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யார் உண்கமயில் திருநங்கை?
ஆணாகிப்

பெண்ணாகி

அலியாகி

இருக்கும்

தன்மை

ைனித

இனத்துக்கு

உண்டு.ஆமணயும் பெண்மணயும் ஏற்றுக் பகாண்ட சமூஹம் காலம் காலைாகத்

திருநங்மக [அலி] ைக்கமைக் கீ ழ்த்தரைாகப் ொர்க்கிறது.அவர்தம் நிமல ைிகவும்
மைாசைாகமவ

இன்றும்

இருக்கின்றது.ஆனால்

சமூஹ

சீர்திருத்தங்கள்

அவர்களுக்கு என சட்டங்கமையும் திட்டங்கமையும் பகாண்டு வர, முன்மனற்றம்
ஆங்காங்மக உள்ைமத அறிகிமறாம்.
பெண்

தன்மையில்

ைீ ண்டும்

ஆசாொச

பெண்தத்துவத்மத

இருந்து

ஆண்

பலைகீ க

விரும்ெிய

தன்மைக்குப்

மைாஹங்கைில்

நிமலயில்

birthஆகமவ திருநங்மக ெிறவி வரும்.

அடுத்த

ெரிணைிக்கும்
சதா

ைனித

ஈடுெட்டு

ெிறவில்

ஒரு

ைனம்

ைீ ண்டும்

intermediate

ஆணாகப் ெிறந்தும் ஆமசகைிலும் சுகமொகங்கைிலும் ைனமதப்ெறி பகாடுத்து சதா
அதில் உழலும் அமனவரும் இவர்கமை.
ஆன்ைீ க உலகில் அடிமயனுக்குத் பதரிந்து சிகண்டிக்கு அடுத்து ைிகவும் உயர்ந்த
ஸ்தானத்மதப் ெிடித்த ஒரு திருநங்மக சுஹக்க்ஷா.
உலைில் உள்ள நம் அகைவருக்கும் ஏடதா ஒரு நற்ைாரியம் பசய்ய ைாலம்
தரப்ெடுைின்றது.அகதப் ெயன்ெடுத்தி ெைவத் டசகவ பசய்ை. நம்கம ஏற்றுக்
பைாண்டுள்ள சமூஹத்துக்கு நாம் மீ ண்டும் ஏதாவது ஒரு வகையில் கைமாறு
பசய்து விே டவண்டும்.
டவறுெட்ேத் திருநங்கை
குஜராத்தில் உள்ை அஹைதாொத்தில் ெிறந்து வாழ்ந்தவர் சுஹக்க்ஷா. இவர் பூர்வ
பஜன்ைத்பதாடர்ொல்

தான்

ஏன்

திருநங்மகயாகப்

ெிறக்க

மநரிட்டது

என்ற

மெருண்மைமய ஒரு குருமூலம் உணர்ந்தார்.அதன் ெலனாக இனி அடுத்து முக்தி
தான், ெிறவிகமை மவண்டாம் என்ற ஏகாக்ர மவராக்ய ெக்தியில் த்வாரமக ஈசமன
வழிெடுகிறார்.சதா மூல ைந்த்ர பஜெம், வட்டு
ீ
மவமலக்காரப் ெணி, எைிய ஒழுக்கம்
பகாண்ட வாழ்க்மக என இவர் ைற்ற திருநங்மகயினரிடம் இருந்து முற்றிலும்
மவறுெட்டு வாழ்கிறார்.

குறிப்ொக

அர்ஜுனன்

ெலத்மத

அதிகம்

திருநங்மகக்

மகாலம்

பூண்டு

வாழ்ந்தது,

க்ருஷ்ணன்

அவனுக்கு உதவியது மொன்ற ஸ்ரீைத் ொகவதச் பசய்திகள் மூலம் தன் ஆத்ை
பசய்தார்.ஒரு

கட்டத்தில்

த்வாரதீசனின்

திவ்ய

தரிசனம்

அன்றாடம் அவருக்கு ஏகாந்த கதியில் கிட்டியது.
பைதுவாக இவர் தன்மன ஒத்த ெலமரயும் ைனைாற்றம்

பசய்ய முற்ெட்டார். நாை

சங்கீ ர்த்தனமும் பஜெமும் ொவ ெக்தியும் அவரால் அதிகம் மொதிக்கப் ெட்டன.
சர்மவஸ்வரமன அமடவமத வாழ்வின் குறிக்மகாள் என அவரது பகாள்மகமய
அவர் ைிகவும் ஸ்திடைாகக் பகாண்டு ெக்தியும் மசமவயும் பசய்தார்.
பொய்த்த மகை
அப்மொது நாட்டில் ைமழ பொய்த்தது.ெல வமகயில் பூமஜகளும் க்ரிமயகளும்
பசய்தும் ெருவ ைமழ ஏன் என்று கூட மகட்கவில்மல? அப்மொது த்வாரமகயில்
சிலர் ஆரூடம் ொர்த்தனர். உண்மையான ெக்மதயான சுஹக்க்ஷாமவ நாடி உதவி
மகாரும் ெடி ஈசன் உத்தரவு இட்டான்.
ைாலத்கதப் ெயன்ெடுத்துை
ைன்னனும்

அரச

ப்ரதிநிதிகளும்

ைக்கள்

சிலரும்

அஹைதாொத்தில்

இவரது

வட்டுக்கு
ீ
வர, அவர்கமை ைிகவும் ைரியாமதயுடனும் எைிய முமறயிலும் தன்
சக்திக்கு

ஏற்ெ

வரமவற்றார்

சுஹக்க்ஷா.ெின்னர்

அவர்கள்

வந்த

காரணத்மத

அறிந்தார்.இமறவன் தனக்கும் சமூஹத்தில் ஒரு அந்தஸ்மத அைித்த அருமைமய
எண்ணி எண்ணி ைகிழ்கிறார்.தன்மனயும் ஏற்றுக் பகாண்ட சமூஹத்துக்கு ைீ ண்டும்
தான் பசய்யமவண்டிய நன்றிக் கடன் பசலுத்தும் காலம் அதுமவ என உணர்ந்தார்.
ெின்னர் உள்ளூர்க் மகாயிலுக்குச் பசன்று தன் குருமவ வண‘க்கியெின் ஆழ்ந்த
சைாதியில் தன்மன ப்ரெஞ்ச சக்தியுடனும் கட்டமைப்புடனும் ெிமனத்துக் பகாண்டு
ஈஸ்வரமன த்யானித்து சுயநலைற்ற ப்ரார்த்தமனமய ைமழ மதவமதயிடம் முன்
மவக்கிறார்.ைாமல வமர ஏதும் ைமழ வரும் அறிகுறிமய இல்மல!
சூரியன் பைதுவாக மைற்கு மநாக்கிச் பசல்லும் மநரம்.அப்மொது அவர் ஊரார் முன்
கூறுவார், ”மக்ைடள! என்கை இச்சமூஹம் மரியாகதயுேன் ஏற்றுக் பைாண்டு

இன்று வகர மதிப்புேன் வாை அனுமதிப்ெது உண்கமயாைால், அடிடயன் சதா
த்வாரைாதீசகைடய

தகலவைாை

எண்ணி

எண்ணி

வாழ்வது

உண்கமயாைால், அடிடயன் இைி மீ ண்டும் மைிதப்ெிறவிக்கு ஆகசப் ெோமல்
வாழ்வது உண்கமயாைால், ஸ்ரீருஷ்யஸ்ருங்ைர் ொதம் ெட்ே அடயாத்யாவில்

மகை பெய்ததும் உண்கம என்றால், வருணன் மைம் இரங்ைட்டும்!” என்று

ப்ரார்த்தமனமய முன் மவத்து அலற, சத்யம் தவறாத ப்ரார்த்தமன பதாடர்ந்து
இரண்டு வாரங்களுக்கு ைமழ பெய்து ைக்களுக்குப் ெலன் தந்தது.

”நல்லார் ஒருவர் உளடரல், அவர் பொருட்டு எல்டலார்க்கும் பெய்யும் மகை”
என்ெது மவத வாக்கு அல்லவா?
ஹரி ஓம்!

