சக்தி பெளண்டேஷன் - தமிழ் CAC வகுப்பு
Uni5 ெக்த விஜயம் - 9. ஸ்ரீஅங்கத பூெதி
______________________________________________________________________________
உட்கருத்துக்கள்:

கணவன் ஆன்மீ கத்தில் ஈடுபட்டு இல்லறம் செய்ய வழிகாட்டும் பபாது அவபே
ஒரு மனேவிக்குச் ெிறந்த குரு.

ஆோல் அவன் தீய வழிகளிபலா, நாஸ்திகோய் இருந்பதா மனேவியின் நல்ல

ஆன்மீ க முயற்ெிகனளத் தடுத்தால் அனத ஏற்றுக் சகாள்ள முடியாது.அபத தான்
ஒரு கணவனுக்கும்!
சபாறுனமயாலும் பக்தியாலும் தன்னுள் உணர்ந்த உண்னமனய அனேவருக்கும்
உணர்த்த முடியும்.

மனேவி மூலம் கணவனும், கணவன் மூலம் மனேவியும் மாற்றத்துக் ஆளாகும்
வழினய இல்லறம் வலியுறுத்துகின்றது.
கிழக்கு பாரத பூமியில் ஒரு ெிறிய அரெ குடும்பம்.இரண்டு மகன்கள், இரண்டு
மகள்கள்.

மூத்தவர்

ராயெிங்

முனறபய

அரெோகப்

சபாறுப்பபற்க,

இனளயவர்

அங்கத பூபதி பனைகனளப் பராமரித்து, பதெத்தின் பாதுகாப்பில் ஸ்ரத்னதயுைன்
கவேம் செலுத்திோர்.அரெ குடும்பத்துக்பக உரிய மிடுக்கும் கம்பீரமும் சகாண்டு
இவர்கள் ராஜ்யம் செய்தேர்.
முள் டமல் விழுந்த ெட்டுத்துணி
அங்கத பூபதியின் மனேவி மிகச் ெிறிய வயதிபலபய தன் தந்னதயின் குருமூலம்
தானும்

ஸ்ரீமன்நாராயணனே

சகாண்ைவர்.அதோல்

உபாெிக்கும் வழிமுனறகனள

சமதுவாகப்

பக்குவம்

சபற்று

முனறப்படி

இல்லறமும்

அறிந்து

ஆன்மீ கமும்

கலந்த பபரின்ப வாழ்க்னக வாழ ஆனெப்படுகிறார்.முடியுமா? அங்கத பூபதிக்குப்
சபரிய

அளவில்

மனேவியும்

பக்தி,

அனமதியாய்

ஆன்மீ கம்
முள்

என்பசதல்லாம்

பமல்

விழுந்த

இல்னல.இனத

பட்டுத்துணி

அறிந்து

பபாலத்

தன்

வாழ்க்னக நாசூக்காக ஆன்மீ கம் கலந்து நிகழ்த்துகிறார்.
குரு பெனவ செய்ய முற்பட்ை பதிவ்ரனத

அப்பபாது அவர்கள் பதெத்துக்கு அக்காலத்தில் தன் உண்னமயாே பக்தியாலும்
பெனவயாலும் உயர்ந்த ஒரு ஆன்மீ கப் சபரியார் எழுந்தருளிோர்.அவரவர் தம்
தகுதிக்கும்

ெக்திக்கும்

ஏற்ப

குரு

பூனை

செய்து

ஆெீர்வாதமும்

உபபதெமும்

சபற்றேர்.
பூபதியின் மனேவிக்கு ஒபர ஆனெ.அரெேின் குடும்பம் தன் வினே தீர, ஆன்மீ க
வழியில் மக்களுக்கு வழிகாட்ை அவருக்கு உரிய மரியானத செய்ய பவண்டும்
என்று தன் எண்ணத்னதக் கணவேிைம் சதரிவித்தாள்.

”என்னே விை சவளியூர் ஆள் உேக்கு சதய்வபமா? அரெ குலத்தில் ராணிக்குக்
கணவபே உயிரும் குருவும் ஆகும்.” - என்று அறியானமயால் பபெிோன்.
”உண்னமதான்

நீங்கபள

சதய்வம்,

ஆோல்

உங்களுைன்

இனணந்த

பபரின்ப

வாழ்க்னகக்கு ஆெீர்வாதம் சபற இவனரப் பபால் அன்பர்கள் பதனவ!” - மனேவி

”ெரி! என்னே விை அன்பர்களும் அவர்தம் இனறவனும் முக்கியம் என்றால், உன்
ஸ்வாமினயக் காட்டுக!” - கூறி விட்டு சவளிபய சென்றான் பூபதி.
கணவேது

வார்த்னதகள்

வ்ரதத்னத

ஆரம்பித்தாள்.

முள்

பபால்

மேனதத்

னதக்க,

அவ்வார்த்னதகளும்

இனறவேின் வாக்பக எே ஏற்றுக் சகாள்கிறாள்.மிகவும் ஸ்ரத்னதயுைன் உண்ணா
ஆன்மீ கப்

பிடிப்பு

இல்லாத

குடும்பம்

உண்னமயாே

சவற்றினயயும் அன்னபயும் மகிழ்ச்ெினயயும் சபற முடியாது என்று தன் கணவன்
உணர பவண்டும் என்ற ெங்கல்பத்தில் வ்ரதம் பமற்சகாள்கிறார்.
கனவில் வந்த பூரி ஜகன்நாதன்
அன்று இரவு பூபதியின் பூர்வ சைன்ம ப்ராப்தியின் பபரில் ைகன்நாதர் கேவில்

தரிெேம் அளித்தார்.பூபதி நாபே உன் பத்ேியின் மேதில் உன் ஸ்வரூபத்தில்
வாழும் பரம்சபாருள்.” என்று உண்னமனய உணர்த்துகிறார்.
அறியானம சதளிந்த பூபதி மனேவியிைம் எழுந்து தன் நினலனய சவளியிட்டு
அவளது அன்னபயும் ஆன்மீ க சநறினயயும் தான் பழித்துப் பபெியதற்கு மன்ேிப்பு
பவண்டி அவளுக்கு உறுதுனண செய்தான்.அம்னமயார் மிகவும் நன்றியுைன் தன்
இல்லறத்னதபய இனறப்பணிசயே செய்து வாழ்கிறார்.
னவரம் தந்த பொதனே
ஒரு காலத்தில் பக்கத்து பதெத்தின் சதால்னலயால் பபார் மூண்ைது.பூபதி மிக

ொமார்த்தியமாகப் பபார் செய்து சவற்றி சபற்றான்.வழக்கம் பபால் பனக நாட்டின்
செல்வங்கனள மீ ட்டுத் தம் ஊருக்கு எடுத்து வரும் பபாது அழகிய மிக உயர்ந்த
னவரக்கல் பதக்கம் ஒன்னற பூபதி காண்கிறான்.

[இக்கட்ைத்தில் தன் அன்பு மனேவியின் நிழலில் அவனுள் ஆன்மீ கமும் பாவ
பக்தியும் பவர் ஊன்றி இருப்பனத நாம் சதரிந்து சகாள்கிபறாம்.]
”ஆஹா! பகாள்ளள டொன ெண்ளேய டகாஹினூர் ளவரம் இதுடவா? பூரி

டேத்ரத்தில்

வாழும்

என்

ப்ரபுவின்

ஸ்யாமளத்

திருடமனியில்

இது

மிளிர்ந்தால்?! நிளனக்கடவ அழகாக இருக்கிறடத!” என்று னவரத்னதத் தேிபய
எடுத்து னவத்து மற்ற சபாருட்கனள முனறபய அரெோே தன் அண்ணேிைம்

சகாடுத்தான்.இனத மனறத்ததன் காரணம் அவன் அண்ணனுக்கு ஆன்மீ க நாட்ைம்
இல்னல.
இனதபற்றி

அறிந்த

அரென்

பகாபம்

சகாண்ைான்.தன்னுல்

இருக்கும்

சபாருள்

பற்றால் தம்பினய அவதூறு பபெிோன்.”இளதப் டொல் இன்னும் எத்தளன நாள்

எத்தளனச் பசல்வங்களள மளறத்துத் திருடினாய்?” என்று பகட்டு அவமாேம்
செய்தான்.
மனேவியின் வழிநைத்துதலால் அனமதி காக்கக் கற்றுக் சகாண்ை பூபதி பபொமல்
இருந்தால். இனதப் பபால ஒரு வினேனயத் தான் முன் சைன்மத்தில் செய்தனத
உணர்ந்தான்.அன்று இரவு உணவு உண்ணும் பபாது தங்னககள் மிகவும் பகவலமாக
அவமாேம் செய்தபடிபய உணவிட்ைேர்.
”இவர்கள் அன்பின்றி அளித்த உணவு விஷம் ஆகும்!” என்று எண்ணிய பூபதி
அன்று

இரபவ

னவரத்துைன்

பூரி

பேத்ரத்னத

பநாக்கிப்

புறப்பட்ைான்.இனத

உணர்ந்த அவன் அண்ணன் அவனேக் சகால்ல உத்தவிை, ெில வரர்கள்
ீ
பூபதினயப்
பின்சதாைர்ந்தேர்.ஒரு

காட்ைாற்றின்

கனரயில்

அவர்கள்

னககளில்

ெிக்கிேர்

அத்தம்பதியிேர்.அப்பபாது, ”ஊழ் வினேப் பலனேத் தீர்க்கும் னகங்கர்யமாக பே
ைகன்நாதா! இபதா இந்த னவரம் உேக்கு பெரட்டும்!” என்று ெங்கல்பம் செய்து
மூலமந்த்ரம் சைபித்து அனத ஆற்றில் வெிோன்
ீ
பூபதி.அதோல் ஒன்றும் செய்ய
முடியாத வரர்கள்
ீ
அவனே விட்டுப் பபாயிேர்.
ஜகன்நாதன் மார்ெில் பஜாலிக்கும் ெதக்கம்
ெில

நாட்களில்

பூபதியும்

மனேவியும்

பூரினய

அனைந்தேர்.

பகாயிலுக்குள்

சென்று ைகன்நாதனரக் காணும் பபாது அவர்கள் வெிய
ீ
னவயிரப் பதக்கம் அவர்
மார்ப்பில் மின்னுவனதக் கண்டு பூரித்து பமலும் பக்தி பூண்ைேர்.

பூைாரிகள் தம் கேவில் ஈென் பதான்றி னவரத்தின் பின்ேணினய விளக்கி அனதப்

சபறச்செய்த

லீனலனய

எடுத்து

விளக்கிேர்.இச்செய்தி

மக்களுக்கும்

ராய

ெிங்குக்கும் சதரிய, மேம் மாறிய அரென் பூரி வந்து தம்பினயச் ெரண் புகுந்தான்,
மன்ேிப்பு பவண்டிோன்.அவனேயும் சமதுவாகத் பூபதி ஆன்மீ கப் பணி கலந்த
அரென்

ஆக்கிோர்.அவரது

இதுவன்பறா?
ேரி ஓம்!

மனேவியின்

இல்லறத்

தூய்னமயின்

சவற்றி

