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முருகவேள் துணை 
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பட்டினத்துப் பிள்ளையா 

அல்லது 

தவராஜர் போற்றும் சிவராஜயபேரகி 

  

முதலாவது அத்தியாயம 

காவிரிப்பூம் பட்டினத்துச் சிறப்பு 

' கொல்வார்தம் [பேோரோதை கொடுப்பார்தத் 

சீரோதை தளிர்சங் சின்ற 
வேள்ளாரக் SHS Gey en wil tor 

விழங்கியிந விசிம்பி ஜேங்த 
ழள்ளாரக் சிறுவீதி பலசாதித் 

தோமீலோதை யோழிவி லாவாம் 

பேர்ள்ளாத நாகமணி யகங்கடோரம் 
விளக்கோளிரம் பூம்பு காரே!” 

என்று ௮றிவாளரால புகழநது கூறப்பட்டதும, 

பூமபுகாற, என்னும பெயரினைககொண்டதுமாகிய 

காவிரிப்பூமபட்டினம பல நூறு வருடககளுககு 

முன்னாச் (256 சிறபபும, பேரும பெருமையும 

வாய்ந்து விளங்கியதென்பது ) அறிவாளர் -அறிஈத 

தேயாம். (சாட்டி ஓள்ளார் எப்பொருள்ககருதியும





பிமையுரை 

டப்புத்தகர், 
ர்ன்மீது பேசன்பு கொ ண்டுள்ளவரும் 

சென்னை? சாட்டர்ட் பாங்க உதவி பொக்வெசராரும் 
சென்னைச் க்குணவிலாசசபையின் அங்க த்தனருமாயெ 

ஸ்ரீமான் 1 5. முருகேச முதலியார் அவர்கட்கு 
Hee gui அர்வத்துடலும் 

“4மையாசகப்பட்ட ௮. 

எஸ். எஸ்: அருணசிரிநதன்



சென்னைப் பச்சையப்பன் கல்.லூரித் தமிழாசரியா 

ஸ்ரீமான் மணி, திருராவுக்கரசு, முதலியார் அவர்கள் 

எழுதியது 

சென்னைத தொண்டமண்டல உயர்தர பாடசி 

லைத்தமிழ்ப் புலவரும, பல நூலகளுக்கு BEM us 

gu ஸ்ரீ ௮ருணகிரிகாத முதலியார் ore BL! 

பட்டினத்துப் பிள்ளையார், என்னும் உஷை£லைக் 

கண்ணுற்று மகழ்க்தேன், ௮ஃது இனி௰ எளிய 

ஈடையில் இயன்.று படிபபவருக்கு விருப் சீதையே 

விளைத்து நிற்ின்றது , பட்டினததார் at Oo Pm Ds 

குறிக்கும முன்னூல்களினின் றும் பொழ்ள்வகையில் 

ஒரு சிறிதும வழுவாது காலத்திற்கு சற்றவண்ணம 

திரிததும, விரிததும எழுதபபட்டி(ு.தீ.தல விருமபத 

தக்கது. பொதுவாப்க கதைகளே ஏரு புறம ஒங்கியும, 

சமய சரித்திரக்களே மற்றொரு பறம சறந்தும வரும 

இக்காலததிலே இவவிஈண்டின் ஈலங்களும ஒருங்கே 

பொருத மூல் இயற்றுதலால் கலையறிவு, சமய 

வுணர்ச்சி, தத்துவ ஞானம் முதலிபன எளிதில் 

உண்டாகும் என்பது இண்ணம். இத்தகைய 

ரன். லூலைத் தமிழுலகம் தாழாது ஏற்குமென சஈமபும், 

மணி, திருசாவுக்கரசன்,



முன்னுரை 

  

“* பாரனைத்தும் போய்யேனவே பட்டினத்துப் 
பிள்ளையைப் போல்--ஆநநீ துறக்கை யரிதரிது)' 

என்று சிவராஜயோக பரிபூணரான தாயுமா 

னவரால வியநது கூறப்பட்ட வோளுபூதிச் செல்வ 

ராயெ பட்டினததடிகளின சரிதததை முன்லூல் 

களைத தழுவியும, கான பாமபலாயாக வழக்சிவரும் 

சில விஷயங்களை யொட்டியும எழுதிபுள்ளேன, 

இர்நூல இதுகாறும எவராலும எழுதப்படாத புதிய 

முறையில எழுதப படடிருககிறதென்று படிப்போ 

௬ககு விளங்காமற் போகாது புதிய முறையில் 

எழுதப்பட்ட இப்புததகம பலர்ச்கும பயன்படு 

மென்பது என் நம்பிககை, இதை முற்றும் படி.ததுப் 

பார்பபார் எவரும, ' இது மாணாககர்முதல் பெரியோ£ 

வரையில் படிக்கத் தகுரததே' என்று கூறுவரென 

நினைக்கின்றேன். 

என்னிடத்.தும என்னால எழுதப்படும நூல்களி 
னிடத்தும என் சகோதாத தமிழ்ப் புலவர்களுக்கு 
ஈன்மதிப்புண் டென்பதை நான் ௮றிவேஞாத 
லால், அவர்கள் வழக்கமபோல் இஈ.நூலயும் எற்று 

மாணவர்களுக்கு உதவுவார்களென்று யான் கூறவும் 

டூவண்டுமோ ? 

இவ்வாறு என்மாட்டுப் போன்பு கொண்டுள்ள 

என் சகோதாத் தமிழாிரியர்களுக்கும், இர்ாலப்
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பத்.றிச் தம் சர, ச்சை வெளியிட்ட சென்னப் பச்சை 
யப்பன் சல்தூரிச் தமிழாகிரிய் ஸ்ரீமான் மணி- 

இருகாவுக்சாசு முதலியார் அவர்கட்கும், இரால் 

அழருபெற வெளி வரும் விஷயத்தில் எனக்குத் 

தோன்றாத் துணையாயிருந்து உதவிய என் இன்னுயிர் 

ஈண்பர் தமிழ்ப்புலவர் ஸ்ரீமான் மயிலை-சிவ. முத்துக் 
குமாரசுவாமி முதலியார் ௮வர்கட்கும், இப்பு,ததக சதை 

அன்புடன் ஏற்று வெளியிட்ட அ௮னத்தா அண்டு 

கம்பெனியின் சொந்தககாரராகிய ஸ்ரீ 7, ௮னந்த 
நாராயண ஐயா ௮வர்கட்கும கான் நன்றி செலுத்தக 
சடமைப் பட்டி ருகசின்றேன், 

எஸ். எஸ். ௮ருணகிரிசாதன்
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a. 

முருசவேள் துணை 

பட்டினத்துப் பிள்ளையார் 

அல்லது 

தவராஜர் போற்றும் சிவராஜயோடு 

a 

முதலாவது அத்தியாயம 

காவிரிப்பூம் பட்டினத்துச் சிறப்பு 

! கொள்வார்தம் பேரோதை கொடுப்பார்தத் 

சீரோதை தளிர்சங் சீன்ற 
வேள்ளாரக் கநங்கடலி ஜோ தைபினை 

விழங்கியிந விசிம்பி [றங்த 
ழள்ளாரக் சிறுவீதி பலசாதித் 

தோமீலோதை யோமிவி லாவாம் 

பேர்ல்லாத நாகமணி யகங்கடோரம் 
விளக்கோளிநம் பூம்பு காரே!” 

எனறு ௮றிவாளரால புகழ்ஈது கூறப்பட்டதும, 

பூம்புகாய எனனும பெயரிளைக்கொண்டதுமாகிய 

காவிரிப்பூமபட்டினம பல நூறு வருடககளுக்கு 

முன்னா்ச (26565 சிறபபும, பேரும பெருமையும 

வாய்ந்து விளங்யெதென்பது ) அறிவாளா -அறிஈத 

தேயாம். (சாட்டி ஓுள்ளார் எப்பொருள்க்கருதியும



பட்டினத்துப் பிள்ளையார் 

புறராட்டிற் புகாராதலின் புகார் என்றும், ௮ங்குக 

காவிரி.பாறு கடலோடு கலக்கின்றமையால் காவிரிப் 

பூம்பட்டின மென்றும் ௮ந்நாட்டிற்குப் பெயர்கள் 
அமைவதாயின.) பலவகை வளங்களுமழிகது இப் 

பொழுது ஒரு சிறு கிராமமாயிருககும காவிரிபபூம 

பட்டினம பல மூற்றாண்டுகளுககு முன்னர்பபல்வளப் 

களு நிறைர்த பெருககரமாயிருச்ச தென்பது எவரும 

அறிந்த உண்மையேயாம, இப்போது gw psgz 
விளங்கும சென்னை முதலிய ஈகரங்கள் ௮ககாலத்தில் 

இருககுமிடமே தெரியாம: லிருந்ததென்பது எவரு 

மறிஈததேயாம. ஆதலின், உலகில் உயிர்களுக்கே 

யன்றி மற்றவைகட்கும் மாறுதலுண்டென்பது விளக் 

கமே யன்றோ? முற்காலத்திரா ஆதாரிகாற் சோழன் 

மேல் பட்டினப்பாலை பாடிய கடியலூர் உருத்தாம் 

சண்ணனாரென்னும ௮றிவுடைபபெரியாரும் இரக 

சின் சிறப்பை வியகது கூறியுள்ளார். 

© திருமாலின் திருமார்பில் அகலாது விற்.ிருக்கும் 

இலக்குமியானவள், காவிரிப்பூம்பட்டின த்தையும் 2 

திருமார்பரகவே நினைத்து ௮ங்கு அகலாது விற்றிருக் 
சன்றாளோ ! வென்று கண்டோர் நினைத்துக் காமுறத் 

தக்க செல்வச்செருக்கனை யடையதாயிருந்க காகி 

ரிப்பூம் பட்டினத்துப் பெருமையைப் பற்றி.உள்ள 
வாறு கூறுதற்கு எவராலு மியலாதென்பதுண் 

மையே! அச்சாட்டிலிருஈதார் அனைவரும் தெய்வ 

பக்தியும், பரோபகார சிர்தையும் உடையவர்களாய் 

இச்தான்போல எல்லாவளங்களும் வர்.துறப்பெத்.று 
வாழ்க்திருக்கனர். அவரவர்கள் குலத்திற்கேற்ற 

2



காவிரிப்பூம் பட்டினத்துச் ப்பு 

ஒழுக்கமும் அவர்களிடத்துக் குடிகொண்டிருர்க௪.. 
தேவாலயங்களில் அபி ஷேகம, அராதனை முதலிய 

வைகள் eis goes HECHT & HT Noa முதல் சோக்க 

மாகும். அதனால் அவர்கள், இமமையில் நாம 

இன்பங்கள் அனை த்தையும் அனுபவிப்பதைப் 

போலவே மறுமையிலும ௮னுபலிப்போம் என்னும் 

உறு யுடயவர்களா யிருந்தார்கள். (ன்னும் 

அங்குக்கடலோடுகலக்கும் காவிரிஈதியின் உதவியால் 

வணிகாகள் நிலைபேறான மலைகளிலுள்ள கருநிறங் 
கொண்ட அகிற்கட்டைகளையும, சந்தனக்கோடுகளை 

யும், போர்புரியும் யாளைத்தர் தங்களையும், விளக்க 

முள்ள இரச்தினங்களையும், பொஜழ்பொடிகளையும், 

செழிப்பான தேச்யும், கொழுமையான பழங்களை 

யும், மணமுள்ள மிருதுவான மலர்களையும, இன்னும் 

சொல்லுதற்கரிய பல வளப்பங்களையும விசேடமாகப் 

பெற்று, ௮ர்காததிலுள்ள எவர்களுக்கும அள்ளி 

யள்ளிக் கொடுத்து மூழ்ச்தார்கள், ௮றத்தால்வரும் 
இனிீபத்தையே ௮வர்கள் பேரின்பமாகக் கருதிவக்த 

னர், மற்றவழியில் வரும் இன்பத்தைச் . சாரமற்ற 

தெனக கருடினர். அவவுர்த் அறைமுகத்தில் பல 

தேயங்கட்கும வியாபார நிமித்தம சென்றுவரும் 
கப்பல்கள், அலங்கரிக்கப்பட்ட தேரகளைப்போல் 

திறைந்து நித்கும காட்சியைச்சண்டோர் ௮ளகாபுரி 
யும் அவ்வூருககு நிகராகாதெனக கூறுவர். ௮ 

ஈகரிலே எப்பொழுதும பண்டங்களை விற்பாருடைய 

இகையும், வாங்குவாருடைய ஒசையுமே நிறைத்திருக் 

குழ். அந்ரகரில் தேனையுண்டு வண்டுகள் ஒயாது 
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பட்டினத்துப் பிள்ளையார் 

ரீங்காரம் செய்யும சோலைகளினிடையே சிவனா திருக் 

கோயில் கொண்டெழுர்தருளி யிருந்ததோடு, அறிவு 

நிறைந்த தவத்தினர்களும நிறைஈ இரஈதனர். அங்கு 

எங்குபபாததாலும ஈவமணிகளே சரெதிககிடக் தன. 

யானைகளும, குதிசைகளும, தேர்களும, விராகளும 

சறைஈத இராஜ விதியிலுள்ள மாளிகைகள் வான 

ளாவி உயாஈதிருஈதன, 
காவிரிபபெருக்கால், ௮௧௧௧௬ வெளியில உள்ள 

கொழுமைிபெறத நிலங்களில உழும காராளரிடும் 

இசையும, கொழுமமயுற்று வளாநது முற்றிய hou 

ஈசுகடச் சாறு பிழிவதாலேற்படும அலைகளின் ஓசை 

யும், வாய்க்காலகளில ஓயாது ஓடிக்கொண்டிருககும் 

தண்ணீரின ஓலசயும அசகாட்டின் சிறபபை ஒரு 

புறம ஓயாது விளககககொண்டி௫ஈ தன. 

HOGTIED HOS அண்மககள அனைவரும் அறிவி 

inst aro உததமகுணமபடைத்த சத்திய “Bor 

களாயுமிரு சனா. பெண்மக்களோ ௮ண்மககளினும 

சிறது அறிவு றைகதவாகளாம் அ௮ருநத்தியுக தங் 

கஃககண்டு ௮ஞசுமா.று கற்பிற் சிறகது, - 

ic தேய்வத் தோழா௮ன், கொழுநம றேழ்தேழ wap 

L பேய்யேளப் பேயபு மழை” 

  

என்னும மெய்புசையைத் தங்கள் மனத்திறகொண்டு, 

ததசம சணவலா வழிபட்டு வணஈகி வாழ்கதிருகத 

னா. ௮த்தகைய பெண்மணிகளின் சரிதங்களிற் ல 
வற்றக துறவறத தூய்மையாளராய்ப பல மாறு 

வருடககளுககு முன்னரிருர்தவரும, அரசனாகிய 
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காவிரிப்பூம் பட்டினத்துச் சிறப்பு 

சேரன் _செங்குட்டுவனை த்தம். சகோதானாகக்கொண்ட 

வருமாகிய இளங்கோவடிகளென்பார் தாமியற்றிய 

சிலபபதிசாரமென்னும ஏறகஈததொரு காப்பியத்தித் 
சிறக்கக கூறியுள்ளார். நிற்க. 

காகிரிபபூம பட்டினததிற் பிறந்த கரிகாற்சோழ 

SH DLW LST அதிமக்தியார் தமது கணவனுடன் 

இல்லமம் ஈடாத்திககொண்டு வருகையில் ஒருகால், 

பெருகிய காவிரி வெள்ளத்திலகப்பட்டுத கொண்ட 

தமது கணவன் ஆட்டனத்தி என்பானைப் பிரிக தயிர் 
வாழ் தரியாராய்க் கடற்கரையிற் rep ane gs 

கொண்டி.௬கதனர்) அப்போது garg கற்பின் 

மேமபாட்டைக கருதிய கடலானது, காவிரி வெள் 

ளம தன்னிடத்திற் சேரதத dor மணாளனைத் 

தனது ௮லைகளென்னும காங்களாலேக்திககொண்டு 
வஈ.து கரையிற் சேர்தது, * ஓ இருமகள்போல்வாளே/” 

என்றமழைத்துக கொடுக்கப்பெற்றனர்.. 5657 SEP 
பிறந்த மற்றோர்மா.து, தன்னை மணந்த கணவன் கடல் 

யாத்திரைபோய்த் இருமபுமளவும் தனது கற்புக்கழிவு 

Cerrar py ௮க்கற்பின் மேமபாட்டாற் கல்லுருவம் 

பெற்று, ௮வன் திரும்பி வந்தவுடனே அ௮வ்வுருவம 

நீங்கித் தன இயற்கை யுருவமைந்து ௮வனுடன் இல்ல 

தம் ஈடாத்திவர்தாள். 
காவிரிப்பூம பட்டினத்திற் பிறக்த ஒர் மாது இள 

மையிலேயே மாதா பிதாக்களை இழகதவளாய், அக 

குள்ள ஒரு தேவாலயத்தில் திருப்பணிசெய்து காலக் 

கழித்து வருகையில், அவ்வூர் வழியாக யாத்திரை 
வத்த வேற். நாரானொருவன், அத்தேவாலய தரிசனத் 

ல்



பட்டின ததுப் பிள்ளையார் 

திற்காகச் சென்று தரிசனஞ்செய்து திரும்புகையில் 

அப்பெண்ணின் அழகையும ஒழுக்கத்தையும் கோக 

அவள்மீது பிரியங்கொண்டு ௮வ்வாலயப் பரிசாரகர் 

முதலியோரால் ௮வளது விர்த்தாந்கத்தை யுணாரஈ.து, 

௮வளை எவ்வகையிலேனும் மணமுடிக்க வேண்டுமென் 

றும, தனக்கு முன்னுள்ள மனையாட்டியால் வெகு 

நாளாகப் புத்தாப்பேறில்லையே யென்றும் கருதி, 
அங்குள்ளாக்குத் தன் கருத்தைத் தெரிவிக்க, ௮வ 
வாவர் வெகுநாளாகத் தக்க மணவாளன் கிடைக்கா 

மையால் வருந்தியுள்ளோசாதலின், உடனே அதற் 

செங்கித் தேவாலயத்தின் மடைப்பளிக் ௧௫௫ 

லிருந்த வன்னிவிருட்சததினடியில் மணபபந்தலலக் 

கரித்து வதுவை முடித்தனா. ௮தனபின் அமமணவா 

ளான் தனது சேவியை ௮ழைததுக்கொண்டு தன்னா 

ரிற் சோந்து அங்குத் தன் மனையின்௧ணுள்ள முதன் 

மனைவியு_னே இசசெய்தியைக் கூற, ௮வள் இது 

கேட்டவுடனே சனத்து, இவள யாரோ வைப்பாட் 

டியே யொழிய மணவடட்டியாகாள் ) இவள் உள்ளே 

வாலாகாதென மறுதத்னள். ௮ப்போது அக்காகிரிப் 

பூம் பட்டினத்துப் பெண் மனங்கலங்கு, * ஓ ஏவபெரு 

மானே ! அடியேன் இதுகாழும உமக்குத் இருத் 

தொண்டுபுரிர்ததும் கற்பின் நிலைமை தவறாதிருக்த.தம் 
உண்மையாயின், யான் மணமபுரிர்துகொண்ட பரந்தற் 
கருகிலிருஈ,த வன்னி விருட்சமூம அதன் சமீபூத் 

திருந்த மடைப்பளியும் ஈண்டுவந்து சான்று கூற 

வேண்டுமெனப் பிரார்த்திக்க, ௮வ்வாறே அவளது 

கற்பின்' மேமபாடு விளங்குமாறு அவ்வன்னிமாஞும், 
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காவிரிப்பூம் பட்டினத்து௪ சிறப்பு 

மடைப்பளியும் சான்று கூறிற்று, காவிரிப்பூம் 

பட்டின்தீதிற் பிறறத ஜா மாதை மணந்த மணவாளன், 

பொருளீட்டும பொருட்டுப் OAs Deer CUT Gy, 

தன் சாதலியை நோக), :யான் வருமளவும் 

பிறபுருடரைப் பாராதிருக்குமாறு யான் ஜா திரை 

யிட்டுப போவேன் ; நீ. ௮தற்குள்ளாகவே யிருஈல 

கொண்டு தாதியரால் உனக்கு வேண்டுவனவற்றைப 

பெற்றுக்கொண்டிருக்கக் கடவையெனக கட்டளை 

யிட்டுத் இரைகட்டிப் பாங்யொகட்கும் ௮வ்வா3ற கட் 

டளயிடடயற்பதிக்கேகினன. ௮வன் கட்டளைபபடி 

தஇரைக்குள்ளிருககும் தலைவியின் கற்பைப் பரீட் 

சிக்கச தொடககிய பாகசியர்கள், சன்னாட் சென்ற 

பின ஓர் காள, காவிரிககரையின் கணுள்ள மண்ணி 

லோ பாவையைச் செய்து இரைககு வெளியில் நிறு 

தீத) இதோ உனது கணவர் வகதிருக்கன்றனர். இப் 

போது நீ வெளியில் வரலாமென்றழைககவும வெளி 

யில் வராதவளாப் உள்ளிருக்த கற்பின் மேம்பாட் 

டால, ௮க்காவிறி வெள்ளம இபெருகிய காலத்தும் ௮வ 

ரிருககுமிடத்தை யழிக்காமல் அதைச் சூழ்ஈது 

கொண்டு போகுமபடி செய்தாள். ௮தன்பின் ௮வள் 

கணவன் தான் சென்ற அலுவலை முடி த.துக்கொண்டு 

வது பார்க்கையில், காவிரிப் பெருககால் மற்றலறைய 

கட்டடங்கள் பரவும். அழிச்தும் தனது காதலியிருஈத 

Lugar ௮ழியரதிருக்கக்கண்டு ௮வள.து 

கற்பின் மேம்பாட்டை மெச்சனவனாப்த் தனது ஈற்ற 

வத்தை வியந்து முன்னிலும் மிக்க பிரியத்துடன் இல் 

லத்தை இனிது ஈடாத் வரகான்.,



பட்டினத்துப் பிளளையார் 

காவிரிப்பூம பட்டின ததிற பிறக் த மற்றோர் வனிதை, 

தனது FESO தீதியின் குழந்தை தவறிககணெற்றில் 

விழுஈ்ச வுடனே தன்னையொத்தாள் மகவின்றி 
யிருககத் தான்மாத் தாம குழகதை வை தீதிருக்கலாமோ 
வென்றெண்ணித் தாமதியாமல் தன் குழச்தையையும் 

அக்கணெற்றிலேயே போட்டுவிட்டனன். ௮வள் 

கற்பின்மேம் பாட்டையும் ஈல்லெண்ணத்தையும் 

வியந்த கடவுளருளால, இரு குழகதைகளும YS 

eer i DeirBine உயிர் பிழைத்து மிதக்கக்கண்டு எடுத 
தனரென்பது inane FA SBS OHA ஒன்றாகும, 

காவிரிப்பூம் பட்டினத்தில பிறந்த இரண்டு 

பெண்கள் சிறுவயதில் முத்.துக்களைக்கொண்டு இற்றில் 

விளையாடும்போது, தம்மிருவருக்கும ஆண் பெண் 

ணென்னும பாற்பகுதிப்படி மகவுண்டாமானால, May 

விருவர்க்குமே மணமுடிப்போ மென்று பேசிக்கொண் 

டார்கள். பிறகு அவவிருவர்ககும பருவம் வாய்த்து 

மணம் முடித்து புத்திரோழ்பத்தியாய்த் தாங்கள் 
பேசிகச்கொண்டவாஈறே அண் பெண் என்னும இருபாற் 

பகுதிப்படியே பிறந்தன. ஆயின், அப்புத்திரன் 

மூடவனா யிருர்தமையைக கண்ட பெண்மகவின்ற 

மாது, தனது காதலனை கோக்கி, சான் சிறுவயதுடன் 

வண்டலாட்டயர்கையில் இவ்வாறு பேசிக்கொண்ட 

அண்டு; இப்போது அப்பிள்ளை முடமாயிருககின் 

ததேயென்று சிந்தித்து வருச. துனெஹறே னென் 
அரைக்க, எப்போது சமது தாய் அவருக்கென் 

அரைத்தாளேச , அப்போதே அவர் மனைவியா பினோ 
மெனச்9க்இத்தவளாய், அவள் புத்திரியாகிய பெண் 
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காவிரிப்பூம் பட்டினத்துச் சிறப்பு 

சற்.நுந்தரியாதவளாகக் கோடி யுடையுடுத்திக்கொண்டு 
கூஈதலைவாரிச் சொகுசாகக் கட்டிச்சென்று அப்புதல் 

வனை த தன் தலையிற் சுமந்துகின்றனள், 

மற்றும் ௮க்காவிரிப்பூம் பட்டினத்தில் பெருஞ் 

செல்வமும், போழகும் வாய்ந்த கோவலன் என்னும் 

பெயரினையுடைய வணிக புத்தரின் ஒருவன் 

இருஈதான். ௮வன் தகுகதப ருவத்நில் கண்ணக௫யென் 
லும பெயரிளையுடைய கற்பிற் இறந்த மங்கையை 

மணகதிருஈதும, ஊழ்வினையால் அ௮ரசகரில் இருத்த 

மாதவிெயென்னும கணிகைகுல மகளொருததியை 

விருமபி ௮வள்பாலடைகது வாழ்ச்திருக்தான். காட் 

பல சென்ற பின்னர் ஒரு காரணத்தால் அவள்பால் 

வெ.றுபபுற்றுக் தன் மனையை யடைக்து, கையிலிருக்ச 

பொருளெலலாம தாயின் பொருட்டுச் செலவழித்து 
விட்டமையால், மீண்டும 2௦பொாருள்தேடித் தனிகனாச 
எண்ணித் தன்மனைவி கண்ணச௰யயோடு மதுசைக்குச் 

சென்று மனைவியை மாதரியென்லும ஆயர்குலமா 
திடம ௮டைக்கலமாக வைத்துவிட்டு மனைவியின் காத் 

சிலம்பொன்றைப பெற்று, வியாபாரத்திற்கு முதல் 

வேண்டியதின் நிமித்தம் ௮தை விற்றுலா வெளியிற் 
சென்றான். அப்போது பழுதுபாபபதற்காக வாங்கச் 

சென்ற sar sg ௮ரசியின் காற்டெமபுகளில் ஒன் 
.றைப் பறிகொடுத்து ௮ரசிககு என்னசொல்வதென்.று 
ஏங்கிய பொற்கொல்லன் ஒருவன் கோவலன் எதிரில் 

வந்தான். ௮வனிடம கேரவலன் தன் கையிலிருந்த தன் 
மனைவியின் ெலம்பைக கொடுத்து அதைவிற்றுத் தரு 
மாறு வேண்டினான். ௮வன், அ௮/ச்லம்பு அரசியின் 
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பட்டினததுப் பிள்ளையார் 

Gone வென்பதை அறிந் தவனாயிருக்தும் 
அஃது அடியின் சிலமபு போன்றிருகதமையினால். 

மன ததில் துார்ரெண்ணமகொண்டு அாசனிடம 

சென்று சலமபை ௮சசனுககுககாட்டி, (௮சசரேறே? 

இச்சிலமபு ௮ரசியாருடைய திலமபுகளில் ஒன்று 7 

இதைப் பழுது பார்ப்பதற்காக ௮ரயோர் என்னிடம் 

கொடுத்தாரகள். நான் இசை விட்டில் வைததிருஈக 
சமயம பார்ததுக் கள்வனொருவன் கவர்ஈது செனறு 

விட்டான், கடைசியாக யான் ௮க்கள்வனைககண்டு 

பிடி ததுவிட்டேன். ௮வன் இஃதோ ௮ரண்மனைககு 

வெளியில் நின்றுகொண்டிருககிறான் ! என்று கூறி 

னான். ௮ரசன் ௮வன் கூறுவதை ஆராயாமல் கோவ 
லனைக் கொலைசெய்லித்தான். ௮ஃதறிநக கண் 

ணகி கடுங்கோபங்கொண்டு ௮ரசனவைக் sores’ 

சென்று தன்கணவன் கள்வனல்லவென்பதை நிரூபித் 

தாள், அ௮றியாமற்செய்த பிழைக்கு வருர்தி ௮ரசன் 

அபபொழுதே உயிரவிட்டான். அதே சமயத்தில் 
அரடுயும் உயிாதுறந்தாள்., பின்னர்க் கண்ண தன் 

கற்பின் திறத்தால் மதுமையை எரித்அலிட்டுச் Ces 

சாடடைந்து அங்குள்ள திருச்செங்குன் உமென் 

னும மலைமீதேறி ௮க்கருஈத ஒரு வேங்கை WI Beir 

கீழிருந்து தெய்வ உருவோடு விமானத்தில் தன்னெ 

திரிற்றோன்ரிய தன்கணவனோடு விண்ணுலகடைச். 

தாள். - இஈசகைய உத்தமிகள் பலபேர் காவிரிப்பூம் 
பட்டினத்தழ் பிறந்து ௮பபட்டின த்திற்குப பெருமை 

யளித்திருக்கெ றனர். , ் 
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இரண்டாவது அத்தியாயம் 

சேட்டிப்பிள்ளைகள் 

ஒருநாள் காலை மணி அறுஇருககும. சூரியன் 

சீழ் ததிசையில தன் ஆயிரங் க௫ிர்கசாயும அழருடன் 

பாபபி உதயமாயினன். அ௮பபோது பற..வகள் 

தீத்தக  கூடுகளிலிருஈதும, மாகமொகளிலிருதும 

வெளிபபோரது இன்பமாகக கூவிக்களித்துக் கொண் 

Hho sor, உழவர்கள் தங்கள் புலங்களில் உழுது 

கொண்டிருதனா. குளிஈத காற்று மெல்லவிசிய 
தோும காலநில் சுகததிற்கேற்றவாறிருஈதது, 

் அபபோது காவிரிப்பூம பட்டின த்தில் காவிரியாற் 
நில குளிககுந்துறைக்கு ௮ருகில் கான்கு லவசியகுல 

அணமககள் ஆலமவிழுதினால் பல்விளககக்கொண்டே 
தங்களுக்குள் பலவிஷயங்களைக் குறித்துப் பேச்: 

கொண்டிருஈதனா. 

அபபோது சாமபசவம் என்பவா மற்றவாகளைப் 

பார்த்து, * ௮லஃதோபாருங்கள் ! ஈமது குலதிலகரான 

சிவநேசர் குச்ரித்துவிட்டு எவ்வளவு நோமாகச சவ 

பூசை செய்துகொண்டிருககின்றார்! ஆ. அவரது 

பக்தியே பகதி.” என்று அச்சரியத்துடன் சொன் 

ஞா. 
sar சொன்னதைக கேட்ட இவூதமபாம என் 

பவா அவரைப்பார்த்து, ' சிவரேசருக்கென்ன ? ௮வ 

ரைப்போல் கடவுள் பகதியும், அடியார் பகதியும். 
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பட்டினத்துப் பிள்ளையார் ' 

உடையவர்கள் இக்காவிரிப்பூம் பட்டினத்தில 

இல்லை. எத்தனையோ பெயர் கடவுள் பக்தியிற் 

சிறந்தவர்களைப்போல் ஈடித்துக கொண்டிருககின்ற 

னர், மனததில் அவாகள் கொண்டிருக்கும் .தூ 

செண்ணங்களுககு அளவேடூடையாது. ஆனால் 

வா்... உண்மையில் . ௮வர் கடவுளிடம Goss 98 

UYOLUUTTUT. MSEC ip BAN GI CSG kiran 

செல்வத்திலும், புகழிலும் மேமபட்டு விளங்குெ 

ரா என்று கூறினார். 

கூறியதும் சங்கரன் என்பவர் எலலோலாயும் 

பார்தீது, ௫ கோயில் இருப்பணி செப்கிறவாகளுககும, 

கடவுளிட ததிலும, கடவுளின் அடியார்களிட ததிலும 

அன்பு செலுத்துகிறவாகளுககும தரித்திரம் வரு 

மென்று சிலர் சொல்லுகிறார்களல்லவா ? சிவநரேசா 
கோயில கட்டுவதும, தெய்வவழிபாடு, ௮டி.யார் வழி 

பாடு முதலியவைகளைச செய்வதுமே தங்கடமையாகக 

கொண்டிருக்கின்றார். அப்படி. இருந்தும் wal 
ருக்குமட்டும தரித்தெமென்ப நில்லாமல் மேன்மே 

அம் பொருள் பெருகிக்கொண்டே போகிததே ! 
அதை நினைக்கும்போது எனககு ஆச்சரியமாயிருக 

றது" என்று சொளனூர். 

அப்போது அ௮ங்கிருக்தவர்களில் ஒருவராகிய கண் 

ணப்பர். என்பவர் அவரைப்பார்த்து, * நீ சொல்வது 

அறிவற்ற மனிதர்கள் சொல்வதைப் போலிருக 

இன்றது. உண்மையான அ௮ன்புடையவர்களைக் கடவுள் 

சோதனையின் பொருட்டுத் துன்பத்தை அ௮ுபவிக்கச 
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செட்டிபபிள்ளைகள் 

செப்வாராயினும முடிவில் உலகமறிய HAUTE CHEK 

வேண்டிய ஈன்மைகளைச செய்வார். உண்மையாள 

௮னபுடையவர்களுககு நிலைபான துன்பம் வாராது, 

வகதாலும டீடித்திராது. ௮வாகள் செலவத்துில இறந்து 

விளககாமற போகா. இக்காலத்தில் உண்மை யன 
பிலலாதவாகள், அரதாங்கத்தில பரிசுத்தமான எண் 
சமிலலாதவாகள், துரோகிகள் ஏய இவாகளெல்் 

லாம பலர் தககளை மெச்சவேண்டுமென்னுக கருச் 

துடன் கோயில கட்டுவதும, களம வெடடுவதும, 

கடவுளை வணங்குவதுமா யி ரககின்றனா. அன்றி 

யம. இவர்கள கோயில் கட்டுவதற்கும், குளம் 

வெட்டுவதறகும செலவழிககும இரவியககள் பெரும 

பாலும அநியாய வழிகளில சமபாததவைகளாக 

வேயிருககும. உண்மையறியாமல் சாதாரண சன்ககள் 

இவர்களைப் பகதிமான்௧களென்று கொண்டாடுனெ்ற 
னா, கடவுளுககு உண்மை தெரியாதா? இவர் 

களுடைய ௮ஈதரஙகம இன்னதென்று விளங்காதா ? 

ஆவகயால அ௮சகியாயமு௰டய இவாகள் கோயில் 

கட்டுவ.து முதலிய காரியங்களைச் செய்வது ௮வருக் 

GF சம்மதமாயிருககுமா? போலியாக இவாகள் 

பெருமை ௮டைவது அவ. ருககுப பிடிக்குமா ? உண் 

மையான அ௮ன்புடையவாகளுகரும, இவர்களுக்கும் 

பேதம தெரிய வண்டாமா? கடவுள உண்மையான 

அன்புடையவாகளுககுக துனபம வததால அவா 

sing தடுத்சாட கொள்வதைபபோல இவர்களையும 

ஆட்கொள்ளாமல் இவர்களைத் துன்பத்திற்காளாக்கு 

கின்ருர்! உண்மையன்புடையவாகள் கோயில் கட்டா 
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பட்டின த.துப் பிள்ளையார் 

விடினும் குளம வெட்டாவிடி னும் கடவுள் தண்டி ப்ப 

இல்ல். அவர்களுக்கு ஈன்்மையைச் செய்வார். ௮ன் 

பில்லா சவர்கள், ஒழுக்கங்கெட்டவர்கள், ஆயிரங் சோ 

யிலகக் கட்டினாலும் கடவுள் அவர்களைத் தண்டிக் 

காமல் விடமாட்டார். இந்த உண்மையை அறியா 

மல் நாம் கோயில் கட்டினால், கடவுள் பக் இபுடையவர் 
களாயிருந்தால் தரித்தாம் வர் துவிடுமென்பது ௮றி 
யாமையே யாகும். உண்மையான ௮ன்புடையவர்கள் 

எதைச்செய்தாலும் செய்யாவிட்டாலும் கடவுள் 
௮வர்களி_ம் பட்சமே பாராட்டுவார். அன்பில்லாத 

கடையர்கள் எதைச்செப்யிலுக் துன்பர்தான் விளை 

யும். இதுதான் இரக௫யம், சிவசேசசோ உண்மை 

யான அன்புடையவர். ஆகையால் அவருக்கு எல்லா 

ஈன்மைகளும் மேன்மேலும பெருகக்கொண்டேயிருசி 
இன்றன, அதனால் காம ஆச்சரியப்படவேண்டிய 

இல்லை ? என்று வாய் purring சொல்லி முடித்தார். 

அப்போது இவூதம்பரம் எல்லோரையும் கோக்கு, 

* வரேசருக்கு எல்லாச் செல்வங்களும் பொருச்தி 

யிருக்கறதென்று சொல்ல முடியுமா ? மக்களைப் பெரு 

தவர்கள் எவ்வளவு சறப்புடையவர்களாயிருப்பினும 
பிரயோசனமில்லையே. சிவசேசருககுச் செலவக்ைக 

கொடுத்த கடவுள், குழந்தைகளைக் கொடுக்க வில்லையே. 

ஆகையால் சிெவசேசர் எவ்வளவு செல்வமுடையவரா 

பினும் என்ன பிரயோசனம் ' என்றார். 
அப்போது எல்லோரும் ௮வரைப்பார்த்து ஏகைதத 

னர். பின்னர் சாம்பசிவம் என்பவர் அவரை நோக்கி, 
* நீர் சென்ற ரான்கு வருடகாலமாக ஈழ சாட்டுக்குச் 
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செட்டி ப்பிள்ளைகள் 

சென்றிருக்கமையால் உமக்கு இங்கு ஈடர்த 

விஷயங்களொன்_ றுமே தெரியவில்லைபோலும். நீர ஈழ 

சாட்டுக்குச் சென்ற மறுவருடததில் சிவசேசருககு 

ஒரு பெண் குழந்தை பிறந்து சுகமாப் waning 
வருகிறது. ௮ஃது உமககுத் தெரியாநுபோலும் 7 

எனறு கூறினா. 

அதைக்கேட்ட இவூதமபரம அவணஹர்ப்பார்தி து, 

* எனககு, தான் இங்கு இல்லாத காலதூல sos 

விஷயங்களொன்றும தெரியாதென்று சினைக்கவேண் 

டாம. அனால் சிவநேசருககுப் பெண் குழர்தை பிற 

நீச விஷயமட்டும இதுவரையில் தெரியாது ” என் ரர், 
என்ற தும் கண்ணப்பர் மற்றவர்களை பபா * நட * சிவ 

கேசர் எல்லாவகையிலுமே ௮௫ர்ஷ்சாலி.பாவா. ௮வ 

ருடையமனைவி ஞானகலாமபையாரைபபராததீரகளா? 
மகா உத்தமி, கணவன் சொலலைக கடவாதவா. அந்த 

௮ம்மாள் பெய்யென்று சொன்னமாததிரக்கில் மழை 

பெய்யும். கற்பில் ௮ருந்ததியும ௮௧௧ ௮மமாளுககு 
நிகராகமாட்டாரென்று சொல்லலாம. இவெ௫ேசர் பூர் 

வத்தில் மிக்க புண்ணியம் செப்தவரசாகவே யிருகக 

வேண்டும் ' என்றார், 

அதோ செவரேசர் பூசை முடிச்துவிட்டுப் போகன் 

ரர். வாருங்கள் சகாமுஞசென்று குளித் அவிட்டுப் 

போகலாம். பேசிக்கொண்டிருக்க கோமிலலை, ஈழ 
காட்டுக்குச் சர், சனககட்டைகளைக் கப்பலில ஏற்றி 

யனுப்பவேண்டும்' ஏன்று சொன்னார் இவதேம்பரம். 

பிறகு எல்லோரும் எழுர்து குளிகசச் சென்றனர். 
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மூன்றாவது அத்தியாயம் 

மைந்தனில்லா மனக்குறை 

முன் HDI NTE நடநத FLD IU BE ORE (HU 

பிறகு இரண்டு வருடங்க.எ ஒடி. மறைகதன. 

ஒரு தினம கால் 115 5 மணிககு ஞானகலாம 

பையார் வீட்டு வேலைக் ஒழுங்குபறச செய்து 
HOF Ab. கோம குமர செலவசசிறுமியோடு- 

கொஞூககுலாலிககொண்டிருஈதா. அயினும ௮வா 
nen 580 தோ கவலை குடிகொண்டிருபபதாகத 

தெரிநதது. பிறகு அவவமமையா£ தமது பெண்மக 

லைவைததரையில இரத்ெைககமபள தன் மிது விளையாட் 

விட்டுக நாம ஒலை சசுவடி யில் எழுதபபட்டி ௬௩த 

இருவாசககவதக கையில் எடு) 

॥ இன்றெனக் களி டுரவ்கடிநீ துள்ளத் 

Cau Bary தாயியே போன்று 

நின்றநின் தன்ழை நீனைப்பற நிரனந்ூநன் 
நீயலாம் பிறிதுமர் றின்மை 

ேசன்றுோன் ॥ணுவாயந் கேய்நீதுதேயந் தொன்றநீ 

திநப்பொந் துறையுவை சில w 

ஒன்று யலை அன்றி ன் றில்லை 
ஆருன்னை அறி.ப$ ) பாரோ” 

என்ப,ுழ போன்ற உள்ளததை உருக்கும பல 
இருப்பாசரங்களை வாய்விட்டுப பாடினார். பின்னர், 
் முப்புர மெரித்த முககண்ணா.! அ௮ரவாபாணா* 
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மைகதனில்லா மனகருமை 

ஆகாதடி! உன்னையே கதியெனறு ஈமபிய/ எங்கள 

மனககுறைஃ,யப போககாயோ 1! மக்களிலலை மயனறு 

வருக்யெ எங்களுககு ஜா பெண் மகவவயளிததாய. 

பெண் மகஃவயளித்ததனால் பெருமகிழ்வுறஹமோ 

மானாலும, நாங்கள் இனி விருமபுவது நண மக 

வன்றோ? இறைவ, எங்கள் விருப்பத் ॥ூடெற்ற 

வேண்டிய உன்கடமையேயனறரோ?” என வாய் 

விட்டுச் சொன்னா. 

இவ்வாறு ஞானகலாமபையார் வருகதிககொண் 

டிருகஈுகயில் வெளியிற் சென்றிரு,த ௮வவமமை 

யாரின கணவராகிய சிவரேசா வீட்டிற்கு வாதார், 
௮வரசைக கண்டவுடன ௮வவமலமையா£ சட்டென்று 

எழுஈது ௮வா வெளியிற் Greg ang serfs 
அ௮வருககு உபசா£ம செய்தார். 

அ௮பபோது செவரேசா தம மனைவியாவபபார்தது, 

* பெண்ணே, என்றுமில்லா வண்ணம இன்று உன் 

மூகம வாடியிருபபானேன் ! கற்புடைப பெண்கள் 

எக்காரணங்கொண்டும தங்கள கணவாகளின்முன் 
முகத்திற் களங்கர் தோனறுமாறு நிற்பது அழ 

காமோ ?' என்று கேட்டார், 

HOF Humours அ௮வரைப்பார்தது, * சுவாமி 
அடியாள இதுகாறும இவவாறிருகததுமுண்டோ 7 

இன்று எனனையுமறியாமல் என் மனதஇல் றிது 
வருததம தோன்றியது, அவ்வருத்தமே என் முக 

வாடடததிற்ருச் காணமாகும் என்று சொன்னூ. 

மனை வியா சொல்லியவைகளைக கேட்ட சிவசேசர் 

அ௮வரைபபார்தது, பெண்ணே, உன்மனத்தில் 
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பட்டினத்துப் பிள்ளையார் 

ஏற்பட்டுள்ள கவலை என்ன ? சவனடிககே தொண்டு 

பூண்டொழுகும் ஈமக்கு என்னகவலை வாப்போடன் 

றது? அப்படி வந்தாலும் இறைவன் கருணை என் 

றெண்ணி யிருக்கவேண்டுமேயன்றி சாம செய்யத 
தககது யாதுளது? நாம ௮றுபவிககும் இன்பமும் 

துன்பமும, கன்மையும திமையும கடவுளுக்குத் தெரி 

பாதோ? தெரியும ௮வா யாவையும அறிவார். 

ஆகையால் இன்பம் வந்தபோது சநதோஷிப்பதும், 

துன்பம் வந்தபோது துககத்தலுங்கூடாது,. எல்லாம 

இறைவன் செயலென்றே யெண்ணி யிருக்கவேண்டும, 

போகட்டும், உன் மனககுலறககுக காரணம என்ன ?” 
என்து கேட்டார், 

இவ்வாறு தங்கணவனார் கூறிய வார் ததைகளைக் 
கேட்டவுடன் ௮மமையார் றிது வெட்இத் தங்கண 

வரை நோக, *சுவாமீ ! பல்விதச் செல்வங்களை 
யம் ஈமத்களிதத இறைவன் ௮ண் மகவொன்றை 

௮ளிககவில்லயே யெனனும கவலையே எனககுப் 

பெரிதாயிருககின்றது, ௮ககவல்யே என் முகவாட் 
டததிற்குக காரணம ' எனறு சொன்னார். 

சொன்னதும இவெரேசர், * பேதாய் / இதற்கோ நீ 
வருர்.துவ.து? மககளுக்குச் செய்யவேண்டுவனவற்றை 

௮வவவற்றுக்கேற்ற காலம் வரும்போதல்லவோ ௮ன் 
னையும பிதாவும செய்வார்கள். சகல உயிர்களுக்கும 

அ௮ன்னையும பிதாவுமாக விருககும் பாமேசசுவரர் 

நமக்கு வேண்டுவனவற்ற யெல்லாம காலம வரும 
போதலலவோ செய்வார். நமது குறைகளை அவா 

அறியமாட்டாரா? short, நமது குறைகளைப் 
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மைந்தனில்லா மனககுறை 

போக? அவா இருவுளங்கொள்கின் றவரையில நாம் 

கா.துககொண்டிருககவேண்டும. அடுதது முயன்ரா 

லம அகுராளன்றி எவையுமாகா. இ.௰வகளையெல்லாம் 

அ௮றிசிருஈதும ரீ இவவாறு வருகதுவது ஏன் / உன் 

கவலைய விட்டொழி. வேண்டுவார் வேண்டுவன 

வற் ௮ருளவலல கடவுள் உன கவலையைப் போக 
குவார் ' என்று கூறினா. 

அ௮துகேடட ஞானகலாமபையார் மனநதேறி 

(பிர தரா. 
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நான்காவது அத்தியாயம் 

திருவேண்காடர் திருவவதாரம் 

அண்மகவொனை அ௮ருளவேண்டுமெனறு ஞான 

கலாமபையாரும, அவா கணவனாரும இறைவனை 

கோககி வேண்டினா ) ஆயிரகசகணககான அடிய 

வர்களுக்குத ெமும நிருவமுது படைதது 

angut; பல ஜாததங்களுககுச சென்று முழ்கி 

ஸ்தலங்களதோறும செனறு இறைவனை அரா3]த 

தனர்) எவழகளைக காபபாறறினா, F459 GF 

சாவடிகளை கியமிததனா : கோயிலகளில தனியாகப 

பல உற்சவயகளையும பூஜை முதலியவைகள்ையும 

செய்து வதனா : அலயங்களில கெய்விளககேற று, தல் 

முதலிய பணிககாச செய்வாராயினா ; ௮ருமற் 

யோதிய பெரியோகளுககு வேண்டிய ஈன்மை 

களைச் செய்தனா) தாய் தரதையற்ற குழநத 

களைக காப்பாற்மினா ; ௮ராசைகளுககு ஆதாவளித 

தனர்) பொருளிலலாதவர்களுககு வேண்டும பொரு 

யளிததனர் ; இன்னும எதகனையோ நற்காரியங்களைச 

செய்.துவர்தனா. 

என்னே இறைவனின் சோதனை / ஒருவேளை உண் 

டால் மறுவேளை உண்பதற்கு அ௮காரமில்லாத ஏழை 
களுககுக கடவுள் எததனையோ குழஈதைகளைக 

கொடுககன்றார். செல்வம நிழைந்தவர்களுககோ 

அவ்வாறு கொடுப்பதில்லை. இஃது உலகில் என்றும 

பெருவழக்கா யிருஈதவருகிறது. தனவர்தர்கள தங்க 

ளுக்கு மக்கள் இல்லையேயென்று வருந்துமபோது 
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திருவெண்காடர் இருவவதாரம 

“என் இருகனைக குழநதைகள் பிறககவேண்டும ?” 

எனது எண்ணுமபடி ஏழைகளுக்குப் பலகுழகதைகள் 

பிறககினறன. இதற்குக காரணம இன்னதென்று 
எ௮சேயறிவரா? ஆனால, சிலா இல காரணங்களாக கூற 

முனவருவா. அ௮ககாரணங்களெலலாம அராய்த்து 

பராககுஙகால பொருததமற்றவைகளெனதக தோன் 

அம எனபறு இண்ணம, நிற்க, 

உணமை யன்புடையார் வேண்டுவனவற்றை வேண் 

டுமவாறே அ௮ளிபபவனாகிய சிவபெருமான் இறுதியாக 

ஞானகலாமபையாரின் மனககருநலச நிறறவேற்றத 

ரிறுவுளகுகொண்டா.. எமபெருமான்  இருவுளங் 

கொண்டால அகாதகாரியமும உண்டோ ? 

இறைவன் இருவளச கொண்ட காலமுதல் ஞான 

கலாமபையாா. இருவயிற்றில கருப்பகதோன்றி 
வளாநநுவருவதாயிற்று. அ௮தனையறிநத சுற்றத்தா 

ரம மற்றவாகளும் பிறககு௱் குழந்தைத் அண்குழகந் 

மையாயிருககவேண்டுமெனறு இறைவனை வேண்டி 

னா. ஞானகலாமபையாரும அவாது கணவனா 
ரம, அ௮வாகளின் நெருங்கிய உறவினாகளும பலநற் 

கனவுகள கண்டனா,. காவிரிபபூமபட்டினமுற்றும 

ஒருவகை உணாசட தோன்றியது. எலலோர் மனத 
இலும இன்பம பெருகியது. இதனால ௮னைவரும 

அ௮டைஈ3 அனகதத்திற்கோர் ௮ளவேயிலலை. இத 

தகைய சன்னிமிததங்களால பிறககும் குழகதை 

சுிறபபுடையதாகவே யிருககுமென்று அ௮னைவருக் தர் 

மானிததனர். கருப்பம வளருங்காலதஇில் செய்ய 

வேண்டியவைகளை யெல்லாம முழைப்படி செய்து 
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பட்டினததுப் பிள்ளையார் 

வதனா. மாதங்கள பல ஓனறனபின ஒனராகச் 

சென்று ஒனபது மாதஙகளாயின. அ௮க்காலையில ௮கதி 

களுககும, மறறும வேண்டுவாககும ௫வநேசா 

பொன்னையம மணியையும ௮ளளியளளிக கொடுத 

தார், ஏழைகளுககு வயிரார உண்ணுமபடி முன்று 

நாட்கள்வரை ஓயாது உயர்ஈத உணவளித்த ; 
தேவாலயககளில பலவித பூஜை நைவேதஇியககளை ச 
செய்து வைததாா ) இனனும எவ்வள வோ நற்கருமங 

கச் செய்தா மெலல மெல்ல நாட்கள பல 
சென்றன, பததாவது மாதமும பிறநதது, இற் 

வன் தரிசனததை எதிரநோககி ,சிறகும யோகிலயயப 

போல் சிவகேசா குழகமத பிறககும சமயததை 
எதிர்கோககியிருகதார். குழரதை பிறககுஙகாலத 

தில் தாய்ககுச் செ.பயவேண்டியவைகளைபபற்றிச இவ 

நேசரின் விட்டில உள்ளா£ பேடிக்கொண்டி ௬௧ தனா, 
புத்திரியின் மகபபேற்றைக கவனிபபதற்காக ஞான 

கலாமபையாரின தாயாரும ௮வசைச் சோகதவா 

களும் சிவநேசரின் விட்டிலவஈது தங்கியிருஈ தனர். 
ஒருதினம, * இன்று குழசதை பிறககு' மென்று 

எல்லோரும சொலலும வண்ணம ஞானகலாமப 

யாரின் தேகநிலை மாறுபட்டுச் தோன்றியது, உட 

மருத்துவமகளிர் முதலியோர் வநது சேர்நதனா, 
எல்லோரும எண்ணியபடியே see திதி வாயோகம 
மூத்லியனவமைக்த கோத்தில் ஞானகலாம்பையார் 

உலகெலாம உய்யுமாறு ஒரு சற்புததானைப் 

பெற்றார். பிறந்த குழக்கை ௮ண்மக வென்றவுடன் 

அம்மையரா அதுகாறும தாம் தேககோயினால் பட்ட 
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திருவெண்காடர் திருவவதாரம் 

துன்பததை மறஈது இன்பமே ஒருருவானாற்போல் 

விளங்கினார். 

மைந்தன் பிறஈதானென்னும் செய்தியைக் கேட்ட 

வடன சவெகேசா சொல்லொணா வானத்தமடைதந்து 

காவிரியில் நீராடித தமது இஷ்ட தெய்வககளைப் 

பிராதடிரதுத் தருமாளிகையை யடைத்து நான் 
மறையுணாகத பெரியாரையும, . சோதிடாகனையும் 

வரவழைததுச் சாதகங்கணிககச்செய்து பின்னா ௮வர் 
களுககு ஏராளமான வெகுமிககாக கொடுத்து 

அ௮னுபபினா. ஆலயங்களில் தனியாகப் பல உற்ச 

வங்களைச செ.ப்புமாறு வேண்டும பொருள கொடுத் 

தா. அயிரககணககான ஏலழகள் மனங்களிககப் 

பலவித சானதரமங்களைச செப்தார். குழச்தை 

பிறகததன் ஞாபகார்ததமாகப பொது மக்களுக் 

கென்று பல குளங்களையும, இணறுகளையும வெட்டச் 

செய்தார். குழரதை பிறகதது முதல் பதது காள் 

வரையில் எண்ணெய் விழா முூதலானவைகள் மிகச் 

சறபபாக ஈடநதேறின. பதினோராம நாள் குழக் 
தையின் அன்னையும் பிதாவும குளிததுப் பின்னாத் 

தேடககிடைக்காத செலவமாகிய குழக்தையை 
நீராட்டி அதற்குச் செய்வனசெப்து பொன்னாற் 

செய்யப்பட்ட தொட்டிலிலிட்டுப பல பெரியாரின் 

இஷ்டப்படி குழக்தைக்குத் திருவெண்காடர் என்று 

பெயரிட்டனர், 

௮.துமுதத்கொண்டு தெய்வவருளால் தோன்றிய 

௮க்குழநதை, பெற்றோரும மற்றோரும் சண்டு களிக் 

கும் வண்ணம இரித்து விளையாடி வளர்பிறைபோல் 
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பட்டினத்துப பிள்ளையார் 

வளாக ுவருவதாயித்று, அ௮க்குழநதையின் முகத் 

லதைககண்ட் ௮.றிவாளானைவரும், * இககுழஈதை பிற் 

காலத்தில் எல்லோருங் கண்டு வணககததக்க உயா 
நிலை படையும் ' என்றுகூறிச செலவாசாயினர், 
ஞானகலாமபையாரோ தமது செல்வககுமாரலாப் 

பாலூட்டிச் ரொடடி £ எறுமபு ௮ணுகாவண்ணம 
கண்ணை இமைகாபபதுபோல காததுவர்தார், இவ 
வாருகக குழநதை மிகச் செலவததுடன் வளர்ந்து 
Pg வயதுடையகாயிற்று. அதுவரையில் இவ 
கேசர் தமது அருமைககுமாரரின் தேனிலுமினிய 
இன் சொற்களைக்கேட்டு ம௫ழ்நஇிருகதார். 
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் ஐந்தாவது அத்தியாயம் 

மாய வாழ்வு 

 இருநீலகண்டரே ! எங்கு Gaara Harr 
மாகப போகின்றீரா? உமது தமககை ஞானகலாம் 

பையா குழரதையைப பராககவோ ? என்ன ஐயா, 

ஒரு நாளில எதநனை முறைதான் கா ௮க்குழகதை 

யா. போய்ப் பராததுககொண்டிருப்பீர் ? வாரும், 

sree வெற்றிலைப் போட்டுக கொள்ளலாம. 

கானும உம்மோடு வருகிறேன், அ௮ககுழநதையைப் 

பாதது நாளாயிற்று, Hog என் கண்ணெதிரே நி௰் 

பந/போல் தோன்றுகிறது ? என்றார் பஞசாட்சாம 

என்பவா. 

தமது ஈண்பசாகிய பஞசாட்சாம என்பவா ௩ றிய 
வா£ததைகளைக கேட்டவுடன் தருநீலகண்டா ௮வர் 

எதிரிற் சென்று நின்ரா. ௮வா வாய்இறககவிலலை, 

அவருவடய முகம வாடியிருகதது. 

அகைககண்ட. பஞஷசாடசாம MMIII FH, 

: இருநிலகண்டரே ! என்ன சமாச்சாரம? என் 

உமது முகம இவ்வாறு வாடியிருககின்றது ? காரணம்: 

என்ன? உமது முகவாடடததைக கண்டதும் என்மனம 

பதறுகன்றது. விஷய மென்ன ?' சன்று கேட்டார், 
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கேட்டதும் திருரீலசண்டர், * நண்பரே ! என 

மைத,துனர் சவநேசா இறககுஈதருணத்திலிருககினற 

னர். ௮ இங்கொருவர்ககு அறிவித்து விட்டுச 

செலகின்றேன். இனி நிற்பது கூடாது, நீர என 

னோடு வருவதாயின் வருக ' எனறு கண்கலககததுடன் 

கூறினா. 

இவவிஷயததைக கேட்ட பஞ்சாடசாம என்பவா 
பொருககென எழுகது, * ஐயோ, இஃதென்ன ' இடி 

யிடிததாற் போலிருக்கின்றதே ! குழசகை பிறக்க 
வில்லை யென்று வருஈதிய அ௮வருக்குக குழகதை 

பிறகாக பின் இககதியோ நேர்ந்தது? ௮! எனன 

கொடுமை ! கடவுளின் சோதனையோ ? குலககொழுந் 

தாகிய ௮வருககு இதற்குள் இறுஇக்காலம வசததோ ' 

என்று கூறிக்கொண்டே தமது ஈண்பராகிய இருநீஷு 

கண்டரோடு இவெரேசரின் வீடடை நோககி கடர 

தார். 

அபபோது திருநீலகண்டர் தேம்பித்தேம்பியழு து 

கொண்டே போனார், அவரது வருகததகைக கண்ட 
பஞ்சாட்சாம், * அன்பரே ! எல்லாம சிவன் செயலே 

யன்றி ஈம் செயலாலாவதொன்றுமில்லை, பிறந்தவர் 
இறபப.தும, இறநதவர் பிறப்பதும என்றும் இயல்பே, 

எனக்கும் வருதகமாகததானிருச்சிற து, சிவசேசரைப் 

பிரிவதென்றால் யார்தான் வருநதமாட்டார்கள் ? 

ஆயினும் என் செய்வது ? எனக்கு அவர் இறப்பா 

சென்று தோன்றவில்லை, நீர் வருர்தவேண்டாம். 

அதைரியமாயிரும ' என்று தேறுதல் கூறினர். 
அதற்குத் இருரீலகண்டர் வருத்திய இச்தையுடன் 
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௮வரைபபார்தீது, * கண்பாவை வேண்டாமென்று 

சொல்லும குருடன் எவனேனும உண்டோ* சிவ 

நேசா பிழைததெழுகிருபபாராயின் எலலோருககும 
சநதோஷாதான். ஐயோ அவர் இறகதால குழச்தை 

தஇருவெண்காடன் பெரியவனான பிறகு, * என் தநத 

எங்கே? எனறு கேட்டால் என்னசொலவோம, 

அறியாச சிறு குழநதையாகய ௮வனைவிட்டு௪ சிவ 

கேசா இறககச துணிவாரா ? ஏலலாவழ்றையும வெறு 

55 ஞானிகளுககும மககள்மேலககொண்ட ஆசை 
நீங்காதே, என மைத்துனர் சவரேசா மட்டும எவ 

வாறு ௮வவாசையின றி இறக்கககூடும? ௮அசகதோ என 

செய்வேன் *? ஏரனறு சொலலி வருஈதிஞா். 

 திருகிலகண்டசே ! நீர எல்லாமறிச்தவரா யிருக் 
தும இவ்வாறு வருஈதலாமோ ? ௮வாவா வினையள 

வுக்கு ௮வாவா வருவாரா. வாரை யாரே அழிப 

பா? Hoe pe சாவாரை யாரே தவி£பபா ?” 

நமமாலாவது ஒன். றுமிலலை, ஊழ்வினைபபடி யே யாவும 

தடககும ' எனறு தே.றுதல கூறினா பஞசாட்சரம 

இவ்வாறு இவாகளிருவரும பேசிககொண்டே சிவ 

சேசரின் மாளிகையை யடைந்தனர். அப்போது 
அமமாளிகை முறறும, கடலபொக்கி ஆரவாரிபபதைப 

போல் ₹ஓ ' வென்னும பெருஞசபதத்தாலும, ௮ழுகுர 

லோசையாலும் நிரமபியிருக்தது. அதைககண்ட திரு 
நீலகண்டர், ௫ ஐயோ கெட்டேன் ' என்,று சொல்லி 

அலறிககொண்டே. வீட்டிற்குள் ஓடினா. அங்கே 
செம்பஞ்சாலான படுககை யொன்கின்மீது சவசேசர் 

பிசேதமாகக கடர்தா£, குழசதை நிருவெண்காடர் 
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அ வர் அ௮ருஇல் இருந,து எலலோரும வருக்.துவதைக் 

கண்டு என்னவோவென்று ஏங்கியிருக்தார், ௮ம் 

மாளிையிலிருக்தார் படட நுனபகை உள்ளவாறே 

விளககுவது சாதூியமன் று, 

சிவதேசரின மனைவியாராயெ ஞானகலாம்பையா£ 

பட்ட அன்பதூற்கோர் ௮ளவேயிலலை. அவா தமது 

கணவஞாரின் பிரே சதின்மீர விழுகநு புண்டமு 

தா, 4 என்னிறைவா ! எனனாருயிசே ' வணிகா குல 

மணியே 7! வெளவிடையோன் ூிருவடிக்கே தொண்டு 

பூண்டொழுயெ என நலைவரே ! இபபாழுலகில் 

என்னைவிட்டு எங்குச்சென்றா ? பொன்னாடு சென் 

கீரோ ? எக்காளும இருபபதாகிய கைலாயத்தைக 

கருப் போயினீரோ ? அருமருக்கன்ன குழகதை 

யாகிய திருவெண்காடனை மறநதீரோ ? அவன் மலீ£ 

முகம உமக்கு வெறுப்புற்றதோ ? அன்றி விதிதான் 
இவ்வாறிருந்கசகோ ? இனி இவவுலகில் நான் எவவா_று 

உயிர் வாழ்வேன் ? பாவியாகிய ரான உம்மோடு வாக் 

கூடாதென்று எண்ணியோ, * நீ என்னோடு இறக்கத 
அுணியாதே, குழந்தை ிருவெண்காடனைக் காப 

upd etapa, அவன் உலகம போற்ற 

்* என்று கூறிச்சென்றீர ? உமது வாழப்போடூரான் 

வார்த்தையை மீறுவதற்கஞ்சியே நான் உயிர்வாழ்ன் 

மேன், குழச்தையின் பொருட்டே பாரமாக இவ் 
வுடலை கான் இனியும சுமக்கவேண்டியவளாடன்றேன், 

உம்மை இழர்த எனக்கு இவவுலகம் ௮ந்தகாரமாகத் 

தோன்றுகிறது. கணவனை இழந்து பெண்கள் உயிர் 

வாழ்வது எதற்காக ? கணவனைப பிரிஈ,து உயிர்வாழும 
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பெண்கள கண்களை யிழகது பைதமியம பிடவர் 

களுககுச சமானமாவராகளென்று சொலலல(ம, 2 

என் i பமவன ச் ௮டமதா கெடடேன, ௮, கணவரே 

எவவாறுப் 2 வன ? எவவலகயிலும சிறகு, பூபகளை 

நான கணமெனும மறக ருககமுடியுமோ * ௮, மிகாடி. 

யேன, கெடடேன--கெடடேன, இனபம் த தங்க 

சோடு வாழாதுகொண்டிருக தமகணவா இறபபத 

தி. ரம இறவாது, ௧௨௦ பல முழ்கி வாழும மக 

௭ 21 2பால யானும இருககவேண்டியவளாயினேன். 

Yon ot Googe அதியாயம!' ஆ, என ௮௬மக 

கண விர, என செ.ப்?வன் ? 

“ Opin Gus ot mah: ar&Ge gutiG sic 

ழடியா நமேன ழறையோ ழறையோ 

விடியா விரநல்வா யேனைவீ சினையோ 

அடியே னுபிோ யரணா யகனே ?”, 

என் று இன்னும பலவாறு ஞானகலாம.பையார் சொல் 

லிப புலமபினா, ௮வா புலமபுவதைக காணச சகி 

யாது துன்புற்ற எனை யோ ௮வருககுத தேறுதல் 

கூறி ஒருவாறு ௮வரது துனஅபததைப போககினா, 

பிறகு அறிவுடையார் பலர் ஒனறுகூடி குழகத 

யாயே திருவெண்காடரைககொண்டு செய்ய 

வேண்டிய கிரியைகளைசசெய்து பிரேதத்தைச்தசனம் 
செய்தனர். நாட்கள் பலவாயின, 

தமது குழந்தையின முகத்தைககண்டு ஒருவாறு 

தமது கணவரின் பிரிவை மறக$ிருஈத ஞானகலாம் 

பையார் குழைஈதைககுக் கல்வீ' கற்பதற்குரிய காலம 

வக்தமையினால் தமது சகோசார் முதலிய பல உறவி 
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னர்களின முனனிலையில செய்வனசெய்து குழகதை 

யை உயாகதவேரா ஆடரியரிட தூல கல்வி பயில விடு 

த்தா, கல்வி சமபநதமாக ௮வவாசிரியா இருவெண் 
காடர் விஷயத்தில ௮றிக mace; Oe gis? A 5௪௮௦5 

யொடு கல்விபோம '_ என்னும வாக்கியதறிற்கு 

இலககாகாது ௮வரைத தபபசசெய்தா,



ஆருவது அத்தியாயம் 

திருவேண்காடரின் கல்வித்திறம் 

காவிரிப்பூம பட்டினதின் இராஜவிடுயின் ஒரு 

புறம இிருவெண்காடர் கல்விபயிலும கலவிச்சாலை 

GVHSS, அக்கல்விச்சாலையின் ஆரியா உததம 

குணம நிறைந்த சத்திய லா. 
ஒரு சாள் அககல்விச்சாலையில வழககமபோல் 

அகசேகஞ் இறுவர்கள் குழுமியிருகதனர். அவர்களி 
லோ இறுவன் ஒரு மூலையில் உட்கார். துகொண்டு 

உபாததியாயர் தனக்குச சொல்லிக கொடுத்திருந்த 
பாடத்தைப் படித துககொண்டிருகதான், சில று 
வாகள கல்விச்சாலையாயிறமே யென்று கவனியாமல் 
மரியாதையின்றி அடிப்பாடிக்கொண்டிருஈதனர். இல 

சிறுவர்கள் சமயததிற்கு வேண்டாத வீண்வமபுகளைப் 
பேசிககொண்டிருஈதனா, நிற்க. 

அப்போது சதாசிவனென்னும் பெயரினையுடைய 
மாணவன் தன் கூட்டாளிகளோடு ஒரு புறமாகவமர் 

ag பேக்கொண்டிருச்சான், அவர்களில் சங்கா 

லிங்கம் என்பவன் மற்றவர்களைப்பார்தது, * அடே, 
இங்கே கவனியுங்களடா. நேற்றையதினம moa 
உபாத்தியாயர் சொல்லிக்கொடுத்த பாடங்களை 
இன்றைக்கு நீங்கள் படி.தீ.துக்கொண்டு வந்தீர்களா ?** 
என்_நு கேட்டான், 
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பட்டினத.துப பிள்ளையார் 

உடனே விஜயன் எனபவன் மற்றவாகளைப்பார்த.து, 

என்னவோ, பாடமோ &ேடேமோ, எனககு ஒன்றுக 

தெரியாது. உபாதநியாயா நேற்றுச் சொலலியது 

எனககு ஒன்றும் விளங்கவில்லை. அதனால் எனககு 

ஒன்றுர் தெரியாது ' என்றுன், 

என்றதும ௮மபலவாணனெனபவன் ௮வனைப 

பாத்து, *என்ன சொன்னாய் ? உபாதிியொயா 

Frere உனககு விளங்க விலலையா ? உபாத்றி 

யாயா தமிழ்ப பாலையிலதானே சொன்னார்? நீ 

மூடன், உனக்கு அவா எபபடிச சொன்னாலும 

அன்றும விளங்காது, உனககுத தெரியாவிட்டால் 

உபாததியாயர் மீது பழி சுமததுகிருயே, உபாதி 

யாயர் சொன்னது எங்களுககு மட்டும விளககயதே, 

உனககு ஏன் விளக்கவில்லை ? ( உன் புததி ௮வ்ஷீரவு 

உலக்கைக் கொழுகதா யிருககிறதாகத தெரிஏறெது) 

என்றான், 

அதைக் கேட்டவுடன் விஜயன் கோபங்கொண்டு 

௮வனைபபாரத்து, அடே ' போதும நிறுதது, 

மட்டும் புத்தசாலியோ? நேற்றையதினம கடற்கஊர 

யில் என்னவோ வேடி.ககை பார்ககவெண்ணி வயிது 
தோடூ௰து என்று உபாத்சியொயரிடம பொய் சொல 

லிப்போய்விட்டாயே? ௮ஃது எனககுத்தெரியாதோ ? 

நான்கு நாட்களுக்கு முன் பாடந்தெரியாமையால் 
* வயிற்று நோய், பளளிக்கு வா முடியாது, மன 

னிக்கவேண்டும் ”” என்று உபாசசயாயருககுச சொல 

அ௮மபடி. என்னிடமதானே சொல்லியனுப்பிஞய் ? நீ 

யோகூயனைப்போல் பேசுகிறாயே ! என்றான். 
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: 4 இருவெண்காடரில aval yl pin 

இவவாறு விஜயன் சொலலிய வாதை க ௧ 

கேட்டுககொண்டிருர்சு மாணவாகளில் ஒருவனான 
சாமபசிவன் விஜயனைப்பார்ர 9, ₹அ௮மபலவாணன் 
பொய் சொன்னானென்று சொலகிருயே, பொய் 
சன்று தெரிகதிருஈதம ௮தை என நீ உபாதூியாய 
றிடம am சொன்னாப்? நீ ௮வவாறு சொன்ன 
தலை நீயும் குற்றஞ் செய்தவனேயாவாய் * என்று 
சொ லானான், 

பபாது சுதாவன் மறறவாகை, ப பார்தது, 
“அடே, நீங்கள் வீணாகப பே ரளவைண்டாம நான் 
QE Te DFS கேளுககள, BOs CS Bure 

எனனவோ பொதுவாக எல 2லாருககும பாடம 
ஈனறருாக௪ சொல்லிக கொடுபப லல ? என் (ன, 
அறுவரையில அவாகள அவவாறு பேசியதை 

விசா சமாகக கவனித்திரஈத நிருவெணகாடா அவா" 
கரககு முனவகரது, “ஈண்பாகளே, நீங்கள இவவா.று 
கலவிசசாலையில விண் வம்பு பேசிககொண்டிரபபனு 
தனருபிலலை, உண்மைய அறியாமல சீககள பேடி 
வூ பாவமாகும, நான் இவ்வாறு சொலவதறகாக 
நீஙகள் என்னைக கோபி5துக கொளளவேண்டாம, 
நான் உண்மையைப பேசுகிறேன், GWE உபாதி 
யாயா சொல்கிறதையே திருப்பிச சொல்ல தரியாது 
உபாத்தியாயர் ஈன்றடாகப பாடம் சொல்லவிலலை 

யென்று சோமபேறித்தனமுடைய மாணவன் சொல் 
வானேயன்றி ௭றுசறுபபுடையவன் சொல்லமாட 
டான். இந்த உபாததியாயருககு ஒன்றுக தெரி 
யாது) அந்த உபாத்தியாயருக்கு எல்லாஈதெரியுமெல 
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Li_y.or gyi) Gan Gola 

அிவவாறெலலாம நமிழ சிலாசசொலல நான கேட 

டிருககிஹறேன, இவ்வாறு கூறுவது பொருநதுமா / 

உபாத்தியாயர்களின இறமையை அ௮ளவிடககூடிய 
சகதி ஈமககிருககுமானால ஈமக்கு இங்கு என்ன வேலை? 

உபாத.ியொயாகளின கலவிதபறததை Horas app 
படும மாணவன் மூடனாவான, உபாததியாயா 

சல்லாரககும ௮2£விதமாகததான கலவியைக கறபிக 

இன்முர், அனால விஷயததச௪ ல பிள்மாகள ஒரு 

காதில வாங்கி மறறொருகாதின வழியாக வெளியே 
அிட்டுவிடுகன்றனர். இபபடிச செய்வதற்காகவே 
ங்களுக்கு இரண்டுகாதுகள இருககின்றனவென் று 

அவாகள் எண்ணிககொண்டிருககன்றனாபோலும் 7 

மது கல்லிசசாலையில் வேறுல மாணவர்கள் தாங்கள் 
பணககாரர்களா யிருபபதால் வருந்திப படிப்பது 

அராவசயம என்று கருதுகிமாகளெனபது எனககுத் 
தெரியும. ௮நதோ அவ்வாறு எணனுவது மிகவும் 

அ௮றியாமையாகும. பாடுபட்டுப பொருள்தேடவும், 

தன அறிவை வளாததுககொள்ளவும ஒரு ஏழை 

வருகசிப் படிபபதேபோல், தன்னிடமிருககும 

பொருளைக் காபபாற்றும வகையறியவும அறிவை 
வளர்ககவும தனவரதனும படிகக2வண்டும, கல்வி 

யில்லாத தீனவஈதனிடம இருக்கும பொருள் குரஙத்கன 

கைப் பூமாலைபோலா நமது கலாசாலையில் இன் னும 
இல மாணவர்கள், “: கல்வி கற்க சேோமில்லை, ati)» 

குபபோனால் வே.று வேலைகளேற்பட்டுவிடுகன் றன ” 

என்று கூறுகின்றனர். அவர்கள் சொல்வது இறிதும் 

பொருக்தாது, *மனமுண்டாலை வ ழியுண்டானாம?? 
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திருவெண்காடரின கலவி தறம 

படிககவேண்டுமென்னும உறுியான ஏஎண்ணம 

இருககுமானால எபபடியும படி.ததுவிடலாம. சுறு 

சுறுபபில்லாதவர்களே படிககநேோமில்லை என பராகள. 

நண்பர்களே காம நமது அரியரை Maus 
யாது Yor சொற்படி ஈடபபோமானால் விருததி 

யடைவோம, ஆரியா தநதைககு௪ சமான மன்று 

பெரியோர் சொல்கின்றனா. ஆகையால ௧௩.௨ 5ககுக 

கீழ்ப்படிவதைப்போலவே அசிரியருககுங Sou 

படி.நது ஈகடககவேண்டும, 5ந௦தககு அடங்காதவன் 

கெடுவ ஒதப்போல?.வ அரிய நக்கு அடஙகா சவனும் 

கெட்டுக தெய்வகோபதறகும ஆளாவான, தாம் 
எப்படியாவது கல்வி... இரமபபடடுக கற்றுக் 

கொள்ளவேண்டும். NOG ஓழுவனைக குருட 

னென்னலாம, அவனுக கண்களிருஈநம பிர 

யோசனமிலலை RAS 0M aN was Gowns 
பொருள வேதிலலை, கலவியைவிட உயிககுச துணை 

யாவது மனிதாகளுககு வறு இலல, எலலோரும 

நமமைக் கைவிடடகாலததம நாம கற்கும கலவி 

ஈமக்குக துணையாயிருகது உதவிசெபயும. நமககுத 
துணையாயிருககும மனிதர்களும, வேறு பலபொருள் 

களும் பல காரணங்களால அ௮ழிதல கூடும, சோம 

கற்கும் கல்வி வெள்ளகதாலழியாது ; வெந்தணலால் 

வேகாது; ௮அதைப பலமபொருகதிய அரசர்களாலும 

நமமிடமிருகது௮பகரிந நுககொண்டுபோக முடியா ந) 

துஷ்டர்களால அழிரகமுடியா ஏ: செலவிட்டாலும 

குறையாது : தாயாிகள பககிடடுககெரள்ள ஜே 

யாது ;)இன்னுங், கலவியின் பெருமை இச்தகை.ப 
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பட்டின த.துப் பிள்ளையா 

தென்று எவசாலுக கூறமுடியாது--” எனறு aps 

திருவெண்காடர் மறுபடியும தமது ஈண்பாகலகா 

கோக, 'சிகேகதொகளே.? இததகைய கல்வியை 

நாம ஈமது ஆ௫ரியரிடம ஓழுங்குடன ஈடஈது வருகஇக் 

கற்கவேண்டும. நிலமானது உழுகிறவாகள் படும 

பாடடுககுத தகக பலனைததரும, மாணவாகளும 

தாங்கள் எவவளவு வருக கற்கின்மூகளோ ௮வ 

வளவுககுக கலவிலயபபெறுவாகள, உபாததியாயா 

களிடம குற்றங்காண முழ்படககூடாது, ௮பபடி வதே 
Bn ௮வாகளிடங குறறங்காணபபடுமாயிலுமீ ௮ன் 

௬ம நீரைப்போககிப் பாலையே உடகொள்வதைப் 

போல காம குறறமபோககக குணதலதயே கண்டு 
1) er gp naar ens வடிகடடுமபோது 

மது வையி டடு ௮.இிற காணபபடும எறும்பு முதலிய 

மகழவேண்டும 

வைகளைப பிடிததுககொளவதுபோல காம அரிய 

சிடம காணபபடும நனலமைகளைவிட்டுச தஇமைகளைக 

கவனிபபதிலேயே கருததாயிருககககூடாது, தீமை 
களைக கவனிபப லேயே கருத்தாயுளளவன் ஒரு 

போதும் உருப்படமாட்டான். ஈண்பர்களே, இனி 

யும் சான் உங்களுக்கு என்ன சொல்லப்போடறேன், 
இதுவரையில கான் சொல்லியவைகளில் குற்றமிருஈ 

தால் மன்னிககவேண்டும, நானும் உங்கள் ஈண்ப 

னாகையால் இவவாறு சொலலவேண்டுவது என் 

கடமையென்று கருதிசசொன்னேன், உபாததியாயா 
வருமுன் நாம நமது பாடங்களைப் படிபபோம 

வாருங்கள்,” என்று கூறினா, 

இருவெண்காடா சொல்லிய விஷயங்களைக் கேட்ட 
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இருவெண்காடரின் கல்வித்திறம் 

அவரது தோழர்கள் உள்ளபடியே மகழ்வடைந்து 
அவசைக கொண்டாடினாகள, 
இருவெண்காடா சொலலியவைகள் யாவும உண் 

மையே. ௮வா சொலலியவைகளை இககாலதது மாண 

வாகள கவனிபபாரகளா? இககாலதநில் கலாசாலை 

Soho படிககும மாணவாகளின ௧. பரிதாபததித் 
கிடமாயிருககிறது, இவாகளுககுக கலாசாலையில் 

உளள உபாதூயாயாகளிடம உண்மையில அன்பும 

ம௫பபும உண்டோ எனறு எண்ணுக்கால் இலலை 
என்தே தோனறுகிறது, அரியா எபபடிபபட்ட 

வாகளாயினும சரியே, அ வரீகளிடம ஒழுங்காக 

ஈடககாத மாணவன் உலகததநில் சறபபடைவ தில்லை, 

இது பயமுறுகவுசலான வாததையன்று, அறுப 

வத்தில் நாமசொல்வது உண்லஃமயெனறு தெரிந்து 

கொள்ளலாம். நிற்க, 
பினனும சிறிது நேரதட௫றகுள திருவெண்காடர் 

இருககும கலவிசசாலையின அசிரியராயெ தாமோ 
தீனா  கல்விசசாலைககு வரது தமது அசனத் 

தமாசசா£. பிறகு ௮வா அநேக மாணவாகளை 
யழைதது ௮அவரவாகளுடைய பாடததைககேடடார், 

பினனர் ௮வா இருவெண்காடசையும, அவருடைய 

நண்பர்களாகிய சதாவன், சாமபசிவன், விஜயன், 

அமபலவாணன, சங்காலிங்கன் முதலியவாகளையும வர 

வழைதது, * கேறறயதினம நான் உங்களுக்குச் 

சொல்லிககொடுகக விஷயூததைப படி த.துவச் 
தீர்களா?' என்று கேடடார, 

உடனே திருவெண்காடர் எல்லோரிலும் 
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பட்டினத்துப் பிள்ளையார் 

முன்வந்து * படி ததுவரதேன் ! என்ரு. மற்றவாகள் 

ஏதும் சொலலாமல மெளனமாயிருஈதா£கள, 

பிறகு ஆரியர் தாமோதானார் மெளனமாயிருப் 

பவாசளைப பார்தது, *௭என மெளனமாயிருசகின் 

மிர்கள் ? உங்களுககுப பாடம வராதோ?” என்று 

கேட்டார், 

அதற்கவர்கள், *பாடம முற்றிலும் வராது, காளக்கு 

--இல்லை, வீட்டிற்குபபோகுமூன் படிதது ஓபபித் 

துப் போடிஜோம ' என்முரகள். 

நலல, இப்படியே நின்று படியுங்கள் ' என்று 

கூறிவிட்டு ஆரியர் தருவெண்காடரைகோக௫, : திர 

வெண்காட, நீ உலகெலா முப்ய ௮வதரிதத ஸ்ரீ 
திருஞான சமபகத சுவாமிகள் ௮ருளிச செய்த 

 கண்காட்டுதுதலாலு ” மென்லுகஈ திருபபஇ 

௧ததைச சொல்வாயாக” என்றனா,. உடனே 

திருவெண்காடர், 

! கண்காட்டூ நுதலானுங் 

கனல்காட்டூங் கையானும் 

பேண்காட்டூ ழருவானும் 

பிறைகாட்டூத் சடையானும் 

பண்காட்டூ மீசையானும் 

பயிர்காட்டூம் புயலானும் 

வேண்காட்டி லுறைவானும் 

விடைகாட்டுங் கோடியானே'” 

என்று இன்னிசையுடன் பாடிமுடி த்தார். 
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இருவெண்காடரின் கல்வித்டிறம் 

பின்னும அவவா௫ிரியர் பலகேள்விகளைக கேட்க, 

இருவெண்காடா அக்கேள்விகளுக்கெல்லாம ஏற்ற 

வாறு விடை சொலலிவாது ஆரியர் அருளைப் 

பெற்றுர், 
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ஏழாவது அத்தியாயம் 

வெறுப்புற்ற மனம் 

இருவெண்காடர் ௮6ரியரிடததிழ் சகல கலைகனையும 

நனமுகக கறறுத ரிக குருதடசணைகொடுகரய 

பின்னாத் தமது ர$மபக காரியததைக Gaol ia 

வாலானா, ௮ளவதற பூஸ் நிதிகளை ௮வா அண்டலுபபு 
Asst, Gupredsiosu அவருக்கு இவ 

வுலகததினமீனு மவெறுப2பேற்பட்டது. உலக 9ற 
காணபபடும எப௦பொருளிடததும ௮வா அவல 

கொள்ளவிலலை, “காம யரா? எதறகாக இவவுலகல 

பிறறதோம? இனி எங்குப்போகபபோ 3 * 

மனிதர்கள பிறபபதும இறபபதுமாயிருஈதால ௮வா 

களுக கேற்படககூடிய முடி.வுசானெனன ? இவவளவ 

பெரிய உலகமும இதிற்காணப்படும பொருளும 

எககாரணததிறகாகச் சிருஷ்டி.ககபபட்டுளல ன 4 

காரணமின றிக காரியமிலலையே. wef ger ores si 

வாதான் ? இனி யெ௱குப்போகபபோருன் ? ௮வன் 
கதியென்ன ?' என்பனபோன்ற விஷயககளைபபறறி 
௮வா அடிக்கடி சரதிததுபபாரப்பதுண்டு.” திருவெண் 

காடா பதினாறுபிராயம சரியாக முற்றபபெருததற்கு 

முனனரே இவவாறு சிஈதிகக முயன்றது ௮வருலடய 
பண்டை வினையினஈற்பயன போலும/ ௮வா தான 
தீருமத்திலும வியாபாசத்திலும fee விளங்கினா. 

Sy ௮/வர் பெயா நாடெங்கும பரவியது. (௮வா.து கலவிப 
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வெறுப்புற்ற மனம் 

'பெருக்கையும, செல்வ மிகுதியையும், ஈற்குணப் 
பொலிவையும கண்ட அ௮னைவரும அவர் பெயரைச் 

சொலல வாய்வ்ராமல ௮வா பட்டின த்திருக்தமையால் 

goo பட்டினததாா என்று கெளசவமாக 

அ௮ழைககத தலைபபட்டனா. காலஞ செல்லச்.செல்ல 

அ௮பபெயரே garg இயற்பெயர்போலாயிற்_ு, 
Jar  இளவயது௨டயவரா யிருக தமையால 

Horst Hans புட்டினத்துப பிள்ளாயென்றும, 

படடினததுப பிளீக்யாரென்றும அழைத்துவர 

லாயினா. இனி யாமும ௮வருககு ௮ப்பெயரிட்டே 

உலக, APSE sD giro ௮வா சரித்தாததக 
கூறுவாம, 

படடினததார் கல்விததிறகதைக கண்ட அநேக 

அவரிடஞ செனறு கடவுள சமபததமாகப பேடி 

வருவா. தமமிடம வருவோருககொலலாம படடி. 

org srt அடமபாமினறிக கடவுள் சமபகதமாக 

௮ேக விஷயஙகளைக கூறுவா, 
ஒருகாள ௮வா தனிசதுப பொழுதுபோய் நானகு 

நாழிகையானபிறகு தமது மாளிகையின நிலாமணி 

முற்றததில கிலவு வெளிசசததில செமபஞசாலான 

பஞ்சணை இடபபெற்ற ௮மளியில உட்கா 

வண்ணம தமககுமுன ஆகாயத மில கோனறும முழுச 

சநதாரனைக கவனிததுக கொணடிருகதா. ௮பபோது 
௮வாமனததில பல எணணகஃள கடலில எழும் 

அலைகளைபபோல ஓனறனபின நனக வெழுகதன, 

௮, எனனே.! உலகவாழவு ! இசசந்தான் ௮ழிர் 
தீழிரது தோன்றுவதுபோலவே மானிடாகளும 
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பட்டினத்துப் பிள்ளையார். 

மடிநது  மடிநது தோன ஙிககொண்டிருக்கினறனா. 

ஓயாது இப்படி. யே சலிதறுக்கொண்டிருகதால் 

எப்பொழுததான், மனி கடைய ஆன்மா ௪௪ 

மடைவது. ? அரவாபசணு,! Hamam Sa! நான் 

கடைத தேற நீதான எனக9கொரு மார்ககஞ 

சொலலவேண்டும, காலனவருமுன் னே கான் கடைத் 

தேற அ௮ருளல வேண்டும. இனி ௮ழியும என் 

தேக ு௰௦தப போற்றி வளாகக கான் உடன படேன், 

இததேகம மிகக் கேவலமானது, இஃது எனககுச் 

சொரதமன்று. 

எரியேனக் கேன்னும் புழவோ 
வேனக்கேனு மீந்தமண்ணுத் 

சரியேனக் கேன்னும் பரந்தோ 

வேனக்கேனுந் தான்புசிக்க 
நரியேனக் கேன்னும்புன் “யேனக் 

கேன்னுமிந் நாறுடலைப் 
பிரியழ டன்வளர்த் தேனித 

லென்ன பேறெனக்கே ? 

என்று கூறிச் சிந்தைவருநதினார். இவ்வாறு அவர் 

௮ருஞ்செல்வம விழையும தரித்தானைப்போல் இனமும் 

பலவாறு எண்ணி எண்ணி எஏங்யெபடியால் ௮வசது 

தேகம் நாளுக்கு நாள் மெலியலாயிழ்று, 
அதைக்கண்ட ௮வாது அன்னையார் அவரை 

கோக, ₹பப்பா, உன் உடல் ஏன் இவ்வாறு 

காளுக்குகாள் இளைக்கெறது? உனக்கேற்பட்ட 

கவலை என்ன ? உன்கவலையை டீ என்னிடம சொல்ல 

வேண்டும். சொல்லாமல் இவவாறு வருகத 
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வெறுப்புற்ற மனம 

வேண்டாம, உனக்கு நேர்ந்த கஷ்டமென்ன * 

எனறு கேட்டா. 

௮னனையார் கேட்ட கேள்விக்காப பட்டினததுப 

பிள்ளையார் யாமொருபஇிலுங் கூறாது சரதையைச் 

சவனபாற்செலுத்தி மெளனமாயிருசதார். தம் உள்ளக் 

கருத்தைத் தமது தாயாரிடஞ்சொன்னால் அவர்கள் 

என்ன நினைப்பாகளோ என்று எண்ணி ௮ஞ௫ஞார். 

௮ ஐவே ௮வா மெளனமாயிருகததற்குக காரணம. 
பினனர்த் தாயா தமது ௮ர௫மதத மகனைபபார்த.து, 

: கண்மணீ / ஏன் வீணே Borg sg கொண்டிருக 
கின்ரய் ? கோமாகிறது. வா போஜனத்திற்கு' 

எனு கூறியழைத்தார், 

அதற்குப பிளளையார் ௮வரைப்பார்த.து, அம்மணி? 

இன -றககுப போஜனம எனககு ௮வதியமாகத் 

தோன்றவில்லை. மறுவேளை பார்த்துக்கொள்ளு 

கிறேன். மனனிககவேண்டும என்று கூறித தமது 

ஆலோசனையில் மனதகைச் செலுத்தலானார். 
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எட்டாவது அத்தியாயம் 

இறைவன் அள் 
அகாரம வேண்டாமென்று கூறிய பிளளயாா 

இவனருள் பெறுவதற்கு மாககமென்ன வெனனும 

திர தனையுடன் ௮னறிரவு கண் துயின்றார். 
தமமிடதது மெய்யனபுளள மககள விருமபுவ.த 

அ௮ளிககவலல சிவபிரான் பட்டினததாருக்குற்ற மனக 
குறவய அகற்றத திருவுளங்கொண்டு Mor gra 

௮வா. கனவிற்?ரான்றித தமது இருககரததால 

அவருடைய உடலைத தடவிககொடுதது Maro 

unr sg * அன்பனே, நீ என் இவ்வாறு உடலிகர்த் 

தீனை?” என்று கேடடா, 

கேடடதும பட்டினத்தார், : எமபெருமானே ' 

மாதொருபாகமுடையாப் ! என்னை யாட்கொண்ட 

தேனே] என்னையும ஒரு பொருட்டாக வெண்ணி 

இல்கு: எழுஈதருரினீரோ ? எளியேன் தவம றந 
தீதோ? இனி எனககொரு கவலையுமுண்டோ * யான 

இனி உய்ஈதேன் ! உப்ஈதேன் ! உமமையனறி 

எனககு யார கதி? தேவ, தேவ. என்னை யாட் 

கொள்வாய், எமபெருமானே  மாதொருபாகமுடை 

யாய் /! என்னுடைய உடல் பொருள் அவி முதலிய 

வைகளை நீ ஏற்றுக்கொண்டு உன்னுடைய உடல 

பொருள் அவி முதலியவைகளை எனக்குக் கொடுக் 
தீருளல் வேண்டும என்று கூறி எமபெருமான் 

இருவடி.களில் வீழ்ந்து வணங்கினார், 
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இறைவன அருள் 

உடனே இிவமெருமான் ௮வரை நேரககி, *௮ன் 

பனே, இனி உனக்கொரு குறையும வா£து. எழுக் 

அரு” என்று கூறி ௮வலசக் களிப்பித்தார். 
பின்னும பிள்ளையார் வெபெருமானை Cares, 

: என்னையாட்கொண்ட தேவே, இவ்வுலகத்தில் 

மக்களைப பின்னும் பின்னும பாசவயபபடுத்துவது 

நிலையற்ற செல்வமேயன்றோ? அ௮சசெல்வத்தை 

யான் வேண்டேன். என்னிடமிருககும செலவப் 

பொருளைத தேவரீர் ௮கறறி என்னை வறியனாககுதல் 

எனககு விருபபம் ' எனறு கூறினா. 

அதுகேட்ட இவபெருமான், *மைக்தனே; Du 

பொருள உன்வசமே யிருக்கட்டும, நீ ௮வைகளைக் 

கொண்டு எனது அடியா£கநக்கு வேண்டிய 

நன்மைகளைச் செய்வாயாக ' என்று கூறினர், 
பினனாப பிள்ளையார் தமமை அட்கொண்ட 

இறைவனை நோக, *மலைமகள் தலைவ, -அடியேன் 

உமமைப பூசித்துப் பேறுபெழற விருமபுகறேன், 

எவவிடத்தில எவவாறு பூசிபப)தனபதைப்பத்றி 

அடியேனுக்கு ௮ருள் புரியவேண்டும் ' எனறனா. 

உடனே Gaduguorer ௮டியவசை நோக்கி, 

குழந்தாய், சாளயஇினம திருவோண நட்சத்திரக் 

song சோமவா£ப பிரதோலமானபடியால், நீ 
என்னுடைய தலங்களில ஒன்றாகிய திருவெண்_ 

காட்டுககுச்.. செனறு அங்கு எமமையும பிராட்டி 

யாரையும பூசித்து அடியவர்களுக்கு ௮ன்னமிட்டுப 

பின்னும பலவித தான தருமங்களைச்செய்து காத்திரு, 

௮பபொழுது நான்மறையோதி மனப்பககுவப்பட்ட 
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பட்டினதறப பிள்ளையார் 

௮ந்சணர் ௨ருவா உனமுன் தோன்றி நீ என்னை 
எவவாறு பூசிபபதென்ப,,தப்பற்றி உணாத்துவார். 

நீ ௮வா சொலகறபடி. என்னைப பூசிதது அழியாத 

பேரின்பததகை அடைவாயாக £ என்று கூறித இரு 
வெண்ணீறணிஈ நு போனார். 

இவ்வளவும நடசதபின் பட்டினததரா இடுககடடு 

விழிககா நாம கணடது கனவென்றுணாநதா. 

“அ, இறைவனே, யாவும உண்மை யென்றல்லவோ 

நான் எண்ணிசகொண்டி ர௬ஈதேன். சான் கண்டவ 

யாவும் மாயமாயினவே. சான் நனவில் எண்ணிய 

வைகள கனவில் தோன்றினவோ ? ௮ன்றி நான 

கண்ட கனவு உண்ணமதானோ £ உண்மைதான், அற் 

சந்தேகமில்லை. கடவுள இவவளவுதூரம எனமேல 

இருபைவைததது என் புண்ணியவசமேயாகும, இளி 

எனககென்ன குறை? இனி எனக்கென்ன தாழ்வு ? 

எம்பெருமானே என கனவில தோனறினாரென்முல் 

எனக்டினி வேண்டியது எனன விருக்கின்ற.து ? 

விட்டே லுலகம் விநம்பே 
னிநவினை வீணநடன் 

கிட்டே னவாமா. கேட்டூமி 

மோன்மேய் கேடாதநீலை 
தோட்டேன் சுகதுக்க மற்றுவிட் 

டேன்றெல்லை நான்மறைக்து 
மேட்டே னேனும்பா மேன்னிடத் 

தேவந்திங் கேய்தியதே 

அன்று கூறி மகிழ்க்தா£. 

அவர் உணவுகொள்ளாமல்கித்திரைபோயினமையால 
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இறைவன் அருள் 

* சுழசதைககென்னவோ ' என்று கவலை கொண்ட 

தாயார் ௮வா ௮௬கே சயனித்திருகதார், 

௮வவமமையாா தமது ௮ர௬மைக குமாரர் இடுககிட் 

டெழுஈது பேசியலத யறிநது ௮வ௭ாப்பார்த்து, 

* மகனே, என்ன சமாசசாரமச* நீ என சட்டென்று 

நித்திவர நிங்கி யெழுஈ.து இவவா_று வருஈ.துகின முப் * 

நீ கனவுகண்...னையோ * நி நனவில கண்டதென்ன ? 

சனறு கேட்டா, 

கேட்டதும பிளளையா Hatt பாதது, 

* அமமா, கடவுள் என்னையாட்கொளளச் நிருவுளம் 

கொண்டார் ! என்றுகூறித நாம கனவிழ் கண்ட 

விஷபங்களை விவாமாகச் சொனனூா, 

அதுகேடட ௮வாது ௮னனையா£, (மகன, 

சடவுள உனமீது Bs நதிருககனெரூர் 

என்பதற் றடையில்லை. நீ செய்ய விழுமபுகிற 

சிவபூஜை சாமானியமானதன௮. ௮து மிகவும 

அருமையானது. வேதாகமஙகளே சிவபெருமானின் 

மகிமையை ௮றியாமல ம.பககுமபோது சிறு ருழகதை 

யாய நீ ௮றிவதெஙஙனம ? இவபூசயோ பக], 

வைராக்யெம, அறிவு, ஆசாரம முதலியவைகளில் 

ஒன்று குறைஈதாலும நகிறைவேறுது. சிவபூ.௦௪ 

செய்வதன்முன பஞ்சாடசா ஜபததாற இதத சுததி 

செய்திருககவேண்டும. இபபஞசாட்சாமே சைவ 
சமய மரதிரககட்கெலலாம தலைமைவாய்நதது, 

அத்தகைய பஞ்சாடசா மஈதாததச ஜபிகக முனிவர் 

-கீளும ஈடுங்குவார்கள், நீயோ சிறு குழமமதை, என்ன 

செய்வாய் / திருமஷசனம நிவேதனம் முதலியன 
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பட்டின சுப் பிள்ளையார் 

சுககமாகக தேடிபபெறுவநு அருமை. அலகையால் 

நீ. இன்னும வயதேறிய பிறகு சவபூலஜசெய்ய 
முற்படுவதே ஈலமாகும ? என் ௮ கூறினா, 

அகதைககேடட பிளன்யாா ௮வசை நோக, 
“அம்மா, கடவுள் வணக்குவதற்குக காலநியகி 

இடையாது, நான நீஙகள் பெற்ற பிள்ளைாதானே, 

உங்களுககுத் தெரியாக விஷயமோ எனககுத 

தெரியபபோகிறது? எதநதனையோ அடியவாகள 

எனனிலும இளமபருவகச இறைவனை அஆராடிததுப 

பேரின்பச்தை யடைநதிருககின்றனமே, அமமா, 

நான் என் அவ்வாறு இறைவனை அ௮ராதிதது இனபப 

பேறடையக்கூடாது? சிவபூ3:ர கிறிது தவபினாலும 
முற்றுபபெறாதெனறு தாஙகள கூறியது உண்மையே. 

அனால் உண்மை அன்புடன அ௮ப்பூசைல.ப எபபடிச்? 

செய்தகாலும ஈன்மை உணடாகும. கடவுள tt 

பரமான ஆபிலேக முதலி உறசவாடுகளால கட்டுப 

படககூடியவான்று, உண்மையான ஏன்பொன் 

க்கே அவர் கட்டுபபடுவரா. (தகோதையொடு குளக 

கரையடைநத வேதியச சிறுவர ஞானசமபசதர் 
முற்றாக. இளமபருவத்தே வளர்பவெருதத அம்மே 

அபபாவெனறு அழைத்து ஞானபபாலுண்டு இன்ப 

நிலை MMi GHGS தாங்கள் அறியாதவாக 

ளலலவே ! அமமா, யாம காணவலலேம ”' என்று 

காவததோடு தேடுவாகருப புலப்படாத இவ 

பெருமான், 

Suse யடியவர் பச்சிலை யிடினும் 

ழக்தி கோடுத்து ழன்னின் றநளுவர். 
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_ இறைவன அருள 

அன போடு செய்கினற பூச எபபடிபபடட தாயினும 

அபபூரையைச செய்கிறவனுககுக கடவுள அனுக 

ரகம செப்தே தாவா, நீஙகளோ கடவுள பூசை 

செய்வது கடினமெனடுறீரகள், கடி.னமனறு என்பது 

௮டி.யேன,நு ௮பிபபிராயம, வல்லானொருவன் தன 

nso கறகொண்டு அ௮காயததிற வெகுதா£ரம 

எறியினும, மாட்டானொருவன றிது அதாரமே 

எறியினும ௮அவவாறு எறியபபடட கற்களிரண்டும 

முடிவில தரையில தானேவஈ௮ விழவேண்டும/ அது 
போன்றே உண்மையன்புடன செய்கனற சிவபூசை 

யானது எப்படிபபட்தாயினும ஈனலமையே wells 

Go. அகையால் நான காளையே எமபெருமான 
கட்டளாயிட்டவண்ணம திருவெண்காடு செலல 

விரும்புகின்?றன். தாங்கள் எனககு ௮ஙகுசசெலல 

௮மதி கொடுபபதோடு, தாங்களும என்னோடு 

HAIG வருதல வேணடும ' எனறு வேணடினா. 

தம மைநதரின அறிவு முதாசசியைககண்ட ஞான 

கலாமபையாா ௮வா விருபபததிற்கிண்கணனொ. 
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மறுகாள் பொழு விடிந்தது. ஷூனகலாமறபயரா 

வழக்கமபோல Gals ஜபதபங்கல்௪ செய்ப 

முடித்தா, தமது ௮ருமைத திருககுமாரா திரு 

வெணகாட்டிற்குப போகவேண்டுமெனறு தமமிடம 

சொல்லியதைபபற்றிச் செத்தா, அதுவிஷபமாக 
அறிவிற் றத பெரியோர்களி_ம் ஆலோசிகக 

வேண்டுமென்று அவருக்குத் தோன்றியது, 
உடனே ௮வவமமையார் உண்மமயறிவும உயாகத 

கோக்கமும் உடைய சிலரை வரவழைத்துத் தமது 

குமாரர் திருவெண்காடு சென்று சுவேதாரண்யப 

பெருமானை வணகக விருமபுவலதயும, ௮வாகனகிற் 

கண்டவிஷபத்தையும அவர்களிடம விவரமாகககூறி 
முடிவில : உங்கள் ௮பிபபிராயம என்ன ?' என்று 

கேட்டார், 
௮ தற்கு ௮ப்பெரியார்களில் ஒருவர் ௮வ்வம்மையா 

ரைப்பார்த்து, * ௮ம்மணீ! -தங்கள் இருக்குமாரர் 
சாமானியரென்று எங்களுக்குத் தோன்றவிலல், 

௮வர் எல்லோரிலும் மேமபட்ட அ௮.றிவினையுடையவா. 

அ௮வரைப்போன்ற உண்மை ௮றிவினை உடையவர் 
களைக் காண்பதரிது, கடவுள் ௮வருக்குக கருணை 

செய்வார் என்பது திண்ணம், ஆகையால் நீங்கள் 
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தங்கள் குமாரரின் இஷ்டப்படி ௮வரசைத் திருவெண் 

காட்டிற்குப் போகுமாறு செய்வதே நலமென்று 

எங்களுக்குத் தோனறுகிற து” என்ளுர். 

எனறதும ஞானகலாமபையாா ௮வரைப பராதது, 

* பெரியர் ! என்குமாரன் திருவெண்காடு செல்வ 

தீற்கும, குருவை யடைஈது தீட்சை பெற்றுச சிவபூசை 
செய்வதற்கும ஏற்ற வயதுடையவனலலவே எனறு 

கான் கவலைபபடுகி?றேன் ' என்ஞா, 

என்றதும அபபெரியா£॥ கானகலாமஃபயாலச 

நோக, *அமமணீ, தஙகள குமாரா வயதாற் திறியவ 

ரேயன்றி, அறிவால பெரியவராவா. அனறியும 

சிவபூசை செய்வகம்கு வயத கவனிக்கலாமோ / 

௪௩௫ வயதிலும எநதக காலததும இறைவனை வழி 

படலாம ' என்னா. 

உடனே ௮மமையாா அவரைநோகக, * மெய்யன் 
புடையீர் ? என்செல்வன இவவிளம பருவததிலேயே 

இவ்வாறு இறைவனிடம அன்பு பூண்டொழுக அம் 

பிபபானாயின், பிறகு ௮வன் இலலறததை விருமபு 

வானா? இல்லறத்தை விருமபாது போவானாயின் 

எங்கள குலம எவ்வாறு விளங்கும?? என்று 

கேட்டார், 

அதற்கு ௮ப்பெரியார், *$ ௮மமணீ, தங்கள் திருக் 

குமாரா இலலறததை விருமப .மாட்டாரெனறு 

நீங்கள் நினைகக வேண்டாம். இல்லறத்திலிருகதே 

அதற்கு மேற்படியாகிய gpapsG அடைய 

வேண்டுமென்பது அ௮வருககுத் தெரியும, அவா 
யாவையும உணாகதவா' என்றார். 
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பட்டினததுப பிள்ளையார 

அ௮துகேடட ஞான கலாமபையா அவரைப் 

unt gg, * என்ன சொனனீாகள ? துறவறமா ? என் 

மகன துறவறத்தை அடைவானா ? ௮பபடியா நீஙகள் 

நினைகனை ௰ீாகள ? எனறுகேட்டா. 

கேட்டதும ௮பபெரியா, ' உஙகள குமாரா துறவ 

றத்தை ௮டைவா என்று கான் கூறவிலலை. நீஏகள 

* அவன் இலலறததை விருமபுவானா ”” எனறு கேட 

டமையால ௮வா இலலமத்தை விருமபாது துறவறத 

தைகாடிச் செல்வாரெனப.து உங்கள கருததாயிருகக 
வேண்டுமெனறு எண்ணி நான அவ்வாறு 

கூறினேன் ' என்,று சொன்னார். 

அ௮தறகு ௮வவமமையாா,  *என்னவேர, நீங்க 

ளெலலாம இருககுமபோது எனககெனன 

குறைவாதது. அவனுடைய கனமையில நீஙகளே 

கண்ணுங்கருக் அதுமாயிருத்தல வேண்டும, அவன் 

இறைவனை வழி பட்டு இலலறத்தானாப் வாழ 

வேண்டு மென்பதே எனனுடைய இஷ்டமாகும” 

என்று கூறினா, 

: உங்கள் இஷ்டப்படியேயாவும் நிறைவேறும் * 

என்றார் ௮பபெரியா, 

அப்போது ஞானசலாம்பையாரின் இருக்குமாரரா 

யெ பட்டினத்துப்பிள்ளையார் அங்குவஈ.து, ஆங்கிருகத 

பெரியாரையும கம தாயாரையும வணங்க அவாகள் 
விருப்பப்படி. ௮ங்கோர்பால ௮மாகதனா, 

உடனே அ௩ட௫ருத பெரியார்களில வேறு 
ஒருவர் பட்டினத் தப் பிளளையாலரப்பார்த்து, * இரு 

வெண்காடரே ! உங்களுடைய விருப்பத்தை உங்கள் 
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அனனையார். சொல்லக் கேட்டோம். இவ்விளம் 

வயலை இறைவன் உங்கள்பால இவ்வளவு கருணை 

கொண்டது உங்களுடைய நல் வினையின் பயனே 

யாகும. நீங்கள் கனவிற் கண்டபடி திருவெண்காடு 

செலவதற்கு காஙகள் பெரிதும சமமதிககின்றோம. 

கடவுளை வணங்குவதே காம பிறந்ததனாலாய பயன * 

எனறு சொனனா. 

அவவாரத்தையைக் கேட்ட பட்டினததார் 

அ வமாயும பிற பெரியோரையும பார்த்து, எல்லாம் 

உஙகள் கருபையினாலதான்--அச£வா தத் னால தான்" 

என்று கூறி மறுபடியும் ௮வர்கல் Caras, பெரியீர்/ 

சான இன்றையினம இருவெண்காட்டிற்குப போக 

என் தாயார் எனககு அனும கொடுத விட்டார்கள், 

சானும என் காயாரும தனித்துப் போவநில எனக்கு 

உண்டாகும இருபஇயைவிட நிங்களும் எங்களோடு 

வருவீ£களாயின் எங்களுககு ௮௧ திருப்இயுண் 

டாகும, நீங்கள் தடைசொல்லாமல் எங்களோடு 

வரவேண்டும ? எனரமுர். 

அதற்கு ௮பபெரியோர்கள் அவரைப் பார்த்து, 

 இரவென்காடசே ? கருமபு வேண்டாமென்று சொல 

இறவர்களும உண்டோ ? சாங்களும திருவெண்காட் 
ogre சுவேதாரண்ய மாாததியைத் தரிக்க விரும் 

புகிரோம். ஆகையால் காங்கள் உமமுடைய 

இஷ்டப்படி உமமோடு திருவெண்காடு வருகின்றோம் 

என்று கூறினர். 

ஆம். அப்படியானால் காம் இப்போதே புறப் 

பட்டுத் இருவெண்காட்டுக்குப் போதல்வேண்டும். 
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எனக்கு எப்போது இருவெண்காடு சென்று இறைவ 
வனை வழிபடுவது எனனும கவலையே பெரிதாயிருக 

இனறது ' என்முர் பட்டினத்துப் பிள்ளையரா, 

: அவ்வாறே செலவோம, புறபபடுங்கள ' என்றனர் 

௮ பபெரியோர். 

உடனே பட்டினத்தா£ தமது ௮ருமைத தாயாரை 

கோக, *௮மமணி' கான் வேண்டியவைகளைச் 

இிச்தம செய்கிழறேன. நிஙகள ௮வைகளோடு முன்ன 

தாகத திருவெண்காட்டிற்குச் செல்லுங்கள், நான் 

இப்பெரியாரோடும வேறுல அடியார்களோடும 

கால ஈடையாகத திருவெண்காடு வக சேருகிழேன. 

நீங்கள் பலலக்கற் சென்று நமது சதரெதடுல் தக 
யிருங்கள ' என்ரு, 

அவ்வார்ததையைக் கேட்ட அ௮ங்கிருத பெரியேசர் 

ஞானகலாமபையாரைப பராதது, * ௮மமணிீ ! தங்கள் 

குமாரர் கூறியது எங்களுக்கும சமமதே நீங்கள் 

ஏவலாட்களுடன் முனனாற் செல்வதுதான் தகுதி 

என்றனர் 
அதற்கு ௮வவம்மையார் ஒருவாறு சம்மதித்தார்கள், 

ல  நாழிகைக்ருப்பிறகு ஞானகலாமபையார் 

அநேக அட்களுடனும, வேண்டிய தஇிரலியங்களுட 

லும், மகேஸ்வாபூஜைக்கு வேண்டிய பொருள்க 

ஞூடலும் திருவெண்காடடை நோககிபபோனார், 

- அவர்சென்ற இரண்டொரு நாழிகைககுப் பிதகு 

பட்டினத்தார் ௮கேக அடியார்களுடனும், தமமை 

யதிர்த பெரியார்களுடனும் சிவராமத்தை உச்சரித் 

துககொண்டு பாதசாரியாகத் இருவெண்காட்டை 

54



குருதரிசனம்--உபதேசம 

தோக்ூப் பிரயாணமானார், அப்போது பல 

நன் ரிமித்தங்கள் உண்டாயின, 
ஏ நவெண்காட்டை அடைத்தவுடன் பட்டினத்தார் 

தம மச் சேர்ந்தவர்களுடன் காவிரிஈஇியின் சங்க 

மூக ஜறையில் முழு வெண்ணீறணிக்து பயபக்தி 

விஈவாசததுடன் சங்கமேச்சாரை வணங்டுப் பின்னர்த 
தான ஈருமங்களைச் செய்தார். அதனால் மனத்தூப் மம 

உடையாரெல்லோரும ௮வரை வாழ்ததினார்கள், 

பிறகு பட்டின த்தார், சைவவேதியா முகலாயினோர் 

தமமைப் புடைசூழச் சவேதா£ண்யப் பெருமானின் 
ஆலயத்திற்குட்சென்று தமது காரியததிற்கு யாதொரு 

கிகனெமும நேரிடாதவண்ணம விக்கினேச்வாரை 

வணஙூச சுவாமியையும் ௮மமையாரையும தரி௫த்து 

இறைவன் கனவில இட்ட கட்டளைப்படி சற்குருவின் 

வரவை நோக்கி அடியவர்களுடன் இவகாமத்தை 

உசசரிகுதுககொண்டு அங்கோரிடத்தில் sors 

தருகதரா. 

கனவில கடவுள் உரைத்தது பொய்ததுப்போமா 2 

கடவுளின் கருணையுடையோருக்கு என்ன குறை 

உண்டாகப்போகிறது”? ஈன்மையே உண்டாகும். 
நிற்க, 

இவவாறு பட்டினத்துப் பிள்ளயார் வெகுசோம் 

குருவின் வருகையை எதிர்கோக்கிக் காத துக்கொண் 

டிரகதார். தம்மை உலகமாகிய சாகாத்தினின்றும் 

கரை  சேசர்க்கக்கூடிய வள்ளலை காணவேண்டு 

மென்பதே ௮வருடைய போவாவாயிருச்தது. 
௮ப்போது அழகெலாந்தாண்டு ஒருருவானாற் 
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படடினத்துப் பிள்ளையார் 

போனற ஒரு உததமவேதியர், வெண்ணீறும உருதி 

சாககமும காவி வஸ்ரெமும தரிததவா, * இருபெண் 

காடா எங்கே, திருவெண்காடா எஙகே இருக 

Benmr ?? என்று கேடடுககொண்டே அலயதடலுள் 

துழைஈதா, அவருடைய தேகபபொலிவும முக 

வசீகரமும் எல்லோமன ததையு௪ கவர்கதுவிட்டது 

௮வா திருவெணகாடா எஙகேயெனறு விசாசித 

த.தும அங்கிருநத அறீவிற்சிறக பெரியோர அவரை 

அணுகு, * சுவாமி? நிங்கள என திருவெண்காடலாத 

தேடுக ராகள் ? ௮வரிடத௫ல் உஙகளுககு ஆக 

வேணடிய காரி.பம யாறு? தாங்கள் எஙகிருகது 

வருகின கள ?? எனறு அவலுடனும அன்புடலும 

பல கள விகளைக கேடடனா. 

௮பபோது வஈதவராடப பிராமணா அ௮வர்களைக 

பாது, ₹பெரியி£, நீங்கள் ௮றியாதஜொன்று 

மில்லை. கான் திருவெண்காடனைக கண்டவுடன், 

வர்தகாரியம ன்னதநெனறு சொல்லாமலே உங்க 

ளுக்கு விளங்கும ' எனமுா. 

அ௮வவேதியா இவ்வாறு கூறியவுடன் ௮ங்இருகத 

பெரியோ ௮வசைத திருவெண்காடர் இருஈத இடத் 

Boe அழைததுச்சென்றனர். அங்குத் திருவெண் 

காடா செவெபூஜைககு வேண்டிய சாமக்கிரியைகளச் 

சேகரித்துக் கொண்டிருகதார். வசத வேதியா 
குதிபபால ௮வரே இருவெண்காடரா யிருககககூடு 
மெனறுணாகது ௮வமைபபார்த்து, *வெணகாட, 

உன்னைப பாரககவேண்டுமென்னும விருபபததினால் 

நான இங்குவரதேன். உன் எண்ண முழுவதையும 
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குருதரிசனம--உபதேசம 

அனக்குதக தெரிவி. உனகரு 5, நிறைவேறுங் காலம் 

௧௩௫3 என்று கூறினா. 

அவவேதியசையம, அவா கூறிய விஷயங்களையும் 

சவனிததப படடினததுப பிளளையா£, அவரே தமககுச் 

சிவபெருமான கனவில கூறிப குருமூர்த்தி எனபதைத 

தமது அதிதிவிர புததியின றெ, மயினால அ௮றிநது 
கொண்டு அவரைபபராதது,  ₹எமபெருமா 5 

எனனை யாடகொளள ஈண(டெழுகதருளிய தேவே ' 

சான் பூவ புண்ணிய வசத னால © BSNS காணப 

Os OC mer Cur gin! mror Furs gu Ud 555), 

சன்மீஐ கரு௦பபகொண்டு இவவளவு தூரம எழுந 

கீருவிய தஙகள பெருங்குணத௦த எவவாறு புகழ் 

வேன * எளியேன தககளுககுச செயயககூடியது 

யாதுள.நு? யான நனமையுடைநதேன. ஏனனைச் 

சோசதவாகளும ஈன..ம.படைவாகள. இனி நிஙகள் 

எனனையும என்னுடைமமையையும அகுககரிததுக் 

கொண்டு எளியேனை எவவாறு செயயத திருவுளமோ 

அவ்வாறு செபக, காவ கண்ட. கனவு பலிதததே. 

இதைவிட நாவ அுடையசகூடிய பேறு வேறு 

யாதுளது ?? என்று பலவாறு கூறித துிததா. 

பட்டி னததாரின் தேகம பூரீததது. ௮வா மனதில் 

G seen giu ea ாஷடற்கு அளவேயில்லை வர் 

இன்ப சாகாதலை முழுகியவரைப்போலானார். 

தமமைப்பாததுப பட்டினததா£ பலவாறு 

கூறியதைககேடட 2வயொ மகிழ்சசயடைகது 

அவரசைபபராதழ, * ரவண்காட, நான் வெளியூர் 

வாசி, நேற்றிரவு இவவூரின் ஒருபுறம நிததிரைசெய்அு 
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படடினத,அப பிள்ளையார் 

கொண்டிருர்தேன், ௮ப்பொழுநு சைவ வேதிய 

சொருவா என கனவிற்ரோனறி, * பிராமணரே, நீ£ 

நாளைய தினம காலையில எழுக FI பூஜை முடிகதுக் 

கொண்டு கான் கொடுககும இஈதச சமபுடததை 

௪டுக.நுககொண்டு இவவூரிலுளள சுவேதாரண்ய 

கே்ஷற்றிரத்திற்குச் செலவாயாக, அக்குத் இிருவெண் 
காடனென்னும பெயரினையுடைய கிறுவன் ஒருவன் 

வஈதிருபபான், அவனோடு ௮றிஞா பலரும இருபபா, 

௮வனுககுச இவெதீட்கசசெயது பஞசாட்சாததை 
உபதே?த்து ௮வனிடம கான் இப்போது உம்மிடம 

கொடுகத சம்புடசதைக கொடுபபீராக, இச் 

சமபுடததிலுள் தஇிருவெண்காடன் பாவதூல பூச 

செயத வலிங்கமிருககின்ற 9. இதை ஒருவராலும 

இறககமுடியாது. ஆலை இருவெண்காடலுடைகி 

கைபட்டால் இது திற நுகொள்ளும, நீ ௮வனுககுச் 
சவபூசை செய்யவேண்டிய வழியை௪ சொலலிக 

கொடுகது அவனுடனே ஒருமண்டலம் இருபபாயா க” 

என்றார். உடனே ரான் ௮வசைபபாாதது, * ரேவரீர் 

யாரோ தெரியவில்லையே ? என்றேன். அதற்கவா 

என்னை கோக்கு, * என்னை யார் என்று நான் 

சொல்வது? * நான்தான் எலலாம் ) ஏல்லாமும நானே ? 

சன்று என்னை ௮றிந்தவர்கள சொலவார்கள். நான் 

எங்கும் இருப்பேன், அனால் திருவிடைமரு தாரில் 

அகலாஇருப்பேன் '' என்றுகூ றி மறைகதார். உடனே 

நான் நிடுக்கட்டு விழிததுப்பார்த்தேன், என் ௮௬௫ல் 

பட்டுத்துணியில் சுற்றப்பட்டு இச்சம்புடம இருந்தது. 
சன் கனவில் தோன்றியவர் சிவபெருமானே என்று 
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குருதரிசனம--உபசேசம 

நான் தீர்மானிசேன், நான் ௮றடகத Roose 
Boe அளமெயிலலை. அதற்ருமேல் நிததிரை 

பிடியாமல விழிரபுக்கொண்டிரக.து, பொழுது 

விடிஈ வுடன் ஸ்காஈமசெய்து பூஜை முதலியவைகளை 

முடி ஈறூககொண்டு உன்னைககாண இங்கு வகதேன் ? 

சல yi in அவவேதியா மறுபடியும இருவெண்் 

காட27 கோக, * இருவெண்காட, நான் உன்னால் 

எவ. ஈலும காண்பதற்கரிய இவபெருமானுடன் 
சமபாஷிககும பாகயெததைப பெற்றேன். இவ 
பெருமானுடைய ௮ரு&ரப் பெறுவதறகுக காணமா 

பிருககும் உன்னுடைய புண்ணியமே இறாதது, 

நீ எநிாகாலதநில் எல்லோரும தொழததகுந்த 

சறபபை யடைவாய் ? என்று கூறினார். 

பின்னா அ௮வ்வேதியர் அடியவர்கள் புடைசூழ 

திருவெண்காடரைக காவிரிஈகெகு அழைத்துச் 

சென்று, ஸ்தாகம செப்விதது, விபூதி, உருத்திராககம் 

அணிவித்து, இவெதட்சைசெய்து, இன்னும ஸ்காரம் 

செய்விததுச் இவெசகடிதானததிற்கு அழைத்துச் 
செனறு பஞ்சாட்சா மநதரததையும உபதேடத் 

தருளினார். 
, பிறகு அவ்வேதியா தமமிடமிருஈத சமபுடத்தை 

௮ங்கு இருந்த உயர்ந்ததோர் ஆசனத்தில் வைத்து 

வணங்கி அதன் பெருமையையும் திருவெண்காடரின் 

தவததின் இிறத்தையும அனைவருககுர் தெரிவிக்கக் 

கருதி அங்கிருக்க வேதியர்களைப் பார்த்து, * நீங்கள் 

ஒவ்வொருவராக வந்து இந்தச் சமபுடத்தை எடுதது த். 

திறவுங்கள் பார்ப்போம ' என்றனர். 
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பட்டினத்துப் பிள்ளையார் 

அவர் கட்டளைப்படியே வேஇயர்கள் ஒவ்வொருவ 
சாக முன்வகது அ௮சசமபுடததைத தங்களா லான 

வரையில் தஇிறகக முயன்றனர். ௮வாகளால இறகக 

மூடியவில்லை. அதுகண்ட அவர்கள தெய்வத 

இருவருளுககு விய மெளனமாயிருகதனா, 

அதைககண்ட. குருமா ததியாகிய வேஇியா படடி 

epg பிள்ளையாரைபபா£தது, * இருவெண்காட, 

8 சென்று ௮ச்சமபுடசமைக கையிலெடுததுத இறப 

பாயாக? எனறனா, 

குருமூாததியின் ஆணையைச௪ இறமேற்கொண்ட 

Lig. sort (prs Aww வணகக, பினனாச 

சிவபெருமானையும உமாதேவியாரையும துஇததுச் 

சமபுடகஜை WORE வணக ௮தைக கையி 

லெடுததார். அ௮வ்வளவில அசசம்புடம Bong 

கொண்டது. 

Kaper அப்போதுதான் பூசக்கப பெற்றவை 

போன்ற கண்களைக் கவரத்தகுஈத வேலைபபாடமைகத 

சிவலிங்கமூர்த்தி யொன்றும, விசாயகமூர்த௫ியொன் 

றம இருகதன. அவைகளைச்கண்ட அனைவரும 

பட்டினத்தாரின் அன்புககு வியக்து அவரைக் 

கொண்டாடிச் இவபெருமானைத அுஇத்தனர், 
அப்போது குருமணியாகிய வேதியர் படடினத் 

தாரைப் பார்த்து, * தருவெண்காட, இன்று உத்தம 

Kerr shor இன்றே நீ சவபூசைசெய்யத தொடங்க 

வேண்டும, ௮வவாறு நீ சிவபூசைசெப்யத் தொடங்கு 

முன் இந்த க்ஷேத்திரத்திலுள்ள ெபெருமானையும, 

உமாதேவியாரையும் பூசிக்கக்கடவாய், இவர்களைப 
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குருதரிசனம--உபே தசம 

பூசிப்பதற்கு முன சவனடியாகளைப் பூசிபபதே சிறப 

புடையதாம. சிவனிலும சிவனடியாமசே சிறஈதவாகள 

எனபது உண்மை £ எனறு சொனனா. 

பட்டினததுப பிளளாயாா தமது சிரியா 

சுட்டளையை மனம$ழ்சசியுடன சிரமேற் காஙமுவிதலு 

எற்றுககொண்டா, 
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பத்தாவது அத்தியாயம் 

தேய்வபூசை-- திருவருள் 

தெய்வ அ௮ருள்பெறற நருவெணகாடா தமது 

குருவின கடடளைபபடி நீராடி. நிதியகருமம முடித்து 

ஸ்ரீ சுவேதாரண்ய பெருமாலுககும, மகாதேவியா 
ருசகும மகா ௮பிலெகம முதலியவைகளைச செய்ய 

முற்படடா£, அதற்காக வேண்டிய பொருள களை 

யெலலாம சேகரஞசெய்தார். பலலாயிரகசகணககாக 
ஆதிசைவ வேதியர்களை வரவ) மலி புலி தேவார 

பாராயணம செய்யசசெய்தார், அயிரம கலசம லவத்து 

௮ர்சசததா,  ௮பிஷேகதநிறகாக ஈகஈததைலம, 

நெய், பஞசகவயம, பஞசாமாதம, பழஞசாறு, 

இளடீ£, பால், தயி, தேன், கலவைசசாநதம, பனிரீ£ 
முதலியலைகளைச சேகரித்து ௮பிலேகததை Lg 

வைத்தார். பிறகு சுவாமிக்கும் ௮மமையாருக்கும 

படடுப பரிவடடமும, முதது, பவளம, மாணிகக 

ஜுதலிய மணிகளாலமைஈத ஆபரணங்களும, முல, 

மல்லிகை, செவ்வக, மரு, கொன்றை, துமபை, வில்வ 

நததலியவற்றுல் ஆனமால்களும ௮ணிலிதது, 

வாசனைப் பொருளகளைப் பூசுவிததா£, பினனாப 
பலவகைச் இததிரான்னங்களையும பழவகைகளை£யும 

வைத்து நைவேத்தியம செய்தார், ஆடல், பாடல, 

வாத்தியய முதலியவைகளில் யாதொரு குறைவும 
இல்லாதபடி ஈடததினார். 
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தெய்வ பூசை-- இருவருள் 

இவவாறு செய்யுமுன்னரே ஆயிரக்கணக்கான 

ஏவனடியார்களுககுத் திருவடி பூசைசெய்து தேவா 

மிர்தததினும இனியதென்று சொல்லத்தகுநத 
அறுசுவை யுண்டியளித்து உண்ணுமாறு ௮வாகளை 

உபசரிதது மகிழ்ந்தா, அவாகள் உண்டபின் அவர் 

களுக்கு வேண்டியஃவகள யாவையும கொடுததார், 

பின்னாத் சிருவெண்காடா கைகாலலமபித் தமது 

ஆிரியலா அங்கோர் பிடததின்மீது எழுநதருளச 

செய்து, அ௮வரைப்பூசிதது அவாருளபெற்றுச் 

சமபுடததில இருக்கும இவெலிங்கததையும விகாயக 
மாதரியையும பூசிதது மகிழ்ந்தா,. அப்போது 

ஆகாயததில, *: திருவெண்காடடைய, எலலாக கலை 
ஞானமும உனக்கு உண்டாகும * என்று ஜா அசரீரி 

சொலலிற்று. 
அதைக்கேட்ட பட்டினததுப்பிள்ளையாரும ஏனை 

யோரும கடவுளின ௮௬௭ வியஈது Morse 
கண்ணீாப பெருக ௮வரைத நுதிததனர். 

பூஜை. முடிஈதவுடன் படடினததா£ சிவ 

லிங்கசதையும, விநாயகமாத்தியயயும சமபுடத 

இற்குள் வைததுச் தமது குருவை வணங்கித் தாயை 

நமஸ்கரித்துப் பெரியோகமகாக குமபிட்டு ௮னைவ 
ர௫டனும இருந்து சிவபபிரசாகததை உணடு பஞசாட் 

சரத்தைச செபித்து இன்புற்றிருகதார், மெல்லமெல்ல 

பகற்பொழுது குறுகி இரவாயது. 

அபபோது பட்டினத்துப * பிளளையார் ம்ம 

தாயாரை நோக்க : அமமா, இதுவரையில் நாம் 
அரன் பூசைசெய்து களித்தோம், இனி காளாமுதல் 
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பட்டினததுப பிளளையார 

பததுததினமவரையில சிவனடியாகளுககு உணவ 

ஸிகக நான விருமபுகிறேன். ௮தற்கரு வேண்டிய அளவு 
பொருள கொடுததருளவேண்டும' என_று வேண்டிஞா. 

yar சொலலியவவகளாக Carr ஞான 

கலாமபையார் HoT sgl * கண்மணீ, திரு 

வெண்காட, இதுவரையில நமமிடமிருஈத சொககப் 
பணத்தைச௪ செலவழித்து வநதோம, இனிச 

கையில் பணமில்லை, நிலம வீடு ௮பரணம் 

முதலியவைகளே யிருகனனெறன. அவைகளை விற்தே 
செலவு செய்யவேண்டும வேறு வழியிலலை ' என்று 

கூறினா. 

௮துவரையில பணககஷ்டம இன்னதென்பனீத 

௮றியாத பட்டினதறுப் பிளளையா£, * இனி என் 

செய்வது ? பணம இலலையென்_௮ தேவாரபாராயணம 

செய்தவாகளை வெறுங்கையோடு ௮னுபபிவிடுகிறதா ? 

ஆ9ரிடருககுக காணிககை கொடுககவேண்டாமா ₹ 

என்செய்வேன்? அடியராகளுககு நாளைமுதல எவ்வாறு 
அமுதளிபபது ? எனககு எராளமான சொததுகக 

ஸிருககன்மன. அவைகள் நாளைக்கே உதவககூடுமா ? 
அவைகளை அவசாதில் விறபது எப்படி. ? கையில 

இருக்கும பணம குறைவதைக் தாயாரும் 

சொலலாமல் இருஈதுவிட்டாகள்., எங்குப் போவது ₹ 

யாரைக்கேட்ப.து ? என்றெண்ணி வருஈதிஞர். 
இபபகதசரோன்மணிககு ஏற்பட்ட வருத்தம 

நீடிக்குமா ? ஒருபோ.தும நீடியாது. இறைவன் இவர் 

குறையைச திீர்ககாமல் இருர்துவிடுவாரா? கடவுள் 

இவர் கவலையைக் தீர்ப்பாரென்பது தண்ணம், 
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தெய்வபூசை-- திருவருள் 

அன்ற வ படடின துப பிவவயா . 'பணமிலலையே? 

என்னும கவலையுடன் தலாயிறபடுதீ்ரு வழுஈபி'க 

கொண்டிுநதா. இறிதுகேரமாயிறறு. விழிதழுக 

கொண்டிராத ௮வா எபபடியோ புமமை பறந்து 

நிசதிரைக்குள்ளானா. ஈபஈதனின பானககவலைஃயக 

கண்டு ஞானகலாமபையார தாமும் ௨௬௩: OLE 

னருகே நிதரை போயினா, காலம சறி.த சிறிதாகச் 

சென்று பொழுது விடியுஈகருணமாயிற.று, 

அபபோது ௮டியாாக கெளியப கிய இவபெருமான 
ஜா அிசைவலாபயோல படடினததாரின கனவிற் 

ேோரனறி, * அப்பட, இருவெண்காட, 4 உனகவல்ய 

விடிடொழி, மீ சவலைபபட (டால என மனந,சாளாது. 

அடியவர்களின் பொருட்டன 73 ர வருக துகின ரய 7 

நீ உன மனையில நவாதனஙகள குமபல குமபலாகக 

கடககக் காணலாம, அவைகளை எடுதது நீ உன் 

இஷ்டமபோல செலவு செயயலாம? எனழு கூறி 

Lh PE SIT, Lo OG FSD படடினததா வரதவர் 
Rou Dt /ருமானெனபதை ujearrG biy * எனனை me 

Gato கைவிடடுபபோகல ட$கியோ? எனனை 

யாட்கொண்டதேவே' எனறு வாப்விடடுககூறி 

விழிததுககொண்டு கண்ட கனவைக மது 

தாயாருக்கு உணர்த்தி அனஈதபபட..ரா.* 7 

பொழுது விடிக்தது.! காவிரிபபூம பட்டினத்தில் 

பட்டினத்தாரின் இருமாளிகையில காவல் புரிச் 
இருந்தோர் ஓடிவந்து ஞானகலாமனபயாரின் காலில் 

கிழுர்.து வணங்கு, 4 ௮ம்மணி ' தாஙகள பூட்டிவிட்டு 

வந்த விட்டிற்குள்இடீரென்று இரவு பின்னேசத்தில் 
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படடினக.துப பிள்சாயரா 

ஒரு சோதியுண்டாயிருககிற.து, ௮ச்சோதி இன்னும 

மறையக்காணோம, அ௮சசோதிககுக காணம இன்ன 

தென்று எங்களுககுத தெரியவில்லை ' என்று கூறினா, 

அவர்கள் கூறியவைகளைக் கேட்ட பட்டினத 

தாரும, ஞானகலாமபையாரும இவன் கருணைககு 

மகழ்ஈதனர், பிறகு அவாகள் காலைககடனை 

முடி த.துக்கொண்டு காவிரிபபூம படடின ததிறகுச 

சென்று தருககாபபி_ப பெதறிருத தங்கள் மனையின 

கதவைததிறகது உட்சென்றனா. ௮வ்வளவே 7 
அமமாளிகையின் உள்ளே எககெங்கும் கால் 

வைததற்கு இடமின்றிப பொற்காசுகளும, ஈவரததி 

னங்களும் நிறைநதிருஈதன, அ௮ைவைகளைககாணக 

கண் கூடு ஞானகலாமபையசா, *இவைகள இவ 

னருளால் கிடைததனவாகையால் முதலில இவை 

களுககுச தூபதிப சைவேததியஙகள செய்தே பிறகு 

(இவைகளை சதொட. வேண்டும என்றெண்ணி, எண்ணிய 

படியே செய்தார். 

பிறகு அ௮வவம்மையார் தம திருககுமாரரைப 

பரதது, “மகனே, இச்செலவமனைத்தும வென 

தரத்தாகையால் இதைப் பண்டிகளிலேற்றித இரு 

வெண்காட்டிற்குக் கொண்டுபோய் வைதது உன் 

இஷ்டமபோல் செலவிடுவாயாக ' எனறனர், 

தாயாரின் கட்டளைபபடியே பட்டினத்தார் ௮ச் 

செல்வமனை த்தையம பல பண்டிகளிலேற்றித Ba, 
வெண்காட்டிற்குசக் கொண்டுபோய் ஐரிடததில 

பத் ரமாக வைத்துப பின்னர் ௮வைகக£ாக்கொண்டு 

ஆ௫ரியரகருூக் காணிககையும, சேவாரபாராயணம 
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தெ.ப்வபூசை-- இருவருள் 

செ.ப்வோருககு வெகுமதியும அடியவாகளுககு 

சமாராதனையும விசேஷமாக நடதறி வதா, 

Go நாட்கள் சென்றன, எவவளவோ "சான 

தீருமங்களாச செய்தும இவனருளால Bot gg 

இரவியம பாதிக்குமேல் செலவழியவில்லை, பினனர்ப 

பட்டினத்தார் தம் அரியா கட்டளைபபடி மிகு துளள 
இரவியத்தோடு காவிரிபபூம படடினம சென்று 

தமது ,மாளிகையில் ௧ஐ௫௪ சிவனடி.யார முதலிபவா 

களுககு வேண்டிய தானதருமககளைச்செயது வநத 

தோடு, தமது குலததிற்குரிய வியாபார ததையும 

நடத்திவநதார், 
நாட்கள் பல சென்றன, பட்டினத்தாருககு 

உபதேசமசெய்த ஆசிரியா ஒருதினரம அ௮வரைப 

LIT SG * திருவெண்காட, கான் உன்பால வநது 

வெகுகாலமாயிற்று, பாதேசியாகிய கான இறைவன 

SI ev இவவளவுகாலம இஙகுத தங்க 

யிருநதேன், இன்றேல் இவ்வளவு நாட்கள இங்குத 

தாமசித்திருககமாடடேன. இறைவன எனககுக 
குறிபபிட்ட காலம கடநஈதுவிடடது. இனி நான 

இங்கிருகக முடியாது, போகவேண்டும ' என்று 

கூறினா. 

You வா£தகைகளைாக கேட்ட பட்டினததார் 

தடுககிட்டவராப் அ௮வரைப பா£தது, ‘sore ! 

தஙகளைப பிரிரது நான எவவாறு இன்பதலுடன 

வாழ்வேன 1? உங்களைபபிரிய என மனம சம்மதிகக 

விலலை. நீங்கள omg போகவேண்டாம,. இவ 

விடததிலேயே யிருயகள ' என்று கூறிஞா. 
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பட்டினத்துப் பிள்ளையார் 

௦ அவ்வாசிரியா அவரைப் பார்த்து, உடம் 
ச e od * 

: இருவெண்காட், நீ என்பால பேோனபுடையவ 
ளனென்பது எனககுத தெரியும. ஆயினும் சிவபெருமான் 

எனனை உன்னோடு ஒரு மண்டலமே இருக்குமபடி 

கட்டளை யிட்டிருகசன்ரா. ஒரு மண்டலம கழி 

துவிட்ட. இனி சான் இங்கிருககலாமா ? சிவ 

பெருமான் எனக்கு அவவாறு சடடன் யிட்டதற்குச 
காரணம எதாவறு இருககககூடும. கான் சென்று 

வருகிஹேன. எனககு உததிரவுகொடு ' என்ரு, 

பலவாறு வருகதிக கடைசியாகப படடினததா£ 

அவருக்குப் போக உத்தரவளித்தரா. 

அபபோது அரியர் அ௮வரைபபராதது, 8 திரு 

வெண்காட, நீ எப்போதும சாறு சங்கபபழக்க 

மூடையவனாயிருபபாயாக ' என்று கூ கினா, 

£ இருவுளக கருததுப்படியே ஆகுக ' என்னு 

பட்டினத்தார். 

கடைசியாக ஆரியா பட்டினத்தாரை அன்புடன 
கோக, : நஇிருவெண்காட, கடைசியாக நான் 

சொலவதைக்கேள், உன் அன்னையா£ விரும்பும 
போது நீ ருமணம செய்துகொண்டு இல்லறத 
தானாயிருர்.து வாலவேண்டும ' என்ளூர், 

அவவார்ததையைக்கேட்ட பட்டினத்தார். இடுக 

சட்டு அவரைபபார்த்து, * தேவரீர் இப்படியோ 
கட்டளையிடவேண்டும ' சமுசாரசாகரத்தில் இறக்கி 

விட்டால் கரை ஏறமுடியுமா ? சுவாமீ, என்மீது 
கருணையுடனோ இவவாறு கூறுகின்றீர்கள் ?' என்று 

(2கட்டார். 
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தெய்வபூசை- இருவருள் 

உடனே குருநாதர் அவரைப்பார்த்து, * திரு 

வெண்காட, உன்மீது கருணையுடன்தான் இவ்வாறு 

கூறுகிறேன், நீ என் வார்த்தையைத் தள்ளாதே. 

சான் சொல்லுறெபடி நீ ஈடர் ுகொள்ளுவாயானால் 
உனக்குச் சுகமுண்டாகும ” என்று இவ்வாறு பல 

விஷயங்களைச் சொன்னார். 

என்செய்வார். பட்டினத்தார்! கடைசியாகக் 

குருசாதரின் கட்டளைபபடி நடப்பதாக ஒப்புக் 

கொண்டார். அதன்பிறகு குருகாதர் அவரிடம் 
உததாவு பெற்றுக்கொண்டு தமது மனமபோன 

இடத்திற்குச சென்றார்,



பதிஜென்றாவது அத்தியாயம் 

ஊர்விஷயம்--மணட்பேச்சு 

... மூன் அத்தியாயதடிற் கூறிய சமபவங்கள் நடந்து 

சில மாதங்களாயின, ' 

ஒரு காள் பிற்பகலில் காவிரிபபூம பட்டினதது 

வைசியர் விதியில் இருஈத பல விடுகளில gen caper 

ஓர் மாடி விட்டின் முன்புரத்து * ஹாலில் ' இல வைஏய 

குல் ஸ்திரீகள் உட்கார்ரது ஊா கதைகளைப்பற்றிப் 

பேடிக்கொண்டிருந்தனர். 
அபபோது ஐகதாமபாள் என்பவள மற்ற ஸ்நீரி 

களைப்பா£தது, * என்னடி, நீங்கள் வீண் கதைகளைப் 

பேடிக்கொண்டிருக்கின்றாகள் சாளையதினம காலையில் 

சடைபெறப்போகும சிவரேசரின் குமாரன் 
தருவெண்காடலுடைய கலியாண தநிற்கு யரா யா 
போகப்போகிறீர்கள் ? என்று கேடடாள், 

கேட்டதும, * தருவெண்காடனுககா கலியாணம் ? 

சான் கேற்றுத்தான் ஊரில் இருநது வரஅ்தேன், 

எனக்கு ஒரு சமாசாரமும தெரியாதே! கலியாணப் 

பெண் யார்? என்று கேடடாள் கமலரமபாள் 

என்னும் பெயரினையபுடைய ஒரு ஸ்திரீ, ் 

அதைச்கேட்ட தையநாயடு என்னலும் ஸ்திரீ, 

பெண் யா என்றா கேட்கின்றாய் ? செடதம்பாஞ் 

செட்டியா பெண் சிவுதலை என்பவள்தான் 
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ஊர்விஷயம--மணப்பேசக 

சலியாணப்பெண், ஏன்? பொருத்தசரானே ?' என்று 

கேட்டாள். 

அபோது மூலையில் உட்கார்சு நகொண்டி௫௩த 

முத நலட்சுமி மிடுககாகக ளெம்பித் தையகாயகியைப 

பராஜ் ர. 6 பொருதகமிலலாமலெனன ? மிருவெண் 

காடனுககு ஏற்றவள் கான் செவகல் , சிவகலைக்கு 
எற்றவன்தான் இருவெணகாடன் ் எனறு சொன்னாள், 

ஏன், மாயாண்டி செட்டியாா பெண் மாகசதததைக் 

கேட்டார்களே, அ௮வ்விஷயம் எப்படி பாயிற்று ? 
எனறு கேட்டாள் பாவறி என்னுமோர் பெண்மணி, 

உடனே குணவது என்னும பெபுரினையுடைய 

ஸ்ரீ அவளைபபராத்து, (சேடடது ௨ மைதான, 

* பைபுன இரு மாதஇரிய ரயிருக்குன். எப்போதும் 

விபூ,, 'பைப்பூகெகொண்டு சிவம, சச்சிதானந்தம், 

இவ?யாகம? எனறு சொலலிககொண்டிருககிறுன். 

அவன் நிலைமை எப்படியாகுமோ ; அவனுககு என் 

பெ.௮ணை எப்படிக் கொடுபபது”” என்று மாயாண்டி 

செடடியாா கூறினாராம, அதற்குமேல் அவர் 

பெண்ணை ஞானகலாம்பையார் கேட்கவிலலை பென்று 

தெரிகிறது ” என்று கூறிஞளை, 
கூறிய தம தனபாக்கயெம என்பவள, 6 திருவெண் 

காடனுடைய ஐஜாததத்தைப பார்தததில் ௮வன் 

பெருஈதுறவி யாவானென்று தெரிஈததாம, அதனால் 

மாபாண்டி. செட்டியார் தன் பெண்ணைக் கொடுக்க 
மறுச் பவிட்டாராம ? !' என்றாள், 

உடனே கோகுலம் எனபவள, ₹ ௮ந்தப்பெண் 

திருவண்காடனுக்குக இடைக்காமற்போனதே 
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பட்டினத.துப பிள்ளையார் 

சலமாயிற்று, ௮துகெட்டதே, மூதேகி, அச்தப்பெண் 

எல்லாவகையிலும இிருவெண்காடலுடைய குண b 

இற்கு நோ மாறுன குணமுடையது. அப்பெண்ணி 
துடைய தளுககும குலுக்கும் குடி.த்தனததுக்குச 
சரிபபடுமா ? சவபெருமானே திருவெண்காடனுககுப 

பககத்துணையிருது அ௮ரதபபெண்ணை ஒதுக்கி 

விட்டா * எனறு in Sena. 

“இரத _ இலட்சணததுககுத்தானா மாயாண்டி. 

செடடி.பார. இவவளவு பிகு செய்தார்?” என்று 

சேட். டாள கமலாமபாள். 

உடனே மங்களம என்பவள், *இது தெரியாமா 

உனகக! சரக்கு ஈலலதாயிருகதால ௪பபடி. பபச 
Oo விற்றபபோகுமி கெட்ட சாசகைப பிகுலாஃப 

பேசிதகானே விற்கவேண்டும என்று சொன்ஞள , ‘ 

நீங்கள் பேசுவது விண்கல௰த, மறுமகன பாகி 

யாகபபோய்கிட்டால் எனன செயகிறது என 

ஹறெண்ணியே மாயாண்டி செட்டியார் மெளனமா 

மிருகதுவிட்டார் ' என்றள ஜக.தாமபாள், 

* ௮ஃதெல்லாம வீண்கல,த. ஜாதகப்படி எலலாம் 

கடஈது விடுகின்றதா ? குனறததா£ா Furuse. 

யசரின் பெண் இவகாமியை எவன் கலியாணம் செயது 

கொள்ளுகருனே ௮வன் உடனே மரணமடைகது 

விடுவானென்று ௮ப்பெண்ணின் ஜாசகததைப பாத 

தவர்களெல்லாம சொன்னார்கள். அதனால் ௮ப்பெண் 

வெகுகாள் வரையில் கேட்பாரில்லாமலே யிருஈதனள், 

சடைசியாக அப்பெண்ணின் சகப்பனுர் ஏசாளமான 

பொருளைக் கொடுத்து அப்பெண்ணை ஓர் ஏழைககு 
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ஊர்விகபம்--மணிப்பேச்சு 

மணம் செய்து கொடுத்தார். சிவகாமியின் ஜாதகப்படி 

௮வள் கணவன் இறர்து விட்டானா? இல்லை. சக 

சாமிக்குக் கலியாணம் ஈடஈ.நு பத்து வருடங்களுக்கு 

மேலாயிற்று, இரண்டு அஆண்குழர்)தகளுக்கும, 

ஒரு பெண்குழநதைககும தாயர் யிருக்கின்றாள். 

அவள் கணவனோ மாமனார் கொடுதச Bru ses 

முதலாகவைத்து வியாபாரம் செய்து செொவியதசை் 

பேன்மேலும குவித்றக கொண்டிருககின்றான் 

இவகாமியின் ஜாசசப்படி தீமையுண்டாகவில்லையே * 
என்றாள் சிவகங்வக என்பவள், 

‘guys சொல்லக கூடாது, ஜாசகததைத 

அாஷிப்பது பாவம், இவகாமியின ஜாதகத்தைக் 
குறித்தவர்கள் சர்யாகக கவனித்துக குறித்திருகக 

மாட்டார்கள், இககால தில பெருமபா ஓும குழக்தை 
Gone நோத்தை பறிநது ஜாதகம குறிபபதே 
அடையாது. குழநலத பிறப்பது ஒரு கோம ; 

ஜா,சகம குறிப்பது வேறு ஒரு கோமாயிருகஇன்ற.து. 

அதனால ஜாதகத்தின்படி பலன் ஈநடைபெறுகறெதில்லை, 

சில ஜாதகம சரியாகக் குறிக்கப் பட்டிருக்தாதும 
பின்னா. அ௮தைப்பாரத்துப் பலன் சொல்றது 
இறவர்களித் சிலர் ஒன்று மறியாதவர்களாயிருக தால் 
sha வாயில் வஈத்படி உளறி விடுூரர்கள், 

௮/வர்கள்... உனறியபடி பலன் நடைபெற் வில்லை 
என்று சொல்லலாமா ? ஜாதகம கணிப்பது என்னும் 

yop என்னவோ சரியானதுதான், அனால் 

அந்த... முறையைச் சரியானபடி, கையாள்வோர் 
குறைர்து விட்டனர், அதனால் காம். ஜாத்சிமே 
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பட்டினத்துப் பிள்ளையார் 

பொய்யென்று சாஷிக்கத் நுணிர்து விட்டோம் £ 

என்று கூறிளை கலாவட-என்னுமோர் பெண்மணி. 

உடனே Goma எல்லோரையும் பார்த்து, 

கலாவதி சொல்லிய றுதான் மிகவும சரி, திருவெண் 

காடனுடைய ஜாதகம somes ருறிககப்பட் 

டிருக்குமாயின் நல்லதுதான். ௮வன் பாதேரியாக 

மாட்டான் ' என்று சொன்னன். 

சொன்னதும, * வெட்கககேடுதான், சிவரேசரோ 
கொக்கோ, Harr திருவெண்காடனுடைய ஜாத 
சக்தைத தவமுகக குறித்டிருப்பா?  ஒருபோதும 

அப்படியிராது, அலா சரியாகவே குறிதறுவைத 
இருப்பார் என்று கூறினளை கலாவ௫, 

மாயாண்டி செட்டியா ஒரு பைததயககாரா, 

தருவெண்காடனைபபோல ஒரு மறுமகன் தேச 
மெங்குக தேடினாலும இடைககமாட்டான, wu 
படிப்பட்ட மறுமகன் பாதேயானால்தானென்ன, 

குறைவா? கெளாகரதானே? உலகாயதத்தில் 
மூழ்கிக்கெககும் மாமிசபபிண்டங்களுககு உணமைத் 

வுறவிகளின் பெருமை தெரியுமோ ?? என்றாள் 

ஜக தாமபாள் , 

அபபோது குணவதி ௮வளைபயார்த்த, ₹ஜகதம, 

வாய்ப்பேசசுககென்ன, எலலோரும இலேசாகப 

பேசிவிடலாம, உன பெண் மீயிலாழபாளைத இரு 

வெண்காடலுக்குக கேட்டால நீ கொடுபபாயா ?' 

என் நு கேட்டாள் 

: பேஷாய்க கொடுப்பேன் ! அனால என் 

பெண்ணை அவாகள் கேட்பார்களா ? அவாகளுடைய 
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ஊர்விஷயம் மணப்பேச்சு 

Hig gore, செளரவமென்ன ? பேஷ் sora 

ளோடு சம்பஈதம செய்துகொள்ள நான் கனவிலும் 

நினைக்கலாமா ? பவெடகககேடுதான்' ஏனமுள் 

ஜக தாமபாள், 

: இவசிகமபரம செட்டியாகும, அவர் மனைவி 

சிவகாமி ௮மமையாரும ஜகதமபாளைபபோல் அுணிந 
சவாகள் தாம, ஒரு வகையில அவர்கள் புண்ணியம 

செய்சவாகளெனறே சொல்ல வேண்டும, இல்லா 

விடடால சவெனருள பெறறவன மதுமகளாகக 
கிலடைப்பானா ச எனறு கூறி ஜகதாமபாள 

மறுபடியும எலலோரையம பார்தது, * நல்லது, 

Parag பேசுவானேன, நாளையகனம நாம 

எலலோரும சிருவெண்காடனின் கலியாண த்திற்குப் 

போவோமா? எனறு கேட்டாள், 

அகா, போகலாம், எல்லோருக்குக்தான 
கலியாண திற்கு வருமாறு சொலலபபட்டிருக்கிறது' 

எனறு ௮னைவரும ஒசே முகமாகக் கூறினர். 
பிறகு ௮வாகள் சமபாஷணை வேறு வழியிற் 

சென்றது, 
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பன்னி ரண்டாவது அத்தியாயம் 

திரும்ணம் 
, ஊொரெல்லோருர்.. தங்கள் தங்களி வீட்டிற் 
ரலீயாணம் ஈடப்பதுபோல் தத்தம் விடுகக்£ 
அலள்க,த் 3056 sent, காவிரிப்பூம் பட்டினமுற்றும 
சக்கள ஒசையே Rapa Bis gi, ஆட வரும, 
பெண்டிரும் அலங்காரத்துடன் அணியணியாகத் 

வண்காடரின் இருமணததைக் கண்டுகளிக்க 
RP gious செட்டியாரின் மாளிகையை 2நோக்செ் 
சென்,௮ கொண்டிருக்கனர், | 
Seasbund செட்டியாரின் மாளிகை ௮ 

சர்க்ரமாக அல்ச்சரிக்சப்பட்டிருர்து.த. மங்கள 
வாத்தியங்கள் சப் தமேகங்களும கூடி.யகால தல் 
இடியிடிப்பதுபோல் குழுறின, எங்கும் வாழை 
கமுகு VN sender முதலியவைகளால் விதம விதமாக 
அலக்கரிக்கப்பட்டிருந்தது, பலவகைப் புஷ்பங்களால் 
கலியாணமண்ட.த்தை இச்திகிமானம் போல் 
சுச்சாமாக அலங்கரிததனர். வாசனை த்ரலியங்கள் 
காலாப்பக்கங்களிலும் வாரிவார் இறைச்கப 
பட்டி ருர்சமையால், ஈ.௮மணம், ஏவலாட்கள் 
GF paige grain eed காற்றோடு கலந்து * கம, கம" 
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திருமணம் 

வென்று பரிமளித்தது, அடிக்கடி வி9றிகளைப் 
பன்னீரால் ஈனைத்து வி௫றினார்கள். 

கலியாணமண்டபத்தில் ௮னைவரும் வந்து கூடினர், 

ஈருவெண்காடர் குளித்துத் திருவெண்ணிறணிக்று 
பூசை முடித்துச் சங்கமேசசுவாரையும், சாயாவனப 

பெருமானையும், இருவெண்காட்டீசரையும் வணங்கத் 
இருவிடைமருதர்ப் பெருமானை மனத்தால Buse 

னித்துச் சிவிகையிலேறிப பல பேரியோர்கள 

புடைசூழச் சிவசதமபாஞ் செட்டியாரின் வீடடருகித் 
சென்ற வுடன் டுவிலகவிடடி றககிப் பாதசாரியாகச 

சென்றார். ௮ப்போது மககலியபபெண்கள் ஆலததி 
சுற்றித் திருஷ்டி. கழித்தார்கள. இருெண்காடர் 

வலது காலை முன்வைதது௪ சுவதெமபாம செடடி 

யாரின் வீட்டிற்குட் சென்றவுடன் மககள 

வாத்தியங்களின் ஓசையம,  வாழ்ததொலிகளும் 

கடலோசையோல் கிளமபின, வீடடி.ற்குட. சென்ற 

பருவெண்காடரைப் பெரியோகள அலழத்துச் 
சென்று மணப்பசதலில உட்காரஃவத்தனா, 
॥ி.ற்கனவே பன்னீர் கலக. வெகுநீரில ஸ்கானம 

செய்வித்துப் பட்டுடுத்தப் பலவலக அபாண 

மணிவித்து ௮ந்தபபாததில் உடகாரவைததஇிருத 

சிவச தமபாஞ செட்டியாரின் குமாததியாகய 

சவகலையமமையாரைக கற்புடைய மங்கையர்கள் 
௮ஜைத்துவநது இருவெண்காடரின் வலப்பக்க தஇல் 

உட்காரவைததனர்,  விஇப்படி மர்ச்சிக்கப்பட்ட 
நீரைக்கொண்டு திருவெண்காடர் பாதபூசைசெய்து 

முடித்தார். பின்னர்ச் சிவ௫தம்பாஞ் செட்டியா 
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wg. Fg an dorset 

தமது AH (HDG பு.தீதிரியின காத்தைத 

திருவண்காடரின் srg Games si, * இருவெண் 

காடரே, என் அருந்தவபபயனாயுதிதத என் 

புததிரியை உமக்கு எல்லோருங்காண Dolls 

இன்றேன். நீர இதகிருமகளை உமது கண்ணேபோல 

கருதி ஈடபபீராக ' என்று கூறித தாரைநீர் வார்ததா£, 
உடனே மங்கிலியபபெணகள் amps gen Horr, 

பெரியோ ஆஅசர£வதஇததனர். பிறகு மணவினைக 

குரியவைககா£ச் சைவவேதியா செய்துமுடி தப 

பல்லோசாலும ஆசாவககபபெறற மாங்கல.பததைத 

திருவெண்காடா கையில கொடுததா£, அவா 

பெரியோர்களின் அ௮சாவாதம பெற்று ௮வாகள 

வாழ்ததி AF ra 98H WES Ol G BU KISS 

Fips Br Carag sure சபஇக்கச் இிவகலை 

யமமையாருககு மாங்கலயதாரணம செய்தா. 
பின்னர் woh மிரிததல அருகதறிகாடடல 

மூதலியவைகளெல்லாம மு௮றப்படி நிறைவேறின, 

தமப கள் இருவரும பெரியோரை eon we 
ஆசாவாதம பெற்றனா. 

RaG gure, செட்டியா விவாகசமபததமான 

மற்றெல்லாக காரியங்களையும மிகச்சிறப்பாகமவ 

நிறைவேற்றினார். 

ஏழைகட்கும மறமும வேண்டுவாாககும் பலவித 

தானதருமககள் செய்யபபட்டன. ௮ஈதணா 

களுககும, உறவினாகளுக்கும, ஏழைகட்கும் 

௮றுசுவையோடு கூடிய உண்டி வித்தியாசமினறி 

அ௮ளிககப்பட்டது. இவவாரமுக ஐந்து நாட்கள்வரை 
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திருமணம 

விவாக மகோற்சவததை வெகு விமரிசையாகக 

கொண்டாடினாகள். 

பிறகு விவாகததிற்கு வசதிருக்கவர்க ளெல்லோரும 

sul Bacon ஆசீர்வதித நுத தத௲ம இருபபிடக 

களுக்குச் சென்றனர். 
பின்னாத திருவெண்காடர் சகலவரிசைகளும 

சூழ்க தவர ததமது மனைவியாசோடு தமது மாளிகையை 

அடைகது தெய்வ பூசை செய்து, அடியார்களை மசிழ் 

வித்து, உறவினர்களைப் போற்றிசத தாயாமை வணங்கி 

இலல௰ததை இனிது நடத்தி வரலானார். 

நாட்கள் பல சென்றன, இிருவெண்காடரின 

மனைவியாசாகிய சிவகலையமமையாரின ஒழுககததைக 

சணடு ஞானகலாமபையாரும, மற்று முண்டான 

உறவினாகளும *இவள தெய்வப்பெண்' எனறு 
கூறினா, இவகலையமமையார, 

 கொழநன் உண்டபின் தான்உணுங் கோள்கையும் 

விழிது யின்றபின் துஞ்சலும் மேன்துயில் 

எழதன் ழன்னம் THEY மமேயன்றே 

பழதில் கற்புடைப் பாவையர் செய்கையே," 

அன்பர் துத்சிடில் துத்சுதல் ஆங்கவர் 

துன்பம் ஏழ்த்டில் தாழம் ௮த் துன்புறல் 
இன்பம் உற்றிடில் இன்பும் நிநத்தலே 

மன்யே நந்தவம் கற்புடை மாதர்க்கே. ' 

‘ தோபநன்,சோற்கட வாதுறை கோள்கையே 

வழவில் நல்லறம் வான்தவகல் ஆற்றுதல் 

தொழது தெய்வம் பா£யமலர் தூவுதல் 

பழதில் கற்புடைப் பத்தினிக்: தேன்பூ ” 
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பட்டினத்துப் பிள்ளையார் 

 எயதும் இல்துறந்த। ஏக௨1 இல்லகல் 

தையலார் ழகம் காணினுக் ராம்புவர் | 

மையல் காதலர் வந்தவை யாயினும் 

சேயதீர் என்றலும் சேய்தனம் என்பரால்." 

* இனிய கேள்வர் ழனியின் எகீர்நீன்று 

துனிகோள் நேத்சோ டே$ர்மோழி சோல்கிலார் 

அனைய (கள்வர் எறியினும் அன்போடும் 

கனிவர் நேக்சுகம் கற்புடை மாதே,” 

என்னும கற்பிலக கணத்டினின்றும சிறிதும பிறழாது 

தடர்து ததககணவரை வண்ட வாழ்த்து வநதா. 
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பதின்மூன்றாவது அத்தியாயம் 

சிவகலையம்மையார் 

திருவெண்காடருக்கு விவாகம் ஈடர்து பல 
வருடங்களாயின, அதுவரையில் ௮வருககுப் புத்த 
னாவது புததிரியாவது பிதக்கவிலலை. திருவெண்காடர் 
தாமரை இலையின் தண்ணீர்போல் ஒருபற்றுமின்றி 

இல்லறத்தில் இருஈதாராயிலும் மகவில்லாத குறைலி 
னால் மனைவியார் வருந்துவதைக் கண்டு, அவர் வருத் 

தத்தை நிவர்த்திக்கும் பொருட்டு மகவை 
யடையவேண்டுமென்.ு விரும்பினர். ௮வர் விருப்பம் 
முழுவதும் நிறைவேற்றிவந்த கடவுள் இவ்விஷயத்தில் 

மட்டும் அவர் விருப்பத்தை வெகுகாலம் வரையில் 
நிறை வேற்றவில்லை, மகவையளித்தால் திருவெண் 
காடர் பின்னும் குடும்பவலையிற் ௪௧௦ மீளமுடியாது 

தீவிப்பார் எனக்கருதி இறைவன் அவருக்குச் சந்த 
இியை உண்டாச்கவில்லை போலும், 

ஒரு சாள் சுவகலையம்மையார் தம் கணவனாரை 
சமயமறிஈ்து வணங்க அவரைப்பார்த்து, * சுவாமி, 

என் மனத்தில் ரெடுசாளாக ஒரு குறை உண்டா 
யிருக்கன்றது, oss தாங்களும் இதுகாறும் 
அறிச்இருக்கலாம். ** மனைக்கு அழகு தம் மக்கள் *! 

எனப் பெரியோர் கூறியிருத்ன்தனரே, ஒரு 

மகவேஜம் யான் அடையப் பாக்யம் செய்ய 
வில்லையோ? ஆண் மகவு இல்லாதவர்களுக்கு 
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பட்டினத்துப் பிள்ளையார் 

மோட்சம் பையாதென்று கூறப்பட்டிருக்கறதே. 

இதற்கு என் செய்வது?” என்று கேட்டார். 

அதற்குத் இருவெண்காடர் புன்ிரிப்புற்றுத் தம் 
மனைவியைப்பார்தது, *பெண்மணி. சுவடிகளில 

எழுதியுள்ள விஷயங்களெல்லாம் உண்மை யாகுமோ ? 

மனிதர்களெல்லோரும் எப்படி உண்மை மனிதர் 

களாகமாட்டார்களோ அப்படி யே சுவடிகளிலெழுத 
வைக்கப்பட்டிருககும் விஷயங்களெல்லாம் உண்மை 

விஷயங்களாகமாடடா, சுவடிகளில் உண்ம௰மயான 

விஷயங்களும் உண்டு : பொய்யான விஷயங்களும் 

உண்டு. பொய்யான் விஷயங்களும் இருக்குமோ 

எனில், இருக்கும். சுவடிகளில் ௮தேகவிஷயங்களை 

அகேகர் தங்களுடைய ஈன்மைக்காகவே எழுதிவைத 

திருக்கன்றனர். அதைப்போலவே புத்திரரில்லா தவர் 

களுக்கு மோட்சம கிடையாதென்று புராணச் சுவடி 

களில் சிலர் எழுதி வைத்தீருககின்றனர். சுயநலம 

பிடி தீத சிலர் தங்கள் ஈன்மையைக் கருதி இவவாறு 

எழுஇவைத்திருக்ன்றனர், எவ்விதச் சுயஈலங்கருதி 
இவ்வாறு எழுநிவைத்திருக்கின்றாரக ளென்பது 
அறிவாளர்களுக்கு௪ சொலலாமலே தெரியும். புத்திரன் 

இல்லாதவாகளுக்கு மோட்சங் கடையாதென்று 

கூறுவது முழுவதும பொய், அவரவர்கள் செய்த 

புண்ணியமே ௮வரவர்களை மோட்சத்திற்கலுப்புமே 
யன்றிப் புததான் மோட்சத்திற் கனுப்பமாட்டான், 
விவாகம இன்னதென்பதையே அறியாத கண்ணப்பர் 

போன்ற பக்இிமான்கள் புத்ரளைப்பெற்றோ மோட்ச 
ume sort! பெண்ணே, புத்ரனிருச்சால்கான் 
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இவசலையம்மையார் 

மோட்சமடையலாம் என்னலுங்கருத்தை இன்றோடு 

விட்டுவிடு ' என்.று கூறினர். 
உடனே இவகலையம்மையார் ௮வரைபபார்தது, 

சுவாமி, தாங்கள் சொல்வதை நான் சிரமேற் 

கொள்ளு றேன். பிள்ளேகளால மோட்சமடைகறரோ 
மென்பதில்லை யானாலும பிள்ளைகள் மனைககு ௮ழகைக 

கொடுககன்றார்கள். அன்றியும், 

படைப்புப் பல படைத்துப் பலரோடு ண்ணு 

ழடைப் பெருக் சேல்வாாயினு மீடைப்படக் 

துறுதுறு நடந்து சிறுகை நீட்டி 
யிட்டூந் தொட்டூங் கேளவியுநீ துழுந்து 
நெய்யுடை யடிசின் மேய்பட விதிர்த்து 

மயக் துறு மக்களை யில்லோர் 
பயக்துற விலர் தாம் வாழநாே '' 

என்னும வாக்கியததைத் தாங்கள் ௮றியாதவர்க 
ளன்றே! அகையால் நாம் சிவபெருமானை நோக்கி! 

நமக்கோர் ௮ண்மகனை யளிக்கவேண்டுமெனப் பிரார்த் 

திக்கவேண்டும், சுவாமி! தாங்கள் அடியாள் பிரார்த் 

தனையை ஆதரிப்பிர்களென்று ஈம்புிறேன் ! என்ளூர், 
அ௮வவார்த்தையைக கேட்ட இருவெண்காடர் 

அ௮வவமமையாரைப பார்தது, (பெண்ணே, தம 

அன்பர்களுக்கு வேண்டி யவற்றை ௮றிகது 

கடவுள் காமேசெய்வார், ** இதுவேண்டும், 

அதுவேண்டும ” என்று நாம் ௮வ௭ைகச்கசேட்பது 

மூறையன்று, அவருககு விருப்ப முண்டானால் 

Hat உன்னுடையகுறையை நீக்குவார், என்னு 

லாவது யாகொன்றுமில்லை' என்று கூறிப் 
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பட்டினததுப் பிள்ளையார் 

பின்லும் ௮வா தம் மனைவியாரைப் பார்த்து, 

பெண்னே, கான் கூறுவதைக்கேள்,. எவன் 
ஒருவன் இவ்வுலகத்தில் பிரஜாவிருத்தி செய்யாமல் 

இருக்கன்முனே அவனே பாக்கயெசாலியாவான். 
நாம் இவ்வுலகத்தில் பிறந்து அடைந்த நன்மை 

யென்ன ? ஈரகமாகய இவ்வுலகத்தில் காம் கஷ்டப 
படுவது போதாதென்றோ மக்களைப்பெற்று அவா 

களையுக் கஷ்டப்ப...ச் செய்யவேண்டும்? ௮று 
மட்டுமோ ? கவனிததுப்பா. மக்களால் நாம 

அடையக்கூடிய நன்மையொன்றுமில்லை, மக்களைப் 

பெறும்போதும துன்பம, வளர்க்கும்போதும 

துன்பம், அம்மக்கள் கோயடைந்தால துன்பம், 

காலாகாலத்தில் அவர்களுக்கு காம் செய்யவேண்டிய 

விஷயங்களைச் செய்யும்போதும் இன்பம், விதி 

வசத்தால் ௮வர்கள் எமன் கையில் சிக்கிக்கொள்ளு 
வார்களானால் அளவில் துன்பம், மக்களால் 

என்றைக்குர் துன்பமேயன்றி இன்பங் டையாது. 

போகட்டும், உன் விருப்பத்திற்கு இடையூரமுக 

நான் நிற்கமாட்டேன். சிவபெருமான் உன் விருப் 
பத்தை நிறைவேற்றுவானாக ! என்று சொன்னார், 
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பதிநான்காவது அத்தியாயம 

தேய்வக்குழந்தை 

முன் அத்தியாயத்தில் கூறிய சம்பவம் ஈடந்தபோது 

இருவிடைமருதூரில் செபக்தி அடியார் பகதியிற் 
றத ஆதிசைவப் பிராமணர் ஒருவர் இருர்தார், 
அவர் பெயர் சிவசருமர் என்பது. அவர் உண்மை 

நூற்களைக் கற்றுத தெளிந்த கல்விமான், வர் தம் 
மனைவியாராயெ சுசீலையம்மையாசோடு இல்லற 
தருமத்தை இனிது ஈடாத்தித் இருவிடைமருதூரில் 

திருககோயில்கொண் டெழுர்தருளியிருக்கும் இவ 

பெருமானைக் காலந்தவரறாது ரறெப்பாகப் பூசித்து 
வரும் இயல்பினையுடையவர், Har sod Anis 
செல்வங்களையெல்லாம் சிவார்ச்சனையின் பொருட்டும்; 

சவனடியார்க்கு - மகேச்சுவாபூசை செய்கித்தற் 
பொருட்டும் செலவிட்டு வந்தார். சாளடைவில் 
கடவுள் சோதனையினால் ௮வருடைய செல்வம் 

குறைந்து அவர் வறியரானார், கடவுள் தம் 
உண்ணீ அடியவராகிய சவசருமருக்கு வறுமை 
வாச்செய்வானேன்? இவசருமரின் நன்மையின் 

பொருட்டேயாகும, நிற்க, 
தமக்குத் தரித்திரம் நேர்க்தகாலத்தும் வெசருமர் 

மனர்தளராமல் உள்ளதைக்கொண்டு Bape. 
மருதர்ப் பெருமாளையும், தேவியாரையும் பூரித்த 
அடியவர்களுக்கு ௮ன்னம் படைத்து வந்தார், 
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ஒருகாள் வோர்ச்சளைக்கு வேண்டியவைகளைச் 
சேகரிக்கப் பொருள் இல்லாமையினால சிவசருமர் 

ஏங்கியிருந்தார், 

௮ிவர் கவலையுற்றிருப்பதைக்கண்ட ௮வர் மனைவி 

யார் ௮வரை நோககி, ₹ சுவாமி, தேவரீர் இிருமுகம 

வாடி.பிருப்பானேன் ?' என்று பரிவுடன் கேட்டார், 

சிவசருமர், *பெண்ணே, இன்று வவெபூசைக்கு 
வேண்டிய பொருள்கள் இல்லாமையால் வருந்து 

இன்றேன் ' என்றார். 
அ வவார்த்தையைக்கேட்ட கற்பிற் இறந்த ௮ம் 

மாதரசியார் ௮வரை நோக்க, : தேவரீர் அதற்காக 
வருந்துதல் வேண்டாம். நான் குழந்தைகளின் 

பொருட்டுச் சில பொருள்கள் வைதஇிருக்கின்றேன், 

அவற்றைக்கொண்டு இன்று வவெபூசையை முடிததத் 

கொள்ளுங்கள் ? என்று அன்புடன் மொழிந்தார். 
உடனே இவசருமர் மனமகழ்க்து மனைவியார் 

அப்பொருளைத தரப்பெற்றுக் கோயிலுக்குச் சென்று 

இவபெருமானுக்கும், தேவியாருககும் பூஷை 

நைவேத்தியம் முதலிபவைகளைச் செய்து, நிவேதனம் 

செய்த ஏராளமான இத்திரான்னம் முதலிய பலவேறு 

பிரசாதங்களுடன் அடியவர் பூசை செய்யும் 

பொருட்டுத் தம்மாளிகையை நோக்கிச் சென்றார், 
அப்போது சவெபெருமான் ஒரு விருத்தரைப்போல் 

அவர் முன்வந்து, * ஐயா, என் வயிறு படிக்கின்ற து. 
அப்படியைப் போக்குவிரோ ?' என்று கேட்டார், 

என் மனைக்கு வருவீராயின் போக்குவேன் 
என்னார் இவசருமர், 
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OsLas aprons 

அதுகாறும் நான் பச தாளமாட்டேன் ! என்முர் 

அவகிருத்தர், 
உடனே இிவசருமர் அவ்கிடத்திற் ருனேதங்க 

அவ்விருத்தர் பசிதீரத் தம்மிட மிருஈர்த நிவேதனம் 

செய்த பொங்கல் முதலியவைகளைக் கொடுத்தார், 

பலபேர் உண்ணக்கூடிய அவ்வளவு அதிகமான 

நிவேதனப் பொருள்ககா யெல்லாம அவ்கிருத்தர் 
ஒருவசே உண்டு மகிழ்ந்து திடீரென்று இச்திரஜாலக் 

சாட்சியைப் போல் மறைந்தருளினார். 
அதைக்கண்ட சவசருமர் விருததர் சவபெருமானே 

என்றுணர்ந்து, * என்னையாட்கொண்ட பெருமானே, 

இதுஉன் தஇிருவிகாயாடலோ, கண்ணப்பனளித்த 

கறியமு துண்ட உனக்கு இன்று கான் படைத்த 
சிவேதனப் பொருள் இனிதாகத் தோன்றியதோ ? 

பாலியேன் உம்மைக்சண்டும் பிடித்துக்கொள்ளாது 

விட்டு விட்டேனே! இனி என் செய்வேன்? 

இருக்கு மிடந்தேடி. என்னை வந்து கண்டாயே, 
அது நான் செய்த பாக்கயமேயாகும். ௮, ஆ) 

இன்றே கான் தன்யனானேன் என்று கூறி மகிழ்ந்து 

கொண்டிருந்தார். 
அப்போது கோமாயினமையின் அவசைத்தேடிக் 

கொண்டு வரத அவருடைய உறவினர் ஒருவர் 
அவரைப்பார்த்து, * இன்னும் இங்கு நீங்கள் என்ன 
செய்துகொண்டிருக்கியீர்கள் ? தங்கள் மாளிகையில் 

சிவனடியார் லர் வந்து பூயோடு காத்துக் 

சொண்டிருக்சள் றனரே ' என்றார், 

அதுசேட்ட  இவசருமர், *அர்தோ இதற்கு 
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என்செய்வேன் ?' என்று எண்ணித் தமது 
மாளிகையை யடைந்கார், 

கணவனாரிடம் நிவேதனம் செய்யப்பட்ட 
இருவமுது முதலியன இல்லாமையைக் கண்ட 
சுசலையம்மையார். அவரைப்பார்த்து,  ₹ சுவாமி, 

நிவேதனப் பொருள்கள் எங்கே ?' என்று கேட்டார். 

உடனே சிவசருமர் ஈடர்தவற்றைக் கூறினர், 

இதுவும் இறைவன் திருவருள் ' என்று ம௫ழ்ர்த 
சுலையம்மையார் தக்கணவரைப்பார்த்து, சுவாமி, 

சாமும் குழர்தைகளும் படத்திருச்காலும் இருக்கலாம், 
சிவனடியார் ப௫ித்திருக்கப் பார்ப்பது கொடுமை 

பன்றோ .! சமையலுக்கு வேண்டியவைகளொன்றும் 
வீட்டிலில்லை, வாங்குவதற்கோ கையில் பொருள் 

இல்லை. கடன் வாங்க இக்காரியங்களைச் செய்வதும் 
உதமாகாது, என் கழுத்திறஐுள்ள இருமாங் 

கல்யத்தைக் கழற்றித் தருகிறேன். அதை விற்று 
அதனால் வரும் பொருளைக் கொண்டு சமையலுக்கு 

வேண்டியவற்றை வாங்க வாருங்கள் ' என்று கூறித் 
தமது கழுத்திலிருக்த மாங்கல்யச்தைக் கழற்றிச் 

கொடுத்தார். 

சிவனடியாருக்குத் தொண்டு செய்வதையே பெரும் 

பேருகக் கருதிய சவசருமர் மனைவியார் கொடுத்த 
மாக்சல்யத்தைப் பெற்று விரைகித் சென்று விற்று 

வேண்டிய பொருள்களை வாங்கிக் கொண்டு மக்குத் 

திரும்பினார், | 
சணவனார் சொண்டு வந்த பெர்ருளில் அச்ச்மய்ச் 

இத்குவேண்டியவற்றைச் கொண்டு ௮.றுசவையுண்டி 
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தெப்வக்குழக்தை 

சமைத்துச் சுலையம்மையார் கணவரோடிருந்து 
அடியவர்களின் பசிப்பிணியைப் போச்கிஞர், 

அன்றிரவு சுிலையம்மையாரும், ௮வர் சணவ 

ஞரும், மக்களும் உண்டு கண் அயின்றனர். 

மறுராட்காலையில் தயில் நீங்டு எழுந்து நித்தியக் 
கடனை முடித்துக்கொண்ட பின்னர்ச் சுலை 
யம்மையார் தங்கணவனாரைப் பார்த்து, நம் 

குறைகளை காம் என் சிவபெருமானிடம் சொல்லுதல் 

கூடாது? இன்றே சொல்லுங்கள்' என்ருர், 

go கேட்ட இவசருமர் அ௮வ்வம்மையாரைப் 
பார்த்து, £ ஈம் குறை செவபெருமாளுக்குத தெரியா 

இருத்தல் நாம் சொல்லவேண்டும்? உன் பெண் 

புத்தி இருர்தவாறு வெகு ஈன்று, ஆயினும் உன் 
இஷ்டப்படி சொல்வோ மென்றாலும் நிவேதன த்தித் 

குரிய பொருளின்றி எவ்வாறு .ஆலயத்திற்குப் 

போவது ?' என்று கேட்டார், 

உடனே அம்மையார் அவரைப்பார்த்து, * சுவாமி, 

கேற்றையதினம் அடியவர்களுககாக வாக்க வந்த 
உணவுப்பொருள்கள் மிகுந்இருக்கன்றன, தாங்கள் 

அவைகளைச் சுவாமி நிவேதனத்திற்காகக் கொண்டு 

செல்லலாம் ” என்றனர், 

அதைக் சேட்ட சவசருமர் ஆனந்த பாவசராய்த் 

தம் மனைவியை நோக்க, (பெண்ணே); நீ தருவதாகச் 

சொன்ன ' பொருள்களைக் கொண்டுவா. சான் 
இப்போசே ஆண்டவன் சர்நிதிக்குச் சென்று ௮வனை 

வழிபட்டு sug குறையை" ஷ்வ்னிடம் சொல்லி 

வருகிறேன் ' என்றார், . 
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உ்டனே சுலையம்மையார் கிவேதனத்திற்குரிய 
பொருள்களைக்கொண்டு atgi கணவனார் முன்னே 

வைத்தார், சவெசருமர் அவைகளை எடுத்துக 

கொண்டு ஆலயத்தை யடைந்து அ௮வைகளைப 

பரிசாரகர்களிடங் கொடுத்துச் சுவாமியின் நிவேசன த 

இற்காகச் சமையல் வேலையைச் செய்யுமாறு கூறி 

விட்டுச் தாம் சுவாமிக்கும் ௮ம்மனுக்கும ௮பிஷேக 

அ௮லக்கார முதலியவைகளைச் செய்ய முற்பட்டார். 

சான்கு சாழிகைப் பொழுதில் இத்திரான்னம 

மூதலியன செய்தாயின. இவசருமர் அவை 

களைச் சுவாமிக்கு நிவேதித்துத தமது வீட்டிற்கு 

அனுப்புமாறு பரிசாரகர்களிடம் கூறிவிட்டுத் தாம் 
ஓர் மூலையில் ௮மார்து சுவாமியைத் தியானித்துக 

கொண்டிருந்தார், 
பரிசாரகர்கள் நிவேதனப்பொருளை மடைப்பள்ளியில் 

வைத்துவிட்டுத் தாங்கள் உச்சிக்கால ஸ்கானம்செப்யக 

குளத்திற்குச் சென்றனர். அப்போது சிவபெருமான் 

ஒரு விருத்தரைப்போல் சவசருமர் முன்தோன்றி 
 இவசருமரே, கான் மெத்தப் படத்திருக்கன்றேன். 
எனக்கு அமுதுூட்ட வல்லீரோ?' என்று 

கேட்டார். 

சுவாமி, அடியேனால் கூடியவரையில் தங்கள் 
பசியைப்போக்க முயற்சிச்கின்றேன் வாருக்கள் ! 

என்று கூறி அவரை மடைப்பளளிச்கு அழைத்துச் 

சென்று அத்ருச்ச ஆசாரங்களை ௮வருக்குக்கொடுத்து 
உபசரித்தார். அம்முதியவர் ௮ங்இருர்த ஆகராக 
களில் சிறிதும் மீற்ருமல் எல்லாவற்றையும் புசித்து 
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Osliasepions 

விட்டதைக் சண்ட Gasqot GaQuGurGer 

முதியவராக வந்திருக்கிள்றானென் றறிர்.துகொண்டு 

அவரிடம் பூஜைக்குப் பொருளில்லாக்குறையைச் 

சொல்ல நினைத்தார். 

அப்போது முதியவர் வேடத்துடன் டடித்துக் 

கொண்டிருந்த 9வபெருமான் சிவசருமரைப் பார்த்து, 

* திவசருமசே, உமது மாளிகையில் பல பெரியோர்கள் 

உணவின் பொருட்டுப் ப௫ியோடு காததிருககன்றனர், 

ரீ அங்குச்சென்று அவர்களுடைய பதியை ஆற்று 

வாயாக £? என்று கூறி மறைந்தருளினார். 

அதைககண்ட இவசருமர், * ௮, கெட்டேன், sy 

பிரமாதியர்களும், சான்குவேதங்களும் தேடியுக் 

காணாத இஹறைவளைக் கண்டும கைவிட்டேனே, 

எமபெருமானே, இவ்வாறு எளியேன்முன் தோன்றித் 

தோன்றி எளியேனை ஆதரிக்காமல் கிட்டுச்செல்லல் 

மூறையோ?' என்று கூறி வருந்தினார், 

அப்போது குளிக்கச்சென்றிருக்த பரிசாரகர்கள் 

திரும்பிவந்து மடைப்பள்ளியிற் சேமித்துவைத்திருக்த 
திருவமுது முதலியவைகளைக் காணாதவர்களாய் 

௮ச்சுற்று, ! த, இங்கிருந்த உணவு முதலியவைகளைக் 

கொன்டு சென்றவர்கள் யாரோ தெரியவில்லையே. 

சிவனடியார்கள் சவசருமர் மாளிகையில் ப௫த்திருப் 
பார்களே, இவசருமருச்கு என்ன சொல்வோம் ' 
என்று ஒருவசோடெருவர் பேடுப்பயர்,து கோயிலின் 

ஒருபுறமிருக்க சிவசருமரசைக்சண்டு ஈடர்ததைத் 

தெரிவித்தனர். வசருமர் அவர்களிடம் ஈடர்தவை 

களைக் கூற விருப்பமில்லாசவராய் மெதுவாக 
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பட்டினத்துப் பிள்ளையார். 

அவ்விடத்தை விட்டகன்று தமது மாளிகையை 
சோச்சிச் செனமுர். 

'இவ்விகபம் இவ்வாறிருக்சையில், முன்னே 
சிவ௪ருமசை அவருடைய மாளிகைக்குச் செல்லுமாறு 
கட்டளையிட்ட 'செவபெருமான் சான்கு வேதங்களும் 
uilerciamres தம்மைத்சொடாத் சாம் சிவசரு 

மரைப்போல் உருக்கொண்டு நிவேசனப் பொருள் 
களுடன் சவெசருமர் வீட்டையடைச்து «Fund 

யசணைப்பார்த்து, * பெண்ணே, இதோ பரிசாரர்கள் 
கொண்டுவந்துள்ள உணவுப்பொருள்கள் இருக் 
கின்றன. அவைகளை எடுத்து உள்ளே வை, அடிய 

வர்களுக்கு உணவளிப்பதற்குத் தலைவாழை இலைகளைத் 

தயார்செய்து வைப்பாயாக, கான் இதோ வருகிறேன் ! 

என்று கூறி வெளியிற் சென்று மறைந்தார், 
வந்தவர் தமது கணவனாரே யென்றெண்ணி 

சுலையம்மையார் பரிகலன் இருத்தியமைத்துத்' தம் 
சணவனார் வருகையை ஓவ்வொரு நிமிடமும் எதிர் 
சோகக் காத்திருந்தார். 

கோயிலில் இருக் புறப்பட்ட சிவசருமர் வெகு 
கோம் கழித்துத் தமது மாளிகையை படைத்தார். 
அப்போது கற்பிற்ெறர்த Hat மனைவியார் அவரைப் 

பார்த்து, * இதோவருகிறேன் என்றுகூறிப் பிசாதல் 

களைக் கொடுத்துச் சென்ற தாக்கள் இதுகாறும் எங்குச் 
சென்றிருக்தர்கள் ? அடியவர்கள் பசியோடு கா.த்இருக் 
இன்றனசே ' என்று கூறினர், 

் அவ்வார்த்தைசளைக்கேட்ட வெசருமர் பெருகியப் 
பெய்தி விட்டிற்குள் இருந்த கிவேசனப்பொருள் 
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தெப்வக்குழச்தை 

களைக்சண்டு மகிழ்ந்து, * இத, வெபெருமானின் இருக் 
கூத்தென்று சொன்னார், பின்னர் அவர் அத்திரு 

வமுதை அடியவர்களுக்கிட்டு மிகுர்ததைத் தம் 

மனைவி மக்களோடு தாமும் உண்டு ம௫ழ்ந்தார், கதீபுக் 
கரசியாராகய சுலையம்மையார், * இவ்வளவு செய்யும் 
சிவபெருமான் அடியவரை உபசரிப்பதற்காக நமக்குச் 
சிறிது பொருள் தரலாகாதோ ' என்றெண்ணிஞர், 

அன்றிரவு சவசருமர் கனவிலும், சுசலையம்மையார் 

கனவிலும் சிவபெருமான் தோன்றி, * அன்பர்களே, 

நாம் காளையஇனம் கோயிலின் சமீபத்திலுள்ள 

காருண்யாமிர்த தீர்த்தக்கரையின் $ழ்ப்புறமிருக்கும் 

வில்வமாத்தடியில் குழந்தை வடிவுடனிருப்போம். 
நீங்கள் எம்மை எடுத்துக்கொண்டுபோய்ச் காகிரிப்பூம் 

பட்டினத்தில் மகவீல்லாமல் வருக திக்கொண்டிருக்குர் 

தருவெண்காடனிடம் ௮ளித்து உங்களுக்கு வேண்டும 
பொருள்களைப் பெற்று எப்போதும்போல் அடியவர் 

பூஜையைச் செய்து மகிழுங்கள் ! என்றார், 
இவசருமர், ஈன்று சொன்னீர்கள். ஒருவசா.தும் 

அளத்தற்கரிய ; மகிமையுடைய தேவரீரையோ 
விற்றுப் பொருள் பெறுவது? இக்காரியஞ் 
செய்வதைவிட இறப்பசே மேலன்றோ .” என்று கூறி 

வருச்தினார், 
அதுகேட்ட செவபெருமான் அவணப்பார்த்து, : என் 

அன்பனே, ரீ மனம் வருர்தவேண்டாம், இருவெண் 

காடன். உள்னைப்போலவே என்னிடத்தில் 

பேரன்புடையவன், அவளைத்தடுத்தகாட்கெள்ளவே 

யாம் அவனிடம் குழர்தை யுருக்கொண்டு செல்ல 
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பட்டினத்துப் பிள்ளையார் 

விரும்புகிறோம், ஆகையினால் சாளையஇனம காருண் 

writs தீர்ச்தச்கரையிலுள்ள வில்வமாத்தடிபில் 

குழச்தை யுருக்கொண்டிருக்கும் எம்மை எடுத்துக் 

கொண்டுபோய்க் தருவெண்காடன் பாலளித்து 

உனக்கு வேண்டிய செல்வத்தைப் பெற்றுக்கொள். 
திருவெண்காடனுக்கு நாம உண்மை ஞானத்தை 
உபதேசிக்கும்போது, உனககும் உன்னுடையகுடுமபத் 

தோடு முத்தியளிப்போம், இப்போது காம் சொல்லிய 

படி. செய்வாயாக, என்று கட்டளையிட்டு மறைக் 

தீருளினார். உடனே ிவசருமர் திடுககிட்டுக் கண் 

விழித்தார், நிற்க, 

சுவசருமரைப் போலவே கனவு கண்டெழுந்த 
அவருடைய மனைவியார் தாம் கண்ட கனவைம் 

சிவசருமரிடம் சொன்னார். சவசருமரும் தாம் கண்ட 
கனவைக்கூறி மஇழ்க்து, பின்னர்ச் சவபெருமானைக 

குழர்தையாகப்பெற்று விற்கநோ்க்ததே என்றெண்ணி 

விசனித்தார், 

அப்போது ௮வர் மனைவியார் அவரைப்பார்த்து, 

சுவாமி! குழந்தை வடிவத்துடன் ஈம்மிடங் டைச்சப் 

பாகும் இவபெருமானை விற்பதற்கு நான் சிறிதும் 

உடன்படேன் ' என்றார். 

அதற்குச் இவசருமர், (பெண்ணே ! அளவிதங் 
கூருதே, சிவபெருமானுடைய கட்டளையை நாம் 

மீறலாகாது, அவர் கட்டளையை மீறினால் அதனால் 

உண்டாகக்கூடிய பாவம் இத்தசையதென்பதை 17 
அறியவில்லைபோலும், அவர் கட்டளையை மறுக்க 

வேதங்களும் அஞ்சுமே !/ அவ்வாறிருக்க சாம்மட்டுக் 
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தெய்வக்குழந்தை 

அவருடைய கட்டளையை எவ்வாறு மறுப்பது ? 

ரீ இங்கேயே ஈல்ல இந்தளையுடன் இரு, கான் 

சென்று குழர்தையை எடுத்துக்கொண்டு வருகிறேன் ! 
என்று கூறினார். 

அதுகேட்ட ௮வர் மனைவியார் அவரை நோக்க, 

சுவாமி / சவபெருமானுடைய கட்டளையை காம் 

மீறி கடப்பது பாவமேயாகும் என்று நீங்கள் கூறிய 

வார்த்தையை ரான் சரமேற்கொளளுஒன்றேன், 
ஆயினும் தயைசெப்து அடியாளையும தாங்கள் ௮௧ 

குழர்தையைக் காணும இடத்திற்கு அழைத்துச் 

செல்லவேண்டும் ? என்று கூறி இருகண்களிலும் 
ஆனந்த நீர் சொரிக்கார். 

தவ௪ருமர் ஈசீலைபம்மையாரின் கருததுக்ணெக்க 
Jungs தம்முடன் அழைத்துச்சென்று ஆலயத்தி 

லள்ள மருதவாணரையும், தேவியாரையும பணிநது 

பின்னர்க் காருண்யாமிர்த தீர்த்தககரையிலுள்ள வில்வ 

மாத்தடியிற் சென்றனா. 
௮ங்கு ஒரு மலாணையின்மீது சிறு குழந்தையொன்று 

அழுதவண்ணம் படுத்துக்கொண்டிருந்தத். என்னே 

சிவபெருமானின் ரி ரவிளை பாடல் / அககுழர்தையின் 

அழகை உளளவாழு எழுத எவரால் முடியும் 

நான்மறையும் தேடிககாணாத பெரும்பொருளாகய சவ 
பெருமானே குழந்தை வடி.வுடன் வருவானானால் 

௮.தன் போழகைச் சொல்லவும் வேண்டுமோ ? 

அக்குழச்தையைக்கண்ட சிவசருமர் காந்தங்கண்ட 

இரும்புபோல் விரைந்துசென்று அக்குழக்தையைக் 

கையிலெடுதது மார்போடனைத்து உச்சி மோந்து 
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பட்டினத்துப் பிள்ளையார் 

ஆனந்த பாவசரானார், னந்த மேலிட்டினால் 

அவருக்கு என்ன சொல்வதென்றே தோன்றகில்ல், 

பிறகு ௮வர் ௮க்குழந்தையைத் தம் மனைவி கையிற் 

கொடுத்தார், அவ்வம்மையார் அ௮க்குழத்தையைக 
கையில் வாங்) * வெபெருமானே ! செல்வனே ! 

தேவதேவே / தஇிருவிடைமருதா£ / மூவாமுதல்வ ' 
முக்கண்மூர்த்தி.! உன் திருவிளையாடலின்பெருமையை 

யாசே புகழவல்லார் ? நீ குழரநதை உருக்கொண்டு 
வரவும், உன்னை கான் என் கையினால் தொடவும் 
என்ன புண்ணியம் செய்தேனோ ?' என்று பலவாறு 
சொல்லி மகிழ்ச்தார். 

பின்னர் அவர்கள் அக்குழர்தையின் அழகைக் 

கண்டு, விட்டுப்பிரிய மனம் இல்லாமல், ௮தைள் 

தங்களிடம் வைத்துக்கொள்ளக் தீர்மானித்தார்க 

ளாயிலும், சிவபெருமானின் கட்டளைக்கு WES 
அதைக் காவிரிப்பூம் பட்டினத்திற்குக் கொண்டு 

போய்த் இருவெண்காடரிடம் சேர்க்கத் இர்மா 

னித்தனர், 
அதனால் அவர்கள் அன்றே தங்கள் மக்களுடலும், 

தெய்வக்குழக்தையுடனும் காவிரிப்பூம் பட்டின த்தை 
சோக்கிப் பியாணமாஞர்கள். 

அவர்கள் காவிரிப்பூம் பட்டின த்தை யடைக்ததும, 
பஇியினால் ஏற்பட்ட களைப்பு மேலீட்டினால் அங்கு ஓர் 

மாளிகையின் வெளிப்புறத்தில் தங்ஜனெர்கள். 

, ee 
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பதினைந்தாவது அத்தியாயம் 

தேய்வக்குழந்தையின் திருவிளையாடல் 

முன் ௮த்யொயத்தில் ஈடக்த சம்பவத்தன்று முதல்: 

நாளிரவு பக்தியிற்றெர்,த திருவெண்காடர் என்னும் 
பெயரினையுடைய பட்டினததுப் பிள்ளையார் மகனில் 

லாமையினால் தமது மனைவிக்கு எற்பட்ட மனக் 

சூறையை நீக்குவான்வேண்டிக் குழந்சைக்காகச் 
சிவபெருமானிடம் குறையிரர்து இடந்தார், 

அடியவர்கள் வேண்டுவதை அளிப்பதே தமது 

கடமையாக நிளைத்துள்ள வெபெருமான் பட்டினத் 
துப் பிள்ளையாரின் கனவில் தோன்றி, * அன்பனே, 

நீ இனிமேல் புத்தின் இல்லையேயென்று வருந்த 

வேண்டாம், இச்சென்மத்தில் உன்மனைகி கருவுற்றுப் 

புத்தானைப் பெறக்கூடிய பாக்கியத்தைச் செய்ய 
வில்லை. ஆயினும், சாம் உனக்குப் புத்திரனை ௮ளிக் 
இன்றோம். நாளையதினம் உன் மாளிகையின் வெளியில் 

சவெசருமர் என்னும் ,இதிசைவப்பிராமணர் ஒருவர் 

தமது மனைவியோடுவர்து தங்குவார், அவருடைய 

மனைவி கையில் இளங்குழர்தை யொன்றிருக்கும், 

ரீ அவர்களிடம் சென்று ரீ இன்னாரென்பதை அவர் 

களுக்குத் தெரிலிப்பாயானால் அவர்கள் உன்னோடு 
வருவார்கள். அவர்களுக்கு வேண்டிய உபசாணை களை 
ரீ செய்வாயாக, அ௮ப்படிச செய்வாயானால் அவர்கள் 
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படடினத்துப் பிள்ளையார் 

அக்குழந்தையை உன்னிடங் கொடுபபார்கள. நீ ௮௧ 

குழநதையை ஒரு தலையில்வைத்்து HS HLS Ful) aor 

நிறைகொண்ட பொன்னை ௮வர்களிடங் கொடுத்து 
௮வாகளை அளுப்பிவிடு, * பொன்கொடுத்துப பிள்ளை 

யைப்பெறுவதோ?”' என்றெண்ணவேண்டாம. அப 
பிள்ளயே உனககு இமமை மறுமைப் பயன்ககா 

அளிககக்கூடியதாகும எமது வரராததையைத 

தள்ளாமல் நாம் சொன்னபடி செய்வாயாக ' என்று 

கூறி மறைந்தருளினார், இவ்வாறே பட்டினத்துப் 

பிள்ளையாரின் மனைவியாராகிுய சவகலையமமையாரும 
சனவுகண்டு கண்விழித்தெழுகது ஈடச்த விவயததத 
தமது கணவனாரிடம் சொன்னார். ௮வரும ௮வவாறே 

தாம கனவிற்கண்ட ௮தே விலஒயத்தைத தமது 

மனைவி யாரிடங் கூறி மகஇிழ்வுற்றார். 

மறுகாள் பகல் வெபெருமான் கூறியபடி வேயொ 
ஒருவா ௮வர் மனைவியாரோடும் இளஙகுழர்தை 

யொன்றோடும், தம மாளிகையின் வெளிபபுறத்தி 
லிருபபதைப் பட்டினத்துப் பிள்சாயாரும அவரது 

மனைவியாரும் கண்டனர். கண்டவுடன் ௮வாகளைச 

சவெபெருமானாகவும் பார்வதி தேவியாமாவும மதிதது 

அவர்களிடம சென்று உபசாரங் கூறி ௮வர்களைக 

குழச்தையுடன் மனைக்குள் அழைத்துச் சென்றனா 

அவர்களே பட்டினத்துப் பிள்ளாயாரும் ௮வரு 

பனைவியாருமாவா என்று அறிர்துகொண்ட சூலை 

யம்மையார் பட்டினததுப் பிள்ளையாரின மனைவி 

யாராகிய சவகலையமபையாரை நோக்கு, * ௮மமணீ 7 

இர்தககுழந்தை தெய்வ அருளால் கிடைத்தது. 
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தெய்வக்குழக்தையின் திருவிளையாடல் 

இக்குழச்தையை உங்களிடம செர் ததுவிட வண்டும் 

என்பது வெபெருமானுடைப உததரவாகும. ஆகை 

யினால் இககுழர்தையை நாககள் இங்குக கொண்டு 
வந்தோம். நீர். இமமகளை வாங்கெகொண்டு 

உமது மகவேபோல போற்றிப பாதுகாப்பிசாக 
என்று கூறிக்கொண்டே தமமிட மிருந்த தெய்வக் 

குழந்தையைச் சிவசகலையையாரிடம கொடுத்தார் 

AsO GLAS குழச்தையைச் சிவகலையமமையார் 

௮ன்புடன் பெற்று ஆனஈதமடைச்தா. அ௮த்தெய்வக் 

குழர்தையைத தொட்ட மாத்திரத்திலேயே 

அவ்வம்மையார் மனத்தில் தேவர்களும் அறியாத 
ஆனந்தம் தோன்றியது. ௮தை உணர்ந்த இவ 

சருமரும், ௮வாது மனைவியாரும் பெருமகழ் 

வடைகதனர் 

இ.துவரையில் மெளனமாயிருர்க பட்டினத்துப் 

பிள்ளையார் சவசருமரைப் பார்த்து, * ஐயரே / மருத 

வாணரின் திருவருளாலன்ரோ கான் உம்மைப் 
பார்க்கப்பெழ்றேன். உம்மைக கண்டதே எனக்குப் 

பேரானந்தம். இஃது உம்முடைய மாளிகையேயா 

கும்'என்.றுகூறி ௮வரை மேலும்மேலும் உபசரித்த. 
அப்பொழுது சவகலையம்மையார் சுலையம்மை 

யைப்பார்த்து, * ௮மமணி 27 உங்கள் கட்டளைப்படியே 

இக்குழர்தையை நான் மிகவும ௮ன்போடு காப்பேன்; 

சரதேகம் வேண்டாம். தெய்வ அருளால் டைதத 
இக்குழர்தையைச் சாமான்யமாக எண்ணலாமோ ? 

காம்பெறும குழக்வ யிலும் இதுவே சிறபபுடையது * 

ன்று கூறி ம௫ழ்ந்தார். 
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பட்டினத்துப் பிள்ளையார் 

பிறகு, அஇவகலையம்மையார் தம் கையிலிருர்ச 

குழச்தையைப் பட்டினத்தாரிடம் கொடுக்க ௮வர் 

அக்குழச்தையை ஆனத்தத்துடன் பெற்று அதன் 

போழகசைக் கண்டு களிழ்றுக்கொண்டிருக்கார். 

பின்னர், அவர் ௮க்குழந்தையைச் தமது மனைவி 
யார்பால் கொடுத்துகிட்டுச் சிவசருமருக்கும், 

அவர் மனைகியாருக்கும் வேண்டிய உபசாரங்ககாச 

செய்தார்; அவர்களுக்கு வேண்டிய ௮பாணம 

உடை முதலியவைககா அளித்தார்: பின்னா 

அவருக்கும அவருடைய மனைவியாருக்கும 

விமரிசையாக விருர்து ஈடத்தினார். எல்லோரும 

உண்டுமூழ்ர்து உல்லாசமாகப பேசிக்கொண் 

டிருச்தனர். இச்செய்தியை uses பட்டினததுப் 

பிள்ளையாரின் உறவினர்கள் தெய்வக்குழடகையைப் 

பார்ப்பதற்காக அவருடை!!!) மாளிகையில் வரது 

ருவிர்தனர். 

இத்தருணத்தில் பட்டினததுப் பிள்ளையாருக்கும, 

இவசருமருக்கும் மட்டும் கேட்கும்படி, * திருவெண் 

காட, வெசரும ரான் உங்களுக்கு இட்ட 

கட்டளையைச் சக்கரம் நிறைவேற்றுங்கள் ? என்மோ 

அசரீரி சொல்லிற்று, 

அ௮வ்வார்ததையைக் கேட்ட சிவசருமரும, பட்டி. 

asp பிள்ளையாரும் தெயப்வத இருவருளுக்கு 
வியர்து சிவபெருமானைப் பலவாறு துதித்தனர். 

பின்னர்ப் பட்டினத்தா புியதொரு தாசு 

கொண்டுவரச்செய்து ௮த்தராசின் ஒருபுறம தெய்வக் 
குழர்தையைக் டத்ி மற்றொருபுறம பொன்னை 
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தெய்வக்குழர்தையின இருவிளையாடல் 

வாரிச்சொரிக்தார், எவ்வளவு பொன்னை வாரிவைத்தும் 

குழச்தையிருர் ச தட்டு மேலெழும்பவில்லை அசைச் 

சண்ட அனைவரும், * இது தெய்வக் குழக்தையே, 

௮இிழ் சந்தேகமில்லை ' என்று கூறினர். 

அ.துபோழ்து சிவசருமர் சிவபெருமானை மன த்தில் 

தியானித்து, * ஐயனே. என்னைப் பொன்னாசை 
பிடி.தத பேயனென்றோ எண்ணிக்கொண்டீர் ? 

இப்படியும் என்னைச் சோதிக்கலாமோ ? இப்பொழுது 

இத்தராசலுள்ள பொன்னே வெகுகாலம் வரையில் 

அடியவர்களைப் பூசிப்பதற்குப் போதுமானது. 
ஆகையால், தராசின் தட்டுகளிரண்டையும் சமமாக 

நிற்கச்செய்யவேண்டும் ! என்று பிரார்த் இத்தார், 

அவ்வளவிலே தராசின் தட்டுகளிரண்டும் சமநிலைக்கு 
obser. அதைக்கண்ட அனைவரும் சர்தோ 

ஷித்தனர். Gust, * இப்பொன்னால் எனக்கு 

ஈன்மையுண்டாகுமோ? பொருள் கிடைத்ததனால் 

மதிமயங்கித் திமை செய்வேனோ.” என்றெண்ணினார். 

அப்பொழுது, * சவசருமரே / இப்பொன்னை உம்மிடன் 

கொடுத்து உம்மை உலக மாய்கையில் இக்கச்செய்ய 

வேண்டும் என்பது எமது கருத்தன்று, திருவெண் 
காடரின் செல்வமனை ததும் ஈல்லவழியில் சேர்க்கப் 

பட்டவை, அவற்றைப் பெறுவதற்கு நீர் ஒருவசே 

உரியவசாவிர், ஆதலால் நீர் அதைக்கொண்டு சென்று 
அடியவர்களை உபசரித்துக் கொண்டிரும், இன்று 
முதல் பதினாரறுண்டு கழிர்தபின்னர் யாம் உம்மை 
ang குடும்பத்தோடு ஆட்சகொண்டருளுவோம் * 

என்று சிவபெருமான் அசரீரியாசச் கூறினார். 
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பட்டினத்துப் பிள்ளையார் 

அதைக்கேட்ட சவசருமர் ஓசைவக்த இக்கை 

கோக்கிப் பன்முறைவணங்கிக் கடவுளைப் போற்றிப் 
புகழ்நதனா. 

பிறகு, பட்டினத.துப் பிள்ளையார் சவசருமருக்குக 

கொடுத்தபொன்னையெல்லாம் தமது ஆட்கள்்மூலமாக த் 

இருவிடைமருதூரிலுள்ள சிவசருமரின் மாளிகைக்கு 

முன்னதாக அ௮லுப்பிவைததார். ௮ன்றே சுபதினமா 

யிருந்தபடியால் பட்டினத்தா தாம பெற்ற தெய்வக் 

குழந்தைக்குப் பெயரிடவேண்டுமெனக் கருதப் 
பெரியோர்களையும் வேதியாகளையும் மற்றுமுள்ள 

வர்களையும் வரவழைததார், பிறகு செய்யவேண்டிய 

சடங்குகளையெல்லாம் செய்து எப்பெயரிடுவ 

தென்று எல்லோரும இந்தித்தனா. அப்பொழுது 
கடவுளருளால் எல்லோ மனத்திலும்* மருதவாணனீ” 

cram பெயரே மூன்வநது நின்றது. அதனால், 
அபபெயரையே ௮ககுழச்தைக் சட்டு ம௫ழ்க்தனா. 

எல்லோருக்கும் பட்டினத்தார் நல் கிருர்தளித்து 

உபசரிததார். பிறகு, சவசருமரைத் தவிர Has 

வந்இருச்தார் அனைவரும் பட்டினத்தாரிடம் உத்தரவு 

பெற்றுத் தததம் இருப்பிடத்தை கோக்டச்சென்றனர். 
மறுசாள் சவசருமரும் அ௮வாதம் மனைளியாரும் 

அனைவரிடத்திலும் உத்தரவு பெற்றுக்கொண்டு 

தருவிடைமரு தாரை தோக்கச் சென்றனர். 
இரசமேறிச் சென்ற ௮வாகளோடு சிறிது அஞ் 

சென்று பட்டினத்தார் அவர்களை வழி கூட்டி: 

பனுப்பிவிட்டுத் தாம் தமது மாசரிகைக்கு wig 

Gere grr, 
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தெய்வக்குழச்தையின் இருவிளையாடல் 

தேரிற் சென்ற சவசருமரும், ௮வாது மனைகியாரும் 

தெய்வக் குழந்தையைப் பிரிந்தமையினால் வருந்இத் 

தேரின் மீதே மூர்ச்சையாயினார், களை தெளிச்சு 
போது அவாகள் ௮த் தெப்வக குழந்தை தேரின் 

மீது விளையாடிக கொண்டிருக்கக கண்டு 

மனந்தேறி சந்தோஷித்தனர். தேர் சென்ற 

வேகததால் மீண்டும் உறக்கம வாவே உறக்கனர். 

கண் விழித்துப பார்த்த பொழுது தேர் திருவிடை 

மருதூரில் தமது வீட்டு வாயலில் நிற்கக கண்டனா. 

தெய்வக குழசதையோ மாயமாய் மறைஈது விட்டது, 

உண்மையை அறியாத இவசருமர் தமது மனைவியைப் 

பார்த்து, (பெண்ணே, நாம் தேரிற் கண்ட தெய்வக் 

குழந்தை தவறிக் கீழே விழுஈது விட்டதோ அல்லது 

நாம் கண்டது கனவோ ? ஒன்றுச் தெரிய வில்லையே. 

நான் எதற்கும காவரிப்பூம பட்டினஞ் சென்று Hs 
தெய்வக் குழந்தை எவவாறிருககிற தென்று கண்டு 

வருகிறேன். செல்வம் நிரமப இருக்கின்றமையால் 
நீ வழககமபோல் முறை தவருமல் அடியவர்களுக்கு 
அன்னம் படைத்துக் கொண்டிரு ' என்றார். 

சு&.யம்மையார் தமது கணவரை எப்படிப் 
பிரிவது என்று எண்ணி வருந்இனார். 
அப்போது காவிரிப்பூம பட்டினத்திலிருஈது 

சிவபெருமான் மாய்கையினால் பொதிவண்டி யொன்று 

இருவிடைமருதூருக்கு வக்தது. சாதாரண மனிதனைப் 

போல் அவவண்டியில் வச்த சிெவகணநாதர் ஒருவர் 

திவ௪ருமர் மாளிகைக்குட் சென்று பட்டினத்துப் 
பிள்ளையார் கொடுதததாக gi ஓலைச்சுருளையும், 
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பட்டினத்துப் பிள்ளையார் 

கவளிகை யொன்றையும் இவசருமரிடக் கொடுத்து 

விட்டுச் சசேரென்று வெளியிற் போந்து தம் இச்சை 

வழியே சென்றனர். 

கணராதர் தம்மிடம் கொடுத்த தலைச் சுருளைச் 

இவசருமர் பிரித்துப்பார்த்தார். ௮நில் குழந்தை 
சுகமாகத் தமது மாளிகையில் இருப்பதாகவும், ௮தன் 

உருவத்தைப் படமாக எழுதி யனுப்பி யிருகனெற 

தாகவும் பட்டினத்தப் பிள்காயாரால் வரையப் 

பட்டிருச்தது. உடனே சவசருமர் கவளிகையைப் 

பிரித்துப் பார்ததார், அதற்குள் இருந்த படத்தில் 
தெய்வக குழச்தையின் திருவுருவப்படம இருந்தது. 

படமா Wg! உண்மையில் ஒரு குழசதை அதில் 
உட்கார்க்து கொண்டிருப்பது போலிருந்தது. 

இவசருமர் ஒலையில் வரையப்பட்டிருந்த விஷயத்தை 

தமது மனைவிக்குக கூறித் தெய்வக் குழந்தையின் 
இருவுருவம் வரைந்த படத்தையுங் காட்டினார், 

சுசலையம்மையார் அப்படத்திலுள்ள குழந்தையின் 

உருவத்தைக கண்டு களித்தார், 
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பதினருவது அத்தியாயம் 
மருதவாணரின் கல்லித்திறம் 

காவிரிப்பூம் பட்டின த்தில் பட்டினத்துப் பிள்மா£ 

பாரின் திருமாளிகையில் தெய்வக் குழச்தையாகிய 
மருதவாணர் நாளொரு மேனியும் பொழுதொரு 
வண்ணமுமாக வளர்ந்து வருவாராயினர், அவர் 

கிளையாட்டுப் பருவததை யடைந்த பின் தம்முடைய 

தோழர்களோடு சேர்ச் துகொண்டு அவர்கள களிக்கும் 

வண்ணம் பல அற்புத காரியங்களைச் செய்தார், 
ஒவ்வொருவரிடமும அவருக்கு ௮௧ அன்பு 

உண்டு. அவர் துன்பப்படும் வாலிபலுக்குத் தேறுதல் 

கூறுவார், சகோயுற்றவனிடம் அன்பாயிருப்பார். 

இவ்வாறு Har எல்லோருககும் ஈல்லவராக ஈடகத்து 

வந்தார், 

ஒரு சாள் ௮வர் ஈண்பர்களோடு கடற் கரையில் 
விளையாடிக் கொண்டிருக்தையில் சிறுவர்கள் 

எல்லோரும் ஒர் படகலேறிக்கொண்டு றிது தூரம் 
செல்லலாமென்றனர், ௮வ்வாதே மருதவாணர் 
உட்பட எல்லாச் றுவர்களும் ஒரு படசலேறிக் 

கடலிற் றிது தாம் சென்றனர், அப்பொழு 

தண்ஷீலாக் இழித்துக்கொண்டு gi மீன் வேகமாக 
அவர்களை சோக்கி வர்சது, Hg சண்ட 
சிறுவர்கள், ( ஐயோ. அதோ யாளையைப்போல் 

வரும் மீனைப்பார்த்தால் பயமாயிருக்கறதே, அது 
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பட்டினத்துப் பிள்ளையார் 

நம்மை விழுங்கவே வருகிறது, இதற்கென்ன 

செய்வோம்?” என்று ஏங்கிப் பரிதவித்தனர், 

இவவாறு இவர்கள் பயர் துகொண்டிருக்கும் 

பொழுதே ௮ம் மீன் அவர்கள் இருக்த தோணியைக் 
௬௮௫ தோணியின் ஜாத்திலிருஈத ஒருறுவளைப்பற்றி 

விழுங்கிவிட்டது. அதைக் கண்ட மற்றப்பிள்ளைகள் 

எலலோரும, *$ஐயோ ? இனி என்ன செப்வோம் ? 

நாம மறுபடியும ஈமது தகாப்தர்தையரைப் பார்ப் 

போமா ? இக்கதிக்கு ளாகவோ இங்கு வந்தோம் ? 

மருதவாணன் இப்பொழுதுதான் ஐக் தவயது நிரம்பப் 

பெத்றான், அவனை ராம் விளையாட்டாக ஈம்முடன் 

அழைக்துவந்தோம, அவனைப் பிரிந்து பஃடினததார் 

உயிர் தரிப்பாரா? ஐயோ ! ஈம்மையும் இச்தமீன் 

கிழுங்கவருறெதே ! என்று கூறிப் பயக்து மூர்ச்சித்2 
படல் விழுச். துவிட்டனர். இக்காட்சிகள் யெலலாம 

புன்சிரிப்புடன் கவனித்துக் கொண்டிரு ச தெய்வக் 

குழர்தையாகிய மருதவாணர் விரைந்துசென்று தமது 

காலால் வாயைத்திறக் துசொண்டு படகை நோக்க 
மீனின் தலையில் உதைத்தார். ௮வ்வுதையின்வேகத்தைச் 

தரக்கமுடியாமல் அமின். அப்பொழுதே இறந்தது. 
அப்பொழுது அதன் சேகத்தினின்றும் ஒருவன் 

தோன்றி மருதவாணரைப்பார்த்து, ¥@ sau தேவனே ! 
இருவிடை மருதூரா ! இச்சிறுவர்கள் ஆன்னை இன்னு. 

ரென்று ௮றியாகிடினும் சான் அறிவேன் 84 சான் 
கந்தருவன், என்பெயர் மணிக்கிரீவன் என்பது, சான் 

ஒருகாள் உல்ண்சமாக உலாவிக் சொண்டிருச்கையில் 

சிர். அமுனிவர் என்னும் மகரிஷியை ஒரு காட்டகத்தே 
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மருதவாணரின் கல்வித்திறம 

சண்டு என் அழகின் பெருமையைப் புகழ்ந்து 

கூறி ௮வர் உருவத்தின் ௮மைப்பைப்பற்றி இகழ்ந்து 

பேரனேன். உடனே அவர்கோபித்து மீனாகுமபடி 

எனக்குச் சாபம்கொடுத்தார், அப்பொழுது சான் 

அவரைப்பார்த்து, சுவாமி, அடியேன் அ௮றியாமற் 

செய்தபிழையைப  பொறுத்தல்வேண்டும. சான் 
தங்கள் சாபததை ஏற்றுக்கொள்ளக தயாராயிருக் 

கிறேன், ஆனால் என்னுடைப முடிவு என்ன ? தயை 

செய்து எளியேன்மீது கிருபை கொண்டருளல் 

வேண்டும '” என்று வேண்டினேன் அபபொழுது 

அவர் என்னைப்பா£த.து, ₹ திருவிடைமரு தூரில் இருக 

கோயில் கொண்டெழுகஈதருளி யிருககும சிவபெரு 

மான் ஒரு காரணம பற்றிக் காவிரிபபூம பட்டின த்.தில் 

குழநதை புருக்கொண்டு வளர்ச்துவருவார், 
அப்பொழுது அவர் பாதம்பட் **ீ பழைய உருவைப் 

பெறுவாய்” என்றுகூறினர், பிறகு Har சாபத்தைப் 

பெற்று நான் இதுகாறும் அடைந்த துன்பத்திற் 
கோர் அளவேயில்லை, இன்றோடு எல்லா.துன்பங்களும் 

ஒழிந்தன ' என்று கூழித்துஇத்தி 
பிறகு, மருதவாணர் அவன் இசக்கங்கொண்டு 

டய பழைய நில்மைக்குப் 
அப்பிவிட்டுப் படகில் மூர்ச்சை 

ig இ கும் சிறுவர்களை உமறு சோக்இஞர், 

விலே அச்சிறுவர்களெல்லாரும் மூர்ச்சை 
தெளிர்௪ முன்போல் எழுச்தனர், சற்றுசோ த்திற்குள் 

அவர்கள் ஈடந்த விஷயங்களை யெல்லாம் தெரிர்ச 

சிறுவாயே மருதவாணசைத் தெய்வமென ச்தெளிக்து 
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பட்டினத்துப் பிள்ளையார் 

அவரைப்பார்த்து, *ஈம்முடன் வந்த ஒர் சிறுவனை 
அம்மீன் விழுங்கெெதே, அதற்கென்ன செய்வோம் ? 

அவன் அடைந்த கதியைக் கேட்டால் அவனுடைய 

தாய் தந்தையர்கள் எப்பாடு படுவார்களோ ? என்று 

கூறினர். 

அப்பொழுது மருதவாணர் இறந்த மீனின் 

தேகத்தைச் சுட்டிக்காட்டி, (தோ பாருங்கள் ' 

என்.று சொன்னார், 

உடனே எல்லாச் சறுவர்களும் இறந்த மீனின் 

தேக சதைக் கவனித்தனர். அப்பொழுது ௮ம்மீன் 
aap peg சென்ற சறுவன் அதன் வயிற்றில் 

இருச்து விலையுயர்த்த மணிகளை வாரிக்கொண்டு 
வருவதைக்கண்டு மூழ்க்தனர், பின்னர், அவர்கள் 

மருதவாணரைப் பார்த்து, * நாங்களும் அவனைப் 

போலவே விலையயரீத்த மணிகளை அடைய விருமபு 

இரோம் என்றனர். அவர்களுக்கும் அவ்வாறே 

உயர்ர்த இரத்தினங்கள் கிடைக்கும்படி மருதவாணர் 
இருபை செய்தார். சிறுவர்கள் தங்களுக்குக் கிடைத்த 

இரத்தினங்களில் உயர்ச்சவத்றை மருதவாணருக்குக் 
காணிக்கையாகக் கொடுத்தனர், பிறகு, அவர்கள் 
படகைத -இருப்பிச்சென்று கரையை யடைச்தனர், 

HG செடுசோமாக இவர்களைச் காணாது வாடி 
வருச்திய “இவர்களின் தாய் தச்தையூர் இவர்கள் 
சுகமே கரை சேர்ச்ததீ6 ம், கடலில் ரடக்,2 

அிஷயத்தைக் கேட்ட ம் ஆச்சரியமும் 

ஆனச்தமும் அடைச்தனர், ட் 

பின்னர்ப் பட்டின த்துப்பிள்ளையார் டிருசவாணருக்கு 
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மருதவாணரின் சல்வித்திறம் 

விதஇயாப்பியாசம் செய்து லைக்கவேண்டுமெனக் 

கரு ரிய இலக்கணங்களெல்லாம் ஒருங்கே 

அமையப்பெற்ற ஒருவசை வாவழைத்து அவருக்கு 

வேண்டுவன கொடுத்து மகிழ்வித்து ஒரு ஈன்னாள் 

பாது அ௮ர்சாளில் மருதவாணசை அவரிடம் கல்வி 

பயில விடுத்தார், தெய்வக்குழந்தையாயெ மருத 
வாணருக்கு ஆூரியரும வேண்டுமோ? மருத 

வாணர் (கனலைக்கண்ட கருப்பூரம்போல /௮9ரியா 

கூறிய விஷயங்களை வெகு எளிதில் கர௫த்துக் கல்விக் 

கடலாய் விளங்கனொர், உலகத்தாருக்குச் தாம் 

ஆசரிபரிடமிருந்தே பல விஷயங்களைத் Oshig 
கொண்டதைப்போல நடித்துக் காட்டினாரேயன்றீ 

உண்மையில் அவருக்குத் தெரியாதது ஒன்.றுமில்லை, 

அவர் ஒருவரிடத்திலும் ஒன்..றுங் கேட்டுக்கொள்ள 

வேண்டிய அ௮வசியமில்லையன்றோ ? அத்தெய்வக 

குழந்தையாகிய மருதவாணர், தாம் எல்லா விஷயச் 
களிலும் தேர்ச்திருப்பசாக மற்றவர்கள் நினைக்குமா.ு 
ஈடர்துசொண்டார். 

௮க்காலையில் அத்ரிய சேசத்தான் ஒருவன் 
பருமணி முத் தான்றை' இத்பதற்காகக் காவிரிப்பூம் 
பட்டினத்துள்ள வைசியாகளிடல் கொண்டுவஈ்௫ 

காட்டினான். அவர்கள் அம்முத்இின் விலையை 

மஇிக்கக்கூடதவர்களாய் அவ 
முள்ள பட்டினத்துப்பிஹீச் 

கொண்டு சென்றனர். இனுவர் அம்முத்தை வாங்கப் 

பரிசோஇித்தவிட்டு மதீற வைசியர் நோக, 

: இமமுத்து மிகவும் இெர்தத. இதற்கு எவ்வளவு 
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பட்டினத்துப் பிள்ளையா 

பொருள் வேண்டுமானாலும் கொடுக்கலாம். இதற்குப 

பதினாயிரம் பொன் கொடுத்தாலும் தகும்” என்றார். 

அவர் அபிப்பிராயத்தைக் கேட்ட மற்ற வைசியர்கள் 

அதுவே முடிவென்று சம்மதிததனர், ௮தை 

விற்பதற்குக் கொண்டுவர்தவன் சந்தோஷிததான். 

அப்பொழுது பள்ளிக்கூடத்திற்குச சென்றிருஈத 
மருதவாணா அங்கு வது Caregen, 

Sat பட்டினத்துப் பிள்ளையார். கையி 

லிருநத முத்தைக்கண்டு அதை வாங்கக் கூர்ந்து 
கவனிதழுவிட்டு ௮ங்கிருகதகாரை நோககி, ₹௮ன் 

புடையிர் . இம்முத்து யாருடையது ? எக்காரணம் 

'பற்றி இஃது இங்கு வரதது? இதை வாங்கியவாகள் 

யசரர்?? என்று பல கேள்விசகக கேட்டார், 

அப்பொழுது பட்டினத்தார் ௮வரைப்பார்தது, 

* குழந்தாய் ! இதைபபற்றி யெல்லாம உனககென்ன 
கவலை? பள்ளியிலிருது படியடன் வந்த நீ 

போஜனமுண்பாயாக ! என்றனர். 

உடனே தெய்வச்சிறுவராகிய மருதவாணா ௮வரைப 
பார்த்து, 6 நான் எனது ஆரியர் பால் ஈவமணிகளின் 

குண விசேவங்களைப்பற்றிப் ப்டித்திருகறேன், 
கான் முத்தின் எமபக்தமாகத் தெரிசதுகொண்ட 

விஷயம் ஒன்று இம்முத்தில் காணபபடுறது ! 

என்று கூறிஞா். 

உடனே மற்ற வைூியர்கள் ௮வரைப்பாாத்து, 

ஐயா மருதவாணரே? இம்முததை இதோ 
இருககும் இவ்வணிகா விற்பதற்காக இங்குக்கொண்டு 

வந்தா. உமது தச்தையார் இதை மஇித்து இதற்குப் 
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மருதவாணரின் கல்விததிறம 

பதினயிரம் பொன் தரலாம என்றனர், இதை 

எங்களில் யாராவது ஒருவர் வாங்கிக் கொள்ளலாம் 

என்று கருதுன்றோம் ' என்று கூறினர், 

கூறியதும் மருதவாணர் எல்லோரையும ஒரு முறை 
உற்றுப்பார்த்துவிட்டு,  இம்முக்தைக் கொண்டு 

வஈதார்க்கு வேண்டுமானால்யானே பதீனாயிரம பொன் 

தருகிறேன், இமமுத்தை நீங்கள வாங்க வேண்டாம, 
இதகைக கண்ணால பார்ப்பதும பாவமாகும இதை 

வாங்குவோர் சாளடைவில் தரிததரராவர், இம 
முத்தில் நீர் தங்க யிருககன்றது, இஃது ஆண் 

முத்து என்று நீங்கள் நினைக்க குவண்டாம, இதனைத் 

தொட்டாலும் கோய் முதலியன வரும, நீர் தக 

யுள்ள முத்தின் குணம எததகையதெனறு 
உங்களுக்குத் தெரியுமல்லவா ? இஃதோ இதில நீ£ 

தங்கி யிருப்பதைக காட்டுறேன் பாருங்கள் ? 
என்று சொல்லி முன் பின் அலோடியாமல் ௮ம 

முத்தைச் சட்டென்று உடைத்தார், உடனே 
அதனின்று அவா கூறியதைப் போல நீர் வெளி 

வந்தது. ௮தைக கண்ட அ௮னைவரும மருதவாணரின் 

அறிவுக்கும், ஆராய்ச்சிக்கும் வியயது அவரைப் 
புகழ்ந்தனர், ் 

தரன் கொண்டு வரத முத்து இவ்வாருயதைக் 

கண்ட அயலூர் வணிகன் மெளனமாக நின்ரான், 
உடனே மருதவாணர் அவனைப்பார்த்து, * அன்பரே 

நீர் ஈறிதும் கவலைப் படவேண்டாம் நான் ஒரு 

கடி தங் கொடுக்கறேன். ௮தைக் கொண்டுபோய்க் 
கடாச புரத்தில் வாழும் இவபக்தியிற் கறந்த 
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பட்டினத்துப் பிள்சோயா 

ஞாஞனர்தன் என்னும் பெயரினையுடைய ஈண்பனிடம 

கொடும். அவன் உமக்குப் பதினயிரம் பொன் 

கொடுப்பான் ! என்று கூறி ஒரு கடிதம் எழுத 
அவனிடங் கொடுததார். அவனும் அககடிதசதை 
எடுத்துச் சென்று ஞானானர்தனிடக் காட்டினான். 

ஞானானந்தன் ஆனர்தத்தடன் கடி.தத்திற்குறித்திருஈ்த 
படி. பதினயிரம் பொன்னை அயலூர் வணிகளுககுக் 

கொடுத்தனுப்பினன். இவற்றை யெல்லாம அ.றிநத 
பட்டினத்தார் தமது குமாரரிடம அச்சமும, ௮ன்பும 
உடையவரானார். 
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பதினேழாவது அத்தியாயம் 

மருதவாணர் வியாபாரம் சேய்தல் 

மரு சவாணருக்கு வது Renaud pp. 

௮ஃம சாடு ௮வா கல்வி பயிலும காரியமும முடி. 

வ.ஃடசதது, நிறக, 

ஒரு இனம் மருதவாணா படடின தகாரைபபாதது, 

(ஐயா, கடலுககபபால் செலவம செழிதத பல 

நாடுகள் இருபபதாக நான் கேளவிப்பட்டேன். 

நான கலமேறி ௮க்சாட்டிற்குச சென்று Mower 

சோடு வியாபாரம் செய்து /ரவியம சேகரிரது வர 

விருமபுகிறேன். தாககள் இபபோது., உததரவு 
கொடுபபீரகளாயின் வியாபார நிமிததமாகத் 

தீவாகதிரங்களுக்குச செலலவிருககும இரநகாத 
துள்ள வணிகர்களோடு யாலும சென்று வருகிதேன்' 

எனறு கூறினா, 

௮வவார்ததையைக கேட்ட பட்டினததா£ மன 

மீடுக்கிட்டு அவலாப்பாரத்து, * கண்மணி என்ன 

கூறாய்? உனக்குப பொருள இலல யென்ஜொ 

நீ திவாந்தாத்றகுப பொருள தேடப பொகவேண்டும 
என்கிறாய? நி எவ்வளவு கால்ப 9கலவு ம்ப்யினும 

வற்றாத செலவம **$மமிடததில கி..றந றக கற, 

உன்னைப பிரிஈது நான் உய வாழவேமனா? 8 

சுகமாக உண்டு உடுதது வாழாமல வெழுதலுபம: 

பிரயாணம் செப்ய விருமபுது தகுதியன்று. உன் 
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படடினததுப பிளளையாா 

தாயாரும உன்னை விடடுப் பிரிய௪ண சமமநதஇிக்க 

மாடடாள” எனறு கூறினார், 

அபயபோது மருதவாணர் ௮வலர நோக) 

தந்தையே, நீங்கள இவ்வாறு சொல்லலாமோ? 

நீங்களே இவவாறு சொனனால என் ௮னனையாஎனன 

சொல்வாரகளென்பகதைக கேட்கவும வேண்டுமோ ? 

எவவளவு பொருள இருக; போழிலும் மேலும 

மேலும பொருளீடட வேண்டியதே மவரயர்க 

ஞூடைய கடவமயாகும. அன்றியும உமது 1 5 Bo 

னாகிய கான் உமது பெருமைஃய உலகத்தில நிலை 

wrt. வேணடாமா? ger Su உலகானுபவம 

பெறவேண்டூமானுல பலதேயங்களையும ருறறிப் 

பாததல Mou? குலத் தொழில்ச 

செய்யாதவன் எவ்வளவு ௪றநதவனாயினும் ௮ரிவாளா 

களால பெருமையு உடயவனாகக கருதபபடுி 

மாட்டானே, அஃகயால், தாஙகள் தயவு 2சபமு 

என் விரூபபததிற்கு இணங்க வேண்டும எனறு 

கூறினா. 

இனி எனனசொனனாலும மருதவாணா ேட்க 

மாடடா£ா எனபதை ௮றிகத பட்டினத்தார் ௮வ.ஒ.ரப 

பாத்து, *அபபடியானால் யானும உன்னுடன 

வருகிறேன் ' எனமுா. 

அதற்கு மருதவாணர் அஃது, ் ஒரு 

போதுங் கூடாது. நம்மிருவரையும பிரிஈ என் 

௮னனையார். உயிருடன் இருககமாட்டாரகள, 

அன நியும நீங்கள வருவதால எனககு வியாபார தன் 

"மீறு பொறுப்பு உண்டாகாமல ஊக்கங்கு,௦ றயும, 
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மருதவாணர் வியாபாரம் செப்தல் 

கையாள், யான் ஒருவனே மரககலமேறி மறற 

வணிகாகளோடு ௮யல நாடு சென்று பொருளீட்டி 

வருகிறேன் ! எனஞா. 
௮ வா விருப்பதலத மறுபபதற்கஞசய பட்டினததா£ 

பிரயாணததிமகு, வேணடி.ய கபபலையும வேண்டிய 

பல பொருளகளையும சேகரிததாா. கபபலைச் செலுதது 
வதறகுத் திறமைவாய்கத மீகாமன ஒருவனை 

நியமிததார். மருதவாணர் ஜா நன்னாளில் அனைவ 

ரிடததும உததாவு பெறறுககொண்டு ஏனைய 
வணிகர்களோடு கடற்கரையை யடைநதனச். பிறகு 

அனைவரும் ௮வாவாகளுடைய கபபலிலேறிப் பாய் 

விரித்தனா, கபபலகள் கடலைக கிழி புககொண்டு 

சென்றன; 

சல நாட்களாயின, வணிகானைவரும கபபல் 

களோடு ஒரு தீவை ௮டைந்து வியாபாரம் செய்து 

பினனா வேறு தீவை நோக்செ சென்றனர். 

மருதவாணர் மட்டும அததீவிலேயே seas தாம 

கொண்டு சென்ற பொருள்களை விற்று அதனால் 
வத இரவியத்தைககொண்டு ses, Carta, 

Goro, கஈதனவனம முதலியனவமைத்து எழை 

களுககுத் தானதருமம செய்துகொண்டிருஈதனர், 

பல மாதங்களாயின, 

Cap தீவுகளுகருச செனடிருச வணிகாகள் 

௮ 5ஜிவுகளில ஈன் ரக வியாபாரம் செயது ஏராளமான 
பொருள்ககாக நிரடடிககொண்டு கடடசியாக மருத 

வாணா இருகத ஜீனை பல்டகழு அவரக்கண்டு 
oy Most சேஷ்மலாபம்களை வீசாரித னா 
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பட்டினத்துப் பிள்ளையா 

அப்பொழுது மருதவாணர் ௮வர்களைப்பார்த்து, 

யான் வியாபாரம செய்து பெற்ற பொருள் ஒரு 

சிறிநும என் கையிலிலலை, இதோ டெக்கும வாட்டி 

களும, அவல் கடலையமே என்னுடையனவாகும் ? 

என்கா 

அவா BT 1) அவல கடைல பயம், வாட்டி 

களயுங்கண்ட வணிகர்கள் ௮வரைப் பார்தது, 

இதுவோ வியாபாரம? நீர்... கொண்டுவந்த 

பண்டங்களை விற்று அதனால ans பொருள்களை 

என்ன செய்தீர் ? இத எரிமுடடைகளையும, எராள 

மான ௮வல் கடலை௰யயும எதற்காகச் Cribs ge 

வைத்திருககின் நீர்? உம ு தந ௦தயாரோ செல்வத்தித் 

இறஈது எங்களுககு$) தலைவராகவும இருக்கின்றார். 

அவர புதிரராகிய நீரும எங்களுககுத தலைவரா£விர், 

நீர் இவவாறு செய்யலாமா ? மு சொபலை உமது 

தந்தையா அறிவாரானால ௮வா ௭எனனதான் நினைக்க 

மாட்டா?” என்று பலவாறு கூறி ௮ஙவர் செய்கைக்கு 

இரங்வெொர 

அதுகண்ட மருதவாணர் அவர்களா நோக்கி 

‘Reesor  எனககாக என இவவாறு வருந்து 

Ret Sager 2? என காி//ம என்னுடையதாகும, 

நீஙகள் உஙகளு டய காரியங்களைக் கவனியுங்கள்! 

‘ 

OSS! 47 

௮தனைக கேட்ட மற்றவாகள, : டூஃ்தென்ன 

yen 1ம், மரு தவாணரின் குணம் மாறுபட்டு 

விட்...சேச ராம இவரைத தனித்து விட்டுச் சென்ற து 

நமமீது தவராகும, இனி இவரை கிட்டு சாம் SEO 
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மரு தவாணர் வியாபாரம செய் தல் 

வொண்ணாது' என்று தமமுள் தீர்மானித்து 

அவ்விடததிற்றானே அ௮வமோடு தீங்கியிருஈது 

சின்னாட்களான.தும மருதவாணர் உட்பட எல் 

லோரும் தங்கள் தங்கள் பொருள்களுடன் தங்க 

ளுடைய மாககலங்களிலேறிக் காவிரிப்பூம் பட்டினம் 

கோக் செல்வாராயினா, 

அப்பொழுது மருதவாணா ஒரு வில்யாடல் 

புரியக் கருதினர், ௮வர் முயற்சிெயனால் பெரு 

மழையுங் காற்றுந்தோன்றி கலங்களைப் போகுமவழி 

யினின்றும் வேறொரு புறமாகத் கள்ளிச் சென்றன. 
கப்பல்கள் திசை தப்பிப போகவே அிலிருந்தவர் 
களால் சூறிதத காலததில் காவிரிப்பூம பட்டினம 
போய்ச் சோமுடியவில்லை. நாள பல ஆகவே 

அவர்கள் வைத்திருகத உணவுப் பொருள்களெல்லாம் 

செலவழிக்து விட்டன. அவர்கள் குளிரால் மெலிஈது 
பசியால் வாடினர், குளிரையும, பசியையும் 

போக்குவதற்கு வேண்டிய உபகரணங்கள் ஒன்றும் 
இல்லாமையால் கப்பலில் இருந்தவர்கள் வருந்தினர், 

பிறகு அவர்கள் மருதவாணரைப் பார்த்து, 

* மருதவாணரே? நாங்கள் எங்களுடன் கொண்டு வந்த 
உணவுப் பொருள்களும், விறகு முதலியனவும் செல 

வழிர்துவிட்டன, மழையோ இன்னும்விட்டபாடல்லை, 

கலககளெலலாம எததசையிற் செனறுகொண்டிருக 

இன்றனவோ ௮௮வும் தெரியவில்லை, நீங்கள் உங்களிட 

மூள்ள ௮வல் கட்லையைச் கொடுத்து எங்கள் பசியைக் 

திர்த்துக் குளிர் காய்வதற்கு வாட்டியும் கொடுப்ப 

சானால் பெரும் புண்ணியமாகும் ' என்றனர். 
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பட்டினததுப் பிள்ளையார் 

உடனே மருதவாணர் அ௮வர்களைப்பார்தது, (தோழர் 

களே ! அவல கடலையை உங்களுக்கு கான் இலவ௪ 

மாகக கொடுக்கிறேன். அனால் ரான் கொடுக்கும் 
வசடடியை மட்டும நீக்கள்நிறுதது வாங்கிக் கொண்டு 

அரநிஹழையளவு வாட்டியை ஊரைச் சேர்ந்தவுடன் 

எனக்குக கொடுத்.நுவிட வேண்டும்! என்று கூ Det. 

அதற்கு ௮வாகள் சமமதிததனர், 

உடனே மநாவாணர் ல்வவொருவருககும 

வேண்டிய அளவு வாடடியை நிறுததுககொடுத் ௫, 

அவல் கடலையும கொடுத்து அவரவர்கள் வாங்கய 

அளவு வாட்டிககு அவாவர்களிடமிருஈ து 15 Br upp 

ச்முதி வாக்கேகொண்டார். பின்னர்க் காற்றும் 

மழையும அடி யோடு. நின்றுவிட்டன மீகாமர்கள் 

po. 54m: போவதற்கு எறறவாநறு ஆகாயம 

இர்க்லமாயிற் ற. அகவே ! பின்னும இன்னாட்களில் 

அவாகள் எலலோரும் காவிரிப்பூம் பட்டினச் 

அடைந்தனர், பல நாட்கள் வரையில் அவர்களைப் 

பிரிச்திரு,த அவருடைய தாய் தர்தையா, உறவினர் 
முதலியோர் அவர்கள ௬கமே வந்து சேர்ந்தமைச்சாக 
மகிழ்க து சிவாலயங்களில் இருவிழாக்கொண்டாடி னர், 
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பதினெட்டாவது அத்தியாயம் 

பேருந்துறவு 

மருதவாணரும அவருடைய தோழர்களும் 

காகிரிப்பூம பட்டினசதுத நறைமூக்கததை அடந்த 

வடர. to ae mt Dara ry  மராருதவாணமைப 

பராஈ௫ு முன் ஒருவன பட்டி ளத.துப பிள்ளாயாரிடம 

சென.று, ( ஐபா ' உங்கள குமாரா மருதவாணர் இல 

நாளாக மனம மாறுபடடிருக்கின்ரார், அவருக்குப் 

பை தயமோ என்று நாங்கள் சநதேகப்படுறோம். 

Qos முன்னதாக உங்களிடம கூறிப்போக 
வதன் ் எனழு கூறிசசசெனஸருன, 

அ )தககேட்ட பட்டினத்தார், *எது எவ்வா 

ரயினும ஆகட்டும், மகன் வநது சோர்சசே 

யோதும அவனுக்குப் பைகதியம எற்பட் 
டி௫நதாலும் பின்னர் அதற்கு வைதடியம் செய்த 
கொள்ளலாம் என்று மனந்தேறி தம மகனைச் 

சென்று கண்டு ஈட்டிததழுவி Or SLL ie 

பிறகு பட்டினத்தா சமது மகனுடைய ௧ ஞ் 

அவல் கடலையும் வாட்டியுமே இருககக ௧ 

௮யரந்துபோனார், தாம் கேள்விப்பட்ட துபோலூல். 

தம் மகனுக்குப் புத்தி மாறுட்டம உண்டாயிருக்க 

வேண்டுமென்று , தியமானிததார. அதற்கேற்றாற் 
போல் மருதவாணர் தமமுடைய முகம சிறிது 

விகாரத்துடன் தோன்றும்படி. செய்துகொண்டார், 
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படடினதறுப் பிள்ளையார் 

உடனே பட்டினததா£ அவலை மெதுவாகக கரைக்கு 
அ்மைததுசசென்று தமது மாளிகையின் ஓர்புறம 

இருகச மண்டப பரில மவதறுக சதறவச் சாற்றிக 

காவல லவதது மறுபடியும கப்பலுகருச௪ சென்றார், 

சென்றவர் HES ION இருநத அவல் கலையையும், 

வாட்டி களையும கணககுபபெட்டி முதலியவைகளையும் 

எடுத் துககொண்டு கரை சோந்து, மருதவாணரோடு 

மரக்கலமேறிச் சென்ற தோழரோடிருஈது எல்லாப 

பொருள்களையும பரிசோ ிககலாயினர், அபபொழுது 

பணப பெட்டிககுள ஒரு வாட்டியும ஐலையும 

இருககககண்டு அதிசயிநது, foamy இப் 

பெட்டிககுள் வரவேண்டிய காரணமென்ன * இடில் 
ஏதோ ys மிருகசவேண்டும ? எனறெண்ணி 

பட்டினத்தார் ௮அவவாட்டி ௨ய உடைததுப பரா தீநாப. 

அதனுள சூரியனு டய ஒளியை மழுங்கச்செய்யும 

மாணிககம ஒன்றிருககக கண்டார். Biss AGB 
கொண்வேர்து மழ்ற வாட்டிகளையும பரிசோதிததுப் 

பார்ததா. அவைகள் ஒவவொன்றிலும ஒவ்வோர் 

பமாஷிககம் இருந்தது, அவல் மூட்லடடைகளை 
அவிழ்த்துப் பரிசோதனை செய்தார். அவைகளில் 

பொன் மணல கலச்திருகதது, இவைகளை 
யெல்லாங் கண்ட பட்டினத்தார் ௮தசயித் துப் 
பின்னர்ப் பெட்டியில இருந்த ஒலையைப பிரித்துப 

பார்த்தார். Hg மருதவாணரோடு வியாபார 

நிமித்தம் சென்றிருந்த தோழர்கள் வாட்டியின் 

, பொருட்டு எழுதிககொடுத்த கடன் சிட்டாயிருக்சச் 
கண்டார், அச்டேடைப்பற்றிப் பட்டினத்தார் 
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பெருந்துறவு 

அத்தோழாகளை விசாரிததார். அவர்கள் தாங்கள் 
அச்சிட்டெழுஇிக் கொடுத்தது உண்மைதான் என்று 

ஒப்புக்கொண்டனர், பட்டினத்தார் தமது மகனின் 

திறமைக்கு வியஈது அடங்கா மடகிழ்சச கொண்டார், 

மற்ற வணிகர்களோ, ₹அ௮நதோ நாம அறியாமல் 

மருதவாணருககுப் பைததியம பிடித்தவிட்டதாகச் 

சொன்னோமே, இப்பொழுது பட்டினததார் ஈமமைத் 

தம் மனதில் கேவலமாகவன்றோ கினைப்பார் ! 

இப்பொழுதன்றோ எல்லாம் விளககமாகத தெரிகி த்தும் 

மருதவாணர் நமமிடங் கொடுதத வாட்டியைச் 

சாதாரண வாட்டியாக நினைத்று அடுப்பெரித்து 

ஒழித்தோமே, பட்டினத்தா£, பதநிரபபடி நாம் 
பெற்றுககொண்ட வாட்டியைத் தருமாறு கேட்பா 

ரரனால் காம் என்ன செய்வது ?' என்று தக்களுக்குள் 

எண்ணமிடலாயினர். 

பட்டினத்தார் தம்மகனார் கொண்டு வந்தமானிக்கக் 

குவியல்களைக கண்டு ௮டங்கா மகழ்ச்சி கொண்டு 
தமத மகனாசைக கட்டி த்தழுவி அனந்சப்படுவதற்காக 

அவரைக்: காவல் வைததிருத இடததத்குச் 

சென்றனர். வெளியில் காவலாளிகள் காவல் காத்துக் 
கொண்டிருக்கனர், பூட்டிய கசவு பூட்டியபடியே 
யிருஈத.த, பட்டினப் பிள்ளையார் கதவைத் 

Borg உட்சென்று "பாரததனந். அக்கு மருத 
வாணரசைக காணோம், இடம் வெற்றிடமாயிருர்த.து, 

.காவலாளரைக கேட்டார். அவர்கள், * சுவாமி; 

யாங்கள் இவவறையைச் சுத்றிறும் மிகவு 

சாக்சொதையாகத்தான் காவல் காத்றுக்கொண் 
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பட்டினத்துப் பிள்ளையார் 

டிருநதோம, தங்கள் குமாரர் போனவழி ௮றியோம் ” 

என்றனர். 
“அநதோ! நான் என் செய்வேன்? அரா 

யாமல் அவல மூட்டைகளையும, வாட்டிகளையுக் கண்ட 
வுடன் என் அ௮ருமந்தக் குழததையைக் காவலில் 

வைததேனே” ௮ கெட்டேன்! என்றெண்ணிப் 

பட்டினத்தார் தமது மாளிகைககுட் சென்று மனைவி 

யாரைப்பார்தமு, (பெண்ணே ' ஈமத மகன மருத 

வாணன் இங்கு வக்தானோ?” என்று கேட்டாரா. 

: இப்பொழுதான் வரது எனக்காக ௮வன் 

வாங்கி வந்த ௮டை முதலியவைகளை remote. 

கொடுத்து விட்டு உண்டு களித.நு வெளிப் சென்னாள்” 

என். அவவமமைய/ரா கூறினா. 

are un Uso Db வவவம மயா. கூறிய 

பின்னர் மருபவாஸாாப படடினத்தா ௮நநகரம 

மூறறும தேடிபபார்ததார். sor sei Mord, 

சிவபெருமானே மருதவாணராக வநதவரென்பது 

உண்மையன்றோ மருதவாணா தம்முடைய படத்தை 

வைத்துச் இனமும பூசத்துக்கொண்டிருககும், இரு 

விடைமருதரிலுள்ள சிவசருபருக்கும அவருடைய 

குடும்பத்தாருக்கும மோட்சமளித்துத் தாம் 

தம்முடைய மூலலிங்க மூர்த்தமாகெய மகாலிககத்துட் 

கலந்திருந்தனர், 

பட்டினத்தார் மகனைக் காணாமல் மனம் வருக்க 

கொண்டிருக்கையில் அவர் மனைவியார் ௮வரிடம் ஒரு 

Bo பெட்டியைக் கொண்டு வந்து கொடுத்து, * தங்கள் 

மகன் வெளியில் போகும்போது இதைத தங்களிடம் 
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பெருச்துறவு 

கொடுககும படியாகச் சொலலி என்னிடங் கொடுத்து 

விட்டுப போனான் ? எனறு கூறினார். 

* உடனே பட்டினதமா£ ௮பபெட்டி௰ய areas 

இறஈது பராததார். அழற்குள் காதறற ஊட 

யொன்றும் ஜா ஓலைசசுருளும இருககன. அவைகளைக் 

கண்ட படடினததார் அ௮சசரியபபட்டு ஓலைசசுருளை 

எடுததுப பிரிததுப பராததார், அதில, * தாதற்ற 

வூசியும் வாராது காணுங் கடை வழிக்கே ' எனறு 

எழுதபபட்டி ௬௩௧௮, படடினததா£ ௮நேக பிறவி 

களில புண்ணியஞ செய்தவாாதலாலும, பரிசுத்தமான 

மனமூடையவராகையாலும, அ௮வவாக௫யெதறைச் 
கண்டவுடன் இருவினையொபபு மலபரிமாகம் 

உண்டாகக நாண ௩0 யஉடந்ழு புலன்களொடுங்கி 

நிறப, சவானஈதம பாரத வெளளமாக எழுநது வர 

He gor மூழ்கி கவலை பற்மு, 

பட்டைக் கீழித்துப் பரவூசி 

தன்னைப் பரிநீதேடுத்து 

ழட்டச் சுடிடடியேன் மோயதடி 

லாள் கையில் ழன்கோடுத்துக் 

கட்டி யிநந்த கனமாயக் 

கர்ரிதன் ஈாமமெல்லாம் 

விட்டுப் பிரிய வென் றேடுங்ங 

் னே சிவன் மீண்டதுவே 
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பட்டினத்துப் பிள்ளையார் 

வாதுற்ற திண்புய ஈண்ண 

மலையர் மலர்ப்பதத்தைப் 

போதுற்றேப் போதும் புகலுநேக் 

சேயிந்தப் பூதலத்தில் 

தீதுற்ற செல்வமேன் தேடிப் 

புதைத்த தீவியமேன் 

காதற்ற வூசியும் வாராது 

காணுங் கடைவழிக்கே. 

என்று .உரிச்சென்று சமது தாயாரைப்பாரத.து, 

அம்மணி, நீர் செய்த தவம் இறந்தது. நீர் 

யாதொன்றுசகும வருகதாதிரும். யான் இறைவன் 

இணைவழியில் நிற்பவனாயினேன் ? என்று கூறினா, 

Hor கருத்தை அ௮றிஈகது கொண்ட அவர் 

தாயார் ௮வரைபபார்த்து, *மகனே !' எனக்கு 

அக்ப்ய காலம் சமீபித்தத, என் ஈமக் கடனைக 

கழித்துச் செல்லலாகாதோ ?' என்ன, யாவற்றையும், 

துறந்த பட்டினசதடிகள் * Haar purges’ 

என்று கூறித் தம் எதிரில் நின்ற தமது அப்த ஈண்பரும், 

தமது தலைமைக் காரியஸ்தருமாயெ சேர்தனாரைப் 

பார்த்து, *நீர் என். வீட்டில் உள்ள பொருள் 

களெல்லாம் உலூலுள்ள எல்லோரும கொள்ளச் 

செய்வீர் ! என்று சூறையிடக் கட்டளை யிட்டுத் 
தொடர்பு ஒன்றும் இல்லாதவராய் முற்றுர் அுறக்து 
4மாளிகையினின்றும் வெளிப்புறப் பட்டனர், 

அது சண்ட அவர் மனைவியார் ஓடிச்சென்று 
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பெருக்துறவு 

அவா பாதத்தில் விழ்நது, சுவாமி! தேவரீரைப 

பிரிஈ்து நான் உயிர் வாழேன். ௮டி.யாளும உடன் 

வருகின்றேன், ௮அழைததுச் செல்லுக, உங்கலை 

விடுத்து எனககு வேறு கதியில்லை2ப ' சன்று 

அழுது கொழுதும வேண்டிஞா, 

உடனே பட்டினத்தடிகள தமது மனைவி 

பாரதது, (பெண்ணே ! இனி என்னோடு வருவதால 

உனககு யாதொரு பயனும உண்டாகாது, நான் 

உனக்குக FRUITS மாட்டேன, எலலோருககும 

கதியாகச் வெபெருமான் ஒருவர் இருககின்றார், அவரே 

உனககுக் கதியாவார், யான் இறைவன் இிருவாணை 

வழி நிற்பவனானேன். இனி இவவுலகததில் யான் 

சிறிதும் ஈடுபட மாட்டேன, உன்னால் என்னைத் 

தொடர்ந்து வாமுடியாது அலையால், நான் சொல் 

வதைக் கேள், உண்மையில உனககு என்னிட.ம 

பிரியம் இருகருமானால் இங்கிருகது சிவனடியாலாப் 

பூசிததுக். கொண்டிரு ' என்று கூறி அவரை 

Weg அப்புறம சென்றனர். பிறகு அடிகள் 

௮வ்வூர்ப்புறத்தே யிருந்ச ஒரு பொது மண்ட பத்தில் 

தங்க, 

நாடடமேன் பேயி! சற்தர பாதத்தை நம்பு, படம 

லாடடமேன் மேயிந போலல। வுடலை யடர்நீதசநீதைக் 

கூடடமேன் மேயிடி சம்பத்தை வழ்வை தங் பவிழ்நீ 

ரோடடமேன் நேயிந தநேத்தேபபுனக்தப தேசமீதே. 

எனறு இவவாழ, பல பாடலகக் கூறி மெளனமுற் 

இருக்கார், 
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பட்டினததுப் பிள்ளையார் 

௮ வர் நிலையை யறிகத அ வவூரிலுளள ௮வருடைய 

சுழ்றததாகணாம, மறறவாகளும ௮வரைக கண்டு 

* பெரிமீர ! நீர இவ்வாறு இககோலங கொளளக 
காரணமென்ன ? உமககு எனன குறை வஈததெனறு 

இபபாதேசிக கோலககொண்மா ₹* இனி எங்களுககுத 

தலைவராயிருகது கெளரவம அளிபபவர் எவர் ? 

உங்களுககு வேண்டிய பொருளிகக, கற்பிற்டுறகத 

மனைவி யிருகக, மற்ற வாழ்வெலலாம இருகக இக 

கோலங்கொண்டு இவவாறு இருககலாமோ ? இக் 
Cara sien நீங்கள அ௮டயப்போகும பலன 

எனன * என்று கேட்டனா, 

அவர், :அவாகள கூறிய விஷயங்களுககெலலாம 

பிலாக, 

மனை.பாளு மக்களும் வாழ்வுந் தனழந்தன் வாயின்மட்டே 

யின ஊன சுற்றம யானமட் டேலழிக் கேதுதுணை 
தினைய। மளவேள் வனவா கீறுழன்பு சேய்ததவந் 

தனையாள வென்றும் பாலோகத் சித்திக்குக் சத்தியமே 

என்று கூறினா, 

அ௮பபொழுது அவா நிலை௰ப யறியாத ஊரா 

Haotuu gH, *சேவரிர் இவ்வாறு கூறு தல 

தகுமோ ? உங்களைவிடடுப பிரிஈகால் எங்களுக்கு 
வாழ்வேது, கடுியேது  என்றனா, 

அபபொழு.து படடினததடிகள ௮வர்களைபபாரத 30 

ஊரீ நமக்கோ ரபதேசஙி 6 ௩ளூ மடம்படங்கப் 

போரீர் சமணைர் ஈபுவேய்று நீற்றைப் புறந்தி ண்ணை0 

சாரீ பினந்தலர் சுற்றத்தை நீங்கிச் சகநகைக்க 
வேரீரி மக்சவர் தாமே தரவ ரிணையடியே 
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பெருக்துறவு 

என்று கூறி மெளனமுற்றார், 

இனி இவசைத தங்கள் வழிக்குத இருபப முடியா 

தென்ப.றத யறிந்த ஊரா வத வழியே இருமபிச் 

சென்றனர். 

127



பத்தொன்பதாவது அத்தியாயம் 
9 6 

துறவின் திறம் 
a 

பட்டினக்கடிகல புறவு பூண்டூ சென்ற 00) Bll fLDy 

அலா. செலவமம அவருடைய தலைமைக் 

காரியல் ராகிய சேரகனாரால ஊராருக்கு வாரிக 

கொடுககப்படுவதையும ௮றிஈக ௮வவா அரசன் 

விரைந்துசென்று மிகு தள்ள செல்வத்தை 

ஒருவரும் கொண்டுபோகாவண்ணம் தடுதது He 
செல்வமனைத்திற்கும் பட்டினத்துப் பிள்ளையாரின் 

தமககையின் மை தசை த தலைவாக்கினான், 

பின்னா், ௮வவாசன் சேசதனாலா வரவழைத்து 

அிவரைப்பார்தது, * சேக்தனாரே ! பட்டினத்தாரின் 

செல்வம் ௮ளவுகடஈதது என்று நாம கேள்விபபட் 

டிருக்கிறோம். இப்பொழு ர சாம் கேள்விப்பட்ட 

Hora செல்வம இருககக்காணோம், நீர் எங்கு 

மறைத்து வை 5௫ருககன் நீர்? என்று கேட்டான், 

சேந்தனார், ௫ ௮ரசரே! யாம் றிதும் ஒளியாமல் 

இருஈத நிதியை உமமிடங் காட்டிவிட்டோம். வேறு 
நிசி இடையாது” என்றனர். 

௮ரசன் ௮வர் வாரத்தையில் ஐயுற்றுத் தனதருகி 

Anes தன் பரிவாரங்களைப் பார்த்து, ‘Cri sent 

கூறுவதை நாம்” ஈம்பவிலலை, ௮வா உண்மையைச் 

சொல்லுகறவரையில் ௮வீரைச் சிறையில் வைத்துக் 
காப்பாற்றி வாருங்கள் ! என்று கட்டளை யிட்டான், 
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துறவின் றம 

௮வர்கள் அவ்வாறே சேரகனாரைச் இறை 

செய்தனர். பிறகு Sates சேந்தனாருடைய 

ஆஸ்ிி முழுவல)தயும பட்டினத்தாருடையதெனக் 

கருகிக் கவாகறு/கொண்டான். பொருளில்லாமையால் 
வறுமையுற்த சேர்ஈனாரு.-டய மனைவியா தம் 

பிள்ளையோடு Cap one சென்று கூலிக்கு வேலை 

செய்து ஜீவிகது om FIT. 

பிறகு ௮வவூ அரசன பட்டி னததடி.கள் இருந்த 

பொதுமண்டபததித்குச௪ சென்று அவரைப்பாதது, 

: பூலோக குபோனெனப பலரும சொலல 'வாழ்ந்த 

நீர் இக்கிலையை யடைகது என்ன பயனைப் பெத்நீர் * 

எனமுன், 

உடனே அடிகள் அ௮வனைப்பாரத்து, * இதிலையில் 
யாம அல...ந்துள்ள பயன் உமககுத் தெரியவில்லையா? 

இ.துவசையில கீர் உட்காரவும காம நிற்கவுமா 
யிருநதது. இப்பொழுது நீ£ நிற்கவும காம உட்காரவு 

மாயிற்று ? என்று அவனுடைய அறிவுககுத் தககபடி 

கூறினா, 

அதுகேட்ட அ௮ரசன் காணமுற்று அதற்குமேல 

06 நிறக மனமில்லாதவனாய் வந்த வழியே 
திருமபிச் சென்றான், 

பின்னர் அடிகள பசவரதபோ.து ஊருககுட்சென்று 
அங்கையில் பிச்சையேற்றுண்டு மகழ்ஈது, ஜகமெக்கும் 

பேயென்தெண்ணிகி:* இரித்ட சாண Berges 
பொது மண்டபநீதில் யோசசமாி யிருப்பதும 

௮ங்கு வரும் சிறுவர்களேரீடுகூடி விளையாடுவதுமான 
காரியங்களைச் செ.ப்.து களித்திருக்தா. 
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பட்டினததுப் பிளனையார் 

அதுகண்ட Hot தமககை அவருடைய 

நிலைமையை அ௮றியாமல ஊராரைப் போலவே 

அவசைததானும பைதஇியச்காரர் என்.று எண்ணிஞள். 

அதனால அவள நம அடிகளை வஞசனையாற் 

கொன்று * பைததியசகாரர்? என்று பல்லோர் mm pun 

வசைமொழியை ஒழிக்க எண்ணினாள். உடனே 

அவள் தன் தமபியாராகிய அடிகளை த௲ரமாக 

அழைத்துவகது அவருககு விஷங்கலஈத ஒட்டபபம் 

சமைத்து உண்ணக கொடுததாள். 

திருவருளால் உண்மையை உணர்நத அ௮டிகள, * தன் 

வினைதன்னை௪ சுடும; ஓடடபபம வீடடைச் சுடூம” 

என்று சொல்லிககொண்டே கையிலிருஈத ௮பப ததை 

விட்டின்மீது விடி யெறிந்து சென்றார். உடனே இ 

தோன்றி எவராலும Hearse முடியாதபடி. எரிடி 

லாயிற்று, ௮துகண்ட பல்லோர் பயந்து ௮டி களிடம 

ஒடிக காலில் விழுகுது தீயை ௮ணைககுமாறு 

வேண்டினா, அடிகள் கிருபை கூர்நது, அத தி 

அணையுமாறு கிருஃப செய்து திருவெண்காட.,டநது 

அப்பதியில் தன் யிருகதனர். 

திலகாலமாயிற்று, ௮டி களின் தாயார் தேகலியோக 

மடைநதார். உடனே சுற்றத்தினர் ரூழ்கது 
பிரேதததை எடுத்துக்கொண்டு வழககப்படி ஈமக் 

கடன் கழிகக மயானத்திற்குப் போயினா. ௮வ 

HOLL FOSS கடவுளருளால் கண்டறிரஈத அடிகள் 

விரைஈது சென்று காவிரிபபூம் பட்டினத்து மயான 

எல்லையை யடைகதனர், ௮வரைக் கண்டவுடன் 

௮லலோரும் சவததை விட்டுச் சற்று விலக நின்றனா, 
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டிகள் தமது அன்னையின் சவததைக கண்டு மனக 

க்லங்கி, 

உயிரண்டூ திங்களா வங்கமேல। நோந்துபெற்றுப் 

பையலென்ற யோதே பரிந்தெடூத்துர்--செயயவிரந 

கைப்புறத்தி லேந்திக் கனகழலே 
யெப்பிறப்பீற் காண்பேனினி, 

எனறு பலவாறு வருதி, 

பத்திக் தவங்கிடந்து ழந்நூறு நாட்சு ந்தே 
அந்திபக லார்சிவனை யாதரித்துத்--தோந்தி 

சரியச் சுமநீதுபெற்ற தாயாட்தமக்கோ 

எரீயத் தடில் ழட்டுவேன். 

என்று கூறித தம தாயாரை தகனம செய்துவிட்டு 

மறுநாள பால தெளித்தல முதலியவைககையூம 
நிறைவேற்றிப் பினனாத் இருவிடைமருதாசை 

படைகதார, ( அல்குச் சென்ற அடிகள், சிவனடியார் 

பலா எதாவது வணங்க திருவாலயததையடைகது 

பன்முறை பணிகது மனமுருக அனபுபெருகி உட் 

குழைந்து எனபு கெககுவிட்டு வியாவைவடிய மடை 
ெரதாறபோல கண்ணீரா ஆருகபபாய நாததமு 

தழுக்க வாயார ௪ திருவிடைமருதூர் மும்மணிக்கோவை 
பாடிப பின்னா மனைகடோறும பிசசை யேற்றுண்டு 

கோபுததிருவாயிலிற்றங்கிச் திுவயோகத்தில் Mors 

திருஈதா 
QR Bohra திருவிடைமருதா£ ஈசா அவவூர்க 

காவலன்போல் தோன்றி My SCHULTE ogy நீர 

weir? எனறு வினவினா. 
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பட்டினத்துப் பிள்ளையார் 

உடனே அடிகள் அவரைப்பார்த்து, ன ஊரககாவல! 

யான் தோலோ, காம்போ, தசையோ, உரோமமோ, 

எலுமபோ, உதரமோ, மூளையோ, மூசசோ, மனமோ 

யாதோ யறியேன். அலையும மனததை ௮டகக 
வழிகாணாது அழிகின்றேன் ' என்று கூறினா. 

உடனே ஊாககாவலனைபபோல் வநத கடவுள் 

மறைநதருளினார், வஈதவா கடவுள் என்பதை 

அறிநத பட்டினததா£। “௮கதோ !' கைக்கெட்டியது 

வாய்க்கெட்டாமற் போயித்தே'/என் று சுலங்கினா, 

பின்னும ஒரு நாள சிவபபெருமான ௮வா கனவிற் 
ரோன்றி, * ௮ன்பனே, இனிமேல் நீ என்னுடைய 

தலங்கடோற௮ுஞ சென்று எனனைப பாடுவாயாக” 

என்று கூறி மறைந்தாா. 

உடனே சண் விழித்த ௮டிகள இறவன் இருவரு 
ளுக்கு வீயந்து வணஙகி ௮வா கட்டளையைச மேற் 
கொண்டு காரோணம, நாகேசசாம, குரங்காடுதுறை, 

மாயூரம, சிவபாம, கடலூ, புகலூ£, செங்காட்டங் 

குடி, மருகல், வாஞூயம முதலிய இருப்பதிகளுககுச 

சென் று சிவபெருமானை உமாதேவியாரோடு வணங்கிப் 

பலதிருப்பாடல்களைப்பாடி மகிழ்கது க௨டியாகக 

இருவாரூர ௮அடைகது, பல அடியவர் எதிர் கொள்ள 
வணங்கித திருவி வலம வரது, கோபா வாயில்ப் 

பணிஈது கோயிலுககுட் சென்று பூங்கோயிலுடை 

யாசையம, விரிவிடங்கபபெருமானையும, பலகாற் 
றொழுது பாடிப் பரவசமுற்றுப பசிவத்தபொழு.௮। 

பிசசையேற்றுண்டு மகிழ்கதிருக்தா£, 
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அந்நாளில் சிவபக்இயிற் றஈத சிறுவன் ஒருவன் 
௮வருக்குப்பணிவிடை செய்து, காலந்தவருது 

அவருக்கு அமுதூட்டி ௮வரை இரவும் பகலும் 

பிரியாதிருகதான், அவனுடைய தாய் தந்தையர் 

அவனுக்குத் தங்கள் உறவினரில் ஒருவருடைய 

பெண்ணைத் தேர்நதெடுதது விவாகம செய்து வைக்க 

விருமபினர், சிறுவன் தனககு விவாகம வேண்டா 

மென்று மறுததான். உடனே ௮வளுடைய தாய் 

தந்தையர் பட்டினததடிகளிடம் வநது முறை 

யிட்டனர். 

உடனே அடிகள் அவர்களுடைய முறைபபாட்டுக் 

கிணங்கி அ௮ச்சிறுவனைப்பார்த்து, $௮பபா, நீ உன் 
தாய் த௫்தையாகளின் இஷ்டபபடி அவர்கள் குறிப் 

பிட்ட பெண்ணை விவாகம செய்துகொள். உனககு 

நன்மையுண்டாகும ' என்று கூறினா, 

சிறுவன் அவர் கட்டளையை மறுப்பதற்கு ௮ஞ்சி 

விவாகம் செய்து கொள்வதற்கு உடன்பட்டான், 
அவனுடைய தாய் தநதையர் விவாகத்திற்குரிய 

எல்லா விஷயங்களையும சரிவாச்செய்து முடித்து 

அவன் விவாகத்தை நிறைவேற்றி வைத்தனர். விவாக 
காலத்தில் அடிகள் சென்று அவனை வாழ்த்தினர். 

சிலராட்களாயின, புதுமனைவியோடு வாழ்ச்திருக்த 
அவவாலிபன் திடீரென்று சன்னி கண்டு இறந்தான் 

இறர்ததும் ௮வன் மனைவி முதலியோர் கல்லுங் 

கசையும்படி. அழுதனர். 

அப்பொழுது இருவருளால் அடிகள் அவ்வி இ 

வழியே சென்றனர். அதையறிர்த அச்சிறுவனின் 
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ததை முதலியோ ஐடி.ச சென்று அடிகளின் காலில் 

விழ்ந்து வணங்கி, * அடிகளே, இருமணததின்போது 

உங்களால வாழ்ததப்பெற்ற உங்களுடைய சீடன் 

இற ஈதான், உங்கள் ஆசாவாதததைபபெற்ற ௮வன் 

இவ்வளவு இளம பருவததில் இறபபது தகுதியோ? 

என்று கூறி ௮முதனா, 

உடனே அ௮டிகள மனமிரக்சி ௮வாகளுடைய 

விட்டிற்குச சென்று இறநதுகிடக்கும வாலிபனைப 

பார்தது, ஒரு பாசும பாடினூ. உடனே 

அவவாலிபன உறகக விழிபபவனைப்போல் விழித 

தெழுகது அடிகளின் பாதததில் விழுகுது வணங்கி 
சின்றான், அடிகள் அவனுக்கு உண்மை ௮றிவுண்டா 

மாறு பல கல்லுரைகக£க கூறிலிட்டு அவ்வூரை 
விட்டுப் போகப்புறபபட்டா. Hos யறிநத 

அவ்வூரார் ௮வசை ௮வவிடததிலேயே இருககுமா.று 

வேண்டினர், 

௮டி.கள் அவர்கள் வேண்டுகோளுக் சணெங்காது 
அவர்களுக்குச் சமாதானங் கூறிப் பாண்டி நாடு 

சென்று அரராட்டின் தலைககரா௫யே மதுரையை 
யடைசது, தருவாலவாய்ப் பெருமானையும, 

அங்கையற்கண்ணியம்மையாசையும வண௩௫, 

விடப்படூ மோவிப் பீரபத்ச வர்ட்க்கையை விட்டூமனந் 

திடப்படூ மோநின் னநளின்றி யேதின மேயலையக் 

கடப்படூ மோவற்பர் வாயிலிற் சேன்றுகண் ஸணீர்ததும்பிப் 

| படப்படூ மோசோக்க நாதா சவுந்தா பாண்டியனே 
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என்று பல அருக்தமிழ்ப்பாடல்களை ௮ருளிசசெப்் த, 

அங்கு இலெராள் தங்கிப் பின்னர் மலைநாடு சென்று, 

அந்நாட்டிலுள்ள இருவஞ்சைக்களம முதலிய 

இவஸ் தலஈகளைக்கண்டு தரிசுகதுக கொங்கு 

BTL. LG sO. 

(அங்குச் சென்றபின் பல ஸ்தலங்களைத தரிசிததப் 

பல திருப்பதிகங்ககாத தருவாய் மலாஈதருளி இன்புற 

Oa st, அபொழுது ஒரு காளிரவில் அடிகள 

கதாகக முடியாத பசியால் வருகி ஒருவனுடைய 

விட்? வாயிலிற செனறு வழககமபோல் உணவுக் 

௧௭௩௧ கைதட்டினா. அ௮வ்விட்டிலிராகவன் ஒரு 

பெரிய குடுமபியாயினும மிகவும மூககமுடையவன், 

Hast அ௮ழடிகளின உயாவை யறியாறு வரை 

யாரோ களவனென்றெண்ணி தடிகொண்டு புடைத 

சான அடிகள் அமமாககன் தமமைப புடைத்தும 

காம பாதொனறுகி கூறாது நினற நில் பெயராது 

‘Gago!’ வென்று கூறி யிருஈகனா. ௮பபொழுது 

பககதது விட்டுத இண்ணையிற் படுததிருஈ,5 ஒருவன் 

ஓடி. வஈது அடிகளை உறறுபபாரத்து விட்டு ௮வரைப 

புடைத்த மூடனை கோக்கு, (டே பேதாய்! 

இப்பெரியாரை சான் அறிவேன், இவருககு நீ 

என்ன திக்கு செய்தாய் ? குலததோடு கெட்டுப 

போக வழி தேடிக்கொண்டாயே. நீ செய்த 

இப்டாவததை இனி எநத ஜன்மாந்தரததில தீர்த்துக் 

கொள்ளப்போகிருய்?' என்று கூறி அடிகளைத் தன் 

மனைககு ௮அழைதறுச் சென்று அவர் பச தீர ௮ன்னம 
படைகது உபசரிதகான். அபபொழுது அடிகள், 
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ayo sgt பிள்ளையார் 

பூணும் பணிக்கல்ல போன்னுக்தத் தானலல பூமீதனைக் 
காணும் படிக்கல்ல மங்கையர்% ஈலலநற் கர்ட்சிக்கல்ல 

சேணுங் கடந்த சிவனடிக் கல்லவேன் சிந்தைகேட்டூச் 
சாணும் வளர்க்க வடியேன் படுந்துயர் சற்றல்லவே 

என்று கூறிப, பின்னர், 

டுநக்த மீடந்தேடி யேன்பசிக்கே யன்ன 
ழந $கழடன் கோண்டு வந்தாலுண்பேன்--பேரக்க 

வழைத்தாலும் போகே னானே மேன்டறேக 

மீளைத்தாலும் போகே னினி. 

என்று தமமுள் வைரகூயம் செய்துகொண்டு 

பின்னும பல ஸ்தலங்களுககுச் சென்று வணககிக் 

கடையாக உஞ்சேனை மாகாளமடைக மாகாளீச் 

SIT வணங்கி ௮கககாததிற்கு அ௮ருகிலிருகத ஒரு 

குறுங்காட்டின் ௮ர௬,ற் காணபபடட பிள்ளையார் 

Cardia sid) நிஷ்டை கூடியிருநதார். 
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இருபதாவது அத்தியாய. , 

பத்திரகிரியாரின் துறவு 

பட்டினத்தார் தங்கியிருகத பிள்ளையார் கோகி 

லககுச் சமீபத்தில ௮வ்ஷா அரசா பத்திரகிரி எனபவ 

ருடைய அரண்மனை இருத;ு, அவருடைய அரண் 

மனையில் ஏசாளமான செல்வம நிறைந் 
இருது. ஒருகாள் பககதில உளள குறுங்காட்டில் 

வூத்து வநத கள்வர் சிலா ௮வ்வாசருடைய அரண் 

மனையுட் புகுகது கொள்ளையடிககத தீரமானிததனா, 
தீமானிததபடியே Horan Mery சஈள்ளிரவில 

அரசருடைய அரண் மனையை நோககிச செல்லும 

பொழுது வழியில படடினதறுபபிள்ளையார் தகக 

யிரஈத கணபதி யாலயததைக கண்டனா. உடனே 

தாங்கள் காடி சசெல்லும் காரியம் கிஹறைவேறவேண்டு 

மென்று பிரார்தகனை செய்துகொண்டு அரசருடைய 

அரண்மனைக்குச் சென்று ததிரமாக உள் 

வ்ழைஈது தங்கள் ஆசை தீரப் பலவிதமான ஆபாணங் 

களையும பொன் நாணயங்களையும வாரிககொண்டு 

ஒருவர் கண்ணிலும் புலபபடாமல் வகதவழியே 

திருமபிச் சென்றனர். அப்பொழுது அவர்களுக்குத 

தாங்கள் பிரார்த்தனை செய்துகொண்ட பிளசையாரின் 

ஞாபகம் வந்தது, உடனே அவர்கள் ௮க்கணபடியின் 

ஆலயத்திற்குச் சென்று தங்களிடமிருகத விலையுயர்ச்த 

தோர் பதக்கததை எடுத்து, இருள் நிரமபி யிருந்த 
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படடினததுப் பிள்ளையா 

படியால், கணபதி விகசரகதின் ௮ருகில் போக 

சாதனையில இருநத பட்டின ததடிகளையே கணபதியாக 

நினது அவர் கழுத்தில் சாற்றிச்சென்றனர், 

பொழுது விடிஈதவுடன் ௮ரண்மனையில களவுபோன 

விகு/பம எ௩கும பாவிற்று, கள்வர்களைப பிடிப்பதற் 

காகக காவலாளிகள் பல விடங்களிலும சுற்றிக 
கடைசிபாகப பட்டினத்தடிகளிருககும sears 

யாலயத்தை அடைகதனா, Hoi os Zid Sips Bev 

பசககதசதோடு யோசசாதனையிலிருகக படடினத 
தீடிகளே களவனெனறும, ௮வர் தங்களாக கணட 

வுடன் யோகியைப்போல் பாசாங்கு செய்து 

விறறிருபப.தாகவும எண்ணி.ப காவலாளிகள் 

௮வரைப பிடிததுப பலவாறு துனபுறுததினா. 

அடிகள கண்விழிததுச் *வெெ' என்று கூறி 
வஃததகவிர வேறொன்றும கூமுமல் மெளனமுற்மு£, 

காவலாளிகள ௮வரைப்பலகேளவிகள கேட்டாகள், 

அவா யாதொன்றுககும பதில் சொல்லாது “சிவே " 

எனறு கூறி யிருந்தா, காவலாளிகள் ௮வரை 

வைது அ௮வரைப்பற்றிப் பலவாறு தங்களுககுள 

பேசிக்கொண்டு on Aurea அ௮வரைபபததிரகிரியாசர் 
முன்னால கொண்டுபோய கிறு, * இவனே கள்வள், 

இவனை அவசியம கழுவில் எற்றவேண்டும,. இலலா 

விட்டால மற்றக் கள்வர்கள் ௮கப்படமாட்டாாகள் * 

என்று கூறினார்கள், அ௮ரசரும பின் ஈடககவேண்டிய 

விஷயம வேறு வகையாயிருக்தமையினால் ௮ராயாது 
௮வலைக கழுவிலேற்றுமாறு கட்டளை யிட்டார். 
உடனே காவலாளிகள அடிகளை முன்பின் 
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பதஇரஇரியாரின் துறவு 

அலோடூயாமல கழுமாத்திற்குச் சமீபத்தில் கொண்டு 

சென்றனா. அவர்கள் கருததை யறிஈத அடிகள, 

என்சேய லாவதி யாதோன்று மீலலை யினித்தேய்வமே 

உன்சேயலேயேன் றுணாப் பெற்றேனிந்த வூனேடுத்த. 

பின்சேய்த தீவினை யாதோன்று மீலலை பிறப்பதற்கு 

ழன்சேய்த தீவினை யோடுங்ங ேேவந்து ழண்டதுவே 

என்று பாடிய அளவில் கழுமாமபற்றி யெரிஈது 

போயிற்று, 

௮தக்கண்ட YH Hes காவலாளிகள முதலி 

யோர் படடினததடிகளிடம ௮ச்சங்கொண்டவாக 

ளாய் விரைநதோடி௪ சென்று ௮சசரிடம நடஈ.ட 
விஷ.பங்களைக கூறினார்கள். உடனே அரசர் பட்டினத 

தடிகளிடம ஓடி. அவர் காலில் வீழ்கது வணங்கி தாம் 

செய்க தமையைப பொறுத்துத் தமமை மன்னித்து 
அட்கொளளுமாறு வேண்டினார். உடனே அடிகள் 

௮வவாசாமீது கருணைகொண்டு ௮வருக்குச௪ சில 

நல்லுபதேசகங்களைச் செய்தனா, அபடுபாமுதே 

௮வவாரசா தமது செல்வமனைததையஈ துறந்து தமது 

ககா தைத் இருமபியும பாராது அப்படியே அடிகளைப் 

பின்பற்றிச் eons தயாரானார். 

அதுகண்ட அடிகள் அவ்வரசரைத் திருவிடை 

மருத£ர் சென்நிருக்குமாறு கட்டளையிட்டுத் தாம் 

காசி, கேதாரம மூதலிய திருப்பதிகளுக்குச் சென்று 

சிவபெருமானைத் தரிசித்துவிட்டு மறுபடியும் தென்னா 

டடைந்து திருக்குற்முலம்போர்து செவபெருமானைப் 

பணிந்து, 
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பட்டினத்துப் பிள்ளையார் 

காலன் வரழன்னே ஈண் பக்சடைழள்ளே 

பாலுண் ஈடைவாய் படூழன்னே-மேல்விழந்தே 

யுற்ற ரபழன்னே யூர் சுடுழன்னே 

தற்றலத் தானையே கூறு 

எனறு பல பருபபதிகங்களை௮ருளிச்செய்அு, பின்னும 

பல ஸ் 2லஙகஞுககுசசென்று கடை$யொகத இருவிடை 
மருதா Hot by மருதவாணரைப பணிநது, 

பின்னாக மைககோபு£வாயிலில் சவயோகத தமா 
திருகதா. 

படடினததடிகளின கட்டளையைத தலைமேற் 

கொண்ட பததிரகிரி மனனா ஊாகளதோறும செனறு 

பிசசை யேற்றுண்டு கடைசியாகப பட்டினததடிகள 

திருவிடைமருதூர் வக.து சோகத ௮ன்றைய இனமே 

தாமும தருவிடைமருதூா£ ௮டைநது தமது குருமணி 

யாகிய... படடின ததடிகளைப பணிரது அவா 

கட்டளைபபடி மேலைககோபுரவாயிலில் தீங்கியிருகது 

சாடோறும பிச்சை யெடுததுவகது குருவுககளிக.து 

sat உண்டு மிகுந்ததைக் தாம உண்டு 

களித்திருக்தார். ஒருதினம் பத்தரரியார் தமது 
குரு உண்டு மிகுகத சேடத$னை உண்ணப் 

போகையில ஆதரிப்பரர்இன்றி வாடிய பெட்டை 

நாய்க்குட்டி யொன்று ௮வர் எ]ரில் நின்று எழை 

முகங்காட்டிப் பசியால் தான் வருந்துவதைக் குறிப் 

பிததது. கருணைவள்ளலான பத$ரகரியார் ச் 

சேடப்பிரசாதத்தில் சிறிது அதற்ட்டு அதன் 
படியைப் போக்கினார், அன்றுமுதல் genre 
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பத்திரகிரியாரின் துறவு 

குட்டி அவரிடமே தங்கியிருநதது. இல நாட்கள் 

செனறன. ஓஒருகாள இவபெருமான் செதெதவேடங் 

கொண்டு பட்டினகதடிகளின் முன் தோன்றி, 
“ஐயா! நான படியால வழுநழகிறேன. நீர் 

எனகருப பிச்சை யீடுவிரா ?? எனறு கேட்டார். 11 

கேட்டதம அ௮டிகள Hos uur sgl, * பெரியிர், 

யான் தரிததுளள கோவணமே பாரமென்றுள் ளேன். 

நான எவவாறு பிசசையிட முடியும? அயினும 

மேலைககோபு£வாயிலில சமசாரி ஒருவன் இருக 

இன்றான், அவன்பாற் செல்விரேல ௮வன் உமது 

படியைப் போககககூடும ' என்று கூறினார். 

கூறியதும் ததத வேடத்துடனிருககும இவ 

பெருமான் மேலை்க கோடாவாயிலை யடைக்து 

அ௮க்குருஈத பததிரகிரியாரைப்பார்தது, * பெரியவரே ! 

ழைக கோபுரவாயிலில இருக்கும பெரியாரை என் 

பசிதீர எதாவ3ு) கொடுககச சொன்னேன். அவர், 

“Quer, யான்தரிததுள்ள கோவணமே பார 

மென்றுள்ளேன். தான் எவ்வாறு பிச்சையிட 

மூடியும். ஆயினும மேலைக கோபாவாயிலில் 

சம்சாரி ஒருவன் இருககருன், அ௮வன்பாழ் 

செல்வீரேல் ௮வன் உமது பசியைப் போக்கக 
% என்ரா. அதுகேட்ட நான் உம்மை கூடும் 

யடைந்தேன், அகையால் நீராவது என் பரியைப் 

போக்கியருளும ' என்று சொன்னார், 

தத வேடதாரியாகய சிவபெருமான் பட்டினத 
தீடிகள் கூறியதாகச் சொல்லிய வார்த்தையின் 

உட்கருத்து இன்னதென்று அறிந்துகொண்ட 
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uve gt) பிள்ளையார் 

பததிரசிரியா£, * இரஈதுண்ணும இவவோடூம, ௪௪௫ 
௮ண்ணும இர்காயுமோ என்னைச் சம்சாரி யாகனெ !' 
எனறு கூறிய வண்ணம தமது கையிலிரு௧5 இர 
வோட்டை விசி யெறிஈதா, அது தெயவச 
செயலால றிது தாரததிலிருஈச பெட்டை காயின் 
பொறியிற் செனறு தாகயெது, தாகயெழும ஒடும 
WL GB நாயும இறகதது,  அவவளவிலே 

பிசசைக்கு வரத சிவபெருமான புனனகையோடு 
மறைகதருளினஞா, am geuir சிவபெருமான் எனப..த 
யறிகத பததிரகிரியா தெய்வத திருவருளை வியசது 
* திருபபுலமபல ? முதலான பல தமிழ்பபாடலகளை 
அருளிச௪ செயது சிவயோகததமர்ச இருகதா, 
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இருபத்தொன்றாவது அத்தியாயம் 

சேந்தனார் சிவனருள் பெறுதல் 

பததிரகிரியா aos ஒடு தாககி இறந்த 

பெட்டை நாய் முன் ஜன்மததில தாசியாயிருகது 

பல தீமைகளைச செய்ததாகும, அதனால அது 

நாயாய்ப் பிறந்து அலைந்தது, இச்செனமத்தில் 

௮௩த நாய் இருபெருந துறவிகள் உண்ட சேடத 

நினைத் தான்புசித்த விசேஷதநினால் இறகதவுடன் 
வெகுகாலமாக மகவின்றித் தவம் செய்துகொண் 
டிருஈத காசிமா நகரததாசன் விசுவகுததன் என்ப 

வலுககு மகளாகப் பிறகது ஞானவலலி எனனும 

பெயரோடு திருவருளால் பூர்வஞானததுடன் 

வளர்ஈது வகதது, ஞானவல்லி எனலும பெண்ணின 

௮ழகைககண்டு வியககாதவாகள் ஒருவருமீலலை, 

அ௮பபெண் ஒவவொரு இினமும வளாபிறபோல 

வளாகது மங்கைபபருவம Hod STEN. 

அபபொழுது ௮வளுடைய தாதை அவளுக்கு 

விவாகம் செப்விக்கக கருதிப் புரோகித ௮௨உழத்து; 

சுவாமி! என் மகள் ஞானவல்லிககேற்ற கணவன் 

இவ்வுலகில இருக்கின்றானா ? நான் விரைவில தகுஈத 

மணாளன் ஒருவனைத்தேடி என் மகளுககு மணம 

செய்து வைக்கவேண்டும ' என்றான். 

பின்னா அ௮வவிவயததை யறிரத ஞானவலலி 

தீன் த௲தையைப்பார்த்து, *௮பபா?! நீர எனக்கு 
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பட்டினத்துப் பிள்காயார் 

மணாளனைத் தேடவேண்டாம் கடுந்துறவியாகயெ 
பததிரசரியார் என்னும் பெயரினையுடைய என் 

குருகாதர் சென்னாட்டில உளள இருவிடைமருதூரி 

லிருககும் மருதவாணா ஆலயததின் மேலைககோபுச 
வாயிலில விற்றிருககின்ரா, அ௮வருககேபன் றி கான் 

வேறொருவருககும உரியவலலலள. உமககு என்னிட.ம 
உண்மையாகவே அன்பிருகமுமாயின் நீர் என்னை 

௮வரிடக கொண்டுபோய்ச சேர்ககவேண்டும. நீர் 

அவ்வாறு செப்விராயின நீர குடுமபததுடன் 

மோட்சவீடடினை யடைவிர் ' என்றாள், 

அவவார்தகையைக் கேடட ௮ வவரசன் அச்சரியப 

பட்டு,  இருவிடைமருதூரா ? குருகாதரா ? என்ன 

இஃது ஆச்சரியமாயிருககி௰ே த, இப்பெண் இவைகளை 

யெல்லாம் எப்படி அறிஈகாள் ? இவளைப்பார்த்தால் 

சாதாரண பெண்ணாகத் தோன்றவில்லை. இதில் 

ஏதோ இரகூயம் இருக்கவேண்டும் ' என்றெண்ணி 

அறிவாளர் பலரோடு ஆலோசித்து உண்மையை 

அறிந்து வருமபடி ஒற்றரைத் தென்னாட்டிலுள்ள 

இருவிடைமருதுருககு ௮அனுபபினான், 

அவர்கள் சென்று சிலகாலம் பொறுததுத இரும்பி 

வந்து அரசனைப்பார்தது, * தங்கள் இருக்குமாரி 

தெரிவித்தது உண்மையே, பத்திரகிரியார் என்னும் 

பெயருடன் கூடிய பெரியார் ஒருவர் இருகிடை 
மருதூரின் மேலைக்கோபுரவாயில் இருப்பது உண்மை 

தான் ' என்று கூறினார்கள். 

உடனே அரசன் தன் மகளைச் வெிசையிலேற்றிப் 

பரிவாரங்கள் புடைசூழச் இருவிடைமருதா£டைக்து 
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சேந்தனார் சவனருள் பெறுதல் 

ஆலயத்தின் மேலைக்கோடாவாயிலுக்குச சென்று 

தன் மகளைச்சிவிலசயினின் றம இறக்கினான். 
அ௮௪சசமயதூில் பத்திரகிரியா இவெயோகத்தில் 

இருகதபடியால் gat கண்விழிக்கும வரையில் 
ஞானவலலியும, அவள் தசையாய ௮வ்வரசனும ௮வர் 

எதிரில் நின் றுகொண்டிருஈகனர், கடை$ூயோகப் 

பத்தாகிரியா கண் விழித்ததும ௮பபெண் ௮வலை 

வணங்கி, *எம்பெருமானே.! அடி சாய் மீண்டும 

தங்கள் திருவடி பேற்றைச சேர்ந்தது  என்ராள 

எல்லாம உணர்ஈத பெரியோராகிய பத்திரகிரியார் 

உண்மையை உணர்ந்து அப்பெண்ணை அ௮றழத்துக 

கொண்டு €னழைககோபாவாயிலில இருககும தமது 

ஞானாரியரிடமயபோய் வணங்கி ௮வரைபபாாதது, 

* எம்பெருமானே இவ்வெசசிலையுண்ட நாய்ககும 

இபபிறவி நோ.ப் வ£ரலாமோ ' என்று கண்ணீ வடிய 
விண்ணபபித்து நின்றனர். 

அதுகண்ட பட்டினததடிகள், : தஇிருவருள இப்படி 

யிருஈதால் காம் செய்யவல்லது என்ன இருக்கின்றது ? 

என்று கூறிச சிவபெருமானைச் இரதையில் நினைத்தார். 
உடனே ஒரு பெருஞ்சோதி உண்டாயிற்று. வச் 

சோதியில் சவெபெருமான் அணைப்படி. பத்திரகிரியார் 
அப்பெண்ணோடு புகுந்து மறைத்தார், பத்திரகரி 
யாரும், தன் மகளும் சிவத்தோடு sos gon wes 

காசராஜன் ௮னச்த பாவசனானான், உடனே 

தோன்றிய சோதியும் மறைந்து மகாலிங்கத்துட் 
சென்று ௮டங்கயெது, 

அதைக்கண்ட பட்டினத்தடிகள் நஇடுக்குற்று 
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பட்டினத்துப் பிள்ளையார் 

ஆசாமைமேலிட்டுக் கண்களில் அனந்த நீர் பெருகத் 
 திருவிடைமருதார, என் திவினை இன்னும் என்னை 

இவ்வுலகில் இருததியிருக்சன்றதோ ? அடியேனுககு 

எப்பொழுது உன் திருவடி கிடைக்கும் ? சான் செய்த 
பாவம கொடிதோ? எக்காணத்தினல் என்னை 

இவ்வாறு இங்கு நிறுத்தியிருக்னெருய் ? எனக்கு 

உன இருவருள் எப்பொழுது எங்குக் இடைக்கும ? 

ஐயனே, கான் எதும அறியாது மயக்கி நிற்கன் 

ஹேன ' என்று செவபெருமானை கோக்ூப் பிரார்த 

இத்தா, 
அபடிபொழுது, நீ வருஈதவேண்டாம். உன்மீது 

யாம கொண்டுள்ள அன்புக்கோ ௮ளவேயிலலை, 
ஐய, நீ ஈமமுடைய ஒற்றியூருககு வருவாயாக ' என்று 

சிவபெருமான ௮சரீரியாகக கூறினார். 

சிவபெருமானின் கட்டளையைச சரமேற்கொண்ட 
அடிகள் இருவொற்றியூருக்குப போகப் புறப்பட்டுப் 

பல ஸ்தலங்கள£யும தரிசித்துககொண்டு வழியி 

Anis திருவெண்காட்டை அடைந்தார், நிற்க. 
ஆதியில் காவிரிப்பூம பட்டினத்தில் அரசனால் 

சிறைசெய்யப்பட்ட சேந்தனாருடைய மனைவியாரும், 

மைஈதனும பல வீடங்களிலும் சென்று சஷ்டப்பட்டூத் 

இருவெண்காட்டில வந்து தங்க கூலிவேலை செய்து 

பிழைததிருதனா. அவர்கள், பட்டினத்தடிகள் ௮வ 

வூரில வந்திருககும செய்திகேட்டு வரிடம் 
விரைஈு சென்று அவர் அடிகளில் விழ்ஈது கதறிப 

புலம்பி தங்களுக்கு ரோரத கதியை விவரமாகக் 

கூறிஞாகள். 
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சேந்தனார் வேளருள் பெறுதல் 

அதுகேட்ட அடிகள் மனமுருகிச் சவபெருமான் 

சந்நிதிக்குச் சென்று சவபெருமானை நோக்கு, 

மத்தளை தயிநண் டானுமலர்மீசை 

மன்னி னும் 

நீத்தழந் தேடிக் காண நீமலனே 
யமல ழர்த்தி 

செய்த்தளைக் கயல்பாய் நாங்கூ1ச் சேந்தனை 

வேந்சக னிட்ட 

கைத்தளை நீக்கி யென்ழன் காட்டூ வண் 

தாட்டு ஜானே 

என்ற திருப்பதிகத்தை அருளிச்செய்தா, உடனே 

இவபெருமான் அவர் வேண்டுகோளுக்கிணக்கித தமது 

புத்திசாகிய கணேசசை நோகக), * சேந்தனை ௮ரச 

னிட்ட சிறைக்களத்தினின்றும் நீக்குக ' என்று 
கட்டளையிட்டார், 

அ௮ககட்டளைப்படியே கணேசப பெருமான் 

சேரதனாரை அவர் இருக்த சழைக்கள ததினின்றும் 
அவருக்கு இட்டிருந்த விலங்கை முறித்து வெளிக 

கொண்டுவந்து பட்டினததுப் பிள்ளாயாரின் முன் 

நிறுத்தினார். 
உடனே சேந்தனார் ஈடர்த விஷயங்களா யறிந்து 

பட்டினத்தடிகளின் காலில் விழ்கது வணக்க, 
( தேவரீர் grea: திழைக்களத்நினின்றும 

அடியேனை விடுவிதததைப்போலவே சமசாரமாகய 
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பட்டினததுப பிள்ளையார் 

இிதையினின்றும விடுவிக்கவேண்டும் ' என்று பிரார்த 

இத்தார், 
பட்டின ததடி.கள அவருடைய உளளததூயமையை 

யறிந்து ௮வரைப்பா£தது, * சேந்தனாரே! , நீர் 

சிதமபரம செனறு காட்டு விழகைக. கொண்டுவ 
விற்று அதனால வரும ஊதியததைககொண்டு 

சிவனடியார் ஒறுவருககு அமுது செய்வித்து 
உமது மனைவி மககளோடு உண்டு வாழ்கஈஇரும ' என்று 

கட்டளையிட்டு அவவூரைவிட்டுப் போயினா, 

தம ஆசிரியா கடடளைபபடி. இதமபரம சென்று 

காட்டு விறகைச் சேமிதது Mog ௮டியவரைப் 

போஷிததுச் சேந்தனார் காலங்கடததி வதா, ஒரு 

காள் உணவளித்தற்குச சிவனடியரா ஒருவரும டைக 
காமையினால் சேந்தனார் மனம வருகஇப் Ges gyn 

சிவனடியாசைத்தேடிக கொண்டு செனறனர். வாது 

பக்திககு மகிழ்ஈது ஈடராஜப்பெருமான் வயது 

சென்ற ஒரு அடியவரைப்போல் உருக்கொண்டு, 

மிகுந்த பசியால வாடியவரைபபோல ஒரு மண்ட 

பத்தில் தங்கி யிருஈதார், சேந்தனார் ௮வரைத 
தம்முடைய குடிசைக்கு அழைத்துச் சென்று 

மனைவியார் சமைத்து வைததிருகத களியமுதை 

அவருக்கட்டு மகிழ்ஈதார். செவெபெருமான் தாம 

உண்டு மிகுஈததை முன்னானையில முடிந்துகொண்டு 

கோயிற்புகுச்து ௮தன் பெருமையைச் தேவர் முதலாயி 

னோருக்குக கூறினார், பின்னர், அவர்களுக்கும 

அக்களியிற் றிது சிறிது ௮ளித்து ம௫ழ்ந்திருந்தார். 

சேர்தனாரும் தமது மனைவி மக்களோடு மிகுந்திருந்த 
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சேந்தனார் சிவனருள் பெறுதல் 

களியமுதுண்டு யோக நித்திரையில் இருந்தார், 

நிற்க, ் 
அவ்வூரிலிருந்த செல்வச்சோழன் என்னும் அரசன் 

சாடோறும் இருச்சற்றமபலத்தில் பூசனை நடத்தி, 

பூசை முடிவில் இறைவனருளால் உண்டாகும் மணி 

யோசையைக் கேட்டு ௮மூது கொள்ளும் விரதம் 

பூண்டி.ருஈ்கான். சிவபெருமான் சேர்கனாரிட்ட களி 

யமுை உண்ட ௮ன்றையனம் நடுராத்திரியாகியும் 

மணியோசை கேளாமையால் அரசன் மனஙகலங்க 

வருதத (bos தரையிற் கெடு துயின்றான். 

சிவபெருமான் சேஈதனாரின் பெருமையை வெளிப் 
படுத்த எண்ணி அரசனுடைய கனவிற்றோன் றி, 
அரசனே, இன்று காம சேந்தஞா படைத்த களி 

யமுை உண்ண சென்றிருக்தமையால் உன்னுடைய 

பூசைககு வாததடைப்பட்டோம் £ என்று கூழி 

மறைசதாச, 

உடனே அரசன் கண் விழிததெழுர்து, ௫ இறைவன் 
கிருபை யிருக்தவாமென்னே! அச்சேக்தனாரின் 

பக்தியம அ௮ன்பும எவ்வகைப்பட்டதோ? ௮வர் 

எங்கருக்கின்ரா? ௮வரை நான் எவ்வாழு காண்பேன்?” 

என்று இந்தித்துச் வனை நினைந்து இரவைக் கழித்துப் 

பொழுது விடிர்தவுடன் ஸ்நானம் செய்து ஜபதபங்களை 

முடித்துக்கொண்டு கோயிலுக்குச் சென்றான். 

அங்குக கோயிலின் பலபாகங்களிலும களியமு.து 

சந்தி மணம விசிக்கொண்டிருர்தது, அதைச்சண்ட 
அரசனும், Berar ips som it முதலானவரும் 

ஆச்சரிய மடைந்தனர். உடனே அரசன் அவர் 
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பட்டினத்துப் பிள்ளையார் 

களுத்குச் தான் கண்ட கனவைக கூறினான. 

எலலோரும சேநதனாரைப பராககவேண்டும என்று 

போவாக் கொண்டனா,. 
அப்பொழுது மார்கழி மாதததில் ஈடககும இருவா 

இிரையுற்சவம ஈடைபெற்றுக கொண்டிருநதது. 

தோவிழா ஈடத்த வேண்டிய இனததில் பெருமழை 
பெய்தபடியால ௮னறு ௮அவலிழாவை நிறுததி மறு 

தினம் ஆரமபிததனர். பல போ சோரதிழுத்தும தோ 
செல்லவில்லை. 295 கண்டு யாவரும வ௫ுஈதினா, 

அபபொழு., எலலோருககும கேடகுமபடி , ‘Cass 

னாசே, தோ ஈ௩டக்க ஈமமைப்பல்லாண்டு பாடுவிராக ” 

என்று இவபெருமான் ௮சரீரியாகக கூறினா 

உடனே சேச்தனூா மனமுருக அன்பு வழிநறு 

ஆராய்ப பெருகியோடத திருப்பல்லாண்டு பாடினா. 
தேரும ஈடசது விதிவலம வரது கிலையையடைகதது. 

பின்னாச் சேரதனூா இருவிசைபபா முதலியன பாடி.ச 
குருவருளால் தம குடுமபததோடு முததி யடைந்தா, 
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இருபத்திரண்டாவது அத்தியாயம் 

அடிகள் முத்தியடைதல் 

சேந்தனாருக்கு உபதேசம் செய்து சென்ற சம் 

பட்டினத்தடிகள் சீர்காழி சென்று திருக்கழுமல 

மும் மணிக்கோவை பாடி. ௮வ்விடத்தை விட்டகன்று 

திதம்பாஞ் சென்று கோயினான்மணிமாலை பாடி 

ஆனரநதத்தில் ௮ழுர்டியிருஈதார். அப்போது பரி 

அவர் வயிற்றில் பற்றியெழுர்தது, உடனே ௮வர் 
 பன்னாக வாடகப் பொற்பாதம் ' என்லும் பாட்டைச் 

சொல்ல உலகத்திற்கோர் அன்னையாய் விளக்கும் 

சிவகாமி அம்மையார் உச்ரிக காலததில் நிவேதஇிக்கப் 

பட்ட பிரசாதததினைக் கொண்டு வந்து அவருக்கு 
உண்ணககொடுக்க அடிகளார் அதையுண்டு ப 

யாதினர். அப்பொழுது பூவுலகப பெண்ணுருவுடன் 

உணவு கொண்டு வந்து கொடுத்த சிவகாமியம்மையார் 

மறைந்தருளினார், வந்தவர் ௮ம்மையார் என்பதை 

அறிந்த அடிகள், 

ஒடூமே OSes ளாடையுல் சுற்றி யுலர்விமேள்ள 
வீடுக டோறும் பலிவாங்கி யேவிதி யற்றவர்போ 

லாடூ மநட்கோண்டிங் கம்பலத் Caps மாண்டிதன்*னத் 

தேங் கணக்கேன்ன காண்சிவ காம சவுந்தரியே, 

என்று துதித்துச் சவயோகத்தில் வீற்றிருந்தார். 
அவ்வாறிருக்கையில் அவர், 

151



பட்டினத்துப் பிள்ளையார் 

சோறிட நாடு துணிதநங் தப்பைதோண் டன்பரைக்கண் 

டேறிடூங் கைக எளிறங்கிடுந் தீவினை யேப்போழது 
நீநிடு மேனியர் சிற்றம் பலவர் நீநத்தங்கண்டால் 

ஊறிடுங் கண்க ரூநகீடு நேக்சமென் வுள்ளழமே 

என்ற பாடலை அ௮ருளிச்செய்து காலஈதவருமல் சற் 
சபையிற் சென்று அங்கு ஈடனமிடும தேவதேவனை 

கோக்க, நினைமின் மனனே ” என்பது முதலாய 

பல இருப்பாடல்களை ௮ருளிசசெய்து நாள் பல 

கழிகக, * தருவொத்றியூரூககு வருக' என்று 

சிவபெருமான் கூறிய ஞாபகம அவருக்கு வஈத.து, 

உடனே அடிகள் 

1 பாற்கடல் கடையப் படூங்கடூு வவேண்ணேயை ?? 

எனனும ௮டைககலததருவகவல பாடி இனனுமீ பல 

பாக்களை அருளிச்செய்தது திருக்கோயிலை வலமவந்து 
தொழுது கோபுரவாயிலை வணங்கி விதிகடோறும் 

பணிந்தெழுர்து பின்னர்த தஇில்லையைகிட்டுப் புறப் 

பட்டார், 

வழியில் திருத்தினை, திருப்பாதிரிப்புலியூர், இருத் 

துறையூர், திருவார், இருகாவலூர், திருவெண்ணெய் 
தல்.லூர், தஇராக்கோவல்வீரட்டம் முதலிய இருப்பத 
களைத் தொழுது கடை$யோகத் இருவண்ணாமலையை 

யடைந்தார். 

அங்கடைர்ததும் அருணாசல ஈசுவாரும், உண்ணா 

முலையம்மையாரும் திருக்கோயில் கொண்டெழுச் 
தருளியிருக்கும் இடத்தை ஈண்ணி அவர்களைத் 

தொழு கும்பிட்டுத் ௮தித்௮, 
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அடிகள் முததியடைதல் 

அருஈதமிழ்ப்பாககள் பல பாடிக் Shawn. வந்து 
அங்குச் இலகாள் தங்கியிருந்தார், 

பின்னர் ௮வ்வி,_ததை விட்டகன்று காஞ்சீடாம 

. அடைந்து அந்ரகர எல்லையைப் பணிநது ஊருக்குள் 

செல்லுகையில் ௮வர்,வருகையை யறிந்த அவவூர்ச் 
சிுவநேசச் செல்வாகள் மங்கலவாத்திய முழங்க எதிர் 
கொண்டு சென்.று ௮வரை வணக்கனர், அவர்கள் 

வணங்குமுன் அடிகள் தாமும அவர்களை வணங்கி 

இருமதிலவாயில கடந்து விதிகளைப் பணிந்து கோபு 
வாயிலைக குமபிட்டுத் தருவேகம்பர் திருததலத்தை 

வலம வந்து வாழ்த்தி அன்பு பெருக, 

மேய்த்தோண்டர் சேல்லு நேறியறி 

யேன்மீக நற்பணிசேய் 

கைத்தோண்டர் தம்மீலு நற்றேண்டூ 

வந்தில னுண்பதற்கே 

போயத்தோண்டு பேசிப் புறம்புற 

மேயுன்னைப் போற்றுகின்ற. 

வித்தொண்ட ளேன்பணி கோள்ளுதி 

யோகச்சி யேகம்பனே 

orp wry ge Ragu, பின்னும் கச௪ததிருவசவல 

முதலிய பாடல்களைப்பாடி வி.ற்றிருககும்போது பச 

கோய் வருத்த அதைப் பொழுராய் ஒரு பதிகம் 

பாடினார். உடனே காமாட்டியம்மையார் அழுது 

கொண்டுவந்து அளிததுச் சென்றார். பின்னர் 

அடிகளார் காமக்கோட்டம், கச்சபாளைபம், ஒணகார் 
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ii er sent பிள்ளையார். 

தன்றளி, கச்சிநெறி, காரைக்காடு முதலிய இருப்பத 

களைப் பணிஈது அங்காங்குச் சிலகாள் தங்கப் பின்னர் 

அங்கிருந்து புறப்பட்டுப் போகையில் வழியிலுளள 

திருவாலங்காடு, தருப்பாச்சூர், தருவெண்பாககம 

முதலிய இருப்பதிகளை வணக்க கண்ணப்பதேவரும, 

சிவகோசரியாரும, இலத்தியும, காளனும, அதஇயும 

பூசித்துப் பேறுபெற்றதும, கடைச்சங்கப் பெரும் 
புலவராகிய ஈகரேதேவர் அருளிச்செய்த திருவ 

தாதியாகய கொழுரதமிழ்சசுவை யுண்டறிஈதது 
மாகிய காளத்தித திருமலையை வணக) 

வாளான் மஈவரிநீ தாட்டவல் வேனலலன் மாதுசோன்ன 
களா லிளமை துறக்கவல் லேனல்லன் றெண்டுசெயது 
நாளாறிற் கண்ணிடந் தப்பவல லேனல்ல ஒானினிச்சென் 
றுளாவ தெப்படி யோதிரு& காளத்தி யப்பனுக்கே, 

என்று பல பாடல்களை ௮ருளிசசெய்து சிவபெருமா 

னருளால் கைலாயத்தைத தரிசஏதது ௮வவிடம 

விட்டகன்று . சவபெருமான் வருமபடி கட்டளை 

யிட்ட திருவொற்றியூரசை யடைந்தார், 

அடிகள் தருவொற்றியூரை யடைநததும அன்பு 

ஆருய்பபெருக, 

கண்டங் கரியதாங் கண்ழன் நுடையதா 

மண்டத்தைப் போல வழகியதாம்--தொண்டர் 

உடலுநகத் தித்திக்த மோங்தபுக ழோற்றிக் 
கடலநகே நீற்தங் கரம்பு. 

ஏன்ற திருப்ப டலைப் பாடிப் பின்னர், 
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அடிகள் முத்தியடைதல் 

வாவியெல்லாநீ தீர்த்த மணலெலலாம் வெண்ணீறு 
காவனக்க ளெல்லாங் கணநாதர்--பூவுலகல் 
ஈது சிவலோக மென்றென்றே மெய்த்தவத்தோர் 

ஒதுந் திருவொற்றி யூர். 

என்ற இருப்பதிகததைப் பாடித் திருவிஇிக்குட் 

சென்று, 

சுடப்படூ வாரறி யார்புர ழன்றையுக் சுட்டபீரான் 
நிடப்படூ மாமதிற் றென்ஜெற்றி யூன் றெநப்பாப்பி 
னடப்பவர் பொற்பத நந்தலை மேற்பட நன்தநண்டூ 

கிடப்பது காண்மன மேவிதி யேட்டைக் கீமிப்பது[வ, 

என்று சொல்லித துதிதது ஆலயததை Lon os 

மும்முறை வலம வது தியாகராஜப்பெருமாளையும், 

தேவியாரையும பணித்து, 

இருநில மடந்தை யியல்பினி லுடுத்த ” 

என்னும முதல் அடியினை யுடைய ௮கவலைப்டாடி, 

ஐயுநீ தொடர்ந்து விழியுக் 
செருகி யறிவமிந்து 

மெய்யும் பொய்யாகி விடுகின்ற 

போதொன்று 0வண்டூவன்யான் 

செய்யுந் திருவொற்றி யூரடை 
யீர்திந நீறுமீட்டுக் 

கையுந் தொழப்பண்ணி யைந்தெழத் < 

தோதவுங் கற்பியுமே. 
5 

எனும் பாடலையும் ௮ருளிச்செய்து ௮ங்குத தங்கி 

யிருர்தனர். 
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பட்டினத்துப் பிள்ளையார் 

அவ்வாறு அங்குத் தங்கி யிருர்தவர் பசு மேய்க்கும் 
சிறுவரோடு சேர்ந்து அடியும் பாடியும் ௮ரோகர் 
திருவிளையாடல்களைச் செய்துகொண் ருந்தார். 
பின்னர், மு,தல்வன் முறையிடு, அருட்புலமபல், இறக்த 

காலத்திரங்கல், நெஞ்சொடு புலமபல், பூரணமாலை, 

செஞ்சொடு மஇழ்தல், உடற் கூற்றுவண்ணம் என்லும் 
பெயாமைந்த பாடல்களை அருளிச் செய்தார். பின்னா 

முத்தி யடையுங்காலம் தேர்ந்த படியால் ௮வர், 
தம்முடன் இருந்த மாடுமேப்க்கும இறுவர்களை 
நோக்கு, ₹இறுவர்களே, கான் உங்களுக்குச் இல 

விகோதங்களைக காட்டுகிறேன். என்னை ஒரு குழியித் 
புதையுங்கள் ' என்றார். 

முதலில் ௮ச்சிறுவர்கள் ௮வ்வாறு செய்வதற்கு 
அஞ்செராயினும் பின்னர் ௮ வர் வேண்டுகோளின் 

படியே ௮வரை ஒரு குழியிற் புதைத்தனர், 

உடனே அடிகள் அவர்களுக்கு ஆச்சரியமுண்டா 

மாறு வெளியில் வந்து சமீபத்தில் நின்ற ஒரு மணற் 

குன்றின்மீது கின்றார். சிறுவர்கள் ஆச்சரியமடைர்து 
மீட்டும் மீட்டும் அடிகளைப் புதைக்க அடிகள் 

வெளியில் வஈதுகொண்டிருந்தனர். கடை௰யாகச் 

சிறுவர்கள் அடிகளைப் புதைச்க அ௮டி.கள் வெளி 
வராமல் சிவலிங்க வடிவமாகத் தோன்றி நின்றார். 

. அதைக்கண்ட சறுவர்கள் வியப்பும், அச்சமும் 
உடையவர்களாப் ஐடிச்சென்று 61.05 விஷயங்களை 

ஊரிலுள்ளவர்களுக்குத் தெரிவித்தார்கள், ஊரா 

ரெல்லாக் இரண்டுவர்து உண்மையை யதிர்து தங்கள் 
கண்கள் செய்த தவப்பயன் பலிக்குமா.று அடிகள் 
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அடிகள் முத்தியடைசல் 
கொண்ட சிவலிங்க ரூபத்தைத் தரித்து மகழ்கதனர். 
எங்கெங்கும் * “rer” வென்னும முழக்சகம உண்டா 
யிற்று, ஊர் முழுவதும பேரானஈத வெள்ளம் 

வழிந்தோடியது, 

அடிகள் இவ்வாறு: அரும்பெரும் நிலையடைஈததைக் 
கேட்ட உலகததார் அடிகளைப் போற்றிப் புகழ்ந்து 

இ தறிருந்தனா. 
௮டி.களின் பத்தினியாராகய சவெகலையமமையார் 

அடிகளின் இருவடிகளையே சினை ததிருந்து Gaus se 
யடைத்தார், 

காவிரிப்பூம பட்டினத்திலுள்ளார் அனைவரும் 

அடிகள் , பெற்ற பெரும் பேற்றைக் கேள்கியுந்று 

ஆவலுடன் இருவொற்றியூடைஈது அடிகளின் 

இிவலிங்கச தோற்றததைக் கண்டு வணங்க Heri 

தத்தினால் ஆடிப்பாடி ம௫ழ்கதா£கள்,
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67. காணொளுதது உருவோ டருவது 

பேசொணாதது உரையே தருவது 

காணு நான்மறை முடிவாய நிறைவது பஞ்சபூதக் 

காய பாசம தனிலே உறைவது 

மாய மாயுடல் அறியா வசையது 

காய மானவா எதிரே யவரென வந் துபே௫ப் 

பேணொ ஞதைது வெளிய ஒளியது 

மாய ஞாரயன் அறியா வசையது 

பேத பேதமொ டூலகாய் வளர்வது és gor gu 

பேரு மாய்சலை அறிவாய் துரியஅ 

தீத மானது வினையேன் முடி தவ 

பேறு மாயருள் நிறைவாய் விளைவது ஒன்றுநீயே; 

வீணொ ணாதென அமையா தசரா 

நூறி யேஉயி£ ஈமனீ கொளுவென 

வேலக டாவிய கரனே, உமைமுலை உணடகோவே, 

வேத நானமுச மறையோ ஜெடுமவிளை 

யாடி யேகுடு மியிலே சரமொடு 

Sn Corser ona, Lange நிஞ்சிபூடே 

சேணொளுயிடும் இதணமேல அ௮ரிவையை 
மேவி யேமயல் கொளலீ லைகள் செய்து 

சேர நாடிய திருடா, ௮ருள்தரு கந்தவேளே, 

சேரொ ணாவகை வெளியே திரியுமெய்ஞ் 

ஞான Cun Blasi உளமே உறைதரு 

சேல லூர்வரு குமரா, ௮மராகள் தம்பிரானே !
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68. ஆறு மாறு மஞ்சு மஞசும் அறு மாறு மஞ்சு மஞ்சும் 

ஆறு மாறு மஞ்சு மஞ்சும அறுகாலும் 

ஆறு மாய ௪ஞ்ச லஙகள் வேற தாவி எஙகுடன்ற 

ஆர ணா மஙக டந்த கலையான 

௪று கூற ௬மபெ ௬ஞசு வாமி யாயி ருந்த ஈன்றி 
og Gad wou adler a RG ST CHW 

யாவு மாயம னங்க டந்த மோன வீட டைந்தொ ௬௩௫ 
யான வாவ டங்க என்று பெறுவேனோ? 

மாறு கூறி வாதெதிர்த சூரா சேனை மறக வங்க 

வாரி மேலவெ குண்ட சண்ட விசதாரை 

வாகை வேல.கொன்றை துமபைமாலை கூ.விளஙகெ முந்து 

வால சோமன ஈசு பொங்கு பகுவாயே 

சிறு மாசு ணஙச ரஈதை ஆற வேணி கொண்ட சம்பா 

தே? சா,5 டம்ப லஙகல புனைவோனே, 

தேவா யாவ ருர்இிரணடு பாரின் மீது வதி றைஞ்சு 

சேவ னூ£வி எக வந்த பெருமாளே ! 

94. Mauna an 

௫9). கலகவிழி மாமகளி£ கைககுளே யாய்ப்பொய் 

களவமத லூல்பலப டி.5தவா வேட்கை 

கனதனமு மார்புமுற லிச்சையால் அர்தது கழுகீரார் 

கமழஈறைச வாதுபுழு கைத்துழாய் வாத்து 

நிலவரசு சாடறிய சட்டில்போட் டாரசசெய் 
கருமமறி யாதுரறு புத்தியால் வாழ்க்கை கருதாதே
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திலமடைசு சாஎரமு சப்பிலே சாதது 

நிறைபவுசு வாழ்வரசு சசயமே வாய்தத 
தெனவுருக ஐடியொரு சரறுளே வராததை 

தடுமாறித் 
தீழுவிஅ.நு ராகமும்வி ளேததுமா யாககை 

தனையுமரு காளையும வதஇிலே Curse 
தீலையறிவி லேனைநகெறி நிறகரீ தகை தரவேனும் ; 

அலூல்தமி ழாலுயாச மாததனே போற்றி ! 
௮ருணைசசா சோபுரவி ருப்பனே போறறி ! 
௮டல்மயில்ஈ டாவியப்ரி யகதனே ஃபோறறி! அவதான 

அறுமுகசு வாமியெனும் ௮,ிகனே டோரி! 
He sew goa érgaCer Cur ne ! 
௮ருணகிரி சாசஎனும அப்பனே போறறி! சுரேசர் 

பெலமடிய வேலவி௫க ரததனே போறறி! 
கரதலக பாலிகுரு விதசனே போற்றி ! 

பெரியகுதமாதணைபுயததனேபோ நதி! பெருவாழ்வூம் 

பிரமனறி யாவிரத தகநிணா மூ£ததி 
பரசமய கோளரித வததினால வாய5த 

பெரியமட மேவியசு கததனே, யோகயா பெருமாளே! 

லை. சோமநாத மடம் 

'70. ஒருவழிப டாது மாயை இருவினைவி டாது நாளும் 

உழலுமநு ராக மோக ௮.நுபோகம் 

உடலுமுயிர் தானு மாயுன் உணாவிலொரு கால்இ ராத 
உளமுகெ௫ழ் வாகு மாறு ௮டியேனுச் 

இரவுபகல் போன ஞான பரமசிவ யோக தீரம் 

எனமொழியும வீசு பாச கனகோப 

எமபடசை மோது மோன உரையிலுப தேச வாளை 
ன எனதுபகை தீர நீயும அருள்வாயே
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அரிவையொரு பாக மான அருணடரி நாதர் பூசை 

அடைவு தவ ரது பேணும அறிகாளன் 

அ௮மணாகுல கால னாகும அரியதவ ராஜ ராஜன் 
அவனிபுகழ் சோம நாதன் மடமேவும் 

தருக, பொரு சூரா சேனை முறியவட மேரு வீழ 

மூகரசல ராசி வேவ மூனிவோனே, 

மொழியுமடி யா£கள் கோடி குறைகருதி னாலும் வேறு 

முனியஅறி யாச தேவா பெருமாளே! 

30. திருமுருகன் பூண்டி 

71. அ கசியமுன் வேணடிப பலகாலும் 

௮றிவினுணாஈ தாணடுக கொருராளில 

திவசெபமுஈ தீணடிக கனிவாசெ 

சரணமதும பூணடற கருள்வாயே 5 

சவதமொடுந தாணடி.௰ தீகராலாய், 

சசெமயங காணடற் கரியானே, 

இவகுமரன் மீணடி.ற பெடரானே. 

திருமுருகன் பூணடிப் பெருமாளே ! 

57, ஞானமலை 

72, மனையவள் ஈகைகக ஊரின் ௮னைகரு ஈகைகக லோக 

மகளி ர ஈகைகக தாதை தமரோடும் 

மனமது சலிப்ப நாயன் உளமது சலிப்ப யாரும 

வசைமொழி பிதற்ற நாளும அடியேனை 

அனைவரும் இழிப்ப ராடு மனவிருள் மிகுதது சாடின் 

௮கமதை எத சேமம் இதுவோவென் 

தடியனு நினைதது சாளும் உடலுயிர் விடுதத போதும் 
வண இரமென் அளிக்க பாகம் அருள்வாயே :
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தனதன தனதத தான எனமூர சொலிப்ப வீணை 

தீமருக மறைக்கு ழாமும் அலைமோதத் 

தடிநிக ரயிற்க டாவி அசுரர்கள் இறக்ச மாற 

சமரிடை விதெத சோதி முருகோனே, 

எனமன முருச்ச யோச ௮நுபுதி ௮ளிதத பாத, 
எழு,தரிய பாசை மேனி உமைபாலா, 

இமையவர் துதிப்ப ஞான மலையுறை குரததி பாக, 

இல$ூய சூப்பெண் மேவு பெருமாளே ! 

39. ஆறுதிருப்பதி 

73. Hades துளபிறவி ௮ணுகாதே 

யானுமுனக் கடிமையென வகையாச 

ஞானருட் டனையருளி வினை தீர 

நாணமகற் நியசருணை புரிவாயே ; 

தானதவத இனின்மிகுதி பெறுவோனே, 

சாரதி௨௫ தமிதுணைவ, முருகோனே, 

ஆனதிருப் பதிகமருள் இளையோனே, 

ஆறுதிருப் பதியில்வளா பெருமாளே |



மகா க்த்திரங்கள் 
  

1, தார ணிக்சதி பாவி யாய்வெகு 

சூது மெததிய மூட ஞய்மன 

சாத னைச்கள வாணி யாயுறும் ௮திமோச 

தாப மிக்குள வீண னாய்பொரு 
வேல்வி ழிசசியர் ஆகு மாதர்கள் 

தாழு யசசெயும் ஏது தேடிய நினைவாடுப் 

பூர ணசசய ஞான காவிடம் 

ஒ.து தற்புணர் வான சேயர்கள் 

பூசு மெய்ததிரு நீறி டாஇரு வினையேனைப் 

பூசி மெய்ட்பச மான சேவடி 

காண வைததருள் ஞான மாயெ 

போத கத்தினை எய மாறருள் புரிவாயே ; 

வார ணததினை யேசு ராவுமு 

னேவ ளைதஇடு போது மேவிய 

மாய வற்டித மாக வீறிய மருகோனே, 

வாழி முப்புர வீற தானது 
நீறெ ழப்புசை யாக வேசெய்த 
மாம திப்பிறை வேணி யாரருள் 

கார ணக்குறி யான நீதியா 

ஆன வாககுமு னாக வேரெறி 

காவி யசரில நூலை ஒதிய கதாவேலா, 

கான சககுற மாதை மேவிய 

ஞான சொழகும ரா,ப ராபா, 

காசி யிற்பிர தாப மாயுறை பெருமாளே | 

புதல்வோனே, 

a pee
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2. 

திருப்புகழ் 

வேழ மூணட விளாசனி யதுபோல 

மேனி கொணடு வியாபச மயலூறி 

நாளு மிணடர்கள் போல்மிக guitars) 

நானு ரைந்து விடாதருள் புரிவாயே; 

மாள ௮ன்றமண நீசர்கள் க்முவேற 

வாதில் வென்ற சிகாமணி மயில்வீரா, 

காள கண்டன் உமாபடு தருபாலா, 

காசி கஙகையில் மேவிய பெருமாளே ! 

ஒருபதும இருபதும அறுபதும உடனறும் 

உண்ர்வுற இருபதும் உளநாடி 

உருட முழுமதி சழலென ஒளிதிகழ் 
வெளியாடு ஒளிபெற விரவா$த 

தெருவினில் மரமென எவ.௮ராடும உரைசெயது 
இிரிதொழில ௮வமது புரியாதே 

இருமகள் மருவிய இரள்புய. அறுமுக 

தெரிசனை பெறறுருள் புரிவாயே ; 

பரிவுடன் ௮ழகய பழமொடு கடலைகள் 
பயறொாடு சிலவகை பணியாரம் 

பருகடு பெருவயி றுடையவா பழமொழி 

எழுதிய கணபதி இளையோனே, 

பெருமலை உருவிட அ௮டியவா உருடெ 
பிணிகசெட அருள்தர குமரேசா, 

பிடியொடு களிழகள் ஈடையிட கலைதிரள் 
(பிணையமர் திருமலை பெருமாளே ! 

we
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4, /லகல்௮ வணரைக கொன்ற தோளென 

மலைதொளை ௨௫௨௪ சென்ற வேலென 

அழகிய கனகத தணடை சூழ்வன புண்டரீக 

அடியென முடியிற் கொணட கூதளம 

எனவன சறியைக கொண்ட மாரபென 

அறுமுகம எனரெக கெனபெலாமுரு கன்புறாதோ? 

கலகல கலெனக சண்ட பேரொடு 

திலுஇடு சமயப பஙக வாதிகள் 

கதறிய வெகுசொற பகச மாகிய பொஙகளாவும் 

கலைகளு மொழியப் பஞச பூதமும 

ஒழியுற மொழியிற mere up seo 

கரணமும ஓழிய2 தத ஞானமி ரேதவாறென் ? 

இலகுக டலைகற கணடு தேனொடும 

இரதமு றுதினைப பிணடி பாகுடன் 

இனிமையின் நுகருற் றெம்பி ரான்ஒரு கொம்பினாலே 

எழுதென மொழியப் பணடு பாரதம் 

வடகன சிகரச செமடபொன் மேருவில 

எழுதிய பவளக குன்று தாதையை HT DG ip 

வலமவரும தளவிற சணட மாருத 

விசையினும் விசையுற றெணடி சாமுக 

மதல மடையக கணடு மாசுணம் உண்லொவும் 

மரகத கலபச செம்புள் வாகன 

மிசைவரு முருகசசிம்பு ளேயென 
மதுரையில வழிபட் டும்ப ரார்தொழு தம்பிரானே !
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ஒ. ஆனைமுக வற்கு நேர்இளைய கத, 

ஆறுமுக வித்த குமரேசா, 

ஆதி௮ர னுக்கும் வேதமுதல் வற்கும் 

ரண்டு ரைத்த குருசாதா, 
தானவா குலக்தை வாள்கொடு துணிதத 

சால்சதர் மிகுதச இறல்வீரா, 

தாளிணைகள் உறறு மேவியப தததில் 
வாழ்வொட சிறக்க அருள்வாயே ; 

வானெழு புவிக்கு மாலுமய னுககும 

யாவரொரு வர்க்கும் அறியாத 

மாமதுரை சொசகா மாதுமை களிகக 

மாமயில் நடதது முருகோனே, 

தேனெழு புனததில் மான்விழி குறததி 
சேரமரு வுற்ற திரள்தோஜா, 

தேவர்கள் கருதஇில் மேவிய பயதசை 

வேல்கொடு தணிதத பெருமாளே ! 

இ. பரவு கெருஙகதிர் உலூல் விரும்பிய 

பவனி வரும்படி. யதனாலே 

பகர வளங்களும் நிகர விளகூய 

இருளை விடிந்தது நிலலாலே 

வரையினில் எகணும் உலவி நிறைந்தது 
வரிசை தரும்பத மதபாடி 

வளமொடு செந்தமிழ் உரைசெய அன்பரும் 

ம௫ழவரஙகளும் அருள்வாயே $
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அடியா பணிநர்திட மதிழ்வோனே, 

௮௪லரெ கொடி. அமையுமை தன்சு5. 

குறமச ளிககித மணவாளா, 

கருது இணபுய, சரவண, குங்கும 

களபம ணிர் இடு மணமாபா, 

கனக மிகுமபதி மதுரை வளமபதி 

யதனில் வளார்தருள பெருமாளே ! 

கலைமேவு ஞானப் பிரகாசக் 

கடலோடி ஆசைக் கடலேறிப் 

பலமாய வாதிற பிறழாதே 

பதிஞான வாழ்வைத தருவாயே; 

மலைமேவு மாயக குற்மாதின் 

மனமேவு வாலக குமரேசா, 

சிலைவேட, சேவற கொடியோனே, 

திருவர்ணி கூடற் பெருமாளே ! 

நி தித் துவமாடு கேமத துணையாடுப் 

பூதத் தயவான போதைத தருவாயே ; 

ராதச தொனியோனே, ஞானச சடலோனே, 

கோதற் றமுதானே, கூடற் பெருமாளே !
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ஓ. முத்துவ ரத்சமணி பத்திரிறை சத்தியிட 
மொய்ததூரி முததிதரு எனவோதும் 

மூக்கணிறை வர்க்குமருள் வைததமுரு சக்கடவுள் 

முப்பதுமு வர்க்கசுரா அடிபேணிப் 

பததுமுடி 5,5 துமவகை உற்றகணை விட்டஅரி 
பறகுனனை வெறறிபெற ரதஜூரும் 

பசசைநிற முற்றபுயல் ௮சசமற வைததபொருள் 
பததாமன துற்றசவம அருள்வாயே ; 

இத்திமிதி திததிமிதி இககுகுகு தஇககுருகு 
செய்தததென கெய்சசசதென செனனான. 

இிக்குவென மத தளம்இ டககைதுடி தத்ததகு 

செசசரிகை செசசரிகை எனஆடும் 

௮த்தனுடன் ஓகத௩ட நிதரிபுவ னத.இஈவ 

திததியருள் சததி௮ருள் புரிபாகா, 

அற்பவிடை தற்பமது முறறுகிலை பெற்றுவள் 

ரற்கனக பத்மபுரி பெருமாளே ! 

100. வரலவய தாகிஅழ காசமத னாபெணி 

வாணிபமொ டாடிமரு ளாடிவிளை யாடி.விழல் 

வாழ்வுசத மாெலி வாமெட கூடமொடு 

பொருள்தேடி. 

வாசபுழு கோமெல ரோடுமன மாூமெ௫ழ் 

வாசனைகள் ஆதியிட லாசமய லாடவிலை 
மாதர்களை மேவியவர் ஆசைதனி லேசுழல 

இலசாள் போய்
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தோல்தஇிரைச ளாரெரை யா$குரு டாடயிரு 

கால்கள்தடு மாறிசெவி மாறிபசு பாசபஇ 
ரூழ்கதிகள் மாறிசுக மாறிதடி. யோடுதிரி 

குலைசொறி ஈளைவலி வாதமொடு நீரிழிவு 

சோகைகள மாலைசுர மோடுபிணி தூறிருமல் 
சூழலுற மூலகசு மாலமென நாறியுடல் 

வுறுராளிற் 

அழிலேனோ? 
நாலுமுக ஞ.தியரி யோமென ௮தா.ரமுரை 

யாதபிர மாவைவிழ மோதிபொரு ளோதசென 
ராலுசர மோடுசிகை தூளிபட தாளமிடும 

இளையோனே, 
காறிதழி வேணிசிவ ரூபகலி யாணிருதல் 
௪ணமச வானைமடுழ் சோழவன மீதுசெறி 
ஞானகுற மாதைதினை காலில்மண மேவுபுகழ் 

மயில்வீரா, 
ரூலமிடு சாடகைசு வாகுவளா ஏழுமரம் 

வாலியொடு நீலிபக னோடொருவி ராதனெழு 
மோதகட லோடுவிறல் .ராவணகு ழாமமரில் 

பொடியாக 
தகைதழல் வாளிவிடு மூரிதநு நேமிவளை 

பாணிதிரு மாபனரி கோனன்மரு காஎனவெ 
ஒதமறை ராமெசுர மேவுகும ரா,௮மரா 

  

பெருமாளே ! 

நந. வானோர் வழுத்துனது பாதார பத்மமலர் 

மீதே பணிக்கும்வசை அறியாதே 

மானார் வலைச்சணதி லேதளி மெத்தையினி 

gr CL ௮ணைததுதவும் அதனாலே 
தேனோ கருப்பிலெழு பாசோ இதற்ணைகள் 

ஏதோ வெனகச்சலவி பலகோடி, 

திரா மயக்ினொடு நாசா படத்திலெமு 

Cepia பெற்றதுயர் ஒழியேனோ ? 
12
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மேனாடு பெற்றுவளர் கூடாத பற்கெதிரி 
லூடேட நிற்குமிரு 

மேகார வுகரபரி தானேறி வெற்றிபுனை 
வீரா, குறசசறுமி 

Gren ரற்ிய வேதாச மப்பொருளை 

ராணா துரைககுமொரு 

நாரா யணர்குமரு கா. வீ.று பெற்றிலகு 

ராமே சுரததிலுறை 

12. அி/ர்தோமன மேரம சாககையை 

ஈம்பாதெஇ தாதெ சூத்திரம 

௮ம்போருசன் நாடிய பூட்டிது 

௮ஞ்சாதமை யாசிரி யாககையை 

பஞ்சாடிய வேலவ னார்க௫யெல் 
அஙகாகுவம் வா௫இனி தாகசையை 

வந்தோமிது வேகதி ஆட்டியும் 
இர்தாமயில் வாகனர் சீட்டி த 
வந்தாளுவம் காமென வீக்கிய 

வந்தேவெகு வாரமை ஆட்கொளு 
வந்தார்மத மேதினி மேற்கொள 
மைந்தாகும ராவெனு மார்ப்புய 

Hits Bd Sas org gy 
தீர்தாதன னாதன தாத்தன 
செம்பூரிகை பேரிகை அர்த்தெழ 

செற்காடென வேவரு மூர்க்கரை 
சங்கார சாமணி வேற்கொடு 
Bang. sre Co panes. 

சழலோனே, 

மணவாளா, 

பெரியோனே 

பெருமாளே ! 

இணிமேல்ராம் 

ஒழியாமல் 

Rav pio 

மறவாதே 

மழையோதச் 

முருகோனே,
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இர்தோடிதழ் நாகம காக்கடல் 

கறகாளமி னார்சடை சூட்டிய 
என்தாதைச தாசிவ கோத்திரன் அருள்பாலா; 

எண்கூடரு ளால்டகெளவி கோசக்கியை 

ஈன்பூமண மேவி? ராப்பளி 

என்பார்மன மேதினி கோக்கயெ பெருமாளே ! 

13. சீததி பாணீ ஈமோசம ! முததி ஞானீ நமோசம ! 

ததவ வாசீ ஈமோசம ! விர் தராத 

சதது ரூபா ஈமோகம ! ரத தீபா ஈமோரம ! 
தீற்ப்ர தாபா ஈமோகம ! என்றுபாடும் 

பததி Yen மலே௨உல கத்தின் மானார் சவாதகல் 
பசசை பாடீ ரபூஷித கொசைமேல்வீழ் 

பட்டி. மாடா னரானுனை விட்டிராமே உலோூத 

பதம சாபா தநியினி QE SST TMU § 

௮தர சேவா புதா, சுர ரகர சேனா பத, சு 
யாக்ய சோமா சியா, குரு சம்ப்ரதாயா, 

௮ர்சச னாவா கனா, வய லிக்குள் வாழ்ராய கா, புய 
௮க்ஷ மாலா தரா, குற மககைசோவே, 

ச2.ர கோலா கலா, விர லஷ்மி சாதா ர தாபல 

  

இக்கு பாலா, சிவாகம தீர்தரபோதா 

சட்ட காதா. சிராமலை அப்பர் ஸ்வாமீ மகாவ்ருத 

தெர்ப்பை யாசா ரவேதியா சம்பிரானே | 

14. பசலிரவினிர் ற்மொரு 

பதிகுருவனத் தெளிபோத 

ரகசியமுத் தீழ்பூதி 

ரத்நிலேதனைச் திருவாயே 8
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இகபரமதற் இறையோனே, 

இயலிசையின்முத தமிழோனே, 

சகூரடூரிப் பதிவேளே. 

ச.ரவணபவப் பெருமாளே ! 

15. புவனத தொருபொற் றொடிற் நுதரச் 

கருவிற் பவமுற் றுவிதிப் படியிற 
புணாதுக கசுகப் பயில்வுற் றுமரித இிடிலாவி 

புரியட் டசமிட் டதுகட் டி.யிறுக் 

கடி.குத தென௮௪ சம்விளைத் தலறப் 

புரள்வித துவருத தஇிமணர் செறிவித தனலூடே 

தீவனப் படவிட் டுயாசெச் இலசை 5 
தணிபற் களுதாத தெரிசெப் புருவைத 

தழுவப் பணீமுட் களில்கட் டியிசித இடவாய்கண 

சலனப் படஎற் றியிறைச Fuge 

தீயில்வித துமுரித துநெரித துளையத் 
தளையிட் வருத தும்யமப் ரகரத துயர் தீராய் ; 

பவன த தையொடுக் குமனக கவலைப் 

ப்ரமையற றைவசைப் புலனிழ் கடி.திற 

படரிச சையொழித ததவ௪ சரியைச் ரியையோகர் 

பறிபச் குவர்டிட் டைஙிவிர்த் தியினிற் 

பரிசுத தர்விரத தாகருத ததனிற் 
பரவப் பட$செய்ட் பதியிற் பரமக குருசாதா, 

சிவனுத தமணித் தவுருத் திரன்முச் 
சணனச் சன்மமுக கரனுச் ரரணச் 

தீரிபுரத் தையெரித் தருள்சிற் குணநிற் குணனாதி 

செகவித் தனிசப் பொருள்ரிற் பரனழ் 

புதனொப் பிலிஉற் பவ, பச் மதடத் 

த்ரிரிரப் புரவெற் புறைசற் குமரப் பெருமாளே ! 
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86. வாடத்துச் சாணொ ணாதது 
பூசித்து கூடொ னாதது 

வாய்விட்டுப் பேசொ ணாதது 

மாசர்க்குத் தோணொ னாதது 

சேசாக்குப் பேரொ ணாதது 

மாயைக்குச குழொ ஞதது 

தசைக்குத த.ர மானது 

மாகததுக ற தானது 

லோக$துக சாதி யானது 

யோசததைச சேரு மாறுமெய்ஞ் 

ஞானததைப் போதி யாயஇனி 

ஊனததைப் போடி டாதும 

அசைப்பட் டேனல் காவல்செய் 

வேடிசக காச மாமய 

லாடப்பொற் பாத மேபணி 

ஆலிததுச சேல்கள் பாய்வயல் 

ஓரததிற் காள மோட்டா 

ஆரததைப் பூண்ம பூரது 

ராடிக்குட் ப்ராண வாயுவை 

சேசிதசெட் டாத யோககெள் 

நாடி.ற்றுச் காணொ ணாதென 

நாகத.துச சாகை போயுயரா் 

மேகத்தைச சேர்சி ராமலை 

சாதர்க்குச சாமி யே, சுரர் 

181 

கெஞ்சினாலே 

Ss gers 

சண்ரொயேன் 

யநஙகலாமோ? 

கந்தவேளே, 

Hee or, 

Bex per sir, 

தம்பிரானே!
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ந சீ. சருவி இகழ்ர்து மருணடு வெகுண்டுறு 

சமயமும் ஒன்றிலை என்ற வரும்பறி 
தீலையரும் நின்று கலகக விருமபிய 

தமிழ்கூறும் 

சலிகையு ஈன்றிபும் வென்றியு மககள 

பெருமைக ஞஙகன மும்குண மும்பயில் 
சரவண முமபொறை யுமபுச முமதிகழ் 

தனிவேலும் 

விருது துலகச சசெண்டியில் ௮ணடரும் 
உருகி வணஙக வரும்பத மும்பல 

விதரண மும்திற முமதர மும்திளே 
புனமானின் 

ம்ருகமத குககும கொ௩கையில் சொந்தடி. 

வருடிம ணந்துபு ணார்த.து வும்பல 
விஜயமும் ௮ன்பின்மொ ழிர்துமொ ழிர்தியல் 

மறவேனே ; 

கரு.திஇ ல௩கை அழிர் துவி டும்படி. 

௮வுணர௮ டகசம டிர்துவி மும்படி. 

கதிரவன் இர்து விள௨4 வரும்படி. 
விடமொயன் 

கடசரி ௮ஞ்சி ஈடும்கி வருர் திடு 
மடுவினில் வர்துத வுமபுயல் இர்திரை 

கணவன ரஙக முகுர்தன் வருஞ்சக 
டறமோதி 

மருது குலுககி ஈலஙக முனிர்திடு 
வரதன ல௩கல் புனைந்தரு ளூகுறள் 
வடிவன்செ டுல்கடல் மககவொ ரம்புசை 

தொடுமீளீ 
மருக, பு ரர்தர னுர்தவம் ஒன்றிய 

பிரம புரர்தனி லும்குக னென்பவர் 
மன தினி லும்பரி வொன்றி௮ மாந்தருள் 

பெருமாளே |
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18. சி%தற்றெழு மாமதி ௮௧தெ இிரளாலே 

தென்றற்றரு வாசமி குர்.துற் றெழலாலே 

௮ர்திப்பொழு தாய கநகுற் றிரளாலே 

gery 00 mip Cus go wave gs தனியானாள் § 

சந்து. ற்றிடு வாரியை மககத இகழாயே 

ஈஞ்சொத தொளிர் வேலினை யுர்திப் பொருவேளே, 

சந்தக்சவி நாவினர் தம்சொற் இனியோனே, 

சணபைப்பதி மேவிய கந்தப் பெருமாளே ! 

19. இனமணி சராஙச பாணி யெனமதிள் நீணடு சால 

இனகரன் ஏய்ர்த மாளி கையிலாரம் 

செழுமணி சோர்த மீடி கையிலிசை வாய்ந்த பாடல் 
வயிரியர் சோந்து பாட இருபாலும் 

இனவளை பூணகை யாக வரியிட வேய்ந்து மாலை 
புழூககில் சார்து பூசி அரசாக 

இனிதிறு மாந்து வாழும் இருவினை கீணட காயம் 

ஒருபிடி. சாமப லாகி விடலாமோ 2 

வனசரர் ஏஙக வான முகடுற ஒக ஆசை 
மயிலொடு பாக மார்கள் ௮ருகாச 

மயிலொடு மான்கள் சூழ வளவரி வேசை ஆட 

மலைமிசை சோன்று மாய வடிவோனே, 

சனசமண் மூஙகர் கோடி கழுமிசை தூகச நீறு 

கருணைகொள் பாணடி நாடு பெறவேதச் 

சவிதரு காந்த, பால, கழுமல பூந்த ராய 

_ கவுணியர் வேந்த, சேகர் பெருமாளே |
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20. பூமாதுர மேயணி மான்மறை 

வாய்காலுடை யோன்மலி வானவர் 
கோமான்முடி வோர்முதல் யாரும்இ 

பூராயம தாய்மொழி நூல்களும 

ஆராய்வதி லாதடல் சுரா 

போரால்மறை வாய்உறு மீதியின் 

நீமாறரு ளாயென ஈசனை 

பாமாலைக ளால்தொழு தேதிரு 

நீரார்தரு மேனிய தேன்இயல் 

நீரோர்தரு சானவி மாமதி 

காகோதர மாதுளை கூவிளை 

நேரோடம் விளாமுத லாசடை 

போமாறினி வேறெது வோதென 

வேயாரரு ளாலவ ரீதர௬ 

போவேலவ, நீலக லாவிஇ 

பூலோகமொ டே௮று லோகமும் 

சேரோர் சொடி யேவரு வோய், சுர 

சேனாபதி யாயவ னே, உனை 

காமாவறு சோம ஸமானன, 

தாமாமண மாரதரு நீபசு 

தாமாவென வேதுதி யாதுழல் 

காவாய்௮டி நாள சுரேசரை 

யேசாடிய கூர்வடி வேல, 

காரார்தரு காழியின் மேவிய 

யம்புவேதம் 

வர்.துகூடி 

கொன்றையோடு 

எம்பிரானே 

கர்ந துகீடு 

௮ன்பினோடும் 

வஞ்சனேனைச் 

தம்பிரானே !
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௮1. அறுகுநுனி பனியனைய சிறியதுளி பெரியதொரு 

ஆ மாகிழர் பால ரூபமாய் 
அருமதலை குதலைமொழி தனில்உருகி அவருடைய 

ஆயி தாதையார் மாய மோகமாய் 

௮ருமையினில் ௮ருமையிடமொளுமொளெனஉடல்வள. 

ஆளு மேளமாய் வால ரூபமாய் 
௮வரொரு பெரியோராய் 

அழகுபெறு ஈடை௮டைய இறுதபடு மொழிபழடு 
ஆவி யாயவோர் தேவி மாருமாய் 

விழுசுவரை அரிவையாகள் படுகுழியை நிலைமைஎன 
வீடு வாசலாய் மாட கூடமாய 

அணுவளவு தவிடுமிகள் பிதிரவிட werd pe 

ஆசை அளராய் ஊ.ூ வாரியாய் 
அவியுறு சுடர்போலே 

வெறுமிடியன் ஒருதவர அமுதுபடை எனுமஅளவில் 

மேலை வீடுகேள் இழை வீடுகேள் 
திடுதிடென நுழைவதன்முன் எதிமுட அ௮வர்களொடு 

சீறி ஞாளிபோல் ஏறி வீழ்வதாய 
விரதனொடு வருபொருள்கள் சுவறியிட மொழியும்ஒரு 

வீணி யாசொலே மேல தாயிட 
விதிதனை நினையாதே 

மிலுகுமினு கெலுமுட௨ம அரமுறுக நெகிழ்வுறவும் 
வீணர் சேவையே பூணு பாவியாய் 

மறுமையுள தெனும்அவரை விடும்விழலை ௮தனின்வரு 

வார்கள் போகுவார் சாணு மோஎனா 

விடுத.றவு பெரியவரை மறையவரை வெடுவெடென 

மேள மேசொலாய் ஆளி வாயராய் 
மிடையுற வருசாளில்
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வறுமைகளு முடுகிலர உறுபொருளு ஈழுவரில 

வாதம் ஊதுகா மாலை சோகைசகோய 
பெருவயிறு வயிறுவலி படுவன்வர இருவிழிகள் 

பீளை சாறிடா ஈளை மேலிடா 
வழவழென உமிழுமது கொழகொழென ஒழுடிவிழ 

வாடி ஊனெலாம் நாடி பேதமாய் 

மனையவள் மனம்வேருய் 

மறுகமனை உறுமவாகள் ஈணுகுஈணு கெனும்௮ளவில் 
மாதர் £யெனா வாலா €யெனா 

கனவுதனில் இரதமொடு குதிரை நெடியசுடு 
காடு வாலெனா வீடு போவெனா 

வலதழிய விரகழிய உரைகுழற விழிசொருடி 

வாயு மேலிடா அவி போகுராள் 
மனிதர்கள் பலபேச 

இதுதியதொ டறுதியென உரவின்முறை கதறியழ 

ஏழை மாதராள் மோதி மேல்விழா 

எனதுடைமை எனதடிமை யெனுமறிவு சிறிதுமற 

ஈமொ லோவெனா வாயை அவெனா 
இடுகுபறை சிழுபறைகள் திமிலையொடு தவிலறைய 

எம தேசமே பேய்கள் சூழ்வதாய் 
எரிதனி விடும் வாழ்வே 

இணையடிகள் பரவுமுன தடி.யவர்கள் பெறுவ துவும் 
ஏ? டார்களோ பாச நாசனே, 

இருவினைமு மலமும்௮,ற இறவியொடு பிறவியற 
ஏக போகசமாய் நியு நானுமாய் 

இறுகும்வசை பரமசுகம அதனையருள் ; இடைமருதில் 

ஏக சாயகா, லோக நாயகா, 
இமையவர் பெருமாளே |
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22. படியையள விடரெடிய கொணடலும் சணடனும் 

தமரசது மறையமரா சகசமும் சம்புவும் 

பரவரிய நிருபன்விர கன்சுடும் சம்பனன் 
செம்பொன்மேனிபம் 

பரமனெழில் புனையும்அர வஙகளும் கஙகையும் 
இருவளரும் முளரியொடு இககளும் கொன்றையும் 

பரியகுமி ழறுகுகன துமபையும் செம்டையும் 
துன்றுமூலச் 

சடைமுடியி லணிபுரல சகரன் கும்பிடும் 

குமரனறு முசவன்மது ரம்தரும் செஞ்சொலன் 

சரவணையில் வருமு£லி கொரதசன் காதனென 
றயர்துபாடித் 

தணியவொலி புகலும்வித மொன்றிலும சென்றிலன் 

ப௫ரஒரு தினையளவு பணபுகொண டணடி.லன் 
திவநெறியில் ஒழுவெழி பணபடும் க௧௧ணம 

சிர்தியாதோ ? 
கடுகுபொடி. தவிபெட மந்திரம தர்திரம 

பயிலவரு ௫௬ தருட ல.மபிளந தம்பரம 

கதறிவெகு குருதிதி பொக$ம சம்ப்ரமம் 

கண்டுசேரச் 

கழுகுஈறி கொடிகருடன் ௮௧கெழுர் தெங்குநின் 
றலகைபல தஇிமிலைகொடு தந தனர் தர் தனங 

கருதிஇசை பொ௫ியுஈசை கணகசெண டின்புறும் 

துகவேலா, 

அடல்புனையு மிடைமருதில் வர் திணங குமகுணம் 

பெரியகுரு பா, குமர, சிர். து.ரம சென்றநடங 

கடவிதணி லுறைகுமரி சர் திலக குர்தனம் தங்குமார்பா, 

௮ருணமணி வெயில்இலகு தண்டையம் பங்கயம் 

கருணைபொழி வனகழலில் ௮ந்தீமும் தம்பமென் 
றழகுபெற நெறிவருடி. ௮ண்டரும் தொண்டுறும் 

தீம்பிராே ன!
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23. இச்துசதிர்ச சேர்௮ருணப் பர்.திரடுத் தாணொளிபட் 

டின்பரசப் பாலமு.தச சுவைமேவும் 

எணகுணமுற் றோன்ஈடனச சந்தரஒளிப் பீடகமுற் 

நெரதைடித தாமெணிச சபையூடே 

கர்தமெழுச் தோடுறற் கெர்தமணப் பூவிதழைச் 
கணகெளித தே௮முதக scap pag 

கர்தமதித தாயிரஎட் டணடமழைக சகோலபுவனக 
சணடமதைக் காணஎனக கருள்வாயே ; 

இர்ததிமித தீதகுடட் டுணடுமிடட் டாடுடுடிட் 
டிர்தமெனக காளமணித தீவில்ஒசை 

சரத திகைத தேழுகடற் பொககவரிச ஞாமகுடச 

செணடுகுலை5 தாமெணிக கதிர்வேலா, 

குர்தியரித தாழ் துளபச செர்திருவைச௪ சோகளபக 
கொணடல்நிறத தோன்மகளைத தரைமீே தீ 

கும்பிடகைத் தாளம்எடுத தம்பொனுருப் பாவைபுகழ்க் 
கும்பகொணத தாறுமுகப் பெருமாளே: 

Ee eee 

24. மாலைதனில் வரது வீதிதனில் நின்று 

வாசமலர் இந்து குழல்கோதி 

வாரிருத னஙகள் பூணொடுகு லுகக 

மால்பெருச நினற மடவாரைச 

சாலைவழி வந்து போமவர்கள் நின்று 

தாழ்குழல்கள் சண்டு தீமொறித் 

தாகமயல் கொண்டு மாலிருள்௮ முர்தி 

சாலமிச சொரந்து திவியாமல்
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26. 
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காலையில் எழுர்துன் சாமமெமொ ழிந்து 
காதல்உமை மைந்த எனவோதிச் 

காலமும் உணார்து ஞானவெளி சணகள் 
காணஅரு ளென்று பெறுவேனோ? 

கோலமுடன் அன்று சூர்படையின் முன்பு 
கோபமுடன் நின்ற குமரேசா, 

கோதைஇரு பககன் மேவவளா கும்ப 
கோணாசகா வந்த பெருமாளே ! 

உரத்துறை போதத தனியான 

உனைசரிறி சோதத தெரியாது ; 

மரததுறை போலுற் றடியேனும் 
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பரததுறை Fag தவர்வாழ்வே, 

பணிததடி. வாழ்வுற் றருள்வோனே, 

வரததுறை நீதர்க கொருசேயே. 

வயித்திய நாதப் பெருமாளே ! 

எத்தனை கோடி கோடி விட்டெ லோடி ௮டி. 

எதனை கோடி போன தளவேதோ? 

இப்படி. மோக போகம் இப்படி. ஆ ஆ9 
இப்படி. ஆவ தேது இனிமேலோ 

சித்திடில் 29 ர குத்திர மாய மாயை 

திக்கினி லாயு மாயும் ௮டியேனைச் 

சித்தினில் ஆட லோடும் முத்தமிழ் வாணர் ஒது 
இத்தி ஞான பாதம் ௮ருள்வாயே 5
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நித்தமும் ஒது வார்கள் சித்தமம வீட தாக 
நிர்த்தம தாடும் ஆறு முகவோனே, 

நிட்கள ரூபா பாதி பசசுரு வான மூணு 

நெட்டிலை கூல பாணி அருள்பாலா, 

பைததலை நீடு மாயி ரத்தனை மீது பீறு 

பத்திர பாத நீல மயில்வீரா, 

பசரிள பூக பாளை செய்க்கயல் தாவு வேளூர் 
பற்றிய மூவா தேவா பெருமாளே ! 

  

7. மாலி னால்எடுதத கந்தல் சோறினால்வ ளாதத பொர்தி 
மாறி ஆடெதத சிர்தை அநியாய 

மாயை யால் டுதது மக, னேன்ஐ யாஎ னக ரந 
வாரை யாஇனிப்பி றஈது இறவாமல் 

வேலி னால்வி னைச்ச ணஙகள் தூள தா௭ ரிதது உன்றன் 
வீடு தாப நித்த அன்பர் கணம்ஊடே 

மேவி யான்உ னைப்பொல் சிந்தை ௮க வேக ளிதது கரத 
வேளெ யாமெ னப்பரிந்து அருள்வாயே ; 

காலி னால்௭ னப்ப ரர்த சூரர் மாள வெற்றி கொண்ட 

கால பாது ௪ததி ௮ஙகை முருகோனே, 

காம பாண மட்ட ஈந்த கோடி மாத ரைப்பு ணர்ர்த 
காளை யேறு கரதத னெர்தை யருள்பாலா, 

சேலை நேர்வி ழிக்கு ம்பெண் ஆசை தோளு ப்பு ணர்ர்து 
சீரை யோது பத்த ரன்பில் உறைவோனே, 

தேவர் மாதிர் சித்தர் தொண்டர் ஏச வேளு ருக்கு கரத 

சேவல் சேது சுற்று சரத பெருமாளே | 
aT on
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2௫. மூலா தாரமோ டேற்தி அ௩கியை 

ஆறா தாரமோ டோட்டி யர்திர 
மூலா வாயுவை ஏற்று ஈன்சுழி 

மூதா தாரம ரூப்பி லந்தர 

நாதா தம தா£ததி டும்பரம் 

ஊடே பாலஒளி அதது மந்தனை 

மாலா €னொடு சோதி தமபெற 

ரானா வாகம சாததி ரஞசொலும் 

வாழ்ஞா ஸஞாபுரி ஏற்றி மந்திர 

மாதா நாதனும வீற்றி ரூர்இடும 

வீடே மூள்ஒளி காட்டி சரதிர 

வாசா£ தேனமூ தூட்டி என்றனை 

சூலாள் மாதுமை 8ர்த்த சம்பவி 
மாதா ராபகல் காதத மைந்தனை 

சூடோ மாவினை வாட்டி மைந்தரெ 

தூயாள் மூவரை நாட்டும் எரதையர் 

வேளா வாழ்வினை தீர்தத சஙகார் 

தோய்சா ரூபரொ டேற்றி ருந்தவள் 

வேலால் ஏழ்கடல் வீட்டி வஞ்சக 

மூடார் சூரரை வாட்டி ௮ர்தகன் 

வீட டேவிய காத்தி ரம்பரி 

வேதா நால்தலை £க்கொ ளும்படி 

கோலா காலம தாட்டு மர்திர 

வேலா, மால்மச ளார்க் ரறயெ 
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மூனையூடே 

விலகாமல் 

தீவிகுடே 

உடனாள்வாய் ) 

னெமையாளும் 

அருள்பாலா, 

மயில்வாழ்வே, 

பெருமாளே !
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29, பிவிபுனல் காலும் காட்டி. சடியொடு வாலும் சேத்தி 

பு.துமன மாலும் பூட்டி. இடையூடே 

பொறிபுலன் ஈரைர் தாக$ கருவிகள் சாலும் சாட்டி 
புகல்வழி சாலைச் தாககி வருகாயம் 

பவவினை நூறும் காட்டி சுவமதி தானும் சூட்டி 

பசுபதி பாசம் காட்டி. புலமாயப் 

படிமிசை போவென் ரோட்டி அடிமையை நீவர் தேத்தி 

பரகதி தானும் காட்டி அருள்வாயே $ 

சிவமய ஞானம் கேட்ச தவமுடி வோரும் பார்க்க 
Boer மாடும கூததா முருகோனே, 

இருவளா மார்பன் போற்ற இசைமுக னாளும் போற்ற 
செகமொடு வானம் காக்க மயிலேறிச் 

குவடொடு சூரன் தோற்க எழுகடல் சூதம் தாக்இ 
குதர்வடி. வேலங கோட்டு குமடூரசா, 

குவலயம் யாவும் போறற பழனையி லால காட்டில் 

குறமகள் பாதம போற்று பெருமாளே | 

30. வடிவது நீலம் காட்டி முடிவுள காலன் கூட்டி. 

வரவிட தூதன் கோட்டி. விபொசம் 

மகனொடு மாமன் பாட்டி முதலுற வோரும் கேட்டு 

மதிகெட மாயம் நீட்டி உயுயிர்போமுன் 

படிமிசை தாளும் காட்டி Meee சோய்பண டேற்ற 
் பழவினை பாவம் தீர்த்துன் ௮டியேனைப் 

பரிவொடு சாளும் காத்து விரிதமி ழாலக கூர்த்த 
பரபுகழ் பாடென் முட்கொண் டருள்வாயே ;
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முடிமிசை சோமன் குட்டி. வடிவுள ஆலம் காட்டில் 

மேதிர்ஈடம் ஆடும் கூததா புசல்வோனே, 

முருசவிழ் தாரும் சூட்டி ஒருசனி வேழம் கூட்டி 
மூதல்மற மானின் சேர்ககை மயல்கூர்வாய், 

இடியென வேகம காட்டி நெடிது சூலம் நீட்டி, 

எதாபொரு சூரன் தாகக ara 

QeSu CavOsrem Lrrsgi aol; per apse 

Qmwouar ago S156 பெருமாளே ! 

31. இல மிட்ட சுரும்பு தனா தனுஎன 

வே) ரதஇல் விழுககை பளீ£ பளீரஎன 

ஒசை Gump சிலம்பு கலீா கலீரஎன 

விரசலீலை 

தாமி டறறில் எழுமபுள் குக குகவென 
வோவை மெதத எழுந்து சலா சலாவென 

ரோம குச்சு நிறைந்து சிலீ சிலீஎன 

அழமுதமாரன் 
ஆல யததுள் இருந்து குமீ£ குபீர்்என 

வேகு திகச உடமபு விரீ£ விரீர்என 
ஆர முத்தம் ௮ணிர்து ௮ளா வளாவென 

மருவுமாதர் 
ஆசை யிற்கை சலர்து சுமா சுமாபவு 

சாக ரத்தில் அழுர்தி எழா எழாம் 
ஆறெழுத்தை நினைந்து குகா குசாவென 

வசைவராதோ? 
13
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மாலை யிட்ட சிரககள் செவேல் செவேலென 

வேலெ முச? தரும்பல கவெளேல வெளேலென 
வாகை பெறற புயககள் கறேல் கறேலென 

எதிர்கொள்சுரன் 

மாரபு மொகச நெரிஈது கரீல் கரீலென 

பேயகு இகக நீணஙகள் குழூ குழூவென 

வாயபு தைது விழுது ஐயோ ஐயோவென 

உதிரமாராய் 

வேலை வற்றி வறணடு சுறீல சுரிலென 
மாலை வெற்பும இடிர்து இிடீல திடீலென 

மேன்மை பெ௱ற ஜனங்கள் ஐயா ஐயாவென 

இசைகள்கூற 

CGaQe O59 sts திவா கராசல 

வேடு வட்பெண மணந்த புயா சலா, தமிழ் 
வேத வெறபில் அமாஈத கருபா கரா, சவ 

குமரழீவளே. 

32. வேத வெற்பி லேபு னததில் மேவி நிற்கும் அபிராம 

வேடு வச? பாத பதம மீது செசசை மூடிதோய 

ஆதி ரிதது வேளை புகச ஆறி ரட்டி புயரேய 

ஆத ரததொ டாத ரிக்க அன புத்தி புசல்வாயே ; 

காதும் உகர வீர பதர காளி கெட்க மகுடாமா 

காச முட்ட வீரி விட்ட காலா பத்தி இமையோரை 

ஒது வித்த சரதர் கற்க ஒது வித்த மூனிராண 

ஒரெ முததி லாறெ முத்தை ஓது வித்த பெருமாளே !



33. 

34. 
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எழுகுநிறை காபி அ௮ரிபிரமா சோதி 

இலகும் ௮ரன் மூவா 
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மூதலானோர் 

இறைவியெனு மாதி பரைமுலையின் ஊறி 

apo adr su erp 

புழுகொழுகு சாழி கவுணியரில் ஞான 

புனிதன்என ஏடு 

புனலில்எதா ஏற ௪.௦ணர்கழு ஏற 
பொருதகவி வீர 

மமுவுழைக பால டமரகதரி சூல 
மணிகரவி நோதர் 

மல. ரயனை நீடு சிறைசெய்தவன் வேலை 
வளமைபெற வேசெய 

கழுகுதொழு வேத இரிரிகரி வீறு 

கதாஉலவு வாசல் 

கடலொலிய தான மறைதமிழ்கள் ஒ.து 
கதலிவனம மேவு 

சூமும்வி னைக்கட் டுன்பநெ டுமபிணி 

சோரமி தறகுச சிந்தைநி னைந்துறு 

ஏழையெ னிததுச் கககளு டனதினம் 

ஏதமஅ௮ கறறிச செம்பத சிர்தனை 

ஆழிய டைச்துத தறகையி லலகையை 

சனிவாயா, 

தமிழாலே 

குறுகாதா, 

அருள்பாலா, 

முருகோனே, 

நிறைவாஜோர் 

பெருமாளே ! 

கழிகாமம் 

துணையாரே 2 

உழல்வேனோ? 

தருவாயே; 

எமுசாளே 

ஆணமைசெ லுததிச் கொண்டக ரும்புயல் மருகோனே, 

வேழமு கற்குக தம்பிஎ னும்திரு 
வேத வனததிற் சல்கரர் தந்தருள் 

eet ene 

ஆ 

முருகோனே, 

பெருமாளே |
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35. ஒருவரைச ஏிறுமனைச சயனமெத தையினில்வைத் 

தொருவரை த தமத$லைச் கடையினிற் சுழலவிட் 
டொருவரைப் பரபரப் பொடுதெருத திரியவிட் 

டதனாலே 
ஒருவருக கொருவா்சக களமையிற சருவவிட் 

டுருவுபச இரமெடுத தறையின்மற புரியவிட் 

டுயிர்பிழைப் பதுகருத தளவிலுச தமெனச 
செயுமானார் 

தீருமயற் ப்ரமைதனிற றவகெறிக சயலெனச௪ 
சரியையிற் இரியையிற றவமுமற ரெனதுகைத 

தனமவத தினிலிறை5 தெவருமுற நிகழ்வு,றத 
திரிவேனைச 

சகலதக கமுமாச சகலசற் குணமவரத 

த.ரணியிற் புகழ்பெற; தகைமைபெற றுனதுபொற் 
ச.ரணமெப் பொழுதுஈட் பொடுநினை த இடஆஅருட் 

டருவாயே ; 

குருமொழித் தவமுடைப் புலவரைச௪ சிறையில்வைத * 
தீற்வுமஉச் கரமவிளைத இிடமரக அரைமுமுச 
கொடியதுர்ச குண௮வத தரைமுதற ழுரிசறுத 

இடுமவேலா, 

குயில்மொழிக சயல்விழித துகிரிதழ்ச சிலைநுதற் 

சசிமுகத திளரகைக கனகுழற றனடரிக 

கொடியிடைப் பிடிரடைக குறமகட் டி.ரவினைப் 
புணர்வோனே, 

கருதுசட் சமயிகட் கமைவுறக இறியடைப் 

பறிதலைச சமணரைச குலமுதற் பொடிபடச 

சலகமிட் டெலுயிாக் கழுவினு௪ சியினில்லவைத 
திடுவோனே, 

கழுகினிழ் குலையறச் சதலியிற் சணிஉகக் 

கழையின்முச் தமுதிரக கயல்குதித் துலவுஈற் 

சனவயர் றிசழ்திருச் கரபுரத சழுமுகப் பெருமாளே !
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36. Baier பஞ்ச பூதமும் நினையு நெஞ்சும் அவியும் 

நெடிழ வந்து நேர்படும் ௮விரோதம் 

நிசழ்த ரும்ப்ர பாகர நிரவ யம்ப ராபர 

நிருப ௮ஙகு மாரவெ ளெனவேதம் 

சகர சஙக சாகரம எனமு ழஙகு வாதிகள் 

சமய பஞ்ச பாதகா ௮றியாச 

தனிமை கணட தானடிண இணிய தண்டை சூழ்வன 
சரண புணட ரீசம தருள்வாயே; 

மகர விம்ப கர முகர வச வாரிதி 
மறுகி கெர்து வாய்விட நெவொன 

aps) org சேனையும் எதாம லைந்த சூரனும 

மடிய இந்தி ராதியா குடி.யேமச 

சிகர தூஙக மால்வரை தகர வென்றி வேல்விடு 

சிறுவ, சர்தர சேகரா பெருவாழ்வே, 

இசைதொ றம்ப்ர பூபதி திசைமு கன்ப ராவிய 

இருவி ரிஞசை மேவிய பெருமாளே! 

சீ. மருவும் அஞ்சு பூதம் உரிமை வர்தி டாது 

மலமஇ தென்று டோட ௮றியாது 

மயல்கொள் இந்த வாழ்வு ௮மையும எந்த நாளும் 

வகையில் வந்தி ராத அடியேனும் 

உரு? அன்பி னோடு உனைடி னைர்து நாளும் 

உலச மென்று பேச ._ அறியாத 

உருவம் ஒன்றி லாத பருவம் வந்து சேர 
உபய துங்க பாதம் ௮ருள்வாயே 5
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38. 

திருப்புகழ் 

ged ரிஞ்சர் தேட ௮ரிய தம்பி ராலும் 

அடிப ணிந்து பேசி கடைபூடே 

அருளு கென்ற போது பொருளி தென்ற காண 

அருளும் மைர்த ஆதி குருசாதா, 

இரியும் உமபர் நீடு கரி பிளஈது சூரா 
செரு ௮டஙக வேலை விடுவோனே, 

செயல்௮ மைஈத வேத தொனிமு ழஙகு வீதி 

திருவி ரிஞ்சை மேவு பெருமாளே ! 

குடததைத தசர்ததுக களிர்றைத துரததிக 
குலட்டைசசெ றுததுச் கசசாலச் 

குலசதழைச்கு மைததுப பகட்டிசசெ ௬க௫க் 

குருதததது வததுத் தீவாசோரப் 
புடைததுப்ப ணைத்துப் பெருககக்க திததப் 

புறப்பட்ட சசசுத தனமாதா 

புணர்சசச முதரத இளைப்பற்றி ௬க்சப் 

புரித்துப்ப தததைத் தருவாயே ; 

குடத்துப்பு னததுச் குறத்திக்கு மெத்தக் 
கருததிசசை புற்றுப் பரிவாசச் 

கனக்கப்ரி யப்பட் டகப்பட்டு மைக்சட் 

கடைப்பட்டு நிற்கைச் குரியோனே, 

திடத்துற்ப வித்துச் சுவர்க்கத்த லத்தை 
தழைப்பித்ச கொற்றச் தனிவேலா, 

தமிழ்க்குக் கவிக்குப் புகழ்சசெய்ப் பதிக்குத் 

தீருச்சழ் குடிக்குப் பெருமாளே ! 

eae Greene
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இகர மருந்த வாழ்வது சிவஞானம் 

சிதறி ௮லைர்து போவது செயலாசை 

மகர நெருகக வீழ்வது மகமாய 

மருவி நினைர்தி டாவருள் புரிவாயே ; 

yer நெருடி ழமயம உறவாடு 

௮வ௪ மொடகளக யாரொடும முூனமே௫் 

ககனம இசை ஈத சூரியா புகமாயை 

கருணை பொழிந்து மேவிய பெருமாளே ! 

எருவாய கருவாய் தனிலே உருவாய் 

இதுவே பயிராய் விளைவாக 

இவாபோய் ௮வராய் ௮வர்போய் இவராய் 

இதுவே தொடாபாய் வெறிபோல 

ஒருதாய் இருதாய் பலசோ டி.யதாய் 
உடனே ௮வமாய் அழியாதே 

ஒருகால் முருகா பரமா குமரா 
உயிர்கா எனஐ தருள்தாராய் ; 

மூருகா எனதா தரமோ தடியா 
மூடிமேல் இணைதாள் ௮ருள்வோனே, 

ழரிவோர் ௮மரோர் முறையோ எனவே 
மூதுஞா உரமேல் விடும்வேலா, 

திருமால் பிரமா அறியா தவர்ர் 
இிறுவா, திருமால் மருகோனே, 

செழுமா மதில்சேர் அழகார் பொழில்சூழ் 

இருவீ ழியில்வாழ் பெருமாளே !
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41. இபமார்தர் சகர பதிசெறி 

படையாண்டு சகர வரிசைகள் 

இடலாழ்ர்து இக்கு விசயமண 

இறுமாந்து வட்ட ௮ணைமிசை 

விரிசாரர்து வெற்றி மமாதொடை 
எழில்ஆார்த பட்டி, வகைபரி 

தீபனாகக தச அணிகலன் 

இவைசேர்ந்த விசசு வடிவது 
surg pig மிகச உயிரஈழு 

தழல்தாங்கொ ஞ.ததி இடஒரு 
பிடிசாமபல் பட்ட த.றிகலர் 

தனவாஞ்சை மிககுன் அடிதொழ 

உபசாந்த 55 குருகுல 
பவபாணட வர்க்கு வரதன்மை 

உருவோன்ப்ர 95.5 நெடியவன் 

உல$€ன்ற பசசை உமையணன் 

வடவேகக டததில் உறைபவன் 

உயர்சாகச சகர கரதலன் 

தீரிபுரார்த க்கு ஊரசுத, 

திகார்தன் மைதது னமுருக. 

இறல்பூண்ட சுப்ர மணிய,ஷண 

இரைபாய்ர்த பதம தடவய 

லியில்வேர்ச, O58 அருள்தர 
இருவாஞ்சி யததில் ௮அமராகள் 

gran 

warG லபம் 

வியபோது 

நினையாரே ; 

ரிஷிசேசன் 

மருகோனே, 

முசவேலா, 

பெருமா ளே
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42. Apo முண்டசனு பூதி மந்திரப 

ராப ரஞ்சடாகள் மூணு மணடல 

தார சஈதிமுகம ஆறம இரதரதரு வுர்சளாமேல் 

epg ரம்பலவர் பீட மந்தமுமஇ 

லாத பாத ஒளி ஆயி ரறகிரண 
மூணும இது ஒளி£ சோதி விணபடி.ச விந்துராதம் 

ஒல மென்றுபல தாள சாதமிடு 

சேவை கணடமுதழை வாரி உணடுலட 

பேழு சணடு விளையாடி இர துகதிர் gral Gand 

ஐடு மர்தகலி காலொ டு௩காடு 

தூணில தகக௮ரி ஞான வணகயிறு 

மீத ணைந்துசத கோடி சஈதரஒளி சந்தியாதோ? 

சூலி ௮ஈதரிச பாலி சககரிபு 

ராரி யமபரிகு மாரி எணகுணசு 

வாமி பஙடசிவ சாம சுந்தரிஉ கர்தசேயே, 

சூர் சங்கர, குமார, இர்திரச 

காய, ௮ன்பருப கார, சுந்தரகு 

காஎ னுஞ்சுருதி லம ஒன்றாட ஸனங்கொள்வேலா, 

ல வெணபொடிஇ டாத வெஞ்சமணர் 

மாள வெஙகழுவில் ஏறும் என்றபொடி, 

நீறி டுககமல பாணி, சர்த்ரமுக, கர்தவேளே, 

தேவ ரம்பைஅழு தண ம௩கைதரு 

மான ணைந்தபுய தீர சககரதி 
யாகர் வர்துறைஈ லூர்௮ மர்ர்துவளர் தம்பிரானே |!
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43. தோல்எ லுமபு ச ரம்பு பீளேதுன்று கோழை பொங்கு 

சோரி பிண்ட மாய்உ ௬ணடு வடி.வான 

தூல பக காயம் வம்பி லேசு மந்து கான்மெ லிந்து 

சோரு மிர்த சோய கன்று துயராற 

ஆலம்உண்ட கோன்௮ கணட லோசம உணட மால்வி ரிஞ்சன் 

Ao CHAE Ys WEST புகழ்தாளும் 

ஆன னங்கள் மூவி ரணடும் ஆறி ரணடு தோளும் ௮௨கை 

ஆடல் கென்றி வேலும் என்று நினைவேனோ ? 

வால சந்த்ர சூடி சரத வேத மர்தர ரூபி அம்பை 
வாணி பஞ்ச பாணி தர்த மூருகோனே, 

மாயை ஐந்து வேகம் ஐந்து பூதம் ஐந்து நாதம் ஐது 

யாழ்பெ ருஞு ராச ரககள உறைவோனே, 

வேலை அன்பு கூர வரத ஏக தர்; யானை கண்டு 
வேடர் மஙகை ஒடி. ௮ஞ௪ ௮ணைனேோனே, 

வீர மஙகை வாரி மககை பாரின் மஙகை மேவு இன்ற 

மேரு மககை அள வந்த பெருமாளே ! 

4&., சுருதிமரைகள் இருகாலு இசையில் அதிபர் முனிகோர்கள் 

துகளில் இருடி. எழுபேர்கள் சுடர்மூவர் 

சொலவில் முடிவில் முயொத பகுதி புருடர் ஈவராதா 
தொலைவில் உடுவின் உலகோர்கள் மறையோர்கள் 

அரிய சமய மொருகோடி. அமரர் சரணர் சதகோடி 

அரியும அயனும் ஒருகோடி Gaur wtp. 

அதிய அறிய அறியாத அடிகள் அறிய அடியேனும் 
அறிவுள் அறியும் ௮றிவூற அருள்வாயே)
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வரைகள் தவிடு பொடியாக கிருதர் பதியும் ௮ழிவாச 

மகர சலதி ௮ளறாக மூதுசூரும் 

மடிய ௮லகை ஈடமாட விஜய வனிதை மகிழ்வாக 

மவுலி தறி இரைதேடி வருராய்கள் 

நரிகள் கொடிகள் பசிஆற உதிர ஈதிகள் அலைமோத 
ஈமனும வெருவி அடிபேண மயிலேறி 

ஈளின உபய சரவேலை முடுகு முருக. வடமேரு 

ஈகரி உறையும இமையோரகள் பெருமாளே ! 

கலகலெ னச$ில கலைகள் பிதறறுவ 

தொழில துனைசூறி துரையாதே 

கருவழி தத. திய மவ தனிற்புகு 

கர குககடை இடைவீழா 

உலகு தனிற்பல பிறவி தரிததற 

உழல்வது விட்டினி அடிசாயேன் 

உனதடி மைததிரள் அதனினும உட்பட 

உபய மலாப்பதம அருள்வாயே ; 

குலஏிரி பொட்டெழ அலைகடல் கற்றிட 
BAe னைப்பொரு மயில்வீரா, 

குணதா. விததக, குமர, புனத திடை 
குறமக ளைப்புணா மணீமாபா, 

அலைபுன லிற்றவழ் வளைரில வைத்தரு 

மணிதிரு வக்சரை உறைவோனே, 

அடியவ ரிசசையில் எவைஎவை உற்றன 

௮வைதரு வித்தருள் பெருமாளே ! 

NS NN
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46. திருமொழி உரைபெற ௮ரனுன துழிபணி 

செயமுனம் அருளிய குளவோனே, 

இறல்உயா மதுரையில் ௮அமணரை உயிகழு 
தெறிபட மற டெ விடுவானே, 

ஒருவரும் உனதருள் பரிவிலா ௮வாகளின் 
உறுபடா உறுமெனை அருளவாயோ ? 

உல$னில் அ௮னைவாகள் புகழ்வுற அருணையில் 
ஒருநொடி தணிலவரு மயிலவீரா, 

கருவரி உறுபொரு சணைவிழி குறமகள் 
கணின்எதா தருவென முனம.ஆனாய், 

கருமுகில் பொருநிற அ௮ரிதிரு மருமக, 
கருணையில் மொழிதரு மூதலவோனே, 

மூருகலா தரு௨றை ௮ம.ராகள் சிறைவிட 
Cpr spn gro ter முனிவோனே,; 

முடிபவா வடிவறு சுிகர முறைசமிழ் 

முதுசரி வலம்வரு பெருமாளே ! 

ND ee 

7. மானமெ னும்பொருள் வானறை கால்கனல் 

புனலு டன்புவி கூடிய தோருடல் 
வடிவு கொண்டதி லேபதி மணெழு வகையாலே 

வருசு sb gut அசையி லேயுழல் 
மதியை வென்றுப ராபர ஞானகல் 

வழிபெ றும்படி நாயடி யேனைநின் அருள்சேராய் ; 

செனனி சககரி ஆரணி காரணி 
விமலி எண்குண பூரணி காரணி 
வைப ரம்பை ஆடிய பார்வதி ௮ருள்பாலா, 

சிறைபு கும்சுரர் மாதவர் மேல்பெற 
௮சரர் தங்ளே யானது வேரற 
சிவன்௨ சந்தருள் கூர்தரு வேல்விரி முருசோனே,
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கனசன அ௮ங்கையி னாலறை தூணிடை 

vets Ameo smiacog unt Sone 

கடலக ல௩டட வேபொரு தேஉதா மூனையாலே 

கத வென்றுடல ணேவ னாருயி£ 

உதிர முமசத ர.தமு தாயுணு 
கமல வுஈதிய னாகிய மாலதிரு மருகோனே, 

தினக ரன்சிலை வேளருள மாதவா 

Forse Oo Sr HHT om Sut 

தசைமு கனசெழு மாமறை யோபும் அழகோனே, 

இரும டர்தையா காலிரு வோரிறை 
௮௧மொ டமபொனின ஆலய நீடிய 
சிவப ரர்பனில் வாழ்குரு நாயக, பெருமாளே ! 

48. /ரலமை எடுத5 வீரன எரிபட விரர்ச ஞூணும் 

௮ னிட மிருககும ஆயி அருள்வோனே, 

அலை டல அடை, ராமன் மிகமன மகழ்ச? கூரும் 

அ௭ிமயில ஈடத தும ஆசை மருகோனே, 

பருதியின ஒளிசகண வீறும அறுமுக, நிரை5த தோள்ப 

ிருகரம் மிகுதத பார முருகா, கின் 

பதமலா உளத்தில நாளும நினைவறு கருததர் தாள்கள் 
பணியவும எனககு ஞானம் அருள்வாயே ; 

சுருதிகள் உத வேதன் உரைமொழி தனகஈகுள் ஆதி 

சொலுவென உரைதத ஞான Ger sr, 

சுராபதி தழைதது வாழ ௮மாசிறை ௮னைதது மீள 

துணிபட ௮ரககா மாள விமெவேலா, 

மருமலா மணகசகும் வாசம் நிறைதரு தருக்கள் சூழும் 

வயலபுடை இடைககும் கீல மலர்வாவி 

வளமுறு தடததி னோடு சரஸ்வதி ஈதிக்கண் வீறு 

௫யிரவி வனத்தில் மேவு பெருமாளே |
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4. தவர்வாட் டோமர சூலம் தரியாச் காதிய கூரும் 

தணியாச சாகர மேழும் இரியேழும் 

சருகாச் காய்கதிர் வேலும பொருகாற் சேவலு நீலம் 

தீரிகூத தாடிய மாவும் இினைகாவல் 

அலர்லாய்ச் சானா மானும் சுரராட் டாளொரு தேனும் 

துணையாத தாழ்வற வாழும் பெரியோனே, 

துணையாயச் காவல்செய் வாயென் றுணராப் பாவிகள் 

பாலும் தொலையாப் பாடலை யானும புகலவேனோ ? 

பவமாய்த தாணது வாகும் பனைகாய்த தேமண நாறும் 

பழமாய்ப் பார்மிசை வீழும் படிவேதம் 

படியாப் பாதகர் பாயன் நியுடாப் பேதைகள் சேசம் 

பறிகோப் பாளிகள் யாரும கழுவேறச 

தவெமாய்த தேனமு தூறும் திருவாக காலொளி சோவெண் 

டிருநீற் ராலம ராடும் சிறியோனே, 

செழுசீ£ச சேய்கதி யாரம கொழியாக கோமளம் ag 

இருவோத தூர்தனில் மீமவும பெருமாளே ! 

a வகித். 

50. அ/ணிசெவ்வி யா£ திரை சூழ்புவி 

தனநிவ்வி யேகரை ஏறிட 
௮றிவில்லி யாமடி. யேனிடா 80 

அருள்வல்லை யோடநெடு சாளினம் 
இருளில்லி லேயிடு மோவுன 
தருளில்லை யோ௫ன மானவை அறியேனே : 

குணவில்ல தாமக மேரினை 
அணிசெல்வி ஆய்௮ர ணாசல 
குருவல்ல மாதவ மேபெறு குணசாத 

குடிலில்ல மேதரு காளெது 
மொழிஈல்ல யோசவ ரேபணி 

குணவல்ல வா,சிவ னே,ஏவ குருசாதா,
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பணிகொள்ளி மாகன பூதமொ 

டமாகள்ளி கானக காடச 

பரமெல்லி யாபர மேஸ்வரி தருகோவே, 

படரல்லி மாமலா பாணம 

துடைவிலலி மாமத னாரனை 

பரிசெல்வி யார்மரு காசுர முர்சேசா, 

மணமஒல்லை யாகி ஈகாகன 

தனவல்லி மோசன மோடமர் 

மகிழ் தில்லை மாட மாடினா அருள்பாலா, 

மருமலலி மாவன நீடிய 

பொழில்மெல்லி காவன மாடமை 

வடமுலலை வாயிலில் மேவிய பெருமாளே ! 

ண்டாபதி குடியேற மணடசுரர் உருமாற 

௮ணடாமன மூழமீ.ற அருளாலே 

அந்தரியொ டெஞடு சககரனு மகிழ்கூ.ர 
ஐஙசரனு முமையாளும் wf pars 

மண்_லமும முனிகோரும் எணடிசையில் உளபேரும் 

மஞசினனும ௮யனாரும எதிர்சாண 

ம௫கையுடன் ௮ரிதானும் இன்பமுற மூழ்கூர 
மைர்.துமயில் உடன்அடி. வரவேனும் ; 

புணடரிச விழியாள, ௮ணடர்மகள் மணவாள, 

yes dem ௮றிவாள, உயாதோளா, 

பொககுகடல் உடனாகம் விணடுவரை இகல்சாடு 

பொன்பரவு கதாவீசு வடிவேலா, 

தணடரள மணிமாப, செம்பொன் எழில் செறிரூப, 
தண்டமிழின் மிகுகேய, முருசேசா, 

சந்ததமும் அடி.யாாகள் சிந்தையது குடியான 
தண்சிறுவை தனில்மேவு பெருமாளே |
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52. P sor வாரிஜ பாதார மோசம ! 

நாரத தவி ரோதாஈ மோநம ! 
சேவல மாமயில் ப்ரீதாஈ மோரம ! 

சேகர மானப்ர தாபாஈ மோகம் ! 
அகம சாரசொ ரூபாஈ மோர.௦ ! 

தேவர்கள் சேனைம Furs Cursu! 

பாதச நீவுகு டாராஈ மோசம ! 
மாவசு ரேசச டோரா மோசம் ! 

பாரினி லேஜய லீராஈ மோசம் ! 

பார்வதி யாள்தரு பாலார மோகம ! 

நாவல ஞானம னோலாக மோநம ! 

பாலகு மாரசு வாமீர மோகம ! 

போதக மாமுச னேரான சோதா. 

நீறணி வேணியர் நேயாப்ர பாகா, 
பூமக எராமரு சேசா,ம கோததி 

போதக மாமறை ஞானாத யாகர, 

தேனவிழ் நீபா ரூவாரு மா£பக, 

பூரண மாமநி போலாறு மாமு 

மாதவர் தேவர்க ளோடேமு ராரியும் 

மாமலா மீதுறை வலேகதாவு மேபுகழ் 

மாநில மேழினு மேலான நாயக, 

வானவ ரூரினும் வீருடு வீறள 

காபுரி வாழ்வினு மேலாக வேதிரு 

வாழ்?று சாபுரி வாழ்வே,சு ராதிபர் 

மறைதேடும் 

கதிதோயப் 

மலைமாது 

அருள்தாராய் ; 

யிசல்சூரா, 

மூருகேசா, 

வடிவேலா, 

பெருமாளே !
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௫3. பிறவி யான சடம் இறங்க வழியி லாத துறைசெ நிர்து 

பிணிச ளான தயாஉ ழன்று தீமொறிப் 

பெருகுதியவினையி ஜனொச்துகதிகள் தோறுமலை பொருர்தி 

பிடிப டாத ஜனனம சம்பி அழியாசே 

நறைவி ழாத மலர்மு கந்த அரிய மோன வழிதி றந்த 
நளின பாதம் எனது சிர்தை அசலாசே 

ஈரர்சு ராதி பரும்வ ணககும் இனிய சேவை தனைவி ரும்பி 

ஈலன தாச அடியன் என்று பெறுவேனோ ? 

பொறிவ ழாத மூநிவர் தஙகள் நெறிவ ழாத பிலன்௨ ழன்று 
பொருநி சாச ரனைநி னைஈது வினைராடிப் 

பொருவிலாமல் அருள்புரிர் துமயிலினே றிகொடியில்வர் து 
yors மேவ தமிழ்பு னைந்த மருகோனே, 

இிறுவ ராடி இருவ ரந்த கரிப தாதி கொடுடொ ருஞ்சொல் 
இலையி ராம னுடன்எ தாந்து சமராடி௪ 

செயம தான நகர மாந்த அளகை போல வளமி குர்த 
Apnea God ard Gis பெருமாளே ! 

54. விரசற சோகடஇியும் உருகியும் வாழ்ததியும் 

விழிபுனல் ே தகூட ௮ன்புமேன்மேல் 

மிசவுமஇ ராப்பகல் பிறிதுப ராக்கற 

விழைவுகு ராப்புனை யுங்குமாரா, 

முருக,ஷ டாக்ர, சரவண, காத திகை 

gpa gist ums Bu, என்றுபாடி, 

மொழிகுழ றாத்தொழ தழுதமு தாட்பட 
முழுதும்௮ லாப்பொருள் தர்திடாயோ ? 

14
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பரகதி காட்டிய விரக லோசசய 

பரமப ராகரம சம்பராரி 

படவிழி யாற்பொரு பசுபதி போற்றிய 

பகவதி பாரப்பதி தீர்தவாழ்வே. 

இரைகடல் தீப்பட நிசிசரா கூப்பிட 

எழுகரி தாப்பெழ « yer pGaer, 

இமையகா நாட்டினில் நிறைகுடி ஏற்றிய 

எழுகரை காட்டவா தம்பிரானே ! 

௫. கூசா தேபா£ ஏசா தேமால் 

கூறா நூல்கற றுளம்வேறு 

கோடா தேவேல பாடா தேமால் 

கூகூ தாளத தொடைதோளில 

வீசா தேபோ பேசா தேசா 

வேதா தீதச கழல்மீதே 

வீழா தேபோய் நாயேன் வாணாள 
வீணே போகத தீகுமோதான் ? 

நேசா, வாஜோர் ௪சா, வாமா, 

நீபா, கானப் புளமானை 

சேர்வா யார்வாய், சாவாய் சாரவாய் 

நீள்கார் குழ்கற் பகசாலத 

தேசா தீனா, தீனார் ஈசா, 
சீரா ரூரிற் பெருவாழ்வே, 

சேயே, வேளே, பூவே கோவே, 

தேவே, தேவப் பெருமாளே !
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பாலோ தேனோ பாசோ வாஜோர் 

பாரா வாரத 

பாரோர் €ரோ வேளேர் வாழ்வோ 

பானோ வான்முத 

தாலோ தாலே லோபா டாசே 

தாய்மார் ரேசத 

தாரா தேபேர் ஈயா தேபே 

சாதே எசத் 

அலோல கேளா மேலோர் நரணமால் 

ஆனா தேனற 
ஆயாள் தாள் 2மல் வீழா வாழா 

ஆளா வேளைப் 

சேலோ டேசோ ஆரால் சாலா£ 

சரா ரூரிற் 

சேயே, வேளே, பூவே கோவே, 

தேவே, தேவப் 

நீ தானெத தனையாலும் 
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தீமுதேயோ 

தெனரீளத் 

தினுசாரம் 

தீருமோசான்? 

புனமேபோய் 

புகுவோனே, 

பெருவாழ்வே, 

பெருமாளே ! 

நீடூழி சருபையாடு 

மாதானத தனமாக மாஞானச கழல்தாராய் ; 

வேதாமைத் துனவேளே, லீரா,சற் குணலோ, 

gatos தொளியானே, அரூரிற் பெருமாளே !
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58. மல கமல௨ரு சககம் தொனிததமறை 

அரிய பரமவெளி எஙகும் பொலிததசெயல் 

அளவும் ௮௪சலமது கணட கொருததாஉள 
வறியாத 

தகர முதலுருசொ ளைம்பர் தொரகூரமொ 

டல புவனகதி ௮ண்டம௩ களுக்குமுதல் 

௮௬ண சரணஒளி எ௩கெக கும்உற்றுமுதல் 

ஈவொன 
கமல துரியமதில் இர்தும் கதிர்ப்பரவு 

கனக நிறம்உடைய பணபம் படிக்கதவ 

ககன சுழிமுனையில் அஞ்சும் களிததமுத 
சவெயோகம் 

கருணை யுடன்௮றிவி ததகொண டிடசகவுரி 
குமர குமரகுரு என்றென் றுரைப்பமுது 

கனிவு வரஇளமை தநர்துன் பதத.தில்எனை 

அருள்வாயே $ 

திமிலை பலமுருடு திர்திர் திமிததிமி 
டுமு... டுமுடுமுட ணெடுண டுமுட்டுமுட 

திகுட திகுடதிகு இிரதிர் திகுர்சதிகுர்த 
திகுதிதோ 

'செசண செகணசெக செஞ்செஞ் செகச்சணென 
௮ூலெம் உரகன்முடி ௮அணடம பிளச்கவெகு 

திமிர்த குலவிருது சகம் தொனிகஆ்தசுரர் 
கஎமீதே 

அமரர் குழுமிமமா கொணடக றைததருள 

௮ரிய குருகுகொடி எங்கும் தழைததரள 

௮ரியொ டயன முனிவா ௮ண்டம் பிழைததருள 

விடும்வேலா, 

அரியின் மகள்தனமொ டநகம் புை தீககமுக 

அழகு புபமொடணை இன்பக களித் துமூழ் 

அரிய மயில் அயில்சொ டிர்தம் பல 5 இன்மூழ் 

பெருமாளே !
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59. வேதததிற் கேள்வி இலாதது 
போதததிற் காண msg) 

வீசததிற லார மிலாதது 

வீதிததுத தேடரி தானது 
ஆதிததற் காய வொளாதது 
வேசத்துத தீயில் வெகாதது 

வாதததுச் கேவி யாதது 
காதத்திற் பூவியல் ஆனது 

வாசத்திற் பேரொளி யானது 

மாயததிற் சாய மதாசல 

திதர்க்குத தூ.ரம தாகிய 

வாழ்வைச்சற் காரம தாஇனி 

காதததிற் காயம தாகும 

தீதித்தித தீதிது தீதென 
காதற்பட் டோதியு மேவிடு 

சாணப்பட் டேசொடு ரோய்கொடு 

வாதைப்பட் டேமதி ததக 

லாமற்கெட் டேதடு மாறிட 

கோதைப்பித தாயொரு வேடுவ 
ரூபைப்பெற் றேவன வேடுவர் 

கூடததுக கேகுடி யாய்வரு 

கோதிற்பத தாரொடு மாதவ 

சிலசரித தாதியர் சூழ்தரு 
கோலககுற் ருலமஉ லாவிய 
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களியாளர் 

சுடர்சானம் 

மதம்ஊறு 

அருள்வாயே § 

கதிகாணார் 

அரிவோனே, 

முருகோனே, 

பெருமாளே |



214 திருப்புகழ் 

60. பஞ்சபுல னும்பழைய ரணடுவினை பும்பிணிகள் 

பஞ்செனஎ ரிர்துடொடி. ௮ககமாடப் 

பண்டறவு டன்பழைய தொணடாகள்்உ டன்பழகி 

பஞ்சவாவி யன்பதியு டன்குலாவச் 

குஞ்ச ரமு கன்குணமொ டர்தவனம் வந் துலவ 
கொஞ்சிய) லமபுகழல் விந்துசாதம் 

கொஞ்சமயி லின்புறமெல் வந்தருளி என்சவலை 

கொன்றருள்கி றைஈதகழல் இன்றுதாசாய் ; 

எஞ்சியிடை யுஞ்சுழல அமபுவிழி யுஞசழல 

இன்பரச கொககைகர மூககொளாமல் 

எந்தஉடை சரதபெல மிஞசியமு தமபுரள 

இர்துநுத லுமபுரள கஙகுல்மேகம் 

அஞ்சுமள கமபுரள மென்குழைக ளுமபுரள 
௮மபொனுரு மஙகைமணம உணடபாலா, 

அன்பாகுல வுந்திருரெ டுககளவ எம்பதியில் 

அண்டரய னுமபரவு தம்பிரானே 

61. ஆசார ஈனக குதர்க்க துட்டாகள் 

மாதாபி தாவைப் பழிதத துட்டாகள் 

ஆமாவின் ஊனைச செகுதத துட்டாகள் பரதா.ரம் 

ஆகாதெ னாமற் பொரிதத துட்டாகள் 

நானாஉ பாயச சரித துட்டாகள் 

ஆவேச நீரைக குடித்த துட்டாகள் தமியோர்சொம் 

கூசாது சேரப் பறித்த துட்டாகள் 
ஊரார்கள் ஆசைப் பிதற்று துட்டர்கள் 
கோலால லாழ்விற் செருக்கு துட்டர்கள் குருசேவை 

கூடாத பாவத் தவத்த துட்டாகள் 

ஈயாது தேடிப் புதைதத துட்டர்கள் 
கோமாள நாயிற் கடைப்பி றப்பினில் உழல்வாசே,
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வீசாவி சாலப் பொருப்பெ டுததெறி 

பேரார வாரச சமுததி ரதஇினில 

மீளாமல் ஒடி.த துரததி உட்குறும் ஒருமாலை 

வேரோடு வீழச தறிதத கெயெ 

போராடு சாமாத தியததி ர௬ககையில 

வேலாயு தாமெயத திருப்பு கழ்ப்பெற வயலூரா, 

நாசாதி ப்ராரத த.துக௪ மிககவா 

மாயாவி காரத இயகச றுததருள் 

ஞானோப சேசப் பிரசி2த ௪றகுரு வடிவான 

நாதாவெ னாமுற றுதிததி டப்புவி 

ஆதார மாயகைக குமுட்ட முறறருள் 

நாகேச நாமத தகபபன் மெசடிய பெருமாளே ! 

62. 5 மதியம் எறிககும தழலாலே 

சிறி மதனன் வளைக்கும சிலையாலே 

ஓத மருவி அலைககும கடலாலே 

ஊழி இரவு தொலைகரும படியோசதான் ? 

மாது புகழை வளாககும இருவாமூர் 

வாழும மயிலில் இருக்கும் : குமரேசா ; 

சாதல் அடியா கருத்தின் பெருவாழ்வே, 

காலன் முதுகை விரிககும் பெருமாளே !
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3. ஈளை சுரககுளிர் வாதம் எனும்பல 

சோய்கள் வளைந்தற 

FO LOG Hy கூடு புகுந்இடு 

காடு பயின் றுயிர் 

மூளை எலும்புகள் நாடி. ஈ.ரம்புகள் 
வேறு படுந்தழல் 

மூல மெனுஞ்சிவ யோக பதர்தனில் 
வாழ்வு பெறும்படி. 

வாளை நெருகயெ வாவியி லுககயல் 
சேல்கள் மறிர்இிட 

வாகை துதைர்தணி கேதகை una 

மோதி வெகுண்டிள 

பாளை ஈறுககமழ் பூக வனந்தலை 

சாடி நெடுககடல் 

பாகை வளம்பதி மேவி வளஞ்செறி 

தோகை விரும்பிய 

64. (இருவினை அஞ்ச வருவினை கெஞ்ச 

இருள்பிணி தஞ்ச 

என திடர் மகக உனதருள் பொக 

இசைகொடு தக 

இருமுக சக்த முருகக டம்ப 

சிவசுத கந்த 

வவ என்று தெளிவுற கெஞ்ச 

இிகழா டஞ்செய் 

இளையாசே 

இழவாதே 

warts 

மொழிவாயே ; 

உலைடீரு 

மதிதோயும் 

கழிபாயும் 

பெருமாளே ! 

மலமாய 

புகழ்கூறித் 

குகவேல 

ப 

கழல்தா.ராய்
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மருதொடு கஞ்சன் உயிர்பலி கொணடு 

மகிழ்அரி விணடு மருகோனே, 

வதைபுறி இன்ற நிசெரர் குன்ற 
வலம்வரு செம்பொன் மயில்வீரா, 

அருகுறு மகசை யொடுவிடை உர்தும் 

அமலனு சந்த முருகோனே, 

அருள்செறி பகத ணையிலிரு மஙகை 

அமளிச லஙகொள் பெருமாளே ! 

ee மனனவனணைனுது, 

செண்டைகள்பொ ருஙகணமங சையாமலாக் 

கொணடைதசள்கு லுககநின் ற.நூனிற் 
கெஞ்சுபலு டன்குழைர் தமளியிற் கொடுடோய்வண 

கெர்தபொடி யும்புனை துறவணைத 

இன்பவச னந்தருந் தொழிலக 
இன் தமய லின்படுர் துயரப் ப்ரபைலீசும் 

தணடைகள் கலினகலின் கலின்எனக் 

இண ஏணி ணென்ட௫ணின் கணின்எனத 
தணகொலு சுடன்ரிலம பசையஉட் பரிவாடச் 

சந்ததமும் வந்திரும் பரிமளப் 

பகய பதஙகள்என் கொடுவினைச 

சஞ்சல மலககெடம படி.௮ருட் புரிவாயே; 

தொணடாகள் சரணசரண சரணெனக் 
கொம்புகள் குகுஙகுகு குகு2மனத 
துந்துமி இமிர் திமிர் திமின்எனக குறமோசை 

சுர்தரி மணஞ்செயுஞ் சவுரியச் 

கர்த குற வஞ்ிதஐ கருவனத 
துககமலை யும்புரர் தமரருக் இெர்கூரும்
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பணடர்கள்பு யககளும பொடிபடச 

கண்டவ ப்ர சண்டகுஞ் சரிஎழிற் 
பைர்தருவ னம்புரந் தகழ்எயிற் புடைகுமும் 

பர். திவரு மர் திசெண் பகம்௮டற் 
சர்துசெறி கொன்றைதுன் நியவனப் 

பர். தணையில் வர்திடுஞ் சரவணப் பெருமாளே ! 

66. ஓல மிட்டி ரைத்தெ முந்த வேலை வட்டம் இட்ட இந்த 

ஊாழமு இற்ற ரககள் ஒன்றும அ௮வராரென் 

தம ரைப்ரசிதத ரென்றும் மூட ரைசச மாத்த ரென்றும் 

ஊன ரைப்ர புகச ளென்றும அறியாமற் 

கோல முத, மிழ்ப்ர பந்த மால ருக்கு ரைதத ஈந்த 

கோடி. இசசை செப்பி வம்பில் உழல்காயேன் 

கோபம் அற்று மற்றும் ௮நத மோகம்௮ற்று னைப்ப ணிர்து 

கூடு தறகு மூததி என்று தருவாயே? 

வாலை துர்சகை ௪சததி யம்பி லோக கததா பிததர் பகஇல் 
மாது பெற்றெடுதது கஈத சிறியோனே, 

வாரி பொட்டெ ழகர வுஞ்சம வீழ நெட்ட யிற்று ரந்த 

வாசை மற்பு யப் ர சணட மயில்வீரா, 

ஞால வட்டம் முற்ற உணடு ராச மெத்தை யிற்று யின்ற 

ரா.ர ணம்ச ருட்சு ரர்த மருகோனே; 

நாலு இக்கும் வெற்றி கொணட சூர பத்மனைக்க ளைர்த 

சாச பட்டி னதத மர்ந்த பெருமாளே !
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67. பகரு முததமிழ்ப் பொருளு மெய்ததவப் 

பயனு மெப்படிப் பலவாழ்வும் 

பழைய முததியிற் பதமு ஈட்புறப் 
பரவு கற்பகத திருவாழ்வும் 

புகரில் புத்தியுற் றாசு பெற்றுறப் 
பொலியும் முறபுதப் பெருவாழ்வும்: 

புலன சற்றிடப் பலவி த தனைப் 

புகழ்ப் லத தினை 2 தரவேனும் ; 

தீகரி லற்றகைத தலமவி டப்பிணைச 
சரவ ணததினிற் பயில்வோனே, 

தனிவ ன, தினி புனம நழதியைத 
தழுவு பொர்புயத இருமார்பா; 

2௧7 வெரபினைப் படரும விததகத 
றல் ௮யிறசுடாக குமரேசா, 

செழும லாப்பொழிற் குரவ முற்றபொற 
திருவி டைககழிப் பெருமாளே 1 

68. மருக்கு லாவிய மலரணை கொதியாதே 

வளாதத தாயதமா வசையது Qur Sure gs 

கருக்கு லாவிய அயலவா பழியாதே 

கடப்ப மாலையை இனி௨ர விடவேணும் ; 

தருக்கு லாவிய கொடிஇடை மணவாளா, 

சமாதத னே,மணி மரகத மயில்வீரா, 

இருக்கு சாவடி. நிழல் தனில் உறைவோனே, 

இருககை வேல்வடி. வழக பெருமாளே |
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69. இருவினைப் பிதவிக் 

இடர்கள்பட் டலையப் 

திருவருட் கருணை 
இரமெனக கதியைப் 

௮ரி௮யற் கறிதற் 
அடியவர்ச் கெளியற் 

குருவெனச ஏவெனுச 

கொடுமுடி குமரப் 

70. பக்குவ சார லட்சண சாகாஇ 

பட்சண மாமோன 

பததியில் ஆறாறு 5,5.துவ மேல்வீடு 

பற்றுநி ராதார 

௮ச்சண மேமாய துர்க்குணம் வேராக 
அப்படை யேஞான 

௮க்கற வாய்பேசு சற்குரு நாதாஉன் 

அற்புத சோபாதம் 
உக்ரெ, ஈராறு மெய்ப்புய னே,நீல 

opus sure 

9556 ards GaSe sore 

யூற்பல ரா€ீவ 

பொக்சமி லாவீர, விக்ரம மாமேனி 
பொற்ப்ரபை அகார, 

சடல்மூழ்கி 

புகுதாசே 

ப்ரபையாலே 

பெழவேனோ ? 

கரியானே, 

புதகேயா, 

கருள்போதா. 

பெருமாளே ! 

சவெயோகர் 

நிலையாக 

உபதேசம 

மறவேனே ; 

மணகாற 

வயலூரா, 

௮விராூப் 

பொய்ச்சலி போமாறு மெய்ச்கருள் ரோன 
புச்கொளி பூர்மேவு பெருமாளே |
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7]. மதப்பட்டவி சால போலமும 

முகப்பிற்சன வாடையும் ஒடையும் 

மருககறபுர லேபல லாடமு மஞ்சையாரி 

வயிற்றுகடு £5ர பாணிபு 

மிதறசெககாவி லோசன வேகமு 

மணிசசததச டோரபு ரோசமும ஒன்றுகோல 

விதப்பட்டவெ ளானையி வேறியும் 

நிறைககற்பக நீழலில ஆறியும 

விஷததாககன சூளிகை மாளிசை இர்தரலோகம் 

விளக்சசசுரா சூழ்தர வாழ்தரு 

பிரப்புதவகு மாரசொ ரூப, 

வெளிட்டட்டெனை அள்வய லூரிலி ருந்தவாழ்வே, 

இதப்பட்டிட வேசம லாலய 

ஒருததிகசை வானபொன ஆயிரம் 

இயறறப்பதி தோறமஉ லாவிய தொணடாதாள 

இசைககொககஇ ராசத பாவனை 

உளப்பெற்றொடு பாடிட வேடையில் 

இளைப்புகடட வார்மறை யோனென வர்துகானில் 

இதப்பட்டெதி ரேபொதி சோறினை 

௮விழ்ததிட்டவி நாசியி லேவரு 

திசைக்குறறச காயனு மாகிம றைர்துபோமுன் 

செறிப்பிததச ராவதின வாய்மக 

வழைப்பிததபு ராணகரு பாகர 

திருப்புக்கொளி பூரூடை யார்புகம் தம்பிரானே!
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73. 

திருப்புகழ் 

(பன.தஇ ரைர்தெழும் எளையு மேலிட 
கறுதத குஞ்சியு மேரை யாயிட 

மலர்க்க ணணடிரு orn Buy Cowen 

வருதத முர்தர தாய்மனை யாளமக 

ெறுததி டககளை யோருடன் யாவரும 
வசைககு றுஞ்சொலி னாலமிக வே.தினம 

எனைகக டந்திடு பாசமு மேகொடு 
சனதது வஈதெ.தா சூலமு மேகையில் 
எடுததெ றிர்தழல் வாயவிட வேபயம் 

இழுச்ச வரதிடு தூசாக ளானவா 
பிடிக்கு முன்புன தாள்மல ராகிய 
இணைபப தாத.ர வேமபில மீதினில 

கனத செரமமி ழால்டினை யேதினம 

நினைகக வதரு வாயுன தாரருள் 

கருததி ௬௩ துறை வாயென தாருயி£ 

கடறச லந்தனி லேயொளி சூரனை 

உடற்ப குஈதிரு கூறென வேயது 

கதிததெ முர்தொரு சேவலு மாமயில 

௮னதத னுஙகம லாலய மீதுறை 

இருகக லந்திடு மாலடி. நேடிய 
அரற்க ௬ுமபொருள் தானுரை கூறிய 

அறத்தை யுதரு வோசன பூசுரா 

நினை5;தி னஈதொழு வாரம ராய்புரி 
அருட்செ றிர்தவி நாசியுள் மேவிய 

தீமோறி 

நகையாடி 

உறவேதான் 

வரவேணும் 5 

துணையாகக 

விமெவேலா. 

குமரேசா, 

பெருமாளே ! 

g) pain ற். பிறவாமல் எனையாள்சற் குருவாடப் 

பிறவாடுத் தரமான பெருவாழ்வைத் தருவாயே ; 

குறமாதைப் புணர்வோனே, குகனே,சொதழ் குமரேசா, 

அற்காலைப் புக்வோனே, அவிநாூப் பெருமாளே !
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த ராப் பிணிதீர Fars துமஞான 

ஊராட் சிெயதான ஓர்வாக் கருள்வாயே) 

பாரோரக இறைசேயே, 

பேராற பெரியோனே, 

ஆடல்மசன் அமபின் மககையா 

ஆலவிழி யினபி றறகொளி 
ஆரமத லமபு சொககையின 

ஆதிகுரு வினப தஙகளை 

நீதியுடன் ௮னபு டனபணி 
யாமலமனம நைஈது நொர்துடல 

வேடரென நினற மமபுலன 

ராலு௧ர ணகக ளினழொழில் 

வேறுபட நீனறு ணார்தருள் 

வேடைலெட வது சாதனை 

மாயை௮ற வென்று துனறிய 

வேமுடி வின்ப ரமபொருள் 

தாடகைஉ ரஙஈ டிரதொளிா 
மாமுனிம கஞூ றஈதொரு 
தாழ்வறஈ டஈது இணசிலை 

ஜாஈகித னங்க லந்தபின் 

ஊரிலமகு ட௩கள் தர்தொரு 

தாயாவ சனஞசி றஈதவன் 

சேடன்மூடி. யுஙக mB 
வாடைமுமு தும்ப ரந்தெழு 

தேவாகள்ம இழ்ர்து பொகடட 

ர்மயில மஞ்சு துஞ்சிய 

சோலைவளர் செம்பொன் உந்திய 
சீபுருட மககை தக$ய 

பாலாக இரிராசே, 

பேராப் பெருமாளே ! 

மயலாடு 

அழியாசே 

பெறுமாறென் 

அருள்வாயே ; 

மூறியாவொண 

மருகோனே, 

நடமாடும் 

பெருமாளே !
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funds ges மனதாலுத தமனாப் 

பதிவாசெ சவெஞான பரயோசச தருள்வாயே ; 

நிதியே,ரிச் தியமேயென் நினைவே,ஈற் பொருளாயோய், 

கதியே.சொற பரவேளே, கருவூரிற் பெருமாளே! 
கமான சாணணவவாக் 

பசசை ஒணடரி போல்இரு மாதனம் 

மூறறி தமபொறி சோகுழல் வாள்ஆயில் 
பற்று புணடரி காமென ஏய்கயல் 

பததி வெண்டர ளாமெனும் வாள்ரகை 
விதரு மஞ்சிலை போல்நுத லா£இதழ் 

பதம செணபக மாமநு பூதியின் 

றிசசை ௮ஈதரி பாவதி மோகினி 

தீததை பொனகவி னாலிலை போ£வயி 
றிற்ப சு௩கசளி யானமி ஞூலிடை 

எக்கு லஙகுடி. லோடுல யொவையும 

இற்ப இர்திரு சாழிரநெ லாலநம 

எப்பொ துமபகர வாள்கும ராஎன 

கசசை யுர்இிரு வாளுமி ராறுடை 

பொற்பு யஙகளும வேலுமி om por 

கட்டு வஙகம லாமுகம் ஆறுள 

கற்ப கரந்திரு ராயொ வாழ்வுற 

இிததர் விஞ்சையர் மாகாச பாசென 

சட்ட வெஙகொடு காளை வேரற 

ரச்சு வெண்பட மீதணை வா£முகில் 

பசசை வணபுய ஞார்கரு டாசனர் 

நற்ச ரர்.தநு கோல்வளை சேமியர் 

ஈற்பு னர். தனில் வாழ்வளி crue 

விழிஞான 

அழகாளென் 

௮பிராமி 

உருசேனோ ! 

முருகோனே, 

விடும்வேலா, 

மருகோனே, 

இசசை கொணடொரு வாரண மாதொடு 

ஈத்தி வரது ளாறுமை தேவர்கள் 
mE OT 

பெருமாளே !




