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பண்டரீபுரத்தில் வாழ்ந்த விதவவப் பபண் இவர்.
ஏவைப் பபண் இவர்.

அனாவதப் பபண் இவர்.
தன் முன் விவனப் பலவன ஏற்றுக் ப ாண்டவர் ஆன்மீ

எழுச்சிக்குள் நுவைந்து

முக்திக்கு வைி ததடி இன்றும் பல பபண் ளுக்கு உதாரணமா
புலன் அடக் ம், தபா

வாழ்க்வ

இருக் ிறார்.

தவண்டி மீ ண்டும் ஒரு வாழ்க்வ வைத் ததடாத

பக்குவம், அத்வவத்த சித்தி என இவர் மூலம் நாம் பபற தவண்டிை பாடங் ள் பல.
இவரது வரலாற்வறப் படிக்கும் தபாது, நமக்கு இவறவன் அளித்துள்ள அை ிை

வாழ்வவ எண்ணி எண்ணி ம ிழ்ந்து, ஆன்மீ ப் பணி பசய் , சமூஹப் பணிவை
இவற பபைரால் பசய் !
பண்டரீபுரம் விட்டு மறு வரைில் இருக்கும் வடு
ீ
ளில் தவவல பசய்தும் இவர்
பிவைத்து வரு ிறார்.பலர் இவருக்கு வாழ்க்வ
ஈடுபடுத்தி தபா த்வதக்

அளிக்

வந்தும் , த ாத உறவில்

ாட்ட வந்தும் இவர் அதற்கு இணங் ாமல் சதா பண்டரீ

ஈசவனதை துவணைா க் ப ாண்டு பாவ பக்தியும் அன்பர் தசவவயும்
ிவடப்பவத

பபண்வமவைக்
ஒன்றும்

உண்பார்,

பசய்ை

பவைைவதயும்

தூய்வமைாய்

பசய்தார்.

உடுத்திக்

ப ாண்டு

ாப்பார், தன் பதய்வம் இருக்கும் தபாது தவறு ைாரும் தன்வன
முடிைாது

என்ற

ஸ்திட ாத்ர

பக்திைில்

தனக்குக்

ாவல்

பசய்தார்.புலன் இச்வச வள ஈஸ்வர த்ைானம் மூலம் அடக் ி ஆண்டார்.
தவவல

தநரம்

ஈடுபடுவதும்,

தபா க்

அன்பர் ளுக்கு

வாழ்க்வ வைக்

டத்தினார்.

த ாைிவலதை
உதவுவதும்,

வலம்

வருவதும்,

பாண்டுரங்

பஜவன ளில்

தரிசனமும்

ப ாண்டு

கூலி டவண்ேோத ெேட ோட்டி
ஆடி மாத ஏ ாதசிக்கு முந்வதை தினம்.மறு வரக்கு தவவலக்குச் பசன்ற த ாமா
பாய்க்கு பீமா ஆற்வறத் தாண்ட முடிைாத பவள்ளம். வ ைில்

ாதச இல்வல.

ஏ ாதசி அன்று அன்பர் ளுக்குத் தர வடு
ீ
ளில் தசாள மாவு த ட்டு வாங் ினார்.

சதா

நாம

கூலிைா

ஸ்மரணத்துடன்

ஒவ்பவாரு

படத ாட்டிவையும்

இததா தரமான தசாள மாவு பபறு !”

ாதச குறிக்த ாள் என வாழும்

ப ஞ்சு ிறார்.”ஐைா

லிைில் தசாள மாவு எம்மாத்ரம்?

அப்தபாது ஒரு இவளஞன் பட ில் வந்து, ”அம்மோ! என் ெே ில் ஏறு , ஆஷோே
ஏ ோதசிக்குச் பசல்லும் உன் டெோன்ற ஏமை ளுக்கு உதவினோல் எமக் ல்டலோ
புண்ணியம்? சம்சோரக்

ேமலக்

ேக் த் துடிக்கும் உன்மன ெீ மோ ஆற்மறக்

ேக் ச் பசய் ிடறன்!” என்று கூறி ஆற்வறக்

டந்து விட்டு விடு ிறான்.அவதன

தன் ஈஸ்வரன் என்று உணர்ந்து, ஓடக் ாரனின் ஆத்மாவிவன பூஜித்து ஊருக்கும்
தபானாள் த ாமா பாய்.
பீமா

ஆற்றில்

குளித்தாள்,

பக்த

த ாடி ளின்

பஜவன ளில்

ஈடுபட்டாள்,

பாண்டுரங் வன தரிசிக் ிறாள்.மறுநாள் துவாதசி.அன்று அன்பர் ளுக்கு அன்னம்
தரும் தினம்.

தன் தசாள மாவவக் வ ைில் வவத்துக் ப ாண்டு, ”ஐைா! அம்மா! அடிைாளின்
தானத்வத

ஏற்றுக்

ப ாள்ளவில்வல.

ப ாள் !”

என்று

ப ஞ்சினாள்.ைாரும்

இவவளக்

ண்டு

ெிச்மசக் ோரப் ெோண்டுரங் ன் ருக்மிணி
அப்தபாது ஒரு வைதான பிச்வசக் ாரர் இவளிடம் உணவு த ட் , இவள் அவரது
ஆன்ம தரிசனத்வததை ஈஸ்வர தத்வமா

உணர்ந்து அவருக்கு மாவவக் ப ாடுக் ,

”அம்மா௧ இவதச் சவமத்துத் தரு !” என்று தவண்ட, தீ

மூட்டி,

ல்லின் மீ து

பராட்டி சுட்டுத் தர அவர் எங்த ா அவலந்து ப ாண்டு இருந்த தன் வைதான
மவனவிவையும் கூட்டி வந்து பராட்டி வள உண்டு ஆசீர்வதிக் ிறார்.
அதற்கு எவ்விதப் ெலமனயும் எதிர் ெோரோத ட ோமோ ெோய், ஏமையோன தன்
எளிய ெக்திக்கு டசமவ பசய்யும் வோய்ப்மெ அளித்த அவர் ளுக்கு அடன
நமஸ் ோரம்
ஈஸ்வரன்

பசய்தோள்.அவர் டள
என்ெமத

அவர் ளுக்கு

அவள்

அன்னம்

டசர்ந்தோள்.நம்மிேம்

அமேயோளம்

இட்டும்,

இருக்கும்

பமய்யுணர்வில்
டவறு

ண்டு
உதவி ள்

எல்டலோரும்

ப்ரஹ்ம
ப ோண்டு,
பசய்தும்

ப்ரஹ்மம்

ெல

ோலம்

இமறவனடி

தோன்.அவரவருக்குச்

பசய்யும் தூய அன்புேன் கூடிய அமனத்து உதவி ளும் டசமவடய!
ஹரி ஓம்!

தத்வமோன

