma): प्रणाम “Obeisance; bowing down.” நமஸ்கரரம், ைந்தனம் தசய்தல், 

தவல ைணங்குதல். இந்த ைணக்கமுவறயில் தவல அல்லது உடல் ைவளந்து ைணக்கம் 

தசலுத்தப்படுகிறது. தவரயில் ைிழுந்து இரண்டு ைிதமரக ைணக்கம் தசலுத்தப்படுகிறது. 1) 

அஷ்டொங்க நமஸ்கொரம்: ஆண்களுக்கு உரிய இந்ெ வணக்கமுசறயில் ஒரு 

ஆணின் சககள், மொரப்ு, சநற்றி, முைங்கொல்கள் மற்றும் பொெங்கள் 

ெசரயில் படுமொறு நமஸ்கொரம் ச ய்ெல் (இது  ொஷ்டொங்க நமஸ்கொரெ்செ 

கபொன்றது); மற்றும் 2) பஞ் ொங்க நமஸ்கொரம்: சபண்களுக்கு உரிய இந்ெ 

வணக்கமுசறயில் ஒரு சபண்ணின் சககள், ெசல மற்றும் முைங்கொல்கள் 

ெசரயில் படுமொறு (கணுக்கொல்கசள மடக்கி வலது கொசல இடது கொலின் 

மீது சவெ்து) நமஸ்கொரம் ச ய்ெல். இெற்கு அதிக சபொருெ்ெமொன 

ச ொல்லொக “ெசரயில் விழுந்து வணங்குெல்” என்பசெ குறிக்கும் 

பிரணிபொெ எனும் ச ொல் விளங்குகிறது. § 

https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/68_glossary_09.html#para-248
https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/68_glossary_09.html#para-249
https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/68_glossary_09.html#para-250
https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/68_glossary_09.html#para-251
https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/68_glossary_09.html#para-252
https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/68_glossary_09.html#para-253
https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/68_glossary_09.html#para-254
https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/68_glossary_09.html#para-255


pranayama (prāṇāyāma): प्राणार्ाम “Breath control.” பிரரணயரமம். “சுைரசக் 

கட்டுப்பரடு.” சுைரசிக்கும் உத்திகள் மூலம் பிரரணவன கட்டுப்படுத்தும் இந்த 

தசய்முவறயில் மூச்வச உள்ளிழுத்தல் (பூரகம்), மூச்வச உள் நிறுத்துதல் (கும்பகம்) மற்றும் 

மூச்வச தைளிைிடும் (மரசகம்) அளவுகவள மரற்றி அவமக்கப்படுகிறது. தியரனம் தசய்ய 

மனவத பிரரணரயரமம் தயரர் தசய்கிறது. மமலும் தகைலுக்கு: அஷ்டொங்க கயொகம்.§ 

பிராண சக்தி சார்ந்த (pranic (prāṇic)) கமலும் ெகவலுக்கு: பிரொணன்.§ 

பிராணாயாம ஷகாசம் (pranic body (prāṇic body)): உடலுக்குள் 

மூ ச்ுக்கொற்றின் இயக்கெ்தினொல் உடலின் எல்லொ உறுப்புக்களும் 

இயங்குகின்றன. இெனொல் ச யல்படும் புலன்கள், உயிர ்வொை்வெற்கு 

அவசியமொன உள் உறுப்புக்கள் மற்றும் அவற்றின் இயக்கங்கள் 

பிரொணமய  ககொ ம் என்று அசைக்கப்படுகிறது. கமலும் ெகவலுக்கு: 

ககொ ம்.§ 

prapatti: प्रपसि “Throwing oneself down.” பிரபத்தி. “ஒருைர் தன்வன முழுவமயரக 

அர்ப்பணித்தல்.” இந்த பக்தியில் முழுவமயரக நிபந்தவனயின்றி இவறைனிடம் 

சரணவடதலுடன் ைழக்கமரக தனிப்பட்ட நிரரதரவு, அடக்கம் மற்றும் ஒப்புைிப்பும் மசர்ந்து 

தகரள்கிறது. கிட்டத்தட்ட எல்லர இந்து சமய பிரிவுகளுக்கும் மிகவும் வமயமரக ைிளங்கும் 

மகரட்பரட்வட குறிக்கும் இந்த தசரல், குறிப்பரக வைணை சமயத்தில் 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. மமலும் தகைலுக்கு: அருள்.§ 

prarabdha karma (prārabdha karma): प्रारब्र्कमय பிரரரப்த கர்மைிவன. “ததரடங்கி 

வைக்கப்பட்டுள்ள தசயல்.” மமலும் தகைலுக்கு: கரம்விசன. § 

prasada(m) (prasāda): प्रसाद “Clarity, brightness; grace.” பிர ொெ. “செளிவு, 

பிரகொ ம்; அருள்.” 1) அசமதியொகவும் பணிவொகவும் இருக்கும் நற்குணம். 2) 

செய்வம் அல்லது குருவிற்கு சநய்சவெ்தியம் ச ய்யப்படும் உணவு, 

அல்லது அவ்வொறு சநய்சவெ்தியம் ச ய்ெ உணவில் பக்ெரக்ளுக்கு வைங்க 

மீெம் இருக்கும் உணவு. 3) ஒரு கெொஷெ்செ நீக்க வைங்கப்படும் பசடயல். § 

pratyahara (pratyāhāra): प्रत्याहार “Withdrawal.” பிரெ்யொஹொர, பிரளயம். 

 க்திகசள உள்வொங்குெல். கயொகெ்தில், இந்ெ ச ொல் சவளிப்புற உணரவ்ு 

உள்வொங்குவசெ குறிப்பிடுகிறது. கமலும் ெகவலுக்கு: அஷ்டொங்க 

கயொகம்.§ 

prayashchitta (prāyaśchitta): प्रार्सिि “Predominant thought or aim.” பிரரயச்சித்தம், 

தைம். பரிகரரங்கள். கடந்த கரலத்தில் தசய்த ஒரு தசயலுக்கு எதிர்பரர்க்கப்படும் 

எதிர்ைிவனவய தணிக்க அல்லது முழுவமயரக நீக்க பக்தி, தபஸ் அல்லது 

நல்தலரழுக்கத்துடன் மமற்தகரள்ளப்படும் ஒரு நடைடிக்வக. குகரம்ொக்கள் எனப்படும் 
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ெவறொன ச யல்கள் மூலம் உருவொன ஒருவரின் கரம்விசன சுசமசய 

ெணிக்க, ஒருவர ்ெனக்குெ்ெொகன வைங்கிக்சகொள்ளும் அச ௌகரியமொன 

கரம்விசனசய ெவம் என்று அசைக்கிகறொம். இதில் 108முசற நமஸ்கொரம் 

ச ய்வது, விரெம் இருப்பது, சுய-கட்டுப்பொடுகள் அல்லது கொவடி எடுெ்ெல் 

மற்றும் மிகவும் கடுசமயொன விரெங்கள் அல்லது ெபஸ் அடங்கும். 

வைக்கமொக ஆன்மீக ெசலவரக்ள் மற்றும்  ொன்கறொரக்ள் மூலம் 

பிரொய ச்ிெ்ெம் பரிந்துசரக்கப்படுகிறது. § 

prayopavesha (prāyopaveśa): प्रार्ोपवेश “Resolving to die through fasting.” 

பிரகயொபகவஷ. சுய விருப்பெ்துடன் விரெம் இருந்து உயிர ்நீெ்ெல். § 

Pretaloka: प्रेतिोक “World of the departed.”  பிமரதமலரகம். பூமியுடன் பிவணந்து இருக்கும் 

ஆன்மரக்கள். புைர்மலரகத்தின் கீழ் பகுதி தூல உலகின் நகலரக இருக்கிறது. பூமலரகம், 

புைர்மலரகம், ஸ்ைர்மலரகம், மகர்மலரகம், ைனமலரகம், தபமலரகம் மற்றும் சத்யமலரகம் 

என்று ஏழு மமல் மலரகங்களில் ஒன்றரக புைர்மலரகம் ைிளங்குகிறது. மமலும் தகைலுக்கு: 

கலொகம்.§ 

ஆதி ஆன்மா (Primal Soul): இது பசடக்கப்படொெ, முென்சமயொன, 

முழுநிசறவொன ஆன்மொவொக இருக்கும் சிவொ பரகமஸ்வரசன 

குறிப்பிடுகிறது. இவர ்ெனது உள்ளெ்தில் இருந்து உட்புற மற்றும் சவளிப்புற 

பிரபஞ் கசளயும், ெனது  ொரெ்செ கபொன்ற  ொரெ்துடன் இருக்கும் 

சபருந்திரளொன ஆன்மொக்கசளயும் சவளிப்படுெ்துகிறொர.் ெனது 

ெனிப்பட்ட அம் ெ்தில் ெசலவனொகவும் ஸ்ருஷ்டிகரெ்்ெொவொகவும் இருக்கும் 

இசறவசன, ச வரக்ள் நடரொைர ்என்றும், சவணவரக்ள் விஷ்ணு என்றும், 

 ொக்ெ  மயெ்செ க ரந்்ெவரக்ள் கெவி என்று பல வடிவங்களில் 

சிெ்ெரிக்கிறொரக்ள். § 

puja (pūjā): पूजा “Worship, adoration.” பூவை. “ைழிபரடு, ஆரரதவன.” ஒரு ததய்வீக சிவல 

(மூர்த்தி), ஒரு குருைின் புனிதமரன பரதுவககள் (ஶ்ரீ பொதுகொ) அல்லது மற்ற 

பிரதிஷ்சட ச ய்ெ சபொருடக்ள், அல்லது  ற்குருசவப் கபொன்ற ஒருவருக்கு 

வீட்டில், ககொயிலில் அல்லது ஒரு புனிெமொன இடெ்தில் நசடசபறும் 

வழிபொட்டில் இடம்சபறும் ஒரு ஆகம  டங்கு. வழிபடும் சபொருசள சுற்றி 

இருக்கும் சூைசல புனிெமொக்கி, அந்ெரக்லொகங்களுடன் ஒரு செொடரச்ப 

ஏற்படுெ்தி கடவுள், செய்வங்கள் அல்லது ஒரு குருசவ ஆவொகனம் 

ச ய்வகெ இென் ஆன்மீக குறிக்ககொளொகும். வைக்கமொக ஆெ்மொரெ்்ெ பூசை 

என்பது ஒருவர ்ெனது வீட்டில் அல்லது ஒரு ெனிசமயொன பூசை அசறயில் 

ெனக்கும் ெனக்கு சநருக்கமொன குடும்பெ்ெொருக்கும் ச ய்யும் பூசை ஆகும். 

சபொதுவொக நடெ்ெப்படும் பரொரெ்்ெ பூசை, ககொயில் அல்லது சபொதுமக்கள் 

கூடும் ஒரு சிறிய பிரொரெ்்ெசன கூடெ்தில் தீட்ச  சபற்ற புகரொகிெரக்ளொல் 

நடெ்ெப்படும் பூசை. § 
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pujari (pujārī): पुजारी “Worshiper.” பூசரரி. பூவை தசய்பைர் மற்றும் இந்து மகரயிலில் 

பூவை தசய்பைவர குறிப்பிடும் ஒரு தபரதுைரன தசரல். § 

pandit (paṇḍita): पसण्डत “Learned one.” பண்டிதர். தத்துைம், ைழிபரட்டு முவற, சமயம் 

ததரடர்பரன ைிதிகள் மற்றும் புனிதமரன சரஸ்திரங்களில் நன்கு மதர்ச்சி தபற்ற ஒரு இந்து 

சமய அறிஞர் அல்லது இவறயியல் ைல்லுநர். § 

பண்டிதர் (pundit).§ 

punya (puṇya): पुण्र् “Holy; virtuous; auspicious.” புண்ணியம். “புனிதமரன; 

நற்குணமுள்ள; மங்களகரமரன.” 1) நல்ல அல்லது மநர்வமயரன. 2) பரரரட்டுக்குரிய 

தசயல். 3) முவறயரன சிந்தவன, தசரல் மற்றும் தசயல் மூலம் கிவடக்கும் நன்மதிப்பு. ஒரு 

எளிய உதைியில் இருந்து ைரழ்நரள் முழுைதும் மனசரட்சிக்கு ைிமரரதமில்லரமல் தசய்யும் 

நன்வம ைவர, புண்ணியம் நற்தசயலின் அவனத்து ைடிைங்கவளயும் தகரண்டுள்ளது. 

ஆன்மீக திருப்தி, மபரரனந்தம், பரதுகரப்பு மற்றும் அச்சமின்வமவய புண்ணியம் 

உருைரக்குகிறது. மமலும் தகைலுக்கு: பொவம்.§ 

Purana (Purāṇa): पुराण “Ancient (lore).” புரரணம். “பழங்கரல கவத.” புரரணம் என்பது 

ததய்ைங்கள், மனிதன் மற்றும் உலகம் ததரடர்பரக தநறிமுவற மற்றும் அண்டைியல் 

மபரதவனகவள உள்ளடக்கிய இந்து சமய கவதகள் ஆகும். அவை முதன்வமயரன 

பவடப்பு, இரண்டரம் தர பவடப்பு, மரபு ைழி ஆய்வு, கரலம் மற்றும் ைரலரற்றின் சுழற்சி 

என்று ஐந்து கருப்தபரருவள சுற்றி அவமந்துள்ளன. 18 முக்கிய புரொணங்கள் 

இருக்கின்றன. அசவ ச வ  மயம், சவணவ  மயம் அல்லது  ொக்ெ 

 மயம் என்று பிரிக்கப்படட்ுள்ளன. § 

புராணங்கள் சார்ந்த (Puranic (Purāṇic).§ 

purushartha (purushārtha): पुरुर्ाथय “Human wealth or purpose.” புருஷரர்த்தம். “மனித 

தசல்ைம் அல்லது குறிக்மகரள்.” மனிதர்கள் தரர்மீக ரீதியரக தர்மம், அர்த்தம், கரமம் மற்றும் 

மமரட்சம் என்று நரன்கு மைட்வககளில் ஈடுபடுகிறரர்கள். இது  துரவ்ரக் என்று 

அசைக்கப்படட்ு, இந்து ெரம்  ொஸ்திரெ்தின் அடிப்பசட ககொட்பொடொக 

விளங்குகிறது. 1) ெரம்ம் (“கநரச்மயொன வொை்க்சக”): இது  மூக க சவ 

மற்றும் அென் கமம்பொட்டிற்கு ஒருவர ்ெனது பங்கிற்கு கசடபிடிக்க 

கவண்டிய ஒழுக்கங்கள், ச ய்யகவண்டிய நற்ச யல்கள், கடசமகள் 

மற்றும் சபொறுப்புக்கள், கட்டுப்பொடுகள் மற்றும் கசடப்பிடிெ்ெல்கசள 

குறிப்பிடுகிறது. இதில் ஒரு குறிப்பிட்ட பரம்பசர மற்றும்  ம்பிரெொயெ்செ 

 ொரந்்ெ ஒரு குருவின் வழிகொட்டலுடன் கமற்சகொள்ளும் 

உண்சமப்சபொருளின் கவட்சகயும் அடங்கும். கமலும் ெகவலுக்கு: ெரம்ம். 2) 

அரெ்்ெம் (“ச ல்வம்”): சலௌகீக நன்சம மற்றும் ச ழிப்பு, பணம், ச ொெ்து, 
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உசடசமகள். அரெ்்ெம் என்பது ெரம்ெ்தின் வழிகொட்டலுடன் 

கமற்சகொள்ளப்படும் ச ல்வெ்தின் கவட்சக ஆகும். இதில் உணவு, பணம், 

உசட மற்றும் ெங்கும் இடம் என்கிற அடிப்பசட கெசவககளொடு ஒரு 

வ தியொன வீடச்ட பரொமரிக்க, ஒரு குடும்பெ்செ கபணி பொதுகொக்க, ஒரு 

சவற்றிகரமொன செொழில் வொை்க்சகசய  பூரெ்்தி ச ய்ய மற்றும் மெம் 

 ொரந்்ெ கடசமகசள ச ய்ய கெசவப்படும் ச ல்வமும் அடங்கும். கமலும் 

ெகவலுக்கு: யொகம். 3) கொமம் (“இன்பம், அன்பு; மகிை் ச்ி”): சலௌகீக அன்பு, 

அைகியல் மற்றும் கலொ  ்ொர நிசறகவற்றம், சலௌகீக சுகங்கள் (பொலியல் 

இன்பங்கள் உட்பட), குடும்பம் வைங்கும் மகிை் ச்ிகள், சிந்ெசன ச ய்து 

புரிந்துசகொள்ளும் திறசமயொல் ஏற்படும் திருப்தி. மகிை் ச்ி, பொதுகொப்பு, 

ஆக்கெ்திறன், பயனுள்ள ென்சம மற்றும் உெ்கவகெ்செ அனுபவிெ்ெல். 4) 

கமொக்ஷம் (“முக்தி”): முடிவொன ஸிெ்தியொக இருக்கும் ஆெ்ம ஞொனம், பரசிவம் 

மூலம் மறுபிறவியில் இருந்து சபறும் விடுெசல. ஆன்மீக ஸிெ்திகள் மற்றும் 

சமய்ஞ்ஞொன  ந்கெொஷங்கள், ஆெ்ம ஞொனம் கநொக்கி வழிநடெ்தி ச ல்லும் 

துறவறம் மற்றும் கயொகெ்தில் பங்கு சபறுெல். இந்ெ பிறவி மற்றும் 

முற்பிறவிகளில் ெரம்ம், அரெ்்ெ மற்றும் கொமெ்செ  நிசறகவற்றுவெொல் 

கமொஷம் கிசடக்கிறது. இென் மூலம் ஒருவர ்உலக சுக துக்கங்களில் 

இருந்து நிரந்ெர விடுெசலசய சபறுகிறொர.் கமலும் ெகவலுக்கு: முக்தி.§ 

Rajagopura(m) (rājagopura): राजगोपुर “Royal gateway.” இரொைககொபுரம். 

சென்னிந்திய கட்டிடக்கசலயில் ககொபுரம் என்பது ஒரு ககொயிலின் 

நுசைவொயிசல குறிப்பிடுகிறது. சபரிய ககொயில்களில் பல ககொபுரங்கள்  

அசமந்து இருக்கும். இவற்றுள் பிரெொன ககொபுரம் இரொைககொபுரம் என்று 

அசைக்கப்படுகிறது. § 

rajas: रजि् “Passion; activity.” ரைஸ். “மபரரர்ைம்; நடைடிக்வக.” மமலும் தகைலுக்கு: 

குணம்.§ 

rasatala chakra (rasātala chakra): रसातलचक्र “Subterranean region.” ர ொெள 

 க்கரம். இது மூலொெொரெ்திற்கு கீழிருக்கும் ஐந்ெொவது  க்கரம். இது 

கணுக்கொல்களின் மெ்தியில் அசமந்து இருக்கும். சுயநலம், ென்னலம் 

மற்றும் ச ொந்ெம் சகொண்டொடும் பண்பு குடிசகொண்டு இருக்கும் பகுதி 

ஆகும். ர ம் என்றொல் “பூமி, நிலம்; ஈரப்பெம்.” கமலும் ெகவலுக்கு:  க்கரம், 

நரககலொகம்.§ 

மறுபிறவி (reincarnation): “Re-entering the flesh.” புணரச்ைன்மம். 

ஆன்மொக்கள் பிறப்பின் மூலம் ஒரு தூல உடலுக்குள் நுசையும் ச ய்முசற. 

§ 

சந்நியாசம் (renunciation).§ 
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கடட்ுப்பாடுகள் (restraints) கமலும் ெகவலுக்கு: இயமம்-நியமம். § 

அனுகிரக சக்தி (revealing grace) கமலும் ெகவலுக்கு: அருள். § 

rishi (ṛishi): ऋसर् “Seer.” ரிஷி. மமனரஉணர்வு மற்றும் ததரவலமநரக்கு 

தமய்யறிவுடன் இருக்கும் ஒரு ஞரமனரதயம் தபற்ற உயிர்சக்திவய குறிப்பிடும் தசரல். § 

Rudra: रुद्र “Controller of terrific powers;” or “red, shining one.” ருத்ரம். அழிக்கும்  

கடவுளரக, மீண்டும் ஒடுக்கிக்தகரள்ளும் கடவுளரக இருக்கும் சிைதபருமரனின் தபயர். 

ருத்திரனரக இருக்கும் சிைதபருமரன், மனிதர்களிடம் புலம்பவல ஏற்படுத்தும் அச்சுறுத்தும் 

சக்திகவள பிரமயரகித்து அைற்வற கட்டுப்படுத்தவும் தசய்ைதரல், அைர் 

“அச்சுறுத்துபைரரகவும்" “கண்ணீரின் கடவுளரகவும்” இருக்கிறரர். மமலும் தகைலுக்கு: 

நடரொைர,் சிவசபருமொன்.§ 

rudraksha (rudrāksha): रुद्राि “Eye of Rudra; or red-eyed.” ருத்ரரட்சம்: இது 

மூன்றரைது கண் அல்லது ஆக்ஞொ  க்கரெ்செ குறிப்பிடுகிறது. ஒரு 

ககொலிகுண்டு வடிவில், பல்கவறு முகங்களுடன், எலிகயொகொரப்ஸ் 

ககனிட்ரஸ் மரெ்தின் ச ம்பழுப்பு நிற விசெகளொக இருக்கும் ருெ்திரொட ்ம் 

சிவசபருமொனின் கண்ணீரில் இருந்து வந்ெெொகவும், மனிெ கநயெ்தின் மீது 

அவர ்சவளிப்படுெ்தும் இரக்கெ்தின் சின்னமொக இருப்பெொகவும் 

கருெப்படுகிறது. § 

புனிதமான மதசடங்கு (Sacrament): 1)  டங்குகசள ச ய்து 

பயன்சபறுபவர ்மற்றும் மகொகெவர,் செய்வங்கள் அல்லது குருவிற்கு 

இசடகய ஒரு முசறயொக விளங்கும் இந்ெ புனிெ  டங்கு, முசறயொக மற்றும் 

ஆ  ்ொரமொக நடெ்ெப்படுகிறது. இதில் வொை்க்சகயின் முக்கியமொன 

நிசலகள் அல்லது நிகை்வுகசள குறிக்கும் மெ  டங்குகளும் ( ம்ஸ்கொரம்) 

அடங்கும். 2) பிர ொெம். ஒரு புனிெமொன  டங்கில் அல்லது ஒரு புனிெமொன 

நபரொல் ஆசிகள் வைங்கப்பட்ட புனிெமொன சபொருடக்ள், அருள் நிசறந்ெ 

பரிசுகள். § 

sadhaka (sādhaka): िार्क “Accomplished one; a devotee who performs sadhana.” 

சரதகன். தீைிரமரன நரட்டத்துடன் ஆன்மீக பயிற்சிகவள மமற்தகரள்பைர், மற்றும் இைர் 

ைழக்கமரக மனத்துறவுடன் ஒரு குருைின் ைழிகரட்டலுடன் தசயல்படுபைர். அைர் 

தைள்வள உவட அணிந்து எளிய ைிரதங்களுடன் இருப்பரர், ஆனரல் அைர் ஒரு 

சந்நியரசியரக இருப்பதில்வல. § 
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sadhana (sādhana): िार्न “Effective means of attainment.” சரதனர. பூவை, மயரகம், 

தியரனம், தைபம், உபைரசம் மற்றும் தபஸ் மபரன்ற மதம் சரர்ந்த அல்லது ஆன்மீக 

பழக்கங்கள். § 

sadhu (sādhu): िार्ु “Virtuous one; straight, unerring.” சரது. “நற்பண்புடன் இருப்பைர்; 

தைறு தசய்யரது மநர்வமயரக இருப்பைர்.” இவறைவன மதடும் மைட்வகயில் தன்வன 

அர்பணித்துக் தகரண்ட ஒரு மகரன். ஒரு சரது என்பைர் ஒரு மயரகி அல்லது சந்நியரசி 

அல்லது ஒரு குருைின் கீழ் சீடனரகமைர அல்லது முவறயரன பரம்பவரவய சரர்ந்து 

இருக்கமைண்டிய அைசியம் இல்வல. சரதுக்களுக்கு ைழக்கமரக ஒரு குறிப்பிட்ட இடம் 

என்று எதுவும் இருப்பதில்வல மற்றும் அைர்கள் ஒரு இடத்தில் இருந்து இன்தனரரு 

இடத்திற்கு பயணம் தசய்து, யரசகம் தசய்து ைரழ்ைரர்கள். § 

sahaja: सहज சகஜம். “ென்னி ச் யொக, இயல்பொக.” முடிவொன உண்சமசய 

அறிந்ெவரின் நிசலசய குறிப்பிடுவெற்கு  ற்குரு கயொகசுவொமி இந்ெ 

ச ொல்சல பயன்படுெ்தினொர.் “ஆன்மொ மற்றும் இருப்பு, கண்கொணிப்பொளர ்

மற்றும் கண்கொணிக்கப்படும் சபொருளின் ஒருசமயின் அங்கீகொரம்,” என்று 

ஆனந்ெ சகொமொரசுவொமி அசெ விளக்கினொர.் § 

sahasrara chakra (sahasrāra chakra): ि स्रारचक्र “Thousand-spoked wheel.” சகஸ்ர 

சக்கரம். “ஆயிரம் இதழ்களுடன் இருக்கும் சக்கரம்.” மண்வட ஓட்டில் இருக்கும் 

மமனரஉணர்வு ைிவச வமயம். மமலும் தகைலுக்கு:  க்கரம்.§ 

Saiva (Śaiva): शैर्व வசைம். வசை சமயம் அல்லது அவத பின்பற்றுபைர்கள் சரர்ந்தது. 

இன்றும் உலதகங்கும் 400 மில்லியன் வசைர்கள் இருக்கிறரர்கள். மமலும் தகைலுக்கு: 

ச வ  மயம்.§ 

Saiva Agamas (Śaiva Āgamas): शैर्व आगम வசை ஆகமங்கள். இவை வசைர்கள் 

பின்பற்றும் ஸ்ருதிகள் ஆகும். இவை தீைிரமரன கடவுள் நம்பிக்வகவய மபரதித்து, 

சிைதபருமரவன பரமமஸ்ைரனரக, உள்ளரர்ந்து எல்லரம் கடந்து இருப்பைரரக 

குறிப்பிடுகின்றன. 64 கொஷ்மீர ்ச வ ஆகமங்கள் மற்றும் 28 ச வ சிெ்ெொந்ெ 

ஆகமங்கள் என்று அசவ இரண்டு முக்கிய பிரிவுகளொக உள்ளன. அதில் 

இரண்டொவது பிரிவு, ச வ சிெ்ெொந்ெெ்தின் அடிப்பசட  ொஸ்திரங்களொக 

விளங்குகின்றன. § 

Saiva Atmartha Puja (Śaiva Ātmārtha Pūjā): शैव आत्मार्ा पूजा “Saivite personal worship 

rite.” ச வ ஆெ்மொரெ்்ெ பூசை. வீடட்ு பூசை அசறயில்  மஸ்கிருெ 

வழிபொடட்ு முசறயுடன் நசடசபறும் பூசை. கமலும் ெகவலுக்கு: பூசை. § 
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Saiva Parartha Puja (Śaiva Parārtha Pūjā): शैव परार्ापूजा “Saivite public worship rite.” 

ச வ பரொரெ்்ெ பூசை. ஆகம ஐதீக முசறப்படி ககொயிலில் நசடசபறும் 

பூசை. கமலும் ெகவலுக்கு: பூசை. § 

Saiva Samayam: ச வ மயம் “Saiva religion.” கமலும் ெகவலுக்கு: ச வ 

 மயம்.§ 

Saiva Siddhanta (Śaiva Siddhānta): शैर्वसिद्धान्त “Final conclusions of Saivism.” வசை 

சித்தரந்தம். இன்று உலதகங்கும் அதிகமரக பரைி ைலுைரக இருக்கும் வசைப்பிரிவு, 

குறிப்பரக இலங்வக மற்றும் ததன் இந்தியரவை மசர்ந்த தமிழ் மக்களிடம் ஆதிக்கம் 

தசலுத்துகிறது. ததய்வீக தைளிப்பரடுகளின் முவறப்படுத்தப்பட்ட இவறயியலரக இருக்கும் 

வசை சித்தரந்தம், இருபத்தி எட்டு ச வ ஆகமங்கசள சகொண்டுள்ளது. ச வ 

சிெ்ெொந்திகளுக்கு, எல்லொ உள்சபொருள்களின் கூட்டுெ ்செொசகயொக 

விளங்கும் சிவசபருமொன் பரகமஸ்வரன் (ெனிப்சபரும் உருவொய் இருக்கும் 

ஸ்ருஷ்டிகரெ்்ெொ), பரொ க்தி (உருவெ்தின் ஆெொரெ்ெளம்) மற்றும் பரசிவம் 

(எல்லொம் கடந்து இருக்கும் பரப்பிரம்மம்) என்று மூன்று முழுசமகளொக 

அறியப்படுகிறொர.் சிவசபருமொனுடன் ஆன்மொக்களும் உலகமும்  ொரெ்தில் 

ஒன்றொக இருந்ெொலும், அசவ மொறுபொடு இருப்பெொல் பரிணொம வளர ்ச்ி 

சபறுகின்றன. அககொரசிவொ மற்றும் சமய்கண்டொர ்கபொெசனகளில் 

இருந்து இசடக்கொலங்களில் ஒரு பன்சமவொெ பிரிவு கெொன்றியது. கமலும் 

ெகவலுக்கு: ச வ  மயம். § 

Saivism (Śaivism, Śaiva): शैर्व வசை சமயம். சிைதபருமரவன பரமரத்துமரைரக 

ைழிபடுபைர்கள் பின்பற்றும் சமயம். இது இந்து சமய பிரிவுகளில் மிகவும் பழவமயரனதரக 

ைிளங்குகிறது. வசை சமயத்தின முதல் சரன்றரக, ஒரு மயரகியின் மதரரவணயில் 

பசுபதியரக அமர்ந்திருக்கும் சிைதபருமரன் முத்திவர, 8000 ைருடங்களுக்கு முந்வதய சிந்து 

சமதைளி நரகரிகத்தில் கண்தடடுக்கப்பட்டது. வசை சமயத்தில் பல பிரிவுகள் உள்ளன. 

அதில் வசை சித்தரந்தம், பரசுபத வசை சமயம், கரஷ்மீர் வசை சமயம், வீர வசைம், சித்த 

சித்தரந்தம் மற்றும் வசை அத்வைதம் என்று ஆறு பிரிவுகள் உள்ளன. அவை மைதங்கள் 

மற்றும் வசை ஆகமங்களில் ைலுைரக ஊன்றி இருப்பதரல், பின்ைரும் முக்கிய 

மகரட்பரடுகளுடன் பல ஒற்றுவமகவள தகரண்டுள்ளன: 1) பவடக்கும், கரக்கும், அழிக்கும், 

தைளிப்படுத்தும் மற்றும் மவறக்கும் அருள்சக்திகள் என்று சிைதபருமரனின் ஐந்து சக்திகள்; 

2) பதி, பசு மற்றும் பொ ம் (“இசறவன், ஆன்மொக்கள் மற்றும் பந்ெங்கள்") 

என்ற மூன்று பிரிவுகள்; 3) ஆணவம், கரம்விசன மற்றும் மொசய என்று 

மூன்று மலங்கள்; 4) இ  ்ொ  க்தி (“ஆச ; விருப்பம்"), கிரிசய  க்தி 

(“ச யல்படும்  க்தி”) மற்றும் ஞொன  க்தி என்று சிவசபருமொனின் மூன்று 

 க்திகள்; 5) முப்பெ்தி ஆறு ெெ்துவங்கள், அல்லது உள்சபொருளின் பிரிவுகள்; 

6) ஒரு  ற்குருவிடம் இருந்து தீட்ச  சபறகவண்டிய கெசவ; 7) மந்திரெ்தின் 
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 க்தி; 8) நொன்கு பொெங்கள் (ஆன்மீக முன்கனற்றெ்தின் நிசலகள்):  ரிசய 

(சுயநலமற்ற க சவ), கிரிசய (பக்தி), கயொகம் (தியொனம்) மற்றும் ஞொனம் 

(ஞொகனொெயம்); 9) பஞ் ொட் ர மந்திரம் முென்சமயொனது என்றும் மெெ்தின் 

புனிெமொன கருவிகளொக ருெ்ரொட ்ம் மற்றும் விபூதி விளங்குகின்றன என்ற 

நம்பிக்சக; 10)  ற்குரு, சிவலிங்கம் மற்றும் மகொன்களின் நட்புறசவ 

குறிப்பிடும்  ங்கமம். § 

Saivite (Śaivite, Śaiva): शैर्व வசை சமயம் சரர்ந்தவத குறிப்பிடுைதற்கு அல்லது அவத 

பின்பற்றுபைருக்கு குறிப்பிடும் தசரல். இன்று உலகில் சுமரர் 400 மில்லியன் வசைர்கள் 

இருக்கிறரர்கள். மமலும் தகைலுக்கு: ச வ  மயம்.§ 

Saivite Shastras (Śaivite Śāstras): शैर्व शास्त्र வசை சமய சரஸ்திரங்கள். இந்த 

அந்தர்மலரக தீர்க்க தரிசனத்வத 1973 ஆம் ஆண்டு முதல் முவறயரக, ஆகரசத்தில் இருந்து 

சிைரய சுப்பிரமுனியசுைரமி படித்ததில் இருந்து, வசை சித்தரந்த மதைரலயத்வத ைழிநடத்தி 

ைந்துள்ளது. வசை சித்தரந்த மயரக சமூகத்திற்கரக இந்த ச வ  ொஸ்திரங்கசள, 

அந்ெரக்லொகெ்செ க ரந்்ெ ஒரு கெவரக்ளின் குழு ஆங்கிலெ்தில் 

எழுதியுள்ளனர.் சலமூரிய மற்றும் திரொவிட மடங்களின் சபொருெ்ெமொன 

பைக்கங்கசள பரிந்துசரெ்து, குரு-சீடன் உறவுகள், அணுகுமுசறகள் 

மற்றும் மடவொசி வொை்க்சகக்கு வழிகொட்டல்கள் உட்பட, அதில் 

சவளிப்படுெ்ெப்பட்டிருந்ெ கலொ  ்ொரம் மற்றும் இலட்சியங்களுக்குள் 

துறவிகசள மொற்றி அசமப்பது அென் குறிக்ககொள் ஆகும். § 

samadhi (samādhi): िमासर् “Enstasy,” “standing within one’s Self.” “Sameness; 

contemplation; union, wholeness; completion, accomplishment.” சமரதி: “ஒருைர் தனது 

பரமரத்துமரைிற்குள் நிவலத்து இருத்தல்.” “ஒற்றுவம; ஆழ்ந்த சிந்தவன; ஐக்கியம், முழுவம; 

நிவறவு, ஸித்தி.” சமரதி எனும் உண்வமயரன மயரக நிவலயில், தியரனம் தசய்பைர் மற்றும் 

தியரனம் தசய்யும் தபரருள் ஒன்றரக இருக்கிறது. சமரதியில் இரண்டு நிவலகள் உள்ளன. 

இதில் முதலரைதரக இருக்கும் சைிகல்ப சமரதி (“உருைத்துடன் அல்லது ைிவதயுடன் 

இருக்கும் சமரதி"), ஒரு தபரருளின் சரரத்துடன் அவடயரளம் அல்லது ஒருவமவய 

கரண்பது ஆகும். இதன் மிகவும் உயர்ைரன நிவலயரக முதன்வம ஆதரரத்தளம் அல்லது 

தூய உணர்ைரக இருக்கும் சச்சிதரனந்தம் ைிளங்குகிறது. இரண்டரைதரக 

பரமரத்துமரவுடன் அவடயரளம் கரணும் நிர்ைிகல்ப சமரதியில் (“உருைம் அல்லது ைிவத 

இல்லரத சமரதி"), உணர்ைின் எல்லர ைவககவளயும் கடந்து கரலம், உருைம் மற்றும் 

பரதைளிவய கடந்து இருக்கும் பரப்பிரம்மம், பரசிைம் அனுபைிக்கப்படுகிறது.§ 

samayam:  மயம் “Religion.”§ 
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sampradaya (saṁpradāya): ििंप्रदार् “Tradition,” “transmission;” சம்பிரதரயம். இது 

தத்துைம் அல்லது சமய மகரட்பரடு அல்லது பரம்பவரவய குறிப்பிடுகிறது. இது இந்து 

சமயத்தில் துடிப்புடன் இருக்கும் ஒரு பரரம்பரியம் அல்லது இவறயியலரக இருந்து, 

ைரய்தமரழி பயிற்சி மற்றும் தீட்வச மூலம் ைழங்கப்படுகிறது. ைழக்கமரக ஒரு 

சம்பிரதரயத்தில் பல பரம்பவரகள் இருக்கும். § 

samsara (saṁsāra): ििंिार “Flow.” சம்சரரம். ைிந்வதயரன உலகம். பிறப்பு, இறப்பு மற்றும் 

மறுபிறப்பின் சுழற்சி; ஒரு ஆன்மர அனுபைிக்கும் ததரடர்ச்சியரன தலௌகீக 

ைரழ்க்வககளின் முழுவமயரன மரதிரி. § 

samskara (saṁskāra): ििंस्तकार “Impression, activator; sanctification, preparation.”  

சம்ஸ்கரரம். “பதிவு, ைிவனயூக்கி; புனிதப்படுத்துதல், முன்மனற்பரடு.” 1) (இந்த அல்லது 

இதற்கு முந்வதய பிறைிகளின்) அனுபைத்தின் மூலம் அடிமனதில் பதியும் பதிவுகள் 

ஒருைரின் ைரழ்க்வக, குணம், எதிர்ைிவனகள், மனநிவலகள் மபரன்றைற்றில் தரக்கம் 

ஏற்படுத்துகின்றன. 2) ைரழ்க்வகயில்  நவடதபறும் முக்கியமரன மரற்றங்கவள குறிப்பிடும் 

சடங்கு. § 

Sanatana Dharma (Sanātana Dharma): िनातनर्मय “Eternal religion” or “Everlasting 

path.” சனரதன தர்மம். “அநரதி சமயம்” அல்லது “நீடித்து இருக்கும் பரவத.” இது இந்து 

தர்மத்திற்கு ைழங்கப்படும் ஒரு பரரம்பரிய தபயர். மமலும் தகைலுக்கு: இந்து  மயம். § 

sanga(m) (saṅga): िङ्ग “Association,” “fellowship.” சங்கம்: சமயம் ததரடர்பரன 

குறிக்மகரள்களுக்கரக ஒரு குழுைரக ஒன்று மசர்தல். § 

ஆதி சங்கரா (Sankara, Adi): கமலும் ெகவலுக்கு:  ங்கரொ.§ 

San Marga (San Mārga): िन्मागय “True path.” சன்மரர்கம் என்பது மதவையில்லரத 

மமனரஉணர்வு ஆய்வு அல்லது ஸித்திகவள பயனற்ற முவறயில் ைளர்க்க முயற்சி 

தசய்யரது, இறுதி இலக்கரன ஆத்ம ஞரனத்வத மநரக்கி தசல்லும் மநரடியரன ஆன்மீக 

பரவத ஆகும். சன் மரர்கம் என்பது ஞொனப் பொசெசயயும் குறிப்பிடுகிறது. § 

சன் மாரக் சரணாலயம் (San Marga Sanctuary): ஹவொயின் கொரட்ன் 

ஐலொண்டு,  கவொயில் எழு ச்ியடங்கிய எரிமசல, வயலீகல சிகரெ்தின் 

அடிவொரெ்தில் இருக்கும் ஒரு தியொன தீரெ்்ெம். 1970 ஆம் ஆண்டு 

கெொற்றுவிக்கப்பட்ட இந்ெ ஸ்ெொபனம், ச வ சிெ்ெொந்ெ கெவொலயெ்தின் பல 

 மூக க சவகளில் ஒன்றொக விளங்கி, அசமரிக்கொவில் இருக்கும் இந்து 

 மய ஸ்ெொபனங்களில்  பைசமயொன ஒன்றொக விளங்குகிறது. § 
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sannidhana(m) (sannidhāna): िसिर्ान “Nearness; proximity; provost; taking charge 

of.” சன்னிதரனம். “அருகரவம; அண்வம; தவலவம தபரறுப்பு; தபரறுப்வப ஏற்றுக் 

தகரள்ளுதல்.” மடங்களின் தவலைர் குரு மகரசன்னிதரனம் என்று அவழக்கப்படுகிறரர். 

மமலும் தகைலுக்கு:  ொன்னிெ்திய. § 

sannidhya (sānnidhya): साभिध्य “(Divine) presence; nearness, indwelling.” 

 ொன்னிெ்திய. “செய்வீக இருப்பு; அருகொசம, நிரந்ெரமொக வொ ம் ச ய்கிற.” 

ஒரு ககொயில் அல்லது செய்வீக புருஷசர சுற்றி அல்லது அவற்றுள் 

இருக்கும்  க்தியின் பிரகொ மொன மற்றும் புனிெமொன இருப்பு. § 

sannyasa (sannyāsa): ििंर्ाि “Renunciation.” “Throwing down or abandoning.” 

சந்நியரசம். “துறைறம்.” சந்நியரசம் என்பது சம்சரரியின் தபரறுப்புக்கள் மற்றும் 

கடவமகவள உள்ளடக்கிய தர்மத்வத நிரரகரித்து, அவத கரட்டிலும் அதிக 

நிபந்தவனகளுடன் இருக்கும் சந்நியரச தர்மத்வத ஏற்றுக் தகரள்ைது ஆகும். § 

sannyasin (sannyāsin): ििंर्ासिन् “Renouncer.” சந்நியரசி. சந்நியரச தீட்ச சய 

சபற்றவர.் ஒரு இந்து துறவி, சுவொமி மற்றும்  ந்நியொசிகள்  மூகெ்செ 

க ரந்்ெவர.் அவரக்ளில் சிலர ்நொகடொடிகளொக இருப்பொரக்ள் மற்றும் சிலர ்

மடெ்தில் வொை்ந்து வருவொரக்ள். § 

Sanskrit (Saṁskṛita): ििंस्तकृत “Well-made,” “refined,” “perfected.” சமஸ்கிருதம். 

“நன்றரக,” “புனிதமரன,” “முழுவமயரன.” பழங்கரல இந்தியரைின் பரரம்பரிய 

சமயகுருமரர்களின் தமரழியரக இருக்கும் சமஸ்கிருதம், ைிண்ணுலகத்துடன் ததரடர்பு 

தகரள்ைதற்கு ஒரு புனிதமரன ைரகனமரகவும் கருதப்படுகிறது. இது கவெங்கள் மற்றும் 

ஆகமங்கள் உட்பட, இந்து  ொஸ்திரங்கள் எழுெப்பட்ட முென்சமயொன 

சமொழி ஆகும். இன்று இந்ெ சமொழி கப ச்ு வைக்கில்  இல்லொவிட்டொலும் 

வழிபொடட்ு முசற, இலக்கியம் மற்றும் கல்வியில் தீவிரமொக ஆய்வு 

கமற்சகொள்ளும் சமொழியொக இருக்கிறது. § 

santosha: िन्तोर् “Contentment.” சந்மதரஷம். “திருப்தி.” மமலும் தகைலுக்கு: இயமம்-

நியமம்.§ 

sapta rishis (sapta ṛishis): सप्तऋभष  ப்ெ ரிஷிகள். அந்ெரக்லொகெ்தில் 

இருக்கும் இந்ெ ரிஷிகள், மனிெ கநயெ்தின் கரம்விசனகளில் வழிகொட்டி 

உெவி ச ய்கிறொரக்ள். § 

sari (sārī): (Hindi, िाई) புடவை. இந்து தபண்மணிகள் அணியும் பரரம்பரிய உவட. § 

Satchidananda (Sacchidānanda): िसिदानन्द “Existence-consciousness-bliss.” 

சச்சிதரனந்தம். “தூய இருப்பு-தூய உணர்வு-மபரின்பம்.” இது சிைதபருமரனின் ததய்வீக 

மனவதயும், அமத சமயத்தில் ஒவ்தைரரு ஆன்மரைின் தூய தமய்ஞ்ஞரன மனவதயும் 
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குறிப்பிடுகிறது. இது முழுவமயரன அன்பரக, எல்லரம் அறிந்த சர்ைைல்லவம பவடத்த 

உணர்ைரக, எல்லர உள்தபரருளின் முதன்வமயரன மூலமரக இருந்தரலும், எல்லர 

உள்தபரருவளயும் உள்ளடக்கி ஊடுருைியும் உள்ளது. இது தூய உணர்வு, தூய உருைம், 

இருப்பின் ஆதரரத்தளம் என்றும் அவழக்கப்படுகிறது. இது பரொ க்திசய குறிப்பிடும் 

இன்சனொரு ச ொல். கமலும் ெகவலுக்கு: சிவசபருமொன். § 

satguru (sadguru): िद्गुरु “True weighty one.” சற்குரு. நிர்ைிகல்ப சமரதியின் மூலம் 

பரசிைம் என்கிற முடிைரன புரிதவல உணர்ந்து, மிகவும் உயர்ந்த ஸித்தி  மற்றும் ஆற்றவல 

தபற்ற ஒரு ஆன்மீக குருைரகவும் ஒரு ஜீவன்முக்ெொவொகவும் இருக்கும் இவர,் 

மற்றவரக்சள ஆன்மீக பொசெயில் வழிநடெ்தி ச ல்கிறொர.் அவர ்

எப்கபொதும் ஒரு  ந்நியொசியொக, திருமணமொகொெ ஒரு துறவியொக 

இருக்கிறொர.் இவர ்அருள் மற்றும் முக்தியின் மூலமொக இருக்கும்  ெொசிவன், 

இசறவனின் ரூபமொக ஏற்றுக்சகொள்ளப்படட்ு வணங்கப்படுகிறொர.் § 

satsanga (satsaṅga): ि्िङ्ग “Association with the good.” சத்சங்கம். “நல்லைர்கள் 

மசர்க்வக.” நல்ல ஆன்மரக்களின் குழுவுடன் மசர்தல்.§ 

sattva guna (sattva guṇa): ित्त्र्वगुण “Perfection of Being.” சத்ை குணம். நன்வம 

மற்றும் தூய்வமயின் பண்பு. மமலும் தகைலுக்கு: குணம்.§ 

satya: ि्र् “Truthfulness.” சத்தியம். தபரய்யரவம. மமலும் தகைலுக்கு: இயமம்-

நியமம்.§ 

Sat Yuga: ि्र्ुग (Also Satya) “Age of Truth,“ also called Krita, “accomplished, good, 

cultivated, kind action; the winning die of four dots.” சத்யுகம். கிருத யுகம் என்றும் 

அவழக்கப்படுகிறது. “இந்த யுகத்தில் மக்கள் எல்மலரரும் அறதநறியுடன் ைரழ்ைரர்கள்.”   

இந்த யுகம் 1,728,000 ைருடங்களுக்கு நீடித்து, நரன்கு யுகங்களின் ைழக்கமரன சுழற்சியில் 

முதலரைதரக இருக்கிறது. மிகவும் பிரகரசமரக இருக்கும் இந்த யுகத்தில், வமயத்தில் 

இருக்கும் சூரிய தைளிச்சம் முழுைதும் பூமியில் ஊடுருவுகிறது. மமலும் தகைலுக்கு: 

யுகங்களுக்கு மெ்தியில் இருக்கும் சூரியன், பிரபஞ்  சுைற்சி, யுகம். § 

sayuja (sāyujya): िार्ुज्र् “Intimate union.” சரயுஜ்யம். நிரந்தர இவறயுணர்வு. இது 

ைழக்கமரக  ொயுை்ய  மொதி என்று அசைக்கப்படும். § 

பரமாத்துமா (Self (Self God)): ஒவ்சவொரு ஆன்மொவின் சமயெ்திலும் வொ ம் 

ச ய்யும் அந்ெ பரசிவம், பரப்பிரம்மம் என்கிற சிவசபருமொனின் 

முழுசமசய குறிப்பிடுகிறது. கமலும் ெகவலுக்கு: பரசிவம். § 

ஆத்ம ஞானம் (Self Realization): பரமொெ்துமொ, பரசிவெ்செ கநரடியொக 

அறிெல். ஆெ்ம ஞொனம் என்பது  மஸ்கிருெெ்தில் நிரவ்ிகல்ப  மொதி என்று 
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அறியப்படுகிறது; “உருவம் அல்லது விசெ இல்லொெ  மொதி;” முடிவொன 

ஆன்மீக ஸிெ்தி (அ ம்பிரஞொெ  மொதி என்றும் அசைக்கப்படுகிறது). 

கமலும் ெகவலுக்கு: கடவுசள உணரெ்ல்.§ 

seva (sevā): िेर्वा “Service,” மசவை, கர்ம மயரகம். ைிருப்பம் அல்லது தைகுமதி பற்றிய 

சிந்தவன அல்லது தசரந்த லரபம் எதுவும் இல்லரது ஒரு மகரயிலில் தசய்யும் ஒரு 

தனிச்வசயரன மசவைவய மபரன்று, ஆன்மீக பரவதயின் அங்கமரக, மற்றைர்களுக்கு 

சுயநலமற்ற மற்றும் பயனுள்ள மசவைவய தசய்ைது ஆகும். க சவ, சிவெச்ெொண்டு 

என்றும் அசைக்கப்படுகிறது. இது  ரிசய பொசெயில் முக்கிய பயிற்சியொக 

விளங்குகிறது. § 

shakahara (śākāhāra): शाका ार “Vegetarian diet.” வசை உணவு. மமலும் தகைலுக்கு: 

இயமம்-நியமம். § 

Shakta (Śākta): शाि சரக்த சமயம் சரர்ந்த. மமலும் தகைலுக்கு:  ொக்ெ  மயம்.§ 

Shakti (Śakti): शसि “Power, energy.” சக்தி. “ஆற்றல், சக்தி.” உள்தபரருள் அவனத்திலும் 

ைியரபித்து இருக்கும் சிைதபருமரனின் இயங்கும் சக்தி அல்லது தைளிப்பவடயரன சக்தி. 

இதன் மிகவும் புனிதமரன அம்சமரக, எல்லர ைடிைத்தின் தூய உணர்வு மற்றும் முதன்வம 

ஆதரரத்தளமரக இருக்கும் பரரசக்தி என்கிற சச்சிதரனந்தம் ைிளங்குகிறது. இ  ்ொ  க்தி  

(ஆச , விருப்பம், அன்பின்  க்தி), கிரியொ  க்தி (ச யல்பொட்டில் இருக்கும் 

 க்தி) மற்றும் ஞொன  க்தியொக (விகவகம், அறிெலில் இருக்கும்  க்தி) 

சவளிப்படும் இந்ெ தூய்சமயொன, செய்வீக  க்தி சிவசபருமொனின் 

திருசூலெ்தில் மூன்று கூரிய முசனகள் மூலம் உருவகம் 

ச ய்யப்பட்டுள்ளன. மசறக்கும், ஒடுக்கும், கொக்கும் மற்றும் பசடக்கும் 

என்று இதில் இருந்து ஐந்து  க்திகள் கெொன்றுகின்றன. ச வ 

சிெ்ெொந்ெெ்தில், எல்லொமொக இருக்கும் சிவசபருமொனின் செய்வீக 

ஆற்றலொக இருக்கும்  க்தி, அவரிடம் இருந்து பிரிக்க முடியொெெொக 

இருக்கிறது. இந்ெ ஒற்றுசம, ஆண் உருவம் பொதியும் சபண் உருவம் 

பொதியுமொக இருக்கும் அரெ்்ெநொரீஸ்வரர ்விக்ரகெ்தில் உருவகம் 

ச ய்யப்பட்டுள்ளது. இந்து  மயெ்தின் கவறு சில பிரிவுகளில் 

சிவசபருமொனும்  க்தியும் ெனிெ்ெனி செய்வங்களொக வழிபடுவது 

பிரபலமொக இருக்கிறது. இந்ெ வழிபொட்டில்  க்தி சபண் வடிவிலும், 

சிவசபருமொன் ஆண்  வடிவிலும் இருக்கிறொர.் இந்து ககொயில்கள், கசல 

மற்றும் புரொணங்களில், இவரக்ள் செய்வீக ெம்பதிகளொக 

சென்படுகிறொரக்ள்.  ொக்ெ  மயெ்தில், அம்மன் மற்றும் அவளது பல்கவறு 

ககொரமொன மற்றும் கருசணயுள்ளம் சகொண்ட வடிவங்கள் மீது வழிபொடு 

நடெ்ெப்படுகின்றன.  க்தி என்பது ஒரு செய்வீகப் புருஷர ்அல்லது 

பிரதிஷ்சட ச ய்யப்பட்ட ககொயிலில் இருந்து சவளிப்படும் உன்னெமொன, 
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ஆனந்ெெ்செ ஊக்குவிக்கும்  க்தியொக பக்ெரக்ளொல் எளிதில் உணர 

முடிகிறது. கமலும் ெகவலுக்கு:  ொக்ெ  மயம்.§ 

shaktinipata (śaktinipāṭa): शक्तक्तभनपाट  க்திநிபொெ. இது ஆன்மொவின் பரிணொம 

வளர ்ச்ியில்  கல அவெ்செயில், அருள் என்று அசைக்கப்படும் உயரவ்ொன 

நிசலயில் “அருளின் இறக்கெ்செ,” குறிப்பிடுகிறது.  க்திநிபொெ இரண்டு 

பிரிவொக இருக்கிறது: அது உட்புறமொக இறங்குவசெ சிவசபருமொன் மீது 

ஏற்படும் ஒரு மிகப்சபரிய ஏக்கெ்தின் மூலமொகவும், அென் சவளிப்புற 

இறக்கெ்செ ஒரு  ற்குரு கெொற்றெ்தில் இருந்தும் உணர முடியும். இந்ெ 

நிசலயில், ஒரு பக்ென் ஆன்மீகம் மற்றும் புனிெமொக இருக்கும் 

விஷயங்கள் அசனெ்திலும் ென்சன அதிகமொக ஈடுபடுெ்திக் சகொள்ள 

விரும்புகிறொன்.  இகெ சபொருளுடன்  க்திபொெ என்ற ச ொல்லும் 

பயன்படுெ்ெப்படுகிறது. § 

shaktipata (śaktipāṭa): शक्तक्तपाट  க்திபொெ. இகெ சபொருளுடன்  க்திநிபொெ 

என்ற ச ொல்லும் பயன்படுெ்ெப்படுகிறது. கமலும் ெகவலுக்கு:  க்திநிபொெ.§ 

Shaktism (Śāktism, Śākta): शासि “Doctrine of power.” சரக்த சமயம். தமன்வமயரக  

அல்லது மகரரமரக பல உருைங்களில இருக்கும் சக்தி அல்லது மதைிவய ைணங்கும் சமயப் 

பிரிவு. இந்து சமயத்தின் நரன்கு முக்கிய பிரிவுகளில் ஒன்றரக சரக்த சமயம் ைிளங்குகிறது. 

சரக்த சமயத்தின் முதல் அறிகுறிகளரக கி.மு. 5500 கரலத்வத மசர்ந்த ஆயிரக்கணக்கரன 

தபண் சிவலகள், இந்தியரைின் தமஹர்கர் கிரரமத்திற்கு அருகில் கண்டு எடுக்கப்பட்டன. 

தத்துைம் மற்றும் பழக்கங்கவள தபரறுத்தைவரயில், வசை சமயம் மபரலமை தபரும்பரலும் 

சரக்த சமயம் ததன்படுகிறது. உதரரணத்திற்கு அவை இரண்டும், சிைதபருமரனுடன் 

நவடதபறும் அத்வைத ஐக்கியம் மற்றும் மமரக்ஷத்வத முடிைரன குறிக்மகரள்களரக 

குறிப்பிடுகின்றன. ஆனரல் சரக்த சமயத்வத மசர்ந்தைர்கள் ததய்வீக அம்சத்தின் ைலுைரன 

அம்சமரக இருக்கும்  சக்திவய பரமரத்துமரைரக தனித்து ைழிபடுகிறரர்கள் மற்றும் 

சிைதபருமரன் தனியரக யரவும் கடந்த நிவலயில் இருப்பதரக கருதினரலும், அைவர 

ைழிபடுைது இல்வல. மமலும் தகைலுக்கு:  க்தி. § 

Shankara (Śaṅkara): शङ्कर “Conferring happiness;” “propitious.” சங்கரர. “மகிழ்ச்சிவய 

ைழங்குைது;” “அனுகூலமரன.” சிைதபருமரவன குறிப்பிடும் தபயர். மமலும் இந்த தசரல், 

ஸ்மரர்த்த சம்பிரதரயத்தின் முதன்வமயரன குருைரக, தனது அத்வைத மைதரந்தம் மற்றும் 

சரஸ்திரங்களுக்கு ைழங்கிய ைிளக்க உவரகள் மூலம் புகழ்தபற்று, இந்தியரைின் முக்கிய 

பகுதிகளில் நரன்கு மடங்கவள ஸ்தரபனம் தசய்து அதற்கு தனது சீடர்கவள 

மடரதிபதிகளரக நியமித்த இந்து சமயத்தின் மிகவும் பிரசித்தமரன துறைிகளில் ஒருைரரக 

ைிளங்கிய ஆதி சங்கரவரயும் (788-820) குறிப்பிடுகிறது. அைர் 32 ைருடங்கள் மட்டுமம 
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ைரழ்ந்தரலும், இந்தியர முழுைதும் பயணம் தசய்து, அந்த கரலகட்டத்தில் இந்து சமூகத்தில் 

ஒரு குறிப்பிடத்தக்க மரற்றத்வத ஏற்படுத்தினரர். § 

Sharavanabhava (Śaravaṇabhava): शरर्वणभर्व “Thicket of reeds.” சரைண பை. 

முதன்வமயரன உணர்ைின் புனிதமரன சரைண தபரய்வகயில் மதரன்றி, ஆன்மீக 

மைட்வகயின் தவலைனரக இருக்கும், சிைதபருமரனின் மகன் கரர்த்திமகயவன அவழக்கும் 

மந்திரம். அந்த தபரய்வகயின்  கண்ணரடி மபரன்ற மமற்பரப்பு அவமதியரன, நிம்மதியரன 

மனவத குறிப்பிடுகிறது. ஒரு சற்குருைரல் நமச்சிைரய மந்திரத்தில் தீட்வச தபறரத 

வசைர்களுக்கு இந்த மந்திரம் பரிந்துவரக்கப்படுகிறது. § 

shastra (śāstra): शास्त्र “Sacred text; teaching.” சரஸ்திரம்: “புனிதமரன உவர;  மபரதவன.”  

சமயம் அல்லது தத்துைம் சரர்ந்த ஒரு நூல் அல்லது ஆகமங்கவள மபரன்ற பவடப்புக்கள். 

அரசரட்சி முவறவய பற்றி குறிப்பிடும் அர்த்த சரஸ்திரங்கவள மபரல ஏதரைது ஒரு 

துவறவய மசர்ந்த அறிவு அல்லது அறிைியல்.§ 

shastri (śāstrī): शास्त्री சரஸ்திரி. (சரஸ்திரங்கள் அல்லது சட்ட நூல்கள்) சரஸ்திரத்தில் 

மதர்ச்சி இருப்பைர். § 

shaucha (śaucha): शौच “Purity.” சவுச்சம். “புனிதம்.” மமலும் தகைலுக்கு: இயமம்-

நியமம்.§ 

shishya (śishya): सशष्र् சீடன். “ஒரு மரணைன் அல்லது சீடன்,” இது குறிப்பரக தனது 

திறவமகவள நிரூபித்து ஒரு குருைரல் ஏற்றுக்தகரண்ட ஒருைவர குறிப்பிடுகிறது. § 

shloka (śloka): श्लोक சுமலரகம். குறிப்பரக ஒரு குறிப்பிட்ட அளைில் இயற்றப்பட்ட ஒரு 

தசய்யுள், தசரற்தறரடர், பழதமரழி அல்லது கீர்த்தவன. இது குறிப்பரக இரண்டு 

ைரிகளுடன், ஒவ்தைரரு ைரியிலும் பதினரறு எழுத்துக்களுடன் அவமந்து இருக்கும். § 

Shri Rudram (Śrī Rudram): श्रीरुद्रम् “Hymn to the wielder of terrific powers.” 

ஶ் ரீருத்ரம். சிைதபருமரனின் அழிக்கும் சக்திவய பிரரர்த்திக்கும் இந்த முதன்வமயரன 

மைத மந்திரம், தினமும் இந்தியர முழுைதிலும் இருக்கும் வசை மகரயில்களில் 

ஓதப்படுகின்றன. மூன்று மைதங்களின் மத்தியில், யைூர ்கவெ செெ்திரீய 

 ம்ஹிசெயின் அசமந்து இருக்கும் இந்ெ நீளமொன பிரொரெ்்ெசனயின் 

மெ்தியில் சிவொயநம எனும் பஞ் ொட ்ர மந்திரம் முெல் முசறயொக 

கெொன்றுகிறது. § 

ேும் (Shum (Shūm)): 1968 ஆம் ஆண்டு சிவொய சுப்பிரமுனியசுவொமி நொெ 

பரம்பசரயின் சூடச்ுமமொன தியொன சமொழிசய சவளியிட்டொர.் இந்ெ 

சமொழியின் முக்கிய எழுெ்துக்களின் கெொற்றம்:§ 
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§ 

ேூமீப் (shumif (shūmīf)):  ஷும் சமொழி மற்றும் ெெ்துவெ்தில் 

வசரயறுக்கப்பட்ட நொன்கு கண்கணொட்டங்களில் ஒன்றொக விளங்குகிறது. 

இந்ெ கண்கணொட்டெ்தில் மனம் நிசலயொக இருந்து,  ொட்சி மனதின் ஒரு 

பகுதியில் இருந்து இன்சனொரு பகுதிக்கு பயணம் ச ய்கிறது. கமலும் இந்ெ 

ச ொல் ஷும் கண்கணொட்டெ்செ குறிப்பிடவும் பயன்படுெ்ெப்படுகிறது. 

இது ச வ சிெ்ெொந்ெெ்தில் ஆைமொன தியொன பயிற்சிகசள 

உள்ளடக்கியுள்ளது. இது ஒரு அெ்சவெ அல்லது ஒருசமவொெ 

கண்கணொட்டம்.§ 

shumsimnisi (shūmsimnīsī):  ஷும்சிம்நிசி. தீவிர உணரவ்ிற்கு வழி 

வகுக்கும் உற் ொகமொன சிந்ெசனகள். § 

siddha: सिद्ध சித்தர். “பூரணமரனைர்” அல்லது மிகப்தபரிய ஆன்மீக அல்லது சக்திகவள 

தபற்ற மயரகி. மமலும் தகைலுக்கு: ஸிெ்தி. § 

siddhanta (siddhānta): सिद्धान्त “Final attainments;” “final conclusions.” சிெ்ெொந்ெம். 

ஒரு துசறயில் சிந்திெ்து கண்டறிந்ெ முடிவொன உண்சம. § 

siddhanta shravana (siddhānta śravaṇa): भसद्धान्तश्रवण “Scriptural listening.” 

சிெ்ெொந்ெ ஸ்ரவணம். “ ொஸ்திரங்கசள ககட்டல்.” கமலும் ெகவலுக்கு: 

இயமம்-நியமம்.§ 

ஸித்தி (siddhi): “Power, accomplishment; perfection.” “ஆற்றல்,  ொெசன; முழுசம.” 

உறுதியொன தியொனம் மற்றும் ஒரு கநொக்கெ்துடன் உடசல வருெ்தும் ெபஸ் 

மூலம் வளர ்ச்ி அசடந்ெ அல்லது ஆன்மீக பக்குவம் மற்றும் கயொக  ொெனொ 

மூலம் இயல்பொக விழிப்பசடந்ெ ஆன்மொவின் விக ஷமொன  க்திகள். ஆெ்ம 

ஞொன அனுபவெ்செ செொடரந்்து சபறும் கபொது, ஒரு ெனிநபரின் கெசவக்கு 

ஏற்ப ஸிெ்திகள் இயல்பொக விரிவொக்கம் சபறுகின்றன. ஸிெ்திகள் 

அகங்கொரம் என்கிற ென்உணரச்வ வளர ்ச்ி அசடய ச ய்து இசறவன், 

மகொகெவரக்ள் மற்றும் குருவின் விருப்பெ்திற்கு முழுசமயொக 

 மரப்ிெ்துக்சகொள்ளும் பிரபெ்தி நிசலசய அசடவெற்கு எதிரொக 

கபொரொடுவெொல், ஆெ்ம ஞொனெ்திற்கு முன்பொக ஸிெ்திகளின் பயன்பொடு 

அல்லது வளர ்ச்ி ஒருவரின் பொசெயில் மிகப்சபரிய ெசடகளில் ஒன்றொக 

விளங்குகிறது. § 

simshumbisi (simshūmbīsī»):  சிம்ஷும்பிசி. முதுகுெ்ெண்டில் 

இருக்கும் ஆன்மீக  க்தி; மஞ் ள் நிறெ்தில் முதுகுெ்ெண்டில் இருந்து நரம்பு 

மண்டலம் வழியொக பொய்ந்து ச ல்லும் சுெ்ெமொன உயிர ் க்தி. துசண 

சமய்ஞ்ஞொன நிசலயின் பதினொன்கு வலுவொன மகனொஉணரவ்ு நரம்பு 

ஓட்டங்களின் பகுதியொக சிம்ஷும்பிசி விளங்குகிறது. இந்ெ பதினொன்கு 

ஓட்டங்கள் அல்லது நொடிகள் வும்கடயுடி மற்றும் ககரஹனொ என்கிற இடொ 

மற்றும் பிங்களொ நொடிகளுடன் நடுவில் இருக்கும் சுஷும்னொ நொடிசயயும் 
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உள்ளடக்கியுள்ளது. ஒரு கயொகி சிம்ஷும்பிசியில் வொழும் கபொது, அவர ்

ஆண் (தீவிரமொன) அல்லது சபண்ணின் (ச யலற்ற) இயல்பு இல்லொெ 

உணரவ்ுசடய உயிர ்க்தியொக இருக்கிறொர.் § 

Siva (Śiva): सशर्व The “Auspicious,” “Gracious,” or “Kindly one.” சிைதபருமரன். வசை 

சமயத்தின் பரமரத்துமர. சிைதபருமரன் ஒமர சமயத்தில் பவடப்பைரரகவும் பவடப்பரகவும், 

உள்ளரர்ந்தும் யரவும் கடந்த நிவலயில் இருப்பதரலும், அைர் நீக்கமற நிவறந்து 

இருக்கிறரர். அைர் தனிப்பட்ட கடவுளரக, பவடப்பைர்,  கரப்பைர்  மற்றும் அழிப்பைரரக 

இருக்கிறரர். ஒரு ததய்வீக சக்தியரக இருக்கும் அைர், பரமமஸ்ைரன் (ஆதி ஆன்மர), 

பரரசக்தி (தூய உணர்வு) மற்றும் பரசிைம் (பரப்பிரம்மம்) என்று மூன்று முழுவமகளில் 

பரைலரக புரிந்துதகரள்ளப்படுகிறரர். மமலும் தகைலுக்கு: பரகமஸ்வரன்.§ 

Sivadhyana (Śivadhyāna): सशर्वध्र्ान “Meditation on Siva.” சிை தியரனம். “தியரனத்தில் 

இருக்கும் சிைன்.” மமலும் தகைலுக்கு: அஷ்டொங்க கயொகம்.§ 

Sivalinga(m) (Śivaliṅga): सशर्वसिङ्ग “Mark (or sign) of Siva.” சிைலிங்கம். இது 

தபரும்பரலும் எல்லர சிைன் மகரயில்களிலும், சிைதபருமரனின் மிகவும் பிரபலமரன 

ைடிைமரக இருக்கிறது. சிைதபருமரனின் மிகவும் பழவமயரன மற்றும் எளிவமயரன 

உருைமரக ைிளங்குகிறது. ஒரு உருண்வடயரக, நீள்ைட்டமரக, அருவுருைமரக இருக்கும் 

லிங்கம் ைழக்கமரக ஒரு ைட்டைடிை பீடெ்துடன் அசமந்து இருக்கும். 

சிவலிங்கெ்செ பீடம் மற்றும் லிங்கம் என்று இரண்டொக பிரிக்கலொம். இதில் 

கமல் புறெ்தில் இருக்கும் உருசள லிங்கம் என்று அசைக்கப்படட்ு, எல்லொ 

உருவங்கள் மற்றும் பண்புகசள கடந்து இருக்கும் பரசிவெ்செ 

குறிப்பிடுகிறது. லிங்கெ்தில் கீழிருந்து கமகல எழும்பி இருக்கும் பகுதி பீடம் 

என்று அசைக்கப்படட்ு, இசறவனின் ஆற்றசல சவளிப்படுெ்தும் 

பரொ க்திசய குறிப்பிடுகிறது. லிங்கம் வைக்கமொக கல்லில் (ச துக்கப்படட்ு 

இருக்கும் அல்லது விசரந்து ஓடும் ஆற்சற கபொன்ற இயற்சக 

ச யல்களொல் கெொன்றும் சுயம்புலிங்கம்) உருவொக்கப்பட்டொலும் உகலொகம், 

ரெ்தினம், படிகம், மரம், மண் மற்றும் உருகும் ென்சமயுள்ள 

பனிக்கட்டியொலும் உருவொக்கப்படுகிறது. கமலும் ெகவலுக்கு: மூரெ்்தி, 

ச வ  மயம். § 

Sivaloka (Śivaloka): सशर्विोक “Realm of Siva.” சிைமலரகம். மமலும் தகைலுக்கு: 

கலொகம்.§ 

Siva Purana(m) (Śiva Purāṇa): सशर्वपुराण “Ancient [lore] of Siva.” சிைபுரரணம். 

வசைர்கள் புனிதமரக கருதும் ஆறு முக்கிய சரஸ்திரங்களின் ததரகுப்பு. மமலும் இந்த ஆறு 

நூல்களில் பழவமயரன நூலின் தபயரரகவும் இருக்கிறது. ஆனரல் சிலர் அவத வொயு 
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புரொணெ்தின் ஒரு பதிப்பொக கருதுகிறொரக்ள். கமலும் ெகவலுக்கு: இந்து 

 மயம், புரொணங்கள்.§ 

Sivaratri (Śivarātri): सशर्वरासि “Night of Siva.” சிைரரத்திரி. மமலும் தகைலுக்கு: 

மகொசிவரொெ்திரி.§ 

Sivathondu: சிவசெொண்டு “Service to Siva.” இது கரம் கயொகம் ககொட்பொட்சட 

கபொன்றது. § 

Skanda: स्तकन्द “Quicksilver;” “leaping one.” ஸ்கந்தன், கந்தன். கரர்த்திமகயவன குறிப்பிடும் 

மிகவும் பழவமயரன தபயர்களில் ஒன்று. இைர் ஒண்சிைப்பு சரயலுடன் மதைர்கள் 

பவடத்தவலைரரக இருக்கிறரர். § 

Skanda Shashthi (Skanda Shashṭhī): स्तकन्दर्ष्ठी கந்த சஷ்டி. அசுர சக்திகள் மீது கந்தன் 

எனும் கரர்த்திமகயன் தைற்றிதபற்றவத தகரண்டரடுைதற்கு அக்மடரபர்-நைம்பர் மரதத்தில் 

நவடதபறும் ஆறு நரள் திருைிழர. § 

Smarta (Smārta): स्तमातय “Of or related to smriti,” the secondary Hindu scriptures. 

இந்துக்களின் துவண சரஸ்திரங்களரன “ஸ்ம்ருதி சரர்ந்தது,” மமலும் தகைலுக்கு: ஸ்மரெ்்ெ 

 மயம்.§ 

Smartism (Smārtism): स्तमात्य ஸ்மர்த்த சமயம். இைர்கள் ஸ்ம்ருதிவய தங்களது  

அடிப்பவடயரக தகரண்டைர்கள். நரன்கு இந்து பிரிவுகளில் ஸ்மர்த்த சமயத்வத 

மசர்ந்தைர்கள் அதிக தரரரள மனப்பரன்வமயுடன் ஆறு கடவுவளயும் முழுமுதற் கடவுளரக 

ைணங்குகிறரர்கள். இைர்கள் பழங்கரல வைதீக பிரரமண பரரம்பரியத்வத மசர்ந்தைர்கள் 

(சுமரர் கி.மு. 700). 9 ஆம் நூற்றரண்டில் இருந்து இந்த சமயத்தின் மீது, ஆதி சங்கரரின் 

அத்வைத மைதரந்த மபரதவனகள் ைலுைரன தரக்கத்வத ஏற்படுத்தி ைழிநடத்தி ைருகிறது. § 

ஆன்மா (soul): மனம் மற்றும் உணர ்ச்ிகளொக இல்லொமல் மனிெனின் 

உண்சமயொன உயிர ்க்தி. ஆெ்மன் அல்லது “புருஷனொக" இருக்கும் ஆெ்மொ, 

ெனது  ொரம் மற்றும் உருவம் அல்லது உடல் என்கிற இரண்டு அம் ங்கசள 

சகொண்டுள்ளது. மனிெனுக்குள் அதிக உட்புறமொக மொறொெ  க்தியொக 

இருக்கும் ஆன்மொவின்  ொரம் அல்லது சமயம், நிரந்ெரமொக பரசிவம் 

(பரப்பிரம்மம்) மற்றும் பரொ க்தி (  ச்ிெொனந்ெம், தூய உணரவ்ு) என்ற 

சிவசபருமொனின் முெல் இரண்டு முழுசமகசளப் கபொல இருக்கிறது. 

ஆன்மொவின் உடல், கொரண  ரீரம், அதிக உட்புறமொக இருக்கும் ககொ ம்,  

ஆன்மீக உடல் மற்றும் ஒளியின் உடல் என்று ஆனந்ெமய ககொ ம்  

அசைக்கப்படுகிறது. இந்ெ சபயரக்ள், ஒளியினொல் உருவொகி (குவொண்டம்) 

சுயமொக பிரகொசிக்கும் மனிெ உருசவப் கபொன்ற ஒரு ெனிப்பட்ட  க்தியொக 

சவளிப்படட்ு இருக்கும் ஆன்மொசவ குறிப்பிடுகிறது. கமலும் ெகவலுக்கு: 

ஆன்மொவின் பரிணொம வளர ்ச்ி. § 
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sphatika (sphaṭika): स्फभटक “Quartz crystal.” ஸ்படிகம், படிகம். ஸ்பட் என்றொல், 

“விரிவசடெல்; மலரெ்ல்; கண் முன்கன திடீசரன்று கெொன்றுெல்.” கமலும் 

ெகவலுக்கு: ஸ்படிக சிவலிங்கம்.§ 

sphatika Sivalinga(m) (sphaṭika Śivaliṅga): स्फभटकभशवभलङ्ग “Crystal mark of God.” 

ஸ்படிக சிவலிங்கம். பளிங்கு படிகெ்தில் ஒரு சிவலிங்கம். கமலும் 

ெகவலுக்கு:  ன் மொரக்  ரணொலயம், சிவலிங்கம் சுயம்பு லிங்கம். § 

ஆன்மீக விரிைாக்கம் (spiritual unfoldment): மனிெனுக்குள் உள்ளொரந்்து 

இருக்கும் செய்வீக ஆன்மொவின் விரிவொக்கம். சுஷும்னொ நொடி வழியொக 

குண்டலினி  க்தி சமதுவொக எழு ச்ி சபறும் கபொது, உணரவ்ில் ஏற்படும் 

சமதுவொன விரிவொக்கம். ஒரு சமொட்டில் இருந்து அைகொன மற்றும் 

பிரகொ மொன ெொமசர மலர ்மலரவ்செப் கபொல, ஆன்மீக விரிவொக்கம் 

என்பது இந்ெ சமதுவொன மற்றும் மிகவும் நுட்பமொன ச ய்முசறசய 

குறிப்பிடுகிறது. § 

அடிமனம் (subconscious mind): Samskara chitta. இது கடந்ெகொல பதிவுகள், 

எதிரவ்ிசனகள் மற்றும் ஆச களின் க மிப்புக் கிடங்கொகவும், 

ெனி ச் யொன உடலியக்க ச ய்முசறகளின் இருப்பிடமொகவும் 

இருக்கிறது. கமலும் ெகவலுக்கு: மனம்.§ 

Subramaniam: சுப்பிரமணியம். இெற்கு  மஸ்கிருெெ்தில் “அதிக கடவுள் 

பக்தியுள்ள; செய்வீக புருஷருக்கு பிரியமொன” என்று சபொருள். 

முருகப்சபருமொசன குறிப்பிடும் இன்சனொரு சபயர.் § 

Subramuniyaswami: சுப்பிரமுனியசுவொமி. நந்தினொெ  ம்பிரெொயெ்செ 

க ரந்்ெ சகலொ  பரம்பசரயின் 162 ஆவது  ற்குரு (1927–2001). அவர ்

இன்சறய கொலகட்டெ்தில் மிகவும் முக்கியமொன இந்து குருவொகவும், இந்து 

 மயெ்தின் மறுமலர ்ச்ிக்கு எண்ணற்ற முயற்சிகள் 

கமற்சகொண்டெற்கொகவும் உலசகங்கும் கபொற்றப்படுகிறொர.் அகெ 

 மயெ்தில், பொரம்பரியங்கள் என்பது கடந்ெகொலெ்தில் முயற்சி ச ய்து 

நிரூபிக்கப்பட்ட பொசெகள் என்ற கருெ்செ தீவிரமொக ஆெரிெ்து, ெற்கொல 

மனிெ கநயெ்தின் வொை்க்சகக்கு புதிய மொதிரிகசள அசமெ்து ெருவதில் 

செரியமொக புதிய சிந்ெசனகசள அறிமுகப்படுெ்தினொர.் § 

மமறந்திருக்கும் பண்புகளின் மனம் (sub-subconscious mind): வொ ன 

சிெ்ெ. கமலும் ெகவலுக்கு: மனம் (ஐந்து நிசலகள்).§ 

துமண தமய்ஞ்ஞான மனம் (subsuperconscious mind): அனுகரண சிெ்ெ. 

உணரவ்ுள்ள மற்றும் அடியுணரவ்ு நிசலகள் வழியொக சமய்ஞ்ஞொன மனம் 

ச யல்படுவசெ குறிப்பிடுகிறது. இது இயலுணரவ்ு, செளிவு மற்றும் 

நுண்ணறிசவ கெொற்றுவிக்கிறது. § 

சூட்சும உடல், நுணுக்கமான உடல் (subtle body): சூடச்ும  ரீரம். ஆன்மொ 

அந்ெரக்லொகெ்தில் ச யல்படுவெற்கு, ஆன்மொ ென்சன உசறயிட்டுக் 

சகொள்ளும் தூல பண்பில்லொெ உடல், சூடச்ும உடல் அல்லது வொகனம். 
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சூடச்ும உடல் விஞ்ஞொனமய ககொ ம் (மனம், அறிசவழு ச்ி-இயலுணரவ்ு 

ககொ ம்), மகனொமய ககொ ெ்செ (உள்ளுணரவ்ு-அறிவுணரவ்ு ககொ ம்) 

சகொண்டுள்ளது. கமலும் ஆன்மொ தூல உடலில் இருக்கும் வசர, சூடச்ும 

உடலில் பிரொணமய ககொ மும் (உயிர ் க்தியின் ககொ ம்) இருக்கிறது. 

மரணெ்திற்கு பிறகு, பிரொணமய ககொ ம் பிரிவெொல், சூடச்ும உடலில் 

மகனொமய மற்றும் விஞ்ஞொனமய ககொ ம் மடட்ுகம இருக்கின்றன. 

முறுபிறவிக்கு முன்பு அல்லது உயர ்பரிணொம வளர ்ச்ி கலொகங்களில் 

நுசையும் கபொது, மகனொமய ககொ மும் விலக்கிசகொள்வெொல், அந்ெ 

 மயெ்தில் சூடச்ும உடலில் விஞ்ஞொனமய ககொ ம் மடட்ுகம இருக்கிறது. 

கமலும் இந்ெ சூடச்ும உடலில் அந்ெகரணம் (புெ்தி, மனஸ் மற்றும் 

ென்னுணரவ்ு என்ற மனதின் புலன்கள்) மற்றும் தூல உடலுடன் இருக்கும் 

கபொது ஐந்து ஞொகனந்திரியங்கள் (புலனுணரவ்ு கருவிகள்: ககளுணரவ்ு, 

செொட்டுணரவ்ு, பொரச்வ, சுசவ மற்றும் வொ சன) மற்றும் ஐந்து 

கரக்மந்திரியங்கள் (ச யற்கருவிகள்: வொக்கு, சககள், கொல்கள், 

உடற்கழிவுகசள சவளிகயற்றும் உறுப்புக்கள் மற்றும் பிறப்புறுப்புக்கள்) 

இருக்கின்றன. இது உள்சபொருளின் 36 பிரிவுகளில், 6 ஆவது ெெ்துவெ்தில் 

இருந்து 36 ஆவது ெெ்துவம் வசர இடம் பிடிக்கிறது. § 

summa: சும்மொ “Stillness.” § 

தமய்ஞ்ஞான மனம் (superconscious mind): கொரண சிெ்ெ. கமலும் 

ெகவலுக்கு: மனம் (ஐந்து நிசலகள்), மனம் (மூன்று கட்டங்கள்).§ 

sutra (sūtra): िुि “Thread.” சூத்திரம். ஒரு முதுதமரழி மபரன்ற தசய்யுள் அல்லது 

அத்தவகய முதுதமரழிகவளக் தகரண்ட இலக்கிய நவடவய இது குறிப்பிடுகிறது. கி.பி. 

500 ஆம் ஆண்டில் இருந்து இந்த நவடவய இந்திய தத்துை ஞரன அவமப்புக்கள் பரைலரக 

ஏற்றுக்தகரண்டு இறுதியில் சட்டம், இலக்கணம், மருத்துைம், கைிவத, வகைிவனகள் 

ததரடர்பரன பவடப்புக்களில் பயன்படுத்தவும் ததரடங்கின. § 

svadharma: स्तर्वर्मय “One’s own way.” ஸ்ைதர்மம். “ஒருைரது தனிப்பட்ட தரர்மீக ைழி.” 

மமலும் தகைலுக்கு: ெரம்ம். § 

svarnasharira vishvagrasa (svarṇaśarīra viśvagrāsa): स्वणाशरीरभवश्वग्रास 

ஸ்வரண் ரீர விஷ்வகிரொ ொ. சிவசபருமொனுடன் நசடசபறும் இறுதியொன 

இந்ெ ஐக்கியெ்தின் கபொது  ெனிப்பட்ட ஆன்மொ எதுவும் இல்லொமல், 

சிவசபருமொன் மடட்ுகம நிசலெ்து இருக்கிறொர.் கமலும் ெகவலுக்கு: 

விஷ்வகிரொ ொ.§ 

svayambhu Linga(m) (svayambhū Liṅga): स्तर्वर्म्भूसिङ्ग சுயம்பு சிைலிங்கம். மமலும் 

தகைலுக்கு: சுயம்பு சிவலிங்கம்.§ 

https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/68_glossary_09.html#para-371
https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/68_glossary_09.html#para-372
https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/68_glossary_09.html#para-373
https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/68_glossary_09.html#para-374
https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/68_glossary_09.html#para-375
https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/68_glossary_09.html#para-376
https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/68_glossary_09.html#para-377


svayambhu Sivalinga(m) (svayambhū Śivaliṅga): स्तफरटकसशर्वसिङ्ग “Self-existent mark 

or sign of God.” சுயம்பு சிைலிங்கம். இது மனிதனின் வககளரல் ைடிைவமக்கப்படரமல் 

இயற்வகயரக கண்டு எடுக்கப்பட்ட ஒரு சிைலிங்கத்வத குறிப்பிடுகிறது. இது தபரும்பரலும் 

ஒரு ைழுைழுப்பரன உருவள ைடிைில் பொனலிங்கம் என்று அசைக்கப்படுகிறது. 

இசெப்கபொன்ற கற்கள் இந்தியொவின் நரம்ெொ நதியில் கொணப்படுகின்றன. 

கமலும் ெகவலுக்கு: சிவலிங்கம்.§ 

swami (svāmī): स्तर्वामी “Lord; owner; self-possessed.” சுைரமி. “கடவுள்; எைமரன்; சுய 

கட்டுப்பரட்டுடன் அவமதியரக இருப்பைர்.” எல்லரம் அறிந்தைரரக அல்லது 

தனக்குத்தரமன ஆசிரியரரக இருப்பைர். தனது ைரழ்க்வகவய முழுவமயரக சமயப்பணியில் 

ஈடுபடுத்திக் தகரண்ட ஒரு துறைி, தீட்வச தபற்றைர், கரைி உவட அணிந்த துறைி மற்றும் 

ைழக்கமரக ஒரு சந்நியரசிக்கு ைழங்கப்படும் தபயர். சுவொமி எனும் ச ொல் 

மரியொசெயின் சின்னமொக விளங்குவகெொடு, சிலமயங்களில் துறவறம் 

கமற்சகொள்ளொமல் ஆன்மீக பணிக்கு ென்சன அரப்்பணிெ்துக் 

சகொண்டவரக்சள குறிப்பிடவும் பயன்படுெ்ெப்படுகிறது. § 

Tai Pongal: செப்சபொங்கல். ஒவ்சவொரு வருடமும் பருவெ்தின் முெல் 

அறுவசடசய சகொண்டொடும் விெமொக, செ மொெெ்தில் நொன்கு நொடக்ள் 

சபொங்கல் பண்டிசக சகொண்டொடப்படுகிறது. இந்ெ  மயெ்தில் எல்லொ ச ல்வ 

வளங்கசளயும் உசைக்கும் மக்களுக்கு வைங்கிய சூரிய பகவொனுக்கும் மற்ற 

உயிரினங்களுக்கும் நன்றி ச லுெ்தும் விெமொக சபொங்கல் 

சகொண்டொடப்படுகிறது. புதிெொக அறுவசட ச ய்ெ அரிசி அலங்கரிக்கப்பட்ட 

ஒரு சபரிய பொசனயில்  சமக்கப்படுகிறது. நமது முன்கனொரக்ள் சபொங்கல் 

சபொங்கும் திச சய சவெ்து, இந்ெ வருடம் முழுவதும் எப்படி இருக்கும் 

என்பசெயும் கணிெ்துள்ளனர.் § 

Tai Pusam: செப்பூ ம். இது ஒவ்சவொரு வருடமும் செ மொெெ்தில் (ைனவரி-

பிப்ரவரி மொெெ்தில்) பூ  நட ்ெ்திரமும் சபௌரண்மி திதியும் கூடி வரும் 

நன்நொளில், இந்ெ திருவிைொ நசடசபறும் இடெ்திற்கு ஏற்ப சிவசபருமொன் 

அல்லது முருகப்சபருமொனுக்கு பிரொரெ்்ெசன நசடசபறுகிறது. 

சமொரீஷியஸ் மற்றும் சிங்கப்பூரில், இந்ெ திருவிைொசவசயொட்டி அரசு 

விடுமுசறயும் அறிவிக்கப்படுகிறது. இந்தியொ, இலங்சக, மகலசியொ, பிஜி, 

சென் ஆப்ரிக்கொ  மற்றும் ரியூனியன் ஆகிய நொடுகளில் இருக்கும் 

ெமிைரக்ளொல் இந்ெ திருவிைொ சவகு ககொலொகலமொக 

சகொண்டொடப்படுகிறது. இந்ெ திருவிைொவின் கபொது பக்ெரக்ள் வைக்கமொக 

கொவடி எடுக்கிறொரக்ள். § 
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tali: ெொலி Wedding pendant. ெொலி, திருமொங்கல்யம். இசெ இந்து சபண்கள் 

ெங்களது திருமண பந்ெெ்தின் அசடயொளமொக ெங்களது கழுெ்தில் 

அணிந்து சகொள்கிறொரக்ள். இது வைக்கமொக பருெ்தி அல்லது படட்ு நூலில் 

இருக்ககவண்டும். ஆனொல் இன்று சபரும்பொலொகனொர ்ெங்கெ்தில் 

திருமொங்கல்யெ்செ அணிந்து சகொள்கிறொரக்ள். இது  மஸ்கிருெெ்தில் 

மங்களசூெ்திரம் என்று அசைக்கப்படுகிறது. அவள் அசெ ெனது 

கணவனின் பிம்பமொக மதிக்கிறொள் மற்றும் அவள் கொசல இசறவசன 

வணங்கும் கபொது ெனது ெொலிசயயும் செொடட்ு வணங்குகிறொள். § 

tamas(ic): तमस् “Force of inertia.” ெமஸ், ெகமொ குணம்  ொரந்்ெ. கமலும் 

ெகவலுக்கு: குணம்.§ 

tambura (taṁbūrā): तिंबूरा (Hindi) தம்புரர. இந்த தந்தி ைரத்தியம், நரன்கு கம்பிகவள 

தகரண்டு, குடம் மபரன்ற அடிப்பகுதியும் நீண்ட கழுத்வதயும் தகரண்டு இருக்கும். இது 

தசங்குத்தரக நிறுத்தி வைத்து ைிரல்களரல் மீட்கப்படுகிறது. இது பரடகர் அல்லது 

இவசக்கருைி ைரசிப்பைருக்கு பின்னிவசயரக இவசக்கப்படுகிறது. § 

Tamil: ெமிை். சென்னிந்தியொ மற்றும் வடக்கு இலங்சகயில் இருக்கும் 

ெமிைரக்ளின் சமொழி. இது ெமிை்நொட்டில் ஆட்சி சமொழியொக இருக்கிறது, 

மற்றும் இது 60 மில்லியன் மக்கள் கபசும் சமொழியொக இருக்கிறது. § 

tandava (tāṇḍava): ताण्डर्व “Violent dance.” தரண்டைம். “பரைச தண்டனம்.” ஆண்களரல் 

உக்கிரமரக ஆடப்படும் இந்த நடனம் 108 கரணங்கவள  தகரண்டது. இந்ெ 

ெொண்டவங்களில், சிவசபருமொனின் ஆனந்ெ ெொண்டவம், 

முென்சமயொனெொக விளங்குகிறது. அதிக சமன்சமயொன நடனம் லொஸ்யம் 

என்று அசைக்கப்படுகிறது. இது “துடிப்புணரவ்ுள்ள" என்பசெ குறிக்கும் 

ல   என்ற ச ொல்லில் இருந்து உருவொனது. நடனம் சபொதுவொக நரெ்்ெனம் 

என்று அசைக்கப்படுகிறது. கமலும் ெகவலுக்கு: நடரொைர.்§ 

tantra: तन्ि “Loom, methodology.” தரந்திரீகம்: 1) இது தபரதுைரக, “சரஸ்திரம்" என்ற 

தசரல்லுக்கு ஒத்த தபரருள் தசரல்லரக கருதப்படுகிறது. 2) சமயம், சூட்சும ஞரனம் மற்றும் 

அறிைியல் ததரடர்பரன எல்லர அம்சங்கள் பற்றியும் ைிரிைரன ைிளக்கத்வத ைழங்கும் 

சரக்த சமய பிரிவை தபரும்பரலும் சரர்ந்து இருக்கும் ஆகம உவரகவள குறிப்பிடும் 

இன்தனரரு தசரல். ெொந்ெரீகங்கள் ச வ பொரம்பரியெ்துடனும் 

செொடரப்ுசடயெொக இருக்கின்றன. 3) ச வ மற்றும்  ொக்ெ 

பொரம்பரியங்களில் இது குறிப்பிட்ட ச ய்முசற, உெ்தி அல்லது ஆன்மீக 

பயிற்சிசய குறிப்பிடுகிறது. 4)  ொக்ெ  மயெ்தில் ெொந்ெரீகம் என்பது, 

உருமொற்றம் மற்றும் செய்வெ்துடன் ஐக்கியம் என்று புசனயப்பட்ட 

கநொக்கெ்துடன், சபரும்பொலும் உடலுறவுகள் உட்பட, சபண்  க்தியின் 

வழிபொடச்ட வலுவொக வலியுறுெ்தும் கட்டுப்பொடுகள் மற்றும் உெ்திகள். § 
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tapas: तपस् “Heat, fire; ardor.” ெபஸ். “சவப்பம், சநருப்பு; ஆரவ்ம்.” ஒருவர ்

ென்சன சுெ்ெப்படுெ்திக்சகொள்ளும் ஆன்மீக பைக்கங்கள், தீவிர ெவம்,  

பிரொய ச்ிெ்ெம் மற்றும் தியொகம். இது தீவிர பிரொய ச்ிெ்ெம்,  மயம்  ொரந்்ெ 

ெவம் மற்றும் விரெங்கள் மூலம் வலி மற்றும் கவெசனசய 

ெொங்கிக்சகொள்வசெ குறிப்பிடுகிறது. § 

tapasvin: तपक्तस्वन् ெபஸ்வின். இது வைக்கமொக ெபஸ் சகொண்டிருக்கும் 

ஒருவசர குறிப்பிடுகிறது. கமலும் ெகவலுக்கு: ெபஸ்.§ 

tattva: तत्त्र्व “That-ness” or “essential nature.” தத்துைம்: “முக்கிய இயல்பு.” தத்துைங்கள் 

என்பது பிரபஞ்சத்தின் முக்கிய மகரட்பரடுகள், பரகங்கள், உட்தபரருளின் நிவலகள் 

அல்லது பிரிவுகள், அடிப்பவட அலகுகளரக இருக்கின்றன. சிைதபருமரன் ததரடர்ந்து 

பவடத்துக்தகரண்டு, தனது பவடப்புக்களுக்கு பரதுகரப்பு ைழங்கிக்தகரண்டு, தனக்குள்  

தனது பவடப்புக்கவள மீண்டும் ஒடுக்கிக்தகரள்கிறரர். இந்த பவடக்கும் தசய்முவற 

தத்துைங்களின் ைிரிைரக்கமரக, தைளிப்பரட்டு நிவலகளரக இருக்கின்றன என்றும் ரிஷிகள் 

ைிளக்குகிறரர்கள். மமலும் இந்த தத்துைங்களின் மூலம் நுணுக்கமரக ததரடங்கி பருமனரக 

மரறுைதரகவும் ரிஷிகள் கூறுகிறரர்கள். மகொபிரளயெ்தின் கபொது, அசவ ெனது 

மூலங்களில் அசடந்து சகொள்வெொல், அந்ெ மகொபிரளயெ்திற்கு பிறகு முெல் 

இரண்டு ெெ்துவங்கள் மட்டுகம நிசலெ்து இருக்கின்றன. தூய 

உணரவ்ொகவும், மற்ற சவளிப்பட்ட நிசலகளின் மூலமொகவும் இருக்கும் 

முெல் மற்றும் நுணுக்கமொன உருவம் சிவ ெெ்துவம் அல்லது பரொ க்தி-

நொெம் என்று அசைக்கப்படுகிறது. ஆனொல் சிவ ெெ்துவெ்செ கடந்து, 

அெெ்துவம் என்று அசைக்கப்படட்ு யொவும் கடந்ெ நிசலயில் இருக்கும் 

பரப்பிரம்மம் என்கிற பரசிவம் இருக்கிறது. இது சிவசபருமொனின் முெல் 

முழுசமயொக இருக்கிறது.  ங்கியொ அசமப்பு 25 ெெ்துவங்கசள 

குறிப்பிடுகிறது. ச வ  மயம் அந்ெ 25 ெெ்துவங்களுடன் அசெ கடந்து 

இருக்கும் 11 ெெ்துவங்கசளயும் க ரெ்்து, சமொெ்ெம் 36 ெெ்துவங்கசள 

அங்கீகரிக்கிறது. § 

tavil: ெவில். சென் இந்தியொவில் கெொன்றியெொக கருெப்படும் ெவில், இந்து 

பூசைகளில் நொெஸ்வரெ்துடன் க ரந்்து இச க்கப்படும் இச க்கருவி 

ஆகும். § 

Tayumanavar: ெொயுமொனவர.் இவர ்ெமிை்நொட்டின் கவெொரண்யெ்தில் 17 ஆம் 

நூற்றொண்டில் பிறந்ெெொக கருெப்படுகிறது. இந்ெ ச வ  மய கயொகி, 

செய்வ பக்தி நிசறந்ெ பொடல்கசள இயற்றினொர.் அந்ெ பொடல்கள் ெெ்துவம் 

மற்றும் பக்தியின் அற்புெ கலசவயொக இருந்ென. ெொயுமொனவர ்

“சின்மயொனந்ெ குரு: என்ற ெனது கவிசெயில், ென்சன திருமூலரின் 

வம் ொவளிசய க ரந்்ெவரொக பொடியுள்ளொர.் கமலும் ெகவலுக்கு: திருமூலர.் 

§ 
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teradi: கெரடி “Chariot shed.” திருவிைொக்களின் கபொது உற் வ மூரெ்்திசய 

ஊரவ்லமொக அசைெ்து ச ல்லும் கெர ்நிறுெ்தும் இடம். § 

அந்த முடிைான பரம்தபாருள் (That): முடிவொக, விளக்க முடியொமல் அல்லது 

சபயர ்இல்லொெ முழுசமயொக இருக்கும் பரமொெ்துமொ, பரசிவெ்செ 

குறிப்பிடும் பிரதி சபயர.் § 

ஈஸ்ைரைாதம் (theism): இது இசறவன் ஒரு உண்சமயொன, உணரவ்ுள்ள, 

ெனிப்பட்ட பரமொெ்துமொவொக, ஸ்ருஷ்டிகரெ்்ெொவொக பிரபஞ் ெ்தில் ஆட்சி 

ச ய்கிறொர ்என்ற நம்பிக்சக மற்றும் பரமொெ்துமொவொல் பசடக்கப்பட்ட 

மகொகெவரக்ளின் மீது இருக்கும் நம்பிக்சகசயயும் குறிப்பிடுகிறது. § 

சிைஷலாகம் (Third World): சிவகலொகம் அல்லது கரணகலொகம். 

மகொகெவரக்ள் மற்றும் மிகவும் உயரவ்ொன நிசலயில் இருக்கும் 

ஆன்மொக்கள், சுயமொக பிரகொசிக்கும் ெங்கள் உருவங்களுடன் வொழும் 

ஆன்மீக கலொகம் அல்லது உள்சபொருளின் கொரண கலொகம். கமலும் 

ெகவலுக்கு: கலொகம், மூன்று கலொகங்கள். § 

மூன்று ஷலாகங்கள் (three worlds): உள்சபொருளின் மூன்று கலொகங்கசள 

குறிப்பிடும் ெ்ரிகலொகம், பிரபஞ் ெ்தின் அடிப்பசட படிநிசல பிரிவுகள் 

ஆகும். 1) பூகலொகம்: தூல உலகம். 2) அந்ெரக்லொகம்: “மெ்தியில் இருக்கும் 

கலொகம்,” நுணுக்கமொன அல்லது சூடச்ும கலொகம். 3) சிவகலொகம்: சிவன் 

மற்றும் உயரந்்ெ பரிணொம வளர ்ச்ி சபற்ற ஆன்மொக்களின் உலகம்; 

கொரண கலொகம்.§ 

tirtha (tīrtha): तीथय “Passageway; ford.” தீர்த்தம். குறிப்பரக புனிதமரன நதிக்கவரயில் 

அவமந்து இருக்கும் புண்ணிய மக்ஷத்திரம் அல்லது நீரரடும் துவற. இது பூவையில் 

பயன்படுத்தப்படும் நீவரயும் குறிப்பிடுகிறது. § 

tirthayatra (tīrthayātrā): तीथयर्ािा “Journey to a holy place.” தீர்த்த யரத்திவர. § 

Tirukural: திருக்குறள் “Holy couplets.” இது ெமிை்சமொழியின் மொசபரும் 

இலக்கிய பசடப்பு மற்றும் இந்து  மய நன்சனறி பற்றிய நுணுக்கங்கசள 

வைங்கும் சபொக்கிஷமொகவும் விளங்குகிறது. உலகின் முென்சமயொன 

அறநூலொக விளங்கும் திருக்குறள், மனிெ கநயெ்திற்கு வொை்வியல் பற்றி 

விளக்குகிறது. § 

Tirumantiram: திருமந்திரம் “Holy incantation.” நந்திநொெ  ம்பிரெொயெ்தின் 

மிகவும் பைசமயொன ெமிை்  ொஸ்திரம். இசெ திருமூலர ்சுமொர ்கி.மு. 200 

ஆம் ஆண்டில் இயற்றினொர.் இது திருமுசறகளில் பெ்ெொவொெொக 

க ரக்்கப்படட்ு மசறசபொருள், கயொகம் மற்றும் ெொந்ெரீகம்  ொரந்்ெ அறிவின் 

ஒரு சபரிய க மிப்புக் கிடங்கொக இருக்கிறது. இது இரொை கயொகம் மற்றும் 

சிெ்ெ கயொகம் பற்றிய ஆன்மீக  ொரம் மற்றும் பண்சடயகொல ச வ  மய 

பொரம்பரியமொக இருக்கும் 28 ச வ சிெ்ெொந்ெ ஆகமங்களின் அடிப்பசட 

ககொட்பொடுகசள உள்ளடக்கியுள்ளது. ஆகமங்களில் பல ெற்கபொது அழிந்து 
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விட்டெொல், 3,000 ச ய்யுடக்சள சகொண்ட திருமந்திரம் ஆகம செொகுப்பின் 

ஒரு அரிய சபொக்கிஷமொக விளங்குகிறது. § 

Tirumular: திருமூலர.் நந்திநொெ  ம்பிரெொயெ்செ க ரந்்ெ சகலொ  

பரம்பசரயின் ஒரு புகை்சபற்ற சிெ்ெ கயொகி மற்றும் ரிஷி. இவர ்ெமிழில் 

திருமந்திரெ்செ இயற்றுவெற்கு (சுமொர ்கி.மு. 200) இமயமசலயில் இருந்து 

வந்ெொர.் அவர ்இந்ெ  ொஸ்திரெ்தில் ெனது ச ொந்ெ உணரெ்லுடன் ச வ 

ஆகமங்கள் மற்றும் கவெங்களில் இருக்கும் ெனது புலசமயின் மூலம், 

துல்லியமொன மற்றும் நுணுக்கமொன பொடல் வடிவில் ச வ  மய 

ககொட்பொடுகசள பதிவு ச ய்துள்ளொர.் மகரிஷி நந்திநொெொவின் சீடரக்ளில் 

ஒருவரொக திருமூலர ்இருந்ெொர.் § 

Tirumurai: திருமுசற “Holy book.” சென்னிந்திய நொயன்மொரக்ள் 

சிவசபருமொசன கபொற்றிப் பொடிய பொடல்கள் மற்றும் இலக்கியங்களின் 

செொகுப்பு. இசெ ச வ மகொன்களின் ஒருவரொன நம்பியொண்டொர ்நம்பி 

(சுமொர ்கி.பி. 1000) செொகுெ்து அசமெ்ெொர.் முெல் ஏழு திருமுசறகள் 

கெவொரம் என்று அசைக்கப்படுகின்றன. § 

tiruvadi: திருவடி. இது  ற்குருவின் பொெங்கசள குறிப்பிடுகிறது. இது 

 மஸ்கிருெெ்தில் ஶ்ரீ பொதுசக அசைக்கப்படுகிறது. இது அருளின் மூலமொக 

வணங்கப்படுகிறது. குருவின் திருவடி குறிப்பொக செய்வீக மற்றும் தூல 

கலொகங்களுடன் செொடரப்ில் இருப்பெொல், அசவ புனிெமொக 

விளங்குகின்றன.§ 

tiruvadi puja: திருவடி பூசை. ஒரு குருவின் பொெங்கள் அல்லது அவரது 

திருவடிகசள சவெ்து நடெ்ெப்படும் ஒரு பூசை. கமலும் ெகவலுக்கு: பூசை.§ 

Tiruvalluvar: திருவள்ளுவர ்“Holy weaver.” இவர ்சென்னிந்தியொவில் 

இரண்டொயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பொக வொை்ந்து வந்ெொர.் ச வ 

 மயெ்செ  ொரந்்ெ இவர,் சந வுெ்செொழில் ச ய்து வந்ெொர.் இவர ்

உலகப்சபொதுமசற, சபொய்யொசமொழி மற்றும் கவறு பல சபயரக்ளுடன் 

அசைக்கப்படும் திருக்குறசள இயற்றினொர.் அவர ்நற்பண்புகளும், 

விசுவொ ெ்திற்கும் புகை்சபற்ற ெனது மசனவி வொசுகியுடன், இன்சறய 

திருமயிசலயில் வொை்ந்து வந்ெொர.் § 

Tiruvasagam: திருவொ கம் “Holy Utterances.” மொணிக்க வொ கர ்(கி.பி. 850) 

அருளிய ெமிை்  ொஸ்திர நூல். மிகவும் அைகிய பக்திப் பரவ ப் 

பொடல்கசளக் சகொண்ட இெ்ெமிை் நூல், மிகவும் உன்னெமொன பசடப்பொக 

கருெப்படுகிறது. இந்ெ நூலில் ஆன்மீக வொை்வின் எல்லொ படிநிசலகளும் 

விவொதிக்கப்படட்ுள்ளன.  ந்கெகம் மற்றும் கடுந்துயரெ்தில் இருந்து  

சிவசபருமொன் மீது முழு நம்பிக்சக சவப்பது வசர, சலௌகீக 

அனுபவெ்தில் இருந்து குரு-சீடன் உறவு மற்றும் மறுபிறவியில் இருந்து 

விடுெசல வசர, ஆன்மீக பொசெயில் இருக்கும் ஒவ்சவொரு கட்டெ்செயும் 

திருவொ கம் விவொதிக்கிறது. § 
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தசமபாகம் (tithe (tithing)): இது ஒரு ஆன்மீக பைக்கமொக, ஒரு விரெமொக  

விளங்குகிறது. இென் மூலம் ஒருவர ்ெனக்கு விருப்பமொன  மய 

அசமப்பிற்கு நன்சகொசட வைங்குவெொல், பூமியில் ஆன்மீக கல்வி மற்றும் 

முன்கனற்றம் நிசலநிறுெ்ெப்படுகிறது. இது  மஸ்கிருெெ்தில் ெ மொம் ொ 

என்றும் ெமிழில் பதின்சம என்றும் அசைக்கப்படுகிறது. § 

trishula (triśūla): सिशूि திரிசூலம். சிைதபருமரன் மற்றும் சில வசைத் துறைிகள் 

பிரமயரகம் தசய்யும் முத்தவலச் சூலம். இது இ  ்ொ  க்தி (ஆச , விருப்பம், அன்பு), 

கிரியொ (ச யல்)  க்தி மற்றும் ஞொன  க்தி என்று இசறவனின் மூன்று 

அடிப்பசட  க்திகள் அல்லது ஆற்றல்கசள குறிப்பிடுகிறது. § 

விரிைாக்கம் (Unfoldment). கமலும் ெகவலுக்கு: ஆன்மீக 

விரிவொக்கம்.§ 

upadesha (upadeśa): ऊपदेश “Advice; religious instruction.” உபமதசம். இது ைழக்கமரக 

குரு தனது சீடனுக்கு மகள்ைி பதில் ைடிைில் ைழங்குைரர். இது சற்குருைின் ஆன்மீக 

தசரற்தபரழிவுகவளயும் குறிப்பிடுகிறது. § 

upadeshi (upadeśī): उपदेशी உபமதசி. மற்றைர்கள் முக்தி அவடைதற்கு தீைிரமரக உதைி 

தசய்ய மற்றும் உபமதசிக்க முடிவு தசய்யும் ஒரு முக்தி தபற்ற ஆன்மர. இது நிர்ைரணியில் 

இருந்து மரறுபட்டு  இருக்கிறது. மமலும் தகைலுக்கு: நிரவ்ொணி மற்றும் உபகெசி. § 

Upanishad: उपसनर्द ्“Sitting near devotedly.” உபநிடதம். “அருகில் பக்தியுடன் அமர்தல்.” 

இது மைதங்களின் நரன்கரைது இறுதி பகுதியரக ைிளங்கி, மைத மந்திரங்களின் இரகசிய, 

தத்துை தபரருவள ைிளக்குகிறது. உபநிடெங்கள் என்பது வலுவொன உசரகளின் 

செொகுப்பு ஆகும் மற்றும் அசவ கவெொந்ெெ்தின் மூலமொக விளங்கி, ஆயிரம் 

ஆண்டுகளுக்கு இந்திய சிந்ெசன மீது ஆதிக்கம் ச லுெ்தியுள்ளது. அசவ 

கடவுள், ஆன்மொ மற்றும் அண்டெ்தின் இயல்பு மற்றும் மிகவும் ஆைமொன 

இந்து சிந்ெசனயின் பிரெ்கயக சவளிப்பொடுகசள விளக்கும் ரிஷிகளின் 

ெெ்துவ பதிவுகளொக விளங்குகின்றன. § 

Vaishnava (Vaishṇava): र्वैष्णर्व. வைணைம், வைணைர். ைிஷ்ணுவை சரர்ந்த. 

ைிஷ்ணு மற்றும் அைருவடய அைதரரங்கவள ைழிபடுைர். மமலும் தகைலுக்கு: சவணவம், 

விஷ்ணு. § 
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Vaishnavism (Vaishṇava): र्वैष्णर्व வைணைம். இந்து தர்மத்தில் இருக்கும் நரன்கு 

முக்கிய சமயங்கள் அல்லது பிரிவுகளில் ஒன்று. உலகில் இருக்கும் ஒரு பில்லியன் 

இந்துக்களில் ஐம்பது சதவீதம் வைணைர்களரக இருக்கிறரர்கள். இது தனிப்பட்ட 

கடவுளரக ைிஷ்ணுவை, அைரது அைதரரங்கள் மற்றும் அந்த அைதரரங்களின் 

துவணைிகவள ைழிபடுைவத வமயமரக தகரண்டு அவமந்துள்ளது. வைணைம் பண்புகள் 

இல்லரத இவறைவன கரட்டிலும் பண்புகளுடன் இருக்கும் இவறைனுக்கு அதிக 

முக்கியத்துைம் அளித்து, முக்தி தபறுைதற்கு பக்திவய உண்வமயரன பரவதயரக 

ைலியுறுத்துகிறது. § 

மைணைர் (Vaishnavite): சவணவம் அல்லது விஷ்ணுசவ  ொரந்்ெது. 

விஷ்ணு அல்லது அவருசடய அவெொரங்கசள வழிபடுவர.் கமலும் 

ெகவலுக்கு: சவணவ  மயம், விஷ்ணு. § 

vasana (vāsanā): र्वािना “Abode.” அடியுணர்வு ஈடுபரடுகள். “ைரசம் தசய்யும், மீதம், மிகுதி" 

என்பவத குறிக்கும் வொஸ் என்ற ச ொல்லில் இருந்து உருவொனது. இயக்கும் 

 க்திகள், ெொக்கங்களொக இருக்கும் இந்ெ அடியுணரவ்ு ஈடுபொடுகள் மற்றும் 

பைக்க மொதிரிகள் ஒருவரின் அணுகுமுசறகள் மற்றும் எதிரக்ொல 

ச யல்கசள ஊக்குவிக்கின்றன. § 

vasana daha tantra (vāsanā daha tantra): वासनादहतन्त्र. “Purification of the 

subconscious by fire.” வொ ன ெொக ெந்திரம். ெொக என்றொல் எரிகிற, 

ெந்திரம் என்றொல் ச யல்முசற மற்றும் வொ னொ என்றொல்  ஒருவரது 

தூண்டுெல்கள் மற்றும் அணுகுமுசறகசள உருவொக்கும், 

ஆைப்பதிந்ெ அடியுணரவ்ு பண்புகள் அல்லது மனநிசலகள் என்று 

சபொருள். வொ னொக்கள் கநரம்சற அல்லது எதிரம்சறயொக 

இருக்கலொம். வொ ன ெொக ெந்திரம் என்பது குற்றெ்செ 

ஏற்றுக்சகொள்ளும் அறிக்சககள், பிடிெ்ெமொனவரக்ள் அல்லது 

சநருக்கமொனவரக்ளுக்கு எழுதிய நீண்ட கடிெங்கள் உட்பட 

கவெசனயின் விளக்கங்கள், குைப்பங்களின் சவளிப்பொடுகள், 

மனக்குசற மற்றும் நீண்டநொளொக இருக்கும் வருெ்ெங்களின் 

பதிவுகசள எரிக்கும் பயிற்சி ஆகும். இது பிர  ்சனக்குரிய 

வொ னொக்கசள அழிக்கவும் வொை்க்சகயில்  இருக்கும் 

சிக்கல்களுக்கு தீரவ்ு கொணவும் மிகவும் சிறந்ெ முசறகளில் ஒன்றொக 

இருக்கிறது. பிர  ்சனகசள ஒரு கொகிெெ்தில் எழுதி, அசெ  

 ொெொரண சநருப்பில் எரிக்கும் கபொது, அசவ அடியுணரவ்ில் இருந்து 

சவளிப்புற மனதிற்கு சகொண்டு வரப்படுகிறது மற்றும் சநருப்பு 

கொகிகெ்செ எரிக்கும் கபொது, ஒடுக்கப்பட்ட உணர ்ச்ிகள் 

சவளிப்படுகின்றன. இவ்வொறு எழுதுவசெ ஆங்கிலெ்தில் 

ஸ்பிரி ச்ுவல் ைரண்லிங (spiritual journaling) என்பொரக்ள், அெொவது 

ஒருவர ்ெனது ஆன்மீக பயணெ்செப் பற்றி எழுதுெல் என்று சபொருள்.  
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இந்ெ பைக்கெ்தின் விக ஷ வடிவமொக மகொ வொ ன ெொக ெந்திரம் 

விளங்குகிறது. வைக்கமொக ச ய்யும் வொ னொ ெொக ெந்திரெ்தில் 

ச ய்வசெப் கபொல, ஒருவர ்ெனது அடியுணரவ்ில் க கரிெ்ெ 

சுசமகசள நீக்குவெற்கு, ெனது கடந்ெகொலெ்செ நிசனவுக்கூரந்்து 

வொை்நொளின் பல்கவறு அம் ங்கசள கொகிெெ்தில் எழுதி, அசெ 

எரிப்பகெ இந்ெ  ொெனொ ஆகும். ஒவ்சவொரு வருடமும் பெ்து பக்கங்கள் 

எழுெ கவண்டும். இந்ெ ெந்திரெ்தின் மற்ற அம் ங்களொக ஒருவர ்

ெனக்கு செரிந்ெ மனிெரக்சள பற்றி மற்றும் ெனது பொலியல் 

அனுபவங்கள் அசனெ்செயும் பற்றி எழுதுவதும் அடங்கியுள்ளது. § 

Veda: र्वेद “Wisdom.” மைதம். இது ரிஷிகளரல் அருளப்பட்ட இந்து தர்மத்தின் அதிகரரப்பூர்ை 

சரஸ்திரமரக ைிளங்குகிறது. மைதங்களும் ஆகமங்களும் ஸ்ருதி என்று 

அசைக்கப்படுகின்றன. ஸ்ருதி என்றொல் கொெொல் ககடக்ப்பட்டசவ  என்று 

சபொருள். பல புனிெமொன  ொஸ்திரங்களின் செொகுப்பொக கவெங்கள் 

விளங்குகின்றன. கவெங்கள் ரிக், யைூர,்  ொம  மற்றும் அெரவ்ணம் என்று 

நொன்கு வசகப்படும். இசவ கூட்டொக 100,000 மந்திரங்கள் மற்றும் 

கூடுெலொக உசரகள் மற்றும் விளக்கங்கசள உள்ளடக்கியுள்ளன. 

கவெங்கள் வைங்கும் அறிவு சலௌகீக பக்தியில் இருந்து உயரந்்ெ ெெ்துவம் 

வசர பரவியுள்ளது. § 

Vedanta (Vedānta): वेदान्त “Ultimate wisdom” or “final conclusions of the Vedas.” 

கவெொந்ெம். கவெொந்ெம் என்பது கவெங்களின் இறுதியொன முடிவுகசள 

சவளிப்படுெ்தும் உபநிடெங்களில் (சுமொர ்கி.மு. 1500-1600) உள்ள சிந்ெசன 

முசற ஆகும். சுெ்ெ துசவெெ்தில் செொடங்கி முழுசமயொன அெ்சவெம் 

வசர, வரலொறு முழுவதும் பல்கவறு கவெொந்ெ பிரிவுகள் உருவொகியுள்ளன. § 

ஷைதம் மற்றும் ஆகமம் சார்ந்த (Vedic-Agamic (Vedic-Āgamic)): வரலொறு 

மற்றும் பொரம்பரியெ்தில் ஒன்றுக்கு ஒன்று ஆெரவொக இருந்து 

பின்னிப்பிசணந்ெ இரண்டு பிரிவுகசள பிரதிபலிெ்து, இந்து  மய 

ஸ்ருதிகளொக விளங்கும் கவெங்கள் மற்றும் ஆகமங்களில் இருந்து கிரகிெ்து 

அவற்றுடன் இணங்கி இருெ்ெல். § 

vel: ஷைல் “Spear, lance.” கவல். கயொகெ்தின் ெசலவனொகவும் கெவரக்ள் 

பசடெ்ெசலவனொகவும் இருக்கும் முருகப்சபருமொனின் செய்வீக 

அதிகொரெ்செ செரியப்படுெ்தும் சின்னம். (இது  மஸ்கிருெெ்தில் சூல  

என்று அசைக்கப்படுகிறது)§ 

veshti: ஷைே்டி. நீளமொக செக்கப்படொெ துணியொக சவள்சள நிறெ்தில் 

இருக்கும் கவஷ்டி, இந்து  மயெ்செ க ரந்்ெ ஆண்கள் இடுப்புப் பகுதியில் 

அணியும் உசட ஆகும். இது பல்கவறு விெமொக அணியலொம். “சுற்றுெல்" 

என்பசெ குறிப்பிடும் “கவஷ்டனொ” என்ற  ம்ஸ்கிருெ ச ொல்லில் இருந்து 

உருவொன ஒரு ெமிை் ச ொல். இது கவட்டி (ெமிை்) அல்லது கெொெ்தி (இந்தி) 

என்றும் அசைக்கப்படுகிறது. § 
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vibhuti (vibhūti): सर्वभूसत “Resplendent, powerful.” ைிபூதி, திருநீறு. பரல், தநய்,  மதன் 

மபரன்ற ைிமசஷமரன தபரருட்களுடன் மரட்டு சரணத்வத எரித்து தைள்வள நிறத்தில் 

திருநீறு தயரரிக்கப்படுகிறது. இது தூய்வமவய குறிப்பிட்டு, எல்லர சிைரலயங்கள் மற்றும் 

சிறிய மகரயில்களில் பூவைக்கு பிறகு பக்தர்களுக்கு ைழங்கப்படும் முக்கிய பிரசரதங்களில் 

ஒன்றரக ைிளங்குகிறது. § 

Vishnu (Vishṇu): सर्वष्णु “All-pervasive.” ைிஷ்ணு. “எங்கும் ைியரபித்து இருக்கிற.” வசை 

சமயத்தின் முழுமுதற் கடவுள். தனிப்பட்ட தவலைனரக, ஸ்ருஷ்டிகர்த்தரைரக, 

சர்ைைல்லவமயுடன் எல்லரம் அறிந்த உதரர குணமுள்ள ததய்ைமரக, தர்மத்வத 

நிவலநிறுத்த மைண்டிய மபரது அைதரிக்கும் இவறைனரக இருக்கிறரர். வசை சமயத்தில், 

சிைதபருமரனின் கரக்கும் அம்சமரக ைிஷ்ணு இருக்கிறரர். § 

vishuddha chakra (viśuddha chakra): सर्वशुद्धचक्र “Wheel of purity.” ைிசுத்த சக்கரம். 

“தூய்வமயரன சக்கரம்.” ஐந்தரைது சக்கரம். ததய்வீக அன்பின் வமயம். மமலும் தகைலுக்கு: 

 க்கரம். § 

vishvagrasa (viśvagrāsa): भवश्वग्रास “Total absorption.” விஷ்வகிரொ ொ. 

“முழுசமயொன ஒடுக்கம்.” ஆன்மொவின் பரிணொம வளர ்ச்ி நிசறவு 

சபற்றதும், சிவசபருமொனுடன் நசடசபறும் ஆன்மொவின் முடிவொன 

ஐக்கியம். ஆன்மொ முெல் முசறயொக கெொற்றம் அளிெ்ெ சிவகலொகெ்தில், 

சிவசபருமொனின் உடலொன பரகமஸ்வரனுடன் ெனியொன ஆனந்ெமய 

ககொ ெ்தின் முடிவொன ஐக்கியெ்செ இது குறிப்பிடுகிறது. § 

vitala chakra: भवतलचक्र “Region of negation.” விெள  க்கரம். மூலொெொரெ்திற்கு 

கீழிருக்கும் இரண்டொவது  க்கரம். இது செொசடகளில் சமயம் சகொண்டு 

இருக்கிறது. சீற்றம் மற்றும் வன்முசற குடியிருக்கும் பகுதி. கமலும் 

ெகவலுக்கு:  க்கரம், நரககலொகம். § 

vrata: व्रत “Vow, religious oath.” ைிரதம். இது தைம், உபைரசம், குறிப்பிட்ட மந்திரத்வத 

தைபம் தசய்தல், ைழிபரடு அல்லது தியரனத்வத மபரன்று சில பழக்கங்கவள 

தசய்யமைண்டும் என்ற உறுதிதமரழிவய தபரும்பரலும் குறிப்பிடுகிறது. § 

vritti (vṛitti): र्वृसि “Whirlpool, vortex.” ைிருத்தி. இது மயரக உளைியலில், உணர்ைில் 

இருக்கும் ஏற்ற இறக்கங்கள், மனதின் தசயல்பரடுகள் (சிெ்ெ விருெ்தி) மற்றும் 

சிந்ெசன மற்றும் புலனுணரவ்ின் அசலகசள குறிப்பிடுகிறது. “கயொகம் 

என்பது மனதின் ச யல்பொடுகசள (சிெ்ெ விருெ்தி) கட்டுப்படுெ்துவது 

(நிகரொெொ) ஆகும். சபொதுவொக விருெ்தி என்றொல்: 1) பொசெ, வொை்முசற; 

ஒழுக்கம், நடெ்செ; ஒரு ச யசல ச ய்யும் முசற; 2) இயல்பு, பண்பு, வசக. 

§ 
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vumtyeudi (vūmtyēūdī):  உம்தியுடி. நீல நிறெ்தில் இருக்கும் இந்ெ 

நொடி ஓட்டம், கமல்கநொக்கி பொய்ந்து க ரந்்து, உடலின் வலது புறமொக 

முடிகிறது. இது  மஸ்கிருெெ்தில் பிங்களொ என்று அசைக்கப்படுகிறது. 

இந்ெ ஓட்டம் ஆண்சமயின் பண்புடன் தீவிர இயல்புடன் இருக்கிறது. இது 

உயிர ்க்தியில் அறிவுணரவ்ு-மனம்  ொரந்்ெ  க்தியொக இருக்கிறது. அந்ெ 

அறிவுணரவ்ு  க்தி ஒருவருக்கு ெனது அறிவுணரவ்ு மனதின் மீது 

விழிப்புணரவ்ு ஏற்படட்ு சிந்திப்பெற்கு கொரணமொக இருக்கிறது. உம்தியுடி 

நொடி சிம்ஷும்பிசியில் இருக்கும் ஓட்டங்களில் ஒன்றொக விளங்குகிறது. § 

Yagam: யொகம் “Worship; sacrifice.” “வழிபொடு; தியொகம்.” கமலும் ெகவலுக்கு: 

யக்ஞன.§ 

yajna (yajña): र्ज्ञ “Worship; sacrifice.” யரகம். “ைழிபரடு; தியரகம்.” உட்புற மற்றும் 

தைளிப்புற ைழிபரட்டின் மூலம் தியரகம் தசய்து சரண் அவடைவத குறிப்பிடும் யரகம், 

இந்து தர்மத்தின் மிகவும் முக்கிய மகரட்பரடுகளில் ஒன்றரக ைிளங்குகிறது. 1) வைதீக 

கரலங்களில் இருந்து நவடதபற்று ைரும் இந்த ைழிபரட்டில் மைத மந்திரங்களின் 

உச்சரிப்புடன் தநய், தரனியங்கள், நறுமணப் தபரருட்கள் மற்றும் மூலிவக சுள்ளிகள் 

அக்னி பகைரனுக்கு சரஸ்திர முவறப்படி ைழங்கப்படுகின்றன. மதை தூதரரக கருதப்படும் 

அக்னி பகைரன், பவடயல்கள் மற்றும் பிரரர்த்தவனகவள மகரமதைர்களிடம் தகரண்டு 

மசர்க்கிறரர்.  யரகத்திற்கு நரன்கு தபரருட்கள் மதவைப்படுகின்றன, அைற்றில் எவதயும் 

தைிர்க்க முடியரது: திரவியம், அரப்்பணிக்கும் சபொருடக்ள்; தியொகம், 

அசனெ்து சபொருடக்சளயும் இசறவனுக்கு பசடக்க கவண்டும் என்ற 

எண்ணம்; கெவெொ, பசடயசல சபறும் விண்ணுலக  க்திகள்; மற்றும் 

மந்திரம்,  க்திசய வைங்கும் ச ொல் அல்லது சுகலொகம். 2) மனுஷ்ய யக்ஞம் 

அல்லது சவறும் யக்ஞம், “மனிெரக்ளுக்கு மரியொசெ ச ய்ெல்,” ஏசை, 

ஆெரவற்கறொர ்மற்றும் மொணவரக்ளுக்கு அன்னெொனம். ெ மபொகம் மற்றும் 

ஈசக கபொன்ற பகரொபகொர ச யல்கசள மனுஷ்ய யக்ஞம் 

உள்ளடக்கியுள்ளது. இலங்சகயில் யொகம் என்ற ச ொல் மிகப்சபரிய 

அன்னெொனங்கசள குறிப்பிடுகிறது. § 

yagasala: யொக ொசல (Sanskrit—yajñaśālā: र्ज्ञशािा) “Place of worship.” “ைழிபடும் 

இடம்.” மிகப்தபரிய கஹொமங்கள் அல்லது ஒரு ககொயில் புனருெ்ெொரணப் பணி 

(திருப்பணி) கபொன்று இந்து  டங்குகள் நடெ்ெ அசமக்கப்படும் ஒரு 

ெற்கொலிக அசமப்பு.§ 
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yama-niyama: र्म सनर्म. இயமம்-நியமம். இயமங்கள் மற்றும் நியமங்கள் இரரை 

மயரகத்தின் எட்டு அங்கங்களில் முதல் இரண்டு அங்கங்களரக ைிளங்கி, இந்து சமயத்தின 

அடிப்பவட தநறிமுவறகவள உள்ளடக்கி, ஆன்மீக முன்மனற்றம் அவனத்திற்கும் 

அத்தியரைசிய அடிப்பவடயரக ைிளங்குகிறது. பரரம்பரிய பத்து இயமங்கள் மற்றும் பது 

நியமங்கவள இங்மக கரணலரம். இயமங்கள்: 1) அகிம்வச: “தகரல்லரவம.” மற்றைர்கவள 

சிந்தவன, தசரல்  அல்லது தசயலரல் துன்புறுத்தரமல் இருத்தல். 2)  ெ்தியம்: 

“வொய்சம.” சபொய் ச ொல்லொமல் மற்றும் வொக்கு ெவறொமல் இருெ்ெல். 3) 

அஸ்கெயம்: “கள்ளொசம.” திருடொமல், கபரொச  இல்லொமல், கடன் சபறொமல் 

இருெ்ெல். 4) பிரம்ம  ்ரியம்: “எப்கபொதும் பரமொெ்துமொவின் நிசனவொக 

இருெ்ெல் .” திருமணெ்திற்கு பின் விசுவொ மொக நடந்துசகொள்ள, 

பிரம்ம  ்ொரியொக இருக்கும் கபொது மனெ்துறவுடன் இருெ்ெல். 5) ஷசம: 

“சபொறுசமயுடசம.” மன்னிக்கும் ென்சம. 7) ெயொ: “கருசண.” மற்ற 

உயிரினங்கள் இடெ்தில் இரக்கமற்ற, சகொடூரமொன மற்றும் 

கருசணயில்லொெ  உணர ்ச்ிகசள சவளிப்படுெ்ெொமல் இருெ்ெல். 8) 

ஆரை்வ: “கநரச்ம, பொ ொங்கு இல்லொசம.” வஞ் கம் மற்றும் ெவறொன 

ச யல்கசள சகவிடுெல். 9) மிெஹொர: “அளவுணவு.” அதிகம்  ொப்பிடொமல் 

இருெ்ெல். மொமி ம், மீன், ககொழி அல்லது முட்சடகள்  ொப்பிடொமல் 

இருெ்ெல். 10) ச ள  ்ம்: “தூய்சம.” உடல், மனம் மற்றும் கப ச்ில் 

அசுெ்ெசெ ெவிரெ்்ெல். நியமங்கள்: 1) ஹ்ரி: “கழிவிரக்கம்.”  அடக்கமொக 

இருந்து ச ய்ெ ெவறுக்கு வருந்துெல். 2)  ந்கெொஷம்: “திருப்தி.”  

வொை்க்சகயில்  ந்கெொஷம் மற்றும் அசமதிசய நொடுெல். 3) ெொனம்: 

“நன்சகொசட வைங்குெல்.” ெ மபொகம் மற்றும் பலசன எதிரப்ொரக்்கொமல் 

ெொரொளமொக வைங்குெல். 4) ஆஸ்திக்ய: “கடவுள் நம்பிக்சக.” 5) 

ஈஸ்வரபுைன: “இசறவசன வழிபடுெல்.” தின ரி வழிபொடு மற்றும் 

தியொனம் மூலம் பக்திசய வளரெ்்ெல். 6) சிெ்ெொந்ெ ஸ்ரவண: 

“ ொஸ்திரங்கசள ககட்டறிெல்.” ஒருவர ்ெனது பரம்பசரயின் ஞொனிகள் 

வைங்கிய கபொெசனகசள ககட்டல் மற்றும் அவரக்ளின் உபகெ ங்கசள 

படிெ்ெல். 7) மதி: “அறிசவழு ச்ி.” குருவின் வழிகொட்டுெலுடன் ஒரு ஆன்மீக 

விருப்பெ்செ வளரெ்்ெல். 8) விரெம்: “புனிெமொன உறுதிசமொழிகள்.” ஒருவர ்

ெனது மெம் செொடரப்ொன உறுதிசமொழிகள், விதிகள் மற்றும் 

கசடப்பிடிெ்ெல்கசள விசுவொ ெ்துடன் பூரெ்்தி ச ய்ெல். 9) சைபம்: தினமும் 

மந்திரங்கசள சைபிெ்ெல். 10) ெபஸ்: “ெவம்.”  ொெனொ, பிரொய ச்ிெ்ெம், ெபஸ் 

மற்றும் கவள்விகள் நடெ்துெல். இயமங்கள் என்று பெஞ் லி வைங்கிய 

பட்டியல்: அகிம்ச ,  ெ்யம்,  அஸ்கெயம், பிரம்ம  ்ரியம் மற்றும் 

அபரிகிரஹ (கபரொச  இல்லொமல் இருெ்ெல்); அவர ்வைங்கிய 

நியமங்களின் பட்டியல்: ச ள  ்,  ந்கெொஷ, ெபஸ், ஸ்வொதியொய (ஆெ்ம 

வி ொரம், ெனியொக  ொஸ்திரங்கசள படிெ்ெல்) மற்றும் ஈஸ்வரபிரணிெொன 

(வழிபொடு). கமலும் ெகவலுக்கு: அஷ்டொங்க கயொகம். § 
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Yama(n) (Yama): र्म “The restrainer.” யமன். இந்து சமயத்தில் மரணத்வத நிர்ைகிக்கும் 

இவறைன்; இைர் மரணத்தின் மபரது  நவடதபறும் நிவலமரற்றி தசயல்பரடுகவள 

கண்கரணித்து, உயிர் பிரிந்த உடலில் இருந்து ஆன்மர தைளிமயறுைதற்கு ைழிகரட்டியரக 

இருக்கிறரர். § 

yatra (yātrā): र्ािा “Journey.” யரத்திவர. ைழக்கமரக “ஒரு புனிதமரன இடத்திற்கு பயணம் 

தசல்லும்,” தீரெ்்ெ யொெ்திசரசய குறிப்பிடுகிறது. § 

yoga: र्ोग “Union.” From yuj, “to yoke, harness, unite.” கயொகம். “கட்டுப்படுெ்துெல், 

இசணெல்" என்பசெ குறிக்கும் யுை் என்ற ச ொல்லில் இருந்து கெொன்றியது. 

ெனிப்பட்ட உணரச்வ யொவும் கடந்ெ அல்லது செய்வீக உணரவ்ுடன் 

கட்டுப்படுெ்துவகெ ெெ்துவம், ச ய்முசற, பயிற்சிகள் மற்றும் 

கட்டுப்பொடுகளொக இருக்கும் கயொகெ்தின் கநொக்கம் ஆகும். § 

yoga pada (yoga pāda): र्ोगपाद. மயரக பரதம். வசை சித்தரந்தத்தில் இருக்கும் 

அடுத்தடுத்த நிவலகளில் மூன்றரைது நிவல ஆகும். இதன் குறிக்மகரள் ஆத்ம ஞரனம் 

தபறுைது ஆகும். மமலும் தகைலுக்கு: பொெம். § 

Yogaswami (Yogaswāmī): கயொகசுவொமி “Master of yoga.”  மீபகொலெ்தில் 

இலங்சகயில் மிகவும் பிரபலமொக இருந்ெ ஒரு ஆன்மீக குரு (1872–1964). 

இந்துக்கள் மற்றும் சபளெ்ெ  மயெ்செ க ரந்்ெவரக்ளொல் மதிக்கப்படும் 

ஒரு சிவஞொனி மற்றும் நொெ சிெ்ெர.் இவர ் ற்குரு ச ல்லப்பசுவொமியிடம் 

பயிற்சி சபற்று, அவரிடம் இருந்து குரு தீட்ச  சபற்றொர.் இவர ்சிவொய 

சுப்பிரமுனியசுவொமியின்  ற்குருவொக இருந்ெொர.் கயொகசுவொமி ெனது 

உபகெ ங்கசள பொடல்கள் வடிவில் வைங்கினொர.் அசவ நற்சிந்ெசன 

என்ற புெ்ெகமொக சவளியிடப்பட்டது. கமலும் ெகவலுக்கு: சகலொ  

பரம்பசர. § 

yogi (yogī): र्ोगी மயரகி. மயரக பயிற்சி மமற்தகரள்பைர். § 

yogini (yoginī): र्ोसगनी மயரகினி. மயரக பயிற்சி மமற்தகரள்ளும் ஒரு தபண்ணின் தபயர்.§ 

yuga: र्ुग “Eon,” “age.” யுகம். இந்து சமய கரல கணிப்பு முவறயில், கரலத்வத அளக்கும் 

அலகுகளில் ஒன்று. சத்திய அல்லது கிருதர, திமரதர, த்ைரபர மற்றும் கலி என்பவை அந்த 

நரன்கு யுகங்கள் ஆகும். முதல் யுகத்தில் தர்மம் மமமலரங்கி இருக்கிறது, ஆனரல் 

யுகங்களின் சுழற்சியில், நற்பண்பு குவறந்து அறியரவம மற்றும் அநீதி ஆதிக்கம் 

தசலுத்துகிறது. நரம் தற்மபரது இருக்கும் கலியுகத்தின் முடிைில், இந்த சுழற்சி மீண்டும் 

ததரடங்கி ஒரு புதிய கிருதர யுகம் மதரன்றுகிறது. § 
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குருமாரக்ளின் சரித்திரங்கள்  

நூற்பட்டியல் 

Dr. திருமதி. விமலா கிருஷ்ணபிள்ளள எழுதிய செல்லப்ப சுவாமி ஆப் நல்லூர ்

(Chellappa Swami of Nallur); இது கே.சி. குலரத்தினம் எழுதிய யாழ்ப்பாண நல்லூர ்

கதரடி செல்லப்ப சுவாமிேள் புத்தேத்தின் (யாழ்ப்பாணம், இலங்ளே, 1984, 

தமிழ்) ஆங்கில சமாழிசபயரப்்பு. § 

 கே.சி. குலரத்தினம் எழுதிய குருவும் சீடரும் (யாழ்ப்பாணம், இலங்ளே, 2005, 

தமிழ்§ 

சுசுநாோ வீரசபருமா எழுதிய க ாகமஜ் டு கயாேசுவாமி  (Homage to 

Yogaswami) (கபாகயட்ஸ் அண்ட் ளபன்டரஸ்்  பிரஸ், லண்டன், 1972, ஆங்கிலம்)§ 

Dr.  எஸ். பி. ெபாரத்தினம் சிவாெெ்ாரியார ்சமாழிசபயரத்்த நந்திகேஷ்வர 

ேஷிோ (ளேசயழுத்து பிரதி), (இமாலயன்  அோடமி,  ோபா,   வாய், 

அசமரிே்ோ, 2011, ஆங்கிலம்)§ 

நற்சிந்தளன, ொங்ஸ் அண்ட் கெயிங்ஸ் ஆஃப் கயாேசுவாமி (Natchintanai, Songs 

and Sayings of Yogaswami ) (சிவசதாண்டன் நிளலயம், யாழ்ப்பாணம், 

இலங்ளே, 1974, ஆங்கிலம்)§ 

ஆத்மகஜாதி பத்திரிளே ஆசிரியர ்ஆத்மகஜாதி என்கிற என். முத்ளதயா 

எழுதிய ஈழத்து சித்தரே்ள் (யாழ்ப்பாணம், இலங்ளே, 1980 & 1994, தமிழ்)§ 

ரத்னா மா செல்ளலயா நவரத்தினம் எழுதிய ளென்ட் கயாேசுவாமி அண்ட் தி 

சடஸ்டமண்ட்  ஆப் ட்ருத் (Saint Yogaswami and the Testament of Truth) 

(சிவசதாண்டன் நிளலயம், யாழ்ப்பாணம், இலங்ளே, 1972, ஆங்கிலம்) § 

வி. முத்துே்குமாரசுவாமி எழுதிய தமிழ் கெஜஸ் அண்ட் சீரஸ்் ஆப் சிகலான் 

(Tamil Sages and Seers of Ceylon) (யாழ்ப்பாணம், இலங்ளே, 1972, ஆங்கிலம்)§ 

சிவசதாண்டன் பத்திரிளே (சிவசதாண்டன் நிளலயம், யாழ்ப்பாணம், 

இலங்ளே, தமிழ்)§ 

தி திருமந்திரம், டி. என். ேணபதி, சபாதுே்ேல்வி (ளென்ட்-எதிகயன்-டி-

கபால்டன், கியூசபே், ேனடா: பாபாஜிஸ் கிரியா கயாோ அண்ட் 
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பப்ளிகேஷன்ஸ் மற்றும் வரத்்தமான் பாப்ளிகேஷன்ஸ், தியாேராய நேர,் 

சென்ளன, இந்தியா கூட்டாே சவளியிட்ட புத்தேம். வருடம்: 2010, சமாழி: 

ஆங்கிலம்)§ 

எம். அருணாெலம் எழுதிய வரலாறும் ொதளனேளும் (யாழ்ப்பாணம், 

இலங்ளே, 1985, தமிழ்)§ 

மாரே்ண்டுசுவாமி, ஏ. செல்லதுளர, ெந்தசுவாமி மற்றும் எம். ஶ்ரீோந்தா 

எழுதிய கவரட்்ஸ்  ஆப் அவர ்மாஸ்டர ்(Words of Our Master) (யாழ்ப்பாண 

கூட்டுறவு தமிழ் புத்தேங்ேள், பதிப்பேம் மற்றும் விற்பளன நிளலயம், 

யாழ்ப்பாணம், இலங்ளே, 1972, ஆங்கிலம்)§ 

எஸ். அம்பிளேப்பாேன் எழுதிய கயாேசுவாமிேள் (சிவகயாே சுவாமிேள் 

அறே்ேட்டளள, சோழும்பு, இலங்ளே, இரண்டாம் பதிப்பு 1972, தமிழ்)§ 

திருமதி. இந்துமதி நவரத்னராஜா எழுதிய கயாேசுவாமி, ளலஃப் அண்ட்  

டீசிங்ஸ் (Yogaswami, Life and Teachings) (ளேசயழுத்து பிரதி), (சிவசதாண்டன் 

நிளலயம், செங்ேலடி, இலங்ளே). இந்த புத்தேம், அன்பரே்ள் நிளனவுே்கூரந்்த 

ெம்பவங்ேள் மற்றும் கூடுதல் வாழ்ே்ளே வரலாறு தேவல்ேளுடன் 

செல்லதுளர சுவாமி எழுதிய கயாேசுவாமிேள்:  வாழ்ே்ளேயும் வழிோட்டலும் 

புத்தேத்தின் ஆங்கில சமாழிசபயரப்்பு (சிவசதாண்டன் நிளலயம், 

யாழ்ப்பாணம், இலங்ளே, தமிழ்).§ 
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குருமாரக்ளின் சரித்திரங்கள்  

வெளியீட்டாளர ்குறிப்பு 

இந்த புத்தகத்தத ஹொய் காரட்ன் ஐலன்ட்டில் இருக்கும் கொய் இந்து 

மடத்தின், கொய் ஆதீனத்தின் தைெ சித்தாந்த ைமூகத்தத சைரந்்த 

ஆைை்ாரியரக்ள் மற்றும் சுொமிகளால் ெடிதெக்கப்படட்ுள்ளது. இது 

இன்டிதைன் (InDesign), ஃசபாட்சடாஷாப் (Photoshop) மற்றும் இல்லஸ்டிசரட்டர ்

(Illustrator) உட்பட, அசடாப கிரிசயட்டிெ் சூட் (Adobe’s Creative Suite) பயன்படுத்தி 

ஆப்பிள் மாக்பூக் புசரா (Apple MacBook Pro) மற்றும் மாக் புசரா (Mac Pro) 

கணினிகளில் தயாரிக்கப்பட்டது. இதன் எழுத்து ெடிெம் ஸ்வபயின் நாட்தட 

சைரந்்த ெடிெதமப்பாளர ்எட்ெரச்டா மான்சைா மூலம் உருொக்கப்பட்ட 

ரிலாசடா ஃசபமிலி ஆஃப் பாண்ட்ஸ் (Relato family of fonts) மூலம் 

அதமக்கப்படட்ுள்ளது. புத்தகத்தின் பிரதான அங்கம் 14.25-பாய்ண்ட் 

தலன்ஸ்சபசிங் மீது 11.5-பாயிண்ட் வரகுலரில் அதமக்கப்படட்ுள்ளது. 

வைாற்களஞ்சியம் மற்றும் அட்டெதணக்கு 11 மீது 8.25 என்று 

அதமக்கப்படட்ுள்ளது. ைமஸ்கிருத மற்றும் தமிழ் எழுத்து ெடிெங்கதள 

எசகாலாஜிகள் லிங்விஸ்டிக்ஸ் மற்றும் ஶ்ரீகிருஷ்ண பாடில் 

ெடிெதமத்துள்ளனர.் சமலுதற ஓவியம் மற்றும் புத்தகத்தின் முக்கிய கதத 

விளக்கப்படங்கள், வைன்தனயின் டி. எஸ். ராஜம் (1919-2009) கதடசியாக நீர ்

ெண்ணங்களில் ெதரந்த ஐம்பத்து ஆறு ஓவியங்களில் இருந்து 

எடுக்கப்பட்டதெ. அெருதடய மற்ற ஓவியங்களில் இருந்து துதண 

விளக்கப்படங்கள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன. இந்திய துதண கண்டம், இலங்தக 

மற்றும் யாழ்ப்பாண தீபகற்பத்தின் ெதரபட விளக்கங்கதள மிட்செல், 

உட்டாதெ சைரந்்த தமக்சகல் கிப்பன்ஸ் ெதரந்துள்ளார.் பழங்கால 

குருமாரக்ளின் ஒரு சில கததகளுக்கு சததெயான அலங்காரங்கதள ைான் 

லூயிஸ் ஒபிஸ்சபா, கலிசபாரன்ியாதெ சைரந்்த தரஷ்க் வஜயநந்தராஜன் 

ெழங்கியுள்ளார.் ைான் அன்வைல்சமா, கலிசபாரன்ியாவில் புத்தகம் 

பதிப்பிக்கும் ஆசலாைகராக இருக்கும் ஜான் லவுடன் விரிொக ஆய்வு வைய்து 

புத்தகத்தத ெடிெதமக்க உதவினார.் தனக்கு மற்றும் தனது நண்பரக்ளுக்கு 

நிதனவில் இருந்த மற்றும் பல்செறு தமிழ் ொழ்க்தக ெரலாறுகளில் இருந்து 

வபறப்பட்ட தகெல்கள், வபயரக்ள் மற்றும் கததகளின் பிதழயின்தமதய 
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உறுதி வைய்து, பல ைம்பெங்களுக்கு ஒரு உயிருள்ள வதாடரத்ப ெழங்கிய 

வடாரன்சடாதெ சைரந்்த, தி. சிெசயாகபதிக்கு விசைஷமான நன்றிதய 

வதரிவித்து வகாள்கிசறாம். இெருக்கு சிறு ெயதில் இருந்சத 

சயாகசுொமியிடம் நல்ல பரிைை்யம் இருந்தது, மற்றும் அெருதடய குடும்பம் 

சயாகசுொமிக்கு மிகவும் வநருக்கமான சீடரக்ளாக இருந்தாரக்ள். 

புத்தகத்தின் அட்டெதணதய அசடாப் இன்டிதைன் (Adobe InDesign) 

பயன்படுத்தி காபா, ஹொய் சைரந்்த ைாமுண்டி ைபநாதன் உருொக்கினார.் 

தமிழ் வமாழி மற்றும் கலாைை்ார விஷயங்கள் பற்றி ஆசலாைதனதய 

வைன்தன, இந்தியாதெ சைரந்்த ஷீலா வெங்கடகிருஷ்ணன் ெழங்கினார.் 1972 

ஆம் ஆண்டு முதன் முதலாக தான் கண்ட கனவு இந்த புத்தக ெடிவில் நிதறவு 

வபற்றதத, அங்கரச்லாகங்களில் இருந்து பாரத்்துக்வகாண்டிருக்கும் 

குருசதொ திருப்தி அதடந்து, இதத படிக்கும் ொைகரக்ளுக்கும், முன் 

உதாரணமாக இருக்கும் தகலாை பரம்பதரயின் ஞானத்தத தங்களது 

தினைரி ொழ்க்தகயில் பயன்படுத்த முயற்சி வைய்பெரக்ளுக்கும் தனது 

ஆசிகதள ெழங்குொர ்என்பதில் நாங்கள் உறுதியாக இருக்கிசறாம். ஓம்.§ 
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The Guru Chronicles 

இந்த புத்தகத்தில் நாம் கண்ட தலலசிறந்த மகான்கலளப் 

பபால, இந்த லலௌகீக உலகில் மனநிலறவு அலடந்து இந்து 

துறவிகளாக பசலை லசய்து ைாழும் விருப்பத்துடன் சில 

அபூரை்மான இலளஞர்கள் இருக்கிறாரக்ள். § 

இந்த அபூரெ்மான ஆன்மாக்கள் பாரம்பரிய இந்து ைந்நியாை 

பாதததய பின்பற்றி ஏழ்தம, பணிவு, கீழ்ப்படிதல், தூய்தமக்கு கட்டுப்படட்ு 

இருக்கிறாரக்ள். அெரக்ள் ஆத்மஞானத்தத சநாக்கி அதழத்து வைல்லும் 

ைரிதய, கிரிதய, சயாகம் மற்றும் ஞானத்தின் கட்டுப்பாடுகதள 

பின்பற்றுகிறாரக்ள். இந்த புத்தகத்தில் குறிப்பிடப்படட்ுள்ள 

பாரம்பரியங்கதள இந்த பழங்கால மதநம்பிக்தக முழுதமயாக ெழிநடத்தி 

வைல்கிறது. இந்த பூமியில் இன்று ஒரு பில்லியனுக்கும் அதிகமான இந்துக்கள் 

இருக்கிறாரக்ள், மற்றும் இந்தியாவில் மடட்ும் மூன்று மில்லியன் சுொமிகள், 

ைாதுக்கள் மற்றும் ைற்குருமாரக்ள் இருப்பதாக நம்பப்படுகிறது. BAPS 
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சுொமிநாராயண் ைமூகத்தில் சுமார ்800; உலவகங்கும் ராமகிருஷ்ணா 

மிஷனில் சுமார ்700. பாரத்  சைொசிரம் ைங்கத்தில் 500க்கும் சமலாசனார ்

உள்ளனர.் ஜுனா அகாராவின் ததலெர ்ஒசர நாளில் 25,000 சபருக்கு தீட்தை 

ெழங்கியதாக கூறப்படுகிறது. மற்ற முதறப்படுத்தப்பட்ட இந்து ைமூகங்கள் 

ஆயிரக்கணக்கில் உள்ளன. ைனாதன தரம் வதய்ெங்களுக்கு இருக்கும் 500,000 

சகாயில்களில் 1,000 சகாயில்கள் அவமரிக்காவில் உள்ளன. உலகில் இருக்கும் 

மற்ற மிகப்வபரிய ைமயங்களில் இருக்கும் பூைாரிகதள காட்டிலும், இந்த 

இந்து சகாயில்களில் சைதெ வைய்யும் பூைாரிகளின் எண்ணிக்தக மிகவும் 

அதிகமாக இருக்கிறது. உங்களுக்குள் ெலுொன தூண்டுதல் இருந்து, 25 

ெயதிற்கு உட்பட்டெராக இருந்து, எங்கள் தைெ சித்தாந்த சயாக ைமூகத்தில் 

சைர விரும்பினால், நாங்கள் உங்கதள அன்புடன் ெரசெற்கிசறாம். 

சிெவபருமாதன அறிெதும் மற்றெரக்ளுக்கு சைதெ வைய்ெது மடட்ுசம 

ொழ்க்தகயில் நமது குறிக்சகாள் ஆகும். நாங்கள் ெழிபடுெதற்கு, தியானம் 

மற்றும் சைதெ வைய்ெதற்கு, செதங்கள் மற்றும் ஆகமங்கள் குறிப்பிடும் 

முடிொன உண்தமதய உணரெ்தற்கு உலகில் இருந்து விலகி மடங்களில் 

ொழ்ந்து, முன் உதாரணமாக விளங்கி உலதக சமம்படுத்தி, முழுதமயான 

அதமதியில் இருக்கும் மனதின் தமயத்தில் ஆத்ம ஞானம் வபறுெதன் மூலம் 

மனிதனின் முடிொன குறிக்சகாதள பூரத்்தி வைய்கிசறாம். எங்களுதடய 

ைற்குருொக இருக்கும் சபாதிநாத செலன்சுொமியின் ெழிகாட்டலுடன், 

ஹொய் தீவில் கொய் ஆதீனத்தத ததலதமயகமாக வகாண்டு, இந்து 

ைமயத்தில் பாரம்பரிய முதறப்படி இயங்கும் முதன்தமயான துறெற 

ைமூகங்களில் அங்கம் ெகிக்கும் எங்கள் ைமூகம், பூமியில் இருக்கும் எல்லா 

நாடுகளில் இருந்தும் விண்ணப்பங்கதள ெரசெற்கிறது. ொழ்க்தகயில் 

துறெற பாதததய ஏற்றுக்வகாள்ள விரும்பி, சபாதிநாதாதெ தங்களது 

ஆன்மீக குருொக கண்டுவகாண்ட இதளஞரக்ள், அெரிடம் தங்களது வைாந்த 

தகெல்கள், ஆன்மீக விருப்பங்கள், சிந்ததனகள் மற்றும் அனுபெங்கதள 

பகிரந்்துவகாள்ளவும், எங்கள் மடத்திற்கு ெந்து பூமியில் இந்த உயரந்்த 

பாதததய பின்பற்றும் மற்றெரக்தள ைந்திக்கவும் ெரசெற்கிசறாம். 

சபாதிநாதா அப்படிப்பட்ட இதளஞரக்தள ைந்திக்க காத்து இருக்கிறார.் 

ைமூகத்தில் நுதழயும் வைய்முதற வமதுொக நதடவபறும். இதில் முதல் 

கட்டமாக ஆறு மாத காலத்திற்கு கொய் தீவில் ஒரு திட்டப்பணியில் 

ஈடுபடசெண்டும். பிறகு வைாந்த வீட்டிற்கு திரும்பி இந்த அனுபெத்ததப் பற்றி 

சிந்திக்க செண்டும். அதன் பிறகு முதல் ஒன்று அல்லது இரண்டு 

ெருடங்களுக்கு, வதாடரந்்து ஆறு மாதங்களுக்கு கதடப்பிடிக்க செண்டிய 

விரதங்கள் ெழங்கப்படுகின்றன. பத்து அல்லது பன்னிரண்டு ெருட 

பயிற்சிக்கு பிறகு ெழங்க ொய்ப்புள்ள ொழ்நாள் முழுெதும் கதடப்பிடிக்க 

செண்டிய விரதங்கள், ைந்நியாைத்தின் புனிதமான ஆதணகள் கிதடக்கும் 

ெதர இரண்டு ெருட விரதங்கள் வதாடரந்்து புதுப்பிக்கப்படுகின்றன. எங்கள் 

ைமூகத்தத பற்றி சமலும் தகெல்கதள அறிய அணுகசெண்டிய மின்னஞ்ைல்: 

www.himalayanacademy.com/monks/§ 

https://www.himalayanacademy.com/monks/
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கொய் இந்து மடம்  

107 கசஹாலசலசல ைாதல, காபா, ஹொய் 96746-9304 அவமரிக்கா  
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குருமாரக்ளின் சரித்திரங்கள்  

எங்களிடம் பல்வேறு 

தலலப்புக்களில 

இருக்கும் இந்து ேளங்கள்  

இந்துக்கள் மற்றும் இந்து சமயத்தத கற்றுத்தருபவரக்ளுக்கு இமாலயன் 

அகாடமி அறிவுக்கூரத்மயுடன் நன்றாக வடிவதமக்கப்பட்ட வளங்கதள 

வழங்குகிறது. உங்களது சசாந்த தாரம்ீக வவடத்கக்கு அல்லது 

மற்றவரக்ளுடன் வகுப்புக்கள் அல்லது கருத்தரங்குகளில் பகிரந்்து 

சகாள்வதற்கு, எங்களது பதடப்புகள் சதளிவான விளக்கங்களுடன், 

தற்காலத்திற்கு ஏற்ப பாரம்பரியத்தில் நன்றாக ஊன்றி இருக்கும் எங்கள் 

வளங்கள் உங்களுக்கு உதவிகரமாக இருக்கும். எங்களுதடய புத்தகங்கள், 

துண்டு பிரசுரங்கள், குழந்ததகள் பயிற்சி வகுப்புக்கள் மற்றும் வமலும் பல 

வளங்களுக்கான லிங்க்ஸ் கீவழ சகாடுக்கப்படட்ுள்ளன. § 

https://www.himalayanacademy.com/media/books/the-guru-chronicles/web/75_bk12_07.html
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§ 

இந்து சமயத்தின் அடிப்பலடகலள ததரிந்து 

தகாள்ளுங்கள் § 

www.himalayanacademy.com/basics/ 

www.himalayanacademy.com/teaching/ 

www.himalayanacademy.com/basics/nineb/§ 

§ 
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ஊக்கமளிக்கும் உலரகலள வகட்டு இந்து சமய 

பாலதலய ஆய்வு தசய்யுங்கள் § 

www.himalayanacademy.com/audio/ 

www.himalayanacademy.com/study/mc/ 

www.himalayanacademy.com/innersearch/§ 

§ 

எங்களது புத்தகங்கள் மற்றும் சரே்வதச 

பத்திரிலகலய பற்றி ததரிந்துதகாள்ளுங்கள் § 

www.himalayanacademy.com/books/ 

www.hinduismtoday.com 

www.minimela.com§ 
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§ 

கோய் இந்து மடம் மற்றும் துறவியின் ோழ்க்லகலய  

பற்றி ததரிந்துதகாள்ளுங்கள் § 

www.himalayanacademy.com 

www.himalayanacademy.com/monks/ 

www.himalayanacademy.com/visitors/§ 

கோய் இந்து மடம் 

ஹவாய் தீவில் 363-ஏக்கர ்நிலப்பரப்பில் அதமந்துள்ள இந்த மடம் தனது 

பதிப்புக்கள், இந்து சமய நன்சகாதட நிதி நிறுவல்கள் மற்றும் தசவ 

சித்தாந்த வதவாலய கூட்டுறவு மூலம் உலசகங்கும் இந்து சமயத்தத 

வலுப்படுத்த தன்தன அரப்்பணித்துக் சகாண்டுள்ளது. § 
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குருமாரக்ளின் சரித்திரங்கள் 

இந்து பாரம்பரிய நன்ககாடை நிறுவல் § 

தென்னிந்தியாவில் ஆன்மீக மையங்களாக இருக்குை் 

ஆதீனங்கள் காலங்காலைாக ககாயில்கள், அனாமெ ஆசிரைங்கள் ைற்றுை் 

பூசாரிகளுக்கு பயிற்சி அளிக்குை் பள்ளிகளுக்கு ஆெரவு அளிெ்து 

வருகின்றன. பழங்காலெ்தில் உள்ளூர ்சைய ைற்றுை் சமூக 

நடவடிக்மககளுக்கு தொடரந்்து நன்தகாமட வழங்குவெற்கு கெமவயான 

நிதிமய, இந்ெ ைடெ்மெ நிரவ்கிெ்ெ அமைப்புக்களுக்கு தசாந்ெைான 

வயல்கள் அல்லது கமடகள் வழங்கின. இன்மறய காலகட்டெ்தில், 

ஆதீனெ்திடை் இருக்குை் நன்தகாமட நிறுவல்களில் பங்குகள் ைற்றுை் 

பெ்திரங்களுை் இடை்தபற்றுள்ளன. கவாய் இந்து ைடெ்தின் நன்தகாமட 

நடவடிக்மககள் அதிகைாக தவளிநாடுகள் சாரந்்து இருக்கின்றன. கைலுை் 

அந்ெ நடவடிக்மககள், இந்து பாரை்பரிய நன்தகாமட நிறுவல் (HHE)  என்ற 

ெனிப்பட்ட நிறுவனை் தபாறுப்கபற்குை் அளவிற்கு முக்கியெ்துவை் 

வாய்ந்ெொக இருக்கின்றது. இெமன 1994 ஆை் ஆண்டு குருகெவா ஸ்ொபனை் 

தசய்து மவெ்ொர.் HHE  மூலை் ககாயில்கள், திருவிழாக்கள் ைற்றுை் 

அன்னொனங்கள், அனாமெ ஆசிரைங்கள், குழந்மெகள் முகாை்கள்,  

இமளஞரக்ள் கல்வி, ஆசிரைங்கள் ைற்றுை் ைடங்கள், ைெை் சை்பந்ெைான 

பதிப்புக்கள், புண்ணிய ெலங்கள், பூசாரிகள் பயிற்சி மையங்கள், 

பண்டிெரக்ளுக்கு உெவி, சாதுக்களுக்கு ெங்குை் இடங்கள், முதிகயார ்

இல்லங்கள், ெெ்துவை் அல்லது சாஸ்திர ஆராய்சச்ி மையங்கள், ஆயுரக்வெை் 

ைற்றுை் க ாதிட கசமவகள், பல்கவறு சுவாமிகளின் சையப்பணிகள் ைற்றுை் 

இமச, கமல, நாடகை், நடனை் ைற்றுை் கயாகை் சை்பந்ெப்பட்ட அமைப்புக்கள் 

கபான்ற பல்கவறு விெைான நடவடிக்மககளுக்கு நிதியுெவி 

வழங்கப்படுகிறது. ஒரு நிறுவனை் ெனது சையப்பணிமய நிமலநிறுெ்ெ 

சுலபைாக ஒரு HHE  நிதிமய உருவாக்கிக்தகாள்ளலாை். ெனிநபரக்ள் 

ெங்களுக்கு விருப்பைான இந்து சைய ெரை் காரியங்கள் அல்லது 

தகாள்மககளுக்காக ெற்கபாது தசயல்பாட்டில் இருக்குை் நிதிக்கு நன்தகாமட 

வழங்கலாை் அல்லது புதிய நிதிமய உருவாக்கலாை். HHE  நன்தகாமட 

நிறுவலில் நிதி தசலுெ்திய பிறகு, அமெ நீக்ககவா அல்லது முன்பு குறிப்பிட்ட 

காரணங்கள் இல்லாைல் ைற்ற விஷயங்களுக்கு பயன்படுெ்ெகவா கூடாது. 
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உெவிெ் தொமககள், முெலீடுகளில் இருந்து தபறுை் இலாபங்கள், 

பயனரக்ளின் திட்டங்கள் ைற்றுை் குறிக்ககாள்கமள கைை்படுெ்ெ தொடரந்்து 

பகிரந்்து தகாடுக்கப்படுகின்றன. நன்தகாமடகளுக்கு அதைரிக்காவில் (US) 

வரி விலக்கு கிமடக்குை். 2011 ஆை் ஆண்டில் HHE  யிடை் 80 ெனிப்பட்ட நிதிகள் 

இருந்ென, ைற்றுை் அவற்றின் கூட்டுெ்தொமக $10 மில்லியன் கடந்து இருந்ெது. 

பல்கவறு பரஸ்பர நிதிகமள சிறந்ெ முமறயில் நிரவ்கிக்குை் முெலீட்டு 

ஆகலாசகராக லாங் பீச,் கலிகபாரன்ியாவில் இருக்குை் ஹால்பரட்் 

ஹாரக்ுகராவ் LLC மூலை் இந்ெ தசாெ்துக்கள் கநரெ்்தியாக 

கண்காணிக்கப்படுகின்றன. தராக்க பணை், பெ்திரங்கள் அல்லது நிலங்கள், 

உயில் அல்லது லிவிங் டிரஸ்ட் (living trust), ஆயுள் காப்பீடு அல்லது சாரிடபில் 

ரிமைந்டர ்டிரஸ்ட் (charitable remainder trust), கிப்ட் அன்யுட்டி (gift annuity) அல்லது 

பூல்ட் இன்கை் பண்ட் (pooled income fund) கபான்று வாழ்நாள் முழுவதுை் 

வருைானை் அளிக்குை் திட்டங்கள் என்று பல்கவறு வழிகளில் HHE நிதிக்கு 

நிதியுெவி வழங்கலாை். § 

§ 

இந்து பாரை்பரிய நன்தகாமட நிறுவல் 

கவாய் இந்து ைடை் 

107 ககஹாலகலகல சாமல 

காபா, ஹவாய், 96746-9304 அதைரிக்கா (USA) 

தொமலப்கபசி: (800) 890–1008, Ext. 244 

அதைரிக்காவிற்கு(US) தவளிகய: (808) 822–3152, Ext. 244 

தொமலநகலி: (808) 822-4351 

www.hheonline.org 

மின்னஞ்சல்: hhe@hindu.org § 
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