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உ 

இருக்கணிகேசன் அலை 

மூகவுைர 

கருக் தமிழும்? என்னும் விஷயத் பற்ஹி 

     இர் டிசம்பர் மாகம் சென்னை சஈகர.இரிப் பேட்டை uG ay 
_Sovssarig. யிருக், BBM அப்பொழுது சொன்ன ஷிஷயங்களை 

தாலாகத் தொகுத்து வெளியிடின் ௮௮ பயன் தரும் 
Aw அன்பர் தெரிவித் னர். அக்கனமே தொஞுக்கப் 

குகஸ்ரீ - இருபாகந்தவாரி அவர்கள் வெளியிடும் 
தீ;திருப்புகழ் அமிர்தம் > என்னும் அருமைப் பத் இரிகையில் 

ரஜி நால் முதலில் வெளிவக்௧.௮. இப்ப சாமு, இருக்கணி 

கான் இருவருள் கூட்டிவைக்௪,க் கணி. காலாக இ. வெளி 
ர் 
i 

   

      

கன்று. நாலின்கண் உள்ள குறைகளைப் பொருட் 

  

டுக்காது குணதக்தையே கொள்ளுமா அன்பர்களை 

Pei per. 
© 8 ier gO sro sranQoow Cusré 3 s0 gb ores 
போதும், அனைததெலும் புண்ணெக ஆனக்கக் தேன் சொரி 
யம்? ஸ்ரீ தணிகை யெம்பெருமான் இருவடிக்கண் இணை 

'பிலாப் பத.திூண்ட வள்ளிமலை ஸ்ரீ திருப்புகழ் சச்சிதாநந்த 
வாமிகளுக்கு இக்.தாஷை உரிமை செய்கின் தேன். 

“ முருகரும் தமிழும்?” என் இக் நாலை 
முஹைதெறிக் அடியனேன் எழுத 

அருகனில் இல்லேன் எனினுகல் லன்பர் 

அருவா இகனையேற் ப.கற்கே 

பெருகுகல் லிசையிம் றிருப்புகழ்ப் பாவைப் 
பிழையிலா தெவருமே பயின்றில் 

குருகுமா றியக்றுக் திருப்புகழ்ச் சாமிக் 
குரிமை செய் தேனிக்க _நாலை. 

(சென்னை, ௩... ட 5 3-9-1941. வ. ௬. செங்கல்வசாயப் பிள்ளை. 

  

    

  

ச



உ. 

,இருத்தணிசேசன் துனை 

மூ.ருகரும் தமிழும் 

மூருகக் கடவுளுக்கும் தமிழுக்கும் உள்ள இணைபிரியா உட : 
நிலை வே௮ யாருக்கும் எதற்கும் இல்லையென க் தூணிவபடக் 

  கூறலாம். இகனுண்மை BOP sr Haar Nore, 

© தமிழ்க்டைவுள் ”, செந்தமிழ்க் கடவுள் 7, செந்தமிழ் 

தாலோன் *, * ஐமிழ்க்கு கல்ல தண்டமிழ் முருகன் 

இன்னபல இருகாமங்களிட்டு இவரை அழைப்பதாத் பெறப் 

படும். முருகபிரான் தமிழ்க்கடவுள், அமிழ்ப்புலவர், மிழ் 

விகோதர், கமிழ்க்குரு, தமிழ்ப்பிரியர், தமிழ்ப்பித்தர், தமிழ் 

மருக்துண்போர் என்பதற்குச் சான்று கூறுவோம். 
ண, 

3. தமிழ்கடவுள் : தமிழுக்கு ஆகாச பூகமானவர் : 

(Ly “Gaus sep orp Fide op” 
(Qu aod sp தூலுக்குரிய முப்பது சிருக்கும் புலவ 

னாகிய கெய்வம்) --கந்தரந்தாதி-37 

(2) “செந்தமிழ் நாத் சரங்க ராக விகோத என்பார்க. 

இல்லை தீவினையே :”--(செவ்விய தமிழ்ப் ப.வலின் 

சிர்முகலிய எட்டுறுப்புக் குரிய பாவலனே ! 2,5.த.இல் 

உல்லாசனே ! என்.று அ.இக்கின் தவர்க்கு. விளை 

இல்லை) ஈரகந்தரந்தாதி-09



ம் தமி 
~ வலய கவட குழற ல 

aren கட்ரா எட தரமே 
2. அலத வ வரக முதுத்புலமை வாய்க்கு தமிழின்களை, 

ay கண்ட பெருக்தகமிழ்ப் புலவர்-என்க? குககமி்ழப பு 

trol tp Jor 5 

(1) : காலறிபுலவ £?-*பலர் புகழ் சன்மொழிப் புலவரேறே ?” அபு புக் பு ற் 
--திருமுருகாற்றுப்படை 

(2) *பெருககமழ வா கத அருந்தமிழ்ப் புலவனும் நகியே ” 

உ கல்லாடம். 

(3) “செஞ் சொல் கெரி புலவோனே ? 

--திருப்புகழ்-6 14 

(1) “மதிக்க முக்கமிழித் பெரியோனே * 

_திருப்புகழ்-294 
(2) : தமிழ்களைக் கரைகாட்டிய இதலோனே ? ட 

-- திருப்புகழ்-1256: 

(6) * இருக்க முத்தமிழ்க் கவிக் கொருக்த 

-ஏதிருப்புகழ்-252' 

(1) “கொழுகமி முரைரு முதற்புல மைக்குக 
கொட்டுக சப்பாணி 

ஈவடி. யமரு மிடைககறு wos 

கொட்டு சப்பாணி,” 

திருவிடைக்கழி பிள்ளைத்தமிழ்: " 

(2. தமிழ்விதோதர்: முத்தமிழ் ஆய்வதிலேயே பொழு. 
போக்கும் அவா உடையார் என்ப : 

(5 திம சித்ரகவி நிருபனும் அகத்தியலும் 
அடிதொழு தமிழ்த்ரய விரோதக் கலாத.ரனும் :” 

--திருவகுப்/,,



ர முருகரும் தமிழும் 

(2) “மீனவனு மிக்கபுல வோரு முஹை பொ.த்பலகை 

மீ.தமர் தமிழ்த்ரய விநோதக் ero ann’ 

திருவகுப்பு 
(9) “முத்தமிழ் வித்வ விநோதா 8, 

மற்றவ சொப்பில ரூபா தீபா 

முத்தி கொடுத்தடி யார்மேல் மாமால் முருகோனே 

--திருப்புகழ்-885 

4. தீமிழ்க்குரு : தமிழ் ஆசான் என்பது 5: ் 
சழ அறும் Vy Ora 

(1) - சேந்தமிழ் தெளிவு ௦. கொண்டடி யா 
      ஞு விளம்பிய 

பெருமாளே £ 

--திருப்புகழ்- Lig? 

£ மெய்ப்பலகைச் 

சதுபத்து நவப்புலவர்க்கும் விபத்தியில் ஞான-- 

படலீக் துறுலக் கணலக் யதமிழ்த் 

தீசயமத் திலகப் பொருள்வருக் இயினைப் 

பழுதற் அணர்வித் கருள்வித் கசசற் குருநாதா!” 

— திருப்புகழ் 126 

5. SO prs Mud — 5d.) 5 BTS JO UWITO T TU BI 
ச் 

(10) : உணர்வோர் படித்த தமிழ் சேவியார 

வைத்தருளு முருகோனே !” 

திருப்புகழ் 927 

ஐ தண்டசள மணிமார்ப செம்பொனெழில் செ.றிரூப 

தண்டமிழின் மிகுநேய முருகேசா !* 

திருப்புகழ் 129



6 மேருகரும் தமிழும் 

(2) *பெய்யு முத் தமிழிற் றயாபர ! 

ிஞ்ஞாகர்க் குரை செப்புகாயக !* 

திருப்புகழ் 880 

(9) “தூயவர் ஈஇத்த முத்தமிழ் மாலா யோதிய 

செழிப்பை நத்திய லா வீதிய மயில்வீரா ! 

3 

  

திருப்புகழ் * 
பாட்டில் ல ் ப்புடையார் என்பது --- 

ஈ௮ுமலர் வள்ளிப் பூகயக் கோயே ! 

  

கெிஇக் கேளிர் அற்றம் நின்னை 
எழீஇ. இப் பாடும் பாட்டமர்ந் கோயே! 

பரிபாடல் 

(6. தமிழ்ப்பித்தர். தமிழால் தம்மை வைதாரையும் 
வாழவைப்பார் என்பது, 

மமாய்கா ரணிரழல் வள்ளியை வேட்டவன் முத்தமிழால் ji GEM asi oth முத்தமழ 
வைதா ரையும் அங்கு வாழ வைப்போன் ! 

  

கந்தரலங்காரம் 

7. தமிழ் மருந் துண்போர் --(மருஅு- அழுகு) 

முறருகக்கடவுள் சேய், “குழக்தைக் குமரன்", 4ஞுழுக்தை 

வடிவேலன்” அல்லவா? இக்கக்குழக்தை வளருகுற்கு வேண்டிய 

® cara] தமிழே. இந்தக் குழந்தைக்குக் காப்புப்பொருள் 
(பாதுகாப்புப் பொருள்) தமிழே. குழந்தைக்கு முதல் முதல் 

கொடுப்பன தேன். பின்னர் வளருதற்கு வேண்டியது பால் 

அமுது. இந்தக் குழந்தை முருகன் வளர்தற்குக் தேன் எது * 

பால் அமுது எத $ இதற்கு விடை வரகவி மார்க்க சகாய 

(தவர். அருளிய இருவிரிஞ்சை முருகன் பிள்ளைத் தமிழி 

(ரின்வரும் காப்புச் செய்யுளிற் காணலாகும். 

   



    

முறாகரும் கமிழும் ர 

“அம்மைமுலை யுண்டுவிளை யாடும்*ளை யோனை எமை 
யாட் கொண்ட குமசேசனைச் 

செம்மையுள AMPS Br EGO விரிஞ்சைவரு சேயைப் 

புசந்கருள்கவே 
தேம்மைமலம் அகலக் கீசமுகி சொன்ன இரு முருகா 

Cp. தேறலும் 
எம்மருண ” இரிநாதர் தபதி னாரு பசிசந்திருப்புகழ் 

அமுதுமே! * 

,இருமுருகா ற்௮ுப்படை என்னும் தேன் முதலில் 
குழந்தைக் கூமாளைக் காக்கும். பின்னர்க் இருப்புகழ் அமுது 
அச்குழந்தையைக் காக்கும். கால அளவிலும் ,இருமுருகாற் 
அப்படை முகன்மைக் கானக்குது. Q worry 5 பாவுள் முன் 
னுறவக்அ நிற்கும் முருகா அப்படை 7” என்றார் காளத்திப் 
புராணத்தில். 

இங்கனம் முறுகக்கடவுளைப்போலக் தமிழில் ஈடுபட் 
டார் ஒருவரிலை. அவரைப்போலத் தமிழில் மனங்கரைக்கதார் 
ஒருவரிலை. கமத தமிழ்க்காகலை எவ்வெவ்வாு அவர் 

விளக்யுள்ளார் என்பதை ஆசாய ஆசாய வெகு விகோகமா 
யிருக்கும். ஒருகால்: 
வார்-.தமிழமுலகை வாழ்விப்பார் : ஒருகால்--த.மிழ்ப் புலவர் 

  ,கமிழ்ப் பாடல் பாடித் கமிழைப் பரப்பு 

, குழாத்துள் தலைமை வாய்க் அ அவர் தம் கலாம் தீர்ப்பார் ? 
ஒருகால்--தமிழ்ப் புலவர்களோடு விகோக சம்பாஷணை 
கொள்வார். வான செய்வார், கமிழ்ப்பா பாடுவார், தமிழ்ப்பா 
பெ௮வார். ஒருகால்--தம்மைச் சசணடைக்த தமிழ்ப் புலவ 
கெஞ்சிற் செஞ்சொல் தந்.து வாதில் அவருக்கு வெற்றிவ 
வந்துதவுவார். ஒருகால்--அடியர் கனவிலே தோன்றி, 
பாடென்ன கட்டளையிட்டுக ,கமிழ்ப்பா பெனவார். ஒருகால் 
புலவர்களை அச்சு த.இயும், வெருட்டியும்,, கண்டித்து!



முருகரும் கமிழும் 

கமிழ்ப்பா பெறுவார். ஒருகால்--கோய் ஏவி அக்கோய் 
ரப் பாடல்பாடும்படி. செய்விக்அப் பாடல் பெறுவார். 

மேக்கூறியவல்றின் உண்மை எல்லாம் விளங்க POSE 
டைவுள் gui Sor பொருட்டுச் செய்க விலைகளை ஆ,கிகொலம் 
(முலை இன்றளவும் வெகு சுருக்கமாக விளக்குவாம். 

  

1- குறுமுரிக்குத் தமிழ் போதித்தழூ 
மூருகக் கடவுள் * சமிழ்க் கடவுள் ? ஆயித்தே ; அவ 

ருடைய மதன் மாணாக்கர். யாசெனின் எழுகடலையும் 
உள்ள க்கையிலடக்இ, இறைவனைத் கம.அ உள்ளத் கடக்க 
வல்ல பேராத்தல் உடைய அகத்திய முரிவசேயாம். 

பல்லாண்டுகளுக்கு மூன்பு அகத்திய முகிவர் காகத் 
GAH சிவபிரானனு. சந்நிதியை யடைக்து ஈசனைப் 
(போற்றி நின்ற, * எங்கள் பெருமானே ! அடியேற்கு ஒரு 
விண்ணப்பம் உண்டு, ௮௮ கேட்டருள்வீர்”? எனப் பணிந்தார். 
இறைவனும் “: கன்று, ௮ஃதியாத ? என, அகுக்இிய முநிவர், 
பாரு மகிழ்ச்சி இளைச்கும்!'செக்கமிழ் என்னும் இருத்தகு 
பாரடை  தந்தழுள். ஞானமும் தந்குருள் ”* ore apa. 
* யாவருக்கும் இன்பம் ஊட்டுகின் ஆ செந்தமிழ் என் 
ணும் இல்ய பாஷையின் இலக்யெ இலக்கண அறிவெலாம் 
வேண்டும், பின்னர் ஞானமும் வேண்டும் ** என வேண்டினர். 
அகைக்கேட்ட வள்ளலார் “ செழுக்தமிழ் அறிவும் இவெ 
ஞானப்பேறும் நீ விரும்பினால் காவிகிரி என்றெ இரும் 
கணிகை மலையை அடைக்து, ஆண்டு * ஞானச௪க்,இ அரன் ?? 
என்னும் இருகாமத். டன் விளங்கும் எனது குமாரன் 
அனுமுகத் கண்ணலை மனத்திடை யிருக்தித் தவஞ்செப்க ; " 
உன் உள்ளம் விழைந்த விழைவெல்லாம் கைகூடும்'” என் றனர். 
அகத்தியரும் அவ்வாறே கணிகைமலையை அடைந்து Oley 
இடந்து வஹிபாடெலாம் இயூத்த,த், தணிகை யெம்பெருமான்
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எதிர்தோன்றி “அன்ப! தவத்தால் சால எய்து தனை 1. (மிக 

இ! (விரும்பி 

னது யாது? கூறுக) என்ளுர். அகத்தியரும் வக்கனைகள் பால 

  

இளை க்அப் போனாய்) வேட்டது என் நூ 

செய் * கோட்டிய மெய்யினோடும் சூடங்கைவாய் புளு லில் 

கட்டி”, * அடியேனுக்குச் தமிழின் பரஷைப்। )ணை்ப்பு இனிதா 

அருளுக--மெய்ஞானமும் வழங்குக ? என மிவண்டினர். 

அமுக வள்ளலும் அகத்தியனார்க்மு மெய்ஞ்ஞானம் 

பாலிதக்அச் செந்தமிழ்ப் பரப்பின் சீருஞ் சிறப்பும் செல்வனே 

உணர்த்தி அவரைத் கமிழ்ப்பாஷைக்கு LPF DT US DROW iT. 

2 முகக் கடவுள் அன்னான், தன்னை கற்தமிழின் பாஷை 

தனக்கு முனி கூ.ரவனாக்க '* என்ப. அணிகைப் புசாணம். 

வாழ்வே யென்-றோதி முகிகேட்க 

உனை முருகர் சொன்னாரோ ?” --தமிழ்வி$தூது. 

- இவனைநிகர் பொதிய வசை முகிவனக மகிழ இரு 

செவிகுளிர இனியதமிழ் பகர் வானே ?” 

ன. _ிகப்புகழ்-19 
2 குறுமுநிக்கும் தமிழுரைக்குங் _ 

குமர முத்தக் தருகவே * 

= _செக்தூர்ப் பிள்ளைத் தமிழ். 

  
  

2. முருகமரான் உக்கிரப்பேருவழுதியாய்த் தமிழாய்ந்த லீலை 

மமதுரைப்பதஇியில் தமத தக் சிவபிரான் * Dears ar 

பாண்டியன் '”? என்னும் இரு காமத்துடன் ஆண்டுவந்த பிறகு, 

மூருகபிசான் உக்கிர பாண்டியசாகத் Agaa sr gern 

அண்டுவக்கனர். சந்தையும் மகனும் அஸங்கனம் மதுசையில் 

அமசுபுரிக்து சங்கப்புலவர்களு- ae தமிஸாங்க்குது.. தமிழ்ச்
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சுவை பருகும் வேட்கைபத்றியே என்று குமரகுருபா 

சுவாமிகள் காம் இயத்திய மதுரைக்கலம்பக த்தில்-* கடா தகா 
இதலியென் ஜெருபேர் தரிக்கவக்தவும், தனிமுதல் ஒரு 

  

   
செளக்தரமா றனான அவும், குமரவேள் வழுதி உக்கிரன் எனப் 

பேர் கொ: 

வேட்கையா லெனிலிக் கொழி தமிழ்ப் பெறுமை யாரறி 
e099 

  

எட.துந் தண்டமிழ் மதுரம் ௯ 

  

  

ரை எழுக்த 

வார்??? என மிக அருமையாகப் பாராட்டியுள்ளார். * கூடல் 

புரக்தொருகாழ் கூடற் புலவசெ.தர், பாட வறிவித்த பை   

வேளாம்'-- என்பது தமிழ்விடு தா. 

3 முருகர் உ குத்திரசன்மராபீர் ௪ am 
கலாம் தீர்த்தத் தமி; 

பலவர்களுடைய    

  

சங்கப் புலவர்கள் நமி. சாய்க்திருக்த காலத்துச் சிவ ங்கப் புலவர்கல் த அசாய்க் தருக்க காலத்து 

  

2 பெருமான் அவித்த 4 இறையனார் அகப்பொருள் ?? என்னும் 
       TMG சங்கத்திருக்க ஒவ்வொரு புலவரும் தமக்குத் 

தோன் நியவாறே பொருள் கண்டனர். கண்டபின் தாம் தாம் 

இயற்றிய உரையே செம்மை உரை என்று வாதிட்டனர். 

மைக்குள் கலாம் இரவேண்டி. ஆலவா யடி.களைப் பணிந்து 

* இறைவனே ! எவ்வுளை மெய்யுசை என அறியுக் இறமில் 

  

Gow. நியே உ௫கவுதி' எனப் புலவர்கள் வேண்டச் 

     
ae . ட் த ட சிவபிசானும் வித்வகோலதக்துடன் தோன்றி, * Qe 

  

௮) 
நம்முடைய பக்தன், வணிகன், உப்பூர்ிழார் மகன், ஊமன், 

பாலன், உவமையில் ஞானி; அவன் காமம் உருத்திர சன் 

மன், அவன் இறம் உரைப்பின் வென்றிச் சரவரை ௬௧௦௯ 

அகும்; நீங்கள் கண்ட உரை எலாம் அவன் முன்பு கூறு 

விசாக; அவன் எல்வுரையைக் கைக் கொள்ளுப், றனனோ. 
  

  அதுவே உண்மை உசையாம்”” எனத் Born மலர்க்கனர். 

  

ஊமைப் பிள்ளையரயிற்றே ஊமன் எங்கன் மெய்யுசை என.
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வினவ, இறைவனும் © wai 

  

'தரிவிக்கும் எனப்புலவர்கள் 

  

மன் * செந்தமிழ் தேர் செட்டி”, அஃ ere Omit hee ond ay யாகொரு 

ரையைக் கேட்டால், * தோன்றிய புளக மெய்யும், 1” “துணி 

டு கண்ணும்உண்டோ அவ்வுளசையே உமை, மல்றவை. உழை 

aro. நீங்கள் இகலவேண்டாம் '” எனக்க ஜி மறைக்குரூனி 

  

ர். புலவர்களும் அவ்ஷமனைச் இறப்ப 

ஈம்மானன த். இருத்தி, தாபதீபாகி கல்கி 

மெலாம் அவன்முன்பு உசைத்தார்கள் . esate ய WB pbs 

Bi yon pHgl4 

  

DU LPO fF P-GNT 
  

  ரன் 

சிலர் Ghanian க்கம் ம௫ழ்க்கான் இலர் Gr ரு இ Lf    

தரன் கலெர்சொல்வைப்பினை; இகழ்க் 

  

ர் பொ ரனில் 

பின்னர், வள மூ கீரன், தளை! கம் கபிலன். மாசறு பரணன்- 

ல . ad . ய்து 
இம்கவர் உரையைக் சகெட்டலும் ஊன ்பருவிரு ருப்பெய், சி 

புளகிதமெய்யும் துளிபடு கண்ணும் பொுந்தினன். இ; 

    

விளையாடலைக் கண்ட யாவரும் மெய்யுசை பெற்மும் 

அஆவலாய்ப் பெருமான் ஆடலை வியக்கனர்$ ஊம 
  UB pb sont: 

ஞய் விற்றிருந்து, “அருந்த தமிழ்ச் pies genera eee 

மயின்மீ தறுமுகத்ேே தோடும் இனியபன் ஸிருகரத்தோடும், 

புலவர்கண் டிஹைஞ்ச அருளினால் விளங்கிப் போயினான். '* 

$திருவிசாயாடலைத் குமிழ் மால்கள் முருகபிசான் செய்த இ. 

  

எல்லாம் மிகப் பாராட்டிக் கூறும். நக்சரசே “4 நாரலறி புலவ 

  

ட்ட. ட் ஆ, ஐ ஷ் 
* பலர்புகழ் நன்மொழிப் yous?» £ன முருகபிரானைப 

பா.சாட்டுவர். 

(1) “ மணிக்கா லறிஞர் பெருக்குடி.க் தோன்றி 

  

    இறையோன் பொருட்குப் பரணர் முகல் கேட்கப் 

பெருக்தமிழ் விரித்த அருக்கமிழ்ப் புலவலும் 

பாய்பா றிய நீயே ஆதன்.” 

என்பது கல்லாடம்--மு.ுகர் ன்
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(3) சடிலக் தவனிட் டவிஈட் டகுலத் 
தொருசெட் டியிடத் இனுதித் தருள்வித் 
,௧.! ரூ.ச் சஜன்மப் பெயர்செப் பியிடப் பரிவாலே.- 

--மய்ப் பலகைச் ௪தபத் துகவப் 
புலவர்க் கூம்விப;த் இயில் ஞான-- 

படல் ,துறுலக் கணலக் யதமிழ்த். 
க்சயமத் இலகப் பொருள் வ்ருத் இியினைப் 
பழுதற் அரைர்வித் தருள்வித் தகசத் குருகாதா ! 

--திருப்புகழ்- 126 

(3) ஏசாரு மாட கூட மதசையின் 
மீதேறி மாறி யாடும் இழஹையவர் 
எமேழு பேர்கள் கூற வருபொரு எ.இகாசம்- 

ஈடாய ஊமர் போல வணிகரில் 
ஊடாடி. அல வாயில் விதிசெய்த 
லிலா விசார இர வரதச குருகாதா! 

--திருப்புகழ்-250. 

(4) முச்சகர் பராவு சரணக்கார அஇனிகான 
முத்தமிழை யாயும் வரிசைக் கார ! --திருப்புகழ்-39 

(5) செஞ்சொத் புலவர்கள் சங்கத் தமிழ்தெரி 
செக்.இிற் ப.கக ர௬ுறைவோனே --திருப்புகழ்-95 

(6) வழுதியர் தமிழி னொருபொரு எதனை - 
வழிபட மொழியு முருகேசா --திருப்புகழ்-224 

(3) மூட்ட வுண்மை சொல்லு செட்டி --திருப்புகழ்-388 
(8) தெரிதமிழை யூ.தவு சங்கப் புஸவோனே ! : 

--திருப்புகழ்-592
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(9) உசைக்கச் செட்டியனாய்ப் பன் முக்கமிழ் 

[மதித்திட்டு --திருப்புகழ்-091 

(10) « 'இருத்தகு மதுரை கன்னிக் சிவன்பொருள் 

டா [கிறுக்கு மாற்றால் 

உருத்திர சரும னாஇ யுறுபொருள் விரி.க்கோன் ?? 
  

    கந்தபுராணம். 

இவரொன் ஜாம் இயத்றிய “கொங்குதேர் : வாழ்க்கை ?? 

| reer Gh செய்யுளில் ஈக்ரனார் குறை கண்டபொழு அ சங்கப் 

புலவர்கள் முன்பு நின்று வான செய்தனர். முருகபிசானோ 

சங்கப்புலவர்கள் எல்லாம் மாணவர்கள்போல;க் கம முன்பு 

நிற்கக் தாம் ஓச.இிகாரியாய்ச் சாரதா பீடத் இருக் அவர்களைச் 

சோதித்அ வீற்றிருந்தனர். என்னே மருகன் தமிழ்ப் புலமைச் 

'இறம் இருந்தவா௮ ! இக் கரு.த்றைப் பின்வரும் செய்யுள் 

கனிற் காண்க :-- 

அரிய 3 காதை கானேவ -மதேசன் 

அரிய சார தாபிட மதனி லேறி யிடேத 

அல காலும் ஆசாயும் - இளையோனே 

ose --திருப்புகழ்-1052 
4 மூறவர்கட் கரியான் நிற்ப மு,க்கமிழ்ச்சங்கக் தெய்வப் 

பாலவர் வீற்றிருக்கும் பாண்டிஈன் னாடுபோல்றி, ”* 

“முருகன் சங்கத்திருப்பவன் ஈம் முக்கட் கடவுள் 

நிற்பவன் --திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற் புராணம். 

  

.4. மூருகபிரான் அருந்தமிழ்க் கீரனிடம் பேருந்தமிழ்ப் 
பணுவல்பெற்ற லீலை 7} 

இ்வசலா௮ திருவாலவாயுடையார் (இருவிளையாடல், 

காள தப் புசாணம், இருபரல்கிரிப்புசாணம் முகலிய தால்
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சஜிம் இற்தில வேறு பாடுகளுடன் காணப்படும். நிரம்ப 

அழகிய தேசிகர் பாடிய இருப்பசங்கிரிப்புசாணத்தில் உள்ள 
வசலாறே மூருகரது தமிழ்ப்பிரியத்தை க் தெள்ளிதிற் காட்டு 
இன்றபடியால் அதனையே இங்கு எடுத்துக் கூறுவோம். 

சங்கப்புலவர்களுள் கலைமைவாய்க் த கக்ேனார் சிறக்க 
சிவபக்தர். அவர் ஒரு விசதங்கொண்டிருக் தனர், அஃதாவது 
தாம் தெய்வமென்ற வழிபட்டுத் தமிழ்ப்பாமாலை சூட்டுவது 

அங்கயற்கண்ணி (மீனாக்ஷி) பாகனாம் சோமசக் தரப்பெரு 
மான் ஒருவருக்கே? காம் மானிடனைப் பாடுவது தமிழ்ச்சங் 
கக்ை ஆதரிக்கும் மாறன் (பாண்டியன்) ஒருவனையே 
என்னும் விசகமே. அக்கோ பாவம்! விதிக்குச தகுக்த மதி 
கானே ! செக்கமிழ்க்கடவளைப் பாடாத காவும் காவாகுமோ? 
குமாரச் கடவுளின் இருவருள் பெராதகார் சமக்குக் கொடுமை 
வுங்கால 

  

க உணர்வசோ ! உணரார் | 

  

** கூடல், அங்கயங்கண் பாகனன்றி, மானிடரில் 

மாறனன்றி அலக் தன்னுட் * 
அங்கமெழுக் கமிழ்மாலை தொடுப்பதிலை 

் என்ன கொண்டான் தூயசேணும் 
   

வெங்கொடுமை வருங்காலம் அிகுவசோ 

குமசனருள் மேவிலார்கள் ** 
இவ்விசதகச் செருக்கால் இப்புலவர் பெருமான் முருக 

பிராற்கு ஒரு பாமாலையேனும் சூட்டினாரில்லை. /சசெமனைக் 

குட்டியடக்கயெ செட்டிக்குக் சரரையடக்குவது பெருங்காரி 

யமோ? தம்மைப் புறக்கணித்த இத்தமிழ்ப்புலவமை,த் தடுக 
காட்கொள்ள கினைத்த எம்பெருமான் அவரிடம் தமிழ்ப்பா 

மாலைபெற ஒரு சூழ்ச்சி செய்தனர். தம கருத்தைக் முறிப் 

பாற் பக்கத்துறையும் காரதருக்குக் தெரிவித்தனர். அவரும் 

அதை உணர்க்.து -ஈக்ரர் மதுரையினின்றும் இருப்பரங்
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அரிக்கு வருகின்ற சமயம் அறிந்து முருகபிசானுக்குக் தெரி 
வித்தனர். முருகரும் பூசகணங்களாயெ “உக்இரன் ?? > ஜ் ன் ஆட ப தட அதக, அண்டாபரணன் ", என்பவர்களை அழை தப் “* பூகப்படை 
விரர்களே ! இந்த மூடனாயெ «EP weir Barbe a ron 
மதுரையிலிருந்து ஈம இருப்பசங்குன் ஐத்இங்கு வந்து 
ஜாமரை மலர்களால் அலங்கரிக்கப் பெத்த சசவணார் 
பொய்கையில் நீராடிச் செல்சன்றவன் கம்மைத் அிரிசனம் 

வே என்ற பேதபுஃதியுடன், செய்யாமல், காம் வேறு வம் 

செல்கின்றான். அவன் பேசபுத்தியை அகத்திக் தடுத்தாட் 
கொள்ள வேண்டும். ஆதலால் அவனை ஈம்முடைய மலையின் 
முன் பாகத்தில் இருக்குங் குகையில் கள்ளி வாயிலை நன்றாக 
அடைப்பீர்கள் ?” என்று உத்தரவு அளித்தனர். பின்பு ஒரு 
காள் திருப்பரங்குன்ற த்தும் தீர்தீதக் கரையில் ஈக£சர் வழக் 
ப்படி சிவபூசை செய்துகொண்டி ருந்தனர். அப்பொழுது 
பூகப்படைவிரர் ஈக்சோரது போவலியினால் அவரிடம் செல்ல 
AGE, yor தவக்தை அழிக்க மாயோபாயச்இனால் அக் 
குளக்கரையில் இருந்த ௮ரசமசத்இின் இலை ஒன்றைப் பாதி 
தண்ணீரிலும் பாதி கரையிலும் விழும்படி விடுத்தனர். 
அந்த இலை கண்ணீரில் விழுக்தபாகம் மீனாகவும், கசையில் 
விழுந்த பாகம் பகூதியாகவும் மாறி ஓன்றை ஒன்று இழுக்கக் 

கண்ட நக்கீரர் சிவபூஜையை விடுத்து இது என்ன Rerun 

என்னு மயங்க, மீனும் பறவையும் படும் வேகளையை நீக்கக் 
கருதி, அவையிரண்டையும் பிரிப்பஅற்காக, அவையிசண்டின் 
"உடலையும் ஒன்றோடொன்.று சேர்த்திருக்க காம்பைக் 
கையாத் இள்ளினர். கல்லது செய்யக் கருதிச் செய்த இச் 
செயல் அவர் எதிர்பா.ரா.க வண்ணம் இமையாக முடிந்தது. 
ஊனெனில், அ௮ங்கனம் கிள்ளின உடன், மீனும் புள்ளும் அடி. 
அடித்துக் குருதி கக்க இற் அபட்டன.ஈ உடனே பூகங்கள் 

உாசக் கயிற்றினால் அவசைக்கட்டிக் குகையில் அடைத்து 
வாயிலை அடைத்துச் சென்றன. ), இதனை,
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£** இரங்கெ கையுரொற் இள்ளியிடக் கயலும் புள்ளும் 

* குன்றியுடல் புசண்டுபுசண் டங்காந்து வாய்பிளக்,௮. 
GGG கக்இட் 

_ போன் திடுக்காற் கண்மூடித் அடி, திதயர்ந்து குப்புறவே 
புலர்ந்த அம்மா ; 

அக்கணத்தில் உக்சென் ௮ண் டாபரணன் பற்கடித்தே 

௩ அழன்று றிக் 

,சக்குகறு அருவிகவழ் கடம்பனுறை பரஸ்கரியிற் - 
கடிய பாவம் 

இக்கொலையாம் பாதசஞ்செய் தனையென்ற வென் 
னறைக்ு வெருவப் பற்றிப் 

புக்கபெரு மலையின்மேத் குகையடைத்துப் பாறை 
கொண்டு புதைத்தார் மன்னோ !”” 

-- என விளக்கினார் பரங்கரிப் புசாணமுடையார். 

(குகையில் அடைபட்டார்; என் செய்வார் தமிழ்ப் புலவர். 

கெட்டுயிர்த்தார்; அயர்க்தார்; இக்தை நைந்து, ல. காள் 
அவ்விருட் குகையிற் காலங் கழித்தார். பின்னர் முருகன் 

'திருவருளாலே, * மயிலிலே௮ுங் கக்தனுக்குத் தமிழ் சூட்டாக் 

? உண்மை அவர் ger FBO உதித்தது. 

உடனே எவையூறுக் தமிழ் மாலை. ஒன்னு 4 உலகம்?” என 
. காரணமீசென்னும் 

எடுத்துக் “வோனே *” என . ஆற்றுப்படையாகப் பாடி 

முடித்தனர். அன்றிரவு குமாவேள் கக்ரேனார் கனவிற் 
மோன்றி “ அவனிதனிற் ழெவனென வசச் சிறிது நாளாம் ப் 

எனக் கூறி மறைந்தனர். கக்௨ரர் உடனே விழிக்.த, 

* என்று மிளையாய் £ என வருமா :--. 

** குன்ற மெறிந்தாய் குரைகடலிழ்: சூர்தடிக்தாய் 

புன்தலைய பூதப் பொருப்டையாய்--என்றும் 

இளையாய் அழயொய் எழார்க்தான் ஏறே. 
டளையாய், என் உள்ஏ;த் அதை
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என்னும் அருமைப் பாடலைப் பாடினர். நமதரண்டவனும் 

தாம் கொண்ட காரியம் நிறைவேறித்௮ு என மகிழ்க்னு மது 

வேலாயுகுத்தாற் பாறையைப் பிளக்து பாவலரைக் ஞூகையி 

னின்றும் வெளியேற்தினம்.? இக்தப் பாறைக்கு “4 வெலெறி 

  

பாறை” எனப் பெயர் வழங்கும் என்ப. Dx moh ® Cyn tong 

    

| சேக்கிழார் பெருமானுக்குச் சிவபிரர்ன் “4௨. 

என முதலெடுதது.த் தந்கததுபோல முருகரும் me 

“உலகம்? என முதலெடுத்துக் தந்தனர் எனக் இருவாலவா 

யுடையார் இருவிளையாடற் புசாணச்கிற் கூறப்பட்டுள் எது. 

இது-- 
“ தலமூழ்.தமிழ்க்கு ஈல்ல தண்டமிழ் முருகன் சென்று 

நலமுு கனவிற் சொல்வான் நற்றமிழ் முருகன் கம்பேர் 

பலமிகு தமிழி னாலோர் பாட்டாற்றுப் படையா கம்மை 

உலகமென் றெடுக்அப் பாடென் அள்ளுறை கொடுத்தா 

னன்மேற, *? 

எனவரும் செய்யுளால் விளக்கும். இச்செய்யுளில் தமிழுக்கும் 

முருகருக்கும் உள்ள ஒற்றுமை BOE GND சண் 

டமிழ் pms”, “நற்றமிழ் முருகன்?” என்னுஞ் சொற் 

ஹொடர்களால் விளங்கும். இவ்வொக்றுமை «6H dO ps 
> உட i 
2. என்னுக் = Cgarr gs இன்றுணே ஞான சம்பந்தன் 

,திருவாக்கொடு ஓத்துணரற் பாலது. அருரைகிரியாரும் 

“உலகம் உவப்ப?” என மமுருகபிசானே முலை எடுத்துத் 

தந்தனர் எனக் கூறியுள்ளார். இதனை, 

“ுடிமோனை சொற்கெங்க “உலகா முவப்ப”” என்றுன் 

அருளா லவிக்குகக்த பெரியோனே ?? 

எனவருக் இருப்புகழால் (308) அறியலாகும். 2 

புலவர் பெருமான் பாடிய தமிழ்க்கெங்க முருகர் வந்து 

உரவினர் என்பது--
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*: மலைமுகஞ் சுமந்த புலவர் செஞ்சொல் கொண்டு 

வழி இறந்த செங்கை வடிவேலா 

--திருப்புகழ்-91 

“ சக்கன் குகன் என்றன்குரு என்௮ுக்கொழும் அன்பன். 

கவி கண்டுய்க்இட அன்றஉன்பொடு வருவோனே 

-திருப்புகழ்-505 

“ நக்சரரோஇய வளகைசெர் தமிழுக்காக நீடிய 

கரவோனே -திருப்புகழ்-1191 

” 

இ இசை கூட்டி வேதமொழி சூட்டு 

இசரியல் கேட்ட க்ருபைவேளே ;திரப்புகழ்-1278 
   முன குமிழ்ப்பலகை யிருக்குமொரு கவிப் ps 

புலவன் 

இசைச்குர௫ வசைச்குகையை யிடித்து வழிகாணும்?? 

,... திருவகுப்பு 
என வரும் இருவாக்குகளால் அ.றியக்கடக்கன் 2௮. 

இனி, அச் திருமுருகாற்றுப் படையின் சுவை எக 

தன்மைக்கு, ௮ச்சுவையை எத்தனைப் வி.3யமுடன் எம்பிசான் 

பருனெர் என்பது ஆசாயற்பாலஅ. தேவசேனையின் கலவி 

யின்பக்கினும் சர் சொல்லே ௮.இகமாக ஞாறுகருக்கு் 

இத்திக்கத என்றார் அருணஇரியார். 
2 ₹: கைம்மா மயில் செவ்வி ஈக்சரர் சொல் இத்திக்ககே £; 

--கந்தரந்தாதி-51. 

கரும்பையும் அமுதையும் தேனையுல் கசப்பு என் 

சொல்லும்படி. ௮.க்தணை இனிப்பு மிக்க வள்ளியின் இர் 
சொல்லையும் மாத்தும் பெருமை வாய்ந்த தமிழை மூறாக௪



மூருகரும் தமிழும் 19 

செவி தாழ்,க.அக் கேட்டான் ; அக்நிலை மனய் களிப்பு தமுன் - 

என்அஞுர் சிவப்பிரகாச ௪வாமிகள்.-- 

“செம்மல், 

பன்னிரு செவியு மாரப் பருகமு காட ஐ.௫ல் டு 

உன்னிய உன்னி யாங்்கில் குதவுவ காஇப், பாவுள் 
முன்னு வந்து கிற்கும் முருகாற்றுப்படைமொரழிக்கான்; 

வள்ளி,கன்னலு௯ அரு அக் தேனுங் கைக்குமின் இஞ்சொல் 

~ மாத்றிக் 
தன்னிகர் புலவன் கூறுக் தமிழ்செவி காழ்.ச்.அக் கேளா 
அக்நிலை மனங்களிப்புற் ஐறுமூகம் படைக்கு கொமான்”?; 

° ---காளத்திப்புராணம் 

இனி, கவி புகலுக என்னு முருகர் ஈக்கிசனார்க்கு அறி 
வித்தும் அவர் செந்தமிழ் கூறாக குறைபற்றி இடருத்தனர் 
என்பதம் 

உன இன் ஈபு௮கவி புகலென் ஐ.இன முற்றி 

: of G)_aytn 
உயர்செக் தமிழ்சிறி கறைகன் கிலனென ஓட்டு 

கவிப்புலவன் 
இடருங் ஞுகையுு இழையுக் அவிர்கரு CDG 

சொற்றிடலும் 
முனிவின் றெகிர்வரு முருகன் கணிகையின் 

மூத்த மளிக் கருளே. ?? 

எனவருக் இருக் கணிகைப் பிள்ளைக். கமிழால் அ.தியலாகும். 

PE DAE AIS வசீம் இஷ Oem BGA 2.



5. ஒளவைப் பிராட்டியிடம் முருகபிரான் தமிழ் 

கேட்க விரும்பிய லீலை 

தமிழ் விரும்பும் குமசன் தமிழ்ப்பிராட்டியாம் ஒளவை 

யிடம் 'வளையாடாதிருப்பரோ? ஒரு காள், நெடு வழி கஈடக்து 

'இளைப்புண்ட ஐளவையார் ஒரு காவல் மசத்தடியில் அமர்க் 

தனர். பசியும் வருத்திற்று. ‘oa 3@2ar இன்றில் ஆயச் 

சிறுவன் ஒருவன் பழக் தின்றுகொண்டி.ருப்பதைக் கண்டார். 

“ Spesme! எனக்குச் சில பழங்கொடு உண்பதற்கு ” என 

வேண்டினர். ஆயச் சஇறுவனா யமர்க் ௪ குழந்தைக் குமரரும் 
“அம்மே! அடும் பழம் வேண்டுமோ டாம் பழம் வேண் 

oe டுமோ?” என வினவினர். இகைக் கேட்ட ஓளவையார் 

“ இஃதென்ன விந்தை! காவற் பழத்தில் சுடும் பழம் எது? 

டாப் பழம் எது? இத்தனை நாளாய் ஈமக்குத் தெரியாதே ; 

இதனை விளக்குக என வினவினால் ஈமது அறியாமை புலப் 

படும் ; ஈடும் பழக் கருக எனச் சொல்லிப் பார்ப்போம் ”” என 

Pin * அப்பா ! ஈடும் பழமே எனக்கு வேண்டும்?” என் 
“றனர். உடனே ஆயச் சிறுவனும் நன்கு பழுத்திராக்க காவற் 

பழங்களைப் பார்த்துப் பார்த்துக் ழே மண்ணின்மீது 

வின். பழுத்த பழங்களாதலாழ் ip விழ்க்கவுடன் அவை 
களில் மணல் ஆட்டிக்கொள்ள அவைகளை எடுத்து மணல் 

போக ஊதி ஊ௫ உண்ணவேண்டிவக்தது. அங்கனம் ஊதும் 

போதெல்லாம் ஆயச் சிறுவன் 4 அம்மையே ! நிகானே எடும் 

பழம் வேண்டும் என்றனை ; பழஞ் எடுன் ததுபோலும்! HO 

shu om ger plenum gtd |? croré aS) ஈகை,ச்கனன். 

ஓளவையார் இதனைக் கேட்டு gue சிறுவன் அறிவை 

வியந்து, *இிற்றுளியாற் கல்லும் தகரும் ”*, என நினைந்து 

“: ஏப்படிப்பட்ட புலவர்களை எல்லாம் வென்ற யான் இந்த 

சிறு பிள்ளையிடமா அவமதிப்பு உறவேண்டும்; ”” என கரணி
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மனம் கொந்தனர். இதனைக்கண்ட அருக்கமிம் AMC ETT    

அறுமுக வள்ளல் ததர சுயவடிவதக்துடன் எுர் தோன்றி 

Bobs, ஒளவையாசரும் இழ் விழ்ந்து வணங்கி “பற், 
PF, pe ரம ௬ ஜி 

  

மிழ்த் 

தருவே! செந்தமிழ்த்௮ துசையே ! கூடல் புசக்கொழுகாற், கூடற் 

புலவசெ.இர் பாடல் அறிவித்த படைவேளே ! ஏயும் ஓரு 

பொருளா மதித்து விளையாட்டுக்கு மாண்புடையோய் ! அத்து ர ம் 

கணிகை அண் ஊலே ! கருனை வெள்ளமே?” எனப் பலவாறு 

துூஇத்தனர். இறைவனும் SO PSB ip ! நின்னுடன் கலர 

விகோதம் செய்ய வந்தோம்! இணியதூ எ.து. கூறுக 7? 

என்றனர். ஒளவையார் உடனே, 

“ இனி௰்௫ கேட்்இஃ றனிகெடு வேலோய்! 

இனி இனிது ஏகாக்கம் இனி 

அ.கனினும் இனிது ஆதியை, தொழுதல் 

அசனினும் இனிது அறிவினர்ச் சேர்தல் 

அகனினும் இனிது அறிவுள் ளோரைக் 

பவனும் ஈனவினுங் காண்பது கானே.” 

எனப் பாடி. முடி. க.உனர். 

இதனைக்கேம்... பிரான் * செந்குமிழ்ச் செல்வி 3 
” கொடியது எதா என வினவினர். உடனே  ஓளவைப் 

பிராட்டியார், 

“ கொடியது கேட்கின் நெடியவெல் வேலோய் ! 

கொடி.அ கொடிது வறுமை கொடிது 

அதனினுங் கொடிது இளமையில் வறுமை 

அ.கனினுல் கொடிது DOG CHS கொடுகோய் 

அ.கனினுவ் கொடி. அன்பிலாப் பெண்டிர் 

அ.தனினுங் கொடி இங் கறையி 

னின்புஐ அவர்கையி லுண்ப.து கானே--?என் றனர்.
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செவ்வேளும் “ நன்குகூ நினை, அரியது எ?” கூறுக 

என்றனர். தமிழ் மூதாட்டியும், 

அரியது கேட்கின் வரிவடி. வேலோய் ! 

அரிதரிது மாட ராத லரிது 

மாட சாயினும் கூன்குருடு செவிடு 

பேடு நீல்இப் பிறத்தல் அரி- 
பேடு நீங்இப் பிறக்2 காலையும் 

ஞானமுங் கல்வியும் நயத்தல் அரிது 

ஞானமுங் கல்வியும் கயக்.த காலையும் 

,கானமாக் தவமுக் காஞ்செய்தல் அரிஅ * 

தானமுக் தவழுக் தாஞ்செய்வ ராயின் 

வானவர் காடு வழிதஇிறக் இடுமே ” 

எனச் சதுருறக் கூறினாள். முருகபிசானும் * சபாஷ்! *எதூ 

பெரியது, அதனையும் கூறிமுடிக்க,'? என்றனர். பிராட்டியா 

ரும் பெருமித. அடனண், 

“ பெரியது கேட்டின் எரிதவழ் வேலோய் 

பெரிது பெரிது புவனம் பெரிது 

புவனமோ கான்முகன் படைப்பு 

கான்முகன் கரியமா லுக்தி வந்தோன் 

கரிய மாலோ அலைகடற் யின்றோன் 

அலைகடல் குனமுாகி அங்கையில் அடக்கம் 

குறுமுகியோ கலசத்திற் பிறந்தோன் 

கலசமோ புவியிற் சறுமண் 

புவியோ அரவினுக் கொருதலைப் பாரம் 

அசவோ உமையவள் இறுவிரன் மோதிரம் 

உமை இறைவம் பாகக் தொடுக்கம்
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இறைவசோ தொண்ட ருள்ள,க தொடுக்கம் 

தொண்டர்தம் பெருமையைச் சொல்லலும் பெரிதே ?? 
எனப்பாடினர். 

இகளைக்கேட்ட அமிழ்க்கடவுளும் DM OMNES பல 

BP HL) won pb Gori. கமிழ் மீதிருந்த தனிக்கா, ,கலன்ரோ 
இக்கனம் முருகபிசானை விளையாடச் செய்க. தோண்டர்தம் 
பெருமையைச் "சொல்லவும் பெரிதே ! என்ற பிசாட்டி வாய் 
மொழியாலன்றோ அதுப த் துமூன்று காயன்மார்களாம் 

தொண்டர் புராணத்துக்குப் “பபரிய புராணம் ?? என்னும் 
பெரிய பெயர் வாய்க்த,௮, 3 

  

6. முருகர் சம்பந்தராய்த் தமிழ் பரப்பிய லீலை 

முருகவேள் சம்பந்த மூர்.த்தியாகிக் தமிழும் இசையும் 
காடெலாம் பரப்பிய கற் சரிதத்தை ஒரு சிறி௮ கூறுவோம். 

இருஞானசம்பக்தப்பெருமானுடைய சரிதம் பெரியபுசாணக் 
Dh காணலாஞூம். முருகபிசானது இருவருட்டோத்றமே 
சம்பந்தப் பெருமான் என்பதற்கு ஆதாரங்கள் பலவுள. 
அருணகிரிநாதரும் ஒட்டக்கூத்கருமே நமக்குப் போதிய 

சான்றனாவார். சம்பக்ச் பெருமான் ,கமிழ்ப் பாக்கள் பாடிச் 

செய்த அற்புத விலைகளை எல்லாம் மூருகபிரான் இயற்தியன 
வாகவே அருணகிரியார் ஆம. ,இருப்புகழிலும், கக்காக்தாதி 
யிலும் பாராட்டியுள்ளஷர், தமிழ் சம்பந்தப்பட்ட வரையி 

அம் அருண௫ரியார் கூறி மஇூழ்க்ததைக் கூறுவோம் ; 

“ தம்பக்கத மறத் தவகோத்பவர் குறைதிரச்- 

சம்பந்த னெனத் கீமிழ் தேக்கிய பெருமாளே”? 

“சருஇயாய், இயலாய், இயல்கீடிய 

கதொகுதியாய், வெகுவாய், வெருபாஷைசள் 

கொடர்புமாய், அடியாய், வொய், மிரு நுணையாப்,மிமல்
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௮மாய், அறமாய், கெறியாய், மிகு 
விரிவுமாய், விளைவாய், அருள் ஞானிகள் 
எகமுமாய், முலொய், மழையாய், எழு சுடர்வி௫ம் ; 

  

ஓ உ 9 யாம், மஇியாய், நிறை. சாசகசை 
பலலவமாய், வெளியாய், ஒளியாய், எழு 
பல் டரா விலையாய், நிலையாய், மிரு ப.ரமாகும்- 

ta மாயையின் கேர்மையை யாவரும் 
அறியொ ணாகதை கிகுருவாய் இதர 
பகருமாஅ செய்தாய் முதனாளுறு பயனோதான் 8 

   கரும் அரி கோள் மாரில் வேலிவை 
mo (வ ரப் 4 குனா னஞ்வகை ஓார சாயவரு 

கவுணி யோர்குல வேதிய னாய் உமை சனபாரக்- 
FH பூண்முலை பூ.ஜிய பானுணு 

த . a மலை யாய் மிருபாடலின் மீறிய ட ன் ட வனி ட சவிஞனாப், விளேயாடிடம் வாதிகள் கழுவேறக்- 5 
கலு Anu GAGs GES 1? vip oF Gu o 

கிறைவ அய்விட சி, 
சமலர் 

    

கொடிய மாறன்மெய் கூனிமி மாருனை குலையாவான்- 

பென மாமு சாபுமி 

  

யியலை யாரை ரென சேர்செய்த 
் ‘ a aon? நகூடசை மாககர் வாழ்வுற மேவிய பெருமாோ 

: : : ன் wis One இக்வனம், உமை மூலைப்பாலுண்டு ௪௫.2 இரிழ்ம் 
சளிப் பெருமாளாகச் சம்பக்கப்பெருமான் செய்க. இருவினை ‘ : ் பவது பாடல்களை மூருகபிசானே இயற்ஜினவாகக்கூ.ஜி pcan GP 
யா 

  

: : i ae Dy és பாராட்டியவுபோலக் கவிச் ௪க்செவர்க் தியாய Botts 

  

கரும் 7, 7 ் i ணி. எண்ணும் களும் and இயற்றிய கக்கயாகப் பரி எண்,
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அருமை நூலிற் சம்பக்தர் சரிகச்தை முருகபிரான் சரிகமாக 

விளக்கருற. இவர். அக்தாலிற் கோயி லைப்பாடிய பரு 

f- 

  

99 cra G தேவியை கோக்கப் பார்வ.இ.ம. 

“ வெண்டாமரையாளே ! கெய்வமகஷும், வைகு மரு 

மகளணாம் அன வள்ளி என்னும் பெயருடையவளை மாரை ச்] 

  

விரும்பிய என் பிள்ளை முருகன் (OBIS ILI GHA NY மரை 
ஆ ra ட ட க 2 
ராடு வாது வேன்ற சதையை எனக்குச் செரல்லுசக, '” எண்டு 

  

2 ௦, ; @ wen Bagi ர்ச்ரி் o Bl GTO et wor கரவை கியம அன்பன் 

  

ச.க்தைக் 

  

கூறின தாகவும் வரும் பாகம் படிக்கப் படிக்க மிக இனிமை 

யாக இருக்கும். AB— 

ப் Gas க தெய்வ மகள என் மருமகள் வள்ஷி வதுவை 

மனமகிழ் பிள்ளை மூமரன் மதுசையில் வெல்லும் இணிய 

ஒருககை 

not Bay 

எனவரும் பாவால் வீளஙகும். 

  

சொல்லு ! கவள ஓஒளிவரி செவ்வி முளரி 

அல்லி கமழும் ஒருமனை வல்லி எனவ ** 

  

தாம் இஜைவன் Aware Bm, கச் சம்பந்த சுவாமி 

  

களே, “கருக்குடி COLE GOT சன்னொஸியான மெய்ஞ்ஞ 

GReor pt. 

  

சம்பக்கன் ”-- என்னும் அருமை வாக்கரல் விலா: 

9 இரை . a! 
முருகபிசானும் இறைவன் ஓ ஸிகானே ! 

இல் ie dA oT eT ee இங்கனம் சம்பக்கராய்ச கோன் றிய முருகபிராணுக்கு க் 

மிழில் உள்ளா புலமையும் காகுலும் அவசருளிய அற்பு, த 

“வொரு 
ன் : a 8 : 

LITL.VS GT MND, ஒவ்வொரு அடிகோலும், ஓவ்வொரு ௦ சொல் 

)      ஸு ஓ 
வாரங்களில் ஓவ்வொரு பத கோலும், 2 

  

8; 

மெடர்கோறும் விளங்கும் என்ப, மிசையாகாது. செம்மை 

பழுத்து அமிமுக்கும், இயற்கை இன்பம் பெருகுட். கமி மேக் 

முட், பொருள் தஜும்புந் கமிமுக்கும், இசைமலி அமிழுக் 

இச்சுவை சொட்டுக் தமிழுக்கும், ௪ல் தமிழுக்கும், 
    

    

Onion கமிழுக்குஞ் சம்பந்தப் பெருமான் தமிழே தக்க 

  

/யமாஞும்.
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உதாரணங்கள்: 

(1) சேம்மை பழுத்த தமிழ்: (முப்பழக் காட்டு) 
* பக்கம் வாழைப் பாய்கனி யோடு பலவின்தேன் 
கொக்கின் கோட்டுப் பைங்களி அரங்குல் Guy evi.” 

(2) இயற்கை இன்பம் பேருகுந்தமிழ் : 
** மலர்மலி சலமொடு வந்திழி காவிரி 
சலசல மணிகொழி சக்கரப் பள்ளியே :” 

“விடமுண்ட மிடஉண்ணல் வெண்காட்டின் தண்புறதவன 
மடல்விண்ட முடத்தாழை மலர்கிழலைக் குருகென்னு 
கடமண்டு அழறைக்கெண்டை தாமசையின் மறைய 
ஃடல்விண்ட க.இர்மாத்தம் ஈகைகாட்டுங் காட்கசியதே :. 

(5) போருள் ததும்பந் தமிழ் : 
** செடிகள்கோ யாக்கையம் பாம்பின்வாய்ச் தேரளைவாய்ச் 

சி௮ுப றவை 
கடிகொள்பூங் தேன் சுவைக் இன்புற லாமென்று 

(4) இசைமலி தமிழ் : 

“ பண்டேழுல குண்டானவை கண்டானுமு னறியா 
ஓண்டீயுரு வானானணுறை கோயில் ” 

“ ஆறினொடு மஇ யே௮சடை யேதண் ?? 

வண்ணரமு லன்ன எழில் அண்ணலொடு சண்ணமலி 

வண்ண மலாமேல் 
கண்ணவனும் எண்ணரிய விண்ண வர்கள் கண்ணவன்”” 

 பாழியுழை வேழநிகர் பாழமணர்சூழுமுடலாளருணசா 
ஏழினிசை யாழின்மொஜி யேழையவள் வாழுமிறை 

காழுமிடமாம் ”
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(5). பத்திச்சுவை சொட்டுக் தமிழ் : 

“* ஏங்கள் பெருமானை இமையோர் தொழுதேக்தும் 
கங்கள் பெருமானை நல்.லார் பிரிவில்லா 

தங்கை தலைக்கேற்றி யாளென் ஐடி.ரீழல் ய 

தங்கு மனத்தார்கள் தடுமாற் ஐறுப்பாரே.?? 

6) சித்ரத் தமிழ் : 

* துன்று கொன்றைகஞ் சடையதே 

தூய சண்டகஞ் சடையதே 

கன்றின் மானிடக் கையே 

கல்லின் மானிடக் கைய 5 

oor Dib TQ இடவமே 

என்னிடைப் பலி பிடவமே 

நின் தம் மிழலை யுன்ளுமே 

கிரெனைச் சிநி௮ம் உள்ளமே >? 

பின்னும், ஒரு ஒிசித்சக் தமிழை ஈண்டுக் காட்டுவோம். குரல் 

அணின்முட்டத் தேவாரப் பா ஒன்னு இழ்வருமாறு உள்ளஅ- 

“:ரூலப்படை யான்விடை யான்௪டு நீற்முன் 

காலன்றனை யாருயிர் வவ்விய காலன் 

கோலப்பொழில் சூழ்ந்த குசங்கணின் முட்ட, 

தேலங்கமழ் புன்சடை யெக்தை பிரானே.”? 

இ.௫ இயற்றமிழ் கான்கு ௪.ராலமைக்க கலிவிருத்தப் பச. இப் 
பாடலித் பிய உருவி் காட்டிய தனை ஆர், ந்த், ஏ என்னும் 
எழுத்துக்களை நீக்கிப் பாடலைவா௫ிக்க ' அதுவெண்டளை 

ரிழா, ஓரு கேரிசை :வெண்பாவாகக் இழ்க்காட்டியவானு 

அமைஇன்5௮ ! இன * ஒரு விசிதரமன்றோ ? 

* இத்தகைய விசித்திரங்கள் யான் எழுஇவரும் ஸ்ரீ சம்பந்தப் 
பெருமான் தேவாச ஆராய்ச்சியில் காட்டப்படும்.
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“ரூலப் படையான் விடையான் ௬ுடுநீ ற்ருன் 

காலன் உயிர்வவ் வியகாலன்--கோலப் 

பொஜில்ரூழ் ஞூசங்கணின் மூட்டக்கே லங்கமழ் 

பூன்சடை யெற்கை பிரான். 7? 

(7) தெய்வத்தமிழ் . சம்பக்தப் பெருமான் தமிழ் தெய்வத் 
தமிழ் என்ப கற்க ம 

“அணங்கமர் யாழ்முரிக் காண்பனை பெண்பனை யாக்கியமண் 

கரைங்கழு வேற்றிக் கடுவிடக் தீர்த.தக் கசவடை கஅப் 

பிரைங்கலை நிெ.இர் ஓடஞ் செலுத்தின வெண்பிறை யா 

டிரைங்கிய மாடச் சிரபுர தான். னிருக்கமிழே ”? 

என்லம் (கம்பியாண்டார் கம்பி) ஆளுடைய பிள்ளையார் இரு 

யா வந்காடு போஇய சான்மும். 

இணி, ஈமது ஆறுமுகத் இருஞான சம்பக்கருக்குத் 
eb Por மீதிருக்கு ஆர்வம் அவர் அமு தேவாரத்தில் தமக் 

கும் தமிழுக்கும் கொடுத்திருக்கும் அடை மொழிகளாகும் 

விளங்கும். உகாசணமாக, தற்று, ஞானசம்பக்தன் ””, 
‘ee BD . 

    

   

  

று, 

ஞானன் : * அருக்கமிழ் சத்றுமுற்றுமாயினான் அவன் 

* பகர்ந்து சொற்கள் ??, “ சண்கமிழ், மெய்க்தமிழ், ககுதமிழ், 

அண்டமிழ், நற்றமிழ், மிருசமிழ், இன்தமிழ், செரிகமிழ், 
Pari sw tp, செந்தமிழ், வி! 

  

ஃ இன்றுணை ஞானசம்பந்தன் *, கமிழ்க்கிழமை 

    SD tp, SIM BDH GU py (HO, 

தமிழ், பெருயெதமிழ், இசைமலிதமிழ், பலகைக் தமிழ், 

ஆசா அருந்தமிழ், இருகெறிய தமிழ்,கலங்கொள்் கமிழ், ஞான 

மிக்க தண்டமிழ், பேரியல் Qer wip” --என வருவன 

காண்க. பின்னும், * பல ஓசைதக் கமிழ் அவையும் உண்ணின் ற. 

?” எனவும் *: தமிழின் நீர்மை பேசி ? எனவும் 

  

Cure ் கோர வையும்
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கூறுதலால் இவரைக் தமிழ்ச்சுவை பருகுங் கடவுள் எனல் 

மிகவும் பொருத்தமாம் என்க. 

SO Por அருமை யாருணர்க்தார் என வருக்    

  

அறிவீனம், மதுளை மூ.தார் நீரும் உணர்க, 

  

  

  

  

உணர்ந்தது அன்றோ ! என்கின்னார் ௨௫ புலவர், 

“யாரறிவார். தமிழருமை என்ன் மன் என் 

அறிவினம் அன்னோ உன் மதுசை மூர், Bar Super 

கெருப்பறியும்?? மதுரைப் பதிற்றப்பத்தந்தாதி. 

சம்பந்தப் பெருமானது தமி ஜின் அருமையை உணர்க்கு 

  

கெருப்பு சன்னிடை ட்ட ஏட்டை வேகாமம் காத் மூப்பு ee ம், 

     வைகை தீர் “சன்னிடையி ட்ட ஏட்டை எ.தி3ரமச்செடழ் 

காத்தும், உலகுக்குப் பெருவியப்பையிக் ௪. இருவிளையாடலை 

இன சூறிக்கன்றனு. இவ்வண்ணம் எல்லாம் முருகபிசாண் 
சம்பக்கராய்க்தோன்றி தமிழில் வளையாடின௮ இல்வுலகி 

செர்தமிழைப் பசப்பவேண்டியே என்னும் உண்மை சக்கு 

மூர்த்தி சுவாமிகிள்-- 

“ நாளும் இன்னிசையால் தமிழ் பரப்பு ஞானசம்பக்கன் ”?, 

“ இருந்து நீர் தமிழோடு இசை கேட்கும் இள்சையால் 

காசு நித்த னல்இனீர் 71-- 

எனக் கூறுதலால் ஜெளி௮௰ப் பெறப்படும். 

  

ர. (முருகர் போய்யாமோழிப் புலவர் போருட்டூ முட்டைப் 

பேயர் பெற்ற லீலை 

பின்னும், முருகபிசானது. தமிழார்வம் விளக்கும் 

   சரிதம் ஒன்று விளக்குவாம். இருப்புகழ் பாடிய அருணகிரி 

காதர காலத்துக்கு முன்பு (பதினைந்தாவது amt yap oor
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டுக்கு முன்ப) பொய்யாமொழிப்புலவர் என்னும் கவிஞா 

பெருமான் ஒருவர் இருக்கார். அவர் லெபெருமான் ஒரு 
வரையே பாடுவேன் ; ஏனை oT GC SIO gon, Gul, எவரையும் 

பாடேன் என alr gid பூண்டிருக்கனர். இவ்விசதச் 
.@. . 

செருக்கால் இவர்-.. 

செம்மைய ஞான சத்தின் ிருவுருக்கொண்ட செம்மல் 
எம்மின்வே றல்லன் யாழும் அவனின்வே தல்லேம் 

கண்டா 

அம்மழ வடிவினான்பால் அன்புசெய் கவர்பிழைத்தோர் 

நம்மிடைக் கொண்டு செய்தோர் நவைபடப் பிழைத் 

். தோசரவர். 

எனச் வெபிசான் சொல்லிய சொல்லின் உண்மையை உணர 
தவராடுச் * சிவபிரானு£ய கோழியைப்பாடும் எனது நா 
சிவகுமரனாயெ இருகுஞ்சக்குப் பாமாலைளுட்ட ஒருப்படுமோ? 
ஒருப்படாது”” என முருகபிசானையும் புறக்கணித்து இறுமாக் 
இருக்கார். *அணவ அழுக்கடையும் ஆவியை விளக்கி ய.ர 
தி அடை ? விக்கும் அருள் ஊ௰்ஜை என்றும் பெருக்கும் 
அுமுகப் பெருமான் இப்புலவருக்கு கல்லதிஷட்டி. யாட் 
கொள்ள நினைக்னர். அங்கனம் நினைக்கு இருவிளையாடம் 
பயனால், புலவருக்கு வறுமை ஏல்பட்ட. 

“ வடிவுக் தனமும் மனமுங் குணாமுங் 
குடியும் குலமும் கூடிபோ ஓயெவா ! 
அடியக் கமிலா அயில்வேல் ௮சசே ! 
மிடியென் ஜொருபாவி வெளிப்படினே ”'- 

என்னும் அருணகிரியார் வாக்கு பொய்க்குமோ ! 
வேஹொருவரைப் பாடேன் என் றிருந்த மனுக் ஞுணாரும்
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2 Boo wu Boor. LUG EGE கொடுப்ப.இற் கற்பகக் கருவைப் 

போன்ற கஞ்சைககசத்து அரசன் ஒருவனைப் பாடினர் ? 

நிரம்பப் பரிசு பெற்றனர். தஞ்சையினின்றும் மதுரைக்குப் 

போய்க் தமிழ்ச் சங்கத்தை நிலை நிறக் சலாம், பாண்டியனிடம் 

கண்ணியம் பெறலாம், என நினைந்து பரிசத் சுமையுடன் 

Lining per வழியாக வெயிலின் கொடுமை காளமுடி.யா.தூ 

வழிகடக்கனர். இதுவே சமயம் என எழில்வேல் இறையும் 

ஒரு வேடராக வந்த வழிமறித் தனர். பாவலர் பயக்து 

46 ஓஹோ! காம் சிவபிரானன்றி வேறொருவரைப் பாடுவ 

Doro cro Oar oor விரகம் சவறி வேக்கன் ஒருவனைப் 
” 

  

பாடிய பிழையின் பயனோ இவ்வேடன் கைப்பட்டோம் 

எனத் இகைத்தனர். வேடனும் “*நீயார்”” எனவெருட்டி. 

வினவினன். பொய்யா மொழியாரும் அச்சத்தால் கா குழற 

“நான் ஒரு புலவன்'” என்றனர்.புலவன் எனில், என்பெயரை 

வைக்து ஒரு வெண்பா பாடுக!” என்றனர் வேட Cana 

கொண்ட செவ்வேள். பொய்யா மொழியாரும் ஏதேது! 

Bis Car MiGs கமிழ்ப்பாவின்மீது காகலுள்ளதே 

என மனத்தில் நினைத்து வியக்அ, * நின்பெயரைக் கூறுக? 

என்றனர். வேடனும் என்பெயர் “ முட்டை” என்றனன். 

  

புலவரும் உடனே 

“பொன்போலுங் கள்ளிப் பொறிபறக்குங் கானலிலே 

என்பேதை செல்லற் Banus 561 Cor— or Gum a 

மானவேன் முட்டைக்கு மாராய தெவ்வர்போல் 

கானவேன் முட்டைச்குங் காடு '” Ge கு 

ள்ன் னும் எ.துகை நயஞ்ிறக்கும் பாடலைப் பாடினார். இப் 

பாடலைக் கேட்ட வேடன் “நீயா புலைய உன் பாடலித் 

பொருட் குற்றம் உள, முதலடியில் வெயிலின் கொடுமை 

யாத் கள்ளிச்செடி சூடுண்டு பொறி பறக்கின்றது என்றனை ;
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> ஈற்துடியில் “*கானவேல் முள் தைக்கும்?” என்றனை. பால் 

நிறைக்க கள்ளிச்செடி. சூடேறிப் பொறி பறக்கும் அக்தட் 
   

பெரு நெருப்பில், வேலமுள் எங்கனம் தைக்கும் ? வேலமுள் 

எல்லாம் சாம்பராய்,த் இய்க் திருக்கும் அல்லவா ? என்றனன். 

சொல்வது உண்மைகானே; இகை£சேட்ட புலவர், வேடன் 
srr Db! Boss got. வேடனும் *விழிக்க விழிகட் 

GF இக்குகளன் போதா என ஏன் விழிக்கன் தனை? உன் 

பெயரைச் சொல்லு, கான் பாடுகின்றேன் '” என்றனன், புல 

வரும் என்பெயர் “4 பொய்யாமொழி ” என்றனர். வேடனும் 

“எதஹோ ! பொய்யாம் மொ 

  

மியோ ! உன் பொர்?” எனக்கூறி 

EDS, 

  

தடி 

ட் விழுக்க ரளி யந்தரத்தே வேமென்றும் விழின் 

எழுக்து சுடர்சடு மென்றுஞ்--செழுங்கொண்டல் 

பெய்யாச கானகத்அப் பெய்வளையும் போயினளே 

பொய்யா மொழிபகைஞர் போல் ?? 

என்னும் அரிய பாடலைச் சொன்னான். இப்பாடலைக் 

கேட்ட புலவர், வேடன் (வேள்.தன்) இருவுருவோ இவ்வேடன் 
Baya எனப் பிரமித்து வேடன் இருவடியில் வீழ்ந்து 

வணங்கினர். வேட்டுவ. வேடங்கொண்ட செவ்வேளும் 

“முன்ப! அஞ்சற்க, கோழியைப் பாடின நா குஞ்சனைப் 

  

பாடாது என்ற விரகம் பூண்டனையே. உன் விசதம் என்னா 

பிற்? இப்போது முட்டையையும் உன் கா பாடிழத்று 

அன்னோ! உனது ஆணவ மலத்தை ஒழித்கம் பொருட்டே 
ஈண்டு இவ்வுருவுடன் தோன்றினம். இனி உண்மை அுறிக்.து 

ews” என உபதே௫த்து அவர் காவில் வேல்கொடு 

அதெழுத்தைப் பொறித்து மறைந்தனர், இத இழ்வரும் 

இருப்புகழாதிய நூல்களால் அறியக் இடக்கன் ஈ.௮.
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:குற்றாவிற் காட்டிக் GOT GIO DY 

கற்றுயிற் காட்டிப் புகழ்கலை 

கற்னார்சொற் கேட்கச் கனிவழி வருவோனே ?? 

--திருப்புகழ்-1022. 

ன் குறமகள் மேல் மால், 

“ முற்றிசுஇரி வெற்றிக் குருபர 

முற்பட்ட முரட்டுப் புலவனை 

முட்டைப் பெயர் செப்பிக் சவிபெ௮ பெருமாளே ?* 

--திருப்புகழ்-1171, 

8 பொய்யா மொழிப் புலவர் மதுரையிய் சங்கம் 

பு சக்க எழுகாள் மறவனாப்ப் 

புறவு வளைக்ெனெஅ பெயர் முட்டை பாடெனப் 

பொன்போலும் ? என்று பாட 

வெய்யான பாலைக்கி கேலானு இம்பெயர் 

விளம்வென விளம்ப அவர்மேல் 
“விமுக்து அளி.” என்தெடுத் அப்பாடி அவர் காவில் 

வேல்கொடு பொறித்த சரசா ! 

(திருவிரிஞ்சை மூருகன் பிள்ளைத்தமிழ்) 
“டுபாய்யா மொழியைப் பழிக்கும் ஒரு தமிழ்க் குலைப் 

பசுங் குருந்தைப் புரக்க?” 

எ[சேயூர் முருகன் பிள்ளைத்தமிழ்] 

மேத்காட்டிய இருப்புகழித் பொய்யாமொழிப் புலவரை 

அருணகிரியார் * முரட்டுப் புலவன் '' எனக் குறித்தது இச் 
இருவிளையாடல் பத்தியே. ஒரு வெண்பாவைச் தமிழில் 

பெற விரும்பி யன்றோ வெய்ய பாலைநில;த்தில் வேடனாய் 
கின்றனர் மூருகபிரான் ! என்னே அவர் கம் சமிம் அவா? * 

3
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ee வேடுவனாய் ஓர் புலவன். வெண்பாவைக் கைக்கொண்டு 

கோடு தஇரியுங் குறச்செட்டி ?? 

-- எனவரும் தணிகைஉலா ஈண்டு. நினைவுக்கு வருகின்ற. 
உ 

பொய்யா மொழியாருடன் செய்க இக்க வீலையால் 

மூருகவேளுக்கு ** முட்டை 
QD Bom FSS. 

” என்னும் இருகாமம் (பெயர்) 

“ கூன்வயிறன், முட்டைக்கு மூக்கோன் கரிமுகன் கான் 

wes முன்னிற்கவே ”” என்பு தனிப்பாடல். 

மெய்ஞ்ஞானம்பெல்ற பெரய்யாமொழியாஞம் முருகபிசா 
் டது : ; - ey : க்குரிய மெய்யன்பர்களுள் ஒருவராய் விளங்கி கின்றனர். 

இதுபற்றியே, தஇருத்கணிகை உலாவில், மூருகபிரான் 
அிருவோலக்கங்கொண்டு விஇயில் இருவுலாப் போத எழுக் 
தருளியபோதூ.. உடன் போந்த இறந்த அடியர்களுள் 

ஈக்கீசர், அழுண௫ரியாருடன் ஓப்பப் பொய்யாமொழியையுஞ் 
சிறப்பித்துக் கூறப்பட்டுள த. ‘ 

“* கினி யாயிருக்த உக்தமனும்--அ இழுரு 
காற். 

  றப் படையியம்பி அங்கருறு வெங்குட்ட 

மாற்றிச் ௮னைமுழுகு வண்கவியும்-தோ.ம்றியென்பேர் 

முட்டையென வைக்கு முஇர் சத்தைப் பாடுகெனத் 
Sip ஓர்வெண்பாச் செய்தோனுல்-இட்டிவ.ர.?? 

இது முருகர் தமிழ்கேட்கக் கனிவழி வக்.க சரிகம்.



8. மூருகபிரான் ௮ருணகிரியாரிடம் பதினா பீரம் 

பாடல் பேற்ற ஆடல். 

eed. ட் ் யெ பொம் * சம்பக்கனென ம் தமிழ் தேக்யெ பெருமாளுக்கு ஒரு 

வெண்பா போதுமா? ஆதலால், அப் பொய்யாமொழிப் 

புலவசையே மேற்பிறப்பில் அருணகிரி காதராகத் தோற்று 

வித், எண்ணில சந்தப் பாடல் வரிடம் முருகபிரான் த்து é OS 
பெற்றனர் என ஆன்றோர் கூனுவர்.இது சிதம்பர முநிவர் 

அருளிய சேஷ$த்திரக் கோவைப் பிள்ளைத் தமிழில்   

ஒர *** 70 பாய்யா மொழிப் புலவசாய்-- 

* பொன்பா ! எனுங்கவியுன் முன்பாட உன்பாடல் 
பூவுலக லேகொண்டுமேற் 

கருப்பவம் ஸரகற்றவரும் அருணசரி நாதராய்க் 
கந்தநின் னறுள் பெற்றபின் 

கற்பகக் கனிரசக் டைலமுக வாரிசென் கடலென 

0B ips. பாடுக் 

திருப்புகழ் முழக்கமணி Gora செவியே 

இறுபறை முழக்கி யருளே ! 

கென்னருணை வளர்கோபு சக்.துவாழ் முருகனே 
சிறுபறை முழக்கி யருளே !”” 

எனவரும் பாடலால் அறியக் கிடக்கின்றது. தமிழ் மீதிருந்த 

ஆர்வத்தினாலன்றோ suba_is அருணகிரியாருச்கு முருக 

பிரான் குரு உருவமாய்த் தோன் றி, வேல் கொடு அவர் நாவிற் 

பொறித்து, *முத்தைன் கரு” எனவரும் முதற் சந்தமும் 

எடுத். து. சவினர், இது
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மாதரிரு விழியாகும் அம்புக்கும் மகனவேள் 

வாளிக்கும் நடுவாஇயே + 

மாலாகும் அருணஇரி காதரரு ணைச்சிகரி 

உ வ௮டவாச லிற்பயில ஈம் 

பாதமலர் பாடுகி யென்ன அடியேனுமெப் 

படிபாட என்ற அளவித் 

பத்இதரு முக்ிககை யத்தியிறை வாவெனப் 

பாடென்ன சொல்லி யியலாத் 

பலைமூம் எங்களையும் ஈடேற காவிஜ் 

பொறித்தவ ௬ரைக்க கவிதைப் 

புர கமுனு பன்னிரு செவிக்குகிறை யக்கொண்டு' 

Gur sup னவிக்தருளினாத் 

சள மலர்ச்சசணம் உகவுகர னா.ராவி 

இறுதே முருட்டி யருளே 

தொழ அசுரர்முடி. இதுஅழுநி 

இ.றுதே ர௬ுருட்டி யருளே.?? க 
செயசெயென அமரர் 

 அருணூரி காகரையுங், கவிசொலென் றேயடி யெடுக்தூக். 

கொடு க்தவன் கனிவாயின் முக்கமருளே. 

* குருவாக வந்தருண.இரியைக் இருப்புகற்க் கூறென 

முகுற் சந்தமும் 

,இருவாய் மலர்க்தூளை செய் குமரகுரு காகனே 

சிறுபறை முழக்கி யருளே. £ 

: அ௫ிலாப், பாவில் ௮ருண௫ரி பைக்தமிழின் மாரிபெய்ய: 

நாவிற் றிருப்பெயரை ஈட்டோனை ”” 

எனவரும் அஇருவிரிஞ்சை . முருகன் பிள்ளைத்தமிழ், 

இருமலை முருகன் பிள்ளைக் கமிழ், க்ஷே.திகரக் கோவைப்: 

பிள்ளை ச்கமிம், இலஞ்சி முருகன் உலா என்னும் .நால்களால்: 

விளங்குன் 2.௮.
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அழுத கவித் தமிழ்ப் பாமாலையே கன்னை யாண்டருளிய 
மூருகபிசானுக்கு உகந்தது என்றறிந்து அருணகிரியார் 

* முருகா! எனக்கு வேண்டிய வரம் யாதென்று வினவில், 

நீ காழிவேக்காகத் தோன்றி அமிர்தகலிப் பாடல்களைச் 
செந்தமிழில் அருளியவாறு. உன தருளால் அடிமையும் அமிர்த 
FA பாமாலை உன்மீது பாடவேண்டும் என்னும் வசமே 
என்றனர்,  ***புகலியில் வித்தகர் போல, அமிர்தகவிக் 
தொடைபாட, அடிமைதனக் கருள்வாயெ ?? என இவர் 

வேண்டியவுடனே  * வேண்டும் அடியர் புலவர், வேண்ட 
அரிய பொருளை வேண்டு மளவி லஓுதவும்?? பெருமானும் 
அங்ஙனமே. அிடைக்கண் பாலித்துத் இருவாக்கு உதவ, 
கடைல்மடை இறக்தாற்போலத், தமிழ்ச்சவை ததும்ப, பக்திச் 
சுவை பெருக, ௪ந்.த இன்பம் பொலிய, தாளஓலி துலங்க, 
:உதிருங் கனியை நறும்பாகில் உடைத்துக் கலந்து தேனை 
வடித் தூற்றி அமுதின் உடன் கூட்டி ஓக்கக் குழைத்த 
ருசிபிறக்து மதுரங் கணிக்க திருப்புகழ்ப் பா?” மாலைசளைப் 
12a ga முருகன் திருவடி க்குச் சூட்டினர். இவர் பாடிய 

பாவடி. எட்டில் முருகன் இருவடி பொலிந்து படிக்கதென்க. 
*மயிலிலும், தேவர் குல்யிலும், என் பரவடி. ஏட்டிலும் 

ட பட்டதன்றோ சிற்றடியே” எனமூழ்க்தனர் {yn BP 

யாரும். 2 ற 

ண்டவன் அருளினாலே அமிய செக்தமிழித் பாக்கள் 
வேண்டியபடியே பாடும் வித்தக அறிவு இட்ட அருணகிரியார் 
'பேராநந்தம் அடைந்று, 

குக! ர்வ 

பச்ம கக்ஷிண உத்தர இக்குள 

பக்தர்கள் அற்புதம் என ஒதும் 

பகலியில் வித்தகர்--ஞானசம்பத்தப் பெருமான
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சிதா கவித்தூவ சத்த மிகுத்ததி 

Guys ழைச்சிறி கடியேனுஞ் 
செப்பென வைக்துல இற்பச வத்தெரி 

சித்த ௮றக்ரக மறவேனே-- 

என முருகன் சருணையை வியக்து பாடிப்பாடி. ம௫ழ்க சனர். 

அருணரியாரிடம் தமிழைக் சேட்டுருகிய தமிழ்ச் 
கடவுள், கமத தந்தையார் இருவர் தமிழுக்கு ௨௬௫. இரு 
விழிமிழலை என்னுக் திலத்திற் படிக்காசு தந்ததுபோலத், 
தாமும் அஞ்ணரியாருக்குப் படிக்காசு அளித்தார் என்னும் 
Magu donee * சென்னிமலை யாண்டவன். காதல்? என்னும் 
அருமையான நால் செவ்வனே விளச்குகின்ற*. இகனை 
அக்நாலில் உள் 

 பச்சைமயி லான்ளூரைப் பாயுமயி லான்சேரும் 
'இச்சைமங்கை வாரணத்தகான் ஏ௮ுமங்கை வாரணத்தான் 
நாட்டில் ௮ருண௫ரி,காகன் இருப்புகழ் சொல் 
பாட்டின் மூழ்கு படிக்கா சளித்த பிரான் 
காலமிகுஞ் சென்னிமலை தன்னில்வளர் கல்யாண 
வாலசுப்ப ராயனென்று வாணர்புகழ் வாசலினான்,-- 

என்னுங் கண்ணிகளில் காண்க. 

அப்பர் சுவாமிகளுக்குஞ் சம்பந்தப் பெருமானுக்குஞ் 
சிவபிசான் இருவி.ழிமிழலையிம் படிக்காசு தந்தது அவர்களிடம் 
தமிழ் கேட்கும் இச்சை காரணம் பற்றியே என்று ஸ்ரீ 
அந்தர்மூர்த்தி அவாமிகள் தம* தேவாரத்தில் 

 இருக்துகீர் தமிழோ டிசை கேட்கும் இச்சையால் 

J காசு நித்த னல்இனீர் 
அருக்தண் விழிகொண்டீர் அடியேற்கும் அருளுஇசே ?? 

என்னும் பாரத்தில் விளக்கியுள்ளனர்.
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ஆகலே, இந்தத் தமிழ்ப் பித்து பிறைஞூடிப் பித்த 
ருக்கும் உண்டு; அவர் மகனார் -மூருகனாருக்கும் உண்டு; எனவே 
இ அவருச்குப் பசம்பளைப் பிக என்க. அ தீனாலன் ரோ 
தன்னை முத்தமிழால் வை, காமையும் வாழவைப்பான் 
முருகன் என்று அருரைகஇிரியார் வெளியிடூகின் தனர். இகனை 

“Gurl sa சணிகுழல் வள்ளியை வேட்டவண் மூக்தமிழால் 
வைதானமையும் அங்கு வாழ வைப்போன் ?? 

என்னும் கந்தசலங்காரச் செய்யுளில் காண்க. 

கமிழின் சிறப்பை அருணிரியார் ' பலவகை அடை 
மொழிகளைக் sig Soa Banna lx விளக்புள்ளார். & / பு 

அவை தம்முட் கல பின்வருமாு t— 

கெள்ளுகமிழ், சக்த செந்தமிழ், கனக்கு செந்தமிழ், 
பல்கு தமிழ், முதியமா தமிழ், ஏழிசைக் தமிழ், 
பெரிய தமிழ், வழுதஇயர் தமிழ், சுத்தக் இத்திக்கமிழ், 
அரிய தமிழ்) Aga sp, Ysrfugrer gir 

அண்டர்கள் அறியா முத்தமிழ். 

  

9. முருகபிரான் கந்தபுராணம் தந்த வரலாறு. 

காஞ்சிமாககரில் உள்ள முருகன் ஆலயமாகய Gur 
கோட்டக் தமர்ந்த குமரவேளின் இருவருள் பெற்றவரும், 
அப்பிசானுச்குப் பூஜை செய்யும் புண்ணியம் வாய்க்கப் பெற்ற 
வரும் ஆகிய அர்ச்சக.ராஇய கச்சியப்ப சிவாசாரியர் என்னும் 
அன்பரின் கனவில் முருகபிசான் தோன்றி, * அன்ப! நமது 
புசாணத்கைக் தமிழிற்தருக ”, எனக் கட்டளையிட்டுக் ₹ இகட 
சக்கரச் செம்முகம் ஐ௩அளான் '*? என முகலடியும் எடுத்.அ.த் 
தந்து மறைந்தனர். சிவாசாரியரும் புளகிகம் உத்து விழித்த,
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என்னே! இறைவன் இருக்கருணை இருக், சவா௮ு என WE pi gr, 

புசாணத்தைப் பாடம் தொடங்க நித்தழமம் தாம் எழுஇய 

இலைச் சுவடிகளை இறைவன் சந்நிதியில் அர்த். தஜாம பூஜை 

முடிந்ததும் வைத் இருக்க,சவம் மூரடுவர். காலை பூஜைக்காச் 

செல்லும்போது தாம் எழுகுய பாடல்களில் இறைவன் 
செய்அள்ள இருத்தங்களைக் சுண்டு மஇழ்வர். இவ்வானு 
நூலை முடி.தீது அதனை அரங்கேற்றக் தொடங்கி முதலடியை 
எடுத்துச் ₹ இகட அக்கரம் '* என்பதை 

  

“இகழ்- தசக்கரம்'” 

எனப் பிரித்துப் பொருள் சொல்லுங் காலத்தூச் சபையில் 

இருக்க ஒரு புலவர் இகழ் சக் கரம்-இகடசக்கரம் என 

வருவகுற்கு இலக்கண சூத்திசம் யாகோ எனக் டை செய்த 

தாகவும், அதற்கு இவ்வடி முருகபிசான் இருவாக்கு, அவே 

இதற்குச் சமாகானம் கூறுவர் எனச் இவாசாரியர் விடை 
தக்ககாகவும், அடுத்தகாள் சபை தொடங்குமுன் சபையில் 

முருகபிசான் ஒரு புலவர் வேடக்துடன் கோன் மி இலக்கரை 

நாலினின்றும் சான்று கார்டி.ச் சபையை ம௫ிழ்வித்,க,த ராகவும் 

சரிதங்கூறும், தமிழில் ஈடுபட்டன்றோ முன்பு (வேடரூபங் 

கொண்டு வக்க வேள் இப்போது புலவர் உருத் தாங்கினர். 

அவர் இருவருள் கிசம்பியிருக்க காரணத்தாலன்றோ அந்த 
புசாணம் செக்கமிழ்ப் புசாணங்களுட் Foes) விளங்கு 

இன்று. அக்தகக்கவி விரசாகவர் காம் இயற்நிய சேயூர் 

முருகன் பிள்ளைக் கமிழில் அம்புலிப் பருவத்தில், அம்புலி ! 

நீ முருகனிடத்.து வக்தால் இன்ன இன்ன கமிழ் நால் கேட்டு 
மகழ்ச்சி பெறலாம் எனக் கூறும்போது, கக்தபு.ராண க்கைப் 

* பொருஞ்சூர னைப்பொருல் கதையாகுற் கந்தப் 

பு. சாணக் கடற் காணலாம் ** 

என விசேடமாக விளக் எடுத்தோதினர். செக்கமிழ்ப் 
சாணக்களுள், ஒன்பது புராணங்கள் மிகச். இறந்கன என ey OH eT. Pi 2௩,
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ஆன்றோர் கூறுவர். அவை தம்முள் ஓன்று GH BY OT TTD, 

'இவ்வொன்பது புசாணக்களாவன :-- 

BES புசாணம், சேரு புசாரைம் 

பெரிய புராணம், காளச்இப் புராணம் 

இருவிளையாடற் புசாணம் Sara? 1 rrr OY > é 
aa : ல 2 ; 

காஞ்சிப் பூசாணம், தணிகைப் பரரைம் 

இருக்குற்முலக் தல புசாணைம் 

  

  

சிவப்ரகாச சுவாமிகளுக்குத் தமிழில் வேற்றியளித்தது. 

முருகர் தமிழ்ப்பிரியர் ஆயிற்றே; இரண்டு மிழ்ப் 

புலவர்கள் வாது செய்யும்பொழுது யார்மாட்டிறுப்பர் அவர் 

எனின் கூறுதும். ஆணரைவ அழுக்கு அடைந்தார். மாட்டு 

இசார், ஆணவம் ஓஹிக்தார் மாட்டே இருப்பர் என அறிக, 

இதற்குச் சான்௮ சிவப்ரகாச சுவாமிகளின் சரி, 
   
Brg Bw 

ஒரு பகுதியால் விளங்கக் உடக்கன் த. சவப்.சகாச சுவாமிகள் 

இருச்செக்தூர் முருகவேளைம் தரிசித்துப் பிரதூதிணம் 

வரும்போது ஆக்கிறுக்க தமிழ்ப்புலவர் ஓருவர் சுவாமிகள் 
அ... 

DL [TOUT DOO GH 

  

BAOGNC acd இக்துபூந்துறையில் ௪ 

வெள்ளியம்பலவாரை சுவாமிகளிடம் பாடங் கேட்டவர் என 

அதிக்து, தமது வழக்கப்படியே ிவன்வியம்பலவாண சுவாமி 

களைத் தாூஷிக்கச், செவப்சகாச சுவாமிகளுக்கும் இருச்செக் 

தார்ச் தமிழ்ப் புலவருக்கும் வாத ஏற்பட்டது. புலவர் காம் 

இருவரும் நிசோட்டக யமகம் பாடுவோம், முன்னர்ப் பாடி. 

முடி.த்தவருக்கு மற்றவர் அடிமையாதல் வேண்டும் என்றனர் . 

இவப்சகாச சுவாமிகளும் அதற்கு உடன் பட்டனர். "நிசோட் 

உகமாவது பாடலைப் பாடும்போ.து பாடுவோ..ரது உ தடுகள்
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ஓட்டாவகைக்குள்ள எழுக்துக்களை வைக்அப் பாடுவஅ... 

ப,ம, வ, ௨, ஓ, முதலிய இதழ் ஓட்டும் எழுத்துக்களும், இகழ் 

குவியும் எழுத் அக்களும் வாசமாவகைப் பாடல்கள் அமைய 
ம. ட வவ . ae . த 

வேண்டும், ௮,கலால் இவ்வகை அக்காஇ கிசோட்டக அக்காகி, 

இசுமகல் அக்கா எனப் பெயர்பெறும். செந்தூர்ப் புலவர் 

ஒரு செய்யுள் பூர்.ச்இிசெய்யு முன்னே சவப் ரகாச சுவாமிகள் 

“5 இறாச் செந்தில் நிசோட்டக யமக அத்தாதி ?? என்னும் 

50-பாடல்கள் கொண்ட அக்காகி நாலைப் பாடி. முடித்தனர். 
புலவரும் அடிமையாயிசேோன் என வணங்கினர். வெள்ள 

யம்பலவாண சுவாமிகளிடமும் சென்று வணங்இ அடிமையா 
யினர். இக்க இதழகலக் காஇயில் ஒரு செய்யுளே ஈண்டெடு,க் 
எழு.கி ௮௫சன் பொருளையுங் காட்டுவோம். எவ்வளவு அருமை 

யாகவும், எனிகாகவும், இன்பம் பயப்பதாகவும் இருக்கின் 

௮௮, பாருங்கள் :-- முருகன் இருவருள் கலவாவிட்டால் அத 

குமிழ் அத்றுணை  அழகரயிருக்குமோ? இராணு. இ 
கண்ணாம். 

கணக்காக காய்கடின் காய கிலையெனக் சண்ணியென்ன 
கணக்காக கானலைச் தெய்த்தே னெழித்செக்இில் கந்தகெத்றில் 
கணக்காக ஞர்தக்த நின்னை யேயிணிக் காதலினாத் 

கணக்கா கனாகிகர்த் தேயழி யங்கத்தின் காதலற்றே. 

[சணம்--கூட்டமான, காகம்--தாகங்களும்) காய்கள் 

காய்களும், இன்--இன்னும்படியான; காயம்--இவ்வுடலை, 

நிலையென--- கிலைகிற்கும் என, கண்ணி_நினை தனு, என்ன 
கணக்காக கான் அலைந்து, எய்த்தேன்--இளை த்தேன் ; 

எ்ழில்--அமயை, செந்தில் கந்த! நெற்றிக்கண், அக்கு 

ஆகனூர்-.-எலும்பணிக்க உடலினசாகய சிவபிரான், தக்கு 

 நின்றனையே, இனி, கா.தலினால்--அன்பு கலக, கண. 

கண்ண-நினைக்க (arb 5659), கா- காத்தருள், கனா - சகனாவை,
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நிகர்த்தே - ஓத்த, அழி - அழிகின்ற, அங்கத்தின் காதல் 

தேகாபிமானம், அற்று - நீங். ] 

செந்தூர்க் கக்க! இத்கேகம் அழிவது ஆதலின் இச் 

தேகத்தின் மீதுள்ள காதலற்னு உன்மீது காதல் நிசம்பும் 

வகை வரர்தந்து காத்தருள் என்பது கருத். 

சிவப்பிரகா௫ சுவாமிகளுக்குத தமிழ் மீதிருக்க 
BIS MFG அளவே கிடையாது, இது அவர் பிமானிடம் 

சேட்கும் வரத்தினின்றும் ஏம்படுகன் ௦௮. * விடையே௮ம் 
பெருமானே ! பிறவாமை என்னும் வரற்தை நின்பால் 

வேண்டுகர் வேண்டுக ; அடியேன் கேட்கும் வரம் யாதெனில் 

மதுரம் பெருகும் தமிழ்ச்சொன்மலர் மாலை உனக்கு அணியும் 

பாக்கியமுள்ள பிறவியே வேண்டும் என்பதே. 

₹: விளை விடை யிவரும் கினைப்பிற வாமை வேண்டுகர் 

வேண்கெ மதுரம் 

Cu GG", அமிழ்ச்சொன் மலர் நினக் கணியும் 
ிறைவியே வேண்டுவன் தமியேன். :* 

  

1.0. ஊமைப்பிள்ளைக்கு ஒப்பில் புலமை உதவிய 

திருவிளயாடல் 

எண்டுக் கறிய ஊமைப்பிள்ளை ஸ்ரீகுமாகுருப£ 

சுவாமிகள், இருச்செக்.தார் முருகன் இருவடிக்கே தவம் பூண்ட 

தந்தை காயீர்க்கு.த் தோன்றிய இவர் ஊமைப் பிள்ளையா 

* யிருக்க, பெற்றோர் மனம் வருக்இ இங்கனம் ஒரு பிள்ளையைக். - 

த். இறைவனிடமே அப்பிள்ளையை ஒப்படை F அுவிடுவோம் 

எனத் அணிந்து ௮ங்கனமே திருச்செந்தூர்க் கோயிலிற் : 

பிள்ளையை விட்டகன்றனர். கனிக்கு வருந்தி உறங்கும்.
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பிள்ளையின் பூர்வ புண்ணியங் கைகூட, “ யார்க்கு முன்னவனே 

மூன் நின்றால் முடியாக பொருள் உளதோ ?” - என்னும் இரு 
வாக்கை உண்மைப் படுக்,௪, செல்வேற் பெருமான் ஊமைப் 

பிள்ளையின் கனவிற் ஜோன்றி *நியார்?? என்றனர். அவ 

னருள் கூடலும் பிள்ளையும் வாய்இ௰ஐ௫் த * அடியேன்” என 

வர்க்சமைக்துபஇல் அளித்த. இறைவனும் அப்பிள்ளைக்கு,ச் 
Coen Our) வடமொஜழிகளின் இயல் எல்லாம் உணரப் 

போஇத் த, இலக்யே உணர்ச்ச கூட்டுவிக்அப், பொய்யில் 

புலமை தந்து, சடல் மடைஇறக்தா லன்ன கவித்திறம் 

அளிக்க, மழை பொழிக்தாலன்ன ப்ரசங்கம் நிகழ்த்தும் 
Burry gb Fb, ,இருவடி. சூட்டி, வெண்ணீு 13502, 

“அறிவ மறி தத்தூவமும் அபரிமித வித்தைகளும் 
அறியென இமைப் பொழுஇன் வாழ்விக்க 

Bar Bug ''-- 

என்னும். ௮ரூணூரியார். இருவாக்னாக்கு. இலக்காக்ளெர். 

இவை, 
*மருவிய சியார் என்ன வாயஇறக் கடியேன் என்ன 

**இரு மொழிகட் குள்ள இயலெலாம் உணசச் சாற்றி 

பெருலலைக் கயறு கூறிப் பிறழ் கராப் புலமை செய்து 

டைன் மடை இறந்தா லென்னக் கவிபுகல் வாக்கு ஈல்இ 

அடல்கெழுபிசசங் கத்தின் அமைபெருஞ் இறப்புகல்க 

** ப.கமலர் சென்னி சூட்டி, ** இருந்து வெண்ணீறு கல்கி 
2 

இருவுருக் கரக்கான் ஐயன்”? என வருவதால் விளங்கும். 

இங்கனம் இருமொழிகளிலும் புலமை கிடைக்கப் பெற் 

னும், 6 தம்மல ரடியொன் றடியவர் பரவக் தமிழ்ச்சொலும் 
  

* மீனாகதி சுந்தரம் பிள்ளை யவர்கள் பாடிய குமரகுருபர 
சுவாமிகள் ௪ரிக்ளாம்.
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வடசொலும் தாணிழற்சேச என சம்பக்கப் பெருமானே 
இருமொழிகமீகும் இணையிலாப் பெருமை தக்இருக்தும், காம் 
இறைவனைப் பாடுதற்கூச் கக்கமொழி கென்மொழியே எனக் 
குமரகுருபரப் பெருமான் தேர்க்கனர் ; அஃசென்னையேச 
எனின், செக்தமிழே-- 

Kec பி.த்தனென இகழ்க்கஅம் எண் ணா௮பா டுகஎனவும், 

பெண்பால் தூது 

சித்தம௫ழ்ஈ் ததுவேட்டுச் செலவு, மினுஞ் செயந்கரிய 

செயவும் தானே 

ஓத்தமு க் புலவனென வுறவும், எழு இடு வானு வூதவும் 

ஓங்கு 
வித தகவண் கயிலையகம் வருவித்துக் கேட்டிடவும் மேய 

தம்மா ? 

ஆ.தலின், செக்கமிழையே யாம் கொள்ளுவேம் எனக் 

அணிந்து, சிறந். கலிவெண்பா கன்னு * பூமேவு செங்கமலப் 
புத்கேளும் ? எனக் தொடங்கிச் செந்தூர்ப் பெருமான் 
முன்னிலையில் PHI, புலவர்கள் இலகமாய் விளங்கா நின்னார். 

இ.௮-- 
AK 9 5D Omer கலையேகாவ் கோடுமென ச் அணிக்து,பெரு 

கன்பு போர்ப்ப 

மேதசகப் “ூ மேவு” முதல் எடுச்தணிஞுற் சிறக்சகலி 
வெண்பா ஓன்னு 

போதகனா கியபெருமாற் கோஇயள வருங்கேள்விப் 

புலவர் சூழக் 

காகலினா யிடையமர்க்கார் அறங்கள் கலை யெடுக்கவக்த 

er Guna,” 

என்னுஞ் செய்யுளால் விளங்குஇன் த.
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அதா அன்றிப், பின்னர் வைத்தரன் கோயிலில் வித்தி 

க்கும் முத்துக் குமரப் பெருமான், “: இங்கு கம்மைகீ 

பாடுற தேகலை என்ன, தங்கு போரு ஸால்.ந.தற் பூதியுஞ் 

சாத்தி ely “பொன்பூத்த குடுமி!” என முகலடியும் 

எடுக்னுக் கொடுக், இவரிடம் பிள்ளை,த்கமிழ்ப் பெற்ற 

சரிகமும் உணரத் பாலது. செந்தமிழின் கேயத்தாலன்றோ 

செவ்வேற் பெருமான் இங்கனம் ஊமைக்கும் ஆப்பில் புலமை 

தந்து விளையாடினர். 

72. மூருகக்கடவுள் மாடுமேய்ப்போனாய் வந்த திரூலிளையாடல். 

அமிழின் மாட்டு ஆர்வமுள்ள முருகபிசான் இரண்டு 

,கமிழ்ப் புலவர்கன் வானு செய்யுமிடக்து அணவமற்ற 

அன்பருக்கே உதவுவ/ என்பதுத்குப் பின்னும் ஒரு சாண்ணு 

£ின்வரும் சரிதம். ன் 

பாண்டி காட்டில் இருக்குருகூரில் (இருகெல்வேலி ஜில்லா 
ஆழ்வார் இருககரியில்) பிரதிவாதி பயங்கசன் என்னும் பெரிய 

பண்டிதர் ஒருவர் இருந்தார். அவர் ஆங்காங்குள்ள தமிழ்ப் 

புலவர்களோடு தருக்கஞ்செய்து வெற்றிகொண்டு அவர்கள் 

பொருள்சளைக் கொள்ளை கொள்ளும் பெக் திமை வாய்க்தவர். 

Dat காகாசலம் எனவழறங்குக் திருச்செங்கோட்டில் இருந்த 

“* கூண௫லன் ' என்னும் தமிழ்ப் புலவரை வெற்றிகொள்ளக் 

கருதி இன்னதினத்தில் வாக்கு வருவேன் என்று ஐலை 

எழு,இ அனுப்பினார். வானுக்கு அழைக்கும் புலவ.ர.த பேரும் 

பெருமையும் இசை போயவை. ஆகையால், குணூலன் அஞ்சி 

“© கூமரப் பெருமானே! .குணக்குன்தே! குறைவிலா நிஹைவே! 

கோதிலா அமுதே !.வான்காடனே! வழித்துணை மருந்தே! 

.மாசிலாமணிவே! செந்தமிழ் கேயா !'? இச்சமயம் பிரதிவாதி.
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வயங்கானிடம் பங்கமுறா வண்ணம் அருள் புரிகல்வேண்டும் 
ஐயனே ! எனை அஞ்சலென் தருளாய்!!?? எனப் பன் 
மூறை தாழ்ந்து வணங்கி நிக்திசைகொண்டனர். அவர் 

கனவில் முருகக்கடவுள் ஒரு வித்துவான் போலத்தோன் றி 

அன்ப! அஞ்சற்க! பிரதிவாதி பயங்கரனை யான் வெருட்டி. 
விடுகிறேன் ? எனக் கூறி மறைக்கனர். பிரசிவாஇ பயங்கரன் 

மறுகாட் காலையில் (வெண்குடை தாளமேள தண்டிகை! யுடன் 

பல்லக்ல் இருச்செங்கோட்டைச் சமீபித்து வருகையில், 

பாம்பு படம் எடுத்தாற் போன்ற உருவத்துடன் திருச் செங் 

கோட்டு மலை தோன்றுவதைக் கண்டு, பல்லக்கை நிறத், 

அம்மலையைப் பார்கீது இது நாகமலை என்றால் இக்க காகம் 

ஏன் படத்தை விரித்து ஆடாது அசைவம் நிருக்ன்ற ௭ 

என்னுங் கருத்து விளங்க-- 

  

4 ௪மர முகத்திறுச் செங்கோடு சர்ப்ப சயிலமென்ன 

அமரிற் படம்விரித் காடாக ஜென்னை ? *? 
ர 

ஊனக் கட்டளைக் கலி,க அறைப் பாடலொன்று தவக், தாம் 

  

எழுப்பிய வினாவுக்கு விடையைப் பூர்,5கசெய்யம் தோன்றா ஆர 

மயங்க, அருஇல் மாடு மேய்க்கும் பிள்ளையாய் நின்ற நமத 

அண்ணல் குமரவேள் அப்புலவன் அருகிற்சென்னு “ஏன் 

ஐயா! விழிக்கன், கீர்; கான் உம ப டலைப் eB ( செய் 

கின்றேன்--பாரீர்'” எனக்கூறி 

ரள எனை ஷாவை எனவ வவ வ் இல்தாய்க் இலையோ 

நமரன் குறவள்ளி பங்கன் எழுகரை நாடுயர்ந்த 
குமரன் இருமரு கன்மயில் வாகனங் கொத்து மென்றே?” 

எனப் பாடலைப் பூர்த்தி செய்தனர். இகனைக் கேட்ட புலவர் 

இடுக்கட்டனர்! ஆஹா! இப் பாம்புமலை படம் எடுஜ்து, 

ஆடாததத்குக் காரணம் முருகக் கடவுளின் இருமலையி௮ ; 

ஆ.கலால் அவர் வாகனமாகிய மயில் ௮ம் மலைமீதுள்ள௮,
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படம் எடுத்தால் ௮ம் மயில் 'கொத்திவிடும் என்று பயக் ஆ: 

இப்பாம்பு படம் எடுக்கவில்லை என எவ்வளவு நயம்பட்க் 

கருத்தமைத்து பாடலை ஒரு கொடியில் இப்பிள்ளை பூர்த்தி 

செய்க.ஏ ! என விபக்து பல்லக்கனின்றுஃ இதங்ு “அப்பா! 

நீ யார்] இவ்வளவு சவிக்திறம் உனக்கு எப்படிக் கடைத் தது”? 

என வினவினர். அதற்கு. ஐயன் “ஐயா ! இத் திருச்செங் 

சோட்டிற் குண?லர் என்னும் வித்துவ சகாகணி யுள்ளனர். 

அவச கடை மாணாக்கன் நான்; ‘grad பாடுவதில் ஆற்றல் 

இல்லை. ரீ மாடு மேய்த் துப் பிழை' என என்னை அவர் ஒதுக்க 

உள்ளார்?” என விடையளிக்க, ஈன்று ஈன்னு கடை மாணாக் 

கன், ௮.ஜ.நலில்லாசவன், என ஓனக்கப்பட்டவாள்” இத்.துணை த் 

  

இறம் உள்ளவனாயிருக்கால் ஏனைய இடைமாணாக்கர் தலை 

மாணாக்கர் எற்துணைப் பேமாற்றல் உடையவர்களாயிருக்க 

வேண்டும்; அவர்களைப் பயிற்சி செய்யும் ஆ?சியசாய 

அக் குண; 

வேண்டும் எனப் புலவர் 

  

ர். எவ்வளவு. இறமை வாய்க் கவசாக இருக்க 

   FB HSA நடுக்கங்கொண்டு 

பல்லக்கலேதி வக்க வழியே இரும்பி தடிவிட்டார் என்ப. 
சொங்குகாட்டும் இவ்ய சரிதம். இச்சரித்திரத்கின் குறிப்பு 

இருச்செங்கோட்டுப் புசாணத்திலும் பின்வரும் கொங்கு 

மண்டல சதகச்செய்யுளிலுங் சாணக்கிடக்கிண்றது. 

“பெுமை மிகும் ௮௪ வச்சிலம் பாமெணிஜ் பெட்பு௮ுமவ் 

are படம்விரித் காடாக சென்னென். கைத்தூனுமோர் 

*கருவி வெருக்கொள ஆமேய்ப் பவனாக் shia Bo 

மருகன் மமில்கொத்து மென்றெனச் சொல் சொங்கு 
[மண்டலமே ” 

QeehsBrsEH வெபிரான் விறகுவிற்ற திருவிளை 

“பாடலைப் போலச் சவகுமாசனும் ஆணவமற்்ற தமிழ்ப் புலவ 
  

* கருவி - கர்வி; அகங்காரம் கொண்டவன்.
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னுக்காக மாடுமேய்ப்பவனாய் த் கோன்றி உதவிய ஆடல் 

வெளியாகின் 2.௮. 

மேற் கூறியவாறே பிற்காலக்தும் முருகக் க்டவுளின் 

அருக்கரகம் பெற்௮ு அவர்மீது ,சமிழ்ப் பாடினார் பலர். 

பகழிக் கூத்தர் என்னும் வைணவர் - முருகன் அருள் 

பெற்று வயிற்றுகோய் நீங்கத் கிருச்சேந்தூர்ப் பிள்ளைத்தமிழ் 
Q பாடினார். bp = 

வென்றிமாலைக் கவிராயர் - முருகன் Ho Qupor Aas 

செந்தூர்ப் புசாணம் பாடிய சரித்திரமும் அப்புசாணத்இத் 

காணக் கடைக்கும். 

க ்யுசலாயிகள் - முருகன் இருவருட்டுணேயைக் 
கொண்டு திருப்போரூர்ச் சந்நிதிமுறை பாடினார். 

கச்சியப்ப மூநிவர் - ,சம.து ௮௫்மை மாணாக்கரும் விசேட 
பத்தியுடையவருமான கந்தப்பையரனு வயிற்அுகோய் நீங்கத் 

திருத்தணிகை யாற்றுப்படையைப் பாடி மூருகபிசாற்குக் 

தமிழில் உள்ள ஆர்வத்தைப் பிரகாசப்படுச்தினார். 

சுப்பிரமணிய முரிவர் - என்னும் அமிர்தகவிப் புலவர்- 

சுப்பிரமணியர் திருவிருத்தமும், திருத்தணிகைத் திருவிருத்தமூம் 
பாடித் தம்மைச் அரணடைந்த இருவர்களுக்கு முறையே 

"கேர்க்திருந்த குட்டசோகத்தையும் அந்தகத் ,தன்மையையுக் 

Biggoni. 

. கந்தப்பதேசிகர் - தணிகாசலஅடபூதி பாடி. ஒருவருடைய 
கோயைத் ,இர்.த்தனர். இங்கனம் முருகன் அருள்கொண்டு 

தமிழ்ப் பா பாடின பெரியோர்கள் பின்னும் பலருளர். 
விரிக்கிற் பெருகும் என்௮ விடப்பட்டன.
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இவை யெலாம் கால்களில் கண்டன. எம்பெருமானஆ 
தமிழ்ப் பேரன்பு இன்றும் வெளிப்பட நித்ன்தசென்ப 
இதற்குச் சல வருடங்களுக்கு மூன்பு யான்சண்ட கனா 

நிகழ்ச்சி யொன்று சான்றாக உள தகாகலின் அதனையுல் கூறு 
வேன். பெருமித,்தால் கூறியதென்று அன்பர்கள் கொள்ளா 

இருக்க வேண்டுகின்றேன்: ஏழு வருடங்களுக்கு முன்பு 

(1994) இருக் தணிகைச்கு கான் போய் முருகக் கடவுளின் ௪க் 
நிதியில் நின்னு இருத். ௪ணிகைக் கூரிய இருப்புகழ், அல் 

காரம், அக்காதி முதலிய பாடி. கின் பொழுது, அஞ்சாஇயில் 

“சேர்ப்பது மாய? என்னும் பாடல் முழுமையும் ஞாபக 

அக்கு வாசாக காரணக்கால், அமை ௫ூறையாக* அப்பாடலைச் 

சொல்ல முயலுவதை விட, வே அலங்காஏச் செய்யுள்களைப் 

பாடலாம் என்று பாடி. விட்டுக்கு வந்தேன். அன் நிரவு என் 

கனவில் செக்தமிழ்ப்பிரான் ஒரு மழைச்சி௮வர் கோல,த்.அடன் 
வக்ர ஒரு ஆற்றங் கசையிற் கொடி. வழியாகப் போய்க்கொண் 

டிருந்த என்னை வழி மறித்து * நல்ல எலுமிச்சம்பழத்தை 

மறக்தாயே”” எனக் கூறினர். “எங்கு மறந்தேன் 8? என 
கரன் அப்பிள்ளையை வினவ ₹* கக்கரக்காஇயில் ?? என ௮ப் 
பிள்ளை விடை யளித்த; * ஆ! ஆ! கீ ச௮வனல்ல! நீதான் 

முருகன் !* என அவரைக் கட்டியணைக்க கான் முன்செல்ல 

அந்தச் றுவர் ஓடி. மறைக்்கனர். கக்கரக்தாதியில் எம்பெரு 
மானுக்கு எவ்வளவு ஆசை பார்,க்தீர்களா! ௮.இல் ஒரு பாடலை 

எலுமிச்சம் பழப்பாட்டு எனப் புகழ்க் தனர். இன்னும் அவ 
ருக்கு உகந்த மாம்பழப்பாட்டு, பலாச்சுளைப் பாட்டுமு.தலியன 
வும் உண்டு போலும். தமிழ்ச்சுவை தெரிக்க முருகருக்கு 
அல்லவோ அப்பாடல்களின் உண்மைப் பெருமை விளங்கும். 
இங்கனம் க்ன்விந்றோன்று அருணஇரியாரின் செந்தமிழ்ப் 
"பாக்களில் அம்க்குள்ள ஆர்வத்தை தேருக்பிசாண் காட்டிய 
நிகழ்ச்சியை நினைந்து o@ipes பின் வரும் பாடல்களைப் 
பாடினேன் ; வியந்தேன் : ச0ம்மிதம் உற்றேன்.
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சந்நிதியில் கின்௮ுபுகழ் அக்தாதி பாடுக் 

தருணத்தில் அந்தாதியில் 
தணிமலைக் குரியதாஞ் * சேர்ப்பது மாலெ'ன் 

அவக்குக் தனிப்பாடலை. 

அக்கிலையில் ஒ*,கற் கடியேன் மறக்இிடலும் 

அன்றிசவில் என்கனவிலே 

அண்டியொருவிப்பிரச் சிறுவனாய் க் கோன் வியுடை 
அங்கம் ப் ரகாசமாக 

கன்னிஐ.த் தேகத்தில் வெண்ணிறக் தஇருகிறு 
நன்னொஸிர எ.இரில் கின் ௮: 

“4. கல்ல எ௮ மிச்சம் பழமொன் ௮ சுக்தசக் 
காதியில் மதந்சனை ” என 

என்னெதிரில் நின்றகி சி௮ுவனலை முருகனே 

என்னறுரைக் Sumer aa 

எழுமுனே சிறிகோடி. இருவுரு மறைக்,௪ மூரு 
(கெசகணி கேச இதையே ! 

ஐடி. மறைந். த உடனே என் உடலஞ் சிலிர்க்க விழித்தெழுக்தேன் 
காடி யெனையும் ஒருபொருளா கயக்.த கருணை என்னென்பேன் 

வாடி. வாடி. முருகேசா வாவா என்தே அலறுவேன் 

2தடி. உனையான் பிடிக்குமொருதிசமேதென்றே தஇிசைப்புத்தேன். 

இசைக்கும் என்னையும் 5.2௮,கல் வேண்டுமே 

கைக்கும் எந்தைக்கும் ஓம் பொருள் சொத்றனை 

நகைக்கும் கானிலம் கைவிடின் கன்னெஞ்சக் 

(குகைக்குள் தங்கு. குழந்தைக் குமானே. 

  

மே, ,ற்கண்ட சரித்திசல்களால், முன்னர்க் கூறியவாறு 

(முருகக் கடவுள் எவ்வெவ்வாறு தமத தமிழ்க்: காதலை 

வெளிப்படுத்தினர் என்ப. வெள்ளிடை மலைபோல விளங்கு
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Bap groan? அவர் தமிழை ஆய்வார், தமிழைப் பாடு 
வார், பாடுவார்க் கருளுவார், அடியெடுத்துக் கொடுப்பார், 
கமிமுக்காகத்: சனிவழி ஈடப்பார்; கனவில் வருவார், வேல் 
கொண்டு காவிற் பொறிச்அத் தமிம் பாடச் செய்வார். 

கவிசொல் எனக் கட்டளையிட்டு. யார்யாருக்கு முருக 
பிரான் அடியெடுத்துக் கொடுத்தார் என்பது பின்வரும் 
கோம் இரசக்கோலைப் பிள்ளைத்தமிழ்ச் செய்புளால் அறியக் 
இடக்கின் ஐ... 

** புவியில் ஈக்சேரையும், ஒளவையையும், நீ முன் புகழ்ந்த 

* பொய்யா மொழியையும், புகம்கொண்ட அருணகிரி 

நாதரையும், 

* வெகு௫த்தர் * போத்று கருஷாூரையும், ** நல்ல பகழிக் 

கூத்தரையும்** 

“* காசிவாழுஞ் சிவாகக்த குமர குருபச. முகியையும், 

₹ கவிசொலென் றேஅடி oO SHE Cars sar 

கனிவாயின் முத்தமருளே ! 
ஈுந்கனே புள்ளூரில் வக்தமுத் அக்குமர 

கனிவாயின் முத்தமருளே J,” 

  

முடிபு 

தமிழ்க் கல்வியையும், தமிழ் விருத்கியையும் காடினோர் 

தமிழ்க் கடவுளாம் முருகசையன் றி வேறு நாடுவதற்கு இட 

மில்லை என்ப இக்கட்டுரையின் தேர்ந்த முடிபாகும். 

  

  

* கருவூர்ச் சித்தருக்கு முருகபிரான் அருளிய சரிதம் இடைச்ச 
இல்லை.
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துதி 

செந்தமிழ்க் கடவுள்கி என் அனைப் பெரியோர்கள் 
செப்புவ.ஆ பேருண்மையே ° 

செந்தமிழை யன்ுகி சம்பந்த apis Bums 

செகமுழுஅ மேவிரித்தாய் 

முந்தி சங்கப்புலவர் தங்கலாக் தீர்க்கவே 

மூகனா த் தோன்றி கின்முய் 
மூன்னுனைப் பாடாத உரனை வெருட்டி. ௫௫ 

முருகா பெற்ற கன்றி 
வக்தன்சேய் யாகபொய் யாமொழியை வாழ்விக்க 

மார்க்கத்தில் oT ANd ors 

வழிமறிச் கொருபாடல் பெற்றன நகிசம்பானு 

வாரிதியின் வெள்ள மெனவே 

சந்தஞ்சொ லருண௫ரி தேன்பாவு பாடற் 

ஒனியமு௮ கொள்ளை கொண்டாய் 

தண்டமிழ்ச் சுவையுனைப் போலொருவர் 
கண்டஇிலை தணிகா சலக்கடவுளே. 

முத்தும். 

வேலு மயிலுக் துணை. 

Kesari Printing Works, Mount Road, Madre,


