Brihadeeswara - performance at Chinmaya Vrindavan on March 2nd 2019
ப்ரஹதீஸ்வரா - அண்ட சராசரங்களைப் பளடத்த பரப் பரும்மத்ளத
ஆ ஆவவன்று அதிசயித்து, அந்த ப்ரம்மாண்டத்ளத சில ஆயிரம் நாமங்கைில்
அடக்கி விடத் துணிந்து ஆர்வமடங்காமல் மமலும் உருவமாக்கி மனதில்,

ஒவியத்தில், சிளலயில் வடித்து பக்தி வைர்த்து வைர்த்து .... மகாயிலளமத்து இது
மபாதாது உன்மமல் நான் வகாண்ட பக்திக்கு உன் பக்தனான என் வபருளமக்கு என்று
மனிதன் மமலும் யத்தனப்பட அந்த பக்திக்கிறங்கி வதய்வம் அதற்மகற்ப சூழ்நிளல

அளமத்துக் வகாடுத்து ப்ரம்மாண்டமான மகாவில்களை சாத்தியமாக்க ளவத்து குடி
வகாண்டு காலம் காலமாய் பக்திக்கு சாட்சியாய் நிற்க ளவத்திருக்கிறது.

உருவத்தால் விளதக்கப் பட்ட பக்தி புறத்மத வைர வைரத் மதடல் வதாடர்கிறது.
அருவத்துக்கு உருவம் தந்த மனிதன் உருவத்தில் அருவம் மதடும் களதமய
ப்ரகதீஸ்வரா.

மசாழர் காலத்தில் மரியாளதக்குரிய ஆடலரசியராய் கடவுளுக்வகனத் தம்ளம
அர்ப்பணித்து வாழ்ந்த மதவதாசி எனப் பிற்காலத்தில் அளழக்கப் பட்ட
மதவரடியாள் குலத்துதித்த ஒரு வபண்ணின் ஆத்மத் துடிப்மப
ப்ரகதீஸ்வரா.

அவளுக்கு மகாவில் கருவளறயில் நுளழந்து அவனுக்கு குட விைக்கு தீபம்

காட்டும் பாக்கியம் உண்டு. அளடய மவண்டியவளன அளடய எத்தளனமயா
வழிகள். ஆடல் வல்லாளன ஆடவலன்னும் மயாகம்

மமற்வகாண்டு அளடபவர்கள் அவன் மகாவில் மதவரடியார்கள். முதன் முதலாய்
அவள் கருவளறக்குள் நுளழகிறாள். வியப்பு. தானிதற்குத்

தகுதியானவைா எனும் தயக்கம். அவள் ளகயில் தீபாராதளனக்காக குட விைக்கு
அைிக்கப் பட பயம் கலந்த ஆனந்ததுடன் இதயம் படபடக்க

அவனுக்கு தீபம் காட்டுகிறாள். அன்று முதல் அவளுள் பதிந்த அவனுருவம்

அவளுக்குள்மை விஸ்வரூபவமடுத்து வகாஞ்சம் வகாஞ்சமாக ஆடல் வல்லானின்

அருவத்ளத உணரும் அதிசயம் மநர்கிறது. இந்தக் காட்சிளய பாலா அைித்த விதம்
வமய் சிலிர்க்க ளவத்தது.

பரமாத்மாவின் அருவம் கண்ட ஜீவாத்மாவுக்கு ளகயிளலயின் காட்சியும் கிளடக்க
சுற்றம் நட்பு என உலக பந்தங்கைிலிருந்து விடு பட்டு இளறவளன கலக்கிறது

அந்த மதவரடியாைின் ஜீவாத்மா. இப்பளடப்பில் பாலாவின் 4 வருட உளழப்பும்

பரதம் மட்டுமம மூச்சாக வாழும் அவரின் இதயத் துடிப்பும் அடங்கியிருக்கிறது.

தஞ்ளச வபரிய மகாயிலிலும் நூல்கைிலும் மதடித்மதடி ஆராய்ந்து மிக கவனமாய்
இப்பளடப்ளப மமளடமயற்றியிருக்கிறார் பாலா.,ஒவ்வவாரு பாடலும், பாடல்

வரிகளும், ராகமும், பல வித தாைங்களும், வசால்லு கட்டும், கரணங்களும் அதி
கவனமாய் வசதுக்கப் பட்டிருக்கின்றன.

கடவுைின் அருகாளமயில் நிற்கும் அடியாரின் கம்பீரம் கலந்த விகசிப்பு, அவன்
ஆடல் கண்ட வியப்பு, வநடு நாள் பிரிந்திருந்த ஜீவன் அவளன சரணளடந்து

பிரம்மத்தில் சூன்யமாய் கலந்து விடத் துடிக்கும் துடிப்பு என பாலாவின் உடலில்

அந்த மதவரடியாைின் ஆன்மா புகுந்தாற் மபால் அதற்குள் நாமும் கலந்தாற் மபால
மமளடமய வவைியாகி சில வநாடி அத்ளவதம் தந்த வபருளம அந்த ஈசனுக்கு
மட்டுமல்ல, மதவரடியாள் வாயிலாக பாலாவுக்கும் இந்தப் பளடப்பில் பங்கு

வகாண்ட இளசயளமப்பாைர் திரு ராஜ் குமார் பாரதி முதல் மற்ற அளனவருக்கும்
தான்.

ஆரம்பத்தில் பாலா பரதவமனும் பக்திப் பளடப்ளப அைிக்கும் அளனவருமம

அவனின் மதவரடியார்தான் என்றது எத்தளன உண்ளம!! அவனின் அடியாரன்றி
மவறு யாரால் இளத சாதிக்க முடியும்?

எடுத்த காரியத்தில் கவனம், கற்மறாரின் பாதம் வதாட்டுக் கற்பதில் ஆர்வம், பக்தி,
உளழப்பு, ஆர்வத்துடன் வாழ்ளகத் துளண தரும் ஆதரவு குரு அருள் எல்லாம்
பாலாவுக்கு அளமந்திருப்பது அந்த ஆடல் வல்லானின் அருமை.

அவனருைால் இப்பளடப்பு பல இடங்கைில் பலரும் அனுபவிக்கும் வளகயில்
அரங்மகற மவண்டும்.

நிகழ்ச்சிக்கு மமளடயைித்து நடத்திக் வகாடுத்த

சின்மயா ப்ருந்தாவன ஸ்வாமிஜி அவர்களுக்கும் நிர்வாகிகளுக்கும் நன்றி
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