சக்தி பெளண்டேஷன் - தமிழ் CAC வகுப்பு
Uni5 ெக்த விஜயம் - 77. ஸ்ரீமதி. மீ ரா ொய்
பாரத ததசத்தில் ததான்றிய பபண்மணிகளில் மிக உயர்ந்த முன் உதாரணமாகத்
திகழும் அன்பர்களுள் மீ ரா பாயும் ஒருவர்.

இவரது வாழ்க்கக இன்றும் பல பபண்களுக்கும் வழிகாட்டியாக உள்ளது.
பபண்கள் இல்லறத்தின் மூலம் இகறவகைத் தன்னுள் உணர முடியும் என்றும்,
குறிப்பாகக் கணவதை தன் குரு, பதய்வம் என்று அவைது குல தர்மத்துக்குத்

துகண நிற்கும் பபண்களுக்கு ஆன்மீ க சாதகை விகரவில் கக கூடும் என்பதும்
தவதங்கள் கூறும் உண்கம.
மீ ரா பாயின் வாழ்க்கக தமற்கூறிய தகாட்பாட்கை வலியுறுத்தும், அதத சமயம்
தகாட்பாட்கைத் தகர்க்கும்.
மிகவும்

கட்டுப்பாடுகள்

பகாண்ை

ராஜஸ்தாைின்

உதய்பூரின் ராஜபுத்ர வம்சத்தின் பபண்மணி இவர்.

தமவார்

பகுதியில்

உள்ள

இவரது தாத்தா தூதா ராவ் மிக உயர்ந்த க்ருஷ்ண பக்தர்.அவரது ஆன்மீ க குரு
ஸ்ரீமான்.ரூப தகாஸ்வாமி.
ரூப தகாஸ்வாமி மூலம் மிகச் சிறிய வயதில் அழகிய ஸ்ரீநாதரின் விக்ரஹத்கதப்

பபற்றார் [பஞ்ச த்வாரகககளில் ஒன்று நாத த்வாரா - ராஜஸ்தாைில் உள்ளது,
அங்குள்ள மூர்த்திதய ஸ்ரீநாத்ஜி]
தன் விக்ரஹக் கண்ணைிைம் தீராத தாகமாய் பாவ பக்திகயக் ககக்பகாண்ைவர்
மீ ரா.
தன்கை இகறவைின் ஆத்ம தாஸியாக உணர்ந்து பக்தி பசய்தார்.
பபண்கமயின்

இலக்கணம்

பரம

புருஷ

தசகவ

என்று

தன்

பக்திகய

அனுபவித்தார்.
தான் உணர்ந்த இகறயானுபவத்கத அழகிய மிக எளிய பபாது மக்கள் பாகஷயில்
பஜகைப் பாைல்களாக அவர் பவளியிட்ைார்.

மிகவும் எளிய ஆைால் தூய பக்திகய அவரது பாைல்கள் பகாண்டுள்ளை.அகவ
மக்களால்

அங்கீ கரிக்கப்

பட்ைை.காரணம்

மீ ராவின்

தூய

தசகவயும்

அன்பும்

பக்தியும் ததசத்தில் பரவியது.
தான் ஒரு மஹாராணி, தபாக வாழ்க்கக வாழ்வதற்கு உரியவள் என்ற இச்கசகய
அடிதயாடு

ககளந்து,

ஒரு

மஹாராணியாய்,

மகைவியாய்,

மருமகளாய்,

அண்ணியாய்ச் பசய்ய தவண்டிய இல்லறக் கைகமககளச் பசய்தார்.அகத ஒட்டிய
பாவ பக்திகயக் ககக்பகாண்ைார்.
அகைவருள்ளும்

தன்

இகறவன்

இருப்பகத

உணர்ந்து

அகைவருக்கும்

ஏற்ற

வாழ்கவ வாழ்ந்தார்.
ஆைால் ஒரு மஹாராணியின் நிகலயில் சமூஹத்துக்கு மிக உயர்ந்த ஆன்மீ க
வழிகயயும்
ப்ரச்சகை.

காட்ை

அவர்

சங்கல்பம்

தமற்பகாண்தை

இருக்கிறார்.இங்கு

தான்

ராஜபுத்ர வம்சப் பபண்கள் மிகவும் கட்டுப்பாடுகள் பகாண்ைவர்கள். அகத எல்லாம்
மீ றி

இவர்

பபாது

ஜைங்களுைன்

வம்ச

லட்சணங்கள்”

சகஜமாகப்

பழகுவகதயும்,

பக்திகய

தபாதிப்பகதயும், இகசயுைன் ஆடித் பதருக்களில் பஜகைகள் புரிவகதயும் ”ராஜ
என்ற

கர்வம் பகாண்ை

புக்ககத்தாரால்

ஏற்றுக் பகாள்ள

முடியவில்கல.
முதலில்

இவரது ஆன்மீ க பநறிகய ஏற்றுக் பகாண்ை அவர் கணவன் ராணா

ராஜபுத்ர

அரசுக்கு

பின்ைர் அவகர பவறுக்கிறார்.
விதராதியாை

அக்பர்

யாருக்கும்

பதரியாமல்

மீ ராவின்

பஜகைகளில் இகச தமகத தான்தசனுைன் கலந்து பகாண்டு கண்ணனுக்கு முத்து
மாகல

அளித்துச்

பசன்ற

அகைவருக்கும் ஏற்படுத்தியது.

விவகாரம்

உச்சக்கட்ை

பவறுப்கப

மீ ரா

மீ து

குறிப்பாக கமத்துைர் விக்ரம் சிங்கின் விதராதப்தபாக்கு, நாத்தைார் ஊதா பாயின்
பவறுப்பு மீ ராவின் மாற்றங்களுக்கு நீர் ஊற்றிை எைலாம்.
தான்

கட்டிய

தகாயிகல,

பவறுப்பின்

ஆழத்தில்

தாதை

இடிக்க

முற்பட்ைார்

மீ ராவின் கணவன்.அப்தபாதத மீ ரா தான் இைி அரச வாழ்வில் இருப்பது சரியல்ல

என்பகத உணர்கிறாள்.
தன் கைகம சமூஹத்துக்கு என்ை என்பகத உணர்ந்து அவர் இல்லறத்கதயும்
அரகசயும் துறந்தார்.
வ்ருந்தாைவைத்தில் ஸ்ரீமான்.ரூப தகாஸ்வாமியின் வழிகாட்ைலின் கீ ழ் அவர் வை
பாதத்தில் பல இைங்களுக்குப் பயணித்து பக்திகய இகச மூலம் பரப்பிைார்.
இறுதியில் த்வாரககயில் தன்கை இகறவனுைன் ஐக்யம் பகாள்ள கவத்தார்.
மீ ராவின் வாழ்க்கக பணம்-பட்ைம்-பதவி பகாண்ை பபண்களுக்கு மிகவும் எடுத்துக்
காட்ைாகும்.
தான் ஒரு ராணியாய் இல்லறத்தில் இருந்து பசய்யும் ஆன்மீ கப் பணிகய விை

துறவியாய் சமூஹத்கத தநரடியாக எதிர்பகாண்டு பசய்யும் பணிக்கு அதிக வலு
உண்டு எை உணர்ந்தார் மீ ரா பாய்.
இவருக்காக ராணா எழுப்பிய தகாயில் இன்றும் உதய்பூரில் உள்ளது.
வ்ருந்தாைவைத்தில் மக்களின் துகண பகாண்டு இவர் எழுப்பிய தகாயில் இன்றும்
உள்ளது.
இவரது பஜகைப்பாைல்கள் வைததசத்தில் மிகவும் ப்ரபலம்.
இவரது இஷ்ை மூர்த்தியாை கிருதர தகாபாலன் ஸ்ரீநாததர ஆவார்.
ஸ்ரீமதி.ராதா ராணியின் ததாழிகளுள் ஒருவராை லலிதாவின் மறு பஜன்மம் மீ ரா
என்பது

ஐதீஹம்.ராகத

கண்ணைிைம்

பசலுத்திய

unconditional

love

பற்றி

உலகத்துக்குக் கூறி அதன் மூலம் அகைவரும் முக்தி பபற முடியும் என்பகத
இவர் உணர்த்துகிறார்.
மீ ராவின்

வாழ்வில்

நிகழ்ந்த

பல

லீகலகள்

அகைத்தும்

இகறவன்

அவருள்

ஐக்யம் ஆகி இருப்பதால் நிகழ்ந்தை.
மீ ராவின் வாழ்க்கககய உற்று தநாக்கும் தபாது பபண்கள் பல மாற்றங்கள் பசய்து
பகாள்வார்கள்.

ஹரி ஓம்!
***

ஸ்ரீமதி

M.S.சுப்புலக்ஷ்மியின்

மீ ரா,

தஹமா

அன்பர்கள் பார்க்கப் பரிந்துகர பசய்கிதறாம்.

மாலிைி

நடித்த

மீ ரா

பைங்கள்

