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அரசன் தன� தவைற உணரந்்� அன�ைட ெம�காய் உ��னான். 

அப்ெபா�� அந்தக் ��ைசக்�ள் ேகா� �ரியப் �ரகாசத்ேதா� ��ய ேபெராளி 

ேதான்�ய�. 

 

�மந் நாராயணன் சங்� சக்கர �தாம்பரியாகக் காட�் அளித்தார.் சங்� 

�ழங்�ய�. அந்தக் ��ைசக்�ள் ேதவ �ந்��கள் ஒ��ம், நான்மைறகளின் 

ஓைச�ம் ஒ�த்தன. 

 

�ம�ம், அவன� மைன��ம் பகவானின் ��த்தாளிைனப் பன்�ைற �ழ்ந்� 



ேச�த்தனர.் ெதாண்ைடமான் ெசயலற்� �ைலெயாத்த நிைலெபற்�க் கண்ணில் 

நீைரப் ெப�க�ட்� நின்��ந்தான். 

 

�மன், �ர�� கரம் உயரத்்�, பணிவன்ேபா� �ராரத்்�த்தான். 

 

"�நிவாஸா! ேகா�ந்தா! இந்த ஏைழ�ன் இசச்ரவ் சாதாரண வ�பாட்�ற்�த் 

���ளம் கனிந்� கண்ெகாள்ளாக் காட்� ெகா�த்தாேய! இந்த ஏைழ�ன் ���ல் 

உனக்� என்ன இ�க்கப் ேபா�ற�. பரந்தாமா! அன்றாடம் கஞ்�க்ேக அல்லல் 

ப��றவரக்ள் நாங்கள். 

 

��ரைனப் ேபால ேதவரீ�க்� ��ந்� ெசய்ய இயலாதவரக்ள். சபரிையப் ேபால 

கனி வைககைளக் ெகா�க்க சக்�யற்றவரக்ள். �ேசலைனப் ேபாேல அவல்ெபாரி 

�ட அரப்்பணிக்க இயலாதவரக்ள். எங்க�க்� உன்ைனத் �யானிக்�ம் ப�யான 

மந்�ரங்கள் ெதரியா�. ேபாற்�ப் பணிய ேவண்�ய வ��ைறகள் ஒன்�ம் 

�ரியா�. இப்ப�ப்படட் இந்த வ�யவனின் மாளிைகக்� எ�ந்த�ளி�ள்ளீரக்ேள 

�வா�!" என்றான் �மன். 

 

��மால் �கம் மலர, அன்� பக்தரக்ைளத் ��ேநாக்கம் ெசய்�, "என் 

ெசல்வங்கேள! நீங்கள் அன்ேபா� எ� ெகா�த்தா�ம் ஏற்�க் ெகாள்ேவன்" என்� 

��வாய் மலரந்்தார.் நிலமளந்த நிமலன் நிலத்�ல் அமரந்்தான். 

 

�மனின் மைன� மண் கலயத்�ல் நீர ்ெகாண்� வந்�, பரமனின் 

��ப்பாதங்களில் வாரக்்க, �மன் பகவானின் ��ப்பாதங்கைள ��மஞ்சனம் 

ெசய்�, அத்�ரத்்தத்ைதத் தன் தைல ��ம் மைன��ன் தைல ��ம் ெதளித்�க் 

ெகாண்டான். இ�வ�ம் அப்�னித நீைர உள்�க்�ள்�ம் ப��னர.் 

 

மண்ணினால் ெசய்யப்பட்ட �க்கைளக் ெகாண்� வந்� பாத �ைஜ �ரிந்தான் 

�மன். 

 

ஒ� மண் பாத்�ரத்�ல் �மன் மைன� �ழ் ெகாண்� வந்� ைவத்தாள். 

ெவண்ெணய் உண்�ம் கண்ணன் - கல்�ம், மண்�ம் கலந்த �ைழ�ம் அ�தம் 

ேபால் உண்� ம�ழ்ந்தான். 



 

"பக்தரக்ேள! உங்கள் அன்�ற்�ம், பக்�க்�ம் யாம் கட்�ண்ேடாம். உங்கள் 

இ�வ�க்�ம் ைவ�ந்தத்�ல் வா�ம் ெப�வாழ்ைவ அளிக்�ேறாம்" என்� ��வாய் 

மலரந்்தார.் ேதவேலாகத்�ல் இ�ந்� �ண் �மானம் வந்� இறங்�ய�. 

 

�ம�ம் - �மனின் மைன��ம் �மந்நாராயணனின் ��வ�ைய வணங்�, �ண் 

�மானத்�ல் அமரந்்தனர.் �ண் �மானம் அவரக்ைள அைழத்�க் ெகாண்� 

�றப்பட்ட�. ேதவரக்ள் �மைழ ெபா�ந்தாரக்ள். 

 

ெதாண்ைடமான், �னிக் ���ப் ேபாய் - ேபச ��யாமல் நிற்க நிைல 

ெகாள்ளாமல் - மனம் தளரந்்� தன்ைனேய �மந்நாராயணனின் கமலமலரப்் 

பாதங்க�க்� காணிக்ைகயாக்�னான். 

 

"ேவங்கட ெவற்�னிேல வா�ம் ைவ�ந்த பேத! ெநஞ்சத்� ஆணவத்ைத அ�த்த 

ேகசவா! ம� இழந்த பக்தைன மன்னிப்பாயாக! நாராயணா! என் �ைழையப் 

ெபா�த்� �க்�மாரக்்கம் அ�ள்வாய் �நிவாஸா!" என்ெறல்லாம் பலவா� 

�ராரத்்�த்தான். பகவானின் பங்கஜ மலரப்் பாதங்களில் �ழ்ந்தான். 

 

ஆணவம் அ�ந்� - அகந்ைத ஒ�ங்� - பக்� ெப�� - �னிதத்தன்ைம ெபற்� 

ேதவனின் ��வ�களில் �ழ்ந்� ெதாண்ைடமா�க்�ம் ைவ�ந்த �ராப்�ைய 

அளித்� அ�ளினார ்�நிவாஸப் ெப�மான்! 

 

 

தவம் �ரி�ம் �நிவாஸப்ெப�மான் :- 
 

�மந்நாராயண�ம், பத்மாவ��ம் ஆனந்த நிைலயத்�ல், பக்தரக்ைளப் 

பரிபா�த்த வண்ணம் எ�ந்த�ளி��ந்தனர.் 

 

�மண்டலத்ைதக் காக்க வந்த க�ைண கட�ன் இதயக்கமலத்�ல் அவதாரத்�ன் 

காரணத்தால் ஏேதா ஒ��த கலக்கம் ஏற்படட்�. �ேபரனிடம் தான் 

கடன்பட�்�ப்பைத எண்ணிப் பாரத்்தார.் ெசல்வத் ��மகளா�ய ல�்� தம்�டம் 



வந்� ேசரந்்தால் தான் �ேபரனின் கடைனத் �ரக்்க ���ம் என்�ம் எண்ணினார.் 

 

அந்த எண்ணம் கவைலயாக உ�ெவ�த்த�. அக்கவைலயால் �நிவாஸன், சதா 

ெமௗனமாகேவ இ�ந்தார.் 

 

��மா�ன் ெமௗனநிைல கண்�, நீங்காத மனேவதைன ெகாண்ட பத்மாவ�, 

"என்ைன ஆ�ம் ஈசேன! எம்�ராேன! மாயவேன! வடம�ைர ைமந்தேன! ய�ைனத் 

�ைறேவாேன! ஆயர�்லத்�த் ேதான்�ய அணி �ளக்ேக! தாய்க்�த் தரணி 

���ம் ெசம்பவள வா�னில் காட�் அ�ளிய ேகா�லத்� மணிவண்ணா! 

கண்ணா! உம� ��வ�த் தாமைரகளில் �யமலர ்��த் ெதா��, ��நாமம் 

ேபாற்�த் ��த்� வ�ம் இந்த ஏைழ �ைழ ஏ�ம் �ரிந்� �டே்டனா! ேதவரீர ்இப்ப� 

ெமௗனமாய் இ�ந்��ட்ட காரணம் அ�யலாேமா?" என்� �ன�னாள். 

 

பத்மாவ��ன் க�வண்�கள் �ழ�ம் கண்களில் கண்ணீர ்�த்த�ட்� நின்றன. 

 

கலக்க�ற்ற பத்மாவ��ன் கண்ணீைரத் தம� ��க்கரத்தால் �ைடத்தவா� 

�நிவாஸன், "பத்மாவ�! ப�க்� ஏற்ற பாத ேசைவ �ரி�ம் உன்னிடம் �ற்றேம�? 

�ைற ஏ�? நம� ��மணத்�ற்காக �ேபரனிடம் கடனாகப் ெபற்�க்ெகாண்ட ஒ� 

ேகா� ப�னான்� ல�ம் ராமநிஷ்காமங்கைளத் ��ப்�க் ெகா�ப்பதற்கான 

மாரக்்கத்ைதப் பற்� ேயா�த்�க் ெகாண்��ந்ேதன். 

 

சரவ் காலங்களி�ம் என் வ�ஸ்தலத்�ல் வாசம் �ரிந்� வந்த ல�்� இப்ெபா�� 

கர�ர�ரத்�ல் தவ��க்�றாள். சரவ் கல்யாண �ணங்களால் என்ைன 

ஆட்ெகாண்ட அஷ்டல�்� என்னிடம் இல்லாததால் என் சக்�கள் ெசயலற்� 

�ட்டன. இவற்ைற எண்ணித்தான் ெமௗனமா� �ட்ேடன் பத்மாவ�" என்றார ்

�நிவாஸன். 

 

"�வா� இதற்காகவா சஞ்சலம்! ேதவரீர ்��மகைள ஆனந்த நிைலயத்�ற்� 

எ�ந்த�ளச ்ெசய்�ங்கள். �வா��ன் �யரம் �ல�ம். உங்கள் இ�வ�க்�ம் 

பாத�ைஜ �ரிவைதேய நான் ெப�ம் பாக்�யமாகக் க���ேறன்" என்றாள் 

பத்மாவ�. 

 



�நிவாஸன் �ந்ைத �ளிரந்்தார.் பத்மாவ��ன் ெமா�க்� ஏற்பத் ��மகைள 

கர�ர�ரத்�ற்� அைழத்�வரத் ���ள்ளம் ெகாண்�, கர�ர�ரத்�ற்�ச ்ெசல்ல 

��� �ண்டார.் 

 

 

 

 
 


