
🌻🌻�நிவாச ��க்கல்யாணம் 🌻🌻 

�நிவாசன் ேவடை்டயா�க் ெகாண்��க்ைக�ல் ஒ� மதயாைன மட்�ம் 
உலகேம அஞ்� ந�ங்�ம் வண்ணம் �ளி�க்ெகாண்� ஓடத் ெதாடங்�ய�. 
��மா�ம் அதைனத் �ரத்�க்ெகாண்� ��ைர�ல் �ைரந்தார.் 

எங்ெகல்லாேமா �ற்� அைலந்� �ரிந்� ஓ�ய அந்த யாைன இ��யாக 
பத்மாவ��ன் அந்தப்�ரத்�ற்�ள் �ைழந்த�. 

அம்மதயாைன பயங்கரமாக �ளி�ய வண்ணம் ��க்ைகைய ேமேல உயரத்்�, 
�நிவாசைன வணங்��ட்� எங்ேகா ஒ� ெநா�ப்ெபா���ள் ஓ� 
மைறந்��ட்ட�. அந்த மதயாைன ேவ� யா�ம் இல்ைல, நாரதமகரி� தான். 
�நிவாசைன�ம் - பத்மாவ�ைய�ம் சந்�க்க ைவக்க மதயாைன ேபால் வந்� 
ந�த்தார.் 

�நிவாச�க்� யாைன�ன் ெசயல் �ந்ைதயாகத் ெதரிந்த�. �நிவாசன் 
��ைரைய �ட்�க் �ேழ இறங்�னார.் மலர ்வனத்��ள் அழ� நைட ேபாடட்ார.் 

யாைன�ன் �ளிறைலக் ேகட்� பத்மாவ��ம், ேதா�ய�ம் பயந்� அந்தப்�ரத்�ல் 
இ�ந்� ெவளிேய ஓ� வந்தனர.் நாராயணன் அந்தப்�ரத்�ள் மன்மதைனப் ேபான்ற 



ேபெர��டன் வந்� ெகாண்��ந்தார.் 
 
நாராயணன் பத்மாவ�ையப் பாரக்்க, பத்மாவ� யாைன�ன் சத்தத்ைதக் ேகட்� 
ஓ� வந்த பதற்றத்�ல் �நிவாசைனப் பாரக்்க இ�வ�ம் ஒ�வைரெயா�வர ்ஒ� 
கணம் பாரத்்தவா� அைசவற்� நின்றனர.் 
 
��மால் பத்மாவ��ன் ��உ�வத்�ல் உள்ளத்ைதப் ப�ெகா�த்தார.் அப்ப�ேய 
ெமய்மறந்� நின்றார.் 
 
இன்பநிைல�ல் ம� உண்ட வண்� ேபால் மயங்� நின்ற பரந்தாமன், �கம் மலர, 
ேதா�யைர அ��, "நீங்கெளல்லாம் யார?் உங்கள் தைல��ன் ெபயெரன்ன? 
ஊெரன்ன?" என்ெறல்லாம் ஆவேலா� ேகடட்ார.் 
 
மாயவன் ெபா�ந்த� ேகட்� �னங்ெகாண்ட ேதா�கள், "நன்றாக இ�க்�ற� 
உங்கள் ேகள்�! உத்தர�ன்� அரச�மாரி�ன் அந்தப்�ரத்�ற்�ள் �ைழந்த� 
மட்��ன்� ேகள்� ேவறா ேகட�்�ர?் மரியாைதயாகப் ேபாய்��. இ� எங்கள் 
தைல��ன் ஆைண! தைல�யார ்ெசான்னால் ெசான்ன� தான். ஆைண�டட்ால் 
ஆைண�ட்ட� தான்" என்� படபடப்�டன் வாய்க்� வந்தப� ேப�னர ்ேதா�கள். 
 
�நிவாசன் �ன்னைக அ�ம்�கைளச ்ெச�களில் உ�ரத்்த வண்ணம், "ராஜ�மாரி 
ேகடக்ச ்ெசான்ன ேகள்�க�க்� ராஜ�மாரி�டேம உகந்த ப�ைலக் 
�����ேறன். அதற்காக நீங்கள் �ரமப்பட ேவண்டாம்" என்� உைரத்தார.் 
 
பத்மாவ� அ�ேக ெசன்றார.் 
 
"ராஜ�மாரி! என்ைனப் பற்�ய ��த்தாந்தங்கைள நீங்கள் அவ�யம் ெதரிந்� 
ெகாள்ளத்தான் ேவண்�ம். அதற்� �ன் நீங்கள் எந்த நாட்� இளவர�? உங்கள் 
ெபற்ேறாரக்ள் யார?் என்பைத உைரத்தல் ேவண்�ம்" என்றார.் 
 
�நிவாசன் இவ்வா� ேகடட்ேபா� பத்மாவ�க்� ஒ��றம் ேகாபம் வந்த ேபா�ம், 
தான் இன்னார ்என்பைத அ�ந்தால் இந்த ேவடன் பயந்� ஓ� ��வான் என்ற 
ைதரியம் ம��றம் ஏற்படட்�. 
 
"ேவடேன! �க்ெகட்�ம் �கழ் மணக்க நல்லாட்� நடத்�ம் ஆகாச மன்னரின் �மாரி 
நான்! என் ெபயர ்பத்மாவ�! இ� எங்கள் அந்தப்�ரம். இங்� ஆண்கள் வரக்�டா�. 
அதனால் நீ உடேன இங்��ந்� ெவளிேய���. இல்ைலேயல் �ண் �பரீதம் 
நடக்�ம்" என்� சற்� ேகாபத்�டன் ெசான்னாள் பத்மாவ�. 
 
"பத்மாவ� நான் யார ்ெதரி�மா? �த்�ரிய �லத்�ேல �றந்தவன். சந்�ர 
வம்சத்�ன் சந்த�! �ரம் எனக்� �ைளயாட்�! ேவடை்டயா�தல் எனக்� 
ெபா��ேபாக்�. கைணயால் காட்� �லங்�கைளக் ெகால்ேவன். கண் அைசவால் 
கன்னியைரக் கவைலக்�ள்ளாக்�ேவன். 
 
ேசஷாசலத்�ல் வ�க்�ம் என்ைனப் பற்�த் ெதரியாதவரக்ள் அந்த �ண்ணிய 
ே�த்�ரத்�ல் எவ�ேம இ�க்க ��யா�. நான் தவ�ய�க்�த் ேதாழன். ேவத 
�ற்பன்னரக்�க்� ஆசான். அறம் வ�வாத ேவந்தரக்்� நல்ல அைமசச்ன். 



உங்கைளப் ேபான்ற அழ�க் ேகா�ய�க்� அ�ைமயான ேசவகன். என் ெபயர ்
கண்ணன்! தா�ன் ெபயர ்ேதவ�. தந்ைத�ன் ெபயர ்வ�ேதவர.் தங்ைக 
�பத்�ைர. அண்ணன் பலராமன். பஞ்சபாண்டவரக்�க்� பேராபகாரி" என்றார ்
�நிவாசன். 
 
இத்தைன�ம் ேகடட் பத்மாவ��ம் - ேதா�ய�ம் ��ந்� ��ந்� �ரித்தனர.் 
 
"க��கக் கண்ணேன! எங்கள் இராஜ�மாரி�ன் அழைகப் பாரத்்� மயங்�ப்ேபான 
உமக்�ப் �த்தம் தைலக்ேக� �தற்றத் ெதாடங்��ட்�ர.் ஐேயா பாவம்" 
என்ெறல்லாம் ேக� ேப�னர ்ேதா�கள். 
 
பத்மாவ� ேகாபங்ெகாண்�, "ேவடை்டக்� வந்தவேனா� எதற்காக �ண் வாரத்்ைத 
ஆ���ர"் என்� ேதா�யைரக் க�ந்� ெகாண்டாள் பத்மாவ�. 
 
பத்மாவ� ேபசப் ேபச நாராயண�க்� அவள் ேமல் ேமாகம் அ�கரித்த�. 
�ண்�ண்கள் ந�ேவ ஒளி��ம் வான்ம�ேபாலக் காணப்பட்ட பத்மாவ�ையத் 
��மணம் ெசய்� ெகாள்ள ேவண்�ம் என்ற எண்ணம் எ�ந்த�. 
 
�நிவாசன் தன் ��வாய் மலரந்்�, "பத்மாவ�! மதயாைனையத் �ரத்� வந்ேதன். 
இந்த மடமாைனச ்சந்�ப்ேபன் என்� எண்ண�ல்ைல. சந்�த்த�ம் ஒ� �தத்�ல் 
நல்லதா��ட்ட�. நமக்�ள் ��மணம் என்ற �ைணப்� ஏற்ப�வதற்�க் 
காரணமா��ட்டதல்லவா? நாம் இ�வ�ம் அந்த மதயாைனக்�த்தான் நன்� 
ெசால்ல ேவண்�ம். என்ன இளவர�? நான் ெமா�வ� உண்ைமதாேன!" 
 
"ேபா�ம் உன� வரண்ைன�ம், ேவ�க்ைக�ம் அந்தப்�ரத்�ள் �ைழந்த�ம் 
அல்லாமல் வரம்� ��ப் ேப��றாய்! உ�ர ்�� ஆைச இ�ந்தால் ஓ���ம்!" என்� 
ேகா�த்தாள் பத்மாவ�. 
 
அதற்�த் ேதா�யரக்ள், "எங்கள் தைல�ையத் ��மணம் �ரிந்� ெகாள்ளப் 
ேபாவ� உம்ைமப் ேபான்ற ேவடை்டக்காரன் அல்ல! ��ப்பாற்கட�ல் பள்ளி 
ெகாள்�ம் �மந்நாராயணேன ேநரில் வந்� மாைல இட்� மைன�யாக ஏற்�க் 
ெகாள்ளப் ேபா�றார.் 
 
அ�மட்�மா! ஆ�ரக்கணக்கான அ��ர பராக்�ரம சா�களான பல ேதசத்� 
ேவந்தரக்ள், கப்பங் கட்டக் காத்�க்�டப்ப� ேபால், ராஜ�மாரிைய மணக்க 
அல்�ம் பக�ம் காத்�க் �டக்�றாரக்ள். இவற்ைற எல்லாம் உணராமல் 
உள��றாய்! உ�ர�்� ஆைச இ�ந்தால் ஒ�ங்காக உன� ேசஷாசலத்�ற்�ப் 
ேபாய்��" என்� ேம�ம் ெவ�ப்ேபா� ேப�னர.் 
 
அவரக்ள� ேக� ெமா�கைள நாராயணன் சற்� �டச ்ெச�களில் ேபாட்�க் 
ெகாள்ள�ல்ைல. பத்மாவ�ையப் பாரத்்�த் தம� �ரகதாபத்ைத ேம�ம் 
ெவளிப்ப�த்தலானார.் 
 
"பத்மாவ�! நா��வ�ம் சந்�ர �லத்ைதச ்சாரந்்தவரக்ள். வய�, �ணம், 
ெசௗந்தரியம் அைனத்��ம் இைணயானவரக்ள். நாம் இ�வ�ம் மணம் �ரிந்� 
வாழ்வ�தான் ெபா�ந்�ம். என்ைன�ம், என் ேவண்�ேகாைள�ம் நிராகரிக்காேத! 



என்ைன எந்த அள�ற்� நிந்�க்�றாேயா அைத�டப் பன்மடங்� என் நிைனவால் 
உள்ளம் உ��, உடல் வா�ம் நிைலைய அைடவாய். அதனால் என் ெசால்ைலத் 
தட்டாேத! என்ைன மணக்�ேறன் என்� மனமாரச ்ெசால்!" 
 
பத்மாவ�க்�க் ேகாபம் எல்ைல ��ய�. ேதா�யரக்ைளப் பாரத்்�, "இவேனா� 
நமக்� என்ன வாதம்? காவலரக்ைள அைழத்�ப் பலாத்காரமாக ெவளிேய 
அ�ப்�ங்கள்" என்றாள். கல்லால் அ�ப்ப� ேபால், ெசால்லால் அ�த்தாள் 
பத்மாவ�. அசெ்சாற்கள் நாராயணனின் ெநஞ்ைசத் தாக்�ன. 
 
நாராயணன் ெநஞ்சம் ைநந்� உ�க, "ெபண்ேண! உன் அகக்கண்கள் ��டா� 
�ட்டதால் தான் உன்னால் என்ைனப் �ரிந்� ெகாள்ள ��ய�ல்ைல" என்� 
�ரித்�க்ெகாண்ேட ெசான்னார.் 
 
பத்மாவ� ��க்�ட்டாள்! அவள� �ந்ைத �ழன்ற�. அவள� மனத்�ேல பல�த 
சலனங்கள். உள்ளத்�ல் ஏேதா, ஒ� இனம் ெதரியாத மயக்கம். அதனால் ேபச 
��யாமல் ஒ� தயக்கம்! 
 
அஞ்சைன வண்ணன் அவள் அ�ேக ெசன்�, "ேவதவ�! நான் வ��ேறன்" என்� 
ெசால்�யவா� ஓரி� �னா�கள் பத்மாவ�ையேய பாரத்்�க் ெகாண்��ந்தார.் 
�ன்னர ்சட்ெடன்� ெவண்�ர��ல் அமரந்்� காற்��ம் க�க �ைரந்தார.் 
 
நாராயணனின் அ�ளால் பத்மாவ��ன் அகக்கண்கள் மலரந்்தன. "ேவதவ�" என்ற 
ெசால் அவள் இதயத்ைத இனம் �ரியாத �ழப்பத்�ல் ஆழ்த்�ய�. 
 
பத்மாவ�க்�ப் �ரவ் ெஜன்ம ��த்தாந்தங்கள் ேதான்� மைறந்தன. அவள் 
உத�கள், "�வா�" என்றன. அதற்� ேமல் அவளால் ேபச ��ய�ல்ைல. நா 
தளரந்்தன. அப்ப�ேய ���ல் �ழப்ேபானாள். ேதா�யரக்ள் தாங்�ப் ��த்தன. 
பத்மாவ� �த்�ப் ��த்தவள் ேபால் நிைல த�மா�னாள். அவள� 
அகக்கண்ணி�ம் �றக்கண்ணி�ம், நாராயணனின் ��த்ேதாற்றம் காட�் 
அளித்த�. 
 
பால் கசந்த�; ப�க்ைக ெநாந்த�. உறக்கம் ��க்க�ல்ைல. இர�ம், பக�ம் 
நாராயணனின் நிைனவாகேவ எண்ணாத �யரெமல்லாம் ெகாண்��ந்தாள். 
பத்மாவ�ையக் காதல் ேநாய் பற்�க் ெகாண்ட�. அவள் உட�ல் பசைலப் �த்த�. 
 
தரணிேத�க்�ம் ஆகாசராஜ�க்�ம் ஒன்�ம் �ளங்க�ல்ைல. அரண்மைன 
ைவத்�யைர அைழத்� ��சை்ச ெசய்தனர.் மாந்தரீகரக்ைள அைழத்� வந்� 
பாரத்்தனர.் ஒ� பல�ம் �டட்�ல்ைல. ஆலய வ�பா� ெசய்தனர.் பலன் ஏ�ம் 
இல்ைல. நா�க்� நாள் பத்மாவ��ன் உடல் கவைலக்�டமா�க் ெகாண்��ந்த�. 
 
மன்னன் ம�ண்டான். இ���ல், காவலைர அைழத்� �க �னிவைர 
அைழத்�வரச ்ெசய்தான். 
 
�க�னிவ�ம், "அரேச! பயப்ப�வதற்� ஒன்�ம் இல்ைல. அகஸ்�யர ்
ஆ�ரமத்�ற்� அ�ேக ேகா�ல் ெகாண்�ள்ள பரேமஷ்வர�க்� அ�ேஷக 
ஆராதைனகள் �ரிந்�, அந்த நீரிைன பத்மாவ�க்� ெகா�ங்கள். அைனத்�ம் 



சரியா���ம்" என்� உபாயத்ைதக் ���ட்�ச ்ெசன்றார.் 
 
ஆகாசராஜ�ம் அதற்கான ஏற்பாடை்டத் ெதாடங்�னான். மன்னனின் ஆைணப்ப� 
ப�ேனா� ேவத�ற்பன்னரக்ள் �வ வ�பாட்�ற்�ப் �றப்படட்னர.் 
 
�வெப�மானின் அ�ளால் பத்மாவ� சற்� நிைன� ��ம்�னாள். ஆனால், 
அவளால் யாரிட�ம் எ��ம் ேபச��ய�ல்ைல. சதா சரவ் கால�ம் �த்�ப் 
��த்தவள் ேபால் இ�ந்தாள். 
 
�மந்நாராயணன் நடத்�ம் ���ைளயாடைலச ்�வெப�மா�ம் அ�யாதவர ்
அல்லேவ?! நாராயணேன �ன் நின்� அைனத்ைத�ம் ��க்கட்�ம் என்� 
ஆகாசராஜனின் கவைலையப் ேபாக்க�ல்ைல. பத்மாவ��ன் நிைலைய�ம் 
மாற்ற�ல்ைல. 
 
 
பத்மாவ��ன் நிைனவாகேவ ேசஷாசலத்�ற்� எ�ந்த�ளிய �நிவாசன் 
ேமாகத்தால் ேசாகத்�ல் �ழ்���ந்தார.் 
 
மலர ்பரப்�ய மணி மஞ்சத்�ல், ெபாற் ��ேமனி �யரத்தால் மனம் வா� பள்ளி 
ெகாண்��ந்தார ்�நிவாசன். மாதவனின் மலர ்��கள் ����ந்தன. தம்ைமேய 
மறந்த வண்ணம் ��க்கண் மல�வைதப் ேபால் சயனித்��ந்த சமயத்�ல், 
வ�ளமா�ைக, கனிக�ட�ம், ேதன் �ந்�ம் ந�மலரக்�ட�ம் உள்ேள 
�ைழந்தாள். 
 
��மால் �ங்��ன்றாரா? அன்� அயர�் காரணமாகச ்சயனித்��க்�ன்றாரா? 
என்பைதத் தனக்�ள் எண்ணிப் பாரத்்த வ�ளமா�ைக, "கண்ணா!" என்� 
ேதெனா�க அைழத்தாள். 
 
பகவான் ��க்கண் மலரந்்� ேநாக்�னார.் அவர� மலரந்்த ��களில், 
ேவதைனையக் கண்ட, வ�ளமா�ைக உள்ளம் பத�ப் ேபானாள். �ஞ்�ைவக் 
கனிகைள�ம், ந�மலரக்ைள�ம் ைவத்��ட்� ��மா�ன் ��ெநற்�ைய 
ெம�வாகத் ெதாட்�ப் பாரத்்தாள். 
 
"மாதவா! ��ேமனி ���றேத! ேவடை்டக்�ப் ேபான இடத்�ல் என்ன நடந்த�? 
உன் ெசந்தாமைர �கம் வா���ப்பதன் காரணம் என்ன?" 
 
அ�யாரக்ளின் அல்லைல அகற்�ம் அனந்தன் தம் மனத்�ல் �ன்பத்ைதச ்�மந்த 
வண்ணம் ப�ல் ஏ�ம் ேபசாமல் ெமௗனமாகக் காட்�யளிப்ப� கண்� 
வ�ளமா�ைக, ���ைனப் ேபால் ��த்தாள். 
 
"ேகசவா! ஏன் இப்ப� ெமௗனம் சா�க்�ன்றாய்? ெவண்ெணய் உண்ட உன் 
ெசவ்வாய், மண்ைண உண்ட ேபா� காட்�ய ெமௗனத்ைத ஏன் காட்��ற�? 
வன�லங்�களால் ஆபத்� ஏதாவ� ேநரந்்ததா? ெபான் ��ேமனி �ர��ல் 
எ�ந்த�ளியதால் ெவ�ம்� �ட்டதா? மாைல மயங்�ம் வைர வ�ற்�க்� 
அ�ேத�ம் ெகாள்ள�ல்ைலயா?" என்ெறல்லாம் ெதாடரந்்� ேகள்�கைள 
அ�க்�க்ெகாண்ேட ேபானாள். 



��மா�க்�ப் ெபாற் தட்�ல் �ஞ்�ைவக் கனிகைள�ம், ந�ந்ேதைன�ம், 
ெவண்ெண�ம் பா�ம் சமரப்்�த்தாள். 

��மால் �ஞ்�ைவக் கனிகைளத் ேதனி�ம், பா��ம் �ைவத்�க் 
ெகாண்��ந்தாேர த�ர, அவரால் வ�ளமா�ைக�ன் ேகள்�க�க்�ப் ப�ல் 
உைரக்க ேவண்�ம் என்ற எண்ணேம எழ�ல்ைல. 

�நிவாசன் ��வாய் மலராமல் இ�க்�ம் நிைல கண்� உள்ள�ம், உட�ம் 
பத�ப்ேபான வ�ளமா�ைக�ன் கண்களில் கண்ணீர ்ெப��ய�. அைதப் 
பாரத்்த�ம் நாராயணனின் ெநஞ்� ெந�ழ்ந்த�. "அம்மா!" என்றைழத்தார.் 

"அம்மா" என்ற அ�தெமா��ேல, கவைல எல்லாம் மறந்த வ�ளமா�ைக, 
"ேகசவா! இப்ெபா�தாவ� ெசால்! ேவடை்டயாடப் ேபான இடத்�ல் நடந்த�தான்
என்ன?" என்� ��ம்ப�ம் ேகடட்ாள். 

"அம்மா! �ேரதா�தத்�ல் நடந்த ஒ� ��த்தாந்தத்ைத உங்க�க்�க் ���ேறன்", 
�நிவாசன் ெதாடரந்்தார.் 

அதற்� �ராமர,் "அக்னிேதவா! இந்த இராமாவதாரத்�ல் நான் ஏகபத்�னி 
�ரதனாக இ�ப்பதால் மற்ெறா� மங்ைகைய மணப்ப�ல்ைல. ஆைகயால் 
க��கத்�ல் ேவதவ�ைய யாம் �வாகம் ெசய்� ெகாள்ேவாம்" என்� வாக்��� 
ெகா�த்தார ்�ராமசச்ந்�ர�ரத்்�. 

இந்த வரலாற்ைறச ்ெசான்ன �நிவாசன் வ�ளமா�ைக�டம், "அந்த ேவதவ� 
தான் நாராயண�ரத்ைத ஆண்� வ�ம் ஆகாசராஜனின் மகள் பத்மாவ�. அவள் 
எனக்காகேவ �றந்தவள், எனக்காகேவ வளரப்வள். இல்லா�டட்ால் ேவடை்டக்�ப் 
ேபான இடத்�ல் அவைளச ்சந்�க்க சந்தரப்்பம் ஏற்ப�மா?" என்றார ்�நிவாசன். 

"நீ ெபண்களிடம் எப்ப� எல்லாம் ���ைளயாடல் �ரி�ன்றாய்? �நிவாசா! 
இதற்ெகல்லாம் நீ கவைலப்பட ேவண்டாம். நிம்ம�யாக நித்�ைர ெசய். ெபா�� 
�லரந்்த�ம், நான் நாராயண�ரம் �றப்பட்�ச ்ெசன்� ஆகாசராஜைனச ்சந்�த்�, 
��மணத்�ற்கான �பகாரியங்கைள ��த்��ட்� வ��ேறன்" என்� ம�ழ்ச�் 
ெபாங்கக் ��னாள் வ�ளமா�ைக. 

��மால் ���கம் மலரந்்தார.் அைம�யாக பஞ்சைண�ல் ��க்கண் வளரந்்தார.் 
வ�ளமா�ைக, ��மா�ன் ேதன் �ந்�ம் ��வ�க்�த் ��ப்பணி ெசய்தவா� 
��ன்றாள். 


