சக்தி ஒள� ஒ� ெதய்வகப்
�
ெபா�ள்
ஒவ்ெவா� வட்��ம்
�
சக்தி ஒள� இ�க்க ேவண்�ம். எந்த வட்�ல்
�
அ� இ�க்கிறேதா
அங்ேக நான் இ�க்கிேறன் என்� ெபா�ள்.அ� வ�யாபாரப் ெபா�ள் அல்ல! ெதய்வகப்
�
ெபா�ள் என்ப� அன்ைனய�ன் அ�ள்வாக்�.

அன்ைனய�ன் இந்த அ�ள் வாக்கின் �ட்பம் பல�க்�ப் ��வதில்ைல.கண்ணண�ன்
அவதார காலத்� நிகழ்ச்சிகைள வ�ளக்�வ� பாகவதம். ைவணவர்கள் பாகவத
�ாைலப் �ன�தமாகப் ேபாற்றி வ�கின்றனர்.
பகவான் இராமகி�ஷ்ணர் வாழ்வ�ல் நைடெபற்ற சம்பவம் இ�!
ஒ� நாள் பகவான் இராமகி�ஷ்ணர் வ�ஷ்� ேகாய�லின் �ன் அமர்ந்� பாகவத
பாராயணம் ேகட்�க் ெகாண்��ந்தாராம். ேகட்டப�ேய பரவச நிைலய�ல் ஆழ்ந்தார்.
அப்ேபா� ேபெராள��டன் கண்ணன் அவர் �ன் ேதான்றினானாம். அந்த ந�லவண்ணக்
கண்ணன�ன் தி�வ�கள�லி�ந்� ஓர் ஒள�க்கற்ைற ெவள�ப்பட்�ப்
பாகவத �த்தகத்தில் ேமல் பட்ட�.
ப�ன்னர், ��ேதவ�ன் மார்ப�ல் ப�ந்� கண்ணன�ன் தி�வ�கள் பாகவத �ால்,
��ேதவ�ன் மார்�, ஆகிய �ன்ைற�ம் சிறி� ேநரம் இைணத்� நின்றதாம்.
இந்தக் காட்சி அவர் மனதில் ஓர் உ�திைய உண்டாக்கிற்�. அதாவ� பாகவதம், பக்தன்,
பகவான் ஆகிய �ன்�ம் தன�த்தன�ேய ேதான்றினா�ம் �ன்�ம் ஒன்ேற! அல்ல�
ஒன்றின் ெவள�ப்பா�கேள �ன்�ம் என்ற நம்ப�க்ைகேய அ�.
ைவணவர்கள், ெதய்வ நிைன� மனதில் ஊறிக் ெகாண்ேட இ�க்க ேவண்�ம்
என்பதற்காக நாள்ேதா�ம் ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சம் இராமாயணம் ப�த்� வ�வார்கள்.
�ால் ��வ�ம் ப�த்� ��த்த ப�ற� பாராயணம் நிைற� ெபற்றதாகப் ெபா�ள். சிலர்
பாகவதம் ப�த்�ப் பாராயணம் ெசய்வார்கள்.

அம்மாவ�ன் பக்தர்கள் அன்றாடம் அம்மாவ�ன் அவதாரகால நிகழ்ச்சிகைளக் தினம்
தினம் பாராயணம் ெசய்� ெதய்வ நிைனப்ைப வளர்த்�க் ெகாள்ள ேவண்�ம். அதனால்
அவ்வப்ேபா� மனம் �த்�ணர்ச்சி அைட�ம். சந்ேதகங்கள் ந�ங்�ம். மனச் �ைம
�ைற�ம். மனம் இேலசா�ம்.
அம்மாவ�ன் அவதார கால வரலாற்� நிகழ்ச்சிகைள ெவள�ய��வ� சக்தி ஒள�
மட்�மா?
1. தி�மதி. அ�களார் எ�திய ’ஒ� ஆத்மாவ�ன் அ�பவங்கள்’ என்ற �ால் அம்மாவ�ன்
இளைமக்கால வரலாற்ைறக் ��ம் �ால்.
2. ’ேமல் ம�வத்�ார் அன்ைனய�ன் அற்�தங்கள்’ என்ற �ால் அம்மாவ�ன் பல்ேவ�
ப�மாணங்கைள வ�ளக்�ம் �ால்.
3. ’ேமல்ம�வத்�ார் தல வரலா�’ �தல் பாகம் அம்மாவ�ன் அ�ள்வாக்� ேகட்ட
பக்தர்கள�ன் அ�பவங்கைளக் ��ம் �ால்.
4. ’ேமல் ம�வத்�ார் தல வரலா�- இரண்டாம் பாகம் அம்மா நடத்திய ஆன்மிக
மாநா�கள் – அம்மா ேமற்ெகாண்ட ஆன்மிகப் பயணங்கள் -சக்தி ப�டங்கள் – அங்�
நடத்திய அற்�தங்கள் பற்றிக் ��ம் �ால்.
இவற்ைறெயல்லாம் வாங்கி ைவத்�க் ெகாண்� சிறி� சிறிதாகப் ப�த்�ப் பாராயணம்
ெசய்� வா�ங்கள்! பாராயணம் என்றால் மனப்பாடம் ெசய்வ� என்ற ெபா�ள் அல்ல!
தினந்ேதா�ம் ஒவ்ெவா� அத்தியாயமாகப் ப�த்� �ாைல ��ப்ப�. அவ்வா� ெசய்�
பா�ங்கேளன்! மனம் ெதள�வைட�ம். ெதய்வ நிைனப்� ஊ�ம்! ேம�ம் �க்�மமான
பலன் வ�ைள�ம்.
இைவெயல்லாம் அம்மாவ�டம் பக்திைய வளர்த்�க்ெகாள்�ம் வழிகள்!
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