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முன்ன ௬ாரசவணி பூண்டோன் முகச்துதிச.துச் 

சொன்னன் னயமேய்ர் த தோமில் பெருங்கசையைப் 

பன்ன வசர்தருக பாசதப்போர் முற்றுமா 

முன்னிய மூர்த்தியனே முக்த. 

வரலாறு:--இர்சப் பூவுலகில் மலையசசனெனப் 

பெபர் பெற்று, மற்றெல்லாமலைகளிலும் ஒங்கிபதாய் 

இம்பமலை யென்பது விளங்குகின்றதன்்றோ ! அதன் 

உத்தரபா..ிிசத்தில், ஆயிரம் யோசனைதூரம் பரந்த 
தாய்க் கைலாஸமலை2பன்பது ஒரூகரமாக அமைந் 

அள்ள. அங்குத்தான் சகண்ணுதர்கடவுள் பதினெண் 

சேவகணங்களும் தம்மைச்சேவிக்க, atone ga Sur 

டும் வீற்றிருகிகன்றார். ஒருகால், அ௮க்கடவுளை உமா 

சதவியானவள் ஏகாந்தக்தில் ௮ணு, அ௮கமூ முமாறு 

ுதித்தனள், அப்போது சந்திரரூடாமணி, பேரு 

வகையோடு மலைமகலாதக் தமதுதுடையின்மீது வைற் 

துக்கொண்டு, 4 உனக்கு விருப்பம் யாது?” என்று 

வினவினார். 

உமை: பிரபூ 7? நீர் என்மீது இருவருள் வைத் 

திருப்பீ சேல், நூதனமான சரிதையொன்று சொல்ல 

வேண்டுகின்றேன் ? என்றாள. 
சங்கரக்கடவள் :--* இறப்பு நிகழ்வு எஇர்வு என் 

னும் முக்காலத்துச் சரிதைகளையும் நீ உணர்வாய்; நீ 
அறியாத சரிதையும் உள£தா 7? நாசாயணனது De 
மான நீ, தக்ஷமூனிக்குப் புதல்லியாய்த் தோன்றி,
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பிறகு மலைமகளாப் அ௮வதரித்துள்ளாய், இவவாறு எப் 

போதும் எனது மனைவியான உனக்கு நான் சொல்ல 

வேண்டியது யாது உளது ?' என்றார். 

உமை: நீ தார்த்தன் : முடியின்மீது கங்கை 

பைக் கொண்டிருப்பதும், சந்தியாதேவியை வணங் 
குவதும் யான் ௮றியேனோ ?' என்று கூறி ௮ப்பிரான் 

மீது உடல்கொண்டனள். 

சவெபெருமான், பார்வதீ?தவியினது புலவியைப் 

போக்கக் கருதி, சமயோசிதமாக இன்சொற்கூறி, 

பிறகு இப்பியமான கதையைக் கூறலாயினார்) அப்பொ 
முது பார்வதிதேவியும் தன்னூடல் தீர்ர்கனள், 

சண்ணுதற்கடவுள் தாம் சரிதைபைக் கூறத்தொ 
டங்குகையில், * இங்கு ஒருத்தரும் வசற்பாலரல்லர் ? 

எனக் கட்டளையிட்டனர் : ௮வ்வாணையின்படியே திரு 

நந்தி தவர் வாசலிலிருந்து ஒருவசையும்உட்புகவொட் 

டாது பாதுகாவலாயிருக்க, சங்காரமார்த்து உமாதேவி 

பைதோக்கிக் கூறலானார்: தேவி ! கடவுளசோ எப் 

போழ்தும் இன்பமே நூகாபவர்) மானுடசோ எப் 

போழ்தும் துன்ப?ம ௮ நுபலிப்பவர் ; இவ்விருவசது 

சரிதையூம் இன்பம் பயவா. ஆகவே, கடவுட்டன்மை 
யும் மாறுஷ்பகமும் கலர்த சரிதையே பசபாகத்தை 
யடைந்அு, யாவர்மனத்தையும் கவரு மென்று way 

விருதன்மையுங் கலந்துள்ள விஞ்சையசது சரிதத்தை 

நினக்குக் கூறுவேன் ' என்று மொழிர்,௪, அந்தச் சரி 

தத்தைச் சொல்லத்தொடங்குழுன், அந்தச் சங்கரக் 

கடவுளினது திருவருளைப் பெற்ற புஷ்பதந்தனென்ற 
கணசாதனெருவன் வர்.து உட்புகலாயினன் ) தஇிருகச்இ 

தவர் சிவபெருமானது இருவாணையை அன்னாளுச்
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குத் தெரிவித்து, ௮ர்தக் கணநாதனையும் உட்புக 

வொட்டாது தடுத்தனர். அதுகண்ட புஷ்பதந்தன், 
என்னையும் காரணமின்றித் தடுத்தல் தகுமோ? 

உட்புறத் துடப்பது யாது ? கண்டறிவேன் ” என்று 

தன்னுட்கருதி, தனது யோகமகிமையால் இருந்தி 
தேவரது சட்புலனுக்குத் தோன்றாது கரந்து தவ 

லோடு உட்புகுந்து நின்றான். நின்றவன், பிகாகி தன் 
பத்தினிக்கு மொழிர்து வரும் விஞ்சையசெழுவாது 
அற்புதமான சரிதைமுழுவதையும் சிறிதும் விடாது 

செவியேற்றனன். 

பிறகு ௮வன் ௮ச்சரிதையைத் தன்மனைவி ஜயை 

பென்பாளிடம் வற்து ஒதினன், பொருள்வருவாயை 

யேலும் இரகசிபத்தையேனும் தமது மனைவிமாட்டுக் 

கூறான நிற்கும் பெரியோர் அரியசேபன்றோ.? ஜயை 

யும் தான் செவியுற்ற அ௮ச்சரிதைகள் அற்புகமாயிருக் 

தன வாதலால், வியப்பு உள்ளடங்காமல் உடனே 
கெளரீதேவிபினிடஞ் சென்று ௮ச்சரிதைகளைக் தெரி 
வித்தனள். மகளிரிடத்து வாயடக்சம் எவ்வாறு 

உண்டாகும் ? 

HACE. மலைமகள் தன் சணவனமீது சின 

ந்து, தனது பதியைக் குறுகி : நீர் ௮பூர்வமானசரிதை 

யொன்றும் மொழியவில்லை ; நீர் உசைத்ததை ஜயை 

யென்பவள் முன்னமே உணர்ந்திருக்கின்றாள் ” என்ற 
னள். உமாபதியானவர், தமது ஞானதிருஷ்டியால் 

நிகழ்ந்ததை யோர்ந்து, | காதலி! நீ: என்மீது சன 

aps; புஷ்பதர்தன் தனது யோகமகமையால் ஒரு 
வரும் உணசா.தவாறு உட்புகுந்துகின்௮ு, உனக்கு யான் 

, கூறிய கதையைக் கருத்தோடு செவியேற்றிருந்து தன்
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காதலிபால் உரைத்தனன் , இவவசையால். தான் ஜபை 

உணர்ர்திருக்கவேண்டும், வேறு யாவர்தாம் இந்தச் 
சரிதையை உணர்ந்துள்ளார் ?? என்றார் 

இவ்வாசகத்தைக் கேட்டதும், வெகுண்டு பார் 

வூீதேவி புஷ்பதந்தனை வரவழைத்து, நீ செய்த 
தகாதகாரியத்தின்பொருட்டுத் தண்டனையாகப் புவியில் 

மாநுடப்பிறவி பெடுக்கக்கடவை ” என்று சபித்கனள், 

அவன்பொருட்டு, பிரமதகணங்களுட் Crs மால்ய 

வானென்பவன் * ன்னே. இவன் செப்க பிமைபைப் 

பொறுத்தி” என்று பணிந்து வேண்டினன் ; கசா 

விடச்து அன்புகொண்டதுபற்றி அவனையும் அவள் 

அ௮வ்வா2௦ சபிக்தனள். பின்லும், புஷ்பதக்களும் 

மால்பவானும் புஷ்பகர்சன்மனைவி ஜபையம் சண்டி 

கைபின் தாளில் விழ்ர்ஐ ! அம்? இச்சாபத்திற் க 

ஒர்வளையறை கூற?வண்ுர் ' என்று இரர்து 2 வண் 

டினா. 

ஊவண்டசவ, தனது களிர்ர்க இருவுள்ளத்தில் 

அன்சைது அ௮பசாதத்தாம் பிறந்த சீற்றம் சிறிது 

தணிந்து, பலைமகள், *ஸுப்ரதீகனென்ற இயக்கன், 

குபேசனது சாபத்தாற் பிசாசரூபத்தைப் பெற்று, 
காணபூதிபென்ற பெயருடன் விந்தமலையைச்சார்த்த 

தொரு கானகத்தில் வ௫க்கின்றான். ௮வனைச் சண்ட 

மாத்திரத்தில், புஷ்பதந்த?ன ! உனக்கு முற்பிறப்பின் 
உணர்ச்டு தோன்றும், ௮ப்2பாழுலு, அன்னானிடத்து 

நீ இப்போது செவியுற்ற சரிதையைக் கூறுவாய் ; 

உடனே உனது சரபம் நீங்கிவிடும். அந்தக் காண 
பூதி, இச்சரிதையை, உன்நிமித்தம் பரிர்து கூறிய 

மால்யவானுக்கு மொழிர்ததும் சாபவிடைபெறுவான்,
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மால்யவானை 7 $ இர்தச்சரிதையை உலகத்திற் பரவச் 

செப்து, அப்பாற் சாபவீடுபெறுக ? என்று இருவருள் 
புரிச்சனள். 

பார்வதீ? தவி அவ்வாறு அருள்புரிந்ததும், புஷ்ப 

தந் தன் மால்பவானென் ॥ இருவரும் மின்னல் 2பான்று 

ஒருகொடிப்பொழுதில் மறைக்திட்டனர். அப்பால் 

புஷ்பதந்தன் கெொ௱சாம்பிஈகரில் வரரூரி யென்னும் 
பெ.பரடன் கோன்றி, காணபூ இிக்குச் தான் உணர்ந்த 

வரலாற்றை மொழிந்துசாபவீடு பெற்றனன், இதகிந்க? 

வரச யென்னும்சாகசாசனஅபுகல்வனான சாத்தி 

ஸேசன், ஸோமசர்மா வென்னும் பராமணனது புத் 

இரிபைக் காக்தருவவிவாகத்தால் மணஈ்து, குணுட்ப 
னென்ம புதல்வனைப் பெற்றான்; அவன்தான் மால்யவா 

னென்பவன். அன்னான் தென்இசைவமிபிழ் சென்று 

விச்சைகளெல்லாவற்றையம் ௮இகரித்து மிகவும்வல் ஓ 
ஈனா௫, ஸாதவாஹந௩ னென்னும் மன்னவனைச் சார்ஈது, 

HUM BD ௮மைச்சருள் ஒருவனாகி௮மைர்ஈ.த்மிதா மில் 

பூண்டிருந்தனன். 

ஓஒ நகால், ௮ர்தஸாதவாஹான் தன்மனைவி2யாடு 

புனல்விரா பாடுகையில் ௮வளால் Saar! av uD PS! 

என்று இகழப்பற்றான்: அது முதல், ௮ம்மன்னவன் 

ப்னக்கவலைகொண்டு மெளனஞ்சாதஇத்துவர்கனன். எத் 

அணை2ஈ.ரம் வினவினாலும் ஒருவர்க்கும் ஒருமறு 

மொழியும் கூறிற்நிலன், அதுகண்ட சர்மவர்மாவென் 

னும்மந் இரி, ஒருராள்௮வ்வசசனிடம்வச் ௮, மிவந்தே! 

எனக்குக் கல்விபறிவு எவ்வாற்றா2லனும் உதக்குமா? 

என்று நீர் என்னை முன் ஒருகால் வினவியிருர்இீர். அது 
கேட்ட யான் அதனைக்குறித்துச் சிர்தைசொண்டிருக்
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கையில், வானச்தினின்று வீழ்ர்ச ஒருவெண்டாமரை 
மலர் குமசனொருவனால் அலர்த்தப்பெற்றகாக, அதனி 

னின்று வெள்ளணிபூண்ட ஒருமாதர? எழுக்.து, நமது 

முகத்திற் புகக் கனாக்கண்டேன், ஆகவே, இனி, 
கலைமகளே நும்மை சேசே சார்க்திட்டா ளென்பதிற் 
சிறிதும் 8யமிலஅ ” என்றான், 

அதுசெவி2பற்ற மன்னவன், *எனக்குச் செல்வம் 

குறைவின்றியிருர்தும், அவையாவும் மசக்கட்டையில் 

அ௮ணிகலங்களை மாட்டுவதுபோன்று கல்வியறிவின்மை 

யாழ் சிறிதும் சிறப்புறுவஇல்லை ; ஒருவன் பெருமூயற் 

கொண்டு கற்கப்புகின், எத்துணைக்காலத்திற் பெரும் 

புலவனாவன் 7?” என்று குணாட்யனை வினாவினான். 
குணாட்யன் — பன்னிரண்டாண்டு பயின்றால், 

வியாகரணசரஸ்இசத்தின்முகம் புலப்படுமென்று உல 
கோர் கூறுவார், யானோ, அறியாண்டிற் பயிற்று வன் £ 

என்றுன். 

௮ 2கட்ட சர்மவர்மா:--(அழுக்காறுகொண்டு), 

“சுகுமா.ரனான மன்னன்போல்வாசை இத்துணைவருச் 

தத்திற்கு உள்ளாக்குகல் தகவன்று ; வேந்தே? ஈான் 

ஆறுஇங்களில் வல்லுஈ னாக்குவேன் ? என்றான். 

குணாட்யன் :--(இது ஒருகாலும் கூடாதசெய 

லென்று தன்னுட்சொண்டு,) ் நீர் ௮வ்வாறுசெய்வீ 

சாயின், யான், ஸம்ஸ்க்ருதம் ப்சாக்ருகம் தேசபாவை 

என்ற மூன்றிலும் பழக்கத்தை விட்டிடுவேன் ' என்று 

சபதஞ்மசய தனன. 

சர்மவர்மா :--*ரான் அவ்வாறு செய்யகற்றிலே 

னேல், உமதுமசவடி களைப் பன்னீரியாண்டு எனமுடி. 
மேல் தாங்குவேன்'என்று மாற்றுச்சபதஞ் செய்தனன்.
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மன்னவன், ௮வர்களுடையமொழிகளைக் கேட்டு, 
எவ்வாற்றுலும் தான்புலவனாசவிடலாமென்று உறுதி 
கொண்டு மனக்கவலை மாறினான். குணாட்யன் தன்னில் 

GF FUT BOM 
சர்மவர்மாவோ, தனதுமொழியை கிறைவேற்று,௪ 

லரிதென்று கர௬இப் பெருர்.தயர்பூண்டு, தன்னில்லக் 

இழத்திக்கு. நிகழ்ர்தசெய்தியனைத்தையும் உசைத்த 
னன், அன்னாள் : குமாரக்கடவுளின்கருணைபின் ரி இச் 
செயல் முற்றுரு-); ஆதலால், ௮க்கடவுளின் ஈல்லருளை 
நாடுமாறு தவம்புரிக” என்றனள். சரமவர்மா, அது 

வே உறுவதெனச் அணிந், ௮ற்றையிசவு பொழுது 

புலர்வதற்கு மூன்ன?ச புறப்பட்டுக் கானகஞ்சென்று, 

உணவின்றிக் குமரக்கடவுளை ரோக்கக் கடுந்தவம்புரி 
யலாயினன், குமரக்கடவுள் ௮ன்னானது தவத்திற்கு 

உள்ளமுவதந்து இருவருள் ஈர்.கனர். 

குமசக்கடவுளின் அநுக்கிரகத்தைப் பெற்ற சர்ம 
வர்மாவும், மீண்டுவர, ௮ சசனைச்சார்ச். த, எண்ணிய 

மாத்திரையில் எ இரில்கின்ற விச்சைகளையெல்லாம் மன் 
னவ னுணருமாறு செய்தனன், குமசக்கடவுளின் திரு 

வருளைப் பெற்றோர் எச்செயலைத்தான் இடையூறின்றி 

முற்றுறச்செய்யார் ? 

கல்விபின்கரைகண்ட மன்னவன், Sarg gan 

னாகிய சர்மவர்மாவைச் சறக்தமுழுமணிகள் கொண்டு 

மிச்ச பணிவோடு அருச்சித்து, ஈருமதையாற்றங்கசை 

யிலுள்ள பருகச்ச மென்னுர் தேசத்திற்கு இறைவ 

CSB cor aor. 

அப்பால், குணாட்யனோ, மனத்திற்றுயா்பூண்டு, 

மூன்னுறுதிப்படி தான் மும்மொழிகளிற் பயில்வதை
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நீத்து, ஸாகவாஹாமன்னவனை விட்டிட்டு, விர்தை 
மகப் பணியுமாறு போயினன், அன்னாளைப்பணித்த 

மம், HELO a காணபூஇயைக்கா ணுமாறு வழிவிடு 

தீதாள். அ௮ங்கன?ம காணபூஇபைச் கண்டமாத்திரத் 
இல், குணாட்யனுக்குத் தனது முற்பிறப்புணர்ச்ி 

தோன்ற, அன்னான் தன்செ.ப்திபையெல்லாம் காண 

பூ.இிபினிடக் கூறி, * ஈம்மிருவர் சாபமும் விடுபடுமாறு 
அற்கரக்கடவுள் முன்னர்க்கூறிப சரிசைகளைக் கூறுக” 

என்று 2வண்டினன். இங்வனம் குணாட்பன் தன்னி 

டத்துச் குறைபிரர்கதற்கு இணங்க, அர்தக்காணபூதி 

யென்ற பிசாசன், ஏழுசரிதைகளின்வடிவமாகிய ௮ச் 

சிவபிரானுரைத்த பெரும்ககைபைக் தன்மொழியால் 

உரைக்கனன். ௮, வடமொழியில் *ப்ரூஹத்கதா £ 
எனப்படும், 

௮ர்கச்சரிசைபைக் குணுட்யன் அவ்வாறே பப 

சாசபாலைபினால் ஏ ழலக்ஷங்கிரர்தங்களின் படிவாமாக 

ஏழுயாண்டில் இபற்றினான், இபற்றியதும், * இதனை 

விஞ்சைபர் oT BGS saTtaert!? oom Curse 

கொண்டதகனாலும், அ௮க்கானில் எழுதுகற்கு ஏற்ற 
மை இடைபாமைபாலும், தனதுஉதிரக்தால் முச்சி 

கதையை வசைர்தனன். அதனைக் கேட்குமாறு, இத்தர் 
விஞ்சைபர் ipso? ut விதரஈங்கட்டியதுபோல் வான 

ததைமறைத்துக்கொண்டு குழுக்குழுவாப்த் இரண்டு 

வரலாயினர், 

குணுட்யன் வரைந்த அர்தப்பெருங்கதையைக் 

கண்டு, காணபூஇி தன்சாபமொழிக்து தன்னுலகைச் 

சார்ந்தனன். அவனுடனிருர்க பிசாசர்களும் ௮க் 

சடவுட்கதையைச் செவியேற்று விண்ணுலகெப்தினர்.
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பின்பு, * தேவிபின்கட்டளைப்படியே யான் இக் 

தப்பெருங்கதையை உலகிற் பரவச்செய்ய2வண்டுமம, 

இதற்குச்செப்யத்தக்க உபாயம் யாகோ ₹ இதனை யாரி 
டத்திற் சொல்வது? யாரிடத்திற் கொடுப்பது? ? என்று 

குணட்யனுக்குச் சந்தையுண்டாயிற்று. 

குண?தவனென்றும் ஈர்இ?தவனென்றும் பெயர் 

பூண்ட. ௮ன்னானதுமாணாக்கரிருவரும், தமது. த௫ரி.ப 

QU குணாட்.பன் மனக்கவலை கொண்டிருப்பதை ய்ண 

[ந்து தம்மாசிரிபனைக் குறுக, *ஸாகவாஹ5ேனே இர் 

தக்காப்பியத்தை ஈதங்குஉரிப பாத்திரம், அன்னான், 

௬ வையணர்ற்மீதா னாகலால், இர் நாலை ஏற்றபடி, ஆத 

ஏிப்பான் ” என்று விண்ணப்பித்தனர். 

குணட்பனும், ௮ன்னார்மொழிக்குஇணங்கி of 

நாலைச் கமதுமாணவகசாகய அவர்கையில்கானே மீ 

ந்து, அன்னை?! அசைபனிடம் அனுப்பித் தானும் 

அ௮ன்னாருடன் சென்று, பிரதிஷ்டாநகரத்தின் புறத்த 

லள்ளகொரு பூங்காவனத்தைச் சுட்டிக்காட்டி, தான் 

அங்குக்தா?ன இருப்பதாக மொழிந்தனன். 

குணா ரீதவ ஈக்இ£தவ ரிருவரும் ௮ரசையனைச்சார் 

ஐ, அம்மன்னவன்பால் தமதூஅ௫ரியர் இயற்றித்தர்த 

பெருங்கதைபென்னும் அர்நூலைக் காட்டினர். கல்விச் 
செருக்குக்கொண்ட ௮வ்வசசன் பைசாசபாஷைபால் 

எழுதப்பெற்ற அர் நாலையும், பிசாச ரூபத்தையுடைய 

௮ன்னாசையும் கண்டு, : நீவிர் கொணர்ந்த இர் நாலின் 

௮ளவோ ஏ,ழலகதஙகந்தம் ) மொழியோ சுவையற்ற 

பசாசபாகத எழுகப் பெற்றதோ உதிரக்கறையி 
) ஆகவ, பிசாசம் எழுதிப இக்கதை வெறுக்கத்
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தக்கதேயன்றி விரும்பி ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கதன்று ” 
என்று ௮வமதிப்போடு கூறியிட்டனன். 

அப்பால், ௮ம்மாணவகர், அர் நாலை உடன்கொண்டு 

தாம் வந்தநெறியே மீண்டு, தம்மாிரியரிடத்துச் 

சென்று, நிகழ்ந்ததை மிக்கவருத்தத்தோடு ௮ன்ன 

ணமே தெரிவித்தனர், குணாட்யன் அதனைச் செவி 
வயேற்றதும், அடங்காப்பெருந்துயர மடைர்தனன் 2 

உண்மையறிவினன் கணிசியாது ௮வமஇப்பின் எந்த 

அ௮றிஞன்தான் மனக்துயசை யடையான் ? 

உடனே, குணாட்பன் தன்மாணவகசோடு அருகி 

௮ள்ள தொரு குன்றை யணுகு, கிர்மாநுஷமான அத் 

தலத்து அக்ினிகுண்டமொன்றைகிருமித்து, தான் 

எழுதிய நாலின் ஏடுகளை ஒவ்வொன்றாக உருவி, 

விலங்குகளும் பறவைகளும் தம்முணாவையுட்கொள் 

ளாது வட்டமிட்டுச்சூழ்ர்துகொண்டு கேட்டு உருகு 

மாறு, அதனைப் படித்துப்படித்துத் தனதுமாணவர் 

கண்ணீர் மல் கோக்கியவண்ணம் எ இர்கிற்க, எரியில் 
ஒமஞ்செய்யலாயினான். குணாட்யன், இங்கனம் விஞ் 
சையர்௮றுவர்சரிதையைக் கனலுக்கு இசையாக்கி 

விட்டு, தன ததுமாணாக்கர்க்கு மிகவும் விருப்பத் இற்கு 
இடமாய் ஏழாவதான ஈநரவாஹகதத்தன்சரிதையை 
மாத்திரம் ம்மாணவகரின்பொருட்டு அங்கியில் எரித் 

தஇிடாது அ௮ன்னார்கசத்திற் கொடுத்திட்டனன், 
இங்கு இவ்வாறு கிகழ்கையில், ஸாசவாஹஈமன் 

னவன் கோயடைந்து மேனி மெலிந்தான்; மருத் 

அவர், * உலாந்தவூனை பூண்டதனால் நேர்ந்ததாகும், 
இப்பிணி ? என்றனர், உடனே, ௮சையன், மடைய 

ரைக்கூவிச் செய்தி விசாரிக்க, அவர்கள் *யாம் என்
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செய்வேம் ? வேட்டுவர் உலர்ந்தவனையே கொணர் 
கின்றனர் £ என்றனர்: பின்னர் வேட்டுவசை யழைக்னு 

“நிவிர் உலார்தவூனை ஏன் கொணான்றீர் ?' என்று 
வினவ, அன்னார் * இக்ஈகர்க்கு௮ர௬௫ல் யாசோ பெரியவ 

சொருவர் பெருஞ்சுவடியினின்று ஏடுகளை உருவி 
புருவிப் படித்துப்படித்து seedy Outer vert: 

௮தனைச்செவி?யற்குமாறு, கானகத்திலுள்ள விலங்கு 
களும் பறவைகளும் உணாவையும் உட்கொள்ளாது 

௮ங்குத்தானே சூழ்ர்து நிற்கின்றன; ௮தனால், ௮வைக 
ளின் சுசையெல்லாம் உலர்ர் இருக்கின்றன £ என்றனர். 

வேட்டுவர் இவ்வண்ணங் கூறவே, ஸாகவாஹந 

மன்னவன், அ௮வ்வஇிசயத்தைக்காணுமாறு விரும்பி 
அவர்களையே நெறிகாட்டுமாறு ஏவி அவர்கள் பின் 

னசே சென்று, தானே குணாட்பனது ௮௬௫ற் சார்ச் 

தான். கண்ணுங்கண்ணீருமாகச் சூழ்ந்து நிற்கும் 

விலங்குகளின் இடையில் இருக்கும் ௮ன்னானைக் கண்ட 

அம், மன்னவன், அவனைக் குணுட்யனென்று உணர் 

ந, அ௮ன்னானைப் பணிந்து. வசலாற்றை வினாவினன், 

HES மூதறிவாளனும், ௮ரையனிடச்துப் புஷ்பதர் 
தனது சாபம் தொடங்கி அப்பெருங்கதை தோன்றி 
வரத வரலாறு வரையிலும் முற்றும் பிசாசபாஷைபி 

னால் ஒன்றும் விடாது மொழிக்தனன், 

பிசமதகணத்தைச் சார்ந்தவனே குணாட்பனாக 
அவதரித்சானென்பதை யுணர்க்த வேந்தன், பின்னும் 

மிச்சுன்குமஇப்புக்கொண்டு ௮ன்னானது பாதங்களிற் 

பணிந்து தான்செய்த பிழையைப் பொறுத்திடுமா.று 
Orig சவபிசானது வாய்மொழிபாகிய ௮ப்பெருங் 

கதையைத் தருமாறு வேண்டினன். குணாட்யன், மன்
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னனைசோக்கி, : ஸாதவாஹரா 7 அறுலக்ஷங் கிசந்தங்க 

ளடக்கிய ௮றுகதைகள் அ௮க்னிக்குஇரையாயின. ஓரி 
லக்சகவளவினதான இர்த ஈ௩ரவாசகனசரிகை யொன் 

‘youn THAD Song. வேண்டுமாயின் இதனைத் 
தருவேன். எனது மாணாக்கசான குணதேவ 56S 

தேவ சென்ற இவ்விருவரும் இதனை உனக்கு ஈன்கு 
தெரிலிப்ப/' என மொழிக்து ௮ப்பெருங்கதையை அன் 

னானிடங் கொடுக்இட்டு, மன்னவனிடம் விடைபெற 

க்கொண்டு, போக மூமைபால் தன்லனுடலத்தைப் 

புப்சுத்துரிவை Bute CHF சாபதிதைக் கரை 
கண்டு கனது மன்னைப்பகவிபைப் பெற்று வாழ்ச இட 

லாயினன். 

அப்பால், ஸாகவாஹ மன்னவன், குணட்பனாற 

கொக்கப்பட்ட ௮ர்தப்பெருங்கதைபை பேற்றுத் தன் 

ன. ரண்மனை சார்ந்து, குணட்யனதுசிடர்களான குண 

மி தவ ஈர்தி?தவர்கடகு ஆடை ஆபரணம் aor Davin 

முதலியன ஈர்து ரம்பானித்து, அவர்களைக்கொண்டு 

அந்தப் பிசாசபாஷைபினால்காமன கதாபிீடிகையை 
யும் இயமழ்றுவித்தான், லிசித்இரச்சுவையுள்ள அச் 
சரிதையும் குண 2தவரர்இ2?தவர்களின் முகமாகப் பிர 

சாரஞ்ெப்விக்கப்பெற்று மூவுலகிலும் பெபர்பெற்றது, 

  

ச 2மர் இரமகாகவிபென்பவர், அுந்தப்பெருங் 
கதை மிகவும்பசர்தகாப்ப் பிசாசபாஷையி லெழதப் 

பெற்றி நப்பகனால் ௮தனை வடமொழி புணர்ந்மதார் 

யாவரும் படித்து இன்பமுறுதற்கு இயலாதது கண்டு, 
௮ற்.நாலை.ச் சுருக்கி வடமொழியில் ப்ருஹத்கதாமஞ்சரீ 

பென்று பெபரீட்டு முந்துற ஒரு நால் இயற்றினார்,
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௮ந் நால் முதறூலினுக்குச் றிது மாறுபட்டிருப்ப 

கோடு, மிகவுஞ் சுருங்வெிட்டது sand, Adg காலத் 

Bigs பிறகு ஸோமதேவபட்ட சென்ற மகாகவி 

யொருவர், முதனூலின்முறை சுரிதும் வழுவாது 

தாம் அப்பெருங்கதையபை வடடுமாழியினா லியற்றி, 

அதற்கு * கதாஸரிதீஸாகரம் ” என்று பெயரிட்டனர். 

இவற்றிற் கூறிய பொருளைதீ தெரிவிப்பனவாக, தென் 

மொழிபில், பெருங்கதை பென்று ஓநநாலும், உத 

யணகுமாரகாவியம் என்று மற்ற. ருநாலும் உண்டு; 

கிம் பலவிடங்களிும் வடபொழி அவை, கரைப்பார் 

ாரிலுள்ள அச் நால்களிற் கூறிபவகை பினும் மாறுபட்டுள் 

ளான, வடமொழியில், பாஸசலியென்பகர் செப்த ஸ்வ 

LT MIM GTS GW IT BRKT MUMS HOT oT ear 

இசண்டு ஆபகங்கள் இருக்கின்றன; அவையும், ப்ருஹத் 

ககைக்குஈ சிறித மாறுபட்டனவேபாம். ஸுபந்து 

வென்ற மஹாகவி செப்ச வாஸவதத்கா என்ற கத்ப 

காவ்பக் இற்கும் ப்ரஹக்கதைக்கும் யாசதொருதொடர் 

பும் இல்லை) அச் நால், கவி தமது நண் ணூணர்வினாற் 

கட்பிச்ர கனி. கதை பேன்பது அர் ராலி BH BT Sor 

தெற்றென விளங்கும், 

சுதாஸ! த்ஸாகரக்கைமிப பெ.நம்பாலுர் தழுவி, 

YA கூறியுள்ள கிொக்கதைகளைப் பெபெதம்பாறும் 

BED, மதற்கதைபை யான் டங்கு of Lp BUN HBS Bom, 

அவ்வாறு எழுகத்?தாடங்கிய இர்தப்புஸ் சுகத்தில் ஈர 

வாகனதத்கன துசரிதைபைச் சுருக்கிவிட்சி உதயணன் 

சரிகையை2ப விவரமாக எழுதுகின்றேன். இக்ருலை 

இவ்வாறு எழுதவேணுமென்லும் விருப்பம் எனக்குத் 

தோன்றக் காரணம், * அசானு மாதானு மல்லளவள்



14 "நூன்முகம். 

காணீர், * ௩ ட வாசவதத்தை யென்று, தரா 

னுஞ்சொல்லப்படுவாள்---௮வளுர்தன், பேசாயமெல்லா 
Gor Puc பெருந்தெருவே, தாசார்தடர்தோள்தரேக் 

காலன்பின்போனைை, ஊரார் Bene Seo cao”? 

என்று இர் நாலில்வழக்கும் இச்சரிதையின் ஒருபகு 

இயைச் சான்றோர் பாராட்டிக் கூறியிருப்ப?தயாகும், 

Dawe Dud, உதயன் என்ற பெபர் புராணங்களிற் 

பயின்றுள்ள தென்பது, இங்கு எடுத்து உரைக்கத் 

தக்கது, 

யான் எழுதப்புகுந்த இந்தச் சிறு புஸ்தகத்திற் 

காணப்படுங் குற்றங்குறைகளைச் சான்றோர் தமதுஇயற் 

கைப்பண்பாறழ்பொறுத்துக் குணத்தைமாத்இசம் கைக் 
கொண்டு இற்றறிவினையுடைய இறியேனை ஆதரிக்க 

வேண்டுமென்று கேட்டுக்கொள்ளுகின் றன், 

! மணிஃபாதிகிழியு மிக்கமணியுட னிருர்தபோழ் 

தின், மணிபொ திகிழிதனையு மணியுடனமைத்துவைப் 

பர், துணிவினிழ் புன்சொலேலுர் தூய நாற்பொருள் 

பொஇத்தா, லணியெனக்கொள்வசென் ?றபகத்தினின் 

. மஇத் அச்சொல்வேன் ”, 

குற்றங்களைந்து குறைபெய்து வாசித்தல் 

கற்றறியு மாந்தர் கடன்,” 

ட்ப்



உதயணன் சரிை த, 

திருமசள்கோன் செய்ய திருவடிசள் காப்பா 
விருகிலத்தி லென்றன்னைச் சாச்ச--வருசவே 

பார்த்த னருங்குலத்துப் பார்சே ௬ுசயணன்றன் 

7ர்ச்சரிதை செப்பவே யின் ற. 

முதல் அத்தியாயம் : 

உதயணன் பிறப்பு, 

  

இப்பூமியில் ஸ்வர்க்கீலோகம் போன்று தோன் 
றும் வத்ஸமென்று பேர் பூண்ட காடொன்று உண்டு ; 
௮,தன் நடுவில், திருமகளுக்கு உறைவிடமாகிப் பூமா 
தேவியின் திலகம் போன்று கெளசாம்பியென்ற பட் 
டணமொன்று உண்டு, : ஒருகாலத்தில், ௮ந்ஈகசத்இற் 
சதாநீகனென்பவன் ௮ரசு புரிர்தனன் ; ௮வன், பாண் 
டவர்வமிசத்திற் பிறர்தவன் ) ஜுமேஜயமஹாசாஜ 

லுக்குப் புத்திரன் ) பரிக்ஷித்தின் பெளத்திரன் ; ௮பி 

மர்புவினுடைய ப்சபெளத்தரன், gee, தி2யாரை 

ஈலிபவன் ; ஈல்லோசை நாபெவன்) கலைகட்கு இருப் 

பிடம் ) செளரியத்இற்குப் புகலிடம் ; அறத்திற்கு ஈற் 
ரோழன் ) மறத்திற்குக் கடும்பகைவன் ) பலசோல்லி 

யென் ? ௮ரசர்கட்கு இன்றியமையாத குணங்கள் 

யாவும் ௮வனிடம் குடிகொண்டிருந்தன: அவன், தக்க 
பருவத்தில், விஷ்ணுமதி பென்பவளைக் கடிமணஞ் 
செய்துகொண்டான். மணந்து பலகாலஞ் சென்றும், 

௮ வள் வயிறுவாய்க்கவில்லை,
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இவவாறு இருக்க, ஒருகால், சதாநீகன் வேட் 

டைநாடிக் காட்டிற்குச் சென்றான். கானகத்துத்இரி 

கையில் ௮வவரசனுக்குச் சாண்டில்யமுனிவ சோடு பரி 

சய முண்டாயிற்று. ௮அம்முனிவரிடத்தில் மன்னவன் 
தனக்குள்ள மசக்குறைபைத் தெரிவித்தான். மூனி 

வர் சதாநீகமன்னவனுடன் செளசாம்பியில் வந்த, 

புத்தரசாமயாகமி.பற்றி அங்கியில் ஐமஞ்செப்து, மச் 

இரமொழியாற் புனிதமான ௪ருவை மன்னவன் மனைவி 

யுண்ணுமாறு கொடுத்தனர். 

அர்தச்சருவை உட்கொள்ள ?வ, விஷ்ணுமஇ acy 

வுற்றுப் பத்துத் இங்கள்கறிர்க.தும் ௨௫ புதல்வனைப் 

பெற்றெடுத்தாள். சதா$ீகமன்னவன், அந்தப்பாலகனு 
க்கு ஸஹஸ்.ரா$கனன்று காமகாணஞ் செய்தனன், 

 தந்தையிலும் நாறுமடங்கு சிறர்?தான் தாயன் £ என்ற 

மொழிபற்றிப்போலும் இவன் இவ்வாறு பெபர் சூட் 

டிய. விஈயத்தினால் ஈல்லொழுக்கங்கள் விளங்குவது 

போல, அப்பு தல்வனால் மன்னவன் மிசவும்விள ல்கினன், 

தக்க பருவம் சிரம்பியதும், ஸஹஸ்ராநீகன.து 

தாதை அக்குமசனுக்கு இளவசசமுடிரூட்டி, தான் 

இனிது வாழ்ச்திடலாயினாுன். அக்காலையில், சதா 

நீகன் இன்பம் அூகர்தம்பொருட்டு மன்னனாக இருச் 

தனனேயன்றி, முறையாராய்வதஇற் சிறி.துங் கருத்துக் 

கொள்ளவில்லை ; இசாச்சிபபாசமுழுவதும் an gp ew ar 

நீகனைப் பொறுத்ததாயிற்று, 

அக்காலையில், வானுலகத்தில் தேவர்கட்கும் ௮௪ 

சர்கட்கும் போர்ரோ்ச்தது ) அனால், தேவேச்திரன் 

சதாரீகளை,த் _ தனக்குத் அணைபுரியுமாறு விரும்பி 

ஒசொற்றனை ் விடுத்தான் ; சதாநீகன், CsCas ae



உதயணன் பிறப்பு, 17 

னது வேண்டுகோளை மறுத்தற்கு BoA, srg LT 
சையும் மகனையும் புகந்தானென்னலும் மகர்திரியினிடத் 

இலும் ஸுப்சதிகனென்னும் படைத்தலைவனிடதஇி 

லம் கையடையாக்கு, தான் தேவேகர்திரலுக்குக் துணை 

புரிடிமாறு மாதலியுடன் வானுலகஞ் FTA Sms, To 

சேர்ந்தார் துன்பர்துடைத்தல் குடிப்பிறந்தார் கொள் 

கையன்றோ? ச.தாமிகன், வானுலகு சார்ர்த.தும், அங்கு 
எதிர்த்துட்பொருத யமதம்ஷ்ட்ரன் முதலிய பல ௮௯.7 

ரையும் தனது இறலினாற் சொன்று, அந்தப் ?பாரில் 
தாலும் மாண்டனன். 

wre, cult hss அ௮ம்மன்னவனதூ உடலைக் 

Cstat Brag sande ug கெளசாம்பியிற் 
கொண்டு சேர்த்தான். ஸஹஸ்சாநீகன், இறக்க தக் 

தைக்கு ஈமக்கடன் முதலி.ப உத்தரகிரிபைகளைச் செப் 

தனன், விஷ்ணுமகியன்பவள், னத கொ ழுகனுக் 

சென்று அடுக்யெ ஈமவிறகில் ஸஹகமகஞ்செப்து தன் 
னுயிசை நீத்தனள் ; இவ்வாறு கொழுஈமனோடு இறத் 

தல் கற்புடைய மகளிர் செயலன்றோ 2! தர்தைக்குச் 
செய்யவேண்டிய சடங்குகளெல்லாவற்றைபும் செப்து 

முடி.ச்ச பின்பு, ஸஹைஸ்ராநீகமன்னவன், தனது 

கமப்பனேறிய சிங்காதனத்தில் விற்றிருக் அ, மன்னவர் 

செங்கோல் செலுத்த யாவரும் வரது அ௮டிவணங்கச் ௪ 

லானான். 

இஃது இவ்வாறிருக்க : தேவாசுரயுத்தத்தில் ௪த 

மகனே வெற்றி பெற்றனன். பிறகு, தேவேந்திரன், 

தனக்காகச் செருக்களத்தி லுயிர் துறஈ்ச ஈண்பன 

புதல்வன் ஸஹஸ்சாரீகனை அமசாவதிக்கு வருவித்து 

அவனைக்கண்டதும் உவகை பொங்க மனம் பூரித்துத் 

2
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தழுவியணைத்து ௮ளவளாவிப் பல்வகையாக முகமன் 
கூறிச் சுதர்மையென்னுந் தனது சபையில் தக்கதோ 
சாசன மளித்துப் பலபடி உபசரித்தனன். அங்குத் 

தேவேச் இசன தருற் சில?தவமாதர்கள் அடினர் ; 

வேறு சிலர் இன்னிசை பாடினர் ) சிலர் வெண்சாமரை 
வீசினர்; மற்றுஞ் சிலர் ஆலவட்டம் பணிமாறினர்; மங் 

களவாச்சியங்கள் முழங்கின ; ௮மசர்கள் பல்லாண்டு 

பாடினர் ) தேவவிருடியர் வாழ்த்தினர். இவ்வாறு பல் 

வகைச்சம்பிசமங்களுடன் தே வேர்இரன் இளிதிருத்த 
லைக் கண்டு, ஸஹஸ்ரா$ீகன், பெருவியப்புக்கொண் 

டான்; அங்குள்ள கற்பகம் காமதே.நு சிந்தாமணி முத 

லிய பலவளங்ககாயுங் கண்ணுற்று, எல்லையில்லாத 

மகிழ்வெய் இனான். 

பின்னர்ச் சிறிது ரேம் வாசவனுக்கும் ஸஹஸ்சா 

நீகனுக்கும் சம்பாஷணை நிகழ்கையில், பேச்சோடு 

பேச்சு ஆக, மகவான், இசாசகுமாரனை நோக்க), 

அயோத்திமாககரில் க்ருகவர்மாவென். று ஒரசச னிருக் 

இன்றானென்றும், அவனது புதல்விபாகிப ம்ருகாவ 

இியே உனக்கு மனைவியாவ ளென்றும் தெரிவித்தான், 

அச்சொல் செவியிற் சார்ந்ததும், ஸ ஹ்ஸ்சாரீகன 

மனம் மருகாவதியினிடத்இற் சென்றது. அப்பால், 

மேகவாகனன் ஸஹஸ்்.ராநீகனைச் சத்கரித்து, தனது 

தேரின்மீ தேற்றி, கெளசாம்பியில் விட்டுவருமா.று 

மாதலிக்குப் பணித்து, மன்னவனை வழிவி௰த்தான். 

ஸஹஸ்சாநீகனது உடல்மாத்திரம் தன்னகரை யனுக 

யதே யன்றி, ௮வன் தன்மனத்தால் ௮அயோத்தியையே 

யடைச்தனன்,
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ஸஹஸ்.சாரீகமன்னவன் தன் ஸனகர்க்கு மீண்டு 
செல்லுகையில், திலோத்தமை யென்னுர் தேவமாது, 

அம்மன்னவனை நோக்கி ‘Casi ae! ura ஒன்று கூறு 

இன்றேன் : அதனைச் செவியேற்றுப் பின்பு செல்க” 

என்று ௮ன்போடு கூறினாள். ஸஹஸ்.ராரீகனத மனம் 

2வற்றிடத்துச் சென்றிருர் தமையால், ௮ச்சொல் ௮வ 

ன செவிவழியிற் புகவில்லை. மன்னவன் கன் சொல் 
லுக்குச் செவிகொடாது சென்றிடவே, திலோத்தமை, 
மிகவும் வெட்கமும் வெகுளியும் ஒருங்கேகொண்டு, 

* எவளிடத்து சேயங்கொண்டு என் சொல்லை உபே 
அதிதீது நீ இப்போது செல்ன்றாயோ, ௮ வள்கிமித்த 
மாகப் பதினான்கியாண்டு பிரிவுச்துயருறுக £ எனச் 

சபித்தாள். இச்சாபமொழி மாதலிக்குக் கேட்ட; 

மன்னவனே, அதனையும் உணரார் இலன், 

ஸஹஸ்.ராரீகன், கெளசாம்பியை யணுகியதும், 

அமராவதியில் நிகழ்ந்த நிகழ்ச்சிகளை யெல்லாம் தன் 

னமைச்சரிடத்துச் சொல்லி, ம்ருகாவ௫ியை மணம்பேரி 
வருதற்பொருட்டு ௮யோத்திமாஈகரிற்கு ஓசொற்றனை 
யும் விடுத்தனன், ௮வ்வொற்றன் அ௮வ்வாற சென்று 

வேச்தனது கட்டளையை க்ருதவாமாவென்லும் ௮7௪ 
னுக்கு விண்ணப்பஞ்செய்ய, அம்மன்னவன், ஒற்றன் 

கொணர்ந்த செய்தியைத் தன் தேவிக்கு ௮கமூழ் 
வோடு அறிவித்தான். க்ருதவர்மாவின் மனைவி சலாவஇ 
யும், மன்னவனை நோக்க), (இறைவ ! ஈம௮ புதல்வி மரு 

காவதியை ஸஹஸ்சாநீகனுக்குப் பத்தினியாக ஈதல் 

தக்கதொன்றேபாம்; இவ்வாறுசெய்தல்வேண்டுமென் து 
ஒசந்தணன் என்சனவில் தோன்றிப் பணித்ததும் 

உண்டு ' என்று தனது சம்மதத்தையும் தெரிவித்தாள்.
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௮ச்சொற்கேட்டதும், க்ருதவர்மா,' கரைகாண வரி 
தான களிப்புக்கடலில் மூழ்டு, வரத ஒற்றனுக்குத் தன் 
னுடன்பாட்டுமொழியை மொழிந்தனன், ஒற்றனும் 

மீண்டு ஸஹஸ்.ரா$கனுக்குச் செய்திதெரிவிக்க, பின் 

னர்க் கணிகுறித்த ஈன்னாளில், ஸஹஸ்.சாநீகனுக்கும் 

ம்ருகாவதிக்கும் வதுவை நிறைவேறிற்று, கேள்வியும் 

கல்வியும் ஒன்றிவிளங்குதல் போல, ஸ்ஹஸ்ராநீகலும் 

ம்ருகாவதியும் விளங்கலாயினர். 

சிலகாலஞ்சென்றதும், ஸஹஸ்ராநீகமன்னவன து 

மந்த்ரியருள் யுகர்தச னென்பவனுக்கு யெளகக்தரா 
யண ஸென்னும் புதல்வனும், ஸு*ப்ரதீகனென்பவ 
னுக்கு ர௬ுமண்வானென்னும் புதல்வலும், அந்தரங்க 

காரியங்களில் தஅணைவனான ஈண்பனுக்கு வஸந்தக 

னென்னும் புதல்வலும் தோன்றினர். 

சின்னாள் கழிந்ததும், ஸஹஸ்.ரா$கராஜனது 

மனைவி கருவுற்றாள். அதற்குஏற்ப, ௮வள் முகம் 

விளர்த்தது; கண் குழிந்த) மெல்லியஇடை பருத் 
௧௮. ஒருகாள் ம்ருகாவதி தனதுகொழுஈ னிடத்அ, 

செந்நீர்கிசம்பிய வாவியில் மூழ்க விரும்பிய தன்வயா 
வைத் தெரித்தனள். ௮றெ.றியிற்செல்பவனான ஸஹஸ் 
சாநீகன், செம்பஞ்சுச்சாறு முதலியவற்றால் செந்நீர் 
நிசம்பியதுபோலத் தோன்றும் வாவியொன்றை நிரு 
மித், அதில் அவளது வபாவைத் தணித்துக்கொள் 
ளுமாறு தேவிக்குக் கூறினான். அர்நீர்நிலையில் 8ீசாடி 

யெழுந்தபோது, ம்ருகாவதிதேவிபின்மீது செம்பஞ்சு 
தொடக்கமானவற்றின் சாறு படிந்திருந்ததனால், 
வானத்திற் பறந்து சென்ற கருடப்பறவையொன்று
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௮வளை ஆமிடமென்று கருதிச் சடக்செனவர்து இருஞ் 

சிக்கொண்டு வானவழியே போயிற்று. 

அ௮.தனையுணர்ச்ச மன்னவன் தஅயர்க்கடலில் மூழ் 

இனான் ; மன்னவனதுமனத்தின் இண்மை, ம்ருகாவதி 

யைகாடிச்சென்றதுபோல அவனைவிட்டு அகன்றது. பல 

Gerad Quen? Cassar துயரமிகுதியாற் செயலற்று 

மூர்ச்சித்துக்டெர்சனன். அர்நிலை.பில், மன்னவன து 

நிலையைச் தன்மகமையாலுணர்ரச்த மாசலியென்னுக் 

தேவேர்திரசாரதி வானத்தினின்று புவியினிலிறங்கி 

வேந்தனை யணுகி, * மன்னவ! முன்பு ஸ்வர்க்கத்இ 

னின்று பூமியைகோக்கி மீள்கையில், கன்மாற்றத்திற்கு 

நீ செவிகொடாமையினாற் சீறிய திலோத்தமை நின் 
னைச் சபித்தனள் ; ஆதலால்தான், பிரிவுத் துயர் இப் 

போது சினக்கு கேர்ந்தது; இத்துயரம்கிர்கப் பதி 

னான்கியாண்டு செல்லும்” என்று மெல்லச்சொல்லித் 
சேற்றினன் ; மாதலியின்சொற்கேட்ட மன்னவ2னோ, 
வருத்தத்தோடு 4 காதலி! அச்தப்பாவி திலோத்தமை 

இன்று வயிறு குளிரட்டும் ' என்று வாய்க்குவர்தவாறு 

சொல்லி, மர்த்ரிகள் பலவாரூகத் தேற்றத் தேறி, பல 

வருஷங்கழிதிகாவ.து மீண்டும் ம்ருகாவ இியைப் பெறலா 

Onegai துூணிவினால் அ௮ரிதினில் தன்லுயிரைத் 

காங்கினன், 

ம்ருகாவதியைக் கெளவிச்சென்ற கருடன் தான் 

கவர்ந்த பொருள் ஆமிட மன் றென்றும், யாசோ ஒரு 

மானுடமகளென்றும் தேறி, தற்செயலாய் ௮வளை உத 

யாசலத்தில் நீத்துச் சென்றது, பறவை தன்னைவிட்டுச் 
சென்றதும், ௮79), ஒருபால் அச்சமும் ஒருபால் துயச 
மும் தன்னைவருத்த ஒன்றியாய்ச் தான்கிரிதர்க்கத்
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இற் கேட்பாருமின்றிக் கடப்பதுகண்டு கதறி பழலா 

யினள். அவ் வளையில், மாசுணமொன்று, புலம்பிகிற் 

கும் ம்ருசகாவஇியைக் கண்டு விழுங்கக்தொடங்கிற்று. 

அத்தருணத்தில், அங்குக் தெய்விகமாக ஒருபுருடன் 
தோன்றி, அும்மாசுணத்தைக் கொன்று ௮ம்மாதை 

௮வவாபத்தினின்று விடுவித்தான். 
பின்பு, ம்ருகாவதி, தான் உயிர்த்திருப்பகனிலும் 

இறக்தகொழிவ?ேதே ஈலமென்று கருதி, அங்குச் சென்ற 
பெருமதங்ககொண்டதோர்காட்டியானையின்முன் போய் 

நின்றாள். நின்றும், ௮வ்யானை அன்னாளை ஒன்றுஞ் 

செய்யமாட்டாது ௮வளிடத்து அ௮ன்புபூண்டது போல 

நின்றது, 
அப்பால், ம்ருகாவதியானவள், கருப்பொறையாற்: 

சோர்த்து ஆங்குச்செல்லும் நீசருவிபின்முன்பேநின்று 

கொண்டு, தனதுபஇயை நினைந்து பெருங்குசலெடுத் 

அப் புலம்பலானாள். அங்கு, காய் கனி இழங்குகளைத் 
தேடிவர்.த தாபதப்புகல்வனொருவன், யாசோஒருத்தி 

இடைக்கானிம் குசலெடுத்துப் புலம்புகின்றா ளென்று 

உணர்ந்து அக்குசலைப் பிடித்துவந்து, துயாமே வடிவு 

கொண்டிருப்பது? போலத் தோன்றும் ம்ருகாவதியைக் 
கண்டான். கண்டதும், அக்குமசன் ௮வள் இடர்ப் 

படுவதன்சாசணத்தை வினவி அறிந்துகொண்டு, அவ 

ளைத் தேற்றி, அவளிடத்து இசக்கம்மேலிட ௮ன் 
னால அங்குள்ள ஜமதக்கிமுனிவ7௮ ஆச்சிசமத்ுக்கு 
அழைத்துச்சென்றான். 

ம்ருகாவதி, தேற்றரவே வடிவு படைத்தாற் 

போன்ற ஜமதக்கிமுனிவர் தமதுபேசொளியால் அவ் 

வுதயபருவதத்தில் எஞ்ஞான்றும் பகலவன் பிசகாசிப்
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ug sure விளங்கச் சண்ணுற்றாள். அாாதையான 

தனக்கு அப்பொழுது அவ்விடத்து ௮வசையன்றி 

வேறயாதரவில்லை யென்பதை அறிந்த அர்த ம்ருக 

வதி, அம்முனிபுங்கவரின் பாதங்களிற் பணிர்.துகிற்க, 
மூனிவர்கோமான் தமது ஞானக்கண்ணினால் அவளது 

செய்தியை முற்றுந்தெரிக்து, * குழந்தாய்? நீ இங்குத் 

தான இனிதாக இரு) உனக்கு ஒருபுதல்வன் பிறப் 
பான்: ௮வன் பிதாவின் குூலத்தைத் தாங்குவான். 

விசைவில்தானே நீயும் உனதுகொழுானைச் சார்வாய்$? 

சிறிதுங் கவலைகொள்ளவேண்டா ' என்று தேற்றினர். 

'அறவிக்குச் தெய்வம் துணை ' என்பது முதுமொழி 

யன்றோ ! ம்ருகாவதஇியும் முனித்தலைவரின்மொழியைச் 
சிரமேற்கொண்டு, அந்த ஆச்சமத்திற்றுனே உறைக் 

தாள. 

சிலராள் கழிக்ததும், ஈல்லிணக்கம் ஈல்லொழுக் 
கத்தைக் தருவதுபோல ம்ருகாவதி புத்சசதா த்தை 

யீன்றாள். ௮க்காலையில், 4 உன்புதல்வன்பெயர், உத 

யணனென்பது. *பெரும்புகழ்படைத்த இப்புத்தசன் 
வித'தியாகரசக்கரவர்த்தியாவன் ? என்று ஓசாகாய 
வாணி தோன்றிற்று, அ.துகேட்டதும், ம்ருகாவதி 

வியப்புந் இகைப்புங் கொண்டனள். 

இரண்டாவது அத்தியாயம் : 

உதயண பட்டாபிஷேகம். 

உதயணன், முனிவசாச்செமத்தில் முனிகுமாசர் 
கள் தனக்குத் தோழராயமைய ஈற்குணங்களோடும் 

வளசலானான். முனிவர்கோமான் செய்யவேண்டியசட
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ங்குகளையெல்லாம் உரியபருவத்தில் ௮க்குமர-லுக்குச் 
செய்து, பஇனான்குவிச்சைகளிலும் பயிற்றி, வில்வித் 

தைபிலும் பாசங்கக னாக்கினார், ம்ருகாவதி, தன்மக 

வினிடத்.துக்கொண்ட பேசன்பினால், ஒருகாள், ஸஹஸ் 
ராரீகனது பெயர் பொறிக்கப்பெற்றுக் தன்சரத்இலணி 

த்இருந்த கடகத்தைக் கழற்றிப் புதல்வன்கையி லணிர் 

துவிட்டனள். 

அங்கு ஒருகால் உதபணன் வேட்டையாடக் 

கானத்திற்குச் சென்றபோது, இடைவழியில் ஒருவ 

டன் சர்ப்பமமான்றை வலியப்பற்றிபதை நோக்கினான், 
அழூய ௮வ்வரவச்கைக் கண்டதும், அ௮கனிடத்தப் 

பேரிசக்கங்சகொண்ட உதயணன், ௮வ்வில்லியைகோக்க, 

“நான் சொல்லுகின்றேன் : நீ இதனை விட்டிடு என் 
மூன். என்னலும், வில்லி, அண்ணலே! இதுவ 

எனக்குப் பிழைப்பு) கான் எளியவன் ; பாம்பாட்டிப் 

பிழைக்கின்றேன். மக்திரவலிமையாலும் ஒஷஇபலத் 
தாலும் இங்கு உரகம் கிடைப்பது அரிதாயிழ்று : இப் 

பெருங்காட்டில் அரிதில் தேடிப் பெற்ற பொருளாகும் 

இத. இதனை விடுத்து யான் என்செப்வேன் ?” என் 

ரன். ௮துகேட்டதும், வள்ளலாகிப உதயணன், ௮ச் 

FUT BERS SUB gout யிர்த சடகத்தைச் கொடு 

த்துப் பக்கச்தை விடுவித்தான். ௪பரன் உதபண 

னிடத்தினின்.று கடகம்பெற்றுச் சென்றதும், அர்கா 
கம், உதயணனைப் பணிந்து, *யான் வஸு ேமியென் 

னும் பெயரினேன் ; வாசுகியின் ௮ண்ணன் ; பான் பல 

நாளாகப் பாதுகாத்துவர்த கோஷவதயென்னும் இவ் 
விணையைப் பெற்றுக்கொள்க” என்று வேண்டிற்று. 

அவ்யாழை உதயணன் பெற்றுக்கொண்டதும், வஸ-ு
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CoN விடைபெற்றுத் தன்னிருப்பிட த்திற்கு ஏற்று. 

உதயணன், அங்குநின்று ஜமதக்கிமுனிவரினாச்ச மத் 

இற்கு மீண்டு, கனது அன்னையின் ஈயனத்திற்கு ஆசா 

வழுதாக விளங்கினான். 
உதயணனிடத்்இற் கடகம் பெற்ற சபரன் காட்டி 

லலைந்து இரிகையில், அவனுக்கு அ௮க்கடகத்தை விற்க 
Cav ap) Diner spin விருப்ப முண்டாயிற்௮ு. உடனே, 

௮வன், கெளசாம்பிஈகரசக்தைச் சார்ந்து ௮ங்காடிவிதி 

யில் ௮அக்கடகத்தை விலைகூறலானான், ௮௫௧ ௮ணிகலத் 

தில் ௮சசன௮ பெபர் பொறிக்கப்பட்டி ருப்பது கண்ட 

நகர்க்சாவலாளர், சபரனைப் பற்றிக்கொண்டு சென்று 

மன்னவனது முன்னிலையில் விடுத்தனர். wanovsT 
நீக.ராசன், ௪பரனை கோக்க, * உனக்கு இந்தக்கடகம் 

எங்கிருர்து இடைத்தது ?” என்று பேராதரத்தோடு 
வினவினான். அந்த வில்லி, தான் உத.பாசலத்தில் தரி 

கையில் தன்கையில் காகமொன்று இக்கயதும், ௮த 
னைக்கண்ட இவ்யபுருஷூனாருவன் பொங்கும் பரிவி 

னால் தானணிக்கஇருக்க ௮வ்வணிகலச்தை ஈர LF 
ராகத்தை விசிவித்தலும் முூகலிய வசலாறு முழுவதை 

பும் விரிவாக விளங்கக் கூறினான். 

சப.ரன்கூறிய வரலாற்றைக் கேட்டதும், சன்னில் 

லா எணிக்திருக்ககடகத்தைக் கண்ட மன்னவன௮ு 

மனம், செய்வது இன்னதெனத் துணிபாத ஊசலாடுவ 
தாயிற்று, அப்பொழுது ஓசசரீரி, * மன்னவ 7 உனக்கு 

முன்றேோர்ந்த சாபம் நீங்குங்காலம் நெருங்கயெது. உனஅ 
மனைவி உதயபாவதத்தில் ஜமதக்கிமுனிவ சாச்சரமத் 

இல் கன்புதல்வ?னோடும் பாங்காக வாம்கன்றாள் ” 

என்று வானத்தில் தோன்றி, ௮மதமழை பொழிக்
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ததுபோல ௮சசனகத்தை ம௫ம்வித்தது. கோடை 

வெயிலால் வாடிய தோகையைக் கார்வானம் பொழிந்து 
களிட்பித், த துபோலப் பிரிவுத் துயரால் மெலிர்த மன்ன 
வனைத் இப்பியமொழி தோன்றித் தளிர்ப்பிக்கவே, 
ஸஹஸ்சாநீகன், ௮ற்றைகாளை அரிதிற்போக்கு, மறு 
காள் ௮ந்தச்சபசனையே துணைக்கொண்டு, விசைவினில் 
ம்ருகாவஇயைச் சாசவிரும்பிச் சேனையோடும் உதய 

தரியைகோக்கப் பயணமாயினான், 

ஸஹஸ்.சாநீகன், லெரச் வழிஈடர்து, புலிப் 

போத்தும் புல்வாயும் ஒரு அறையில் நீர்பருகும் பன வ 

சாச்சிரமத்தைச் சார்க்ததும், * ௮ச்சரமத்திற்கு உபத் 

இசவமுண்டாகுமோ?' என்லும் பேசச்சத் இனால் தானை 
முழுவதையும் ஆச்சிசமத்தின்புறத்தே தங்கவிட்டுக் 
தான்மாத்திரம் ௮.ச்செமத்இற் புக்கு, ஐமதக்கிமுனிவ 
சைத் தரிசித்துப் பணிர்தனன். தூயவடி வம்பெற்றுத் 
தவமே விளங்குவதுபோன்ற அம்முனிவர், மன்னவனை 
வசவேற்று ஆதித்தியஞ்செய்அு, மகிழ்வுடன் இன் 

பத்தை யளிப்பது போல மகவுடன் ம்ருகாவதஇியையும் 
அளித்தார். ௮ச்காலத்து மன்னவன் மனத்தி Ass 
மகிழ்ச்சியை ஈம்மால் ஒரளவிட்டுப் பேசமுடியுமோ ₹ 
ஸஹஸ்ராநீகன்,புதல்வனது வதனாசவிர்தத்தை ௮ப் 
போதுதான் கண்டன னாதலால், தனது வேணவா உள் 

AL HET plies தழுவியணைத்து உச்டி 
மோர்து உடல் முழுஅம் மயிர்ச்சிலிர்ப்புப் போர்ப்பச் 

களிப்புக்கடலில் மூழ்கினான், 

பின்னர், ஸஹஸ்.சாமீகன், ஜமதக்கிமுனிவரிடத்து 
விடைபெற்றுக்கொண்டு, தேவி ம்ருகாவதியோடும் 

புதல்வன் உதயணனோடும் தன்னகர்க்கு மீண்டான்,
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மீளுகையில், அச்சுத் த?2பாவனத்்இிலுறையும் விலங்கு, 
களும், அவர்கள்பிரிவை யாற்றுதனவாய்க் கண்ணீர் 

சொரிர்தவண்ணம் தபோவனம்வசையில் பின்தொ 

டர்ந்து வந்து, அவர்கட்கு வழிவிட்டன. ஸஹஸ் 
சாரநீகன், அவ்வாறு மீண்டு வருகையில், பிரிவுக் 
காலத்து நிகழ்ந்தசெய்தியைத் தன் தேவியினிடத்துக் 
கேட்டும் வஅக்காலத்துத் தனக்குரோர்த நிலையைத் 
தேவிக்குச் தெரிவித்தும் இவவாறு இடையிற்கழிந்த 

ப.தினான்குவருடத் து வரலாறுகளைக் தெரிர்துகொ 
ண்டு, படைகளுடன் வழிகடர்து கெளசாம்பியைச் 

சார்ந்தான், 

நகரமாக்தரனைவரும், மன்னவன் தேவியோடும் 
புதல்வனோடும் ஈகர்க்குவருதலை யுணர்ந்து, அப்போது 

நகரமெங்கும் மகரதோரணங்கள் கிசைத்தனர் ) பல் 
வகைக்கொடிகளை உயர்த்தனர் ; வி.இயெங்கும் பனிகீர் 
தெளித்தனர் ; வாழைகளை நாட்டினர் ;) கமுகு நாற்றி 

னர். வீடுககாயெல்லாம் வெண்சுதை தஇீற்றிப் புதுப் 

பித்தனர் ; ௪ந்தஈம் ௮௧ல் முதலியவற்றின் புகையினால் 

வி.தியெங்கும் வாசமெழுப்பினர் ) மாளிகைதோறும் 

பூரண கும்பங்களைப் பூரித்துவைத்தனர். பல்வகை 

வாச்செயங்களையும் முழக்கர். அப்போது, ஸஹஸ்ரா 

நீகன், உதயணகுமாசனோடும் ம்ருகாவதிதேவியோடும், 

வேதியர் ஆ௫கூற, மாகதர் இசையெடுத்2தத்.த, கட் 

டியங்காரர் விருஐகூற, பெரியோர் பல்லாண்டு பாட, 

வாரமடர்தையர் ஆடல்செய்ய, சத்திரம் சாமரம் முத 

லிப ௮சசசின்னங்கள் மேம்பாட்டோடு விளங்க, மகா 

விபவத்தோடு ஈகரிற்புகுக் து ௮சண்மனை சேர்ந்தனன்.
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சிலாள் கழிந்ததும், ஸஹஸ்ராறீகன், கன்குமர 

னது ஈற்குணங்ககைக் கண்டு இவன் ஸ்ர்வஜுஸம்மதனா 

19ிருப்பானென்று துணிந்து, அவலுக்கு இளவரசுபட் 

டஞ் சூட்டி, தன் மர்திரியாது குமாரசை அவளுக்கு 

மந்தணத்துக்கு உதவுமாறு வகுத்தனன், அதனால் 

யெளகர்தராயணன் ருமண்வான் வஸந்தகன் என்ஸலும் 

மூவரும் உதயணனுக்கு அமைச்சராயினர். அக்கா 

லத்து, உதயணன் மர்இரிகளாற் புவிமு ழவதையும் 

வென்று தன்னடிக்£ழ்ப்படித்துவன் ? என்று ஒர் ௮௪ 

ரரி தோன்றிற்று ; வானம் மலர்மழைபையும் சொரிர் 

தீது. ஸஹஸ்ரரரீசமன்னவன், உதபணகுமசன் இனிது 

௮சசுபுரிதலைக் கண்கூடாகக் கண்ட தல்லாமல் இவ்ப 

வாணியும் ௮வனது இறலை விளக்கிபதனால், * இனி 

ரம் நமது விருப்பத் இன்படி ஈடக்கலாம், இராச்சிபத் 

தைக்குறித்துக் ககலைகொள்ளவேண்துிவதில்லை' எனத் 

FONG BH, ெகாலம் ம்ருகாவ HO Ba 0 TB யாதொரு 

கவலையு மின்றி சாள்கழித்தான். 

அப்பால், ஸஹஸ்ராந$கன், தனக்கு மூப்பு மலி 

டவ, லீம்புலலாசைகளை முற்றும் விட்டொழித்து, 

ஈற்குணங்கள் வாப்ந்த தன் புதல்வன் குடிகளெல்லாம் 

ஆர்வம் மீதார இனிது அசசுபு தலைக் கண்ட ம௫ழ்ர்து, 

இசாச்சியபாரம் முழுவதையும் ௮வனிட.த்திற்ரானே 
வைத்திட்டு, மந்திரியர் யுகந்தரன்முதலியோசோடும் 
மனைவி ம்ருகாவஇ பாடும் ராட்டைவிட்டு, மஹாப்ரஸ் 

தாரமாக இமபாசலத்திற் சென்று ஈற்கதிபடைச்தான்.



மூன்றாவது அத்தியாயம் : 

வாசவத்த்தையின் வரலாறு. 

உதபணகுமா.ஏன், தனது தமப்பன் மூலமாகக் 

கிடைத்த வத்ஸராஜ்யத்தை மநுமுறைபிறழாது ஈன்கு. 

அரருபுரிர்தான் ;) குடிகளும் வத்ஸசாஜனிடத்தில் ஆர் 

வம் மீதூர்ந்தனா. நாளடைவில், வத்ஸராஜன், மெல்ல: 

மெல்ல சாஜாங்ககரரியங்கம யெல்லாம் யெளகந்தராய 

ணன் முதலிய ௮மைச்சரிடத்து நம்பி வைக்சிட்டு,, 

தான் உல்லாஸமாக இருக்க விரும்பினான் ) ௮வன் ௮ல் 

லும் பகலும் வல-ஈசேமிதந்தக கோஷவஇயை வாூப்பட 

லும், வனத்திற்சென்று வேட்டையாடுவதிலும், யாழ் 

வாசனையைக் கேட்டதன் சுவாதீனமற்ற மத்தக் 

களிறுகளைப் பிணித்துச் கொணர்வதிலு2ம பொழுது 

போ க்கலாயினான். 

இவ்வாறு ஈடந்துவருகையில் * வத்ஸராஜன், 

தனது மனத்தில், * எனக்குத் தக்க இல்லாள் கடைப் 

பது எங்கும் அருமையாபிருக்கின்றது. வாசவதத்தை 

பென்பவள் மாத்திரம் குலத்தினாலும் உருவக்தினாலும் 
பருவத்தினுலும் எனக்குக் தக்க கன்னிகையென்று 

கேள்வியுறுகின்2ன். ஆயினும், அவள், ஈமதுமாற்று 

னாகிய உஜ்ஜயிரீஈகாத் தசசன் *சண்டமஹாஸேரனது 

புதல்வி; ஆகையால், அவளைப்பெறுவதும் அருமைய” 

என்று இவ்வாறு இர்தித்தான். 

௮க்காலத்திற்றானே, சண்டமஹாஸேராஜஐ.லும், 

் எனஅ மகளுக்குத் தக்க கொழுநன் இத்தசாதலத் 

* ப்ரச்யோதன்' என்பது, இவனது இயத்பெயரென்று 
பலதுல்சளினாலும் தெரியவருனெ.தத. 
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இல் இல்லைபாலும். வத்ஸரசாஜனாகிய உதயணன் 

நமது புத்இரிக்கு ஏற்ற கணவன்தான்) ஆயினும், 
௮வன் கமக்குப் பகைஞனாயிருக்கின்றான். நகை 

யால், ௮வன் ஈமதுகருத்துக்கு இணங்கி எவவாறு 

நடப்பான் ? இருக்கட்டும், ௮வனை ஈம்வயத்திலொழுகு 
மாறு செய்விக்க உபாயமொன்று உண்டு ; ௮தாவது-- 

வேட்டத்திற் கருத்தூன்றிய ௮வமவர்தன், வேழங் 

களைப் பிணிச்சவண்ணம் கானகத்தில் ஒன்றியாய்த் 

இரிசன்றான் ; இச்செப்சை அ௮வனிடத்துண்மையால் 
அ௮வவேக்தனைத் தந் திசத்தினால் எளிதில் ஈம்வலையி 

.லகப்படுத்திவிடலாம், பின்பு, காத்தர்வவித்தையில் 

தேர்ந்த ௮வ்வுதயணசாஜனிடத்தில் ஈமதுமகள் வாசவ 
த.த்தையை மாணாச்கியாக்கினால், அவள் இழத்து வதீஸ 
சாஜன் காதல்கொள்வானென்பது இண்ணம். இவ் 

வகையால்கான் உதயணனை ஈமது மருககைக்கொள் 

ளுகல் இபலும். இதனைத்தவிர்த. த வேறெர்தவழி 
யும் பயன்பெறுது' என்று மனத்தி லுறுஇகொண் 

டான். 

பின்பு, சண்டமஹாஸேகசாஜன், காளிகோயிலுச் 
குச் சென்று தேவிக்குப் பூசனைபுரிர்து பணிர்தேத் 
இத் தனது எண்ணத்தை ஈமடற்றுமாறு தேலியை 
வேண்டினான். உடனே, காளியினருளால் * வேர்தே 7 

உன்விருப்பம் விரைவினில் முற்றும் ) நீ சிறிதும் கவலை 

கொள்ளவேண்டா ” என்று ஓசசரீரி தோன்றிற்று, 

அதனைச் செவியேற்ற மஹாசாஜன் எல்லையில்லாத் 
தோர் மகிழ்ச்சிெயடைர்அ, அங்குகின்,.று மீண்டு, அவ் 

விடயத்தைச்குறித்துப் புத்ததத்தனென்னுர் தனு 
உழையனோடு ஆசாயத்தொடங்கினான்,
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மச் திரியோடும் ஆய்ந்தபிறகு, மஹாஸேசாஜன், 

* உதயணனோ, மானத்தையே ௮ணிகலமாகக் கொண்ட 
வன் ) உலோபகுணம் சறிதுமில்லாதவன் ; மிக்கவலி 

யுடையோன்) gach sg பணியாளர்யாவரும் 

பேசன்பினர்; ஆதலால், அன்னாளை, ஸாமம்முதலிய 

உபாயங்களினால் அ௮கப்படுத்துதல் ௮ருமையே, ஆயி 

னும், ஒருபாயத்தைச் செய்அபார்ப்போம்” என்று 
௧௬௫, ஒசொற்றனைக் கூவி இவ்வாறு ஏவினான். * ஒற் 

றனே? நீ இங்குரின்றும் வத்ஸராஜனான உதயண 

னிடஞ் சென்று யான் கூறியதாக இதனைச் சொல்க, 

எனதுபுதல்வி உம்மிடத்துக் STH Fos BY tor oor Bans 
யாகவிரும்புகின்றாள். நமக்கு எம்மிடத்து ௮ன்புளதா 

யின், நீர் இங்குவர்து எமது புதல்வியை அவ்வித்தை 

யிற் பயிற்ற வேண்டுகின்றோம்” என்பதே. 

ஏவிய தூதன், கெளசாம்பியைச் சார்ந்து உதயண 
னைக் இட்டி, ௮ன்னணமே செய்தி தெரிவித்தான், 
வேந்தன், தூதன்கூறிய தகுதியற்றசொற்களைச் செவி 
யேற்றதும், யெளகர்தசாயணனை மறைவிற்கூவி, சண்ட 

மஹாலேகசாஜன.து கருத்தைத் தெரிவித்து, * இவ 

வண்ணம் சண்டமஹாஸேசன் எனக்குச் செப்திசொ 

ல்லி விடுத்தது தருக்கனொாலோ? அன்றி, ஏதேலும் ௮௪ 

கொடியாளுக்கு வேறு கருத்திருக்குமோ ?” என வின 
வினான். உதயணன் இவ்வாறு வினவ3வே, பேசறிஞ 
னாகிய ௮வ்வமைச்சன், வேர்கனதுநன்மையையே சாடி 

யவளுதலால் பின்வருமாறு இடித்துக் கட்டுசைகூற 

லானான்: * மன்னவ !/ நீ ௮ஈவசதமும் வேட்டம் முத 

லிய வ்யஸாங்களிற் கருத்தூன்றியுள்ளா யென்ற பெயர் 
புவிமுழுதும் பரவியிருக்கன்றது ; 560 Panis
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தீப்பயனேயாகும், சண்டமஹாஸெஈராஜன் இவ்வாறு 

செய்திகூறி விரித்தது, நின்னை அன்னான் சனது க்யா 
சத்நத்தினாற் பிணித்துவிடலாமென்று ௮.றுதியிட்டே 

ஆள்விடித்துள்ளான். ஆகவ, நீ, இனியாவது வேட் 
டம்மு,தலிய வயஸ ரங்களிழ் கருத்துவையாது அவற்றை 

ஒழித்திடுக. மன்னவர் வயஸாுங்களிழ் கருத் துவைப்ப 

சேல், பிடிபடுக்கப்பட்டகளி றுபோலப் படுகுழியில்வீழ் 

வசன் ரோ !” என்றான். 

அமைச்சன் இவ்வாறு கூறவே, உதபணன் அவ் 

வொற்றனை சோக்கி, “நுமது புதல்வி என்னிடத்து 
மாணவிகையாகிப் பயில மக்கு விருப்பமுள தாயின், 

அம்மகளை இங்கு அனுப்புக வென்று யான் கூறியதாக 
உங்கள சசரிடத்துச் சொல்க ? என்று மாறு கூறினான். 

abs ஒற்றனுக்கு இவ்வாறு மறுமாழிகூறி விகி 

த்ததும், உதபணன், தன௮ மந்இிரிமாசை ஒருங்கே 

இரட்டி, தான் சண்டமஹாஸேக.ரரஜனைப் பற்றிக் கொ 

ணருமாறு செல்லவிருப்பதைத் தெரிவித்தான். 

௮. சசனது சொல்லைக் மீகட்டதும், மர் திரியருள் 

முர்தியவனை யெளகந்தராபணன் (மன்னவ 7 9ன் 

னால் ௮வவாறு செய்யவும் இயலா௮ ) செய்தலும் தகா 

அ. ம்மன்னவனே மிக்க பெருமை பெற்றவன் : 
மேலும், நின்னோடு உறவுகொள்ளவும் விரும்புபவன். 
௮வனது சிறப்பைச் சுட்டும் வரலாறொன்று -ூறுகன் 

றேன்: கருத்துடன் கேட்க என்று சண்டமஹா 
ஊோராஜனது சரிதையைக் கூறலானான் :- 

இந்து சங்கைநீர் சோச்து வளம்படு 
மகச மாகு மவந்திரன் னாட்டினலு 
Hig சூடிய விஞ்சி வளகச 
ருச்.து மாளிகை யுச்சயி னிப்ப.தி. !!
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புவ்க்கு ௮ணிகலமாக விளங்குகன்றகனரரோ ! 

௮௮, அன்னிடத்து வாய்ந்த வெண்சுசை இற்றிய 

மாடமாளிகைகளால் விண்ணுலகத்தகான ௮மராவதி 
யையே யிகழ்சன்றது, தவபிசான் திருக்சைலாயத்இி 
ஓம் அன்புநீத்து, அர்ஈகரத்தில் மஹாகாலமூர்த்இ 
யாச வேணவாவுடன் வாழ்கின்றார், ௮ங்கு முன்னே 

'மன்னவரிற் பெருமைவாய்ர்த மகேர்தரவர்மனென்று 

ஒருமன்னவ எஸிருந்தான். அ௮ன்னானுக்கு ஜயஸேக 

னென்று ஏற்ற ஒரு புதல்வன் தோன்றினான், ௮க்த 
ஜயஸேஈமன்னவலுக்கு ஒரு புதல்வன் பிறந்தான் ; 

அவனது காமதேயம் மஹாஸேஈ னென்பது, அவன் 

வலிமையிலும் ஆற்றலிலும் நிகரற்றவன், அவன், 

தனு நாட்டிற் செங்கோல் செலுத்திவருகையில், 

* எனது ஆற்றலுக்கு ஏற்ற ஆயுதமாவது, குலகலங் 

கட்கு ஏற்ற மனைவியாவ.து வாய்க்கவில்லையே ! என் 
Bp Aims gage உதித்தது, பின்னர், மஹா 

Conor சண்டிகோயிலுக்குச் சென்று ௮ர்தத் தேவிக் 
குப் பூசனை புரிந்தவண்ணம் பலகாள் பட்டினிகடர் 

தான், பிறகு, சன் தசையை யறுத்து HBG 

லோமஞ் செய்தனன். அப்போது சண்டிதேவி, மஹா 

ஸோசாஜளுக்குச் சண்கூடாசக் காட்டிதர்து, ன உனது 

செய்சைக்கு மனமுவர்?சன்; இந்த என வாளத் 

தைக் கைப்பற்றுக, இந்த வாளத்தின் மேன்மையால், 

இனி நின்னை மாற்றாசால் ஏற்றல் இயலாஅ ; அன்றி 
யும், மூவுலகிலும் இணையற்ற கட்டழயொயே Haaser 
காசு.ரன்புதல்வி ௮ங்காரவ இயென்பவளை விரைவினில் 
இல்லாளாகப் பெறுவை, நீ இப்பொழுது மிக்ககடுக் 
தொழில் புரிந் தமையால், இனி உனக்குச் சண்டமஹா 

9
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ஸோனென்று பெயர் வழங்குக” என்று கூறி வாளத் 

தையீர்து திசோதாஈமாயினுள். ௮சசன் தன்னெண் 
ணங் கைகூடி.பதால் எல்லையில்லதோர் மகிழ்வெய்தி 

னன். சண்டமஹாஸேகராஉனுக்கு முன்னமே ஈடாகரி 

பென்று ஐர் மத.பானை இருர்தஅ. இப்போது சண்டி 

தேவியின் வாளமுங் கிடைத்தது, 2த3வர்இரலுக்குக் 

குலிசம் 8சாவதமும் போல, சண்டமஹாஸேரரஜ 
னுக்கு இவ்விசண்டும் இருமணிசள், 

இவ்விருபொருள்களைப் பெற்ற சண்டமஹாலேக 

சாஜன் இனிது வாழ்கையில், ஒருகால் £2வட்டமாட 
வனத்திற் சென்றான். அங்கு, வடிவத்தினாம் பருப்ப 
தம்2போன்ற கொடியகேழ லொன்றைக் கண்டான். 
௮௮, இரவில் தோன்றும் இருள் மூழுதும் ஓர் 

பிண்டமாகத் திரண்டதுபோலும். மன்னவன் அப் 

பன்றிபைத் தனது கூரிய கணைகளால் வட௫ப்படுத்தியும், 
௮௮ அவற்றை ஒரு பொருட்டாக மதியாது மன்னவ 

னது 2தசைப் பொடிப்படுத்இிப் பிலத்திற் புக்கது, 

*சசனும் அடங்கா வெகுளியனாய்ச் சிதைர்த 

தேசை விட்டிட்டுப் பதாஇ.பாக?வ அ௮வ்வெயினத் 

தைப் பின்பற்றி, தன் வில்லை துணைபாகப் பிலத் 

திற் பு. தந்தனன். புகுந்து செல்லு ?மல்லைக்குள் ௮வ் 
வசாகம் மாபமரப் மறைந்துபோக, அவ்வசசன் HOG 

இனி.ப ஈகரோான்றைக் கண்ணுற்று, விபப்படைந்து, 

அ௮ந்நகசத்தினிடையே யிருர்த வாவிக்கசையிற் சற்று 

இளைப்பாறினான். 

அங்கு இருக்கையில், 8கணையோனது வெறிக் 

கணைபோன்று மங்கையர் நூற்றுவர் சூழ ஒருமாது 

வருவதை கோச்கினான். அம்மங்கை, அங்குத்தங்கெ



வாசவதத்தையின் வரலாற். 35 

மன்னவனிடத்துக் சாதல்கூர்ர்தவள்போன்.று தன்னிரு 
கண்களாலும் ௮ரளையனை கோக்கியவண்ண?ேமே அவ 

னது௮ருூழ் சார்க்கவளாய், * நீர் யார் ? எங்குகின்றும் 

இங்குவர்தீர் ?' என்,று வினவ, ௮சையனும் தன் சரிதை 

பைக் கரவாது முற்றும் மொழிர்தான். 

மன்னவனது சொல்லைச் செவி?யற்றதும், ௮க் 

கன்னிகை, காதலைப் புலப்படுத்துங் கண்களினின்று 
சாடு அுகத்துள்ள உறுஇபையும் வெளியே விடுத்த 

னள். *நீ.யார் ? நினது அபர்க்குக் காரணம் என்னை ? 

என்று சண்டமஹாஸோசாஜன் ௮வளை வினவலும், 

சாமவவேளஅ௮ கட்டளைக்கு இணங்கி இன்னணம் மறு 

மொழி பகர்க்தனள்:--। இங்கு நினது கண்ணெதிரில் 
சேழலுருவச். துடன் எவன் சதோன்றினானோ) அவன் 
அங்காரக னென்லும் பெயர்பெற்ற அசுரன், யான் 

அவ்வவுணனது புகல்கிபாவேன் ; ௮ங்காசவஇியபன் 

னும் பெபரினேன். இவன் வயிரம்போல் வலி.ப உடல் 

படைக்சவன் ) இவன் பல ௮சசரகளது ௮சண்மனைக 

ளிற் புக்கு ௮சசமங்கையசைக் கவர்ச் தவக்னு எனக்குப் 

பரிவாசமகளிசாகர் செப்துள்ளான். இரந்தமஹாஸு 

சன் சாபத்தினால் ௮சக்கனாயினான் ; இளைப்பினாலும் நீர் 
வேட்கைபாலும் இப்போது வலியொடுங்கயிருக்கின்ற 

தனால், நீர் தன்கைப்பட்டும் உம்மை இவன் உயிருடன் 
விட்டி ருக்கின்றான் ) இப்போது, வசாஹவடிவத்தை 

நீத்து இளைப்பா.றுகன்றான். இவன் துயிலொழிந்து 

எழுவனாபின் உமதுஇறத் திற் பெருக் துன்ப மிழைப்பது 
தேற்றம் : நமக்கு இனி கேசவிருக்குர் தீங்கை எண் 
ணியதனால்தான் எனது கண்களினின்்று நீர் பெரு 
இற்று ?' என்றாள்.
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இவ்வாறு௮ங்காசவதி மறுமாற்றமுசைத்ததும், 
சண்டமஹாஸஷஸோராஜன் அவளது காதற்கூறிப்பை உய்: 

தீதுணாந்து ௮ன்னாளைகோக்க, ( என்மீது நினக்கு. 
உண்மையாக அன்பு உளதாயின், இவ்வுதவியைமாத் 
இசம் எனக்குப் புரிக என்றுகூறி, ! இவன் கண்விழித் 

தீதும் நீ இவனது ௭.இரிற் சென்று புலம்புக, அப் 

போது அவுணன் நீ புலம்பும் காசணத்தைக் தவரு 
வினவுவன், 8, அப்பபாது ௮வளனைநோக9), : உன்னை 

எவேலுங்கொன்று வீழ்த துவனாயின் எனக்குப் புக 

லாவார் ஒருத்தருமில்லையே யென்ற ஈது ஒன்றுமே 
எனதுஅபர்க்கு ஏது என்று மறுமொழி பகர்வாய், நீ 

இவ்வாறு செய்வாயேல், உனக்கும் ஈன்று) எனக்கும் 

மேதக்கசன்மையுண்டாம் ' என்றான், அஅ கேட்ட அங் 

காரவதி, ௮ரசன்சொல்லிற்குத் சான் ௮வ்வாறே செப் 
வதாக இணங்கினாள். காதற்கடவுள் பெற்றோரிடத் 
தும் பகைமை விளைக்கின்றுன்) இது என்ன வியப்பு 7 

பாருங்கள, 

ஒருகால், மன்னவளுக்குத் தன்தக்தையால் ஏதே 

லும் திங்கு நேருமோ *' என்ற சங்கை தோன்றியத* 

னால், அங்காசவதி, சண்டமஹாஸேோ ராஜனை அங்கு 
ஒர் மறைவிடத்திற் கரந்துவைத்துத் சன் தந்தையி 

னருூற் சார்ச்.து, அவுணன் உறக்கர் தெளிகையில் ௮வ 
னது முன்னிலையிற் புலம்பலானாள். 

உடனே, அசுரன் :_.* குழந்தாய்? நீ ஏன் புலம்பு 

கின்றாய் ?' 

அங்காரவதி :--* சந்தையே ! உம்மை எவனேலுங் 

கொள் நிடுவனாயின், எனக்குப் புகலிடமில்லையேயென் ற.
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ஈதொன்றுமே என்மனதச்தை வாட்டுளெறது. இ 

தான் யான் புலம்பக் காரணம். £ 

அசுரன் :--(சிரித்.துவிட்டு), * புதல்வீ ! என்னுடல் 
முழுதும் வயிரமென்பதை $ உணசாயோ? எனது 

இடக்கையில்மாத்திரசம் ஊன முண்டு: அதனைச் சாபத் 

இனாற் பா.துகாக்கன்றேன். இவ்வாறிருக்க, என்னுபி 

சை மாப்க்கவல்லவன் யாவன் ? ரீ சிறிது கவலவேண் 

டா? என்றுகூறி, அங்காசவதிபைத் தேற்றினான். இவ 
ற்றையெல்லாம் கரர்திருர்த௮சசன் செவியேற்றனன், 

பின்னர், ௮ங்காரகாசு.ரன் ஒரு நொடிப்பொழமுஇழற் 
குள் படுக்கைவிட்டெழுர்து நீசாடிச் சிவபிசானை வழி 

படலாயினான். அற்றம் கோக்கியிருக்க அரையன், Da 
வேளையில் அவுணனை யணுகித் தன்சிலையில் சா2ணேற் 
Os போர்செய்யவருமாறு ௮அன்னவனை அறைகூவி 
னான். ௮வுணன் மெளனகிசதத்தை ௮க்சாலையில் மேற் 

கொண்டொழுகுபவ னாதலால், வாய்திறவாது தனது 
இடக்க.ரத்தைச் தூக்கிச் சற்றுப்பொறுத் திருக்குமாறு 

சைகை காட்டினான். மன்னவன் விரைந்து தொழில் 
செய்.பவல்ல ஹஸ் சலாகவம் QUESTA னா, கலால், அவ் 
வெல்வைசோக்கி, அவனது இடக்கரத்தில் ௮ம்புமழை 

பொழிக்தான், மருமத்திற் கணை தாக்யெதனால், அவு 

ஊன் பேரிசைச்சலிட்டு அறிவுகுன்றிப் பொறிகள் 

கல உயிர்ப்பொடுங்கி உயிர் துறர்தான். 

சண்டமஹாஸோ.சாஜன், பின்னர் அங்கா.சவஇியை 
வதுவைசெய்துகொண்டு உஞ்சைநகருக்குத் இரும்பி 
னான். ௮ச.சகன்னிகையை மணம்புரிச்த மன்னவனுக்கு, 

கோபாலசனென்றும் பாலகனென்றும் மகார் இருவர் 
தோன்றினர். அரையன், பு,தல்வர்தோன்.றியபிறகு,
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மிக்ககளிப்பினால் இர்இசவிழா guts sore. aren 

வன், அசையன்புரிர்ச விழாவிற்கு மனம$ூழ்ர்து, ௮வ 

ன கனவிற் றோன்,.றி, : என்னருளால் இணையாருமில் 

லாத பு.சல்வியொருத்தியை 8 பெறுக' என்று பணித்த 

னன். அவ்வாறே லெகாலஞ் சென்றதும், இங்களின் 

மாற்று வடிவமோ என்று காண்போர் கூறுமாறு ஓர் 

பெண்மகவு ஜநித்தது, ௮க்காலையில், 'இப்பெண்௦கவின் 

வயிற்றில் காமதேவன௫ அ௮வதாரமாப் வித்யாத.ரமண் 

டலங்கட்கெல்லார் தலைவனாவான் ஒருத்தன் உஇப்பான்” 

என்று ஐசசரீரி சோன்றிற்று, உடனே, சன், 

எனக்கு வாஸவன் அகமகிழ்ந்து இப்பெண்மணியை 

யளித்தன தலால், இவள்பெயர் வாசவதத்தையாகுக'” 

என்று கூறி, ௮ங்கனமே காமகசணஞ் செய்தான். ௮ன் 

ஞள், கடைதற்குழுன்னே கமலை பாற்கடலி னகட்டிற் 

இடர்ததுபால, இப்போ தந்தையசண்மனையில் வாழ் 

பவளானாள்.இவ்வாறுபெருஞ்சிறப்பினன், சண்டமஹா 

ஸே சாஜன் ; அன்றியும், துர்க்கம் படை முதலியவற் 

ரூலும் வலியான்: அவளை வெல்லுதல் அருமை, ன்,றி' 

யும், தன்புதல்வியை நினக்குக் தரவும் விரும்புகன்றான்; 

ஆயினும், மானியாதலால், தன் கை மேற்படவேண்டு 

மென்று எ .இிர்பார்க்கின்றான். வாசவ,க.த்தைக்கு மணுள 
னாகுபவனும் நீயே யென்பதும் தேற்ற மென்று கூறி' 

முடித்தான். 
யெஎகசர்தராயணன் இவ்வாறு உரைத்ததும், உத 

யணன் தன்மனத்தை வாசவதத்தைஇறக்துக் கொள்ளை 

கொடுத்திட்டு, ௮வளைச் ர்தித்த வண்ணமாக: 

யிருர்தான்,



நான்காவது அத்தியாயம் : 

உதயணன் சிறைப்படுதல், 

இங்கு இவ்வாறு இருக்க, உஞ்சைஈகரைரோக்கச் 

சென்ற ஒற்றன், சண்டமஹாஸேரராஜனிடத்து உதய 

ணன் உரைத்ததை ஒன்றும் விடாது கூறினான், ௮வவர 

சன் ஒற்றனுசைத்தகைச் செவியேற்றதும், ௫ உதயணன் 

மானியாகையால், ஈண்டு வாசான் ; வாசவதத்தையை 

ஆங்குப் போக்கலா மெனின், ௮து ஈமக்கு இளிவச 

வாம். அகவ, ராம் இப்போது செய்யத்தக்க, உத 

யணனைத் தர்திரத்தாற் பிணித்துக்கொணர்தலே £ 

என்று அறுஇபிட்டு, மந்திரிகளைக் கூவி ௮ன்னாருடன் 

மர்சணம் புரிர்சனன். 

பின், மஹாஸேரராஜன் தனக்கு ஏற்றதாக 

வேழப்பொறியொன்றை இயற்றுமாறு பணியாளர்க் 

குக் கட்டளையிட்டான். * 

் அரக்கி னும்மெழுக் சாயெ grad gy 

ம.ர,த்தி னுங்கிழி மாவின் மயிரினலும் 

விரிச்ச சோலினும் வேண்டிய வற்றினும் 

நீரித்.து யானையைத் தாமிச் யெற்றினார். '? 

௮வவாறு இயற்றிய வேழப்பொ.றி, செய்தொழில் 

வல்லமையால் போலியானையாகப் புலப்படாது இயற் 

கையான தாக3வ புலப்பட்டது. சண்டமகாசேனசாச 

னது ஆனையின்படி, பணியாளர், ௮ப்பொறியின் ௮௧ம் 

படியில் பலவீசர்களைப் படைக்கலங்களோடு மறைச் 

துறையுமாறு வகுத்து, HAUS ap Song A Gdn wus 

errs s ௮டவியிற் கொண்டுபோய் நிறுவினர்.
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களிற்றை யகப்படுத்திக்கொள்வதில் வேணவா 

வுடையனான உதயணமன்னவன௮ மனிசர், சேய்மை 
யில் வேழத்தினைக் கண்டதும், உதயணனிடத்து விரை 

ந்துசென்று, : வேர்தே.! விந்தமலைக்கானகத்தில் ஒரு 
வேழம் இரிசன்றது) ௮,கனைப் போன்ற களிற்றை இப் 
பூமண்டலத்தில் எங்குங் கண்டதில்லை : ௮து தனது 
வடிவத்தால் வானுறவோங்கிய மலையையே போல்கன் 
2! என்றனர், 

ஒற்றர் கூறியதைச் செவியேற்ற உதயணசாசன், 
உவகையுள்ளடங்காது புறம்பொசிய, அ௮வ்வொற்றர் 

கட்கு லக்ஷம்பொன் ஈந்தனன் ; அன்றியும், *யான் 

ஈடாகிரிக்கு எதிரியாயெ அ௮வ்வேழத்தைப் பற்றுவ 
னேல், பிறகு, சண்டமஹாஸேக.ராஜன் எனக்குக் £மழ்ப் 
படிவ னென்பது, தண்ணம் ; பின்பு ௮வன் வாசவ 
தத்தையைக் தானாக?வ மணம்புரிவிப்பான் * என்று 
மரோசாஜ்யம்புரிர்தனன், 

உதயணன், மறுசாள் பொழுஅபுலர்ச் ததும், அமை 

ச்சர் தடுத்துக் கூறியதையும் புறக்கணித்து, வேழத் 
தைப் பிடிக்கவேணுமென்னும் வீணாசையால், வந்த 
ஒற்றர்கள் முன்னர்ச்சென்று வழிகாட்ட, விர்தமலைக் 
கானகத்திற்குப் புறப்பட்டான். புறப்படுகையில், 55 
லக்நத்தின் பயன் '* சிறைப்பட்டுக் கன்னிகையைப் 
பெறுதல்” என்று நிமித்திகர் மொழிர்ததையும் உத 
யணன் மனத்திற் கொண்டிலன் ; : ஊழிற் பெருவலி 

யாவுள மற்றொன்று, சூழிலுர் தான்முந் து.றும்” 

என்ற மறைமொழி தவறுமோ ? 

வத்ஸ. ராஜன், விர் தமலைக்கானகத்தைச் சார்ந்த 

அம், *அங்குள்ள வேழம்வெருவி எங்கேனும் ஐடி.விடு
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மோ ?' என்னுஞ் சங்கையினால், படைகளைச் சேய்மை 

யில்கானே இறச்சி, ஒற்றாமாத்தரம் துணைவசாக உட 
war, தனது வயஸஈம்போற் பசந்துகிடந்த விந்த 
மலைக்கானகத் இற் கோஷவதியென்ற யாழொன்றைப் 

பூண்டவண்ணம் உட்புகுந்தான். புகுர்.அ விர். தமலையின் 

தென்பாரிசத்தில் வெகுதூ.ஞ்சென்றதும், உதயணன், 

உண்மை வேழம்போலவே சேய்மையில் தோற்றும் 
வேழப்பொறியைச் சா.ரர்கள் காட்டக் கண்டான். ௮ப் 

பொழு, 

'(பொறியமை. வேழம் பொங்கு முரச 
துறையு மாச்சர் தொண்ணூற் Op Gag 
மறையு மாயுதம் வைச் 2 தண்ணீருடன் 
கெறிகொண் டூர்ந்தனர் கீலமலை யெனவே.? 

அதனைக்கண்டதும் வத்ஸசாஜன், ஒன்றியாப் ௮க்கான 

கத்தில் இன்னிசையுடன் குரலெடுகத்துப் பாடிக்கொண் 
டும் யாழை முரன்றுகொண்டும், வேழக்தை எவ்வாறு 

அகப்படுத்துவதென்று சர்இக்கவண்ணம்சென்று அவ் 
யானைபை மெல்லச்சார்ந்தான். உதயணன், தன்மனம் 

இன்னிசையெத்தப்பாடுவதிற் சென்றிருந்ததனாலும், 
அ௮ந்இயிருள் செறிந்திருந்தசனாலும், மாயகஜத்தை 

உண்மைவேழமென்று மாருகக் கருஇினன். 

௮வ்வேழப்பொறியும், இன்னிசையிலீடுபட்டது 
போன்று முறம்போன்ற தன்செவிபைப் பரப்பி gor 
சனை யணுகியணு௫, ௮வன் தன்னைப்பற்.றுமாறு இட்டும் 

போதெல்லாம் சற்றுச்சற்று விலக, இங்கனம் மன்னவ 
னைக் கானகத்தில் வெகுதாசம் அலைக்கழித்தது, உத 
யணமன்னவன் படைத் அணையின்றி வெகுதூரம் சனி 
SH வந்திட்டதைக் கண்டதும், ௮வ்யானையினகம்படி 

ற் கரந்இருர்,த மள்ளர், கதுமென வெழுந்து உதய
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ணனை வளைந்துகொண்டு ஆயுதபாணிகளாய் நின்ரார். 
அம்மள்ளசைக் கண்டதும், உதயணன், தன்கருகத்திற் 

சினம்பொங்கப் போர்செய்யுங் கருத்தினனாப், தன்னெ 

Bile நின்றவர்களைச் சுரிகையாற் கொன்று வீழ்ச்கலா 
னான். ௮வ்வெல்லையில் ௮வ்வுதகயணனுக்குப் பின்புறமா 

கச் சலர்வர்.து அவனைப் பற்றிக்கொண்டனர். குறிப்பி 
னால் மேன் மலும் துணைப்படை வர்து உகவ?வ, அவ் 

வி.ரர் யாவரும் ஒருங்கே இரண்டு, உகபணனைச் சிறை 

செய்து சண்டமஹாஸேஈராஜனது முன்னிலையிற் 

கொண்டுபோய்விட்டனர், 

சண்டமஹாலேகராஜன், தன்கருத்து முற்றியத 

னால் மகிழ்ச்சிமீக்கர்ர்து உதயணனுடன் சென்று உஞ் 

சைஈகசைச் சார்ர்தனன். மானம்வருச்துவகனால் மாச 

OFF உதபணமன்னவன், அர்நகரமாந்தரின் பார் 

வைக்குக் களங்கியாகிய இம்கள்போன்று மூழ்ச்சிசெப் 

பவனாகத் தோன்றினான். 

வத்ஸ. ராஜனான உதயணனைக் கண்ட உஜ்ஜயிடநீ 
நகரத்து மனிதர்கள், ௮வனிடத்து மெப்யன்பு கூர்ந்து, 

ஒருகால், சண்டமஹாஸேகஈராஜன் இவ்வுதயணனைக் 

கொன்றிடுவனோ ?' என்று ஐயுற்று ஒன்றுகூடிக் கல 

கஞ்செய்யலாயினர். ௮துசண்ட சண்டமஹாஸேக 

சாஜன், ௮வர்களாகோக்கி ன வச்ஸ௯சாஜனுடன் லாமோ 

பாயத்தினால் இன்புற்று வாழ்ர்திருப்பதாகக் கருதி 

யிருக்னெறேனே யன்றி, ௮ன்னானைக் கொலைபுரியுமா..று 

கரு.துவேனல்லேன் ; நீவிர் கலங்கவேண்டா ' என்று 

தேற்றிப் பெள.ரஜநாங்களைச் சாந்தப்படுச் இனன், 
பிறகு, மன்னவன், தன்புதல்வி வாசவத,த்தையை 

௮ங்குத்கானே உதயணனிடத்துக் காந்தர்வவித்தை
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பயிலுமாறு ௮னுப்பினன் ) அன்றியும், * பிரபோ 7 

நீவிர் இவளைக் காந்தர்வத்இல் ஈன்கு பயிற்றும். பின் 
னர் நுமக்கும் ஈன்மையுண்டாகும் ) மனத்துயசை நீத் 

இடுக? என்றுங் கூறினான். அ௮வவுதபணனது மனம், 
வாசவதத்சையைக் கண்டதும் காதல் மீக்கூரவே, 

தான் சிறைப்பட்டிருப்பதையும் மறர்திட்டது. வாச 

வதத்தையின் சண்களும் மனமும் ஒருங்கே உதபண 
னிடத்துச் சென்றன : என்றாலும், சாணம் கண்ணோக் 

கத்தை விலக்கிற்று) ஆயினும், மனமோ தடுப்பாசொரு 

வருமின்மையால் ௮வ்வுதயணனிட.த்2த குடிகொண் 

ட. அப்பால், காந்தர்வசாலையில், உதயணன் வாசவத 

Sn GIL BSS கண் 3ணாக்குப்புக, ௮வளைக் கார்தர்வத் 

திற் பயிற்றியபடியே இனிதிருர்கான். உகபணலுக்குத் 

தன்மடியில் விணையும், மிடற்றில் இன்னிசைக்க ழும், 

எ.இரில் வாசவதத்தை!பும் இருந்து, விரோதவேக்க 
ளாயின. ௮வ்வுதயணன் சிறைப்பட்டிருர்கனனேயாயி 
னும், திருமகள் இிருமாலினிடத்து இருத்தல்போல, 
வாசவதத்தை, அ௮ன்னானைப் பிரியாது sac go gs 
கருத்தூன்றி அவனுக்குப் பணிவிடைகள் புரிந்து 

வர்கனள். இங்கு இவவாறு இருக்க ; 

லந்தாலது அத்தியாயம் : 

உதயணனது சிறைமமீட்௪ு, 

வத்ஸராஜனைக் தொடாந்து சென்ற ஜாங்கள் 
மன்னவன் மாற்றுன்கையிற் இக்யெதை ஈகரத்திற் 

சென்றுகூற, கெளசாம்பி ஈகரமெக்கும் பெருங்குழ 

ப்பமுண்டாயிற்று, ஈகரமாந்தர், உதயணனிடத்துப்
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பேசன்புபூண்டவர்களா தலால் உஜ்ஜயிரீஈகரத்தின்மீது 
படைபெடுத்துச்சென்று தாக்கவேண்டு மென்னும் 

பேரொலி ஈகரின் சான்மருங்கிலும் தோன்றிற்று, 
அப்போது, ர௬ுமண்வானென்னும் உழையன், 

ஈகரமாந்தசைச் இரட்டிப் பின்வருமாறு கூறினான்:-- 

நகரத்துப் பெரியோர்களே ! நீங்கள் வேந்தனிடத் 
துள்ள பேரன்பினால் மாற்றான்ஈகரத்தைக் தாக்கி 
பழிக்குமாறு கருஅவது எமக்கு மிக்கமகழ்ச்சியையே 

விளா கன்று. ஆயினும், இப்போது ஆசாய'2வண்டு 

வ ஒன்று உண்டு, சறிதுகருச்அடன் நீவிர் இதனை 
ஆசாய?3வண்டும். சண்டமஹாஷஸேசாஜனை நமது வலி 

மைகொண்டு வெல்லு தலோ ௮ருமை, ௮ன்னான் சண்டி 
தேவியினருளினாற் பேசாற்றல்படைத்அள்ளான், அன் 
இியும், ராம் படையெடுத்துச்சென்று உஜ்ஜ.பிநீரகரத் 

தைச் தகர்க்கையில், சண்டமஹாஸோ.சாஜன் ஒருகால் 
உதபணமன்னவனைக் கொலைபுரிர்சாலும் புரியலாம். 

அவ்வாறுபுரிந்திடின், கமத கருத்து முற்றுறாஅ. ஆத 
லால், இப்போம், சண்டமஹாஸலேஈசாஜன்மீது படை 

யெடுத்துச்செல்லுதல் எவ்வாற்றாலுர் தக்கதன்றாம் ; 
ஈம்காரியத்தை ஈமதுமதி.நுட்பத் தனால் வெல்லவேண் 

டய கால மாகும் இது” என்று கூறி, ஜாங்களின் பர 

பரப்பை ஒருவாறு அடக்கினான், 

யெளகந்த.ராயணன், நாடுமுழு.தும் உதயணமன் 
னவனிடத்துப் போன்புகூர்ர்திருத்கலைக் சண்கூடா 

கக்கண்டு, ௬ுமண்வான் முதலியோரை நோக், உறுதி 
மொழியொன்று கூறலானான்:.....ப்ரக்ரு இிகளே 7 நீவிர் 

யாவரும் சோர்வின். றி இங்குச் சானே உறையவேண் 
டும், இப்போது இர்ராடு நும்மாற் கருத்துடன் பாது



உதயணனது சிறைமீட்சி. 45. 

காக்கத்தக்கது. சமயம்வாய்க்கும்போதுகான் பசாக். 
இரமத்தைக் காட்டவேண்டும், யான் வஸர்தகன் 

துணையாய்உ தவ, இங்குரின்று சென்று எனத மதியின் 

வல்லமையால் வத்ஸசாஜனைச் சிறைமீட்டு இட்டுக் 
கொண்டுவருவேன், இதிற் இறிதும் 8பமில்லை. கார் 

காலத்துக்கொண்டலில் மின்னல் தோன்றுவதுபோல, 
இடர்ப்படுங்காலத்தில் மதி தோன்றப்பெ.றுபவனே 
பெருந்தீரன். மதிலைக் கல்லுகலும், விலங்கை முறித் 
தலும், கண்காணாமற்போதலும். மூகலிப இக்காலத் 

அக்கு ஏற்ற உபாயங்களிற் பயின்றுள்ளேன், யான் * 

என்றான். 
இவ்வாறு சொல்லி, யெளகந்தராயணன், ப்சக்ரு 

இக ருமண்வானுடைய கையிற் சாட்டிக்கொடுக்து, 
வஸர்தகன் துணைஞனாய்வர உச்சயினிசகரைசோக் 
இப் பயணமாட, வஸர்தகனுட.ன் விந்தமலையைச்சார்ந்த 
பெருங்கானகத்தின்வழியாகச் செல்லத்தொடங்கினான், 
அம்மலைக்கானகத்தின் மூன்றிசையிற்றானே வேடர் 
கட்செல்லார் தலைவனாய், உதயணமன்னவன௮ மித் 

இசனாய், புளிர்தகனென் றுபேர்பூண்ட வில்லியொருச் 

தனைக் கண்டான், கண்டதும், யெளகர்தசாயணன் 

அவனோடு அளவளாவி, ௮வனில்லத்தில் தங்க, ௮ன் 
ஞளானைகோக்கி, உதயணமன்னவன் மீண்டுவருகையில் 

௮வ்வசையனைப் பாதுகாக்குமாறு பெருஞ்சேனையுடன் 

சண்விழித்து அக்குத்தானே யிருக்குமாறு வேண்டி 

னன், அந்தப் புளிந்தகனும் யெளகர்சசாயணனது 

ஏவற்கு நேர்ந்தனன், 

பிறகு, யெளகந்தசாயணன், வஸர்சகசன் உடன் 

வ. உஞ்சைஈகரின் மயானத்தைச் சார்ந்தனன். ௮ம்
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மயானம், தசைராறும் வாயினையுடையனவாடக் காரி 

ருள்போலக் கறுத்த பலவேதாளங்களாற் சூழப்பெற் 
றிருக்தது. அங்கு, யெளகச்தசாயணனைக் சண்டசாட்டி 

யில் ௮ன்பு மீக்கூர்ர்தவ னாகி, யோகேசுவசனென்று 
பெயர்பூண்ட ௮ரக்கனொருவன் ஈண்பனாயினான். பின், 

௮ர்தறுசச்சன் உபதேசித்தவண்ணம் அ௮ர்கொடியில் 

தானே சன்னுருவத்தை மாற்றிக்கொண்டு, யெளகந்த 

சாயணன், வாமனனாய், முஇயவனாய், பித்தனாய்ச் கண் 

டவர் ஈகைக்குமாறு கோ. ரவடிவ முடைபனாயினான். 

அன்றியும், இவனது நோயைக் சண்ட மாந்தர் இவனைச் 

சூழ்ந்து பெருந்துபரு மெய்இனர். இதனை, 

*! கொடிக்சோ சம்பிச் சோமச னாகிய 
வடித்தேோர்ச் சானை வத்தவன் றன்னை 

லவஞ்சஞ் செய்துழி வான்றளை விடீஇய 
வுஞ்சையிற் ரோன்றிய யூகி யர்தண 
னுருவுச் சொவ்வா வுறுகோய் கண்டு 
பரிவுறு மாக்களின் ?? 

என்று சீத்தலைச்சரத்தனார் பாராட்டிக் கூறியிருக் 
கின்றனர். அ௮வவரக்கன் உப2தசித்த யோகமஹி 

மையினால்தானே வஸந்தகனையும் ஈரம்புகள் நிரம்பிப் 
பருத்த,ச் தோன்றுர் ,தொந்தியையும் சேர்மையின்றி 

மாறுபட்டுக் கிடக்கும் முகத்தையு முடையவ wee 

னான், பிறகு, முதலில், வஸர்தகனை ௮சரண்்மனைவாயி 
லிற் செல்லச்சொல்லி, யெளகர்த.சாயணன், கான் உஜ்ஜ 

யிநீசகரினுட் புக்கான். சிறுபிள்ளைகள் பலர் விரோச 
மாகத் தன்னைச்சூழ்ர்துகொண்டு காண ஈட்டமாடிச் 

கொண்டும் இசைபாடிக்கொண்டும், யெளகச்தராய 
.ணன், பலரும் வேடிக்கை காணுமாறு அரண்மனை
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சார்ந்தனன் அங்கு, அவன், அந்தப்புசத்து மச 

, ஸிர்க்கு விரசாதத்தை யுண்டாச்செசொண்டிருக்கை 

யில், அவனைப்பற்றி வாசவதக்தை கேள்வியுற்றாள். 
அவள் விசைர்து தன்தோழியை யலுப்பி, யெளகந்த 
சாயணனைச் தனது இருப்பிடத்திற்கு வ.சவழைச் 
தனள். இளமையென்பது, விமீசாதங்களிற் கருத்தைச் 
செலுத்தவல்லதொன் றன்றோ ! 

பித்தனாகத்திரியும் யெளசர்தசாயணன், அங்கு, 

உதயணமன்னவன் சிறைப்பட்டிருப்பதைக் சண்கூடா 
கக் காண, தன்கண்களினின்று கலுழிரீசை நிசைநிசை 

யாக வகுத்த, ௮ஞ்ஞான்று உதயணனுக்குச் சைகை 

காட்டினன், உதயணனும், யெளகர்தராயணன் தன் 
வடிவத்தைக் கரர்துவந்துள்ளானென்று ௮வ்விங்கிதத் 

இனால் உணாந்துகொண்டனன், அப்பால், யெளகசர்த 

சாயணன், தன்யோகமஹிமையால், வாசவதத்தைக் 
கும் ௮வளது சேடியர்க்கும் கட்புலனாகாது தன்னைக் 

கரர்அ ௮ரசனொருவன௫ கண்ணுக்குமாத்திசம் புல 
னாக, அ௮ங்கிருர்தோர்யாவரும்,  இக்குச்தோன்றிரு 

பித்தன் சடக்கென எவ்வாறு மறைக்திட்டான் ?? 
எனப் பெருவியப் பெயப்தினர். 

௮ங்குள்ளாருசைப்பதையும், யெளகர்தசாயணன் 
தனக்குக் கட்புலஎனாவதையும் உய்த்துணர்ர்த உதயண 

மன்னவன், யோகபலத்தால் ௮வன் பிறர் கட்புலன 

காது இருக்கின்றா னெனச் தேறி, அவ்யெளகந்த 
சாயணனுடன் உசையாடவேண்டி, வாசவதக்தையை 
நோக்கி, வெண்டாமசையாளை வழிபடுதற்கு வேண் 

டிய பண்டங்களையெல்லால் கொணர்க” என்று தர்ர 
மாகச் கட்டசாயிட, அவளும் உகயணன ௮ விருப்பச்
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இன்படி யே வழிபாட்டுப்பொருளைக் கொணருமாறு 

பாகங்யெருடன் சென்றனள். 

அவ்வெல்வையில், உதயணனருகிற்சார்ந்து, யெள 

கந்தராயணன், அவ்வுதயணனுக்கு விலங்கையமுறித் 

தல் வாசவதத்தையைவயமாக்கிக்கொள்ளுதல் முதலிய 
யோகவித்தைகளை ஏற்றவாறு உப? த9த்கனன். அன்.றி 

யும், * வேந்தே! வஸந்தகன் மாற்றுக்கோலத்துடனே 

இங்குவந்து வாயிளில் நிற்கின்றான். ௮வனை ௮௬௫ 

லழைத்துக்கொள்க? என்றும் விண்ணப்பித்தான் ; Gun 

லம், * எவ்வாறு ஒழுகினால் நுர்திறத்து வாசவதச் 
தை பெருங்காதலைப் பூண்பாளோ, ௮வ்வாறு ஈடந்து 

கொள்க ” என்.றும் உரைத்துப் பொட்டெனப் புறப்: 
பட்டுப்போயினான், 

பிறகு, வாசவ தத்தை, நாமகளின் வழிபாட்டிற்கு 

வேண்டிய பொருள்களை யெல்லாம் கொணர்ந்தனள். 
மன்னவன், 4 கலைமகளை வழிபடுகையில், தக்ிணையைப் 

பெற்றுக்கொள்ளுதற்கு ஏற்ற இருபிறப்பாளனொருவன் 
வாயிலில் நிற்கின்றா னாதலால், ௮வனை இங்கு அழை 
க்க* என்று உரைக்க, வாசவதத்தையும் ௮தற்கு இண 

ங, வாயிலில் கிரூபத்துடன்நிற்கும் வஸந்தகனை உள் 
ளேவருமாறு ௮ழைத்தனள். 

உள்ளேயழைப்பித்த ௮வ்வஸர்தகன் வேர்தனைச். 

கண்டதும், உள்ளத்துயாத்தை யாற்றகில்லாது வாய் 

விட்டுப் புலமம்பலானான். மன்னவன் உண்மையையுண 

ர்ந்தோ னா. தலால், ஒருகால் இவன் உண்மையை வெளி 

யிடுவனோ ?' என்று 6யற்.று, உண்மையைவெளியாகா 
இருக்கச் கருதி, ௮வ்வர்கணனைநோக்கப் பின்வருமாறு. 
கூறலானான் :--*வேதியனே ! நினக்கு நோயினால் வடி.



உதயணனது சிறைமீட்சி, 49 

வம் மா.றுபட்டிருப்பதை யான் ஒழித்.அவிடுசனெறேன். 

புலம்பவேண்டா; நீ என் னருகில்தானே இனி 
வாழ்க' என்று மொழிர்தனன், அன்றியும், மன்னவன், 
௮வனஅ விரூபமான மேனியைக் கண்ணுற்று, இகழ்ச் 

சியினால் ஈகைத்தவண்ணமாக இருந்தான், வஸந்தகன் 

மன்னவன்மாற்றத்தைச் செவியுற்றதும், “மன்னவ 
நமது பேசருளே ? என்றுகூறி, மன்னவன௮ கருத்தை 

யுணர்ந்து, முகத்தில் முன்னிலும் பன்மடங்கு வைரூப் 

யந் தோன்றுமாறு ஈகைக்கலாயினான், விகாயாடுகருவி 

போன்று வஸர்தகன் வைளூப்யம் மிகுதியாகத்தோன்ற 

ஈகைப்பது கண்டு, இகளாயளாகய வாசவதத்தை அக 

மகிழ்ந்து தானும் ஈகைத்தவண்ணமரக இருக்தனள். 

காலக்கழிவில் வாசவதத்தையின்கருக்த சன்தர் 

தைஇறத்து ஊற்றமற, உதயணமன்னவனிடத்துக் கா 

தல்மீக்கூர்ர்சத. ௮தனையுணார்ச யெளகர்ச.ராயணன், 

ஒருகால் மற்றையோர் கட்புலனாகா உதயண மன்ன 

வன்சார்பில் வர்துகின்று, ஏகாந்தத்தில் வஸர்தகனது 

முன்னிலையில், மன்னவனை நோக்கிப் பின்வருமாறு கூற 

லானான். வேக்தே ! நீர் சண்டமஹாஸோராஜனது 

வஞ்சகத்தாற் கட்டுண்டிருக்கின் நீர், சண்டமஹாஸேக 

சாஜனோ தன்புதல்வியை நூமக்கேத்து நும்மை மேம் 

படுத்தப் பிறகு ிறையினின்று விிவிச்கக் ௧௬ இயிருக் 

இன்ரான். ௮வன் எப்போது நம்மை விடுவிக்கின்றா 

னென்று ௮ன்னான்கை பார்த்திருப்பது நுமது இறமைக் 

குச் தகவன்று); இழுக்கேயாம்; தகவே, காம் இப் 

போது ௮வனதுமங்கையை வலியக் sats gore gn 

தல் நலம், இவ்வாறு செய்யின், செருக்குக்கொண்ட 

௮ன்னானுக்கு மாறு செய்ததாகவும் முடியும்) அன்றி 

4
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யும், இறலைக்காட்டவில்லை யென்ற குறையும் ஈம்மை 
யணுகாது. சண்டமஹாஸேக. ராஜன் பத்சவஇயென்று 

பெயர்பூண்ட பிடியானையொன்றைக் தன்மடந்தைக் 

குத் தர்திருக்கன்றான். தோன்றலே ! ஈடாகிறியென்ற 

களிற்றைத் தவிர்த்து ௮வ்யானையைத் தொடர்ச் அசெல் 

அதல் எவ்?வழத்திற்கும் இயலாது. ஈடாகிரியும் ௮ப் 

பிடியானையைக் கண்ணுறின் மயங்கிப் பின்தொடாஈ்அ 
செல்வதல்லது போரா. ஏ௮ப்பிடியானையின்பாகன், 

ஆஷாடக னென்பான்; அவனுக்குப் பெருஞ்செல்வ 

மீந்து, ஈமது விருப்பத்தின்படி. ஈடக்குமாறு புரிக்துள் 
ளேன். அகவ, கர், ஈள்ளிசவில் பிறசெவர்க்கும் புல 
னாசாது வாசவதத்தையுடன் இங்குநின்றும் போந்து 

அ௮ப்பிடியானையை யூர்ர்து படைக்கலத்துணையோடு 

வெளிவந்திடுக, நீர், ஈமதுசெய்கையையுணர்ச் துகொள் 
ளாவண்ணம் இங்கிருக்கின்ற மஹாமாத்ர னென்னும் 
யானைக்குறிப்பறிந்த பாகர் தலைவனைக் கட்குடியில் 

மயம்கிக்கிடக்குமாறு செய்விக்கவேண்டும். இடைவழி 

யில் யாதொருதிங்கும் ௮ணுசகாஅ பாஜதுகாத்தற் 
பொருட்டு, யான் முன்னர்ச் சென்று புளிர்தகனென்ற 
நும்சண்பனது ௮ருகிற் றங்குகின்றேன் ? என்_நு 

சொல்லி விடைபெற்றுச் சென்றான். ‘. 

உதயணனும், தான் செயற்பாலவற்றை இன்ன 
வையென மனத்து லுறுதிகொண்டு, பிறகு தன்னருடு 
லணைர்த வாசவதத்தையுடன் பற்பலபேச்சுக்களைப் 

பேசியிருந்து, இறுதியில் ௮ன்னாளைச் தன்கருத்திற் 

இணங்கியவ ளென்று பலபடியாகச்சோதஇத்து அறுதி 
யிட்டு, அ௮அவளுழைத் தான்செய்யக்கரு தியிருப்பதை 

மெல்லமெல்லத் தெரிவித்தனன். வாசவ சத்தையும்,
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உதபணமன்னவன கருத்இற்கு ஒருப்பட்டு உஞ்சை 

ஈகசத்தை நீத்துப் பபணப்பட உறுதிசொண்டு, ஆஷா 

டகனென்ற பாகனைக் கூவி ௮ன்னானை எப்பொழுது 
போகவேண்டுமெனினும் பயணமாகுமாறு வேழகங் 

கொண்டு காத்திருக்கும்படி கட்டகாயிட்டாள்; மஹா 
மாத்ரனைக் கடவுட் பூசையென்று பேர்வைத்துக் களிப் 
புத்தரும் மத்யத்தைப் பருகுவித்தாள், 

பிறகு இசவுவர்த.தும், ஆஷாடகன், பத்சவஇக் 

குக் கல்லணையிட்டுப் பயணத்துக்கு ஏற்குமாறு செய்து 

காத்திருந்தான். அப்போது, பத்ரவஇ, பாகன்குறிப் 

பையுணர்ந்து தான் நாற்றெண்பதுயோசனைதூசஞ் செல் 

லப்போவதாகப் பிளிறிற்.று. வேழக்குசலை புணர்ச் இருர் 
அம், மஹாமாத்சன், மதக்களிப்பில் மூழ்கிக் டெர்தச 

னால் தனக்கு வேறொன்றுஞ்செய்ப வியலாததுபற்றி, 
மற்றைப்பாகர்களைன நோக்கித் தழுதழுத்தகுசலுடன் 
௮ப்பிடியானை கூறிபதைக் கூறினான் : ஆயினும், முப் 

பாகர், ௮வன்கூறியதை இன்னதெனவோராது வாளா 

இருர் இட்டனர், 

௮ப்போது, உதயணன், கோஷவதியென்ற தன் 

வீணையை மீட்டியவண்ணம் யெளகந்தசாயண ஸுப 
தேசித்த யோகபலத்தால் தன்விலங்கை முறித்து 

விழ்த்இ, வஸந்தகனும் உடன்வர, படைக்கலங்களோடு 

பத். ரவஇியென்ற கசேணுவின்மீது ஏறினன். வாசவ 

தத்தையும் ஆயவெள்ள த்தைடீத்து ௮ம்மறைபொருளை 

யூணர்ர்த காஞ்சஈமாலையென்னுர் தனது உயிர்ப்பாங்கி 
யுடன், ௮ப்பிடிபானையின்மீது ஏறினள். வத்ஸராஜன், 
பாகன் 8க்காமவனாக, உஞ்சைஈக.ர த்தை நீத்துப் பபண 

மாயினன். புறப்படுகையில், ௮சண்மனைவாயிலிற் பா



52 உதயணன் சரிதை, 

கரவல.ராக நின்ற விரபாகு தாலபடன் என்ற வீசரிரு 
வரும், வழிமறித்து எதிர்க்க, உகயணன் தனதுதோள் 

வலியால் அவர்களை மாய்த்து விழ்த்த, ௮ஞ்ஞான்று 

ஆஷாடசன் மாவெட்டியால் தூண்டி வேழத்தை விசை 
ந்து செலுத்திச் சென்றான். 

நள்ளிசவில் ௮சண்மனைக்காவலரான வீரர் மாய் 
ந. தூடப்பதைக் கண்ணுற்ற ஈகர்க்காவலர், கலங்கி 

விசைந்துசென்று மன்னவன்மாட்டு அறிவித்தனர். 

சண்டமஹாஸோன், ஆராய்ச் து, உதயணமன்னவன் 
வாசவதத்தையைக் கவர்ர்அுகொண்டு ஓடிய செய் 
இயை யறிர்தான். அப்போது சண்டமஹாளஸேசன௮ 

புதல்வனான பாலக2னா, ஈகர்முழுதும் ௮ல் லோலகல் 

லோலமாகிவிட்டது கண்டு பரபரப்புடன் நடாஇரி 

யின்மீது இவாந்துசென்று, உதயணமன்னவனைத் 

துர்த்தக்கொண்டோடினான். தன்னைப் பாலககுமரன் 
தொடர்ந்துவருவதைக் கண்ணுற்ற வத்ஸராஜன், கன் 

கணைகளை மாரிபபோலத் தாவினான் ; அக்காலையில், பத் 

வதியைக் சண்டதும், ஈடாகிரி பொத் இறனற்றுக் 

இடந்தது, இவ்வாறு நிகழ்கையில், தாகையிலுள்ளத் 

தையுணர்ரக்த கோபாலகன் விரைர்துசென்று இன் 

மொழிகூறி, பாலகனைப் பொருவதினின்று மீட்டுத் 
தீன்னூர்க்குத் திரும்பினன். 

பிறகு, வச்ஸராஜன், சிறிதும்மனக்கலக்கமின்றி 
வழிச்சென்றனன் பொழுதும் அ௮ப்போழ்து மெல்லப் 

புலர்ந்தது. ஈண்பகல் வர்ததும், விந்தமலைக்கானகம் 

வசையில் நூற்றெண்பதுயோசனைதூரம் வழிஈடந்த 
தனால், ௮ப்பிடியானை, இளைப்புற்று நீர்வேட்கை கொண் 

டது. வாசவதத்தையுடன் வச்ஸ.ராஜன் அங்குத் தங்கு
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கையில், ஆண்டு நீர்நிலையில் பத் சவதி புனலைப் பருக, 
அப்புனலின்குற்றத்சாற்போல உயிர்துறக்தது,. ௮௮ 
கண்ட உதயணலும் வாசவதத்தையும் பெருந்துயர் 

கொண்டனர். அஞ்ஞான்று ௮வர்களைத் தேற்றுமாறு 

வானத்தினின்று பின்வருமாறு gi விஞ்சைமடர்தை 
தோன்றி :௮ரசனே ! சான் மாயாவதீயென்னும் பெயர் 
கொண்ட விச்சாதரமடந்தை. இத்துணைராள் சாபத்தி 

னாற் பிடியானையாக விருர்தேன். 4 உதயணா! யான், 

இப்போழ்து அமக்கு உதவி புரிர்தேன் ; இனி மக் 

குப் பிறக்கும் புதல்வனுக்கும் உசவிசெய்யப் புகுவேன் £ 

என்றாள். 

௮ப்பால், உதபணமன்னவன், விர்சமலைச்சா லில் 

வாழும் புளிந்தகனென்னும் ஈண்பனுக்குக் தன்வச 

வைச் தெரிவித்தற்காக, முன்னர் வஸந்தகனை யேவி 
யனுப்பி, தானும் அங்குச் செல்ல விரும்பித் தன்சா தலி 

புடன் பாதசாரியாய் மெல்லஈடக்கையில், கள்வர் ஆங்கு 

உதபணமன்னவனை வளைக்துகொண்டனர். வத்ஸ 

சாஜன், தன்வில்லே துணையாக, வாசவதத்தை கோக் 

இயவண்ணம் நிற்கையில், தன்னையெதிர்ச்.துவர்த கள் 

வர் நாற்றைவரையும் மாய்த்துக்கொன்றனன். Li 

கொடியில், ஈண்பனாகிய புளிர்தகன், வஸர்தகன் வழி 
காட்டிக்கொண்டு வர அங்கு வர்.அசேர்க்தனன்,. 

அ௮வ்வேடர் தலைவன், எஞ்ச கள்வர்களையெல் 
லாம் போக்கு, உதயணனை வணங்கித் தன்பாளையத் 

இற்கு இட்டுக்கொண்டு செல்ல, ௮ங்கு உதயணன், 
தீன்காதலியுடன் ௮வ்விரவைக் கழித்தனன். அங்கு 
வதிந்திருந்த யெளகர்ச.ராயணன் ஒற்றர்மூலமாகச் 
செய்தி தெரிவித்ததனால், சேனுஇிபதியாயெே ரமண்
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வான், மறுகாள் வைகறைப்போதில் அ௮ணிவகுப்புக்க 
ளோடும் அங்குச் சார்க்தனன். விர்தமலைக்கானக 
முழு அம் எங்கும் ௮ப்போது படைகள் நிசம்பியிருச் 

தன. உதயணமன்னவன், கடகத்திற்புகுர்து, உஞ்சை 
நகரத்தைக் குறித்த செய்தியை யுணர்தற்பொருட்டு 

௮க்கானகத்தில்கானே தங்கயிருர்தனன், 

ஆறாவது அத்தியாயம். 

உதயணன் வாசவதத்தையை மணத்தல், 
வற்ச. ராசன் அங்குச் தங்கிநிற்கையில், யெளகர்த 

சாயணனது ஈண்பனாய் உஞ்சை ஈகரில் நிகழுஞ்செய் 

இயை யுணாந்து வருமாறு ௮ன்னவனால் ஏவப்பெற்று 
அவ்வாறே தெரிந்த வணிகனொருவன், வர்.து, மன்ன 

வனை யணுகி, * வேச்தே! சண்டமஹாஸேஈசாஜர் 
மருகப்பிள்ளைேயான நும்மிடத்து மிக்க ௮ன்புபூண்டு 

ஒருமனிசனை விடுத்இருக்கன்றார். அவனுடன் யான் 

இங்குவர்தேன். ௮வன் பின்னே தங்கியிருக்கன்றான். 
அும்மிடத்.து இச்செய்தியை விண்ணப்பித்தற்காகவே, 

யான் அன்னானுச்குத் தெரியாது முன்னம் வர்இட் 

டேன் ' என்ரான், 

இவ்வுசையைச் செவியேற்றதும், உதயணன், மூக 
மஇழ்ர்து வாசவதத்தையின்பால் எல்லாவற்றையும் 

கூறினான், சுற்றத்தைநீத்து உசயணனே பற்றுக்கோ 
டாக உடன்வர்ச வாசவதத்தை கடிமணத்சை விரை 

வாக நிறைவேற்றவேணுமென்லும் கிருப்பம் மனத்தி 
லொருபா லோடவும், மற்றொருபால் சாணம்மீக்கூர்த 
லால் வாய்இிறவா.து வாளாவிருர்தனள். உயர்குலமக 
ளரிர்க்கு ராணமேன்பது ௮ணிகல மன்றோ?
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பின்னாச் சண்டமஹாஸோசாஜன.து ஒற்றன், 
உதபணனருகே வரது, அன்னாளைநோக்க, * ௪ண்ட 

மஹாஸலேஈராஜா நுமக்கு இவ்வாறு தெரிவிக்கின்றார் : 

அமக்கு எங்களிடத்து ௮ன்பு உள்ளதோ இன்றோ 
என்று 8யர் தோற்றிய தனால், யாம் நுமக்கு வாசவதத் 

தையை முன்னமே கடிமணஞ் செய்வியாமல் sro As 

தோம் : நுமதுசெய்கையால் எம்மீது நீர் பேரன்பு 

கொண்டிருக்கின் மீ சென்பது, இப்பொழுஅ தெற்றென 

விளங்குகின்றது, மன்னே? நீவிர் சற்றுப்பொறுத் 

இரும் எனது புதல்வனு£ய கோபாலகன் தனது 
தங்கை வாசவதத்தையின் கடிமணச்தை நூன்முறைப் 

படி. செய்விப்பான் : ஆகலான், தாங்கள் ௮துவசை 
யில் வாசவதத்தையின் கடிமணத்தைக்குறித்துக் ௧௬ 

ணையுடன் காத்திருக்கவேண்டும். ஈதொன்றுமே எம 
வேண்டுகோள்” என்று சண்டம ஹாஸேஈசாஜன௮ கட் 

டளையைத் தெரிவித்தான். இவ்வாறு உதயணனுக்குச் 

செய்தி சொல்லியபிறகு, வந்தஒற்றன் வாசவதத்தைக் 

கும் தந்தை சொல்லிய செய்தியை மொழிந்தனன். 

௮ப்போது, வத்ஸராஜன், ஆனந்தக்கடலில் 
ஆழ்ர்துகிடக்கும் வாசவதச்தையுடன், கெளசாம்பிகக 
சைச் சோவேண்டு மென்று மனங்கொண்டு, சோபா 

லகன்வ. ரவை யெதிர்பார்த்திருக்குமாறு தனது மித் 
இன் புளிர்தகளையும் மாமன்வீட்டிலிருர்துவர்த மனி 
சனையும் ௮வவிர் தமலைச்சாசலி லிருச்ி, மறுகாள் வை 

கறையில், வேழப்படைகள் இசள் இசளாகத் தன்னைச் 
சூழவும், படைகளெழுப்பிய தூளிகள் வானமெக்கும் 
ப.சவவும், * சனச்குமாற்றுனாக எவனேலும் தோன்றி 

வருன்றாோ ?? என்று தேவேர்திரலும் மனத்தில்
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அனுக்குறுமாறு பெருஞ்சம்பிசமத் துடன் கெளசாம்பி 

நசரைகோக்ிச் செல்லலாயினன், 

இசண்டு மூன்று காள்களில் வழிமுழுஅங்கட 

ந்து, உதயணமன்னவன், மனைவியுடனே ஈகரமாந்தர் 
கண்டுகளிக்குமாறு பட்டணக்திற் புகுந்தான். 

! கார்பெ.ற்ற தோகையோ சண்பெற்ற வாண்முகமோ 
நீர்பெற் ஐயர் த கிறைபுலமோ--சீர்பெற்று 
மாதோடு மன்னன் வரச்சண்ட மாககருக் 

சேதோ வுரைப்ப னெதிர்.” 

உதயணன் நகமிற் புகுகையில், அவனைக் காணு 
மாறு உபரிகையின்மீ தேறிய மங்கையரதுமுகம் வான 

கங்கையிற்றோன்றிய செர்தாமசையோவென்று லயுறு 
மாறுவிள்ங்னெ, பலகாள் பிரிந்திருக்க சணவன் மீண்டு 

வரப்பெற்ற பதஇிவிரதைபோல, அர்ககரி, அப்போது 

பலவகையணிகளோடு விளங்கிற்று. ௮ப்போஅ, உத 
யணமன்னவன், தாமசைமலரிற்றோன்றிய இருவோ 

வெனச் கண்டவர் கண்கவரும் வனப்புவாய்ர்த வாசவ 

தத்தையுடன் தன்னரண்மனையிற் புக்கான். மன்னவன் 

புகுகையில், அவ்வசண்மனை, மன்னவனின்மையால் 

தலிபவிக்துகிடர்த ௮வவுதயணமன்னவனைத் தரி௫க்கு 
மாறு இசண்டுவர்த வேந்தர்குழாம் ஒருபாற்ளசூழ, மாக 

தர் இன்னிசைபாட, அயிலுணர்ந்ததுபோல விளங் 

இற்று. 

அப்பால், கோபாலகன், புளிர்தகனோடும் ஒற்ற 
னோடும் கெளசாம்பிஈகரியில் உதயணமன்னவன௮ 

௮ சண்மனையை யடைய, உதயணமன்னவன், இருக் 

கை3யெழுக்.து எதிர்கொண்டு உபசரித்து அன்னாலுக்கு 

மூகமன்கூறினன், வாசவதத்தை தன்னுடன்பிறர்த
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வன் வசக் கண்டு, ஒருபால் நாணம் மேம்பட மற்றொரு 

பால் பெருமகிழ்ச்சி யடைந்தனள், பிறகு, கோபா 
லகன், ஈன்முகூர்த்ததகுல் வாசவதத்தைக்கும் உத 

யணமன்னவனுக்கும் மணச்சடங்கை விதிமுறைவழு 
வாது நிறைவேற்றுவித்தான். ௮ம்மணத்தல், மன் 

னவர்களீந்த உபாயகங்களினாலும், கோபாலகன் தந்த 
௮ சனம் முதலிய பொருள்களினாலும் உசயணமன்ன 
வனது கருவூலம் நிரம்பவே, ௮ம்மன்னவன் குபேரன் 

போன்று விளங்கினான். இருமணச்சடங்கு முற்றிய 

அம், வதூவசர்கள், குடிகளின் கண்ணோச்குத்திற்கு 

இன்சாயலுடன் தோன்றினர். 

உதயணமன்னவன், தன.தூமணம் நிறைவேறிய 
தம் சோபாலகபுளிந்தகர்களை ஏற்றவாறு பட்டம் 
முதலியன ஈந்து சம்மானித்தனன் ; கடிமணத்திற்கு 

வச்திருந்க மன்னவர்களையும் ஈகரமார்தரையும் சம் 
மானித்தற்பொருட்டு, பெளகந்தராயணனையும் ௬மண் 

வானையும் ஏவினன், அப்போது யெளகந்தராயணன் 
ருமண்வானைரோக்இ, * மன்னவன் நம்மைச் செயற் 

கருர்தொழிலில் ஏவியுள்ளான். உலகத்தோர் கருக் 

தை முற்றவுமுணர்ந்து ஒருத்தர்கருக்துங் கோடாது 

ஈடத்தல் ௮ரியதொன்றன்றோ.! சிறுவனேயாயிலும் 

நமதுசெயலில் ௮கமகிழானாயின், சினங்கொள்வானே £ 

என மொழிச், ருமண்வானுடன் மிக்க சரத்தை 

யோடு யாவரையும் சம்மானிக்கலாயினன். கடி 
மணத்தின்பொருட்டு வந்தவரில் ஒவ்வொருத்தரும் 

‘Mar நம்மைத்தான் நன்கு உபசரித்தனர் ” என்று 

கரு௮மா.று எல்லோரிடத்தும் அவ்விருவரும் நடந்து 

கொண்டனர்,
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பின்னர், உதயணமன்னவன், யெளசந்தசாய 

ணன் ருமண்வான் வஸர்தகன் என்ற மூவர்க்கும் 

ஆடையாபசணங்களையும் கராமங்களையும் பல்வகைச் 
சிறப்புக்ககாயும் முழுக்கருத்துடன் மிகுதியாகக் கொடு 

தீதனன். யாவரும் மனம் நிறைவுற்றனர். வந்த மன்ன 

வரும் விடைபெற்றுத் தத்தமது இருப்பிடத்திற்கு 
ஏனா. 

ஏழாவது அத்தியாயம் 2 

மநீத்ரிமாரின் மத்தணம், 

மூற்கூறியவாறு வாசவதத்தையைக் கடி.மணம் 
புரிந்ததும், வத்ஸ. ராஜன், உழையரிடத்து நகிலப்பொறை 
மூழுவதையும் வைத்இட்டு, தான் யாதொருகவலையு 

மின்றி இன்பமாகக் காலங்கழிக்கலாயினன். ௮ப்போது 

மக்த்ரியருள் முதல்வனான யெளகந்தராயணனும் ஸே 

நாபதி ர௬ுமண்வானுமே அல்லும்பகலும் கருத்தோடு 

வதீஸநாட்டில் ௮7௪ செ.லுத்தலாயினர், 
ஒருகசாள், யெளகர்தராயணன், தனதுகருத்திற் 

பெருங்கவலைதோன்றியகனால், ர௬ுமண்வானைத் தன் 

னகத்திற்கு ஈள்ளிருளி லிட்டுவர்து, தன்கவலையைத் 
தெரிவிக்கலானான். 

யேளகந்தராயணன் :---* இவ்வசசன் பாண்டவர் 
குலத்தில் தோன்றியவன் ; ஒருகால் பார்முழுதும் 
இவன்மரபினர்வயத்தி லிருர்த.து: அன்றியும், ஹஸ் 
தஇரபுசம், இவர்கட்கு சாஜதாநியாக ௮மைர்திருர்த.து. 
இம்மன்னவன் அ௮வற்றையெல்லா மிழந்தும், அவற் 

றைச் தன்னாற்றலால் வென்று தன்னடிப்படுத்தவேணு
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மென்னும் கருத்துச் சிறிதுமின்றி வாளா டெக்கன் 

ரன். இப்போழ்து இவனது ௮ரசோ, மண்டலத் 

தில் ஒருகோணத்தில் ஏகசேசந்தான். இவ்வாறிருந் 
௮ம், இம்மன்னவன், வேட்டையாடுவஇலும் கட்குடிப் 

பதிலும் கேளிக்கைக்கூத்தைக்காண்டல் முதலியவற்றி' 

௮ மே விநோதிக்கின்றான். தன்னிலை தாழ்ர்திருச் 

தலைக்குறித்து இவன் சிறிதுங் கவலைகொள்வ இல்லை, 
சாஜாங்கத்தைக் குறித்த சந்தைமுழுவதும் ஈம்மைப் 

பொறுத்திருக்கின்றது. ஆதலால், ஈமது நுண்ணுணர் 

வினாற்றலால், இவன்ம.ரபினசாண்ட குவலய முழுதும் 

இவனடிப்பட்டதாம்படிசெய்ய ராமே முயலவேண்டும். 

இவ்வாறு புரிந்தால்கான், காம், தலைவன்மீதுவைச் 
அள்ள பக்தியைக் காட்டினவ சாவோம். ஈமது 

௮மைச்சும் பயன்பெற்றதாகும்,” 
ருமண்வான்”:--* காம் பூமண்டல முழுவதையும் 

ஈமது ௮றிவாற்றலால் வெல்வது எவ்வாறு ?' 

யெளகந்தராயணன் ;...-। மருத்துவன் தன்னுணர் 

வின்வல்லமையா லா.ராய்ந்து ஒளடதமீர்து பிணியைப் 

போக்குதல்போல, ஈம்மாலியன்றவசையிலும் ஆசா 
Hog HIF Mss எவ்வாற்றானு் திங்குரேராதவாறு 

பாதுகாப்புச்செய்ஐு, பகைவரை ஈலிர்து மேதினி முழு 

வதையும் வென்று இவளுக்குத் தருமாறு முயல்வோ 
மாக, ஈம்மசசலுக்குப் பகைஞஞைப் பின்புறத்தி லிருப்ப 

வன் மகததேசத்து மன்னனாகிய ப்சத்யோதன், ௮வன், 
ராம் முன்புறத்திற் போர்செய்யச் செல்லுகையில் ஈம் 
மீது செர்அ பின்புறத்திற் போராட வருவான், ஆத: 

லால், சாம் முதலில் ௮வனை நமத கைக்குள் அகப் 

படுத் ஐக்கொள்ளவேண்டும், அதைப்பற்றி ஒருபாயக்
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தோன்றுகின்றது; கேளும். ௮வவசையனுக்குப் பதமா 

வ.தியென்று பேர்பூண்ட பெண்மணியொன்று இருக் 

Beng. சராம் ௮க்கன்னிகையை உதயணனுக்கு உரி 

யவ ளாக்குமாறு வேண்டுவோம். அதற்கு முன்னம் 
நாம் செய்யவேண்டிய செய்சையொன்று உளது ; ௮ஃ 
தாவது--ஈமது மதியின்வல்லமையால் வாசவததீதை 

யைக் கரர்துவைத்து ௮வள்வாழ்ர்தஇடத் இல் தீயிட்டு, 
எம்மருங்கும் ௫ தேவிவாசவதத்தை கனலி லெரிர்திட் 

டாள் ? என்ற வதச் இயை யெழுப்பவேண்டு மென்பது. 
இவ்வாறு நாம் செய்பாவிடின், ப்சத்யோதமன்னவன், 

பத்மாவதிபை உதயணமன்னவனுக்கு வாழ்க்கைப் 
படுத்தான். ரான் முன்னொருகால் உதயணமன்னவ 
னுக்குப் பத்மாவதியை வாழ்க்கைப்படுத்துமாறு ௮ம் 

nasa get gg மகட்பேயெபோது, அன்னான், 

* உதயணமன்னவனுக்கு வாசவதத்தையினிடத்துக் 

காதல் கடலின் மிகப்பெரிது : ஆகையால், யான் எனாது 

கன்னிகையைத் தா?ரன் ' என்று மறுத்துரசைத்துள் 

ளான் , மேலும், உதயணமன்னவனளும், தேவி வாசவ 
தத்தை யிருக்கும்போது வேறொருக்தியைப் பாணிக்ச 

ஹணம் புரியான். தேவி கனலிலெரிரந்தஇிட்டா ளென்ற 

பெயர் பசவுமாயின், நமது மகோ. ரதம் இனி.துநிறை 
வுறும். பத்மாவதி உகயணமன்னவனலுக்கு வாழ்க்கைத் 
துணைவியாக வாய்ப்பா ளாயின், பின்னர், os rs 

யோ தமன்னவனும் உற்றானா௫ு உதயணமன்னவன்மீ௮ 

சினவான் ) துணையும் புரிவன். பிறகு, ராம் குணஇசை 
முதல் முறையே சென்று வென்றிடலாம். இவ்வாறு 

வத்ஸராஜனுக்கு கானிலமூற்றும் சாம் வென்று தரு 

வோமாக, நாம் இங்கனம் மூயல்வோமாயின், இந்தத்
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த.ராபதி, பூமண்டலமுழுவதையும் பெறுவ னென்பது: 

தேற்றம், முன்னர் ஆகாயவாணியும் உதயணன் பூமண் 
டல முழுவதையும் பெறுவா னென்று உசைத்திருப்: 

பது தவறுதன்றோ ?' 
இன்னணம் மர்திரித் தலைவன் மொழிர்கதைச் 

செவி?யற்று லாஹஸச்செயலாகு மென்று கருதிய 
ருமண்வான் பின்வருமாறு கூறலானான்; 

ருமண்வான்:--- பதீமாவதியை மணம் புணர்த்தற். 

பொருட்டு ராம் துணிந்து செய்கின்ற செயல் ஒருகால் 
குற்றமாய் முடியுமேயாயின் என்செய்வதென்று அஞ்சு. 
இன் றேன். ஈமது செய்கை முற்றாதாயின், காம் ஈகைப் 
பிற்நிடனுவதன்றி மன்னவன் முதலியோரது சினச் 

திற்கும் பாத்ரமாவோமே; அன்றியும், வாசவதத்தை 

யைப் பிரித்துவைத்தலில் மன்னவலுக்கு ஏதேனும் 

திங்குரேருமமா ? என்றுஞ் சங்டுக்கின்றேன். 

யேளகந்தராயணன்: ...* நாம் இப்போது gents 

தே தொழில்செப்ய வேண்டும், எந்தப்புருஷனும் தணி 

ந்து ஒருதொழிலைச்செய்யாது தஇிகைப்புக்கொண்டிருப் 

பின், சன்மையைப்பெறுதல் அ௮ரிதேயாகும். ** செயற் 
கரிய செய்வார் பெரியர் சிறியார், செயற் கரிய செய்க 
லாதார்.” யாதொரு முயற்சியும் சைக்கொள்ளாது 

தாம் வாளாவிருக்இட்டால், வேட்டை முதலிய வயஸ 

ஈங்களிற் கருத்தூன்றிய ஈம்வேர்கலுக்கு, உள்ளபொரு. 

ளும் ஒழிச்இிடு மென்பது தேற்றம், சாம் மந்த்ரிய 

சென்று பெய மெடுத்தும், ஈம்மந்தணம் பயலுருது 
மாருக முடியுமே யாயின், அப்போது தலைவனது ௮வ 

மதிப்பிற்குப் பாத்திர. ராகவேண்டுவது தவிர வேறு: 

நாம் செயற்பால யாது? இது நிற்க: ௮ரசரில் தம்
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வயத்தசித்இப ரென்றும், அமைச்சர் வயத்தசித்திய 
சென்றும் இருஇிறத்கா ௬ளர். அவர்களுள், தன்வயத்த 

சித ியனான வேந்தனுக்குத் தன்னுணர்வே உதவுவ 

தன்றி, ௮மைச்சர்செயலால் யாதொருபயனு முண்டா 

STH, ௮மைச்சர்வயத்தசித்தியனான மன்னவனுக்கோ 

அமைச்சசது நுண்ணுணர்வே பயனைக் கூட்டுவிக்கும். 

௮த்தசையமன்னர்மாட்டுள்ள ௮மைச்சர் மேன்மேலும் 

மூயலுதலில் உற்சாகமின்றி வறிதே யிருப்பசாயின், 
அப்பொழுது அ௮ம்மன்னவனது இருவுக்கு எள்ளும் 

புனலும விடமவண்டுவததான, இண் வாசவதத் 

தையின் தர்தையைக்குறித்து ஒருகால் நீர் சிந்தை 

கொள்ளக்கூடும்; ௮து வேண்டா : ஏனெனின், சண்ட 

மஹாலேசாஜனும் ௮வது புதல்வனும் எல்லோரும் 

என்பேச்சை மீறி ஒருபோதும் ஈடவார்; சான் 
மொழிக்தவாறே நடப்பர்” என்று தீரமாகக் கூறினான். 

ருமண்வான்:--* பகுத்தறிவு உள்ளவரும், தமது 

காதற்குப் பதிவிடமான ௮ரிவையரைப் பிரியின் வருச் 
அவர்) அவ்வாறிருக்க, உதயணமன்னவனைப்பற்றி 

ராம் என்பேசுவது ? வாசவதத்சையைப் பிரிதலால், 

வத்ஸராஜனுக்கு என்ன தீங்கு நேருமோ ? என்று 
பெரிதும் யு. றுகின்றேன். ? ; 

CUETEbZITWERTO:—§ nsmoratsr arfus& 

னிமித்தம் துன்பத்தைப் பொறுப்பது இயற்கையே ) 
சாவணவதத்தின்பொருட்டுச் தேவர்கள் சீதாபிராட் 
டியாரைப் பிரித்துவைக்க அப்போது இசாமபிரான் 

அப்பிரிவுத்துபசைப் பொறுத்தில2சா ?” 

ருமண்வான்:--* இசாமன் முதலியோர் கடவுளர் ) 
அவர்களது ) மனம் எதையும் பொறுக்கவல்லஅ; மாலு
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டர்மனமோ இறுதுன்பத்தையும் பொறுக்ககில்லாத 

தொன்றன்றோ ?” 

யெளகந்தராயணன்:--இவற்றையெல்லாம் பற்றி 
முன்னமே ஆசாய்ந்துள்ளேன். ௮7௪7 தொழில்கள் 
இவ்வாறுதான்முற்றுறும். இதைப்பற்றித் இதருஷ்டாந்த 

மாகப் பழைய வசலாறு ஒன்று கூறுகன்றேன். முன்பு 

உஞ்சைஈகரத்திற் புண்ய்ஸேசனென்று ஒருமன்னவன் 

இருக்தான். அவனைப் பேசாற்றலுடையவேறொருவேச் 

தன் எதிரிட்டனன். அப்போது புண்யஸேஈ ராஜ 
னது மந்திறிமார், பகைஞனை வெல்வது அ௮ரிதாதலை 

யுணர்ந்து, ௮ரசன் இறக்இிட்டா னென்று ஓர் பொய் 

யாயவதர் தியை எம்மருக்கும் ப.வச்செய்.து புண்ய 

ஸேஈமன்னவனை எவருமுணசாதவா.று கரர் துவைத்து 

வேரறோருயிர்நீத்தவுடலை ௮7௪ னென்று சொல்லி, 

சாஜமர்யாதையுடன் தஹகலம்ஸ்காரமுஞ் செய்தனர். 

பின்னர் * எங்கள் மன்னவர் மாய்ந்திட்டன சாதலால், 

வேக்தனையிழந்த எமக்கு நீசே வேர்தனாகுக” என்று 

ஒசொற்றன் மூலமாகத் தமதுவேண்டுகோளை மாற்று 

னுக்குர் தெரிவித்தனர். பகைஞனும் ௮கமகிழ்கது 

௮வர்களது வேண்டுகோட்கு இசைந்து உஜ்ஜயிநீசக 

சத்தை யாளத் தொடங்கினான். அச்சமயத்தில் Ga Bar 

இகள்யாவரும் படைகளுடன் சூழ்ர் தகொண்டு ௮ம் 
மன்னவனைச் சேனையோடும் தொலைத் அவிட்டுக் தமது 

பழைய வேர்தன் புண்யஸேஈனையே மீண்டும் ௮7௬ 
புரியுமாறு செய்தனர். எப்போதும் ௮ர௪.து தொழில் 
இவ்வாறு ஸாஹஸமாகத்தான் செயற்பாலது) ஆத 

லால், ராம் இப்போது தேவி கனலி லெரிர்திட்டா 

ளென்று கைதவமாகச் சொல்லித் அணிர்து தொழில் 
்ியியயர்ப்ப்
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புரிவோமாக, புரியின், தவறாது கடவுள் ஈமக்குத் 

துனை புரிவர் ' என்று மிக்கதுணிவுடன் சொன்னான், 

ருமண்வான்:--* இவ்வாறு நீர் ஆராய்ந்து ௮௮ 

யிட்டுள்ளீசெனின், ஈமது இராணியின் உடன்பிறப்பா 

இய கோபாலகனை ஒருவ்யாஜத்தால் ஆதரத்?தோடு 
இங்கு வசவழைத்து அவளுடன் மற்றுமொருமுறை 

யாசாய்ர்து பின்னர். தொழிலி லிறக்குக. * 
யெளகக்தராயணன் தான் அ௮வ்வாறேபுரிவகாக 

உறுதியுடன் சொல்ல, ரூமண்வானும் அ௮ன்னானிடத் 

அள்ள விசுவாசத்தால், யெளகர்தராயணன் செய்யவே 

ண்டுமென்றுகூறியதை ௮வவாறே ௮ங்கேரித்தனன். 

மறுசாள், ௮ம்மர்இரியரிருவரும் தாூகனொருவ 

ளைக் கூவிக் கோபாலகனைத் தாம் காணவிரும்புவதாகக் 

கூறுமாறு சொல்லி உஜ்ஜயிநீஈகர்க்குவிடுத்தனர். ஒற் 

றன் சென்று உஞ்சைஈகசைச்சார்ர்து செய்தி தெரி 

விக்க2வ, கோபாலகனும் காலக்கழிவின்றி உடனே 

பயணமா௫க் கெளசாம்பிஈகசைச் சார்க்தனன். 'சர்ந்த 

அம், யெளகர்தராபணன் மர்தணத்திற்குஉரிய இல்லத் 

BOG gator யழைத்அச்சென்று ர௬ுமண்வானுடன் 

சொல்லிய எல்லாவற்றையும் தெரிவித்தான். கோபால 

கன் யெளகர்தராயணனாலோசனை தன் தங்கைக்கு 

முதலில் வருத்தத்தை விளைப்பதாயிருந்தும், ௮7சன து 

நன்மைக்கு நிமித்தமாகவிருத்தலால் அதற்கு உடன் 

பட்டான். மேலும், பெரியோரதுபேச்சுக்குக் குறுக் 

குச் சொல்லுதல் ௮டாத தொன் றன்றோ ! 

ருமண்வான்:--அப்போது மீண்டும் யெளகந்தசா 

யணனை நோக்கி, 4 சிறந்த உபாயம் நிறைவேறற்கு 
உரியகருவிகள்யாவும் கிறைவுற்றிருப்பினும், முதன்மை
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யான உறுப்பிற்குக் குறைவு வராதவாறு பாதுகாக் 

நீல் இன்றியமையாத் தொழி லன்றோ.! அதலால், 

நீவிர்செப்வசாக அராய்ர்து கூறியன யாவும் ஈன்றே 

யாயிலும், தன.துதேலி வாசவதச்தை சனலி லெரி 

யுண்டு மாய்ர்தன ளென்ற செய்தியைச் செவியேற்கும் 

உகயணமன்னவன் தன்னுயிசை மாய்த்துக்கொள்ளாத 

படி. பாதுகாத்தல் எவ்வாறு இயலும் ? ஈதொன்றைக் 

குறித்துமாத்திசம் மீண்டும் ஆசாயவேண்டும், * 

செய்தற்குஉரிய தொழில்யாவும் ஈன்காசாய்ர்த 

யெளகக்த.சாயணன் மீண்டு கூறலானான்: 

யெளகந்தராயணன்:-உயிரினும்கெடி.துறச்சிறர்து 
தோன்றுந் தனது தேவி வாசவதத்தை உயிர் அறர் 

தன ளென்ற காரணத்தால் உதயணமன்னவனது உயி 

ருக்கே ஒருகால் தீங்குகேருமோ வென் நுய வேண் 
டா; ஏனெனில், கோபாலகன் தன்தங்கை வாசவதத் 

தைதிறத்துத் தன்னுயிரினும் மிக்க பட்சம் வைத் இருந் 

அம், ௮வள் கனலி லெரிர்இறந்தாளென் றறிர்தக் 

மிக்கதுயர முருக.து கண்டு, உதகபணமன்னவன் *ஈமத 

மனைவி ஒருகால் உப்ர்இருக்கக்கூடும் ? என்று தெண் 

ணமுங் கொள்வான். மேலும், பதீமாவதியை உடனே 

விவாஹஞ் செய்துகொள்வதால், வாசவதத்தையின் 

பிரிவுத் அபயசை மறர்தும் விடுவான்.” 

அவ்விசவில் மூவரும் ஆய்ந்து, * உதயணமன்ன 

வனையும் தேவியையும் இட்டுக்கொண்டு லாவாணக 
மென்ற ஊர்க்குப் போவோம் ; ௮.து, மகதசாட்டிற்கு 

அண்மையிலுள்ள ஊசாவத்ன்றி, வேட்டைக்கு ஏற்ற 

இடமு மாதலால், நமதுவேர்தலும் ௮ங்கு வினோதமாக 

வெளியிற்செல்வான். அவ்வாறு மன்னவன் வெளிச் 

5
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சென்ற அற்றம்நோக்இ, ௮சண்மனையில் இயிட்டு ராம் 

எண்ணியதை கிறைவேற்றவேண்டும். தேவிவாசவதத் 

தையைப் பத்மாவதியி னரண்மனையில் தந்திரமாக 

போம். பிரிவுக்காலத்தில் அவள்தான் 
இவள ௮ ஈல்லொழுக்கத்திற்கு ஏற்ற சான்றாவள். இல் 

கனம்புரியின், காம்கருதியது முழுதுங் கைகூடும், 

இம்மந்தணம் வேற்றுச்செவிக்கு எட்டாது ஈமக்குள் 

ளாக இருக்கவேண்டும்.” என்று பின்னர்ச் செய்ய 

மல்ல வைப் 

வேண்டுவகைச் சுட்டி. இவ்வாறு தர் முடிபுக்கு வர் 
தனர், 

யெளகர்தராயணன் முதலிய மூவரும் மறுராள் 
பொழுதபுலர்ச்த.தும் தமது செய்கடனைப் புரிர்து 

அ. சண்மனை சார்த்தனர். அவர்களில், ர௬மண்வான், 

மன்னவனைநோக்க, * வேந்தே / இப் போழ்து லாவா 
ணக மென்ற ஊர்க்குச் செல்வது, ஈமக்கு ஈன்மைதரும்; 
௮த, மிகவும் இனியவூர். அங்கு வேட்டையாடுதற்கு 

ஏற்றனவாய்ப் பரர்த இடங்களு முண்டு, அங்குப் புல் 
வாயினங்களும் அஆரிரைகளும் மிக்குள்ளன ) அவற்றை 
மகதகாட்டரசன் ஈலிகின்றா னாதலால், ௮வைகக£ப் 
பாதுகாத்தற்காகவும் விநோதத்தின்பொருட்டாகவும் 
நாம் அங்குச் செல்லுதல் ஈலம்? என்றான். 

அதனைச் செவியேற்றதும், உதயணமன்னவன் 
விளையாட்டில் வேட்கையுள்ளவ னாதலின், வாசவதத் 
தை யோடும் லாவாணகமென்னுமூர்க்குச் செல்லுமாறு 

கருத்தில் உறுதிகொள்ள, அதற்கு உரிய லக்ஈத்தைக் 
கணிகள் மொழிகச்சனர், 

அவ்வெல்வையில், தன்மரபிலுஇத்த மன்னவ 

னிடத்துச் காதலால் கடவுட்டிங்கள் வானத் இனின் று
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இறங்கவருவதுபோன்று, திடீரென்று காசதமுனிவர் 
விண்ணகத்தினின்.௮ு, இறங்கி உதயணமன்னவனிடம் 
வந்தனர், மூனிவர்பிசான் வந்ததம், உதயணமன்ன 
வன், அஇதிக்குச் செய்யவேண்டிய ஸக்காரங்களை 
யெல்லாஞ்செய்ு, விசயத்துடன் ௮ம்முனித்தலைவரின் 

முன்னிலையிற் கைகுவித்து நின்றனன். அ௮ம்மன்னவ 

னிடத்துப் பேசருள்வைத்த ௮க்கடவுண்முனியும், பாரி 
ஜா.தமலர்மாலையை அ௮ம்மன்னவனுக்கு ௮ளித்தபின் 

னர், தேவி வாசவதத்தை வணங்கி நிற்க ௮ன்னாளை 
கோக்கி, ( காமதேவனது அம்சமாகி வித்தியாதசர்க் 
கெல்லாந்தலைவ னாகும் புதல்வனைப் பெறுக” என்று 

BH Dor, 

பின்னர், முனிவர்பெருமான், உகதயணமன்ன 

வனைோக்கு, 4 நினது மூதாதையர் என்பாற் பேரன்பு 

வைத்திருந்தனர். ௮வர்களிடத்து யான் கொண்டிருந்த 

௮ன்பினால் இப்போது.கின்னிடத்தும் அன்பு பூண்டு 

நின்னைக் காணுமாறு ஈண்டு வந்தேன், ஆதலான், யான் 

ஒன்று கூற விரும்புகின்றேன். நீ ௮தனை ௮வதானத் 
அடன் கேட்டு ஈடர்துகொள்க, நினஅ மர்திரியர் தக்க 

வமயத்திற் கூறுங் கூற்றுக்களை எனது மொழிபோல 

மதித்து ஒழுகுக, இன்னும் விசைவிற்றானே நீ பெரு 

ஈன்மையைப் பெறுகுவை, சின்னாளில் Horses gues 

பம் நேரும்; ஆயினும், நீ அப்பொழுது ௮தன்பொருட் 
டுச் சற்றுங் கலங்கவேண்டா; ௮,த்துன்பம் யாவும் இறு 
இயில் இன்பமாகவே முடியும் ” என்றனர். 

இவ்வாறு சொல்லியதும் முனிவர் பெருமான் 

அக்தர் சத்தான மாயினா. யெளகர்தராயணன் முதலிய 
மூவரும் முனிவர்பெருமானது மொழியால் தமத
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செயல் முற்றுறு மென்று மனர்தேறி, மேன்மேலும் 
அத்தொழிலை நடாத்துமாறு ஊக்கத்தோடு” முயல்வஈ 

சாயினர், 

எட்டாவது அத்தியாயம் : 

பத்மாவதி பரிணயம்;. 

பின்னர், யெளகர்த.ராயணன் முதலிய மர்திரிமார், 
முன்ன ரறுதியிட்ட முறைப்படியே, உதயணமன்ன 
வளை வாஸலவதத்காஸமேச னாக லாவரணகமென்னு 

மூர்க்குப் பயணப்படும்படி. செய்தனர், மந்திரிமா£து 

எண்ணம் முற்றுவதைப் பறையறைவது போன்று 

பேசொலியுடனே சேனைகள் புடைசூழ்ர்து வச, உத 
யணமன்னவன் லாவாணகமென்ற ஊசைச் சார்க்தனன். 

பெருர்கானையுடனே உதபணமன்னவன் தன் 
ஞட்டிற்கு அருகில் வந்துள்ளா னென்பதை ஒற்றரா 
௮ணார்ததும், மகதகாட்டுமன்னவன், * தன்னாட்டை 

எங்கு உதயணன் முற்றுகை செய்வானோ ?” என்று 

பேரச்சம்கொண்டு, மிக்க ஆசாய்ச்சியை யுடைய னத 

லின், உதயணமன்னவன௮ கருத்தை உணர்ச்துவரு 

மாறு யெஎகர்தராயணன்மாட்டு ஓசொற்றனை விடுத்த 
னன். ௮வ்வமைச்ச௪னும் வந்த ஒற்றுவனுக்கு மிக்க 

திறப்புக்கள் புரிந்து விடுக்க, ௮தனால், மகதமன்னவ 

னது மனம் தெளிவுற்றது. 
லாவாணகமென்ற ஊரில்வாழும் உகதயணமன்ன 

வன் நாடோறும் கானகஞ்சென்று வேட்டமாடி 

நோதமாகக் காலங்கழித்து வாலாயினன், இவ் 

வாறு கழியுசாட்களில் ஒரு நாள், உதயணமன்னவன் 

வேட்டமாட வெளிச்சென் நிருக்கையில், ரமண்
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வான் யெளகர்தசாயணன் வஸர்தகன் என்ற மூவரும் 
கோபாலகனை முன்னிட்டுக் தேவிவாசவதத்தை வாழு 
மிடத்திற்குச் சென்று ௮ங்கு ஒருத்தருமில்லாத ௮ம 

யம் கோக்கு ௮வளருகிற் சாரர், கணவனது ஈன் 

மையையே நாடும் அன்னாளை கோக்க, தாம் செய்யு 

மாறு கருதியதற்கு இணங்குமாறு இனிய மென்மொ 

மமிகளால் வேண்டினர். ௮வளும் முன்னே தனது 
முன்னோன்்மூலமாக அவர்கள் நினைவை யெல்லாம் 

உணர்ச்தருத்தலால், அப்போது அவர்களது வேண்டு 
கோட்கு எளிதி லிசைந்தனள், பிரிவுச் துயசை மெத் 
தச்தோற்றுவிக்கும் இச்செயலுக்கு வாஈவதத்தை எவ் 

வாறிசைந்தன ளென்று நாம் யுறக்கூடும் ; காதலு 
ஈன்மையிற் காதல்கொண்ட குலமகளிர் எதனைக் தான் 
பொளுர் ? 

அப்பால் றவும்வல்லுகனான யெளகந்தராய 
ணன், தனது யோகமஹிமையால் வாசவதத்தையைப் 
பார்ப்பனிக்கோலத்தினளாக மாற்றி, வஸச்சகனையுல் 
கண்டபொட்டைமாணியனாக மாற்றி, தானும் முதியவர் 

தகணவடிவங் கொண்டான். பிறகு, ௮வ்யெளகர்தசாய 
ணன், பிசாமணியிலுருவத்தினளாய தேவியை யிட்டுக் 

கொண்டு, வஸலர்தகனுடனே மகதநாட்டைகோக்க நடந் 
தனன். தன்னசுத்தினின்று வெளிச்செல்லும் வாசவ 
தத்தை தன வெற்றுடம்பினால் யெளகத்தராயணன் 

பின் ஈடர்தனளே யன்றி அவள கருத்தெல்லாம் 
கொழுரஈன்மீதுதான் சென்றிருர்த௮. 

ருமண்வான், போரிற்கொள்ளியிட்டு மார்பிலும் 
அ௮றைர் அகொள்பவர்போன்று முன்னையசங்கேதப்படி 

அப்பொழுது அர்தப்புசத்தி லெரியிட்டு, : கோ 1
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தேவி வாசவதசத்தை அனற்பட்டனளே /? ௮! என் 

செய்வேன் ? ஆ!!! வஸர்தகனும் இறர்சனனே 7 
BGur! B3ur ll? cam கதற லாயினான், அந்தப் 

புசக்தை பெரித்ததும் தீக்கடவுள் தணிர்திட்டது ; 
ருமண்வான் முதலிய பரிஜநங்களது கதறலொலிமாச் 

இம் சற்.றுர் தணிர்திலது, 

இப்பால், யெளகந்தராயணனோ, வலதந்தகலுட 
லும் வாசவதத்தையுடலும் மகதராட்டின் படைவிீடா 

கய ஈக.ரத்தைச் சார்ந்தான், ௮வ்வெல்வையில், மன்ன 

வன்மகள் பூங்காவனத்தி லுறைவதை யறிர்து, யெள 
கந்தசாயணன், அவ்விருவரோடும் ஆண்டுச் சென்: 
ரன், மன்னவன்மகள் பத்மாவதி, வாசவதத்தை 

யைச் சேய்மையிற் கண்டதும், அன்னாளிடத்துக் 
கா.ரணமின்றியே அன்பு பூண்டனள் ) சர்இரகாந்தம் 

தங்களைக் கண்டவிடத்து நீர் கால்வதற்கும், தாமரை 
மலர் கதிரவனைக் கண்டவிடத்து ௮லர்வதற்கும் கார 

ணங் கூற வியலுமோ? சோலைவாயில்காவலர் யெளகர்த. 

சாயணன் முதலியோரை உட்புகவொட்டாது தடுக் 
கையில், ௮வ்வசசகன்னிகை, அவர்களை வாளாவிருக் 

சச்சொல்லி, முதிய ௮ர் தணவடிவுகொண்ட யெளகந்த 

சாயணன் முதலியோரைப் பூங்காவனத்தினுள் வரு 
மாறு வேண்டினன், 

பின்பு ௮வள் யெளகர்தசாயணனைரோக்கி, ' முத் 

தீழலோம்புவோய் ! நின்னுடனிருக்கும் இக்ஈங்கை 
யாவள் ? நீ ஈண்டு வரக் காரணம் என்னோ?” என்று 

வினாவினாள். யெளகந்தராயணன், *மன்னவன்புதல்வீ 
் இவள் என௮ குமரி) ௮வர்இகையென்னும் பெயரி 

னள். இவளது கணவனோ, வயஸூி யாதலால், இவ
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நீத்து எங்கோ சென்றிட்டான். இவளா இப்போழ்து 

நினதுவயத்தில் வைசத்இட்டு, விசைவிற்றானே இவ 
ளது கொழுானை நாடி யிட்டுக்கொண்டு வரு!2 வன். 

இர்தக்குருட்ட்மாணி இவளது உடன்பிறர்தோன் 7; 

இவளுக்குத் தனிமையால் தோன்றும் விசகதாபம் 

சேராவண்ணம் இவளுடன் இவ னுறைக ' என்று 

விடையிறுதீதான். எனலும், மன்னவன்குமரி ௮வ 
னசையை யிசைந்கனள். யெளகந்தசாயணன் மன்ன 
வன்குமரிமாட்டு விடைபெற்று, ௮க்கணமே லாவா 

ணசத்தைநோக்கிப் பொட்டெனப் போயினன், 

பத்மாவதி, ௮வர்திகையென்று பேர்கொண்ட 

வாசவததீதையையும், கண்பொட்டையனான பிரம 

சாரியையும் உட ஸிட்டுக்கொண்டு, ௮வர்களிடத்து 
மிக்ககட்பையும் மரியாதையையும் பாசாட்டியவளாய் 

மிக்கம௫ஏழ்ச்சியுடன் தன்ன. ரண்மனைக்குச் சென்றாள். 

ஆங்குப் பித்திகையிற் மீட்டிய ராமசரிதையிற் சீதா 

பிராட்டியாளைக் கண்ணுற்ற வாசவதத்தை, தனது 
பிரிவத்துபசை ௮ரிதிற் பொறுத்திருந்தனள். வடி. 
வத்தினாலும், சாயலினாலும், பள்ளியிலும் ஊணி 

லம் ரோமையினாலும், கருங்குவளைமலர்போன்று ஈறு 

மணம்விசும் மேனிமணத்தாலும், வாசவதத்தையை 
மாதரசி யெனத் அணிர்து, பத்மாவதி, அவளுக்குத் 

தன்னோடொக்க மிக்கமேம்பட்ட உபசாசங்கள் செப்பு 

மாறு புரிச்தனள். அன்றியும், Arrives SAO apery 

இசெளபஇ கர். துறைந்ததுபோல யாசோ ஒரு உயர் 

குடியிற் பிறந்த மாது இவ்வாறு இங்கு மறைர்.துறை 
இன்றாள் போலும் ” என்ற கருத்தும் பத்மாவஇக்குத் 
தோன்றிற்று,
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வாசலதத்தை ஒருகால் தான் உதயணனிடத்துப் 

பயின்றவாறு பத்மாவதிக்குச் செவ்விவாடாமாலையைச் 

சூட்டி வாணுதற்றிலகத்தையும் தீட்டினள். பத்மாவதி 
யின் ௮ன்னை, அவற்றைப் பூண்ட மகளைச் கண்ணுற.று 

வியந்து, 4 ஈங்காய் ! இந்த மாலாதிலகங்களை கினக்குப் 

பூண்டவர் யாவர் ?' என வினவிஞள். 

பத்மாவதி:--* என் மனையில் அவர் இகையென்று 

ஒருத்தி வர் இருக்கின்றாள்; ௮வள் எனக்கு இவற்றைப் 

பூண்டனள் * என ம,றுமொழிகூறினாள். 

௮ன்னை 4 இவவாறு புரியும் ஆற்றல் படைத்த 

௮ன்னாள் மாறடமக எல்லள் ) தெய்வமகள்போலும்” 

எனப் பாராட்டி மொழிந்து, பிறகு, * கடவுளரும் 

முனிவரும் சாதாசணமானுடசகத்து உறைதல் இயல் 

பே. குர்நிபோஜன்மனையில் முன்பு அுர்வாசமுனிவர் 

சிலநாள் வாழ்க்தன ரன்றோ / ஆதலால், ௮ன்னாளை 

ஸாமார்யமாநுஷீ யென்று மதியாது ௮வள் இறத்து 
அன்போடு நடக்க £ என்றாள். இதனைச் செலியேற்ற 

அம், பத்மாவதி, முன்னிலும் ௮ன்னாள் இறத்துப் பன் 

மடங்கு மதிப்புப்பூண் டொழுகுவாளாயினள். ஆயி 

னும், தனது கொழுசஈனைப் பிரிர்ச வாசவதத்தையோ, 

யோடையபோல ஒளி இசாப்பொழுதின்கண் தாமரை 
மாழ்சிக்கிடர் சாள். வஸந்தகன குறும்பான செயல் 

கள், பிரிவுதீதுயசால் வருந்தும் வாசவதத்தைக்கு 

அவ்வப்போது சற்று முகமலர்ச்சியைத் தந்தன. இது 

நிற்க? 

௮ங்கு, உதயணமன்னவன், வெகுதூசங் காட்ட 
கத்திற் சென்று வேட்டையாடிப் பொழுதுபோகை 
யில் ௮வணின்று மீண்டு லாவாணகத்திற்கு வர்தனன்.
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அங்கு அந்தப்புரம் சனலி லெரிர்திட்டதைக் கண்கூடா 
கச் கண்டான் ; செவிப்புழையில் ௮னற்கொழுர்தைப் 
புகுத துவ.துபோலத் தேவியும் வசர்தகனும் எரியில் 

வெர்திட்டன சென்று அமைச்சர் கூறிய கடுமொழி 

யைச் செவி3ேற்ரான். ௮கனால், உதயணன் இடியொலி 
Gale grab போல நடுஈடுங்கித் அயசமிகு இயாற் 
கையற்றுக் £ழ்விழுர் இட்டான் ;) அருகிலிருந்த பணியா 
ளர் சைத்யோபசாசஞ் செய்யச் சற்றுநேரத்தில் மூர்ச் 

சைதெளிர்து, தேவியை பெரித்ச கனல் தன்னிடத் 

அம் மூண்டதுபோலத் அடி.அடித்து அழுதஅு௮ழுஅ 
வாய்விட்டுக் சகுதறிக்கதறித் தன். துயர்க்கு ஓசெல்லை 

காணாது வாய்புலற்றினான். இவ்வாறு வாட்டமுற்றுத் 

திகைத்து வருக்தும் மன்னவன் மனத்தில் ஓசெண்ண 

மூ.இத்தது : * என்னை ? வாசவதத்தை வித்தியொாத.ா 

மன்னனாவான் ஒருபுதல்வனைப் பெறுவ ளென்று முன் 

னமே அசரீரி மொழிர்துள்ளதே ; சேவவிருடியாகிய 

சாசதமுனிவரும் ௮ன்னனமே மொழிர்அள்ளாசே. 

அன்றியும், சிறிதுகாலம் கினக்குத் அயசம் நேரும்; 

ஆயினும், இறுதியில் ௮ஃது இனிய பயனையே தர 

மென்றும் மொழிசர்துள்ளாசே, இவ்வாரூன முனிவர் 
சொல்லும் பொய்க்குமோ ? பொய்யாதே. மேலும், 

வாசவ தத்தைபின் உடன்பிறப்பினனாகய கோபாலகன் 

தன்தம்கையின்மீது மிக்கசேயம் வைத்இருர்தும், சிறி 

அங் சகவல்வதாகத் தோற்றவில்லையே, யெளககர்தசாய 
ணன் முதலியோரும் தவி கனலி லெரிர்திட்டா 
ளென்று கவலை மிகுதியாகக் கொள்ளவில்லை 2ய. இவை 
யெல்லாவற்றையும் ஆய்கையில், தேவி வாசவதத்தை 

உயிருடன் பிழைத்திருப்பா ளென்றே தோற்றுகன்றது.
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ஒருகால், ஏதோ. ஒருபெருஞ்செயலை நிறைவேற்றக் 
கருதிய உழையர் ஏதேனும் தர்.இரஞ் செய்திருக்கக் 
கூடும். ஆகவே, உண்மைவிளங்குதற்குச் சிலகாலர் 
தாழ்க்கவேண்டும், ஆதலான், மீண்டும் யான் அந்தத் 
தேவிவாசவகத்தையைக் காண்டலும் கூடும்” என்று 
சிச்இித்து, மர்திரிகளின் தேற்றசவினால் மனத்தைச் 

சாலவும் உறு செய்துகொண்டான். 

வத்ஸராஜன் செய்தி இவ்வாறாக, லாவாணகத்தி 

லிருர்த மகதமன்னவனது சா.ரர்கள் தம்வேர்தனிட 
தீது லாவாணகசசத்தில் நிகழ்ந்த நிகழ்ச்சிகளையெல்லாம் 
அறிவித்தனர். காலமுணர்க்து செய்வனசெய்யும் மகத 
பூபதி இதுதான் ஏற்றவமயமென்று உணர்ந்து, மூன் 

னமே உதயணனதமர்திரிமார் பத்மாவதியை ager 
சாஜனுக்கு வாழ்க்கைத்துணை யாக்குமாறு வேண்டி 

புள்ளா ராதலால், ௮ன்னணமே உதபணமன்னவளுக் 
குதி தன்குமரியை ஈயுமாறு தன்மனத்தி லுறுதிகொ 

ண்டு, பின்னர் ஒற்றுவன்மலமாகத் தன் விருப்பத்தை 

உதயணமன்னவனிடத்தும் யெளகர்தராயணனிடத் 
அம் உணாத்திவருமாறு சாற்றிவிடுத்தான். 

உதயணமன்னவன், யெளசக்சசாபணனஅ சொல் 
லினாற் பத்மாவதியை மணர்துகொள்வதற்கு உடம்பட் 
டனன் ) ௮ப்போழ்௮ு, பத்மாவதியை மணம்புரிவித்தற் 
பொருட்டே. மந்திரிமார் வாசவதத்தையைக் குறித்து 

அவ்வாறு வாய்மையற்ற வதர்.தஇியை யெழுப்பியிருக்கக் 

கூடு மென்ற ஓர் கருத்தும், உசயணமன்னவனுக்கு 
உஇத்தது, அப்பால், யெளகர்தராபயணன், கணிக 

சைக்கொண்டு ஈன்முழுத்தத்தை யறுதிபிட்டு, மகத 
மன்னவன்மாட்டு *உமது விருப்பத்திற்கு யாம்
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இசைந்தோம். ஆகவே, பத்மாவதியைப் பாணிக்ச ap 
ணஞ் செய்துகொள்ளுதற்பொருட்டு இற்றைக்கு ஏழா 

நாள் நுமதசாட்டிற்கு வச்ஸசாஜர் வருவார். எமது 

வேந்தர் வாசவதத்தாதேவியை விசைவில் இதனால் 
தான் மறக்கவேணும்” என்று சாற்றி மாற்றுத்தூதனை 

யேவினன். ஏவிய தூதுவன் மகதராட்டைச்சார்ந்.து 

மகதமன்னவனிடம் யெளகந்தசாயணனது மாற்றத்தை 
அவ்வாறே மொழியவே, ப்ரத்யோதன் அதனைச் 
செவியேற்றுச் களிப்புக்கடலி லாழ்ந்தனன். 

பிறகு, மகதமன்னவன் தனக்குப் புத்திரியின் 
மீதுள்ள வாஞ்சைக்கும் தன துசெல்வப்பெருக்கிற்கும் 

எவ்வாறு புரிந்தா லேற்குமோ, அவ்வாறு திருமணத் 

இருவிழாவைக் கோடி த்தனன், பத்மாவதி தனக்கேற்ற 
கொமுகன் கிடைத்ததை யுணர்ந்து சால வுவந்தாள். 

வாசவதத்தையோ முதனைச் செவியேற்றதும் எல்லை 
யில்லாத அயர்கொண்டாள ; முகப்பொலிவை யிழந் 

தாள்) மறைந்துறையும் வாசவதத்தைக்குத் துணை புரி 

வதபோல இச்செய்தி ௮வளஅவடிவத்தையே மாழ்றி 
யது, பெண்டிரமனம் சச்களத்திமாசை யெண்ணி 

கோவ இயல்பேயன்றோ ! ௮ப்போழ் ௮, வலர்தகன் 

அற்றம்நோக்கி வாசவதத்தையை யணுகி, அம்மா? நீர் 

அயருற வேண்டா ) நமதுகணவர் நம்மிடத்துக் காத 

லில் திறம்பார். மகதராட்டுமன்னவசை ஈட்புக்கொள் 
ஞுதற்பொருட்டன்றோ இவ்வாறு செய்வித்தோம்” 
என்று பாங்கிமாசைப்2பால இனிதாகமொழிக்து Cap 
Bene ; ௮த்தேற்றசவு வாசவதத்தையின் கருத்திற் 
குச் சிறிதுதிடனை புண்டாக்கிற்று, அப்பால், ஈன்மன)த் 
இனளாகிய வாசவ,தத்தை, பத்மாவதிக்கு மணம் ௮௬.
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இயதனால், மீண்டும் திப்பியங்களான செவ்விவாடா 

மலர்மாலைகளைப் பூண்டனள். 

பத்மாவதியை மணந்துகொண்டால்தான் வாசவ 

தி,த்தையைப் பெறுதல் கூடு மென்ற கருத்து, பிரிவுத் 
துயரால் வருந்தும் வத்ஸ சாஜனைப் பத்மாவஇியை 

மணநர்துகொள்ளுமாறு தூண்டிற்று ) அதனால், முன் 

சொன்னவாறே ஏழாகாள், வத்ஸசாஜன், பத்மாவதி 

பை மணந்துகொள்ளுதற்பொருட்டுப் படைகள் புடை 
சூழ மச்திரிமாருடன் மகதகாட்டை யடைந்தான். மக் 
களின் நோக்கிற்கு மடுழ்ச்சியை விரைக்கும் மதியைச் 
சாகரம் பொங்கித் திரைக்கரத்தால் எதிர்கொள்வது 
போல, உதயணமன்னவனை மகதவேர்தன் மனம௫ழ் 
ர்து எதிர்கொள்ள, உகபணமன்னவன் மகதகாட்டின் 

திலைஈகரிற் புகுந்தான் ) ஈகரமாக்தரினகத்.அம் பெருங் 
களிப்புப் புகுந்தது, அப்போது பிரிவுத் தூயசான் 
மேனிமெலிர்அ வடி.வழகால் மனத்தைக் கவரும் வத்ஸ 

சாஜன், ரதீதேவியைப் பிரிர்துகிற்கும் கருப்புவில்லி 
போலச் தோற்றினான், 

பிறகு, உதயணமன்னவன், மகதமன்னவனது 

மாளிகையிழ் புகுர்து, ஆங்கு, மணத்திற்காக வமைத்த 
இடத்தைச் சார்ந்து, ௮வண், மணவணியணிரஆ்து நிற் 

கும் பத்மாவஇயைக் கண்ணுற்றான். ௮ன்னாள் செவ்வி 

வாடாதமாலாதிலசங்களைப் பூண்டிருப்பது கண்டு, 
* இன்னாளுக்கு இவை எவ்வாறு கிடைத்தன ?' என்று 

ஒசாசாய்ச்ச கொண்டான். 

அப்பால், உதயணமன்னவன் மணப்பந்தரின்8£ழ் 

வேதிகையின்மீது வீற்றிருந்து பத்மாவதியின் கசத
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தைப் பற்றினான்; ௮, புவிமாதின் கரங்களைப்பற்ற 
நாளிட்டது போன்றது. வேதிகையின் மத்தியி 
லிருர் த கனல், உதயணன் வாசவதக்கைமீது பேசன் 

பின னாதலால், பத்மாவதியின்மணத்தை மனப்பூர்வ 

மாகக் காணா னென்பது பற்றிப் புகைஷயாலமாக ஒன் துர் 

தோன்றாது மறைத்திட்டது. அங்கியை வலம்வருகை 

யில், பத்மாவதியின் முகம், சனாதுகணவன் வாசவதன் 

தையினிடல் காதல்கொண்டிருப்பதை யுணார்து ஊடல் 

கொண்டது போலச் Fats தோன்றிற்று, கலியா 

ணச்சடங்கு முற்றியதும், வதீஸராஜன் பத்மாவதியின் 

கரத்தை விட்டிட்டான்) என்றாலும், அவனுடைய 

மனம் ஒரு நொடிப்போதேனும் வாசவதத்தையை நீத் 

இல. ௮ஞ்ஞான்.று, இசவலர், வெறுக்குமாறு அடை 

யாபசணங்களைப் பெற்றனர் ) சிற்த பாடகர் சங்கள் 

பாடினர்) நாடகமகளிர் ஈட்டமிட்டனர் ;) இவ்வாறு 

௮த்இருவிழா மிக்க சம்பிரமத்துடன் ஈடக்கலாயிற்று. 
பகற்பொழு இல் இங்சட்கலைபோலக் sou Ader 

உதயத்தை எதிர்பார்த்தவண்ணம், வாசவதத்தை ஒளி 
மாழ்கி உறங்கிக் கடந்தாள். புவியில் இனி ௮சதன 
மொன்றும் இசா தென்று தோன்றுமாறு ௮த்தணை 

மிகுதியாக மகதமன்னவன் வத்ஸராஜலுக்கு MIG 

னங்களை வசதட்ெயாகச் கொடுத்தனன். அ௮வ்வெல் 

வையில், யெளகர்தராயணன், அங்குயங்கடவுள் சான் 
ரூக, 'உதபண மன்னவலுக்குத் திரிகசணங்களினாலும் 

யாதொரு தீங்குஞ் செய்வஇல்லை ” என்று மகதராஜ 

னைக்கொண்டு உறுகிமொழி கூறுவித்தான். 

செய்தொழிலில் வல்ல யெளகந்தராயணன், 4 ௮2 

௪ன் அர்தப்புத்கிற் செல்வானாயின், அ௮ங்குள்ளவாசவ:
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தத்தையைக் கண்ணுறுவானே ; முப்போழ்து ஈமது 

மர்தணமெல்லாம் வெளிப்படுமே” என்று கருதி, 
மகதமன்னவனைக் குறுகி, *மன்னே!,உகயணவேர்தர் 
மது இல்லத்தினின்று இப்போழ்தே பயணமாவர் £ 

என்று செய்தி தெரிவிக்க, அதற்கு மகதமன்னவன் 

* அ௮ங்கனமே யாகுக ” என்றான் ; பின்னர், மந்திரி, 

உதபணமன்னவனிடத்தும் ௮ப்போழ்தே பயணமாக 
வேணு மென்று விண்ணப்பிக்க, ௮வனும் அதற்கு 

இசைந்தனன், 

அப்பால், வதீஸராஜன் மர்.இரிமார் புடைசூழ, 
பத்மாவதியுடன் புறப்பட்டான், முப்போது பத்மா 
வயின் விருப்பத்தின்படி, புடைசூழ்ர்த பணியாளரு 

டன் வாசவதத்தையும் ஊர் இயை இவர்ந்து பணியாளர் 
குழாத்இன்பின்னர்ப் போந்தாள். அர்த வாசவதத் 

தைக்கு முன்புறத்தில் மாறுவேடம் பூண்ட வலர்தகன் 
சென்றான், முறையே, லாவாணகத்தைச் சார்ந்ததும், 
உதயணன் மணமகளுடன் தன்னில்லத்திற் புகுர்தான்; 

௮ப்போ௮, வாசவதத்தைம3யா, உத.பணமன்னவனைச் 
சிர் இத்தவண்ணமாகவே, தன்னுடன்வர்த பணியா 
ளசை வெளிப்புறத்துநிறுத்தக் கோபாலகனதுமனை 

யகத்திற் புகுர்அ, ௮ங்குச் தன்னைக் கண்ணுற்றதும் 
ஆர் வம்பொங்கக் கட்புனல் இகர்இகிற்குங் கோபாலக 
னைச் தழுவியணைத்துதச் தானுங் கண்ணீர் சிந்தினாள். 
அக்கணத்தில், யெளகர்தராயணன், ர௬ுமண்வாலுடன் 

அவ்வில்லத்திற் சென்று, வாசவதத்தை கண்ணநீர் 

சிந் இ.த் தன்பிரிவுத்துயரைக் காட்ட, ௮ன்னாளைப் பிரி 

வுத்தயரைச் சற்றுப் பொறுத்திருக்குமாறு தேற்ற.சவு 
அகூறிக்கொண்டிருர்தனன்.
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அப்போது, பெருர்தன்மையுள்ள பணியாளர், 
பத்மாவதியினிடம் போந்து, * தேவி seus Mens, wid 
மையெல்லாம் நீததுக் கோபாலகனென்ற மன்னவகுமச 

னஅ மனைக்கு ஏகினள் ; இஃது என்னையோ ?” என்று 

விண்ணப்பித்தனர். ௮ரசன௮ முன்னிலையிற் பணியா 
ளர் அுவ்வாறுகூறவும், பத்மாவதி யற்று, அவர்க 
நோக்கு, நீங்கள் சென்று அ௮வர்இகையினிடத்து £ நீ 
என்னிடத்து அ௮டைக்கலப்பொருளாக வைக்கப்பெற் 
porn; ஆகலான், எனது இருக்கைபில் வாழ்ச் 

சியே கினக்குத் சக்கென்று யான் மொழிந்ததாகக் 
கூறுக ? என்றாள். அுவ்வுரையைச் தம்முடி.மீதுதாங்இ 
௮ப்பணியாளர் சென்றனர். 

சென்றதும், வேர்தன், பத்மாவதியை எசார்தத் 

திற் கூவி, நினக்கு இம்மாலா திலகங்களை யியற்றித் தந் 

தவர் யாவர் ?' என வினாவினன். 

பத்மாவதி:-- எனது இல்லத்திற் சேமப்பொரு 
ளாகப் பனவனொாருவனாற் சேமிக்கப்பெற்று அவர் 

இகையென்று போபூண்ட மாதசொருச்தி வாழ்ன் 
றனள்) அவளது சிற்பமாகும் இவை” என்று மறு 

மொழி யளித்தனள். 
௮வ்வுசையைச் செவியேற்ற்தும், ஈசபதி, ‘ Car 

பாலகன் மனையில் வாழ்பவள் வாசவதத்தையே :; Bu 
மின்று” என்று அறுதியிட்டு, ௮ர்தக் சோபாலகனகத் 

திற் புகுக்.து நோக்னான். 

அங்கு, அப்போழ்து யெளசர்தராயணலும் 
ருமண்வானலும் வஸந்தகனும் வாசவத,த்தைக்குத் தேற் 
prea கூறிக்கொண்டிருக்கனர். அங்கு, வேந்தன், 

- தன்னைப்பிரிர்ச துயசத்சால் 'மேனிமெலிர்து நிற்கும்
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வாசவதத்தையைக் கண்டனன்); கண்டதும் இகைப் 

பூடு மிதித்தவன் போன்று மதி கலங்கச் செய் 
வது தோன்றாது இகைத்துக் கண்ணீர் அருய்ப் 

பெருக வேசற்ற மரம்போலக் ழ்விழுக்இிட்டான். 
௮ஞ்ஞான்.ற, வாசவதத்தையும், நெஞ்சந் துடி அடிக் 

கக் கண்களில் புனல்பெருக அ௮.றிவுசோர்ஈது உயிர்ப்பு 

ஒடுக்கித் இகைப்புக்கொண்டு பிரிவுத் துயராற் சோர் 
ந்து, வெளுக்கமேனியோடும் மனத்அயசைப் பொறுக்க 
வொண்ணாது மேதினியில் விழுர்திட்டாள் ; சிறிது 
தேறி, தனதுசெ.பலைப் பலவாருகப் பழித்துசைத்தாள். 

அ௮ந்தத்தம்பதிகள் அக்காலையிற் பட்ட துயரத்தைக் 

கண்டு மனமாற்றாது யெளகர்தராயணலும் கண்ணீர் 
அளித்தான், 

௮வ்விடத்துக் தோன்றிய கோலாகலக்தைப் பத் 

மாவதி?தேவி, புணர்ந்து, மனத்திற் சகலக்கங்கொண்டு 

yas argo; மெல்லமெல்லச் செய்தியாவையு 

முணா்ர்து, உதயணமன்னவனையும் வாசவதத்தைபை 

யும் போலவே, அ௮ன்னாளும் அவர்க்கு சேர்ந்திருந்த 

நிகழ்ச்சிக்கு வருக்தினாள். ஈன்மங்கையர் ஈட்பிற்குக் 
கட்டுப்படுதல் இயற்கையே யாகும், 

வாசவதத்தை:--4கொழுஈளுக்கு இன்னலைத் தந்த 

எனது உயிர்வாழ்க்கையால் யாதுபயன் ? எனது அவி 

யால் யாதுபயன் ?” என்று” பன்முறையுர் தன்னைப் 

பழித்.துக் கூறலானள். 
யேளகந்தராயணன்:--* நமக்குப் புவிமுழுதையும் 

௮டி.ப்படுத்த வேண்டு மென்று ௮வாவிய யான், மகத 

மன்னவனது புதல்வியைப் பாணிக்சரகணம் புரிவித் 

தற்பொருட்டுச் செய்த செயலாகும் இஅ௫) இத்திறத்
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இல் வாசவதத்தையின்மீது ஒரு சிறிதும் பிழையில்; 
இவ்வாசவதத்தைஈநல்லொழுக்கச்தினின்று வழுவாதவ 

ளென்பதற்கு இவள௮ சக்களத்தியாயெ பத்மாவதியே 

ஏற்ற சான்ருவள் ? என்று துணி3வாடு கூ நினன். 

பத்மாவதி.--(மனத்திற்சிறிதும் மாருட்டமின் றி), 

* இவள் ஈல்லொழுக்கமுள்ளவளென்பதை வற்புறுத்து 

மா௮, யான் தீக்குதித்தலாகய சூளுறவையும் செய்து 

காட்டுவேன் ” என்றாள், 

உதயணன்:--வாசவதத்தையின் இறத்இற் பிழை 
பாடுடையன் யானே) என்பொருட்டாகவன்றோ இவ் 

வாசவதத்தை பேரிடர்க்குப் பாத்திர மாயினாள்.! * என் 
மூன், 

அ௮ப்போழ்து, பேசறிஞனாயெ யெளசுந்தசாய 

ணன், apps அசமனஞ்செய்து ட்டிசைநோக்க 

நின்று, £ கானும் மன்னவனது ஈன்மையையே நாடின 

வனாக இருர்.௮, தேவி வாசவகத்தையும் தனது ஈல் 

லொழுக்கத்தினின்று சிறிதும் வழுவாதவளாக இருப் 

பின், உலோகபாலீர்காள் ! நீங்கள் என வினாவிற்கு 
விடையிறுக்க ; இல்லாவிடின், எனது உடலை யான் 

௮ங்கியங்கடவுட்கு இசையாக்குவேன் என்று ஒல 

மிட்டான்) ௮வன் வாய்மொழி முற்றுறுமுன்னமே 

இவ்வாறு ஓரசரீரி தோன்றிற்று : * மன்னவ! நீ பாச் 
இயெசாலி ; நினக்கு யெளகந்த.ராயணன் அ௮மைச்சனாக 

வும், வாசவதத்தை வாழ்க்கைச் துணையாகவும் ௮மைர் 

அளான்ரோ ! இவள் இறத்து நீ றிதும் 8யம்கொள் 
ளற்க? என்றது. 

அ௮வவண்ணம் வானத்தினின்று இடியேறு செவிப் 

பட்டாற்போன்று ஆசாயவாணி கம்.2ச.மான. ஒலி 

6
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யோடு செகவியில்விழவும், எல்லோரும் தம்மனத் தடு 
மாற்ற மொழிப, மயில்போன்று வானச்தைகோக்யெ 
வண்ணமாக இருந்தனர், உதயணமன்னவன் கோபால 

கனோடும் யெளகந்த.ராயணனது செயலை இடைவிடாது 

புகழ்ந்த வண்ண மாகவே யிருந்தான் ; அன்றியும், 

புவிமுழுவகையும் தன்கையிற் சிக்கியகாக உறுதியுங் 
கொண்டான். 

ஒன்பதாவது அத்தியாயம் : 

மகதமன்னவன்சநீதி. 

மறுராள் பொழு புலர்ர்ததும், உகயணமன்ன 

வன் தனது மனைவிமார் இருவருடனும் ஏகாந்தத்தஇ. 

லமர்ந்திருக்து, பெளகந்தராயணன் ர௬ுமண்வான் வஸ் 

தகன் என்னும் இவர்களுடன் விமீனாகமாகப் பேசும் 

பேச்சோடு பேச்சாக வாசவதத்தைபைநோக்கித் தன் 

பிரிவுத்துபரைப் பொறுத்தது காரணமாக வஞ்சப் 

பழிப்பாகச் ல கூறவே, வாசவதத்தை நாணத்தினால் 

தலைகவிழ்க்தாள். 

௮ஞ்ஞான்று ௮வசச் சாந்தப்படுத்த 

சாயணன் காவலனைரோக்கிப் பின்வருமாறு கூறலா 

னான்:-.-“எவள் ஒருத்தி தன்கொமுஈளுக்கு ஈலத்தைத் 

தேடுின்றாளோ, ௮வ ளே தேவி யென்று உசைத்தற் 

குத் தக்கவள். தன்கணவனுக்கு விருப்பத்தைமாத்தி 
ரஞ் செய்வத கற்புடைமகளிர்க்கு அழகல்ல. ௮வ்வண் 

ணமே, ௮சசாட்சமுறைமையைப் பற்றி ஈன்குஆய்ந்து 
செங்கோல் மேம்பமொறு மந்தண முரைப்பதே மர்தி 

ரியர் க்கு அழகு. ௮ன்றி, இறைமகன் ஒன்றைப்புகழின் 

யெளகந்த
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அது தகுதியற்ற தென்று தெரிந்தும் தரமும் ஓக் 

கப் புகழ்ர்து, ௮வ்வாறே இகழினும் ஒக்க இகழ் 

வத மந்இரிமார்க்கும் ௮ழகன்று, நீர்வழிப்பட்டபு௭ை 

போல இச்சகம் பேடி இடி.த்துண்கை பிச்சைக்கு 
மூத்த குடிவாழ்க்கை யாகு மன்றோ ! எப்போதும் 
மாற்சரியங் கொண்டு ஒழுகும் மகதமன்னவனோடு 

சந்திசெப்வது கருதியும், நீவிர் புவிமுழுவதையும் 
வென்று விற்றிருக்து தனிச்செங்கோல் செலுத்துவது 
கருதியும், சாங்கள் இவ்வாறு முயன்றோம் ) ஆகவ, 

மன்னவரே / பொறுத்தற்கு அரிய _நும்பிரிவுத்.துயசை 

நும்மிடத்துப் பேசார்வத்தினால் இந்த வாசவதத்தை 

பொறுத்கனள். அன்றியும், நமது ஈன்மையையே நாடி. 

நீர் வேறொருத்தியை மணத்தற்கும் தான் உடம்பட்ட 
னள். ஆதலால், இவள் மது சிறிதும் குற்றங்கூறுதல் 

வேண்டு இபலா.து ; இவள்பக்கல் பெருரன்றி பாராட்ட 

வக நமது கடமையாகும்? என்றுன். 

இ௫௱னம் பெளசந்கசாபணன் இடித்துக்கட்டுசை 

கூறே, உகசயணமன்னவன், தான் முன்னருசைத்தது 

பெரிதும் பிழையாகு மெனத் தோர்ர்து, அன்னாரது 

முயற்சிக்குப் பேருவகைபூத்த, * நுமதூ முபற்சிக்கு 

ஏற்றவாறு இந்தத் 2தவி ஈடந்ததனால், நமது நீதி 
நன்குபபனுற்றது ந) அதனால் புவிமுழுதும் என்கையி 
லகப்பட்டது ;) பினும், யான் இவவாறு பொருத்த 

மற்ற சில சொற்களைக் கூறியது, பேன்பினாலாகும் ; 

காதலாற் கண்குருட சானார்க்கு ஆராயும் ஆற்றல் உண் 

crag ௮ரிதேயன்றோ 7” என்று இவ்வாறாக வாசவ 

தத்தை வெட்கயெதையும் முகமனுசைகளாற் போக்கு 
ஞான்,
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அ௮றிறைக்கு அடுத்த நாள, மககமனனவன் உத: 

பணனஅ செய்தி முழுவதையும் தெள்ளிதாகவுணார்ு, 
ஒருதாூகனை அனுப்ப, ௮வ்வொற்றலும் தமது மன்ன 
வன்கூற்றாக இவ்வாறு கூறலானான் : 4 நுமது மச்திரி 

மா.ரது சூழ்ச்சியின் ௮கவலைப்பட்டு நாங்கள் வஞ்சிக் 

கப்பெற்றோம் ; இனி, எம்மைச் சார்ந்தார். வருத்த: 
முரு தவாறு ஈடக்க வேண்டுகின்றேன் * என்றான். 

உதயணசாஜன் ௮ம்மொழியைச் செவியேற்று, 
௮வ்வொற்றனைச் சர்மானித்து, தந்தைக்குச் செய்தி 
கூறியலுப்புமாறு அவனைப் பத்மாவதியினருகில் விடுத் 
தான், அன்னாரூம், வாசவத.த்தையின்முன்னிலையில் 

கானே ௮வ்வொற்றலுக்கு மிக்க பணிவோடும் சாட்சி 

யளித்தனள் : பணிவென்பதும், மாதர்க்குப் பேசணி' 
சல மன்றோ 7 

ஒற்றன் :--(பதிமாவதியை நோக்இ), * ஈங்காய்?' 
வஞ்சனையால் உதயணமன்னவர் நின்னை மணர்.ஐசென் 

றனர்; ௮ன்றியும், அவர், வேரொருமடந்தைபாற் காதல் 

மிக்குள்ளார் : இச்செயலை யெண்ணியெண்ணிக் கரை 
ந் துகசைந்து நைந்து கைந்து உருஉருகக் கண்ணீர் 

சோப் பெண்பெற்றாசெய்தும் பெருந்துயர்க்குப் பேரி 
லக்கு ஆயினன் என்று நுந்தை a peer apt.’ 

பத்மாவதி:--* பத்சமுகனே ! எனது வாய்மொழி 
யாச என் தாதையினிடத்தும் தாயினிடத்தும் இவ: 

வாறு மொழிக. இருமுதகுரவரும் இடுக்கணடைவது 

எற்றுக்கு ? ஆர்யபுத்ரர் என்இறத்துப் பெருங்கருணை 
வைத்துள்ளார் : வாசவதத்தாதேவியும் ௮க்காள்போல 

என்பால் ஈட்புப் பாராட்டுகின்றார். ஆதலால், தமது 
வாய்மையைப் பேணுவதுபோல எனது உயிர்வாழ்க்.
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கையையும் பேண விரும்பினால், ஆர்யபுத்திரரிடத்ு 
என்சாதை எள்ளளவும் மாறுபாடு கருதவேண்டா ! 
என்று ஏற்ற விடை. யளித்தாள், 

பிறகு, வாசவதத்தை, ௮வ்வொற்றனுக்குக் தக்க 
வாறு ஸத்காசஞ்செய்து அனுப்பினாள். 

மகதராஜனதுஒற்றுவன் இிரும்பிச்சென்றதும், 

பத்மாவதி தன பிறந்தகத்தைச் ர்இத்துச் மிது 
கவல்பவள்போன் றிருர்தாள். ௮வ் வேலையில், வாசவ 
தத்தை, வஸர்தகனைவசவழைத்து விசித்திரமான பல 

சரிதைகளை HUGS கூறுமாறு கட்டளையிட்டாள். 

அ௮ன்னானும், ௮ங்கனமே கூறி, ௮ன்னாள2 கெஞ்சிட 

ரைத் தீத்து, இறுதியாகச் லகட்டுசைகளைக் கூறலா 

னான் : (ஈன்மை விதைத்தால் ஈன்மை விளையும் ) தமை 
விதைத்தால் இமை விரையும். இவவாறிருத்தலால், 

உதா. ரமனமுடையோர் எப்போழ்தும் பிறரிடத்து 

மாறுபட்டவினை செய்யக் கருதார். இடுக்கண் தலை வர் 
தக்கண்ணும் ௮ரிமா கொடிப்புல் கறிக்குமோ ? ஆத 

லால், பதீமாவதி! நுந்இறத்து எஞ்ஞான்றும் தேவி 
வாசவதத்தை ௮றுகூலபுத்தியடனே ஈடப்பதன்,றி ஒரு 

போதும் மாறுபடார், பன்றியும், ரீவிரிருவரும் முற் 
பிறப்பில் உடன்பிறப்பாயிருந்து ஒரு சாபவயத்தால் 
இப்பிறப்பில் இவ்வாறு உதித்தீர், அதற்கு ஏற்பவே, 
இப்பிறவியிலும் நுமதுநெஞ்சம் இசண்டறக் கலர்து 

அ௮ற்யோர்யம் ஈன்மை புரிய நாடுகன்றது' என்றான். 
இவ்வாறு வசர்சகன் உரைத்ததைச் செவியேற்ற 

தும், பத்மாவதி தன்னெஞ்சகத்துச் கொண்டிருந்த 
சிறிதுதுயாத்தையும் நீத்து முகமலர்ச்சி யுற்றாள். 

தேவி வாசவதத்தையும், பத்மாவதியைத் தானாகவே
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பாவித்து ௮ன்னாளிடத்துப் போன்புபூண்டு இனையள 

வும் பொறாமையின்றித் சன்கொழுஈனோடு தன்னைப் 

போலவே ஈடந்துவருமாறு இடங்கொடுத்தனள், 

மகதமன்னவன், தன்னொற்றுவரின் மூலமாகவும் 

பத்மாவதி விடுத்த தூதன் மூலமாகவும், தவி வாசன 

த ச்தையின் பெருர்ககைமையை யுணர்ர்து மனம் பூரித் 

தனன், 
சின்னாள் கழிர்ததும், யெளகர்தசாயணன், தேவி 

மாரும் மற்றையோரும் இருக்கையில், உதயணமன்ன 

வனையனுட, ' கொற்றவ? மேன்மேலும் முயலுமாறு 
கெளசாம்பிஈகருக்குச் செல்லவேண்டாவோ ? நரம் 

மகதமன்னவரிடதீஅ வஞ்சிச்தொழுகனும், இனி ௮ம் 
மன்னவரிடத்து ஈமக்குச் சறிஅஞ் சங்கை யின்று; கன் 

னிகைபின்கதொடர் பென்று போ்பூண்ட சாமத்தால் 

அன்னார் நந்இறத்துக் கட்டுப்பட்டிட்டார். ஈம்மோடு 
மாறுபாடுகொண்டு, தம்முயிரினுஞ்சிறக்கத மகளைக் கை 

விடுசுல் ௮வர்க்கு இயலாதன்றோ ! மேலும், ௮ங்கியல் 

கடவுள்முன்னாகக் கூறிய வாய்மையைப் பாதுகாக்க 

வேண்டியபொறுப்பும் அன்னாருக்கு உள்ளது. தவிர 

வும், ௮ன்னாரிடத்து வஞ்சனையாக எத்தொழிலையும் நீர் 

புரியவில்லை : செப்த வஞ்சனையாவும் எனதேயாகும் ; 

௮வும் ௮ன்னார்க்கு இறுதியில் இனிமைபயப்பதே 

யாம், ஒற்றசைக்கொண்டும் ௮ன்னாசது மனநிலை ஈம் 

மீ௮ மாறுபடாது ஈட்புப்பூண்டொழுகுகின்ற தென்ப. 

தையுந் தெற்றென வுணர்ச்தேன். அதன்பொருட்டுத் 

தான் இத்துணை நாள் இங்குத் தாழ்த்தது ” என்றான். 
இவ்வண்ணம் யெளகர்தசாயணன் உசைத்துச் 

கொண்டிருக்கையில், மகதகமன்னவனததாதன் வர்,
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உதயணவசசனநுமதியின்மீது உட்புகுந்து உதயண 
மன்னவனையணுடுப் பணிந்து இருந்து, தேவி பத்மா 

வதியின் ஒற்றன்வாயிலாகச் செய்தி தெரிந்து ௮௧ 
மகழ்ர்த தமது மன்னவன் கூறியதாக 4 பலசொல்லி 
யென்? யாவும் ஈன்கு உணாந்தோம்; நுஞ்செய்வினைக்கு 
௮கம௫ழ்க்தோம். எதன்பொருட்டு இத்துணை முயற்சி 

புரிக்தீசரா, அத்தொழிலிற் சிறிதும் காலர்தாழ்க் 
காது இறங்குக, காமும் அதற்கு இசைர்திருக்கின் 

றோம்” என்றான். 

௮௮ கேட்டதும் உள்ளத்தில் டங்கா உவகை 
பொங்க, உதயணமன்னவன் பத்மாவதஇியோடும் ger 

சைச் சம்மானித்து விடுத்தான், உடனே, சண்ட 

மஹாீ2ஸேஈமனனவனிடகத்கஇுனினறு ஒருதாகன வந்து 

பணிர் ௪, (மன்னவ?! சண்டமகாசேனமன்னவர் மது 

செய்வினையின் பயனை யுணர்ந்து மகழ்க்து, நுமக்கு 

இவ்வாறு கூறுகின்றார். பல சொல்லி யென் ? நமது 

மேன்மையைச் சுருங்கச்சொல்லில், யெளகந்தசாய 
ணனை அ௮மைச்சனாகப் பெற்றிருக்கின்றி சென்ற இத் 
அணையே : அும்மிடத்துப் பக்தியோடு ஓஒழுகுசலால், 

வாசவதத்தை தர்யையா.பினள் ; அன்றியும், ஈல்லோர் 

குழாத்தில், யான் ஏக்கழுத்தங்கொள்ளுமாறு ஈடர்து 
கொண்டாளுமாயினள். எனக்கு வாசவதத்தை வேறு, 
பத்மாவதி வேறு அல்லள் : ஏனெனின், அவவிருவச.து 

உடல் மாத்திரம் வேறேயன்றி, மனம் ஒன்றேயன் 
ரோ / ஆதலால், மேலே முயலுக” என்றான். 

இவவண்ணம் தனது மாமன்மார் கூறி விடுத்த 
மொழிகளைச் செவியேற்று, உதயணமன்னன் தன் 
மனத்துக் கரைகடர்த களிப்புக்கொண்டான் ; தேவிமா
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ரிடத்.துக் காதற்றெப்பு விஞ்செயது ; மர் இிரிமாட்டு ஈட்பு 

௮பபால, TUR, ௮அவ2வாறறனையும ஏறறவாது 

சம்மானித்து விடுத்.அு, மேற்செய்வனவற்றைக்குறித்து 

மர்திரியசோடு சாய்ந்து, கெளசாம்பிரகர்க்குமீண்டு 
செல்லுமாறு மனங்கொண்டான். 

பத்தாவது அத்தியாயம் : 

உதயணன் முன்னோரது சிங்காதனம் 

பெறுதல், 

பிற்றைராள், உதயணமன்னவன் ௮ர்த லாவாண 
கத்தினின்.றும் மந்திரியசோடும் புறப்பட்டான் ; முக் 

காலையில், அவனஅபடைக்குழாம், அகாலத்தில் வசம்பு 

கடந்து பொங்கியெழுந்த முந்நீர்போலப் பேசாரவாசத் 
அடன் மண்ணுலகத்தில் வெற்றிடமில்லையாகுமாறு 
பரந்து சென்றது. அப்பொழுது களிற்றின்மீதேறிச் 
செல்லுகின்ற உதயணன், உதயமலையுடன் வானத்இற் 

செல்வா னொருகதிசவனைப்போன்று விளங்கென் : பக 

லவனொளியை வென்று விளங்குகின்ற ௮ம்மன்னவனி 

டத்து, ௮ன்னானைக் காணுமாறு ம௫ழ்ச்சியால் வந்த 
இர்அவைப்போன்று ஓஒற்றைவெண்கொற்றக்குடை 

திழற்தியது ;) வெண்சாமசைகள் அந்தத்தாரகாபஇ 

பின்கஇிர்களை நிகர்த்து இருமருங்கிலும் விளங்னெ, 

அருவனைக் கசகசணங்கள் புடைசூழ்ர்அ நிற்றல்போல, 
ஸாமர்தர், மன்னவர் யாவரிலும் மேம்பட்டுத் தோன்று 

இன்ற ௮வ்வுதகயணனது சான்மருக்கிலும் புடைசூழ் 

ரத சென்றனர். தேவியும் பூமிதேவியும் ௮ன்போடு
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௮ன்னானைப் பின்பற்றிச் செல்லுதல்போல, வாசவதத் 

தையும் பத்மாவதியும் பிடியானையை யிவர்ர்து அவ 

வுதயணனைப் பின்தொடாந்துசென்றனர். 

௮ங்கனம் உதயணன் பபணமாகச்செல்துகையில், 
அவனது ரால்வகைச்சேனையுள், $ேர்கள் விசர்களை 
யேற்று விரைர்துசென்றன ; மதக்களிறுகள் கராஜ் 

ஜித்துச் சென்றன ; வலியுள்ள பரிமாக்கள் கனைத்துச் 
சென்றன ; வீரர்கள் ஆசவாரித்அச்சென்றனர்) ௮ப் 
படைகளால் எழும்பிய தூளி வானுலகத்தை கிலவுலக 
மாக்யெது) வர்இயர் புகழ்க் தனர் ; பல்லியங்கள் முழங் 
இன, உதயணமன்னவன் இவ்வாறு பயணமா௫ச் சன் 

னாள்களிற் கெளசாம்பிககசைச் சார்ந்தான், 
௮ப்போழ்து ௮ர்ஈகரமாந்தர் எங்கும் தோசணங் 

களாலும் துவசங்களாலும் பசாகைகளாலும் ௮லங்கரிச் 
இருந்தனர் ; வி.தியெங்கும் பனிரீர்தெளித்துச் தூளி 

யையடக்கி மலர்ப்பலிகளால் ௮ணிகந்தனா ; புறம்பே 

சென்றிருந்த தமதுமன்னவன் இருமணக்கோலதி 
தோடு ஈகரிற் புகுவ தகருஇிப் பெருல்களிப்பினால் ஆர்ப் 

பரித்தனர் ) கமது மாளிகை வாயில்கள் ?காறும் பூர்ண 

கும்பங்களைப் பூரித்துவைத்து, தோசணங்களையும் 

மாலைகளையும் நாற்றினர் ) கல் சந்தனம் முதலியவற் 
றின் ஈறும்புகைகள் திசையெட்டும் சமகமவென்று 

கமழ்ந்து வின. பல சொல்லி யென் ? ஈகரத்திற்கே 
ஒருபெருஞ்சோபை யு இத்தது, 

Horr ஈகரிற் புகுகையில் ஈகரமார்தர் ௮வன் 
மீது மலர்மழைபொழிர்தனர், மாளிசைகளின் உபரிகை 
யெங்கும், மன்னவனைக்காண விரும்பிய மடவாரது 

முகங்கள் இகழ்ர்கன., வாழ்த்தொலி எங்கும் பம்பியத,
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பல்வகை வாச்சியங்களும் பேசொலிசெய்தன. உபரி 
கையிலேறிய மாதர்கள் தமது கண்ணிமைகளைக் கொட் 
டாது பார்த்தலால் விமானத்தி லேறி நிற்கும் Fey, 

மங்கையர் போன்றன௩ 
௮ப்போது, வாசவதத்கதை கனலிலெரிர்திட்டன 

ளென்.ற செவியுற்றிருந்த சிலர், ௮ரசன்பின் செல்லும் 

வாசவதத்தையைக் கண்டு, * தீக்கடவுள் இவள்இறத் 
அச் திமையிழைகத்திருப்பின், இர்த உலகம் பகலிலும் 

இருளி லழுச்திவிடுமே * என்று வாசவதத்தையினிட 
த்து ௮ன்புகொண்டவர்போலக் கூறினர், மற்றுஞ் சிலர், 

:ஈஅ என்னபுதுமை! வாசவதத்தை தனது ஸபத்நியினி 

டத்துச் சிறிதும் மாற்றாண்மை பாராட்டாது தோழி 

போல இருக்கின்றனளே ! ஈது என்ன வியப்பு 7” 

என்று பா.சாட்டிக்கூறினர். பத்மாவஇயின் ௮ழகைக் 

கண்ணுற்ற வேறுசிலர் (இவளது ஈல்லுருவத்தைக் கண் 

டும், வாசவதத்தை காணமேனும் பொருமையேனுங் 

கொள்ளாது நட்புப் பூண் டொழுகுகன்றா?ள ! இது 

கடவுளின் ஈற்செயலே' என்றனர், மற்றுஞ் சிலர் *இவர் 
களது வடிவழகைத் இருமாலாவது சிவபிரானாவது 

கண்ணுற்றிலர்; இது தேற்றம்; அல்லாக்கால், இருமக 

சாயும் உமாதேவியையும் அன்னார் எவ்வாறு பத்இனிய 
சாகசக் கொள்வார் ?”? என்றனர். 

நக.ரமார்தர் இங்ஙனம் உரைக்க, மங்கைமார் 

மங்கலங்களைச் செய்ய, ஈகரமார்சர் கட்புலனுக்குத் இரு 
விழா" வுண்டாகுமாறு, உதயணமன்னன் தனது மனை 

வியசோடும் தன்னரண்மனைபிற் புகுந்தான். உதயண 
மன்னவன் புகுந்ததும், சூரியோதயகாலத்த.த் தாமரை 
யோடைபோலவும், சர்திரோதய காலத்துச் சாகரம்
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போலவும் ௮வ்வசண்மனை விளங்கிற்று; அன்றியும், மற் 

றைப்பூபாலர் கொண.ப்போகின்ற உபாயனங்களை முன் 
ores குறிப்பிப்பதுபோன்று ஸாமந்தர் கொணர்ந்து. 

வைத்த பாகுடங்களால் ஒருகநொடிப்பொழுதில் நிசம்பி 

விளங்கலாயிற்று, இருவிழா முற்றியதனால், உதயண 
மன்னவன் உடன்வர்த அ௮சசர்களை உபசரித்து வழி 

விட்டு, ஈகரமாந்தர் ௮கங்குளிரக் தன்னரண்மனையில் 
எஞ்சியபொழுகையும் போக்கினான். 

மறுசாள் பொழுதபுலர்ர்ததும், உதபணமன்ன 

வன் தனது காலைக்கடனை மாற்றி, ௮த்தாணிமண்ட 

பத்தில் மந்திரிபருடன் வீற்றிருக்கையில், ௮ர்கண 

னொருவன் புறங்கடையில் நின்று முறையிட்டான். ' 

வாயில்காவலர் ௮தனை அரையனுக்கு அறிவிக்க, 

௮சையன் அப்பனவனை உள்ளேயழைத்து வினாவினன். 

அந்தணன்: அரசர்குலதிலகமமே! பாகுக.ராகிய 
ஆய்ச்சி.றுவர்கள் ௮டவியிற் சென்றுகொண்டிருர்த 

என்புதல்வனது தாளைக் காரணமின்றி வெட்டி விழ்ச் 

இனர்; இது முறையா ?' என்று ஓலமிட்டான். 

மன்னவன் ௮ர்தணனைத் தேற்றி முறைக் கட்டை 

யாசாய்வதாக உறுஇகூறி, சிலபணியாளசைக்கூவி வப் 

பொதுவர் புதல்வரைப் பற்றிக்கொணருமாறு கட்டளை 
யிட்டனன். 

பணியாளர், அம்மக்களில் இரண்டுமூன்று போ் 

களைப் பற்றிக்கொணொச உதபணமன்னவன் அவர்களை 
வினவினான். அதற்கு, ௮ன்னார் *மன்னவ?ே! இடைச் 
Agar காங்கள் அள்வழக்கற்ற கானகத்தில் 

ஒன்றுகூடி விளையாடுகின்றோம். எம்மில் தேவசேன 
னென்னும் பெயர்பூண்ட ஒருத்தன் இருக்கின்றான்.
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௮ வன் அடவிபின் ஒருசார் ஒரு பெருக்கல்வட்டத்தின் 
Sa Qt gi, ‘ure pose green’ என்றுசொல்லி 

எங்கமாத் தன்னாணைக்கு உட்படுத தூன்றான். நாங் 
கள் ௮ன்னானுக்கு ௮ஞ்சி ௮வனது ஆணையை மீறுவ 

இல்லை; இவ்வாறு, ௮வ்வாய்ச்சிறுவன் ௮சணிபத்தில் 

அ.சசுபுரிகன்றான். இப்பொழுது, இவ்வர்தணனறு 

புதல்வன் ௮வ்வழியே செல்பவன் கானகத்திற்கு இறை 
வனாகிய ௮க்கோவலனைப் பணியாது சென்றான். நாம் 

கள் மன்னவன்பணியினால், எம்மிறைவனைப்பணியாது 

செல்லற்கவென்.று ௮ர்தப் பார்ப்பனச் .றுவற்கு உணர் 

தீதினேம். உணர்த்தியும் ௮ப்பாலகன் எம்முசையை 

'இகழ்ர்து சென்றனன். செல்லவே, எம்வேர்தன் 

முனிந்து ௮ச்சிறுவனுக்குத் தண்டனையாக ௮வனது 

Sint சேதஇக்குமாறு எமக்குக் கட்டளையீர்தனன். 

நாங்கள் மன்னவன் மொழிப்படியே பார்ப்பனச்சிறு 

வனைக் தூரத் இற்சென்று பற்றி, ௮வனதுதாளை வெட் 

டி.ோம். எம்போலியரால் பிரபுக்கள.து கட்டளையை 

மீறுதற்கு இயலாகன்றோ !! என்று பணிந்து உசைத் 
தனா, , 

இவ்வண்ணம் GQurgarfh gat Sarnaridse 

வும், யெளகர்தராயணன், தன்னறிவாற்றலால் ஆசாய் 
ந்து, மன்னவனை மறைவில் ௮ணுக :௮சசே ! இடைச் 

சிறுவனும் அரசுசெலுத்தும் ஆற்றல் படைத்தலால் 
அங்குப் பெருகிதியம் முதலியவை இருக்கவேண்டும் ; 

அ௮.தனால்கான் அவனுக்கு ௮வவாறாய வல்லமை யுண் 

டாயிற்று, ஆதலின், ஆங்குச்சென்று நாடி யறியவேண் 
டும்”? என்றனன், அமைச்சன் இவ்வண்ணம் கூறவே, 
உதயணமன்னவன் ஆய்ச்சிறுவசை முன்னர்ச் செல்லச்
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சொல்லி, தானை புடைசூழ, தன்பரிசனங்களுடன் அக் 
சானகம்கோக்கி ஈடந்தான், அ. சணியத்தைச் சார்ந் 

தீதும், ௮வ்விடச்தைப் பணியாளசைக்கொண்டு அகழ் 
ந்துபார்த்தான் : அகழ்ர்த நிலக்தினின்று பருப்பதம் 

போன்ற பெருவடிவின னாக ஓரியக்கன் ௮வண் 
கோன்றி, ரையனை விளித்து : வேர்தே! உமது 

மூதாதைசேமித்துவைத்த நிதியமாகும் இ௫; இதனைப் 
பன்னாளாகப் பாதுகாத்து வருகின்றேன், இதனை ஏற்க 
வேண்டும்” என்றுகூறி, மன்னவனது பூசையை ஏற் 

௮ப் பின்னர் அந்தர்த்தால் மாயினன். சோண்டி௰ அப் 

பள்ளத்தில் பெருநிதியத்தோடு ரதஈகசிதமான சங்கா 

தனமொன்றுர் தோன்றிற்று: அகூழில் ஈன்மைகள் 
மேன்மேலும் நேர்வது இயல்பேயன்றோ ! உதபணமன் 

னவன் கிடைத்தகிதியம்முழுவதையுர் இரட்டி. பெடுத் 
துக்கொண்டு, ௮வ்விடையர்கட்கும் இனி ஒரு தீ.த்கொ 
Dorr செய்யாதிருக்க உறுஇயாகக் கட்டசையிட்டுத் 

தன்னகர்க்கு மீண்டனன். 

ஆங்குகின்றுங்கொணர்ந்த பதுமராகக்கற்களின் 
செங்கஇர், இனிச் சாட்டப் 2பாகின்ற உதயணமன்னவ 

னது பிசசாபம்போன்று இசையெட்டும் nah Ang ; 

முத்துக்களின் வெள்ளொளி பெளகர்த.ராயணன2 
இறத்தைப் பூமிதேவி கண்டு வியர்து வெண்முறுவல் 
பூப்பதுபோன்று விளங்கிற்று, ௮சசன்கொணர்சர்த ௮௪ 
SWABS SU SO SE Sor ஈக.ரமார்தரனைவரும் விய 

ப்புக்கடலில் மூழ்கினர் ) மன்னவனுக்கு வெற்றிதேர் 
வது இண்ண மென் .று,உறுதிகொண்ட உழையரும் களி 
ப்புக்கடலில் ஆழ்ர்தனர் : ஒருகாரியர்தொடங்க உறு இ 
கொண்டிருக்கையில் மங்கலம் கோவது எடுத்ததொ
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தில் இனித முடியு மென்பதற்கு ஓர் ஈன்னிமித்தமாகு 
மன்றோ ! அப்போது உகயணமன்னவனாகிய கொண் 
டல், வானத்துப் பதாகையென்லும் மின்னுக்கள் தோ 

ன்றப் பணியாளரிடத்துக் கனகமழை பொழிந்தது, 

  

பதினோராவது அத்தியாயம் : 

உதயணமன்னவன் ஈசனருள் பெறுதல், 

இவவண்ணம் அர்சாள்கள் பெருமகழ்ச்சியோடு 
கழி.ப, யெளகர்தராயணன், வச்ஸசாஜனது உள்ளக் 
கருத்தை யுணருமாறு, “அரசே! வழிவழியாகவந்த 

சிரியசிங்காதனத்து விற்றிருந்து ௮சசுமுறை நடாத் 

துக் என்று வேண்டினன், 

அரசன்: எனஅமுன்னோர் நிலவுலகமுழுவதை 

யும் தமது தோள்வலியால் வென்று தம்மடிக் Frou 

படுத்தியபின்ன 2.7 இச்சிங்கா தனத்தில் ஏறி வீற்றிருந் 
தனர். இவவண்ணம் முன்னர் நிகழ்ச்இருக்க, இப் 

புவியை வென்றிடாமல் யான் இதன்மீது ஏறியிருத்த 

லில் எனக்கு என்னபுகம் ? கடலை .யாடையாகக்கொ 

ண்ட இந்நிலவுலகம் முழுவதையும் வேன்றபிறகுதான் 

யான் இந்தப் பெரிய சீரிபசங்காதன த்தில் ஏறிடுவேன்” 
என்று இடமாகக் கூறின?னேயன்றி, ௮ச்சிங்காகன 

தீது அப்போது ஏறியிருக்கத் தஅணிக்இலன். குடிப் 

பிறப்பாளர் ௮பிமானத்தோடு ஒழுகுதல் இயற்கையே 

யன்றோ 

யேளகக்தராயணன் :--(அ.துகேட்டு மனமகிழ் 
ந்து), * வேந்தே! யின், முன்னர்க் குண இசையை 

நோக்கிப் போர்க்கு எழுக, ”
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உதயமைன்னவன் :--* வடதிசைமுதலிய இசை 

களிருக்க, கொற்றவர் குணதிசையைகோக்கிப் பொ.ச 
எழுதல் யாதுகாசணம்பற்றி ? 

யெளகந்தராயணன்:--* வடதிசை செழிப்பு மிக் 
குள்ளதாயினும், மிலேச்சர் கிறைந்திருப்பதாற் பழி 
பூண்டஅ௫) குடஇசை பகலவன் அத்தமித்தற்கு இட 

ஞதல்பற்றிச் சிறப்பற்றதாம்; தென்தசையோ சக் 

கர்களை மிகுதியாகப் பெற்றிருப்பதோடு கூற்றுவலுக்கு 

வாழிடமாகவு மிருத்தலால் கொடியதாம், ஆகலான், 
மன்னவர் ௮த்.இசைகளில் முர்துறச்செல்லார். குண 

இசை யோ - சூரியன் உதயமாதற்கு இடனாய.து; தேவர் 

கட்கெல்லார் தலைவனான இந்திரனே இத்இசையில் இக் 

பாலகஞை விற்றிருக்கின்றான் ) திருமாலின் திருவடி த் 

தாமசையினின்று தோன்றிய snars@ இத்திசைமுக 

மாகச் செல்கின்றது; இவ்வாறு பலபடியாலும் குண 

இசை மேம்பாடுற்ற து. இமயமலக்கும் விர் தியமலைக்கும் 

இடைப்பட்ட தேசமாக அரியாவர்த்தத்திலும் சங்கா 

ஈதி பாயப்பெற்ற தலமே மேம்பாடுடைய௫); ஆகவே, 

மங்சலத்தைநாடும் மன்னவர் பிரதமத்தில் குணதிசை 
கோக்கியே சமர்செய்ய எழுகின்றனர் : அன்றியும், ௬ 

நீர்க்கு அருகிலுள்ள நாட்டைத் தம் வாழிடமாகவும் 

கொள்கின்றனர். நும்குலச்துமுன்னோரும் குணதிசை 
தொடங்கியே திக்விஜயஞ் செய்தனர். கங்காஈதக்கு 
அருகிலுள்ள ஹஸ்.இிரபுசத்தைத் தம்வாழிடமாகவும் 

கொண்டனர், சதாநீகமன்னவனோ, ௮௭௪ வெற்றியி 

னால் நிலைகிற்ப தென்றும், நாடு அதற்குக் கா.சண மாகா 
தென்றும் கருதி, இனிதாயிருப்பதுபற்றிக் கெளசாம்பி 
ககரில் வாழலாயினன்.”
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உ தயணமன்னவன்:--- ஆம் ; செல்வத்தைப் பெறு 
தற்குத் தேசம் கா.ரணமாகாத; ஆண்மை காரண மென் 
பதே தேற்றம்." 

யேளகந்தராயணன் :--* வேர்! நுமக்கு ஆண் 

மையும் மிக்கருக்சன்றது; கடவுளினருளும் நிசம்பி 

யுள்ளது; ௮.சசநீதியிற் பயின்று AN gC gras நாங் 
களும் நுமக்குத் துணைநிற்கின்றோம்) ஆகலின், முன் 
னர்ச் இந்தித்ததொழிலாகயெ இக்விசயத்தை விரைந்து 

புரியத்தொடங்குக,” 
உதயணமன்னவன் :--* 8ீர் சொல்வது தக்கதே; 

ஆயினும், ஈற்றொழில்கள் எஞ்ஞான்.றும் பல இடையூறு 

களைக் கொண்டனவாம். ஆதலின், ௮வ்வாறு இடை 
யூறுரேசாவண்ணம் முதலில் சங்கசக்கடவுளைத் தவத் 
இனால் ஆசா.இக்கப்போகின்றேன். கடவுளின் ௮ருளில் 
லாமல் எண்ணிபகருமம் இனினமுடியமோ?” என்றான். 

அவ்வாறு மொழிந்த மன்னவன்மொழிக்கு மர் 

இரிமாரும் இசைந்தனர். அப்பால், உசயண மன்னவன் 
மூன்றிரவு உண்ணா சோன்பு மேற்கொண்டு சங்கரக்கட 
வுளைத் இயானித்திருந்தான். ௮வனதுகனவிலே முக் 

கட்கடவுள் தோன்றி, * உனது செயலுக்கு மனமுவந்த 

னம்; ஆதலால், இனி எழுக. இடையூறில்லாமல் வெற்றி 

யடைவாய், அன்றியும், விஞ்சையர்குழுவுக்கெல்லாம் 
சக்கரவர்த்இியாகும் புதல்வளையும் விளைவிற் பெறு 
வாய்” என்று அருளிப் போயினர். 

கடவுளருள் பெற்றதாற் பட்டிளிகிடக்த மெலிவும் 

மன்னற்கு நீங்கிற் று, பொழுது புலர்ந்த,தும், உழை 
யர்க்கும், உண்ணா கோன்பைத் தன்னோடு மேற்சொண் 
டதீன்ால் வாடி. சாண்மலர்போல் மெல்லியலாசான தன்
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னிரு தேவிபர்க்கும், ௮க்கனாவை புசைத்தனன், ௮வர் 
கள் அதனால் உவகைக்கடலு ளாழ்ர்தனர், weed 

யூணவால் மனம் நிறைத்த ௮த்2தவியர்க்குப் பாரணை 

யென்பது, ஆசா.ரமாத்திசையாயிற்று. 

உதயண மன்னவன் தவத்இனால் தன் முன்னே 

7௮ மேன்மையைப் பெற்றான் ) ௮வனது மனைவிபரும் 

கற்புறடமகளிர.து புண்ணியப் புகழைப் பெற்ளூர். 
  

பன்னிரண்டாவது அத்தியாயம் : 

உதயண மன்னவனது தஇிக்விசயம்: 

_ மறுகாள் பாரணை முற்றிய பிறகு, யெளகச்தசாய 

ணன் கொற்றவனை நோக்கி), ' சங்கசக்கடவுள் நமக் 
குத் இருவருள் புரிந்தன ரசா.சலால், நம்மைப்போலப் 

பெருப்பேறு பெற்றவர் இர்நீணிலத்தில் யாவர் உளர் ? 
வேர்தே! நீர் இப்பொழுதே சென்று, மாற்றாசை 

வென்று, தோள்வலியாற் பெற்ற விரலட்சுமியைச் 
தழவுக, அத்திருமகள் ௮ச௪.ரதுமரபில் ௮ன்னாசது 

வல்லமையினால் தோன்றின் : நிலைச்இருக்கனறுள். 

தோள்வலியாற் பெற்ற திருமகள் ஒரு காலும் அழி 

apa Bre. அன்றியும், இது நுமக்கு அகூழ்ச்கால 

மென்று தோற்றுகன்றஅ ; நமது முன்னோசது Cs 

டமும் ௮ரதனச் சங்காதனமும் எளிதிற் கடைத்தன 
வன்றோ ! மேலும், ௮சசர் தம்மசபிற்கு ஏற்ற முறை 

யால் தேடிய நிதியம் வழிவழியாகப் பெருகும் ; நிதி 

மூறையா ஸன்றி வர்த பொருள் நீர்க்குமிழி போன்று 

அழிவுறும். ஆகலான், ௮ண்மக னொவ்வொருகத்த 
னும் ௮றநெறியாற் பொருளை ஈட்டுமாறு முயல வேண் 

ப ச
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டும். மன்னசாய்ப்பிறக்தார்க்கோ முறையாற் பொருளை 
மீட்டிவைத்தல் இன்றியமையாத கடமையாகும்: ௮7௬ 

நிலைத் துகிற்றற்குப் பொருளே பெருஞ்சாதன மன்றோ! 

ஆகவே, திக்விசயஞ்செப்து ௮றநெறியாற் பொருளைத் 
தேடுக, மாமன்மாரிருவரிருத்தலால், ௮வர்களது சுற் 

றத்தார்க்குச் சுற்றத்தார்களாக ௮சசவமிசத்திற் பலர் 

அம்மோடு மாற்றாண்மை காட்டாது ஈண்புரிமைபூண்டு 

தமக்கு உதவ வருவர், வா.ராணசியில் வாழ்கின்ற பிர 

மதத்த னென்ற வேந்தன் எக்காலும் நும்மோடு மாறு 

பாடு கொண்டு ஈடக்கின்றன னாதலால், ௮ன்னான்மீது 
முதன்முதலிற் படையெடுத்துச் செல்லலாம். ௮வனை 
வென்றதும், ட்டிசைமூகலாக எல்லாத் திசைகளிலுஞ் 

சென்ன முறையாகப் பகைஞசை வெல்லலாம். இவ் 

வாறு பகைஞசையெல்லாம் வென்று இசைபை இப்புவி 
மிசை முற்றும் பரப்புக ” என்றான். 

உழையரிற் சறந்தோனான யெளகந்தராயணன் 

இன்னணம் உரைக்கவும், உதயண மன்னவன் அவனு 

ரைக்கு உடன்பட்டு, அமைச்சர் முதலிய பிரகிருதி 

களைப் போர்க்கு எழுமாறு கட்டளையிட்டான். போர்த் 
துணையாகச் தன்னுடன்வரும் மைத்துனனான கோபா 
லக.னுக்கு வை?தஹசாஜ்யத்தில் இறைமையையும், 
பத்மாவதிபி னுடன்பிறந்தோனான சிங்கவர்மாவுக்குச் 

சேதஇிதேசத்துக்குக் தலைமையையும் அளித்து, ௮வ 
விருவரையும் மேம்படுத்தினான். அன்றியும், வேட்டு 

வர் தலைவனான புளிந்தகனையும் போர்க்குத் அணைவரு 

மாறு ௮ழைத்துக்கொண்டான். அர்காட்டில், போர்க்கு 
எழுவதைப் பற்றிய பரபரப்புத் தோன்றவே, ௮வ 
ணுடையமாற்றாரது மனத்திற் கலக்க முண்டாயிற்று.
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அப்பொழுது, யெளகந்தசாயணன் பிரமகத்தமன்ன 
வன செயலை உணருமாறு வாராணசிக்கு ஒற்றர்களை 

யேவினான். 

௮ப்பால், ஈன்னாளில் ஈன்முகூர்த்தச்தில் உதபண 

மன்னவன் போர்க்குப் புறப்பட்டனன் ; வெற்றிக்குக் 

சூசகமாக ஈன்னிமித்தங்கள் பலவுக்தோன்றின ) உச் 
துங்கமான வெற்றிக்களிற்றின்மீதேறி வெண்கொற் 
றக்குடை கிழற்ற, வெண்சாமசை யிரட்ட, உதபண 

மன்னவன், முதன்முதலில் சீழ்த் திசையில் பிரமதத்த 
மன்னவனை வெல்லுமாறு, பேருவசையோடும் : பருவ 

மல்லாப் பருவத்.திற் கொண்டலில்லா இருக்கவும் கார்ப் 
பருவர் தோன்றிற்றோ.” என்று மக்கட்டொகுதி 8யு.று 
மாறு பேசொலிகொண்ட வாகினிகளாற் புவியிடம் 

முற்றிலும் நிசம்பப் பபணமா௫ச் சென்றனன் ) ௮ச் 

காலம் செல்லும் வழிகளிற் 2கறின்றியும், ஈ.திகளில் 

நீர்ப்பெருக்குக் குறைந்தும், வானம் கார்க்கொண்ட 

லின் தொகுதி நீங்கப்பெற்றும் இருக்கின்ற கூஇர்ப் 

பருவ மாகும். 

அப்பொழுது, படைக்குழாத்தின் பேசொலியா 

லெழுந்த பிரதிச்கொனியானது, உதயணமன்னவன் 

ஈம்மீது வர்திடுகின்ரானே யென்று இசைகள் ஒன்றை 

யொன்று கோக்கத் தமது அச்சத்தை வெளியிடுவது 

போறும். உதயணமன்னவனுக்குப் புரிந்த farang 
திற் சிந்தையுவந்த அங்கியங்கடவுள் பின்தொடர்வது 
போன்று, பைம்பொற்கல்லணையாற் சகஇிரவன்போல் 
துலங்குகன்ற பாய்மாக்கள் கனைத்தவண்ணம் தாவிச் 

சென்றன ; உதயணமன்னவனிடத்து அச்சத்தால், 

சசத்காலத்்து வெள்ளிய மேகங்கள் தங்கப்பெற்றும்
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காவிக்கல்லிற்பட்டுவருகின்ற ௮ருவி சொரியப்பெற்று 
மூள்ள தமது குழவிகளைப் பருப்பதங்கள் போர்க்கு 

உதவிபதுபோல், வெண்டாமரைகளைச் செவியிடங்க 
ளிற்றாங்கியும் இந்தூரச்செம்பொடியைக் கசைத்துச் 
கொண்டு கன்னமதம் ஓஒழுகப்பெற்றுமுள்ள குஞ்சசங் 
கள் கர்ஜ்ஜித் துக்கொண்டு சென்றன, இம்மன்னவன் 
மற்றையோரது ஒளியைப் பொரு னென்று தெரிவிப் 

பது2பால், ஆதவன் கதிர்கசா மறைக்குமாறு தூசி 

கள் வானத்தி லெழுந்தன. * இம்மன்னவனை வணங்க 
உயிர்தப்புமின்) அன்றி, கானகத்தில் ஓடி. ஒளிந்திடு 
மின் ” என்று கூறுவது போலப் பதாகைக்கொடிகள் 

பவன ?வக.த்தால் இங்கும் ௮ங்கும் ௮சைந்தன, உத 
யணமன்னவ'2னோா, அசசர்பலரும் புடைசூழ்க் துவ, 

பெருஞ்்2சனையோடு, நீர்நிலைகளில் வெண்டாமரை 

மலார்திருப்பதையும், யாறுகளில் தெளிர்த வெள்ளரு 

விகள் ஓடுவதையும், வயற்ப/றங்களிற் பச்சைப்ப?௪ 

சென்று பயிர்கள் செழித்தோங்? வளர்க் இருப்பதை 

யும் கண்ணுற்றுக்கொண்டு சென்றான். 

இவ்வாறு உதயணமன்னன் செல்லுகையில், 

யெளகந்தசாயணன் ஏவிய ஒற்றர்கள் காபாலிகவிரதம் 

பூண்டு வாராணட௫யைச் சார்ந்தனர். அவர்களில் கரவ 

டத்திற்றோந்த ஒருவன், தான் ஞானியென்.று பேரிட் 

டுக்கொண்டு ஆசானாக, மற்றையோர் அன்னாளுக்கு, 
மாணவக சாயினர், அ௮வவாசான் இங்கும் அங்கும் 

பிட்சையெடுத்து உண்ணலாயினன். ௮வனது மாண 

வகர்கள் 4 எம்மரசிரியர் முக்காலமு முணரும் மூதறி 

வாளர்” என்று தமதுகுருவைப்பற்றி எங்கும் பெய 
செழுப்பினர், தன்னை யணுகிக் கேட்பவர்க்கு, குரு,
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* இன்று இங்கு அனல் கொளுச்தும் ) இன்று இங்குக் 

கொள்ளைநேரும்? என்று வருங்காலத்து நிகழ்வன 

வாக எவற்றைச் சாற்றுகன்றன?னோ, ௮வற்றை ௮ 
மே கரந்து மாணவகர் நிகழ்த்திவர்தனர். ௮த நன 

னால், ௮ர்த ஞானியின்பெயர் எங்கும் பசவலாபிற்று, 

அ௮சசர்வமிசத்து உதித்து மன்னவனது அன்பிற்குப் 

பாத்திரனான ஒருத்தன் தனஅ அ௮ற்பத்தொழில் ஞானி 

கூறிய வண்ணமே கிறைவேறியதால், ஞானியின் வலை 

யிற்பட்டான் ) ௮ர்தஞானி அன்னானைத் தனக்கு அந்த 

சங்சன் 2பால உரிமைபாக்கிக் கொண்டான், அவ்வ 

சிளங்குமான் முகமாக, உத.பணனிடத்து மாற்றாண் 

மைபாற் பிரமதத்தமன்னவன் அவனை வெல்லுமாறு 

புரிபுஞ் செயல்களையெல்லாம் உணர்ர்துகொண்டான், 

அப்பொழுது, பிசமதத்தனது அமாரத்தியனா 

இய யோசகரண்டகன், உதயணமன்னவனஅ மற்றைச் 

சாசர்களை யுணர்ந்து ௮வர்கட்கு ஈஞ்சூட்டுதல் முதலிய 
செயல்களால் விபத்தை யுண்டாக்கினான் ; அன்றியும், 

உதபணமன்னவன் வரும் மார்க்கத்திலுள்ள மசஞ் 

செடி கொடி. நீர்நிலை முசலியவற்றையும் ஈஞ்சினாற் 
செடுத்தும் படைத்திசளைமாய்க்குமாறு விஷகன்னிகை 

களை ஏவியும், படைவிசர்கள.து வீரத்தைக் குறைக்கு 
org விலைமாதசை பனுப்பியும், ஏதேலும் வியாஜத்தி 

@p சேனையிற் சார்ந்து இராக்காலச்திஓட்புகுக்து 

கொல்லுமாறு ௮ள்களையனுப்பியும் இங்கனம் மறைவிற் 

பலவாறாக வத்ஸராஜனது வல்லமையைத் தடுக்க 
முயன்றிருர்தனன். 

ஞானியென்று மாற்றுருவம் பூண்ட சா.ரன் ௮வற் 

றையெல்லாம் உணரார், அவற்றையெல்லாம் தனக்குக்
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துணையாகப் போர்க மாணவர் மூலமாக, முன்னரே 

யெளகநர்தராயணனுச்கு அறிவித்தனன். அவற்றை 
யெல்லாம் உணார்த யெளகர்தராயணன், வழியிடை 

யிலுள்ள மாஞ் செடி கொடி. நீர்நிலைகள் ஈஞ்ினாற் 
கேடுண்டிருப்பவற்றை மாற்றுப்பொருள் கொண்டு 

மாற்றினன் ; பாசறையில், வேற்று மங்கையர் காடாத. 

வாறு புரிந்தனன் ; ருமண்வானுடன் பார்த்திருந்து, 

இசவிற் கரந்து புகுர்து சொலைபுரியுந் தீயரசை நாடிப் 

பிடித்துக் கொன்றனன். விஷகன்னிகைகளை வெருட் 
டுவதற்குக் தன்வல்லமையால் மாற்றுவிஷ்சன்னிகை 

களைப் படைத்து ௮வர்களின்மீது ஏவினன். 
தன்னமைச்சன் செய்திருந்த தந் தரங்கள் யாவும் 

பழுஅபட்டுப் போயதைக் கண்கூடாகக்கண்ட பிரமதத் 

தன், இசைமுழமுதம் நிரம்பிய தரனைத்தரளுடன் வத்ஸ 

சாஜன் போர்க்கு நெருங்கிவவும்,_ழைய?சாடு ராய் 

து, ௮ன்னானை வெல்வஅ௮ருமையென்று ௮றுஇயிட் 

டுத் தான் சிரமேற் கைகுவித்து வணங்குவதாகக் தூது 

வன் முகமாகச் செய்தி யறிவித்து, ௮வ்வுகபணன் தன் 
னருூற் சார்க்தவுடனே தானே நேரிற் சென்று முடி 

மேற் கைகுவிச்து உபாயச மீந்து நின்றனன். அவ்வாறு 
பிரமதத்தமன்ன வன் வணங்கிகின்றதைக்காணவே,உத 
யணமன்னவன், ௮கமூழ்ச்சியோடு ௮ன்னானைவ.£வேற் 
றுச் சம்மானித்தனன், பணிர்தாரமாட்டுச் சற்றம்புரி 

தல் €ழ்மக்கள்செய லாகுமன்றோ ! 
பி. ரமதத்தன் பணிர்கட்டபின்பு, உதயணமன் 

னவன், ௮க£€ம்ச் திசையில் மென்மையையுடைய மன் 
னவரைப் பணிவித்தும், வன்மையையுடைய மன்ன 

வசை வேசோடு பறித்தும் இவவண்ணம் இழ்த்
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இசைமுற்றிலும் வென்று, வங்ககாட்டாசை வென் 
றிட்டதால் ௮ஞ்சி ஈடுங்குவது போன்று அலைவிசங் 

கீழைக்கடலைச் சார்ச், அசன் சசையில் வெற்றித்தம் 

பத்தை காட்டினன். கலிங்கசாட்டார். உதயணமன்ன 
வன் போர்க்குஎழமுவதைச் செவியேற்று,௪ திர்கொண்டு 

இறைப்பொருள் இறுக்கவே, ௮ம்மன்னவன௫அ புகழ் 

மயேர்இரப்பருப்பதத்தின் மீது ஏறியது. 

ழமைக்கஇசையிலுள்ள காவலர் யாவசையும் 

வென்றபிறகு, ௨,சயணன், மயேச்திரமலைகாறும் வென் 

இட்டதனால்வெருவிய விந்தமலைச்சிகசம்போற் பெருர் 

கோற்றங்கொண்ட யானைக்குழுவோடு அகத் இயமுனி 
வர் வாழுர் தென் இசையின்கட் சென்றான், அங்குப் 

பருப்பதத்தில் வாழும் பகைமன்னவர், மூகம் விளர்த் 

துக் குமலொடுங்கிப் பணிர்கனர். உதயணமன்ன வன், 

தனது தானையுடன் காவிரிஈதியைக் கடச்ததல், ௮.5 

நதியும் சலங்கிற்று; அங்கு வாழுஞ் சோழவேக்தனது 

நெஞ்சமும் கலங்கற்று. ' பாண்டியசையும் வென்றபின் 

னர், உசயணமன்னவன்,முரலசென்ற நாட்டார் செருக் 

கினால் தலையெடுப்போ டி.ருரத,தனால், அவர்களையும் 

தன்தோள்வலியால் வென்று, காணத்தினால் தலைகவி 

ழச்செய்தான். பின்பு, அவனதுமா தங்கங்கள் கோதா 
வரிஈதியை யணுகி ஏழுகிளையாகப் பிரியும் ௮தன் புன 
லைப் பருயெதனால் ஏழுதலத்தினின்று மதநீசைச் 
சொரிவது போன்று மதநீரைப் பொழிந்தன. 

அப்பால் வத்ஸ.சாஜன் சேவாநதியைக் கடந்து, 
சண்டமகாளேராஜன் வரவேற்க உஜ்ஜயிரீரகசைச் 
சிறப்பாசுச்சேர்ந்தான், ௮வன், ஈக.சத்திற்புகுகையில், 
அப்பத்தந்திதுமங்கையர் விரைரந்துவர்ச வேகத்தால்
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தமது கூரதல அ௮ன்ழஈது முனனையினும் இருமட 

ங்கு அமகுசெய்யுமாறு Ape, ஒரு நொடிப்போது 
அன்னார் கண்ணுக்குக் காட்சிகொடுத்தனன்) தன்னாட் 

டில் தான்விரும்பிறுகரும் போகங்களையும் மறக்குமாறு 
தனது மாமன் உபசரிக்க, மகழ்ச்சிக்கடலுள் ஆழ்ர் 
இருர்சனன், தன்தாதையருகில் வாழுமவளாய், வாச 

வதகத்தையும், பாலப்பிராயத்தில் தான் நுகர்ந்த இன்பத் 

இடத்து விருப்புக்்காண்டவள்போலாயினாள். சண்ட 

மகா சசனசாசன் தன் மங்கையாகிப வாசவதத்தையி 

னிடத்து எத்துணை அன்பு காட்டின 22), அத்துணை 

யன்பைப் பத்மாவதியினிடமுங் காட்டினன். 

சிலகாள் ௮ங்கு இளைப்பாறியிருர் அ, உதயணமன் 

crust, மேற்றிசை கோக்ூப் பபபணமாயினன். அங்கு 

லாடஈகரதது மங்கையர் உதயணமன்னவனது கூரிய 

வாளத்தைக் கண்டதும் கண்களில் நீசைக் கான் 
றதனால், அவனுடைய கீ கூர்வாளானது மாற் 

மூர்க்ருப் புகையபே யாகும், வத்ஸராஜனது களிறு 

களால் ௮சைக்கப்பெற்றதனால் மந்தசமலைக் காடுகள் 

அசைவது, பாற்கடலைக் கடையுமாறு என்னை மீண்டும் 

(2வ2சாடு பறித்து எடுக்கவேண்டாவென்று இரப்பது 

போன்றது, அவ்வுகயணன் இனகசன் முதலிய சுடர் 

களிலும் வேறுபட்ட கதிரவ னாவான் ) வெற்றியோடு 

பொலியும் ௮வன், மேற்குத்திசையில் வெகு இறப் 

போடு உத.பமாயின னன்றோ 
௮ப்பால், வத்ஸராஜன் வெள்ளிமயமான கைலாய 

மலையைத் தன்னிடத் அடைமையால் மற்றைத் இசைகளை 
கோக்டு ஈகுவதுபோன்று செல்வச்சிறப்பு வாய்ந்த 
கெளபேசஇிசையைச் சார்ந்தான், அங்கு, சிர்துபூப
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இயை வென்.று, மி?லச்சர்களையெல்லாம் தன் வல்லமை 

யாற் பொடிபடுத்தி, பாரஸீகத்தைச் சார்ர்து, அம்மன் 
னவனது முடியை யறுத்து விழ்த்தினாுன். ௮வன.து 
புகழ்வெள்ளம் மற்றொரு கங்கா திபோல் அங்குப் பெரு 

கலாயிற்று, அச்சத்தால் பகைவரை ஈடுஈடுங்குவித்தஉத 
யணமன்னவனத தாளை, பெருமகழ்ச்சியோடு பேராச 
வாரஞ் செய்யும்போது மலைமுழைஞ்சுகளில் மாத்திரம் 
மாறாக எதிசொலி யெழும்பிற்று, அங்குள்ள காமரூப 

மன்னவன், போர்செப்ய மனமின்றித் கன் முடிமீது 

குடைநிழற்றப்பெறாமல் உதபணமன்னவனைச் சார்ந்து 
அவனது தாள்களிற் பணிந்த, வேழச்இரள்களைச் 
திறைப்பொருளாகத் தந்து முகங்குன்றி நின்றான். 

இவ்வண்ணம் உதயணமகா.சாஜன் தனதுபரிவா 

சங்களுடன் புறப்பட்டுச் சென்று, புவிமுழுதையும் 
வென்று பத்மாவூ2தவியின் தாசைபாகய மகதமன் 
UT BI {TSO SE FTG STOO. அ௮ன்னானும், தனது 

மனைவிமாருடன் உதபணசக்கரவர்க்தி சன்சேபக்தை 

வெற்றியுடனே சார்ந்ததை யுணர்ந்து, உவகைக்கடலு 

ளாழ்க்தனன் ; இன்னாள் கசர்து உறைந்து வெளிப்பட் 
டுச்கோன்றிய வாசவதக்தா தேவியின் மிக்கபணிவினைக் 
கண்கூடாகக் கண்டறிர்தான், பேரன்போடு சன்னிட 
த்து நெஞ்சை முர்தறப்போக்கிப் பின்னர்தி தானும் வ.ச 
வேற்க வரத மகதமன்னவன் ஈசசமார்தருடன் எதிர் 
கொண்டு பூஜிக்க, பிறகு, வெற்றிபெற்ற கொற்றவனான 
உதயணன், இலராள் இளைப்பாறுமாறு தன்னாடாகிய 

லாவாண்கத்தில் தங்கினான். 

தன்சேனை இளைப்பாறுதற்பொருட்டு லாவாணகத் 
தைச் சார்ந்ததும் வக்ஸராசனனை உதயணன், தன்
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னமைச்சனை ஏகாந்தமாக அழைத்து ௮வனை நோக்கி, 

* உமது மதிவல்லமையாற் புவிமுற்றிலும் ௮சசர்யாவ 

சையும் வென்றிட்டோம்) ஈம்மிடத்துத் தோல்வியற்ற 

௮ம்மன்னவர்களும் ஈமது ஆணையைமீறி ஈடப்பதில்லை) 

வா.சாணடக்குத்தலைவனாடக் கெடுகினைவுடைய பிரமதத் 
தன்மாத்திரம் ஈமது.ஐணைக்குக் €ழ்ப்படியா னென்று 

தோற்றுகன்றது; மேழாரிடத்துக்காட்டும் விசுவாசம் 

ஈற்பபனைத் தசாதன்2ரோ !' என்றான். 

யேளகாந்தராயணன்:-' ௮ரசே ! நமது வல்ல 

மையால் வெருண்டு பணிக்த அ௮ன்னவனிடத்து நீர் 

அவமதப்புக்காட்டாது ஸக்கரித்தீர் ) அறிவுள்ள எவன் 

தான் ஈன்மையாக நடக்குமவரிடத்து மாறுபாடு கொள் 

வன் ? ஒருவன் ஈல்லோரிடத்தும் மாறுபாடு பூண் 

டொழுகுவானாயின், ௮.து கானே ௮வனுக்குத்திமையை 

யூட்டும். மன்னவ?ேறே ! வென்றபின்பும் தன் இறத் 

அப் பெரு மதிப்புடனே ஈடத்துசன்ற அம்மாட்டு ௮ப் 

பிரமதத்தன் மாறுபாடு பூண்டொழுகுவானாயின், அப் 

பிரமதத்தன், கன்வாயில் தானே மண்ணைப்்2பாட்டுக் 

கொள்ளுன்றான் ; அவனைப்பற்றி நுமக்குச் சிறிதும் 

இந்தைவேண்டா £ என்றான். 

மந் திரியாமுதல்வன் இன்னணம் மொழியவும், 

உதயணமன்னவன், மனமுவந்து,௮வனஅ மொழியைச் 

சிலாஇத்து, ௮ற்றைகாளைக் கழித்தான் ; மறுசாள் பொ 

முத புலர்ந்ததும், ௮வ்விடத்தினின்று பயணமாஇத் 

தன் பரிவாரங்களோடு கெளசாம்பிஈகசை மெல்லச் 

சேர்ந்தான். ௮ப்பொழுது பெருமகழ்ச்சிகொண்டு ஈ௧௪ 
மாந்தர் உதயணமன்னவனைச் சேவித்துப் பேசாசவா 

சஞ்செய்தனர் ; பெரியோர் வாழ்த்தினர் ; தூரியங்கள்
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முழஙகின) வர்இயரும் மாகதரும் இன்னிசை பாடினா , 

மன்னவர் பணிந்தனர், இவ்வாறு உதயணமன்னவன் 

பெருவிபவத்தோடு ஈகரத்திற்சேரர்து தன்காயிலிற் 
புக்கான். 

பிறகு, உதயணமன்னவன், மன்னவரும் மர் இரிய 
ரும் பெருமகழ்ச்சியுடன் ! ஈன்று! ஈன்று! என்று 

கொண்டாடவும், பல்லியங்கள் தஇிசைகளி லெதிசொலி 

தோன்றுமாறு துவைக்கவும், அந்தணர்கள் மறை 

மொழிகொண்டு வாழ்த்தவும், வாழையடி வாழையாய் 

வரத தன்முன்னோது அுரதனச்சிங்காதனஜ்தின் 

மீதுஏறி விற்றிருந்து சக்கரவர்த்திப்பட்டம் பூண்டு, 

தனது தோள்வலியாற் பெற்ற வெறுக்கையை அந்த 

ணர் வெறுப்புக்கொள்ளுமாறு வாரிவிசி, தன்னமைச்ச 

சையும் மன்னர்களையும் சம்மானித்து, TMNT FO SF SB 

மன்னவரும் தனக்குக் 8ழ்ப்படிர்து குற்றேவல் செய்ய, 

ஒற்றை வெண்கொற்றக் குடை நிழற்றப் புலிமுழு தும் 

தீனிச்செங்கோல் செலுத்த லானான், 

௮ம்மன்னவன் செங்கோல்செலுதிதுகையில், காடு 
எங்கும் மாதம் மும்மாரி பெய்தது; புலங்கள் செழித் 
துப் பூரணமாகப் பபனளித்தன ) பிணி வற்கடம் கள் 

ளம் என்ற அச்சங்கள் ஒழிர்சதன ; மறன் குலர் 7 

அறன் ஒங்கிற்று ; வன் சேயத்துக்குடிமக்கள் யாவ 

ரும் ஒருகுறைவுமின்றித் சம்மனோசசம் முற்றப் பெரு 
விழாக்கொண்டனர்.
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சிவபிரான் கனவில் அருளல், 

அப்பால், உதபணமன்னவன் தனதுதோள்வலி 

யாற் பெற்ற புவியை பெளகந்தராயணன் ருமண்வா 

னுடன் சேர்ந்து அட்டுபுரிபுமாறு அப்புவிப்பொறை 

பை வைத்திட்டு, வசர்தகனுடன் விளையாடல்களில் 

இனிது விரோதிக்கலானான். சிலகால் அன்னான் பத் 
மாவஇ தேவியும் வாசவதத்தா '2தவியும் உடனிருக்க, 

விணைவாசித்து இன்னிசைச்சுவையை அுகர்வான். சில 

கால் ௮வனது தேவி வாசவதத்தை யாழில் இன்னிசை 

யெழுப்புவள்) தேவியாழ் வாசிக்கும்பொழுது ௮வ 

ளது குரலுக்கும் அவயாழினின்னிசைக்கும் வாட 

தோற்றாமையால், விசரலசைத்தலே பாழ்வாரனைபைக் 

குறிப்பிக்கும், சிலகால், உதயணசச்கரவர்த்இ பசுகிற 

முள்ள ௮ங்கி தரித்து Avr sna So இப் பல2வட்டு 
வர் உடன்வச வேட்டமாடக் காட்டகத்திற்செல்வான் ) 

௮ப்பொழுது, 

! குன்று குன்றுதொறு நீல மேவிய 
குளக்தொ ழங்குளிர் வனச்சொறும் 

சென்ற சென்றடி தொடர்ந் தடர்ச் துபல 
இக்டி னஞ்செறி விலங்கெலாங் 

கொன்று கொன்றுகுவை செய்தெ ரித்இடு 

கொடுங்ச னற்படு கொழுர் தலை 
இன்று தின்றுபுன லுண்டு வென்றிபுனை 

திண்பெ ரும்படை ஈடக்தமே.” 

1 இரவி னித்பெரி இருண்டு குன்மழை 
யிரண்டு தன் றியுல செங்கணும் 

பரவி யெய்தகணை யெதிர்வ ரும்படி 
படர்ர்த முண்டசவி நும்பினுற்
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ரவி னங்காடி புலிகள் பன்றிச 

ஏழமுங்கு டும்பெலி மடங்கன்மான் 
கரவி லுற்றிசனு ஞழறையு மென்றெயினர் 

சாடெ லாமெரிப ரப்புவார்,?' 

சுட்ட செக்சழலில் வெந்து வெச்சுடல் 
சுருளும் பற்பல விலல்கெம் 

சட்டு பாசமது விட்ட ஞாஸிகள் 

சடி.ச்தி டச் கழிர்திடும் 
கெட்ட ழிர் துகிலை யற்று மீமிசை 

செர்ச்செ முந்துகுதி சொண்டுபோய் 
ச் ச * ச 

வெருண்டு சற் விழுர்திடும்.?? 

இங்கனம் யாழ்வாசித்தலிலும் வேட்டமாடு வதி 

லும் மதுப்பருகுவதிலும் மனைவியருடன் இனி௮ கழித் 

தீலிலும் உகயணன் தன் வாழ்காமா விநாஇத்திருக் 

கையில், ஒருகால் நாரத முனிவர் தோன்றினார். 
தோன்றியதும், ௮சசன்' இருக்கையெழுந்து எதிர் 

கொண்டு பணிந்து போற்றி ஆதித்தியஞ்செய்ய, ௮ம் 
முனிவரும் அதனைப் பெற்று உவகைமீக்கூர்ஈ்து ஒரு 
கொடிப்பொழுது வாளாவிருக்து, பின்னர் * மன்னர் 

மன்னா! யான் நினதுமுன்னோர்களிடத்துக் கொண் 

டுள்ள விசுவாசத்தினால், உனக்கும் எப்போழ் ஐம் ஈன் 

மையையே நாடு?வன். ஆதலால், நினக்கு இதமொன் 

றைக் கூறுவேன். நினது முன் னோரிற் 2சர்ர்த பாண்டு: 

வேட்டமாடி முனிசாபத்தால் இறுதியை யெய் தினானன் 

Cap! ஆதலின், பயனற்ற சுவையையுடைய இவ் வேட் 

டத்தைத் தவிர்தலே ஈலம். இவ ?3வட்டத்தால் விபத் 

ைபடைச்தவர் பலர்; மேலும், காட்டிவிலக்குகக£க்
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கொல்கையில், உயிர்க்கே ஏதம் வருதலு முண்டு, இவ் 

வண்ணம் ஈன்மை பயவாத வேட்டத்தை யொழிக, 

இனி, சிவபிசானஅ பேரருளால் உன்னுதாச்திற் சாம 

தேவனது ௮மிசமாய் ஒரு மகன் உதிப்பான் ; தேவ 
மாதினது ௮மிசமான வாசவதத்தை சிவபிரானை 
வழிபட ௮ப்பிரானருளால் தோன்றும் ௮ப்புதல்வன், 

விஞ்சையர்சக்கரவர்த்தியாவான்? என்று அருளிப் 

போயினர். 

பிறகு, உதயணநிருபன், தேவி வாசவதத்தையை 
அணுகி, : சிவபிசானை ஆராதிக்க, அப்பிசானருளா 

லேயே புத்திரலர்தாஈம் உண்டாகு மென்று சாரத 

phat ௮ருளியிருக்கின்றார். ஆதலால், அச்வ 

பிரானை இப்பொழுது நாம் பூசித்தல்வேண்டும்” என் 

ரான், தன்கொழுஈன்,இன்னணம் கூறவே, அத்தேவி 

தான் சிவபிசானை கோக்க கோன்புகோற்கக் கருதி 
னாள். அவள் சிவபிசானைக் குறித்து நோற்கையில், 
அசசனும் உடன் கோற்றான். உண்ணாவிரதத்தை 

மேற்கொண்டு அத்தம்பதிகள் மூன்றுகாள் கழிக்கை 

யில், இவபிசான் ௮ன்னார்மீது கருணை கூர்ர்து கன 

வில் தோன்றி, 4 உங்கள் விரதத்துக்கு மனமுவர் 
தோம்; இனி நீவிர் பாரணைபுரிக, இனி, விசைவில் 

அங்கட்குக் காமனதுவறுமிசமான புதல்வ னொருவன் 

என்னருளால் தோன்றுவான் ; ௮வன் விச்தியாதரசக் 
கரவர்த்தியாவான் ” என்று மொழிக்து மறைந்தனர். 
பொழுது புலர்ந்ததும், ௮வர்கள் எழுற்து நீராடுதல் 
முதலிய காலைக்கடனைச் செய்து பாசணைபுரிந்து நோன் 
பைமுடித்துத் தமது கனவைப் பிச௫ரு இசட்கெல்லாம் 

உசைத்து ம௫ழ்ர் திருர் தனர்.
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சிலராள் கழிகையில்,கண்ணுதற் கடவுள், தேவி 

வாசவதத்தையின் கனவில் தோன்றி, ஒரு கனியை 
௮ன்னாளுக்கு ௮ளித்தனர். மறுகாள் வத்தவனளுக்கு 

அன்னாள் ௮ச்செப்தியை யுளைக்க, ௮வன் மச்திரிமா 
சோடு இருர்து, சிவபிரான் கனியென்று பெயரிட்டுப் 

புதல்வனைத் தந்தன னென்று உறுதிகொண்டு, இனி 
விசைவில் தமதுகருத்து நிறைவுறு மென்று களிப்புக் 

கடலி லாழ்ர் திருந்தனன். 

பதினான் காவது அத்தியாயம் : 

நரவாகனதத்தன் பிறப்பு. 

அப்பால், தேவி வாசவதத்தை கருக்கொண்டாள். 
(அ) உதயணமன்ன வனுக்கு உளத்து உவகைபொங்கியெழு 

ந்தது; அப்போது வாசவதத்தைக்கு, 

2 பீரமலர்ச் ச வயாவுகோய்நிலைக்க 
வளைகாய்விட்ட புளியருர்தீயும் 
செவ்வாய்திரிர்து வெள்வாய்பயந்தும் 
மனைபுசையுண்ட கருமணிடக்து 

பவளவாயிற் சுவைகண்டும் 
ச சு © &® # he * 

மலரவவிழ்ர்,ச சாமரைச்சயலென 

வரிகொமெசர்ச்,ச சண்குழிந்தும் 

இவ்வாறு மாதம் பத்இிற் குறிகளும் தோன்றின ; முப் 

போது ஒருராள் ௮வள், தான் வான த்திற்பறர் செல் 
லத் தன்னை விசைந்து குரலெழுப்பிப்பாடுகின்ற விஞ் 
சைமங்கையர் அ௮ருகல் வரது கொண்டாடினதாகக் 
கனாச் சண்டனள். கண்விழிச்ததும், அவவாசவதக்
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வே, ஈனவிலும் வான தை தான் சனவிற்கண்டதுபோல 

தீ.திற் பறக்கவும், அ௮ங்குகின்று இப்புவித்தலத்தைக் 
சண்ணுற்,று நிற்கவும் விரும்பினாள். யெளகர்தராய 

ணன் ௮த்தேவியின கருத்தை யுணர்ந்ததும், பறச் 

கும் பொறியை நிருமித்துத் தர்த அக்கருத்தை முற்று 

வித்தான். 

ஒருகால் ஏகாந்தத்தில் தனது மக்திரிமாருடன் 
தன்னைச்சார்ர்க கன்கணவளனை நோக்கி, வாசவதத்தை, 

* தர்யபுத£ேே ! சான் கருக்கொண்ட நாள் தொட்டு 

இக்கருவுக்கு யாதொரு இங்கும் நேராஇருக்குமா ?' 
என்ற விசார?ம எனக்குப் பெரிதுர் தோன்றி யிருக் 
Sang; ௮க்கவலையுடனே நேற்.று இசவு கான் மெல் 

லத் அயில்கையில், உடல்முழுதும் இருடீறணிந்தும் 

மதஇக்கலையை முடியினில் தரித்தும், மின்னெறி சடை 
மூடி பூண்டும், கையில் திரிசூல மேந்தியும் நின்ற 

ஒரு இப்பியபுருடன் எனதுகனவில் தோன்றி, *மாகே? 
இக்கருவை, அளித்தவன் யான; இதனைப் பாதுகாக்க 

வேண்டிய பாரமும் என்னத யாதலால், இ குறித் 

துச் சிறிதும் இடர்கொள்ளவேண்டா' என்று கூறித் 

தன்மாற்றத்தில் விஈவாசம் பிறக்குமாறு ஓசடையாள 

மூங் கூறினான்' என்று தெரிவித்தாள். ௮ச்சொல்லைச் 

செவியுற்றஅம், உகபணமகாசாஜன௮ மனத்தில் தோ 

ன்றிய உவகைக்கு ஒசெல்லை யில்லை. 

இலபகல், தேவி வாசவதத்தையின் இனமூகச் 

தைக் கண்டு கண்டு உதயணமன்னவன் மனம்பூரித்அ 
ம௫ழ்ச்சிக்கடலுள் மூழ்கயிருக்கையில், மர் திரிமார்யாவ 
ர்க்கும் இனிவசப்போ௫ன்ற ஈன்மைக்கு முன்னறிகுறி 
யாகப் புதல்வர் தோன்றினர்; யெளகர்தசாயணன் புதல்
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வனுக்கு மருபூதியென்பதும், ர௬ுமண்வான்மகனுக்கு 
௮ரிசெகெனென்பதும், வஸந்தகன.து மகனுக்குச் தபர் தக 
னென்ப.தும், வாயில்காவலாளனான நித்யோதிதனென் 

னும்மறுபெயருடைய இச்பகன.து மகலுக்குக் சோமுச 

னென்பதும் நாம?தயங்களாகும், இவ்வாறு மந்இரி 

மார்க்கு மகார் தோன்றவே, எல்லோரும் பெருவிழாக் 

கொண்டாடிக்கொண்டிருக்க, ௮ப்2பாது ‘As Sur 
தாசக்கரவர்த்தியாகப்போகின்ற உதயணசாஜகுமார 
னுக்கு, பகைவர்களைப் பறக்கடிக்கும் வல்லமைபெற்ற 

மக்திரிமாசாவர் இக்குமாரர்கள்? என்று வானத்து 
னின்று ஒசசரீரி தோன்றிற்.று. 

இலெபகல் கழிந்ததும், ஒருசாள் தேவி வாசவ 
தக்தை கருவுயிர்க்கும் வருத்தங்கொண்டு, மைய 

வேண்டிப இலக்கணமுறைப்படி ௮மைக்கப்பெற்றுள்ள 

ஸுமிதிகாக்ருஹத்தைச் சார்ர்து கருவுயிர்க்காள். வயா 

வும் வருத்தமும் என்றக்கால்சோவும், கவான் மகற் 

கண்டு தாய் மறர்தனள். அர்தக்குழவி அவதரித்திரு 

ந்த அ௮ந்தமாளிகையே முக்தக்குழவியின் பேசொளி 
யால் மிக்கு விளங்கிற்று, 

அந்தப்புத் இற் பெருவிழா ஈடக்கையில், வற்௪ 

சாசனிடத்து அந்தப்புரத்துச்சனங்கள் Qi as gH மச 

ப்பேறுதோன்றிப விழாவினைச் தெரிவித்தனர் ; அவ 

வாறு தெரிவித்தவர்க்கு, உதபணசக்கரவர்த்தி ௮ளக் 

கலாகா நிதியம் மணி முதலியவற்றை வாரித் தந்தனன்; 
அ௮வ்வசசர்க்கசசன் அப்பொழுது தன் காட்டையும் 

இன்செய்திகூறினார்க்குக் கொடுத் திருப்பன்); HUT gy 

செய்யாதது, உலோபகுணத்தா லன்று; தகுதியின்மை 

யா மென்பதனாலே யாகும். 

8
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உடனே, ':மன்னாமன்னவன், ஏழுறப்புனல்படீஇ 

விச்தொடின்பொருள், தாமூறவழங்கி வெண்சக்கமார் 

ப்புற ” சடவுளருளால் நெடுல்காலத்திற்குப் பிறகு சன் 
னினைவு முத்றியதனால், பேராவல்கொண்ட கெஞ்சத் 
தோடு அந்தப்புசத்தினுட் புக்கு, தனது புதல்வனது 

நன்முகத்தைக் குறுகி நோக்கினான். ௮ச்தக்குழவியி 

TAPS STS இதழாகவும் சொள்ளுகீசே கேஸச 

மாகவும் ௮மைய, ஸாம்ராஜ்யலக்ஷ்மி வீற்றிருக்கின்ற 
ஒரு செந்தாமரைமலர்போன்றஅ, ௮க்குழவியின் இன் 
முகத்தைக் கண்டபோது, ௮சையன் கொண்ட ம௫ூழ்ச் 

சியை அ௮ளவிட்டுச்சொல்ல ஈம்மால் cpg. uy Som | 

வியப்பால் வத்தவன், 

( சழைபன் னீராண் டுடன் விடுமின் 

சாமர் சரலை sone gid ex 

சிழைசெய் சிங்கம் போன்மடங்கச் 

சேரா மன்னர் சனெமழுங்க 
வுறையுங் கோட்ட முடன் சமி 

ஜஞெண்பொற் குன்றச் தலைஇறக்திட் 

டிழைவன் €.றவன் பிறர்தானென் 

ஹேற்பார்ச் கர்சோ ஐய்த்நிமின்.!? 

* மாட மோங்கும் வளசகருள் 

வரம்பில் பண்ட் தலைஇிறந்திட் 
டாடைசெம்பொ னணிசலங்கள் 

யாவும் யாருங் கவர்ச்செழுகாள் 

வீட லின்றிக் சொளப்பெ றுலார் ?? 

எனாப் பறையறைக ? என்றனன், 

* என்புழி வள்ளுவர் யானை மீமிசை 
சன்பறை யறைக்தனர் ஈ௧ர மாக்தரு 

மின்பிறழ் றசப்பினர் தாமும் விம்மலா 
லின்பமென் தளச்சரு மளச்ச Ori Peni.
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பண்ணையு மாயமுச் திசளும் பாங்கருங் 
சண்ணகன் நிரு£கர் சளிப்புச் சைமிகுச் 
செண்ணெயுங் களபமு மிழுது சானமுஞ் 

சுண்ணமும் தூவின வீதி சோறுமே, 

இத்தசை மாகக ரீச.ற காளுஞ் 

ததத முறுங்களி யோடு சழறக்தே 

தீ.த்தமை யொன்று முணர்ச்தஇல, '” 

யெளகந்தராபணன் முதலியோர் ௮க்காலையிற் 

பெருங்களிப்பில் மூழ்க, என்னவென்று நாமகரணஞ் 

செப்வதென்.று எண்ணியிருக்கையில் (வேந்தே! உனக் 

குப்புதல்வனாுகத் தோன்றியவன் காமதேவ னமிசமான 

வன் ; இவன்பெயர் ஈரவாகனதத்த னென்பஅ, இவன் 

ஒருகல்பகாலமளவும் வித்தியா கசர்க்கெல்லாம் சக்கர 

வாத்தியாக, மடிமையின்றி ௮ரசுபுரிவன்' என்று ௮௪ 

ரீரி கூறிரின்றது. அக்காலத்தில் தேவர்கள் பூமாரி 

பொழிந்தனர் ; தேவதுர்துபிசள் முழங்கின ; வானத் 

இல் இன்னியங்க ளார்த்தன, அதுகண்ட உதபணன் 

கொண்டமகழ்ச்சிக்கு ஈம்மால் ஒரு வசையறை எடுத் 
அக்கூற முடியுமோ ? அப்போது, அர்ககரத்தில் ஈக 

மாக்தர் ஆரந்தகட்ட மிட்டனர். அப்போது gine 

ரத்தில் வாயைத்திறந்கால் வெகுமதிபே) பேச்செல் 

லாம் பெருர்தியாகமே) அர்ரகரிலெழும் ஒலியா பல் 

லியத்துவையலேயாம் ; எங்கும் மங்களம் ; எங்கும் 

பெருமகிழ்ச்சி, இவ்வாறு புத்திப்பேற்றுச் திருவிழா 

இனிதாக நடந்தது. 

௮க்தப்புதல்வலும் srr Nuss Nuys சுக்கில 

பக்ஷத்துச் சந்தின் போன்று நாளொருமேனியும் 
பொழுதொருவண்ணமுமாச வளர்ந்தான். ௮க்குழவியி
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னது மழலைச்சொல் கொஞ்சுவதும் சப்பாணிகொட்டுத 
லும் ும்புலியழைத்தலும் செங்கசையாடுதலும் தவழ் 

ந் துசெல்லுதலும் தளர்ஈடைநடப்பதும் முதலிய எண் 

ணிலா விளையாட்டுக்களைக் கண்ணுற்ற மன்னவளுக்கு 

உவகைக்கடல் உள்ளத்து ளடங்கவில்லை, 

அப்பால், யெளகந்தராயணன் மருபூதியையும், 
ருமண்வான அரிசிகனையும, இதயகன கோழமுகனையம, 

வஸர்தகன் தபர்தகனையும், சாந்திகனென்ற சாஜபு2சா 

இதன் தனது உடன்பிறந்தோனுக்குப் பிங்கலிகை 

யென்ற மனைவியினிடம் பிறந்தோரான சார் இஸோமன் 
வைசுவாஈரன் என்ற மக்களிருவசையுமாக மர் இரிமார் 
சமது சிறுவர்களை யிட்டுக்கொணர்ந்து உதயணகுமாச 

னுடன் விளையாமோ.று விட்டு, மன்னர்மன்னவனுக்குப் 

பெருமகிழ்வை புண்டாக்கினர். 

அக்காலத்து வானசத்தினின்று இன்னியங்களி 

னூர்ப்பாவத்2தாடு மலர்மழை விழுர்கது. ௮சசன் 
தனது தேவியோடும் அ௮ச்ிறுவரின் குழுவைக் கண்டு 

மகழ்ர்தனன். இளம்பருவச்திலும் ௮ராஈரவாசனதத் 

தன், இன்றியமையாத குணங்களுடன் சேர்ந்து வாழ் 

வத போல அக்குழந்தைகளோடு மாறுபாடு கொண்டி 

டாமல் மனமொத்து விளையாடலானான். வத்ஸராஜன் 

தன்குழவிபினஅ விளையாட்டிற் கூறும் மழலைச்சொல் 

லைச் செவியேற்பதாலும், கன்னிடத்து௮ன்பைக் காட் 

டுமவர்களிடத்தி லெல்லாம் தாவித்தாவிச் செல்லுகின்ற 
அந்தக் குழவியின் வெண்முறுவல் பூத்த இன்முகத் 

தை& காண்டலாலும் ஆசாவின்ப மெய்தி, தன் வாழ் 
நாள் கழிவதே தெரியாது பேருவகையோடு கழித் 

தனன,
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இவ்வண்ணம் உதபணசச்சகசவர்த்தி தன் தேவி 
புடன் தனது நிகரில்லாப் புதல்வனை ஒம்பித் தன்வாழ் 

தாகச் கழிக்கைபில், புதல்வனைப் பாதுகாப்பதில் மன் 

னவன் பேசச்சம்பூண்டு வருர்.துவதைக் கண்ணுற்ற 

பெளகந்தசாயணன், ஏகாந்தத்தில் ௮ன்னானை ws apa 

அரசர்ச்கரசே ! நும்புதல்வனை TAIT HH FH GIN 
பாதுகாப்பகன்பொருட்டுச் இறிதும் நீர்கவலவேண்டா) 

சிவபெருமான் இப்புதல்வனை விச்திபாதரசக்கரவர்க்த 

யாகுமாறு சங்கற்பித்து நும்மில்லக்தில் ௮வதரிப்பித் 
தனர்) இச்செப்தி புணர்ந்த வித்தியாகரர்களிற் பலர் 
௮ ழுக்காறுகொண்டு கேடுசெய்பச் சூழ்ச்சி செய்யலா 

யினர், அதனால் வெபிரான் தமது போருளாற் கணங் 
aint சேர்ந்த தம்பகனென்பவனை ஈரவாகனத்த்த 

னைப் பாதுகாக்குமாறு இங்கு அனுப்பியிருக்கின்றார்: 

அவன் பிறர்கட்புலலுக்குத் '2தான்றாது உடனிருந்து 
சாத்துவருகின்றான் ) இப்பொருளை ஒருகால் காசத 

முனிவர் என்னிடம் தெரிவித்இருக்கன்றனர்' என்றான். 

அம்மொழியால், வத்தவன் மனந் ?தறியிருக்சனன். 

வற்சசாசனால் வளர்க்கப்2பற்றுப் பிறைச்சர் இசன் 

போற் பெருடிவளரும் ஈரவாகனதத்தன் உரிபபருவங்க 
ளிற் செளளம் உபஈயனம் முதலிய சடங்குகள் செய்விக் 
கப்பெற்.று மர்திரிமார்புகல்வரோடு பலகலைகளிலும் 

பயின்று ேர்ச்சிபெறலானான், உபகுடிப்பிறந்த அன் 

ஞான், செருக்கன்மை பணிவு முதலிய பண்புடையவ 

னா, மன்னர்க்கு உரிய விஞ்சைகளிலெல்லாம் ஈன்கு 

பயின்றனன். வாசவதத்தையும் பத்மாவதியும் அச் 
சிறுவன்மிசைப் பேசன்பு வைத்திட்டதனால் அல்லும் 

பகலும் ௮வன்மீதே கருத்தா யிருர்தனர், மன்னவன்
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அன்னானுக்குக் சடிமணஞ் செய்வித்தல் முதலியவற் 
றைக்குறித்து நினை*தவண்ணம் நாள்கழிக்கலாயினன். ' 

இது நிற்க: 

பதினைந்தாவது அத்தியாயம் : 

கலிங்கசேனையின் வரலாறு. 

ஒங்யெ மாடமாளிகையாற் பொலிவுபெற்ற தட்௪ 
சிலையென்ற ஈக.ரம் ஒன்று உண்டு ) ௮இல், ஈற்பண்பிற் 

கெல்லாம் உறைவிடமான கலிங்கதத்த னென்பவன் 
வேச்தளாக விற்றிருக்கான். வடமீனனைய கற்புடைய 

ளான தாசாதச்தையென்பவள் அ௮ன்னானுக்கு இல்லறத் 

துணைவி யாயிஞனாள். 

இவர்கள் இனிது இல்லறத்தை ஈடாத்தி வாழ்சை 
யில், சுசபிதத்தையென்ற பச்சசமாது வித்தியாதா 
னொருவனைக் காமுற்றது நிமித்தம் தேவேர்இரனாற் 

சபிக்கப்பெற்றுத் தாசாதத்தையின் கருவினிற் புகுஈ 

தாள். ௮ப்பொழுது, ௮த்தேவி, வயாவும் வருத்தமுங் 

கொண்டு பத்துத்இங்கள் கழிக்ததும் ஒருபுகல்வியைப் 
பெற்றாள். அப்பெண்மகவு, படைத்தற்றொழிற்கடவு 
ளின் சிற்பத்திற்கு ஒரெல்லை யெனலாம்படி. ௮ழகே 
வடிவாகத் தோன்றினள். பார்ப்பவர் கண்கட்ரு எல் 
லாம் பெருவிழா அளிக்கும் ௮க்கட்டழகிக்குச் கலிங்க 
தத்தன் கலிங்கசேனையென்று காமகசணஞ் செய்தனன். 
௮வள் பிறைச்சந்துரனதுகலைபோல நாளுக்கு நாள் 

வளர்ந்து, உபரிகைகளிலும் பூஞ்சோலைகளிலும் விளை 
யாடும்பருவத்த ளாயினள். 

ஒருசாள் வானவீதியிழ் சென்றுகொண்டிருர்த 
மயாகூ.ரனது புத்திரியான சோமபிரபையென்பவள்,
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உபரிகையின்மீ௮ கலிங்கசேனை விளையாடிக்கொண்டி 

ருப்பதைக் கண்ணுற்றாள் ) இவளது மேனியழகைக்' 
கண்டு வியந்து திகைப்புக்கோண்டு, 4௫ இவள் வசை 
wrest? வானவர்மகளோ ? நீர ரமகளேகொல் 

லோ? ன்றி, : இத்துணே மேதகவுடையாள் wr ge 

மகளே யோ?” என்று 8யுற்.று, முடிவில் *வானவமகளே 

ஏதேனும் ஒருசாபத்தால் மாநுடமகளாய்ப் பிறந்த 

ருக்கவேண்டும்' என்று துணிந்தாள் ) பின்னரும், ௮ன் 

ஞள், 4 இவளிடத்து எனக்கு இத்துணைக் கண் 

ணோட்ட முண்டாவதால், (முற்பிறவியில் இன்னுளோடு 
எனக்கு ஈட்பு இருக்கவேண்டும்' என்.று ௮றுதஇயிட்டு, 

அப்பொழு£?த ௮வளோடு ஈட்புப்பூண்டொ ழுகுமாறு 
கருதி, அப்பால், 'யான் பொள்ளென இவளருூற் சார் 

வேனாகில், இவள் பேசச்சங்கொள்ளக்கூடும்? என்று 

நினைந்து, தன்னுருவக்!2தாற்றாதவா றுமறைக் து மெல்ல 

இறங்கு, பின்பு மாநுடவடிவம் பூண்டு ௮வளது௮ர௫ 
னில் மெல்லமெல்ல ௮ ணுனொள். 

௮ணுகியதும், ௮வளைக்கண்டவுடனே சலிங்க 

சேனை, (௮! என்ன வியப்பு! இங்கு. ஒரு மன்னவ 

குமரி தெய்வச்செயலால் என்னருகைச் சார்ர்தாள், 

இவள் எனஅ பாங்கிபொவள்' என்,று ௧௫த, ௮ன் போடு 

எழுந்து அன்னாளை வரவேற்றுக் தழுவியணைத்து 

ஆசனமிட்டு இருக்கவைத்து, ௮வளது மரபையும் 

பெயசையும் வினவினாள். அப்பொழுது ௮வகிருவர்க் 
கும் நேர்ந்த சம்பாஷனையில் மாருஈண்பு கொள்வதாக 
அவ்கிருவரும் உறுதிகொண்டனர். அவ்வாறு அவ் 
விருவர்க்கும் ஈட்பு ஒருகால் கண்டமாத்திரத்திலேயே 
வேரூன்றிவிட்டது : 4 ஒருகாள் பழகலும் பெரியோர்
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கேண்மை, இருகிலம் பிளக்க வேர்விழ்க்கும்மே” என் 

பது, அன்றோர்மொழியன் றோ 2 

சோமபிரபை கிறிதுமேரம் பேசிக்கொண்டிருக்து 

எனது இல்லம் இங்குநின்று ௮றுபதுயோசனைக்கு 
௮ப்பாலுள்ளது ; பொழுதோ அ௮ஸ்தமிக்கின்ற நேரமா 
யிற்.று; ஆதலால், விடைபெற்றுக் கொள்ளுகிறேன் £ 

என்று இரந்து வேண்டிப் பிரியாவிடை பெற்றுக் 

சொண்டு வானக்கஇி லெழுச்து சென்றனள். 
அதுகண்ட கலிங்கசேனை, * யானோ ஒருமாநுட 

மகள். என்னோடு ஐர் கடவுட்பெண் sy solar ot 

டனளே ! ஈ௮ என்ன அற்புதம் 7!” என்று பெருவியப் 

பெய்திளை, பிறகு * கடவுளரும் மா நடரோடு 9.நு 

பான்மை நட்புப்பூணுூதலு முண்டு : பிருதுவின்மச 

ளோடு அருந்ததி ஈட்புப் பூண்டு, ௮து காரண மாகப் 

பிருது காமதேேநுவையே இப்புவியிற் சொணாநது 
அ.தன்பாலை யுண்ண, அதனால், AUT LITA. Car 

பின்பும் மீண்டு வானுலகம் புகவில்லையோ? ௮.துபோல, 

இக்தத்தெய்வகங்கையும் என்னோடு தோழமை பூண் 

ட, எனது ஈன்மையின்பொருட்டே யாகும்” என்று 

மனந்தேறினாள். ௮ன்று இரவெல்லாம் ௮ர்தக் கலிங்க 
சேனை சோமபிரபைபைப்பற்றி நினை*்த வண்ணமே 
பொழுது போக்கினாள், 

மறுநாள் பொழுபுலர்ர்ததும், சோமபிசபை 
வானவீதிவழியாக மீண்டும் கலிங்கசேனை யருற் 
சாச, அவ்விருவரும் ௮ளவளாவினர், அப்பொழுது, 

சோமபிசபை பல்வகைப்பொறிகளா லமைக்கப்பெற்ற 
மசப்பாவைகள் நிறைத்துள்ள பேழையைக் கலிங்க 

சேனைக்குக் கொடுத்தனள், ௮ப்பதுமைகளுட் இல மலர்
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மாலையையும், வறு சில பாநீயங்களையும் கொணரும்; 

மற்றுஞ்சில ஆட, பின்னுஞ் சில பாடும் ; இவ்வாறுள்ள 

மசப்பாவைகளைக் கண்டு, கலிங்கசேனை உள்ளம்பூரித்து 

நிற்க, சோமபிரபை விடைபெற்றுச் சென்றனள். இவ் 
வண்ணமே, சேமபிசபை அடிக்கடி கலிங்க?சளையி 
னிடம் வருவதும் போவது மாயினள். 

ஒருகாள் கலிங்கசேனை உணவு கொள்ளா இருக்க, 

௮து கண்ட ௮வளஅதாப் * மகள் இவவாருதற்குக் 

காரணம் என்னோ ?' என்று கவன்்.று மருத்துவரைக் 

ரக காடட, ௮வரும் * இ, பிணிபறறிய தனறு 

ஏதோ ஒரு காரணத்தினால் மிக்க மகிழ்ச்செயடைர் 

இருப்பன லாகும் இப்பசியின்மை! என்றார். ௮து 

கேட்ட தாய் மகக நெருங்கிச் செய்தி வினவ, சோம 

பிரபையின் தோழமையை அன்னாள் தெரிவித்தனள். 

மறுகாள் கலிங்கசேனை சோமபிசபையை இட்டுக் 

கொண்டுபோய், ௮வளதஅு ஈட்புக் இடை.த்தவாற்றைக் 
தனது பெற்றோர்க்குத் தெரிவிக்க, அவர்களும் ஏற்ற 

கோழமைக்கு வியக்தனர், 

இவ்வாறிருக்க, ஒருகால் தன்னருகுசேர்ர்த 

பாங்கி மீண்டு செல்லுகையில், கலிங்கசேனை, தனது உப 

ரிகைமீதேறி, ௮வளிடக்துள்ள ஈட்பால் ௮வள் செல் 

வதை சகோகச்கியவண்ணம் நின்றனள், அப்பொழுது, 
மதந3வகனென்று காமசதயம்பூண்ட விஞ்சைக்காளை 
யன் மூவுலகையும் மோகிக்கச்செய்யவல்ல ௮ன்னாள.து 

வடிவத்தைக் கண்டு, : இது மதனனது வாளியோ ?” 
என்றுகருகி மனங்கலங்கனான் ; * ௮ப்ஸரஸ்ஸ்இரீகள் 

விஞ்சைமகளிர் இவர் யாவரும் இவளைக் சண்டபின்னர் 
ஒருமசாது போலத் தோன்றுன்றனர். இவளை இல்ல



192 உதயணன் சரிதை, 

ற்க்திழெத்தியாகப் பெறாஅ யான் உயிர்வாழ்தல்தான் எற் 
அக்கு ?? என்று ஒசெண்ணமுர் கொண்டனன். பிறகு, 
யான் விஞ்சையனாயிருர்து, மாநுடமகளை மணப்பது 

தகுதியோ ?? என்.நு இபங்கினான். 
பின்பு, ப்சஜ்ஞப் இியென்ற விச்சையைத் இயானஞ் 

செய்ய, ௮ர்தத்தேேவதை கண்கூடாகக் தோன்றி, 

இவள் மாநுஷீயல்லள் : விஞ்சைமாேே சாபத்தினால் 
இவ்வாறு தோன்றின் ? என்றது. அதுமுதல் மதந 

வேகன் அவளைப் பெறும் உபாயம் யாதோ ? என்று 

சிர்தித்தவண்ணமாக?3வ யிருர்சனன். 

ஒருராள் கலிங்க?ரனை தன்னருகிற் சேர்ந்த 

தன்தோழியை கோக்க, : தோழி / யான்கூறுவதை நீ 
எவரிடத்தும் சொல்லொணொ௮ ; எனக்குக் கடிமணம் 

புரியும் பருவம் வாய்த்துள்ள தென்பதை உணர்ச் 
இருத்தலால் யான் என்னெஞ்சொத்த நின்னிடத்து 

இம்மறையைத் தெரிவிக்கெ றேன், பற்பல வேந்தர் 

என்னை மணம் புரியுமாறு தூ.துவரை விடுத்தனர், 

எந்தை அவர்களையெல்லாம் கணிசியாது, ஸ்சாவஸ்இ 

நகர்க்கிறையாகிய பிர 2ச,டத்து என்னும் மன்னவரு 

தூஅவனை மாத்இரம் மிக்கமேம்பாட்டோடு வரவேற்று 

௮ம்மன்னவருக்கு என்னைத் தருவதாக வாக்களித் 
ஜீனர் ' என்றாள். இத செவியிற் புக்கும், ௮ன்னாள், 

தன்செவியில் சாராசம்புக்கதுபோல் மிகவருர்திக் சண் 
ணீர் பெருக்கினாள். ௮அகண்ட. கலிங்கசேனை திடுக் 

இட்டு, 'ரீவருந்தக் காரணம்யாத?' என்று நெருக்கிக் 
கேட்டனள். 

சோமபிரபை:---பிசசேத்து மன்னவனோ உயர் 

குடி.ப்பிறப்பினனென்பதற் சிறிதும் 8ய மின்று ) ஆயி
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னும், ௮வன் மூப்பை யடைர் இருத்தலால், ஈசைஇசை 
கள் ௮ன்னானிடத்துச் தோன்றியுள்ளன; இவவாருகிய 
இழத்துக்கா உன்னை மணஞ்செய்விப்பது? இதனை நினை 

க்க நினைக்க எனக்கு ஆருத்.துயரம் பொங்குகின்ற.து. ” 

கலிங்கசேனை :-- * ஆயின், நீ வானவிதியிர் செ 
ன்று கண்டிருக்க லாமே) எனக்குக் கணவனாதற்கு 

ஏற்றவன் பாவன்தான் ?' 

சோமபிரபை:-*கெளசாம்பிபென்னும் ஈக .த்.இல் 

உதயணசக்கரவர்த்தி வாழ்கின்றார். அவர் குடிப் 

பிறப்பு பருவம் கல்வி செல்வம் வடிவழகு என்ற இவற் 

றில் ஒன்றினாலுங் குறைவிலர் : அவர் நினது வடிவழ 

கைச் செவியுற்று நின்மீது காதல்கொண்டிருக்கிறார். 
ஆயினும், அவரத பெருக் 2தவியாகப வாசவதத்ைி 

னிடத்துள்ள கண்ணோட்டத்தால் வெளிப்படையாக 

வந்து, நினது பெற்றோரிடத்து நின்னைக் குறையிசக் 

கப் பின்வாங்குகன்றனர்.” 

கலிங்கசேனை:--* அ௮ங்கனாபின், ௮ன்னாளைப்பெ 

றும் உபாயம் யாதுதான்? 

சோமபிரபை.--* Cur Dupt 8 Oarant Saar; & 

௮தன்மீது ஏறுவா பாயின், நினக்கு, பிரசேசக்தென் 

னும் வேர்களையும் சாட்டி, உதபணசக்கரவர்த்இயி 
னிடம் நின்னைச் சேர்ப்பேன். நீ அவரைக் சண்ட 
பிறகு, மீண்டும் நினது பெற்றோரிடத்து வாரா யாத 
லால், உனது நிதியத்தையும் மற்றும் உனது பரிகர5 
களையும் உடன்கொண்டுவருக. ” 

கலிங்கசேனை:--! சத்திலேகை முறிருத்தனைக். 

கொணர்க்த து போல, நினது வல்லமை.பால் அவ்வுத 
யண சக்கரவர்த்தியை இங்குத் தருக,
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சோமபிரபை:-- * இத்திரலேகை ur Sse eno 
சிசம்பிபவ ளாதலால் ௮ன்னானைக் கொணர வல்லளாயி 
னாள். பரபுருஷனைப் பரிசித்தற்கு இயலாத எம்போ 
லியசால் ௮வ்வா.று செய்ய வியலுமமா ?' 

கலிங்கசேனை, தன் விருப்பம் முற்ற வேறுவகை 
பில்லாமைகண்டு, அ௮ன்னாள்கூற்றிற்கு உடம்பட்டனள். 

பின்பு சோமபிரபை வானவூர்தியொன்று அமைத்துக் 

மகாண, கலிங்கசேனை, தன்தோழியின் மொழிப்படி 
மப, தனது பெற் ?மேரிடத்தும் jot poor Aur gl 

தனது பரிகரங்கசாயெல்லாம் உடன்கொண்டு சென்ற 

னள். காதற்கடவுட்கு வபப்பட்ட மங்கைபர், மேடு 

பள்ளமென்பதையும் ஓராது, வருங்காலத்து வரக்கடவ 

இன்னவை பென்பதகனையும் கருதாது, வசம்பு கடந்து 

செல்வது இவ்வுலக வியல் 2ப, 

கலிங்க?சனைபைக் காணாத பின்பு, அவ்வரண் 
மனையில் யாது நிகழ்ச் இருக்குமா, அதனைப் படிப்ப 

வ27 தங்கருத்தால் அசாய்தற்கு உரியர். அதுபற்றி, 

யாம் இங்கு எடுத்துக்கூறப்புகுவ தில்லை. 

அவ்வண்ணம் சோமபிரபையால் தூண்டப்பெற் 
அக் கலிங்கசேனை வானவூர்இியில் ஏறிவச, சோம 

பிசபை, ௮ன்னாளுக்கு ஈரையால் முடி.முழுதும் வெளுத் 

துள்ள பிரசேத்தரசனைக் காட்டியிட்டு, பிழகு 

கெளசாம்பியைச் சார்ந்து ௮ங்கு உய்யானத்தில் உலா 
விபிருந்த உதயணசக்கரவர்த்தியைக் சாட்டினள். 

HOT GET BI ரூபலாவணியபங்களைக் கண்டு இகைப்புக் 

கொண்ட கலிங்கசேனை, தனது தோழியை நோக்க, 
என்னை வச்தவசக்கரவர்த்தியோடு இன்றே சோப்
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பிக்க, ஒரு கநொடிப்பொழு௮ம் ௮வசை விட்டகன்று 

உயிசாற்றகில்லேன் ” என்றாள். 

அதற்குச் சோமபிரபை :-* இன்று இநிமித்தம் 
கோன்றுகின்றன. ஆகலால், இப்பொழுது ஒருத்தர் 

கட்புலனிலும் படா அ இப்பூங்காவனச்இல்தானே இரு 

க்க. யான் எனது இல்லத்திற்குச் சென்று வருகின் 
றேன்” என்று மோழிந்து விடைபெற்றுச் சென்றாள். 

அப்போது உதபணனும் அரண்மனை சாகதனன. 

அப்பால், கலிங்கசீசனை சகுனமறிந்த தனது 
தோழி தடுத்திருந்தும், '2வட்கை மிகுதியால் ஆறியி 

ருக்சுகில்லாது தனதுஏவலாளரிற் சிறந்த ஒருவனைக் 

கூவி, உகயணசக்கரவர்த்தியினிடம் தூது அனுப்பி 

னாள். அவனும், சென்று, வாயில்காவலர் மன்ன 

வற்ருச் செய்தி யுணர்த்தி ௮ரளையன் ௮.நுமதஇியின் 
மீது உட்புகவிடச் சக்சாவாதக்இயைக் கண்டு பணிந்து, 

 அரசர்க்க.ர2௪ 7 தட்சசிலைக்குத்தலைவனா யெ கலிங்க 

தத்தராசனது புதல்வி சலிங்கசேனை யென்பாள் 

நம்மிடத்து என்னை விடுத்கனள். அன்னாள் நுமது 

செளர்சரியத்தைச் செவியேற்று மாலுற்று, தனது 
கோழி மயாசுரனதுமகள் சோமபிசபை கொணர்ந்த 

வானவர் இயேறித் தனதுசற்றத்தாசையெல்லாம் நீத 

அத் தன்பரிகரங்களுடன் இங்கு நம்மைச் ஈயம்வரத் 

தால் மணக்கும்பொருட்டு வர்திருக்கின்றாள். அவள் 
இச்செய்தியை நம்மிடத்து விண்ணப்பிக்க என்னை 
விடுத்கனள். அவளைத் தாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள 

வேணும்) திங்கள்மாட்டு நிலாப்போன்று அன்னாள் 

அம்மிடத்.து விளங்குவள் ” என்றான்.
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உதயண ௪க்கரவாதகஇ ௮வவாறு கூடிய தூதுவ 

னது மொழிக்கு மகழ்ர்து ௮ன்னானைச் செம்பொற்பட் 
டாடை மூதலியல்ற்றாற் சம்மானித்.து, பிறகு, யெளகக் 

தசாயணனைக் கூவிவரவிட்டு வர்த அவனிடத்து He 
செய்தியைத் தெரிவித்தான். 

யெளகர்தராயணன் அதுகேட்டுக் தன்னுள் 

ஆலோக்கின்றான் :--! கலிங்கசேனையோ வடிவக்தி 
னாற் பெபர் போனவள். அன்னாகாத் '2கவாசுரர்களும் 

விரும்புகின்றன.ராம். ௮ன்னாளைப் போன்ற மாதர 
இம்மூவுலகிலும் இல்லை, ௮வள மனைவிபாசகப் பெறின், 

உத.பணன் மற்றெல்லாவற்றையும் விட்டிடுவன். ௮வ 

வாராயின், தேவி வாசவதத்தையும் தன்னு.பிர் $த்திடி 

வள்; ௮சசகுமாரன் ஈசவாகனதத்தனுக்கும் கேடு 

உண்டாகும்; பத்மாவஇ3தவியும் தன்னுயிரை வைத் 
துக்கொண்டிருத்தல் ௮ரிதாகும, ஆகவே, தேவிமா 
ரிருவர்தந்தைபரும் தம்தம் புதல்வியரது செய்தியை 

யுணர்ந்து, உயிரசையாவது விரிவர்; அன்றி, பகைமை 

யாவது பூண்பர், இவ்வாறு பலகேடுகள் நிகழு மாத 

லால், கலிங்கசேனையின் மணத்தைக் காலம் நீட்டிக்கு 

மாறு செய்வேன். பின்னர்க் கலிங்கசேனையின் மணத் 

தைத் தட்டுவித்தற்கு ஏற்ற உபாயம் கைகூடும்” என்று 

அறுதியிட்டு, வத்தவனைகோக்கி இவ்வாறு கூறலாயி 

னான் :-! வேந்தே? நும்பைப்போற் பெருப்பேறு 
பெற்றவர் யாவ ரளர்? ஏனெனில், ௮ம.து வடி.வழகைச் 
செவியுற்று, ௮மசரும் ஆதரிக்கும் வனப்பு வாய்க்த 
கலிங்கசேனையே நும்மைச் சுயம்வரத்தால் மணக்கின் 

gore tag! Dimer கலிங்கசேனை நுமக்கு அடிமை 
ப்படின் , அவளாது தர்தையும் அுமக்கு அடிமையாவ
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'னென்ற ஒர்பயலும் கைகூடும். ஆகவே, சோ இடரைக் 

கொண்டு ஈன்முகூர்த்தம் வினவி, ஈன்னாளில் அன் 
ஞளைப் பாணிகரசணஞ் செய்துகொள்க,. அதுகாறும் 

அவளுக்கு ஏற்ற வாழிடம் அமைத்து, பணியாளசை 

யும் ௮ணி அடை முதலியனவற்றையும் தருக! என் 

ரன். உதயணனும் ௮வ்வா£ேற செய்தனன், 

உடனே, யெளகந்தராயணன், சோதிடர்கட்கெல் 
லாம் செய்தியுணர்த்து ௮ருகல் ஈன்னாளில்லை யென் 
௮ம், சல இங்கள் கழிர்தபின்னசே முழுத்தராளுள்ள 
தென்றும் சொல்லுமாறு சகசியமாகத் தெரித்தனன், 

மறுநாட்காலையில், யெளகந்தசாயணன், உதபண 

மன்னவனையணு௫), * தாங்கள் கலிங்கசசனையை மணப் 

பது ஈன்மையைத் தருவ காதலால், விரைவில் மமுச். 

தத்தை ஈடச்தவேண்டாவோ.” என்று விண்ணப்பிச் 

தனன், அசையன் * என்னிதயத்தும் அவ்வாறே 
இருக்கின்ற. அன்னாளை விட்டி ருப்பது எனக்கு மன 

வருக சமே” என்றான். உடனே, யெளகரச் 2. சாயணன், 

வாயில்காப் போனைக் கூவிக் கணகர்களைா அக்கு வச 

விடுமாறு ஏவினன், 

உடரீன சணகர், வச, மன்னவன் : கலிங்க 

சேனையின் மணத்துக்கு ஏற்ற முகூர்த்சதத்சை விசை 
விற் பாருங்கள் * என்றான். அன்னார் முந்துறவே யெள 

கந்த. சாயணன் செய்திருந்த சங்கேதப்படி, அறு இங் 

கட்குப் பின்னே ஈன்னா ஞள்ளஅ என்று ஒருவாப் 

பட மொழிச்தனர், 

அ௮அகேட்டதும், யெளகர்த.ராயணன் செனர்தவன் 
போன்று 4 இக்தச்சோதுடர் என்ன தெரிவார்கள் ? 
இவர் யாவரும் ஒன்றும் உணசார் என்று பழித்து,
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“மன்னே? புலவனென்று தாங்கள் மஇத்திருந்த 

சோதிடர் இன்று வந்திலா; ௮வசை வினவலாம் என்று 

தோற்றுன்றது ' என்றான், ௮து செவியுற்ற மன்ன 

வன், உள்ளம் ஊசலாட, ௮ன்னானையும் வருவித்து 

ியாசைப்? போலவே வினவினான். அவனும், மற்றை 

மொழிந்தனன். 

யெளகந்தராயணன்:-(மருண்டவன் போன்று,) 

: வேந்தே! இப்போது என் செய்வது ? கட்டசயிடுக.” 

அரையன்: கலிங்கசேனை யாது சொல்லுகின் 

ருள்) பார்த் இூக,” 

யேளகந்தராயணன்:--* அவ்வாறே” என்று சொ 

ல்லி, இரண்டு சோதிடசை யிட்டுக்கொண்டு கலிங்க 
சேனையினிடம் சென்று, * ஈன்னாள் குறிக்கச் சோ இட 

சை யழைத்து வந்இருக்கின்றேன். நுக்காளை மொழிக' 

என்றனன். அவள. பரிசனங்கள் பிறந்த நாசா மொ 

Pais சாக, அ௮க்சணிகள் பொய்ம்மையாகக் கணக் 

இட்டு அுறுஇங்கள் கழிந்த பின்ன?ர முழுத்த முள் 

ளது: அதற்கு முந்தி நன்னா னில்லை ” என்றனர். 

அதுகேட்ட கலிங்கசசனை, மருண்டு சிர்தைக் 

கடலு ளாழ்ந்து நிற்கையில், பெருமைபெற்ற பணியா 

ளன் * ும்மணீ 7? நல்ல இலக்கினம் பார்த்தல் இன்றி 

யமையாத செயலாகும், நாள் செய்வது ஈல்லோர் செய் 

யாரன்றோ ! ௮ர்காள் அருகினி லிருர்தாலுஞ் சரி) 

பன்னாள் பொறுத்திருந்தாலுஞ் சரியே, தம்பதிகட்கு. 
நன்மைபயப்பது ௮துமவ யாதலால், $y HI ROOT COT 

இலக்கனத்தைக் கருத்துடன் ஆதரித்தலே தக்கது * 
என்றான். யெளகந்தராயணனும் அடாத சாளிற் சுபங் 

களைச் செய்யின் படாதபாடு படுவர்: மேலும் சலிங்க
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கதத சமன்னவ?சோடு sug raarars Rast Une 
மை விளைந்தாலும் விரையும் ” என்றான். சலிங்கசேனை 

பார் டூம் தன்னாற் செய்ய லாவது ஒன்று மின்மையை 

ந்.து, நீங்கள் எல்லீரும் எவ்வாறு சொல்லுகின்றீர்க 

ளோ?” என்று மொழிர்தனள். 

யெளகர்தராயணன், அச்செய்தியை உதயண 

மன்னவனிடம் தெரித்து, இவ்வாறு தனது சூழ்ச்சியி 

னால் மன்னவனைக் கலிக்கசேனையை மணக்கவொட் 

டா தடுத்துத் தனது இல்லஞ் சார்ர்தனன். 
கலிங்கசேனையின் கடிமணத்தை இவ்வாறு ௮ணை 

யிட்டு நிறுத்திய பிறகு எஞ்சிய செயலையும் செய்யக் 
கருதி, யெளகக்தசாயணன் தனது இன்னுயிர் த்தோழ 
னாயெ யோகேசுவசனென்பவனைக் கருதினான். ௧௫ 

இயமாத்திரத்தில் அன்னான் யெளகர்தசாயணனுக்கு 
முன்னிலையிற் பணிந்து நின்று, * என்னை நினைந்தது 

எற்றுக்கு ? என்று வினவினான். 

யெளகந்தசாயணன், அர்தப்பிரமராட்சசனிடம் 
தம்மிறைவனுக்குக்கேட்டைவிளைக்கத்தக்ககாயகலிங்க 

சேனையின் செய்திமுழுர் தெரித்து, பின்பு, ௫ தோழ 

னே! காலத்தை நீட்டி த்தற்கு ஏற்ற சூழ்ச்சியைச் செய் 
இட்டேன் : 8 இப்பொழுது செயற்பாலது ஒன்று 
உளது. நீ கரந்.துறைற்து கலிங்கசேனையின் ஒழுக்கத் 

தைக் சண்ணுற்று கிற்கவேணும். உருவத்இல் paw 
லும் இணையாருமில்லாத அன்னாளை விஞ்சையாமுத 
லோர் காதலித்தலால், ஒருவிஞ்சையனுடமனே அன்றி 

ஸித்தலுடனோ எவனோடாவ௫௮ கலிங்கசேனைக்கு ஈட் 
புக் கூடமாயின், அதை நீ கண்டறிந்து சொல்க. அது 

எம்மிறைவலுக்கு ஈன்மை பயக்கும். ஒருக்சல் ௪ட 
9
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வுட்டன்மையான் ஒருவன் மற்றையோனுடைய வடி 

வ,க்ைக்கொண்டு அன்னாளை வஞ்சனையாக கேூக்கவுங் 
கூடும், அதனையும் விழிப்புடன் பார்த்இருக்க, கடவுள 
ரும் அுபிலுள்காலத்தில் சாம் பூண்ட மாற்.றுவடிவத்தை 
யொழித்துத் தம்மிபற்கைவடிவுடன் நிற்ப ராதலால், 

அவ்விடயத்தை ஊன்றிப் பார்த் இருக்கவேண்டும், ௮வ் 

வாறு அவளிடம் எதேனும் குற்றம் கண்டிடுவையா 
யின், நின்ஸாலமாக ௮க்குற்றக்தை காங்கள் கண்கூடா 

சக் காண்டும்; ௮துகா.ரணமாகப் பின்னர் ஈம்மிறை 

வன் ௮ன்னாளிடத்து வைசாக்கியங கொள்ளுவன். 

இவ்வாறு ஈந்தொழில் முற்றுறும்; இவ்வாறன்றி, ௮ன் 

Ont WHFS வருதீதல் 2வண்டா; அந்நெறி பெரும் 

பாதகத்தைச் தருவது ஒன்று அன்றோ ?” என்றான். 

யோகேசுவான் யெளகர்தராயணனது கேரட் 

பாட்டிற்கு இணங்கித் கன் யோகமூமையாழ் கரந்து 

கலிங்க?சனையின் செயலிற் குற்றம் காணுமாறு 

விழித்த கண் ணிமையாது நோக்கிய வண்ணமாகவே 

யிருந் தான். 

யெளகக்தராயணன், பின்பு வாசவதத்தையைக் 

குறுகி, கலிங்கசேனையின்மீஅ இறைவன் காதல்கொண் 
டதை யுணாந்த அன்னாள் கிஷ்ரேமாகக் கூற (அன்னே! 

நீர் இதுபற்றிச் சிறிதும் கலங்கவேண்டா; யான் உயிர 

தீ.திருக்கும் வரையிலும், பத்மாவதியைச் தவிர்த்து 
வேறொருச்தி நமக்குச் சபத்நியாகமாட்டாள், இது 

திண்ணம்) ஆயினும், ரீர் ஒழுகுதற்கு ஏற்ற நெறி 
ஒன்று கூறுகின்றேன் ; அதனைக் கைப்பற்றுக, ஆர்ய 
பு.தசருடைய கருத அக்கு இனியும் ஒற்றுமைப்பட்டு 

நடப்பவர் போன்று ஈடகச்கையிற் காட்டவேனுமே
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யன்றி மாறுபட்டவர் போன்று நீ? ஒழுகுதல் கூடாது? 

ஏனெனின், ஆ௫.சன் மாறுபட்டசொற்களை மொழியும் 

மருத்துவனிடத்து எப்பொழுதும் விருப்புக்கொள் 

ளாு இன்சொற்கூறும் மருத்துவனிடத்2த விருப்புக் 

கொள்வது இயல்பு, யாற்றைக் கடக்கக் கருகிபவன் 
கேர்குறுக்காக நீஞ்சாது வெள்ளப்போக்கிற்கு இணங்கி 

நீர்்திச்செல்வானேயாயின், ௮க்களை சேர்வா னென் 
பது இண்ணம், மன்னவர் கலிங்கசேனையை மணப்ப 

தைப் பற்றி வினவினராயிலும், கலிங்ககத்தனத ஈட் 

பால் ௮சசுமுதலியன வளரு மாதலால் அது தக்க 

தொன்றென்றே மாறு மொழிக, இவ்வாறு மொழிவீ 

சாயின் தம் விருப்பக் இிற்குஇடைடிறு செப்பாது உதவி 

புசிவதபற்்றி மன்னவர் நும்மாட்டு முன்னினும் மிக்க 

விருப்புக் கொள்வர், கலிங்கசீசனையை மணப்பகுற்கு 

மாறு செய்பவர் ஒருத்தரு மில ரென்ற காரணம் 

D8, ௮ச்செயலில் மிக்கவூக்கங்கொள்ளாதும் நிற்பர் ; 

மவண்டா என்ற செயலில் ஊக்கமுண்டாதல் உல௫ 

ன இயல்பே யன்றோ ! இச்சூழ்ச்சியைப் பத்மாவதி 

தேவிக்குங் கற்பிக்கவேண்டும்' என்றான். 

அதுகேட்ட வாசவதத்தாதேவி, யெளகந்தசாய 

ணன் மொழிப்படி தான் ஒழுகவர்ததோடு பத்மாவதி 

தேவியையும் வன் மொழிப்படியே ஈடக்குமாறு 

செய்தனள். இது நிற்க: 
சோமபிரபை ஒருசாள் வந்து தன்னின்னுயிர்ப் 

பாங்கயொயெ கலிங்கசேனை தன்சொல்லை மீறி மன்ன 
வன்மாட்டுச் தூதுவனை யனுப்பியதையும், பிறகு ௮௮ 

இக்கட்கு அப்பால் ௮ம்மன்னவன*ு சணிகள் ஈன் 
முகூர்த்தங் குறித்ததையும் உணர்ந்து, ௮வள் செயலை
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வெறுச்.தக் கூறி, (பாங்க! சக்களத்இிமார் பொய்ம்: 
மையாகவேலும் ஏதேலுக் குற்றத்தை யேதிடுவார் 

கள். நீயோ கன்னிகை ) உன௮ கடிமணமுழுத்தமோ 

பன்னாள் கழித்திருச்சின்றது / உன்னை மணக்சுவேணு 
மென்று தேவர்களும் வேண்டிநிற்டன்றனர், ஆத 
லான், நீ இனி உதயணசக்கரவர்த்திபினிடத்து 
அடைக்கலமாகவைத்த நின்னை யாதொரு குற்றத்திற்கு 

ழூள்ளாகாவண்ணம் பெருங்கவலையோடு பா௫காக்க 

வேண்டுமே; கணவனில்லத்தி லுறையும் நின்னை இனி 
யணுகுவதும் எனக்கு இயலாது, இப்பொழுது எனது 

கொழு ஈன நுமதியை ௮ரிதஇற் பெற்றுவர்ேேன், இங்கு. 

எனக்கு யாதொரு பணியு மில்லை ; என்னில்லத்திற்கு 
ஏருகஇன்றேன் ; நீ நினைத்தபோது வருவேன் £ என்று 

கூறித் சன் பாங்கியினிடத்.அு விடைபெற்றுச் சென்றாள். 

தன் னுயிர்ப்பாங்கு சென்றபிறகு, கலிங்கசேனை, 
தான் தனிப்பட்டவளாய் வனத்தினின்று பிழைத்து 

வந்த மான்பிணைபோன்று தயங்கிபிருக்தனள். 

கலிங்கசேனை ௮வ்வா.றிருக்கையில், ஒருகால், உத 

யணமன்னவன், பன்னாுள்பொறுத்துக் கணிகள் முகூர்த் 

தங் குறித்தமைக்கு மனம் பொழுனாப், ஒன் றுஞ்செய்ய 

இயலாது பொழுதுபோக்குமாறு வாசவதத்தையின் 

மாளிகைக்குச் சென்றான். அங்கு, அன்னாள் விசேட 

மாக உபசரிக்கவே, * இவள் ஒருகால் கலிங்கசேனை 

வந்துள்ள செய்தியை யுணாவில்லைபோலும் ” என்று: 

கரத, உதயணசக்கரவர்த்தி சலிங்கசேனை தன்னைச் 

சுயம்வசமணாளனாக வரித்து வந்துள்ள செய்தியைத் 

தெரிவித்தான். அதுகேட்ட வாசவதத்சதை முன்னி 
லும் அகமலர்ந்து, * ஆயின், யோ்மசர்க்குப் பின்னும்
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ஈன்மையே. தேவர்களும் காதலிக்கும் கட்டழகுடைய 
கலிங்கசேனை நும்மை வரித்தா ளாயின், ௮௮ மக்கு 
மேன்மை:?யயாம், அன்றியும், அதுகாசணமாக ௮வ 

ளது.தந்தைக்கு நும்மோடு ஈண்பு தோன்று மாதலால் 
மது வலிமை பின்னும் உறுஇப்படுகின்றது * என்று 

மனத்இற் சிறிதும் விகற்பமில்லவள்போன்று மொழிக் 

தாள், 
அது செவிமியற்ற மன்னவனுக்கு 4 ஈதென்ன £₹ 

எவவகைபிலும் என் விருப்பத்திற்கு இணங்கி நடக்கும் 

பெருந்தகைமை வாய்ந்தனள் இவள்? ஈதன்ன பு௮ 
மை ? பத்மாவதியைமணச்ததையும் கடவுள்செயலாற் 

பொறுத்து ௮ரிதினிலு.பிர்தாங்கெய இத்தேவி, இப்பொ 
முது இவ்வாறு கலிங்கசேனையை மணக்கவும் ௮ுமதி 

தருன்றாள். இவள் விருப்பிற்கு மாறுபட ஈநடப்பே 

னாயின், இவளைப்பற்றியே நம்முடன் நட்புப்பூண்டெர் 

முகும் எனது மாமனும் மைத்துனனும் எனது புதல் 

வன் ஈரவாகனதத்தனும் கேடுறுவசே ? இவ்வாறு 

இருக்கையில், கலிங்கசேனையை எவ்வாறு மணப்பது?” 

என்று ஒருகினைவு மனத்தி ஓுஇத்தது, 
௮ம்மனக்கலக்கத்தடனே உதயணன் பதீமாவ 

இயி னில்லத்திற்குச் சென்றான். ௮வளும் மிகவும் உப 

சரித்தாள், 

௮.துகண்ட மன்னவன், பெருவியப்புக்கொண்டு, 

௮ச்செய்திகளைத் சன்னமைச்சன் யெளகர்த.சாயணனி 
டத்து உசைத்தனன். ௮சசன் கலிங்கசேனையை மணப் 

பதில் முன்போலப் பசபரப்பின்றி விசா.ரங்கொண்டதை 
யுணர்ந்த மர்திரி யெளகந்தரரயணன், * இதுதான 

இறைவனை ரகேர்மைப்படுத்துவதற்கு உரிய எல்வை *
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என்று ௮றுஇயிட்டு, ௮ன்னானை நோக்க, இக்துணைச் 

காலம் ௮றியாதுபோயிேன். தேவியர் மொழிந்தது 

தம்முயிரைத் திருணம்போல கினைர்து நித்திடக் சாதி 
இருக்னெறன சென்பதைப் புலப்படுத்துகின்றது. கற் 
புடைமங்கையர் தமதுகணவன் வேற்றுமடர்தையினி 

டத்துச் சாகல்கொண்ட காலத்திலும் உயிர்ரீத்தகாலச் 

இலும் எளிமைப்பட்டுக் தம்முயிரில்சைவையாது மச 

ணத்தையே சரணமாகக் கொள்கின்றனர். ஆகலான், 
சிறந்த அன்பை முறியச்செய்தல் தசாதென்பதைத் 
தனியே யெடுத்தோதவேண்டுமோ ? நீர் கலிங்கசேனை 
யைக் கடிமணம் புரிவிராயின், தேவிவாசவதத்தை 
உயிர்நீத்திரிவா ளென்பது தண்ணம் ) அதனால், மாம 
னும் மைத்துனனும் நமஅபுதல்வனும் திங்குறுவ.தும் 

தண்ணம். தேவியரது உறுஇப்பாடு மரணத்தில்தா 
னென்பஅ ௮வரது கம்பீசமான மொழிப தெருட்டு 
இன்று, நீர் கலிங்கசேனையை மணம்புரிவி ராயின், 

இவ்வாறு ஒருகொடியில் எல்லாம் கேடுறும் ; இவ்விஷ 

பங்ககா யான் முன்னர் ஆராயாது ?2பாபினனைன் ) இனி 

நீர் உமதுபொருள்கள் சேதமுறாகவாறு பாதுகாத்தல் 

உமது கடனே; விலங்குகளும் தமது பாஅகாப்பை 

பூணர்கின்றன ; ,நும்போலியர்க்கு யான் கூறவேண்டு 

வது யாது ?' என்றான், 

உதபணசக்சரவர்தீது யெளகர்தராயணனது உப 

தேசமொழியைக் கேட்டதும், பகுத்தறியு் இறனை 

ஈன்னர்ப்பெற்று * நமது மர்இரி சொல்வது மெய்ம் 

மையே) எனது செயல்கள் யாவும் ௮ழிவுறுமென்ப.து, 

இண்ணம். கலிங்கசேனையைக் கடிமணஞ்செய்வதால் 

எனக்கு யாது பயன் ? கணிகள் ஈநன்னாளைப் பன்னாள்
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பொறுத்துச் ஈட்டியதும் ஈலமே யாயிற்று” என்றான். 

இவ்வாறு அரசன் மொழியவும், தனது சூழ்ச்சி பபன் 

பட்டமையைக் கண்கூடாகக் சண்ட யெளகர்தராய 

ணன் காலத்தையும் இடனையும் அறிர்துசெய்த சூழ்ச்சி 

ஏன் பயனளியாு?' என்று தினைர்து அகமகிழ்ர்து 

மன்னவனைப்பணிர்து தன்னில்லத்திற்கு ஏ௫னன். 

பிறகு, உகயணமன்னவன், வாசவத,த்தா?தவிக் 

குதி தேற்றாவு கூறி, ௮கனால் ௮ன்னாளது உள்ளக் 

கருத்தை உப்த்துணர்க்து, தன்னமைச்சனது மதிவல் 

லமைக்கு மனங்களித்து ௮ன்றிரவை வாசவதத்தை 

யின் இல்லக்தில்தகானே கழித்தனன், 

இங்கு இச்செய்தி இவவா.று நிகழ்கையில், மூன் 

Ors கலிங்கசேனையின் ரூபலாவணியங்களைக் கண்டு 

காதலித்தவர்களில் ஒருச்சனாகிெய மதரவேகனென்னும் 

விஞ்சையன், தான் ச௪௫்க.ரக்கடவுளை நோக்கத் தவம்புரி 
ந்து வரம்பெற்றும், தன்னாற் காதலிக்கப்பட்டாள் 

வேரொருத்தனது இல்லத்தில் வாழ்ந்து ௮ன்னானை யே 

இந்தித்து மனமுருகி யுருகி அவியலார். அலாந்து 

௮ன்னானதுராமச்தையே வாய்பிதற்றுவதைக் கண்டு, 

அவளைச் சாரு முபாயத்தைக் குறித்துச் சந்தித்த 

வண்ணமாக விருந்தான். ஒருகாள் வானவிதி வழி 

பில் ௮ன்னாள் வதியும் மாளிகைக்கு ரே£ர வருகை 

யில், ௮ன்னான் ௫ உகயணனது உருவச்தைக்கொண்டு 

உள்ளே புகுவேன் ” என்.று நினைந்த, தன்விஞ்சையின் 

வல்லமையால் வற்சராசனஅ வடிவங்கொண்டு, வாயில் 

காவலர் உதயணனென்றேகருதி வண*ூநிற்க, கலிங்க 

சேனையைச் சார்ந்து உதயணனென்றே கரு இியதனால்
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கசைகாணவொண்ணுச் களிப்புக்கடலி லாழ்ச்து கிற் 
கும் ௮வளைக் கார்தர்வவிவாகஞ் செய்துகொண்டனன்: 

௮துகண்ணுற்ற யோசகேசுவசன் * என்னண்ப 
னஅ நினைவுக்கு மாறாக நிகழ்ச்தே,2” என்று முதலில் 
மனமுளைந்து, பிறகு துயிலுகையிற் காணவேணு 

மென்று தன்னண்பன் மொழிர்ததை நினைஈ்து தெளி 
கத அயிலுங் காலத்தை நோக்கி நின்றன னாக, மதந 

வேகன் கன்னியங்கைப்படிவத் தட ஸனுறங்குவதை 

நோக்கினான், கோக்கியதும், மனமகிழ்ந்து, யெளகர்த 
சாபயணனது புத்திகெளசலத்துக்கு வியந்து, ௮வனை 

wes, : பகலிலா வானம் போலும் பயமிலாப் பொய் 

கைபோலும், நிகரறு மெய்ம்மை யின்றி Faro ae 
னம்போலும், சகமதி லமைந்து மாண்ட சயம்பெறு 
ஈயத்தொ டேய்சர்த, புகல முழையசாய்வு போற் 

Ou மன்ன னாட்டு, எம்போலியர் உணரமாட்டாத 

விடபங்களை யெல்லாம் உமது ஞானக்காட்சியாற் கண் 

டறிகின் நீர்' என்றுவியர்து கூறி, செய்தியையுணர்த்தி 

விடைபெற்றுச் சென்றனன், 

யெளகர்த.ராயணன் அவனுக்கு ௮னுமதிகொடு 

த்து ௮னுப்பிபபின், மன்னவனை யணுகினான். கதா 

பி.சசங்கத்இல், * கலிங்கசேனை வசம்புமீறித் அன் விருப் 

பத்தின்படி நடப்பவ ளாதலால், அவளைப் பாணிசெக 

ணஞ் செப்தல் தசவன்று, ௮வள் பிரஷேநஜித்தின் 

மீது அன்புகொண்டு அன்னான் ஈசைமிக்கிருப்பது 

கொண்டு ௮வனை நீத்து நும்முருவத்தைக் கண்டு நும் 

மைக் காதலித்தாள். இப்போதும் வே3ரோசாண்மச 

ளைக் காதலிக்கின்றாள் என்றான்,
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உதயணன் :--: குடிப்பிறக்தமசள் எவ்வாறு ஒழுக் 
கர் தவறி ஈடப்பள் ? என்ன. சண்மனையில் வேறோர் 

ஆண்மகன் புகுதற்குத்தான் எவ்வாறு இயலும் ?! 

யேளகந்தராயணன்:--* ஸித்தர் விஞ்சையர் மு.தலி 
யோர் அ௮ன்னாளைக் காதலிக்கன்றன ரென்றன்றோ கூறி 

னேன் ; மாநுடர் நமமனையிற் புகுத லரி தென்பது, 

உண்மையே ; புத்தேளிரின் வரத்.அுப்போக்கைத் தவிர் 

க்க யார்க்கு இயலும் £ நுமது Hu wavs கண்கூடாகக் 

காட்டுவேன் ; என்னுடன் வாரும், ’ 

உதயணசக்கசவாதஇ, யெளகர்தராயண லுரை 
யைச் செவியேற்றதும் ௮ன்னானுடன் சென்று அவன் 

சொல்லை ஆ.சாயவேண்டு மென்று கருதி, perp 
யிசவே ௮வ்வமைச்சனுடன் கலிங்கசேனை வாழுமிடத் 
திற்குச் சென்றான், ஈள்ளிசவில் கலிங்கசேனையினரு 

இல் மதனவேகனென்னும் விஞ்சையன் அயில்வதை 

யெளகந்தராயணன் ௮சையற்குக் காட்டினான்) ௮ன் 

னானைக் சொல்லுமா று இறைவன் முயல்கையில், ௮௮ 
தெரிர்அ ௮வ்விஞ்சையன் விழித்த வானவழியே ௪டக் 

கெனப் பறர்துபோயினான். 

சற்றுரேரங்கழித்ததும், கலிங்கசேனை, கண்விழி 

SD, ! என்னை? இன்று என்னிலும் முர்.துறக்கண் 

விழித்து உதயணமன்னவர் ௮ப்பால் ஏன சே!' என்று 
எண்ணமிட்டிருக்கையில், உசயணமன்னவன் யெளகச் 
தசாயணனுடன் உட்புறத்து நுழைர்தரன். 

கலிங்கசேனை :--(இறைவனைக் கண்டதும் வியப் 

பெய்தி) *தர்யபுதரசே! இதற்குள் எங்குச்சென்று மர் 
இரியுடன் வந்தீர் ?*
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யெளகந்தராயணன்:---* கலிங்கசேனே / யாசோ 

ஒருவன் மாயத்தால் உகபணமன்னவசது உருக் 

போலும். எம் கொண்டு வந்து உன்னை மணர்தனன் 

மிறைவர் உன்னை யணுகவில்லையே £ 

கலிங்கசேனை:--(மருமத்தில் வில்லா லடியுண்ட 

வள்போற் கலங்இக் கண்களில் நீர் தாசை தாசையாய்ப் 
பெருக, மன்னவனைரோக்கி,) : என்னை நீர் காந்தருவ 

நெறியாற் கடிமணம்புரிர்தும் முன்னர்ச் சகுக்சலையைத் 

அஷ்யர் தமன்னவர் மறர்ததுபோல மறக் துவிட்டிசோ?? 
உதயணன்: யான் நின்னை மணக்கவில்லை யென் 

பது சத்தியம் ) கான் இதற்குமுன் இங்கு வந்ததும் 

இல்லை ; இப்பொழுதுதான் வந்தனன். * 
யெளகந்தசாயணன், இவ்வாறு கூறிய மன்னவனை 

Came’ என்று கூறி உடனழைதீதுக்கொண்டு மன்ன 
வன்மாளிகை சேர்க்தான், உதயணன், பிறகு கலிங்க 

சேனையைக் கரு துவதையும் நீத்து, மந் இரிமொழியை 

நினைச்து வாசவதத்தாதேவியையும் அரசையும் புகல் 

வளையும் இழச்.துவிடாது பெற்றமையைக் ௧௫.௫ மகிழ்ச் 

இருந்தனன். தேவிவாசவகத்தையும் மர் இரியெளகக்ச 

சாயணனும் தமது தர்திரம் பயனளித்தமை கண்டு 

உளங் களித்தனர். ‘ 

தனது சுற்றத்தாரை யெல்லாம் நீத்து உதய 
ணனையே நாடிவச்த கலிங்கசேனை, உதயணன்சென்ற 

அம், தன்னினத்திற் பிரிந்த பிணைமான்போன் று மரு 

ண்டு கலங்கி வானத்தை சோக்க, * எந்தக்குமரன் உத 

யணமன்னவன2 வடிவத்தைப் பூண்டு என்னை மணர்த 
னே, HUNT OHH உண்மைவடிவத்தோடு வருக ; 
அவனே எனத கொழுகன் ! என்றாள். ௮வ்வாறு கூற
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வும், மதரவேகன், தனது உண்மைவடி.வத்துடன் கலிங் 
கசேனையின்முன் தோன்றி, தன்வரலாறு ம1ழதையும் 

கூறினான். ௮ன்னானுரையைக் கேட்டதும் தடுமாற்றங 
கொண்ட கலிங்கசேனையினுள்ளம் சிறிது தேறிற்று, 

பிறகு, கலிங்கசேனை, தேவபூமியிலுள்ள தன் 
கணவன் வாழிடத்தைச் சென்று சேர மாநுடமகளான 
கனக்கு வல்லமை .பின்மையாலும், தன அபெற்றோரி 

டத்.துச் சொல்லாது காதலுர்க ௮ன்னாரைவிட்டிட்டு 

வர். ததுபற்றி ௮ங்கு மீண்டு செல்ல விருப்பமின்மையா 

லும், உதயணமன்னன் ௮ங்கு வாழுதற்கு ௮௩மதி 

தர்கதனாலும், கன்கணவனது ௮நுமதியைப் பெற்று 

௮ங்குத்தானே வாழலாயினள். 

  

பதினாறாவது அத்தியாயம் : 

SIMEON FS SONG) Maw SLD. 

சிலகாலஞ் சென்றபிறகு கலிங்கசேனை வயிறுவாய் 

த்.து ஒருபுதல்வனைப் பெற, அ௮க்காலைச் சிவபிசானது 

கட்டளையால் விதிக்கடவுள் அ௮ப்புதல்வனை மாயையாற் 
கவர்ந்து சதிசேவியினமிசமான பெண்மகவை அவண் 

வைத்துச் சென்றான். அக்குழந்தை பேழருடமின 

ஒளிர்கின்றது சண்ட கலிங்கசேனை, புதல்வன் பிறந் 

ததைவிட மிக்க மூழ்ச்டி யடைர்தாள். 

உ.தயணமன்னவன் கலிங்கசேனைக்கு இணையில் 

லாத அழகுவாய்க்த பு.தல்விபிறர்தசெய் இியைக் கேள்வி 
யுற்.று, ஈசன் தூண்ட * கலிங்கசேனையின்பு தல்வி ஈம 

புதல்வன் ஈரவாகனதத்தலுக்குத் தக்கவள் ; ஆதலால், 

பெருந்தேவியாவள் ? என்று வாசவதத்தையின் முன் 

னர்க் கூறினன்.
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வாசவதத்தை:.--* ஆர்பபுதரசே! என்ன இவ்வாறு 

கூறுகின் நீர்,? ஈமதுபுதல்வனோ தூய்மைவாய்ர்தகுடிப் 

பிறப்பினன். ஒருத்தனுக்கு வாழ்க்சைப்படுத்துவதாகப் 

பெற்றோ ரிருக்க, ஒருத்தனைக் காதலித்து மற்றொருத் 

தீனை மணந்த கலிங்கசேனையின் புதல்விக்கும் நமது 

குமாரனுக்கும் எவ்வாறு பொருத்தம் ?? 
உதயணன்;:--( ஆராயச்) ‘OIG ue gr wie oor இவ 

வாறு சொல்லவில்லை 2 யாரா ஒருவன் என்லுட்புகு 

ந்.து என்னை இவ்வாறு சொல்விக்கின்றனன்., கலிங்க 

சேனையோ ஒருத்தனுக்குவாழ்க்கைப்பட்டவளேயன்றி 
அபிசாரிசையல்லள் ) இவட்ரு அ௮பிசாரிகை யென்ற 

பேச்சுப்பட்டஅ முன்னைய் பிறவியிற் செய்த தீவினைப் 
பபனே யாகும். அகாயவாணியும் ஈரவாகனதத்தனு 

க்குமனைவியாகக் கலிங்கசேனையின்புதல்வி பிறக தன 

ளென்று மொழிகின்நது.” 

யெளகந்தராயணன்:--* கண் ணுதற்கடவுள் காமனை 
யெரித்த காலையில், ரதி?தவிபானவள் சரி. ரத்துடன் 
தன்சணவனை மீண்டும் பெறுமாறு அப்பெருமானை 
கோக்இக் கடுந்தவம் புரிய, ௮வளதுதவச் இற்கு உவச்த 

அப்பெருமான் மானுடலோகத்தில் சென அகருக்அு முற் 

௮ப்பெறு மென்று அருள்செய்துள்ளான். அதற்குஏற்ப 
மக்குப் புதல்வன் காமதேவன௮மிசமாக உதித் 
அள்ளா னென்று வானவாணி மொழிர்த தன்றோ! 

ஆதலால், இவள் சதீ?தவியினமிசமாகப் பிறச்இிருக்க 

வேணும். கலிங்கசேனை கருவுயிர்க்கையில் ௮வணி 

ருந்த மு௮க்குறைவினாளொருத்தி, * பிறக்க குழந்தை 
இடீசென்றுசாணுததாக, அ௮ர்கொடியில்கானே அவண் 
Cady mapa கிடர்தது: இதனை நும்மிடத்து உணர்
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தீதும்பொருட்டே யான் வந்தது ? ET GOT DIET EH ONL. SI 

முன்னர் மொழிந்து சென்றதுஉண்டு. ஆக?2வ, பிறந்த 
குழர்தையை ஒளித்திட்டு, நும்மகனுக்கு ஏற்ப சதி 
தேவியினமிசமரன பெண்மகவைக் கடவுளர் மாற்றி 

வைத்இிட்டனர்போலும். ” 

எல்லோரும் ௮வ்வதிசயத்தைக் கேட்டு மகிழ்க்த 
னர், அ௮வ்யெளசந்தராயணனது மொழியைக் சேட்டு, 
மன்னவனும் தேவியும் அவ்வண்ணமே யிருக்கலா 

மென்று எண்ணினர். அக்குழவியின் பெருஞ் செளந்தரி 

யத்தைக் கண்ணுற்றார் யாவரும் ௮ப்பெண்மகலை சதீ 
தேவியென்றே மஇத்தனர். 

அ௮ப்பெண்மசகவும், மதனமஞ்சுகை யென்று பெய 
ரிடப்பெற்று சாளொருமேனியும் பொழுதொருவண் 
ணமுமாக வளர்ந்தது, ஈரவாகனதக்தலும் மதன 

மஞ்சுகையும் வளர்க்துவருகையில், உதபணமன்ன வன் 

௮வவிருவர்க்கும் கடிமணஞ் செய்தல் கடவுட்சம்மத 

மென்றே யறுதியிட்டனன். அதனையுணர்ந்த கலிங்க 
சேனையும் பெரும௫ழ்வெய் தினள். 

பிறைச்சந்திரன் வளர்ந்து பதினாறுகலைகளும் நிச 
ம்பி விளங்குவதுபோன்று பதினாறுபிராயமும் நிசம்பிய 

ஈ.ரவாகனதத்தனை, ஆரியர் வியாஜமாச விருக்க, எல் 
லாச்சலைகளும் காமே சென்று சேர்ச்தன., அதுகண்ட 
மன்னவன், தன மர்இரிமாசைக் கூவி, ௮ன்னாருடன் 

ஆலோசித்து, ஒரு குறைவுமின்றி எல்லாப்பண்பும் 

நிறைந்து விளங்குர் தனஅபுத்திசனுக்கு இளவசசுபட் 
டஞ் சூட்மொறு ௮ுஇயிட்டனன். | 

பிறகு, உதயணசக்கரவர்த்தி பட்டங்கவித்தற்கு. 

வேண்டிய பண்டங்களைக் கூட்டி, தன்மசலுக்கு இள
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வரசுபட்டஞ் சூட்டினான். பட்டாபிடேகஞ்செய்யுமுன் 
மகிழ்வால் தோன்றிய பெற்றோரது கண்ணநீர்கள் 
குமரனை முன்னர் நீசாட்டின ) பின்ன? மந்இரநீர் 

கொண்டு மறையவர் நீசாட்டினர் : அக்காலத்துப் பல்லி 
யங்கள் முழங்கின ; வானுலகினின்.ு மலர் மழை விழு 

ந்தது) தேவதுந்துபிகள் ஒலித்தன ; கந்தருவர் பாடி 
னர்) அ௮ரமங்கையர் ஆடினர், 

வற்ச.சாசன் இளமைதொட்டுப் பாங்கசாய்ப் பயில் 

இன்ற யெளகந்தராயணனது புதல்வன் மருபூதியை 
௮மைச்சுத்கொழிலிலும் ர௬மண்வானது புகல்வன் 

௮ரிகெளைப் படைத்தலைமையிலும், வஸந்தகன புதல் 

வன் தபர்தகனை விளையாட்டுத் தொழிற்கு ஈண்பனாக 

விருத தலிலும், இத்பகனென்பவனதுபு தல்வன் கோழு 

கனை வாயில்காத்தலிலும், பிங்கலிகையென்னும் அச் 
தணமாதின் புதல்வர் வைச்வாரசன் சாந்திலோமன் 
என்பவரைப் பெளசோஹித்யத்திலும் என இவ்வாறு 

தன்மைந்தனுக்கு உரிமை பூண்டொழுகுமாறு ஏவி 

னான். அதற்கு ஏற்ப2வ, ஆகாயவாணி மருபூதி முத 

லி யோர் ஈசவாகனதத்தனது தொழின் முழுவதையும் 

er Bours ஆயினும், கோழுகனென்பானே ஈரவாகன 

தத்தனுக்கு உயிர்போல ஒன்றியிருப்பான் ? என்று, 
ஈரவாகனதத்தன் இளவசசனாகிப் புவியைப் போற் 

கையில் எல்லாம் ஒருகுறைவுமின்றி நிசம்பியிருக்க, 

வறுமை பிணி பஞ்சம் கள்ளம் முதலியன தாம் இருக்க 

இடம்பெறாது மாய்ந்தொழிந்தன; எல்லோரும் களிப் 
புக்கடலில் மூழ்கினர், இதுகிற்க : 

கலிங்கசேனை ஒருகால் தன் ஸின்னுயிர்ப்பாங் 

கிபை நினைக்க, சோமபிசபை தன் கணவனது உடன்
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பாட்டின்மீது ௮ன்றிசவு தன் தோழியை ஈணுகி, ௮ள 
வளாவித் தன்கணவன் மூலமாகச் தானுணர்ந்த or Ar 

காலத்து வரலாறுகளா யெல்லாம் கூறி மகிழ்வித் 

துத் சன.துவிஞ்சையின்மகிமையால் மதஈமஞ்சுகையின் 
பொருட்டு ஒரு பூங்காவனத்தையும் நிருமித்துச் சென் 

ருள். மறுநாட்காலையில் ௮துகண்ட ஈகரமாநர்தரனை 

வரும் 2பரிறும்பூதெய்தினர். மன்னவன் முதலியோர் 
வினவ, கலிங்கமீசனை அப்பூங்காவன மியன்றவகை 
யைத் தெரிவித்தாள். 

தனது மைந்தன் எல்லாக்கலைகளிலும் வல்லுஈனா 

யிருத்தலை ஆய்ந்து ௮றிர்த உகயணமன்னவன், தான் 

மருகியாகக்கொள்ளவேணுமென்று விரும்பிய மதன 

மஞ்சுகையை நிருத்தகீதங்களிற் பயில்வித்தான் ) ௮ன் 

னாள் ௮க்கலைகளிற் பயிலப் பயில, ஈரவாகனதத்தனஅ 

மனம் தங்களைக் கண்ட கடல்போன்று பொங்குதலா 
யிற்று : மன்னவகுமாரன் ஒருநொடிப்போது மதன 

மஞ்சகையைக் காணாவிடினும் உயிசாற்றகில்லாத் தன் 

மையை யடைந்தனன் ; மகாமஞ்சுகையும் ஒருகொடிப் 

பொழுது ஈசவாகனதத்தனைக் காணாவிடினும் இதயக் 
அடிப்பாள். 

இவ்வாறு இவரிருவரும் argo Bénin gong 

இறைவ ஸனுணர்ந்து ௮ன்னார்க்குக் கடிமணஞ்செய்விக் 
குல் கருத்தைப் பின்னுந் இடனாகக் கொண்டான் : 
ஆயினும், * உலகத்தார் ௮பிசாரிகையின் மகவைத் தன் 

புசல்வனுக்கு மணஞ்செய்வித்தா னென்று ஏசுவசோ ” 

என்று ஆசங்கை கொண்டனன், 

அப்பொழு, சிவபெருமானருளால் ஓசாகாய 

வாணி தோன்றி, * எம௫கட்டளையின்படி. ஈம்விழித்தி
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காலனிக்கு கருப்புலில்கியேசாவர்சன்ச.ச்ச்ஸ்சுப் பிர் 
இள்ளான். ஸர்வன் கடி.மணஞ் செய்.அசொள்ளும் பொ 

ருட்டே சதிதேவியைப் படைத்து விடுத்தள்ளோம். 
அவள்தான் மதனமஞ்சகை : ஆகலின், றி.தும் Bij wey 
வேண்டா” என்றது. ௮.துகசேட்டு உசயண மன்னவன், 

“இனிக் சடவுளின்கட்டளேயை மீறுதல் அடாது.” 

என்.று தணிர் த, சணிகளைச் கூவி, ஈன்னாள் ரூறித்க் 
கலியாணம் கோடித்துப் பெருஞ்சம்பிசமமாகதச் இரு 
மணத்திருவிமழாவை நிறைவேற்றினன், , 

சிலநாள் கழிர்ததும் ஈசவாசனதத்தன் தனது: 

Sings உதயணமன்னவனத ராளோலக்கத்இல் விற் 
திருக்கையில், வச்செபிரபனென்னும் விஞ்சையன் 

தோன்றி தன் பெயர்க்காரணத்தைக் கூறி, நான் 
இமயமலையின் பின்புறத்தில் வச்சரகூடமென்ற நகரத் 

இல் வாழ்வேன் ) * என்னருளால் தோன்றும் விஞ்சை 
யர்௪ச்கசவர்த்தியினது இருவடி.கட்கு அன்பு பூண்டு 
தருவா தும் வெல்லலொண்ணாத ஆற்றலுடன் வாழ்ர் 
இக ' என்று என்தவத் த்ற்குச் இவபிரான் உவர்ஆூ 

வ. சமளிச்.துள்ளார்; ஆசுவே, எம்மிறைவனைப் பணியு 
மாறு வந்துள்ளேன். வற்சராசனதகுமரன் Lot gu 
ஞயினும், சாமனது அமி௫மாகத் தோன்றி, தென்கூறு 
வடகூறு என்னும் ஈரிடச் துள்ள விஞ்சையர்க்செல்லாம் 

தலைமை பூண்டு ஒருகற்பதாலம் சச்சசவர்தஇி யாவ 
னென்று உரகாபரணன் இருவருள் சுரர்திருத்தலை: 
என அவிஞ்சையின் மகிமையால் அறிந்தேன்? என்று 
ஈ.சவாகனதத்தனைப் பணிந்து சென்றனன், 

பின்னர், stars ssser secures a 
பூசவஇ sober 9 apseA&Surcer wort இனிது 
wr ips Be. லாயிஞன்,
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இவவா.று இருக்கையில், ஒருகால், wor mens ae 

னென்னும் விஞ்சையனொருவன் மதனமஞ்சுகையைக் 
கண்டு காதலித்துக் கவர்ந்து தன்னகசாபெ ஆஷாட 

புச,ச.இற்குச் சென்றான். சசமூகனைப்போலவே மாஈஸ 
வே.கலும் மாசசை வலியச் தண்டாதவாறு சாபபெரழி 

பெற்றுள்ளா னாதலின், ௮ன்னாளை வலிய மணஞ்செய்து 

கொள்ள விபலவில்லை. ௮ப்போது அவளைப்-பிரிச்த ஈ௪ 

வாகனதத்தன் பட்ட அயரச்சை இத்துசோயென்றே 

னும் இன்ன தன்மைய தென்றலும் ஈம்மரீல் எடுத் 

ச்சொல்ல வியலுமோ ? 

இன்னணம் ஈரவாகனதத்தன் ௮லக்கணுறுகை 

யில், மாரஸ?வகனது உடன்பிறர்கோளாகிய வேகவஇ 

யென்பவள் ஈரவாகனதத்தனை யணைந்து மணந்து மதா 

மஞ்சுகையின்செயலைக் தெரிவித்தச் செல்ல, பிறகு, 

௮வளதுதோழியாய பிரபாவ யென்னும் மாதும் ஈச 
வாகனதத்தனை மணந்து, தனது விஞ்சைமசமையால் 

மதனமஞ்சுகை யிருக்கு மிடதீதில் ௮ன்னானைச் சேர்த் 

தனள். 

அப்போ கெளசாம்பிரஈகரியில் ஈரவாகனதச் 

தனைக் காணாமைபால், உதயணன்மூதலியோர் இடுக்க 

ணெய்தி நின்றன ராக, யாழ்மூனிவர் ஆண்டுத் 

தோன்றி நிகழ்ச் ச வசலாற்றை யுணர்த்தி ௮ன்னாசைத் 
தேற்றினர். 

ஈரவாகனதத்தன், பிரபாவதியினது விஞ்சைமஇ 
மையால் ௮ன்னாளஅவடிவங்கொண்டு சரச்துறைகை 
யில் ஒருகால் ௮வள் வெளிச்சென்றனளாக ௮வளது 

சக்கி தியில்லாமையால் தன்னியற்கைவடிவச்இன னாயி 
னான், பணியாளர் அச்செய்தியை மாகஸ3வகஜுக்கு 

10
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உணர்ச்இினர். மாகஸ?வகன் கடுஞ் £ற்றங்கொண்டு 
ஈரவாசனதத்தனை நலியுமாறு வச, அவ்விஞ்சையன் 

தாப் தனது புதல்வி வேகவஇயின் மணவாள னென்ற 

காரணத்தால் முன்புசொண்டு அந்தசரவாகனதத்த 
னைக் கொன்றிடாதவாறு விலக்கினாள். 

பிறகு, வெளிச்சென்றிருந்த பிரபாவதி நிகழ்க்த 

செயலைச் தன்விஞ்சைமகஏமையா லுணர்ந்து, பைரவ 

வடிவங்கொண்டுவஈது, மாரஸமவகனை நிக்கரகித்து, 

ஈரவாகனதத்தனை அர்த அ௮ஷாடபுரத்தினின்று ௬௫ய 

மூகபருவதத்திற் சேர்ச்சனள். அங்கு, தரவதி யென் 
னும் விஞ்சைமகள் தன்புகல்வி ௮ஜிராவதியை ஈரவா 

கனதத்தலுக்கு ௮ளித்த, ௮ன்னானைக் கெளசாம்பி 

ஈகரியிற் சோத்தனள். 

பதினேழாவது அத்தியாயம் : 

நரவாகனதத்தன் வித்தியாதர 

சக்கரவர்த் தியாதல், 

பின்னர் அந்தத் தநவதியின் பிரேோரணையால் 

௮வளது சுற்றத்தார் யாவரும் குழுமிவர்து, ஈரவாகன 

தத்தனை ஈணுக, : மாஸவேகன் கிரிமுண்டன் முத 

லிய மாற்றாசாகய விஞ்சையசை வென்று விஞ்சையர் 

சக்கரவர்த்இயாகுமாறு சித்தக்ஷேத்தரத்திற் சென்று 

தவம்புரிக? என்று ஓத, ஈரவாகனதத்தனும் ௮ன்னா 

ra மாற்றத்திற்கு இசைர் த, அமிருதப்சபனென் 
னும் விஞ்சையர்க்கசசனது அணையினால் கைலாயத் 

தைச் சேர்ந்து, மதிமுகழ்முடித்த வேணிப் பெம் 

மாள கோகடக் கடுந்தவம்புரிர்சான். ௮க்கடவுளும் ஈச



நரவாகனதத்தன் சக்கரவர்த்தியாதல். 147 

வாகனதத்தனது கடுந்தவத்திற்குச் இருவுள மிசக்கி, 
சகலவிஞ்சைகளையும் இருவருள் பாலித்ததோடு விஞ் 
சைபர்சக்கசவர்த்திக்ஆ உரிய அபிரமிதழ்த்தாமசை 

வானவூர்தியையும் தந்தனர். 
௮.தனைப்பெற்ற பிறகு, ஈரவாகனதத்தன், தான் 

மணந்த விஞ்சைமாதரது சுற்றத்தாரெல்லாம் அணை 
யாய் வச ஆகாயவாணியின் மொஜழிப்படியே மருபூதி 

முதலிய துணைவரோடுஞ் சென்று, இமயமலையின் 

தென்பாரிசத்திலுள்ள மாரஸ3வேகன் முதலிய மாற்றா 

சான விஞ்சையசையெல்லாம் வென்றனன். பின்பு, 

உத்தாசேடி.யில் வாழ்கன்ற மக்தர7?தவனென்னும் 

விஞ்சையர்சக்கர வர்த்தி, தட்சிணசெடிவிஞ்சையசை 
யெல்லாம் ஈரவாகனதத்தன் வென்றதைச் செவியுற்று, 

அவனுடன் பொருமாறு உறு தகொண்டான். அதனைச் 

சாரசது முகத்தின் லுணர்சக்ச ஈரவாகனதத்தன் 

விடைக்கொடியோனது திருவருளை முன்னிட்டு ௮ன்' 
னான்மீதம் படையெடுத்துச் சென்றனன். உத்தர 

சேடியில் ஈரவாகனதத்தனுக்கும் மர்தரதேவனுக்கும் 
பெரும்பார் நிகழ்க்தது ) ௮ச்செருவில், ஆகாயமெங் 

கும் வில் வாள் முதலிய ஆயுதங்களும் பூமியெங்கும் 

சூரர்களது முடிகளும் புசண்டன) உதிரவெள்ளம் 

கடல்போலப் பொங்க யெழுக்தது : வெட்டு, குத்த, 

கொல்லு என்றாற்போன்ற கடும்பேச்சுக்களே எம்மருவ் 
குங் கேட்டன. ௮ப்பெரும்போரில் ஈரவாகனதத்தன் 
மக்தரதேவனைச் தறையில் வீழ்த்தி, அவனமார்பின் 

மீது தன்தாளை வைத், ௮வனமுடியைச் அணிக்கு 
மாது வாலா யோச்சுசையில்; ௮வன.து தங்கை மக்தச 

சேலி ஈசவாகனதத்தளைப் பணிர்து வேண்டினள்.
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௮.தனால், ஈரவாகனதத்தன் அ௮வன்சிரசைக் கொய் 
வதை விட்டிட்டு ௮ன்னானுக்குத் தேற்றசவு கூறினான். 

மர்தர? தவன் கரவாகனதநீகனை வணங்கி, இரு 

சேடிகளையும் ஆளுமாறு வாழ்த்தித் சான் தவஞ்செய் 

யுமாறு கானகஞ் சென்றனன். 

இவ்வாறு ஈரவாகனதத்தன் மாற்றாசையெல்லாம் 

வென்று விளங்கக் கண்டு, மக்திரிமார் உறங்கியெழுந்த 
வாரபோன்று பெருமகிழ்ச்சி கொண்டனர் : ஈரவாகன 

தீ.த்தன் இருபுறத்துச்2சடியிலும் மூன்னசேயிருக்த 
௮.சசர்களை ௮வ்வவ்விடங்கட்கு இறைவ ராக்கினன், 

அவ்வண்ணூம ௮வன் யாவரிடத்தும் ௮ன்புகொண்டு 

BL தகனம், ஆகாயவாணியால் ௮ர்ஈரவாகனதத் 

தனது மகூமையைக் கேட்டிருத்தலாலும், சிவபெரு 

மானது திருவருளைப்பெற்றுப் பெறற்கரிப சித் இகளைப் 

பெற்றதனாலும், விஞ்சையர்மங்கையா பலரை மணந்த 

தனாலும், ஈரசவாகனதத்தனை '! மாநுடன் அல்லன் ; இவ் 

விபபுருஷனே ” என்று தெளிந்து, விஞ்சையர் மண்ட 
லம் முழுதும் ௮ன்னான்மீது போன்புபூண்டு vais go 

நடஈத.து. 

பிறகு, நாரதர் மொழிப்படியே, ஈரவாகனதத் 

தன் தபோவனத்தில் தவஞ்செய்துகொண்டிருக்த மக் 
தசதேவனதுதர்தையாகிய ௮கம்பஈசென்ற சாஜரிஷி 

யைக் கண்டு பணிர்தனன், ௮வர் ஜ்ஞாஈத்ருஷ்டியால் 
யாவும் உணர்ந்தவ ராதலின், தமதுமகளான மந்தர 

தேவியை ஈரவாகனதத்தலுக்கு மணஞ்செய்வித்து, 
இடபமலையில் வித்தியாதசசக்கரவர்த்தி யென்னும் 
மஹாபிலேகமுஞ் செய்துகொள்ளுமாறு இருவருள் 
புரிர்கனர். அப்போது, ௮ங்கு விஞ்சையர் தமது செல்
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வத்திற்கு ஏற்றவாறு மஹாபிஷேகத்திற்கு உரிய 

பொருள்க&ா யெல்லாம் சேர்த்தனர். 
அப்பால், ஈரவாசனதத்தன் களத்திசங்களோடும் 

மர் திரிமாரோடும் விஞ்சையர்குமுவோடும் இடபமலை 

யைச் சாரந்தனன். அங்கு, : மஹிஷிப்பட்டஞ்சூட்டு 

வ யாவருக்கு ?' என்று ஓர்வினாப் பிறக்க, * சதிதே 
வியி னமிசமான மதாமஞ்சுகையே அதற்கு ஏற்றவள் ” 

என ஆகாயவாணி மொழிந்தது. 

பின்னர்ச் சாந்திஸோமன் குறித்த ஈன்னாளில் 

மங்கள தூரிபங்கள் முழங்க, அ ரமங்கையர் இன் 

னிசை பாட, அந்தணர்கள் ஸ்வஸ் இிவாசகக கூற, ௮௪ 

தனச்சிங்காதனத்தில் வீற்றிருக்கும் ௩ரவாகனதத்தன் 

முடிமீது விஞ்சையர் சித்தர் முதலி2யார் மந்தர 

பூதமான தீர்த்தங்கள்கொண்டு அபி2டகஞ் செய்த 

னர், அக்காலையில், தேவதுர்துபிகள் முழங்கின ; 

சேவவிருடியர் பல்லாண்டு பாடினர், கற்பகமலர் 

மாரி இடைவிடாது பொழிந்தது) ௮பிே 

தும், இந்திரனருகில் சசி? தவிபோல மதாமஞ்சுசை 

சிங்காதனத்தின்மீது நரவாகனகத்தனது அருகில் 

விளங்கினாள். அப்போது ஈரவாகனதத்தன் விஷ் 

சையர்க்குச் சக்கசவர்த்தியாகும் பெரும் பதவியை 

முன்னர்க். கண்ணுதற்கடவுள் இருவருள் சுரந்த 

படியே பெற்று, விஞ்சையசெல்லாம் தன் ழடங்க 

௨. கமான 

வாழ, விஞ்சையாஅமண்டலக்தில் தனிச்செங்கோல் 
ஈடாவினான், 

ஒருகால், ஈரவாகனதத்தன், அவ்விஞ்சையருல, 

அள்ள நுகர்ச்சிகளைத் தன்பெற்றோசையும் நுகர்விக்க 

விரும்பி, கெளசாம்பி சென்று, தனது பெற்றோர்
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முதலியோரைக் கண்ணுதற்கடவுளின் இருவருளாற் 
பெற்ற வானவூர்தியின்மீது ஏற்றித் தான் ௮சசுபுரியும் 

இடபமலயிர் சேர்த்து இனிதாக ௮மசச் செய்தனன், 

சிறிது சாலம், உதயணமன்னவன் தனு மனைவி 

யருடனும் மர்இரிமாருடனும் விஞ்சையருலகன் போக 

தீதை நுகர்ஈ்தும், மானுடனாகலின் ௮வணின்று தன்னா 

ட்டிற்குச் செல்ல£வண்டு மென்று ஈசைசொண்டு, விஞ் 

சையர்போகம் யாவருக்குத்கான் பெருமகழ்ச்சியை 

யூட்டாது ? ஆயினும், பிறர்திடதீதுள்ள ஈண்பு ஆண்டு 
இழுக்கின்றது: ஆகையால், யான் செல்லுகின்றேன்,. 

நீ இந்த விஞ்சைபர்செல்வத்தை நீடூழி நகரக்து வீழ்ச் 

இடுக. விஞ்சையர்க்கெல்லாம் இறைவஞசை வீந்றிருக் 

கக்கண்டமையால் நின்னைப் பெற்ற பயன் யாம் பெற் 

ஹோம்) வண்டும் பொழுது எம்மை அழைத்துக் 

கொள்க ' என்று தன் புதல்வனிடத்துத் தன்விருப்பத் 

தைத் தெரிவித்தனன், 

ஈரவாகனதத்தன் பெற்றோரைப் பிரிக் து தினித்து 

உறைதற்குச் சற்றுங் கருத்தில னாயினும், பெற்றோர் 

கருத்துக்கு இணங்க வொழுகுதல் புதல்வர்க்குக் கட 

மைபாதலால், தனது மூளரிக்கண்களிலிருக்து வெண் 

முத்துஉ௨தர மனத்துயசோடு இசங்கு, வாது விருப் 
பின்படி ப ௮ன்னாசைக் தெளசாம்பியிற் சேர்.த்துவரு 

மா.று விஞ்சைபரசனாய தேவமாயனென்பவளனை விளி 
தீ.துச் சொல்ல, ௮வனும் உதயணமன்னவன் முதலி", 
யோசை வானவூர்தியி லேற்றிக் கெளசாம்பியிற் சேர் 
sa, gous mater பணிர்து விடைபெற்றுத் தம் 

மூலகத்.து மீண்டனன், இ.துகிற்க :



பதினேட்டாவது அத்தியாயம் : 
உதயணன் சுவர்க்கஞ் சார்தல், 

ஒருகால் உஞ்சையினின் gy uss Ho Maver Fabre 

மஹாசேரராசன் பரலோகஞ் சார்ந்ததையும் ௮ங்காச 

வதி ௮துமசணஞ்செய்ததையும் இடீரென்று கூறக் 

கேட்டு, உதயணமன்னவன், ௮.றிவுகலங்கிக் கையற்று 

உபிர்ப்பொடு௩்டிக் சழ்விழுக்தனன் ; சறிதுரேரரர் தாழ் 

த்து ௮றிவுதெளிர் ௫, கனதசேவி வாசவதத்தையுடன் 

தன்மாமன்மாமிபர் உயிரநீத்தமைக்கு நெடுநேரம் இரங் 

இனான். அப்போ மர்திரிமார் (கருங்கொண்மூ£ வாய் 

இறத மின்லுப்போற் றோன்றி மருங்கறக்கெடுதற்கு 

இடமான இப்பிரபஞ்சத்தில் எதுதான் நீடுகிற்கும் 7 

ஒன்றும நிலையா தாகலின், ௮ம்மன்னவர் Onis g 

இயல்பே, அுன்னாரைக் குறித்து இரங்கவேண்டா : 

ஏனெனின், உதயணமன்னவன்--மருகனும், கோபால 

கன்--மகனும், ஈரவாகனதத்தன்-- 3பரப்பிள்ளையுமாக 

அமைர் திருக்கின்றனரன் 27 ? அவருக்கு இப்போது 

என்ன குறை உளது ?' என இவ்வாறு தேற்றினர். 

அவ்வாறு தேற்றவே, அரையன் ஒருவாறு தெளிந்து 

இறந்தார்க்கு நீர்க்கட னீந்தனன், ் 

பின்பு, உதபணசக்கசவரா்த்து,தன்தர்தை இறச்தத 

னாற் பேரிடர்ப்படுிகின்ற மைத்துனன் கோபால்களை 

கோக்க, தானும் கண்ணுங் சண்ணீருமாக நின்று, எழு 
BHM உஞ்சைரகர்க்குச் செல்க : வாழையடி வாழையாக 

வரத ௮சசைக் கைக்கொள்க. ௮ங்கு ௮சசின்றி மக்கள் 

வாடுன்றன ரன்றோ ?' என்று சண்ணீரினால் தழு 

S445 குரலுடன் கூறினான், அச்சொல்லைச் செவி 

யேற்ற கோபாலகன் : இறைவ? நும்மையம் எனது
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தங்கையையும் ஒரு நொடிப்பொழு2தனும் விட்ட 

கன்று உயிசாற்றகில்லேன் ; மலும், தர்தையின்றிப் 

பாழாகத் 2கான்றும் உஞ்சைசகசையும் காணகில்லேன், 

என் விருப்பத்திற்கு இணங்கி, எம்பி பாலகமீன ௮௪ 

சுரிமை பூண்பா னாக” என்று தழுதழுத்தகுர.லுடன் 

௮ ழதவண்ணங் கூறினான், இவ்வண்ணம் கூறிக் 

கோபாலகன் மீண்டு உஞ்சைக்குச் செல்ல விருப்பமின்றி 

யிருக்கவே, உதயணமன்னவன், படைத்தலைவனாய 

ரூமண்வானை உஞ்சைககர்க்குப் போக்கி, som oo lens 

கொண்டு ௮ண்ணனஅ௮ுமதயினால் இளையோன் பால 
கனுக்கு அர்காட்டிற் பட்டாபிஷேகஞ்செய்வித்தனன். 

உதயணசக்கரவர்த்தி, உலகத்துப்பொருள் யாவும் 
நிலையாமை கண், 6ீம்புலவாசைபை ௮றகீத்து, யெள 

கந் தராபணன் முதலிய மர்திரிமானை கோக்க, 4 இப் 

பிரபஞ்சத்தின்கண் எல்லாப்பண்டங்களும் முதலிற் 
சுவைசெறிர்தன பாலக் தோன்றினும் இறுதியில் 
சுவையற்றனவேயாம். யாம் அறம்புரிக்?தாம் : பகை 
ஞசை ஒட்டி னோம்; இன்பம் நுகர்ர்தோம் ; எமது 
பு.தல்வன் விஞ்சையர்க்கு இறைவனானமையையும் கண் 
ணாற் கண்டோம்; இப்போழ்?2தா பருவஞ்சென்ற அ ; 
கூற்றுவனிடத்துச் தருமாறு ஈசை கூந்தலைப் பற்றியிட் 
டது; திரை உடலம் முழுவதும் அ௮ரசுபுரிகின்றஅ ; 

சொற்றளர்ர்து கோலூன்றிச் சோர்ந்த ஈடையின சாயி 
னோம்; பற்கழன்று பண்டம் பழியுறுகின்ற.து. அகவ, 

இனி, காலஞ்சசகரியைச் சார்க் து முறைவழுவா நெறி 

யால் நிலையற்ற இவ்வுடலத்தை நீத்த நிலையான பத 

வியைச் சார்ேன் ? என்று தன் கருத்தைத் தெரிவித் 

தனன், அதனைச் செவியுற்ற மர்திரிமாரும் வாசவ
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தத்தையும் ஆராய்ர்து இறைவனோடு ஒத்தகருச் தின 
சாய், * இறைவ? மக்கு விருப்பம் யாதோ, ௮வ 
வாற புசிக : யாங்களும் அும்மருளால் நம்மைப் பின் 

பற்றிவர் து உத்தமமான கதியைப் பெறுவோம்” என் 

றனர், 

இவ்வண்ணம் தன்னோடொத்த மந்திரிமார் கூற 
வே, உதயணசசக்கரவர்த்தஇ, இறைமைபுரியுர் திறமை 

வாய்ந்த கோபாலகனை விளித்து, | உரவாகனதத்தனும் 

நீயும் எனக்கு ஒருதன்மையீே 2 யான் நின்னையும் 

எனது பு.தல்வன்போல3வ கருதியிருக்கின்றேன். ஆத 
லால், யான் வற்சநாட்டுக்கு நின்னை இறைவ னாக்குகன் 

றேன். நீ என்னநுமதியின்மீது இர்ராட்டிற் செங் 
கோல் ஈடவுக” என்றான், உதயணசக்கசவர்த்தி இன் 

னணம் கூறவும், கோபாலகன், அரையன் கூற்றுக்கு 

இணங்கானா௫), : நீவிர் எக்நெறியிற் செல்கின்றீ சோ, 
அதுவே யான் செல்லும் நெறியு மாகும் ; ஒருகணப் 

பொழு3தலும் யான் நும்மைவிட்டுப் பிரியகிற்றிலேன்' 

என்ற இம்மொழியையே இடைவிடாது பகர்ர்தவண்ண 

மாக இருந்தனன். 

அப்பொழுது உதபணசக்கரவர்ச்தி, கோபா 

லகனை நோக்கி ட இத்துணைக்காலம் என்னெஞ்சம் 
போல ஒழுகிவர்ததும் படொய்ம்மையென்றே கரு.தூன் 

றேன். ஒருகால் :௮சை விட்டுச் செல்லுகின்ற இவன் 
மொழிப்படி, நடப்பதனால் நமக்கு யாதுபயன் ?” என்று 

நினைந்தனைபோலும் ” என்று சனந்தவனை யொப்பக் 

கூறினான். இறைவன் இவ்வாறு க$மொழியாகக் 

கூறவே, கோபாலகன் மனமுளைர்து வாப்திறவாது 

கண்ணநீர் ஆரறாய்ப்பெருகப் புலம்பிய வண்ணமா௫),



154 உதயணன் சரிதை, 

வனத்திற்குர் செல்ல2வண்டுமென்னுங் கருத்தைச் 
கடைப்பிடித்தும் அப்பொழுது உடன்செல்லாது நின்ற 

னன், 

உடனே, உதயணசக்கரவர்த்தி யானைமீது ஏறித் 
தீன்னிருதேவியருடனும் உழைஞருடனும் புறப்பட் 

டான். கெளசாம்பிஈகரியினின்று இறைவன் வெளிப் 

படவும், ௮ற்நகரத்து மாந்தரனைவரும் விம்மி விம்மிப் 

புலம்பிப்புலம்பிக் கண்ணடீரை நிரைநிரையாய்ப்பெருக் 
இக் கதறியவண்ணம் அுவ்விறைவனைப் பின்றொடரலா 
னார்கள். ௮ம்மாந்தரனைவரையும் நோக்கி, உதயணன் 

நீவிர் கலங்கவேண்டா; நும்மையெல்லாம் கோபாலகன் 
நன்னாப் பாதுகாப்பன்' என்று மொழிந்து தேற்றி, 

அவர்களா ஈகரின்கண்ணே யுறையுமா.று விடுத்து, 

காலஞ்சசசரியை ரோக்க ஈடர்தான். ௮ம்மலையை யணு 

இயதும், ௮ம்மலைமீதேறி, கொல்லேற்றுக் கொடியுடை 

யாரை வணங்க, எஞ்ஞான்றும் தனக்குத் துணையாயி 

ருர்த கோடவதியென்னும் யாழைக் கையிற்கொண்டு, 
பக்கத்துத் தேவிமாருடனும் உழைஞருடனும் மல்யுச் 

Richer pg Sop SHS eran. 

தன்னுடன் வர்தோருடன் மலையினின்று £2ழ 
விழும்போது தானே, உதயணன் தனது மாலுடதே 

கத்தை நீக்கத் இப்பியமேனி பெற்று, வலவனேவா 

வானவூர்தியின்மீற ஏறிச் சவர்ச்கஞ்சேர்ர்து இனிது: 
வாழலாயினன்,



உதயணன்சரிதையினது 
அபிதா௩ விளக்க வகராதி. 

அகம்பரர்-மர்தரதேவனது 
தீர்தையாகயெ ராஜரிஷி 

௮ங்காசசாசரன் - ௮ங்கார 
a war gies. 

அங்சாரவதி - வாசவதத் 
.தையின் தாய். 

அஜிசாவதி - ஈரவாகனதத் 
தனால் ருசியமூகமலையிலே 
மணக்சப்பெற்றவள் ; தநவதி 
யென்பவளது மகள், இவ 
ளைச் சார்ர்தவர்களின் துணை 
பினால் தான் ஈரவாகன த,5,சன் 
வித்தியொாசர சக்கரவர்த்தியா 

யினான். 

௮பிமர்மு - உதயணனது 
வமிசத்து முன்னோன். 

௮மருசப்ரபன் - ஈரவாக 
ன ,சத்தனைக் கைலைமலையிற் 
சேர்த்தவன், 

௮யோச்தி - உதயணன் 
தாயாகிய ம்றுசாவதி பிறந்த 

ர் 
அரிசன் - முமண்வானத 

புதல்வன், 
அலங்காரவதி - ஈரவாகன 

தீத்தன து மனைவியரறுள் ஒரு 

த்தி, 
௮வர்திகை - வாசவதச்ைச 

பிராமணிவேடம்பூண்டு பத் 
மாவதியின் இருசத் தில் வசி 
ssCurg பூண்ட பெயர். 

அவஹஷாடசன் - வாசவசத் 
ஸசயின ௫௪ யானைப்பாகன். 

ஆஷாட்புரம் - சரவாசன- 
த.ச்தனது மாற்றானாகிய மாக 
ஸவேசனத ஈசரம், 
இடபமலை - நரவாசனசச் 

தீனுக்குப் பட்டாபிஷேக 
மான இடம். 

இத்யசன் - கோமுசனது 
தரை). இவன் மழபெயர் - 
நி ச்யோதிதனென்ப த. 

உஜ்ஜயிரீ - வாசவதச்தை: 
Wer stengs சண்டமசாசேன 
சாஜனது ராஜசானி; உஞ்சை 
எனவும் வழங்கும் : அவந்தி 
நாட்டிலுள்ள து. 

உதயணன் - கதாகாயசன்; 

இவன், பாண்டவர் வமிச£த்.து 
உதித்தவன் : லத்ஸராஜன் 
என்றும், வத்தவன் என்றும் 

வழங்கப்பவொன். (egw 
ணன் என்ற சொல்-உதயகன் 
என்பதன் பாசதச்சிசைவு.) 

உச்யாசலம் - மருசாவதி 
யைச் கருடன் விட்ட இட 
மாயெ மலை 

சசாஸரிச்ஸாசரம் - ப்௬ 
ஹச்சதையின் ஸாரமாகய 
லடமொழி வழிழூல், 

சர்ப்பூரங்தி - ஈரசவாசன 

தீ.த்தனது மனைவியருள் ஒரு 
த்தி. 

கலாவதி - கரு தவர்மாவி 
eterna; ம்ருசாவதியிண் 
தாய்,



அபிதாக விளக்க வகராதி, 

கலிங்கசேனை - சலிங்கசதச் 
தன்மசள்; இவள், சயணனை 
மணக்க எண்ணியிருக்க, மத 
ஈலேகனென்னும் விஞ்சை 
யன் உசயணன து வடிவம் 
ஆண்டு இவளை மணச்தான். 

சலிங்கதத்தன் - தட்சசலை 
க்கு ௮சசன் ;) சலிங்கசேனை 
யின் தந்தை. 

காஞ்சகமாலை - வாசவதத் 
தையின் சோழி. 

காணபூதி - சுப்பிரதீகன் 
என்னும் இயக்கன் பிசாசனா 

யிருந்தபொழுது கொண்ட 

(பெயர், 

சாலஞ்சரம் - ஒர்மலை ; இம் 
மலையினின்௮ உதயணன் 
மூ.சிலோர் £ழ்விமுந்து நற் 
சதி பெற்றனர். 
கிரிமுண்டன்-5ரவாகன தத் 

சீனுச்கு மாழ்றானாகயெ விஞ் 
சையன். 

நீர்த்திஸேன் - குணாட்ய 
னது தம்தை, 

குணதேவன் - குணாட்ய 
னது மாணவருள் ஒருத்தன்! 

குணாட்யன் - பெருங்கதை 
யைச் செய்சவன் ; மால்யவா 
னென்பவன் சாபத்தால் இல 
ஞசப் பிறக்தான். 

சகோபாலகன் - வாசவத்த் 
தையின் உடன்பிழரந்தோன். 

கோமுசன் - இச்யசனதது 
புதில்வன், 
கோஷவதி - வஸுகேமி 

sig வீணை. 

செளசாம்பி - உதயணமன் 
னவனது ராஜதாமி. 

க்ருசவர்மா - மருசாவதி 
Wer கரசை; அயோத்தி மன் 
னவன். 

சண்டமசாசேனன் - வாச 

வதத்தையின் சந்தை. (மற்றை 

நூல்களில் இவனது பெயர் 
ப்சத்யோதன் என்று கூறப் 
பட்டுள்ள த.) இவனுச்கு 
மஹாஸேனென்றும் பெயர் 
உண்டு, 

சதாநீகன்- உதயணமன்ன 
வனது பாட்டன், 

சர்வவாமா - சாதவாசன 
னது அமைச்சன் ; அவ்லசச 
னுக்குச் சல்வியறிவை யுண் 
டாக்கயெவன். 

சாண்டில்யமுனிவர் . சசா 
நீகனது சோழர் ;) இவர் ௮௬ 
ளால் ஸஹஸ்ராறீசன் பிறக 
தான. % 

சாந்திஸோமன் - 6ரவாகன 
தத்தன புரோசென். 

சிற்சவர்மா - ப்ரத்யோச 
மன்னவனது குமாரன்; பத் 
மாவதியின் efter ld pe 
தோன். 

சுரபிதத்தை - சாபத்தாற் 
கலிங்கசேனையாகப் பிறந்த 
ஒர் தேவமாது. 
சோமபிசபை - சலிங்க 

சேனையின் தோழி; மயன் 

ys BM. 
ஜுமேஜயன் - உதயணன் ' 

மசபில் முன்னோன். 
ஜமசக்கி - உதயாசலத்தில் 

வத்த முனிவர் ) இவர் - மு 
சாவதி சகருவுற்றிருக்கையில் 
அவளைச்சாத்து, அவள்புதல்



அபிதாக விளக்க வகராதி, 3° 

வனுயேஉசயணனுக்று, 
யாப்பியாசஞ் செய்விச்தவர். 

ஜயஸேோன் - சண்டமகா 
Cortes gy gts. 

menu - புஷ்பதர்தன் 
மனைவி, . 

தட்சசலை - கலிங்கதத்த 
னது கரம். 

தீகவதி . அறிரசாவதியென் 
னும் விஞ்சைமகளின் தாய், 
SUBSET - வஸந்தகனது 

LJ SVQ. 

தம்பகன் - பிரமத song 
திட் சேர், சவன் ழ; கரவாகன 
தச்சனைச் காச்சச் செவபெரு 
மானால் அ௮னுப்பப்பட்டவன் 
இவன், 

தாலபடன் - ௪ண்டமகா 

சேன மன்னவனறு gle 
மனைகவாயில் சாப்போன், 

தாராசத்தை - சலிம்கசத் 

தன் மனைவி, 

இருக் திதேவர் - வெபிரா 
னத வாயில்சாப்போர். 

திலோத்தமை - ஸஹஸ்ரா 
நீகனைச் சபித்தவள். 

தேவசேனன் - ஒரிடை 
யன் ; சாட்டில் தலைமைபூண்டு 
அந்தணச் சஈறவண் தாளை 
லெட்டுமாறு செய்தவன். 

சேவமாயன் - உதயணனை 
ப்புவியிழ் சேர்த், சவன், 
நடா - வாசவதத்தை 

யின்பிறர் சசததிலிருர் ச ஆண் 
யானை. 

AC sam - குணாட்ய 
னது மாணாக்கர் இருவரில் 
ஒருவன். 

ரரவாகன சமன் : உதய. 

ணன் பு,சல்வன், வி ரசையர் 
சக்க ரவச்,2.இ, 

காரதர் - ஒரு முனிவர்), 
உதயணனிடச்து ௮ுுக்ரெச 
மூள்ளவர். 

பத்மாவதி - ப்ரத்யோசன் 
புதல்வி; உசயணன் மனைவி. 

பத்ரலதி - வாசவசச்சையி 
ன_.து பெண்யானை. 

பரீக்ஷித்து - ௨உசயணன் 
மரபிலு,தி.ச்,ச முன்னோன். 

பருகச்சம் - ஸாதவாசான் 

தனது ஆரிரியலுச்கு௮ளித்ச 
நாடு, 

ப்சதிஜ்ஞா யெளகர்தராய 
ணம் - பாஸன்செய்,த ரூபகல் 
களு ளொன்று, 

ப்ரதிஷ்டாககரம் - ஸாத 
வாசனனது ஈகரம், 

ப் ரசயோசன் - பத்மாவதி 

யின் சந்தை; மசதநாட்டுமன் 
னவன், 

ப்ருஹச்ச சாமஞ்சரி - க்ஷ 
மேர்திரன் செய்த.த. 

பாஸகவி - WanF senor 
ஒரு மஹாகவி. 

பாலகன் - சோபாலசலுச் 
குச் சம்பி. ச 

பிங்கலிசை - புரோ௫த 
னது உடன்பிறர்தவன் மனை 

வி) இவள் பு,சல்வர் ஈசவாச- 
னத சனுக்கு இஷ்டரான 
வர். 

* பிரசேரூத்து - சகலிங்கசே 
னையை வாழ்ச்கைப்படுச் துவ . 
sls garg தர்தையால்; 

எண்ணப்பெழற்றவன், .



அபிதா விளக்க வகராதி, 

பிரபாவதி - ஈரவாகனசத் 
தனை மணக்ச ஒருவிஞ்சை 
மாது) இவள்வடிவச்தோடு 
கரவாசனதத்சன் மதமேஞ்சு 
கையினிடம் சிலகாலம் இரு 
ந்தான். 

பிரமதத்தன் - வாராணசி 
மன்னவன், 

பத்ததத்தன் - சண்டமகா 
சேனசாஜனது மகந்திரியருள் 

POSS. 
புளி$தகன் - விர்தமலைச் 

சாரலில் வாழ்ந்த வேடன் ) 
உசயணன் நண்பன் 

புஷ்பதந்தன் - சணகாத 

ருள் ஒருவன்) இவனே வர 
குயொாசப் பிறக்கின்றுன். 

மச,சமாடு - ப்ரச்யோதலு 

டைய செசம், 

மசாமாத்சன் - சண்டமகா 
செனனது பாகர்ச்கெல்லாம் 

, தலைவன். 

மசேச்திசவர்மன் - சண்ட 
மசாசேனனது பாட்டன். 

.... மதமமஞ்சுசை - சலிங்க 
சேனையின் புசல்வி) ஈரவாச 
னதத்தன து பட்டமகிஷி, 

மதவேசன் - கலிங்கசே 
னையை உதயணன்வேஷங் 
கொண்டு காந்தர்வமுறையால் 

, மணந்தவன், 
மந்தசசேவன் - ௨சசரசே 

,டியில்வாழ்ச் ச விஞ்சையர்சச் 
- 61018 8. 

மந்தரதேவி - மர்சரதேவ 
ag ever pisqcr; ₹7 
வாசன சத்தனை மணர்தவள். 

மயாசுசன் - சோமபிசபை 
Wer sie gs. 

மருபூ.தி - Gwerssgaru 
ணன் புசல்வன். 

மாதலி - இந்திரனத பா 
சன், 

மாகஸவேசன் - ம,த£₹மஞ்சு 
கையை விரும்பியவன். 

மாயாவதி - ஒரு விஞ்சை 
மகள்; இவள் சாபத்தால் பத் 

சவதியென்லும் பிடியானை 
யாயினாள், 

மால்யவான் - ப்ரமதசணமங் 
சளுட் சேர்ந்தவன் : இவனே 
குணாட்யனாகச் சாபத்தாய்பி 
றக்தான். 

ம்ருகாவ தி-௨சயணன் தாய் 
யமதம்ஷ்ட்ரன் - தேவேக் 

இரனையெதிர்த்தவன் : சதா 
Es eye மாய்ரந்தவன். 

யகர தரன் - யெளகந்தராய 
ணன் சதை. 

யோகேசுவரன் - யெளசந் 
சீராயணன துண்பனான பிர 
மராக்ஸன், ௩5 

யோசககரண்டகன் - பிரம 
தீத்சனது அமைச்சன். 

யெளகநர்சராயணன் - ௨௪ 
யணனுக்கு முச்கியமக்இரி, 

சதிநப்சபை - ஈரவாசனதத் 
தனைமணர்,சஒர்விஞ்சைமகள் 

ருசயமூகம் - ஆஷாட்புசச் 
இனின்று ஈரவாகனசத்தனை 

பிரபாவதி சேர்த்த இடம், 
ருமண்வான் - ஸுபப்ரதச 

னென்னும் படைத் தலைவன் 
குமாசன் ; உதயண்னது ப 
டை,த்தலேவன், '
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லாவாணகம் - we sen 
ழூ.ற்கு அருகிலுள்ள மாடு, 

லச்சிரப்பிரபன் - ஒரு வீஞ் 
சையன்.. 
வத்ஸும்- உசயணன் ௮ண்ட 

நாடு, 
வரரு9 . புஷ்பதா்தன் சா 

பதீதாற் பிறந்தபோது சொ 
ண்டிருந்த பெயர், 

வளந்தசன் - உதயணனுகச் 
கு.,ச் சோழன். 
வஸு கேமி - உதயணனால் 

வேடனிடச்தினின்று விடுவி 
தீதி மாசம்; இவன் வாசூயின் 
௮ண்ணன். 

வாலவதத்தா - ஸுபந்து 
மஹாசவிசெய்த சத்யசாவ்யம் 

வாசவதத்தை = உதயண 
னது பிரதானமஹிஷி 

வாசு - குணாட்யனது பா 
ட்டன். 

விர்தமலை - ஒருமலை. 
விர்தைமசள் - pres: 

குணாட்யலுக்குக் சாணபூதி 
மைச்சாணுமாறு அருளியல் 

விஷ்ணுமதி - சதாநீகன் 
மனைவி, 

லீரபாகு- சண்டமசாசேன 
அ.த வாயில்காப்போர் இரு 
௮ரில் ஒருத்தன். 

வேசவதி மாஸவேசனது 
உடன்பிறந்தவள்) $ரவாசன 
தீதீதனை மணர்தவள். 

வைசுலாாரன்- பிங்கலிசை 
யின் புதல்வருள் ஒருவன், 

ஸ்ஹஸ்ராரீசன் - உதயண 
ன் சந்தை, 

ஸாதவாசஈன் - பிரதிஷ் 
டா₹சரத் துமன்னவன்; குணா 
ட்யனிடத்துனின்று பெருங் 
சையைப்பெற்றவன், 

ஸுுபஈது - (வாஸவதத்தா” 
என்ற நூலைச் செய்தவன். 

ஸுப்7தீசன் - குபேசனது 
சாபத்தாற் சாணபூதி யென் 
லும் பிசாசனாசப்பி தி$்தவன் ) 
ருமண்வாளது தர்சைச்கும் 
இப்பெயருண்டு, [ 

ஸோமசர்மா - குணாட்யன 
துதாயக்குச் தர்சை, 
ஸோமதேவபட்டன்- சதா 

ஸரிதீஸாகரம் செய்தவன். 
றசாவஸ்தி - ப்[ஸோஜித் 

தின் சரம், 
ஸ்லப்ஈவாஸலதத்தம்-பாஸ 

மஹாகவிசெய்த ரூபசக்களு 
சொன்று, 

கேமேர்தரன் - ப்ருஹத் 
ச.தாமஞ்சரீயென்லனும் நூலை 
ச்செய்தவன்,



உதயணன் சரிதையினது 

அரும்பத விளக்க அகராதி. 

௮௪டு - ஈடு, 
அகம்படி - அடிவயிறு, 
அசவலைப்படுதல் - வ$லயி 

லசப்படுதல். 
அகாலம் - காலமல்லாதகா 

லம். 

அங்காடிவீதி -: சடைச் 
தெரு. 

அவ் - அக்கி 
அச்சரமங்கையர் - gua 

சஸ் ஸ்இரீசள். 
அத் சாணிமண்டபம் - ஆனி 

தீரமண்டபம், 
௮8வரதமும்-எப்போ.தும். 
அம்பே-தாயே! அன்னே” 

என்பதும் இப்பொருளசே, 
௮ரதனம் - ரதம். 
அ சமங்சையர் - ௮மசமங் 

suit. 
அ௮லச்சண் - துன்பம், 
அழுச்சாறு - பொறாமை. 
4 p றம் - சமயம். 
அ௮ன்னணம் - அவ்வாறு, 
ஆசாயவாணி - aren 68 

ee சோன்றம் வாக்கு, 

ஆழ். 
ந்தம். - விருந்தினர்க 

குச் சயயும் உபசாரம். 

ஆதுன் - மோயாளி. 
மிடம் ௯ மாம்ஸம், 

ஆயலெள்ளம் - தோழியர் 

ஆரப்பரகம் - பேரொலி, 

ஆர்ப்பரித்சணர் பேரா 
வாரஞ் செய்தனர். 

ஆர்யபுத்திரர் 
இது காடசலழக்கு, 

ஆள்வழக்கு- gp en Chea rw. 

இக்கசெம் - குறிப்பு, 
இஞ்ூ - மதிள், 

இடியேறு - பேரிழ, 
இடுச்சண் - துன்பம். 
இந்து - சக்திரன், 

இயம் - வாச்சியம். 
.இருச்சை - இருப்பிடம், 
இருபிறப்பாஎன் 5 பிராம 

ணன் 
இருமுதுகுரவா . தாய்தர் 

தையர். 
இல்லக்இழத்தி - மனைவி, 
இவர்ந்து - ஏறிச்சென்று, 
இறுக்ச - வரிகட்டுமாறு, 
இறும்பூது - ஆச்சரியம், 
இன்னல் - துன்பம், 

ஈமக்கடன் - இறர்தபின்பு 
செய்யுஞ் சடங்கு: உத்தர 
ச்ரியை யெனப்படும். 

உணா - உணவு, 
உதாரம் 

குணம், 
உபாயம் - காணிக்கை, 
உரசவணி - பரம்பரடிய ௮ 

பரணம், 
உலோசபாலீர் - இச்பால 

கர்களே, 

உணழம் 

சணவர்; 

கொடுக்கும் 

ட 
மர்இரிமார்.



அரும்பத விளக்க அகராதி. 

உளைந்து - வருந்தி. 
ஊடல் - பிணக்கு. 
ஊர்தி - வாகனம். 
ஊனம் - குறைவு. 
எஞ்யெ - குறைகத. 
எம்பி = என்தம்பி. 

எயினம் - பன்றி. 
எல்வை - வேளை. 
ஏச்கழுத்தம்-தலையெடுப்பு. 
ஐயுறவு - சக்தேகப்படுதல், 
தலமிடல் - முறையிடுதல். 

அ௮பயமிட்டழைத்தல். 
கடகம்-சேனைதங்குமிடம்) 

பாசறை யெனப்படும். 
சணகர் - சோதிடர். 
சணி - சோதிடன். 
சணிஎயொது - லஷ்யஞ் 

செய்யாது, ஆலோசியாது. 
கண்கூடு - ப்ரத்யக்ஷம், 
சண்ணுசற்கடவுள் - Kar 

பிரான். 
ச .திரவன் - சூரியன், 
சத்யகாவ்யம் - வசனநடை 

யிலெழு திய காவ்யம். 
கமலை - லக்ஷ்மி. 

கரம்- சை) திறைப்பொ 
ருள். 

கருப்புவில்லி - மன்மதன். 

கலுழிரீர் - நீர்ப்பெருக்கு, 
சலங்சல்நீர், 

களத்திரம் - மனைவி, 
காச்தர்வவிச்மை - யாழ்வா 

சினை, 
இரி தர்க்கம் - மலையரண். 
Gye | - இழக்குத் 

குண்டிகை | இக்கு. 
குழவி - குழச்தை. 
கூற்று - யமன், 

॥ 

கேழல் - பன்றி, 
கைதவம் - சபடம். 
கசையடை - கையில் ஒப் 

பித்,” பொருள், 
சையற்று - செயலற்று. 
கொண்டல் |, மேகப் 

- மேசம். 
கொண்டு | 
சபரன் - வேடன், 
சமர் - போர். 
சரணம் - ரஷகம், 
சாமம் - சமாதாகம். 
சாரர் - ஒற்றர். 
சான்று - சாட்சி, 

சிற்பம் - சொழிலில் வல் 
லமை. 

சிரிய - இறந்த, 
சுரநீர் - சங்கை. 

கசூளுறவு - சபசம், 
செரு - போர். 

செவிப்புழை - 
அதவாரம், 

சேய்மை - தூரம். 
ஞான்று - பொழுது. 
தீந்யை - பாச்கியசாலிகரி, 
சாப,தப்புதல்வன் - ரஷி 

குமாரன். 
தாரசர்பதி - சந்திரன். 
தானை - சேனை, 

திகைப்பூரி - மிதித்சவர் 
க்கு. த் திகைப்பை யுண்டாக் 
கும் பூண்டு, 

.இப்பியம் - சிறந்தது. 
திரிமிச்தம் - அபசகுனம், 
துவையல் - ஓலி, 
தூய்மைவாய்ச்த- பரிசுத் 

மான, 
தூர்ச்சள் - செர்மையான 

ஒழுக்கமற்றவன். 

காதின்



தொடர்பு - சம்பந்தம். 
சோம் - குற்றம். 
சை - விருப்பம், 
ஈட்டம் - நருத்தம். 
காளோலச்சம் - இன இல் 

குடிகட்குக் சாட்டியளிச்,தல். 
நாற்றிசை - கான்கு இக்கு, 
நீத்து - விட்டு. 
சை - உமது ச்சை, 

அசனம் - புதியது. 
பதாகை - பெருங்கொடி, 
பதி - சணவன். 
ப.தீரமுசன் - இனியமுகத் 

தையுடையவன். 
பம்பியது - நெருங்கெது. 
பயம் - ஜலம்) அச்சமு 

மாம். 
பசபாசம்- மாறான இரண்டு 

திறங்களையுடைய பொருள் 
களின் சேர்ச்சையால் சோன் 
லம் நிறப்பொலிவு. 

பரிமா - குதிரை. 
பல்லியம் - பல்வகை வாத் 

தியம். 
பனவன் - ௮ந்தணன். 

ப்ரக்ரு இகள்-௮7சன் படை 
குடி கூழ் அமைச்சு ஈட்பு 
gic car gaa; Zap 

gor, Qe gr lev ஏற்றபெற்றி 
கொள்க, 

ப்ரபெளத்திரன் - ஆண்சம் 
தீதியிற் பிறந்த பேரனது 
புதல்வன். 

பாங்கர் - தோழர். 
பாதசாரி - வாசனமின்றிச் 

சால்களினார் சஞ்சரிப்பவன், 
பாரீயம் - பருகுவதற்கு 

உரிய பொருள். 

அரும்பத விளக்க அகராதி. 

பாரங்சசன் - சரைசண்ட 

பாரிசம் - பக்கம். 
பித்திகை - சுவர். 
புகல் - ரக்ஷசம்; சொல் 

என்ற பொருளும் உண்டு. 
புச் திசெளசலம்- அறிவின் 

அட்பம். 
பு.தசேளிர் - சேவர்கள். 
புயங்கத் து உரிவை - பாம் 

பின்தோல், 
புலவி - மனப்பிணக்கு,. 
பொதுவர் - இடையர், 
பொதறியூர்தி - விமானம், 
மகலவான் - இந்திரன்; மேக 

வாகனன் வாசவன் முதலியன 
வும் இப்பொருளனவே. 

மடிமை - சோம்பல், 
மர் தணம் - லோசனை, 

மசபு - வமிசம், 
மருத்.துவர் - வைத்தியர். 
மலர்ப்பலி - புஷ்பங்கள் 

கொண்டு வாயில்களித் செய் 
யும் ஒர்வகை யலங்காரம். 

மள்ளர் - பேராவீசர். 
மஹாப் £ஸ்.தாசம் - மீளவும் 

இரும்பாது பரலோக மடை 
யுமாறு செய்யும் genes. 

மாறுஷ்யகம் - மனிதனது 
சம்பக சமுள்ள. 

மாற்றாண் மை - பகைமை, 
மூதுக்குறைவினாள் - பே 

ரறிவுடையாள். 
மூர்நீர் - சமுத்இரம், 
முரன்று - ஒலித்து. 

முழுதீதம் - gan Sis 
தம். 

மேளரி - தாமரை.



அரும்பத விளக்க அகராதி, 

முறுவல் . புன்ரிப்பு. 
முன்னிய - நினைந்த, 
மேதச்ச - இறந்த, 
யாழ்முனிவர் - நாரதர், 

வஞ்சப்பழிப்பு - புகழ்வது 
போன்று பழித்தல், 

வடமீன் - வடஇசையில் 
நகூத்திரவடிவமாக இருப்ப 

வள்) அருச்ததி, 
வதுவை : விவாகம், 
வந்தியர் - emp Gun 

கர், 
வயா - கருச் சொண்டார்ச் 

குதி தோன்றும் கோய்; இத; 
மசக்கையென இக்சாலத்து 

வழங்கும், 
லயிறுவாய்த்சல் - கருக் 

கொள்ளுதல், 

வலவன் - தேர்ப்பாகன், 
வாஞ்சை - விருப்பம், 
வாரமடக்தையர் - வேியர். 

வாழ்க்கைத்துணை - மனைவி, 
வாளா - வெறுமனே. 
வாளி - அம்பு. 
வானவூர்தி - விமானம். 
விதாகம் - மேற்கட்டு, 
விரயம் - வணச்சம், 
விந்தை மகள் ஈ விர்சை 

மலையில்லாழ்பவள், préans. 
வெள்ளணி - வெண்மை 

நிறமாயெ௮ணி); இ.து, ஸாஸ் 
வதிக்கு உள்ளது, 

ஸ்த்காரம் : உபசரித்தல், 
ஸபத்டி - சக்களத்தி, 
ஸாமர்தர் - சிற்றரசர், 

ஹஸ்,சலாகவம் - கைத்திறம்.



பிழைத்திருத்தம், 

பக்கம். வரி. பிழை, திநத்தம், 

5 94 சர்மவர்மா சர்வவர்மா 

மேல் வருமிடங்களிலும் இப்பெயரை இங்கனமே திருத்துச. 

28 168 பெரும் பெரும் 

20 15 *வத்ஸராஜன் வத்ஸராஜன் 

» 18 மனத்தில். மனத்தில் 
47 20 கோச்சி, வெண் கோக்க), ! வெண் 
538 8 = fe gwen, ! 2 ser ! 
56 19 அவ்வரண்மனை 

» 20 இடந்த இடர்த ௮வ்வரண்மனை 
02 28 ௮வர்சளது ; அவர்களது 

70 22. வேண்டினன். வெண்டினள், 

80 15 தேவி, யுணர் தேவி யுணர் 

81 0 வாசல ( வாசல 

106 9 : யெளகாந் Quweras 

129 1 சதத்த sas 
142 3 முன்னர் Gan. Care.



ஓம் 

செந்திலாண்டவன் திருவடி. துணை 

ஆசிரியர் ஸ்ரீமதீ அருணகிரிதாத Cpa bait 

சரித வரலாறு 

ஆட 

ஆரியர் ஸ்ரீமத் ௮ருணடரிகாத முனீர்திரரது வரலாறு 
சர்வ சாதாரணமான ஒரு கதையைப்போல் பற்பலவிதமாகப் 
பரவியுள்ளது, எனினும் gt) பெருமானையே ஆசிரியராகக் 

கொண்டு தமது பாடல்கள் தோறும் ௮வர் இருப்பெயரை 

அமைத்துப் பரவி வந்தவரும் ௮வரது உருவத் தோற்றம் 
மகாகாள் முதலியவற்றை நாற்பது அண்டுகளுக்கு முன் 
னசே கணிததுள்ள சுவாறுபூகிச் செல்வருமாகய பாம்பன் 
ஸ்ரீமத் குமரகுருதாச சுவாமிகள் தம்மை யடைகதார்க்கு 
உபதேத்த முறையைத் தழுவி இச்சரித்துரம் கீழ்வருமாறு 
எழுதப் பெ நீறுள்ளத; ® 

நினைத்த மாத்திரத்தில் மோக்ஷம் என்.று சொல்லும்படி 
யான தஇிருவண்ணாமலையின்கண், சுமார் ஐந்தாறு ஆண்டு 
களுக்கு முன்னர் ஜீசுவரியத்தில் மிகச் சிறந்தவராயிலும் 
செருக்கடையாமல் சிவ பக்இயில் பெரிதும் ஈடுபட்டு ஆண் 

டவஷ்சீந்நிதான த்திற்கு ௮லூடுதல், மெழுடுதல், பூமாலை 
புனைதல், பக்தியுடன் சதாகாலமும் பாடுதல் முதலிய தொண்டு 
கள் புரிவதே பெரும் பாச்சியமெனச் கருஇியவரும், உருத்திர 
கணிகையர் வகுப்பைச் சார்ந்தவருமாயெ முத்தம்மையார் 
என்ற ஒரு மாது இருக்தனர், இவ்வம்மையார்க்குப் புத்திரப் 
'பே௮ பெற ஆசை உண்டாயிற்௮, அதனால் இவ்வம்மையார் 

= டள குகப் பெரு ப்தி a mad sror $56; மூன்பாச 
wee é Goats avait, 

Bear . 
ம் யிசிம வாம்பவயைம், 
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உள்ள ஒரு குஹ்புத்தினை தமக்கு ௮ர௬ள வேண்டுமென 
வேண்டிக்கொண்டனர். அச்சமயம் கண்கள் -ூசும்படி இடீ 
சென ஒர் ஒளி தோன்றியது, ௮.தனால் அம்மையார் தமத 
நிலை கலங்கித் தெளிந்த நேரம் *: உனக்கு உலகம் புகழும் 
ஓர் சற்புத்திரன் பிறப்பான்'' என்ற ௮சரிரி வாக்கு உண்டா 
Gis. அதுகேட்டு அம்மையார் அனந்த பரவசத்தில் 
மூழ்கி வீடு இரும்பினர். 

அப்பால் அம்மையார் காப்ப மடைஈ்கனர் ; பத்துத் 
இங்களும் கழிந்தபின் ௮ம்மையாருக்கு ஒரு சுபதினத்தில் 
சர்வ மங்கள லக்ஷணங்களும் பொருந்திய ஜர் ஆண் மகவு 
பிறந்தது. (இப் பிறப்பானது ஆண் சேர்க்கை யின்றி 
அமைந்த இயேசு கிறிஸ்து, இருஞான சம்பந்தர் முதலியோ 
ரைப் போன்றது), 

முத்தம்மையார் மிகுந்த செல்வாக்குள்ளவ ராதலால் 
குழந்தை அதற்குத் தக்கபடி சகல சீருடன் வளர்க்கப்பட்டு 
வந்தது. அக்குழந்தை இளமையிலேயே சகல கலைகளும் 
உணர்ந்து சவஞான சிலமடைந்து சாயைப்போல் முருகப் 
பெருமானிடம் மிகுந்த பற்றுள்ள தாக இருந்தது. ௮மமை 
யார் ௮சிரியாது இளமையில் முருகனடி சேர்ஈ விட்டார். 

அிரியருக்குப் பருவம் ழே.தர்வதோடு பத்தியும் ஞான 

மும் மேன்மேலும் ௮இகரிததுக்கொண்டே வந்தன. தாயா 
ரின் கோரிக்கையை நிறைவேற்றச் திருவருளின் சம்மதமும் 
கெருக்கற்று. கலைகளிலும் ஞானத்திலும செல்வத்திலும் 
ஒப்புயர்வின்றி இருக்கும் ,இூரியரின நல்ல காளைப் பருவத் 
இலே செவ்வேட் பரமன் ஆசிரியரை யாட்கொண்டு ௮வரை 
டலகப் பிரசித்தராக்கத் இருவுளங் கொண்டார். ௮ூரியரின் 
மாசற்ற பொன் போன்ற மேனியில் யாதொரு கா.ரணமுமின் 
றிச இடீசெனத் தொழுகோய் காண ஆரம்பித்தது, (இஃது 
இருகாவுக்கரசு நாயனார் கோய் பெற்றதை ஓக்கும்). 
இதனால் கவலைசொண்ட ,ஆ9ரிய£.டுப் பெருகோய் ஊழ்வினை, 
விச் மாதரின்: வேட்கை ஈவைவற்றின. பயனாக Cutan 
தென்." தர்மானிதீல த். அணணைடம்களில் பண்டைவிணை



11) டிபபபபபபபபாபபப 
  

i 

ச பி 1 உ 
தளி 

ப ககக த காக்க ரா 
இ ண்ணி வ கைகளைக் கட்க டக்க ளகக அல ஆக்குக   

ஆசிரியர் ஸ்ரீமத் அருணகிரிநாத முனீந்திரர் 

a 

Cy roredisieDngs fae   வொணணடைபை, பெருவெளி 
கூச ரு t 

அருவமொரு சானகாகி யுரு௨மொரு நான்சாட ய்றையி 

ரணடும, மருவியுள ௫ வருவ மொனருதீ முதெெமும வழுத 

௮ சபக் 

8111 பாரத 

  as





Vv 

போக்கல், போசமாதர் வெறுப்பு, சிற்றின்ப நிவர்த்தி முதலி 
யவைகளை எடுத்துச் காட்டிப் பாடியுள்ளார். 

நாளுக்கு நாள் கோய் அ௮.இகரிக்க ஆசிரியர் கொடுமை 

சூயொராசித் தமது செல்வம் மாடமாளிகை மூகலியன விடுத்து 

இறைவன் அ௮துக்ரகத்தைப் பெற்றாலன்றித் தீரா கோயாகிய 
௮த்தொழு கோய் ஒழியாதெனத் தீர்மானித்து ௮ண்டவன் 
ஸரந்ரிசான கதையே தமது வாசஸ்தானமாக்கிச் சொண்டார், 

பின்னர் அசிரியரா்க்கு அங்கக் குறைவுகள் ஏற்பட்டன ; 
உருவும் குலைந்தது. ஆண்டவன் இருவருளை எதிர்நோக்கி 
இரவும் பகலும் ௮வர் தொழுதுகொண்டிருப்பார், ஆனால் 
மனம் சோரவில்லை, இக்காலத்தில் ஒர் காள் ஆண்டவன் 
மனமிரஙூக் குருவாகத் தரிசனக் தந்து ஞானேபதேசம் 
செய்து ஜெபமாலை தந்தருளினர். அப்பால் ஆசிரியர் ஆறு 
நாட்கள் உடல் மறந்த நிட்டையிலிருக்து கெளிர்தபோது, 
கோய் நீங்கிப் புனித வுடல் பெற்றார். சிரியர் அளவிலா 
அனந்தமடைந்து தமக்கு ௮றுக்ரகஞ் செய்தருளிய ௮ருணை 
காதளைப் பலவாறு புகழ்ந்து புகழ்ந்து மீண்டும் தரிசனந்தர 

வேண்டினார். குமரவேள்.மறுமுறை தரிசனந்தந்து தம்மைப் 
பற்றிப் பாடும்படி “முததைத்தரு”' என்ற அடியெடுத௫த்தா, 
அன் றுமுதல் ௮௫ரியர் சந்தமமைந்த திருப்புகழ்ப் பாக்களைப் 
பல தலங்களுக்கும் சென்று ஆங்காங்கு பாடிக்கொண்டே. 
வந்தார். சிலகாள் கழிஈத.தும், சமக்கு ௮ நுக்ரகஞ்செய்த ஆண் 
டவனை மீண்டும் காண ௮,சிரியர்க்கு ௮வா மேலிட்டது. ௮ப் 
பேரானந்தம் கிட்டாது அசிரியர் மிகவும் துக்கித்தார் ; பரித 

பித்தார். எவ்வெவ்வித முறையில் முறையிட்டும் வேண்டியும் 
ஆண்டவனது ௧௬ண ஏற்படவிலலை. காட்சிதந்து தட் 
கொண்டு ௮ருளிய பரமனைக் காணாது சரிரத்தை வைத் 

இருப்பது கூடாதென உறுஇகொண்டு விட்டார். 

ஒலைச் சுவடியில் தாம் எழுஇவைத்திருந்த பாட்டு 
களனைத்தையும் இரட்டி யெடுத்துக்கொண்டு கோபுரத் தனமீ 
சேறினா; இறைவனைத் தொழுது, தமது சுவடியிலுள்ள 

ஒவ்வொரு இருப்புகழையும் மற்றொரு முறை படித்தப் பக்
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இயிற் ப.ரவசமானார்;. பின் தெளிந்து உலகத்தார் ௮ப்பாடலைப் 
படித்துப் பாடி உய்தல் கருப் பெருங்கருணை கொண்டு, 
பாடலை ஒவ்வொன்றாகக் கீழே நழுவவிடுத்தார், இதுதான் 
இவர் பாடிய பதினாயிரம் பாடல்கள் சிதறுண்ட காரணம், 
எவரெவர் காப்பாற்றிக் கொடுத்தனரோ அ௮வைகான் தற் 
போது வெளிவந்துள, மற்றவை மறைந்தன. அரியர் பாடி 

முடித்காய்விட்டதாயினும் கோரிய தரிசன த்திற்கு முருகன் 
இன்னும் கருணை செய்யவில்லை. அதனால் அசிரியர் உடலை 
விடுக்க முன்னரே திர்மானித்துள்ளபடி. கீழே குதிக்கத் தாவி 
விட்டார். கருணையங்கடலாகிய நமத முருகப்பெருமான் 

தமது இருகரங்களில் ௮சிரியரைத் தாங்கி மீண்டும் உலகத் 
தாரின் சா. ரணமாக ௮வருக்கு ௮ணிமாஇ சித்திகளும் ௮துக்ர 
கத்து மறைந்தார்; இவ்விதமாக£ீவ அரியர் சிலகாலம் 
கூன், குருடு, செவிடு, முதலியவைகளைச் சொஸ்தப்படுத்தி 

தராப்பிணிகளைத் தீர்த்து மற்றும் பல அற்புதங்களும் செய்து 
கொண்டுவந்தார். 

இஃதஇவ்வாறிருக்க, வில்லிபுத்தூரார் என்பார் ஒருவர் 
தமது கல்விச்செருக்கால் புலவர்களை யெல்லாம் வரவழைத்து 
வாதில் வென்று தோல்வியறச்செய்து அவர்கள் காதுகளை 
அரிந்து கொண்டுவந்த விஷயம் அசிரியர் கேள்விப்பட்டார். 
இதைக் கேட்டதும் ஆசிரியர் சற்றும் மனம் சகியாதாராகதெ 
தாமே நேரில் அவரிடம் போய அல்வாழ்வாரை வாதில் 
வென்று அவர் காதை யறுக்காது கர்ணதானமும் மற்றோர் 
காரணத்திற்காக கண்தானமும் அருளினார். இந்த நிலையில் 
ஆரியரின் கீர்த்தி, பிரதாபம், தயை, அறுக்ரகம், புகழ் முத 
லியன பரவின, அப்பால் இவரைப் போற்றுவாரும் பின் 
பற்றுவாரும் மிகுந்தனர். 

திருவண்ணாமலையிலே சம்பந்தாண்டான் என்னுமோர் 
மந்திரவாதிக்கு இவ்விஷயம் எட்டியதும் ௮வன் இவரை 
உயிருடன் காணவும் மனம் பொருனாக அக்காலம் ௮வ்வுளை 
௮. ரசாண்டவலும் மநஇர சக்இிச்காகப் பயந்து தன்னிடம் 
கட்டுப்பட்டவனுமான பிரபுடதேவ மகாராஜனிடம் ஈமது 
ஆிரியமைக் கொணர்வித்தான் ; இராஜசபையில் பலருமறிய
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அசிரியசை அவர் தம் அத்மகாதனாயெ முருகப்பெருமானை 
வரவழைத்துக் காண்பிக்கும்படிக்கும், அதற்கு ஈடாகத் தான் 
உபாசனை செய்துவந்த தேவியை ௮க்கனமே வசவழைப்ப 
தாகவும் வாக்குறுதி செய்துகொண்டான், ௮.ரசன் கட் 
டளைப்படி ஏற்பாடுகள் யாவும் முடிந்த பின்னர், முதலில் 
சம்பந்தாண்டான் தன் சேவியை வரவழைப்பதற்காக 
எவ்வளவோ பாடுபட்டும் தேவி மறுத்துவிட்டாள், நமது 
ஆசிரியரோ வெகு எளிதில் *௮தல சேடனாராட” என்ற 
ப.திகத்தைப்பாடி முருகப்பெருமானை யாவரும் காண மயில் 
வாகனா ரூடராகக் காட்டு தந்தருளச் செய்தார். 

நிற்க, யாதொரு காரணத்தாலேயோ, அரசனின் இரு 
கண்களின் ஒளிமழைய, ஆசிரியர் ௮வன்பால் மிகுந்த கருணை 
கொண்டவராய்த் தாமே ஒருகிளி யுருக்கொண்டு விண்ணுலகம் 
சென்று பாரிஜாத மலர் கொணர்ந்து ௮.சனின் குருட்டுத் 
தன்மையைப் போக்கி யருளினார். இவர் புரிந்த பல ௮ இசயங் 
களில் இது ஒன்.ற, (மற்றும் இவர் பரகாயப் பிரவேசம் 

என்றதோர். அற்ப வித்தையினால் சுமது வுடலைத் இரு 
வண்டுமைலைக் கோபுரத்தின் ஓர் பகுதியில் மறைத்து வைத் 
அச் செத்துக்கெடக்ததோர் கிளியுடலில் புகுந்து பூக்கொணச 
சென்றதாகவும் இரும்பி வருங்கால் இவருடல் சம்பந்தாண் 
டான் சூழ்ச்சியினால் எரித்து விடப்பட்டதாகவும் கற்பனை 
பிறந்துள்ளது. ஆண்டவன் இவர்பால் கொண்டுளள பெருங் 
கருணைக்கும் சிரியாது பெருந்தகைமைக்கும் இக்கற்பனை 
பொருந்துமோ ?) 

முடிவாகக் கூறின், இவர் தரிசித்துத் பாடாத முருகன் 
Caps asCun டெயாது. மற்றும் இவர் பாடியது கந்த 

ரலங்காரம், கந்தரநுபூதி, வகுப்பு, வேல் விருத்தம், மயில் 
விருத்தம் முதலியன, இவர் தம்மை ஆ௫ிரியராகக் கொள் 
வார்ச்கு இன்றும் என்றும் ௮.றுக்ரகித்து ஆண்டவன் இருவடி 
பெறுவதில் உதவி புரியக் காத்திருப்பது சரதம். இவரைச் 
கொண்டாடும் நாள் ௮ண்டுதோறும் உத்தராயணத்து அரும் 
பெளர்ணமி யெனக் குறிக்கப்பட்டுளளு. 

ஸ்ரீமத் அநணகிரீநாத மனீந்திரர் திருவடி வாழ்க;



ஒம் 

செர்திலாண்டவன் திருவடி தணை 

ஸ்ரீமத் குமரகுருதாச சுவாமிகள் சரித 

வரலாறு 

அருணகிரிகாதரைப்போல?வ  முருகனொருவனையே 
பாடி ௮.நுபூதிபெற்றுச் சமீபத்தில் இிருவான்மிபூரைக் சார்ந்த 
மயூர புரததில் சமாதியமர்ந்திருக்கும் பாம்பன் ஸ்ரீமத் 
குமாகுருதாச சுவாமிகள் இருவிராமேச்சரதகைச் சேர்ந்த 

பாம்பனில் பிறந்தவர், இப்பெரியார் இளமையிலேயே 
முருகன் பக்தி பூண்டொழுகுபலராய்த் தவம், சாந்தம், €ீலம 
முதலிய நற்குணங்கள் பொருக்தியிருந்தார். சுவாமிகள் 
(முதன்முதலாகத் தேவராய சுலாமிகளருளிச்செய்த கந்தர் 
சல்டிக் கவசத்தை வெகு பக்தி சிரத்தையோடு பாராயணஞ் 
செய்.துவர்தார் ; பின்னர் ஆண்டவனைத் தாமும் பாடும்படி 
யான அ.ற்றலை அவாவினர். 

இவருக்கு வயது சுமார் பன்னிரண்டு இருக்கும்போது 
தமது தோட்டத்தைச் சுற்றிப்பார்தது வருகையில ஆண்ட 
வனைப்பாடும் இறமைக்காக இவர்மனம் இருவருளை நாடியது, 

தம்மனத்தே *கங்கையைச் சடையில் பரித்து' என்னுமோர் 

மங்கலத்தொடர் புத்திக்கெட்ட அன்று முதல் நாளொன் 
௮க்கு ஒரு பாடலாக ஆண்டவனைப்பாடாது புசியா நியமங் 
சொண்டார். இவர் செல்வந்தர் விட்டுப்பிள்ளையா யிருந்தது 

பற்றி காலத்தில் தமது சொத்துக்கள், குடும்ப விவகாரங்கள் 

முதலியவற்றில் பொருப்பு ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியதா 
யிற்று, எனினும் * முத்தர்மனம் மோனத்தே ' யென்றபடியே 
முருகவேளிடத்துப் பற்று ௮ணுவேனும் சுவாமிகள் விடுத் 
தாரில்லை. இவருக்கு வலுவில் சடக்கரோபதேசம் ஐர் பிராம் 
மணரால் செய்யப்பட்டது. உலகவாழ்க்கையில் பற்றில்லா



  

  

  

    
பாம்பன் ஸ்ரீமத் குமரகுருதாச சுவாமிகள் 

பாமபனெனும பதிமுளைதத பவளக குனதே பழமபாணடி த 
தமிழப் பொழிலே பணபா ரிலலத, தீமபயிரே அ௮னபுகொழி 
இரையே தெயவத இறஙகணட அறதரிலையே செசத்தி ginny, 
கூமபலத எழுகதிரே குழநதை வேலன குகனெறியே நெழியென2 
குருவே நீதி, ஓமபுகவென றுரைததொழு, உலகில வாழநத உயா
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தும் இறைவனையே சதா இியானித்தும் இருந்த காரணத் 
தால், மணத் தில் பிரியமில்லாஇருஈ.தும் தமக்குபதேசம் 
செய்தவரும் சுப்ரமண்ய பக்இயில் சிறந்தவருமான “சேது 
மாகவ அயயரென்னும் அந்தணரின் பிரியத்திற், தக் கட்டுப் 

பட்டார். இவருக்கு மூன்று குழந்தைகள் Qmigom. இவர் 
தமத வாழ்க்கையில பொய்யே சொல்லக் கூடாதன லிர்ண 

யம் கொளாடவர், அனால் தாம் விட்டை விட்டு அசுலவேண்டு 

மென்ற இரர்சையினால தம்ம?னார்க்கு என்னைப் பழமிப்பதி 
வரும்படி உதகிசவாயுள்ளது எனரோர் பொய் சொன்ன இன் 
காசணததினால், அவருக்கு ஆண்டவன் முன்தோன்றி தாம் 
உத்தரவிடுகிறவரைக்கும் பழறிப்பதி வரலாகாதென்று கட் 
டளை பிறப்பிதஜார். இது வாப்க்சகவேயில்லை, சுவாமிகள் 
யாவற்றிலும் அழ்சச அறிவு செலுத்துபவர். அருணகிரி 
யாரைப்போலவே பல முருகன் தலஙகள் பேரிலும் பாடியுள் 
ளார். இவருக்கும் ஆண்டவனைத் தரிசிக்க வேண்டுமென்று 

இரமானம் வந்துவிட்டது. 

தம்மூரைச் சார்ந்த பிரப்பன்வலசை யென்னுமோர் 
பகுஇயில் மயானவெளியிலே ஒரு குழிவெட்டி காற்புறமும் 
வேலியிட்டு அதனுள் இறங்கி ஆண்டவனை நோக்கித தவ 
மிழைப்பதெனவும், தரிசனம்பெறாது மீண்டும் வெளியே 

வருவதில்லையெனவும் தீர்மானங்சொண்டு ௮ங்கனமே செய்து 
தரிசனமும் உபதேசமும் பெற்றார், இவர் இளமையிலே£ய 
பள்ளிக்கூடப் படிப்பு விடுத்தவராகலின் இவருக்கு ஏற்பட்ட 
ஆற்றல், ஆண்டவன் அநுக்ரகமே யென உணர்ந்தாரசாய் 
'யாமோதிய கல்வியு மெம்மறிவும் தாமபெற வேலவர் 
தந்தது” என நிர்ணயித்து, தாமியற்றிய ஞான.ரால், 
சாத திர.நால், இலக்கெ.நால், இலக்கணநால், பக்தி.நாூல்கள் 
முதலிய யாவற்றினும் உட்பொருள் முருகனாகவே வைச். அள் 
ளார்; எச்சமயததும் கூறியுள்ள கடவுள் தம்முருகனே 

யென்பார், இவர் மகம்மதியர் கோரியையும், கிறிஸ்துவர் 
கோயிலையும், தமது இறைவனிருப்பிடமாக நினைப்பார். 

இவர் சென்னைக்குவந்தது சுமார் நாற்பது ஆண்டுகட்கு 
முன்பேயாம். இவர் சத்துக்களில் யாதும் விருப்பமின் றி,



இளம்பூரணன் தம்மையாட்கொள்ளும் விழைவு ஒன்றே: 
பற்றியிருக்தனர், எனினும் இவர் நேராகச் செய்யாவிடி னும், 
இவரியற்றிய ஷண்முக கவசமும், பஞ்சாமி/த வண்ணமும் 
பலவிடததப் பலருக்கு ஆச்சரியகரமான நன்மைகள் புரிகின் 
ன. சுவாமிகளின் தவவலிமையே அவற்றுள் மறைந்து 
இருக்கன் உதுபோலும். 

சைவசமயாரியர் நால்வர் சிவபெருமானைப் பண்முறை 
யாகப் பாடியவிதம் முருகனை யாரும் பாடவில்லை, ௮து குறை 
வாசவுள்ளதென்று, சுவாமிகள் கருதி ௮ப்பண்முறையில் 
நால்வர் பாடிய முறையாகத் இருவலங்கற்றிரட்டு எனமகுடம் 
சூட்டி. பல தலங்களுக்குப் பதிகம் பாடியுள்ளார். இவ்வரிய 
செயயுட்சளை முருகனிடத்துச் சிறிது அன்புடையாரும் பரி 
பாலிக்கக் கடமைப்பட்டவா்களே யாவர். 

மேற்கூறிப்போந்த வண்ணம் இவர் தம்மை எந்த 
முறையிலும் பிரபலப் படுத்திக்கொள்ளக் கூடா தென்னும் 
கொள்கையரசாய் இருந்ததில், இவர் ஆண்டவனை நோக்கித் 
தவம் செய்து சோண்டிருத்தலிலேயே இருந்து விட்டார். 
இவர் இயற்றிய சாத்திர.நால்கள், இலக்கிய,நால்கள, பக்த 
நூல்கள் மற்.றும் இவர் துறவறவாழ்க்கையில் கண்ட ௮ 
சயங்கள், ு.நுபவங்கள் இவர் இயற்றிய நால்களைக் கொண் 
டாடுபவசே அறிவர், 

இவருக்கு வயது சுமார் எழுபத்தரண்டிருக்கும். உலக 
ஆடம்பாத்திற்கு மறைக்தருந்காசெனிலும் முருகப் பெரு, 
மான் இவரைப் பற்றியும், இவரது தவத்திற்குக் காம 
ம௫ழ்ந்து ௮.நுக்ரகித்ததையும் உலகத்தாரறியும்படி ஒரு இரு 
விளையாடல் புரிந்தார். தமக்கிருந்த பல சீடர்களுள் Qasr 
தெய்வம், இலசே செல்வம், இவரே தனக்கு உலக௰ல் யாவு 
மென்று தமது வருமானத்தையும் உழைப்பையும் தமது 
பத்தினியாரோடு இவர் தஇருவடியில் சமர்ப்பித்த சுப்பிர 
மணிய தாசரென்னும் தீக்ஷ£காமம் பெற்ற பிரபல சோத: 

டடர் சின்னசாமி பிள்ளையவர்கள், சுவாமிகளுக்கு எல்லாச் 
செளகரியங்களும் புரியவிருக்ச, தாம் தனித்துக் கால நடையாக:
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சென்னையில் மிகுதியும் கடமாட்டமுள்ள விதியின் வழியாகச்: 
சென்றனர். அப்போது குதிரை பூட்டிய வண்டி யொன்று 
சுவாமிகளின்மேல் மோதியது. மோதவே சுவாமிகள், £ழே, 

விழுச் துவிட்டனர். அவர்மேல் வண்டிச் சக்காமேறி கால் 
எலும்பு முறிந்து ரத்தம் பெருவாரியாகப் பெருக, சுவாமிகள் 
மூர்ச்சை யடைந்தார். பின்னர் இவர் ஜெனால் அஸ்பத். 

திரிக்குக் கொண்டுபோகப்பட்டனம். அங்கே சுலாமிகளைக் 

கவனித்த மருத்துவ 3 திகாரிகள் சுவாமிகள் வயது சென்ற 
வராயிருத்தல் பற்றியும், உப்பு, புளி நிக்கிடிண்ட காரணம்: 
பற்தியும், எலும்புகள் கூடுவது அசாத் ியமென்றுரைக்கனர். 
௮ப்பால் சுவாமிகளைப் பின்பற்றுவாரில் மூவர் முறையாக 
செறிபுடன் ஷண்முக ச௪ுவ௪ பாராயணம் செய்யத் மிதாடஙட' 
௮.தனை நியமமாயச் செய்துவந்தனர். அவருள் ஒருவருக்கு, 
பதினோராம் காள் சுவாமிகளின் முறிர்த கால் இருவேல் 
களினால் பொருத்தப்பட்டுக் கூடுவது தோன் Doo. இவவதி 
சயம் உடனே சுவாமிகளுக்குத் தெரியப்படுத்தப்பட்டது. 
அதே மகாகாளில் சுவாமிகளும் வேற்கைப்பரமன் தமதிடம் 
நாடி, தமது முறிந்த காலைப் பொருத்தின காட்சியும் கண் 
டார். இப்பெரும் ௮செயத்தை உலகத்தாரறிய சுவாமிகள் 
மார்கழிமாதத்தில் ௮மாபக்ஷம் (வளர்பிறை) பிரதமை இதி: 
யில் கொண்டாடிய விழாவே மயூரவாகன சேவனம். 

இக்சலியுகத்தும் இவ்வளவு சமீபகாலத்தில் ஈட₹ததோர். 
பெரிய அதிசயத்தை உலகத்தார் யாவரும் காணவும் ௮ப்பரம 
கருணாகிதியைப் போற்றவும் போற்றி, இஸ்டார்த்தி சித்தி 
களையடையவும் அண்டவன் நமது சுவாமிகள் மூலமாக 

நமக்கு விளக்கியது மறக்கத்தக்கதன்றாம். இவரது குருபூஜா 
தினம் வைகாசி மாதம் கிருஷ்ணபக்ஷம் (தேய்பிறை) சஷ்டி. 
திதியாகும்,
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ஸ்ரீமத் அருணகிரிநாத முனீந்திரர் அருளிய திருப் 
புகழ் முதலிய பாடல்களை று திருமுறைகளாக வகுக்க 
எண்ணி வெளியிட்ட ஆரியா, தம்முடைய பாடல்களையும் 
ஆனு மண்டலங்களாக வகுத்தருளினர். அன்பர்கள் ௮ண்ட 
வனுக்குச் செய்யும் நித்திய பிரார்த் தனையி3ல பாராயணஞ் 
செய் தய்யுமாறு, ௮ம் மண்டலக் திருமுறையில் மண்டலத் 
இிற்சொன்றாக அறு பாசுரங்கள் இங்கு சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. 

முதன் மண்டலம் 

க௲கையைர் எடையிற் பரிததமறி மழுவங 

கரததிற் நரித.நருத்ரங 
காட்டுமுவை யதளசைத த: மன்றி லாடுகங் 

காளற கபின்னமாப 

சநசரி சடாதரி ஈருவாணி சல்யா.பி 
சபரி பவானிதர்த 

தீந்திமுக னோடுமற றைந்குபெயர் ரீர்மைபுக் 
தனனகத ஈளதெயவமே 

ம௩கையாத மின்பெனுச் நனபினை விரும்புமட 
மாகககதை விட்டதீதர் 

வாழவுககும வாழவாய வாழவீனை யளிக்குமுன் 
மலரடி இியானிச்சவும 

அஙுகையினி னெல்லியங கனியெனத் திருவருளை 
யடையவுங் கருணைநல்கா.ப 

அருமறை புகழக்சதிரு மூருகசிவ சரவணத 
தாதியே அமராகோவே. 

இரண்டாவது மண்டலம் 

கமழ்க டம்பணி பூணறுங் கண்டனே 

சரையில் லிணமண்ணு நிஈகும சண்டனே 
இமிநசி லமப.ி தாநஇரு காலனே 

எவைடஈ தட கபின் வாஙகொரு காலனே 

தமிழநெ டுககவி பாடுநா நாதனே 
தந்தைக் குஙகுரு வானவ காதனே 

௮மிழ்த ராசைகொள் பேரின்பக் கட்டியே 
௮டிய னேனையும் அள்ஈலங் கட்டியே.
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ழன்றவது மண்டலம் 

மாபல தேவாகள தேவம னோலய 
வாழவுடை யாாமுதலவா 

Bus ராவணி மாபவ னாரத 
நீதிப ராகுமரா 

பாபவி நாசக டேசகு கேசுர 

பாலவி லோசனமா 
தாபமு ளேனுனை யேகதி யாயடை 

சாரபுளன ஆளே இியால. 

நான்காவது மண்டலம் 

கஙகையென சுதனே யெனனக 

காதஇிகை மதலா பெனனச் 

ச௫சரி மகனே யெனனச் 

சஙகரன குருவே பெனன 
மங்கைய ரிருவோ ரதா 

மணததிருத தலைவா பெனனப 
புசவா பரமா வெனனப 

பொலிசிவ cro Gury nao. 

ஐந்தாவது மண்டலம் 

க௩கை வாரகிடைச கடவுள பே.யெனுக 

௧ஈக வேளரய் சய ர௨விய 

புஙகன மாணவ சருளைம பாதகம 
புரிகத வோமனு டக ரகடியப 

பஙகம லீட்டிமுன கொணட ரு. ௮டெனப 
பக. ரன மெயயெணில எளிய னேனமும 

மஙக மாயததருள புரிவை யேபருள 

வரத சாகரப பெரி.ப சாமியே, @ 

ஆறுவது மண்டலம் 

அமராசிறை வீடுதலைசெய விமலா 
அடியவாகள ரயரமுறின அதனையமே அமலா 

சமநிலையா நினைவிலுறு பொருளே 
தகுதகையா தொழுவிமல மலயமுனி யருளே



XIV 

கமலவய னறிவரிய சிவனே 

கரிமுகவ னிளவலென மிளிர்பரம பவனே 

குமரகுரு குமரகுரு வெனவே 
குயில்பவர்கள் இதயமன வரதம்வளர் நினைவே. ௬ 

இவர் தம்மை அசிரியராகக் கொள்வார்க்கு இன்றும் 
என்றும் அருக்ரகித்து ஆண்டவன் Brag பெறுவதில் 
உதவிபுரியக் காத்திருப்பது சரதம், 

“ட் 

மரூரவாகன சேவனம் 

வைத்ததை 

இப்பெருவீழாவான து பல ஆண்டுகளாகத் இருவான்மி 

யூரைச்சார்ந்க மயூரபு.த்தில் பாம்பன் ஸ்ரீமத் குமாகுரு 
தாச சுவாமிகள் ஸந்கிதானத்தில் ௮யிரக்கணக்கான ஜனங்கள் 
தரிசிக்க வெகு விமரிசையாக நடைபெற்று வருகின்றது. 

இது ஒரு தெய்வீகம்பொருந்திய விழாவாகும். 

சித்தொத்தும் பொறிக்க கவொண்ணாத் தஇருவழகைச் 
(முருகனை) சித்தத்தாலணைவதேபோல் யாதொரு உருவமு 
மின்றி மத்தியில் வஜ்ஜிராயுதம்வர, இருபுறங்களிலும் குடை 

கள், வெண்சாமரங்கள், வேலாயுதங்கள், மயில்கள் பொருக் 
இய தண்டங்கள், சேவற்கொடிகள், ஆலவட்டம், திவட்டிகள் 
முதலிய விருதுகள் சூழ, சகல மேளவாத்தியங்கள் முழங்க, 

வெகு ஆரவாரத்துடனும் பாணவேடிக்கைகளுடனும் பவனி 
வருதல். விருதுகளைத் தாங்குபவர்கள் சுத்த காசம் புசிப் 
பவர்களாகவும், முருகனிடம் மெய்யன்பு செலுத்துகறெவர் 
களாகவும் ஒரு தெய்வ வழிபாடுடையராகவும் இருப்பர், 
பவனி வரும்போது திருப்புகழ், தேவாரபாராயண சபை 
யினர் பாடி.க்கொண்டே வருவார்கள். 

Geos வைபவமான உத்ஸவம் முதன் முதலில் 
பாம்பன் ஸ்ரீமத் குமசகுருதாச சுவாமிகளால் சென்னையின்
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வடபாரிசத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. இம் மயூரவாசன 
சேவனமான அ எம்மதத்தராலும் ஒரு தெய்வீக வழிபாடாகக் 
கொள்வதற்கு உருவமில்லாமையே மிகப் பொருக்கியதா 
யுளஅ. இது ஒரு அற்புதமான விழாவே. காலத்திற்கேற்ப 
ஒருவாறு கரகரீக முறையை ௮னுசரித்தும் உளது, இது 

வருடாக்த.ரம் மார்கழி மாதம் ௮மரபக்ஷம் (வளர்பிறை) பிர 
தமை இதியில் கொண்டாடப்படுவது. 

இகராதனமான விழாவின் வரலாறு: --சுமார் பத 
நான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன்னர், பாம்பன் ஸ்ரீமத் குமர 
குருதாச சுவாமிகள் கால் எலும்பு முறிவுண்டு மருததுவ 
திதிச்சையில் பயன்படாதெனக் கண்டபோது தம்மையாட் 
கொண்ட, பரம கருணாநிதியாய குகவேளை எக்கேரமும் 
சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தனர். அப்மீபாது, மேற்குறித்த 
நன்னாளில் ௮ச்செவ்வேட் ப.ரமன் ஒரு குழந்தை வடிவினனாய் 
இருமயில்கள் ஆடிவர, தம்மைக் கடத்தியிருந்த அறைக்குள் 
வந்து முறிக்கிருக்க எலும்புகளை ஒன்றன்மேல் ஓன்று 
பொருத்தி, இரு வேலாயுதங்களால் பிணத்ததாக Koray 
கண்டனர். அதற்கு மறுகாள் காலை, மருத்துவ சோதனையில் 
இத்தோற்றம் உண்மையெனப் புலப்பட்டது. அது ஏவர்க் 
கும் ௮ப்பரம கருணாநிதியின் ௮திசயச்செயலை விளக்கியது 
மல்லாமல் ஒருவித தெய்விக வுணர்ச்சியைத் தந்தது. 

ஆண்டவனின், இம்மகா காருண்யசெய்கையை காமெல் 
லாம் உணர்வஇன் பொருட்டும் உலகம் ௮றிவதின் பொருட் 
டும் இவவிழா ஏற்பட்டுள்ள ௪. 

சென்னையில் மாத்திரமல்ல, மற்று எவ்வூர்களிலும் 
ஆண்டவனின் பெருங்கருணையை உணர்வதற்கும், ௮வனு 
டைய வழிபாட்டில் அழுத்தமாய் நிற்பதற்கும், ௮ருள்பெறு 
வதற்கும், இவ்விழா மேற்கூறிய ௮இசய சம்பவத்தின் முகாக் 
தமாக வெளிப்பட்டது தெய்வத்தன்மையேயாம், 

மயூரவாகனன் Cray Cana, 

or



ம 
க செர்லொண்டவன் இருவடி. துணை 

பதிப்பின் கருத்து 

சேவ்வேட் பாமனைச் சிந்திக்தம் திநவநளுடையீர் : 

தெய்வமணம் கமழும் இருப்புகழானது எங்கும் முருகனொளி 

பரப்ப” நின்றது யாவரும் அறிந்ததே. சிவபெருமானையே பாடும் 

நியமங்கொண்ட தேவார சபைகளும், குகப் பிரமத்தைபும் பாட 

வேண்டுமென்ற அன்புகொண்டு திருப்புகழும் ஒரகுன்றனர். 

சென்னையில் இருப்புகழையே பாடும் பல சபைகள் நால்வர் தேவாரப் 

பண் முதையில் பாம்பன் ஸ்ரீமத் குமரகுருதாச சுவாமிகளிய்நிய 

தோத்திரப் பாடல்களை, திருப்புகழோடு முறையாகப் பாட அ௮வாவு 

இன்றனர். அங்ஙனமே பாடியும் வருகனெறனர். 

செவ்வேட் பரமன் ஒருவனையே புகழ்ர்று பாடிப் பரவி ௮௫ 

பூதிபெற்ற ஸ்ரீமத் அருணடிரிகாத முனிந்திரரைப் போன்ற நியமங் 

கொண்டுள்ளாராதல் பற்றி பாம்பன் ஸ்ரீமத் குமரகுருதாச சுவாமிகள் 

பாடிய பாடல்கள் சிறப்புடைத்தென்க. 

அறிவு, ஆற்றல், தகைமை யாதொன்றும் பொருந்தாத கடை 

யேன எனினும், மேம்பட்டார் கருத்துக்குடனாக இம்மயூரவாகனன் 

பாராயணத்திரட்டூ திரட்டியதில் குற்றங்குறைகள் காணின் அவை 
பொருத்து மன்னிக்குமாறு தாழ்வுடன் கேட்டுக்கொள்ளுகின்றேன். 

இப்பதப்புக்குப் பொருட் சகாயம் செய்தோற்கும், உடனி' 

GEA உழைத்தோர்கும், ஸ்ரீமத குமாகுருதாச சுவாமிகளியற்றிய 

பாடல்களை இபபதிப்பில் இணைக்க அனுமதி ஈந்த மகாதேஜோ மண் 

டல சபை காரியதரிசி இருவாளர் பு. சம்மந்த முதலிபார்கரும், பிர 

சுரிப்பதர்ரு அனுகூலம் யாவும் செய்த கேலரி ஆர்சுச்கூடத் 

தலைமை பதிபபாளர் இருவாளர் .ந. ௩. அருணாசல முசலியார்க்கும், 

மற்றும் அச்சுப்பிழை இருத்தம் முதலியன வெரு சரததை. புடன் 

புரிந்த திருவாளர் கெ. ஜெகந்நாதம் அவர்கட்கும், எனது தாழ்மை 

யான வந்தனநகள் உரிமை புடையனவாகும். 
இஙகனம், 

௧. சிவலிங்கன்..



  

மயூரவாகனன் பாராயணத் இரட்டு 

+ 

சிவசுவாமி வணசகம் 

பாராதி யைம்பூத மல்லாத காயண்ட. 

ப௫ரண்ட மூலமான 
பரவிந்து பா நாத நிலையைக் கடந்தரும் 

பாவன வளுூபவிரிவே 
நாராக திற்குமா மாயையை யகன்றதாய் 

நாப்பணடி யிறற்றதாய் 

நானென தெனாதெறிச் செல்வர்கம் பீரமாய் 
நீந்தறிரி பில்லாததாய் 

நேராய வுவமான வுவமேய நீத்ததாய் 
நின்மல வசங்கநபமாப் 

இித்தபரி பூரரை வகண்டதத் துவஞான 

நிட்டையில் விளங்கு நிலவாய்த் 
தாராள மாய்முதிய முதனூ லிரண்டுமொரு 

சம்மதங் கொண்டுமுடி விற் 
சாற்றுநற் சச்சிதா னந்தமா யுள்ளசிவ 

சாமியைச் சிந்தைசெய்வாம்,



ஆசிரியர் ஸ்ரீமத் அருணகிரி முனீந்திரர் வணக்கம் 

,அருவமொரு கான்காக யுருவமொரு 

நான்காக யறையி ரண்டும் 

மருவியுள வுருவருவ மொன்றாக 

மூத்திறமும் வழுத்த வொண்ணாப் 

பெருவெளிக்கு மப்பாலா யுள்ளபொரு 

ளீதெனவே பெரிதுஞ் சேயோன் 

ஒருவனையே புகழ்க்தவரு எருண௫ரி 

சேவடிப்போ துளத்துள் வைப்பாம். 

பாம்பன் ஸ்ரீமத் குமரகுருத1ச சுவாமிகள் வணக்கம் 

அமரருக்கோ சருகிதியா மறுமுகன்சர் 
பரவிமச ழரசே போற்றி 

ஈமசெனவே தொழுமடியார் கெஞ்சுருக 
நயந்தோதும் காதா போற்றி 

சமரபுரிக் கினியதவ வடிவழகே 
பாம்பன்பேர் சாமி போற்றி 

குமாகுரு தாசனெனும் குணக்குன்றே 
௮ருள்பழுத்த குருவே போற்றி, 

விநாயகர் வணக்கம் 

தைத்தல நிறைகனி யப்பமொ டவல்பொரி 
கப்பிய கரிமுக னடி பேணிக் 

கற்றிடு மடியவர் புத்தியி ஓுறைபவ 

கற்பக மெனவினை கடிதேகும் 

மத்தமு மதியமும் வைத்திடு மான்மகன் 

/மற்பொரு தசள்புய மதயானை



மததள வயிறனை உத்தமி புதல்வனை 

மட்டவிழ் மலர்கொடு பணிவேனே 

முத்தமி ழடைவினை முற்படு சரிதனில் 

முற்பட எழுதிய முதல்வோனே 
முப்புர மெரிசெய்த ௮ச்சுவ gen ps stb 

௮ச்சது பொடிசெய்த a Bre 

அ/தீதுய ரதுகொடு சுப்பிர மணிபடும் 

அப்புன மதனிடை யிபமாகி 
௮க்குற மகளுட னச்சிறு முருகனை 

௮க்கண மணமருள் பெருமாளே, 

உம்பாதருத் தேனுமணிக் share 
ஒண்கடலிற் றேனமுதத் அணார்வூறி 

இன்பரசத் தேபருகிப் பலகாலும் 

என்றனுயிர்க் காதரவுற் தருள்வாயே 

தம்பிதனச் காகவனத் தணைவோனே 

தீந்தைவலத் தாலருள்சைக் கனி யானே 

௮ன்பரா்தமக் கானநிலைப் பொருளோனே 

ஐநதுகரத் தானைமுகப் பெருமாளே. 

3 1க்கரைவி சத.ரமணி பொற்கலணை யிட்டஈடை 

FPO eo (pss gor கமுகிபப் 

பக்குவம லர்த்தொடையும் ௮க்குவடு பட்டொழிய 

பட்டுருவ விட்டருள்கை வடிவேலும் 

இக்கதும இக்கவரு குக்குடமும் ரட்சைதரு 

சிற்றடியு முற்தியப னிருதோளும் 
செய்ப்பதஇியும் வைத் தயர்தி ருப்புகழ்வி ௬ுப்பமொடு 

செப்பெனஎ ஸனக்கருள்கை மறவேனே,
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இக்கவரை நற்சனிகள் சர்க்கரைப ருப்புடனெய் 

* ஏட்பொரிய வற்றுவரை யிளநீரவண் 

டெச்சில்பய றப்பவகை பச்சரிசி பிட்டுவெள 

ரிப்பழமி டிப்பல்வகை தனிமூலம் 

மிச்க௮டி சிற்கடலை பட்சணமெ னக்கொளொரு 

விக்கன௪ மாத்தனெனு மருளாழி 

வெற்பகுடி லச்சடில விற்பரம ரப்பரருள் 

வித்தகம ரப்புடைய பெருமாளே. 

குமாரபரமேச்வர ஸ்தேளத்தியம் 

பண் - கோல்லி 

அ£ரஹா மந்திர வமல நிரந்தர 

சரவண சம்ப்ரம சங்கர புத்இர 

சுரபதி பூம சுகோதய போதக 

பரிபுச சததள பாத ஈமஸ்தே, 

ஆதி யனாஇியு மான வசோதய 

ஜோதி நிலாவு ஷடாநஈ சுபகர 

வேதக சமரச விண்டலர் பண்டித 

பாதக கண்டன புத நமஸ்தே. 

ஓமர ஹரசிவ வோஞ்சார வணபவ 

ரீமா ஹாசிவ நிகழ்பரி புரபவ 

lth Loo ana Gar இசள்பவ மொழிவளர் 

பாமகள் புகழருட் பாத ஈமஸ்தே.
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ஆறேழுத்துண்மை 

பண் - காநீதாரபக்சமம் 

அச்புக மாய வருமை மொழியோல் 
வெற்பயர் புவனம்பல் விளங்கிடு மாறு 

பற்பல சேவர்கள் படாந்கவிண் ணுறினுக் 

கற்பா மாவது ௪ரவண பவ(ேவ. 

பத்தியு ஞானமும் பாரவிடு மார்க்க 

மெத்தனை யோவகை யயிருக்கினு மிகத்தின் 

முத்தக் கணுஇன முழுப்பல னல்கச் 

சத்திய மாவது ௪.ரவண பவே. 

இக்இ.ரன் முனிவர்க ளேதக்துபொழ் உரணான் 
செந்திரு நகரிடஞ் சேர்க்கஇல் வாழ 

வ௫திருப் புகழ்பா டினவருக் கபயக் 

தகந்ததைக் தருவது ௪சவண பவவே. 

புண் -சேகேளைசிகம் 

எண்ணில் பல்வித மாக விருக்இடு 
மண்ணொ டைநீது வகைப்படு பூதமும் 

பண்ணி வைத்துப் பசாபச மாய்கிற்ற 

லண்ண லார்பெய சாறக்க ரங்களே. 

பூரு வந்தக் கெம்புகம் வாருணஞ் 

சீரு யாக்க வுதக்கடி. சேணுகற் 

பூ. ணச்செய லி௰்பொலி வு.ய்றுள்ள 

வா.ச ணன்பெய ராறக்க ரல்களே. 

கீண்ட வாழ்வுடை கித்ய வகத் இயன் 

ஆண்ட மாவ.ற பூதி புகன்.றவன் 

காண்டல் கூரபலர் கண்ணா யிருந்தவை 

யாண்ட வன்பெய சாறக்க ரங்களே.



திருப்புகழ் 
jo 

முத்தைத்தரு பத்தித் திருககை 
௮த்திக்றை சத்இுச் காவண 

முத்திச்கொரு வித்துக் குருபர 

முக்கட்பர மற்குச் சுருதியின் 

முற்பட்டது கற்பித் திருவரு 

முப்பத்துமு வாக்கத் தமரரு 

பத்துத்தலை த.த.தக் கணைதொடு 
ஒற்றைக்கிரி மத்தைப் பொருதொரு 

பட்டப்பகல் வட்டத் இகரியி 

UST Hel தத்தைக் கடவிய 

பச்சைப்புயல் மெச்சத் தகுபொருள் 

பக்ஷ்த்தோ ரகஷித்தகுள்வத 
இத்தித்தெய வொத்தப் பரிபுர 

நிர்த்தப்பதம் வைத்துப் பயிரவி 

இக்கொட்கஈ டி.ச்சக் கழுகொடு 

இக்குப்பரி ௮ட்டப் பயிரவர் 

தொக்குத்தொகு தொக்குத் தொகுதொகு 

சிசரப்பவு ரிக்குத் தரிகடக 

கொத்துப்பறை கொட்டச் களமிசை 

_... கத்குச்குகு குக்குச் குகுகுரு 
'. குத்திப்புதை புக்குப் பிடியென 

எனவோதும். 

மடிபேணப் 

லிரவாகப் 

மோருகாளே 

கழுதாடத் 

எனவோதக் 

முதுகூகை



கொட்புற்றெழ நட்பற் றவுணரை 
வெட்டிப்பலி யிட்டுக் குலூரி 

குத்துப்பட வொத்துப் பொசவல 

உயிர்க்குறுதி வேட்டல் 

மனத்தி ரைந்தெழு மீளையு மேலிட 

கறுத்த குஞ்சிய மேசசை யாயிட 

மலர்க்க ணண்டிரு ளாகியு மேகடை 

வருத்த முந்தர தாய்மனை யாள்மக 
Cages) டங்களை யோருடன் யாவரும் 
வசைக்கு ௮ஞ்சொலி னால்மிக வேதின 

எனைக்க டந்திடு பாசமு மேகொடு 
சினத்து வர்தெ.இர் சூலமு மேகையி 

லெடுக்தெ றிந்தழல் வாய்விட வேபய 

இழுக்க வந்இடு தூதர்க ளானவர் 
பிடிக்கு முன்புன தாள்மல ராக 

இணைப்ப தந்தர வேமயில் மீதினில் 

கனத்த சேந்தமி ழால்நினை யேதின 
நினைக்க வுந்தரு வாயுன தாரருள் 
கருத்தி ௬௩. துறை வாயென தாருயிர் 

கடற்ச லநதனி லேயொளி சூரனை 
பூடற்ப குக்திரு கூறென வேயது 

கதித்தெ முந்தொரு சேவலு மாமயில் 

அனத்த னுங்கம லாலய மீதுறை 

இருக்க லந்திடு மாலடி நேடிய 

௮சற்க ரும்பொருள் தானுசை கூறிய 

அறத்தை யுந்தரு வோர்கன பூசுரர் 

Hace னந்தொழு வாரம ராய்புரி 

யருட்செ றிந்தவி நாசியுள் மேவிய 

பெருமாளே. 

தீடுமாறி 

ஈகையாட 

முறவேதான் 

வரவேணும் 

துணையாகக் 

விடும்வேலா 

குமசேசா 

பெருமாளே;
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திருப்பரங்குன்றம் 

உளைத்தி னந்தொழு இலனுன தஇியல்பினை 

உமைத்தி லன்பல மலர்கொடு னடியிணை 

உறப்ப ணிந்தில னொருதவ மிலனுன தருள்மாரு 

உளத்து ளன்பின ர௬றைவிட மறிகிலன் 

விருப்பொ Gara ர(ும்வலம் வருகிலன் 

உவப்பொ டுன்புகம் துதிசெய விழைகலன் மலை போலை 

கனை ச்தெ ழும்பக டதஅபிடர் மிசைவரு 

கறுத்த வெஞ்சின மறலிக னுழையினர் 

6955 டர்ந்தெறி கயிறடு கதைகொடு பொருபோ2த 

கலக்கு ௮ஞ்செய லொழிவற அழிவுறு 

கருத்து கைக்தல முறுபொழு தளவைசொள் 

கணத்தி லேன்பய மறமயில் முதுகினில் வருவாயே 

வினை த.த லந்தனி லலகைகள் குதிகொள 

விழுக்கு டைந்துமெ யுகுதசை க முகுண 

விரித்த குஞ்சிய பெனுமவு ணசையமர் புரிவேலா 

மிகுத்த பண்பயில் குபில்மொழி யழிய 

கொடிச்சி குங்கும முலைமுக டுமுகறை 
விரைத்த ச$தன ம்ருகமத பவரை யபுடையோனே 

இனத்தி னஞ்ச.துர் மறைமுனி முறைகொடு 

புனற்சொ ரிந்தலர் பொதியவி ணவசொடு 

சினத்தை நிந்தனை செயுமுனி வரர்தொழ மசழ்வோனே 

தெனத்தெ னந்தன எனவரி யளிகறை 

தெவிட்ட அன்பொடு பருகுயர் பொழில் இகழ் 
திருப்ப ரங்கிரி தனிலுறை சரவண பெருமாளே
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மமன்றலங் சொந்துமிசை தெந்தனக் தெந்தனென 

வண்டினங கண்டுதொடர் குழஷஞ்மாதா் 

மண்டிடர் தொண்டையமு துண்டுகொண் டன்புமிக 
வம் டிங் கும்பகன துனமார்பில் 

6 

ஒன்றும் பொன்றுவிழி கன ற௮ங கங்குழைய 

உந்தியென் கின்றமடு விழுவேனை 

உன்சிலம் புங்கனக தண்டையுங் கிண்கிணியும் 
ஒண்கடம் பும்புனையும் அடி. சேராய் 

பன்றியங் கெொம்புகம டம்புயல் கஞ்சுரர்கள் 

பண்டையென் பந்கமணி பவாசேயே 

பஞ்ச£ங் கொஞ்சுகிளி வந்தவர் தைந்துகர 

பண்டிகன் கம்பியெனும வயலாரா 

சென்றுமுன் குன்றவர்கள் தந்தபெண் கொண்டுவளர் 

செண்பகம் பைம்பொன்மலர் செறிசோலை 

தஇங்களுஞ் செங்கதிரு மங்குலுச் தங்குமூயர் 

தென்பரங் குன்றிலுறை பெருமாளே. 

கனகந்திரள் கின்றபெ ருங்கிரி 

கனில்வர்துத கன்தக னென்றிடு 

கஇர்மிஞ்சிய செண்டையெ நிந்திடு கதியோனே 

கடமிஞ்சய ஈந்த விதம்புணர் 

சுவளந்தனை யுண்டு வளர்ந்திடு 

கரிபின்றுணை யென்று பிறந்திட முருகோனே 

பனகந்துயில் கின்ற இறம்புனை 

கடல்முன்பு கடைந்த பரம்பரர் 

படரும்புய லென்றவ ரன்புகொள் மருகோனே
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பலதுன்பழு perp கலங்கிய 

சிறியன்புலை யன்கொலை யன்புரி 

பவமின்றுக ழிந்திட வந்தருள் 

அனகன்பெயர் நின்றுரு ளுந்திரி 

புரமுந்திரி வென்றிட வின்புடன் 

அழலுந்த குந்இிறல் கொண்டவர் 

அ௮டல்வந்து முழக்கி யிடும்பறை 

டுடுடுண்டுடு டுண்டுடு டுண்டென 

௮ இர்கின்றிட ௮ண்ட நெரிர் திட 

மனமுந்தழல் சென்றிட வன்றவ 

ருடலுங்குட லுங்கிழி கொண்டிட 

மயில் வென்றனில் வந்தருளுங்கன 

மதியுங்கது ருக்தட வும்படி 

யுயா்கின்ற வனங்கள் பொருந்திய 

வளமொன்ு பரங்கிரி வந்தருள் 

பண் - பஜ்சமம் 

எந்தையே யிறையே யீணையரு ளிலையே 

லிங்கியா னுய்ந்திலே னந்தோ 

புரிவாயே 

பு £ல்வோனே 

naar 

பெரியோனே 

பெருமாளே. 

சிர்தைசேர் வானே தஇிகழ்விழுப் பொருளே 

இருப்பரங் இரியுறை சிவனே 

பந்தமே போக்கிப் பதவரு ளாக்கப் 

பகலிர வணவிடா நிலையிற் 

சந்ததஞ் சேர்க்கத் தயவுசெய யாயோ 
சரவணச் சுயம்பெரு மாளே,
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ஏசு வருளா மிதகல மிலையே 

லிங்கயொ னுய்ந்திலே னந்தோ 

தேசுசே செழிலே இகழ்விழுப் பொருளே 

இருப்பரங் இரிபுறை வனே 

பாசமே போக்டுப் பதவரு எாக்ூப் 

ப.ரபரி பூரண நிலையி 

னேசமாய நிலைக்கச் செயும்வகை புசியாய் 

நிகழயித் சுயம்பெரு மாளே. 

இட்டமா மருடா னில்லையே யாயி 

னிங்கயொ னுயக்திலே னந்தோ 

சிட்டர்பா லனனே திகழ்விழுப் பொருளே 

இருப்பரரங் கரியுறை சிவனே 

கட்டமா ணவமாங் கயிற்றினை யறுத்தேன் 
கவலையின் றிறங்கடி யாயோ 

மட்டிலா வகுப்பை யுரைத்தவ னிறைவா 

மதியயிற் சுயம்பெரு மாளே. 

திருச்செந்தூர் 

இபலிசையி லுசித வஞ்சிக் கயர்வாகி' 

இசவுபகல் மனது சந்தித் துழலாதே. 

உயர்கருணை புரியு மின்பக் கடல்மூழ்கி 
உனையேனது எறியு மன்பைத் தருவாயே 

மயில் ககர்க லிடைய ரந்தத் இனைகாவல் 

வனசகுற மகளை வந்இத் தணைவோனே 

கயிலைமலை யனைய செசந்திற் பதிவாழ் வே: 

கரிமுகவ னிளைய சுர்தப் பெருமாளே.
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(மூூக்து தமிழ் மாலை கோடிக் கோடி 

சந்தமொடு நீடு பாடிப் பாடி 

முஞ்சர்மனை 'வாசல் தேடித் தேடி. 
ச் 

மூந்தைவினை யேவ ராமற் போக 

மஙகையாகள காதல தூரத தேக 

மூக்தடிமை யேனை யாளத சானு 

திந்திதிமி தோதி தீதித் தீதி 
தந்தகன கான தானத் தான 

செஞ்செணகு சேகு தாளத் தோடு 

செஞ்சிறிய கால்வி சாலக் தோசை 

துங்கஅங கூல பார்வைத் தீர 
சேம்போன்மயில் மீதி லேயேப் போது 

அ௮ந்தண்மறை வேள்வி காவற் கார 

செந்தமிழ்சொல் பாவின் மாலைக் கார 
௮ண்டருப கார சேவற் சார 

அ௮ஞ்சலிசெய் வோர்கள் கேயக் ars 

குன்றுருவ ஏவும் வேலைக் கார 

௮க்தம்வெகு வான ரூபக் கார 

சிந்துரமின் மேவு போகக் கார 

விர்தைகுற மாது வேளைக் காச 

செஞ்சொலடி யார்கள் வாரக் கார 

செஞ்சமசை மாயு மாயக் கார 

க்கரண சூர சூறைக் கார 
நட்டு ட விரகன். 
இசக்இனகர் வாழு மாண்மைக் சார 

யுழலாதே 

முனைமீதே 

நடமாடுஞ் 

வருவாபேப 

முடிமேலே 

எழிலான 

ar Sia new 

பெருமாளே.
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வி.றல்மார னைந்து மலர்வாளி இந்த 

மிகவானி லிந்து 

மிதவாடை வந்து தழல்போல வொன்ற 

வினைமாதர் தந்தம் 

குறவாணர் குன்றி லஓுறை2பதை கொண்ட 

கொடிதான அன்ப 

குளிர்மாலை யின்க ணணிமாலை தந்த 

குறைதீர வந்து 
மறிமா னுகந்த இறையோன் மகிழ்ந்து 

வழிபாடு தநத 

மலைமாவு சிக்க அலைவேலை யஞ்ச 

வடிவே லெறிந்த 

அறிவா லறிந்து னிருதா ளிறைஞ்சு 

மடியா ரிடைன்சல் டு @h 

௮ழகான செம்பொன் மயில்மே லமர்நது 

அலைவா யுகந்த 

வெயில்காய 

வசைகூற 

மயல தீர 

குறகாயோ 

ஷ்ஷ் 
மதியாளா 

அதிதிரா 

களைவோனே 

பெரு மாளே, 

கொ்பனை யார்காது மோதிரு கண்களி லாமோத சீதள 

குங்கும பாடீர பூஷண ஈகமேவு- 

கொங்கையி ஸனீராவி மேல்வளர் செங்கழு நீர்மாலை சூடிய 

கொண்டையி லாதா.ர சோபையில் மருளாதே 

உம்பர்கள் ஸ்வாமீ ஈமோஈம எம்பெரு மானே கமோகம 

ஒண் டொடி மோகா ஈமோகம என நாளும் 

உன்புக ழேடாடி நானினி அன்புட னாசார பூசைசேய் 
துய்ந்திட வீணாள்ப டாதருள் புரிவாயே
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பம்பர மேபோல அடிய சங்கரி வேதாள நாயகி 

பங்கய சீபாத புரி கரசூலி 

பங்கமி லாநீலி மோடிப யங்கிரி மாகாளி யோகினி 

பண்டுசு ராபான சூரனொ டெதிர்போர்கண் 

டெம்புதல் வாவாழி வாழியெ லும்படி விருன வேல்தர 
என்றுமு ளானேம னோகர வயலூரா 

இன்சொல்வி சாகாக்ரு பாகர செந்திலில் வாழ்வாக யேயடி. 

யென்றனை யீடேற வாழ்வருள் பெருமாளே. 

குண்டுமொழி கொம்பு கொங்கை வஞ்சியிடை அம்பு நஞ்சு 
சுண்கள்குழல் கொண்ட லென்று பலகாலும் 

கண்டுளம்வ ருக்கி கொந்து மங்கையர்வ சம்பு ரிந்து 

கங்குல்பக லென்று நின்று விதயாலே 

பண்டைவினை கொண்டு ழன்று வெந்துவிழு கின்றல் கண்டு 

பங்கயப தங்கள் தந்து புகழோதும் 

பண்புடைய சிந்தை யன்பர் தங்களினு டன்க லந்து 
பண்புபேற அஞ்ச லஞ்ச லேனவாராய் 

வண்டுபடு கின்ற தொங்கல் கொண்டறகெ ௬ுங்கி யிண்டு 

வம்பினைய டைந்து சந்இன் மிகமூழ்கி 

வஞ்சியை முனிந்த கொங்கை மென்குறம டந்தை செங்கை 

வந்தழகு டன்க லந்த மணிமார்பா 

இண்டிறல்பு னேந்த ௮ண்டர் தங்களப யங்கள் கண்டு 
செஞ்சமர்பு னைந்து துங்க மயில்மீதே 

சென்றசுர ரஞ்ச வென்று குன் றிடை மணம்பு ணர்ந்து 

செந்இல்ககர் வந்த மாந்த பெருமாளே.
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Cifluer sug £65F FESS தனமானார் 

படையம படையென வுந்திக் குங்கட் கடையாலே 

வரியஸி நிரைமுரல் கொங்குக் சங்குற் குழலாலே 

மறுகிடூ மருளனை யின்புற் றன்புற் றருள்வாயே 

௮ரிதிரு மருக கடம்பத் தொங்கற் றிருமார்பா 

அலைகுமு குமுவென வெம்பக் சண்டிக் தெறிவேலா 

இரிபு2 தகனரும் வந்தக் குஞ்சற் குருகாதா 

ஜெயஜெய ஹரஹா செந்திற் கந்தப் பெருமாளே, 

சங்கைதா னொன்றுதா னின்றியே கெஞ்சிலே 

சஞ்சலா சம்பமாயன் 

சந்தொடே குங்குமா லக்க்ருதா டம்பரா 

சம்ப்சமா நநதமாயன் 

மங்கைமார் கொங்கைசேர் ௮ங்கமோ கங்களால் 

வம்பிலே அன்புருமே 

வண்குகா நின்சொரூ பம்ப். ரகா சங்கொடே 

வந்துநீ யன்பிலாள்வாய் 

கங்கைசூ டும்பிரான் மைந்தனே ௮ந்தனே 

கந்தனே விஞ்சையூரா 

கம்பியா இக்காலோ கங்கள்கா வென்றவா 

கண்டலே சன் சொல்வீரா 

செங்கைவேல் வென் றிவேல் கொண்டுசூர் பொன்றவே 

சென்றுமோ அமப்ரதாபா 

செங்கண்மால் பங்கஜா னன்தொழா னநதவேள் 

செந்தில்வாழ் தம்பிரானே,
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தண்டையணி வெண்டையங் இகண்டுணிச தங்கைய 

,தண்கழல்கி லம்புடன் கொஞ்ச வேகின் 

தந்தையினை முன்பரிக் இின்பவுரி கொண்டுகன் 

சந் தாடம ணைந்துநின் றன்புபோலக் 

கண்டுறக டம்புடன் ச௩தமகு டஙகளுங் 

கஞ்சமலர் செங்கையுஞ் Ge ga air 

கண்களுமு கங்களுஞ் சந்இர கிறங்களுங் 

கண்குளிர என்றன் முன் சந்தியாவோ 

புண்டரிக ரண்டமுங் கொண்டபடு ரண்டமும் 

பொங்கயெழ வெங்களங் கொண்டபோது 

பொன்ூரியெ னஞ்சிறச் தெங்கினும் வளர்க்துமுன் 

புண்டரிகர் தந்ையஞ் சிந்தைகூர 

கொண்டஈட ஸம்பதஞ் செந்திலிலு மென்றன்முன் 

கொஞ்சிட னங்கொளுக் கந்தவேளே 

கொங்கைகுற மங்கையின் சந்தமண முண்டிடுங் 

கும்பமுநி கும்பிடுக் தம்பிரானே. 

வரீயார் கருங்கண் மடமாதா 

மகவாசை தொந்த மதுவாகி 

இருபோ.து கைந்து மெலியாகே 

இருதாளி னன்பு தருவாயே 

பரிபால னஞ்செய் தருள்வோனே 

பரமேசு ஏன்ற னருள்பாலா 

௮ிகேச வன்றன் மருகோனே 

௮லைவா யமாந்த பெருமாளே.
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கொலைமத கரியன ம்ருகமக தனகரி கும்பத் தனமானார் 
குமு௪௮ முதஇதழ் பரு ௬கிமயல் கொண்டுத் நிடுகர?பன் 

நிலையழி கவலைகள் கெடவுன தருள்விழி Por gp Car gras 

நினதிரு வடிமல ரிணைமன தினிலுற நின்பற் றடைவேனோ 

சிலைபென வடமலை யடையவ சருளிய செஞ்சொற் சறுபாலா 

இரைகட லிடைவரு மசரனை வதைரெ.பத செந்தி பதிவேலா 

விலைநிகர் நு.தலிப மயில்குற மகளும்வி ரும்பிப் புண்வோனே 

Anson மரகத மயில்வரு குமரவி டக்கப் பெருமாளே, 

Bis பசிதனைய றிந்து முலையமூது 

தீந்து முதுகுதட வியதாயார் 

தம்பி பணிவிடைசெய் கொண்டர் பிரியமுள 

தீங்கை மருகருயி செனவேசார் 

மைந்தர் மனைவியர் கடும்பு கடனுதவு 

மந்த வரிசைமொழி UT SSL 

வந்து சலைகவிச விழ்ந்து தரைபுகம 

யங்க வொருமகிட மிசையேறி 

௮௩௧ கனுமெனைய டர்ந்து வருகையினி 

லஞ்ச லெனவலிய மயில்மேல்நீ 

௮௧ மறலியொடு கந்த மனிதனம 

தன்ப னேணமோழிய வருவாயே 

இத்தை மகழமலை மங்கை ஈகலிணைகள் 

சிந்து பயமயிலு மயில்வீரா 

இங்க sacs) gory Fy லாருள் 

செந்தி நகரிலுறை பெருமாளே. 
2
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பண் - பஜ்சமம் 

Dofus me சேஷா பவளச்செவ் வாயா 

பச்சைமா லயன்பணி பாதார 

புணிக கூுணாளா புகழ்பவர் தோழா 

பொன்றிடா வண்டர்தம் பசனே 

யெனைமறக் காதிங் கருளிகைப் பவனே 

யெழிற்செழுஞ் உரலை வாயா 

தனிகிலைச் சுகனே புனைமறக் கனுகர 

சரற்றிடுஞ் சசவண பவ வ. 

நண்ணுவா ௬றவே யெண்ணுவலா ரிறையே 

தான்மறை முடிவிறசொல் போருசளே 

மண்ணும்வா னகமும் பண்ணுமாள் வினைஞா 

மட்டிலா ஈநடனவெம் பரனே 

யுண்ணும்வா னமுமீக கன்னலா சிமு?த 

யூயாரிலைச் உரலை வாயா 

தண்ணமார் சரணா வுனைமறக் கினுகா 

சாற்றிட்ஞ் சரவண பவவே. 

பவமழிப் பவமீன கிவமளிப் பவனே 

பரிவுடைக் துவிகவ நயனா 

ஈவமொழிப் புகழ்ப்பாச் சொலினவர்க் கழையே 

நச்சினாக் இனியவெம் ப.ரனே 

யுவமையிற் படியா வடிவுடைத் திருவே 
புறைகிலைச் சீரலை வாயா 

தவவருட் ௪னகா வுனைமறக் இனுகர 

சாற்றிடுஞ் ௪சவண பவே.
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திருவாவினன்குடி 

மூல மந்திரம் ஓத லிங்லை 
யிவ இங்கை கேய மில்லை 
மோன மிங்கலை ஞான மிங்கிலை LOLS OUT BE 

மோக முண்டக தாக முண்டப 

FIT முண்டப ராத முண்டிடு 

மச னென்றொரு பேரு முண்டருள் பயிலா 

கோல முங்குண வின துன்பர்கள் 

வார்மை யும்பல வாகி வெர்தெழு 

கோர கும்பியி லேவி ஸுக்கிட நினைவா 

கூடு கொண்டுமல் வேனை யன்பொடு 

ஞான கேஞ்சினர் பாலி ணங்கிட 
கூர்மை தந்தினி யாள வந்தருள் புரிவாே 

பிலி வெந்துய ராவி வெக்தவ 

சோகு வெர் தமண் மூகர் நெஞ்சிடை 

பீதி கொண்டிட வாது கொண்டருள் எழுதே 

பேணி யங்கெ.௫ ராறு சென் றிட 

மாற னும்பிணி தீர வஞ்சகர் 

பிறு வெங்கமு Carp Carer JO முருகோேே 

ஆல முண்டவர் சோதி யங்கணர் 

பாக மொன்றிய வாலை யந்இரி 

ஆதி யந்தமு மான சங்கரி குமே, 

ஆச ணம்பயில் ஞான புங்கவ 

சேவ லங்கொடி யான பைக்க 

அ.வி னன்குடி வாழ்வு கொண்டருள் பெருமாஜே
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கரிய பெரிய எருமை கடவு 

கடிய கொடிய 

கறுவி யிறுகு கயிறரொ டுயிர்கள் 

கழிய முடுகி 

இரிய நரியு மெரியு முரிமை 

தெரிய விரவி 

சேறிவ மறிவு முறவு மனைய 
திகழு மடிகள் 

பரிய வரையி னரிவை மருவு 

பரம ரருளு 

பழன முழவர் கொழுவி லெழுது 

பழய பழறி 

அரியு மயனும் வெருவ வுருவ 

அரிய சரியை 

அயிலு மயிலு மறமு நிறமு 

மழகு முடைய 

இமிர வுததி யனைய ௧ரக 
செனன மதனில் 

செவிடு குருடு வடிவு குறைவு 
சிறிது மிடியு 

அமரர் வடிவு மதக குலமு 

மறிவு நிறையும் 

௮ருள தருளி யெனைய மனதொ 
டடிமை கோளவும் 

இரிசூலன் 

யெழுகாலம் 

யணுகாதே 

தரவேணும் 

முருகோனே 

யமாவோனே 

யெறி2வானே 

பெருமாளே. 

விடுவாயேல் 

மணுகாதே 

வ.ரவேநின் 

வரவேணும்.
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சமா முகவெ லசுரர் தமது 

தீலைக ளுருள மிகழீவநீள் 

சலஇ யலற நெடிய பதலை 
தகா அயிலை ADC an Can 

வெமச வணையி லினித யிலும் 

விழிகள் ஈளினன் மருகோனே 

மிடறு கரியா குமர பழகி 

விரவு மமசர் பெருமாளே, 

அ-வனிதனி லேபிறந்து மகலையென வேசவழ்ந்து 

௮மருபெற 'வேகடந்து இளை ஞோனாம 

Anup யேமிகுக்து குதலைமொழி யேபுகன்று 

அ௮.இவிதம தாய்வளாந்து ப.இனாராம் 

சிவகலைக ளாகமங்கள் மிகவுமறை யோதமன்பர் 

இருவடிக ளேகிணைந்து ௮ தியாம2 

தெரிவையர்க ளாசைமிஞ்ட வெகுகவலை யாயுழன்று 

இரியுமடி. யேனையுன்ற னடி. சேரா 

கமவுனவுப தேசசம்பு மதியறுகு வேணிதும்பை 

மணிமுடியின் மீதணிந்த மக?தவ 

மனமூழ வேயணைந்து வொருபுறம தாகவக்கு 

மலைமகள்கு மாரதுங்க வடி வேல 

ப வனிவ.ா வேயுகநது மயிலின்மிசை யேிகழ்ந்து 

ugu ss Cabos கழல்விச 

பரமபத மேசெதிந்த முருகனென வேயுகந்து 

பழகிமலை மேலமர்ந்த பெருமாளே
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௬௫௬ளளக பார கொங்கை மகளிர்வ௪ மாயி சைந்து 

௬ரதக்ரியை யால்வி எங்கு மதனூமல 

சுருதியென வேறி னைந்து ௮றிவிலிக ளோடி ணங்கு 
தொழிலுடைய யானு மிங்கு னடியார்போல் 

௮ரமறைக ளேரி னைந்து மனுநெறியி லேச டந்து 

அ௮றிவையறி வால றிந்து நிறைவாக 

௮கிலபுவ னாதி யெங்கும் வெளியு£மேய்ஞ் ஞான இன்ப 
அமுதையோழி யாத ருந்த அருள்வாயே 

பருஇமகன் வாசல் மக்த்ரி ௮ நுமனொடு நேர்ப ணிந்து 

பரிதகழை யாமுன் வந்து பரிவாலே 

ப.ரவியவி பீஷ ணன்பொன் மகுடமுடி சூட நின்ற 

படைஞசொடி ராவ ணன்ற னுறவோடே 

எரிபுகுக மாறி லண்டர் குடிபுகுத மாறு கொண்ட 

ரகுபதியி ராம சந்தரன் மருகோனே 

இளையகுற மாது பங்க பழடிமலை காத கந்த 

இமயவள்த னால்ம கிழ்க்த பெருமாளே. 

ஆ.௮முகம் ஆறுமுகம் அறுமுகம் ஆறுமுகம் 

ஆ௮முகம் ஆ௮முகம் oreo ky 

அகமணி மாதவர்கள் பாதமலர் சூடுமடி 

யார்கள்பத மேதுணைய தென்றுகாளும் 

ஏறுமயில் வாகனகு காசரவ ணாஎனது 

ஈசஎன மானமுன தென்றுமோதும் 

ஏழைகள் லியாகுலமி தேதேனவி னாவிலுனை 
யேவர்புகழ் வார்மறையு மென்சொலாதோ
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நீறுபடு மாழைபொரு மேனியவ வேல௮ணி 
நீலமயில் லாகவுமை 

நீசர்கட மோடெனது தீவினையெ லாமடிய 

நீடுதனி வேல்விடும 

சிறிவரு மாறவுண னாவிபுணு மானைமுக 

தேவர்துணை வாசகி 

சேருமழ கார்பழநி வாழ்குமர னேபிரம 

தேவர்வ.ர காமுருக 

Duss Geo gui 

அறியாத வஞ்சரைக் 

உபதேச மகஈஇரப் 

உனைநானி னைக்தருட் 

இபமாமு கன்தனக் 

இமவான்ம டந்தையுக் 

ஜெபமாலை தந்தசற் 
இருவாவி னன்குடிப் 

ஒருபொழுது மிருசரண கேசத் தேவைக் 
உனதுபழ கிமலையெனு ஏூரைச் சேவித் 

பெருபுவிபி லுயர்வரிய வாழ்வைத் தீரக் 

பிறவியற நினைகுவனெ னாசைப் பாடைத் 

துரிதமிடு நிருதர்பு7 சூறைக் காரப் 

தொழுதுவழி படுமடியர் காவற் காரப் 

விருதுகவி விதரணவி கோதச் காரப் 

விறன்மறவர் சிறுமிடுரு வேளைக் காரப் 

தீந்தவேளே 

டங்கல்வேலா 

௮ண்டகூடஞ் 

தம்பிரானே, 

டுமலாதே 

கு தியாகே 

பொருளாலே 

பேறுவேனோ 

இளையோனே 

தமிபாலா 

குருகா தா 
பெருமாளே. 

gion Gren 

தறியேனே 

குறியேளே 

தவிரேனோ 

பெருமாளே 

பெருமாளே 

பெருமாலே 

பெருமாளே
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சிவனார் மனங்குளிர உபதேச மர்த்சமிரு 
இசெவிமீதி லும்பகரசெய் குருகாதா 

இவகாம சுந்தரிதன் வரபால கந்தநின 

செயலேவி ரும்பியுளம் நினையாமல் 

அவமாயை கொண்டுலகில் விருதாவ லைஈதுழலு 

படியேனை அஞ்சலென வரவேணும் 

அறிவாக மும்பெருக இடரசான து௩்தொலைய 

அருள்ஞான இன்பமது புரிவாயே 

ஈவ$த முக்இருடி உரலோட யொன்றுமரி 

சகுராமர் சிந்தைமகழ் மருகோனே 

5வலோக முங்கைகொழு நிசதேவ லங் கருத 

நலமான விஞ்சைகரு விளைகோவே 

தெவயானை யங்குறமின் மணவாள சம்ப்ரமுறு 

தஇறல்வீர மிஞ்சுகஇர் வடிவேலா 

இருவாவி னன்குடியில் வருவேள்ச வுக்தரிக 

செகமேல்மெய் கண்டவிறல் பெருமா ளே, 

பண் - நட்டராகம் 

சிங்கா நன்குதவுக் இரு வாறெ முத்தாளா 

கங்கா ளன்குருவே கினை யேக ருததில்வைத்தேன் 
மங்கா வாழ்வுடையா யெனை வாவென் ஹேயழையாய் 

தெங்கார் தென்பழகித இருக் கோவி லுள்ளாயே, 

ஏல்லாருந்தொழு.து நல மேற்க வென்றிலற 

மில்லா மாதுறவா யில காறெ முத்திறைவா 

வல்லார் வானவனே யெனை வாவென் ஹறேயழையாய 
செல்வா தென்பழநித் இருக் கோவி லுள்ளாயே,



29 

மண்ணார் சவனெலா மினு மாண்டெ ழாதவகை 

பண்ணா நிற்குமருட் பர மேயண் ணாமலையா * 

னண்ணா வென்ஞயிசே யெனை வாவென் ஜேயழையாய் 

'தெண்ணார் தென்பழமித் இருக் கோவி லுள்ளாயே.. 

திருவேரகம் 

௫ ரணகம லால யத்தை ௮ரைநிமிஷ நேர மட்டில் 

தவமுறை இ யானம் வைக்க அறியாத 

சடகசட மூட மட்டி பவவினையி லேச னித 

குமியன்மிடி யால்ம யக்க மு௮ுவேனோ 

கருணைபுரி யாதி ருப்ப தெனகுறையி வேளை செப்பு 

கயிலைமலை நாதர் பெற்ற கும? ரானே 

கடகபுய மீதி 7தஈ மணியணிபொன் மாலை செச்சை 

கமழுமண மார்க டப்ப மறரிவோனே 

தருணமிதை யாமி குத்த கனமதுறு நீள்ச வுக்ய 

சகலசெல்வ யோக மிக்க பெருவாழ்வு 

தகைமைசிவ ஞான முத்தி பரகதியு நீகோ டூத்து 
தவிபுரிய வேணு சேய்த்த வடிவேலா 

௮ருணதள பாத பத்ம மதுநிதமு மேது இக்க 

அ.றியதமிழ் தான ளித்த மயில்வீரா 

௮.இசெயம கேக முற்ற பழநிமலை மீது தித்த 

௮ழகதிரு வோ கத்தின் முருகோனே.
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தெருவினில கடவா மடவார 

.. தரண்டொ ழுக்கும் 

,நனசர னேனவே லையிலே 

சிவந்து இக்கும் 

பொருசலை வளையா இளையா 

மதன்தொ டுக்குங 

புளகித முலையா ளஎலையா 

மனஞ்ச லித்தும் 

ஒருமலை யிருகூ தெழவே 

யுசம்பு குததும் 
ஒளிவளர் இருவே ரகமே 

யுகந்து நிற்கும் 

௮ருமறை தமிழ்.நா லடைவே 

தெரிந்து ரைக்கும் 

அரியரி பிரமா இயர்கால் 

விலங்க விழ்க்கும் 

Gur குருபச முருக சரவண 

குக்சண் (pai 

குழக Fass Fas ஈமவென 

குரவ னருள்குரு 

முத இமையவர் இமிர் மிடுகட 

லதென அதுதின 
அமலை அடியவர் கொடிய வினைகொடு 

மபய மீடூகுர 

வசையாலே 

to Sua Sev 

கணையாலே 

விடலாமோ 

வடி.வேலா 

முருகோனே 

புலவோனே 

பெருமாளே, 

பிறகான 

மணியேயென் 

முனையோதும் 

லறியாயோ
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இமி.ர எழுகட லுலக முறிபட 

இசைகள் பொடிபட வருளூரர் 

இகர முடியுடல் புவியில் விழவுயிர் 

இறைகொ டமர்பொரு மபில்விரா 

நமனை யூயிர்கொளு மழலி னிணைகழல் 

ஈதிகொள் சடையினர் குருகாதா 

ஈளின குருமலை மருவி யமர்தரு 

நவிலு மறைபுகழ் பெருமாளே; 

கடிமாம லர்க்குளின்ப முளவேரி கக்குகண்பு 

தருமா கடப்பமைந்த தொடைமாலை 

கனமேரு வொக்இடும்ப னிருமாபு யத்கணிந்த 

கருணாக ரப்ரசண்ட கிர்வேலா 

வடிவார்கு றததிகன்பொனடிமீது நிதகமுச்தண் ் 

முடியான துற்றுகந்து பணிலோனே 

வளவாயமை சொர்ப் பக்த முள€ர னுக்குகந்து 

மலாவாயி VE BS ளியல்போ BI 

அடிமோனை சொற்ணெங்க வுலகாமு GILLI 01 oF LI 

னருளால ஸிக்குகந்த பெரியோனே 

அடியேனு சைத்தபுன்சொ லதுமீதும் நிச்சமுந்த 

ணருளேத ழைத்துகந்து வரவேணும் 

செடிகேரு டற்குடம்பை தனின்மேவி யூற்றிடிர்த 

படி.தான லக்கணிங்க ணுறலாமோ 

இறமாத வர்க்கனிந்து ஸணிருபாத பத்மாழப்ந்த 
இருவேச கத்தமர்ந்த .. பெருமாளே.



28 

,நாவேறு பாமணத்த பாதாரமே நினைத்து 
நாலாறு wr gts ND வகையான 

நாலாரு மாகமத்தி னூலாய ஞானமுத்தி 
நாடோறு நானுசைத்த கெறியாக 

£2வறெ னாதிருக்க நான்வேறெ னாதிருக்க 
கேராக வாழ்வதற்கு னருள்கூர 

உடார்ச டாதரதடின் மீதேப ராபரத்தை 
ந்காணேனா அனைச்சோ லருள்வாயே 

சேவேறு மீசர்சகற்ற மாஞான போதபுத்தி 

சீராக வேயுவைத்த குருநாதா 

தேரார்கள் காடுசட்ட ரரார்கள் மாள வெட்டு 

இராகு காகுறத்து மணவாளா 

கர 3வேரி கோவடக்கி லேலாவி பூமணத்த 

காவார்சு வாமிவெற்பின் முருகோனே 

கார்போலு மேனிபெற்ற மாகாளி வாலைசத்கு 

காமாரி வாமிபெற்ற பெருமாளே. 

.நிறைமஇி முகமெனு மொளியாலே 

ரெறிவிழி கணையெனு நிகராலே 

உ௰வுகொள் மடவர்க ஞூறவாமோ 

உனதிரு வடியினி மருள்வாயே 

மறைபயி லரிதிரு மருகோனே 
மருவல சுரர்கள் குலகாலா 

குறமகள் தனைமண மருள்வோனே 

குருமலை மருவிய பெருமாளே,
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பார மதிதி போது மணிசடை. 

நாத ரருளிய GuGrer 

பாகு கனிமொழி மாது குறமகள் 

பாதம் வருடிய மணவாளா 

காது மொருவிழி காக ுறஅருள் 

மாய னரிதிரு மருகோமீன 

கால னேனையணு சாம லுனதிரு 
காலில் வழிபட அருள்வாயே 

ஆ.தி யயனொடு தேவர் சரருல 

காளும் வகையுறு சிறைமீளர 

ஆடு மயிலினி லேறி யமார்கள் 

சூழ வலம்வரு மீளையோனே 

சூத மிகவளர் சோலை பருவுச 

வாமி மலைதனி லுறைவோனே 

ரூ ஓடலற வாரிசுவறிட 

வேலை விடவல பெருமாளே. 

வா தமபொடு சூலை கண்ட மாலைஞுலை நொவு சந்து 

மாவலிவி யாதி குன்ம மொடுகாசம் 

வாயுவுட னேப ரந்த தாமரைகள் பின சம்பின் 

மாதர்தரு பூஷ ணங்க ளெனவாகும் 

பாதகவி யாதி புண்க ளானதுட னேதொ டர்ந்து 

பாயலைவி டாது மங்க இவையால்கின் 

பாதமல சான இன்க ணேயமற வேம நந்து 

பாவமது பானமு ண்டு வெறிமூடி



30 

ஏதமுறு பாச பந்த மானவலை யோடு ழன்று 
ஈனமிகு ராகி யின்க ணதிலேயான் 

rips லான தின்பின் மூடனேன வோது முன்புன் 
£ர௮ருள் கூர வந்து எனையாள்வாய் 

ஆ.தமகிழ் பாலை கொன்றை தாதுவளர் சோலை துன்றி 

ஸரழாமதில் தாவி மஞ்சி னளவாகத 

(2 காரணஈன் மாட மெங்கு நீழிகொடி யேசு ழைக்க 

சுவாமிமலை வாழ வந்த பெருமாளே. 

பண் - கேளசிகம் 

திஞ்சமுண்டசண்டனார் கயந்துதந்தசெல்வனே 
பஞ்சபாககந்தணஈத பண்பினோர்தொழுங்குகா 

விஞ்சிசூழ் கடங்கண் மேய வேரகச்சுரேசனே 

தஞ்சமென்றடுத்தவென் நனைப்புணர்கதுகொள்வையே. 

வாசவன்்றிருக்குசத.து நீழலில்வழுத்திய 

வி சதுூஷணைக்கிணங்க னோர்புரக்தஇத்துளோ ஷீ னாபரகதகதது 

சேசுருகளிசுகசெல்வ வேசகச்சுரேச£ேே 

சாசனென்றடுத்தவென் றனைப்புணர்ந்துகொள்வை?2ய. 

உம்பரும்புகழ்வகுப் புரைக்கவன் மொடுத் தசர் 

பம்புமாலயைத்தினக்கி னம்புனைந்தபாவ& 

யெம்பிரானெனக்குணிற்கு மேசகச்சு ரோசனே 

சம்புவென்றடுத்தவென் றனைப்புணர்க்துகொள்வையே. 

குன்றுதோறாடல் 

தகைத்து வுருக்கி விழித்து மிரட்டி, 

் டித்து விதகஇ லஇிமோகம்
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நடத்து Fos pesos J gee 

நலத்தி லணைத்து மொழியாலும் 

இகைத்க வரத்தி லடுக்க பொருட்கை 
இரட்டி யெடுத்து வ.மீவசெய் 

இருட்டு முலைப்பெண் மருட்டு வலைக்குள் 

தெவிட்டு கலைக்குள் விழுவேனோ 

பகைத்க அரக்கர் கரத்தை யறுத்து 

படர்ச்சி கறுத்த மயிலேறி 

பணை தத கரத்த குனாத்த மண3த 

LIEB SOU BB GOO LOT 5 

மிகைத்த புனக்கி லிருந்து யணைத்து 

வெராத்த பொருப்பி DIO DBT BT 

விரிகச சடைக்கு ளொருக்கி யிருக்க 
ம்ருகக்தை யெடுதீதொர் பெருமாளே. 

நீரான கோல கால ஈவமணி 

மா லாபி ஷேக பாச வெகுவித 

சே வாதி தேவர் சேவை செயுமூக மலசாறும் 

சி ராடு வீர மாது மருவிய 

ஈ ராறு தோளு நீளும் வரியளி 

௪ ராக மோத நீப பரிமள இருதாளும் 

௮ ராத காதல் வேடர் மடமகள் 
ஜீ மத மூர்வ லாரி மடமகள் 

ஆதார பூத மாக வலமிட முறைவாழ்வும்
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ஆ சாயு நீதி வேலு மயிலுமெயஞ் 
ஞா னாபி ராம தாப வடிவமும் 

ஆ பாதனேனு சாளு நினைவது பேறவேணும் 

ஏ சாரு மாட கூட மதுரையில் 

மீ தேறி மாறி யாடு மிழையவர் 

ஏ மேழமு பேர்கள் கூற வருபொரு ள.இசாரம் 

ஈ டாய வூமர் போல வணிகரி 

OT டாடி யால வாயில் விதிசெயத 

லிலாவிசார இர வரதர குருநாதா 

கூ சாமி யால்முன் வீய நினைபவ 

னீ டேறு மாறு பானு மறைவுசெய் 

கோ பால ராய னேய மாள இரு மருகோனே 

கோ டாம லார வார அலையெறி 

கா வேரி யாறு பாயும் வயலியில் 

கோ னாடு ipa சாலி மலையறை பெருமாளே. 

க.னமு மனிலமு மனல்புனல் கிலமமை 

கள்ளப் புலாற்கி ரூமிவீடு 

கனலெழ மொழிதரு சனமென மதமிகு 

கள்வைத்க தோற்பை சுமவாதே 

யுகஇறு இகளிலு மிறுகியி லொருபொருள் 

உள்ளக்க ணோக்கு மறிவூறி 

go Bae மருவுரு வெனுமறை யிறுதியி 

லுள்ளத்தை நோக்க அருள்வாயே
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ம்ருகமத பரிமள Ashe sober war 

வெள்ளைப் பிராட்டி Geo mgr en 

விட. குடிலச டிலமிசை வெகுமுக 

வெள்ளத்தை யேற்ற பதிவாழ்வே 

வகுளமு முகுளித வழைகளு மலீபுன 
வள்ளிக் குலாத்தி இரிவாழும் 

வனசரரர் மரபினில் வருமொரு மரகத 

வள்ளிக்கு வாய்த்த பெருமாளே, 

கரையற வுருகுதல் தருகயல் விழியினர் 

கண்டான செஞ்சொல் மடமாதர் 

கலவியில் முழுகிய நெறியினி லறிவுக 

லங்காம யக்கும் வினையேனும் 

உரையைய மறிவையும் உயிசையு முணர்வையும் 

உன்பாத கஞ்ச மலாமீதே 

உசவொடு புனைதர நினைதரு மடியரோ 

டோன்றாக என்று பேறுவேனோ 

வசையிரு அணிபட வளைபடு சுசர்குடி. 

வக்தேற இந்த்ர புரிவாழ 

மதவித கஜரத £085 1 5 Bude 

வன்சேனை மங்க முதுமீன 

இரைமலி சலநிஇி முறையிட நிசிசரர் 
இண்டாட வென்ற கதிர்வேலா 

ஜெகதல மிடிகெட விளைவன வயலணி 

செங்கோட மர்ந்த பெருமாளே.
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அதிரும் சழல்ப ணிந்து 

அபயம் புகுவ தென்று கிலைகாண 

இதயக் தனிலி ருந்து க்ருபையாடு 

இடர்சங் கைகள்க லங்க அருள்வாயே 

எதிரங் கொருவ ரின்றி கடமாடும் 
இறைவன் தனது பங்கி £மைபாலா 

பதியெங் கலுமி ருந்து விளையாடி. 

பலகுன் நிலும மாந்த பெருமாளே, 

ஏினத்தவர் முடிக்கும் பகைத்தவர் குடிக்கும் 

செகுத்தவ ருயிர்க்கும் சனெமாகச் 

சிரிப்பவர் தமக்கும் பழிப் பவர் தமக்கும் 

இருப்புகழ் நெருப்பென் றறிவோம்யாம் 

நினைத்தது மளிக்கும் மனத்தையு முருக்கும் 

நிசிக்கரு வறுக்கும் பிறவாமல் 

கெருப்பையு மெரிக்கும் பொருப்பையு மிடிக்கும் 

நிறைப்புக முரைக்குஞ் சேயல்தாராய் 

தனத்தன தனத்தர் இமித்திமி இமித்திர் 
த்குத்தகு தகுததக் தனபேரி 

தீடுட்டுடு டுடுட்டுண் டெனத்துடி முழக்கும் 
தளத்துட னடக்கும் கொடுசூரர் 

இன த்தையு முடற்சங் கரித்தம லைமுற்றுஞ் 

சிரித்தெரி கொளுத்துங் கதிர்வேலா 

இனைக்கரி குறப்பெண் தனத்தினில் சுத்தெண் 

இருத்தணி யிருக்கும் பெருமாளே.
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Ter டைந்த குட்டம் வினைமி குந்த பித்த 

மெரிவ ழங்கு வெப்பு வலிபேசா 

இகலி நின்ற லைக்கு முயல கன்கு லைப்பொ 
டிரும லென்று சைக்கு மிவையோடே 

மனைகள் பெண்டிர் மக்கள் தமைஙி னைந்து சுத்த 

ம.இம யங்ூ விட்டு மடியாதே 

மருவி யின்றெ னக்கு மரக தஞ்சி தக்கு 

மயிலில் வந்து முத்தி தரவேணும் 

நினைவ ணங்கு பத்த ரனைவ ருந்த ழைக்க 

நெறியில் நின்ற வெற்றி முனைவேலா 

நிலைபெ றுக்இ ருத்த ணியில்வி எங்கு சித்.ர 

நெடிய குன்றில் நிற்கு முருகோனே 

இனைவி ons லுற்ற புனஇ எங்கு த்தி 
் செயல றிந்த ணைக்கு மணிமார்பா 

,நஇசைமு கன் இ கைக்க ௮௬ ரன்ற டைத்த 

இறை றந்து விட்ட பெருமாளே. 

C5 mig முக்கனிகள் பால்செங் கருப்பிளகிர் 

சிரும்ப ழித்தசிவ மருஞூதத் 
திதும்பி டி த்தவினை யேதும் பொடி. த்துவிழ 

சிவன்சி வச்சொருப மெனதேறி 

தானென்ப தற்றுபிசொ டூனென்ப தற்றுவெளி 

நாதம்ப சப்பிரம வொளிமீதே 

ஞானஞ்சு ரப்பமகி ழாநந்த சித்தியோடே 

நாளுங்க ளிக்கபத மருள்வாயே
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வானந்த ழைக்கஅடி. யேலுஞ்செ ஹழிக்க௮யன் 

மாலும்பி ழைச்க௮லை விடமாள 

வாருங்க ச,த்தனெமை யாளுந்த கப்பன் மழு 

மானின்க ரத்தனருள் முருகோனே 

தானந்த OO FSO னாவண்டு சுற்றிமது 

தானுண்க டப்பமல ரணிமார்பா 

தானங்கு தித்.துஎமை யாளுந்தி ருக்கயிலை 

சாலுங்கு றத்.திமகழ் பெருமாளே. 

அள்பாச வந்து உன்றாள் பணிந்து 

ஐம்பூத மொன்ற நினையாமல் 

அன்பால் மிகுந்து ஈஞ்சாரு சுண்க 

ளம்போரு கங்கள் முலைதானும் 

கொக்தே மிகுந்து வண்டாடி நின்று 

கொண்டாடு கின்ற குழலாரைக் 

கொண்டே நினைந்து மன்பேது மண்டி 

குன்றா மலைந்து அ௮லைவேனோே 

மன்றாடி தந்த மைந்தா மிகுந்த 

வம்பார் கடம்பை யணிவோனே 

வந்தே பணிந்து நின்றார் பவங்கள் 

லம்பே தொலைந்த வடி.வேலா 

சென்றே யிடங்கள் கந்தா எனும்போ 

செஞ்சேவல் கோண்6 வரவேணும் 

செஞ்சாலி கஞ்ச மொன்ளறாய் வளர்ந்த 

செகுசோ டமர்ந்த பெருமாளே.
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அிராமய புராசன பராபர வராம்ருத 

நிசாகுல சிராதிகப் ப்்ரபையாகி 

நிமாசசி வராஜத வராஜர்கள் ப.ராவிய 

நிராயுத புராரியச் சுதன்வேதா 

அ.ராலய தராதல ௪௪. பிராணிகள் 

சொரூபமி வராஇியைக் குறியாமே 

அரால்புகழ் பசாதின கராவுள பராமுக 

துரோகரை தராசையுற் றடைவேனோ 

இசாகவ இராமனமுன் இராவண இராவண 

இராவண இராஜனுட் குடன்மாய்வென் 

றிசாகன்ம லராணிஜ பு.ராணர்கு மராகலை 

யிராஜசொ லவாரணர்க் களை 2யானே 

விராசவ சுசாதிப பொராதுத விமாதடு 

விராயண பராயணச் செருவரா 

விராவிய குசாவகில் ப.ராரைமு இசாவளர் 

விராலிம Corry 6s பெருமாளே. 

சரவண சாதா ஈ'9மாகம கருணைய திதா ஈமோகம 

சததள பாதா ௩மோகம அபிராம 

தருணக சோ ஈமோகம நிருபமர் விரா ஈகமோநம 

சமதள வூரா நமோகம சகதச 

யரம சொருபா நமோகம சுரர்பது பூபா நமோநம 

பரிமள நீபா நமோகம உமைகாளி 

பகவதி பாலா ஈமோகம இகபர மூலா ஈ3மாகம | 
பவுருஷ சீலா ஈமோகம . அருள்தாராய்
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இசவியு மாகாச பூமியும் விரவிய தூளேற வானவ! 

செவர்களு மீடேற ஏழ்கடல் (முறழறையோவென் 

Siu மாமேரு பூதா மிடிபட வேதா னிசாசர 
ரிசல்கெட மாவேக நீடயில் விடுவோனே 

மரகத ௮கார ஆயனு மிரணிய ஆகார வேதனும் 

வசுவெனு மாகார ஈசனு மடிபேண 

மயிலுறை வாழ்வே விகாயக மலையுறை வேலா மதேர 

வனசச ராதார மாயெ பெருமாளே. 

ஜங்கரனை யொத்தமன மைம்புல மகற்றிவள 

ரந்திபக லற்றநினை வருள்வாயே 

அம்புவி தனக்குள்வளர் செந்தமிழ் வழுத்தியுளை 

அன்பொடு அுதிக்கமன மருள்வாயே 

தங்யெ தவத்துணர்வு தந்தடிமை முத்துபெற 
சந்திர வெளிக்குவழி யருள்வாயே 

தண்டிகை சனப்பவுசு எண்டிசை மதுிச்சவளர் 

சம்ப்ரம விதத்தடனே யருள்வாயே 

மங்கையர் சுகத்தைவெகு இங்கெ மெனுற்றமன 

முன்றனை நினைத்தமைய அருள்வாயே 

மண்டலிக ரப்பகலும் வந்தசுப ரகைஷபுரி 

வந்தணைய பு.தீஇயினை பபருள்வாயே 

கொங்கிலுயிர் பெற்றுவளர் தென்சரையி லப்பரருள் 

கொண்டுஉட லுற்றபொரு ளருள்வாயே 

குஞ்சர முகற்களைய கர்கனென வெற்றிபெறு 

கொங்கண ரிக்குள்வளர் பெருமாளே...
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இருமக ஞுலாவு மிருபுய முராரி 

திருமருக காமப் பெருமால்காண் 

ஜெகதலமும் வானு மிகுதிபெறு பாடல் 

தெரிதரு குமாரப் பெருமாள்காண் 

மருவுமடி. யார்கள் மனதில்விளை யாட 

மரகதம யூரப் பெருமாள்காண் 

மணித.ரளம் வீசி யணியருவி சூழ 

மருவுகஇர் காமப் பெருமாள்காண் 

அருவரைகள் நீ௮ு பட௮சுரர் மாள 

௮மர்பொருத வீரப் பெருமாள்காண் 

.ரவுபிறை வாரி விரவுசடை. வேணி 

அ௮மலாகுரு நாதப் பெருமாள்காண் 

இருவினையி லாத தருவினைவி டாத 

இமையவர்கு லேசப் பெருமாள்காண் 

இலகுசிலை வேடர் கொடியினதி பார 

இருதனவி கோதப் பெருமாளே. 

70ருவரு வெற்றி மலர்தொடா விற்கை 

வலிசெயா கிற்கு மதனாலும் 

மதில்கள் தா வுற்ற கலைபடா வட்ட 

மதிசுடா நிற்கு மதனாலும் 

இருகளுல் முத்த மு.திரயா மத்தி 
னிவினால் நித்த மெலியாதே 

இடருரு மெத்த மயல்கொளா நிற்கு | 

மிவளைவாழ் விக்க வரவேணு.
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கரிகள்சேர் வெற்பி லரியலே டிச்சி 

கலவிகூர் Far மணிமார்பா 

கனகமா ணிக்க வடிவனே மிக்க 

கதிரகா மத்தி லுறைவோனே 

முருகனே பத்த ரருகனே முத்தி 

முதல்வனே பச்சை மயில்வீரா 

(PREC A கொடியசூர் கெட்டு 

முறியவேல் தொட்ட பெருமாளே. 

பண் - பஜ்சமம் 

குனைகழ னிலவிடு ௪ககள விணையடி 

கருதிடு சவமுடையோர் 

மனவெளி தனினட மிடுமர ஹ.ரசிவ 
வடிவுடை யயிலரசே 

பனிமலி யிதழலிம் தொடைய லணிபெரும 
பலகிரி யுறைமுருகா 

வினிமைசெய் புரிவுட னேனையு மடிமைகோள 
விதுகல தருணமரோ,. 

களிகிளர் மூசுமூக னெனுநகிரு பனரிய 

கடவுளர் கதியினுமேற் 

கொளவரு ளினனென வழிபடும் விபுதர்கள் 

குலவுற வுளசிவனே 

பளக வதரவுமை கரம்வள சழகய 

பல$ூரி யுறைமூருகா 

விளை மலி புரிவுட னேனையு மடிமைகோள 
விதுகல தருணமரோ,.
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மூசணறு புகம்சொன வருண கிரியைடிஜ 

முடிபுடை யறிஞனெனத் 

தணிய ருவணையர் புகழ வருளினவொர் 
தகர வெளியிறைவனே 

யரவரு நெடுவள மலிய முடில்கள்கவி 

பலகிரி யுறைமுருகா 

விரிபறு புரிவுட னேனையு மடிமைகோள 

விது௩கல தருணமரோ. 

திருச்சோலைமலை 

அசாமு மாக யஇபனு மாக யதஇகழு மாகி ௮கமாகி 

௮யனென வா அ௮ரியென வாச ௮ரனென வாகி 

அ௮வர்மேலாய 

இகரமு மாடு யெவைகளு மாட யினிமையுமாகி வருவோனே 

இருநில மீதி லேளியனும் வாழ எனதுமு ஷேடி. 
வரவேணும் 

மகப.இி யாச மருவும்வ லாரி மஓழ்களி கூரும் வடிவோனே 

வனமுறை வேட னருளிய பூஜை ம%ழ்கதிர் காம 

முடையோனே 

செககணசேகு தகுதிமிதோதி திமியேனஆடு மயிலோனே 

இருமலி வான பழமுஇர் சோலை மலைமிசை மேவு 

பெருமாளே 

காரணம தாக வந்து புவிமீதே 
காலனணு காதி சைந்து கஇகாண 

நா.ரணலும் வேதன் முன்பு தெரியா, 

ஞானட௩ட மேபு ரிந்து வருவா
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ஆ.சமுத மான தந்தி மணவாளா 
. ஆறுமுக மாறி ரண்டு விழியோனே 

சூசர்களை மாள வென்ற கஇரவேலா 

சோலைமலை மேவி நின்ற பெருமாளே. 

வார இனை யடர்ர்த வேல்விழியர் தங்கள் 

மாயம தொழிந்து தெளியேனே 

மாமலர்கள் கொண்டு மாலைகள் புனைந்து 

மாபத மணிந்து பணியேனே 

ஆதியோட மந்த மாகிய ஈலங்கள் 
ஆறுமுக மேன்று தேரியேனே 

ஆனதனி மந்த்ர ரூபரிலை கோண்ட 
தாடமயி லேன்ப தறியேனே 

நாதமொடு விந்து வானவுடல் கொண்டு 

நானில மலைந்து இரிவேனே 

நாகமணி இன்ற காதநிலை கண்டு 

நாடியதில் நின்று தொழுகேனே 

சோதியுணர் இன்ற வாழ்வுசிவ மென்ற 
சோகமது தந்து எனையாள்வாய் 

சூரர்குலம் வென்று வாகையொடு சென்று 

சோலைமலை நின்ற பெருமாளே. 

பண் - இந்தளம் 

நின்னையே சிவமா யறுமுனி வருக்துதி நிகழ்த்தப் 

பன்னொணா ஈலமே படைத்துய்ய வருளிய பானே 

மன்னுமா சோலை மலைமனா வுன்பதம் வணங்கற் 
கேன்னமா தவஞ்சேய் துள்ளதோ வேனதநற் றலையே.
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சென்னிகா லுடையா னறுஇனம் பழிச்சிடு தெய்வ 

மென்னவே துலங்கிப் பவளத்தின் நிரளென வியங்கு, 

கென்னடைச் சோலை மலைமனா நின்மொழி கேட்க 

வேன்னமா தவஞ்சேய் துள்ளதோ வேனதநந் சேவியே. 

பன ஸுப் புகழ்தான் படித்தவன் நனைத்திருப் பரிவா 

லின்னனீ த் இருக்க வுசை த்தின் மயனே யெழிருன் 

மின்னுமா சோலை மலைமனா நின்னருள் வேண்டற் 

கேன்னமா தவஞ்செய் துள்ளதோ வேனதுன் னேஞ்சே. 

மற்ற தலங்கள் 

காதி மோதி வாதாடு நூல்கற் றிடுவோருங் 

காச தேடி யீயாமல் வாழப் பெறுவோரும் 

மாது பாகர் வாழ்வே யெனாகெக் குருகாரும 

மாறி லாத மாகால னூரபுக் 

நாத ரூப மாகாத சாகத் துறைவோனே 

நாச லோக மீயேழு பாருக் குரியோனே: 

திதி லாத வேல்வீர சேவற் கொடியோனே 

தேவ தேவ தேவாதி தேவப் பேருமாளே, 

பேர வாவ ராவாய்மை பேசற் கறியாமே 

பேதை மாத ராரோடு கூடிப் பிணிமேவா 

ஆச வார மாருத நூல்கற் தடி காயேன் 

ஆவி சாலி யாகாமல் ரீசற் ற்ருள்வாயே
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சூர சூர சூராதி சூரர்க் 

கோகை யாகு மாரா ரொதக் 

தீர தீர தீராதி தீரப் 

தேவ தேவ தேவாதி தேவப் 

வாரிம் தேயெழு 

மாரவே ளேவிய 

பாரெலா மேகிய 

பாவியே னாவிம 

சூரனீள் மார்புதொ 

சோதியே தோகைய 

ரிமால் யானைம 

மூவாதே வாதிகள் 

துளளுமத வேள்கைக் 

தொல்லைகெடு நீலக் 

மெள்ளவரு சோலைக் 

மேய்யுருகு மானைத் 
தளளுதமிழ் பாடத் 

செய்யகும பேசத் 

வள்ளல்தொழு ஞானக் 

வள்ளிமண வாளப் 

சள வாரிஜ பாதா௩ மோகம் 

நாரத தேவி கோதாக மோகம 

சேவல மாமயில் ப்ரீதா மோகம 

கெளிவாயா 

கொடிகேள்வா 

பெரியோனே 

பெருமாளே. 

இங்களாலே 

௮ம்பினாலே 

பண்பினாலே 

யங்கலாமோ 

ளைந்தவேலா 

மாந்தகோவே 

ணகந்தமார்பா 

தம்பிரானே. 

சணையாலே 

கடலாலே 

குயிலாலே 

தழுவாயே 

தெளிவோனே 

,நிறலோனே 

கழமலோனே 

பெருமாளே. 

மழைதேடுஞ்
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Cear uwrerus srute Cure 

ஆகம சாரசொ ரூபாஈக மோகம 

தேவர்கள் சேனைம Sure Cron wi 

பாதக நீவுகு டாராந மோகம 

மாவசு ரேசக டோராக மோநம 

பாரினி லேஜய வி.ராஈ மோஈம 

பார்வதி யாள் தரு பாலாந மோகம 

நாவல ஞானம னோலாஈ மோகம 

பாலகு மாரசு வாமீந மோமம 

போதக மாமுச னேரான சோதர 

நீறணி வேணியர் கேயாப்ர பாகர 

பூமக ளார்மரு கேசாம கோதஇ 

போதக மாமறை ஞானாத யாகர 

தேனவிழ் நீபஈ மாவாரு மார்பக 

பூசண மாமதி போலாறு மாமுக 

மாதவர் தேவர்க ளோடேழமூ சாரியு 

மாமலர் மீதுறை வேதாவு மேபுகழ 

மாநில மேழினு மேலான காயக 

வானவ ரூரினும் வீரு of ar 

காபுரி வாழ்வினு மேலாக வேதிரு 

வாழ்சிறு வாபுரி வாழ்வேசு ராஇபர் 

கதும்தரயப: 

மளைமா.து 

அருள்தாராய் 

ud Bev ரா: 

முருகேசா 

வடிவேலா 

பெருமாளே.
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விரகற கோக்யெ முருடியும் வாழ்த்தியும் 

விழிபுனல் தேக்கிட அன்புமேன்மேல் 

மிகவுமி ராப்பகல் பிறிதுப ராக்கற 

விழைவுகு சாப்புனை யுங்குமாச 

முருகஷ டாக்டர சரவண காததஇிகை 

முலைநுகர் பார்த்திப என்றுபாடி 

மோழிகுழ றாத்தோழு தழுதழு தாட்பட 
முழுதும லாப்போருள் தந்திடாயோ 

பரகதி காட்டிய விரகசி லோச்சய 

பசமப ராக்ரம சம்பராரி 

படவிழி யாற்பொரு பசுபதி போற்றிய 

பகவ. பார்ப்பஇ தந்தவாழ்வே 

இரைகடல் தீப்பட நிசார் கூப்பிட 

எழுகரி யார்ப்பெழ வென்றவேலா 

இமையவர் நாட்டினில் கிறையுடி யேற்றிய 

எழுகசை காட்டவர் தம்பிரானே. 

நீலங்கொள் மேகத்தின் மயில்மீதே 

$ீவரந்த வாழ்வைக்கண் டதனாலே 

மால்கொண்ட பேதைக்குன் மணகாறும் 

_ மார்தங்கு தாரைத்தந் தருள்வாயே
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2வல்கொண்டு வேலைப்பண் 

வீ ரங்கொள் சூசர்க்குங் 

நகாலந்த வேதத்தின் 

நானேன்று மார்தட்டூம் 

தாடிச் தேடித் 
நானத் தாகத 

மாடக் கூடற் 

வாழ்வைச் சேரத் 

பாடற் காதற் 

பாலைத் தேனொத் 

ஆடற் மோகைக் 

ஆனைக் காவிற் 

இரவு பகற் 

இயலிசை (ps 

இசம தனைத் 

திருவருளைத் 

ப.ச கருணைப் 

பரசிவ தத் 

அ ரனருள் FD 

ருணக௫ிரிப் 

டெறிவோனே 

குல்காலா 

போருளோனே 

பேருமாளே. 

தொழுவார்பால் 

இரிவேனே 

பதிஞான 

தருவாயே 

புரிவோனே 

கருள்ே வானே 

தினியோே 

பெருமா Gon ச 

பலகாலும் 

தமிழ் கூறித் 

தெளிவாக 5 

தருவாயே 

பெருவாழ்வே 

துவஞானா 

புதல்வோனே 

பெருமாளே.
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Gare கப்பெ ரும்ப யோத ரத்து யங்கு 

தோகை யர்க்கு கெஞ்ச மழியாதே 

சூலை வெப்ப டர்க்த வாத பித்த மென்று 

சூழ்பி ணிக்க ணங்க ளணுகாதே. 

பாத கச்ச மன்தன் மேதி யிற்பு குந்து 

பாசம் விட்டெ றிந்து பிடியாதே. 

ura ops THe நாவ லாக்கி சைநத 

பாடல் மிக்க சேஞ்சோல் தரவேணும். 

வேத மிக்க விந்து நாத மெய்க்க டம்ப 
விர பதர கந்த முருகோனே 

மேரு வைப்பி எந்து சூர னைக்க டிநஈ்து 

வேலை யிற்றொ ளைந்த கதிர்வேலா 

கோதை பொற்கு றிஞ்சி மாது கச்ச ணிந்த 

கோம எக்கு ரும்பை Leon tS ain oor 

கோல முற்றி லங்கு சோண வெற்பு யர்ந்த 

கோபு ரத்த மர்ந்த பெருமாளே, 

கீயல்விழித் தேனெனைச் செயலழித் தாயெனக் 

கணவசெட் டேனெனப் பெறுமாது 

கருதுபுச் ராஎனப் புதல்வரப் பாஎனக் 

சுதறிடப் பாடையிற் wad 

பயில்குலத் தா.ரழப் பழையகட் பாரழப் 

பறைகள்கொட் டாவரச் ௪மனாரும்
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பரியகைப் பாசம்விட் டேறியுமப் போதேனைப் 

பரிகரித் தாவியைத் தரவேணும் 

அ௮யிலறச் சேவல்கைக் கனிகரக தோகையும் 

ஐருணையிற் கோபுசத் துறைவோனே 

அமரத் தாசிறுக் குமரிமுக் காசிவத் 

தரியசொற் பாவலர்க் கெளியோனே 

புயலிளைப் பாறுபொய் சயிலமோயச் சா ரலிற் 

புனமறதப் பாவையைப் புணாவோனே 

பொடிபடப் பூகசரச் தொடுகடற் சூரனைப் 

பொருமுழுச் சேவகப் பெருமாளே. 

இருவினையின் மதிம யங்கித திரியாதே 

எழுகரடி லுமலு கெஞ்சுற லையாதே 

பசமகுரு அருள்கி னைக்கிட் டுணாவாலே 

பரவுதரி சனையை யேன்றேற் கருள்வாயே 

தெரிதமிழை யுதவு சங்கப் புலவோவே 

சிவனருளு முருக செம்பொற் கழலோனே 

கருணைகெறி புரிடு மன்பர்க் கெளியோனே 

கனகசபை மருவு SSSI பெருமாளே. 

எழுகடல் மணலை அளவிடி னஇக 

மென ிடர் பிறவி அவதாரம் 

இனியுன தபய மெனதுயி ர௬டலு 

மினியுடல் விடுக முடியாது 

கழுகொடு நரிய மெரிபுவி மறலி 

கமலனு மிகவு மயர்வானார் 

கடனுன தபய மடிமையு னடிமை 

கடகியு னடிகள் தருவாயே
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an ip Bs Les LISS wg ff 

aioel tp om Hor; முருசோனே 
விரிதல மெரிய குலகிரி செரி,ப 

விசைபெறு மயிலில் வருவோனே 

எழுகடல குமுற ௮வுணாக ஞரயிரை 

யிரைகொளும் அயிலை புடையோனே 

இமையவர் முகிவர் பசவிய புலியூ 

ரினில்நட மருவு பெருமாளே. 

காவி யடுத்துந் தாழ்சடை வைத்து 

காடுகள் புக்குக் தடுமாறிக் 

காய்கனி துய்த்தும் காயமொ றுத்துங் 

கானி முத்றுந் இரியாதே 

சீவ ஜொடுக்கம் பூத வொடுக்கம் 

தேத வுதிக்கும் பாரஞான 

தீப விளக்கங் காண எனக்குன் 
சீதள பத்மக் தருவாயே 

பாவ நிறத்தின் தாருக வாக்கம் 

பாழ்பட வுக்ரக் spe on 

பாணிகள் கொட்டும் பேய்கள் பிதற்றும் 

பாடலை மெச்சுங் கதிர்வேலா 

ஆவிகள் நிற்குஞ் சாலி வளைக்குஞ் 

சோலை சிறக்கும் புலியூரா 

சூரர் மிகக்கொண் டாட, நடிக்குக் 

தோகை நடத்தும் பெருமாளே,
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, இீஞ்சினைப் போலுமன வஞ்சகக் கோளர்களை 
BLU sD SOC sen) னைந்துகாமீயன் 

ஈண்புகப் பாதமகி லன்புறத் தேடியுனை 

நங்களப் பாசரண மென்றுகூறல் 

உன் சேவிக் கேறலைகோல் பேண்கள்மேற் பார்வையைகோல் 
உன்சோலைத் தாழ்வுசேய்து மிஞ்சுவாரார் 

உன்றனக் கேபரமும் என்றனக் கார் தணைவர் 

உம்பருக் காவதினின் வர்துதோணாய் 

கஞ்சனைக் தாவிமுடி முன்புகுட் டேயமிகு 

கண்களஸிப் பாகவிடு செங்கையோனே 

கண்கயற் பாவைகூற மங்கைபொற் Cap pa 

கஞ்சுகப் பான்மைபுனை பொன்செய்தோளாய் 

அஞ்சவெற் பேழுகடல் மங்கநிட் டூரர்குலம் 

este Can கர் தவேளே 

௮ண்டமுற் பார்புகழு மெந்தைபொற் பூர்புலிசை 
அம்பலத் தாடுமவர் தம்பிரானே. 

கடிய வேக மாருத விரத ரூத ராபாதர் 

கலக மேசெய் பாழ்மூடர் வினைவேடர் 

கபட வின ராகாத இயல்பு காடி யேநீடு 
கனவி கார மேபேசி கெறிபேணாக் 

கொடிய னேது மோராது விரக சால மேடு 

குடிலின் மேவி யேகாளு மடியாதே 

குலவு தோகை மீதாறு முகமும் வேலு மீராறு 
குவளை வாகும் நேர்காண வருவாயே
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படியி னோடு மாமேரு ௮இர விச யேசேட 

பணமு மாட வேநீடு வரைசாடிப் 

பரவை யாழி நீர்மோத நிருதர் மாள வானாடு 

பதிய தாக வேலேவு மயில்வீரா 

வடிவ லாவி யாகாச மிஸிர்ப லாபி னீள்சோலை 

வனச வாவி பூவோடை வயலோடே 

மணி செய்மாட மாமேடை சிகர மோடு வாசான 

மயிலை மேவி வாழ்தேவா் பெருமாளே. 

கரு முத்தமிழ்ப் பொருளு மெய்த்தவப் 
பயனு மெப்படிப் பலவாழவும் 

பழைய முத்தியிற் பதமு நட்புறப் 

ப.ரவு கற்பகத் தீருவாழ்வும் 

புகரில் புத்தியும் றரசு பெற்றுறப் 

பொலியும் அற்புதப் பெருவாழ்வும் 

புலன கற்றிடப் பலவி தத்.இனைப் 

புகழ்ப லத்தினைத் தரவேணும் 

தகரி லற்றகைத் தலம்வி டப்பிணைச் 

சரவ ணத்தினிற் LIers cur ear 

தனிவ ன.த்இினிற் Yorn ps Booud 
தழுவு பொற்புயத் இருமார்பா 

Gar Oa pea பகஇிரும் வித்தகச் 

இற யிற்சுடாக் குமரேசா 
செழும லார்ப்பொழிற் குரவ மூற்றபொற் 

Ama டைக்கழிப் பெருமாளே.



53 

Tarn spar தனிலே யுருவா 
யிதுவே பயிசாய் 

இலாபோ யவரா யவர்போ யிவரா 

யிதுவே தொடர்பாய் 

ஒருதா யிருதாய் பலகோ டியதா 

யுடனே யவமா 

ஒருகால் முருகா பரமா குமரா 

உயிர்கா வேனவோ 

முருகா வேனவோர் தரமோ தடியார் 

முடிமே லிணைதா 

விளைவாக 

வெறிபோல 

யழியாதே 

தருள் தாராய் 

ளருள்வோனே 

முகிலோ ரமசோர் முறையோ வெனவே 

(PBR ரு7மேல் 

இருமால் பிரமா வறியா தவாசர் 

சிறுவா இருமால் 

விடும்வேலா 

மருகோனே 

செழுமா மதில்சே ரழகார் பொழில்சூழ் 
இருவ ழியில்வாழ் 

பாத இியால் யானுனைப் 

பற்றியே மாதிருப் 

முத்தனா மாஜெனைப் 
முத்தியே சேர்வதற் 

உத்தமா Flor FH 

ஒப்பிலா மாமணிக் 

வித்தகா ஞானசத் 

வெற்றிவே லாயுதப் 

பெருமாளே, 

பலகாலும் 

புக ழ்பாடி 

பெருவாழ்வின் 
கருள்வாயே 

குணர்கேயா 

இரிவாசா 

இனிபாதா 

பெருமாளே.
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அம்சன வேல்வீழி மடமாதர் 

அங்கவர் மாயையி லலை வேனோ 

விஞ்சு.று மாவுன தடிசோ 
விம்பம தாயரு ளருளாதோ 

நஞ்சமூ தாவுணு மரனாதம் 

நன்கும ராவுமை யருள்பாலா 

கஞ்சென வாமடி யவர்வாழத் 

குஞ்சையில் மேவிய பெருமாளே, 

இராப் பிணிதீர — Fars துமஞான 

ஊராட் சியதான — ஓர்வாக். கருள்வாயே 

பாசோர்க் இறைசேயே -- பாலாக் இரிராசே 

பேசாற் பெரியோனே -- பேரார்ப் பெருமாளே, 

நாரியாக ளாசையைக் கருதாதே 

நானுனிரு பாதபத் மமுகாட 

ஆசமாத மானசர்க் கரைதேனே 

ஆனஅந பூதியைத் தருவாயே 

காரணம தானவுகத் தமசிலா 
கானகுற மாதினைப் புணர்வோனே 

சூரர்களை தாளெழப் பொரும்வேலா 

தோகைமயில் வாகனப் பெருமாளே, 

பொன்னை விரும்பிய பொதுமாதர் 

புன்மை விரும்பியே தடுமாறும் 

என்னை விரும்பிறி யொருகால்கின் 

எண்ணி விரும்பவு மருள்வாயே
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மீன்னை விரும்பிய 

மெய்யின் விரும்பிய 
அன்னை விரும்பிய 

அண்மி விரும்பிய 

ரானைமக்கள் சுற்ற 

வலையைக்க டக்க 

வினையிற்செ ருக்கி 

விழலுக்கி றைத்து 
சுனையைக்க லக்கி 

சொருபக்கு றத். 

இனநற்௪ ரித.ர 

இிறைவெட்டி. விட்ட 

கா'இன் மணி யோலையிட்டு 

காமவலை வடுபுக்கு 

நீதிகெறியே விடுத்து ' 

நீயுனிரு தாளளிக்க 
ஆதி மகமாயிபெற்ற 

ஆனுமுகமே படைத்த 

இ.இலடியார் மன த்தல் 

தேவாருடி வாழவைக்க 

திருவருள்பிரார் த்தனை 
பண் - நட்டபாடை 

சடையாள ர 

குருநாதா 

குறிமானை 

பெருமாளே, 

மெனுமாயா 

அறியாதே 
யடிநாயேன் 

விடலாமோ 

விளையாடு 

மணவாளா 

முளதேவர் 

பெருமாளே. 

வருமானா் 

மதிமாழ்கி 

மலையாசே 

வரவேணும் 

குமரேசா 

குருகாதா 

உறைவோனே 

பெருமாளே, 

பெரய்யாமுகத் இன்வாழ்விற் புகாதுன்னடி, யாருய் 
மெய்யாமுககத் இனுக்கேவச மிகுமாவலிங் குள ளே 

ளையாரடிக் கமலக்தொழ லானேனரு ளின் றி 

யுய்யேனினி யுய்யேன்மபி லூரும்பெரு மானே, '
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தண்மாத்தட வாராணசி தனிற்போழுயிர் களுக்கன் 

ஜொண்மாமறை மூலஞ்சோலி யுருவார்கதி ஈல்குங் 
கண்மூன்றுடை யாற்கன்புள கறையில்குரு வான 
கண்மாமணி யேயுன்னடி. காணாமலுய் யேனே. 

கன்னையறி வேனே ர்கொளுன் றன்னையறி வேனின் 

மென்னையறி யாசேேயினிச் செயுமாறென கொடியாய 

மன்னேமயி லேறுங்குரு மணியேகிரி புக்கது 

வன்னேயெனை யாஞூக்கிரு வருளேகி.ர வருளே. 

நின்றநிலை விண்ணப்பம் 

பண் - பழம்பத்சுாாம் 

Bas மூன்றனைப் பாவிக் தோர்ந்தது 

நிச்ச யம்மென் MOT 5 Boa 

சத்தி யத்தொடு மென்மு Caras gor 

ரச வாவெணு காளெகாய 

நத்து மோவன்று கானன் மரோவென்ற 

CLL கூடுத லாகுகாண் 

முத்த னேமுரு கைய னேபர 

மோன னேயறி வாயோ, 

(உண்ணி னாசை மடங்கு கானந்த 

விண்ணி னாசையை வெளவுகா 

ளொண்ணு கின்ற படிக்கு நீவக் 

,நஇணக்கி யன்பொ டுரைக்குகா 

ளொண்ணு மேலருள் பண்ணு மேயென் 

Bil DA esq ராய்மிளி 

சண்ண லார்விழி பன்னி ரண்டுடை 

யண்ண லேயறி வாயரோ.,
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உரும் பேருரு வுஞ்செல் லாகவென் 

அரும் பேருரு வுக்தரித் 
தாருஞ் சொல்லற் கருஞ்சொல் லொன்றை 

யருள்செய் தங்கெ மாக்கொளுஞ் 
சிரு டைக்குரு மூர்த்தி யேயிவன் 

செய்யும் விண்ணப்ப முய்யவே 

சாரு டைப்புகழ் பாடி னோன்கண்ட 
சண்மு காவறி வாயசோ, 

அருண்மாட்சிமை 

பண் - நட்டராகம் 

ஆசொண் கங்கைபுனை யர னாருடை வான்பொருளே 

பூரும் பொன்மயிலில் வர் தொளிர்சவ சக்னெமே 

கேழுந் தொன் மழையின் பொருள் சோருண் முக்தேகின் 

காருண் யம்மிலையேற் கணப் போஇனி யுய்யேனே. 

விண்ணா டுூய்பவர்கள் விசை வெண்மல சாழ்புசிகம் 

பண்ணா நின்றவுன்றன் நிருப் பாகம் வழிபடுவோர் 

கண்ணார் சன்மவுவ ரயி னாயக னேயுனருட் 

கண்ணோக் இல்லையெனிற் கணப் போதினி யுயயேனே. 

வாளா ர௯தியெழில் வளர் வள்ளி மனோகரமே 

நீளா இக்கமெனுஞ் சவ கேசகர் பாகாமே 

கோளி னங்குறுகாப் புகழ் கூறின வன்பரனே 

யாளா தேபோனா லணுப் போதினி யுய்யேனே. 

_ அடைக்கலம் 

பண் - இந்தளம் 

அஞ்சு மாகி யாறு மாகி யாதி யந்த காப்ப ணின்றி , 

விஞ்சி யேரி றைக்த காகி வேலு டைக்கை யானென முத்
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அஞ்ச ஜோற்ற நீத்த இத சுப்பிர மணிய மான தேவே] லம்மே, 

தீஞ்ச (மீமவுன் னடிப்பண் போதுந் தாச னானின் னடைக்க 

பெண்ணு மாகி யாணு மாகிப் பேத மோட பேத மும்மாய் 

மண்ணு மாகி விண்ணு மா? மற்று மேற்ற செயல்க ளரஇ 

யெண்ணொ ணாச்சை தன்ய மும்மா மீச னேசு ரேச னேநற் 

றண்ண மேவுன் னடி.ப்பண் போதுக் தாச னானின் னடைக்க 

[ லம்மே. 

சிட்டி காவ லொடுக சப்புக் இசோப வஞ்செவ் வருட்ட யாவும் 

மட்டி லாம லேஈ டாத்த வல்ல மையுள் ளோய்வி Can ae 

செட்டியாக வடிவு கொண்டோய சாதநிசொனவட்கருள்புரிந்தோய் 

தீட்டி லாவுன் னடி.ப்பண் போகர் தாச னானின் னடைக்க லம்மே, 

திக்கரகிதபிரார்த்தனை 

பண் - பழம்பஞ்சுரம் 

முர்ரா னயனா முக்கா லரியா மொழிசேர் மறைகாவா 

வின்னா வணுகா விறைவா குரவா விறையோர் பணிபாதா 
மன்னார் மயிலில் வருமா பாலா மடியா வாழ்வாளா 

வன்னே யயனே யெனுமென் கவலை யறநீ யருள்வாயே. 

ஒழியா விசதப பொடி பாய் பொடியா வுரை.யார் பொற்கழலாப் 

பழிசேர் தடக் தனுவோர் பகைஞா பகல்சேர் வேற்கையா 

பொழிலார் பழநிப் பதியாய நிதியாய் புகிதா மாப்பொறைய௱ 

வழியா மொழியா வென்றன் கவலை யறநீ யருள்வாயே. 

விண்ணா டுறைநா தனா இரியா வியன்வா ருணியி சா 

மண்ணார் முசமன் னனையாள் வவெனே மதியி புண்ணியனே 

பண்ணார் புகழ்பா டினவன் பதியே பரனார் குருகாதா 

வண்ணா வடிபே ணியவென் கவலை யறநீ யருள்வாயே,



50 

திருக்குன்றக்குடி 
பண் - காந்தாரம் 

முடி விண்ணவர் வாழ்வும் பூகல மன்னவர் வாழ்வு 

தூமுடி நாகர்கள் வாழ்வுஞ் சுந்தர நின்னடி யார்க 

டாமுறு வாழ்வினுக் கேயோர் சற்றுகநே ராகுமோ நாகர் 

கோமுனி வோர்தொழுங் கோவே குனறக் குடியுறை ேவே.. 

ஆனுச மயங்க ளெங்கு மாநந்த மாய்விளை யாடி. 

யீ றுமு தனடு வேது மிலாதவி ருன்னடி நேடி 

நீறணி தொண்டர்கள் வாழ்வே நித்திய மென்றொரு வாய்மை 

கூறும ஹறைபுகழ் கோவே குன்றக் குடியுறை தேவே. 

ஈற்றமிழ் பாடுகக் சோன் ஞானவெ ளிய பூ.கி 

சொற்றவ னேத்தரு ளோனே தோகைம யிற்பரி யானே 

யிற்றையெ னக்கருள் வோனே யெங்கள் சிவபெரு மானே 

குற்றமி லாமறைக் கோவே குன்றக் குடியுறை தேவே. 

திருத்தோத்திரம் 
பண் - பத்சமம் 

இருமலி முதுமறை நுவல்பொருளுக 

இனசைவ முறைமுறை பிடுபொருளும் 

பொருண்மலி மிருடுகள் புகல்பொருளும் 

புகரில்பு சாதன சரிதமறை 

யருமுறை பலகவில் இறபொருளு 

மறிஞாக ளறைதரு மொருபொருளுக் 

தெருண்மலி குகனென மொழிபொருளுஞ் 

இவூவ இவல சிவசிவ,
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இறு இயி லியல்பரு ளஅபிரியா 
விணையிலி யாமொரு பதஇியெனவுய் 

குறுகிய ai Day oor. யுயிர்களிடங் 

கூறியற மருவிய பொருளெனவு 

மறிவறு பொருளினை பூயிருருவா 

யமை௮ வனைகிற விழஹையெனவுஞ் 

சிறுகில்கு கனெனவு Hvala gi 

Haha FaGa செவ௫ூவவே. 

கயல்விழி மறிமகள் கணவனெனக் 

கருஇயிவ் வகலலைமு ளேதகமிழித் 

பயில்புகம் சோடச நாறுதசம் 

பன்னிய வறிஞனை யாளடி.மை 

குயவொடு கொண்டது போலெனையுக 

தடையறக் கொண்டிடு குருமுகன்மைச் 

செயலுடை முருசென நிலவுவது 

Rakha சிவ௫வ சிவசிவயவே. 

திருவுருமலை 
ண் - பஜ்ரமம் 

தமக ளகமே குளிரக்தெழில் குலவும் 

பொருப்புயர் புவனங்க டாமார் 

மாமிகு பெரியண் டங்களெல் லாமுன் 

மயிரா னி கோறுகின் Hove 

மவோமய வடிவா யுளமமஜை யுதல்வா 

வுனதடித் தோழும்பினி லேனையாள் 

சாமிநீ யருள்செய் இருவரு மலைவாழ் 

சண்முகப் பெரும்பசஃ் பொருளே.
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கரகாக ளலக்சண் மாத்துகல் லறுவர் 
நலம்பெற வருளிய விறைவா 

சூகர மதனை நஈசித்துல களைத்துஞ் 

சுகப்பட வருளிய வீரா 

தாகமாய் வலிப்போர்க் கினியகண் மழையைத் 

திருமருட் கதம்பமே யமுத 

சரகர மேயா டிருவுரு மலைவாழ் 

சண்முகப் பெரும்பரம் பொருளே. 

வாலுளக் குறமா னினிமதர்ச் சரமா 

மடவ.ரன் மாமணாத் தலைவா 

வேலுடைச் சயத்தோய் விரைத்கொடைப் புயச்கோய் 

வியன்புகழ் நொடித்தவன் பானே 

தோலுயர் வறுசொல் லுடையெளி யேனின் 

Duta கடிந்து சுகமே 

சாலுமா றருளாய் இருவுரு மலைவாழ் 
சண்முகப் பெரும்ப_ ம் பொருளே . 

திருநேல்வேலிக்கோவில் 

பண் - நட்டராகம் 

சீருடை யாரியனே யெனைச் சேர வணப்பவனே 

யேருடை வானவர்க ணித மேததும் பராபரனே 

யாருடை வேலவனே கெல்லை யப்பர் விமானமுறை 

நாருடை யோமயனே யென்ற னாட்டத்தைப் பூர்த்திசெய்யே, 

கச்சணி மாமுகையாள் குறக் காரிகை காவலனே 

சொச்சமெய் யோகருளர் தனிற் சொந்தப்பட் டுள்ள வனே 

யச்சமில் சற்பரனே கெல்லை யப்பர் விமானமுறை . 

யெச்சமி லெம்பரனேயென தெண்ணக்சைப்பூர்ச் செய்யே,
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சங்கையி லுன்புகழைக் இனஞ் சாற்றிய வெக்தைபிமா 
ணிங்ரெனை புயவித்தவ ர௬னை யன்றி யெவருளசா 

லங்கியின் மேனியனே கெல்லை யப்பர் விமானமுறை 

ப்கமி லாயெனது வழி பாட்டினைப் பூர்த் செய்யே. 

ஐக்கியமன்றாட்டு 
பண் - பழம்பஜ்சுரம் 

ங்கள் வேணியன் மைந்த னேசிவ 
னேயெ னாரூயிர் நாதனே 

மங்கு மல்றிணை யாவி யாக 

வகுத்து டாதிக்த மாநுட 

வங்க மாக வகுதத நின்னருட் 

பாட்டை கான்மற வேனினுஞ் 

சங்கை காதரு ளுக்கு மூழ்கியுன் 

ன்னை மேவ விழமைத்இியே. 

மின்னும் வேலமா கைய வெம்பெரு 

Cube னேவள்ளி காக்தனே 

நன்னர் சேர்மனு யாக்கை யெற்று 

நலம்ப டாவுறுப் பினர்போ 

லென்னை நீவனை யாம னன்குசெய் 

இட்ட வீ.ர மறக்கிலேன் 

றன்னு ளாரரு ளூக்தி மூழ்கியுன் 

றன்னை மேவ Moning Gu. 

மண்ணும் வானமு மெச்ச வேபுகழ் 

பாடி னைக மாமணீ 

கண்ணி லாமட வோர்சி னே௫த 

நீக்கி யுன்னொரு BIO of
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யெண்ணி காளு மிருக்க வாக்யெ 

விட்ட கான்மற வேனினுக் 

தண்ண ருவரு ூக்தி மூழ்கியுன் 
றன்னை மேவ விழைத்தியே, 

உள்வைப்பு 

பண் - பழம்பஜ்சுரம் 

லகம் யாவும் படைத்தவனை யுகந்தெவ் வுலகும் புரப்பவனை' 

யிலகு முயிருட் கலந்தவனை யெங்கு நீப்பின் நிருப்பவனை 

நிலவு மயிலைப் பிடித்தவனை நிகரில் சிகண்டி. யூர்பவளை 

புலவா வெங்க ளுத்கமனை யுள்ளத் துள்ளே வைத்தேனே. 

சாதற் இயைந்த காகவளைக் கருணைக் கடலைக் சண்மணியைச் 

சப பாலைத தேஙகனியைத தெவிட்டா வின்பத் தீஞ்சுவையை 

யாகிப் பெருமா யுவனை யாறு முகத்துக் செம்மணியை 

யோதற் கரிய வெம்மானை யுள்ளத் துள்ளே வைத்தேனே, 

வெள்ளிக் கயிலை மலைவாழ்வை வியனார் மோன ரகக்சழையைக் 

கள்ளிற் பெரிய திருப்புகழைக் கழறி யிரியா வாக்கமுற்ற 

வள்ளஜ் குள்ளங் குளிர்வித்த மழையா முகிலை வான்மணியை 

புள்ளற் கரிய வெம்மானை யுள்ளத அள்ளே வைத்தேனே. 

நமன்றமர்ஈணுகாகநெறி 

பண் - நட்டபாடை 

ஆகி த்தசெ னச்சொல்சுரர் களினீள்பகை யறுதத 

சோதிச்சுடர் வடிவேலவர் சுகுர்தத்திரு நாம 

Cur Biya மீதேநித முவந்தாரரு ணாடிச் 

சாதிதஇிடு வோர்பானமன் றமர்தாகணு காசே,
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என்பார்தசை செநநீர்கரம் பெனவேய்க தபொய் யாக்கை 
துன்பாலழி முனமேசிவ சு,கனான குசேச 
னன்பாவதை யன்போடெண்ணி யன்பிற்படி யுமவன் 
றின்கானினை வோர்பானமன் றமாதாகணு காசே, 

தோக்தோர்துதி செய்யுக்குருப் புகம்சொன்னவ னெஞ்ச 
மோர்ந்தேயருள் புரிந்தகோனெ.னை முமையாள்ச க னடிக்கண் 
வார்ஈ்தோடுகன் மதுநச்சிடு வரிபோலவ னன்பிற் 
சார்ந்தேயிருப் போர்பானமன் றமர்தாகணு காசே, 

வழிபாட்டின்மாட்சி 

பண் - இந்தளம் 

கரியுரி போர்த்தவர் காதல னாய 

விரிகதிர் வேலுடை யாயுனை வேண்டித் 

இரிபவ ருலகினிர் 2 தடை வாரோ 

பரிவுடை யின்னருட் பாடடை யாதே, 

வானத்துய வோரிறை யோனெனு மாண்பு 

ஞானப்பொன் வேலுடை யாயுனை காடி 

யேனிற்கு மேசில ரிழிவடை வாரோ 

சேனிந்கு மேலுயர் சேணடை யாதே, 

தருப்புகழ் நாவலன் நிருப்புக மணிக்கு 

விருப்புடை வேலுடை யாயுனை மறவாக் 

கருத்துளர் பிறிதொரு கருப்புகு வாரோ 

வுருக்கிய வுடம்புட னுனையடை யாதே, 

தாசப்பிரகாசம் 

பண்-கோலலிக்கேள வாணம் 

பொ ன்மருவு பொடிமேனிப் புலவற்குச் தாசன்: 

புகரற்ற ஈறுநீபம் புனைவோற்குத் தாசன் 

தென்மலய மாமுனிவன் குரவற்குதக் தாசன் 

செழுக்தூவி மயிலூருஞ் சிவனுக்கு த் தாசன்
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கன்மவினை போக்கயருள் கந்தற்குத் தாசன் 
காங்கேயத் தருகாமக் கடவுட்குத் தாச 

னென்மன தி லுள்ளவயி லிறைவற்குத் தாச 
னெங்குகிறை விண்குமர குருகாச னானே. 

சங்குமிலை சங்கரர்சு வாமிக்குத் தாசன் 

றண்ணளியி னவர்தந்த குமாற்குச் தாசன் 

பொஙகரவ ஸணிந்தவுமை மைந்தற்குத் தாசன் 

பொருவற்ற வேமைப் புனிதற்குக் தாசன் 

றிய்சண்முக வள்ளஷிமண வாளற்குச் சாசன் 

றிவ்யகர குஞ்சரியின் றலைவற்குத் தாச 

னிங்கிதகு ணப்பரம முருகற்குத் தாச 

னெங்குகிறை விண்குமர குருதாச னானே. 

கல்லாலி னவிழைபோல வோங்குபர வோதிக் 

கண்ணாறு பெயர்க்கறிவு தந் தாற்குத் தாசன் 

வில்லாரும் பழடிமிசை வெண்கச்சை சார்த்க 

மிளிர்கின்ற வொருதண்ட பாணிக்குத் தாச 
னல்லார்கள் போல்வைக்க நினை த்தென்னை கேடி 

நன்னவிர முண்டி சமாய் வந்தோற்குச் தாச 

னெல்லாரு மேத்தருண கிரிகோற்குச் சாச 

னெங்குகிறை விண்குமர குருதாச னானே, 

மிகைவேல் வயவை 

பண் - யாழ்ழரி 

ரமா மலைச் செல்வியையொர் புறம் வைத்துயா் வெண்டிகழ் 

வளை யுறை யிறை யவ மருளி ணுய்யுகறுல் 

கோமிளிர் வானவர்கள் பழிச் சிப்பணிர் தாம்வரங் 

கொள வுள கட வுள செனவி ளஎங்கியொண்மை
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நாமகள் காமுறுமே ழிசைப் பூகக ணம்பல 

சரி கம பத நியென் அரிய வணம்பாட 

வேமவு எங்கனிந்து ஈடஞ் செய்குகன் மெய்யடி 

தொழு தெழு மறி வுளர் மிகையை வெல்லுவ?ே. 

மைச்சல சாசிவளை நில மேவுப சுக்களை 

மறு புதை புக வயர் பிரம னார்சிர௫ற் 

கைச்சுமங் கொண்டுகுட்டித் இருக் காலுதை யுக்தருங் 

கரு ணையை யுள விழை பிறச யன்புரியும் 

துச்சமி லாததவ£ தனைக் கண்டவன் செய்யொரு 

தொழி லினை ஈனி யத வியபி ரானெனவ 

மெச்சிரி தங்குறைவி லருள் வேட்டவன் மெய்யடி 

தொழு தெழு மறி வுளர் மிகையை வெல்லுவசே. 

ழேங்ளெ ரண்டநிசை களைத் தன்பெருக் கர்ப்பமுட் 

சிறு சிறு தச ளென கிறுவி யங்கனமே 

தாங்கியு மப்பொருளி லுயிர் போலவி ராவியே 

தகு குணங் குணி யெனச் ௪மைய வேவிரிதது 

மோங்கிடு மக்குணமொன் றிலி யென்னவு முளளதே 

வொரு குக னென வரு ணரி யுன்னிமகா 

விங்கல ணேோந்தபடி யவன் அுய்யகன் மெய்யடி. 
தொழு தெழு மறி வுளர் மிகையை DawgiaSr. 

பரமப்பிரகாசம் 
ஞீ 

பண்-பழம்பஜ்சுரம். பண்-கோலலி 

குங்கை சூடிறை புதல்வ சோகன கந்; மாதன வீசசமோ 

வங்க மாமுடை யைய சோதுடிக் கைய சோவெறி ரூலமே 

செங்கை'மீதணி தேவ ரோசிவை செல்வ ரோசுர குஞ்சரி 
பங்க ரோவ. துங்க சோகமை யடிமை கொண்டவொர் பரமே.
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வேரி கொண்ட கடம்ப ரோகுற மின்னி டஞ்செ லிடம்பரோ 
வாரி யுண்டவர் குரவ ரசோபவ னிறைவ சோவறு மங்கைமார் 

பீரை யுண்ட பு$ீத ரோவடி. பேணு மன்பர்க ளன்பரோ 

பா. ருந்தவ ரரைய ரோகமை யடிமை கொண்டவொர் பரமரே, 

ஏசி லாக சுரேச ரோசக தச ரோபர மேசரோ 
காசி லாவரு ளாள சோவுழல் கான டாத்தொரு தேரரோ 

வாசி லாவரு ணாச லப்பெய சானி னைச்ச குகேசரோ 

பாச மாமல நாச சோகமை யடிமை கொண்டவொர் பரமே, 

வாதனை நீக்கமன்றாட்டூ 

பண் - தக்கராகம் 

தரவா மோர் முடி மலரய னரிமால் 

புதுமா மலர்கொண் டருச்சித்தே 

தேவா காவென விழைஞ்சிரு சரணா 

சிவனே செவ்வேட் பெயாகாதா 

தாவா கோவெனுங் கலிதனி லமிழ்க்தோன் 

றலைவா காவென் ஜொலித்தகாலே 

வாவா வென்றெடுச் தணைக்தருள் புரியா 

மனனோ நீவந் தரளாயே, 

பேழ்வாய்ப் பூதர்கள் பலபல பறைகள் 

பிசகா மேகொட் டிடஈடமே 

காழ்வி ரார்கழ லொலிதர வழல்வோர் 

கமழ்தோ ளேறு மலர்ப்பாதா 

தாழ்வா கோவெனுங் சுலிதனி லமிழ்ந்கோன் 

றலைவா காவென் றொலித்தாலே 

வாழ்வோய் வாவென வெடுத்தருள் புரியா 

மனனோ £வக் தருளாயே,
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குமரா நீடொளி யருணையின் பெயசோன் 

* குருவே கோவே கூர்த்தவயி 

லமலா பாதக மடுசிவ மணியே 

யடியேன் பாவிம் குரியோனே 

sur Cora ae கலிதனி லமிழ்க்தோன் 

றலைவா காவென் றொலித்தாலே 

யெமனீ வாவென வெடுத்தருள் புரியா 

தவனோ நீவ தருளாயே. 

துயரறக்குமார்க்கவிளக்கம் 

பண் - நட்டராகம் 

ர0ணிம காணி மாரரபினா மாடில் பரசுப் படையினர் 

இணிம பூச வாகனர் சத மேய நீபவி 

யணிவி சாகர் சேவடி யடைவ தேமெய் விடெனாப் 

பணிவி வேகர் தூவடி ப.ரவச் சூர்கள் பாற௮ுமே. 

நாத இதப் பிரியாமெயஞ் ஞான யோகக் இருவினர் 

பூக நாதர் பொருவிலாப் பூதி திமிரு மேனியர் 

வேத நீதர் வேயங்குழ லூது வாயர் வேலவர் 

பாத நாடு வோரடி பரவச் சூர்கள் பாறுமே, 

இீஞ்சொ லருண கிரிசதா சிரசை செய்ச டானனா 

ஒஞ்ச சவண பவகஈம வோஞ்சி வாய கமகுகா 

ஒஞ்ச ரவண குருப.ரா வோக மோந மவெனுமின் 

பாஞ்சு சீலர் பகமலர் பரவச் சூர்கள் பாறுமே,
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திருத்தணிகைமலை 

பண் - பஜ்சமம் 

பொன்னா ரங்க டாங்கு கொங்கைப் பூவையர் மையலிலே 

பன்னா ளும்பட் டீழை கொண்டு படுவனஞ் சேர்முன்னே 

தென்னார் வண்டு பாடு தெய்வத் தணிகை கெடுங்கிரிவாழ் 

மன்னார் ஞானச் சேய்செம் பாத மலரை வணக்குதுமே. 

கூனி யாடிக் கோல நூன்றிக் குறுகி நடந் இளைஞர் 

பானெ இழ்ந்த கஞ்ச யுண்டு படுவனஞ் சேோமுன்னே 

தானி யார்த்தச் செல்வர் சேரும் கணிகை கெடுங்கிரிவா 

மானி யற்ற சேய்செம் பத்ம வடியை வணங்குதுமே. 

உண்ணீ ரன்னஞ் செல்ல லின்றி பூயிரு ளஎடங்குமுனே 

தண்ணீ ரென்று முள்ள வண்மைத் தணிகை கெடுங்கிரீவாழ் 

தெண்ணீர் மைச்சு ரேசன் சந்தத் தெறுள னிறைஞ்சிெயகோன் 

கண்ணீ ராள ரன்பன் பாத கமலம் வணங்குதுமே, 

திருச்சேங்கோட 

பண் - நட்டராகம் 

நீரு லாநெடு வேணியன் மேல்விழி நின்தெழு சுடராகச் 

சீரு லாம்வ.ச கங்கைப டிந்தறு தெரிவையர் முகையுண்டே 

யேரு லாமுரு வம்பல காட்டிமெய் யிறைவிபின் பாலருக்கிச் 

சூரி லான்மலை சென்றவ னாலயஞ் சுடர்திருச் செங்கோடே. 

இரவி யேழ்பசுங் கொய்புளை சந்திர னிரதமென் பவைகளிலம் 

நிருதி வாயுகு பேசனு தாசன னீரிறை யிந்திரன்மா 

தரும னீடுகைம் மாச்களி லும்பல சாரி புரிந்தகுகன் 

கரு.து வார்ச்சருள் செய்பதி ஈன்மணங் கமழ்திருச் செங்கோடே,
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ute aréan sua sero cer wemiyhs Begs oar 

ரூறி லாமுடி சூட்டுபு வள்ளியை யுவப்பொடு கைப்பிடி த்துக் 

காறி லாப்புகம பாடிய வெக்தையின் கருத்தினை நிறைவேற்ற 

யி.றி லாதொளிர் செறவ னன்ூருப் பதுதிருச் செங்கோ, 

கழுகுமலைபாதி கந்தகிரிபாதி 

தக்கராகம் பண் - கோல்லிக்கேளவாணம் 

&,லகவெம்மைக் கடல்கடக்கு முறுஇயினை க் தாராய் 

கலகமிகக் தவர்கரு துங் கழுகுமலை முருகா 

விலகலற்ற விருத்தியெற்கு விரைவிலினி தளியாய 

பலகவிஞர் ப.ரசுகந்த பருவதத்துப் பரம, 

வருதாவெல் லாங்களை கி மனதினினைப் போர்க்கும் 

கரு தார்க்கும் களிப்பு சவுல் கழுகுமலை முருகா 

வொருகதாழ்வுஞ் சொலவிசையா வுவப்பிலெனை வையாய் 
இருதாரத்த ௬ளகுகந்த கிரியிருக்குங் ளெயே, 

குருப்புகழர் விரும்புமருட் கூத்தினென்னை யாட்டாய் 

கருப்புகழர் காணரிய கழுகுமலை முருகா 

வருப்புகழர் நாடறிவி லனவ.7க மெனைவை 

இருப்புகழர் புகழ்ந்தகந் த ககரியுறை சிவமே. 

மேய்ம்மார்க்க விளக்கம் 

பண் - கோல்லி 

இரகம் பெருகு காக நிருபனார் சுதைவார்க் கொங்கைப். 

பீ.ரகங் குளிர மாந்இிப் பிரமனார் சிர9ழ் குட்டி 

யேரகக் தமர்ந்த தேவை யிகனிச சரசைக் காய்ந்த 

இரனை யன்றி வறு தெய்வராம் வழிப டோமே,
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மாவளை யரிக்கு நேமி வழங்கிய தணிகைச் Cronus 

கோவரர் பதியை ஞானக் குழவியைக் குமர வேளை 

யாலியர் தேவா வாளை யறிஞாக எகத்திற் அங்குக் 

(2தவனை யன்றி வேறு தெய்வகாம் வழிப டோமே, 

காய்சரு கருந்து முவ்வோர் கருக்கினுக் இசைந்து ளானை 

யோய்வறு புகம்சொன் னோன்சொல் லொருகளைப்புதம்பாமார்ச்கப் 

பேய்கடா முணராச் சூரைப் பெருஞ்சிவ யோகர் பேணுஞ் 

சேய்தனை யன்றி வே௮ தெய்வகாம் வழிப டோமே. 

திருவகுப்பு 
மெத்த மெத்த வகர மத்தின் 

மெத்த மெத்த விக்ர wg Ser 

மெத்த மெத்த வுக்ர வெற்றி 

SLD ALO MEG DEG 

கட்டு கட்டு குத்து குத.து 

வெட்டு வெட்டெ னச்ச னத்து 

சத்த மிட்ட தட்டி நெட்டெ 

மிற்றி சக்க டித்து க்கு 
தீர்க்க மிட்டெ னைப்பி டிக்க 

தத்தளிக்கு புத்தி யைத்தி 
டப்ப டுத்தி யொத்தி டத்த 

amity O55) மெய்த்து ணக்கு 

எத்த லத்து மெப்ப இக்கு 

மெப்ப டிக்கு மெச்ச ரித்து 

நம்ப தத்தை யுச்ச ரிக்கு 

மிகுபாசமே 

ஈமனாடியே 

வரு?பாதிலே 

வ ரவேணுமே 

நினவாகியே
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இட்டம் வைத்த வாக்க நுகர 

சச்ச மூதா வித்தை யிற்ப்ர 

சித்த நித்ய முத்த மிழ்க்கு மருள்போதனே 

௮ பதர சதா மிட் 

யிற்ப டைத்த யிற்கி ணைத்த 

லர்க்க ணுற்ற பொற்கு றத்தி மணவாளனே 

அத்த னுக்கு மைக்கி தத்த 

புதீர சித்தி முத்தி யைச்ரெ 
யற்பு தச்சி வக்கி ரிக்குள் முரூசேசனே. 

கந்தரலங்காரம் 

போற்றைத் தவஞ்சற்று மில்லாத வெள்ளைப் பஞ்சமென் 

சேற்றைக் கழிய வழிவிட்ட வாசெஞ் சடாடவிமேல் [எஞ் 

ஆத்றைப் பணியை பிதழியைத் தும்பையை யம்புலியின் 

கற்றைப் புனைந்த பெருமான் குமாரன்க்ரு பாகனே. 

பெரும்பைம் புனத்தினுட் ஈறேனல் காக்கின் தபேதைகொங்கை 

விரும்புங் குமானை மெய்யன்பி னான்மெல்ல மெல்லவுள்ள 

அரும்பு தனிப்பர மாநந்தக் இத்திச் தறிந்தவன்்றே 

கரும்பு துவர்த்துச்செந் தேனும் புளிக்தறக் கைத்ததுவே. 

நீலச் சகண்டியி லேறும் பிரானெந்த நேரத்திலுங் 

கோலக் குறத்தி புடன்வரு வான்குரு காதன்சொன்ன 
சிலத்கை மெள்ளத் தெளிந்தறி வார்சிவ யோககெளே 

காலத்தை வென்றிருப் பார்மரிப் பார்வெறங் கர்மிம2ள, 

முடியாப் பிறவிச் கடலிற் புகார்முழு அங்கெடுக்கு 

மிடியாழ் படியில் விதனப் படார்வெற்றி வேற்பெருமாள் 

அடியார்க்கு நல்ல பேருமாள் ௮வுணர் குலமடங்கப் 
பொடியாக் யெபெரு மாள் இரு காமம் புகல்பவே,
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சிக்.திக் இலேனின்று சேவிக் கிலேன் றண்டைச் சிற்றடியை 

வந்தக் கிலனொன்மம் arp sg இலேன்மயில் வாகனளைச் 

சந்திக் கிலேன்பொய்யை நிர்இக்கி லேன்உண்மை சாக்கு 

புந்திக் கிலேசமுங் காயக் கிலேசமும் போக்குதற்கே. [லேன் 

விழிக்குத் துணை இரு மென்மலர்ப் பாதங்கள் மெய்ம்மைகுள்ரு 

மொழிக்குத் துணைமுரு காவேணு நாமங்கள் முன்புசெய்த 
பழிக்குத் தணையவன் பன்னிரு தோளும் பயந்ததனி 

வழிக்குத் துணைவடி வேலுஞ்செங் கோடன் மயூமுமே, 

படிக்கன் நிலைபழ நித்திரு நாமம் படிப்பவர்தாள் 

முடிக்கின் நிலைமுரு காவென் இலைமுசி யாமலிட்டு 

மிடிக்கின் றிலைபர மாகந்த மேற்கொள விம்மிவிம்மி 

நடி.க்கின் றிலைநெஞ்ச மேதஞ்ச மேது ஈமக்கினியே. 

கோடாக வேதனுக் கியான்செய்த குறத்றமென் குன்றெறிக்த 

தாடாள னேதென் தணிகைசக் குமரகின் ஐண்டையக்தாள் 

சூடாத சென்னிய நாடாத கண்ணுக் தொழாதகையும் 

பாடாத நாவு மெனக்கே தெரிந்து படைத்தனனே. 

காட்டிற் குறக்கு பிரான்பதத் தேகருத் தைப்புகட்டின் 

விட்டிற் புருதன் மிகவெளி தேவிழி காசிவைத்து 

மூட்டிக் கபாலமு லாதா.ர நேரண்ட மூச்சையுளளே 

ஐட்டிப் பிடித்தெங்கு மோடாமற் சாஇக்கும் யோகிகளே. 

வணங்கித் துஇக்ச ௮றியா மனித ர௬ுடனிணங்கிக் 

குணங்செட்ட துட்டனை யிடேற்று வாய்சொடி யும்கழுகும் 

பிணங்கத் துணங்கை யலகைகொண்டாடப் பிசிதர்தம்வாய் 

நிணங்கக்க விக்ரம வேலா யுகந்கொட்ட கிர்மலனே. 

மாலோன் மருசனை மன்றாடி மைந்தனை வானவர்க்கு 

மேலான தேவனை மெய்ஞ்ஞான தெய்வத்தை மேதினியிற் 

சேலார் வயற்பொழிற் செங்கோடனைச்சென்று கண்டுதொழ 

நாலா யிரங்கண் படைத்தில னேயந்த நான்முகனே.
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கரவிக கமலக கழமலுடன சோதமதெனைக காத்தருளாய 

தூவிக் குலமயில் வாசன Cor gitar Cu gill er ws 

தாவிப் படரக் கொழுகொம் பிலாக தனிக்கொடிபோற் 

பாவித் தனிமனச் தள்ளாடி வாடிப் பதைக்கின்றதே, 

கந்தரந்தாதி 

உண்ணா முலையுமை மைந்தா சரணம் பரருயிர்சேர் 

உண்ணா முல்யுமை மைந்தா சரண மருணைவெழ்பாள் 

உண்ணா முலையுமை மைந்தா ச௪ரணக் தனமுமொப்பில் 

உண்ணா முலையுமை மைந்தா சரணஞ் ௪ ணுனக்கே. 

,தஇிருவாவி னன்குடி. பங்காள செண்முது சருரைச 

Board னன்குடி. வானார் பரங்குன்.று சரலைவாய் 

இருவாவி னனகுடி யேரகக் குன்.றுதொ முடல்சென்ற 

Board னன்குடி கொண்டதண் கார்வரசை செப்புமினே. 

இனைவேதச் இயன்பு செய் வேந்தன் பதாம் புயத்இிற்பத் இவுக 

தினைவேத் இயமுகந் தேற்றினர் மாற்றினர் பாற்றினக் தீத் 

இனைவேகத் இயர்நெறி செல்லாத விக்தியத் இத்திபினத் 
இனைவேத் இயங்குயிர் கூற்றாரி.லாசிடுஞ் சீயுடம்பே, 

சேயவன் புந்தி வனவாச மாதுடன் சேர்ந்த செந்திற் 

சேயவன் புந்தி சனிசா சரார்தக சேக்கவென்னிற் 

சேயவன் புந்தி பனிப்பானு வெள்ளிபொன் செங்கதிரோன். 

சேயவன் புக்தி தடுமாறவே தருஞ் சேதமின்றே. 

தீட்டப் படாவினி யுன்னாலென் சென்னி கறைப்பிறப்பில் 

தீட்டப் படா வியவால்லன் யான் றிக்கு நான்பருப்புத் 

தீட்டப், படா விதமுகாசலன் சிறை விட்டவன்றுள் 

தீட்டப் படாவி வனையே நகினைவன்றிசாமுகனே,
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செல்வக் இகழு மல கெஞ்சமே யவன் றெய்வமின்.னூர் 

செல்வக் இகழு ஈ௩மஇன்மை தீர்க்கும்வெங் கூற்றுவற்குச் 5 

செல்வந் இகழுந் திருக்கையில் வேறினை காத்ச செல்வி 

செல்வர் இகழு மணவாள ஸனல்குக் இருவடி.யே. 

திருத்தோடையல் 

அளனகந்தமறை யுன்ன றிவாய் விளங்கவென 

வாறுமுக வடிவே சாட்டித் 

தனக்தனியா வந்தசவ ௪ரவணனே 

பிரணவனே சாமீ புன்றன் 

மனங்கனிய யானொழுகும் வகையையுணார் ந 

செனையறிய வ.மீஈ தென்னைக் 

கனம்படவும் வைப்பதின் கடனேயேன் 

றனுதினமுங் கருதா நின்றேன். 

அகததியனக் உரனனி கவத்இனுயர் 

கா.ரகனல் லருளே பெற்று 

மிகுத்தஇிருப் புகழ்புகன்ற கருத்துளனு 

மேனையவுண் மெய்யோ ரெல்லாம் 

மகத்துவமுற் ௮ுய்யவடி யளித்தசிவ 

னேயெழில்கொண் மயிலி லேறும் 

பகத்காள மேயனது பதப்போது 

பழிச்சவருள் பண்ணா யெற்கே, 

௮ண்டமுத லணுக்கடையாயக் கண்டசரா 

௪.ரங்களெலா மருளா முன்றன் 

பண்டமெனக் தெரிதலினா லுனக்கெவணு 

னிசைக்கவொரு பரிசுங் காணேன்
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சசொாண்டதமி யேன்வணச்கர் Bon 5 Shs 
யாகவிங்கே கொள்வா யென்னா 

அண்டிகின்றே னின்னடிக்கே பொலம்பொலிந்த 
வயில்சிகண்டிக் ௪£சே யன்ேேே. 

நின்னடிக்கொண் டான.இரு மாலாஇ 

சேகவசெல்லா நின்க டைக்கண் 

தன்னருளைக் கொண்டலமவா சருவகவ 

சிகதிகளக் தடகத மாக 

இன்னமிருக் காற்றிடவ மிசல்படைத்தா 

சே சயிற்கை யீசா வன்றன் 

நன்னயப்பொன் னடி.த்துணைகொ ளென்பபோல்வார் 

கலமெனென நவில்வேன் மன்னே, 

பிரமனைக்சாள் கொண்டுகைக்தாய் பிரணவக்இன் 

பொருளானாய் பிறைமா கங்கை 
இருமுடிக்கண் ணணியுமுக்கட் கடவுளுக்கு 

மூபதேசஞ் செய்தா யிந்தரன் 

பருவ.லை நீக்கெயருக் அுறக்கமளித் 

தாய்விபுகர் படியே யார்க்குங் 

குருகுகனென் றணிமறைகள் குயிலும்வண 

மெனக்குமருள் குயிற்மராண் ணாயோ, 

தமருகத்தை மூவிலையை யெழிற்பிணையைப் 

பிடி.சகஇருச் சயமா தேவன் 

அமர்கயிலைப் பகியெமக்குத் இருக்கோயி 

லென்னினுமெம் மடியார் கெஞ்சே 

எமதிருப்பென் ஜெஞ்ஞான்று மிருந்தெங்கு 

மேகிறைக்த விழையே யிந்தக் 

.குமசகுரு தாசனைக்கை விட்டுவிடா 

மற்சாத்துக் கோடி யன்றே,
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சந்தரநபூதி 

டும் பரிவே லணிசே வலெனப் 

பாடும் பணியே பணியா வருளவாய் 

சேடுல் கயமா முகனைச் செருவிக் 

சாடுந் தனியானை ௪கோ தரனே. 

உல்லாச கி.ராகுல யோசு விதச் 

சல்லாப விகோகனு 8 யலையோ 

எல்லாம என்னை யிழக்த கலஞ் 

சொல்லாய் முருகா சுரபூ ப.இயே. 

வானோ புனல்பார் கனல்மா ரூதமோ 

ஞாமீனோ கயமமோ நவில்காகள் மதையோ 

யானோ மனமீமா எனயாண் டவிடக் 

eiCey பொருளா வதுசண் முகனே. 

வளைபட் டகைம் மாதொடு waa Oar one - 

களைபட் டழியக் தகுமோ தருமோ 

இளை பட் டெழுளு ரூசமுங் இரியுந் 

கொளைபட் டுரவக் கொடுவே லவசேனே. 

மகமாயை களைக்க. வல்ல பிரான் 

முகமான மொழிந்து பொழிக் திலனே 

அ௮சகமாடை மடஈைசைய சென் MUCH 

சகமாயை யுள்கின்று தயங் கூவ, 

தூசா மணியுந் துகிலும் புனைவாள் 

சேசா முருகா நின கன் பருளாரல் 

அசா கிளர் அகளா யினபின் 

பேசா 9 YS பிறர் கதுவே.
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௪147 2. ஈவா BT BI STL 
௬ உ 

ம் “லு *” alow fo EY EL eA LIT bs Toh Url) & 

க ஆ ச 5 உட Bat LTR BBL: ABUTS 
் ' இ. 

3 ? ரீ. wy Dot Us Boll Uris (FH oor. 

வேல் விருத்தம் 

ரறகரமன றிடைபுபள உரக்க பணமவவி 

மதியுமிர விபுமலையவே 

sat Or Yel குடருறல இமையவர்கள் அயரகல 

மகிழ்வுபெனறு மதுசிையவாஞ் 

இகரவரளை மனைமறுகு தகொறு நுளைய மகளிர்செழு 

செகெல்களொடு தரளமிடவே 

செகசிரப கரதிமுக னஇிகள்ககி பெறவத கி 

இடசடைய நுகரும் வடிவேல் 

தகரமிரு கமகமென மணமருவு கடகலுழி 

தீருகவுளு முறுவளெயிறுக 

தமைசெவியு ந.கல்விழியு முடையவொரு கடவுள் 

தருதுணைவ னமரர்சூயிலுவ் [ மகிழ் 

குகரமலை யெயினர்குல மடமயிலு மெனவிருவர் 

குயமொடமர் புரியுமுருகன் 

குமரனறு முகனெ இரும் விரு துநிசி ௪ரரணிகள் 

குலையவிடு கொடியவேலே. 

மபில் விருத்தம் 

சந்தான புஷ்பபரி மளகிண் இணிீழுகச் 

௪.ரணயுக எமிர்தப் சபா 

சந்த்ரசே கரமூஷி காரூட வெகுமோக 

சத்யப்ரி யாலிங்கனச்
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சிந்கா மணிக்கல௪ கரகட கபோலத்ரி 
யம்பக விகாயகன்மு தற் ‘ 

சிவனைவலம் வருமளவி லுலகடைய கொடியில்வரு 
சிதாக் கலாபமயிலாம் 

மதா கிரிப்பிப வதரங்க விசரங்க 

வனசோ தயகிரத்திகா 

aT gs ராஜீவ பரியங்க தந்திய 

வ.சாசலன் குலிசாயுதத் 

இர்க்ராணி மங்கல்ய தந்துர௯்கா பரண 

இகல்வேல் விகோதனருள் கூ 

ரிமையஇரி குமரிமக னேறுகீ லக்ரீப 

கநக கலாபமயிலே. 

ஈத 

குமாரஸ்தவம் 
ஆட 

ஓம் வண்முகபதயே நமோகம 8 

ஒண்மதபதயே ஈமோகமம 8 

ஷட்கரீவபதயே ஈமோகம 8 

ஷட்சரீடபதயே நமோகம3 

ஷட்கோணபதயே நமோசம 8 

ஷட்கோசபதயே ஈமோகம $ 

நவரிதிபதயே ஈமோகம 8 

ச பகிதிபதயே ஈ௩மோகம 8 

pi Sis GOW GO Lom Lo 

ஸுரபதஇபதயே ஈமோசம 8 

நடச்சவபதயே ௩ஈ2மாநம 8 

93 

a3
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@lb ag. ampri seus நகமமோகம 8 
>» aang. aus 6CLom elo 8 

,. தபயசாஜபதயே நம்மாகம 8 

>» இஹப.ாரபதமேய ஈமமோகம : 
௨. புகமமுகிபகுேபே நசமோகம 2 

 ஜயஜயபகத(சேய ந:2ிமாரகம 8 
... நயகயபதயே நசமோகம 8 
மஞ்சள பதகுசேே கமீமாரகம 

. சூஞ்சரிபகுமே நமமோகம 
ஒ. வலலீபகுமேயே கசமமோகம 8 
. மாலலபதமீேய நசமோகம 8 
. அஸ்கரபதகு சிய கமீமாகம 8 

>» Foner sus Gio blo 8 
.. ஷஷிய௰பதமதேயே கசீமோகம 2 
» இஷடிபதகுசயே நகசமேமோகம 8 

>» wou eu au econ 8 
» ewrGur gu asus 6CLom eo 8 
95 வியூஹபதக மிய நமீமோரகம $ 
உ மயூசபதகுமீேயே கமேமோகம 8 
so மூசுபதுயே கசமோகம 8 

>» சேவகுபகதுசேயே நமீமாகம 9 
. பாரரணபகுயே கமோகம 

3» | (Dorner BCL Ge Lom GLb 
9» பக்குபகதுயேே ஈமோகம 8 
oo EPS 5115 Cus கமீமோகம 8 

3» —Waerois BCus BESLo7 LD S 
. உகாரபதயே கமோகம 
உ. மகாராரபதமயே கசமோகம 
> விகாசபதகு ய கசமோகம 
, அஇயதகு மிய கமீபாகம 8 
5. ூதியகுமே நமோகம 8 
ஒ.. அமாசபதயே நமோகம 8 
ட சூமாசபதகு மய ஈமோகம 2 

0
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0
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6
6
 

0
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பரஞ்சுடர்க்கண்ணி 

அராணமு மாகமமு மங்இல் கெனாதுபரி 

பூரணமாச் சொல்லும் பொருளே பசஞ்சுடசே. 

எப்பா ர௬ளாரு மிறைஞ்சும் பலமதங்கட் 

கப்பா லிருக்கு மறினே பாஞ்சடசே. 

என்று மருவாக வென்று முூருவாக 

என்னுங் குருவா யிருக்கும் ப.ரஞ்சுடமே. 

இருவிளைக் சட்டொழிகர்கத வேகாக்க மோன 

குருப.ர மாயகிவக் குன்றே பரஞ்சுடசே. 

வுலகு மெச்சு முசுகுந்த னக்கர 

தேவனுய்ய நல்லருள் செய் தேவே பாஞ்சுடசே. 

அடியா மருளை யடைந்தவடி யாருட் 

குடியா யிருக்கும் குகனே பரஞ்சுடமே. 

பாலிற்று வாழ்பவர்போற் பாடாது பாடுகர்தந் 

நாவிற் குடியிராக்கு நட்பே பாஞ்சுடசே. 

சிசாருஷ் செல்வத் இருவடிக்கா ௬ுண்ணியவோம் 

வாரா துணார்வும் வருமோ பரஞ்சுடரே. 
ட் 

பெண்சாதி பிள்ளையெனும் பிக்தேறிச் சாகாமற் 

கண்சாடை செய்சகே கடக்காய் பரஞ்சுடமே. 

பெண்ணேச்ச௪ மென்னும் பிசாசம் பிடிக்கலைத்துப் 

புண்ணாக்கா வண்ணம் புஏப்பாய் பரஞ்சடசே. 

முக்கால முர்தரிந்து மோன மதுவருக்கற 

கெக்கால முகதுணையா யெய்தாய் பாஞ்சு டசே. 

இக்இிரியப் பேய்க ளெனை,க்தொக் தரிக்காமல் . 

FESS கன்னாட்டக் தாராய் பரஞ்சுடரே.
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போன்மயிற்கண்ணி 

சொல்லரிய சன்மயமாச் சொல்லவுள்ள பூசணமாம் 

வல்லவனை கான்கூடி வாழ்வேனோ பொன்மயிலே. 

அயிலைப் பிடி க்கானை யம்பரமாள் கோளைக் 

சுயிலைப் பதியானைக் காண்பேனோ பொன்மயிலே, 

தேடக் கடையாக செல்வமுடை யானையினிக் 

கூடிஈனி வாம்வேனோ கூருய்நீ பொன்மயி?ல. 

சித்தாரக்கி னும்பொறிக்க வொண்ணா இருவ.கைச் 

௪த்ததகி ணைணைக்சாற் நீருமோ பொன்மா?ில, 

வருவானோ வாரானோ வென்னுமோ சையம் 

கருகவொரு நிச்சயந்தான் காட்டாமயா பொன்மயிலே. 

கட்டிக்கொள் வேனெனவே கைப்பரி௪ மிட்டதுரை 

எட்டிப்பா சாதிருப்ப தென்னேயோ பொன் மயிலே. 

கட்டழக னெங்கோன் கமல ச௪ரணானை 

எட்டிப் பிடிக்கவகை யில்லையோ பொன்மயிலே. 

தேவாதஇ தேவன் சிவஞான தேதசகனை 

வாவென் றழைத்துவர மாட்டாயோ போன்மயிலே. 

,இக்கனை கதம் போத்றவுள்ள ௪கதாக்த முத்தையற்குப் 

பக்குவப்பட் டேனெனநீ பன்னாயோ பொன்மபிலே. 

வேலைப் பிடிக்கசெங்கை வேறை யழைக்கவுன்றன் 

காலைப் பிடிக்தகனென் காதலாம் பொன்மயிலே. 

பொன்னாசை பெண்ணாசை பூவாசை நாடேனீ 

என்னாசை காதற் இயெம்பிடாய் பொன்மயிலே. 

இன்பக் கடல்படிஈ்த வெர்தை யருணகிரி 

௮ன்புக் கஇசைக்தவனை யாளவுசை பொன்மயிலே.
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குருபரக்கண்ணி 

கூதவறு கோனும் புரோதனும் புங்கவரும் 
நாவாச வாழ்த்து நலமே குருபரனே. 

அ௮ண்டபகி ஏண்ட மடங்கவொரு பூசணமாக் 

கண்டபொரு ணீயேயென் சண்ணே குருபரனே. 

எல்லாரு நல்லககி யெய்கவென்று மாமறைகள் 

சொல்வதுபோ னானுமிஈ்க சொன்னேன் குருபரனே. 

மாசற்ற வுன்னைவிட்டு மண்ணைசளை மேேவணங்கற 

காசைப் படுவோ சஇகங் குருபரனே. 

இப் தனையேற்றிச் செங்கைகுவிப் பார்களருட் 

1௨ப மிருக்குகிலை கே.ரார் குருபரனே. 

எங்கு மிருக்குமென்பா ரின்னவித மென் நறியார் 

௮.ங்கிங் சகெனவே யலைவார் குருபரனே. 

சின்னாட் டொழுதுவினைச் சேர்வாற் அ௮ுயருறுகரால் 

உன்னைவிட்டு நிற்பவரு முண்டே குருபரனே. 

செல்வமிருக் தால்வணக்குச் செல்வமொழிக*் தால்விடு 

ஒல்குமிடை வேசியசை யொப்பார் குருபரனே. | வோர் 

சண்டி.றுமாப் புற்றிருக்கக் காட்டலரு ளென்னுமொழி 

கண்டேனென் மட்டிலகைக் காணேன் குருபரனே. 

என்னடியார்க் கெஞ்ஞான்று மின்னலழமி Gad sorb 

சொன்னசொல் வீணாமோ சொல்லாய் குருபரனே. 

இந்தித்த வெல்லாஞ் சிவஞான தே௫ிகமாப் 

பந்இித்து வைக்கவருள் பண்ணாப் குருபானே. 

௮ண்ண லருணகரி யன்புக் இரங்யெவோர் 

தண்ணளிதம் தாளெனையுக் தாய்போற் குருபரனே.
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பகைசடிதல் 

இருவளர் சுடருருவே சிவைகர மாருருவே 

அருமறை புகழுருவே யறவர்க டொழுமுருவே 

இருடபு மொளியுருவ யெனைக்னை யெனதெ௫ரே 

குருகுகண் முதன்மயிலே கொணர்தி யுனிறைவனையே, 

மறைபுக ழிறைமூனே மறையுகல் பகருருவே 

பொறைமலி யுலகுருவே புனகடை. தரு மருவ 

இறையிள முகவரு!2வ யெனைநினை யெனதெது27 

குறைவரு இருபயிலே கொணர்க யுனி » poston Gs 

இதசர்கள் பலாரபொரவே யிவணுை யெனகெதிரே 

ம.இசவி பலவெனகேர் வளர்சரணிடை யெனமா 

௪.துசொடு வருமயிலே கடவை யசைவ pCa 

GSH மொருமயிலே சொணர்தி யுனிறைவனையே, 

பவ௩டை மனுடர்முனே படருரு பெனதெதி3ர 

நவமணி நு தலணியேர் நகைபல மிடறணிமால் 

சிவணிய இருமயிலே இடனொடி கொடிலல ம 

குவலயம் வருமயிலே சொணாலி யுனியைவனையே. 

அழகுறு மலர்முகமேே யமசர்கள பலரிருகனே 

மழவுரு வுடையவே மதுகனி பெரியவனே 

இழவில Hon nuaGar Qusn him Cue Os Gor 

குழகது மிளிர்மபிலே கொணர்தி டிவிறைவனையே, 

கருணை பெய்கெனமு%லே கடமுனி vol ya ee 

அருணை யனரனென வேயகமின யெனமேஇுரே 

மருமலரணி பலவே மருவிடு சளமயில 

குருபல வவிர்மயிலே கொணர்க யுனிறைவனையே. 
  
ட [குறிபபு :--இப்பகுதியை பததிடடன் பாரா.பணஞ செயவோ 

செவ்வேளை மயில்மீது தெரிசிபபா. ஐயமின்று,]
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சண்முக நாமாவளி 

சிவசிவ 

இவவ 

இவவ 

இவசிவ 

கிரிபசவு 

வுறுவாபுகம் 

மாக 

6T Tou 

குருநிக 
கறவளி 

பாச 

PB 

வரர் 

ராஜா 

யருளொரு 

GM ovat Jo) 

சண்முக 

வென் (முக 

பரம 

வபய 

WD iho 9 ம ணு 

F SSM 

டோொழு 

மள முறை 

மெணும௫ 

தருப.ர 

பாப 

மான 

பூஜகர் 

தேதேவஸ 

கருவா 

வுருவே 

பெரியசாமி வணக்கம் 

க்கை வார்கிடைக் கடவுள் சேயெனுங் 

கந்த வேள்சய &ய சவ்விய 

புங்கன் மாணவ கருளைம் பாதகம்புரிக்த 

லோர் மனு டற்கி ரங்கயப் 

பங்கம் வீட்டிமுன் கொண்ட அண்டெனப் 

நாதா 

தாதா 

விலாசா 

குசா 

நாதா 

பாதா 

வடிவேலா 

லோ 

uf ET 

மேசா 

விகாசா 

நடேசா 

கேசா 

மாஜா 

சமாகே 

யருவே, 

பகரன் மெய்யெனி லேளிய னேனமும் 

மங்க மாயத்தருள் புரிவை யேயருள் 

வரக சாகரப் பெரிய சாமியே,



86 

Ri குந்தனு வாவிக் குந்கடச் 

சிகரிக்குஞ் சிறு திடருக்குங் கடத் 

துதிக்கும் குழைப்ப ன்றிக்கும் வியன் 

ரூம்லெம் மட்டம் மட்டெ.ற்கு நின்னருள் 

இந்இக்கும் பெரியர்க்கு முண்டி இற் 

இறிய'னுய்யுமா றெங்க னேற்கினி 

வந்திக்கும் முனை யன் நி.5 இக்கிலை 

வரத சாக.ரப் பெரிய சாமியே. 

அனலிக்கும் மினும்பு முவுக்கும் மலய 

சத்துக்கு கூழை யளக்காக் குஞ்சு 

பனுவுக்கும் பிறமறை கட்கும் முள்ள 

மாற்ற மெம் மடங்கம் மடங்கருட் 

டனுவர்க்குஞ் சிறியவ னுக்குஞ் சொலத் 

தடையொரச றபமு மிலையுளைப் பணி 

மனஞமுத்றுங் கொனுக்களர் வுற்றோய்வன் கொல் 

வசத சாகரப் பெரிய சாமியே, 

அரிய புத்தியின் மிருக மொப்பவிங் 

கருந்தலும் பொருக்கலு மின்பா மெனத் 

இரியுன் மத்கரைப் பொருவ கிற்பணி 

சிரியனுந் இரிக்கிடி னருட்டி. மன் 

விரிமதாப் பினாபொலி வியக்க மெவ் 

விகழுறுஞ் சுசமு தவ நல்லருள் 

வரியளிதக்கருள் புரிதி யொப்பி லென் 

வரக சாகரப் பேரிய சாமியே. 

சுடரின் மேலு மெலுந்அப் பாச்செஞ் 

சொரிய வஃதவிந் இடுவதண் டெனின் 

விடய மோகமு நதம சுளேற்கற 

விகயுண்டா மெனப் புற லாமைய
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கடவுளா யநின் கருணை கோக்க 

மென் கண்ணினுக் தடையாகு மேற்மொடர் 

மடமை வீடவு மிடனுண்டோ சொல்லு 

வரக சாகரப் பெரிய சாமியே, 

ஈச போற்றி நஈன்னேச போற்றி 

யெம்மிறைவ போற்றி யெம்பெரும போற்றிசூர் 

நாச போற்றி மெய்ப்போச போற்றி 

யொர்காக போற்றி யென்றோதும் வாய்ப்புடைத் 

தாச சேத்த ர௬ுணாசலப் பெயர்ச் 

சாது பாததலைவா வுனைப் புணர் 

மாசி லாக்சஇ வேண்டு மாண்டஞுள் 

வரத சாகரப் பெரிய சாமியே. 

திருக்கந்தர் திருப்பல்லாண்டூ 

பண் - பஞ்சமம் 

பொரன்னுயர் காட்டிறை புத்திரி கனைமன்றல் 
புரிந்துசெர் இனைகாத்த 

மின்னினை மாமணஞ் செய்தரு ணாடிய 

வித்தகர் கமையாண்டு 

நன்னல ஈநல்கருள் வேக்தென விளங்குபு 

நான்மறை களும்விரித் ஓப் 

பன்னரும் ப.ரமென விருக்குகக் தேவுக்குப் 

பல்லாண்டு கூறுதுமே, 

மூப்பு கட்டிள மைத்திரு மேனியு 

மூப்புடை யார்க்கெல்லாம் 

மூப்புடை மேன்மையு மூப்புடை யாவிகண் 

முழுவது மூப்பிளமை
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யாப்பறு மாறெமை யாள்கும ராவென 

நாடிறை மையுமல்கு 

பாப்பணை யான்மரு மானெஜலும் வேலற்குப் 

பல்லாண்டு கூறுதுமே, 

அன்னையின் மேம்படு கருணையி ஞய்குச 

னடிகளைப் புகழ்தாசன் 

தன்னைமமய யடியவ னாக்கவென் YALL DOF 

சார்ந்துவந் தேற்றமறி 

சொன்னவ னாபனு பூதிசொன் னவறகுறு 

ரரறத தெவராலும 

பன்னவொ கைல நல்கிய குகனுக Hu 

பல்லாண்டு ௬ ௮ துமே, 

கட்டியம் 

ராஜாதி ராற ராஜ பரமேச்வர குமார பகவானுக்கு ஜய 

தேவாதி தேவ தேவ பரமேச்வர சி..ஸ- பர மணயணுககு ஜய 

ஸ்ரீவல்லி தேவசேனா சமேத சர்வ சுப லக௲ணஜச்கு ஜய 

ஞான சக்திதர ஞானப்பிரகாச ஈவாமிக்கு ஜய 

குக்குடத துவஜ ஹஸ் வஜ்ர பாணிக்கு ஜப 

மயூரவாசன மகாகிருபாகிஇக்கு ஜய 

அருணகிரிநாத அனந்த பராபரனுக்கு ஜய 

மஹாதே ஜோமண்டலததாரைக்காதரரள் கடவுளுக்கு ஜய. 

ரீ
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     A டும் 

dettew 
Ageniwatigysty ' 

சாஸ்திரக்கோவை, 
அண்டு வழலை. 

- இதோடு டேற்படியார் ்ருளிர்செய்ச 

பெரிய நாய யம்மைப் ப இதயம்,     
திருத் ஐருத்தி இர் திரபீடம் சரபாத் 

(*.... ஆரினத்திற்குரிய 
ச்சர் சச்சிதானந்த சுவாமிகள் 

மாளாச்சர்சளிலொருவ.ராயெ 

இனமுகமுதலியாரவர்களால் 
மல்க சோக, டாமாய்ச்சிசெய்வித்த பீரதிச்வெக்ச, 

சென்னை, 

பூமகள் விலாச ௮ச்சுக்கூடத்திர் ற் 
பதிப்பிச்சப்பட்ட தி. 

1914. 

இதன் விலை leo .0.


