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��மகள், ஆ�ரமத்�ற்�ள் தவம் �ரி�ம் சாயா 
ல�்�ேயா� ஐக்�யமா�, தம� இதய கமலத�்ல், 
�நிவாஸனின் �பதை்த நிைலநி�த்�, �ண்�ம் 
�யானத்�ல் அமரந்்தாள். 
 
ஆனந்த நிைலயத்�ல் எ�ந்த�ளிய �மந் நாராயண�க்� 
ல�்��ன் �ரிைவத் தாங்க ��ய�ல்ைல. 
 
�ன்� தாம் ��மக�க்காக �யானதை்த ேமற்ெகாண்� 
படாத பா�பட்� அவைள வ�ஸ்தலத்�ல் இ�த்�க் 
ெகாண்டார.் ஆனால், ��மகள் �ண்�ம் தம்ைம �ட்�ப் 
�ரிந்�, பாதாள ேலாகத்�ல் தவதை்த ேமற்ெகாண்� 



�ட்டாேள! எங்ஙனமா��ம் ேத�ையத் ��ம்ப�ம் 
�மண்டலத்�ற்� வரவைழக்க ேவண்�ம் என்� 
இதயக்கமலத்�ேல எண்ணினார ்��மால்! க�டாழ்வார ்�� 
ஆேராகணித்� பாதாள ேலாகத�்ற்� எ�ந்த�ளினார ்
எம்ெப�மான்! 
 
�யானத்���க்�ம் ��மகளின் இதயகமலத�்ல் ��மால் 
ேஜா� வ�வமாய்த் ேதான்�னார.் 
 
பகவான் �ரசன்னமா��டட்ார ்என்� எண்ணிப் 
�ளகாங்�தம் அைடந்த ��மகள், க�ைண ��கைளத் 
�றந்� பாரத்்தாள். பகவான், ேத��ன் �றக்கண்க�க்�ப் 
�லப்படாமல் அந்தரத்்�யா�யானர.் ��மா�ன் தரிசனம் 
�ைடக்காததால் ��மகள் கலக்க�ற்றாள். 
 
"�வா�! இெதன்ன �ைளயாட்�? என்ன காரணம் பற்� 
இவ்வா� காட�்யளித்� மைறந்� �ட�்ரக்ள்?" 
 
"ேத�! சபலத்�னால் உன் தவம் �பலமா�ற்�. அதனால் 
தவதை்த நி�த�்�ட்�, எமக்�ச ்ெசய்ய ேவண்�ய பணி�ல் 
ஈ�ப�வாயாக!" என்� ��மால் ேத��ன் இதயத்���ந்� 
மலரந்்த�ளினார.் 
 
ேத�க்� பகவான் �ேபரனிடம் வாங்�ய கடைனப் பற்�ய 
நிைன� வந்த�. ெப�மாள் இடட் ஆைணைய எண்ணிப் 
பாரத்த்ாள்! ��மாைலத் ேதாத�்ரம் ெசய்தாள். ��மால் 
�ரசன்னமானார.் 
 
"�ல�்�! பதம்ஸேராவத்�ற்�ச ்ெசல்வாயாக! �கரின் 
ஆ�ரமத�்ல், அவர� �தல்வன் சாயா�கர ்உன்ைன 
வ�பா�வான். அத்���டத்�ேலேய நீ எ�ந்த�ளி 
அைனவ�க்�ம் சகல ெசௗபாக்�யங்கைள�ம் அளித்� 
அ�ள் �ரிவாயா�க!" என்� ெசால்� சாயா�கைரப் பற்�ய 
��தத்ாந்தங்கைள�ம் ��னார.் 



 
ஒ��ைற �க�னிவர ்�மண்டல வாழ்ைவ நீத்� பரமபததை்த 
அைடய எண்ணியவராய் �ண்ைண ேநாக்� �றப்படட்ார.் 
அங்ஙனம் �றப்படட் �க�னிவர ்�ரிய மண்டலதை்தக் 
கடக்கப் ேபா�ம் த�ணத்�ல் �ரியன், �கைர இைடம�த்� 
ேமேல ேபாக �டா� த�தத்ான். �கர,் ஒன்�ம் ேதான்றாமல் 
�ைகதத்ார.் 
 
�ரியன், அவைரப் பாரத்்� �தாைதயரக்ள் அைனவ�ம் 
�ேலாகத்�ல் வாழ்ந்��க்க, நீங்கள் மட்�ம் எவ்வா� 
ெசாரக்்கேலாகம் ெசல்ல இய�ம்?" என்� ேகடட்ான். இதனால் 
இ�வரிைடேய வாதம் வளரந்்த�. "��கஸ்தா�ரமதை்த 
ேமற்ெகாள்ளாதாரக்்� வானப் �ரஸ்தம் ஏ�?" என்� �கேரா� 
வாதம் �ரிந்தான் �ரியன். 
 
�க�க்�ம், �ரிய�க்�ம் க�ைமயான வாதம் தரக்்கரீ�யாக 
நடந்த�. �கர ்தம� சக்�யால் ஒ� ெசல்வைனத் 
ேதாற்��த்� சாயா �கர ்என்� ��நாமம் �ட�், 
�ரிய�க்�த் தம� வல்லைமைய காட�்னார.் 
 
சாயா �கைர, �னிவர ்தம� தந்ைதக்�ப் பணி�ைட 
ெசய்�மா� ஆைண�ட்� அ�ப்� ைவதத்ார.் �கரின் 
ஆற்றைலக் கண்� அவ�க்� ேமேல ெசல்ல அ�ம� 
ெகா�தத்ான் �ரியன். இவ்வா� ேதான்�யவர ்தான் 
சாயா�கர.் 
 
சாயா�கைரப் பற்� மகாலட்�� தாயாரிடம் எ�த்�ைரதத் 
�மந் நாராயணன், தாயா�க்� �ைட ெகா�த்� �ட்� 
மைறந்��ட்டார.் ��மா�ன் அ�தெமா� ேகட்� 
அகம�ழ்ந்த அஷ்டல�்�, ஆ�ேசஷைன மனதால் 
�யானிதத்ாள். 
 
ஆ�ேசஷன், ��மகளின் ���ன் ேதான்�, பணிவன்ேபா� 
நின்றான். "ஆ�ேசஷா! நான் இப்ெபா�ேத 



பதம்ஸேராவத�்ற்�ச ்ெசல்ல ேவண்�ம்" என்றாள் தாயார.் 
 
ேத��ன் ஆைணையச ்�ரேமற்ெகாண்ட ஆ�ேசஷன், 
தங்கமயமான ரதம் ஒன்ைறக் ெகாண்� வந்தான். ேத�ைய 
அத்ேதரில் ஏற்�க் ெகாண்� பதம்ஸேராவத்�ற்�ப் 
�றப்படட்ான். ரதம் �றப்பட்ட�ம், அமரரக்ள் அலரே்மல் 
மங்ைக �� அ�த மலரக்ைளப் ெபா�ந்� ஆரவாரம் 
ெசய்தனர.் 
 
பதம்ஸேராவத�்ற்� வந்� ேசரந்்த அலரே்மல் மங்ைக அங்� 
தவ��க்�ம் சாயா�கைரக் கண்டாள். சாயா�கர ்ேத�ைய, 
ேவதஆகம ��ப்ப� ேபாற்�த் ��த்� வரேவற்�, உயரந்்த 
ஆசனத்�ல் எ�ந்த�ளச ்ெசய்தார.் 
 
��மகள் பத்மஸேராவத்�ற்� எ�ந்த�ளி�ள்ள 
�பெசய்�ையக் ேகள்��ற்�, ��மால் �ன்னதாகேவ 
எ�ந்த�ளினார.் நான்�கன் அன்னவாகனத்��ம், பரம�வன் 
இடப வாகனத்��ம் ஆேராகணித்� பத்மஸேராவத்�ற்� 
எ�ந்த�ளினாரக்ள். �ம்�ரத்்�கைள�ம் பாரத்த் ��மகள் 
மட�்லா ம�ழ்ச�் ெகாண்டாள். 
 
நான்�கன், ஆ�ல�்�ைய வணங்�, "ேலாகமாதா! 
க��கத்�ல் பாபங்கள் �ரிந்� உழ�ம் 
�மண்டலவா�கைளக் காதத்�ள ேவண்�ம். இந்த 
பதம்ஸேராவத�்ன் �ரத்�ல் ஓர ்அழ�ய ஆலயதை்த 
அைமத்�த் த��ேறாம். ேத� ேகா�ல் ெகாள்ள ேவண்�ம். 
அலரே்மல் மங்ைகயாய்ப் �ராட்�யார ்எ�ந்த�ளிய 
இப்�ண்ணிய �ரத்த்த்�ல் நீரா�பவரக்ள் �ற�ப்பயைனப் 
ெபற்� உய்�ம் வரத்�ைன அ��தல் ேவண்�ம்" என்� 
ேவண்�க் ெகாண்டார.் 
 
நான்�கன் ந�ன்ற� ேகட்� நாராயணன், "ேத�! �ரம்மனின் 
��ப்பம் நிைறேவறட்�ம். ஆனால் எம� ��ப்பம் 
ேசஷாசலத்�ற்� வந்�, ஆனந்த நிைலயத்�ல் என்ேனா� 



வாசம் �ரிதல் ேவண்�ம்" என்� ��வாய் மலரந்்தார.் 
 
��மகள் சந்ேதா�தத்ாள். ச�ர�்கன் ெசான்ன� ேபால், 
��ச�்க�ரில் ேகா�ல் ெகாள்ளத் ���ள்ளம் ெகாண்டாள். 
 
அலரே்மல் மங்ைக தன� ��ப்பதை்த ��வாய் மலரந்்தாள். 
��மா�க்�ம், ேத��ன் ��ப்பதை்த �ரத்்� ெசய்வேத 
உகந்த� என்� ேதான்�ய�. நான்�கனிடம் �ராட�்யார ்
ேகா�ல் கட்�மா� ேகட்�க் ெகாண்டாள். 
 
நான்�கன் அலரே்மல் மங்ைக தாயாைர 
இசே்ஷத்�ரத்�ேலேய தங்���ந்� இங்� ேகா��ல் இ�ந்� 
அ�ள்�ரி�ம்ப� ேவண்�க் ெகாண்டார.் நான்�கன் ந�ன்ற� 
ேகட்� நாராயணன், "ேத�! �ரம்மனின் ��ப்பம் 
நிைறேவறட்�ம். ஆனால் எம� ��ப்பம் ேசஷாசலத்�ற்� 
வந்�, ஆனந்த நிைலயத்�ல் என்ேனா� வாசம் �ரிதல் 
ேவண்�ம்" என்� ��வாய் மலரந்்தார.் 
 
��மகள் சந்ேதா�தத்ாள். ச�ர�்கன் ெசான்ன� ேபால், 
��ச�்க�ரில் ேகா�ல் ெகாள்ளத் ���ள்ளம் ெகாண்டாள். 
 
அலரே்மல் மங்ைக தன� ��ப்பதை்த ��வாய் மலரந்்தாள். 
��மா�க்�ம், ேத��ன் ��ப்பதை்த �ரத்்� ெசய்வேத 
உகந்த� என்� ேதான்�ய�. நான்�கனிடம் �ராட�்யார ்
ேகா�ல் கட்�மா� ேகட்�க் ெகாண்டாள். 
 
நான்�கன் ��வகரம்ாைவ வரவைழதத்ார.் அலரே்மல் 
மங்ைக ேகா�ல் ெகாண்� அ�ள ஓர ்அழ�ய ஆலயத்ைத 
அைமக்�மா� ஆைண�ட்டார.் ��வகரம்ா, பயபக்�ேயா� 
�ர�க்கத்தக்க வண்ணம் �ரம்மாண்டமான ேகா�ல் ஒன்ைற 
ெவ��ைர�ல் நிரம்ாணிதத்ான். ��மா�ம் - ��மக�ம் 
��வகரம்ாைவப் ேபாற்�ப் �கழ்ந்�, ��வ�ள் �ரிந்தனர.் 
 
பஞ்ச� �னதத்ன்�, நான்�க�ம் - பரம�வ�ம் - 



ேதவரக்�ம் - தவ�யரக்�ம் ஒன்��� ெபரிய�ழா நடத்�, 
அலரே்மல் மங்ைகையத் ��க்ேகா��க்�ள் எ�ந்த�ளச ்
ெசய்தனர.் ஆலயத்�ள் எ�ந்த�ளிய அலரே்மல் மங்ைக�ன் 
அணி மார�்ல், தாம் அணிந்��ந்த �ள� மாைலைய 
அணி�தத்ார ்��மால். 
 
ேதவரக்ள் தண்மலர ்ெபா�ய -தவ�யர ்��நாமம் ேபாற்ற -
ேதவ�ந்��கள் �ழங்க - கந்தரவ்ர ்பண் இைசக்க - 
அரம்ைபயர ்பரதம் ஆட -அ�ல உலகங்க�ம் இக் 
கண்ெகாள்ளாக் காட்�ையக் கண்� ேபரானந்தத்�ல் 
�ழ்�ன. 
 
"மகால�்�! என் உள்ளம் ேப�வைக ெகாள்�ற�. 
இக்ேகா��ல் எ�ந்த�ளி�ள்ள உன்ைனச ்சாயா�கர ்
�க்கால�ம் இன்� எக்கால�ம் ேவதாகம ��ப்ப� 
வ�ப�வார.் அவர� �ைஜகைள ஏற்�, உன்ைனப் ேபாற்� 
வ�ம் பக்தரக்�க்�ச ்சகல ெசௗபாக்�யங்கைள�ம் 
அ�ள்வாயாக! என்றார ்�நிவாஸன்". 
 
��மகள், ��மா�ன் ��ப்பாதங்கைளப் ேபாற்�த் ��த்�, 
"�ரேபா! எனக்� ஒ� வரம் தந்த�ள ேவண்�ம். 
ஆண்�ேதா�ம் காரத்்�ைகத் �ங்கள் - �க்லப�ம் - பஞ்ச� 
�னதத்ன்� ேதவரரீ ்ஒ� ெபான் வண்ணப் பட்�ப் �டைவ�ம், 
�ஷ்பமாைல�ம் அ�ப்� அ��தல் ேவண்�ம்" என்� 
�ராரத்்�தத்ாள். 
 
��மகளின் �ராரத்த்ைனைய ஏற்ற�ளிய �நிவாஸன், 
சாயா�கைரப் பாரத்்�, "�க �னிவரின் ெசல்வேன! 
�ந்தரமான இத் ���க�ரில் ஒ� �ற்�ைர நிரம்ாணித்�, 
�ராட�்யாரின் அ�லாைஷையப் �ரத்்� ெசய்வாயாக!" என்� 
ஆைண�ட்டார ்பரந்தாமன். 
 
சாயா�கர,் ��மாைல�ம், ��மகைள�ம் வணங்�, "அனந்த 
ேகா� ேப� ெபற்ேறன்; என்ைன ஆட்ெகாண்� அ�ளியதற்�! 



அனந்த நாராயணா! ேத��ன் ��வ��ல் தஞ்செமன்� 
சரணைடந்�, ேதவரீர ்ஆைணப்ப� ஆரா�த்� வ�ேவன்" 
என்� பணிவன்ேபா� பகரந்்�, ��மாைல�ம் - 
��மகைள�ம் பல�ைற வலம் வந்� வணக்கதே்தா� 
நின்றார.் 
 
அ�யற்�தமாக�ம், அ�ரவ்மாக�ம் ேகா� �ரிய 
�ரகாசத்ேதா�ம் மலரந்்த அலரிைன ஆசனமாகக் ெகாண்� 
மகாலட்��யான ஜகன்மாதா அலரே்மல்மங்ைகயாகத் 
��சச்ா�ரில் (��ச�்க�ர)் எ�ந்த�ளினாள். 
 
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺 �ற்�ம் 🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺 
 
�நிவாச ��க்கல்யாணம் என்�ம் இத்ெதாடரிைன 
ப���வதற்� அ�ள்�ரிந்த எம்ெப�மான் 
�மந்நாராயணனைன தைல வணங்� �ராரத்�்க்�ேறன். 
 
�நிவாச ��க்கல்யாணம் என்ற இத்ெதாடர ்நாயகன் 
ஏ�மைலயான் உங்கள் அைனவரின் உள்ளங்களி�ம் 
�ம்மாசனம் ேபாட்� அமரந்்��ப்பான் என்� எண்��ேறன். 
ஏெனனில், உள்ளங்கைளக் கவ�ம் கள்வன் அல்லவா அவன். 
ஐய�க்� அனந்த ேகா� நமஸ்காரங்கள்🙏🙏. 
 
��மைல ��ப்ப��ல் ஏகாந்தமாய் ��ெகாண்�, அலரே்மல் 
மங்ைக தாயார ்அ�ளாட�் ெசய்�ம் ��சச்ா�ரில் 
நித்�யகல்யாணம் கண்� ஆனந்தமாய் அ�ள்�ரி�ம் 
எம்ெப�மாைன�ம் - �ராட�்யாைர�ம் வணங்� �ைட 
ெப��ேறன். 
 
எம்ெப�மான் �நிவாசன் - பத்மாவ� - அலரே்மல் மங்ைக 
தாயாரின் பர�ரண அ�ட்கடாட்சம் இப்ப��ைன ெதாடரந்்� 
ப�த்� வந்த அைனத்� அன்பரக்�க்�ம் பரி�ரணமாகக் 
�ைடத்�ட ேவண்��ேறன். 
 



 
அ�ேயன் 
#Karthigasivakumar☺ 
 
ப�� ெதா�ப்� 
#Sivaganesan. 
 

https://www.facebook.com/hashtag/karthigasivakumar?epa=HASHTAG

