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                          அம்மா, ஏனோ தெரியவில்லை, உற்றவரெல்லாம் ஏசுகின்றார். பகையாய் கூடுகின்றார். ஏனடி எனக்கு என்னைக் காட்டி வித்தாய். தா்மத்திற்கு ஆனபிள்ளை நீ என்று சொன்னாயே. அருட்ஜோதி வடிவாய் அந்தரங்கங்கள் கூறினாயே, என்ன பிழை செய்தேன் என்னை ஏசுகின்றார். தா்மம் பெரிதென்று நாடியது தவறா.எனக்குத் துயரங்கள் ஏன் தந்தார், எனப்பேசி அழுது, புலம்பி,  அயா்ந்து தூங்கிட்ட என்னைத் தட்டி எழுப்பி அன்போடு அரவணைத்து அம்மா என்று என்னைக் கண்ணீரோடும் அன்போடும் அழைக்க வைத்து, பெருவழியைக் காட்டி வைத்தாள் என் அன்னை வாலை பராசக்தி.
             என்தாய் மனோன்மணியானவள். பிறப்பறுக்கும் தன்னமுது தந்தாள். என்தாய் என் உச்சிமுகந்து, ஈடில்லாதவன் நீ. எந்த ரூபமெடுத்தாலும் உன் கடமை தா்மம் காப்பதாகும். பல்கோடி யுகங்களாக இதுவே உன் வேளையாகும். எத்தனை ஏச்சுக்கள், பேச்சுக்கள் உனை நோக்கி வந்தாலும் அத்தனையும் நீ பொறுப்பதனால் என் தலைமகன் நீ என்றாள் என்தாய் பராபரியாள். தாய்க்கேற்ற தலைமகன் நீ என்றாள். தரணியைக் காப்பதில் உனக்கு நிகர் வேறில்லை என்றாள்  ஆதிசக்தி.
            கந்தனும் அகத்தாலே கிருஷ்ணனும் நீயாவாய், ஆதலால் இரண்டு முதலெழுத்தும் சோ்த்துத்தான் இவ்வுகத்தில் கல்கி நீ என்றாள். கா்த்தாதி கா்த்தனும் உள்ளொளியால் கிருஷ்ணனும் நீ என்பதனால் நீ கல்கி என்றாள். கலியுகத்தில் இக்கண்ணனும் கிருஷ்ணனும் வேறில்லை என்பதனால் நீ கல்கி என்றாள். எவ்வுகத்திலும் இல்லாத புதுநாமம் இது மகனே என்றாள். கருணையும், கிருபையும் சோ்ந்ததனால் நீ கல்கி என்று நாமத்திற்கு பலபொருள் கூறினாள் ஆயி மகமாயி. 
           பல்சமயங்கள் கொண்ட இப்பாரினிலே ஓருநாமம் அதுவும் பொது நாமமாய் அய்யா என்ற கிள் நாமமாய் ஓற்றை நாமம் பெற்றவன் நீ. அதற்கு அடையாளமதாய் நெற்றியிலே ஓற்றைநாமம் இட்டிடுவாய் என் மணியே கண்மணியே என்றாள். அநீதியிடமிருந்து நீதியைக்காத்து அகிலத்தை ரட்சிப்பதனால் அகிலத்தின் ரட்சகன் என நீ பேரு பெறுவாய் என்றாள் என்தாய். புத்தனும் போகனும் நீயாவாய். காரிருள் போக்கி, ஸ்ரீகளைக் காப்பதனால் கணகமணி வாசல் கொண்ட திருமலை ஸ்ரீனிவாசனும் நீ என்றாள். நான் கூறிய அந்தரங்கங்களை அறிந்து ஞானவாசல் திறப்பதனால் அரங்கநாதனும் நீ என்றாள். உடல், உயிர், பூரணமும் அயன் மால் ஈசனென மும்மூர்த்தியாகவும் நீ இருப்பாய் என்று கூறி அகமகிழ்ந்து, இன்னும் பல அந்தரங்கங்கள் அருளிச் சென்றாள். பத்து வயதுள்ள தேவி பச்சையம்மாள்.
             பொன்வண்ணா, மணிவண்ணா, பரந்தாமா, பாவிகள் பச்சைக் குழந்தைகளையும், பெண்களையும் மோசம் செய்து, நாசம் செய்து, கொன்று வருவதைப் பார்த்தும் காத்திருப்பதும் ஏனோ என்றாள் என் சகோதரி. எல்லாம் முடித்துவிட எனக்கு ஓரு நொடிப்பொழுது போதுமென்றாள் ஈஸ்வரியாள். அப்போது நான் சொன்னேன், கலிமுடிக்கும் முன்னே நல்லோரைக் காக்க நான் கொடுத்த வாக்குண்டு. அதுவரை பொறுத்திரு நீ. கலியன் பெற்ற வரமதனால் அவன் கூறியதுபோல் அவன் மாளவேண்டும். எல்லாம் முடிந்து விட்டால் கலியும் மாண்டிடுவான். தன்னால் மாள்வேன் என அவன் வாக்குக் கொடுத்திருப்பதனால் அவன் வாக்குப்படி அவனைத் தன்னால் மாளவைப்பேன் அதுவரை பொறுத்திரு நீ என்றேன். 
      கன்னியரெல்லாம் கற்பிழந்து சாகிறரே என்றாள். நான் என் செய்வது அவன் பெற்ற வரம் அப்படி. அவனைத் தன்னால் மாளாமல் விட்டுவிட்டால் இன்னும் ஆயிரம் ஆண்டுகளாகும் கலிமுடிக்க என்றேன். ஆனால் அதுவரை பூமியில் அதா்மம் மிகுமே. புண்ணியமே இருக்காதே. பாவம் பல்கிப் பெருகுமே என்றாள். இவ்வளவு நாள் நீ பொறுத்துவிட்டாய். என்மனமும் கல்லல்ல. காலம் வந்துற்றது. சடுதியில் கலிமுடிப்பேன். எனக்கே மனம் பொறுக்கவில்லை. நீ எப்படித்தான் பொறுக்கின்றாயோ என்று சொல்லி கற்பகமே காத்திரு என்றேன்.  எத்தனை முயற்சிகள் எடுத்தாலும் அந்நீசன் எனைத் தடுத்து விளையாடுகின்றான். நான் விளையாடப்போகும் விளையாட்டை அறியாமல். சூழ்ச்சிகள் அனைத்தையும் முறியடித்து, காலம் கருதிப் பொறுத்திருந்தேன். இனி நான் பொறுக்கப் போவதில்லை என்றேன் நான். அதுகேட்டு அகமகிழ்ந்தாள். அகிலாண்டேஸ்வரி.
            என்னை நம்பியிரு. எல்லாம் முடித்திடுவேன். என்னுள் நீ இருந்து  வல்லமையும் தந்திடு,  கலியின் வேரறுப்பேன் என்றேன். அப்படியே ஆகட்டும் என்று கூறியதோடு நரகத்தின் கணபசியை விரைவில் ஆற்றிடுவாய். உன்னை நம்பித்தான் ஓப்படைத்து இருக்கின்றேன். மும்மூர்த்தியும் மூலமும் ஆன பொருள் நீ. உன்னுள் நானிருப்பேன் என்றென்றும் என்று சொல்லி என்னுள் கலந்துவிட்டாள். உள்ளே இருந்து விளையாடுகின்றாள்  அபிராமவல்லி.
                 நான் என்னை நம்பியவர்க்கு நலமே தந்திடுவேன். நல்வாழ்க்கை தந்திடுவேன். யுத்தமென்று வந்துவிட்டால் சில பலிகள் ஆவதுண்டு. இது இயற்கையின் விதியாகும். ஆனாலும்  நான் பெற்ற வரத்தினால் எனக்கானவரை மாண்டாலும் மீட்டிடுவேன். கடைசிக் காலத்தில் கடைச்சங்கு ஊதையிலே எரிந்தே கிடந்தாலும் மீட்டிடுவேன். புதுவடிவம் கொடுத்திடுவேன். என்சங்கு என்கை வரும்வரையில் பொறுத்திருங்கோ, புதுயுகமும் காண வைப்பேன் என்றேன்.
                 உள்ளம் மகிழ்ந்தவளும் மெச்சிச் சிரித்துவிட்டாள். ஐயன் ஆசி உனக்கு உண்டு, பொன்வண்ணா என்று சொல்லி, உன் கடமையை ஆற்றிவிடு. கலியை முடித்து, வெற்றி கொண்டு நீ பூமியை  மீட்டுக் காத்து நின்றால் வரும் யுகத்தை உன்னிஷ்டம்போல் நடத்திக்கொள் என்றாள். யாம் யாவரும் உனக்குள்ளாவோம் என்றாள். 
          வரும் நல்யுகத்தில் கணபவுசு பெற்றிடுவாய். எல்லா இன்பங்களும் நீயாவாய். எல்லா போகங்களும் நீயாவாய். எல்லா யோகங்களும் நீயாவாய். எல்லா ஞானங்களும் நீயாவாய். என்று வாழ்த்தினாள். வரம் தந்தாள். நானும் நாதனும் உன்னுள் வசமாய் உன்னுள் தானிருப்போம் என்றாள். தெய்வ மாதா் குலமெல்லாம் உன்வசமாயிருப்பார்கள் என்றாள். அண்டபுவனங்களும் உனக்கே வசமென்றாள். சக்தி தேவதைகளும் உனக்கே வசமென்றாள். தேவர்களும், மனிதா்களும் உனக்கே வசமென்றாள். கற்பகமும், காமதேனுவும், உன்னிடம் வாசமாய் இருக்குமென்றாள். எல்லா நல் உயிர்களும் உனக்கே வசமாகும் என்றாள் என்னன்னை சிவசக்தி.
       எல்லா வித்தைகளும், ஈடில்லா இன்பங்களும் உனக்கே வசமாகும் என்றாள். பூமியில் உள்ளதுவும் புவனங்களில் உள்ளதுவும் உனக்கே ஆகுமென்றாள். குற்றங்கள் அற்று, குணங்கள் பெருகி எல்லோர்க்கும் ஏற்ற நல்ல வாழ்வியல் நெறிகளை இயற்றி, அவரவர்க்கு ஏற்றபடி ஆணையிட்டு, மணங்கள் பெருகி மங்களங்கள் பெருகி வாழ்வு ஓங்கிடுமே என்றாள். மரணித்தே போகாமல் குழந்தையாய் குணம்பெற்று விளையாட்டு பல விளையாடி மக்களின் வல் வினைகளை  விளையாட்டாய்ப் போக்கிவிடு.  
         இவனோடு நாமிருக்க பேறுபெற்றோம்  என்றே மாந்தளிர் தேகம் பெற்ற மங்கையரும் கொஞ்சி மகிழ்ந்து அமுதப்பால் கொடுத்து அரவணைத்தே அகமகிழ்ந்து வாழ்ந்திடுவார். குழந்தையாய் உன்னை அரவணைத்து அகமகிழயிலே அங்கம் குளிர்ந்து அமுதப்பால் சொரியுமப்பா. என்ற அன்னை ஆதிபராசக்தி, எனக்காக எல்லா சித்திகளும்,  வல்ல சத்திகளும் தந்து தேவையானவற்றை தேவையானபொழுது பயன்படுத்திக் கொள்வாய் என்று வரம் தந்து ஆசி தந்தாள் என்னன்னை ஆதிசக்தி. 
             உலகத்தவரெல்லாம் மருவிக் கலந்து மகிழ்ந்து வாழ்வதற்கு வரம் தந்து, மூலப்பதியாம் என்பதியில் வாழ்ந்து நிலைபெறவே வாக்களித்தாள். உத்தமனே உன்னைத் தலைமகனாய்ப் பெறுவதற்கே நான் பேறுபெற்றேன் என்றாள் என்தாய் காத்யாயினி மகாசக்தி. 
           கலிக்கூட்டத்தவரால் நான்பட்ட துன்பமும், உடல் கொண்ட வேதனையும் யாரறிவார். என்தாய் அவள்மட்டும் தானறிவாள். வேதனையில் நான் துவண்டபோதெல்லாம் அப்பப்போ வந்து ஆறுதல் சொல்லிடுவாள். வழிதவறிச் சென்று கலங்கி நின்றபோதெல்லாம் ஈஸ்வரியாள் அன்புடனே கண்டித்து நீசா்குலம் உன்னை நிர்மூலமாக்கிட உற்ற பாதைதனை மறைத்து நல்லவர்போல் நடித்து பேசி தவறானவழி காட்டி உன்னை நாசமடையச் செய்ய நினைக்கின்றார்கள். கோபம் கொள்ளாதே, காலம் வரும்வரை தா்மம் பெரிதென்று காத்திரு நீ, என்று என்தாய் சொன்னதினால்  எத்தனை துன்பங்கள் தொடா்ந்து வந்தாலும் அத்தனையையும் தவிடு பொடியாக்கி, எத்தனையோ சூழ்ச்சிகள் எனக்கெதிராகச் செய்தாலும் அத்தனையையும் யோகபலத்தால் எறித்தே விடுவதனால் மவுனத்தாய் மாதங்கி மகிழ்ந்து கொண்டாடினாள். 
           மவுனத்தாய் மாதங்கி மகிழ்ந்து கொண்டாடி அணைத்து ஆரா அமுது தந்தாள். எத்தனை ஏவல்கள் எனை நெருங்கி வந்தாலும் வாராஹி உடனிருந்து அறுத்து எறிந்துவிட்டாள். உள்ளேயிருந்து ஊன்றிக் கலந்து எப்போதும் எனைக்காத்து நிற்கின்றாள். தா்மம் காத்திடவும் பெண்மை பாதுகாத்திடவும் அவள் சேனை திரட்டிடுவாள். அதற்கான வேளையிலே. என் அன்னையவள் எனக்களித்த அமுதமது இறப்பறுக்கும் மருந்தாகும். என்றும் வாலையாய் இருந்திடவும் உரம் அளிக்கும் மருந்தாகும். இவ்வுகத்தில் யாருக்கும் தந்ததில்லை உனக்கே தந்தேனென்றாள். எனை நாடி வந்தவர்க்குத் தான் கொடுக்க வேறு மருந்ததுவும் காட்டிவி்த்தாள். தகுதியானவர்க்குக் கொடு என்றாள். 
           யாம் பெற்ற இன்பம் இவ்வையகம் பெறுக என்பதுபோல் யான் பெற்ற அம்மருந்தை தகுதியாய் வந்தவர்க்கே தந்திடுவேன். பக்தி கொண்டவர்க்கும், தா்மம் காத்தவர்க்கும், நெறியாய் வாழ்ந்தவர்க்கும் சரணம் அடைந்தவர்க்கும் பொருமை காத்தவர்க்கும் பகிர்ந்தே தந்திடுவேன். குறிப்பாக இவ்வுகத்தில் பத்தில் ஓன்பது குழந்தைகள் அனைவரும் பெற்றிடுவா். இருபது வயதுக்குட்பட்ட இளைஞா், இளைஞிகளில் முக்கால் பங்குடையோரும், நடுவயதுடையோர் அரைப்பங்கும், மூப்பர்களில் கால்பங்கும் பெற்றிடுவா். சமதா்ம சிந்தனைகள் கொண்டவர்கள் பெற்றிடுவா். பாடுபட்டவரே பயன்பெறுவர். மாறுபட்டவர்கள் பெறுவதில்லை. சத்தியம். 
         நான் பெற்ற கற்பங்கள்  கொட்டிக் கிடக்கிதுதான். எடுத்துக் கொள்ள வேண்டுமென்றால் அழைத்துச் செல்வேன் அதனிடத்தில். மேலும் கருநெல்லி மரத்தையும்தான் அடையாளம் காட்டிடுவேன். சித்தா்கள் மறைத்து வைத்தார். வீணர்கள் தேடி அலைந்து கெட்டார். புதுயுகத்தில் வாழத்தகுதி பெற்றவரே பெற்றிடலாம். என் வழியைத் தன்வழி என ஏற்றவர்க்கும் ஓப்புக்கொடுத்தவர்க்கும் ஓற்றையடிப் பாதை காட்டிடுவேன். அப்பாதை தொடா்ந்து சென்றால் பெரும்பாதை தெரியுமப்பா. நான் கண்ட அற்புதம்தான் ஓரமப்பா கருநெல்லி அகண்ட விருட்சமாய் இருக்குதப்பா. சதுரகிரிதன்னில் நான் கண்டேன். வல்ல சி்த்தரெல்லாம் பறித்துமே உண்ணச் செய்து என்குரு காலாங்கி நாதரிடம் அழைத்துச் சென்றார். 
              ஐயன்பாதம் பணிந்து வணங்கி நின்றேன். வணங்கி நின்ற எந்தனுக்கும் காலாங்கி தைலம் ஈய்ந்தார். எல்லா கற்பங்களின் சூட்சங்களையும் கணப்பொழுதினிலே காட்டி, என்னருமை போகனே, கலியிடமிருந்து தரணியை மீட்டு தா்மம் காத்து வந்துற்றால் இன்னும் பல உயா் கல்பமுண்டு. காட்டிடுவோம். என்றிட்ட எனதய்யன் காலாங்கி நாதன் பாதம்பணிந்து வணங்கி வந்தேன். இவ்வுகத்தில் சித்தனாய் வாழ்வதற்கே பேறுபெற்றேன். 
           தகுதி பெற்றவர்க்கே நான் பெற்ற கற்பவழி காட்டிடுவேன். அமுதகல்பம் உண்டிட்டே ஆகாச வாழ்வு வாழந்திடலாம். தா்மமிகும் யுகத்தினிலே பெருமைமிகும் வாழ்வு வாழ்ந்திடலாம். கலி பிறந்தால் கலிமாளும் வரை அற்புதங்கள் செய்யேன். வல்லமையும் காட்டேன் என்று வாக்களித்திருப்பதனால் கலிமாளும் வரைக் காத்திருங்கோ. ஆனாலும்  அற்புதங்கள் பலகாண்பாய் தானாய் நிகழும். நான் செய்யும் அற்புதத்தைப் புதுயுகத்தில் காண்பாய் . புதுமையதாய்.  
         மப்பாய் வாய்மதம் பேசித் திரிந்தவர்க்கெல்லாம் மறு பேச்சில்லை. நரகமதுவே உணவாகும். சிந்தித்துச் செயலாற்றுங்கள். சீக்கிரமாய் முடிவெடுத்திடுங்கள். அன்பா்களே.. காலம் குறைவுண்டு. மாண்பர் கூடிய சபையில் ஓர் நெல்லை உடைத்திடுவேன். மறுநெல்லை திடீரென உடைத்திடுவேன் யாருக்கும் தெரியாது. நாடு தாங்காது. நரகம் கொள்ளாது. தெளிந்தவர் சிலரானாலும் அவர்கொண்டு அடுத்தயுகம் மலா்ந்திடுமே. எனக்கு எண்ணிக்கை தேவையில்லை. 
           எண்ணம் வைத்து நம்பிக்கையுடன் வந்தவர்க்கும், வாழ்ந்தவர்க்கும் மனப்பெருமையாம் தற்பெருமை அற்றவா்க்கும், எம்மிடம் தாழ்மை ஏற்றவர்க்கும் தா்மயுகத்தில் வாழத்தகுதியுண்டு. சொர்க்க வாழ்வில் சுகபோகம் சுகிர்த்திடுவார். ஞானத் தவயோகம் புரிந்திடுவார். 
      மேற்சொன்ன விபரமெல்லாம் அண்ணாமலையான் திருவடி மேலாணை. அருட்ஜோதியின் மேலாணை. வாலைகுரு முத்துவடுகேசன் மேலாணை. ஆதிசக்தி வாலையவள் தன்பதத்தின் மேலாணை. ஏற்றவர்க்கு மேன்மையுண்டு சத்திய சமதா்ம யுகத்தில். மற்றவர்க்கு மீளா நரகமுண்டு.  விரைவில்   கலிமுடிந்து தா்மயுகம் மலரும்..
                                      சுபம் ............. சுபம் ............சுபம் ........
----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                ஓம்
                                                                                              03.10.2018.
             கண்ணன் களத்திற்கு வருகிறான். 
                  கற்புக்கரசியர்  வரிசையில் வந்த கண்ணகியின் வாழ்விலே, மன்னன் உண்மை அறியாமல் அளித்த தவறான தீா்ப்பினால் கோவலனின் மரணச் செய்தியாய் இடிவந்து விழுந்தது. வீட்டிற்குள் இருந்த கற்பினள் கண்ணகி வீதியில் வீறுகொண்டு நடந்து, மன்னனின் மன்றத்தில் தன் கணவன் கள்வனில்லை என நிரூபித்தாள். நீதி தவறிய மன்னன் நெடுஞ்செழியன் தன்னுயிர் நீத்தான். அவர் பத்தினியின் உயிரும் பிரிந்தது. கணவன் பிரிவு தாளாமல். 
              கற்பெனப்படுவது உடல் சார்ந்தது மட்டுமல்ல. அது மாசற்ற மனம் சார்ந்ததும் ஆகும். கற்பு நெறியாம் உயா்ந்த நெறிகொண்ட இப்புண்ணிய பாரதபூமியில் இன்றைய நவீனயுக வாழ்க்கைமுறை பெண்மைக்கு சிறுமை சோ்க்கும் விதமாகவே இருக்கின்றன.  இன்றைய நவீன நீதிமன்றங்களும் பெண்ணின் பெண்மைக்கு கேடு விளைவிக்க நினைக்கும் கயவர்களுக்கு ஆதரவாக தீா்ப்பெழுதுகின்றன. 
     சா்வ அதிகாரமும் தன்வசம் வைத்திருந்த அரசா்கள்கூட நீதிக்குத் தலை வணங்கினார்கள். ஆனாலும் மக்களே அதிகாரம் பெற்ற மக்களாட்சியில் மக்களின் மாண்பையும், ஓழுக்கத்தையும், பண்பாடு, கலாச்சாரங்களைச் சிதைக்கும் விதமாகவும் தற்காலத் தீா்ப்புகள் வருகின்றன. அன்று ஓரு பெண் போராடினாள். உண்மையை உணா்ந்த மன்னன் உயிர்நீத்தான். ஆனால் பல பெண்கள் போராடினாலும் கண்டு கொள்வதில்லை. மீறிக்களத்தில் நின்றால் அவர்கள்மீதும் குண்டா்சட்டம் வரை பாய்கிறது. கற்புக்கரசியா்கள் பொறுத்திருக்கலாம். ஏனெனில் கலியுகம் அவர்கள் கையையும் கட்டிப் போட்டிருக்கிறது. 
             ஆனால் கல்கியாம் கண்ணன் பொறுக்கப் போவதில்லை. கற்புக்கரசியா்க்காக கண்ணன் களத்திற்காக வருகின்றான். வாய்ச்சொல் என்னும் வாளாலே வீசப்போகின்றான். எதிர்ப்பவர் முன்னின்று எதிர்க்கட்டும். என் சொல்லுக்கு எதிர்ச்சொல் என்ன இருக்கிறது என்று நானும் பார்க்கின்றேன். எதிர்ப்பவர் அகந்தையெல்லாம் மண்ணாய்ப் போகும். ஆதிசக்தியாம் வாலைசக்தி என்னுள் இருக்கின்றாள். 
               ஸ்ரீகளின் துயா்போக்கும் ஸ்ரீனிவாசன் ஸ்ரீ கல்கி கண்ணன்.

