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இந்நாலைப்பற்றிய அபிப்பிராயங்களிற் சில. 
—— BK Ke — 

சுதேசமித்திரன்:--* ஸ்ரீ குமுதவல்லி? என்னும் இர்தூல் 

இருமங்கைமன்னனின் இவ்ய சரித்திரத்தை நாடகநூலின் 

இலக்ஷணம்பொருக்த இறர்ச செந்தமிழ்கடையில் விவரிக்ெ 

படியால் இத கற்றோர்களுக்கும் பெரிய திருமொழிபோன்ற 

அரிய நூற்களைப் படித்தறிய சத்தியில்லாத சாமான்யர்களுச் 

கும் ஈம்மச உண்மைக்கருத்துக்சளை எளிதில் விஎங்கும்படிச் 

செய்யுமென்ப தில் சிறிதும் 8யமில்லை. இர். நூலாசிரியர் இது 

'போல் மத்ழைய ஆழ்வாராதியர் வைபவங்களையும் இவ்வித 

கடையில் எழுதி வெளியிவொரானால் இருபாலார்க்கும் மிச்ச 
பயன் தரும். 

சேந்தமீழ்ச்செல்வி: -- ஸ்ரீ குமு.சவல்லி இருமங்கை 

மன்னன், இர்நூல் சிறந்த செந்தமிழ்கடையில் சொற்சுவை 
“பொருட்சுவை நிரம்பப்பெற்று ௮2௧௪ அரிய பெறிய மேற் 

கோள்கள் நிறைந்து படிச்சப்படிச்ச இன்பத்தைத் தருவ 
அடன் பக்இியை யுண்டாச்சத்சக்க ௮சேக விஷயங்களை 
புட்கொண்டிருக்கன்றன. உலகத்தில் பல வித்வான்கள் பதி 
(பல காவல்கள் எழுதியிருப்பினும் இ,சற்கு இணையாசாசென 
எம்மனோர் மதிக்கும் பெருமிதம்வாய்ர்த புத்தகம் இ.தவே 
யாகும். 

ஜனுனுகூலன்: -- இருகாகை ஈ வித்வான் அமிர்தகவி, 
புர-ரஈஸ்ரீ, ஜெ. இராஜகோபால பிள்ளையவர்கள் ₹ ஸ்ரீ குமுத 
வல்லி திருமங்கைமன்னன் ? என்னும் ot Faw +s Hagens 
தற்கால இங்லேஷ் காவல்களைப்போல செர்தமிழ் ஈடையில் 
இயற்றி ஈமது பார்லைச்சனுப்பியசை வர்சனத்தோடு வரப் 
பெற்றோம். இதில் இருமங்கைமன்னன் தமத பெருஞ் 
செல்வம் அனைத்தையும் அடியார்க்கு ௮ன்னமீதல் முதலாய 
ச.ற்கருமங்களில் வினியோசம்செய்அவிட்டு maa AD gwd 

பொருளின்றி இனி .எத்தொழிலைச் செய்தாவது பொருள்
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சேடித் சாம்கொண்ட வீரசத்தை முடிச்ச எண்ணங்கொண்டு 
ஆங்காங்கு சென்று பலவழிகளிற் பொருள் சேகரித்து 
கோவிற் நிருப்பணிகளை ஈடத்தியும் பல Saw தேசங்களை 
தெரிித், தம் பல பதிகங்கள் பாடியும் ௮கேக அற்புதங்களைச் 
காட்டியும் விளஏங்கெதை ஈம நூலாசிரியர் சுருங்கச்சொல்லி 
விளங்கவைச்து பல அரிய நூற்களின் மேந்தோள்களையும் 
அங்கங்கே எடுத்துக்காட்டி இனிய நடையில் எழுதி யிறாக் 
இருர்கள். இதைப் படிப்பவர்களுக்கு உள்ளபடியே பக்த 
ஞானம் வைராக்கியம் இலைகள் உண்டாகுமென்ப.இல் Gp 
அம் ியமில்லை. 

இரத்சிதபோதினி:--நாகைசசர் - ஸ்ரீமார், ஜெ. இராஜ 
சோபால பிள்ளை அவர்களால் எழுதப்பெழ்ற ஸ்ரீ குமுதவல்லி 
இருமங்கைமன்னன் என்னும் தமிழ் நாவல் வைணவர்களுக்கு 
இன் றியமையாத பச்தி ஞான யோகங்களை சன்கு போதிச் 
Bex pg. 

பிரஜானுகூலன்:-- ஸ்ரீ குமுதவல்லி - Lah on’ gid seed 
ஜெ. இராஜகோபால பிள்ளை அவர்களால் இயற்றியது. திரு 
மங்கை யாழ்வாரின் வைபவமே குமுதவல்லி யென்பது இது 
ஒரு காடகருபமாகச் செய்யப்பெற்றிருக்றெ.து. சரித்திரத் 

இல் படிப்பலைகளைக் சண்கூடாசச் கண்டுவருவ.து சரித்திர 
விஷய போதகசச்இிற்கு மிச்ச சாதனமானதால் அக்கலச்சழுவி 
எழு சப்பட்டவற்றுள் இதுவே முதலாவது நூலாகும். ஈடை 
அதிக அழகாக அமைந்திருக்கிறது. ஆரியரின் முயற்சி 
பாராட்ட்பாலது. 

தென்னிந்தியா வர்த்தக ஜர்னல், 

ஸ்ரீ குமுதவல்லி திருமங்சைமன்னன். இது ஒரு தமிழ் 
sera வெகு இங்காரமாக எழுதப்பட்டிருக்க து, எழுதப் 
படி.ச்சத்தெரியாத பாமரஜனங்களுக்குச் தெய்வச் தன்மை 
பொருக்திய இத்சேசபராணேதி காசங்களில் செல்லப்பட் 
ழு.ருக்கும் கதைகளையும் நீதிகளையும் புகட்டுவத்கே காடகங் 
கள் ஆதியில் ஏற்பட்டன அர்தநோக்கம் இப்போது பலிதப் 
படாமல் அதன் நேர்விரோதம் இப்போது ud sud வரு 
இறதென்பதை எவரும் ஒப்புச்கொள்ள த் சாமியார் ஸ்ரீ குழு 
தினல்லி திருமங்கை மன்னன் போலொத்த பக்.இரசம் நிரம்பப்
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பெற்ற நாடகம் நடத்திச் சாண்பிச்சப்பட்டால் காஸ்இிசன் 
கூட ஆஸ்இிகனாவான் என்பதில் சடையுண்டோ? இலகு 
வான டையில் எழுதப்பட்டிருக்கறது, விலையுஞ் சொற்பம் 

சரித்திரமும் பக்திஞான யோசங்களை சதாரூபமாச போதிச் 
கிறதாயிருக்றெ.த ஆதலால் ஸ்இிரீ புருஷர்கள் எல்லாரும் 
இதை விரும்பி வாசிச்சலாம் இக்த நாவலை எழுதும்படியான 

பாகீயெத்தைப் பெற்றிருப்பவர் இருகாகை வித்வான் அமிர்த 
கவி ஜெ. இராஜசோபாலபிள்ளை யவர்சளே யாவர்! 

ஜானபாநு: -- ஸ்ரீ குமுசவல்லி திருமங்கைமன்னன். 
ஸ்ரீ வைஷ்ணவமத சரேஷ்டர்சளாடிய ஆழ்வார்கள் பன்னிரு 
வர்களில் ஒருவராகிய திருமங்கையாழ்வார் என்பவரது சரித் 

இர பிரபாவத்ை நாஸசைககர் - ஜெ. இராஜகோபால பிள்ளை 
யவாகள் மாடக ரூபமாக மிகவும் இனிய வசனஈடையில் 

எழுதி யுபகரித் துள்ளார் சாம் இர்ச புஸ்தகத்தை ஆதியோ 

'டந்தமாக சன்றாய் வாடுத்துப் பார்ச்தோம்; பாஷையோ படிக் 

கப்படிக்கம் பரமானர்தத்தை அளிக்கின்றது. ஆங்காங்கு ௪௦ 
தீர்ப்பங்கட்கேற்ற மேற்கோள்கள் ௩ம.து பூர்வீகக் சரர்தங் 
AN Gig எடுத்துச் கூறப்பட்டுள்ளன, பசவுத் சங்கர் 

யதிையே பரமலகஷியமாகக் கொண்டருளிய இவ்வாழ்வாரு 
சரித்திர; ஒவ்வொருவரும் வாங்கி வாசிக்க வேண்டியது 
மிசவும் அவயம் என்று காம் நினைச்சோம். இர் நூலாரிரிய 
சாசிய இராஜகோபால பிள்ளையவர்கள் இம்மாதிரியே மற்ற 

ப.தினோராழ்லார்களுடைய சரிதங்களையும் இயற்றித் தமிழ் 
உலகச்திற்குப் பேருதவி புரியுமாறு ஜசன்மாசாவாகய மகா 
சச்.இியைப் பிரார்த்திக்க்ளோம், | 

ஆழ்வார்திநநகரி தமிழ்ப்பண்டிதர் - ஸ்ரீமத், ஆழ்வார் 
ஐயங்கார் அவர்கள்:--* ஸ்ரீ குமுதவல்லி? யென்னும் காவல் 
படி.க்சப்படிச்ச நனந்தம் கொடுப்பசல்லாமல் நிரம்பவும் பச்.தி 
யைப் புசட்டுகிறது, "இதை முக்யெமாய் ஒவ்வொருவரும் 
வாங்க வாரித்சறிய வேண்டுவ துடன் வைணவர்களுக்குப் 
பெரும்பாலும் இன்.றியமையாசசென்ப தல் எட்டுணையும். 8ய 
மில த, 
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மதுரை ஜில்லா, பாலவனத்சம் போஸ்டு, 

GenCore, 
மகாவித்வான்-ஸ்ரீமாந், மதுரகவி, அழக ரெட்டியார் 

அவர்கள் குமாரரா௫ெயெ 

ஸ்ரீமாந் - தி. அ. வெங்கடசாமி ரேட்டியார் 
அவர்களால் இயற்றிய 

சாத்நுக்கவிகள். 
—~ofe——— 

எழுகீர்க்கழில்நேடிலாசிரியவிநத்தம். 

தெண்டிரைக் கடல்கசூழ்ர் இலங்குமிப் புவியிற் 

இகழ்தரு மங்சைமா ஈகரிற் 
றிண்டிறற் கலிய னவதரித் தமலன் 

சேவடிச் சன்புசெய் துயாந்ச 

கண்டினு மினிய சதையினைத் தமிழாற் 

சவிவலோர் வியப்பஈன் சமைத்சான் 
எண்டிசை புகழமு நாசைஈன் னகாவாழ் 

இராஜ கோபால நாவலனே, (௪). 

அறுசீர்க்கழில்நேடிலாசிரியவிநத்தம்.. 

௮/5 சணருச் கருமறையு மசசருக்கு மறுமுறையும் 
அமலன் ராளைச் 

சிந்கைசெயு மடியவருச் கானந்தப் பேரின்பச் 
இரளு மாகும் 

செந்தமிழ்சே ரழதகவி யிராஜகோ பாலழகில் 
சிறப்ப தாகத் 

தீர்சபெருங் தழதவல்லி யெனுங்குறையற் பெருமான்றன் 

இன்னும் பல பத் திரிகைகளினுடையவும் பண்டி 
ST SOHN BO wat அபிப்பிராயக்களும் Fl Seay 
களும் ௮கேகம் இருப்பிலும் சிலதே போதுமான 
தென விரிவஞ்சி இத் துடன் நிறுத்தப்பட்ட த, 

 



00% % லக்ஸ் ஸ்கல் 

ஸரீ 
(Ip Balm 4, 

    

ஸத் ஸம்ப்ரகாய சீலர்களே!_- 

தீற்கசலக்.நில் ஈந்தமிழ் weiss Porson pw 
காங்குள்ள வித்வ சிசோன்மணிக ளாவார் LIV TKS தத்தம 

தாற்றலுக் கேற்ப பண்டைக்காலத்துச் சரிதங்ககாயும் 

பற்பல கற்பனா சதைகளையும் சுவபாஷையிலியற்றியும் 

பிறபாலைகளி லுள்ளதை மொழி பெயர்த்தும் Be 

புதிதாய் மிக வழகு அழகாய் ஈவீன நடையில் எழுஇ 

நம்மவாக்குகவி வராநிற்பது யாவரும் ஈனகறிந்த தன் 

ஜோ? அவற்றிற் பெரும்பான்மையானவை உலக நடையா 

திய ஒழுக்கங்களைப்போ இப்பனவாய் நிற்பதன்றிப் பக்தி 

ஞான யோகக்களை யுணர்த்திப் பரமேஸ்வர் னடியிணை 

கட்குப் பாத்திரமாக்குவன மிக அறிதிலும் அறிதே 

யாகும். அன பற்றி யக்குறையினை ஒருவாறு அகழ் 

றுவான் வேண்டி யாமும் அப்புலவர் பெருமாக்களை 

பெரினும் பின்பற்றி ஈமது விசிட்டாத்வைத வேதாந்த 

சித்தாந்த சமயக் குரவர்களாம் ஸ்ரீ-சடகோப மகா 

முனிவர் முதலான பன்னிருவருடைய திவ்ய வைப 

வங்களை முறையே (காவல்களாய்) நவினக நடையில் 

எழு. யுபகரிப்பின் பலர்க்கும் பயன்படுமெனக் ௧௬ 

தப் பிரதமத்தில் ஈவசச பூரிதமாய்ச் றர்து விளங்கும் 

இருமங்கை மன்னன் பிரபாவத்தினைப் பூர்வாச்சாரீ 

யாகளருளிச்செய்த ,அருயிரப்படி, பன்னீராயிப்படி, 

யாதிய குருபாம்பரைக் சரர்தங்களையும் wf sou Sud,
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புலவா புராணம் முதலிய நூற்களையும் ஓத்திட்டுப் 
பாரசதும், நமது பரகாலர் புரிந்து நின்ற அற்புகக் இரு 

விளையாடல்கள் பலவும் கர்ணபரம்பரையாப் வழங்கிவரு 
வனவற்றையாம் தன் மருர்பால் கேட்டுணா்ர் துள்ளவை 

கொண்டும் பல அரிய நாற்களின் மேற்கோள்களையு மங் 

கங்கே எடுத்துக்காட்டி மிகவும் வேண்டுவன Sipe 

யும் மற்றவை யொழித்தும் முற்றும் உற்று கோக்கு 

வார்க்கு யாவும் தெள்ளிஇற் புலப்படுமாறு எமது சிற் 

றறிவிற் கெட்டியதூரம் ராய்க்தறிக்து வசையாநின் 

ுள்ளேன். ஆகலின் இவை ஈம் வைணவ ஈன்மக்கட்கு 

ஒரு சிறிதேனும் நன்மை பயப்பக் காரணமாமென ஞ் 

சமயச் தோரால் ஈன்கு மதிக்கப்பெறுமேல் அதுவே 

யாம் பூண்டுள கருமமாய் மற்ற வேதாக்சேசர்களின் சரி 

தங்ககோாயும் இதுபோன்ற காவல் ஈடையில் எழு திவெளி 

பிடப் போதிய யேதுவாகா நின்று எம்மை ஈல்லாநறிற் 

செலுச்தி நாராயணன் றிருவடி.களிழ் சேர்ப்பித்து நிற் 

குமென்பது எமது பெருக் தஅுணிபே யாகும், அன்றி 

யும் இஃது எழுதி அச்சிட்டு வருங்காலங்களில் யாம் 

மேற்பூண்டெ பல தொழிற் காரணமாக மிகப் பிழை 

பாகெ ளிதன்கட் காணக்டெத்தால் 4 பிழைப்பாசாஇ 

னணுந் தம்மடியார் சொற் பொறுப்பதும் பெரியோர் 
கடனன்றே ”” என்னும் ஸ்ரீ பட்டபிரான் றிருவாய் 
மொழிபினை ஸ்மரிப்பித்து அவற்றை ஏற்றவாறு திருத்தி 

யமைத்துக்கொண்டு எம்மை யாதரித்தருள்வீர்களாக, 
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இரண்டாம் பதிப்பின் முகவுரை, 
டட 

ஆரியர்களே! 

மகா ௭ருண்ய அங்கிலைய அசசாக்ஷியின்€ழ் ற 

ந்து இனிது விளங்கும் இவவிந்திய தேசத்துள்ள நம் 

மவர்களாகிய யாவர்களும் இராஜபாஷையாயெ ஆங் 

இலத்தினை மிகுதியும் அவலம்பித்து ௮வாவுடன் கற் 

௮ம் அன்போடு ஆதரித் தம் பாவச்செய்து வருவதால் 

தேசபாவைகளாகய ஹி தி, மகாராஷ்டிரம், கன்னடம், 

மல்யாளம், தெலுக்கு, தமிழ்முதலியவைகளை விரும் 
பிக் கற்பாரும் ஆதரிப்பாருமின்றி சாளுக்குகாள் குறை 
ச்துகொண்டே வருகின்றன வென்பது எவரும் நன் 

கறிந்த விஷயமே, அதிலும் சமது தென்னாட்டின் 

தாய்ப்பாஷையாகிய * தமிழின் நிலைமையோ இன்லுஞ் 
சின்னாளில் கற்பவர்களே யில்லாது எங்கு ஒழிந்து 
போய் விடுவார்களோ என்று பாஷாபிமானமுள்ள ஒவ் 

வொருவரும் பெரிதும் வருந்தாகிற்கும் இ இக்காலத்தில் 
  

* சமிழ்ப்பாஷையானது இசரபாவைசளைப்போல் ௨ ஓர் 

காலத்தில் வாழாது வாழ்ந்து பின்னோர்காலத்தில் தாழாது 

தாழ்ந்து மறைந்தொழிக்து போவதுபோலன் நி “என்றுமுள 
'சென்றமிழ்”” என்றுகூறின தெய்வக்கவிஞராயெ ஸ்ரீமச் கம்ப 
காட்டடிகளைப் போன்ற அ௮கேச ௮ரும்பெருமக்களை இவ்வுல 
இல் யீன்று சாக்ஷாத் பரப்பிரம ஸ்வரூபியாகிய ஸ்ரீவைகுண்ட 
காதனைப்போல் என்றும் நிதயமாய் விளங்வெரும் தெய்வத் 
தன்மையுள்ள பாஷையாயினும் தற்காலத்தில் நம்மவர்கள் 
மிசவும் அதை அலகஷியஞ்செய்து வருவசைக்சொண்டு வருக் 
காநின்று ௮ல்வண்ணம்சொல்ல நேர்ந்தது.
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குமுணன், கர்னன், மலையன், முதலிய, வரையாது 

கொடுக்கும் வள்ளல்களோ வென முன்வந்து தங்கள் 
ஒளதாரியம் நிறைந்த, வள்ளற்றன்மையால் ஸ்ரீகுமுத 
வல்லி திருமங்கைமன்னன் என்னும் இந்தாலை யாம் 
எழுதவாசம்பிக்க காலமுகலாக எமக்கும் பெரிதும் 

ஊக்கந்தந்து அுந்தர்தக்காலங்களில் யான் வேண்டியபடி. 

பொருள்களை நாற்றுக்கணக்காய் உதவி எழுதாவெழுத் 
தில் அமைத்து அச்சு விமானக்திலேற்றி முதற்பதிப் 

போ ஆயிரம் இரண்டாம்பதிப்போ மூன்றாயிரம் புத்தக 

மாய் பதிப்பித்து வெளிவந்து நாடெங்கும் பரவி அபி 

மானிகளிடமெல்லாம் அ௮ஸ்தபூஷணமாய் விளங்வெரு 

மாறு புரிதாற்கேதுவாய் நின்ற பிரபல மிராசுதாரர்க 

ளா௫ிய வடுகச்சேரி பெரியபண்ணை ஸ்ரீமாந் அப்பா 

சாமிகாயுடுகார் அவர்கள் குமாராகிய ஸ்ரீமாந் அயோத்தி 

ராமகாயுகோர் அவர்களுக்கும் ஷேயூர் சன்னப்பண்ணை 

ஸ்ரீமார் பால௫ருஷ்ணகாயுடுகாசவர்கள் அ௮ருமைத்திரு 

மருகரும் மன்னார்குடி டி.ஸ்.இரிக்ட் முன் சப் அவர்களு 

மாகிய ஸ்ரீமார் 14. செளரிராஜநாயுகோர் அவர்களுக் 

கும் யாம் என்றும் நன்றிபாசாட்டக் கடமைப்பட்டுள் 

ளேன் ௮ன்றியம இவவிஈண்டாம் பதிப்பு வெளியாவ 

தற்கான ஓர் பெரும்பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்ட இரு 

வல்லிக்கேணி ஸ்ரீ வைஷ்ணவ ஸம்பிசதாய புத்தகசா 

லைத் தலைவராகிய ஸ்ரீமாந் கா. வெ. திருக்கச்சிகம்பிதா 

ஸர் ௮வர்களுடையவும் வெகு ௮ழகாயும் சுத்தமாயும் 

கூடிய விரைவில் கேர்த்தியாய் முச்சட்டுத்தந்த 

சென்னை மவுண்றோட் வைஜயக்இபிரஸ் மானேஜர்
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ஸ்ரீமார். சிங்காரவேலுமுதலியார் மூதிலிட்ட அவ்வச்சா 

பீஸ் காரருடையவும் செய்ஈன்றிகள் என்றுங் கொண் ௫ ay 

டாடத்தக்கனவாகும். 

இவற்றிற் கெல்லாம் ஆதி காரணபூதனாய் நின்று: 
தமியேனை தடுத்தாட்கொண் டருளியவப்பனை ஆ இயஞ் 

சோ தியமலனை மனமொழி மெய்களால் மறவாது நினை 

ந்து வாழ்த்தி வணங்கா நிற்போம். 

சுபம்” சுபம்!” சுபம்! 

₹* மறப்பும் ஞானமும் கானென் grew iB over 

மறச்குமென்று செக்சாமரைக் கண்ணொடு 

மறப்பற வென்னுள்ளே மன்னினான் ரனை 

மறப்பனோ லினியானென் மணியையே. ?? 

9—12—13. ர ச 

Aeneas. J லெ. ரர். 
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திருமங்கைமன்னன் விஷயமாக 
ஸ்ரீமத் மணவாள மாமுநிகள் அருளிச் சேய்துள்ள 

தனிப்பாடல்கள். 
—eje-—- 

வண்ண விநத்தம். 

உறைகழித்த வாளையொகச்ச விழிமடர்தை மாதர்பால் 

உருகவைச்ச மனமொழித்து உலகளந்த ஈம்பிமேல் 

குறையைவைத்து மடலெடுத்த குறையலாளி திருமணப் 
கொல்லைதன்னில் வழிபறித்த குற்றமற்ற செய்கையான் 

மறையுரசைத்த மர்திரச்சை மாலுரைக்க வவன்முனே 

மடியொடுச்ெ மனமடக வாய்புதைத்து ஒன்னலார் 

கறைகுளித்த லேலணைத்து நின் றத நிலமையென் 
கண்ணைவிட் டசன்றிடாது கலியனாணை யாணையே, (1) 

வேண்பா, 

காதுஞ் சொரிழுத்துங் கையும் சஇர்வேலும் 
தாது புனைகாளுர் சணிச்சிலம்பும்---நீதிபுனே 
சென்னாலி நாடன் இருவழகைப் போல 

வென்னாணை யொப்பா நிலை. (2) 

* இதுவரையில் அச்சில் வந்திலாது ஏட்டுப் பிரதியிலிருச் 
“இதடுச் சுவை, 
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வேலணைத்த மார்பும் விளங்குதிரு வெட்டெழுத்சை 

மாலுரைக்கச் சாழ்த்து வலச்செவியம்--சாலிணைச்த 

தண்டையும் வீரச்கழலும் தார்ச்சலியன் ௩ன்முகமும் 

கண்டுகளி கூருமென் கண். (8): 

இதமவேர இருவரசு இதுவோ மணங்கொல்லை 

இணுலோ யெழிலாலி யென்னுமூர்--இதுவோதான் 

வெட்டுங் கலியன் விறட்டிகெடு மாலையெழு,ச் 

தெட்டும் பறித்த விடம். (4),



Bere TATE ROR RR AE 
பொருளடக்கம். 

வைகை சைக் கைக 

அத்யாயம், பக்கம், 

1. ஸ்ரீ குமுதவல்லியார் வாலாறு l. 

11. தஇிருமங்கைமன்னன் ஸ்ரீ GapsedSuregd 

கண்டு மோறறித்தல் 12. 

111. திருக்கல்யாண மஹோச்ஸவம் 19. 

1, அகோரயுத்சம், பரசாலர் இறைவாசம், சாஞ்சி 

Wm Meas ser oO $s sev 28, 

“7. aware) womarert வேபெறி, இல்ய சேச 

யாத்திரை 39. 

71. வெற்றி வேல் பெறுதல், இருகாங்கூர் துவா 

தச சருடசேவை 4.0, 

411, ஐராலதிஈி£ரச்திலோர் அரங்கமாசகரம், சப் 

பலில் பாகிப்பாச்குப் போட்டது, சக் 

கரம் நிறுத்தி விக்கிரகம் எடுத்தது 6]. 

111, தராவடக்குச் திருக்கண்ணங்குடி, இருவரங் 

சம் பெரியசோயிற் றிருப்பணி, காவிரிப் 

பூம்பட்டினச்திற் காட்டிய லீலை 75, 

1. அச்யயஜஞோச்ஸலவம், ஆற்றில் ஓடம் சவிழ்ச் 

அதி wes eee vee see oes 08. 

%.. ஸ்ரீ சடகோப உபநிஷச்தின் சாரார்த்தம், 

இருக்குறங்குடியில் யோசநிஷ்டை, 

செளிவிசும்பு இருகாடு வட we 100,



நாமகட்கோர்சிரோரத்தினம்! நமக்கோர் ஜீவரத்னம்!! 

ஸ்ரீ 

பிரசன்ன ராகவம். 

டவல 

தமிழ்வசனம். 

1. ஸ்ரீமத் அமோத்தியாபுரியில் தசரத சக்கர 
வர்த்தி அசசாக்ஷி செய்தகாலத்தில் கரம் இருந்து 
ஸ்ரீ சீதா லக்ஷ்மண பரத சத்ருக்ன அ௮ுமதி சமேத 

ஸ்ரீ சாமச்ச் தாமூர்த்தியின் இவ்ப லிலாவினோதங்களை 

CoCr கண்ணாக்கண்டால் எவ்வளவு அனந்தம் BOO. 

Car Sint 956001] gb பதின்மடங்கு ஆனந்தம் இதனை 

வாசிக்கும் ஒவ்வொருவரும் oo Cart Owes gx 

உண்மை 7 உண்மை? முக்காலும் உண்மை 177 

2. இக்திவய காவயமானது ஈமதுபூர்வ ஆர்ய 

மணிகளில் ஒருவரும் மகா பரமபாகவதோத்தமரும் 

ஆடிய ஸ்ரீமத் ஜெயதேவ ஸ்வாமிகளால் ௮ேக நூற் 

முண்டுகளுக்குமுன் சமஸ்கிருத பாஷையில் காடக ரூப 
மாயச் செய்யப் பெற்றிருர்கதை சிலவாண்டுகளுக்கு 

முன் அருட்செல்வத்திலும் பொருட்செல்வத் திலும் 

கல்.விச்செல்வச்திலும் சிறந்து மகா வித்வாக்னமாக 

விளங்கியிருந்த கவித்தலம் ஸ்ரீமாம் துரைசாமி மூப்பனார் 

அவர்களால் தமிழில் மொழிபெயர்த்து வசனநடையில் 
எழமுதபூபற்ற து. 

3. ஈமது தமிழ்ப்பாஷையிலுள்ள மகாமேன்மை 

தங்கிய சிறக்த பெருநூல்களாகயெ பஞ்ச காவயம். 

திருவாய்மொழி இருக்குறள் கம்பசாமாயணம் வில்லி



16 பிரசன்ன ராகவம். 

பாசதம் முதலிய நூல்களில் காணக்டகத அுரியபெரிய: 

கருச்துக்களையும் பதங்களையும் அங்கங்சே யெடுத் 
தாண்டு இ.துவரையில் ஈமது உலகமே கண்டிராத ஓர் 
PUTS வசனநடையில் விளங்காநின்றது. 

(4) இக்மாலைப்போல் கம்பீரமான மதுசமுள்ள 

வசனஈடையில் மகா அழகாய் எழுதப்பெற்ற வேறு 

நூல் ஓன்றேலும் இடையாது ஆதிகாலத்திலுள்ள 

மூதற சங்கம் இடைச் சங்கம் கடைச் சங்கங்களி' 

Ais புலவர்களாவது பிற்காலத்திலுள்ள எந்த 

வித்வான்௧ளாவது ஒருநூல் இதைப்போல் GT (ip Say 

மில்லை இனி எவரும் எழுதப்போவ துமில்லை. 

9. காகங்கள் இக்நூலைப்பற்றி ௮இகமாய்ச் சொல். 
வது மிகையானதால் சுவல்ப விலையுள்ள ஒரு புஸ்தகத். 
தை வாங்கி வாசித்து நீங்களே இராம நாம மானது 

மகா மர்தரங்களுக்கெல்லாம் தலைமையானதும் தாரக 
மானதும் என்று அ௮றிவிர்களோ! அதுபோல் இந்த 

பிரசந்கராகவமான து இதா சாமாயணங்களுக்கும் மற். 

றெல்லா நூல்களுக்கும் தலைமையானதும் சிரேஷ்ட 
மானதும் என்பதை நன்கு கண்டுகொள்ளலாம், 

டரண்டாம்பதீப்பு இதன்விலை அண 8. 

சுவல் காப்பிகள் அச்சிடப்பெறுவதால் வேண்டு: 
வோர் உடனே எங்களுக்கெழுசவும். 

ஜெ. ஆர். கோபால் தாஸ் கம்பெனி, 

86.௫, பெருமாள் தெற்குவிதி, 

நாகபட்டணம்..



  

ஸ்ரீ 
குமுத வல்லி 

திருமங்கை மன்னன் 
— Ke — 

  

வழிபடு கடவுள் வணக்கம். 

* இரு மாலுச்சடிமை செயுஞ் மசகத்தீர்ச ளென்றுணர்த்து . 

மொருவாய்மை சண்டுங்கேட்ணெர்ச் இருக்து முணரார்போ 

பெருமால் செய் பிறதெய்வம் பேணுவார் லெரென்னே [ல் 

வருமாயை களைந்தருளும் மதிளரங்க மாதவனே. 

மூதல் அத்யாயம். 

கவித metas, 

இடம்-சுவர்க்கலோகம். சாலம்-அநஜேதயம். 

ரல் «| சுவேதவதி. அம்ஸகாமினி, 

O08 OS அரதநாங்கி, திவ்யதேஜஸி. 

சுவேதவதி ;--௮டி. ௮ம்ஸகாமினி ! ஏ இவ்யதே 
go! go ௮ரதநாக்டு ! நாமெல்லோரும் பூலோகம் 
சென்று 1:' பாழியந்திண் டோட் படுசுடர்க்காலும் 
ஆழியர்கடக்கை ௮ண்ணல் கோட்டமும், பொன்றி 
கழ் சோக்கத்தவுணர்ப்புடைத்த வன்றியம் பெயரிய 
மாயோன் குலமும்” இன்னும் பலதலம் மன்னிப்பொ 
லிதரும் வானாடர் புகழ் சோணாடதனில் கிருவெள் 

* இருவரங்சப்ப இிற்றுப்பச்தந்தாதி, 
ர மாணாக்சராம்றுப்படை. 

    

 



2 குமுதவல்லி திருமங்கைமன்னன், 

ளக்குள மடைந்து ஜலக் கரீடை புரிந்து கோட்டுப்பூ, 

கொடிப்பூ, நிலப்பூ, நீர்ப்பூவென்னும் நால்வகைப் புஷ் 

பஜா இகளில் ௮. ரஷ்டமானவற்றை அவரவர்கள் கொ 

wg வரலாம் புறப்படுங்கள் ; ஏடி. சேடி ! விமானத்தை 

யலங்கரித்துச் சொண்டுவாடி, 

அம்ஸகாமினி:--௪௫! பார் இதோ! சேடியும் புஷ் 

பவிமானக்தைக் கொண்டுவந்து விட்டாள். வாராய் 

ஆசோகணிப்போம்; மற்றைப அப்ஸர ஸ் திரிகளும் 

ஏறிவிட்டார்களா ? விமானமும் இதோ செல்லா 
நின்றது, 

சுவேதவதி:--ஏ அம்ஸா/ பாரடி, உடன்வரு மனை 

வருங் கூடிக்கூடி யேதேதோ அவரவர்கள் பட்டதுங் 
கெட்டதுமான பற்பலவார்த்தைகளை மிரு வாய்ச் சம் 

பாஷித் துக்கொண்டு போகாநிற்கையில், நாமிருவர்மட் 
டும் ''மென௱ாம் கலகசாஸ்இ'” என்னும் 0 .துமொழியை 

முத்அமுணர்க்தோர் போல் ஏன் கே௫மனே செல்ல 
வேண்டும்? காமோ இப்பொழுது பூலோகத்இற்குச்சமீ 
பமாய் வந்துவிட்டோம்; இதோ நமக்கு நேரில் ஓர் 

சுந்தாவனம் தோற்றுகன்றது பார்த்தனையா ? ஆகா! 
என்ன மணோம்யமாக விளங்குகன்றதடி. 

அம்ஸ்காமினி:--- அடி. சுவேதா! அவ்“வண்டுபாடும் 
பொழி” லினிடமாக ஈன் பொனேய்ந்த மதிள் 
Spa gr Bo; ஈகரானது ஜ்வலிப்பதைப் பாராய் : ; 
YASH YG குறையலம்பதி யென்னும் மாநகர், அத 
னிடமாகத்தான் சாக்ஷாத் ஜகதிசனை பகவான் 
உலகை உய்வீத்தருள்வானாய் வல்லித் திருவென் லும், 
அரசாங்கையின் தவத்இனுக் ருவந்து- நீலனென்னும்
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குறுநிலமன்னனுக்கு, சார்ங்காம்ஸமான ஓர் *புத்இர 

ரத்னத்தை, அளித்இருக்கெறார் ; ௮வர்தானடி, G8s 

காயுகத்தில் காத்தமனென்னும் பிராமணனாகியும், 

திரேதாயுகத்தில் உபரிசாவசுவென்னும் அஷ த். இரியனா 

சியும், துவாபாயுகத்தில் சங்கபாலனென்னும் வை? 

யனுமாக, அவதரித்து அற்புசும் விசாத்தபொற்பின 

ரடி; அவர் பெயர் பரகாலனன்பார்கள். aA Ba 

மிகுந்த பராக்சரமசாலியாகவும், * அடல்மா ” என்னு 

ம் உன்னதமான ஸ்வரம், ஐகர்மிமாகக குஞ்சர 

மென்னும் ஐர் அழிய யானையும், உடையவராயும், 

வீரவாளேந்துர் திரனாயும், விளங்குவதைச் செங்கணான் 

என்னும் சோழபூபதி கண்டாச்சர்யப்பட்டு, தன 
திராஜ்ஜியத் திலுள்ள குறுநில மன்னர்களுக்கெல்லாம் 

ஜலைவனாயிருக்கும்படி வேண்டிக்கொள்ள, அதற்கவரு 
மிசைரமா, நீர்மேல்சடப்பான், சிழலிலொ தங்குவான், 

சார தவான், கோலாவழச்கன், ஆவிக்கு அம்பன், 

மீசாட்டியாள் பராக்குங்கு றுறனி, ஞானத்தெளிகர் 

தான், பகலிரவணுக்கன் என்னும் அஷ்டமரந் இரி 
கள் புடைசூழ விற்றிருந்து செங்கோல் செலுத்தி 
வருகின்றாரடி ; சுவேதா ! அவரால் இனி இத் தராத 
லத்தில் ௮௫ேக அற்புதங்கள் ஈடக்கப்போகின்றது, 

காம் கண்குளிசப் பார்க்கலா மடி. 

சவேதவதி :-.- டி. ௮ம்ஸா ? நாம் இதுபோது 

யாரைப்பற்றி உரையாடா நின்றோமோ, ௮வ் விடபுரு 

ஷீரானவர், இதோ ௮ஸ்வாரூடாாய் சவாரிவருகன் 

* இவர் கலி 898, ஈஎஸ்ஷ் கார்த்திகை மாதம் வியாழச் 
இழமை இர்த்திகை கக்ஷத்இரச்தில் அவதரித்தார். 
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மூர் பாரடி. ; ஆஹா ! இவர் மூலமூர்த்திபோல நீலநிற 

மும், சர்இரன்வெட்கும் சுந்தாவகனமும், அ௮ங்கஜ 

னெய்தா துங்கசோபிதமும், உடையராய் மங்கையர் 

மன இற்கிங்கதம் தருவதாலன்றோ !/ இவர்க்கு மங்கை 

மன்னவரென வந்தது காமம் ; 99 ¢8! இவர் வையா 

ளி ஈடைக்கும், ஓய்யாசச்கொண்டைக்கும், என்ன 

வென் றுவமை எடுத்துரைப்பேனடி, ? ஆஹா / இவரை 

கூடி றணையும்பெற்றி யாவளுக்செய்துமோ ; ௮ன்னவ 

ளன்ரோ அதிபாக்கயவதி? அம்மம்ம/ இதென்ன 

ஆச்சர்யம்? அவர் குதிரையை என்ன அதஇிவேகமாய் 

விட்டுக்கொண்டு போய்விட்டாாடி, 

அம்ஸகாமினி:-- ஏடி. சுவேதா 7 அவரும் 

௮தோ மறைந்து விட்டார். நாமும் இது போது: 

a gS a8 sa OU இருவெள்ளக் குளமடைந்தோம். 

இதோ அந்தத் தாமரைக் கடாகமான து சமீபத்தில் 

சமணீயமாய்த் தோன்றுகிறது. நாமெல்லோரும் இவ்: 

விடம் நின்று விமானம் விட்டிழிந்து ஜலக்கரீடை புரி 

யட்போகலாம் வாருங்கள். 

சுவேதவதி :-..ஐகா! ௮ம்ஸா | ௮ப்படியே, ஏ. 
அாதநாங்க, ஏ இவயதேஜஸி! வாருங்கள் ; சேடி. 
விமாஈத்தை நிறுத் விட்டாள் ; எல்லோரும் ஜாக். 
கிரதையாகக் இழிறம்9, ஒரு பக்கத்இில் ஈமது ஆடை 

யாபாணங்களை யெல்லாங்களைந்து வைத்து விட்டு, 
ROS RA pags A gna aden wey EO arose. 
ந்து, பின்பு விரும்பிய மலர்களைக்கொய்து செல்லுவோ 
மாக;
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இவ்வாறு அப்ஸாஸ்தீரீகள் ஜலத்திலிறங்கீ நீந்தியும் 

குதித்தும் விளையாடிக்கோண்டிநத்தல். 

அம்ஸகாமினி :-.- என்னடியம்மா / சாம் goog 

லிறங்கி எர்கேரமாகிலிட்டது? இன்னும் விளையாடிக் 

சொண்டிருந்தால் எப்போது புஷ்பங்களெடுத் துக் 

கொண்டு ஈமது சுவர்க்க புரிக்குச் செல்லுடன்றது ? 

௮டி. சுவேதா! நீ செந்தாமரைமலரைப் பறியடி, இவய 

சேஜஸி குழுதமலர்களைக் கொய்யட்டும், நான் கெய் 

தற் போதைக் கொய்து வருகின் 2றன், மற்றவர்கள் 

இஷ்டமானவைகளை எடுத்து வாட்டும், 

சு? வேதவதி :-- அடி. அம்லா! எல்லோரையும் 

௮ழைப்பாய் ? நாமிவண் போதரலாக எவவளவுகால 

மாகிவிட்டது. *நீர்விளையாடேல் ” என்பதைக்கூடக் 

கவனியாமல், ௮.இ௧ காலம் போக்கவிட் டாம்; இன 

தால் யார்வந்தாலும் வராவிட்டாலும் நீவாடி நாம் 

போசலாம்; சரி மற்றைய மாதர்களும் இதோ விமா 

ஈத் இி3லறி விட்டார்கள். அடி Sao! விமாஈத்தை 

Gio! சிக்கிரமாய்ப் போகட்டும். காலஹசணமா௫ 
விட்டத ; 

. தில்யதேஜஸி நீங்கலாக மற்ற மகளிரேல்லாம் 
விமானமேறிக ககனமார்க்கமாய்ச் சுவர்க்கலோகம் 

சேன்று விட்டார்கள், 

திவயதேஜஸ் :--௮ ஹா இதென்ன விபரீதம் ! ஈம் 
முடன் வந்த சமொர்களெல்லோரும் ௮வர்கள் போன 
HUFF EHO ஈம்மைக் கவனியாமல் போய்விட்டார் 
களே ; நாமும் குமுதமலர் கொய்யுக் கொண்டாட் 
டத்தில் நின்று விட்டோமே; இப்போது நாம் யாது 
செய்வது? தன்னந் தனியளாய் இவவகாதவேளையில்
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தகாத விடத்தில் வந்து இக்கக் கொண்டோமே: 
இனி எவ்வாறு விண் ணுலகம் செல்லுன்றது ; 
எனது இன்ஜனுயிர்ச் சேடியாயெ சுவேதவதிகூட 
என்னைமறர்தே போயினளே; ஆ. ஜகதீசா/ அடி 
யாளுக்கு இவவளவுதானா சுவர்க்கானுபலீம் ? இனி 
நரை, இரை, மூப்புக்கேலுவான பூவுலகக்இல் வக் 
கவா விடுத்தனை; ஹே கருணாகிதி! உடன் வந்து 
போன மற்ற ஸ்இரீஜா இச ளெல்லாரும் தம்மை பலக் 
கரித தத் தம்மழகைப் பார்ப்பதற்காசவல்ல3 வா 9 

அவர்கள் மலர்கள்கொய் தே௫னர். மடியாள் அப்படி 

யல்லவே ? உன்னை யலங்கரித்து உன்னழகைக் காணக். 

கருதியன் றோ? குழுதமலர்களை ௮மிதமாய்க் கொய் 

தீது. அவ்விதமாக விருப்ப, ஏ ஆபத்பார்தவா ! னாத 

ர௯ஷகா / இவ்வித அல்லலுறும் வண்ணம் BER Co Bus? 

இனி அப்ஸரா உருவைக்கரந்து மானிடரூபத்தைப் 

பெற்று மண்ணுலகயோகம் ஈண்ணவும் காலமோ? 

ஏ. பாஞ்சோதி. கினாது கருணையே கருணை; இக் 

நிர்மானுஷீகமான விடத்இல், நான் எங்குக் கண்டு 

செல்வேன், ஆகா? இதோ கூப்பிடுதாத்தில் கோயி 

லொன்று தோனருநின்றதே; அதனிடமாகத்தான் 

லைப் புகை கமழும் ௮ணியாலி யம்மான்?” அமர்ந் 

இருக்கன்றோனா ; ஒன்றுக் தெரியவில்லையே ! ஏ! தீன 

பந்தோ! அன்றானைக்கோடி அருள் சுரந்ததுபோல் 

இன்றெனைக் காக்க ஈன்றுவாராயோ? ஆகா? என்ன 

தான் இன்னல் எய்தியபோதும், **நின் மன்னு 

சேவடியை மறவாமை” வைத்தருளியை; ஆன 
தால்.
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Es Grow worwseluCon@ Cars gw 

குன்ற மொன் றேர்தியதம் 

உரவு ரீர்ப்பொய்கை மாசம்சாய்ச்ச தம் 
மேட்பட மற்றும்பல 

௮. ரவிற் பள்ளிப் பிரான்றள் மாய 

* வினைகளையே யலவற்றி 

இரவு ஈன்பகலுச் தவிர்லெம் என்ன 
குறை வெனக்சே?? 

ஏ பரமபுருடா! சதா உன்னையே தியானித்திருப் 

பார்க்கு ஒரு குறையும் ஈரமா? நேராதென்பது 

அதுபவசித்தமன்றோ ? ௮கா இதோ அணித்தில் ஒரு 
பெரியவர் போதருகின்றார். அன்னவரும் இம்மார் 

க்கமாய்த் தான் வருகன்ரார்போலும். நாம் ஸ்திரீ 

ஜாதியானதால் இஞ்சித் மறைவாக இவவிருக்ஷத் இனடி. 

யில் கார் துகிற்போம். அவர் தாமாய் நம்மை வினவுவ 

ரேல்; ': உற்றதுகூறின் அற்றது பொருக்கும் என 

கேர்க்தவற்றை யுரையா நிற்போம், பின்னர் பகவா 

னுடைய செயல் எவ்வாருயினும் ஆருக, 

  

(சுரீலர் பிரவேசிக்கிறர். 

சுசீலர் :-- கம.து காங்கைமாககரிற்கு இத்தடா 

கம் சிறிது தா£2மயானாலும், ஏகாந்தத்தை யுத்தே 

சித்தே சந்தியாவக்கனத்தை முடித்துக்கொண்டு போ 

கலாமென்று, ஈண்டெய்தலானோம், ஆயினும் இத் 

தாமனாத் தடாகக் கரையில் அதி ரூபலாவண்ய மமை 

ந்த ஓர் இளங் கன்னிகையானவள், ஒருவர் துணையு 

மின்றித் தனித் த, ௮வ்வசோகத்தருவினடியில் மறை 
ந்து, ஏதோ வியாகூலத்தோடு, நிற்னெறனள் ; அப் 

* திருவாய்மொழி, 
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பெண்மணியை யாரென விசாரித்த, கூடிய சகாயத் 
தைப் புரியாது போவது ஈம்போன்ற பிரபக்கனுக்கு 
அழுகேயல்ல; ஆனதால் வினவி பறியலாம். @ ? git 
மணி! நி யார்? மிகவும் செளர்தர்யம் நிறைந்த 
புவதியாயிருர் தம், இவ்வரிய கூவிள வனத்தில் தனி 
யளாய் நிற்கக்காணம் யாது? ஏ? agGen! உள் 

ளதை ஒளியாமற் கூறினால், என்னாற் கூடிய ஈன் 
மையைச் செய்யச் சித்தனாக விருக்கன்றேன் தெரி 
விப்பாய் குழந்தாய், 

திவ்யதேஜஸி :-...பெரியீர் 1 ஈமஸ்கரிக்கின்றேன். 

* * உயர்குடி சனியிற் ரோன்றல் 
ஊனமில் யாக்சையாதல் 

மயர்வற கழிந்த கேள்வித் 

சண் மையால் வல்லராசல் 

பெரிதுணர் வறிவேயாசல் 

பேரறங்கோட லொன்ருங் 

காரிதிவை பெறுதல் கூடா 

பெற்றவர் மக்களென்பார், 

ஆனதால் தங்களை இன்னாரென்று கதியற்ற இப் 
பேதைக்கு அறிவித்தால் பின்னர் சவிஸ்தாசமாய் எனது 

வரலாற்றைச் தெரிவிக்கின் றேன். 

சுசீலர்:--ஹே, வத்ஸே/ யானோ தஇிருகாங்கூரில் 
வடக்கும் குலேன் என்னலும் அயுர்வேதியன், ஆனால் 
எனக்குப் புத்தா சந்தானம் இல்லாத ஓர் குறையை 
மட்டும். தெய்வராயகன் வைத்திருக்கருனே யல்லது 
மற்றொன்றா லோன்றிலும் குறையேயில்லை குழக் 
தாய். 

ஈ வளையாபஇ,
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திவ்யதேஜஸி:...- &யன்மீர் ! ௮டியாளோ விண் 
ணுலல் வசிக்கும் ௮ப்ஸா ஸ்இரிகளில் pars GO wr guid 
சில ஸ்.திரீகளுமாய் ஜலக்ரீடை செய்வ தன்பொருட்டு 
விமாகாரூடராய், இத்தாசணியை யடையலானோம். 

அப்படியாக இத்தடாகமடைந்து விளையாடிக்கொண் 

டிருச்கையில், குழுதமலாகொய்வதஇல் ஞாபகமாய் 

அடியாள்மட்டும், பராக்காய் நின்றுவிட்டேன் இதர 
ஸ்இரீகளெல்லாம் என்னையும் அவர்கள் மறர்தவர்க 
ளாய் விமானத் இலேறிக் ககனமார்க்கம் சென்றுவிட 
௮ப்பால் இப்பேதையானவள்  என்செயலாவது 

யாதொன்றுமில்லை பினித்தெய்வமே உன்செயலே?? 
செயலென்று நினைத்து இம்மாறுட உருவைத்தாங்க, 

இவண் அகாதையாய் புலம்பிக்கொண்டிரா நின்றேன் ; 
கோமானே! இது தான் அடியாள் வரலாறு : இனி 
என்னைத் தாங்கள்தான் இசக்ஷித்தருளல் வேண்டும். 

சுசீலர்:--ஏ  கண்மணி/ எனக் ற்பட்டி ரந்த 

மக்களில்லா மனக்குறையை இன்றுதான் வயலாலி 

மணாளன் நீக்கி வைப்பானாய் நின்னை உதவினான் 

போலும் ; gar? இறைவனது இருபை இருக்கவா 

றென்னே? ஏவத்ஸே/ நீ யாதொன்றுக்கும் கவலை 

யுறவேண்டாம். என்னுடன்வருவாய்; எனது௫ராகத் 

திற்கு அழைத்துப் பாடுறேன். நீ குமுதமலர்க் 

கையளாய் நின்றமையால் உனக்கு இனிக் குமுதவல்லி 

யென்று நாமகரணர்தரித்து எனது புத் இரியாய்க் 

கொண்டு வளர்த்து வருசன்றேன் வாராய். 

நாழம் தீவ்யதேஜஸிக்த சுசீலர் வைத்த தழதவல்லி 
யேன்னும் பேயரையிட்டே அழைப்போமாக, 

குமுதவல்லி :-- அத்த! அப்படியே பின்பற்றி 

வருகின்றேன், இரகத்திற்கு செல்வீர்களாக,.
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சுசீலர்:--ஏ வத்ஸே.! இசோ வர்தவிட்டோம் 

நமதுசெசத்திற்கு; வாசலில்வர்து நிற்பவள் தான் 

என துபாரியாளான பிரேமாவதஇியென்பவள். வருவாய் 
கிரகத்தினுட் செல்லலாம்; அடி. பிரேமாவதி! வா 
இப்படி? அடி. இன்று தான் ஜெகதீசன் ஈமக்கேற்ப 

Legs பிள்ளையில்லாப் பெருங்குறையைத் இர்ப் 
பானா இப்பெண்மணியைச் தந்தருளினன் காணாய். 

அடிபிரியே! பார். நான் இருத்தேவனார்த்தொகைச் 

தெய்வசாயகனைச் சேவிக்கச்சென் ற, திரும்புகாலையில் 

மார்க்கத்திலுள்ள தடாகத்தைய ணு) நித்ய கர்மாலுஷ் 

டானத்தை முடிப்பான் செல்லா நிற்க ஆங்கண் இக் 

கன்னிகை தனியளாய் நின்று விம்மி விம்மி ரோகனம் 

செய்துகொண்டிருக்கக்கண்டு, சயொதவஞய்க் தேறு 
தல் கூறி நிகழ்ந்த விபத்தினைத்தெரிர்து ஆதரிப்பதாய் 
உறுதி, மொழிந்து அழைத்து வக் திருக்கின் தேன், 

காக்தி! உனது அபிப்பிராய மென்ன தெரிவிப்பாய். 

பிரேமாவதி:- ஆ என் நாதா இவ்வனிதாமணியை: 

என்கண்மணி2பால் வளர்த் த வருவதில் என்னசபை, 

மற்றும் தனது காபகன் பார்த்து: ஒருகார்யத்தை புரி 

வாய் என கியமித்தால், அதனைமருது புரிவசன்றோ ? 

கற்புடைய மகளிரின் கடமையாகும். அப்படியாக 

நான் எவ்வாறு வுன்னிதா பிரதி யத்தாம் சொல்லப் 

போகின்றேன் / உலகத்தில் வலியவர்த தேவியை 

வேண்டாமென்று உபேக்ஷிப்பாருமுண்டோ ? ஆ என் 
கண்ணே! அருகில் வாராய். ஒரு முத்தங்கொடு 7 

உனது நாமம் யாது தெரிலிப்பாயடி யம்மா / 

குழமுதவல்லி:-- அுன்னைமீர் ! குமுதவல்லி நமஸ் 
கரிக்தெறேன் மேலும் தங்கள் உதாத்இல் ஜனித்த
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மசவினைப்பாரக்கிலும் பதின்மடங்கு ஈன்றி யறித 

டன் மாதாபிதாவாகும் தாங்களிருவருமிட்ட பணி 

களைத் திட்டமாய்ச்செய் தகொண்டு செக இர்த்இியல் 

களில் ஒரு குறையும் வாராமல், அடியாள் பார்த்து 

வருகின்றேன். நும்மையிர் ! இனித் தாம் ஒன்றை 

யும் கவனித்தல்வேண்டாம். சுகமேயிருக்கள் ; 

பிரேமாவதி:-- அடி குமுதா? அகா உனது இஷ் 

டப்படி மய நடந்து கொள்ளுகின்றேன் இனி யாவும் 

உன்னுடையதே ; 

 



இரண்டாவது அத்யாயம்; 

**' வலிபி லன்ற சர்தை செற்ற 

மைக்சனுக்கு வர்தபேர் 

5லி வெலா மகற்று காம 

மாலிரண்டெழுத்துடன் 

பொலியு காம மறைகள் சொன்ன 

பொருள்விளங்கு காமமுன் 

கலிய னெங்சள் மங்கை யாதி 

சண்டுசொண்ட காமமே, 

இடம் - திநவாலிநாடு: காலம்-வைகறை : 

(பாத்திரங்கள் - பரகா ர்: சுகலர் : குழதவலலி: பிரே 
மாவதி.) 

பரகாலா்:-- சாமின்று காலையில் படுக்கைவிட்டுத் 

யில் நீத்து எழுச் திருக்கும்போ து ஜன்னல் வழி 

யாய் வீதியில் நோக்குகையில் ஒர் மணமக்கள் தம்பதி 

ச௫தரரய் செல்லாகிற்கக் கண்டோம்; அதன் 

பலன் மிகுந்த ஈன்மையைத்தான் தா வேண்டும். 

வாட்டும் பார்ப்போம்; ஈமது அன்பார்ந்த ஈண்பசா 

கும் திருசாங்கூர் சுீலசைச் சேவித்து வெகுராளாய் 

விட்டது. அவரைச் சென்றுபார்த்து வருவோம். ஏ 

சாரதி. அஸ்வங்களைப் பூட்டி இரதத்தைக்கொண்டுவா 

ஆகா! இரதமும் சயாசாக வற்று நிற்ன்றது; ஈல்ல* 

நாம்ஏறிச்செல்வோம். சாசதி! இசதத்தை திருநாங்கூர் 

FFT திருமாளிகைக்குக் சொண்டுபோய் நிறுத்துவா 

யாக; சரி, இதோ அவர் இரகத்தின் வாசலில் வந்து 
  

* வில்லிபாரதம்,
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விட்டோம். இரதமும் நின்று விட்டது இறக்கி 

உட்செல்வோம். 

சுசீலர்:-- என்னடி. குமுதா! இவவளவுவேசமாகத் 

கானே ஏன்வீட்டிற்குள்ளேயே ஒட்டம்பிடிக்கிராய் 

மெதுவாய் நடந்தாலென்ன! 

குமுதவல்லி:...-.இல்லை அண்ணா ! வாசலில் இரதம் 

ஓடிவருகிற சப்தம் கேழ்க்கிறதேதே என்ன வென்று 

பார்க்கலாமென '2பானேன்; ஈமது விட்டின் வாசலில் 

இரதமும்வர்து நின்றது 2 Feller gi ஓர் சார்வ பெள 

மன் வெளிப்பட்டு இசா நமது விட்டிற்குள் வரு 

இறதை கண்டதும் ஒடோடியும் வந்து விட்டேன்; 

சுசீலர்:-- அப்படியா; agom! கோபித்துக் 

கொள்ளாதே? கான் தெரியாமல் கேட்டேன். நீ 

அந்தப்புரத்தில் போயிரு! கான் யாரென்று பார் 
தீது வார்த்தையாடி வருகின்றேன்; அதோ வந்து 

நிற்பவர் யார்? பாகாலப் பெருமா 2னா / ஈமஸ்காசம் ௮.ட 

டட்டா, ஆகா அங்கே கிற்பானேன், இப்படி இருபை 

வைத்து உள்ளே எழுர்தருளுகிறது தானே? இந்த ஆச 

னத்தில் அமருவீர்களாக; தன்யனானேன் | தன்யனா. 

னேன் ௮டிகுழக்தேகுமுதவல்லி/ பூபாலனுகு தாம்பூல 

கீகொண்டுவந்து வையடி; “sande! Coat Qa 

வளவுதாரம் அடியேனை ஒரு பொருட்படுத்த அன்பு 

மேலிட்டால், தாஸ்யன து சரகமேற எழுந்தருளஎன்ன 

பாக்கியம் செய்தேன்; விசேஷம்யாது ? தெரிவிப்ப 

துடன் இதோ குழந்தை தாம்பூலத் தட்டங்கொண்டு. 

வந்அவிட்டாள். தரித்துக்கொள்ளுவீர்களாக, 

பாகாலர்:--அர்வலீர் !/ இன்று HRS en sus 

இல் ஒர் சுபதெரிசனம் சண்டேன்.. அதன் பலா பல:
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ததை இன்னதென எதிர் பார்த்தவனாய், அரண்மனையை 

விட்டு வெளிப்படுகையில், தமது ஞாபகம் வந்தது; 

உடனே தம்மைப் பார்த்துவிட்டுப் போகலாமென்று 

வரலாயினேன். அது போலவே புத்தி சந்தான 

மில்லாத தமக்கு ஓர் யுவதியான தருணீமணியானவள் 

தமதில்லத்தில் புத்திரியாய் வதிகரவும், ௮ன்னவளே 

எனக்கு தாம்பூலங்கொணர்ந்தியா நிற்கவும், கண்டா 

DHF WM HOS; என்ன ஆச்சரியம் ? som Gi! 

அ௮ம்மடமங்கையின் வரலாற்றை வியக்தமாய் தெரி 

வித்தல் வேண்டும்? 

சுலர்:--மன்னர் பிரானே ! யான்றா் இனம் திருத் 

தெவனார்ச் தொகையில் TPES HI Ms Gin தெய்வ 
காயகனைச் சேவிப்பான் சென்று திரும்புகையில், மார்க் 

கத்திமீலார பொய்கையில் இப்பாலையானவள் தனித்து 

நின்று சோதனம் புரிந்து கொண்டிருக்கக் கண்டு மிக 

வும் மனங்கசிர்து சமீபஞ்சென்று, கோந்து அசம்பா 

விதத்தை யுணாநது, எனது கிரகத்திற்கு அழைத்துக் 

கொண்டு வந்து நாளொருமேனியும் பொழுதொரு 

வண்ணமுமாக வளர்த்து வருகிறேன். ger Mur 

இப்பெண்மணிக்கு Faas Fev Rl தகுர்த வானைத் 
தேடி, பாணிக்சேகணம் செய்து கொடுக்கவேண்டியது 
முக்கெமான விஷயம்; பூபதி! ௮து உத்தேசமாய்த் 
தானிருக்கிறேன். 

பரகாலர்:-சுசிலசே7? ௮க்குபின்மொழிக்கோதை 
யாக் குழுதவல்லியானவள், எப்பொழுது எனக்குத் 
தாம்பூலங்கொண்டு வது வைத்தனளோ? அப்பொ 
மூதே என்மனதானது grads அதயந்தப் பிரீஇியை 
அப்பூவைபால் மிகுதியுக்கொண்டுவிட்ட ௮; ஆனதால்



இரண்டாவது அத்யாயம், 15 

தாம் திருவுளமுவர்து அச்கன்னிகையை எனக்கு 

பாணிக்காஹணம் செய்து கொடுத்து பார்யாளாகும் 

படி அனுக்கெகத்தருளல் வேண்டும், அற்றேல்/ கண 
மேனும் யான் இனிஉயிர் வைத்திரேன். இது நிச்ச 
யம்; பிறகு சமது சித்தம் எனத பாக்கியம், 

சுசீலர்:--ஏ சாஜந்து/ அவ்வாறே தேவர் விரு 

ம்பிய வண்ணம் தமக்கு இல்லச்டிழத்தி யாக்கு 

வதில் எனக்குப் பூண சம்மதம்; அல்லாமலும், 

தம்மைப் பார்க்கிலும், பராக்காமத்திலும், வீரத்து 

அம், திரத்திலும், அழகிலும், அந்தசந்தத்திலும், 

ல்ஸ்வாயத் திலும், கடையிலுங், கொடையிலுக், குண 

தீதிலும், இன்னும் மற்ற எந்த விதச்திலும், சமமே 

ம் மேம்பாடுற்றவர்களேனும், இப்பூவுலகில் இனி 

யாசிருக்கிறார்கள் ; அனால் ஒரு விஷயம், அப்பெண் 

மணியின் அபிப்பிராயத்தை மட்டும் sya Ate கேட் 

உறிக்து கொள்ளுவோம்; எ வதே! குழுதவல்லி7 

இப்படிச் திரைமறைவில் சற்றுவருவாய் ; இதோ ஆண் 
சிங்கம் போல் வீற்றிருக்கும் மங்கைகாட்டு மன்னர் 

பிரானானவர் நின்னை மனைவியாக அடைய விரும்பு 

கின்றார்; அதுபோல் உனக்கும் ௮பிமதமுண்டா ? 

இல்லையா வென்பதை ஒளியாது கூறுவாய் குழந்தாய்; 

குமுதவல்லி:--பிதா! இது விஷயம் தாங்கள் 

என்னைக் கேட்பதானது எனக்கே மிகவும் லஜ்ஜை 

யாக விருக்கிற௫ ; பாருங்கள் : தாங்களென்ன, எனது 

அ௮ம்மையாரென்ன, தாங்கள் இருவர்களும் பார்த்து 
இஷ்ட முண்டாகில் அப்படியே செய்யலாம், சல மதி 

மீனப் பெண்களைப் போல அடியாள் தடுத்துச் சொல் 
அபவள் அல்ல; னால். 'இருவிலச்சளையு் இருமண்



16 குமுதவல்லி திருமங்கைமன்னன். 

தாரணமும் பெற்றவர்க்சொழிய, “மற்றொருவர்க் கென் 
ளைப் பேசலொட்டேன்”” இதுதான் எனது அபிப்பிரா 
யமாகும், 

பரகாலர் :--௮கா ! ஈன்குணர்க்தேன் சுலசே; 

எனக்கு * 1 இருமர் இரமில்லை, சங்காழியில்லை, திரு 

மண்ணில்லை ” ஆனதால் அப்பெண்ணீரஈ 

பெருக் இருவின், மனனோபிஷ்டப்படி இ 

மை குன்ரப் 
   

  

   நன் தானே குருவா௫த் தன்னருளால் மானி 

இர்கிலத்தே தோன்றுதலால், யார்க்குமவ முளி 

ணையை உன்னுவதே சாலவுறும்” என்னும் ஞான 

சாரத் இன்படி அடைந்து, சமாஸ்ரயணம் பெற்றுக் 

கொண்டு, போதசா நின்றேன். மற்ற விவாக மஹோம் 

சவத்இற் காகவேண்டிய யாவத் சாமக்சிமியைகளையும் 

ஆடையாபாணங்களையும், எமது அசண்மனையி னின்று. 

இன்றே இவ்விடம் அனுப்பிவைக்கும்படி. யான் மக்.இரி 

மார்களுக்கு இதோ லிகிதம் வரைந்தளுப்பி விடு 

றேன்; அவையாவும் இன்னும் ஓர். சுடிகையளவில் 

இவண் வந்துசேரும்; தாமும் **நாளை வதுவை மண 

மென்று சாளிட்டு ் எங்கும் மணவோலை இங்காரமாய் 

விடுத்து '' பாளைக் கமுகு பரிசுடைப் பந்தர்?” முதலி 

யன வெல்லாம் ௮இ சம்பிரமமாய் அமைத்து செவ் 

வனே இருமணம் இகழ்தருமாறு பார்த்துக் கொள் 

ளுங்கள் ! நான் கடிதில் இதோ இருகறையூர் சென்று 

வந்து சேருகன்றேன் சென்று வருகிறேன். 

  

* இிருவேங்கடத்தர்சாஇ,
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குமுதவல்லி;--௮ன்னைமீர் ! வந்திருந்த மன்னர் 

மன்னனை வழிவிடப் போன எனது பிதா சுசலரும் 

சிறிது காமதமாய்த்தான் வருவார் போலிருக்கிறது. 

இ.அ சமயம் என்னுடைய மனக்குறைகளை தங்களிடம் 

தெரிவித்து ஒருவாறு ஆறுத லடையலா மென்று 

5 RO marr, ௮னுமஇ 51 வேண்டும் மாதஹா. 

பிரேமாவதி:-- அடி எனது இன்னுயிர்க்கண் am! 

நீ எப்போது உன் ௮ழூய செங்கனிவாயைத் இற 
நீத மிருதுவான இனிய மொழிகளை, வசனிப்பாய் 

என்று அல்லும் பகலும் எதிர்பார்த்தவளாய் ருக் 
தவஞ் செய்து கொண்டிருக்கிறேனடி 7 சொல்லடி. 
இளி 2ய, சொல். 

குமுதவல்லி:--*எழி லுடைய அம்மனைமீர்”இது 

போது வந்துபோன சு கரனானவர் கான் தெரிவித்த 

விஷயத்தில் எதேனும் கோபித் துக்கொண்டு உபேக்ஷி' 

தராய் என்னைப் புறக்கணிப்பாரோ, ஒன்றுந்தெரியவில் 

லையே? என்னசெய்வேன் .ஐகா.! நான் நினைத்ததெல் 

லாங்கூடியென்ன; கழுதையைக்கட்டி ஹோமம் வளர்ப் 

பது போல் குபோனைப்போல் சம்பத் துள்ளவனாயிருக் 

அம் தெய்வபக்தியே இல்லாத ஓர் பூமானுக்கு வாழ்க் 

கைப்பட்டு, “தொண்டுபூண்டமுத முண்ணாத்தொழும்ப 

ராகி” வாணாளெல்லாம் வீணேகழித்து, மீளாகாகத் 
இற்கு ஆளாய்ப்போகாமல் எவ்வளவோ சுவர்க்க போக 
மெல்லாம் ஈமக்கு இருர்ததே; ௮்தெல்லாம் இப்போ 

தெங்?௪? ஏனிப்படி கர ஜென்ம மாகினோம்; எல்லாக் 
கூடி பசவத் பக்தி ஒன்றில்லாக் குறையாற்றானே; என் 
விப்படி பலவிதமாக நினைத்து இனி பேனும் சாம் பக்தி 
யோடிருக்கலாமே என்றால் வரும் மணவாளனும் அகி 

2



காரியத்திற்கனுகூலமாயிருக்தால் தான் சரி; இல்லாது 
நானொரு பக்கமிழுக்க நாதன் ஒரு பக்கமிழு த்தால் எப் 

படி. பக்தியாகிற இரதம் பாமபதம் செல்லும்: என்று 
எல்லா விஷயத்தையும் ஜாத்திர வாராப்ச்சி செப்து 
வைலக்ஷண்யத் தோடாவறு வக்தருஞம்படிக் கேட் 
டேனே யல்லாது வேறல்ல? அகலின் ஈசன் செயல் 
எவ்வாறோ? அறியேன்; அம்மையிர்! எனக்கோ HS 

கோமகன் பிரிவை.இற்ற முடியவில்லை! யென்செய்வத? 
* “கானவனைக் காரார் இருமேனிக் கண்டதுவே கார 
ணமாய்ப் பேராய்ப்பிதற்றித் இரிதருவன்; பின்னையும் 

ஈராப்புகுதலு மிவவுடலைக் தண்வாடை சேராமற்காக் 

கும் வகை யறியேன்; சூழ்குழலார் ஆசேனு மேசுவர் 
என்னும் ௮தன் பழியை வாராமற்காப்பதற்கு வாளர 

விருக்கொழிக்தேன்”” ஆனதால் சரி. இதோ பிதாவான 

வர் வந துவிட்டார் மாதஹா. வாழுங்கள் அந்தப்புரம் 
re re : 
மயிர வாரியம், 

பிரேமாவதி:-.- அடிவத்ஸே. உன்னுடைய எண் 
ணப்படியே ஜெகதீசன் முடி. த தப்போருவன் நீ யொ 

ன்றுக்கும் குலமெய்த வேண்டிய இல்லை, சக்கரம் IS 

கோமகன்ட்:வந்தருள்வார். கான் சொன்னதைத்தான் 

பார்ப்பாய்) வார்செல்லலாம், 

  

  
  

* இறியஇருமடல்



பபபல வலவ லயா 
மூன்றாவது அத்யாயம். 

Ope 
பொன்னே அமார்பர் புகழ்சேர் தருவரங்கர் 

  

என்னேரமும் பாம்பி லேடப்பா ரம்மானை 

என்னேரமும் பாம்பிலே டெப்பா ராமாயிள் 

"என்னே தலைக்கு விடமேறாதோ வம்மானை 
ஏறமோ செங்கருட னேறினா லம்மானை.!” 

இடம்-தீநநறையூர் காலம்-நள்ளீரவு. 

(Umea ck, நறையூர்நம்பிகள், சுகீலர், 

| கழதவல்லி, சேடிகள். 
௩ re 1 ர் ௩. ட * 

னேய் மாக்கு கல்லார் மதிபோல் 

பாத்திரங்கள் 

பரதாலர்:---*மா 

மூகத்துலவும் ஊ£னய் கண்வாளிக் குடைர்தோட்டத் 

அன்னடைந்தேன் ” ஏ ஆப,க்.பாந்தவா ? அ௮னாதாக்ஷகா 1 

நறையூர் நின்ற ஈம்பியே/? அடியேன் பத்தினியாக 
விரும்பிய யாதொரு குழுதவல்லியானவள்” சமாஸ்ரய 

ணம் செய்துகொள்ளாக உமக்கு மாலையிடேன் என் 

கிறபடியால் தேவரீர் அடியேற்கு பஞ்ச சமஸ்காரம் 

புரிந்தருளல் வேண்டும்; அற்ேல்? இப்போதே நம் 

சந்நதி முன்பே இ?தா எனது காத்இலிராகின்ற கட் 

கத்திலை எனது கண்டத்தை அண்டிதம் செய்து 

கொள்ளாநிற்பன், ஏ, கருணாகிதி! நமது இருவுள 

மெப்படி யோ அருள்வீராக ? 

(இப்படி இவர் வீரவாளை யோங்கி வேட்டிக்கோள் 
ளப் போதந்தநணத்தில் நறையூர்நம்பிகன் ஒர் பிராமண 
ராய்த் தோன்றி சமாஸ்ரயணம் புரிந்தநளுதல.) 

நம்பிகள் :--ஏ பக்தசிோன்மணி ! நீ விரும்பிய 

வண்ணம் யாவும் முடித்துவிட்டொம். இப்பொழுதே 
  

* சனிப்பாடல்,
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சென்று ௮ம் மடமங்கைக்கு மணவாளனாக கன்றே 

சுத் இிருப்பாப் ; சென்று வாராய், 

(வநீத பிராமணர் அந்தர்த்தியான மாயினர். 

பரகாலர் :--*' உலகெலாம் படைத்த ஒருதனி 
முதல்வன் அலூலொவிளையாட் டற்புதமென்னே ?”? 
[* இனியறிர்தேன் ஈசாக்கும் நான்றாகர்க்கும் தேய் 

வம் - இனியறிந்தேன் எம்பெருமானுன்னை - இனி 

யறிந்தேன் - காரணன்டி கற்றவைறீ கற்பவைநீ நற் 

கிரிசை-நாரணன்நீ நன்கறிர்ேேன் நான்.” ஏ தயாநிதி! 

இதா எனது மேனியிற்றுலங்கும் அவாத்சோர்த்துவ 
புண்டாமென்ன, சங்கு சக்கராங்கனமென்ன, இரும 

ணி ச் தாழ்வடங்களென்ன, இவ் வலங்கார வைபவத் 

துடனேயே சென்று, அ௮ன்னவளைப் பாணிக் கரஹணம் 

செய்துகொள்ளாகின்றேன் ; ஈமஸ்காரம் சென்று வரு 

இன்றேன்; இதோ நாங்கூர் எல்லைவந்து விட்டோம் 

ஆகா ; சுசிலர் திருமாளிகை என்ன ஈவீனமாய் சிங்கா 

ரிக்கப்பெற்றுக்காண்டுறது ; அவர்களும் இருமணக்கதிற் 

காக வேண்டிய எல்லாக்காரியங்களையும் முடித்துக் 
சொண்டு ஈமு வாவை மட்டும், எதிர்பார்த்துக் கொண் 

டிருப்பார்களென்று நினைக்கிறேன் ; ஏனென்றால் அவர் 

களும் பல வாத்தியகோஷத்துடன் நம்மை எஜர் 

கொண்டழைக்க இதோ வருன்ரார்கள்போல் காண் 
og சமீபம் வாட்டும் பார்ப்போம், 

சுசீலர்:--எனது புத்திரி புரிந்த ஈற்றவப்பயனால் 
மருகராய் வந்த மங்சைமணாளா ! தமக்கென்று அம்பா 
ரிவைச் அலங்கரிக்கப் பெற்று இதே வந்துகிற்கும். 

* 
  

  

மானவிஜயம். ர கான்முகன் இருவர்தாதி,
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யானையின்மீது அரோகணித் தருள்வீர் ; ஓய் யானைப் 

பாகர. மெல்ல மெல்ல wt Rear வழியாய் 

யானையை ஈடத்திக் கொண்டுபோய் ஈமது மன்றல் 
மாளிகையின் கண்ணே கநிறுத்துவிர் ; ஏ ராஜகெம் 

பீசா. ?க்கிரம் இறங்கி வருவீராக; முகூர்த்த காலம் 
வர்துவிட்டது; வாரிர்! வாரீர்! மணவரையில் வீற் 
நிருள்விர்; மறையவர் விதிமுறை வழா நின்று சரிவா 
யாவும் புரிதரற் காணீர்; அடி. பிரேமாவ தி! குழந்தை 

குழுதவல்லியை ஆடையாபரணா இகளாலும், சுகந்த 

புஷ்பா இிகளாலும், நன்றாயலங்கரித்.சுச் சேடிகளைக் 

கொண்டு நுழைத்துவாச் செய்வாய், JHE Gm BU 
மாகப் 2பாகின்றது. 

சேடிகள்:--லயன்மீர! இ2தா குமுதவல்லி காச்சி 

யாரை சர்வாபாணபூஷிதையாய் சிங்காரித்து அழைத்து 

வந்து MST; asm குமு;தவல்லியானவள் 

தானடையப்£2பாகும் பிராண பதியைத் தயையாக ஒரு 

வார்த்தை கேட்டுக்கொள்ளுனெருள்; என்ன வெனில், 
பிசதிதினமும் ஆயிரம் பிரபர்கர்களுக்கு அமுதுசெய் 

வித்து அவர்கள் ஸ்ரீபாததீர்த்தமும் தளிகை ப்ரசாத 
மூம் ஸ்வீகரித்தல் வேண்டும் என்பது தான்! ஆனகால் 
அதற்கவர் உறுதிகூ.றுதல் வேண்டுமாம்; 

பரகாலர்:--ஆகா. அப்படியே அன்னவள் அபீ 

ஷ்டட்படி, நிறைவேற்றுவதாய் பிரமாண பூர்வமாகச் 
சொல்லுகின்றேன் ஈம்புவிர்களாக. 

குமுதவல்லி: -பிராண காந்தா! நமஸ்கரிக்கன் 
றேன்; இதோ தமக்கு மாலையிட்டேன்; அடியாளை, 
அங்கேரித் Sore ora!
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(மங்கலவாத்திய கோஷம் இசீர்வசனம் ழதலியன.) 

சுசீலர்:--அடி பிரேமாவஇ! “ திங்கட் குடை 
யுடைச்சோழனும் சேரனும், பாண்டியனும், மங்கைக் 
கறட வர் துநின்றார் மணப்பர்தலிலை” * அன தால், 
நமது மங்கை மணாளற்கும், ஈங்கை ருமுதவல்லியாருக் 

கும் “குங்குமமப்பிக்குளிர்சர்த மட்டிக்து மங்கலவிதி 

மணஞ்செய்து மணகீர், அங்கவனோடு மூடன் சென்றக் 
கானை மேல்” மஞ்சன மாட்டவேண்டும்; அனதால் 
Bae rion ed “குரொளி தீபம் கலசமுட. னேக்இ 
சதிரிள ப._வார்தாம் வர்கெதிரசசொண்டு”மங்களாசக்இ 

மூதலியனபுரிந்து மணமக்களை உள்ளே HOLS GIF 
செல்வாய்; நான் மகோழ்சவங்காண வக்துள அனைவ 
ருக்கும் சந்தன புஷ்ப தாம்பூல பூரிமுகலியவற்றை கர 
மேண வழங்கி அவர்களை ௮னுப்பி வைத்துவிட்டு வரு 
இன்றேன் செல்வாயாக, 

(இவ்வாறு மிதந்த வைபவமாய தேவர்கள் பூமாரி 
போமிய திநமணம் இனிது நடந்தேறியது மணமக்களிந 

வரம் தங்கள் நகரத்சேன்று *தலமகட்தத் தேய்வங் கொழ 
நனே” யேனக்கோண்டு தழதவலலியார் நடவா நிற்க, ததீ 

யாராதன கைங்கரீயத்தை பரகாலரம் சேவ்வனே புரிந்து 
போதந நாளில் காலக்கிரமத்தில் பொக்கிஷத்திலுள்ள தி. 
விய மேலலாம் இது விஷயத்தில் சேலவமிந்து விட்டதாஃ 
பகுதிப் பணம் வந்து கேட்ட சோழபூபதியின் பிரதானி ips 
லானவர்களை பணங்கோடாமல் அடித்துத் தூரத்திவிடுவா. 
ராயினர்,) 

 



  

LOCO 
தானகாவது அத்யாயம். 

ஆண்ட 
££ ஏமிச் சலிங்கனை யென் சாழ்த் இஇரி யிருப்பவனை 

ஊமக் கலிசன்றி வாழ்ச்துடை வண்கச்” வாழ்பவனை 
வீமச் சலிலய மாகாது கெஞ்சே விரும்புஇி யேல் 

பாமச் கலிச்சடற் பார்வரு ஈம்பலப் பற்றறுமே,”? 

இடம் உறையூர் கோர்சேங்கட்ச்சோழன் கோலுமண்டபம், 
சாலம்.நண்பகல், 

] சேங்கணன், மநீதிரிகள், 

பாத்திரங்கள் | Luger wit. 

சேங்கணுன்:--ஏ மக் இரிவர்ய/ என்னவிசேஷம்? 

சாமே?தா சிர்தாக்கரந்தராக இருப்பதாய் காண்கின் 

PHM காரணம் யாது? 

மந்திரி: ஹ சாஜர்.ு! ஈம.துசெங்கோலிற்குட் 

பட்ட யாதொரு குறு நில மன்னர் தலைவனான பாகால 

னைவன் தனது பார்யாளின் பிரார்த்தனைக்ெங்க, 

1 ததியாராதனம் செய்துவாத் தலைப்பட்டு, பொக்ஷெ 

தீதிலுள்ள இரவியங்களையெல்லாம் செலவழித்து வரது 

இரண்டு வருடத்திய பருதிப்பணமும், ஈமக்குக் கட் 

டாமலிருக்லு, பெற்றுவப்போன பிரசானி முதலான 

வர்களையும், அடித்து தத்திவிட்டிளன். ஐனதால் 

இனி நாம் சதுரங்கசேனையுடன் சென்றேனும், ௮ 6 

அஷ்டனின் கொட்டத்தை அடக்கனொலொழிய ஈம்மை 

இதா அரசர்கள் இஞ்சிற்றும் லக்ஷியம் செய்யார்கள; 

* அ.த்திரரியர்சா தி, 
* பரகாலர் ததியாராதனம் செய்தவிடம் இன்றும் மங் 

கை மடமென்று வழங்கா நின்றுள்ளது. 
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ஆனதால் அதற்கான பிரயத்தனக்தை அவசியம் உட 
னே புரிய வேண்டியிருக்கெது மகராஜ்! 

சேங்கணான்:-மக்இரிவர்ய/ * “உமைக்கு நாதற் 
( க த 

GO PH FY cont Ha Hed, இமைச்கு நாட்டமீமார் எட் 

டுடையானுக்கும் சமைத்தசோள்வலி தாங்னெசாயி 

னும் அமைச்சர் சொல்வழி யாற்றுகல் ஆற்றலே” ன 

தால் கமதபிீஷ்டப்படி யே செய்கறன் அதற்காகத் 

தாம் லேசமும், லோ௫க்க வேண்டியஇல்லை இதோ 

நானே யுத்த சன்ன, கனாய புறப்பட்வெற்து அுப்பம 

அுஷ்டனை ஹகாஹதம் செய்து HOR sro nar. srl 

முன்னதாக சேனாவீசர்களையும், சைர்யங்களையும் அணு 

ப்பி யுத்தத்தை ஈடத்தச் செய்விசாக: நரன் இதா 

aut gate en, 

பரகாலர்:--ஐகா இதென்ன விர்கை! இன்று யே 

மீதா ஈமது வலது புஜம் துடிக்கின்றது; காரணம் ஒன் 

D5 தெரியவில்லை சமீபத்தில் எதேனும் ஓர் பெரியயுத் 

தீம் ரேரும்போல் தோற்றுறெஐ ௮திஞற்றான் இதோ 

ஈமது எதிரில் சோழபூபஇயினுடைய சைச்யங்கள் 

எல்லாம் ஒருங்கே இரண்டு அர்ப்பரித்துக் கொண்டு 

வாவும், மத்தியில் செங்களுனும் போதருகின்றான் 

போலும், சபாஷ்! சபாஷ்! ஈன்று! நன்று]! வாட்டும் 

பார்ப்போம். காமினிச் ஈறிதும் பாணித்திருத்தல் 

கூடாது; சைஈயங்களும் வரத சாலாபக்சமும், சூழ்ந்து 

கொண்டன, கான் இதோ ௮ஸ்வாரூடஞனாய்ச் சென்று 

நமது ஆயுதங்களினால் அவர்களைக் தொம்ஸம் செய்து 
இரும்புகின்றேன, 
  

* சம்பராமாயணம்,
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(சைந்யங்களெலலாம் பாகாலரால ழறியடிக்கப்பட்டு 

நாலாபக்கங்களிலும் ஓடாரிற்பதைக்கண்டு 

சோமனும் பீதியடைந்து சமாதானம் புரிந்துகோள்ள 

ழற்படூகீறன்.) 

சேங்கணன்:-.- தகா இதென்ன! போராதகாலம், 

சோன் முகலான விரமன்னர்களை யெல்லாம் கோரயுத் 

தீம் புரிந்து புறமுதுகு காட்டச்செய்த ஈமது சைந்யத் 

தலைவரகளெல்லாம் சேவலம் ஏகாங்யொன இச்சப் பர 

காலனிடத்தில் தோல்வியுற்று காலாபக்கள்களிலும் 

ஓடி. யொளிகின்றனர். ஆசா. இப்பெற்றிய கொற்றவ 

ணுக்கு 'பாகாலன்”” என்னும் பெயர் பதினாயிரம் விதத் 

இல் ஏற்கும்! ஏற்கும்!? என்பதில் என்ன அகேஷபனை? 
ஏ அமாத்ரேய/ இவவீரசிகாபணிக்கு நம்மால அடை 

பார்சியம அரட்டமுக்கி, யென்னும் வீரபட்டந்ச ளளித் 

இருப்பதாயும் * கண்ணனணைப்படி நவரை யொன் 

அஞ் செய்யவில்லை என்றும் தெரிவித்த அன்னவர்பால் 

தாமிமசென்றுயுத்தத்தைகிறுத்தச் செய் த சமாதானப் 

படுத்தி இன்மொழி பகர்ந்து ஈயமாய் அவ்விரனைக் 

கைப்பற்றிச்கொண்டு வருவீர்; நமக்கு வரவேண்டிய 

அ௮ரசிறையை மட்டும் பெற்றுக்கொண்டு என்றேபோல் 

௮ன்னவரே, மங்கை நாட்டு மன்னராக?வ இருக்கட் 

டும்; எனென்றால்? இத்தகைய சத்த வீரன் ஈமக்குக் 

குறுநில மன்னர் தலைவகை இருப்பது எவ்வ 

ளவோ ரத் இக்டெமாகும்; அன தால், உடனேசென்று 

யான் தெரிவித்தபடி தர்இரமாய்க் காரியத்தை முடித் 
அச்கொண்டு வருவிர். 

  

* சண்ணன் ஆணை யென்பது, கண்ணாணை யென்று 
காகூர் முதலிய விடங்களில் நாளைக்கும் வழங்வெருறெது.
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பரகாலர்:--பேஷ்.! இதென்ன! இருக்தாப்போலி 

ருந்து இடீரெனச் சைந்யங்களெல்லாம் அ௮வசவர்கள் 

ஆயுதங்களை கீழெறிர்துவிட்டு வெறுமனே நிற்கின்றார் 
கள்; அல்லாமலும், இது கால பரியந்தம் எங்2கா ஓர் 
மூலையில் பதுக்கக்கிடந்த மர்திரியானவன் நிராயுத 
பாணியாக கம்மை ௪ இர்ரோக்க சையமர் த் இக்கொண்டு 
ஓடோடியும் வருன்னான் காணம் யாதா யிருக்கலாம்? 
ஒருக்கால் சோழபூபதியானவன் சமா தானம்செய்து 

கொள்ளக் கருதி மனதொருப்பட்டு இவனை யுப்பி 
யிருப்பானென்று நினைகின்றேன்; சமீபம் வாட்டும் 

பார்ப்போம். 

மந்திரி:--ஏ மங்கை மன்னா! யுத்தத்தை கிறு த.து 
விசாக! நிறுக்துவீராக/! தம்முடைய '2பராற்றலைக் 

கண்டு மிகவும் சசதோஷித்தவசாப் எமது வேந்தசேக் 
தலானவர் தமக்கு அடையார் சியம், அரட்டமுக்கி 
என்னும் வீரபட்டங்களை என் மூலமாய் அளித்ததும் 

அல்லாமல் *கண்ணனாணைப்படி உம்மை ஒன்றஞ் 
செய்யவில்லை” யென்றும் நீர் யென்றேபோல மங்கை 

நாட்டை ஆண்டு வருவதுடன் குறுகிலமன்னர் தலைவ 

ஞாயும் விளங்க வருவிரென்றும் தெரிவித்து ல அந்த 

சங்க விஷயங்களை உமக்கு நேரில் தெரிவிக்க வேண் 

டி.த் தம்மை அழைத்து வரும்படி. ஆக்ஞாபித் திருக்கன் 
ரர் ஆனதால் தடைகூறாது என்பின் வருவீராக. 

பரகாலர்:..-மர் திரிவர்ய/ ௮ப்படியா! சரி இதோ 

வருடன்றேன். ஈஸ்வாச்செயல் எவ்வாருபிலுமாகுக); 

ஏ. சாஜராஜேஸ்வரா.! சமது சைக்யங்களையெல்லாம் 

நிர்ூலமாக்கயெ இக்கொடியன்பால் செகங்கொள்ளாது
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அன்பு கூர்க்து மந்திரியை அலுப்பி அழைக் துவசச் 

செய்த காரணம் யாது? தெரிவித்தருள்வீர். 

செங்கணுன்:--2ஹ வீசாஇவிசா.! நினாது புஜபல 

பராக்கிரமத்தையும் இணையற்ற, விரச்செயலையுங்கண்டு 

மிசவும் மெச்சினன்.! தாம் எப்போதும்போல ஆலி 

நாட்ட இபனாப் விளங்கிவருவிர், இனால் எமக்குச் சேர 

வேண்டிய அசசிறையை மட்டும் கொடுத்துவிடுவீராக, 

ஏ gorgeous! நமக்கு இவரிடம் வராது நின்று 

போன இரண்டு ஸம்வக்ஸாப் பகுஇப்பணக்தை இறுக் 

கும் வரையில் இதோ சமீபத்தில் தோன்றும் ஆலயத் 

தில் சிறைப்படுத்தி வைப்பிராக, 

(ரகாலரைச் சிறைப்படுத்தல்.) 

பரகாலர் :-- ஐ 7 ஆ 2! நம்மை இப்படி. வஞ்சனையி 

னால் கைதியாக்கிய இச்சண்டாளனை ஒரு கொடியில் 

எமபுரத் திற்கு அனுப்பி விடுவேன். ஆனால் * (அலம் 

பார்த்துண்டவன் போல் ஆற்றல் அமைக துளரெனி 

னும் சீலம்பார்க் குரியோர்கள் எண்ணா௫ செய்பவோ 

மூலம் பார்க்குறினுலகை முற்றுவிக்கு முறைதெரினும் 

காலம் பாரத் இரைவேலை சடவாத கடலொத்'” தன்றோ 

ஒழுகல் வேண்டும். ஏ ஜெகதிசா! இஃசென்ன பேரின்ன 

அக் காளாக்கனீர் ; இப்பாபிஷ்டன் என்னைக்கபடமாய்: 

பிடித்து கைஏயொக்கொனே ; இனி யெப்படி இவனு க்கு. 

இரவியமீவ.து. : எனது பொக்வெத்இலிருர்த பொருள 

களை யெல்லாம் ததியாராதனத்தில் உபயோ௫த் 

விட்டேன் இப்போது ஒருசெப்புக்காசுகூட கையில் 

இல்லை2ய ; இனி நான் என்னசெய்வேன் எப்படி ௮ர 

திறை மீவேன், :' அணியார் பொழில் சூழ் அசங்க. 
  

கம்பராமரயணம்,
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நகாப்பா, துணியேன் இனி கீ சன்னருளல்ல தெனக்கு 

மணிய மணி மாணிக்கமே! மது சூதா, பணியா 

யெனக்கு உய்யும்வகை பான்சோ இ? ஏ பக்தவத்ஸலா 

பாம்பணைப்பரமா 1! என்ன உன் இரு விளையாடல், இத் 

தேவாலயத்தினிடமாக இறைக் கோட்டமெய் திய 

மூன்று தினத்திலும் வாராத ஓர் நித்திரையானது 

இன்று என்னையறியாது வருகின்றது. நாம் இறைபட்ட 
காலமுதல் அுன்னாகார மில்லாது வரு துன் ரோமே ; 

அதளுலுண்டாகிய ஓர் களையோ ? யா தும்தெரியவில்லை. 

ஆயினும் இதா உள்ள இம் மேடையின் மீது இறிது 
சயனித்துக் கொள்ளுகின்் றேன். 

(அடியவர் அங்ஙனம் அயர்ந்து நித்திரை போய்விடுகிறர்,) 

மந்திரி ;-பிரதான்ஜீ! என்ன ஒயாது கபாடத் 

தைச் தட்டுஞ்சப்கம் அடிக்கடி கேழ்க்கன்றதே ! 

பிரதானி;:--பிரபோ! இத் தேவாலயத்இனிடமாக 
தம்மால் கைதியாகப் பட்டிருக்கும் பரகால ரானவர் 
திறைப்பணம் முற்றிலு மீவதாயும் தன்னைச் Fen oud 

னின்_று விடுவிக்கும் படியாயும் பெருங் கூச்சலிட்டு 

அடிக்கடி கதவைத் தட்டிக்கொண்டே யிருக்களுர், 

மந்திரி; பிரதான்ஜீ ! அப்படியானல் அவரை 

சிறையினின்.நு 668 9 A ஜாக்செதையாய் ௮ழைக்துக் 
கொண்டு போய் ௮வர் காட்டுமிடத்.இல் ஈமக்குச் சோ 
வேண்டிய இரவ்யம் யாவையும் பெற்றுக்கொண்டு 
௮வசை விட்டு விடுவீர்களாக, காவலர்காள் ! உஷார் / 
உஷார் 2! ஓடிப்போய் விடுவார் ஜாக்ரெதையாய்ப் பார்த் 
துக் கொள்ளுங்கள். 

பரகாலர்:--நாம் இத்கேவாலயத்தி னிடமாக துய 
ர்ந்து நிதீரை புரிகையில் என சொற்பனத்இல் அத்தி
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SA ummrosr Coron Cau er Ages தனது. 
காஞ்ச நகரிற்கு வர்தால் ளவற்ற இரவய மீவதாய் 

தெரிவித்து மறைக்கருளினன்; அப்படி. காம் கண்ட 

கனவை3ய ஈனவாகக் கருதி சுயாடத்தைக் தட்டித் 

இறக்குமாறு பிரதானியிடம் தெரிலித்துலிட்டோம். 

அதன்படி இச்சா பிரதானியும் வந்து இறை நிக்இ 

என்னை அழைக்கிறான் யானும் காஞ்சபுரிக்குப் போய் 

வருகின்?றன்; எ தீனதயாளா! உனது இருவுள்ளம் 

எப்படியோ! * **வாழ்விப்பானெண்ணமோ வல்வினையி 

லின்ன பென்னை, அழ்விப்பானெண்ணமோ வஃதறியே 

ன்--தாமழ்வில்லா, பாடலழகார் புதுவைப்பட்டர்பிரான் 
கொண்டாடும் கூடலழகா நின்குறிப்பு'” யாதோ? 

(காத்சீ நகாத்திற்தச் சேல்லுதல்,) 

பிரதானி:-ஓய் மங்கை மன்னா. தாம் தெரிவித்த 

படி. இதோ காஞ்€புசத்இற்கு வசத சேர்ந்தோம்." தன 

திதைப் புதைத்து வைத்துள்ள இடத்தைக் காண்பியும், 

இல்லையேல், உம்மை இலைசில் விடோம்; என்பதை 
ன்முயறிவிர். 

பரகாலர்:-ஏ போருளாளா! நின்னுடைய சந் 

நிதியின் 1 முன்னே புகுக்தேன் முகில்வண்ணா என் 

குறையைச், சொன்னேன் இனியோர் சொலவுண் 
டா," ஏ வரதா? நீ கனவில் வர்து தெரிவித்த வார்த் 

தையை ஈம்பி இவ்விடத்திற்கு பிரதானி முதலானவர் 
களை பணட் தந்துவிடுவதாப் அழைத்து வந்துவிட் 
டேன். இதா வேகவதி ஈ இிதீரமும் வந்துவிட்டோம் 
கனவில் கண்ட வடவால விருக்ஷமும் இதோ கிற்கறெது 

  
t ூற்றெட்டுத் திருப்பதி அந்தாதி, 
* பெருர்சேவஞார் பாரதம், 
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இவவிடத்தை வெட்டிப்பார்க்கச் சொல்லுவோம். ஏ 
பிரதான்ஜீ.! காவலாகளைக் கொண்டு இங்கு வெட்டிப் 

பார்ப்பிர், 

பிரதானி:-.-இ தவென்ன அ.தீயாச்சர்யம்! ** ஊரு 

ணிகீர் நிறைந்தற்றே யுலசுவாம்-பேருளாளன்்கொடை” 
என்ன விர்சை இம்மாத்தி னடியிலாவது இவவளவு 
சுவர்ணப்புதையல்கள் இருக்கவாவது? இஃதென்னமாய 
மாகவிருக்கிறது வெட்ட வெட்ட மாளாமல் சுவர்ணங் 

கள் வர்துகொண்டே பிருக்கிறதே; ஆனதால் இவை 

கள் ஒருவரால் மறைத்து வைக்கப்பபெற்றதேயல்ல. 

௮து சாக்ஷ£த் * ஸ்ரீ சர்வேஸ்வானாயெ அந்த வரத 

ராஜனது நிரேறுக கிருபாகடாக்ஷமேயாகும். இப்பச 

காலப் பெருமானோ மகாபக்த ச?ரான்மணியாக விளங் 

குருர். ஆன கால்இவருடைய ம௫மைதானிது இவரின் 

மகோர்க நிலையை யறியாமலன்றோ.! இவர்திறத்துகா 

மும்ஈமகாசனும் பெரிதும்அபசாரப்படலானோம் இவரி 
டம் நாம் அறியாமல் செய்த ஓர் குற்றத்தை மன்னித் 

தீருளும்படி, வேண்டிச்கொள்வதுடன் ஈமதுசவிகையில் 
ஆரசோகணிக்கச் செய்து ௮வரை தம் nals BOGS 

கொண்டுபோய் விட்டுவிட வேண்டும்; ஏ பாகால லோ! 

இதோ காங்கள் ஈமஸ்கரிக்கெேறோம் தம்முடைய 
-பிரபாவா இசயம் இப்பெற்றியதென வறியாது யாங்கள் 
செய்த பெரும்பிழையை மன்னித்தருள்விராக; ஏ 
பூபால! எங்கள் இறைவனுக்குச் சேரவேண்டிய 
பொருள்கள் எவ்வளவோ அதனை எடுத்துக்கொண் 

.டதுபோக மிகுதியான அளவற்ற தனங்களும் இதோ 

* பெரருளாளன் வை௰யனாக வந்து பொருளீக்தசாயுஞ் 
சரித்திர முண்டு. 
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இருக்கின்றன; இவை யாவும் தமக்குரிபவே ஆனதால், 

தாம் பார்த்து இவைகளை எங்கு கொண்டுபோய்ச் 

சேர்ப்பிக்கும்படி. ஆக்ஞாபிக்கீசோ அப்படியே சேர்ப் 

பிப்பதுடன் தாம் எங்கள்மீது அருள் பாலித்து 

கழை மாம் சேரப்பிக்கக் கருதி இம்முத்துச் சிவிகை 

யில் ஆ2சாகணித் தருளினால் தமது மங்கை நாட்டிற்கு 

கொண்டுபோய் விடுகின்றோம் ஏ மகாத்மக்து! விஜயம் 
செய்யவேண்டும். 

பரகாலர் :-- இதுவெல்லாம் ௮ப்போருளாளன் 

திரு விளையாடலே யாகும்; உங்கள் பிரார்த்தனையின் 
படி நாமும் வருகின்றோம்; இக் காவலர்களை யெல்லாம் 
இசவியப் பொ.இகளை எடுத்துவாச்செய்து HH gree 

சதையாய் ஈம்முடன் மங்கை நாட்டிற்குக் கொண்டு 
வநத சேரப்பிப்பீர்களாக,. 

பிரதானி:--மன்னர் பிரானே! இனி நாங்கள் 

பொருட் செல்வனுன எங்கள் சோழ பூபதியின் 

சொல்லை ஒருக்கால் தட்டி ஈடர்த போதும், அருட் 
செல்வராயெ தேவர் திருவாக்கை எக்காலத்தினும் 

உல்லங்கனம் செய்2யாம், ஆனதால் தமது கட்டளைப் 
படியே நடந்து கொள்ளு?ன்றோம்; தாங்கள் எழுந் 
தருளல் வேண்டும்; இதோ போயிகள் சவிகையைக் 
கொண்டுவந்து விட்டார்கள். 

பரகாலர்:-- அப்படியே வந்த விட்டேன். 

(பிரதானி முதலியவர்கள் தீரவிய ழட்டைகளையும் 
urate பேநமானையும் மங்கை நாட்டில் கோண்டு 
போய் சேர்த்துவிட்ட) சோழராஜன்சழகம் சென்று 
நடநீத விசேஷங்களை விவாமாய்த் தெரிவித்தல்.) 

சேங்களணுன் :--௪ மந்திரிவர்ய / என்னசமாசாசம் ? 
பிரதான்ஜீயானவர் வந்துவிட்டுப் போகிறாரே, பார
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காலனிடத்தில் பகுஇப்பணம் யாவும் வர்துவிட்டதா 
என்ன? 

மந்திரி: பிரபு மகராஜ்! ௮ந்த விசேஷத்தை 
தெரிவிப்பதற்காகத்தான் இவவளவு அவ்சசமாக வக் 

வேர்தனான 
வர் தேவாலயத்தில் கைதியாக விருந்கபோது அவர் 

தேன் ; சர்க்கார்? பாருங்கள், அம் மங்கை 

சொப்பன ச்.இல் ௮.த்.இ௫ரி அருளாளன் தோன்றியருளி 
காஞ்சீபுசத் இற்கு வக்தால் அளவற்ற இரவிய மளிப்ப 
தாயச் சாற்றினதாகவும் அதுபோல் பிரதானி (ps 
லானவர்களை யழைத் துக்கொண்டுபோய் HOG PN 
கைக் காட்டி லெட்டச்செய்ய; அப்படியே வெட்டிப் 

பராக்ச, அளவற்ற சுவர்ணப் புதையல்கள் அகப்படக் 

கண்டு அவற்றில் ஈமக்குச் சேரவேண்டியதை மட்டும் 

உடனே எடுத்து இவ்விடம் அனுப்பி விட்டு, ஈமது 

பிரதானியானவர் மிகுதியான இரவியங்களை யெல்லாம் 

நமது சைரந்யங்களக்கொண்டே யெடுத்துவாச் செய்து, 

௮ப் பாகாலப் பெருமானையும் ஈமனு சவிகையிலேற்தி 

இசவியங்களுடன் அவர் அரண்மனைக்கு கொண்டுபோய் 
சோத்துவிட்டு வர்சனர்கள.ம். பிரபு பார்த்தீர்களா ? 
மாலடியார். மாக்தியை. *** வற்கலை யசைத்தவரும் 
வானவரு முன்னாள் - முற்கலனு கான்முகனு முக்க 
ணனு மூவா - சிற்பாம னாகுமரி காமமது சிர்இத்-தற் 

புடைய சித்திகளுற் நமர்தஷறி யீரோ”” மன்னவா. 

சேங்கணான் :--ஆகா 1: அசசர்க் கமைச்சர் ௮வ 
யவ மலவோ?”” அமாத்தியாய! அப்படியானால் 966 
மகா.த்மாலை உடனே ஈண்டு வரவழைப்பீர் / நான் ot 
Baul oor திருவடிகளைப் பணிந்து AUST க்ஷமை பெற் 

க்கொள்ள வேண்டியது ௮வசயமல்லவா ? 

* இத்திரகூடப் புராணம். 4 மனோன் மணியம், 
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மந்திரி :--மகாசாஜ்! தாங்கள் இவ்வாறு ஆக்ஞா 

பித்தருள்விர்களென யான் முன்னசே யுணர்ந்து ௮ம் 

மகானை இங்கனம் விஜயம் செய்தருளும்படி மது 

சிவிகையை யளுப்பி வேண்டிக்கொண் டன் ; Dye 

வண்ணமே இதோ ௮ம் மங்கை வேக்தனும் ஆசார 

வாசலின் சமபம் வருஇன்றார் காமும் சென்று எதிர் 

கொண்டு அழைத்து வருவோம் வாருங்கள்; 

செங்கணான்:--ஏ மங்கை '2வத் தே! இதா செய் 

கணான் நமஸ்கரிக்கிறேன் சுவாமி? சம்முடைய அபாச 

மகிமை இத்தகைய தென்பதை யறியாது தேவர் திரு 

வடியில் பெரிதும் ௮பசராம் புரிந்த இந்தத் அசாத் 

மனைக் கடைக்கணித்து இவளுய்யுமாறு ௮றுக்கசெ௫த் 

தீருளல் வேண்டும், ௮ல்லாமலும் தம்மை மூன்று 

தினம் இறை வைத்த பாபம் தரும்படி. தம்மிடம் 
வாங்கிவந்த பகுஇச் இரவியங்களை யெல்லாம் கொண்டு 
ஆஙகாங்கு தமதுகாமத்தால் சாது சக்ஷண£சாலைக ளமை 
தீது ஈன்கு ஈடத்திவருவான் மந்திரிபால் ஆக்ஞாபித்து 
BS or, அகலும் தாமிப்போது ஆசோகணித்து 

வநர்ச இந்த முத்துச்செிகையையும் என்னுடைய ஞாப 

கார்த்தமாக அுங்கேரித்து 2வண்டும்போதெல்லாம் உப 

போடுத்துக்கொள்ளூகல் மவண்டுமாய்க் கேட்டுக் 
கொள்ளுகிறேன் தபோகிதி. 

பாகாலர்:--ஏ ராஜேஸ்வரா! உலூல் ஒருவன் 

அனுபவிக்கும் சுக துக்கங்களுக்கெல்லாம் அவனவனே 
காரணமாகருன் பாரும் * '*கொல்வாருவ் கூட்டுட் 
செறிப்பாரு மாடவர்கள்- அல்லாரு காய் வேட்டம் 

ஆடாத மா £ தீ.திரையே-பல்லாத பைங்கிளியும் பூவையு 
அவவ மவய யைவ வனை ஐடி ணன. ணன வைட வ 

* இந்தாமணி, 
  

3



34 குமுதவல்லி திருமங்கைமன்னன். 

மா இயா-வெல்லால் கிளைபிரித் இட் டைமுறுநோய் செய் 
பவ” என்பது போல நான் பூர்வஜன்மத தில் யாரைச் 
சிறைவைக்தேனோ? அதனை இப்போது அனுபவிக்க 

நேர்ந்தது, அதற்கு தாம் என்செய்விர்! எல்லாம் ஈசன் 
செயல். அவனன்றி யோணுவும் அசையா சன்பதை 

அறியீசோ; ஆன கால் தாம் கேட்டுக் கொண்டபடி சவி 

கையைப் பெற்றுக் கொண்டேன். சென்றுவருகின் 

தேன், 

சேங்கணாவ்:--ஈமல்காசம் சென்று வாருங்கள் 

கிருபை எப்போதும் இருக்கட்டும். 

(பாகாலர் அவணின்று நீங்கித் தமது நகரிற்துப் போந் 
தரளி என்றேபோல் ததியாராதனத்தை விமரிசையாய் நட 
த்திப் போதராநீற்க நாளடைவில் வாதனளித்த திரவியழம் 
தீர்ந்து கையில் பொநளற்று ஐர் நாள் கைங்கர்யத்தை 
நடத்த வியலாதுபோனதைப்பற்றி மனம் வநந்தினவராய் 
தமது அரண்மனைக்தச் சேல்வாராயினர்,) 

பரகாலர்:-- ஆகா? என்ன ஆச்சர்யம்! நாம் எப் 

போத மங்கை மடத்தினின்று ததியாசாசனத்தை 
முடித்துக்கொண்டு வருவோம் வருவோமென்று ஈமது 
வரவை அன்புடன் எதிர் பார்த்துக் கொண்டிருக்கு 

ஈம்மைக் கண்டலும் நடுங்கி ஒடுக்கி மிகுந்த பய பக்தி 

யூடன் அழைத்துக் கொண்டுபோய் சோடச வுபசாசம் 

களைப்புரியா நின்றவளாய் பஞ்சபக்ஷண பாமார்ஈக்களை 

எல்லாம் தயார் செய்து வைத்திருந்து எவ்வளவோ 

இன்மொழிகூறி அம்லை புரியச்செய்து குதூஹலத்து 

டன் கொஞ்க் குலாவி விளையாடும் எனது ப்ரியசுந்தரி 

யாகிய குமுதவல்லியானவள் இன்.றுதினம் ஈமதுசெகத்
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தின் கபாடங்களையெல்லாம் தாளிட்டுக்கொண்டு ௮ 
தப்புறத்தினுள் ஏதோ இந்தாக்சேந்தையாய் இருக்கின் 
ரூள்போற் றெரிகறெது காரணம் யாதாயிருக்கலாம்; 
இன்றும் தெரியவில்லையே; சரி வினவி யறிந் துகொள் 
வோம். அடி ப்ரியசுந்தரி! கதவைத்திற! நான் ஒருபோ 
௮ம் உன்விஷயத்தில் ஏதுக் தவறி நடக்தவனல்லவே, 
கண்மணி! கோபம் வேண்டாம் கதவைக் இறப்பாய்; 

குமுதவல்லி: கா! நமது பராணபதி வந்து 
விட்டார்போல் இருக்கிறது அதனாற்றான் கபாடத்தை 
தட்டும் சப்தம் Sal Bn gy mr Cur அவர்மீது மோடி 
யாய் கபாடத்தைச் தாள் போட்டு வந்து விட்டோம் 
ஸ்யோ பாவம்/ ௮வர் என்செய்வார்? ஈமது கோரிக்கை 

யை நிறைவேற்ற வேண்டியே முன்னம் பொக்வஷெத்தி 

அள்ள தஇரவ்யத்தை எல்லாம் கைங்கர்யத் இல் செலவழி 

கீது இப்போது வாத ளித்த தனம் யாவற்றையும் 

அதற்கே உபயோகப்படுத் இவிட்டார, இனி கையில் 

இரவியம் இஞ்சித்தும் இல்லாது போனதால் இன்று 

கடக்கவேண்டிய ததியாராகனத்தை நிறுத்தி விட்டாரே 

யன்றி வேறில்லை; ஆனதால் இதோ சென்று கதவைத் 

திறந்துவிட்டு வருகின்றேன். 

(பாகாலர் உள்ளே பிர£வேசிக்கிறர்,) 

பாகாலர் :--௮டி. என் காதற்களியே ! என் மீது 

உனக்கு என்ன வர்மமடி.? அடீ / பார் உன்னுடைய 

மூகாசவிந்தமானது என்றும் பூணச் சர் இரனைப்போல் 

பாகாடித்துக்கொண்டு இருப்பது நீங்ு இன்று ஏதோ 

காந்தி யெல்லாம் குறைச் அ பெரிதும் வாட்டமாற்றிருக் 

கின்றதே கண்மணி ! காசணம்யா.த? இப்படி. என்னரு 

இல் வா, ஒரு வார்த்தை சொல்வாய்.
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குமுதவல்லி :--பூபாலா! நீர் எனது காத்தை 
விடும்! தூரநில்லும்/ என்னைத் Qasr Ba! பாரும் 

உலகத்தில் மனிதராய்ப் பிறந்தவர்களுக்கு கேவலம் 

சொல்லுறுதி ௮வஸ்யம் இருக்க வேண்டும். ௮.து இல் 

லாதவாகளுக்கு என்ன சாமர்த்தியம் இருந்தும் எதற் 

குப் பிரயோஜனம்? பிரபு! பாருங்கள் ; ஒரு பக்தர், 

xe Se கரநறைப் பிடி த்சதொரு பீற்றற் அருத்தியை 
கலிவிடுதி வீட்டை மோட்டுக் 

சாக்கை கழு €ர்த்துணு மியாச்கையைச் 
தேகச்குபொய்க் 

on Conus £ீமனத்துச் 

சோற்றுச் சுவற்குறுதி நாற்றச்சடத்தை மிகு 

அன்பங்களுறு பொர் தினை 

LM DSES OP D M0 பாண்டத்சை யென்னாற் 
சுமச்ச முடியாது சண்டாய் 

geo படெர்துசய லேற்றைப் பிளக் தசர 
வலையுட் புகுர்.து வயலூ 

டாளைச் துறக்துவிரி பாளைக்கருங் கழு 

கலைத்துக் குலைச் செச்செல் சேர் 

சேற்றிற்குதித்து வயல் காற்றைப் பறிச்குமவர் 
செம்முசத்தலவு செண்டைச் 

இண்டிறற் சஞ்சியுயர் கொண்டல் புச்குய்ச் தவளர் 

இருமல்லி வள காடியே,” 

என்.றுடாடியிருக்கன்றாரே? எதற்காக அவர் அவ்வா. 

இச்சடத்தை வெறுத்து வேண்டாம் வேண்டாமென்று 

ஆண்டாளிடத்தில் வேண்டா நிற்ரொர் 2 ஏ பிராண 

காந்தா! எல்லா மறிந்தவர்களான தங்களை கான் கேள்வி 
சேட்பது தகுமா? தமக்கு சான் என்ன சொல்லப் 

* சக்இர சலாமாலை.
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போூறேன். அல்லாமலும் தாம் எனக்கு அயில் 
என்ன வாக்குச் தத்தம் செய்தீர்கள் ? இப்போது ஏன் 
“sao. நிறைவேற்றாமற் போனீர்கள் ? 

பரகாலர்:-.-௮டி. கல்பாணி! இது தெரிவிப்பதற்கு 
தீதானா இத்தனை மோடியும் சாஹஸமும் புரிந்தனை, 

அடி சுந்தரி. இன்றுதினம் ததியாராதனத்தைப் 
பெரிதும் நிறுத் இினதற்குக்காணம் இரவிய ஹீனனாய் 
விட்டதா லென்பது 8 அறியாததல்ல; அப்படியிருக்க 

ரான் என்ன செய்வது யாரைக் கடன்கேட்பது; என்று 

மிகவும் பரியாலோடத்துப் பின்னர் ஒன்றுந்சோன்ரு 
மல் நிறுத்தி விட்டேனே யல்லாது வேறல்லடி 
கண்மணி. 

குமுதவல்லி:--ஏ காதா ! தாம் சொல்வதெல்லாம் 
சரியே யாகிலும் ஈற்காமியத்திற்கு காலாயிரம் விகட 
னம்” என்பது போல என்ன ஆபத்து வந்தபோதும் 
அதற்கு மனமிடைர்து பின்வாங்காமல் எடுத்த Aa 
தத்தை இனிது முடிப்பதன்றோ? தம்போன்ற சுத்த 
விரர்களுக் கழகாகும், ஆனதால் எங்காகலும் சென்று 
எ.த்தொழிலைச் செய்தேனும் கைங்கர்யத்தை நடத்தி 
வரவேண்டிய. இல்லாவிட்டால் தமது இருமுகத் 
இல் ரான் ஒரு போதும் விழியேன் தாமும் இனி 
இங்கு வா வேண்டாம். எங்கேயாவது செல்லும்; ௮டி. 

சேடி! இப்படி வாடி! இவரைக் கரத்தைப்பிடித்து 
இழுத்துககொண்டுபோய் வெளியில் விட்டு. விட்டுக் 
கதவைத் தாப்பாளிட்டுக்கொண்டு வாடி; செல்லும்/ 
செல்லும்! 

பரகாலர்;--ஜெகதீசா.! இப்படி. எனது பார்யா. 
ளானவள என்னை ௮வமதித்துப் பேியதோடு அவள்
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சேடியும், இதோ காத்தைப் பிடித்துக் சொண்டுவந்து 

வெளியில் என்னை தள்ளிவிட்டு கபாட.பந்தனம் செய்து 

கொண்டு போய்விட்டாள் ௮கா.! இதற்கென்ன செய் 

கின்றது இனி nro sigs ws Oh மு தலானவர்களுடன் 

சென்று ஆங்காங்கு வழிப்பறி முதலியன வா௫லும் 

புரிய வேண்டியதுதான். ஆனதால் அவர்களை யழைத் 

அச் சென்று பொருள் சேகரித்து ததயொராதனத்தை 

நடத்தா நிற்போம் சென்று வருவோம். 

(இவ்வாறு கலவாடி அப்போரள்கோண்டூ' கைங்கர்யத்தை 

சிலகாலம் நடத்தி வந்தனர்.) 

 



  

சக சம” இகத முக்த நட த நல கறட வக Vimy 

ஆல்டர் ர : ர ் ப டக். Ye 4 க அ. ஆ 

ஐந்தாம் அத்யாயம், 

வைக; 

* இருமணங் கொல்லை யரசச்ச யேறிச் தஇசையனைத் தங் 
கருமணிக் கண்கொடு சாண்குறுகாந் சலிசன் றி முன்னர்த் 
இருமணச் கோலச் துடன் வந்தருளுஞ் சிறப்பினவாம் 
மருமணச் சோலை யரங்ச ஈகரப்பன் மாணடியே, 

இடம்--அடர்நீத வாண்யம், காலம்--நள்ளிரவு, 

௨... [பாகாலர். மந்திரிகள். 

பாத்திசங்கள் | பாமேல்வரன்,. பாமேஸ்வரி. 

பர காலர் அனுக 1 நீர்மேல் நடப்பான், நிழலி 

லொ தங்குவான், தாறாதுவான், தோலாவழக்கன் முத 

லிய மர் இரிமார்கசே ! இப்போது நமக்கோ நாளை ஈட 

ச்தவேண்டிய கைங்கர்யத்திற்குக் கைவசம் இஞ்சித் 
தேனும் பொருளில்லை. பொக்கஷத் திலிருக் கதவையும் 

௮ருளாளன் அளித்தவையும் நெடுகொளைக்கு முன்பே 
திர்ர்துபோய் சில இனங்களாய் வழிப்பறி முதலியன 
வற்றால் பொருள்தேடி கைங்கர்யத்தை ஈடத்தி வந்தோ 

மாயினும் இன்றுஇனம் இது வரையில் இக்காட்டினிட 

மாக நாம் வந்து நெடு?கரமாகியும், ஒரு மனிதனாவது 

இப்பக்கம் வரவேயில்லை. இதுவும் ௮க்கிருபாகரனின் 

சோதனைதான். ஆனாலும் கான் இதோ புரவி விட் 

டி.ழிர்.து சமீபமுள்ள இத்திருமணல் கொல்லை வசு 

வத்த விருக்ஷத்தி லேறிரின்று இப்பாட்டைவழியாக 

அாரத்தில எவசேனும் வருகருர்களாவென்று பார்த் 

துக் கொண்டிருக்கியறன், நீங்களெல்லோரும் இதா 

மார்க்கங்களைக் கவனித்து அங்கு வருமவர்களிடம் 
  

* அரங்க ஈகரப்பன் அடிப்புகழ்ச்சி மாலை.
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சமமாக விஷயத்தைத் தெரிவித்து ஹிதமாய்க் 
கேளுங்கள்) அதற்கவர்கள் சம்மதித்து ஆபரணங்க 

ளைக் கழற்றி யீவரேல் பெற்றுக்கொண்டு அவர்களை 

ஹிம்ஸியா து வந்தனம் புரிந்து போகச் சொல்லிவிடுங் 

கள்; அற்றேல் தாடையில் பளீரென நான்கு ௮றை 

அறை யாவற்றையும் பறித் துக்கொள்ளுங்கள் ; இது 

தான் நல்ல தருணம் சீக்கிரம் சென்று வாருங்கள், 

மந்திரிகள் :--அகா மன்னர் மன்ன ! 

சென்று வருகிறோம், 

சா௯தாத் பரமேஸ்வான் ஈமது பாகாலரது ஆது; 

தைப் பார்த்.துச் சகியாதவராய் வழிப்பறி செய்தேனும் 

அடியார்களை ஆதரிக்கும கோன்பைக் கைக்கொண் 
டொழுகுவதால் இவர் இச்செயலை நற் செயலாகத் இரு 
௮ளம் பற்றிச் கடாக்ஷிச்சவேண்டுமென்று கருதி சர்வ 
லோ கேஸ்வரியான இலக்ஷீமி (தேவியாருடன் பிரா 
மண வடிவங்கொண்டு விசேஷ வஸ்இரபூஷண அபச 
ஞுலைங்கிருதராய் திருமணக் கோலத்துடன் இருவரும் 
௮வ வனத்சே பாட்டைசாரிகள் போல பசகாலர் பத 
விருக்கும் இருமணங்கொல்லைப்பக்கமாய் வர் துகொண் 

டி.ருத்தல், 

பரகாலர்:--.ஐகா.! இன்றுதான் ஈமச்கு கல்ல 
காலம் பிறர்தத காம் இதுகாறும் எவ்வழியிலும் ஒரு 

வரும் வரவில்லையே காளைக் காரியம் எப்படி. முடிவுபெ 

றப் போன்றது என மிகவும் பனம் வருந் இனவனாய் 

கில்லா நிற்கையில் ஐ. ௮! சபாஷ். weer! இன்று 

௮டி.க்கப்போ கும் வழிப்பறியினால் ஈம்மாயுள் காலமெல் 

லாம் இவ்வித செயலிற்குப் போகவேண்டாத படியா
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யம் ராம் எடுத் துக்சொண்ட கைங்கர்யமானது இறிதும் 
முட்டின்றி ஈன்கு ஈடை பெருவதற்காக வேண்டிய 
பொருளை ஓசேசமயத் இல் சேகரித் அச் கொள்வதற்கு 
போதுமான பாணங்கள் எவ்வளவோ அ௮வ்வளவை 
யும் பூண்டு கொண்டு யாதொரு குபோனானவன் 
தனத பத்னி சகிதம் தனாது ஈவநி களையும் ஆபாணங் 
களாகச் செய்து தரித்து வர்ததை யொப்ப இதோ 
ஈமக்குச் சமீபத்தில் ஓர் ௮ரதணர் தன் காய சத 
ராய் வருகின்றனர். அவர்களைப் பார்த்தால் ஏதோ சமீப 
காலத்தில்கான் இருமணம் புரிந்து கொண்டவர்கள் 
போலத் தோன்றுறை௫, இன்னும் அவர்கள் கொண் 
டிருந்த கல்யாணக் காலங் களைக தார்களில்லை. அயிலும் 
எப்படி. யிருஈகாலென்ன நமக்குப் பொருள்தானே 
உத்தேசம். ஆன சால் இதோ ஐடி அவர்களை வழிமறித் 
துச் கொள்ளுகிறேன். ஓப்! ௮தோ யாவர் போகாநின் 
2௮7 நில்லுங்கள்! நில்லுங்கள்!!! மீறிப்போவீர்களா 
னால் என௮ கட்கத் இற்கு நீங்கள் இன். இசையாவ து 
நிச்சயம், கையால் இவ்விடத்தே நின்று நீங்களிரு 
வரும் தரித்திராகின்ற ஆடையாபாணா இகளில் இருமக் 
கல்யமும ஐர் சிற்ராடையும் தவிர மற்றவைகளை யெல் 
லாம் ஒன்று விடாமல் கழற்றி சழேவைச்து விடுங்கள்; 
அகோ மர்இரிகாள்! £க்கரம் இங்கு ஓடிவாருங்கள்/ 
ஓடிவாருங்கள!!? இதோ இவர்களால் கழற்றி வைக்கும 
வற்றையெல்லாம் மூட்டைகளாக ஒன்றுவிடாமல் எடுத் 
தக் கட்டுங்கள்; இக்தப் பிராமணாது பாத விரலில் 
௮ணிந்துள்ள மோஇரமொன்று கழற்ற முடியாமல் கஷ் 
டமாயிருக்கிறது ஆனதால் ௮தை நான் பற்களால் கடி 
தீ௮ இதோ எடுத்து விடுகிறேன்,



42 - குமுதவல்லி திருமங்கைமன்னன். 

பரமேஸ்வர பரமேஸ்வரி சம்வாதம், 

பரமேஸ்வரி: -ஏபிராண கந்தா தம்முடைய லிலா 

வினோதங்களை யார் அறிவார்கள்; லோகத்தில் Gavin 
ஞாயும் கிஞ்சித் சத் கைங்கர்ய பரனாயும் தேசானுகூல 

ஞாயும் ௪தா ஈஸ்வர தீயானமுள்ளவனளாயும் cach Rae 
ரூனோ அன்னவன் மிகவும் பல விதத்திலும் வருந்தி 
சாதாரண உண்டி உடைகளுக்கே தெருவில் இண்டாடி 
நிற்கவும் பொல்லாத பாபமே ரூபமாய்க் சொண்டு 
பாவண்டனாயும், கருபணழையும், தேசத் துரோகம், 
மார்ச் துரோகம், பிதூர்த் துரோகம், சகோதரத் 
துசோகம் ஆதியன புரிபவனாயும், ஹரி காம ஸ்மர 
ணையே யில்லா கவனாயும் வரத திப்பவலுக்கு, சகல சம் 

பத்தும் அளித்து குபோனைப்போல் வாழச்செய்கன் 

தீர் இதன் உண்மையை ஆசாயின் 

* ** விருப்புரினும் தொண்டர்க்கு வேண்டுமித மல்லால் 
திருப்பொலிக்த மார்பனருள் செய்யான் - நெருப்பை 

விடாசே குழவி விழ வருக்இனாலும் 

தடாதே யொழியுமோ தாய்?” 

என்னும் அடியவர் கூற்றை மெய்ப்பித் தருளு?ன் தீர் ; 
ஒருவனுக்கு சகல 6ஸ்வர்பங்களுமிருப்பின் பகவத் 
பக்தி சிறிதுமிலனாய் செல்வத்தையே மதித்து, காமக் 

குசோத லோப3மோாகமத மாச்சாயா இ விகாரங்களையே 

பெரிதும் ௮வலம்பித்து பவக்கடலில் இடந்து உழல் 

வானென்று கருதி, கின் தருவடிமாட் டன்புடைய பிர 

பககர்களுக்கு பக்தியாகற அழியாப் பெருஞ்செல்வம் 

இனே இனே வளச வளர அதற்கு முற்றும் விரோதி 

* ஞானசாரம். 
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யாகற அ௮ழிகருஞ் செல்வமாக தனதான்ய தாசபுத்தி 
ராதிசளெல்லாம் தங்காது அறவே யொழியும்படி 
தடைக்து விடுகின் நீர்; இகன் உண்மையை ௮றியாத 

பாமார்களதான் Dubs adn மதியாது தூற்றுவார் 
கள; 

66 ‘ o க . oe 
அ/லகை முலைசுவைர்தார்ச் கன்பரடிச் சன்பர் 

தில? மெனச் திரிவார் தம்மை--உலகர்பழி 

தூற்றில் துஇியாகும் தூற்றாதவ ரிவரைப் 

போற்றிலது: புன்மையே யாம்”? 

என்பதை யுணர்ந்து அறிவாளர்கள் அப் பதிதர்கள் 

தூற்றுவதை ஒரு சிறிதும் மதியாது புறமொதுக்க. 

வாத்திப்ப், ௮௮ போலவே ஏ இருபாலயா ! இப் 
பரகாலனாரும் ஈம்மிடரு.ள்ள கைப்பொருள் யாவும்: 

இழர்கோம் இனி வழிப் பறித்தேனும் சாது ஸமாக்ஷ 

ணஞ் செய்யவேண்டுமென்று தாங்கொண்ட விதத் 

தைத்தவறு து நிறைவேற்றிவரும் இவர் Bogs இன் 
னும் சோதிப்பது பக்தவத்ஸலனாப தமது செளலப் 

பியத் இற்கு சிறிதும் அடாது. அல்லாமலும் ** தன் 

னடியார் இறத்தகத்துக் தாமசையாளாகிலும் சித 
குசைக்குமேல் - என்னடியார் ௮ செய்யார் செய் 

தாரேல் ஈன்று செய்காரென்பர் போலும்?” என்று ஸ்ரீ. 

பட்டர்பிரானுமன்றோ உம்மை பெருங்கருணேத் திரு 

வாளனென்று பகர்ந்திருக்கன்றார். மேலும் அனைத் 

அலகும் அனைத்துயிரும் ௮மைத்தளித்த அன்னையா 

கும் எனக்கும் மனம் பதருகன்றதே, ஏ? சர்வலோக 

சரண்யா / தமியாள் பொருட்டாவது இவரை இசக்ஷித்: 
தருளல் வேண்டும் நாதா. 
  

* ஞானசாரம்.
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பரமேஸ்வான் :-மிரியே/ * அப்படியே செய் 

தீருளுகன்றேன். 

பரகாலர் -—a பிராமணோத்தமா ர நீரும் உமது 

'பத்னியுமாக என்ன இரகசியம் பேசிக்கொண்டு ஈகை 

யாடுகின் நீர்கள் ; என்ன சாமியிலுஞ்சாமி பெரியசாமி 

யாக விருக்கன் நீர், பூனை ஏழையானால் எலி மைத்து 

னன்முறை கொண்டாடும் என்பதுபோல் ஈமக்கென்ன 

பிராமணர்களை ஏன் ஹிம்சிச்கவேண்டும் என்று பார்த் 

தால் என்ன ள் சமாசாரம் ஒன்றும் தெரியவில்லை 

போலும்; ஜாக்கிரதை! உமது பாதத்தில் ௮ணிக்திரு 

66 மோதாத்தை கான் பற்களால் கடித்து எடுத்த 

தற்கு என்னைக் கலியனென்றும் கேட்டுவிட்டீர், து 
வும் போனாலும் போகட்டும் இப்போ கட்டிவைத்த 

... உ.இன்னறைக்கும் இங்வைபவல்கள் திருவாலி இருககரியில் 
பிரதி சம்வத்ஸரர்தோறும் வரும் பங்குனி உத்திரத்திற்கு 

.இசண்டுதினம் முன்வரும் இருவாலி பிர்மோத்ஸவ எட்டாக் 

    

தருகாளன்று வயலாலி மணவாளனும் அமிர்தகட வல்லி 

மாச்சியாருமாக தஇருக்கல்யாண மஹோச்ஸவங் கண்டருளி 

௮வ்வலங்காரச்துடன் அபரிமிசமான Face மத்சாப்பு 

பாணவேடிச்கை முதலிய ஆர்ப்பாடத்துடன இரவு 11-மணி 

க்கு இருஈகரிச்கு எழுக்தருளாகிற்க அவண் முன்னரே ஈம் 

பசரகாலர் அஸ்வாரூடராய் மக்திரி முதலாஞர் ௪௫ம் சென்று 

. திரு வரளெடியில் பதிவிருந் ஐ வருற மணமக்களின் திரு 

.வாபரணங்களைப் பறித்தருள இவ்விடம் சிலவார்த்சைப் பாடு 
கள் ஆனதும் பின்னர் பகவான் கருடாரூடசாய், இலக்ஷ௩மி 

சமேதராய் சேவைசாஇத் தருளப் பெறும் Agree செவ் 
வனே டை பெற்று வருகிறது இவ் வேடூபறி உத்ஸவத் 

தைட் பார்ச்சப் பதினாயிரங்கண்கள் வேண்டும், யாவரும் 

சென்று சேவிக்சலாம்,
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ஆபரணமூட்டைகளை எடுக்கபபோக அவை பரவசம் 

போல் இடம்விட்டு சிறிதும் பெயராமல் அசலமாக 

விருக்கெறெது. இதனை யோஜி சஅப்பார்த்தால் Cr Swe gs 

னும் மந்தரவாதம் செய்லுவிட்டீர்போலும் என்று 

எண்ணுகறேன் தம்மைப் பார்த்த? லும் மகா மநதிர 

வாஇிபாலத்தான் தாறறுகிறது சரி இதோ உமது 

மர்.திர பலத்தையும எனது 55 இரபலதகையும் இதக் 

கட்கத இனால் நிறுத்து விரிகின்றென் இப்படி. இரு 

வரும வாருங்கள ; 

பரமேஸ்வரன்:--ஏ கள்வர்சலைவா/ கோபம் கொள் 

ளாதீர்; என்னை நீர் மிகவும் ஈலியச் செய்தமையால் 

உம்மைக் கலியன் என் £றன், கீர் சொன்னபடி ஸர்வ 
மா திரங்களுக்கெல்லாம பிரதி பாத்ியன் யானே இப் 
போ ஐர் மர்இரத்தைப் பியோகம் செய்துதான் ரீல் 
கள் கட்டிவைக்க ௮௪ சுமைகளை அசையாமமர் செய் 
கோம். ஆனதால் நீர் இப்போது எங்களை விணில் 
கோறல் புரிய வேண்டாம், இதா அ௮மமஹா மந்த 
சத்தை உமக்குச் சொல்லிக் கொடுத்து விடுக 2றன், 
சமீபத் இல் வந்து செவிசாய்த தக் கேளும், இசக௫ய 
மாய் உபதேக்கறேன், அகனால் நீர் வேண்டிய பல 

ஈன் மைசளையெல்லாம் அடையலாம், 

என்று சாக்ஷாத் ஸ்ரீ பா'2மஸ்வான் பரகாலா் திருச் 

செவியில் சதுர்வேத சாரமாய் பிறவித் துயாறுத் 

திறைவர் பதமீவ தாய்ச் சிறந்தொளிரும் ௮ஷ்டா 

௯௨7 மகாமந்திரத்தை உப தடத்தருளிக் கருடா 

ரூடராய் லெக்ஷுமி தேவியாருடன் சேவை சாதி 

தீதருளி மறைந்தனர்.
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பாகாலர்:-- தகா மோசம் போனேனே! மக்இர 
மூபதேசித்த அர் தணசையும் மணமகளாய் வந்த திரு 
மகளாரையும் காணேனே 7 woop ont i கருடாரூட 
னப் லக்ஷ்மி சமேதஞாய் ஸ்ரீ பரந்தாமன் சேவை 
சா.தித்தருளி மறையக்கண்டேனே இப்படி. யாக அடி 
யேற்குக் இடைத்த இவ்ய மங்கள ஸ்வரூப 6 சேவையினா 
௮ம் திருமர்திரோபதேசத்சகாலும் ஜகசேனது திரு 

 வடியில் தரித்திருந்க மோ ஈசையால் வாய்வைத்து 
திருமேனியை ஸ்பரிஏித்த விசேஷத்தாலும் எனது 
அஞஞானூாதகாசம் நிங்க பிரபத் தியாகிற மெஞ்ஞா 

னச் சுடர் உஇிக்கப்பெற்று அ௮துபவித்த சுகானய்த 

மேலீட்டால் பகவானின் ௮னநர்த கல்யாண குண 

கண சேஸ்டிதங்களை நினைந்துருகி பாக்கள் பாடவல்ல 

, பாண்டிச்பனானேனே ஏ பிரணவலஸ்வரூபா.' 

வாடினேன் வாடி. வருந்தினேன் மனத்தால் 

பெருந்தய ரிடும்பையித் பிறந்து 

கூடினேன் கூடி யிளையவர் தம்மோ 

டவாதருங் கலவியே கருது 

ஒடினேன் ஓடி. உய்வதோர் பொருளால் 

உணர்வெனும் பெரும்பதம் செரிர்து 

மாடினேன் மாடி நான் கண்டுகொண்டேன் 
காராயணா வென்னு காமம்,” 

- என்று பாடத்தொடங்கி பகவான் உகந்தருளிய நிலங் 
களுக் கெல்லைகிலமான இமவான் நிலத்இல் இருப்பிரிதி 
ஸ்ரீ பதரிகாசிரமம் ஸ்ரீ சாளக்சொமம் முதலிய இவய 
தேசக்களைச் சேவிக்கத் இருவுளங்கொண்டு ஸ்ரீ குமுத 

-வல்லியார் சதம் பரிஜனங்களுடன் இவ்ய தேச யாத் 
திரைக்கு எழுந்தருளி _ஐங்காங்குச் சேவிக்௪ப் ப௫ 
கங்கள் பாடிக்கொண்டு
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* 6 வீங்கு நீரருவி வேங்கடமென்னும் 

ஓங்குயர் மலையச் துச்சி மீய/சை 

விரிக இர் ஞாயிறு Sus op விளங்கி 

யிருமருங் கோங்கிய விடநிலைச் சானத்து 

மின்னுக் கொடியுடுதது விளங்கு விற்பூண்டு 

ஈன்னிற மேகம் நின்றது போல 

' பசையணங் காழியும் பால் வெண் சங்கமும் 

தகை பெறு சாமரைச் கையினேந்தி 

நலங்கிளராரம் மார்பிற் பூண்டு 

பொலம்பூ வாடையிற் பொலிர்து தோன்றிய 

செங்க ணெடியோன் கின்றவண்ணமும்” 

கண்டு வணங்கி வடகாடு தொண்டகாடு நடுகாடுகளி 

அள்ள திருப்பதிகளையும் சேவித்துப் பஇகங்கள் பாடிக் 

கொண்டு பாலாற்றல் கரையில் மிகுந்த பசியோடு ஈம் 

மங்கையாகோமான் பரிஜனங்களுடன் வருகையில் கடி 

காசலம் ஸ்ரீ ஈரசிம்மமூர் தீ தியானவர் ஓர் விருத்த வை 

ணவராய் ஒரு கரத்தில் கட்டமுதும் மற்றொரு காத் 

தில் பஞ்சாங்கச் சவடியுங்கொண்டு பாகாலர் முன்பு 

தோன்றியருளக் கண்டு ஈம் ஆலிகாடரும் பணிந்து, 
பெரியிர் / தமது வாவு நல்வாவாகுக 7 தமது காத்தில் 

தீரித்திருப்பதூ யா.து? பஞ்சாங்கச் சுவடியோ வென்ன, 
அம்மு தியவர் மென்ன, ஆனால் தயைகூர்ந்து எனது 
இரகநிலையைச்சிறி.து ஆராய்க 57 பார்த்தருளல் வேண்டு 
மென்ன, ஆகா அப்படியே சொல்லுகறேனென்று றப் 
பெரியாரும் பதினோரு இக்.திரியங்களுக்கும் இருப்பிட 
மாகிய சரீரத்தில் ஈவக்ரெக ரூபமாக ஸ்ரீபாவாசுதேவன் 
உறைரதருளுவன், அல்லாமலும் பக்தரசோன்மணியா 
கிய உம்முடைய இருதயத்தில் சதா அந்தப் பகவான் 

உ சிலப்பஇகாசம், 
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வ௫ிப்பகால் இப்போது தமக்கு ஈவக்ரெகக்களும் 

பதினோாமிடத்இல் இருக்கின்றன என்று மொழிக் 

தீருளி, ஒய் அடியவசே ! இவ்வாற்றல் கரையினிடமாக 
இதோ ஈரான் கொண்டுவந்துள்ள கட்டமுதை உண் 

ணப்போடின்றேன், கான் தனியனாயுண்பது என்றும் 

வழக்கமில்லை. ஆனதால் நீரும் உமது பரிஜனக்களுடன் 

வந்து எனது வார்த்தையைத் தட்டாது கூட உட் 

காருங்கள், சிறிது அமுது உண்டு போகலாம். என்று 

ஆழ்வாருடன் அனைவரையும் இருக்சவைத்து கெல்லிக் 

காய்முதலிய ஊறுகாயுடன் ஆடைத்தபிசோடு கூடிய 

கட்டன்னத்தை யெடுத்து முற்காலத்தில் தேவர்களுக்கு 

அமுதம் ப௫ர்ந்தருளியது போல யாவருக்கும் பங்கிட் 

டருளி யுண்ணச்செய்து தானும் உண்டருளினர் ; பின் 

னர் பாகாலர் அடிகேள் / சமது ஊரும் பேரும் சொல்லி 

யருள்விரென்ன, அ௮வ்வயோதிகரும் தனது பெயர் 

யோக நரசிம்மன் என்றும் ஊர் கடி.காசலமென்றுந் 
தெரிவித். தருளி உடனே மறைர்தனர், ஆழ்வாரும் 
இடுக்கிட்டு ஆகா முன்பே யறியரமற் போனோமே 

யென்று மர்.இிரி முதலானாரிடம் ** பழமறைகள் முறை 
யிடப் பைந்தமிழ்ப் பின்சென்ற பச்சைப் பசங்கொண் 

டலின் *” ஆச்சர்யகுண சேஷ்டி தங்களைப் பற்றி பெரி 
அம் புகழ்ந்து உருகாகின்றவசாய் ௮வணின்று மிழிந்து 
RE Dom gas யடைந்து ஆம்கெழுந்தருளி யுள்ள 
கோவிர்தராஜனைச் சேவித்துப் பின்னா் சீர்காழிக் 
கெழுந்தருளினர். 
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உ 4 டர ரன ப்! 
ALERT RN 

ஆராவது அத்யாயம் 

உழ 
***வையமிதில் வாழ்வை ஈம்பிமையல் கொள்ளு மாக்தர்காள் 

வெய்ய கால னாவிகொள்ள மேதிமேல் வராமுனம் 

மெய்ய ரோது மேலை வெற்பர் வீறுரைக்க லீவர் பொற் 

செய்ய பாத மலரினீழல் செவி புகாமு னோலமே. 

இடம்--சீர்காமி. காலம்--அநணோதயம், 

பாத்திரங்கள்--பரகாலர். திநஞானசம்பந்தர், 

மந்திரி:--ஏ கட்டியங்காரா! நமது மங்கையர் 
கோமான் இழுபோது எதா இிந்தாக் கிரக்காய் 
முத்துச்சிவிகையின் மீதே ॥ரிரு்துசொண்டு பல பக்க 
மூம் பல்லக்கைக் கோண்டுபோகச் சொல்லுகின்றார், 
ஆன கால் போயிகளும் மிகவும் பயக்தவர்களாய்ச் 
செல்லுகின்றனர். அதற்குச் காரணம் இங்கனம் இரு 
க்கவேண்டிய தாடாளப் பெருமானின் ஆலயத்தைக் 
காணாமல் Bosse ன் ர ரன் 2M on: தோன் றுகற, ae. ஆன 

தால் 8 எப்போதும் போல் YTB IO LIT யிசாமல் 
ஜனசத்தாள் விலகிப்போகும்படி. எச்சரிக்கை கூறிக் 
கொண்டு போகக்கடவாய், 

கட்டியன் :--பிரபு அப்படியே செய்சன்றேன். 
நாலுகவிப்பெருமான் வந்தார்! நங்கலியர் வக்தார் ! 
ஆலிகாடர் வந்தார் / அருண்மாரி வந்தார் அடையார் 
சியம் வந்தார்! ௮ரட்டமுக்கி வந்தார்! மானவேற் பர 
காலர் வக்கார் 2? மங்கையர்கோமான் வந்தார் ! பாவாதி 
  
  

* தஇிருநாராயணபுசச்சலம்பகம். 

4
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மத்தகஜ கண்டவர் வந்தார் / நீலநிறத்து நிமலர்வக் 
தீரர்! எச்சரிக்கை ! எச்சரிக்கை 1! 

இவவா.௮ு கட்டியர் கட்டியல் கூறிவா முத்துச் வி 

கையில் பரகாலப்பிரான் எழுந்தருளி சீர்காழி சம் 

பந்தமூர்த்திகள் மடத்திற்கு ௮ருற செல்லா 

நிற்க ௮.நுகண்டு அ௮ம்மடாலயத்திலுள்ள Sia 

ளிற் சிலர் ஐடி.வந்து எங்கள் திருஞானசம்பந்தப் 

பெருமானுள்ள விடத்திலே நிவிர விருது ஊஇக் 

கொண்டு செல்லுதல் கூடாது என்று தடுக்க ௮.து 

தெரிக்.து பரகால ஸ்வாமிகளும் அவர்களை கைய 

மர்த்தி உங்கள் சமயாசாரியரிடத்திற்கு நாமே 

வருகின்றோம் வாருங்கள் என்று இவசே சென்று 

இருவரும் ஒருவசை யொருவர் ௮ளவளாவிக்கொ 

ண்டு சம்பாஷிக்கத் தொடங்கினார்கள். 

சம்பந்தர் :--பெரியிசே ! தமது திருவோலக்கத் 

இன்கண் கட்டியர்களால் கூறப்படும் விருதுகளில் மற் 

றவையாவும் உரியவையாயினும் நாலுகவிப் பெருமான் 

வந்தார் என்பது, ௮௬, மஜுசம், சித்திரம், வித்தாசம் 
ஆ௫யெ இவை ரான்குர் தோன்றக் கவி பாடவல்லார் 
க்கே ஏற்கும். ௮வையோ மிக்க அருமையிலும் அரு 

மையாகும், அப்படித் தாம் பாடவல்லீராயின் யாங்கள் 

காணுமாறு சல பாடல்கள் பாடியருள்வீர் ? 

பரகாலர் :--88யன்மீர் / தாம் விரும்பிய படியே 

இகோ பாடா நிற்போம் ஆனால் நாம் நாரணன்முன் 
பாடுவதே தவிர நார்முன் பாடுவதில்லை ஆகையால் 
பூர்வமே இவ்விடத்திலுள்ள 1008 இருப்பஇகளில்
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ஒன்றாகிய * காழிச்£ராம விண்ணகரமானது சலகாலத் 

திற்கு முன்பு ஒரு சோழாாஜனால் ஆலயமுற்றிலுக் தக 

  

* காழிச€சாமவிண்ணகரம் இத்திரகூடம் இருவாஞூர் 

இருவண்ணாமலை முதீவிய அச விஷ்ணுவாலயங்களை யெல் 
லாம் இடித்து இலிங்கப்பிரதிஷ்டை செய்துகொண்டு வந்த 
சருமிசண்ட சோழனானவன் இிருக்கண்ணபுசஞ் சென்று 
அவ்வாலயச்தின் ஏழு திருமதில்களில் ஆறு மதிள்களை இடித் 
அச்சொண்டுபோய் இருமறுசல் இருப்புக லூர் su வா 

லயங்களை சட்டுவித்து பின்னர் உள்ள ஒரு மதிளினையும் 
இடிச்சப் புருவதறிந்த இருச்சண்ணபுரம் அறையர் என்னும் 
௮க்காலத்துள மகான் ஒருவர் மனம் நொக்தவராய் அ௮ர்தோ ! 

கலியின் கொடுமையால் ஆறு மதிள்களையும் இடித்துப் 

போனதுமன்றி மீதமாயுள்ள ஒருமதிளினையும் இப்போது 
இடி.ச்.துக்கொண்டு போசப் போடிரொனே என்று ஸ்ரீ செளரி 
ராஜட்பெருமான் இருமுன்பே தஇிரவிடவேத சேவாசால சம 
யத்தில் இதனை நினைர் து மனம் பொராசவராய் ஏ பசமதயா 
நிதே! மகா பாபிஷ்டனாய் களது கண்டத்தில் கண்டமாலை 
யுண்டாகி இருமிகள் புழுச்து நெளிவதை பி.றர்சண்ட றுவருப் 
பதற்கு வெட்டுத் திரு£ற்றப் பையை மாலைபோல் தரித்துக் 
கொண்ட னால் இருநீற்றுச் சோழனென்று பெயர் கூறிக் 
கொண்டு போதரும் பகவத் துவேஷியான இவ்வரசன் நினது 
இருச்கோவிலின் ஆறுமதிள்களை முன்னர் இடி.ச்.ஐக்கொ 
ண்டு போனது மன்றி நின்ற ஒருமதிளையும் இசோ நடிச்சப் 
போடின்றானே உனச்கென்ன சண் தெரியவில்லையோவெ 

ன்று குபிதராகி தனது கரச்திலேயிருந்த தாளத்தினால் ஸ்ரீ 
செளரிராஜனின் தஇருமுகத்கில் ஒங்கி அடித்த அவ்வடி 
பட்டமாத்திரத்தில் சருணாகிதியின் அஸ்தத்தொளிரும் நேமி 
(பகவான் ஒரு கார்யச்தை செய்யென்று நியமிப்பதற்கு முன் 

னறிக்து அச்சாரியச்தை புரிதந்து நிற்றலால் சக்கரத்திற்கு 

சநமியென்று பெயர் வந்தது) யானது உடனே சென்று YF 

சண்டாஎனின் சண்டத்தை கண்டங்கண்டு சடல்மூழ்ி கஞ்
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ர்ப்புண்டுபோக ,ஐங்சண் எழுக்தருளியுள்ள தாடாளப் 

பெருமானை அக்காலத்தில் மிகுந்த பக் திமானாயிருந்த 

இர வேளாளனால் எ௫ித்துக்கொண்டுபோய் தனது இர 

கத்தில் பூஜாவிக்காகமாக வைச் துக்கொண்டு பூஜிக்கப் 
பெற்று வந்து இப்போறு ௮வவம்ஸத்தளாள இர் விரு 

தீதையின் இல்ல இலுள்ள அடுக்குப்பாளைக்குள் அவ் 

வர்ச்சா விக்கிரகம் இராநின்றது; ஆனதால் அதனை 
தருவித்துக்கொடுப்பிரானால் உமது மயேமொ Dw orcs 
நிற்போம், ௮துவும் தேவதார்ப்பணமாக விருக்கும். 
அதற்காகத் தாம் ௮௪ சிரமம் எடுத்துக்கொள்ளத் 

சேவையில்லை; அன்னவள் தமது மடத்திலேயே பணி 

விடை புரிபவளாயும் கம்மிட மிகுக்த <Q} SOT LY A A Gy aM IT 

யும் இருக்கும் ஒளவை யென்பவளிட த் இல் தானிருக் 

Sng ஆனதால் உடனே வசவழைத்கல் கூடும். 

சம்பந்தர்:--சங்கைவேக்தே !/ யாங்கள் இத்தலத் 

இலைய சதா வாசமாயிருந்தும் ஒரு காளும் கேட்ட 
கியாச இவ்விசேஷங்களையெல்லாம் தாம் ஞான திருஷ்டி. 

யாலுணர்ந்து தெரிவித்தருளினீர், ஆகா தமத வல்லப 

மே வல்லபம் மாசவமே மாதவம் பெரியிர்.! அப்படியா 
யின் இதா துறையாய்க் கொண்டுவசச் செய்கின்றேன். 

ஓய் கார்பார்தம்பிரானே! ஈமது ஒளவைப்பிராட்டியின் 

கரகத்திற்குச் சென்று ௮வ்வம்மை பிஇரரரஜித பூஜா 
  

சர்வ சுவாமியின் இருக்கரச்சே வர்.துநின்றது, இல்வுண்மைச் 
கறிகுறியாய் இன்றும் திருச்சண்ணபுரச்தில் ஆறு:2.கள்சளின் 

௮ஸ்.திபாரங்களும் ஸ்ரீ செளரிராஜப் பெருமானின் இருமு 
கத்தில் சாளத்தா லடிபட்ட. சழும்பும் இத் திவ்யசேசத் செம் 
பெருமான் திருக்சரத்சேமட்டும் பிரயோகச் சக்கரமு மிருப் 
பதை ஈன்கு காணலாம்,
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விக்சொகமாய் வைத்திருக்கும் சாடாளப் பெருமானை 

சாம் வாங்க. வரும்படி அ௮க்ஞாபித்ததாகத் தெரிவித்து 

உடனே வாக்வெருவிராக. 

கார்பார்: அப்படியே இதோ ஐடி வாங்க வருக 
கிறேன் (ஒளவையார்வீட்டி ற்குப்போய்) ஏ பாட்டியா 
கிய ஓளவைப்பிராட்டியாசே! ஈமது சம்பந்த மூர்த்தி 

சுவாமிகள் நீர் ௮திபத்இரமாய் வைத்து பூலிச்துவரும் 

தாடாளப்பெருமானை வாங்வெரும்படியாக என்னையனு 

ப்பி பிருப்பதால் தடைகூறா ௮ SHITE, 

ஒளவை:.-யோ கார்பார் அவர்களே! “an ge 

மும் வைகுந்தமும் மதிள் துவராபதியும் - இடவகைகள் 

இகமழ்ஈ இிட்டென்பால் கோயில்கொண்ட கோவலனைக் 

கொழுங்குளிர் முடல்வண்ணனை அயசேற்றை யமார் 
கோவை அந்தணர்தம் அமுதத்தினை? எவ்வாறு தம்மி 
டத்தீ2வன், ஆயினும் குருவா க்கிற கெதிர்வாக்குச் 

கூடாதாகையா லி£தா நாசே எடித்துத்கருெறேன், 

மிகவும் பய பக்தியுடன் பெற்றுக்கொண்டுபோப்க் 

கொடுங்கள். 

(அப்படியே கார்பார் தம்பிரான் விஸ்வாசத்துடன் 

பேற்றுக்கோண்டூபோய் சம்பந்தரிடத் தீதல்.) 

சம்பந்தர்:--ஏ இலிகாட்டாசே.! தாம் தெரிவித் 

தருளிய அர்ச்சாவிக்கரககார்த.தி இவர் தானோ? எனது 

சார்பா தம்பிரானை யலுப்பி வாங்கிவரச் செய்தேன், 

கோக்ியருள்வீர், இதோ நவசச்னமிழைத்த சுவாண 

பீடத்தில் எழுக்கருளச் செய்திருக்கிறேன். 

பரகாலர்:--.இர்வலீர்! ,ஐகா '*இவர்தா னயற்கு 
மரற்கு மற்ற விமையோர் தமக்கும் இறைவர் கண்டீர்?” 
அல்லாமலும் யாம் காணாது வருந்திய மூர்த்தியான



54 குமுதவல்லி திருமங்கைமன்னன். 

தால் தாம் வேண்டிக்கொண்டபடி. “எம்பிராற் கென்னு 

டைச் சொற்களென்னும் தூயமா மாலைகொண்ட சூட் 
டுவன்” காண்பிராக, 

* “Oa கு௰ளாய் இருநிலம் ரூலடி.மண் வேண்டி. 

யுலசனை த்து மீரடியால் ஒடுக்க்யொன் ற 

தருகவெனா மாவலியைச் சிறையில் வைத்த 

தாடாளன் தாளணைவீர் தச்ச ர்த்தி 

அருமறையின் திரள் நான்கும் வேள்வி யைந்தும் 

அங்கங்ச எலையாறம் இசை களேழும் 

தெருவில் மலி விழாவளமூஞ் சறச்குங் காழிச் 

€ராம விண்ணகரே சேர்மி னீரே.” 

என்று தொடங்கிப் பாடாகிற்க, ௮.து கண்டு ஞான சம் 

பந்தரும் மிக ௮.இிசயித்து, ஏ ஆலிகாட/ நுமது கவித் 

இற மறியாது வினவிய தமியேனைக் கோபியாது 

கடைக்கணித்தருள்விராக, காலுகவிப்பெருமான் என் 

னும் திருகாம மீடுமெடுப்பு மில்லாத் தமக்சே பல்லா 

யிரம் விதத்தில் தகும்! தகும்!! என்று சொல்லிச் சம் 
பந்தரும் தமது வேலாயுதத்தை இப்பசகாலர்முன் திரு 
முன் காணிக்கையாகச் சமர்ப்பித்து நிற்க, அதுகண்டு 

பரகாலரும் 

செங்கமலத் தியனனைய மறையோர் சாழிச் 

சீராம விண்ணகரச் செங்கண்மாலை 

௮ங்கமலச் தடவயல் சூழ் ஆலிகாடன் 

அருள்மாரி யரட்டமுச் யடையார் சயம் 

கொங்குமலிக் குழலியர் வேள் மங்கை வேந்தன் 

கோற்றவேற்பாகாலன் கலியன் சொன்ன 

சங்கமுகத் தமிழ்மாலை பத்தும் வல்லார் 

தடங் கடல் குழ் உலூற்குத் சலைவர் தாமே, 
  

* தனிப்பாடற்றிரட்டு.
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என வெற்றிவேல் பெற்றுக்கொண்ட கொற்றமானது மூற்றுக்தோன்ற பாயிரத்தோடு பதிகம் பாடியருள, 
ஞானசம்பந்தரும் பெரிதும் ஆனகர்த சாகாச் தழுந்தின 
வசாய் மங்கை நாட ஈனகுமதித்து பலவாறு உப 
சரித்து வணங்கி வழிபட்டு கமதுபட்டத் தானையின் மீதி லாரோகணித்து ஊர்கோலம் கண்டருள வேண்டு மென்று பிராரத்த தக்கொள்ள அப்படியே பாகால ரும் குழுதவல்லிகாச்யொர் சூதம் கஜாரூடராய் பவனி வரரநிற்க, அவவைபவ த்தை சம்பற் தகர்த்இகள் கண்டு பரமானந்த மெய்இனவராப் 

எ கிடியுண்ட Qsanond கராவிற் றப்பி 
SUEDE ST gt wane விசும்பிற் பாய 

அடியுண்டு வளர் செங்கள் பழச்தார் பூகம் 
அலையுண்டு குலைதெறும் ஆலிசாடா 

படியுண்ட பெருமானைப் பரிந்துபாடி : 
பரிசுபெற்ற பெருமானே அடியேன் பெற்ற 

கொடியொன்று நின்பவளனிச் கெதிரே சென்று 
கும்பிட்டாள் உயிரொன்றுங் கொடுவக்தசாளே"! 

என்று பாடிகிற்க, அது கண்டு பரகாலப் பெருமாலும் 
தமதன்பு தோன்ற 

1“ வருச்சை கதம் கணிசிதறிச் செர்சேன் பொட் 
வழிச்சரையின் குழிச்சரையின் மகலோடப் 

பெருச்கெடுதத வண்டோலஞ் செய்யுங்காழிப் 
பிள்ளையார் சம்பந்தப் பெருமாள் கேண்மோ 

அருட்குலவு மயிலைசணி லனலால் வெந்த 
அங்க த்தைப் பூம்பாவை யாச்னோ மென் திருக்குமது சசவன்று நிலலால் வெர்ச 
இவளையுமோர் பெண்ணாக்க லியல்புதானே ?? 

* சீனிப்பாடற்றிரட்டு, 
4 இவ்விபரங்களைப் புலவர் புராணத்தில் பச்சக்சாணலாம்,
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என்று பாடியருளினார். அகனைச் சம்பந்தர் மு.தலானார் 
சிரவணம் புரிர்து, அத்யந்த அன்பினசாய் தங்கள் 
இருமடத்தே இலராள் விஜயம் செய்திருந்து போம் 
படி. வேண்டாநிற்க, அப்படியே பாகாலரும் எழுர் 
தருளியிருக்கும்போது 1 இவ் வைபவங்களையெல்லாம் 

நேரில்கண்டானர்திக்கப் பெற்ற அவவூசாரிற் பலர் 
இவர் திருவடியிற் சாண்புகுர்து கங்களை அட்கொண் 
டருளஞம்படி வேண்டித் தோத்தரிக்க, ஈம் அருள்மாரி 
மாரும் சம்மதமீப்ஈ்து, அப்படியானால் உங்கள்பெரியோ 

சரியோர்களிற் Aor AD gp காலத்திற்குமுன் இவண் 
665 சோழன் கலாபத்தின்போது தாடாளப்பெரு 
மாளின் இருவாபாணங்களை யெல்லாம் களவு செய்துக் 
கொண்டுபோய் காட்டிற் புதைத்து வைச்திருக்கற 
னா, ௮வற்றைக் கொணர்ர்துகொடுப்பின் உங்களெண் 
ணத்தைப் பூர் த்திசெய்கிமறாமென்ன, அவர்கள் இகைப் 
புற்று நாம்களொன்று மறியோ மென்று நிற்க, ஈமது 

கொற்றவேற் பாகாலரும், சமி ௮ப்படியா? இதோ நாம் 

அவற்றை வெளியாக்கு இன்றோம் பாருங்கள், என்று 

அங்கு வந்து கூடியிருந்தவார்களில் சிலசைக் குறிப் 

பிட்டு அழைத், அவர்கள் பெயரையும் சமீபமுள்ள 

காட்டில் சில இடங்களின்பெயரையும் சேட்டு, பளை 

ஏடுகளில் தனித்தனியே வரைக்கு, ௮வற்றை எல்லாம் 

இதோ பாருங்கள் உங்கள் முன்பாக இத்தியி லிடு 

இறோம், இவற்றில் எந்த ஏடுகள் எறிக்துபோகாம 

லிருக்கன்றதோ, அர்த ஏடுகளி லுள்ள பெயர் உள்ள 

வர்களே ஆபாணாதிகளை அபகரித்தவர்க ளாவார்கள், 

தியாத எஏட்டிலுள்ளவிடங்களே அவைகள் இருக்கு 

மிடமாகும் என்று சொல்ல அவர்கள் தலையசைத்த
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பின் அவ்வண்ணம் புரிதாவே சல ஏடுகள் திய்ந்து 

போயும் சில இபாமறு மிருக்க அவைகளை அவர்களை 
யேயெடுத்து வாத் தறியச்செய்து அங்கு சென்று 
புதைக்கப்பெற்றிருக்க ஆபாணங்களையும் அளவற்ற இர 
வியங்களையம் அவர்களையே யெடுச்துவாச்செய்து த்கர் 
ந்து போய்க்டெக்த தாடாளப் பெருமாள் ஆலயத்தை 
ஜீர்ணொக்காரணம் புரிக்கு எம்பெருமாளையும் ங் 
கெழுக்தருளப் பண்ணி சம்புசோக்ஷண மாதிய யாவும் 
கிரமேண ஈன்கு ஈடச்இி சமது இருவடியி லாஸ்சயிக்க 

விரும்பிய பலரையும் கடாக்ஷித்து வைணவாரக்கி நட் 

கொண்டருளி அவர்களுக்கு இருமக்தர ப்சபாவத்தை 

CLS SHS Thos இருவுளம்பற்றி * eareAu coun 

வம் போலன்று வாசகப் பிரபாவம் அவன் IMB gd) 
HOD Dg Bw. நின் றுதவும் தீசெளபதிக்கு அபத் 

தில புடவை சுரர்தது இிருசாமமி2ற சொல்லுக் சரம 

Dur Due சொன்னாலும் தன் ஸ்வரூபங்கெடநில்லா ௮. 
இதுதான் (குலச்தரும்) என்றபடியே எல்லா வபே 

அஷிதங்களையுங் கொடுக்கும் 8£ச்வர்ப கைவல்ய பகவல் 
லாபங்களை ஆசைபட்டவா்களுக்கு ௮வற்றைக்கொடுக் 

கும் கர்மக் ஞானபக் இகளிலே இழி தவர்களுக்கு 
விசோதத்தைப் போக்கி அவற்றைச் தலைக்கட்டிக்கொடு 
க்கும் பிரபத் இயி2ல இஹிக்தவர்களுக்கு ஸ்வருபஜ் ஞர 
னத்தைப் பிறப்பித்து காலசக்ஷபத்துக்கும் போகச் 
க்கும் ஹே துவாயிருக்கும்” என்று Anan இரக 
யங்களை உபதே௫ிக்து அவர்களை உஜ்ஜீவிக்கச்செய்து 
பின்னர் சம்பந்தர் முதலானாரிடத்து விடைகொண்டு 
  

* முமுக்ஷுப்படி, 
* இருவழுச்தூர் என்னு மிப்ப தியில் உபரிசரவசுவின் 

தேரழுக்இ;யதால் தேரமுக் தூர் எனப்பெயராடியது,
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அப்பாற்சென்று 1 தேழுக்தூசையடைந்து பூர்வம் 

தான் உபரிசரவசு வென்னும் பூபதியா யிருந்தபோது 
இரதாரூடராய் தேசாடனம் செய்துவரும் காலத்இல் 

அழுந்தூரில் அமருவியப்பன் சர்ஈதியிருப்பதறியாது 

இசதத்தை விட்டுக்கொண்டுபோனதால் சந்நிதி சமீபம் 

வந்ததும் தேர் பாதலத் தமுர்இவிட ௮.௮ கண்டு இவர் 

மிகவும் பயந்து சுவாமியைத்தோத்தரித்து விமோசனம் 

அடைந்த விடமாகையால் அந்தப் பூர்வக்ஞானம் ஈம.து 

பரகால மூர்த்திகளுக்கு தோன்றாகிற்க இருவரும் 

இருக்கோயிலினருகே செல்லாது தூரத்தே நின்று 

'செல்லிற்குவளைக் கண்காட்ட நீரிற்குமுதம் வாய் 

காட்ட - அல்லிக்கமலமுகங்காட்டும் கழனியழுந்தூர் 

நின்றானை -- வல்லிப்போ தும்பில் குயில்கூவும் மங்கை 

வேந்தன் பாகாலன் -- சொல்லிற் பொலிர்த தமிழ் 

மாலை” பலதும் பாடி மங்களாசாசனம் புரிக்தபின்னர் 

தஇருவிச்தளாசையடைய ௮ப்பதஇயமர்ந்தருளிய சுகந்த: 

வன காதன் இவவாழ்வாருக்குக் கன்னையொருக்காற் 

காட்டி மறைய இவரும் திருப்தியடையாமல் மனக் 

குறையோடு *: வா௫ிவல்லீர் இக்தஞரரீர் வாழ்ச்தே 
போம் நீரே” என்று தமது குறைபாடுதோன்றப் 

பாடியருள பெருமாளும் இருவுள மிர் நிரந்தர 
சேவை சாதித்தருள அது பெற்று நிரம்பிய மனத் 
தீராகி தமது மங்கை காட்டையடைந்து திருவாலி 
இருசஈகரிக்குப் போந்த;நளி * ௮வணுள துவாதச 

  

* இச்.துவாதசதிருப்பதிகளின் வைபவமான து இன்றை: 

க்கும் பிரதி சமவத்ஸரர் சாறும் வராகின்ற சைமாசத்திய 

அமாவாசையன்று இரு£கரியினின்றும் ஸ்ரீ பரகால திருப் 

பல்லச்சில் எழுந்தருளி இருககுறையலூர் சென்று (வாடி
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இருப்பதிகளையும் சேவித்து பதிகம் பாடிக்கொண்டு. 

பல தஇிருப்பதிகளின் வழியாக இருவாங்கத்தைச் சேர் 

ந்து ஈம்பெருமாள் பக்கலிலே மிகு இதயும் ப்ராவண்யராய் 

ஈடுபட்டு பதிகங்கள் பல பாடிகிற்க அ௮துண்டு ஸ்ரீ 
ரெங்ககாகன் திருவுளமுவர்து முகமலர்ச்சி3போடு தம் 

வாரைக் குளிரக் கடாக்ஷித்து அழ்விர்! நீர ஈமக்கு 
    

னேன் வாடி) என்ற பாசுரத்தை அங்கு நின்று சேவித்துப் 

பஞ்ச நரசிம்மமூர்த்இகளையும் இயாணிச் தப் பால் அம்ஸை 

கண்டருளி பின்பு மங்கைமடம் அணு (அங்கண்தாலம்) 

என்றெடுத்து சிங்கவேள் குன்ற முதலிய வடராட்டுத் இருப் 

பதிகளை மங்களாசாசனம் புரிந்து விட்டு இருச்சாவளம் 

பாடி திருமணிக்கூடம் திருப்பார்ச்தன்பள்ளி இவைசட்கு 

மூறையேசென்று அம்தந்தத் தலங்களைச்சேவித்துப் பாடிக் 

கொண்டு மணிகர்ணிகை என்னும் திருக்காலிரியின்டளே 

நதியில் மஞ்சக்குளிமண்டபம் (இதற்த மஞ்சனக்களிமண்ட 

பம் என்று பேயர். இதன் விபாக் ஒருக்கால் கோயிலிலே 

நம்பேநமாள் மத்சனத்தளி உத்ஸவம் பண்ணிவைத்துக 

கோண்டு வாருங்கோள்”? என்று திருவுளமாக அந்தப்படியே 

நடத்தப்பெற்று ௮அதுழதலாக பிரதிஸம்வத்ஸாழம் அந்த 
உத்ஸவம் திநமங்கைமன்னனுக்கே நடந்துவரகிறது. இவை 
களை கோயிலோழதஎன்னும் கிரந்தத்தில் விஸ்தரே 

ணக்காணலாம்.) அடைந்து தஇிருமஞ்சனங் சண்டருளி 

இருவரங்கேசனை ( தலங்குரீண்முடி) என்ற பாசுரங்களி 
னாலும் அங்கிருந்தே இருறையூர் ஈம்பிகளையும் (குலையார்ஈத) 
என்ற பாசுரங்களினாலும் மங்களாசாசனம் புரிந்துகொண்டு 
இருகாங்க ரூக்கு எழுந்தருளி அங்குள்ள மணிமாடச்கோயில் 
வண்புருடோத்தமம் அரி?மயவிண்ணசரம், வைகுந்தவிண் 
ணகரம், செம்பொன்செய்கோயில், இருத்தெற்றியம்பலம் இவ் 
வாறு திருப்ப திகளையும் பாடிக்கொண்டு மீண்டும் மணிமாடக் 
கோயிலில் எழுக்தருளியிருந்து சோத்தரித்தவளவில் அப்பதி 
னோருதிருப்பதி எம்பெருமான்களும் அங்கண் எழுந்தருளி.
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விமானம், மண்டபம், கோபுரம், பிரகாரம், முதலிய 
கைங்கர்யங்களைச் செய்துகொண்டு இங்கேயே இரு 
ம்” என்று கட்டளையிட இவரும் அவ்வாறே விடை 
கொண்டு இல வாண்டுகள் ஆங்கண் எழுந்தருளியிருக் 
தார். 

titers Mt tee ees cee pee 

  

கருடாரூடர்களாய் அல். 'வாவ்வாருக்கு. காக்ஷி யளித்தருளப். 

'பெற்றுபின்னர் பரகாலர் மறுகாள் திருவெள்ளக்குளம், திருச் 

சேலஞர்ச் சொகைகளை சேவித்து மங்களாசாசனம் செய்து 

கொண்டு திருவாலியையடைய அங்கு வயலாலி மணாளனும் 
கருடாருடராய் எழுர்சருளிச் சேலைசா இிக்சப்பெற்.று ஈம் திரு 

மங்சைமன்னன் இருஈகரியை யடை௫இருர், இவ்விசு துவா 
சசகருடசேவை மகோச்ஸலப் பிரபாலத்தை வரையறுத்துச் 
கூறுதல் சாத்தியமாகாமைபற்றி இங்கு சங்கரசமாய் எழுதப் 
பட்டது அனசால் இதனைகேரில் சென்று சேவித்த பிர்மா 
னர்சச்ை யடைவீர்களாக, 

  

pal. a 
ட் (ரல ye ud, 

gg ca tar - F008 
30.
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*இ/ரங்கமாளிகைச் கருங்கடல் வண்ணனை 

ஆலி?ாமு௫லை வாலி காலனை 

இ£தருறை யெந்தை பெம்மானை 

ஈசன்சான் முகன் வாசலன் றலேைவனை 

உள்ளுவா ருள்ளச் அள்ளுறை சோதியை 

ஊரகம் நின்றருள் 8ரகச் சடிசளை 

எவ்வுண் மாயனைச் செய்வ நாயகனை 

ஏர்மலி சிகரத் த நீர்மலையா தியை 

லவா யரவி லரிஐயி லமலனை 

ஒருகான் மொழியினும் ஒழிகுவை கெஞ்சே 
Qs நீர் நூலச் துழலும் 

ஒளவிய பிறப்பில் ips si வாடுவம த, 

இடம்-திநவரங்கம். சாலம்--வைகமை, 

டமகாலர், மந்திரிகள், 
பாத்இரங்கள் { ms 

| சீனநாட்டினர்கள். 

பரகாலர் மர் இரிவர்ய ர மின்னிலங்கு திருவுரு 

வும் பெரிய தோளுமார்ந்த OT GOT GOT TE) S&B தின்ன முதன் 

SACU IG ஆக்ஞாபித்தருளியவாறு * இன்றே செய்ய 

வும் வேண்டும் - இன்று இன்னே செய்யவும் வேண் 

டும் - இன்னும் நாளை காகா யென்பிசரா௫இல் - நம்முடை 

முறை காளாவத மறியீர் - மமனுடைமுறை நாளாவது 

மறியீர்!, ஆனதால் காம் திருவாங்கம் பெரியகோயி 
லின் விமானம் மண்டபம், இருமதிள் முதலியவற்றை 

ஜீர்ணோத்தாரணம் புரிசாவேண்டியதால் ௮தற்சான 
  

* இருவரங்கச் கலம்பகம், * சபிலரகவல்,
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திசவியசேசாத்இற்கு ஓர் மார்க்கத்தை நன்றாய் ஆராய் 
bg சீக்கரம் தெரிவிப்பிர். 

முதன்மந்திரி ;-மகாசாஜ் ! சால்களிப்போது ஏற் 

அள்ள இருப்பணியோ சாமான்யமானதன்று; விசேஷ 

மான பொருளிருக்தாலொழிய ஈன்கு ஈடைபெறுதல் 

அரலபமாகும், ஆகையால் எனக்கு ஓர் யுக்தி தோன்று 

கின்றது ௮து யாதெனில் காசபட்டினத்இில் உள்ள 
பெளத்தாலயத்தில் ஓர் பாரிய சுவர்ண விக்ரஹம் இரா 
நின்றது நாம் அதனை எப்படியேனும் கொணரா Bp 

பின் ராம் கைக்கொண்ட திருப்பணியானது சிறிதும் 

பொருட் குமைபாடிலாது இனிது நிறைவேறும் என்று 

நினைக்கிறன் மன்னர்பிரானே ! பின்னர் தமது தஇருவு 
ளப்படி. யாகுக, 

பரகாலர் :--பேஷ் ! பேஷ். பிரதமாத்சேய / 
தமது புத்திசாலுரியக்தை என்னென்று கூறுவேன். 
* “தெரிதலுர் தோந்து செயலும் ஒரு தலையாய்ச் 
சொல்லலும் வல்லகமைச்சு”” என்னுமாறு அமைச்சர்க 
ளிலக்கண முற்று மொறுங்கக யமையப்பெற்ற கம் 

போல்வார் எனக்கு மர்திரிகளாய் ௮மார் திருக்கும் 
போது என்ன கார்யந்தான் ஸித்தியாகாது? ச௪ரி7 

தாம் தெரிவித்தபடி. துறையாய் அக்காரியத்தை முடி 
தீதுவிடல் வேண்டுமானதால் இன்றே காகபட்டினத் 
இற்கு செல்லுவோம் வாரும் இ.தாமர் இரிகளும் வரு 
விர்களாக, 

(பாகாலநம் மந்திரிகளும் அன்றிரவே நாக 

பட்டணம் போய்ச்சேருதல,]) 

முதன்மந்திரி: மசாஜ் நாம் இதோ நாகபட்டி 

னத்திற்கு லந்து விட்டோம். ௮ணிச்தில் பெளத்தா 
  

* இருச்குறள்.
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லயமும் காண்டுன்றது ஈமது தோலாவழனாக்கல் புரி 
யப்பெற்ற ஓர் தந்திரயுக்கயொல் மிகுந்தபலமான இவ் 

வாலயக் கோட்டைக் கதவுகளெல்லாம் படீர் படீசெனத் 

தானே தஇிறர்துகொண்டன அனதால் நாம் தாராள 

மாய் உட்செல்வோம் வாருங்கள். 

பரகாலர்:--ம௫் இரிவர்ய்.! இதென்ன ஆச்சர்யமாக 

வோ கேரட்டைகளென்ன, விருக்கிறது நாம் எவ்வள 

கொகத்களங்களென்ன, காவல்களென்ன இவைகளை எல் 

லாம் மிக்க சாமர்த்தெமாய்ப் பேதித்துக்கொண்டு 

இக் கர்ப்பக்கொகம் வரலாயினோம் gy enw இங்கிருக்கும் 

பசும்பொற்சிலையை ஒருவரும் அபகரித் அுச்செல்லாமல் 

ஓர் யந்தாமானது சதா கிரு இரு ரென சுழன்று 

கொண்டிருந்து எவரேனும் விக்செசுத்தின் சமீபஞ் 

சார்வசேல் பொருக்கென ஓடோடியும் வந்து பலமாய்த 

தாக்கி கீழே விழ்ததுகிற்றது ஒருக்கால் மீறி ௮தனை த் 

திட்டிவிட்டுப் போகலாமே யென்று பார்த்தால் ௮வன் 
பிராணனுக்கே அபாயம் வந்துவிடும் போலிருக்கு 
ஆனதால் மெல்ல யாவரும் வெளியே போய்விடுவோம். 
எவனுக் தன் உயிசையாவது காப்பாற்றிக்கொண்டால் 
உப்புமாறியாவது பிழைக்கலாம் என்பதுபோல இதற் 
குத்தப்பிப்போய் புறம்பேசென்னு பின்னர் சாவதா 
னமாய் தகுந்த சூழ்ச்சி செய்துகொண்டுவர்து ஈமது 
உத்தேசத்தை முடித்துக்கொள்ளுவோம் வாருங்கள்! 
வாருங்கள் திரும்பிப்போசலாம். 

அப்படியே யாவரும் புறம்பே திநம்பலாயினர்.) 

முதன்மக்திரி:--இறையவசே! தமது *இருவுளத் 
அக் கருத்தெதுவோ--வ ஒவெனக்கும் கருத்தே”? 

பழட டட பியட் ட பம் 
LS AMAHOPABH EY 

Ae 1 OWRMINATHA IVER FIRRARY
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யாயினும் சாம் ஆதியில் ஒன்று யோ௫க்காமற்போய் 

விட்டோம் இந்த சுவர்ண விக்செொகமானது அத்தனைச் 

சுலபமாய் பிறரால் கைப்பற்றக் கூடியதரயிருந்தால் 

இத்தனைக்காலம் இவண்டிலைத்திருக்குமோ?ஒருபோது 

மிராதன்றொ? ஏதோ ஐர் ரிய மாந்திரிக FS Bure 

நிர்மாணிக்கப்பெற்ற இச்சக்சம் சுழன் றுகொண்டிருப் 

ப.தனாலன்றோ? ஒருவனும் இதைப்பற்றி கனவிலும் 

நினைத்தானில்லை. ஆனதால் வேந்தர்சொமணியே i 

இத விஷயத்தில் ஏழைமதிபினனாயெவெற்கு ஓன்றுந் 
தோன்றிற்றில்லை. பிரபோ! தாங்கள் இதா மர் இரிகளை 

வினவித் தெரிர்துகொள்வீர்களாக, 

பரகாலர்:-- மக்திரிமார்களே!? சரி. இப்போது 
நான் ஒன்று சொல்லுகிறேன் அதன்படி செய்யுங்கள் 
நீங்களனைவரும் ஈமது ஈகரமிம சென்று சான் இராஜ் 

யத்தில் இருப்பதும் இல்லாதழும் பிரஜைகளுக்கு 

தெரியாகவண்ணமாய் சாஜ்யயாசத்தை செவ்வனே 

ஈடத்தி வருவதுடன் ஈமது அாரண்மனையையும் ௮.இ 

ஜாக்காதையாய் பாதுகாத்து வருவிர்களாக; நான் 
மட்டும் இதோ இன்றுதினம் இர்நாகை மாஈகரை 
விட்டு சினநாட்டிற்குச்செல்ல ஆயத்தமாகவிருக்கும் 
இச் செளந்தரவல்லிக் கப்பலில் சென்று பிறகாட்டி 
லேனும் பொருள்தேடி. வருகின்றேன். அனதால் நீங் 
கள் தடைகூருது Baar Asal oe செல்வதுடன் 

எனக்கு விடைதருவீர்களாக, 

மந்திரிகள்: -பிசபு மசசாஜ்! தாங்கள் பகவத்கைங் 

கர்யார்த்தமாய் செல்லக். துணிந்து பிரயாணமாகையில் 
தங்களைத் தடுப்பது ஈன்றோ? ஆனதால் தாங்கள் தமது
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திருவுள்ளப்படிமீய கிந்தாத்துறையாகச் சென்று 

விசேஷாாள் அவ்விடம் தாமதிக்காமல் யாவத் காரியங் 

களையும் முடித்துக்கொண்டு கடி. இல் திரும்பி வருமாறு 

கேட்டுக்கொள்ளுகிறோம். அரசே! நமஸ்கரிக்சன் 

றோம், கப்பலும் பாய்விரித்து கங்கூரம்எடுக்து விட் 
>. ச . க . 

போகப்போடன்றது, சென்றுவாருங்கள், (ஜா டான், 

னக காக்தஸ்மாண ;-ஜெயஜெயராம்.) 

நமது மங்கைகாடாரும் மாக்கலமேறிச் சென்று 

கேசே சினகாட்டி. ற்குச் செல்லாது மத்தியில் 

கண்ட வனப்பால் அ௮யிராவஇ நஇதீரத்தின் பிர 

தேசத்திலிறங்கி அங்கு சின்னாள் வ.இதருவா 
சாயினர், 

பரகாலர்:--ஆகா. இதென்ன! “புயங்கபூமியோ- 

புரந்தார்க் கமைத்தபொன்னுலசகோ - தயங்குசெல்வ 

டோர் பெரிது மையுறு 

மாறு இப்பிராந்தியம் ஒனிராநின்றதத.! அகா! இந் 

நாட்டின் நீர்வளமென்னே! நிலவளமென் னே. அரர்கலி 

நீடளசையோ”” வெனக்கண் 

prs yams shee gi நு தலெனவொளிர் Poy 

டைத் இலத3மா! இதோ தோன்றும் நதியின்பெயர் 

லராவதியாமே! இந்நதி தீரமெல்லாம் எவ்வளவோ 

<8 BH HB பலவிருகூஷங்களும் புஷ்பச் செடிகளும் 

பூங்கொடி.களும் ௮டாந்து மாதுர்பமான பழ வர்க்கங் 

கள் அங்கங் விருக்ஷத்து னடியில் பழுத்து விழுர் 

தம் ஒருவரும் விரும்புவாாற்.று இடெக்கிறதும் அவற்றி 

லொழுழும் ரசங்களெல்லாம் திரண்டு எங்குபார்ப்பிலும் 

சிற்றாறுகளாய் ஓடா நின்ற. இவ்வாராய பல்வளம் 

பெற்ற அரண்யங்களின் ௮தியுன்னத அமைப்பைக் 

கண்டன்றோ? அுரியஞானிகளெல்லாம் தங்களுக்கு எத் 

9
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அுணைச்செல்வ மிருப்பினும் அவற்றை அுச்சமாய் நினை 

த்து அறவே யொழித்து வனசஞ்சாரமமே வைகுக்த 

வாசமாய்க் கருதி இவண் வந்து விடுகின்றார்கள்; 

ஆகா இத்தன்மையான :' மணங்கொள்மாதவி கெடுக 

கொடி விசும்புற நிமிர்ந் தவை முகில் பற்றிப் 

பிணங்கு பூம்பொழில்” களார்ர்த இக்தப் பிரதே 

சத்தில் நாம் சிற்பகல் தங்கியிருந்து ஈமது இந்தனைக் 

இனிய ஸ்ரீரங்ககாதனை இவண் பிரதிஷ்டைசெப்து 

பூசித்துக்கொண்டிருந்தால் இதனடுத்த விடங்களில் 

சஞ்சரிக்கும் பர்மிய/கள் கேள்விப்பட்டு Bom 

னம் வச ஐுபோகத் தலைப்படுவார்கள். HOUT KA TH Liev 

விசேஷங்களையறிர்துசொண்டு சீன சாஜ்யம்செல்வோம். 

௮ற்றேல் ஒன்றும் பயன்படா, ஆசையால் அவ்வாறே 

புரிதரா கிற்போம்.கா இஃதென்ன ஈமதெண்ணத்தை 
ஜெக£சனானவர் முன்னரேயுணர்ந்து இங்கனம் திருக் 
கோயில்கொண்டன சோ ? யாதோ தெரியவில்லையே. 

இதோ ர் தேவாலயம் இப் புதரினிடமாக நன்கு 
தோன்றாகிற்றெ.து. ஆனதால் இக்காட்டைத் இருத்தி 

அ௮வணுள திவ்யதேஜோ மூர்த்தியைச் கண்டு தெரி 
சித.துச் செல்லாநிற்போம். 

பாகாலர் தமதுகட்கத்தால் காட்டையழித்துக்கோண்டு 

ஆலயத்தினுட் சேல்லுதல். 

பரகாலர்:--ஏ கருணாலயா? ** அடியேற் கணிய 
ஞய் வந்தென் சிந்தையுள்”? நினைந்தனவெல்லாம் 
அளித்தருள் நிமலா! வண்பொன்னிப் பேராறுபோ 
லெண்ணி இத் தண்ணயிசாவதித் தடத்தமர்ர்தனையோ? 
அரங்கமென்றிதனையும் ௮அழைத்தலாகாதோ ? தாஸனி 
வண் வந்தடைந்தவை யெல்லாம் ஈஸ்வச நீ ஈன்கறி
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வாய் கொல்லோ ! 8யவதனை யடைச் இடல் வண்டிச் 

செய்சவஞ் செய்வான் சேவியா நின்றனன் 

* செச்சர்மா மூகிலடுத்து மிக்கச் செஞ்சுடர் 

பருதிசூடியஞ்சுடர் மதியம் பூண்டு 

பலசுடர்புனைர் ச பவளச்செல்வாய் 

திசழ்பசுஞ்சோதி மரசதக்குன்றம் 

கடலோன் கைமிசைக் கண்வளர்ல தபோல் 

பீ சகவாடை முடிபூண்முதலா 

மேத்குபல்சல னணிர்து சோழி 

வாயவும் சண்ணவும் இவப்பமீ இட்டுப் 

பச்சைமேனி மிகப் பகைப்ப 

நச்சுவினைச் 

கவிர்தலையாவி னமளியேறி 

எறிகடல் ஈடுவு எறிதயிலமர்க்து 

சிவனய ஸிகர்திர னி௰ர்மு தலனைச்தோர் 

தெய்வக்குழாங்கள் கைதொழக்கிடர்த 

தாமரையுச்இச் சணிப்பெருகாயகா 

மூவுலகளக்த சேவடியோயெ, 

இவ்வாறு கொற்றவேழ் பரகாலர் பர்மிபகாட்டின் காட் 

டகம்புக்கி ௮யிராவதியின் அணித்தோர் சூழலில் 

அரங்ககாதன் ஆலயங்கண்டி அண்ணலை நோக்க THB 

தவமியற்றிரிற்க ஆங்கணுள சில சாக்யமுனிவர்கள் 

இவர் தவங்கண்டு இறும்பூதெய்தி சமீபமடைந்து 

பணிர் துபோற்ற ஈம்பரகாலரும் அவர்கண்மாட் டன்பு 

கூர்ந்து தாபதர்காள்! என விளித்து *** சமயம் என் 
பது ஒரு விலங்கு. ௮வவிலங்குக்கு முன்னர் தலையில் 

மயிர்சடையாய் வளர்ந்திருக்கும் பின்னர் தலை 

மொட்டை நெற்றிமயிசைகெகிழவிடாமல் பிடித்துக் 
  

உ இருவாரிரியம், 1 லத்ின்இலக்யெம்,
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கொண்டால் அதைநிறுத்தலாம். விட்டு விட்டாலோ 

பின்பு அதைப்பிடிக்கக் தெய்வத்தாலும் முடியாது? 
அல்லாமலும் 

* AM Aad pS éanens வேறு வேராகவோடிச் 

குலஈஇிப்பாலிவைப்பி னேகசமாய்ச் கூடுந்தோற்றத் 

தீலகில்பல்வழியுமூதோர் ௮ணிமையினொன்றாமாறம் 

பலபலமதமுமீற்றில் ஒருவழிப் படலும்போலும். 

ஆகையால் இவவாலயச்இன்கண் பிர்டீ ருத்ரேக்தராஇ 
தேவர்கள் நாளும் வர்தாசா இக்கப்பெற்.று எழுந்தருளி 
யிருக்கும் அனக்தசபனனே நீங்கள் வணங்கும் ஆதி 
மூர்த்தியாகும். இன்னும், 

* ீ£சச்சமணர்ச்குஞ் குணியவாசர்க்கும் நீதியற்ற 
பூசற்பவுத்சர்க்கும் சைவர்ககும் யார்ச்கும்புக லுன்றேன் 
காசப்படா வுயிரெல்லாமுதற்றர்சு நாசன்கண்டீர் 

ஆசற்ற சீரரங்கச் தாதிமூலச் சரும்பொருளே. 

ஆனதால் நீங்கள் கருவிலே திருவுடையீர்களானால் 
இக்காட்டகத்தைச் சீர்இருத்து காகொடாக்க 1 அரங்க. 

ஈகசெனப் பெயாமைத்து உங்கள் சமயத்தினர். 

பலரையும் குடிபுகச்செய்து இப் புண்ணியமூர்த்தி 
ஈண்ணிய ஆலயத்தைப் பொன்னினாற்சமைத்து எண் 

ணிய வெண்ணியவாக் கெய்துவிர்களாக, என்று ௮ப் 

1 பொங்கிகளுக்கு ஹிதோபதேசம் புரிந்தருள 
அவர்களும் அப்படியே பெரிதும் மனதொருப்பட்டு 

  

* சாஞ்சிப்புசாணம், 

+ திருவரங்கச்சலம்பசம், 1இர்ஈசர்தான் இரங்சோன் என்று 

வழங்கெருகிறது, 1 பொங்கெளென்று பெளத்தகுருக்களுக் 
குப்பெயர்.
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௮க்காட்டினை ராடாகத்திருத்தி ௮னந்தசயனன் ஆல 

யத்தையம் கற்கோயிலாயுள்ளதை பொற்கோயிலா 

க்கி வணங்வெழிபட்டு அசல்கரசரெனப் பெயாமைத்து 

பலருல்குடியேறி வாழ்க்துவருவரசாயினர். பின்னர் 

ஆலிகாடரும் அவணிருச் து நீங்கி கரைமார்க்கமாசச் 

சீனராஜ்யம்சென்று ௮வ விராஜதானியில் பலபக்கமும் 

இரிந்து ஒர் வி.இவழியாய்ச் செல்லுகையில் இவ் 
வூரில் யாரேனும் இறந்த சிம்பிகளுளசோ என்று 

வழியிற் காண்போர் பலரையும் விசாரித்துக்கொண்டு 

போகுமிவாமுன் தெய்வானுகூலமாய் ஓர் சிற்ப சாஸ் 

தரம் வல்லோன் தானே ௭ இர்ப் பட லாயினன். 

பரகாலர்:-லீயா 7? தாமிந்த ஊர்தானே? தமது 
நாமம் என்ன ? 

சிற்பி: பெரியீ ரே / யானிவவூரானே, எனு 

பெயர் யக்திரஸ்காபகன் என்பார்கள். தமது நாம 

Seu wer gp? 

பாகாலர்:--யார் திரிகசே!யாமோ காகைககர்வாசி 
யான பசகால யோகியாவேன். 

சிற்பி; -8பன்மீர்/ கும்பிடப்போன தெய்வம் 

குறுக்கே வர்ததுபோல நான் என்ன உத்தேசமாய் 
எதை எண்ணிக்கொண்டு F போனேனே அதற்கேற்பத் 
தாமெதிர்ப்பட்டீரே? நன்று/ஈன்று!! எனையா? தங்கள் 

நாகபட்டினத்தில் பெளத்தாலயமொன்று பிரசித்தமாக 
விளல்வெருன்றதே, ௮,சனிடமுள்ள செம்பொற்சிலை 

யினை எவரும் கவசாடாவண்ணம் அமைக்கப்பட்டிருந்த 

சுழற்சக்காமானது சரியாய் சுழன்றுகொண்டிருக்கி 
றதா தெரிவிப்பிர்?



70 குமுதவல்லி திருமங்கைமன்னன், 

பரகாலர்:--யாந்திரீகரே! கா அதுவோ! அச் 

சக்காம் நெநொளைக்குமுன்பே நிறுத்தப்பெற்று விக்செ 

சத்தையும் யாவனோ ஒருவன் அபகரித்துப் போயி 
னே! 

சிற்பி :-தம் ௮து வாழை பெருத்த தேச மல் 
லவோ ? சரி, இருவாளுரில் கமலாலயம் என்னும் தடா 
கத்திலுள்ள ஊற்றுக்கண்கள் மூடப்பெற்று படிக்கட்டு 
களெல்லாம் கட்டி முடிந்தனவோ ? 

பரகாலர்:-- இர்வலிர். அவைகட்டிமுடிக்து நீண்ட 
தாளாயினவே. 

சிற்பி:-தகா.! அது வறுல்மீன்பெருத்த நாடல்: 
லவோ? சரி, ஏனையா! இருவாங்க,க்தில் இராபகோபுச 
த்தின் மோசனக்கல் (விட்ட ம்) அமைக விட்டார் 
களா ? 

பரகாலர் :--கேயர்சாண் / என்ன, தாம் முடித்து 

போன விஷயங்களை யெல்லாம் ௮.இக அச்சர்யமாகவும் 

புதிது புதிதாகவும் கேளாநின் தீர் / அதனை பஹு 

காலத்திற்கு முன்பே நிறுத்இவிட்டார்களே ! 

சிற்பி:--சரி! சரி! அங்கே பருத்திவிளைவு ௮;இக 
மல்லவா ? நியாயர்தான் தாங்கள் போய்வாருக்கள் 
கமஸ்காசம். 

பரகாலர் அப்படியே சென்்.றுவருன்றேன். 

சரி நாம் உத்தேடுத்து வந்த காரியங்கள் யாவும் வர 

தன் கருணையால் வலுவிலேயே சுலபமாய்த் தெரிந்து 

கொள்ளலானோம். இந்த பாதேசங்களிலும் ோவ.இ' 

ஈதிதீரத்தில் பெளத்தர்களைக்கொண்டு அங்கக ருண் 

டாக்கி ௮னந்த சயனப் பார் தாமனின் கற்கோயிலையும்
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பொற்கோயிலாகப்புதுச்ச வணக்க வாச்செய்தோம். 
இனி ஈமது காட்டிற்குச் செல்லவேண்டியதே யான 
தால் இதோ இச்சினதேசமிருந்து ஈமது சாகபட்டி 
னத்இற்குச் செல்லும் காவாய் ஒன்று பிரயாணக்கொடி. 
இழுக்கப்பெற்று விளங்குகிறது. ஆனதால் ஸுக்கப் 

பலின் மாலுமியை யடுத்து சாம் ஏிச்செல்வதற்கு பிர 

யாணச்சட்டு பெற்றுக்கொள்வதடன் தர் தந்இசம் புரி 

ந்து அ௮கனால் உண்டாகும் ஊதியத்தையும் சம்பாதிப் 

போம் காம் இப்போது செய்யப்புகும் தர்இரத்தால் 

சிறிது பாபம் சம்பவிக்குமென்றாலும், ௮வை யெல் 

லாம் பகவத் இருபைக்கு பாத் இசனாவதற்கே யானதால் 

தயினிற் FT (GS to யல்லது மற்றெவன்செய்யும் ? சரி 

முன்னர் காம் ஏறி இவண் போதர்த செளந்தசவல்லிக் 

கப்பலின் மீகாமன் QS sr நின்றுகொண்டிருக்கறூர். 

௮௮வும் தெய்வ சங்கல்பக்தான் காமும் அவரிடம் 

சென்று வார். த்தையாடாகிற்போம். ஒய் மாலுமியாரே! 

வேண்டியவன் கையால் 
தமது மாக்கலத்தில் ஏறிப்போக gouge LOS 
தரவேண்டும். 

தரன் நாகபட்டினம் போக 

மாலுமி :--ஓய் சாமியாரே! தம்மைப்பார்த்தால் 
எங்கோகண்ட ஞாபகம் UTE Dg அல்லாமலும் தபோ 
தனராயிருக்கின் மீர்! தம்மிடம் பிரயாணக்கூலி (கப்பல் 
கேள்வு] பெற்றுக்கொண்டு கொண்டுபோய் விடுவது 
சரியல்ல) ஆனதால் தாம் ஒன்றும் பணக்தாவேண்டாம் 
இலவசமாய் ஏறிச்செல்லும். கான் இவ்விடம் இறங் 

விடிவேன் இதோ நிற்கும் கோபால் சங்குதான் கப்ப 

லோட்டியாக வருவார் இவர் மிகவும் ஈல்லவசானதால் 
இர்தக்கப்பலில் போய்வாரும்,
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பரகாலர்:--8யா மாலுமியாரே! தீங்களுத்தர 

வின்படியே போய்வருிறேன் ஆனால் என்னிடசத்இல் 

வேறுசாமான்களில்லை இதோ இருக்றெ இக்தப்பா இப் 

பாக்சை மட்டும் என்சையில் வைச்துக்கொண்டி.ருப் 

பது எனக்கே மிகவும் வெட்கமாக விருக்கிறது, ஆன 

தாலிதை இக்சுப்பலின் அடித்தட்டில் ஏற்றியிருக் 
கும் பாக்குுட்டைகளோடு போட்டுவைக்கறேன் 

நான் இறங்கும் 2பாது ஒருவரும் தடைகூறுது எடுத் 

அக்கொள்ளும்படி. ஓர் சி.று முறிச்€ட்டு மட்டும் எழு 
இத்தாக் கேட்டுக்கொள்ளுறேன் ஏனென்றால் இப்பி 
ளவு ஒரு காரியத்திற்காக காகைக்கு அவசியம் 
கொண்டுபோகவேண்டியிருக்கறெது. 

மாலுமி:--இதென்ன பயித்தியம்] ஒய்பெரியீ ரே 
நீர் நாகபட்டின த்இல் இறங்கும்2பா து ஒருகுமட்டை 

பாக்கு வேண்டுமானாலும் தரச் சொல்லுறேன் அதற் 

காக முறிச்சீட்டு வேண்டுவஇில்லை போம். 

,பரகாலர்:--8ீயா/? அப்படியல்ல; தங்களுக்கு 

இதொருபெரியகாரியமா ? ஆனாலும் வருகிற மீகாம 
னானவர் தங்களைப்2போல தயாளகுணம் வாய்த் தவரோ ? 
அன்னோ ௮றி2யேனானதால் ஏனந்தத்தொல்லை மனமிரு 
ந்தால் கொடும் இல்லாவிட்டால் இதோ கடலில் விர 
ot Oi gabe? mem. 

.... மாலுமி-.-இகா பெரியீர் வேண்டாம்! வேண் 
டாம்!? கோபித்துக்கொள்ளா£ர்! தமதபெயரென்ன 
சிச்சாம்சொல்லும் இதோ எழுதத் தருகிறேன் இந்தா 
ரும் பெற்றுச்சொண்டு வாடத்துப் பார்த்துக்கொள் 
ளும்,
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முறிச்சீட்ட. ௧௫-௯-௪௩௩.க௧லி 
னம். 

  

நாகபட்டணசத் துறைமுக அதிசாரியாய காசாயண 

தாஸ் அவர்கட்கு, 

ஐயா, ° 

இக்கச் செளந்தரவல்லிச் கப்பலில் வருக ஸ்ரீபர 

கால ஸ்வாமியானவர் இக்கப்பலில் பாதிப் பாக்குப் 

போட்டிருக்கிறார், ஆனதால் அவ்விடம் இறங்கும்போ 

௮ அவற்றை அவர் எடுத்துச்சொள்ள ஒருவருர் தடை 

கூறாது விட்டுவிடவேண்டி௰யத, 

இப்படிக்கு 
தாமோதா தாஸ், 

மீசாமன், 

செளக்தரமல்லிச்சப்பல், 
it     

  

பரகாலர்:--சலாம்3பா; இவவளவ போதும் ஒரு 

ஆதாரசத்திற்காக எழுதித் தரும்படிக் கேட்டேனே யல் 
லு பிறிதில்லை, சரி Oren nama? war, 

நமதுபாகாலர் ஏற்வந்த கப்பலும் ஸ்ரீ-செலந்தாராஜ 
னனுக்கிரகத்தால் சிந்தாத்துறையாக நாகபட்டினத் 

துறைழகம்வந்துசேர்ந்தது. 

பரகாலர்:--ஆகா; இதோ மாக்கலமும் இருகா 

கைச் துறைமுகத்தைக் இட்டிவிட்டது. அதற்கறிகுறி 
யாய் 'மண்ணனைத் அளவக்தாமக் சண்ணனைக் சண் 

ணாற்கண்டாப்”' போல ஸ்ரீ-செளந்தசசாஜப் பெருமானு 

டைய திருக்கோயிலின் கோபுரதெரிசனமாகிற து, இக் 
கப்பலிலுள்ள இதா பிரயாணிகளும் சிந்தாத துறையாய் 
கப்பலை கசைகொண்டுவர்து சேர்ச்த அழகனைக் கூறி 

te Be ar ச் Be ei ய் FPA ப் te: ட A ரர cy 

Cee TWATRAIY AR FEC.
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தீது தோத்திரம் புரியாநிற்கென்றனர், HATS Gy Hear 
கூடி. நாமும் காமசங்கீர்த்தனம் புரிலோம், 

“*மஞ்சுயர் மாமதி தீண்ட நீண்ட மாலிருஞ்சோலை 

மணாளர் வர்சென் 

நெஞ்சள்ளுங் சண்ணுள்ளு கின்று நீங்கார். நீர்மலை 

யார்கொல் நினைச்சமாட்டேன் 
மஞ்சுயர் பொன்மலை மேலெழுர்ச மாமுகில்போன் 

Hot wb துகாணீர் 

அஞ்சிழைப் புள்ளுமொன் றேறிலக்தார்௮அச்சோ 
வொருவ ரழயெவா,?? 

ஆகா இதோ மாக்கலமும் நங்கூரம் போட்டுவிட்டார் 

கள் எல்லோரும் தோணியிலிறங்குவதால் ராமும் இற 
ங்கிச்செல்லுவோம் இதோ கரையில் நிற்பவர்தான் 
வுறைமுக .இகாரிபோல் காண்டுன்றது. ௮ வரிடம் 
போவோம். அவர்கள் வார்த்தையாடிக் கொண்டிருப் 

பதைக் கவனித்தால் இதசக் கப்பல்களில் இன்று பாக்கு 

மூட்டைகள் வாவில்லைபோற் காண்கிறது, ௮தனாற் 

மூன் வாரமாய் வியாபாரிகள் எனக் குனக்கென்று 

இந்தக்கப்பலில் இறக்குமஇயாகும் மூட்டைகளைப்பற்றி 

யடி.த்துக்கொள்ளுகிறார்கள் ஆகையால் ஈமது பாக்கை 

விற்பதற்கு இவ்விடம் தாமதஇத் திருக்கவேண்டிய 

இல்லை, €ட்டினைப்பார்த்ததும் உடனே பணம் தந்து 

விவொர்கள்போலிருக்றெஸஐ நாம் நேரே துறைமுக 

௮. இசாரியைப்போய்க் காண்போம். யோ! தாங்கள் 
தானோ காராயணதால் என்னும் துறைமுக Bari! 
அப்படியானால் இதோ முறிச்சட்டு இருக்கிற அபாரும், 
அதன்படி. இக்கப்பலில் இறக்குமதியாகும் பாக்கு மூட் 
டைகளில் என்னுடையதான பாதிமூட்டைகளைத் தனி 
யாக ஒருபக்கம் அடுக்கச்சொல்லுவிர் !
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அதிகாரி:--ஓய் சாமியாசே 1! எல்கே முறிச்சிட் 

டைத்தாரும் பார்ப்போம்; சரி நீர்தானா பாகாலஸ்வாமி? 
அப்படியானால் உம்முடைய பாக்குமூட்டைகளை த் 
தீனியாக இக்த தடபடலில் அடுக்கமுடியா து. ஒசே 
ஆசாமிக்கு முற்றிலும் பஜார் பருவப்படி விலைபோட் 
டாய்விட்டது ஆனதால் அதற்குள்ள செயத்தில் பா.இ 
என்னவாகிறதோ அுக்தத் துகையைமட்டும் பெற்றுக் 

கொள்ளும் வேறொன்றும் ௮இசமாய்ப்பேசா இர்! 

பரகாலர்:--இதென்ன அியாயமையா! போகட் 
டும் முடிந்துபோனசைப்பற்றிப் பேசப்பயனென்ன?' 

சரி பொன்னை எண்ணித்தாரும். அனால் நான் பணப் 

பெட்டிகள் ஒன்றும் தற்போது கொண்டுவோவில்லை. 
அன தால் தம்மிடமுள்ள ஜர் பேழையிற் போட்டுப் 

பூட்டித் திறவு கோலை என்னிடம் கொடுத்து விட்டு 

ஒரு மனிதனைக் கூடஅனுப்பி இந்தப் பெட்டியை 

சிக்கல் சொமம் வரையிலும் எடூத்துவந்து திருமாறு 

பணித்தருளவேண்டி௰அ. இததான் தம்மை கான் 

மிகவும் வேண்டிக் கேட்டுகொள்ளுறெ.து. 

அதிகாரி:--சாமியாசே/ அப்படி யே செய்றேன். 

(இவருக்குச் சேவேண்டி௰ பாஇத் துகையாகய பதி 

னாயிரம் பொன்னையும் pt பேழையிலிட்டுப் பூட்டித் 

இிறவுசோலை இவரிடம் சொடுத்து ஓர் கூலிக்காசனைக் 

கூப்பிட்டு) அடே கூலி.தள் ! நீ இர்தச் சாமியாருடன். 

கூட இப்பெட்டியை ஜாக்கிரதையாய் எடுத்துக்கொண்' 

டு போய் ௮வர் சொல்லுமிடச்தில் இறக்கவைச்துவிட்டு 

வருவாயாக,
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பாகாலர் :--இ?தா கூலிக்காரனும் தமது சொற் 

படி வந்து விட்டான். காமும்போய் வருகிரோமையா? 

௮டே கூலிக்காரா / இந்தப் பெட்டியைத் தூக்கக் 

கொண்டு என்பின் வருவாய். இசாக்காலமான தால் 

மிகவும் ஜாக்சொதை இதோ எனது இரகமும் சமீ 
Dé விட்டது உன்னாலும் SM EB aur lpg. chard 

ஆனதால் இவ்விடத்தில் வைத்துவிட்ட்ப்போ இதோ 
உனக்கு கூலிப்பணத்தைத் தருகிறேன் பெற்றுக் 
கொண்டு வீடுபோய்ச்சேருவாய். (அப்படியே போய் 
வருகிறேன் சுவாமி.) 

கூலிக்காரன் டேயளவிடகிறன், 

பாகாலர் :--இப்போது கூலிக்கானும் தாமே 

போய்விட்டான்; காம் தனியாய் எப்படி இந்தத் இர 

வியப் பெட்டியை இருலாங்கத்இற்குச் கொண்டுபோய்ச் 

சேர்ப்பது ? ஈமது ஈகரிலுள்ள சேனாவிரர்களில் சிலரை 

யனுப்பி யெடுத் துவாச்செய்வதே கலமாகும் ஏனென் 

றல் மார்க்கமோ மிகவும் பயங்கரமானது ஆகையால் 

சிக்கல் ரொமத்தை யடுத்துள இச்சேரியின் பாங்கசான 

* இச் திடரின் ர் புறத்து புதைத்து வைக் தலிட்டுப் 

போவோம். ஜுப்படியே புதைத்தாய்விட்டது. Dons 

யரா காப்பது? இதோ ௮ணித்திலுள்ள ஆலயத்தின் 

கண் எழுக்தருளியிருக்கும் ஸ்ரீ-கெளரி தேவியை இத் 

தஇசவியத்தினைக் காப்பாற்றித் தருமாறு பிரார்த்தித் அப் 
போவோம். ஹே பகவதி! தாருக விராசனி! ஹே ௮ம் 
  

  
*் இச்சப்பிரதேசம் இப்போது பொருள்வைத்தசேரி 

யென்னும் ஓர் பெரிய வூராகியும் ஆங்கணுள காளிதேவிச்குப் 
பொன்காதசெல்வி யென்றும், வாழைத்தண்டு வெட்டிய 

விடம் மஞ்சட்கொல்லையென்னும் ஒர் சொமமாயுமிருக்றெ௮.
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பிகே! பானிதுபோது இவண் புதைத்துப் Curtis 

அப்பேழையினிட ததுள்ள தஇரவியங்களைச்கொண்டு ர 

ங்கமா நகரில் ௮ரி துயிலமரும் ஆ.இயம் பகவனின் ஆல: 

யத்திருப்பணி ௮ணிபெற அமைப்பதற்காகவே, ஆன 

தால் நீ காவல் புரிவாய், கினக்கு இன்றுமுதல் பொன் 

காத்த செல்லியென் று பெயரோங்குக. கான் சென்று 
வருகின்றேன். ஆகா காம் ௮திகநோம் இவ்விடம் தாம 

இக்சக்கூடா.து. இர்கள்ளிரவிலேயே இதா தோன்றும் 

மஞ்சட்சொல்லையினுட் புகுந்து ல கதலிமாம்களை வெ 
ட்டியுரித்து ௮தன் தண்டிகளை எடுத்தக்கொண்டுபோய் 

யாதொரு பெளத்தாலயத் தினிடமாசவுள்ள சுழற் சக்க 

சத்திற் கொடுத்து அதனைச்சுழலாது நிற்கச்செய்து 

உட்பிசவேித்து பொற்டிலையை எடுத் அவருவோம், 

பின்னர் பாகாலநம் தாழத்தேசித்தபடியே கதலித் 
தண்டுகளைக் கொண்டுபோய் பெளத்தாலயத்தின் சுழற் 

சக்காத்தில் கோடுத்தமாத்தீரத்தில் துதன் நார்களிறுல் சி& 
தண்டு அது சுடிலவது நின்றுபோகவும் இவர் உடபிரவே 
சித்து சுவர்ணவிக்காரகத்தைத் நூக்கிக்கோண்டு வதி வேக 
மாய் ௮வ்வீரவிலேயே ஓநவரம் அறியாமல் திநவரங்கத்தை 
நோக்கிச் செல்லா நிற்க திருக்கண்ணங்கடிக்குச் சமீபமாய் 
வநகையில் வானில் ₹*வேள்ளி யெழந்து வியாழ மறங்கி 
சுடரொளி பரந்தன குழ்திசையேல்லாம் துன்னியதாரகை 
மீன்னேனி சுநங்கி வைகறை கூர் ?? தநவண்ணங்கண்டு 
பேரிதும் அச்சுற்று அங்ஙனேயே நின்று பலவாறு எண்ண 
மீடூவாராயினர், 
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நண்ப பரிதி நஜ ரத்தி மத்து கீர



  

Un 
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ஆடை 
* கண்ணகன் ஞால மளந்த தூஉம் சாமருசர்த் 

சீண்ணரும் பூங்குருக்கஞ் சாய்ச்த தூஉம் ஈண்ணிய 
மாயச்சகட முதைத்த தூஉம் இம்மூன்றும் 

பூவைப்பூ வண்ண னடி, 

   

இடம்--திநக்கண்ணங்குடி. சாலம்--வைகறை, 

பாத்திரங்கள் ர பாகாலர், தடியானவன், 

( கோத்தவால், யோகீஸ்வரர், 

பரகாலர்: - இன்னும் ௮ருணோதயமாவதற்கு ஓர் 

சாமப்போதுதானிருக்கலாம். இதுபோது நாம் மீளப் 

போதல்கூடாஐு ௮கலின் இதோ தோன்றும் திருக் 

கண்ணங்குடியைச்சார்க்த இக்கழனியோ நீருஞ் சேறு 

மாக இராநின்ற.து. அ௮தகனிடமாக விக்ரெகத்தை புதை 

தீது வைச் தவிட்டு நாம் இத்இிந்திருணி விருக்ஷத்இ 

டியில் பிற்றைகாட் கங்குல் போதருமளவும் காத்தி 

ருப்போம். பின்னர் விக்செகத்தை எடுத்துகொண்டு 

அசங்கமாககரிற்கு செல்லுவோம். அன்றேல் ஈம.து இச 

. கசியம் வெளிப்படையாய்விடும், ஆனதால் அவ்வாறே 

௮ச்சேற்றிற் புதைத்துவிட்டு ராம் இப்புளியவிருக்ஷத் 

இனடி.யில் உட்காரக் இருக்கையில் ஆசா என்ன இன்று 

அத்யந்த ஓர் நித்திரை வராகின்றது இருக்தகாலென்ன 

பொற்டிலையை பாதுகாக்கவேண்டிய பெருங்கவலை 

யிருப்பதால் உறங்கவெிடப் போகாதென்று இமைகொட் 

படாது கான் விழித்துக்கொண்டிருக்க ஏ எ௫னத்தரு 
  

4 இரிசடுகம்.
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மீவ! நீ மாத்திரம் நன்ராயுறங்குன்ராயே. + இனி 

நீயும் உறக்கம் ஓழிவாய் (என அ௮வவாறே ௮வ் வெகின 

விருக்கம் என்றும் உறக்கம் ஒழிந்துநின்ற ௫.)---.ஐகா 

௮ருணோதயமாகப் போகாநின்றதே என்றல்லவோ 

மிக வகமகழ்க் திருக்தோம். இதென்ன சுஷ்டகாலம்! 

இதோ கையுக் சலப்பையுமாய் மாடுகளை ஒட்டிக்கொண் 

காம் எந்தக்கழனியில் விக்செகத்தைப் புதைத் துவைத் 

துளோமோ அவ்வயலை அதற்குரியவன் ஏர்கட்டி உழு 

தல் புரியப் போர்துளானே இதற்கென்செய்குகும். 

* “பொன் பெயருடையோன் தன் பெயர் கடுப்பத்- 

தூணம் பயந்த மாணமாகுழவிக்-காக்கர் கூட்டத் தமர் 

விளையாட--நெருப்புமிழாழி யிர்தரு ணிமலன்'” துணை 

செய்வானாக, ஆூலும் இதுபோது ஓர் யுத்தியால் 

௮ர்நவனை மருட்டி விறட்டி விடுகின்றேன் எனக்கு 

இஃமதார் பெரியகாரியமா? பாரட்போம், Hou நீ 

யாவனடா? யாருடைய Hogs இல் சிறிதும் அச்சமில்லா 

மல் ஏர்பூட்டி உழுவதற்கெய் இனை? ௪! அறிவினா! ௮௧ 
லப் போவாப் போடுன்றனையா? அல்லது என் உடை 
வாளிற்கு இறையாகின்றனையா? £க்ரெம்சொல் அுஷ்டப் 
பயலே. 

குடியானவன் :--௮க்தோ இதென்னவிபரீதம், 
நாம் சமது புளியடிக்குட்டையில் மூன்று நாளாய்ஜலம் 

விட்டுக்கட்டி இன்றுதினம் உழப்போனால் இவனாசோ 
    

உறங்காப்புளி, தீராவழக்கு இருக்கண்ணங்குடி, என்னும் 
மூ. திமொழிவருவதுடன் இவையாவும் இன்மைக்கும் நன்கு 
காணலாம். 

* கல்லாடம்,
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இருவாலியெத்தன் இடிவர்து வழக்காடுகிறுனே! இதெ: 

ன்ன கலியன் கூத்தோ? சரி இவனுடன் காமெதிர்த்து 

விணில் போசாடக்கூடாது முர்டனாசவுமிருக்கிறான் 

ஒரு சமயம் பிராணலுக்கே தீங்குவரிலும் வரும். ஆன 

தால் இவனை விரயமாய் ஈமதூர் ௮இகாரியான கொத்த 

வாலிடம் இழுத்துக் சொண்டுபோய்விடுவோம். அது 

தான் ஈல்லயோசனை ஓய் சொக்தசிலக்காரரே! சரி 

உமது வயலிலேதான் கான் அநியாயமாய் ஏர் கட்ட வந் 

தேன். வாரும் ஈம் மிருவருடைய வழக்ளேயும் இவ் 

வூர் அ.இகாரியிடம் தெரிவித்துச் Caren om? eur ws 

௮வர்எப்படியேலும் இர்ப்பு செய்யட்டும் பார்ப்போம் 

போகலாம்வாரும். 

பாகாலர்:--௪ரி, வாடா போசலாம் அப்படியே 

யாகட்டும், 

இவ்விநவரநம் நியாயஸ்தலம் அடைதல். 

கோத்தவால்:--ஐப் வாருங்கா.னும் சாமளமே 

னிப்பிள்ளை! இதோ உம்முடன் கூடவர்துள்ள இவரார் 

பார்த்தால் மிகவம் பயமாயிருக்கறது பீமஸேனனைப் 

போலிருக்கறார். 

குடியானவன்:--லீயா அ.திகாரியவர்களே.! என் 

னுடைய Ker ur Sus புளியடி.க்குட்டையில் இன்று. 

விடியற்காலம் ஏர் கட்டப்போனேன். அவண் இத் 

தீடித்தாண்டவராயன் நின்றுகொண்டு சனத கிலமென் 

றும் ஏர கட்டாதேயடா வென்றும் மீறிக்கட்டினால் 

தலையை வாக்கடுவேன் என்றும் அதட்டி உருட்டித் 

தன் கைவரிசை யெல்லாங் காட்டுகறுன் என்ன Bur
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இது தஇிருவாலியெத்தன் சமாசாசமாக விருக்கிற ௮. 

இந்த வழக்கைக் groan gor விசாரித்து முடிவு 

சொல்லவேண்டும். 

கோத்தவால்:--போ தும்/ மீபாறும்// ௨ மது சதை 

யைகிறுத்திம். ஓய் சுவாமி பெத்தபெருமாளே! உமது 

வழக்கென்ன? இப்படி வக்து சொல்லும் பார்ப்போம். 

பரகாலர்:--ஏ தயாளுவே! சானிருப்பது திரு 

வாலி காடேயாயினும் இதுகாலம் சனசேசம் சென்றி 

ருந்தேன். இதா பாரும் நான் தரித்த இருக்கும் ஆடை 

யாவும் * எனாம்பார்தான், இதோ நிற்கும் இப் பாம 
யோக்கியன் ஏர்கட்டப்போன ௮ தவயல்' எனஅ பிதி 
ரார்ஜிதமானது. அதற்கு அர்தவிதமாய் செப்புப் பட் 
டயமுமிருக்கிறது. எனக்கு ஒரு நாள் மாத்தரம் கெடு 
தருவிராயின் அந்தப் பட்டயத்தைத் தமது சாகம் 
கொண்டுவந்து காட்டத் தயாராக இருக்கிறேன். 
அதன் பின்னர் தாம் எப்படித் இர்ப்புச்செய்யிலும் 

செய்க. ௮னுபரியர்தம் எனது கிலக்தில் இவன் ஓர் 
அடிகூட யெடுத்து வைக்கலாகாது. மீறி வைத்தானா 
னால் என்ன வந்தாலும் வாட்டும். இவனை இலேூல் 

விடுவனுமில்லை, இஃ வழக்குத் தரப்போறெ துமில்லை; 

என்னாலானதைப் பார்த் துசக்கொள்ளுகறேன். 

கோத்தவால்:--ஓய் சாமளமேனிப்பிள்ளை! ஏத 

ப்பா இலர் சொல்வதைப்பார்த்தால் 9 ஒரு சமயம் முப் 

படி பட்டயமிருக்கலாம் போலத் தோன்றுகிறது. 

இருக்கட்டும் எல்லா வள்ளலும் நாளை விடிந்தால் தெரி 

றது. இப்போது நாழிகையும் பதினைக் திற்கு மேலா 

* சனாம்பசம்-£னனாட்டில் நெய்த aren Bad, 

6 
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விட்டது. இனி ஏர் கட்டித்தான் என்ன செய்யப்போ 
கதீர், நாளை வாரும் அவர் வார்த்தையின் அழ நீளத் 
தையும் பார்த்து விரிவோம், இருவரும்போய் வாரும் 
கள். 

குடியானவன்:---௪ரி/ சரி! தாங்கள்கூட ஒப்பம் 
வைத்துவிட்டீர்களா! & டபாய்யுடை யொருவன் 
சொல் வன்மையினால் - மெய்ப்போலும்மே மெய்ப்போ 
அம்மே, மெய்யுடையொருவன் சொலமாட்டாமை 
யால் - பொய்ப்போலும்மே பொய்ப்போலும்மே, 7? 
என்பது இதோ வியக்தமாய்விட்டது. எல்லா விதத் 
இற்கும் நாராயணன் இருக்கிறான். பிரபு போய் வரு 
இறேன். 

பின்னர் பாகாலரும் அவவிடம் நின்று நீம் வித 
வழிபாக வரும்போது ப௫தாகம் மேலிட்டவராய் சமீ 
பத்தில் ஓர் ெற்றில் சல பிராமணஸ் திரீகள் ஜலம் 
எடுத் துக்கொண்டி ருப்பதைக் கண்டு அவர்கள் பாற் 
சென்று அம்மணி ! என்னைத் தாகவிடாய் வருத்துகின் 
2௮. அதனால் மிகவும் மெலின்நேன், றிது அருந்த 
ஜலம் கொடுத்தருளல் வேண்டும் என இரந்து கேட் 
டும் அவர்கள் ரூத்தானுக்கு கொடுத்தால் சேஷப்பட் 
டுப் போய்விடம் என்று கூறிக் கொடாது போய்விட 
இவரும் பெரிதுர் துன்புற்று இனி ** இக்ணெறுகளில் 
ஜலம் ஊருது போகக்கடவது.””என்று மொழிக்தருள 
அவ்வண்ணமே அவ்வூரிலுள்ள கூபங்களிலெல்லாம் 
DES ஜலமும் வற்றி ஊருமலே நின்றுபோக 
இரும்பிவந்து பார்த்த மாதர்களனைவரும் இகைத்து 

* வெற்றிவேற்கை, 
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கின்.று இவ்வ திசயத்தை அங்கக்கே கூடிக்கூடிப் பேச 

Dogs யறிந்த ஊாசெல்லோரும் ஓடிவந்து பசகாலர் 

திருவடிகளில் வீழ்ச். அ௮றியாமற்செய்த பிழையை 

மன்னித்தருளும்படி வேண்டி ஜலத்திற்கு மார்க்கம் 
காட்மொ.றி பிரார்த்தித்து நிற்க இவரு மனமிரக்கி 

தனது கைவிரல்களில் அணிக்இருக்த மோ இரமொன் 
றைக் கழற்றி இதோ விச யெறிகறேன் இவவாழி 
எங்கே போய் விழுறெதோ ௮ங்கு வெட்டினால் மாத் 
இரம் ஜலம் அகப்படும் என்று மோதிரத்தை கிட் 

டெறிய அவர்களும் அப்படியே சென்று மோதம் 

விழுந்தவிடச்தை வெட்டிப்பார்க்க ஜலம் அபரிமித 
மாய் ஊறவும் மற்றவிடத்தில் சிறிதும் ஜலம் ஊரு இருப் 
பதையுங்கண்டு அத்யாச்சர்யமடைந்து பரகாலரை பல 

வாறு போற்றித் துதிக்துப் போவாராயினர், : இவரும் 

உடனே அங்கு நின்று நீக்கச் சிறிது தூசத்தில் தர் 

தென்னஞ்சோலையைக்கண்டு அங்கு செல்லாகிற்க ஆங் 

கண் அனந்தநாராயணன் அஆலயமொன் நிருப்பதைக் 
கண்டு உட்சென்று அ௮வவெம்பெருமானைச் சேவிக்கை 

யில் அவர் மிகுந்த சுந்தாமாய்ச் சேவை சாஇத்தும் 

ஓர் இருவாபாணமேனும் தரிதஇரா இருப்பதைக்கண்டு 

மனம் பொருரசாய்த் தாமணிர் இருந்த ஜார் மூத்தாரத் 

தைக்கழற்றி இந்த * ( தபாணத்தைச் தரி” என்று 
சாத்தி சேவித்து விட்டுத் இரும்புகையில் ௮ங்கு ஐர் 
வேளாளன் இல்லிலிருப்பதைக்கண்டு ௮வனிடம்சென் 

று தாகத்திற்கு ஜலம்கேட்க வனும் உட்சென்று 
இவ்யமான நீர்மோர் கொண்டுவந்து கொடுக்க இவர் 

பானஞ்செய்து களைதீர்ந்து இது தாழாக்குடி என்று 
  

* இவ்வூர் ஆபரணதரியென்று வழங்வெருன் றது,
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சொல்லிப்பின்பு இருக்கண்ணக்குடிக்குப் Sunt ga திரு 
விதி வலம்வருகையில் தென்மேற்கலுள்ள வீற்றிருந்த 
பெருமாள் சன்னதியைச்கண்டு சேவித் துக்கொண்டு, 

மேலப்பிசகாரத்திலுள்ள ஸ்தல விருக்ஷமாகிய வகுளமர 

தீ.தினடியில் ௮ேக தேசாந்திரிகள் வேனிற் காலக் 

கொடுமையை ஒருவாமு கணிப்பான் வேண்டிக் கூட் 

டக கூட்டமாய் wig SHR இளைப்பாறிப்போவதைக் 
கண்டு மிக மன ம௫ழ்ர்து ஏ மகிழத் கருவே! மீ யென் 
றும் காயாதிருப்பாய் என்று ௮தனை மங்களாசாசனம் 

புரிந்து வலம் வரது சியாமள மேனிப் பெருமானையும், 

* வங்சமாமுன்னீர் வரி நிறப் பெரிய வாளரவின் 
னணை மமலிச் 

சங்கமாரங்கைத் கடமலருக்திச் சாமளமேனியென் 
தலைவன் 

அங்கமாறைந்து வேள்வி மால்வேதம் அருங்கலை. 

பயின்றெரி மூன்றும் 

செங்கையால் வளர்க்குர் அளக்கமில் மனத்சோர் 

திருச்கண்ணங்குடியுணின்றானே. 

என்றெடுத்துப் பாகுரம்கள் பாடி. அப்பெருமானின் 

இருவருள் பெற்று அவணின்றும் வெளிப்போந்து 

இதோ (செர்தோருக்கன் குடபாற்றிசை சென்று 
சேர்ந்தான், காரிருள் எங்கும் பரக்து நிறைந்தது இனி 

நாம் தாமதியாலு கழனியிற் புதைத்து வைத்துள்ள 

பொற்சிலையை யெடுத்துக்கொண்டு இருவாங்கம் கோ 

க்க கடவாநிற்போம் எனப்போய்க் கழனியிற் புதைத். 

து வைத்திருந்த சுவரணவிக்காரஹத்தை எடுத்துக்கொ 

ண்டு பொழுது விடிவதற்கு முன்னர் இருவாங்க ஈகர் 

போய்ச்சேர்ர்தனர். பின்பு திருவாலி திருஈகரிற்கு. 

ச பெரியதிருமொழி. 
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செய்தயனுப்பி குமுதவல்லிசாணியார் wi BA முதலா 
ஞரை வரவழைத்து இருவாங்கத்தே பரகால விலாசம் 
என்று ஒர் இருமானிகையமைத்து அ௮தனிடமாக யாவ 
சையும் வூத்இருக்கச்செய்நு ரிலரை இருவாளூரிற் 
கனுப்பி சோழபூபனால் இருப்பணி ஈடத்தப்பெற்று 
வரும் கமலாலயமென்னும் தகடாகமானது ஊற்றுக்கண் 
ஜலப்பெருக்காற் படிச்சட்டுகள் கட்டமுடியாமல் நின் 
நே டர் போனதைக் கட்டிமுடித்துத் தருவதாய் 
ஒப்புக்கொண்டு சன காட்டினின்றும் தெரிந்து வந்த 

தர்திரச்தை அவர்கட்குத் தெரிவிக் அதன்படி புரி 
ந்து அ௮.கனாற் கிடைத்த விச்வ திரவியத்தைப் பெற்று 

வாச்செய் ஐம் மற்.றுஞ் சிலசையனுப்பி பொருள்வைத்த 

சேரியில் திரவியத்தைப் புகைத்து வைத்து வர்க இட 

த்தை தெரிவித்து ௮தனை எடுத்துவாச்செய்தும் இரு 

வரங்கம் பெரியகோயிலின் இ.நம.இள் விமானம் கோபுர 

முதலியவற்றை ஜீர்மீணாத்தாரணம் புரிவதற்காசம் 
பித்து ஈடத்திப்போதருக்காற் பொக்கெத் இலுள்ள 
பொருள்கள் யாவும் செலவாடுவிட இனிப் புத்த விக்க 

கத்தை உருக்கவேண்வெ௫ தான் என்று அவ் விக்ர 

கம் வைத்துப் பூட்டியிருந்த ஓர் அறையினைத் இறந்து 
எடுத்து வரும்படி ஆக்ஞாபிக்க அப்படியே இலர். 

சென்று ௮வ் விக்காகத்தைக் தூக்கவெரப்போக ௮ 

அவர்கள் சாத்இற் பிடிபடாமல் சுற்றிச்சுற்றி யோட்ட 

மெடுக்க அதனை யவர்கள் ஈமது மங்கையர்கோமானுக் 
கறிவிக்: இருவரும் அதனை அபரிகூத்தம் புரியச்செய்ய 
உடனே அுவ்விக்சேகம் தனது சக்தி குன்றி, 

65 “யத்தாலாகாதோ இரும்பினாலாசாதோ 

பூயத்தான் மிச்சதொரு பூதத்தாலாகாதோ
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சேயச்சேபித்தளை ஈற் செம்புகளாலாகாதோ 

மாயப்பொன் வேண்டுமோ மதித்தென்னை | 
பண்ணுகைச்சே:' 

எனறு புலம்பிக்கொண்டு ஒரு சார் விழுந்துவிட்ட. 

பின்பு அவர்கள் ௮வ் விக்ரெகத்தை யுருக்க அந்தத் 

தீங்கத்தினை விலையாக்கு பெற்ற பொருளால் ராய 

கோபு மோகனச்கல்லைப் பஞ்சப்பொதிகளை யதேஷ் 

டமாய்க் கொண்டுவரச் செய்து அவற்றினுதவியால் 

மோகனக்கல்லை நிறுத்தி நான்காவது திருமதிட்கு. 

௮ஸ்.இபாசமிடப் பூமியைத் தோண்டுகையில் ௮வ 

ணின்று பூமிக்குள் யோகத்திலிருந்த அரிய தபோத 
னரொருவர் இடுக்கிட்டு தமது யோசங் கலைச்து வெளிப் 

படுவாராயினர், 

பரகாலர் இது கண்ட மீகவு& திகிலடைந்து அந்ந 

வரைப் பணிந்து விபாம் வினவியறிதல், 

பரகாலர்:-- அ] ஆ! ஜெகதீசா * “கலையேபழூத் 

அசோபதைக்குக் - கலை2யவழக்க மிதிலைவழிக் கலையே 

யுருவாக் கண்டுபிறம்-கலையேகுடையா வெடுத்துகின்ற”? 

ஏ கருணாநிதி! உன்னுடைய லீலாவினோதர்தானென்ன, 

உலகில் ஒருவன் Fa wre a ஆகாச முதலியன இல் 

லாமலிருப்பசேே துர்லபம் ௮,தனிலும் எவ்வளவோ 

நீண்டகாலம் எவ்வித உணவும் உட்கொள்ளாமல் பூமிக் 

Grogs gan சிறிதும் சரீரம் வாட்டமில்லாமலும் 

கார்இி குறையாமலும் அசோக இடசாத்திரராப் இதோ 
ஒரு மகாச்மாவானவர் நாம் வெட்டிய பூமிக்குள்ளிருந் 
அ வெளிவர் துள்ளார். ஏ சர்வ லோக சரண்யா. இது 
உன் அற்புத நாமோச்சாரண ௮சஞ்சல பக்இயால் விளை 
    

* சரு;த்திரவிலாசம்.
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நத விம்வன்றோ? ஆகா இவர் நாம் செய்துவரும் 
பகவத்கைங்கர்யத்தை நன்கு பிரகாசிக்கச் செய்வதழ் 
காக இவவிடத்து தவமிருந்தனசோ? உண்மை தெரிய 

வில்லையாயிலும் நாம் இவர் இருவடி.ச்சண் சாண்புகுர் 
அ பாபாகிதனாவோம். அகோ யோடஸ்வா! தீனன் 
ஈமஸ்கரிக்கின்றேன், மாதவத் தோங்கலாகுந் தேவ 
ரீர் இப்பூமியின்8ழ் தவத்இருக்கக் காரணம் யாதோ? 
தெரிவீச் தருளல் வேண்டும், 

யோகீஸ்வரர்:--அடி. கேள்! அடியேன் பற்பல 

இவய தேசங்களையும் சேவித்அத்கொண்டு இப்பூலோக 

வைகுண்டத்தை யடைக்து சுவாமிகள் தரிசனத்திற்கா 

கவே இங்கனமிருர் து தேவரீசையே இயானித்துக்கொ 

ண்டு யோகத்தமா்ந்து அதன்படி இன்று இவய சேவை 

லபிக்கப்பெற்.று கிருதார் த்தனாகினேன் தேவரா, 

பரகாலர்:--மாதவசீலசே! தாம் இமவான் நிலத் 

இல் வீற்றிருந் தருளும் ஸ்ரீ - நரசிம்ம apis Ber 

௮னந்த கல்யாணகுணங்களை நன்கறிவிரோ? பல தேய 

ங்கள் சேவித்துப் போர்தீரே, சறிதசெப்பியருள்க, 

யோகீஸ்வார்:--பெரியீர்/ தாஸ்யன் ௮ப்பதி சென் 
இிதுமில்லை ௮ப்பாமன் உர்த்தியை அறிர்தவனு: மல் 
லேன், சுவாமிகள் தான் அருளிச்செய்யவேண்டும், 

ப காலர்:-- சவசிசேட்டசே.! தங்கண் அடியவர் 
கள் சென்று அுப்பெருமானைத் திருவடி. தொழுவ 
மேல் ௮ப் பாமேஸ்வரன் அவர்கள் கூட வார்த்தை 
யாத விரும்பியவற்றை யளித்தருளுவன்; இது தான் 
௮ம்குள்ளவிசேஷம்
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யோகீஸர்:.-யேனமீர/ தேவர் தெரிவித் தருளிய 
வாறு தமியேன் சென்று அமமூர்த்தியை sha s 
தால் எளியேனுடன் ௮ப்பசவான் பேசுவாரா? 

பரகாலர்..-. அவ்வண்ணமே பேசியருளுவர்; நான் 
கூறியபடி உம்மோடு அக்கருணையங்கடல் உரையாடா 
விடில் பொய்யா லுண்டாகும் பாபத்திற்கு நான் பாத் 
தர னாகாமிற்பேன், 

யோகீஸர்:.-௬வா.மிக/ அடியேனுக்கு ௮க்களனம் 

செல்ல விடை தந்தருள வேண்டும், இன்று சென்று 

வருகின்றேன், ஈமஸ்காரம், 

யோக்லவாநம் ஹிமோத்கீரிக்த சேல்லுவாராயின$, 

பரகாலர் தெரிவித்தபடியே யோரும் சென்று 

ah Sinn SR HI ஸ்ரீ-ஈரசம்மமூர்ச் இயைக்கண்டு சேவி 

தீன கிற்கு, அச்சரசிம்மகார்த இயம் ௮டியவருடன் 

வார்த்தையாடி யருளி விரும்பிய வண்ணம் அந்தமில் 

பேரின்ப வீடு அுளித்தருளினர். பாகாலரும் அவர் 

போயருளியபின் நான்காந் Aho Ran & கட்டி. முடித் 

க்கொண்டு லீர்தார் திருமதிளை சிற்பசாஸ் இர முறைப் 

படி. கிருமிப்பதற்காக அளந்த நூலானது தொண்ட 

ரடிப் பொடிகள் திருமடத்தின்்மேற் சோ அதனை 

யறிந்த சிற்பிகள் ஆழ்வாரிடம் தெரிவித்து நிற்க பா 

சாலரும் மிகவும் அணுக்குற்று ௮த்இரு மாளிகையை 

விட்டு விலக்கு ௮த்இருமஇளை அழகுபெற அமைத் 

தருளினார்; இவ்விஷயத்தைதக் இருமாலை சைங்கர்யம் 
புரிர்.துகொண்டிருந்க தொண்டாடிப்பொடி. ஆழ்வார் 

தெரிந்து அதிசயித்து இவரின் திருவுளப்பாங்ளேப் 

பன்முறையும் வியந்துகொண்டாடியும் தமது புஷ்ப
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கைங்கர்யத்இர்கு உபகரணமான தர் பொற்கருவிக்கு 

அருள்மாரி யென்று பெயரிட்டு வழங்கி வருவாராயி 

னர். பின்னர் இருமங்கை மன்னனும் திருக்கொட்டா 

ரம் 88% து களஞ்சியம் முதலியவைகளை தீ திருப்பணி 

புரிகையில், பொருளிற்கு முட்டுப்பாடெய் இ இர்தனை 

செய்காலையில், காவிரிப்பூம் பட்டினத்தில் இரத்தினங் 

கள் ஏற்றிவர்த கப்பலொன்று மார்க்கத்திலடித்த 

புயற்காற்றால் பாய்மரம் (மூகலியன முறிபட்டு இசை 

திப்பி வந்தொதுககக் கடக்க செய்தி ஒற்றாகளால் 

Os ft go, ௮ஙகு தனது பரிஜனங்களுடன் சென்று, 

௮5காவாயிலுள்ள யாவத் பொருள்களையும் எடுத்து 

சேனாவீரர் வசம் அரல்காகரிற் கனுப்பி வைத்துத் 

தாம் மாத்திரம் ஒன்றியாய் அப்புரியின் தர் of Bars 

யாய் வருகையில், ௮வண் ஒரு இசசதஇனின்று ஓர் 

வைய மங்கையானவள் கனது காச்தினிஉமாகப் 

பொற்கிண்ணம் சொண்டு ஏதோ ஒர் காரியார்த்தமாய் 

விதியில் வா, ஆகனைச்சண்ட இவர் பொருக்செனச் 

சென்று அக்கண்ணத்தை வெடிக்கெனப் பறித்துக் 

கொண்டு ஓடும் 2பாு, அர்கங்கையும் அலறிக்கொண்டு 

அ கிருஷ்ணா உன் இருவடிக்சே அபயம் என்று ஓல 

மிட்டு விட்டிற்குள் விசைந்துசெல்ல, அதுகண்டு பாகா 

லரும் அகா. நாம் என செய்தோம் பிரபந்கோத்தமி 

யென்றறியாமலன் ரோ பெரிதும் ௮பசாரப்படலானோம் 

எனத்தி நம்பி வந்து அக்ண்ணத்தை அவ்விட்டின் 
கதவின் கீழ் வைத் தவிட்டு அங்கோர் புறத்துப் பதி 

விருர்.து யாகாகுமோ வென்று பயந்து நிற்க, வீட்டி 

னுட்சென்ற பெண்ணசயோரும் தனது காயகன்பாற் 
போய் நின்று சண்ணுங்கண்ணீருமாய் ஏ பிராணபஇ!
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என் செய்கேன்! அடியாள் பொற்குண்ணக் கையளாய் 

வாசலில் போகாகிற்கையில் யாரோ ஓர் கள்வன் உடன் 

வந்து Bair cam san gs பறித்துக்கொண்டோடிவிட்ட 

னன என்,று பிரலாபித்தாள், ௮ கேட்ட அவள் பர்த் 

தாவும், மிசவும் அ௮கம௫ூழ்க்சவசாய் ௮டிசுந்தரி! இன்று 
தான் ஈம.து குலமும் கோத்திரமும் உய்ந்தன காணாய்! 
அடீ ப்ரீயே! உன்னுடைய பாக்யெமே பாக்யெம்! மகா 

உத்தமியாயெ நின்னைப் பத்இினியாகப் பெற்ற ஓர் நற்ற 

வத் தால் மிகக்கொடிய பாபிஷ்டனாயெ எனது பொற் 

பாத்திரமும் சற்பாத் இத திற்போய்ச் சோக்தன; ஆன 
தால் கண்மணி! என சமீபத்தில் வந்து ஓர் முத்தர் 

தீருவாய், என்று அன்பாய் அணைத்துத் தழுவிகிற்க, 

௮ நங்கையும் ஒன்றுந் தோன்றாதவளாய் பிரமித்து 

ஆ! என்னின்னுயிர்க்காதல! தாம் எண்ணம் போன 

தையெண்ணி சிறிதும் மனங்கரையாது, வாம்பிகந்த 

மகிழெய்தி தமியாளைத் தழுவிப்புகழுங்காரணம்யாதோ 

சிறிது புகன்நருளல் வேண்டும் என வேண்டி.நிற்க, 

௮வ்வணி கோத்தமரும் அடி மாலாமணியே! மங்கை 

நாட்டடிகள் என் னும் மாதவத்தோல்கல் ஒருவர் தமது 

பெருஞ் செல்வமனைத்தையும் அடியவர்கட் கன்னமீத 

லாதிய சற்கருமங்களில் வினியோ௫த் தவிட்டு இருவ 

சகம் பெரியகோயிற் நிருப்பணியை நடத்தவாரம் 

பித்து தம் கையிற் சிறிதும் பொருளின்றி இனி யெத் 

தொழிலைச்செய்யதேலும் பொருளீட்டி தாம்கொண்ட 

விரதத்தை முற்றுவித்தருள வெண்ணங்கொண்டு, தங் 

காங்கு சென்று களவாடி போதருவாராடு நேற்றுகூட 

ஈம.து ஈகரில் திசைதப்பி வக்தொதும்கிக்டெந்த தர் 

மரக்கலத் இலுள்ள ஈவசத்னமா இய யாவற்றையும்கொள்
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ளையாடிப் போனார்களன்றோ! மப் பரகாலகூர்த்திகளே 

இவண் வந்து நினாதுகாத்இலிருந்த சண்ணத்தைப் 

பறித்தோடி யருளினசேயன்றி பிறிதொருவ ரிவ்வ 

ளவு அணிகரமாய் ஈமது பொருளை அபகரித்தோடார். 
ஆனதால் ஏ. ௬மு௫£! வருவாய்! கிரகத்தின் வாசலிற் 

சென்றுகாண்போம். என் றுசொல்லிக்கொண்டு இரு 

வருமாக வந்அபார்க்கையில், தெருவாசற்கதவின் 8ழ் 
௮ப்பொற்டண்ணம் இருக்கக்கண்டு பெரிதும் yee 

மூற்று அக்காக்கரந்தராய் பத் இினியைக்கடிந்து, அடி 

அஷ்டீ' நீயா து கடுஞ்சொற்கூறி ௮க்நீலமேனியனை இண் 

ணங்கொடு போகா வண்ணம் புரிந்து நின்றனை? அடி. 
கா௧௫! இதோ பார் உன்னை என்ன பாபெடுத் துறேன், 
என்று சாத்தையோக்க அப் பெண்ணிளம் கொடியை 
ஹிம்சிக்கப் புக, அதுகண்டு OAS Be ஒளிக் 
திருர் ௪ ஈம் மங்கையர் கோமானும் சடக்கென ஐடி 

வந்து ௮வ வணிகொத்தமரின் இரு கரத்தையும் 

பிடித்துக்கொண்டு பிரபந்கோத்தமசே.! இக் இரகம் 

மகா பக்தசரோன்மணியின் இருமாளிகை யென்றும், 

இவ வம்மையாரை வைணவ குலோத்தமி யென்றும், 

அறியாது அம்மிருவர் இருவடிமாட்டும் Buu DB sax 

YAS ௮பசாரத்தை மன்னித்தருளும்படி உங்களிரு 

வரையும் பன்முறை ஈமஸ்கரித்துக் கேட்டுக்கொள்ளு 

இறேனென்று அவர்களிடம் மன்றாடிக் கேட்டு விடை 

பெற்று ௮வணின்றும் புறப்பட்டு திருக்கண்ணபுரம், 

நந்திபுவிண்ணகாம், திருவழுந்தூர், திருச்சேறை, 

சிறுபுலியூர் முதலிய திருப்பதிகளைச்சேவித்துப் பதி 

கம்பாடிக்கொண்டு திருக்கண்ணமங்கைபுக்கத்திருப் 

பதி யெம்பெருமானைப் பதிகம்பாடித் து.இக்கையில்,
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தஇருகின் தவூா பத்தராவிப் பெருமானும் தாம் முன்பு 

ஒருபாடல் பெற்றது போதாதென்று மீண்டும் என்னைப் 
பெற்ற அன்னையாரால் ஞாபக மேட்டப்பெற்று இவ் 
வாழ்வார் எ.இரில் வந்து காக்ஷியளிக்க, Ho கண்டு 
* “புத்தவிகாரம் புகுக் துருவன் கைவாங்இ ௮த்தன் 
திருப்பணிச்கே யாக்கின”” ஈம் பாகாலரும் நின்றவூர் 

“நின்ற கித்திலக்தொத்தினை - கண்ணமங்கையட்கண்டு 
கொண்டேனே?” என்று அப் பெருமானையும் சேத் 

அத்துஇப்பாசாயினர். அப்பால 1 “சக்தனபபொதியச் 

செந்தமிழ் முனியும் - செளக்கா பாண்டியனென்னுக் 

தமிழ் நாடனும் - சங்கப்புலவருக் தழைத்தினிதோல் 

கும் மங்கலப்பாண்டிவள நா”? சென்று, இருக்கூடல், 

இருமாலிருஞ்சோலை, திருக்கோட்டியூர், இருமோ 

கூர், திருப்புல்லாணி, இருக்குறுங்குடி, திருக்குரு 

கூர் முதலிய பல இவயதேசங்களையும் சென்று வண 

௫௫ பகவானின் அர்ச்சாவதாரங்களோடு விபவாவதா 

சங்களையும் நினைந்து நினைந்து உள்ளங்கரைந்து பல 

பதஇகங்கள் பாடிக்கொண்டு மீண்டும் தஇருவரங்கத்தை 

யடைந்து மற்றுஞ் செய்யவேண்டிய தாயிருந்த இரு 

வாங்கம் பெரிய கோயிற் றிருப்பணிகளை யெல்லாம் 

ஈன்கு செய்து முடித்துக்கொண்டு ஈன்கை, குமுத 

வல்லியாருடன் பகவத் கைங்கர்ய பசசாய் விளங்இ 

வருவாராயினர்,. 

  

* இல்லைவளாகவுலா...... 4 அகத்தியம்,



பபப வம: 
ஒன்பதாவது அக்யாயம். 

பனை 
% (மாலென்பதாம் பின்னைமால் வரையான் மால் விசும்பின் 

மாலின்புயல் காச்ச மால் வண்ணன்--மாலரலப் 

பேரோத மேனியான் பேரோத நீர் கடைம்கான் 

பேசோச மேனியான் பேர். 

இடம்--திநவரங்கம். சாலம்--நண்பகல், 

பாத்திரங்கள்--பரகாலர், அரங்கநாதன். 

பரகாலர்:--சர£மா ரோக திவ்ய தேசங்களை 
சேவித்துக் கொண்டு போதந்று இவ்வாங்கமாஈகரம் 
அ௮டைச்தோமாயினும் இன்னும் **முற்றப்புவனமெல்லா 

முண்ட முகில்வண்ணன் கற்றைத்துழாய் எசர்கழ 

லிணையில் நமக்குள்ள போன்பு ௮௨ங்கின பாடில்லை. 

ஆனதால் வடமொழியினிடமாகவுள்ள இருக், யகர், 

சாமம், அ௮தாவணம் என்னும் கான்கு வேதங்களுக் 

கும் சிக்ஷை, வியாகாணம், ௪௩௧௭, நிருத்தம், சோதி 

டம், கல்பம் என்னும் ஆறு அங்கம் இருப். துபோல 

ஈமது சடகோப மகாமுனிவர் முருளிச்செப்த தமிழ் 

மறை கான்கிற்கும் முறையே ஆறங்கங் கூற வெண்ணி 

பெரிய இருமொழி, திருக்குறுக்காண்டகம், இருகெடுக் 

தாண்டகம், திருவெழுக்கூற்றிருக்கை, றிய திருமடல் 

பெரியதிருமடல் ஆயெ ஷட்பிரபந்தங்களையும் பாடி 

௮ங்கமாக அமைத்தோம். என்றாலும் இரும்பவும் திரு 

கெடுக தாண்டகத்தை ஈம்பெருமாள் இருமுன்பே 
சென்று திருமுகோல்லாசத்இற்கு உகப்பாகும்படி 
தேவகானத்தில் பாடிச் துதிப்போம். ஏ ௮ழக௫ிய மண 

வாளா! கேட்டருள்வாயாக, 
  Mian pee ee pent மவ ட பவை வைய கமுவதுழு வ ய வவவாட 

* பெருச்சேவனார் பாரதம்,
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மின் னுருவாய் மூன்னுருவில் வேத நான்காய் 

விளக்கொளியாய் முளைத்தெழுந்த இங்கள் சானாய் 

பின்னுருவாய் முன்னுருவில் பிணிமூப்பில்லாப் 
பிறப்பிலியா யிறப்பதற்கே யெண்ணா செண்ணும் 

பொன்னுருலாய் மணியருவிற் பூசமைக்சாய் 
புனலுருவா யனலுசுவிற் றிசழுஞ்சோதி 

தன்னுருவா யென்னுருவில் நின்ற வெந்தை 

தளிர்புமையும் இருவடியென் சலைமேலவே, 

என்று பாகாலர் பாடல்கள் பல பாடி நின்ற வளவில் 

அரங்கநாதன் போர வுகந்தநளி ௮வரடன் 

வார்த்தையாடலாயினர், 

அரங்கேசன்:--ஏ ஆலிகாட/ தாம் தேவ கானத் 

இலே பாடிய பாடல்களைக் கேட்டு இருவுளமுவந்து 

அத்யந்தம் ம௫ழ்ச்செயெடைந்தோம். * -அம்விர் நீர் 

இப்போது ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாரைப் போல 

யிராகின் நீர். காம் உமக்குச் செய்யவேண்டுவ துண் 

டாகில் சொல்லுவிராக, 

பாகாலர்:--௪ பரஞ்£சாதி! நாயன்தே! நாய 

asl! நிதியசம்சாரியாய்ப் போக்க அடியேனைத் 

தேவரீர் இப்படி விஷயிகரித்தபின்பு ஒரு குறை 
யுண்டோ? ஆூலும் ஒரு விண்ணப்பமுண்டு. அது 

யாதெனில் தேவரீர் லோகாறுச்ரெஹார்த்தமாகச் 

செய்தருளின அர்ச்சாவதாசங்களில் பிரதானமான 

இந்த ஸ்ரீரக்கக்ஷேச்திரத்திலே மார்கழிமாதம் ௬க்ல 

பக்ஷத்தில் ஏகாதசயினன்று அத்யயன உத்ஸவம் 

கண்டருளும்போது பூர்வமே மதுரகலியாழ்வாரால் 

நடத்துவித்ததுபோல சடகோபன் சொல்லான திரு 
  

* சலியனருள்பாடு,
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வாய்மொழியையும் வேதபாசாயணத்தோடு கேட்ட 

ருளி இதற்கு வேத்சாம்யமும் அ.துக்செடுத்தருளல் 

வேண்டும், இது தான் அடியேனது பீசார்த்தளையா 
கும். 

அரங்கேசன்:--அழ்வீர்! அப்படியே வேதசாம் 

யம் அநூக்ரெகித்ச்தாம் ஹே முதலிகளே! Dy SUI 

Censmag goo வேதபாராயணத்தோடு இருவாய் 

மொழியையும் பாராயணம் பண்ணிப்போருவீர்களாக, 

என்று ஆக்ஞாபித்தருளி ** கலியன் ஈம்மைத் தேவகா 

னத்தாலே மிகவும் பாடுகையாலே அவர் மிடறு நொர் 

தீது ஆனபின்பு காமின்று தரித்த சிஷ்டமான எண் 

ணெய்க்காப்பை அவர் இருமிடற்றிலே திடவுங்கோ 

ளென்று ௮ருளப்பாடு பிரசா இக்கப் பின்பு பெருமாள் 

பரிகாமும் ௮வர் இருமிடற்றிலே எண்ணெய்க்காப்பைச் 

சாத்த அவரும் கிருதார்த்தசாய் மடமேற எழுத்தரு 
ஸினபின்பு இருககரியிலும் ஆழ்வார் ௮தயய னா த்ஸவத் 

BPG Sard Sap ெழுர் தருளும்படிக்குப் பெரிய 

பெருமாள் திருமுகப்பட்டயமும் எழு.இ சக்கி திப்பேரை 

யும் இருககரிக்கு அனுப்பிவைக்க சடகோபரும் திரு 

முூகப்பட்டயத்தையும் சரசாய்வகித்து அதீயயனோத் 

ஸவச்திற்கு உதவும்படி. கோயி2லற எமுக்தருளின 
பின்பு இருமங்கைமன்னனும் ஆழ்வாரை எதிர்கொண்டு 

இருவடி. தொழுது சந்நிதியிலே எழுந்தருளப் பண் 

ணிக் கடாக்ஷித் தருளித் தமது திருவுள்ளத்இன் உகப் 

பாலே ஈம்மாழ்வார் என்று இருகாமம்சாத்தி, இரு 

மாலை % ஸ்ரீ- சடகோபன், திருப்பரிவட்டம் முதலான 
  

* இதுமுதலாகத்தான் பெருமாளுடைய இருவடிநிலை 

க்கு ஸ்ரீ. சடகோபன் என்னும் பெயர் உண்டாயெது,
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வரிசைகளைப் பிரசா இக்கத் இருமங்கைமன்னலும் மறு 
நாள் ஏகாதட துடங்இப் பத்துகாளாக பிராதக்காலக் 
இலே €ர்வாண வேதபாராயணமும் Qu gs Phang 
இலே இருவாய்மொழி அசா தானமுமாக காலவிபா 
கம் பண்ணி வேதங்களை அசர் இந்துச் சாற்றும் 
போது ஆழ்வார் இருமூன்பு தஇருவாய்மொழியைக் 
தலைச்கட்டின வளவிலே எம்பெருமான் திருவடி.களை 
சேர்ந்தபடி ௧௮ அ௮ுகரிக்து ஆழ்வாரைப் பெருமாள் 

திருவடிகளிலே சேரும்படி பண்ணுவித்து ஆழ்வார் 

பிரதி சம்வத்ஸாமும் அத்யய னோ க்வை,ச்திற்கு எழுக 
தருளி இருவாய்மொழி அதுஸந்தானம் நடக்கும்படி 

பண்ணுவித்து இருமாலை, ஸ்ரீ--டகோபன் முதலான 
வரிசைகளை யெல்லாம் பெரியபெருமாள் மிசசாஇத்து 
௮ருளப்படும் பிரசா இத்தருளும்படி. கட்டளை யிடுவிக்க 

பின்பு ஆழ்வாரும் கருதார்த்தராப் இரு கரி 2யெறவெழு 

ந்தருளி பிரதிசம்வக்ஸார்தோறும் கோ யிலுக்கு எழுந் 

தருளாநின்று அத்யயனோத்ஸவத்ைத பரிபாலனம் 
பண்ணிக்கொண்டுவா,, ஈம்பசகாலரும் இருவாக்கத்2த 

கலியப்தம் 490க்குமேல் தசாவதாரக் கோயிலைச்கட்டிப் 

பிர இஷ்டிப்பிக்ு தம்மையும் விக்காசமாக ரூலோ தவை 

விக்ரஹங்களை யேறி யருளப்பண்ணி பிர திஸ்டி.ப்பித் து 

அதற்கு வடபுறமாகவும் வாள் கடை தூரம் நிலக்கொ 

ண்டு ஸ்ரீ பண்டாசத்தஇிலே தீரவியத்தை மூதலிட்டு 

“பாடியவாளன்துறை'' என்று அதற்கு தஇருநாமஞ் 

சாத்தி அவ்விடத்திலே, தகனஞ் செய்யப்பெறுபவர் 

களுக்கு பாமப்தம் உண்டாகத் தக்கதாக பெருமாள் 
சந்நிதியிலே வாம் பெற்றருளி வர்.த்இப்பாசாயினர். 
பின்னர் ஓர் நாள் மங்கையர்கோமான் மஹேர்தரக
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ரிக்கு சமீபமாய் சத்தாஸ்ரமமென்று பிரசித்தமாயுள்ள 

திருக்குறுங் குடிக்குச்சென்று அங்கு வ௫க்கத் திரு 

வுளங்கொண்டு ஸ்ரீசங்ககாதன் இருமுன்பே சென்று 

கோதை நறுமலர் மங்கைமார்பா குறுங்குடிக்கே 

யென்னையுய்த் இடுமின் ” என்று விண்ணப்பித்து Dau 

வாறே அலுக்காடக்கப் பெற்று திருக்குறுங்குடிக்குச் 

செல்ல ஆயத்தமாயிருந்தனர். இஃது இப்படி. இருக்க 

நமத glen இருமடப்பள்ளி, இருஈடமாளிகை, 
ஆலிகாடன் இருமண்டபம், இருக்கொட்டாரம், Be ge 

களஞ்சியம், மற்ற சங்குசக்ச சின்னங்கள், திருமண் குறி 
கள், இருபத்தொரு இருக்கோபுசங்கள் 

“(மாடமாளிகை குழ்திரு வீதியும் மன்னு சேர் 

திரு விகரமன் வீதியும் 

ஆடல் மாறன களங்கன் வீதியும் அலிகாடன் 

Yuri gen வீதியும் ் 

கூடல் வாழ்குல சேசரன் வீதியும் குலவிராச 

west heer a Bub 

தேடரிய தர்மலர்மா வீதியும் தென்னரங்சர்தம் | 

இருவாவரணமே”” 

இவைகளை யெல்லாம் பு துப்பித்தருளியபோ ௮ ஓர் 
சமயம் கைங்கர்யபசாளாய் வேலைசெய் கொ ண்டிருக்த் 
சிற்பி முதலானவர்களைப்பார்த்து ஏ! பசுவத் கைங்கர்ய 
பசரா்கனே! நீங்கள் செய்யும் வேலைக்குப் பிரதி பலனாய் 
பசும்பொன் வேண்டுமோ அல்லது பாயு (தம் வேண் 
டுமோ என்று கேட்டருளுகையில் வர்களிலனேகர் 
பசும்பொன்னே வேண்டுமென்று அன்றாடம் கூலி: 
பெற்றுச் செல்வாராயினர் சிலரோ எம்மாண்டவனே! 
அடி.யோங்கட்கு பாமபதந்தான். வேண்டுமென்று மிக 

7
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வும் வேண்டிக்கொண்டு யாவருக்கும் படியாகக் 

கொடுக்கும் ஸ்ரீரங்ககாகன் சைவேதனல் கண்டருளிய 

Bau சித்திரான்னங்களையே யுண்டு வந்து மற்றொன் றி 

ஊணையும் விரும்பிப்பெறாது ௮இ௧ பயபக்தியுடன் இருப் 

பணிகளைச் செய்துகொண்டுவர்தவர்களான இலர்கள் 
மது பாகாலப்பிசான் இருக்குறுங்குடியேற எழுந்த 
Gru போடூருமொன்ற செய்தி கேட்கப்பெற்றதும் 
ஒடோடியும் வந்து அம்வார் இருவடி களில் சாஷ்டாங்க 

மாய் தண்டம் சமர்ப்பித்து ஏ கருணையல்கடலே! 
ஆதியில் தேவர் இருவாய்மலர்ந்தருளியபடியே அடி. 
யோக்களுக்கு போம் வ ழியைத் தருமென்லும் இன்ப 

மெல்லாம் பொசித்துவழி போயமுத விரசையாற்றில்கா 
ம்மூழ்கு மலமற்றுத் தெளிவிசும்பை ஈண்ணி ஈலந் இகழு 
மேனிதனைப்பெற்று தாமமார் வந்தெஇர் கொண்டலங் 
கரித்து சற்கரிப்ப மாமணிமண்டபததட் சென்று 

மாமலாள் கோன்மடியில் வைத்துசக்கும் வாழ்வு” 
,தந்தருளல் வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்து நிற்க, 
கம் அலிகாடரும் அவ்வண்ணமே தருறோமென்று 

அவவனைவரையும் ஓர் டத்தில் ஏற்றி வட திருக் 

காவிரியில் போய்க்கொண்டிருந்த விசேஷ ஜலப்பிர 
வாகத்தின் மத்தியில் கொண்டு போகாகிற்க தங்கண் 

தெளிவிசும்பு திருகாட்டினின்று ஓர் இவ்விய விமானம் 

போதாக்கண்டு அத்யாச்சர்யப்பட்டு * இந்த வுடழ் 

சிறை விட்டெப்பொழுது யாமே அக்தமில் பேரின் 

பத்துள்ளாகுவோ” மென்று எ.இர்பார்த்இருக்க யாவர் 

சளும் உடனே ௮வவிமானத்தில் ஆரோகணித்து பாம 

பதத்திற்கு சென்றருள பாகாலரும் ஒடத்தைக் கவிழ் 

தி.துவிட்டு மற்றோர் மிதவை பற்றி இரும்பிவரலாயி
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ஸர், பின்னர் நமது மங்கையர் கோமான் கசையினிட 

மாக வந்து கூடிநின்ற மற்றை யோர்களை யெல்லாம் 

ஸ்ரீ- அழயெமணவாளன் இருச்சர்க இக்கு அழைத்.து 

வந்து நீங்கள் யாவரும் ஐடத்திற் போனவர்களின் 

பெயர்களைச்சொல்லி இத்இருவாங்கத் திருமுற்றத்தே 

நின்று கூப்பிடுங்களென அவர்கள் அவ்வாறே அழைத் 

தவுடன் ௮வர்களெல்லோரும் ஓவ்வொருவராப் எதி 

ரில் வந்து சக்கிதிக்குள் சென்று மறையாகிற்க இ 

பலரும் கண்டு அதயாச்சர்யமடைர்து *தொ ண்டார்தம் 

பெருமைசொல்லவும் அரிதே” என்று திருமங்கை மன் 

ளின் திருப்புகழ் பலதும் பாடியாடித் தத்துப் 
Cure meen ra ent. 
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* 2 சனிக்கோல மானா னடி.யவர்க்காய் 

சோதித் திருத்தூணித் ரோன் திஞன்-வேதத்தின். 
மூன்னின்றான் வேழ முதலே யென வழைப்ப. 

வென்னென்று ஸனெங்கட் இறை, 

இடம்--தீநவரங்கம், காலம்--வேயின்மாலை; 

பாத்திரங்கள்--பரகாலர், தழதவல்லீ, 

பரகாலர்:--பிரியசுந்தரி! 'இருககின் நஞ்சிறைய: 

சேவலோடொரு - குருகுறங்குங் கரையில் வாளைதா 

விய - திரையலம் புர துறையின் மாடவி தியில் - அணி: 

மேவு-கெருவிலுஞ் சக்இிரிகை நிலாபொலாமணி-யுமிழ் 

தீருஞ்சக்னெ முலாவ வேதவழ் - திருவரங்கம் பெரிய 

கோயில் மேவிய ”” ஸ்ரீ-அழயெமணவாளன் தமியேற்கு 

ஆக்ஞாபித்கருளியவாறு gous Peo லெமாயிருந்த. 

இருமதிள் கோபுரம் துடக்கமான யாவற்றையும் ஜா 

ணோத்தாரணம் புரிக்து 

ப காவேரி விரஜாஸேயம் வைகுண்டம் ரங்கமர்த்ரம் 

பரவாசுதேவோரங்கேசம் ப்ரத்யக்ஷம் பரமபதம் 

விமாஈம் ப்ரணவாசாரம் வேசஸ்ருங்கம் மகாத்புசம் 

ஸ்ரீ ரங்கஸாயீபகவார் ப் ரணவார்ச்தப்ரசாஸசம், 

என்றவாறு இதுகாள் பரியந்தம் ஸ்ரீரங்கக்ஷேத்தா 

வாசஞ் செய்துகொண்டிருந்தோம் அடிரமணீ ! காம் 

இவயதேசயாத்திசை புரிந்த போதருங் காலத்தில் 

திருக்குறுங்குடியிலெழுந் தருளியிருக்த ஈம்பிஎம்பிசா 

னைச் சேவித்தபோது அ௮ப்பரம தயாளன் ** நிறைந்த 
    

* களவெண்பா, + கேரயிலொழுகு,



பத்தாவது அத்யாயம். 101 

சோ திவெள்ளஞ்சூழ்ந்த நீண்ட பொன்மேனியொடும் - 

நிறைந்ததென்னுள்ளே நின்றொழிந்தான் '? ஆனதால் 

அழயெமணவாளன் இருமூன் பே சென்று “குறுக 

குடிக்கே யென்னையுய்த்திடுமின்'? என்று விண்ணப் 

பித்து அவ்விதமே செல்ல விடைபெற்று வர்துளே 

னானதால் காந்இ! நீயம் புறப்பட்டு வருவாய் மந்திரி 

மூதலானாரும் வருகின்றார்கள் வா போகலாம், 

குமுதவல்லி:--நிராணகாந்தா 7 ஆக்ஞையின்படி 

யே அடியாளும் வரரநின்2ீறன் அனால் ஒருவிஷயம் 

விண்ணப்பித்துக்கொள்ளுறேன். ௮.சன்படி. செல் 

வதற்கு ௮றுக்கெகித் தருளல்வேண்டும். அத யாதெ 
னில் 

* ற்னைகின்றோலமிட வோடிலந்த தவும் 

லோசமன்ரோரடியி னாலளந்தஅவும் 

ஆலமுண்டோனிசவு தீரகின் நதுவும்-விசயோன்முன் 

ஆதியஞ்சோ இவடி. வேபொலிகர்த தவும் 

நாரதன் காணரிய மாய்சை கண்ட வும் 

ஆமையொன் ரூயலெ மேழ் சுமந்ததுவும் - உயர்வான 

'ஞானம்வர் தே.துருவ னார் மொழிட்தபடி 

சேவருச் தேடறிய பேறுதந்த வும் 
ஞாலமுண்டாருயிரெலாமுமிழ்ச் திதவும்-உமிழாயேல் 

மானெலனுச் சேவுமிலை யானதுச் தெரியில் 

யாதுகின் பா.தமல வேறுகம் பியுயர் 

மாடி.ழர் தேரில் வீழுமன் பதைகள் - அ.மிவேசே ் 

சானை திண்டாடுசம ரூடுபஞ் சவர்கள் 

பாரதம் போர்செய் துரியோதனன் படைகள் 

தாமு.றிர்தோடவிஜ யாதிபன்ப்ரபலன்-எனுமேன்மை 

* அத்தெட்டுத் திருப்பதி திருப்புசழ், 
  eee



102 குமுதவல்லி திருமங்கைமன்னன், 

தானகன்றேப்ரமக பாலமுண்டிடவோர் 

ஆழியொன் ஹறேபொருது நீதிசண்டுசன 

சாண்மையுண் டோவெனவோர் பாகனென் நிரசம்- 
[விடிவோனே: 

மானசர் சோடபர னேசவுர் தரசை 

யோசசம் போகதார னேபரம்பரம 

மாலலங் காரமுக லேவிரும்பி யெனை - யருள்வாயே 

மாநிலம் பாலமற வீழ்தருர் திவ்ய 

பாதகங்காசலம தேயரும் புதிரு 

மாலிருஞ் சோலைமலை தாழகின் றுவளர், 

பெருமானைச் சென்று சேவித்துக்சொண்டு இருக். 

குறுங்குடிக்குச் செல்லவேண்டும் இதுதான் ௮டி.யா 

ளின் பிரரர் த்தனையாகும். 

பரகாலர்:--என்னின்னுயிர் நாயகி/நினாது ௮பிஷ். 

டப்படியே “சந்தனப்பொழிலின் தாழ்சே நீழல்: 

தாழ்வரை மகளிர்கள் காளும் - மர்இரத் இறைஞ்சும் 

மாலிருஞ்சோலைவணங்குதும்”?/ வாராய் செல்வோம், 

இவவாறு தஇிருமங்கைமன்னன் குமுதவல்லியாருடன் 

பரிஜனங்கள் புடைசூழச் சென்று திருமாலிருஞ். 

சோலைமலை மாலலங்காரனையும், கூடலழகமையும் 

ஸ்ரீ - வில்லிபுத்தூர் வடபத் இரசாயியையும், பெரியாழ் 

வாரையும், தஇருப்பொருளை வடகரையில் அமர்ந். 
தருளிய ஸ்ரீ - வைகுண்ட காதனையும், எம்மிடர் 
கடிவார், காசினிவேந்தர், ௮ரவிந்தலோசனர், மாயக். 
கூத்தர் குழைக்காதர், வைத்தமாநிதி, விஜயாசனர் 
என்னும் எம்பெருமான் மூர்ச்சாவதாரங்களை அவ்வவ்: 
விடங்களில் சென்று சேவித்துக்கொண்டு திருக்குரு: 

கூரினை யடைந்தார்,
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பரகாலர்:--.டி srMudwo su! நந்தாவிளக் 

கே! “* குறுமுனிவன் முத்தமிழமு மென்குறஞுங்கைச்- 

சிறு முனிவன் வாய்மொழியின் சேய்” என்று இரு 

வள்ளுவசால் பெரிதும் கொண்டாடப்பெற்ற ஸ்ரீ-சட 

கோபமகாமுனிவர் இருவவதாரம்புரிக்த இருக்குருகா 

புரியைச் சேவிக்கப்பெற்றோம் அன்றியும் ஒளவையார் 

ஜிம்பொருளு காற்பொருளு முப்பொருளும்பெய்சமைத்த 

செம்பொருளை வெர்கரைக்குனு சட்பொருள்ாச்.தண்டுரு 

கூர்ச் 
சேய்மொழிய தென்பர் லரியானில்வலூன் 

ராய் மொழியதென்பேன் றகைஈது. ௨... என்றும் 

சேப்மொழியோ தாய்மொழியோ செப்பிளிரண்டுமொன் 

[oa 
வாய்மொழியை யாருமறையென்ப -- வாய்மொழிபோல் 

ஆய்மொழிகள் சாலவுளவெணிஞ மம்மொழியின் 
சாய்மொழிச ளென்பேன் றகைந்த ... . என்று இடைக் 

[காடரும் 
வாய்க்குங் குறாகைச் இருவீ தியெச்ிலை வாரியுண்ட 
நாய்க்கும் பரமபத மளித்தாயக்த மாயொடிர்தப் 

பேய்ச்குமிட மளித்தாற்பழுதோ பெருமான் மகுடஞ் 

சாய்க்கும்படிச்குச் சவிசொல்லு ஞானத் தமிழ்ச்சரசே, 

என ஒரு யோகியாரும் இன்னும் பல ஆன்றோர்களும் 

பலவிதமாய் பாடிதீதுதிக்கும் பாமமூர்தீதளான 

ஸ்ரீமத்-பராங்குசன் அமர்ந்து பக்தியோகம்பயிலும் 

* இரதிருணிவிருக்ூமானது இதோ இத்திருக்கோயி 

னுட்டிகழ்வதைப் பாராய் அடி. குயின்மொழிக்கோ 

தாய்! இவ்வாழ்வார் ஒருவா தானடி நாற்தெட்டுத்திருப் 

பதி யெம்பெருமானையும் இந்தக் இருப்புளியினடியி 

* இந்திருணிவிரு-ஷம் - புளியமரம், 
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லேயேயிருர்.து சேவித்துப்பாடிப்பராவும் பாக்யெம் 

பெற்றவர், அதனை மெய்ப்பிப்பானன்றோ இவண் நூற் 

நெட்டு திருப்பதி அர்ச்சாவதார கூ£ர்த்திகளும் இவ் 

விருக்ஷத்தைச் சுற்றிலும் விற்றிருக்க்றார்கள். அடி 
இக்துமுக! சேவித்தனையா? | 

குமுதவல்லி:--பிராணராயகா! உலூல் இஷ்டசத் 

தியைப்பெற விரும்பிய எவரும் காசிமுதல் கன்னியா 

குமரிவரையில் உள்ள எத்தனையோ ஸ்தலங்கள் சென்று 

ீராடிச்சேவித்து வந்தவர்களையும் கோடி தலங்கள் 

சென் நீரே குருகாபுரிக்குச் சென் நீரா?” என்று வினவு 

கறார்களே இ௮பற்றித்தானே! அன்றியும் சற்றுமுன் 
தேவர் தெரிவித்ததுபோல கல்வியிற் சிறந்த கம்பகாட 

செலு காளமேகமும் 

சொல்லென்சனோ டுமுவேசச் சுருக்சென்கனோ வெவார்க்கும் 
கெல்லென்கனோவுண்ணு மீரென்கனோ மறை நேர் நிறுக்குங் 
கல்லென்சனோ முதிர்ஞானச் சனியென்கஜனோ புகல 
வல்லென்கஜோ குருகூரெம்பிரான் சொன்ன மாலையையே. 

என்று வகுளாபசணன் ௮ருளியகிருவாய்மொழியெனு 
ந்மீதனை வாரியுண்டு இருவாங்கமெனும் வரையினிட 
மாக இசாமாயணமெனும் அமிர்தத்தைப் பொழிந் 
தருளி யுலகை யுய்வித்தருளிய து. அப்பெற்றியகான 
இருவாய்மொழியைச் சம்ரெஇத்த அடியாளும் இதா 
பரிஜனங்களும் கேட்டுய்யுவண்ணம் ஒருவாறு திரு 
வாய்மலர்ந்தருளவேண்டும் காதா. 

பரகாலர்:-- கண்மணி! உன்னுடைய புத்தி சாதூர் 
யத்தை என்னென்று சொல்லுவேனடி :*'கேசவனையே 
செவிகள் கேட்க” என்பதொப்ப £ நன்கு வினாவினை;
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அடி. சுந்தரி! சொல்கிறேன் கவனமாய்க் கேள் மற்ற 

பரிஜனங்களும் கேட்பிர்களாக. 

* ௮ச்.திருவாய் மொழியின் முதற்பத்தால் (மலர் 
மகள் விரும்பு ஈமரும் பெறலடிகள்) என்றும் (மல 
ராள் மைந்தன்) என்றும் (இிருமகளார் தனிக்கேள் 

வன்) என்றும் (திருவின் மணாளன் என்னுடைச் 
சூழலுளானே) என்றும் பூமகளார் தினிக்கேள்வன்) 

என்றும் (மைந்தனை மலராள் மணவாளனை) என்றும் 

(ஸ்ரீயட்பதித்துவம் ப்ரத பா இிதமாயிற்று, 2-அம்பதி 

தால் (எம்பெருமான் ஈராணற்கு) என்றும் எம்பிரா 

னெம்மான் நாராயணனாலே) என்றும் (காரணன் முழு 

வேழுலகுக்கும் நாதன்) என்றும் சாராயணத்வம் ப்ரஇ 

பாதிதமாயிற்று, 8-அம்பத்தால் (காண்மலாாமடித்தா 

மரை) என்றுக் (அங்க திரடியன்) என்றும் (௮வன்பாத 

பங்கயம்) என்.றும் (அன். றுதோகடவிய பெருமான் 

கழல்) cram pin (pangs தொழுசேத்துஞ் சோடி 
யான) என்றும் காராயணனுடைய சர்வலோக சரண்ய 
மான சாணுசவிர்தயுகளம் ப்ரதி பா இதமாயிந்று, 4-ம் 
பதத்தால் (இலங்கை நகரம் பெரியப், சவர்) என்றும் 
(வல்வினை திர்க்குங் கண்ணனை) என்றும் (தொல்வினை 

தீர) என்றும் (வெய்யகோய்கள் முழுதும் வியன்ஞாலத் 
துவீய) என்றும் (மேவிகின்று தொழுவார் வினைபோக) 
என்றும் (பிறந்துஞ் செத்தும் நின்றிடரும் பேதமை 
தீர்ர்தசொ.மிந்2தன்) என்றும் (நோயே மூப்பு பிறப் 
பிணியே யென்றிவையொழிய) என்றும் (வேட்கை 
யெல்லாம் விடுத்து கூட்டரிய இருவடிக்கண் கூட்டினை) 
என்றும் (ஃதே யுய்யப்பெறுமாறு) என்றும் (உய்வு 
      

* இருவாய் மொழி சாரசங்கெகம்,



106 குமுதவல்லி திருமங்கைமன்னன். 

பாயம் மற்றின்மைதேறி) என்றும் அநிஷ்ட நிவர்த் 

இஷ்ட பிராப்தி சாத்வ லகஷணமான பராபகத்வம் ப்ரதி 
பா.இிதமாயிற்று. 5-இம்பத்தால் (தமியேலுக்கருளாய்) 

என்றும் (அறெனக்கு கின் பாதமே சாணாகத்தந்தொ 

ழிந்தாய்) என்றும் (உன்னாலல்லால் யாவரா லுங் குறை 

வேண்டேன்) என்றும் (கழல்களவையே சாணாகக் 

கொண்ட) என்றும் (நாமங்களாயிரமுடைய ஈம்பெரு 
மானடிமேல் சேம௰்கொள் குருகூர்ச் சடகோபன்) 

என்றும் (காடொறுமேக இந்தையனாய்) என்றும் ப்ரார் 
SSS கர்ப்பவிஸ்ரம்பம் ப்ரதிபா திதமாயிற்று, 6-ஆம் 

பத்தால் ( திருமாமகளிருக்தாம் மலிச் இருக் ஐ) என்றும் 

(அடிமை செய்வார் திருமாலுக்கு) என்றும் (ஒ௫ிக்த 

வொண் மலாரள் கொழுகஈன்) என்றும் (என் இருமார் 

பாக்கு) என்றும் (கோலத்திருமாமகளோடுன்னை) என் 

லம் கைங்கர்ய ப்ராதனார் த்தமான நித்ய சம்பந்தம்ப்சஇ 

பாஇதமாயிற்று. 1-ம்பத்தால் (சன்னலே யு). 
என்றும் (கொடியேன் பருகின்னமுதே) என்றும் 

(திருமாலின் சீரிறப்பெதர்காலம் பருகிலுமார்வனோ) 

என்றும் (இவ்? வழுலகை யின்பம் பயக்க) என்றும் 

கைங்கர்ய ப்ர இசம்பர்தஇியான ஈஸ்வரனுடைய நிர இசய 

யோக்யதை ப்ரதி பாஇதமாயிற்.று. 8-அம்பத்தால் (அடி 

யேனேன் பெரியவம்மான்)/என் றும் (விண்ணவர்கோன் 

ஈங்கள் கோமானை) என்றும் (அமர்ந்த நாதனை) என் 

லும் (ரூவுலகாளி) என்றும் சேற்பட்டகிறை மூவுலக்கு 

கும் காயகன்) என்றும் ஸர்வ ard gad Oo Bur Bs 

மாயிற்று, 9-அம்பத்சால் (பண்டை சாளாலே நின் 

இிருவருளும் பங்கயத்தாள் Bae cep கொண்டுகின் 

கோயில் ய்த்து) என்றும் (தொடர்ந்து குற்றேவல்
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செய்து) என்றும் (கொடுவினையேனும்பிடி.க்க) என்றும் 

(உறுவதிது வென்றுனக் காட்பட்டு) என்றும் ஆட் 

கொள்வானொத்௮) என்றும் (கானும் மீளா வடிமை 

செய்யப்புகுந்தேன்) என்றும் நித்யகைய்காயம் ப்ரதி 

பா திதமாயிற்று. 10-அம்பத்தால் (அயர்கெடுங்கடி ௪) 

என்றும் (கெடுமிடசாயவெல்லாம்) என்றும் (எழுமை 

யும் ஏதஞ்சாரா) என்றும் (தீருகோய் வினைகளெல்லாம்) 

என்றும் (இப்பிறப்பறுக்கும்) என்றும் (உன்றன் இரு. 

வுள்ளமிடர் கெடுந்கோறும் கால்கள் வியக்களின் புறுது 

மெம் பெண்மை யாற்றோம்) என்றும் (பிணியொன் 

௮ஞ்சாராபிறவி கெடுத்தருளும்) என்றும் (பிறவிச் துயர் 

கடிந்தோம்) என்றும் (அமரா வினைகள்) என்றும் (கெடு 

நாகம் புகலொழித்த) என்றும் (தடுமாற்ற வினைகள் 

தவிர்த்தான்) என்றும் (அக்இ கொழுஞ்சொல்ஓ) என் 

௮ம் (அவாவற்று வீடு பெற்ற) என்றும் கைங்கர்ய ப்ரஇ 

பந்தக நகிஸ்ம்ஸஷ நிபர்கணம் ப்ரதி பா இதமாயிற்று. 

௮டி.! காமர்பூங்கொம்பே! இன்னும் ௮.த்இசாவிட வேத 
தீதின் வைபவமான ௮ விரிக்கிற் பெருகுமானதால் இது 

போது பொலிந்துநின்ற பிராளையும் ஸ்ரீ ஆதிராயகத் 

தாயாரையும் ஸ்ரீ வகுளாபாணனையும் சேவித்துக்கொ 

ண்டு திருக்கு றுங்குடிக்கு நாம் உத் த௫த்தபடி செல் 

லா நிற்போம், 

திநுமங்கைமன்னன், தழதவலலிராணியார், மந்திரி 
ழஜலாளவர்களுடன் FEES orig mw won go 

குமுதலல்லி:--மனோகசா/ இதோ மலச்சாசலின் 

௮ுருகில் ஓர் அழகிய சிறு நகரமும் பர்வதத்தின் மீது 

ஓர் தேவாலயமும் தோற்றுகின்றதே ௮தன் விசேஷம் 

என்ன ப்பு!



(108 குமுதவல்லி திருமங்கைமன்னன். 

பரகாலர்.-- அடி. தருணீமணி! அவைதான் கூ 
நீர் மதியை மாடர் ண்டும் குறுங்குடி” அதோ அம்மலை 
யின்மீது தோன்றும் சர்ஈஇதான் மலைமேல் mind 

அமார்துறையும் ஆலயமாகும். ௮டி இக்து வதனி! ஆ 

கண் இன்னும் லந்து நம்பிகள் சந்நதிகள் உண்டு, 

அலைகளை நாம் சென்று சேவிப்டோம். பின்தொடர் 

நீது வருவாய், 

குமுதவல்லி:--பிசாணபதி! காம் இவ்வாலயத்துட் 

புகுந்த.தும் சங்கம் பேரிகை முதலிய வாக்இயங்கள் 

சப்.திக்கன்றன, அனதால் பகவானுக்கு இருவாராத 

னம் ஈடைபெறும் சமையம்போல் இருக்கது, இக் 

ஈற் சகுனபலன் ஈமக்கு இங்கனேயே பாமபதஞ் செல்ல 

கேமனமாகுமென்று நினைக்கிறேன். அல்லாமலும் ராம் 

இப்போது நல்ல தருணத்தில் வந்து பஞ்ச கம்பிகளை 

யும் சேவை செய்து ஆனர்தமடையும் பாக்யெம் பெற் 
ஹோம், மற்றும் ஈம.து மக்இரி முதலானவர்களும் இக் 
குலங்குடி வாசமே விரும்புவதால் அவர்கட்கும் உய் 

யம் வகையருளி அறுக்கொகித்தல் வேண்டும், நாதா. 

பாகாலர்:-- அடி சுக்தரீ! அப்படியே செய்வோம். 

ஏ மந்திரி முதலான பரிஜனங்களே! நாமிப்போ௫ு 

உபதே௫ிப்பதை பயபக்தியுடன் சரவணம் புரிந்து 
அதன்படி ஈடந்து போருளாளனாகும் ஈம்பி இிருவடி 

களே தஞ்சமென சம்பியிருக் அ உய்வீர்களாக. 

“நின்ற வினையும் தயருங் கெட மாமலரேர்திச் 

சென்ற பணிமின் எழுமின் தொழுமின் சொண்டீர்காள் 

என்று :மிரவும் பகலும் வரிவண் டிசைபாட 

குன்றின் முல்லை மன்றிடை மாறும் குறுங்குடியே."”



பத்தாவது அத்யாயம். 109: 

இவவாறு பசகாலரும் தமறு பரிஜன௩களுக்கு அக். 

இர௫த்தருளி அவர்களை அ௮ங்கனேயே நித்ப வாசஞ்.. 
செய்யும்படி அக்ஞாபித்துப் பின்னர் குழு; தவல்லியா 

ருடன் சென்று திருப்பாற்கடல் நதியில் இர்த்தமாடிக்.. 
கோ புசவாயிலிற் புகுச்.து காண்டமாடு பொய்கையின் 

கரையில் கரூம்பனைப் பெரும்பழம் விழுவதும் வாளை 

பாயவறும் பார்த்து மகிழ்ந்து போன்புடன் உடல்: 

முழுஅம் புளகமெழக் கரங்களைக் குவித்துக்கொண்டு 

கண்களில் அனந்த பாஷ்பம் பொழிய பாவசராய் 

நின்று விழுந்து விழுந்து தண்டம் சமர்ப்பித்து இடந்த 

நம்பி, இருந்தஈம்பி, நின்றநம்பி, இருப்பாற்கடல்ஈம்பி, 

திருமலைஈம்பி என்னும் லீக்து ஈம்பிகளையும் சேவித். 

அக்கொண்டிருக்து ௮க்கு நகித்யவாசஞ் செய்து வை: 

ராக்கிெயமடைந்து *' உள்ளம் உறை செயல் உள்ள இம் 

மூன்றையும் உள்ளிக் கெடுத் இறை உள்ளிலொடுக்”கு.த 

லாகிய யோக நிஷ்டையில் சல காலம் GT (Lp சுருளி 

யிருந்து பின்னர் பாமபதஞ்செல்லத் இருவள்ளமாய் 

நம்பிகள் சக்தி சென்று அழகிய கம்பி பொன்னடி 

யிரண்டையும் பற்றிக் 8ழ் விழு ௬௫ யுருகி அன்பே 

வடிவாகச் கிடந்தார். அப்பொழுது எம்பெருமானும் 

ஆழ்வாரே! உமது அ௮பிஷ்டப்படி யே தெளிவிசும்பு 

திருகாடு செல்ல விடைகொடுத்தருளினோமென்று இரு 

வாய் மலர்ரந்தருள அர்தகஷ்ணமே குழுசவல்லியாரு 

டன் ஈம.து இருமங்கை யாழ்வாரும் தேவரும் முனிவ: 

ரும் போற்ற வர்தருளிய இவ்யவிமானத்இல் எழுந்த 

ருளி விரஜா ஈதியில் தீர்த்தமாடி ஸ்படிகத் இருமேனி௰ய 
சான ௮மானவளஞூர் வந்து சதுர்ப் புஜங்களாலும் ஸ்பரி” 

சிக்கப் பிரகாசம் பொருர் திய இவ்ய திருமேனியுடன்.



140... குழுத்வல்லி திருமங்கைமன்னன். 
பாமபதஞ்சென்று ஸ்ரீ பாவாசுதேவனுடைய தருமா 
மணி மண்டபத்தைச் சார்ந்து எம்பெருமான் திருக் 
காத்தே ஸ்ரீ சார்ங்கஸ்வரூபராய் விளங்க வருவாசா 

-யினார், 

ஸ்ரீ தழதவலலித் தாயார் சமேத 

திநமங்கையாழ்வார் திநவடிகளே சரணம், 

  

க்லக்சதிரு கார்த் இகையில் சார்த்திசை வர்தோன் வாழியே 

காசினியில் குறையலூர்ச் காவலோன் வாழியே 
நலந்திகழாயிரச் தெண்பத்து நாலுரைச்தோன் வாழியே 

நாலைஈது மாறைந்தும் ஈமக்குரைத்தோன் வாழியே 

இலங்கெழு கூற்றிருக்கை யிரு மடலீய்ந்தோன் வாழியே 
இம்மூன்றிலிருநாற்றிருபத் தேழீர்தோன் வாழியே 

.வலந்இகழுங் குமுதவல்லி மணவாளன் வாழியே 

வாட்கலியன் பரகாலன் மங்கையர்கோன் வாழியே. 

சம்பூர்ணம். 

 



ஆனந்த சாகரம், 

உடல் ௨ 

இப்பெயர்பூண்ட ஒரு மாதார்தச் தமிழ்ப் பத்தி 

சிகையானது அனந்தஸ் சித்திரைமாதமுதல் காசைக் 

காலிலிருர் அ பெரும்பாலும் வணவமதத்தைத் தழுவி 

௮ேச அரிய பெரிய விஷயங்களைக்கொண்டு சிறந்த 

செந்தமிழ் வசனாடையில் சுமார் 40-பக்கம் கொண்ட 

புத்தகரூபமாய் வெளிவருமான தால் இதற்கு ஓவ் 

வொரு வைணவர்களும் சந்தாதாசர்களாய்ச் சேரு 

விர்களென்று நம்புகிறோம். 

இதற்கு ௮நேக ஆசாரயபுருஷர்களும் மகாவித் 

வான்களும் விஷயதானம் புரிவார்கள். 

முன்பணமின்றி ஒருவருக்கும் பத்துர்கை அனுப 

பப்படமாட்டாது. அப்படி முன்பணம் அனுப்புவோர் 

களுக்கு 8- அணா விலையுள்ள தும் மிக ௮ருமையான து 

மான ஸ்ரீ குமுதவல்லி திருமங்கைமன்னன் என்னும் 

ஒர் அழகிய நாவல் புத்தகமொன்று இனாமாய் ௮னுப் 

,பப்படும், 

இதன் வநடசந்தா நபா 2. 

அமிர்தகவி, 

'ஜெ. இராஜகோபால பிள்ளை, மானேஜர், 
ஆனர்தசாகரம் பிஸ் காரைக்கால், 

பிரான்ஸ் இந்தியா.




