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ெவ�ளி�கிழைம தைல �ளி��வி��, விள�� �� இ�த கைதைய

ப�தி�ட� ெசா�லிவி�� ஒ� �ம�கலி�� வாைழ�பழ�, ெவ�றிைல,
பா��, ���ம�, � ெகா��க��. எ�லா� வ�ல மகாெல��மியி�
அ�ளா�, ஸகல ெசளபா�கிய�� உ�டா�� எ�பதி� ஐ�யமி�ைல.
இ�த விரத�ைத, ைத மாத�தி�, ஸ�தமி தின�தி� அ�ல�
அ�மாவாைச�� அ��� வ�� ஒ� வள�பிைற ெவ�ளி�கிழைமயி�,
ந�ல நாளாக� பா��� ஆர�பி�கலா�. ெதாட���, 16 ெவ�ளி�கிழைம
வழிபட ேவ���. இைடேய சில வார�க�, தவி��க ��யாத
காரண�களா�,
வழிபட
இயலவி�ைல
எ�றா��
பரவாயி�ைல.
ஆர�பி�ததி� இ���, ெமா�த� 16 வார� வழிபா� ெச�ய ேவ���.
காைலயி� நீரா�, பா� அ�ல� காபி தவிற ேவ� எ���
சா�பிட��டா�. சாமி ��பி�ட பி�ன� தா� சா�பிட ேவ���.
கைதைய� ேக��� �ம�கலி�� ப��னியாக இ��க ேவ���. கைத
ேக�க யா�� இ�ைலெயனி�, ஏ�றி ைவ���ள விள�கிட� கைதைய�
�றலா�.
�தலி� உ�க� �ைஜ அைறயி� அ�ல� எ�� வழிபா� நட�த�
ேபாகி�றீ�கேளா, அ�த இட�தி�, ப�சரிசி மா�ேகால� ேபாட��. அ�த
ேகால�தி� ேம�, ெவ�கல� த��� அ�ல� ஒ� தா�பாள�தி�, 1
உழ�� ப�சரிசிைய பர�பி ைவ�க ேவ���. அரிசியி� ேம�, 5 ���
விள�ைக கிழ�� ேநா�கி ைவ��, 5 திரி ேபா�� ஏ�ற ேவ���.
விள�ைக தீ���சியா� ேநர�யாக ஏ�றாம�, சிறிய அக� விள�ைக ஏ�றி,
அத� �லேம ஏ�ற ேவ���. விள�கி� �டரி� இ��� ஊ�ப�தி,
�ட� ெகா��த� �டா�. அத�� தீ�ெப��ேய பய�ப��த ேவ���.
விள�கி�� வல��ற�தி� வட�� �கமாக அம��� ெகா�ள ேவ���.
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கைத ப���� ��ன� விள�கி� �� வாைழ�பழ�, ெவ�றிைல, பா��,
���ம�, � எ�லா� ஒ� தா�பாள�தி� ைவ�க ேவ���. ஊ�ப�தி,
சா�பிராணி ஏ�றி ைவ��, � ேபா��, விள�� நா�சியாைர வண�கி,

விள�� பா��, கேணச� பா��, ��க� பா��, அ�ம� பா��
எ�லா� பா�, உ�சி ேநர� வ�� ெபா��, 11 மணி�� கைதைய�
ப��க ஆர�பி�தா�, 12 மணி வ�� வி��.
ெவ�ளி�கிழைம விரத� கைதைய� ப��� ���த�ட�, �ட� ஏ�றி,
வழிபட ேவ���. பி�ன� விள�ைக� ��றி 16 தடைவ பிரத�சன�
ெச��, �ம�கலி�� ஒ� த��� ைவ��, வாைழ� பழ�, ெவ�றிைல,
பா��, ���ம�, � ெகா��க ேவ���. க�னி� ெப�க����
ம�றவ�க���� ச��கைர அ�ல� க�க�� ம��� கி�மி� பழ�
ம��� ெகா��க ேவ���.
விள�� ைவ�க உபேயாகி�த அரிசிைய ஒ� ட�பாவி� ெகா��
ைவ��, வ�� வராம� இ��க, உ�க� �ளி�சாதன� ெப��யி�
ைவ��� ெகா���க�. 16 வார� இைத மீ��� மீ��� உபேயாகி�த
பி�ன�, ச��கைர� ெபா�க� அ�ல� ெவ� ெபா�க� ெச��
சா�பிட��.
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ெவ�ளி�கிழைம விரத� கைத
பாலா ேதவி நம�கார�
லலிதா ேதவி நம�கார�
ெல��மி ேதவி நம�கார�
பா�வதி ேதவி நம�கார�
சர�வதி ேதவி நம�கார�
சாயா ேதவி நம�கார�
ஸ�வா�ேயா ேதவதா�ேயா
நம�காரா� ஸம��பயாமி

நா�� நாகப�டண� எ��� ஊரி�, நாராயண அ�ய� எ�� ஒ�வ�
இ��தா�. அவ��� நா� ேவத�, ஆ� சா��ர�, அ�ப�� நா��
கைல ஞான�, ேதவி �ைஜ, சிவ �ைஜ, அ�னி ேஹா�திர�, ைவ�வேதவ�
எ�லா� உ��. அவ� 64 கைல ஞான�ைத�� ஆரா��� பா���,
அ�� ெச�த பாவ�ைத அ�ேற ேபா�கி� கால� நட�தி வ�தா�. அவ�
மிக�� பரம ஏைழ. அவ��� இர�� ெப� �ழ�ைதக� உ��. அ�த
�ழ�ைதக���, அ�லசலி� �ணி வா�கி� ேபா��, எ�ெண� வா�கி�
ேத��� வள��� வ�தா�. அ�த �ழ�ைதக� ெபரிதாகி வி�டன.
அவ�ைடய ப�தினியாக�ப�டவ� அவைர� பா���, ந��ைடய
�ழ�ைதக� ெபரிதாகி வி�டனேவ? அவ�கைள க�னிகா தான� ெச��
ெகா��க ேவ�டாமா? எ�� வ��த�ப�டா�. அவ� சரி எ��
ெசா�லிவி��, அ�� ேபாக ம�நா� அ�த �ழ�ைதகைள அைழ���
ெகா��, ெபரிய�� ெபரியப�டண� எ��� ஒ� ஊ���� ேபானா�.
அ�த ஊரி�, ெபரிய ேஸாமயாஜியா� எ�� ஒ� அ�தண� இ��தா�.
அவ���� நா� ேவத�, ஆ� சா�திர� அ�ப�� நா�� கைல ஞான�,
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ேதவி �ைஜ, சிவ �ைஜ, அ�னி ேஹா�திர�, ைவ�வேதவ� எ�லா�
உ��. அவ� �ைஜ எ�லா� ����� ெகா��, உ�சி உ���
ேவைளயி�, வாசலி� வ��, உ�சிைய அ�ணா��� பா���, கிழ�ேக,
ேம�ேக, ெத�ேக, வட�ேக, நா�� ப�க�� தி��பி� பா���, “இ�சா�

உ�டா, எளியா� உ�டா, அதிதி உ�டா, பரேதசி உ�டா, யா�
இ��தா�� ேபாஜன�தி�� வா��க�” எ�� ெசா�லி� ��பி�டா�.
அ� ேக�ட நாராயண அ�ய�, “இ�சா�, எளியா�, அதிதி, பரேதசி
எ�லா� நா� தா�” எ�� ெசா�னா�.
“நீேர ஆனா� வா��” எ�� ெசா�லி, உ�ேள அைழ�� ெகா��
ேபா�, கா� அல�ப ஜல� ெகா���, அ��கிய பா�திய� ெகா���,
தைல வாைழ இைல ேபா��, தாமிர ப�ச பா�திர�தி� தீ��த� ைவ��,
ப�� பா� பாயாச� ைவ��, ப�� தயி� ப�ச� ைவ��, ப�� ெந�யி�
18 ப�சண�க� ெச��, பாலி��, பழமி��, ேத� எ�லா� வி��,
“ஏேதா எ�னா� ஆன� ரஸ� அ�ன� அளி�கிேற�, இ���
சா�பி��க�” எ�� ெசா�லி வி��, தி��தியா� ேபாஜன� அளி��,
ைக அல�ப ஜல� ெகா���, தா��ல�, த�சைண ெகா���, “தா�க�
எ�த ஊ�, எ�த ேதச�, தா�க� வ�த காரண� எ�ன?” எ�� ேக�டா�.
அத�� இவ�, “என�� நா�� நாகப�டண�, எ� ெபய� நாராயண�ய�,
நா� மிக�� பரம ஏைழ, என�� இர�� ெப� �ழ�ைதக�, அ�த
�ழ�ைதக��� க�னிகாதான� ெச��� காரணமா� கிள�பி வ��
இ��கிேற�” எ�� ெசா�னா�. அத�� அ�த பிராமண�, “எ�க� ��த
�மார��� உ�க� ��த �மார�திைய� க�னிகாதான� ெச��
ெகா��க�” எ�றா�. அத�� இவ�, “சரி” எ�� ெசா�லிவி��, அ��
ேபாக
ம�நா�,
��த
ெப����
ம�கள
�நான�
ெச��,
ப�டாைட���தி, �ளசி�� தீ��த�� வி��, “ஓ� த�ஸ� �ர�மா��பண
ம��” எ�� ெசா�லி, க�னிகாதான� ெச�� ெகா��தா�. இ�த
க�னிகாதான� ெச�த ��ணிய பல�தா�, 18 தைல�ைற பி���க�
கைரேயறினா�க�.
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அ�த� ெப�ைண அ�ேகேய வி��வி��, சிறிய ெப�ேணா�,
சிறிய�� சிறியப��ண� எ��� ஊ���� ேபானா�. அ�த ஊரி�, சிறிய
ேஸாமயாஜியா� எ�� ஒ�வ� இ��தா�. அவ���� நா� ேவத�, ஆ�

சா�திர� அ�ப�� நா�� கைல ஞான�, ேதவி �ைஜ, சிவ �ைஜ, அ�னி
ேஹா�திர�, ைவ�வேதவ� எ�லா� உ��. அவ� �ைஜ எ�லா�
����� ெகா��, உ�சி உ��� ேவைளயி�, வாசலி� வ��, உ�சிைய
அ�ணா�� பா���, கிழ�ேக, ேம�ேக, ெத�ேக, வட�ேக, நா��
ப�க�� தி��பி� பா���, “இ�சா� உ�டா, எளியா� உ�டா, அதிதி
உ�டா, பரேதசி உ�டா, யா� இ��தா�� ேபாஜன�தி�� வா��க�”
எ�� ��பி�டா�. அ� ேக�ட நாராயண�ய�, “இ�சா�, எளியா�, அதிதி,
பரேதசி எ�லா� நா� தா�” எ�� ெசா�னா�.
“நீேர ஆனா� வா��” எ�� ெசா�லி, உ�ேள அைழ�� ெகா��
ேபா�, கா� அல�ப ஜல� ெகா���, அ��கிய பா�திய� ெகா���,
தைல வாைழ இைல ேபா��, தாமிர ப�ச பா�திர�தி� தீ��த� ைவ��,
ப�� பா� பாயாச� ைவ��, ப�� தயி� ப�ச� ைவ��, ப�� ெந�யி�
18 ப�சண�க� ெச��, பாலி��, பழமி��, ேத� எ�லா� வி��,
“ஏேதா எ�னா� ஆன� ரஸ� அ�ன� அளி�கிேற�, இ���
சா�பி��க�” எ�� ெசா�லி வி��, தி��தியா� ேபாஜன� அளி��,
ைக அல�ப ஜல� ெகா���, தா��ல�, த�சைண ெகா���, “தா�க�
எ�த ஊ�, எ�த ேதச�, தா�க� வ�த காரண� எ�ன?” எ�� ேக�டா�.
அத�� இவ�, “என�� நா�� நாகப�டண�, எ� ெபய� நாராயண�ய�,
நா� மிக�� பரம ஏைழ, என�� இர�� ெப� �ழ�ைதக�, அ�த
�ழ�ைதக��� க�னிகாதான� ெச�� ெகா��க ேவ��ய காரணமா�
ெபரிய��
ெபரியப�டண�
ேபாேன�.
அ�த
ஊரி�,
ெபரிய
ேஸாமயாஜியாரி�
��த
�மார���,
எ�
��த
�மார�திைய
க�னிகாதான� ெச�� ெகா��ேத�. இைளய �மார�திேயா� இ�ேக
வ�� இ��கிேற�” எ�� ெசா�னா�. அத�� அவ�, “அ�ப�யானா�,
எ�க�
இைளய
�மார���
உ�க�
இைளய
�மார�திைய
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க�னிகாதான� ெச�� ெகா��க�” எ�றா�. அத�� இவ�, “சரி” எ��
ெசா�லிவி��, அ�� ேபாக ம�நா�, அ�த �ழ�ைத�� ம�கள �நான�
ெச��, ப�டாைட���தி, �ளசி�� தீ��த�� வி��, “ஓ� த�ஸ�

�ர�மா��பணம��” எ�� ெசா�லி, க�னிகாதான� ெச�� ெகா��தா�.
இர�டாவ� க�னிகாதான� ெச�� ெகா��த ��ணிய பல�தா�, 21
தைல�ைற பி���க� கைரேயறினா�க�. பிற� அவ� அ�த� ெப�ைண
அ�ேக வி��வி��, அவ� தி��பி ஊ��� வ�� ெகா�� இ��தா�.
இ� இ�ேக இ�ப� இ��க, ைகலாச�தி�, பரமசிவனிட�தி�, ெல��மி,
சர�வதி, பா�வதி �வ�� ேபா�, நம�கார� ெச��, “�வாமி,
�திரீகைள ேகவலமாக� ெசா�கிறா�கேள, �திரீக��� ேமா�சா��த�
எ�றா� எ�ன? கா�யா��த� எ�றா� எ�ன? இவ�றி� அ��த�கைள
எ�க��� ெசா�ல ேவ���” எ�� ேக�க; அத�� பரமசிவ�,
“ேமா�சா��ததி�� வழி ேவ��� எ�றா�, ைத மாத�தி� ஸ�தமி
தின�தி� சா�ப� �சணி�காைய� ெகா�� வ��, வ�ர ைவ�ரிய
ஆபரண�கைள ���, ஐ�� உழ�� அரிசி ேபா��, அவி� ைவ��,
��ப� ைவ��, வைட, பாயாச�, ேமாதக� எ�லா� ெச��, ஒ� ந�ல
ஸ� பா�திரமான ஒ� பிராமண��� தான� ெச�தா�, ேமா�சா��த�
உ��”.
“கா�யா��ததி�� வழி ேவ��� எ�றா�, 10-12 வய����, தா�
தக�ப���
அட�கி
நட�க��.
அத��
ேமலி��தா�,
��திர�க��காவ�, சேகாதர��காகவ� அட�கி நட�க��. அ�ப�
இ���� கால�தி�, பகவாைன தியானி���ெகா�� இ��க��” எ��
�றினா�.
உடேன ெல��மி ேதவி, ைத மாத�தி�, ஸ�தமி தின�தி�, அ�தரமான
கா���, இ�திரவாளி� ப�டாைட ெகா��, நா�� ப�க�� திைர�
க��, மாவிைல ேதாரண� க��, எ�மி�ச� பழ�ைத ரச���டாக�
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க��, ெம�கி� ெப��கி, ��� ��தா� ேகாலமி��, சா�ப�
�சணி�காைய� ெகா�� வ��, வ�ர ைவ�ரிய�க� ���, ஐ�� உழ��
அரிசி ேபா�� அவி� ைவ��, ��ப� ைவ��, வைட, பாயாச�,

ேமாதக� எ�லா� ெச��, �டைல �டைலயாக ��ப�க� ெகா��
வ��, �ைட �ைடயாக பலவித பழ�க� ெகா�� வ��, ஊ�ப�தி,
சா�பிராணி எ�லா� ெகா��தி ைவ��, �ைஜ�� சி�தமா� இ��தா�.
இ� இ�ப� இ���� ேபா�, இ�த பிராமண�, நா� ேபா�� ேபா�
ெவ�� காடா� இ��தேத, இ�ெபா�� இ�வள� ைவேபாகமாக இ��க
ேவ��ய காரண� எ�ன எ�� நிைன��, திைரைய நீ�கி� பா��தா�.
அ�ேபா� ெல��மி, “இ�சா�, எளியா�, அதிதி, பரேதசி யா�
ேவ��மானா�� பா��கலா�” எ�� ெசா�னா�. அத�� இவ�,
“இ�சா�, எளியா�, அதிதி, பரேதசி எ�லா� நா� தா�” எ��
ெசா�னா�. “நீேர ஆனா� வா��” எ�� ெசா�லிவி��, �ைஜ எ�லா�
�����ெகா��,
�சணி�காைய
தான�
ெகா��க�
ேபானா�.
அ�ெபா��, சர�வதி�� பா�வதி�� அ�� ேதா�றி, “ெல��மி, எ�ன
காரிய� ெச�கிறா�, நா� ேதவ�க� அ�லவா, ேகவல� �ேலாக
மனித��� தான� ெகா��கிறாேய” எ�� ெசா�னா�க�. அத�� அவ�,
“இவ� ெபரிய மஹா�பவ�, இர�� ெப�கைள க�னிகாதான� ெச��
ெகா��� 21 தைல�ைற பி���கைள கைரேயறியி��கிறா�, அதனா�
அவைரேய தான�தி�� வ��தியி��கிேற�” எ�� ெசா�லிவி��,
சா�ப� �சணி�காைய தான� ெகா���வி��, ெசா�லலானா�:
“ச�திர �ரிய விரத� கைத உ��. ப��னி இ��� ெசா�ல ேவ���.
பசி�தி��� ேக�க ேவ���. இ�த கைதைய� ேக�ேபா��� ேக�ட
ெபா��� ைக���. க�கா �நான� ெச�த பல�. ப�ட ப��� பா�
கற���. பைகயான ேப�க�� உறவாவா�க�. அர�டா�� கைத,
�ர�டா�� கைத, காத வழி ேபானா�� கைத, க�யாண� வ�தா��
கைத, �ர வழி ேபானா�� கைத, ��க� வ�தா�� கைத. எைத 17
மற��
சா�பி�டா�� கைதைய மற�� சா�பிடாேத. க�� ம�ற ��� ேப���
உபேதச� ெச�. ேதவ�க� இ�ட கைத ்ேதவகைத் எ�� எ�ேலா����
ெசா�ல��”, எ�� ெசா�லிவி��, ெல��மி ேதவி அ�த� �யான�

ஆகிவி�டா�. இ�த பிராமண�, அ�த �சணி�காைய யாைன ேம�
ைவ���ெகா��, ேமளதாள��ட� ஊ�ேகாலமாக வீ���� தி��பி
வ�� ெகா�� இ��தா�.
இ� இ�ப� இ���� ேபா�, அவ�ைடய ப�தினியாக�ப�டவ�,
�ழ�ைதகைள அைழ���ெகா�� ேபானாேர, வர� காேணாேம எ��
கவைல�ப���ெகா��
இ��தா�.
அ�ேபா�,
அ��த
வீ���
ேதாழியானவ�, “அரிசி ெகா�� வ�� த�கிேற�, சைமய� ெச��
சா�பி�” எ�� ெசா�னா�. அத�� அவ�, “எ� கணவ� நா�
ஊ���� ேபானா�, நா� உழ�� அரிசி ெகா�� வ�வா�, ஐ��
ஊ���� ேபானா� ஐ�� உழ�� அரிசி ெகா�� வ�வா�,
அைத�ெகா�� நா�க� அ�றாட� ஜீவன� ெச�� வ�கிேறா�. கட�
வா�கினா� தி��பி� ெகா��க ��யா�, அதனா� ேவ�டா�” எ��
ெசா�லி வி�டா�. அத�� ேதாழி, “எ� �ட ஒ�தாைசயாக, வீ��
ேவைலகைள� ெச�� வி��, அரிசி வா�கி� ெகா�” எ�� ெசா�னா�.
“சரி” எ�� ெசா�லிவி��, அவ� �ட வீ�� ேவைலகைள ெச��
வ�தா�.
நாராயண�ய� மைனவி, ெல��மி ேதவி தான� ெகா��த தின�
ரா�திரியி� ஒ� ெசா�பன� க�டா�. அேத கவைலயி�, அ��த நா�
ேதாழி வீ����� ேபாகவி�ைல. ேதாழி வ��, “எ�ன சமா�சார�” எ��
ேக�டா�. அத�� அவ�, “ேந�� இர�, ஒ� ��ரீ தீப��, தீ��த��
ெகா�� வ�தா� ேபா� ெசா�பன� க�ேட�. அேத கவைலயா�
இ��கிற�” எ�� ெசா�னா�. அத�� ேதாழி, “எ�லா� ந�ைம���
தா� இ����. நா� அரிசி ெகா�� வ�� த�கிேற�. சைமய� ெச�”
எ��, அரிசி ெகா�� வ�� ெகா��தா�. சாலி� ெகா�ட ேவ���
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எ�� ேபானவ�, சா� நிைறய அரிசி இ��தைத� கவனியாம�
அரிசிைய� ெகா��னா�. நிைறய இ��ததி� காரணமாக, அரிசி கீேழ
ெகா��வி�ட�. அரிசி கீேழ சி�தினா�, ஐ�வ�ய� ��றி�ேபா��

எ�பா�க�.
இ�த
ஐ�வ�ய�
�ட
ஒ�டலாகாதா?”
எ��
கவைல�ப�டா�. அத�� ேதாழி, “எ�லா� சரியாக�தா� இ����.
அ��� ��� சைமய� ெச�” எ�� ெசா�லிவி��, வாசலி� வ�தா�.
வ�தவ�, இ�த பிராமண� ேமள தாள��ட� வ�வைத� பா���, உ�ேள
ெச��, “நீ க�ட ெசா�பன� ந�ல ெசா�பன� தா�. உ� ��ஷ�
�ேபர� ேபா� ேமள தாள��ட� வ�கிறா� பா�” எ�� ெசா�னா�.
அ� ேக�ட பிராமணரி� மைனவி ெவளிேய வ�� பா��� உ�ைம
எ��றி�தா�. நாராயண�ய� வ�த�ட�, அவ� கா� அல�ப ஜல�
ெகா��தா�. அவ� கா� அல�பிய��, அ�த தீ��த�ைத தைலயி�
�ேரா�சி���ெகா��, அவைர உ�ேள அைழ��� ெச��, உ��கார
ைவ��, “அரிசி இ��கிற�, சைமய� ெச�ய��மா?” எ�� ேக�டா�.
“சைமய� ெச�வ� இ��க���, நா� ஒ� கைத ெசா�கிேற� ேக�”
எ�� ெசா�னா�. “சரி” எ�றா�. அவ� ெசா�லலானா�:
“ச�திர �ரிய விரத� கைத உ��. ப��னி இ��� ெசா�ல ேவ���.
பசி�தி��� ேக�க ேவ���. இ�த கைதைய� ேக�ேபா��� ேக�ட
ெபா��� ைக���. க�கா �நான� ெச�த பல�. ப�ட ப��� பா�
கற���. பைகயான ேப�க�� உறவாவா�க�. அர�டா�� கைத,
�ர�டா�� கைத, காத வழி ேபானா�� கைத, க�யாண� வ�தா��
கைத, �ர வழி ேபானா�� கைத, ��க� வ�தா�� கைத. எைத மற��
சா�பி�டா�� கைதைய மற�� சா�பிடாேத. க�� ம�ற ��� ேப���
உபேதச� ெச�. ேதவ�க� இ�ட கைத ேதவகைத, ேக�டைத
எ�ேலா����
ெசா�ல��,
எ��
ெசா�லிவி��
ெல���
அ�த��யானமாகி வி�டா�”, எ�றா�. இ�த கைதைய அவ� மைனவி
சிர�ைத�ட� ேக�டா�. அதிலி��� அவ�க��� அ�ட ஐ�வரிய��
உ�டாகி, தரி�திர� இ�லாம� ந�றா� இ��தா�க�.
19
இ�ப� இ���� ேபா� ஒ� நா� அவ� த� ��ஷைர� பா���,
“நா� தரி�திரமா� இ���� ேபா�, ந��ைடய �ழ�ைதக� ந�ேமா�

இ��தன�.
நா�
ெசளகரியமா�
இ����
ெபா��
ந��ைடய
�ழ�ைதகைள ப�� நாைள�� இ�ேக அைழ�� வா��க�” எ��
ெசா�னா�. “எ�ன இ��தா�� ��ரீ ��தி தாேன” எ�� ெசா�லி
வி��, ெபரிய�� ெபரியப��ண� எ��� ஊ���, ெபரிய ெப�
வீ���� ேபானா�. ெபரிய ெப� அ�பாவிட�, “நீ�க�� அ�மா��
ெசளகரிய� தாேன?” எ�� ேக�டா�. “ெசளகரிய� தா� அ�மா” எ��
ெசா�னா�. “இைல ேபா�கிேற�, சா�பிட வா��க� அ�பா” எ��
ெசா�னா�. “சா�பி�வ� இ��க���, நா� ஒ� கைத ெசா�கிேற�
ேக�” எ�றா�. அத�� அவ�, “அ��பி� பா� இ��கிற�. வாசலி�
ஆ� கா�� இ��கிறா�. ெகா��லி� மா� க��கிற�. இ�த மாதிரி
ேவைல ெதா�தர� இ���� ேபா� எ�ப� கைத ேக�ேப�. எ� கைத
தா� ெபரிய கைதயாக இ��கிற�” எ�� அ����ெகா�டா�. “சரி”
எ�� ெசா�லிவி�� சிறிய�� சிறிய ப��ண� எ��� ஊ���, சிறிய
ெப� வீ���� ேபானா�. சிறிய ெப� அ�பாவிட�, “நீ�க��
அ�மா�� ேசம� தாேன?” எ�� ேக�டா�. “ேசம� தா� அ�மா”
எ�� ெசா�னா�. “இைல ேபா�கிேற�, சா�பிட வா��க� அ�பா”
எ�� ெசா�னா�. “சா�பி�வ� இ��க���, நா� ஒ� கைத
ெசா�கிேற�
ேக�”
எ�றா�.
அவ�
“சரி”
எ�றா�.
அவ�
ெசா�லலானா�:
“ச�திர �ரிய விரத� கைத உ��. ப��னி இ��� ெசா�ல ேவ���.
பசி�தி��� ேக�க ேவ���. இ�த கைதைய� ேக�ேபா��� ேக�ட
ெபா��� ைக���. க�கா �நான� ெச�த பல�. ப�ட ப��� பா�
கற���. பைகயான ேப�க�� உறவாவா�க�. அர�டா�� கைத,
�ர�டா�� கைத, காத வழி ேபானா�� கைத, க�யாண� வ�தா��
கைத, �ர வழி ேபானா�� கைத, ��க� வ�தா�� கைத. எைத 20
மற��
சா�பி�டா�� கைதைய மற�� சா�பிடாேத. க�� ம�ற ��� ேப���
உபேதச� ெச�. ேதவ�க� இ�ட கைத ேதவகைத”, எ�றா�. இ�த
கைதைய� ெசா�லிவி�� அவ� �ரிகால ஞானியா�� தவ� ெச�ய� ேபா�

வி�டா�. இ�த� ெப�, இ�த கைதைய�
ஐ�வரிய�� உ�டாகி, ந�� இ��தா�.

ேக�ட

ம�நா�

அ�ட

ெபரிய ெப� இ�த கைதைய� ேக�கா�தினா�, தி�ட�க� இ�ட
ெகா�ைளயினா� வீ��� ஒ��� இ�லாம� ேபா�, �ழ�ைதக� எ�லா�
பசி தாக� எ�� கதற, ெகா�ைலயி� இ��த ���� ��கிலி�
அ��க�ைவ எ����ெகா��, த�ைக வீ����� ேபா�, ேமாராவ�
வா�கி, தாக�ைத� தீ��கலா� எ�� வ�தா�. த�ைக அவைள� பா���,
“அ�கா, உன�� இ�வள� வ�ைம வர ேவ��ய காரண� எ�ன?”
எ�� ேக�டா�. அத�� அவ�, “சில கால�தி�� ��� மஹா ச��
ேபா� ந��ைடய தக�பனா� வ��, “ஒ� கைத ெசா�கிேற� ேக�”
எ�� ெசா�னா�. நா� ேக�க ம��ேத�. அத� பி� இ�வள� வ�ைம
வ�� க�ட�ப�கிேற�் எ�� ெசா�னா�. அத�� இவ�, “ந��ைடய
தக�பனாைர� ப�றி அ�வா� ெசா�லாேத. அவ� மஹா�பவ�. அவ�
ஒ� கைத ெசா�னா�. அைத� ேக�டதிலி���, அ�ட ஐ�வரிய�க��
உ�டாகி, ந�றாக இ��கிேற�. நீ ேமாைர� ெகா�� ேபா�
�ழ�ைதக��� ெகா���வி�� வா. நா� உன�� அ�த� கைதைய�
ெசா�கிேற�” எ�� ெசா�னா�. ெபரிய ெப��� ேமாைர� ெகா��
ேபா� �ழ�ைதக��� ெகா���வி��, உ�சி உ��� ேவைளயி�,
த�ைக வீ����� தி��பி வ�தா�. த�ைக கைதைய� ெசா�லலானா�:
“ச�திர �ரிய விரத� கைத உ��. ப��னி இ��� ெசா�ல ேவ���.
பசி�தி��� ேக�க ேவ���. இ�த கைதைய� ேக�ேபா��� ேக�ட
ெபா��� ைக���. க�கா �நான� ெச�த பல�. ப�ட ப��� பா�
கற���. பைகயான ேப�க�� உறவாவா�க�. அர�டா�� கைத,
�ர�டா�� கைத, காத வழி ேபானா�� கைத, க�யாண� வ�தா��
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கைத, �ர வழி ேபானா�� கைத, ��க� வ�தா�� கைத. எைத மற��
சா�பி�டா�� கைதைய மற�� சா�பிடாேத. க�� ம�ற ��� ேப���
உபேதச� ெச�. ேதவ�க� இ�ட கைத ேதவகைத”, எ�� ெசா�லிவி��,

“இ�த� கைதைய, இ�ைறய தின� அ�தமன�தி���, எ�த ஜாதியா�
இ��தா�� ��� ேப��� உபேதச� ெச�” எ�� ெசா�னா�.
உடேன ெபரிய ெப�, த�ைக வீ��லி��� கிள�பி ெவ��ர�
ேபானா�. வழியி� ஒ� வாணியைன� க�டா�. அவைன� பா���,
“நா� ஒ� கைத ெசா�கிேற� ேக�” எ�றா�. அத�� அவ�, “நா�
அரச� வீ���� எ�ெண� �ட� ெகா�� ேபா�� ெபா��, கீேழ
வி��� எ�ெண� �ட� உைட�� வி�ட�. அரச� எ�ன ெச�வாேரா
எ�� கவைல�ப���ெகா�� இ���� ேபா�, எ�ப� கைத ேக�ேப�”
எ�றா�. அத�� அவ�, “நீ ேக�டா�� சரி, ேக�காவி�டா�� சரி.
நா� ெசா�ல ேவ��ய கடைமைய� ெசா�கிேற�” எ�� கைதைய�
ெசா�லலானா�:
“ச�திர �ரிய விரத� கைத உ��. ப��னி இ��� ெசா�ல ேவ���.
பசி�தி��� ேக�க ேவ���. இ�த கைதைய� ேக�ேபா��� ேக�ட
ெபா��� ைக���. க�கா �நான� ெச�த பல�. ப�ட ப��� பா�
கற���. பைகயான ேப�க�� உறவாவா�க�. அர�டா�� கைத,
�ர�டா�� கைத, காத வழி ேபானா�� கைத, க�யாண� வ�தா��
கைத, �ர வழி ேபானா�� கைத, ��க� வ�தா�� கைத. எைத மற��
சா�பி�டா�� கைதைய மற�� சா�பிடாேத. க�� ம�ற ��� ேப���
உபேதச� ெச�. ேதவ�க� இ�ட கைத ேதவகைத”, எ�� கைதைய�
ெசா�னா�.
இ�த� கைதைய� ெசா�ன�ட�, அவைன� ��றி�� எ�ெண�
�ட�க� உ�டாகின. அவ�, “நீ யார�மா? பரேதவைத ேபா�
கைதைய� ெசா�ல வ�தா�, நா� ேக�க ம��ேத�. இ�வள� எ�ெண�
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�ட�க� வர ேவ��ய காரண� எ�ன? என�� ஒ� �ட� எ�ெண�
ேபா��” எ�� ெசா�னா�. அத�� அவ�, “ெல��மி ேதவி
அ�கிரக�தினா� இ�வள� எ�ெண� �ட�க� உ�டாகின. இைவகைள

ைவ���ெகா�� ெசளகரியமாக இ�” எ�� ெசா�லி வி�� இ���
ெகா�ச� �ர� ேபானா�.
வழியி� ஒ� �யவ� அ�� ெகா�� இ��தா�. அவைன� பா���,
“நா� ஒ� கைத ெசா�கிேற� ேக�” எ�றா�. அத�� அவ�, “நா�
ஆ� மாதமாக �ைள� ேபா��, �ைள ேவகாம�, வியாபாரேம இ�ைல,
�ழ�ைதக� எ�லா� ப��னியாக இ��கி�றன. இ�ப� இ���� ேபா�,
நா� எ�ப� கைத ேக�ேப�” எ�றா�. அத�� அவ�, “ நீ ேக�டா��
சரி, ேக�காவி�டா�� சரி. நா� ெசா�ல ேவ��ய கடைமைய�
ெசா�கிேற�” எ�� ெசா�லிவி��, கைதைய� ெசா�லலானா�:
“ச�திர �ரிய விரத� கைத உ��. ப��னி இ��� ெசா�ல ேவ���.
பசி�தி��� ேக�க ேவ���. இ�த கைதைய� ேக�ேபா��� ேக�ட
ெபா��� ைக���. க�கா �நான� ெச�த பல�. ப�ட ப��� பா�
கற���. பைகயான ேப�க�� உறவாவா�க�. அர�டா�� கைத,
�ர�டா�� கைத, காத வழி ேபானா�� கைத, க�யாண� வ�தா��
கைத, �ர வழி ேபானா�� கைத, ��க� வ�தா�� கைத. எைத மற��
சா�பி�டா�� கைதைய மற�� சா�பிடாேத. க�� ம�ற ��� ேப���
உபேதச� ெச�. ேதவ�க� இ�ட கைத ேதவகைத”, எ��� ெசா�னா�.
இ�த�
கைதைய�
ெசா�ன�ட�,
அவ�
வீ���
த�க��
ெவ�ளி�மாக பா�திர�க� உ�டாகின. அவ�, “ நீ யார�மா? ஈ�வரி
ேபா� கைத ெசா�ல வ�தா�. நா� ேக�க ம��ேத�. இ�வள�
பா�திர�க� வர ேவ��ய காரண� எ�ன? என�� ேவ��ய� ம�
பா�திர�க� தா�” எ�றா�. “ெல��மி ேதவி அ�கிரக�தினா� இ�வள�
பா�திர�க� உ�டாகின. இைவகைள ைவ���ெகா�� ெசளகரியமாக
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இ�” எ�� ெசா�லி வி�� இ��� ெகா�ச� �ர� ேபானா�.
அ�ரஹார�தி�,

ஒ�

வீ���,

ஒ�

ெப�மணி

அ��

ெகா��

இ��தா�. விள�� எரி�� ெகா�� இ����. அவைள� பா���, “நா�
ஒ� கைத ெசா�கிேற� ேக�” எ�றா�. அத�� அவ�, “நா�
அ�தமன�தி�� மா� கற��, பா� ெகா�� வ��, பாயாச� ைவ��,
பகவா��� நிேவதன� ெச��, எ��ைடய 9 �ழ�ைதக����
ெகா��ேத�. �ழ�ைதக� இற�� கிட�கி�றன. இ�த விதமாக�
பாயாச�ைத நிேவதன� ெச�ததினா�, பகவா� எ�ன பா�ப�கிறாேரா
எ�� கவைல�ப��� ெகா�� இ���� ெபா��, எ�ப� கைத
ேக�ேப�” எ�றா�. அத�� அவ�, “ நீ ேக�டா�� சரி,
ேக�காவி�டா��
சரி.
நா�
ெசா�ல
ேவ��ய
கடைமைய�
ெசா�கிேற�” எ�� ெசா�லிவி��, தீப�ைத ���வி��, தீப
நா�சியாேர கைதைய� ெசா�கிேற�” எ�� ெசா�லிவி��, தீப�திட�
உ�கா���, கைதைய� ெசா�லலானா�:
“ச�திர �ரிய விரத� கைத உ��. ப��னி இ��� ெசா�ல ேவ���.
பசி�தி��� ேக�க ேவ���. இ�த கைதைய� ேக�ேபா��� ேக�ட
ெபா��� ைக���. க�கா �நான� ெச�த பல�. ப�ட ப��� பா�
கற���. பைகயான ேப�க�� உறவாவா�க�. அர�டா�� கைத,
�ர�டா�� கைத, காத வழி ேபானா�� கைத, க�யாண� வ�தா��
கைத, �ர வழி ேபானா�� கைத, ��க� வ�தா�� கைத. எைத மற��
சா�பி�டா�� கைதைய மற�� சா�பிடாேத. க�� ம�ற ��� ேப���
உபேதச� ெச�. ேதவ�க� இ�ட கைத ேதவகைத”, எ��� ெசா�னா�.
இ�வா� ெசா�ன�ட�, ெல��மி ேதவியானவ�, ஒ� ெச�பி�
தீ��த��, ஒ� ைகயி� பிர��� எ����ெகா�� வ��, �ழ�ைதக�
ேம� ெதளி�� ஒ� த�� த�� எ��பி வி�டா�. �ழ�ைதக� எ�லா�
��கி விழி�தன ேபா� எ��தன. “நீ யார�மா? ெல��மிேயா,
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சர�வதிேயா, பா�வதிேயா? கைத ெசா�ல வ�தா�. நா� ேக�க
ம��ேத�. �ழ�ைதக� எ�லா� எ��தி��த வித�ைத என�� ெசா�ல
ேவ���” எ�� ெசா�ல, “நா� இ�த கைதைய� ெசா�ல ேவ���

எ�� ெசா�ேனேன தவிர, நா� ெல��மி�� அ�ல, சர�வதி�� அ�ல,
பா�வதி�� அ�ல. உ�ைன� ேபா�றவ� தா�. ெல��மி ேதவியி�
அ�கிரக�தினா� �ழ�ைதக� எ�லா� பிைழ�� வி�டன. இைவகைள
ைவ���ெகா�� ெசளகரியமாக இ�” எ�� ெசா�லிவி��, வீ�
தி���வத���, அவ� வீ��� அ�ட ஐ�வரிய�க�� உ�டாகி,
அவ� வீ��� உ�ளவ�க�, இவைள எதி�ெகா�� அைழ�க வ�தா�க�.
அத�� ேம� அவ�க��, தரி�திர� இ�லாம� ந�றா� இ��தா�க�.
இ�த கைதைய ப�தி�ட� ெசா�ன ேப��, ேக�ட ேப�� ேசமமா�
இ��பா�க� எ�� ெபரிேயா�க� �றி��ளா�க�.
பாலா ேதவி நம�கார�
லலிதா ேதவி நம�கார�
ெல��மி ேதவி நம�கார�
பா�வதி ேதவி நம�கார�
சர�வதி ேதவி நம�கார�
சாயா ேதவி நம�கார�
ஸ�வா�ேயா ேதவதா�ேயா
நம�காரா� ஸம��பயாமி
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ஓ� |
கா�யாயனி மஹாமாேய |
மகாேயாகி�யதீ�வரி |
ந�தேகாப�த� ேதவீ |
பதி� ேம ��ேத நமஹ ||
ஐ�வ�ய ல��மி ம�திர�
ஓ� �� �ரீ� ஐ� ஞானாைய கமலதாரி�ைய
ச�திைய சி�ஹ வாஹி�ைய பலாைய �வாஹா !
ஓ� �ேபராய நமஹ ஓ� மகால��மிைய நமஹ
�ேபர காய�ரீ
ஓ� ய�சாய ச வி�மேஹ
ைவ�ரவ ணாய தீமஹி
த�ேனா �த �ரேசாதயா�
ச�வம�கள மா�க�ேய சிேவ ச�வா��த சாதிேக
சர�ேய �ரய�பேக ேதவி நாராயணி நேமா��ேத
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அைன�� ம�கள�கைள�� மா�க�ய�ைத��, ஆேரா�ய�, ஆ��
உ�ளி�ட எ�லா நல�கைள��, எ�லா ெச�வ�கைள��

அளி�க���யவேள. �ரய�பகிேய, நாராயணிேய உ�ைன�
சரணைடகிேற�.
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அ�டல��மி வ�ைக� பதிக�
வ�வாேய ெல��மிேய வ�வாேய
உ�ைன வாயாற� பா�கிேறா� வர� த�வாேய
எ��வைக ெல��மியா� ஏராளமான ெச�வ�
ெகா���வைக நானறி�ேத� ேகாலமயி லானவேள!
ெவ�றி�ட� நா� வாழ ேவ�� ஆதி ல��மிேய!
வ�டமல� மீதி��� வ�வா� இ�சமய�
சி�தைன��� ெசவிசா��� சீ�கிரெம� னி�ல�வ��
உ�தன�� த�தி��தா� உலகெமைன� பாரா���!
வ�தம��� உறவா� வர�க� பல த�வத�ேக
ச�தான ல��மிேய தா� வ�வா� இ�சமய�
யாைனயி� �ற��நி��� ஆரண�ேக உைன�ெதா�தா�
கா�ெமா� ேபாகெமலா� காசினியி� கிைட��ெம�பா�!
ேதனி���� கவி�ைர�ேத� ேத��தகஜ ல��மிேய
வானி���� நிலவாகி வ�வா� இ�சமய�
அ�றாட வா��ைகயினி� அ�பவி��� ��பெம�லா�
உ�றன�� ெப��வி�டா� ஓ�வ�� உ�ைமய�ேறா!
இ�ேறா� �ய�விலக இனிய தன ல��மிேய
ம�றா�� ேக�கி�ேற� வ�வா� இ�சமய�
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எ�க�பசி தீ��பத�� இனியவய� அ�தைன��
த�கநிற� கதிராகி� தைழ��� சிரி�பவேள!
ப��ெப�� வா��ைகயிைன� பா�தா�ய ல��மிேய
ம�களமா� எ�னி�ல� வ�வா� இ�சமய�
க��நா� �கழைட�� காசினியி� எ�நா��
ெவ�றியி�ேம� ெவ�றிெபற ேவ�ெம�� ேக�கி�ேற�
ப��ைவ�ேத� உ�னிட�தி� பா�விஜய ல��மிேய
வ�றாத அ��கடேல வ�வா� இ�சமய�
ெந�சி� கவைலெயலா� நிழ�ேபா� ெதாட��ததனா�
த�செமன உைனயைட�ேத� தாமைரேம� நி�பவேள
அ�சா� வர�ெகா���� அழ�மகா ல��மிேய!
வ�சமிலா ெதன�க�ள வ�வா� இ�சமய�
ஏ�வித ெல��மிக� எ�னி�ல� வ�தா��
��கிற பைகெயாழி��� �யவ�� நீதாேன!
வா�� வழிகா��டேவ வாவீர ல��மிேய!
மாைலயி��� ேபா��கி�ேற� வ�வா� இ�சமய�.
-கவிஞ� சிவ��ரி சி�கார�
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