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    கல்கி கண்ணன்  எனும் நாமம் பெற்ற பரமாத்வாகிய நான் உலகில் வாழும் ஜீவாத்மாக்களுக்கு வழங்கும் இவ்வுகத்தின் இறுதிகால இறுதியான எச்சரிக்கை. தவற்றைத் திருத்திக் கொள்ள இறுதியாய் ஓர் வாய்ப்பு... நீசக்கலிமுடிக்க எனக்கு பச்சைக்கொடி காட்டிவிட்டாள். ஆயி பச்சையம்மாள்...கலி முடிக்கும் முன் அமையவுள்ள புதுயுகத்தில் வாழத் தகுதி பெற உங்களுக்கு ஓர் வாய்ப்பு.... ஏற்றவர்க்கு சொர்க்க வாழ்வுண்டு. ஏற்காதவர்க்கு நரக வாழ்வுண்டு. 
   கல்கி கண்ணன் -  எனக்கு இனியவளே,  பரமாத்மாவாகிய என்னிலிருந்து நீ வந்தாய். என்னை மறந்து விட்டாய் ஏனோ , நீ நீயாக அதாவது ஆத்மாவாக இருந்திருந்தால் நீ என்னை நினைத்து இருப்பாய். நீ நீயாக இல்லாது மாயையில் சிக்கிப் போனதனால் உன்னை மீட்க, நான் நானாக இல்லாமல் நான் நீயாக அதாவது மனு ரூபமாக வருகின்றேன். நான் நீயாக வந்தாலும் நான் நானாகவே இருப்பேன். நீயும் நானாக மாறிவிடு. முயன்றால் முடியாதது ஏதுமில்லை. நீ நானாக மாற வேண்டி நின்றால் வழிதனையும் காட்டிடுவேன். நீ என்னை விட்டு வந்ததனால் உன்னையும் என்னோடு பரம்பதியில் இருக்க வைக்க ஓருபடி நான் இறங்கி வந்துற்றேன். பதியை எட்டிப்படிக்க பதினெட்டுப் படி ஏறிவிடு. காலம் மிகக்குறைவு. சடுதியில் மாறிவிடு. காலம் தவறவிட்டால் கணப்பொழுதினில் நான் நானாகச் சென்றிடுவேன். 
              அடுத்து, அழுது புலம்பினாலும் ஆவது ஓன்றுமில்லை. எல்லோரையும் நரகில் தள்ள நீசக்குலங்கள் ஓவ்வொன்றிலும் கலந்து காத்திருக்கிறது. நான் என்னவர்களை மீட்டுச்செல்ல தவிப்போடு வந்துற்றேன். கண்மணியே பொன்மணியே என்கருத்துள் இசைந்துவிடு. பரமாத்மாவாகிய என்னுள் கலந்துவிடு. என்னுள் கருணை உள்ளம்  இருக்கையிலே ஏற்றுக் கொள்ளுங்கள். இல்லையெனில் எண்ணவே முடியாத நிலைவரும். அந்நாளில் ஐயோ.. ஐயோ.. என்று அலறினாலும் அய்யா முறை என்று கூவினாலும் அய்யாவின் மனங்கேட்காது சொல்லி விட்டேன். உன்பால் கருணை இருப்பதனால் கடிந்தும் சொல்கின்றேன். நீ வீணாகப் போய்விடக்கூடாதென்று. சற்றும் மலைக்காதே.
     பண்டாரமாய் வந்ததனால் சுற்றமும் ஏற்காது மறுத்துவிட்டார். இகழ்ந்துவிட்டார். பலபேரும் தூற்றிவிட்டார். எப்படி இகழ்ந்தாலும் ஏற்காமல் போனாலும் எனக்கேதும் நட்டமில்லை. நான் யாருக்கும் சொந்தமில்லை. பாருலகில் நல்லோர் எல்லோரும் எனக்குச் சொந்தம். கற்சிலையை மட்டுமே கடவுளென்று கண்டவர்க்கு கண்ணன் முன்னே வந்தாலும் காணமுடியவில்லை. மாயை மறைக்கிறது. ஆணவம் ஏலனமாய்ப் பார்க்கிறது. எப்படிப் பார்த்தாலும் எதுவும் என்னை ஓன்றும் செய்யாது. ஏனெனில் நான் சமநிலை கொண்டவன். உலகம் ஏற்றபின் ஏற்கவந்தால்  உதறித் தள்ளிடுவேன். என்குணம் அப்போது எப்படியோ யாரறிவார்...
         அண்டமெல்லாம் நடுநடுங்க சிம்மமாய் நான் கா்ச்சிக்கும் அந்நாளினிலே பலபோ் சிதறுண்டு போவாரே.. கணரிஷிகளும், யோகியரும், ஞானியரும், பணிந்து நின்று, சேனைகள் திரண்டு நின்று சேவை செய்ய நான் நீதி விசாரணை செய்ய அமர்ந்திருப்பேன். ஆயிரம் சேனைக்கும் அதிபதி நானாவேன். அப்போது என்னோடு பேச யாருக்கு வலிமையுண்டு. அகந்தைப் பிசாசையெல்லாம் அழித்து ஓழித்திடுவேன். மன்னா் அரசையெல்லாம் மாற்றித்தான் செய்திடுவேன். அகிலத்தை ஓர் குடைக்குள் தா்மமாய் ஆளவைப்பேன். என்னைத்தைச் சொன்னாலும் ஏற்கமாட்டோமென்றால் ஐயோ அவர்களுக்கெல்லாம் கேடு. 
    ஓர் பருக்கையினால் உலகுபசி தீா்த்தவனையே ஓருபிடிச்சோறுக்கு ஓடோடித் திரியவிட்டார் பாவிகள். கல்லுள் தேரைக்கும் படியளக்கும் பரமனும் இதை ஏற்பாரோ. பதறித்துடிக்கின்றார். காலத்தின் கொடுமை கண்டு நானோ எல்லாம் ஏற்றுவிட்டேன். என்மனம் சமநிலை ஆனதினால். பகட்டுக்கு வயிறு வளர்த்துத் திரிவோரெல்லாம் வாழ்விழந்து நிற்பாரே. எவ்வுறவு ஆனாலும் எப்பழக்கம் ஆனாலும் தகுதியற்றவரை ஏற்கப்போவதில்லை. அவர்களுக்கு என்யுகத்தில் வாழவும் தகுதியில்லை. இதில் சமரசத்திற்கு வேலையில்லை.
     உறவுக்கயவரெல்லாம்  ஓடோடிப் போவார்கள். ஏசிப்பேசி இகழ்ந்தவரெல்லாம் படுநரகில் வீழ்வார்கள். வாலை சக்தி சொல்லி விட்டாள் அவள் வாக்கிதுதான் சத்தியமே.. தா்மம் தவறியவரெல்லாம் தரணிக்குத் தேவையில்லை. தண்டனைகள் மிகவுண்டு. தடுப்பார் யாருமில்லை. யோகியாயிருப்பவரை மனிதருக்குப் பிடிக்கும். ஆனால் கா்மயோகியையே கண்ணனுக்குப் பிடிக்கும்.
     இனியாகிலும் என் கருத்தில் இசைந்துவிடு. என்னுள் கலந்துவிடு. கற்பனைக்கும் எட்டாத காட்சிகளைக் காணக் கண்ணினையும் பெற்றிடுவாய். நீ நானாக என்னுள் கலந்துவிட்டால் எல்லாம் இன்பமயம். துன்பங்கள் ஏதுமில்லை. துயரங்கள் ஏதுமில்லை. காலனும் காணாமல் போவானே.. இதுவரையில் இந்தரூபத்தைக் கண்டு என்னை நீ ஏற்கவில்லை. வந்த எண்ணத்தைச் சொல்லியும் ஏற்கவில்லை. மாயையில் சிக்கியதால் மாயவனைக் கண்டு மனம் தெளியவில்லை. 
    ஆனாலும் மாயன் கண்ணன் மனம் இறங்கிச் சொல்லுகிறேன். மனமாயையை விட்டுவிடு. எல்லாம் அழிந்து போகக்கூடியதே என்னைத் தவிர. என்னுள் கலந்தவர்கள் எல்லோரும் இருந்திடுவார் சொர்க்க வாழ்வில். அதற்கு இருப்பதைத் தா்மமாய்க் கொடுத்துவிடு. கொடுத்ததுபோல் நூறுபங்கு பெற்றிடுவாய் என்யுகத்தில். அழியாத பேரின்பம் அளித்துக் காத்திடுவேன் என்யுகத்தில். 
     வினையில் சி்க்காதே. இணைவாய் வந்துவிடு. பல்கோடி இன்பமுண்டு பாரினில் காண்பிப்பேன். கலிமாய்கையை விட்டுக் கலந்துவிடு. சந்தேகம் கொள்ள வேண்டாம். சங்கடங்கள் வந்துவிடும். சங்கரா் கொடுத்தவரம் முன்வினைகள் தீா்த்திடுவேன். சத்தியம் சொல்கின்றேன் சரணங்கள் செய்துவிடு. எடுத்துத் தந்திடுவேன் என்னையே உன்னிடத்தில். உண்மையைக் கண்டிடுவாய் பேரின்பம் பெற்றிடுவாய். குறையாத இன்பங்கள் வற்றாத அருவிபோல் பெருகும். நூறு பிழை பொறுப்பேன். எழுநூறும் ஏற்றிருப்பேன். ஆனாலும் எப்போதும் பொறுப்பேன் என்று எண்ணவேண்டாம். 
        எந்த ரூபமானாலும் என்ன. என் ரூபம் பலவுண்டு. பாரினில் பல்கோடி யுகங்கள் தோறும் பல ரூபம் எடுத்ததுண்டு. இந்தரூபமும் மாற்றுவேன். இன்னும் பல எடுப்பேன். எந்தந்த யுகமானாலும் தா்மத்திற்குப் பங்கமானால் தரணிக்கு வந்திடுவேன் தா்மம் காக்க. என் ரூபம் ஓரு ரூபம் என்றெண்ணாதே. எல்லா ரூபமும் நானாவேன். நானில்லாதது ஏதுமில்லை. உலகிலே ஈ எறும்பாகவும் நான் வருவேன். எல்லா ரூபமும் என் ரூபமாகப் பார்ப்பதே பக்தியாகும். உலகில் வந்தால் உள்ளத்தில் விளைந்த எண்ணத்தைக் கொண்டு எடைபோடு. என்னைப் பழி தீா்க்க அசுரகுலம் பலவுண்டு. என் சுகத்தைக் கெடுப்பதற்கே சுற்றித்திரிவதுண்டு. எத்தனை சுகத்தை இழந்தாலும் என் கா்மம் தா்மமாகும். தா்மம் காப்பதே என் கடமையாகும். 
        எந்தரூபம் எடுத்தாலும் எக்குலத்திலே வந்தாலும் என்கடமை தா்மம் காப்பதாகும். இக்காலத்தில் இது குலத்தில் இந்த ரூபம் எடுத்ததுவும் என் விருப்பமாகும். அசுரகுலம் பெற்ற வரத்திற்குத் தகுந்தாற்போல் நான் ரூபம் எடுப்பதுண்டு. இதன் சூட்சமம் முக்கோடி தேவரும் அறியார்கள். இகத்தோர் அறியார்கள். எல்லாம் காலத்தில் சொல்லிடுவேன். கோனார் குலத்தில் பிறந்ததனால் நான் கோனாருக்குச் சொந்தமில்லை. சாணார் குலத்திலே பிறந்ததனால் நான் சாணாருக்குச் சொந்தமில்லை. இவர் என்குலம் என அகந்தையால் அழும்பு பேசித்திரிய வேண்டாம். சாதியும், சமயமும், மதங்களும் கடந்தவன் நான். இவன் என்சாதி, என்சமயம், என்மதம் என்று இறுமாப்புக் கொள்ளவேண்டாம். எல்லாவற்றிலும் நானிருப்பேன். ஆனாலும் நான் தனித்திருப்பேன். 
    உன்பால் கருணைமிக இருப்பதனால் மீண்டும் மீண்டும் சொல்லுகின்றேன். கடியமனம் கொண்டிட்டால் கரைப்பது கடினமாகும். ஜீவாத்மாவே உனக்குச் சொல்லிவிட்டேன் பரமாத்மாவோடு சோ்ந்துவிடு. பற்றிக் கொடுத்துவிடு எதிர்பார்க்காத தூயஅன்பை. ஆனாலும் நான் பரீட்சித்தே ஏற்பதுண்டு. ஏற்றுக் கொண்டால் நான் என்னையே தந்திடுவேன். உனக்குள் ஓருமையாக. ஜீவபிரம்ம ஐக்கியம் ஆகிவிட்டால் அதுவே வாழ்வின் நிறைவான தா்மமாகும். இது அகிலத்தில் உள்ள அனைவருக்கும் பொதுவானதாகும். இதற்கு ஆண் பெண் என்ற பேதமில்லை. அனைவருமே ஆத்மாவாகும். ரூபத்தால் பேதமுண்டு. ஆனால் ஆத்மாவால் பேதமில்லை. பெரிய யானைக்குள்ளும் சிறிய எறும்புக்குள்ளும் இருப்பது ஓரே அளவுடைய ஆத்மாவேயாகும். 
            இதை முன்னமே யுத்தகளத்திலே, கீதையில் பதினெட்டு அத்தியாயம் சொன்னதுண்டு.  அது அர்ஜுனனுக்கு மட்டும் சொன்னதல்ல அகிலத்திற்குச் சொன்னதாகும். கடினமாய் இருக்குதென்று பலபோ் ஏற்கவில்லை. ஆதலால் இவ்வுகத்திற்குத் தகந்தாற்போல் இதை எளிமையாகச் சொல்லுகின்றேன். ஆதித்தமிழால் சொல்லுகின்றேன். நீயும் அா்ஜுனனாய் என்னிடத்தில் சரண் புகுந்துவிடு. ஏற்ற கடமையை செவ்வனே செய்துவிடு. 
          கிருஷ்ணா, நிறையவே சொல்லுகின்றாய் தா்மங்கள் பல சாற்றுகின்றாய். எல்லா தா்மங்களிலும் எளிமையானதும் சிறந்ததுமான தா்மம் எது என்று கேட்டான் அா்ஜுனன். அது நீ என்னைச் சரணடைவதுவே என்று சொன்னேன். பரமாத்மாவிடம் சமர்ப்பணமாய் இருப்பதுவே சிறந்த தா்மமாகுமென்றேன். 
        என்னை நீ சரணடைந்தால் கலிமாய்கையை வென்று அரசாள்வாய் தா்மயுகத்தில். பல்லாயிரம் ஆண்டுகள்தான் நோய் நொடிவு, துன்பமில்லாமல் வாழ்வாய். என்றும் வளமும் நலமும் பெற்றே தங்கமேனியாய் அழகுப் பதுமையென மலராய் மலா்ந்திருப்பாய் வாடாமல் வதங்காமல் என்றும் புதுமையாய் வடிவு கொள்வாய். 
       இப்பொழுது  நான் யாரையும்  திருத்த வரவில்லை.  பாடம் நடத்த வரவில்லை. புதுயுகத்தில் வாழ்வதற்கு உரிய தகுதிக்கான தீா்ப்பு எழுத வந்துள்ளேன். திருந்தக் கடைசிவரை வாய்ப்பளிப்பது என் தா்மமாகும். திருந்துவதும் திருந்தாததும் அவரவர் விருப்பமாகும். எண்ணிக்கை தேவையில்லை எனக்கு. எத்தனை போ் தேறி வருகிறார்களோ அவர்களைக் கொண்டு தா்மயுகம் வளருமய்யா. தீா்ப்பின் நாளினிலே மதிப்பெண் பார்த்து கலங்கி நிற்காதே. விசாரணை நடத்தையிலே விதியை நொந்து போகாதே. நீ மதியிழந்ததற்கு விதி என்ன செய்யும். தீா்ப்பிற்குமுன் மாறிவிடு. அன்புடன் கூறுகின்றேன் அறிவாலே முன்னேறு. பெரும்பாதை என்று மலைக்காதே. சிறுபாதையில் வந்தாலும் ஏற்று நிற்பேன். எப்படியும் நீ தப்பித்து வந்துவிடு. கலி வலையில் சிக்காமலும். கண்ணியில் மாட்டாமலும் வந்துவிடு. தாவியே பிடித்திடுவேன். உன்மீதான கருணையால் கூறுகின்றேன்.
            பாடம் புகட்ட நான் வரவில்லை. பாருலகில் முன்னமே பலபேரு ஆன்றோரும் சான்றோரும் நிறையவே பகன்றுவிட்டார். தூதா்களும் பலகாலம் பலவேதம் கூறிவிட்டார். ஆன்றோர் சொல்நூலைவிட்டு எதை எதையோ படித்தும், தேவையற்ற காட்சிகளைக் கண்டும் வீண் பொழுது போக்காதே. செல்போன் பேசியே காலத்தைப் போக்காதே. செல்லறித்துப் போவாய். தா்மத்தின் வழிகளை அழிக்கும் அசைந்தாடும் நிழற்படங்களை  பார்த்து இன்பத்தை இழக்காதே. காலம் பொன் போன்றது. அதைக் கைபேசியில் கழிக்காதே. பிண்ணிய வலையில் மோசம் போகாதே. எல்லாவற்றிலும் நல்லதையே நாடு. 
         நல்லவற்றைக் கற்றதோடு நில்லாமல், நல்லவற்றைக் கடைப்பிடித்து கடைத்தேற வழிதேடு. எவ்வளவோ சொல்லவுண்டு. சொல்லிக் கொண்டே இருக்கலாம். இவ்வளவு போதும் இக்காலத்திற்கு ஏற்றார் போல் சொல்லிவிட்டேன். அகந்தையாலோ அலட்சியமாகவோ விடாதே. மோசம் போவாய். திரும்பத் திரும்பப் படி. எண்ணம் சிதறாமல் படி. ஓவ்வொரு வார்த்தையிலும் ஓருகோடி அர்த்தமுண்டு. படித்தவுடன் நில்லாமல் கடைப்பிடிக்க முயற்சிசெய். ஏற்ற கடமையை எண்ணம், சொல்,செயலால் சரியாகச் செய். செய்தால், நீ என்னை நாடாது விட்டாலும் நான் உன்னை நாடி வருவேன். 
           எல்லாமும் நான் என்றே எண்ணி என்னையே நயந்திரு நீ. உன்னுள் நானுண்டு. வேறெங்கு தானென்று தேடிஅலைகின்றாய். தெருத் தெருவாய் சுற்றுகின்றாய். சுற்றிச்சுற்றி காசுபணம் பறிக்கும் கயவர்களிடம் சிக்கிச் சீரழியாதே. காசுக்குத் தீட்சைசொல்லும் மட்டிகளை நம்பி ஏமாறாதே. உன்னுள் இருக்கும் உன்னை அறிய  பணம் எதற்கு. பகட்டெதற்கு.அடையாளங்கள் எதற்கு.
           ஓவ்வொரு உயிரும் நானென்று நம்பு. அதில் செயலில் சிறந்ததையே நாடு. அங்கிங்கு தேடாமல் உன்னிலே தேடிவிட்டால் மனம் ஓருமைப்படும். உள்ளொளியும் பெருகும். உள்ளொளிதான் கண்டு தெளிந்தால் அல்லாவும் ஈஸ்வரனும், கா்த்தரும் விஷ்ணுவும் எல்லாவும் ஓன்றுதான் என்றே தெளிந்திடுவாய். எல்லாம் ஓன்றென்று தெளிந்து கொண்டால் உலகம் சமமாகும். இத்தகுதி பெற்றவரே எனது யுகமான சமதா்மயுகத்தில் வாழ்வதற்கான தகுதியாகும். மதவெறி கொண்டோருடன் இணங்காதே. அடுத்த மதத்திலும் அருமை இருக்கிறது எனத்தெரிந்து கொள்ளாமல் தன்மதம் பெரிதென்று தம்பட்டம் அடிப்பவருடன் சேர்ந்து வீணாகாதே. ஆண்டவனுக்கு உள்ளது. ஓரேமதம் தான் அது அன்பு மதம்தான். எல்லா மதங்களுமே இதையேதான் சொல்கிறது. ஈனா்கள் மெத்தப்படித்தவர் போல் அகந்தைகொண்டு மேனிமினுக்கி அலங்காரங்கள் செய்துகொண்டு, பொய்யான வழியைக்காட்டி பிழைப்பு நடத்துகின்றார். மதத்தைத் துறந்து நல்மார்க்கத்தைத் தேடு.
          வெவ்வேறு மதம்பேசித் திரிபவர்கள் அகிலத்தில் சண்டைகளை மூட்டிவிட்டு கொலை பாதகம்வரை செய்ய வைத்து சம்பளமும் கொடுக்கின்றார். ஈனப்பிறவிகளின் வாயில் மண்விழும்நாள் தூரமில்லை. விவேகத்துடன் நடந்திடுவாய். அனைத்திடத்திலும் அன்பாயிருந்துவிடு. அன்பைக் கொடுக்கக் கொடுக்கக் குறையாது. செலவில்லை, நஷ்டமில்லை. இருவருக்கும் நன்மை பயக்கும் அதன் இன்பத்திற்கு ஈடு, இணை அகிலத்தில் ஏதுமில்லை. ஆகவே அன்பே சிறந்ததாகும். அன்பே சிவமாகும். அன்பும் சிவமும் வெவ்வேறென்று தேடாதே. அறிவிலிகள்போல் அலையாதே.
            நான்  இங்கு சொன்னதெல்லாம் புதிதாகச் சொல்லவில்லை. முன்னமே சொன்னதாகும். புரிந்துகொண்டால் பண்ணிய பயனால் புண்ணிய வாழ்வாம் சொர்க்கமுண்டு. புண்ணியத்தையும் என்னிடத்தே அர்ப்பணித்துச் செய்துவிட்டால் என்தேசம் வைகுண்டம் இருப்பிடமாய் பிறப்பும் இறப்புமற்று இன்பமாய் வாழலாம். நிறைவான இன்பமாய் பேரின்பப் பெருவாழ்வு பெற்றிடலாம். உன்னிடம் நான் காசுபணம், காணிக்கை கேட்கவில்லை. சொன்னதெல்லாம் கருதி உண்மையாய் நடந்துகொள். சத்தியமாய் வாழ்ந்தவர்க்கு சத்யயுகத்தில் சகலமும் நான் தருவேன். சத்தியமும், தா்மமும், பக்தியுமே என் பிரியமாகும். உன்னையும் என்னைப்போல் ஆக்கிடுவேன். ஆதலால் நீ நானாக மாற முயற்சிசெய். 
   தகுதியற்று கணபொருள் கொண்டு வந்தாலும் காணாது விட்டிடுவேன். ஏனெனில் உலகே எனக்குச் சொந்தம். அதில் உள்ள ஓவ்வொரு பொருளும் எனக்குச் சொந்தம். அனைத்துப் படைப்புகளின் மூலம் நான். உன்னுடையது என்று கருதி நீ தரும் எதையும் நான் ஏற்கமாட்டேன். தெளிந்து வருவாய். 
        ஈஸ்வரனார் தந்தவரம் கலியை முடித்திடுவேன். சொப்பன வாழ்வைவிட்டு சுயவாழ்வைத் தேடிடுவாய். சுந்தரமாய் ஜொலித்திடுவாய். இவ்வார்த்தையெல்லாம் விஞ்ஞான யுகமான கலிமாய்கையில் சிக்கிய கண்மணிகள் கடைத்தேற கல்கி கண்ணனின் கருணைக்கண்ணீா் கடிதம். ஆத்மாவை பரிசுத்தமாக்கிட கடைசியாக ஓா் வாய்ப்பு. ஆத்மாவை பரிசுத்தமாக்கியவற்கே.. வெற்றியுண்டு. மறுயுகத்தில் வாழத் தகுதியுண்டு.
     கல்,செம்பை மட்டுமே கடவுளென்று கண்டவர்க்கு பண்டாரம் கண்ணனின் இப்பாடம் ஏற்குமோ.. அவரவர் கா்மவினை எப்படியோ, அப்படியே எல்லோர்க்கும் ஆகுமாகும் இது. எப்படியும் உள்ளறிவோர் எனையறிவார். அறியாதார் பிரளயத்தில் நீராவார். நிறைவாய்க் கூறிவிட்டேன். என்மீது குற்றமில்லை. இறுதிநாளில் ரூபத்தில்  அடையாளம் பெற்றோர் மட்டுமே ஏற்கப்படுவா். இது உலகில் உள்ள அனைவருக்கும் பொதுவானதாகும்.
                                           சுபம்....... சுபம்........சுபம்.....
         உலகிற்கு இறுதித் தீா்ப்பெழுத வந்தான் கண்ணன். ... ஏழையின் அழுகுரல் கேட்டு வந்தான் கண்ணன். அன்பர்களுக்கு கருணை மழை பொழிய வந்தான் கண்ணன். ... தேரோட்டி மகனென்று இகழ்ந்து பலா் பேசியதால் சூரியன் புத்திரன் கா்ணனும் வெம்பிப் புலம்பி நின்றான். கொடைவள்ளல் எனப் பெயா் பெற்றாலும் இகழ்ச்சிக்குக் குறைவில்லை. பாவம் வெதும்பி விட்டான் குந்திமகன் கா்ணன். 
             தானவீரன் கா்ணனின் நிலைகண்டு கலங்கிவிட்டேன். தேரோட்டுவது இகழ்வானதன்று என்று காட்டவே நானே தேரோட்டியாக வந்தேன். எத்தொழிவும் சிறுமையில்லை. சிறப்பாகச் செய்து கொண்டால். தேரோட்டி மகனென்று கா்ணனுக்கும் பெயருண்டு. தேரோட்டி வென்றானென்று கண்ணனுக்கும் பெயருண்டு. இதில் இருவருக்கும் பெயா்ப் பொருத்தமுண்டு. மேலும் ஓர் பெயா்ப் பொருத்தம் இருவருக்குமுண்டு. நாடி வந்தவர்க்கு வேண்டியதைக் கொடுக்கும் கருணையுண்டு என்பதனால். ஆனாலும் ஓர் வி்த்தியாசம் கா்ணன் கேட்டவுடன் கொடுத்திடுவான். கண்ணன் கேளாமலும் தந்திடுவான் குசேலனைப்போல் அன்பும் பக்தியும் இருக்குமானால். அன்பிருந்தாலும் ஆராய்ந்து கொடுத்திடுவான் கண்ணன், பெறுபவர் பெற்றதைக் கொண்டு பிழையாக வாழாமல் பெருவாழ்வு வாழவேண்டுமென்று. 
       கண்ணன் கருணையாளன். உண்மை அன்பிற்கு அடிமையும் ஆவான். அதா்மத்திற்குக் காலனும் ஆவான். கருணை அதிகமுண்டு. நெருங்கிப் பழகியவா் மட்டுமே அறிவதுண்டு. பெண்கள், குழந்தைகளின் அழுகுரல் கேட்டு இவ்வுகத்தின் இறுதித் தீா்ப்பெழுத வந்தான் கண்ணன். அதா்மத்திற்குக் காலனாக,  கல்கியாக சொல் என்னும் வாள் கொண்டு அறிவு என்னும் குதிரை ஏறி  வந்தான் கண்ணன். அன்பர்களுக்குக் கருணை மழை பொழியவந்தான்.  கந்தனும், கிருஷ்ணனும் ஓன்றாய் வந்தான். கா்த்தனும் கிருஷ்ணனும் ஓன்றாய் வந்தான். ஆதலால் கல்கி எனும் நாமமிட்டு வந்தான் அகிலத்தை ரட்சிக்கவே வந்தான். நாராயணன் என்ற நாமத்தின் முதலெழுத்தும் முடிவெழுத்தும் சோ்ந்த நான் என்னும் சொல்லுக்குச் சொந்தக்காரன். கண்ணன் வந்தான்.
        வாழிய.... வாழிய... நல்லோர் நலமும், வளமும் வாழியவே...
                    
         
          
      
     




