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a. 

சிவமயம், 

(Ep க வ od) Te 

Se 

Dot pss சித்துருவாயுள்ள பாவப் பிர 

புலை ௮ராதிபெத்த சித்துருவாயுள்ள சீவர்கள் அவிச் 

சையினின்று நீங்கி யடைந்தொன்றா யாநந்தமயமாய 

விளங்கும் வசையை யடைவுபடக் கூறும் நூல்கள் 

வேதாகமங்களாம். இவைகளே முூதஜா லெனப்படும், 

இம் முத.னூல்களின் கருத்தை வடமொழியில் வல் 

லா£ல்லா தாரும் உணர்ந்து ஈன்னெறியைக் கைக்கொண் 

டொழு? யுய்யுமாறு, வடமொழியிலும் தேசபாஷையி 
அம் வல்ல மகான்கள் வடமொழிபிலே யன்றித் தேச 

பாஷையிலும் வழி.நாலும் சார்பு நாலும் அருளிய? தாடு 

தம்முடைய கருக்மை நியாயவாயிலாக ஸ்தாபிப்பதாயும் 

தம்முடைய கருத்திற்கு மாறுபட்டவர்கள.ஐ கருத்சை 

நியாயவாயிலாக மறுப்பதாயுமுள்ள ௭இர் நூலும் சேய் 

அம் வைத்தனர், 

இல்வாறுள்ள நால்களில் பிரபுலிங்கலிலையும் 

ஒன்று, இதற்று முகனூல் கன்னடபாஷைபி லுள்ளது, 

௮,தனது காலமும் அரியர் பெயரும் ௮றிதற்கே* 
இடைக்கவில்லை, 

தமிழிலுரள பிரபுலிங்கலிலையின் காலம் ஏறக் 

குறைய 280-வருஷங்களாமென்று தெரியவருகின்றது, 

இதனை, 

பார்கெழு சகாத்த மூவைஞ் தூற்றெழு பானான் 

கால, தாயெ காரா மங்கொ ளாண்டுறு விடை ஞாயிற் 

திழ், சீர்கெழு மல்ல மன்றன் நிருவிமோ யாடற் காளை,



a முகவை 

கார்கெழு மிடற்றெங் கோமான் கருணைகொண் டியம்பி 
னானை” என்று பிரபுலிங்கலிலை மான்மிய கதியிற் கூறு 
வதாலறிக, 

இதனை யாக்கியோர் துறைமங்கலம் சிவப்பிரகாச 

சுவாமிகள். இவர் கவிச்சக்காவர்க்திக ளென்றெண்ணப் 

பட்டவர்களுள் முதன்மையாக வைக்சக்கூடியவர்களி 
லொருவராவர். இம்மகான் செய்தருளிய நால்களொவ் 

வொன்றும் மிகு இயம் காப்பியத்திற் குபிரென்னும் 

வியஞ்சகத்தை யுடைத்தாயிருக்கும். இப்பெரியார் வீர 

சைவக்கில் ௮பேசவாதத்தை (Asrag அத்துலித 

சிஃதார்கக்தை) மேற்கொண்டொழு௫ ௮சனது ஏற்றத் 
கைப பல்லாற்றானும் உலகிற்கு விளகடுக் காட்டியவர். 

இத்தகைய இச்சீரியார் இப்பிரபுலிங்கலிலையில் பெரும் 

பான்மையும் திருக்குறகா மேற்கோளாகக் கொண்டிருக் 

இன்றனர். இர்.நூலில் குணம் அலங்காஈமென்னும் சொற் 

ச வையும், காமம், நகை, கருணை, விசம், உருத்திரம், 
௮ச்சும, இழிப்பு, வியப்பு, சார்கமென்னும் பொருட் 

சுவையும் நிரம்பி பிருக்சன்றனவென்பது இதனைச் செவ் 
வா2ன படிதீதுணார்கா ரொவ்வொருவரும் ஆறிவா 

சென்பது வெள்ளிடைமலையாம். அக்ககிவிர்த்தயம் பர 

மாரர்தப் பிராப்தியமமான Cute gongs மக்க ளடை 

தற்கு ரேர்சாதனமாயுள்ள சத். துவஞான திதைப்பெறும் 
வழியை மிகுதியாகக் கூறுதல்பற்றி இது தத்துவவிசா 

ரஞ் செய்பவர்களால் பொன்னேபோற் போற்றப்பட 

இன்றது., 

இதனைப் படிப்பதால் செவதத்துவத்தற்குச் சத்தி 
தத்துவம் மேற்பட்ட தன்றென்பதும், மாயையின் வர 

லாறும், அதனை யொழிக்கும் வகையும், சத்துவகுணக் 

sion Sag குணத்தாலும் வேறெதனாலும் பாம் 

பொருளை யறிய முடியாதென்பதும், ஸ்.த்ரீ களும் மோக்ஷ 

மடைதற் கதிகாரிகளாவ ரென்பதும், புறப்பூசைபி



முகவுரை. 3 

ணும் உட் (மனே) பூசையே தறஈததென்பதும், ௮ன் 

புடையார்க்சே ௮ரனருள் வாய்ககுமென்பதும், தத்துவ 
ஞானியர் பலவகை யொழுக்கத்தை யுடையாாயிருப்ப 

சொன்பதும், வெனடியார்களுள் ஜாதி வித்தியாசம் 

பாராட்டக்கூடா து என்பதும், காண்பான் காட்சி காணப் 

படுமபொருளென்னும் திரிபுடியுள்ள கிஜை யெக்கில்ய 

தாயினும் ௮நரிலை பர் தநிலையாகுமே யன்றி முத்திரில 

யாகாதென்பதும, தன்னை யுயர்ததிக்கோள்ளுவதற்குர் 

தாழ்த்திமகொளளுவதற்கும் தன்மனமே காரணமா 

மென்பதும பி றவு முணாநதுகொள்ளலாம், 

இத்தகைய சீரும் இறப்பும் வாய்ந்த இந்நூலின் 

பொருளை இலக்பெ வுணர்ச்சி யில்லாதாரும் எளிதி 

லணர்நதுகொள்ளுமாறு காஞ்சிபுசரிவாளி விச்வசிசேஷ் 

டாரயே ஸ்ரீமாக் - இராமயோகிகள் அவர்களைச்கொண்டி 
தெள்ளிப செர்தமிழ் வ௫னஈடை எழுதுவித்து, சதைத் 

தொடர்சசியின்மைபுற்றித் துதிக்குப் பதவுரையும் சேர் 

தீனு, இரநாலாடிரியாது சரித்தாததுடன் இக்.நூல் He 

இடப்பட்டு, 

பிரபுலிங்கலீலை, 

பிரபு எனல்-பரவர்க்கு மேலாயிருக்குர் தன்மை, 

லிங்கமெனல்-சிவம, லிலையெனல்-பற்றின்றிச் செய்யும் 

விளயாட்டு; எனவே யாவர்க்கும் மேலாயிருக்கும் சிவத் 
இனது திருவிளையாட்டை யுணர்த்தும் நாலெனப் 

பொருள்பட, ஆறாம் வேற்றுமைத் தொசைப்புறத்துப் 

பிறறச ௮ன்மொழிததொகையாய் இரநூற்குக் காரணக் 

குறியாயிற்றென்க, 

சச
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சிவமயம், 

திருச்சிற்றம்பலம், 

பிரபுலிங்கலீலை வசன 

கதியின் அட்டவவண, 
வணிக ல வேடு 15 அவையை 

  

கதீயின் பேயர். 
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துறைமங்கலம் 

திவப்பிரகாசசுவாமிகள் 

சரி த் இர ம், 

OS 

தொண்டைசாட்டிலே சப்தபுரிகளுள் ஒன்ளூய் 

விளங்குகின்ற காஞ்சிபுரியிலே ஈமார் ௩ 00-ஷத்துக்கு 

முன் தொண்டைமண்டலதக்தார் மாபிலுள்ளோருக்குக் 

குருவாகவிருந்த குமாரஈவாமி பண்டாச மென்பவர் 

இருக் கார்த்திகைக்குச் திருவண்ணாமலை யாத்இசை 

போகும்போது, வழியில் ஒரு ஈந்தவனத்திற் பகலிறங் 
இச் சவபூசைசெய்து அன்று சாயங்காலம் அந்தச் தலம 

போய்ச் சேர்ந்து ஈசானிய இர்ச்தத்தில் அதுஷ்டானஞ் 
செய்துகொண்டு “பூசைப்பெட்டகமெங்கே?”என் ௮தம 

முடைய பரிசாரகரைக் Crs, அதற்கவர்கள் பகலிற 

ங்கியிருர்த விடத்திற்றானே வைத்து மறந்து வர்குகாஃ 
விண்ணப்பஞ்செய்ய, அப்பொழுது அவர் மிகவும் வியா 

குல முற்றவராய், அந்தப் பரிசாகரோடு உள்ளார் மனித 
னொருவனைக் கூட்டிப் பகலிறங்கிபிருர த இடம்வரைக் 
கும்போய்ச் சோதனை செய்து வரும்படி. சொல்லியனுப 

பிப பின்பு தாமும் தபூ மளைவியும தரிடத்துற் ஐய்? 

யிருந்து நம்முடைய ஆக்மார்த்தமாகிய உடையவரைப் 

பிரியும்படி நேரிட்டதேயென்று சஞ்சலப்பட்டுக்கொ 

ண்டு ௮ன்றிராமுழுறநும் gilda De சிவத்தியானம் 
பண்ணிக்கொண்் டிருக்குமிபாறு, இவரது புண்ணிய 

மூதிர்ச்சியினாலே அண்ணாமலையார். ஒரு சங்கமராகத 
இருவுருக்கொண்டு இவரிடத்திற்கு எழுந்தருளி, நீர 
மஷனேைச்க மடையவேண்.யசென்ன?”என்று கேட்க, 
இவர் தமக்கு நேரிட்டி ரக்கும அபத்தை விண்ணப்பஞ் 
செய்ய, அதற்குக் ச வாமியானவர், ** £ர் ௮ங்கம் வேறு



2 பிரபுலிங்கலலை வசனம், 

இலிங்கம் வேராக விருச்தலால் பிரியலாயிற்று, லிங்கா 
ங்க சம்பந்தியாயிருந்தால் இப்படி க்குரநேரிடமாட்டாதே” 
என்று வீரசைவ சமயாசார நெறிகளைக் சரமப்படி 

போத்து உமத பூசைப்பெட்டகம் உதயத்தில் வந்து 

சேரும், ஆலும் நீர் இதுமுதல் லிங்கதாசணஞ் செய்து 
கொள்ளும்” என்னு ௮றுக்கெகிக்க, அதற்வெர் எனது 

சீஷர் பற்துக்கள் முதலானவர்களுக்கு இச்செய்கை 
விரோதமாக இருக்கும்”என் றுவிண்ணப்பஞ்செய்ய, ௮௮ 
கேட்டுச் சுவாமியானவர் **இந்தச் ஷேர் முதலியோரால் 

உமக்கு யாதொரு பயனுமில்லை. ஆதலால், நாமுரைத்த 

படியே சிவலிங்கசகாரணஞ் செய்துசொண்டால் உம் 

மிடத்தில் மூன்று புத்திரரும் ஒரு புத்திரியும் அவதரிப் 
பார்கள், ௮வர்களால் இகபா சாதகமுண்0” என்று ௮௬ 

ளிச்செய்ய, ௮தற்வெ ருடன்பட்டனர். அப்போது 
சுவாமியானவர் **இந்த அலயத்திற்குத் தெற்கு விதியி 
லிருக்கும் குருதேவரிடத்திற்குச்சென்று தாரண திசை 
செய்துகொள்ளும்” என்று ௮நுக்கெகத்து இதைக் குரு 
தேவருக்குர் தெரிவித்து ௮ந்தர்த்தானமானார். 

பின்பு விடியற்காலத் திற் பூசைப்பெட்டகம் வந்து 
செர்ர்தது, அப்பொழுது குருதேவர் உத்தரவின்படி 
௮வரது அடியார்கள் இவரைச் சேடிவர்தழைக்க அவர்க 

ஞரடனே மடம்போய்ச் சேர்ந்து குருதேவசைத் தரி 
சத்து அவராலே தாரணஇிகைை அ௮நுகடகிக்கப் பெற் 
அத் இருக்கார்த்திகைச் இருவிழா நிறைவேறிய பின்பு 

கச்சிப்பதிக்கு வந்துசேர்ர்து தமது ௮றுஷ்டானத்தின் 
படியே வருக்கும் தாரண தீக்ை செய்துகொண்டி ருக் 
குங் காலத்தில், முன்பு ௮ண்ணாபலையார் 9 HEBD 5 a 

படியே மூன்று புத்திரர்களும் ஒரு புத்திரியும் ௮வதரி 
த்தார்கள். அவர்களுக்கு முறையே சவெப்பிரகாச மென் 
அம், வேலாயுதமென்றும், கருணைப்பிரகாசமென்.றும், 
நோனாம்பையென்றும் நாமகரணஞ் செய்து உரியபருவத் 
இல் வித்யொரம்பஞ் செய்வித்து வளர்த்துவருங் காலத்
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Be, தந்தையாகிய குமாரசுவாமியையர் இவலிங்கயிக் 

இயமானார். பின்பு ஜேஷ்டராகயெ சிவப்பிரகாச சுவாமி 

கள் தமது தாயாரையும் சகோதார்களையும் அழைத்துக் 

கொண்டு அருணாசலம் போய்ச்சேர்ந்து குருதவசைத் 

தரிசித்து௮வ்விடத்திழ் சிலகாலம் வாசஞ்செய்யும் காள்க 
ளுள், ஒருகாள் ௮ந்தச் சோணசையத்தை வலம் வரும் 

போது சோணசைலமாலையென்று நூறுசெய்யுள் தோத் 

இரஞ் செய்தருளினார், 

இன்னும் இலக்கணப் பயிற்சிக்காகத் தக்ஷிணம் 

போகவெண்ணித் தனது சமகாதரர்களுடனே புறப் 
பட்டு வாலிகண்டபுசத்துக்குத் தெற்கே 8%அுகடிகை 
தூரத்தில் துறைமங்கல மென்னும் சரொமத்துக்கு வடது 

பக்கத்தி லிருக்கும் ஓர் நந்தவ்னத்தி லிறங்கிச் சிவ 
பூசை செய்துகொண்டிருர்த செய்தியை அந்தக் கிராமா 
இபசாகியம், லிங்கசாரண மூடையவராகியும், சங்கமதஇ 
னிடத்தில் மிகுந்த ௮ன்புள்ளவராஇயு மிருந்த ௮ண்ணா 
மலை செட்டியார் கேள்வியுற்று அந்த ஈந்தவன தக்கு 
வந்து அவரைத் தரிசித்தமாத்தித்திலே அவருக்குப் 
பணிவிடைசெய்து அறுக்காகம் பேறவேண்டுமென்றெ 

ண்ணிச் சுவாமிகளை கோக, “இவ்லிடத்திற் சிலகாலம் 

வாசஞ்செய்யவேண்டும்” என்று விண்ணப்டஞ்செய்து, 
சுவாமிகளது ௮௮மதி பெற்றுத் தங்கள் குருவாகிய 

சென்னபசவையர் மடத்துக்கு அடுத்த மேல்புறத்தில் 
ஒரு திருமடம் கட்டிக்கொடுத்துத் தாமும் அவருக்குப் 

பக்தி செய்துகொண்டு வந்தார், 

சுவாகிகளும் ௮ங்கே இரண்டு வருஷகாலம் வசை 
யில் ௮ண்ணாமலை செட்டியாருக்குச் சன்மார்க்கங்களைப் 

போதித்துக்கொண்டிருந்து, தாம் கொண்ட கருத்தை 
நிறைவேற்ற வேண்டித் தகஷிணம் போய்வா வேண்டு 
மென்௮ செட்டியாரிடத்திற் சொல்லிக்கொண்டு திரு 
செல்வேலிக் கெழுந்தருளியபோது, ௮தன் சழ்புறத்இல் 
தாம்£பர்ணி ஈஇயின்கரையி லிருக்கெற நெதுபூர்துறை
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யில் தருமச் தாதினத்தைச் சார்ந்த வெள்ளியம்பல 
வாணத தமசொனென்பவர் இலக்கணத்தில் மிகுக்க வல் 
லவசாயிருக்கின்றா சென்பதைக் கேள்வியுற்று ௮வ்விடத் 
இழ் சென்று அவரைக் கண்ட மாத்இரத்தில் அவர் 
சிவப்பிரகாச ஈவாமிகளைப் பார்த்து '*நீங்கள் gids 

இற்கு வர்தகாரியம் என்ன?” என்று வினவ, ௮தறகுச 
சுவாமிகள் இலக்கணம் கற்கவேண்டிவரதோம்” என்று 

சொல்ல, ௮ப பா தம்பிரான்இவா.து இலக்கெப்பயிற்கி 

பை அ௮றிதறபொருட்டு (கு) என்றெடுத்து (ஊருடை 
யான்”என்று) இடைட்ல் வைத்துக் குவவிறுதியாக ஒரு 
வெண்பா முடி. த்துக்காட்டுக” என்று கேட்க, ௮தற்குச் 
சுவாமிகள் அருளிச்செய்த 

வேண்பா, 

கூடக் 2காடு வானெயிறு கொண்டார்க்குக் கேழன் 
முடக்கோடு முன்ன மணிவார்க்கு--வடக்கோடு 

தேருடையான்றெவ்வுக்குத் இல்லை தோன்மேற்கொள்ள 
அரருடையா னென்னு முலகு. 

என்று அருளிய வெண்பாவில் வடக்கோடு தேருடை 

யா னென்றதற்குத் தம்பிரான் மிகவும் வியந்து சிவப் 
பிரகாச சுவாமிகளைச் தழுவிக்கொண்டு தமது oe 
னதஇற சமமாக விருக்கச்செய்து ௮வருடைய ௪கோ 

தரர்களுக்கு ந திலக்கணங்களையும் ஒரு பக்ஷத்துக் 
குள்ளே பாடஞ்சொல்லி நிறைவேற்றிய பின்பு சுவாமி 
கள் தங்களுக்கு அண்ணாமலை ரெட்டியார் கொடுத்த மூர் 
தாறு பொன்னையும் குருதகஷிணையாக வைப்பித்து உப 
சாரஞ் சொல்ல, அதற்குத் தம்பிரான் “*ஈமக்கது வேண் 
டாம்; திருசசெர்தூரில் ஒரு தமிழ்ப்புலவர் ஈம்மைத் 
தாஷித்துச்சொண்டி ருக்மிறார்; அவரைக் கல்வியினால் 

வென்று ஈம்மிடத்தில் வந்து வணங்கும்படி செய்விக்க 
வேண்டும்” என்று சொல்ல, சுவாமிகள் அதற்கயைந்து 

தம்பிரானால் அனுப்பப்பட்ட மாணாக்கசோடு தாமும் 

திருச்செக்தூருக்குப்போய் முருகக்கடவுளைத் தரிசனஞ்
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செய்துபிரதக்ஷிணம் வரும்போஅ, அர்தத்தமிஜ்ப்புலலா 
சுவாமிகளோடு கூடவக்த மாணாக்கரைக் கண்டு இவர் 
wrt?” oreo கேட்க, அதற்கவர்கள் *தம்பிரானிடத் இற் 

பாடங்கேட்டவர்” என்ன சொன்னபோது, அ௮க்தப் புல 

வர் தம்யிரானைச் தூஷிக்கு, ஒருவருக்கொருவர் கலகம் 
நேரிட்டு, அப்போது புலவர் சிவப்பிரகாச சுவாமிக 
ளோடு நாதனமாகப் பாடி. வெற்றிகொள்வோ மென்று 

நினைத்து, நிசோட்டகயமகமாகப் பாடுகிறது” என்றும், 

அபபடிப் பாகையில் ஈம்மிருவருள் தோல்வியடைகற 
ல பாடி முடித்தவருக்கு அடிமையாடுறது” என்றும் 
பேசிக்கொண்டு இருவரும் பாடத் தொடங்கஞர்கள். 

அப்போது சிலப்பிகாச சுவாமிகள் திருச்செஈ்தி 

னிரோட்டகயமகவந்தாது யென (௩௦) கலித்துறை 
தோத்திரஞ் செய்துடனே முடித்தார். அப்புலவருக் 
கொருபாடலும் நிரம்பாமையால் தோல்வி படைந்து, 
சுவாமிகளை வணங்கி அடிமையாயி?னன்”” வன்று 

சொல்ல, அப்புலவரையுல் கூட அழைத்துக்கொண்டு 

தீம்பிரானிடத்திற்கு வந்து அடிமையாகச் செய்வித்த 
தால் தம்பிரான் இருவுளமூழ்ந்து சுவாமிகளைப் பார்த் 

Si, “Ssatr சிதம்பாத்தில் சிலகாலம் வாசஞ்செய்ய 
வேண்டும்” என்ன கேட்க, அதற்கு உடன்பட்ட சிவப் 
பிரகாச சுவாமிகள் அவரிடத்தில் விடை பெற்றுக் 

சொண்டு அ௮அவவிடத்திலுள்ள சிவஸ்தலங்கடோறுஞ் 

சென்று தரிசனஞ் செய்தபின்பு, அறைமங்கலம் வத்து 

சேர்ந்து ௮ண்ணாமலைரெட்டியாருக்கு முன்போலவே 
அதுக்கா௫த்துக்கொண் டிருக்கும்போது, தமதன்ப 

ராய அண்ணாமலை பெட்டியார் பொருட்டு அவரது 
கம்பத்தக் இரொமமாகிய வாலிகண்டபுரத்துக்கு வாயு 

மூலையிலிருக்கும் வெங்கைமா ஈகரத்தில் வக்தெழுக் 
தருளிய பழமலைநாதர்மீது தோத்திரமாக வெங்கைக் 
கோவை, வெங்கைக்கலம்பகம், வெங்கையுலா, வெங் 

கையலங்காரம் என்னும் நான்கு பிரபந்தமுஞ் செய் 
தருளிய பின்னர், அண்ணாமலை செட்டியாரை அழைக்
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அக்கொண்டு சிதம்பசத்திற்குப் போய் ஒரு தஇிருமடங் 
தட்டுவிச்து ௮இிற் லெகாலம் வாசஞ்செய்இரு௩௮, 
பின்பு விருத்தாசலத் அச் செழுந்தருளி பழமலைகாதர் 
பேரில் அ௮ந்தாதியும், பிக்ஷூடன ஈவமணிமாலையும, 
சொச்சகக் சலிப்பாவும், பெரியகாயகி யம்மைபேரில் 

(௪௯) சலித்துறையும், (௧0) கழிநெடில்கிருத்தமும் 

இருவாய்மலர்ந்தருளிச் லெகாலம் அவ்விடத்தில் வாசஞ் 

செப்பிம்போ௮, ஒருநாள் மணிமுத்தாஈஇபின் கரையி 

லிரரரின்ற தோட்டத்இி திரந்து இடந்த மஹோம் 

மிபமாயே ஒரு மாம்பழத்தைச் செவறைவேத்திய௫ 

செப்யத் தக்கசென்று கையி லெூத்துக்கொண்டு 
வ்ருகையில், ௮தைச்சண்ட தோட்டக்காரன் சுவாமி 

கள் மனவருத்தமுறும்படி கோபித்தபோது அருளிச் 

செய்த 
வேண்பா. 

அதறவருர் தொண்டலுக்கா வர்தகனைத் தாளா 
லடர்த்ததுவுஞ் சச்திபமே யானா--லெடுத்ததொரு 

மாங்கனிக்கா வென்னை மடி.பிடித்த மாபாவி 
சாங்களனிக்கா இத்தன்வாத் தான். 

பின்பு வடஇசைபை நோக்டச் காஞ்சீபுசத்தைத் 
தரிசிக்க வரும்போது, பேளூரவிரர்சியிலிருந்து சாந்த 

லிங்கசுவாமிகள் மார்க்கத்தில் வர, ௮வசைக் சுண்டு 
கூடவே அழைத்துக்கொண்டு பொம்மையபானையத்துக் 
குச் சமீபமாக வர்தபோது, சாந்தலிங்கசுவாமிகள் 
சிவப்பிரகாச சவாமிகளைப் பார்த்து, “நாம் சிவஞான 

பாலைய சுவாமிகள் சந்நிதானத்துக்குப் போய்த் தரிச 
னஞ் செய்யவேண்டு மாதலால் ௮வர்பேரில் தோத்திர 
மாகச் சிலபாடல்கள் செய்யவேண்டும்” என்று விண்ணப் 

பஞ் செய்ததற்கு, அடியேன் நரஸ்துஇி செய்றெ இல்லை” 
என்று சொல்லி, அன்றிராத்திரி ஒரிடத்இற் poe 

யிருந்தபோது, இவாது ஸ்வப்னத்தில் முருகக்கட, 

வள் மயில்வாகனா ரூடாயப் எழுந்தருளி, ஒரு பாத்திர
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தீதில் விடுபுஷ்பங்களை வைத்து, **இம்மலரை மாலையாகத் 

தொடுத்து ஈமக்கணியவேண்டும்” என்று திருவாக்குச் 

செய்தபடியால், விடியற் காலத்திலே சவப்பிரகாச 
சுவாமிகள் நித்தியகாமங்களை முடித்துக்கொண்டு தாம் 
கண்ட ஸ்வப்னத்ைச் சாந்தலிங்க சுவாமிகளுக் கறி 

விச்சு, அதற்கவர் தேவரீர் பாமாலை தொடுக்கச் கூடா 

தென்று சொல்லியபடியால் ௮ப்பாமாலையே தொடுக்க 

வேண்டிக் குறிப்பித்தபடி” என்ற மாத்திரத்திலே, 

சிவஞானபாலையஈவாமிகள்பேரில் தாலாட்டு, நெஞ்சு 

விடு தாது, கலம்பகம் இம்மூன்று பிரபந்தமுஞ் செய்து 

கொண்டுபோய்ச் சன்னிதானத்தி லங்கேற்றி ஞானை 
கேசம் பெற்று அந்த ஞானாசாரியாது கட்டளையினால் 
தமது தங்கையாகய ஞானாம்பையைச் சாந்தலிங்க 

சுவாமிகளுக்கு விவாகஞ்செய்து கொடுத்துப் பின்னர் 

காஞ்€ீபுசம் வரது சிலகாலம் வாசஞ்செய்துகொ ண் 

டிருக்கும்போது, மேற்சொல்லிய சுவாமிகள் பேரில் 

பிள்ளைத்தமிமும், இருப்பள்ளியெழுச்சியும், அதி 

சயப் பதீதுஞ் செய்தருளினார். மற்றொரு காலத்தில் 
அண்ணாமலை செட்டியார் ஈவாமிகளை விவாகஞ் செய்து 

சொள்ளும்படி பிரார்த்தித்தபோது அருளிய 

கோச்சகக்கலிப்பா. 

சேய்கொண்டா ருங்கமலச் செம்மலுடனே யாவப் 

பாய்கொண்டான் வர்துதொழும் பட்டீச் ஈரத்தானே 
கோய்கொண்டா ஓுங்கொளலா நாறுவய தளவிருந்தும் 

பேய்கொண்டா லுங்கொளலாம் பெண்கொள்ளலாகாதே. 

பின்பு, கருணைப் பிரகாச சுவாமிகளை விவாகஞ் 

செய்துகொள்ளப் பிரார்த்திக்சபோது ௮வர் செய்தரு 
ளிய பாடல் 

தாணியென்பதை நாரியென் அரைத்திடு ஈசையால் 
வேணுவானஅ வளைந்துபோய்ப் புகுந்தது வென்றாற 
காணலாவதோ ௬ருவமெய் காரியைக் கண்டால் 
பூணுவார்மயல் காளைய ரென்பதும் புதிதோ,
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என்று சொல்லிய பாடலின் கரூத்தைச் சுவாமி 

கள் ௮ுறிச்து தனது சகோதர ரிருவரையும இல்லறததி 

லிருக்கச்செய்து தாம் துறதவறமாக வெழுகதருளி பிர 

நது, பிரபுலிங்கலீலை, சதததாஈதரிகாமணி, வேதாநத 
சூடாமணி, செவபபிரகாசவிகாசம், தாச்கபரிபாலை, 

இருக்கூவபபுசாணம், சதமணிமாலை, நால்லாசானமணி 

மாலை, நிரஞ்சனமாலை, கைததலமாலை, அபி2ஷகமாலை, 

இனவ்டலிங்கப் பெருங்கழிகெடில, குறுஙகழி நெடில், 

ஈன்னேறி, சவெரமம௫மை, அன்றியும் தருபபஇிஃம் 

பெற்ற தலங்க ளொவ்வொன்றுக்கு இரண்டிரண்டு 

வெண்டபாக்களும் செய்தருளினார். இவா சகொதார் 

வேலையசுவாமிகள் நல்றாபப்புராணம், Qau Awad 

கைததலமாலை, குமபபகோணஞ் சாரங்க?ேேவாசரி க.இர 

மாகிய விரசிங்காகன புராணம், குகஈமசசிவா பஜர் 

ததிகள் சரித்திமென்னும ஈமசசிவாயலீலை, இரஷ்ண 

சரிததிர பாரிசாதலிலை, மயிலத்திட்டை மணிமாலை 

என்னும் இப்பிரபந்தங்கள் செய்தருளினார். இவாறு 

கனிஷ்டாரயெ கருணைப்பிரகாச சுவாமிகள் இஷ்ட 

லிங்கவசவல், திருக்காளத்இிப் புராணத்தில் கோளத் 

இசசருக்கம் வரையிலுஞ் செய்தருளி வெங்கைமாககர 

தீதில் ௧௮-அம் வயதில் சிவலிங்குயிக்யமாப்ச சமாதி 

யானார், அப்போது யாத்திரையாக வெழுச்தருளி யிரு 

நீறு வந்த சவெப்பிரகாச சுவாமிகள் செய்தருளிய 

வீரத்தம். 
மூன்னமொரு தமிழ்ப்புலவன் றனையுண்கெண்ட 

சுவை முதிர்ச்சயொலே, தன்னியலை முழுதுமுசைத் 
தமையாமுன் னினைக்கவாந்து தடங்காளத்தி, மன்னவ 

லுண் டானென2 மாதவத்தின் வலிதீச மண்ணின்மீதே, 
பென்னுடன்வச் தவதரித்த விளங்கருணைப் பிரகாசனெ 

ன்னுங் கோவே,



சிவப்பிரகாசசுவாமீகள் சரித்திரம். 

அப்போழது வேலையசுவாமீக ளநளீச்சேய்த விநத்தம். 

ஆண்டது லெனையொவ்வாய் வித்தையினிற் 
றமைபனினு மதிகமென்றே, பூண்டவுல கதனிலுள் 

ளோர் புகல்வதுகேட் டிருந்துமென்ன புதுமைதா னோ, 

காண்டகுகண் மணியேகல் லிளங்கருணைப் பிரகாசக் 

காளாய்நீதான், மாண்டனையென் நறிந்திருந்து முயிர் 
தீரித்ேதன் யாலுமிகு வன்னெஞ்சேனே. 

பின்பு சிவப்பிரகாச சுவாமிகள் மிகவும் மகிமை 
யோடிருந்து காளத்திப்புராணத்தில் கண்ணப்பர் சருக் 
கமும் நக்£ரர் சருக்கமும் செய்தருளி ௩௨-ம் வய 

லை ஈல்லாற்றாரில் சிவஞானபாலைய சுவாமிகளால் 

விடட்பட்டி ருந்த மடத் திலே வெலிங்கயிக்யமாய்ச்சமா இ 
யாயினர். 

ஒப்போது வேலையசுலாமீகள் அநளிச்சேய்த 

வேண்பா. 

ல்லிமலாப் பண்ணவனு மாராய்ந் தறிகவிதை 
சொல்று மிருவரிடைத்ே தோன்தியயான்--முல்லை 

யரும்பிற் பொலியு மணிமுறுவ னல்லாய் 
கரும்பிற் கணுரிகாத்தேன் காண், 

பின்பு காள த்திப்புராணத்தைப் பாடி நிறைவேற் 
றிப் பெருமத்தூர் மடத்தில் ௭௨-ம் வயதில் சவெலிங் 
கயிக்யமாய்ச் சமா இயாயினர், 

சிலப்பிரகாச சுவாமிகள் சரிந்திரம், 

ழற்றிற்று. 
வைகை.
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கடவுள் துணை 

திநச்சிற்றம்பலம். 

பிரபுலிங்கலிவு வசனம் 
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கணபதி காப்பு. 

சாகு லாஇிபன் நாமலர் ஈந்தனம் 

பெருக வார்கடல் பெய்த வபிற்றினோன் 

கரச நீலக் கவிழ்த்த மதகரி 

சரண நாளுர் த௫க்கணி யாக்ராவாம். 

இதன்போநள். சரகுலாதிபன் - தேவரது குலத்தக்குத் 
தலைவனாரிய இந்திரனது, தூ மலர் ஈ$தனம் - தூயமலர்களை 

புடைய பூங்சாவலானத, பெருச - இங்கும்படியாச, வார் சடல் 
பெப்தலயிற்றினோன்-நெடியசடலைப்பெய்ததயிற்றையுடையோ 

னாபெ அசஸ்முனியன த, சரசநீரை - கமண்டலத்திறுள்ள 

நீரை, கவிழ்த்த உ கவிழ்த்துவிட்ட, மதகரி - மதயானையின த, 
சரணம் - இருவடியை, நாளும் - எந்நாளும், தலக்கு அணி 
ஆக்குலாம் - (யாம்) எமது தலைக்கு அணியாகச் செய்துகொள் 
our [எடுத் தச்சொள்ளப்பட்ட நூல் இடையூறின்றி இனிது 

முடி சற்பொருட்டூ], எ-று, 

வவ 

அ.திகதிமுதல் இருபச்சைர்து கதகளாலே இந்நூல் சொ 
ல்லப்பட்டி ருக்கிறது, அவற்றுள் முதலிலே அ.திகதி சொல்லப் 
பட்டது. ௮,சலுள் பூவாயென்பதுமுதல் பரலைகேள்வனென் 
பது ஈறாகயெ பத்துப்பாட்ிச'ளொலே சடவுண் முதலியோரைச் 
குறித்தத் துதிசெய்து இதற்குமேல் அலையடச்க முதலிய 
பிறவும் சொல்லப்படிலும் தலைமைபற்றித் துதிசதியெனப் 

பட்ட.



முதலாவது 

துதிகதி 
SD Sacto 

சிவஸ்துதி. 

வாய் நெடுங்கோட் டறுபசந்தேன் சைகான் 

(pis பொறியிலித, னாவா யொழுகற் றெனவுலக 

மளத மாது நான்முகனுங், காவா யெனநின் றேத் 

தெடுப்பத் தானே யுவந்தெங் கரதலத்தின், மேவா வமர் 

ந்த மாமணியைத் தொழுது வினைக்கு விடைசொடுப் 

பாம், 

டூ -ஸ். பூவாய் - மலர்கள் பொருர்திய, நெடுந்கோட்டு 
உறு - நெடிய மரக்சொம்பினது நனிமின்கண்ணே தங்கிய, 

பசுந்சேன் - பசியசேனானது, (சன்னைப்பெறத் தகுதியடைய 

வனுக்குச் இடையாமல்) கசைசான் முடங்கு பொறியிலிதன் - 

கைகளுங் சால்சளு முடங்யெ அறிவில்லாசவன ௬, நாமாய் - 
நாவினீடத்தே, ஒழுகிற்று என-(சானேவர்த) ட, கினால் அது 
போல, உலகம் அளந்த மாலும் - உலகத்தையளர்த இருமாலும், 

நான்முகனும்-பிரமனும், காவாய் என - (அடியேங்களைகிகாத் 

தீருளாயென்று, நின்று-(தன்னைப் பெறுதற்கு உரியவழியிலே) 

நின்று, ஏத்தெடுப்ப - துதிசெய்யாநிற்ச, (அவரிடச்துச் செல் 
லாமல்) தானே உ௨ந்து - தானே விரும்பி, எம் சரதலத்தில் « 

(சன்னைப்பெற முயலுதற்குச் சாசனங்க ளில்லாத) எமது 

உள்ளங்சையிடத்து, மேலா - பொருந்தி, அமர்ந்த- எழு தருளி 

யிருச்சனெ்ற, மாமணியை :- மாணிக்கச்சை, தொழுது - வண 

௧௫, வினைக்கு - (எம்மைப் பிறவியில் அழுச்தி வருத்துசின் ற) 

கருமத்துச்ரு, விடை கொடுப்பாம் - செலவு கொடுப்போம், 

எ-று, 

தேவிஸ் துதி, 

ஆதி பகவன் றனதாட றணிப்பான் பணிய வவ் 

விறைவன், பாத மிறைஞ்ச மதற்குநெற்றிப் பகைபு 

மல்ருற் பகையுமாஞ், சீத மதியு மாவும்கிழுஞ் செயு
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ற்கு மூவகை செயாமலலை, மாது பணியு மதற்குமன 
மகிழு முமையை வணங்குவாம். 

@ - dt. ௮இிபகவன் - கடவுள், தனது - சன்னிடச்து 
ண்டாயெ, ஊடல் - பிணச்கை, தணிப்பான் - segs our 
ருட்டு, பணிய - வணங்க, அவ்விறைவன் - அந்தத் தலைவன், 

பாதம் - தன்பாதங்களை, இறைஞ்சுமதற்கும் - வணங்குகின்ற 
செயலுச்சாகவும், நெற்றிப்பகையும் - தனது நெற்றியினாலே 
பசைச்கப்பட்டதும் ௮ல்குல் பகையும் - அல்குலினால் பசைக் 

சப்பட்டதும், ஆம் - ஆயெ, €தமதஇயும் - குளிர்ச்சிபொருக்திய 

பிறையும், அரவும் - பாம்பும், விமுஞ்செயற்காம் - வணங்கு 
இன்ற செயலுக்காகவும், உலசை செயாமல் ஈ ம௫ழ்ச்? செய் 

யாமல், அ௮லைமாது - தன்மாற்றாளாகிய சங்காதேவி, பணியு 
மதற்ரு - வணங்குன்ற செயலுச்சாஈவே, மனமகிழும் - இரு 

வுள மநிழ்சன்ற, உமையை வணங்குவாம் - உமாதேவியைத் 

தொழுமோம், எ உறு. 

கணபதிஸ் ந, 

ரர னெடுத்து வளைக்குமொரு கரும்பை யொடி. 

த்து பலர்சிதறி, நாரி யடுத்த வளிமாலை குலையத் ஐ 

ந்து ஈயந் தாட, வீர மனத்து வினைப்பாகர் ருறிப்பினொ 
மு௫ விளையா), மீர மதிச்செஞ் சடைக்களிரல் யாளை 
பிணைத்தா ளேத்துவாம். 

இ-ள். மாரன் - மன்மதனாலே, எடுத்து வளைக்கும் - 

எடுத்து வளைச்சப்பட்ட, ஒரு கரும்பை ஒத்து - ஒப்பற்ற கரு 

ப்புவில்லை ஒ.ி.தீது, மலர்- (அ௮வ்வில்லி னெய்யப்படும்) மலாம்பு 

களை, சிதறி - இறைத்து, காறியடுத்த - (அ௮வ்வில்லுச்கு) காணா 
யடுத்த, அளிமாலை * வண்டுக்கூட்டம், குலைய - கலைந்துபோக, 

அர். - அசத்தி, நயந்து - விரும்பி, ஒடி. - விரைந்துசென்று, 

வீரமனச்து வினைப்பாசர் - வீரத்தன்மை பொருந்திய மனம் 

தையுடைய இருவினையொப்பினராகய பாகா, குறிப்பினெ 
மூட - கருத்தின்படி. சென்று, விளையாடும் - விளையா?கின் ற, 

ஈரமதிச் செஞ்சடை - குளிர்ச்பபொருந்திய பிறையைத் தாங் 

இய செய்யசடையையும், களி - களிப்பையுமுடைய, கல்யானை- 

நல்ல யானையினது, இணை*த்தாள் - உபய பாதங்களையும், எத்து 

வாம் - அதிசெய்லாம்; ௭. று.
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சுப்பிரமணியஸ்_ த இ. 

பாக மொருபெண் குடியிருக்கும் பரம னணியிர 
பரித்தமணி, காக அுழைவுற் அுடல்சுருண்டு கடந்து ஈக 
வேண் டலைப்புழையிற், போக மெல்லச் தலைநீட்டிப் 

பார்த்துவாங்கப் போருமொரு, தோகை மயில்வா சனப் 

பெருமா டுணைத்தாட் கமலர் தொழு இவொம். 

இ-ள். பாசம் - பாதியுடம்பின்கண்ணே, ஒருபெண் 

பாவதியானவள், குடியிருக்கும் - நிலைதீதிருச்சப்பெற்ற, ut 
மன் - கடவுளாலே, அணியில் - ஆபரணம்போல், பரித்த - தாங் 

கப்பட்ட, மணிரா சம்- மணியையுடையபாம்பு, ஈருவெண்டலைப் 
புழையில் - இரிந்கின்ற வெண்டலையினது துளையில், நுழை 
வுற்று-நுழைந்து, உடல்சுருண்டு இந்து. போக . புறத்திற் 

போதற்பொருட்டு, மெல்ல - மெள்ள, தலை - தலையை, நீட்டிப் 

டார்த்து வாக உ வெளிசாட்டி உள்வாங்காநிற்க, போரும் - 

(க்கடவுளிட தே) செல்லுகின்ற, தோகை மயில்லாசனப் 

பெருமாள் - கலாபத்தையுடைய மயிலாயெ வாகன த்சையுடைய 

முருசச்சடவுள, துணை த்தாள் சமலம்- இரண்டு பாதங்களாகிய 

தாமரைமலர்களை, சொழுஇோம் - வணங்குவாம், or» gy. 

அல்லமதேவஸ்அ தி, 

கலையை மதிக்ரூம் புலவர்கமைச் Peat Hyp gs 
தைக் கடவுளசை, நிலையை மஇக்கு ருனிவாரைத் இளை 
மா (தானை கிரைவளையார், சிலையை மிதிக்கு நெடியோனை 

விழுங்கி யுமிமாத் இறன்மாயைத், தலையை மிதிக்கு 
மல்லமன்செல் கமல மலாத்தா டலைக்கணிவாம், 

௫-ல். கலையை - ௮ுறுபத்தராலு கலைகளையும், மஇக்கும்- 
உணர்கின்ற, புலகர்சுமை-விதலான்களையும், இத்தர் Gyr soos 

த்தர RLU EMS, SLaoreos = Cwucoryio, Aevaou- 
திதீஅலவகிலையை, ம.இக்கும் - ஆராய்கின்ற, apoflasars ~ epost) 

கோளையும், இசைமாமுகனை - நான் மூகனையும், நிரைவளையாஃ 

பெண்டடிலமாக, சிலையை - கல்லை, மிதிக்கும்-(அடியால்) மிதி 
és, நகெடியோனை - நாரணனையும், விழுங்க - உட்கொண்ட, 
உமிழா - (பின்) உமிழ்தல் செய்யாத, இறல் - வலிமையை 
முடைய, மாயை - மாயையினது, தலையை - நிரத்தை, மிதிச்
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ரூம் - மிஇத்துகிற்னெற, அல்லமன் - ௮ல்லமதேவன ௮, செய 
கமல மலர்த்தாள் - செந்தாமரை மலர்போலும் இருலடி.களை 

தீ$லைக்கு-மது தலையின்கண்ணே, ௮ணிலாம்-சூவொம், ௭-௮. 

வசவஸ்துதி, 

வெள்ள வேணிப் பெருந்தகைக்கி யாஞ்செய் 

யடிமை மெய்யாகக், கள்ள வேடம் புனைந்திருக்த கள்வ 
செல்லாங் களங்கமறு, மூள்ள மோடு மெய்யடியா சாக 

YMA S துள்ளுமருள், வள்ள லாகும் வசமவச௪ன் மலர் 

தீகா டலையால் வணங்குமாம். 

இ.ஃள். வெள்ளவேணி ஃ கங்கையைத் தாங்கயெ சடை 
யையுடைய, பெருந்தகைக்கு டீ சடவளுக்கு, யாம் செய் - எம் 
மாலே செய்யப்பரிகின்ற, அடிமை . பொய்யழிமையான, 
மெய் ஆக - மெய்யடிமையாதற்பொருட்டு, கள்ள வேடம் - 
பொய்ச்கோலத்தை, புனைர்திருந்த - தரித் துவர்திருக் 5, களவர் 

எல்லாம் - இருடரெல்லாம், சஎங்கமறும் உள்ளமோடு - மாச 
ற நெஞ்சத்தோடு, மெய்யடியாராக - மெய்யடியாராகும்வண் 

ணம், உள்ளத்து - தனது தஇருவுளத்தில், உள்ளூம் - நிளோத் 

தீருளிய, அருள் வள்ளல் ஆகும் - கருணைவள்ளலாகிய, ஓசவே 
சன் - வசவேசனது, மலர்த்தாள் உ தாமரைமலர்போலுச் இரு 

வடிசளை, தலையால் வணக்குவாம் உ எமது சிரத்தினால் தொழு 

வோம், எ-று. 

சென்னவசவஸ் துதி. 

பங்க வளற்று வழிமாற்றி யொருால் வழியைப் 
பகர்ணார்போற், றங்கண் மதியிற் பலபிதற்றுஞ் சமப 

ரூரைக டமைரக்கி, யங்க நிலையிற் றிலிக்கரிலை யிந்றெ 

ன் ஐருளும் வீரசைவ, சிங்க கிலைத்ச வருட்சென்ன வ௪ 

வன் மிருத்தாள் சிரத்தணிவாம். 

இஸ். பங்கம் ௮௭ற்றுவழி- பமுசாரய சேந்றவழியை, 
ஜாத்றி - ஒழித்து, ஒரு ஈல் வழியை - ஒரு ஈல்லவழியை, பகர் 
லார்போல் - சொல்பவர்போல், தங்கள் மதியின் - சங்களஞுடைய 

புத். இகளுச்குத் தோன் றியவாறே, பல பிதற்றும் - (தேசதேடி 
களைச் குறித்துப்) பலவகைப்படப் பிதற்றுஇன்ற, சமயருரை 
கள் தமை - சமயலாதிசகளுடைய சொற்களை, நீச்ச - ஒழித்து,
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அங்கநிலை - அங்கத்தினது நிலை, இற்று - இச்தன்மைத்து, 
இலிங்க நிலை - இலிங்கத்தினது நிலை, இக்று-இச்சன்மைத்து, 

என்று அருளும் - என்று செரிவித்தருளிய, வீரசை)ய்கம் - 

வீரரைவச்நிற் சிறர்தோனாயெ, நிலைதத அருள் - நிலைபெற்ற 
அருளையுடைய, சென்னவச௨ன் - சென்னவ௨சவேசனது, இரு 

தீ.தாள் - அழகிய பாதங்களை, சரத்து - (எமது) முடியின்மீது, 

Homan - தரிப்பாம், ஏ உ று, 

மடிவாலமா ச்சையர் துதி. 

வார்க்குய குமமென் முலைபாச னடியா ரறுவை மா 

சடித்துத், இரஃ்குஞ் செயல2போல் விசசலமன் னவன் 
றன் சேனை செய்பிழையைத், தாக்குங் காவாள் கொடு 
சின்ன பின்ன மாகத் தடிர் இட்டுப், போக்குங் கருணை 

மடிவால மாச்சன் பொன்னங் கழல்போ ந்றி, 

டன், வார் குங்கும மெல் மூலை - கச்சறுக்டுச் செஞ் 

சாந்தணியப்பெற்ற மெல்லிய முலையினளாகிய உமாதேவியி 
னது, பாகன்-கூற்மினனாகய சிவபெருமானுடைய, அடியார் - 

தொண்டரது, அறுவை - ஆடைகளிலுள்ள, மாசு - அழுச்கை, 

அடித்து - அவற்றைக் கல்லின்மேலறைந்து நீர்ச்குஞ் செயல் 
போல் - போக்குகின் ற செயல்போல், விச்சலமன்ன௨ன் றன் எ 

விச்சலராஜன த; சேனை - சேனையினாலே, செய் - செய்யப் 
பட்ட, பிழையை-ருற்௪ச்தை, தாக்ரும் சசகாள்சொடு - கெட்டு 

தற்குரிய கைவாளைக்கொண்டு, சின்னபின்னமாக தடி5இட்டு - 

சன்னபின்னமாக வெட்டி, போக்கும் - போக்கிய, கருணை - 

அருளையுடைய, மடியமாலமாச்சன் - மடிவாலமாச்சையனது, 

பொன்னங்கழல் - பொன்போலும் இருவடிகளை, போற்றி « 
அ.திசெய்வாம், எ - று, 

நால்வர் ஸ் தி, 

பெண்ணிற் காசு தானாக வேன்பு பெருநீற் றறை 
பிரச, வண்ணக் சமல மலாப்பொய்கை யாகச் செங்கன் 

மாழையாய், ஈண்ணச் சிறிய ஈரிகண்ருடங் குளைய பரி 

யாய் ஈகர்புருதப், பண்ணற் குரிய வமுதுறம்முச் தமிழ் 

நால் வரையம பணிஞுவாம்,
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டள். என்பு - எலும்பானத, பெண்ணிற்கு அரசாக - 
பெண்களுக்கு அரசியாசவும், பெரு நீற்றறை - பெரிய சுண்ண 

வறையானத, பிரசவண்ணச்சமலமலர்ப்பொய்கையாக-தேனை 

யம் அழசையும் உடைய தாமரை மலர்களையுடைய குளமாக 

வும், செங்கல்-செங்கல்லானஅ௫, மாழையாய் ஈண்ண - பொன் 

னாப்ப் பொரு$தவும், சிறிய ஈரிகள்--, மூடங்குளைய பரியாய் - 
மடங்யெ புறமயிரையுடைய கு.நிரைகளாய், ஈகர் - மதுபைககரத் 
இல், புகுத-செல்லவும, பண்ண ற்காகிய - செய்தற்குரிய, அமு. 
உறழ் - அமிர்தம்போல்்இன்ற, முத்தமிழ் - இயலிசைசாடகமெ 
ன்னு குவமைப்பட்ட தமிழ்ப் பதிசங்களே அருளிச்செய்த, நால் 

வரையும் - சம்பந்தர் அப்பர் சுர்சரர் மாணிச்சலாசகர் என்கிற 

சால்வரையும், பணிருவாம் - வணங்குவாம், or MW. 

அடியார்பொதுஸ்றுதி. 

பாலை கேள்வன் நிருத்தொண்டத் தொசையு 

ளடியார் பர்தியெலா, முருவ மாகு நஞ்சோம நாதன் 
2 Bit ஞுறுசரண, ரரவ வணியா னடியார்கண் மற்றை 

பவர்க எனைவருக்தாம், விரவி நாளு மிருப்பவிடங் கொடு 
க்கு முள்ளம் விரிக்தன்றே, 

௫-ள். பாவை கேள்வன் - பாலைச்கு நாயகனாகிய சுந்தா 
மூர்த்திராயனாது, திருக்சொண்டச் தொகையுள் - இருத் 

தொண்டத்தொகைப்பாடலு ளிருக்சின்ற, அடியார் - தொண் 
டர்சளாம், பத்தியெலாம்--, உருவமாகும் - ஒரு லடிலாசச் 

கொண்ட, ஈம் சோமராதன் - ஈமத சோமகாதாராத்திரியினத, 

அதியுளுறு - துதிப்பாடலு ஸிருக்்ற, சாணர் . தொண்டர் 

களும், ௮ரவவணியான் - பாம்பை அணியாசவுடைய சட்வு 

௭௮, அடியார்கள் - தொண்டர்சளாயுள்ள, மற்றையவர்கள் - 

அல்விரண்டிலும் அடங்காதவர்சளும் ஆயெ, அனைவரும்--, 
விரவி-கலந்து, நாளும் - எக்காளும், இருப்ப - இருச்சற்கு, ௨ள் 
ளம் - எமது நெஞ்சமானது, விரிந்து--, இடம் உ இடத்தை, 
கொ௫ுக்கும்--, ௭ுறு, 

நால் செய்தவர் பெயரும் 
அதலிய பொருளும். 

தண்ணிலவு புனைசடிலச் இிறைபுகழல் லமதேவன் 
சரிதத் இம்பால், புண்ணியாஞ் செலிவாயிற் றமிழ்ச்சங்
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க் சான் முநற்று புகட்டி. னுனால், எண்ணரிய புகற்மல 
யம் ிரநதவலோர் வடிவெலித்தா னென்றகூறப், பண் 

ணி 1 ஈத தமிழ்க்கவிதைச் சவெப்பிரகா சபபெ.ரும2பர் 

படை கஜ ளானே. 

இ-ள் தண்ணிலவு - குளிர்ச்சி பொருந்திய சந்திரனை, 

பினை - தரித்த, சடிலச்து - சடையையுடைய, இறை - கடவு 
ளால், புரம் - புசழப்படுகன்ற, ௮ல்லமதே௨ன் - அல்லமதேவு 
னர, சறிதத்நிம்பால் - சரித்திரமாகய இத்இப்புப் பொரு ய 

பாலை, புண்ணியர் - புண்ணியத்தை யுடையமாது, அஞ்செவி 

வாயில் - உட்செவியாடிய வாயில், தமிழ்ச் சங்கத்தால் - தமிழ்ச் 

செய்புளாயெ சங்இனுல், முகந்து - மொண்டு, புகட்டினான் - 

புசவிட்டான், எண்ணரிய - எண்ணச்கூடாத, புகழ் - சோத 
களையுடைய, மலயச்து-பொ இயமலைபின்சண்ணே எழு[தருளி 

யிருச்ச்ற, இருந்தவன் - பெரிய தவத்தோனாயெ அகஸ்திய 
மூனின், ஓர் வடிவு எடுத்சான் என்று உற - (இப்படி) ௨௬ 
இருவுருவெடச்னு எர்சானென்று சொல்லும்படிக்கு, பண 

ணிய - (தன்னாலே) செய்யப்பட்ட, முத்தமிழ் கவிதை - இய 
ஸிசைகாடகமென்னு மூலகைத் தமிழ்ப் பாடல்களையும் உடைய, 

இரப்பிரகாசப் பெரும்பேர் படைத்துளான் - சி௮ப்பிரசாசனெ 
ன்னும் பெரிய இருராமத்தைப் படைத்திருச்கின் றவன், எஃறு. 

அவையடக்கம்; 

Me wim மல்லம னரிய சீரோடு 

பிதலி னயந்துபா சாட்டிம பன்முறை 

மடனிகு மூலகமென் மொழியை வாறுவர்க் 

கடலிது மூழ்காவர் கால மொன்றினே. 

இ. ஸ். அடலுறும்-வலிமையால் மிகுர் இருக்கின்ற, அல் 
லமன் - அல்லமனது, அரிய சீரொடு - அரிதாயெ புகழோடு 
கூடி, படுதலின் - சோன்ற தலால், மடனிகும் - ௮றியாமை.பி 

சீஙயெ, உலகம் - உலகமான, என் மொழியை-எனதெளிய 

செய்யுளையும், பன்முறை - பலகாலும், கயந்து-விரும்பி, பாரா 
ட்டம் - கொண்டாடும், சாலம்-விசேட சாலத்தோடு, ஒன்றின்ஈ 

பொருர்துமாயின், உவர்ச்சடலிலும்  உப்புச்சடலிலும் எத, 

மூழ்கு௮ர் மனிதர் முழமுகுவர், எ-று,
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படலத்தொலை, 

தாற்கதி தருமிடர் கடநது நசசுகர் 
பார்க்கி முதலிரு பற்தைர் தாங்கு 
மேற்சதி பெறவரள் விளங்கு மல்லமன் 

சரக்கதி யிருபமசா டைந்துஞ் செப்புவாம், 

இன். நசசுரர் - (தள்னை) விரும்பியோர், சாற்கதி - 
சேவகி மளிதகதி விலங்குகரி ஈரசகதி எனப்படுஇன் ற நான்கு 
கதிகளாலும், தரும் - ஐரப்படுகின்ற, இடர் - இன்பங்களை, கட 

௧௫௮, பார்க்க இரு தல்-பிரு திவிதர்.துலமுசலிய, இருபத்தைச் 

தாங்கதி-இருபதிதைர்து தத்துவங்களுக்கும், மேல்-மேலாகிய, 

கதி-மு.ச்தியை, பெற--அருள்விளங்கும்-கருணையால் விள 
இன்ற, அல்லமன் - ௮அல்லமன து, சர் - புகழையுடைய, கதி 

இருபதோடைநதும்-இருபத்தைர்து கதிசளையும், செப்புமாம் “ 
சொல்லுமாம, ௭-௮. 

சம்பந்தம். 

கன்றிய வைரிகள் காதும் காதையும் 
வன்௮யர் மதன நோய் வளர்க்கு மாற்றமும் 
பன்றொழி லினர்வறும் பொழுது போக்கலு 

மன்றரு ளல்லம னமல லீலையே. 

இ- எ, சன்றிய- வெழப்புற்ற, வைரிசள் - பசைலராயி 

ஹோர், சாதம் - (தம்மெதிரிகளைக்) கொலைசெய்த, சாசையும் « 
சரித்திரமும், ௨ன்றுயர் மசனரநோய் - வலியதயரைச் செய் 

இன்ற காமகோயை, வளர்க்கும் உ பெருக்குடுன் 0, மாற்றமும் « 
சரித்திரமும், புன்றொழிலினர் ௨ இழிதொழி ஓுடையோர், 
வறும்பொழுஅ - வீண்காலச்சை, போகச்கலும் - போக்குதற்கு 

ஏதுவாஇிய சரித்திரமும், ௮ன்று - அன்றாரும்) ௮ருள்-அருளை 
யுடைய, அல்லமன் - அல்லமனத, அ.மலலீலை - மாரல்லாத 
இரு விளையாட்டு. எ-று, 

அதிகாரிகள். 
பூறங்கறை யொழுருசெம் புண்ணி லீயென 
வறுங்ககை புல்லியர் கொள்வர் மாமல 
ருறுங்களி வண்டி னல் லமனொண் காதையைப் 
பிறகதுள பயன்பெறு பெரியர் கொள்வசே,



20 பிரபுலிங்கலீலை வசனம். 

இஸ். புறம் - புறச்சே, ஒழுகு - ஒழுகுகின்ற, கறை - 
உதிரச்தையடைய,செம்புண்ணில்-சிஃப்புற்ற புண்ணில், மொய் 

க்கும், ஈயென-ஈமக்சள்போல், வறங்கதை-பயனில்லாச கதை 

யை, புல்லியர்-சிறியோ சாயினோர், கொள்வர், மா மலர்-தாம 
ரைமலரில் மொய்க்கும், உறுங்களி வண்டின் - மிச்க களிப்பு 
டைய வண்டுகள்போல், அல்லமன் - ANNO ஐ) ஒண் காதை 

யை - ஒள்ளிய கதையை, பிறா ௮ள பயன்-மனிதராய்ப் பிறந்த 

தற்குப் பர்பனை, பெறு - பெறுதற்கரிய, பெரியர் - பெரியராயி 

ஜோர், கொள்வர், ௭௩, 

பிரயோசனம். 

மயலளற் தான்றுசோன் பல்கு மன்மெலு 

மியலெழுக் தெழுதுகோ லங்க லிங்கமாம 

விபனிலக் தளவுகோன் பிவி ளக்ை 
யயர்வறச் தூண்டுமீகா லமல விலையே, 

இ-ள். அமலலீலை - இங்வமலனது லீ?லபானது, மயல் 

அளற்று-மயச்கமாகயெ சேற்றக்கு, ஊன்றுகோல், மங்கும் - 

நிரம்பிய, அன்பெனும்-குருலிங்கசங்கமபத்தியெனப்படுகின் ற, 

இயல் எழுத் த-இலச்சணமுடையலெழுத்தை, எழு துகோல்--, 

அங்கலிங்கமாம்---, வியன் நிலச். ஐ-லிரிவானஙிலத்திற்கு, அளவு 

கோல். மதி விளக்கினே-அ.றிமாகிய விளக்கை, அயர்வு ௮04 
சோர்வு நீக்க, தூண்டுகோல், ஆ தம், ௭ ௮. 

விடயம், 

*ன்றிகொ ளடிகணான் குற டந்துபோ 
யென்றனி காவினின் ஜெ. ழமிச் செய்யுளான் 
வென்றிகொ எல்லமன் சர்ச பென்பயன் 
கன்றலி லன்பராங் கன்றை யூட்மொல். 

டன். என் தனி காவினின்று - எனதொப்பற்ற நாவி 
னின்றும், எழும் - தோன்றுகின்ற, இச்செய்யுள் ஆன் ஃ இக் 
சாப்பியமாகய பசுவானது, ஈன்றி கொள் - கன்மைசொண்ட, 

அடிகள் நான்கு - மான்கடிசளாகிய காலுபாதங்களைக்கொண்டு, 

உற-மிசவும்,ஈடர் துபோய்--, வென் றிசொள்௮ல்லமன் -வெற்றி 
யைச்சொண்ட அல்லமனது, சீர்த்தி மென்பயன் - புகழாதிய 

மெல்லியபாலை, சன் றலில்- பசன ழிசலில்லாத, ௮ன்பராம் சன் 

றை-சிவபத்தர்களாகிய கன்றுகளை, ஊட்டும்-உண்பிக்கும்,எ-.



துதிகதி, 21. 

இனி மூன்று பாட்டுகளால் உற்பத்தி 
சொல்லப்படுகின்ற.து. 

பரசிவம் பிரம மென்னப் பட்டொரு திரிவு மின்றி 

யுசைமன மிறந்து நின்ற வொரு?வ லிங்க் தன்னின் 
put சதாசி வன்றான் மற்றவன் நனைப்பொருந்து 

மருமைகொண் ஞானசத்தி யவர்களாற் வெனுஇப்பன். 

ள். பரசிலம்--, பிரமம்--, என்னப்பட்டு-என்.று சொல் 
ப்பட்டு, ஒரு தஇிரிவும் - யாதொரு விகாரமும், இன்றி - இல் 
லாதாகி, உரை மனம் - வாக்சையும் மனச்தையும், இறந்து - 

கடந்து, நின்ற -,(சச்சிதார$்ச சொரூபமாய்) நின்ற, ஒரு Pa 

விங்கர்தன்னின் - ஒரு சவெலிங்கத்தினின்றும், உயர் - உயர் 

வா௫ய, சதாசிவன்--, வரும் - தோன்றவன், அவன்றனை 

அவனை, அருமைகொள் - ௮ருமைகொண்ட, ஞானசத்தி--, 

பொருந்தும்-பொருந்துவள், அவர்களால் - அவர்சளினின்றும், 
சிவன் உஇப்பன்ஃ, எஃறு. 

சாற்றுமச் Fags இச்சா சத்திபவ் விருவரா 
லுர், தோற்றுவ ருத்தி ரன்றான் சொல்லிய விவற் 

குச் சத்த, மாற்றருங் கரியை பென்பர் மற்றிவ ரிருவர் 

பாலும், போற்றுறு மரியு திப்பன் பொறியவன் சத்தி 
யாமால், 

இ-ள். சாற்றும்-மேற்சொல்லப்பட்ட, அச்சிவனுக்கா, 

இச்சாசத்தி-.-, (சத்தியாலாள்)) அவ்விருஉரானும்-அல்விருவரா 

னும், உருச்தின்--, தோற்றுவன்-சோன் று௨ன்); சொல்லிய 
சொல்லப்பட்ட, இவற்கு - இல்வுருத்தனுக்கு, மாற்றரும் - 
மாதீறப்படாத, இரியை - இரியாசச்தியை. சத்தியென்பா-ச்இ 

யென்பர்; இவரிருவர்பாலும் - இவ்விருவரினின்றும், போந்று 
லும் - (உலகைச்) காக்சின்ற, அரி - காரணன், உதிப்பன் - 
தோன்று௨ன், பொறி - திருமகள், ௮௨ன் சத்தியாம்--, எ-று. 

அச் திரு பாறு மாவு பளிப்பவச் அுதிப்பன் 

வண்டு, மொய்த்திசை முசலுஞ் செங்கேழ் முளரீவா 
னவன வற்றாச், சத்திவெண் கபலை யன்னோர் தாவரு 
மூலகத் தோற்ற, நித்தனங் EGG Cag af orang 
இரையி னாமால்,



a. 

கடவுள் துணை 

திநச் சிற்றம்பலம். 

பிரபுலிங்கலீ வஸ் வசனம் 
OT Ga Me YE டள தைக 

கணபஇி காப்பு. 

சாகு லாஇபன் ாமலர் நந்தனம் 

பெருக வார்கடல் பெய்த வயிற்றினோன் 

கரச நீரைச் கவிழ்த்த மதகரி 

சரண நாளுர் தலக்கணி யாக்றாவாம். 

இதன்போநள், சரகுலாதிபன் - தேவரது குலத்துக்குத் 
தலைவனாடிய இர்தின, தூ மலர் நந்தனம் - தூயமலர்களை 
யுடைய பூங்காவானத, பெருச - ஐங்கும்படியாக, வார் சடல் 
பெப்தலயிற்றினோன்-நெடியகடலைப்பெய்தஉயிற்றையடையோ 

னாயெ அசல் பெழமுனிவன து, கரகநீரை - கமண்டலத்திலுள்ள 

நீரை, கவிழ்த்த உ கவிழ்த்துவிட்ட, மதகரி - மதயானையின த, 
சரணம் - திருவடியை, நாளும் - எந்நாளும், தக்கு அணி 
ஆக்குவாம் - (யாம்) எமது தலைக்கு ௮ணியாசச் செய் தகொள் 
ளலாம் [எடுத் அச்கொள்ளப்பட்ட நூல் இடையூறின்றி இனி 

மூடிதற்பொருட்டு], ௭-று, 

eerie 

அ.திசதிமுதல் இருபச்சைந்து கதிகளாலே இக்நால் சொ 

ல்லப்பட்டிருக்கிறது, அவற்றுள் முதலிலே அ.திகதி சொல்லப் 
பட்டது. ௮,தலுள் பூவாயென்பதுமுதல் பரைகேள்வனென் 
பது ஈறாயெ பத்துப்பாட்கெளொாலே கடவுண் முதலியோரைக் 

குறித்துத் ததிசெய்து இதற்குமேல் அவையடக்க மூதலிய 
பிறவும் சொல்லப்படிஐம் தலைமைபற்றித் தஐதிசதியெனப் 

பட்டது.



இரண்டாவது 

கைலாசகது, 

வெள்ளிமயமாகிய பெருமைபொருந்திய கைலாச 

இரியின் சரத்தில் விற்றிருந்து உயிர்சளுக்கு அருள் 

செய்கின்ற மூன்று கண்களையுடைய சிவபெருமானுடன் 

சபதஞ் செய்துகொண்டு எம்பெருமாட்டியாகய உமா 

சேவியானவள் ௮ல்லமதேவரைக் காணும்பொருட்டு 

வஞ்சகம் பொருந்திய மாயையைப் பூலோகத்துக்கு 

அனுப்பின செய்தியைச் சொல்லுன்ற sfaue 

சொல்லுவோம். 

சரங்களும் ௮சரங்களுமாகெ எல்லா உயிர்களையும் 

௮) காலத்தில் நாமகளோி கூடிப்பெற்ற சதுர்முக 

aru பிரமமிதவன் விசாலமான பிருதுவி யண்டதது 

லுர்ளே வெற்றி பொருந்திய அசுரர் நாகர் தேவர் 

முதலியோர்ம்கும் தகுதியான இடங்களை பிருமித்தான். 

அவற்றுள் போருளே திருமேனியாயுடைப வெபெரு 

மான் விற்ரிருக்கிற கைலாசகிரியானது, தேவர்களும் 

கண்டு அதிஈயிக்ரும்படியால ௮ழகோடி அந்தப் 

பிரமாண்டத்9ி னுள்ளே மிகயஞ் சிறந்து விளங்கி ஒப் 

பற்றதா யிருந்தது, வண்டெல் கொள்னாகொண் (ண் 

ம்பொருட்டு, இழிர்து பொடி யில் முழு மூக்இனால் 

இண்ட வுடைற்று ஸுறுக்கவிழ்ற்று தெனைச் Ay 98 p 

செம்பொன்போல விளங்ரூடுன்ற கொன்றை மலர்மாலை 

யைச் ரூடப்பெற்ற சடாபாரத்தையுடைய வெபெருமா 

வது லெண்மையாகிய புகழ்கள் இரண்ட வளம்பொருர் 

இய ஸ்ரீகைலாசரரியின்கன்ணே வெள்ளியானதுவு3ு 

ஆசோபமாகவே விரை இருக்கெது, 

மேலும் அந்தக் கைலாசூரியான து (ip Date FB 
செளதமரிஷியின் குழர்தையாபெ உபமன்யு பசிபொ
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க்காமல் வேண்டி அழும்போது ௮க்குழர்தைக் இரங்க 
நம்மை யனுப்பி ௮தன் ப௫ தீர்ச்தாற்போல இன்ன 

மும் ஒரு குழந்தை பால்வேண்டி. அழுமாயின் அதன் 
பசி தீர்க்கும்பொருட்டு ஈம்மை அணுப்புவன், அப்படி 
யனுப்புஞ் சிவபெருமானைத் தடுப்பதற்கு ஈம்மீது சய 

னித துக்கொண்டிருக்கிற ஸ்ரீமஹா விஷ்ணுவானவன் 

சக்தியற்றவனா யிருக்றொன்; அசலால் நாம் ௮ர்கச் சிவ 
பேருமானுக்கே இடமா யிருப்போமென்று எண்ணிப் 

பாற்கடலானது திரண்டு மலையருவங்கொண்டு நின்ராற் 
போல விளங்குகின்றது. 

மேலும் அர்தபலையில் ஒஓடுின்ற அருவியாறுகள் 
அவற்றின் ஐஓசையினால் ௮றியப்படின்றன; விளங்கர 

நின்ற வெள்ளிய சர்திரனானது தன்னிடத்தில் தங்கிய 
களங்கத் இனால் அறியப்படடின்றது; இதனது யானை 
யாகிய 8சாவதமானது தான் பொழிகின்ற மதகீரால 
அுறியப்பின்றது? தாமரைமலர்மேல் வாசஞ்செய்சிற 
பிரம்தேவனது வாகனமாகய அன்னமானது ௮ழகாயெ 
தனது நடையினால் அ௮றியப்பகென்று; இவ்வாறன்றி 

நிறத் தினால் ௮றியப்படாதபடி. வெண்ணிற தமீதாடி ௮ம 
மலை பொலிஈது விளங்காறின்றது, 

மேலும் பிசகாசிக்றெ ஒளி ததும்புசன்ற அர்த 
வெள்ளியகிரியின் சொத்தில், ௮சையாரின்ற சாக 

ளைப் பாப்புமன்ற செம்பொன்னினாலும் தேஜோரூபமா 

இய மாணிக்கங்களாலும் செய்யப்பட்ட ஒரு செய்முன் 

ரூனது விளங்குகல் எப்படி யிருக்கின்நதென்றால், கள 

ங்கமில்லாக பரிசுத்தமான கற்பூர ராசியின்மேல் வளம் 

போருந்திய 8பமொன்று தங் விளங்குதல்போ லிரு 

gl. 

இப்படிப்பட்டதாயெ இந்தக் கைலாசூரியில் Fay 

பிரானது ௮ரசாட்சிமண்டபபொன்றுண்டு, ௮நத மண்ட, 

பதகசை அதிசேடலும் புகழ்தற்கு ௮சக்தனென்றால்,
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யான் அதனைப் புகழ்ர்திலேனென்று என்னை இகழ்பவா 
ஒருவரும் இல்லை. அப்படிப்பட்ட மண்டபத்தில் சிவ 
பெருமானானவன் வந்து அவவிடசத்இல் விளங்காகின்ற 
பமராக மணிகளால் செய்யப்பட்ட ஒரு மேடையின் 
மேல் உலகம் நில்பெறதற் சே௮அவாயெ சூரிய பிம்பத் 
இலே தீங்கியிருத்தல்போலச் தங்கியிருர்சா னென்று 
யாவரும் சொல்லும்படி தங்கியிருந்தான். 

இளம்பிறையாடு உடல்வளைந்து வெளுத்ததாயெ 
நேத்திரோத்லைமாயுள்ள ஒளிபொருர் இப ஒப்பற்ற 
சந்திரன் சடையின்கண்ணே பொருர்இ யிருக்கவும், 
மனைக்கிழத் திபாகிமலையாசன த குழரதையெனப் பெயர் 
பெற்ற அழகையுடைய கங்கையானவள் HERE To, 
யபின்கண் வாழாகிற்சவும், கெருப்பென்று சொல்லுதற் கிணங்க மேலே நோக்யெ இரு சிவர்த கண்ணானது 
௮ழூய நெற்றியில் பொருந்தி யிருக்கவும், சர திரனெ 
ன்று சொல்லப்பட்டும் சூரியனென்று சொல்லப்பட்டுட் விளங்குன்ற அழயே கண்கள் இண்ட Cuma Derm அருள் வெள்ளத்திற்கு மதகுகள்போல விளங்காகிற்க வும், தியானிக்கற அன்பாது இதபமென்டற் பறவைகள் 
அகப்பட்டுக்கொள்ளுகற வலையைப்போல நெடிய செவி களினிடத்துக் குழைகள் தங் விளங்கவும், இடது பஃ 
கத்தில் அமர்ந் இருக்க உமாதேவியினது அழயெ நெற் றியி லணிர்த கஸ்தூரி தீ திலகம்போல அழடூய கண்டத் 

இல் கருகிறமுள்ள ஈஞ்சக்கறையான து விளங்காகி ற்க வும், மலையசையனால் புதல்வியாகப் பெறப்பட்ட பூங் 
சொடி போல்பவளாபெஉமாே திவிபின்கண்களுக்கு நாணி யே முகம் திரும்பின துபோல தீ. திரும்புகின்ற மானா 
org wer pk a இடக்கையிலும், ஒளியுள்ள வீரத் 
தன்மையமைந்த மழுவான௮ தகும் தீரும் தீரும் என்று 
அலிசெய்து எரிதலால் அவ்வா திரும்புதல் தகும் 
தீரும் தரும் என்னு சொல்வதுபோல MOT MED gy 
Saar Gus fi pace ) ஈவவியாகாண பண்டி தனாப் விள ங்கு
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இன்ற மாணிச்சகக்தையுடைய ௮திசேவனது ரூபமாக 
கங்கணமானஅ கையிற் பொருந்தி விளங்காகிற்கவும், 
ஒரு கரியபன்றியின் கொம்பானது பதக்கம்போலத் 
திருமார்பில் பொருந்தி விளங்காநிற்கவும், புலியினாலே 
தரப்பட்ட ஆடையானது இருவரையை யடைந்து பட் 
டஉாடைபோல  அழகுசெய்யாநிற்கவும், முப்புரங்களை 

எரிதீதுவென்ற சிரிப்புக்ரும் மெல்லிய தாமரைமலரி 
லிருக்கின்ற பிரமதேவனத சிரச்தைக்கிள்ளி வென்ற 

சிவர்த கைக்கும், கருப்பு வில்லையுடைய மன்மதனை எரி 
ஜீனுவென்ற நெற்றிக்கண்ணிற்கும், இப்படி ஒரு விருது 

இல்லையென்று சொல்லும்படியாக யமனைக்கொன்று ௮2 

ற்கு ௮றிகுறியாகத் தரிக்கப்பட்ட வீசக்கமலோடு திரு 
வடி. விளங்காகிற்கவும் விற்றிருர்த முதற்பொருளாகய 
சிவபெருமானஅ இடது பக்கத்தில், விண்ணுலகமும் 

மண்ணுலசமும் அவற்றிலுள்ள சராசர ஜீவராசிகளும 
ஒருங்கே தோன்றும்படி ஈன்றும் ரூலுற்று வருந்தாத 

௮ழூய வயிற்றையுடைய லோகமாதாவாகய உமாதேவி 

யானவள் விற்றிராந்தாள். எப்படி. யென்னரல், இறைவ 

னது அபூய கண்களென்று சொல்லப்படுகின்ற சந்தி 

ரன் சூரியன் அக்னி என்றெ மூன்னொஸிகளும் ஈட் 
புக் கொள்ளப்பெற்ற இருளென்று சொல்லப்படுகின்ற 

கூந்தலின் 2மல் அறவாழி யந்தணனாிய அந்தச் சிவ 

பெருமானா2ல அலங்கரித் தருளப்பெற்ற தேளைப்பொழி 
இன்ற மணம்பொருந்திய மலர்மாலியானது தொங்கா 
நிற்கவும், இடபக் சொடியையுடைய இறைவனது சடா 

பராரத்திலுள்ள இளம்பிறையானது இவ்விடத்து லிருக் 

இன்ற கங்காஈதியில் வீழ்ர்து இறக்கத்துணியாறிற்க 
வடிவம் பொருந்திய ஐஓளியையுடைய திருநெற்றியில் 
தொங்ரவிடப்பட்ட ஒரு இரத்இனச்ஈட்டியானது Hips 

செய்்.பா நிற்கவும், இறைவனது முகமாகிய தாமரை 

மலரில் ஆசை மிகுந்த வண்ரிகளாகயெ கண்களுக்கு நிறை 
த்த ௮ருளும், வாசனையுள்ள செவ்வல்லி மலர்போன்ற
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வாய்க்குச் சிறிய வெள்ளிய இிரிப்பும், ஒளிதவழ்கின்ற 

ஆபாணங்களாகச் சிறந்து தோன்றாகிற்கவும், அழகிய 
செம்பொன்னாற் செய்யப்பட்டு விளங்குன்ற ஒளிபை 

யுடைய கர்ணபத்திரங்களின்மேல் காணப்படுகின்ற அந் 
தக் காதுகள் என்னும் பெயரையுடைய வள்காகளா 

னவை மாட்சிமைப்படும்படி. ஆபரணங்களால் ௮லங்க 8 
க்கப்பட்ட கைகால் முதலிய அவயவங்கள்போல ஆப 

சணத்துக்கு உட்படாமையால் அந்தக் கர்ணபத் இரங்க 
ளின் ஆபரணங்கள் போல அழகு செய்யாகிற்களும், உயர் 

ந்த ரரவகமென்னும் யானையையடைய இதந்இரலும் 

பிரமனும் சாரணலும் தம்மாலே தாங்கப்படுகின்ற உயிரக 

ளானவை உடல்களினின்றும் பிரியும்படி. ௮ழியவருங் 
காலத்இலும் களையப்படாத வலியையுடைய மங்கள சூதீ 

இரமானது ஒளிகிறைந்த ஆபாணங்களுக்கு ௮ரசுபோ 
ச் சிறந்து விளங்காகிற்கவும், பாம்புகள் உலாவுன்ற 

சடையையுடைய சிவபெருமானைத் இருஞானசம்பஈத 
சென்னும் குழர்தை மூன்றுவய இலே தமிழ்வேதம் 

பாடும்படிக்கு இனிமையாயெ ஞானப்பாலைக் கொடுத் 
தருளின ஒப்பில்லாத திருத்தனங்களின் சர்த்தியபோல் 
மிக்க ஒளிபொருந்திய முத் துமாலையானது அவற்றின் 
மீது தொங்கவும், ஈச்ச வளையல்களாகிய பறவாத வண்டு 

கள் ஒலிக்கின்ற தாமரைமலர் நீலமலசோடுகூடி அழகு 
பெருகிற்கவும், பச்சைக் இளியானது வேதாந்தப் பெர 
ரூளை மறவாமல் சொல்லிக்கொண்டு முன்னங்கையில் 

அம்ர்ர் இருக்கவும், தோலாகிய ஆடையையுடைய கடவு 
ள௮ பழுமையாகிய மளையாளிடத்து இது வர்த தெவ்வழி 
யாலென்று வியக்கக்தக்க பட்டாடையானது அ௮ரையி 
அிக்கப்பட்டுப் பிரகாசியாநிற்சவும், ௮ மூய மேகலாபா 

ணமானது நாலிழைபோலச் சிறிய இடைக்குகர் கூர்த 

லின் பாரத்தினாலும் தனங்களின் பாரம் இனொலும் உண் 
டாகின்ற வருத்தத்தைச் செய்யாஇருக்கவும், புதிய 
அனிர்சமலர்பட்டாலும் பொஅக்கமாட்டாமையை அறிந்
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இருந்தும் அந்நாளிலே ஈடர்த பெரிய விவாச காலத் 

தில் சிவபெருமானால் அ௮ம்மியின்மீ தெடுத்து வைக்கப் 
பட்ட பாதாரவிர் தங்களில் முத்துக்களை மணிக்கற்களாக 
அடைய செம்பொற் சிலம்புகள் ஒலியாநிற்கவம் வீற்றி 
ருந்த டோருகையுடைய உமாதேவியினிடத்து,ஸ்தநபாசத் 
தால் வருர்துன்ற நூற்பிளவுபோன்ற சிற்றிடையை 

புடையவராகிய Ona தெய்வமாதர்கள் வந்தார்கள். 
வ௫ிட்டர் முதலாய சப்தரிஷிகளின் மனைவியராயெ 
அருந்ததி முதலியோர் உமாதேவியின் சக்கிதியிந் 

சென்று வணங்கி வாழ்த்தினார்கள். தாமரைமலரில் வாழ் 
கின்ற ஒரு ௮ன்னமானஅ அறியாத சிவபெருமானது 
திருமுடியிலுள்ள கங்கையை யறிந்து அதனைக் இட்டி 
வந்து சுழலாரின்ற ௮ன்னங்களின் கூட்டம்போலத் 
தாமரைமலர்களில் வாழ்கின்ற நூறுகோடி யென்னும் 

தொகையுள்ள இலக்குமிகள் உமாதேலிக் a ACs aig 
நின்று வெண்சாமாங்களை வீசினார்கள், கோடி யிந்திரா 
ணிகள் வந்து உமாதேவியின் பக்கத்தில் கின்று பாம்பி 
னாலே கவ்வப்பட்ட சூரியனென்று கண்டோர் சொல்லு 
தற்குரிய சிற்றாலவட்டங்களை யசைத்தார்கள். ௮ரேகம் 
கலைமகளிர் விணைகளைக் கையிலெடுத்து வந்து தமக் 

கருக நிற்றெ தம் கணவராக பிரமர்களும் வினையின் 
நரம்பொலியிது கண்டத்தாற் பாடுகிற வொலியிது 

என்று அறியப்படாமல் உமாதேவியின் புகழை யெடுத் 

அப் பாடினார்கள். மான் சண்கீளோடு ஒப்புமை யமை 

நத கண்களையுடைய உருத்திரகணிகையர் பலர் மன 
மகழ்க்து வெவ்வேறு சுவையினவாஇய பலவகைப்பட்ட 

காயங்களும் உப்பும் ௮ளவொத்த இனிய கறியைப் 
போல சொல்லப்பட்ட மத்தள வொலியையும் இராச 
வொலியையும் தாளவொலியையம் மேன்மையாயே சற் 
ஐடி.களின் ஈன்மை பொருந்திய ௮அழயெ மிஇிப்பையும் 
தழுவி நடித்தார்கள். சிவபெருமானது இடப்பாகத்தில் 

விழற்றிருக்கதறு உமாதேவியின் ராஜல தாமஸ ஸாத்
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விகங்களென்று சொல்லப்ப?கிற முக்குணங்களும் வடி.வ 
மாகக்கொண்டு வந்த மாதர்கள் அவளுடைய குற்றே 
வல் செய்தலில் மனம௫ழ்ந்து ௮ருடில் கின்றார்கள். 

௮வர்களுள்ளே தமோகுணமாது உமாதவியின் ௮ 
ளால் அழகையும் மாயை யென்னும் பெயரையுக்கொ 

ண்ட செருக்கடைந்து நின்றாள். உருத்தருடைய கூட் 
டங்கள் தெளிவாகிய நெடிய அலைகளையுடைய கங்கை 
பும் கங்கையும் இளஞ்சக்இரனும் இளஞ்சா்தாலும் மிரு 

தியாகத் துள்ளுகற இளமையாயெ மாலும் மாலும் 
உறவுகொள்ளும்படியாக அந்தச் சபையின்கண்ணே 
நெருங்க. நாரணருடைய கூட்டங்கள் சங்குகள் 
ஒன்றோடொன்று தாக்கவும் ஒளிமிகுந்த உயர்வாகிய 
சக்கரங்களும் அப்படி யே ஒன்றோடொன்று தாக்கவும் 
அலைகளைச் சுருட்டுகின்ற கருங்கடலானது வர்தாற் 
போல அச்சரியகாங்களாக எமது இறைவரது பெரிய 
சபையினிடத்து வந்து சேர்ந்தன. எண்ணிலசாயே 
உலகத்தைப் படைக்கும் தொழிலையுடைய மிரமர்கள 
நான்கு முகங்களிலும் நான்கு வேதங்களும் விதிப்படி. 
ஒலியாகிற்கவும் நான்கு தலைகளிலும் உயர்ந்து எட்டுக் 
கைகளும் கூம்பாநிற்கவும் உமாதேவிமினால் பரந்து 
கொள்ளப்பட்ட திருமேனியையுடைய கடவுளது சபை 
யில் பாவிப் புகுந்தார்கள். வச்சராயுதக்தையுடைய ௮ள 
வற்ற இர்இரர்கள் பிரமனும் காரணலும் எம்மைகச்காட்டி 

௮ம் உயர்ர்தவர்களென்று சொல்வதுமாத் சாமேயன்றி 
எம்மினும் உயர்ந்தவரால்லா) சிவபெருமான் தங்கியிருக் 
இற திருவோலக்கத்தைக் காண்பதற்கு எம்போல ஆபி 
ரங் கண்களையுடையால்லர்; ஆதலால் அவர்களைப்பார்க்கி 
௮ம் நாங்களே உயர்ந்தவர்களென்று தனித்தனியே தம் 

மனத்தில் நினைத்அக்கொண்டு வந்தார்கள். நாகர் வித்தி 
யாதார் தேவர் இம்புருஷர் சூரியன் முதலிய சரெகங்கள் 
அஷ்ட இக்குப் பாலகர் அரக்கர் மற்றுமுள்ள எல்லாரும் 

லிழிபிதுக்க உடல்நெருங்க இறைவரது திருச்சபை
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யைச் தரிசிக்சும்போருட்டு வர்தார்கள். கேட்டையும் 
பெருக்கக்தைபும் வாய்ச்சொல்லினாலே பிறர்க்கு உண் 

நொவாக்குக் டாக்குகின்ற வல்லமை பெற்றவரும் ம 

காயங்களால் முபன்று ரல்லறவழியில் நிற்பவரும் முக் 

காலங்களையு முணர்ந்தவரும் பாசபந்தங்கள் நீங்கப் 

பெற்றவருமாயெ வ௫ட்டர் முதலிய பெரிய முனிவர் 

வ பரவிஞர்கள், 

இந்தப் பூசச்களுடைய குழந்தைகள் முலைப்பால் 

படிப்பது கடலைக் குடிப்பதை at ER; சோறுண் 

ஊனப்பழகுவஅ பூமியை யெத்து விழுங்குவதை நிகாக் 
கும்; இதக் குழந்தைகளின் விளையாட்டுத் தொழில் 

படைப்புக் தொழில் முழுதையும் நிகர்ச்ரும் என்று 

புகழப்பரிகிற வல்லமையைக்கொண்ட பூதசணங்கள் 

வ௮ிளவற்றனவாய் வந்து நிறைந்கன. செருக்கினால் கட 
வுளை கிரந்த வாய்க்கு விசாரிக்குமிடத்தில் பிராய 

சித்ச மில்லையென்று முற்காலத்தில் வெகிர்தசை செய்த 
ஜக்கனது தலையை வெட்டி. நெருப்புக்கு இரையாகக் 

கொடுத்து நிர்தைசெய்யாத ஆட்டின் தலையைப் பொருத் 
இச் களித்துநின்ற விரபத்தரன் வற்று ஒரு பக்கத் இற் 

சேர்ந்தான். ஆயிரம் நாரணரைக் கொன்று மாட்கனி 
போற் பிழிந்து கோதுகளை யெறிந்துவிட்டாலும் கட 

லைக் கவிழ்த்தாற்போலப் பெருகுனெற செவந்த உதிரத் 
இனால் பாதியளவாயினும் நிறையாத பிரமகபாலத்தைக் 

கைபி2ல யுடையவனாடச் சிவபிரானது சபையினிடத்து 

வைரவன் வந்து சேர்ந்தான். போர்செய்ய விரும்புகின்ற 
வீரகாளியம், மாதருக்கு விரமில்லையென்று சொல்வதற் 

குக் காரணம் யாது ? விரத்தன்மையுள்ள மாதென்று 
நன்றாக அ௮றியிர்களோ ? என்று சொல்லிக்கொண்டே 

வீரயோூனி கூட்டச்தோடும்வந்து வெபிசான.து சபையி 

னிடத்துப் புகுந்தாள். சூரியனானவன் இருளைக் கெடுப் 
பதுபோல மாயையைக் கெடுத்த பிருங்கமுனிவன் கல் 
வழியில் ஊன்றப்பட்ட ஞானத் அடனே வைாச்கயச்கை
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யும் பரிசுத்தமான ஈல்லொமுக்கத்தையும் தனக்குமூன்று 
காலகளாகக்கொண்டு சிவபிரானது இருமுகத்தில் புன் 
சிரிப்புண்டாகும்படி. நின்று கூத் தாடினான். பூமியைச் 
சுமக்கின்ற பெரிய தலைகளையுடைய அ திசேஷனாயெ கங் 
கணதீதையுடைய சிவபெருமானது திருவடிகளிலே படு 
கின்ற ஒளிபொருர் ய இரீடங்களெல்லாம் படப்பெறு 
கின்ற திருவடிகளைாயுடைய எம்மிறைவனாயெ சந்திப் 
பிரான் தாங்குன்ற கைகளிலே அடிகள் பட அடித்து 
௮ர்தச் சபையிலுள்ளாரை இருபுறத்திலும் விலக்கு மண 
மூள்ள பூமாலையைத் தரித்த பிரப்பங்கோலோடு களித் 
ஆத் திரிர்சனன். அழகிய வாணாசரலும் பானுகம்பனும் 
பெய்யப்படுகிற பெரிய மழையையுடைய மேகம்போலப் 
பெருங்குரலையுடைய முழவ வாத்இயங்களையும் களங்க 
மில்லாத பூர்ணசர் தின்போன்ற வெண்மையாய சங்கு 
களையும் யாவரும் சைகளாலே தம் செவிகளை மூடிக் 
கொள்ளும்படி சைகளாலும் வாய்களாலும் ஓத்து முழக் 
கினார்கள். அந்தச் சபையில் நெருங்கி யிருப்பவர்களில் 
சிலர் துதிப்பார்கள், லர் ஆவொர்கள், இலர் பாடுவோர் 
கள், சிலர் குதிப்பார்கள், லர் கைகளால் தோள்களைத் 
தீட்டி. ஆரவாரிப்பார்கள், சிலர் மனமுருச் சரீரம் நடுங்கு 
வார்கள். இப்படி. நிறைந்த பெரிய சபையின்கண்ணே 
ரானாவிதமான ஆயுதங்களின் ஒளியும் ே தவர்களுடைய 
சரீரகாந்தியும் அவர்களால் தரிக்கப்பட்ட பொன்னரி 
மாலைகளின் பிரகாசமும் தெய்வ மகளிரது ஆபரண 
சோபையும் ஆயெ இவையெல்லாம் இருளானது சவ 
பெருமானது சண்ட தீதில் அடைக்கலம் புகும்படி வியா 
பித்தன. இப்படிப்பட்ட சிறப்புடன் இச்சபையின் நடு 
வேயிருந்கு சிவபெருமானை வினாவப்பவெ தொருகாரி 
யத்தை நினைத்து, சர்க்கரையும் ௮மி/ தமும் கசக்கும்படி, 
இனிமையான சொற்களையுடைய எமது தாயாயெ உமா 
தேவியானவள் தன் வாய்இறந்த பேசத்தொடங்கனொள். 
எப்படியென்றால், (தலைவனே! இர்கச் சபையினிட. த்



32 பிரபுலிங்கலீலை வசனம், 

இல் வந்திருக்கிற பெரிய சம்பத்துள்ள யாவரும் வெய் 
விப பிறவிபிற் பொருந்தி அலையாகவராய் முத்தியை 
யடைவார்களோ? அல்லது நிலை பற்றவராய்ப் பிறவியில் 

அகப்பட்டு அலைவார்களோ? இதனை எனக்குச் சொல்லு 
வாயாக” என்றாள். அதுகேட்ட சவெபெருமானானவன் 

உமாதேவியாரை நோக்க, *விளங்காரின்ற ஆபரணம் 

கை யுடையவளே? உன் வினாவானது நன்முப் இருக 
தது”என்று சொல்லி ௮வ்வினாவுக்கு உத்தரமாகு, “பூமி 

யை அடியளச்தவனாயெ நாரணனும் பிரமன் முதலாயி 

னோரும் தமனு மனத்தி2ல கொள்ளப்பட்ட சாமருபங்க 
ளோடு பொருந்தும்படி தம்மைப் பிணித்துள்ள இர 

விளைகளால் பேரின்பமாயெ முக்தியை படையமாட்டார் 

கள” என்றுசொன்னான். அதைக்கேட்ட உமாதேவியான 

வள் இறைவனை நோக்கி, அப்படி யானால் காமரூபா இ 
களை வெல்றும்படியான உபாயமொன்றை நீயெனக்குச் 
சொல்லக்கடவை” என்று கேட்௪, அதற்குத்கரமாக௮ரும் 
பவிழ்ர்கத கொன்றைமலர் மாலையைத்தரித்த சடையை 

யூடைய சிவபிரான் இதனைச் சொல்வானாயினன்,. எப்படி 

பென்றால், “60கயெமாகிற பேரின்பப்பேற்றைச் சொல்லு 
மிடத்து, கருமபூமியின்கண்ணே மக்களுடம்பெடித்தா 

லன்றிப் போகவுடம்பைக்கொண்டு அடைதல் கூடா. 
ஆதலால் பூமியிலே பிறந்து மேயோகமார்க்கத்தில் நின்ற 

வர் தத்துவ ஞான த்தைப்பெற்று முத்தியை யடைவார் 

கள்” என்று இரத வாச்சியக்தைச் தன் கணவனான 

சிவபெருமான் சொல்ல, இளமைபொருச்திய பூங்கொடி. 

போல்பவளாயே உமாதேவியானவள் இறைவனை நோ 

க, “அப்படியானால் பூமியின்கண் ஒவ்வொரு மனி 

தரும் ஒப்பற்ற ஞானசித்தியை ஈன்றாப் அடையும்படி 

போ.திக்கவல்ல ஆசாரியன் யாவன் ? நீ சொல்லக்கட 

வை” என்று வணங்கிகிற்க, மேருமலையை வில்லாக 

வளைத்த இறைவன் சொல்லச்தொடங்கினான்:.-
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1:பூர்வடகாலத்திலே உயர்ந்த சுஞ்ஞானி நிராம்கா 
ரன் என்று சொல்லப்படுஇன்ற தாய் தந்தைகள் ௮ள 
வில்லாத தவங்களைச் செய்தலால் எமது தத்துவசொரு 
பத்தினால் அவர்களுக்குப் புதல்வனுபினோம். ௮வன் 
பேர் அல்லமன் என்று சொல்லுவார்கள். அப்படிப் 

பட்ட பிரபாவமுள்ள ௮ல்லமனை ட காண்பது மிகவும் 

௮ருமையாம்'” என்று சொன்னான். சொல்லுதலும் உமா 
தேவியானவள் இறைவனை நோக்க, :*எல்லாவழ்றிற் 

கும் காரணமாய் நிற்கிற எனக்கு ௮ரிதென்று சொல்லு 
தீற்குச் காணம் யாது? உன் கூறாகய ஒப்பற்ற ௮ல்ல 

மனது உண்மையை அறிய விரும்பினால் எனக்கேயன்றி 
இந்தச் சபையில் இருக்கற யாவருக்கும் ௮ந்த அல்ல 

மனைக் காண்பது எளிதாம்” என்று மனங்கலங்கிக் கூறு 

தலும், பகைவாஅ முப்புரங்களை பெரித்த ௮ழயெ சரி 

ப்பை யுடையவனாகய சிவபிரான் தேவியாசை நோக் 
இச் சொல்லலாயினன்;? ::மாதே/ கோபங்கொள்ள 
வேண்டாம்; வீணான உன் சொல்லளவிலே கிற்பவனல் 

லன்) வினைகளை யொழித்துகின்ற அ௮ன்பராலே ௮ன் 

போடு விரும்பப்பட்ட வடி.வச்தை யுடையவனாப் Dau 
சத கண்முன் காணப்பட்டு ௮ருள்செய்வன்; அந்த ௮ல் 

லமதேேவனது இயல்பு யாவராலும் சொல்லுதற்கு அமி 
தாகும்” என்று சொன்னான். அதுகேட்ட உமாதேவி 
யார் மேலும் :*அவ்வல்லமனைப் பார்க்கிலும் வேரயுள்ள 

வர்க்கு என்னாலே செய்யப்படுகிற மாயையானது பொய் 

யாலே நிறைந்த செயலில்நின்றும் ௮வனிடத்தே தப் 
பிப்2போமாசில் இச்சொல் மெய்ம்மையாகும், காண் 
பேன்” என்னு செருக்கோடு சொல்லிய ௮ளவில், ௮ச் 

சொல்லைக் கேட்ட இறைவன் தேவியாசை நோக்க, 
உன் வல்லமையைப் பார்ப்போம்” என்று அடியில் 
வருஞ்சொற்களைச் சொல்லுவானாயினான்: பொன்போல் 
விளங்குன்ற தேமல் படாப்பெற்ற நெருங்க சனங் 

sary மாதே! இவ்வண்ணமாகப் பாரதிக்கை
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சொல்லி இனி இதுமுதலாக சும்மா விருப்பாயானால் 
தோல்லி யுன்னிடத்துண்டாகும்” என்று சொல்லிய 

அளவிலே, பார்வதி? தவியானவள் இறைவனை நோக்க, 
“என் சொல்லானது ஒருபொழுதும் தவறாது” என்று 

வற்புறுத்திச் சொல்லி, அதன்பிறகு அந்தச் சபையில் 

சன்னருசே நின்ற தமோகுணரூபமாய மாயையை 

அழைத்து, நீ போய்ப் பூமியினிடத்துள்ள அல்லமன் 

என்னும் பெயரையுடைய நாயகனை அறிந்து இவ்விடத் 

திற்கு வரக்கடவாய்” என்று சொல்லி  ௮னுப்பிஞள். 

அர்த மாயையானவள் தேவியை வணங்கி, அடி. 

யில் வருவதொரு சொல்லைச் சொல்லத்தொடங்ஜெள் : 

எப்படியெனின், 4அல்லமனத தன்மையை யறிந்து 
௮ங்கே அவளைக் கூடுமீவன், அவன் வசப்படாமற் 
போவானாகில் மிசவும் வலிமை செய்துபற்றி இழுத்துக் 
கொண்டு இவ்விடத்துக்கு வருவேன்” என்று ஒரு பிர 

இம்கினை வார்த்தையைச் சொன்னாள். அந்த வார்த்தை 

எப்படியிருர் ததென்றால், ஒரு ற்றெறும்பானது கடல் 
நீரை வற்றும்படி குடித்துவிரிவேனென்று தன்னிடத் 

தில்லாத வல்லமையைச் சொல்லுவதுபோல இருத்தது. 

பிறகு ௮ந்த மாயையானவள் தனது அளவை அறியா 

தவளாய் மயங்கிக் குளிர்ச்சிபொருர்திய இளம்பிறை 

தவழ்கின்ற சடையையுடைய கடவுளது சபையிலே 

நின்று தன்னால சொல்லப்பட்ட அர்தப்பிர திக்கையை 

மூடித்தற்பொருட்டு அதிசேடனது முடியினால் தாங்கநி 

பட்ட பூமியினமீது செல்லுதலை மனத்தில் நினைத்தவ 
ளாய் ௮ர்தப் பூமியை யடைந்தாள். 

கைலாசகதீ ழற்றிற்று.



மூன ருவது 

மாயையினுற்பத்திகதி, 

  

மரயையென்று சொல்லப்படுெ அம்மாது பூலோ 

கத்தை யடைர்து முனிவர்களுடைய கெஞ்சங்கள் கலங் 

கும்படி, பிறந்து வளர்ந்த செய்தியைச் சொல்லுவோம, 

களங்கதிதையுடைய வெள்ளிப சந் இரனறு மன 

தீதை வருத்து ஒப்பற்ற ஒளியுள்ள சங்கத்தை 

யுடைய ஸ்ரீமகாவிஷ்ணுவின் விவாககாலத்திலே ௮லங 

கரிக்கப்பட்ட பல வளங்களையுங் கொண்ட பூமி? தவி 

யின் மார்பிலேயுள்ள பதக்கம்போல விளங்குன்ற விள 
வலதேயம் என்பது ஒன்று உண்டு, ௮த்தேயத்இிலுள்ள 

குளங்களெல்லாம் மன்மதனது பெரிய அம்புக்கூடா 

ரூம், வயல்களெல்லாம் அந்த மன்மதனா லெடுந்கபபடு 

இற விற்சாலைகளாகும், சோல்களெல்லாம் ௮வனது 

திருச்சின்னச் சாலைகளாறும். மங்கையர் விகெளெல் 

லாம் அவனது போர்க்களங்களாஞும். அர்த நாடு முழூ 

தும் பொறுமையாக கயிற்றினா£ல * புகழையும், 

இனிய சொல்லாகயெ வலிய கயிற்றினாலே விருந்தினரை 

யம், அசாரியராலே உபதசிக்கப்பட்ட வேதார்கப் 

பொருளாயே கபிற்றினாலே நெஞ்சையும், ஈல்ல அற 

மாயே கயிற்றினாலே செல்வத்தையும் கட்டுவோர் உளர், 

பூஞ்சோலைகளின் மணமுலாவுகின்ற விளவல தேச.ச்தை 

யடைர்தால், வடதிசைக் சதிபனாரிய பெருஞ் செல்வத் 

தையுடைய குபோன் வறியனென்று சொல்லப்படுதற் 

குரியனாவன். கல்வியறிவிற் ிறந்தவனாபெ ஆதிசேஷன் 

கல்லியறிலில்லாசவனென்று சொல்லப்படுதற் குரியனா 

வன். கருப்புவில்லை புடையவஞய் ௮ழகற் றத பன் 
மதலும் அழடிற் குறைர்தவனேன்று சொல்லபபடுதற் 

குரியனாவன். இப்படிப்பட்ட இப்பற்ற பல வளங்களும்
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நிறைந்து விளங்குறெ அந்த விளவலகாட்டில், அந்தப் 
பதக்கத்தின் நடுவிலே பஇக்கப்பட்ட விலையில்லாத மாணி 
க்ச மணிபோல விளங்குடின்ற வனவசைமாரகர் என் 
றொன்றுண்டு. நிலத்தினுள்ளே குளிர்ச்சியையுடைய 
வேர்ப்பலாக்காய் பழுத்து ௮தனால் ஈன்மை பொருந்திய 

நிலம் வெடி.த்துண்டாகுய வழியால் ஆஇிசேஷனது 

இோரத்நமாயெ மாணிக்கத்தின் கதரானஅு ௮சாச மத் 
இயத்தில் தங்க பூர்ணசந்இரனைர் சோந்று Sara. 
விரக கோயினரைல் கோபித்து ௮வசை வருத்துகறெ 
மன்மதனது முடைக் காம்புபோல விளங்காறிற்கும். 
துறவிகள் இல்லறத்தாரது விடுகள்தோறுஞ் சென்று 

லயமேற்றுண்டு தமது ஏகாந்த ஸ்தாஈமாகிய குகைக 
ளில் சென்று தங்கயிருக்சல்போல, வண்கெளானவை 
முறுக்கவிழ்ந்த மலர்கள்தோறுஞ் சென்று அவற்றி 
ள்ள தேனை மிருஇியாகவுண்டு தம் கூடுகள் யடை 
ந்த ஓடுங்காநிற்கும், களிப்பையுடைய வண்டின் கூட் 

டங்கள் தடாகங்களிலுள்ள செந்தாமரை மலர்களிலே 

இராக்காலத்தில் விரும்பித் தூங்கி விடியற்காலத்தில் 

சோலையுட் புகுந்து அங்குள்ள குயில்கள் கூவாநிற்கக் 

குளிர்ச்சி பொருந் தி.ப தேனைக் கொள்ளாசொண்டு உண் 
ணாகிற்ரும். தம்பேககெளோடு கூடிப் பிரியாத பச்சைக் 

இளிகள் வாழ்தற் இடமாகிய குளிர்ச்சிபொருந்திய பூஞ் 

சோலைகளில் வண்டுகள்போய் அந்தப் பூம்பொடியை 

உதிர்க்கா இருக்கால் ௮ந்த மலர்களினின்றும் பெருகு 
இற தேன் பெருக்கானது கழனிகளின் மடைகளை உடை 
பாநிற்ரும். 

சேல்மீன்௧கள் விஃ்யாடி.த் திரிதற்டெமா யிருக் 
இற அற்றுநீரானது பெரிய யானை மறையும்படியாய்க் 

சதிர்களை த் தலையிலேயுடைய செந்நெற் பயிர்களானவை 
தங்கத் தழைத்து விகாகின்ற வயல்களில் வாய்க்கால் 
களின் வழியாயோடி விரைந்து விழாநிற்கும். விரிக் 
இன்ற அ௮ழயெ கிறையையம் மெல்லிய ஈடையையு
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மூடைய பறவைகள் oT LPS OB LOT BL வயல்களானவை 

மச்சரேகையும் (நெடியமீனும்) பதுமரேசையும் (செர் 

தாமரை மலரும்) சங்கரேகையும் (நெடிய சங்கும்) இரு 

த்தலாலும், மலர்களையுடைய நீசை (மலர்களாகய கணை 

கலக்) தாங்குதலாலும் கருப்புவில்லயுடைய மன்மத 

னது செவந்த கையை நிகர்தீ இருக்கும், 

amiss பாற்கடலில் யோகநித்திரை செய்கிற 

பாரீ மஹாளிஷ் ணுவானவர் ௪மஅ சாருப்பியகிதை படை 

யூம்படி எவருக்குக் கிருபை செய்வரோ அவர் கையிலே 

அந்த நாராயணனால் கொடுக்கப்படிகிற பாஞ்சஜர்யம் 

என்னும் சங்குகள் பிறக்ரு மிடங்கள் போலக் ருளங்க 

ளெல்லாவற்றிலும் மூடம்போன்ற பெரிய சங்குகள் 

கெருங்கியிருக்கும், தாழ்ரதோர் உயரளரென்றும் மிக 

வுயாநதோர் காழ்வசென்றும் அற நால்களை அசரய்ந்தோ 

சால் சொல்லப்பட்ட நீதிவாக்பெத்தின் உண்மையை 

இங்குப் பிரக்தியஷூமாய்க் கண்டோடி அதெப்படி 

யென்றால், Him ஈகாத்தின் மதிலச் சூழ்ர்குகிடர்த 

யழமையாகிய அகழியானது தாழ்ந்தகனால் ஓப்பற்ற 

ஆது2சஷனது மணிமடியின்பேல் நின்றது. அர்த 

நகாததைச் கூழக்க ஈதிலான மிரவும் உயர்? ககனால் 
ம மருவை வலம வந்து உதயஇரியினின்றும் உதிம்த்ற 

A 30 ‘ ot ஈடு (> ச « cy a * ஞ் 

கூரிபன நு காலின் 2மபோய்த துங்கின்றது, அற்து 

BHT 5 HG) நான்ரு வேதங்களையாா அங்கங்களையும் cb ற் 
. 2 உ இ ர ௬ டி "0 ச 

றறிந்த ௮ந்தணா சாஸ் இிரலாதயாமிய பொற்போசைச் 

செய்யாநிற்பர். நிண்ட வில்லினய/டைய பாதி ராமபிரான் 

போல வெற்றியுள்ள அரசர் விற்ப ஈரசைச் செய்யாநிற்பர், 

யிறர் பொருளையும் தமபொருள்போலக் காப்பாத்றி 

வாணிகஞ் செய்கிற வணிகர் போற்போசைச் செய்யாசிற் 

பர். வேளாண்குடியிர் பிறந்தோர் நெற்போைச் செப் 

யாநிற்பர். ௮ரத ஈகரமானது உடுப்பபோர்க்கு உடுத்தற் 

ரிய அடைகளாலும், உண் போர்க்கு உண்ணுகரற்குரிய கு GI; 9 PAS!
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உணவு முதலிய பண்டங்களாலும், மாலை தொடுப் 
போர்ககுத தோடுத்தற்குரிய மலர்களாலும், அலங்கரித் 

அககலொள்வோர்ககு அலங்கரித.துக்கொள் ஞதற்குரிய 

அபாணங்களரலும, குடி.யிருப்பபோர்களுக் குடியிருகதற் 

ரிய விமிகளாலும் குறைபாடுடையதன்று. பினும் 
கோடையாளர்க்கு இரபபோரில்லாக குறையொன்.ு 

மாதஇரம் உண்டு, இவல (ருமானா 2ல GILLI ஒற் 

றைக் கொம்பினையுடைய யானைககு இரண்டு கொயபு 

கலாயுடைய நாங்கள் இணாயா?3வோமாயின் இுஇரளைச் 

சுமக்கிற நான்கு கொம்புகளையுடைய யானையானது எங 

சளாககு௪ சமாகமாகுமென்று BON) BB sor யானைக ஷம், 

இரண்டு உருளைககாயுடைய சகடங்களை பிழுகறிற 

கடாக்கள் எமமிலும் உப நாயின் ஐரு நமையடைய 

ருரியாகத்தை பிமுகற குகிரைகள் ஒன்றனையும இமத 

ait செல்லாத “suri one சிறு தனவாரும என்று 

கனிசகின்ற 5 இரைநகறா, MOR GLIA தெழுக் 

களில ரிறைந ஏ நீங்கா தனவாயி ஆக்கும். வேதங்களும் 

௮ பபகதுரன்ரு கலை ரம் (ுழங்குரின்ற ஓசையும், 

of ay LD pao பகர பற்கள் Oey Qomiportion 

முூழங்ளுகி ர தொறகருவி நொ Pon cs 568 முசலி பவற் 

ன சி சைய யானை நடந் ரூ ௫ரைகளும ஆய இவற 

ரல நிறை திருகிய தஜெரும்ரளில் ஐடாரின்ற மணி 

கணயுடைய !2நாஉளின் ஓசையும, நீரால் நிறைந் கட 

வினது அலைகள் போல ஒன் டொன்று கொடாற நு 

சென்று விண்ணுலகத்திலுல ர சதவ ருடைய KM GIGI 

யும செளிபடச௪ செய்யும. 

இவை மூங்கலைப பழிகதின்றனவெனப்படுகின் ற 

ஒளி ஈராஈஇிப வளைகளை யணி,த தோளையுடைய 

உபா'சீசலிபினிடத௮ விடைபெற்றுக்கொண்டு போயும 

AD நீக? வருதறகரிய சைலைமலைபைப பிரிநது வக.து 

இரகப பூமியை யடைஈது முனிவாகள் தமது பரிசுத்த 

மான மனங்கள் கலங்கயம, மன்மதனானவன் இரண்ட
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கன் தோள்கள் பூரிக்கவும், மாயையானவள் பிறந்த 

வனவசைமாஈகரின் வளகச்தை யார் சொல்ல வல்லவர். 

இக்க வனவசை மாரகரத்திற்கு அரசனா 19 நர 

வாழ்பவன் யாவனெனின், அக்தத் இருமால் தன் (2 தவி 

யை சார்பின்கண்ணே வைத்திருத்தல் வீணாகும், புக 

மழைக் சரவ அன்ன என்று சொல்லும்படி. வெற்றித் 
இருவைர் தன் தோளில் DOD FOU SDD GO BINT DI 

'மகம்2போல்கின்ற கொடையாளனாஇப மம வேண்டாகு 

காரன் என்று சொல்லப்படுதி ற பெயரசையுடையவனுர் 

அவன். அன்றியும், தனக்றாக் சப்பங்களைச் செலுத்து 

ன்ற வெற்றியையுடைய அரசர்க்குக் காணுதற்கரிய 

மேம்பாட்டை ॥ |/டையவனும், ஈன் னிடத்ு MB Bl (HOD 

ular nani க்ரூ எ இசே விரைந்துபோய் அவர் காணும்படி 

அவர்களுக்கு எளியஞாய் நிற்பவனும், நிறைர்ச ஈரத் 

கையுடைய மலைபோன்ற அஷ்டதி EGE BBG KGL 

நின்று சுமக்கின்ற பூமிபாசத்தைத் தானொருவனே மகி 

இன்ற மிகுர்த வலிமை பொருந்திய தோள்களை புடை 

யவணுமாவன். அன்றியும், இர்தப் பூமியை பிரப்பவர் 

வதால் இர்தப் பூமியானது நாரணனுக்கு ஓர் அடியுள் 

அடங்கிய எளிய பொருளேயன்றி உலுதகசாலே பறை 

தீர வைக்கப்படுதிற பொருளும் ௮ன்று என்று நினைக் 

கும்படி ஈகைபைக் கற்று, சொல்லு சீவாராலே சொல் 

லப்பிற சொற்களை யெல்லாம் தனத புசழிலே வைச் 

தவனும், மண்ணுலகில் செருக்குற்.று வாழ்பவனும் 

அவன். அப்படி ப்பட்ட ௮ந்த மமகாரனுடைய மனைவி 

யானவள் யாரெனின், வந்த நெடிய கூந்தலையும் ௮ம 

இப வேல்போலும் கண்களையும் மின்னற்கொடிபோன் ற 

இடையானது தளார்து ௮சைந்து வாடும்படி பருத்து 7 

பொற்பொடிபோன்ற தேமல் படரப்பெற்ற பாணு 

களை பணிந்த தனங்களையும் உடைய பூங்கொம்புபோல் 

பவளம் இனிமை மிகுந்த ௮மிர்தம்போலுஞ் சொல்லை 
யுடைய மோகினி யெனபபடுகிற பெயரை புடையவளும்
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அவள், வேத.மடி விற் சொல்லப்பட்ட ஒர பொருளான 
இறைவன து இடப்பாகத்தில் விற்றிருக்கனெற உமா தேவி 

யாரால் அனுப்பப்பட்ட இரக மாயையானவள் தளராத 

வலியையுடைய முனிவரநா incor தளரும்படியாகக் 

கெடாச௪ அழகை இந்தப் பூமியின்கண் இவளது பொ 

லிவு பொ நந்திய கருபபத்திலே புகுந்து பெற்றாள் என் 

றல் இவளுகக௪ சமானமாக இனி யாசை யெடுததுச 

சொல்லுவோம, 

இரத மமகாரலூம் கருமை நிறைந்த மெல்லிய 

கூந்தலையும் வாள்போலும கண்களையுமுடைய மோ தினி 

யென்னுாா மாறும அழகூயெ பிள்ளையில்லாமையால் மிகு 

ந்த துன்பக்கை யடைநநு உடம்பு வாடுதற்கு ஏதுவா 

இப விரதங்களை அனுஸ்டி தீது வநதார்கள். ௮பபடி. 

பயனைக் கரு செசெய்த மோகனிமாதன் வயிற்றி 2ல 

உமாதேளியின் தண்ணிய அருளினால், அரசியலயுடைய 

LLIN GSH GT! OO. GS Br துடிககக் கன்னிகைபாகிய 

மாயையானவள் கருப்பத்தகை யடைர்தாள். அடைத் 

௮ம் மோகினி யென்பவள் முத்துமாலையால் அலங்கரிக் 

கப்பட்ட முலைகளின் முகங்கள் கறுக்கபபெற்றாள். வடி. 

வத்தைப் பற்றிய அழகி நிறமான து வெளுத்து, தராம்ப 

கள் பசமையடைந்தனவாய் ௮௩த நிறத்தை மேல 

பாப்பாரிற்க, On ரய்யுறக்கங்கொண்டு புளிஞ்சவைபு ள்ள 

பண்டங்களையும் விரும்பினாள், இவ்விதமாகப் பத்துமாத 

மி நந்து, பின்பு ஒர பெண்குழரதையைப் Gls Dayar. 

தக் குழந்தையானது சங்கிற் சிறஈத சலஞ்சலம் 

ஈன்ற முத்துப்போலிருந்க.து. அப்படி அநத மோனி 
யானவள் குழந்தையைபபெற்ற இனத்தில், சஙிகவாத் 

இய மம்மத்தளமும் பிரமதாளபமும ஊழுகொம்பும உடுக் 

கையும முரசங்களும் மன்மதன தூ (முரசமாகிய கடல் 

போல முழக்கப்பட்டன. அப்பொழுது மமகாரராஜன் 
தனக்குப பெண் பிறந்த பெருக்களிபபால் அடை ஆபர 

ணம் இரத் இனம் பொன் பம முதலியவற்றை அர் துணர்
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க்கு அவர் விரும்பினபடி யே தானஞ்செய்கது மன்றி 

அவர் வெறுக்குமபடியாகவும் மிகுதியாகக் கொடுத் 

தான், இவ்விடத்தில் ௮ழூன் மூளையாகிய மாயை உதி 

தகமலாடும் மன்பகனானவன் மனங்கொள்ளாக பெருக் 

சளிபபுடையவனாப்த் தன்னாலே செவுத்தப்பரிகிற வெவ் 

விப அமபு மழையா சேவர் முதலியாரால் இறைச்கப 

பிகிற பூமழையம ஒன்றாகுமபடி தானொருவனே யெங் 

கும் நின்று சொரிரகான். அபபடி. சொரிஈத காலத்தில் 
இரதப பூமியில் கங்காரஇக் கரையிலும் மலைக்குகை 

தம்மீது ம் சளிலும புண்ணிய வனஙகளிலும் போய், 

புற மூடவும மரமுகைக்கவும யோகத்திலிருநதும், 

பனிக்காலக் இல குளி ஈத bi oyun வேனிற்காலத்தில் 

Lisp TSG தமிவிலும சோநதும், ஆஹாச நித 

இசைகளை யொழித் ஏம செய்யபபட்ட தவத்தையுடைய 

ப்றனிவருடைய மனங்களும் மைபற்கடலி லாழ்ந்று 

பகைத்தன. அப்பொழுது அந்த முனிவரெல்லாம் 
பஞ்சமா பூதங்களும் அவற்றாலாகிய சராசர ஜீவ 

சரசிகளாம் அழிககொழியும் முடிவுக்காலத் இலும் சலக 

மடையாத நம்முடைய மனங்கள் இப்போது கலங்க 

பதற்குர் காணம் யாதோ ? அபூர்வமாகிய இந்தச் 

செய்கை இஙக வாக வாலா யாது? என்று ஆலோ 

சதறுககொண்டி ௬௧௫௫ காலத இல், தளர்ஈதவிடத்து 

உதவுகின்ற கல்விபோல தருவாசமுனிவர் அவர்களிரு 

க்குமிடத்திற்கு வருதலும, முனிவசெல்லாரும அந்தத் 

அருவாசமுனிவரை எதிர்கொண் உழைத்து வது 
அவாக்கு௪ செய்யவேண்டிய வுபசாரங்களைச் செய்து 

உயர்ரத அசரததின்மேல் ௮வரை யெழுந்தருளச் 

செய்ற அவரது இருவடி களை மலர்களால் அர்ச்சித்து 

துஇதது வணங்டிரின்று சொல்லுவாராயினர் : ய 

னே ! எக்காலத்திலும் ளாது மனங்கள் இத்திரபேம் 

போல் ௮சையாகிருக்கும். இன்று யாது காரணத் 

8 லோ தென்றற்காற்றும் இெயிருந்த சிறிய விலக்
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குப்2பால நிலைதமொருநின்றன. இதற்குக் காரணம் 

இன்னதென்று நாங்கள் நன்றா யுணரும்படி. தேவரீர் 

சொல்லியருளவேண்மை” என்று பிரார்கஇதறு நின்றார் 

கள. அகுற்குக் துருவா, முனிவர் மனங்ஈனிஈது அரத 

முணிவர்களை நாக், “ஒ தவதஇற் சிறந தவர்களே 7 
5 . உ 

உமாசேேவியானவள் சிவபெருமானோடு செய்த சபதததி 

னால் அனறு த ம்மா oor ரூபமாகஇய ரயையென்னு 

ாகையனுப்ப, அவள் வனவசைககரில் இளஞசக இரன் 
5 க ப . ச ௫ . 

(ப ரல இன்று பிறநகாள், ,நகணால் உங்கள மனங்கல் 
ச ச » . ச 

கலங்கி வலியழிர்சன” என்று சொன்னா. ௮வா அப 

கேட்ட முனிவு 7லலாரும துருவாசரை படி. சொல்லக் 

போக்கி, “யேன 2 நீ சொன்னறு உண்மையே; ஆயி 

௮ம் ௮ரத மாயையென்னும பெண் பிறக கதனால பெரிப 

கவத்தொழிலையே மேற்கொண்ட முக்கிற எமது மனன 

கள கலங்குதல் தகாது. @ seul ir or OAL 6 Bay OT (ph 

திருளினகனால் எமக்குண்டா யிருத சநதேகஙகள 

யாவும் ரீங்கின. அனால் மலையசையன் மகளாகிய உர 

கேவியானவள் ஏவ மாமை*பாவவள இவ்விலகில வநது 

9ிமததற்குக் காரணம் யாறோ அதனை யெங்களுக்கு 

ளிஸ்கரித்துச் சொல்லவேண்டி?” என்ன பிபரா திக்க, 

அருவாசமுனிவர் சொல்லலாயினர், 

இருக் கயிலாயத்தில் இருவோலக்கத்தி லிருகத 

சிவபிரான் *அல்லமதேவனாது பெருமையை நீ அறிய 

மாட்டா”யென்று உமா ?சவியோடு சொல்லுதலும, ௮வ் 

வுமாதேவியானவள் “யான் அறியமாட்டுவே” னென்று 

சொல்லி, விளககைக் கண்வெரும்டொருட்டு இருளை 

யனுபபினுற்போல இரக மாயையை அனுப்பினாள். 

மாயையானவள் கைலையைவிட்டு இங்கு வருவதற்குக் 

காரணமிது வே. அந்த மாயையென்னும நஞ்சானது 

தருகிறமயக்கம் அல்லா தேவன் என்னுங் கருடனைத 
தியானித்தால் நிங்ப்போரும். பிணிசகெட வேண்டினா 

அம, தீர்க்காயுளை வேண்டினாலும், பெருஞ் செல்வம
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(பெறவே ாடினாலும, கலவிப Ot / ௩கைப பெறவேண்டி 

றைலுப, 2கவாகள கமமை வணங்க வேண்டினா ம, 

முததியடைய வேணடி. GC) HNL PLN VD ௮அலலமன என 

மை பெயருடைய மகாதமாவை மகசாலகுதும பெரி 

யோ இபாகஞ செயவாகா” எனறுசொலலி ௮ருவாச 

முனிவா கமதிடகதையடைநகாா Yoo DLP HOB YTS 

முனிவா யாவரும் அலலமதேவனது திருவடி பை மன 

தடுலிருததி அவன புகழைத தமறு ATU EBDE 

வாறு பலவரையாயத துஇரகலுறராகள, மேலும மன 

மாகிப தசளியில பகதிபாடுப நெயயை நிறை£று கருத 

சாப பஞ*ததிரியி னுசியில பறறுமபடி அலலமன 

Taro அழகிய ஈடாவிளகதேறறி மாயையாகிய து 

£கத இருள $ஙகிகபபெறறுத தமத பழமையாயெ பெரு 
தவத்தை செய்நுகொண டி.ருநதாரகள பநதரமிரியா 

பெ மது தினுற கலஙசபயெறற பாறகடல பால முனிவா 

noma son's மெலலக தெளி, கமையை௪ சொன 

Cann Qo பூமியிலவாது பிறதபோதே பா தவா மன 

maar பெலலா॥ கலஙகச௪ செப்யவலல பமகாரன மக 

ளுடைய Ox Ronse சொலலுவோம நகசகலலி 

னாலே டு மககபபடுகினற இழுமபானது. அதனொடு 
பொருஈு கலபோல கணகள பாரவைசளாலே தனனோசி 

பொருத? கட்டிககொணடு யாவையும இரஇுததறகு 

இசைஈச மனம நியாய gr Sev ஒரு பரமாறுரூப 

மென று சொலலுதல் நியாயமனறெனறு ௮மமனத தில 

தனனைபபறறி உணடாகிய அசையாடிய பெரிய கடலைப 

புகவிமிகிவ ற மகளைஃகணடு மனமூிழநது பமகாரராஜன 

மாயைபென லும பெய்சை ௮வளுககு இட்டு நாமகாணச 

சடஙகு செயதான. 

அகனபிறகு ௮நத மகளைபபெற்ற மோகினியான 
வள் அநத மாயைசகுப பரிமள மஞ்சள பூசி, தன கணைக 

காலகளின மேல் பொருஈதக டெததி, நீசாடடி, இணடு 
கணகளிலும ௮து விழாமல ஓறுக௫, உசசிநீ om,
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பட்டாடையினால் உடம்பைத் துடைத்துக் தன் மெல் 
லிய முலைகளோடு சேரக் தழுவிக்கொண்டு, வாயின் 

எசசிழ் அளிகொண்டு இழைத்து மண்டொட்டிட்டு, இரு 

நீற்றுத் காப்பிட்டு, கண்களுக்கு அழகுபொருந்த ௮ஞ் 

சன மெழுது, கால்களுக்குச் சதங்கைகளையும் பொன்னா 

லாகிய தண்டைகளையம் ௮ணிஈது, பொன்னசைஞாண் 

இடைபிற் கட்டி, புலிரகஞ் சோத அழிய பஃம்பொ 

ன்னாலாடுப பதக்கக்தை மார்பிலே யணிஈ ந, தோள்க 

ளில் சிறிய மெல்லிய தொடியணிந்து, பெண்ணாசியா 

இய அவள ந அழகிய நெற்றியாஇய போன்னிறமுடைய 

பிறையின் மேலே ஒரு சுட்டியணிந்து, போக்குதற்குரிய 

செஞ்சோற்று நீராலக்இ க ற்பூராலத் இர வெண்கடுகு Ps 

லிய பொருள்களாலே கண்ணெச்சிலால் நேரிட்ட குற்ற 

ததைப் போக்கி, அன்போடு முலைப்பாலுண்பித் த, தூக் 

கப்பட்ட பவளக் கால்களையுடைய பசும் பொன்னாலா 

இய கொட்டில் கிறையுமபடி படுக்கவைத்துப் பார்தது, 

“:மநிம்னெற சுவையையுடைய மேலான ஏமிர்யே/ 

உலகததை யாரரகின்ற மமகாசராஜனுக்கு அமகு Oris 

waa! என ஏ பிள்ளைக்கலி தீர்த்த இனிய கரும்பே/ 

என் கண்பணியே: என் செல்வமே! என்று சட்டி, 

வறியனாிய ஒரு செய்யாளன் அர்தச்செய் விளையம்படி. 

காபபாற்றுன்ற செய்கை3பாலவும் ஓப்பில்லாக கல்வி 

யை விரும்பினவன் பாடம் போற்று தல்போலவுு் 

கோதெலில்லாக செங்கோலையுடைய மு நாலின் வழி 

உடக்கின்ற அரசன் உலகத்துயிர்கமாக் காப்பாற்றுகின்ற 

cree 

a a க . 8 (அ * ° fy | fo e 

களை யனுஷ்டித்துக் தான்? பற்ற பூங்கொடி போன்ற 

மகளை வளர்த்தாள். வஞ்சகமூடைய மாயையின் அழகு 

போல் யான் பார்த்ததில்லை யென்று மிகவும் உள்ளன் 

இலை யாச்ரமியப்பட்டு சாமசைப்பதுபோல ௮சைகன்ற 

விளக்கைப் பார்ததும், ஒற்றைவிரலை மெல்லச் வைச் 

அம், விளங்குகின்ற அழயெ சதங்கையணிரத கால்களை 

செயல் 2பாலவும் வருத்த இ ற்கு ar gant Bu பலவித.
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யுதைகதுக்கொண்டு விரிந்த செவ்வல்லி ாலாபோலும் 

வாயைச் குவித்து அழுதும், மீளச் சிரிஃ்பூம் கடக்கும் 

மாடையானவள் முகம் கவிழ்கின்ற பருவமடையவே 

அதற்கு முன்னே சாணத்தால் முகம் கவிழ்ந்து கடக்த 

மன்மதன் உட்கார்ந்தான். ௮வள் உட்காரும் பருவ 

மடைபே அவன் சைவிட்டுப்போன விலலொன்றை எடு 

தீது எழுந்தான், பொன்னினா ந் செய்யப்பட்ட பாவை 

போலுள்ள அவள் எழுத்து நி ற்கும் பருவமடைபவே 

௮௩௪ மன்மதன் நடந்தான். மமகாசராஜனீன்ற மகளா 
கிய அவள் நடக்கும் ப ருவமடையவே பரிஈுத்தமாகய 

தவத்தைச் செய்து 8ீஈகாசைகளையும் ஒழித்த மூனிவ 
ரிடத்துக்கு ஓடினான். அம்மாயை யானவள் புள்ளரவு 

குழலி னிசையையும் விணையி னிசையையும் இன்பந் 

தருவனவென்று சொல்லாதபடி மெல்லிய கொவ்வைக் 

கனிபோன்ற வாயால் மழலைச்சொல்லைச் சொல்லியும், 

உடற்கின்ப முண்டாகும்படி. இடி மேல்விழுந்தும், யாவ 

சாலும் விரும்பப்படுஇன்ற ௮மிர்கத்தைக் காட்டிலும் 

மிகவும் இன்பமுண்டாகும்படி உண்ணபபடுகின்ற அறு 

சுனை யுண்டியைச் செழுமை பொருத்திய, சிறு கைக 

ளால் அுழாவியும் தன்னை ஈன்றோர்களாகிய மமகார 

ராஜனையும் மோடனியையும் தன்மீது ௮௧ மோகமா 

ள்ளவர்களாகச் செய்தாள். மேலும் உலகமுழுதும் பர 

விய பெருஞ், சிறப்பையுடைய அல்லானைப் பிடிக்கவர் த 

மதிபோன்ற மதியினால் தன்னுருவத்தின் சாயையைப் 
பிடிக்க நினைந்து ஐடி யோடி அது ௮கப்படாமையினால் 

அழுவாள். ஒப்பில்லாத சந்திரனானவன் பிற்காலக் இல் 

கோபித்துக் கொதிக்கின்ற நெருப்பை விசா இரக்கும் 

படி அடித்து அவளை யுறவுகொள்வாள்போல வாவா 

வென்று அழைக்துிவோள். இவ்விதமாக மாயையான 

வள் தந்ைத தாயார் மகிழும்படி வளர்ந்து, அரசுசெய்து 

இழுச்த ௮சசனானவன் இறக்க ௮வன் வழியில் தொன் 

Du இளம் புகல்வனானவன் ௮வனது சிங்காதனத்தின்
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டேல் இருப்பதுபோல், முன்னே மாளைக்த வெண்பற் 

கள் விழுகலும் அவை பிருந்தளிட த்தில் வேறு பற்கள் 

முளைக்கப் பேதைப் பருவங்கடச்து அதற்கு'8ீமல் வாச்ச 

டவதாமெ பெதும்பைப் (ருவக்தை படைர்தாள். செப்ப 

வல்ல கம்மாளனால் செய்யப்பட்ட சிங்சாசனக்இன் 

மேல் மணிமகுடத்தை யணிந்த அ௮ரசனானவன் மெல்ல 

வரு கொலுவிற்றிருக்குர் சன்மையபோல், வெவ்விய 

தக்ரைகள் வளர்த்து நீங்க மேம்பட்ட குணத்தை 

யுடைய வள்சாபோன்ற காதூகளில் பமிஈச்சமான ப௭ம் 

பொன்மீபல் மணிகள் அழுத்திச் செய்யப்பட்ட ஒன்றற் 

Caner Capen aus குண்டலங்கள் ௮ணிபப்பெர்று விள 

Bem. தேனையுடைய பலர்களாயெ அப யச் 

இய மன்மகனுக்கு வன துர்க்கமாக வளர்க்கப்பட்ட th 

கற் காடானது (பழியொடுகலச் 5) மலசொடுதலக் நூ 

(காவலையுற்ற ௧) கட்டப்படிகலையுற்ற நு. கண்களான வை 

ஈமது கடவுளின் கண்டத்திலுள்ள ஈஞ்சின் குணத்தை 

யும் சிறித” பொருர்தின. இளமுலைகள் துற? சாராய 

பறவைகள் முட்டி மயச்கமாகயெ சண்ணியில அகப் 

படுதலை மறைந்து மெல்ல எட்டிப் பார்ப்ப ப போல் முகங் 

கொண்டு மார்பில் புறப்பட்டன. அன்ன நடையும் 

அன்ன திதைவிட்ட முனிவாது ஒ மக்கப்ழம் 2ரோர்வடை 

யும்படி மாயையானவள் நடக்கும் நடைகற்றுள்; கரும் 

பைக் சசபபிக்கன்ற சொற்களைப் பெற் ள். 

வளத்தால் மிகுந்த மலரின்சண்ணே வீழ்கின்ற 

வண்கெள்போன்ற காளையரது பார்வைக் கூரிபபை பறி 

ந்தாள். அதனால் தானே தன்னை அரியவளாக மதித்த 

தன் மனத்தில் செருக்கடைந்தாள. இ$த மாயையினது 

சந்இரன்போலுள்ள முகத்தின் முழுப்பார்வையைப் பெ 

ற்றுச் சிவப்பு நிறம் பொருந்திய வாயின் வலிமையை 
யடைந்து அழயெ சிங்கம்போலுள்ள இடையினை படுத்த 

தரு இயினையுடைய அ௮ரவுபோலுள்ள அல்குலின் வலி 
யையுஞ் சேர்ந்து முதன்மையாகிய மீனக் கொடியை
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பூடைய மன்பசனைைவன் துறவோசாடிய பகைவசை வெல 

௮ுமபொருடமி மணககையுடைய புஷ்பபாணங்கள 

பலவறமைக கன் கருபபுவிலலிற ரெதெதான. பககுவ 
மாகப பொஙச?யயெழுனெற அ௮ன்னமபோலப பொங்கு 

கினற வளாபசியைபுடைய மோககதைச செய்திற மாபை 

பின பருவதகதை நினைசதுக இரீடததையுடைய ௮௪ 

னைவன கானமரனம கண்டு மயங்கசககக ஒரு கன 

னியாபாடம ௮பைத.து, அதன்கண் கறபிககபபட டநானா 

விதமான விகதைகளையும, அவற்றை முடிவுறகதற்று 

வலை மசண புல நம சூழ் நூநிறக அவசோடுசக இததுக 

Gun cB) இ நசஞூபடி செய்தான். தனககுத த்குக 

அிளள் ௮௩, அுழபெமாடததை யடைநது பறபலவாயெ 

பாமாலை அபபியசிதது நரமபரகிய நாவையுடைய 
௫ 

Gor if ‘9 0 any Lol WG BOW Hy மாணாககனென்று சொல 

படி புரைகறுக தடவுனெற அஙகுலிகளாலே பேச 

விதநும, நஙகு ஒர. பரகசையானவள மதகளகதை 

pips sTilns, சில பராகையா இசாகககளை முறைமைப 

படி பாட/ ற, ஒரு பருங்கொடியானது மணம விரி 

ஈத மலர ஈர வணடொலி செயபாகி pag, Oso pp 

சாறினை ௮சைகல3போலப பாடிககொண்டு ஈடிததுப, 

war orn coor meas Comms வராகியகக 

கைபாகிப அவவாசனுடைய சேவகன HL GHG BIS 

ர 251 பமமபோல பணம பொருகஇப மலரணிசத கூர 

திலின மம டீல் வண்டமிதள ஒலிகது எழுமபடி பருதத 

மிதி தச்மாால செய்யபபடட மெலலிய L115 QI GOT அடி 

தீது விள படியும, மலாமாலையை மெடியகூரதலில சூடி. 

பூம, ரலல பணமுடைய சரதனததையும கஸ்தூரியை 

பம மேனி tp ip ம விளஈகுமபடி பூசியும, பல அவய 

வக்களு பூம பொருக அணிதறகுத தகுஇயாகிய 

ஆபரணக் அணிஈதும, குடிததறகுக தருஇயாயெ 

பலவகைச. ஈவைமசையுடைய குடிறீகளோக குடிகதும, 

இனிமையாமிப LIL bl BOM LY பாலொடு சோதறுள செம
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பொன்னாலாகிய கூடுகளினால் தாங்கப்படுகிற பச்சைக் 
இளிகளை யுண்பிக்துத் தன் சொல்லை அது ௪ DAD 

படி. கற்பித்தும், கற்பகப் பூங்கொடிபோல்பவளாகிய 

மாயையானவள் காலங்கழித்று வருநாளில், ஒருநாள் 

பாண்டியன் சோழன் சோன் கொங்கணகேசத்தாசன் 
மாளுவகேசக்காசன் மசதநாட்டாசன் என்று சொல் 

லப்படின்ற இவ்வுலகத்திலுள்ள அசசர்களுக்குள்ளே 

எவரிடத் ர என் பு,தல்விக்கு மணங்கூடு?மாவென்று 

ஆசலாசகத மகாராஜன் சிர்தித்துக்கொண் 19 (hm 

தான். ௮பபொழுது அவன் குருவாக வழிபடுகின்ற 

சாந்தகச்கையுடைய அகங்கார னென்னும் பெயரினை 

யுடை யான் அவளிடததுக்கு எந்தான். அவவசசனும 

அவனை பெதிர்கொண் enips sous g விதிபபடி வண 

ஙக, அதக் ருருவானவன் அரசனது வழிபாட்டை 

முறைப்படி அங்கேரிதறு மாயைபின் வளர்சசியையும 

நற்குணதக்கதையும் காணும்பொருட்டு௮அவளிருக்கிறவிடக 

இற்குச் சென்றான். அப்பொழுது அவள் எதிர்கொண்டு 
வர்து அ௫ிரியண்த் சன் தலையால் வணங்பெ (த் 

தாள். மார களிரையும் அஆலிலையையும் கோர்கரும்புகளை 

பூம் அழகுள்ள தாமரை மலர்களையும் தாகி 2 OL] Slow 

கிய பூங்கொகதினையுடைய ஒரு கொடிபோன்ற அமமா 

தைக்கண்டு அவ்வாசிரீபன் அலோசிதது, இவள் ஒரூ 

காரணத்தால் அவகரிகத மாதென்று அறிநதுகொண் 

டான்."மாயையினறு வடிவத்தினுள்ள குறியைச இ 

தீது ௮ிரதவன் இரீடா திபதியாகிய அரசனை பன் 2பாடு 
பார்த்து, “உன் புகல்வியைப பாணிக்செசணம் பண்ணு 

வோர் யார்? சொல்லச்கடவை” என்றெ அளவில் அவ் 

வாசன் சொல்லச் தொடங்கினுன். 

“யனே,; அந்தச் செய்தியை அடி பேன் அறிந் 

Boos; மாநுடத்தொஞுதியிலு௨ தெய்வகதொகுதி 

யிலும் ஈது பெண்ணின் விவாகத் துக்கு உரியவராயெ 
ஒருவரை மீ2ய தஇருவுளததாசாய்நதறிஈது எனக்குச்
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சொல்லக்கடவை” என்றான். அதுகேட்ட அந்த அரி 

யன் அரசனை நோக்கு, *அகாசகங்கையைச் சேரவல்ல 5/ 

வளைந்த கமு தீதையுடைய கொக்கு அன ௮) அகற்குரி 

யது தெய்வத்தன்மை பொருந்திய அன்னப்பறவை ப 

யாம், அதுபோல இதப் பெண்ணைத் தழலுதற் கூரிய 

வர் மனிதரல்ல/; மற்று யாரெனின், ஈமது இறைவராகிப 
செவபிரானே வெளுர்குத் தகுதியான ராயானாக வேண் 

டும்” என்று சொன்னான். அதுகேட்ட அரசன், இ 

or gin arom rs Cay dares ௮ஈக இறைவன் 

என் புதல்வியாகிய இந்த மங்சைக்ரு எளிபஸவை 

என்று கேட்க, அரியன அரரனை நோக்கு, “நீ அப்பட. 

மலைச்ச£வேண்டிய திலலை; விஷகண்டதகை புடைய: 

யெ செபெருமான் அன்பர் விரும்ப Serer Oar 

௮வர்களுக்கெதிரே பிரததிபட்சமாவன்; இதுவுண்மைட் 

என்று சொன்னான். இர்தப்பிரகாரமாக அரசனுக்டர் 

சொல்லி, மாயையாகிய கன்னியை அழைத்ரு, அவ் 

கருத்துக்கு இணஙருமபடி செவ்வையான அறுல்டா 

னத்தை HVOF உபதேசித்து அந்தக் ருறாகாதன் 

தன இடத் இிற்ருப் போயினான். 

பிறகு மாயையானவள் அசாரியனது உபதேச 

லாக்யெ வழியை யுட்சொண்டு, சிறந்த வனவசை ஈகரி 
லுள்ள மதுகேக்சரனைப் பூசைக்குரிப உபகரணங்கள் 

எல்லாவற்றையும் ருறைவறச் சேகரித்துப் பூசிதது 
லழிபட்டாள், 

மாமைசி ஜுற்பந்திகதி ஒற்றிற்ற,
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நான்காவது 

மாயை பூசைகது, 
sna Germann 

செவ்வரிபா ,த கண்களையுடைய மாய பானவள் 

பிராணநாய, ஊயடைபவேணமொனனறும 0. சையைத 
வி prs Osu 8 55D மறுகநெஙாரை வேதா 

ச ட விபெபடி உதயராலகமில பசை செயது hin சாட 
கரு ஓரு நாள் செய்யிதியை, விவரிநுர கூறு 

G airin. 

சந்தினைத giako ro0Q மலர்னெற லொற 
Larger amor, மூகாநச வொளிபொ , 19 ஆபர 

eur wasn oil இ௱டபைபாகிய தனபா நன புடைய அழகு 

பொரு திய ம) யையின மூஈபர "ப சா ப்பயாச சோசத 
லரிபரரத கணகளரகிய நீலோநடலங்கள் மலம, பச 

க ர.ரை பூண்ட தேரையுடைய பரியன கழக 

த திரறொெ ர உதயியில கோன்றினன அபபெர 
(Oa அன்னி 9. மெலலிய இறெநல 17 D5 Be 

செய்த சயனருஇன்மீதூ தமியளாபப பெருமை பெரருக 
திய வொடுபயிலபோலதை அுயிலசெய்த மாயைபானவன 
விழித நக ரணி தொழில நகிறைகக மாரசனசகரலைக 

(ட செனறு பணிபிடைப் பெண்கள இனிய வாசமிசை 

யேதிலா க நீரில ஸ்காநம செய்தாள். பினபு விலை 
யிவவளவென ௭ மஇசகபபடாத அரதனக் கோவை 

ருழ்ச கரையையுடைய பட்டாடை, யது, அநத 
டையின் த முன்றானையை ஐ. தனங்களின்பமேல் 
அழ onl ரறுசொண்டாள் ௮வள ஐ sort ளோடு 

பொருகதிய ௮ யைக்கண்ட காளதொடா/பேல்லலா 
தீருகக சாதி. சறறுவல்லவா கடபடபெனறு உதா 

ஐறமிபபது' ஒர சேடியானவள் பொன்னினாற செய்த 
மணிகளிழைதத மிஇயடிகளைக் கொண்வெஈ..ர எதிரே 

௯வக௪, மாயையானவள் கட்டவிழ்ரத சொதாமசை
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மலை நிகர்த்த தன் பாதங்களில் தொடுத்துக்கொண்டு 
மடம்துபோய் அபசண மணிந்து கொள்ளுதற் குரிய 

அலங்கார மண்டபத்தில் ஒரு ௪வர்ண ரதீனமயமான 
ஆசனத்தில் விற்றிருக்காள். அவ்விடத்திற்கு அபரணங் 
க்க்மண்டு அலங்கரிக்தறெவண்ணமகளிர் பலர்வந்தாச் 
கள். ஒரு வணன்ணமகள், மன்மதன் சன் வில் வளையும் 
ஈம. பூட்டிய வன்டாகிய காணின் &ழ்க்குதைம் பூட் 

டைக் கழற்றி விட்டது போல மலரா லலப்கரிக்கப்பெற்ற 
கருமையாயை அளகபாரத்தைப் பின்னி யலங்கமித்து 

வீரத்தன்மை யமைர்த வேல்போன்ற கண்களையுடைய 
மாயையின் முனுகலே தொங்கவிட்டாள். பொற்பொடி. 
யும் விரும்பு, ஈற்சூரிய தேமல்படர்ற்து வீளம்முற வ்ஹு 
ங்களயுடைய ஒரு சேடியானவள், பின்னிவிடப்பட்ட 
சடையுருவாகய நெடிய கூர்தலெனப்ப3ிகிற கரிய பெ 
ரம் பாமபானது முன்னே விழுந்கெ சூரிய சந்திரர் 

கவ உமிழ்ந்துவைத்த டுறைமைபோல மாயையின் ஒஸி 

பொருக்திய நெற்றியின்மேல் சூரியப்பிரமப சந்திரப் 
மரபை வன்று சொல்லப்பட்ட அபாணங்கமே oy 

போருந்த அலங்கரித்தாள். ஒரு சேடியானவள், கள௱்க 
வில்லாத உளளிய சந்தனப் பொட்டாயயே வெள்ளிய சர் 
இரனைக் கலர் சப்பொருட்டுக் கூர்தலாகப கரமணலின் 
மேல் சுமிபட௪ செல்துறெ ஒரு கிறு பாம்புபோல 
மயர்வூரில பொருர் நுமபடி ஒளிமிருந்த மாணிக்கக் 
சுட்டியொன்றைத் தொங்கவிட்டாள். ஓ ந பாவைஃபா 

லம் 'சேடியானவள், மன்மதனது கொலைசெய்யும் ஈஞ்ி 

பூசப்பட்ட கொடிய வேல்மீபால் மை பிடப்பட்ட கண் 
eae grt) போர்செய்ய வருதலால் வர்தக் 
கண்ணின் பகையா குவளைமலரைத் தான் படைத் 
துணையாகச் சோத்றுவைத் திருக்கிற சன்மைபோலத 

தோன்றக் குவளாமலரசை அழூயெ காதஇின்மே லணிச 
தாள். ஒரு வண்ணமகள், துறவினசை யடுத்து அவரது 
பெரிய தவத்தை அ௮ழித்துவி௫ஙெதளென்று மன்மதன்
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தங்களாுக் கனுப்பின வோலைச் சுருள்களைக் கண்களா 

னவை, யாராயிலும் தம்மீது. நிரகசை சொல்வாராயின் 

அவ்வோலைச் சுறுள்களை ௮வர் கையிற்கொடுத்து ௮ந்த 
மன்மதன்மேல் கிர்தை சொல்வதற்குக் தம்மருகே 

வைச்திருபபதுபோலத் தோன்றுமபடி பொன்னோலைச் 
அருள்களைச் செவிகளிமல தரித்தாள். ஒரு வண்ண 

பகள், தன்னை யிகழ்னெ்ற வெண்மையாயே பற்களின் 

மேல் கிரதை சேரும்படி, நிலைபெற்று அந்தப் பற்கள் 

நிகாற வாழ்னெ்ற வீட்டு வாயின்முன்னே சென்று 

சாவேனென்று கழுத்திற் கயிறுகட்டிக்கொண்டு தொங் 

குற முறைமைபோலத் தோன்றும்படி. முக்துக்ககா 
தீத மூக்கணியை மூக்கில் ௮ணிஈதாள். ஒரு சேடியான 

வள் கற்றையாயுள்ள கூர்சலானஅ நல்ல மலர்மாலை 

போடு பாரமாய்ப் பொருந்துசலாலே வருந்துமென்று, 

விளங்காநின்ற பொற்பூண் சேர்த்ததற்கு நிகராக, வில் 
லப்போலக் தோன்றுகிற வொளிபொருந்திய நெற்றி 

யையும் அழகையுமுடைய மாயையின் கழுத்தில் பொன் 
னினாற் செய்யப்பட்ட பாப்பாடுய பொன்வட்டத் தகட் 

டணியைச் சசசில் ௮ணிந்தாள். 

ஒரு பணிப்பெண்ணானவள், மாயையினது சைகள் 

வந்து (கன்னியாராசியி லிருக்கன்ற அஸ்தநட்சத்திரம் 
வ௩நு) ஒரு ஜா தியாயுள்ள மணிக்கற்களையுடைய கட 

கத்தினலுள்ளே நிலைபெற்றது (கூட்டமாயெ முத்துக்கள் 

போன்ற கற்கடக ராசியிலே நில்பெற்றிருக்கறது) ௮௪ 

சரியமென்று சொல்லவும் வலாகள் பலவற்றையும் காகக 

வும் வில்லை நிகர்த்த நெற்றியையும கரிய கண்களையும் 

பேதைமையையும் உடைய மாயையினது கைகளிலே 

விளகரும்படி. பொன்னாலாகிய நல்ல மணிக்கடகத்தை 

யணிரதாள். மயில்போன்ற ஒரு வண்ணமகள், ஆராய் 
oo மொள்ளப்பட்ட இனிய அறுவகைச் *வைகளை 

புடையவுணவுகளைத் தருதற்குச்செல்லுகின்ற கையோடு 
கூடி.௪ சென்று வாயினது தெள்ளிய ௮ழகைக காணும
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பொருட்டும் '?சர்ந்இருக் நமா௮ுபோல மாயையின் கை 

யில நற்சடகத்தின் முன்ன குற்றமீல்லாக செம்பவ 
ளாஙறராக் சோத்துக் கட்டினாள். ஓரு சேடியானவள் 

சுபமான ரெப்கைசளாயுைய காளாயாது மனங்கள் 

கடதசற்பொருட்டாகக் முய்ருமப் பெருஞ் சேற்றினைக் 

குறிதஐ இடப்பட்ட கற்கள் 2பால் தோன்ற பெண்சர 
G55 லெஈம2பால் சிறந்தவளாகிய அழகையுடைய 

மாயையின் ஸ்தனடஉநளின்பேல் ரத்னுபரணங்களை ௮ணி 

நறு அலங்கரித்காள். இரமாள்போன்ற ஒரு சேடியா 

னவள, பாய்ின்ற வெள்ளிப் அலைகளையுடைய கருங் 

கடலாற் ரூழப்பட்ட நிலத்தை ழ் தலைச்சுமையாகவுடைய 

ஆஇி2சஷனது ஆயிரம் படங்களாலும் ௮ரசிறை யிடப 

பட்டது போல்வனவாகிய மேலாக விளங்காநின்ற கதிர் 

கா விரிக்கின்ற மணிரளாலாகய மேகலாபரணத்தை 

மாபையினது நிதம்பத்டின்மேல் ௮ணிகர்து அலக்கரித் 

தாள். ஒரு பணிப்பெண்ணானவள், உரல்போலும் அடி. 

காயும் களிப்பையும் உடைய யானையின் வசவைக்கண்டு 

வி.திபில் எஞ்சரிக்கிறவர்கள் ஓட மணிகளை யிருபக்கத்தி 

ம கட்டுதல்போல, மிக்க தவத்தையுடைய முனிவர் 
Asti a ஓலிம்படிக்கு ஒள்ளிய நுதலையுடைய மாயை 

க்கு நல்ல தாமரைமலர்போன்ற அடிகளிலே சிலம்பணி 
ஈது அலங்கரித்தாள். ஒரூ சேடியானவள், குடலையகத் 

லுள்ள மெல்லியமலரை மணத்தஇனால் அறிந்து அதைச் 

சே இராகங்களைப் பாடுகின்ற வண்டினங்களானவை 
சூழ்ந்துகொள்ளுகல்போல இளைஞாது கண்கள் பாப்பத் 

தேடகற்கரிய பொருள்போல்பவளாகய மாயைக்கு 
மிகுூதியாயெ பரிமளமுள்ள சர்தனக் குழம்பைப் பெரு 

மைபொருந்திய குவிந்த தனங்களின்மேல் பூசினாள். 
ஒரு வண்ணமகள், உனது வடிவமே உனக்கு உவமை 

யாகும் ௮தல்லாமல் வேறொன்றில்லை என்னு காண்பிப் 

பவள்போலக் கண்களால் காணும்வண்ணம் தெளிவா 
இய ஒரு பெரிய கண்ணாடியை மலைகளெனப்படுஇன்ற
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குவி {POD REN UME WT DEH மன்னே தாங்கி தின் 

ரன். இவ்வாருப பணிப பெண்களால் அலங்கரிகைப் 

டடட்ட மாயையானவள் வீரததன்மையுள் ன மன்மத 

னால வைக்கப்படாத செங்க நமபும, அவன வில்லின் 
நாவரின்2 பல் சொடுக்கப்படாக மலறம், சளங்கமில 
லாச லனியைய/டைய ௪௩ இரறும், மேக் சேராத 
மின்னற் சொடியம், உடலில தோன் ரர பிரிய அமி 

ரரஙா, மெரில்லாத பூங்கொடியும்2பரல விலங்கி. 

ப விப2பண்கள். Dare அலங்கரிறதறு Bn 

பாது வடிநுனஇெகின்று, “ஐடபற்ற எம் இறைவிபிய' 

ஈறு வரைப் பூதெற்கு வேண்டிய போருள்கள 

பரவும் ஆப ர்தமா யிரர்கின்றன. இனி ரீ பூசை செப் 

னதற்ரூப் போகலாம்” என்று சொன்னாள். ௮தைக 

கேட்ட மரயபையானவள் மபில் எழுக்தரற்போல எழ, 
அவம் ரூழ்ற் ரர மாதர். கூட்டங்கள் ற் 
கூட்டங்கள். எழுக்கரற்போல எழுர்தார் கர், அவரது 

எச லெம்போரைகள் தூக்கத்தை விட்டெ ழச்தாற் 
போல எழுரர்கன. ரத்நாபரணங்களின் காந்தள் வெய்பி 

லெ மர்தார்போல எழுஈதன. அப்பொழு தண்டிகை 
௬மப்2ீபார் பொன்னினுற் செய்யப்பட்ட. தண்டிகையை 

எதிர கொண்டெற்று வைக்ரார்கள். உட? மாயை 
யானலர் அர்தத் கண்டிகையில் ஏறினாள். ஏறுதலும, 
இரச்சின்னப்களும் தவள சப்கங்களும் பேரியம் மத் 

தளமும் சர்தி27ரதயகாலத்தில் கடல் முழங் குதல்போல 
Hahsosacr wppagsr, Csrura@au கண்ண 
ஞ் ஊதபபட்ட புள்ளாங்குழலானது பல casa 
௮ செறினெ்ற பரக்க ரிடத்திற் சே/்ப்பதாகும. 
இந்தப் புள்ளாம்குழலோவெனின், அலங்கரிக்கப்பட்ட 

அபரணற்களையடைய மான்போன்ற மாதர்களைசசேர்ப்ப 
தாகும் என்னு சொல்லும்படிக்கு புஷ்ப த.றூசையுடைய 

மன்மதனாலே இரட்டி யெடுக்கப்பட்ட ௮முதம்போல் 

பவளாயே மாயைக்கு முன்னே சல மக்சையர் சென்ற
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ஆநுகங்ரரயுடைய மூ நகனும மானஙருழையுமபடி 
புள்ளா; ௭ழலை ஊதினாகள விளங்ராரினற மாயையா 

கய அழகிய கருமபினுக தாழ்ரதவரூம் இருமகளினும 

பர்நதவருமாயெ பலமங்சைய/ Sor Mar Sar waa Hay 

யிருச தொழு கரகின்ற 9 தனைய டைய மவரை விருமபிச 

சூழனெற வணடுசள போலப பிற மடை ய. காலகளால 

நடககின்ற மாபையிஏ இ நபுறததும இடை வளியிலலா 

மல கெருகசெ சூழ், கராம். பலா நனானவன சஈஇர 

னாய தன குடையை இவஈ/ர௨ மொடு தானோவெ 
மு சொலலு ப (க்ஸ் வெள லார ுடைபு [லா அசல் 

கயட்ட வாள் போலப பாளாமபின் ற கணிபபும தெடுமையு 

முள்ள கண்ககாபுடைய மாயபையின பகசடநிம பொரு 

நத, கஞ்ச போலுங் கண்சவாயு/டைய மகி பலா இனவ 

கமுனே பாய்போன்ற வெண்சாரமாம்களை டரண்டு பக 
கயகளிலும நின்று வி சிஞாகள், கரமமாபெ. கொடிய 

கெருபயை ஜூட்டசெல் பபால மணம்போரு। இய மலராக 

னாற செய்பபபட்ட விசிற்கள் ல மாதரால HOPES 
பட்டன. கழுப்புவிலலை யே தய நெடி கையினையுடைய 

மன்மதனைனைவன் பொய்மம்புகளைச் சொரந்து மாயை 
மின கருகதை யநிதல்போல ௮ழனொல் இ உமகனைவெ 
ன்ற மகி4 சல? நெரு பே பூமழை பெ! மிரதாரகள, 

பாச்ரு வெற்றிலயும் சந்தாமும் முங்குமமும் பசசைச 

கர்பபூரமூம மட௫ழ்ச்யைத த௫ுறெ கஸ்துரியும் வண்டு 
கள்மொய்த் தொலிர்கில்ற பூமாலையும் பெருமை பொரு 

ததிய அபாணப் பெட்டியும யே இவற்றைப பலமாதர் 
கா சமா துகொண்மி சென்றார்கள், தனங்களாகயே ௮௫ 

இய குவிநத தாமரை யரும்புகளும் கண்களாகய கெண 
டைமீன்களும் வாயாயெ அம்பல் மலரும் ௮ழயெ சைக 
ளாயெ தாமரை மலர்களும் ஈரபிய/யெ சழிகளும் ஆயெ 

இலைகளை யடுத்து சபம் விளங்குறெ அழயெ வீகெளை 

புடைய விதியானது மிகுதியாயெ நீர்பெருகாநின்ற 
மாற்றினை நிகர்த்திருர்தது. சர் நான்போல ஒளிபொருஈ



56 பிரபூலிங்கலீலை வசனம். 

இ.ப ரெற்றியையடைய மாதா ர பபாற் லெம்போ 

சையும், வளைகளோடு மற்றைய அபாரணங்களின் சிற் 

ஜொலியும், பரிமளம விரன்ற பூமாலைகளில் மொய்க் 

இற வண்கெளின் ஓசையும் கூடிப பல நீர்தறுளிக் 
சேர்ச்று பெருருசல்போலக் கடறுக்கு நிகராக மில் 

சொலிக்ரும். இவ்வாறு நெருங்கிய மாதர்சேனை (௬ CHOI 

வாராநிற் ச, அழ மயில்போல்பவாரயே மாயையான 

வள் வெற்றியைக்கொண்? அழகாநப் பிரகாடிக்கிற பூழு 

வையே இப பரமசிவன் தனது நெற் OS கண்ணிலை 

மன்மதளைம் சொன்றதற்காக் காரணம் யாதென்று அவ 
ரைக் கேட்போமென மனவலிகோண்மி போமின்ற 
செயல்போல அந்தத் தெறுவிற் சென்றாள். அபோது 

௮ரிகளையும் களிப்பையு௦ குளிர்ச்சிபையுமுடைய சண்சு 

ளோடு கூடிய மாயையின் பக்கங்களில் சூழ்ந்து வர 

இன்ற பகளிரது அழகைப பார்த்தவளவில், நெருப்புப் 

போன்ற கண்களையுடைய அண்சுங்நத்தை Mores 

அடவர்கள் யானையால் வீழுங்கி யுமிழப்பட்ட விளாம் 

பழத்தை யொத்திருந்தார்கள். ௮ர்த அடவருளளே 

இலர் **நன்னடைக்குக் காரணமாயெ நமா பேரறிவை 

யெல்லாம் இரந்த மாகானு இடை யொரு இறிதும், ஒஸி 

பொருந்திய ரெற்றியொரு9றிதும், வாள்போன்ற கண்க 

ளொரு சிறிதும், பவளமபோன்ற வாயொரு கிறிதும, 

இனணைக்குடம்போன்ற தனங்களொரு சறிறும் இவ்விட 

த்திற் கொள்ளை Caren on சலாலே அவை ஒழிந்துபோ 

ஙயினவே, இனி யென்செய்வோம்” என்பார்கள், வேறு 

Ge got 1மனிதர்க்ருள்ள அறிவு sar Caring 
இனச்தினனு Bune என்று சொல்லப்பவெ.து 
உண்மையே; மனவருத்தத்தை யுண்டாக்குகிற கால 

மயக்கத்தை நீக்குன்ற a இயானது அனிச்சப் பூவி 
னம் மெல்லிய ௮டியையுடைய மாதரது நெற்றியிற் 

சேர்தலும் காமமயக்கத்தை புண்டாக்குதலால் எம் 

மூடம்புகள் வியர்த்து வேகன்றன” என்று சொல்லுவார்
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கள். வேறு கல ஆடவர் “உமாதேவியைத் தன்னிடது 

பாகத்திலே யுடைய ௮ருளுருவினனா யெ மதுகேசன் 
முன்னொரு காலத்திலே தேவர் முதலியோர் தம்மை 
றஞ்சுவருச் தலா லுண்டாயெ அன்பத்தைச் சொல்லு 

தலும் ௮வர்க்கரங்கி ௮ந்தத் துன்பத்தை நீக்டுக் org 
தவுதலால் மாயையோடு செல்லுன்ற மல்கையரது 

கண்களாகயெ சஞ்சு செய்யுக் அுன்பத்தையும் காம் ௮ன 
னோடு சொல்லிக்கொள்வோம்” என்று சொல்வார்கள். 

சே லெ ஆடவர் “இந்த மாதர் கூட்டத்தில் psp 

சிறகதவள் எவளென்று தம்மை வினாவுவோர்க்கு விடை 

யாக, நா வாழை பலா என்னு முக்கனிகளுள்ளே எக 

தீக் கனி மிருந்த சுவையுள்ள.ு நீங்கள் சொல்லுங்கள்” 
என்பார்கள். வேறு சில ஆடவர் *கரும்பினு மிக்க இன் 

பம் செய்கிற சவர் கயல்போறுங் கண்களையுடைய 

நாதாது நமக்குப் பயன்படாத தனங்களாகிய இளங் 

குரும்பைகளையும் அதாமாயே கோவைக்கனியையுக் 

விரும்பி உலகனர் முன் வீணாக மனம் வருந்துதற்குக் 
காரணம் யாவரும் நகைத்தற்குரிய தமது ௮றியாகை 
யேயாகு” மென்பார்கள். *விஷம் பொருந்திய மதர்தத 

கண்களையும், பரிமளம் பொருக்திய மலர்களால் ௮லங 
கரிக்கப்பெற்ற கூந்தலையும், அவளாகின்ற நூலிழை 
போன்ற இடையையும், பிறைபோன்ற நெற்றியை 

முடைய பொற்கொடி போல்பவசாகய மாதர், குடங்கள் 

நாணமடைதற்குரிய இளமையும இரட்சுயுமுள்ள தமது 

கொங்கைகளை மூடிக்கொண்டாற்2பால உடம்பு மு 
தும் மாடிக்கொண்டால் நாம் பிழைக்கலாம்” என்பா 

கள. இவ்விதமாக இகாஞர் யாவரூம மயங்காகிற்க, கா 

வைக்சனிபோன்ற ௮ழகய அ௮தாரத்தையுடைய மங்கைய 
சோடும் முல்லைமலா மாலையை யணிந்த கூந்தலையுடைய 
மாயையென்பவள் ௮௪ மதகேசர் கோயிலினரூ2க 

போயினாள். இபபடிபபோன மாயையானவள் தண்டி. 

கையினின்றிறங்டத் தன் தயால் தாங்கப்பட்ட சுவி
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bb கையடனே ம காபுரவாயி லட் புகு 5A நாககங்கண் 3 

ass Briss Gomis ugssrrg சந்நிதியிற் 
சென்றாள். சென்று பூசைக்கு வேண்டிய உபகரணம் 
கனை யெல்லாங் ஏவற் பெண்கள் அவ்விடத்இல் பக்கத் 
இல் நிறைத் க்கொண்டு கொடுத்தும்கொண்டிருக்க, 

மெற்றிக் நண்ணை புடை மதுகசர கு அன்பு பூண்டன 

ளாய்ச் பூசைரெப்பக்௦ தாடங்கிஞுள். 

பசைக்கு முதலி 2ல செய்யவேண்டி ய ௪டங்குகளே 

யெல்லாம் விதிப் டி செய்ற, ௮ க்கிய (PSO 
au cera, GL. a) Ts கி ரந்த. பலா மூதணன 

ஒற்றைக் கவற, மாதிர் செொரல்லித் கிரமஞ்சன் 

செய்யக் தொடங், எண்ணெயும் vices சவவியமும் 
(பசாமிர்தறம் செய்றும் பாலும் ef நம் தேனும் 
GUILT) min ரனிரர மம் தெய்கிரா்ரும் பரி 

சோள சக்கனகநழர்பும் வெக பா விதிப்படியகை 
BS MEG gr F yin அயெ இவை யெல்லாவற்.ர 

BO ஒன்றன்பின் னான் று pon bu ம ௫ுகேசருள்று 
அல ப்செய்று, வளையலையணித் த மெல்லிய கை 

காயும், வேல்போலும் விழிகம்ாயு உடைய மாயையர 

GUM ir புரிநச hom (ப தி noi em Dan Bo BOR 
am . . 

௮ இபபரையாயப புத்தி, ம. பூப்களகரமாயெ 

Yat திருர்னி மடழறும எடிகரகத் திரளை நிறைய 

அபபி, Rh OPH grr பியிலை பெறப்! nO gan ot 

கொ ல்லுபப } PT அத்தைய டை 11 வெளி ளிய இடப 

ஊாகரராகிய மு ரறு இருமுடி 2ல் முத்தாலாயெ 

ALM Bj எள. பாலசகஇிரன் தலம்சின்ற கடை 
ீடியையுஉடப எது ரடவுளைய?த் ௮௪ சர்ப்பமேன்னு 

மயர்சமூண்டாஉ வாரனையுள்ள மேலலிய பூமாலைகன் 

பலவற்றையாணிர அ, கூரிய கொமபுகளையும், தொங்கு 
இன்ற வாபையும், கோபததையும், உரல்2பான்ற ௮. 

சளையுமூடைய பானையின் தோலாகிய போர்வையைச் 
தாங்கிய இருமேனி யழகுபொருந்த நுண்ணிழையாலா



மாயைபூசைகதி, 50 

Gu Hom mus sh. 5 5, இறைவன ௫ எலும்பாயெ ஆப 
சனங்களெல்லாம் நாணும்படி. விளங்ளுன்ற ரத்காபச 

ஹங்சள் பலவற்றையும் வத்கணிந்தாள். நறும்புகை 

கமழ்ன்ற நித்நுப கலிபாணியென்றும் பெயசையுடைய 

உணமை(ணைளனாய ம ர 2 சனும்கும் கஸ்தூரியணிநது, 

ஊனம்பெற்றுக் கடி கலில்லா உ. கறிகள் பொருந்திய 

வுண்டிகளைபபிர் சைய ன்டியன்றி மற்றேருண்டியில்லாத 

கடவுருக்றுிவேஇ% ,வண்கெள் இண்டிர்ருடி யிருக்து 

ect amr மணமுள்ள மலரையணிரஈ் 1) க௩சலையடைய 
மாமையானவா் மயம், தாம்பூலபறய் கொடதாள், 

பிமளதுபமும் பெ 1றமையாகிய த(ம சொல்லிரு 

விிறியும் வெண்ராமாும் கண்ணாடியும் விழிப்படி 
நெடிய கடல்போல வ/த்ிய மூழப்ச முன்னின்று 

சமாப்பித் ஏ, கடவுளை மாயையானவள் இவ்வாறு பூகை 

செய்நு மூஇித்ந மிரு 2 அன்போடு வேதத்தால் சிறப் 

டிததச் CFD DD [Ny USI MART LEAFY Ld ௨௪ 
சரிகுது வலம் வநது Ugo நின்று வணங்டுப் பிறா 

அன்பினால் மனஸரரூ௫ம் கண்ணீரால் எ டி இியி நந்தகை 

&ரைர்திருசி ௬, போன்மபான்ற இிருபியிறுள்ள 

சோமங்கள் சிலிரக்க, வேவையால் நெற்றுர் லகமழி 

நறு, மின்போன்ற கெடிபசடையையும் பொன்மலைபோ 

னு இருமமேனியும் உடைய கடவு சிவாரர்த வெள் 

சத்தில் மூழ்க, அர்த அரர்தக்திறால் கூத்தாவொள் 
போல வம்து நடசசபையை அடைந்தாள். கையால் ௮ல 
ங்கரிக்கக்கற்ற பணிபபெண்கள் நடஈசபையினடுவே நட. 

மஞ் செய்தற்கேற்ப அடையு நித, கோங்கரும்பு தாக 
ஞாயரும்பு தென்னங்புரும்பை பொன்னங்கிி மன்மத 

னது ரிடம் பொற்குடம் பொற்டிமிழ் சிற்றுனைக்சொம்பு 

சக்ரலாகம் பொற்பந்து சூதாகெருவி கைத்தாளம் 

தீர்கருமியி என்பவற்றை யெல்லாம் வெற்றிகொண்ட 

தனங்களைக் கச்சினா லிருக்தெ தவங்களை யெல்லாம் 
கொள்ளையிற கரும்பெருங் கண்களை யுடையவளா
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இய மாயையின் கிற்றடிகளிலே ஏஎண்டுக ளொலிக்கிற 
மல்லிகை மலர்போன்ற கிறுசதங்கைக் கோவைகளை 

ஓலிக்கும்படி. கட்டினார்கள். மாயையின் தனங்களுக் 

வேனேன்று என்னெதிசேதானும் வந்த குச் சமாரஈமா 

தென்று நிளைற்புப் பொறாமையால் வலக்கைத்தா 

ளம் போய் இடக்கைர் காளத்தைத் தாக்குதல்போலப் 

புடைதறு ஓலிசெய்யாநிற்கவும், வாயினாற் சொல்லப் 
தளமானது செங்கைகளால் 
cer 

படுகிற சொற்கள்போல ப 
வார்த்தை சொல்லாகிற்கவும், விரும்பப்பட்ட கலைமகள் 

நாணும்படி, அமயெ பங்சையர் வினைகொண்டு இசை 

பாடாகிற்கவும், பூங்கொடி போல்பவளாகிய மாயையான 

ள் எனறு ஓ) கையோடு நீர் சண்டை செய்ய வருவி 
சாகவென்று நிறபவள் போல ஒரு கையை இடையிற் 

பொருந்த வைத.தூ, ஒரு கையை நீட்டி, மதுகேசர் 

சந்நிதியில் நின்று கருப்புலில்லைறடைய மன்பதனை 

இங்கே அஞ்சாமல் வாவென்று அழைப்பதுபோலக் 

காலில் சதங்கை ஒலியாநிற்க, பொன்னாற் செய்யப் 
பட்ட வொரு பதுமையானஅ ஈடகஞ் செய்தல்போல 

நடநஞ் செய்யர்கொடங்கினாள். மத்தளவோசையும் 

தாளவோசையும் பாடிதிற இராகத்தினேசையும் யெ 
இவையெல்லாம் ௮மயே மலர்போல மெல்லிய அடிக 
வின் வழித்தாயெ ௮டைவுக்கு ஒத்து நிற்கவும், இண்டு 

கட்பார்வைகறும் பல வமாயலையணிர்த கைகளின்வழி 

யே நடவாகிற்கவும், பெண்ணமுதம்போல்பவளாயெ 
மாயையானவள நடநஞ்செய்தாள், வாயினாற் சொல்லப் 
பட்ட சொற்களின் பொருளைக் தாமரைமலர்போலுபங் 

கைகளானளை சொல்லாகிற்க, மேலாயுயர்ந்ச ஆகாயத் 
தின்சண்ணே செல்றுகின்ற மெல்லிய பறவைகளின் 

ஓசையெல்லாம் பரவுற வொளியையுடைய செம்பஞ்சு 

ஊட்டபபெற்ற அடிகளிலிருந்துண்டாக மிதித்துப் 

பேயோடாடுவோறாயெ மதுகேசன் சந்நிதியில் ௮வ 

னும் மயங்ரும்படி ஈடநஞ்செய்தாள். மாயையானவள்
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இவவாறு நடாஞ்செய்யாகிற்கக்கண்ட பிரமகேவன் 

பெருமை பொருந்திய கலைமகளை யிகழ்க் து உமிழ்ர்தான், 

இருமால் திருமகளை யாவருஞ் யென்ற சொல்லும் (ட. 

வெறுதநுக்கொண்டான். Qs Birr அரியளாடய On) 

ராணியை மறந்தேபோயினான். கடவுளர் செய்கை டா 

இப்படியாயபின் மாறுடர் பட்டபாகெளை என்னெவ்் 

சொல்லுவோம்! காளையர் பொன்னினாலாயெ ॥ா.இலின் 

கண் பொருர்திய துவாரங்களுள் மசக்கை வைச் 1, 
செ ங்கி முன்னே len DONTE) கோளின் Sin Cwad 

யும், மின்னற் கொடி பால ஈடாஞ் செய்ற. மாபை 

யின் இடையாகிய அகாயத்தைக் நாணும் பொருட்டு 

அன்பப்பரிவார்கள். விஷ.பங்களைப் பற்றுின்ற. மபா 

பபானது ஒடி இரண்டு கண்பாரவையின மடைற்் 

மற்ற விஷயங்களை மறந்து நடிக்கின்ற மாயையை ந 

யாகிற்கு, உயர்க்த பொன்மதிலின் உறுப்பின்கண் 2௮ 

தங்கயெ பதுமைகள் போல இளைஞர்கள் அசைவற்று பி 

(FT gar. இளங்கொடி போறும் (டையையுடைய ப (பப 

யானவள் இக்தன்மையாக நடஈஞ்செய்யும்பேர நட, rh 

வின் கனிபோன்ற கரிய கண்டத்தையுடை  ஈடபுனைப 

பூசித்தூக் முளிர்ச்க மன த்தைய/டைப Ca Bwey வப் 

LE Lis 1 Ly B/S Kron oaths & ouar ilo aT m5 இய சர்வா] 

தைப் பூமா லையோடு நொடு LETT. அந்த gle trot y 

நிர்மாலியக்தை மாயையானவள் வணங்டுப் (ரச ரப ற 

ஏற்றுக்கொண்டு, மகிமீராடு காட்டிய மண்டப டில் 

அண்ணிய _நூலிழைபோன்ற இடையானது ஏிரலுப 

வருந்துமன்று இரைந்து பினாக்சமடைந்த சங்கரா] 

னோசையானது அழுத பிள்ளையினோாசை யடி ரவ 

போல அடங்கும்படி (பிர தாள, அப்ப Mt bly amie’ | if 

தப்பட்ட விசாலமாகிப மெடுங்கண்களையுடைய பபப 

யானவள் பக்தியோடு பூசை செய். அவருவதை, புரி பபற 

வனும் உலகழமும கம் நிறைந்தவனும் தோ பகிலல 
தவனும் இயல்பாகவே பாசங்களினின்று நீங்கனெ வைம
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அப அருளையுடைய முதன்பையாகயய அல்லமன் என் 

லும் பெயரையுடையவன் அறிநதான். 

மாயைபூசைகதி ழற்றிற்று, 

  

ஐந்தாவது 
பிரபுதேவா வந்தகஇ, 
eA ES De 

எப்போறும் அடியார் வேண்டும் எண்ணங்களை 

யெல்லாம் நிறைவேற் நுகிற பேச நணாயுடைய அ௮லலம 
மே கவன் தின் னியல்பினின் அம்வேதுபட்டு Pepe ool 15 @ 

ARKISVTD மயக்க சதையுடைய மனதோடு பூசை த 

செய்த மாலயயினிடத்துப் ருக்கு? வான் 2 பாலச 

செய்ஈ செய்இியை விரித்துச் சொல்றுவோம. உயிர்கள 

தம்மால் அனுபவிக்சப்படிமின்ற போகத்தையும முத்தி 

பையும கொடுக்கவல்லவன் தானேயாமென்னு யாவரும் 

தேவன் அல்மைேதேவனென்னும் சொல் ஐ லாலை௮ல்லம 

உண்பையான பெயரும் மறையும்படி மத்தளிகன் ஈன் 

லாம வேருரு பெயரை யடைந்து, ௮௩௧ மாயைக் 

காமி பூசை Kb GES MGR, Bro eI Dum Yj 

ளி ரரெய்ய நினது, பாமவென் தனது அழகிய நெற்றி 

பன்மண்ணுள்ள வெப்பமாயெ நெருபபுக் கண்ணி 

னல் கீறுபட்ட மன்மதனது தொழில்ச செய்தற்பொரு 

ம் அவனது வடிவம்தைச தான் கொண்டதுபோலவும, 

அரு மிகாது. ஓழுறாதற்கு இடமாகிய ஆறுமுகற்க 

ரூரளுமசிறந்த ரு முகத்தோடு இளமையும் ௮ கும 

தன்னிடத்தே பொருகதத் கோற்றிய முருகனைப்டோல 

வும, விள௱ங்காசின்ற சடையையுடைய முனிவாறு மக 

னிர் மயய்ெ வருஈதுதற்ே £ரூட்டுக் கொண்ட பிகதா 

டன வடிவம் sy செய்கின்ற இரந்த வடிவற்தைக் 

கொள்ளுதற்கு முன்னே [1ழூவிட்டதுபோலும சூலி 

நத மூலைசளையடைய மகளிரறு உயிரைக் கொள்ளா கொ
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ஊரூன்ற வடி வம்போலவும் பூமியின்சண்வக்த சூரியன் 
போல மிக்க ஒளியையுடைய ஒரு வடிவங்கொண்டான், 

நடுவிலுள்ள களங்கமானது ஐாத்திற் பொருந்த 

விழுந்று சூழ்ந்த ஒரு சர்திரன் உளதாயின் ௮று வளம் 

பொரு இய மயிசொழுங்கினயுடைய அல்லமன து ஒளி 

யையுடைய முகத்தை யொக்கும். இ௱மை பொருந்திய 

கருந்தாமரை மலர் ஒன்று உளதாயின் ௮து ௮ல்லம 

னது ஐளி செய்கின்ற நாபியின்மேல் சென்று மார்பி 

கிடச்தே தோன்றுகின்ற மயிர்ச் செறிவை நிகர்க்ரும. 

அுபத்துகாலு கலைகளின் எல்லையை அறிக்தவரது கரு 

தீதிற் கெட்டாததா யிருந்தும் எனறு புல்லிய தலயின் 

கண்ணே வாத்தக்க கமலம்போல் அழூய திருவடிகலா 
புடைய அல்லமன் விலையின் ௮ளவு அறியப்படாத பீதா 
ம்பசத்தை அரையில் விளங்கும்படி. விரித்துமித்து, பொ 
இயமலையி லுண்டாகய புநிய சர் தனத்தையும் கஸ்தூரி 

யையும் காததூர£ம் வரைக்கும் வாசனை வீஈம்படி திரு 

மேனி முழுதும் நிறையப் பூசி, தளிர்த்த குளிர்ந்த 
சோலையின் தேமாவினது பெரிய கிளையில் வாசஞ்செப் 

இன்ற குயிலின் முகத்தைப்பொலக் கார்தாலமேகத்தை 

எரூதீறுகின்ற சுருண்ட தல்மயிரை முடியாகக்கட்டி, 

வண்டுகளால் தொடாப்பட்ட பூமாலையைச் ரூடி, ௮ஈத 
மாலயானது பார்க்கின்றவர்களுக் செல்லாம். வெளிப் 

படையான சொல்லிலுள்ள பொருள்போலத் தோன்௮ம 

படி மெல்லிய தல்ச்சாத்தணி/ஐ, கழுத்தினிடத் 

லிருந்தால் தன் சொருபத்தைத் தெரிந்அசொள்வார்க 
ளென்று எடுத்து ௮தனை நெற்றியில் வைத்துக்கொண்ட 
கெப்கைபோலக் சஸ்தூரிப்பொட்டிட்டு, ஒளியையுடைய 

ஒப்பற்ற சந்தினானவன் தன்னிரு புறத்திலும் உரோக 
ணி2யாடு அவளுக்கு நிகரா மற்றொரு ஈட்சத்திரமா 
இய பெண்ணைக் கூட்டிக் காப்பாற்றிப் பொருர்தவைத் 
இருத்தல்போல அழகிய ரத்நகுண்டலத்தைச் செவி 
களில் தரித்து, விலையில்லாத வெள்ளிய முச்துமாலையும்
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விரரஙடிலியும் வாகுவல.!மும் விளங்காகின்ற செம்மணி 
ups pu பொன்மோதிரமும் அய இவைமுதலான 

எல்லா ஆபரணங்களையும் ஒள்ளிய அழகு என்கிற செவ 

நத கெருபபிற் பெய்கற நல்ல நெய்போலப் பிரமையில் 

லாத ஈமநு குருவாகிய அல்லமதேவர் ஒளிபொருக் திய 

அவயவங்கள் எல்லாவற்றிலும் தரித்து, தேவேர்இரனு 

டைய செல்வத்தை யனுபவித்தற்கேற்ற இலக்கண மூழு 

அம்வாய்த்த அழயெ இர்ச அடவலுக்கு ௮. ஆ! இரத 

மத்தளத்நைச் எமப்பதற்கு ஏதுவாக வந்திருக்கு ஊம் 
யாதா என்று கிளைத்து மனிதர் இகைக்கும்படி பழிப் 

பற்ற முதுகினிடத்து மத்தளமொன்று தோன்றச் stn 

ந்து சென்று, அருளையுடைய மதறுகேசாறு சந்நிதியில் 

ஆகாசத்தில் சஞ்சரிக்கின்ற சூரிய சந்திரர்கள் ச ற்றிவாப 

பட்ட மேருமலைபோன்ற கொடிகள் கட்டி வைத்திருக் 

கின்ற கெடிய பொற்கோபா வாயிலுக்கு எதிரேபோய் 

Aero, சபையினிடத்தே செய்யப்பட்ட கூத்காட்டை 

யுடையவனாயய நடேசனோ இரந்த மத்தளத் தொழிலைக் 

கைக்கொண்டானென்று யாவரும் மனமயங்கும்படி எம் 

மிறைவனாயெ ௮ல்லமதேவன் மத்தள த்தைச் கையாலெ 

௮ முழக்கனொன். உரல்களை யொன்றன்மே லொன்று 

அசையாமல் ௮0௫ உறியிலுள்ள நெய்யை யெடுத்து 

உண்டவனாகய கண்ணனது கண்டமசைந்து ஊதப்பட்ட 

ஒப்பற்ற புள்ளாங்குழ விசை3பான்ற சொற்கமைாயுடைய 
மாதர் மயங்கும்படி, மின்காத்தப் பறவையின் ௮சைந் 

தாடுகின்ற சிறகைப்போல விரல் ௮சைக்னு அறைதலன் 
பித் தன் சரீரம் ௮சையாமல் கின்றான். பரிசுத்தமுள்ள 
சசசிகானநத சொருபமாகிய சூரியன் தன் கைகளால் 

முழக்கபபடுசின்ற மத்தளமாகிய மேகத்தினது இசையை 
நடனஞ்செய்றுகொண்டிருக்கிற மாயையாகிய மயில் 
கேட்டு, “ம்மா? இந்தப் பூமியிலுள்ள மனிதர் கையி 

னால் எமது செவியிற் கேட்கப்படா இருந்த புதிய ஓசை 
Ug Casco na He ௮ச்சரியமடைர்து இதனைச்சொ
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ல்லுவாள்: (உயர்வும் இளமையுமுள்ள தனங்களைய/ுடைய 
பெண்களே! இப்படிப்பட்ட மத்தளவொசையை யாம் 
இதுவரையிலும் காதினால்கட்டிலேம். இப்படியொன்று 
உண்டென்று சொல்லவும் கேட்டி3லம், உலகத்தா மெல் 

லாரும் விரும்பி நின்௮ கேட்டு அச்சரியப்படத்தகுுத 

இத வித்தையைக் கற்றறிந் து காட்டிய அவன் யார்? 

நீங்கள்போய்ப் பாரப்பிராக” என்று மாயையானவன் 

சொல்லவும், அதுகேட்ட மாதர்கள் விரைர்து சென்று 

மத்தள முழக்கிக்கொண்டு நின்ற ஒளியுருவாயெ ௮ல் 

லமதேேவரை முற்பிறப்பிலே தாங்கள்செய்த ஈல்ல தவப 

பயனால் தமது கண்களாற் கண்டு, செவிகளோடு 

போர்செய்று மீளுங் கயல்போலுங் கண்களையும் செவ 

நக அதரத்தையுமுடைய மாயையி ஸிடத்திற்கு வந்து 

இதை சொல்லச் தொடங்டஞர்கள்: எப்படி. யென் 

ரால், “*எம்மிறைவியே/ கற்கப்பட்ட தனது மத்தள 
வி 'ததைபோலவே அவனது அழகையும் யாம் வேறெப் 

கும கண்டிலேம்; விற்போரிற் சிறந்தவனா உருவ 

மில்லாத மன்மதனே உருவங்கொண்டு வக்தாற்போல 
ஒருவன் வந்திருக்கிறான்” என்று சொல்லக்கேட்ட 
மாயையானவள் “அவனை அழைத்து வாருங்கள்” என் 

ருள். அந்த மாதர்கரம் அவ்வாறே சென்று அல்லம 

சேவசை யழைத்துவந்து மாயையினெ தஇிசே விட்டார் 

கள். அப்படி வந்து நின்ற அல்லமதேவரைக் கண்ட 
வுடனே மாயையானவள் 265 அ௮ல்லமதேவசால் தனக் 

குண்டாகிய காமவேட்கை மயமாக, பொன்னினாற் 

செய்யப்பட்ட ஒரு பதுமைபோல அசைவற்றிருக் 
தாள். அப்பொழுது கரும்புவில்லையடைய மன்மதன் 

அளவில்லாத பாணங்களை அந்த மாயையின்மேல் எய்து 
கைசலித்து கின்றான். மாயையானவள் யாவரையும் 
மயக்குவா ளென்பதுபோய்த் தானே மயங்கிகின்று 

ளென்று கண்டோர் யாவருஞ் சொல்லும்படி ௮வள் 

Ais, அ௮வளருகேரின்ற மாதர்கள் அல்லமதேேவசை
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கோக், *விரத்சன்மையுள்ள ஓப்பற்ற மன்மதன் 
பால் அழருள்ளவனே / உன் பேர் யாது, நீ வாழ் 

வது எந்த வூர், எந்தத்தேோம், இவை யாவும் எங்களுக் 

தெரியும்படிச்குச் சொல்லக்கடவை” என்று கேட்க, 

௮வர் கேட்ட கேள்விக்கு உத்தராமாக அல்லமதேவர் 

சொல்லுின்ரர் : “மமேகம்போலுங் கூந்தலையுடைய 

பேண்ரமிள / எனத தேசமா அர்நியதேசம் (2மலான 

முர்இயுலகம்) , சபதத்தால் வல்லவசென்.று வர் தவர்கல்£ 
அவமாநப்பரித்து ௮௮7. வல்லமைகள் நிலையல்லலவ 
ன்ற! வெளியிரிின்ற என்பேர் அல்லமன் என்னு சொல் 

லுளார்கள். என்னிடக்து அன்பு செய்பவரிடத்தில் 

நான் எந்நாளுஞ் சேர்ர்நிநப்பேன்” என்று சொன்னார். 
௮னுசேட்ட ௮௩ ராதர்கள் ௮ல்லமசேேவசை நோக்கி, 
“முபனே?! நீ வேரோரிடதக்இிற்போகாமல் எமது இறைவி 
யாகிய மாயையினிடத்சீல் விர்தை கற்றுத் Cari ga 

ரோடு கூடிச் செல்வத் 2தாடு இல்விடத்திற்றானே இருக் 

கக்கடவா” யென்று gan? gut சம்மஇிக்கும்படி 

இனிய சொற்களால் பிரார்த் இித்கார்கள். இளைக் கண்ட 

பாயையானவள் நாம் சொல்லவேண்டிய சோற்களை 

யெல்லாம் இஈஈ மாதர் சொன்னது மதுகைராதனை தாம் 

பூரித்ச பூசையின் பயன்” என்று மனமடழ்ர்து ஒன் 

௮ம் பேசாமல் மெளாமாயிருந்தாள் அட்போது அவ 

ames நின்று அடைப்பை ஏந்து பாகி யென்பவள் 

மோகினியின் மகளாகிய மாயையின் கையில் வெற்றிலைச் 

சுருளைக் கொடுத்று கனை Wis மாயையைக்கெர 

ண்டே. வல்லப தேவருக்காக். கொடுப்பித்து இன்னும் 
yar மனமூம்தற் கேதுவாகிய வரிசைகளும் செய் 

தாள், அப்போது, தன் இருவடி த்தாமரைக£ாப் புகழ் 

இன்ற ௮ன்பராலே விரும்பப்படிடிற பொருள்களெல்லா 

வற்றையுங் கொடிக்கின்ற கருணாகிதியாயெ ௮ல்லதே 
வன் தான் கொண்ட கோலத்துக்கேற்க நடிப்பவனாத 

லால், மாயையால் கொடுக்கப்பட்ட தாம்பூலத்தை
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தாழ்ர்த சாதியான் போலக் கையினால் ஏற்றுக்கொண் 

டான். பிறகு இ௱மைபாஅய பூ௩காடி போன்ற மாயை 
யானவள் இடபக்கொடியையுடைய மதுசேசனிடத்இல் 

விடைபெற்றுக்கொண்டு, மன்மதபாணங்கள் தன் மாபிற் 

பட்டுருவும் இன்பத்தால் மனமயர்ந்து பொற்சிவிகையி 

லேறித் தோழியர் சூழ்ஈதுவரச் சென்று, தன்தந்தைபா 

யே மமகாரராஜனிடதகை யடைந்து அல்லட்ீதவுறு 

அழகு முதலியவற்றை௪ சொல்லித் தனு அந்தப்புர 

ததை யடைந்திருந்தாள். பல வலபபுமிச்ரங்குகள் ர௬ழ 

அவற்றினடுவே விற்றிருக்றெ சலஞ்சலம் என்னும் சிற 

௪ சங்குபோலப் பொன்னினாலும மணிகளாலும் ௮அலங 

கரிக்கப்பட்ட உபரிகையில் பல அழயெ மாதர் ரழ 

நூாயையானவள் மலாணைமீ இருஈறுகொண்டு, எம 
மிறைவராகய அல்லமசோடு ௮வர ஐ மத்தளவிததையின் 
குணத்தை ஆஅராய்சச செய்பவள்போலப் பேச விரும்பி 

னாள். அலங்கரிக்கப்பட்ட மலரையுடைய நெடிய கூற் 

தலையும் பொன்வளையலையுமுடைய மாயைக்கு நினைவு 

முழுதும் அரக அல்லமாறு ரையோகதஇன் மேல நு. 

நெடிய கண்களின் பார்வை மன்மதன் போல்பவனாகிய 
அல்லமாது ௮ழூெ்மேலது. வாய் பயனில் சொல்லின் 

மேலது. இப்படியிருக்கையாலன் ரோ. மனமொழிமெய்கள் 

ஒருமைபபட்ட மாதர் உலகத்திற் டைபபறு அருமை 

யென்று சொல்லுவர் பெரியோர்! குற்றமற்ற கரும்பி 
னின்றும் அதனது இனிய சாற்றைக்கொள்ளான அதன் 
கோகைக் கசொள்வதுபோலவும், கஸ்தூரி மிருகத்தி 
விடத்தில் உண்டாகின்ற கஸ். தூரியைவிடடு அதன் மல 
ததைக் கொள்வது போலவும் மாயையானவள் அ௮ல்லம 
ரால் பேரின்பமாகய முத்தியடைவதைவிட்டு, அற்பமா 
இய சிற்றின்பத்மை விரும்பினாள். ௮பபொழுது மன்மத 
ஞனவன் ஒன்றிரண்டொழிய தன்னிடச் திலுள்ள பற் 
றைய பாணங்களை யெல்லாம் இவள்மீது இறைக்க, ௮த 
ற்கு இவள் ஆற்றாகவளாய் மின்னலானறு உருக்கொ 
ண்டு வந்தாற்போன்ற அ௮ல்லமாது இருமேனியின்மேல் 
ஸிழ்வாள். தன்னருகே சூழ்ஈது கிற்றெ மங்கையர் பார்க்
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இரர்களே என்று நாணி எழுந்அ நிழ்பாள். இவ்வாறு 
மாயையானவள் காமத்தியினால் சருகாயுலர்ந்து வெப் 

பம பொருதவளாகதே தன்லயிர்2பான்ற இலபாதர் 
உடன் வர எழுந்து உள்ளே சென்று, மலரை யணிரக 

கூந்தல் சோரசவும், அழயெ தனங்களின் 2மலுள்ள 

ஆடை விலசவும் புஷ்பசயனத்டுின் 2மல் வாயால் பெரு 

tpg விட்டுக்கொண்டு விழ்ஈதாள். அல்வா my OF ips 

தவள் தன்னைச் சூம்ர்து நிற்கிற தோமழியரை நோக்கி, 

“அல்லமரனு திருநாமத்தை உச்சமிக்க 2வண்டி௰மன்றெ 

அசையினாலும் தோழியர்க்குத் தன் கருத்தை அறி 

விக்கவேண்டுமென்னம் விருப்பத்தாலும் அல்லமர் வாழ் 

வதற்ளுரிய வீடயொது” என்று வினவிஞளை. இறங்கு 

அறையிற்ரானே நீச்சண்டாயினுற்போல மாயையிடத 

தும் காமவேட்கையான௮ பிரர்தபாழுதே உயிர் எவ 

வளவோ அவ்வளவாய் நின்றநதென்னுந் தன்மைபை 

அஈதத் தோழியர் அறிந்து, “உன் கருத்தை எமக்கு 

அறிவிப்பையாயின் ௮ல்லமற்குச் இறந்த மனையொன்று 
அமைத்துத் தருவோம்” என்று சோல்லி, அவளைப் 

பார்தது, “அழகிய மணிகளாலாகய மேசலையால் அலங் 
கரிக்கப்பட்ட இடையையும், வடித்த வேலாயுதத்தை 

யும் மருட்டுகின்ற கண்களையும் உடையவளே 2 காமத் 

தின் முகாயானஅ உன்னிடத்து முளைத்ததென்று எய் 

கள கருத்துக்குப் புலப்பட்டது; யாழும் உனது மன 

மும் வேறல்லேம், ஒருபொருளேயாவோம்; உன் மனத் 

ஜிலே மறைத்து வைத்திருப்பதை ராணாமல் எமக்கு௪ 
சொல்லவேண்டு” மென்றார்கள். ௮துகேட்ட மாயையா 
னவள் தன் கன்னித்சன்மை கெடும் என்னும் காணத் 
தையும், உலகத்தைக் காக்கின்ற ஒரு வேர்கன் மகளெ 
ன்னு யாவராலும் சொல்லப்படுகிற தன் பெருமையை 

யம், மத்தளிகளைப் புணர்ந்காள் என்று பலரும் பழிப்ப 
தாகிய பழிச்சொல்லையும் தன் மனத்தில் ஆலோ௫த்துக் 
கொண்டு அவர்களுக்கு மறுமொழி யொன்றுஞ் சொல்
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லாமல் பெளனமாயிருந்தாள். இப்படி இவள் இருத்த 
௮ம், இவளது ஏவற்பெண்கள் பலருள்ளும் சிறர்தவளா 
இய சகளை யென்லும் மாது ஈம் தலைவியானவள் சொல் 

ஓம் செயலும் ஒழிந்து சும்மா விருத்தற்குக் காரணம் 
யா? அவட்கு அரதாங்கப் பிரியையாயிருக்கிற 6 ௮றிந 

இருந்தால் சொல்லக்சடவை யென்று அவளைவிட்டு நீங் 
காஇிருக்றெ விலாசி யென்பவளை வினவினாள். அகந்ரூ 

விலாச பென்பவள் ௪களையை நோக இனி யான் உங் 

களுக்கு மறைக்க வொண்ணாது. இன்று மத்தளிகனாப் 

வாக ௮ல்லமனது பேோழகாடுய நறவையுண்டு அற்றத 
வளாய் ஈம்மிறைவியாகய மாயையானவள அறிவு கல் 

கிளை” என்று சொல்ல, மாயையானவள் அசுற்குச் ௪ம 

மதித்துக் கோபங்கொள்ளாமல் முகம் கவிழ்க்து புன் 

னசைகொண்டிருந்தாள். இவ்வாறு மாயை புன்னகை 

கொண்டு சும்மா இருத்தலை ரோக்), இவள் அல்லமன் 

மீது விருப்பமுடையவள்”” என்று ே தாழியர் அறிந்து 

கொண்டு, இனி இவளை மயக்கின அல்லமன் கருத்தை 
யம் அறியவேண்டும்” என்று சொல்லக்கேட்ட ம தமானி 

யென்பவள், “*பான் அந்த அல்லமனது உட்கருத்தை 

௮றிந்து வரு2வன்” என்று ௮ல்லமனிடத்திற்குச் சென் 
மூள. அப்பொழுது ௮ல்லமதேவன், மதமானி யென்ப 

வள் தன்னிடத்திற்கு வருறெதற்குக் காணமின்னதெ 
ன்று முன்னே யறிர்துகொண்டு, ௮வள் ஒரு சொல்லைச் 

சொல்லுதற்கு முன்ப அவளை நோக், “நான் வந்து 

தங்கியிருக்கு மிடத்திற்குப் போடுறன். உங்கள் தலைவி 

என்னைக் தேடினால் எனக்குச் சொல்லக்கடவாய்” என்று 

சொல்ல, அதற்கு உத்தாமாக மதமானி சொல்லத்தொட 
ங்ளை: பயனே ! நீ வேறிடத்தில் வீடு தேடவேண் 

டியில்லை, ரத்சமயமான எமது மாளிகை உம்முடைய 

தே;இவவிடத்தில் இருப்பாயாக; மாயையானவள் தனது 

இருதயபிீடத்தில் உன்னை யிருத்திக்கொண்டிருக்கறாள்; 

அன்றியும் நீ தன்னோடுகூடவே யிருக்கவேண்டுமென்
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னும் விருப்பமுடையவளாயு மிருக்கிறாள்; இர்கச் செய்த 
யை வெளிப்படையாய்ச் சொல்லியுமிருக்கிறா ளென்று 

சொல்லுதலும், அல்லமர் ௮வளைகோக்்க, *அம்மா?நான் 

ஒரு பொருளுமில்லா தவன், நீங்கள் எல்லாப பொருளு 

மூடையவர்கள் ) நான் சாதியறியப்படாத னன், 
உங்கள் தலைவி உயர்ந்த ராஜ குமரரி; அன்றியும் நான் 

புருஷா இ; ஆதலால் உங்களோடு கூடிவாழ்தல் எனக் 

ருகதகா”தென்று புன்சிரிப்போடுசொல்லினான். ௮தைக் 
கேட்ட மதமானியானவள் அ௮ல்லமசை நோக்க, “Bas 

னே ? எங்கள் தலைவி ஒருவரோடு சிரேகம் செய்து 

விட்டால் wigs சி£ேேகதர்கள் உயிரைக் கேட்டாலும் 
கொடுத்துவிவொள், ௮வசை அவமதியாள்; அப்படிப் 
பட்டவள் தன் உயிரினுஞ் சிறந்த பொருளாகக் கொண் 

ட.ருச்சிற பன்னை அவமதிப்பாளோ 2 நீ சல காலம் 

௮வளோடுகூடி வாழ்க்தறியக்கடவா”” யென்று இன் 
சொற் சொன்னாள். அதற்கு அல்லமர் ௮வளை நோக்க, 
“உன் சொற்களெல்லாம் இருபொருள்படுவனவா யிருக் 

இன்றன. அவற்றின் உண்மையை அறிந் இலேன். ஒருவ 
tip oa தொழில் செய்வோர் தூரத்தில் தங்கி 
யிருந்து தொழில் செய்யுங்காலத்இல் வருதல் தகுதியே 
யன்றிச் சமீபத்திலிருத்தலும் உடனிருத்தலும் தகாத 

காரிய” மென்று மாயைக்கு வசப்படிவோன்போல mg. 
தனு அவளைவிட்டு காழுவிவோனாகய அல்லமன் சொல்ல, 
மதமானி, ““யனே. எங்கள் தலைவி தனது இருவோல 

க்கத்தைக் காணும் ஆடவரோடு உன்னையும் ஒருவராக 
நினைப்பவளல்லன்; தனக்குத் தலைவனாக நினைத்திருக் 

இறாள்””என்று சொல்ல, அல்லமர் ௮வளை நோக்கு, உம் 

கள் தலைவிக்கு உ நவசை உயர்த்துதல் இயற்கை, எனக்கு 

முூன்புபோலவே யடங்கி நடத்தல் இயற்கை” என்றார். 
அனகேட்ட மதமானி அல்லமரை நோக்கு, “யெ 

நாமிருவரும் சொற்போர் செய்வதில் ஒருபயனுமில்லை;, 
எங்கள் தலைவியாகிய மாயையானவள் உன்னைக் சண்டள் தி
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வில யானையுண்ட விளாமபழசுதை நிகாசான வறியளா 
ளை, ௮ சலால உனகர பறைதறுப பேசவேணடிய நு 

ஒனறுமிலலை” எனறாள ௮ /2கட்ட அலலமா மசமானி 

யைநோசடு, 4உரகள தலைவிபின சருசகை ரீ யறியாய, 

இனறு நாதனமாய வாத யானறிவெனோ * ஆபினும 

uso வன மொழியைக கேடபசே யெனசரு என 

மையான நெறி” எனறரா #5) கேடட மதமானி, 
“யம! நீட சுபரஞாம பாகர வாறி, யாவரை/ம 

மயகக வ௩லளான மாயையை ஒரு கருணபராயமாய பப 

க ௮வ௱து சுதாநுபவரசையும அநுபளி % கற ஞரயரா 

னீ” எனறு புன சிரிபபோடு சொலலிவிடடு பாயைபி 

ai ears மீணடுபோனார. 4இவள அலலமரிட 

இறருப போனபிறரு, எனறுயிரிறுஞ சிறாக கடடழக 

சரய அ௮ல௩மரை, நமமால அறுபபபபட்ட ப சமானி 

யானவா சனறு இன சொறர௱ா£ல வரப்ப GBs 

சொணடு வநவாளோ 8 வனசொற சொலலி நீயச௪ 

செயவாளோச் என காம சோபை யறிரபூ செனறவள 

ராது சொஷலாமல வாழூயிசிவாளோ ? ராஜ நபாரிரிய 

arm என பிராண நாயசா டுயமிடம வி. டு Seer 

ரோ? எனது ௮09ி/ஏடம எப்படி பிருமிஈ போலா 

ந்தோ ? பொன போதும ஒளியுளள அ௮வசது முசசதை 

Ther Garros) என அனபம மீஙசானு” எனப 

பலவாறு சொறலிப புலமபிச சொணடி ௬௪ ரர சமபத 

இல, தோழிமாாசளாககு இடநகண துடி சசல முசலிய 

சபசகுனா ௩௱ சாணபபடூகலால gana Clare chin 

மறு கலைவியின சுருகதுநிறைவேறு' மெனறு பனம4] 

மகதிருகுமபோது, மசமானியும வாறு சோதாள 
௮வளைசகணட தோழிமாரெலலாரும ௮வமாச ரூழநநு 

கொணடு, நீ அலலமரிடததில செனற காரியம பற 

மோ காயோ் எனறு Cara, ௮வள பழம” என J 

முகமலா-ியோடு சொல௮தலஓுப, தோழியா அடை 
ரச சநகோஷசதை இாளவுபசெ௫௪ சொலலலம,
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மாயையடைர்த சாதோஷததுக்கோ சளவில்லை, இந் 
த௪ செய்தியை அரசனறிஈதால என்ன அகர்ததம் விலா 
யுமோ” என்று சொல்லிக்கொண்டு தோழிபரெலலா 

ரூம் இரவின் வருகையை எஜிர்பார்த்குருஈதாகள். 

அன்னம்போ லுமகடையையுடைய மாயையானவள் ௮ல் 
லமாது சமமதியைச ரொல்லிய ௮௩௧ மொழியையே, 

பன்மதபாணம தைதததனாலுண்டாகிய புலாு தூ 

பருசகாயெண்ணி மனமடுழ்நடுருநதாள். நீர விளையா 

tog செய்றெ இரண்டு சிறுவர்களுககுள ளே 2 

சிறுவன் py bio விழுவான்்போலச சூரியன Coup 

கடலிநபோய் மறைய, நீரில முன்பு olss ph 

சிறுவன் மீட்டெ வழுகறு வரதாறபோலர திரன 
Sips கடலிலிருந்து உஇிகதரன். நெருஙகய தாம 

சைமலர்கள் வாயநுடிக முவி£த அளவில, 2 தபாகரூ 

செய்து மயரீறு நெ உ௱பலமலர்கள மாலாகதன. மேத 

மண்டல ரகை UTIs பெஞ்சோலையிறுளள pp 

இப ரநடாகககை இர? ஈடாகினற நாரைகள் அடைந் 

தன. செய ௮ரனம இய வெத நெருபபினின் ம ழெறி 

தத பொறி போல அகாயசலெ ஈஷததிரஙகள தேன 

ின.பரிர தரமாயெ பிரகாசததையுடைய முரியன்போய 

மேறமு௪ ரமூதெடஇல மூழ்னெ ௮ளவில, மாயைபெ 
ன்மை பெயசை? கொடி ரத ரதகலாபதகை 

யுடைய மய அகாயமாயெ பபப ாஈஇ மண்மி மீகாபித 
அச சரீரம் லது அடங்குஈரவபோல, மா&ஙபபொழு 

இல பாவிப செலவவானம தோன்றி ௮டநூய. காலைப 
பொழுல் அருமபி, பகலெல்லாம் போடூமபாயிருஈக 

காமமாயெ பல மால்பபொழு இலை மாலா FAO சிக 

காபல பபற்ற மா யையென று பெயலரயுடைய அழ 

இய கெடயானது மூலையிலிரது வெளியயேவகது பா 

நத வெள்பையாமிய நிலாடூறறத்தின தோசையை 
யுடைய மயில்பபோல வீழ்க, காமவிகாரம 3 Baill 

௧௧ வாய் பிதறறுவா வாயினள். எப்படி யென்ருல,
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“Bet w நீ சாயினிடசில கோனறி, ௮வள் மிசவும 

தலைபை மோதி மோதி வெறுசது you mien ரோவிப 

பாப, (பெருசி நுலைபை வீசி வீரி ௮லோ ஏ ஒலிசகுமபடு 

சாஇரிசையை வீசுவாய) அனிபா, கூடபபிறாசுஙளா 

ப திருமாள இராது வாழற வாசனை பொழு இப 

சாமரைமலராகிப காவலைசொணட விடடை MIT 

இல எுநானவாழ அழிபபா பெனறால, போ! என 

அமல * கனமையாயிராமல ரப்பை 1 உன oo 

பாகசொரு சமபா சழ மிலலார எனனை நீ பெனன ரான 

செபபமாடடாப" பிரசாடுபாரனற வெ௱ளிப சாஇரனே” 

சசசன ௫ யாகசதில ஒருாரள சடவுளஞுடைய பாசக இற 

படட 7 சலைபறிச ற ௪ கவச௫ன। மாகரஜலாகை 

பரிறைசரவும ஜனெனும இறஙசவிறலை அவனு பவாம 

Bam Gare வாபிரபடசெ சணா _தஇலே பிறங குற 

Bis விஷானஉனனை நிசராகு மெனபது அறிபாமை 

பாம வெண்ுமபாசீப சாஇரே' coma Ga Mags 

கைவைகஈ பரமசிவன ஈபாஈரமாடுப /சாசிபாரினற 

சடைபின3 ஏ பொரு ௪ உனனை றை தரு உன சீ 

பை நினைக? ஈ பலலங7? பிரராரிபாரினு அழு கரை 

ககை யுடைபலனென உனனைச சொ லுசல டவ 

சகல மிசா சநபை பாசி... ஆடடை வொளாடெ 

னு சொலலுசறரு ஒபபாரு2£' பொடுபமலை Io Fn 

ரச மாணரசையு£டைய சாசன ௪ டையாலாசிப முழ 

மபு otras பொரிபாாப2 பாரவும புஷ் ஏபனருவற 

Lira sit விநபபகசைச ரி பூமாலை சரி 

புமபடி பார உ ரெ நபபை/ Qrifle wolaram bi. 0 

தத வெணணா பாயெ எ॥ இரனே* ans Dg ar 

இனிபானற சிவருநு உலசசதரா சாணுமபட ிரகா௫பா 

Ansan, ஈலல சாரசசிகா செ சப) வெணணிறசகை 

பூடையகென று சொலலுவ 7 உன முணககை யாராபந 

கலலவா? சாஇரனே' இப்பொழுது ஒருலசகதினகண 
ஊனசகொரு சனமையாகவும மறறவாகளுககொரு தன
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மையாசவும் இருக்கிறாய். இப்படி யிருத்தல் உனக்கு 

ஈன்மையாகுமா? முற்நாலத்தில் உன் மனைவியர் இருபத் 

தெழுவரையும் சமமாக கோக்காத செப்கையாலன் 2 
சூரியன் போல எக்காலத்து மொருதன்மையா யிராமல் 

தேய்க து போடின்றாப்? யோ, அதனை நீ அறியாயோ? 

கொடிதாகய இள௱ந௩தென்றலே? சொல்லா விரதத்தை 
யுடைய அகத்தியமுனிவர் வாசஞ்செய்றெ பொதிபால் 
பில் பிறந்தும் என்னைக் கொல்லுூன்றாப். நீ சிறிதும் 

அருளில்லா திருப்பது யாது காரணத்தினாலோ? இருப 

பாற்கடலில் பிறந்த விஷத்தில் ௮சனது Hua 

பபல்லாமல் அமுதத்இன் ஈற்ருணமுண்டோ? குயிலை! 

பெற்றபொழுசே உன்னைப்பெற்ற தாயா ப்ரபில் உன் 

முரலைக் கேளாமுன்ன2மே ஓர விட்டது. அன்போடு வள 

ர்கக காயாபெ காகம் உன் குரலைக் சேட்டளவில் நீ 

அஞ்சு ம்படு உன்னைத் அர் விட்டது, பயனை ற் தரு 

இன்ற மலர்நலாயுடைய பூஞ்சோலையி லிரு$அு கொண்டு 

பலதரமும கூவினால் ora Card gg Rata Oa ps 
துக்சொள்வ wy CFran saan D Bio? gg வில்லை 

யுடைய மன்மதனே? அல்லமனது அழகைக் கண்டி அவ 

னும் கெதிரிர்ச நாணியோ இங்கே என் மன் நின்று 

சகோபிகமின் ப்ச் தன்னினும அழகிற் சிறந 8 நவிர்கள் 

இல்லையென்௮ தக்குன்ற ௮௩௧ அல்லமனைப் போரில் 

தோற்க கெய்பாமல எம3பால்வாராசிய மெல்லிப 

ம।தரைப போர்செய்து வருதீதுமி ன்றாய்; உனது அண் 

பிவளைத தன்மை மிகவும ஈன்றுப் இருந்தது.” என்று 

இவலாறு மாயைபானவள் புலம்பி பயச்ச மதிக//த.தூ 

௮டிறு மனசார, வாசனைபொரு இய மலர்களால் 

நிறைக்க மெல்லிப சயனத்தையுடைய அழ பள்ளி 

யறையில் மகமானியானவள் சென்று, ஆடவரிற் சிறந்த 

அல்லானை முன்னே அழைத்துச் கொண்வெந்து இருக் 

சரசெய்ு, தவமாயாகிய உணவை வெற்றியையுடைய 

Guia DSH உண்பித்தல்போல மாயையை Livia od



பிரபுதேவர் வந்தகதி, "5 

பறைக்குள் அனுப்பினாள். கோடைகாலத்தில் உச்சிப் 

பொழுதில் வெபபத்தையடைப பாலை நிலததில் நீர் 

வேட்கையுள்ளவன் அந்த நிலத்திலுள்ள கானலாகிய 
நீரைத் தான் எ 3ரகண்டு ௮கனைப் பருக ஓடுதல்போலக் 

குளிசசி பொருர்திய புஷ்ப சயனத்தின்மீதிரு1 த 

மெப்ஞ்ஞான விளக்காகிய ௮ல்லமனை மாபையானவள் 

கண்ணாரக்கண்டு, புன்சிரிப்போடு ௮ழயெ முகமலர்ச்சி 

யை மபூடையவளாய்த் தனது நெருங்கிய ஸ்தனங்கள் 

பூரிக்க விரும்பி மேல்விழுர்து கழுவினாள். மதர்த்த 

கண்கசையுடைப மாயைபானவள், கண்ணாடி யிற் காணப் 

பூகின்ற பிரதிபிம்பம்2பாலச் சயன தீ.இன்மேல் காணப் 

பட்ட அல்லமனையோடி விழுந்து தமுவக் கையில் அகப் 

படாமையால் சபனத்தின்மேல் விழுந்து, கண்ணாடியின் 

பிரதிபிம்பத்தைப் பிடிக்க நீட்டிய கை கண்ணாடியிற் 
படுப்படிகின் றழமுது வாடுதன்ற மழலைச் சொல்லை 

யுடைய இளங குழந்தைபோலக் துன்ப மடைச்தாள், 

சொல்லுக்கடங்காத அழகையுடைப அல்லமனது இரு 

வருவானது கண்ணுக்குக் தோன்றுகலால் மீளவும் எழு 

ந்.து மலர்போன்ற மெல்லிய கைகளால் அகாயத்தைத் 

தழுவுகல்2பாலத் தழுவினாள், வெறுவசயைச் & ous 

தாள், 

இவ்வாறு மாயையானவள் வெளியைக் கண்டு மய 

ங்கி அல்லமன் தன்கையில் அகப்படாமையால் இவ்விட 

த்துக் காணப்பரிவது உருவெளிக் தோற்றமேயன்றி 

அலலமன் அல்லன் என்று அவனத! மெய்யுருவைச் 

சந்தேடுத்காள். செய்தற்கரிய தவகச்தை நெநொள் 

முபன்று செப்து தான் பெற்ற ௮ மதில் வாய்வைத்திடி 
மளவில் அவ்வ. ழதம் கைதவறுதல் போல, அல்லமன் 

கட்புலலுக்குத் தோன்றியும் அவனைக் தன் மெல்லிய 

தோளினிடத்தில் அணைக்க ஆகாயம் போலக் கைக்கு 

அகப்படாமையால் நெருப்பில் விழுந்த புழுப்போலப் 
பதைபதைத்து வருந்இனள், காமமபக்கத்தை உருவிலி
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யாகிய அல்லமனன்றி உருவுடையவர்களில் யார் நீக்கு 

வார்கள்? துறவினசை வருத்திய ௮ர்த மாயையானவன் 
கன்னிகை யென்றும் ராஜகுமாரி பென்றும் ஆலோசிக் 

காமல் எனக்கு மோ சமுண்டாக்கியும் எனறு (9), th 5B oO" 

கள் தன் மாாபினிடத்நுப் Qin (yi of Ok FS) HST 

பானஞ்செய்து புஷ்பசயனத்தின்மீது புனார்ந்து துன்ப 

மில்லாச இன்பக்கடலில் மூம்க இவ் வல்லமனால் பெற் 

ிலே” மென்று தன்மனம் கொடிது வெப்பமாகப ௦ LIK, 

(pi பெறிரதாள். மேசக்தால் பெய்பபடட்டு விழாகின்ற 

நீர்ககாரைகளால் காற்று நனையுமாகில், புகைரமிதழு 

கின்ற நெருப்பினால் ஆகாயம் ிவகுமா கில், ஒலிரகின் ற 

வெள்ஷிய அலைகளையுடைய பெருங்கடலானது அடதக் 

கும்ப்ுறனியை A Up GLA LIB GY LOA BS, th Chel LOT OO gk 

உழுந்து பரமசிவனை வருத்துமாகல் அல்லமதெவன் 

மயக்கமடைவான். அந்த ov Cen Pisa எப் 

பொழுறும் மயக்காமின்ற மாயையம் த வல்லமை 

மயக்னுவாள. ஆகாயத்தைக் குத்திக் கை யிலபபவர் 

போல வேல்போன்ற கெடிய கண்கனையுடைய மாயை 
௪ உ . . y . ச . 

யானவள் அங்கிரூர்து அல்லமனைத் தழுவித் தழுளிச் 

சரீரம் வருக்திப் பரவசப்பட்டுச் சயனத்இன்மேல் உற 

ங்கி மன் எண்ணிய கினைபபினால் ௮ர்த அல்லமதேவன் 

கூடினதுபோல இனிய கனாவொன்௮ கண்டெழுஈதாள், 

இடமகன் ற உலகத்தில் சூரியனும் கருங்கடலினின் ௮ும 
» டி . . 1) உ 

DDS ona. உதயகாலத்தில் பூமாலையணிஈத ஈண்ட 

கூற தலையுடைய கோழிகளைக் கண்டு சொல்லுவாள்: 

“அல்லமனது விளையாட்டை என்சொல்2வன்! கண் 
ர . . . . . . . 

Coo NSr தோன்றிக் இட்டினால் என் சைகளுக்கு அகப் 

படான். அதனால் மிகவும் வாடி நிதஇரை செய்? தன்; 

கனவில் பருத்த என் தனங்கள் குழையக் தழுவி மறு 

படியம் தலையளிசெய்து உன்னை நான் என்றும் விடு 

இம்லன் என்றனன்” என்று சொன்னாள்.
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அநறளினாநு ANU தவ௫சை அழிக்கின்ற அழ 
கையுடைய இரத மாபைககு அருபபடாசு வெட்றியை 

புடையலன் யாரோ அவன் இரதிரன் பிரமன் இருமால 

தலாக முனிலரா இம்புரடர் வித௫ிபாதர। என்று 

'சொல்லபபடடவாகள்குள 2ள சோர கவனல்லன்; பா 

கதுமிடகது இவன் ௯1 கடவுளேயாவூனென்று 

கொழியர் தபறு பனதரர்போ யதிரயிக்று மாபை 

புடசீன பேச ததொடகூினொ கள்.எவ்வாறெளின், “உன் 

sara sR rss ous அூதிநப்பசிகறுதற்காக அல்ல 

மன் இவா ஈடி ரதன்; ௩ சொல்லிய கனவின் பபனை 

அரரபின் பறுபடிய/ம உன்னா சரிரத்திற் பொருதப 

புரை நவான்” என்று வாசனை பொருக் இய மெல்லிய 

உரரலையுடைய மாயையிறனுடைய மனத்இினுள்ள நன் 

பம நீறு ints. HE avn F515 கோழிய சொன் 

ஞாகள, ௮ து சட்ட பாயைபயானவள் அன்பம நீது 

பானப௫ழ்நதாள, இவவாரூக பாயையினிடத்து நிகழ்சக 

செய்தியைச் சிலதோழிகள் போய் சொல்ல மோகினி 

பன்னுற தாயானவள் அறிது, அபிபானம் அதி 

கரிக்கச. நுன்பக கடலில் மூறற்கி ஒப்பற்ற கன்மகள் 

வாழ்கின்ற மாளிகையை யடைந் நு, தோழிகளையும் 

ரய அமைக மகனை கோக்க), என் செல்வப் 

புதலலி2ப / நீ என்னகாரியஞ் செய்தாய், நீ அறிவில் 

லாதவள”' என்று மனமவாடி இவைகளைச் சொன்னாள். 

“பானமும eu Vato ஓ 1 BK நிலலாதவிடத்து உயிரை 

விட்டுத் கானடைபவேண்டி௰ பொருளாக மானக் 

தையே காநடன்ற உன் தந்தையின் செவியில் வீம்க்கால 
யாதாய் முடியும். பாவி / சூரிய சர இரர்கள் உள்ளவரைக் 

கும் இதப் பழியான ஈமு சந்ததிதகோ௮ம் தொட 

ருமை / நான் வரஇ உன்னைப் பெற்றதும் இதற்குத 

தானோ?” என்று மேலுஞ் சொல்லுவாள். தந்ைத தாய் 
கருடைய அணைவழிபில் நடக்கின்ற கன்னிபபெண் 

கள் தாய் தரதையர் சம்மதித்துக் கொடுக்காவிட்டால்
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(ருகவேளையொகத்க அடவராயினும் அருவருப்பார்கள். 
குரபிகளரயினும் காப்தர்தையர் மனமூழ்ந்து கொக் 
இல் ௮ அடவரை மேலான கடவுளாகவே நினைத்து 

இனிகாகக் கூடிவாழ்வார்கள். தெப்வ மகளிரை நிகர்த்த 

மாதரும் மணஞ் செய்தற்கு முன்னே தாய்தந்தையரது 
ஆணையினும், மணம் முடிர்த பிறகு. தனக்கு ஈன்மை 

யைர் செப்கின்ற கணவனது அணையிலும் கிற்பார்கள். 

எப்போறும் கம்வசக் இனால்லர் என்பதை அறிக் இர 

அம் அறிவில்லாகவசை 7 நீ இர்கச் தகாத காரியத்தைச் 
செய்தாய். உன்னைக் கோபிப்பாரில்லை யென்று இ, ற் 

தனை போலும்” என்று காயாகிய மோகினி சோபித 

தாள். கேன்போலும் மறுரமாகிய மிறாதுவ!ன சொல்லை 

புடைய மாயையோ தான்செய்க குற்றமாம் தாப் செய் 

கின்றே கோபமும் தன் மனத்தை மிகவும் வருத்த இத 

ற்கு சான் என்ன செப்வேன்” என்று  வெட்கமுற் று 

தலைவணங்கிப் பெருமை பொருந்திய பூமியைப்பார்த் 
அச் சண்ணீர் சிர்த இருர்தாள. கமோஇனி அதைப்பார்த் 

அக் கோபம் நீங்கி, மனமார, “மானினு சண்போ 

௮ம் கண்களையுடைய மாயையே ? உன்மேல் குற்ற 

மில்லை” என்று சொன்னாள். மனம் கசைதலில் தாய் 

பொல் உலகத்தில் ஒருவர் உண்டோ ? அதன் பிறகு 

மோடனியானவள் மாயையின் தோழிகளை நோக்கி, 

2தாழிமாரே? நீங்கள் சூழ்ந்திருந்தும் வேலியில்லாக 

பயிர்போல மாயையின் கற்பு அழியும்படி. என்ன காரி 

யஞ் செய்தீர்கள் பாவிகளே” என்ன, அதற்கு அந்தத் 
கோழிமார் மோகினியை நோக்க, “அம்மா 2 மன் 
மதபாணத்தா ௮ண்டாயெ துன்பத்தைச் சூக்கமாட் 
டாமல் உன் மகளாகிய மாயை உயிர் நீங்கத்கக்க நிலையி 
லிரந்தாள்) அப்படி நீங்காது பிழைத் திருப்பது உன் 

தவட்பபனாலெயாம், எங்கள் மற் குற்றமில்லை” என்னார் 
கள். இப்படி த் தோழிமார் சொல்லுதலும், சாஜமஹிஷி 
யாகிய மோகினியானவள் சிறிது கோபக்கணிகந்து, 
தோழிமார்களுள்ளே சிறந்த சகளையின் முகத்தைப்
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பார்த்து, புஷ்பபாணங்களையுடைப மன்மதனை நிகர்த்த 

அல்லமனை வெளி2ய நின்று ஜாத்திவிடாமல் எமது 

புதல்வியாகிய மாபைக்கெதிே பனுப்பினாப், இநு யாது 
. ன் ச . 0 

காரணத்தாலோ” என்று கேட்க, ௮௧௪ சகண்யான 
௩ rey ச 

வள் மோகினியை நோக்கி, (தாயே 2! எல்லாப் பிறபபுக் 

களினுள்ளும மாடப்பிறப்புச் கறந்தது. அதிலும் 

௮747 மக்களாய்ப் பிறத்தல் அரிது. அதிலும் அவயவக் 

குறைபாடின்றிப் பிறக்நல் மிகவும் அரிது, ௮தனும் 

ஆறிமீவாடி (hsm போகங்கள் யருபவித்தல் அரிது, 

என்றிவ்வாறு பெரியார் கூறுதலால் நீ ௮2ஈக GUE 

சைச் செய்துபெற்ற செல்வப் புதல்வியாுப மாயை 

பைர் 2காபிதந வெறுத்துக்கொள்வது உனக்குத்தகுஇ 

பன் றென்று சொன்னாள். அதுகேட்ட மோடனியான 

வள் முகமலர்ஈ ற, “என் தவப்பபனாகிய மாயை குற்ற 

முடையவளல்லள்; காச்தர்வ மணம் அரர/க்குரியெ 

ன்று சொலலுவார்கள். ஆதலால் இவளுக்கு அல்லமன் 

ன மணவாவனுதற் குரியவன்; அவனிடத்தில் இவ 

ளிஷ்டப்படி போகத்தை யநுபவிக்கட்டு” மென் ௮ சொல் 

லிப பின்லும் ஒன்றைச் சொல்லுகிறாள்: “தோழிகளே ! 

உலக மழுறும அறியும்படி விவாகஞ் செய்யுமளவும் உல 

கக்காரும அரசனும் அறியாமல் மாயையின் செய்கை 
யை நீங்கள மறையுங்கள், இவளது நன்மை தீமைகள் 

யாவும் உங்கருடையனவே அதலால் உங்களுக்கு நான் 

சொல்லவேண்டியது ஒன்றுமில்லை” என்று சொல்லி 

மகளுக்கு அளவற்ற மடழ்சசியை புண்டாக்டுச் சென் 

ருள். பிறகு மாயை.பானவள் தோழிகளை கோக்கு, “நீங் 

கள் என் குற்றர்தை என் அன்புள்ள தாயோடு சொன் 

னால் ௮வள் என்னைக் கோவிப்பாளோ” என்ன, அதைக் 

கேட்ட சசையானவள் **சாந்தாங்காரன் உனக்குப் பாம 

சிவனே நாபகனென்று சொல்லியிருக்கவும் நீ யிந்தக் 

காரியத்டைர் ரெய்தால் உன்னைக் குறித்துக் குற்றஞ் 

சொல்வார்மேற் குற்றமுண்டோ ? நம்முடைய தாயறிந்
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ததன் அற்மாப் MO FH, ATE HS Gyan 

எளி ராரா £ போனறு போகட்டும், இனி£பலாபி 

ணும் ௮௬௧ அல்லபனை அப்புறப் DS hia’ s & a aIGLD” 

aw சொன்னாள். ௮கைக் கேட்ட மாயையானவள் 

மனஞ் சோர்ந்து, தாங்காகற்கரிய துன்பத் நட னி, ச 

தாள். இரகச் செய்திபை யறிக அல்லமன் சகளையை 

தோ நந, உங்கறா டைய ராஜி: ரியாக ப LDN OI Fe, 

சேரிட்டந யாது? என்று நேட்ச, அவள் அல்லானை 

நோக்கி, “யேன / எமறு தலைவியாகிய (பாபை உன் 

னைக் கண்டகாள்ற தலாக உன் மாயைவலைி லசபபம்டி 

வருர்நுகிரள். இர்தச செய்தியை ௮ரசஜனொ நவன் மாத் 

இசம் ௮றிநஇலன், மற்றெல்லாரு௦ அறிதகார்கள். அக 

லால் நாம் பிழைக்கவேண்டி நீ வெளியில் ஒரு டேம் 

பார்த்துகொண்டு அங்கிருப்பது ஈன்மை” என்பமன. 

௮ து சடட அல்லமன் அவளை நோக்கி, பெண்ண ! 
நான் மாயையைவிட்மி நிங்கனால் எனக்கு நடக்கத் கர 

லெழுமோ, வாயில் பேச்சண்டா தமோ, உண்ணா மனம் 

வரு2பா, இராப்பகல்கள் அறியப் மிமோ, உடலுபிர்தள் 

சேர்ந்திருந்து இன்பம நுபவிக்கு மோ, என்னை ஐவர் 

கண்டகாக வரது உனக்குச் சொல்லுவாருண்டோ” 

என்றிள்வாறு சொல்ல, (par ன அல்லமனது கயைபை 

விரும்பிபுழன்ற சகளையானவள் அவன் மனக்கருத்தை 

யறிபாமல் ௮வனை கோக்க, யேன? எமது தலைளி 

யாகிய மாபையைப் புணர்தற்குரிய ஈல்லூம் உனக் இரு 

க்குமாயின் நீ யெங்கிருந்தாலும் அரசன் உன்னைத்தேடி 
அவளை உனக்க மணமுடித்துக் கொடுப்பான், இதில் 

சந்தேகமில்லை” சன்றாள், ௮0 கட்ட அல்லபன் மிக 

வும் trom nD tpi a, (நன்று நன்று” என்று சொல்லி, 

மதுகேசன் சந்நிதிபிற் சென்று மாயை நடிக் கும்போது 

தனது பத்தளத் தொழிலை நடத்்இக்கொண்டிருக்கான். 

பிரபுதேவர் வநீதகதி முற்றிற்று,



ஆறுவது 

al in any & &), 
கவி 

நி மலையாகிய பார்வ தேவி பலுப்ப ௮சன்ற பூமி 

பில் வந்து ரஜோகுண வடிவமாகிய விமலயானவள் 
மலத்மிதாடு கூடினவளாடுப மாயைக்கு ௮ ரவர 

இய அ௮லலமரது ஒழுக்கத்தை அன்போடு பொல்லிய 
» . . 1d க 

வண்ணம் சொல்லு வாம். 

மாயைபானவள் மதுகேசனை நாள DHT MUD பூசி 

தீது ஈமரல்லமததவர் கொகித்த மயச்கம் ஏன் மனத் 

தில் ௮௫சரிக்க இருந்தாள். இப்படி யிருச்தமாலகத்தில் 

உபாதேவி நம்மால் அனுப்பப்பட்ட மாபையானவள் 
Ly oar nh துர்குப் போய் நெமிகாளாயின. அவள் இன்ன 

(ம் வரவில்லை. நி 2பாய் ௮வலா யமைச நும்்?நொண்டு 

விரைவாக வரக்கடவை” யென்று விமலையை அனுப்பி 

ஞை. 

களங்கமில்லாச பிசகாசக்தையுடைய கைலாசத்இ 

லிருந்து எம்பிராட்டி யாகிய பார்வதீதேவியலுப்ப அப் 

LIT Ted Fo) வண்டு, தன் சனங்களின் பாரத் தினால் 

விழந்தாளென்றுசொல்லும்படிவிமலைபான வள்/பமியின் 
ம் * ௪ e * * . 

மீது வரதாள். அப்படி வர்தவள் வனவசைமாராகாத்தில் 

பொன்னினாலும் மணிகளாலுஞ் செப்பபபட்ட உபரி 

கையை யடைற்து, ஒருகங்பகக்கொடிபோல மாயைக் 

கெதிசே நின்றனள். நின்றவா மாயையானவள் கண்டு, 

“இவள் வாழ்வது இந்த நிலவுலக மன்றுபபோலூர்” என் 

ரமீலாசித்து எழுர்நு வணங்கி ஜராசனம் கொடுத்தாள். 

௮ர்த அசநத்தில் விமலையிருக்க, இவ்விருவரையும் எதி 

ரெ இரா யிருக்கக்கண்ட அரநகரத்து மாதர்கள் இரண்டு 

கைகளையுடைய இரண்டு மாணிக்கங்களை நிகாத்திருக் 

கிருர்கள்” என்று ௮இசயித்தார்கள். இப்படி யிருக்கும்



82 பிரபுலிங்கலீலை வசனம். 

பொழுது மாயையானவள் விபலையை நோக்), “நீ யிரு 

ப்ப தெவ்விடம்? உன் பெயர் யாது? நீ பிங்கு GHD 

குக் காரணம்யாது?” என்று வினாவ, விமலை சொல்லுவா 

ளாயினள்: கற்பகக் கொடிபோன்ற மாயை 2ய 7 நான் 

வசிக்குமிடம் கயிலை, என் பெயரைச் சொல்லின் விமலை 

யாரும், பலைபரையன் பு.தல்வியாகிய பார்வதி உன்னிடகத் 

இற் கனுப்பினாள். ஆதலால் இங்குவஈூது உன்னைக் கண் 
டேன்” என்று சொல்ல, ராஜகுமரிய/கபய மாயையான 

வள், எம்மிறைவியாகய பார்வஇ மிகுர்க துக்கத்தை 

யுடையமாநுடப்பிறப்பினளாகியஎன்னைகினை ச.து௨உன்னை 

பென்னிடத இற்கலுப்பினதற்குக்க ரரணம்பாது? என்று 

கேட்க, விபலை சொல்லலாயினள்: என் தங் கையாகிய 

மாயையே! ௮ல்லமசது மனவலியை யிர் துவாவென்று 

உமாதேவி உன்னையேவ, 8 அ௮ப்படியேயாகட்டுிமன்று 

சபதஞ் செய்துவர்து இவ்விட மடைந்தபிறகு அதை 
மநந்துவிட்டாய். நீ உன்னையே யறிர்திலையாபின் அல்ல 

மாது நிலையை நீ யறிவதெவ்வாறு? நீ உமாதேவியின் 

௮.மிசமல்லவோ? ஓடமருந்துண்டு உறங்கி விழுவார் 

போல நீ செஙய்துவர்த சபதத்தை மறநத ரக்தலால் 

உன்னை த 2தடி யழைத்து வ, நம்பொருட்டு என்னை யனு 

ப்பினாள்” என்று சொல்லக்?2கட்ட மாயைபானவள், 

விபலையின் சொல்லினால் சூரியலுதயமாகிய usp 

கண்டபொருள்போலஅறியாது சா திரனு சயபாஇய இரவி 

னிழ் கண்ட பொருள்போல மனந் தெளிஈது தனது 
பூர்வஸ்திதியையும் தான் செய்துவந்த FIG HO HULL 

௮ற்பமாயறிந்தாள்) ௮றிந்து,பிரபஞ்ச த் அிற்குராலகாரண 

ளென்று இலெசமயத்தாசாற் சொல்லப்படுகிற இருமாலும் 
ராமாவதாசஞ் செய்தபோது தனது பூர்வஸ் தியை 

௮ 34 திலனென்றுல் மிகவும் ௮றிபாமைய/டைய நான் 

இவ்வுலகத்தில் வரு மயங்குதலைக்குறித்துச சொல்ல 
வேண்டுபோ? அந்த அல்லமனனு சுபாவ ஞூணங்களை 

பெல்லாம் அறியும்படி நீயெனக்குச் சொல்லககடவை”
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யென்று இரவடியை வணங்கிரின்ற மாயையை நோக்கி, 

விமலையானவள் சொல்லத்தொடங்கினாள்:; கைலாயத் 

தில் உமா £தவியுடன் நெற்றிச் கண்ணையுடைய பாம 

இவன் அல்லன சரி தீ திரற்களாச் சொல்லும்போது 

நான் பக்கத் சிலிருக்து அறிந் இருக்கிறன்; அந்தச் சரி 

ீஇரத்தை மயிற்சாயலையுடைய மாயையே! நீ கேட்பா 

யாக” என்று சொல்லக் தொடங்கினாள் : (இவ்வுலகத் 

இல், வள்ளிகாவையென்னும் ஊரில், தனக்கு ஒப்பில் 

லாதவனும, இடையறாத இருபையை புடையவனுமாயே 

கிராங்கார னென்னும் பெயரையடையலன் ஒருவனிருக் 

தான். அவளுக்குக் குற்றமற்ற சுஞ்ஞானி யென்னும் 

பெயனாயு டைய மனையாள் ஒருத்தியிருஈதாள். இவலிரு 

வரும் வேதாகம விதிகளில் தவறாது தம்மைப் பார்த்து 

உலகத்தரா ஈடக்கும்படி. நடப்பலர்களா பிருர்தார்கள். 

அன் நியும் இவர்கள், “சிவமே யுண்மை; ௮தை யன்றி 

விரிடச உவகம பொய்” என்றும், *இம்மை மறுமை 

பின்பங்கள அழிவன” என்றும் கருஇபிருப்பவர்கள். 

மமலும், பன முதலிய அந்தக்காணங்களும், காமம், 
குசோதம் முதலிய அரிஷட்வர்க்கமும் திநெறிபில் செல் 

லாமல் ஈன்னெறியிற் செல்லும்படி. முபற்சி செய்து 

அவற்றை தடுப்பலர்கள். பொய்த் தொழில்கள் ஒன் 

அம் இல்லாசகுவர்கள். ஞானாசாரியனால் உபதேடிக்கப் 

பட்ட சாஸ் BIL பொருளையே உறு இயாக நம்பி மோட் 

௪கதை யிட் இருப்பவர்கள். இக்கன்மையசாய் இருக் 

தாம் இருப்பனு இல்லறமாதலால் அதற் 

குரிய ஈன்மசகட்்பேறு இல்லா திருத்தல் தரு இியல்லலெ 

குங் காலத் நில், 

ன்று மனஈகளர்ந்து, பிள்ளாகள் இல்லாக வாழ்வு ஈ௫ 

வாசத் தியானமில்லாத மனத்தையும், ஞானமில்லாக ௪௧ 

கருமக்தையும் நிகர்க்கும். இக்த உலகுக்கு உதவியாகத் 

திருந்த பல தொழில்களைச் செய்கின்ற புதல்வன் வேண் 
மென்றிருபபவன் மனிதருக்குள்ளே பதசாவான். மே 

(eo அலூற்கு உதவியாகப் புதல்வன் வேண்டுமென் றிருப
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பவன் கரூபரெறி மிகுந்த ஆண்மகனுவன். அத Sieh an 

னநர்சத்தைக் கொடுக்கின்ற புகல்வன் வேண்டுமென் 
ஜிருப்பவன் ஞானியாவன் என்று ஆலோசித்துக் அன் 

பத்தை? செய்கிற பிறவிப்பிணியை அழிக்க முயலு 
இன்ற பன கதையுடைய நிராங்காரன்: உடம்பையும், லம் 
பொறிரளாயும், அர்சுக்சரணங்களையம், பிராரைவாயுவை 

யர் கான் என். நினைத்துச் இரியாமல், அவை மற 

தும் ஒழிச்சத் தன்னை யறிர்து, பேதாபேத மென்னும் 

மயக்கம் நிங்கியிருக்கின்ற மேலானமோட்சத்தைச்காட்டி 
இற புகல்வன் வேண்டுமென் நு விரும்பின். நான் 

நூ, அறும், பத் தும், பன்னிரண்டும், ப.இ றுகு, இர 

ண்டும் ஆகிய இர்க இலக்கக்தை முறையே கொண்டிரு 

சீற இகம்கனாயடைய மூலாதாரம், சுவாதிட்டானம், 

பணிபூசசடி அராசுதம், விசத்இ, அக்தேயம் என்கிற 

அருதாச கபலங்களைக் கடம்ூ2பாய், நெற்றியின் மேம் 

பட்டி க்கிற ஒப்பற்ற ஆயிரம் இசுழ்களையடைய கமலத் 

இன்போல் விழ்றிருக்கின்ற சோஇவடிலமாகிய சிவத் 

கைத் தரிசிக்ஜ, எம்முடைய எண்ணத்தை நிறைவேற் 

வ] மென்று ஒயன் றெழுக்து, TUS DAH wo) pT 

ரூடன் bat 5 BG ON Fi Lt Si என்று பெரியோர் 

சொல்வதற்கு (றசணாய் பனைவிடிம், கணவு ராய இன் 

விருவரும காட்டிற் சென்று, பத்மாசன தீ.இலிரு்.று, 

தேற்றா கொட்டையால் தெளிக்க நீர்போலப் பிரபஞ்ச 

வாழ்க்கையினின்றும் தெளிந்த மனத்தைக் இறர்தும் 

இிறவாக ஈண்சளோடு தமது தவப்பயனாகிய இஷ்டலிங் 

கத்தில் பிரமானு அமையும்படி வைக்கு, உடம்பு தறி 

போ லசைவற இருக்க நேராய் இருந்து, சஞ்சரிக்கிற 

இடைபிங்கலை மென்னும் இரண்டு நாடிகளின் வழியே 

போய்த் இரர்புிற வாயுவைக் குட்பித்து நாடியா 

இய சுழுமாளையிற் செலுத்தி, அறிவு சிறி சலிக்கா 
பல் ௮ம்ஸ மர்திரத்தை மாறிக்கொண்டு, குறியைக் கடம் 

இருந்த ஒப்பற்றபொருளைத் தியானித்துக்கொண்மிஅவ்
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வனத்தில் இருக்தார்கள். இவர்களது பிராணவாயு நிற்க, 
அதன்வழியே மனஅ நின்று, மனதுநிற்க Baur) 

கள் கின்று, பொறிகள் நிற்க அவற்றின் விஷபங்கள் 

நின்றன. அந்தப் புலன்கள் நின்றமையால், பிரபஞ்சக் 

தோன்றாமல் மனத்தில் பரிசு த்சமாகய பரமானந்த 

பரஞ்சோ இதியாயெ பரமசிவம் தரிசன தந்துகிற்கக் தரி 
சிதது வந்தார்கள். குவிந்த மனத்தோடு இத்தன்மை 

யாகிய சிவயோக சமாதியில் ஒன்பது மாதகாலம் பரி 

பூர்ணமாக விருந்கபொமுது, இவர்கள் நெற்றியின்மேல் 

பாஞ்சோ தியாகிய பரசிவம் இரண்டு ரூழம்பை வடி வாகி 

வெளிப்பட்டு கிற்க, அந்தப் பாஞ்சோடு புருவை விரு 
மபியிருந் த இவ்விருவரும் கண்களை விழிக்நு நோக்கு 

னார்கள். ௮ந்தத் தாய்தந்தைய சிருவருக்கும் ஒருபோ 

தும் அறியாத சந்தோஷமானனு மனகதில் 1 Dols, 
பரஞ்சோ தியாய குழச்தை வெப்பம் நீங்பப் பூமியிலிற 

ங்கிப் பிரகாசயொநின்ற சூரியனோ? பனி நீஙடு எங்களை 

அள விரும்பிவக்த சந்திரனோ? இடின்ற விறசை பெரி 
க்காத பெருகெருப்போ? அறிய வொண்ணாதென்று 
சொல்லும்படியாகப் [ராகா தீது, மாயை நீங்னெ மராம் 

காரனையும், சுஞ்ஞானியையுமபோல மலவ்ரைக்கெடு 

த்து வளசாநின்ற சச்சிதாரர்த சொரூபமாடிக் மெடாத 
இபமாஇய குழந்தையை, பிறவிக ளெடுத்தலைந்து ங் 

காரமும், அஞ்ஞானமும் நிறைக்க மானிடரும், தேவர் 

களும், முனிவர்களும் மற்ை நயோரும் பெறுவார்களோ? 

கச்சணிஈத இளமைபொருக்திய மெல்லிய முலையை 

புடைய மாயையே! பேராநந்தத்தைய புகல்வகைப 

பெற்ற அந்த மிராங்கார சுஞ்ஞானி DORKS ஓபபாவார் 

தமக்குத் தாமேயன்றி வேஜெருவரில/ ்... ஏனென்றால், 

விஷயங்களுக்குள் ஒரு அகநதத்தை யடைநறு அப் 

பொழுதே நீங்குடுன்ற CMTS STOTT நாம் ஓபபாகச் 
சொல்லக்கூடாதாகையாலேகான். முற்காலதில் பாசம் 
நீங்கிய சில பெரியோர்களும் LI a gongs தமக்குள்
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ளே தரி௫த்து லாம்வடைர்தார்களல்லாமல் கண்ணுக் 
ருக் காட்டினவாகளில்லை. அடிமைப்பறிதிற இரத நிரா 

ங்கா எஞ்ஞானிகள் தம்முள்ளே கண்டுகொண்ட 

சோ ழியை உல முப்யுமபடி குழந்தையாக காட்டி 
‘ . ச * உடு ௭ ஈ 

ஞார்கள. பரமசிவன் மூழர்சையாய்க்தோன்றின நாளில் 

FBI al O gure gh euLuytn ஒலிக்க, புஷ்ப வருஷம் 

வு் ௧3 இசைகளெல்லாம் பிரகாசிக௱ன) மலட். 

Ou பம க்கள் கன்றை யீன்றன? உலர்ந்த தறியம won gb 

ஆறு: மரற லர நீர் மபெலிர்தது” பாவிகள் மனம் ம்பம் DD ஸ்? b oi y BG (தி 

தெரிடீகன? அருள் மிந்த துறவிகள் மனமுஞ் சந 

Carolla sar. வருந்காக மனததையடைய திராங்கா 

ரன் ஞானபபிழங maar பிள்மா௰௦ப மெய்யாெ. அதத் 

கண்ணின லல்லாமனும், இப புறந்தண்ணினுலும் 
. ௩ are ௪ ௪ 

காணப்பெோமேயென்று நின்னே ॥ பசியாக ச௩தோ ag, 
ஆ ச Rd . டி 

சாகர) ல ஈறர்கெ சமைய உறுப் மார்பே.டி பொரு 

நகம் நமவி,கொண்டு கையாலெடுக்., OT MICE, நிறைந்த 
et ॥ வம 7 r ர் 

SHOT MU அல்லமன் Garb Fira இலேசாயிருக 

தான். அப்பொழு வசு M57 Asp Bl wl ஞ் 

Ghrallicrant கன் எணவனாபெ நிசாங்காரணை வரா 
8 4 . ௪ 

2 என் பிராணகா கா? டிப பிளளையின் தன்ட 6 
a ௩ . ௩ . ௩ 5 * 33 

yor (ூ LINGUA ILD எனச் 4) விஸ்கரிதி NLL சொல்ல ஸரி வண்டு 

fol 

மென்று சேட்க, ௮௦ நிராங்காரன். அவளை Curae, 

பெண்ணே?! மைவாகமங்களும் வேதங்களும சொல்லு 

தற்கா/ப சமறு மூழநதையின் பெருமையை நானெப்படி 

சொல; வேன்” என்று அதிசயிததுச் சொல்லுவான்: 
. ௪ . டி ப » ம் ச 

Cap naar Crush sue சோள்களையும, கொள் 

வைரகணி?பான்ற அகரத்தையும், விசாலமாகய கண் 

! நாம பூரியிற் குழக்தையாகப் களையுமுடைய மாமீ 

பிறவாமல் நமமிடத ற குழநதையாகப் பிறந்தவன், 

பாதுரமாயெ பாற்கடலில் நித்திரை செய்வோனாகய இரு 
மாலு, செக்தாமசை மலாமோல் வாசஞ்செய்யும் பிரம 

வம் காணவொண்ணாத அடிமுடி களையுடைய பாமசிவ
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னேயாவன், இதற்குச்சக்தேகமில்லை” யென்றான். பம் 
பொன்மலைபோல வளர்ர்தும் இடையின் வறுமையை 

கீக்க அறியாத இளமுலையையுடைய மாயைய. அஞ் 

ஞானித் தாயானவள். புணார்ச்சியினாலல்லாமல் தவ2யாக 

தீதால் பெற்றபொழுதில், தன்மகனைச் சான்றோனென்று 
சொல்லக் கேட்டகனால் உண்டாகிய உவகைக் கடலில் 

ஹேற்டனெள். மயக்கம் பொருக்கிய மனக்தோடு தமது 

புத்தியினால் ஒன்றைச் சொல்லி, இதுவே உண்மைப் 

பொருளென்றும், இசனையே வேதாகமங்கள் சொல்லு 

மென்றும் யுக்திகளைக்கொண்டு சாதி து, பிரத நிய 

மான பொருளை நிந்தககற சமயலாஇகளின் மயமல்கு ர் 

தை அல்லவென்று சோல்லுவோனாதலால் இந்தப் பிள் 

னக்கு அல்லமாப்பி£பு வென்னும் பெயரிட்டார்கள். 

ஓபபற்றவனாயெ கடவுள் இருவினைகளைக் காரணமாகக் 

கொண்டு கொடுக்கற சரீரமுடையவனல்லசால் வம்சி 

கடவுளே யொரு மாதுட வடி.வாகி நடிக்கும் இருவுரு 

வை ய/டையவனாதலால், அல்லமன் தான் நினைத் படி. 

தவழ பின்பு நின்று, மெல்ல நடர் நுபோய், அலங் 
ஸ் 
(bl டு கரிக்கப்பட்ட மணிமாளிகைகமாயுடைய வீ.இயில் 

விளையாடல் செப்தான். தாயாயே சர ஷானியான 

வள், *எம்முயி2ர வ. நக, சண்ணினாலுண் ணுகற்ளுமிய 

Yi Soo ws, எமத குலவிளக்கே வருக, அழியாச் 

செல்வமே வருக, பாசகாசனே வருக, ஞான விரோத 
னே வரும” என் .றுசொல்லி மனம$ூழாகிற்க வக்.ர/2மல் 

விழுவான். மனிதனைப் போல2வ விளையாடிகிற அல்ல 

மன் மாயையாலுண்டாயெ நாமரூபக்களைக் கெடுத்று 

என்௮ம் அழியாத பபப்பிராப்பொருளை அறியும் வித 

மாய் அறிவித்தல்? பால, பேதைப் பராவப்பெண்கள் 

மணலினாற் செய்க சறுவீசெளாக் தன் பாதங்களால் 

அமித்துவிட்டுப் போயுலாவுவன். உலகமானது சான் 

அசைந்தால் அசையும் என்றறிவித்சல்போல, அழகிய 

விதியில் பொன்னிஞற்செய்யப்பட்ட சிறுதேசை புரட்டு
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வன். அடக்குதற் கரிதாயெ மனமானது இதனை நிகர் 
க்குமென்று சொல்லுவோன் போல, நம்முயிர்போன்ற 

அல்லமன் பம்பாமாடெவன். பெருமைபொருகச்திய பழைய 

வேதங்களும் சொல்லுதற்கரிய புகழையுடைய அல்ல 

மன், எ இரேயிருக்கிற கண்ணாடியைக்கொண்டு தம்முகத் 

தைப் பார்கதுக்கொள்வோர்போல, ஞானத்தையுடைய 

குறாவைச்சேர்ந்.ஐு, ௮வனை யெ இரேவைத்துக்கொண்டு, 

தன்று பெரிய வித்தைகளை யாராய்ர்து ஈல்ல நூல்களைக் 

கற்றல்போலப் பல கூத்துக்களைச் செய்தான். தாய்தந் 
தையருடைய மனங்களிக்கக் தனதருளினால் பாலலீலை 

செய்துகொண்டி ரப்பவனாகிய அல்லமன் உலகமுழுதும் 

போய் மனிதருடைய வலிய பாவங்களைக் கெடுக்க நினை 

bg. தாய் தந்தையோடு இதனைச் சொல்லத்தொடங்கி 

னான்: “உங்களுடைய பாவனையின் ஒருமைப்பாட்டினால் 

நான் ஒரு ருழாகை வடிவாகி இவவிடத்திற் பொருக்கி 

யிருந்கேன்; இனி உலகமுழுதும் போய் அங்கங்கு விக் 
இன்ற முனிவர் முசலியோசது எண்ணத்தை முடிப் 

CU Carer ao எம்மிறைவனாய அல்லமன் சொல்லக் 
கேட்ட தாய் தந்தையர் சொல்லுஇருர்கள்: *ப)ிறவியா 
இய கடலிற்றோன்றி ரற்றத்கையுடைய எங்களுக்குக் 

இடைதத ஒரு தெப்பத்கை நிகர்த்தவனே 2 எங்களை 
விட்டு நீங்ருவையாயின் மு.த்திக்கரையில் ஏறாமல் மூழ்கி 

விடுவோம்” என்று மனம் வருர்இச்சொல்ல, ஞானசிகா 
மணியாடிய அல்லமன் அவர் டு தளியும்படி சொல்ல BND 

ரான்: *சிறிதுபொழுதும் உங்களைவிட்டு நீங்கமாட்டேன், 

$கள் மனந் தளரவேண்டாம். நான் சொன்னதைக் 

கூறித்து உங்களுக்குச் சச்தேகமா யிருந்தால் வேதா 
கம சால் இரங்களைக் கற்றோர்களைக் CoO Marmara 
சுஞ்ஞானிகளை இவ்விடத்திற் பொருந்இிய அல்லமன் 

நீங்குவானாபின் சொல்லுங்களென்று அறியுங்கள்.” இப் 

படி யாகச் சொல்லி அழிதற்குரிய இந்தச் சரீர முதலிய 
யாவும் ௮ர்ரியமென்று தள்ளி சேஷித்துடின்ற தம்முள்
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வேறல்லனென்ற நிலையிலே பிருந்நு சாதாத்மியம் 
பொருக்துர் தன்மையைச சொல்லி அவாறியும்படி ௮றி 
வித்தான். “*தாய்தடம்தைபர் இல்லாதவனாப் எல்லாப் 

பொருள் களுக்கு முகலவனாயெ பாமடிவன் பிள்ளையாகி, 

குழக்கை யில்லையயன்மிு பரோருக்ககஜைப் போக்க 

வும தேசிகோதாமஞய் மேலான முஜத்தியைக் கொடுக்க 
வம கிடைக்கபபெறறவர்கள் இநதப் பெருர்தவக்தின 

mau நிராங்காரஈளஞ்ஞானிக ளஎலலது aro) ny TaN 

மில்லை” என்று POE SGT து bb GATE NM. ஆதலால் 

அழகையுடைய .அல்லமனது ௮ ஈ,ளினுல் உண்டாகிறறு 

நன்பையாகய மோகமே” என்றிபபடி. பரமவென் 

பார்வஇ2களிகரர் சொலறும்பாது, அவ்விடத்தில் 
உடனி (Ab தே ன்” எவறு மு றி வையு டையவளாஇய 

விமலை சொன்னாள. எனள்ளில மெய் மபாலவும், விறகில் 

கெருப்புபபோவபும, பூவில் மணப?போலலும கல௩து எவ் 
விடத்திறு மிரு ராலும் அருள்வள்ளலாயெ அல்லமன் 
இனிய சவையளள பாலானது முஸ்யினின் அம் ஒழுகு 

தீல்போல அடியா நடைய மன்றிலிருந்து விளங்கு 
வான். 

வீமலைகதி மற்றுப்பேற்றது. 

  

எழாவது 

மாயை கோலாகலகதஇ, 
ORI SEBS SDE மே தகைய 

ரிறந்த ௮ழகையுடைய விமலை இவ்வாறு சொல்ல, 

முல்லையரும்பை யொத்த வெள்ளிய பற்கசாயுடைய 

மாயையானவள், கான் வந்த காரியத்தை யாலோசித்து 
அந்த அல்லமனை த் தமுவுவேனென்று எழுந் தகாலத் 

இல், அல்லமன் நீங்கிச்சென்ற தன்மையை யாவருமறி 

யச் சொல்லுவோம். பாலசக் இரனை யணிந்த பாமசிவன் 

பார்வதி தேவிக்குச் சொல்லிய சரித்திரத்தை விமலை 

சொல்லக்கேட்ட மாயையானவள் மனந்தளர்நலு, விமலை
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பை சீரா , அஙலான் என்னும் பெரியோனை ஈரம் 

அடைவாரபபடி ரொல்” என்றார். ௮துசமெடட விபலை 

wren vat, பரரயை ப 7 நி பராசிக ப பூசை ரெய்வை 

பாயின் லகான் கண்ணு;கட௫? வநது நீ விர 

னஃ க னரபு அரு வ்செய்ளன” என்று (OFM Soa 

Hi YB மாயைபானவள, விலைய 78 சொலறு 

(ப் mI ost in At 11 2/0 பா மிய Lh ob I னப பூசைசெய் பி 

த ரிரரசவ். அாநபு பூளை த ரமபயன் ஒன ரில்லை 

பென்ப றந யமி இருதசிறன்” என் ர மனபவாட 4 

சொன்னா. பொல்று ஈறும், விமலையானவள, “இவள் 

tigi Pars Lf வசரொய்வூலை பயனில்லை. யென்று 

சொன்னா? n, @) பன்ன புநுமை” என்று காதை 

முமம்ரரன்டு எற ௮” எனறு உசகரிகது மனங 

கல? கொலறுரி ரள “ஐ மாயை ய ' சிவபுசைசெய் 

ஙே பயாராமிலலையென்று சொனஞுப். பிரமனின் 

&2௭ முதலா நேலாகளுக் கானாலும எிருப்பத 

கோடு சாசிவன் பூசைசெய்காலன்றி உ ந எண்ணமா 

வறு கிலு வெற்ப 7 மேசலையை யணிசத அல்குலை 

யுடைய பாரையே! தேவர் இிரனும் பிரமனும விஷ்ணு 

வா பற்றை சகேவாகளும பததங்கவற்ற முனிவா 

தநா பூமியினிடக தில சிவபுசையை விஇிபபடி செய்த 

சிவாலய கச் கண்ட இலலையா ? உமா 2தலியும், தெப் 

aol sod சநரம், இருப்பாற்கடலி ற் மோன்றிய இருமக 

ளும, மாதவா பனைவிய நம, சரசுவ இடம் நெற்றிக்கண்ணை 

யுடைய பரமடிவன் பூசையால் த௲தமக்குரிய பதவி 

களை படைஈக தன்மையை நீ இெதித்தாயில்லை. தளர் 

இன்ற இடையையுடைய மாயையே / எமது தலைவ 

னா ப பாமசிவன் பூசையால் அஷ்டமாடத் இகளையும, 

ஆயுளையும், பேன்பையையும் காமியங்களில் விருப்ப 

மூடையவா அடைவார்கள். அந்தக்காமியபுதஇ யில்லாத 

வர்கள மோக்ஷத்தை யடைவார்கள். பெருமை பொருந் 

இய மாறுடப்பிறவி வாய்ததும் நல்ல மலர்களால் சவ
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சொ இர கல Do ரோம ரீரானளைப Lp elo Gur it bri மநு MABltjo மயல 

லாப பபனில்லாபற மிப வா. அறிவினரை யெ 

ணுமபொழுஙு பதில நிற்பாமாள். மூங்கிலை வென்) 
(3 0 mmo 
2 GA NDM I] oN If ie Todt ow PHM DTG) பரம 
இ ப 9 டு wD வனைஅ பசு நமக பணபொரும்திய மல 

௦ உர * a 8 

களைக்கொண்டு புரா பெபவர்சளை.,. சாபபாபாணுரில் 

லாத Ban? ri sr eo பரவி உர HOT OCA WL LI Bb 
. “nN ச . 

0) L607 LL ம் ம் றி oll [டு (தி லக்க Cr அ இபபார்கள, 

%* . மீராயும பிரப லல ௬ பாப் வளைய பூசைசெய் 3) தலை 
ர . . ச 

ளப பெற்றுக்கொ ளாராரத ககுப பொருந ஒறு 7௩, 

மனிரளணாப பிற லி அடி, பெரிமியார்களால் இரமுப் 

படாத ஓர ஈரயா nD m1 HY NG 2/6) சிறகு நா. ஓ. nev 

லாத சவொகமக ரில சொல்லபபட்ட மற் இரங்ரளையாம் 

இரியைகளை யம ஸற்றமற OLS DRED D சதாகரரியன3 

அ க்கிரரக்கால பெறு தொண்டு சிவபூசை செப்ப 

வர்கள் மென்மையா ெுபுசையின் பபனை யடைவார் 

கள். பரம௫வன ந sy (நதங்களும் அருள்செய்த ஆக 

த்தில் சொலைபபட்! பரி பபடி. நன்றார௪ செய்தாலும் 
அளவற்ற அன்பான ரனத்இல இல்லையாயின், செய்த 

பூசை பயன் நரா ர, அ சபிக்க தன்பேடிடி அரூர்சில் 
கபபடுகிற ச) வரணடைய ஐபையும, அவனு பூசை 

க்கு வேண்டிய இரவியங ளையும் அறிய தக்கவற்றை 

யறிந்து உயர்ற்த அராய/யனறு அருளினால் அறிந்து 

தெளியவேண்மெ. மகர தநதிரங்களில் குற்றங்கள் 

நேரிட்ட னவோ, பனு வெளிப்புலன்களிற் சென்ற 

தோ, கிவபூசையினால் பயனில்லை யென்று சொன்னாய். 

அப்படி. சொன்ன தற்ருக காரணம் யாது ? சொல்லக்கட 

வா” யென்றுள். இப்படி. விமலை சொல்லுதலும, தான் 
செய்த பூசையால் மாயையை வென்ற அல்லமன் கண் 
ணிற் காணபாட்ட nee Sonu யதியாதவளாய், அந்த 

அல்லமன் தன்கையி லகபபடாமையால் மிகுந்த அன்பம் 

மனத்திற் பொருந்த, மாயையானவள் சொல்லுகிறாள்?
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வேறொன்றையும் கான் நினைத்ததில்லை. எமது குரு 
நாதன் சொன்ன நெறியால் இதுவரைக்கும் சவெபூசை 

செய்தும் பயன் சறிதுமில்லை” என்று சொன்னாள். அது 

கேட்ட விமலையானவள், *பக்குவர்களுக்குப் பெரிய மந 

இரங்களை உபதே௫ப்பதன்.றி ௮பகறாவர்களுக்கு உபதே 

சித்தால் ௮து பயன்படுமோ ? யான் ஈன்னெறியை பல 

முறை சொல்லியூம, அதனை அ லாககன்றிலள. 
லீயோ 2 மாயையானவள கலங்கிய மனதையுடையவ 

ளாகி மயக்கங்கொண்டிருந்தாள்; அறிவில்லாதவாகளு 

க்கு ௮றிவிகசப புகுவொரும அறிவில்லாதவ சாவ” 
சென்று விமலையானவள் கன் மனஞ சோர்ஈது, “Que 

மாயையினறு மனம கவலைகொண்டிருதது, இதறகுக 

காரணம் இன்னதென்று நான் ௮றிரதுகொள்வேன” 

என்று தன் மனதில நிசசயித்றுக்கொண்டு, மாயை 

யை நோக்கி, “உன்மேல் மன்மதனது புஷ்பபாணம 

பட்டதாக எனக்குத தோன்றுஇன்றது. ஆதலால் ௮ 

தச் செய்தியை எனககு ஒளிக்காமல் சொல்லக்கடவை 

பார்வதி தேவிமேல அணைபபடி”” என்று சொன்னாள். 

அதுகேட்ட மாயையானவள் இணைக்கு அஞ்சி, “சிதம் 

பாத்தில் ந டனஞசெய்கன்ற சபாபஇியும் விருமபுகின்ற 
மத்தளத்தொழிலை யுடையவனும, கண்களுந்கு உணவு 

என்று சொல்லத்தகக போழகனும் ஆயெ ஒருவன் வர் 
தான். ௮வனளைக்கண்டளவில நான் என்னைச் காணேன்” 

என்று ஞானிகளபோல௪ சொன்னாள். அவன அ பெயர் 

அல்லமன். அவளுக்கல்லது என் மனக்கல்லான.து உரு 

காது: முக்கண்ணனாயெ சிவபெருமானுக்கன்றி மேரு 

மலை வில்லுருவாவதுண்டோ * ஒ விமலையே ! உன்னைப் 

பார்க்கவேண்டிய புண்ணியம் ஒன்றிருத்தலால் இது 

வரையில் நான் உயிர் தமத இருநதேன்”” என்று கொன் 
ஞள். 

அதற்கு விமலை சொல்வாள்: **மாயையே ! சொல் 
லிய அல்லமன் கான் சொல்லிய அல்லமனே; ௮வன்
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விரும்புகிற உனக்குத் தகுதியான மாட வடி.வங்கொ 
ண்டு வர்தனன்போலும். ௮வன் நல்ல ஞானக்கண்களுக் 

கன்றித் சன்னுண்மை வடிவைக் காட்டமாட்டான்” 

என்று சொன்னாள். அதைக்கேட்ட மாயையானவள் 

விமலையை கோக, (தனக்குத்தானே கிகராயே அல்ல 

மன் சச்தொனற்த வடி.வாிய செவனென்று சொன் 
ஞாய், ௮த்தன்மை யூடையனல்லன். இவன் மத்தளத் 

தொழிலையுடைய அல்லமன். நீ (par gaan Gor gue 

ரூம வி2ராதமாய்ச் சொன்னாய்” என்றாள். அதற்கு 

விமலையானவள் “p மாயையே? அ௮வ்வல்லமன் தான் 

விரும்பிய உருவத்தைக்கொண்டு வேண்டியபடி செய் 

வன். அவனுக்கு இந்தக்காரிய மாகுமென்றும், இந்தக் 
காரிய மாகாதென்றும் உன் மனத்தினால் கிச்சயிக்கக் 
கூடுமோ” என்றாள். ௮ப்பொழுது மாயையானவள் விம 

லையை நோக்கு, இனி உன்னோடு தர்க்கத்துப் பேசுதல் 

எனக்குத்தகாது; நடனசாலையில் என்மனத்திற்பொருர் 

இய அல்லமனைச்காட்டுவேன், நீ௮வனைப்பார் த்துப்பின்பு 
இத்தன்மைய னென்று சொல்வாயாக. பல நூல்களா 

அம் ஆரசாய்ந்தறிதற் கரியவனென்று நீ முன் அறிவித் 

தவனேயாயின் அப்படி. ப்பட்டவன.து வல்லமையை சான் 
பார்ப்பே” னென்று சொல்லி, ஈத்சம் வாங்க விரும்பு 

வோர் அந்த சத்நபரீக்ஷையில் வல்லவரை உடன்கொ 

ண்டு செல்வதுபோல வரச விமலையை உடன்கொண்டு 

சென்று, தான் பூசைக்குப் போவதுபோல மதுகேசாது 

ஆலயத்தில் பிரவேசித்து, மத கசேசனைப் பூசித்து வண் 

nas BASS, விமலையோடும் ஈநடனசாலையினுள்ளே 

Oran, அல்லமன் இவன்தான் இவன்தான் என்று 
அறியும்படி சும்மாவிராமல் சொல்லென்று அடிக்குங் 

காட்சிமீபால வல்லவனாயெ அல்லமன் மத்தளத்தைச் 
ஜாம் தாம் என்று அடித்களவில், மாயையானவள் தன் 

மனம் ஊசலாடவும், பாதக்கலணிர்ச மணிச்லெம்புகள் 
ஒலிக்கவும் முன்னே கின்ற ஞாளவடிவினனாகய மது
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Carat sais தன் பார்வையையும், தன்பின்னே மத் 

தள மடித்துரின்ற அல்லமனிடச்துச் தன் மனத்தையும் 
நிலைபெறவைத்து சன்று, தன்னைப் பார்போருடைய கண் 

களும் மயக்கமடைந்த மனங்களும் தன்மேல்வர்.அ விழும் 

படி. ஈடனஞ் செய்தாள். இந்த மாயையின் மனத்தில் 
பொருந்திய விரகம் செந்நிறஞ்செர்ந்த பளிங்குக்கொப் 
பா௫த் தன்னிடத்தில் காணும்படி அல்லமன் விளங்க 

நின்றான். மாயையினிடத்தில் பொருந்திய சத்துவமுத 

லிய குணங்கள் சேர்ந்து பிரமத்தினிடத்தில் காணப்படு 
மென் று சொல்லுவதும் உண்மையன்3(ர ? ஆட்டுவித் 

தற்பொருட்டு வந்த அல்லமனது மத்தளவோசையின் 

வரிசைக்குச் சஇிதப்பிய நடனஞ்செய்நு வெட்கமா 

மல் சொல்லுக் கெட்டாத ஞானக்கடலாகய அல்லமனை 
மாயையானவள் வாயாற்செரல்ல மகளிர் கூட்டத்தில் 

வெ.ட்கமுற்று மனம் வேருூகின்றாள். நின்று, பிறகு 

கையொடு செல்லாநின்ற கடைக்கண்ணால் மாயையான 

வள் காட்ட, ௮ல்லமனை விமலையானவள் கண்டு, ௮இ 

சயமுடையவளாய் *உலகக்திறுள்ள மனிதர்களுக்குள் 

ளே இவளைப்போல வடிவழகுள்ளவனை எங்குங் கண்ட 

இல்லை“ பென்று ஆலோ Ag ga, விருப்பதை Ga J ருகின்ற 

அல்லமனே இவ்வுருவங்கொண்டு இக மாயை செய் 

இன்ற பூசையின் பயனைக் கொடுத்தற்கு வர்தானோ ? 

பெரிய தவத்தினால் பிறந்த மற்றொரு புருஷனோ ?” 

என்அ விமல் சந்தே௫த்துத் தெளியாதவளாய் நிற்கும் 
படி. அல்லமன் அவா மயக்க நின்றான். இருளில்லாக 

போது தூரவழியில் ஒருவனைப் பார்த்.து அவன் டொரு 
நக வருதலையும் போதலையும சரதேஇத்து அறியமாட் 
டாதவள்போல ௮ல்லமனை விசாரத்தையுடைய மனித 

னென்றும் விகாரமில்லாச கடவுளென்றும் விமலையே 

மயந்குவளாயின் மாயையை வெறுத்துக்கொள்வதெ 

ன்னை? நீரின் அழத்தைக் கோலால் அறியும் தன்மை 

போல இவ்விடத்தில் நின்றவனது குணத்தின் தன்
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மையை மாயையினால் சந்தேகமில்லாமல் 29590 aQer 

ன்று அழகுக்கிருப்பிடமாகிய வடி வத்தையுடைய மாயை 

க்கு ௮வனே அுல்லமனென்று கண்ணால் காட்டினள். 

சர்ப்ப கங்கணத்கை யணிந்த மதுகேசனறு £46 Rude 

தன் கண்களால் இளைஞரது மனவலியை ba) ஆடு 

இன்ற மாயைக்குர் ரைலாசத்திலிருந்நு வர்க விமலை 

யானவள் கண்ணினாலை GILL, hse மாயையா 

னவள, ஞானச் நண்ணிற்குக் காணப்படுகின்ற அல்லம 

னைக் கண்டறிர் தாள், ௮ற்பமாெ காமத்தைக் கரு 

Aer pam ra பாயை தன் மனத்திலுள்ள ஆசைகெட்டு 

வளம்பொருக் இய நைலாசூரியில் சொல்லி வந்த சப 

தம் மனதில் கோன்றியவளவில் ஈழன்றாடிக்கொண் 

டேயோய் அல்லமன் மீறு விமுகின்றவள்போல மேல் 

விழுந்து பிடி த்துக் கட்டிக்கொள்ள நினைத்துச் சென் 

ரூள். அல்லமன் ௮௬௬ மாபையின் கருத்தை யறிந்து, 

இந்த மாயையின் மனக்ிலிருக்கிற காமத்தை இவ்வுலக 

மறியச்செய்து Brin Der? ற்னென்று மன 5a ற்கொண்டு 

கைதவறி விட் முடம்போல மத்தள முடையும்படி. 

எறிந்றுவிட்டி விரைவாக ஐடினன். இரச மாயைக்கு 

இத்தனை பாட்டபெல்லாம இகனாலையா” மென்று நினை 

த்து மச்கள நை எறிக்நுவிட்பெ போவதுபோல அல் 

லமதேவன் போசறுடி அங்கிருந்த மாதரொல்லாம் 

“இவன் பயித்தியய்கொண்டானோ” என்று மயக்கங் 

சொண்டு களிர்போன் ற. தமது கைவிரல்களை முடக்கி 

கர்ணநூல கில் வைகறு நின்றார்கள். இதுவரைக்கும் 
LON Sa வைக்க ௪ மாயையின் செய்கையை உலக 

மெல்லாம் அறியும்படி மத்தளமடித்து அதையுடைத்று 

வெளிப்படிக்இறன். இனி ஈமது அரசன் மகளாயெ 

மாயைக்கு உயிர் நில்லாதென்று மனம் வருந்தினார்கள் 

அப்போது மாயையானவள், கலவிசெய்கற தலைவன் 

விட்டு நீங்க ௮வனிடத்திருந்து தன் கைக்குவருக் இரவி 
யத்தின்பொருட்டு அழுதிரங்குறற வேசையர்போல,
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இப்போது மன்மதன் செய்றெ சஎண்டைக்கே யல்லாமல் 
தான் கைலாசத்தில் சொன்ன பிரதிக்ஞை வார்த்தை 
தவறிப்போயிற்றே யென்ன அதற்காக மனங் கலங்க 
ளை. இவ்வாறு கலக்கின்ற மாயையின் மாலைக்கால 

த்துத் தாமரைமலர்போன்ற முகத்தைக் கண்டு, அது 

வாயிலாக ௮வள் மகோதுக்கத்தை யறிந்து, மாயையே! 

டீ மனம் வருந்தா தொழிவாயாக, உன் பிராணநாயகன் 

போன இடங்களிலெல்லாம் போய் அவனைத் தேடிக் 
காண்போம்” என்று விமலை சொன்னாள். இதைக்கே 
ட்ட மாயை மனர்தெளிந்து அண்மானைக் தொடர்ந்து 

செல்லுகின்ற பெண்மான்போல அல்லமனைக் தேடிக் 

கொண்டு காட்டு வழியே சென்றாள். அவளது தோழி 

மாரும் அவைத் தொடர்ந்து சென்றார்கள். ௮ப்பொ 

முது கண்டோர் யாவரும், இந்த மமகாரராஜன் தவஞ் 

செய்து பெற்று, அசசர்க்கும் விவாகஞ் செய்து கொடா 

மல் முக்கண்ணனாூயெ சிவபிராலுக்கென்னு வைத் இரு 

நச அருமைப் புகல்வியாகிய மாயை, ஒரு மத்தளிகன் 

பின்னே போனாள், அந்தோ ! பெண் பெற்றவர்கள் அந் 

தப் பெண்ணைப் பத்து வயதுக்கு 2மல் விவாகஞ் செய்து 

கொடாமல் வைத்திருப்பது பாவம்” என்று சொல்லி 

யிகழ்க் தார்கள். அற்பமாகய காமமானது பழிபாவங் 

களையுண்டாக்கும்; சர்த்தியையும் கருமத்தையும் அழிக் 

கும்; தன்னால் வருஷ் சிற்றின்பத்தையும் அதனால் வருந் 

அன்பத்தையும் ஈல்ல பாம்பரையையும் சிறக்க விரதப் 

களையும் ஈல்லொழுக்கத்தையும் மேன்மையையும் இறப் 

பையும் எண்ணா இருக்கச் செய்யும் என்று பெரியோர் 
சொல்லுவார்கள். 

பஞ்சின்மேல் மிஇத்தாலும் பதைபதைக்கின்ற 
மெல்லிய பாதங்கள் பரும்கைக் கற்களின்மேல் மிஇிப் 

பதைக் குறித்து அஞ்சாமலும், நீர் பருகவும் விரும்பா 
மலும், சூரியரெணமாசய வெயிலின் வெப்பத்தைக் 

குறித்துப் பயப்படாமலும் தன் மனத்தை அல்லமன்
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மேல் வைத்து அந்த மாயையானவள் சென்றாள். கொ 

டிய காமாக்கினியினால் சரீரம் வெர்து மனங்கருயெ 

சாஜருமாரியாகெ மாயையல்லாமல் பாற்கடலிற் பிற 
ந்த தேவியானவள் அந்தப் பாலை நிலத்தில் போவா 

ளாகில், நீமில் தாவாரின்ற இளங்கெண்டையானறு 

Ona de விழ்ந்ததுபோலக் தனர்வாள். மாயை 

சென்ற கொடிய பாலைநிலம், யானைக் துதிக்கையை 

நிகர்ச்ச நீர்த்தாரைசளை மேகமானது இடையமுமல் 

நெடுங்காலம் பெய்தாலும் நெருப்பினாற் காய்ச்சப்பட்ட 

இரும்பின்மேல் ஈகத்தால் தெறித்த நீர்த்துளிபோல 

விரைவாகச் ஈவறிப்போம். இருமால் இவ்வுலகக்கை 

யுண்டபொழுது தன் வயிற்றிலிராமல் இந்தப் பாலை 

திலச்தை அப்பொழுதே உமிழாவிட்டால், சரீரம் பதை 
த்து, சமத் இரத்தில் விமுர் ததனாலும், Glew sar) aor 

யுண்டதனாலும் வெவ்விய தாபம் நீங்கப் பிழைத்திருக்க 

மாட்டான். நாயினது காவிலுள்ள நீரைச் சிறிய முயற் 

குட்டிகள் நக்குற கொடிய பாலைநிலத்தில் தன்னை 

மறந்து பரவசப்பட்டு நடந்த மாயையின் பின்னை 

தொடர்ர்து போகின்ற மாதம்சகளுடைய வாயில் bi ap 
DE கண்களில்வந்து eG SOT. MHD WT STM GT 

நீரென்று நினைத்துச் FAG grin Aeris Oren yi, 

௮து நீரல்லாமையால் மனந் தளர்வார்கள். கடைவாயை 

நாவினால் தடவி, ஒரு கையால் முன்றுணபைத் தங்கள் 

முகதறுக் Os Bos விரிச் சரீரம் தளாவார்கள், ௮) 7 

இச்சு வேனிற்காலம் மிகவும் கொடியதென்று தம் 

விதியை வெறுத்துக்கொள்வார்கள். மாதர்கள் இவ்வா 

முகச் தொடர்ந்து பின்னேவர, அழகையுடைய மாபை 
பினது தாமரைமலர்போலும் பாதங்கள் பாலைநிலத் 

BO நடந்து வருந்தின வாதலால், ௮ஈ்த அல்லமதேவ 
னைத் தடுத்து உதவிசெய்து மாயையோடு enaOe gi 

'கொள்வோமென்று மான்கள் முன்னே யோடும். கூந்த 
லானது மேலேபார்க மேகத்தின் தோற்றத்தைத் தருத
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லாலும், ௮தாமானது இரஇரசகொபக்கைக் காட்டலா 

லம், தனங்களின் மேலிருக்கும் PF Berga மலை 

யருவியை Bai door gui, “pu கைகள் தரந்தள் 

மலரின் தோற்றத்தைத் சராதலாலும், கார்காலமென் 
றெண்ணி மயில்கள் களிக்கும்படி மாயையானவள் சாட் 

டிற்கு வந்தாள். 8ங்கபறர் யானையும் தங்களுக்கு வேலை 
செப்பும்படி. தவஞ் செய்துகொண்டு ௮௩௪ வனத்தில் 

வாசஞ்செய்கற முனிவர்கள். மாயையினது தனமும் 

இடையுமாகிய பானையையும் சிங்கத்தையும் கண்டு மனந் 

சளர்ந்று, மிகுந்த க்கத் துட னெ முதோடிஞார்கள். 

கொடியதாகிய வாள்போன்ற வரிகளையடைய புலியைக் 

போல, நீண்ட சஎடைபை கண்ட மான் கூட்டங்கள் 

யுடைய முழனிவசர் மனங் GOVE HD oor நிலையும், மாதா 

GH MEDD ஆக்கமும் நிங்ருமபடி அல்லமதேவன் 

அவர்சுரக்கு அருள்செய்ய நினைக்தான். *4மரயை நீங் 

கும்படி ஒரு ஈணத்ில் ஒட்டுவேன், நீங்கள் துன்பப் 

படவேண்டாம்” என்று ஒரு parler sre அல்லான் நின் 
அ சொல்லி, ௮௩௧௪ முனிவருக்கு அஅச்ரெகஞ்செய் அ 
பழைய அலலபனாப் மாயைக் கெதிரே தோன் மினன். 

கெ ரபபுருவா பரிரக்றிற பால்சிலத்சில் சென்ற மாத 

CHI AS amare Ou Biwi gM outs sor Bs 

Os R87 Carer Su அல்லமதேவனது இருவடி களைத் 
சங்கள் மனம்தன்பம் கிங்ச சரீர மங் ர 1/௪ யடை 

பூாாபடி அடைநதாரகர். அடைகதவர்கள் அல்லமன் 

நோக், *மிஞார்சு பேற்றில் ௮மசஈஇ யெழுஈஇ நபப 
வன் பிடித்தகையை நெ௫ழ்க்றுவிட்டு நீங்கு? வான் 

போல, வாசனையுள்ள புஷ்பபாணம்பட்டு மனமவருநது 

கின்ற மாயையைச சிறிதும் அருளின்றி நீங்; ௮ப 

படி Bric குகற்றுர் சாரணம பாதோ”' என்றார்கள். பற்றி 

wg bias,  நிங்கள விட்டாலும் கான் உங் 

களை இதுவரையில விட்டிலேன். இரதச் செய்தியை 

இவ்வுலக முழுதும் சொல்லும். அயலாரிடத்தில் குற்ற
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Sos நாடு£வோ ரல்லது தம்மிடத்தில் குற்றக்தை நாடு 

வோர் இவ்வுலகத்தில் உளரோ” என்று அல்லபன் 

சொல்லுதலும், ௮ர்க மாதர்கள் பிரபுேேவசை நேரக்), 

ங்கள் ராஜகுமாரியாகிுய மாயைக்குக் காமவியா இ 

புண்டாவகற்கு முன்பு கோபிக்காம லிருந்து அறு 

வுண்டான பிறகு இன்றைக்குக் கோபித்தாய்; என்ன 

காரியஞ் செய்தாய்! நீ செய்தது ஏறவிட்டு எணியை 
வாங்குதலை Mi SRS comp சொன்னார்கள், 
அப்பொழுது மாயையும் அவனை நோக்கி, (உன் இரு 

மேனிபோல மனமும் நன்ஞயிருக்கு மென்று நம்பி 

னேன். நீ யிப்படிப்பட்ட வஞ்சகனென்று அுறிஈஇ 

லேன்” என்று வன்சொற் சொல்லி கின்றாள். ௮து?க 

ட்ட அல்லமன், **தடங்கண்களையும் மெல்லடியைபயு 

முடைய மாயையே / வஞ்சகமாகய நாடகம் ஈடிப்பறு 

யோ அல்லமன் செய்கையோ என்று மாயை பின் செய்கை 

தேவரையும் முனிவரையும் நீ கேட்டறிவாயாக” என்று 

சொல்ல, அதற்கு மாயையானவள், “அல்லமன் எனறு 

நடிப்பைத் தேவராலும் முனிவசாலும் சொல்விக்குக 
தன்மை, ஒரு திருடனானவன் தன் மனைவியைத் Bay 
டப்பட்ட பொருளைக் கண்டறியும்படியாகிய நல்ல குறி 

சளைச சொல்விப்பதற் கொப்பாகும்' ் என்று புன்சிரிப் 

புக்கொண்டு சொல்லுவாள் : (*மாயை எளியவளென்று 

இசழக்தகுர்த சொற்களைக் கற்ற ௮ல்லமதேவனே | 
இருமாலானவன் எந்த கெஞ்சினால் என்னை நீங்க கினைப் 
பான்? பிரமதேவனானவன் தான் மாயை யில்லாகவனெ 

ன்று எந்த வாயினாற் சொல்வான்? இர்திரன் எந்தச் 
சரீரத்தினால் என்னை விடுவான்? எனக்குப் பயந்து மிரு 

கங்கள் சஞ்சரிக்கற காட்டில் வாழ்றெ முனிவர்கள் 

பான்னை வெல்லவல்லசோ? அவர்களே என்னை வெல்ல 

மாட்டார்களாயின், வேறு யார் என்னை வெல்லுவார் 

கள், சொல்” என்று கூற, அல்லமர் சொல்லுவார் : 

வேல்போலுங் கண்களையுடைய மாயையே! எனது
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ஆணையைக் கடப்பவரில்லை யென்று வெற்றி கூறுனை 

யாயின், அவர்களிருக்கட்டும், நிலைபெற்று நிறைந்த உயி 
ரின் முபற்சியினால் சொல்லிய சொல்லிலல்லாமல், நிலை 

பெற்ற வேதாகமங்களினிடத்து ஆராய்கந்தறிவாயாக” 
என்று சொன்னான். அதுகேட்ட மாயையானவள், பரை, 

பைசர் இ, மகமை, வைகரி என்கிற லாக்கு சான்கினை 

யும் நீ பார்த்தாலும் சான் அவற்றுக்குக் மூலகாசணமா 

வேன். நான் சொன்ன இந்தச் சொல்லை எல்லா மால் 

கஞஞ் சொல்லும்” என்று செருக்காடு சொன்ஞள். 

அ.கற்கு. அல்லமர், **அறிலில்லாசவளே இவ்வுலக 
கலாயெல்லாம் ஆட்டுவேனென்று சொன்னாப், உன்னை 

யாட்டு2வார் யாரென்று அுறிந்திலை. மூடர்மாத்திரம் 

உன் தன்மையைக் கேட்டு மூழ்வார்கள்; ஞானிகள் 

என்னை யறிர்து புகழ்ணர்கள்” என்றார். பயா இருக்க 

மருந்து கொடுப்பேன், என் படக்கு அன்னமிமிங்கள் 

என்பவர்போல, மாயையானவள், யாரை யாரிருந்தா 

ட்டெவசோ அதை யறியேம்; மன்மதன் செய்யுந் அன் 

பத்தை நீக்னெபிறகு என் தர்க்கவாதத்தைப் பார்” 
என்று சொன்னான். 

அதுகேட்ட அல்லமர் ஓ மாயையே 7 நீ காமிய 

பூசை செய்தாயாதலால் நானும் காமிபோல் ஈடி.த்தேன். 

நீ திய நெஞ்சினால் சபதத்தை நினைத்தாய், ஆதலால் 

உன்னைத் தீண்டமாட்டேன், ரீ உன் தோழியருடனே 

போகலாம்” என்றார். அதுகேட்ட மாயையானவள் 

பூலோகத்தில் ராஜகுமாரியானவள் ஒரு மதீதளிகளை 

வி நம்பிப் பபனடையாமல் திரும்பினாள்” என்னும் பழி 

யை நிலைநிறுத்திக் கைலாசத்துக்குப் போய் '2 தவர்கள் 

கைகொட்டிச் சிரிக்கச் சபதத்தை நிறைவேற்றாமல் உமா 
தேவியின் முகத்தில் எவ்வாறு விழிப் 2பனென்று மிக 

வு் துன்பப்பட, அதைக்கண்ட அல்லமர் மாயையை 

நோக்கு, “முன்னே கசப்பான பொருளை விதைத்அப் 

பிறகு ௮து கரும்பாக வேண்டுமென்று முயன்று பய



மாயை கோலாகலக தி, [01 

னடையாதவாபோல, அன்பர் பக்தியினால் பெறுதற் 

கெளிபனாகிய என்னை ஒரு சபதஞ் செய்துவந்து வலாதி 

காரமாய்ப் பெறவிரும்பி நின்று மநோதுக்க மடைந்தாய், 

இஅ௫ உனக்குக் தகுமோ” என்றார். அப்போது விமலை 
யானவள் மாயையின் துன்பத்தை நோக்கி, அல்லமரை 

வணங்கு, :(ய2ா / மாயையானவள் கரையைச் சோ 

வரத மாச்கலம் கவிழப்பெட்ற வாணிசன்போல மனங் 
ENED ODS apa அதலால், இத குளிகையானது தன் 

னைச்மீசாநர்க செம்பின து குணத்தை நோக்காக தன்மை 

போல இவளது குணக்தை ரோக்காமல் இவளைக் கரு 

பைசெப்து ஆதரிக்கவேண்டும்” என்று பயந்து சொன் 

னாள், அப்போது அல்லமர், **ஓ விமலையே ! பபனற்ற 

வோடானத சசகுளிகையால் பொன்னாகுமானால் மாயை 

என்னால் சுகமடைவாள்” என்றார். அதைக்கேட்ட 
மாயை பானவள் HONG 5 பச்சைப்புண்ணில் காய்ந்து 

சிவா த வேல்பட்டதுபோல வருந்திச் சொல்லுகிறாள் : 
“சாக்கிரமே ஒரு கனவாக மயங்க நீ யென்னைப் புணார் 
ததனால் வெற்றி யென்னதே” என்னு சொல்ல, அல்லமர் 
ஓ பேதாய் / கனவிலுண்ணப்பட்ட வுணகினாற் ப௫ 

இரு 2மா * நீ கண்ட சனாவைச் சாக்கெமென்று மயங்கி 
னாப், ௮தை யறியாது நீ செருக்குப் பேசுதல் தகாது” 

என்றார். அதைச் கேட்ட மாயையானவள் (மன்மதனை 

நிகர்த்த கட்டழகனே 7! நீ எவ்வளவு வன்சொற்களால் 

என் வாயை யடக்கி என்னைச் தள்ளினாலும் நான் போ 

கேன். உன்னைக் கட்டிச் கழுவிக்கொண்டு sores Hb 
குப் போய் என் சபதச்தை நிறைவேற்றுவேன்” என் 
முள். இவள் இப்படி. சொன்னது அகாயத்தைத் தாட்டி. 
விழுங்கு 2வனென்று ஒருவன் சொல்லுவதுபோ லிருச் 

தது. இப்படி பிவள் சொல்லுதலும், அல்லமர், *ஓ மா 

யையே: நீ யென்னைப் பற்றவல்லையாயின் பற்று” என்று 
மறைந்தார், கண்ணுக்குப் புலப்படாமையால் மாயை 

ம.இகலங்கி நிற்க, அவளுடைய தோழியரும் நமது
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தலைவியாயெ மாயையை இழந்தோம்” என்றும் துக்கித் 

தார்கள். சந்திரரரணம் வாயில் வந்து நுழைந்தாலு! 
சகோரபகதியன்றி வேறொன்றால் அறு உண்ணப்பசஅி 

மோ ? அதுபோல, அல்லமர் வந்த மாயையின் கையி 

லகப்பட்டாலும் ௮ன்பராலன்றி அவளால் பற்றப்பிவ 

மனோ 9 பற்றப்படவில்லை. இப்படி. மாயையை அல்லமர் 

வாத்து வென்று அன்னியல்பில் நின்றதைக் கண்ட 

முணிவரெல்லாரும் ௮அல்லமசை வணங்கித் தமது தவக் 

கைச் செய்யத் தொடங்களார்கள். 

மாயைகோலாகதீ முற்றிற்று. 

  

எட்டாவது 

வசவண்ணர் வந்தகது, 
  

நி லை திரியாக ௮ல்லமசைக் காணும்பொருட்டு, உமா 

தேவியின் சத்துவகலையும் வசவேசனும் சிவகணங்க 

ளும் கைலாசத்திலிருந்து தென்றிசையில் வந்த விதத் 

தைச் சொல்௮வோம். 

உயிர்கள் படியால் வருக்துதற்குரிய நிறுவிலைக் 

சாலத்டில் கடன்வாங்னெ பொருளை பிழந்த தரித்திரர் 

போல, ஞானவடி வினனாகிய அல்லமன் மறைந்துபோத 

லும் மாயைபானவள் மூச்சடங்கிறின்று விசனப்படு 

இறாள். இவளது நிலையைச் லர் போய் இவளுடைய 

தாய் தந்தையர்க்குச்சொல்ல, அவர்கள் வெட்கமும் ச்ச 

மும் அதிகரித்த பித்தர்போல மாயையின் பின்னே 

தொடர்ந்து போனார்கள். இந்தவுலகத்தில் தாப்தக்தை 

யர் தலசாய்த்தற்குரிய பழியை விளைக்றெ மக்களைப் 

பெறுதலினும் மக்களைப் பெறாத மலடராயிருத்தலும் 

வலிய நோயை யடைர்திருத்தலும் நன்” றென்று மனந் 

தளர்ந்து அரசனோடினன். “மிருந்த பசிக்குத் தளை
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யை தின்ன வாப் பகைக்கன்ற வேடருடைய வலையில் 

மான ரன அசபபட?ிககொளள்ப பாசக தாய்மான் 
அஙக மீபாய்ப பகைபபதை என் மகள் காண்பளோ 7 

?வடாகள் குஞ்சுகளை ச தேடி க்கண்டுபிடி தீ துகசொண்டு 

போயவிட அவறறின தாய்தததையராயெ பறவைகள் 

கூண்டில வாது பராததுக குஞ*ுகளிலலாமையால ஏங்கு 

தம மூகசினலமெ பொருஈஇிப இரை சேராநதுளிழ 

மிகுரக நுசசகசால வருஈஇ௫௪ சுழல்வதை என் மகள் 

BTM oT? மதயானைகள் தூறுகளை வழியாக மிதஇித 

இடடி பாபா முறி று ஈடக்கககண்டு என் மகள் 

அஞசியோிபளோ? என்மகள க£ரமையாகிப பருககைக் 

சறகளின் பேல தன் மென்மைபாகிய பாதஙககா வைத 

ளோ? பாலை அச நன்பா பொறுக்கமாட்டாமல் அடிப்ப 

கிலஈதில மேனி துவணடு தாகததுக்குத் * தண்ணீர் 
சேடபளா?” என்று எண்ணித தாயானவள் அன்ப 

மடைஈது சென றி திருமகளை யொத்த மாழையென் 

இற மகாபொருடடு அ௮ரசாககாசனாகிய மமகாரன்ப௫ 

இற துனபகைக காணாது கேறுவாகய ஊழொன்றிர 

65 ழெனரெண்ணி மபஙக அத வனவசைமாககர 

ஜஐருகள ௮வரசன பின் தொடர்நது "சென்னாகள். 

பிகு மமநாபன் தன் மகளா௫ப மாயையை கோக], 

நான அநரசசவஞஷசெய்து உன்னைப பெற்றதற்கு ந 
நலல உதவிய காய” என்றான். தாயாகிய மோடி, 

என் மகளாிிப “மாபை3ய / நீ என்னை நீங்க இழி, தவ 

னாபெ ஒரு மகதளிகளை விருமபி ராஜபுச்திரியென்னும் 

மேன்மையை பிழாது யாதுகாணக்தாலோ கொடிய 
aria a வநதாய்” என்று புலமபியமுதாள். 

அப்பொழுது விமலையானவள் அரசனை Cores, 
“அல்லமன மனிகனல்லன், மாயை உங்கள் மகளுமல் 
லள் ஆதலால உன் மனைவியும் நீயும் இவ்விடமவிட்டு 

நீங்கப்2பாங்கள ” என்றாள். அன்றியும் *தாம் முற்பிறப் 
பிற்செப்ச வினைகளின் பயனை யறுபலிக்க விரும் 2வார்
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தமக்கு விஇச்சப்பட்ட ஒரிடத்தையடைய அந்தச் சம் 
பந்த மாத்திரத்தாலே இவர் எனக்கு இன்ன முறையின 

சென்று ஓர் ௮பிமாஈத்தை யடைந்து அறிவில்லாதவர் 

வருந்துவார். உனக்குப் புத். இரராகியும் தந்தைதாய சாகி 
பும் உன்னைச் சேராத வயிர்கள் இவ்வுலகத்திலில்லை ஆத 

லால் இன்னார் எனக்கு உறவினர், இன்னார் எனக்கு 

அயலார் என்று நீ நினையாதே” என்றிவவாறு விமலை 

சொல்லும்போது, மாயையானவள் தன் பிதாவாகிய 

1மமகாரனுக்கு முன்னேதான் கைலாபத்தலிருந்து வரத 

செய்தியைச் சொல்லி, **உராதேவியா லனுப்பப்பட்ட 
நான் என் சபதத்தை முடி த்திலேன் அதலால் இரத 

விமலையோடு கசைலாயத்றுக்குப் போவேன் நீங்கள் 

என்னை நினைந்து வருந்தா திருங்கள்” என்று சொல்லி, 

விரைந்கெழுந்து விமவை3யாடு புறப்பட்டு அந்தக் காட் 

டூல் தன்பொருட்டு வந்திருந்த பரிஜுங்கள் அழுமோ 

சை தன் பின்னே தொடர்ந்து செல்ல, சிவபுண்ணியமில் 
லாதவர்கள் அ௮டைதற்கரிய கைலாயமலையையடைர்தாள். 

மமகாசராஜன் தன் மகளைக் காணாமையால் வாய்திறந்து 
அழாமதுர் சரீரத்திற் புமுதிபடப் பாளாமலும் எழு 
இன சித்சாம்போல அசைவற்று நின்னான். 

தாயாகெ மோடினியானவள் நிலத்தில் விமுவாள், 

மீளவும் எழுவாள், மெலிந்துநைந்து அழுவாள், சரீரம் 

தடுங்கி நிலத்தைக் கையால் உழுவாள், வாயால் மூச்சு 
விரவாள், இறந்து? பாவேனென்று எழுக் இருப்பாள், 

கைகெரித்து ஏங்குவாள்; பாடுகின்ற மாதரும், பந்தும் 

அம்மனையுங்கொண்டு விளாயாகென்ற மாதரும் ஆகிய 
அரிவைப்பருவப் பெண்களோடு என்மகள் வாசஞ் செய் 

இருந்த கன்னியா மாடத்தை சான் பார்தீது உயிர்வாழ் 
வேனோ? சோலைகளும் தடாகங்களும் பளிங்கு மாடங்க 

சம் பாழாகும்படி, என்மகள் பெரிய காட்டில் எங்களை 

விட்டு wig ஒளிக்கும் வகையை ஒரு சிறிதும் அறிக்தி 
லேன், மகளே: நீயென்னைப் பிரித் இருக்கவில்லையாயினும்
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கான் உன்னைவிட்டுப் பிரிந்து உயிர்வாழேன்” என்று 

வருந்துவாள். அப்போது மமகாரனுடைய வமிசத்திற் 

குப் பரமபரையாயப் வருகிற ஆசாரியன் வந்து, உங்கள் 

புதல்வியின் பெரமைபை உங்களுக்கு ஆகியில் நான் 

சொல்லவில்லையா,சொல்லியிருந்தும் நீங்கள் துக்கசாகாத் 

இல் மூழ் கூசல் தகாது” என்று சொல்லுவான். “(அருந் 
தவஞ்செய்ய முனிவரும் அடைதற்கரிய கைலாயத்து 

க்கு மாபைபோன செய்தியைப் பிரத்தியக்ஷமாகக் கண் 

டும், மனசசந்தேசமற வுணர்ந்தும் நீங்கள் UH Gl Bev 

அறியாமையின் காரியமேயாம். உமாதேவியினது த2மா 

குணாமிசம் உங்களுக்குப் புதல்விபாகும்படி, ரிங்கள் தலை 

மையடைர்தது போலும். இனி இவ்வுலகத்தில் உங்களு 

க்கு நிகரானவர் ஒருவருமில்லை” யென்று குருவானவர் 

சொல்ல, மமகாரசாஜன் தன்மனைவியாெமோகினியோடு 

அன்பம நிங்கிச்சென்று கனது நகரத்தில் புகுர்,து பெரிய 

மதில் சூழ்ர்த அரண்மனையை யடைந்தான். மாயை 

யம் வியலை£யாடு சென்று கைலாயத்தை யடைந்து, 

சிவபிரானையும் உமாதேவியையும் வணங்கி வாழ்த்தி 
௮ருசே கின்றாள். அப்போது உமாதேவி மாயையின் 

மூசவாட்டத்தினால் ௮வளது மனமெலிவை யதிநதும், 

“நீபோன காரியம் என்னாபிற்று”என்று வாயினாற் கேட் 

டலும், மாயையானவள் தான் சபோனகாள் முதலாக 

நடந்த செய்தியையெல்லாம் குறிப்பாகத் தெரிவித் 

தாள். ௮தை உமாதேவியானவள் கேட்டறிந்து காணி 

முகங்கவிழ, அப்பொழுது சிவபெருமான் உமாதேவி 
யின் செருக்கழிடம்படி புன்னகை செய்து, திருமால் 
முதலிய தேவர்கள் நெருங்கெ சபையில் வித்றிருந் 

தான். பிறகு. உமாதேவியை நோக்க, அன்று நான் 
உனக்குச் சொன்ன அல்லமன் அ௮மியனோ, எனிய?2னோா, 
நீ சொல்” என்று கேட்க, உமாதேவியானவள் சநதிர 

னைக் சண்ட. தாமரைமலாபோல முகம் வாடினாள். பிறகு 
இவபிரானை நேக்கி, தன் வல்லமையைச் சொல்லிச்
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சபதஞ்செப்து போய் ௮வமாகமடைக்து வர்த மாயை 

யின் சொல்லால் வருர்துனெற என்னை நீ ஈகைத்அப் 
பரிக* த்தல், மூக்கல்லாதவளஞுடைய முகத்துக்கெதிர 

கண்ணாடியைக் காட்டுதல் போலிருந்தது” என்று மன 

வருத்தத்தோடுசொன்னாள். ௮ப்?பாது பரமவன்,உமா 

தேவி நாணினால் வருர்தினுளென்று அறிந்து இருவுள 
மிரங்டு, அரச மாயையானவள் ௪பகத்தால் ௮ல்லபனுக 

கெதிரேபோன நிலையே விசேவாகும். அது எப்படி 

யென்றால், அடிகளைக் கொலைசெய்3வா ஜனொறவன், சிவ் 

ESMEIG HST அதனை வெல்வேனேன்று சொ VOI SH 

பேசாற்றலன் றோ? உமையவளே? அல்லமன் பெருமை 

பெல்லாம் யாவரும் அறியும்படி. நீ ஈன்றாகக் தெரிவித் 

தனையென்று சொல்பவால்லாமல் உன்னை நிந்திப்பவர் 

ஒருவருமில்லை என்று சொல்லக்கேட்ட உமா தேவியான 

வள் சொல்லுஇன்றாள்: *(அறிவிலியாபெ நான் செய்த 

தீமையைப் பொறுத்து, அருள்புரிர்து, உண்மையாகய 

ஞானத்தை யருளிச்செய்கன்ற ஆ௫ிரியனாகிய ௮ல்லம 

னைக் கண்டறிபத்தகுந்த நெறிபை ௮டி பேனுக்கு ௮ருள் 

செய்யவேண்டும்” என்று வணங்கசெசொல்ல, பரம௫வன் 

சொல்வானாயினன்: “பெண்ணே? மயக்கமிகுர்த குணத் 

தையடைய மாயையை அனுப்பின சனால் அல்லமனை நீ 

பறிர் இலை; இனிச் சத்துவகுணாமிசமாயெமா இனை டீயனு 
ப்புவையாயின், உள்ளங்கை நெல்லிக்கனிபோல அர்த 
௮ல்லமனைக் காண்பாய்” என்றான். தரிசஇரம் தன்னை 
வருத.துகையால் இறக்சச்கடவேனென்று செல்லு 

இன்ற ஓரிடத்தில் செம்பொன்னைக் சூடத்தோடிருக்கக் 
கண்ட தரித்இரன்போல, உமையவள் காண த்தைவிட்டு 
மகிழ்ந்து பாமசிவனை வணங்க), *:சத்றுவகசுண மடக் 

தையை அல்லமனைக் கண்டறியும்பொருட்டுப் பூமியி 
னிடத்தில் போ” என்று சொல்லினள். அப்பொழுது 

௮௬கேநின்றநந் இதேவனைவன், :*தாயேபக்கியெனப் 

பிற அஞ்சனத்தைக்கொண்டு அல்லமதேவன் என்
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னும் கிச்பந்தை எரிதிற் காணலா” பென்று சொன் 
ஞன். ௮துசேட்ட பரமன் நர்தி?வனை நோக்கி, 

“அழிவற்ற BO RIDING DY OTE ரத்தநைம்கொண் டறி 

இன்ற ரேக்கிரத்தை யுடையவன் போல, ஞானாசாரியனை 

முன்கண்டு மயக்கம் நீங்க சரணர்சா ணும்படி, தெரிவிப் 

போன் இவன்” என்று நர் இ2தவனைப் புகழ்ந்து, நான் 

TO மாயாசத்தயாு்கட்டிய பந்தத்தைக் சுனது பக் இ 

யால் அளிழ்க்கவல்லவன் இர்த நந்தி2தவனேயாவன். 

இந்தக் கரரணக்கால் ஒருவனுக்கு எிலங்கு பூட்டு 

அரசனோ, அசை விசிவிஃசிமவனோ, இவ்விரவருள்ளே 

அருஞ்டையோன் யார்? சொல்லுக” என்ற மேலுஞ் 

சொல்லுவான்:அல்லமன் என்னும்ஞானயானையைஅகப 

படுத்தவல்லஅறி௮டைய,பார்வை மிருகம் நியேயாதலால் 

பூமியிற்சென்று எண்ணிறர்த அடியார்களுடைய மனத் 

தில் இன்பத்தையள்செய்க”என் ௮ பரமசிவன் சொன் 

னான். இறைவன் இப்படி. சொல்லக் கேட்டிருந்த சிவ 

கணங்களுள்ளே சிலர் நகைத்து, *௮௩த அல்லமனைக் 
காண இரக ௩௩ இவல்லவனோ' என்று கட்சு, சிவபிரான் 

சொல்லுறார் : “நந்இபின் பெருமையை கானறி2வன், 

என் பெறாுமைமை அவனறிவான். எ.து தன்மையை 

நீங்கள் ௮றியிர்” என்றுசொல்ல, இரழ்ர்தொரெல்லாரும் 

Ami Uno WI Hs, மீள ௮ம் பரமசிவன்சொல் லுரரர்: 

“குற்றமற்ற றந் திதேவனறு பக் யை நாம் சொல்லும 

வார்த்தையாலே மீங்களறியமாட்மர்கள். நீங்கள் பூமி 

யிற் சென்று பிறந்து உங்கள் கண்களாரசக்கண்9, பின்பு 

வந்து சொல்லுங்கள் என்று சொல்லி, நந்தி2தவனோ? 
சிவகணப்களையும் அனுப்பினார். அபபடி அலுப்பப்பட்ட 

சிவகணங்கள் எழு நாற்றெழுபது பேரும் பூலோகத தில 

தத்தமக்கு விருப்பமான தலங்களில் நரவடிவாய்வர்று 

அவதரித்தார்கள். ௮பபொழமுது இரதிரன் முதலான 

தேவர்சக ளெல்லாரும் கந்தியென்கிற ஞானர்ூரியன் 

பூலோகத்தில் உதிர்கால், சமணரசென்கிற வல்லிருள்
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நிர்கியோடும்; பாமவென து புகழென்டிற வெண்டாமசை 

மலர்பமலரும் என்று மனமகிழ்ர்தார்கள். 

வசவண்ணரிவந்தகதீ ழற்றிற்று. 

  

ஒன்பதாவது 
5 ம ௦ ௦ 

அக்கமாதேவி உறபத்திகதி, 
ee EEO Dar 

ஸ்ரீ சைலாசபதியாகிய சிவபெரூமான௮ இடப்பா 

aa லமரர் திருக்கிற உமாதேவியின் சத்துவகலையும், 

நந்இிதேவனும், கணராதரும் பூமியில் வர்து அவதரித்த 

விதத்தைச் சொல்லுவோம். நீர்வளம் நிலவள முதலிய 

பல வளங்களும் நிறைந்த உடுகடை பென்று சொல்லப் 

படுகிற ஒரு ஈசரத்தில், ஈற்குணங்க ளெல்லாவற்றையு 

முடையவலும், Bd Teor bs ளெல்லாவற்றையும் DLAs 

சனும், தன் பெயராலேயே தனது தன்மையை யாவரு 

மறியத் தகுர்தவலும் ஆயெ நின்மலனென்னும் பெய 

ருள்ளவன் ஒறாவனிருந்தான். ௮வன் தன்மனையாளாகிய 

சுமதி யென்பவளோடு கூடி. இல்லற நெறியில் வழுவா 

தொழுடவரும் நாளில், அந்தத் தம்பிகளுக்கு உமை 

யவளது ச த்வுவகுணாமிசமாகெ பெண்ணொருத்தி ௮வ 

தரித்தால். அந்தப் பெண்ணினது அழகு மதலானவற் 

றைக் கண்ட தாய் தந்தையா, உமையவனைப் பெற்று ம 

ழ்ர்த மலைேயரையன்போல மிகு களிப்படைர் இருந்தார் 

கள். பிறமு நின்மலனானவன் ௮ர்தக் குழந்தைக்கு வேத 

கெறிக்ணெக்கவும், தன் மதத்துக் கணெங்கவும் விபூதி 

தரித்த, ஸ்ரீ பஞ்சாக்ஷ£த்தை புபதேடித்து, இஷ்டலில் 
கக் குறியையும் மார்பிலணிர்து, அவருக்கு மாதேவி 

யென்று பெயரிட்டான். அந்தப் புதல்வி நாளுக்குகாள் 

வள ர்ர்துவறுவ.துபோலே வ அவே ளாடு ஈ ற்குண ஈ ற்செப் 

கைகள் யாவும் கூடி. வளர்ந்து வந்தன. இந்தப் பு,சல்வி 

மின் குணாதிசயங்களை பெல்லாம், மாயை பிறந்தசாளில்
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அவத்தினரை யெல்லாம் தவங்கலைக்த மன்மதன் கண்டு, 

தன் நையிலுள்ள கருப்புவில்லைம கைசோரவிட்டு டியப் 

இஞன். கொடிய இவினைகள் யாவும் நரித்சன. ஈல்ல 

தருமமார்க்கங்க ளெல்லாம் தலையெடுத்தன. சிவாசமங்க 

ளெல்லாம் எவ்விடத்தும் முழங்கின. மாசேவி யிபபடி 

மிந்த, வரத சிவகணங்கள் தாங்கள் விரும்பின இடங் 

களில் நற்றவ முயன்று செப்த புண்ணியவான்களுக்குப் 

பிள்ளோகளாகப் பிறந்து சத்தராமையர் முதலிய பெயர் 

களைக்கொண்டு வாழ்நஇ நந்தார்கள். இவர்கள் செய்தி 

இபபடியிருக்க, நந்தி2தவா சமணமுதலிய சமயங்கள் 

தலைசாடடா தொழியும்படி யவதரிர்த செய்கியைச் 

சொல்றுமவாம். 

ளேறு சமயங்களிற் சிறிறும் புச்தியைச் செலுத் 

தாறு சைவசமய மொன்றையே மதித்துச் வொகா 

நெறியி லொழுருகின்ற மறைபொர்களுக்கு உறைவிட 

மாயி விங்குளா புரியென் மொரு பட்டணமுண்டு, 

Qi gus பட்டணததில், மறையோர்சரரக்ரெல்லாம தலை 

ணா gaat Darr ar மா தரசன் என்னும் பெயரையுடை 

யோன் ஒருவனிருந்தான். இவன் தனு நினைவு (தாழ 

னும் சிவ பருமான து இருடி பிலும், சொற்கள் யாவு 

அவனது தொத்தி!த்திலும, தொழில் முழுதும் ௮வ 
னுபூசையிலும் வைது நபபவன். இவன மனையாள் 

மாதாமபிகை யென்னும் பெபருடையவள, அருகததி 

முதலா மனார் தமதுச ழ்புநிலைக் இடை யூறு நேரிடாதிருக் 

கும்பொருடடு, நாள் காறும் இவை நினைத்துக் கை 

குவிதது வரைங்டுப் பிறகு பாயிற் படிப்பார்கள்; ஏனைய 
. ச் 

பனைமாடட முதலிய நற்ருண ஈற்செய்கைகளிலும் இவ 
சக்கு நிரராவார் மூன்றுலகத்இலு மில்லை, இபபடிப் 

பட்ட பெருமைவாய்நத இவள் வயிற்றில் நந்தஇிதேவன் 

வந்து அவதரித்தான். அ௮பரசிவன் எனப்படுகிற நர்இ 
தவன் இவள வயிற்றில் வர்றது அவதரிக்க து, (*தக்கார் 
ஜகவில ரென்ப தவரவர், எச்சத்தாற் காணப் படும்”
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என்றபெரியோர் வாக்பெத்தைநிலைக்கச்செப்௪௮.இப்படி. 
ஸ்ரீ ஈந்தி£தலர் ௮வதரித்தசாளில தேவர்கள் பூமழை 

பொழிந்தார்கள்; தேவதுர்துபி முழங்கின; நண்டுமுட்டு 

என்ன சொல்லுறெ சமணருள்ளக்கசில் சிவபக்தி யுண் 

டாயிற்று) கொலை, களவு, அழுக்காறு, அவா, வெகுளி, 
கடுஞ்சொல், பொய், பாயனில்சொல் முதலிய இமைரள் 
யாவும் இவ்வுலக லெவ்விடத்து மில்லா கொழிர் oi Sur 
Lor. Oi ஈந்திதேவன் தாய் antl i moa பிறு 

தற்கு முன்பே, கூடலசங்கமம் என்னுர் தலத்திலுள்ள 

பரமசிவன் குராமூர்க்சமா பெழுத நளி நெற்றியில் 
விபூதி தரித்து மா£பில் இஷ்டலிங்கக்தையும் சரிக கான். 

தரித்த பிறகு தன் வடி வங்காணப்படாமல் ௩ பின இ.7ர 

நின்று இடபத்தின் பேரைத் இரிக்ரா வசவதேவன் 

என்று பேரிட்டுப் போயினன். Darter பரவளைடிரப் 

யென்று ஒருவரிடத்சில் குருவாய் வரது உபசதசிபா (வ 

ர உபதேசங்டத் தானெ ௮ னாடு கூடிய மந 

தேர்கதமாசவசநு ௮நுநகரகிக்க விவ ஈகங்கிய சூலபாணி 

யரதிய பாமசிவன் டுவவாறு திக் றப போனபிறகு 

அவதரித்த மெப்ஞ்ஞான வடி எமாகிப குழநகையின் 

நெற்றியில் விபூதியையும், ரழரதில் இஷ்_லிங்கக்கை 

ye gard ga கூடிரின்றல ரெல்வாரும் Yor 

த்து, பரமரிவன் குரு தாததமாப் நமறு VDT QM IGS 

சகோன்னாமல் மறைவாய் வற்று இுவற்றைசசெப் SH (DPS 

ED BEB பேரிட்பெ போனானென் றறிஈகார்கள், அவா 

எள் அவவாறு அுறிதற்றாக் காரணமாயிருததும் அவ 

னசு இிருவருளேயாம். நந்தி2தவர் Fe பழரையா 

இய இடபவடி வற் இரிஈது வர்திருர்தவசெனினுடி, கண் 

டோர் யாவரும் இவர ரைலாசக்கிலுள்ள ஈர் தேவே 

யென்றநறிஈது மனமகழ்க்தார்கள். பெய்ற தாப்கர்தைப 

ருக்குண்டான சர்? சாஷத்துக் கோரெல்லையில்லை. மாத 
சசன் தான் செய்யவேண்டிய aoe ளெல்லாவற்றை 

முஞ் செய்தான். அதற்குமேல் குருவானவர் வருதலும்
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குழந்தையானனு அவர் முன்னிலையில் தான் முன்னமே 

யறிர்திருர்த கலைகளையெல்லாம் பூர்ணமாயறிர் துகொண் 

டது. சிவபெருமானை யிகழ்ந்து நெறியல்லா நெறியிற் 
செல்லுகிற பரப சுயானைகளை யடக்குதற்பொருட்டு ௮வை 

கட்கு அங்குசம2பாலவும், சிவனடியா சென்கிற பசுக் 

கஞக்குக் கன்றுபோலவும் இரத வசவதேவர் ஒழுகும் 

நாளில், கலியாணபுசம் என்னும் பட்டணக் இல் விசசலன் 

என்னும் அரசன் சமணர் கூட்டம் தன்னைச் GHP வாழ் 

ந்துகொண்டி ருந்தான். அப்பட பிருக்ரும்கா ஸில், வசவ 

தேவர் கைலாசததிலிகுந்து தன்னுடன்வர்த நாகாம்பை 
யோடு ஸிர்சலராகனது சலியாணபுரத்சிற் செல்ல, 

௮; விச்சலராஐன் இவர் வசவேசரென்றும், கைலாச 

9S cig ang இங்கே ௮வதரித்சவசென்றும் பலர் 
சொல்லக்கேட்டு, இவரைக் சனக்மு மஈஇரியாக அமை 
தீதுக்கொண்டான். இப்படி யிவரை மற்இரியாக ௮மை 

ர் க ௯ தீறுக்கொண்டது நீறுபூத்த நெருப்பை ஒருவனெடுத் 

துச் தன் படியில் வைத்அுக்கொண்டதுபோன் திருக் 

தது. இவ்வாறு விச்சலசாஜன் வசவேேவன் என்றும் 

மாதிரியோடி கொலுவிற்றிருக்குஞ் சமயத்தில், தேவ 

ராஜனாிய இந்இரன் சபையில் ஈடிகீகின்ற ௮சம்பையின் 

சாதினின்௮ அழகியவோர் பொன்னோலை கழன்று விழு 

ந்சதுபோல ஓலைச் ஈருளொன்௮ அகாயத்தினின்றும் 

அரசனது சபையில் விழுந்தது. அங்கிருந்தவர்கள் ௮இ 

சரித்து ச் யெடுத்துவர்து ௮சசன் கையிற் 

கொடுக்க, ௮வன் அதை விரித்துப் பார்த்து, அதிலுள்ள 
எழுத்தானது தன் தலையெழுத்துப் போல்வதென்று 
தான் Kor Ms தோன்ருதவனாப் மனங்கலங்கி, சமணர் 

களுக்கு பமன்போன்ற வசவதேவர்கையிற்கொடுத்தான். 

அவர் அதைப் பார்த்து, ராஜாஇராஜனே ! உன் சிங்கா 

தனத்தின்கழே ஒரு ருவாணநிக்ஷேபமிருப்பகாக இதில் 
எழுதப்பட்ட ருக்கின்றஅ. அதனை யிப்பொ மு? சீ காட்டு 

றன்” வன்ன சொல்லிச் சிங்காசாத்தின் கீழே தோ
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ண்டுவித்துப் பொற்புகையலைக் காட்ட, அரசன் அந்தப் 

புதையலை பெடுத்துக்கொண்டு, 2 இந்த மர்திரி வர்தவுட 

னே இப்படிப்பட்ட பெரும் பபனடைந்தோமே” என்று 

மிகவும் ௮அதிசயித்தான். மேலும் இந்த வசவேசர் ஈமக் 
குக் கடைக்கு ராம் செப்த புண்ணியத்தின் பயமின 

யாகும்; ஸ்ரீ கைலாசத்இர்னா இடண்டாவ.து கடவுள் இவ 

சேயென்று மனம௫ழ்க் கான். இறைக் கண்டோர் யாவ 

ரூம் ௮இரயிக்கார்கள். ௮சசன், வசவேசருக்கு மந்திரி 

தன த்தைக்கொடுத்து, *தாயானவள்குழசதையைச்நாப் 

பாற்றுதல்போல நீ யென்னைக் சாப்பாற்ற வேண்டுமெ 

ன்று இன்சொற் சொல்லி அவசை பமனமக௫ிழ்வித்தான் . 

அன்றியும் ௮வசை பிருஇயா க ஈட்புக்கொண்டி ௫ தான். 

சிலராள் சென்ற பிறகு வச வேசருக்குச சகல அடம்பா 

ங்களோடு கலியாண முடிதனுவைன்சான். அன்று 

தொடங்கியே அரதப் பட்டணத்றுக்குக் கலியாணபுர 

மென்னும் பெயருண்டாயிற்று. இந்தப்பிரகாரமாக கல் 

யாணபாத் இலிருக்க, சாசாம்பை யென்னும் பெய 

Cian an இவாது தமக்கை இவாது பிரசாதத் இனால் ஜவன் 

முத்தியைத் தருகின்ற வீரசைவ ஈன்னெறியை வளர்க 

இன்ற ஒரு புதல்வனைப பெற்றாள். அசத மைந்தனுக்கு 

வசவன் என்னும் பெயரிட்டாள். அச்ச மைந்தன், விள 

ங்குகின்ற இரு முகங்களாறும் அழிவற்ற தமது தலகக 
ளாறென்று அறிவிக்கும்பொருட்டு இந்தவுலகல் அவ 
தரித்த முருகக்கடவுளென்று யாவரும் கினைக்கும்படி 

வளர்ந்தான். வீரமாகேசர் என்னும் மெல்லிய பயிகை 

வளர்க்கும்பொருட்டு வரச மழை 2பாலச் சேன்னவசவ 

தேசிகன் இழுக்குங்காலத்இல் அவனுக்கு ஓர் புதல்வன் 

அவதரிக்க, அவனுக்குச் சங்கமேசதேசிகன் என்னும் 
பெபசைத் தரித்தனன். வாக்கு முதலிய திரிகாணங்களா 

லம் சிவனடியார் வேண்டிய பொருள்களை ஓயாது தலித் 

தாய்போலக்காப்பாற்றி அன்னிய பத தீதாருடைய வழிர 

ளெல்லாம் மாறும்படியாகவும் சிறந்த புகழையுடைய
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சைவமென்கின்ற நிர்தையில்லாக வழியில் நடக்கவும் 

பண்ணினன். அன்றியும் சிவனடி யாராகிய கன்றுகள் 

GS தாய்ப்பரபபோன்ற வரவனது சர்த்தியானது 

விள் காரமான நிலவுலக முழு டி py Solara நூம்படி. 

கைலாயததை நிங்க நிலவுலகத் தில் aur BAK தீ தவத தின 

ரா) சிவசணங்களெல்லாம் அறிந்து கலியாணத்றுக் 

குப போரல் போலக் கலியாணபுசத்துக்குச் சென்முர்கள். 

பலராம வரதாலும, தனி3யே வரதாலூம், மிகுர்த சிறப் 

போ? வர தாலும், ha hiss தகுந்த சரிரத்தோடு 
வர்கா௮ுப, வெனடிபாா வரக்கண்டால் எதிரே சென்று 

வணங்க ஈர்இ2தவர் அவர்களை உபசரிபபார். அன்றியும் 

அவர்களுடைய சாதி£பேத முதலியவற்றைக் கருதாமல் 

சிவனடியார் என்றளவில் அவர்களைச் சிவபெருமானாக 

லெ பாவிர்து அவர்களுக்கு எல்லாப் பணிளிடைகளுஞ் 

செப்லார், பெண்ணாசையை விட்ட நுறவினர் அகா) 

இல்லக நிலிருர்தும் மாதர் பற்றற்றவர் அகா) சிவ 

பூசையி?ல காலம்போக்குவோர் அகர்; பலவரையான 

விரதங்களை ய இஷ்டி ப்பவர் ௮ரேகர்; இவ்வாறு பலவகை 

பானவா களும் ஈர திதேவன௮ அன்புசெய்அவாழாரின்ற 

மாகேசுரர்நளாம். வசவேசர், வாது செய்கிற சமணர் 

கள்செதி2ர ௮ஈக அதிசயங்களைக் காட்டு அவர்களு 

டைய casos Ui GE வெனடியார்க்கெல்லாம் பல 

வகையா பணிவிடைகளைச் செய்துகொண்டி ருப்பார். 

இபபடி யிருக்குங்காலத்தில், அல்லமதேவனது மகிமை 
கலக் சேள்வியுற்று, மழையை பெதிர்பார்த் துக்கொண் 

ட ருக் பபிர்போல அவனது வாவை யெதிர்பார்த்திரு 

நீதா, 

அக்கமாதேவி உற்பத்தீகதி ழற்றிற்று.
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பத்தாவது 

௦ 

அக்கமாதேவி துறவுகதி, 
Ao 

தன யதார்த்த நிலையைக் காணவிரும்பி, தன் 
கணவனா அரசனைக் கக்கின சோறு? பால BHAT 
தீனுவிட்டு, அல்லம 3 ஈவர் காட்டில் விளையாசிம் பெருமை 

காக் கண்டுப்தற்பொருட்டுக் காட்டுக்குர் சென்ற 

பாதேவி சரிகக்தைச் சொல்லு வரம். மாதேவி யென் 

டவள் பகை பெதும்பை யென்னும் இரண்டு பருவங் 

TOME கடந்து பன்னிரண்டாண்டாகிப மங்கைப் பரு 

வத்தை யடைந்து, அந்தப் பருவத்திற்குரிய மூலை மு. 

ர்ு முதலிய இலக்கணங்கள் நிரம்பப்பெற்றும் தன்மன 
தீதில் சிறிதும் காம மயக்கத்தை படையாதவளா௫), அர் 

திகராரீசுவானென்னுங் கடவுளைப் பத்திசெப்து Ba 
CeO ஐீக்யெ மெப்தும்படியான முயற்சி செய்யத் 
திலைப்பட்டாள். தன்னைக் தானறிந்த பரவெனோி பொ 

RED முபலும்படியான பெரும்பருவமடைந்த 
இவளை, மனத்கெளிவில்லாதவர்கள் இளமையாகிய மங 

கமைப்பருவப்பெண் என்பார்கள். நின்மடலனு மகளா 

இய மாவி, வண்டுகள் மொய்க்கப் பெருமல் மலர்கிற 
சண்பகப்பூவைப்போல மன்மதபாணம் படாத தன் 

சரீரத்தில் சூரியப் பிரசாசம்போல ௮ழரு மிகுர்துவரும் 
நாளில், ஒருகாள் கெளசிகராஜன் சகல ஆடம்பாங்க 
ளஞூடனே யானைமீதேறி உலாவந்தான். இவன்வர்த உலா 

வானது இர் இரன் உலாவர்தாற்போ லிருர்கறு, இந்த 
வுலாவைக் கண்ட மாதர்கள் காமத்தால் சாணிழக்றும், 

ஆடையிழர்தும், பாணங்கள் யிழரதும் உயிரசைமாத் 

இரம் இழக்காமல் உடன் சென்றார்கள். ௮ப்படி சென்ற 

மாதர்கள், Hos ௮சசனேறிச் செல்லுகின்ற யானையின் 

மகத்தை பண்ணும் பொருட்டுச் செல்லுகிற வண்டுககா 

நோக்கு, ஓ வண்டுகமீள. நீங்கள் அந்தயாளையின் கர்ண
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cy * * ட ப ச் க் * 

கபால மதத்தை யுண்ணச் செல்லின் 3ர்களல்லவா ? 

மெல்ல நடக்கும்படி அசின் காஇ3ல சொல்லுங்கள்” 

என்று பிரார்த் இர்தார்கள். மாதர்கள் காமமயக்சுத்தால் 

இவ்வாரு வருுதும்படி உலாவந்த கெள்சிரராஜன் இத 

மாதேவியைக் ௪ண்ி மிகு௩,த மோகங்கொண்டு மனமய 

ங௰ிப் பரவரப்பட்டுச் சிறிறு ரோத்தில் தெளிவடைஈறு, 

தனக்சர2க நின்ற ஓஒநவனை ரோக, “நீ போய் மின் 

கொடி போல அங்க வாப்தலினின்று புறப்பட்டு மறை 

ஈது போன மடமங்கை யார் சான்று அறிநதுவா”” என்று 

கட்டளையிட, அவன் ௮ப்படி.2 பபா பறிந்றுவற்று 

சொன்னான். அவன் சொல்லால் ௮வள் இன்னான் மக 
சென்ற ௮ரசனறிந் து, **இவளை எவ்விதத்தாலாயினும் 

நான் கூடு2வன்” என்று தன் மனத்தில் நினைத்துச்கொ 
௪ rs ச. ச டி ச . » 6 

ண்டி2பாய்ச் தன் அரண்மனையை யடைந்து, உயர்ந்த 

ஞான ல-்ஷபார்க்கத்தை புபதேசிக்கிற ஆசாரியரும், 

மாதரும் வலாத்கரித்தால் இன்பஞ் செய்யாசென்றும், 

தூதுவிரித் 9 ௮ிதுூவாயிலாக அவளைப் புணர்மீவனென் 

அம் ஆ9லாசித் றத் தூணிர்து, தூதுசொல்வ ல் மிகுந்த 

வல்லமையுள்ள சிலமாகரைநோக்கி, நிங்கள் ய் நின் 

மலன் மகளாகிய int Manu ot an sch மனைவியாகும்படி 

பேசித் இர்மானித துக்கொண்டு வரக்கடவீர்” எனறனு 

ப்ப, அவர்கள் அவ்வாறே சென்று நின்மலனைக் கண்டி, 

இர்சச் செய்தியைச் சொல்லுதலும், அவன் சம்மஇக் 

காமல் நாதரே? நீங்கள் இந்தக் காரியத்தைக் குறி 

SAMS FY சொல்லவுக்ககாறு, நான் அதற் குடன்படவுர் 
தகாது,போங்க' ளென்று மறுத்துச்சொல்ல, ௮ர்தமாதர் 

கள் நின்மலனை நோக்கி, “உன் மகள் அரசன் மனைக் 

கிழத்திபானால் ௮ அரசன் செல்வமூழு தும் உங்களு 

டையதே யென்றறிந்திலீர்கள். தானேவர்த சீமேவியை 

புறம்போக்குவோர் யார்” என்று மாதர்சொல்ல, ௮வன் 

சொல்லுகின்றான்: “*இம்மைப்பய னொன்றையே விரும் 
. soe ந ட 0 . a . ௩. 

பித்தகா தவர்க்குத் தம்மகளைக் கொடுத்தவர் மறுமையில்
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அழ்ந்த காககூபத்தி லழுர்தித் தம்மை கோக்கு? வா 

ரொருவரு மில்லாமல் தளர்வார்கள். தகாத காரியஞ் 

செய்து உயிர் வாழ்தலைப பார்க்கிலும் உயிர் வித ல 
நன்மையென்று பெரியார் செல் ஓவர். அதலால் சாக் 

குச் தராத காரியத்தைச் சொல்லுதல் உமக்கு அடாத” 

என்றுசொல்ல, மீட்டும் அந்த மாதர்கள் சொல்வார்கள்: 

ip 6 NUT SOE ET ICT oI வா ளாயுகத்?தாடு Ln Dayo av oF 

னுஞ் சாதியான் மிருகங்கள் சஞ்சரிக்கிற காட்டில் விரை 

நீனுசென்று வழி நடப்போரை ஐர்பொருள் தருவ 

ன்று இரத்தலை நிகர்க்கும், அரசன் தன் சீழ்வாஸுங் 

நுடிகளிடக்தில் ஒரு பொருளை பிரர்து கேட்டலென் 

பது, கீடுமானாயெ நி யிகனை யறிர் தலைபோலும்'' என்,று 
மாதர் சொல்லுதலும், கிருமலன் என்போன் **எங் கடந 

டைய வாசனைபொருக்தஇிய நீண்ட கூந்தலையுடைய பெண் 

ஷோ யோசனையிற் சிறந்தவள். உங்கள் கருக்கை அவ 

ளுக்கு அறிவியுங்கள், அவள் மன மிசைவாளாயின் எம 

க்குச் சம்மக3ம௦ போங்கள்” என் ௮ சொன்னான். அர்கு 
மாதர்களும் அவ்வாறே மாதேவிபினிடக்கிற் போய், 
“Waren gor Ged Har நும்படி தனங்களென்னும் பெரிய 

௮ நம்பையுடைய பூங்கொடி போல்பவமள! நீ தயைவை 

தீது, எங்கள் அரசனது உயிசை நிறு த் ையாயின் இர் 

தப்பூமிபிலுள்ள எல்லாவுபிர்களுக்கும்தாபாவாம்' என்று 
ot சொல்ல, மாதேவியானவள், [*மாகர்களே! உங்கள் ௮௪ 

னால் குரிம்பத்கைத் துறக்சவேண்டுமென்கிற வோரா 

லோசனணையைக் தீர்மானித்து அரசன் எனக்கு ஒரு பிர 

இக்கனையைச் செய் நுகொடுத்துச் சம்மதித்து ஒரு வார் 

த்தை சொல்லுவனூடின், நீங்கள் சொன்ன காரியத்து 

க்கு ரான் உடன்படுவேன்” என்றாள். அதுகேட்ட மாதர் 

கள், நாயே! நீ மாத்இரம் சம்மதிப்பையாயின், எங்கள் 

அரசன் நீ யிட்ட கட்டளாயை மறுக்கமாட்டான்”” என்று 

சொல்லி, அரசனிடத்திற் சென்ன மாதேவி சொன்ன 
தைச் சொல்ல, ௮ரசன் மனமகிழ்ந்து மாதேவி யிருக்கு
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மிடத்திற்குப் போனான். காமகோய் கொண்டவன் என்ன 

தான் செய்யச் சம்மதிக்கமாட்டான் / எல்லாஞ் செய்யச் 

suit திபபான், சென்று, மாதேவியின் தனங்களை மேரு 

மலைபென்று மதியாசவஷபய் வீட்டி லுள்ள குடமென்றே 

நினத்கான். அவளது நெற்றியைப் பிறையென்று நிண 

யாதவனுப் வில்லென்றே கினைத்சான். gored nae BB 

கடைககும் பெண்ணைக் இர மாளித்துக்கொண்மி வாயி 

னாலும் பிசுழ்றுகரொன். “பூங்கொடி போல்வரோ 7 நீ 

யென்னா.அதிப்பகர்காக ரான்செய்பவேண்டிய நு இன்ன 

மென்று கட்டளைமிட்டால் Ol படி. 2ய Obey றன்” 

என்,று சொல்ல, மாதேவிபானவள் அரசனை நோக்கி, 

பூலை பபான்ற தோள்களையுடையவே 1? என்னை டீ 

வலாதகாரமாகக் தழுவாமையைக் குறித்துப் பிரஇக்ஜை 

செய்து ரொடுத்கால் சான் உன் விருப்பக் இன்படி. நட 

த்து/கொள்'2வன்”” என்ஸ்ரள். ௮] திகட்ட அரசன் “அப் 

படி யேயாகட்டும்”என்.று, “உன் ம்மதுரில்லாமல்உன்னை 

நான் வலிந்று சுழுவமாட் 2டனென்பதற் கு று இயாகக் 

சூளுறவு செய்கிறேன் கேள்” என்று சொல்லுகன்- 
தன்னை கோக்கி வட்தநல்விருந் இருக்கத் தன் னுள்வீட் 

மற் புளுந்து காணாமற் புசிப்பவனும், பந்தி போஜாத் 

இல் பேதஞ்செப்யும் பாவியம், தாய்தந்தையர் பூத 

இருக்கதீ கானுண்ணும் பாவியும், உச்சிச்சாலக்இல் ப? 

பால் வருந் இ ats ௮திதிபரை உண்பித்து உண்ணாத 

கொடியோனும், பிறர் நிர் இத்தற்குரிய உணவை புண்ப 

வனும், வயசை செய்யாமல் உண்பவனும், பெரி 2யார் 

களாலும் நூல்களாலும் மறுக்கப்பட்ட மாமிச பொஜநஞ் 

செய்லிப்பவனும், தாம் செய்த புண்ணியல்தாற் செல் 

வராயிருப்பவர்களைப் பார்த்னுப் பொருமைப்படுதலும் 

அவர்கள் வறுமையடையப் பார்த்து, மகிழ்தலும் ஆகிய 
இக்குண முடையவனும், கன்றுக்குப் பால்விடாமல் கற 

ஈ துகொள்வோனும், ௬ருவர் செய்த ஈன்றியை மறக்தவ 

னும், ஒருபக்கத்திற் சாய்ந்து ORG Farge aut Bub,
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உயிர்களைக் கொன்று ௮னை பதசைக்சக் காண்கிற கொடி 
யோனணும், போர்க்கள தீதில் தன் தலைவனைவிட்டு ஐடிப் 

போகிநவலும். அ௮அடைக்கலமென்று வர். கவனை ¥, st த் 

காமல் நீக்கிவிமிவோனும், சொடுப்2பாமென்று சொல் 

லிக்கொடாதவனும், ஒருவனுக்கொருவன் கொடுப்பதை 

விலக்குே வானும்,பாவத்தொழில்செய்யுமிடத்தில் ௮தற் 

குரவியா uD ப்பவணும், தெளிக ௮ றே BS BID oT வஞ் 

சிய்பவனுச், ஆசாரியர்களுடைய வசனத்தை மீறி நடக் 

கற நொடி யோனும், துறவினர்கள் வரவைந்கண்டு எழுத் 

இராத பாவியும், யிறாக்ஞுக் சான் கல்வி சிரம்னெவன் 

ப லம் காணப்பட்டு இரகசியத்தில் நால் சற்போனும, 

Dir sans Be பு இபசாப்வஈ ௪ சல் லார் க்கு Q)— ol sr 

டாதவலும், சண்டயோது Lf Lp Bl காணாத SLIT 

இகம்வொளணும், தன் அற்றத்தார் வறுமைபால் வ நர்தத் 

கான் செல்வக்தாற் செருக்ி வாழ்வோளும், ஈர்பிர்கை 

யால் ஒருவன் வைச்கபொருளைக் கவாஈதுகொள்வோ 

னும், துன்பாடைதற்குரிய கஷ்டமான வேலையைச் 

செய்வித்துக்கொண்டு மின் அவனுக்குப் பேசின கூலி 

கொடாகதவனும், கற்பழிஈத தன் பனைவிபொடி கூடி 

வாழ்பவனும், அன்னியருடைய மனைவியரை விரும்பு 

வோணும், கல்வி கற்பித்த அசிரியனைத் கொழ ராணு 

வோனும், விற்கத்சசா தவைகளை விறறுச் தன் சரீரத்தை 

வளர்தீது இறப்பவனும், நன்மை மிகுந்த வபலிலும் ந 
யிலும் நர்தவன கீதிலும் தேவாலயக்திலும் ஜலபலங்க 

ளைக் கழிப்பவணும், யாவரும் நடக்கும் வழியை முள் 

ளிட்டுத் தடுப்பவனும், பொய்சொல்லி அ DEAD A 

விற்கும் வாத்தகர்களும், தாம்ர்த ஜாஇபானிடத்திற் 

கூலி பெற்றுக்கொண்டு அவனுச்கு வேலைசெய்பவனுூர், 

ஒருவனிடத்து உறவுசெய்து 99565 THRU song Ho 

ரிடக்து வெறுப்புப் பிறந்ததாலத்தில் எடுத்துச்சொல்ல 
வோனும், கோபம் வந்த காலத்தில் முறைவமுவாகிய 
டிஞ்சொல்லை உபயபோடுப்பவலும், பு.தீதியில்லா கமண வி
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யின் சொல்வழியில் நிற்கின்ற அரிவில்லாதவலும், 
இரண்டு அன்னியோன்னியமான சிமீஈகிதர்களைப் பிரித் 

அக் கலகம் உண்டாக்கு 2வாலும், நாலில் இல்லாக பொ 

ரூளை எடுதறு௪ சொல்லுமீவானுடி ஈன்மையைப் பொழு 

மைபால நஇீமையென்ற சொல்லு aur Spr, ct ரிபவரிடத் 

த் தனது மிகுந்த கோபத்ரைக் காடடவோலும், 

பிறர் பொரு£ரகொண்டு புண்ணியஞ செய் 2வாலும், 

இமை ரின்! (கின்பொருட்டு மறுமை பின், 15 SB 

Ca garSur moo rum KM AOS so) Dlr, ௪:2பாகனன! 

பிகம் வானா அடைதிற நரகத்தை நானடையக்கட 

வேன். அன்றியும், நீ கட்டமாயபிவெதை சான் சவரது 

செய்ேன் என்று அரசன் சொல்லக் கட்ட மாதேவி 

யானவா௱ ரன மிசைந்து அப்படியானால் வா போவோம்” 

என் ய ன க Ge நட்ட அரசன் மனமடஇிழ்ஈ்கவளனுப் அவ 

கோச சிலிசை பிலற்றிச் தா௫யர் பல நஞ் ரூமுமயடி 
DIT OWL எக்கு அனுப்பிக் தானுந் தன்வாகனனம களர்ந்து 

உடன் 3 ஈபிஞன். அப்படிப் போனவன் மாதேளியைத் 

we onl OL கண்டு கெருபபைச்சண்ட அரக்கப் 2பால மன 

முரு அவளை நோக்டு, பூங்கொடிபோல்வாளேோ! கடப் 

பதற்ரரிராகிய BTN GLANS, GL5'S G Md 10. உன்னு 

டைய ரொய்சைக் மூடங்கமாத் தருதற்ருக் இரவுளம் 

ப buySsy ar Din” என்று வணங்க, மாசேலியானவள் DI 

சனதுக robs wT சொல்லுகின்ற சொ Dba OBL 

பெபெபுன்னல roe, RD அரசனே! யான் உனக்கு Qo 

இன்ற கட்டளயைச செப்று மடி தீத பின்பு என்ே ஞுடு 

பேசக்கநடவை”என்றார்.௮து2கட்டஅரசன் ரான் செய் 
யத்தக்க ந இன்னதென்் ந கட்டளையிடக்கடவை” என் 
ரன்... ௮பபொழுது மாதேவி இவவிடக்தி லிருக்கின்ற 

ஜோ வெடி வராதிய இவலிங்கத்தை உன் காபிடத்தில் 

வைத்துப புஷ்பங்களைக்கொண்டு அர்ச்சித்துப் பூசித்து 

அர்தபிறகு என்னைக் கூவொயாக” என்றாள். அளவற்ற 

காமமிகு இபினால்இஎமுலைகள் அழுந்தும்படி. தன் தோள்
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களால் தழுவவேண்டுென் நெழுக்ச அரசனை மாதவி 
யானவள் தடுத்துர் சொன்னறு பாலை நிலத்தூள் நிரை 

பொண்டுசொண்டு வாயின் சு£பத்துச் செல்லுகிற கையை 

ஐடி ப்2பாய்ப் பிடித்துக்கொள்வஜை நிகர்த இிருஈ தூ. 

பூவருர்பில் வாசனையும், முளையில் விளைவும், Gipson oud 

னிடத்தில் காம இன்பமும் உண்டாஞுமானால் சைவசம 

யத்துக்கு வி2ராதியாயிருக்கிற இங்வாசலும்றார். சிவ 

பூரசையில விருப்பமுூண்டாரும. இவன் சைவவி2ரா இ 

யாதலால் வலிஈறு புண?சன் என்.நு தான் முன் ar 

செய்த சபதத்தை நினைதது அவைத் தண்டா தவனுப் 

நின்று, உங்கள் சிவனை யாம சாக்தாலக்நும புசை செப் 

Cumin” என்றான். அ௮தைர் கட்ட மா2 சளியும் “*அப்படி. 

யாயின் யம் உன் தோள்ரளை - கொடமாட்டோம” என் 

ள். மாதேவியின் சொல்லானது ௮7/சன] வாயையும், 

கைபையுுா கடடிவிட்டது என்று சொல்லும்! HQ காம 

படங்கி விறதில்லாத ர ரப்பு போலத் தணி நுபாத 

லால் ஈும்பா இருர்றுவிடடான். (ிறமு மாேதேவியானவள் 

அல்லம?கவளைக் பெடி செல்ல ர்க த்து, இல்லறக்ை 

நிர்சிவிட்மி அடை ஆபரணங்களை ஓழிந்து நெடிய கூர் 

கலையளிழ்சீ நத் தன் உடம்பு மம நும மறையும்பட விரி 

துவிட்கிக்கொண்டு பனக்களி2வா தன் உள்ளங்கை 

யில் வைக்ச இல்டலிங்கதீ2சாமி தானிளைத்த பொருள் 

இடைக்காற்போல மகிழ்சசி யதிகரிக்க, Qaim woo 

ட்சி யடைகாளோ என்று ௮சசன் நதிகைகறு நி De 

விதியிற்சென்றாள். இர்கா சேய் நியைக் கேட்ட அன்ன 

யம் பிதாவும், *அநதோ !? எங்கருடைய ௮ நமைய 
Lf தல்விக்கு மிரரிட்டறு என்னோ” என்று நினை ததுவற்று 

இவளைக இட்டிரின்று வ ரதுமமீபாது, அவர்களை 

நோற்க, என்னை உங்கள் புதல்வியென்று மனமயங்கி 

இரங்குதல உ ங்களுா£ருத தகாது, நான், என்னை அறி 

தற்பொருட்சே சறகுருநாதனைச் தேடிச் செல்லாநின் 

மேன்” என்று சொலி, ௮வர்களைக் கண்ணெடுத் கம்
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பாராமல் அயலார்போல நீஙடிச் சென்றனள். செல்லு 

தலும் தாய்தர்தையராபெ சுமதியும் நிர்மலலும் இவள் 

நினைந்தது மிகவும் உத்தமமான காரியம், இவளால் 

நமத மாபுமுழுதுக்கும் பெரும்புகழ் வாய்த்தது”என்று 

மனமடூழ்ர் திருர்தார்கள். அதன்பிறகு இவள் செல்லும் 

நெறியில் கண்டவர் யாவரும் மனங்களைந்து சண்ணீர் 

ததும்ப நின்று *தவுகொஜன்பின்னே சிவிகை2பறித் 

திருமகள்போலச் சென்ற மாதேவிபானவள் இப்பொ 

முது இந்தப் பேய்க்கோலங்கொண்டு செல்லுதற்குக் 

காரணம் யாதோ அறியோம்” என்றார்கள். மற்றுஞ் சில 

“O55 மாதேவியை இவவண்ணமாசக்கண்ட யாம் விசன 

மேலீட்டால் வபிறெரிய நின் மே, இவளைப் பெற் 

மோர் என்னடாடு பரிவ?ரா” என்முர்கள், மற்றுஞ் சிலர் 

“(இவளது மங்கள் வடிவத்தைக் சண்டு ம௫ழ்ர்த ஈமது 
கண்கள் இர்தக் கோலத்தையுங் கண்டு துன்பு.ுதற்கு 

எப்படிப்பட்ட பாவத்தைச் செய்திரர்கோமோ'” என் 

ரர்கள், இவ்வாறாக ஈகரத்தா ரெல்லாரும் இரங்கும்படி. 

மாதேவியானவள் வெயில் வெப்பம் பொருமல் நிழலை 

விரும்பிச் செல்2வார்போலக் கருப்பஞ் சர்க்கரையும், 

அமுர்தமும், தேனும் சைக்கும்படி பேரின்பத்தைக் 

கொடுக்கின்ற தனக்குத்தானே நிகராகிப அல்லமதே 

வளை நாடிச் சென்றாள். அப்படிச் சென்றவள் காடுகளி 

அம், பலைகளிலும், நகரங்களிறும் போப் அன்பு மிகு 

யால் ௮ல்லமனாகிய சற்குரராதளைத் தேடாநின்றாள். 

அக்சமாதேவி துறவுகதீ wih hy.
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பதினோன்றாவது 

கொக்கிதேவாகஇ, 
DP 

paren தவர் அநிமிடன் என்னும் பெயசை 

யுடைய ஞானாகரியளைத் தனத உண்மை வடி வேடு 

கலந்துகொண்டு தன்னைப் பூசிக்கின்ற அடியார்க 

ளுடைய பிறவியை நிக்கிச் சஞ்சரிக்கிற நிலைபைபைச் 

ரொல்ஓுவோம். சிறப்புப் பொருந்திய அ௮ல்லாதே 

வன் கார்கால மேகத்தை எஇ/பார்ச்கின்ற பயில்போ 

லத் தன்னையே எஈதிர்பார்தஅக்கொண் டிருக்கிற அடி 

யார்களை அட்கொள்ள வேண்டுமென்ற எண்ணத் 

கோடு உலாவிக்ிகொண்டிருர்ரம் நாள்களில் ஒருசாள், 

or Anau Ia orn? cue ஓர் வேடங்கொண்டு 

சென்றான். _ அவன, இர வாசனைபொருந், திய மிரு து 

வெ புஇிப மலர்கள் நிறைந்த ஓர் நந்தவனம் அலங் 

காரமாகக் காணப்பட்டது. சிறுபொழுகரயெ BiB gun 

பாறுபடாத பெரிய அறுபொழுதிலும் Ospina si 

தேனைப் பொ ழிசின்ற IP GOT LNT aT நிறைந்த அந்த நந்த 

வனத்தை உரவரடைந்கால் அவர் தேவேர்தரனறு 
பெருர் செல்வத்தையும் பெற விரும்பார். இரத வுலகக் 

இல் பல தவர்களைச் செய்து வருந்தினவர்கள் வட 

இரையிறுள் ளா சைலாயக்தில் போய்ச்சோ விரும்புதல் 

யா துக்கெனின், இரகப பூஞ்சோலைபின் மண.்சதரடு 

கூடிய கதென்றற்காற்றானது வற்று தமது உடமபின்மீது 

தவழ்கலை மாத்திரம் நினைத்தேயாம். சேன் நிறைந்த 

பல மலர்க ஈயும் கண்டு போய் நஈல்லதேனை புண்ணும் 
(பொருட்டு அங்கு மிங்குமாக ayip ara p அளவற்ற 
வண்டின் கூட்டல்கள் இரசைகலால் அர்த ஈர்தவனம் வண் 

டின் சர்தையை யொத்த திருந்தது. ௮ரத நந்தவன கதைக் 
சோக்கிே சேவன் என்னும பெயருள்ளவன் காவல் செய் 

துசொண் டிருப்பவன், ௮வன் அவ்விடத்தில் அர்த 
கர தவனதச்தை விரு ச இயடைவிச்கும்படியான முபற்சி
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யைச் செய்துகொண்டிருந் தான். அவனை அருள் கிறை 

ந்த மனத்தையுடைய அ௮ல்லம?கவன் கண்டு இவன் 
தனது அற்பமாகிய தொழில் விசிம்படி அறிதற்கரிய 

பொருளை இவனுக்கு அறிவிபபீபனென்னு அவன் ௮௬3௧ 

சென்று, பன. சரணம்” என்று சொன்னான். அப 

பொழுது அந்த நந்தவனத்தை புடையவனாகிய கொக்கி 
தேவன் கி்மலனாகிய ௮ல்லமதேவனைச சாண” மென்௮ 
சொல்லி வணங்கி, உன் செய்கை யாது, உன் பெபர் 

யாது சொல்லுக” என்று கேட்க, ஞான விளக்காகிய 

Hove Suse சொல்லலுற்முன்: “அன்பர்களுடைய 
வீமிகரடோறும் வரிசையாகசசென் று பிக்ஷை பற்று எக் 

தத தொழிலுமில்லாமல் இ ரப3பன். என் பேர் ௮ல்லம 
னென்று சொல்லுவார்கள்” என்று சொல்லிப் பிறகு 

(உத்தமனே உன்பெயர் யாது” என்று வினவ, ௮ வன் 

தன்பெயர் *கொக்கிதேவன்” என்றுசொல்லி, “அருமை 

யாயெ குருலிங்கசங்கமங்களுக்காகச் சரீரம்வருந்துகின்ற 
தொழில் சற்றுமின்றிச் ௬ம்மாவிருப்பவன் உணவை 

யுண்ணுகன்ற பிணமென்று சொல்லுகின்ற சொல்லை நீ 
யறிநதிலையோ”என்றுசொல்லத்தொடங்கினான்: பெறு 

தற்கரிய மாறுடசரீரத்தை ஒருவன் பெற்றாஷ், அந்தச் 
சரீரத்தைக்கொண்டு செய்தற்கரிய பல தர்மங்களையுஞ் 

செய்து, அன்பமிகுர்த பிறவியினின்று நீங்கி உய்யும் 
பொருட்டு லீக்ய நிலையை யடையாமல் உழல்வோனது 

சரீரம் பொற்பாத்திரத்தில் பெய்து வைகத்தற்குரிய பாலை 
நிலவெடிப்பில் கவிழ்த்காற்பபோலாஞும். மின்னலைப்போல 

நிலையில்லா தழியு முடம்பைக்கொண்டு சற்கருமங்களைச் 

செய்து அழியாத வுடம்பைப் பெற்றுப் பேரின்பத்தை 

யடைந்திருத்தற்கு முயற்சி செய்யாமல் சரீரம் வருந்து 
மென்று எண்ணி அந்தச் சரீரத்துக் கு.று.தியாகய உண 
வையுண்டு சும்மா விருப்பவன்போல மேடர் இவ்வுலக 

த்இ லில்லை” என்று பூஞ்சோலையையுடைய கொக்கிதே 

வன் சொன்னான். ௮வன் சொன்ன சொல்லை ௮ல்லம
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தேவன் கேட்டுக் கைகொட்டிச் சிரித்து, “புண்ணிய ௧௬ 
மங்களைசசெய்து ௮ழியாச இன்பத்தை ஒருவன் பெறு 
வானானால் துன்பத்தைச் செய்தற்குரிய மூம்மலங்களுக் 

குள் ஒரு மலமாகயெ ஆணவத்தாலும் நாம் பேரின்பத் 

தையடையலாம்” என்று சொல்லீ, “தான் செய்யுஞ் சற் 
கருமத்தால் ஒரு பிறப்பிற்றானே பேரின்ப முண்டாகு 
மென்றால், ௮க்த மாமிச சரீரம் நீங்க அந்த இன்பு 

முடனே ஈசிக்கும்; அந்தச் சரீரம் ஈசிக்காமல் மேலான 

மோக்ஷ பதத்தி லிருக்குமென்றால் அது மாயாகாரிப 
மாகாது; வாசனை வீசடன்ற மலர்களைத் தருகிற 56s 

வத்தை வைதீது அதனால் பிறவியை யொழிக்கக் கருது 

இற கொக்கிதேவனே! பேரின்பத்தைத் தருகிற சற் 
கருமத் இன் முடிவில சரீரத்தில் ௮இகமான துன்பத்தை 
புண்டாக்குகிற தீவினையுண்டாகும்; அந்தத் தீவினையின் 

முடிவில் முன்செயத நல்வினை தோன்றும்; இம்முறை 

யாக நல்வினை தீவினைகளாகயெ இரண்டும் இவ்வுலூல் பக 
அம் இரவும்போல மாறிமாறி வருமென்று அறிஞர் சொ 

ல்லுவா்) புறத்தே யாகாதி சற்கருமங்கள் பலனற்றைச் 

செய்து மலையைக் கல்லி எலியைப் பிடித்தாற்போல மிக 

வும் அற்பமாயெ தேவபோகத்தை யடைபவனோ, வருச் 

தாமல் சகல சங்கற்பங்களையும் விட்டுச் சும்மாவிருஈதே 

பேரின்பத்தை படைபவனோ, இவ்விருவருள்ளே மூட 

னென்று எவனைச் சொல்லலாம? மனமானது பொறிவழி 

யாகப் புறத்து விடயங்களிற் செல்லுமானால் விடயமயமா 

இய உலகமே தோன்றும; அகத்தே ஓடுங்குமாயின் பே 
சாந்த ரூபமாகிய சிவமே தோன்றும். சிவம் தோன்ற 
அறிவினிடத்து வியாபித்த விடயமயமாகய உலகம காண 
ப்படாமல் துன்பவடிவாகிய பிறவிக்கடலைக் கடஈது பேரி 

ன்பத்தை யடைவார்கள்” என்று சொல்லி, பிறகு ஈமது 

மகிமையை இவனுக்குப் பிரத்தியக்ஷமாகக் காட்டி 

இவன் கருத்தைச் திருத்தவேண்டுமென்று இருவுளங் 
கொண்டு கொக்கிதேவனை நோக்க, (இவ்விடத்தில்
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தோண்டக்கடவை” என்று கட்டளையிட, அப்படியே 
௮வன் தோண்டெெலும் ௮வலிடத்தில் செய்யுட்பொருள் 

போல ஒரு பொற்சிகாங் காணப்பட்டது. அதன்மேலும் 

தோண்ட வறியலுக்குக் காணப்பட்ட பொற்குவைபோல 

௮ர்நிலத் இினலுள்ளே மனம் புறத்து விடபங்களிற் செல் 
லாமலும் சரீரமசையாமலும் பாவசப்பட்டிருக்கிற ஒரு 

சிவயோடியைக் கண்டார்கள். உள்ளங்கையி லமர்ந்த 

இஷ்டலிங்கக் தன்மேல் இருஷ்டி, வைத்து தேகத்தில் 

எலும்பை பன்றித் தசை கிறிதுமின்றி யோகரித்திசையி 

லிருக்கிற அநிமிஷன்- என்னும் மறாயோகியை கோக்க, 

“கொக்கு i gustan! shame சிறிதுமின்றி யிருக் 

கிற சிவயோகியைத் தரிகித்தாயா” என்று ௮வன் மன 

த்திலுள்ள சந்தேகம் நீங்கக்காட்டி, அறிவிக்க, **தவறிக் 

கடலில் விமுந்து சரைகாணாமல் அன்பப்படுவோர்க்கு 
மரக்கலமொன்று சமீபத்து வர்ததுபோலப் பரமாசாரி 

யர் எனக்குச் கிடைத்தார்” என்று அச்சரீய மடைந்து 

சரீரம் ஈடுங்கவும் கண்களில் ஆரந்தபாஷ்ப மொழுகவும் 

கெஞ்சுர௫, குருஷ்ப க்ரமத்தை விளக்கும்பொருட்டு 
வணங்கினான். வணங்குதலும், வெயோடுயின் கையி 

லிருந்த இஷ்டலிங்கமானது கார்தத்தைக்கண்ட இரும் 

பைப்போல அல்லமதேவன௮ கையில்வந்து ௮மர்ந் இருக் 

தனு, அப்போது அந்தச் வெயோடியின் சீவகளையும் 

அந்தச் சவலிங்கக்தோடு ௮ல்லமதேவனிடத்திற் சேர் 

ந்துவிட்டது. இவ்வாறு இஷ்டலிங்கமானது அ௮ல்லம 

தேவனிடத்தில் வந்து சேர்ச்ததையும் ௮௫5 இஷ்டலிம் 
கத்மீதா எழுர்தருளியிருர்த சிவயோகியையும் கொக்கி 
தேவன் கண்டு மனம௫ழ்ந்து, *இவ்விருவாது பெருமை 

யைச்சொல்லுதற்குவேகா இகாரியாகெயபிரமதேவனாலும் 
முடியாது” என்று சொல்லி, அல்லமதேவனை நோக்கி, 

*(சிவலிங்ககிஷ்டையையடைய ஞானயோகடியைச் தேவரீ 
சது இருபையினால் தரிசிச்தேன்) இனிச் செய்யவேண் 
HUW கருமங்களெல்லாவறையும் இப்பொழுதே முடித்து
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விட 2/_ன்; ரானயோகத்இல் நிலைச்துவிட்டேன்; தேவ 
ர்ரசெய்த வுதலிக்கு அடியேன் செய்பத தகுந்த கைமமா 

ஜென்,றுளதோ ? மேகத்துக்குக் சைம்மாறு இவ்வுலகத் 
தில் பார் செய்வார்கள்? தேவரீனையும் உமது கையிலெ 

முரகருளியிருக்கெ இஷ்டலிங்கத்தையும ௮ரிமிஷனெ 
ன்னும் சிவயோடூியையும் இபபொழுது ஒப்பற்ற பரம் 

பொருளாக அறிநதேன்” என்று அல்லமதேவனது செ 

தாமரை மலா போன்ற இருவடியை வணக்க சொல்லு 

aren: “BuSen! என்னை யெனக்கு அறிவிக த.து போல 
இரக இஷ்டலிங்கமான௮ அகத்திலும் புறத்திலும் நிலை 

பெற்றிருக்குட தன்பையை உமது இருவடியை வணங்கு 
கின்ற அடியார்களுச்செல்லாம் ஈன்ராயறிவித்துச் சர 
வுபிர்களைப்போல உலத்திற் சஞ்சரிக்கக்கடவை' ் என்று 

வணங்கினான். கொக்கிமீ தவன் இப்படிச் சொல்லி வண 

நகக்கண்ட அல்லமதேவர் தாம் பெற்ற பேற்றை உல 

கத்காரெல்லாரும் பெற விரும்புதல் பெரியோர்களுக்கு 

இபற்கைக் குணமேயாம”என்று புகழ்ந்து கொக்கிதேவ 

ஊத் கமறு தாமரை மலர்போலுக் திருக்கரத்தால் தீண் 

டித் கமுலிக்கொண்டு அறுக்காகஞ் செய்தார். இல் 
வாறு அல்லமதேவரால் அநுக்கெடுக்கப்பெற்ற சொக்கி 

தேவன் உள்ளங்கைபிலமர்ஈத இஷ்டலிங்கத்தி லழுர் இப 
பார்வையும மனமும் பிறழாமல் நிலைத்திருக்கச சிவயோ 

கத்தை யடைந்று சிர் திப்பாவைபோல அசைவற்றிருந் 

தான். அடி யார்கள் விரும்பினதையே அ.நுக்கிரசிக்கிற 
அஃலமதேவர் பரிச த்தமாகய இஷ்டலிங்கத்தைக் கையி 

லேதிக்கொண்டு பூமியில் நிஷ்காமிய தவத்தைச் செப் 

இன்ற அன்பர்களுடைய மனத்தில் பேரின்பமதஇிகரிக்க 
இளமையாகிய மாமரங்கள் தழைக்கும்படி வந்துலாவு 

இன்ற தென்றற்காற்றுப்போலச் சஞ்சரிக்கலா யினார். 

கோக்கிதேதவர்கதி ழற்றிற்று.



பன்னீரண்டாவது 

முத்தாயியம்மைகதி, 
PTO OG 

அரகண்ண ஸனென்பவனைக் கண்டிலேனென்று 

அன்பபடைரந்து வாடுகின்ற முத்தாயிபம்மையின் துன்ப 

பொழியும்பொருட்டு அல்லமதேவர் விரைவாக வந்து 
பூர்வக்தில் சொன்ன விதத்தைச் சொல்று2வாம், 

லிபூதியணிக்து அதனால் அழரூ மிருகின்ற ௮ல்லம 

தேவன் அடியார்களுடைய மூகாதுக்கக்தை ஆடை 
யபிழர்த ஒருவனது சைபைப்போல விரைந்துபோய் 

நீக யருள்செய்துகொண் டிருச்குங்காலக்தில், தனது 
பாசபந்தங்களைச் சேத்த அசகண்ணனென்பவன் மறை 
த்துக்கொண்டிருந்த மிக்க சிவபக்தியைப் புறத்துந் 

சண்டபொழுதே உடம்பை வெறுத்து நீங்கிச் சிதாகாச 
ரூபமானான் என்று அறிஞர் சொல்லுவர், ௮ப்படிச் சிதா 
காச ரூபமான அ௮சகண்ணன் கேஹபாவம் நீஙடப் பரி 

பூர்ரை ரூபாரான கன்மையை அவனுடன் பிறர்தவளா 

யெ முத்தாயிபம்மை யறியாதவளாய்ச் சென்று, ௮௪ 

கண்ணன் உயி/ நீஙனெனென் றெண்ணி மனந்தளர்ந்து 

மயங்இப் புலம்பி வருந்திக்கொண்டிருக்குஞ் சமபத்தில் 

இஷ்டலிங்கமும் உள்ளங்கையும் பிரகாசிக்க அல்லம 

தேவர் அவ்விடத்திற்கு வந்தனர். வருதலும் மனங் 
கலங்கிநின்ற முக்தாயியம்மை அவரைக் கண்டு, ௮வது 

திருவடியில் விழுந்து வணஈடு, அசகண்ணனைக் குறித் 

அச் தான்கொண்ட அன்பர் தணியும்பொருட்டுக் கதறி 

யழுதாள், பாவியாயெ நான் எனது சகோதாளை 
யிழந்து வருந்துறெ வருத்தமெல்லாம் ஒழியும்படி 

தேவரீர் பெருங்கருணையால் இவ்விடத்திற் கெழுந் தருளி 

arn” என்று சொல்லி மறுபடியும் வணங்னொள். வணங் 

இன முத்தாயி யம்மையின் முகத்தை ௮ல்லமதவர் 

பார்த்து, தெப்வப்பெண்ணைநிகர்த்தவளே! ஈன்மையை
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புடைய ௮சசண்ணனஅ சன்மையை யறியாமல் வருந் 

அதல் அறிவுடையார்க்கு அழகல்ல” என்று சொல்லிப் 

பின்னுஞ் சொல்லுறொர் : என்றும் இறவாத ௮சகண் 
ணனை இறக்தவனாக நீ யெண்ணிக் கண்ணீர்விட்டுக் கலங் 

கினாப்; எங்கும் ஓ.ழிவில்லா இருக்கற ஆகாயம் ஒழிந்து 
போயிற்றென்று கலங்குவாருமுண்டோ ? தன்னைச் சச் 

சிகாரந்த ரூபமாகிய பரமசிவனாகவே பறிந்தவன், அற்ப 
மாகிய தோலாற் செய்யப்பட்ட சரீரத்தை சானென்று 

விரும்பமாட்டான். இவ்வுலகத்தில் சற்குருவருளால் 

தன்னை யறிந்தவன் இந்தச் சரீரச்தைச் சோறுண்ட 

இலைக்கு கிசசாயெண்ணி யொழிப்பான். பூமிபில் மானிட 

னாய் எழுந்தருளின பாமகுருவின் அ.றுக்கெகத்தால் 
தனத யதார்த்த ரூபத்தை உள்ளபடி யறிந்தவன் சரீரத் 

தை விடுங்காலக்இல் மட்குட முடைந்த காலத்தில் ௮ந்த 

குடத்திலிருர் ச ஆகாசத்தை நிகர்ப்பான். பந்த பாசங்க 
ளெல்லாம் முறிந்தோடுதற் கேதுவாயெ சிவஞானத்தை 

புடையவன் உலகிலுள்ள மாஅடர் உய்யும்வண்ணம்அவர் 

கள்கண்ணுக்கெதிசே வெர்தஆடையைப்போலக் காணப் 
ப/மிவன். எல்லாப் பொருள்களும் தானேயாயிருக்கிற 

சிவத்தோடு பொருந்துதற்குரிய ஞானக்கண்ணுள்ளவ 
னுக்கு உறவு பகையென்னும் எண்ணமில்லை. சரீரமே 6w 
மென்றெண்ணியிருந்து 9 SBer mart sor 2 Surg 20) 

வேவடி வாச உடம்போடு கூடியிருந்தும் தாக்கற் நிரப் 
பவர்களையும் தம்மைப்போலவே பார்ப்பார்கள். ௮வர்களு 
டைய யதார்த்தகிலையை யறியார்கள். கூத்சனது நாடகக் 

கோலத்தோடு கூடிய நடிப்பை உலகத்தார் பார்த்து 
உண்மையென் றெண்ணுர். மிக்க தவத்தினை யுடையவர் 

யாவராலுர் துதிக்கப்பெற்ற ஞானவானுடைய சரீரநடி, 
ப்பை அறுபவத்தா லறிர்து சத்தியமென்று நினையார். 
௮அசகண்ணனது தன்மையை அறியாமல் ௮வன் இறந்தா 

பென் றெண்ணி யிரங்கனாய், இரத எண்ணத்தை மறந்து 
விரிவாயாக” என்று சொல்ல, பூர்ணஞான.த்தையுடைய
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முூச்தாயியம்மை சொல்லுவாள்? (பாம்பின் காலைப் 

பாம்பு ௮றிவதன்றி அறிமவார் வேறிலார்; அதுபோல 

அ௮சகண்ணனது யதார்த்த நிலையை யான் ௮றியவல் 

லேனா ? என்பிழையைப் பொறுத்தருள வேண்டும், 
எமது சந்ததியார் செய்த தவப்பயனாப் தேவரீர் இங்கே 
யெழுச்தருளினகை நோக்கு மிடத்தில் சங்காஈதியா 

னது முடவனிருக்கு மிடத்தைச் தேடிவர்தாற்போ 
லிருக்கின்றது?” என்று பூசனை முதலிய வழிபாகெள் 

செய், “பர் தராசத்திற்கேதுவாடுய போக்ஷபத.க்தைப் 
பெறும்படி. னக்கு அதுக்கரசிக்களேண் மம்” என்று 

பிரார்த் இக்க, அவளது பிரார்த்தனைக்கு அல்லம?தவர் 

ம௫ழ்ர்துஅவளைகோகடு, ரீ பர்தமாசங்களை யொழித்து 

முத்தியையடைய விரும்பினையாதலால் இவ்வுலகத்தில் 

உன்னை நிகர்ப்பவர் யாருளர் $ ஒருவருமில்லை, ஒரு 

கோடி பிறப்புப் பிறந்து பிறந்து புறக்கருமங்களைச் 

செய்தாலும், செய்சுவர்கள் ஆணவவிருள் கீங்கினாலன்றி 

மேலான முத்தியையடைவார்களோ? அடையார், பிறப் 
பிறப்புக்களை யாம் ஒழிப்போமென்று தமது கருத்தைப் 
புறக்கருமங்களிழ் செலுத்தித் இரிவதெல்லாம் எரியச 
நின்ற நெருப்பை மெய்வார்த்து அவிக்க நினைப்பதை 

நிகர்க்கும்; எல்லை கடர மீதாடுகின்ற மனத்தை நிறுத்திக் 
கட்டுதலே வீடு, மனத்தை நிறுத்தாமல் விடயங்களிற் 

செல்லவிமிதலே கட்டு” என்று முத்தாயி யம்மைக்குச் 

சொல்லி அ௮துக்செகஞ்செய்தார். பொய்யாகிய குப்பை 
யைக் ளெறியொழித்து ௮தனுள்ளிருந்த முத்தினையெடு 

கீதுக் கொடுத்தாற்போல மயக்கத்துக் கேதுவாயெ தத் 
துவங்களையெல்லாம் தள்ளி மெய்யாயெ தன்னைப்பெறும் 

படி முத்தாயியம்மைக்கு அருள் செய்தலும், ௮வள் ௮ல் 

one saucer saree, சுவாம்! மோக்ஷக்தை விரும்பிக் 

சரீரத்தை வெறுக்தேனில்லை; எவ்விடத்திலும் சற்குரு 
வைத் தேடித் இரிந்தேனில்லை; அப்படி யிருக்கவும் கான் 

உய்யும்படி என்னைத்தேடி எழுந்தருளி எனக்கு ௮ுக்
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இரகஞ் செய்தீர்” என்ன ௮ல்லம தேவாறு இருனடியை 

வணங்கிப் பிறவித் துன்பம் நீங்கப்பெற்றுச் சிதம்பர 
த்தை யடைந்து எல்லையற்ற பேறின்பத2தாடு வாழ்ந் 

இருந்தாள், 

மந்தலியம்மைகதி ழற்திற்று. 
  

பதின்மூன்றாவது 
௦ a 

சித் தராமையாகதி, 
anit ae 

அழகே சித்தராமைபரிட த்திற்கு அல்லமதேவர் 
சென்று அவர்க்குச் கொல்லியருளின சிறஈ தநரிலையைச் 

சொல்லுவோம். தம்மையடிக்க அன்ப ரெல்லாருக்குக் 
கொடி தாயெ பிறவித் துன்பச்தை யொழித்து மெய்ஞ் 

ஞான த்தையும் ௮அதனாலுண்டா தற்கூரிய பேரின்பத்தை 

யும் ௮ருள்செய்வோராயெ அல்லமதேவர், கருமயோகத் 
தையும் மற்றைக் கமியைகள் எல்லானற்றையும் 3) Has 

மூத்து வாழ்கின்ற சித்தராமையசது பட்டணத்தை யடை 

ந்து, அவரது ஏவலாட்கள் செய்கிற கோயில் இப்பணி 

தடாகம் சோலை நந்தவனம் முதலியவற்றையுண்டாக்கல் 

முசலிய சியைகளைக் கண்டு, இந்தச் கித்தராமையர் பய 

னில்லாக செயல்களைச் செய்துகொண்டி ௬பபவர், ௮தி 

வென்பது இவர் இருக்கும் ஊரிலுமிருககாதென்று இக 

Liat, “இவர் இல்லறக்கை வெறுத்துத் துறவறம் பூண் 

டி ருந்தும் இந்த விண்காரியங்களில் பிசவேசிக்திருப் 

பதை நோக்குமிடத்து இரும்புவிலங்கை நீர்ப் பொன் 

விலங்கு பூண்கொண்டாற்போ லிருக்கின்றது” என்று 

தினைக்து, அங்கே ஒரு தடாகத்தைத் தோண்டிக்கொண் 

டிருப்பவார்க ஸிடத்திற்போய், அவர்களை கோக்கு, இந் 

தச் சத்தராமையர் உமியைக் குத்துவோர்2பாலப் பய 
னற்ற விண்காரியங்களிற் பிரவேசித்திருக்கிறுசே; விழ 
௮க்கு முத்துலைபோட் டிறைப்பதுபோல உங்களை யிந்
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தச் கஷ்டமானதொழில் செய்யும்படி. யேவினாரே; இரத 

ஒட்டராமாறு கருத்து யாது?” என்று வினவ, இவர் வின 

வின சொற்கள் அந்த வொட்டாது சா.நுகளில் கொல்ல 

னுலைக்களத்திர் காய்ந்த Cam Sure அழைகலும் அவா 

கள் பிரபுகவரைநோகி, நீபித்தனா பிருக்கரய்; எமது 
குரராதனை யிகழ்ர்து தகாதவார்த்கைகள் சொல்லினை; 

தேவர்களும் சஷ்டனென்று புகழ்தற்குரிய எங்கள் சித்த 
சாமையசை ஒட்டனென்று இகழ்நனுசைத்தாய், நீ துஷ், 

டனா யிருக்கும்” என்று சொல்லிக் கோவித்து முகஞ் 

அளித் தக்கொண்டார்கள். அப் பாது அல்லமதேவர் 

௮ந்த வொட்டரை நோக், “நீங்கள் ஏன் வீ£ணாசக் கோ 

வித்துந்சொள்ளுகிறீர்கள்? உம குருவாகிய ராமரிடத் 

இல் சித்கர்செயல் இறிது மில்லாமையால் அவரை உ; 

கைப்பார்க்் றும் றக லொட்டரென் றழைக்கிறேன்” 
என்றார். இகைக்கேட்ட வொட்டர்கள் அ௮ல்லமசேவரை 
யழைத் ர, பெரியோர்களால் நியமிக்கப்பட்டு உலகத் 

சேய் வோன் தில் நிலைபெற்றி ரக்கிற நல்ல தருமங்களைச் 

தேவனென்றும், அவற்றையிகம்ஈகவன் FTF HOT Wor. 

வானென்றும் நல்லார் சொல்லுவர், தீக்கருமங்களை 

Curls a ஈற்கருமங்களைச் செய் 2வாசை யறிந்து ௮வ 

போ டுறவெப்தாயில்லை; அதலால் நீ தர்ம மார்க்கத்ைச 

விட்டவனா யிருக்கும்” என்று சொன்னார்கள். ௮து தே 

ட்ட அல்லமதவர் ஓட்டரை நொக்கி, இருவினையொப்பு 

மலபரிபாகங்களை புடையலர்கள் என்னைக் கொண்டாடு 

வார்கள்; நீங்கள் வினைலசப்பட் ipa Sorter gore 

என்னையறியிர்கள்”என் (ரர். ௮ நூகேடடஒட்டர்கள் சற் 

கருமமும் எனக்குடன்பாடில்லையென் ௮ சொல்லினையாக 

லால், உனக்கொரு நற்கஇயுமில்லை'' என்று அல்லம?தவ 

சைச் சினர்துரைத்தார்கள். அதற்கு அல்ல DS SUT YTS 

(வொட்டரைவிளித்து, **சல்வியில்லாதமூடர்களே நீங்கள் 

விணாப் என்னோடு ஏன் தர்க்கம் பேசுஇறீர்கள்? நீங்கள் 

போய் உங்கள் குரூவாயெ கற்றறி மூடனுக்குச் சொல்
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அர்கள்; அவன் இங்கே வருவாயின் ௮வன் சொல் 

௮ஞ் சொற்களைக் கொண்டு ௮வனு அறிவினெல்லையுக் 

காண்போம்” என்றார். சித்தராமனை மூடனென்னு ௮ல் 

லமதேவர் சொன்ன சொல்லானது, ௮ந்த வொட்டர்க 

ளுடைய கோவமா$ய கெருபபில்வார்த்த கெய்போலிருந் 

தது. ௮.தனால் அவர்கள் யாவரும் தம௮ அழுக்குத் துணி 

யை யிறுக்கிக் கட்டிக்கொண்டு, கோவமிகுதயால் பல் 
லைக்கடி தீதுட்பெருமாச்செறிந்து மீசையை முறுக்க ஈகை 
த்து, தமது மூரட்டுக்கைகளால் கற்களைப்பொறுக்கி மடி 

யில் கட்டிவைச்துக்கொண்டு, “நமது குருவை யிகழ் 

ந்தவனாகிய இவனைக் சல்லாலெறிர்து கொல் ஓு2வா”மெ 

ary அல்லமதேவசைச் சூழ்ந்துகொண்டு, “கட்டுங்கள், 

பிடி.யங்கள், உங்கள் கையிலிருக்கிற மண்வெட்டி பினால் 

வெட்டுங்கள், நிரஇத்த வாயிலுள்ள வெண்பற்களைதீ 

தட்டுங்கள், தலை விங்கும்படி. கூட்டுங்கள் ”என் ௮1 மனஸ் 
கொதித்துக் கூடி, அல்லமதேவாது இருமேனியின்மீது 

தீம் சை சலிக்கும்படி கல்மழை பெய்தார்கள். பெய்தும் 

ஒரு சல்லாயினும் இவர் இிருமேனியின்மீறு படவே 

யில்லை. முற்காலத்தில் சாக்கியெராயனாசெறிர் த கல்லேயன் 

றிப் பிறரெறியுங் கற்கள் பாமசிவரூபமாகிய அவர் இரு 

'மேனியிற் படுமோ? ஒருவன் தனது சரீர நிழலப் பூமி 

யிற் புதைக்குர்தோறும் ௮ர்த நிழலானஅு புதைபடா 

மல் மேலெழுஈஅ நிற்பதுபோல அர்த ஒட்டரெறிர்த 

கற்குவியலின் மேல் அல்லமர் நின்றார். **ஒருவன் இங்கூ 

செய்தால் அவனைத் தண்டிப்பவன் அதமனென்றும், 

௮ந்தத் தீங்கைப் பொறுத்துக்கொள்வோன் மத் இம 

னென்றும், அதனை மறஈஅவிரிவோன் உ தீதமனென் 

௮ம் பெரியோர் சொல்லுவார்கள். எதிரே நின்று பல 

தீமைகள் செய்தாலும் அவற்றை பெல்லாம உடனே 
மறந்துவிட்டு, தாமசை மலாபோல மூகமலர்ச்சி யுள்ளவ 

னப் நிற்கிற இவன் யாவனோ? எங்கருப்பவனோ? தாம 
ரைமலரில் வாழ்சன்ற பிரமனோ? தாமரைக் கண்ணணா
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கிய தஇிருமாலோ? இடபவாகனனாயெ சவபெருமானோ 
என்று சொல்லவு மொண்ணாது. ஏனென்றால், ௮வ/கள் 
தமை செய்வோசைத் தண்டிப்பவரா யிருக்கறொர்கள், 
இவன் தீமைசெய்வோ ரிடத்திலும் ஈன்மை செய்பவனா 

யிருக்கிறான்” என்றிவ்வானு கண்டோர் சொல்லி கின் 

ரூர்கள். கல்லெறிந்து கைசலித்து கின்ற ஒட்டா்களோ 

வென்றால், அல்லமர்மீது கல்லெறிபடாமையைக் கண்ட, 
இவன் மந்இர வித்தையில் வல்லவனென்று நினை தூ, 
(இவனை வலிந்து பற்றிச்கொல்லுவோம்” என்.று டெடி. 

வர்தார்சள். வருதலும்,பல குடங்கள்தோறுமுள்ள கீரில் 
சந் இரன் பிரதிபிம்பித்துக் தோன்றுநல்போல, ௮88௧ 
சரிரங்கருண்டாக்க, அவையாவினும் அல்லமர் பிரி 

பிம்பித்தூத் கோன்றி நின்றார். அப்போது அக்க ட்டம் 
கள் இகைத்து நின்று, “*இத்தளை அல்லமர்களுக்குள்ளோ 
நாம் எந்த 'அல்லமனைப் பற்றுவோம்! உண்மையான 

அல்லமன் இன்னானென்று கெரியவில்லையே” என்று 
மனமயங்கித் தங்கள் தலைவனாய Ds grin of macy 
மிடத்தை யடைந்து, “யேனே? நாங்கள் வேலைமெய்யு 

மிடத்தில் யாரோ புஇயன்வர்து உன் பெருமபைபை அறி 

யாமல் உன்னைப் பலவாறு Qa Db BI பேனல்: அப்/ படி. 

அவன் இகழ்ந்துபேசக் கேட்டும், இன்னமும் நாங்கள் 

உயிரவிடாம லிருக்கிறோம்” என்னுரர்கள். ௮.து'2நடட, 
சித் ஈமலுச்கு அல்லமதேவாது திருவடிபை யடைந்து 

உண்மை ஞானம் பெறுதற்குக் கருவியாகிய ஒரு பெரு 

கோவ மூண்டாயிற்று. உண்டாதஓம், “என்னை யிகழக் 

தவன் யாவனோ ௮வனஅ நாவை யறுத்து AOD pox” 

என்று சொல்லிக்கொண்டே யெழுந்து, என்னை வைத 

வன் யார்?” என்று நெருப்புப்போல அல்லமருக்தெ 92௪ 

வந்தான். அ௮ல்லமதேவரும் ௮வனது கோவத்தைக் 

தெரிந்துகொண்டு, தலையையம் கையையும் அசைத்து 3 

புன்னகை செய்து, “தோண்டுதின்றவர்களை த் தார்ஞும் 

நிலம்போலப் பொறுமையுடையை யாதலால் நீ பெரிய
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தவறந்தையுடைய யோயொவாய்) பிறவி நோயை sano 
லிட்ட பஞ்சு?போல உருவழித்தற் குரியது டொறுமை 
மீயயாமென்று அணிர்திருக்கின்றனைபோலும்; காலன் 

உனக்கெதிே போறுமையுள்ளவனாவன்) ஆல சலவிலம் 

நல்ல அமிர் தமாறாம்” என்றில்வாறு அவனது பொறு 
பையையும் தவத்தையும் புகழ்பயன்போல இகழ்ச் 
னார். அரைக்கேட்ட சிக்சராமன் அடிக்குந்தோறும் 

பர்து விரைசொண்டெழுவறுபோல ஸ்ரன்னிலும் கோவ 

ப.இகரித்து அ௮ல்லாரை நோக்கி, உனக்கு நான் ஒரு 
அபராதமும் செய்பாதிருக்கு, என்னைக் குறிப்பாயும் 

வெளிப்படையாயும் 8 யிகழ்க்சமையால் நான் பொறுக்க 

மாட்டேன்; எனறு நெற்றிக் கன்ணாபெ மெருப்பினால் 

உன்னை வறுத்றப் பொடியாக? விழிேன்) ஒருவன் 

வீணா பிகம் ற பேசினால் யார்தான் பொறுப்பார்கள்” 

என்றன்... ௮ நகட்ட அல்லமர் இத்தராமனை ரோக்க), 
“தன்னம் கொல்லினும் பிறிதோருயிரைக் கொல்லுதல் 

பாவமென்று அறிஞர் சொல்லுவார்கள். உனக்குத் தரு 

மததழைப் போறத என்னைக் கொல்௮ுவேனென்று 8 
சொன்னதனால் நீ தருமலானே. சாதநங்களுள் நீறும், 
பெரிய கிலக்சளுளி உயிர்க்கொலை செய்யாமையும், பாவ 

ங்களாள்ளே உயிரம்சகொலை செய்தலும் சிறர்தனவென்று 

பெரி? யார் சொல்றுவர், இதனை நி யறிந் இலைபோலும்” 

என்றார். என்று சொல்றுதலும் சித்தராமன் மறுபடி 
(பம் அல்லமரை ரோக்), நீ உன் செருக்கொழிச்தா 
மில்லை, என்னெறிமச செவி சொற்களைச் சொல்லி 

கின்றாய், உன்னை விடமாட்டேன்” என்று மிகவுங் கோ 

வித்றுத் தனது நெற்றிபிலுள்ள நெருப்புக் கண்ணைத் 
இறநதான். நெற்றிமிலுள்ள நெருப்புக்கண் காமனை 
பெரிப்பான்றிக் காமமில்லாச யோடியைச் சுடாதாத 
லால், ௮.5 நெற்றிக்கண் ணெருப்பானது HOV Fa) 

ரது இருவடிக்கழ்” சென்று வணக்யெது, அப்படி 

எணங்கி மீண்ட நெற்றிக்கண் ணெருப்பானது ஒரு
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விரன்மேற் பாயத் அுணிர்துபோய், அவனது விரத 

தன்மையைக் கண்டு வலிகுன்றி, வேறொரு பேடியின் 

மீது பாயச் செல்லு தல்போல சித்தசாமன.து பட்டணத் 
இற் பற்றிக்கொண்டது, சுவபெருமான௮ நெற்றிக்கண் 
ணெருப்பானஅ முப்புரத்தை யெரித்தாற்போலச் சித்த 
சாமனஅ நெற்றிக்கண் ணெருப்பானது ௮வனது ஈகரை 

யே யெரிக்கத் தல்ப்பட்டது. அப்போது ௮ம் நகத்தி 
அள்ள அபாணங்க ளெரிந்தன, சிறந்த அடைக ளெரிந் 
ஜன; சர்சனமாரத்துண்கெ ளெரிர்தன, பரிமள இரவி 

யங்க ளெரிந்தன, சனங்க ளெரிர்தன, இதைப் பார்தி 
தலர்களுடைய வயிறுகளும் எரிந்தன. அக்நகரத் துள் 
ளர்கள், குழந்தைகளே யெடுப்பவ நம், மூதிமீயாசை 
பிழுப்பவரும், புதையலை யெடுப்பவரும், புகவொண்ணாு 

மல் மண்ணிங்புரண்டு வாயடித்துக் கொள்பவரும், நெரு 

ப்பை யவிப்பவருமாடிப் பதைத்துக் கடல்? போல இனாம் 

தீமுதார்கள். இர்த நெருப்பின் வெப்பத்தால் ஆகாப 

கங்கையும் சொதித்தது, அப்பொழுது, அ௮ருட்கடலா 
யெ அல்லமதேவர், அந் நகாத்தாரது அன்பத்தை யொ 
ழிக்க நினைத்து, முற்காலத்தில் அலாகல விஷத்தை 

யுண்ெ தேவர்களைக் சாத்ததுபோல, இந்த கெருப்பை 
யொரு இமைப்பொழுதில் தணித்து ௮ ஈகாமானறு 
முன்னிலும் அதிகமாகப் பிரகாசிக்கும்படி செய்தரூளி 
னார். ஒரு சம்மியன் கண்டபடி. செய்த ஒரு பொன்னா 
சணத்தை, மற்றொரு கம்மத் தொழிலிம் சிறந்தவன் 
வா௮ அழித்து ஈன்றாகச் செய்ததுபோல ௮ர் நகரத்தை 
முன்னிலும நன்றாகப் புதுக்கெதைக் கண்ட சித்தரா 
மன் தன் செருக்கொழிர்து, ராணமடைர்து, முகங்கருகி 
நின்று, இவன் என்னை யாட்கொள்ளவக்த பாமகவ ன 
யாவன்” என்று மனச்இலெண்ணி, ௮ல்லம?தவசை 
கோக்க, “SSuer செப்த பிழையைப் பொறுத்தருள 
வேண்டும், குழந்தைகள் செய்ச பிழையைத் தாயன்ரிப் 

பொறுப்பவர் யார்” என்றுசொல்லி ௮வர.து இருவடியில்
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விழ்ந்து வணங்கினான். அப்பொழுது பாமசிவ வடி.வா 
இய அல்லர், **முற்காலத்தில் கைலாயமலையை ௮சைள் 

தெடுத்த ராவணன் வலி தொலைந்து பிரார்த்திக்க ௮வ 
னது பிழைபொறுத்து அவனைக் காத்தருளினாற்போல 
இந்தச் சித்தராமன் செய்த பிழையைப் பொறுத்தரூ 
ளிக் கையினா லெடுத்தணைத்து, “கல்வியையும் தவத்மை 
॥/ம் அழிம்சின்ற கோவத்தைப் பற்றற விடக்கடவாய்” 
என்று சொல்லிப் பின்னும் சொல்லுற: “Saran 

தன்னின் வலியவனிடத்திலும் சமானமானவ னிடத்தி 

௮ம் செல்லாதாதலால் அவரிடத்தில் கோவச்கைச் காப் 
பு ௮றமெனப்படா.து; செல்லு மிடமாயெ மெலியாரிட 

திற் கோவக்தைக் காப்பதே ௮றமெனப்படும். வைத 

வனை வாழ்த தினவஞாகவும், இமைசெய்தவனை ஈன்மை 

செய்சவஞைவும் கொள்வோன் முத்தியைக் கண்டவ 
வன்; அவ்வானு கொள்ளாதவன் பாமானேயாவன், பெரி 
யோரைக் கோவிப்பவன் மலையைக் கல்லிய கோலை நிகர் 
ப்பான்) சமானமானவர்களைக் கோவித்தவன் தன்னால் 
செய்யப்பட்ட இக்ருகள் யாவும் அவர்களால் செய்யப் 
பட்டு வருந்துவன். இழிர்தவரைக் கோவித்தால் எரி 

வாய் நிரயத்தில் வீழ்வான்; ஆதலால் மிக்கார் ஓத்தார் 

இழிர்தவர என்னும் மூன்றிடத்தும் கோவங்கொள்ளா 
இருத்தலே ஈன்மையாகும். இர்தச் கோவமில்லா திருச் 
தல் நமக்கு பா.தீஇரமே யன்று, தேவர் முனிவர் முதலி 
யோர்க்கும் ரன்மையேயாம்” என்று சொன்ஞார். 

அது கட்ட இத்தராமன் அல்லமரை Care, 

*/ரவாமீ! முத்தி படைதற்குரிய சாதனங்க ளொன்றும் 

என்னிடத்இ லில்லையாயிலும் என்னை வலியவர் தாட் 

கொண்ட சன்மையே ஈன்மையாகும். மதயானையை வலி 
ந்து பற்றித் இருத்திக் காலாலிட்ட வேலையைத் தலை 

யாலே செய்யும்படி செய்துகொள்வதன்றி ௮து கானே 
வந்து உறவாவதுண்டோ? அதுபோலவே அடியேனை 
யும் தேவரீர் இருச்தி யாட்கொள்ளுதல் தகுதியாம்,
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வெத்றி மிகுர்த மஹாவிரனது Prg scram ot Rik 

தோசது படைமேற் செல்லுஉபோது விள ங்கு தல்போல. 

தேவரீரன அ௮ருள்வலி என் திமைத் இரட் கொலைய/ல 

காணப்படும்” என்று சொல்லி வணங்கினாள். வண*ஈ௰ன 

அதச் சித்தரரமனை அல்லம3 நவர் ௮ ரளோடுபார்த்து, 
பக்ருவியாகிய இவனுக்குப் பேரின்ப முத்திபுண்டாகும் 

வழியைத் தெரிவிப்போம” என்று திறாவுளம்பற் 34 

சொல்லத் தொடங்லனொ: “பக்குவி யல்லாதவனுசகு 
வேதாகம முடிவாக பொருளை உபதேசபபவன் அ 
சாரியனாவன். ௮வன் அசாரியரிற் பசடி யென்றுஞ் சொ 
லலபபிவன், பக்குவம் பார்தீது உபேேசிப்பவன் ஆசா 
ரிய சிங்கமென்று சொல்லப்பயென். பரப ரநானமொன்று 

மாத்ரம் முந்திக் ரேதுவாறாம. மற்றைச் சரியை 

கரியை யோகங்கள் ஞானமுண் _ரவசுற் கேதுவாகும் 

என்று வேதங்கள் சொல்லாகின்றன, அகலால் இரத் 

சரியை இரியை யோகங்களை மேலான பொருளா யெண் 

ணிக் களிபபவர் இழ்மக்களேயாவர், கருமமும் யோக 

மும் மனத்தைப் பரிசு தீதமாச்கி விடயங்களிற் செல் 

Og SHE GN. hs wo were ஈச்சுரன் நித்தியன் 
எனூநற ஞானந் தோன்றும். ஞானந் தோன்றுதலும், 
அ௮நிதடியமா யழிரகொழிகின்ற பொய்யுடமபும் அதற் 
குரிய பொருள்களுமாகய இவற்றை வெறுத்துச் சற் 

குருவைச் சென்றடைந்று, ததீறுவங்களை யெல்லாங் கட 
நது நின்ற ஒப்பற்ற பிரபப்பொருளையே தரிசித்துக்கொ 

ண்டிருப்பான். ஐம்புலன்களையும் களைந்தவுடே லம் 
பொறிகளும் 8ம்பூதங்களும், காணங்கள் நான்னும், மறி 

றைக் கலைமுதலிய 6ந்தும், ஈத்கமுதலிய தும் அடி. 
யில் வைக்கப்பட்ட சூடம்விருந்தால் மேலேவைக்கப்பட் 
டிருக்றெ குடங்களெல்லாம் ஒருங்கே விழுவதுபோல 
அழிந்தொழியும். பஞ்சேந்இரியர்களையும் ஒவ்வொன் 

முய்விட்டால் ஏனைய விஷயங்களிம் சாரும், முதன்மையா 
பெமனத்தை யொழித்தால் எல்லாமொழியும். ௮து எது
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போலவென்றால், 8நதலை நாகத்தின் தலையொன்றை 
யறுததால் மற்றைத் தலைகள் விஷத்தைச் இந்தஇக்கோ 
Cwm a; கழுத்தை யறுத்துவிட்டால், விஷ 

முழூதும நீங்பெபோம் அதுபோல” என்று சொன்னா. 
“அன்ரியும் மனமடற்அினால் உடலுபிகள் ஒன்றற்கொ 
er பேசமானவையோ ௮ பேத பாயினவோ என்னும 

பிகு நிஉ௰விடும்” என்௮ உண்மை ஞானததை உபதே 

சித் தருளிஞர். ௮ப்போது இத்தராமன் ௮ல்லமதேவரை 
அடிவணட்கி, *என்போல உன்னருள் பேற்றவர் ஒரு 
வருமிலலை” என்று புசழ்க்து குற்றேவல் செய்பாடிறக, 

அல்லவர் சொன்னலாபுரத்தி லெழுந்தருளி யிருக 
தார், 

சித்தராமையர்கத் மநிறிற்று, 

  

பதினான்காவது 

வசவண்ணர்கஇ, 
OAR a 

இத்தராமனோ, அசாரிய சிரேஷ்டராயே அல்லம 
தேவர், பக்தர்களாக பயிர்கலா விலைவிக்கன்ற கல 
யாணபுரி யென்னுங் கழனியில் பாய்ச்சிய நீர் என்று 
சொல்லுகற்குரிய வசவண்ணரைப் பயிரிரி மாரதாபோ 
லக் கண்டு உண்மையாகய தமது விருப்பத்தை HIBS 
கல்.பாணபுரியின்மீ௮ு வைத்த செய்தியை யாம் இனிச௪ 
சொல்லுவோம். 

எப்படியென்றால், சொன்னலாபு£ம் தவஞ்செய்த 
தென்று விண்ணுலகத்தாரும் அுதிக்கும்படி ௮ல்லம 
தேவர் ௮வ்விடத்தில் எழுந்தருளி யிருக்குங்காலத்தில், 

அழகு பொருந்திய கல்யாணபுரியாகிய நந்தனவன த்தில் 
வசவண்ணரென்னும் தாமரைமலரின் ௮வாது StaG 
யாகிய வாசனை ௮வரது இனிய மொழியாகிய காற்றி 
ளால் வந்து காதென்னும் மூக்கில் அழைய இர்தப் 
பெரிய வலகமானது மிகவும் சர்மிதாஷ மடைநதது,
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ஏசவண்ணாது மேலாகிய பகற்கள் பாமவெனது இர் 
தீதியாயெ சோற்றை யுண்பதற்ரும் ததுடுயாயெ இனிய 
சவையையடைய வியஞ்சன பழார்த்தமாக வசவண்ண 

ரது சிறநத புகழ்கள் அமையபபெற்றன. அவற்றைப் 
பேருந்தவத்தினர் கூடி யுண்ணூதற்குரிய நாவினால் 
பிறவிப்பசி தொலையப் புசித்தாரகள். பிறவியை நீக்கு 

இன்ற சித்சராமலுக்கு முன்னே சொல்லிய சச்சிகானக்க 
முதலிய இலக்கணங்களுக்கு வசவண்ணரசேன்னும் இலக் 

பத்தை யுகாணங் காட்டுதற்பொருட்டு அல்லமசேவர் 
இருவுள்ளத்தில் நினைத்தருளினார். அடியவர்க் கெளியவ 
சென்ன சொல்லப்பிகின்ற x65 அல்லமதேவர் சித்த 

ராமனை யழைத்நுக்கொண்டு கலியாணபுரீக்ருப் பிரயா 

ணப்பட்டுபோய் அங்கே வசவண்ணரைக் கண்டு இர 

ரும் மனமகழ்ர் று, 38 வசவண்ணர் உண்டாக்கி 

muss anu sats Go subs gum alunos 

இளப்பை மாற்றிக்கொண்டு, சிவனடியார் கூட்டம் செல் 
லக் கண்டு அதன்பிறரு அலங்காரராண்ட மென்னும் 
கலியாணபுரத்தைக் கண்டு பெல்றும் போது, சித்த 
ராமனை நோக்கி, “Digs நகரத்டின் ௮லங்காசம்' 2 ல 
வேறெந்த நகரத்லொாயிலுங் கண்டதுண்ட என்று 

அ.வவலங்காசங்களை த் தனித்தனியே காட்டிக்கொண்டே 
போய் வசவண்ணாது இருமாளிகைக்கெதிசே மலைபோ 
அயர்ந்து தோன்றுற கோபுரவாயிலை யடைந்து, அவ் 
விடத்தில் பெருந்தவத்தினாறு கூட்டர்தைச் சண்டார் 
கள், அவர்களில் லெர் ௮றுசுவை புணவை பூண்ண 

எருவாரும், உண்டு தெருவில் வந்து நிற்பாரும், பெரி 

யோரிருக்கு மிடத்திற்கு ௮ன்னக்காவடி. சுமந்து செல் 
னாரும், மணம்பொருர்இய மலர்களை யெடுத்துக்கொண்டு 
பரமசிவனைப் பூசை செய்யப் போவாரும், தமக்குக் 
கொடுத்த ஆடையைத் அண்டு அுண்டாகக் இழித்துக் 

கோவணமாக்கி மீதியானதை அர்குள்ளார்க்ருக் கொடு 
தீ௮ிவிட்ட்ப் போவாரும், பொன்சச்ஈங்கள் டை முத
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லியவைகளைச் தமது தேவியர்க்குக் கோடுக்கப் பெற்றுக் 
கொண்டு போவாரும், நிந்தித்து எம்மோடெதிர்சத 

சமணருடைய வலியை வசவண்ணருக்குத் தெரிவிப 

போமென்னறு போவாரும், வளவண்ணசைக் கண்டு வனங் 

கும்பொருட்டு சிவிகை யேறிவர்து இறங்கிப்போவாரும, 

வசவண்ணரசைப் பு5ம்ச்து பாடும்பொருட்டு af Soro er 

ண்டு செல்வாரும் இவ்வாறு அடியவர் கூட்டம் நெரும் 
னெ. வசவண்ணார் தலைவாயிலில் அல்லமதேவரும் சித்த 

சாமனும் நின்று அந்தத் கோலாஹலத்தை நோககிக் 
களிப்படைர்தார்கள். அப்பொழுது அங்கிருந்த அப் 

பணன் என்னும் பெயரையுடைய ஒரு பரிசுத்தன் இவர் 
களைக்கண்டு வசவண்ணருக்ரு இவர்களுடைய வாவைத் 

தெரிவிக்கப்போய், வசவண்ணர் பூசைசெய்துகொண் 

மூ.ரூக்கையில், “பரமனே யிரண்டுருவங் கொண்டு வர் 

தாற்போல இரண் பெஹான்கள் ஈம.நு.தலைவாயிலில்வஈது 
நிற்கிறார்கள்” என்று சொல்ல, வசவண்ணர்௮அவனை நோ 

68, *கன்றுக்கொற்வெர்த தாய்ப்பசவுக்கு ஒரு தடை 
யுண்டோ? நீ போய் அவர்களை யிக்கே யழைத.துவா” 

என்று கட்டளையிட, ௮வ.வூம் அப்படி யேபோய், அல்லம 
தேலமசையும் சத்தராமனையும் வணஙஇ, ஐயன்மீர்! உங் 
கள் வரவை ௮டியேன்போய்ச் சொன்னமாததிரத்தில், 
லசவண்ணர் மிகவுங்களிட்படைந்து “நான்செய்த பரசிவ 

லிங்க பூசையின்பயன் இதுவாம்'' என்று உங்களை பழை 

த்து வரும்படி. அடியேனுக்குக் கட்டளையிட்டார். எழுந் 
தீருளச் கடவீர்கள்” என்று பிரார்த்திக்க, அல்லமதேவர் 
கோவிப்பவர்போல வெளிக்குக்காட்டி புன்னகைசெபய்து 
அப்பணனை நோக்கு, ராஜரீக முடையோரிடத்தில் மேய 
மேற் அ௮ண்பவர்களாயயெ எங்களுக்கு ஒரு காரியமு 

மில்லை, நீ போ” என்றார். இந்தச் செய்தியை ௮ப்பணன் 
வ௪வண்ணருக்குச் சொல்ல, அவர் மிகவும் மனம் வரு 

6B, மயா! தாய்பபசுவின் வருகையைக்கேட்ட சன்று 

அம்பறுத்தோடி யணைவதுபோல நானெழுந்து விரைர்
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தோடி. அவர்களை யடையா திருந்தேனே” என்று துக் 
கஇந்கும்போது, மாச்சிதேவன் அ௮ருகேவத்து நின்று, 

“ஏன்றுக்கிக்கிறீர்? இருப்பாற்கடலிற் பிறந்த ௮மிர்தமா 
ன Aoi gsr அதனை யுண்ணாது சோம்பி யிருப்ப 

வர்க்றாச் சமானமாயிருக்கிறீரே” என்று சொல்லுதலும், 
௮தச் சொல்லானது தூண்டுகோல்போல வுதவ, விரை 

வாயெழுந்து மாச்சிதேவரையடி வணங்கு, “நான் பெரும் 
பிமைசெய்?தன் என்று சொல்லி அருக்தவத்தினரோடு 
கூடி. ௮ல்லமதேவர்க்குச்சமீபத் தில்வாது, அடி. பனு 
ருணம் பாவமேயாட, யான் அந்தக் குணத்தினின்றும் 
மாறுபடா திருக்கிறேன். அதுபோலவே தேவரிரும் 
உமது குணமாகிய அ௭ுளில்கின்றும் மாறுபடா திருத் 

தல்வேண்டும். புதல்வர்செய்த பிழையைப பொறுக்காத 
தாய் உலகலுண்டோ? யான் சூத்தாபபாவை; தேவரிர் 

அர்தப் பாலையை யியங்கறுவிக்குஞ் சூத்திரியா யிரககி 
Er aor பிழையைப்பொறுத் தென்னயாட்கொள்ள 
வேண்டும்” என்று ௮ல்லமதேவாது திஈவடி.மேல் வீழ் 
நீது வணங்கஞார். “நிலமகள் தாங்காமல் தள்ளிவிட்டால் 

தாங்குவோர் வேறு யாருளர்? கடல் புரண்டால் ௮தைத் 
தடுப்பவர் யார்? அதுபோல தேவரீர் கோவித்தால் 

அதைக் தடுத்துக் கொள்ளவல்லார் உலிலுண்டோ” 
என்று சொல்லி மீட்டும் வணஙகிஞர். மாச்சிதவ 

ரூம் ௮ல்லமதேவரை வணங்க, :இர்தச சிறுவன் தேவ 

fra திருவடிக்கு அன்பு செய்யத் தொடங்கு முன் 
னே இவனை முனியத்தகாது” என்று சொல்லினா, 
அதன்பிறகு கின்னரப்பிரம னென்பவன் வந்து வசவண் 
ணரை யறுக்கரகிக்க வேண்டுமென்று பிரார்த்தித்தான். 
மற்றும் அங்கிருந்த வெனடியார் யாவரும் வந்து எங் 
களையெல்லாம் ௮டிமைகொள்ளத் இரவுளமாயின் இத 
வசவண்ணர் செய்த பிழையைப் பொறுத்தருள 
வேண்டும்” என்௮ பிராரத்தித்தார்கள். அவர்களை ௮ல் 
லமதேவர் நோக்கு, “நீங்கள் பேசக் கற்றுக்கொண்டீர்
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களேயன்றி அவ்வாறு ஒழுகக் கற்றீரில்லை, இப்படி 
மன மொருவகையாயும் வாக்கொருவகையாயம் செப 
லொருவகையாயு மிருக்கிற அம்மிலும் கூத்தாடிகள் 
இறக்தோராவர். ௮ன்பில்லாதவர் கொடுத்த பொன் மலை 
யளவாயிலும் ஒருபயனுமில்லை. அ௮ன்புள்ளவர் கொத்த 

டொன் ௮ணுவளவாயினும் ௮ புண்ணியத்தைத்தரும், 
அன்பில்லையாயின், இல்லறம், அமவறம், தானம், தவம், 

கல்வி, ஈல்2லாருறவு, யாகம், விரதம், பூசை முதலிய 

யாவும் புண்ணிபப்பயனைத் தாமாட்டா. அன்புடையான் 

செய்யும் தீமையும் ஈன்மையாகும், அன்பில்லாதவன் 

செய்யும் நன்மையும் தீமையாகும்; அன்பினால் மூத்தப் 
பேற்தையு மடையலாம். அதலால் ௮ன்பேயன்றிச் சொற் 

கள் மனமடிழ்விக்கமாட்டா” என்றிவவான௮ு சொல்லியரு 

ஞூதலும், வணங்ககின்ற மாச்சி£தவர் முதலாஜோர் மீட் 
டும் ௮ல்லமதேவரை வணங்கி, *தேவரீரது கருணையா 

லன்றி வேறுஎ கால் கா ங்கள்நல்லவர்களாவோம்”என்று 
பிரார்த்தித்தார்கள். அப்போது சித்தராமர் ௮ல்லமதே 

வரைவணங்க), 'எட்டிக்கனியைத் தின்றாற்போலக் கடை 

யேன பிழையைப் பொறுத்தருளினாய்; ௮துபோல£வ 

Dis அன்பனுபெ வசவண்ணாரையும் ௮க்கிரகிக்க 
சேண்டும்” என்று வணங்டுனார். அதன்பிறகு :வசவண் 
ணரும், அடியேன் உன் அடைக்கஃம், என்னை யாண் 

டருள வேண்டும்” என்று இருவடியில் விழ்க்து வண 

கினார். சென்னவசவரும் மற்ற அன்பர்களும் ௮ல்லம 

தேவசைச் சூழ்ந்து வணங்கினார்கள். அப்போது ௮ல் 

லமதேவர் சமது இருக்கசத்தால் வசவண்ணரை யொடு 

த்து ௮ணைத்து ௮றுக்காகஞ் செய்து, அவரது இரு 

மடத்தில் அளவில்லாத அடியார்களோடு இனி தெழுச் 

தீருளியிருந்தார், 

வசவண்ணர்க்தி முற்றிற்று



பதினைந்தாவது 

மருளசங்காதேவர்கதி, 
TT RTs 

மலைபோல வுபர்சத பிரசாத குண்டத்தில் மருள 
சகரன் என்பவரை ௮ல்லம3தவர் சண்டு, அவருக்கு 

ரநானோப?சாஞ்செப் ர சரிசழ்ஜதைக் சொல்றுவே/ம, 
விளவற பெருர்தவத இனர் புடை சூழ்ர்துவா, வசவண் 
னார் வறிஞர்க்புக் இடை்த புகையல்போலத் தமக் நக் 

படைத்த ௮ல்லமதேவரை உடன்கொண்டி தமறு இரு 

மாளிகைக்முப போகததொடங்கினர், 

பற்பல அவஸ்தைகளை நீங்டுப் பரசிவத்தை யடை 

Garr செய்சைபோலப பல வாயில்களையும் கடு 
போய்ப் பிரராத ரூண்டத்தை யடைந்து அதன் சுரை 
மீது பித்சரைப்போல 1003 மறாசங்கானைக் கண்டு 

HUTS) உண்மை நில்யை அறிநது நிற்கிறபோது, 
இவரைக் சன்ட மருளசங்கான் ஒ. நவறிஞன் தேவா 

மிரதகிகைக் கண்டாற் பால மனமூழ்ந்து விரைந 

தோடிவசது இவரு இிரவடியின்மிறு விழ்ந்து வணங் 
இஞன். வணஙூெை மருசங்காண அன்போடு ௮ல் 

aucgat தமந இருச்காத்தால் எடுத்து மார்போ 
டணைத்து ௮நுந்தரதெு, அறாள்கிலையையுடைய 9 த்த 

சாமரை கோக்க, ம நளசங்கானது ஞுணங்களை வியநது 

சொல்லந்தொடங்கினார் : “பிரசாத குண்டத்திற் பொ 

ருந்திய பிரசாதசதை மிருதியாய் உண்டு வாழ்கின்ற 

மருளசங்காதேவாது உண்மைத்தன்மையை வசவண் 
ணா முதலாகிய அடியார்கள் எல்லாரும் கண்டிலர், 

இனி காணவல்லார் யார்? சரியை, கிரியை, யோகம் என் 

ற இவற்றை அறுஷ்டி ப்பவர்களை ௮வாது செய்கை 

யால் அறிந்து கொள்ளலாம். தர் செயலுமின்றி வாழ் 
இன்ற ஞானியை அறியலாகுமோ? ஒரு செவஞானியான 

வன் இல்லறச்தையாயிலும் துறவறத்தையாயிலும்
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தாங்கு இலைமறைகாய்போல இருப்பனென்று அறிஞர் 
சொல்லுவர். 

அன்றியும் வல்லவனென்று இருப்பினும் இருப் 

பன்) வல்லவனல்லாதவனா யிருப்பிலும் இருப்பன்; யாவ 

ரும் இகழும்படி. அற்பனாயிருப்பிலும் இருப்பன்; புண் 

ணியத்தையுடைய நல்லவனாயிருப்பினும் இருப்பன், 

அறியவேண்டியவற்றை அறிந்த ஞானியாலன்றிக் கருமி 

யால் வலியபிறவி நிங்கானு, அறு எதுபோலவென்றால், 

சூரியோதயத் இனலல்லாமல் இருள் நீங்காததுபோலாம், 
இந்த மருளசங்கரது உண்மை நிலையை நீயும் காணக் 
கடவை” என்னு சொல்ல, சித்தராமர் ௮ல்லமசை வண 

ங்கி, இய மீன !/ இரத மருளசங்கார் பித்தாபோ லிருப் 
பதற்குக் காணம் யாது?” என்று வி ஏவுதலும், ௮ல்லம 

தேவர் சொல்லத்தொடங்லொர்: (யாதாயினும் ஐர் தொ 

மிலைச் செய்து பொருளீட்டி. அதனால் உயிர் வாழ்வே 
மென்றால், ௮தில் ௮நேக அுன்பங்கள் விளையுமென் 
றெண்ணி௮தனையொழித்து, பரிசுத்தராயெ சரஞார்.ர்௪ 
ளாயே காதுக்கள் உண்ட மிர்சிலையண்போமாயின் ௮த 

னால் பழியொன்றுமில்லை, நமது பிறவியும் ஒழிநது 

போம் என்று அறிந்து, இர்த மருளசங்கரர் பிரசா தக் 

குழியை நீங்காமல் இருக்கிறார். பிழவித்தளே நிங்கெ 

சிவபச்தருடைப திருவடியை விளக்குகின்ற நீர்க்குழி 

யில் வாது பிறந்து முழுகி ௮தில் வாழ்கின்ற பு மவின் 
பெரும்பேற்றைக் கங்கைமூதலாகிய புண்ணிய தீர்த்த 
களில் மூழ்கிச் தமது தவினைகளா யொழித்துக் கொள் 

ஞகன்ற அந்தணரும் அடையமாட்டார்கள் என்று 
வேதங்கள் சொல்லாகிற்கும், தாய்க்கும் மாதருக்கும் 
தந்தைக்கும பசுவிற்கும் குழந்தைகளுக்கும் வேதப 
ருக்கும் நுன்பஞ்செய்க சொடிய பாவங்களையும் இமைப் 
பொழுதில் கழிக்கும்; ௮ர் தக்காண த்தைச் சுத்திசெய்து 
சிவசொருபமாக்இவிடும், அலால், சிெவப்பிரசாதத திற்கு 

நிசரானடொருள் வேறொன்றுளதோ? பசிக்கு மருந்து
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wre முத்தியைத்தரும் பெருமை வாய்ஈ்து பிறவியை 

யொழிக்கன்ற சிவப்பிரசாதத்தின் பயனையறிந்து இன் 

விடத்தில் வசிக்கும் தன்மை இந்த மருளசங்கார்க்கே 
யன்றிப் பசிக்குச் சோற௮ுண்ணம் மனிதர்க்கு உண்டா 
குமோ” என்அ௮ சொல்லியருளினார். அதுகேட்ட இத்த 
ராமர், ““இயனே? மருளசங்காரே தேவரீரை அறிவார், 

தேவரீரே ௮வசை யறிவீர; இவ்வுலகில் வேறு யாவர் 

௮.றியலல்லார்? பாம்பின்காலைப் பாம்பேயறிடம்” என்று 

சொல்லி, அல்லமதேவா௮ இருவடியில் வீழ்ர்து வணங் 
இனர். அப்போது வசவண்ணர் வந்து அல்லமதே 
வசை வணம்௫, !:ஐ.பனே! பொற்புதைபலின் மீஇருந்தும் 
துன்பப்பவொன்போல மருளசங்கரசை நான் அறியா 

திருர்தழிர்சேன். தேவரீர் இங்கே எழுந்தருளி அவ 
௫ பெருமையை எனக்கு ௮றிவித்திர்” என்று புகழ்ந்து 

நிற்க, அல்லமதேவர் ௮ந்த வச௫வண்ணசை நோக, (8 
பரசிவபக்தியில் சிறந்தவன்; மருளசங்கார்போல் ௮ள 
வற்றவர்கள் உன் விட்டு வாசலில் இரவும் பகலும் நீஸ் 

காமல் காத்துக்கொண்டி ருப்பராயின், அவ்வாயில் புண் 

ணிபவான்கள் தாம் செய்த தவப்பயனால் போய்ச் தங்கு 
இன்ற கைலாயமலை2ய யன்றோ ? வெப்பம் சதன்கண் 
உண்டாயினும் ௮ வெவ்விய தீயின் குணமென்று 

சொல்லப்பவெதுபோல மூன்றுலகத்அம் எவ்விடத் 

தாயினும் சிவபக்இி யுண்டாயின் ௮து உனதேயென்று 

இவ்வுலகத்தார் சொல்லாகிற்பர், அதலால் உன் பெரு 
மையை யார் அறிவார் ? பக்திக்கடலே ! குணக்குன்றே 1 
பாசப்பகையே ? எம் முறவே ? முத்நிக்காசே 7 சிவான 

ந்த முதலே /! ஞானமணி விளக்கே! சித்திப்பொழுளே | 
௮(ருள்நந்திதேவே ! உன்னைத் தொழும் அடியார் புத 

க்கு அமுதே ! உன்னைப்போல்வார் வேறு யாருளர்” 
என்றுசொல்ல, வசவண்ணர் அல்லமரை கோக்க, தேவ 
Pr அடியேனுக்குப் போதித்தருளிய நன்மைகளெல் 
லாம் உன்னக் காணாது கழிந்த நாட்களில் இல்லை; உம
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செஈதாமரை மலர்போன்ற இருவடியை வணக்கப்பெற்ற 
இன்று தொடங்கி புளவாம்”” என்று சொல்லி வணங்கி 

எழுதலும், அவ்விடத்து நின்ற சிவசரணரெல்லாரும் 

மனமகிழ்ந்தார்கள். உலகத்தாரது அறிவை பந்தப்படுத் 
இன மலவிருக£த் தமது வாக்கினாலும் திருவுளக் கருத் 

இஞலும் அருணோக்கத்தாலும் முழுதும் ஒழிக்கும் 

பொருட்டி உதயஞ்செய்்.௪ ஞானரசூமியனாகிய ௮அல்லம 

தேவர், தேவர்களாலும் அறியப்படாத பொருளாகிய 

பேரின்ப அ.றுபூகி விளக்கத்தைத் தமது பெ நங்கருணை 
யால் மருளசங்காதேவருக்கு ௮ருள்செய்தார். 

மநளசங்காதேவர்கதி ழற்நிந்று. 

பதினாறாவது 
இஷடலிங்ககதி, 

ae 

அில்லமதேவரானவர் அருள் rg அன்போடு 

வசவண்ணர் ஞானத்தை படையும்படி இவஷ்டலிங்கத்தி 

னிபல்பைச் சொல்லியருளின சரித்துரத்தை ஈம்முடைய 

வல்வினைகளெல்லாம் ௮ற்றொழியும்படி. சொல்லு வாம். 

மராளசங்காதேவாக்கு ஒப்பற்ற பேரின்ப விட் 

தேவர் வசவண்ணசறு திரு HL. HY HGDIDS F அல்லம 

மாளிகையில் போய் ௮ரேக இவெபக்தர்களைக் கண்டார். 
அப்போது வசவண்ணர் இவரைக் கண்டமாத்திரத்தில் 

ஓரு திவ்வியமான அசாம் சமர்ப்பிக்க fobs விற் 

றிருநதார். இருத்தலும் வ௫வண்ணர் இவரது இருவடி. 

6-1 வணங், நறுமலர்களா லருச்சித்றுச் இத்து 

நின்று, அடி யேன் சிவபக்தியை யறிந்துகொண்ட தன் 

மையான) ஊமன் கண்ட சகனாப் போலும்; இக்தச் சிவ 

பத்தி மேன்மேலும் விருத்தியாகும்படி அடியேலுக்குக் 
இருபைசெய்யவேண்டும்” என்ருர். அப்போது ௮ல்லம 

தேவர் வசவண்ணரை நோக), நீ சிவபக்தர் கூட்டத்
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தோடு அமர்ந் இருக்கிறாய்) உனக்குச் சிவபக்தி மார்க்கத் 

தை ஒருவர் காட்டவும் வேண்டு?மா? சூரியலுக்கு 
இருளை யொழிக்கும்படியான சக்தியை ஒருவர் தரவும 

வேண்டுமோ? என்ளுர். அது 2கட்ட வசவண்ணர் ௮ல் 

லமதேவரை நோக்க, ஈவாமீ! தேவரிர் அடியேனை uD x 
ழ்ர்து என் மனச்செருக்கை பழிக்காபல் புகழ்ந் நா) 
இப்படி. புகழ்ந்தது புளிங்கறியிட்டு வியாதியை ௮3 
கரிக்கச்செய்வதுபோ லிருக்கின்றது?” என்௮ு சொல்லித 
இருவடி.யில் வீழ்ந்து வணங்), “உன் இருவடியை ௮ர்௪ 
ரக்கும்படி எனக்கு நற்புத்து யருள்செப்ப வேண்டும்” 
என்று பிரார்த்இித்தலும், அல்லமதேவர் சொல்லுவா 
சாயினர்: புல், மாம், நெளிகின்ற புழு, பறவை, மிரு 

கம், முதலிய பல பிறவிகளினின்றம் தப்பி மாநுட 

சாய்ப் பிறத்தல் புண்ணியான்மாக்களுக்கேயல் றி பற்றை 
யர்க்கு ௮ருமையாகும். ௮வவாறு மாநுடராய்ப் பிறந் 

தாலும், ஈல்லதஞ் செய்யுஞ் சர்ததியிற் பிற ததலருமை) 
௮றஞ்செய்யுஞ் ௪ந்தடு வாய்ப்பினும் ௮றத்தை வளர்த் 

தற்கஞுரிய சரீரக்தைப் பெறுத லருமையாகும். ௮று 

பெற்றாலும் அன்போடு அ௮றஞ்செய்த லருமையாகும். 
செய்தாலும் புறச்ச்மயங்களை விட்டு ௮கமெறிச் சம 
யங்களை யறுசரித்த லருமையாகும். ஆகமரெறியை 

யடைந்தாலும் ஈன்மையாகிய சைவசமய நெறியை 

யடைவது ௮ரூமையாகும். அடைந்தாலும் ase) Gd 

ஐகயெனாகுதல் DM HMMWUTHd. Yorentu வி?சடத் 
தால் இஷ்டலிங்கத்தை உள்ளங்கையி லமைத்து எப் 

பொழுதும் அன்போடு பூசிப்பவன் பக்தனென்று 

கொல்லப்படுவான். கரியசாகத்தின் இருவிழியிலும் ஒரு 

மணியே யிருந்து வினங்குவதுபோல இஷ்டலிங்கமா 

ன்து அகத்திலும் புறத்திலும் நீற்கானு விளங்கிக்கொண் 
டிருக்றும். இஷ்டலிங்சமாயெ மேலான பொருளில 

இடையருது விழித்துக்கொண்டிருப்பவன் இர்தப பிர 

பஞ்சமாயையை வென்றவனென் ௮ வேதங்கள் சொல்ல
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திற்கும். ஒன்றோடொன்று பொருர்ச மூன்று உபாதி 
களையும் வஸ்இர மடிப்பாகச்செய்து அதன்மீது இஷ்ட 
லிங்கத்தை யமைப்பானாயின் ௮வன் அப்பொழுதே Rar 
ரூபமாய் விவொன். ௮ருளென்கற நீரினால் ௮பிஷேகஞ் 
செய்து உபசார் சமாயெ சந்தத்தோடு பொருந்த பஞ் 
சேந்திரியங்களாயெ ஈறுமலர்களைக்கொண் டருச்சித்து 

அறிவாகிய நிவேசாம் சமர்ப்பித்தால் ௮வன் பரமசிவ 
ணுக்குச் சிறந்த பக்தனாவான். குற்றமற்ற மனத்திலுண் 
டாகிற அன்பையன்றி வேறு பூசைகள் செய்ய விரும்பு 

ஜலால் என்ன பயன் ? மமீராசாஞ்சல்ய முடையவன் 
அபிஷேகஞ் செய்யும் நீரான சவெபெருமானஅ சடையி 

அள்ள கங்கை நீரினும் றந்ததோ? எப்போதும் 

பூலோடு கூடிய கையினையும் பாமசிவனஅ புகழைச் 
சொல்லுற சாவையும் படைத்தவனை ௮ர்தப் பரமசிவ 

னே யென்று தேவர்கள் தோத்திரம் பண்ணுவார்கள், 
திரிபுரார்தகனாயெ | ரமரிவனைப்பூசைசெய்யா.த கையினை 
யும் அவன் புகழைப் பேசாத நாவினையும் படைத்தவ 

னாகிய நீசனைப்பார்க்லும் காட்டிற் சஞ்சரிக்றெ குரங்கு 

சிறந்ததென்று சொல்லலாம். குடிப்பன, விழுங்குவன, 
கடி ப்பன, ஈக்குவன என்னும் நால்வகை புணவையும் 

உள்ளங்கையிலமர்ந் இருக்கிற இஷ்டலிங்கதக்குச் சமர் 

ப்பிகது உண்பவன் மேலே வாக்கடவனவாூய வினைக 

ளெல்லாவற்றையும் ஒழித்தவனாவன். தனது உடல், 
பொருள், ஆவி என்றெ மூன்றினையும் குரூ லிங்க ஐங்க 

மங்களுக்குக் கொடுத்து யான் எனது என்னும் ௮கங் 

கார மமகாரங்களை யொழித்திருப்பவன் மேலான சவ 
மென்னும் பொருளோடு வேறுபட்டவனல்லன். 

குரு லிங்க சங்கமங்கள் ஏற்கும்படி. அவர்களுக்குத் 

தத்தஞ்செய்க உடல்பொருளாவிகளை மீட்டும் நம்முடை 
பனவென்று நினைபபவளைப்பார்க்லும் உண்மையில் தவ 
ரூமையால் வழிகட்டிப் பறிப்பவனாிய வனவேடன் மிக 
வும் நல்லவனாவன். ம்புலன்களையும் வென்ற தவவலி
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யுள்ள வசவண்ணரே! தொன் றுதொட்டு வரும் சனனம் 
களை விஷமாக நினைத்து அஞ்சுன்ற கருத்துடையார் 
களுக்கு விடத்தகுவன சாமழம் கோபமும் மயக்கமும் 

ஆகிய இவைகளை, ஏற்கத்தக்கவை குருலிங்க சங்கமங் 
கே, உள்ளங்கையில் அமர்ந்திருக்னெற பரசிவலிங்கத் 
கைவிட்டு வே?ற கொடிய தேவதைகளை விரும்பி வழி 

பசிவோர் கங்காந தியைவிட்டு உப்பு க்கழியில் மூழ்குவோ 
ருக்குச் சமானமாவார். சிவ3வடம் தாங்கின பெரியோர் 

கள் தனது பொருளைக் கொள்ளையிட்டாலும், தன்னை நிந் 

இத்தாலும், பிள்ளாயை யறுத்தாலும், பல பிழைகளைச் 

செய்தாலும் அவர்களையிகழா தவன் பாடிவெனுக்கு அன் 
புனாவன். அடியார்களுக்கு ஒரு சாதியை நிரூபிப்பவன் 

உள்ளங்கையில்அமர்ந்திருக்க்ற பாடிசிவனுக்கும் சா.இ 
நிரூபணம் பண்ணினவனேயாவன். பாம௫வனையும் அடி 
யாரையும் வேறென்றெண்ணுவோன் ரவு£வாஇ ஈரகங் 
களில் ரூழ்ருவன். குருலிங்க சங்கமங்கட்காகவே உலை 
பிற்போடும் ௮ரிசியானது 2? தவாமிர்தத்துக்குச் சமமா 
கும். தமக்கென்று உலையிற்பெய்யும் அரியொனஅ ஈஞ்சி 

லுங் கொடியதாகும். பரமசவளை யிருத் இவைக்றெ இரு 
தயத்தை யுடையவர்கள் ஆசையையும் அவீவிதயத்தில் 
வைப்பார்களாயின் அந்தச்செய்கை ஒரு அந்தணன் 
வாசஞ்செய்கற விட்டில் ஒரு நீசளையும் கொண்டுபோய் 
வைப்பதற்குச் சமானமாகும், 

காலமும் கருமமும் கடந்த முதல்வனுபெ பரமவெ 
னிடத்துச் செலுத்தாமல் மாதர்களிடத்துத் தம் மனத் 
தச் செலுத்துவோர் செய்யும்லிரதம் முதலியன பயன் 
படா, கொலை களவு போய் கோபம் ஆசை என்று 
சொல்லப்பட்ட இந்தத் இக்குணங்களை புடையவர்களுக் 
குக் காதலாமலகம்போலப் பாமரிவன் உள்ளங்கையில் 
இஷ்டலிங்கமாயிருந்தா லும் அவர்களூக்குத் தூ£மாயிரு 
ப்பவனேயாவன்” என்று இவ்வாறு அல்லமதேவர் வ௪ 
OT MKS HMMS Hut squats கேட்ட வ௪
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வண்ணரும் அல்லம2தவரைப் புகழ்ந்து பாடி.ப்பணிக் து, 

ஆனந்தக் கூத்காடிச் சந்மீகாஷ சாகரத்தில் ஐஊழ்கினார். 
இவ்வாருக உப?தசஞ்செய்து அளவிறந்த பெரியோர் 

கூட்டகுமதாடும் இரநர்.து வசவண்ணர் மூழும்படி ௮ல் 

லவர் எல்லா வளங்களும் நிறைந்த கல்யாணபுரி 
யில் எஸுத்தருளியிருர்தார். 

இஸ்டலிக்ககதி ழற்றிற்ற 
  

பதினேழாவது 

கதலிவனக தி, 
WESTON 

மலைகளிலும் புன்ணிய வனங்களரிலும் புண்ணிய 

ஈதிதிரங்களிலும் மாஜேவியென்பவள் அருளையுடைய 

ஞானாசிரியனைக் காணும்பொருட்டுத் தேடித்திரீஈறு 

இறுஇியில் கல்யாணபுரியில் வந்து தரிசித்து மீண்ட 
சரித்தாக்தை யினிச் சொல்லு 3வாம். எப்படியென் 
ரூல், மாசேவியென்பவள் காடு மலை ஈஇ முதலியலிடங் 

சளிலும் பிறவிப்பிணிச்கு மருந்தா ஞானாகிரியளை த் 

தேடிக் காணாதவளாய், அம்மருர்கானனு கல்யாணபுரி 

பில் இருப்பதாகக் கேள்விப்பட்டு ௮ர்ஈகாத்தை யடை 
ந்து, பாமசிவனிடத்தில் மிக்க அன்புடையவளாகிய 
இவள் ௮வாபோலத் இகம்பரையாய் அர்தக் கல்யாண 

புரியின் விதியில் பிரவேரிச்தாள். அவ்விடத்திலுள்ள 
பலரும் இலவசக் கண்டு, இவள் உலகினை யறியாதவ 

ளாய், மாதர்க்குரிய ஈநற்குணங்களுள் சிறந்து முந்தி 
விளங்குகிற நாணத்தை வித்து இவ்வாறு இரிகிரள், 

இவள் பித்துடையவள், உலகக்திலுள்ளோர்களை மூட 

சென்று எண்ணினா?ளோ, இப்படி ஆடையில்லாமல் திரி 
இன்றாளே”” என்று பலவாறு பேசிக்கொண்டிருக்க, 

உலகத்தார்களுக்கு நராணாமலும் ஆடையில்லாமலும் வ௪ 

வண்ணாது மடத்தில் வறு சேர்ந்தாள். அர்த மடன்
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இல் வசவண்ணரோடு பல அடியார்கரம் நெருங்கிச் 

சூழ்ந் இருக்க உயாந்து சறர்த அசனத்தின்மீது எழுக் 
தருளியி ஈர்௪ அல்லமதேவசைக் கண்டு, அவர்க்கருே 
சென்றனள். அங்குள்ளா ரெல்லாரும் இவளது இகம்பர 
ரூபத்றைப் பார்த்துத் தாம் என்று மடையாத பெரி 

தாகிய அச்சரியத்தை யடைந்தார்கள். அப்பொழுது 

மாதேவியானவர் நெருப்பிலிட்ட அரக்குப்போல மனம 

செ௫ிழ்ர ந, மிகவும் வாப்ச்சொற்கள் திமாறவும் வாள் 

போறும் கண்களில் நீர் சிந்தவும் கின்று அல்லமசேேவ 

ரைக் கை-ப்பி வணங்கி, ரவாம்! பிறவிப் பி௪ரிககு 

அஞ்சி னன், டனித் தேவரீர் ௮ரள்செயல்2வண்டும்” 

என்றுசொல்லி Df IP STM @ மாக்ஷவிருப்ப முள்ளவர்கள் 

YOON நரதாலும் பெண்ணாயிருக்தாலும்சரியே; இவள் 

உமாதேளியின் அ௮மிசமே) இவள்போல அஇதவிா பக் 

குவ மடைந்தவர்கள் ஒருவருமில்லை. இவள் ஞானேப 

தேசம் பெறுதற்கு உரியவளேயாவள்” என்று ல் 

லமதேவர் தம் இருவுளத்தில் நினை த்தருளினார். “இன்று 

காமனை வென்றவளிவளே, அன்று காமனை வென்றவன் 

அப்பரமிவனே, இவள்போலக் தேகாபிமானம் முழு 

அம் விட்டவர்க்கேயன்றி இளமைசெல்வ முகுலியவ ற்றை 

விரும்பிப் பொய்யாயெ உலகவாழ்க்கையில் விருப்பம் 

வைத்த அற்ப மனிதர்க்கு அவர்கள் செய்த இருவினை 
கள் அவர்களைவிட்டு நிங்ருமோ” என்னு அங்குள்ளார் 

இலர் பேரிக்கொண்டார்கள். அப்போது அல்லமமீதவர் 

இர்த மாதேவிபோலப் பக்குவப்பட்ட சீஷர்கள் இடைப் 

பது அரிதென்றெண்ணி, இவளுக்கு ஞானோபதேசஜஞ் 

செய்யத் இருவுளம்பற்றி, இவளை நோக்கு, “நீ பூதங்க 

ளல்லை, பொறிகளல்லை, புத்தியல்லை; இவைக ளெல்லா 

வற்றையும் நீயென்.று மயங்குவதற் கேதுவாகய அற்ப 
வுணர்வை யொழித்துச் சோதிசொரூபமாய் விளங்கு 
இற பிரமமே Surat? என்று சொல்லி, மேலும் 

(ஞாதுரு ஞானம் ஜேபம் என்னும் இவை இருக்குமா
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யின் அந்த நிலை முத்திநிலையன்று, ௮து ஜகமாகும் 
என்று, இது ag என்இற சுட்டற்ற நிலையை மா ?தவி 

க்கு ௮றுக்கரடித்தார். அப்போது மாதேவியானவள் 

1 2 தற்றுங்கொட்டையால் தெளிவிக்கப்பட்ட நீர்போல 
என் மனம் தெளியும்படி. செய்தருளின ஞாஞிரி 

யன. எனது உடல் பொருளாவிகளேயன்றித் தேவரி 
ருக்குக் கைம்மாறாகச் சமர்ப்பிக்க வே௮ு பொருஞூடை 

யேனல்லேன்” என்று அனர்தச் கண்ணீர் ஒழுக ௮ல் 

லமதேவாத திருவடியைத் தொழுது நின்றாள். ௮ல்லம 
தேவரும் அவளை நோக்கு, தாயே? நீ சதலிவனச்தை 
யடைந்து என்னை யடைந்தாய்) 8 கேட்ட இந்த அர்த்த 

வி?சஷங்களையெல்லாம் உறுதியாக மனச்திற்கொண்டு 

நிதித்தியாசனத்தில் அமர்ச்திருக்கக்கடவை” என்று 

௮வளை பளுப்பிவிட்டார். ௮நத மாதேவியும் ௮வ்வாறே 
௮வசைச் திருவடி தொழுது விடைகொண்டு, ஸ்ரீசைலத் 
சை யடைந்தாள், வசவண்ணரிட.த்து அல்லமசேேவர் 
எழுந்தருளி விளங்குவதுபோல அர்த ஸ்ரீசைலத்தில் 
ஒரு கதலிவனம் விளங்கும். அந்தக் கதலிவனத்தை 
மாதேவியானவள் கண்டு, முனிவர் தேவர் முதலிய 
எல்லாரும் புகழும்படி. ௮க்கதலிவனத்திலுள்ள செவர்த 
கனிகளை விரும்பி ஒருபுறத்தே வாழ்ந்திருந்தாள், 

கதலிவனகதி ழற்றிற்று, 

  

பதினேட்டாவது 

சாதகாஙககது, 
ணட லை 

எமது பிறவித் துன்பத்தை யொழித்து எமக்குத் 
தாய்போல அருள் செய்பவரா அல்லமதேவர் வ௪ 
வண்ணருக்கு மனவடக்க முண்டாம்படி யுபதேசித்த 

சரித்இரத்தைச் சொல்லுவோம். கதலிவனத்தில் மா 
தேவி செல்லும்படி இருவருள்செய்து அவ்விடத்தில்
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தங்கியிருந்த ஞானதிபமாயெ ௮ல்லமசேவரை வசவண் 
ணர் வணங்கிச் சொல்லுகின்றார்: *பித்தாது. தர்க்க 
வாதங்கள் அற்றோழியும்படி. சிறந்த முக்திசாதனமொ 
ன்றை௮டியேலுக்கு உப$தசித்தருளவேண்டும்"என்று 
இருவடி தொழுதுகிற்க, ௮வருக்கு ௮ல்லமதேவர் சொ 
ல்லுவாராயினர்: 4பரமழுத்துப் பதம் பெறுதற்கு ஹேது 

யாதெனின், அந்தக்கரண சுத்தியாம். அதற்குக் கார 
ணம் திரிபுராந்தகனாயெ பாமசிவனது பூசையேயாம். 
இவ்வாறு வேதங்கள் சொல்லாகின்றன. மனத்தைப் 
பசமசிவன் திருவடியில் அழுந்தும்படி நிறுத்திய are 
வண்ணசே? மனம் இஷ்டலிங்கத்தில் பொருக்தாவிடில் 
தேகத்தில் இஷ்டலிங்கந் தரித்தும் பயனில்லையென்று 
சிவாகமங்கள் சொல்லாகிற்கும். மேலும் உலகத்தில் 
அபிஷேகஞ் செய்யும் புனலும், ௮ருச்சிக்கின்ற அழகிய 
பூவுங்கொண்டு தினந்தோறும் விதிவழுவாமற் செய் 
இன்றபூசையான௮; பரிச. த்தமனத்தோடு சேராது நீங்கு 
மானால், ௮௮ உயிர் நீங்க பிணத்துக்கு ஒப்பாகும், 
அறிவில்லாதவன் பாமூவனைப் ப௫ர்முகமாகத் தரிசிப் 
பன்) தன்னைத்தானறிந்த ஞானியானவன் அந்தாமுக 
மாகத் தரிசிப்பன், ௮து எதுபோலுமெனின்ர் யானை 

கரும்பையே தின்லும், ஆடு பலவகையான இலைகளைத் 
இன்னும், ௮துபோலாம் என்று அறிஞர் சொல்லுவர், 
கைகள் சிவபூசை முதலிய புண்ணிய கருமங்களைச் 
செய்துகொண்டிருக்கும்போதும் மனமானது செல்லத் 
தகாத விஷயங்களில் சென்று உழலாநிற்கும் ஆதலால் 
மனத்தைப்போல வேறொரு பகையுமில்லை. உறங்கும் 
போது சுகமாயிருக்கன்றதென்று சொல்லுதல் 8ம் 

பொறிகளின் வழியே சென்று உழலாகின்ற மனம் இல் 
லாமையாலன்றோ. ஆதலால் மனம் விஷயங்களில் வியா 
பித்தத் இரின்ற சாக்ரொவஸ்தையில் சுகமேன்பது 
சிறிதுமில்லை. மனமானது ஒருவன் வசப்படுமானால் 
௮ வன் இனிவரும் பிறவிகளை யடையமாட்டான்., வசப்
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படாமல் விஷயங்களில் ஒடுமானால் பல பிறவிகளில் சென் 

றன்று வருந்துவான். தரும மார்க்கத்துக்கும், ௮இ௧ 
பொருளையும் இன்பத்தையும் பெறுவதற்கும், பெருங் 

கல்வி கற்றுச் சமர்த்தனாவதற்கும், வீரத்தன்மைக்கும், 

அறவடைதற்கும் ஒருவனுக்குத் துணையாயிருப்பது 
மனமேயாரும். நற்கருமங்களைச் செய்து மனிதரை 
உயர்த்தவும் தீக்கருமங்களைச் செய்து ஈரகத்டுல் மூழ்கு 
விக்கவும் வல்லது இந்த மனமேயன்றி வேறொன்று 

மில்லையென்று வேதங்கள் சொல்லாகி ற்கும். 

ஒருவனது மனமானது உமாநாயகனாகய பரம 

சிவனை யடையுமானால், பெரும்பாதகங்கள் அரேகமாக 

அவனால் செப்யப்பட்டாலும் அந்தப் பாதகங்களெல் 
லாம் நெருப்பிற்பட்ட பஞ்சுபோல அழிடிமாதலால் 
அவன் அஞ்ச வேண்டுவதில்லை. மனகத்தாய்மையால் 

மனிதர் மேன்மை யடையாராயின் அவர்கள் மிருகங் 

களுக்குச் சமானமாவார்கள், ஒருவனைக் கெடுக்க வல்ல 

அம், கெட்டவனை பெடுக்கவல்லதும் இர்த மனமேயாம் 

என்று அறிந்து ௮தனை அடக்கவல்லவன் பிறவிக் 

கடலைக்கடக்க வல்லவனாவன். ஆராயுமிடத்து மனத் 

கதை விஷயங்களிற் செல்லாது தடுத்தலே பெரியோர் 
செய்கையாகும். நீரானது நின்றால் அரும்பும் தடை 

பட்டு நிற்கும்; அதுபோல வாயுவான௮ நின்றால் மன 

மும் தடைபட்டு நிற்கும். விரைந்தோடுனெ ற குதிரை 

யை நிறுத் த்க் கரு தினால் அதன் வாயைப் பூட்டியிருக் 

இற கடிவாளத்தை யிழுத்அப் பிடிப்பார்கள். gi 

போல விஷயங்களில் மேல்விசைந்து ஓிின்ற மனத் 

தைத் தடைப்படுத்தக் கருதினால் ஓடாநின்ற வாயு 
வை யுள்ளே யிழுப்பார்கள், மூன்று நாடிகளினுள்ளும் 

வாயுவை விடத்து வாங்கியும், ௮சைவற நிறுத்தியும், 

aq போனபடி. போகவொட்டாமல் தடுக்நும் ஒரு 

வன் தன்வசப்பரிதஇக்கொண்டால் அவனுக்கு மன 
மும் வசப்பட்டு நிற்கும். ஒட்டையும் பொன்னையும்,
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உறவையும் பசையையும், வறுமையையும் செல்வத்தை 
யும், கர்த்தியையும் ௮பூ£ர்த் தியையும், விட்டையும் 

காட்டையும் சமானமாக ரோக்குனெற மனமே ஈல்ல 

மனமெனப்படும், நிலபெற்ற காம வெகுளி மயக்கங்க 
ளோ கூடி அலேகாற்றின் முன் வைச்சப்பட்ட Bus 

தைட்போல அலைந்துகொண் டிருக்கன்ற மனமே தீமன 
மெனப்படும். அதனை பொருவாரலும் தடுக்க முடியாது, 
மனமும் பிராணவாயுவும் அடங்டு விிமாயின், அப்படி 

யடங்கப் பெற்றவன் சிவமயமாவன். இதனையறிர்து மன 

தீதையும் பிராணவாயுவையும் அடந்கினவன் ஏன்று 

மழியாத இலிக்கப்பிராணியென்று சொல்லப்பரிவன் 
தனக்குத்தானே சமானமான சைவப்பபிரை வர்களும் 
இபல்பையுடைய மேகம்போன்ற வசவண்ணர்ச்ரு இச் 

தீப்பிரகாரமாக ஞானசாதனங்களாகிய பலவற்றையும் 
அல்லமதேவர் அருளிச்செய்தார். அப்பொழுது வ௪ 

வண்ணர் அ௮ல்லமதேவரை ரோக்), “தேவரீலாத் தரி 

சிக்கவும் வணங்சவும் வாழ்த்தவும் ேவரீரநு இருவாப் 

மொழியைக் கேட்கவும் நான் என்ன மாதவஞ் செய் 
G தமி ஞூ” ஈன்று சொல்லித் இருவடிபில் of’ ipa து வணநு 

ஞர். சித்தராமரும் சென்னவசவரும் ௮௬௨ புடைய 
மாச்சிதேவர் முதலிய பத்ரர்களும் அல்லமேவரது 
இருவடிகமா வாழ்த்தினார்கள், அப்பொழுநு ௮ல்லம 
தேகர் (இல்வுலக முழுறும் சென்று அங்கங்குள்ள 
பெருர் தவத்தினர்ந்ருப் பேரின்பத்தை யான் தாம் 

கடவேனென்று திருவுளம் பற்றினார். 

சாத்சாங்கக்தி ழற்றிற்று,
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பத்தோன்பதாவது 

Garréats & 
a eK ae 

வசவண்ணர் முதலிய அன்பர்களை நீங்க ஸ்ரீசை 
லத்தையடைந்து கோரக்கர் என்னும் பெயரையுடைய 
சித்தருக்கு உண்மைகிலையை அல்லமதேவர் உபதேசித் 
தீருளின சரித்தாரத்தைச் சொல்லுவோம். 

மனமானது பொறிவழியிற் செல்லாமல் பரிசத் த 

மாரும்பொருட்டு சான் சொல்லிய நெறியினின்றும் 
pan anes; துறவினராகிய மஹான்க ஸிருக்கு 
மிடங்களிற்போய் அவர்கம£க் கண்டு வரு$றேன்” 
என்று சொல்லி அல்லமதேவர் மறைந்துபோனார். கன் 

மின் வாயிலுள்ள மூலையை கெகஇிழ்த்துக்கொண்டு நீங் 
இப்போன கறவைப் பசுப்போல அல்லமதேவர் மறை 
தீலும், வசவண்ணர் முதலிய அடியார்களெல்லாம் நெரு 
ப்பிலிட்ட வெண்ணெய்போல மனமூருடக் கண்ணீர் 
சோரநின்று அுகடத்தார்கள், அன்றியும், :*ரல்லாரைக் 
காணாஇருத்தல் வேண்டும், கண்டாலும் ௮வர்களோடு 
நட்புச் செய்யாதிருத்தல்வேண்டும், ஈட்புச் செய்தால் 
பின் அவர்களை விட்டுப் பிரியா திருத்தல்வேண்டும். பிரி 
ர்தால் உயிர்விடல்வேண்டும்” என்றிவ்வாறு சொல்லி, 

உணவு கொண்வெந்து கொக்டற தாய் நீய்னெ பற 
ளைக் குஞ்சுகள்போல மனம் வருந்தினார்கள். பிறகு 
ல௪வண்ணார் மனந்தெளிஈ்து, தமது கையிலுள்ள இஷ்ட 
லிங்கத்தைக் கண்டு மஒழ்ச்சி யடையவாய், அத 

விடத்தில் பத்தி செய்அகொண்டிருந்தார். இத்தராமர் 
சொன்னலாபாத்திற்கு அல்லமதேவரோடுபோய் முன் 
னே தானின்ற கொெழிகளை விட்டுத் தன்னிலையில் 
நின்றார். மற்ற அடியார்களும் அல்லமதேவர் அருளிச் 
செய்த மெய்ம்மொழிகளை மனத்தஇிற்கொண்டு தத்தம் 
இடங்களிற்போய் வாழ்ந் இருர்தார்கள். முற்காலத்திற்
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செய்த ஈல்வினையால் தம்மைத் தரிசிக்கப் பெரிதாகிய 

விருபபத்ேர டி ருக்கற அடியார்களிடத் இிற்குப்போவே 

னென்று புறபபட்ட அல்லபே தவரநுசெய்கையையினிக் 

சொல்லாநின்் ரோம். இளமாச்சோலையில் தென்றற்காற்.று 

விசினறுறபோல, அடியார்கள் மனமும் கண்களும் கண்டு 

சளிக்குமபடி யான ஒரு இருவுருக்கொண்டு ஸ்ரீ சைலத் 

தைக் சண்? சென்றார். அந்த ப்ரீசைலத்தின் பெருமை 
யும் வளமும் தேவர் முனிவர் முகலியோரால் சொல்ல 

வொண்ணாகென்னரல் யானோ சொல்லவல்லேன்! ௮ 37 

நிறக, ௮பபடிப்பட்ட ஸ்ரீசைலக் நற் சென்று, அவ்விடத் 

இல் காயசித்தி பெற்று௪ செருக்கடைந் இிருக்றெ கோர 

சுகர் வாழ்கின்ற இடத்தை யடைர்தார். இவர் வருகை 

யைக் கண்ட கோசக்கர் இவரது இருவடியில் விழ்ர்து 

வணங்காபல், இவர் நம்போன்ற ஒரு சித்தரென்று நினை 

த்து, நின்றபடி யே அஞ்சலிசெப்து, ஒர் Ara தந்து 

சொல்லுவாராயினர்: *2தவரீர் இன்று இங்கே யெழுக் 

தரளினு என் தவபபயனா ல யன்றி வேறொன்று லு 

Loar DI. பாலகருடைய குண க்தைப்பொருர்தி மெய்க்கிலை 

யையுடைய அடியாரினச்தை௪ சரார் திடாதவன் பாம 

சிவனைய ர சாசமாட்டான், (மு.நலில்லாதவர்க்கு ஊதிய 

மெபபடி கிடைக்கும். ஒருவிருர் னன் வர்தால் ௮வனுக் 

ne Orr gy முகமன் போல௪ பில இனிய சொற்களைச் 

Gerad, “Sr wet?” என்று வினாவினர். அதுகேட்ட 

your கோசக்கசரை நோக, கன்னைச்தானரி௩த 

ஞானியானவன் என்னைய மறிவான்” என்றார். அப் 

போது கோரக்கர் ௮அலலம'2தவரை நோக்க, “சுவாமீ / 

ஆதிராதனஜ அருளினாலும் ஞளிகை Yasue aap 

ஓம் காயசித்தி பெற்றவன் எக்காலத்தும் இறக்கமாட் 

டான். அது பெரூதவன் இறப்பான்” என்று சொல்ல, 

அல்லமர், உடம்புவாழ்தலைக் தான் வாழ்தலாசவும, 

உடம்பு இறத்தலத் தானிறபபதாசவும் சொல்லினை, 

உயிரே உடம்புபென்று நினை ததாய்போலும். உடம்பு 
14,



158 பிரபுலிங்கலீலை வசனம். 

தன்னினும் வேறென்றறியாத லோகாயதனை Bats 

இருக்கறாப் உடம்பே தானென்றல் எனது உடம்பு 

என்று சொல்லுவதென்னை?” என்று அ௮லலமர் கேட்க, 

“நான் நினைததேன் ஓடினேனென்று சொல்லுதலால் 

நானெனப்படுகிற பொருள் யாது? கனை பெனக்குத் 
தெரிவிக்கவேண்மெ” என்று கோசக்கா 8நட்க, அல்லம 
தேவர், “நான் நினைத்தேனென்பனு ௮௩ தககரணததைப 

பொருநதும். ஆதலால் உடமபு, பொறி, காணஙகள 

அகிய எல்லாம நானென்ன விவகரிக்பூபபபடி. கேரிமிம. 

கேரிட, தானென்! து பலவாகக் தோன் நம. அதனால் 

ரீ சொன்னதெல்லா!ர். கறபனைய £ரும” என்று சொலல, 

கோசக்கர், “யேனே! கேவரீர் சொன்ன. /ரியே, என் 

னுயிா நீங்கு என்னு சொல்றும்போரு, அல்வுபிர 

ழியவேழேருபிரு மண்டோ? A moose sus arco Bin” 

எனறு வேண்டிககொள்ள, *(மருதுன்ு கோயைத 

இ ர்கநுக்கொளே வார்போல வெக்கை யடைநஈநு இவ 

வடமபை விசிதறகுப் பெரியவர் எண்ணங்கொ௱ள, 

மருநதுண்டு நோயோடு கூடி ரி நக வேண்டுமென் 

கெண்ணங் கொ௱வா8பால இக்க வுடப பாடி ௫௧௧ 

வபண்ணினை, இது என்ன 7 an noone! (Dn சாரங்க 

ளூ மள ஒன்றா பினும இறவா திருபபதுண் 2டா? அகா 

l 5 BOO D hy 5 கல் இழ விழாதி நக்கு? மரி 

னால் உடபபு நிததியமாயிருக்குமென்று நீ சொன்னறு 
வாம்ராளின் பன்மையா ல பன்றி 2வறன்று உடபபு 

என்றும அழியாதெனறு நீ சொல்லுவது பொரு தாது, 

இனி நீ வீட டினையடைய விரூமபுவாயாக” என்று அல 

பைகவ DH ருளிசசெய்யக்2 கட்ட கோரக்கர், கர யாது 

சொலலிறும் என் உடம் அழியாது. இதனைப பிரத்தி 

பக்ஷமாய்க் காடடு?வன் பாரும” என்று ஒரு கரமையா 

இய வாளாயுகத்தை goo? sat கைபிற் கொடுத்து, 
உமது சோள்வலியால் என்னை வெடமெ, என்னுடம 

பில ஒரு ஈசசிறகளவாகய தோலறுபட்டாலும நான்
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சித்கனல் லன்" என்று சொல்லிச்செருக்கி யெதிசேகின் 

pot, அல்லமரும் “இவன் சொல்லியபடி மய செய்று 

இவன நு செருக்கை யழிப்பபன்'' என்று ௮ந்த வாளா 

புகத்தைக் கைக்கொண்டு, மிகுந்த வலி3யாடு வெட்டி. 

னார். ௮ர்த வாள் கோசக்கரது உடம்பிற் பட்டுக் நுணி 

சென்ற பெருஞ் சத்தமொன் ுண்டாயிற், ர. அந்தச் 

ச௪த்சக்நினால் ப்ரீசைலம் ஈடுங்கற்று. அப்போது உமா 
தெளியானவள் (முற்காலத்தில் கைலாயமலையை யசைத்த 

ராவணன் இபோது இரத மலையையும் அ௮சைக்கவக் 

தா2னா வென்று அஞ்சியோடிப் பாமசிவனைக் கட்டித் 

தழுவிககொண்டான். இர்தச சத்தத்நினால் இன்னும் 

க அற்புதங்கள் சிெழ்ர்தன. இது நிற்க, இப்படி 

ஒலியுண்டாகும்படி. எறிந தும் உடர்பில் சிறிதும் காயப் 

படாதிருக்க, கோரக்கர் முன்னிலும் மிகச செருக்கடை 

ந, என்னை நிகாப்பவர் ஒருவருமில்லை” என்று ௮கங் 

கரி த்திருப்பதை அல்லமரறிஈ., 16 ஒலியுண்டாகும்படி 

உன்னுடம்பு மிகுவலியை யடைதந் இருக்கின்றது; உன்ன 

நிகாபபவ சொருவருமில்லை என்றுசொல்லி, வாளாயுதத் 

தைக் கோசக்கர் கையிற் கொடுத்து, “இதைக்கொண்டு 

என்னை வெட்வொயாக” என்றார். அப்படி யே யெறித்து, 

௮று அல்லமர் திருவுருவின்மெற் படா திருப்பதைக் 

கண்ட கோரக்கர் மிகவும் பயந்து, தன் செருக்கொழி 

அ, ௮ல்லம2தவாது இருவடியைவணங்க, “அடியேன் 

செய்த பிழைக ளெல்லாவற்றையும் பொறுத்தருள 

வேண்டும்” என்று பிரார்த்திக்க, அல்லமதேவர் கோரக் 

சுரை நோக்கு, ““இத்தரே! நீர் இப்போது செய்த பிழை 

போகட்டும். இனி யிப்படிப்பட்ட பிழைசெய்யாமல் உட 

பின் 2மலுள்ள பற்றை பொழித்து உனறு உண்மை 

நிலையை பறிர்துகொண்டால் நீ பெனக்கு இனியவன்” 

என். ௮ுசொல்ல, கோரக்கர் ௮ல்லமசை ரோக்கி, “oy Cus 

னுக்கு அறிவிக்கவேண்டிய பொருள் களெல்லாம் அறி 

வித்தருளல்வேண்டும்” என, அல்லமர் ௮வசை நோக்கி,
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குகேசன் என்பகன் பொருளாயெ பாமசிவனே நான்” 

என்று சொல்ல, கோரக்கர் அப்படி யாயின் உமது கை 

யில் சிவலிங்க மிருப்பதற்குக் காரணம் யாது?” என்ன, 

உலகத்தார் என்னைப் பார்த்து Diss சிவலிங்கபூசை 

யை மறவா திருத்தல் காரணமாம்” என்றுசொல்லி, “ஞா 

னத்தைப் போதிக்கத் தஞுந்த அசிரியன் சரீரமுள்ளள 

வும் சற்கருமங்களை விடலாகாது” என்று தனறு இலக் 

கணச்தைச் கெரிவித்து, என்ன யறிரது சோகம் 

பாவனைகொண்டு நிற்பையாயின் கருடத்தியாஈத்தால் 

விஷம் நிங்குகல்போல வித்தை நீங்கிவிடும்” என்று 

அல்லமர் அருளிச்செய்யக கேட்ட கோசக்கர் அவாருளிச் 

செய்தபடி தான் சரீரமென்னும் பிசாந்இி நீங, அகிக்இ 

யப்பொருள்களெல்லாவற்றையம்விட்டு, கித் இியப்பொரு 

சாக் கண்டு, தான் அதனையடைந்து, கான் ௮௮ என்னு 

மயக்கம நீங்கித் தானேயா? அவ்விடத்தில் கிலைபெற்று 

வாழ்ஈ திருந்தார். 

கோரக்கர்கதி ழற்றிந்று. 

  

இரு..தாலது 

மு னிவரர்கஇ. 
cee HLA IIS Ce 

அல்லம தவர் ஸ்ரீசைலத்தை நீங்கி முனிவாருக்கு 

வேதார்த்தத்தைத் தெரிவித்த செய்கியைச் சொல்லு 
வோம், 

அருந்தவத்தை முயன்று செய்த கோரசக்கராகரு 
க்கு. அறிவுருவாகிய மெய்ப்பொருளின் தன்மையை 

அன்போடு அருளிச்செய்த அல்லமதேவர் வடராட்டி, 

லுள்ள முனிவர்களுக்கு அருள்செய்ய எழுர்தருளினார். 

இவை ஈல்லனவெனவும் இவை தீயனவெளவும் பாசாம 
லெரிக்கன்ற நெருப்புப்போல கருணைக் கடலாகிய ௮ல் 

லமதேவர் இவர் நல்லவரென்றும் இவர் தீயவசென்றும்
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பாராமல் எல்லோர்க்கும் ஞானோபச௪ம் செய்தருளி 

னார். இவ்வாறு எல்3லர்ரும கனகருளுக் குரியவசே 

யென்று 9) 5) நதரகஞ்செய்ற அல்லமதேவர் அங்குள்ள 

ஒரு வனத்திற் போகுப2பாது, அவ்விடக்தில் இரக்க 
மென்பதனைச் கனவிழஓுஈயா த ஓரமவடன் கொல்கு 

தொழிலுக் ஞூரியகாகய ஒரு வில்லைக் கைக்கொண்டு 

சாதி OF AMET, HUME SATAN THIEN, Mow 

புள்ளவனாப்க் கன் கண்ணோத் தாண்டி ௮ப்பின Sar 

OU SATAN IDG அநுநூரசஞ்செய்தநு ஒரு புக 

ழன்று, அன்பில்லாத இ5த வேடனுக்கு அநுக்கிகஞ் 

செய்வ? புகமிழன்று அல்லமசதவர் இருவுஎமிசங்டு 

அவனுக்கு அநுக்கரகஞ் செய்தா. அபோது அந்த 
வேடன் சன் இவினையாவுமொழிரகுவளுய் நின் று, (பாவி 

யாகிய நான் உப்பும வண்ணம பைசெய்யவேண்டும்” 

என்று பிரா/த்இச்கான். அவனை சோக, “நீ ௮றினெ 

ன்னும் வேலினால் 8ம்புலனென்னும மான்கள் அரு 

ளென்னும வலைபினின்றும தப்பிப்போகாமல் எறிவை 

யானால் உன க்குக்துன்பமென்ப 2 தபில்லை' என்று அல்ல 

மர் சொலலி, பின்னும, அறிவு வில்லாகவும் மனம் அம் 

பாகவு கொண்டு என்னைக் குறியாய் வைத்து எயவாயா 

னால் உன்னை பூரீராமனைப்டார்கடிலும் 'மலானவனென் று 

சொல்லுவார்கள்” என்றிவ்வாறு வேடனுப்யும் வகை 

உண்மை நிலையினின் றுங் கலங்கா திருக்கும்படி Ws he 

இரகித்து அபபாற் செல்லுமமீபாது, அலவவிடக்இல் 

ஒரு தபாவனம் காணப்பட்டது, ௮ இல் ஐன்றற்கொ 

ன்று பரஸ்பர லி2ரா திகளான யானைகளும் சிங்கங்களும் 

விரோதமின்றிச் கூடிவாழ்தலால் அந்தக் கபோவனக் 

தைப் பாம்பும் சர்தினும் விசோதமின்றிக் கூடிவாழ் 

கின்ற பாமசவன து சடைக்காட்டுக்கு நிகராகச் சொல்ல 

லாம். அவ்வரத்தில் நடத்தர்குரிய கால்களைக் கைகளா 

கக் கொண்டனவாகய ிங்கம (லி முசலியவும், மச்சு 

விடுதற்குரிய நாசியைக கையாகப் பெற்ற யானைகளும்
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அங்கே யாகாதி சற்கருமற்சளைச் செய்நுசொண் டிருக் 

இற முனிவர்களுக்குத் தொண்டு செய் நுகொண்டிருக் 

ரம. அவ்விடத் தில்பலவாசெயவேதங்களை (2யா துவாரும, 

யாகாகளனிபை வளர்பு வரும், லேசுவி இபபடி திவ 

பூசை ரெய்வா நம் வாயுவையடச்சு ஒரு தூண்போல 

அரைவற்றி ந நப பேோறுராகி Wd அசேசரைக் நண்டு, “இவர் 

கருக்கெ்லாம் ஞானப சசஞ்செய்து இவர்கருடைய 

பிறலிபபிணியை பொழிப்பேன்” என்று இரவுளங் 

கொண்டு, அவர்களை நோக்கி, “நீங்சள் பலநோன்பு 

கோற்றுா விரதங்களை பஅஷ்டி த்தும் சரீரமிலாதஇர்கள; 

இவற்றால் மாயையை வெல்லக் கருதுதல் சேற்றைச 

சேற்றினாற் கழுவுதலை நிகர்க்கும். மலைபோலக் குளிரக 

புல்லினா லெரித்துப பிறவியை ஒழிக்ச லொண்ணாது. 

ஞானாக்னியால் பிறவிக்காடு எரிக்கபபடும், மசோசாளு 

சல்பத்கை வறிபர் கொள்வதுபோலச் சிறியவர் வேதக 

இற் ரொல்லப்படுகிற கருமங்களைக் கொள்வார்கள். ஞானி 

கள் தத்ரூவமசி வாக்கியார்த்தமாட பெருஞ் செல்வந் 

தைக் கொள்வார்கள்” என்றில்வாறு அல்லம? தவர் 

சொல்லக் கேட்ட முனிவரெல்லாரும அவா இருவடி பில் 

விழ்ந்து வணங்கி, “[ேவரீர் இவ்விடத்திர் செழுக்க 5 

ளும்பொருட்டு காங்கள் என்னதவஞ் செய்தோமோ" 

என்று தோத்திரஞ் செய்தார்கள், அன்தியும் மாயை 

பானவள் பிறநதகாலத்தில் யாவருடைய மனத்திலுக 

தோன்றின மோகமானது முடியம்படி துர்வாச முனிவ 

னேயாம்” என்று னாற் சொல்லப்பட்ட பரிசத்தன் இவ 

ப௫ழ்ந்து வாழ்த் இனார்கள். இர்தப்பிரகாரம அல்லமதே 

வர் அந்தத் தபோவனத்திலுள்ள முனிவர்களுக்கு ௮௮ 

கீரெடுதது அங்கு வாழ்ர் திருகதார். 

ழனிவரர்கதீ ழற்றிற்று.



இரபத்சோன்றாவது 

சூனியசீங்காதனகதஇி, 
ED DSS NEE ைய 

த Maun? Fass யறிர நுகொள்வ ர 1௫ ஒரு அறி 

குறியாக எண்ணி, எ.ஐ நிலைற்ாயுடைய ஒர சூனிய 

சிஙகாதனத்தை ௮ 2ேசா உண்டாகி அல்ரிடத நில் 
7 ட . ரூ ச 

தர்டயிரு-க ஈரிசத்சை வருக றாக சொல்௮ு 2வாம். 

ானலோடுக்கா முரி மார்ர்சற்நுச் ந ஐ: ணை 

யாகுப; ப௫ர்முகமா 5௨  பெலறுடின்ற மனா நரருமார்க்க 

த்றுக்குத நுணையாருமென் அ. மனமடக்ரும் வகையை 

அல்லம? ஈவர் அருளிசசெய்தா பட்டய (Noo DG யொடு 

கரும வழியில் வசவண்ணர் பிரவேசிக்தவாாம், தம் 

வசதி லடங்காம லோடிகின்ற அம்மனத்ைைப் பிராண 

லாய நிராதனததால நிறுத்து, ஈ௩௮ர மண்டலத்தி 

லிரா தொழுகுகின்ற அ௮மிரகத்தை அசற்பூ விரூகற 
செய்து ஈட்புகதொண்டு, பொலலாக விஷயவுணவு குறி 

BIE ரெல்லா ஈபடி கமவசப்பரித இக்கொண் ர சித்தி 

ரபபாவை 21 லிரூக்கார். அசைவற்ற மன 2 நாடிரு 

ஈத வசவண்ணர், ஈமது அதிமஸல்வரூபர்றை விளக்கும் 

பொருட்டு ஞானாசுரிபராகிய அல்லமர் என்றைக்கு வரு 

வாரோ? ௪௩௧ வடிவாய் வ நவாரோவென் I அவரது 

வரவினை பெரா கோக்கினவராய், யான் ௨ ந சிங்காகன 

மமைத்று அதன் ல் வந்தமார் இருப்பவரை அ௮ல்லம 

ரென்று அறிம தூநொள்ளே ன்று தூணி ௩) ஐலா 

தாரமுதலியவைகளைப் பல நிறத்தினயுடைய ஏழ் நிலை 

ளமைர்க ரூனிய ில்காகனமாகப் பிரமதேவனும் ௮தி 

சயிக்கும்படி பமைத்து, மாரணவுபாஇக ளேமும்கு மேற் 

சென்று தன்னைத் தான் தரிசித்துக்கொண்டி ருக்கும் 

ஞானிபோலவ(1, நெற்றிக்கு மேற்சென்று தனது ஸ்வ 

ரூபத்தைக் கண்டனுபவிக்கும் யோகியபோலவும், பூர்ண
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ஞானைர்தபோதகராஏய அல்லமாது இரூப்பைக்சாணும் 

பொருட்டு ஏழ் நிலைகளின்மேல் சூனிய சிங்காதன 

மொன்றையமைத்தார். அகண்டு வியவா கா சொருவரு 

மில்லை. அந்தச் சூனிய ரிங்காசனம் அமைககப்பட் 

செள அஇசெயத்டசைச் கேட்டுச வனடி யா ரெல்லாருஞ் 

சென், செம்பொன்னா லமைக்கப்பட்ட அந்தச் நற 

65 Aro gon மோக்கி, வசவண்ணாறு நிருவடி யை : 
வணங்கி யிருக்தாகள். இரா கல்விக்சடலுக்குக் கரை 

யாமென்று கற்போர் பலரும் துஇக்ரும்படி யமைச்சப் 

பட்ட சாரதாடேடேம்போல இரச ஞானபீடமானது 

மமனாவாக்குகளுக் கெட்டாததாகும். இதில் ஏறுதற் 

குரியர் அல்லமசேவான்றி வேறு யாருள/ ? இதிலிரு 

க்க வல்லராயின் எமது மனக்டுலும ௮பர்ந்திருத்தற் 

குரியவ யாவர் என்று மனதிற்கொண்டு, கங்கையா 

ற்றின் ஈரையில் கண்ணிவைத்து ௮ரசவன்னம் வருதலை 

நோக்கி நிற்ப ஜூபோல, ஒரு ஞானபிடத்தை அமைத்து 

வைகஅக்கொண்டு அல்லமாது வரவை நோக்டுககொண் 

டி ரூரகார். சிவனடியார்கள் யாவரும் நமது தலைவராஇப 

வசவண்ணருக்கு அசாரியராய் வருவோசே நமக்கும் 

ஆசாரி ய்ரென்று கரு தஇபிருந்தார்கள் 

குனியசிங் ஈாதநகதி முற்றிற்று 

இருபத்திரண்டாவது 
° 0 ௦ 

சூனியசிங்கா தனத்திலிருந்தகது, 
அம்ரு) ஆதர எழ) 

பள்ளத்இிற்சென்று விழ்சென்ற ந்ரபோல ரன்னெறி 
யிற் ரெல்லஓுன்ற மனக்கையுடைய சிவனடியார்க 
ளது மனத்தில் வாழ்கின்ற வசவண்ணர், இவ்வுலகத்தார் 

அறியாமல் கள்ளமனத்தோடு செய்த சூனிய சிங்கா 
தனத் இன்மேல் அல்லமதேவர் விரைவாே ய் சமீ தி 

இரததை ௮ன்போடு சொல்லுவோம்.
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வசவண்ணர் சூனிய சிங்காதனம் அமைத்து, ௮ல் 

லமதவர் வருகையை நோக்கியிருற்து பலகாள் கறித 

லும், யான் இர்த ஆசனமமைத்துப் பன்னிரண்டுமாசங்க 

ளாயின, அல்லமர் இன்னும் வுக்இலர், இனி யென்றை 

க்கு வருவாரோ வென்று WEDS DEO AM wy க்கும் 

போது, ஒரு நாள் இவர் மனத்தில் ௮ல்லம2தவர் வரவு 

தோன்றிற்று, அப்போது, தாசத்துர் சென்ற நாயகன் 

வாவை பறிதற் குறியாகக் குலமாதருக்கு Qu gasp) 

அடி க்கல்போல வசவண்ணருக்(கு வலத்தோஞும் வலக் 

கண்ணும் நடி ரதன, இந்த நற்குறிகளை YE BUD HIS 

சென்னவசவண்ணருக்குச் சொல்லி, “Digs ஸூறிப் 

பின் பயன் யானு?" என்று கேட்க, *₹அவர் இன்றைக்கு 

நீர அல்லமரை சரிப்பா ”என் ௮ சொல்லிப் பினர். 

பிறகு வசவண்ணர் சம் பக்கத்இருர்தவாகமா மராக்கி, 

இன்று ஈமது அல்லமதேவர் எழுந்தருளுவர். ஆத 

லால் நமது கலியாணபுரத்தை அலங் BT TG செய்ய ய 

கள்” என்று கட்டா பிட, அவர்களும் ௮வ்வா'2 யலங் 

கரித்தார்கள். அலங்கரிக்கப்பட்ட ௮ர்த ஈகாத்து விதி 

யில், விச்சலராஜனுக்(கு மக் கஇிரியாயெ வசவண்ணர் புறப் 

பட்டுத் தமனா அசிரியாபெ அல்லமதேவரசை பெடிர் 
கொள்ளச் செல்லுவாசாயினர். அப்போது சென்னவச௪ 

வரும், ம) வாலமாச்சதேவ ரூம், இர்சரப்பிரமரும், தண் 

டகடிண்டலக்கையாமுதலிய பலவகை படியார்களும் இவ 

சைச் சூழ்க்து சென்றார்கள். இந்தப் பிரகாரமாகச் சென்ற 

வசவண்ணரது அடம்பாத்தைக் கண்ட சமணர்கள், 

“இவர் தமது கடவுளைப் பித்தனென் று சொல்லு வோர்” 

என்று இகழ்ந்தார்கள். அருகர் சிலா விச்சலராஜனிடத் 
அச் சென்று, “அரசனே? உனது நகாத்இல் ஒரு புது 
மை யுண்டாயிற்று. ௮தென்னெனில், ஒரு ஈற்கூறியைக் 
கண்டு அதனால் அல்லமர் வருவரென்று ுணிர்து வ௪ 
வண்ணர் எதிர்கொண்டு போ௫ரார். இவர் இப்படிச் 
செல்லுவது கனவிற்கண்ட வுணவை ம்பி, விருந்த 
னரை உண்டுபோங்களென்று சொல்லுவதை நிகர்க்கும்,
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இபபடி ப்பட்ட. பேதைக்கு மந்திரிப்பட்டம் கொடுத் 

தவன்போல வேறு யாருளர்” என்று சொல்ல, அரசன் 

அதசயித்து, ரீங்கள் இங்கெ யிருங்கள். இனி ஈடக்கப 

போகிற காரியத்தைப பார்ப்போம் என்றான். அவ்வள 

வில் ௮ல்லமதேவரும், கோவணத்தோமெ விரிஈத சிகை 

யோடும் ஈண்டோர் பிதகனென் றி,மும்படி வசவண் 
ச . . சு ௩ ணருக் கெஇ?2ர யெழுந்தருளினார். ௮ப2பாது 24608) 

ந்தவர்கள் ௮வசை யடிபாதவராய் இவன் 195 Golo oor pl 

நினைத்நு, “விரைவா யி 1B TH iy PLA” என்று தூ 

த்தார்கள். அப்பொ, ழுது அல்லம? தவர் தமது ஜி நவில 

யாடலைச செய்ய நினைத் று, பல் மூளை ந்ரும் பருவ ஒள்ள 

பாலகனாூயும், குமானாஇியும், விருக்கனாடியும், வீணாகா 

நஞ் OFWs Cain Ruin, Qi Rr 2பால யானையேறி 

வருவோனாகயும், கு.*சை நடததுவோனாகியும், MAGE 

சதீதார் “அல்லமரை அகாயக்திற் கண்டேன், பூமியிற் 
» 

(2டன் கண் 2டன், சேனையிற்கண்டேன், தெருவிற்கண் 

என்று தனிசசனியே சொலலுமபடி பலவுருக்கொண்டு 

ஈடிக்க, இவரது உண்மையாட௫ிய உ௱வமிதுவென் ஜொரு 

வரு மறிநஇலராய் மயநிகினார்கள். அஞ்சனக்சாரன 

புதை.பலைக் காண்பது பால வசவண்ணர் மாஜ்இரம் 

இவரது உண்மை ய ஈவக்கை ீபமின்றி யறதிரதுகொ 

ண்டு, கண்களில் அரச பாஷ்பஙகள் சிரதத் இருவடி 

யில விழ்ஈது வணயகினார். மறற அடியார்களும் ஹீம் 

நது வணங்கினார்கள், வாவண்ணசது ௮ன்பையும ல் 

லம 2சவாது ௮ருளையுங் நண்ட கவர்கள் ௮இசயித்தப் 

பூமழை பொழிஈதார்கள். வசவண்ணர் வாழ்தலாலும், 

அல்லமர் எழுஈகருளுகையாலுு, அடியவர் கூ.ட்டமிரு 

நீது களித்தலாலும் ௮ாகக கலியாண। /ரியானது கைலா 

யததை நிதர்த்திநாத 3. வசவண்ணாது செய்கையை 

யும் அல்லாது பெருமையையும் சமணர்கள் கண்டும் 

இவர்களிடத்து அன்பு செய்யாமல் பொருமைகொண் 

Gi SITs, ௮ல்லமர் வசவண்ணாது இருமடதக்சை
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LOM FI, அங்குள்ள சூனிய ரிங்காகனக்தை ௦ நாக்கி, 

வசவண்ணா$ //ஈழான து எல்லா வலகர்களிலு மேறும் 
பொருட்? அவா£லமைக்கப்பட்ட ரூ னிப சிங்காகனத் 

BH ஏறிப நளிஞர். இவ்வாறு ஏறிய சிய அல்லமர், 

ஆ முதாரங்களா யிரபபது ஆகம ெபாமமன்று கிழ் 

து, அகன் ஏழா நிலைபாடுப AW DM a IIT சமலத்இன்மீ 

தமர்நதி ர௩ரார். இதைக் கண்ட கவெபக்கு ரெல்லாரும் 
மனப௫மா வு அருகர் கூத்தாடினார்கள். வசவண்ணரும் 

HFG FILET ED Yelp ஈ.இஞார். வசவண ரை அல்லம 
fod க ப . 
SFM AHO MDH TTI. வசவண்ண நம அவரை நோக்கு, 

“Sgr Iu OS Gar 19 tin விஷ்ணு்கமு தீவர ம /ரஙநளுகாயின் பிரா Hag ory KEE 
சீ டைய டிரபதிலரலாயும ஓரு சிறு நுநமபாகநலாம் 

௪ ்் . ரூ » * 

என ற LI DI DL G17. அலலம௰௦தவ டு YG AE சூனிய 
௩ சச் + 5 ௪ ௪ * 

சிங்காதன, Ron & Los விற்றிருஈதார். 

ஐ ரியரிங்1ரமனத்திலிநந்தகதி முற்றிற்று. 
Eee REE ER 

இர த்தமூன்றாலத 

ஆோகணகதுி, 
ERT EI 

இலல, ஒரவருண்ண மற் ஈருவருடைய 

பி நீங்காது என்னும வார்த்தை பொய்யாகுமபடி, 

YH HTB அலலா தவர், அடியவ யாவருடைப 

ப௫ியும சங்நுமபம. மாமுண்டருளின ச/சஇரக்ைச் 

சொல்லு aut in, 

௪ . ‘ (ம . 

இட (படி. ருறரிப Rian Gm 4 Raw, Dl அல்லமதே 

வர் எ (தநதருளி பரிருகருங்கால த்தில், வசவண்ணர் ௮ல் 
5 உட க . 

ani garg இந3பேனி வடிவமாய்ச் இத் நிப்பாவை 
oe ச * க ச ௪ 

போல் அசைவரவி நஈதார். சென்னவசவரும் அல்லம 

தேவராகிய அமிர்தகதைத் தம் கண்களுக்கு விரு திட் 

டார. மடி வாலமாசசரூம் அல்லமராகிய மலரைத் தமது 

மனமாகிய வண்டிக்கு இடமாகினர். மற்ற அடியார்
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களும் சிங்காதநத்தைச் சூழ்க்திருக்கார்கள். சல அடி. 
யார்கள் பூசை செய்துகொண்டும் லெ அடியார்கள் 
விபூதிருச்சாஷைங்களைத் தரித்து ஸ்ரீ பஞ்சாக்ஷ£த்தைச் 
செபித்றுக்சொண்டும் இன்னும் பலவாறு வந்து நிறைக் 

தார்கள். வசவண்ணர், இர்த அடியார்களுக்காச். தினக் 

தோறும் தாம் செப்யுஞ் செய்கையை மறு அல்லம 

பக்திபிழ் படிர் இருந்ததனால் வந்த அடியார்களெல்லாம் 

“இர்கப்பாவிபின்சோற்றையுண்டு உயிர்வாழ் தலைப்பார்க் 

Hain இறபபதே ஈன்று” என்று கோபித்துக்கொண்டு 

போய்விட்டார்கள். அவர்கள் போனபிறகு, கலியாணஞ் 
செய்கு மறுநாளிருக்கி ற af ட்டைப்போலக் மது நகரம் 

வறிதா யி.ரக்கக்கண்டு, நான் சிவனடி யார்களுக்குச் 

செய்யவேண்டிய கடமையை யின்று செய்யாமையால் 

அவர்கள் கோவிகந்றுப் போய்விட்டார்கள். அவர்கள் 

பொருட்டு இன்ன ரான் சமைத்து வைக்க அன்னம் 
விீணாப்பமபோ Stn” யென்று பனந்தகளர்ம்து, *சங்கமப 

த்தி செய்வதில் சிற்கவனென்.நு யாவசாலுஞ் சொல்லப் 

பட்ட நான இந்தப்பத்தியில் வழவி?ேனாபின் சங்கம 

பத்திசெய்வஅ பிறர்க்கு எளிதா: 2மா? இறிக்துரைத் 

தாலும், வெறுத்துரைத்தாலு. விட்டி லுளளவற்றை 

யழித்தாறும்,உடம்பையரிர்துகொன்றாலும ச ந்கபபத்தி 

செய்பவன் பி, ரவியை யொழிப்பளென்று உயர்நதோர் 

சொல்லுவார்கள் என்று இஈதப் பிரகாசமாகம் சொல்லிச் 

Ris HICH aH HED வஈவண்ணரது எண்ணம் 

நிறைவேறும்படி, அல்லமதேவர் அர்த மடைப்பள்ளி 

அள்ள சோறு முழுறும் உண்டு அடியார்களுடைய பசி 
யை நீக்கும்பொருட்டு தீ திருவுளம்பற்றி, வசவண்ணரை 

கோக்கு, “ஏனக்குப்பசியாபிருக்கன்றது, எனக்குவேண் 

டி. யத சிறி உணவே, எனக் க் கொடுத்துப் பிறகு நீ 

சகமரை யுண்பிக்கக்கடவா' மென்றார். அதற்கு வசவண் 

ண ரிசைந்து, சன் பனைக்குள்ளே யழைத்துப்போய், 
(> செய்யவேண்டிய உபசாரங்களெல்லாம் செய்து, பொற்
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கலத்தில் உயர்ந்த அன்னம் முதலியவைகளைப் படை 

த்து, “உண்டருள வேண்டும்”என்று பிரார்த்திக்க, ஒரு 

இமைப்பொழுதில் சிறிதும் மீதியாயிராமல் அ௮வமிட்ட 

உணவையு ண்டருளினர். அதைக்கண்டு ௮௫௧ வசவண் 

ணர் முதலியோர் ஆசசரியமடைற்று, பின்னும் கொண்டு 

வது படைத்த உணவையுண்டு பசி தணியாதிருக்கக் 

கண்டு, தமது அடியவர் வீடடிலுள்ள உணவைபும் 

கொண்டுவா மூ படைச்சூமபடி. கட்டளையிட, அவ்வாறே 

அவாகளுஞ்செப் ந இவருக்குப பசி தணியாமல், அடி. 

யார்களுக்க/கச் சமைந்த ராற்றையெல்லாம் கொண்டு 

வந்து இவர்ககெ.7 ர௬லவிக்கார்கள். இப்படி படைக்கிற 

சோறு கறிமுதலியவற்றையுஸ் 9ம் பரி கணியா இருக்கக் 

கண்டு, சமைட!/வராசிப அடி பெஜொ.ஜிலாளர் “இன்னும் 

மட்கலங்களன் ரி 2வறில்லை” யெஃரறார்கள். அதன்பிறகு 

வசவண்ணா அல்லம?தவர ர ப௫யைத்தணிக்கும்பொரு 

ட்டு, அவரை, பயறு, எள், wf, அவல், கொள், 

துவரை, கடலை, சோளம், மெல், புல் மூதலியவற்றைக் 

கொண்வெ:ு மலைபோலக் முவித்தார். அவற்றையெல் 

லாம் ஒரு நொடியி ௮ண்டருளிஞர். வசவண்ணரும் ௮ல் 

லமரும் உணவு படைப்பஇலும் உண்பதிலும் தோல்வி 

யடைந்தாரில்லை, அபோது சென்னவசவேசர் வ௪ 

வண்ணசை நோக்கி, *கண்ணப்பனிட்ட மாமிசத்தை 

யுண்ட பரமசிவனே பிவனாம்” என்று சொன்னார். “அவர் 

சொன்னதைச் செய்வத சரி” என்று மடிவாலமாச்ச 

C sani ah B சொல்லக்கேட்ட வசவண்ணர் ௮ல்லமகே 

வரை யடி.வணங்க, அபபொழமுது அல்லமதேவர் வ௪ 

வண்ணசை நோக்கு, “நான் ப௫ிபினால் வர்தவனல்லேன்; 

பொருளைக் குறித்து வந்தவனல்லேன்) உன் மனத் இ 

[9
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அள்ள பக்தியைக் காணும்பொருட்டு வந்தேன்” என்று 

சொல்லி, வசவண்ணசை யெடுத்து மார்போடணைத்துச் 

கொண்டார். சகண்ணைப்போல வுயிர்கள் கண்டறியும் 

படி. ரூரியனைப்போலக் காட்டுற அல்லமபெருமானே 2 . 

எல்லாச் சீவாகளுச்கும் ஊட்டுகின்ற வுனக்கு சான் ஊட் 

டுவேனென் பெழுந்தமையால் என்னைப்போலப் பேதை 

wi anu; Matin” oom gordon நூ நிற்க, 

௮ப்2பாது அலலமதேவர் ௮அவசை நோக்கு, iS போய் 

அடியராகளை யெலலாம வணங்கி ௮ முதுசெய்ய வாருங்க 

ளென்று அழை அ வருவாயாக” என்றார். அப்படியெ 

சென்ற வரவண்ணார், அல்லமதேவாது இழுமேளியி 

வணிஈத புஷ்ப சர்தஒப்மைத் தாழுமணிச்து தொநதி 

அரியத் ஊொற கறிவகைகவ மணக்க ஏப்பம விட்கெகொ 

ண்டி முரபலாரசசி2யாடி ரர்ரிற அடியார்களைக் கண்டு 

** அ/1ப மயன் ரெய்ர பில அ பையெல்லாம் பொறு SH வறு 

YP De GA Th” என்று rrr gS Bae, அநத அடி. 

யாசகன் வரவ ன்ண தரை சேோரக்கி, (உன் பெருமை யெங்க 

ளால் 0214௨2வளிதா? இனறு வாயுங்கையுர் தொழிற் 

படாமை வபிராவுன்டி களிகதோம். gaia ரண் 

ணுமபொடா ட? அவி,பபாகமாயெ ஏ௮ணவைச் செற£யி 

லிிிவெதுமிபால ரய்கிளலலாமு முண்ணும் பொருட்டுச் 

சோழ்றுண வ அல்லம?நவரது இருராவிலிட்ட. வுன் 

னைப புகார், ட, யாங்கள் படைத்க ஒறா நாவா வல் 

லது பல்லி, உவடுல் ஓ து Pavan புண்டது 

சராராவு 1 ப பாவு முண்டதாகுமென்று வேதங்கள் 

செல்லாம், பன. அன. அல்லம?தவரால் இன்று 

DT 5 Dildo? (1% GPM SLID. அ, ஈலால் அர்த ௮ல்லம 

தஜேவரை ॥ 21 “சல எங்களை புண்பித்தலே, அவசைத் 

இருவடி. வனாங்ருதல வங்கமா வணங்குதலே, பேத
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மில்லை, மீ செல்லக்கடவாய்”என்றுசொல்ல், வசவண்ணர் 

அவர்களா வணங்கு, மீண்டுவர்து அல்லப 2 கவரை வண 
m8, ய 27! தாயுண்ட வுணவைக் கரூப்புக் இவிருக்கிற 

சிக வு மண்டு களித்தல் சீபாலத் 2சவரிர் உண்ட வுணவை 

அடியார்களெல்லா முண்டு களித்தி நரன்” என்று 

சொன்னார். பாண்டியனடித்த அடிபட்ட உயிர்களின் 
தன்மைமீபால வசவண்ணரிட்ட வுணவை (படி பாரெல்லா 

ரூம் உண்டு களித்கன சாசலால் அல்லம2 லர் பரிபூர்ண 

ரென்பதற்கு ஐயமில்லை என்று புகழ்நு உலசகுதா 

செல்லாரும் களித்திரும தார்கள். இவ்லாறு உண்டு 

அமை இப ற்றி IH sb பரமயோகடியாகிய அல்ல 2 தவர் 

வசவண்ணரைப புகழ்ந்து, AMG IH ony Beovripeo 

வேதமும் சொல்லாகின்ற பொருளை அநுந்ரெடுக்கத இரு 
வுளங்கொண்டு ஏகாந்தமாக விற்றிருர் கா. 

ஐரோகணகதீ மற்றிற்று. 

இருபத்துகான்காவது 

மதநோலயகதி, 
WE IOC 

அல்லமதேவர் வசவண்ணசை ரோக், “மநோ 

லயமடைந்தால் முத்தியடையலாம்” என்னு LH MOF 
ய்தலிதத்தைச் சொல்லு 2வாப, 

அடியார்களு டைய பூ தணியும்பொருட்டித் காமு 

ண்ட அல்லமதேவர், வசவண்ண க்ருத தத் mn aT 

கேசஞ் செய்யக்கராஇ வீற்றிருக்க, வசவண்ணர் வாறு 

vem ns விண்ணப்பஞ் பெ ப்ர: விருபா வெறுபபுந் 

களிலுருவாகயெ பிரப ஞா 2தாற்ற மில்லாமல் எல்லாம் 
பரப்பிரமமாகப் பார்க்ரும்படி எனக்குக் இருபைசெய்ய 

வேண்டும்” எனறு பிரார்த்திக்க, ௮வசது பிரா/ BEING, 

அல்லமதேவர் இரங்கி ௮ரரள் செய்யறுற்றார்: “ஒருவன் 
யான் எனது என்லும் அகங்கார மம்காசங்களை. விடாத



172 பிரபுலிங்கலீலை வசனம். 

அளவும் அவன் ஞானத்தை யடையமாட்டான். அதை 

யடையாதபோ.து நிலையற்ற பிரபஞ்சந் தோன்றும்; பிர 

மப்பொருள் தோன்றாது, காற்றாடிபோலச் சு ழலாகின்ற 
மனமானது பிரமத்தில் நடித்தால் யான் எனு என் 
னும் ௮கர்கை மறைந்துபோகுமேயன்றி வேறு விதத் 
தால் மறையாது. யான் பிறர்க்கு இகனைச் செய்வேன், 
அவர்கள் எனக்கு இன்னு செய்வார்க ளென்னுவ 

கருத்தினால் முசு தியை விரும்புதல் இருட்டைக்கொண்டு 

சூரியனை படைய விரும்புசல்போலும். யான் என்னும் 

அகங்காரத் கால் இருவினைக ளுண்டாகும்; அது இல்லை 

யானால் இருவினைகளால் வரும் இன்பதுன்பங்க ளள 

வாகா, இருவினைக ளில்லையாயின் பிறவியில்லை. மனத் 

தை யடக்குதற்கு மனமே துணையாகும், வேறு துணை 

யில்லை. ௮து பெற்றவன் ஒப்பற்ற சவெசொருபமாய் 

விளங்குவான்; உலசுத்தில் பிறர் திறந் துழலமாட்டான். 
மதயானைபோ லடங்காது இரிதற மனத்தை யடக்கி 

னால் பூர்ண ஞானத்தைப் பெற்றுப் பிரமமாவன். விஷ 

யங்களை யறிதற்கு விரிந்தமஷூம் கருவியாகும். விரி 
நகமன முடையவனைப் பிறவி விடாது; குவிக்தமன 
முடையவனைப் பிறவிதொடாது, அ௮ர்சக்காண சுத்தியே 

அறிவையறிற்முச் சாதனமாகும். அர்தக்காண சுத்இக் 

குச் சற்கருமங்கள் சாதநங்களாகும். ௮ந்தக்காண சுத்தி 

யாவது ஆசையற் றநிருத்தலாகும், ௮ர்கக்காண ரதி 

யினால் பிரமத்கை யடைவான். சையற்றிருத்தல் 
நேசே முத்தியின்ப மடைதற்காக் காரணமாஞம். ஆசை 

யற்றவன் சவெமாதல் நிச்சயம், குற்றமற்ற மனத்தி 
லன்றி அறிவு தோன்றாது. களங்கமற்ற கண்ணாடியி 

லன்றி மூகம் தோன்றுமோ? பாசமற்ற பாஞ்சோ தியை 

நினைக்கின்ற நினைவால் மனமானது தன்னை யதிதற்குச் 
சாதாமாய் விளங்கும். யான் அகாயமல்லேன், வாயு 
வல்லேன், நெருப்பல்லேன், நீரல்லேன், மண்ணல்லேன், 

நோனமல்லேன், வினையல்லேன், நானே சிவமென்று
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நினைத்துச் சலியா திருப்பவன் சவமேயாவன். இவ்வாறு 

நினையாதவன் எக்காலத்தும் உடம்பெடுத்துச் சுழன்று 

கொண்டேயிருப்பான். தன்னைச் சவெமென்றறிர்தவனே 

தன்னை யுண்மையா யறிந்தவன்; அப்படி யறியாதவன் 

தன்னுண்மை யறியாதவன், தன்னைச் Payor pI 

என்னு அறிவானோ அன்றே பாசத்தை யொழித்துவிடு 
வன். தன்னைச் இவமென் றறியாதவலுக்குப் பிறவியே 

அணையாகும், சோகம்பாவனையில் மன த்தை நிறுத்து 

விடபங்களைத் அறவாது, துறந்த சவயோடுயின் இருவடி. 

யை வாழ்த்தி வணங்காத தேவர் முனிவர் மூதலியோ 

ரில்லை என்று வேதங்கள் முழங்காகின்றன” என்றிவ் 

வாறு அல்லமதேவர் வசவண்ணருக்கு அருள்செய்ய, 

வசவண்ணர் முதலிய சிவசாணரெல்லாரும் அல்லமரை 

வாழ்த்தி வணக்னொர்கள். அல்லமர் இன்னமும் பக்குவா 

ன்மாக்களுக்கு. ஞானோபதேசஞ் செய்யும்பொருட்டு 

அவாவர்க்ஞுத் தகுதியான வடிவோடுசென்று உபதேகி 

தீது எங்கும் சஞ்சரித்துக்கொண்டிருந்தார், 

மதநோலயகதீ ழற்றிற்று, 

  

இருபத்தைந்தாவது 

in ன் மி யக் இ, 

அவனி, 

  

இிலவலகத்தி அள்ள அடியார்களுக்கெல்லாம் ௮ல் 

லமதேவர் செய்த நன்றியை, கைலாயத்தில் விற்றிருக் 

இற பரமசிவனானவர் தமது இடப்பாகத்இ லமர்க்திருக் 
இற உமாதேவியார்க்குச் சொன்னவிதத்தைச் சொல்லு 
வோம். 

அல்மைேவர்வசவண்ணர் முதலியஅடி ய்ர்களை ௮வ் 

விடத்தில் நிறுத்இவிட்டுப் பூமியிலுள்ள மற்ற அடியார்:
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ளுக்கெல்லாம் அருள்செய்யும் தொழிலில் முயன்றுகொ 

ண்டிருந்தார். இப்படி யிருக்க, ஸ்ரீ கைலாயத்தில் உமா 

தேவியானவன் பாமேனை நோக்கி, “சுவாமீ / அல்லம 

தேலாது அருளைப் பெறும்பொருட்டுச் சென்ற நந்தி 

தேவரும், உன் கணங்களும், எனது சாத்துவிகக்கலையா 

இய ஏக்கமாதேளியும், புமியிந்போய்ச் செய்தகா dunn 

யாத? அநனைச் சொல்லவேண்டும்”என்று பிசா த்திக்க, 

பரமயனானவர் சொல்லறுற்றார்?. நற்தியானவன் வ௪ 

வண்ணன் என்னும் பெபர் பூண்டு என்னடியார்களை 

யானென்9?ற பாளிக்நு அவர்களுக்கு வேண்டும் பொ 

ரூள்காக் நொிச்குர் சிறபபடைந்தான். உன் சாத்து 

விசக் கலையாகிய பெண் மாமிதவி யென்லும் பெயர் 

பூண் 4, (PaOrLn, GOT வலிபை வென்று, அறவடைந்து 

ஞாஞபாரியனைத தேடிச்சென்றுள். எமது கணநாதர்கள் 

எம்மைக் காணுதற்குரிய பல சற்கருமஙகளைச் செய்து 

கொண்டி ௮வாவர்க்கசைந்க இடங்களில் வாழ்ந்திகுந் 

தார்கள். அவர்களுஃசெல்லாம் மிகச் சிறந்தகாகிய வீர 

சைவத்தின் பெருமையை விளங்கச்சொல்லி, அவர்கள் 

யாவரும் பேரின்பமடையும்வண்ணம் அல்லமர்செய்தார். 

எல்லாச் சமயல்களிலும் சைவசமயஞ் சிறந்தது, ௮தஇ 

னும் வீரசையம் மிகச்சிறந்தது” என்று சொல்லிச் சிவ 

பெருமான் உமையவளை நோக்கி, “பெண்சே? எல்லாச் 

சமயக்களிமும் சைவம் றேர்ததென்றும், அதிலும் வீர 

சைவம ௪3 தென்றும் காமிகாஇ ஆகமங்கள் சொல்லா 

நின்றன. ஓவன் எர்தச் சற்கருமத்தைச் செய்தாலும் 

விரசைவத் டும் பிர வேடித்தாலன்றி முத்ிபடையமாட் 

டான். வேதம் ஆகமம் இரண்டின் பொருள்களும் தம்ம 

ளொத்றுப் பிசமத்தை விளங்கக் காட்டுதலால் இர்த இர
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ண் நால்களும் பிரமாணமாகச் கொள்ளத்தககன. எம 

க்கு நிவேதித்த பிரசாதத்தை யுட்கொண்டு சலனமற் 

றிருத்தல் இந்த விரசைவத்திலன்றி வேறு மார்க்கங் 

களில் உண்டோ? அலால் வீ.சைவத்தை மாதேவி, வ௪ 

வண்ணார் முதலியோர்க்கு அல்லமர் போதித்தார். ௮ன்றி 

யும்முசிவர் சித்தர் யோகர் முதலானோர்க்கும் அவரவர் 

பக்குவத்திற் சசைந்தவண்ணம் போதித்து அவர்களை 

யாட்கொண்டார்” என்று செல்லக்கேட்ட உமாதேவி 

யானவள் மனமடூம்ந்து, “அல்லமதேவர் மாயையை வெ 

ன்ருசென்ற உண்மையை தேவரிர் இருப்பவளவாயாற் 

சொல்ல waar Iie gen” என்னு சொல்லி வணங்கிஞள். 

இதுநிறக, ௮ல்மை 2 தவசோ வென்றால், ரத்தவர், இரா 

யவர், முதியோர் என்றெ வேற், மை பாராமல், எல்லா 

விடத்திறும் பெய்யும் மேகம்போல அருளாகிய பழை 

பொழிந்து அவர்களை உய்வித்தார். இ$த அல்லமதேவர் 

சரிதத்தை யோ டுஷல் அறம்பொருளின்பங்க ஞூண்டா 

ரும், இதைக் Sa Curia gi அறமுகலியவற்றை 

யடைவர். வி” வ௫மில்லாகவர். விவேசமுள்ளவராவா) 

பு.ல்வாப்பேறில்லா தவர் புசல்வரைப் பெறுவர்; செல்ல 

மில்லாதவர்கல் செல்வத்தை யடைவார்கள், 

இந்தச் சரிநர்தை அயிரத்கைஞ்தூற்றெழுபத்து 

நான்காவதாயெ கரவருடம் இடபமாகம் ஞாயிற்றுக்கெ 
. க ry * * . 

மையில் சிவப்பிரகாசர் ப1டி. றட த்தார், 

இர்கச் சரிதம்னைப் படிப்போனை மானிடனென்று 

சொல்லவொண்ணாற; பரமிவனென்றே சொல்லலாம். 

உலலுளள புண்ணியர்வாழ்க, 8ீம்புலன்களை வெல் 

லத்தருந்த தவமுதலியவை வாழ்க, சிவபூசை செய்றெ
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அடி.யார் வாழ்க, சைவசமயம்வாழ்க, அல்லமதேவர் சரீ 

தத்தைக் கேட்க விரும்புவோர் வாழ்க, திருவெண்ணீறு 

வாழ்க, ௮தனை யணிவோர் வாழ்க, ருத்ராக்ஷ கண்டிகை 

வாழ்க, ஸ்ரீ பஞ்சாக்ஷ£ம் வாழ்க, குருவருள் வாழ்க, 

மெய்யர் வாழ்க, பிறவியை யொழிக்கின்றவர்கள் வாழ்க, 

அல்லமதேவாது சரிதச் செய்யுட்களில் ஒருசெய் 

யுள் கற்கவல்லவர் ௮ருத்தஞ் சொல்ல வல்லவராவர். இது 

வே நமக்குச் செல்வமென்று அன்புபாராட்டிச் செவி 

நிறைத்துக்கொள்ள வல்லவரெல்லாரும் இந்தப் பூலோ 

தத்தில் எக்காலத்தும் வாழ்ர் திருக்கக்சுடவர். 

மான்மீய£தீ ழற்றிற்று. 

ரவை ஏறும். 
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முற்றிற்று, 

ஞி 
inane an ஈத்யாய, டாக்டர் 
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