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முகவுரை 

சைவத் திருமுறைகள் பன்னிரண்டும் சைவப் பெருமக் 

களுக்கு வேதத்தைப் போன்ற சிறப்புடையன. அவற்றுள்ளும் . 

சைவ சமயாசரரியார கால்வரும் அருளிய எட்டுத் திருமுறைகள் 

அடிக்கடி, பயிலப் பெறுவன, அவற்றுள்ளும் மூவர் தேவாரம் 

பலவகைப் பண்ணோடு அமைந்தமையால் திருக்கோயில்களில் 

வீரிவாக ஓதப் பெறுகின்றன. ஆகையால் சைவத் திருமுறைகள் 

என்று சொல்லும் வழக்கு அதிகமாகக் காதில் விழுவதில்லை ; 

தேவார திருவாசகமென்றே மிகுதியாகப் பேசுகிறார்கள். 

தேவாரத் இருப்பதிகக்களிம் பெரும்பாலானவை சிவத் 

தலங்களைப் ப.ற்நியவை. அவ்வத்தலத்தில் அதற்குரிய தேவாரத் 

தித்குத் தலைமை இருப்பது இயல்பு. இதனால் எல்லாத் தலக்களின் 

தேதவாரக்களும் அடிக்கடி ஓதப் பெறுகின்றன. 

திருஞான சம்பந்தப் பெருமான் முருகப் பிரானுடைய 

இருவவதாரம் என்ற: ஒரு கொள்கை நெடுவ் காலமாக இருந்து 

வருகிறது, சேக்கிழார் தம்முடைய பெரிய புசாணத்தில் அப்படிக் 

கூறவில்லை. சிவபெருமானுடைய பிள்ளையார் என்று குறிப்பிப்ப் 

தண்டு, 
உமா தேவியாரின் ஞானப்பாலுண்டது பந்றி வந்த வழக் 

கென்றும், அதனால் ஆளுடைய பிள்ளையாரென்ற திருகாமம் 

அப்பெருமாலுக்கு வந்ததென்றும் அதற்குக் காரணம் கூறுவர், 

ஆனால் சேக்கிழார் கசலத்தில் வாழ்ந்த பெரும் புலவராகிய ஓட்டக் 

கூத்தர் திருஞான சம்பந்தர் முருகனுடைய திருவவதச.ரமென்றே 

சொல்கிறா. 

, வருகதை தெய்வமகள் என் மருமகள் வள்னளிவதுவை 
“மனமஇழ் பின்ளைமுருகன் மதுரையில் வெல்லும்இனிய 
தொருகதை சொல்லு,தவன ஒளிவிரி செவ்விமுளரி 
ஒளிதிகழ் அல்லிகமழும் ஒருமனை வல்லிஎனவே 

என்று தக்கயாகப் பாணியில் அவர் பாடுகிறார். 

அவரைப் போலவே பிற்காலத்தில் முருகனைப் பாடிய : 

- பூலவர்களிற் பலர் இர்தக் கருத்தை உடையவர்கள். அருணகிரி 

காதர் திருப்புகழில் பல இடங்களில் ஞானசம்பந்தர் முருகனது 

அவதாரம் என்பதைத் தெளிவாகச் சொல்கிரூர். 
॥ ‘
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உபயருல இபதுங்க விருதுகவி ராஜூங்க 
உறையுகலி யூரில்அன்று வருவோனே, 

இறைவியெனு மாதி பரைமுலையின் ஊதி 
எழும்அமிர் தம் தாறு கனிவாயா 

புழுகொழுகு காழி கவுணியரில் ஞான 
புனிதனென ஏடு தமிழாலே 

புனலிலெதி Crp சமணர்கழு வேற 

'பொருதகவி வீர குருதாதா/  , : 
என்றும் மிறவாறும் அவர் பாராட்டிப் பாடி யிருக்கும் பகு, 
களைக் காண்க.* 

இக்தக் கொள்கை ஞானசம்பந்தப் பெருமானுக்கு உள்ள 
சிறப்பை வெளிப்படுத்தும், பெரிய புராணத்தில் இருஞான 
சம்பச்தருடைய பூரசணம் மிக வீரிவானது. 4380 பாடல்கள் : 

அடக்கிய பெரிய புராணத்தில் ஞானசம்பந்தர் புராணம் 

1250 பாடல்கள் அடங்கியது. இதனை கினைக்து, “பிள்ளை பாத, 
புராணம் பாதி” என்ற பழமொழி ஒன்று தமிழில் வழக்குகிறது. 

பதினோரார் திருமுறையில் உள்ள பிரபந்தங்களில் கம்பியாண்டார் 
கம்பி பாடிய ஆளுடைய பிள்ளையார் திருவந்தாதி, ஆளுடைய 
பிள்ளயார் இருச்சண்பை விருத்தம், ஆளுடைய பிள்ளையார் 
இருமும்மணிக் கோவை, ஆளுடைய யமிள்ளையார் திருவுலா மாலை, 

ஆளுடைய பிள்ளையார் திருக்கலம்பகம், ஆளுடைய பிள்ளாயார் 
திருத்தொகை என்னும் ஆறு நூல்களும் சம்பந்தப் பெருமாளைப் 
பற்றியவை. பிற்காலத்தில் ௮ப்பெருமானைப் பற்றி யெழுக்த 

பிள்ளைத் தமிழ் நூல் ஒன்று உண்டு. 
இவ்வாறு முருகனைப் புகழ்வார் அவனுடைய அவதாரமாக 

சண்ணிச் சார்த்தும் புகழும், தனியே துதிக்கும் புகழும் மிகுதி 
யாகப் பெற்றவர் ஞானாம்பந்தப் பிள்௯யார்.  இனிறும் 

மதுரையில் திருஞான சம்பந்தமூர்த்திமீன் வழிவந்த ஞானப் 
பரம்பமளையினா தலைவர்களாக வீற்றிருக்து சைவத்தைப் 
பரிபாலனம் செய்து வரும் ஆதினம் ஓன்று உண்டு, இவை 

௪ம்பத்தப்பிரான்பால் சைவ உலகம் வைத்திருக்கும் பெருமதிப் 
புக்கு அடையாளக்கள். 

* 
* பெரும்பெயர் முருகன் carp gr8O cere “ag ef?” எனற 

கட்டுரையும் பாச்க்க, " மீ, 
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, சரனசம்பர்த மூர்த்தியினுடைய தேவாரப் பதிகள்களில் 
இறைவனுடைய திருக்கோலச் சிறப்பும், அருட் சிறப்பும், 

ஆற்றற் சிறப்பும் ஒருபால் திகழும். தலத்தின் இயற்கை யெழில் ' 

ஒருபால் விளங்கும். மக்களுக்கு அறிவுறுத்தல், இறைவனிடம் 

. கூறையிரத்தல் என்பன மற்றவர்களின் திருவாக்குகளில் விடக் 

குறைவாகவே இருக்கும். இயற்றமிழ், இசைத் தமிழ் என்னும் 

இருவகைக்கும் இப்பாடல்கள் இலக்கியமாக அமைந்தவை, 

பற்பல பாச்களும்டி திருவிராகம், திருவியமகம் முதலிய தமிழ்ச் 

செய்யுள் தொடை கயக்களும் இப்பெருமானுடைய ards Bed 

விரவி வரும், இவருடைய பாவில் ஒருவகை மிடுக்கைக் 

காணலாம். இளமையின் மிடுக்கும் இறைவன் திருவருளை 

அளிதிற் பெற்ற மிடுக்கும் கலந்த பெருமிதத்தின் மணம் சம்பக்தா் 

தமிழில் இருப்பது இயல்புதானே 7 

. இவர் பாடிய திருப்பதிகம் ஒவ்வொன்றிலும் சில வசையறை 

கள் உண்டு, 8-ஆவது பாட்டில் இராவணனைப் பற்றியும், 9-ஆம் 

பாட்டில் பிரமனையும் திருமாலையும், 10-ஆம். பாட்டில் சமண 

பெளத்தர்களையும், 11-இம் பாடலில் தம்மையும் பற்றிச் 

சொல்வது இவர் வழக்கம். இந்த நான்கு. செய்திகளையும் 

ஒவ்வொரு பதிகத்திலும் அந்த அந்தப் பாட்டிலே கரணலாம், 

மண்ணுலகில் வாழ்வார்கள் பிழைத்தாலும் வத்தடையித் 

கண்ணுதலான் பெருங்கருணை கைக்கொள்ளும் எனக்காட்ட் ' 

or ois srr Dede arses hat எடுத்துமுறித் ,இசையசட 

அண்ணல்அவற் கருள்புரித் த ஆக்கப்பா டருள் செய்தார். 

தொழுவார்க்கே அருளுவது சவெபெருமான் எனத்தொழாச் 
வழுவான மனத்தாலே மாமாய மாயைனும் 
இழிவாரும் கருவிலங்கும் பறவைவுமாய் எய்தாமை 
விழுவார்கள் அஞ்செழுத்துத் துதித்துய்ந்த படிவீரித்தார், 
வேத்கா ரணராய வெண்பிறைசேச் செய்யசடை 
தாதன்தெறி MPSS Maree தம்மிலே தவைகெசள்ளும் 

போதம்இலாச் சமண்கையரச் புதிதர்வழி பழிவாக்கும் 
ஏதமே எனமொழித்தார் எங்கள்பிரான் சம்பந்தர், 

_இருப்பதிகம் திறைவித்துத் தருக்கடைக்காப் புச்சாத்.இ 
இருக்குமொழிம் பிள்ளையார் எதிர்தொழுது தின் ஐருள
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என்று சேக்கிழார் இந்த கான்கையும் குறிப்பிப்பார், பத்துப் 
பாட்டுக்கள் அமைந்தது ஒரு பதிகம், ஆயினும் பதினோராவது 
பசட்டில ஞானசம்பந்தப் பெருமான் பயனைச் சொல்லி 
முடிப்பார். அதற்குத் திருக்கடைக்காப்பு என்று பெயர், அதில் 
சம்பந்தர் தம் பாடலைப் பற்றிய சிறப்பையும் சொல்லி யிருப்பார். 

இவ்வாறு கூறும் ஆற்மல் இறைவனுடைய திருவருட் பலத்தால் 
இவருக்குக் கிட்டியது. : 

ஒருதெ.தியமனம் வைத்துணர் ஞானசல் 
பத்தன் உரைசெய்த 

திருதெறிய தமிழ். 
அண்ணிய €ர்தஇ நலங்கொள் வேள்வி 

_ தானமறை ஞானசம் பத்தன்சொன்ன 
பண்ணியல் பாடல். 

, கடற் காழியர்கேர்ன் 
துன்னிய இன்னிசை யாற்றுதைத்து 

சொல்லிய ஞானசம் பத்தன் நல்ல 
தன்னிசை யாற்சொன்ன மாலையத்தும். 

பூசரன் ஞானசம் பந்தன் சொன்ன. 
இன்புடைப் பாடல்கள். ் 

கலிகடத்தகை யான்கடற் காழியர் காவனை 

ஒலிகொள் சம்பத்தன் ஒண் தமிழ் 

என்று பலபடியாகத் தம்மையும் தாம் பாய திருப்பதிகள். 
களையும் இப் பெருமான் சிறப்பிக்கன்றாச.. 

* 

@esu புத்தகத்தில் ஞானசம்பந்தர் திருவாய்மலர்ந்தருளிய 
தேவாரத்தில் இரண்டாந் திருமுறையிலிருந்து எடுத்த பன்னி , 

ண்டு பாடல்களுக்குரிய விளக்கத்தைக் காணலாம். 

இரண்டாம் திருமுறை 193 திருப்பதிகச்களை உடையது. 
அப் பதிகங்கள் இந்தளம், சஎகாமரம், காந்தாரம், பியந்தைக் 
காத்தாரம், மட்டராகம், செவ்வழி என்னும் ஆறு பண்களால் 
அமைந்தவை. , 

இத்திருமுறையில் திருஞான சம்பந்தப் பெருமான் செய். 

தருளிய அற்புதச் செயல்களோடு தொடர்புடைய பதிகங்கள்
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ஐந்து உள்ளன. அவை திருமருகலில் விடந்தீரக்கப் பாடியது, 

திருமறைக்காட்டில் திறந்த கதவை அடைக்கப் பாடியது, இருமி 

லாப்பூரில் என்பைப் பூம்பாவையாக எழுப்பப் பாடியது; 

கூன்பாண்டியனுடைய வெப்பு கோயை நீக்கப் பாடிய தஇிருகீற் 

அப்பதிகம், சாளும் கோளும் நல்லன அல்ல என்று திருநாவுக் 

கரசார் கூறியபோது பாகய கோளறு திருப்பதிகம் என்பன. 

* a 

தில் உள்ளீ. பன்னிரண்டு பாடல்களும் கோழி, திருமங் 

கலக்குகி, திருப்புறம்பயம், திருசிசாய்க்காடு, திருவெண்காடு, 

திருக்குடவாயில், திருப்பாஞூா், திருமுதுகுன்றம், இருவாரூரு,. 

திருத்தேஷா், இருவலஞ்சுழி என்னும் பதினொரு தலங்களைப் 

up Sune, Gar Pound ப.த்றியவை இரண்டு. 

இந்தப் பன்னிரண்டு பாடல்களில் நெஞ்சை விளித்துச் 

சொல்லும் பாசுரங்கள் மூன்று (4, 9, 12). இறைவனை 
மூன்னிலைப்படுத்திப் பாடியவை மூன்று (1, 8, 60). படர்க்கையாக 
வைத்துச் சொன்னவை peg (2, 9, 7, 8,10.) உலசத்தவரைப் 

பார்த்தச்செரன்னது ஒன்று (11,) 

செ.த்தெ ல௫்கழ னிப்பழ னத்தயப லேசெழும் 
புன்னை வெண்குழி விற்பவ எம்புரை பூந்தராய். (4) 

குமைவசழை கமுகம்பொன் பவளம் பழுக்கும் 
குடவாயில் (6) 4 

யமைவால் தாகம் கோடல் ஈனும் பாசூரே (7) 

' மத்தியேதி யினமா மலர்கள் பலகெொசண்டு 

மூ.த்தித் தொழுது வணங்குவ் கோவில் முதுகுள்றே (9) 
6 முழுமணித தரனல்கள் 
மன்னு காவிரி சூழ்திரு வலஞ்சுழி (12) 

என்பவை இவற்றில் வரும் இயற்கைக் காட்சிகள். 

* 

இச்தப் புத்தகத்தில் கண்ட பாடல்களையல்லாமல் வேறு 
சுவையான பாடல்கள் பல பல இரண்டாம் திருமுறையில் இருக் 

கின்றன. குறிப்பிட்ட அளவுக்குள் இந்தப் புத்தகத்தை' அமைக்க 
வேண்டியிருந்தமையால் இந்தப் பன்னிரண்டு பாடல்க
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மாத்திரமே விளக்க முடிந்தது. பதவுரை, பொழிப்புரை, வீசேட. 

வுளை என்ற பழைய மூறையில் எழுதி மிருக்தால் இன்னும் பல: 
பாடல்களைச் சேர்த்திருக்கலாம், குறிப்புரை மாத்திரம் எழுதி 

யிருக்தால் பின்னும் பல பாடல்களை இதில் தொகுத்திருக்கலாம். 
ஆனால் நிழையப் பாடல்களைக் கொடுக்கவேண்டும் என்பது என் 

கோக்கம் அன்று, கொடுத்துள்ள பாடல்களின் பொருள் Gare 
விளங்கவேண்டும் என்பதே என் கருத்து, பழைய முறையில் 
உரை வரைக்தால் தேவாரத்தில் அக்கறை யுடையவர்களே சாடிம் 
படிப்பார்கள். அப்படியின்றிக் கதை போலவும் கட்டுரை 

போலவும் அமைத்து, எழுதிக்கொண்டு போகும் போக்கிலே 

பாடலில் வரும் சொற்களையும் பெய்து, கஈயங்கள், தடை 

விடைகள், விசேட உரைகள் ஆூயெவற்றையும் இடையே 

பொருத்திக் காட்டினால் ஓரளவு தமிழ் உரைஈடை தால்களைப் 
படிப்பவர்களும் விரும்பிப் படிக்கக் கூடுமென்று எண்ணினேன். 

பாடல்களுக்கேற்றபடி வெவ்வேறு வகையில் நிலைக்களத்தை 

அமைத்து விளக்கங்களை எழுதி யிருக்கிறேன். ஈன்றாகப் படித்த 

வர்களுக்கும் தேவாரத்திற்கு உரை காணும் திறமை உடையவர். 

களுக்கும் இதிலுள்ள விளக்கங்கள் மிகையாகத் தோற்றலாம். 
தேவாரத்தினாடே புக அஞ்சுகிறவா்களை எண்ணியே இவற்றை 

எழுதுவதனால், சில இடங்களில் விளக்கம் கீண்டதாக இருத்தல் 

கூடும். 

முதல் திருமுறையிலிருக்து எடுத்த எட்டுப் பாடல்களின் 
விளக்கத்தை, ** உள்ளம் கவர் கள்வன்!” என்ற பெயரோடு இந்த 
வரிசையில் முதல் புத்தகமாக வெளியிட்டேன். இரண்டரவது: 

புத்தகம் இது, *சங்கநூற் காட்சிகள்” என்ற சங்கத் தமிழ்ப் பாடல் 

களின் விளக்கப் புத்தகங்களைப் பெற்றுப் படித்துப் பாராட்டிய 
தமிமுலகம், இந்த தால் வரிசையையும் படித்து ஆதரிக்கும் 

என்று கம்புகறேன். 

முருகன் திருவருள் '* திடுமுறை மார்கள் * என்ற இந்த தால் 
வரிசையும் கிழறைவேறத் துணை செய்வதசகுச ! 

e788 பகி. வா. ஜகந்தாதன்.
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உலகத்தில் உள்ள மக்கள் பிறரோடு பழகி 

நட்புப் பாராட்டியும், பகை பாராட்டியும், பழசு 
வகை இல்லாமலும் இருக்கிறார்கள். இம்த் மூன்று 
நிலையையும் கட்பு, பகை, கொதுமல் என்று சொல் 

வார்கள். பார்த்துப் பழகாதவர்களை அயலார் 

அல்லது கொதுமலர் என்று சொல்வது வழக்கம். 

பழனெவர்களில் வேண்டியவர், வேண்டாதவர் 
என்று இரண்டு வகையினர் இருக்கின்றனர். 

மனிதனுக்கு விருப்பு, வெறுப்பு என்ற இரண்டு 
குணங்கள் இருப்பதனால் சண்பர், பகைவர் என்ற 

வேுபாடு உண்டாறெது. உணவு, உடை, பொருள் 

கள் எல்லாவற்றிலும் இக்தப் பிரிவு ௮மைூறது. 

॥ எனக்கு இது பிடிக்கும்! என்றும், "எனக்கு 

இ௫ பிடிக்காது” என்றும் சொல்வறேறம். விருப் 

புக்கு உட்பட்டதை எனது என்று சொல் 

றோம். அது "மமகாரம். ஈமக்கு விருப்பமான 

பொருளைப் பிறருக்கு அளிக்காமல் பற்றிக்கொள் 

கொள்ளேோம். அது பற்று, காம் விரும்பும் — 

பொருள் பிறரிடம் இருக் தால் ௮து ஈமக்கு வேண் 
டும் என்று எண்ணுகிறோம். இது அவா. காம் 

விரும்பும் பொருள் பிறரிடம் இருக்தால், * இவனுக் 

ருக் இடைத்து விட்டதே!” என்று எண்ணும், 

இது அழுக்காறு அல்லது பொருமை. அவனைக் 

கண்டால் வெறுப்பு உண்டாகறைது. இது பகை. 

இப்படியாக மனிதன் விருப்பு வெறுப்புகளின்
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வழியே பல தீய குணங்களை வளர்க்கிறான். அவ் 
விரண்டையும் நீத்து நடு நிலையில் இருப்பவர்கள் 
மெய்ஞ்ஞானிகள், இறைவனும் விருப்பு வெறுப்பு 

, இல்லாதவன். 

**வேண்டுதல்வேண் டாமை யிலான் அடி சோந்தார்க் ' 

கியாண்டும் இடும்பை இல £? 

என்பது திருக்குறள். இறைவன் விருப்பு வெறுப்பு 
அற்றவன். அவன் அடி சேர்ந்தவர்களும் விருப்பு 
வெறுப்பற்றவர்கள். விருப்பு வெறுப்பு ௮.ற்றவர் 

களுக்குப் பிறரால் வரும் துன்பம் இல்லை. தம்மவர், 

அல்லாதார். என்ற வேறுபாடு இன்மையின் 

அவர்கள் எல்லோருக்கும் உறவினர்களாடவிடு 

இருர்கள். 
ஞானசம்பந்தப் பெருமானுக்கு இறைவனு 

டைய அருங் குணங்கள் நன்றாகச் தெரியும். சில 
சில குணங்களை அங்கங்கே குறிப்பாகவும் வெளிப் 
படையாகவும் எடுத்துக் காட்டுவார். அவன் விருப்பு 

வெறுப்பு இல்லாதவன் என்பதை வெளிப்படை 

யாகச் சொல்லாமல் குறிப்பாசப் புலப்படும்படி. 

சொல்கிருர். இறைவன் விருப்பு வெறுப்பு இல் 

லாதவன் என்று சொல்வது கூட அத்தனை சிறப் 
பன்று. அவனைச் சார்ந்த பொருள்களும் உல௫ய 

லின்படி. பார்த்தால் ஒன்றறிகு ஒன்று பகையாக 

இருந்தாலும் அவனைச் சார்ந்த பிறகு தம்முள்ளே 

உள்ள பகைமை தீங்இ ஒரே கிலையில் அருகருகே 

இருக்கின்றன. 

பழங் காலக் சதைகளில், செங்கோன்மையிற் 

றந்த மன்னர்களின் ஆட்டு முறையை வருணிக்
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கையில், “புலியும் பசுவும் ஒரு அறையில் தீர் 
குடிக்க?” என்று வருவதைப் பார்க்கலாம். கல்ல 
அரசர்களுடைய ஆட்சியிலேயே அப்படி இருக்கு 
மானால் அருளே உருவமாக உடைய இறைவன் : 
சார்.பிலே, பகையுடையார் பகை நீங்கி இருப்பதில் 
வியப்பு என்ன? 

உலூல் பகையென்றும் நட்பென்றும் கேட்டுக் 
கேட்டுப் பழக்கப்பட்டு விட்டோம். ஆகையால் பகை 
வர்கள் ஒன்றுபட்டால் ஈமக்கு வியப்பாகத்தான் 
இருக்கறஅ. சிவபெருமானுடைய செஞ்சடையிலே 

பிறையும் பாம்பும் இருக்கின்றன. பாம்புக்கும் 

தங்களுக்கும் பகை. முற்றிய திங்களை ராகு என்னும் 

பாம்பு விழுங்கும்; அ.கனால் பகை என்பது ஒன்று. 

தங்களும் பாம்பும் தம்முடைய இயற்கையால் 

மாறுபடுவன. யாவரும் காண வானத்தில் உலா 

வருவது இங்கள்; பிறர் கண்ணிற்படாமல் வளைக்குள் 

ஒளிக்இருப்பது பாம்பு. தன்னுடைய தோற்றத் 

தால் யாவருக்கும் ம௫ழ்ச்சியைதீ தருவது மதி; 

தன்னைக் கண்டால் படையும் கடுங்கும்படி செய். 
வது பாம்பு. மெண்ணிற மூடையது சந்திரன்; 
கரு நிறமுடையது பாம்பு. அமுக மயமாக இருப் 
பது சந்திரன்; அதனால் ௮முக இரணன் என்ற 

பெயர் அமைந்தது; பாம்போ கஞ்சு கொப்புளிப்ப.து, 

சந்திரன் ஒளி உருவமானது ; பாம்பு கிழலுருவ 
மானது.* ஒன்றுக்கொன்று மாறுபட்ட இவ்விரண் 

டும் ஓரிடத்தில் இருப்பது அருமை. இருக்தால் 
அது வியப்பைத் தரும் காட்டுகான். 

*. ராகு கேதுக்களை நிழற்கோள் அல்லது சாயாக் கரகம் 

என்று சொல்வார்கள். ் 
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சிவபிரானுடைய சடை தனிச் தனிக் கேசமாக 
இல்லை. பிரிந்து பரந்தும் கிற்கவில்லை. A say wed 
ஒன்றிப் பின்னிய சடையாகச் செம்மையாக. இருக் 
றது. பின்னியது போன்ற அந்தச் செஞ்சடை 
மிலே பிறையும் பாம்பும் உடன் உறைகன்றன. 
என்ன ஆச்சரியம் ! அவை தாமே வக்து தங்னெவா? 
இல்லை,” இல்லை. இறைவன் அ௮ளற்றை அங்கே 
வைத்திருக்கிறான். அவன் சடையில் ஏறுவதற்கு 
முன் ௮வை ஒன்றோடு ஒன்று பகைத்தன. சடை 
யில் ஏறிய பிறகு இரண்டும் பகை ஒழிச்து. அப் 
பெருமான் சடைக்கு அணியாகத் திகழ்கின்றன. 
“ஒத்த இயல்புகளையுடைய பொருள்கள் இருக்சவும், 
ஒன்று கண்ட இடத்தில் மற்றென்றைக் காண 
முடியாக பிறையையும் பாம்பையும் உடன் வைத் 
திருக்கறீரே! இஅ௫ என்ன வியப்பு! ஏன் அப்படி. 
வைத்துக்கொண்டீர் ? சொல்லும் ஜயா!” என்று 
சிவபெருமானை கோக்கு ஆளுடைய பிள்ளையார் 
கேட்டருர். 

சொலீச் 3 

பின்னு செஞ்சடை லிற்பிறை பாம்புடன் வைத்ததே, 

(பின்னியது போன்ற சிவத்த சடையில் ஒன்றுபட்டு வாழாத: 

பிறையைப் பாம்போடு வைத்ததற்குக் காரணம் சொல்லும்.] 

இந்த நினைவும் வியப்பும் சம்பந்தப் பெருமா 
னுக்குத் தம்முடைய சொந்த ஊராூய' சீகாழியில் 
பிரமபுரீசரைத் தரிசிக்கும்போது தோன்றின. ஆத 
லின் ௮ச்தப் பெருமானையே கேட்டுருர். சீகாழிக் 
குப் பன்னிரண்டு திருப்பெயர்கள் உண்டு, பூத்த 
ராய் என்பது அவற்றில் ஒன்று.



பின்னு செஞ்சடை 5 

மாறுபட்ட பொருள்களை ஒரு சேர வைத்த 
வியப்பை எண்ணியவுடன் வேறு பல செய்திகள் 
நினைவுக்கு வருன்றன. வேறு வேறான இயல் 
புடையவை ஒன்றுபட்டு விளங்கும் காட்டுகள் ௮வ 
ருக்கு ஒன்றன்பின் ஒன்றாகத் தோன்றுகின் மன. 
பூச்க.ராயாகய சிகாழியின் நிலப் பரப்பு, அங்குள்ள 

புன்னைமரம், இறைவனுடைய பூங்கழல் ஆய இவற். 
றில் வேறு வேறு இயல்புடையவை இணைந்து கிழ் 
கும் அதிசயங்களைச் சொல்கிருர். 

சீகாழி நிலவளம் உடையது. மருதகிலத்தில் 
இருப்பது. மருதகிலத்துக்குப் பழனம் என்பது 

ஒரு பெயர். எங்கே பார்தீதாலும் வயல்கள். Yb 

வயல்களில் நெற்பயிர் கன்றாக வளர்க்திருக்கன் றன. 

செல்லில் செக்கெல் என்றும் வெண்ணெல் என்றும் 

இருவகை உண்டு; சம்பா, குறுவை என்பன போன் 
றவை. இவ்விரண்டிலும் செக்கெல் சிறப்புடையது. 
பூந்தராய்க் கழனிகளில் செக்கெல்லே விளைகின்றது. 

செக்கெல் விளையும் சுழனிகளுக்கு அயலில் 

புன்னைமரங்கள் கிற்கின்றன. புன்னைமரம் கெம் 
தல் நிலத்துக்கு உரியது. சீகாழிக்குச் ல மைல் 
களுக்கப்பால் கடற்கரை இருக்கிறது. அதனால் 
கெய்தல் கிலத்தின் சார்பும் இச்த ஊருக்கு உண்டு. 

ஞானசம்பந்தசே, சீகாழி கடற்கரையில் இருப்பதா 

சுப் பாடியிருக்கிறார். 

₹மொய்பவளத் தொடுதரளம் 

துறையாரும் கடற்றோணி புரத்தீசன் "” 

என்பது அவர் திருவாக்கு. ஆசுவே காழி 
யில் மருதகிலக்காட்சியும் செய்தல்கிலக் காட்சியும்
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அருகருகே தோன்றுன்றன. செச்கெல்லையுடைய 

அழயெ கழனிகள் பழனத்தைக் காட்ட, அயலில் 

செழித்து வளர்ந்த புன்னைமரம் கசெய்தல்கிலப் 

பண்பைக் காட்டுறது. 

செத்தெ லங்கழ னிப்பழ னத்தய லேசெழும் புன்னை. 

[செக்கெல் வளரும் அழடெ வயல்களையுடைய மருத நிலத் 

துக்கு அயலே வளர்ந்த செழுமையான புன்சனைமரம்.] 

அந்தப் புன்னையினும் வேறுவேரறான பண்புகள் 

இணைந்திருக்னெறன. புன்னைமரம் பூத்திருக்கறது. 

அதன் இதழ்கள் வெள்ளை வெளேரென்று இருக் 

இன்றன. அதன் நடுவே உள்ள கர்ணிகை அல்லது 

கொட்டை பவளத்தைப் போலச் செக்கச் செலவே 

லென்று ஒளிர்றது. வெவ்வேறு கிறங்களாகய 

வெண்மையும் செம்மையும் அடுத்தடுத்து இருக்கும் 

போது விளக்கமாகத் தெரின்றன. ' நவமணிகளில் 

ஒன்று பவளம் ஆதலின் அதை மக்கள் பாதுகாப் 

பரக வைப்பார்கள். அழுக்குப்படாமல் வைத்துக் : 

கொள்வார்கள். பவளத்தைத் தாய வெண்்கிழியில் 

.. (துணியில் பெரதிந்து வைத்தது போல இருக்கிறது 

"புன்னைப் பூவின் தோற்றம். * 

புன்னை வெண்டுழி விற்பவ னம்புரை bared. 

(புன்னைமலர் வெள்ளைத் துணியில் வைத்த பவளதிதை 

யொச்கும் சகாழி.] : . 

மருதமும் செய்ததும் இணைந்த இணைப்பும், 

வெண்மையும் செம்மையும் ஒன்றிய ஒற்றுமையும் 

கொண்டதஅபூர்கராய்,இங்கேஎழுக்தருளியிருக்கறான் 
  

  

* “பவளமும் பொன்னுள் குவைதிய, முத்திற், நிகழரும் 
கின்றது புன்னை” என்பது இக்கே நினைப்பதற் குரியது.
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இறைவன், அவனுடைய திருமுன் மற்றோர் இணைப் 
பைக் காண்டுறோம்.. உலகம் பதினான்கானாதம் 

இவற்றை மூன்றாகச் சொல்வார்கள், அக்தர் மத்திய 
பாதலம் என்று. வானம், பூமி, பாதலம் என்ற 
மூன்று தட்டை, 'மூவுலகம்?* என்றும் வழங்குவ 
தண்டு. இந்த மூன்றில் பூமியில் இருப்பது பூச்சு 
ராய். அங்கே ஊழுக்தருளியிருக்கும் பெருமானுடைய 
பூங்கழல் பாதாளத்தையும் ஊடுருவி நிற்பது, 

** பாதாளம் ஏழினுச்£ழ்ச் சொற்கழிவு பாதமலர்” 

என்பது நிடவாசகம். வானத்தில் இருப்பவர்கள் 
இமையோர். அவர்கள் தங்கள் பதவியை விடாமல் 
பற்றிக்கொண்டிருப்பவர்கள்; எல்லோருக்கும் 
உயாக்தவர்கள் என்று தம்மை கினைத்துக்கொண் 
டிருக்றெவர்கள். ௮வர்கள் வாழும் உலகம் உயர்ந்த 

உலகம். அவ்வளவு உயரத்தில் இருப்பவர்கள் 

தாழ்க்து இறங்கி வருகிறார்கள். அவர்களுடைய 
தலைகள் வணங்கா முடிகள், ௮வை மிக மிகக் ழே 
உள்ள இறைவண் அடியிலே ஒன்றுசன்றன. 
மேலுலகமர௫ய வானில் இருக்கும் கல்ல இமையவர் 
களின் a.wits முடிகள் பாதாளம் ஏழினும் Sipre 
உள்ள இறைவன் அடியிலே ஒன்றுன்றன. 
_இக்த இணைப்பு வியப்பதற்கு உரியகல்லவா ? 

* இது அமைவதற்கு இறைவன் பெருமையே 
காரணம். தமக்கு வரும் துன்பங்களை நீக்குவதற்கு 

வேறு புகல் காணமல், தம் உயர் நிலையைப் பாது 
காத்துக் கொள்வகற்காகவே இமையவர்கள் பூச் 

த.ராய்க்கு வந்து இறைவன் கழலடியில் முடிமை 

* மூவகை யுலரும் முகிழ்த்தன முறையே ” (ஐங்குறு ஏறு, 
கடவுள் வாழ்த்து.) 
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வைத்து ' வணங்குகிறார்கள். வணங்காத முடியை 
வணங்கச் செய்யும் அடி, இறைவன் திருவடி. 
அடியார் தொழுவது பெரிதன்று, தம் பெருமை 
மையே நினைந்திருக்கும் தேவர்கள் பணிச்து 
முடியை அடியிலே வைப்பது அரிய செயல். 

. பூ.த்தராய் 
துன்னி நல்இமை யோர்முடி, தோய்கழ்லீர் | 

_(பூர்தசாயை அடைந்து கல்ல தேவாகளுடைய முடிகள் 
படிச்சு வணக்கும் கழலணீச்த திருவ,களை யுடையீர் !] 

மருத நிலத்து கெல் வயலுக்கு அருகே செய் 
தல் கிலத்துப் புன்னை வளர்றெது ; அந்தப் புன்னை 
யில் வெள்ளிய இழியில் செம்பவளம் வைத்தது 
போன்ற காட்டு வளர்றெது ; அவ்விடத்தில் உயர்ச் 
தோக்யே வானுலகத்தினரின் முடிகள் பாதாளத் 
தின் ச€ீமுள்ள இறைவன் அடியிற் படிந்து வளர் 
இன்றன. அப்படி உள்ள பெருமான் சடையிலே . 
அமுதத்தையுடைய திங்களும் கஞ்சையுடைய 
பாம்பும் ஒன்றாக வளர்னெறன, அவை தங்கும் 
சடை வெவ்வேருகப் பிரிக்திராமல், பின்னி ஒன்றிய 
செஞ்சடையாக இருக்றெ.து. 

செத்தெ லங்கழ னிப்பழ னத்தய லேசெழும் 

புன்னை வெண்டுழி யிற்பவ சம்புரை பூத்தராய் 

துன்னி பல்லிமை யேசர்மூடி. தோய்கழ லீர்சொலீர் 
பின்னு செஞ்சடை யிற்பிறை பாம்புடன் வைத்ததே. 

[கழனி - வயல். புன்னை - புன்னைமலா ; ஆரசூபெய்ர், கிழி ட 
துணி, புரை - ஓக்கும், கழல் .. கழலையணிச்த BOA; BS 
Court, வைத்தது சொவீர் என்று கூட்ட வேண்டும்.] 

*
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இறைவன். அருளால் பகைப் பொருள்கள் 
தம் பகைமை நீங்டு ஒன்று படும் என்பது குறிப் 
பால் புலப்பட்டது. பிறையும் பாம்பும் இமைவன் 
திருமுடியிலே வேறுபாடற்று அவன் திருக்கோலத் 
தில் ஒன்றி கின்றா.ற் போல, இறைவன் அருள் 
இணைக்தால் இணையாக பொருள்கள் ஒன்றும்; 
தில்லாத பெொரீருள் கிற்கும் ; சிதறிய பொருள் 

சேரும். இறைவன் பால் ஒன்றுபட்டால் அமுதமும் 

கஞ்சும் ஒரே தன்மை பெறும். 
இறைவனுடைய அருளுக்கு உட்படாத வரை 

யில் மணிதர்கள் தம் தம் தகுதியால் வேறுபடுவர். 
ஆனால் அவனுடைய அருளைப் பெற்ற பின்னர் 
அவர்களுடைய முன்னை இயல்ப்கள் யாவும் மாறி 
ஒரே நிலையை அடைவார்கள். வேதியராயயே சவ 

Care fur ge Carri Gu கண்ணப்பரும் இறைவன் 
திருவருள் பெற்ற பின் வேறுபாடு இலராயினர். 
கங்கைக்குள் புகுவதற்கு முன் யமுனையாகவும், 
சாக்கடையாகவும் இருக்கவை கங்கையிலே சேர்க்க 
பிறகு கங்கையே ஆடவிடன்றன. 

ஆதலின் இறைவனைச் சார்வகற்கு முன் எந்த 
கிலை இருக்தாலும் சார்ச்த பிறகு ௮வன் அடியா 

சாகும் திறத்தில் மேல் £ழ் இல்லை. இவற்றை யெல் 
லாம், பின்னு செஞ்சடையிற் பிழை பாம்புடன் 
வைத்த ' செய்தி சொல்லாமற் சொல்றது; 

இந்தப் பாசுரம் BOO Ta bus st தேவாரத் 
இல் இரண்டாம் திருமுறையின் முதழ் பதிகத்தின் 
முத, பாட்டு.
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ணிமை என்று சொன்னவுடன் சமக்குக் 
கற்கண்டும் தேனுமே கினைவுக்கு. வருன் மன: 
மனிதன் பிறந்தவுடன் காப்ப்பாலை.உண்ணு௫ருன். 
அவனுடைய சுவையுணர் பொறியாகயே காக்கு 
இயங்குகிறது. குழக்தை, காளை, முதியவன் யாராக 
இருந்தாலும் காச் ௬வை அவர்கக£ப் பற்றிக் 
கொண்டிருக்றெது. மற்ற இக்திரியங்களெல்லாம் 
வயசு ஆக ஆகச் தளர்ச்சி அடைகின்றன. கண் 
ஒளி மழுங்குகறது. காது மந்தமாடுறது. மூக்கு 

காற்றக்தைத் தக்கபடி உணர்வதில்லை. உடம்பும் 

மரத்துப் போகிறது. ஆனால் காக்கு மாதீதிரம் 
பின்னும் அதிகக் கூர்மையாக இருக்கறது. வய 
சான முதியவர்களுக்கு உணவுச் சுவையில் எத்தனை 
* சபலம்” இருக்றெதென்பதை யாவரும் aii. 

இதனால் மனிதனை இறுகப் பற்றிக்கொண்டிருக்கும் 
புலனுணர்வு ௬வை என்பதை உணரலாம். 

இராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் கூறும் கதை 
ஒன்று இங்கே நினைக்கத் தக்கது. 'ஒரு ஞான 
முனிவரிடம் உலகத்தில் வெறுப்புற்ற ஓர் 'இளைஞன் 

வந்து தனக்கு உபதேசம் செய்ய வேண்டுமென்று 

இறைஞ்ச வேண்டிஞன். ஞான முனிவர் அவனைச் 

சோதித்துப் பார்க்க எண்ணினர் “காக்கை 

, சீட்டப்பா '" என்றார். இளைஞன் நாக்கை நீட்டினான். 

சிறிது சர்க்கரையை எடுத்து அந்த நாக்கன்மேல்
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வைத்தார். வைத்துவிட்டு oer Sei. சர்க்கரை 
தூள் போலப் பறக்த௮. நீ நரக்கை வென்றவன். 

ஆதலால் மற்றப் பொறிகளையும் கிச்சயமாக வென் 
இிருப்பாய். உனக்கு உபதேசம் செய்கிறேன் '” 
என்று அவனை மாணாக்கனாக ஏற்றுக்கொண் 
டாராம். மம்முடைய சாக்கில் சர்க்கரையைப் போட் 
டால் உடனே அது கரைந்துவிடும், போடவே 

வேண்டாம், சர்க்கரையைக் கண்டாலும் சரி, சர்க் 
கரை யென்று கினைத்தாலும் சரி, காக்இல் தீர் 
ஊறும், 

மேலே சொன்ன சுதையாலும் மாச் சுவை 
மக்களை எவ்வளவு இறுகப் பற்றியிருக்றெது 
என்பது புலனாகும். அதனால் இறைவனை கினைக்து 
விரதம் இருக்றெவா்கள் விரதத்துக்கு முக்கியமான 
இலக்கணமாக உணவு வகைகளைக் குறைப்பதைக் 
கொண்டிருக்கறுர்கள். 

' உண்ணாது கோற்பார் பெரியர் ” 

என்று வள்ளுவரும் கூறினார். 
ஆகவே, சுவை, ஒளி, ஊறு, ஓசை, காற்றம் 

என்னும் ஐந்து புலன்களில் சுவை எளிதில் மணி 
"தனை விடுவதில்லை. மற்ற இன்பங்களை நாடாதவர் 
களும் சுவை ஒன்றை காடுவார்கள். இவ்வாறு 

தீமை பெற்றமையால், சுவைக்குரிய பொருள் 
களையே மற்ற இத்திரிய அுகர்ச்சிப் பொருள்களுக் 

கும் ௮ளவு கோலாகவும் உவமையரகவும் எடுத்தாள் 
வது வழக்கமாகப் போய்விட்டது. 

* பரட்டு எப்படி இருக்த.து ?” 

* அமிர்தமாக இருந்தத," 
* சொற்பொழிவு எப்படி. இருக்த.து?”!
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* தேன் மாரி போல் இருந்தது.” ' 
செவிப்புலனுக்கு இன்பம் உண்டாவது, 

அதற்கு காவாலே சுவைக்கும் அமுதமும் தேனும் 
அளவு கோலாடஇன்றன. “என் கனியே, தேனே, 
கட்டிக் கரும்பே '' என்று ௮ன்புடையாரைச் சொல் 
கிறோம். இதற்கெல்லாம் காரணம் சுவையினி 
மையே மக்கள் உள்ள த்தில் சங்காதனமிட்டு ஆட்சி 
புரிகிறது என்பதுதான். 

இஹைவனையும் அன்பர்கள் சுவைப் பொருளா 
சப் பாராட்டினார்கள். அமுதென்றும், தேனென் 
அம், கணியென்றும், கரும்பென்றும் பாராட்டினர். 
திருஞான சம்பக்தப் பெருமான் அப்படிச் சொன்ன 
இடங்கள் பல பல, 

ஸ் 

சோழ காட்டில். திருமங்கலக்கசூடி. என்பது 
ஒரு தலம். அங்குள்ள ஆவிகாயகரா௫யெே Hau, 
மானைத் தரிசித்துப் பதிகம் பாடினா சவ ஞானப் 
பால் அருந்திய பெரியார். இறைவனுடைய நல் 
ஒருளையும் ஞானத்தையும் பாலாக உண்ட பெரு. 
மான் அவர். அவருக்கு இறைவன் தேனை அமு 
தாடி நிற்பவன். அவருக்கு மாத்திரம் அப்படி 
இருப்பவன் என்று சொல்லலாமா ? மற்றவர்களுக் 
சூம் நேறுய் அழுதாகி கிம்பவன்தான். ஆனால் அக்த 
மற்றவர்கள்? யார்? உலூலுள்ள யாவருமா ?. 

இல்லை, இல்லை. 
ப௫த்தவனுக்கு உணவு ருக்கும் ப௫ியில் 

லாமல் வயிற்று வலி கொண்டவனுக்கும். பிற 
கோயாளிக்கும் உணவு சுவைக்காது. அதுபோல, 
இறைவனிடத்திலே அன்புகொண்டு அவன் ௮௬
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ஊப் பெற வேண்டுமென்று ப௫த்திருப்பவர்களுக்கு 
அவன் இணனியவனாக இருப்பவன். — ் 

அவன் எல்லோருடைய உள்ளச்திலும் இருக் 

இரான். ஆனால் உள்ளத்தில் ௮வன் இருப்பதைப் 
பற்றிக் கருதா வர் பலர். அவர்களுடைய உள்ளம் 
அமுச்கடைந்த கண்ணாடிப் பெட்டி போன்றது. 
அதனுள்ளே * வைர மணி போன்ற இறைவன் 
இருந்தாலும் ௮தன் மேலே உள்ள அழுக்கனால் 
அவன் இருப்பது தெரிவதில்லை. மாசு நீங்யெ 
உள்ளம் அழுக்கின்றித் துலக்யெ கண்டிப் 
பெட்டி போன்றது. ௮ங்கே இறைவன் இருப்பது 

தெளிவாகத் தெரியும். ஆசைகளாலும் தீய குணங் 

களாலும் அழுக்கடைக்து கலங்காமல் இறைவனிடம் 

அமைந்த முதுக பக்தியினால் அழுக்கற்றுதி தூய 
தாய்த் தெளிக்திருக்கும் சிக்தைக்குள் இறைவன் 

தன் அருள் வெளிப்பட நிற்கறோன். அவனுடைய ' 
அருளால் ௮ன்பர்களுடைய தெளிச்த சிந்தையில் 

இன்பம் பொங்குகிறது. உலூல் உள்ள ஏனைய 

சுவைகளெல்லாம் சுவையற்றுப் போடுன்றன. 
 பெரும்பைம் புனத்தினுள் சிற்றேனல் 

காக்கன்ம௦ பேதைகொக்கை 

விரும்பும் குமரனை மெய்யன்பி 
னஞால்மெல்ல மெல்லஉள்ள 

அரும்பும் தனிப்ப.ர மானந்தம் 

தித்தித் தறிந்தஅன்றே 
கரும்பும் துவத்துச்செக் தேனும் 

புளித்தறக் கைத்ததுவே ” 
என்பர் அருணகிரி நாதர். 

. இறைவனுடைய அன்பு முறுகுவதற்குமுன் 

உலகத்திற் சுவைப் பொருளாகத் தேனென்றும்
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பழமென்றும் இருந்தவை யாவும், ௮க்த அன்பு 
மூறுகிப் பயன் கொள்ளும் போது சுவை குன்று 

இன்றன. இறைவனே தேதனுமாய் அமுதுமாய்த் 
'தத்திக்கன்ெறான். ௮வனுடைய அருளே புகலென்று 
தெளிக்த சிந்தையில் அவ்வாறு தித்இப்பான் ; 
மற்றவர்கள் சிந்தையில் நின்றும், தெளியப் பெரு 

மல் இருப்பான். ச 
தேனு மாய்அமு தாகதின் ருன்தெளி சிந்தையுள். 

இறைவன் தேஞய் இருக்குறான் ; அமுதாயிருச் 
இரான். மாசு இன்றித் தெளிந்த இக்தையில் 
தோன்றி இன்பச் தருகிறான். 

* 

மனம் நுட்பமானது. அதை அணுவென்றும் 

சொல்வதுண்டு. இறைவன் அதற்குள்ளே இருக் 
இரான். அப்படி இருப்பது மற்றவரிடம் தெரியா 
விட்டாலும், தெளி சக்தையுடையாரிடம் தெரிகற.து. 

அவர்கள் நுகரும் இன்பத்தினால் இது தெளிவா 

றது. மனத்தில் நுட்பமாக இருப்பஉன் ஆனாஜும் 

எல்லாவற்றையும் தனக்குள் அடக்கி சிற்பவன். 
ஐம்பெரும் பூதங்களில் வானம் எல்லாவற்றையும் 

தனக்குள் ௮டக்இக் கொண்டிருப்பது. உ Hiss 
குள் அண் பொருளாய் கின்று இனிக்கும் தேன் 
அவன் ; எல்லாப் பூதங்களையும் தனக்குள் அடக்கய 
பெரிய பொருளாய் கிற்கும் வானும் அவன். 

வானமாய் இறைவன் இருக்கிறான் என்று 

சொல்லும் போதே மற்றோர் அடையாளமும் 
    

* ௭ அகல் இரு விசும்பு - தன்னை யொழிக்த நான்கு பூதமும் 
தன்னிடத்தே அகன்று விரிதற்குக் காரணமாகிய பெரிய 
ஆகாயம் '” (பெரும்பாணுற்றுப்படை, 1, சச்சினார்க்கினியர் உரை)
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நினைவுக்கு வருகிறது. இறைவன், வானத்தைப் 
போல எல்லாவற்றையும் தன்னுள் அடக்கி வைத் 

திருக்கிறாுன்; இது தத்துவப் பொருள். வானத் 
தைப் போல மதியைச் சூடியிருக்கிறான்; இது ga 
அடைய திருக்கோலத்தோடு : ஒட்டிய பொருள். 
புலன் ,கடக்த நிலையில் வானச்தைப் போல விரிந்து 
நிற்கிறான்; அதனை கினைப்பூட்டுபவனைப்” போல 
அருள்திருமேணி தாங்கும்போது வானத்தைப் 
போல மதியைச் சூடி. விளங்குகிறான். 

்.. தேனு மாய்அமு Sra her ருன்தெளி சிந்தையுள்: 
வானு மாய்மதி சூடவல் லான். 

நுண்பொருளாய்,விரிபொருளாய், இன்பச் தீரும் 

பொருளாய், அருள் திருமேனி கொண்டவனாக 
இருக்கும் எம்பெருமான் அங்கங்கே திருக்கோயில் 
கொண்டு எழுக்தருளியிருக்கிறுன். திருமங்கலக் குடி. 
மில் கம்மையாளும் கடவுளாக, தலைவனாக, கோனாக 

விளங்குகிறான். 
தேனு மாய்அமு தாகதின் முன், தெளி சித்தையுள் : 

வானு மசய்மதஇி சூடவல் ரைன்மங்க லக்குடிக் 

கோனை, 

* A 

இறைவன் இவ்வாறு எழுக்தருளிகிருப்ப,த.ற் 
குத் தன் பெருமையை யாவரும் தெரிச்து தன்னைப் 

பாராட்ட வேண்டும் என்பது காரணம் அ௮ண்று. தாரம் 
உய்யும் பொருட்டே, கன்மை பெற்று வாழும் 

பொருட்டே அவ்வாறு தஇருக்கோ.பில் கொண்டிருக் 

இருன். ஈமக்கு உய்தி வேண்டுமானால் அவளை 
அடைய வேண்டும். என்ன செய்ய வேண்டுமெண். 
பதைச் சம்பந்தர் ௮ருள் செய்டருர்,



தெளிக்தார் சிந்தையுள் ௮டங்இச் தேனாய் அமுச 
மாய் இனித்து கின்றவனும், எல்லாப் பொருளையும் 
தனக்குள்ளே அடக்கு நின்றவனுமாகய இறைவண் 
நம்மை நாடி வந்து தஇிருமங்கலக்குடிக் கோயிலில் 
எழுக்தருளியிருகஇறுன். எங்கோ இருப்பவன் 
கம்மிடம் உள்ள கருணையினால் ஈமக்கு ௮ணியனாக 
எழுக்தருளியிருக்கும்போது நரம் 5 சிறிது grr 
மேனும் அவனை கோக்கச் செல்ல வேண்டாமா? 

நமக்கு இன்பம் தரும் காரியக்தை காள் 
தோறும் செய்வோம். உண்பதும். உறங்குவது 
மாகயெவற்றை ஒருகாளாவது மறப்பதில்லை. உடல் 
வளம்பெறும் செயலை காள் காறும் செய்யும்போது, 
உயிர் வளம்பெறும் செயலை அடுத்தடுத்துச் செய்வது 
தானே முறை? கம்மை நாடி வந்திருக்கும் இறை 
வனை காமும் நாள்தோறும் நாடிச் செல்ல வேண்டும். 
சென்று ஏத்க வேண்டும். இசனயிலா ஆற்றதும் 

வரம்பிலாக் கருணையும் உடைய எம்பெருமானை 
. ஏத்துவதுதான் சாவைப் பெற்றதற்குப் பயன். 
அவனை ஏத்தும் புகழ்தான் உண்மையான புகழ். 

** இறைவன், பொருள்சேர் டகழ்”” 

என்று ud wae, 

₹* பூமிமேல் புகழ்தக்க பொருளே ?? 

என்று அப்பரும் எடுத்துச் சொல்வார்கள். ஆதலின் 
இறைவனை காடிச் சென்று ஏத்த வேண்டும். 
அவனுடைய கல்யாண குணங்களைச் இத்தித்தால் 
கம் உள்ளம் உருகும். அவற்றைச் இந்தித்துச் 
இத்தித்துச் சொல்ல வேண்டும். 

இறைவன் குணங்கள் நிறைந்தவன்.
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என்பது ஆழ்வார் வாக்கு, 

கோதற்ற குணங்கள் கிறைச்ச இறைவனுடைய 

அருட் செயல்களை கினைத்துப் பார்த்தால் கம் உள் 
ளம் தாயதாகும். ஏத்த வகையான குற்றம் இருக் 
தாலும் போய்விடும். அழுக்குடம்பைக் சுங்கை 
érrp கழுவியது போல அழுக்குச் சிர்தையை 
இறைவனை ஏத்தி அவன் குணங்களை எடுத்துச் 
சொல்வதால் கழுவிக் தூயதாக்கலாம். அப்போது 

ஊனம் ஆனவை இருக்த இடம் தெரியாமல் ஒழியும். 

சக்தை தெளியும. தேனாக அமுதாக அவன் தஇித்திப் 
பான் 

இது எளிய. வழி) உரிய வழி. இதுவே 
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தேனு மாய்அமு தாகதின் முன்தெனி சித்தையுள்; 

வானு மாய்மதி சூடவல் லான்மங்க லக்குடிக் 

கோனை தநான்தொறும் ஏத்திக் குணங்கொடு கூறுவார் 

ஊனம் ஆனவை போவ்அறும் ; உய்யும் வகைஅதே, 

[மாசத்று இறைவனுடைய அன்மினாலே தெளிந்த அன்பர் 

களுடைய உள்ளத்தில் தேனாகவும் அமுதாகவும் இனிமை தத்து 
நின்றவன், எல்லாப் பூதச்களையும் தனக்குள் அடக்கிய வானத் 
தைப் போல யாவற்ழையும் தனக்குள் அடக்கிக்கொண்டு 

சந்திரனைத் தலையிலே ௮ணிக்துகொள்ள வல்லவன், திருமக்கலக் 
குடியில் எழுக்தருளியிருக்கும் இறைவன். ஆகிய சிவபெருமா, 
காள்தோறும் புகழ் பாடித் துதித்து அவனுடைய குணச்களை 
எடுத்துக் கூறும் அன்பர்களின் குறைகளானவை முற்றும் பேரய் 
ஒழியும் ; உய்வதற்கு உரிய வழியும் அதுதான். 

புலன்களில் உள்ள சுவையை மாஜ்.றுவதனால் தேனுமாய் 
என்றார். இறப்பினின்றும் காப்பாற்றுதலால் அமூகா௫ என்றார், 
சிந்தை சலித்தாலும் தான் சலீப்பின்றி எழுந்தருளியிருப்பவளுத 

9 .
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'லின் கின்றான் என்றார். சிந்தை உலகியனலிம் பட்டு மயலுழந்து 

கலக்கி நிற்கும் இயல்பு மாறுவதையே இக்கே தெளிதலாகச் 
சொன்னார். அடுத்தடுத்து கினைப்பதாதலினால் சிந்தை யென்றார். 
சிந்தையுள் நுண் பொருளாக இருப்பதோடு விரிக்த பொருளாகவும் 

நிந்கிறான். இந்த இரண்டையும் ஒருங்கே நினைத்துப் பார்த்தால் 
அவன் பெருமை தெரியும் என்ற கருத்தால், வானாய் என்னாமல் : 

வானுமாய் சன்று இறந்தது தழீஇய எச்சவும்மை கொடுத்துப் 

பாடினார். , பிறர் யாரும் மதி சூடும் வன்மை பெற்றிலா, அதற் , 

கென்று தனி வன்மை வேண்டும் என்பார், ”மதிசூட வல்லான் 
என்றார். மங்கலக்குடி.சோழ நாட்டுத் திருத் தலங்களுள் ஒன்று. 
யாவத்றையும் தீன் அருளாட்சிச்கு உட்படுத்திடயவனாதலின் கோன் . 

என்ரூர். 
கின்றானும், சூடவல்லானுமாகிய கோனை. கோனை ஏத்தி. 

என்று முடியும், 
அன்பில்லாதவா பிறார்பொருட்டு ஏத்தலின் அருமையாகச் 

செய்வா; அன்புடையார் தம்பொருட்டே ஏஎத்தலினால் நாள் 

தோறும் ஏத்துவா். ௩ல்லோர் குணக்ககா உரைப்பதனால் 
மனம் உயாச்சி பெறுகிறது. எல்லா நல்ல குணச்களுக்கும் 

உழைவிடமாகிய இறைவன் குணங்ககக் கொண்டு (எடுத்துக்) 
A Magee ecard போய் ஈன்மை உண்டாகும் என்ரார். 

ஏத்துதல் பொது; குணக்கொடு கூறுதல் சிறப்பு, ஊனம் - குறை, 
"போய் அறும் . விலகச் சென்று கழியும், உப்புக் வகை - ஈன் 

மையை அடையும் முறை. அதே என்பது, காள்தோறும் ஏத்திக் 

குணக் கூறும் முறையைச் சுட்டியது.] 

இது திருமங்கலக்குடி.ப் பதிகத்தில் ' வரும் ஆறா 
வது பாட்டு.
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pau தாமரை மலர் பகற் போதில் விரி 
இறது; இரவிலே Ga ms. a Rise விளங் 

கும்போது பார்ப்ப,ஈ,ம்கு மிச அழகாக இருக்கறெ.து. 

குவிக்க தாமரையிலும் அழகு தோரற்றினாலும் 
விரிக்த தாமரையிலே உள்ள அழகு அதற்கு இல்லை. 
தாமரை விரியும்போது ௮தன் இதழ்கள் மாத்திரமா 
விரி௫ன்றன ? அதன் மணம் விரிற௫. ௮கனாடே 

உள்ள தேன் விரிகிறது. ௮.தற்கு முன் இல்லாத 
செம்மை விரிகிறது. இறுகச் செறிக்த அரும்பிலே 
மென்மை தெரிவதில்லை; மலர்ந்த மலரில் அது 
சன்றாகத் கெரிகற.து. 

விரிக்த தாமரையைப் பார்த்தரல் ௮கணன் அடுக் 
கடுக்கான இதழ்களும் நடுவே கொட்டையும் தெரி 

யும். மேலே புறவிதழ் இருகக, அதனையடுத்து ௮௪ 
விதழ்கள் வரவரக் சிறியனவாக, அடுக்கடுக்காக 
இருக்னெறன. பிரபஞ்சம் விரிந்திருக்கும் 
கோலத்தை இந்தத் தாமரையின் விரிவைப் 
பேஈன் ற தென்மே சொல்லலாம். ஒன்றிலிருக்து 

ஒன்று விரிச்து விளங்கு கிழ்பது பிரபஞ்சம். ஒரு 

தத்துவத்திலிருந்து மற்றொரு தத்துவம் தோன்ற, ' 
அதிலிருக்து மற்றொன்று தோன்று, sag 

வில் லெ புவனங்களும் விரிந்து கிற்ன்றன, 
அவை தாமே விரிந்து நிற்கவில்லை. அவ்வாறு விரி 
யும்படி. இறைவன் செய்ஒருன்.
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இப்படியே பிரபஞ்சம் ஒடுங்கும்பொழுது ஒரு. 
தத்துவத்துள் மற்றொன்று ஒடுங்கி வருகிறது. 
"விரிந்த மலர் பொழுதானசும் கூம்புவது போல, 
சர்வ சங்கார காலத்தில் பிரபஞ்சம் முழுவதும் குவி 
ன்றது. அப்படிக் குவியும்படி இறைவன் செய் 
கருன். 

பிரபஞ்சம் விரிவத.ற்கும் குவிவகற்கும் காரண 
கை இருப்பவன் இறைவன். அவன் பிரபஞ்சத் 
தோடு ஒன்றாடு அபேதமாயும் இருப்பவனாகையால் 
பிரபஞ்சத்தின் விரிவை ௮வனுடைய விரிவாகவே 
சொல்லிவிடலாம். ௮வனுடைய திருமேனி என்று 
தனியே ஒன்று இல்லை. பிரபஞ்சமே அவன் இரு 
மேனி. புவனத்தில் உள்ள அழகெல்லாம் ya 
டைய பேரழகுதான். புவன சுக்.தரனாகய அவனு 
டைய பெருமையையும் விரிவையும் ஆற்றலையும் பிர 
பஞ்சத்தைக் கொண்டே உணர்ச்து கொள்ளலாம். 

. தத்துவத்தின் மூல விதையாக இருக்கும் இறை 

வன் தானே தத்துவங்களாசவும், பிரபஞ்சமாகவும் 

விரிந்து விளங்குகிறான். ஒடுங்கும் காலத்தில் அவற் 
ஹறையெல்லாம் ஒடுக்டிக் கொண்டு குவிந்து நுண் 
பொருளாக கிற்கிறுன். உலகம் தோற்றிய பொழுது 
அவன் விரிந்து விளங்குகிறான். குழந்தைகளுக்கு 
8ீராட்டி ஆடை யணிந்து உணவூட்டி விளையாடவிடும் 
தாய் ௮ந்தச் செயல்களுக்கு ஏற்ற பண்டங்களைக் 

- கெண்டு சுறுசுறுப்பாக வேலை செய்றுள். இறை 
வனும் பிரபஞ்சக் கடையை விரித்து வைக்கும் 
பொழுதுயாருக்கும் இல்லாத சுறுசுறுப்போடு இருக் 
ayer. ௮வன் அருள் என்றும் இல்லாத விரிவை 
அடைடறது. பிரபஞ்சத்தை ஒடுக்கும் பொழுது
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அவன்தன் விரிவைச் சுருக்கக்கொண்டு குவிகருன். 
இவற்றை கினைக்த ஆளுடைய பிள்ளையார், 

விசித்தனை குவித்தனை 
என்று பாடத் தொடங்கு௫ருர். திருப்புமம்பயம் 
என்னும் தலத்திற்குச் சென்று அங்கே soaps 
தருளி மிருக்கும் சாட்டுகாதரையும் சகரும்பன்ன 
'சொல்லியம்மையையும் தரிசித்துக் கொண்டு, திரு 
கெறித் தமிழாயெ பதிகம் பாடலானார். 

* 

பிரபஞ்சமாக விரிக்தும் அவற்றை ஒடுக்கஇக் 

கொள்ளும்போது குவிர்தும் விளங்கும் இறைவன் 
உயிர்களை என்ன செய்இருன் ? சர்வ சங்கார காலத் 
இல் எல்லா உயிர்களையும் தன் தாளிணையின்௫ழ் 
ஒடுக்கி மறைத்துக் கொள்கிருன். இதையே திரோ 

பவம் என்று சொல்வார்கள். மழைப்பான் 
என்றும், தாளின் இதழ் அடக்குவான் என்றும் சொல் 
வது போலவே இறைவன் தன் இரு வயிற்றுக்குள் 

வைத்துக் கொள்வான் என்றும் சொல்வஅண்டு, 
இருமாலின் அடியார்கள், பிரளய காலத்தில் 
ஆருமிர்களை யெல்லாம் தன் திரு வயிற்றுக்குள் 
அடக்கக் கொண்டு மீட்டும் படைப்புக் காலத்தில் 
அவற்றைப் புறப்பட விடுவான் என்று சொல்வார் : 

கள்.' உயிர்கள் அனைத்தையும் உண்டும் மீண்டும் 
உமிழ்க்தும் அருள் புரிபவன் இறைவன் என்று 
கவிஞர்கள் பாராட்டுவார்கள். 

பிரபஞ்சமாக விரிக்தும், அப்பால் குவிந்தும் 

Span Qgonacw குவிந்த காலத்தில் உயிர்களை 
விழுங்குகறானாம்; பின்பு உமிழ்கிறானாம். திரோபவத் 
தால் மறைத்த மீட்டும் படைக்கும்போது உயிர்களை
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(2.080 உலவவிடுவதையே அப்படிச் சொல்கரூர் 
ஞானசம்பக்தர், 

விழுங்குமிர் உமிழ் த தனை. 

! ஆ 

உலகம் தொழிற்படும் பொழுது இறைவனுக்கு 
வேலை அதிகம். அவன் தன் அருளாணையால் 
உலகை இயங்கப் பண்ணினாலும் அடியார்கள் 
இருக்குமிடத்துக் கெல்லாம் சென்று அதுக்சரகம் 
செய்யும் கடமையைத் தானே மேற்கொண்டிருக் 
றான், எங்கே அன்பர்கள் இருக்கிறார்களோ 
அங்கே சென்று அருள் செய்யும் பொருட்டு அவன் 
எப்போதும் இரிந்து கொண்டே யிருக்கிருன்.* 

இவ்வளவும் இறைவனுடைய கருணை த் திறத்தை 
விளக்குகின்றன. 

விரித் தளை குவித்தனை; விழுங்குமிர் உமிழ்த் தளை) 
திரித்தனை. 
(சரபஞ்சமாக விரிந்தாய்; சாவ சங்கார காலத்தில் அவற்றை 

் யெல்லாம் ஒடுக்க் கொண்டு குவிக்தாய்; (அப்போது எல்லா உயிர். 
களையும் € தரோபவத்தால் விழுங்கிவிட, அப்பால் படைப்புச் 

- காலத்தில்) முன்பு விழுங்கிய உயிர்களை மீட்டும் புறப்படவிட்டாம்- 
எப்போதும் இயக்கிக் கொண்டே இருந்தாய். 

* ஓ 

உயிர்களை விழுங்கு உமிழ்வதும் அடியார் 

களைக் காப்பதற்காக இயங்குவதுமாகய செயல் 
களைத் இருமாலின் அடியார்களும் சொல்வார்கள், 

இராமன் முதலிய அவதாரங்களை எடுத்துத் தன்னைப் 
புகலடையும் அன்பர்களைக் காக்கும் பொருட்டு 
      

* 4 ஆரோனும் அன்புசெயின் க்கே தலைப்படுவன் ; 
ஆரோனும் காளு அரன்."
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கானும் கடலும் கடந்து” இரியும் அருளாளன் 
இறைவன் என்.று பாடுவர் புலவர், 

உயிரை விழுங்கி உமிழ்ச்து இரியும் செயல்கள் 

இருமாலுக்கு மாத்திரமா உரியன? சிவபிரானும் 
அவற்றைச் செய்டருர். அவ்விருவரும் வெவ்வேறு 
அரசுசெதுத்தித் தம்முடைய ஆட்சியிலடக்கய பகுதி 

களில் இப்படிச் செய்கிறார்கள் என்று சொல்ல 

லாமா ? இருவரும் ஒரே பிரபஞ்ச,த்தில்தான் இச். 

கருணைச் இருவிளையாட்டை கிகழ்த்துகிருர்கள். 

உண்மையில் இருவரும் ஒருவர் தாம். ஒருவனே இரு 

வேறு உருவமாகத் தோற்றமளிக்கறான். ஒரு 

சாரார் அவனை வலப் பக்கத்திலிருந்து பார்க்கிறார் 

கள்; சவபெருமானாகக் காண்டுன்றனர். மற்றொரு 

சாரார் இடப் பக்கத்திலிருந்து பார்க்கிருர்கள்; இரு 

மாலாகக் காண்டுருர்கள். இருவரும் ஒருவரே என் 

பதை ஆழ்வார்கள் பாடியிருக்கறுர்கள். இருவரும் 
ஒருவர் என்.ற உண்மையைச் சிவபெருமானுடைய 

இருபத்தைந்து மூர்த்தங்களில் ஒன்றாயெ சங்கர 
நாராயணத் தஇருக்கோலம் காட்டும், அக்தக் 
கோலத்தில் திருமாலோடு ஒன்றியிருக்கிறுன் 
இறைவன். அப்படியின்றித் தான் Cage, BG 
ore Gages பிரிஈ்து நிற்பதும் உண்டு, இதை 
ஞானசம்பந்தர் சொல்கிறுர், | 

குருத்தொ?ி பெருத்தகைவும் தீவும் 
_பிசித்தனை புணர்த்தனை. 

[குருக்த மரத்தை ஒடித்த பெருமானாகிய திருமாலும் சீயும் 

வேலு வேறு உருவமுடையவர்களாக இருக்கும்படி : பிரிந்து 

நின்றாய்; ஒபே திருவுருவத்தில் இருக்கும்படி, ஒன்றாகச் சேர்த்தும் 

Box eu.) .
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'குருக்தமரத்தை ஒத்தது கண்ணனாக வந்த 

போது, அ௮வதாரகாலத்துச் செயலைச் சொன்னாதும் 
அது திருமாலின் திருவிளையாட்டாகையால், குருக் 
தொக பெருக்தகை என்னும் தொடர் மூல மூர்த்தி 

யாயெ திருமாலையே சுட்டியது. 
* 

இவ்வளவு சிறப்பாக இருக்கும் இறைவன் 
தனக்குரிய இடங்களாகச் சிலவற்றை விரும்பி 
ஏற்றுக் கொண்டிருக்கிறான். அவன் எங்கும் 
கிறைக்தவனாகத இருச்தாலும் அவனுடைய 
கினைப்பை யாவருக்கும் ஊட்டும் இடங்கள் 
அவை. தம்முடைய வீட்டில் பல அறைகள் 
இருக்கின்றன. எங்கும் இறைவன் இருக்கிறான். 

ஆயினும் பூசை அறை என்று ஒன்னு இருக்தால், 
அங்கே இறைவன் இருப்பதாகச் சொல்றோம். 
ஏன்? அங்கேயன்றி மற்ற இடங்களில் அவன் 
இல்லையா ? 

அப்படியே கோயிலில் இறைவன் இருப்பதாகச் 
சொல்லி வழிபடும். மற்ற இடங்களில் . 
இல்லையா? மணிதர்களைப் போலத் தமக்கென்று 

வீடும் விலாசமும் வகுத்துக்கொண்டு இருப்பவனா 
அவன்? இல்லை, இல்லை. காம் ஒரிடத்தில் இருப் 
பதற்காக கமக்கென்று வீட்டை வகுத்துக்கொள் 
கிறோம்; சாமே வகுத்துக் கொள்ளோம். இறை 
வன் தனக்கு வேண்டுமென்று பூசை அறையையும் 
கோயிலையும் கானே வகுத்துக் கொள்ளவில்லை, 
'பக்த.ர்களே அவற்றை வருத்திருக்இருர்கள். அர்த 
இடங்களில் இறைவன் இருப்பதாக orb சொல் 
றோம்; வழிபடுகிறோம். மற்ற இடங்களிலே '
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சாமான்ய மக்கள் இறைவனை வழிபடுவது இல்லை, 

காரணம் என்ன? 
மற்ற இடங்களில் இறைவனுடைய கினைவு 

சமக்கு வருவதில்லை. ௮த.ற்கு ஏற்ற சூழ்கிலை அங்கே 
இல்லை. ஆனால் பூசை அறையிலும் கோயிலிலும் 
அந்தச் சூழ்நிலை இருக்கது, அதனால் கடவுள் 
நினைவு கமக்கு' உண்டாகிறது, அந்த நினைவு Bib 
மிடத்தில் எழும்போது அங்கே கடவுள் இருக்கறுர் 
என்று சொல்கிறோம். கிலத்துக்கடியில் எங்கும் 
தண்ணீர் இருக்தாலும், கெற்றில் தண்ணீர் இருக் 
இறெது என்று சொல்கிறோம். ஓரிடத்தில் முயன்று 
வெட்டிக் தண்ணீரைக் காண்பதனால் அவ்வாறு 
சொல்றோம். கோயிலில் இறைவனுடைய நினை 

வும் தியானமும் அவற்றால் அன்புப் பெருக்கமும் 
அமைவதனால் இறைவன் . அங்கே இருப்பதாகச் 
சொல்கிறோம். 

... எனவே, கடவுள் நினைவைத் தோற்றுவிக்கும் 
இடங்களெல்லாம் அவன் விரும்பி உறையும் 
கோயில்கள் என்,று சொல்லிவிடலாம். கோயிஜுக் 
குப் போகாக மணிதர்களும் கடவுளை நினைக்கும் 
இடம் ஒன்று உண்டு. எடுத்தவுடனே Bory 

யாகக் கடவு நினைப்பது அன்பர்களின் இயல்பு, 

தமக்கு ஒரு துன்பம் வந்தரல் கினைப்பது எல்லா 

ம்க்களுக்கும் இயல்பு. துன்பமோ, பயமோ 
உண்டானால் உடனே கடவுள் நினைவு வரும். 
உலகம் கிலையாது என்பதையும், நம்முடைய 
வாழ்க்கை கிலையாது என்பதையும் உணரும்போது 
என்றும் கிலையான பரம்பொருளை. எண்ணும் 
கிலை வரும். மாரேனும் இறந்து போனால் மணிதர்.
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களுக்குத் தாமும்: இறக்கக் கூடியவர்களே என்ற 
நினைவு வருகிறது. இறந்தவர்களின் பிணத்தோடு 
மயானம் செல்கிறார்கள். மயானத்தில் புகுன்ற 
எவருக்கும் வாழ்க்கை நிலையாமை கினைவுக்கு வரு 
Gog. “(இணி இறைவனை வழிபட்டு ஈல்ல கத பெற 
வேண்டும்'' என்ற வேட்கையும் எழுறஅ. இதைத் 
தான் 'ஸ்மசான வைராக்யம்” என்று சொல்வார் 
கள். கோயில்களைக்காட்டி லும் மயானமே "மக்களுக்கு 
மாண பயத்தையும், அந்தப் பயத்தைப் போக்கும் 
இறைவன் ஒருவன் உள்ளான் என்ற கினையையும் 
அழுத்தமாக உண்டாக்குகிறது. மக்களுக்குக் கட 

வுள் நினைவு எழும் இடம் எதுவோ அதுவே அவன் 
கோயில் என்றால், ௮க்த நினைவு தெளிவாக உண் ' 
டாகும் இடமாகிய மயானமும் அவன் இருக்கோயில் 
என்று சொல்வதில் என்ன ழை? அதனால்தான் 
இறைவன் மயானத்தில் எழுக்தருளிய௰ிருக்கறான் 
என்று சொல்வர் பெரியோர். மற்ற எல்லா இடக்: 
களையும் விட அந்த இடத்தில் இறைவனுடைய 
உண்மை'ஈன்றாகப் புலப்படுகிறது. ஆகவே பிணம் 
புகும் மயானத்தில் அவன் விரும்பி எழுந்தருளி 
ம௫ழ்கிறுனாம். 

மற்றவர்களுக் கெல்லாம் மயானம் தங்குவதற் 
குரிய, இடம் ௮ன்று. மாடமாளிகைகளை யெல்லாம் 
பிறருக்கு அளித்துவிட்டு மயானத்தில் கான் இருப் 
பேன் என்று சொல்லும் பெருமானது கருணையை 
நினைத்துப் பார்க்க வேண்டும். யாவருக்கும் உணவு 
அருத்திவிட்டுப் பாத்திரத்தின் அடியிலே கருக் 

இடக்கும் மிச்சச்தை உண்ணும் தாய்போல இறை 
வன் மற்றவர்கள் வாழ விரும்பாமல் ஒதுக்யெ இடத்
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தில் விரும்பி வாழ்கிறான். கிலையாமையை மக்க 

ளுக்கு கினைப்பூட்டும் தகுதி அவ்விடத்துக்கு இருப் 
பதனால்தான் அவ்வாறு எழுச்தருளியிருக்கிறுன். 

பிணம்புகு மயானம் ் 

புசித்தளை மஒழ்த்தனை, புறம்பயம் அமர்த்தோய். 

[பிணங்கள் பூகுகின்ற மயானத்தை விரும்பி ஏழுக்தருளி 

அதனை நின் இருக்கையாக ஏற்று ம௫ூழ்க்தாய், நதம்பயத்தில் 

அமாந்தருளிய பெருமானே 
1 

புரிந்தனை - விரும்பி; முற்றெச்சம். ம௫ுழ்க்தனை - இருக்கை 
யாக ஏற்றுக சொண்டு மஒழ்ச்சி பெற்றாய்.] 

* 

“இறைவன் பிரபஞ்சமாூ விரிந்து நிற்கிறான்; 

அவை ஒடுங்கும்போது குவிந்து கிற்டுறான். எல் 

லாம் ஒடுங்கும் காலத்தில் தனக்குள்ளே அடக்யெ 

உயிர்களையெல்லாம் பிறகு படைக்குங் காலத்தில் 

வெளிவிடுஇருன். அடியார்களுக்கு ௮ருள் செய்யும் 

பொருட்டுக், கணமேனும் சும்மா இராமல் திரிந்த 
படியே இருக்கிறான். இருமாலும் தானும் வெள். 
வேருகப் பிரிந்தும், ஒரே உருவத்தில் ஒன்றியும் 
agquus உண்டு. பிணங்கள் புகும் மயான ச்தைசத் 
தன் இருக்கையாகக் கொண்டு எழுக்தருளியபிருக் 

இரான்”? என்பவற்றை கினைச்அ புறம்பயம் sores 

இறைவனை முன்னிலைப் படுத்திச் சொல்ருர் 
சம்பந்தர். 

விரித்தனை, குவித்தனை; விழுங்குயிர் உமிழ்ததுனை? 

இரித்தனை; குருத்தொசி பெருத்தகையும் தீயும் 
பிரித்தனை, புணர் த்தனை) பிணம்புகு மயசனம் 

” புரித்தனை, மகழ்த்தளை; புறம்பயம் அமர்த்தோய்.
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** நன த்தினால் மணிதனாஇருன் ?' என்று வட 
மொழியில் ஒரு செய்யுள் உண்டு. ₹ வாசனை ஏறி 
ஏ.றிப் படலம் படலமாக அடுக்க நிற்க, அமைந்த 
மனக்தான் மனிதனுடைய இன்ப அுன்பங்களுக்குக் 
காரணமாடறது. மனத்தின் வசப்பட்டு வாழ் 
வாருக்கு சிலையான முயற்சியும் கிலையான வாழ்க் 
கையும் இருப்பதில்லை. மனம் போன போக்கன் 
படியே போடுறவர்கள் மேலும் மேலும் பிறவிப் 
பிணிக்கு ஆளாவார். ் 

YOU 965 மனத்தைக் கொண்டே கன் 
னெறியிலேசென்று ஈற்பயன் கொள்ளலாம். மனத் 
தின் வசப்பட்டு காம் இயங்காமல் கம், வசப்பட்டு 
மனம் இயங்கினால் ஈன்மை உண்டாகும். அதற்கு 
கெடும் காலப் பழக்கம் வேண்டும், அடியார்களின் 
கூட்டத்திலே பழகுவதனால் மனத்தின் இயக்கம் 
கம் வசப்பட்டு வரும். மனத்தை அடக்ூப் பின்பு 
அதனை அழித்தால் இன்பம் உண்டாகும். மனம். 
அறிவதற்கு ௮ந்த மனத்தையே துணையாகக் 
கொள்ள வேண்டும். 

ஞானசசம்பச்தப் பெருமான் மனத்தைப் பார்த் 
அப் பேசுகருர், சாம் பேச வேண்டியதை அவர் 
பே௫ிக் காட்டுகிறார். சொன்னபடி. கேளாத குழக் 
தையைத் தட்டிக் கொடுத்து வேலை வாங்குவது 

, போல கெஞ்சத்தைக் தட்டிக் கொடுக்குருர்.
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t8 saw Gerd அல்லவா? உன்னாலே 
தானே எனக்கு இன்பம் உண்டாக வேண்டும் ? 
எங்கும் பரந்து அளவு கடந்து கி.ற்கும் பரம்பொருளை 
உனக்குள்ளே அடக்க கொள்ளும் ஆற்றல் 
உனக்கு இருக்கிறதே ! நீ நினைத்தால் கல்ல கதியை 
அடைவிக்கும் சக்தி: உன்பால் உண்டு. & warp 

துணையாக இருக்கால் கான் உய்ந்துவிடுவேனே। 

நல்ல நெஞ்சமே.” ் 
நெஞ்ச: கான் இப்போ.து என்ன செய்ய வேண்டும்? 

சொன்னபடி. செய்ய கான் காத்திருக்கேேனே | 

ஞான சம்பந்தர்: நீ தினந்தோறும் நினைப்பாயாக. 
நெஞ்ச: என்னுடைய தொழிலே கினைப்பதுகானே ? 
“அது புதியகாக இப்போ செய்ய வேண்டியது 

ல்லவே | 

ஞான: கினைப்பே உருவாக இருக்கிறு யென்ப 
? தரன் அறிய மாட்டேனா? கண்ட கண்ட பொருளை. 

யெல்லாம் கினைப்பதை கான் சொல்ல வரவில்லை. 
தான் செல்வதை நினைக்க வேண்டும், 

Ose: எல்லாப் பொருளையும் நினைத்துக்கொண்டு 
தானே இருக்கிறேன்? புதியகாக கினைக்க எச்தப் 

பொருள் இருக்கிறது? 
ஞான: புதிய பொருள் ௮ன்று; பழைய பொருள் 

தான். நீ எப்போதாவது அந்தப் பொருளை 

நினைக்கிறாய். ௮து போதாது. காள் தோறும் 

நினைக்க வேண்டும். சாய்க்காட்டில் எழுக்தருளி 

யிருக்கும் சிவவெருமானை நினைக்கவேண்டும், 
நெஞ்சு: எத.ற்காக 2 

ஞான: நீ எப்போதாவது gerub absre ஈம். 
'தவலையைப் போக்குவார் யாரென்று சர்தித்துத்
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தேடுகறாயே. எல்லாத் துன்பங்களிலும் பெரிய 
துன்பம் மரணம். அதனைப் போகு, மீட்டும் 
பிறவாமல் காத்து ஆட்கொள்ளும் பெருமான் 
அவன். ஆகையால் அவனை கினைக்கவேண்டும். 
காள்தோறும் கினைக்கவேண்டும். ் 

நெஞ்சு: மரணம் வரும்போதல்லவா அ௮க்தத் துன் 

பத்தினின்.றும் மீள அவனை கினைக்க வேண்டும்? 
இப்பொழுதே ௮.௮ பற்றிய கவலை எதற்கு? 

ஜான: மரணம் வரும்போது நினைக்கவேண்டும் 
என்பதையாவது உறுதியாக ஈம்புகிறாயா ? 

நெஞ்சு: ஆம்; இறைவன் தனக்குவமை இல்லாதவ 
வன். அவன்தான் யாராலும் தீர்க்க இயலாத 

டமரணக் கவலையைப் போக்குவான் என்று 
தெரிந்துகொண்டேன். ஆனால் அதற்காக இப் 
போதே அவனை Base அவனுக்கு வேலை 
கொடுப்பானேன் ? 

கான: மரணம் வரும்போது அவனை அழைக்கலாம் 
என்பது கல்ல கினைவுகான். எப்போது அழைத் 
தாலும் வந்து அருள் செய்யும் கருணைக் கடல் 
அவன். எனக்கு இப்போது செவ்வி இல்லை 
என்று சொல்லமாட்டான். வேழ ஒருவனுக்கு 
உதவிசெய்ய வேண்டும். ஆதலின் உன்னிடம் 
வர இயலாது ? என்றும் சொல்லமாட்டான். ஒரே 
சமயத்தில் உலகில் உள்ள அனைவரும் அழைத் 
தாலும் உடனே அனைவருக்கும் அருள் செய் 
வான். அவன் சர்வாந்தர்யாமி ஆதலின் ஒரே 
காலத்தில் பலருக்கு உதவும் ஆல்.றல் உடையான். 

நெஞ்சு: . ஆதலின் ன்பம் வரும்போது அவனை 
- அழைத்தால் போதுமே!
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ஞான: அது சரிதான். ஆனால் மரணம் இன்ன 
கேரத்தில்கான் வரும் என்பது திட்டமாகத் 

தெரியுமா ? இவ்வளவு காலம் வாழ்வோம், இன்ன 
கரலத்தில் கமக்கு மரணம் நேரும் என்று யாரா 
வது தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார்களா ? மரணம் 

ஏற்படும் கேரம் இன்னது கான் என்று தெரிந்து 

கொள்ளும் ஆற்றல் இருந்தால் ௮து வரும்போது 

நினைக்கலாம் என்று இருச்கலாம. அதுதான் 
யாருக்கும் தெரியாதே ! 

நெஞ்சு: ஆம், யாரும் ௮தை அறியமாட்டார்கள். 
கான: யமன் தான் வரும் கேரம் இன்ன 
தென்று முன்னே அறிவிப்பதில்லை. மனிதராகப் 
பிறக்காருக்கு இன்ன பிராயத்தில் மரணம் 
தேரும் என்ற வரையறையும் இல்லை. மணிதருக்கு 
வயச நூறு என்று சொல்வது, எல்லோரும் 

அத்தனை காலம் வாழ்வார் என்று கினைச்து 
சொல்வது அல்ல, மணிதன் ௮திக காள் வாழ்க் 
தால் நூறு ஆண்டுகள் வரையில் வாழலாம் என்ற 

கருத்தோடுகான் அந்தக் கணக்கு உண்டா 
யிருக்கவேண்டும். ஒவ்வொரு மணிதனும் தனித் 

கணியான ஆயுட் கணக்கை உடையவனாக இருக் 
இரான். அறுபது ஆண்டிலே இலர் இறகரூர் 
கள். அதைக் கொண்டு அவருடைய மக்கள் 
அறுபதாவது ஆண்டிலே இறக்து போவார்கள் 
என்று 'சொல்வத.ற்டஇல்லை. எண்பது ஆண்டு 
வாழ்க் கவருடைய பிள்ளை எட்டு ஆண்டிலே 
இறப்பதும் உண்டு. முப்பது ஆண்டு வாழ்க் 
தவருடைய மகன் எண்பது ஆண்டு வாழ்க் 
ததும் உண்டு. எந்தச் சார்பைக் கொண்டும் .
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சாகாளும் வாழ் காளும் இன்னவை என்று அறி 
தல் அரிது. அறிக்கார் Bor, Bes உண் 

மையை நினைந்து பார்க்கும்போது, மரணக் 

கவலையைமாற்ற வேண்டுமானால் அப்போது பார்த் . 

துக்கொள்ளலாம் என்று இருக்க முடியாது. 

நெஞ்சு : அப்படியானால் என்ன செய்வது? 

கான: அதைத்தான் சொல்ல வருகிறேன் ; கேள். 

இறக்கும் காலம் இன்னதென்று யாருக்கும் 

தெரியாதென்பதை நீ அறிந்து கொண்டாய் 
அல்லவா? ஒரு கரல் அதனை அறியும் ஆற்றல் 
யாருக்கேனும் இருந்தாலும் அவனும் மரணக் 
கவலையை மாற்ற மூடியாது. 

நெஞ்: ஏன்? 

காள: இறைவனை . மரண சமயத்தில் நினைக்க 

வேண்டுமானால் அதற்கு நெடுங்காலப் பயிற்? ' 

வேண்டும், உழுங் காலத்திலெல்லாம் ஊர் சுற்றி 

விட்டு அறுக்கும் காலத்தில் அரிவாள் எடுத்து. 

வந்தால் அவனுக்கு என்ன இடைக்கும் 2: பல 

.கரலமாக இறைவனைத் தியானித்துத் தியானித் 

துப் பழகினால் கான் எந்தச் சமபத்திலும் அவனை 
நினைக்க வரும். 

நெஞ் : தாங்கள் என்னதான் வழி சொல்ூ 
மீர்கள் ? ் 

மாள: சாகாளும் வாழ்காளும் அறியாமல் இருக் 
இரோம். மரணம் வருவது உறுதி. அது எந்தச் 

சமயத்திலும் வரக்கூடும். அதற்கு ஏற்ற பாது 
காப்பை எப்போதுமே உடையவர்களாக இருக் 
தால் அதைப் பற்றிய கவலையே வேண்டுவதில்லை. 

. உணவைச் சேமித்து வைத்திருப்பவனுக்குப் பசி
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வருமே என்ற கவலை இல்லை. எப்போது.ப௫த் 
தாலும் உண்டு பசியாறலாம். மரணக் கவலையை 
நீக்கும் இறைவனை எப்போதுமே நினைத்து வழி 
பட்டால், மாரணம் எப்பேரது வக்தாலும் அதற்கு 

் அஞ்சவேண்டியதில்லை.' ஆதலின் கெஞ்சமே. 
நீ காளும் சாய்க்காட்டு எம் பெருமானை கினை 
கண்டாய், 

தீ.தாளும் தன்னெஞ்சே 

நினைகண்டாய்; வார்அ.றிவாச் 
சாதாளும் வாழ்தாளும் 7 

நஞ்ச: கினைந்தால் போதுமா 2 
காள: நினைப்பு எழுந்தால் ௮து செயலாக விளை 

யும். எந்தக் காரியம் செய்தாலும் மனத்தோடு 
செய்தால் அதற்குப் பலன் அதிகம். மணத்தில் 

ஆர்வத்தோடு செய்யும் அறமே அறம். 

மனத்துக்கண் மசசிலன் ஆதல் ber Spe ; 

ஆகுல Cr Gn" ச் 

என்பதை ம கேட்டதில்லையா? உன்னிடததிலே 

நினைப்பு எழுந்தால் இறைவனுடைய இருமூன்' 
உடம்பும் வரக்கும் தொழிற்படும். நீ போட 
'வழியே.௮வை தொடர்ந்து வரும். இரைவனுடைய 

கினைவு உனக்கு வச்து விட்டால் அச். கினைவு. 
பல்பல உருவத்தைக் கொள்ளும். இறைவனை மல 
செத்துப் பூசிக்க வேண்டும் என்று நினைப்பாய். 
கையாலே Ga மலரைப் பறித்துப் , பூசிக்கும் 

' அளவிலே உன் விருப்பம் நில்லாது. சமை சுமை 
யாச மலரைச் சுமந்து சென்று பூக்க வேண்டும் 
என்று தோன்றும். உலக வாழ்விலே பொருளா 
னலும் போகமானாலும் அளவின் றி விரும்புவது 
3
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உன் இயல்பாபிற்றே ! இறைவனிடம் மெய்யான 
அன்பு தலைப்பட்டால் அவன்திறத்துச் செய்யும் 
செயல்களுக்கு அளவு ஏது? ஆதலின் மலரைத் 

தினந்தோறும் சுமை ௬ுமையாகத் தலையாலே. 
சமந்த சென்று பூசிக்க ஆசை தோன்றும். அப் 
படியே செய்யவும் கூடும், இறைவன் உருவமும் 
காமரும் இல்லாதவன் ஆனாதும்: ஆருயிர்களின்” 

அன்பு படர்வதற்குப் பற்றுக்கோடு வேண்டு 
மென்று உருவங்களையும் நரமங்களையும் ஏற்றுக் 
கொண்டிருக்கிறான், அவனுடைய இவ்ய மூர்த் 
தங்ககாப் பூசித்து வழிபடுவது அன்பர்களுக்கு 

இனிக்கின்ற செயல். ஆதலின் மனத்திலே அன்பு 
மூறுக முறுக இறைவனுடைய மங்கலத் இருடி 
வங்களைப் பூசித்து வழிபடும் செயல் மிகுதியாகும்... 

நெஞ்ச: பூ மாளும் தலைசுமக்கும்படி நினைக்கிறேன். 
பிறகு 2 

கான: இறைவனுடைய கருணைத் திருவிளையாடல். 
கள் பல. அவனுடைய குணநலங்கள் பல, 

. அவனைப் புகழும் அன்பர்கள் இவற்றை Qua 
லாம் எடுத்துச் சொல்லிப் பாராட்டுவார்கள். அவ் 

அடைய -திருகரமங்களை வாயாரச் சொல்லுவார் 
கள். அவற்றை யெல்லாம் கேட்கும்போது, 

காதுக்கு இனிக்கும். தன் காதலனுடைய செயல் 
களையும் காமத்தையும் கேட்கும்போது காதலிக்கு. 
இனிப்பதுபோல அவை இனிக்கும். எங்கே யார் 
இறைவன் புகழைப் பேசுகிருர்கள், இறைவன் 
காம பஜனை செய்டஒருர்கள் என்று நேடிப் 
போய்க் கேட்கும்படியான .ஆர்வம் உண்டாகும். 
அன்பு இப்படி. யெல்லாம் விளையும். இறைவ



யர் அறிவார்? ப 85 

டைய புகழையும் காமத்தையும் செவிகேட்ப 
கோடு கின்று விட முடியுமா? காமும் கவிலவேண் 
டூம் என்ற ஆவல் எழும், இடைவிடாது நவின்று 
ஏத்த வேண்டும் என்ற ஆர்வம் மீழ£ரும், தலை 
பூவைச் சுமக்க, காது புகழையும் காமத்தையும் 

கேட்க, கா காள்தோறும் அக்தப் புகழையும் 
நரமத்தையும்' சவின்று ஏத்த இவ்வாறு உரமேறி 
வரும் அன்பினாலே ஈல்ல வினையைப் பெறலாம்; 
புண்ணியம் உண்டாகும். இக்தப் புண்ணியம் 
சொர்க்க போகத்தைதக் தருவதோடு கிற்பது 
அன்னு, சவெயபோகத்தைச் தரும் புண்ணியம் இது. 

எல்லாவற்றிற்கும் மூலம், கல்ல கெஞ்சமாயெ 
நீ இறைவனை அன்போடு கினைப்பது தான், மனம், 
வாக்கு, கரயம் என்னும் மூன்று கரணங்களில் 

தலைமைபெறும் கரணம் நீதானே? நீ இயங்கும் 
வழியிலே மற்ற இரண்டும் இயங்கும்: தலையும் 
செதியும் இயங்க மற்ற உறுப்புக்களும் அன்புச் 

செயலைச் செய்யும். காவும் இறைவன்பால் இயங் 
கும். இப்படி மூன்று கரணங்களும் அன்பு 
மயமாக இயங்இனால் சிச்சயமாக கல்ல புண்ணியத் 
தைப் பெறலாம். 

&.தாளும் தன்னெஞ்சே, 

நின கண்டாய்) wero Seer. 

FF HT CHW வாழ்தசளும்? 

் சசய்க்காட்டுஎம் பெருமாற்கே 

் பூதாளும் தலைசமப்பப் 

புகழ்நாமம் செவிகேட்ப 

SE Bray நவின்றேத்தப் 

பெறலாமே தல்விளையே,
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[சாளும்- ஒவ்வொரு காளும்; எப்போசகும். சரகான்-சாம்காள்;? 
சாகும் நாள். சாய்க்காடு. சோழகாட்டில் காவிரிப்பூம் பட்டினத் 

துக்கு அருகில் உள்ள தலம்; சாயா வனம் என்றும் வழக்கும். 

நவின்று - காமத்தை அடுத்தடுத்துக் கடற். ஏத்த- துதி செய்ய. 
ஆல்வினை ... புண்ணியம்; இக்கே சிவபுண்ணியம்.]
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மனத்தை வசப்படுத்தி அமைதி காண்பதுவே 
எல்லாச் சமயத்திலும் காணும் அடிப்படையான 

கெறி. அதை வசப்படுத்தும் முறைகளில் வேறு 
பாடு இருக்கலாம். ஆனால் Wes முறைகளினால் 
அடையும் பயன் ஒன்.றுதகான்., 

மனம் தனியே இயங்காது. ௮து ஐக்து பொறி 
களின் வாயிலாக இயங்குகிறது; நுகர்ச்சியை 

அடைஇறெது; ௮க்த அுகர்ச்சிகளின் வாசனையே 
தன் உருவமாக இருக்கது. மனத்தில் தோன்றும் 

எண்ணங்கள் ஜம்பொறிகளின் சார்புடையவை. 

சண் என்னும் பொறியினுல் உருவத்தைக் காண்டு. 

ரூம். 3656 காட்டு மனத்தில் கினைவாகப் 
பதியும். காதினால் ஒரு பெயரைக் கேட்ரறோம் ; 

௮க்தப் பெயரும் மனத்தில் பதியும். இப்படியே 

gos பொறிகளின் அறுபவங்களும் மனத்தில் 
பதிந்து வாசனையரீக கிற்ன் றன. கல்ல வகையிலே 
அதுபவங்கள் இருக்கால் மனத்திலே கல்ல் வாசணை 
அமையும். அல்லாத வகையில் இருக்தால் பொல் 
லாத் வாசனை அமையும். மனம் கல்ல வாசனை 
அமைந்ததாக இருந்தால் கல்ல எண்ணங்களும் 

உயிருக்கு இன்பத்தைத் தரும் அமைதியும் ௮தணி 
டம் உண்டாகும். கல்ல வாசனை அமைவதற்கு ஜம் 

பொறிகளும் கல்ல நுகர்ச்சியை அடையவேண்டும். 

ஜம்பொ.றிகளையும் ஈல்லோர்களுடைய தொடர் 

யினை ஈல்ல செயல்களில் ' ஈடுபடுத்தலாம். சல்
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செயல்கள் பல வகை. இடத்தாலும் காலத்தாலும் 

அவை மாறுபடுின்றன. அவற்றைத் தோக்து செப் . 
வது எளிதன்று. கல்ல செயல்களைச் செய்வது நல்லது 

தான், ஆனால் அல்லாத செயல்களைச் செய்யாமல் 
இருப்பதுதான் மிக மிக முக்யெம். அதனால் ஜந்து 
பொறிகளும் பொல்லாக செய்கைகளில் ஈடபடா 

மல் இருப்பதற்கு ௮வற்றை இறைவனுடைய கினைவு 
வருவத.ற்குரிய செயல்களில் ஈடுபடுத்தும் தந்திரத்தை 

ஆன்றோர்கள் அறிவுறுத்தினர். ஒரு பண்டத்தைக் 

கையில் எடுத்த குழந்தையிடம், 'அதைத்தொடாதே; 
போட்டுவி9'' என்றால் போடாது. அதற்கு வேறு . 
ஒரு பண்டத்தைக் காட்டி, “*இக்கா, இதை வாங்கக் 
கொள்'' என்றால் ௮து காம் சொல்லாமலே தன் 
கையில் உள்ளதைக் இழே போட்டுவிட்டு காம் 
கொடுத்ததை வாங்கக் கொள்ளும், இப்படியே தீய 
செயல்களில் ஈ$படும் ஜம் பொறிகளுக்கும் இறை: 
வனது தொடர்புடைய வேலைகளைக் கொடுத்தால் 
அவை அவற்றில் ஈடுபட ஈரபட மஜ்றவற்றின் 
தெொர்டர்பு குறையும்; மனமும் கெட்ட வாசனை 
குறைந்து பின்பு அறவே நீங்கு இறைவனது நினை 
விலே நிற்கும். 

இதற்காகத்தான் ஆன்றோர்கள் இறைவனு 
டைய திருவருளையே துணையாகக் கொண்டு, இறை 
வன் தன் கருணையாற் காட்டிய உருவங்களைக் எண்டு 
மற்றவர்களுக்கும் அவற்றை வெளிப்படுத்திஞர்கள். 

அக்க உருவங்களுக்குப் சை முதலியன இபற்றும் 
முறைகளை விரிவாக அமைத்துத் கக்தார்கள். பல: 
தலங்களில் பல மூர்த்திகளைத் தாபித்தார்கள் ;) பல 
இர்த்தங்களை அமைத்தார்கள்... :பல்காலம் உலகில்
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வாழப்பிறச்த மச்கள் கம் வாழ்சாளில் மூர்த்தி தலம் 
தீர்த்தங்களைதி தரிசித்துப் பயன் கொள்ளத்: 

் தொடங்கினால் ௮5த வகையில் கெடுங்காலம் செல் 

அம், ஜம்பொறிகளுக்கும் உரிய அறுபவங்களில் 
பெரும்பாலானவை இறைவனுடைய தொடர்புடை 
யனவாகவே. இருக்கும். . 

கண்ணாலே அழகிய காட்சிகளைக் காணவேண். 
டும் என்ற அவா இருப்பது மணித இயல்பு. திருக் 
கோயில்களில் கண்ணுக்கனிய Anus காட்கெளா 
wb nar Jan's ஈந்தவனங்களையும் விக்ரெகம் 

களையும் திருவுலாக்காட்டுகளையும் பரத காட்டியங் 

களையும் கண்டு களிக்கலாம். இனிய இசைப் பாடல் 

களைக் கேட்டுக் களிக்கலாம். அறுசுவை உண்டி 
கையும் இறைவனுக்கு நிவேதனம் செய்து நுகர 

“லாம். இணிய நீரில் ஆடித் கண்ணிய தென்றல் வீச 
இன்புநலாம். கறுமலர், தாபம் ஆயெவற்றின்மணத் . 
தைத் துய்க்கலாம். இப்படி. ஐம்பொறிகளின் wars 
களும் இறைவனோடு தொடர்புடையனவாகவே 
இருப்பதால் மனமும் இறைவனோ) சார்ந்த எண் 
ணங்களையே பெரூம்பாலும் எண்ணும். அதனால் 
தீய எண்ணங்களுக்கு இடமில்லாமல் ஒழியும். இத் 
தகைய நல்ல பயனைக் கருதியே தமிழ் காட்டில் 
மூர்த்தி தலம் தீர்த்தங்கள் அமைக்தன. 

* மூர்த்திதலம் தீர்த்தம் முறையாய்த் தொடக்கெர்க்கு 

வார்த்தைசொலச் சற்குருவும் வாய்க்கும் பராபரமே ** 

என்று தாயுமானவர் பாடினார். 

* 

'இருவெண்காடு பழைய தலங்களில் ஒன்று' 
- சோழ காட்டில் காவிரிப்பூம் பட்டனத்தை அடுத்து
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விளங்குவது. வால்மீகராமாயணத்தில் அந்தத் தலச் 
செய்தி வருகின்றது. அங்கே சோம தீர்த்தம், சூரிய 
தீர்த்தம், அக்கினி தீர்த்தம் என்ற மூன்று இர்த்தங் ' 

கள் இருக்கன்றன. அவற்றை முக்குளம் என்று 
சொல்வார்கள். அச்தத் தீர்த்தங்கள் மிக்க புனித 
மானவை. அவற்றில் மூழ்செவர் காம் வேண் 
டூம் பொருள்களைப் பெறுவர் என்ற நழ்பிக்கை அன் 
பர்கள் மனத்தில் கெடுங்காலமாக இருந்து வருகிறது. 

திருஞான சம்பந்தப் பெருமான் இருவெண் 
காட்டுக்கு எழுந்தருளினார். தமிழ் காட்டிலுள்ள பல 
ஊர்களிலிருச் தும் அடியார்கள் ௮ங்கே வக்து இறை 
வனை வழிபட்டார்கள். அவர்களுடைய பக்தியையும் 
நம்பிக்கையையும் கண்டு இறைவன் கருணையை 
வியந்து ம௫ழ்க்தார் சம்பந்தர். அடியார்களை ௮ணு, 
விசாரித்தார். ஒருவர், “என்னுடைய மனைவியை 
நெடு நாட்களாகப் பேய் பிடித்திருக்கது, ஒரு 
பெரியவர் வெண்காட்டு முக்குள,த்தில் ஒரு மண்டலம் 
கீராடிச் சுவேகாரணியேசுவரரையும் பிரம்மவித்தியா 
நாயகியையும் வழி பட்டால் இந்தத் துன்பம் இரும் 
என்று சொன்னார். அவர் கூறியசை ஈம்பி இங்கே 
வந்து நீராடி வழிபட்டோம். . இப்போது என் மனை 
விக்கு யாதொரு குறையும் இல்லை. பழைய தொல்லை 
சீங்யெது. நாற்பத்தெட்டு காள் இருக்க வேண்டும் 
என்ற சங்கற்பம் இருப்பதனால், பேய்ச் தொல்லை 
நீங்கினாலும் காங்கள் இங்கே இருந்து வருகிறோம். 
அதன் பயனை இப்போது உணர்ந்தோம். தேவ 
fors தரிசிக்கும் பேறு இடைத்தது'' என்று 
சொல்லி அவரும் ௮வர் மனைவியும் சம்பந்தப் பெரு 
மான் திருவடியில் வீழ்ச். பணிச், கனர். வேறு ல
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மகளிர் பேயாடுவதையும் அப்பெருமான் பார்த 

தார். 
மற்றோர் அன்பர் வக்தார். “(உங்கள் குறை 

corer? as கிறைவேறி விட்டதா? கிறைவேறப் 

'போடறதா?'' என்று கேட்டார். 
அக்க அன்பா பெருஞ் செல்வர். அக்தச் செல் 

வத்தைச் தமக்குப்பின் அநுபவிக்கப் பிள்ளையின் றி 
வருக்தினா். தானமும், தவமும் LAG SIT. கடை 

Aaa இருவெண்காட்டுக்கு வக்து முக்குள நீரில் தம் 

மனைவியுடன் மூழ்டிச் சில காலம் ௮க்கத தலத்தில் 

இருக்கார். ஊர் சென்ற ஓராண்டில் அவருக்குக் 

குழந்தை பிறக்தது.. BSF ஆண் குழந்தைக்கு 

இப்போது ஓராண்டு கிரம்பி விட்டது. குழக்தைக்கு 

.வெண்காடன் என்று பெயர். அக்குழக்தையையும் 

எடுத்துக் கொண்டு இப்போது தரிசனத்துக்காக 

வந்திருக்கிறார். 
.... இந்தச் செய்தியைக் கேட்டார் திருஞான சம் 
பக்தர், அந்தக் குழக்தைக்கு ஆசி கூறினார். தம் 

பஇகளை வாழ்த்தினார். ன் 

அடுத்தபடி “ஓரண்பர் வக்கார். தமக்கு கெழு 

சரட்களாச இருக்க கோய் முக்குள நீரில் ஆடியதால் 

போயிற்று என்று சொன்னார், மற்றொருவர் தம் 

மகளுக்கு ஏற்ற வரன் இடைக்காமல் திண்டாடி 
இறுதியில் இங்கே வந்து முக்குள த்தில் ஆடிய: பிறகு 

pbs மாப்பிள்ளையைப் பெற்றதாகக் கூறினார், 

வறுமை கீங்செ செல்வம் பெற்றாரும், சண்டை 

நீங் அமைதி அடைக்தாரும், காணாமற் போன 

உறவினரை மீட்டும் காணப் பெற்றாரும், 

தாரம் வேண்டிய கல்வித் துறையில் புலமை பெற்றோ
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ரும், பெற எண்ணி வழிபடுவோருமாகப் பலரைச் 
சம்பந்தர் சண்டார். இறைவன் கருணையை கினைந்து 
bars இன்புற்றார். பாவம் போக்்இ கிளைக்கு 
வற்றையெல்லாம் தீரம் முக்குள தீதையும், திருவெண் 
காட்டப்பனையும் கண்டு கண்டு உருலனார். தாம் 
கண்டவற்றையும் கேட்டவற்றையும் தாம் பாடிய. 
பதிகத்தில் இணைத்து மொழிக்தார். 

பேய்அடையா, பிரிவுஎய்தும்: 

பிள்ளை யினோடு உள்ளன தினைவு 

் ஆயினவே வரம்பெறுவர்; 

ஜயுறவேண் டாஒன்றும்? 

வேயனதோன் உமைபங்களன் 

வெண்காமட்டு முக்குள நீர் 

தோய்விளையார் அவர்கம்மைதீ 

தோயசவாம் இவினை யே, 

[மூங்கிலைப் போன்ற வழுவழுப்பும் பசுமை கிறமூம் உள்ள 

தோளைப்பெற்ற உமாதேவியைத் தன் பங்கலே வைத்தருளும் 

இறைவனுக்குரிம। தஇருத்தலமாகய திருவெண்காட்டில் உள்ள 
மூக்குன நமிரில் தோய்ந்து ஆடும் செயலுடையாரைத் இய , 
செயல்கள் சாரா; அவாகளைப் பே:ப்கள் அடையா; முன்பே 

அடைக்கதிருந்தால் பிரிந்து நீங்கிவிடும். மிள்ளை வேண்டுமென்றால் 

அதனையும் அதனோடு மனத்தில் வேறு எவற்றை கினைக்தார்களோ 

அவற்றையும் பெறுவார், இவற்றை அடைவதுபற்றிச் சிறிதள 

வும் ஐ.புற வேண்டாம். 

பேய் பல வசையாதலின் அடையா என்று பஷ்மையினாற் 

சொன்னார்.  பிரிவெ-ப்தும் எண்றது முன்பு அடைந்தவற்றை 

கினைக்து. உள்ளம் நினைந்தனவாக:ப வரம்கள். "ஒன்றும் - சிறிகள 

வம். வேய். குரங்கில், முக்குளம் - சோம சூரியாக்கினி தீர்த் 

தங்கள், தோய்தல் - நீராடுதல். வினை . செயல், வினையாரா 
இய அவர்தம்மை. தோயா.சாரா, இவினை , தய செயல்; 

பாவமும் .தம்.]
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இறைவனுடைய நினைவோடு நீராடித் தொழு 

பவர்களிடத்தே தீய வினை தோயா என்று சம்பக்தர் 

சொல்வது கினைவு கொள்வதற்குரியது. சூழ்கிலைஙி' 

னாலும் பழக்கத் காலும் பழைய வாசனை மாறி கல்ல 

செயல்களிலே ஈடுபடுவார்கள் என்று கூறுகிறார். 

* 

ப்பாட்டோடு தொடர்புடைய வரலாறு: 

ஒன்னு உண்டு. அது வருமாறு : 

நடுகாட்டில் பெண்ணாகடம் என்ற தலத்தில் 

ஏறக்குறைய எழுநாறு ஆண்டுகளுக்குமுன் அச்சு 
தக் களப்பாளர் என்ற வேளாளர் ஒருவர் இருக் 

தார்; சைவ சமயத்தினர். அவருக்கு கெடுங்காலம் 

மக்கட்பேறே. இல்லை. அதனால் மிக்க வருத்தத்தை 

அடைந்த அவர் பலவகையான பரிகாரங்களைச் 

செய்ய எண்ணினார். ' தம்முடைய குலகுருவா௫ய 

சகலாகம பண்டிதரிடம் போய், தம்முடைய குறை: 

நீங்க என்ன செய்யலாம் என்ற கேட்டார். அவரீ 

உடனே தம்முடைய பாராயணத்தில் உள்ள 

தேவாரத்தை எடுத்துக் கமிறுசாத்திப் பார்த்தார். 

பார்த்த இடத்தில், ,': பேயடையா பிரிவெய்தும் *”. 

என்ற இந்தப் பாசுரம் கிடைத்தது, இதில், 

“பிள்ளயினேடு உள்ளகினை வாயினவே வரம் பெறு 

வர்” என்று இருப்பதைக் கண்டார். அச்சுதக்களப் 

பாளருடைய குறை பிள்ளையில்லை என்பதுகானே ?” 

அவர் குறைக்குப் பரிகாரம் சொல்வதுபோலப் 

பாட்டு அமைந்திருந்தது கண்டு சகலாகம பண்டிதர் 

இறைவன் திருவருளை எண்ணி அதிசயித்த 
இருவெண்காட்டுக்குச் சென்று முக்குள நீரில் appa: 

வழிபட்டுக்கொண்டு சிலகாலம் இருக்கும்படிக் களப்
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பாளரைப் பணித்தார். gar அவ்வாறே செய்து 
ஊர் திரும்பினா. ௮.து தொடங்கியே அவர் மனைவி 

கருவுற்று ஒர்ஆண்குழந்தையைஈன்றுள். திருவெண் 

காட்டு மூர்த்தியை வழிபட்டதன் பயனாகப் பிறந்த 
குழந்தையாதலின் அதற்குச் சவேதவனப் பெரு 
மாள் என்ற திருகாமம் சூட்டி வளர்த்து வந்தார்கள். 
அ௮க்தக் குழர்தையே பின்பு சவஞானபோதம் என் 
னும் சைவ சாத்திர நூலை இயற்றிச் சக்தானாசாரி 

யர்களில் முதல்வராகத் தஇி.கழ்க்த மெய்கண்டார். 
சைவ சித்தாந்த சாத்திரங்கள் யாவற்றிற்கும் மூலம் 
இவஞானபோதம். அது பிறக்கக் காரண மூர்த்தி 
யாக இருக்கவர் மெய்கண்டார். அவர் திருவவதாரம் 
Crim உறுதுணையாக இருக்தது, “*பேயடையர '? 

என்ற இதத் தேவாரப் பாசுரம்.
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மாரன் என்றாலே மென்மைக் தன்மைதான் 
நினைவுக்கு வரும், அதுவும் மான் சன்று 
எத்தனை மென்மையுடையகது !: பெண்களுக்கு மானை 
உவமை கூறுவார்கள், அவர்கள் மெல்லியலார்கள் 
ஆதலின். ஆனால் WSS மான் வன்மையுடைய: 

தாச ஆயிற்று என்றால் சம்பமுடிகிறதா ? 
தாமரைப்பூ மென்மையானது கான். ஆனால் 

அதை ஒருவன் லேகமாக வீச எறிய ௮௫-கண் 

ணில் பட்டால் வேதனையை உண்டாக்கும், எறிபவ 
னுடைய வேகம் தாமரையின் மென்மையை மாற்றி 
வன்மையை ஊட்டுறெது. இ சார்பினால் வந்த 
வினை, | | 

அவ்வாறே சார்பினல் இளமான் சன்று வன் 

மையுடையதாயிற்று. தனக்கு இயல்பாக அமைக் 

தது மென்மையே யானாலும் தன்னைப் படைத்து: 
. ஏவி விட்டவர்களின் தீய இயல்பினால் இக்க மான் 
கன்று சிங்கக் குட்டியைப் போல அடவிட்டது ;. 
பேய்ப் பிள்ளை போல ஆூயெது என்றும் சொல்ல 
லாம். 

இதை ஏவினவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் ?' 

அவர்கள் தம் இயல்பிலே கின்றிருக்தால் சத்துவ 
Gar மிக்கவர்களாக, இறைவனுடைய அருளிலே 

ஊறினவர்களாக, எவ்வுயிர்களிடத் தம் கருணை 

பாலிப்பவர்களாக இருப்பார்கள். அவர்கள் அந்த. 

னர்கள்.



* தந்தணர் என்போர் அநவோர்மற் தெய்வு Gide 

செந்தண்மை பூண்டொழுக லால்” 

என்று திருவள்ளுவர் சொல்லுறார். எல்லா உயிர் 
களிடத்தும் தயைகாட்டும் தர்மத்தை அவர்கள் 
மறந்தார்கள். போலிவேடகாரிகளாக, அன்பின் 
றிக் கருமம் செய்தார்கள்; அருளின்றி வேள்வி 
வேட்டார்கள்; குழைவின்றி மறையை ஓதினார்கள். . 

அன்பும் அருளும் குழைவும் உள்ள இடத்தில் இறை 
வன் உறைவான். அவர்களுடைய வாழ்விலே 
வளர்ச்சியும் இன்பமும் உண்டாகச் செய்வான். 
ஆனால் அவை இல்லாத தாருகாவனத்து முனிவர் 
EGER அருளுருவாய இறைவன் பகைவனாகத் 
தோற்றினன். அன்புருவாகிய பரமூவன் விரோதி 
யாக விளங்கனான். பகைஞனை ஒழித்து விடவேண் 
டூம் என்று அவர்கள் கங்கணம் கட்டிக் கொண்டார் 
கள். இமையை மாற்றப் பலக்தேடும் சல முறைகள் 
உண்டு. முட்செடியை வெட்டக் கோ டரி இருக் 

இறது. அதைக் கொண்டு, வாழும் மரத்தை வெட் 
டியது போல, தீமையை மாய்க்க வைத்த முறைக 

ளால் கன்மையுருவாக௫ய ஆண்டவனை அழிக்க: 

எண்ணினார்கள். அதற்கென அமைந்த வேள்வியை 

இயற்றினார்கள். அதிலிருந்து தோற்றிய அனைத்தை 
யும் சவபெருமான்மேல் ஏவி விட்டார்கள். பெருங் 

கடலில் தீப்பந்தத்கை இட்டால் கடலா சூடு ஏறும்? 

அவர்கள் விட்ட எல்லாவற்றையும் இறைவன். கைப் 

பற்றிக் கொண்டான். அதுமட்டும் அன்று ; அவர் 

கள் செய்த செயலையும் தன் ஆற்றலையும் கருணை 
யையும் காட்டும் அடையாளமாக அவற்றைத் தன் 

ிடத்திலே வைத்துக் கொண்டான். அப்படி வந்த
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வற்றுள் ஒன்று மான்கன் மு. அது தாருகாவனத்து 

டூணிவருடைய பகை யுணர்ச்சியினால் உச்தப் பெற்ற 
- படையாக வந்தமையால் தன் மென்மை மாறி 
வன் மைபெற்று மோத வர்தது. ஆனால் இறைவன் 
திருக்கரச்கை 'அடைக்தவுடன் அது தன் இயல் 

பைப் பெற்றது; : அழகாகத் திரும்பி கின்றது. 

பிறருடைய கைப்பட்டு மீடுக்கும் அடங்காதீ தன்மை 
யும் 'உடைய குழந்தை தன் தாயின் மடியிலே 
தங்குவது போல மான் இறைவன் கையில் 
மானாகவே இருக்கிறது. வேறு யாரை கோக்கியே 
ம் ௮து சென்றிருக்கால் ௮து அவரை மாய்தீ 

் திருக்கும்; ௮ல்லது தான் மாய்ந்திருக்கும். பிறரை 

மாய்த்தால் ௮கன் மாண் தன்மை மாய்ந்திருக்கும். 

வெற்றியானால் மான் தன்மை மாயும்; தோல்வி 
யினால் மானே மாயும், இங்கேயோ மானுக்கு வெற் 
இியும் இல்லை; தோல்வியும் இல்லை. அதை விட்ட 
வர்களுக்குத்தான் தோல்வி உண்டாயிற்று. 

ஆனால் மான் இப்போது தான் மாயாமல், தன் 
தன்மையும் மாயாமல் மானாகவே வாழ்கிறது; இறை 

_ வனுடைய அழயெ கையிலே எப்போதும் வாழ்க 
றது தாய்மடியில் இருக்கும் குழம்தையைப் போல, 
தாமரையில் தங்கும் வண்டினைப் போல, ௮து அப் 
பெருமானுடைய திருக்கரத்தில் இன்றும் வாழ்ந்து 
கொண்டிருக்கிறது. அதற்கு வாய்த்த வாழ்வு எத் 

தகைய வாழ்வு! ் 
இதை நினைக்கிரூர் சம்பந்தர். கலைமான் தன் 

உருவம் மாயாமல் தன் தன்மை மாயாமல் என்றும் 
கலையாகவே வரழும் இடமாகிய அங்கையையுடைய 
பெருமானே !' என்று இறைவனைத் துதிக்கரூர்.
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கலைவாரும் அங்கையிர்! 

* 
[ரி ஐருடைய சார்பினால் Quy மாறுவது ஒரு ' 

விதம். தாமே இயஸ்புமாறி நிற்றல் ஒருவகை. 
தாருகாவனத்து முணிவர் தாமே தம் இபல்பு மாஜி 
அக்தண்மையினின் றும் நீங்கி கின்றனர், அவரைச் 

சார்ந்து மான் தன் இயுல்பு மாறியது? கங்கையாறு 
ஒரு சமயம் தன் இயல்பு மாறிகின்றத. பிறர் தன் 
பால் வக்து ஆடிக் குளிர்ச்சியையும் தூய்மையையும் 
அடையும்படி செய்வது கங்கை அது சண்மைபயை 
யும் மென்மையையும் உடையதாதலின் ¢ sar 
பெண்ணாகச் சொல்வார்கள். பிறருடைய புற அழுக் 

கையும் மன அழுக்கையும்: போக்கும் ௮து அகங்கா 

ரத்தால் வெப்பம் ௮டைக்தது. தன் முன்னோரின் 

சாம்பலின்மேம் பாய: வேண்டுமென்று ப€ரதன் 
தவம்புரிந்து கேட்டபோது, “என்னைத் தாங்குவார் 

யார்? என்று அகங்கரித்துக் கேட்டது. அப் 

போது இறைவன் அதனைத் தாங்இத் தன் சம்பச் 
கத்தால் அதன்பால் உண்டான (EOD அழுக. 
கைப் போக்னொன். அதுகாறும் வானுலகத்துக்கு . 
மாத்திரம் பயன்பட்ட கங்கை இறைவன் இிருச்சடை 
யில் ஏ.றியவுடன் தூய்மையும் பெருமையும் பெற்று 

மூன்று உலகத்துக்கும் ஈன்மை செய்வதாவிற்று. 

இறைவனுடைய கருணையில் இழு ஒரு வகை. தன் 

இயல்பு மாறிய கங்கையை மீட்டும் தூயதாக்னொன் 
அவன். அவனுடைய செஞ்சடையில் கருங்கூக் தனை : 
யுடைய அலை மகளாகய கங்கை வாழ்கின்றாள். 

கலைவாழும் அங்கையும் கங்கை வாழும் செஞ். 
சடையும் இயல்பு மாறியவர்றைத் தன் அருளால்
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இணியனவாக்கும் திறமுடையான் என்பதைக் 
காட்டுகன்றன. அதற்கு மேல், ஒன்்றனோேடு ஒன்று 
பகைமையையுடையது என்று உலகம் எண்ணும் 

ஆரவையும் பிறையையும் ஒன்றாக இணைய வைத்து 
அவற்றையும் உயர் ' பொருளாக்கனான். ஆகவே, 
அவனுடைய ,அருளின் தொடர்பால் சார்புபற்றி 
இயல்பு மாறிய மான் கல்லதாயிற்று; கானே தஆய்மை 
மாறிய கங்கை தூயதாயிற்று, இயல்பாகவே 
தம்முள்ளே பகைமையை உடையவை ums baa 
ஒரு குடி.ற்கீழ் வாழ்வன ஆயின. அ௮வன் அருளின் 

அற்புத ஆற்றல்தான் என்னே! 
கலைவாழும் அங்கையிர் 7 7 

கொள்கை ஆரும் கருங்கூந்தல் 

அலைவாழும் செஞ்சடைகில் 
அரவும் பிறையும் அமர்வித்இர் / 

[கலைமான் கன்று வாழும் அழகிய கையை உடைய பெரு 
மானே! ஈறுமணத்தைப் பொருக்திய கரிய கூந்தலையுடைய கங்கை 
வாழும் செம்மையான சடையில் அரவையும் பிறையையும் 

பொருந்தி ௮மரும்படிடிசெய்தவரே ! 

் கலை-ஆண் மான், அங்கை: உள்ளங்கையில் ஏந்தாமையின் 

இக்சே pau கை என்றே பொருள் கொள்ளவேண்டும். 

கொக்கை - நறுமணத்தை. ஆரும் - பொருந்தும். அலை - அலையை 

யுடைய ஆறு; ஆகுபெயா, அமர்வித்தீர-அமரச்செய்தீர் ; அமர்தல் 

விரும்பித் தவ்குதல்.] 
* 

Sigaerarde என்னும் தலத்திற்கு ஞான 

சம்பந்தர் சென்றபோது ௮ங்கே எழுக்தருளியிருக் 

கும் கோணேசுவரரைத் தரிசத்துத் திருப்பதிகம் 
பாடியபோது இப்படிப் பாடலானார். இறைவனு 
டைய இறப்பை இவ்வாறு பாடிய பாலராவாயர் 

£
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தலத்தின் இறப்பைச் சொல்லப் புகுந்தார். 

வாழையும் கமுகும் எழில் பெற்று நிற்கும் நில 

வளத்தை உடையது குடவாயில். அந்த வளத்தைச் 

சொல்்இருர். 

வாழைமரம் தாறுபோட்டு கிற்ெது. குலையில் 

இருந்தபடியே காய்கள் பழுக்கன்றன. அப்போது 

. அவை பொன் கிறத்தை அடைகின்றன. கமுக 

மரத்திலும் குலை குலையாகக் காய்கள் தொங்குகன் 

றன. அவை பழுத்தால் பவள கிறம் பெற்று 

விளங்குசன்றன. வாழை பொன் பழுக்கறெதாம். 
கமுக - மரம் பவளம் பழுக்கிறதாம். , இத்தகைய 
குடவாயிலிலே நிலையாக, வாழ்வதற்காக ஒரு 
கோயிலை இறைவன் ஏற்றுக் கொண்டான். அதக் 
கோயிலையே தன்னுடைய அரண்மனையாகக் 
கொண்டு மகழ்ந்து தன் அருள் என்றும் வெளிப் 

படும்படி. அங்கே கின்று கிலவுஇரறுன். 

் குலைவாழை சுமுகம்பொன் 

பவளம் பழுக்கும் குடவாயில் 

திலைவாழும் கோவிலே 

கோயி லாக நின் நீரே. - 

[குலைகளையுடைய வாழை பொன் போன்ற பழங்களைப் பழுக் 
கவும், குலைகளையுடைய கமுகமரம் பவளம் போன்ற கனிகளைப் 
பழமுக்கவும் இடமாகிய திருக்குடவாயிலில்கிலையாகவாழ்வதற்குரிய 

இருக்சோ.பிலே நீர் வாழும் அரண்மனையாக மஒழ்ந்து நின்றீர். 

குலைவாழை, கலைக்கமுகம் என்று இரண்டுக்கும் கூட்டிப் 

பொருள்கொள்க. வாழை பென்னும், கமுகம் பவளமும் பழுக்கும் 
என்று கிரனிறையாகக் கொள்க, கிலைவாழும்.கிலையாக வாமும். 

கோயிலாக: கோ இல்-தலைவன் வாழும் அரண்மனை; தலைமையை 

யுடைய மாளிகை என்றும் சொல்லலாம், ஏ: அசைகிலை.] 

*
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'இருக்குடவாயில் வயல் சூழ்க்த மருத கிலத்தில் 
அமைகந்ததாதலின் அங்குள்ள வாழையையும் 
கமுகையும் ஓருணித்தார். அவ்வூர் பொன்னாற் குறை 
யுடையதன்று, வாழைப்பழமுடைமையினால்; பவள தீ 
STD குறையுடையதன்று, கமுகம்பழத்தையுடை 

மையினால் என்,ற ஈயமும் தோற்றியது. வாழையும் 
கமுகும் கீர் வளத்தையும் கில வளத்தையும் புலப் 
படுத்துபவை. 

இயல்பிணின்றும் மாறுபட்டவற்றையும் பகை 
மையையுடையவற்றையும் அகச்கிலையினின்றும் மாற் 
அம் அருளுடையானாதலின் இப்பிரானைத் கொழு 
தால் நம் அஞ்ஞான கிலை மாறி ஞானகிலை உண்டா 
கும் என்பது குறிப்பால் தெளிவாகும். 

கலை வாழும் அங்கையீச் [ 

கொங்கை ஆரும் கருங்கூடத்தல் 

அலைவாழும் செஞ்சடையில் 
அரவும் பிறையும் அமர்வித்தீர் [ 

குலைவாழை கமுகம்பொன் ் 

பவளம் பழுக்கும் குடவாயில் 

தில்வாழும் கோயிலே 

கோயி லாக நின் நீரே. 

- இது திருக்குட வாயிற் பதிகத்தின் முதல் திருப் 
பாசுரம்,
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இ.வபெருமானுக்கு௮ன்பர் அவர். ௮வர் அன்பு 

வளர்க்த வரலாறே அழகானது. இளம் பருவத்தில் 

பெரியவர்களோடு கோயிலுக்குச் செல்வ.து வழக்கம். 

அவர்கள் இறைவனைக் கும்பிடும்போது அவரும் வழி 

பட்டார். இந்தப் பழக்கத்தால் தென்னங் குரும்பை 

யில் நீர்புகும்சது போல அவர் உள்ளத்தில் அன்பு 

தலைப்பட்டஅ. பெரியவர்கள் கோயிலுக்குப்போகாத. 

நாளிலும் ௮வர் போய் வந்தார். அவர் வளர்ச்தார்; 

அவர் அன்பும் வளர்க்க.து. 
4 ௪ 

கோயிலுக்குள் போய் இறைவன் திருமுன் 

விழுந்து வணங்ூ உள்ளம் கந்து வாயாரப் பாடும் 

இயல்புடையஅவர், கோயிலுக்குப் போகாதபோதும் 

கோபுரத்தைக் கண்டால் கும்பிடு போடுவார் ; தலை 

வணங்குவார்; உள்ளம் கூவார். பிறகு அ௮டியார்க 

ஜாக் கண்டபோது சிவபெருமானை நினைந்து கையால் 

அஞ்சலி செய்வார்; தலைசாய்ப்பார்; உள்ளம் ௧௪ 

வார். இந்த நிலையும் தாண்டியது. எக்த இடத்தி 

லும் எந்தக் காலத்திலும் இறைவனை கினைத்துக் 

கொள்வார். உடனே கையைக் குவித்துத் தொழுது 

தலை சாய்த்து உள்ளம் குழைவார். 

இறைவன் திருமுன் வீழ்ந்து வணங்குவது 

முறை. கையைக் குவித்துத் தொழுதல் ஒரு முறை... 

வீழ்க்து வணங்இனாலும் மீண்டும் எழுந்து கையைக் 

குவிப்பது வழக்கம். அப்படிக் குவிப்பது எதை&* 

காட்டுறெ.த? கை செய்கைக்கு அடையாளம்,
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செயலில் ஊற்றம் இல்லாதவனைக் கையாலாகாதவன் 
என்று சொல்கிறோம். கையைக் குவித்து நிற்பது, 

இறைவனே, கான் செயலொழிந்தேன். என் செய 

லென்று யாதொன்றும் இல்லை, எல்லாம் கின் 
செயலே” என்பதைக் காட்டும் அடையாளம். எல் 

லசம் இறைவன் செயலே என்று உணர்ந்து செய 

app கிற்பதே ஞானம் நிறைந்த நிலை... அதை 

நினைப்பூட்டவே அஞ்சலி செய்கிறோம். 
தலை நிமிர்ந்து நிற்பது சில இடங்களில் வீரத் 

தையும் சில இடங்களில் அகங்காரத்தையும் காட் 

டம். தயனவற்றைக் கண்டபோது அஞ்சாமல் 

நிமிர்க்து நிற்க வேண்டும். நல்லவர்களைக் கண்டால் 

நாம் இவர்க்குமுன் எம்மாத்திரம் என்று தலை 

குனிந்து நிற்க வேண்டும். தலை குனிவது காணத் 

க்கும் பணிவுக்கும் அடையாளம். இறைவன் முன் 

தலை வணங்கி கிற்பது, “இதுகாறும் இறைவனைக் 

காணாமல் பல காட்களைப் போக்கி விட்டோமே!” 

என்ற காணத்தையும், * இறைவனுக்கு முன் 

தரம் எல்லாம் எம்மாத்திரம் ?'” என்ற பணிவையும் 
எடுத்துக் காட்டும். இறைவன் முன் தலை 
வணங்கனெவர் இடும்பையின்முன் தலை நிமிர்த்து 
நிற்பார். 

கை தொழுவது, தலை வணங்குவது ஆய 

செயல்கள் போலியாக இருக்தால் பயன் இல்லை. உள் 
எத்திலே அன்பு இன்றி, இப்படிச் செய்தால் பிறர் 
தம்மை அன்பர் என்று எண்ணிப் பாராட்டுவார்கள் 

என்ற எண்ணத்தோடு செய்யும் வணக்கம் தம்மைச் 

தாமே ஏமாற்றும் தொழில். உள்ளம் கந்து எழும் 

“அன்பினாலே இறைவனைக் கையால் தொழுதும் தலை
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சாய்த.து வணங்கியும் வாழும் ௮ன்பர்கள் இறைவனு 

டைய அருளைப் பெறுவார்கள். 
அன்பு வளர வளர்க்க பெரியார் கையால் 

தொழுது தலைசாய்த்து உள்ளம் கந்து வாழ்பவர். 

அவருக்கு முன்பு உடம்பில் ஏதோ கோய் இருக்த.து. 
மெய்மிலே ஆர்க்க அச்சுக் குறையை அவர் பொருட் 
படுத்தின, இல்லையோ, யாரும் அறியார். ஆனால் 
காளடைவில் ௮க்த கோய் இருக்க இடம் தெரியா 
மல் ஒழிக்து போயிற்று, ௮வர் உடம்பிலே பொலி 
வும், முகத்திலே தேசும் உண்டாக விட்டன. அவரி 
தஇிருமேனியிலே பூசும் வெண்ணீறு ௮க்த. மேனிக் 
குப் பின்னும் எழிலை சந்தது. 

அவர் மணனிதர்தாமே? மனம் படைத்த மனிதர் 
களுக்கெல்லாம் துயரம் இருப்பது இயல்பு. உடம் 
பிலே கோயும் உள்ளத்திலே அயரும் வாட்ட வாடு 

பவர்கள் மணிதர்கள். உடம்பிலே உள்ள கோயை 
யாவது மருத்துவர்களை ௮ணுகு அவர் ௪யும் மருந்து 

களை உண்டு போக்குக் கொள்ளலாம். ஆனால் மன 
கோய்க்கு மருந்து இல்லை. இறைவன் அருளைத் : 
துணையாகக் கொண்டாலன் நி மனக்கவலை மாறு அ. 

தனக்குவமை இல்லாதான் தாள்சோம்தாரக் கல்லால் 

மனக்கவலை மாற்றல் அரிது” 

என்பது வள்ளுவர் வாய் மொழி. 

மூன்னே சொன்ன அன்பருக்கு மெய்யிலே 
இருக்க கோய் மாறியது பெரிதல்ல. gar மனத் 
இலே உள்ள அயர்களெல்லாம் போயின. wire 

மறுவற்ற அர்த மனத்தின் முழு இடத்திலும். 
இறைவன் வெளிப்பட்டு அமர்ந்திருக்கும் போது 

மற்றொன்றிற்கு அங்கே இடம் ஏ௮ ?
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இப்படி அவர் ஒருவர் மட்டுமா இருக்கிறார்? 
'பல்லாயிரம் அன்பர்கள் இருக்கறுர்கள். மக்கு 
அவர்களைத் தெரிச்துகொள்ளும் பாக்கியம் டைப்ப 
தில்லை. தெரிந்து கொண்டவர்களுக்கு அவர் 

களஞுடைய பெருமை தெரியும். அவர்களுடைய 

மெய்யில் ஆர்ச்த குறையையும் மனத் துயரத்தையும் 

இர்க்கும் விமலனாகிய இறைவனுடைய பெருமையும் 

தெரியும். அக்தப் பெருமை தெரிக்த ஞானசம்பச்கர் 

சொல்லுகருர். 
கையால் தொழுது தல்சாய்த்து 

... உள்ளம் கரவார்கள் 

மெய்ஆர் குறையும் துயரும் 

இர்க்கும் விமலனார். 
* 

அச்த விமலனைப் பற்றிய கினைவு 8ீளுற௮, 

அன்பர்கள் அவனை வழிபடும் வகைகளை நினைக் 

agi. பூசை செய்யும் பொற்பை எண்ணுகிருர். 

அவனை அபிஷேகம் செய்யும் காட்சி yar நிலை 

வுக்கு gens. இறைவன் உருவம் இல்லா,தவனா 

யினும் தன்னை கினைக்கச் செய்யும் உருவத்தை 

அமைத்து வழிபீடுபவர்களுக்கு அருள் புரிகிறான். 

அவர் புரியும் வழிபாடுகளை ஏற்றுக் கொள்வறுன். 

அன்பர்கள் ௮வன் இருவுருவத்தை எண்ணெயால் 

மூழுக்காட்டுறொர்கள். சகெய்யால் முழுக்காட்டு 

இருர்கள். மந்திரம் சொல்லித் தோத்திரம் 

சொல்லி அபிஷேகம் செய்ஒறுர்கள். அவர்கள் 

ஆட்டும் கெய்யிலே ஆடுகிறுன் இறைவன். கெய் 

மாத்திரந்தானா? பல திரவியங்கள் உண்டு. அவற் 

அள் முக்யெமானது பஞ்ச குவ்வியம்; ஆன் அஞ்சு ;
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பசுமாட்டிலிருந்து இடைக்கும் ஐந்து பொருள்கள். 
பால், தயிர், கெய், கோமயம், கோஜலம் என்னும் 

ஐர்தும் இணைச்ததைப் பஞ்ச கவ்வியம் என்றும் 
ஆன் ஐந்து என்றும் கூறுவர். 

1 ஆவினுக் கருக்கலம் அரன்௮ஞ் சாடுதல்!? 

என்று வாசேப் பெருந்தகையார் தருவாய் மலர்க் 

கருளினர். 
இறைவன் அன்பர்கள் ஆட்டும் கெய்யிலே ஆடு 

வான்; அவர்கள் கலந்து ஆட்டும் ஆனஞ்சிலும் 
ஆடுவான். இப்படி அன்பர்கள் பூ௫க்கும்படியாக 
உருவமும் திருக்கோயிலும் தலமூம் உடையவனாக 

அவன் இருக்கிறான். 
தெய்ஆ டுதல்அஞ்சு உடையார் 

திலாவும் ஊச்போலும், 

அவன் எழுந்தருளியிருக்கும் தருத்தலங்களுக் 
குள் ஒன்று திருப்பாசூர். As தொண்டை காட். 
டில் உள்ளது. குறிஞ்சி நிலப்பண்பு மிக்கு இருப் 
ப.து. அங்கே காக்தட் செடிகள் பூத்து கிற்டுன் 
றன. காந்தள் என்பது வேலிக்காலில் வளரும் 

. ஒருவகைச் செடி. அதன் மலர்' கைவிரல்களைப் 
போல இருக்கும். ௮கன் பூவைத் துடுப்பென்று 
பழம் புலவர்கள் சொல்வார்கள். தூரத்திலிருக்து 
பார்த்தால் பாம்பு படம் எடுத்தாற்போல இருக் 
கும். படதீதையுடைய நாகத்தைப் போன்ற தோய் 
றத்தை உண்டாக்கும் காக்தள் மலிந்த ஊர் பாசூர். 
இயற்கையின் எழில் கலத்தோடு இறைவனுடைய 
ART கலத்தையும் இணைத்துக் காட்டுபவர் ஆளு 
டைய பிள்ளையார்.
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asc Garr gptb 
பைவாய் நாகம் கோடல் 

ஈனும் பரசூரே, 

: ஸு 

றைவனுடைய கினைப்போடு காந்தளைப் பார்க் 
இன்ற கண்களுக்கு வேறு பொருள் உவமையாகத் 
தோன்றவில்லை. அப்பெருமான் அணியும் காகக் 
தான் உவமையாக வருகிறது. பை (படம்) வாய்ந்த 
நாகத்தைக் கோடல் (காக்தள்) ஈனுன் றதாம். 

கையால் தொழுது தலைசாய்த்து 

உள்ளம் க௫ிவாச்கள் 

மெய்யசர் குறையும் துயரும் 

தீர்க்கும் விமலனார் 

தெய்ஆ டுதல் அஞ்சு உடையார் 

நிலாவும் ஊர்போலும் 

பைவாய் தாகம் கோடல் 

ஈனும் பாசூரே, 
[கையினாலே கும்பிட்டுத் தலைவணக்கு உள்ளம் உருகும். 

அன்பர்களுடைய உடம்பிலே பொருந்திய குறைகளாகய கோய் 
களையும் (மனத்திலே பொருக்திய) துயரங்களையும் போக்கும் மல 

மற்ற தாயரும், கெய்யில் ஆடுவதையும் பஞ்சகவ்வியத்தில் ஆடு 

வதையும் உடையவரும் ஆகிய சிவபெருமான் எழுந்தருளியிருக் 

கும் திருப்பதி, படம் வாய்த்த காகத்தின் தோற்றத்தைக் காக்தள் 
தன் மலரால் உண்டாக்ரும் பாசூர ஆகும், 

க௫வார்கள்-உருகும் அன்பர்கள். துயர், மனத்தைச் சார்க் 

தது. “ கெய்-பசுவின் கெப்; எண்ணெயும் ஆகும். ஆடுதல் என் 

பதை கெய் ஆடுதல் என்றும் அஞ்சு ஆடுதல் என்றும் இரண்டி 

டத்தும் கூட்டவேண்டும். இது நடுகிலை விளக்கு, நிலாவும்-தங்இ 

இருக்கும், பேரலும் 2 அசைநிலை, பை - படம், வரய்-வரய்த்த, 

நாகம். நரகத்தின் தோற்றம் ; ஆகுபெயர், கோடல் - காந்தள். 

ஈனும் . உண்டாக்கும். விமலனா், உடையார் ஊர பாசூர், ஏ: 
அசை கிலை,] ் ் ்



இரண்டு கோயில்கள் 
பெரிய செல்வர்களானால் பரிவாரங்களுடன் 

பல இடங்களுக்குப் போவார்கள், வருவார்கள். 
அவர்களை அழைத்து உபசரிக்க எல்லோராலும் 

முடியாது. அவர்களோடு நெருங்கப் பழகுவதே 
அருமை. ஆதலால் யாரோ Rass அவர்களை 
அழைத்து உபசரிப்பார்கள். செல்வர்கள் கிலையே 
இதுவானால் மன்னர்களைப் பற்றிச் சொல்லவே: 

வேண்டியதில்லை, விரிவான இடமும் செயலும் 
இருப்பவர்கள் அவர்களை வரவேற்று உபசரிக் 
கலாம். 

் எல்லாவற்றையும் கன் அருளாணையால் ஆட்௫ : 
புரியும் இறைவன் மன்னர்களுக்கெல்லாம் மேலான 
மன்னன். “மன்னே மாமணியே” என்று சுந்தர 
மூர்த்தி நாயனார் சொல்வார். அ௮க்த மன்னனை 
அழைத்து உபசரிக்க வேண்டுமானால் எல்லாராலும் 
முடியாது என்றுதான் முதலில் தோன்றுகிறது. 
“அவர் கம்முடைய வீட்டுக்கு வருவாரா?!” என்று 
செல்வர்களை நினைந்து பேசுவதுண்டு, செல்வர் 

களுக்குட் செல்வனுகய இறைவனைப் பற்றியும் அப் 
படித்தான் சொல்ல வேண்டுமா ? 

இறைவன் வெறும் செல்வர்களைப் போல: 

எல்லாவற்றுக்கும் உடையவனாக மட்டும் இருக்தால்: 
ஒருகால் இடம்பார்த்துப். போவான். ஆனால் அவன் 
யாரிடமும் இல்லாத பெருங்கருணே படைத்தவன். 

அன்பினால் யார் அழைத்தாலும் அவர்பால் செல்ப:



இரண்டு கோயில்கள் 5% 

வன். தன்னை வணங்குபவர்களின் உள்ள sensGur 
கோயிலாகக் கொண்டு திகழ்பவன். 

அவனைச் தேவாதி தேவர்களெல்லாம் வணங்கு. 

இருர்கள்; எங்களை யெல்லாம் உண்டாக்யெ தக்தை 
இவன்'” என்று போற்றுவறுர்கள். அந்தத் 

கேவர்கள் ெக்கட்டும். கண் காணும் தெய்வமாக 

உலகனைத்தும் போற்றும் சூரியன் தன் ஒளியைப் 

பெற்றது இறைவனிடத்தில்கான். ௮வன் இறை. 

வனைச் இந்தையால் கினைக்து வழிபடுகிறவன். ௮வ 

னுடைய உள்ளத்தே இறைவன் உறைூரறுன். சவ 

பெருமான் சூரியனுடைய ஈடவில் உறைகரறு 
Gers வேதம் பேசுறது. இரவியைப் போலவே 

பிற அமரர்களும் இறைஞ்சுடறுர்கள். உலகிலுள்ள 

பக்தர்களும் இறைஞ்சுறறொர்கள். எல்லோருடைய 

சந்தையிலும் ஆண்டவன் இருகறான். 

உல௫ல் உள்ள மக்கள் .௮சனைவருடைய உள் 

எத்திலுக்கானே இறைவன் உறைூருன்? அப்படி. . 

இருக்க, இறைஞ்சுவார் சக்தையுள்ளே மாத்திரம் 

திகழ்கிறான் என்று சொல்லலாமா ? 

யாவருடைய,உள்ளத்திலும் இறைவன். இருக 

இரான் என்பது உண்மை. ஆனால் இஹழைஞ்சுவா 

ருடைய உள்ளத்தே இருக்கும் இயல்பு வேறு; 

ஏளையவர் உள்ளத்தில் இருக்கும் முறை வேறு. 

ஓர் அரசன் தனக்கு வேண்டா தவருடைய ஊருக்குப் 

போய்ச் சிகக் கொள்கிறுன். அங்கே தான் 

மறைக்கு கிற்கும் இடம் எதுவென்.று கேடி. அலைந்து: 

அதற்கு ஏற்ற இடம் டெத்ததானால் அதற்குள் 
புகுந்து மறைக்து கிற்கறுன். தன்னை அவ்வூரினர் 
காணாதபடி. இருக்கறுன். தன் ௮ரச கிலையையெல்
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லாம் காட்டிக் கொள்ளாமல் சும்மா இருக்கிறான். 
. அவ்விடத்தில் அரசன் இருக்கறுன் என்பது 
உண்மை. அனால் அவன் தன் இயல்புகளோடா 
இருக்கிறான்?: எல்லோரும் காணும் படியா 
இருக்கிறான் ? 

அவன் தன் காட்டில் தன் அரண்மனையில் 
எப்படி இருக்கறான்? தன் காட்டாச் CHES 
காணும்படியாக உலவுவான். தனக்குரிய கோலத் 
தோடு விளங்குவான். ஆனை செலுத்துவான். 

இறைவன் எல்லோருடைய இர்தையிலும் உறைக் 

தாலும் எல்லா விடத்தும் அவனுடைய அருளாற்றல் 
வெளியாவதில்லை. அன்பில்லாகவர்களுடைய உள் 
த்தில் கள்வனைப் போல மறைந்து கிற்ஒிழுன். 
“ஆனால் தன்னை இறைஞ்சுபவர்களுடைய இந்தை 
Gor ser apap அருளோடும் இலங்குகறான். 
கினைப்பவர் மனம் அவனுக்குக் கோயிலா? விடுறது. 
தனக்குரிய அரண்மனையிலே தன் இயல்பு விளங்க 
வி.ற்றிருக்கும் மன்னனைப் போல, இழைஞ்சுவார் , 
அிர்தையுள்ளே திகழ்கிறான் இறைவன். 

எத்தை இவன்என்று இரவிமுதலா, இறைஞ்சுவாச் 

சித்தை வுள்ளே கோயி-லாகத் இகழ்வசனை, 

[எம்மைப் படைத்த தந்ைத இவன் என்று எண்ணிச் கூறிச் 
-சூரி.பன் முதலாக வணக்குவார் அனைவருடைய சிக்தைக்குள்ளும். 
அச் சிம்தையே தான் தன் இயல்பு வெளிப்பட உறையும் கோயி 

லாகக் கொண்டு விளங்குகின் றவனை, 

சக்தை . எம் தந்த, இரஸி - சூரியன். முதலா - முதலாக, 

இறைஞ்சுவார் - வணங்குபவர்களுடைய. இிர்தையுள்ளே - உள் 

ளத்தினுள்ளே, கோயிலாக .. அந்தச் சிந்தையே தான் உறையும் . 

கோயிலாக, திகழ்வானை - விளங்குபவனை .] 

*
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| ப்படி. இரவிமுகலோர் வணக்க அவர்தம் 

சிக்தையே கோயிலாகத் திகழும் சிவபெருமான் 

புறத்தே உள்ள கோயிலிலும் திகழ்கிறான். அந்தக். 

கோயிவில் வழிபடுவார் யார் ? 

எந்தையுள்ளே தியானித்து இறைவனை வழி: 

படுதல் எளிதன்று. இரவி முகலானவர்கள் பல. 
காலம் சா. கனம் பண்ணி அவனைத் தியானிக்கும் 
கெறி கைவரப் பெற்றார்கள். எல்லோருமே எடுத்த 

வுடன் தம் எந்தையை இறைவன் கோயிலாக விட 

முடியாது. அந்தத் தகுதி இல்லாதவர்களும் கண்டு. 

வணங்குவதற்கு ஏற்றபடி இறைவன் அங்கங்கே 

திருக்கோயிலில் சிவலிங்கப்பெருமானாகவும், கடராஜ: 

மூர்த்தியாகவும், பிறவாறும் எழுக தருவியிருக்கிறான். 
அப்படி எழுக்தருளியிருக்கும் கோயில்களில் இரு. 
pager vs கோயில் ஒன்று. இது ஈடு சாட்டில் 

உள்ள தலம். இப்போது விருத்தாசலம் என்று 

வழங்குற௫: பழமலையென்றும் இலக்யெங்களில் 

இதன் பெயர் காணப் பெறும். 
் முதுகுன்றக் கோயிலில் அன்புள்ள மக்கள் வந்து 

வழிபடுகிறார்கள். அன்பர்கள் வழிபடுவதைக் கண்டு: 
மற்ற மக்களும் வழிபடத் தொடங்குவிறார்கள். காள 

டைவில் அவர்களும் அன்பர்களாகி விடஒருர்கள். 
காந்தத்தோடு உரசி உர இரும்பும் காந்த சக்தி' 
யைப் பெற்று விடும், அப்படி அன்பர்களின் கூட் 

டத்தோடு கலந்து கொண்டு வழிபடும் மக்களுக்கும் 
அன்பு உண்டாகி வளர்ூறெது. ஓரிடத்தில் திருக் 

கோயில் இருந்தால் அதைச் சற்றி உள்ள மக்கள் 

அன்பு பூண்டு வழிபடும் பழக்கத்தை மேற்கொள் 

இருர்கள். ஓர். இடத்தில் ஏரி, இருக்குமாயின்
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அதனைச் சுற்றி நல்ல வயல்கள் இருப்பது 2 ira 
திருக்கோயில்களைச் சுற்றி அன்பர்கள் வா d&g it 
கள். ஏரியின் நீர் பாயும் வசதியிருக்குமானால் , 
கிலமும் வயலாடவிடுறஅ. கோயில் இருக் மானால் 
அதனுடைய சார்பினுல் அன்பு இல்லா ் i 
YO YRworsor ri: AQ Gopi sar. - j 

மூதுகுன் றத்தில் வரும் அன்பர்களின்: கூட்டம் 
மிக அதிகம். அவர்களுடைய வழிபாடுகள் கண்டு 
மற்ற மக்கள் உள்ளம் உரு, அவர்களை போலவே 
வழிபடப் புகுவது ஆச்சரியம் அனறு, இதோ 
“குரங்குகள் கூட வழிபடுகன்றன. | 

ஆம்; மணிதன் செய்வதைப் பார்த்து அது 
மாதிரியே செய்வது குரங்கே இ oy. Beas 
குன்றக் கோயிலின் அரில் உள்ள சோலைகளில் 
வாழும் குரங்குகள் அன்பர்கள் இறைவனை வழிபடும் 
முறைகளைக் கவணிக்னெ றன. மலர்களைக் கொண்டு 
வழிபடுவதையும் கனிகளைக் கொண்டு போய் நிவே 
தனம் செய்வதையும் பார்க்னெறன. 

அவைகளும் ௮அவ்வரறு செய்ய எண்ணுடுன் றன. 
பவைகை மலர்களைப் பறித்த. தொகுக்ன்றன. 
முதுகுன்.றத்தின் சூழலிலே வாழ்வகனால் அவை தம் 
இயல்பே மாறிப்போன்றன. குரங்ன் கையில் 
மலரைக் கொடுத்தால் ௮து அதைக் கசக்இவிடும் 
அன்று சொல்வார்கள். இக்தகக் குரங்குகளோ சார் 
பின் சிறப்பால் தாமே பல இனமலர்சகப் 
பறித்துக்கொண்டு திருக்கோயிலுக்கு மூன்பு 
“சென்று மலரைத் தூவிக் கைகுவிக்கன்றன ; தலை 
சாய்த்து வணங்குன் றன. குரங்காட்டியினாழ் பழக் 
கப்பெற்ற குரங்குகள் 'எசமானுக்குச் சலாம்போடு' 

   

  

ர்களும்
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என்றால் போடுகின்றன. இங்கேயோ யாரும் பழக்கா 
மல் சூழ்நிலையின் வாசனையினால் அன்பாகளைப் 

போல மரத்தின்மேல் ஏறிப் பல இன: மலர்களைக் 
கொண்டு வந்து திருக்கோயிலின் முன்பு வந்து 
அவற்றைத் தூவித் தொழுது வணங்குஇன் றன. 

இத்தகைய அற்புதமான சூழ்கிலையையுடை 
யது திருமுதுகுன்றத்துக் கோயில். 

கவட திகழ்வானை 
மத்தி எறி இனமா மலாகள் பலகொண்டு 

முத்தித் தொழுது வணங்கும் கோயில் முதுகுன்றே, 
[ (சிர்தையாகய கோயிலில்) விளங்கும் சிவபெருமானைச் 

குரங்குகள் (மரத்தின்மேல்) ஏறிப் பலஇனமாகய பெரிய மலர்கள் 
பலவற்றைப் பறித்துக் கொண்டு (திருக் கோயிலிற்கு) முன் வந்து 

(மலரைத்தரவிக்) கையால் தொழுது (தலை சாய்த்து) வணக்கும் 
இருக்கோயில் திருமுதுகுன்றம் ஆகும். - 

மந்தி என்பது பெண் குரங்குக்குப் பெயர், ஆயினும் 

இக்கே பொதுவாகக் குரங்குகளைச் சுட்டியது. இனம் . ane. 

இனம் ஆம் மலர்கள் என்றும் பிரித்துப் பொருள் கொள்ளலாம. ' 
முந்தி. முன் சென்று, முதுகுன்றமாகிய தலத்தில் உள்ளது 

கோயில். இரண்டுக்கும் உள்ள ஒற்றுமை பற்றிக் கோயில் முது 

குன்றே என்றா. திகழ்வானை வணங்கும் என்று கூட்டவேண்டும்.] 

இரவி முதலாக இறைஞ்சும் பக்குவர்களின் 
உள்ளமாகிய திருக்கோயிலிலும் இறைவன் எழுக 
தருளியிருக்குறுன்; அன்பர்கள் வழிபட ௮.து கண்டு 
மக்திகஞம் வழிபட யாவருக்கும் எளஜியனாக முது 
குன்றக் கோயிலிலும் விளங்குகிறான். சிந்தை 
யென்னும் திருக்கோயிலும் இலையால் அமைத்த 

திருக் கோயிலும் இறைவன் உறையும் இருவகைக் 

கோயில்கள். அகக் கோயிலில் வழிபடும் த்குதி 
வரவேண்டுமானால் முன்பு புறக்கோயிலில் வழிபட 
வேண்டும். ப ்
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.... மனத்துக்குக் கூரங்கை உவமை சொல்வது 
- வழக்கம். இறைவனுடைய திருக்கோயிற் சார்பு 
பெற்றால் பலவாறு இரியும் மனம் ஒரு வழிப்பட்டு 

இறைவனை வழிபடும் என்ற குறிப்பும் இச்தத் இருப் 

பாட்டினால் புலனாகும், 

எத்தை இவன்என்று இரவி முதரை இழைஞ்சுவார் 

சிந்தை வுள்ளே கோயி சைகத் இகழ்வானை 

மத்டு ஏறி இனமா மலர்கள் பல கொண்டு 

.மூத்தித் தொழுது வணங்கும் கோயில் முதுகுன்றே.



அஞ்சல் நெஞ்சே ! 

சையும் பாசமும் மாறாமல் வாழும் செல்வர் 

yar, தக்தையையும் தாயையும் தெய்வமாக வழி 

பட்டுப் பாதுகரக்கும் பெருக்சகையார். இறைவன் 

திருவருளால் செல்வ வருவாய் குறையாமல் 

இருச்௧௮- | 
தாய் தந்தையரும், இந்தப் பிள்ளையைப் 

போல யாரும் இல்லை, செடுங்காலம் இவனுடைய 
பாதுகாப்பிலே கரம் கவலையின் றி வாழலாம்””என்று 
எண்ணி யிருக்தார்கள். ஆனால் காலம் என்ற ஒன்று 
யார். எது செய்தாலும் செய்யா விட்டாலும் தன் 

- காரியத்தை கடத்திக் கொண்டேதான் போகும். 
உரிய காலத்தில் கிகழவேண்டியதை யாரும் 8 ss. 
முடியாது. ் 

தக்தையார் தளர்ச்சி ௮டைநக்து வக்தார். அவர் 

இணி செடுங்காலம் உலகில் வாழமாட்டார். என்ற 
எண்ணம் பிள்ளைக்கும் வக்தது ; தாய்க்கும் வது. 
அவர் ஏன் தளர்ச்சி பெற்றார? உணவிேல 
குறைவா? உவகையிலே குழைவா? அதுதான் 
காலத்தின் விளைவு. உணவு உண்டு சிலர் வளர்ச்சி 
பெற்றுக் கொண்டு வந்தார்கள். லர் தளர்ச்சி 

அடைந்து வந்தார்கள். புதிய தளிர் தோன்றி 
இலையாததும், பழைய சருகு உதிர்தலும் காலம் 
செய்யும் விளையாட்டுகள். 

தந்தையாருக்கு சகோயும் உண்டாயிற்று, 
மருத்துவர்கள் வகு பார்த்தார்கள்; மருக்து அளித் 

5
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தார்கள். கோய் குறைக்தது போலத் தோன்றியது. 
ஆனல் கரலம் வளர வளர அவருடைய வாழ்காள் 

சுருங்கக் கொண்டே வந்தது. கடைசியில் தந்ைத 
யார் உலகை விட்டுப் போய் விட்டார். 

.... தந்தையார் செளக்கியமாக இருக்கிருர் என்று 
நினைத்திருக்க காலம் ஒன்று. அவர் :௮அசெளக்யெ 
மாகப் படுத்திருக்காலும், இருக் இறுார் என்று 
சொன்ன காலம் ஒன்று, இப்போதோ அக்தச் 
செல்வச், “தந்தையார் போறிற!””' என்று அங்கலரய்க் 

இறுார். போனவர் அ௮ப்படிமே வரப் போகிறாரா? 
அவர் போனவர் போனவர்தாம். 

அடுத்த முறை தாயினுடையது. அவள் தந்தை 
யாருக்குப் பின் வாழ்க்தகாள், ஆனல் வாழும் வகை 
மில் வாழமுடியுமா? அவளும் தளர்ச்செயடைக்கதாள். 
கோயுற்றுள் ; மாண்டாள். இப்போது அ௮அக்தச் 
செல்வர், *தந்ைதையார் போயினார் தாயரும் போ.பி 
னா” என்று சொல்லி அ௮ழுஇருர். 

இக்த அழுகை அவரோடு கி.ற்றதா? அவர் 
தந்தையார் தாம் படைத்த பெருஞ் செல்வத்தை 
அவருக்கு விட்டுச் சென்றார். அ௮ச்தச் செல்வத்தை 
இச்கச் செல்வர் தம்முடைய மக்களுக்கு விட்டுச் 

செல்லப் போூருர், அதுமட்டுமா? “தந்தையார் 
போயினார் ; காயரும் போயினார்!” என்று சொல்லும் 
சொல்லையும் ௮க்த மக்களும் சொல்லத்தான் போடு 
ரூர்கள். ஒரு குடும்பகீதில் பரம்பரை பரம்பரை 
யாகச் செல்வம் வருவது கிச்சயம் அன்று, ஆனால், 
“தந்தையார் போயினார்; தாயரும் போயினார்” என்ற 
அழுகை மாத்திரம் எல்லாக் குடும்பத்துக்கும் பரம் 
பரைச் சொத்தாக வக௫.௮ கொண்டே இருக்கறத.
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ஆதலின் stas தாபை இழந்த அந்தச் செல் 

வரும் போகத்தான் போறார். அவருடைய குழக் 
தைகள் அவர் சொன்னகைப் போலவே, ::தக்ை 
யார். போயினார்; தாயரும் போயினார் என்றே 
சொல்லப் போடுருர்கள். © 

செல்வர் தாமும் போவார் என்று அறிவுள்ள 
வர்கள் தெரிந்து கொள்வார்கள்; அவர் உணர் 
வுடையராக இருந்தால் இந்த உண்மையைத் 
shia கொண்டு அதற்கு ஏற்ப ஈடந்து கொள் 

வார். “தந்தையார் போமினார்; தாயரும் போயினார்”. 
என்று எல்லோருமே சொல்கூருூர்கள். ஆனால், 

“தாமும் போவோம்'' என்று எண்ணுடறைவர்கள் 
சிலரே. அவர்கள் எண்ணினாலும் எண்ணாவிட்டா 
௮ம் அவர்களுடைய காட்களை எண்ணிக் கொண் 
ஒ.ருக்க்று பெரியவர் இருக்கிறார். அவர் யார், 
தெரியுமா? 

சில காரியாலயங்களில் காலக் கணக்கர் (7105 
keeper) carp ஒர் ஊழியர் இருப்பார். இன்ன 

இன்ன கரலத்தில் இன்ன இன்ன வேலனை நடை 
பெற வேண்டும், இன்ன இன்ன வண்டி புறப்பட 
வேண்டும் என்று கினைவுறுத்துவது அவர் தொழில். 
பழங்காலத்தில் அரசர்களுக்குக் காலத்தை கினை 
வுறுத்த காழிகைக் கணக்கர் ஏன்ற பெயருடைய 
சிலர் அரண்மனைகளில் இருப்பார்சள். அதேபோல 
எல்லோருக்குமே வாழ்காளைக் கணக்குப் பார்க்க 
ஒருவர் இருக்கிறார். காலக் கணக்கைப் பார்த்து 
அ.றிவகனால் ௮வரைக் காலதேவர் என்று சொல் 
வார்கள். வாழ்காஸின் இறுதிக்காலம் வக்தரல் 

உயிரை உடம்பிலிருச் து கூறுபடுத்திப் பிரித்துச்.
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செல்வதனால் கூற்று, கூற்றம், கூற்றுவனார் என்ற 
் பெயர்களும் அவருக்கு வழங்கும். 

ஆனால் மற்றக் காலக் சணக்கருக்கும் இவருக் 
கும் முக்யமான வேறுபாடு ஒன்று உண்டு. அவர் 
களெல்லாம் காலத்தை அறிக்து மற்றவர்களுக்கு 
அறிவிப்பார்கள். இவரோ தாம் அ.றிவதோடுகிற்பார்; 
காலம் வந்தவுடன் தம் காரியத்தைச் செய்வார் ; 
(றருக்குச் தெரிவிக்க மாட்டார், யார் தடுத்தாலும் 
தம் காரியத்தை இவர் நிறுத்துவதே இல்லை. 

ஆகவே நாமும் போவோம்' என்று நினைத் 
தாலும் கினையாவிட்டா லும், “அவரை நாம் கொண்டு 
போவோம். அதற்குரிய நாள் எது??? என்று 
கூற்றுவனார் பார்த்துக் கொண்டே இருக்கிறார். 
அவருடைய கையிலே சூலம் இருச்றெது. மூவிலை 
வேலாலே உயிரைக் கொத்திக் கொண்டு போக்க் 
கூற்றுவனார் காலத்தைப் பார்த்துக் கெரண்டிருக் 
கிறார். உரிய காலம் வக்தால், செல்வர் வரமாட் 
டேன் என்று சொன்னாலும், “முன்னாலே கீ ஏன் 
சொல்லி அனுப்பவில்லை ??” என்று கேட்டாலும், 
“உனக்குக் கோடிப் பொன் தருகிறேன்” என்று 
சொன்னாலும், கெஞ்சினாலும் கொஞ்்ூனஜும், 
வெருட்டினலும் தெருட்டினாலும் கூற்றத்தார் கிச்சயமாக அவரைக் கொண்டு பேரவார், ் 

இப்படி இருக்கிற உல௰ல் நீ எவ்வளவு காலம் 
வாழலாம் என்று எண்ணிஃிருக்இறுய் £ ஏதாவது 
குறிப்பிட்ட ஒரு சகாளிலாவது வாழ்ச்திருக்கலாம் 
என்று நீ உறுதியுடன் சொல்லமுடியுமா? அறிவற்ற 
ஏழைகெஞ்சே! எச்ச காளிலாவது வாழ்வதற்குமன௬. 
வைத்து ஆசைப்பட முடியுமா? யோத்துப்பார். ,
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ஜயோ ! பாவம் ! இப்போது உண்மை விளக் 
குகிறதா? தந்தையார் போறிஜர்: தாயரும் போரிற்; 

தாழும் போலார்; ஒரு கூற்றத்தார் கோந்த, வேல் கொண்டு 

பார்க்கிறார்; கொண்டு போவார்; சாமும் போவோம்; 
கூற்றுத்தார் கையினின்றும் தப்பமுடியாது” என் 

பதை கன்றாக உணர்க்காயா? ஆம்; உணர்க்து 

விட்டாயென்றே தோன்றுகிறது. உணர்க்து அஞ்சு 

இருயே. இக்த அச்சம் வேண்டியதுதான். உயிருக்கு 
இறுதி வருமே என்ற அச்சம் உண்டானால் 
தான் அதற்குப் பரிகாரம் எது என்ற கேள்வி 
பிறக்கும். 

பரிகாரம் நரன் சொல்கிறேன், கேள். 

அஞ்சாதே. கூற்றுவனாருக்கும் கூற்றுவன் ஒருவன் 
இருக்கிறான். காலத்துக்குள் அ.கப்பட்டவர்களிடம் 
காலனார் ஆற்றல் செல்லும் ; காலத்துக்குள் அகப் 
படாதவன் ஒருவன் உண்டு, அவனிடம் 
கூற்றுவனூார் ஆற்றல் செல்லாது, அப்பெருமான் 
இருவாரூரில் வாழ்கனெறான். ௮அழயெே தண்ணிய 
ஆரூரைத் தெரியாதா உனக்கு ? ஊரும் அழகு; 

பேரும் அழகு ; “தேரும் அழகு; நீரும் அழகு. 
தனக்குரிய எல்லாவற்றையும் அடியார்களுக்கு 
வ! ழங்குன்ற தியாகராசப் பெருமானை அடைந்தால் 
உய்யலாம், வயலும் குளமும் நிறைக்க தண்ணிய 
ஆரூர் புகுந்தால் கூற்றுவனுருடைய வெப்பம் 

ஒழிந்து போகும். கூற்றுவனார்க்கு அஞ்௫னால் தாண் 

பக்தி பிறக்கும். அந்தப் பயபக்தியினலே ஆரூ 
பட ரனைத் தொழுது உய்யலாம், இது பற்றி வீணே 
மயக்கம் அடைய வேண்டாம். உறுதியாக இதை 
கம்பு. அஞ்சாதே.
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'தத்தையார் போலினாச் ; தாயரும் போகிளார் ; 2 

தாமும் போவர்; 

கொத்தவேல் கொண்டுஒரு கூற்றத்தார் பசர்க்்ருர் 5 3 

கொண்டு போவார் £ 

எத்த தாள் வாழ்வத,ற் கேமனம் வைத்இயசல் 7 

ஏழை தெஞ்சே / 
அத்தண்ஆ சூர்தொழுது உய்யலாம் ; மையல்கொண்டு 

அஞ்சல் தெஞ்சே.! : 

(அவர்களுடைய தகப்பனார் இறந்து போனார்) தாய்மாரும் 

இறந்து போனார் ; அவர்களும் இறந்து போவார். கொத்திக் 

கொண்டு போவதற்காகச் சூலத்தைக் கையிலே வைத்துக் 

கொன்டு கூற்றுவனார் கரலத்தை எதாபார்த்து நிற்கின்றார் 7 

உறுதியாக அவர் உயிரைக் கொண்டே போவார், இந்த நிலையில் 

எந்த காளில் வாழ்வதற்காக மனசு வைத்திருக்கிறாய் 7 ௮.திவில் 

லாத நெஞ்சே ! அழகய குளிர்ச்சி பொருந்திய திருவாரூரைத். 

தொழுது உய்தியை அடையலாம் ) ஆதலால் மயக்கத்தை மேற்: 

கொண்டு அஞ்சாதே, கெஞ்சே ! ச 

தாம் என்றது , மக்கள் அனைவரையும், கொரக்த . கொத்த. 

வேல் . இக்கே சூலம், கூற்றத்தார்.. கூற்றுவனார். மனம் 

வைத்தி - எண்ணுடுரய்; விரும்புகிறாய். ஆல்; அசை, கெஞ் 

சையும் உறுப்புடையது போலவும் உணர்வுடையது போலவும் 

வைத்தே பேசுவதால் அதற்கும் மனம் கூறினார். எழை- அறிவிலி. 

அச்தண் - அழகும் தண்மையையும் உடைய. ஆரூர் தொழுது 

என்றாரேனும் ௮ங்கே எழுந்தருளியிருக்கும் சிவபெருமாசைத் 

தொழவேண்டும் என்பதே கருத்து, உய்யலாம் - துண்துத்தி' 

னின்றும் நீங்கலாம். மையல்.மயக்கம். நெஞ்சே, நெஞ்சே என்று. 

இரண்டு முறை விளித்தது, அதன் பாலுள்ள பரிவினால். 

நெஞ்சைப் பார்த்துச் சொல்வதுபோலச் சொன்னாலும், 

மக்கள் அனைவரும் உணரவேண்டும் என்.ற கருணையினால் ஞ்ரன 

சம்பத்தப் பெருமான் இதனை அறிவுறுத்தினார்.]



பொருளானவன் 

றைவனுடைய தொண்டர்களில் எத்தனை 

வகை! எவ்வளவோ காலமாக அவனுடைய இரு 

amin Casey அன்பு செய்யும் தொண்டர்கள் 
அங்கங்கே இருந்தார்கள்; இருக்கிறார்கள்; இன்னும் 

இருப்பார்கள், அ௮வர்ககைக் கணக்கெடுக்க 

முடியுமா? அந்த அன்பர்களில் ஒவ்வொருவரும் 
வெவ்வேறு வகையில் வழிபட்டாலும் எல்லோருக்கும் 

இலக்காக இருப்பவன் இறைவன் ஒருவனேதான். 

இறைவனுடைய புகழைப் பாட்டினாுற் சொல்வ 

தில் தனி இன்பம் இருக்கறெ.து. பாட்டு மனத்தைக் 

குவிய வைப்பது; சிதறிய கினைவுகளிலே செல்தும் 

மனத்தை உருட்டித் இரட்டிப் பக்தி உணர்ச்சியை 

ஊட்டி. இன்புறவைப்ப.து. சிதறிப் பறக்கும் பஞ்சை 
வேகத்தால் நாலரக்னால் அது ஓர் ஒழுங்கான 

உருவம் பெறுவதோடு ஒரு பொருளைக் கட்டும் உறுதி 

யுடையதாூறது. மனமும் ௮த்தகையதுதான். பக்தி 

என்னும் வேகத்தால் முறுக்கு ஏறினால் மனம் & sor 
மல் ஒருமுகப்பட்டு இறைவனையே கட்டி. அகப்படுத் 

தும் உறுதியைப் பெற்றுவிடுகிறது, அதற்கு 
இறைவன் புகழை இசையுடன் பாடுவது சிறக்க வழி. 

இக்தத் தந்திரத்தை அறிந்தே பக்தர்கள் கூடிப் 

பாடுகிறார்கள். கனியே இருந்தும் பாடுகிறார்கள், 

இறைவனே பொருள், பி.ற யாவும் போற்றுதற் குரி 

யன அல்ல என்ற உள்ளத்தோடு அவர்கள் இறை 

வன் புகழை இசையில் அமைத்துப் பாடுகருர்கள்.
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பாடுவார் இசை. 

இறைவன் புகழ் ஒன்றையே எண்ணி இசை 
பாடும் தொண்டர் ஒருவகை. அவர்கள் மிகச் சறக்த 
வர்கள். அவர்களுக்கு அடுத்தபடி உல௫ல் கமக்கு 
வேண்டிய பொருள்களைப் பெறுவதற்கு அவனை 
காடுபவர்கள் இருக்கிறார்கள், அறம், பொருள், 
இன்பம் என்னும் மூன்றையும் இவ்வுலகத்திலும் 
வீட்டை மறுமையிலும் பெறவேண்டும் என்ற 
எண்ணத்தோடு அன்பு செய்ஒருர்கள் அவர்கள். 
உலகில் யார் யாரையோ நஈச்சிப் பல பொருளைப் 
பெறுதற்காகக் கும்பிட்டு வாழும் மக்கள் பலர் 

உண்டு. இவர்களோ தமக்கு வேண்டி௰ பல பொரு 

ளாகிய பயன்களையும் அருள்பவன் இறைவனே 
என்று 6b9 அவனையே அ௮ணுகுஒறார்கள். இவர் 
களும் பிறரைப் பொருளாக மதியாமல் இறை 
வனையேபொருளாக மதிப்பவர்கள். 

பல்பொருட் பயன் உகத்து அன்பால் 

கூடுவர், 

மற்றொரு வகைத் தொண்டர்கள் இருக்க 
ரூர்கள். அவர்கள் பயன் ஏதும் கருதாமல் பாடும் 
பக்தர்கள் அல்லர். பயன் கருதிப் போற்றும் ௮ற 

'கெறிச் செல்வரும் அல்லர். மு.கலில் உல௫ல் உள்ள 
மக்ககயும் பண்டங்களையும் தமக்குத் துணையென் 
அறும் கருவியென்றும் பற்றியிருக்தார்கள். காளடை 
வில் அவரைப் பற்றுவது வீண் முயற்சயென்று 

தெரிந்து அந்தப் பற்றை அறுத்துக்கொண்டார் 
கள். இறைவன் திருவருள் ஒன்றே துணை என்று 
கொண்டு அவனை வழிபடும் கெறியைப்பற்றி 
அவனையே தேகடுகன்றார்கள், இறைவனையன் றி
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Caw பொருள் இல்லை என்ற துணிவு இவர்களுக் 

கும் வந்துவிட்டது. 

ரக துளைக் கொண்டதம் பற்றுஅறப் பற்றிதி 

தேடுவார். . 

இப்படி, இன்னும் பலவகையில் அவனையே 

'பொருளாகக் கொண்டு வழி படுவோர் அளவிறக் 

தோர், அவர்கள் யாவருக்கும் பரம்பொருளாய், 

வழிபடு பொருளாய், லட்சியப் பொருளாய், மதிக்கதீ 

தக்க பொருளாய், கினைந்து வாழ்த்தி வழிபட்டு 

அடையத்தக்க பொருளாய், க.ற்றகல்விக்குப் பொரு 

சாய், கேட்ட கேள்விக்குப் பொருளாய், எழுதாக் 

ெவியின் பொருளாய், எழுதுங் சளவியின் பொரு 

னாய், சொல்லின் பொருளாய், அழியாப் பொரு 

ளாய், அளவிடாப் பொருளாய், பிரபஞ்சத்தின் 

பொருளாய்த் திகழ்பவன் இறைவன், இசை பாடுவா£ 

க்குப் பொருளானவன் அவன்; பல்பொருட் பயன் 

உகந்து அன்பர்ல் கூடுவார்பொருளானவன் ௮வன்; 

துனைக்கொண்ட தம் பற்று அறப் பற்றித் தேடுவார் 

பொருளானவன் அவன். 

பாடு வார்இசை, பல்பொருட் பயன் உகந்து அன்பால் 

கூடு வார்,துணைக் கொண்டதம் பற்றுஅறப் பற்றித் 

தேடு வார்பொருள் ஆனவன், 

[தன்னுடைய புகழைப் பாட்டினால் பாடுவாருக்கும், பல 

பொருளாகிய பயனை விரும்பி அன்பினால் ஒன்றுபடுவாருக்கும், 

துணையாகப் பற்றிக்கொண்ட தம் பழைய பற்றெலாம் அற்றுப் . 

போகத் தன்னைப்பற்றித் தேடுவாருக்கும் பொருளானவன். 

இசை பாடுவார் என்க, இசை . புகழ்; சக்$தமும் ஆகும், 

பாடுவார் என்றமையாலே பாட்டுப் பெறப்படுவதால் இசை 

யென்பதற்குப் புகழென்று பொருள் 'கொள்வது சிறப்பு, பல்.
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பொருட் பயன் - பல பொருள்களாகய பயன்; பல பொருளென் 

றது, அறம் பொருள் இன்பம் வீடு என்பவற்றை; இவற்றை உறு 

இப் பொருள்கள் என்று கூறுவது வழக்கம், உகந்து . விரும்பி. 

கூடுவார் . தம்முளே கூடுவார். துணைக்கொண்ட - துணையாகக் 
கொண்ட. பற்று அற - முன்னைப் பற்றுக்களெல்லாம் நீங்க. 
பற்றி-இப்போது இறைவனைப் பற்றி, தேடுவார். இறைவனுடைய 

முழுத் தன்மையையும் உணரும் பொருட்டுத் தேடுபவர். பொரு 

ளானவன் - இலக்காக இருப்பவன்.) 

* 

இவ்வாறு பல்வகைத் தொண்டர்களுக்கும் 

பொருளாக கின்ற இறைவன் தேவூர் corer guid SHS 
தலத்தில் எழுக்தருளியிருக்கருன். சோழ காட்டுத் 

தலம் அது; பொழில்கள் நெருங்கியது. அங்கே 

சிவலிங்கப் பெருமானாகவும் ஈடராசனாகவும் இறை 

வன் தோற்றம் அளிக்கிறான். இதம்பரத்தில் மாத்தி 

ரம் ஆடுகிறவன் அல்ல அவன். எல்லாத் தலங்களி 

௮ம் எல்லோருடைய உள்ளங்களிலும் ஆடுகிறவன், 

செறிபொழில் தேஷ் 

ஆடுவான். 

[மரக்கள் நெருங்க யடாந்த சோலைகளையுடைய சேவூர் என் 

னும் தலத்தில் திருக்கூத்தியற்றுபவன்.] 

பலவகைத் தொண்டர்களுக்குப் பொருளானவ 
னும், தேவூரில் ஆடுவானுமாகய வெபெருமானுடைய 

திருவடியே பற்றாகப் பற்றினால் ௮ப்பால் ௮,த் தகைய 

வர்சளுக்கு எவ்விகமான அல்லலும் இல்லையா 
விடும். அன். பினால் இறைவன் அடியைப் பற்றினருக் 
குப் பிறபற்று ஒன்றும் இல்லாமையால் துன்பம் 
இல்லை; வேறு ௮வா ஒன்றும் இன்மையால் அல்லல் 

இல்லை,
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₹: ஆசைப் படப்பட ஆம்வருந் துன்பம் 

ஆசை விடவிட ஆனந்தம் ஆமே?” 

என்பர் திருமூலர். இறைவன் அடியை அடைக்தவர் 

களுக்குப் பற்றும் அவாவும் பறிபோவதனால் துன் 
பம் சிறிகளவும் ௮ணுகாது. 

அடியைச் சேர்வதாவது: ௮தனை இடைவிடாது 
கினைக்து வாழ்தல். 

ஆடுவசன் அடி அடைத்தனம் அல்லல் ஒன்னு இலமே. . 

(ஆடுபவனுடைய திருவடிகளை அடைந்தோம்; துன்பம் ஒன் 

௮ம் இல்லோமா.ிலேம். 

அடி அடைதல் - திருவடியை இடைவிடாது "தியானித்தல், 

மலர்மிசை ஏூனான் $மாணக சேர்ந்தரா”” என்.ற குறட்பாவின் 

உரையில், *சேர்தல்- இடை விடாது நினைத்தல்” என்று பரி 
றகர் எமுதிகிருப்பதைக் காண்க, ஒன்றும் என்பது ஒன்று என 
கின்றது; உம்மை தொக்கது.] 

் * 

“பலகாலமாக அன்பர்கள் பாடியும் கூடியும் 
கேடியும் வழிகாட்டினஞர்கள். இறைவனே பொருள் 
என்று வாழ்க, கார்கள். அவன் காம் காணா இடத் 

திலே இருக்கன், அடைய முடியரத சூழலில் இருக் 
கருன் என்று அஞ்சாமல் தேவூரில் ஆடுவான் என 
அறிந்தோம், முன்னைப் பெரியோர் காட்டிய வழியே, 
ஆடுவான் அடியை அடைந்தோம். அதன் பயனாக 
இப்போது ௮ல்லல் ஏதும் இன்றி வாழ்கின்றோம்” 
என்று பெருமிதத்தோடு பேசுஇரூர் சம்பந்தர். 

பாடு வார் இசை, பல்பொருட் பயன் உகத்து அன்பால் 

கூடு வாச் துணைக் கொண்டதம் பற்றறப் பற்றித் 

தேடு வாச்பொருன் ஆனவன், செறிபொழில் தேவூச் 

ஆடு வான்அடி அடைத்தனம்; அல்லல்ஒன்று இலமே,
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“ஜயோ பாவம் 1 இத்தனை இளவயச௫ிலே 
இறக்து விட்டானே! காள போல வளர்ந்தான். 
என்ன என்னவோ செய்யப் போகிறுன் என்று 

அவன் தாய் தந்தையர்கள் கம்பியிருந்தார்கள். 

எல்லாம் பாழாயின"' என்று ஒரு வீட்டில் இருக்த 

கட்டிளங்காளை இறந்து பட்டதைக் குறித்து ஒருவர் 
வருந்துகிறார். ஆனால் அடுத்த வீட்டிலே நெடு 
காட்களாக வாழும் மணிதர் ஒருவர் இருக்கருூர், 
“திட்டத் கட்ட நூறு இருக்கும் இக்தக் இழெத்துக்கு'” 
என்று சொல்ஒருர்கள்; “அது சோற்றுக்குக் 
கேடாய் இன்னும் வாழ்கிறது" என்று ஏசுஒருர்கள். 

உலூ௫ன் போக்கே வி௫த்திரம். இளைஞன் 
இறந்தபோது அவன் நெடுங்காலம் வாழவில்லையே 

என்று அங்கலாய்கறெது. நெடுங்காலம் வாழ்த 

வனைப்பார்த்து, “இவண் இன்னும் போகவில்லையே!" 
என்றது. இவன் என்று கூடச் சொல்வதில்லை; 
இது என்று சொல்றது. உயர்திணை மணிதன் 
முதுமை வந்தால் உலகத்தின் கண்களுக்கு. 

அஃறிணையாட விட௫ருன் ! ° 
காரணம் என்ன? முதுமை வரவர மனிதனு 

டைய ஆற்றலைக் குறுக்்ெ விடுறது. கரையும் இரை 
யும் மூப்பும் சாக்காட்டுக்கு முன் தோன்றும் அடை 

யாளங்கள். முதமை ஏற ஏற மனிதனுக்குப் பொறி 
களின் ஆற்றல் குறைகிறது. பிறருடைய உதவியை 
மிகுதியாக எதிர்பார்க்ககேர்டறது. ஒருவன் பிறருக்கு
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உதவியாக இருக்கும் வரையில் . உலகம் அவனை . 
மதிக்கும். பிறர் உதவியை எதிர்பார். த்தால் அவனை 
அவமதிக்கும். பிறர் உதவியினால் வாழ்கிறவர்கள் 
இருவகையினர்: குழச்தைகளும் முதியவர்களும். 

குழந்தைகள் வளர்ந்து தமக்கு உதவுவார்கள் என்ற 

நம்பிக்கையால் உலகம் அவர்களைப் பாதுகாக்கிறது. 
முதியவர்களால் இணி ஈமக்கு உதவியில்லை என்று 
தெரிவதனால் அவர்களைப் புறக்கணிக்கத் 
தொடங்குகிறது. 

ஆதலின் மக்களைத் துணையென்று கம்புவதில் 
பயன் இல்லை, பெரிய துணை வேறு ஒன்றை காம் 
தேடிக்கொள்ள வேண்டும். முதுமையை அடைச் 

தாலும் ௮டையாவிட்டாலும் பாதுகாப்பாக இருக் 

கக்கூடிய ஒரு துணையைத் தேடிக்கொள்ள 
வேண்டும். அதனை விரைவிலே தேடிக்கொள்ள 
வேண்டும். முதுமை வரும்போது பார்தீதுக் கொள் 

ளலாம் என்று இருக்கால் ௮து இயலாது. வருமுன் 
காப்பதுதான் அறிவுடையாருக்கு MPS. ஞான 
சம்பந்தர் இதனை அறறிவுறுத்து௫ரூர். 

் * 

அமைப் பருவம் வக்தால் உடம்பு தளர் . 
றது; பொறிகள் களர்கன் றன; கோய்கள் எளி 

திலே பற்றிக் கொள்கின்றன. எத்தனை கூர்மை 

யரன கண்ணுடையவராரக இருக்தாலும் ௮து வரவர 
மங்கிப்போடிறது, காளடைவில் பார்வையை இழக்து 

விடுறது. ஐக்து இக்திரியங்களில் @pisg கண், 

௮து போயிற்றென்றால் அப்புறம் வாழ்க்கையில் 

என்ன பயன் இடைக்கப் போறெ௫? கண்ணைப் 
போலவே, காது மூக்கு, காக்கு எல்லாம் தம்முடைய
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சக்தியை மெல்ல மெல்ல இழக்து வருஇன்றன. சுட்ட 
கத்தரிக்காயைப் போலத் தோல் சுருங்க விடுகிறது. 

இக்த நிலையில், இளைத்துப் போன வேக் சனு 
டைய பலவீன த்தையறிக்து படையெடுக்கும் பகை 
வரைப் போல ஒன்றின்மேல் ஒன்றாகப் பல கோய் 
கள் வந்து கப்பிக் கொள்கின்றன. கோய் மிகுதி 

யாக ஆக நாக்குக்கு ௬௫ தெரிவதில்லை, உணவே 

வேண்டியிருப்பதில்லை. 

இப்படி. நாளடைவில் கோய்கள் இந்த உடம் 
பைக்: குலைத்துத் கம் போக்டுலே இழுத்தடித்து 
அழித்து விடுகின்றன. இத்தகைய காட்சியை காம் 
பலரிடத்தில் பார்க்கிறோம். ஈமக்கும் இப்படி 

கேர்ந்தாலும் Cored, ஆதலின் அதற்கு 

மூன்பே ஏற்ற பாதுகாப்பைத் தேடிக்கொள்ள 
(வேண்டும். 

கண்கள்காண்பு ஒழிந்து மேனி கன்றிஒன்ற லாத தோய் 

உண்குலமாமை செய்து தும்மை உய்த்துஅழிப்ப தன்முனம். 

[கண்கள் காண்பதை நீங்கு, மேனி கன்றினாற் போலச் 

சுருக்கு, ஒன். றல்லாத பல சகோய்கள் உண்ணும் ஆற்றல் இல்லா 

மைய உண்டாக்கு உங்களைத் தம் போக்கிலே செலுத்தி, அழிப் 

பதற்கு முன்னால். 

காண்பு . காணுதல், ஒழிந்து - கெட்டு, கன்றி . தியைத்து, 

ஒன்று அலாத நோப் என்றது பல கோய்கள் என்பதைப் புலப் 

படுத்தியது. உண்டூலாமை செய்து - உண்ணும் ஆற்றலில்லா 

மையை உண்டாக்கி, உய்த்து .. செலுத்தி; நாம் ஈம் விருப்பப்படி 

செல்வதை விட்டு நோய்கள் தம் போக்கிலே கம்மைப் போகும்படி 

செய்கின்றன. அழிப்பதன் முனம் -, இறுதியிலே மரணம் 

அடையச் செய்வதற்கு முன்னாலே,] 

*
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[/ரதுகாப்பு வேண்டியதுதான். ga crass 

இருக்கறது? அதைப் பெற என்ன செய்ய 
வேண்டும் ? 

“நீங்கள் சீகாழியை அடையுங்கள்”. என்று 

உபதே௫க்றார் ஆளுடைய பிள்ளையார். 

காழி சேர்மினே. 

எங்கும் வெள்ளம் சூழூம்போது மேடான இடத் 

க்குச் சென்று தங்களைப் பாதுகாத்துக் கொள் 

வது உலக இயல்பு. “முதுமை வந்து கோயால் துன் 

புற்று மரணம் என்னும் பெருவெள்ளம் கம்மை 
அடித்துக் கொண்டு போவதற்கு முன் இக்க 

மேடான இடத்துக்குப் போய் விடுங்கள்!” என்று 

சொல்இருர் சம்பந்தர். ௮.து உண்மையில் (பிரளயத் 

திலே மிதக்த இடர்தானே? 

கரழிக்குப் பெருமைவந்தது ௮ங்கே இறைவன் 

எழுந்தருளியிருப்பதனால்கான். “எமக்குத் தலைவ 

ராயெ கடவுள் அங்கே இருக்கிறார், ௮ பாதுகரப் 

பான' இடம். அங்கே போய்ச் சேருங்கள்'' என்று 

கூறுஇரறார் சம்பக்தர். 

எம் கருத்தர் காழி சேர்மினே. 

அந்தக் கருச்கர் கம் செயலாலும் கோலத்தா 

லும் வேறு யாருக்கும் இல்லாத சறப்புடையவர். 

கண்கள் இருந்தும் காணமுடியாமற் செய்வது 

முதுமைப் பருவம்.கண்கள் பார்த்தாலும் ௮௮ பார்க் 

கும் பார்வை உண்மைப் பார்வை அன்று. புறக்கண் 

ணும் பார்க்கும் பார்வையைவிட ௮கக் கண்ணாகிய 

அ.றிவினாலே காணும் பார்வையே சிறப்பானது.
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ஈமூகத்திற் கண்கொண்டு பார்க்கின்ற மூடர்சாள் 

அகத்திற் கண்கொண்டு பார்ப்பதே ஆனக்தம்”” 

என்று திருமூலர் சொல்வார். ' 

கண் பார்வையை இழக்கச் செய்யும் முதுமை 

னின்றும் பாதுகாப்பை அடையப் பார்வை றப் 
பாக உள்ள ஒருவனை அடைய வேண்டும். இஹை 
வன் எல்லோரையும் போல இரண்டு கண்களைப் 

பெற்றதோடு, யாருக்கும் இல்லாக மூன்றாவது கண் 

ஒன்றை உடையவன். ௮து ஞானக்கண், 

oa இமையாத முக்கண் 

மூவரித் பெற்றவன்”? 

என்று மணிவாசகப் பெருமான் போற்றுவார். 
“கண்கள் மூன்றுடைய கருத்தன் சிவபெருமான்; 

ஞானக்கண் படைத்தவன். அவன் காட்ட மற்ற 

வர்கள் காணுஒறுர்கள். ஆகவே “கண்கள் காண்பு 

Shits’ முதுமை எய்தும் மக்களுக்குக் கண்கள் 

மூன்றுடைய கருத்தன் பாதுகாப்பாக இருப்பான். 

* 

உடம்பு தளர்க்து கோய் வரீது சோறு வேண்டி. 
மிருக்காமல் துன்புறுவது முதியவர்களின் இயல்பு. 
தேவர்கள்கூட ஒரு காலத்தில் அப்படித்தான் 

இருக்தார்கள். அவர்கள் ௮தை மாற்றவும், சாவா 
மலே இருக்கவும் மருக்து தேடினார்கள். உலகத்த 

லுள்ள மூலிகைக் யெல்லாம் .தொகுத்துக் 
கொண்டுவந்து கசக்டப் பாற்கடலிலே பிழிக்தார்கள்., 

பிறகு ௮தைக் கடைச்தால் அமுதம் வருமென்று 

எண்ணிக் கடைந்தார்கள். அமுதம் பைத்து 

விட்டால் நரை திரை மூப்புச் சாக்காடு ப௪ி தாரகம் :
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ஒன்றும் இல்லாமல் வாழலாம் என்பது அவர்கள் 
எண்ணம். அமுதம் எளிதிலே டைப்பதாக இல்லை, 
அதற்கு முன்பு அவர்கள் எதிர்பாராதபடி. பாற் 

கடலிலிருந்து ஆலகால விடம் எழுந்தது. அந்த 
கஞ்சைக் கண்டு தேவர்கள் வெருண்டனர். அமரர் 
அத்தனை பேரையும் ஒரு கணத்திலே தன் காற்று 

வீஏனாலே சாகும்படி. செய்யவல்ல கஞ்சு YH. Ws 
கண்டு வெருவி இறைவணிடத்திலே ஓடினார்கள்; 
அலறிப் புடைதீது அமுதார்கள். இ one wr 

கருணை பூத்து ௮க்த கஞ்சை எடுத்து அமின்ரான். 
தேவர் உய்ச்சனர். பின்பு அமுது கடைக்து உண் 
டனர். கோயும் மூப்பும் பி.ற அல்லல்களும் நீங்கு ஒளி 
படைத்த மேணியாினர் ஆனார்கள். விண்ணிலே 
இப்போது குலாவிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர் 
கள் இப்படி. மேனி ஒளிபெற்றுச் குூலாவுவதற்குக் 
காரணம் இறைவன் கஞ்சமுண்ட அருட்செயல்தான். 

அத்தகைய அருளைச் செய்தவன், மேனி கன்றி 
கோயால் அன்புறும் இயல்புடைய மக்களைக் காப் 
பாற்றமாட்டானா? ஆகவே, ௮வன் உள்ள இடமாகிய 
Far Pees Georgy அவனைப் புகலடையுங்கள். 
உங்களுக்கு இன்பம் உண்டாகும். 

விண்ருலாவு தேதவர்உய்ய வேலை நஞ்சு அமுதுசெய் 

கண்கள்மூன்றது உடையஎம் கருத்தர்காழி சோமினே, 

[விண்ணுலகத்தில் மகிழ்ச்சியோடு குலரவுகின் ஐ தேவர்கள் 

உயிர் பிழைப்பதண் பொருட்டு, பாத்கடலிலே தேோன்திய 
ஆலகால விடத்தை உண்ட, மூன்று கண்களை உடைய எம் 

மூடைய தலைவருக்குரிய சகாழியை அடையும்கள், 

வீண் -தேவர் உலகம். உய்ய - பிழைக்க, வேலை - கடல்; 

.இக்கே பாற்கடல், அமுதுசெய் . உண்டருளிய. அமுது செய் 
6 ச
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கருத்தா, உடைய கருத்தர் என்க, காழி..கோழி. சேோமின் 

என்றது, அடைந்து வழிபடுங்கள் என்ற கருத்தை உடையது.] 

* 

டூ Sara பைத்தியச்காரச்செயல் செய்தார் 
கள். அமுதம் கடைவதற்கு முன்பே இறைவனிடம் 
வச்து, “தேவரீர் துணையிருக்து அமுதம் எங்களுக் 
கூக் இடைக்கும் வண்ணம் திருவருள் புரியவேண்டும்!” 
என்று கேட்கவில்லை. தம்முடைய ஆற்றலாலே 
எல்லாம் செய்து விடலாம் என்ற அகந்தையோடு 
கடைந்தார்கள். கஞ்சம் வந்தது. ௮து தோன்றிய 
போதுதான் இறைவன் கினைவு அவர்களுக்கு 
வத்தது. ் 

அவர்களைப் போலத் துன்பம் வரும்போது 

அவனை காடாமல் அதற்கு முன்பே அவனை மாடிப் 
பணியுங்கள் என்பதையும் குறிப்பாக நினைவுபடுத்த 
கரூர் காழிப்பிரான். * சாகுங்காலத்தில் சங்கரா 
சங்கரா என்று சொல்லுதல் gig. வாழும்: 
காலத்திலே சீகாழி சென்று பாதுகாப்பை முன் 

கூட்டியே தேடிக் கொள்ளுங்கள்! என்று அறி 
வுறுத்துகருர். 

கண்கள் காண்பு ஒழித்துமேனி சுன்றிஒன்ற லாததோய் 

உண்டுலாமை செய்துநும்மை உய்த்தழிப்ப தன்முன்ம் 

விண்குலசவு தேவர்உய்ய வேலைகஞ்சு அமுதுசெய் 

கண்கள்மூன்று உடையஎம் கருத்தர்காழி சேர்மினே,



என்ன புண்ணியம் செய்தனை! 
நெஞ்சமே! உன்னை இழிவாக அல்லவா பலர் 

பேசுஒறுர்கள்? கானும் அப்படிப் பேசியதுண்டு. 
ஆனால் இப்போது இடைத்திருக்கும் பாக்யெத்கை 

நினைத்தால் நீ என்ன விதமான புண்ணியத்தைச் 
செய்திருக்க வேண்டும் என்று தோற்றுகின்ற.து. 
பொதுவான புண்ணியமாக இருக்கால் இந்தப் 

பேறு இடைச்திராது. ஏதோ மிகச் சிறப்பான 

புண்ணியம் ,செய்திருப்பகனால்கான் இக்த இன்ப 
அதுபவம் இடைத்திருக்கெது. 

ஒருசாளா, இரண்டு காளா? எத்தனை கரலம் 
கீ என்னோடு வாழ்கிறாய்! எத்தனை இடங்களில் கான் 
பரிறர்து வாழ்க்காலும் அங்கெல்லாம் என்னோடு 
ஒட்டி வாழ்கிறாய்! பெரிய கடல் சூழ்ச்த வையத்தில் 
இடப்பரப்புக்குப் பஞ்சமா? இக்க விரிக்க உலகச் 
தில் எல்லை காண்பதற்கரிய காலமாக உன்னுடன் 
கான் வாழ்றேன். இத்தனை காலத்திலும் 8ீ என்ன 
என்னவோ செய்திருக் இறும். கீ ஈல்லது செய்தால் 
கான் வாழ்வேன்; அல்லது செய்தால் தாழ்வேன். 

தல்வினை பல செய்திருத்தலினால்தான் மானிடப் 
பிறவி:டைத்திருக்கெது. எம்பெருமானை கினைச்து 
வாழும் வாழ்க்கை டெைப்பதற்குப் பல காலமாக 
முன்பு ஈல்வினை பல செய்திருக்க வேண்டும். 

ஆனால் இப்போ இடைத்திருக்கும் பாக்கியத் 
அக்கு அந்த ஈல்வினைக்குள்ளும் மிகச்சிறப்பான புண் 
ணியச் செயல்களே காரணமாக இருக்கவேண்டும் .
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முன்பு கீ செய்த ஈல்வினைப் பயன்களுள்ளே 
என்ன புண்ணியஞ் செய்தனை !' என்று ஞானசம் 
பரத்தப் பெருமான் தம் நெஞ்சைப் பார்த்துச் 
சொல்கரூர். 

என்ன புண்ணியஞ் செய்தனை கெஞ்சமே 

இருங்கடல் வையத்து 

மூன்னை நீசெய்த நல்வினைப் பயனிடை 7 

* 

நத எண்ணம் திருவலஞ் சுழியென்னும் 

திருததலதஅப் பெருமானைத் தரிசித்து இன்புற்ற 
போது தோற்றியது. சோழ காட்டில் கரவிரிக்குத் 
கென் கரையில் இருப்பது திருவலஞ்சுழி, அங்கே 

இருஞான சம்பந்தர் வந்து ஏல நரட்கள் தங்க 
யிருக்தார். அடியார்களோடு ௮க்த அழயெ தலத்தில் 
நாள்தோறும் வழிபட்டதனால் உண்டான இன்பம் 
இன்னதென்று சொல்ல முடியாத அளவில் கிரம்பி' 

யிருந்தது. 
“கூடும் அன்பினிற் கும்பிட லேஅன்றி 
வீடும் வேண்டா விறலின் விளங்ஒ!£ய 

சம்பக்தப் பெருமானுக்கு அந்த” இன்பம் பேரின் , 
பத்தோடு ஒத்ததாக இருந்தது. அத்தகைய 

இன்பத்தைப் பெறுவதற்குப் பலகாலம் புண்ணியச் 
செயல் பல புரிந்திருக்க வேண்டும் என்று தோற் 
Bug. அதனால் கெஞ்சை விளித்து இவ்வாறு 
சொல்லத் தொடங்னார். 

திருவலஞ்சுழி காவிரிக் கரையில் அமைந்த 
தலம். பொன்னும் மணியும் முத்தும் கொழிக்கும் 
காவிரியாறு அங்கே அழகாகக் கோயிலை வலஞ் 

செய்வதுபோல வளைந்து வருகிறது, மலைமேல்,
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விளையும் மணியையும் பொன்னையும் அரித்துக் 

கொண்டு வரும் ஆறு அல்லவா ௮து? அவற்றோடு 
யானைக் கொம்பின் முத்தும், மூங்கிலின் முத்தும் 

மலைப் பகுஇிகளிலிருக்அு கொண்டு வருகிறது. அக்த 
அழமயெ காட்சியில் உள்ளத்தைப் பறிகொடுத்து 
அப்பால் வலஞ்சுழி வாணணுயெ இறைவனைத் 
தரிசித்தார்கள் அன்பர்கள். முழு மணியும் தரளங் 

களும் மன்னும் காவிரியானது சூழ்கின்ற வலஞ்சுழி 
வாணனை வழிபட்டார்கள். எப்படி வழிபட்டார்கள் ? 

இறைவனுடைய தஇிருகாமத்தைப் பலமுறை 

சொன்னார்கள்; வாயாரப் பன்னினார்கள். ௮தோடு 
நிற்கவில்லை. அவர்கள் உள்ளத்தில் எழுந்த 

ஆதரம் - அன்பு - மிகுதியானது. ஆதலால் அவன் 
திருசாமத்தைப் பல்கால் சொன்னதோடு அவர் 
களுக்கு மன நிறைவு உண்டாகவில்லை. அவ 
டைய புகழை விரித்துச் சொன்னார்கள். பாடினார் 
கள். வாமாரத் இருகாமத்தைச் சொல்லியும் வாயார 
ஏத்தியும் வாயாரப் பாடியும் வழிபட்டார்கள். 

எல்லோருக்கும் இப்படிச் செய்ய வராது. 
இறைவனை வழிபடத் துணிவு பிறப்பதே அருமை. 
அதன் பின் அவன் சந்நிதியில் வந்து நின்றால் 
aru திறந்து அவனைப் பாடுவதற்கு காணம் தடை 
செய்யும். பிரிந்து நின்ம தாயைக் கண்டதும் 
குழந்தை, “அம்மா!” என்று கத்தவில்லையா ? 
௮து காணமடைந்து வாயை மூடிக்கொண்டா இருக் 

இறத? அதற்கு இருக்கும் அன்பு எத்தனை 
முறுகயெதோ, அத்தனை முறுகயெதாக இறைவன் 

பால் அன்பு இருந்தால் காணமின். 0ி ஆண்டவன் 

சந்நிதியில் வாய் இறந்து ௮வனைத் துதிக்கும்.
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இயல்பு அமையும்; கம் குறையைச் சொல்லி ஆழத் 
தோன்றும். 

ஆகவே, வாயார அவன் தஇிருகாமம் பன்னுவதற் 
குதி தைரியம் வேண்டும்; அதைவிட அதிகமான 
தைசியம் ஏத்துவதற்கு வேண்டும்; அதைவிடப் 
பின்னும் மிகுதியான துணிவு பாடுவதற்கு வேண் 

டும், அறியாதார் இவ்வாறு பாடிப் பணியும் பக்தர் 
களைக் சண்டு ஏசலாம்; இரிக்கலாம், அவற்றைப் 
பொருளாக எண்ணுவதானால் அத்தகையவர்களின் 
அன்பு உயர்ந்ததாகாது. 

₹*நரடவர் பழித்துரை பூணது வாக ?? 

என்று மாணிக்க வாசகர் சொல்லுஇருர். பிறர் 
பழிப்பையும் புகழையும் எதிர்பாராமல் இறைவனைப் 
பன்னுதலும் ஏத்துதலும் பாடுதலும் வழிபடுதலும் 
அன்பர்களுக்கு இயல்பு. 

ஞான சம்பந்தப் பெருமானும் அவருடன் வக்த 
தொண்டர்களும் வலஞ்சுழி வாணனை வாயாரப் 
பன்னினார்கள் ; ஆதரித்து ஏத்தினார்கள் ; வாயாரப் 
பாடினார்கள். ஒருவரேனும் பிறர் ஏதேனும் சொல் 
வார்களே என்று எண்ணி நாணவில்லை. அப்ப 

னுடைய சக்கிதானத்தில் குழந்தைகள் தம் குறை 
யைச் சொல்லிக் கொண்டால் அதற்குத் தடை 

செய்வார் யார்? ் 
இக்க வழிபாட்டினால் பெற்ற இன்பம் தனிச் 

சிறப்புடையதாக இருக்கது. அந்த இன்பத்தைப் 
பெற்ற தொண்டர் கூட்டத்தினர் அனைவரையும் 
நினைக்அ ஞானசசம்பக்தர் பாடலானார், 

“கெஞ்சே! வலஞ்சுழி வாணனை வழிபடப் பெற் 

ரும் ; ௮ப்படிப் பெற்றது முன்னைப் புண்ணியத்
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தின் பயன், இதற்கு ஒரு பயன் உண்டு என்று 
எண்ண வேண்டாம். இதுவே பெரும் பயன். 
இதுவே இன்பம் பயப்பது. இதுவே முன் செய்த 

பெரும் புண்ணியத்தின் சிறந்த பயன். இது எல் 
லோருக்கும் எளிதிலே கிடைக்காது '' என்றெல்லாம். 
நினைக்கும்படித் திருப்பாட்டுப் பாடினார். 

என்ன புண்ணியம் செய்தனை, தெஞ்சமே | 
இருங்கடல் வையத்து 

முன்னை தீபுரி நல்வினைப் பயனிடை? 

முழுமணித் தரளங்கள் 

மன்னு காவிசி சூழ்திரு வலஞ்சுழி 

வாணனை வாயாரப் 

பன்னி ஆதரித்து ஏத்தியும் பாடியும் 
வழிபடும் அதனாலே. 

ழ்கெஞ்சே 1 முழுமையாகிய மாணிக்கமும் முத்துக்களும்: 

தல்கும் காவிரி யாறு வளையவரும் திருவலஞ்சுழியிலே எழுச் 

தருளியிருக்கும் சிவபெருமானை, வாயாரத் திருகாமத்தைச் 
சொல்லி, அன்பு செய்து புகழ் பரவியும், பாடியும் வழிபடும் 
6s இன்பம் தரும் அநுபவத்தாலே, இந்தப் பெரிய கடல் 

சூழ்ந்த உலகத்தில் முன்பு சீ செய்த கல்ல வினையின் பயனாகிய 

. புண்ணியங்களுக்குள்ளே அதற்குக் காரணமாக என்ன புண்ணி 

யத்தைச் செய்தாய்! 

என்ன - எத்தகைய, புண்ணியம் . புண்ணியச் செயல்.. 
இருங்கடல் - பெரிய கடல் சூழ்ச்த. நல்வினைப் பயனிடை - ஈல்ல 
பயனை யுடைய வினையிடை என மாற்றிப் பொருள் கொள்க; 

தல்ல பயனைத் தருகின்ற செயல்களுக்குள்ளே, பயனிடை என்ன 

புண்ணியஞ் செய்தனை என்று கூட்ட வேண்டும். முழுமணி - 

துளைக்காத மணி. பிறக்கும் இடக்களாற் பலவாகும் முத்துக் 

கத் தாளங்கள் என்று பன்மையாமழ் கூறினர். வாணன் 

வாழ்சன் ; எழுந்தருளியிருக்கும் சிவபெருமான். வாயார என்: 

பதைப் பன்னுதலுக்கும் எத்துதலுக்கும் பாடுதலுக்கும் கூட்டுக.
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- ஆதரித்து - விரும்பி. ஏத்துதல் - புகழ் கூறுதல். அதனால் என்றது 
பன்னுதல் முதலியவற்றைத் தொகுத்துச் சுட்டியது, அந்த இன்ப 
விளைவு உண்டானதால் அதற்குக் காரணமாக இருந்த புண்ணி 

யம் யாது என்று வினாவினார். 

நல்வீனைப் பயனிடை வழிபடும் அதனாலே, என்ன புண்ணி 

யஞ் செய்தனை என்று கூட்டியும் பயொருள்' கொள்ளலாம், 

முன்பு சீ செய்த கல்ல வினைகளின் பயன்களை இப்போது 

அநுபவித்து வருகிறோம். அவற்றுள் வலஞ்சுறி வாணனை வழி: 

படும் இநுபவம் fat சிறந்தது, அதற்குக் காரணமான 

புண்ணியச் செயல் யாது 7--இவ்வாறு அந்த முடிபுக்கு ஏற்பப் 

பொருள் வீரித்துக் கொள்ளலாம்.] 

* 

தவமும் தவமுடையோர்க் கரகும் ௮அவமதனை 

அஃதிலார் மேற்கொள் வது” 

என்னும் தஇருக்குறளின்படி இறைவனுடைய இரு 
வடிகளை வணங்கும் நிலை வருவதற்கும் புண்ணியம் 
செய்திருக்க வேண்டும். 

காவிரி இத்தலத்துக்கு அருகே வருகையில் 
ஒரு பிலத்திற்குள் சென்று விட்டது. ஏரண்ட 
முனிவர் என்னும் பெரியார் அக்தப் பிலத்தில் 
இறங்தெ தம்மையே பலியாகக் கொள்ள, காவிரி 
மேலே வந்து வலமாகச் சுழித்துக் கொண்டு போன 

தால் இத்தலத்துக்குத் தருவலஞ் சுழி என்ற பெயர் 

அமைத்த தென்பர்,
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