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சிருங்கேரி சஙகேராசார்ாள்

மச்சிலிபட்டிணத்தில்*, ஸ்ரீ வெங்கடேஸெர அெதானி்கள், 
ஸ்ரீமதி அனநதலக்ஷ்மி அமமாள் என்ற புனித தமபதியினர் 
ொழ்நது ெநதனர். அெதானி்கள் ஆசாரசீலமான ஒரு 
டெத விறபனனர். இத்தமபதியினர் ஓர் ஆண் ம்கவு 
டெண்டும எனறு இற்றெறனப் பிரார்த்தித்து ெநதனர்.

அனநதலக்ஷ்மி அமமாள் ஆஞசடேயப் வபருமாறன ்மிக்க 
பகதியுேன ெழிபட்டு தனககு ஆண் குழநறத டெண்டும 
என உள்்ளம உருகிப் பிரார்த்தித்தார்.

ஸ்ரீ இராம ேெராத்திரி** உறசெத்றத அெதானி்கள் ்மிகுநத 
சிரத்றதயுேனும, உறசா்கத்துேனும வ்காண்ோடி ெநதார். 
தங்களுககு ஓர் ஆண் குழநறத பி்றநதால், சீதா டதவி 
மறறும இராமபிரானின திருோமங்கற்ளக வ்காண்டே 
குழநறதககுப் வபயரிடுெதா்க டெண்டிகவ்காண்ோர்.

அத்றெத டெதாநதத்றத நிறலநிறுத்திய தறலயாய குருோதரும சிெவபருமானின அெதாரமா்கக வ்காண்ோேப்-
படுபெருமான ஸ்ரீ ஆதி சங்கர ப்கெத்பாதாள் பு்கழ்்மிகு சிருஙட்கரி ஸ்ரீ சாரதா பீேத்றத ஸதாபித்தார். து்றவி்க்ளா்கவும, 
ஆத்மஞானி்க்ளா்கவும, ்கருறண்மிக்கெர்்க்ளா்கவும உள்்ள குருோதர்்கள் இப்பீேத்றத இறேவிோது வதாேர்ச்சியா்க 
அலங்கரித்து ெருகின்றனர். சிருஙட்கரி சாரதா பீேத்தின 36ெது பீோதிபதியா்க வீறறிருககும தறடபாறதய ஜ்கத்குரு 
ஸ்ரீ பாரதீ தீர்த்த மஹாஸொ்மி்களின ொழ்கற்க ெரலாறு மறறும உபடதசங்கற்ள இப்பேக்கறத சித்தரிககின்றது. 

ஒரு ோள் இரவு, அனநதலக்ஷ்மி அமமாள் தனது ்கனவில் 
ஸ்ரீ ஆஞசடேயர் ்காட்சியளித்து மூனறு மாமபழங்கற்ள 
அருளியதா்கக ்கண்ோர்.

ஆஞசடேயா! 
எனககு ஆண் 

குழநறத பி்றநதால் 
உனது வபயறர 
அெனுககு 
றெப்டபன.

இடதா, இநத மூனறு 
மாமபழங்கற்ளப் 

வபறறுகவ்காள்ொயா்க.

*ஆநதிர பிரடதசம, இநதியா; **ஸ்ரீ இராமரின பி்றநத தினமனறு நிற்றவுவபறும ஒனபது ோள் உறசெம.
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2 #்கர ெருேம, சித்திறர மாதம, சுகல பக்ஷம, ஷஷ்டி திதி, ்மிரு்கசிரீஷ ேட்சத்திரம அறமநத ோள்; *ஸ்ரீ பீமலிஙட்கஷ்ெரர் 
ட்காயில்; **சமபு எனபது ப்கொன சிெனின ஒரு ோமம.

அெர்்க்ளது பிரார்த்தறனயின பலனா்க 1951ம ஆண்டு, 
ஏப்ரல் மாதம, 11ம ோள்# அெர்்களுககு ஓர் ஆண் குழநறத 
பி்றநதது.

ஒரு சுபதினத்தில் அத்தமபதியினர் தங்க்ளது சங்கல்பத்தினபடி 
குழநறதககுச் சீதாராம ஆஞசடேயலு எனறு வபயரிட்ேனர்.

அககுடுமபம ேரசராவடபட்றேககு இேமவபயர்நதது.

மூனறு ெயதான ஸ்ரீ ஆஞசடேயலு ஒருோள் 
ஓயாமல் அழ ஆரமபிக்க, எவெ்ளவு முயனறும 
தாயாரால் பால்கனின அழுற்கறய நிறுத்த 
முடியவில்றல.

பிற்காலத்தில் அெர் ஒரு மஹானா்க வி்ளஙகுொர் 
எனபறதப் பற்றசாறறும ெற்கயில் குழநறத 
ஆஞசடேயலுவிேம சில அறிகுறி்கள் வதனபட்ேன. 
ஒரு ோள் அதி்காறல, உ்றஙகிக வ்காண்டிருககும 
பால்கனின மு்கத்றதச் சுறறி ஒரு வதய்வீ்க ஒளி 
ெட்ேத்றத அெரது தாயார் ்கண்ோர்.

தாயார் பால்கறன ஒரு சிென ட்காயிலுககு* அறழத்துச் 
வசன்றார். பால்கன உேனடியா்க அழுெறத நிறுத்தியது 
மட்டு்மில்லாமல், இறேவிோது உச்சரிக்கத் வதாேஙகினார்.....

ஆஹா! 
குழநறதயின மு்கம 

ஒளிர்கி்றடத!

சமடபா** சிெ சிெ 
சாமப சிெ சிெ...

அேோ! 
எனனால் இெறன 
சமாதானப்படுத்த 
முடியவில்றலடய.

ப்கொன ஆஞசடேயர் 
்கனவில் டதானறி 

எனககு அருளினார். 
ேமது விருப்பம 

விறரவில் நிற்றடெறும.
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ஒரு ோள் ஸ்ரீ ஆஞசடேயலுறெ வீட்டில் 
்காணாது பரிதவித்த அெரது தாயார், அெறரத் 
டதே ஆரமபித்தார்.

ஸ்ரீ அெதானி்கள் தனது ம்கனுககுப் புராணம மறறும 
அ்றநூல்்களிலிருநது பல ்கறத்கற்ளக கூறுொர். ஒரு 
முற்ற ட்கட்ேவுேடனடய அறெ ஸ்ரீ ஆஞசடேயலுவின 
மனதில் ேனகு பதிநது விடும.

ஸ்ரீ ஆஞசடேயலுவின ஏழாெது ெயதில் அெரது 
வபறட்றார் அெருககு உபேயனம# வசய்வித்தனர்.

ஸ்ரீ ஆஞசடேயலு சிரத்றதயுேன நித்ய்கர்மாக்களுக்கான 
மநதிரங்கற்ளக ்கற்றார். சாஸதிரங்களில் பிரமமச்சாரிககு 
என விதிக்கப்பட்டுள்்ள நியமங்கற்ள அெர் முற்றப்படிக 
்கறேபிடித்தார். ்காயத்ரி மநதிரத்றத ஜபம வசய்ெதில் 
்மிகுநத இனபமுற்றார்.

பண்டிதர் ஒருெரிேம ஸ்ரீ ஆஞசடேயலு ஸமஸகருதம 
்கறறுகவ்காள்்ள ஆரமபித்தார். குறுகிய ்காலத்திடலடய 
அெர் அமவமாழியில் சர்ளமா்கப் டபசும தி்றன வபற்றார்.

அெறர அருகில் இருநத ஆஞசடேயர் ட்காயிலில் ்கண்ோள்.

#பூநூல் அணிவிககும சேஙகு.

ஓ, இஙகு எனன வசய்து 
வ்காண்டிருககி்றாய்? ோன ்மிகுநத 

்கெறலடயாடு உள்ட்ளன.எனது ம்கறன 
எங்காெது 

பார்த்தீர்்க்ளா?

ஏன ்கெறலப்படுகிறீர்்கள் 
அமமா? ஏதாெது 

பிரச்சறனயா? ோன 
இஙகு "சமடபா சிெ 

சிெ..." எனறு வசால்லிக 
வ்காண்டிருநடதன.

தரும வேறி தெ்றாத 
ஸ்ரீ இராமபிரான, 
அநதக வ்காடிய 
இராெணறனப் 

டபாரில் வீழ்த்தினார்.
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ோ்ளறேவில் கிருஷ்ண யஜுர் டெதத்தில் பாண்டித்தியம 
வபற்றார் ஸ்ரீ ஆஞசடேயலு. குண்டூர் மாெட்ே டெதப்-
பிரெர்த்த்க வித்ெத் பரீட்றசயிலும சி்றப்பா்கத் டதர்ச்சி 
வபற்றார்.

அதுெறர சில முற்ற்கட்ள தனது தநறதயார் 
உபேயனம வசய்விப்பறத ஸ்ரீ ஆஞசடேயலு 
பார்த்துள்்ளார்.

ஒரு ோள் அெதானி்கற்ளத் டதடி ஒருெர் ெநதார்.அெர் ஒனபது ெயதிடலடய தூய ஸமஸகருதத்தில் 
்கவிறத புறனயும தி்றன வபறறிருநதார். அெர் 
பல்டெறு ஸமஸகருத டபச்சுப்டபாட்டி்களில் ்கலநது 
வ்காண்டு பரிசு்கற்ள வெனறு குவித்தார்.

அெதானி்களின ெருற்க தாமதமானதால் ஸ்ரீ ஆஞசடேயலுடெ 
புடராஹிதரா்க இருநது உபேயனத்றத ேேத்தி றெத்தார்.

ஆஹா! 
இச்சிறுென தெட்றது்மினறி 
றெதி்க ்காரியங்கற்ள 

ேேத்துகி்றாடன!

இச்சிறுெனின 
உச்சரிப்பும, வமாழி 

ேறேயும எவெ்ளவு 
அறபுதமா்க உள்்ளது!

ஸ்ரீ ஆஞசடேயலு தனது தநறதயிேம யஜுர் டெதம 
்கற்றார். அெர் ‘ஏ்கசநத கராஹி’# எனபது வதளிொ்கத் 
வதரிநதது.

தனது தநறதயார் வெளியிேங்களில் ேேத்தி றெககும 
றெதி்கக ்காரியங்கற்ளக ்கண்ணுறறு ெநதார். அெசியம 
ஏறபடும வபாழுது அெறறில் உதவியா்கவும இருநதார்.

#ஒருமுற்ற ்கறபித்தாடல மனதில் உள்ொஙகிகவ்காள்ளும தி்றறமயுறேயெர்.

ஐயா, அெர் வெளியூருககுச் 
வசனறுள்்ளார். நீங்கள் ்கெறலயு்ற 

டெண்ோம. அெர் தங்க்ளது நி்கழ்ச்சிககுச் 
சரியான சமயத்தில் ெநது விடுொர்.

உனறன 
நிறனத்து ோன 
்மிகுநத வபருறம 
வ்காள்கிட்றன. 
ோன வ்காடுத்த 

ொகற்கக 
்காப்பாறறியது 
மட்டு்மினறி 

உபேயனத்றதயும 
்மி்கச்சி்றப்பா்க 

ேேத்தி றெத்தாய்.

சபாஷ்! ோன இநதப் பகுதிறய 
ஒரு முற்றடய வசால்லிக 

வ்காடுத்த டபாதிலும, இறத நீ 
மனப்பாேமா்கப் பிறழயினறி 

ஒப்பித்துவிட்ோய்.

ஆஞசடேயலு, உனது 
தநறதயார் எஙட்க? இனறு 
எனது ம்கனுககு உபேயனம. 
அறதச் வசய்து றெப்பதா்க 
அெர் ஒப்புகவ்காண்டுள்்ளார்.

பாராட்டுக்கள்! 
இடதா உனது 
சானறிதழ்.
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அவவூறரச் டசர்நத பண்டிதர் ஒருெர், ஜ்கத்குருவின 
திவய சநநிதிககு ஸ்ரீ ஆஞசடேயலுறெத் தனனுேன 
அறழத்துச் வசனறு அெறர அறிமு்கம வசய்து றெத்தார்.

ஜ்கத்குருவின வபருங்கருறண ஆஞசடேயலுவின 
மனறத வேகிழ றெத்தது.

சிறுெனுேன ஜ்கத்குரு ஸமஸகருதத்தில் உறரயாே 
ஆரமபித்தார். வமாழியின மீது ஸ்ரீ ஆஞசடேயலுவுககு 
இருநத ஆளுறமறயயும, டெதங்கற்ளப் பிறழயினறி 
அெர் ஓதிய பாஙகும ஜ்கத்குருறெக ்கெர்நதன.

#ொழுமடபாடத முகதியறேநதெர்.

சிருஙட்கரி ஸ்ரீ சாரதா பீேத்தின 35ெது பீோதிபதியான ஜ்கத்குரு ஸ்ரீ அபிேெ வித்யாதீர்த்த மஹாஸொ்மி்கள் தமது 
விஜய யாத்திறரயின டபாது 1961ல் விஜயொோவில் மு்கா்மிட்டிருநதார். அெர் ேறகுணங்களின வபாககிஷமா்கவும, 
சாஸதிரங்களில் இறணயற்ற பண்டிதரா்கவும, பூரண டயாகியா்கவும, சீரிய ஜீெனமுகதரா்கவும#, ்கருறணக 
்கேலா்கவும வி்ளஙகினார்.

தாங்கட்ள எனது 
ஸத்குருோதர், எனது 

அறேக்கலம.

ஸ்ரீ ஆஞசடேயலுவுககு பட்டு சால்றெ ஒனற்ற அளித்து 
ஆசிர்ெதித்து, ஜ்கத்குரு அெர்மீது தமது அருட்பார்றெறயச்  
வசலுத்தினார்.

மஹாஸொ்மி்கட்ள, 
இச்சிறுென 
்மி்க அழ்கா்க 

ஸமஸகருதத்தில் 
டபசுகி்றான.
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ஸ்ரீ ஆஞசடேயலு தனது உலகியல் ்கல்விறய அநத 
ஊரிடலடய இருநத ே்கராட்சி உயர்நிறலப் பள்ளியில் 
பயின்றார். அெர் தறலயில் குடு்மியுேன, பாரமபரிய 
ஆறேயான டெஷ்டிறய அணிநது பள்ளிககுச் வசன்றார். 
தி்றம்மிக்க மாணாக்கரான அெர் எப்வபாழுதும ெகுப்பில் 
முதலாெதா்கத் தி்கழ்நதார்.

ஜ்கத்குரு மஹாஸொ்மி்கள் அடுத்து ேரசராவடபட்றேககு 
விஜயம வசய்த வபாழுது, ஸ்ரீ ஆஞசடேயலு அெரது 
தரிசனத்திறகுச் வசன்றார். ஜ்கத்குருோதர் அெருேன 
ஸமஸகருதத்தில் உறரயாடினார்.

தறலறமயாசிரியரின கூறறு சரிடய. ஸ்ரீ ஆஞசடேயலு 
படிப்பில் வதாேர்நது சி்றநது வி்ளஙகினார்.

அெர் பயின்ற பள்ளியில் வதலுஙகு ெழிக ்கல்விமுற்ற 
ஆஙகில ெழிக ்கல்விமுற்றயா்க மாற்றப்பட்ேது. இதன 
்காரணமா்க மாணெர்்கள் டெறு பள்ளி்களில் படிப்றபத் 
வதாேர முடிவெடுத்தனர்.

ஆஙகிலத்தில் 
்கறபித்தால் 

ேமமால் ேல்ல 
மதிப்வபண்்கள் வப்ற 
முடியாது. ோம டெறு 
பள்ளிககுச் வசனறு 

விடுடொம.

ஜ்கத்குருோதர் 
எனமீது வபாழிநத 

அருள் அ்ளவிேற்கரியது. 
எநடேரமும அெரது வதய்வீ்க 

ஸாநநித்தியத்றத ோன 
உணர்கிட்றன. அெடர எனறனக 

்காத்து ெழிேேத்துகி்றார் எனபது 
எனககு ்மி்கத் வதளிொ்கத் 

வதரிகி்றது.

சரி ஐயா. நித்ய்கர்மாக்கற்ளச் வசய்ெது, டெதம ஓதுெது, 
ஸமஸகருதம பயில்ெது, பள்ளிககுச் வசல்ெது, 
அப்பாேங்கற்ள உள்்ளார்நது பயில்ெது, ட்காயிலுககுச் 
வசல்ெது மறறும வபறட்றாருககு உதவி வசய்ெது 
டபான்ற பயனுள்்ள வசயல்்களில் மட்டுடம அெர் 
எப்வபாழுதும ஈடுபட்ோர்.

ஆஙகில ெழிக 
்கல்வியிலும 
நீ ேன்றா்கப் 

படிப்பாய் என 
எனககுத் வதரியும. 

நீ இஙட்கடய 
வதாேர்நது படி.
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திேமான றெராககியமும சாஸதிரங்கற்ளப் 
பயிலத் தீவிர ஆறசயும அெருள் படிப்படியா்க 
ெ்ளர்நது ெநதன.

இநத உலகியல் 
படிப்பு மறறும ்காரியங்களில் ோன 

சநடதாஷம அறேயவில்றல. என 
உள்்ளம சாஸதிர ஞானத்றதடய 

ோடுகி்றது.

அெர் விஜயொோவிலிருநது உஜஜயினிககு ரயில் 
மூலமா்கப் பயணித்தார். அப்வபாழுது ஜ்கத்குருோதர் 
உஜஜயினியில் சாதுர்மாஸய விரதத்றதத்# துெங்க 
இருநதார்.

எனது குருவின 
திருெடியில் ோன சரணறேயும 

தருணம ெநது விட்ேது. அெருறேய 
திருெரு்ளால் மட்டுடம ோன இநத 

மானிேப்பி்றப்பின இலட்சியத்றத 
அறேய முடியும.

ேரசராவடபட்றேககு 1966ம ஆண்டு பிப்ரெரி மாதம ஜ்கத்குருோதர் 
விஜயம வசய்தார். ஸ்ரீ ஆஞசடேயலு அெறரத் தரிசித்தார். சில 
மாதங்களுககுப் பி்றகு, ஸ்ரீ ஆஞசடேயலு தனது ொழ்கற்கடய 
மாறும விதமா்க ஒரு முடிவு எடுத்தார்.

1966, ஜூறல 1. உஜஜயினிறய அறேநத ஸ்ரீ 
ஆஞசடேயலு, ஜ்கத்குருவின பாத ்கமலங்களில்  
வேடுஞசாண்கிறேயா்க விழுநது ெணஙகிச் 
சரண்புகுநதார்.

#து்றவி்கள் சாதுர்மாஸயம என்ற இவவிரதத்றத மறழக ்காலத்தில் இரண்டு மாதங்கள் ஒடர இேத்தில் தஙகி அனுஷ்டித்து, 
சிஷ்யர்்களுககு ஆன்மி்க அறிறெப் டபாதிப்பார்்கள்.
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அஙகு வசன்ற பி்றகு, தனது வபறட்றாருககுக ்கடிதம 
எழுதினார்...

...ோன இப்வபாழுது உஜஜயினியில் 
உள்ட்ளன. எனது பி்றவிப் பயறன எய்தும 
டோக்கத்துேன ஜ்கத்குருவின திருெடி்களில் 
சரண் புகுநதுள்ட்ளன. எனவபாருட்டுக 
்கெறல வ்காள்்ளாதீர்்கள்...

குருோதா, 
தங்களின திருெடி்களில் 

சாஸதிரங்கற்ளக 
்கற்க டெண்டும என்ற 

திேமான தீர்மானத்துேன 
ெநதுள்ட்ளன.

சரி, நீ இஙகு 
தங்கலாம. ோன உனககு 

்கறறுத் தருகிட்றன.

உஜஜயினியிலிருநது தமது 
இநதியா-டேபா்ள விஜய 
யாத்திறரறய ஜ்கத்குரு 
வதாேர்நதார். தமமுேன 
ஸ்ரீ ஆஞசடேயலுறெயும 
அறழத்துச் வசன்றார். புது 

தில்லி, வ்கால்்கத்தா, முமறப, 
றஹதராபாத், வபங்களூரு 

டபான்ற ே்கரங்களுககும, மதுரா, 
பிருநதாெனம, குருடக்ஷத்ரம, 
றே்மிசாரண்யம, அடயாத்யா, 
்காத்மாண்டு, தாரட்கஷ்ெரர், 

்கயா, அலஹாபாத், ொரணாசி, 
ஹரித்ொர், ரிஷிட்கஷ், 

ட்கதார்ோத், டஜாஷிமேம, 
பத்ரிோத், ஸ்ரீே்கர், பஞசெடி, 

ோஷிக, ஸ்ரீறசலம மறறும ஹமபி 
டபான்ற புனிதத் தலங்களுககும 
இநத யாத்திறரயின வபாழுது 

ஜ்கத்குருோதர் விஜயம வசய்தார்.

ஸ்ரீ ஆஞசடேயலுறெ தமது அரெறணப்பின கீழ் 
ஏறறுகவ்காண்ே ஜ்கத்குரு நியாய சாஸதிரத்தின# 
ஒரு நூறல அெருககுக ்கறபிக்கத் வதாேஙகினார்.

ஓ, நீ, அநத ஸமஸகருதம 
டபசும சிறுென அல்லொ. 

உனது ெருற்கயின 
டோக்கம எனன?

#தர்க்க சாஸதிரம.
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ஜ்கத்குரு ்மிகுநத பரிவுேன தமது சிஷ்யறரக ்கெனித்துக 
வ்காண்ேதுேன அெரது முனடனற்றத்றதயும கூர்நது 
்கண்்காணித்து ெநதார். நியாய சாஸதிரத்தின சில 
உயர்நிறல நூல்்கற்ளத் தாடம அெருககுக ்கறபித்தார்.

ஜ்கத்குரு தமது சிஷ்யரிேம, தாம பிராணாயாமம* 
மறறும டயா்காசனங்கள்# டமறவ்காள்ெறதக ்கெனித்து, 
அெறற்றக ்கறறுகவ்காள்ளுமாறு கூறினார்.

சிருஙட்கரி திருமபியவுேன, நியாய சாஸதிரத்தில் பு்கழ்வபற்ற ஒரு 
பண்டிதறரக வ்காண்டு ஸ்ரீ ஆஞசடேயலுவிறகு அநநூல்்கற்ளக ்கறபிக்க 
ஜ்கத்குரு ஏறபாடு வசய்தார். ஸ்ரீ ஆஞசடேயலு, தினமும தனககுப் 
பண்டிதர் ்காறலயில் ேேத்திய பாேங்கற்ள மாறலயில் அெருககுச் 
சிறிதும பிறழயினறி வசால்லிக்காட்டுொர். இறதக ்காண்பெர்்களுககு 
ஸ்ரீ ஆஞசடேயலுதான அப்பண்டிதருககு பாேம ேேத்துகி்றாடரா எனறு 
டதானறும. இவெற்கயில் பாேங்கற்ளக கிரஹிககும மறறும எடுத்து-
றரககும தி்றன வபறறிருநதார் ஸ்ரீ ஆஞசடேயலு.

பிரமமச்சாரி தனது ஒழுங்கான ொழ்கற்கமுற்ற, தீவிர 
றெராககியம மறறும பணிொன ேேத்றதயினால் 
அெருேன பழகிய அறனெறரயும ஈர்த்தார்.

#டயா்க முத்திறர்கள்; *மூச்சுப்பயிறசி.

மேத்தின பகதர்்கள் இெறரக வ்க்ளரவிககும ெற்கயில் 
பல அனபளிப்பு்கற்ள ெழங்க விறழநதார்்கள். ஆனால் 
தனது தீவிரமான மன நிற்றவு மறறும றெராககியத்தின 
்காரணமா்க அெர் அெறற்றப் வபறறுகவ்காள்்ள மறுத்தார்.

தங்க்ளது விருப்பத்றத 
ோன மதிககிட்றன. 

ஆனால் ோன எறதயும 
வபறறுக வ்காள்ெதில்றல. 

எனககு எதுவும 
டதறெயும இல்றல.
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ஜ்கத்குரு மஹாஸொ்மி்கள், 1974ம ஆண்டு, ேெமபர் 
மாதம, 11ம ோ்ளனறு ஸ்ரீ   சீதாராம ஆஞசடேயலுவிறகு 
ஸநயாஸ தீட்றச ெழஙகினார்.

இநத இற்ளஞர் 
சாஸதிரங்கற்ள ்மி்கவும அருறமயா்க 

எடுத்துறரககி்றார். சாரதாமபாள் மறறும ஜ்கத்குருவின 
விடசஷமான அருற்ள இெர் வபறறுள்்ளார் 

எனபது உறுதி.

சாஸதிர விதி்களினபடி ஸநயாஸம* ஏறபதறகு முதல் 
ோள் உபொசம டமறவ்காண்டு இரவுடேரம முழுெதும 
உ்றங்காமல் விழித்திருநதார் பிரமமச்சாரி.

#ெருோநதிர நி்கழ்ச்சி. இதில் ோட்டின எல்லாப் பகுதி்களிலும உள்்ள பண்டிதர்்கள் ்கலநது வ்காண்டு சாஸதிரத்தின 
பல்டெறு தறலப்பு்களில் விொதிப்பர்; *து்றெ்றம.

சாரதாமபாளின ்கட்ேற்ளயினபடி, 
ோன சீதாராம ஆஞசடேயலுறெ 

பீேத்திறகு எனது ொரிசா்கத் டதர்வு 
வசய்துள்ட்ளன.

ஒரு ோள், ஸ்ரீ சாரதாமபாளின சநநிதியினுள் வசன்ற 
ஜ்கத்குரு, அஙகு சிறிது டேரம தியானத்தில் ஆழ்நதார். 
அதன பி்றகு, அெர் வெளியில் ெநது அறிவித்தார்...

ஸ்ரீ மஹா்கணபதி ொகயார்த்த வித்ெத் சபாவில்#  
தனது டேர்த்தியான வசாறவபாழிொல் பிரமமச்சாரி 
அறனெறரயும ்கெர்நதார்.
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ஒரு ோள் சாரதாமபாள் ஆலயத் தரிசனத்திறகுப் பி்றகு...

#ஓம என்ற வசால்; ##சாஸதிரங்களில் ்காணப்படும ்கருத்தாழ்மிக்க ொககியங்கள். இறெ ஜீொத்மாவும பரமாத்மாவும 
ஒனறு எனபறத உணர்த்துபறெ ஆகும; *து்றெ்றப் வபயர்; **ஆன்மி்கப் பயிறசி்கள் ***ஆழ்நத தியான நிறல.

அடுத்த சில ோட்்களில், ஜ்கத்குரு தாடம டேரடியா்க தமது சீேருககுத் து்றவி்களுக்கான தினசரி அனுஷ்ோனங்கற்ளக** 
்கறறுகவ்காடுத்தார். டமலும ேரசிமமர், தக்ஷிணாமூர்த்தி, ஸ்ரீவித்யா டபான்ற பல்டெறு மநதிரங்கற்ளயும உபடதசித்தார்.

பி்றகு அெருககு, ஜ்கத்குரு மஹாஸொ்மி்கள் 
பிரணெம# மறறும மஹாொககியங்கற்ள## 
உபடதசித்து, "பாரதீ தீர்த்தர்""பாரதீ தீர்த்தர்" என்ற டயா்க-
பட்ேத்றத* அருளினார்.

ோம இப்வபாழுது 
சாரதாமபாள் 

ஆலயத்திலிருநது 
ெநதுள்ட்ளாம. 
அமபாளின முன 

ேமஸ்கரித்டதாம. அது 
ோம உேலால் வசய்த 
வசயல். ப்கெத்பாதாள்
உபடதசித்த தத்துெத்றத 
எப்வபாழுதும சிநதிப்பது 

ோம மனதால் 
வசய்ய டெண்டிய 

வசயலாகும. அதுடெ 
ஒருெனின பி்றவிறய 
அர்த்தமுள்்ளதாககும...

ஸ்ரீ வித்யா மநதிரத்றத ஜ்கத்குரு தமது சீேருககு உபடதசம 
வசய்த வபாழுது ஓர் அதிசயம நி்கழ்நதது.

டெதாநத சாஸதிரத்தினால் எடுத்துறரக்கப்படும  அவ-
வுயரிய பரமவபாருளிலிருநது சிறிதும ெழுொது 
பூரண நிறலவபற்றெரான ஜ்கத்குரு மஹாஸொ்மி்கள், 
தமது சீேருககுத் தனிப்பட்ே முற்றயில் டெதாநத 
சாஸதிரங்கற்ள ்மி்க அறபுதமா்க அெறறின ஆழமும 
தாத்பர்யமும ேனகு வெளிப்படுமாறு ்கறறுகவ்காடுத்தார்.

நீங்கள் ்மிகுநத பாககியசாலி. தியான 
சுடலா்கத்றத ோன உச்சரித்தவபாழுது, அமபாளின 

திவய தரிசனத்றதக ்கண்டேன. என மனது 
தானா்கடெ ஸமாதி*** நிறலககுச் வசனறு விட்ேது.
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சிருஙட்கரி

துொர்கா

பத்ரி்காஷ்ரமம

பூரி

ஸ்ரீ அபிேெ வித்யாதீர்த்த 
மஹாஸொ்மி்கள்

ஸ்ரீ அபிேெ சச்சிதானநத 
தீர்த்த மஹாஸொ்மி்கள்

ஸ்ரீ ஸெரூபானநத சரஸெதி 
மஹாஸொ்மி்கள் 

ஸ்ரீ நிரஞசன டதெ 
தீர்த்த மஹாஸொ்மி்கள்

எெரது மனம அநத 
நிறலயான, எல்றலயற்ற 

ஆனநத ெடிெமான 
பரமவபாருளில் நிறல 
வபறறுள்்ளடதா... எெர் 
நிர்வி்கல்ப ஸமாதியில் 

தி்கழ்பெடரா... அத்தற்கய 
உயரிய குருொன ஸ்ரீ 

வித்யாதீர்த்தறர பி்றப்பு 
இ்றப்புச் சுழலிலிருநது 
விடுபே டெண்டி ோன 

தியானிககிட்றன.

இநத முககிய நி்கழ்வில், சிஷ்ய ஸொ்மி்கள் தூய 
ஸமஸகருதத்தில் தனது உறரறய ெழஙகி, ஜ்கத்குரு 
மஹாஸொ்மி்கள், மற்ற மூனறு பீேங்களின சங்கராசார்-
யார்்கள் மறறும கூடியிருநத அறனத்து பகதர்்களின 
மனறதயும வ்காள்ற்ளக வ்காண்ோர்.

சிஷ்ய ஸொ்மி்கள் தமது குருோதரின மீது நிறனத்த மாத்திரத்தில் இரு வசய்யுட்்கற்ளப் புறனநதார். முதல்# பாேலில் 
தமது குருறெப் பரமவபாரு்ளா்கவும, மாநிே உருவில் ெநத இற்றெனா்கவும விெரித்தார். மறவ்றானறில்* டயா்கத்தின 
உனனத நிறலயான நிர்வி்கல்ப ஸமாதியில் மூழ்கியெரா்க ெர்ணித்து அெறரத் துதித்து இவொறு டெண்டுகி்றார்...

#ஸ்ரீ அபிேெ வித்யாதீர்த்த அக்ஷரமாலா ஸடதாத்திரம; *ஸ்ரீ குரு தியானம.

ஸோதன தர்மத்றத நிறலநிறுத்தவும, 
அதறன மக்களுககுப் டபாதிக்கவும 

ஜ்கத்குரு மஹாஸொ்மி்கள் 
இநதியாவின பல்டெறு 

பகுதி்களுககு டமறவ்காண்ே 
விஜய யாத்திறர்களில் சிஷ்ய 

ஸொ்மி்களும அெருேன வசன்றார். 
ஜ்கத்குரு மஹாஸொ்மி்கள், சிஷ்ய 
ஸொ்மி்கற்ளத் தமது ொரிசா்கப் 
பீேத்திறகுத் டதர்நவதடுத்த பி்றகு 

முதல் விஜய யாத்திறரறய 
1975ல் இராடமஸெரத்தில் உள்்ள 

இராமோத ஸொ்மி திருகட்காயிலின 
குமபாபிடஷ்கத்றதச் வசய்ெதற்கா்க 

டமறவ்காண்ோர். இரு அகில 
இநதிய யாத்திறர்களில் முதலாெது 
வதாேங்கக ்காரணமா்க வி்ளஙகியது 

1977ல் ொரணாசியில் ேேநத 
அனனபூரணி அனறனயின ஆலயக 

குமபாபிடஷ்கமாகும. வசன்ற 
இேங்களில் எல்லாம ஜ்கத்குருோதர் 
மறறும சிஷ்ய ஸொ்மி்கள் அருளிய 
உறர்கள் ட்கட்டபாறர மகிழ்வித்து 

அெர்்களின உய்விறகு ெழி ெகுத்தன.

1979ம ஆண்டு, சரித்திரப் பு்கழ் ொய்நத மாோடு ஒனறு 
நி்கழ்நதது. ஆன்மி்க ஞானத்றதப் பரப்பும வபாருட்டு 
ஆதி சங்கரரால் ஏறபடுத்தப்பட்ே ோனகு ஆமனாய 
பீேங்களின மோதிபதி்களும சிருஙட்கரியில் ேறேவபற்ற 
இநத மாோட்டில் பஙட்கற்றனர்.
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தமது குருோதரின உத்தரவினபடி 1983 முதல் சிஷ்ய 
ஸொ்மி்கள் தனித்தும விஜயயாத்திறர்கள் வசல்ல 
ஆரமபித்தார். யாத்திறர நி்கழ்வு்கற்ளக ்கடிதத்தின மூலம 
அவெப்டபாது தமது குருோதரிேம சமர்ப்பித்து ெநதார்.

ஜ்கத்குருோதர் அெறறிறகு பதில் மேல்்கற்ள 
அனுப்பினார்...

...பகதர்்களின ேலனுக்கா்கப் பல்டெறு 
அறமப்பு்கள் நிறுெப்படுெறதயும, பல 
தர்ம ்காரியங்கள் மறறும உறசெங்கள் 

ேேத்தப்படுகின்றன எனபறதயும அறிநது 
ோன ்மிகுநத மகிழ்ச்சி அறேகிட்றன...

ஒரு சிஷ்யன தனது குருறெப் பினபறறி ேேக்க டெண்டும 
என்ற சாஸதிர ொககியத்திறட்கறப ்மிகுநத சிரத்றதயுேன சிஷ்ய 
ஸொ்மி்கள் ேேநதுவ்காண்ோர். ஜ்கத்குரு மறறும சிஷ்ய ஸொ்மி்கள் 
உபடயா்கப்படுத்திய வசாற்களில் இருநத ஒறறுறமறயக ்கண்டு 
மக்கள் வியநதனர்.

ஒருமுற்ற பத்திரிற்க நிருபர்்கள் சிலர் ஜ்கத்குருறெயும, 
சிஷ்ய ஸொ்மி்கற்ளயும தனித் தனிடய டபட்டி 
்கண்ேனர். பினனர் அெர்்கள் கூறியதாெது...

1980ல் நி்கழ்நத யாத்திறரயின வபாழுது சபரிமறலயில், 
எவவித முனமுயறசியும இனறி ஐயப்பறனயும தமது 
குருறெயும துதித்து ஸடதாத்திரம ஒனற்றச் சிஷ்ய 
ஸொ்மி்கள் இயறறினார். அதில் ஒரு சுடலா்கத்தில்...

தர்மத்றத 
விதித்தெரான ப்கொன 
சாஸதாவும, தர்மத்றதக 
்காப்பெரும து்றவியில் 

சி்றநதெருமான 
எனது குருோதரும 
உல்க ேலனிற்கா்கச் 
சநதித்திருப்பது ்மி்கப் 

வபாருத்தடம.

உங்கள் இருெரில் 
ோங்கள் ஒருெறர 
மட்டுடம டபட்டி 

்கண்டிருநதால் கூே 
டபாதுமானதா்க 
இருநதிருககும. 

இருெரும 
பயனபடுத்திய 
ொர்த்றத்களில் 
கூே வித்தியாசம 

இல்றல.

ஜ்கத்குருவுககும சிஷ்யருககும இறேடய இருநத இநத 
உ்றறெக ்கண்டு வியநத திரு. மண்ேன ்மிஸரர் என்ற 
டமதகு பண்டிதர் ஒருமுற்ற இவொறு கூறினார்:
ஆதி சங்கரர் எவொறு இருநதார்? அெரது 
சிஷ்யர்்கள் எவொறு இருநதனர்? அெர்்கள் 
இவொறு தான இருநதிருப்பார்்கள் என்ற 

முடிவுககு ோன இப்வபாழுது ெநதுவிட்டேன.
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1989ம ஆண்டு வசப்ேமபர் 21ம ோள் பூரணத்துெத்தின சி்கரமான ஜ்கத்குரு ஸ்ரீ அபிேெ வித்யாதீர்த்த மஹாஸொ்மி்கள் 
்கண்மூடி அமர்நத நிறலயில் தமது பூத உேறலத் து்றநது பரமவபாருளில் இரண்ே்றக ்கலநதார்.

சிஷ்ய ஸொ்மி்கள் தமது உபனயாசம ஒனறில் கூறினார்...

1989ம ெருேம அகடோபர் 19 அனறு, ஸ்ரீ பாரதீ தீர்த்த 
மஹாஸொ்மி்களுககுச் ஸ்ரீ சிருஙட்கரி சாரதா பீேத்தின 
36ெது ஜ்கத்குருொ்கப் பட்ோபிடஷ்கம ேேத்தப்பட்ேது.

ஸ்ரீ மஹாஸநநிதானம அெர்்கற்ளச் சாரதாமபாள் 
ட்காயிலின ்கருெற்றககு மேத்தின நிர்ொ்கத்தறலெர் 
பயபகதியுேன ெழிேேத்திச் வசன்றார்.

மறுோள், ஜ்கத்குருவின திருவுேறல சாஸதிர 
முற்றயினபடி ஒரு குழியிலிட்டு, ஸமாதித்# 
தலத்தின டமல் சிஷ்ய ஸொ்மி்கள் லிங்கம 
ஒனற்ற நிறுவி அதறன ெழிபட்ோர்.

#குருோதரின திருவுேல் அேக்கம வசய்யப்பட்ே புனிதமான இேம; *108 திருோமங்களின வதாேர்.

தமது குருோதரின வபருறமறயப் பற்றசாறறிச் சிஷ்ய ஸொ்மி்கள் 
எழுதிய தியான சுடலா்கமும, அஷ்டோத்தர-சத-ோமாெளியும* 
பகதர்்களுககு ெழஙகி அரு்ளப்பட்ேன.

ேமது குருோதர் எஙகும 
வசல்லவில்றல. அெர் ேமது 

இதயத்தில் தான ெசிககி்றார்... 
அெறர ோம ஆழ்நது 

தியானித்தால், அெர் நிச்சயமா்க 
ேமககு அெரது அருட்்காட்சிறய 

அருளுொர். அெரது 
வபருறம்கள் மனிதர்்களின 

புரிதலுககு அப்பாறபட்ேதாகும...
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்காறல 10:30 
மணிய்ளவில் 
பகதர்்களுககுத் 
தரிசனம அளித்து, 
அெர்்களுேன 
உறரயாடி, 
அெர்்கற்ள 
ஆசிர்ெதிப்பார்.

மாறல 5:30 
மணிய்ளவில் வபாது 
மக்களுககுத் தரிசனம 
அளித்த பி்றகு ஸ்ரீ 
மஹாஸநநிதானம 
மீண்டும ஸோனம 
வசய்து மாறல 
அனுஷ்ோனங்களில் 
ஈடுபடுொர். விடசஷ 
தினங்களில் அருளுறர 
ெழஙகுொர்.

இரவு 8:30 மணிய்ளவில் சநதிரவம்ளலீஸெர பூறஜ 
வசய்ொர். ஒவவொரு வெள்ளிககிழறமயும ஸ்ரீ சகர 
பூறஜயும வசய்ொர். அதன பி்றகு சிறிது டேரம சாஸதிர 
நூட்்கற்ள ஆராய்நத பி்றகு இரவு 11 மணிய்ளவில் 
உ்றங்கச் வசல்ொர்.

மாறல 4 மணிய்ளவில் பகதர்்களின ்கடிதங்களுககுப் 
பதில் தருொர். பி்றகு மேத்தின நிர்ொ்கம சமபநதமான 
விஷயங்களில் டதறெகட்கறப ஈடுபடுொர்.

#து்றவி்களுகவ்கனறு சாஸதிரங்களில் கூ்றப்பட்ே ஆன்மி்கச் வசயல்பாடு்கள்; *குருோதரின ஸமாதிககு டமல் 
்கட்ேப்பட்டுள்்ள ட்காயில்; **உணவு.

ஸ்ரீ மஹாஸநநிதானம அெர்்களின ஒவவொரு ோட்வபாழுதும பறபல அனுஷ்ோனங்களும ்காரியங்களும 
நிரமபியதா்க   இருககும. அதி்காறல 4 மணிககு முனனடர ஸோனம வசய்து தனது அனுஷ்ோனங்கற்ளச்# 
வசய்ொர். அதனபி்றகு தமது குருோதரின பாதுற்க்கற்ள ெணஙகி, அெரது அதிஷ்ோனத்திறகுச்* வசனறு தரிசனம 
வசய்ொர். பினனர் தனிறமயில், சிறிது டேரம சாஸதிரங்களில் மூழ்கி ஆனநதிப்பார்.

ஒவவொரு 
வெள்ளிககிழறமயும 
அெர் மேத்தில் உள்்ள 
ஆலயங்களுககுச் 
வசனறு தரிசிப்பார். 
பிரத்டய்கமா்க, அெர் 
சாரதாமபாளின 
சநநிதியில் அதி்க 
டேரம வசலவிடுொர்.

மதியம 12:30 
மணிய்ளவில் 
இரண்ோம 
முற்ற ஸோனம 
வசய்து மதிய 
அனுஷ்ோனங்கற்ள 
முடித்த பினனடர 
அெர் பிறக்ஷறய** 
ஏறறுகவ்காள்ொர்.
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சாஸதிரங்களில் இறணயற்ற விறபனனரா்க அறனெராலும 
ஸ்ரீ மஹாஸநநிதானம மதிக்கப்படுகி்றார். ஒவவொரு ெருேமும 
சிருஙட்கரியில் நி்கழும, இநதியா முழுெதிலிருநதும பண்டிதர்்கள் 
்கலநதுவ்காள்ளும மஹா ்கணபதி ொகயார்த்த வித்ெத் சறபககு 
அெர் தறலறமடயறறு, அதில் ேறேவபறும விொதங்களுககு 
ேடுெரா்கவும வி்ளஙகுொர்.

ஸ்ரீ மஹாஸநநிதானத்தின பாண்டித்தியம, 
பண்டிதர்்கற்ள எப்வபாழுதும வியப்பில் 
ஆழ்த்துகி்றது. ஒருமுற்ற பு்கழ்வபற்ற சம்கால 
பண்டிதர் ஒருெர் இவொறு அறுதியிட்டுக 
கூறினார்:

ஸ்ரீ மஹாஸநநிதானம அெர்்கள் தாம ோள் முழுதும 
ஓய்வினறிச் வசயல்்களில் ஈடுபட்டிருநதாலும, ்மிகுநத 
பரிசிரமம டமறவ்காண்டு புராதனமான மறறும இதுெறர 
வெளியிேப்போத பல சாஸதிர ஓறலச்சுெடி்கற்ள, 
முககியமா்க டெதாநத நூல்்கற்ள ஆராய்நது, அெறறில் 
பிறழநீக்கம வசய்து, மேத்தின ஆராய்ச்சி றமயத்தின 
மூலமா்க அெறற்ற வெளியிட்டு ெருகி்றார்.

ஸ்ரீ மஹாஸநநிதானம ஒரு பனவமாழி வித்த்கர். அெர் ்மி்கச் சர்ளமா்கத் தூய ஸமஸகருதம, ்கனனேம, வதலுஙகு, 
த்மிழ் மறறும ஹிநதி வமாழி்களில் அருளுறர ெழஙகுகி்றார். அெரது அருளுறர்கள் ்மி்கவும வதளிொ்க, ்கருத்தாழம 
மறறும டேர்த்தி ்மிக்கதா்க வி்ளஙகுகின்றன. அெரது நி்கரில்லாப் புலறமறயயும, வியத்தகு நிறனொற்றறலயும 
அறெ பற்றசாறறுகின்றன.

எமது அனுபெத்தினபடி ஸ்ரீ  
மஹாஸநநிதானம ஞானத்தின 
டதவியான ஸரஸெதியின 

அெதாரடம. எல்லாம அறிநத 
ஸர்ெகஞர் அெர்.

ஸ்ரீ மஹாஸநநிதானம தமது குருோதரின மீது இயறறிய 
ஸடதாத்திரங்கற்ளத் தவிர பல பகதி ததுமபும, இலககிய 
ேயமுறேய ஸடதாத்திரங்கற்ள முநறதய ஜ்கத்குருக்கள் 
மறறும ்கேவுள்்களின மீதும இயறறியுள்்ளார்.
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அெர் தத்துெ விஷயங்கற்ள அெறறின நுட்பங்களுேன பண்டிதர்்களுககும, அடத சமயம ்மி்க எளிறமயா்க 
அெறறுறேய சாரம பி்றழாெண்ணம சாமானியர்்களுககும எடுத்துறரப்பார். ஒருமுற்ற பகதர் ஒருெர் ட்கட்ோர்:

இனவனாரு சிஷ்யர் ட்கட்ோர்:

ஸ்ரீ மஹாஸநநிதானம ்மி்கக 
்கடினமான எநதவொரு 
்கட்டுறரறயயும எடுத்து அதறன 
அோயாசமா்க, துல்லியமா்க 
வமாழிவபயர்த்து, ்மி்கச் சர்ளமா்க 
வி்ளககும வியத்தகு தி்றறம 
வபற்றெர். ட்கட்பெர்்களுககு 
அெர் புத்த்கத்திலிருப்பறத தான 
படிககி்றாடரா என எண்ணத் 
டதானறும.

அெர் நியாய மறறும டெதாநத 
சாஸதிரங்கற்ளப் பலமுற்ற 
்கறபித்துள்்ளார். ஒவவொரு 
சாஸதிரத்றதயும ஒருமுற்ற 
்கறபிக்கடெ பல ெருேங்கள் பிடிககும.
விஜய யாத்திறர்களின வபாழுது 
டேரம கிறேப்பது ்மி்க அரிது, 
எனினும அப்வபாழுதும அெர் 
ெகுப்பு்கற்ளத் தெ்றாமல் குறித்த 
டேரத்தில் ேேத்துொர். சாஸதிரப் 
பாேங்கற்ளக ்கறபிப்பதறகு அெர் 
அளிககும முககியத்துெம அத்தற்கயது.

ஒருென ்மிகுநத வபாறுப்புேன 
தனது நிலத்தில் விெசாயம 
வசய்து ம்கசூல் ஈட்டுகி்றான, 
இனவனாருெடனா டெறல 

எதுவும வசய்யாததால் அெனுககு 
ம்கசூல் கிறேப்பதில்றல.

மஹாஸொ்மி்கட்ள, 
இற்றென பாரபட்சம 

்மிக்கெனா? 
வ்காடியெனா? 

ஏவனனில் சிலருககு 
துனபத்றதயும டெறு 

சிலருககு இனபத்றதயும 
ெழஙகுகி்றாடன?

இரண்டு 
விெசாயி்களின 

நிலங்களில் சமமா்க 
மறழ வபய்ெதா்க ோம 
றெத்துகவ்காள்டொம.

இநநிறலயில், உறழப்பாளியான அநத விெசாயிககு 
மறழ பாரபட்சமா்க ேேநது வ்காண்ேது எனச் 

வசால்ெது சரியா? இல்றல. மறழறயப் டபால் தான 
இற்றெனும. ஒரு டேர்றமயான நீதிபதிறயப்டபால், 
ேமது முநறதய ்கர்மங்களுககு ஏறப இற்றெனும 

ேமககு ேறபலறனடயா அல்லது தண்ேறனறயடயா 
ெழஙகுகி்றார்.

குருடதொ, 
மனிதர்்களின முன 
்கேவுள் உருெமுேன 

டதானறுொரா?

இற்றென ்மி்க உயர்நத து்றவி்களின முன 
டதானறியுள்்ளார். அெர்்கள் இற்றெனின 
திருஉருவின மீது இரவு ப்கலா்கத் தியானம 

வசய்தனர். ோமும ேமது ஆறச்கற்ளக 
்கற்ளநது, இற்றெறனக ்காணச் 

சிரத்றதயுேன முயறசி வசய்டதாம என்றால் 
்கட்ோயமா்க அெறரத் தரிசிக்க முடியும.
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ஒரு தமபதியர் சிருஙட்கரிககு ெநதனர். ஸ்ரீ மஹா-
ஸநநிதானத்திேம இல்லத்தரசி இவொறு புலமபினார்:

தாங்கள் அறிவுறுத்தியதறகு 
ஏறப எனது மடனாபாெத்றதத் 

திருத்திகவ்காள்கிட்றன.

்கெறல வ்காள்்ளாடத. ஏறபடும 
்கஷ்ேங்கள் இற்றெனால் 

நியாயப்படிக வ்காடுக்கப்பட்ேறெ. 
டமலும அெறறிலிருநது மீண்டு 

ெருெதறகும இற்றெடன சகதிறய 
அளிப்பார் என்ற ேமபிகற்கறய 

ெ்ளர்த்துகவ்காள்.

ோன எனது வபரிய குடுமபத்றதப் 
பார்த்துகவ்காள்்ள டெண்டியுள்்ளது. 

இதனால் நிமமதியா்க அமர்நது 
இற்றெறன ெழிபே எனககு 

டேர்மில்றல. எனககு இது ்மிகுநத 
துக்கமா்க உள்்ளது. இதிலிருநது மீ்ள 
எனககு ஏடதனும ெழி உள்்ளதா?

ஏனில்றல? நீ இற்றெறன 
ெழிபே நிற்றய சநதர்ப்பங்கள் 

இருப்பதா்கடெ ோன 
்கருதுகிட்றன.

சாரதாமபாள் எப்வபாழுதும உனது 
இதயத் தாமறரயில் வீறறிருப்பதா்க 

பாவித்துகவ்காள். ்காறலயில் 
எழும வபாழுது, நீ அமபாற்ள 
பள்ளிவயழுச்சி வசய்ெதா்கக 

்கறபறன வசய். சாப்பிே உட்்காரும 
வபாழுது, அமபாளுககு உணவு 
அளிப்பதா்க நிறன. வீட்டு 

டெறல்களில் ஈடுபடும வபாழுது 
அமபாள் உனனுேன இருப்பதா்க 

உணரு.

டேரம கிறேககும வபாழுது ்கண்்கற்ள 
மூடி அமர்நது அமபாற்ள மனதால் 
ெழிபடு. உனது பிரச்சறன்கற்ள 

அெளிேம சமர்ப்பித்து ெழி்காட்டுமபடி 
டெண்டு. இவொறு வசய்தால் அமபாளின 
அருள் உனககுப் பூரணமா்கக கிட்டும.

பகதர் ஒருெர் தனது ்கெறலறய மஹாஸொ்மி்களிேம 
சமர்பித்தார்:

ோன எப்வபாழுதும இற்றெறன 
நிறனத்துக வ்காண்டிருககும 

டபாதிலும, ோன எஙகு 
வசன்றாலும எனறன ஏன 

பிரச்சறன்கள் ெநது சூழ்கின்றன?

எெரது மனம 
எப்வபாழுதும 
இற்றெறனடய 
நிறனககி்றடதா,  

இவவுல்க விஷயங்க்ளால் 
ஏறபடும துனபங்கள் 
எவொறு அமமனறதச் 
சஞசலப்படுத்த இயலும?
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ஒரு சமயம ஒரு சிஷ்யரின வீட்டில் பாதபூறஜ# ேேநத 
வபாழுது, அஙகு றேடெத்தியம* ்மி்கச் சூோ்க இருப்பறத 
ஸ்ரீ  மஹாஸநநிதானம ்கெனித்துத் தம அருகிலிருநத 
்மினவிசிறிறய றேடெத்தியத்றத டோககித் திருப்பினார்.

றேடெத்தியத்தின சூடு ஆறிகவ்காண்டிருககும அடத 
சமயம ஸ்ரீ   மஹாஸநநிதானம லலிதா சஹஸரோமத்தில்** 
உள்்ள அமபாளின ோமம ஒனற்ற ்மி்கச் சர்ளமா்க 
வி்ளககி அருளினார்.

பூஜிக்கப்படும இற்றெனின விககிரஹங்கள் உயிரில்லாப் 
வபாருட்்கள் அல்ல எனறும ோம அவவிககிரஹங்களில் 
இற்றெனின ஸாநித்தியத்றத உணர டெண்டும எனறும 
ஸ்ரீ மஹாஸநநிதானம ெலியுறுத்துொர்.

பினனர் அநத சிஷ்யர் கூறினார்:

ஒருெர் மஹாஸொ்மி்களுேன உறரயாடுற்கயில்...

என வபயரிலும 
வசாத்துக்கள் மறறும 
முதலீடு்கள் உள்்ளன.

குருோதா, ோன எனது ்கேறம்கற்ள 
முடித்துவிட்ேதால் மகிழ்ச்சியா்க உள்ட்ளன. 

ோன டபாதுமான அ்ளவிறகுப் பணம 
சமபாதித்துள்ட்ளன. அதில் ஒரு ்கணிசமான 

பகுதிறய எனது மறனவி மறறும குழநறத்களின 
வபயரில் முதலீடும வசய்துள்ட்ளன.

#ஜ்கனமாதாொன அமபாளின பாதுற்க்களுககுச் வசய்யப்படும பூறஜ; *இற்றெனுககுப் பறேக்கப்படும உணவு; 
**அமபாளின 1008 திருோமங்கள்.

உனக்கா்க நீ 
எனன டசர்த்து 
றெத்துள்்ளாய்?

சாரதாமபாளுககுச் சூோன றேடெத்தியம 
அளிக்கப்படுெறத ஸ்ரீ மஹாஸநநிதானம 
தவிர்த்தது மட்டுமல்லாமல் எங்களின 

தெறு அறனெரின முனனும 
வெளிப்போமலும ்காத்தருளினார்்கள்.
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குரஙகு்கள் கூே 
இராமருககு 

உதவி புரிநதன.

உனது வல்ளகி்க 
வசாத்துக்கற்ளப் பறறி ோன 
ட்கட்்கவில்றல. ஒருெனின 
ொழ்கற்க முடியும வபாழுது 

அெசியம அென தனது 
வசாத்துக்கற்ளப் பிரிநதுதான 

வசல்லடெண்டும.

அப்படிவயனில் ோன 
எனக்கா்க எறதச் 

சமபாதித்துச் டச்மிக்க 
டெண்டும குருோதா?

நீ புண்ணியத்றதச் டசர்க்க 
டெண்டும. அது சாஸதிரத்தில் 
ஒருெனுககு விதிக்கப்பட்டுள்்ள 

வசயல்்கற்ளச் வசய்ெது, 
தகுதியானெருககுத் தானம 
அளிப்பது டபான்றெற்றால் 

ஏறபடும. அதுடெ உண்றமயான 
வசல்ெம. அதறனப் வபரும்ளவில் 
முயறசி வசய்து ஈட்டுொயா்க.

குழநறத்கள் ேறவசயல்-
்கற்ளச் வசய்ய டெண்டும 
என விருமபினால், முதலில் 
நீங்கள் அெறற்றச் வசய்து 
குழநறத்களுககு ஒரு முன 
உதாரணமா்கத் தி்கழுங்கள்.

அருளுறர ஒனறில் ஸ்ரீ மஹாஸநநிதானம சுடலா்கம 
ஒனற்ற டமறட்காள் ்காட்டி, தர்மம எவொறு ஒருெனுககு 
ேனறம பயககும என எடுத்துறரத்தார்:

இராெணனிே்மிருநது 
அெனது உேன பி்றநத 

சட்காதரனான விபீஷணன 
விலகிப் பினனர் இராமரிேம 

அறேக்கலம புகுநதான.

சிஷ்யர் ஒருெருககு அறிவுறர:

எனது ்கண்்கற்ளத் தி்றநது விட்டீர்்கள் 
குருோதா. தாங்கள் அறிவுறுத்தியபடி 

ோன வசயல்படுடென.

தர்மத்றதப் பினபறறுபெனுககு 
விலஙகு்கள் கூே உதவி வசய்யும, 

அடத சமயம அதர்ம ெழியில் 
வசல்பெறன அெனது சட்காதரன 

கூேத் து்றநது விடுொன.

சிலர் தங்க்ளால் சிறிது டேரம கூே இற்றெனின 
ெழிபாட்டிறவ்கனச் வசலவிே முடியாது 

எனகின்றனர். இது ஏற்கத்தக்கதல்ல. ஏவனனில் 
மற்ற அறனத்து டெறல்களுககும அெர்்களுககு 
டேரம உள்்ளது. தினமும சில நி்மிேங்க்ளாெது 
இற்றெனது சிநதறனயில் வசலவிடுங்கள். மன 
அறமதிறயயும மகிழ்ச்சிறயயும உணர்வீர்்கள்.
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மருத்துெர் ஒருெர் சிருஙட்கரி ெநதிருநதார். அெர் 
வசாநதமா்க மருத்துெமறன ஒனற்றத் தி்றநதிருப்பதா்க 
மஹாஸொ்மி்களிேம கூறினார்.

அமமனிதர் பினனர் துபாயிலிருநது மேத்திறகு ஒரு 
்கடிதம எழுதினார்.

அநத மருத்துெர் சறட்ற ஏமாற்றம அறேநதார்.

தமது பகதர்்கற்ள ஆசிர்ெதிககும வபாழுது கூே மஹா-
ஸொ்மி்கள் ்மிகுநத ்கெனத்துேன அருளுொர். தனககு 
மட்டு்மினறி, தனனிேம ெரும டோயாளி்களுககும 
டசர்த்து ஆசிர்ொதங்கற்ளப் வபற்ற அநத மருத்துெர் 
்மிகுநத மகிழ்ச்சி அறேநதார்.

ோன முனட்காபத்தால் ்மி்கவும துனபுறுகிட்றன. 
ட்காபம எழும வபாழுது அது எனறன ஆட்வ்காண்டு 

விடுகி்றது. இவவிஷயத்தில் குருோதரின 
ெழி்காட்டுதறல ோன பிரார்த்திககிட்றன.

ட்காபம அதறகு இேம வ்காடுககும மனிதறனடய 
அழித்து விடுகி்றது. ோம முயறசி வசய்து அறதத் 
தவிர்க்க டெண்டும. இனிடமல் எப்வபாழுவதல்லாம 

உனனில் ட்காபம எழ எத்தனிககி்றடதா, 
அப்வபாழுது மனதாரச் சிரித்து விடு.
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ோன வெறறி்கரமா்கத் 
வதாழில் ேேத்த டெண்டும 

என எனறன ஆசிர்ெதியுங்கள்.

உனனிேம சிகிச்றசககு 
ெருபெர்்கள் அறனெரும 

பரிபூரணமா்கக குணமறேய 
டெண்டும என ஆசிர்ெதிககிட்றன.

"உனது வதாழில் ்மிகுநத லாப்கரமா்க ேேக்கட்டும" 
என ோன ஆசிர்ெதித்டதன எனில், ோன பலர் 

உேல் ேலககுற்றவு அறேயட்டும என மற்றமு்கமா்க 
ஆசிர்ெதித்தது டபால ஆகிவிோதா? எனடெதான 

ோன டெறு ெற்கயில் ஆசி ெழஙகிடனன.

ேறேமுற்றயில் ட்காபத்றத எவொறு தவிர்ப்பது என்ற 
அறிவுறர வ்காண்ே இநத நி்கழ்வு ஒரு புத்த்கத்தில்# 
வெளியானது. துபாயிலிருநது ெநத பயணி ஒருெர் 
முமறப விமான நிறலயத்தில் யாடரா தெறுதலா்க 
விட்டுச் வசனறிருநத அநத புத்த்கத்றதக ்கண்டு, 
அதறன எடுத்துப் படித்தார்.

இவொறு, மஹாஸொ்மி்களின அநத அறிவுறர, அறத 
எடதச்றசயா்கப் படித்தெருககுக கூே உதவியது.

#‘களிமவசஸ ஆப் கிடரஸ’ என்ற ஆஙகில புத்த்கம, 2002 பதிப்பு, பக்கம 11.

ஒரு பகதரின டெண்டுட்காள்:
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மறவ்றாரு சநடத்கம:

உலகின உண்றமயற்ற தனறம பறறி:

டெதங்கள் மறறும முகதிறயப் பறறி:

இற்றென எவொறு ஒரு மனிதனுககு அருள் புரிகி்றார் 
எனறு சிஷ்யர் ஒருெர் வினவினார்.

எநதவொரு முயறசியிலும வெறறி வப்றச் 
சரியான எண்ணங்கள் ்மி்கவும அெசியம எனபது 
ோம அறிநதடத. இற்றென ஒரு மனிதனுககுத் 
தகுநத எண்ணங்கற்ள மனதில் எழச்வசய்து 

அருள்கி்றார் எனறு சாஸதிரங்கள் கூறுகின்றன.

ஒருென முகதியறேய 
டெண்டுவமனில், அென 

எப்வபாழுதும தனது குருோதரின 
அருகிலிருநது டசறெ வசய்ய 

டெண்டும எனபது அெசியமல்லொ?

அது அெசிய்மில்றல. எது முககியம 
என்றால் குருோதர் தனககு இட்ே 
்கட்ேற்ளறயச் சிரத்றதயுேன 
ஒருென வசய்துெர டெண்டும. 

அதுடெ குருோதருககு அென வசய்யும 
உனனதமான டசறெயாகும.

குருோதா, அத்றெதி்கள் பரமவபாருற்ளத் தவிர 
அறனத்தும மாறய, வபாய் எனக கூறுகி்றார்்கள். 
அப்படிவயனில் டெதங்களும உண்றமயில்றல 

எனறு தாடன ஆகிவிடும. டெதங்கள் வபாய்யா்க 
இருப்பின, அறெ எவொறு உண்றமயான 

ஞானத்றதக வ்காடுக்க இயலும?

இக்கறதறயக ட்கள். ஒருென தான 
சாப்பிட்ே உணவு விஷமுறேயது 

என்ற எண்ணத்தால் பீடிக்கப்பட்ோன. 
ஆனால் அென சாப்பிட்ே உணவில் 

விஷம ஏது்மில்றல.

அென ்மிகுநத மன உற்ளச்சலுககு உள்்ளாகி சிறிது 
டேரத்திடலடய நிறல குறலநது இ்றநது டபானான. 

்கறபறனயான ஒரு விஷம உண்றமயான 
இ்றப்புககுக ்காரணமாயிறறு. அதுடபாலத்தான, 
டெதங்களும உயர்நத தத்துெ நிறலயிலிருநது 
வபாய்யா்கக ்கருதப்பட்ோலும, அறெ முகதிககு 

ெழிெகுககும ஞானத்றதப் டபாதிககும சகதிவபற்றன.

ோம உல்கத்றதக ்காண்கிட்றாம 
மறறும மக்களுேன 

வசயல்படுகிட்றாம. ஆனால் 
அத்றெத டெதாநதம உல்கம 

உண்றமயற்றது எனக 
கூறுகி்றது. இறத எவொறு 
புரிநதுவ்காள்ெது குருோதா?



23

சிருங்கேரி சஙகேராசார்ாள்

சிருஙட்கரியில் ஆண்டுடதாறும ேேககும வித்ெத் 
ஸதஸில், ஸ்ரீ மஹாஸநநிதானம ெ்ளரும பண்டிதர்்கற்ள 
ஊககுவிப்பார். அத்தற்கடயார் டபச்சில் ஏடதனும பிறழ  
இருநதாலும அெர்்க்ளது மனம சிறிதும ட்காணாத 
ெற்கயில்  ்மிகுநத பரிடொடு அெர்்கற்ளத் திருத்துொர்.

ஒரு பகதர் ஸ்ரீ மஹாஸநநிதானத்திேம தான வசய்த 
தெறு ஒனற்ற மனனிககுமபடி டெண்டி, தனது த்காத 
வசயல்பாட்றே மனதில் றெத்துகவ்காள்்ள டெண்ோம 
எனவும விண்ணப்பித்தார். ஸ்ரீ மஹாஸநநிதானம அநத 
பகதறரக ்கனிடொடு ஆசுொசப்படுத்தினார்:

#டெறறுறமத் வதாற்க.

இநத வியெ்கார உண்றம என்ற 
நிறலயும பரமவபாருளிலிருநது 
தனித்து இருககும உண்றம 

கிறேயாது. பரதத்துெத்றத உணர்நத 
சாத்கன இவவுலற்க ஒரு தனிப்பட்ே 

சத்தியமா்கக ்காண்பதில்றல. 
"அறனத்தும பரமவபாருட்ள" எனட்ற 

அென உணர்கி்றான.

அறதப் படித்துப் பார்த்த ஸ்ரீ மஹாஸநநிதானம அதில் 
விபகதிப்# பிறழ்கள் இருப்பறதக ்கண்ோர். இருப்பினும 
அநத இற்ளஞறன உறசா்கப்படுத்தும ெற்கயில்:

- எனறு கூறி ஆசிர்ெதித்தார்.

ோன தங்களின மீது ஸமஸகருதத்தில் 
ஒரு ்கவிறத இயறறியுள்ட்ளன. 

ஆனால் அதில் இலக்கணப் பிறழ்கள் 
இருககுடமா என அஞசுகிட்றன.

ஸமஸகருதத்தில் எழுத டெண்டும 
எனகி்ற உனது ஆர்ெத்றத ோன 

்மி்கவும பாராட்டுகினட்றன. 
உனது பாேலில் இருககும 

விபகதிப் பிறழ்கற்ள பறறிக 
்கெறல வ்காள்்ளாடத. ோன உன 
பகதிறயத்தான பார்ககிட்றன.

ஆதி சங்கரர் உபடதசித்த தத்துெத்றத 
மட்டுடம ோன ‘மனதில் றெத்துக வ்காள்டென’. 

டெறு எறதயும ‘ோன மனதில் றெத்துக 
வ்காள்ெதில்றல’. அதனால் ்கெறலப்போடத.

ஸ்ரீ மஹாஸநநிதானம ஒரு விஷயத்றத குறிப்பிட்டுச் 
வசால்லடொ, ஒருெறரத் திருத்தடொ, ஊககுவிக்கடொ, 
அல்லது ஒருெருககு அறிவுறர ெழங்கடொ டேரும-
வபாழுது, ேற்கச்சுறெ உணர்டொடு தமது வசாற்கற்ளக 
ற்கயாள்ெதுண்டு. ஒருமுற்ற ஸமஸகருதத்தில் ஆர்ெம 
வ்காண்ே இற்ளஞர் ஒருெர் ெநதார்.

இநதப் பிரபஞசம 
்காணப்படுெதால் அது 

"அஸத்" இல்றல. அதாெது 
முயறவ்காமபு டபால் முழுறமயா்க 

உண்றமயற்றது இல்றல. 
ஆனால் அது "ஸத்"தும இல்றல. 

அதாெது பரமவபாருற்ளப் 
டபான்ற முழுறமயான 

உண்றமயும இல்றல. நிறலயான 
உண்றமயானது எப்வபாழுதும 

மாற்றம அறேயடொ, 
அழியடொ வசய்யாது. 
இநத உல்கம அவொறு 

இல்றல. அதனால் தான ோம 
"இவவுல்கம உண்றமயு்மில்றல 
வபாய்யு்மில்றல", வியெ்காரக 

்கண்டணாட்ேத்தில் மட்டுடம அது 
உண்றம எனக கூறுகிட்றாம.
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ெே இநதியாவிலிருநது ஒரு ஆன்மி்க பயிறசியா்ளர் சிருஙட்கரி ெநதார். தனது பயிறசி்களில் அெருககு ஒரு 
சநடத்கம இருநதது. அறத ஸ்ரீ மஹாஸநநிதானத்திேம ட்கட்டுத் வதளிவு வப்ற டெண்டும என விறழநதார். ஆயினும 
தயக்கத்தினால் ட்கட்்காமல் இருநதார். ஸ்ரீ மஹாஸநநிதானம அப்வபாழுது ஒரு அருளுறர ெழஙகிகவ்காண்டிருநதார்.

ஸ்ரீ மஹாஸநநிதானம குழநறத்களிேம ்கனிொ்கப் டபசி 
அெர்்களுககு அருள் புரிொர்.

உேல் ஊனமுற்றெர்்கள் மறறும மனேலம குனறிய-
ெர்்களுககு ஸ்ரீ மஹாஸநநிதானம ்மிக்க பரிவுேன அருள் 
புரிெதுேன, அெர்்களுள் ஏழ்றமயில் இருப்பெர்்களுககுத் 
டதறெயான உதவி்கற்ளயும ெழஙகி அருளுொர்.

அருளுறர ்கனனே வமாழியில் இருநததால் 
அமமனிதருககு அது புரியவில்றல. உறரயின 
ேடுடெ ஸ்ரீ மஹாஸநநிதானம ஒரு ஸமஸகருதச் 
சுடலா்கத்றதச் வசால்லிப் புனனற்கயுேன இெர் 
அமர்நதிருநத இேத்றத டோககிப் பார்த்தார்.

சுடலா்கத்தில் தான ட்கட்்காமல் விட்ே தனது சநடத்கத்திறகு 
விறே இருநதறத அெர் உணர்நதார். அருளுறர நிற்றவு 
வபற்ற பின அெர் தனது இநத அனுபெத்றதச் சிருஙட்கரியில் 
அெருககுப் பரிச்சயமான ஒருெரிேம பகிர்நது வ்காண்ோர்.

ோன ோனகு ோட்்க்ளா்க 
மஹாஸொ்மி்களின தரிசனத்திறகு 

ெநத டபாதிலும எனது சநடத்கத்றத 
அெரிேம ட்கட்்கவில்றல. இனறு இரவு 
ோன சிருஙட்கரியிலிருநது பு்றப்பே 

டெண்டும. ஒரு வபானனான ொய்ப்றப 
ோன தெ்ற விட்டு விட்டேன என 

நிறனககிட்றன.

உனககு இநதப் பழம 
டெண்டுமா? நீ ஒரு சுடலா்கம 
வசால்ெதானால் இறத ோன 

உனககுத் தருடென.

ோன பாககியசாலி 
எனறு நிறனககிட்றன. 

மஹாஸொ்மி்கள் 
எனது சநடத்கத்றத 

அருளுறரயின மூலமா்கத் 
தீர்த்துவிட்ோர். ோன 
சிருஙட்கரி ெநததன 

டோக்கம நிற்றெறேநது 
விட்ேது.

்மிக்க மகிழ்ச்சி. 
இமமாதிரிப் பல 
நி்கழ்வு்கள் இஙகு 
ேேககின்றன!
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பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் அருள், ஆசி மறறும ெழி்காட்டுதல் 
டெண்டி ஸ்ரீ  மஹாஸநநிதானத்றத ோடி ெருகி்றார்்கள். அறனெருககும 
அெர் அருள்புரிொர். மக்கள் மஹாஸொ்மி்களின அருளினால் தங்க்ளது 
பிரார்த்தறன்கள் நிற்றெறேநததா்க கூறும வபாழுது, அதற்கான 
வபருறம தனறனச் டசர்நததல்ல எனறு விேயத்துேன கூறுொர். 

சாரதாமபாளின 
அரு்ளால் இது 

ேறேவபற்றது. இஙகு 
ோன வசய்தது 
ஏது்மில்றல.

எங்க்ளது 
வபாரு்ளாதாரச் 

சிக்கல்்கள் எல்லாம 
மஹாஸொ்மி்களின 
அனுகரஹத்தினால் 
தீர்நதுவிட்ேன.

மஹாஸொ்மி்க்ளது 
அருளினால் மீனெ 
சமூ்கத்தினரான 

ோங்கள் சநடதாஷமா்க 
ொழ்கிட்றாம.

தங்க்ளது 
அருள் மறறும 

ெழி்காட்டுதலால் 
மட்டுடம எனது 

ஆன்மி்கப் பயிறசி்களில் 
ோன முனடனற்றம 

்காண்கிட்றன.

குருடதொ, தாங்கள் 
வசன்ற ெருேம 
எனது ம்கறன 

ஆசிர்ெதித்தீர்்கள். அென 
நிற்றய மதிப்வபண்்கள் 
வபறறு இப்வபாழுது 

மருத்துெக ்கல்லூரியில் 
டசர்நதுள்்ளான.

குருோதா, தாங்கள் 
முனனடர கூறியபடி, 
மருத்துெர் எனது 

்கணெருககு 
அறுறெச்சிகிச்றச 

அெசியம 
இல்றல எனறு 

வதரிவித்துவிட்ோர்.

வசன்ற ெருேம 
தாங்கள் எங்க்ளது 

கிராமம வசழிப்பறேயும 
எனறும ட்காயிலின 
குமபாபிடஷ்கமும 

ேன்றா்க ேேககும எனறும 
அருளினீர்்கள். உங்க்ளது 
ொககுப் பலித்துவிட்ேது, 

குருடதொ.

ஸொ்மிஜி, எனது 
ம்கனுககு தங்க்ளது 
ஆசிர்ொதத்தால்
ேல்ல ெருமானம 
ெரும டெறல 

ஒனறு 
கிறேத்துள்்ளது.

குருோதா, தங்களின 
அருளினால் மட்டுடம 

எங்க்ளால் ப்கெத்கீறதறய 
முழுெதுமா்க மனப்பாேம 
வசய்து, இஙகு ஒப்பிக்க 

முடிநதது.

தங்களின ஆசி்களுககு 
்மிக்க ேனறி குருடதொ. 
இவெ்ளவு ோட்்க்ளா்கக 
குழநறத பாககியம 

இல்லாமலிருநத எனது 
ம்கள் இப்டபாது 

்கருவுறறிருககி்றாள்.

ஸ்ரீ மஹாஸநநிதானம 
எனது ம்களுககுத் 
திருமணம ேேக்க 
ஆசிர்ெதித்தார். 

அதறட்கறப அெளுககு 
ேல்லவதாரு ெரன 
அறமநதுள்்ளது.
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அவெப்வபாழுது ஸ்ரீ மஹாஸநநிதானம தாடம வசனறு 
மேத்தின யாறன்களுககுப் பழங்கள் மறறும உணவு 
ெற்க்கற்ளயும அளிப்பார்.

உதவியா்ளர் திருமபிெநது கூறினார்:உேல் நிறல சரியில்லாத யாறனயின வேறறியில் பிரசாதத்றத 
இட்ேவுேடனடய யாறன ேேக்கத் துெஙகிவிட்ேது. அஙகிருநத 
அறனெரும  மகிழ்சியுற்றனர்.

ஒருமுற்ற யாறன ஒனறு திடீவரனறு உேல் ேலம 
குனறி ேேககும சகதிறய இழநதுவிட்ேது. யாறனப் 
பா்கடனா மற்றெர்்கட்ளா முயனறும யாறனயால் ேேக்க 
இயலவில்றல. மேத்தின அலுெலர் ஒருெர் இதறன 
ஸ்ரீ மஹாஸநநிதானத்திேம வதரிவித்த வபாழுது, அெர் 
சிறிது டேரம ்கண்்கற்ள மூடியொறு இருநது விட்டுக 
கூறினார்...

ஸ்ரீ மஹாஸநநிதானம அெர்்களின ்கெனம, ்கனிவு, மறறும பராமரிப்றபப் வபற்ற விலஙகு்களில் பசுக்கள், 
யாறன்கள் மறறும மான்கள் அேஙகும. அெரது ்கட்ேற்ளயின டபரில் எண்ணற்ற பசுக்கள் சிருஙட்கரியிலும, 
இநதியாவின மற்ற பல இேங்களிலும ட்காசாறல்களில் ேனகு பராமரிக்கப்பட்டு ெருகின்றன.

இநத பிரசாதத்றத எடுத்துச் 
வசனறு யாறனயின 

வேறறியில் இடுங்கள்...

குருோதா, 
தங்க்ளது 
அருள் 

யாறனறய 
ேேக்க றெத்து 

விட்ேது.

ோன அறதக 
குணப்படுதவில்றல. 
யாறன ேேக்கத் 

டதறெயான பலத்றதத் 
தருமாறு ஆஞசடேயறர 
டெண்டிகவ்காண்டேன. 
எனது பிரார்த்தறனறய 

இற்றென 
ஏறறுகவ்காண்டு 

விட்ோர். அவெ்ளவுதான.
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தமது குருோதருககுப் வபாருத்தமான சமர்ப்பணமா்க 
ஓர் அழகிய அதிஷ்ோனத்றத சிருஙட்கரியில் பீேத்தின 
33ம மறறும 34ம குருோதர்்களின அதிஷ்ோனங்களின 
அருட்க  நிர்மாணித்து, 1993ல் அதறகுக குமபாபிடஷ்கம 
வசய்தார்.

1990ல் துஙற்க ேதியின மீது அழ்கான பாலம ஒனற்றத் 
தி்றநது றெத்தார். இநதப் பாலத்றத ்கட்ேத் திட்ேம 
ெகுத்து, ஏ்றககுற்றய அது ்கட்டி முடியும தருொய் 
ெறர அறதக ்கண்்காணித்த தமது பனமு்கத்தனறம 
ொய்நத குருோதருககுப் வபருறம டசர்ககும ெண்ணம 
அதறகு ‘ஸ்ரீ வித்யாதீர்த்த டசது’ எனப் வபயரிட்ோர்.

ஸ்ரீ மஹாஸநநிதானம பீோதிபதியா்கப் வபாறுப்டபற்றது முதல் பல்டெறு முககிய தர்ம ்காரியங்கள் நி்கழ்நதுள்்ளன. 
சிருஙட்கரியிலும மற்ற இேங்களிலும மேத்தின திட்ேங்களினால் எண்ணறட்றார் பயனறேநதுள்்ளனர்.

1989ம ஆண்டு பீோதிபதியா்கப் வபாறுப்டபற்றது முதல், ஸ்ரீ மஹாஸநநிதானம இதுெறர எட்டு முககிய விஜய 
யாத்திறர்கற்ள டமறவ்காண்டு, அறெ மூலமா்க ோவேஙகும தர்மத்றதப் டபாதித்தும, பல்டெறு அ்றநிறுெனங்கற்ள 
ஸதாபித்தும, ட்காயில்்களுககுக குமபாபிடஷ்கங்கள் நி்கழ்த்தியும அருளியுள்்ளார்.

2001ல் அருள்்மிகு இராமோத 
ஸொ்மி திருகட்காயிலின 
குமபாபிடஷ்கம வசய்விககும 
வபாருட்டு இராடமஸெரத்திறகு 
யாத்திறர டமறவ்காண்ோர்.

அடுத்த யாத்திறர அகில இநதிய 
விஜயயாத்திறரயா்க டம 1994 
முதல் ஜூறல 1995 ெறர 
்காஷ்மீர் முதல் ்கனனியாகுமரி 
ெறர விரிநதிருநதது.

1992-93ல் நி்கழ்நத இரண்ோெது 
விஜயயாத்திறர ்கர்ோே்கா, 
ஆநதிரா மறறும ம்காராஷ்டிர 
மாநிலங்கற்ள உள்்ளேககியதாகும.

2007ம ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம 
முதல் ேெமபர் மாதம ெறர 
நீடித்த யாத்திறரயில் ஸ்ரீ 
மஹாஸநநிதானம ்கர்ோே்கா, 
ம்காராஷ்டிரா மறறும ஆநதிர 
மாநிலங்களுககு விஜயம வசய்தார்.

2012-13ல் ஸ்ரீ மஹாஸநநிதானம 
்கர்ோே்கா, ட்கர்ளா, த்மிழ்ோடு 
மறறும ஆநதிர மாநிலங்களுககு 
விஜயம வசய்தார்.

2010ல், ்காலடி மறறும அதறனச் 
சுறறியுள்்ள பகுதி்களுககு ஸ்ரீ 
மஹாஸநநிதானம ஒரு மாத ்காலம 
விஜயயாத்திறர டமறவ்காண்ோர்.

அெரது முதல் விஜய யாத்திறர 
்கர்ோே்கத்தின சில பகுதி்கள், 
ட்கர்ளா மறறும த்மிழ்ோடு ஆகிய 
மாநிலங்களில் ேெமபர் 1991 முதல் 
பிப்ரெரி 1992 ெறர நீடித்தது.

2017ம ஆண்டு நி்கழ்நத விஜய-
யாத்திறர ்கர்ோே்கா, த்மிழ்ோடு 
மறறும ஆநதிர மாநிலங்கற்ள 
உள்்ளேககியதாகும.

பல்டெறு ஜனாதிபதி்கள், பிரதம மநதிரி்கள், ஆளுேர்்கள், மத்திய மறறும மாநில அரறசச் டசர்நத அறமச்சர்்கள், மற்ற 
மதத் தறலெர்்கள், மாறறுக ்கருத்துள்்ள சிநதறனயா்ளர்்கள் டபான்ற பல்டெறு தரப்பினர் ஸ்ரீ மஹாஸநநிதானத்றத 
அெரது விஜய யாத்திறரயின வபாழுதும, சிருஙட்கரிககு ெநதும தரிசித்துள்்ளனர்.
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1996ல் சிருஙட்கரியில் உள்்ள அழகிய ்காலறபரெர் 
குனறின மீது டெதபாேசாறலககு# எனக ்கட்ேப்பட்ே 
புதிய ்கட்டிேம ஸ்ரீ மஹாஸநநிதானம அெர்்க்ளால் 
தி்றநது றெக்கப்பட்ேது.

சிருஙட்கரிககு ெரும பல்லாயிரக்கணக்கான பகதர்்களின 
ெசதிக்கா்க 1999ல் ஒரு ்மி்கப் வபரிய உணவு உண்ணும 
அரஙற்கயும, சமயலற்றறயயும ஸ்ரீ மஹாஸநநிதானம 
தி்றநது றெத்தார். 10,000ககும டமறபட்ே பள்ளிக 
குழநறத்களுககு இஙகிருநது இலெசமா்க மதிய உணவு 
ோள்டதாறும ெழங்கப்படுகி்றது.

2003ம ஆண்டு ஸ்ரீ மஹாஸநநிதானம ‘குரு நிொஸ’ 
என்ற ்கட்டிேத்றதத் சிருஙட்கரியில் தி்றநது றெத்தார். 
ஸ்ரீ மஹாஸநநிதானத்தின ஆசிரமத்றதயும,  பகதர்்கள் 
குருோதறரயும அெர் வசய்யும சநதிரவம்ளலீஸெர 
பூறஜறயயும தரிசிக்க ஏதுொ்க ஒரு வபரிய அரஙற்கயும 
வ்காண்டு அது வி்ளஙகுகி்றது.

1999ல் ஸ்ரீ 
சாரதாமபாளுககுத் 

தங்கரதம 
சமர்பிக்கப்பட்ேது. 

இரண்டு 
ெருேங்களுககுப் 

பி்றகு 
்கர்பககிரஹத்தின 

்கதவு்களும உட்பு்றமும 
தங்கத் த்கடு்க்ளால் 

அலங்கரிக்கப்பட்ேன.

2001ல் சிருஙட்கரியில் ஸ்ரீ சங்கரா அத்றெத ஆராய்ச்சி 
றமயம ஸதாபிக்கப்பட்ேது. ஸ்ரீ மஹாஸநநிதானத்தின 
ெழி்காட்டுதலினபடி சாஸதிரப் புத்த்கங்கற்ள வெளி-
யிடுெது இமறமயத்தின வசயல்பாடு்களுள் ஒனறு. 
ஓறலச் சுெடி்களின நூல்கம ஒனறும இஙகு உள்்ளது.

ஸ்ரீ மஹாஸநநிதானத்தின ்கட்ேற்ளயினபடி 2006ல் 
‘கீதா ஞான யகஞம’ என்ற திட்ேம வதாேங்கப்பட்ேது. 
இத்திட்ேத்தின கீழ் ப்கெத் கீறதயின பதிவனட்டு அத்தி-
யாயங்கற்ளயும  மனப்பாேமா்க ஒப்பிககும சீேர்்கற்ளக 
வ்க்ளரவிககும ெற்கயில் சானறிதழும, வராக்கப் பரிசும 
ெழங்கப்படுகி்றது. ஸ்ரீ மஹாஸநநிதானம டதர்வில் 
வெறறி வபற்றெர்்களுககு ஆசி ெழஙகுொர். தாடம 
டதர்வின இறுதிச் சுறற்றயும ேேத்தி ெநதுள்்ளார்.

ஸ்ரீ சங்கரா அத்றெத ஆராய்ச்சி றமயம, சிருஙட்கரி

குரு நிொஸ, சிருஙட்கரி
#சிறுெர்்கள் தஙகி டெதம மறறும சாஸதிரங்கள் பயில்ெதற்கான பள்ளி.
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2014ல் ஸ்ரீ மஹாஸநநிதானத்தால் வெளியிேப்பட்ே 
‘அத்றெத சாரதா’ என்ற இறணயத்ளம, ஸ்ரீ ஆதி 
சங்கரரின பறேப்பு்கற்ளயும அெறறின உறர-
்கற்ளயும அறனெரும படிக்க/ஆராய்ச்சி வசய்ய 
ஏதுொ்க உள்்ளது. உபநிஷத்துக்களின முககிய 
ொககியங்களுக்கான இறணப்புக குறிப்பு்களும 
வசால்ெழித் டதேல் ெசதியும இதில் உள்்ளன.

ஸ்ரீ சாரதா பீேத்தின ெரலாறறிடலடய முதன முற்றயா்க 
2011ம ஆண்டு ஒரு பிரமமாண்ேமான ‘அயுத சண்டி யா்கம#’ 
ேேத்தப்பட்ேது. 1200ககும டமறபட்ே றெதி்கர்்கள் உல்க 
மக்களின ேனறமக்கா்க இற்றெனின அருள்டெண்டி இறத 
ேேத்தினர். அத்தருணத்தில் ஸ்ரீ மஹாஸநநிதானம ்மிகுநத 
வினயத்துேன கூறியதாெது:

33ெது பீோதிபதியால் ஆதி சங்கரரின பி்றப்பிேமா்கக 
்காலடி ்கண்ேறியப்பட்ே நி்கழ்வின நூற்றாண்டு விழாக 
வ்காண்ோட்ேங்கள் 2010ல் ்காலடியில் ேறேவபற்றன. 
அறதவயாட்டி அஙகு அறமநதுள்்ள ட்காயில்்கள் 
புனரறமக்கப்பட்டுக குமபாபிடஷ்கம ேறேவபற்றது.

சிருஙட்கரியில் உள்்ள ஸ்ரீ ஆதி சங்கரரின பறழய 
ஆலயம ்மி்கப் பிரமமாண்ேமா்க மீண்டும ்கட்ேப்பட்டு, 
2011ம ஆண்டு ஸ்ரீ மஹாஸநநிதானம  அநத ஆலயத்தின 
குமபாபிடஷ்கத்றத நி்கழ்த்தினார்.

#துர்்கா ஸப்தசதி மநதிரத்றத 10,000 முற்ற்களுககும டமலா்க ஜபித்து டெள்வித் தீயில் ஆஹுதி இடும ஒரு 
புனிதமான யா்கம.

ோனகு ஆமனாய பீேங்களின சங்கராசார்யர்்கள், 
ஸ்ரீ பாரதீ தீர்த்த மஹாஸொ்மி்கள் - சிருஙட்கரி 
சாரதா பீேம, ஸ்ரீ ஸெரூபானநத சரஸெதி 
மஹாஸொ்மி்கள் - துொர்கா மறறும பத்ரி பீேங்கள், 
ஸ்ரீ நிஷ்சலானநத சரஸெதி மஹாஸொ்மி்கள் - 
பூரி ட்காெர்தன பீேம, அெர்்க்ளது சநதிப்பு 1993ம 
ஆண்டு சிருஙட்கரியிலும, மறவ்றாரு சநதிப்பு 
2007ம ஆண்டு வபங்களூரிலும ேறேவபற்றது.

சிருஙட்கரியில் ப்கொன டெதவியாஸருககு ேரசிமம-
ெனத்தில் ட்காயில் ஒனறு நிர்மாணிக்கப்பட்டு ஸ்ரீ 
மஹாஸநநிதானம 2007ல் அதறகுக குமபாபிடஷ்கம 
வசய்தார்.

டமனறம வபாருநதிய 
எனது குருோதர்்க்ளால் 

இநத யா்கத்றத 
்மி்கச் சுலபமா்க 

ேேத்தியிருக்க முடியும. 
ஆனால், அெர்்கள் 
்கருறண்மிகுதியால் 
இதறன ேேத்த 

எனறனத் 
டதர்நவதடுத்துள்்ளனர் 
என நிறனககிட்றன.
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சிருஙட்கரியில் பகதர்்களின ெசதிக்கா்க ‘ஸ்ரீ சாரதா 
கிருபா’, ‘யாத்ரி நிொஸ’, ‘பாரதீ தீர்த்த கிருபா’ என்ற 
மூனறு வபரிய தஙகும விடுதி்கற்ளயும, அஙகு வசல்லும 
து்றவி்கள் தஙகுெதற்கா்க ‘தபஸவி குடீரம’ என்ற 
்கட்டிேத்றதயும, முதியெர்்களுக்கான ஒரு விடுதிறயயும 
ஸ்ரீ மஹாஸநநிதானம தி்றநது றெத்தார்.

சிருஙட்கரி, ்காலடி, வபங்களூரு, புதுதில்லி, முமறப, 
வசனறன மறறும பல்டெறு இேங்களில் ்கல்வி 
நிறுெனங்கள் மறறும ஆராய்ச்சி றமயங்கள் சிருஙட்கரி 
மேத்தினால் நிறுெப்பட்டுள்்ளன. டமலும பல்டெறு 
இேங்களில் டெத பாேசாறல்களும நிறுெப்பட்டுள்்ளன.

சிருஙட்கரியில் தமது குருோதரால் நிறுெப்பட்டு 
ெ்ளர்க்கப்பட்ே சாரதா தனெநதரி இலெச மருத்துெ-
மறனறய, ஸ்ரீ மஹாஸநநிதானம ்மிகுநத ்கெனத்துேன 
பராமரித்து ெருகி்றார். புறறுடோய் சிகிச்றசக்கான ஒரு 
மருத்துெமறன மறறும பனமு்க சிகிச்றசக்கான ஒரு 
மருத்துெமறன ஆகியறெ வபங்களூரில்* மேத்தின 
கூட்டு முயறசியுேன வசயல்பட்டு ெருகின்றன.

பல்டெறு கிற்ள மேங்களும, வதாண்டு நிறுெனங்களும 
புதிதா்கத் துெங்கப்பட்டுள்்ளன. ஏற்கனடெ உள்்ள 
கிற்ள மேங்களில் பல்டெறு முனடனற்றப் பணி்கள் 
டமறவ்காள்்ளப்பட்டுள்்ளன. மேத்தின வதாேர்டபாடு 
அவமரிக்கா மறறும ்கனோ ோடு்களிலும ஆலயங்கள் 
நிறுெப்பட்டு, அெறறில் அறமநதுள்்ள சநநிதி்களுககுக 
குமபாபிடஷ்கம வசய்யப்பட்டுள்்ளது.

சிருஙட்கரியில் ப்கொன டதாரண ்கணபதியின ஓர் 
அழகிய ஆலயம அறமக்கப்பட்ேது. 2014ம ஆண்டு 
இதன குமபாபிடஷ்கம ேேநதது.

சிருஙட்கரியில் மேத்தின ொயிலில் பிரமமாண்ேமான 
இராஜட்காபுரம ஒனறு ்கட்ேப்பட்டு அதன குமபாபி-
டஷ்கத்றத ஸ்ரீ மஹாஸநநிதானம 2014ல் தமது 
திருக்கரங்க்ளால் நி்கழ்த்தி றெத்தார்.

பாரதீ தீர்த்த கிருபா, சிருஙட்கரி

ரங்கவதாடர நிறனவு 
மருத்துெமறன, வபங்களூரு

ஸ்ரீ சங்கரா புறறுடோய் 
மருத்துெமறன மறறும 
ஆராய்ச்சி றமயம, வபங்களூரு ஸ்ரீ சிருஙட்கரி பாரதீ வித்யாஷ்ரமம, வசனறன

ஸ்ரீ சாரதா இநதிய டமலாண்றம நிறுெனம, புதுதில்லி

ஞாடனாதயா பள்ளி, வபங்களூரு

*மஹாஸொ்மி்களின அரு்ளாசியுேன டமலும பல மருத்துெமறன்கள் பல்டெறு ே்கரங்களில் நிறுெப்பட்டு ெருகின்றன.
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2006ல் அெர் சிருஙட்கரியில் ஸ்ரீ மஹாஸநநிதானத்றதத் 
தரிசனம வசய்தார். இது அெர் மீது ேல்ல ஒரு தாக்கத்றத 
உண்ோககியது. 2009ல் அெர் மீண்டும சிருஙட்கரிககு 
தரிசனத்திறகு ெநத வபாழுது ஸ்ரீ மஹாஸநநிதானத்திேம 
டெண்டுட்காள் ஒனற்ற விடுத்தார்:

2015ம ஆண்டு ஜனெரி 4ம டததியனறு சிருஙட்கரியில் 
அருளுறர ஒனறில் ஸ்ரீ மஹாஸநநிதானம ஓர் 
அறிவிப்றப வெளியிட்ோர்:

ெரலாறு மீண்டும திருமபியது டபால இருநதது.

அநத பிரமமச்சாரியின பகதி மறறும றெராககியத்றதக 
்கண்டு மகிழ்நத ஸ்ரீ மஹாஸநநிதானம, 2015 ஜனெரி 
மாதம 23ம ோ்ளனறு அெருககு ஸநயாஸம ெழஙகினார்.

ஸ்ரீ மஹாஸநநிதானம சீேருககுப் பிரணெம மறறும 
மஹா ொககியங்கற்ள உபடதசித்து "விதுடச்கர பாரதீ" "விதுடச்கர பாரதீ" 
என்ற டயா்கபட்ேத்றத அருளினார்.

ஸ்ரீ வெங்கடேஸெர பிரசாத் 1993ம ெருேம ஜூறல 
மாதம 24ம டததியனறு ஸ்ரீ குப்பா சிெசுப்ரமணிய 
அெதானி்கள் மறறும ஸ்ரீமதி சீதா ோ்கலக்ஷ்மி என்ற திவய 
தமபதியினரின ம்கனா்க அெதரித்தார். சிறு ெயதிடலடய 
அெர் முழுறமயா்க கிருஷ்ண யஜுர் டெதத்றத அதன 
பத பாேம# மறறும கிரம பாேம# ஆகியெறறுேன தனது 
பாட்ேனார் மறறும தநறதயாரிே்மிருநது ்கற்றார்.

ஸ்ரீ மஹாஸநநிதானம ்மிகுநத உறசா்கத்துேனும 
பரிவுேனும நியாய மறறும டெதாநத சாஸதிரங்கற்ள 
தமது சிஷ்யருககு முற்றயா்கக ்கறபித்தார்.

அனறன சாரதாமபாளின 
ஆறணப்படி ோன பிரமமச்சாரி 
வெங்கடேஸெர பிரசாத்றத 

இப்பீேத்திறகு எனது ொரிசா்கத் 
டதர்வு வசய்துள்ட்ளன.

அப்படிடய 
ஆ்கட்டும. நீ 
இஙட்கடய 

தஙகிகவ்காள். 
ோன உனககு 
்கறபிககிட்றன.

குருோதா, ோன 
உங்களுேடனடய 

இருநது 
உங்க்ளது 

திருெடி நிழலில் 
சாஸதிரங்கற்ளப் 

பயில 
விருமபுகிட்றன.

             #சமபிரதாயப்படி டெதம பயில்ெதில் உள்்ள இரு உயர் நிறல்கள்.
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ஜ்கத்குரு ஸ்ரீ அபிேெ வித்யதீர்த்த மஹாஸொ்மி்களின 
நூற்றாண்டு வஜயநதி மடஹாத்ஸெம 2017ம ஆண்டு 
அகடோபர் மாதம 18ம ோ்ளனறு வ்காண்ோேப்பட்ேது.

ஸ்ரீ மஹாஸநநிதானம தமது அருளுறர ஒனறில் ்மிகுநத 
பணிவுேன இவொறு உறரத்தார்:

பகதியும அறிவுககூர்றமயும ்மிக்க தமது சிஷ்யருககு, 
ஸ்ரீ மஹாஸநநிதானம நியாய மறறும டெதாநத 
சாஸதிரங்கற்ள முழுறமயா்கக ்கறபித்து முடித்தார்.

ஸ்ரீ சாரதாமபாளின ்கர்ப்பகிரஹத்தின மீது அறமக்கப்-
பட்ே தங்க விமானத்திறகு 2017 பிப்ரெரியில் ஸ்ரீ 
மஹாஸநநிதானம குமபாபிடஷ்கம வசய்தார்.

ப்கொன ஸ்ரீ ஆதிசங்கரரில் வதாேஙகித் தமது வதய்வி்கக 
குருோதர் முடிய இறேவிோது ொறழயடி ொறழயா்கத் 
வதாேர்நது ெரும இநத உயரிய குருபரமபறரயில், 
ஜ்கத்குரு ஸ்ரீ பாரதீ தீர்த்த மஹாஸொ்மி்கள் - ஞாலம 
டபாறறும து்றவியா்கவும, பாரமபரியத்தில் முறனப்பு, 
தீவிரமான றெராககியம, மாசற்ற குணேலன்கள், 
இறணயில்லாப் பாண்டித்தியம ஆகியெறற்ற ஒருஙட்க  
வபற்றெரா்கவும வி்ளஙகி - ஸ்ரீ சாரதா பீேத்றத அதன 
36ெது பீோதிபதியா்க அலங்கரித்து, தமது எண்ணற்ற 
பகதர்்களுககு அருள்மறழ வபாழிநது தி்கழ்கி்றார்.

எனககு மநதிடராபடதசம 
ெழஙகிய பி்றகு என குருோதர், 
எனது ்காலத்தில் மேம பல்டெறு 

ெற்க்களில் வசழிப்பறேயும எனறு 
ஆசிர்ெதித்தார். மேத்தில் ஏறபட்டுள்்ள 
முனடனற்றங்கள் அறனத்துடம அெரது 
அரு்ளால் மட்டுடம சாத்தியமாயிறறு.
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His Holiness Sri Abhinava Vidyatheertha Mahaswamiji, the 35th Jagadguru His Holiness Sri Abhinava Vidyatheertha Mahaswamiji, the 35th Jagadguru 
Shankaracharya of Sringeri Sri Sharada Peetham was a rare sage who rendered even Shankaracharya of Sringeri Sri Sharada Peetham was a rare sage who rendered even 
highly complex scriptural topics easily intelligible to even common folk through His highly complex scriptural topics easily intelligible to even common folk through His 
narratives. This is a compilation of stories conceived by Him on the spot or based narratives. This is a compilation of stories conceived by Him on the spot or based 
on the Vedas, Ramayana, Mahabharata, Puranas, etc.  on the Vedas, Ramayana, Mahabharata, Puranas, etc.  

This is an invaluable wealth of information on the spiritual practices This is an invaluable wealth of information on the spiritual practices —— Karma- Karma-
yoga, Kundalini-yoga, Samadhi, deep contemplation on Brahman, etc. yoga, Kundalini-yoga, Samadhi, deep contemplation on Brahman, etc. —— of His  of His 
Holiness Jagadguru Sri Abhinava Vidyatheertha Mahaswamiji, the 35th Jagadguru Holiness Jagadguru Sri Abhinava Vidyatheertha Mahaswamiji, the 35th Jagadguru 
Shankaracharya of Sringeri Sri Sharada Peetham. It presents the spiritual journey of Shankaracharya of Sringeri Sri Sharada Peetham. It presents the spiritual journey of 
this great Yogi, an unmatched Advaita-Vedantin and a Jivanmukta par excellence.this great Yogi, an unmatched Advaita-Vedantin and a Jivanmukta par excellence.

This publication comprises the invaluable teachings of His Holiness Jagadguru Sri This publication comprises the invaluable teachings of His Holiness Jagadguru Sri 
Abhinava Vidyatheertha Mahaswamiji, the 35th Jagadguru Shankaracharya of Sringeri Abhinava Vidyatheertha Mahaswamiji, the 35th Jagadguru Shankaracharya of Sringeri 
Sri Sharada Peetham, presented in four parts, namely, Definitive Answers, Motivating Sri Sharada Peetham, presented in four parts, namely, Definitive Answers, Motivating 
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