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பாவலர் நினைவு மலர். 

  

அன்பும் அறிவும் குழைத் தெனக்கு ஊட்டி வளர்த்த 

எனது திருத் தமையனார் 

சதாவதாளம் - தெ. கிடுஷ்ணசாமிப் பாவர் 

அவர்கள் திருவடிக் கணித்த 

அன்பொழுகு நினவு மலராக 

இத்நால் இலங்குக. 

பொன்னை நிலந்தன்னைப் புதல்வர்களை மங்கையரைப் 

பீன்னையுள பொருளை யெல்லாம் பெறலாகும் 

என்னையுடைய நதமையோான இப்பிறப்பில் 

உன்னையினிப் பெறுவதுண்டோ உரையாயே 

- கந்த புராணம். 

ஆக்கியோன்.



முன்னுரை 

  

இக் நாலை என்னுடைய பழம் :றப்பில் யான்.௪ முதிய 

காக என்னுடைய நண்பர் ஒருவரிடம் கூறினேன். காளு 

நாள் சாச்றோமால் ஈமக்கு காம் அழாததென்னே” என்று 

வளையாபதி கேட்குந்தோ. றும், நாளுகாள்பிறக்கின்றோமால் 

நமக்கு காம்: அழுவதென்னே ' ் என்று எனக்குள்ளேயே 

பாடிக்கொள்வ.அ என் வழக்கம். ஆதலின் பழம்பிறப்பென் 

னத் தட்டில்லையே ? சல ஆண்களுக்கு முன்னர், விவேக 

போ இனியின் ஆரியர், இரு. குப்புசாமிஐயர் அவர்கள், என் 

னிடத்திலிருர்து ஒரு கட்டுரை பெறப் பெரிதும் முயன் 

ரூர். ஏழு செருப்புக்கள் தேய்க தனவோ £ யானறியேன். 

(மலையைக் கல்லி எலியைப் பிடித்தார்' என்பது பழமொழி. 

6 மலை, இடுப்பு கோவு பட்டது; எலியைப் பெற்றது” என் 

பர் கார்லைல். யான் பெற்ற எலி இக்கட்டோதான். பிள்ளைப் 

பேறு பார்த்த மருத்துவச்சியார், எனது ஈண்பர் விவேக 

போ தினியின். ஆரியர். இதனை அர்காளில் கண்டோர், இப் 

போது யான் புன்னகை புரிவதுபோல், புன் சிரிப்புச் சிரித்தன. 

சேரடி௮ல்லைது பேய்ப் பிள்ளை என. அஞ்னெரோ யான், அறி 

யேன். ஈது ஆணே பெண்ணோ என்பது இன்னமும் எனக்கு 

விளங்கவில்லை. இக்காலப் போக்கில் முன்னணியில் கிற்கும் 

குழவி அப்படித்தான் இருத்தல் வேண்டுமோ! 

ஈதொன்றுதான், என் பழம் பிறப்பென எண்ணிவிட 

வேண்டா. எத்தனையோ பழம் பிறப்புக்கள் உள. இது, 

பற்றியன் ளூ உயிரின (நியாமையை சாண்ணுக்தோறும், உள் 

ளங்குழம்புகஇன்னார் ஸ்வின்பர்ன் என்ற பாவாணர் சேக்கிழார் 

பாடலை.கல்லெடப்பு நாளன்்௮,இரவில் பேயோட்டும் பாட்டா 

கப் பாடக்கேட்டது என்னுடைய பழம்பிறப்புக்களில்தான். 

ஆனால், எனக்கோ அது தாலாட்டுப்பாட்டாய்த் தூக்கமே
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விளைத்த.து. மற்றொரு 19றப்பில் வேஜொரு கல்லெடுப்பு விட் 

டில், கண்ணப்பர் வரலாற்றைக்கேட்டு, என்னையு மதியாது 

கண்ணீரும் கம்பலையுமாக்க் கலங்கி நின்றேன். . இந்த ௮ன் 

பெலும் குழவியை விரிவுரையாளர் அப்பொழுதே கழுத் 

தைப் பிடித்து நெருக்கவிட்டார்! கானும் அயர்ந்து தூங்க 

விட்டேன். திரு£த்றுப்பையும், சிவப்பட்டும், திருமலரும், 

சேக்கழொரை, கான் பாராதபடி. முழுஅம் மறைத்து விட் 

உன. இலக்கியச்சுவை ஒன்றே நாடும் எனக்குத் தூக்கமே 

Ags Bug 
் .என்துஈண்பர் திரு. ௮. ௪. அண்ணாமலை முதலியார் ந... 

(%285507, 0070012001 ௦4 38௧4௨5), என் மத்ஜொரு பிறப்பில், 
சேக்ழொரைப்பற்றிக் கடவுட் பாவாணர் எனப் புகழ்ந்து 

பேனர்: புன்னகை 'புரிவதே என. வழக்கம், ் சேக்ழொ 

சது பெரிய புராணத்தைத் தம்மோடு உடனிருந்து ஓதவேண் 

டூம் என்று வற்புற த்தினார் ௮ப்பெரியார். பல.பிறவியிலும் 

இத்தகைய கூழ் என்னை விட்டப் பிரிக்ததில்லை. கரும்பு 

தின்னக் கூலியும் கடைக்கும்: இரு நால்களை யான் ஓத, 
கண்பர் பலர்' வற்புறுத்துவது என் வாழ்க்கையில் வழக்க 

மாய் விட்டது. அவருடன் .ஓதினேன்; புதியதொரு பிறப் 
புப் பிறந்தேன். புதியதோர் உலூற் புகுந்தேன். சேக்ழொர் 

வெறி என்: தலைக்கும் ஏறிவிட்டது.ப்போது,என் ௮.றிவிற் 
பிறந்த குழவிகளைச் செவிலித்தாயாய் அன்புடன்: பாராட்டி. 

வந்தனர்" எனது ஈண்பர். இத்தகைய குழவிகளில் ஒன்றின் 
இரண்டாவது பிறவியே இந்தக் கட்டிரை; . இப்போது: சூன் 

றாம். பிறவி. எடுத்து ..உலடை Soars partie BE8 
உம்மை கோக்கி-வருநெது. ் 

2 Eph பிறப்பைப்பற்றி ., எழுதும்போது; 'சால்ந்லோ 

உவத்தலோ. 'இருப்பதற்கில்லை. நடுநிலை, நின்றே: இக்கட்டுரை. 

யை. ஆராய்கின்றேன்... . இச்சாளுக்கும். ஈது... ஏற்றதென்றே
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தோன்றுகிறது. என. சண்பர் இரு-துசையரங்கம் பிள்ளை 

(Teacher, Hindu Theological High School) யவர்கள் . இக் 
குழவியின் மூன்றாம் பிறப்பின்போது, செவிலித்தாயாய் 

கின்று, பிழையறத்திருத்திப் பாசாட்டி. வளர்த்து: உலகில் 
,தவழவிடுகிருர். ஒரே நாளில், இக்கட்டுரை உலகிடைச் 
இறிதே ருருட்டியருள ௮ச்சேற்றி இக்குழவிக்குக் கற்பித்தார் 

எனது ஈண்பர் இரு. சி. பாலசுந்தரமுதலியார் அவர்கள். இக் 

குழவியினிடத்து இந்த கால்வருக்கும் இருக்கும் அன்பு 
எனக்கு இருந்ததில்லை. எர்கன்றியும் ௮வர்க்கே உரியதாம். 

, இப்போதைய-.பிறப்பைப்பற்றி ஒன்று கூறி முடித்துக் 
கொள்கின்றேன். என்லுடைய பிறப்புக்கள்: திருமாலின் பிறப் 

பைப் போலவோ, புத்தரின் பிறப்புக்களைப் போலவோ சுவை 

யுள்ளன- அல்ல; ஆதலின் பரக்கப்பேச விருப்பமில்லை. சேக் 

இழார் வடமொழியிலிருந்தே இக்த: நாலை மொழிபெயர்த் 

தார் எனச் லர் மூலை முடுக்கில் முழங்குனெருர்க்ளாம். 

இவ்வாறு வாடைக்காற்று வீசுகின்ற தென்பர் எனது ஈண் 

பர் இரு. வி. கல்யாணசுந்தர முதலியார் ௮வர்கள். உபமன் 

னிய பக்த விலாசமும், சவபக்தவிலாசமும், என் கையைச் 

இறிது கடித்தாலும், ௮வற்றை வெள்ளித் தொடரிட்டுக் 
கொண்வேர்து ஓதினேன். இவெபக்தவிலாசம், உபமன்னியர் 

கூறிய வாலாறுகளைக் கேட்ட: அகத்தியர், முனிவார்களுக் 
குக் கர்ஞ்சியில் கூறியருளியத. இதனை இயற்றியவர் ஹர 
தத்த முனிவர். இவர் . சேக்கழார்க்கும் பின் வாழ்க்தவரே 
யாம். ஈல்ல இதிஹாச ௩டையில். செவிக்கினிக்கப் பாடியிருக் 

இன்னார் இப்பெரியார். மதம்பிடித்தத யானையைக் கசேணு 
எனப்பெண்பாலால் கூறுவதுதான் என்னைத்தி?க்கிடச் செய் 

தது: மற்றைப்படி இர்நூலின் ஓசையின்பம் என்னுள்ளத் 
தைக்-கவர்ந்தத. எறிபத்தர் என்ற.பெயுரைத் தாருகர் .(எ.தி 

- வார்) என.மொழிபெயர்த்துக் கொண்டார் ஆசிரியர்; அணிலை
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என் பதனைக். கோ:ஸ்தலம் என - மொழிபெயர்த்துக்கொண் 

டார். “எறிபத்தர், யானையை' எறிந்த தறுகண்மையிலும், 

தன்னுயிரைப்- பொருட்படூத்தாது: மூன் வந்தமையையே 

பாராட்டஇன்ளார்.” தன்னிழவே Gps sO ger தம்: வசலாறி 

றைத் தொடங்குதலும் காண்க. வானிடை எழுந்த திருமொ. 

ழியும் “மழுவை எறிந்துவிட்டு உள்ள த்தாலே வழிபாடியத் 

pa” எனக். கட்டளை யிட்டமையை, முனிவர் வற்புறுத்துவ 

தின் நின்றும், ௮்வருடைய நாட்டம் அன்பு.சாட்டமே என் 

பது. விளங்குகிறது... எறிபத்தர் வரலாற்றை வேறொரு வழி 

யில் கூறக்கூடும் என யான் கனாக் கண்டதை இக்கட்டீரை 

யில் (பக்கம் 77) காணலாம். அதற்கு ஒத்;துள்ளது 

மூனிவசார் கூறும் வரலாறு. யானை, : மதவெறிபிடித்து 

ஊரைக் கலக்குது; ௪ BCT சவகாமர் வருகின்றார்; அஞ்சி 

நடுங்குன்றார்; யானை, பூங்குடலையை விச எறிநறெது; புலம்பு 

இன்னார் சவகாமர்; புலம்புதல் கேட்டு ஓடிவந்து யானையை, 

வெட்சேன்றார் எறிவார். இந்த நிலையில் யானையைக். கொல் 

ag தவருகாமை.கோக்குக. 4 

உ.பமன்னிய பக்தவிலாசமோ,: கைலைக் கெழுந்தருளும் 

போது, சுந்தரர் பேரொளியாகத் தோன் ற, அதனை விளக்கச் 

சுந்தரர் வரலாற்றையும், அவர் பாடிய இருத்தொண்டத் 

தொகையிற் கண்ட அடியார்கள் வரலாற்றையும், முனிவர்க 

ளுக்கு; - உபம்ன்னியர் கூறியது. - சிவபக்த விலாசத்திற்கு 

மூன்னால் ' போலத் தோன் நினாலும், ஈடைமுதலியவற்றை 

கோக்கும்போது,. பீன் னூல் என்பது வெளியாஇற்து.. "இந் 

சூல், சேக்ழொர் நூலின் ' மொழிபெயர்ப்பென்பதி லும் 

ஐயம் இல்லை. வடமொழிப் பற்றுப் பெரிதும். உடைய எனது 

ஈண்பர் வியாகரண சரோமணி-இரு. கங்காதர காயர் (Sans- 

krit Pandit, Chintadripet High School) அவர்களும் இக் 

நூல்களை என்னுடன் ஆராய்ந்து, இம்முடிவிற்கே : வந்தார்.
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மொழிபெயர்ப்பு நூலா தலினாலன்றோ, ."இதனிலுள்ளபாடல் 

கள் ஆற்றொழுக்காக ஓடாது, தடைபடுகின் மன கெடியோன் 

அறியா நெறியார். அறியும் - படியால் அடிமைப்பணி செய்த 

தொழுகும் - அடியார்களில் யான் ஆரா ௮ணைவார் முடியா 

முதல்வர்" என்பதனையும், 6கண்டவர்' .இதுமுன் பண்ணல் 

உரித்த ௮க்களிறே-போலும்'' என்பதனையும் மொழிபெயர்த் 

துள்ளமை காண்க, சேக்கழரருடைய- சவெகாமியார் 4பிழைத் 

அுப்போகா நின்றதித் தெருவே''. என்னார்; பிழைத்தல் என்ற 

சொல்லையே . பயன்படுத்தி,  '(இங்கது: பிழைப்பதெக்கே': 

oon Bap எறிபத்தர். இதனை மொழிபெயர்ப்பார், சிவகாமி 

யார் .. கூறிய பிழைத்தலை மொழிபெயர்க்காது ள்றிப்த்தர் 

கூறிய பிழைப்பை, மட்டும், மொழிபெயர்க்கும். போத, 

௬வை யொன்றுமின் றி, வெற்றெனத் தொடுத்தலாக முடி. 

AG காண்க. பல பாடல்களுக்குப் பெரிய புராண்த்தின் 

உதவிகொண்டு . பொருள் ' அறிந்தோம். -, பொன்மலைப் 

புலிவென்றோங்க'' என்ற பெரிய புசாணப் பாட்டில், காவே 

ரிக்கு - வழிதிரூத்தியமைத்ததையே சேக்கிழார் கூறியுள் 

னார் என, யான் பொருள் எழுதியுள்ளேன்: இவ்வாறே. 

உபமன்னிய விலாசமும் பொருள் கொண்டிருத்தல் காண்க. 

'இருவானிலை என்பதனை தருவானிலை என்றும், ஒலையில் ஓதக் 

கூமோதலின், அவ்வாறே பிறழ்பட எழுதி ஹாதா.மம் - என 

மொழிபெயர்க்கின் றது இர்.நால். எறிபத்தர் வீரபக்தராகின் 

ஸூர்; கருவூர் கர்ப்பபுரி யாகின்.றது. மொழி . பெயர்ப்பார் 

சேக்கிழார். உள்ளக் கருத்தினை உள்ளவாறு . விளக்கவில்லை. 

அரசர் வாளை ரீட்டியபோத, (கன்னைத்தான் துறக்கும்” 

என்று வாங்னார். என்பர் சேக்கிழார். தம்மைத் தாமே 

கொல்லவேண்டி வாங்னொர் எறிபத்தர் என்பர், : மொழி 

பெயர்ப்பாடரியர், .யானை மீதேறிச்: செல்லவேண்டும் என 

௮ரசரை (வேண்வோர் சேக்கிழார். நூலில், எறிபத்தரேயாம்.
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ஈதோர்: அன்பு அட்பத்தைக் ‘eran pO sar விளக்கி 

னேன். மொழி பெயர்ப்பாசிரியரோ மாவெட்டிகளே அவ் 

வாறு வேண்டுவதாகக் கூறிப் பின்னே எறிபத்தரும் அவ் 

வாறு வேண்டினார் என்பர். இவை-இடக்க. 
-. இவ்விரு நூல்களும் பெரிய புராணத்திற்குப் பிட 

எழுந்தன எனக்காட்ட ஒரு குறிப்புண்டு, இவ்வரலாற்றில் 
வரும் சோழனது பெயர் புகழ்ச்சோழனாகும். சேக்கிழார் 
காலத்தே, இந்த நூலைப் பா$வித்தவன், அகஈபாயன் ' ஆகும். 

அ௮ஈபாயன து முன்னோன் எனப் புகழ்ச் சோழரைப் பாடகன் 

றனர் சேக்கிழார். இதனுண்மையை ஆராயக்கூடாத பிற்கால 
இருட்டில் வாழ்க்த மொழி பெயர்ப்பாசிரியர்கள் இருவரும், 

புகழ்ச்சோழனையே அரபாயன். என்றும், ௮ஈபாயநயன் என் 
ம், தாம் விரும்பியவாறு எழுதிவிட்டனர். 4௮ஈபாயன் 

சீர் மரபின் மாஈகரமாகும்' என்பதற்கு உண்மைப்பொருள் 

காணாதபடி, வரலாறுகள் மறைந்துபோன காலமே, இக். நால் 

கள் இரண்டும், தோன்றிய காலமாகும். இதனை ஆராய்: 

வாருக்குப் பயன்பரமாறு, அவற்றை மொழி பெயர்த்துப் 

பின்னே சேர்த்துள்ளேன். 

சேக்ழொருடைய பாடல்களையும் ஆங்காங்கே சேர்த் 

துள்ளேன். அவற்றின் பொருளறிய விரும்புவார்க்கென 

உரை எழுத விரும்பினேன். பழைய உரையையே வெளி: 
யிடின், யான் கூறுவது தான் பொருள் என்ற மயக்கம் 

நீங்குவதோடு, ஓதுவார் பழைய உரையோடு என்னுடைய ' 
கொள்கையையும் ஒப்புகோக்க இடமும் உண்டாகும்; 
பழைய உரைக்கு உயிர்கொடுத்த பெருமையும் எனக்குக் 
கடைக்கும் எனக்கருதி, ௮ச்சேறிய உரைகளில் மிகப்பழைய 
தாம் மழவை,மகாலிங்கையர் உரைமேல்என்எண்ணம் சென் 
ps. என்னுடைய உரை நூல் காணாது மறையவே, வருந்தி 
கின் ற நிலையில், திரு. இராஜேசுவரி யம்மையார் 3 Ay L-Te
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(Lecturer in” Physics, Queen Mary’s College) ஒரு 

விரிவுரையில் ' மகாலிங்கையருரையைப் பத்திப் பேசியமை - 

நினைவிற்கு வா, அம்மையாரவர்களைக்- கேட்டபோது தம் 

உரை நூலை அன்புடன். உதவினர். அவ்வுரையை இக்ாலில் . 

சாண்போர், அவ்வம்மையார்க்கே சன்றிசெலுத்தக் கட்ணப் 

பட்டுள்ளார்கள். ் 

ன்று நண்பர் இரு.பண்டிதமணி-கதிரேசம் செட்டியா 

ரவர்கள் கூறுவதைப் பன்முறையும் கேட்டுப் பாடல்களோடு © 

ஒருங்கயைந்து சமா இகூடிக்'' கண்ட சுவையுலக உண்மை 

களை, இலக்கயெச்சுவை யொன்றே சாடி, யான் எழுதியமை 

கண்டு, இதனில், *:சித்தாந்த சாத்திரம்” என வழங்கும் 

மெய்யுலக உண்மைகள். இல்லையே எனக் கையை முறிப் 

பார்க்கு ஒன்று கூறுவேன். சேக்ழொர் நாலை உங்களுடைய 

மெய்யுலூல் வாழ்வார் மட்டுமேயன் நி, எங்கு வாழ்வாரும். 

. கண்டு கேட்டு இன்புறப்பாட்டுலகல் வழிகாட்ட மூற்பட் 

டத), கெட்ட. எண்ணத்தாலன்றே? afar Ga gure 

பட்குழியில். ser eH Baar parr, என்பீரேல் யான் .அதற்கு மிச 

் வும் வருந் துன்றேன். எனிலும், யான் வேறு வழியில். நடப் 

பதற்கல்லையே. அல்லாக்கால் யான்' பொய்யனாவேன். 

தன்னெஞ் சறிவது பொய்யற்க பொய்த்தபின் 

தன்னெஞ்சே தன்னைச் சுடும் ் 

தமீழகம் 
இங்கன ம், 

சச் தாதிரிப்பேட்டை 
ட ae 

சென்னை. 24-5-B4. Gs. மீகைஷிசுந்தான்.



அன்புமுடி 

௧, அன்போ கொலையோ ? 

வரலாற்றின் வரலாறு:--எறிடத்தர் என்பவர் ஒரு சிவனடி 

யார். இவரது இயற்பெயரை யாம் அறியோம். இவர் 

அன்பர்க்கு இடையூறு நேர்ந்தவழி அ௮வ்விடையூறு செப் 

தாரை மழுவால் எறிந்து இடுக்கண் களைந்து அன்பு 

பாராட்டி . ஒழுனொர்; ஆதலின் எல்லோராலும் எறிபத்தர் 

எனப் புகழப்பட்டார். புகமுடம்பிற்குரிய அச்சிறப்புப் 

பெயசே இவருடைய திருப்பெயசாக: நிலவி வருகின் நத. 

இவருடைய வரலாற்றையே புனைந்துரை வகையால் சேக் 

இழார் பாடுஇன்றார். 

ஈ இலைமலிர்த வேல்நம்பி எறிபத்தற் கடியேன் ?? 

என ஆளுடைய ஈம்பிகள் பாடிய அடியே, சேக்கழூார்க்கு 

முதல் நூலாகும். மழுவின் நூனியை இலைவடிவாம் வேல் 

போலக் கூராக வைத்திருந்தமை பற்றி ஈம்பிகள் இவரை 

இவ்வாறு புகழ்ந்தனர் போலும். ஈம்பியாண்டார் நம்பி, 

 ஊர்மதில் மூன்றட்ட உத்தமர்க் கென்றோர் உயர் தவத்தோர் 

தார்மலர் கொய்ய வருவான் தண்டின் மலர்பறித்த



2 அன்பு முடி 

ஊர்மலை மேற்கொளும் பாக ௬டறுணி யாக்குவித்தான் 

ஏர்மவி மாமதில் சூழ்கரு வரி லெறிபத்தரே Pia 

என்று திருத்தொண்டர் இருவர்தா தியில் பாடியதே ஆளு 

டைய ஈம்பிகளது முதனூலுக்கேற்ற வழி நூலாகும். இதற் 

குச் சார்பு நாலாகச் சேக்கிழார் பாடியுள்ள புனைந்துரை 

வரலாற்றை உமாபதி சிவனார் £ம்வருமாறு சுருக்கிக் கூறு 

இன்றார்:-- ° 

 இருமருவு கருவூர்ஆ ஸணிலையார் சாத்தும் 

இவகாமி யார்மலரைச் சிந்த யானை 

௮ரனெதியோ செறிபத்தர் பாசரோடும் 

அதஎறிய என்னுயிரும் அகத்தீர்? என்று 
. 'புரவலனார் கொடுத்தபடை யன்பால் வாங்கிப் 

புறிக்தரிவான் புக, எழுக்த புனித வாக்கால் 

கரியினுடன் விழுந்தாரும் எழுந்தார் தாமும் 

் கணநாத ரதுகாவல் கைக்கொண் டாரே.” 

.... இன்பென்றால் ஆனைக்கோலையோ?:- ஒரு பூக் 
குடலையை வலித்திமுத்த யானையோ? அதனைச் செலுத்தி 

'வந்த ஐந்;துமா வெட்டிகளையும் கொல்வதோ சவத்தொண்? 

இக்கொலையைப் போற்றவோ இப்புனைந்துரை' எழுந்தது? 

. *$அன்பே சவம்' என்ற பெரும்பேச்செல்லாம், ஆனையை 

யும் ஆளையும் கொன்ற;குவிப்ப திலே முடிசன்றனவோ? காந்தி 

யடிகளது அன்பு நெறி பரவிய இக்த காளில், இவ்வாறு, 

எண்ணங்கள் எழுவதும் இயல்பே. ் 

நாவலர் கண்ட நாயனார் :-- பெரிய புராணத்தின் பல. 

வரலாறுகளுக்குச் ் சூசனம்'' எழுதிய ஆறுமுக காவலரும், 

இவரது கொலைத் தொழிலையே பேரறம் எனச் இெப்பித்துக் 

கூறி, ௮தனை நிலைராட்டச் சங்கற்ப நிராகாணத்தி லிருக்அம்,
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“தேதெர்க்குத் இங்குசெயும். தயவரை .வெல்;. அல்லது. 8: 

சாசமுறு; சேர்வாய் ஈலம்.? - 

: அந்தணரை மாதவரைச் கொல்லாதே வெல்; அல்லார் 

எந்தவுஞ்செய்; நீ செறியாய் தீங்கு”? 

என வரும் இரண்டு குறட்பாக்களை எடுத்துக் காட்டுகின்றார். 

௨ இவனடியார்களுக்கு இடர். 'செய்வாரைக்கண்டு। மிதரும் 

'இவனடியாருக்கு இடர் செய்து. கெடுவர். :சவபெருமாலுக் 

குத் திருத்தொண்டு செய்ய விரும்புவோர்களுள் தீவிர பத்தி 

யுடையாரை ஒழிந்த பிறர், . தாம் செய்யும் . திருத்சொண்டு 

'களுக்கு இப்ப்டி: இடை:யூறுகள் . நிகழுமாயின்;,. திருத் 

தொண்டுகள் செய்யாது தம் வாணாளை வீணுளாகக். கழிப்பர். 

இவ்னடியாருக்கு. இட்ர் -செய்தாரைக், “கொல்துதல்; இத் 

'இங்குகள் . எல்லாவற்றையும் ஒழிக்கும். ் ஆதலால் "இக் 

கொலை,.பாவமாகாமல் அது செப்தாருக்குச் சிவபதம் பயக் 

கும் என்று துணிக'' 'என அமைதி கூறுகின்றார். இவ்வாறு 

கூறினாசேனும் பின். காம் கூறுவ Beier pb, அவர்க்கும் 

இ. கருத்தன்ருதல் ஈன்கு புலனாகும். .4இச்சிவ புண்ணி 
யத்திலே மிக்ச் சிற்ப்புற்றவர். இவ்வெறிபத்த. கஈயனார்: . இவர் 

இவனடியார்களுக்கு இடையூறு வந்த. காலத்தில் வெளிப் 

பட்டு, அவ்விடையூறு செய்தவர்களை .மழுவினால் வெட்டு 

gba தொழிலாகக். கொண்டமையாஜும், சிவகாமி .யாண் 

டார் வெலுக்குச் சாத்தும்படி கொண்டுவந்த பூவைப் பறித் 

. துச் இந்திய யானை ௮ரசனது ,பட்டயானை யென்ப தூ. பாரா 

மல், அதனையும், ௮ HI இங்குசெய்யாதபொழுது விலக்காத 

பாதகர்களையும். கொன்றமையாலும் என்க”! என்று. எறி 

பத்தரின் முன்னிலையாம் ம நநிலையைப் புகழ்ந்துசைக்கும் 

காவலர் பெருமானாரே மேற்சென்று, ப அவ்வடியாரது பின்
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னிலையாம் அறநிலையைப் புகழ்வாராய் இன்னும் இவர் 
வெனடியாரிடத்து மிக்க பத்தி உடையோர் என்பு, புகழ்ச் 

சோழசாயனாது பக்தி மிகுதியைக் கண்டவுடனே, மிக 

ஆஞ்சு, (தமது யானையும் பாகரும் இறந்துபோகவும் அதைக் 

குறித்துச் சிறிதும் அக்கம் உருமல் உடைவாளைத் தந்து 

தம்மையும் கொல்லும்படி. வேண்டுகின் ற இவ்வன்பருக்குத் 

தீக்கு நினைத்தேனே', என்று, ௮வ்வாளைத் தமது கழுத்திலே” 

பூட்டி அறுக்கச் தொடங்கெமையாலும் தெளியப்படும் 

என்று வற்புறுத்துதல் காண்க. இவ்விருவேற ஒழுக்க 

நிலைகளில் எதனைச் இறந்தது என்று நாவலர் வலன். 

கூறி யிருப்பர்? நிற்க. 
எறிபத்தரது இருவேறு நிலை:--பெரிய புராணம் பேரன்பு 

நூலேயன்றிப் பெருங் கொலை நாலன்று, 687 அன்பினர்” 

எனத் திருக்கூட்டச் சிறப்பில், சேக்கிழார் பெருமான், தாம் 

புனைந்துரைக்கும் அடியார்களைப் புகழ்ர்துரைத்தல் காண்க. 

எறிபத்தரது இரு வேறு மன நிலையைப் புனைந்துரைக்கன் 

ர் சேக்கழொர் பெருமான். சாயனாரது முன்னையநிலை வன்பு 

நிலை; பின்னைய நிலை அன்புகிலை. அதனைப் பின்னர்க் காண் 

போம். முன்னிலையிலும், (முழைவாழ் மடங்கல்'' போலத் 

தோன்றி, இடையூறுகெட எறிவதற்கு மழுவேந்தி கின்ற 

பெரியராகவே எறிபத்தர் விளங்குகின்றார். 

:மல்லல்கீர் ஞாலச் தன்னுள் மழவிடை யுடையான் அன்பர்க்கு 

ஒல்லைவந் துற்ற செய்கை யுற்றிடத் ததவு நீரார் 

எல்லையில் புகழின் மிக்ச எறிபத்தர் பெருமை எம்மால் 

சொல்லலாம் படித்தன் ஹறேனும் ஆசையால் சொல்ல லுற்றேன்??1. 

என்றன்ளோ சேக்ழொர் தொடகங்குகின்றார். அடியார்களுக்கு 

. ஏதேனும் இடையூறு நேரக்கூடிய இடத்து அவ்விடையூறு
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கேரா நிலை யாதோ, அங்நிலைக்கு ஏற்ற செய்கையால் அவர்களு 

க்கு உதவுவதையேஇயல்பாகக் கொண்டவர்இவ்வெறிபத்தர்; 

வெட்டிக்கொல்வதேமேலாம் கோன் பெனமேற்கொண்டாரல் 

லர்; இரக்கண் களைவதே இன்பமென வாழ்பவர். இடுக்கண் 

களைகையில் கொலை கேரினும் கோரலாம். ஆனால் இவர் கருதி 

யது அன்பர்க்குச் செய்யும் அருட்பெருர் தொண்டே யன்றி 

மதப்பெருங் கொலையன்று. இவர் அன்பரது ஆக்கர் தேடி 

னாரே யன்றி அல்லாரது கே$ தேடினார் அல்லர். அல்லார.து 

கேட்டுக்கும் அஞ்சார் முன்னிலையில்; அல்லாரது கேடும் 

சூழார் பின்னிலையில். றிய அருட்டொண்டு புரிந்தார் முன் 

னிலையில்; ஆறிய அருட்டொண்டு புரிக்தார் பின்னிலையில். 

முன்னையது மறவருள்; பின்னையது ௮றவருள். இரந்த மன 

மாற்றத்தைப் புகழ்ர்துரைத்தல், திருவருட் புலவர்க்கே 

இயலுவதொன்ரறும். இதனைச் சேக்ழொர் எங்கனம் புனைர் 

துரைக்கின்றார் என்பதுபற்றியே இந்த ஆராய்ச்சி எழு 

இன்றது. 

. திருவருண் மோழி யுலகு:--சேக்கழொர் படைத் தருளிய 

. இருவருட் பெருக்கெடுக்கும் பாட்டேஏற் சென்று, பெரிய 

புசாணப் புனைந்துரைகளை, அவற்றோடொன்றாய் இயைந்து 

ஒ.து,தல் வேண்டும். ௮ங்கு நேரும் கொலையும் கொடுமையும், 

துன்பமும் தொல்லையும், ஒருவகையால் கோக்குமிடத்துக் 

கண்மயக்கேயாம். அன்பர்களது உள்ளத்தொளிவிளக் 

,கானது உலகெக்கும் நிலவினைச்சொரிந்து முரு எரிகின்றது. 

we செந்நிலையைக்கண்டு அவரோடு இயைந்து இன்பமாய் 

நிற்றலை விரும்பும் சிவபெருமான், ௮வ்வன்பின் திரியானது 

சுடர்விட்டு எரிதற்கு வேண்மிவதொரு நிகழ்ச்சியை ஈடத்து 

இன்றான். திருவருளின் இருவிளையாடலே ஈது. புல்லே மழு
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வரம். தந்தை 'காலற்று வீழ்வான். மகன் அரியுண்டு -கறியா 

வான். சுற்றத்தார் துண்டுண்டு தவளுவர். மணமகளாம் 

கூர்தலழ் :மயிர்த்தோகை இழ்ப்பாள். கடவுள் காட்டம் 

கண்கட்டே இவையனைத்தும். சிறிது தாழ்த்த,தும் ௮ரியுண்ட 

மகன் தெரு நின்றும் வருவான். அறுத்த கூந்தல் கறுத்து வள 

ரும். "வெட்டுண்டு புரண்டயானை சட்டென்று. எழுந்து நிற் 

கும். துஞ்சிய மாவெட்டிகள் தயி.லுணர்ந்து: யானை ஒட்டுவர். “ 

யானை பறித்துச் இந் திய பூங்குடலையும் நிறை க்கும். 

56 தொழுக்தகை யன்பின் மிக்கார் 

தொண்டினை மண்மேற் காட்டச் 

செழுக்திரு மலரை யன்று 

, சனச்கரி சந்தத் இங்கட் 

-. கொழுச்தணி வேணிச் கூத்த 

சருளினாத் கூடி.ற் ஜென்றங் : 
: கெழுந்தது. பாகரோடு மியானையு 

மெழுச்த தன்றே.” 48. 

ஃ இருவரும் எழுக்து வானில் 

- எழுந்தபே.ரொலியைப் போற்ற 

அருமறைப் பொருளாய் உள்ளார் 

அணிகொள்பூற் கூடை தன்னின் . 

மருவிய பள்ளித் தாம 

நிறைந்திட வருள மத்தத் 

திருவருள் கொண்டு வாழ்ச்து 

சிலகாமி யாரும் நின்றார்”? 50. 

மட்டவிழ் அலங்கல் வென்றி - 
மன்னவர் பெருமான் | முன்னர். 

உட்டரு களிப்பி னோடும் 

. உறங்கமீ தெழுந்த தொத்து
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முூட்டவெயம் கடல்கள் பாய்ச் து 

(pS) aver முழங்கிப் பொங்கும் 

பட்டவர்த் தனத்தைக் கொண்டு: — 

பாகரும். அகா ag srt? 51. 

எனச் சேக்கிழார் பெருமான் இப் புளைந்துரையிலும் இத் 

திருவுள்ளக் குறிப்பை விளக்கி வைப்பது காண்க, 

அன்பின் திருவிளையாடல்:--ஆதலின்; - உணவின் கண் 

கட்டு விளையாட்டைக் கண்டு .கருத்தழிதல் வேண்டா. இக் 

கண் மயக்கில் எழுந்து விளங்கும் அன்பு நிலை யாது, என்ப 

தனையே நாம் ஆராய்தல் வேண்டும். ஆழியாப் பெருவாழ் 

வாம் அன்பு வாழ்க்கையில் இறப்பே? பிறப்பேது? திரு 

வருள் Kl OMS HS இருவிளையாடலினிடையே இகழ்ர்து 

விளங்கும் இன்ப அன்பின் எழிலார். 'வடி.வத்தையே, சேக்கி 

மார் பெருமான் ஓவியமாக எழுஇக்காட்டி, அ. தனோடியைந்து 

இன்னிசையாகப் பாகன்ளார். ஆதலின், அவர் காட்டும் 

மன: நிலையையே நாம் ஆராய்தல் வேண்டும்.



௨... நாடு 

பாட்டாராய்ச்சி: எறிபத்தர் என்று எவசேனும் எப் 

போதேனும் இருந்தாரா, என்ற ஆராய்ச்சியும் வேண்டுவ 

தில்லை. பொய்யையும் மெய்யையும் (Fact) கடந்த உண்மை 

நிலையையே (Truth) ure GaBe sromrGumrib. 2% Owls 

யும் இல்லை; பொய்யும் இல்லை; இவை அழிவன. உண்மையே , 

உளது. ஈது அழியாதது. அவ்வுண்மை நிலையைச் சேக்கிழார் 

எவ்வாறு புனைந்துரைக்கின்ளுர் என்பதே பாட்டாராய்ச்சி 

யாகும். ஆகவே அவர் பாடல்களையே ஆராய்வோமாக. 

யானையை எநிதல்:-- 

 பொன்மலைப் புலிவென் றோங்கப் புதுமலை யிடித் துப்போற்று 

மச்கெறி வழியே யாக அயல்வழி யடைத்த சோழன் 

மன்னிய வபா யன்£ர் மரபின்மா ஈகர மாகுச் 

தொன்னெடும் கருவ ரென்னுஞ் சுடர்மணி வீதி மூதூர்??, 2. 

புகழுடம்போடு கூடிய எறிபத்தர் ஒரு யானையை 

வெட்டி எ.றின்றார்! அரசனுடைய யானையை வெட்டி 

எறினன்ரார் ! அரசனுடைய யானைகளில் தலைதறெந்ததாய் 

அழகொடு விளங்குவதாம் கொற்ற யானையை வெட்டி. 

எறிகன்றார்! அவன் வழிபடும்யானையை வெட்டி எ.றி௫ன் 

ரூர் ! உலகப் பெருந்தாயை ஒன்பது இரவிலும் வழிபடுர் 

தருசாளின்போது, ௮க்கொற்ற யானையை வழிபடுவதும் 

வழக்கமாய் இருக்க, ௮ந்தத் தருராளின் போதே வெட்டி 

எ.றி௫ன்றார்! அழகு மட்டுமோ - வழிபாடு ஏற்பது மட்டுமோ- 

அரசனது வெற்றிக்கே ஒரு துணையாக நின்று பகைப்புல 

முருக்கப் பல்புகம் படைத்த தன்றோ ௮வ் யானை? ௮வ் 

யானையையன்றோ வெட்டி எறி௫ன்றார் எறிபத்தர்! ௮ரசனே
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னும்குறுநில மன்ன்னோ? மன்னவர்க்கு மன்னவனாய்ப்பொன்: 

மலையைத் தனதெல்லையாகக் கொண் புலிக்கொடி காட்டிய 

சோழனது யானையையன்ோ அவர்வெட்டி எ.நி௫ன்னுர்! அவ 

னூரிலேயே யன்றோ வெட்டி எ.நி௫ன்ரார்! பண்டை காள் 

தொடக்இ, அவனுக்கு ஆட்பட்ட ஊரிலேயேயன்றோ வெட்டு 

இன்னார்! ஈத்தப் பாழான ஊ?ரா அது? அவன் மிக விரும்பி 

யதன் பயனாக, அவ்வூரின் தெரு முழுவதினும் மணிகளை 

யிழைத்து ௮ணி செய்து, அறிவில் முதிர்ந்தோசைக் குடி 

யேற்றி வைத்ததனால், கல்வியாலும் செல்வத்தாலும் முதிர்ந்த 

ஊராம் அக்கருவூரிலன்றோ வெட்டிஎ நி௫ன்றார் அவ்வன்பர்! 

(தொன்னெடுங்கருவூர் எனப் பழமையைச் சுட்டினார் சேக்கி 

மார். ஆதலின் பின்வரும் மூதூர் என்பதற்கு, அறிவில் 

முதிர்ந்த ஊர் எனப்பொருள் கொள்வதே அவருடைய கருத் 

அப் போலும்.) = 

யானையே உயிர்கிலை:--சேக்கிழார் பெருமான், தமது 

நூலில், சாடம் ஈகாமும் பாடும்போதெல்லாம், தமது புனைர் 

துசை வரலாற்றுக் கேற்ப அவற்றைப் புகழ்ர்துரைத்தல் 

காண்க. இவ்வியானையே இப்புனைந்துரை வரலாற்றின் உயிர் 

நிலையாகும். இவ்வாறு போற்றப்பகிற யானையை அஞ்சாது 

வெட்டி எறின்ற அடியாரின் ஆண்மையையும், அதனையும் 

பொருட்படுத்தாது வணங்கி நிற்ின்ற புகழ்ச்சோழனாரின் 

அன்பையும், இவ்வியானையின்மேல் வைத்தன்றோ உணர்த்து 

இன்றார் சேக்ழொர்; அதற்கேற்பக் கருஷரையும் யானையின் 

மேல் வைத்தேயன்றோ புகழ்கின்ளுர். 

பொன்மலைப் புலி:-- அ௮ரபாயனது முன்னோனாயய 

புகழ்ச் சோழன், மண்ணுலக. மன்னவனாக விளங்கு 

இரான். சேக்ழொர் தமது மன்னனாம் ௮ஈபாயனை இங்கு
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மறக்காது சூறித்துவைத்து... ௮வன் பெயர் மறையாதபடி 

செய்கன்ஞுர்; உப்பிட்டவரை உள்ளளவும் கினைக்கின்ளுர்.. 

உள்ளன் வாவது இவசது' நூல் உள்ளளவும் என்க. சோழர் 

களது பெருமையையும் அவர் கூறுன்ரார். பண்டைகாள் 

தொட்டூ இவர்களுடைய கா$),பனிமலை வரையும் சென் திருர் 

த்து. அப்பனிமலையாம் - பொன்மலையை எல்லைக் கல்லாகக் 

கொண்டு அதன்மீது தனது புலிக்கொடியைகாட்டினான் ஓர் 

அரசன். வெற்றிமட்டும் போதுமோ?.காடுதிருத்தி காடாக்க 

வேண்டாவோ? கா$செழிக்க வேண்டாவோ? ஆம்.௮வ்வெற் 

நியை உண்டு பண்ணிய அக்நாட்டு வளப்பமேயாம். அந் 

நாட்டை அவ்வரசன் வளம்படுத்தியதை ஒட்டக்கூத்தர், 

் மேக்குயரக் 
கொள்ளுங் குடகக் குட டறுத இிழியத் 

தள்ளுர் திரைப் பொன்னி தர்தோனும்--தெள்ளருவிச் 

சென்னிப் புலியே நிருத்திக் இரிதிரித் துப் 

,பொன்னிச் கரைகண்ட பூபதியும் 

இ விச்ரெமசோழனுலா..சண்ணி 12-18. 
என்று பாடுகிருர். அவன் குடகுமலையை வெட்டிப் பிளந்து 

காவிரியை இக்காட்டூக்குக்கொண்டுவந்தானாம்;மேற்கே இவன் 

வெட்டிய வழிக்கு ௮யல்வழியே போகாதபடி, வழிஅடைத்து 

விட்டானாம். வல்லான் வகுத்ததே வாய்க்கால் ஆயிற்று. 

இக் குடகு மலையும் புதிதாக, அச்சோழர் கூடி சேக்ொரது 

புளைர்.துரையில் மிகப் பழையதானெறது. - சோழன் இப் 

பு. த மலையை இடித்துப் பழைய வழியைத் இறந்து வின் 

மூன்: புதியோர் இயற்றிய குறுக்கு வழிகளை அடைத்து விடு 

கன்றான். இவ்வாறு சோழன் பெருமையைச் சேச்இழொர் 

புகழ்கின்றார். புகழ்ச் சோழனாரது வெற்றியைப்: புகம்ச் . 

சோழ.காயனார்அ. புராணத்தற் காண்க,



or @ Ik 

சேய்மைக் காட்சி:-- 

6 மாமதின் மஞ்சு சூழும்; மாளிகை கிரைவிண் GY; 

அமணி வாயில் சூழும்; சோலையில் வாசஞ் சூழும்; 

தேமல ரளகஞ் சூழும்; சலமதி தெருவிற் கூழும்; 

சாம௫ூழ்ச் தமார் குழுஞ் சதமகன் ஈகரச் தாழ.??. 3. 

என, சேக்கிழார் சேய்மைக் காட்சியைத் தொடர்புயர்வு 

ஈவிற்யோகப் புனைந்துரைக்கின்றார். புகழ்ச்சோழனோ கரியானை 

யேறும் மண்ணுலக வேந்தன். இர்திரனே வெள்ளானை 

யேறும் விண்ணுலக வேந்தன். யானையைப்பற்றி விண்ணுல 

கோடு ஒப்புமை பாராட்ட வந்து, அதனைத் தாழ்த்தி விடு 

இன்ருர் சேக்கிழார். 4 இன்பவுலகம் '', என்று. விண்ணவர் 

ம௫ழ்ந்அ இரியும் துறக்கம், இக் கருஷரை கோக்க நம்மெதிரே 

மே தாழ்ந்தே தோன்றுகிறது. கருஷர் அவர்களூசைக் 

கடந்து செல்கிறது. உயர்த்திப் புகழ்கிருர்' என்று கொள் 

ளா, கருவூரின் சேய்மைக் காட்சியையே, சேக்கிழார் புனைர் 

துரைக்கின்ரர் எனக் கொள்ளுதல் வேண்டும். கருஷவூரின் 

நீண்ட மதில்களின்மேல் அழூயெ முஇற்கூட்டங்கள் HLH 

டெக்கன்றன. எனவே, விண்ணாட்டு முகில் வட்டத்தையும் 

கடந்து செல்கின்றது இக்கருஷூர் என்பதாயிற்று. ௮ம் 

மதிற்குள்ளாக ஒங்கி உயர்ந்த மாளிகைகள், குறுக்கும் 

செடுக்குமாக ஈம்சூரரில் இதுபோது காணப்படுவது போலல் 

லாச, ஒரு நிரையாக நிற்பதே er அழகு. அ௮ம்மாளிகை 

களோ வானத்தை முட்டி நிற்சின்றன. என்வே, வான வட் 

டத்தையும் கடந்து நிற்கின்றது கருவூர் என்பதாயிற்று. 

வாயில்கள் இறந்தருத்தலை எதிரே எதிரே காண்ஈஜோம். 

வானவிளிம்பில் எழுன்ற தூமணியாம் செங்கதிரோன் 

அவ்வாயில்களூடே இகழ்கன்றான்; வானவழியிற் செல்ல
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மாட்டாது இவ்வாயில்கள் வழியே சூழ்ந்து வருகின் ரான் 

போலும். இவ்வாறு செங்கதிர் வட்டத்தையும் கடக்கின் 

றது அக்கருவூர். அவ்வூர் மகளிர் தம் கூந்தலில் தேனொடு 

இகழும் மலர்களை, அன்றலர்ந்த செவ்வி வாடாது முடித் 

ள்ளனர். அ௮ம்மலர்களின் நறு நாற்றமே விண்ணவர் 

கள விரும்பியதளிக்கும் பெரும்பொ ழிலிடையே (கற் 

பகவனம்) சென்று சூழ்ந்து, விண்மலரின் இன் மணமாகும். 

தொலைவிலிருந்து பார்ப்பார்க்குப் பொழில்கள் வானளாவி 

நிற்பன போலத் தோன்றும் அன்றோ? தேமலர் சூடிய கூந்த 

லால் சூழப்பெற்ற இங்கள்கள் (முகங்கள்) ஈதோ அக்கருஷூர் த் 

தெருவழியே சூழ்சன்.றனவே. சேய்மைக்காட்சியில் பெண் 

கள் முகங்கள் திங்கள் எனத் தோன்றுகின் றன. தெருவில் 

கடக்கும் இக்நிலையில் திங்கள் வருமானால் இவ்வூர், திங்கள் 

வட்டத்தையும் கடக்கன்் றதன்றோ Pp 

அணிமைக் காட்சி - புறத்தோற்றம்:--- 

கடகி துறையி லாடும்; களிமயில் புறவி லாடும்; 

அடர்மணி யரங்கி லாடும் ; அரிவையர் குழல்வண் டாடும் ; 

படரொளி மறுக லாடும்; பயில்கொடி. கதிர்மீ தாடும்; 

தடகெடும் புவிகொண் டாடுநர் தணனிஈகர் வளமை மீதால்.?? 4. 

எங்கும் இன்பக்கூத்து. மதிலும் மாளிகையும், வாயி 

௮ம் மகளிரும், மலரும் மணமும், பொழிலும், கூந்தலும் 

காண்சிரோம். மேற்சென்று ௮ணிமைக் காட்சியால் ௮வ் 

வரின் இன்பத்தைப் புகழ்னெறார் சேக்கிழார். வெள்ளானை 

யுலகையும் கடந்த இக்கரியானை .யுலகாம். கருவூரிலன்றோ 

யானையை எறிதன்றார் எறிபத்தர். (யானையால் ௮ழகு 

பெற்ற ஊரிலன்றோ யானையை எ.நி9ன்ரார்' என்ற குறிப்
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புத் தோன்றப் புகழ்கின்றார் சேக்கிழார். யானையால் அழகு 

பெற்ற இவ்ஷர், அவ்வழியே இன்பம் கூத்தாடும் கோயிலு: 

மாகக் குலவுகறது. இன்பம் மிகுந்தபோது அதற்குப் 

போக்கு வீடாகக் கூத்தே ஆவோம். பேரின்ப வடிவான 

பெரியோலும் பெருங்கூத்தே யாடுன்றான். இவ்வரும் 

இன்ப வடிவினதென்றால், எங்கும் கூத்தெழ வேண்டாவோ? 

ஈதோ பார்மின். ' விலங்குகளும் ஆகின் நன; பறவை 

களும் ஆகென்றன ; மகளிரும் ஆடுகின் றனர்; உயிரில்லாப் 

பொருள்களும் உவகைக் கடலில் ஆூகன்றன. களித் 

துத் இரியும் யானைகள் நீர்.த் துறைகளில் இறங்கத் தும்பிக் 

கையால் £குடகுட”' என நீர் உறிஞ்சப் பின்னுடம்பில் 

விஏிறி விளையாவெ;ு, கண்கொண்டு காணத்தக்க காட்சியே 

யாம். நீர்த் துறைகளில் அத்தகைய களிப்பு மிகுகன்றது. 

வெட்ட. வெளியிலோ, மயில்கள் செங்கதர்க் கெதிசே பைங் 

கதிர் எனத் தோகையை விரித்துத் தமது கழுத்தைச் செரு 

க் வளைத்துக் கால் மாறி அசைந்தா$கன் றன. வெட்ட 

வெளியும், தண்ணீர்த் அறையும், அவ்வாறாக, ஆறறிவு 
படைத்த மக்கள் வாழும் இடத்தோ, இயற்கை யழகோடு 

செயற்கை அழகும் இன்பத்தைப் பெருக்கு்றன. எழி 

லார் இளமங்கையர் கூத்தே யாடுன்றனர். சுற்றிலும் கல் 

லிழைத்த கூடம் மின்னிப் பொலிகறது. ௮;தனிடையே 

இம்மகளிர் ஆடும் ஆட்டத்தின் நிழல், ௮ம்மணிகளில் வீழ் 

தலும், எதிரொளி வடி.வாய்ப்பலநாறு கூத்துக்கள், ௮ம்மணி' 

களினிடையே, நிகழ்செறன. ௮ம்மகளிர், கூத்தாடும்போது 

குதித்தெழுந்தோறும் அவர்கள் கூந்தலிற் சூடிய பூக்களி 

னின்றும், வண்டுகள் தடுக்கிட்டெழுர்து மேற் பறக்கின்றன; 

நின்றதும் அ௮ப்பூக்களின்மேல் அமர்ந்து விளங்குகின்றன.
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இவ்வாறு இயற்கையால் ஒளிரும் வண்டும், செயற்கையால் 

ஒளிரும் மணியும், இவர்களோடு ஒன்ருயியைந் தாட, அறி 

வொடு அழகு வடிவாம் இம்மகளிர் ஆடம் ௮வ்விடமன்றோ, 

இயற்கையன்னையின் உயிர் நிலையாகும்; உலப்பிலா இன்ப 

ஊற்றாகும். அம்மட்டோ ? உயிரிலாப் பொருள்களும் ௮ல் 

லவா அங்கே ஆடியின்பு௮ுன் றன. வீடுகளில் கட்டிய கொடி. 

“களில் இழைத்த மணிகளினிடத்தே கதிரவனொளி பாய்கன் 

ற. அதனால், அம்மணிகளில் எழுந்த எதிரொளி தெருவில் 

கிழலிடூன்றது. காற்றில் இக்கொடி யசையுந்தோறும் இவ் 

'வெதிரொளியும் தெருஷடே கூத்தாடும் அன்றோ? - இக்£ழ் 

கிலைக் கூத்திவ்வாராக, மேனிலைக் கூத்தொன்றும் - அங்கு 

உண்டு. அக்கொடிகள், வானளாவி நிற்றலின், கதிரவன்மீது 

அசைக்து கத்தான் றன. £ீரில்அட்டம், வானில் ஆட்டம், 
மணியில்:ஆட்டம், மலரில் ஆட்டம், வெளியில். ஆட்டம், 

ஒளியில் ஆட்டம், கதிரில் ஆட்டம், தெருவில் ஆட்டம், 

அறையில், ஆட்டம், பறவையின் .ஆட்டம், விலங்கின் 

ஆட்டம், வண்டின். ஆட்டம், மகளிர் ஆட்டம், கொடியி 

ஞட்டம், எங்கும் ஆட்டம், எல்லாம் ஆவென. ஈதே இவ்வூ 

ரின் இன்பவளம். இதனைச் கோக்க உல$ல் ஒப்பிலா ஊர் 

என்று. கொண்டான் றனர்.



"க... நாயனார் 

அக த்தோற்றம்:-- 

௨ மன்னிய இறப்பின் மிச்ச வளரக ரதனின் மல்கும். [பாத் 

பொன்னியல் புரிசை சூழ்ச்து சுரர்களும் போற்றும் பொற் 

. ஐுன். ணிய வன்பின் மிக்க தொண்டர்தஞ் சர்தை நீங்கா 

அச்கிலை யரனார் வாழ்வ தரநிலை யென்னும் கோயில்.” 8. 

என்று அகத் தோற்றத்தைக் கூறுனெருர் சேக்ழோர். 

இன்பமாம் இறைவன்:--ஆட்டமனைத்தும் புறத்தோற் 

றம். இந்த.தட்டம் எழுந்தது, உள்ளேபொக்யெ இன்பத்தா 

ovo Gay? போழகுள்ள இடத்தில் டேரின்பவடி.வனும் இருப் 

பான் அன்றோ? இமை கொட்டுந்தோறும் கட்டழூன் காட் 

இக்கு:இடையீடு நேர்கின்றது.. ஆதலின் இமையாத. கண்டு 

களிக்கும் பேறுபெற்ற : இமையவர்கள்: எங்குள்ளார்கீள் ?-, 

தாம் பெற்ற பேத்திற்கேத்ப்,. இமை! செப்பாது பார்க்கத் 

தகும் எரெழில்கிறைர் த இட்த்தன்றோ இருப்பார்கள். 2 pS 

வழிபாடு செய்யும் : அள்வானவர்கிள்,.. இவ்வூரைக். கண்டால் 

இமைப்போதேனும் பிரிவரோ 2 ஜல அருமை. கோக்கு, 

இவ்வூரின் பொன் மதிலைச் சுற்றிச் சூழ்ந்து, அவர்கள், போ் 

அகன்றனர். அத்தகைய பொற்பினைக் கண்ட அன்பர்களும் 

    

அப்பொற்பால் வலித்திழுக்கப் பெற்றவர்களாய் அவரில் 

“கெருங்கியுள்ளார்கள்,. ஊனக்கண் கொண்டு காணும் நிலை 

யிலா உடனிலையழகைக் கண்டு களிப்பதோ?ி அமையாது, 

அதிற் ஜோய்ர்து ௮தனுள் ளொளிரும் உண்மையழகையும் 

காணவேண்டி, ஊடுருவிச் சென்று உள்ளக் கண்கொண்டு 

காணும் நிலையான உயிர்நிலை யழகையும் கண்டு களிப்ப. 

.வர்களல்லரோ அவ்வடியார்கள். ௮ங்கொரு இமையா நாட்
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டம் பெற்றவால்லசோ அவ்வடியார்கள். இயற்கை யழகு 

வழியே இறைபணி நிற்தனெ்றவர்கள் ஆதலின், அவர்கள் 

செயலனைத்தும் இதருத்தொண்டேயாம். அவர்கள் எங்கும் 

. அழுகைக் கண்டு அவ்வியற்கை யழகாம் இறைவனுக் கடிமை 

யானெறனர்; நான் என்றும் நீ யென்றும் எனதென்றும் 

'உனதென்றும் பேசுவதை மறக்கின்றனர்; இயற்கையோ 

. டொன்றாய் இயை௫ன் றனரா தலின், அழகுக்கடியராய், ௮வ் 

வழகாம் உலகுக்குமடியர் ஆன் தனர் ; ஆதலினாலே தமக் 

'கென வாழாப் பிறர்க்குரியாளராகத் தலைசிறந்து விளல்குகின் 

இனர். அதற்கேற்ப ஆண்டவனும் . ௮வ்வழகய நிலையாகக் 

காட்டு தருன்றான்; அவர்களது உள்ளங் கவர்ந்த கள் 

வஞாய் (அரன்) அவர்களோ டியைகின்றான். உள்ளும் புற 

- மூம் வெள்ளமாய்ப் பொங்கும் ௮ழகடையன்றோ, ஆண்ட 

வன் அகனமர்ந்து உறைகின்றான். ௮ழகன்றோ அவனுடைய 

இருச்கோயில், 'ஆரிலை என்ற அவனழகார் கோயிலும், அக் 

கருவூரில், பரந்த பால் தாண்டெழுக்து வெண்ணெயா தல் 

போல், அழகு இரண்டு எழுர்.து விளங்குன்றது. 

போருட்டிருமறையும் அருட்பேரும் தோண்டும்:-.- 

டபாருட்டி.௬ு மலற்ச டச்த புனிசரை யினிதக் கோயின் 

மருட்டுிறை மாற்றும் ஆற்றால். வழிபட் தொழில ராகி 

இருட்கடி வொடுங்கு கண்டத் இறையலர்க் குரிமை பூண்டார்க்(கு) 

அருட்பெருச் தொண்டு செய்வார் அவரெறி பத்த ராவார். 0. 

ஊன்றிப் பார்ப்போர்க்கு, உலகன் ஒவ்வொரு துகளும், இவ் .. 

வுயர்ச்த பொருளின் உண்மையை மறைவாக எடுத்துக் கூறு 

இன்றது. இவ்வாறு அவற்றை இயைவித்துத் தன்னருட் 

பெருக்கால் அ.த்திருமறை யுண்மைகளை, உலகத்திற்குத் தர் 

அதவிய தூயோனை, அ௮வ்வாநிலைக் கோயிலில் வழிபபெவர்
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௮ந்த எறிபத்தர். ஒளியும் இன்பமும் அழகுமாம் இவ்வழி 

யினின்றும் பிறழ்ம் தால், இருளும் மருளும் தன்பமுமாம் 

வழியேதான் போதல்வேண்ூம். எனவே, அ௮ம்மருள் வழியை 

அடைப்பதே, அருள் வழியைத் இறப்பதாகும். அதனை மேற் 

கொண்டார் எறிபத்தர். 

இருட்கடூ ஒடங்கும். கண்டத் திறையவர்க் குரிமை பூண் 

டார்:---ஆண்டவன் அருள்நிலை இருந்தவாறு என்னே! 

என்னே !! பிறர் அன்பத்தைத் தனது இன்பத்திற் கெரிகரும் 

பாய்க் கொண்டு எரித் தப் போக்கித் துன்பமும் இன்பமும் 

எல்லாமாய் விளங்குகிறான் இறைவன். அன் பத்திலும் ஓர் 

இன்பம் காட்டுவிக்கவேண்டி, அதனைத் தக்கதோரிடத்தே 

இயையவைத்து அங்கோர் ஏரெழில் காட்டுசின்ற இறைவன் 

பெருமை இருந்தவாறு ௪ என்னே ! உலலே எதனைத் தியது 

.என்போம்.பொரு த்தமின்மையே பொங்கு துயராகும். உண 

விடைவைத்த எருவோ ஓக்காள wr Barr pi. மருக்கொழுர் 

தின் வேரிடையிட்ட எருவோ, பின்னர்ரகைமுகஜூட்டும் நறு 

மணமாஇன்றது. கடலிடையே எழு௫ன்ற கடு, கடவுளுடைய 

கழுத்தின்கண் கருமணியாய்த் SapGar pg. பொருத்து 

aru pig பொருத்துவிக்கும் இத்தகைய இறைவனது இயந் 

கைவழியே நிற்ன்றவர்களே அடியார் கள். அவர்கள் தம் 

பொய்த் திறனொழிர். த அவன்மெய்த்திறத்தேரின் ௮) தம்செய 

லென ஒன்றின் நி, எல்லாம்௮வன்செயலென உணர்ந் துஒழுகு 

இன்றனர்; அவன் அழகு வெள்ளத்தோடே இயைர் ஐ, புரண் 

டோடித் தம்முடல் பொருள் ஆவி மூன்றையும் அவனுக்கே 

உரிமையாக்) அவ்வின்ப ஆற்றில் அவற்றைக் கன்னலெனக் 

கரைக்னெறனர். இவ்வாறு இறைவனேயாக இறைபணி நிற் 

இன்ற அடியார்களது பெருமையை என் என்பது!:இ வர்களை. 
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18. , அன்பு முடி 

விட்டு, இறைவனைத் தேடி வழிபடுதலும் வேண்டூமோ? இவ் 

வடியார்க்கு அருட்பெருக் தொண்கி செய்வதே போதிய 

தன்னோ? இவ்வருட் பெருக் தொண்டினை த் தடை நீக்குதல் 

என்ற எதிர்மறை வழியால் செய்து வருகின்றார் எறிபத்தர். 

விதை விதைத்தல் போலக் களைகட்டும்; விளைவுக்கு.இன் றி 

யமையாத தன்றோ? 

மழை வளருலகில் ஒரு முழையரி:--- 

:மழைவள ரலூல் எங்கு மன்னிய சைவ மோங்க : 

அழலவிர் சடையா னன்பர்ச் கடாதன.அ௮0த்த போது 

முழையரி யென்னத் தோன்றி முரண்கெட வெறிக்து தீர்க்கும் 

பழமறை பரசுச் தூய பரசுமுன் னெ௫ுக்கப் பெற்றார்.” 7. 

. இவ்வழகிய :இன்ப வாழ்க்கைக்கு இச்காட்டில் 

எதேனும் தடை உண்டோ ? மழை வளர, வான் பயிர் 

வள, மன்னுயிர் வளரும் இந்நாட்டில், எதை நாடி, நாம் 

அலைதல் - வேண்டும். இவ்வளர்ச்சியினிடையேயே, இயற் 

கையின்-...இன்னிசைப்பாடலையும், இறைவனின் அழூய 

ஆடலையும், சாம் காணவில்லையா? இவ்வழியை ஆறிதலி 

லேனும் அருமையுண்டோ ? மறையாய் விளங்கும் இன்ப 

அன்பினழகு, இவ்வுலகெங்கும் மன்னிப் பொலிகின்றது; 

டுபாக்க வழிகின்றது. அதனை காம் சிறிது ஊன்றிப் பார்த் 

தால், அதனை எங்கும் காண்கின்றோம் அன்றோ ! எங்கும் 

நிலைபெற்ற: இவ்வின்ப அன்பாம் :௮ழகொளி, ஓங்கிவளர் 

கையில், சுடர்த்திரியில் கட்டும் கரியினைத் தட்டி யுதிர்க்க 

வேண்டாவோ? துன்பத்தையும் தனதெரிகரும்பாய்க் கொண் 

டு, சுட்டெரித்துத் தூயதாய் ஓங்கும் இவ்வின்பத் தீயின் ௮ழ 

இனையும், இன்பத்தினையும், மேற்பரவாதபடி. எ இர்த்தழிக்க 

முயல்வார், மறலியினும் கொடிய மறவோரராவர்.. முழையில் 
7
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வாழும் மடங்கல், முழையினின்றும் திடீர் எனத் தோன்று 

வது போல, இவ்வின்ப அன்புக்கு ஏதேனும் இடையூறு ஏற் 

பட்டபோது, சடுக்கென வர்.து, அவ்விடையூற்றை அடியோடு 

களைவர் இவ்வெறி பத்தர். 

தூயபரசு:--௮வ்வாறு களை தற்கறிகுறியாக . இறைவ 

னது தூய மழுவையே துணையாகக் கொண்டுள்ளார் எறிபத் 

தர்; தமக்கொன்று வேண்டி :மழுவெடுக்கின்றார் அல்லர். 

உலடை மநையாய் நின்ற இன்ப வழியைப் (சின்பற்றி 

இறைபணி .நின் றவராதலின், இவருடைய மழுவிலே. பற் 

றென்ற சவப் இல்லை. ஆதலின் . ௮து தூய்மை 

மிக்க மழுவாக வே. விளங்குன்றது களைவெட்டியாம்கடவுள் 

 மழுவைக் கையில் எடுத்த.௮.ம் இவர்க்கொரு பேநேயன் ஜ்? 

இன்ப வழியில் செல்லத். தொடக்கி - நின்ற நிலையே : ஈ௮. 

சென்று மூத்திய நிலையைப் பின் காண்போம். இங்குத் தமக் 

கென வாழாப் பிதர்க்குரியாளராம் இவர்,முழை வாம் மடக் 

கல் என விலங்கோடுூ ஒப்புமை பெத்று அவ்வழியில் Quip Dons 

(யோடு இயைபு Qu LQ. இக்கிலையினின்றும் கடவுள். நிலை 

யை அடைவதனைே யே சேக்கனா 'இப்புனைந் தசையில் குறிக் 
கின்றார்.



௪. முதற் காட்சி - பூத்தொண்டு' 

கூத்து நூல்: _-சேக்ழொர், கூத்து நூலும் யாக்க வல்ல 

. பெரும் புல்வர்; மன நிலையைச் சொற்கள் கொண்டே உயிர் 

ஓவியமாக எழுதிக் காட்டும் கையர் த டாகி. அன்பே 

'வடிவான இவகாமி யாண்டார், 'ஒருதிருமலர்த் தொண்டர். 

அவர், ஆண்டவனா?து 'இழயெ மல்ரொப்பனையைக் கண்டு 

களிக்க விரைந்து செல்லும் ஆர்வத்தையும், ஆனையானது 

அவரது பூங்குடலையைப் பறித்தபோது, ௮ இலிருந்த மலர் 

- க்ளுக்காகப் பரிந்த பரிவையும், அவ்வாளையினின்றும் பூன் 

குட்லையைப் பறிக்கத் தடியெ$த்து அடிக்கச்சென்று தப்பித் 

தரையடித்து .விழ்ர்து : அலமரும் நிலையையும், ' இக் கூச் 

“இன் முதற்' காட்சோகக் கொண்டு, புனைந்துரைக்கின் ரர் 

-சேக்கழொர். ஈ3த சவகாமியாண்டாரது ஐவியம் என்க. 

... சிவகாமியாண்டாரின் திருப்பள்ளித் தாமம்:-- 
₹ அண்ணவார் நிகழும் சாளில் ஆகிலை அடிக ளார்க்குத் 
இண்ணிய அன்பு கூர்ச்ச Pasi) ஆண்டார் என்னும் 

புண்ணிய முனிவ னார்தாம் பூப்பறித்(த) அலங்கல் சாத்தி 

 உள்நிறை சாத லோடும் ஒழுகுவார் ஒருகாள் முன்போல்,” 8. 

வைகறை உணர்ர்து போரது புனன்மூழ்கி வாயும் ஈட்டி 

மொய்ம்மலர் கெருங்கு வாச ஈந்சன வனத்து முன்னிக் 

கையினில் தெரிர்து ஈல்ல கமழ்முகை யலரும் வேலைத் 

தெய்லகா யகர்க்குச் சாத்துர் திருப்பள்ளித் தாமங் கொய்து,” 9. 

கோலப்பூங் கூடை தன்னை கிறைத்தனர் கொண்டு கெஞ்சல் 

வாலிய நேசம் கொண்டு மலர்க்கையிற் ஐண்டுங் கொண்(9) அங்(கு) 

ஆலய மதனை நோக்க அங்கணர்ச்(கு) அமைத்துச் சாத்தும் 

் காலைவர்(து) உதவ வேண்டிச் கடி.இணில் வாரா நின்ருர்.?? 10



SO grain at: 

சிவகாமியாண்டார் என்போர் அறநிலை .பிறழாத அற 

வோர்; நிறைமொழி மாந்தரரய் (முனிவர்) நின்ற ௮க்தணர் 

பெருமானார். இவர், மலையெனத்அுளக்கலாகாத போன்புடை 

யார்.பெருமானிடத்தே இவர்தம் பேன்பும் பெருவெளர்சன் 

றத. கடவுண்மாட் டெழுந்த.காகலே இவருடைய உள்ளம் 

நிறையநிற்கின் றது.வேொன்றை எண்ணவும், பேசவும், செய் 

யவும், அவ்வுள்ளத்தே இடமில்லாதபடி, .இக்காதல் வெள் 

எம்,நிறைர்து பொகங்குஇன்றது. அவ்வன்பு வாழ்க்கையையே, 

பேரொழுக்கமாகப் போற்றி, அன்புவடிவாக இவர் வாழ்க்து 

வருகின்றார்; அவ்வன்பிற்கும் அவ்வின்பத்தந்கும் போக்கு 

வீடாகப் பூப்பறித்து அலங்கல் சாதியும், ஆண்டவனூாது 

அழகு மலர் ஒப்பனையைக் கண்டு களித்தும், ௮க் களிப்புக்' 

குப் போக்கு விடாகப் பூப்பறித்து அலங்கல் சாத்தியும், 

மாதி மாறித் தன்னுள் தானே உருண்டு வரும் அன்பு வட் 

உத்திற்குள் அகப்பட்டு, இன்ப ஒளியாய் விளங்குஇன்ளூர். 

்.. . பூநோன்பு:-சிவகாமியாண்டார் பூப்பறித்து அலங்கல் 

சாத்துதலை ஒரு கோன்பாகக் கொண்டுவாழ்ர்து வருன்றனர்; 

பொழுது புலர்வதன் முன்னம் தயிலொழிகர்து, எழுந்து 

போந்து, . தூயநீரில் மூழ்கி உள்ளும்போல் புறமும் தூயரா 

கன்ரார்;தாம் பறிக்கும் மலர்களில், வாயிலிருச் தூறும் எச்ிற் 
LT sue, wrens கட்டிக்கொள்கின்ளார் ; ஈறுமணங் 

கமழுமா௮ 'ஈன்கு . மலர்ந்த ஈர்சவனத்திடையே இறை 

வனது “இன்ப ', அன்பையே, எண்ணிக்கொண்டு, புகு. 

இன்றார். இப்பெரியார், ' 'இவ்வறத்துறையில் எவ்வளவு 

கைதேர்ச்தவர் என்பதனை, இவர்' மலர் பறிப்பதின்கின்றுமே ' 

கண்டறிய்ங்கள்: மலர்களிற் சறர்தனவாயும், இறைவன்மீது 

சாத்தும் வேளையில் எவர் மனமும் மணத்தோடு விரிர்து.
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் இன்பமாய் மலரும்படி. ஈறுமணம் வீசி ஈலம் றந்து ஈகைத் 

தொளிகான்று ஈன்கனம் 'மலரத் தக்கனவாயும், பறிக்கும். 

போது முகைவிரிர்தலரளும் பூவின் முன்னிலையில் நிண்ணு, 

போதாய் விளங்குவன்வாயும், பொலிவன வற்றை மட்டும். 

அவ்விருட்டில்,. தம் கையால், தொட்டப் .பார்த்தபடியே 

பறிப்பதைப் பாருங்கள். இவர் இயற்கையோடு இயைந்த 

இயைபே இயைபு. .அலரின் : தட்ப இன்பத்தை ஊற்றறி 

வால் அறிந்து; இறைவன் வடிவமாம் மெய்யுணர்வெய்தி 

நின்று,: இயற்கையோடு இயைபுண்ு, இன்பம் ' துய்க்கும் 

இவருடைய ஐயுணர்வினை என் 'என்பது ! கல்லும் கானாறும் 

பாடும் கடவுட். பாட்ல்களை அறியும் புலவர்களைப்பற்றி 

£ ஷேக்ஸ்பியர் '”. கூறுன்றது, இத்தகையோரைப் பற்றியே 

யாம்.. இவர் கையறிவால் ஈன் மலர்களின் மென்மையை யறிச் 

ததுபோல, அல்மலர்கள் விரிந்தெழுகையில் வண்டுகளின் 

இன்னிசையாய் எழும் பாட்டையும் இனிதே துய்த்து, வண் 

டொடும் பாவோர்போலும். 'வண்டே யோல்வார்,.. வண்டுக 

ளஅ மலாறிவு பெற்று, வண்டு மூசும் நிலையையும் உணர்ந்து, 

வண்டு மூசுவதால் எச்சிற்படுமுன்னசே பறிக்ன்றனர்; 

ஆனால்-வண்டு மூகம் நிலைதான். மலர்சறக்கும் நிலைபாதலின், | 

255 Borer pal Gon pur gig Epppu நிலையில், வண்டு 

மூசுதற்கு உரிமைப்போது முன்னர்த்தான், பறித்துக் கொள் 

இன்றனர். ஈதன்றோ ஈங்குள்ள அருமை. நாமும் மலரினைக் 

காண்போம்; முகர்வோம்; அதன் தேனினைச் சுவைப்போம்... 

ஆனால், இவர்போல: அதன் 'தூட்பத்தை உற்றறியோம். 

தேமலர். வண்டென வாழ்ந்து, .சண்டு கேட்டுண்டுயிர்த் 

துற்றறியும், இவரது கடவுள் வாழ்க்கையின் அட்பத்தை, 

என்னென்று. 'புகழ்வோம். . அதனை இவர் : அறிவர்ர்; .
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். இறைவன் . அறிவான்; இயற்கை யன்னை யறிவாள். இம் 

மூவரும் ஒத்து கின்ற அன்பு வடிவினைச் 'சேக்ழொர் மிக: 

அழகாக இவ்வாறு எழுதக் காட்டுஇன்ஞர். 

கோலப் பூங்குடலை:-- இறைவனுக்குச் சாத்தும் மல 

ரைக் கொண்டு செல்லுதற்கென்றே, கைத்திறமனைத்தும் 

காட்டிக் கண்கவர் வனப்புடைய பூங்குடலை யொன்றனை 

இவர் முடைர்து வைத்திருக்கின்றார். அன்புவாழ்க்கை வாம் 

வோரைச் சுற்றிலும், இவ்வாறு, அழகன்னோ இரை புரளும். 

உடையிலும் அழகு, ஊணிலும் அழகு, நடையிலும் அழகு, 

குளிப்பதிலும் ' அழகு, களிப்பதிலும் அழகு, உடலும் 

அழகு, பூங்கூடலையும் அழுகு; இவரைச் சுற்றி, எங்கும் 
அழகே உள்ளது. அ௮ன்புகண் கொண்டு கண்டாலன்றோ 

அவவழகு புலனாகும்: 

கடி.தினில் வாராநின்றார்:--சவகாமி ஊண்டி தமது: 

உள்ளத்தில் ௮ன்பு நிறைய நிறையப் பூவை நிறைத்து வைத்: 

திருக்வன்ருர். உள்ளத்தும் பூங்குடலையிலும், நிறைர்த 

அன்பே வெள்ளமாய் பொங்கி வழிந்து, இவரைத் தள்ளிக்: 

கொண்டு போன்றது. இவர் தூய அன்புகொண்டு விரைந்து 

செல்ன்ருர். எதேனும் ஒன்றை வேண்டிகிற்கும் ௮ன்போ 

ஈது. ஏன் விரைஇன்றார் ? எதுபற்றி இவர் இறைவனை வழி 

பன்றார்? எதபற்றி இன்பக்துய்க்னெறார் 2? இன்பமே 
எவற்றிற்கும் முதலும் முடிவுமாயபோ௫, ௮௮, தனக்கன்றி : 

மற்ஜொன்றிற்கு மூதலாவதேது? வீடும் வேண்டா விற்லின் 

விளங்குன்ற இப்பெரியார், வேண்டுவது ஒன்றும் இல்லை. 

மலரின் அட்பத்தைத் தொட்ணெரும் .௮வாஅ இருக்கை) 

மெல்லிய மலரும் தைவரக்கூசும் மெல்லிய மலர்போண்-
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றநன்னோ' விளங்குகின்றது. அந்த மலர்க்கையில், முதுமை 

யின் கொடுமைக்கஞ்9), தடியொன் மான்றிக் கோயில் கோக் 

இப் போன்றார் இவ்வன்பர்; இறைவனுக்கு ஏத்த மாலைகள் 

சாத்தும்போது வந்துதவுதற்காக விரைய மன த்தோடே, 

விரைந்து வருஇன்ளுர். 

... பூத்தோண்டின் புதுமை:-இவர் அன்பினை என் எனபது! 
இவர் யாதும் குறையிலர்; யாதும் வேண்டிலர்; அன்பால் 

உந்தப்பட்டு, மக்கள றிந்தபேரின்பமாம் தூக்கத்தையும், ௮த 

னிலும் இனியதாய்த் தாம்கண்ட காட்சியை எண்ணித் அறக் 

இன்றார்; தடியூன்றித் தட்டித்தகிமாறி ஈடக்கும் ௮ம் முது 
மையில் அவ்விருட்டிற்சென்ற௮ு, குளிர் என்றும் பாராது 

கோமானின் கோலத்தை எண்ணிக் Gall senor Gar ape. 

அவ்வொப்பனைப் பொருளை எத்துணைத் தூயதாகக்கொண் 

டருளுனெறார் இப்பெரியார் £ வண் மூசாமலசை வாய் 

கட்டிப்பறிக்கும் அவ்வன்பின் தூய்மையை என் என்பது? 

கையே துணையாய் மலர் பறிக்கும் கடவுளன்பை என் என் 

பது இன்பத்திற்குப் போக்குவீடாக இத்துணையும் செய்து, 

அன்பு மணக்கும் பூக்கொண்டு உள்ளத் துண்மைக் இயைந்த 

வாறு புனைந்த பொய்யாத மெய்யொப்பனையைக் கண்டு களிக் 

இன்றார் இத்தொண்டர். இன்பத்தில் எழுந்து இன்பத்தில் 

மூடியும் இவ்வழிபாட்டை அன்பு கண்கொண்டு காணுதல் 

வேண்டும். ௮ப்போதுதான் இவ்வழகுவிளையாட்டின் இன்ப 

- அட்பமும் அன்பின் திட்பமும் புலனாகும். 

யானையின் வருகை:-- 
இவ்வாறு சிவகாமி யாண்டார் விரைந்தொரு தெரு 

வழியே போனனைறார். மேலே யானை வருவதைப். புனைந்து 

ரைக்னெரறார் சேக்ழொர்.



பூத்தொண்டு 25 

'ஈழற்றவர் ௮ணைய இப்பால் வளஈக ரதணில் மன்னும் 

கொஜ்றவர் வளவர் தங்கள் குலப்புகழ்ச், சோழ னார்தம் 

பத்றலர் முனைகள் சாய்க்கும் பட்டவர்க் தனமாம் பண்பு . 

பெற்றவெம் களிறு கோலம் பெருகு wr sant) சன்னாள்??, 11. 

“மங்கல விழவு கொண்டு வருகதஇத் துறை$ ராடிப் 

பொர்யெ களிப்பி னோடும் பொழிமதஞ் சொரிய, நின்றார். 

எங்கணும் இரியல்போக எதிர்பரிக் காரர் ஓடத் 

துங்கமால் வரையபோல் தோன்றித்துண்ணென௮ணைக்த(து து) அன் 

[தே.? 12. 

“வென்திமால் யானை,தன்னை மேல்கொண்ட பாகரோடும் - 

சென்(று)ஒரு தெருவின் முட்டச், 9வகாமி யார்முன் செல்ல 

வன்தடித் தண்டில் தூங்கும் மலர்கொள்பூங் கூடை தன்னைப் 

பின்தொடர்ச்(து) ஐ pine சென்றுபிடி.த்(து)உடன் பதித்துச் nae 

₹:மேல்கொண்ட யாசர் கண்டு விசைகொண்ட சனி௮, சண்டக் 

சால்கொண்டு போலார் போலக் கடி.துகொண்(0) ௮கலப்போக 

நூல்கொண்ட மார்பிற் றொண்டர் கோக்கனர் பதை.த்துப் பொங்கி 

மால்சொண்ட களிற்றின்பின்பு சண்கொண்(ட) அடிச்கலச்தாரிப் 

அப்பொழு(த) அனைய ஒட்டா(த) அடற்களி(ற)அகன்று போக 

மெய்ப்பெருச் தொண்டர் மூப்பால் விரைக் துபின் செல்ல மாட்டார் 

தப்பினர் விழுந்து கையால் தரையடி.த்(த) எழுச்து நின்று 

செப்பருச் துயரும் நீடிச் செயிர்த்துமுன் தா என்பார்.!? 15. 

கூத்துநாற் கோலாட்டத்தேழுந்த கடவுட் பிணையல்:-- 

கூத்து நூலிலே வரும் புனைந் துரை வரலாற்றின்போக்கை 

ஆராய்வோமானால், முதலிலே ௮வவரலாறு பல பிரிவு 

களாக நிற்பதனையும், . ders get, மக்களின் செயல்
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வழியே இக்கலாய் முடிச்சுப் பெறுவதனையும், பின்னர் ௮ 

அவர்கள் செயல் வழியே முடிச்சு அவிழ்ந்து வருவதனையும் 

- காண்போம். இப்புனைந்துரையில் யானையைச் சுற்றித்தான் 

மூடிச்செழுகின்றது. மற்றைய கூத்து ஆல்கள்போல இப் 

புனைச் துரையும் ஒரு கோலாட்டமேயாம். கோலாட்டமாடு. 

கையில், மேலிருந்து தொக்கும் கோலக்கயிறு ஒவ்வொன் 

றையும், ஒவ்வொருவர் பிடித்துக் குறுக்கும் நெடுக்குமாக 

வெவ்வேறு பிரிக், பாட்டிற்கேற்பக் கோலைத்தட்டிச் சுற்றி 

வருகையில், கயிறு பின்னிக்கொள்ளும். பின்னர், முன் 

செய்தபடி, பாடிச்சுற்றி வருகையில், ௮ப் பிணையலும் 

அவிழ்ந்துவிடும். அவ்வாறே புனைகந்துசை வரலாற்றிலும் ஒரு 
கடவுட் பிணையல் பின்னிக் கொள்வதனையும், பின்னர் 

அவிழ்க்து வி$வதனையும் காண்கின்றோம். கோலாட்டத்தில் 

பயின்று சீறந்தவர்களே இக்கலின்றிக் கட்டவிழ்த்து நிற்க 

வல்லார். ௮ஃதேபோலத் திருவருட் புலவர்களே, கடவுட் ' 

பிணையலைப் பின்னி யவிழ்க்கத் தக்கார். எறிபத்தாது புனைர் ' 

துரை வாலாற்றில் யானையைச் சுற்றியே கடவுட் பிணையல் 

பின்னிக் கொள்கிறது 

பட்டவர்த்தனம்:--இகர்த யானையைப் பற்றி முன்னசே 

கூறினோம். மன்னர் மன்னவன் - வெற்றியன் நி மற்றொன் 

றறியா. மன்னவன் - வளவர்தம் பழங்குடி வந்து மன்ன. 

வன் - அன்னவன், பகைவர்மேல் படையெடுத்து, வெற்றி 

பெற்றுக் கருவூர் என்னும் வளர*கரில் வந்து தங்குகின் 

ரன். அவன் கருதி வந்த வெற்றிக்குத் தனிப்பெருர் அணை 

யாக விளங்குகின்றது கொடிய தொரு யானையேயாம். ௮ஃ 

தும் அவனது செங்கோல் யானையாகச் சிறந்து விளங்குகின் 

ற்து; மன்னவன் வழிப$ம் யானையாக மாட்டு பெறுன்றது. :
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மங்கல விழவு:--உலக்த்தின் ஆற்றலே உலகத்தின் வடி. 

வம். அஃதே இயற்கை யன்னையின்" இருவிளையாடல். இவ் 

வாறு உலகத்தை இய்க்கிவைக்கும் இயற்கை யாற்றலைத் 

தனிப்பெருர் தாயாக ஒன்பதிரவும் வழிபவேது. ஈம்ஞூர் 

வழக்கம். ' ஆற்றல் வேண்டும் அரசர்க்கு ௮ல்தே பெரிய 

தொரு திருவிழா. ௮ப்போது ஊரெலாம் ௮ழகொடு பொலி 

யும். யானையும் குதிரையும் . திருக்கோலம் பொலிய ஊர் 

வலம் வருவதும் வழக்கம். அதனைப் பழைய எருமையூர் 

எனும் மைசூரில் இன்றும் காணலாம். இத் திருவிழாவின் 

போது, ஒன்பதாம் காளன்.௮, கிறைவிழாக் கொண்டாடுவர் 

மக்கள். 

துறை நீராடிப் போங்கிய களிப்பு:--திவகாமியாண்டார் 

ஒரு தெரு.வழியே போ௫டன் றனர். செல்வமும் சீருமாகப் 

பாராட்டப்பெறும் ௮வ்வியானை, இன்றைய காள், ஈலம் 

பெருகும் விழவுக்கோலம் பூண்டு, ஆன்பொருகையாற்றில் 

நீராடி வருறெ.த. . களித்துத் திரியும் கருங்களிறு, நீராடிய 

செம்மாப்பால், களிப்பு மிகுந்து கடாம்பொழிகர்து, ௧௫௫ 

வருகிறதென்றால், அதன் மி$க்கை என் என்பது : 

இரியல் போதல்:--கருமலை ஒன்று ஐடோடியும் வரூ 

வது போல விரைக்த வரும்,அவ்வியானையைக் கண்டோரும், 

அதன் ஈடையொலியைக் கேட்டோரும், திண்ணென்று இக் 

கிட்டு மன நடுங்க வயிறு குலைந்து அஞ்சுகின்றனர். ஆன் 

காங்குத் தெருவில் நின்றவர்கள், யானை வருவதைக் கண்டம் 

கேட்டும், கால் கொண்டு சென்ற இடத்திற்குக் கமிியோடு 

கின்றனர். யானைக்கு முன்பாக, ௮தனை அடக்கி யாண்டு 

ஒட்டிவரும் குத்துக் கோலாளர், வழியில் ஒருவரும் நில்லாத 

வாறு அகற்றிக் கொண்டே,குத்துக்கோலைத் தூக்கக்கொண்டு
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தடோடியும் வருன்றனர். தடுப்பார் ஒருவரும் இன்றிச் 

சென்ற விடத்தெல்லாம் தான் கினைத்ததையே செய்து, வென் 

நியே பெற்ற வரும் யானையை, அடக்கியாண்டு ஒட்ட 

வேண்டியன்றோ, மாவெட்டிகள் அதன்மேல் உள்ளார்கள். 

அனால் நிகழ்னெறதென்ன? ௮ம் மாவெட்டிகள் வழியே, 

தான் செல்லாது, தன் வழியே அவர்களைக்கொண்டு செல். 

இறது, அவ்வியானை; சிவகாமியாண்டார் செல்லும் தெருவிற் 

குள் புகுகிறது. 

சிந்துபூந்தேரு:--மு.துமைக்கோர் ஊன்றுகோலாய், அவ் 

வன்பரால் தாங்கப்பெற்ற தனிப்பெருஞ் சிறப்பு வாய்ந்த 

தடியிலே, : பூ நிறைந்த பூங்குடலையைத் தொங்கவிட்டுக் 

"கொண்டு, சிவகாமி யாண்டார் முன்னே செல்ஒரார். எவ 

ரூம் ஓடி யொளியுமாறு விரைந்துவரும் அவ்வியானை, இவ 

த பூக்கூடைமேல் ராட்டமாய், இவரைப் பின்பற்றி யோடி 

வக்து, அக்கூடையைச் சடுக்கெனப்பிடித்து, பிடித்த நிலையும் 

பறித்த நிலையும் ஒன்ரூமாறு, வெடுக்கெனப் பிடுந்யெபோதே, 

கீழே மலர்களைச் சந்துறது. காண்டின்ளர்கள், யானையின் 

மீதேறிய மாவெட்டிகள்; மேலொன்றும், Saw Corr guy, 

அவ்வியானையை அப்புறத்தே ஓட்டிக்கொண்டுபோடன் தளர், 

அஃதும் எளிதில் ஆவதோ? தம்மையும் சுழற்றி யடிக்கும் 

சூறாவளியைத் தம் வழியே திருப்பிக் கொண்டு செல்வது 

'போல, இக்களிற்றினை உடன்கொண்டு விரைக்தகலச் செல் 
கின்றனர் அம்மாவெட்டிகள். அருமையிலும் அருமை 
யன்றோ அது.
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தரையடித் தேழுதல்:-இமைப்போ தில் நிகழ்ந்த இசளைப் 

பார்க்கன்றார் வெகாமியாண்டார். பூமலர்போனால், புனித 

ஒப்பனையைக் காண்பதுஎங்கனம்! அதனை எண்ணிப் பதை 

பதைக்கஇன்றார் ௮வ்வன்பர். மனம் கொந்தளித்துப் பொங்கு 

இறெது; பொங்வெழிறெது.அஃதே வெள்ள மாய் ஓஇஓவதுபோல 

ஓடர் முதுமை மிக்க ககாமியாண்டார்; களிப்பொடசெல் 

லும் களிற்றின் பின்னே, தடிகொண் டடிக்கவேண்டி ஓடு 

இஜர். அத்தகைய களிற்றை இத்தகைய கழவனாரோ பிடிக்க 

முடியும் 2? ௮ருகே ௮ணைய வொட்டாதபடி, ௮வ்வியானை 

அகன்று போகின்றது. உலக மயக்கென்பதே இன்றி, ஒன் 

றனையும் வேண்டாது, அன்பு வேண்டி அன்பு பாராட்டும் 

திருத்தொண்டாது அன்பே அன்பு. ஆனால் மூப்பில் மூழ் 

இய இவர், களிப்பில் மூழ்யெ களிந்றைப் பின்தொடர இய 

லுமோ? இயலவில்லை. ஒடஇன்ற ஓட்டத்தில் இவர் கால் 

தவறி விழமுஇன்றார்; தரையடித் தெழுஇன்றார். இவரது 

துயரத்தைச் சொல்ல முடியுமோ 1 

சிவதா ! சிவதா !:-- தம்மாலாவதொன் றின்மையின், 

தம் தலைவனிடம் முறையி$ன்றார் ௮த்தொண்டர்., பூன் 

குடலையை இவர் வாங்க முடியாமற் போகவே, பொன் 

னருளே வந்து வாகங்இத் தருதல் வேண்டும் என்றெண்ணு 

இன்முர். அஃதே அவருடைய உறுஇப்பாடு, வெகெறி நின்று, 

வெப்பேச்சே பேசச் வெச் செயலேசெய்து, சவனையே 
எண்ணுவார், வாழும்போதும் வாடும்போதும் $சவனே' 

என்று தம்மையுமறியாது சொல்லிச் செல்வர். நன்மையை . 

.வளர்ப்பவனே'' என்று பொருள்படும் (சவதா' என்ற திரு
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மொழியே ௮வர் வாயினின்றும் மலர்ந்தெழுகிறது. வனே 

பூக்குடலையை கிறைத்துத்தா '” என்றும் ௮ஃது இதுபோது 

பொருள்படதல் காண்க. — இறைவனை வேண்டி இவ்வாறு 

உள்ளமுருகிக் கதறுகன்றார் இப்பெரியார். 

.:தளியானை யின்ஈர் உறியாய் வதா ! 

எளியார் வலியாம் இறைவா சிவதா ! 

அளியார் அடியார் அறிவே Rage | 

தெளிவார் அமுதே இதா | சிவதா !?? 16. 

இறைவனே! இதுபோது என்னுடைய பூங்குடலை 

'யைப் பதித் துக்கொண்ட இவ்வானையைப்போல, முன்னொரு 

தாள், உலஇற்குத் இங்கு புரிந்து களித்துத். திரிந்தது ஒரு 

யானை; உன்னையே எதிர்த்துக்கடவுளறிவாம் ௮ன்பறிவிலாது 

தமக்கெனவே வாழ்ந்த தகுஇயிலாரீன் (தாருக வனத்தார்) 

:செருக்கிற்கே ஒர் அடையாள மான: அவ்யானையைக் கொன்று 

ரித்து, ௮அதன்-உரியினை ஓர் அருள் அடையாள மாகக்கொண்ட 

வனன்றோ நீ. : அவ்வானைத் இங்கை ஒழித்த & இவ்வானைத் 

.. தீங்னேயு மொழித்துப் பூங்குடலையை நிறைத்துத் தந் 

,தருள்க. எளியாருக்குத் தோன்றாத் துணையாயே 8 பில்லையா 

யின், எளியாரை வலியார் விழுங்காரோ. யாலும்: எளியேன். 

வலிய யானையினும் வலியனாய் வர்து பூங்குடலையை நிறைத் 

"தூத் தந்தருள. அன்பராம் அடியார்: தாம் ஒன்றும் 

'வேண்டார். அவர்க்கு வேண்ெவெனவற்றை. அறித்தருளி) 

இவரது அறிவாய் நின்று ௮வர்களை இயக்வைக்கும் £, 

எனக்குள்ளும் ௮றிவாய் விளங்குதலின், யான்வேண்டுவதனை 

நீ அறிவாய். யான் இது வேண்டும், ௮௮ வேண்டும் என் 

றுன்னைக்கேட்கவும் வேண்டுமோ ? பூங்குடலையை நிழைத் 

"துத் தந்தருள்க. உனத :அன்பு: வடிவத்தைத் தெளிவாகக்
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கண்டு உணர்வார், தமக்கொரு துன்பமும் வாராவகை யுண் 

ணும் சாகாமருந்தாய்த் தனி நின்று இத்திப்போனே ! 

எனது துயரையும் களைந்தருளிப் பூங்குடலையை நிறைத்தத் 

தந்தருள்ச. அழகொப்பனையாம் சாகா மருந்துண்டு யானும் 

இன்ப மூறுவேன். ° PO 

ஆறும் மதியும் ௮ணியும் சடைமேல் 

ஏறும் மலரைச் கிச் துவதே 

வே(௮)உள் நினைவார் புரம்வெர்() oj Swe 

od Round Gags! Gage |? Lit 

கடவுட் பிணையலாம் சக்கற் றலையிடையே, தெளிச் 

தெழுர்து விளங்கும் பேரருட். பெருக்காம் வான் யாறும், 

பேோறிவின்கொழுர்தாம் வான்பிறையும், இயைந்து BapaSs 

இன்ப நிலையாகும். ௮தன் மேலும் சென்றுநின்று, அழகாய் 

ஒளிரும் இவ்வன்பு மலரை, ஏதும் கெட்ட இவ்வானையோ, 

ழே மிதபடத் தரையிற் சிந்துவது? ஐயோ! இறைவனே! 

இன்பமலரா லாகும் இயற்கையின் அழகொப்பனைக்கு எதி 

ராக நிற்பார்; அவ்வியற்கை யழகு வழியே , சென்று - எண் 

ணாத, அதற்கு மறுதலையாய்ப் பிறர் - துன்பத்தை எண்ணி. 

நிற்பர்; அவ்வாறு, எண்ணும்போது தம். துன்பத்தையே 

தம்மையு மதறியாதெண்ணுவர். இவ்வுலகை அழிக்கப்புகுக்த 

அத்தகையாரது உடலாமாம் ஊர்கள், சாளும் நெருப்பிடை 

நின்று வெர்தவிய வேண்டிச், சீறி யெழுந்து வில்லெடித்த 

வனே! ௮துபொழுது அருளியதுபோல, இதுபொழுது ௮௬ 

ளாயோ? இவ்வாறு. எனது அன்பு மலர் அழிவதும், 

அழகு ஓப்பனையை நான் காணாது . ஓழிவதும், முறை 

யேயோ?: பூங்குடலையை நிறைத்துத் தந்தருள்க. .
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ஈதஞ்சே சரணம் புகுதும். தமியோர். 

கெஞ்சேய் துயரம் கெடகேர் தொடரும் , 

மஞ்சே யெனவீழ் மறலிச் கறைகள் 

செஞ்சே வடியாய் சிவதா! சவதா!”? 18. 

எளிதே அடைக்கலம் என்று நின்னடியிற் புகுந்த தன் 

னந்தனியனாம் கிறுவன்மீது, (மார்க்கண்டன்) கருமுகில் என 

விழ்ச்த கூற்றுவனுயிர் குலையவும், WFR Mason Zi கெஞ்சு 

நிறைச்த துயரம் ஒழீயவும், சிறிதளவே &ீண்ட செஞ்ச 

வடிவாய்! குழவியின் குழைந்த மனமே வேண்டுவது. அர் 

நிலையே அருள்நிலை. அச்கிலையிலன்றோ கூற்றம் குதித்தலும் 

கைகூடும்? சாவா நிலை்யானவனே ! நின குழவியாம் எனது 

துயர்மட்டும் கெடா இருப்பதோ? பூங்குடலையை நிறைத்துத் 

தந்தருள்க. ் 

ஃசெடியோன் அறியா நெறியார் அறியும் 

படியால் அடிமைப் பணிசெய்(2) ஒழுகும் 

அடியார் களில்யான் ஆரா ௮ணைவாய் 

முடியா (semis எனவே. மொழிய.”? 19. 

் மனக் கண்கொண்டு உலகனைத்தையும் அ௮ளந்தறிக் 

தோர் அறிந்த உலகவழி ஒன்று. [நெடியோன்] அப்புறவறி 

வால் அறியலாகாத அன்புலக வழி வேறு. அர்கெறியே செல் 

இன்றனர் நின்னடியர். அன்னோர், இப்புறவறிவின்றியும் தம் 

மன்பறிந்தபடி, தொழில் புரியும்போது அவை எல்லாம், 

இருப்பணியாகின்றன. அத்தகைய அடியார்களில், யான்யார், 

எனக்கருதி இங்கு என்னைக் காத்தருள வரப்போஇய். 

மூடியா முதலானவன் நீயேயாதலின் உன்னிடையே சிக்க 

யான் உன்னின்நின்றும் தப்பும் வழியேது? வேஜெரு துணை 

யினி மறுமைக்கும் காணேன். ஆதலின் நீயே வந்தருளிப்
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பூங்குடலையைத் தந்தருள்க'' என்று கதறுஇன்றார் அம்மெய் 

யன்பர். ௮ர்தணர்கள், வடமொழி வல்லவர்களா தலின், வட 

சொற்கள் பயின்றுவரப் பேசுவர். அ௮.தற்ணெங்கச் சவகாமி 

யார் “Ra gr” எனக் கதறுதல் காண்க, பார்ப்பனரைப் பசர்ப் 

பனர்போலவே பேசவைக்கும் கூத்து நூனுட்பத்தைச் சேக் 

இழார் ஈன்கறிவர், இம்முறை யிட்டில் அவலக் கவலைக் 

கையாறு என்ற நிலைகள் முறையே வளர்ச்துவச, முடிவில் 

யான் யார்” எனச் செயலற்று அன்பர் நிற்பதும் காண்க. 

அடியும் முடியும்:-- இம்முறையிட்டின் வழியாகச் சவ 

காமியாண்டார், வெபெருமானை எங்கனம் வழிபட்டார், 

என்ற உண்மையை, அவர் வாய் வைத்தே, சேக்கிழார் 

விளக்குஇன்றார். என்றும் முடியாத பொருள், முடியும் 

எவற்திற்கும் தானே முடிவாய் விளங்கும் பொருள், எப் 

பொருளும் முதல் தோன்றுவதற்கு முன்னேயும் நின்று, 

அவற்றிற்குத் தானே மூதலாடியும் ஒளிர்சன்ற பொருள், 

இத்தகைய பொருள், எங்கும் பரந்து, என்றும், எல்லா 

மாம் நிற்றலின், இதனிடையே சஈாமும் சிக்க, ஈம்மிடை இஃ 

தும் க்கக் கொண்டுள்ள. இவ்வியைபு பெற்ற இன்பப் 

பொருளையே வழிபடுஇருர் 'இவகாமியாண்டார். ௮வர் வழி 

படும் வடிவம் யாத? அடி.முடியைப் புனைந்துரைத்து அவ்வடி 

வத்தின் பெருமையைச் சேக்கிழார் விளக்குஇன்றார். உணர்ந் 

தறியலாகாதபடி, உலக முழுதுமாய் நிற்கும் கடவுட் பிணைய 

லொன்றுண்டு. உணர்வு கொண்டு.கோக்கும்போது என்ன 

காண்டுஜேம்? அப்பிணையல் முறைய, அதிலிருந்தும் தெளிர் 

தெழுர்து ஒரு வெள்ளம் புரள்கன்றது. அஃதே அருள் 

வெள்ளப் பேராறு. ௮.ங்கொரு சுடர்க்கொழுந்தும் மின் 

னிப் பொலிசன்றது. ௮ஃதே அறிவாம் பிறையாகும். ஈதே 

8
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திருமுடி. இறைவனது திருவடியோ மறலியைக் கடந்து : 

மஇூழ்ச்சியே வடிவாம் திருவடி; அர்நிலையிலும் செந்நிலை 

மிறழா அறவாழியான திருவடி; சிவப்பு மாருதே அழியாது . 

அழகாச் இருவடி.. இன்பமும் அதமும் அறிவும் அழுகு 
மாம் திருவடியும், அருளொடு அழகும் அறிவுமாம் திரு 

முடியும், கொண்டு, உலகூடே ஊற்றெடுத்து வெள்ளமாய்ப் 

புசளும் அழனையன்றோ, சிவகாமி யாண்டார் வழிபடு 

கின்றார். , 

அழகு வழிபாடு:--மேலும் அழகாய், சீழும் அழகாய் 

நிறைதலின் அவ்வடிவே அழகு என்க. இப்பெரும்பொருளை 

விழுங்கத் தன்னுள்ளே அமையக் காண்கிஞர் ஆதலின், 

இவருடைய அன்பு, இறைவனையும் உள்ளடக்கி, நிற் 

-இன்றது. இவனை அடையும் நெறி அஃதேயாகும். உல 

கையும் கடந்து நின்றவளை, உலக அறிவால் உலகை யளந்த 

நிக்தவர்கள், எவ்வாறு அறிவர்? அனைத்துலகையும் ஆளும் 

அரசனை, அவனது பால்மணமாமுத பச்ளெங் குழவி 

காலால் எட்டி உதைக்கின்றது. அது பேரின்பமென-: sya 

னும் ௮கமகழ்ன்றான். உள்ளத்தோடேளம் ஒன்றாஇன் 

ஐது. ஒற்றுமை நிலையே உவகைக் கடலாகும். இஃது yar 

பினால் இயைந்ததோர் இயைபு. அவ்வன்பு நெறியிலே நின் 

ரூல், குழவி செய்வதனைத்தும் இன்பமாதல்போல, நாம் 

அறிந்தபடி செய்வன எல்லாம் திருப்பணியாய், அ௮க்கடவு 

ளுக்கேற்றன ஆகின்றன. ரான் என்றும், நீ என்றும், பேசும் 

பேச்சு, பொருளற்று நின்ற ஒற்றுமை நிலையில், நானும் நீயும் 

அவனும் ஒரு பொருளையே யன்றி வெவ்வேறு பொருள் 

களைத் தனித்தனிச் சுட்வெதில்லை. அவ்வொற்றுமை நிலையில் 

நானுசுந்தது' என்ரால், நீயுகந்தது' என்றும் (அவனுகர்தது”
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என்றும் பொருள்படுமன்றோ ! ஆதலின் அந்நிலை நின்ற அடி. 

யார் செய்வன எல்லாம் ௮வனுகர்தனவே யாம். ' 

அன்பு மலர்:---மலர்த்தொண்டெனச் சிவகாமியாண் 

டார் செய்கன்றதுதான் யாது? உயர்ந்ததொரு கொள்கையி 

னையே இம்மலர்த் தொண்டு சுட்டகின்றது. உலகத்தையும்: 

கடத் தநிற்தின்ற அருளையும் (கங்கை) அறிவையும் (சர்.திரன்) 

அழகாக இயையவைத்து, அவற்றிற்கும் மேற்சென்று ஒளிர் 

வது, அன்பு மலரே யாகும். இவ்வுயரிய அன்பாகவே, தமது 

மலர்களைக் கருஅ௫ன்ராரே யன்றி, வெறும் பூக்களாக எண் 

ணுகின் றிலர் அத்தொண்டர். 

பூமேல் அயனறியா மோலிப் புதத்ததே 

சாமே புகழ்ச்ததனை நாட்டுவோம்... பாமேவும் 

ஏத்துகச் சான் தில்லை இடத்துகச்சான் ௮ம்பலத்தே 

கூத்துகச்தான் கொற்றச் GEOL.” 

என்ற இடத்தே, பட்டினத்தடிகள், இறைவனது அறவாழி 

வடிவமாம் வெண்கொற்றக் குடை; ௮அவனஅ முடியைக் 

கடந்து நின்றதாதலின், அறநிலைக் கடங்கியே.. ஆண்டவன் 

தன்னருளால் அமைந்துளான் என்று புனைர்துரைக்கின்ரூர். 

இவகாமியாண்டாரசோ, அத்இருமுடியைக் கடந்தும் ஒளிர்வது 

அன்பு மலரே எனக் கொண்டு வழிபடஇ௫ர். வீடும் 

'வேண்டா விறலினர், வீட்டையும் கடந்தன்றோ. நிற்கின்ற 

னர், 

| இன்ப அன்பே இறைவனழகு:--சிவகாமியாண்டார் 

அறத்தினையோ, சேவடியின் செம்மை நிலையாகக்கண்டு வழி 

படுகிறார். அடியார்க் கறவழியில் நின்று, .இன்பமூட்ட 

வேண்டி, உலடை இயக்கக் கூத்தாடும் திருவடியினது 

நிலையை, அறமும் அழகும் இன்பமுமாய் இயைந்த. அடிநிலை
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யாகவும்; அனைத்தையும் கடக்த திருமுடி நிலையை, உலகடை 

யே கடவுட்பிணையலைக் கண்டறிக்தோருக்கு அ௮ப்பினையலி 

லிருந்தே தெளிக்தெழுக்து தோன்றும் அருளும் அறிவும் 
இயைக்ததோர் முடிநிலையாகவும், அமைத் அக்கொண்டு அமர் 

நீது விளங்கும் ௮வ்வுயர் பொருள், அடியாரது ௮ன்பொன் 

தற்கே உள்ளடங்கி நின்று, அவர்களது, அன்பையே அழ. 

கொப்பளையாகக் கொண்டு, ஒளிர்கின்றது. இங்கு ண்ணா 

யினை இம்முறையீ? rare விளக்குவது காண்க. 

அன்பின் எதிர் நிலை:--வேறுண்ணினைவார் ௮.ழிவதனை 
யும், மறலிமாள்வதனையும், களிற்றுரி போர்த்தலையும்,எண்ணி' 

எண்ணி, இறைவனது இயற்கை நெறிக்கு ௪இர் செல்வார் 

படும்பாட்டைச் இவெகாமியாண்டார் - நினைப்பூட்டூகின்ளார். 

இன்ப நெறிக்கெதிசே அன்பிய தோன்றும், அழியா 
மைக்கெதி2ே அழிவே காண்போம். ‘ 

தோன்றாத் துணை:--இவ்வின்ப அன்பு Ge he Bar 
காமியாண்டார் நின்ற நிலை யாது? எல்லாம் இறைவனே 

என்ற உண்மையை உணர்ந்து, எல்லாம் அவன் செயல் என 
இயற்கையோடியைந்து நிற்கின்றார், இவ்வன்பர்; இவரு 
டைய அறிவுக்கறிவாப் இருந்து அனைத்தையும் இயக்கு 
மூன். இறைவன், என உறுதி கூறுின்றார் வெகாமியாண் 
டார் இறைவன், இவருக்கு, மூவா மருந்தென. இனிக்கின்றா 
னாம். உண்ட நிலையில் உறக்கமும் உண்டு, இவனது இன்ப 
வுணவுண்ட: போதோ தெளிவே உண்டெனத் தாம் அப்த் 
அணர்ந்ததைச்: சுட்டிக் er Bsr api, சிவகாமியாண்டார்; 
மூதுமையிலும்,. குளிர் எனப்பாராஅ, தண்ணீரில் மூழ்க 
'இரவில்,தடியூன் றி ஈட். ஐ, தொண்டு புரிதற்கு, எஸ்இருக்து 
'வன்மை பெற்ளுர்,' "என்பதனையும் . ese அன்பு
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ககன வன்மையே ஈது. எளியார்க்கு வ்ல்லவன் அவனே 

வன்றோ.? அவன் வலிவே இவர்: வலிவர்கும் . 

வாழ்க்து. நின்றாரோ: இத்தகைய முறையீட்டை இறை 

வன் கேளாமற் போவானோ? இறைவன் இதனைக் கேட் 

டூப் பூங்குடலையை நிரப்புவதனைப் பின்னர்க் காண்போம். 

இவ்வன்பர் இவ்வாறு வாடுதலும் தகுமோ? இவை யனைத் 

தும், கண் மயக்கே என்று, திருவருளே பின்னர்க் கூறி, 

ள்திர் நிற்கிறது. அனால், 'இதுபோது என்ன தோன்று 

இற.து.: .ம்லரைப் பறிகொடுத்தார்; மலசே இவருடைய 

அன்பு; ஆதலின் ௮ன்பைப் பறிகொடுத்தார்; அன்போ 

இவருயிர் ழ ஆதலின் உயிரைப் பறிகொடுத்தார்; எனவே 

செத்தாற்போல நிற்கின்றார் சவகாமியாண்டார். பூங்கூடை 

நிறைந்திராமற்: போனால், இவர், இறக்துபட்டே நிற்பர் 

என்பதே ' சேக்ழொரது புனைந்துசை. பின்னே இறை 

வனது திருவருளால், பூங்கூடை நிறைந்தபோது, சிவகாமி 

யாண்டாரைப் புனைந்துரைக்கும் சேக்கிழார், இவரை 

வாழ்ந்து நின்ளுர்'” என்று புகழ்தல் காண்க. நிறையாக்கால், 

*வாழாதிதந்திருப்பர்' என்பது போதர வில்லையா ? அன்பின் 

ஆழத்தை என் என்பது? அன்போடியைந்த நிலையில் 

அன்பழிய அன்பரும் அழிவர். ஈதே ௮கப்பொருள் உண் 

மை. எனவே அழகொப்பனையையும் அன்பையுமே இழர் 

தார் என. இவர் நின்ராசேயன் நி, : மலரை இழக்தார் என 

ஙிற்கவில்லை. இவர் மலரிலும் ௮ன்பே காண்பார்; அதுபற்றி 

யன்ஜோ உயிரிழந்தாரைப்போல நிற்கின்றார். செவெகாமியாண் 

டாரது அன்பு வெள்ளத்தின் ௮ழூய ஓவியம் ஈது. 

—_————



௬. . இசண்டாம் காட்சி எரிமலை 

கோலைமழு எடுத்து வந்தார்:--இனி, இரண்டால் காட் 

இயில் எறிபத்தர் என்னும் எரிமலையின் ஓவியத்தைக் காண் 

கஜம். 

என்றவர் உரைத்த மாற்றம் எறிபத்தர் எதிரே வாரா . 

நின்றவர் கேளா மூளும் நெருப்புயிர்த(து), அழன்று பொங்கி 

மன்றவர் அடியார்க்(கு) என்றும் வழிப்பகை களிழே யன்றோ 

கொன்(ற) அது வீழ்ப்பன் என்று கொலைமழு எடுத்து வச்தார்.”?20. 

எறிபத்தாது அன்பு நிலையை முன்னரே சேக்கிழார் 

மூன்னுரையாகக் கூறுகன்றமை கண்டோம். : சவெகாமி 

யாண்டாரது எதிரே அத்தகைய எறிபத்தர் வருகின்றார், 

இவகாமியாண்டாரது நிலைமையை யார் கண்டாலும் மனம்: 

கூழைவர். எறிபத்தர் கண்டால் என் ஆவர் ? எரியாவர். 

இவெகாமியாண்டாரது முறையீடு காதில் விழுஇன்றது. எறி 

பத்தர் அழல் வடிவமாகிறார்; நெருப்பு மேலும் மேலும் 

மூள, அர்நெருப்பையே மூச்சு விட்டு நிற்இன்ளூர். மேன் 

மேலும் மூளும் த பொக்கு?றெது. இன்பக் கூத்தாடும் 

ஆண்டவனையே அழிக்க அன்றொரு யானைவந்தது. அன்பு 

வழி.நின்ற அடியாரை அழிக்க இன்றொரு யானை வந்தது. 

"இவ்வாறு யானையன்னோ ஆண்டான் சாளிலிருக்து ெனடி. 

யார்க்கு வழி வழிப் பகையாகி வருகின்றது. ஆண்டவன் 

ன்று கொன்றதுபோல, அடியேன் இன்று கொன்று 

'வீழ்த்துவேன்'' எனத் தணிரஜொர் எறிபத்தர். இறைவனையே 

'எண்ணி வாழ்வார்க்கு, அறச்செயலும் ௮வன் செயலையே 

நினைப்பூட்டும்; மறச்செயலும் "அவன் செயலையே நினைப் 

பூட்டும். அணிர்ததும், கொலைமழமுவானஅ தோன்னுறெது. 

- கொல்லாது விடாத மழுவினை ஏந்தி வருஜொர்,
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வந்தவர் அழைச்சு தொண்டர் தமைச்சண்டு வணங்கி நும்மை 

இச்தவல் இடும்பை செய்த யானை எங்(கு) உற்த(த),?என்ன 

எச்தையார் சாத்தும் பூவை என்சையிற் பறித்து மண்மேல் 

சிர்திமுன் பிழைத்துப் போகா நின்ற(து) இத்தெருவே?? பய 

2 

(இத்தெருவே' :--முறையீட்டைக் கேட்ட எறிபத்தர், 

முறையிடும் சவகாமி யாண்டாரை நேரிற் காண்டுரூர். 

அன்பு குழைந்து ௮வரை வணங்குகஞர். * த வடிவமும் 

இவ்வாறு அடியார் எஇரே நீர் வடிவமாறெது. 4இவ்வாறு 

பெருந்துன்பம் செய்த யானை எங்குப் போய்விட்டது” 

என்று எறிபத்தர் வினவுகளர். வெகாமியாண்டாரும்,தமது 

வருத்தத்தை வெளியிூவாராய் எந்தையார்க்குச் சாத்தும் 

பூவை என் கையினின்றும் பறித்து மண்மேற் இந்திப் 

பிழைத்துப் போறெது, இத்தெருவே'' எனச் சுட்டிக் காட்டு 

கஇன்ஞார். 6இத்தெருவே'' என்று: பாடும் சேக்ழொரது கூத்து 

ூனயம் பாராட்ட ற்பாலது... Rarer) ய்ரணண்டார். இக்கும் 

இறைவனுக்குச் செய்யும்.- “ஓம்பனையையே எண்ணி, அளை 

இழந்த தனையே சுட்தேல் காண்க. 

ஈபிழைப்பதேது”' : ் 

₹இங்(கு) ௮து பிழைப்பது Satie இணி:? என எரிவாய் இிக்.தும்- 

அல்கையின் மழுவும் தாமும் ae genie காலும். என்ன: ்் 

செம்கண்லா எரியிற் கூடிச் டச்க்க் எத்தம் மிக்சார். 2? 22. 

கண்டவர் :இதுமுன்(ப) ௮ண்ணல் உரித்த௮ச் களிறே போலும் 

௮ண்டரும் மண்ணு ளோரும் தடுச்சினும் அடர்த்துச் சந்தத் 

துண்டித்துக் கொல்வேன்? என்று சுடர்மழு வலத்தில் வீசிக் 
ae தார்த்துச் சென்ன கல்கம் குண்டிப் பாய்க்தார்.!? 

98.
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(பிழைத்துப் போறது என்று மனம் வருச்தஇக் கூறு 

இன்றமை கேட்ட எறிபத்சர் 6 இனி இவ்வுலகில் இது 

பிழைப்பதே.த '' என உறு இகூ.றி மேற்செல்கருர். 

அறிவு கலங்கினும் அன்பு கலங்கார்:--இயாய் நின்றவ 
சது அள்கையிலே எரியைச் கக்கும் மமுவொன்று ber 6 

இறது. தயோ கடுக்காற்றும் ஒருங்கியைக்தாற்போல முச் 

இச் செல்னெருர் எறிபத்தர்; விரைவு என்ற ஒன்றே பொக்கு 

வதுபோல, விரைந்து சென்று, ௮க் களிற்றைக் கண்டு, பின் 

தொடர்இன்ருர்; சன்னொட் பொருது தன்னைத் தாக்கும் 

யானையைக் கண்டு, னெ த்தால் கண்டுவக்கும் மடல்கல், sya 
வியானைமேல் பாயாது, பின்தொடர்ச்தோடுதல் போலச் ற் 
தத்தோடும் பெருமித ஈகடையோடும் சென்று ௮வ்வாளையைக் 

இட்டகனறுர்; காண்னெரார் யானையை. இவர் அறிவையும் 

வியப்புறச் செய்கின்றது ௮வ்வானை, 6 முன்னர் ஆண்ட 

வன் உரித்த ௮வ்வானையோ ஈது'' என அவர் எண்ணமீிடு 

கருர். அவருக்கும் அத்தகைய தோற்றமுண்டாயதென 

ஒரு அட்பம் காட்டுகின்றார் சேக்கிழார். அறிவு துணுக் 

கட்டதேனும் அன்பு துணுக்டெவில்லை. ஈது அந்தக் களி 

தேயாயிலும், இதனை அடர்த்துச் றித் துணித் துக் கொல் 
- வேன், விண்ணவர் வரது தடுக்கலும் விடேன். மண்ணவர் 

வந்து த௦க்கிலும் விடேன். இருவரும் ஒருள்கயைர் து வர்து 

த௦க்லொம் விடேன். எனத் துணிவு கொள்ளெருர் எ.திபத் 

தர். அரசன் யானையாயினும் அதுபற்றிப் பின் வாக்கேன்'! 

என்று சொல்லியபடி, என்க. 

காலினிற் குலுங்கம் பாய்ந்தார்: -துணிர் ததும் தமது 

சடர்வீசம் மழுவினை வலமிடமாகச் சுற்றிக்கொண்டே 
குதித்தெழுர்து ஆர்க்னெருர் எறிபத்தர்; தம்முயிரைப்
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பொருட்படுத்தாது வெகாமியாண்டார்க்கு உதவுவ்தையே 

பொருள் என எண்ணிச் செல்கன்ளார்; சென்று யானை குலுக் 

கக் காலிற் பாய்இன்றார். இவரது தறுகண்மையை என் என் 

பத! ் 

தாயின் தலை யன்பு:-- 

பாய்தலும் விசைகொண்.டுய்க்கும் பாகரைக் கொண்டு சீறிச் 

காய்தழ லுமிழ்சண் வேழம் இரிர்துமேற் கதுவ, அச்சம் 

தாய்தலை யன்பின் முன்பு நிற்குமே!??-- தகைச்து பாய்ச்து 

தோய்தணித்தடச்கைவீழ மழுவினால் துணித்தார் தொண்டர்.?? 24. 

பாய்ந்ததும் மாவெட்டிகள் இப்போரினைத் தடப் 

பதற்காக எண்ணி, அப்புறத் தேத அ௮வ்வானையைச் 

செலுத்திக் கொண்டுபோக முயல்இன்றனர். ஆனால் a 

வானையோ, yout an Pe செல்லாது, அவர்களையும் தன். 

வழியே உடன்கொண்டு 6றுறைது. யானையின் சண்கள், 

6 கனகன” என்றெறியும் நெருப்பை யுமிழ்னெ றன . op 

பத்தர், பின்புறமாகப் பாய்ந்ததும், அவ்வானை அவருக்கு 

நேசே இரும்பி, அவரைப் பிடிக்க முந்துகிறது, எறிபத்தர் 

இதற்கு அஞ்சுன்றாரோ ? தாயினது தலையளிக்கு எதிரே 

அச்சமும் முன்பு.நிற்குமோ? கன்நினைக் கெளவிச் செல் 

லும் கடும்புலியின் மேலும் சென்று கற்றா பாயுமன்றோ? 

வீடு பற்றி எரிறெது. குழவி உள்ளே தூங்குகிறது. குழர் 

தையைக் கொண்டுவர வீ ட்டிற்குள் பாய்கன்றாள் தாய்: 

அவள் எரிக்கு அஞ்சி நிற்பதில்லை. தம்மை மறந்த அன்பு 

நிலையில், தமக்கு வரும் கேட்டையும் அன்றோமறப்பர் ௮ன் 

பர். தோன்றாத நின்ற வொன் தற்கு-௮ஞ்சுவதேத? அன்பிற். 

இறந்த தலையன்போடு உள்ளமுருகும் தாயின் நிலை, இதனி
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னும் அழ. தமக்கென வாழாப் பிறர்க்குரியாளர், தமக் 

கென அஞ்சுவதேது ? 

தொண்டர் துணித்தார்:--யானை, எட்டிப் பிடிக்க வந்த 

போது, சிறிது அப்புறச் தள்ளி கின்று, உடனே யானைமேற் 

பாய்இஜர் எறிபத்தர்; நிலம் வரை தொக்ூப் பனை போல் பரு 

த்த பெருக் தும்பிக்கையை, மழுவினால் எறி௫ன்ளர். அத்தும் 

பிக்கையும் ழே வீழ்தெறது. “பகையோ மறமோ கருதாது 

தொண்டே கருதி இங்கனம் செய்கிஞர், என்பது இந்நிலை 

யில் தோன்றுவதனைக் காண்மின் '' எனக் காட்டுஇன்றார் 

சேக்ழொர் ; £ தொண்டர் அணித்தார்”' எனப் புகழ்கின்றார். 

ஐவரைக் கோன்று நின்றார்:-- 

க கையினைத் துணித்த போது கடலெனச் கதறி வீழ்க்து 

மைவரை யனைய வேழம் புரண்டிட மருங்கு வந்த 

லெய்யகோற் பாகர் மூவர் மிசைகொண்டார் இருவர் ஆக 

ஐவரைக் கொன்று நின்றார் ௮ருவரை யனைய தோளார்.!* 25. 

ஒரே வெட்டில் ஒழிகின்றது ௮வ்வானை; தும்பிக்கை 

வெட்டுண்டபோது அ௮ர்கோய் பொறுக்கமாட்டாது கட 

லெனக், கதறி வீழ்ச்து கருமலைபோலப் புரள்கறெது. 

எதிரே சென்ற குத்துக் கோலாளர் மூவரும் மேலேறி 

வர்தமாவெட்டிகள் இருவரும் ஆக ஐவரையும், மலையனைய 

பரனையினெ திரே, மலையனைய தோள்வலியுடைய எறிபத்தர் 

கொல்கனைருர். இப்போரினை இவ்வளவு சுருக்கமாக முடிக் 

இன்றார் சேக்ழொர். இவ்வளவும் இமைப்போ தில் முடி.கின் 

றது. இதைக்கண்ட பிறர், ஓடிவின்றனர். எ நிபத்தர.து சீற் 

நமோ தணித்தபாடில்லை. ௮வர், ஒருகையானை யருகே இரு
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கையானைபோலச் சுடர்விடும் மழுவேந்தி நிற்கின்ரார். இவ் 

. வாறு, களிற்றினை வெளியேவிட்ட ௮ரசன் வரையிலும், இவ 

சது சீற்றம் செல்கறெது. இதனை வெளிப்படையாகச் சொல்ல 

மாட்டாத சேக்கிழார், சூறிப்பாற் பெற வைக்கன்ளுர். பின் 

னர், எறிபத்தர் புகழ்ச்சோழன் எதிரே நின்று 4அன்பனார் 

_ தமக்குத் இங்கு நினைத்தனன் '' என்று தமக்குள் வருர்துவ 

தாகச் சேக்ழொர் கூறுஇன்றார். ஆதலின் எறிபத்தரது சீற் 

_ றம், சோழனளவும் செல்இன் றதாதலின், ௮வர், அவன் வரு 

கையையும் எதிர்பார்த்து நிற்கின்றார். 

எறிபத்தரின் மூன்னிலை:---அஞ்சாது உதவும் எறிபத்த 

ரது அன்பு நிலையை இவ்வாறு புனைந்துரைக்கின்முர் சேக்கி 

மார்; இவர் எதிர்த்துத் தாக்கிய யானையின் பெருமையை 

யும் உயர்த்தக் கூறுகின்றார். அரசன் காவற்குட்பட்ட அவ் 

வானை, கருமலையொன்று சூருவளியாய்ச் சழன்று வருவது 

போல வருறெது; கடலெனக் கதறி விழுறெது. லெ.மற 

வர்களுக்குச் சினநிலையில், மலையும் அரும்பாகத் தோன்றும். 

அவர்களும், மலையென் தறியாது துரும்பென்றெண்ணி மன 

உறுதியால் வெற்றி பெறுவர். செத்தால் அறிவு கலங்கிய 

நிலையன்றோ ஈ௮௫. எறிபத்தரோ, அவ்வாறு அறியாத தாக்கு. 

இன்றவர் அல்லர், இறைவனை எதிர்த்த யானைபோலவே 

இவருக்கு இவ்வானை தோன்றுகிறது. அதன் பின்னும், 

அஞ்சாது தாக்குன் நமையே, இவருடைய த.றுகணாண்மை 

யின் இறப்பு. கடலென்றும், கருமலை யென்றும், கடுங்காற்று 

என்றும், கடவுள் உரித்த யானை என்றும், யானையைப் புனைந் 

துரைக்கன்றதுபோல, எறிபத்தாது நிலையையும், ஒப்புமைப் 

பொருள்களைச் சுட்டிக்காட்டிப் புனைந்துசைக்கன் மர், சேக் 

கிழார். “4 களு நேருப்புயிர்த்தழன்று பொங்கி, எரிவாய்
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இர்தும் மழுவும் தாமும் அனலும் வேங்காவும் என்னப் 

பொங்யெ விசையிற் சென்று, பொருகரி தொடரும் Cat 

கண் வாளரியிற் ட்டி, சுடர் மழுவலத்தில் வீசிக்கொண்டே 

copia, wipes காலினாற் குலுக்கப் பாய்ர்சபோத, 

வேழக் இரிர்து மேற்கதுவத் தகைர்.து, பாய்ர்.து, மழுவினால் 

அதணிக்கன்ருர் '” என்பதாக, விரைந்து பொக்கும் காற்றி 

னாலே மூண்டெடரியும் செருப்பு வடிவமாக நிலவும் ஒரு 

மடக்கல் மகனாக எறிபத்தரைப் புகழ்கெறார் சேக்கிழார்.



௪. மூன்முங் காட்டி - கடற் கொத்தளிப்பு 

மணிக்கடைக் காப்போர்: 

வெட்டுண்டு பட்டு வீழ்ச்தார் ஓழியவே(று) உள்ளார் ஓடி. 

மட்டவிழ் சொம்சல் மன்னன் வாயில்கா வலரை நோக்கிப் 

பட்டவர்த் தனமும் பட்டுப் பாகரும் பட்டார் என்று. 

முட்டரீர் கடி.௫ புக்கு முதல்வனுக்(கு) உரையும்! என்றார்.” 26. 

மற்றவர் மொழிர்த மாற்றம் மணிச்சடை காப்போர் கேளாச் 

கொற்றவன் தன்பால் எய்திச் குரைகழல் பணிர்து போற்றிப் 

:பற்றலர் இலாதாய்! கின்பொற் பட்டமால் யானை வீழக் 

செற்றனர் லாம் என்று செப்பினார் பாகர்? என்றார்.?? 27. 

CuSe eparme ar Ge yapeGerr pens gio 

கடற் கொர்தளிப்பின் ஒலியத்தைக் காண்டோம். மாவெட்டி. | 

களில். இறந்த ஐவர்போக, மிகுதி நின்றவர்கள் ஐடோடியும்: 

போய், மகழ்ச்சி வடிவாம் மாலை யணிந்த மன்னனது: 

வாயிலை ௮அடைஇன்றனர். அராய்ச்சிமணி கட்டி ஆளும்: 

அரசன் அன்றோ அவன். அவனது வாயில் காம் 

போர்களை ரசோக்கி, (செங்கோல் யானையும் பட்டது; 

மாவெட்டிகளும் பட்டனர். இறைவனெதிசே சென்று: 

இதனைச் சொல்லுங்கள்'' என்று கூறுகின் றனர் ஓடிவந்தோர்.. 

-அவ்வாயில் காப்பாளரும், விரைந்து சென்று, அரசனை 

அடைந்து, அவனடி வணம்௫, 4 வாழீய வேந்தே! பற்றலர் 

இலாதாய் !கின் யானை வீழச் செற்றவர் லெராம், எனச் செப்: 

-. பினர் மாவெட்டிகள் ல என்றெடுத்து உரைக்கின்றனர்... 

அரசனுடன் பேசப் புகுவார் வாழிய வேந்தே என்று 

'கூறித் தொடங்குவதைச் லப்பதிகாரம் முதலிய அரல்களில்: 

சாம் காண்பதுபோல இங்கும் காவலாளர்கள் அரசனை 

வாழ்த்திய பேசச் தொடக்குகின்ரார்கள். சேக்கிழார், தமது
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காலத்தும், ௮.து வழக்கா யிருந்தமையைச் சுட்கென்ளுர். 

இது நிற்க. 
உரை மாறுடா௫:---முன் வந்து கூறிய மாவெட்டிகள் 

4 பட்டது; பட்டனர் '' எனச் செயப்படு பொருள் குன்றிய 

வினையாகவும் செய்வினையாகவும் கூற, அதனை விரைவிற் 

'கேட்வேந்த வாயில் காப்பாளரோ, 4 கொல்லப்பட்டது; 

(கொல்லப்பட்டனர் ”” என்று செயப்பாட்டு வினையாக உட் 

கொண்டு, ௫ கொன்றனர் * எனச் செயப்படு பொருள் குன்றா 

.வினையாகக் கூறி, அதற்கொரு செய்வானை வேண்டி, : சிலர் ” 

என எழுவாயைத் தந்துரைக்கன் றனர். இவ்வுரை மாறுபாடு, 

விரைவுப் பொருளைக் குறிப்பது காண்க. 

மட்டவிழ் தோங்கல் மன்னன் :--வளவனோே தனது 

'தோள்வலியால், பகைவரின்றி சாட்டை wren Ren aps; 

'இன்பக்குறியாய் அத்தோளில் அழயெ மலர்மாலை அணிந்து 

விளங்குகிறான். கடவுளொப்பனைக்கமைந்த மலர்கள் இந்திக் 

இடக்கும் இந்நிலையில், அரசனது அழகிய மலர் மாலையைப் 

புனைந்துரைக்கும் சேக்கிழாரது உள்ளக் கருத்தினை உய்த் 

அணர்தல் வேண்டும். இவனும், இன்ப அன்பு வாழ்க்கை 

.யில் ஈடுபட்டவனுதலின், ௮த்தொண்டர்க் கேற்பட்ட இடை 

யூற்றின் இயல்பினை அறிவான் ௮ன்ஜோ? 

அலங்கற் சுரும்பினம் கிளர்தல்:-- 
ஈ வளவனும் கேட்ட போதின் மாறின்றி.மண்காக் இன்ற 

இளர்மணித் தோள்௮ லங்கற் சுரும்பினம் சளர்ச்து பொங்க 

அளவில்சற் றத்தி னாலே :யார்செய்தார்? என்றுங் கேளான் 

இளவரி யேறு போல எழின்மணி வாயில் நீங்க. ?? 28. 

இதனைக் கேட்டதும், ௮ரசன் நிலை, எவ்வாறு ஆற? 

'தோளிலணிக்த, இன்ப அன்பு மாலையிலேயே, ஒரு நடுக்கம்
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உண்டாகின்றது. பகைக்கெனத் தினவெடுக்கும் தோள்க 

என்றோ இளர்ந்து தோற்றுகன்றன. என் செய்கின்றான் 

அரசன் ? அளவிலாச் 8ற்றமேயாய்த் இகழ்கன்றான். 

இற்ற மிக்க நிலையில், பேச்சேது? யார் செய்தார்?” 

என்னும் கேளான். செக்குரு தித் துவர் மிக்க Ceara 

காளை என நின்றான் மடங்கல் ஏறுபோலப் பாய்கின்ரான். 

எறிபத்தரும் முன்னிலையில் மடங்கலுக்கே ஒப்பாய் நின் 

ரர். புகழ்ச்சோழன் இந்த முன்னிலையில் மடங்கலுக்கே 

ஒப்பாக விளங்குகின்றான். சேக்கிழார் பெருமான் இவ்வாறு : 

தமது கொள்கையை வற்புறுத்துவது காண்க. இது நிற்க. . 

. அவ்வாறு பாய்ந்தெழுவதை, மாலையில் மொய்த்த சுரும்பி 

னம் இடுக்கட்டுக் கொம்மெனப் பொக்கி எழுவதாலேயே, 

உணர்இன்ஜோம். இமைப்போதில் அவனை வாயிலின் 

வெளியே காண்கின்றோம் 

படை எழுச்சி:-- 

தர்இரத் தலைவர் தாமுர் தலைவன்றன் நிலைமை கண்டு 

௮ச்.துறச் சேனை தன்னை வல்விரைச்(து) எழமுன் சாத்த 

௮சர்தரத்(து) ௮சலம் எல்லாம் அ௮ணிதுகற் பதாகை தர்ப்ப 

எக்இிரத் தேரும் மாவும் இடையிடை களிறு wr.” 29. 

:வில்லொடு வேல்வாள் தண்டு பிண்டிபா லங்கள் மிக்க 

வல்லெழு முசலம் கேமி மழுக்கழுக் கடைமுன் னான 

பல்படைச் கலன்கள் பற்றிப் பைங்கழல் வரிக்த வன்கண் 

எல்லையில் படைஞர் கொட்டபுத்(று) எழுக்தனர் எங்கும்எங்கும்."? 30. 

:சங்கொடு தாரைகாளச் தழங்கொலி முழங்கு பேரி 

வெங்குரற் பம்பை சண்டை. (வியன் துடி. திமிலை தட்டி. 

பொம்(கு)ஒலிச் சின்னம்எல்லாம் பொருபடை மிடைச் த பொ ற்பின் 

மங்குல்வாீன் ளெர்ச்9 சாண மருகங்கெழுச் தியம்பி மல்க? : 91.
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:தூரியத் தூவைப்பு முட்டுஞ் சுடர்ப்படை யொலியும் மாவின் 

தார்மணி யிசைப்பும் வேழ முழக்கமுச் தடச்தேர்ச் சீரும் 

வீரர் தஞ் செருக்கி னார்ப்பு,மிச்கெழுச் தொன்றாம் எல்லைச் 

சாருடன் கடைசாட் பொங்குங் கடல்என சவித்த வன்றே.” 32. 

:பண்ணுறு முறுப்பு கான்இற் பரச்தெழு சேனை எல்லாம் 

மண்ணிடை யிறுகான் மேன்மேல் வச்தெழுச் சதுபோல்தோன்றச் 

தண்ணணிச் சவிகை மன்னன் தானைபின் தொடரத் தாஜனோர் 

அண்ணலம் புரவி மேல்கொண் டரசமா வீதி சென்றான்.” 33. 

குறிப்பறிக் துதவும் படையாளரும், அவன் நிலைமை 

கண்டு, படைதிரளுமாறு ஏவுகன்றனர். வார்கழல் கட் 

டிய படைஞர்கள், வில், வேல், வாள், தண்டு, பிண்டிபாலம், 

முசலம், சேமி, மழு, கழுக்கடை முதலான பல படை 

"களைக் கையிற்பற்றி, இடமும் வலமுமாகச் சுற்றிக் கொண் 

டெழுகின்றனர். இவர்களிடையே, பொறிகள் அமைந்த 

தேரும், குதிரையும், களிறும், நெருக்கி வருகின்றன. 

இப்படை ஏந்திய துற்கொடிகள், வானத்தைத் தூர்த்து 

வி$ன்றன. சங்கு, தாரை, காளம், பேரி, பம்பை, 

கண்டை, துடி, இமிலை, தட்டி, சன்னம் என்ற ஒலிக்கருவி 

களும், முலிடியும் வெட்குமாறு படையிடையே நெருக்கி 

எம்மருங்கும் ஒலிக்கின்றன. ஒலிக்கருவியின் ஓலிமட்டோ 

அங்குக் காண்கின்றோம்? ஒலிக்கருவியின் ஓலி ஒருபால்; 

படையோடு படைதாக்கி ஒளிவிட்டெழும் ஒலி ஒருபால்; 

குதிரையின் கழுத்திற் கட்டிய மணிக்கோவையின் ஓலி ஒரு 

பால்; களிறுகளின் ஒலி ஒருபால்; தேசோட்டத்தின் ஒலி ஒரு 

பால்; படைஞரின் செருக்குப்போல் எழும்.ஆர்ப்பொலி ஒரு 

பாஷ் இவையனைத்தும் ஒன்றாக் கடையூழியில் பெருமழை 

,பொழியும்போது கரையுடைத்துப் பொங்கும் கடல்போல
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எதிர்தோன்றும் தோற்றத்தைக் காண்மின். படையோ கடல்; 

அதன் இயக்கமோ, காற்ருற் புரளும் அலையாட்டம்; துகிற் 

கொடியோ கருமுடல்கள்; ஒலியோ இடி என் Dever pant 

தல் காண்க. பேரூழிப் பெருங்காற்று, மேலும் மேலும் உல 

இன்மேல் வீசுவதுபோல, தேர், களிறு, குதிசை, காலாள் 

என்ற கால்வகைப்படையும், மேலும் மேலும் விரைந்து பரவு 

இன்றன. இவர்கள் பின்வச, மன்னவன் ஒரு குதிசைமேலேறி 

முன்னர் அரசர் வாமும் தெருவழியே வருகின்றான். 

தண்ணளிக் கவிகை:--இத் துணைச் திற்றமும் இவ 

னது தண்ணளியாய் எழுஇன் றதைக் காண்மின். சிற்றெறும் 

பும் வெம்பி வாடாதபடி சன் குடைக்கீழ் நிழலில் உயிர்களை 

வைத்துக் காப்பவன், யானையும் மாவெட்டிகளும் சாவக் 

கண்டு வாளா இருப்பானோ? அவ்வருள் கருதியே அவ்வாறு 

வருகின்றான் என ௮வனது கவிகை3மல் வைத்துப் புனைர் 

துரைக்கன்றார் சேக்கிழார். மிக விரைவாகக் குதிரையை 

நடத்திவர். ௫, களிறும் மாவெட்டிகளும் வீழ்ர்து கடக்கும்: 

இடத்தைச் சேர்கின்றான் அவ்வேர்தன். 

புகழ்ச் சோழர் நிலை:--புகழ்ச்சோழரது நிலையையும், 

ஒப்புமை கொண்டே விளக்குகஞுர், சேக்கிழார்; காற்றும் 

மழையும் கலந்தடிக்கக் கலங்கிகிற்கும் கடையூழிக் கடலை 

இக்கு ஒப்புமை கூறுகின் ரூர்; இன்ப. மாலை யணிக்க இன்பக் 

கடல் இவ்வாறு கலங்குகிறது எனக் குறிக்கின்றார். பெருஞ் 

சற்ற நிலையைப் பேச்செழாத பெருகிலையாகப் புனைந்அசைத் 

தல் காண்க. சிறுபுலவசே இர்நிலையில் புகழ்ச்சோழரைப் பேச 

வைப்பர். என்ன பேசக்கூடும்? ஓவ்வொரு நிலைக்கும் 

ஏ.ற்ற ஒப்புமையைச் சேக்கிழார் எடுத்துக்கூறும் தகுதியும் 

பாராட்ட்ற்பால தொன்றேயாம்; கடுங்காத்றும், கருமலையும், 
4
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எரியும் முன்னர்க் கூறினார்; அசசன் சீற்தமாதலின், பெரு 

மழை, கடுக்காற்று, கருங்கடல் என்ற இவை எல்லாவற்றை 

யும் ஒன்ராய்த் இரட்டி ஒப்புமையாகக் கொள்கிளுர்.



௮. நான்காம் காட்டி முடிச்சு 

மனமாற்றம்: மேலே "நான்காம் காட்சியில், புகழ்ச் 

சோழனும் எறிபத்தரும், கிலைமாறி நிற்பதையும், மனமாறி 

நிற்பதையும், படிப்படியாகத் தெளிவுபடுத் துகின்ஞூர் சேக்இ 

மூர். ஒவியப்புலவர் முதலானோர் காட்டமுடியாத மனமாற் 

றத்தினைப் பாவாணப்புலவசே காட்டக்கூடும். இதனைப் 

புனைந்துசைக்குமிடர்தான் பாக்களின் உயிர்நிலை. பெரும்புல 

வரே இதனைப் புனைந்துரைக்க முன் வருபவர். மற்றையோர் 

ஓவியப் புலவ ரளவிலே நின்றுவிடுவர். இம்மனமாற்றத்தைப் 

புனைர்துரைப்பதிலேதான்,; சேக்கிழாரின் திருவருட்சி றப்பைக் 

.காண்டுரோம். புகழ்ச்சோழரும் எறிபத்தரும் ஒருவரை ஒரு 

வர் எதிர்ப்பட்டு, ஒருவர் ஒருபால் மனமா றி கிற்கின் ற வியப் 

பினைச் சேக்கிழாரே பாடத்தக்கார்;. இதிலே புகழ்ச்சோழர் 

மாறுதலடைவதனை முன்னும், எறிபத்தர் மாறுதலடைவ 

தனைப் -பின்னுமாகப் பாடகின்ளார். இக்காட்சியில்தான் யாம் 

கூறிய கடவுட்பிணையல் எழுகின் நது. ் 

4:கடுவிசை முப் போடச் களிற்றொடும் பாகர் வீழ்ச்த 

படுகளம் குறுகச் சென்றான் பகைப்புலத் தவரைக் காணான் : : 

விசெடர் மழுஒன்(று) ஏர்தி வேறிரு தடச்கைச் தாய 

அ(களி றென்ன நின்ற அன்பரை முன்பு கண்டான்.” 84, 

46பொன்றவ ழருவிச் குன்றம் எனப்புரள் களித்தின் முன்பு ' 

நின்றவர் மன்றுள் என்றும் நிருத்தமே பயிலும் வெள்ளிக் 

குன்றவர் ௮டியார் ஆனார் கொன்றவர் இவர் என்று, ஓரான் 

வென்றவர் யாவர் என்றான்வெடி.பட முழங்கும் சொல்லான்.” 35. 

46 ௮ சனாம் கருளிச் செய்ய அருகுசென் நணைக்து பாகர் 

விரைசெய்தார் மாலை யோய்ரின் விறற்களிழ் றெதிரே நிற்கும்'



59 அன்பு முடி 

இரைசெய்நீர் உல௫ன் மன்னர் யாருளர் தீங்கு செய்தார் 

பரசுமுன் கொண்டு நின்ற இவர்எனப் பணிக்து சொன்னார்.”? 36. 

அன்பரை மூன்பு கண்டான்:--யானை எதிரே, ௮ரசன், 

பகைவரைக் காண்டுன்றான் இல்லை; மழுவேச் இய செருக் 

கொடகின்ற ௮ன்பரையே காண்டுன்றான்; பொன் றவழருவிக் 

குன்றம்போலச் செங்குருதி யருவியாய்ப் புசளக்கிடக்கும் 

களிற்றினைக் காண்குரான். கறைபட்ட மழுவைக் கண்டும் 

(அவரே கொன்றவர்' என உய்த்துணர்கன்றானோ? மறந்தும், 

(மனத்தால் சவெனடியார் கொல்வர்' என எண்ணான். அம்ப 

'லத்தே இன்பக் கூத்தாடிக் குணப்பெருங்குன்ருய் வாழும் 

புனிதனாது வாலிய இன்பவழி நிற்கும் அடியாரன்ரோ 

இவர்! இன்பமல்லது அன்பத்தைத் தரும் கொலைத்தொழில் 

புரிவரோ? *தூயகெறி நின்றார் கொலை நெறி நில்லார்' என்று 

எண்ணிய ௮ச்சோழன் $இவர் கொன்ளுர்' என எவ்வாறு 

அறிவான் ? சோழன், அன்பர்களைப் பற்றிக் கொண்டிருந்த 

உயர்ந்த கருத்தும், ௮க்காளைய அ௮ன்பரது பெருமையும் இத 

னால் நன்ராக விளங்குகின்றனவன்ளோ? இக்கொள்கையை 

வற்புறுத்திப் பா3ம். பெரிய புமாணத்தைக் கொலை நால். 

என்று எங்கனம் கூறுவது? அரசன், கொன்றவரை அறியா 

-தவனாய் அருகே இருப்பவர்களை, 4வென் றவர் யாவர்?”” என 

வினவுஇன்றான். வெனடியாரது உயர்வைஅறியும் சரியஅறிவு 

கலங்கா நிலையிலிருக்கின்ரனேனும், னம் மாறியபாடில்லை 

வெடிபட முழங்க, வென்றவர் யாவர்'' எனக் கேட்டன் 

மூன் இவ்வாசன். இச்சோழனுடைய சனம் இவன் கைக் 

கடங்கி நிற்ென்றது; (வா' என்றால் வரும்; போ” என்னால் 

போகும். அதற்கு இவன் ஆஆடிமையல்லன். : அஃதே:
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இவனுக்கு” அடிமையாறெது. ஆதலின் அடியவர் இனமென் 

னும் எமப்புணையைச் சுகன் றதில்லை. 

வேற்றியா தீங்கா?:-- வென்றவர் யாவர்'' என்ற கேள்: 

வியில் மற்ளொரு குறிப்பும் காட்டுகின்றார் சேக்கழோர் பெரு 

மான். இந்தக் கொந்தளிப்பனைத்தும் யானை வெட்டுண்டதா 

லன்றோ எழுகின்றது? புகழ்ச்சோழன து சீற்றத்தைக் கொண் 

டே எறிபத்தரது தறுகணாண்மையை அளத்தல் வேண்டும். 

யானையை வெட்டிய செய்தியைத் தன்னை வென்ற செய்தி 

யாகவே புகழ்ச்சோழன் கருதுகன் றமையை, (வென் றவர் 

யாவர்” என்ற கேள்வியால் விளக்குகின்றார்-ஈம் புலவர். ௮வ் 

வானு அரசன் வினவ, மாவெட்டிகள் அருகே வக்௫, விரை 

மலர் மாலையை ௮ழகொப்பனையாகக் கொண்டோய் ! இவ் 

வானையை எதிர்த்து நிற்கும் ஆற்றலுள்ள மன்னரும் உலகில் 

உளசோ ?- பகைவர் பிறர். இல்லை. பகைத்து வென்றவர் ஒரு 

- வரும் இல்லை. ஈதோ மழுவேக்தி நிற்பவ?ர இத்தீங்கு செய் 

தார்'” என அவனடி. வணங்கத்தெரிவிக்கின் ஜனர். வென் றி'' 

எனப் பாராட்ட மனமில்லா௮, இதனைத். தீக்கு என்று 

கூறும் மாவெட்டிகளது மன: நிலையைக் காண்க. அரசன் 

கொள்ளையோ அ௮ழூய வென்றி; ஏழையின் கொள்ளையோ 

- இய திரு9ு. ஈதே மாவெட்டிகளது கொள்கை. ௮ழுக்காற்றி 

னாலும் பகையினாலும் பிறரது உயரிய செய்கைகளையும்பழித் 

அரைக்கும் மாவெட்டிகளது €ழ் நிலையையும், தன்னைக் 

கொன்றுலன்ன தஇிமைபுரியும் பகைவரிடத்தே உயரிய செய் 

கைகளைக் கண்டபோது அதனை வென்றி எனப் பாராட்டும் 

அரசனது உயரிய நோக்கத்தையும் இரண்டொரு சொல்லில்; 

விளக்வெக்கும் சேக்ழொர.து பெருமையை என் என்போம்!
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- குழையணி காதினானுக் கன்பர். பிழைடீடின் அன்றிக். 

கோல்லார்:-- 

“குழையணி காதி னானுச் சன்பராங் 

. குணத்தின் மிக்கார் 

பிழைபடின் அன்றிச் கொல்லார் a 

: பிழைத்த(து) உண்டு என்(று) .உட்கொண் 

மழைமத யானை சேனை 

வரவினை மாற்றி மற்ற 

உழையப் புரவி மேல்நின்(று) 

இழிச்தனன் உலக மன்னன்”? 37. 

“மைத்தடம் குன்று போலு மதக்களிற் நறெதிரே இச்த 

மெய்த்தவர் சென்ற போது வேறொன்றும் புகுதா விட்ட 

௮.த்தவம் உடையே னானேன் அம்பல வாண ரன்பர் [38. 

இத்தனை முணியக் கெட்டேன் என்கொலோ பிழையென் தஞ்சி?? 

செறிச்தவர் தம்மை௰ீக்கி யன்பர்முன் சொழுதுசென்றுஈ (த) 

௮றிக்திலே னடியே னங்குச் கேட்டதகொன் றதுதான் நிற்ச 

மதிர்தஇக் களிற்றின் குற்றம் பாகரோ(ட9) இதனைமாள 

எறிர்ததே போது மோதான்அருள்செய்யும் என்று நின்றார்?” 89. 

இவனடியார்களோ திருநின்ற செம்மையே செம்மை 

யாகக் கொண்டவர்கள்'' என்ற உறுதிக்கொள்கையைச் 

சீற்றம் மிக்க போதும் மறக்கின்றானில்லை ௮ரசன், 4இன் 

னிசைப்பாவாணரையே குழையெனக் காதில் அ௮ணிகச்து இன் 

னிசை இன்பமாய் விளங்கும்' இறைவனது அன்பர்களே 

இன்ப அருவி பாயும் குணப்பெருங்குன்னாவர். அத்தகையா 

னின் அத்தகைய அடியார், தம் இறத்தன் நிபிதர் இறத்தேயும் 
பிழைபட்டிருக் தால்தான் பெருங்களிற்றைக் கொல்வர். உயி. 
ரைக்காப்பதே உயர்ச்தோர் பெருமை. பிற ருயிரைக்காக்கவே
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இவ்வாறு செய்திருப்பர். இவ்வானை எவரை எல்லாம் கொல் 

லச் சென்றதோ? அதனைத் தடுக்கப்புக்போது, வெட்டும் 

இதன்மேல் வீழ்ர்ததோ ?”'.-இவ்வாறு எண்ணமின் 

மூன் புகழ்ச்சோழன், களிறும் மாவெட்டிகளுமே தவறு 

செய்திருத்தல் வேண்டும் என முடிவுகட்டுன்றான்; யானை 

யும் படையுமாய்ப் பின் வருன்றவற்றை கிறுத்திவிட்டுத் 

தானும் குதிரையினின்றும். இழிந்து கால்சடையாக அன்ப 

ரெதிசே போ௫ன்றான். காற்றும் கடலும் என வந்தவன் 

அடியவரைக் கண்டதும் கால்நடையாகப் போதலை இவ்வாறு 

அழகுபடப் புனைந்துரைக்கன்ளார் சேக்கிழார். இம்மனமாற் 

றத்தை ஓவியப் புலவர் எமுசு இயலாது. கடுங்காற்றென வக் 

தோன் தென்றல் என உலவுஞன்; அம்மட்டமோ? இரக்க 

மூம் கொள்இரான். மதர்த்த கருங்களிற்றின் எதிரே, உண் 

மை கோன்புடைய இப்பெரியார் போயபோது, இவர்க்கு 

வேஜொரு கெடுதியும் நேரிடாமற் போனதும் எனது கோன் 

பின் பயனே அன்னோ? யான் செய்த கோன்பே நோன்பு. 

இன்பக் கூத்தாரகின்்ற இறைவனின் அன்பர், இன்பமாய் : 

இருப்பதே இயல்பு. ௮வ்வியல்பு கெட முனிவோடும் முகங் 

கோணி நிற்கச் செய்த பிழைதான் யாதோ?'' என்று ௮ஞ்சா 

மன்னரும் அஞ்சுகன்ளார். தம்முடன் வருசன்றோரை ஒரு 

புறத்தே நீக்கித் தாம் மட்டும் தமியராய்ச் சென்று ௮ன்ப 

ரைத் தொழுகின்னார். 

போதுமா? :-6 அறிக் திலேன் அடியேன்; அங்குக் கேட்ட 

தொன்று, ((சிலர் கொன்றனர்' என்றன்றோ காவலர் வந்து 

சொல்லினர்.) ௮௮ நிற்க. (இவ்வாறு தாம் வந்த கோலத் 

தைச் சோழனார் விளக்குகின்றார்) ஈல்வழியின் நின்றும் 

பிறழ்க்த இந்தக் களிறு செய்த குற்றத்திற்காக இதனையும்
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இம் மாவெட்டிகளையும் கொன்றது போதுமோ மேலும் 

ஒத்தல் வேண்ூமோ ? யாதோ திருவுளம்? அருள் செய் 

தல் வேண்டும்” எனச் சோழனார் இரர்து நிற்கின்றார். .. 

பல்வேறுநிலை:--சந்றத்தொடு வச்தவர் சீற்றந் தணிதல் 

ஒருநிலை ; சீற்றந்தணிக்து அடியார்க்கு இரங்குதல் ஒருநிலை ; 

தம்மை ஒஹ்த்தலை வேண்டி நிற்றல் ஒருநிலை ; உயிரையே 

இழக்க முன்வருதல் ஒருநிலை: அப் பின்நிலையை மேலே 

புனைந்துரைக்வ்ரூர் சேக்கிழார். 

மன்னவன் றன்னை நோக்கி வானவர் ஈசர் சேசர் 

*சென்னி!இத் துங்க சே.ழஞ் சிவகாமி யாண்டார் கொய்து 

பன்னகா பரணர்ச் சாத்தக் கொடவரும் பள்ளித் தாமச் 

தன்னைமுன் பறித்துச் சச்த2் தரைபடத் துணித்து லீழ்த்தேன்?? 

40. 

₹£மாதங்கர் தீங்கு செய்ய வருபரிக் காரர் தாமும் 

மீ(து)அங்குக் கடவு வாரும் விலக்கடொ தொழிக்து பட்டார் 

ஈ(து) இங்கு ரிகழ்க்தது? என்றார் எறிபத்தர் என்ன அஞ்சப் 

பாதங்கண் முறையால் தாழ்ச்துபருவரைத் தடந்தோள் மன்னன்”? 

Al. 

: அங்கணர் அடியார் தம்மைச் செய்தவில் வபரா தத்துக்(கு) 

இகங்கிது தன்னாற் போதா(து) என்னையும் கொல்ல வேண்டும் 

மங்கல மழுவாற் கொல்கை ௮ழக்கும்௮ன் (ற); இது ஆம்' என்று 

செல்கையால் உடைவாள் ௨ங்கிக் கொடுத்தனர் தீர்வு சேர்வார்?” 

42. 

₹வெர்தழற் சுடர்வாள் நீட்டும் வேந்தனை நோக்கிச் (கெட்டேன் 

அ௮ச்தமில் புகழான் அன்புக்(கு) அளவின்மை கண்டேன்? என்று 

தச்தவாள் வாங்கமாட்டார் தன்னைத்தான் துறக்கும் எஷ்று ‘ 

சிந்தையால் உணர்வுற்(று) ௮ஞ்சி வாங்கினார் இங்கு இர்ப்பார்.?? 48,
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வாங்கு தொண்டர் முன்பு மன்னனார், தொழுதுநின்தே ௨: 

£ஈங்குஎனை வாளினாற்கொன்(று) என்பிழை சீர்க்க வேண்டி 

தங்யெ உதவி செய்யப் பெற்றனன் இவர்பால்” என்றே 

ஆம்(கு)௮வர் உவப்பக்சண்ட எறிபத்தர் ௮தனுக்(கு) அஞ்சி? 44. 

 வன்பெரும் களிறு பாகர் மடியவும் உடைவாளைத்தக்(து) 

என்பெரும் பிழையி னாலே என்னையும் கொல்லும் என்னும் 

அன்பனார் தமக்குத் தீங்கு நினைத்தனன்” என்று கொண்டு 

“மூன்(ப)என(து)உயிர்செகுத் துமுடிப்பதேமுடி.வு*என் றஎண்ணி.”? 
45... 

“புரிக்தலர் கொடுத்த வாளை அன்பர்தம் கழுத்திற் பூட்டி 

அரிச்திடல் உற்றபோதில்: ௮ரசனும் (பெரியோர் செய்கை 

இருச்தலா (ற) இதுஎன்கெட்டேன”என்(று).எ.திர் கடி.இத் சென்று 

பெருச்தடச் தோளாற் கூடிப் பிடி.த்தனன் வாளும் கை ww? 46. 

ஈது இங்கு நிகழ்ந்தது':-- வானவர்க்கும் தலைவனான 

கடவுளோடு அ௮ன்புறவன் றி வேளோருறவும் கொண்டாடாத, 

அவ்வன்புவழியே உலகுக் குதவும் திருநெறியில் நித்சின்ற 

எறிபத்தர், அரசருக்கும் அஞ்சா தவராய் எ இருரை பகர்கின் 

றார். வாழிய அரசே'' என்று தொடங்கிப் பேசவும் ௮வர் 

மனம் ஒருப்படவில்லை. அவருடைய ஜெம் ௮ரசனளவும்.. 

சென்றதாகலின் அவ்வாறு பேசத்துணிவரோ? சென் 

னியே! பொல்லாத பாம்பையும் அழகொப்பனையாகக் 

கொண்டு இன்பமெனத் தோன்றச்செய்யும் இறைவனுக்கு, 

அழகொப்பனை செய்யவேண்டிச் சவகாமியாண்டார் கொய்து 

as ஈல்ல மலர்களை, இந்த வேழம் பறித்துக் SC ip Gs Bw gi. 

. பூப்பட்டபாடு இக்களிறும் . பட்டுத் தரையில் வீழ்ந்து 

புரளும்படி இதனைத் அணித்தேன். இவ்வாறு இவ்வானை 

இங்கு செய்தபோது, இதனை மாவெட்டிகளும் குத்துக்
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கோலாளரும் விலக்கினார் இல்லை. ஆதலின் அவர்களும்- 

இறச்தனர். ஈதே இங்கு கிகழ்ச்தது'” என்று நிகழ்ந்தது கூறு 
இன்றார் எறிபத்தர். 

தீர்வுநேர்வார்:--இறைவனது அடியாருக்குச்செய்த இக் 

குற்றம் தம்மையே சேர்க்ததென புகழ்ச்சோழர் மன முருகு 

- இன்னார். 

Bye தவறிலை ரீன்னைப் புறங்கடைப் 
போதா விட்ட. நமரும் தவறிலர் 

நிறையறு கோல்யானை நீர்க்த விட்டாங்தப் 

பறையறைக் தல்லது செல்லற்க என்னா 

இதையே தவறு டையான்.?? --கலித்தோகை 

என்று புலவர்களும் ஒப்புமையாக எடுத்துக் காட்டுவது 

யா? நிறையழி கொல் யானையை நீர்க்கு விதிதலேயன்றோ? 

யானே தவறுடையேன். ஆதலின் என்னையும் கொல்லுதல் 

வேண்டும். எனக்காக இறந்த யானையும் மாவெட்டிகளும், 

அந்த வழியில் தமக்கென வாழாப் பிநர்க்குரியாளசாய்த் 

தலைஏறந்து நின்றனர்; அதனால், உமது மழுவாற் கொல்லப் 

படும் பேறுபெற்றனர். அன்பர்க்குதவும் அன்பு வடிவாம் 

அ௮ம்மழுவோ, நல்லன வற்றிலெல்லாம் ஈலம் மிகச் சிறந்தது. 

இக்கொடுமை அனைத்திற்கும் முதலாக நின்ற என்மேல் 

பட்டு ௮ம்மழமுவானது அதய்மை குறைதல் தகாதன்றோ? 

யானும் கொலையுணல் வேண்டும்! மழுவுங் கொல்லுதல் 

தகாது. ஆதலின் என் வினையே என்னைச் சுயவதுபோல என் 

கை வாளே என் கழுத்தை அ௮ரிவதாக'' என்௮ புகழ்ச்சோழர் 

தம் உடைவாளை உறையினின்றும் எடுத்து நீட்டுன்ளர். 

சோழன் மாறிய நிலை:--தன்னையும் இழக்கும் தனிப் 
போன்புநிலையை, இவ்வாறு படிப்படியாய் விரித்துரைத்த முடி .
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வில், உயர் நிலையையும் புனைந்துரைக்கும் சேக்கிழார் பெரு. 

மையே பெருமை. இவ்வாறு கழுவாய் இயற்ற ஒருப்படு 

இன்னார், காற்றொடு கடலெனவரந்த காவலர் பெருமானார். 

கொன்றும் வந்த அவரது கை - கொடுத்தும் வெர்தகை - 

இன்று தன்னையுமிழக்கத் தர் அதவும் கையாய் இயற்கை: 

யழகு எழில்பெற நிற்றெது; ௮வ்வின்பத்தால் சவக்தகையாய் 

விளங்குகிறது. நீட்டிய வாளோ ஈன்றுகத் இட்டப்பட்டூ? 

மூண்ட நெருப்புப்போலப் பளபள என்று மின்னுகிறது. 

இவ்வாறு கடலானது கொர்தளிப் படங்கிக் கரையி லடக்கு 

வதனையும், அலைகடல் வாளளவாய்க் குறுகி அன்பர் கை 

யிடை: நிற்பதனையும், ஓவியமாகச் சேக்கிழார் எழுதிக் 

காட்டுகின்ளர். 

_ தீங்கு தீர்ப்பார்:-மேலே எறிபத்தர் மனமாறுவதனையும் 

ஒவியமாக ஈம் புலவர்: எழுஇக்காட்டுஇன்ளார், எறிபத்தாது 

சீற்றம் அரசன்வரையிலும் சென்றது எனக் கண்டோம். 

ஆனால், புகழ்ச் சோழனார் வாளை நீட்டியபோது ௮ச் சீற்றம் 

மறைஇறது. எறிபத்தர் ஒரு புதிய உலகில் புகுகன்ளர்; காற்: 

ஜரொ? கலந்த தியெனப் பொங்கி வெதும்பியவர், தீயிடை 

வைத்த நெய்யென உருகப் பின், உள்ளல் குளீர்கின்றார்.. 

கெட்டேன்! தம்மையும் இழர்து நிற்க, எதிர் வந்து சம் 

வாளைநீட்டித் தமதுயானையைக்கொன்ற என்னையே தம்மைக் 

கொல்லுமாறு வேண்டி. நிற்கும் இவரினும், பெரும்புகழ் 

பெற்றார் யாரே? இவருடைய அன்புக்கும் அளவு உண்டோ? 

இவெகாமியாண்டார் மலர் இழந்தபோது, யானோ ௮வ்வீழ 

வுக்கு மனம்பொரு.து, யானையைக் கொன்றேன். இவசோ 

௮வ்விழவுக்கு மனம்பொரு.து, தம்மையே கொல்ல வாளை 

நீட்டுசன்ஞுர். தன்னிழவிற் றழைத்தோங்கும் தனிப்பெரும்



60: அன்பு முடி 

அன்புதான் இருந்தபடி என்னே! (அன் பிலார் எல்லாம் தமக். 

குரியர்; அன்புடையார் என்பும் உரியர் பிறர்க்கு என்றபடி. 

பிநர்க்சென்றே உடலும் உயிரும்பெற்று வாழும் பெரியார் 

அல்லசோஇவர். யானோ பிறருயிரைப்பிறர்க்கென க் கொண்டு 

வாழ்ந்தேன். என்னுயிரைப் பிறர்க்கெனக் கொண்டு வாழ்ந் 

தேனே? இப்பெரியாரது உடைவாளாம் Qa அன்பின் 

கொழுக்தையே வாங்கி இவரையே வெட்டிவதோ? எண்ண 

வும் போமோ இவ்வாறு?” என்று வாளை வாங்காது, வாளா 

நிற்னெருர் எறிபத்தர்.இதற்குள் மற்றோர் எண்ணம் தோன்று 

இறது. (தம்மைத் தாமே கொன்று கொண்டால், என் செய். 

வது?” என உணர்ந்தபோது, ௮ தற்கஞ்ச, அத்தீங்கு நேரிடாத 

வாறு, வாளை அரசர் கையினின்றும் armed Oar or Ras apt 

மெய்த்தொண்டர். 

ஓங்கிய உதவி சேய்யப் பேற்றேன்'--வாங்கியபோது 

மன்னவனார் முன்னினும் பெருமகிழ்ச்சி யடைஇன்றார். 

தம்முயிரை இழக்கும்போதும் இன்பமே அடைச்து நிற்கும் 

இன்ப அன்பின் இயல்பினை இவ்வாறு விளக்குஇன்ளார் சேக் 

கிழார். தாம் ௮ரசகெறி கோடியதற்கு எறிபத்தர் கழுவாய் 

செய்ய கோந்தமையைக் கண்ட புகழ்ச் சோழனார், எறி 

பத்தரைப் புகழ்கின் மர்; ஈங்கு என் கை வாளினாற்கொன்று 

என் பிழை தீர்க்க வேண்டி, ஓங்கிய உதவிசெய்யப் பெற்ற 

னன் இவர்பால்,” என்று மகிழ்கின்றார். கடமைக் கஞ்சிக் 

கழுவாய் நேர்வார் ஒரு சிலர். அவர் நிலையும் வியக்கத்தக் 

கதேயாம். கடமையை யுவந்து கழுவாய் விரும்பும் பெரி 

யாசோ மிகச் இலர். 

உவகை கண்டு அஞ்சுதல்:--௮வ்வாறு உவப்புடன் 

நின்ற ௮ரசரது ஒப்பற்ற நிலையைக்கண்டு ௮ஞ்சுஷெருர் எறி
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பத்தர்; தம்முடைய வெற்றி யானையையும், மாவெட்டிகளை 

யும், கான் கொன்றதைப் பொருட்படுத்தாது, என் பெரும் 

.. பிழையினாலே என்னையும் கொல்லும், என்னும் அ௮ன்பனார் 

தமக்குத் தங்கு நினைத்தனன். கானொரு கொடியேன். கானே 

கொலைக்குரியேன்”', எனத் தம்மைப்பழிக்கின்றார்..என தஉயி 

சைச் செகுத்து முடிப்பதே முடிவு' எனஅவர் முடிவுகட்டுகன் 

ரூர். மன்னவனார் விரும்பிக் கொடுத்த வாளை, எறிபத்தர், தம் 

கழுத்திற்பூட்டி அரியத் தொடங்குஇன்றார். புகழ்ச் சோழர், - 

தம்மை யிழந்துநின்று வாளை நீட்டியபோது, அவ்வழியாக 

அன்பெனுர் இ எறிபத்தரிடமும் பரவி மூண்டெரிவதால், 

அவரும் தம்மை இழக்து நிற்கும் ௮ன்பொளியாக விளங்கு 

இன்னார். அவ்வகையில் எறிபத்தர்க்குப் புகழ்ச்சோழனார் 

ஒரு வழிகாட்டியல்லரோ ? ் 

பரிவில் வந்த இூக்கண் உகாண்டுன்றார்.. அரசர். 

அந்தோ! இவர் கொலைக்குமா என் வாள் தணையாதல் 

வேண்டும்? இப்பெரியாரது செய்கை இருந்தவாறென்னே! 

என்னைக் கொல்வார் எனமூஇழ்க்தேனே! இவசோ கொலையுண் 

பது: கெட்டேன்” என்று வருர்இி விசைர்துபோய்த் தமது 

அ௮கன்றதோளால் தம்வலி யெல்லாம்கொண்டு எறிபத்தர் 

வாளையும் கையையும் அசைக்க முடியாதபடி இறுகப் பிடித் 

. துக்கொள்கின்றார். இவ்வாறு இருவரும் அன்பினால் 

முடிச்சுப்பெற்றுப் பிணைக் த விள ல்குஇன் றனர். ஈதே கடவுட் 

பிணையல். இதே அன்பு முடி.



a Beste sr_H—apy அவிழ்த்தல் 

“ வளவனார்விடாது பற்ற மாதவர் வருச்து இன்ற 

அளவிலாப் பறிவில் வச்த இடுக்கணை யகற்த வேண்டிக் 

சஎமணி சளத்துச் செய்ய சண்ணுதல் அருளால் வரக்குக் 

இளெரொளி விசும்பின் மேல்வச்(து)எழுச்தது பலரும் கேட்ப."? 47. 

“டுதாமழுச்தகையன்பின் மிக்£ர் தொண்டினை மண்மேஸ்காட்ட 

செழுக்திரு மலரை யின்று சனக்கறி சிக்தத் திங்கட் 

கொழுக்தணி வேணிக் கூத்தரருளினாற்கூடித்(௮)என்.றங்(கு) : 
எழுந்தது பாச ரோடும் யானையும் எழுச்த சன்றே.”? 48. 

“ = rar பூட்டும் வாள்விட்(0) எறிபத்தர் தாமும் ௮ச்த 

கேரியர் பெருமான் தாள்மேல் விழுர்தனர். கிருபர் கோனும் 

போர்வடி, வாளைப் போக எறிர்தவர் கழல்கள் பற்றிப் 

பார்மிசைப் பணிந்தார் விண்ணோர்பணிமலர் மாரிதூர்த்தார்.?? Ad. 

திருவருண்மோழி:...-- ஐச் தாவது காட்சியிலே, இக்கட 
வுட் பிணையல் ௮விழ்தலால் ௮ன்பொளியும் அன்பு மண 

மும் வீசிக் கமழ்வதனை அுகர்சன்றோம். மேற்கண்ட இக் 

கல் முடிச்சை அவிழ்ப்பவர் யார்? திருவருளே அவிழ்த்தல். 

வேண்டும். திருவருளுலகடையே இருந்தன்ோ, திருவருண் 

மொழிப் புலவராம் சேக்கிழார் தமது நூலைப் பாடுஇன்ளுர் , 

_ இறத்தற் கில்லையே என்று இருவரும் இடுக்கண் உற்றுச் 

சிக்5க் டெக்கின்றனர். திருவிளையாடல் புரிக்தருளும் இறை 
வனுக்கும் இதனைக் காணப் பொறுக்க முடியவில்லை. ஈல்லன 
வும் தியனவும் எல்லாம் ௮வன் செயல் அன்றோ? ஈஞ்சுண்டு 
காப்பான்; கண் திறந்து எரிப்பான். ஆக்கலும் வல்லான்; 

அழித்தலும் வல்லான். அவனுடைய திருவிளையாடல் 
இருந்தபடி. ௮து. இறைவன் இங்கும் யானையைக்“ கொன்று
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இவர்களையும் இடுக்கணில் நிற்க வைக்கன்ஞுன்; கொன்றது 
போக அருள்செய்யவும் வருகின்றான். அனைவரும் கேட்க 

அங்கே வானிடைத் திருவருண்மொழி orp Garr gi. எல் 

லாம் திருவருட் செயல்'' என்பது எல்லார் காதிலும் விழு 

கிறது. அனைவரும் புத்துயிர் பென் றனர். Ops sour 

எழுன்றனர். எறிபத்தர் ஈர£வே பூட்டும் வாளைப் போக 

விட்டு, சோழனார் தாள் மேல் விழுசின்றனர். சோழர் பெரு 

மானாரும், போர் வடிவாளைப் போக எறிந்து, எறிபத்தாது 

கழல்களைப் பற்றிப் பார்மிசைப் பணிகின் றனர். இடுக்கணால் 

எழுந்த பிணையலைக் கண்டோம்; இதபோது இன்ப அன் 

பினால் எ.முத்த பிணையலைக் காண்டுன்ளோம். வானவரும்கண்டு 

மலர்மாரி சொரியத்தக்க காட்சயன்றோ ஈது. - இந்நிலையில் 

மநையவர் என்றும் மன்னர் என்றும் வேற்றுமை இல்லை. 

குறைவேல்லாம் நிறைவாதல்:-- ' 

“இருவரும் எழுர்து வானில் எழுக்தபேர் ஒலியைப் போற்ற 

அருமறைட் பொருளா யுள்ளார் அ௮ணிகொள்பூங்கூடைதன்னில் 

். மருவிய பள்ளித் தாமம் நிறைந்திட வருள மற்()௮௪ 

இருவருள் ஈண்டு வாழ்ந்து இவெகாமியாரும் கின்றார்.” 59, 

மட்டவி ழலங்கல்: வென்றி மன்னவர் பெருமான் முன்னர் , 

உள்தரு களிப்பி னோடும் உறங்கிமீ(த) எழுக்த(து)ஓச்.து 

முட்டவெல் கடங்கள் பாய்ச் து முகலென முழங்கிப் பொக்கும் 

பட்டவர்சத் தனத்தைக் சொண்டு பாகரும் ௮ணைய வந்தார்.” 51. 

(அன்பர்க்குத் தீங்கிழைத்தோம்' என்று மனம்வாடிய 

சோழர் பெருமானார், அவ்வருண்மொழிகேட்டு மனக்தளிர்க் . 

'இன்ளார் ; அவ்வருளைப் போற்றுஇன்றார். எறிபத்தரும் ௮ம் 

மொழிகேட்டு வியப்படைச்தவராய் அருளை ஏத்துகன்றார். 

மலரும்” கூடையில் நிறைகிறது. சீவகாமியாரும் குறைதிர்க்து
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தம்வழியே போ௫ன்றார். எழுந்த யானையும் மாவெட்டி 

.களும் சோழனார் ௮ருகே வருகின்றனர். 

வாழ்க்து நின்றார்:-முன்னின் ந குறைகளெல்லாம் இங்கு 

நிறைவாகின்றன. சிவகாமியாண்டார் பூத்தொண்டினை, அழ 

கொப்பனையின் அருங்குறிப்பாகக் கொண்டு,கோன்புகோற்று 

வத்தனர்; அருல்குறிப்பை மறந்து, பூவே பொருள் என 

எண்ணியதால் ௮ன்னோ, மலசை இழந்தபோது வாடி வதங்கி 

முூறையிடலானார். யானை வத்து பூப்பறித்த நிலையிலும் 

பொலியும் ஓர். ௮ழகொப்பனையை, அவர் காணமாட்டாதார் 

ஆயினர்; தடிகொண்டடிக்க ஓடினார். அதன்பயனை ௮ம் 

போதே தரையடித்து வீழ்க்து தய்த்தார். கடவுளை மறந்து 

'கல்லிற்காகவும் செம்பிற்காகவும் கைகலப்போர் வரலாறே 

ஈதாகும்.உயர்நிலை நின் ற முனிவரையும் பற்றெலும் பகைவன் , 

பூமேல்பற்றென்றும், கல்மேல் பற்றென்றும், கரர்துரு 

வெய்தி வாட்$வன். எல்லாம் திருவருட்செயல் என்று 

தெளிரந்தபொழுது, ௮ப்பகைவனின் மயக்கம் அறவே ஒழி 

யும். அந்நிலை அடையும் வசையில் துன்பமும் வந்துசேரும். 

சிவகாமியாண்டாரும் புலம்பி நின்ராரன்றோ? அருண்மொழி 

கேட்டதும் இன்ப அன்புருவாகன்றார். சிவகாமியாண்டார், 

அப்போதுதான், கதறி நிற்கும் முனைப்புநிலை நீங்க, எல்லாம் 

இறைவன்செயல்' என்பதை ஸமுற்றுமுணர்ச்து, முடிவிலா 

.இன்பத்தே மூழ்குகன் நனர், 
. சோழர்:--புகழ்ச் சோழர் நின்ற முன்னையநிலையும் மிகப் 

பெரிய நீலையே ஆகும். இன்பத்தோடும் இறக்க ௮வர் முன் 

வருகின்றார். ஆனால் அவரும் ௮ன்றோ *இறத்தற்சில்லையே* 
என்று இடுக்கண் உறகன்றார். இறத்தற்கும் முக்இ நிற்பது, 

அன்பு நிலையின் அ.நிகுறியானாலும், இறர்தொழிவீது ஒரு
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நாளும் அன்பு நிலையாவதில்லை, ன்றும் இன்பமாய் வாழும் 

் வாழ்க்கையே அன்பு .: நிலையாகும். எல்லாம் திருவருட் 

செயல்' என்பதை மறந்ததால் அன்றோ, அவரும் இடுக்கண் 

உறுஇன்றார். அன்பு நிலை  அறிவுநிலையுமானால் அன்றோ, 

உயர்நிலையாவது. எல்லாம் இருவருட் செயல்! என்.ற தெளி 

வெழுந்தபோ.து இடுக்கண் ஒழிகன் றது. அவர் அப்போதே 

இன்ப அன்புருவாஇின்றார். 

எறிபத்தர்:--௪ நிபத்தர் யானையைக் கொல்கொர்; 

அரசர்மேல் சீற்றம் கொள்கிரார்; அவர். பெருமை கண்டு 

தன்னையே கொல்லப்புகுஇன்ருர். சவெகாமியாண்டாரிடச்தும் 

புகழ்ச்சோழரிடத்தும். . இன்பம் விளங்கெதைச் சேக்கிழார் 

குறித்ததுபோல, எ .நிபத்தரைப் 'புனைக்துரைக்கையில் குறிக்க 

வில்லை..வகாமியாண்டார் பூப்பறித்து- இன்பம் பெறுவதை 

ஈம்புலவர், நன்கு புனைந்துரைக்ளெருர். ஆனால் எறிபத்தர் : 

இதற்கு முன்னர் அத்தகைய இன்ப வாழ்க்கையில் இளைத்த 

மையைச் சேக்கிழார் சுட்டவில்லை. 'திருவருண்மொழி எ.ழுர் 

ததும், அவரும், இன்பக்கடலில் குளிக்கன்ளார். அவரும் 

இன்ப அன்புருவாவனைறார். ௮ன்பென்றால், எவர் மேலும் 

உள்ளம் One® tpt துருகவேண்டும் அன்றோ? முன்னர், யார் 

யார்மேல் சதி எழுர் தாரோ, அவ்வவர்மேல், பின்னிலையில் 

ஆறியமனதோடும் அன்பு பாராட்டுதலைச் சேக்ழொர் எடுத் 

துக் காட்டென்றார். ௮ந்த நிலைதான், எ.றிபத்தா.து மனமாற் 

றத்தை நன்கு Aer se Sar ps. . எரிமலையென வந்தவர், 

கொர்தளிப்படங்க, ௮சையாத அம்.மலைத்இருவிளக்கெனத் 

ூயசாய் நின்று, . பின். ௮முதநிலவெரிக்கும் - இருவிளக்காய் 

அன்பொளியைப், பொழி௫ன்றார். சோழன், வாளை நீட்டிய 

அம், அவன்மேல் கொண்ட. €ந்றம் மாறுறெது.சோழன்மேல் 

5
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அன்பு பூண்) தம்மையே வெறுத்துத் தம் தலையை வெட் 
ஒ.க்கொள்ளப் புகுகன்றார் இந்த எறிபத்தர். 

சீறிய ஆனைமேல் ஆநிய அன்பு:-- 

6அனசர்த் தொண்டர் கும்பிட்டு (அடியனேன் களிப்ப இக்த 

மானவெம் களிற்றை யேறி ம௫ழ்க்தெழுச் தருளும்? என்ன 

மேன்மையப் பணிமேற்கொண்டு வணங்கிவெண் குடையின் நீழல் 

யானைமேல் கொண்டு சென்றார் இவுளிமேல் கொண்டு ae srt.” 

ன ள் ் 52. 
அச்சிலை எழுக்கத சேனை ஆர்கலி ஏழும் ஒன்றாய் 

மன்னிய ஒலியின் ஆர்ப்ப மண்ணெலாம் மகஇிழ்ச்து வாழ்த்சப் 

பொன்டெடும் பொதுவில் ஆடல் நீடிய புணிதர் பொற்றாள் 

சென்னியிற் சொண்டு சென்னி இருவளர் கோயில் புக்கான்”? 58. 

... மேலே, சிவகாமி யாண்டாருக்குத் தீங்குசெய்து, தன் 

மேலும்பாய்ந்து கொல்லவர்த ௮ச்த யானையினிடத்தும் ௮ன் 

பும் கொள்கின்றார் எறிபத்தர். இவ்வுயரிய அன்பு நிலையைக் 

காட்டவே, a0 gr காட்சியைக் காட்சின்ளுர், ஈம் புலவர். 

எல்லாம் 'தருவருட் செயல்' என்ற திருவருண்மொ ழியைக் 

கேட்டபின், அத்திருவருள் வழி நின்ற ௮வ்வியானைமேலும் 

அன்பு வெள்ளம் பெருகுகன்் றது. இருவருள் வழிகின் ற ௮வ் 

வரசன், இருவருள் வழிநின்ற அவ்வானைமேல் ஏறிச்செல்லு 

தலே 562" என ஒரு தோற்றமுண்டாஇன்றது. அவ்வாறே 

செய்தல் வேண்டும் எனப் புகழ்ச்சோ ழனாரை வேண்டுஇன் ரர் 

எறிபத்தர்; அக்காட்சியைக் காண வேணவா கொள் ன்ளுர்; 

அசசனேறும் பெருமையையும், ௮ரசனேறியபோது. அவ் 
வானை பெறும் தோற்றப் பொலிவையும், கண்டு களிக்கவே 

விரும்புகின்றார். வேழத்தின் மேலெழுர்த அ௮ன்பன்றோ ஈது? 

உண்மை. இன்ப அன்பு, இவ்வாறு எதனையும் தன்னுட்
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கொண்டு இன்பமாய் ஒளிரும், எனக் காட்டிய சேக்ழொரே 
'இன்ப அன்பின் இயல்பினை அறிவார். புகழ்ச்சோழனாரும், 
எறிபத்தர் வேண்டியபடியே செய்தமையைச் சொன்னயம் 
பெருகப் பாுகின்றார் சேக்ழொர். யோனைமேல்கொண்டு 

் சென்றார்; இவுளிமேல் கொண்டு வந்தார்.” எழ்கடலும் ஒன் 
ஒய் ஒலிப்பதுபோலப் படைகள் இரண்டு. எழுந்து" களிப்பி 

னால் ஆர்கன். றன. மண்ணவர் ம,ழ்ந்து வாழ்த் துன் நனர், 
திருப்பணி நோக்கிச் சேன்றார்:--புகழ்ச்சோழனார், யானை 

'மேலேறிச் செல்வதகனை அழயெ கோலம் என எண்ணா 
அடியவரிட்ட திருப்பணி என்றே எண்ணிப்போ௫ன்ளார் 
எனச் சேக்கிழார் எடூத்துக் காட்டும் நட்பம் போற்றத்தக்க 

காகும். இக்காட்சியைக் காண்டுன்றார் எறிபத்தர்; இன்ப 

அன்புருவாஇன்ளார். 

: தம்பிரான் பணிமேற் கொண்டு சிவகாமி யாரும் சார 

எம்பிரான் ௮ன்ப ரான எறிபத்தர் தாமும் : என்னே ! 
அம்பலம் நிறைந்த தொண்டர் 9 Bais 2(6) அறியார்? என்று 

செம்பியன் பெருமை யுன்ணித் திருப்பணி நோக்கச் சென்றார்,?? 

2 54. 

.*என்னே, அம்பலம் நிறைந்தார் தொண்டர் அறிவதற் 
கரியார்' என்று செம்பியன் பெருமையுன்னித் திருப்பணி 

'கோக்கிச் செல்கின்றார். சோழனே இவருடைய மனத்தை 

மாற்நினவன், ஆதலின் ௮ந்த வழிகாட்டியாம் அன்பனை 

நினைத்தே செல்கின்றார். 

காற்றடங்குதல்:--இவ்வாறு அமைதியைக் காட்டி 
முடிக்கின்றார் சேக்கிழார். யானையோ கடுல்காற்றில் சுழலும் 
கருமலை என வந்தது; காற்ளொழிர்து அரசனைத் தாங்கி 
ஆட்டுக்கட்டியென அடங்கச் செல்கின்றது. கடுங்காற்ளேடு



‘apes தீ 'யென்” வெதும்பிப. எறிபத்தர், காற்றொழிர்த 

-விளக்கென அன்பு நிலை நிற்னெளுர். காற்றோடு : கலந்த கடலும் 

காரும் என வந்த புகழ்ச்சோழரோ, கடவுள் 'பள்ளிகொள்ளு 

மாறு காற்றிலாதடங்பெ பாற்கடல் என அன்புருவாஇன் 

ரர். "இவர்களது ' ' மன்க்கொர்தளிப்பைப் புனைந்அுரைக்க 

வந்தவர், காற்றோடு வைத்தே புளக் துசைத்தல் காண்க. 

காற்றடங்கயெதுபோல இவர்கள்” மன்மும் அடங்குஇன் றது 

 பின்னிலையில், ' 

முடிவு: 
். மற்றவர். இனைய, தான வன்பெருச் தொண்டு Silat’ 

உத்திடத் கடியார் முன்சென் றுதவியே நாளும் காளும் 

௪.ற்றவக் கொள்கை தாங்கி ஈலமிகு கைலை” வெற்பிற் 

கொத்றவர் கணத்தின் மூன்னாய் கோமுதற் prevent பெத்றார்; pe 

55. 

:அளுடைத் தொண்டர் செய்த 

ஆண்மையும் தம்மைக் கொல்ல 

வாளினைச் கொடுத்து நின்ற 

வளனார் பெருமை கானும் 

சாளுமத் தெலர்க்கு ஈல்கும் 

ஈம்பர்தா மளக்ச லன்றி 

நீளூமித் சொண்டி னீர்மை ' 

.... நீனைக்கில்கர் அளக்க வல்லார்??? 56.
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மூவொற்றுமை :: யவன காட்டதிஞர்கள், கூத்து 

அாலில் "வரும் வரலாறு" முழுதும், ஒரே இடத்து நிகழவேண் 

டூம்: ஒரே arog Bev நிகழ்தல்வேண்டும்; புளைந்துரையும் பல 

வாடித் கலங்காது ஒன்றாஇத் கெளிதல்வேண்டும் என்று வற் 

பு௮த் துன் றனர்; இட ஒற்றுமை, காலவொத்றுமை ' புனைந் 

gr, pbwion (Unite of place, time and story) 
என்ற. இம் மூவொற்றமையையும் வேண்வர்.” இப்புளைர் 

அரை அவ்வாற்மைந்துள்ள தன்றோ ? ்் 

யானையே நடவிடம்: பலவகையான மனக்கொர்தளிப்பு. 

"களும் யானையைச் சுற்றியே or apBsir றன. ஆதலின் யானையே 

இப்புனைந்துரையின். நிவிடம் என்றோம். வெகாமியாண்டாரு. 

டைய அன்பைக்காட்டும் முதற்- காட்சியிலும், யானையே வந்து 

பூவைச் சந்தி, இப்புளைந்துரையில் அவரைச். இக்க: வைக்க 

ற. அம்முறையிட்டைக் கேட்ட எறிபத்தர், இரண்டால் 

காட்தியிற் சிக்குண்டு. யானையைச் சென்று வெட்டுஇன்ளூர். 

யானை வெட்ட்டசைக் கேட்ட சோழர், ஆற்றாமை 

மீதாரப் பெற்றுத்: தம் படையொடும் , வந்து, மூன்ளுவ் 

காட்சியில் சக்குண்ரொர் ; யானை இறர்;ததாலன்ளோ படை 

எடுக்கின்றார். இன்மை முகத்தால், யானை, . அங்கும் விளம். 

கிப் புனை$் துரையை இயக்குகின்றது. சான்காம் காட்சியில் 

அ௮வ்வானை யெதிரே, எறிபத்தரும், புகழ்ச் சோழரும், 

வாளோடு கையுமாய், இறப்பதற்கு யான் .முர்இ, 8 முந்தி 

எனகின்று, சிக்குண்டு விளங்குகின்றனர். ஐர்தாங் காட்சியில், 

அவ்வானை உயிர்பெற்றெழுக்து, எறிபத்தரது . ௮ன்போடு 

அரசனைடிம் மேற்கொண்டு அழகோடு செல்தது. : எனவே,
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எ.றிபத்தாது புனை*் தா, இவ்வாளை யின் புகழ்ச் துசையாகும். 

யானையின் மாறுதல்களோமி எறிபத்தரது மனநீலையும் 

மாறிக்கொண்டே போன் நதன்றோ ? 

் பலவேறு அன்புநீலை:--இவ்வைந்து காட்சயும் பலவகை 

யான அன்பின் காட்செகளேயாம். மூ.தற்காட்டியில், பூத்தொ 

ண்டு புரியும் வகாமியாண்டார.து ௮ன்பினைக்காண்டுன் றோம். 

பூவிழர்து புலம்புகின் றமையும் காண்கின்றோம். ௮.த புலம்பு 

so Beis மலருலக வாழ்க்கை, இரண்டாக் காட்டியில், 

அடியார்மேல் அன்பு பூண்ட எறிபத்தர், . றி எழுந்த 

யானையை எறி௫ன்றமையைக் காண்ணெழஜோம். அது இற்ற 

மிக்க எரியுலக வாழ்க்கை. மூன்றும் காட்டியில், யானைமேல் 

அன்புகொண்ட அரசனது படை, இரண்டு வருன் றமை 

யைக் காண்டுன்ஜோேம். இது சற்றம் மிகுந்த படையுலக 

வாழ்க்கை, சான்காம் காட்சியில் எறிபத்தரும், புகழ்ச்சோழ 

ரூம், ஒருவர்க்கொருவர் பரிர்து, உயிரிழக்க முர்துவதைக் 

காண்டென்றோம். ௮து சீற்றம் தணிர்திரக்கி நிற்கும் ௮௬ 

ஞூலக வாழ்க்கை. ஐர்தாங் காட்சியில் எல்லாரும் உயிர் 

பெற்றுப் பொலிந்து இன்பவடிவாய் விளக்கி அன்பாய் 

வாழும் உயர் கிலையைக் காண்னெ றாம். ஈது இருவருள் 

உலக அன்பு வாழ்க்கை, இவற்றிலே ஒன்றிற்கு ஒன்று 

என்ன வேற்றுமை? ஐந்தாம் நிலையில் சாம் காணும் ௮ன்பின் 

உயர் நிலையை என் என்பது? தெளிவே வடிவானநிலை; இன் 

பமே வடிவான நிலை ; எப்பொருள் மேலும் வெறுப்பிலா 

நிலை; எவற்றையும் விரும்பிப் பேணும் நிலை; இறப்பதன்றி 

என்றும் வாழும்கிலை; ஈதே ௮வவுயர் நிலை. சான்காம் காட்சி 

யில், எறிபத்தர் துன்பமேமீக்கூர நிற்றலையும்; புகழ்ச்சோழச் 

தம்மை யிழக்க முர்தும்போது இன்பமடைதலையு&, காண்



இறப்பியல்புகள் Tk 

இஜோம். இன்ப அன்பு புகழ்ச் சோழனாரளவில் சிறிது மிகு 

இன்றமை காண்சரம். அனால், உடனே அவரும் துன்பத் 

இன் வாய்ப்படன்றார். இன்ப அன்பை முற்றும் பெற்றில 

ரா.தலின், இருவருள் மொழியே, வந்து வழிகாட்கேன் தது. 

இவ்விருவர் அன்பும் படிப்படியாக மாறிமாறி உயர்நிலையடை 

வதனை முன்னரே குறித்து வைத்தோம். 
முன்னைய மூன்று 

காட்சியிலே வரும் அன்பு நிலைகளிலும் என்ன மாறுபாடு! 

என்னமாறுபாடு!! பூவினை இழக்து புலம்புநிலை யடைகின்றார் 

இவெகாமியாண்டார்.  களிற்றினை இழந்து சிற்றநிலை 

யடைன்ரூர் புகழ்ச்சோழர். 

சீற்றத்திலும் சிறப்பு நிலைகள்:--£ற்த நிலையிலும் வேறு 

பாடு கர்ட்டின்றார் அன்றோ சேக்ழொர் பெருமான்? எறி 

பத்தர் செந்து யானையை வெட்டிய சற்ற நிலையும், அன்பி 

னால் எழுன்றதொன்றே. யானை இறந்தது கேட்டுப் படை 

யெடுத்து வந்த புகழ்ச்சோழனூஅ இற்ற நிலையும், அன்பினால் 

எழுகன்றதொன்றே. புகழ்ச்சோழனூ£து சற்றமோ பெரும் 

பொருள்பற்றி எழுகின்றது; எனினும், ௮ஃது இமைப் 

போதில் ௮டங்கிறிற்கிறது; அளவறிந்து, இடமறிந்து, போத 

றிக்து, ஆளறிந்து விளங்குகின்றது. சோழனார் சொல்லிய 

படி அ௮ச்2ற்றம் அடும். இற்றமே வடிவாய் எழுன் ற சோழர், 

இற்றத்திற்கு அடிமை யல்லர். சற்றமே அவருக்கடிமை. 

அறிவின் கண்ணை மூடன் றதில்லை அச்சற்றம். ௮ச்சீற்றம் 

கொண்டபோதும் அடியவர் இறத்தை மறவாது போற்று 

இன்னார் சோழனார். இதனைச் இற்றநிலை என்று சொல்லலாமே 

weir Dé Aah, Cage Fee என்று சொல்லுதற்கில்லை, 

இசாம திருஷ்ணர் கூறியுள்ள புனைந்துரை யொன்று புகழ்ச்
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சோழாது. நிஸ்யை ' விளக்குடன் ற் து. போம்பொண்று 1 பலரை 

யும் கடித்து. வந்தது. அதன் “இருகே எவரும் “வாராது 

தடினர். அறவண அடிகள் ஒருவர் 3) தனைக். கண்டு, அவ் 

வாறு செய்வது - தவறென அப்பாம்பிற்கு உறுதிமொழி 

கூறிச்சென்றனர். அன்று தொட்டு, அப்பா ம்பு எவரையும் 

கடியாது வாழ்ந்து வந்தது. 'கடியா திருத்தலைக் சண்ட: இறு 

வர், அதன்மேல் கல்லெறியத்' தொடங்கெர். கல்லெறி 

யுண்ட.. வாடி. வதங்யெ அப்பாம்பை, :௮வ்வறவணவடிகள் 

மறுமுறை கண்டபோது, அப்பாம்பு, ௮வசது உறுதிமொழி 

கேட்டே, அவ்வாறு துன்புறுவதாக முறையிட்டது அப் 

பெரியார் அதன்மேல். அன்புடையாராகி, (யான் கடிக்க 

வேண்டா- என்றேனே அன்றிச் றவேண்டா என்று கூறிய 

Batu’ என்றெடுத்துக் காட்டினார். பின்னர் அப்பாம்பு 

சீறத் தொடங்கியது. சிறுவரும் பெரியரும் ஓடி ஒளிர்தனர். 

அப்பாம்பு சீறித் தன்னுயிரையும் காப்பாற்றிக்கொண்டு, கடி. 

யாஅ பிறருயிரையும் காப்பாற்றியதாம்.'” இப்புனைந் அரையிற் 

கூறியபடி புகழ்ச்சோ மனார். சறுகன்ரூரேயன் றிச் சனந்தெரி 

இன்றார் இல்லை. அதனாலன்றோ, இச்£ற்றம், இனம் என்னும் 
ஏமப்புணையைச் சுடாது விடுன்றது. எறிபத்தாது சீற்றம், 

யானையையும் மாவெட்டிகளையும் வீழ்த்தி, அரசன் வரையும் 

சென்று பற்றி யெரிகின்றதன்றோ? இவ்வேர்.றமை ஒன்றை 

மட்டுமா காட்டுின்றார் சேக்கிழார்? சோழனாரது ௮௬௫ 

ருந்த மாவெட்டிகள், யானைக்கொலையைத் தீங்கெனப் பழித் 

அச் சனர்து கூறுதலையும், சோழனார், அதனை, வென்றி என 

உயர்த்திச் சீறுதலையும், முன்னரே. சண்டோமன்றோ? ஓவ் 

'வொன்றையும், இவ்வாறு, தனிச் ஜெப்பு நிலைபெறப் புனைந் 

தரைக்கும் பெருமை பெற்ராரே திருவருட்புலவர் ஆவர்.
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ஏறித் இருக்கோயில் புகும்போதும், கூத்தரசின்? Daria. 

வாய் நீள எடுத்த திருவடியை எண்ணிக் சொண்டே இன்ப 

வடிவாஇன்றார். 

பொன்னெடும் பொதுவிலாட னீடியபுனிதர் பொற்றாள் 

சென்னியிற் கொண்டு சென்னி திருவருள் கோயில் புக்கான்.” 

எனவே, சோழனார் இன்பவடிவாம் கூத்தாசையே எண்ணி 

வாற்னெரறார். எறிபத்தர் மனமாறிய போது, அவரும் 

அக்கூத்தானை எண்ணிப் போன்றார் எனச் சுட்டிக் 

காட்டும் சேக்ழொரது பாவின் நுட்பத்தை என் என்பது? 

% அம்பல நிறைக்தார் தொண்டர் ௮.றிவதற் கரியார் என்று 

செம்பியன் பெருமை உன்னித் திருப்பணி நோக்கச் சென் 

ஞூர்.”. (நோக் என்பதனால் கூத்தரசின் இன்பக் கூத்திற் 

. கேற்நதோர் திருப்பணியையே இவர் நாவொராயினமை 

விளங்கவில்லையா ? யாளையுரியையும் பாம்பையும் மறந்து, 

இன்பக் கூத்தையே எண்ணுனனெறார் எறிபத்தர்; மறநிலையை 

மறந்து அறநிலையாம் இன்ப நிலையிலேயே நிற்கின்றார். சிவ 

காமியாண்டாரோ மறநிலையையும் ஆறநிலையையும் ஒருங்கு 

புகழ்ந்தமை கண்டோம். களியானையின் ஈருரியாய்,'' “புரம் 

வெரந்தவியச் சீறும் சிலையாய்,” மறலிக் கறைநீள் செஞ் 

சேவடியாய்'” ஏன்று மறநிலையையும் போதந்றுகின்ளார்; *அடி 
தே 3s யார் அறிவே”. 6தெளிவார் அ௮முதே'' என்று அறகிலையாம்' 

இன்ப நிலையையும் போற்றுகின்றார். இவ்வாறு இவர்கள் 

பல வேறு நிலையில் நின்றும், ஒர் இறைவனையே பலவாறு 

வழிபடுதல் காண்க. 

அன்பு நிலைகள்:--அவ்வழிபாட்டிற் கேற்ப அவர்கள் 

அன்பு நிலையும். வேறுபன்றது. இவெகாமியாண்டார் ௮ன்
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போ ஒரு வடிவினது; புகழ்ச்சோழர் அன்போ மற்னொரு ‘ang. 

வினது; எறிபத்தர் ௮ன்போ வேறொரு வடிவின து. அம்மட் 

டுமா? எறிபத்தர் அன்பும், முன்னிலை யன்பு, பின்னிலை 

யன்பு என வேறுபட்டு அன்றோ விளங்குகின்றது. எறிபத் 

தரது அன்பின் வளர்ச்சியே இப்புனைந்துரை என இதுவரை 

யும் கூறி வந்துள்ளோம்... ஈது உண்மையோ என்றன்றோ 

முன்னுரையில் இவ்வாராய்ச்சியைத் தொடங்கினோம். 

ஐயமும் தெளிவும்:--6இணைய வன்பெருச் தொண்டே 

மேலும் செய் செல்கருர் எறிபத்தர்'” எனச் சேக்கிழார் 

கூறுகன்ராரன்றோ. 6ஆளுடைத் தொண்டர்செய்த 
ஆண்மை” 

என்று மேலும், அஞ்சாது அவர் யானையைத் தாக்கியதை 

யன்றோ, சேக்கிழார், புகழ்கின்றார். அவ்வா
ளானால், எறிபத்தர் 

மன்மாற்றமடைந்து . உயர்நிலை பெறுவதை அவர், எங்குச் 

சுட்டேன்றார் ? இவ்வாறெல்லாம் எண்ணங்கள் எழுவதும் 

இயல்பே. எனினும், இதுவரையும் கூறிவந்த புனைந்துரை
யே, 

அம்மனமாற்றத்தைச் சுட்டவில்ல்யோ என ஊன்றிப் 

பார்த்தல் வேண்டும். தருவள்ளுவனார், இங்குசெய்தாரை 

ஓ.ற த்தல், பொ அறுத்தல், தீங்கை மறத்தல், தீயோர்க்கு 

அவர் காண ஈன்னயஞ் செய்தல், என சான்கு நெறிகளை 

ஒழுக்க எஏணியிலே படிப்படியாக உயர்ர் இருக்கும் பழுக்க 

ளாகக் கூறிச் செல்கின்றார். ஒறுத்தல் நெறி, பொறுத்தல் 

நெறி, மறத்தல் நெறி, ஈன்னய நெறி என்ற இர்நெறிகளில் 

எறிபத்தர், இப்புனைந்துரையில் படிப்படியாக உயர்இன்ரார் 

அன்றோ. முதல்நிலையில் வேழத்தை ஒறுத்தும், வேந்தனை 

வெறுத்தும் நின்ற எறிபத்தர், பின்னிலையில் வேந்தனை 

வணங்க வேழத்தின் மேல் அன்புபூண்டு அதனை அரசனோ 

cada விழைஇன்றார். ஆதலின்) இருவள்ளுவர் கொள்:
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கைப்படி : எறிபத்தர் ஒறுத்தல் ' நெறியினின்௮ும் ஈன்னய 

செதியாம் இன்ப அன்பு நெறியிற் புகுசன்ரார். அன்றோ? 
சேக்ழொர்க்கும் இஃதே கருத்தர்யின் (வன்றொண்டு' .என் 

அம், 4 ஆண்மை'' என்றும், புக்ழ்வது. எறிபத்தர.து பின் 

னிலையையேயாகும். ‘gehen sO grant Orig ஆண்மை 

என்ற பாட்டில், புகழ்ச்சோழரும், .எறிபத்தரும், ஒருவரின் 

ஒருவர் இமிறிக்கொண்டு இறக்க முற்படும் காட்சியையே 

சேக்ழொர் உயர்த்திப் பா௫கன்றார். தம்முயினாத் தம் 

கையால். மாய்த் தக்கொள்ளப் : புகுந்து கழுத்தை அரியும் 

எறிபத்தர் ஆண்மை யன்றோ ஆண்மை ! புகழ்ச் சோழர் 

கையினின்றும் வாளைத் தாம் வாங்கா இருந்தால்; அச்சோழர் 

தம்மைத்தாமே வெட்டிக்கொள்வர் என .அ௮ஞ்ச, ௮வருயி 

ரைக் காக்கத் தம்முயிரைத்தர முந்திய அன்பு நிலையன்றோ 

. உயரிய அன்புநிலை. யானையை வெட்டியதினும் இவ்வாண்மை 

சிறர்ததன்றோ? தம்மையும் இழக்க முந்திய இத்தொண் 

ட்ன்றோ எதனினும் பெருவலியதாவது? ஆதலின், ஆண்மை 

என்றும் வன்றொண்டென்றும் இதனையே சேக்கிழார் 

புகழ்கிறார் என்க, 4 ஆண்மை '' என்பதால் வேழ வென் 

நியையே குறிக்கின்றாரானால் அவ்வடியார் தம்மைத் 

தாமே கொல்ல முன்வக்த தனிப் பெருந்தகைமையை 

அப்பாட்டில் சேக்கிழார் குறிக்கவில்லை எனல்வேண்டூம் , 

இப்பெரியாரது பாடலுக்குக் குன்றக் கூறல் என்ற குற்றம் 

சாட்டவேண்டும். நாவலர் பெருமானும் புகழ்ந்து கூறும் 

இவ்வுயிர் நிலையைச் சேக்கிழார் பெருமான் சுட்டாது 
விவோரா? 

நம்பியாண்டர் நம்பியின் எறிபத்தர்:--சேக்ழொர், எ.தி 
பத்தாது வரலாற்றைக் கூறிச் செல்லும் போக்னை, ஊன் றிப்
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பார்ப்போமானால், யானையைக்: கொனள்றமையை முடிவு நிலை 

யாக, அ௮ப்புலவர் பெருமான் கொள்ளவில்லை, என்பது. புலனா 

கிறது. மலர் பறித்த யானையையும், மாவெட்டிகளையும், 

வெட்டினார் என எறிபத்தர் வரலர்ற்றை | 

எஊர்மதின் மூன்றட்ட வத்தமற் கென்ரோ ருயர்தவத்தோன் 

தார்மலர் கொய்யா வருபவன் தண்டின் மலர்பறித்த 

ஊர்மலை.மேற்கொள்ளும் பாக GUO gee யாக்குமவன் 

ஏர்மதி மாமதில். சூழ்கரு வூரில் .எறிபத்தனே.!? 

என்ற பாட்டால் கூறி, புகழ்ச் சோழர், தாமும் தம்மைக் 

கொல்ல. வாளை நீட்டிய வரலாற்றை, 

புலமன்னிய மன்னைச் சிங்கள .சாடு டொடிபடுத்த. 

குலமன் ஸியபுகழ்க் கோகன காதன் குலமுூதலோன் 

ஈலமன் ணியபுகழ்ச சோழன தென்பர் ஈகுசுடர்வாள் 

வலமன் ஸணியஎநி பத்தனுக் €க்ததோர் வண்புகழே. 7? 

என்ற பாட்டால் பின்னே பாடுசன்றார், ஈம்பியாண்டார் 

கம்பி, சேக்ழொரோ, இவ்விரண்டு வரலாற்றையும் ஒன்று 

சேர்த்து இப்புனைந்துரையாகப் பாடுகன்ளார். 

எறிபத்தரது. .புது வரலாறு:--பயானையை யெறிதலே 

முடிச்ச முடிபாகிய சவப்பெருக் தொண்டானால், எவ்வெவ 

. வரும் உளங்கொள அதனை வேறு வகையிற் கூறியிருக்க 

லாம் அன்றோ! கொலை யென்று ௮ஞ்ச ஈடுங்காதவாறு பாடு 

தலைச் சேக்ழொர் அறியாரோ ? ழ் வருமாறும் பாடலாம் 

அன்றோ ?.4இவகாமியாண்டர் முதுமையிலே தள்ளாடி ஈடக் 
இன்னார்; யானை விரைர்து வருகின்றது. 'பூங்குடலையைப் 

.பறிக்கன்ற வன்மையால் ௮வசையும் இழுக்கின்றது. யானைக் 

காலில் ஜிதிபட நிற்கும் அர்நிலையில், ' எதிரே .வருகன்ற
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எறிபத்தர், ஒரே பாய்ச்சலாகப் பாய்ந்து, யானையின் அம்பிக் 

கையை வெட்ட வரும்போது, தம்மை எதிர்த்த மாவெட்டி 

களையும் கூத்துக் : .கோலாளரையும் தம்பிக்கையோடு. ஒரே 

விச்ல் வெட்டிக் குவித்துச் வெகாமியாண்டாரைக் காப் 

பாற்றுகின்றார்.'' இவ்வாறு, ஈம்பியாண்டார். கம்பிகளது 

பாடலுக்கு உரை கூறுதல் கூடும், 

தடுத்தல் நேறியும் ஒறுத்தல் நேறியும்:--பிறர் உயிரைக் 

காப்பது தற்காப்பினும் இறர்ததன்றோ? தற்காத்து நிற்கை 

யிலே பிறர்க்குத் துன்பம் கேரிடின் அதனைப். பழிப்பவர் 

இல்லை. தம் பொருளைக் காக்கும் பொருட்காப்பும் தற்காப் 

'பேயாம். காத்துத் தடுக்கக் கூடிய நிலையில்தான் பிறர்க்குத் 

துன்பமுட்டூதல் அறமாகும். என் பேழையைக் கள்வனொரு 

வன் உடைக்கும்போது, என் வலியால் அவனைத் தடுத்தல் 

அறமேயாகும். அவன் அன்புறுன்ரானே என என்னைப் 

பழிப்பவர் இல்லை. இதளைத்தான்' ஆறுமுக நாவலர் obs 

"துக் காட்டும் சங்கற்ப நிராகரணம் ' விளக்குசன்றது. இரு 

டன் திருடிக்கொண்டு போய் விற்றபின், அவனை ரான் வருத்: 

அதல் ௮றமாகாது. . அந்நிலையில் எதனை கான் தடுக்கின் 

Cper? எதனை கான் காக்கன்றேன்? பாடிகாவலாளரிடம் 

“சென்று முறையிட்டு மன்றாதேலே வழக்காகும். காக்கும் 

காலம் போயது, ஒறுத்திடும் காலம் வந்தது. தடுப்பது என், 

"தொழில்.ஒறுப்பது ௮ரசன் தொழில்.தம்மைப்பிறர்௪ இர்த்த 

போதுதற்காப்பும் பொருட்சாப்பும்வேண்டிக் குடிகள், ௪ இர்த் 

-தவர்களைக் 'கொல்லுதல் கொலையாகாது. ஏன்? ௮வர் எண் 

efug தற்காப்பே யன்றிப் பிறர் கொலையன்று, குடிகளுக் 

'கேற்றது தடுத்தல் நெறி; ௮ரசனுக்கேற்றது ஒறுத்தல் நெறி. 

“குடிகளே, ஒறுத்தல் , 'ரெறியைக் கைப்பற்றின்” ஈமடெலாம்
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போர் முழங்கும். ஆதலின், ௮ரசனது ஒனுத்த னெறியைப் 

புகழ்வோர், குடிகள.து ஒறுத்தனெ நியைப் பழிப்பர். இஃது 

உண்மையானால் எறிபத்தர் ஒறுத்தனெ றியைப் பின்பற்றியது 

எங்கனம் உயர்நிலையாகும்? தடுத்தல் நெறியில் எறிபத்தரைப் 

புகுவித்துப் .பாடச் சேக்கிழார் ௮அநியாரோ? யாமதிக்த இவ் 

வரலாற்றுப் போக்கை, ௮ருண்மொழிப் புலவர் ௮ நியார்என 

எண்ணுதல் அறியாமையே யன்றோ? செங்கோன் முறை 

யனைத்தையும் உணர்ந்த சேக்கிழார், ஈம்பியாண்டார் 

சம்பியைப்பின்பற்றி, . எறிபத்தரானவர் தடுத்தல் . நெறி 

தின்று, யானையைக் கொன்று சவத்தொண்டு ஆற்றுஇன்ளூர் 

THE RMB, PM FSO நெறி நின்தே தொண்டாற்றுகன் 

ரர் எனக் கூறுவதுதான் என்னை? ௮ரசனே கொடுமை 

புரிந்தபோது, குடிகள், ஒறுத்தல் நெறி கிற்கலாம் என்ற 

அறத்திற்கு. இங்கு இடம் இல்லை. எறிபத்தர், முன்னிலை 

யில் ௮வ்வாறெண்ணி யிருந்தாலும், பின்னர்ப் புகழ்ச் 

சோழனாரை நேரிற் கண்டபோது, கொடுக்கோன் மன்னன் 

என அவசைக் கூறியிருப்பரோ? அ௮வ்வகையாலும், முன் 

னிலையில் தாம் செய்த தீங்கனைப் பின்னிலையில் உணர்கின் 

ரர் எனல் வேண்டும். 

நேற்றே முடிய வேண்டாவோ? அன்றியும், தடுத்தல் 

நெறி நிற்னெரார் எறிபத்தர் என்றால், ௮ஃதோடு புனைர் 

துரை முடிவடைஇன்றதன்ோ? அஃதே முடிந்த முடிபா 

கும். பின்னர்ப் புனைந்துரையை விரித்துரைத்தல் மற்னொன்று 

விரித்தலாகும். அதுபற்றி யன்றோ பின்னைய வரலாற்றை 

வேஜொரு புனைக்துரையாக வேஜொரு பாடலில் கூறுகன்ருூர் 

ஈம்பியாண்டார் ஈம்பிகள். ஆனால், ஒறுத்தல் நெறி கிற்கின் 

ஞர் எறி௫த்தர். என்று கூறினால், அதனிலும் உயர்க்ததொரு
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நிலையைச் 'சட்டுதல் கூடுமன்றோ ? அப்போதுதான் இருவார 

லாற்றையும் :ஒன் மூக இயைவித்துப் பாடுதல் கூடும். இது 

பற்றியே.சேக்கழொற், தமது புனைந்துரையில், பூச்சர் 'தியயானை 

யானது, அத்தெருவைக் கடந்த பின்னசே,. அதனைப் பின் 

(தொடர்ந்து சென்று எறிபத்தர் கொல்வதா:கப் பாடூனெருர். 

'சேக்ழொர். கூறுஇன் றபடியும் நம்பியாண்டார். நம்பியின் 

யாடலுக்கு உரைகாண முடியும் அன்றோ? 

அரசனைச் சினந்தது அறமேயோ:--ராம் காட்டியபடி, 

வேறு வசையில் . இவ்வாலாற்றைப் புனைச்துரையாமை, 

எதிர்மறைச் சான்றேயாகும். - உ்டன்பாட்டுக். . குறிப்பு 

களையும் இப்புளைந்துரையில் காண்டுன்றோம். இவ் 

வேழ வென்றியிலும், .லை குறைபாகெள் தோன்றவே, 

சேக்ழோர் .-பாம்கன்றார். யானை... மேலும். .மாவெட்டி 

கள் பாலும், வேக்தன்மீதும், சனம் கொள்ன்ளுர் எறிபத் 

தர். .யானையினையும் மாவெட்டிகளையும் சினந்து கொன்றது 

அறமே'எனக் கொள்வோரும், வேச்தனுக்குத், தீங்கு நினைத்த 

தை ௮றமென்ற கூறமுன்வாசார். திருவள்ளுவர் கூறியபடி, 

இச்ளெமென்னும் சேர்ர்தார்க்கொல்லி; அடியவரின மெலும் 

புகழ்ச்சோழனாயெ ஏமப்புணையையும் சுகென்றதன்றோ ? 

எறிபத்த பின்னிதற்கு' வருந்துகன்றார். அதற்குக் .கழுவா 

யாக:அ௮ன்ஜோ, தம் கழுத்தை. ௮ரிர்துகொள்ள முற்படன் 

ரூர்... பின்னும், அம்பல் நின்றவர் தொண்டர் 'அ.நிவதற்கரி 
யார்'.என்று: செம்பியன் பெருமையையே யுன்னி, அதற் 

கேற்றபடி. இருர் இியமைர்த தமது திருப்பணியை உள்ள த்தே 

வைத்து நோக்கிச் :செல்கன்றார் , என்றன்றோ . சேக்கிழார் 

கூறுனெருர்,. வேர்தனைச் 8றுகன் றமை 'ஒரு 'தீங்கேயாம்.
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மாவேட்டிகள் சேய்த தீங்கு என்ன?:--மாவெட்டிகளைக் 
கொல்வதையும் ஒரு குறையாகவே சேக்கிழார் .விளக்க 

வைக்கின்றார். மாவெட்டிகளைக் கொல்வது எதனாலே? 

£மாதங்கர் தீங்கு செய்ய வரு பரிக்காரர்தாமும் மீதங்குக் 

கடாவுவாரும் விலக்டொ தொழிந்து பட்டார்' என்று எறி 

பத்தசே கூறுகன்றார். எறிபத்தர் அல்கு நிகழ்ந்ததை நேரிற் - 

கண்டவரல்லர். சிவகாமியாண்டாரும், மாவெட்டிகளைப் பற் 

றிக் குறை கூறவில்லை. எறிபத்தர், தாமாகவே இவ்வாறு 

உய்த்துணர்சன்றார். எனினும், செத்தோடெழுந்த உய்த் : 

அதுணர்வாதலின்; ௮து பிறழ்ச்சயுடையதெனச் சேக்கிழார் 

சுட்டுசெருர். ௮ங்கனமாயின், யாது நிகழ்சன்ற தெனச் 

சேக்கிழார் பாடுஇன்ளூர் ? யானையான2, மாவெட்டிகள் 

ஒழி நில்லாது, அவர்களைத் தன்வழியே கொண்டு, ஒரு 

தெருவிலே போய் முட்டுகன்றது; சிவகாமியாண்டாரது 

பூங்குடலையைப் பறிக்ன்றது. காண்கின்றனர் மாவெட்டி 

கள்; சவகாமியாண்டாருக்கும் பிறர்க்கும், தீங்கொன்றும் 

வேறு நேராதவாறு, அதனை, அப்புறம் கொண்டு செல்கன் 

னர், அவ்வாறு கொண்டு செல்கின்ற அருமையை, 

6 மேல்கொண்ட பாகர் சண்டு விசைகொண்ட களிறு சண்டச் 

கால்கொண்டு போவார் போலச் கடி. றுகொண் டகலப் போக?” 

எனப் பாடன்ரூர் சேக்கிழார். மேலே, எறிபத்தர்மீது 

யானை பாயும் போதும்; மாவெட்டிகள், ௮தனை அப்புறம் 

செலுத்திக்கொண்டு போக முயல்கின்றனர். அவர்களால் 

இயலவில்லை. என் செய்வர் ௮ம்மாவெட்டிகள் £? அடக்க 

யாள முடியாத னையை, ௮டக்யொள வர்தமையே, அவர் 

கள்மேல்ககுற்றம். , திருவருளின் வழிநரின்ற யானையைத் 

6
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தம்வழியே திருப்புதல், , அவர்களால் ஆவதொன்றோ₹ 

மாவெட்டிகளைக் கொல்கன் றமையையும் சேக்கழொர் விரிவா 

கப் புனைர் துரைக்கவில்லை. அதனை இரண்டு வரியில் சுருக்கிக் 

கூறி விமிசன்றார். 

எவெய்யகோற் பாகர் மூவர்; மிசைகொண்டா நிருவர்; ஆக 

ஐவரைச் கொன்று நின்றுர்.?? 

எனக் கூறி முடித்து, இதனை அஞ்சிச் சேக்கிழார் ஓடுதல் 

காண்க. 

திருவருள்யானையைச் சினந்ததும் அன்போ:?--யானை 

யைக் கொன்றதிலேலும், குற்றம் காணாதிருத்தல் கூரிமோ P 

தடுத்தற்கன் நி, ஒறுத்தற்கென்ற, யானையைக் கொல்லுதல் 

முறையோ? திருவருளே இவ்வானையை, இவ்வாறு, இயக் 

இயெதென்ற உண்மையைச்சேக்கிழார், பின்னே, புனைந்துரைக் 

இன்றார். இருவருள் வழிரின்ற யானையானது, எவ்வாறு 

பழியுடையதாகும்? அதனை ஜறுத்தல், திருவருளை இறுத்த 
er Qa pg. இவ்வுண்மையை விளக்க அன்றோ, திருவருள் 

மொழி or (paar pga? 

எறிபத்தரின் உயர்நிலை:--எனவே, வேழவென் நியா . 

ag, எறிபத்தர.து உயர்நிலையைக் சூறிக்கவில்லை. ௮து 

பற்றியே, அர்நிலையில் நின்ற எறிபத்தர்க்கு, மடங்கலை ஒப்பு 

மையாகக் கொள்ன்றார் சேக்கிழார். ஆனால், அர்நிலையிலும் 

எறிபத்தர், அன்பிற் சிறந்து விளங்குதலைக் காண்ட் 

றோம். அதனினும் உயரிய ஒரு கடவுளன்புநிலை யுண்டென் 

பதனையும், அதனை எறிபத்தர் எவ்வாறு அடை,இன்றார் என் 

பதனையுமே சேக்மழோர் புனைர்துரைக்கன்றார். இது கருதியே, 

AB) cn lar gions அன்பின் வரலாறே யன்றி, கொலையின் வர



A pci Query soir 

லாறு.அன்று' என இதனை, முன்னுரையிற் புகழ்ந்தோம். 

அன்பின் வளர்ச்சியைச் சேக்கிழார் பெருமான் போல, உயி. 

சோவியமாக, எழு இக்காட்டுவோர்லைரே! அங்கனமிருந்தும், 

இவ்வசலாற்றில், எநிபத்தர.து வேழவென் நியே சிறந்ததென் 

பார், தம்முடைய கொலைத்திறத்தைப் புகழ்்ருரே யன்றிச் 

சேக்ழொரைப் புகழ்க் ரூர் அல்லர். அடிமையாகி நின்றோர், 

வாளேந்இப் போர் புரிய வலியற்றபோது, வாயிலேனும் 

போரைப் பற்றிப் பேச எண்ணி, (பிறரைக் கொல்வதே பேர 

றம்' என வாய்ப்பேச்சுப் பேசிய பிற்காலக் கொள்கையை, 

உரிமை கூத்தாடிய பெரியபுராணத்திற் புகவிடுவ.து, பெரும் 

பழியாகும். இயற்கை வழியே சென்று, துன்பத்தை எல்லாம் 

மறக்து, சேக்ழொர் புனைந்துரைக்கும் அன்பாற்றில் யாமும் 

மூழ்த் தளைக்குமாறு, இன்பவடிவாம் இறைவன், அருள் 

புரிவாகை. ்





... இணைப்பு--1. 

எறிபத்த நாயனார் புராணம் 

மழவை - மகாலிங்கையர் உசை 

[ பாட்டுக்கள் கட்டுரையில் வந்துள்ளன ] 

1. வளம் பொருந்திய நீரினைப்பெற்த பூமியில், இளமை 

யாகிய ரிஷபத்தை வாகனமாகவுடைய சுவாமியினிடத்தில், ௮ன்பு 

வைத்தவர்களுக்கு, ஆபத்து வந்தபோது, சக்கரத்தில் வக்து, 

அதை நீக்குவதற்குத் தக்க செய்கையைச் செய்கன்ற குணத்தை 

யுடையவராய், அளவற்ற புகழினை அடைந்து சறக்த எறிபத்த 

காயனாரது பெருமையான து, ஈம்மாற் சொல்லப்படுச் தன்மையை 

உடையதல்லதா யிருந்தாலும், எனக்குள்ள ஆசையாற் சொல்லக் 

'தொடங்கினேன். ் 

2. மகாமேரு இரியில் தன்னுடைய புலிக்கொடியானது 

கின்று பிரகாசிக்கப் புதியனவாக எழுக்துள்ள மலைகளை இடித்து 

கிரவி, அங்கனம் கிரவப்பட்ட இடமே ஈடப்போர்க்கு சேர் வழி 

யாகச் செய்து, முன்னிருச்த சுற்று வழியை யடைத்த சோழன் - 

புகழால் நிலைபெற்ற ௮அனபாயச் சோழன் - இவர்களுடைய ஏறச்,ச 

வமிசத்தார்க்குப் பெருமையுற்ற சஈகரமாயிருக்கன்றது, வெகு 

சாளா யிருக்ன்ற கருவூரென்று சொல்லப்பட்ட பிரகாசம் 

பொருச்திய மணிகள் பிரகாசிக்கின்ற வீதியினையுடைய ஊர், 

8. தேவர்கள், களிப்புத்று நிறைந்து வாசஞ்செய்யுச் 

தேவேச்திரனுடைய அமராவதி ஈகரமும், தாழ்வை யடையும்படி. 

wre பெரிதாயிருக்கன்ற மதிலை, மேகங்கள் சூழ்க் துகொண்டி. 

ருக்கும்; பச்.தியாயிருக்இன்ற வீடுகள் ஆகாயத்தை அளாவி யிருக் 

கும்; வாசல்களில் தோஷமில்லாத ரத்கமாலைகள் தொங்கவிடப்
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பட்டிருக்கும்; சோலைகளில் புட்பங்களால் வாசனையுண்டாயிருச 

-கும்) தேன் பொருக்திய மலர்கள் , கூக்தலிற் சூழ்ச் இருக்கும்; சில: 

ஸ்இரீகளுடைய மூகமாகயெ சச்திரர்கள் தெருவித் பிரகாிக்கும். 

4. மதத்தையுடைய யானைகள் நீர்த் துறையில் விளையாடும்; 

சந்தோஷத்தையுடைய மயில்கள் முல்லை கிலத்தில் ஆடிச்சொண் 

டிருக்கும்; முத்து முதலான .மணிகள் நெருக்கமாகப் பதிப்பிக்கப் 

பட்ட சபையில் சடனஞ் செய்சன்ற மாதர்கள் கூர்தலில் வண்டு 

கள் முழங்கும்; மிகுந்த பிரகாசம் வீதியில் தோன்றச் கட்டப்பட்ட 

கொடிகள் சூரியன்மேல் உராய்க்து ஆடும் ; விசாலமாகிய நீண்ட 

பூலோகத்தார் கொண்டாடும் ஒப்பற்ற ௮க்த சகரத்தின் வளமா 

னது இச்சன்மையதாயிருக்கன்றது. 

ந, நிலைபெற்ற இெப்பினாற் பெருமை யடைச்து வளம் 

பொருச்திய அர்த சகரத்தில், தேவர்களும் கூட்டமாக வர்தூ 

'பொன் மயமாகய மதிலைவலஞ்செய்து தொழத்தக்க மகமையினை 

"யூடைத்தாய்க் களங்கமின்றிக் கலந்த அன்பிற் றர, ச சொண்ட 

ருடைய மனதில் இடைவிடாமல் வீற்றிருக்கும் ௮த்தன்மையினை 

யுடைய பரமூவன் எழுந்தருளி யிருக்கிறதற்கு இடமாயுள்ளது 

யாதெனின், ஆரிலை யென்னுங் கோயிலாம். (கருவூரில் இருக்கும் 

சிவன் கோயிலுக்கு ஆநிலை என்று பேர்.) 

6. ௪சசல விஷயங்களும் அடங்கியிருக்கன்ற வேதக்களா 

லும் அளவிடுதற்கரிய பரமசிவனை, இனிமை பொருந்திய ௮ச்த 

'ஆலயத்தில், மயக்ச வழியை நீக்குசின்ற ஆசமத்திற் சொல்லி 

ிருக்றெ விதிப்பிரகாரம்,௮ழிபடன்.ற செய்கையையுடையவரா௫) 

இருள்போல் சரிய நிறத்தையுடைய விஷமானது அடங்கியிருச் 

இன்ற கழுத்தையுடைய சுவாமிக்கு,௮டி-மைத்தொழில் செய்ய உறி 

யவராகிய பக்தர்களுக்குப் பெரிய தொண்டு செய்கின்றவர் யாவ 

ரெனின், எறிபத்த சாயனார் என்று சொல்லப்பட்டவராம். 

7. செழுமை பொருக்திய உலகத்தி லெல்லாவிடத் திலும் 

அிலைபெற்ற சைவ சமயாமானது விருத்தியாக, செருப்பின் நிறம்.
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போல் விளங்குகின்ற சடையினையுடைய பரமூவனடியார்களுக்கு 

ஆபத்து WES காலத்தில், குகையில் கின்று புறப்படுஞ். சிங்கம் 

போலத் தோன்றி,, ஆபத்துக்குக் காரணமாயிருக் தவர்கள் பலம் 

௮ழியவெட்டி ரக்ஷிக்கென்ற - பழமையாகிய வேதங்களால் துதிக் 

சப்பட்ட மூமை பொருக்திய: சுவாமியினுடைய மழுலாயுதம் 

போன்ற - மழுவைத் தாம் கையில் தரித் துக்கொள்ளப்பெத்றவர். 

(பரசு என்பது உருபும் பொருளுமுடன் தொக்கதொகை.) 

8. எறிபத்தசாயனார் இவ்வாறு இருக்குங்காலத்.தில், ஆகிலை 

யென்னும் கோயிலில் வீற்றிருக்கின்ற சுவாமிக்கு உறுதியான 

அன்புபெற்ற சவகாமியாண்டா சென்ற பெயர்பெற்ற புண்ணிய 

முள்ள ஓர் பெரியவர், புட்பல்களைக்கொய்து இவைகளால் கட்டப் 

பட்ட மாலைகளைச் சாத்தி, நிறைந்த பக்தியோடு கடக்கச் றவர்; 

ஒரு சாளில்முன் தாம் நடச்தது போல, 

9. விடியற்காலத்தில் நித்திரைதெளிக் து,ஆற்.றிற்குப்போய்
 

நீரில் முழுக, வாயை வஸ். திரங்கொண்டு கட்டி,;மண நிறைந்துள்ள 

மலர்கள் மிகுச்இருக்கன்ற ஈந்தனவனத்திற் போய் ஆராய்ச், 

மணக்ன்ற ஈல்ல அரும்புகள் மலரும்போது, தெய்வங்களுக்கெல் 

லாம் சாயகராயிருக்கன்ற பரம$ூவெனுக்குச் சாத்துவதற்கு யோக் 

ஓயமான பூக்களைப்பறித்து,- (உம்மை அசை; எச்சவும்மையாக்கு 

வாருமுளர்.) 

10. அழகாகயெ பூங்கூடையைப் புஷ்பங்களால் நிரப்பிச் 

கொண்டு, இருதயத்தில் பரிசுத்தமாகய அன்புபெற்று, மலர் 

போன்ற கையிணிடமாக த்தண்டு ஏந்இி,௮க்தச்வொலயத்தை கோச் 

இக் சுவாமிக்கு மாலைசெய்து சாத்த வேண்டிய காலத்தில், தாம் 

போய் உதவும்படியாக, விரும்பிச் சத்ரெத்தில் வச் துகொண்டிருர் 

தார். 

11. அத்தன்மையையுள்ள சவெகாமியாண்டார் வரும்போது) 

இப்பால், வளம்பொருச்திய அர்தப் பட்டணத் இல், கிலைபெத்த 

௮ரசர்்$ளாகய சோழராஜாக்கள் மரபில் தோன்றிய புசழ்ச்சோழ
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ருக்குரியதாய்ச் சத்துருக்களுடைய முன்னணிச் சேனையை காசஞ் 

செய்கின்ற பட்டவர்த்தனமெனப் பெயர் ௮அடைக்து பெருமை 

பொருச்திய வெவ்விய யானையானது; 'இருவிழா சடக்கின்ற மகா 

, சவமியின் முதல் சாளில்,-- 

12, காவேரித் துறையில் கீராடி, மங்களகரமான அலங் 

சாரத்தைப்பெத்று மிகுர்.த களிப்போடு மதங்கள் சொரிய, எதிரே 

வாரா நின்றவர்கள் சாற்புறத்திலும் விலசப்போக, யானைக்கு 

முன் குத் துச்சோற்காரர் ஓட, உயர்ச்த பெருமை பொருந்திய 

மலைபோலச் காணப்பட்டு விரைவாக வர்து,--(பரிக்காரராவது 

யானைக்கு முன்பாகப் போய்ச்கொண்டு,அதன் வருகையை எதிரே 

வருகன்.ற மணிதர்க்குத் தெரிவித்து விலகும்படி. செய்து, அது 

மாறுபடுல் காலத்தில் அடக்கும்பொருட்டு ஈட்டியைக் கையில் 

வைத்துக்கொண்டிருப்பவர்களாம். பரித்தல் - தாங்குதல். காரர்- 

“செய்பவர். எனவே ஆயுதத்தைத் தரித்திருக்கறவர்களெனப் 

"பொருள் பெற்றாம். பரிக்காரர் என்பது குதிரையில் ஏறிச்செல் 

“லோரெனினும் பொருந்தும்.) 

13. வெற்றி பொருந்திய மதங்கொண்ட அந்த யானையா 

னது,தன் மேலேறிச் கொண்டிருக்கின்ற பாகரோடும் போய், ஒரு 

வீதியில் விரைவாகச்சென்று,தனக்கு முன்னே லெகாமியாண்டார் 

போய்க்சொண்டிருக்கக் கண்டு, அவர் பின்னே தொடர்ச்தோடி, 

அவர் கையில் தாங்யெ வன்மையாகய ஓப்பற்றகோலில் தொங்கிச் 

கொண்டிருக்கும் புஷ்பக்குடலையைப் பிடித் துப் பறித் துச் As Dor 

அளவில்,-- 

14. ஏறியிருக்சன்ற பாகர்கள், ௮க்தச் செய்சையைப் 

பார்த் து,விசைகொண்ட யானையைச் சண்டமாருதத்தாத் கொண்டு 

போசப் பட்டவர்களைப்போல், தற்களை விரைவித்து கொண்டு 

போகும்படி முடக்க, பூணூல்தரித்த மார்பினையுடைய Aas 

, யாண்டார், gogo unt s guess 9& Card sg மதங்கொண்ட
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யானையின் பின்னே சென்று, அதைச் தண்டத்தைக்கொண்டு அடிக் 

கப்போனார், 

15, அப்போது, இவெகாமியாண்டார், எட்டா திருக்கும்படி 

யான விசையில் வலிமைபொருக்திய யானையானது தொலைக்து 

போக, பெருமைபொருச்திய உண்மையான தொண்டரானவர்? 

மூப்புப் பருவத்தால் சீக்ரெமாக யானையின்பின் தொடர்க்தோடு 

௮தற்குச் சக் தியில்லாதவராய்த் தவறிவிழுக் து; தமதுகைகளைச் 

தரையில் மோதியடித்து எழுர்திருக்து நின்று; சொல்லுதற்குக் 

கூடாத்துச்கம் அதிகப்பட்டுக் கோபித்து, முன்பாகச் வதா 

வென்னுமொழியைச் சொன்னார். (வதா என்பது சன்மையைச் 

செய்கன் றவனே யெனப் பொருள் கொகுக்கும் வடமொழியாம். 

அது இங்கே சுவாமியைக் குறித்து இடு முறைப்பாட்டில் வக்த.து; 

அவர் ஆபத்துவேளையில் அடியார்களைக்காப்பாத்றுதெவராதலால். ர 

16. செருக்கடைந்த யானையினிடத்தில் நின்றும் உரித்த் 

தோலினை. தரித்த சுவாமீ, அடியேனுக்கு ஈன்மையருள் செய்யும். 

எளியவர்களை வலியர்களாகும்படி செய்கன்ற ஆண்டவரே, உதவி 

யருளும். அன்பினையுடைய அடியாரது அறிவாக நின்றவரே, 

சகாயஞ் செய்தருளும். தெளிவாகய நிறைந்த ௮ம்ர்தம் போன்ற 

வசே, காப்பாற்றி யருளும். (கர்மமே பீர்மம் எனச் செருக்குற்ஐ 

தாருசாவனத்து ரிஷிகள், சுவாமியைக் கொல்லுவதற்கசாக, யாக 

மொன்று செய்து,௮.தனில் நின்றும் ஓர் யானையை எழுப்பியனுப்ப, 

அதைக்கொன்று தோலினையுரித்துப் போர்த்துக் கொண்டாராத 

லின், சஜத்தினது சருமம், போர்வையாகக் கொள்ளப்பட்டது- 

யானையினீருரியாய் என்றார், யானைக்கு நீர் வைரியாதலால், இக்த 

யானைக்கும் நீர் ௮ங்கனம் ஆசவேண்டுமென்னுவ் கருத்துள்ளவர் 

என்பது தோற்றுதற்கு. சவெதாவென்பது இவ்விடத்திற் குறிப்பு 

வினைமுத்து.) 
17, எசங்சாரதியையும் சச்இரனையும்  தரித்தசடையின் 

மேல், அர்$9ச்றெதற்குத் தகுதியாயெ புஷ்பங்களை, யானை இந்தக்
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கூமோ? வேதாகம 'விருத்தமான கொடுஞ் செய்கைகளை மன 

இல் கீனைத்த அசுரர்களுடைய முப்புசங்களும் நீறாக வெச்சழி' 

தற்குச் காரணமாகப் பிடித்த மகாமேருவாகிய வில்லையுடையவரே 

௮னுக்கெொகஞ் செய்தருளும், ' (முப்புரங்களும் வெக் தழிகற. 

தற்குக் சுவா.மி.பினது சகையே அன்தி, வில் முதலானவை சாரண 

மாகாமற் போயினும், முதலில் அவைகளையே ஏதுவாக எண்: 

ஸிப் போர்க்கோலங்கொண்டாராதலின், இலைக்குச் சறப்புண் 

டாகச் கூறினார். இதனால் மகாமேருவும் வணங்கி வசப்பட்டிருச் 

கும் உமக்கு, இச்சு யானையோ ஒரு பொருட்டாக நிற்கும் என்ப்து. 

தோன்றிற்று.) 

18. “தஞ்சமென்று உம்மை அபயஸ்தானமாக எண்ணி 

அடைச்ச எளியவராகிய மார்ச்சண்டேயருடைய கெஞ்சத் 

இலுள்ள துச்சங்கெட, எதிராகத்தொடர்ச்து தர் மேசம்போன்று 

கெரும்வெக்த யமனுக்காக, சிறிதளவு நீண்ட அழூய சிவந்த 

,தஇருவடியையுடையவசே; அனுக்கரெகஞ் செய்தருளும். (வீழ் 

என்பதை அகரங் குறைக்துநின்ற செயவெனெச்சமாக்க, மேகம் 

போல்வீழ, என்று பொருள் கூறினும் பொருக்தும். செம்மை அழ 

இல் நின்றது. இறை நீளுதல் - மெல்ல உதைத்தல். அதனாலே 

யே எமன் மாய்தலால் சுவாமியின் வலியானது ஒப்பற்றதென்று 

குமிப்பிச்சப்பட்டிள்ள து: ஈமனை மாய்க்றெதற்கு மன இல்ஒருப்பட்டு: 

உதைச்ச இல்லை யென்பது தோன்ற நீள், என்று திருவடியின் 

தொழிலாக்கனார்.) 

19. எவிஷ்ணுவினாலும் . அறியச்கூடாத சவானுபவ மார்ச் 

கத்தை, மிகவும் அறிந்தடையும்படியாக, அடிமைத்தன. த்தை 

வித் த, இிருஷழியஞ் செய்கன்ற அடியார்களின் சவபக்தருடைய 

வ்சையில், என்னை எதிற்சேர்ர்தவனாக நினைத்துவந்தனுக்கொகம். 

, பண்ணுவர், என்றும் அழிவில்லாச மூதல்வராகயெ ப.ரம௫லனார்?* 

என்று சொல்ல,--
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20. இவ்வகையாகச் இவெகாமியாண்டார். முறையிட்டுச் 

சொன்ன வார்த்தையை, : எதிரே வாராநின்ற எறிபத்தசாய 

னார் கேட்டு, முன்னமே நெருப்பைப்போற் சுடும்படி பெருமூச்சு 

விட்டு ௮௧ கோபங்கொண்டு),:சபாகாதருடைய அடியார்களுக்குப் 

பரம்பரையாகச் சத்துருவாயுள்ளது யானையல்லவோ? . ஆதலால் 

அசைக்கொன்று €ழேவிழச் தள்ளுவேன்”? என்று கொலைச்கேது 

வாயிருக்கன்ற. மழுவாயுதத்தை' யெடுத்துக்கொண்டு வக்தார். 

91. வச்த எறிபத்த காயனார், முறையிட்டழைத்த சிவசாமி 

யாண்டாலரக்கண்டு தொழுது, சுவாமீ, உம்மை இப்படி 

வருத்தமுற வலிய துன்பத்தைச் செய்த யானை எவ்விடத்தில் போ 

யிற்று?” என்றுகேட்க, அவர், மது ஆண்டவர்க்குச் சாத்தவேண் 

டிச்சொண்வெக்த புஷ்பங்களைச் சிறிது கேத் துக்குமுன் என்கையி 

லிருச்து பறித்துப் பூமியில் இதைத்துவிட்டுத் தப்பிப்போய்க் 

சொண்டிருக்றெது இக்தத் தெருவின்வழியாக”? என்றுசொன்னார்.. 

22. எறிபத்த சாயனார் கோபங்கொண்டு, இனியிர்த 

யானையானது எப்படித் தப்பிப் பிழைத்துக்கொள்ளும்'? என்று: 

கூரியவாயின் வழியாக கெருப்பைக் கக்காகின்ற கையிற்பிடித்த. 

மழுவாயுதமும் தாமும், வடவாமுகாக்கினியும் சண்டமாருதமும். 

போல், மிகுந்த விசையாசச்சென்று, போர் செய்யும் இறத்தை. 

யுடைய யானையைச் தொடர்க்து பிடிச்குஞ் சவப்பாகய நிறமுள்ள 

கண்களையுடைய: ஒளி பொருச்திய சிங்கம்போன்று, யானையைக்: 

இட்டினார். (வாள் என்பதற்கு, வாள்போன்ற ஈகங்கள்எனச் கூறி 

னும் பொருந்தும்.) 

28. அன்பராயெ எறிபத்்தநாயனார், யானையைக்கண்ட 

போது, இது, சுவாமி, முன்னே கொன்று, தோலுரித்த HES 

யானைக்குச் சமானமாயிருப்பது போலும்'”என்.று நினை ச்.துத்தேவர் 

சளும்,பூலோகத்.தில் உள்ளஃர்களும்,வச் து தடுத்தா லும்,கோபித்.து, 

இரத்தம் சிர் தும்படியாகத் துண்டஞ்செய்து, கொன்றுவிடுவேன்?"
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என்று, பிரகாசம் பொருக்திய மழுவாயுதத்தைப் பலங்கொண்டு 

வீசி, காலால் எழும்பி யானைமேல் கடுங்கப் பாய்ந்தார். 

94. எறிபத்த சாயனார் பாய்ந்தவுடனே, அ.திகவேகச் 

“தோடு, அவர் மேற்செலுத்தா கின்றபாகரைத் தாங்கிக்கொண்டு 

GM, sites நெருப்புப் பொறிகளைச் கச்காநின்ற கண்களை . 

உடைய யானையானது, கோபங்கொண்டு பக்தர்மேலே திரும்பின 

அளவில், அதினுடைய பாய்தலைத் தடுத்து, எதிர்ச், கிலத்தித் 
'ஜேயும்படி. நீண்டிருக்கும் ஒப்பற்ற பருத்த அதிக்கையானது 

அற்று விழும்பாடியாக,மழுவாயுதத்தனாலே,துணித்தார்.ஆதலால், 

பயமானது தலைமையாகிய அன்பித்கு முன்னே எதிர்த்து நிற்கு 

மோ. (தாய்தலை - தொகுத்தல் விகாரம்.) ் 

25. சரியமலைபோன்ற யானையானது, துதிக்கையை 

(வெட்டின அளவில், சமுத்திரம் முழங்குவதுபோலக் கூச்சலிட் 

டச் ழே விழுர்து புரள, ௮௫ல் ந்து கொண்டிருக்த வெப்பமா 

இய குத்துச் சேர்ல்களைத் தரித்த மூவரும், மேலேறிச் கொண்டி 

Gts பாகர் இருவரும், ஆய ஐந்து மனிதர்களையும், சங்கரித்து 

கின்றார்,௮ரியமலை போன்ற தோள்களையுடைய எறிபத்த காயனார். 

26. எறிபத்த சாயனாரால் லெட்டுப்பட்டு விழுச்தவர்கள் 

தவிர, யானைக்குச் சம்பந்தப்பட்ட மற்றவர்கள், ஐடி, தேன் 

விரிந்த மாலையைத் தரித்த புகழ்ச் சோழராசாவினது அரண்மனை 

வாயிலைச் சாக்கன்றவர்களைப் பார்த்து, ₹: ஒருவனால் பட்டவர்ச் 

,தனமென்டற யானையும் இறச் து, பாகர்களும் இறர்தார்கள்”என்.று- 

நீங்கள் 2க்ரத்தில் சென்று இராசாவுக்குச் சொல்லுங்கள்”? என் 

ரூர்சள், (கேடுண்டு என்பது, உண்டற்குரிய வல்லாப்பொருளை 

உண்டெனபோலச் கூறலுமியலுமே, என்பதனால் வந்தது.) 

27. அவர்கள் சொன்ன வார்த்தையை, அழக வாயில் 

காப்போர்கள் சேட்டு, இராசாவின் சமுகத்தை goog, 

வீரசண்டை சப்இக்ன்ற அவரது பாதத்தை வணங்க நின்று 

'கொண்டு, ஒரு சத்.துருவும் இல்லாத மன்னனே, உமது பட்
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டத்து யானை இறக்கும்படி, சல மனிதர்கள் கொன்றார்களென்று 

பாகர்சொல்லுகன்றார்கள்?? என உரைத்தார்கள். (செத்றனர் 

லெராமென்றது, எறிபத்தசாயனாரையும் சேர்த்தற்கு.) 

28, புகழ்ச்சோழரும், இர்ச வார்த்தையைக்கேட்ட 

அளவில், மாறுபாடில்லாமல் உலகத்தைக் காக்கின்ற தோள்க 

ளான து, வண்டினங்கள் லாழ்ச்திருக்கும மாலையிலும் பிரா 

சாத்து பூரிப்படைய, அளவில்லாத கோபங்கொண்டவரானபடி. 

யால், யார் யானையைக் கொன்றவர்கள்?என்றுகேட்கும் அவகாசமு: 

மில்லாதவராக, இளஞ்சிங்கச் குட்டிபோல், அழகு பொருச்திய 

மணிகள் பதித்துள்ள அரண்மனைவாயில் நின்றும் வெளிப்பட, 

29. இராசாவானவர் ஒருவராய்ப் புறப்பட்ட நிலைமை 

யைப் பார்த்து, அவருடைய சேனாஇபதிகளும், தங்களுடைய 

ஆணையின் சழ்ப்பட்டிருக்கும் சேனைகள், ௮இகூரமாய் எழுச்து 

வந்து, இராசாவை காற்புறத்திலுஞ் சூழும்படி, பறைசாற்றுவிக்க, 

ஆகாசத்தின் விரிவிடமெல்லாம், அழகு பொருந்திய வஸ்திரக் 

- கொடிகள் மறைக்க, சூத்திரம் வைத்தஇருக்கின்ற தேர்களும், குதி 

ரைகளும், ஈடுவில் நடுவில் யானைகளுமாய் நிரம்பி,-- 

80. வில், வேல், வாள், தண்டாயுதம், பிண்டி.பாலம், 

வலிய இருப்புலக்கைகள், சக்கரம், மழுவாயுதம், சூலம், 

இவை முதலாகிய அகேகச ஆயுதங்களைச் தாங்கிக்கொண்டு அழ 

யெ வீரசண்டையைத் தரித்து; யுத்த விஷயத்தில், தாட்சணியமில் 

லாத அளவில்லாத வீரர்கள்; சூழ்ச்து பல விடத்தில் நின்றும் 

எழுந்தார்கள். (கொட்புற்று, என்பதற்கு, போர்ச்குச்செல்லும் 

போது, இடசாரி வலசாரியாகச் சுற்றிப் பலவித்தியாசமான 

அவ்வித்தையின் தொழில்களைச் செய்தென்று பொருள் கூறுத 

லும் ஒரு பட்சம்.) 

51, சங்க வாத்தியமும், தாரையும், காளமும், ஆழ்ந்து 

"முழங்குகின்ற ஒலியையுடைய பேரியும், வெவ்விய காதத்சைக் 

கொடுக்சஷ்ற பம்பையும், தண்டையும்,பெருமை பொருச்இிய உடுச்
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அதையும்,  இழிலையும், முழங்கச்செய்து, மற்றும் வேண்டிய ஓலி மிகு 

தற்கு ஏதுவாயிருக்கும் வாத்திய விசேஷங்களெல்லாம், போர் 

செய்யும் படைகள் அழகாய் கெருங்னெ தினாலே, ஆகாயத்தில் ௪ஞ் 

சரிக்கும் மேசக்கூட்டங்களின் ஓலிசாணும்படியாக, சேனைகளின் 

மருங்கே, சத்தித்து; எவ்விடத்திலும் கேட்ப,--(தட்டல் என்து, ் 

எல்லா வாத்தியங்களுக்கும் சொல்லக்கூடா தாகையால், மூழல் 

குதலென, அதற்கு, ஆகுபெயர்ப்பொருள் கொண்டோம். அல்லது, 

தட்டப்படும் வாத்தியங்கள் ௮சேகமாதலால் மிகுதிபற்றிச் கூறினா 

'செனினும் பொருக்தும்.) 

89, பேரி வாத்தியத்தின் முழக்கமும், பிரகாசம் பொருக் 

'இய ஆயுதங்கள் ஒன்றினோடொன்று தாக்குதலால் உண்டான 

முழக்கமும், குதிரையின் கழுத்தி லணிக்த ஓழுங்காகிய சதங்கை 

மாலைகளின் முழக்கமும், யானை வீரி$கிற முழக்கமும், விசால 

மாகிய தேரோடுதலா லுண்டாகிய முழக்கமும், சுத்த வீரர்களு 

டைய கர்வத்தால் உண்டாகியமுழக்கமும், மிகவும் ஒன்றாய்ச் 

சேர்ர்தெழும்பியபோது, ஊழிக்காலத்தில் எழும்பிய மேகத்தோடு 

சங்கார காலத்தில் பொங்காகீன்ற சமுத்திரத்தின் கோஷம்போவ, 

முழங்கிற்று. 
33. அலங்கரிக்கப்பட்ட்ள்ள 7க௧௪ துரபதாகியாகப் பரவி 

யெழுகன்ற சேனைகளெல்லாம், பூமியில் ஊழிக் காற்றானது 

“மேலும் மேலும் அடித்தெழும்பி வருசன்றதுபோலத் தோன்றக் 

குளிர்ச்சியாக கிருபைபொருக்திய குடையையுடைய புகழ்ச்சோழ 

ராசனானவர், சேனைகள் தமக்குப்பின்னே தொடர்ச் துவரச் தாம் 

ஒரு உயர்வாகய குதிரையின்மேல் ஆரோகணித்து, அரசர்கள் தம் 

@us வீதிவழியாகச் சென்றார். (இராசனுக்குள்ள இருபையைக் 

குடைக்கு ஏற்றி, அளிக்கவிகை மன்ன, என்றார்.) . 

84. புகழ்ச் சோழராசரானவர், கடியவிசையிற் சென்று 

பரனையோடு பாகர்களும் விழுந்திறர்த அமர்க்களத்தின் அருகில் 

சென்றார். சத்துருக்களைப் பார்க்காதவராய், காக் இயை வீசு
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இன்ற ஒப்பற்ற மழுவாயுத மொன்றைக் கையில் தாங்கித் துதிச் 

கையன்தி வேறு இரண்டு பெரியகைகளை மாத்திரம் உடைய 

கொலைசெய்யும் யானைபோன்று கின்ற எறிபத்தசாயனாரைக் கண் 

டார். (எதிபத்தசாயனார் வெபகத்தராதலால், ௮வரைச் சத் துருலாக 

நினைக்காமல், ₹வேறுசத்துரூ இருக்கவேண்டும்? என நீனைப்பவர், 

பகைப்புலத் தவரைக்காணான் என்றார்.) 

85. பொற்பொடிகள் தவழ்கின்ற அருவியாந்தினையுடைய 

மலைபோல் புரண்டுகொண்டிருக்கும் யானைக்கு முன்னே நிந்ன் 

ஐவர், கனகசபையில். எக்காலத்திலும் தாண்டலஒஞ் செய்தருளு 

கின்ற சைலாசபதியினுடைய அடியவராயிருக்கன்றார். இவரே 

'இச்த யானையைக் கொன்றவரென்று எவ்வளவும் நீனைக்காதவ 

ராய, அ௮திரும்படியான சொற்களாக, ஒயானையைக்கொன்றவடி 

யாவர்?? என்று கேட்டார் புகழ்ச்சோழர். 

90: இராசாவானவரிப்படி சொன்னபோது, ஓழிச்து நின்ற 

பாகர்கள், ௮வர் அருகித்சென்று, வாசனை பொருக்திய புஷ்பல் 

களால் கட்டப்பட்ட மாலையையுடைய அரசரே, உம்முடைய 

வெற்றி பொருக்திய யானையோடெதிர்த்து நிற்பவர்கள், அலை 

மோதுகின்ற சமுச்திரஞ்சூழ்ச்த உலகத் திவிருக்கின்ற இராசாங்கள் 

களில் யாவரிருக்கின்றார்கள்? ஆதலால் மழுவாயுதத்தைக் கையில் 

கொண்டு இவ்விடத்தில் நீற்சின்றவரே கொன்றார்?” என்று வணம் 

இச்சொன்னார்கள். 

47... நாககுண்டலத்தைக் தரித்த இருச்செவியினையுடைய 

சுவாமிக்கு அன்பராய்க் குணங்களிற் சறெந்தவராகிய எறிபத்த 

காயனார், யானையானது பிழை: செய்தாலல்லாமல் கொல்ல 

மாட்டார். ஆகையினால் ௮ துகுற்றஞ் செய்திருக்கவேண்டும்'”என் று 

மன திலெண்ணி, மழைபோல் மதத்தைச் சொரிகின்ற யானையும் 

குதிரை காலாள் முதலிய மற்றைச் சேனையையும், 965 Oris 

அக்கு வர கொட்டாமல் நிறுத்தி, ஜெயத் துக்கு இடமாயிருக்ன்ற 

தமது குதிரையில் நின்று ழே யிறங்கனார், உலகத்தை: யாளும் :
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புசுழ்ச்சோழர். (உளைவயப் புரவி, யென்று பாடஞ்சொல்லி, உளைக்” 

குப் புதமயிரெனப் பொருள் கூறுதலும் உண்டு.) | 

98. பெரியதாய்க் கரிய நிறத்தையுடைய. மலை போன்ற 

மதங்கொண்ட யானைச்கெதிராக, COis வுண்மையா௫ய தபச 

யானவர்,போனபோ து,அவர்க்கு,வேறொரு ௮பாயம் சம்பவிச்காம 

விருக்கும்படி பூர்வசன்மத்.தில் புண்ணியம் பண்ணியிருந்தேன்- . 

சடேசருடைய அ௮ன்பராகிய இக்தப் பெரியவர் இவ்வளவு கோபித் 

துக்கொள்ள என்னபிழை யுண்டாயிற்றோ? ?? என்று பயப்பட்டு 

(கெட்டேனென்பது, துக்கத்தில் வரும் இடைச்சொல்லாம்.) 

39. எறிபத்தசாயனாரைச் சூழ்ர்துகொண்ட தமது பரி 

சனங்களை £க்இ, :அவ்வடியார்க்கு முன்பாகப் போய் நின்று 

கொண்டு, ஈஇந்த யானை செய்த செய்கையை அடியேன் அறிந்தி 

ருக்கவில்லை; என்னரண்மனையில் சான் கேட்டவார்த்தை ஒரு வித 

மாயிருக்கன்றது; அது நிற்கட்டும்; எதிர்த்த இச்த யானையினால் 

உண்டான குத்றத்திற்குப் பாசரோடும் இர்த யானையைச் சாக மழு 

வால் துணித்தது போதுமா? அல்லது போதாவிடின் தேவரீர் கட் 

டஎளையிட்டபடி. எப்படிப்பட்ட பிராயச்சித்தத் துக்கும் உள்ளாகின் 

தேன்; அருள் செய்யும்'”என்று நின்றார்.(அங்குக்கேட்டடதொன்று 

என்பது யானையை அடியார் கொன்று என்னாமல்சிலர் கொன்ற 

னர் என்று கேள்விப் படுதல்.) 

40. தேவர்களுக்கு இறைவராகய ப.ரமசஏவனது அடியா 

ரான எறிபத்தராயனார்,புகழ்ச்சோழரைப்பார்த் துச்:சிவசாமியரண் 

டாரென்றெ பெரியவர், சர்ப்பங்களை ஆபரணமாகத் தரித்திருக் 

இன்ற கைலாசபதிக்குக் காலையிற் சாத்தும்படியாகக் கொண் 

டவக்த புஷ்பங்களால் கட்டப்பட்ட மாலைகளை, தலையெடுப்பாய்: 

உயர்ச் இருக்கன்ற உமது யானையானது, பறித்துக் ழே சந்தன 

படியால், அச்தயானை தரையில் விழும்படி வெட்டித்தள்ளினேன், 

(பள்ளித் தாமம் என்பது, காலை வேளையில் சுவாமிக்குச் சாத்தக்
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Al. யானையானது புஷ்பங்களைச் ந்த் நீங்கு செய்த் 

போது, முன்னே தென்ற குத்துக்கோற்காரரும், மேலே 'ஏறி 

சடத்துன்ற பாகரும், ௮ச்த: யானையை விலக்கா இருச்தபடி 

யால், அக்குற்றத்தைப்பற்றி அவர்களும் இறந்தார்கள். இச்செய் 

கையேஇவ்விடத்தில் ஈடச்த.த,”” என்றுஎறிபத்த சாயனார்சொல்ல், 

பெரியமலைபோலும் விசாலமாய தோள்களையுடைய புகழ்ச்சோழ 

சாசாவானவர், பயப்பட்டு, எறிபத்தாஅ பாதங்களில் முறையாச 

௮ணம்ூ...... ் 

42. “அழக கண்களையுடைய பாமஏவனாரூுடைய அடியார் 

களுக்குச் செய்த இப்படிப்பட்ட அபராதத்துக்கு, இச்ச யானை 

யும் பாகரும் முகலாயினோர் இறந்தது மாத்திரமே போதாது; 

ஈகெட்டும்படி அடியேனையும். கொல்லவேண்டும்; ஈன்மை 

பொருச்தியிருக்காகின்ற தேவரீர் கையிலுள்ள மழுலாயுதத்தால், 

இச்தப் பாவியைச் சொல்லுதல் நெறியன்று'” என்று,தமது சவ்ப்பா 

ஓய கையினால், உரையில் நின்றும்உடைவாளையுரவி, ::இது தகுந்த 
து? என்று கொடுத்தார், பாவத்தொழில்கள் தரவேண்டு மென்ற 

கருத்தையுடையவர். 

43. வெப்பமாகயெ நெருப்பினது சுடர்போல் பிரகாசக் 

இன்ற வாளாயுதத்தை நீட்டும் புகழ்க்சோழருடைய பக்இயின் 

அழுத்தத்தைப் பார்த்து, “கெட்டேன் ! ௮அளவில்லாச புகழை 

யுடைய இச்சோழராசாவின து பக்.இக்கு, ஒரு எல்லையைக் காண்௫ 

லேன்”? என்று, கொடுத்தவாளை வாங்காதவராய்ப், பின்பு, ௮வர்சை 

யிலே வாளிருகச்தால் சம்மைத்தாமே. மாய்த துக்கொள்வர், என்று 

மனதிலே ஆலோத்துப் பயப்பட்டு, அடியார்களுடைய இங்கு 

தீர்க்கும்படியான எறிபத்தசாயனார், ௮தை வாஸவ்இனார். 

44. இவ்விதமாக, வாளை வாங்கிச்கொண்ட அடியவர்க்கு 

முன்பாக, இசாசாவானவர், தொழுது நின்று, *இவ்விடத்தில் 

அடியேனை வாளினால் கொன்று, யான் செய்த ௮பராதத்தைத் 
திர்க்கும் பொருட்டு, மிகவும் உதவிசெய்யப் பெற்றேன், இவ்வடி. 

7
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wn hg Be” cory ௮ச்சோழர் சொல்லக்கேட்டு, எறிபத்தகாயனா 

சானவர் பயப்பட்டு, 

45. வலிமை பொருச்தியபெருமையாகிய தமது பட்டத்து. 

யானையும் பாகரும் மடிக்துபோகவும், அதற்கு எவ்வளவும் விச 

னப்படாமல், உடைவாளைக் கொடுத்து, ₹தாம் யானையை, ஒரு 

வர்க்குக் தீங்கு செய்யாமல் "போகும்படி, செய்யவில்லை என்பத 

னால் வந்த குற்றத்திற்காகத் தம்மையுங்கொல்லும்படி, பணியோடு 

கேட்டுக்கொள்ளுகன் ற புகழ்ச்சோழராசாவாகய இலபக்தர்க்குத் . 

தீங்கு நீனைத்தேன்.”? என்று எண்ணி “முதலில் என்னுயிரைக் 

கொன்று முடித்துக்கொள்வதே தீர்ப்பு? என்று நனைத்து, 

46. புகழ்ச்சோழராசாலானவர், தம்மை, வெட்டும்படி எறி 

பத்த கரயனார் கையில் கொடுத்த வாளை, அவர், தம்முடைய 

கழுத்இற்சேர்த்து ௮.றுத்துக்கொள்ளப் போனபோது, இராசா 

வும், “பெரியோர்கள் செய்கை இப்படித்தா னிருக்குமோ ? கெட் 

டேன்.” என்று சக்கரத்தில் எதிராகப் போய், வலிமை பொருச் 

இய பெரிய கைகளால் தொடர்க்து வாளையும் கையையும், ௮வ 

செண்ணம் கிறைவேளுமல், தடுத்துப் பீடித்தார். ட 

௯7. புகழ்ச்சோழரானவர் விடாமல் பிடித்துக்கொண் 

டிருக்க, பச்தரானலர் தம்முடைய எண்ணம் தீறைவேளறுமல் 

வருக்தி நிற்க, அத்தருணத்தில், அளவில்லாத அன்பினால், 

இருவருக்கும் உண்டாய இந்தத் துக்கத்தை நீக்கும்படியாக 

விரும்பி, விஷத்தைத் தரிக்காரின்ற sens Ser yew us whe! 

னின் இருவருளால், அசரீரிவாக்கானது, பிரகாசத்தையுடைய 

ஆகாசத்தில், யாவருங்கேட்கும்படியாக உண்டாயிற்று, (களம் 

என்பது பண்பாகுபெயர்.) 

48. (அர்த .அசரீரிவாக்கனார் பொருளாமின தென்ன 

வெனின்,) யாவரும் தொழும்படியான தகுதியையுடைய ௮ன் 

பிற் இறக்தவர்களாயெ அடியார்களுடைய பக்தியை, உலகச் 

. இல், காண்பிக்கச் செழுமை பொருந்திய அழகூய புஷ்பங்களை, இன்
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புற்றது. அதனால், அவ்வூர் சலச்சமுற்றது. அதனுடைய மதசாற் 

தம் மூக்இற் பட்டதும், மற்ற யானைகள் நடிப்போய் விட்டன. 

மலையைப் பளக்கும் பருத்த அதன் இரண்டு தச்தல்களைத் தூரத் 

சே சீண்டதும், சாள்தோறும் ஜனங்கள், அஞ்சி உடினர். மாலெட்டி 

கள் தாது பேர், அதன் மத வெறியைப் பிதருக்கறிவிக்க வேண்டி, 

௮ச்த யானையின் முன்னும் பின்னும், பெரு முழக்கம் செய்து. 

கொண்டே, கூரிய குட்டியைக் சையிலே தால், அதனுடன் இரிச் 

தனர். அரசனுடைய அணையின்படி, இரவும் பசலும் சேவசர்சள் 

சகரத்தைப் பாதுகாத்து வச்.தனர். 

- ஏறிலார், ஏடுப்பகவில், குளிப்பற்காசச் குளத்இற்குச் சென் 

ரர்... சவெதர்மரும், அப்போது. பூக்களைப் பறிப்பதற்காசப் புண் 

ணியமான மெசாமங்களை, மனத்தாலும் பாடிச் சொண்டே, வச்து 

சேர்ச்தார். குளித்தபின், மத்தியான சச். தியை முடிச். துச்சொண்டு 

பொய்கையின் சரையி லேறினார். அசத யாணை மதம் பிடித்இருச் 

தம், தண்ணிர் குடிச்சப் பொய்கையை அடைச்தது. sate 

தூக்சப்பட்டோராய்ப் பக்கக்.இல், வேொரு வழியேபோய், மறைச் 

தார்.பூம்குடலையைத் தூச்சக் கொண்வெரும் அவர், அருசே யானை 

வரச்சண்டு, உயர்ச்த குரல் எடுத்துச் ::௪ல்சரா என்னைச் காப்பாய்”? 

என்று தலமிட்டார். மதம் பிடித் திருப்பகன் பயனாக, அவ்யானை, 

ஆழ்ச் தொலிக்குமாறு உரக்கப் பிளிறிக் சொண்டே, விரைச்து 

ஒச்து, ௮ச்.தப் பூல்குடலையை வெடுக்செனப் பிடுல்கி, தூறு துண் 

டாச எறிச்தது; பூக்களையும் சிதறியது. பூக்கள் சிதறியதும், 
அச்தச் வெதருமர், அறிவு சலல்கி, மாவெட்டிசளை சோச், ஏ, 

சொடியோர்களே] தியோராகய கீக்கள், சவார்ச்சனைக்கு விரோ 

தம் புரியும் இச்த யானையை ஏன் இவ்வாறு செலுத் இனீர், என் 

செய்வேன் | எங்குச் செல்வேன். எனக்கொரு புகலுமில்லை. எ.து, 

உல்களால் செய்யப்படவில்லை. சிவத்துரோூயொம் அரசனால் செய் 

யப் பட்மது'' என்று கூறினார்.
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மேன்மையாயெ அர்த உத்தரவைச் சரசாக வூத்துக்கொண்டு, 

- அவ்வெதிபத் 5 சாயனாருச்கு சமஸ்காரஞ்செய்து, முன்கு திரையின் 

மேல்: லக்த புகழ்ச்சோழர், வெள்ளைச் குடையின.து நீழலின் சீழ், 

யானையின் மேலேறிச்கொண்டு போயினார். 

53. அல்விடத்திலெழுக்த சேனைகள், ஏழு. சமுத்திரமும் 

ஒன்றாய்ச் சேர்க்து ஒலித்ததுபோல், சப்இச்கவும், இவ்வுலகத்தி 

லிருச்சன்ற ச௮னடியார்களெல்லாம் சந்தோஷிக் துத் துதிக்கவும், 

பொன்னம்பலத்தில் எக்காலத்திலும் ஈகடனஞ்செய்கின்ற ஈடேச 

ருடைய அழகிய திருவடிகளைச் சிரசில் தாங்கிக்கொண்டு, புகழ்ச் 

சோழர், ௮ழூய அரண்மனையில் புகுக்தார். 

நக. பரமசிவனுடைய பணிவிடையை மேன்மையாகக் 

கொண்டு, இவெகாமியாண்டாரும் போக, எமது கடவுளினுடைய 

பச்தராயெ எறிபத்த காயனாரும், என்ன ஆச்சரியம்! சிதம்பர 

இல் சடனஞ்செய்கின்ற ஈடேசருடைய அடியார்கள், எப்படிப்: 

பட்டவர்களாலும் அறிதற்கு அரியவர்கள்?? என்று புகழ்ச்சோழரு 

டைய பெருமையை நினைத்துத் சம்முடைய பணிவிடையின் மேற் 

சென்றார். 

85. எறிபத்தரசாயனார், இப்போது, சிவகாமி யாண்டார்க்கு 

வந்த ஆபத்தைத் தீர்த்ததுபோல், அனேகம் வலிமையாகிய 

பெரியதிருத்தொண்கெளைப் பூமியில் இடையூறுவர்தபோது. அடி 

யார்களுக்குமுன்சென்று அத் தீங்குவரலொட்டாமல் உபகாரமாகச் 

செய்து, சாள்தோறும் உயர்க்த தவவேடத்தைப் பெற்று, ஈன்மைமி 

குச்தருக்குல் கயிலாயத்தில், பாபங்களை ஜயித்த சலகணங்களுக்கு 

முன்னே, முதன்மையான தலைவராக விருக்சப்பெற்றார். 

56. பாமசலனால் ஆட்கொள்ள த்தக்க திருத்தொண்டு செய் 

இன்ற எறிபத்தராயனார் செய்த வல்லமையும், தம்மைக் கொல்லும் ' 

படியாகத் தாமே வாளாயுதத்தைக் கொடுத்து வெட்டுப்பதேற்குச் 

் கழுத்தினைச் கொடுத்து நின்ற புகழ்ச்சோழரது பெருமையும், 

் எந்நாளும் யாவர்க்கும் SGT; செய்கன்ற பரஃூவெனால்.
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அருளிச்செய்யப்பட வேண்டுமேயன் றி, உயர்ந்த இத் இருத்தொண் 

டின் குணத்தைச் குறித்து நினைத்தால், யாவரால் அ௮ளந்தறியச் 

கூடும். 

57. தேனாருச் தண்பூல் கொன்றைச் செஞ்சடை யவர்பொத்் றாளி 

லானாத காத லன்ப ரெறிபத்த ரடிகள் சூடி 

வானாளுச் தேவர் போற்று மன்றுளார் நீறு போற்று 

. மேனாதி காதர் செய்த இருத்தொழி வியம்ப லு.ற்றேன். 

தேன் நிறைந்த குளிர்ச்சி பொருக்திய கொன்றைப்பூ water 

யைத் தரித்த செய்ய சடையையுடைய பரமசஏவனது அழூய 

பாதங்களில், குறையாத ஆசையுற்த அன்பினையுடைய எறிபத்த 

காயனார் .பாதங்களைச் சர௫ல் தரித்து, தேவலோகத்தை ஆளு: 

கின்ற பலவகைக் தேவர்களும் வணங்குகின்ற ச௪டேசருடைய 

இருகீத்தினையே, எல்லாச் சவெவேடங்களிலும் இறந்ததாக நீனைத் து; 

அதைப் பாதுகாக்கின்ற ஏனாஇிகாயனார் செய்த திருத்தொண்டின் 

செய்கையைச் சொல்லக் தொடங்கினேன். ,



இணைப்பு--2. | 

ஹரதத்த முனிவர் இயற்றிய 

சிவபக்த விலாசம். 

... இகம் அத்தியாயம். 
சிவ அன்பர்களைக் காப்பாற்றத் தம்ழயிரை விடூவோர்ீ, 

சிவனநளால், வினைக்கட்டின் நீன்றும் விடுபட்டவ ராவர். உயி 

ரைப் புல்லெனக் கருதித் துறக்கும் எறிவார் எனும் பெரியாரு 

டைய - கேட்டதும் பாவத்தைப் போக்கும் புண்ணியக் - கதையை 

இப்போது சொல்லுன்றேன். ஆணிலை என்னும் பெயருடைய. 

புசாரியின் கோயில், பூலோகத்தில் இருச்றது. அங்கே, மகேச 
தேவரை, எறிவார், சாள்தோறும் வழிபட்டு வந்தார். சிவனுச்கோ, 

சிவபக்தருக்கோ, பூலோகத்தில் துரோகம் செய்வாரைப் பூதலச் 
தில் கொல்வதற்கென்று, கையிலே மழுவை, அவர் தறித் திருச் 
தார். அவ்வூரில், சவதர்மர் என்னும் பெயருடைய பிராமணர் 
ஒருவர், இருக்தார். தன்னுடைய கையாலேயே பதித்த பூக்களைச் 
கொண்டு, எங்கும் கீறைச் த இறைவனுக்கு அருச்சனை புரிவதே? 

பிறப்பிலிருந்து ௮வர் மேற்கொண்ட விரதம். இக்த விரதத்தி 
லிருச்தும் ௮வர் தவறவில்லை. மூன்று காலமும் தன்னுடைய ஈ௪- 
வரனாம் பெரிய தேவனை அருச்சத் துப் பூச்தொண்டே குறிக்கோ 
ளாய், இவ்வாறு இவர் இருக் தர, நீண்டகாலம் கழிச்தத. ௮ங்கே 
அசபாயனயர் என்னும் அரசர், பெறிய புகழமுடையாராய்ச் சதுரங்க 
சேனையுடன், வீரத்தில் இச்திரனுக்கு ஒப்பாச இருந்தார். அவர் 
சங்கரணிடத்தும், பக்தரிடத் தும் பேரன்புடையார்; சவத துரோக 
களைச் சண்டவுடனே, அவர்களைத் தண்டிப்பார்; நாள்தோறும்? 
பூசனை புரிவதில் ஈபெட்டுப் பக்தர்களில் உத தமராயினார்.மலையைப் 
பேரன்றுயர்ச் த அவருடைய படையானையில் ஒன்று,மதத் தஙல்களிப்



உரை 108 

புற்ற து. அதனால், அவ்வூர் கலக்கமுற்றது. அதனுடைய மதகாதற் 

தம் மூக்இற் பட்டதும், மற்ற யானைகள் தடிப்போய் விட்டன. 

மலையைப் பிளக்கும். பருத்த அதன் இரண்டு தந்தல்களைத் தூரத் 

தே சண்டதும், சாள்தோறும் ஜனங்கள், ௮ஞ்ச தடினர். மாலெட்டி 

sa தூறு பேர், அதன் மத வெதியைப் பிதருக்கதிவிக்ச வேண்டி, 

் இச்த யானையின் முன்னும் பின்னும், பெரு முழக்கம் செய்து 

கொண்டே, கூரிய ஈட்டியைக் கையிலே தால், அதனுடன் Sis 

- தனர். அரசனுடைய அணையின்படி, இரவும் பகலும் சேவகர்கள் 

சகரத்தைப் பாதுகாத்து வச்.தனர். 

- எறிவார், சடுப்பகலில், குளிப்பதற்காகக் குளத்திற்குச் சென் 

ரூர். இெெதர்மரும், அப்போது, பூக்களைப் பறிப்பதற்காகப் புண் 

ணியமான லெகாமங்களை, மனத்தாலும் பாடிச் கொண்டே, வக்து 

சேர்ச்தார். குளித்தபின், மத்தியான சச்.தியை முடித் துக்கொண்டு 

பொய்கையின் கரையி லேநினார். ௮க்த யாணை மதம் பிடி.த்திருச் 

தும், தண்ணீர் குடிக்கப் பொய்கையை அடைத்தது. AGCs 

தூச்சப்பட்டோராய்ப் பக்கக்.தில், வேறொரு வழியேபோய், மறைக் 

தார்.பூங்குடலையைத் தூக்கிச் கொண்வெரும் அவர், அருகே யானை 

வரக்கண்9, உயர்க்த குரல் எடுத் துச் சங்கரா என்னைச் காப்பாய்!? 

என்று லமிட்டார். மதம் பிடி.த்திருப்பதன் பயனாக, அவ்யானை, 

ஆழ்ச்தொலிக்குமாறு உரக்கப் பிளிறிச் கொண்டே, விரைச்து 

௮ச்.து, அர்.தப் பூங்குடலையை வெடுக்கெனப் பிடுங்க, நூறு துண் 

டாக எறிந்தது; பூச்சகளையும் சிதறியது. பூக்கள் செெறியதும், 

௮க்தச் வெதருமர், ௮.றிவு கலங்கி, மாவெட்டிகளை கோக்க, ஏ, 

சொடியோர்களே! தீயோராகிய நீங்கள், சவொர்ச்சனைக்கு விரோ 

தம் புரியும் இச்; யானையை ஏன் இவ்வாறு செலுத்தினீர். என் 

செய்வேன் | எங்குச் செல்வேன். எனக்கொரு புகலுமில்லை. ஈது, 

உங்களால் செய்யப்படவில்லை. சலக் துரோகியாம் அரசனால் கெய் 

யப் பட்டது”? என்று கூறினார்.



4104 அன்பு முடி 

இவருடைய இச்த அழுகுரல், சீண்ட தரம் வரை கேட்டது. 
எறிவார் அதனைச் கேட்வெச்து, பூசாரை நோக், “பெரிமீர், சவ 

பூஜையிலீபெட்ட உங்களது புஷ்பங்கள் எவரால் கெடுகன் றன. 

அதனைச் சொல்லும். என்னுடைய விக்செமத்தை இப்பொழுது 

பாரும்?” என்று கூறினார். தவதருமர், கொடிய யானையின் அந்தச் 

செயலை, எடுத்துச் சொன்னார். AB கேட்டு, காதிலே கையைப் 

பொத்திச் 9 சவ என்றார். அப்போது Bese கணத்திலேயே, 

கோபத்தினால், வேள்வித் தீப்போலப் பீரகாசித்தார். உயிர்போவ 

சேனும் அஞ்சாதவராய், ௮ச்த மதயானையைப் பின்தொடர்ச் 

தோடினார். அதனுடைய காலிலே தாக்கிஞா. அது திரும்பிப் 

பெரு முழக்கம் செய்தது. துதிக்கையால் பிடிக்க வருகையில், 

அதன்முன்னே வரது, கூரிய ஆயுதத்தால், தந் தங்களின் கவே 

வெட்டினார். BES அடியினால், ௮ந்தப் பெசிய யானை, உயிரற்றுக் 

கழே விழுந்தது, யானையின் கழுத்திலேறிக் கொல்ல விரும்பிய 

ஆ.ததாயிகள் மூவரையும், பின் வக்த , இருவரையும், கொன்றார்: 

யானையோடு ௮கத மற்றையோர், அச்சத்தால், அரசனிடம் சென்று 

கண்டோரைத் இசைகச்கச் செய்யும் எறிலாரின் லீரச்செய்கை 

யைத் தெரிவித்தனர். HES HFS, விரைந்துவர்து, இருஷ்ண 

னால் குவலயாமீடம் கொல்லப்பட்டதுபோலக் கொலையுண்ட 

யானையையும், சேவர்களையும், எறிவாரையும், பூவையிழக்து வரச் 

தம் ஜெ.தருமரையும், பார்த்துப் போர்க்கோலம் கொண்டெழுச்த 

வீரர்களைத் தத் துவிட்டுக் கைகூப்பி, என்னைச்சேர்ச் தவர்,செய்த 

சாரியம் நீச்சயமாச யான் செய்ததேயாம். சான் வெபெருமாணி 

டத்.தும் ௮பராதியாய் விட்டேன். இந்தத் துரோடக்குச் சாவைக் 

தவிர லேது வழியும் காணேன். ஆசையால் எறிவாரே | இக்த. 

மழுவிஞாலே என்னையும் கெட்டும். நீர் தண்டித்தால், சானும் கூட? 

மிசப் புண்ணியலானாவேன்? என்று கூறினார். இக்தச் சொற்களைக் 

கேட்டு, அருளாளரான எறிவார், தாமிறப்பதற்கு முச்துவாராய், 

அவருடைய சையிலிருக்தும் மழுவை லாங்கக்கொண்டாட் தானே
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தன் கழுத்தை அறுப்பான் முன்வர்ச அவ்வரசனைப் பேரன்பரான 

எறிவார் 9316 5, அறிவு குழம்பி நின்றார். நான் இக்த ௮அசபாய 

னயனை - சம்புவின் பேரடியானை - ௮றமே கண்ணாய் நின்றானை - 

சிவபக்தனை - அறியாமையால் இத்தகைய இலை, கொல்லப்பட்ட 

னவே! சவபக்தர்களுடைய பொருளைக் கெடுத்தவனுக்கு, அவனு -: 

டைய மரணமே பிராயச்சித்தம். வேறு கழுவாய் இல்லை. இப் 

போது, இக்தமழுவினால், சானே, கழுத்தறுபடுவேனாக”? என்ளுர். 

ரானே துரோக! பன்முறையும் சானே துரோகி! முன்னும் சானே 

அுரோ௫!!?? என்று இப்படிச் சாவமுச் துலோராய், ஒருவரை ஒரு 

வர், அயுதத்தைப் பிடித்துத் தத் துக்கொண்டிருக்கும் சமயத்தில், 
அசரீரி வாக்கு ஒன்றெழுந்த து. :அசபாயனயனே! உன்னுடைய 

சாம்ராச்யெத்தையும் விட்டு, பக்தத்ரோகத்திற்காக, உன் உயிரை 

விட முர்தினாய். அரசனே!அதனால் இப்போது நான் உன்மீது 

விருப்பமுடையவனானேன். எறிவோரே! கானும் உமக்குவிருப்பன். 

செய்யமுடியாததைச் செய் தர்! மழுவைவிட்டெதிக்து, இது முதல் 

-மனத்தாலேயே வழிபாடு செய்யும். நீர் முத்தராய்விட்டீர், அழிச் 

தனஅனைத்தும் எழச்கடவன ஆக'?என்ற சொன்ன தும்யானையும்; 

gig சேவகர்களும், விரைவாக எழுக்து நின்றனர். எல்லோரும் 

வியப்படைச்தனர். தேவர் பூமாரி பொழிக்தனர். அரசர், எறிவா 

ரையும் இவதருமரையும் வணங்கி, அவர்களோடு ஈண்பு பூண்டு, 

யானையின் மீதேறி வீடுசென்றார். எறிவாரும் மழுவை SA 

யெறிச்து விட்டு, அன்றிருக்து மூன்று ஆண்டுகள் வரை, ௮வ் 

விடத்திலேயே தங்க, மனத்தினாலே, வழிபாடு செய்து வக்தார் 

பின்னர், யோகெளாலும் ௮டைய முடியாத . சாட்சியோடொக்கும் 

,சணிகிலையைச் இவனருளால், அடைத்தார்.



இணைப்பு 3. 

உபமன்னிய பக்த விலாசம் 

99-வது அத்தியாயம்-வீரபக்தர் சரித்திரம். 

கெளபீனத்தால் பெருமை பெத்த அமர்நீதி காயனாரை 

வணங்க, ஸ்ரீ வீரபச்தசாதருடைய வரலாற்றை உங்களுக்குச் 

சொல்லுறேன். புலிக்சொடி. பொறித்த பொன்மலை யபுடையான் 

அசபாயன் என்னும் அரசன்; வாள்கொண்டு மலைகளை கெட்டிக் 

காவேரி ஒழுலர அரண்வழி செய்தான். இவனுடைய ஊர் 

கருஷர் என்னும் பெயருடைய து; செல்வத்திற்கு இருப்பிடமா 

யது. அக்தத் தெருக்களில் உள்ள இரத்தினங்கள் விளக்கு. 

வரிசைபோலப் பிரகாசித்தன. அங்கே, பக்தர்கள். தியாணிப்பதும், 

தேவர்கள் புகழ்வதுமான இருவரணிலை என்னும் வன் கோயில் 

பொன் மதில்களோடும் இருக்கது. அங்கே, சைவப் பார்ப்பனக் 

குடியிலே பிறந்த வீரபக்தர் என்பார், சவம் விளங்கும் திருவுள்ள 

மூடையாராய்ச் சவனாணையை வளர்த்து வந்தார். தருத்தொண் 

டி.ற்கு, இடையூறு சேர்ச்சபொழுசெல்லாம், மழுவைத் sraGas து, 

சிங்கத்தைப் போல, அவர்களது துன்பத்தைப் போக்குவாராயி 

னார். தஇருவாணிலையின் தனித்தொண்டர் இவெகாமர் என்னும் 

பெயர் உடையார்; மாலைசாத்தி வருவோர்; அன்பருக்கடியார்? 

பூப்பறிப்பதில் ஈடுபட்டு வந்தார். 

விடியற் சாலையில் குளித்துவிட்டு, வாயைக் கட்டிக் 

சொண்டு, பூந்தோட்டத்இற்குள் விரைச் சென்று பூப்பறிச் சபின், 

குறித்த காலத்தில், சிவனை வழிபட வச்துகொண்டிருக்தார். 

மகாஈஒமித் இருவிழாவின் மூதல் ரசாளன்று, சோழ ௮ரச 

ரின் வெற்றியானை, ஆற்றில் நீராடி, எங்கும் பரவி முழங்கும் பறை 

யொலியோடு, வச்துகொண்டிருகச்சது. ஓழு வடியும் மதநீர்த் 

. துளியால், அருவி வீழும் மலேயைப்போலத் தோன்றும்பெளியதாம்
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அர்த யானையானது, தன்னை யடச்ச மாவெட்டிகள் படும்பாட் 

டைத் அாரத்தே எறிக்துவிட்டு, தெருச்களுச்குள்ளே ஈடமாடிய த 5. 
தொலைவில், முன்னாக வச்துசொண்டிரூக்த சவெகாமரின் தண்டிற் 

, கட்டியுள்ள பூங்குடலையைப் பறிக் துச் தரையில் இதெறியது. ௮ச் 
சத்தால் கலங்கெ மாவெட்டிகளின் தலைவர்கள், பெரு முயற்சி 
யோடு ஒட்டிக்கொண்டு சென்றனர். அதனைச் தடிகொண்டடிச் 

கக் கோபத்தோடும், பின் தொடர்க்தார்... அவ்வாறு போகுமதனைக் 

இட்ட முடியா தவராய் இடறிவிழுர் து, கையால் தரையில் அறைச் 

துகொண்டு 6 இவதா?? என்றமுதார். . 6 கதியத்றவர் தம் 

நிதியே! இெைதா.! யானைத் தோலைப் போர்த்தோய் வெதா | 

கருணைச்கடலே! வதா! அமுதம் அருள்வோய்! சவெதா! இங் 

, களும் கங்கையும் வளைதரு முடிமேல் அ௮ணிதரும் மலர்த். திர 

ளிதனை ௮ர்தோ! யானை இதறியதையோ! வதா! இவெதா! என் 

அழுகையைக் கேட்கும் தலைவன் உளனேல், ௮ரி தேடிய அவன து: 

இருவடி தொழுத; அன்பர்கள் சூழ்ச்திரக்ச, அவர்களில் யான் 

யார்?? என்று. புலம்ப, அதனைக்கேட்டு. வீரபக்தர், அங்குவச் து: 

கோபத்தால் மிக விளங்கிச் இவபக்தரின் பகைவர்களுக்கு ௮ச் 

சத்தையூட்டும் தலைவராய்த் சோன்றினார். அந்தச் வச் துரோ 

இயைக் கொன்று காக்னெறேன் இப்பொழுதே?” என்று கூறி மர 

ணத்தின் உாயேபோன்ற மழுவினை விருப்புடன் கொணர்க்து, 

ச காமரை கோக்க இவ்வாறு உம்மை வருச்தச்செய்த யானை” 

எங்கே”! என்று கேட்டார்? ஈல்லறிவுடையோய் கட்வுளுக்குரிய 

பூக்களை பூமியிற் சரத, இச்த வழியே சென்றது”? என்றார். அத 

கேட்டு “எவ்வாறு பழைக்கும் யானை?” என்று கூறிச் கோபத்தால் 

பிரகாசித்து, ஒளிர்தரு மமுவைத் தாங்இப் பின்தொடர்ச் துசென்று, 

௮ுத யானையைக் கண்டார். முன்னே கடவுள் உரித்த யானை 

யைப்போன் றதோர் வேறொரு வடிவமோ ஈது! விண்ணவர் தடுப் 

ப்னும்-இச்த யானையைத் துண்டு துண்டாக வெட்டுவேன்”? என்று: 

கூறிக்கொண்டே யானையின் பின்புறத்தே, காலால் தாக்இனார்..
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கோபத்தால் சளர்ச்த மாலெட்டிசகளோடும் ௮க்த யானை திரும்பி 

யது. ௮க்தப் பிராமண தீரர், ௮ச்சம நீக்கி, யானையின் எதிராகச் 

குதிததெழுக்து, மழுவினாலே துஇக்கையைப் பிளக்து, முன்னே 

வீழ்த்தினார். துதிக்கை அறுந்து, ௮.த, €ழே விழுச்தது. 

கழுத்தின்மேலேநி யிருச்த இருவரையும், பக்கத் திலிருக் த 

மூவரையும், ௮௨ர் கொன்றார். ஓட்டிச்சென்ற ஐவசோடு, ௮ரச 

யானை அழிர்தது. ::இதனை அரசரிடம் கூறுங்கள்?? என்று மத் 

ஹறையோர், வாயிற் காவலரிடம் விரைச் துசென்று கூறினர். வாயித் 

காவலாளர்கள், அதனைக்கேட்டு, அச்சத்தால் மனங்கலக்கயெவர் 

.சளாய், உள் நுழைச் து, கூப்பியகையோடும், ௮.ச௪ரிடம் தெரிவித் 

தனர். அரசர் *பகைர்களை யெல்லாம்வென்ற எனக்கு,இல்விதம், 

இன்று சடச்ததென்னை ? செய்யத்தகாததை எவர் செய்தனர்?” 

என்றுகூறிச் கோபத்தால், இக்கத்தைப்போல, வெளிவக்தார். 

௮2 அரசனால் கட்டளையிடப்பட்ட சேனை, சதுரங்க பலத் 

தோடும், பலவித ஆயுதங்களோடும் முழங்கும் பேரி, சங்க காகளல் 

.சள். என்த இவற்றின் சையினாலும், கு.திரைகளின் கனைத்தலினா 

லும், யானைகளின் பிளிறுதலினாலும், போர் வீரர்களின் சில்ககாதத் 

னாலும், தேர்ச்சக்கரங்களின் ஓலியினாலும், கடலொலியைக் £ழ 

டக். ௮௨னருகே வகத்தது. ௮ச்.தச்சேனையான து, பின்தொடர்க்து 

வரத் தான் தணியே, காற்றோடொத்த உயர்ந்த குதிரையின் 

மீதேறி, இகைத்இருச்த ஊர் மக்கள்இடைவிடாது கெருங்கயுள்ள 

தெருவை அடைச்தான். ௮சத மாவெட்டிகள் ஐவரோடும், சால் 

.சளாலே மலையை ஓத்த மதயானை, இறச் துடப்பதனை, முன்னே 

சண்டான். அரசன், வேறொரு பகைவரையும் காணவில்லை; 

இருகையானைபோல் மழுவை ஏச்தியிருக்த Mts அன்பரையே 

.சண்டான் ::இந்தப் பக்தர் கொன்றவர் ௮ல்லர்போலும். எவராலே 

இச்த யானை கொலையுண்டது”? என்று அரசன் கேட்க, சாவாது 

தப்பீய மற்றைய வேலையாட்கள், “உம்முடைய யானையின் எதிரே 

நிற்க, வீரரில் எவனுக்குத்தான் ஆற்றலுண்டு? கோபம் சொண்ட
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இத்த அடியாரின் மழுவினாலேதான், இசர்த யானை. கொஃையுண் 

டத. என்றனர். : இதுகேட்டு, ஈவேணிப்பிராணின் பக்தர்கள் 

காரணமின்.றிக் கொல்லார்??' என்று எண்ணிச் சேனையை நிறுத்தி 

விட்டுச் : குதிரையினின்று ழே இறங்கினான். “மதம் பிடித்த 

இச்த யானையால் தொண்டருக்குக்கெடுதி நேரிட்டிருப்பின்,யான் 

என் செய்வேன் ! என்னுடைய தவத்தின் பயனால் அவ்வாறு ஒன் 

றும் நிகழவில்லை!” என்று மனங்கலங்கெவனாய், வீரபக்தரை 

கோக்க “ரஈடச்ததை சான் அறியேன். கேட்டது௮க்கொன்று.௮ து" 

டக்க. ஐச் துமாவெட்டிகளோடு இக்த யானை, என்ன தீங்கு செய் 

ததோ??? என்றான். ௮ச்தப் பக்தரும், அர்த ௮ரசரை கோக்ூச் 

இவகாமர், இவெனுக்கேற்ற பூக்களை பறித்துசக்கொண்வெக்தார்- 

௮வற்றைப்பறித்து இக்த யானை இந்தியது. அரசனே! ஆதலின், 

சான், அதனைச் கொன்று வீழ்த்தனேன். மாலெட்டிகள், சக்தி 

யற்றவராய், இவ்வாறு,தவறிழைத்துக்கொலையுண்டார்கள்."”என்.று. 

கூறப்பெற்ற அரசன், ௮ஞ்சிெனவனாய், அவரை வணங்கி, “இவ் 

வாறு பாவம் புரிர்தவனுக்காகத் துதிக்கையை வெட்டுவது 

மட்டும். போதாது. புண்ணியமான மழுவால் என்னை வெட்டு 

வதும் தக்சதன்று, என்னுடைய வாளைக் கொண்டே 

அபராதியான' என்னைக் கொல்லும்!” என்று கூறி, உறை௰ி 

னின்றும் வாளை, தானே எடுத்து. அவ்வரசன், அவரிடம். 

கொடுத்தான். “பக்தர்களில், இவருடைய பக்தி எல்லை அற்ற து??. 

என்றுகருஇத் சம்மைத் தாமே கொல்ல, விரைச்து வாளை வாங்கிக் 

கொண்டார். வாளை வாங்கிக்கொண்ட அவருடைய முன்னே 

நின்று, அவரது திருவடியில் ௮ணங்கி, “அபராதியான என்னை 

இக்த வாளினால், கொன்று, என்னை, மன்னியுங்கள். என்னால் 

செய்யத் தக்கது உம்மால் செய்யப்பட்டது”? எ்ன்று பூபதி கூறப் 

பக்தரும், ::இது வியத்தகு கெய்கை?? என்று உள்ளம் சஈடுங்கினார். 

- £மரவெட்டிசளோடு யானை . கொலையுண்டு இடக்கவும், பெருர் 

தவறு புரிச். துள்ளமையால், என்னையும் கொல்லும்? என்று கூறும்.
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‘oe அரசர், இச்த வாளினால், எவ்வாறு கொல்லத் தக்கார்? என் 

னுயிரைக்கொல்வதே தக்கது” என்று உாளைக் கழுத்திலே டூட்டி, 

ஞர்: அந்தோ! கெட்டேன் ?” என்று ௮ரசர் பெருமான் கூறி, . 

- வாளொடு விளங்கும் சையுடையாரை கோகி, “உலகம் போற்றும் 

நீர் இவ்வாறு, செய்வது தக்கதல்ல” என்று, ௮ரசன், அவரது 

சையைச் தடுத்தபோதிலும், பக்தர், தம் கறுகணாண்மையில் ௪டு 

வட்டு நின்றார். 

அப்போது, செபெருமானது ஆணையால், வானத்தில் 

“அசரீரி வாக்கு எழுக்தது.*அன்பர்களை உலகத்திற்குத் தெரிவிக்க 

பேண்டி, யானையானது, பூக்களைச் இந்தியது. திங்கட் பிறை 

அ௮ணிச்த இருமுடியாரின் திரவமுளால், இச்செயல்கள் அனைத் 

தும், நீகழ்ச்தன?? என்று கூறியபொழுது, யானையானது மாவெட் 

டிசளோடும் எழுந்தது. வாளை வீசியறிக்து, பக்தர் ௮ரசரை 

வண்ம்கினார்; அரசரும் பத்தரை ௮ணங்கிஞார். தேவர்கள் Wes 

இரு பக்தர்மீதும் பூமாரி பெய்தனர்; கடவுள்வாக்கைப் பக்தரும் 

் சோழ ௮சசரும் புகழ்ச்துகொண்டிருக்க, வெகாமரும் தம் 

பூங்குடலை நிறையப்பெற்று, மகிழ்ச்சி யடைந்தார். பின் தூங்க 

எழுச்சுதுபோல, மதம் ஒழுகும் சுவட்டோடே, பேர் ஆரவாரச் 

தோடும், வெற்றி யானையை முன்னே கொண்டுவத்து நீறுத்தி, 

அரசனைக்சண்டு, மாவெட்டிகள் “பட்டவர்க்தனம் என்னும் யானை 

யின் ௮ரசின்மேல், அ௮ரசர்க்கரசே! நீர் ஏமி ௮ருள்க?? என்றனர். 

வீரபக்தரும், விருப்போடும்இல்வாறு கற, அரசர் ௮தன்மீதேறிக் 

கொண்டார். கடலிற்கு ஒப்பாக ஒலிக்கும் படைவீரரின் ஈடவே, 

வந்தி மாகதர் முதலோர் போற்றிலா, ௮க்தச் சோழர், சடராஜப் 

பெருமாணின் இருவடி பொறித்த இருமுடியோடும், தம் வீட்டி 

னுள், இணிதே புகுச்தார். மிகவும் ஆழ்க்த பக்தர் செய்த ஆண்மை 

யும், தன்னைத்தானே Dance Casing ats Aa பக்தனாம் ௮7௪ 

ருடைய பெருமையையும், திருத்தொண்டின் உண்மைப்பொருள் 
களாம் இலை இரண்டையும் - தம்மடியார் வேண்வெதே சாள்
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தோறும் தந்தருளும் வெனே அன்றி, வேறுயார் புகழ்வார் ? 

இவெகாமர், ௮ச்த' வீரபக்கரை நோக்கி, ஈூவபக்தியின் பெருமை 

அதிவதற்கு அரியது?” என்றுகூறி, ௮ரசரைப் புகழ்ச்.து, உயிர்கட் 

குத் தலைவனார் இருத்தொண்டில் ஈடுபட்டார். இவ்வாறு திவகா 

மர் வீரபக்தர் என்ற இருவரும், பக்தர்களின் துன்பத்தைப் 

போக்ப் பலசாள் உதவிப் பின் வெள்ளிமலையின் எல்லையிலே 

இறைவன் உலூல் கணகாதர்களில் தலைவராயினர். இருத்தொண் 

டர்களின் இடையூற்றை நீக்கும் வீரபக்தரின் கதையை, வாயால் 

ததுாரும், உள்ளத்தால் நீனைப்பாரும், பிறையணிச்தான் உலகம் 

பெறுவர். 
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