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முன்னுரை

விநோதரசமஞ்சரி'

என்னும் மகுடம் புனைந்து வெளி

வந்துலவுமிந்நூல், ஆடவர் பெண்டிர் என்னும் இரு பாலாரும்
அகமகிழ்ந்து கற்றுப் பயனடைதற்குரியது என்பது அறிஞர்

கருத்து. முதல் முதல் தமிழ் நாட்டில் தமிழ் உரை கடை
நூல்களைப் பரவச் செய்யப் பெரிதும் முயன்ற அறிஞர் பெரு
மச்களுள் ஒருவரும், சென்னைச் அஇரைத்தன வித்தியா சாலையில்
தமிழ்ப் பேராசிரியராழிருந்து எண்ணற்ற. .மாணவர்களுக்குத்
தமிழ்ச்சுவையூட்டி. வந்தவருமாயய
அஷ்டாவதானம் வீரா
சாரி செட்டி யாரவிர்களால் கற்றாரும் மற்றாரும் படித்து
இன்டறுமாறு கதலீபாக்ழான,0 செவ்விய நடைடயில், ஜே கலாசாலை

மில்

திராவிடாந்திர

பாஷா ' போத்கராயிருக்த

பெர்ணிவல்

துரை மகனாரின் விருப்பட்படி. இயற்றப்பட்டு, அந்நாளில் சென்
னையில் வெளி வந்துலவிய *இனவர்த்தமாணி' என்னும் பத்திரி
கையில் தொடர்ச்சியாக வெளியிடப்பட்டு வந்த கட்டுரைகள்
பின்னர்ப் பல அ௮ன்பர்களுடைய விருப்பப்பழ. இந்நூல் வடிவில்
௮ச்சிடப்பட்டு வெளி வந்துலவலா யின.
இர் நூலில் உள்ள

கட்டுரைகளும்

கதைகளும்

பலர்க்கும்

இன்பமூட்டி. வருவதுணர்ந்த பதிட்பாளர்கள், செட்டியாரவர்க
ளியற்றிய கட்டுரைகளுடன், மற்றும் சிலர் இயற்றிய விகோதக்
கட்டுரைகளையும் தொகுத்து ௮ச்சிட்டுப் பொதுமக்களுக்கு உப

கரித்து வந்தார்கள். நாளடைவில் பற்பல சொற்பிமை, வாக்
இயப் பிமை குறியீட்டுட்பிமை முதலியன இச்நூலில் மலிந்து
விட்டதால், இதற்குத் திருத்தமான பதிட்பொன்று வெளியிட
வேண்டுவது இன்றியமையாததெனக் கருதி, ஈன்கு இருத்தஞ்
செய்து. மேற்கோட்செய்யுள் முதற்குறிப்பகராதியும் தொகுத்
துச் சேர்த்து வெளியிடுகின்றோம்.
தமிழ்ச்சுவை விரும்பும் மாணவ
மாணவிகளும், இன்ப
மாகப் பொழுதுபோக்க விரும்பும் ஆடவரும் பெண்டிருமாகிய
பொதுமக்களும் இந்நூலைப் படித்தலாற் பெருகலம் எய்.துவர்

என்பது இண்ணம்.
கூடங்களிலுள்ள

பொது

நூல்

நிலையங்களிலும்

பள்ளிக்

நூல் நிலையங்களிலும் இர் நால் இடம் பெறு

வது இன்றுயமையாகுது.
சென்னை,
17920

|

பதிப்பாளர்

பொருளடக்கம்
பக்கம்

ba

தெய்வங்கொள்கை

ம்

பொருள்

கற்பு

15

நிலமை

இதவாத்திய

34

விநோதம்

கற்றாய்ந்தொழுகல்

45

பயனில் உழவு

52
வென்றது...

68

பா

சிறு பிள்ளை

காலபேதவியல்பு

61

ஜூ

மஹாபண்டிதனைச்
நன்றி மறவாமை

120

வி
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கம்பர் சரித்திரத்தின் ஒரு பகுதி

140

10.

கம்பர் இராமாயணம் பாடி. அரங்கேற்றியது

165

ஒட்டக்கூத்தர்

பாடியது ...

547

ஒட்டக்கூத்தர் சோழனுக்குப் பெண் பேசியது

are

13,

புகழேந்திப்புலவர்

நளவெண்பாப்

296

14,

காளமேகப்புலவர்

சரித்திரம்

"42

ஈட்டியெழுபது'

ஏகம்பவாணன்

பாடியது

சரித்திரம்

366

16,

ஓளவையார்

17.

பரமார்த்தன் என்னும் அவிவேக பூரண குரு கதை404

18.

சிறு

19,

கூனன்

சரித்திரம்

307

கதை

379
439

ஒரு பதிவிரதை சரித்திரம்

446

காளிதாஸப்புலவர்

450

மேற்மோட்செய்யுள்

சரித்திரம்

முதற்குறிப்பகராது ..,

493

௨.

கடவுள் துணை

விமீநாகரச மஞ்சரி
1

தெய்வங்கொள்கை
இ

MWB
ஆஸ்இகன்:

நாஸ்திக

ல

ly

சம்வாதமாகச்

செய்யப்பட்டது

'' அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ; ஆதி
பகவன் முதற்றே யலகு.''

என்னும்
குறள்
வெண்பாவினால்
“ஏழுத்துக்களெல்லாம்
அகரமாகிய முதலையுடையன ; அதுபோல, உலகு ௮ இபகவனா
கிய முதலையுடைத்து,' என்னும் கருத்தைச் தெய்வப்புலமைத்

திருவள்ளுவ

நாயனார்

வெளியிட்டருளியபடி,

* இம்மலை

நெருப்புடைத்து, புகையினால்,' என்பது போலவும், குட. முத
லிய காரியமுண்டாவதற்குக் குயவனாகிய நிமித்தகாரணன் ஓரு
வன் உண்டாயிருத்தல் போலவும், இந்தப் பிரபஞ்சம் சிருஷ்டி
இதி சங்காரம் என்கிற முத்தொழிற்படுதலால்,
அக்காரியம்
உண்டாவதற்கு நிமித்தகாரணனாகிய ஈஸ்வரன் ஒருவன் உண்
டென்றும், மண் போல மாயையாகிய முதற்காரணம் உண்
டென்றும், தண்ட சக்கரம் போல நல்வினை இீவினைகளாகய
துணைக்காரணம் உண்டென்றும், ஆன்மாக்கள் பந்தமோக்ஷத்
தை

அடையும்படி இவ்வாறு காரியப்படுமென்றும் அனுமானப்

பிரமாணத்தாற்கொள்ள

வேண்டும்.

காணன்திகன் :
அப்படியாயின்,
கூலப்பிரஇருதியாகிய
மாயையினாலும் பரமாணுக்களினாலும் இவ்வுலகம் கரரியப்பட
மாட்டாதா?

சற்றே

விவரமாகச் சொல்ல

வேண்டும்.

ஆண்திகன்: மாயையும் பரமாணுக்களும் அறிவில்லாத
சடமாகையால், அறிவுடையவனாலேயல்லாமல், அவைகளால்
உலகம் காரியப்பட. மாட்டாதென்பது நிச்சயம்
நாஸ்திகன் : ஆனால், அறிவுடைய எசீவர்களால் உலகம்
உண்டாகலாமே? அதற்கென்ன தடை £

2

விகோதகரசமஞ்சமி

ஆணஸ்இிகன் : ஒரு தேரைச் செய்வதற்குப் பற்பல வேலைக் .
காரர் வேண்டியிருப்பினும், ரதாசாரியனாகிய ஓருவனாலேயே
அந்த ரதம் உண்டாகிறதனாலும், உலகத்தை உண்டாக்குகை
யாகிய காரியம் மிகவும் பெரிய காரியமாகையாலும், அச்€வோர்க

விடத்தில்

கிஞ்சிஞ்ஞத்துவம்

(சிற்றறிவுடைமை)

ுதலிய

கோவம்
உண்டாயிருக்கையாலும்
அச்சிவர்களால் உலகம்
காரியப்படமாட்டாது.
அகையால், பிரபஞ்சத்திற்குச் சர்வஞ்
CGO_au
ஈஸ்வரன் ஒருவனே
கர்க்காவாகின்றான் என்பது
நிச்சயம் என
ஆறியக்கடவரய்,
மேலும், சூரியனால் அன்நி
மலர்கின்றவை மலரவும், குூவிகன்றவை குவியவும், உருகுகின்
றவை உருகவும், இறுகுகின் றவை இறுகவுங் கூடுமா? கூடாதே!
அது போல,
அகில லோகங்களுக்கும்
தாமே காரணமரஇத்
தமக்கொரு காரணமும் இல்லாது விளங்கிய கடவுளாலன் றி,
எல்லா உயிர்களும் அபிவிர்த்இப்பத
ற்கு உபயுல்கமாக, மழை
பெய்யும் பருவத்திற்பெய்யவும், வெயில் காயும் பருவத்திற்

காயவும், காற்று வீசும் பருவத்தில் வீசவும், பொழுது விடியும்
பருவத்தில் விடியவும், அஸ்தமிக்கும் பருவத்தில் ௮ஸ்தமிக்கவும்
கூடுமா ? ஏரி, குளம் முதலானவைகளை மனிதர்கள் உண்டாக்கு
கின்றார்களே / அளவிடப்படரத அகலமும், நீளமும், ஆழமும்,
உடைய

கடலை

அவர்களுண்டாச்க

முடியுமா ? அதை

யாருண்

டாக்கனார்கள் £ ஏரி முதலானவைகளுக்குக்
கரையிருக்கின்
ஐதே! கடலுக்குக் கரையண்டா 2 AG THIS
FOL.
டிருக்கின்றது? ஏரி மூதலானவைகள் வற்
றிப்போ௫ன் றனவே/
கடல் ஏன் வற்றவில்லை £ சாமானியமாடஇய
ஓ3ரரி உடைந்தால்,
௮0ேக கிராமங்கள் முழுகிப் போகின்றனவே
/ பெரிய கடல்
பொங்கி வந்தால் உலகம் நிலக் குமா £ அதை
அப்படி வாராமல்
தீடுக்கின் றவர் யார் £
ஒரு காலத்தில் காற்று விசையாக
வீடு

னால், குன்றுகள், கோ புரங்கள், கோட்டைகள்,
ளெல்லாம்
சிர்த்தூனியாக
அண் டபிண்டமுங்

கொகத்தளங்க

கலங்குகின்
னவே ! அது பின்னும் கொஞ்சம
் உகஇிரமாய் வீசுமானால்,
எது எப்படியாகாது? சித்திரை,
வகர
மாதங்களில் சூரிய
னுடைய
கிரணத்தின் வெப்பம் சிறிது
அதிகப்படுவதனால்,
அகேக இருக இராமங்கள் வெந்து
நீறாய்ப்போடின் னவே / அது
அந்த மிதத்திற்குச் சிறிது

அதிகமாயேற்படுமானால்,

எவராலே

3
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சூக்கக்கூடும் 2 அவைகளை

மல்

அடக்குகன்றவர்

விருஷ்டி,

என்று

அவ்வாறு

யார் £

இரண்டு

அதஇக்கிர மிக்கவொட்டா

மழைக்கு

கோஷமுண்டு.

அஇவிருஷ்டி,
அவைகளுள்

அ௮நர
அதி

விருஷ்டி, ௮அதிகமழை ; அகாவிருஷ்டி, மழையின்மை ; AS
மழை பெய்தால் உகலம் காசமாய்ப்போம்; மழையில்லாவிட்
டாலும் பயன்படாது. அப்படிப்பட்ட தோஷம் சம்பவியாமல்
சமவிருஷ்டியாய் மழை பெய்விக்கின்றவர் யார் ?
மாரி
வறப்பிற் றருவாரு மில்லை ; அதனைச்
சிறப்பிற் றணிப்பாரு மில் ””

சூரியனும்
என நாலடி. நானுரற்றுல் மூனிவரருங் கூறினார்,
சந்திரனும், பகலும் இரவும், வெயிலும் மழையும், உஷ்ணமும்
ஜனனமும் மரணமும்,
சிதமும், கோபமும் பொறுமையும்,
கொன்று
ும்
எதிரிடையாக அமைக்
ஒன்றற்
நரகழும் மோட்சம
பிணிகளை உண்டாக்கி, அவைகளைத்
கப்பட்டது யாராலே?
ருட்டு
ஓளஷதங்களைக் கற்பித்தவர் யார்? அறு
குணிக்கும்பொ
கம்புல் நுணியில் தங்கிய பனித்துளியளவாகிய சுக்கிலமானது,
கரசரணாது

அவயவங்களாக

உருப்பட்டு, உயிர் பெற்று, எண்சா

ணுடம்பில் ஒரு சாணளவாகிய தாய் வயிற்றில் இரைப்பை,
சலப்பை, மாலப்பை மு தலியவைகளுக்குரிய பலவிடங்களுந்தவிர,
கட்டுண்
கருப்பாசயப்பையினிடத்திற்
சிறிதாகிய
மிகவும்

வெந்து,
டிருந்து, அதனால் உறுத்தப்பட்டு, உதராக்கினியில்
அவ்விடத்தில் பூரிக்கும் ஜலத்தில் அமிழ்ந்து, பிரளூகிகாவாயு
முறித்துத்கள்ள, அதோமுகமாய்த் திரும்பி, நெருக்குண்டு, ௪௪
சொல்கிறது/
என்னென்று
அதிசயத்தை
உற்பவிக்கின்ற
இப்படிச் செய்கின்றவர் யார்? மஸிதர் முகம் ஓன்று போல மறி
றொன் றிருக்கலாகாதா £? அதது வெவ்வேறு சாயலாயிருல்கின்
அனைவரும் ஒருவர்க்கொருவர் உருவம்,
அன்றியும்,
றதே!
குணம், ஓசை, செய்கை முதலியவைகளாலும் பல்வேறு வகைப்

றிய
பட்டி ருக்கன் டர்களே! அல்லாமலும், ஓர் உதரத்திற்றோன்
பல பிள்ளைகளஞள் ஒருவரேனும் உருவம், குணம், தொனி,
செய்கை முதலியவைகளால் ஓன்றுபட்டிருக்கக் காணோமே |
இதெப்படிப்பட்ட அம்சரியம் / விலங்கு பறவை ஊர்வன நீர்
வாழ்வனவாகிய ஜாதிகளிலும், மரங்கள் செடிகள் கொடிகளி
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லும், அவைகளிலுள்ள மலர் காய் கனிகளிலும், மண் கல்
முூதலியவைகளிலும் எத்தனையோ பேதங்களும் குணரூப விசித்

இரங்களும் இருக்கின்றனவே ! இவை
மண்ணானது

எவ்வாறு தோன் நின £

இறுகவும், நீரானது பரவவும், தீயானது சுடவும்,

காற்றானது சஞ்சரிக்கவும், அகாயமானது இவைகளுக்கெல்லாம்
இடக்தரவும் செய்தவர் யார்? உய்த் துணருமிடத்தில் மேற்கூறுி
யவை கடவுளின் செயலென்றே தோன்றுகின்றன அல்லவா £

தரஸ்றிகன்:

கறுத்திருப்பதும்,

விளங்காய்

பால்

இரண்டிருப்பதும்,

வெளுத்திருப்பதும்

களம்பழம்

இயல்புதானே2

மீன் குஞ்சுக்கு நீச்சம், மான் குட்டிக்கு வேகமும் பயிற்றினவர்
யார்? ஒருவரும் இல்லையே / அந்தப்படி அனைத்தும் சுபாவ

மென்கிறதுதானே £? இதை
காலுக்கும்

முடி

விட்டு, 'மொட்டந்தலைக்காம் முழங்

போடுவது ? போலக்

கடவுள்

செயலென்ப

தென்ஆா?

ஆரஸ்டிகண் 2 காரணத் இலிருந்து
ன

ஷிகாரணமாய்த்

காரியம்

தோன்றாமையால்,

தோன்றுவ

சுபாவமென்ப.து

|. குலாலன் நிமித்தத்தாலன்
றிக்
 குடம் உஇக்கின் றதா?
BIBT5 uBsooor in
பிரதமை AGB p 50? மீகாமன் த ப்விரிபாலி
மரக்கலம் ஒ$5861 ogi * சாரதியில்லாமல் தோர்
தக்கர்! ?
எங்கேயாவது சுக்கில சரோணித
சம்பந்தமில்லாமல் கரு உ
எந்தக் சாலத்திலானாலு் வித் இல்லாமல்
பத்தியாகின்றதா?
விளைவுண்டாகுமா ? வித்தில்லாத சம்பிரதாயம் மேலுமில்லை
;
கழுமில்லை,”
என்று சொல்லக் கேட்ட மில்லையே 2
மேலம்,
அவனன்றி
ஒரணுவுமசையா
து,” எனவும் இருக்கின் றே /
ஆதலால், தெய்வச் செயலென்
ப? தீ சரியென்று ஐப்புக்கொள்ள

ச்றிய

வேண்டும்.

sDட

ய.

டு

BTS ட கன்?
கால்;

yl

வல் வனுடியதே

x!

- வலியானெடுத்ததே

பம்பரம்”

என்ப அ

வாம்க்

போல, சூட்சும
புத்தியுடையவர் BOW HERS ரட்டிய
ான தங்கள் வாக்குவல்லமை
யால் வேண்டிய 'படி.யெல்லாம்பேசுவார்கள்
/
்'“ சொலல்வல்லன் சோரவிலன்ர்
அஞ்சான்
இகல்வெல்லல் WITT (RUD அரிது,
”

அவளை
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தெய்வங்கொள்கை

என்பது போலச் சொல்கன் நீர் ; அஃதிருக்கட்டும், தெய்வ
மிருப்பது மெய்யானால், கண்ணுக்குப் புலப்படமாட்டாதா?
புலப்படாமையால், பொய்யென்றுதானே நினைக்கவேண்டும்?
ஆஸ்சஅிகன்: ஒரு போதும் பொய்யாகமாட்டாது.

கண்,

அகக்கண் புறச்கண் என இரண்டாகும். அகக்கண், அறிவாகிய
கண் ; புறக்கண், முகத்திலிருக்குங் கண். புறக்கண்ணினற்
கடவுளை நிஜஸ்வரூபமாய்க் காணவே கூடாது; ௮கக்கண்ணி
னால் ஒருவாறு காணலாம். அகர் அஞ்ஞான இருள் சூழ்ந்து
GO! QLD
அகம் குருடாயிருப்பதனால், அவர்களுக்கு YESS
பலப்படுகிறதில்லை.

என்றாலும்,

உள்ளமாகிப

தகளியில், அன்

பாடிய கெய்யைப்பெய்து, அருளாயெ இரியையிட்டு, அறிவாகிய
விளக்கை ஏற்றினால், அவர்களுக்குப் புலப்படலாம்
* முகத்துக் கண்கொண்டு

பார்க்கின்ஐ ஞூடர்காள்

அகத்துக் கண்கொண்டு
எனவுஞ்
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பார்ப்பதே யான ந்தம்.”

சொல்லப்படுகின்றகே/

அது

மெய்யாயிராவிட்

டால், வேதசாஸ்துரங்கள் பயில்வதும், அலயங்களுக்குச் செல்வ
தும், தெய்வத்தை

வணங்குவதும்,

இவினைக்கஞ்சுவதும்,

தாய்

கந்தையரைப் பேணுவதும், குருவுபதேசக்தை நம்புவதும், செங்
கோலாணைக்கடங்குாவதும், சத்தியந்தவறா இருப்பதும், மற்றும்
பற்பல நற்கருமங்களைச் செய்வதும் ஏதுக்கு 2? யாதோர் ஆடங்
கழுமில்லாமல், நிர்ப்பயமாய், அவரவர்கள் நினைத்த வண்ண
மெல்லாம் நடக்கலாமே!
நாஸ்திகண் :அப்படியா ? இது, : இண்ணைக்குத் தேள்
கொட்ட
மிடாவுக்கு நெறி கட்டினதாகவும்?
இருக்கிறது.

தெய்வபயத்தைக் காண்பீக்கிற கருத்து வேறே அறிந்இரில்லை.
அப்படிக் காட்டாவிட்டால், ஒருவன் பொருளை மற்றொருவன்
அபகரிப்பான் ;) ஒருவன் பெண்டிரை மற்றொருஉன் இச்சிப்
பான் ; மாதா
பிதா சொற்படி
புத்திரர் நடவார்; கணவ
னிஷ்டப்படி, மனைவி இணங்காள் ; அரசர்க்கு அதஇிகாரஞ் செல்
லாது;
பகைவர்
மேலிடுவர்;
சண்டை,
வழக்கு,
சூது,
வாது, கொலை முதலானவைகக விலை கொடுத்து வாங்குவார்

கள்;

பெரியார்

சிறியார்

என்னும்

அப்புறம் உலகம் ஒரு வழிப்படாது.

வரம்பு

தவறிப்போம்;

தன்னரசு நாடாய் அச்சுக்
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கெட்டுத் தச்சு மாறிப்போம் ; துக்கமன் றிச் சுகஞ்செணிககமாட்
டாது:

அள துகொண்டு,

நிமித்தமே
என்பது

'கெளபின

போல,

வீவே௫கெள்

உலகம்

சம்ரட்சணார்த்தம்-௮அயம்

இந்த

ஆடம்பரங்களை யெல்லாம்

கட்டுப்படுகிற
படாடோப் '
உண்டாக்கி

வைச்தார்களென்பது
வெட்டவெளச்சம் பட்டப்பகலரய்ச்
காண்கின்றதே/ இதை விட்டு, “அப்பமெப்பமச் சட்டாளோ/
.
.
A உ
ரச
6
fo,
x
அதற்குள்
தித்திப்பை
எட்படி நழைத்= தாளோ
!”? 2 என்பது
போலக்
தெய்வச்செப்லென்று பிரமிப்பானேன் £ இதைவிட

மனிதர் செயிலன்று சந்தேகமில்லாமற்சொல்லலா மே /
ஆஸ்இிகன் : இவ்வாறு பேசுகின்றவர்கஞுக்கும், போகமே
மோட்சம்; துன்பமே நரகம்,” என்கின்ற உலோகாயதனுக்கும்
என்ன பேதம்?
ஆயினும், இதென்ன
விபரீதம் / *உள்ளக்
கருத்து வள்ளலுச்கல்ல3வா தெரியும் 2” வாய் கூசாமல் மனிதர்
செயலென்னல் ஓக்குமா? மனிதர்கள் கிணறு தோண்டுவார்கள் ;
தண்ணீர் சுரக்கச் செய்வார்களா ? பயிர் செய்வார்கள் ; மழை

பெய்விப்பார்களா?அவை தெய்வச் செயலாற்றானே ஆஇன் றன?
ஆதலால், தெய்வ பலமே பலம்; மனுஷபலமென்ன, துர்ப்பலந்
தானே? கல்லுக்காளிருக்கின் ர தேரையையும், முட்டைக்குளிருக்
கின்ற
பறவைக்குஞ்சையும்
ஊட்டி வளர்க்கின் றவர் யார்?
பாலிற் சுவை போலவும், நீருட். குளிர்ச்சி போலவும், 88 HED
போலவும், பூவில் வாசம் போலவும், மணியுள் ஒளி போலவும்
சகல ஆத்துமாச்களுக்குள்ளும் கடவுள் அந்தரியாமியாயிருந்
து.
8-௬
ae
ம
க
பரிபாலிக்கின்றைத
அறிடாதவளனாய்.,
6 தெய்வந்தொழு,”
என்று
ஒளவை

சொன்னதையும்

வாது செய்வத

என்னை ?

மறந்து,

கேவலம் நிரிச்சரவா இயாய்

தாஸ்திகன் : வாது செய்தால் தெய்வம் கண்ண
ைக் குத்
ஆ
வடர
(க
Hw?
a
காவெழவொட்
5
டாதேர
? இதெல்லாம
் வீண்க மனோ
ராச்சியமே.
ட ஆ

ல்்ிகண் 3

ஐயோ

கர்த்தாவே!

6 தெய்வமிகழேல் *

என்பதையும், * தெய்வஞ்சிரிற் கைதவமாஞரம்,
” என்பசையும்
ஒராமல், அகங்காரத்தரம் கெடுமஇ கண்ணுக்குத
் தோற்றாமல்,
அஞ்சாத கெஞ்சு படைத்து,
“வாய்
புளி
த்தச
ோ மாங்காய்
உற
ச
.
ர்
ன்
புளித்ததோ,' என்று எளிகாக வாய் மதம் டேலாமா 2 அப

ர

7

தெய்வங்கொள்கை
சாரமல்லவா£

கொல்லும்,”

* அரசன்

அன்று

கொல்லும் ;

தெய்வம்

என்று பமமொஜியும் இருக்கின் றதே

நின்று

/

நாஸ்திகன் : ஏன் சம்மா பூச்சி காட்டுசிறீரே / இந்த
வீண் பட்டி மிரட்டு ஏதுக்கு £ * பனங்காட்டு ஈரி சலசலப்புக்

கஞ்சுமா ?' இதெல்லாம்
* ஆயிரங்காலேயரைக்காற்
பணக்
தாம ?” என்ன, செப்படி வித்தையும் காரடவித்தையுமாட
una St?
உள்ளங்கை கெல்லிக்கனி$போல ' உண்மையாகக்
கண்ணிலே ஈண்டதை விட்டு, என்றும் காணாததும், ஆரோ
வேலையற்ற பைத்தியக்காரர் சொல்லக் கேட்டதுமாய், சொப்ப
னம் போலவும் இந்திரசாலம் போலவும் இருக்கிற உண்மையல்
லாத பேட்ச்சமாசாரத்தையா நம்புகிறது ?

ஆஸ்திகன் : அடடா!

இதேது/

தொண்டையும்

மண்

டையும் போம்படி போராட வேண்டி வந்ததே /! கண்டதைக்
கானா மெய்யென்று
கொள்ளுகிறது£
கண்டகைக்கொண்டு
கரணாததையும் உண்டென்று நிச்சயிக்கிறகில்லையா £ அப்படி
யானால், தர்க்கம் மீமாஞ்சை முதலாகிய சாஸ்திரங்களில் ௮னு
மானம், அர்த்தாபத்தி முதலிய சில பிரமாணங்களை முக்கியமா
யெடுத்துரைப்பதென்ன £ தாய்தந்தையர்களையறியாத மைந்த
னெருவன், தன்னைப்பெற்றவர்களைத் தானறியாததனால், “நான்

அந்தரத்தில் முளைத்துவந்து குஇத்தேன்!' என்பானோ ? காட்டிப்
பொருள்

கருத்துட்பொருளென

இரு வகையாய்ச்

சொல்வது

கானென்ன £? மலை இலக்காயிருக்க, இல்லையென்னலாமோ? கட
வுள் அருவாகுயும், உருவாகியும், அணுவா௫யும், மேருவா௫ியும்,

அணுவுக்கணுவாகியும், மேருவுக்கு மேருவாகியும், ஓரு சிறிய
மயிர் முனையையும் வீட்டொழியாமல், மாதர், புருஷர், பாலர்,
விருத்தர்,

தூடர்,

விவேகியர், பாதகர்,

புண்ணியர்களும்,

மற்

றைப் பசு பட்சி மிருகங்களும், விருட்ச பாஷாணாதிகளும், யானை
முதல் எறும்பீறாகச் சொல்லப்பட்டனவும் ஆய ஸ்காவரசங்க
மங்கள்
எல்லாவற்றிற்குள்ளும்
பரிபூரணமாயிருக்கின்ரார்.
அவரில்லாத இடம் ஓன்றும் இல்லை.

நாஸ்திகன்:

நீர் சொல்லுகிறபடி.

கடவுள் எங்கும் பரி

பூரணமாயிருக்கிறது மெய்யாகுமானால், அவர்
ளும் இருக்கின்றார் என்பது சரியல்லவே £

பாவிகளுக்குள்

விகோதரசமஞ்சரி

ஆஸ்திகன்:
யம் ; ஆனால்,

அவர்

அவரெங்குமிருக்கன்றார்
நல்லோர் இருதயத்தில்

என்பது

சத்தி

மெல்லிய

பூவின்

மேல் இருக்கிறது போலவும், யோர் மனத்திற் கடூரமரகிய
முள்ளின்மேலிருக்கிறது போலவும்
இருக்கின்றார் என்பதே
அதன் கருத்து. இப்படியாகக் கொள்ளாவீடின், அவரைப்
பூரணரென்பது பொய்யாய் முடியும். அன்றியும், கடவுளின்
அக.டிககடனா

சத்தியை

யாவர றிவார் £

அணுவாகவும்,

அணுவை

அண்ட மாகவும், பகலை

அவர்

அண்டத்தை
இரவாகவும்,

இரவைப் பகலாகவும், ஆணைப் பெண்ணாகவும், பெண்ணை
ஆணாகவும் மாற்றுவார்; ஓரு சிறிய ஈடுகுக்குள் பெரிய மலையை
அடக்குவார் : புலியைப் பசப்போலச் சா துவாக்குவார் ; ஆகா

யத்தை ஒரு எண்டு விரலால் மறைப்பார்.
பூமி முழுதும் ௮வ
ருக்கொரு சிறு துகள்.
கடல் நீரெல்லாம் அவருக்கொரு சிறு
துளி, ஊழித்தியோ, அவருக்கொரு சிறு பொறி. சண்டமாரு
தமோ, அவருக்கொரு சிறிய சுவாசம். அவர் ஆண் பெண்
அலி
யாய், அவையன்ளாய்,

மாய்,

நித்திய

ஒன்றாய்,

நிரஞ்சன

பலவாய், சத்து

சித்து ஆனந்த

நிர்த்தொந்த நிஷ்களமாயிருப்பவர்.

அவருக்குப் பிறப்பு இறப்பு, விருப்பு வெறுப்பு, ஓப்பு உயர்வு,
இன்பம்
துன்பம், பந்தம் மோட்சம் இல்லை.

சொல்ல

ஆர்தாம்

வல்லவர்!

அவர் மகமை யைச்

அவர் மனத்து ற்கும்

வாக்குக்கும்

காயத்திற்கும் ௮£தமானவர். இப்படி யெல்லாமிருக்க,
மும் ஈம்பிக்கை அடையா இருக்கலாமா ?

இன்ன

நாஸ்திகன்

2 * எல்ல £மிருச்சிறது பெட்டியிலே
; இலைக்
கறி கடையச் சட்டியில்லை ' என்பது போல,
கடவுளினிடத்துறந்

சகல அற்புதங்களும் உண்டாயிருந்தும்
, அவர் காட்டிக்கன்னி
யமாயிருப்பதனால், அவரைக்குறித்துச்
சந்தேகப்படவேண்டி௰
தாய்த்தானே இருக்கிறது?
அதை நிவர்த்தத் துக்கொள்வ
தற்குத்
தகுதியா௫ுய
சாதனமும்,
சாட்சியும்,
ஆட்சியும்
வேண்டாவர?
வட்ட
.
<2 சகன
் : அவூயம் . வேண்டு
வதுதான்..
நாஸ்திகன் :
பாது?

கடவுளக்குறித்து

உண்டான

சாதனம்

தெய்வங்கொள்கை
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ஆஸ்திகன் : வேதமே;

அதாவது, தத்துவங்களை

அறி

விப்பது என்பதாம்,

நாஸ்திகன் : வேகம் எத்தன்மைத்து£
ஆஸ்திகன் : வேகம் ஒருவராலும் உண்டாக்கப்படா
உபதே
பிரமனுக்கு
கடவுளால்
அனாதியாயிருந்து,
மல்
சிக்கப்பட்டு, வழி வழியாய் உலகத்திற்பரவினது என்பதனால்
அபெளரஷேயம் எனவும், சிலர் கடவுளது இருவாக்கிலிருந்து
உண்டானது

பட்டு,

என்பதனால்

மறை

எனவுஞ்

தனக்குள்

பொருகாயும்

சகலமான

இருப்பதனால்

பெளரஷேயம்

என்றும், பல

சொல்லப்

மறைத்து

வைத்

கர்மங்களையும் அறிதற்குக்

கருவியாயிருப்பதனால் வேதம் என்றும்,

ஓதப்படுதலால்

ஓத்து

என்றும், கட்கப்படுதலாற் சுருதி என்றும், எல்லா நூல்களுக்
கும் அஇயொாதலால் ஆஇநூல் என்றும், மெய்ப்பட்டி ருத்தலால்
மைய்ந்தூல் என்றும், இன்னும் பற்பல காரணங்களால் ஆரணம்

என்றும், எழுதாக்கிளவி என்றும் பெயர் பெற்றதும் அல்லாமல்,
ராஜ கட்டலாக்கொப்பாயும் இருக்கின்றது.
நாஸ்திகன் : வேதத்தை

யாது

காரணத்தால்

ராஜ

கட்டனாக்கு ஒப்பிடுவது ?
ஆண்திகன்: ஓர் ராஜாவின் கட்டளைப்பத்திரம் வரச்
கண்ட மாத்திரத்தில் அவனது செங்கோலின்&ம் வாழுங் குடி
கள் அந்நிருபத்கை
இரு
கையினுமேந்திச் சர௫ிற்றாங்கிக்
கண்ணிலொற்றிக்கொண்டு, மனம் நடுங்கி, அதிற்குறித்தவண்
ணம் அக்கணமே அய்க்தறிந்து, தாமதியாமல் அம்முறையே
செல்வது

போல,

எப்பொருட்கும்

இறைவனாகிய

ஷம்கட்டளைப் பத்திரம் என்னும் மவதத்கை

பாவித்து, அடஇுற்சொல்லியபடி.
வேண்டியிருப்பதனால்,
லாயிற்று.
நாஸ்திகன் :

அதை

கடவுள் ௮௬

அக்கடவுளாகவே

யாவரும் தடையின் றிச் செய்ய
ராஜு

வேதம் என்ன

கட்டளைக்கு

ஓப்பிட

சொல்லுகின்றது £

ஆஸ்திகன்: அது சிவாத்தும பரமாத்தும ஸ்வரூபல3ஷ
ணம் இப்படிப்பட்டதென்றும், அவ்விரண்டிற்கும் ௮னாதியா
யுள்ள சம்பந்தம் இப்படிப்பட்டதென்றும், அச்சம்பந்தத்திற்கு
இடையே சம்பவித்த விரோதம் இன்ன தென்றும், அந்த வீரோ
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தத்தைறிவர்த்திப்பதற்கு உபாயம் இன்னதென்றும், அவ்வுபா
யத்தைச் செய்தவழி
சொல்வ துமன் 0,

புருஷார்த்தம் இதுவென்றும்

அடையும்

சகலபுவன சராசரங்களின்

உற்பத்தி

ஸ்திதி

நரசங்களைக் குறித்தும், கர்ம பத்தி ஞான யோகமுதலியவை
களைக் குறித்தம் சாங்கோபாங்கமாகச் சொல்கின்றது. அவை
விரிக்கிற்
அடைந்து

சகலரும் கடவுளைத் Be io
மேலும்,
பெருகும்.
அவருக்கடிமை பூண்டு அவரைத் தொழுவது, அவ

ராணையை
அஇக்கிரமிக்காமல் நம்பிக்கை கொண்டு
அவர்
சொன்ன வண்ணம் gel pou புறப்பற்றுகளை ஓழித்துப்
பத்தி வைராக்கியத்தோடு நடக்கவேண்டுமென்றும், அவ்வாறு
நடந்தவர்கள், கோயாவியானவன் ஈல்ல மருத்துவனைத் தேடி
அடைந்து, அவன் சொல்லினிடத்தில் ஈம்பிக்கை வைத்து, அவன்
கொடுத்த மரு்தையுண்டு,அவன் வைக்க பத்தியபாகந் தவறுதி

ருந்தால், கோய் நீங்கிச் சரீரம் சொஸ்தமாய் ஆரோக்கியம் பெரு
வது போல, பிறவித் துன்பம் அற்றுச் சுகமுற்றுப் பெரும்பேறு
பெறுவார்களென்றும்,
ஆணவத்தால்
தெய்வ கட்டளையை
மீறி, அந்தத் தெய்வத்தை3ய நிந்தித்து, அங்குசமில்லாத யானை

யும், கடிவாளமபில்லாத குதிரையும் போல, ஒருவரையும் மதியா
மல் நினைத்தப்படியெல்லாம் தம்மிஷ்டமாய்

நடப்பவர்கள் யுக்

தாயுக்தம் தெரியாமல் பாவச் செய்கையே பயின்று, யாவராலும்
இகழப்பட்டு, இகபரார்த்தங்களையிழந்து, பற்றுக்கோடின் றி,

எரிவாய் நரகத்தில் விழ்ந்து, கால தத்துவமுள்ள வரைக்கும்
மாறாக கொடிய வேதனையே அனுபவிப்பார்களென்று சொல்லு
கின்றது.

நாஸ்திகன் : சாட்சி யார் 2
ஆண்மகன் 2: சான்றோரே,
நரணஸ்டுகன் ; சான்றோரைச்

சாட்டு

குறித்தே

எத்தன்மையர் 2?

ஆண்இிகளன்: அவர்கள்
வஞ்லாயாகய

து,

வேரை

கடினமாகய

கெஞ்
( சமாகிய

அட

பக்குவமாகிய

காமமாகய காட்டை அமித்து,

அகழ்ந்து,

தரம்பு இருத்தி,

வயலில
்
வல்லம்.
நீர் பாய்ச்

பொய்யாகய

புதரை

உண்மையாகய

எரித்

எருவிீட்டு,

தெய்வபத்தியாயெ விை
தீ விசைத்து,
சி, விடயமாஇய பட். மேயாமல், சாந்த
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வேலி

மாய

கோலிக் காத்து,

துக் கருணையாகிய

பயிர் தழைத்

பரஞானமாடய

கதிர் தோன்றி,

முத்தியாகிய

முழுப்பலன்

வாய்க்கப் பெற்றவர்கள்.

காரஸ்திகண் :

சான்றோர்கள்

என்ன

கடவுளைப்பற்றி

சொஷ்லுூன்றார்கள் ?
ஆஸ்இகனண் : அவர்கள், *அவர் சர்வஞ் ஞர்; சாரவேச்சுவரர்;

சர்வ நியந்தரர்; சர்வார்தரியாமி; சர்வ கற்பிதர்” என்றும், “கோ
டைகாலத்தில் கானலில் வருந்தி இகாத்து வெயர்த்துத் தாரிக்
துச் சோடித்து வந்தவர்களுக்குக் குளிர்ந்த தாமரையோடையும்

அசனருகில் வடநிழலும்போல, தன்னால் பிறரால் தெய்வத்தால்
வரறாவனவாகிய மூவகைக் தாபாக்கினியால் தூக்கப்பட்டு, சனன
விடாய் கொண்டு கூரர்ச்சித்து, வேறு கதியின்றித் திருவுளமே
குஞ்சமென்று உண்மையாய் ஈம்பி வந்து ஆசரித்தவர்களுக்குத்
தாமே ரட்சகராய், கருணா கிதியாய், ஆபத்பாந்தவராய், தீன
எகாயராய், இளங்கன் றுக்கிரங்கும் பசுப்போலவும் அழுங்குழக்

தைக்குருகும்

அன்னை

போலவும்

திருவுளமிரஙகி,

அவர்கள்

பாவிக்க வண்ணம் அப்பொழுதே தோன்றி, அவர்களைக் கை
நழுவவிடாது அஞ்சேலென்று ஆதரித்து, இம்மையிற் சகல பாக்
இயமுக் தந்து, மறுமையில் ஈடுமெடுப்புமில்லாக மோட்ச சரம்
ராச்சியத்தையும் அருளிச்செய்வார்.,'என்றும் சொல்லுகிறார்கள்.
காஸ்திகன் : ஆட்சி என்ன?
ஆண்திகன் : தொன்றுதொட்டு நெடுங்காலமாக எவ்வ:
கையோரும் கடவுளின் கட்டனைக்குட்பட்டு, அவரையாசரித்.து

ஆராதித்து வருவ3த.
நாஸ்திகன்: 'குத்தாதகாதுக்கூனமில்லையே!' அதுபோலப்
பரமாத்துமாவானவர் சீவோத்துமாவுக்கு விதி விலக்குகளைக் கற்
பிக்காமலிருக்கால்,அவ்வாத்துமா துக்கமின் றித் தன்னிஷ்டமாயி
ருக்கு3ம/ “சும்மாவிருக்கிற தாரையை ஊ௫ிக்கெடுத்தான் தாத
ன்,” என்பது போல, அதற்கு அவைகளைக் கற்பித்ததனாலல்ல
வோ *கொப்பத்தில் வீழ்ந்த யாளையும், வலையிற்கிக்கெய மானும்
போல”

வினை வசப்பட்டுச் சங்கடப்படவேண்டி

வந்தது

?

ஆண்திகள் : ஒரு மண்டலாதிபதி தன்னிராச்சுயத்தார்
கனதாணைக்கமைந்து
நடக்க
விரும்புவனேயல்லாமல், அவரீ
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களை அவர்தம் இஷ்டப்படி விடமாட்டான் அல்லவா £ அது
போலக்கர்த்தாவும் சீவாத்துமாக்கள் தமது கட்டளைக்கமைந்து
நடக்கவேண்டுமெனத் இருவுளங்கொண்டு, அவைகளுக்கு விதி

விலக்குகளை ஏற்படுத்தி, மேற்கூறிய அரசனைப்போல விதிப்படி
நடந்த ஆத்துமாக்களை இரட்சித்தும், நடவாதவைகளைத் தண்
டித்தும் வருகின்றார்.
*
SIMBA : சமப்பவனல்லவோ
அறிவான் காவடிப்
பாரம்? எது எப்படியானாலும் கடவுளுக்கென்ன ? அவர் முக
/௨லாசமாகத்தான் பார்த்துக்கொண்டிருக்கிறார். அது ஆத்து
மாக்கஷக்கல்ல3ீவா பெரிய சலைச் சுமையாயிருக்கறது? இத
ல் அவருக்குத் தோஷம் சம்பவியா தா?
ஆுஇகண் :

அரசன்

இங்கு

செய்வாரைத்

தண்டிப்பத

னல் அவனுக்குச் தோஷமாண்டா? இல்லை2ய/ அதுபோலக் கட
வுளுக்கும் தோஷமில்லை. துஷ்டநிக்கிரகஞ் செய்வது பயிருக்குக்
கையெடுப்பதுபோலுமல்லவா? மல்லது / ஒருவனுக்குப் பால்
பழங்களுடனே அறு வையுணவும் அமைத்து உண்ணென்றால்,
அதை உண்டு பசி தணித்துக்கொள்வது தஞதியாயிருக்க, அவ
ஆண்ஞமற் பசியால் வயி9றெரிக்து வருந்தவேண்டுவதென்னை 2
புதுக்குடத்திற் பூரித்து வாசனையூட்டிக் குளிரவைத்து இளநீர்
போல மதுரமாய்த் தெளிந்த ஈன்னீரைப் பருகக் கொடுத்தால்,
அதனைப்பருகித் தாகத்தைத் நீர்க்தக்கொள்ளாமல் நாவரண்டு

கெஞ்சுலர்க்து உழலவேண்டுவ தன்னை? பூந்தேதனொழுஒிப் புது
மணங்கமம,
வண்டினமொய்த்து மகிர்ந்திசச பாட, நாண்
மலர் பூப்பப் பால் நிலாக் காய,

அதுபோல,

வெண் மணாலார்ந்து

தண்ணல்
வாய்ந்து, தென்றல் வீசுஞ் செழும்பூஞ்சோலை
இருக்க, அதன்கட்சேர்ந்து தாபத்தை நீக்கக்கொள்ள நியா
மல், “உள்ளடிசிவக்க வெள்ளிடை வெயிலில், விதுர்விதிர்க தட
லம் வெயர்த்து வெம்ப' ஓயாது டந்து மாய்போல
அலவையவேண்
வெ்தன்னா? பம
காருணியக் கடவுள், சவாத்துமாவானது

SUT Ja) OTB பரமலாபத்தைப்
அதற்கு உபயுக்தமாக எல்லாப்

பெற்றுச் சுடிக்கும்பொருட்டு
பிறப்பிலுஞ் றந்த மானிடப்

பிறப்பையும், Surahis மனத்தையும்,
தரிசிக்கக் கண் ணையம்,
அஞ்சலிஃ்கத் அகமையயும், வணங்கத் குலையையும்,
அதிக்க லாக்
கையும்

கெரடுித்தது

Cy
5
மலலாமல்,

(ச
வி௫ி

*
2
விலக்முகளை
த் தெரித்து

தெய்வங்கொள்கை

1s

கொள்வதற்குக்
கருவியாக
வேதத்தையும், அவ்வேதத்தை
ஆராய்நீதுணர்வதற்கு உணர்வையும்,
உணர்ந்தபடி. ஓழுகத்
தக்க சத்தியையும் கடாகநித்தும் இருப்பதனால், அந்தப்படி
நடந்து அப்புருஷார்த்தத்தைப் பெறுவது யுக்கமாயிருக்க, அவ்
வாறு நடவாமல், ஆற்றைக்கடக்க ஓடத்தைக் கொடுத்தால்
முகத்துவாரத்துக்கு நேரே அந்த ஓடத்தை ஓட்டிக்கொண்டு
போய்,

ஆழமாகிய

மாய்வாரைப்போல,

நடுக்கடலிற்பாய்ந்து,
கடவுளாணையை

அவமே

மீறிப்

பேய் பிடித்தாட்ட, துக்கத்துக்கிடமாகிய

மண்

கவிழ்ந்து

பேராசையாகிய

பெண்

பொன்

முதலியவைகளைப் பெரும்பொருளாகக்கருதி, தனக்குக் கடவு
ளருளிய
அ௮கக்கரணம் புறக்கரணங்கலாயெல்லாம் வியர்தீத
மாய் ௮ல்விஷயத்திற்கே அனுகூலமாம்படி. உபயோகப்படுத்தி,
கடவுள் விஷயத்தில்
மிகவும் அபசாரட்பட்டு, மகா அபரரதுி

யாக,

“அடாது

செய்தவர் படாது படுவர்,” என்றபடி,

அதோ

கதியிலாழ்ந்து கெட்டொழிந்தால், அது அந்த ஆத்துமாவின் குற்

றஐமேயல்லாமல், கடவுளுக்கென்னை ? குற்றமாமா £? அவரேர,
இயல்பாகவே தோஷமில்லா தவர். அவர்மேல் தோஷஞ்் சார்த்து
வது பெருந்தோஷமே.
நாஸ்திகன் : ஐயோ / நான் இடும்பைக்கு ஈன்ற தாய்
போன்ற
குடும்பச் சேற்றிலாம்க்து, பெண்டு பிள்ளை பண்ட
பதார்த்தங்களையே
சதமென்றெண்ணரி,
விமலுக்கிறைப்பது
போல,

அ௮வற்றிற்கே

உள்ள

நாளெல்லாம்

உழைத்து,

வைதி

கத்தைப் பகைத்து, லெளகிக லோலனாய்த் இனையளவாவது
தெய்வ சிந்தையில்லாமல் வியர்த்தனானேனே! பள்ளமிறைகத்
தவர்களுக்கல்லவோ பங்குண்டு? உழுகிற காலத்தில் oon இரிந்து
அறுக்கிற காலத்தில் அறிவாளை எடுத்துக்கொண்டு புறப்பட்
டால் என்ன

கிடைக்கும்?

ஆயினும்,

இனிச்செய்வது

என்னை?

ஆணஸ்திகளன் : உனக்கிதுவரையிலும் இல்லாத௮னுதாபம்
இப்பொழுதுதானுண்டாயிற்று; அதனால், கடவுளுக்குச் சித்
56 தரும்பிற்றென்று விளங்குகின்றது; உனக்கனுகூலகாலம்
பிறந்தது; நீ ஓன்றுசெய்: நீர்க்குமிமி போலவும் மின்னல் போல
வும் அநித்தியமாகயெ சரீர ஸ்இதஇியை நினைத்து,
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வீநோ

தரசமஞ்சரி

உமப்பின் வாரா வுறுகிச ளு வோ?
கழப்பின் வாராச் கையற வுளவோ 2”
என்பதையும்

உணர்ந்து,

வறிஇராமல்,

இயன்ற

விரைந்து முயன்று, சற்குருவைக் கண்டடைந்து,
யில்

உன்

குறைககா£யெல்லாம்

அனுக்கிரகிக்கும்படி

அளவும்

அவர்

சக்கிதி

விண்ணப்பளஞ்செய்து,

அவர்

ஈடந்துகொண்டு, நல்லுபதேசம் பெற்று,

்” சிறுவரையே யாயினுஞ் செய்தான் றல்லால்
உறுபயமனோ இல்லை உயிர் ஆகு.
என்பதனையும் ஓர்ந்து,
ஆசாரியர்
நியமனப்படி
தர்மந்தவ
BH GUUS SE நன்மையைப் பெறும் வழியாகும்.
இவ்வாறு ஆஸ்இகன் சொல்ல, அ.து நாஸ்இகனுக்குப் பசு

மரத்திலறைந்த ஆணிபோல
மனத்திற்றைத்துறுத்த, பள்ள
மடையீல்திருப்பிப்பாய்ச்சிய நீர் போல அக்கணமே அவன் அதற்
குடன்பட்டு, மனம்இரும்:9, அவ்வண்ணமே

லிக் கிருதார்த்தனாகி,
கண

வந்து கண்டான்.

செவ்வையாயொழு

கில நாட்சென்ற பின்பு ஒரு காள் அஆஸ்இ

என்ன?” என்று கேட்க,

அவன்

இவனை,

ஐயா,

ஆஸ்இகரே,

உம்முடைய

க்ஷேமம்

பூவோடு சேர்ந்த

காரும் மணம்பெற்றது போலவும், பரிசே வதியைச்சேர்ந்த சகல
மான பொருளும் பொன்னானாற்போலவும், உமது சேர்க்கையி
னல் எனது துர்க்குணமெல்லாம் நீங்இச் சுகப்பட்டேன்.
ஈர் என்
னளவிற்செய்த உதவியோ, மேகம்போலக் கைம்மாறு
கருதாது
செய்த

உதஷியாயிருக்கின்றது.

இதைக்

குறித்து

உமக்கு

கானென்ன செய்யப் போகிறேன்/? என்று சொல்ல,
ஆஸ்திகன்,
‘br

எனக்கொன்றும்

செய்ய

வேண்டுவதில்லை.

மேகமானது

உப்புக்கடல் நீரையுண்டு உவரை மாற்றி ௮அசனை
ஈன்னீராச்இட்
பெய்ய, அந்ரீர் மறுபடியும் கடலிற்போய்
விழுந்து பமையபடி
உவர்கீராய்விடுவ துபோல, ஏதோ தெய்வ
கடாஃ;ஷத் இனால் நீர்
இப்பொழுது
அனுசரித்திருக்கிற
நன் மார்க்கத்தை
விட்டுக்

குணபேதப் பட்டுப்

துனமார்க்கத்திற்றுனே

விடாமல்,

வைசாச்கிய

பூர்வமிருந்த
பின்னும்

OT pm

SOE rics Bus

பிரவேசித துப் பதிதராய்

சித்தத்தொடிருப்பீரானால்,

எனககு லடசாந்தரம்” என்ன,

நாஸ்திகன் நல்ல

அதுவே

படியே மர்க்கட முஷ்டியாம்ப் பிடி
த்த பிடி வீடாஇிருந்து, நெறி

தீவருது வாழ்ந்தான்.

ட கற்பு நிலைமை
[ இது நிறைந்த கல்விப் பயிற்சியுடைய ஐரோப்பிய துரை
சானிமார்களுக்காக

எழுதட்படாமல்,

பெரும்பாலும்

இந்து

தேசத்துப் பெண்களைக்குறித்தே எழுதப்பட்டது./
“பெண்ணிற் பெருந்தக்க யாவுள கற்பென்னுந்
திண்மையுண் டாகப் பெறின்?”

என்னும்

குறளில்,

ஒருவன்

பெறுதற்குரிய

பொருள்களுள்

மானையாளினும் உயர்வாடிய பொருள்
எவை இருக்கின்றன,
அவளிடத்தே கற்பென்னும் கலங்கா நிலைமை இருக்கப்பெற்
முல்?” என்று தருவள்ளுவகாயஞார் திருவுளம் பற். றினமையால்,
உலகத்தில் பெண்களாய்ப் பிறந்தவர்கள் தமக்குரிய நாண்,
மடம், . அச்சம்,

பயிர்ப்பு

என்னும்

நால்வகைக்

குணங்களும்

ஏதுவாக, மனத்தைப் பலவிடத்துஞ் செல்ல விடாது நிறுத்திக்
கற்பு நிலை கெடாதிருக்க வேண்டும்
அர்காற்குணங்களுள்

நாண்

என்பது,

காணம்;

மடம்

என்பது, எல்லாம் அறிந்தும் ௮றியாதுபோல இருத்தல்; அச்சம்
என்பது,
பயிர்ப்பு

என்றும்
என்பது,

காணாததைக்
கணவரல்லாதவர்

கண்டவிடத்து
கை

அஞ்சுதல்;

மேற்படின் உட்ம்பு

அருவருத்தலாம்.

வீவாகமில்லாமல்
தாய்

தந்தையர்

சகன்னிகைகளாயிருக்கும்

ஆதீனத்திலும்,

விவாகமான

பருவத்தில்
பின் கணவர்

ஆதீனத்திலும், கணவர்க்குப் பிற்காலம் புத்திரராசீனத்திலும்,
புத்திரரில்லாவிட்டால்

சகோதரர்

ஆீனத்திலும்

இருக்க

., வேண்டுமேயல்லாமல், ஓரு போதும் பெண்கள் சுவாதீனப்பட்டு
இருக்கலாகாது.
கொண்ட

கொழுனை

மேன்மையாகப்

பாவித்து,

அவன்

சொல்லைத் தடுக்காமல், அவனுக்குக் கீழமைந்து, பத்தி விநயத்
துடனே * பொய் சொன்ன வாய்க்குப் போஜனங்கிடையா
து,”
என்பதனால், பொய் பேசாமல், கறந்த பால் கறந்தபடி அவன்
விஷயத்தில் உண்மையாய்,
௪ஊசியுஞ்சரடும் போல
மனைவி

அவன் கருத்தின்வ(மி ஓழமுகல் வேண்டும்.
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விகோதரசமஞ்சரி
“ பெண்ணுதவுங் காலை பிதாவிரும்பும் வித்தையே;
எண்ணில் தனம்விரும்பும் ஈன் றதாய்:--நண்ணிடையில்
கூரிய சுற்றங் குலம்விரும்பும்; காந்தனது
பேரழகு தான்விரும்பும் பெண்.”

என்றபடி,

பெண்ணைக்

கட்டிக்கொடுக்கும்

பொழுது,

பிதா

வித்தியா சாதுரியமுள்ள பண்டிதனுக்குக் கொடுக்க வேண்டு
மென்றும், தாயானவள் மகள் ஐஸ்வரியவானுக்கு வாழ்க்கைப்
பட
வேண்டுமென்றும்,
சுற்றத்தார் நல்ல குலத்தான் வந்து
வாய்க்கவேண்டுமென்றும்,
அந்தப்பெண் அழூற்சிறந்தவனை
நாம் வரிக்க

வேண்டுமென்றும் நினைக்கிற துண்டு ; ஆயினும்,

அது அப்படியே வாய்க்குமா? தெய்வச் செயலின்படி. அல்லவோ
சம்பவிக்கும்?

குலமகட் கழகுதன் கொழுஈகனைப் பேணுதல்,”

என்பதனால், தன் புருஷன் அழூருந்த ஊரில் குடியிருக்தறி

யாத குரூபியாயிருந்தாலும், அவனை நவமன்மதனாகவும்,
அம் அசாத்திய ரோகமுடையவஞாயிருந்தாலும் ௮அரோக
காத்திரனாகவும்,

“அவன்

தம்பி

நான்தான்;

என்
இட

எனக்கொன்றும்

வாராது," என்றவனைப் போல வயிற்றைச் இழித துப் பார்த்தால்
வாரடையுங் கிடையாத நிரட்சர குட்சியாயிருந்தாலும்

கல்விக்

களஞ்சியமாகவும், £ பாண்டவர்களை கானறியேனா? கட்டிற்
கால்போல மூன்று பெயர்,” என்று வாயினாற்சொல்லி, இரண்டு
விரல் காட்டி, நிலத்தில் ஒரு கோடு கிழித்தவனுக்கு இவன்
குறைந்தவனா என்னும்படி, கணக்கறியாத நிர்மூடனாயிருந்
தாலும் சேஷசாயிபோல

கும் கட்டக் கந்தைக்ஷம்
கையில் அரைக்காசுக்கும்

நிபுணனாகவும்,

உண்ணச்

சோற்றுக்

கதியற்று, அடுப்பிற்பூனை தரங்க,
வழியில்லாத அஷ்ட
தரித்திரனா

யிருந்தாலும் குபேர சம்பத் துடையவனாகவும்,
கொக்குப்போல
கரைத்துக் கண் குழிந்து பல் வீழ்ந்து வில்லைப
்போல வளைந்த
மூதுமுடைய
கூனற்கிழவனாயிருந்தாலும்
ஈல்ல யெளவன
மூடைய

விடனாகவும் பாவனை

செய்து, அவளை அவமகதியாமல், ்
அனவரசமும் பேணி
நடக்க வேண்டும்,
6 கல்லென்ரா லுங்
கணவன்; புல்லென்ருலும் புருஷன்,” என்கிறார்களே
!

கற்பு நிலைமை

I

“அன்னை தயையு மடியாள் பணியுமலர்ப்
பொன்னி னழகும் புவிட்பொறையும்--வன்னமுலை
வேச துயிலும் விறன்மர் திரிமதியும்
பேடி லிவையுடையாள்

பெண்.”

மனைவியானவள் கணவனுக்குத் தாதி போலப்
என்றபடி,
பாதப் பணிவிடை செய்பவளும், மந்திரி போலச் சமயோசித
மறிந்து ஈல்லாலோசனை சொல்பவளும், ஸ்ரீமகா லட்சுமிபோலப்
பெண்ணைப் பெண் இச்சக்கத்தக்க APG செளந்தரியதீதை
யுடையவளும், பூமாதேவி போலச் சலியாத பொறுமையுடை
யவளும், வேசைபோலப் பர்த்தாவைச் சரச கேளிவிகோதத்தாற்
தாய்
அன்புள்ள
பிரியப்படுத் துகள் றவளுமாயிருப்பதன் றி,
போல
இனிய
உணவுகளால் போஷிக்கின் றவளுமாயிருக்க

வேண்டும்.

இதனாலல்லவோ, * தாய்க்குப் பின் தாரம்' என்று

உலகம் சொல்லுகின் றது?
ஓரு வேளை கணவன் கோரபித்தால் தானுங் கூடக் கோம்
யாமல் அவன் தனக்கு அறுக்கிரகித்ததாகவும், அவன் வைதால்
அவனைத் தானும் வைதிடாமல் தன்னை அவன் வாழ்த்தினதாக
வும், அவன் கைச்சேஷ்டை முதலிய தீமைகளைச் செய்தாலும்
அவைகளை அப்படி. நினையாமல் புருஷன் சரசத்தால் செய்யுந்
தாடனங்களாகவும் நினைத்துச் சாந்தத்தோடும் அவனருகில்
வந்து, * கை எப்படி. கோகின்றதோ !/ பாதம் எப்படி, உளைகின்
றதோ !? என்று அவனுக்கு இதஞ்சொல்லி, அவன் கோபத்
தைத் தணிக்ஒவேண்டும்.
அவ்வாறு செய்தால், அவன் பொல்
லாத மூர்க்கனானாலும் அவனுடைய கல்லான கெஞ்சுங்கரைக்து
பரமசா துவாவான் அல்லவர் 2

* வல்லிடி.வழக்கைச்சொல்லடி. மாக,” என்று மாமியுடனே
வா.துசெய்யாமல் அவளைத் தாய்போலக் கருதி, அவள் காலிலே
பட்டதாகக் குடும்ப பாரத்தை
பட்டது தன் கண்ணிலே

யெல்லாம் ஏந்திக்கொண்டு,
செல்வ

மருமகளைப்

போலத்

அவளும்,
தேடக்

* கண்மணியாகிய

கிடைக்குமா!”

என்

என்று

சொல்லும்படி, அக்நியோக்கியமாய் நடந்து, * மாமியார் மெச்சிய
மருமகள்
வேண்டும்.
2

இல்லை,”

என்னும்

பழமொழியைப்

பறக்கச் செய்ய
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‘6 இவள்

எங்களுக்கு

மருமகளா /

அல்ல;

எங்கள்

குல

தெய்வமே இப்படி உருக்கொண்டு வந்தது!” என்று மகிழும்படி
மாமனாரைத் தந்ைத போலப் பூசிக்க வேண்டும்.
கணவனுடைய சகோதரர்களைப் பேதமாய் எண்ணாமல் பரி
பாலிப்பதனால் அவர்களில் மூத்தவர்கள், * இவள்தான் எங்கள்

புத்திரி,” என்றும், இமையவர்கள், “எங்களைப்
என்றும் கொண்டாடும்படி நடக்க வேண்டும்.
அவர்களுடைய
குணத்தைக்

இரம்,

மனைவிமார்கள்

கண்டு,

பெண்கள்

*இவள்

பெற்ற தாய் ”

தன்னுடைய

பெண்கள்

பூஷணம், பெண்கள்

நாயகம்;

உ௫த

பெண்பாத்

மாணிக்கம், பெண்ணா

சமூதம்,” corn Ng GB செய்யும்படி அவர்களைச் சகோதரிகளைப்
போலப்

பாவித்து,

அவர்களுடனே

கலகமில்லாமல்

நேசிக்க

வேண்டும்.
நாத்திமார்களையும்

வரிசை வண்மை

தவருமல் அவர்கள்,

“ இந்தப் பாக்கியவதிபோலப் பெண்கள் எங்கும் காணக்டடை
யார்கள்,” என்று சொல்லும்படி நன்றாய் உபசரிக்க வேண்டும்.

அடிக்கடி. அண்டை வீடு அயல்வீட்டிற்குப் போகலாகா
து.

எவ்விடத்திற்காவது யாதொரு நிமித்தத்தால் அவசியம் போக
வேண்டியிருந்தால், சிறிய பெண்குழந்தையையாயினும்
துணையாகக்

கூட்டிக்கொண்டு

வழி நடந்து தண்டு

வழித்

போகவேண்டுமேயல்ல து son

மாரியாய்த் இரியலாகரது.

பெண்ணொருத்தி பேசில் பெரும்பூமி தான இரும்;
பெண்ணிருவர்

பேசில்விழும் வான்மீன்கள்;--பெண் மூவர்

பேசி லலைசுவறும்; பேதையே
பேசிலுல

என்றபடி,

கென்னு£மா

ஒரு பெண்

பெண்பலர்தாம்

பின்”

பே௫னால்

பூமி அதிரும்;

இரண்டு

பெண் பே௫னால் நட்.சத்இரம் உதிரும் ; முன்றுபெ
ண் பேசினால்
கடல் சுவறும்; நான்கு பெண் பேசினால் உலகம்
யாதாகுமோ
என்பதனால், யாருடனும் இடியிடித் கீதுபோல
உரக்கப் பேசர
மல், குயில் கூவுதல்போல இனிய குரலாகக் களி
கொ ஞ்சுவது
போல மிருது பாஷியாய் வசனிக்க வேண்டும்.
* பெண்டுகள்
இருப்பிடம் பெரிய சண்டையாம்,' என்கிறார்கே
or f
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தாயைப் பார்த்துப் பெண்ணைக்கொள்' என்பதை நினை
யரமல், - நான் வீணே பிண்டமும் துண்டமும் நேர்ந்து, பிடாரி
யைப் பெண்டு பிடித்துப் பேயனானேனே !/ இதுவும் என் தலை
of Aur 2” என்று வியசனப்படாமல்,

*: பழம் ஈமுவிப் பாலிலே

விழுந்தது
போலவும், “சர்க்கரைப் பந்தலிமல தேன்மாரி
பொழிர்தது ” போலவும், ஏதோபாக்கியவசத்தால் எனது இல்
வாழ்க்கைக்கு நல்ல.பெண் வந்து வாய்த்தாள்!'” என்று மகிழ்கன்
மனமகழும்படி, இங்கிதமறிந்து நடக்க வேண்டும்,
. “கணவனுடைய தேட்டத்தில் வரும்பொருளளவிற்குத்
தக்கபடி, மிதமாய்ச் செலவு செய்யாமல் கண் டபடிக்கெல்லாம்
கைகொண்டமட்டும் செலவழிக்கிறாளே/ இவள் இன்னம் சில
நாளில்

௮வன்

தலையில் ஒட்டைக் கவீழ்ப்பாள்!””

ரால் இகழப்படாமல்,

திறமையுடனே

என்று

சிறுகச் செலவு

பிற

செய்ய

வேண்டும்.

உலகத்தார் இராக்காலத்திற்குதவியாகப் பகற்காலத்தி
லும், மழைகாலத்திற்குதவியாகக் கோடைகாலத்திலும், முது
மைக்குதவியாக இளமையிலும், மறுமைக்குதவியாக இம்மை
யிலும் வேண்டுபவைகளை த்தேடி வைத்துப்பாதுகாப்பதுபோல,

இல்வாழ்க்கைக்கு வேண்டும் பொருள்களையெல்லாம் தருண
மறிந்து சேகரித்துப் பின்னுக்கு ஆகுமென்று சிக்கெனக் காப்
பாற்றவேண்டுமேயல்லது,

வீட்டி ல்ள்ள பண்டங்களை

யதீஇல் அழிக்கலாகா
து.

அறியா

்

தந்தையா யினும்,விமைவிற் றன்னுடனே
யோருவயிற்றிற்

சார்ந்தா ரேனும்,

மைந்தரா யினும், மிகவும் வனப்புடைய
ரெனிலவர்மேல் மடநல் லார்சஆ

்

இந்தைநடங் திடும்,”
“ஏந்தெறில் 'மிக்கா னிகயா னிசைவல்லான்
காந்தையர் கண்கவர். கோக்கத்தான்- வாய்ந்த
நயனுடை யின்சொல்லான் கேளெனினு மாதர்கீ
கயலார்மே

லாகும்

மனம்,”

பிதா
ஆணாய்ப் , பிறந்தவர்
என்றிருக்கன்றனவாதலால்,
வானாலும், சகோதரரானாலும், பெற்ற பிள்ளையானாலும், மற்

அம் எவரானாலும் அவர் இருக்குமிடத்தில் ௮ச்சமின் றி இருக்க
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லாகாது.
ஜந்து வயதுஆண் பிள்ளையைக் கண்டால், ஐம்பது
வயது பெண்பிள்ளையும் எழுந்திருக்க வேண்டுமென்கிறார்களே!
அன்னம்போலவும்,

பெண்யானபோலவும்

மிருது

நடை...

நிலத்தைப்

யாகத் தலை இறங்கித் தன் பெருவிரலை அல்லது

பார்த்த வண்ணமாய் நடக்கவேண்டுமேயல்லாமல் பூமி அதிரம்

படி விசையாய் நடக்கலாகாது.

.

ஆண் மக்களிலாவது பெண் மக்களிலாவது, துஷ்டர்களா
யிருக்கின்றவர்கள் தாரதம்மியம் பாராமல், அக்கிரமமரய்ப்

பே௫அினால், “ அதென்ன உடம்பிலே காய்த் துத் தொங்குகறதா?
நாய் குரைத்து

நத்தம்

வாய்ப்

வேண்டு?ம

போக

பாழாகுமா ?'' என்று நினைத்துச் சாது
அல்லாமல்,

அவர்களை

எஇரிட்டுப்

பத்திரகாளி போல அஞ்சாது * தெருச்சண்டைக்கு
இடுப்புக்
கட்டல் ! ஆகாது.
கணவஞ்வது
மற்றவர்களாவது
ஏதேனும்
ஒன்றைக்
குறித்துப் பேிக்கொண்டிருந்தால்,
*இணற்றுத் SOM EEG
நாட்டு வளப்பமேன்?' என்று தன் பாட்டிற்குத் தானிராமல்,
அது

ஏன்ன

சமாசாரமென்று

அவர்களை

நேரே

விசாரிக்கவும்,

சாடையாய்க் கதவின் சந்தில் அல்லது சுவர்க் கோழி போலச்
சுவரின் அருகில் ஒன் றியிருந்து கேட்கவுங் “கூடாது.
மணஞ்செய்யப்பட்டு மாமிவீட்டி
ற்கு வந்தவுடனே, * வந்
ததே சறுக்கி பந்தடித்தாள்; வரவரச் சிறுக்கி கழமுதைமேய்க்
கிறாள்,

என்னுங்

கதை

ஜாக்கிரீதையுடனே
சோம்பலை
அவளேன்

போல,

ஆரம்ப

செவ்வையாய்

சூரத்துவமாய்ச் சர்வ

நடந்து,

பூன்பு

வரவரச்

மேற்கொண்டு, கபடத்தினால் “எவனோ செத்தான்
அழுதாள்?” என்பதாக எவ்வளவாவ அ சமூசரரக்

கூர்மையில்லாமல் கடஇற்றது

போல இருக்கலாகாது.

புருஷனுக்குப் பொருள் வரவின்றி அவன் வறுமைப்படுங்
காலத்தில், “ஏருழுகறவன் என்ன செய்வான் £2 பாஷ் பிடித்த
வள் பாக்கியம்,” என்று நினைக்க வேண்டுமேயல்லாமல், அவன்:
சம்பா இக்கவில்லையென்று
மனஞ்சலிக்கும்படி, அவனைச் செல்
லரிட்பது போல

எந்நேரமும் வருத்தப்படுத்தலாகர து.

ட புருஷ்ருடைய

கெதிரே

முகத்தைப்

பல்லைக்காட்டிச்

பாராமலும்,

சிரியாமலும்,

பரிகாசஞ்

அவர்களுக்
செய்யா

கற்பு நிலைமை

al

மலும், பக்குவமாயிருக்க வேண்டும்.
*சிரித்தையோ சிரைக்
குலைத்தையோ !? என்று பழமொழியும் இருக்கின் றதே!
தாமரையில்லாதக் தடாகமும், சந்திரனில்லாக ஆகாயமும்,
புலவர்களில்லாத சபையும், அரசனில்லாத நாடும், மந்திரியில்
லாத அரசாட்சியும், படைத்தலைவனில்லாத சேனையும், தெய்வ
ஸ்துதியில்லாத நாவும், ஈற்சிந்தையில்லாக நெஞ்சும், கிருபை
இல்லாத கண்ணும், பயனில்லாத சொல்லும், மணமில்லாத
.மலரும்போலக் கற்புடைய மனைவி இல்லாத வீடு சிறப்பின்றி
இ௫கொட்டுக்கொப்பாகும்.
கண்டவர்கள்

கேட்டவர்களெல்லாம்,

இந்த

உத்தமி

கல்வியிற் கலை மாதோ !/ கற்பினில் அருந்ததியோ/ கருணையில்

பார்வதியோ!/ பரிசுத்தத்திற் பவானியோ

!” என்று அதிசயிக்

கும்படி. விவேகமும்,

சுசியும் உள்ளவளா

கற்பும், இரக்கமும்,

யிருக்க வேண்டும்.
பெற்ற பிதா முதலானவர்கள் தங்கள் பெண்ணைப் பார்க்
கும்படி பெண் வாழும் ஊருக்கு வந்தால், திடீரென்று அந்த

வீட்டிற்குள்ளே
அண்டை

அது

கெட்டது மூதேவி!

வர் பேச்சங்
காலென்று

மாக

நுழையாமல்,

பெண்ணின்

அயலில் விசாரிக்க வேண்டும்.

கேளாள்!
சாஇக்கிறவள்/

வல்லிடி

GL gon genus

விசாரிக்கும் அளவில்,

அவள் ஆருக்கும் அடங்காள்! ஓரு

தான்

பிடித்த

அவள்

முயலுக்கு

எல்லாருடனும்

வழக்குத் சதொடுக்கின்ற

ஜகஜண்டி./

மூன்றே
வில்லங்க

அவள்

மூன்று லேர்தமும் பூசை கொண்ட முழுச்சாமியார்8 அவள்
மானிடவடிவு
எடுத்து வந்த யமராட்சசி! அவள் கொண்ட

வனைத் துரும்பளவாவது மதியாள்! கொஞ்ச நாளில் அவன்
கழுத்துக்கே கயிறுகொண்டு வருவாக*் அந்தக் கரிகாலி முகத்
இல் விழித்தாலும் கஞ்சி கடைச்காது; அவள் அரைநொடியில்,
குடும்பத்தைக் கலைத்துக்
குடுவை
வேறுக்குவாள்.
அவன்
வெல்லச்சதுரி; வல்லாளகண்டி; அவள் எல்லாருடைய தலைப்
பாகையையும் தாம இறக்கி வைப்பாள்; அந்தக் கொள்ளையை
என்னென்று சொல்லுகிறது! எண்ணத் தொலையாது; ஏடிடங்
கொள்ளாது;
ஐயோ!
தர்மதேவதைபோலிருக்கிற
நீங்கள்

ஜன்மாந்திரத்தில் என்ன

பாவம் செய்தீர்களோ/ இந்தச் சண்
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டாளி வந்து உங்கள் வயிற்றில் பெண்ணாய்ப் பிறந்தாளே!
செத்தாலும் தோஷம் இல்லை! இவள் பெற்றார் பிறந்தார் பெய
ரையும் கெடுக்க வந்தவள்! இந்தக் கொடும்பாவி சமாசாரத்
தைக் கேட்கிறது புண்ணியமா புருஷார்த்தமா ? இவள் சரித்
இரத்தைப் பேசிய வாயை மெய்விட்டுச் சுத்தி பண்ணவேண்
டும்,” என்று நாராசத்தைக் காய்ச்சிக் காதிலே செருகுவது
போலச் சொல்லக் கேட்டால், அந்த வீட்டில் எடுத்தடி வையா
மல், மூன்னிட்ட சாலைப் பின்னிட்டபடியே திரும்பிப்போய்ச்
செத்ததிலே ஒன்றாகப் பாலைவார்த்துத் தலை முழுகவீட வேண்
மேயல்லாமல்,
மறுபடி
அந்தத்திசையை எட்டிப் பார்க்க
லாமா
என்னும்படி துன்மார்க்கியொாயிராமல்,
₹£அம்மம்ம/
இந்தப்
புண்ணியவதஇக்கொப்பாக
யாரைச் சொல்லலாம்?
இவளுடைய நன்னடக்கை மற்றப் பெண்களுக்குத் தவஞ்செய்
தாலும் வருமா? பெண்ணுக்கு மெல்லியென்றும், ஈல்லாளென்

அறும் சொல்லப்படும்

பெயர்

இவளுக்கே

தக்கது!

இவளோ,

மாமியார் மாமனார் முதலிய சகலருக்கும் கண்ணுக்குக் கண்ணா
யிருக்கின்றவள்.

இவள் பத்தரை

மாற்றுத் தங்கம்!

பதிவிரதா

சிரோமணி! இலட்சுமிக்கும் இவளுக்கும் என்ன பேதம்? இவள்
மேல் சற்றாவது தோஷஞ் சொல்லலாமா ? இவள் இண்டா
நெருப்பு ! இவளைக் குறித்துத் தோஷஞ் சொன்ன நா அழுகிப்
போம் ! இப்படிப்பட்ட பதவி காங்கள் எங்கும் கண்டதில்லை!
இவள் மமை

பெய்யென்றால்

பெய்யும்;

வெயில் காயென்றால்

காயும்; பொழுது விடியென்றால் விடியுமே! இவளைப் பெறும்
படி. 8ீங்கள் செய்த புண்ணியமே புண் ணியம் !”' என்று, செவி
யில் அமிர்தத்தைச் சொரிவது போலச்
சொல்லக்கேட்டால்,
அப்பொழுது, “புத்ரா: சதகுணம் புத்இரீ” என்று நினைத்துச்
சந்தோஷித்து அவ/கஷ்பெண் ணுக்கு மாமி வீட்டில் தாராள
மாய்ப் பிரவேசிக்கும்படி. ௮வள் வரன்முறை தவறாதொழுக
வேண்டும்.

“ இல்லா எகத்திருக்க இல்லாத தொன்றில்லை”'

என்பதனால,
ஒருவனுடைய
மனைவியினீடத்டுல் நற்குண
ஈற்செய்கைகள் உண்டாயிருந்தால், அம்மனையினிட
த்தில் ஒன்

வும் இல்லாஇிருந்தாலும் எல்லாம் உள்ளனவேய
ாம்; அவளிடத்

ee

கற்பு நிலைமை

இல் ௮வை இல்லாதிருந்தால் அங்கெல்லாம் இருப்பினும் ஒன்று
மில்லது போலாம்.
“பெற்றாம் பெறிற்பெறுவர் பெண்டிர் பெருஞ்சிறப்புப்
புத்தேளிர் வாழு முலகு."

பூசித்த பெண்டிர்
கணவனைப்
என்பதனால், ' இம்மையில்
க பெருஞ்
பூசிக்கத்தக்

மறுமையில் சுவர்க்கத்தில் தேவர்களால்
சிறப்பு உடையராவர்.
மேலும்,
* சிறைகாக்குங் காப்பெவன் செய்யும்? மகளிர்
- நிறைகாக்குங் காப்பே தலை,”

தங்கள் கற்பினால் காக்கு௩
பெண்கள்
என்றிருத்தலால்,
கரவலே காவலாவதன்றி, அவர்களைக் கணவர் சிறையினால்
காக்குங் காவல் என்ன பயனைச் செய்யும்? அறை காத்தான்
றதே !
பெண்டிழக்தான்் என்றுஞ் சொல்லப்படுகின்
* விலைமகட் கழகுதன் மேனி மினுக்குதல்.''

நினயா
விரோதமென்று
அது
குலமகட்கு
என்பதனால்,
மல், ஜன்மாந்தர சுகர்தமுண்டாயிருந்தால், தன் கணவன்
கண்டு களிக்கும்படி. தன்னை விலையுயர்ந்த வஸ்திர பூஷணங
இல்லாவிடில்,
அவை
களால் அலங்கரித்துக்கொள்ளலாம்.
இல்லையே!” என்று ஏங்கிச் சுமங்கலி தன் முகம் பாழடைய
விடாமல், மஞ்சள் குங்குமமாவது முகத்தில் அணியவேண்டும்.
“மண்ணாங்கட்டி.
மாப்பிள்ளைக்கு
எருமுட்டை
பணி
யாரம், என்பதாகத் தாறுமாறாய்ச் செய்யாமல், காலமறிந்து
கிரமமாகப் புருஷனுக்கு ஸ்கானானுஷ்டானங்களுக்குக இடம்
பண்ணி,

வேளைக்கேற்ற

பக்குவமான போஜன

தாம்பூல வஸ்

இர பூஷணாஇிகளும் தடையில்லாது அமைக்க வேண்டும்.
மனைவியானவள் சகலவித பூஷணங்களையும் துறந்்இருக்
தாலும், மங்கல சூத்திரத்தை மாத்திரம் துறக்கக் கூடாதது
போல,

தந்தை

தாய் முதலிய

பந்துக்ககாயெல்லாம்

விட்டுப்

பிரிந்தாலும் கணவனை மாத்இிரம் பிரிந்திருக்க லாகாது. அற்ப
மாகிய பறவைகளில் அ௮ன்றிற்பெடையுமல்ல்வோ தன் சேவ
லைப் பிரிந்திருக்கச் சசயொது உயிர் விடுகின் றது!
பாத்திரமறிந்து

ணைக்

கொடு,”

பிச்சையிடு :

என்பதனால்,

| கோத்திரமறிந்து

அறிவொழுக்கங்களில்

பெண்

சிறந்த
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சான்றோர்களே தானபாத்திரர்களாயினும், பெரிய வீடென்று
பிச்சைக்குப் போனால் கரியை வழித்து முகத்திலே தடவினார்க
ளென்று,

எளியவர்கள்

யென்று
களில்

வந்தால்

ஏளனஞ்

நாஸ்இியென்று

ராட்சதர்களுக்குப்

செய்யாது,

அவர்கள் தேகி

சொல்லாமல்,

பிரீதியாகச்

சிரார்த்தாதி

செய்யும்

பூரிதானம்

, போலவாவது,
அவர்களுக்குத் தம்மால் இயன்ற
பிச்சையிட. வேண்டும். * இல்லையென்ற இடத்தில்

மாத்இரம்
பல்லியுஞ்

சேராது,” என்கிறார்களல்லவா £

தாய் வீடு அருகிலிருக்கிறதென்று ஆருடனுஞ் சொல்லா
மல் நினைத்த நேரமெல்லாம் அவ்வீடத்திற்கு ஓடி, இவள் ஓடு

கரலி,
என்று
பெயரெடுக்கலாகாது.
வீடோடிய
பெண்ணும் பேயோடாடிய
மல்லவோ

*அடிக்கடி
கூத்தும்”

தாய்
ஓக்கு
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மாமியார் மாமனார் முதலானவர்கள், பெருவயிறுகொண்ட.
தீறியாமல் சீமந்தத்துற்கு நாள்
தெரியாமல் இந்தப் பெண்ணைக்

யென்று நினைத்துப்

வைத்துக்கொள்வது போலத்
கொண்டால் சுகப்படலாமே

பரேதப் பிரயத்தினப்பட்டுத்

தேடினதற்

குத் தகுஇியாய் வாய்க்காமல், * பிள்ளையார் பிடிக்கக் குரங்காய்
முடிந்தது ' போல வந்து லபித்ததே! நம்முடைய துர்ப்பாக்க
ய்ம் என்ன!”

என்று

அவர்கள் விசனப்படும்படி

ஏடாகூடஞ்

செய்யலாகாது.

சமுத்திரம்போல வற்றுத செல்வத்தில் பிறந்தாலும் வறிய

வனுக்கு வாழ்க்கைப்பட்டால், அந்தச் செல்வப் பெருக்கையே
பாராட்டிச் செருக்கினால் அவனை அசட்டை பண்ணாமல், * மலை

பிலே

விளைந்ததானாலும்

மிம் 2” என்பதற்கிசைய,

உரலிலே வந்துதானே

அடங்கி

மசிய வேண்

நடக்க வேண்டும்.

்” நுண்ணறி வுடையோர் நூலொடு பழூலும்
பெண்ணி வென்பது பெரும்பேதை மைத்தே,”'

என்பதனால்,
தஸ். பேதைமை
காரணமாக உலகத்தில் அந்
நியராகிய செல்வரின் படாடோபங் கண்டு, மெய்க் குடத்தைத்
தலையில் வைத்து எண் ணமிட்டவனைப்போல,
நரம் இந்தச்
சிமான்

ப.ரூூஞ்

காலமும் வேளை

சேர்ந்தால்

யாதொரு

வருத்

தவரூது, “பால் 'பழங்களுடனே

மின்

;

ய்
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கற்பு நிலைமை

கையார நல்ல போஜனம் உண்டு சூத்து, வாசனைத் இரவியங்்
களால் நலங்கிட்டுக்கொண்டு, பனிநீரில் ஸ்நானஞ்செய்து, இரு
முன்தானைக்கும் விலையுயர்ந்த.
கரைக்கும்
பக்கத்துமுள்ள
முத்து பச்சை கெம்பு வயிரங்கள் வரிசை வரிசையாகக் கோத்து

இடையிடையே ரகெருங்க மல்லிகை தாமரை குமுதம் போல
விரித்திரமான பூச்சமைத்து, பிடித்தால் பிடிக்குள்: அடங்கும்
படி. அதிக நராணயமாக௫ய இழையால் ஆயிரம் பொன் பெற்ற
இந்திரவர்ணப்பட்டென்னும்

முத்துக் கச்சுப்

பூண்டு,

சேலையுடுத்து,

பொற்சரிகைச்

மேகம் போலக் கறுத்துத் தழைத்து
நீண்டு சுருண்டு கடை

கெய்த்து நெறிந்து சுரிந்து

குழன்ற கூக்

தலை வாசனை சேர்ந்த மயிர்ச்சாந்து பூசி, தங்கச்சீப்புச் சிக்கங்
கோல்கொண்டு சீவிச் சிக்கறுத்து வாரி வ௫ர்ந்து, திவ்விய பரிமள
புஷ்பமாலைக்ளை வைத்து முடித்து, நெற்றியில் ஜவ்வாது திலக
கழுத்துக்குக் கஸ்தூரி

மையெழுதி,

கண்ணுக்கு

மிட்டு,

பூசி,

ஹார்புக்குச் சந்தனத்தால் தொய்யில் வரைந்து, தோளுக்கு விற்
கோலம்

இட்டி,

காலுக்குச்

செம்பஞ்சூட்டி,

கன்னத்திற்குக்

கறுப்பெழுதி, உலகமெல்லாம் விலை மதிக்கத்தக்க ஈவரத்தின
கசிதமாகிய தலைப்பணி செவிப்பணி நுதற்பணிகளும் ஆரகே
யூரங்களும் ஜாஜ்வஷ்லியமாய்ப் பிரகாசிக்க, கைகளில் பொற்சரி
பொற்கடகங்கள் விளங்க, கால்களில் ரத்தினச் சதங்கை ரத்தி

னச் சிலம்புகள் கலீர் கலீரென்று ஒலிக்க, நாசியில் வச்சிர ஈத்து
வச்சிர மூக்கணிகள் கண் கூசும்படி தகதகவென்று ஜொலிக்க,
கேசாஇ பாதபரியந்தம் பொன் காய்த்தாற்போலக் தோன்ற,
மெய்யிற்பூசிய சந்தன குங்குமகற்பூர கதம்பாதி பரிமளவர்க்கம்

காததூரம் கமகமவென்று மணக்க, வல முன்கையிற்பற்றிய
பூங்கொத்தில் பஞ்சவர்ணக்கிளி கொஞ்ச, அ௮ண்டகோள த்தை
அளாவப் பளிங்கினால் கட்டப்பட்ட..மலை போலும் பெரிய
ஏழடுக்கு உப்பரிகையில் மாணிக்க மயமான சித்திர மேடை
தாதிமார் காம்பரிந்து பரப்பிய மெல்லிய புஷ்பத்தின்
மீது,
மேல்
வடழிவிற்
சிறந்த
சில. பெண்கள் சாமரை
போப,
சில

ஆலவட்டம்

பெண்கள்

தாம்பூலமடித்து
ஏந்த)
கைலாகு

சில

நீட்ட,

சில

அசைக்க,

பெண்கள்

பெண்கள் , ஆரத்தி

கொடுக்க,

சில

பெண்கள்

எடுக்க,

சில

பெண்கள்

பவளக்காளாஞ்சி
சில

நிலப்பாவாடை

பெண்கள்
விரிக்க,

26

விநோதரசமஞ்சரி

சில பெண்கள் பிடித்துவரும் ஆணிமுத்துப் பந்தரின் £ழ்ப் பூங்
கொடி போல இடையசைய, அன்னம் போல அடி பெயர்த்து,
மதாத்திபோலக் கைவீசி, கலாபத்தை விரித்து மயில் உலாவி
நடிக்க றது போல உடல் குலுங்கச் சொகுசாகச் சாரியுலாவி,
நாம் வைப்பாட்டியானாலும் கொண்ட பெண்டாட்டியாகிய
கண்ணாட்டிபோலிருக்து, சம்பிரமத்துடனே சகல போகமும்
அனுபவித்துக்கொண்டு நல்ல சீமாட்டியாய் வாமலாமே/ இதை
விட்டு இந்தக் தரித்திரம் பிடித்த காமாட்டிப் படுவானைக்
கட்டிக்கொண்டு
அழுவானேன்
கொண்டு, கற்பழியத் தன்னைக்

?”' என்று வீண் எண்ணங்
கைப்பிடித்த வறியவனாகிய

கணவணக் கைவிடக் கருதி, அவன் மனம் வெறுக்கக் கொள்ளி
கொண்டு
சுடுவது போலக் சடுஞ்சொற்சொல்லி, சறுமாறு
பண்ணலாகாது,
அப்படிச் செய்தால், *அரசனை ஈம்பிப் புரு
ஷக் கைவிட்டவள் ? கதையாய் முடியும்,

அன்றியும், அது * வாய்த் தவிடும்போய் அடுப்பு நெருப்பும்
அவிந்காற்போல' அகும்; மேலும், வியபிசாரிப் பட்டமும்
பழியும் விளையும் ; மறுமையில் ரெளரவநரகத்தில் வீழ்ந்து
அளவிறக்த காலம் கொடிய வேதனையும் அனுபவிக்க வேண்டி
- வரும், அல்லாமலும், கணவனோடே எதிர்த்து நிற்பவள் யமன் ;
அவனுக்குக் காலமறிந்து உண்டி. சமையாதவள் இரர நோய் ;
சமைத்த உணவை
அவனுக்குப் பரிமாறி அவன் உண்ணச்சடு
யாதவள் இல்வாழ்பேய்; அன்றியும், இம்கவருங் கொண்டவன்
கழுததை
6

od
*
மமலும்,

அறுக்க வந்த கூரரிவாளாவார்கள்.

POT
ODETTE Durer கூ DMD; சிறுகாலை
அட்டிற் புகாதா எரும்பிணி;.-௮அட்டதக
உண்டி யுதவாதாளீல்வாழ்பேய்; இம்சாவர்
கொண்டானைக் கொல்லும் படை.”

கணவனைக் 4.

௩
கோபித்து
7

8

த தரமாய்ப்
ட

பார்த்தவள்

வேங்கைப்
புலியாவாள் ; அவளை வரம்பு கடந்து
வைதவள்
கொள்ளி வாய்ப் பிசாசமாவாள் : அவளைக்கண்டு
எழுக்இராமற்

கிடந்தவள் மலைப்பாம்பாவாள்.

க
சோழகாட்ட. ில் . ஒரு வேளாளன் ஒரு
.
காள் ர்சன் பெண்சாஇ
க்ப்
ர்
யுடனே 4 இன்றைக்குப் பெரியவ
7 ஒருவருக்கு அமுது படைக்க

கற்பு நிலைமை

்

at

வேண்டும்,' என்று சொல்ல, ௮வள்,*இது ஈல்ல வேடிக்கைதான்!
* தன்னைப்பெற்ற ஆத்தாள் கிண்ணிப்பிச்சை எடுக்கின்றாள்,
தம்பி கும்பகோணத்திலேகோதானம் பண்ணுகிறான்,” என்பது
போல, வீட்டிருப்பு அறியாத அ௮ண்பிள்்காயைக்கு நித்து என்ன
அடுக்காய்

குன்றும்

அஞ்சு

சொல்லுகிறெது£

இருந்தால்

அல்லவோ அறியாத பெண்ணும் கறியாக்குவாள்?' அழுது
படைக்கிறதற்கு அரிசி வேண்டுமே ! பதார்த்தம் வேண்டுமே !
முழம்போடுவது எப்படி?”

வெறுங்கையைக்கொண்டு

சொல்ல,

அவன்

சொற்படி

வேண்டுமென்றால்

லாகாதா?'

சகலமுஞ்

வெண்ணெய்

என்கிறபடி.

என்று

சேகரித்துக்கொடுக்க,

மொத்தை

அவளுக்குச்

போல

நூற்க

சம்மதியில்லாமையால்

பின்னும் அவள்,
₹ அரிசி
ஆழாக்கானாலும்
அடுப்பங்கட்டி
மூன்று வேண்டும்,” அல்லவோ £? பானை, சட்டி முதலாகிய ஏன
மில்லாமல் எவ்விதத்தில் சமையலாய்விடும் ?” என்ன,
அவை

களையும் தருவித்துச் சகர த்தில் சமை,” என்ன, அவள், 'நீபோ!

உனக்கு

என்ன!

கதலைகோஇறது!'

எனக்குத் தள்ளாது:

என்னாலே

என்று போக்குச் சொல்ல,

அவன்,

முடியாது,
“௮,

செக்

'குலக்கைபோல இருக்கிற உனக்கு வந்த கேடு என்ன?' என்று
"கேட்க, * எருது கோய் காக்கைக்குத் தெரியுமா £? தலை கோயுங்

காய்ச்சலும் தனக்கு வந்தாலல்லவோ தெரியும் ?' என்று பாயை
விரித்து நெடுமுக்காடிட்டுப்

படுத்துக்கொள்ள, அவன், இவள்

என்ன சண்டியாயிருக்கிறாள்!' என்று கோபத்தினால் மெல்லென
ஓரடி அழிக்க,

கொல்லவா
கொண்டு

ஆ

ஆ!

ஏற்பட்டாய்!
உலக்கைக்குப்

௮ட

சண்டாளா !/ என்னை

உரலிலே

தலையை

பயப்பட்டதனாலே

அடித்துக்.

நுழைத்துக்

விடுமா?

சும்மா

கொல்லு! இணி கான் உயிரோடு இருக்கிறதில்லை / ஊமத்தங்
காயைத் தின்று பழி போடுகிறேன் !' என்று, தெருவிலே வந்து
பெருங்கூச்சலீட்டுப் புருஷணத்

தாற்றினாள்.

இட்படி.ப்பட்ட.

வளைக் குறித்துதானே,
“ தரற்றும் பெண்டிர் கூற்றெனத் தகும்.”

என்று சொல்லுகிறது? இந்தச் சரித்திரம் மணவாள நாராயண
சதகத்தில் -ஐயருக் கமுதுபடை ' என்னும் அடியில் வரும்
பாட்டினால் விளங்கும் :
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“ ஐயருக் கமுதுபடை யென்றுவர் தாய்நீயும்
ஆண்பிள்ளை யென்றெண்ணியோ?
அரிசியெங் கேபானை
அவள்சொன்ன

பையவே

சட்டியெங்

கேயென்பள்;

வகைகளெல்லாம்

கொண்டுவம் தாலுஞ் சமைக்கப்

படாதுதலை கோகுதென்று
பாயிற் கடப்பள்;சின மாயொன்று

பேசினாற்

'பாருனச் கேற்றபுத்தி

செய்யவல் லேன்!'என்பள்; சற்றடி.த் GTO SCE
தின்கிறேன்! கூகூ./ எனச்
தெருவீடு தோறுமுறை யிடுபெண்டி ருண்டெனிற

> நியாமன் வேறுமுண்டோ?
வையகம்
மண

புகழ்சோலை மலையலங் காரனே/
வாமா

நர ரா்பணனா

மனதிலுறை யலர்மேலு மங்கைமண
வரத3வவேங் கடராயனே!”'

ஒரு

வாளனேச

தென்னுட்டிலே சாதுவான ஒருவனுக்கு வாய் பட்டியாகிய
படுநீலி வந்து பெண்டு வாய்த்தமையால், அவன் அவளு

டைய மூர்க்கத்துக்கு அஞ்சிச் சுயேச்சையாய் ஒன்றுஞ் செய்யக்
கூடாமல்,

அவள்

கழித்துவருகையில்,

இட்டது சட்டமாக

வருத்தத்தோடு காலம்

ஒரு காள் அவனுக்குக் இரகசாரம்

போதா

மல், ஓாவை என்பவள் அவனிடத்தஇற்கு வந்து உணவுகேட்க,
“ ஈல்லது' என்றுசொல்லி, * பெண்ணின் குணமறிவேன்; சம்பந்த
வாயறி3வன்,' என்பதற்கு ஏற்க, தன்பெண்சாதி குணத்தைத்
தான்

அறிந்தவன்

ஆகையால்,

ஒளவையை

வீட்டிற்குள்

அமைத்துப்போகாமல், தெருத்திண்ணையிலேதானே இருக்க
வைத்துத் தான் மாத்திரம் உள்ளே நுழைந்து, பெண்சாதிக்கு
அஇதமுண்டாக இச்சகவார்த்கைள் பே9ி, தான் ஓரு பெண்போல
அவளுக்குப பேன்பார்த்து ஈர் உருவிச் சமயம் கோக்கு மெள்ள
அந்தச் செய்தியை

அவள் காதிலே

போகவிட,

' ஏனவாயணச்

கண்டாளாம்,
ஏணிப்பந்தம் பிடி க்சாளாம்,' என்பது போல,
அவள் தன் புருஷன் மேதமுகுணத்தைப்பார்த்துப் பூதம்போல
ஆர்ப்பரித்து, : உன்பவிஷுகக்கு விருந்து ஒரு கேடா 7 உனக்குத்
தொல்க்ிறது அல்லாமல், சளர்க்குந் தொல்க்கவா ?' என்று

வாயில்

வந்தபம.

பேய்ப்பாட்டாகப்பேட

The

கழுநீர்ப்

eg
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பானையை
இருவலகு

ஏந்தி வந்து அவன் தலையில்
(துடைப்பக்கட்டு) கொண்டு

அபிஷேகம் செய்து,
வெண்சாமரை வீசி,

சுளகு (முறம்) எடுத்து ஆலவட்டம் பரிமாறி, பரிவேட்டை
விடுவதுபோலத் தெருமுழுதும் அவனைத் துரத்தி அடித்தாள்.
அதுகண்டு ஒளவை இந்தச் சரித்திரத்தை
பெண்களுக்குப் புத்தி வரும்படி,

அவ்வாறு

நடக்கும்

இருந்தங் இதம்பே௫ யீருரீஇப் பேன்பார்த்து
விரும்துவந்த தன்பன் விளம்பத்--இிருந்தடியான்
பாடினாள் பேய்ப்பாட்டைப் பாரச் சுளகெடுத்துச்

சாடினாள் ஓடோடத் தான்.”

இவளும் பெண்
என்று ஓரு பாடலாகப் பாடிட்போனாள்.
பிறப்பிலே சம்பந்தப்பட்டாளல்லவா£ கற்புடையவர்கள் இத்
தன்மையாகிய துஷ்டைகள் முகத்தையும் பார்ப்பார்களா?
இவர்களுடனும் பேசுவார்களா £ நேசிப்பார்களா ?

வித் துவசிரேஷ்டராகிய
வம் மதுரையில்

பூர்

பொய்யாமொழிப்புலவர்

முழுகப்போன

குமிழ்ச்

சங்கத்தைப்

பரிபால

னம் பண்ணும்படி அக்காலத்தில் அரசாண்டிருந்த வணங்கா
பாண்டியனிடத்தில் பேசுதற்கு
என்னும்
முடி மாறன்
அவனைத் தேடிப்போனபொழுது, அவன் கோவிலுக்குச் சுவாமி ,

தரிசனஞ்

செய்யப்போயிருக்கிறதாகக்

அவர்

கேள்வியுற்று,

சொக்கநாதர் சந்நிதிக்குப் போனவீடத்தில், அவ்வரசன் சுவாமி
சாஷ்டாங்கமாகச்

யைச்

சேவித்துக்கொண் டிருக்கக்கண்டு,

புலவர் சிகாமணியானவர்,

‘

“ குழற்கா லரவிந்தங் கூம்பக் குமுதம் முகையவிழ்ப்ப
நிழற்கான் மதியமன் றோரின் நிருக்குலம்? நீயவன் றன்
அழற்கா லவீர்சடை மீதே யிருந்துமவ் வக்திவண்ணன் '
கழற்கால் வணங்குதி யோவணங் காமுடிக் கைதவனே?!”
என்னும்

பாடல்ப்

பாடக்கேட்டு,

என்ன, அவர் பொய்யாமொழி

முதலிய பூர்வோத்தரத்தையும்

அரசன்

அவரை

நீரார்?”

என்னும் தமது காரணப்பெயர்

தாம் கொண்ட

கருத்தையும்

வெளியீட, பாண்டியன், இவரோ சங்கத்தைப் பரிபாலிப்பவர்!”

என்று எளிதாக நினைத்து, அங்குச் சங்கத்தார்க்குப் பிர தியாகச்
வீம்பங்களைக்
வைக்கப்பட்டிருக்கன்ற
செய்து
சிலையினால்
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காட்டி,

ரீர்

பொய்யாமொழி

என்றது

மெய்யாகும யின்

இந்த விக்கிரக ரூபமாயிருச்கும் சங்கப்புலவர்
கம்பம் செய்யப்பாடுக,' என, அவர்,

சிரக்கம்பம் கரக்

“ உங்களிலே யானொருவன் ஓவ்வுவனோ ஓவ்வேனோ
திங்கட் குலனறியச் செப்புங்கள்---சங்க
த்.இர் /
பாடுகின்ற முத்தமிழ்க்கென் பைந்தமிழு மொக்குமோ
ஏடெழுதா
என்று

பாட,

ரேயெழுவீ
அந்த

ரின்று.””

விம்பங்கள்

அங்ஙனமே

சிரக்கம்பம்

கரக்கம்பம் செய்தன.
பின்பு பொற்றாமரை என்னும் தீர்த்தத்
தருகில் அவரை அழைத்துப்போய், *4இதில் முழுகப்போயிருக்
கின்ற சங்கப்பலகை மிதக்கப்பாடும், பார்ப்போம்!” என; அவர்,
பூவேந்தர் முன்போற் புரப்பா ரிலையெனினும்
பாவேந்த ர௬ுண்டென்னும் பான்மையா ற்--காவேக்கன்
மாற ன றிய மதுரா புரித்தமிழோர்

விறணையே/

சற்றே மித.”

பாடின

மாத்திரத்தில்

என்று

பட்ட பல

சாஇர்ச்சியங்களால்

பெருமையும்

பெரும்பாலுங்

௮து

மிதந்தது

அவரது

கண்டு

. இப்படிப்

கல்வியின் அருமையும்

தெனிக்தும்,

இறுமாப்பி

னால் அவருக்குச் சம்மானஞ் செய்யாமையால், *இவன் தக்கோ
னல்லன்,” என்று, அவர் அங்கிருந்து திரும்பித் தமது தேசத்
திற்கு வருகையில், இந்தச் செய்தியைப் பாண்டியன் மனைவி.
அறிந்து, அவர் பொய்யாமொழியர் ஆதலால், அவர் சொல்வது
ஈன்ராயினும் தீதாயினும் பொய்யாது பலிக்குமேயென்று BH
நடுங்கிப் புலவர்பெருமான் கோபத்தை ஆற்றவேண்டும் என்று,
தான் சிவிகை சுமப்பவரைப்போல வேடம் பூண்டு வந்து, அவ
ரது

சிவிகையைச்

கண்டு,

அவளை

நீயேன்

இப்படிச்

சிறிது

நோக்டக்

தூரம்

சுமந்து

*கற்புக்குத்

செய்தாய்?”

என,

செல்ல, அவர்

அது

தாயகம் போல்வாளே,
அவள்,

“சுவாமீ,

ராஜா

தேவரிர் விஷயத்தில் அபசாசப்பட்டதை
மனவ்கொளிளா து,
தாம் கருணை கூர்ந்து அவரை வாழ்த்துதல் செய்ய வேண்டும்
என்னும் கோக்கத்தால் இங்ஙனம் புரிந்தேதன்,” என, அவர்
ஈன்று” என்று ராஜ பத்தினியை முன்னிட்டு,
” உமையாளும்

நீயு மொருங்கொப்பே

யொப்பே;

உமையாளுக் கங்குண்டோ ரூனம்:-- உமையாடன்
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பாண்டியனின்

பாகந்தோய்ந் தாண்டான் பலிக்குழர்தான்;
ஆகந்தோய்ந் தாண்டா னரசு.

போல
தேவி
வரும் இங்கை

அவ்வரசன்
பாடினார்.
என்னும் பாடலைப்
மனைவி புருஷனுடைய குற்றத்தால் அவனுக்கு

.

விசேஷம்£2

அய்ந்துணர்ந்து வாராமற் காப்பதல்லவோ

தெவப்புலமைத் திருவள்ளுவர் தம், தேசுயர் இல்லாள்
என்னும் மாசற்றொளிரும் மணிவிளக்சொத்தவள்,
வா௬க
பொற்ப் விளங்கக் கற்பு வழுவாதில்லறம் ஈடாத்தி இன்புற்று
வாழ்ந்து, மாண்ட

பின்பு மயானத்திற் கொண்டுபோய்த்

தகன

நெடுநாள் நகழுஞ்சதையும்

சம்ஸ்காரம் தான்செயப்படுகையில்,

போலவும், உடலும்-உயிரும் போலவும் மனமொத்துப் பிரிவற்
றிருந்த அருமை மனைவியைப் பிரிய வேண்டி வந்தமை பற்றி,

அவர் துக்கசாகரத்தல் ஆழ்க்.து, கண்ணீர் விட்டு, அவளை நோக்கு,

விளங்கனியாக,

வேழமுண்ட

போல்வாளே,

பாவை

பொற்

எழுதரும்

“சிற்பரால்

உணவும்

அறுசுவை

என் நாவிற்கினிய

அமைத்து, என்னருகலிருந்து ஏன்னை உபசரித்து உண்பித்துப்
'போஷிக்கின் றவளே, என்னிடத்தில் அகவரதமழும் மாறாத உள்
(ளன்புடையவளே,

'வாய்ச்சொல்லை
வேதம்போல

தெரு

வாயிற்படி

கடவாதவளே,

எதிர்மறுத்துரையாது
உண்மையாகக்கொண்டு

கடவுள்

என்

வாக்காகிய

நடப்பவளே;

இரவில்,

என் பாதத்தை நெடுகேரமாக வருடிக்கொண்டிருந்து, கான்
நித்திரை செய்த பின்பு என் கால் மாட்டிலேயே சிறிது நேரம்

நித்திரைசெய்து, நான் விழிப்பதற்குமன் விழித்து எழுக்திருப்
பவளே,

இன்றையே/

இப்பொழுது

என்னை

விட்டுப் பிரிந்து போய்விடு

இனி நான் எப்படிக் கண்ணுறக்கம் கொள்வேன்?”

என்னும் கருத்தை உள்ளிட்டு,
அடிசிற் கனியாளே! அன் புடை யாளே/

-

படிசொம் கடவாத பாவாய்/--அடிவருடிப்
பின் நூங்கி முன்னெமூஉம் Gh ieee
என்றூங்கு

மென்க

போதியோ!

ணிரா?”

வியசனப்
செய்யுட்களைப்பாடி
சில
முதலாகிய
என்பது
பட்டார்.
யோிக்குமிடத்தில் தாமரையிலை நீரும் புளியம்பழ
ஒடும்போல மனைவாழ்க்கையில் ஒட்டியும் ஓட்டாத மகாத்து
மரவாகிய அவரும் அந்த மாதர்க்கரசியின் ஈற்குண ௩ஈற்செய்கை

விரோ தரசமஞ்சரி
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சிலேஷ்டுமத்தில் அகப்பட்ட ஈயைப்போல
களினாலல்லவோ
* மனையாலன்றோ தலை
அப்படிப் 'பரிதபிக்கும்படி வந்தது£
வெடித்ததாம்??

என்றும் சொல்லப்படுகின் றதே !

பதிவீரதைகள் கணவனதுபாதம் விளக்கிய நீரைக்கங்கர
இர்த்தமாகவும், அவன் உண்ட மிச்சிலைத் தேவதா பிரசாதமாக
வும், அவன் பாதசேவையைப் பர்மார்த்த தரிசனமாகவும்,
வாய்ச்சொல்லைக் குரூபதேசமாகவும் கொள்வதேயன் றி,

அவன்

தீர்த்தம் பிரசாதம் தரிசனம் மந்திரோபதேசம்

வேறே

உண்

டென்று மஇப்பதில்லை.

தங்கணவன், மற்றப் புருஷர் அவனைக் கண்டு நாம் பெண்
ணாய்ப்பிறந்தால், இந்த மகாபுருஷணனைத் தீழுவலாமே!” என்று
விரும்பத்தக்க பேரமழகுடையவனானாலும், இளங்காளைபோலும்
லயைபேதம்
யெளவனமுடையவனானாலும், சுரபேத
அதிக
தெரிந்து ஈரம்போசையும் குரலோசையும் வெறுபடாது நய
மாகப் பாடுகின்றசங்கீத சாமர்த்தியனானாலும், கன்னைகோக்கிய
பெண்களின் பார்வைகளையெலலாம் கவர்கின்ற வீசாலமாகய
கமலதளம்போன்ற அழகிய பார்வையுடையவனானாலும், ஆண்
சிங்கம் போலும் பெருமிதமான ஈடையுடையவனானாலும், மலை
மீபால அளவில்லாத பெருஞ்செல்வழமுடையவனானாலும் மக்கு
அவன் சாட்சாத் அத்தை மகனானாலும், தாம் அவனுக்கு அம்
மான் புத்திரிகளானாலும்பெண்களுக்குப் பெரும்பாலும் அந்நிய
புருஷார்மேல் மனஞ்செல்லுமென்பதனால், சபலசித்தங்கொண்டு
SMUTSl,

அதனை

உறுதிப்படுத்தி,

நிற்க வேண்டும்.
நீங்காது
வேதம் ஓதுகின்றவர்களுக்கு

செலுத்துகின்றவர்களுக்கு
களுக்கு

ஒரு

மமையுமாக

ஒரு

ஒரு

ஈல்லொழுக்கத்தில்

மழையும்,

மழையும்,

அல்லவோ

செங்கோல்

கற்புடையவர்

மாதம்

மும்மாரி

மழையும்,

கொடுங்.

பொழிகின்றது?

“வேத மோதிய வேதியர்க் கோர்மழை

ந.தி மன்னர் நெறியினுக் கோர்மழை
மாதர் கற்புடை மங்கையர்க் கோர்மழை
மாத மூன்று மழையெனப் பெய்யுமே,”

கிரமம்

தப்பிய

வேஇயர்களுக்கு

ஒரு

கோல் மன்னவர்க்கு ஒருமழையும், புருஷனைக் கொல் செய்யும்
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பெண்களுக்கு

அல்லவோ

மழையுமாக

ஒரு

வருஷம் முன்று
்

தூறுகின்றது £

மழை

அரிசி விற்றிடு மந்தணர்க் கோர்மமை

வரிசை தப்பிய மன்னருக் கோர்மழை
புருஷ னைக்கொன்ற பூவையர்கீ கோர்மழை
வருஷ மூன்று மழையெனப்

பெய்யுமே ”

முற்காலத்தில் கற்புடையவர்களில் சந்திரமதி, காட்டுத்
தமயந்தி, தன்னை இச்சித்த வன
இயைக் குளிரச்செய்தாள்.
வேடனை எரித்தாள். அனசூயை, தன் கற்பைச் சோ திக்க வந்த
இரிமூர்த்தகளைக் குழந்தைகளாக்கி ஸ்தன்ய பானம் பண்ணு
வித்தாள். சாவித்திரி, தன் நாயகன் உயிரை யமன் கொண்டு
தருணத்தில் அவனுடனே

போகிற

ஆணிமாண்டவியர்

யனி,
வாராது

வாதாடி மீட்டாள்.

சாபத்தர்ல்

வைதவியம்

தனக்கு

பொழுது விடியாதிருக்கப் பிரதி சாபமிட்டுத்

வேண்ட

விடிய

அறுக்கரகித்தாள்.

மனைவி,

கணவரது

பணிவிடையில்

தேவர்

நாயனார்

இருவள்ளுவ
இருக்கையில்,

௩ளா

ஒரு

தவசி

வந்து பிச்சை கேட்கப் பிச்சையிடக் காலதாமதப்பட்டமையால்,
அவன் கோபங்கொண்டு .அம்மாதை எரிக்கும்படி உறுத்கிப்

பார்க்க, அம்மாது அந்நினைவையறிந்து, “கொக்கென்று நினைத்

தனையோ கொங்கணவா?” என்றாள். இப்படியெல்லாம் இருப்
பதனாலல்லவோ, கற்புடையவர்களின் மகிமை தேவர்கள் முனி
வர்களாலும் அளவிடற்கரிதென்று சொல்லப்படுகின்றது£

மரக்கலத்தை ஆதரவாகக்கொண்டு

கடற்கரை ஏறுகின்ற

வர்களைப்போல, புருஷன் இல்வாழ்க்கைக்குத்
புடை

யாசி

செய்து

மனைவியைக்கொண்டு,

முதலியோரை

மோட்சக்கரை

துணையாகக் கற்

பிரமசாரி, வானப்பிரஸ்தன், சந்நி

உபசரித்தல்

ஆ தியாகிய

அறங்களைச்

ஏறுதற்கு அவனுக்கு அவள் ௮நுகூல

மாயிருந்து தெய்வ கடாட்சத்தால் நல்ல புத்தீரர்களைப் பெற்றுப்

புகழ் பெற வாழ வேண்டும்.

9.

கதவாத்திய விநோதம்

இது இங்கிலீஷ்வாத்தியம் ஆகையால், இதன் சாரம் எனக்
குச் செவ்வையாய்ப் புலப்படா தாயினும், நான் கேட்டபொழுது

என் கருத்திற்குத் தோற்றியபடி ஒருவாறு எழுதத் துணிர்
தேன்.

சென்னக்
கெடிஸ்தலத்திற்கு
ஆளுகைத்தலைவராகிய
மாட்சிமை தங்க நம் கவர்னர் துரையவர்கள்
வீட்டில்

1856@R
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28௨ இரவில் எட்டரை

மணி நேரத்தில்

ஐரோப்பாவிலிருந்து வந்து இங்கிலீஷ் சங்கீத வித்தியாசாமர்த்
தியராகிய கனம் பொருந்திய மார்ட்டின் சீமன்சன் துரை
யும், அவரைச் சார்ந்த மற்றும் சில துரைகள் துரைசானிகளும்
விதம் விதமாக வாசித்த கத வாத்திய விரோதத்தைக் கேட்கும்
படி, அநேக துரைமார் துரைசானிமார்களும், இந்துப்பிரபுக்கள்

முகலானவர்களும் ௮வ்விட த்இிற்குப் போனார்கள்.
அந்தச்சம
யத்தில் கானும் என்னைச் சேர்ந்த சில கனவான்௧களுடனே அவ்
விடத்தில் போயிருந்தேன்.
'அப்பொழுது
முதல் முதல் துரைத்தனத்தைச்சார்ந்த
இராணுவவாத்தியக்காரர்கள் வந்து, வாத்தியங்களைக் சரமமாக
வாசித்தார்கள்.

அந்த வாத்தியமுழக்கம் மேக முழக்கம் போல

வும், அங்குப்பிரகாசித்த நரா வீதத் தீபங்கள் மேகத்திலிருந்து
நிரை நிரையாக மின்னல் மின்னுகிறது போலவும், அந்தத் பக்

கருவிகளின் சுற்றுப்புறத்தில் ௮அணியணியாககத் தொங்குகின்ற
படிகமாலைகள் இடைவீடாது மழைத்துளி துளிக்கற துபோலவு
மிருந்தன.

பின்பு மார்ட்டின் £மன்சன் துரையவர்கள் வந்து கடவுள்

வணக்கஞ்செய்து,

எடுத்தார்.

அந்த

காணப்படவில்லை.

தமது

கையில்

வீணையோ,
எங்குமுள்ள

ஒரு

வீணையை

மெல்லென

அத்தனை

விசேஷமானதாகக்

மற்ற

வீணைகளைப்போலக்

கேவலம் சாதாரணமான தாகவெயிருந்தும், அது அவர் கைக்கு
2வல்லவனுக்குப் புல்லுமாயு தமாம்,” என்பதாயிருந்த.து. அவர்

அதன் முறுக்காணியைப் பற்றித்துரித் த, ஈரம்பைத் தெறித்துப்
பிரமாணமாகச் சுதி கூட்டி, யாவரும் “சபாஷ்!? என்று சிரக்கம்
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அதிலிருந்து தோன்றிய
பஞ்செய்ய அற்புதமாக வாசித்தார்.
நாதமோ, அப்படிச் சாதாரணமாயிருக்கவில்லை. * வல்லவனாடிய
பம்பரம் போலச்” சாதுரியமும் மாதுரியமும் செவிக்குக் குளிர்ச்
அந்த நாதம் ௮வ்வீணைக்கே இயல்பாயுள்
இயுமாயிருந்தது.
ளதோ, அல்லது ௮தை வாசித்த மார்ட்டின் சீமன்சன் துரை
யின் கைவாசியோ, நம் கவர்னரவர்களுடைய ௪சபாமண்டபக்
கட்டுக்கோப்பின் வளமோ,

என்னவோ

தெரியாது / எனினும்,

நால்வகை யாழில் ஒன்றுதானோ ! அல்லது சரசுவதி, சித்திர
சேனன், தும்புரு, நாரதர் ஆகிய நால்வருடைய களாவது,
கச்சளா, மக, பிருகதி கிய வீணையிலொன்றுதானோ / அவ்
விணையின் இசை யாழுக்குரிய ஏழ்வகை ஈரம்பிசையோ / அந்
நரம்பிசைக்கு உவமையாகச் சொல்லப்பட்ட குயிலிசை முதலி
யனவோ !/ அவ்விசையின் ஈவை கரும்பின் சுவையோ/ கதலி
பலா மா முதலிய கனிகளின் சுவையோ 1 பால் தேன் பாகு
நிரூபிக்கிறது /
இவைகளின் சுவையோ / யாதென்று
au
ஜம்பை,
ரூபகம்,
மட்டியம்,
துருவம்,
அவர் அந்த வீணையைத்

இரிபுடை முதலிய சப்ததாள ஈவதாளங்களும், காலம், மார்க்கம்,
இரியை முதலிய தசதாளப் பிரமாணங்களும், சுரங்களும் பேதி
யாமல்,

அவரது

வித

ஸ்கானந்தோறும்

அந்தந்த

ஊசலாடுவது

உலாவ,

அதிற் பல

தோன்றும்படி,

உ௫ிதமாக

கைவீரல்கள் விசையாய்ச் சென்று

கானங்களும்

வாசிக்குமளவில்,

ஈவகவமாய்த்

போல

யோ?க்குமிடத்தில்,

௮ந்தக்கானம்

இந்துக்

களுக்குள் வழங்கும் குறிஞ்சி முதலிய ஐந் திணைக்குரிய ஐவகைப்
பண்களிலும், பகற்பண் ஓன்பது, இராப்பண் ஓன்பது, பொ
துப்பண் மூன்று ஆகிய இருபத்தொரு பண்களிலும், பயிரவி

முப்பத்திரண்டு

முதலாகிய

ராகங்களிலும்

சம்பந்தப்பட்ட

தாகச்
சொல்வது
சரியன்று; சொன்னாலும், ரசமாயிராது.
பின்னை என்னவெனில், தேவகானமே இதுவென்று மதிக்கத்
:
குக்கதாயிருந்தது,

அவர்

வா௫ித்த பிறகு மிஸ்டர் கோல் துரை என்பவர்

வந்து, இற்சில
உய்ந்திருந்த
புதுமையான
* வயிறது
செயிரது

அக்கினிப் பிரளயத்தில்
பண்கள் இராகங்களை
குறித்த
ர் நிர்வாகங்ககாக்
மனிதனுடைய
ஒரு பாடலுடனே சம்பந்தப்படுச் தி,
குரிய வாங்க லழுமுகங் காட்டல் வாங்கும்
புருவ மேறல் சிர ஈடுக் குறல்சகண் ணாடல்
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பயிறரு மிடறு வீங்கல் பையென
Tung
என்கிறபடி.

யாகத்

srw
வயிறு

கோன்றல்,

புரளல்,

Acar

கழிதல்,

புருவம்

தொண்டை

வாயங் காத்தல்

ar pony

குற்ற மென்ப.”

முகம்

அழுகின்ற

கெளித்தல்,

வீங்கல், பை

ஆவென்று
இறத்தல், அடிக்கடி
அங்க விகாரங்கள் இல்லாமலும்,

கலை

பாவனை

நடுக்கல்,

விரித்தாற்போல

வீழி

வாயை

பல்லைக்காட்டல்

என்னும்.

** வெள்மாகா குளி ழோசை வெடிகுர னாசி யின்ன
எள்னிய எழாலின் குற்றக் தெரிந்துகின் ஜிரட்ட லெல்லை
தள்ளிய க;ரி3போக் கோசை இமைத்தனெட் டுயிர்ப்பச் தள்ளித்

துள்ளலென் நின்ன பாடற் மஜொழிற்குற்றம் பிறவுந்திர்ந்தே.””

என்கிறபடி
இரட்டை.

வெடிப்பாகக்
ஓலியாய்த்

காணுதல்,

தோன்றல்,

மூரச்கினால் ஓலித்தல்,

அளவு

கடந்து

ஒலித் தல்,

ஓசை இளைத்தல், பெருமூச்சு எறிதல் முதலாகிய குற்றங்கள்
சாராமலும், எடுத்த விஷயத்துக்கேற்ற சில பாவங்களை மாத்
இரம் காட்டி நயமாகப் பாடினார்.
அதனை அந்தச் சபையில்
இருந்து கேட்டவர் அகேகர், ஒருமிக்கப் பன்முறையும் கை
கொட்டிப் புகழ்க்தார்கள்.
கான் அதுபற்றி அவர்களிற் கலர்
பஞ்சவர்ணக்கிளி கொஞ்சுகின்ற
து என்றும், சிலர் இளங்குயில்
கூவுகன்றது என்றும், சிலர் கின்னர மிதுனம் பாடுகின்றது
என்றும், பலவகையாக நினத்து அனக்கமாகிய ஆவேசத்தால்:
தங்கள் சரீரத்தைத் தாங்கள் மறந்து அப்படி ஆரவாரித்தார்
கள் என்று எண்ணி,

சங்கீதம்்

என்னும்

அத்தருணத்தில்

பமமொ.ழரியை

நான்,

சத்தியப்பலந்து

நினைந்து

வியந்து

சந்தோ

al gS gar.

பின்னர் CGapt-r
போன்ற
அதன்

ஒரு

சிமான்

தொள்ச்கருவியை

துவாரங்களாத்

தும் லயை முதலானவை

துரை
எடுதீது

சமது விரல்களால்

அனவர்

நாகசுரம்

வாயில் வைத்து,
அடைத்தும்

திறந்

பிறழாமல் குரலை கெருக்இப் பெருக்க,

லகு, குரு, துரிதம், அனுதுரிதம் ஆய மாதச் இரை பிசகாமல்,

ஆரோகண
௮வரோகணமாகத் இம்பால் தேம்பாகு முக்கனி
சர்க்கரை கறிகண்டுகளும் ஓக்கக் கலந்து ஊட்டுவது போல
இன்பமாக வா௫ூத்தார்.

இதவாத்திய

or

விநோதம்

அப்போது ஈம் கவர்னர் அவர்களுடைய துணைவராகிய
காப்டன் ராபர்ட்துரை அவர்கள், கரடி பிடிக்கும் புதுமை
யான சிரிக்கத்தக்க ஒரு பாடலைப் பாடி, நர்த்தனஞ் செய்வது
போலச் சிறிது நேரம் அழகுடனே அபிகயித்தார். அந்த அபி
பூர்ண சச்திரன் போன்ற

நயத்தில் அவரது

செங்

மூகநயமும்,

காந்தள் மலர்போன்ற கரமயமும், தாமரைபோன்ற விழிகயமும்,

மற்ற

நயமும் மிகு ஈன்னயமாயிருந்தமையால்,

அவயவ

அனைவரும்

குள்ளவர்

இதர

கருத்தும்

கண்ணும்

தத்தம்

அங்

விஷயத்தில் செல்லாமல், பிரமித்தாற்போலப் பலகாலும் நோக்
பாடும் பொழுது

அவர்

இச் கைபுடைத்து அதிசயித்தார்கள்.

அவரது குரல் ஓசையான துமணியோசையோ 1! மகிடிக்குழலோ

சையோ!

சங்கோசையோ:”

லம்போசையோ/!

கருதும்

என்று

படி. இருந்தது.
அதன்

பிறகு

மேயர் துரைசாணி

மிஸ்ஸர்ஸ்

ஆனவர்,

பியானோ என்னும் வாத்தியம் வாசித்தார். அந்தத் துரைசாணி
யின் கைவிரைவையும், வாசிக்கும் சாதுரியத்தையும் கண்டு என்
கண் களித்தது. அவ்வாத்திய ஓசையைக் கேட்டுச் செவி களித்

தது. அவ்விருதிறத்தையும் ஓர்ந்து மனம் களித்தது. எனது
அங்கம் புளகாங்கம் ஆயிற்று. ஆதலால், அதையாது என்று ர்
ணயிக்கிறது /
மறுபடியும்
வா௫ித்தார்.

மார்ட்டின்

அது

கேட்டு,

சீமன்சன்

இது

என்ன

துரை வந்து வீண

/ புல்லாங்குழல் இசை

போலவும், திருச்சின்னம் போலவும், குடமுழாப் போலவும், எக்
காளம் போலவும், மற்றும் பற்பல விதமாகவும் இருக்கின் றதே!'
என்று நினைத்து, நான் ஆனந்தப் பிரவாகத்தில் மூழ்கினேன்.
மற்றவர்களும் அப்படியே சந்தோஷ சாகரத்தில் குளித்தார்கள்
என்று நிச்சயிக்கன்ேறேன். இப்படி இருக்கையில் அவர் ஓரறைக்
குள் சடுதியிற்போய் மறைந்திருந்தார். அவர் திரும்பி வரும்படி.
ஓயாது கைகொட்டிச் சைகை செய்
சபையார். நெடுநேரம்
தார்கள். அவர்கள் இஷ்டப்படி. திரும்பி வந்து வீணை வாசித்
தார். :இவ்வீணையின் சாரசத்திற்கு ஓவ்வாமையால்தானோ சர்க்
கரைப்பாகு

பது, கரும்பு

இளகத்

தோன்றுவது,

கரணை

கரணையாகக்

பால்

வெளுத்துக்

கண்டிக்கப்படுவது,

காண்

கணி

கிளிகளின் மூக்கினால் கோதப்படுவது, வீணையில் வல்லவர்களா
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இய கந்தருவர்கள் அந்தரத்தில் பறப்பது?” என்று நினைத்து:
மனம் உருக நான் பரவசமானேன்.
அதைக் குறித்துச் சொல்
வது என் தரமன்று,
அம்மட்டில் முதற்பகுதி முடிந்தது.
இரண்டாம் பகுதியின் ஆரம்பத்இல், இராணுவ வாத்திய
காரர்கள் முன் போலவே வாத்தஇியம் வாசித்தார்கள். பின்பு
மிஸ்டர் ஜி. கரட்துரை, ஆர்கன் என்னும் சாரமண்டலம்
வாசித்தார்.
அவ்வாத்தியத்திலிருந்து
தாளம், மிருதங்கம்,
வீணை,

வேணு,

தம்புரு,

கின்னரி,

சல்லரி,

மல்லரி முதலாய

பற்பல வாத்திய ஓசையும் அ௮ற்புசமாகச் கோன். றினமையால்,
அவ்வாத்துயக்தை, * இது வாத்தியக்களஞ்சியமோ!”' என்று
நினைத்தேன். ஆயினும், நான் என்னவென்று சொல்லுகிறது /
அந்த வாத்தியமோ, சாத்தியமானதல்ல. அதுவே தேவதுந்துபி
என்றும், தேவதுந்துபியை நானறியாஇிருந்தும் ௮து இப்படித்
தான் இருக்கலாமென்றும் எனக்கு மனமுருய து.
அதன்

பின்பு

கோரல் அுரையானவர்

மங்கலப் பாட்டுப் பாடினார்.

வாழ்த்துகலாகிய

அந்தப் பாட்டோ, அதி உசிதமா

யும் மிக நயமாயும் சிங்காரமுதலிய ஈவரசாலங்காரமும் உடைய
தாய் இருந்ததனால், அனைவர்க்கும்கர்ணானந்தமாயிற்று. அதைக்
குறித்துச் சொல்ல ஆராலாகும் !

பிறகு மேயர் துரையும் சமான் துரையும் குழல் வாசித்

தார்கள். அவ்விருவரும் கோ்நேராக வாசித்த வள IDES ST oops

மளவில் பாவுங்குமலும் இணங்கி நடப்பது போலவும், ௧௭௫9
யுஞ்சரடும் ஒரு வழிச் செல்வது போலவும், ஓரே இனமாகிய

மணிகளை வரிசையாகக் கோத்தது போலவும் ஐன்றுக்கொன்று.
பேதப்படாமல்
இற்று மைப்பட்டிருந்கது கண்டு, “இப்படியும்

இருக்கிறதல்லவா கல்வித்திறம்!” என்று நான் சிந்தித்து, அத்தரு
ணத்தில் எனக்குண்டாகிய ஆச்சரியத்இற்கு என்னுள்ள த்தை
யம் உணர்வையும் திறை கொடுத்அவிட்டேன்.

அப்பால்

மிஸ்டர் லவில்

அரையானவர்

தனியே

புல்

லாஙரமுழல் எடுத்து நமது மகிமைப் பிரதாபமுள்ள
கரருணிய
பரையாகிய

ராக்கினியவர்கள்

வாம்த்துப்

பாடலுக்கசைய
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ஊதினார். அதற்கு கான் எங்கிருந்துதான் உபமாஷம் தேடிச்
சொல்வேன்! ஒருவேளை கார்த்திகைப்பிறை காண்பது போல
வும், அத்தி பூத்காற்போலவும், அபூர்வமாகச் சில உவமைகளைப்
பிரயாசப்பட்டுத் தேடி. எடுத்தாலும் அவைகளை,
தாணாம

லேபலவுங் கத்தலாம்; க.ற்றோர்முன்

- கோணாமல் வாய்திறக்கக் கூடாதே.”
என்பதனால்,

எப்படி

பெரியோர்முன்

கற்றுணர்ந்த

வாய்

ற இந்தக் குமலோசைக்கு காணித்தானோ
கூசாமல் சொல்லுகிது?

குயில் மாமரத்தில் ஓர. ஒளிப்பது, கினி மழலைச்
வாய் வழுக்கிப் பேசுவது! இது நிற்க.

சொல்லாக

துணைவராகிய

காப்டன்

பின்பு

௩ம்

கவர்னரவர்களின்

ராபர்ட் துரையவர்கள்

வந்து,

சேதப்பட்ட

கப்பலில்

குப்பிய

பாமரர்
ராபின்சன் குரூசோ என்பவனைப்பற்றிப் பண்டித
அனைவரும் நகைத்து மகிழத்தக்க ஒரு பாடலைப்பாடி,, அபிஈயித்
தார். அவர் பாடிய பாடலும்,

மூம்,

அதி

விற்பன

உற்பன

அதற்கிசைய

விரோத

சாதுரியமாயிருந்தன.

அந்தச் சபையில், கண்டவர் கேட்டவர்கள்

லுக்காகச் செவிப்புலனையும்,
யும் ஒப்பித்தார்கள்.

அபிநயித்த அபிநய
எல்லாம்

அபிநயித்ததற்காக

அப்பாட

விழிப்புலனை

அதன் பிறகு, மார்ட்டின் சீமன்சன் துரையவர்கள்
வந்து கரடி, புரவி, பறவை. வி'ுஷபம் முதலியவைகளின் தொ
னிகளைக் காட்டி, வீணை வாத்தியம் செய்தார். செய்யுமளவில்,
பருந்து பறக்குங்கால் அதன் உடலும் அ௮வ்வுடற்சாயையும்
ஒன்றை

ஓன்று தொடர்ந்து

இரண்டும் தொடர்ந்து

செல்வதுபோல,

யாழிசை

குரலிசை

ஒன்றுபட்டு நடக்கும் பெற்றிமைகண்டு,

இசைநூல் முழுதும் சம்பிரதாயமாகத் தேர்ந்து கானரசமாகிய
கடலிற் சதாகாலமும் சூறழ்கி விளையாடும் சாதுரியர்களும், வீணை
நரம்போசை

இதுவென்றும்,

அவர் குரலோசை

இதுவென்றும்

வேறுபாடு அறிதற்கு அரிதாயிருந்த.து.
நல்லது! *இப்படிக்கு எல்லாம் மார்ட்டின் சீமன்சன்
துரையைக்குறித்துச் சங்கேத சாகித்தியத்தில் சமானரகிதராகச்

சிலாக்யப்படுத்துப் பேசுவது ௮வர் கையில்

ஏந்திய வாத்திய

வளத்இனால் அல்லாமல், அவரது சுயசக்தியினால் அல்ல'

என்று

விநோதரசமஞ்சரி
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சிலர் நினைப்பார்கள். ஆனால், அதைப்பற்றி ஆரம்பத்திலேயே
சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆயினும், சந்தேகமற இப்பொழுது
வேண்டுமானாலும் அதனை நிதரிசனமாய் ஆராய்ந்த றியலாம்.
இருவள்ளுவர்,
“வாளோடென் வன்சண்ண ரல்லார்க்கு? நாலோடென்
நுண்ணவை யஞ்சு பவர்க்கு?”

என்கிறெபடி
வீரர்களை

ஓரே

வீச்சில்

அநேக

யானைகள்,

குதிரைகள்,

வெள்ளரிக்காய்போலக் கரணைகரணையாகச்

சுத்தவீரன்

துணித்

தெறி௫ன்ற கூரிய வாளானாலும்,

நல்ல

கையிலன்

றிப் பேடி கையில் அகப்பட்டால்
அவனுக்கென்ன சம்பர்தமுண்டு”?

என்ன செய்யும்? அதனோடு
அது போல ௮வ்வீணை முத

லியகருவிகள் பல வித உறுப்புகளாலும் மிகச் சிறந்தவையாயி
னும், இசை நூலின் விஇப்படி வா௫ிக்கத்தெரியாத பேதை
கையீலகப்பட்டால் எப்படிப் பயன்படும்?
உள்ளபடியே

மார்ட்டின்

ரீமன்சன்

துரையவர்கள்

வித்தியா விஷயத்தில் ௮இக சாமர்த்தியயரரென்பதற்கு எள்
ளளவேனுஷஞ்் சந்தேகமேது £ அவருக்குச் சபாகம்பமோ, சிறிது
மில்லை. உலகத்இற் சிலர் பூரண பண்டிதர்களாயிருந்தும்,
நல்ல
சமயததில் சபைக்கோழைகளாய்விடுகிரார்கள்.
AS
னால், அவர்கள் கற்ற கலை, பெண்டுகள் அரையிற்சுற்றிய கலை
யே.
அவர்கள்
போடும் தாளம், ஏகத்தாளமே.
அவர்கள்
பாடும் ராகம், அராகமே.
அவர்கள் கொள்ளும் மாத்திரை,
நேர்வாள மாத்திரையே.
அவர்கள் வாசிக்கும் குழல், அடுப்

பூதுங் குழலே, அவர்கள் சளதுங் காளம், ஓக்காளமே.
அவர்
கள் அடிக்கும் மத்தளம், தத்தளமே,” என்று சொல்லும்படி
இருக்கின்றன,
அது நிற்க.

இப்பொழுது கானொன்றைச் சொல்ல நினைக்கிறேன். அது
சிலர்க்குச் சம்மதியாயிராது. ஆயினும், எனக்குச் சந்தோஷ
மேலிட்ட தனால், நான் சொல்லாமல் விடேன். அது என்னவெ
னில்,
நான் கவர்னர் துரையவர்களுடைய
நந்தவனத்தைப்
பார்த்தவிடத்தில், அது எனது காட்சிக்கு ஆகமப் பிரமாணமா

கச்

சொல்லப்பட்ட இந்திரனது

சோலைபோல

இருந்தது.

இங்காரவனமாஇய

கற்பகச்

அவ்வீடத்திலுள்ள பசுக்கள், தெய்

4]
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வப் பசுவாகிய காமதேனுக்கள்
வெள்ளைப் புரவிகள் உச்சைச்

இருந்தன.

போல

HOTZ

சிரவமென்னும் தெய்வப்புரவி

போலிருந்தன. அங்குள்ள தடாகமோ, இந்திர சரசு போலிருந்
தது. கவர்னரவர்களுடைய அதியுன்னதாலங்கார சோபிதமான
வீடோ, இந்திரனுடைய வச ந்தமென்னும் மாளிகை போலிருக்
தது. அச்சபாமண்டபமோ, இந்திரனுக்குரிய சு.தர்மையென்
அன்று கூடிய சபையோ, இந்
னும் மண்டபம்போலிருந்தது.
இரசபைபோலிருந்தது.

நமது

பிரதாடராகிய கவர்

மூமைப்

னரவர்களோ, போகதேவேந்திரனென்றே
சபையிலிருந்த

அந்தச்

தார்,

பாவிக்கும்படியிருக்

துரைசானீமார்களோ,

கந்தர்வ

ஸ்திரீகள் போலிருந்தார்கள். “கந்தர்வ ஸ்இரிகளுக்குச் சிறகுண்
டே! இவர்களுக்கு ௮து இல்லையே! ஆதலால், அவர்களுக்கு
இவர்களை எப்படி. ஓப்பிடுகிற த!" என்று சந்தேகப் படவேண்டு
வதில்லை. இந்தத் துரைசானிமார்கள் தங்கள் தங்கள் கையில்
மெல்லிய இறகு விசிறி பிடித்துச் சொகுசாக அசைத்துக்கொண்
டி.ருந்தார்கள்.

அவைகள் இவர்கள்

சிறகசைப்பது

போலிருக்

கன.
மார்ட்டின்

கந்தர்வ

சீமன்சன் துரையானவர்

ராஜனாகய

சித்திரசேனன்

வந்து வீணை வாசிப்பது

போல

வீணை வாசிப்பது

இந்்இர

சந்நிதானத்தில்

இருந்தது.

மேயர் துரையும், சீமான் துரையும் எதிர் எதிராக வாத்தி
யம் வாசிக்கும்பொழுது சங்கீதப் புலவர்களாகிய ஆகார, ஊக
என்னும் கந்தருவர்கள் தாம் வந்து வாசிக்கின்றாரகளோ / ௮ல்
லது தும்புரு நாரதர்களே இப்படி: உருவெடுத்து வந்தார்களோ”
என்று சந்தேடுக்கும்படி யிருந்தது.
மேயர் துரைசாணியோ, வித்தியா சாமர்த்தியத்தினால் மாத்
இரமன்றி, தவள நிறத்தனாலும் வெள்ளை வஸ்திரம் உடுத்தி
யீருந்கதனாலும் சாக்ஷ£த்
சரஸ்வஇக்கொப்பாயிருந்தார்கள்.
அந்தச் சபாமண்டபத்இன் வாசலிலிருந்து அதற்கு வெளிப்புறச்

தைப் பார்த்தபொழுது கவர்னரவர்கள்

தோட்டத்திற்கு

உட்

பட்ட பூமியா, அகாசம்போலவும், பற்பல துரைகள் துரைசா
னீமார்கள் அங்கேறிவந்து விட்டிருந்த விதம்விதமாகிய வண்டி.

களெல்லாம்

ஆகாசத்தில்

தோற்றும்

தெய்வ

வீமானங்கள்
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போலவும் அவ்வண்டிகளில் ஏற்றிய பல நிறமாகிய விளக்குகள்
எல்லாம் சூரியசந்திராஇி ஈவக்கரகங்கள்

போலவும்,

அச்சுவினி

யாதி நட்சத்திரங்கள் போலவும் விளங்க.
ஈம் சவர்னர்
முதலாக அந்தச் சபையில் வந்திருந்தவர்களெல்லாம் மார்ட்டின்
சீமன்ஸன் துரையானவர் வாசித்த சங்தேசாரத்கைக் கேட்டறி
SDH
றவர்
மான

முன்னமே அவர் இசை நூலில் பெரும்பாலும் பயின்
என்று கேள்வியுற்று அபிமானித்து, அவருக்குப் போது
பரிசு தந்தார்கள்.

ஒரு நாள்

ஒரு

பிரபு இடத்தில் இசைப் புலவர்கள் வந்.

இசை பாடினார்கள்.
அவர்கள் முதல் ஒரு பதம் பாடினமாத்
இரத்தில் அப்பிரப,
“சபாஷ் /” என்று
மெச்சி, அருகிலிருர் த
காரியஸ்கர்களை நோக்கி, “ இந்த வித்துவான் ௧ளாக்குச் சோடு
சால்வை வெகுமதி கொடுங்கள்!” என்றார். ௮.து கேட்டு இசை

ND
பாடுவோர்
சால்வைகிடைத்தது என்ற சந்தோஷத்இனால் பின்பு
உசிதமான ஒரு சிந்து பாடினார்கள்.
அப்பொழுது பிரபு
சிரக்கம்பஞ்செய்து, “: இந்தச் சங்கேப்புலிகள் கைக்குப் பொற்
காட்பும், கொலுசும் கொண்டு வந்து போடுங்கள்/”? என்னார்.
மறுபடியும் அவர்கள் அதிக மகிழ்ச்சியாய் ஒரு விசித்திரமான
வண்ணம் பாடினார்கள்.
அத்தருணத்தில் பிரபு,
“பளா/
பளா?” என்று கொண்டாடி, “ இந்தப் புலவர் Horr wows FS
குக் கனகாபிஷேகம்பண்ணி விலையுயர்ந்த ரத்தினகண்டி வெகு

மானம் செய்யுங்கள்!” என்றார்.

அவர்கள்

ஆனந்தப்பிரவாகத்

தில் அமிழ்ந்தவர்களாய் நயமான ஒரு கீர்த்தனை பாடினார்கள்.
பிரபு தங்கச்சிவிகை பரிசு கொடுக்கச் சொன்னார்.
இந்தப்படி
அவர்

அடிக்கடி,

யானை,

குதிரை, சீமை, பூமி

முதலாகிய

பல

வெகுமதிகளும் ஓயாமல் கர்ணாமிசமாய்க் “கொடுங்கள்!
கொடுங்
கன்!” என்று சொல்லச் சொல்ல, இவர்கருரக்கு அளவில்லா
த

பிரமானம்தம் மேலிட்டு, ஒப்பனையும் கற்பனையுமாகச்
சலிப்பில்
லாமல் நெடுநேரம் பாடிப்பாடிக் குரலும் கம்மி,
வாய் இறந்து
வசனிக்கவும்
கூடாமல், இனியில்லா த இளைப்பும்
BCom UL pd
உண்டான
பின்பு பாடுவதை
நிறுத்து,
பின்பு, “கொடுக்கச்
சொன்ன
வெகுமஇகள் எல்லாம் கம்முடைய தரித்திரம்
AS
மாம்படி. வரும் வரும்,” என்று காக்திருந்தார்கள்.

னால்

சொன்னதேயொழியக்

கையினால்

கம்மா

ஒன்றும்

வாயி

கொடுக்க

இதவாத்திய
வில்ல

விநோதம்

பின்பு

துக்கொண்டு

தானே???
தயை

பிரபு அவர்களை

கோக்க,

இருக்கிறீர்கள் £ செலவு

என்றார்.

“ஏன் MOSS

ETS

வாங்கிக்கொள்ளுகிறது

வித்துவான்கள், “ தாங்கள்

௮மிதமாகத்

செய்த பரிசு ஒன்றும்"எங்களுக்குச் சேரவில்லையே!”” என்

அந்தப் பரமலோ பி, '“ஏதுச்குக்காணும் உங்களுக்குப்

rss.

பரிசு கொடுப்பது?”
SIS,”
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என்றார்கள்.

என்றார்.

அவர்கள்,

அந்தக்

கொடாத

** நாங்கள் பாடினதற்
இண்டர்,

“நீங்கள்

எனக்குச் சந்தோஷம் உண்டாகப் பாடினதற்கு நான் உங்களுக்
குச்சக்ேதோஷமுண்டாகச் சொன்னதே ஒழிய, மற்றப்படியன்று.
நீங்கள் கொடுத்ததும், நான் கொடுத்ததும் ஓசைமாத்திரத்தால்
ஓக்குமாகையால், போய்வாருங்கள்'' என்று கையை விரித்தார்.
அவர் தாம் கொடாவிட்டாலும் கொடுக்கத்தக்கவர்களா

கய தம்மைச் சார்ந்தவர்களைக்கொண்டாவது,
அவர்களால்
இயன்ற மாத்திரம் சிறிதுசிறிது உகவும்படியாயினும் செய்ய
லாகாதா?
அப்படிச் செய்தால்,” அதில் எவ்வளவு பிரயோசன
மாம் என்று எளிதாக நிணக்க வேண்டுவதில்லை. * குளத்திற்கு
மழை குந்தாணி குந்தாணியாகப் பெய்கிறதா ?' பல துளி ௯ டி.தீ
தானே ஓராருய்ப் பெருகுகின்றது £2 பல தஇரணங்கள் கூடியல்
லவோ பெரிய பழுதையாகின்றது? ஆப்படியில்லாவிட்டாலும்,
இரித் மட்டும் பமுதையென்பதாகத் தப்மாற் கிடைத்த மட்டு
மாவது வஞ்சனையில்லாமல் செய்யலாம் ; அந்த எண்ணமும்
அவரிடத்திலில்லை. * இட்டார் பெரியோர்; இடாதார் இழிகுலத்
தோர்.” என்பதையும் அவர் தெளியவில்லை.
அப்படிப்பட்ட உலுத்த சிரோமணிகளெல்லாம் நாணித் தலை
சாய்க்கும்படி. இந்தச் சபையில் வந்திருந்த செல்வர்கள் யாவரும்
அபிமானத் துடன் வெகாமானசம்மானஞ் செய்தமையாலும், ஈம்
கவர்னரவர்களுடைய தயையினாலும், மேற்படி மார்ட்டின்

சீமன்சன் அரைக்கும் அவரைச் சார்ந்தவர்களுக்கும் உற்
சாகமும் தைரியமுமதஇகரிக்கதி தமது வித்தியா சாமர்த்தியத்
தைக் குறைவறட் பூரணமாக விளக்கிக் காட்டும்படி யிருந்தது.
* அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமிர்தமும் நஞ்சாம்” அல்லவோ ₹
அப்படி இது வெறுப்பாய்க் காணவில்லை, *இன்னும் இவர்கள்
வாத்தியம்

என்று

வாசியார்களா / பாடார்களா ! அபிநயிக்கார்களா!'

அபேட்டுத்து

அவர்கள்

ஆடல்

பாடல்களை

நிறுத்திய

4
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பின்னும் பிரஜைகளுக்கு அவ்விடத்தை விட்டுப் போகக் காலெ

மாமையால்,

வெகுநேரம்

இயங்கயிருந்து, பிறகு

அப்பொழுது

ஈம் கவர்னரவர்களும்

அர்த

சென்றனர்.

ஸ்தானத்திலிருந்து

புறம் பெயரக் கூடாமல், ௮ச்சபா மண்டபத்தில் ஜனரெருக்கத்
இல் மெல்லென

ஓதுங்கி

நடந்தார்.

நான்

அந்தச்சமயத்தில்

அவரைத் தரிசித்து அவரது மிருதுகடையைக் குறித்தும்சாந்த
குணத்தைப் பூஷணமாகக் கொண்ட அவரது அடக்கத்தைக்
குறித்தும் மிகவும் ௮றிசயித்து, மனமடூழ்ச்சி கூர்ந்து, எளிய
னாகிய எனக்கு இணி என்றைக்கு ஜெகதீஸ்வரனாகிய் இவர்
தரிசனங் கிடைக்குமோ!” என்றும், “இந்தக் சதவாத்திய வீகோ
தம் மறுபடி. எப்பொழுது சேட்க வாய்க்குமோ!” என்றும்
எண்ணி
எண்ணிக் கடவுளை மனத்தில் தியானம் பண்ணிக்

கொண்டே அங்கிருந்து என்னுடன் கூடவர்சது தோழர்களாகய
கனவான்்௧ஞடனே
மீள்வதற்கு அ௮ரிகாக
னிருப்பிட.ஞ் சேர்ந்தேன்.

மீண்டு போய்

என்

2,

கற்றாய்ந்தொழுகல்

“கற்க கசடறக்கற்பவை

கற்றபின்

நிற்க வதற்குத் தக.”
நூல்களைப்
கற்க வேண்டும்
என்னும் குறளில், “ஒருவன்
பழுதறக் கற்கக்கடவன் ; அப்படிக் கற்ற பின், அக்கல்விக்குத்
தகுதியாக அவைகளாலே சொல்லப்பட்ட வழியிலே நிற்கக்

௬ வன், என்று இருவள்ளுவராயனார் அருளிச்செய்தமையால்,
உலகத்தில் அருமையும் பெருமையும் ஆனதாய், அறம் பொருள்
இன்பம் வீடு என்னும் நால்வகைப் பயனையும் HCL FORA
பிறவாதவராய், விவேக சூணி
pb sourser,
WSs MIDI

யத்தால் தர்மாதர்மங்களை அறியாத வேடர் போலவும்5 மிரு
கம் பறவை முதலிய உயிகுள்ளவைகளும், மண், கல் முதலிய
உயிரில்லாதவைகளுமாகிய ௮ணிணை போலவும் கன்மாயற்ளி
யின்றி வறிஇருந்து வாழ்சாள் கழியாமல், பிரதானமாகிய கல்
கல்விப்
செல்வப்பொருளென்னும் இரண்டில்
வீப்பொருள்
பொருளைத் தேடல் வேண்டும்.
கல்வீப் பொருளாவது, செல்வப் பொருள் போல வெள்
ளங்கொண்டு போகாததும், நெருப்பிலே வேகாததும், கள்வர்
அபகரிக்காததும்,

காவல்

செய்ய

வேண்டாகதும்,

அற்சர்

களால் வவ்வப்படாததும், தாயத்தாரால் பங்கிட்டுக்கொள்ள
முடியாததும், விரும்பினவர்கட்கு எல்லாம் தடையின்றி வழங்
நிக் குறைவுபடாததுமாய்,
இனாலும் மேன்மேலும் வளர்உ.தன்

அஞ்ஞானமாகிய பிணிக்கு மருந்துமாயிருப்பதனால், அதனைச்
செல்வப்பொருளினும் சிறந்ததாகக் ௧௬இ, *(இளமையிற்கல்,”
வண்ணம் இளமைப்பருவத்திற்
சொன்ன
என்று ஓனவை
தேடுங்கால்,
ருனே உறுஇயாக அவயம் தேடல் வேண்டும்.
கல்வி வரையறைப்படாததனால், அதனை முற்றக் கற்பதற்கு

ஆயுள்

நீடித்திராமையாலும்,

கற்பவர்

சரிரமோ

பிணிக்கெல்

லாம் பிறப்பிடம் ஆகையாலும், முடியாமையால் கைவிட்டு
விடாமலும், அல்லது கண்டது கற்கப் பண்டி தனாவான்,' என்
பதொரு சாமானிய வாசகத்தை நம்பி, கண்டவெல்லாமாகிய
தந்தனப்பாட்டும் ரஞ்சனக்கூத்தும் உள்
மூடர்களுக்கேற்ற
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ளிட்ட புன்கல்வீ கற்றுப்போழுது போக்காமல், நீரைப் பிரித்
துப் பாலைப்பருகும் அன்னப்பறவை போலச் சாஸ்இரங்களில்

விசேஷ சாமானிய௰ங்களை யூகித்துச் சாராமிசந்தெரிக்து, இகபர
சாதனமாய் எவற்றினும் விழுமிதாகய மெய்ம்மைக் கல்வி
யையே
உயிர் போலப் பெரும்பெருளாக விரும்பி, இலக்கெ
இலக்கண
சம்பிரதாயந்தெரிந்த
நல்லாகிரியரைத்
தேடி

அடைந்து,

அவரது

சந்றிதானத்இற்

செல்வர்முன் வறியர் ஏக்

கற்றிருப்பதுபோல இருந்து, குறிப்பறிந்து ஓழுகி, அவர் ௧௫௬
கூர்ந்து கற்பிக்க, மூறை வழுவாமலும், நெறி பிறமாமலும்,
பேய் போலப் பேருண்டியை இச்சியாமலும், பெரியம்மை பிர
சன்னமானாற்போல்ப் பெருந்தூக்கம் தூங்காமலும், “அம்பலம்
திப்பட்டது!'

என்றாலும்,

அதைத்தான்

சொல்வானேன்,

வாய்

தான் கோவானேன்?' என்று கெட்டொமிந்த முழுச்சோம்பரைப்

போலச் சோம்பியிராமலும், அணவரும் தன்னைத் 'தம்பி பள்ளிக்
கூடத்தான்,' என்று சொன்னால் போதுமென்று நினைத்துப் பிர
திஷ்டைக்காகக் முழப்புவான் போல விகாயாட்டினால் குழப்பி
வீடாமலும், பல காலும் மிக முயன்று, ஐயந்திரிபற அமையக்
கற்கவேண்டும். அதன் மேலும், (கேள்வி முயல்,” என் நமையால்,
உசிதமான பற்பல நற்கள்வி கேட்க வேண்டும். அன்றியும்,
அண்ணறிவுடையோர்

வேண்டும்.
பின்னர்க்

நால்கள்

யாவையும்

இத்து

விலையுயார்த

இனிதின்

ஆராய

இவ்வாறு கற்றும் கேட்டும் ஆராய்ந்தும் பயின்ற

குப்பையைச்

மாணிக்கத்தை

ஆய்ந்தெடுப்பது போல, உண்மை துணிந்து, விலக்க த்தக்கவை
க விலக்கக் கொள்ளத்தக்கவைகளைக் கொண்டு, அனுஷ்டிக்க

வேண்டும்.

அனுஷ்டித்தலாவது, “பார்பினோ! பார்மினோ!' என்று தாயு

மாவவருரைத்தவாறு யாவரும் “ஆ! ay! இவனைப்பாருங்கள்/
பாருங்கள்! இவன் பாடிப்படித்துப் பிரசங்கிப்பது
முக்கனியும்,

சர்க்கரையும்,

பாலும்,

தேனும்

கலந்து ஊட்டுவது

போல

மித

{9 காயும், அறபுதமாயும், விகோதசா துரியமாயும். பகைவரும்
வெறுக்கத் G&S Sor aD வியக்கத்தக்கதாயுமிருக்கன்றதே!
இவன்
என்ன

சாரதா

பீடமோ!

/மமம்ம!

கல்விக்கடலோ!

அச்சரியம்/ இவன்

கற்பனைக்
நிபுண

களஞ்சி

சரோமணியர

கற்றாய்ந்தொழுகல்

87.

யிருக்கறான்!' என்று, தனது வீத்தியாசாமர் த்தர. த்தை மெச்ச
வேண்டுமென்னும் வீண் புகழை விரும்பலாகாது; பின்னும்
கல்வியில் தான் பிச்சையிட்டவர்களுக்கு உண்டென்று சொல்
லும்படி. பூரணமாகக் கற்றுணர்ந்த காலத்தும், பிறரை “இவர்
நமக்கெவ்வளவு!

அஜகஜாந்தரம்/”

என்று

அவமதித்துக் கர்வி

யாமல், 'எந்தப்புற்றில் எந்தப்பாம்பு இருக்குமோ!” என்று
எண்ணி, தன்னிலும். அஇகமாகக் கற்றவர்களைக் கண்டால்,

கய் விட்டு விளக்கும் இபேத்தை நீர் விட்டு விளக்குவது போல
துவரையில் ஈம்மை நாமே புகழ்ந்து வியந்2தாமே!/ சகல கலா
வல்லவராகிய

இவரது

கல்விக்கு

ஈமது

கல்வி

எம்மாத்திரம்?

சதாமிசத்தில் ஏகாமிசங்காணுமா? கால்வாய் கடலாமா? அணு
மேருவாமா? துரும்பு தூாணாமா? எறும்பு யானையாமா? முட்டிக்
காற்கமுதை
பட்டவர்த்தனப் பரியாமா?”
என்று அஞ்சிப்
பெட்டிப் பாம்பு போல

அ௮டங்குயிருக்க வேண்டுமே அல்லாமல்,

ஒருவருடனும் குதர்க்கஞ் செய்யலாகாது. தன்னிடத்தில் கற்ற
வர்கள் கேட்டவர்களெல்லாம் அக்கல்வி கேள்விகளால் பெரும்
பயனடைய,
'குங்குமஞ்சுமந்த கழுகை' போலத் தானொரு
பயனுமடையாமல், *குளிக்கப்போய்ச் சேற்றைப் பூசிக்கொள்
வது' போலக் காமாந்தகாரத்தில் மூழ்கி, முறைப்படி கொண்ட
மனைவியை

உறங்க வைத்துப் பரஸ்திரீகளை எர்நாஞம்

இச்சித்

துக்
குலஸ்இரீகளை
எக்காலத்திலும்
கற்பழிக்கலாகா
து.
உள்ளங்களிக்கக் கள்ளுண்டு கலங்கலாகாது,
பரதிரவியத்தை
வீஷமொன்று

நினைக்க

குப் பேராசை

வேண்டுவதை

கொண்டு,

என்னும்

ஊராருடைமைக்

மிதமில்லாமல் கொள்ளையிட்டு,

தெள்ளுமணி;
திருட்டுக்கு
லாகாது.
“தன்னுயிர் போல
டும்”

விட்டு,

“தம்பி

ஈவமணி,'
என்று
இகமப்பட
மன்னுயிரையும் நினைக்க வேண்

ஜீவகாருணியத்தை

பிரமகத்தியாதி மகா பாதகங்களைத்

மறந்து,

கொலை

செய்து,

தேடி, ௮கேக கற்பங்கடந்

தாலும் கரையேறப்படாத மீளா நரகத்திற்கு ஆளாகலாகா.து.
அப்பா, என் கலியாணப் பந்தலிலிருந்து புஞகாதே!/” என்ற
பெரும்புளுகனும் இவனுக் கணையல்ல; இவன் புளுகு அண்ட
கோளத்தையும் தூறிப்பாயும்.
ஆதலால், '௮ண்டப்புளுகன்'
என்று
சொல்லும்படி, பொய்யைப் பொருளாசச்
கொண்டு
மெய்யைக்
கைசோர
விடலாகாது,
(கோபம் சண்டாளம்.'
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ஆகையால், *றுது கிருஷ்ணசர்ப்பம் போலச் சி தியெழும்படி
அதற்கு இடங்கொடாமல், (பொறுமை கடலிற் பெரிது," என்
பதனால், அதனைப் பூஷணமாகப் பூண் டுகொள்ள வேண்டும்.
சித்திரவதை செய்வதுபோல,
செய்தாலும் Oi
களுக்கு நன்மையே

அடிக்கடி.

எவர்களென்ன

செய்யாமல், அவர்கள்
செய்ய வேண்டும்.

நரணும்படி.

“ஏந்நன்றி கொளன்ருர்க்கும் உய்வுண்டாம்;
செய்நன்றி

கொள்ற

தீங்கு
அவர்

உய்வில்லை

மகற்கு ”

* எவ்வகை அறங்களை அமழித்தவர்க்கும் அப்பாவத்தினின்று
நீங்கும் வழியுண்டு, ஒருவர் செய்த ஈன் மிய மறந்தவளுக்கோ,
Bo Hoven.

ஆதலால்,

அதனை

மறவாது

நினைக்க

வேண்டும்.

எளியவர்களைத் தரணமாயெண்ணி
அவர்களிடத்
இலே வேம்பு
போலச் கடுஞ்சொற்சொல்லாமல், தாழ்மையாய், எவர்களிடத்

அம்

இன்சொல்லே

சொல்ல

மேவேண்டும்.

பகைவர், சனேகர்,

அயலார் என்னும் முத்திறத்தார்களுள் ஒருவர் பக்ஷஞ்சார்ந்து
ஓரஞ்சொல்லாமல், துலாக்கோல் போல நடு நிற்க வேண்டும்.
பறவைகளுக்குள் சண்டாளம் என்று இகழப்படூகின்ற அற்ப
ஐந்துவாகய காக்கைக்கும், காலையிலெழுக்இருத்தல், கா மைற்
புணர்தல், மாலையிற்குளித்தல், அயலிடைப்புகாது மனையிடைப்
புகுதல், உறவோடுண்டல், உறவாடல் என்னும் இவ்வறுவகை
நற்செய்கைகளிருக்கின்
றன
“காலை யெழுக்குழுற்தல் கரணாம லேபுணர்தல்
மால் குளித்து மனைபுடுல்-- சால
உற்று
Gowursw oy pare. லிவ்வாறும்
கற்ருமியா வாக்கைக் குணம் 2”

ஆதலால், அறிவினையுடைய நன் மக்களுக்கு எப்படிப்பட்ட
நற்குண நற்ரெய்கைகளிருக்க வேண்டும்?
வஇ :மாகவுமிருக்க வேண்டும்?
பிரபஞ்சத

அவைகளெவ்வள

்தில் டர் விவேக
கள் பாலவம், விவே௫கள் மீடர் போல
வும், கீழோர் மேலோர்

ர

போலவும். மேலோர் & Bort போலவு
மிருப்பார்கள்.
அவர்
35 ஸ்ல வெள்ளியென் ம், மாண
களைக் Bak S55
ிக்கக்கல்லைக் கரட்
டுக்கக்கல்லென் றும்
டத ஒனஒ்ற
ன் ை மைமுவ்
ன்ச
ருுக மதிப்ப
் து போல, காட்இ
்
மாத்ீரத்தில் அவ்வாறு நிச்சயிஃக
லாகாது,
கரு
ம்ப
ு
கோ
ணி
யிரருந்
ுந்தாலு
சாலம்
ும் இதி
இக்க்க
ும்
கும
் அல்
அல்லாமல்,8
ம் து,” ் என்றும
கசக்கா
5 ்
காஞ்
9
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இரங்காய் சிவந்து கனிந்திருந்தாலும் கசக்குமல்லால் இதிக்
காது,'' என்றும், அம்பு வளைவின்றி ஓழுங்காயிருந்தாலும்
றி
கெட்ட செய்கையே உடையது, என்றும், 'வீணை ஒழுங்கின்
வளைந்திருந்தாலும் நல்ல செய்கையே உடையது,” என்றும் பகுத்
குறிவது போல, அவரவர்களுக்கு இயற்கையும் செயற்கையுமா
யுள்ள குணங்களையும் செய்கைகளையும்
அங்ஙனம்

பகுத்தறிந்து,

பகுத்தறிய வேண்டும்.

ஒருவனைக்கொட்டி விட்டு அவனைப்

பதைத்துக் துடித்து வருத்தட்படச் செய்யும்
'றனுக்குத் துன்பத்தை உண்டாக்கி அதை

தேள் போல,
அவன் சகிக்க

ஒருவன்
செய்கின்றவர்களும்,
வியசனப்படச்
மாட்டாமல்
உண்ணுஞ்சோ ற்றில் வீழுந்இிறந்து அவனுடைய வயிற்றுக்குள்
போய் அவனுண்ட சோற்றை அவனுக்கு உதவாமற்போம்படி.

செய்யும் ஈயைப்போல. பிறனது செல்வங்கண்டு பொறுமை
கொண்டு தாம் அவன்பொருட்டு இறந்தாவது அந்தச் சொத்தை
அவன் அனுபவிக்கவொட்டாமல் செய்கின்றவர்களும், ஒரு
வனைக் கடித்து விஷம் தலைக்கேறுகலால் அவன் இறந்து போம்
'படி செய்யும் பாம்பு போல, ரிறனைப் பகைத்து அவனுக்குத்

இங்கு விளைத்து அவனை முடித்துவிட்டு
மூதலாகய தஇியோரை மேிக்கலாகாது.

ம௫ழ்கின்றவர்களும்

** உடுக்கைஃயிழந்தவன் கைபோல வாங்
இடுக்கண் களைவதாம் நட்பு.''
(அடை சோர்ந்த போது உதவி செய்கிற கைபோல, கேச
னுக்கு ஆபத்து வந்த போது தாமே அறிந்து உதவி செய்கின்ற
வர்களையும் ; கொல்லன் உலைக்களத்தில் வேகின் ற இரும்புடனே
வேகும் உலையாணிக் கோல் போல,

சினேகன் உபத்தரவப்படும்

பொழுது 'நமக்கு என்ன!' என்றிராமல், ஆவலுடனே தாமும்
அவ்வுபச்திரவத்தை அனுபவிக்கின்றவர்கலாயும் ; சண்டியூரச்
சோழராஜனுடைய

மந்திரியாராகிய

சினக்க

முதலியரரை

கே௫ித்து, அவர் இறந்து காஷ்டத்தில் வைக்கப்பட்ட பொழுது,
‘oor உனேகரைப் பிரிந்து நான் இருக்கச் சகயேன் !/ £ ஏன்று
படுத்துக்கொண்டு,
காஷ்டத்தில்
அவருடனே கூட அந்தக்
சோமன் முதலானவர்கள் விலக்கியுங் கேளாமல், நெருப்பில்

வெந்து பிராணனை விடுத்துச் சினேக தர்மத்தை நிலை நிறுத்திய
பொய்யாமொழிப்புலவர் போல்வாராகிய ஈல்லோரையுமே
4
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கே9ிக்க வேண்டும்.

இன்னும், மனோவாக்குக்

காயங்களை

எக்காலும் நல்விஷயத்திலேயே பயிலும்படி. செய்யவேண்டுமல்
லாமல், துர்வீஷயத்தில் பிரவேசிக்க

விடலாகாது.

படி.க்கன்றி, விபரீதச் தால், * அடபோ/

இனி

பாவமேது,ி புண்ணீயமேது £ நரக2?மது, சுவர்க்கமேது £

செத்தால், சரீரம் பஞ்சபூத

இப்

இதென்ன பைத்தியம்!

நாம்

சம்பந்தப்பட்டதாகையால், இது

மண் ணோடு மண், நீரோடுநீர், நெருப்போடு நெருப்பு, காற்றோடு
காற்று, வெளியோடு வெளியாய்ப் போய்விடுகின்றதே! பின்னர்
மாக்ஷம் நரகம் அடைவதேது £ தெய்வமென்றதுதானேது?
மூயற்கொம்பும் மலடி. மைந்தனும் போலச் சூனியமேயல்லா

மல்,

கண்டவர்

ஆர்?

இந்தக்

கொள்ளைக்கு

ஸ்நானமேன் ?

தியானமேன் £ ஞானமேன் £ தானசர்மங்களேன் £ இவை எல்
லாம் வீணாரவாரம் / கண்டதே காட்சி /! கொண்டதே கோலம்/
மனம் போன போக்கே சரி, என்று நாஸ்திகம் பேச் செருக்
குற்றுப் பட்டிமாடாய் உழலாமல், *' அண்ட பிண்ட ஆல சரா

சரங்களையும் படைத்துக் காத்து அழிக்கின்ற
ஒருவன் உண்டு,' என்று அநுமாக

காரணக்கடவுள்

உபமான ஆகமப் பிரமாணங்

களால் மிச்சயமாக நம்பி, அக்கடவுளை
மனமாரச் சிந்தித்து,
நாவார வாழ்த்து, முடியார வணங்க, ஆராதித்து, பெரியோ
ரைட் பேணி, அரசராணைக்கமைந்து மாதா பிதா குரு முதலான
வர்களைப் பூசித்து, மற்றச் சுற்றத்தாரையும் தழுவி,
வறிய
வர்க்கு இரங்கி, வாசா கயிங்கரியமாத்தரமாய்ப் போக
விடர
மல், கூடிய அளவும் உபகரித்துச் FLO a Coser செய்வதற்
கு ஏது
வாகச் செல்வப் பொருளையும் தேடல் வேண்டும்,
அதனை த்சேடுங்கால்,
தன்னைப் போன்ற
பிறரிடத்துச்
சென்று,

ale
சால்லிப்

அபிமானமாகிய

பூஷணத்தைத்

துறந்து,

எய்த்து

கததி, பிறரை மோசஞ்செய்தலும், பொய்ச்சாட்டு
ஈபட்டுக்
கைக்கூலி வாங்கு

கல்

தொடநி௯ைச் செய்தலுமின்றித் தேடக் கூடாதே! என்பெல்
வத்
அப்படிச் செய்யாமல், பழிக்கஞ்சி நிலத்தைத் இருத்தி
உழுது
பயிரிட்டாவது, நாகாவிதப் பண்டங்களை
க்கொண்டு அவை ஆர
மாறி

னும்

வியாபாபஞ் செய்தாவது,

விருப்பும்,

என்பதனால்,

“அறிவுடையொருவனை

;

அரச

சுயபாஷையேயன்
 பாஷாச்
றிப்

கரங்களையும் பயின்று, ராஜாங்கத்தைச் சார்ந்து, அரசர்டன்
தயை பெற்று,
விவேககோசரத்தாற்

பல

வீத

உத்தயோகங்

கற்றாய்ந்தொழுகல்
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களைச் செய்தாவது, மற்றுமெவ்வித
நன்முயற்சியாலாவது,
மெய் வருந்திச் சம்பாதிக்க வேண்டும்.
அப்படித் தக்க வழியீல் சம்பாதித்த கஷ்டார்ச்சிதமாகய
சுயார்ச்சிசத்தையாயினும்,
அதனோடு பிதிரார்ச்சிதத்தையாயி
னும், அநியாயார்ச்சிதமாம்படி 'கூத்துக்கிட்டுக் குரங்காகாம
லும்,

சூதாடித் தோற்காமலும்,

துர்வியாச்சியத்தில்

அழித்து

விடாமலும், வறிதே புதைத்து வைத்துப் பின் இழந்து போகா
மலும், இல்வாழ்க்கைக்கு FAW துணையாகிய கற்புடை மனையா
சோடு கூடி, மனமொத்து,
₹ இல்வாழ்வா னேன்பா ஸனியல்புடைய
நல்லாற்றி னத
ஆணை.

மூவர்கீகும்

“ தென்புலத்தார் தெய்வம் விருந்தொச்க ருனென்றாங்
கைம்புலத்தா றோம்பல் ததலை.
** துறந்தார்க்கும் துவ்வா தவர்க்கு மிமந்தார்க்கும்

இல்வாழ்வா னென்பான் றுணை.”*

என்பனவற்றிற்கணெங்கம்

பதின்மருக்கும்

பகிர்தலாகிய

தான

தருமங்களைச் செய்து, ST Pu gia FH: இம்மை இன்பந்துய்த்
துப் புகழ் பெற வாழ்க்து. மறுமையின்பம் அடைதற்கேற்கப்

பொறி புலன்களை விஷயாகாரமாம்படி சுயேச்சையாக
விடாமல் அடக்கி, வேதாகமங்களுரைத்த வண்ணம்
வழாது ஒழுகல் வேண்டும்.
இங்கிலீஷ்காரர்,
சிறுபிள்ளைகள்

பாஷையின்

விட்டு
நெறி
எழுத்து

முதலியவைகளை வருத்தமின்றி எளிதாக விளையாட்டில் தாமே
உணர்ந்துகொள்வதற்குப்
பல
விதச்
சித்திரப்படங்களை
வேடிக்கையாகத் இீட்டிக் காட்டுவது போல, உலகத்தில் கல்வி

பயிலும் சிறுவர் முதலாயினோர்
அருமையின் றி. எளிதாக
வாசித்துச் சிறந்த கல்வியைக் கற்பதும், அதனை ஆராய்வதும்,
கற்ற கல்விக்குத் தக்க வண்ணம் நடப்பதுமாகிய கற்றாய்க்
தொழுகலை இவ்விதமாமென்று படமெழுதக்காட்டாவிடி
னும்,
இதனால்
இடர்ப்படாமல்
ஒருவாறு
உணர்ந்துகொள்ளும்
பொருட்டு

இது

அ௮ச்சிறுவர்

காசமுமாய்த்தோன் றியே

முதலாயினோர்க்குச்

உபாயமாக

சிரிப்பும்

மேற்குறித்த

பரி

பெரும்

பயனைத் தரும்படி, சில* பழமொழி முதலாகிய திருஷ்டாந்தங்
களைக்கொண்டு வெளிப்படையாகவும் சுருக்கமாகவும் செய்யப்

பட்டமையால், * இது யாருக்குத் தெரியாது £ இதில் என்ன
AGM DIGS BOT OS) ? இதுவும்
ஓர் அஇசயமா ?” என்று

வரன் முறையே

கற்றுணர்ந்த

சான் றோர்

ஒரு

பொழுதும்

கினையாரென்னும் துணிவுபற்றி இதனை அச்சிட்டுப் பிரசுரம்
செய்யலாயினேன். இதற்குமுன் அச்சிடப்பட்டவைகளுக்கும்,
இனி ௮ச்சிடப்படுமவைகளுக்கும் இஃது ஒருவழடிலக்கும்.

5.

பயணில்

இதன் பொருள், “பயனில்லாத

' உலகத்தில் யாவரும்
ளாற் கற்பிக்கப்பட்ட நாகா

உழவு
உழுதொழில்'

என்பதாம்.

உஜ்ஜீவிக்கும்பொருட்டுக்
விதத் தொழில்களிலும்

கடவு
உழுது

பயிரிடுந்தொழமிலை சிறந்த கொமிலாயும், எல்லாச் செல்வங்களி

லும் உழவுச்செல்வமேகுறையாத செல்வமாயும் ஒருவரிடத்துற்
சேவித்துண்ணும்
உணவினும்
உழுது
பயிரிட்டுண்ணும்
உணவே இனிய உணவாயும் இருஃகின்றன : என்பது பண்டித
பாமரர்களுக்கெல்லாம் உள்ளங்கை

கெல்லிக்கனிபோல

விளக்க.

மாய்த் தெரிந்திருக்கின்றது.
ஒணவையும் இந்த விஷயத்தை,
பூமி இருத்தயுண்.' என்பது முதலாகச் இல வாக்யெங்களால்
வீளங்கச்சொல்லியிருக்கின்றாள்.
திருவள்ளுவரும்.
“உழுதுண்டு

வா்வாரே

வாழம்வார்;மற்

தொழுதுண்டு பின்செல் பவர்.”
என்னுங்குறளால்,
* உழுதொழிலைச் செய்து

soar eur Sonam

வாழ்பவர்கள்,”

ளெல்லாம் பிரரைத் தொழுது,

றெல்லாம்

உண்டு

என்றும்,

வாழ்பவர்

* மற்றவர்க.

அவர் கொடுச்ச வாங்கியுண்டு.

௮வர் பின் சென்று, அச்சுவா இனம் இழம் இருப்பவர்கள்,”
ம் சொன்னார்.
அன்றியும்,
ஏரு மிரண்டுளதாய் இல்லத்இல் வித்துள தாய்
நீராரும் மோர்ந்து நிலமூள தாய்... ஊட ரூகே
சென்று

வரஅவெளிதாய்ள்

என்று முமாவே யினிது,”
எனவும் சொல்லப்படுகின்
ற32 /
a
erent
a}.
இப்படி
.9 Be பல்லாம்
இருந்தும
்,

செய்வாருஞ்

என்

சொற்கேட்டுல்

.
ia
.
இக்காலத்இல்
இந்து

தேசத்

இல் உத்தியோகஸ்தரல்லாத முடிஜனங்கள்
பயிரிட்டுச் சவனஞ்
செய்வ

ப்

பார்ச்சால்,

லு
ம் ணு தைஅனி என!
என்னவெஅம்
ன்று
TITAN

ட

Hid

பு்ப்கால,

ட
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கிறேன்

மிசவும்

பரிதாபமாயிருக்கின் றது ரீ

5
:
ys
நரவெழுக்து
சொல்லுக
ின்
றத
பன்னியுஷாக்கே

லே

அணிந்து

௭4?

க

; uF
ae
தை
பம் ஆம்னும்
டசி
oilers
எனவ
,ச் அதை
இவ்விடத்
திற்கருக
்இச்
சொல்லு

பம்
2

குடிகள் தங்கள் தகேகபோஷனைக்காகப் பயிரிடத்

கனால், மாகல் முதல், “இது பள்ளத்தாக்கு;

NTO!
சமம்
ப்
உரஒனறு
என்றம்;
ட ”

வடட
கரம்பு : இது பூறம்போக்கு,

தொடங்

இது மேட்டுப்

“இதுஅ செய்கா
்

ல்; இது
என்றும் நிலவளமறியவேண்டு
ம்.
.

;
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ஏரிப்பாய்ச்சல், ஆற்றுக்காற்பாய்ச்சல் முதலான
பார்க்க வேண்டும். காடழித்துக் கரம்பு இருத்த
காறு, கலப்பை, நுகம், வடம், ஆள்,

குண்டை

நீர் வளம்
வேண்டும்.

முதலிய பலவுந்

தேட வேண்டும்.

ஏர் கட்டி நிலத்தை உழ வேண்டும்.

குக் குப்பை தமை

முதலாகிய எருவிடல் வேண்டும்.

நிலங்களைப்
டூம்.
சம்பா,
சம்பா,

பிறகு

பரம்படித்துச்
அதில்

சிரகச்

சேடையாடிப்
சம்பா,

அதற்
நன் செய்

பண்படுத்த வேண்

சிறுமணிச்சம்பா,

சின்னச்

பெரிய சம்பா, சன்னச்சம்பா,
கம்பன்
மல்லிகைச்சம்பா,

ஊடுச்சம்பா, இலுப்பைச்
கைவளச்சம்பா,
சம்பா,

குண்டைச்சம்பா.

கோடைச்சம்பா, ஈர்க்குச்

குங்குமப்பூச்சம்பா

சம்பா, புனுகுச்சம்பா, மூதீதுச்சம்பா துய்ய மல்லிகைச்சம்பா,
மோரன் சம்பா. மாலன் சம்பா, வன் சம்பா, செம்பிலிப்பிரியன்,
பிசானம், மலை குலுக்கி, மடு விழுங்கி, காடைக் கழுத்தன்,

1

aan

eT

ENED ER RSET

me

செம்பாளை, பூம்பாளை, முட்டைக்கார். கடப்புக்கார் மோசனம்,

இறங்குமேட்டான்,
பிச்சவாரி, ஈசற்கோவை,
மணக்கத்தை,
செந்நெல், வெண்ணெல் முதலான நன்செய்த்தானியங்களும் ;
கோதுமை, வாற்கோதுமை, வரகு, கேழ்வரகு, மஞ்சட்சோளம்,

கம்பு,
காக்காய்ச்சோளம்,
செஞ்சோளம், முத்துச்சோளம்.
்களும்
; அவரை,
சாரமை, இனை முதலாகிய புன் செய்த்தானியறட
துவரை, உழுந்து, கடலை, கறுப்புப்பயறு, பச்சைப்பயறு, பனிப்
பெரும்பயறு, துலுக்கப்
பயறு மூரிப்பயறு, தட்டைட்பயறு,
பயறு, கொள்ளு, எள்ளு முதலிய காய்த் தாணியங்களும் ; அவுரி,
ஆமணக்கு முதலானவைகளும் விளைவிக்க விதை சம்பாஇக்க
கோட்டை கட்டி முளை கிளம்பச்
அவைகளைக்
மவண்டும்.
விதைக்க
அப்படிச்செய்யாமல் சும்மாவாவது
செய்தாவது,
அல்லது கரற்றங்காலுக்கு காற்று விட வேண்டும்.
வேண்டும்
சற்சனரைப்
நடவேண்டும்.
வளர்ந்த பின் பிடுங்கி
அது
அதற்கு
போல,
பாலிக்கும்படி. துூர்ச்சனரைப் பரிகரிப்பது
பாய்ச்ச
நீர்
வேண்டும்.
களையெடுக்க
விரோதமில்லாமற்
வேண்டும். பயிர் வளருங்காலத்தில் ஆடு, மாடு, பன்றி முதலிய
மிருகங்கள் ௮ழமிக்கவொட்டாமல், சும்.ரி வேலியிட மவண்டும்.

பூச்சிகளா ற்சேதப்பட்டுப் போகாமல், அடிக்கடி பார்வையிட
நன்றாய்
“பாராத உடைமை பாழ்,” அல்லவா?
வேண்டும்.
விளைதற்கு வேண்டிய முயற்சிகளைச் சோம்பலில்லாமல் அடுத்
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விரோதரசமஞ்சரி'

தீடுத்துச்

செய்ய

வேண்டும்.

கருக்கொண்டு விரைந்து

GOVE

கற்புடை

காலத்தில்,

.
: ஏரினும் நன்று லெருலிடுதல்; இட்டபின்

மகளிர்

போலக்

தலை வணக்கி

நீரினும் நன்றதன் காப்பு.”
என்பதனால்,
களவு
போகாமற்
கண்ணை

போலட் பத்திரமாய்க் காக்க வேண்டும்,

மணி

மடியுங்

இமை

காப்பது

விளைந்து மடிந்த பின்

AOS
Quy
செய்வதற்குப் பிரயத்தனப்பட்டு,
அறுக்கும்
பருவமறிந்து அறுக்க வேண்டும்.
அறுத்த அரிகளைச் சமை:
கட்டில் கொண்டு போய் மலை போலப் பெரிய போர் போட

வேண்டும்.
பிக்க

மாடுகளைத்

வேண்டும்.

தாமணியிற்பிணைத்து,

மிதிப்பித்த

பதலாத் தாற்றி,

மணியை

களத்தில் அம்பாரமாச்க்

பின்

அதை

வைக்கோலைப்

மிதிப்

பிரித்துப்

உடன்வாரக்

கும்பலாகக்

குறி முத்திரை

செய்ய

கூட்டிக்.

வேண்டும்.

அசை அளந்து தொகையாக்கி, அதிற்கருமான், தச்சன், தட்
டான், கணக்கன், குயவன், வண்ணான், அம்பட்டன், தோட்டி,
குலையாரி,

வெட்டியான்

முதலானவர்க்குரிய

போகத்
அரைத்தனத்தாருக்குச்
வாரத்தை யாதோர்
ஆடங்கமும்
வேண்டும்.

களவாரசம்.

சேர
வேண்டிய
மேல்
ல்லாமற் சேர்த்துவிட

மற்றக் குடிவாரத்தில் பிள்ளையார் கோயில், சிவன்

கோயில், பெருமாள் கோயில், ஐயனார் கோயில்,
மாரி பிடாரி
காளி கோயில்களுக்கும்; ஈம்பியான், குறாக்கள்,
புரோகிதன்,
ஷோகியன்

வைத்தியன், வாத்தியார், அண்டி,

களவாசத்துக்கும்

இவ்வளவு

தாதர்களுக்கும்;

இவ்வளவென்று

பகுத்துக்

கொடுத்துவிட்டு, மிகுந்த கொஞ்சந்தானியத்தைச் தங்கள்
வீட்
டுக்குக்
கொண்டு

2.

போய்,

கமையன்,

அதினாற் பெண்சாஇ,

பிள்ளை,

தாய்,

தம்பி முதலாகிய குடும்பத்தாரெல்லாரும்

வளம் பண்ண வேண்டும்

என்றால், அது ஆருக்குத்தானாகும்?
TEST wren éGEs காணும்?
இது, “சடன் வாங்கியும் பட்
பூரி ;
யாணம்

பண்ணியும்

இன்ற3த/
பின்னும் வீட்டில்

Prot gh மூகலாகிய

நடக்கின் ற

சக்நியாசம்,”

கலியாணம்,

என்பதாயிருக்

.

சோபனம்,

*பாசுபங்களையும்; வரிசை வண் மை,

தான

கொண்டே கடத்தர் வேண்டும் : gets | சொற்பப்பலனைக்
டி.த்கான் நடத்.

t
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தப்படும் ? ' பனி பெய்தோ கடல் நிரம்பும்? பனியிலே கப்ப
லோட்டலாமா 7 சமூசாரமோ சாகரமோ!” என்கிறார்களே!

மேற்சொல்
இடங்களிலே
ஆற்றுக்காற்பாய்ச்சலில்லாத
பெய்யாமல் QUIT GBT fl
மழை
பட்டும்,
லிய பாடுகளெல்லாம்

ஏரியில் தண்ணீரில்லாமையால்,
உழைப்பெல்லாம்
கிடையாது.

காய்ந்து போகுங்காலத்தில்,
அந்தச் சொற்பப் பலனுங்

ஆகையால்,
வீணுக்கே உழைத்ததாம்.
கைகமோவதாய் முடியும்,” அல்லவா£

அது, “கல்லைக் குத்திக்

ஏரிகளில்லாத சில இடங்களில் மானவாரிப்* பயிர் செய்வ
இந்த மானவாரிப் பயி3ரா, முழுதும் அரியாயம்.
துண்டு.
ஏனெனில்,

வானத்தையே

அங்கே

, எதிர்

காரணத்தால், இதை

ஏரி

நீர்

பார்க்க

பாய்வத ற டமில்லாமையால்,

வேண்டியிருக்கின்றது.

இக்

'வானம் பார்த்த பயிர்,” என்றுஞ் சொல்

இதில் வானம் பெய்தால்தான் சிறிது பலனாவது
வார்கள்.
இல்லாவீட்டால், ' வானஞ்சுருங்கிற் ருனஞ்சுருங்
காணலாம்.
ஆதலால், இது, முதலை துர்ப்
கும்,” என்றவாறே சூனியம்.
பலை;

அதிலுங் கர்ப்பிணி,

எங்கும் மண்டல

வேண்டும்.

என்பது

போல

ஆகும்.

வருஷமாய்க் காலத்தில் மிதமமழைபெய்ய

இப்படிப் பெய்யாவிட்டாலும்,

அகாலத்திற்பெய்

தாலும், குறைவாய்ப் பெய்தாலும், அதிகமாய்ப் பெய்தாலும்,
தக்கபடி. முயற்சி செய்யாவிட்டாலும் ஈஷ்டமேயன் றி, நயம்

வாராது.
சிலவூர் மிட்டாவும்,

சிலவூர் பட்டாவும்,

யும், சிலவூர் சுரோத்இரியமும்,

சிலவர்

௮மானி

சிலவூர் சர்வமானியமுமாயிருக்

இன்றன. அவைகளெல்லாவற்றிலும் பட்டாவைப்போலச் சில
கொடுப்பது
குடிகளுக்கு அசெளக்கியத்தைக்
இடங்களில்
ாலே
போதும்.
விதைத்த
நிலத்தை உழுது
வேறொன் றில்லை.
விதைத்தது விளைந்தாலும் விளையாமற் சாவியாய்ப் போனாலும்,
“அர்கெட்டாலென்ன, ஆர்வாழ்ந்தாலென்ன ?’ எவ்விதத்திலும்

சர்க்காருக்குக் கட்ட வேண்டிய தீர்வை கட்டியே Es Gaver
டும். இந்நாளிலன்றி, சில நாளுக்கு முன்பு, அது கட்டூகிறதற்
குத் தாமசப்பட்டால், எள்ளளவாவது இரக்கமீன் றிக் குடிகளை
மிகவும் உபத்திரவப்படுத்துவார்கள்.
அவர்கள் ஆரென்றால்,
௩ வானம், மானமென

மருவியது

_
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இந்து தோத்திற்கும், மற்றத் தேசங்களுக்கும் சாட்சாது ஈன்ற
தாூய்போலத் தோன்றினவர்களாகிய மாட்சிமையுள்ள
aut or
மெண்டாரென்றுசிலர் சொல்வார்கள். பெற்றதாயே பிள்ளைக்கு
நஞ்சிடுவது

போல,

இரக்கமற்று

நீதிக்கு விரோதமாய்க்

அப்படிச்செய்வார்களென்று

கவர்ன்மெண்டார்

கான் சொல்லமாட்

டேன். கலெக்டர்கள் தாம் அகியாயமாய் நடத்துவார்களென்று
எப்படி நிச்சயிக்கலாம்? கலெக்டர்கள் அரசிறைப்பணம் சேக
ரிக்கும்படி, துரைத்தனத்தாரால் நியமித்தனுப்பப்பட்டு வந்
திருப்பதனால், அப்பொருளைச் சேகரம் பண்ணுவதற்கு ஏற்ற
மூயநிககல்ச்செய்வது அவர்களுக்குக் கஉடமையாதலால், அவர்
கள் சட்டத்தின்படி கட்டமாயிட, அதுவே வியாஜமாக அவரீக

ML GR

உத்தியொகஸ்தராயிருக்கும்
ஐ

படிபியா, அல்லது
SE Sey லோ SV
கர்கம்ா அனுப்ப,

பிடிக்கிறது.

சிரெஸ்சதார்

சொற்

தாசில்சரர் ஏவதுவினாலோ,தங்கள் சய சித்
STF apse oraurser “தைராத்துச்' சேவ

அவர்கள்

போலப்

பயிரிடும்

பிடித்து

குடிகளைத்

வந்து,

இருடர்களைப்

கையையும்

காலையுங்

குண்டு உட்டால் எட்டுக் அட்டிக்கோல் பாய்ச்சிக் கடுமையாய்
வெயிலெரிக்க

ஃப் பதைக்க

அகும்
மேற்

் மத்தியான

வேளையில் அற்று

மணலிற்

பதைக்

உருட்டிவீடுறதும், கழுத்துக்கும் காற்பெருவீர

கயிறு மாட்டி அண்ணாக்தாள்

பெரிய

2கல்லெடுத்து

போட்டு நெற்றியின்

oS தீது.

வெயிலிலே

UP Be VIMO

SD LOUIT ES,

நிறுத் இப் புல

வீகத்டிலும் ஈஸ்இப்படுதஇக் Bune ஆ டச் சொல்.லுஇ ிறதும
்,
வரய்க்கு வாரய்க௱த
Ges ற்களெல்லாம் மெல்லி ஏசுகிறது
மூண்டு,
அந்து உபச்ரவம் டெ ச இக்கமாட்டாமற
் பயிரிடுகிற
வர்களுவ்

3 ன்கர்,

மேலான வையும்,

அவப்ாயும்

னி

வீட்டுக்கட்டு

ஏர்கஞுண்

௦ஸ்ட்

மிட்டுகளையும், து னி முதலிய
விற்றுக் கொடுத்துவிட்டுத் கொஞ் சக
ாளில் ஏழை

களாய்வடுவார்க; ait

அவர்கள் தங்கள் வீடு மு
௬ ூதலானவைகளை
்
க்ல-ிக் இச் ரம்பஇியில்லாமற
விற்றும்
௪ DED (poor LY Girt பாரிப்பார்
்
Baran, | SRB IYO) aoa
தாங்கள் 'நிமிர்ந்து போட்ட
WM OT
BVIO SOS S
ன்ன?”
௮.
ஓன்றுமில்கூயே!
ஆதலால். ம்மனங்கூசாமல் அந்த
வீடுவாசல் மேத
ஈ லானலவைககர

தாராளமாய்

தங்கு ஆக்கு

Corb sug

ஏலம்

போட்டுக்

த்

சனங்கள் எண்டார் விட் டழும்ப
டி அவர்களைப் பரதே௮ ணட
விடுவார்கள்,
இதற்குத் இரநஷ்டாகதம் இஇகன
டிய௰ி 'ர்காண்கு :

பயனில் உழவு
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கிராமத்தில்

பணங்கட்ட

பத்தேர்ச்

சமுசாரியொருவன்

வநியில்லாமையால்,

தன் காணி

தீர்வைப்

பூமி முதலாகிய

ஆஸ்இகளையெல்லாம் தோற்று, உடுக்க வஸ்திரமுமில்லாமற்
பரதேசம் போய்விடலாமென்று நினை த்திருக்கையில், 'பனையேறி
விழுந்தவணனக் கடாவேறிதக் துவைத்தது” போலப் பழமுதற்

பாக்கிக்காகச் சர்க்கார் சேவகர் வருகிற செய்தியறிந்து, அவர்
களுக்கென்ன உத்தரம் சொல்லுகிறதென்று ஏக்கரமுற்று, சட்டி
சுட்டது, கைவிட்டது,' என்பது போல, அதுவே வியாஜமாகப்

பெண்சாஇ

பிள்ளை முதலான

கோவணாண்டியாய்

குடும்பத்தையெல்லாம் துறந்து,

வெளிப்பட்டு

வேறொரு சேவகளைக்கண்டு,

வருகையில்,

நடுவழியில்

*காலைச்சுற்றின பாம்பு கடியாமற்

போகாது,
என்பதாக,
4இந்தச்சனியன் இங்குந்தொடர்ந்து
வந்ததே! இனி எப்படி?” என்று நடுநடுங்கி, ஜைனகோயிலொன்

றிற் போயொவித்தான்.

ஓனித்தவன்,

வாணமாயிருந்த ஆள் மட்டமான
துத் தன்னைட்போலப்

கொண்டு,

“ஐயோ!

ணத்தோடாவது

பயிரிட்டுக்

அந்தக் கோயிலில் ர்

ஜைனவிக்கிரகத்தைப் பார்த்
கெட்டவனெைன்று, நினைத்துக்

நான் பத்தேர் வைத்துக் கெட்டுக் கோவ
தப்பி

வந்தேன்!

அப்பா,

நீ எத்தனை ஏர்

வைத்துக் கெட்டையோ!

உனக்கு

இந்தக் கோவணமுமில்லா

மற்

என்று

௮தைக்

போய்விட்டகே!'

கட்டிக்கொண்டு

அழுதான்.

சில கிராமங்களில் ஏரிகளிருந்தும், “பபர் கங்கா பவாணி,
தாகத்திற்குக் தண்ணீர் கிடையாது, என்பது போல, jonas
களுக்குக்
தண்ணீர்
வருவதற்கிடமீல்லாமற்
புனற்குளமா
யிருப்பதனாலும், சில கிராமங்களில் உள்ளவைகளோ, HS

நீர் கொள்ளாதசிற்றேரிகளாசையினாலும், அம்மையார் நூற்ற
நூலுக்கும் பையன் அரைஞாண் கயிற்றுக்கும் சரி,” என்பதாக
மூதற்போகத்்தக்கேயன்றி,
இரண்டாம் போகம்
மூன்றாம்
போகம் பயிரிடுவதற்கு ஏதுவில்லாமலிருக்கிறது.
அந்த முதற்
போகத்துலும்

௮றுபது

நாள்,

எழுபது

நாள்,

மூன்று

மாதம்

விளையும் சொற்பட் பயிருக்குச் தான் உதவியாகும்; ஆறு மாதம்,
பத்து மாதம், ஒரு வருஷத்தில் விளையும் பயிருக்கு எவ்வளவும்
உபயோகமாகாது,
(கோளாற்றக் கொள்ளாக் குளத்தின் கம்ப்

பைங்கூழ்போல்' என்றுஞ் சொல்லப்படூகின் நதே!

-
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சில இடங்களில் ஏறா மடைசக்கு நீர் பாய்ச்சுக ற.து” என்கிற
பழமொழிீக்கிசையப் பள்ளமடையிலிருந்து மேட்டு நிலத்திற்
குப் பாய்ச்ச வேண்டி ஏரி நீரையே அல்லாமற் குளத்துகீர்,
இண ற்று நீரையும் கவலை போட்டும் ஏற்றம் போட்டும் மார்பில்
இரத்தம் விழ இடுப்பொடியக் கை சலிக்க இறைத்து வருத்தப்
படுகிறார்கள்.
இது
வரவு
கொஞ்சமும், வதஇப்பஇகமுமா,
யிருக்கிறது.
அல் றியும். குடிகளுக்குள் அவரவர் தங்கள் தங்கள் கமணி

களுக்கு

ஏரிக்தண்ணீரை

மடை

வமியே

மாற்றிக்கொண்டு

போய்ப் பாய்ச்சுதற்காக, இராத் திரியில் நஞ்சோடு ஈஞ்சு கலக்
கின்ற நடுச்சாமத்தில், விஷஜந் Horr Bus பாம்பு கடித்தாலும்,
துஷ்ட மிருகமாகிய புலியடித்தாலும் ஏனென்று கேட்பாரில்
லாமல், தனியே போய், நித்திரையுமிழந்து வருத்தப்படுகிறது
மல்லாமல், இந்த விஷயத்தில் ஒருவரோடொருவர் மாளாத

பகை கொண்டு

சண்டையிட்டு,

போகிறதுமுண்டு.

இருக்கறத /

பிராணச்சேதமாகிறதையும் பாராமற் பெருஞ்
மண்டையை

இது

உடைத்துக்கொண்டு

*காணி

லாபம்

கோடி

மாண்டு

ஈஷ்ட'மாய்

சிலவூர்களிற் காணி பூமியில்லாத சுகவாசிகள்,
ஊர்க்காணி
யாட்சிகாரராகிய மிராசுதாருடைய நிலத்திற்பயிரிட்டுச்
சர்க்கார்
தீர்வையும் இராம மேரையும்
கொடுக்கிறதுண்டு.
அப்படி
யானால், இவர்களுக்கென்ன கிடைக்கும்
£ இது “பெருமைக்குப்
பன்றி வளர்ச்கிறா தாக அல்லவோ

முடியும் £

அனேக
கிராமங்களிற்
பட்டி.
முூதலானவைகளாலும்
திருடர்களாலும் மாத்திரமல்லாமல்,
: பத்துப்பெயர் மருத்து
MEAS
கூடிக்கொண்டு குழந்தை கையை
ஓடிச்தார்கள்,”
என்பதால, நிலத்தைத் தரவாரி
செய்கிறவர்களா லும், நிலத்
தீரம் ஏற்படுத்துகிறவர்களாலு ம். அடங்கல்
பார்க்கிறவாகளா
அம், 'அஜிமாஷு செய்கிற வர்களாலும்,
'தொகம்” பேர டுகிற
வர்களாலும் சல காலங்களில்
௮௫௧ ஈஷ்டம் வருகிறதுண்டு.
முன் ஒரு காலத்இல் மஇப்பாரனி
ஒருவன் ஒரு கிராமத்தில்
வந்து மதிப்புச் செய்யும்
பொழுது, கிராமத்தான்மேல்
விரோ
BEGIN : இந்த நிலம்
அனைகட்டுந்தாள்; UT eT
Cpt Bib Gumi?
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என்று மதித்த சமயத்தில், 'மாற்றைக் குறைத்தான் தட்டான் ;
வாயிலே ஏய்த்தான் செட்டி, என்பது போல, அவனைக் கிராமத்
தான் ஏய்க்க நினைத்து, மதிப்பாளிக்குத் தந்தரமாகத் தன்
பண்ணக்கண்டு, அவன்,
மோ ிரக்கையைக்காட்டிச் சைகை
கொண்டு,

என்னும் பேராசை

நமக்கு மோதிரம் கடைச்கும்,'

முன்பு ஏற்றினதை, :ஆறுகொண்டது பாதி; தூறுகொண்டது
பாதி? என்று பின்பு இறக்கெதாகவும் சொல்லுகின்றார்களே 7
வேஷம்,"

இது பெருமோசமல்லவா £ * மோசம் காசம், கம்பளி

என்று உலக வதந்தியும் இருக்கின் றத

குரைத்தனத்தைச்
வர்கள் இப்படிப்

சார்ந்த

!

முதலான

உத்தியோகஸ்தர்

றி, மற்றவர்களை
ப.பிர் செய்பவர்களையேயன்

யும் மாச்சரியத்தினால் வஞ்சிக்றெ.து அவர்களுக்குச் சுபாவகுண

மாயிருக்கறது.

அவர்கள் 'தாம் கெட்டாலும் பிறர்க்குக் கேடு

நினைக்கலாகாது ?* என்பதை

அறியார்களோ

? .

கர்னாடகத் துரைத்தனத்தில் ஓராற்றினிடத்தில் ஆயிரம்

இரவீலே
பொதி மாட்டு வர்த்தகர் வந்திறங்கியிருக்கையில்,
ஆற்றில் வெள்ளம் வந்து, அங்கு இறங்கியிருந்த பொதிகளையும்
மாடுகளையும்

வர்த்தகார்களையும்

போக,

அடித்துக்கொண்டு

விடிந்த பொழுது அவர்களுள் தப்பிப் பிழைத்தவர்கள் வீசனப்
படுவதை

ஆற்றுக்கு

அடுத்த

கிராமத்தில்

இருந்த

கணக்கன்

கண்டு, தனக்குப் பகையாளியாகிய குயவன் குடியைக் கெடுப்ப
குற்கு அதுதான் சமயமென்று

இராமத்தாரிட.த்தில்

நினைத்து, வர்த்தகர்களை

அந்தக்

(போய் முறையிட்டுக்கொள்ளச் சொல்லி,

கிராமத்தார்.
*இதற்கு
நாங்கள்
என்ன
செய்கிறது?
என்றால், இந்த ஈஷ்டம் குயவன் கொடுக்க வேண்டியது.
இவ்
விஷயத்தை ஊர்க்கணக்கனைக் கேட்டால் தெரியவரும், என்று
வர்த்தகர் சொல்லும்படி செய்வித்து, கிராமத்தார் தன்னைக்
கேட்கையில், : அப்படித்தான் வழக்கம்; கணக்கைப் பார்க்க
வேண்டும்,' என்று சொல்லி,

வீட்டில் வந்து.

பின்

வருகிறபடி.

at ஏட்டில் எழுதி, அது பழமையாகத் தோற்ற, கெல்லுப்
பானையில் வைத்து வேவித்து, ௮தை வெகுகாளைக் கணக்குக்
கட்டின் நடுவிலே கோத்துக்கட்டிக் கட்டோடே எடுத்து வந்து,
* தான் கெடினும் தகீகார்கே டெண்ண ற்க'--நாலடியார்.
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கிராமத்தாருக்கு முன் அவிழ்த்து, அதற்குள் தேடி எடுப்பது

போல ௮ந்த ஏட்டை எடுத்து, ' காட்டெருமுட்டை பொறுக்கி
மட்கலஞ்சுட்ட புகை போய், மேற்கே மேகங்கிளம்பி, மின்னிக்
குமுறி மமை பொழிய, ஆற்றில் வெள்ளம் பெருக அடித்துப்
போன பல சரக்கை ஊரார் இழுப்பது வழக்கு ; குயவனிறுப்
பது கணச்கு,' என்று வாசித்துக் காட்டச் ' சரிதான்' என்று
கிராமத்தார் ஓப்புக்கொண்டு, ௮ந்தஈஷ்டத்தை ஊர்க்குயவனைக்

கொடுக்கச்சொல்லித் இர்த்தார்கள்.
குயவன்,
* ஐயையோ !
தெம்வமே / இதுவும் தலை விதியா /* ஏன்று உப்புச்சட்டி, வற
வோடும் ஸீற்று வர்த்தகருக்குத் தொலைத்தான்.
இதுவே
மமற்மிசால்லட்பட்டதற்குத் தருதியான சாஇருசயம்.

' ஸனக்குக் கொண்டாட்டம் ; எலிச்குத் இண்டாட்டம்,”
என்பது

போலக் தமக்குச்

கியமுமாம் என்பலைத

மல், தாம் தாம்

நினத்து.
கெறி

யோ௫யாமல்,

இந்த

மி இருக்கு

சுஜாதி

ிவனஞ்செய்யும்

பரமமான

தவறி,

செளக்கியமும்

அ௮செளக்

அபிமானமுுமில்லா

நிமித்தத்தையே

இங்கிலீஷ்

பெரிதாக

குரைத்தனத்துலும்

-ஒூலத்துக்னேங் கோடரிக்காம்பு,”

என்கிறபடி,

Oo ges Sar கெடுக்கத் திலைப்படுகிறார்களே | இதைக் குறித்து
சாலாங்கத்தார்.
செல்வையரய்
ஆராய்ந்தறிந்து,
இத்தவறு
வாராமல் நடத்த வண்டும் அல்லவே?
அவ்வாறு நடத்தா
மல், நமக்கு என்ன?' என்று கண் சாடையாயிருந்தால், அந்தத்

தோஷம் “ராஜா ராஷ்ட்ர

4.

கிருதம் பாபம்,”

ராஜூஙகத்தாரைத்தானை

என்றவாருக,

சாரும்? அவ்விதத் தோஷத்

இர்றுகிதுவரத்தனத்தார் இடக்கொடாமல்
கேமமண்டாகும்படி,
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செய்ய

அவள், “வரப்புயர”

என்று

அவர்கள்

அக்கருக்தகறியாமல்,
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(பயனில்
i

அவள் வாழ்த்தவில்லையென்றெண்ணி,

மறுபடியும் இரு முறை:

“கான் முக்

வினாவ, அவள் முதன்முறை சொன்னபடி. சொல்லி,
காலும்

நீங்களேன் அலட்டுூ நீர்கள் ??

என்னை

வாழ்த்இயும்,

என்று கேட்க, அவர்கள், எவ்விதமாக வாழ்த்தினீர் £' என்ன),
வரப்புயர!” என்று வாழ்த்தனேனே! நீங்கள் அறியவில்லையா £*
என்ன, அவர்கள், “அதன் தாற்பறியமென்ன?” என்று உசாவ,
ஒளவை, “வரப்புயர நீருயரும்; நீருயர கெல்லுயரும்? நெல்:
கோலுயரக்

கோலுயரும்;

குடியுயரக்

குடியுயரும்;

லுயரக்

இந்தச்
துரைத்.

வாழ்த்தியதாம்,' என்றாள்.
கோனுயர்வான்,” என
சிறிய வாக்கயெங்களிலும் 'குடித்தனஞ் செழித்தால்
!

கனஞ் செழிக்கும்,” என்பது வீளங்குகின் நே

மழை பெய்து ஏரி நிறைந்ததும், சற்றே அஜாக்கிரதையா
யிருந்தால் ௮து உடைபட்டு அதிலுள்ள நீரெல்லாம் வியர்த்த

மாய்ப் போய்விடுவ துமல்லாமல்,'செத்துங்கெடுத்தான் சீயடரத்
துக் கஇராமணி' என்பது போல ஒரு கொடிப்பொழுதில் அடுத்த
இருக கிராமங்களையும் நாசமாக்கிவிடும். ௮கனால், கடலலையீலகப்
பட்ட சிறு துரும்பைப்போலக் குடிகள் இங்குமங்குமாய் அவ
முதலானவைகளைத்

செத்தை

போய்

ஏரியைக்

உடைந்த

இப்படுகையில்,

மர&கூச்சுகமா

வாயில்

இரணை

இரணையாகக்

கொடுத்துத்

தடுத்துக்

துரைத்தனச்

சேவகரால்

கட்டிக்

கட்டுகிறகற்கு
அமிஞ்சி

வைக்கோல்

தேடிக்கொண்டு

தீவிரமாய்க்

உடைபட்ட

கோலைத்

கம்புக்கழி

வைக்

நாட்டி,

குதிரைப்பாய்ச்சல்

அ௮க்குடி. ஜனங்களே

பிடிக்கப்படுகிறார்கள்.

இப்

படி. அவர்கள் படும் சங்கடம் ஒரு விதமன் று.
தக்ஷிண இசையிற் பயிர் செய்பவனாகிய ஒரு வேளாளன்,
தன் விட்டில் சிையாயிருந்த பசு தலையீற்றுக் கன்று போடுவ

தற்கு

அதிக

பிரயாசத்துடன்

கதற, அது கண்டு,

“ஐயோ!

வாயில்லாத ஜீவனும் சாதுப்பிராணியுமாயிருக்கிற பசு வருத்
தப்படுகிறதே! என்ன செய்யலாம்!” என்று ஏங்கி நிற்கும் தரு
ணத்தில்,

சோனா

இருப்பிடமாய

மாரியாக

மழை

பெய்ய,

வீடு ௮டியோடே.

அதனால்

தகர்ந்து

௮வனது

இடிந்து

விழ,

அதை அவன் கட்டுகிறதற்கு வேண்டும் கருவிகளைச் சேகரிக்
கும்படி காலு இக்கிலும் பாவும் குழலும் போல அலைச்சற்படும்
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வேளையில், இடிமேல் இடியிடித்தது போல, ௮வன் மனையாள்
பிரசலிக்கக்கூடாமல் ச௫த்தற்கரிதாகிய கர்ப்ப வேதனைபட,
“உகிர்ச்சற்றின்மேல் அம்மி விழுந்தாற்' போல,
அது
ஒரு
பக்கத்தில் அவனை வெகுவாய் வாதிக்கிற சமபத்தல், அவனிடத்
இ Of ug வாங்கிக்கொண்டு
சேவிக்கும் அடிமையாள்
இடீ

இரன்று இறந்து போக, *இவி நமக்குப் பயிர் வேலை செய்கிற
“தற்கு வேறொருவரும் உதவியில்லையே!' என்று அவன் Am
இழந்த பறவை போலத் திகைக்கும் பொழுது, அவனுடைய
உழுது பண்படுத்தட்பட்ட
நிலம் வாடிப்போகிறதென்னும்
எண்ணம்

அவனுக்கு உஇத்தமையால்,

அதில்

விதைக்கும்படி.

எத்தனப்படுத்தி வைத்த தானிய விதைகளை அவசரமாபெடுத்
துக்கொண்டோட, அவனோடுகிற வழியிற் பாம்பு குறுக்கிட்
டது போல அவனுக்குப் பூர்வம் கடன் கொடுத்திருந்த கடன்
மாழர்கள், “எங்களிடத்தில் நீ பட்ட கடனைச் செலுத்தினாலல்
லது போகக்கூடாது!' என்று ஆணையிட்டு மறிக்க,
“விடங்கொண்ட மீனைப் போலும் வெந்தழல் மெழுகு போலும்
படங்கொண்ட பாந்தள் வாயிற் பற்றிய கேரை போலும்
பைங்கொண்ட ராம பாணஞ் செருக்களச் துற்ற போழ்து

கடன்கொண்டார் கெஞ்சம்போலும்கலங்கினானிலங்கைவேந்தன்

என்ற

வண்ணமாக

காலிலை படும்:

அவன்

உழுது

பயிரிட்டு

இறைப்

பொருளைக்

னுடைய

,””

“பட்ட

கெட்ட குடியே கெ௫ம்,! என்பதற்கேற்கத்

துரைத்தனத்தாருடைய

அவன்,
Qa MIs

சித்தங்கலங்குகையில்,

கண்டற்சேவகர்கள்

அனுபவித்ததற்கரகச்
கட்டச்சொட்லி

சேர

வந்து,

வேண்டிய

உபத்திரவப்படுத்த,
இதற்கென்ன
உத்தரஞ்சொல்லுகிறது [”
என்று
தோன்றுமல் ஆந்த
போல விழிக்குமளவில், அவ

ஆசாரியர்

வேண்டு2மன்று

வந்து

கேட்க,

தமக்குக் குரு தட்சிண

“இதேது

கொடுச்க

தீர்மசங்கடமாயிருக்கெ து!

eu பட்டனன்
அசாரததிம்ரு.
இடமாகறதே!'
அவன
பித்துக்கொண்
ன்
எண்
்

என்று,

5904 gam iad அவன்மேஉட ட அரிகும் எண்ணுகை

சொல்லிப்
வித்துவான் உட
OI
U8 $1 Bas ast ஆர்ச்
நோகும்படி Finds,
செய்யக்கூட) பட
கையால் இவர்கள்
அன்த

பட்டு, அவன் இரு தலைக்கொள்ளிகட

“மு

a 5168 Dgnb இடர்ப்

நழி2வ அகப்பட்ட

எறும்

&3
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பைப்போல

முன்னும்

அப்பொழுது

மாறித்

தத்தளித்தான்.

பட்ட

சங்கடத்தையெல்லாம்

ஒருவர்,
“அவின மழைபொழிய
அகமுடையாள்

போகாமல்

பின்னும்

போகாமல்

தடு

நிர்ப்பாக்கியன்

அந்த

மே ற்சொல்லிய

புலவர்களுள்

இல்லம் வீழ
அடிமை

மெய்கோவ

சாவ

மாவீரம் போகுதென்று விதைகொண் டோட
வ(ரிதனிலே கடன்காரர் மறித்துக் கொள்ளல்
கோவேந்த

கேட்கக்

ருழுதுண்ட கடமை

குருக்கள்வந்து தட்சிணைக்குக் குறுக்கே நிற்கப்
பாவாணர் கவிபாடிப் பரிசு கேட்கப்
பாவிமகன் படுந்துயரம் டார்க்கொ ணாதே!”

என்று ஒரு பாடலாகப்

பாடிஞார்.

உழுதொழி௯ைச் செய்வதற்கு வேண்டிய கருவிகளொல்லாம்
அழியாத வச்சிர த்தினாலே செய்யப்பட்டிருக்கின்றனவா? காட்.
டிலுள்ள செத்த மரங்களினாலும் துருப்பிடிக்கும் இரும்பினா
லும் செய்யப்பட்டவைகள் தாமே?

கள் தேய்ந்து போம்.

கலப்பைகள்

ஆதலால், அடிக்கடி

முறிந்து போம்.

காறு

ஏரிலே

கட்டப்படும் எருதுகள் கோமாரி மாரடைப்பான் கண்டு இடீ
வேலை
ரென்று செத்துப்போம்; அல்லது கழமாய்ப்போம்.

யாட்களுக்கு வியாதி சம்பவிக்கும். ௮க்காரணங்களால் உழவுக்
அந்தச்சமயத்தில் வேறே கலப்பைகள்,
குத் தடையுண்டாம்.
காறுகள், எருதுகள், ஆட்கள் ஆகிய இவைகளையும் நாதன
மாகச் சம்பாதிக்க வேண்டி வரும். இவைகளைக் குறித்து
அஇகப் பணம் செலவாகிறதும் சொல்லக்கூடாத கஷ்டம் CoG
இந்தச் செலவெல்லாம் எவ்விதத்திற் கட்டி
இறதும் உண்டு.
வரும்?
இவ்வகைச் செலவுக்கும் சர்க்கரர் தீர்வைக்கும் பணம் அவ
சர.மாய் வேண்டியிருக்கிறதே!

லும் சேர்த்து வைத்த

அதற்காகச்

உசிதமான

கூட்டிலும் குரி

பழையகெல்

முதலியவை

களைக் கால விலைக்குத் தக்கபடியன்றி, எட்டு மரக்காலுக்குப்
பத்து மரக்காலும், பத்துமரக்காலுக்குப் பன்னிரண்டு மரக்கா
லுமாக நேர்ந்தவாறு விற்றுக்கொடுத்துவிட்இச் தாங்கள் ௮.நு

தமான

வரகு சோளம் முதலானவைகளைச்

சமைத்துப் புசித்
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தும், கம்பு கேழ்வரகுகளைக் காய்ச்சிக் குடித்தும், அரக்க.
கும் வழியில்லாமல், வழித்த கஞ்சி, புளித்த காடி, தவிடு,
ண்
ணாக்குகளினால்
சரீரத்இுற்கு

வயிற்றை

நிரப்பி உடம்பு

ஏற்றுக்கொள்ளாமல்,

வளர்த்தும்,

ஜுரம், குளிர்,

அமை

sealer,

வயிற்றுகோய், காற்பிடிப்பு, வைப்பிடிப்பு, பித்தம், வாயு,
மந்தம், வாக்கு, பேதி உண்டாகி அவஸ்தைப்படும் பொழுது
“பாலஜோசியம், விருத்த வைத்இயம்,” என்பதற்கே wae சாஸ்
Boh
தாது

Bre
அன்றிக்
முதலிய அஷ்ட

“தோடே

கைம்முறைகளிலும் கெடுகாட்பழ ag
பரிகை்ஷையும் தெரிந்து ஈல்ல நிர்வாகத்

'ஆயிரங்காக்கைக்கு

ஒரு கல்' எறிவது போல,

பல

பிணிக்கும் ஒருமருந்தே கொடுத்துச் சீக்கிரத்தில் சொஸ்தப்படுத்
இப் பெரீய

பெயர்

யன்

எனியவர்களுச்கு

இந்த

பெற்ற

மகா

சமர்த்தனான

எங்கே

பிரபல வைத்தி

கிடைக்கப்

அக்தேரத்தற் கண்ணிற்கு
எதிர்ப்பட்ட
அழைப்பித்து,
அவனணிடத்திற்
கையைக்

போகிறான் 2

கற்றுக்குட்டியை
காட்ட,
அவன்

இது பொல்லாத அசாத்திய Sus Bl
பார்த்து, *அம்மம்ம/
இதற்குத் தகுதியான பரமெளஷதப் பிரயோகம் பண் ண்வேண்்
டும்!” என்று, பையிலிருந்து வீர 03
ரச பாஷாணங்களை

எடுத்து, இது நாராயணாஸ்இரம்: இது பிரமாஸ்இரம்; . இது
பாசுபதாஸ்திரம்; இது வச்சிரகண்டன குடாரம்; இது பைரவி;

இது எக்தாமஸி: இது அமிர்தசஞ்சிவி,” என்று பெயர்களை மா த்

இம்

பிரமாண்டமாகச்

இழைத்து,
மாதா

சொல்லிக்

மொத்தை மொத்தையாக

மவருண்ட

கைகொண்ட

வழித்து,

மட்டும்

நா சேத்தி

யாத்ரா,” என்பதாகக் கூசாமற்கொடுத்துச்

சாம்? பண்ணத் தெரியாமல் உபத்திரவத்தை
அதிகப்படுத்த
விட. அட்படியும் சங்கடப்படுவார்கள்.
இது நிற்க.

முற்காலத்தில் சேரன், சோமன்,
பாண்டியன் முதலான
QDs GSO dT 4.95 DS செய்க அரசர்களெல்லாம்
புஷ்பமானது
வாடாமல் அதிலுள்ள தேனை வண்டு மிருதுவாகக் இர இப்பது

பொலக் சூடிகளுக்கு வருத்சமில்லாமல் அவர்களிடத்தில் ஆறி
லொரு

உடமை

வாய்டு
MBSE SOT ar Us gy லோகப்பிரசித் தமரா
a
:
2 ருSQoren றென்பசகன
்5 விவரமென்?” எனில்,ச
af,
பயிரீ௨ப்பட்டு விப்ர 3 ரணி
ee
ய மொத்தத
்தை ஆறு பங்ள் காகப்
பகுதீது, அவைகளில்,

BEST
1 tp.
யிரு
க்ின்றது
.
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* தென்புலத்தார் தெய்வம் விருந்தொக்கல் தானென்றாங்
கைம்புலத்தா றோம்பல் தலை.”

என்றபடி,

பிதிரர்க்கு

ஒன்றும்,

தேவர்க்கு

ஓன்றும்,

விருந்த

னருக்கு ஒன்றும், சுற்றத்தாருக்கு ஓன்றும், இல்வாழ்வானுக்கு
ஒன்றுமாகப் பிரித்து, ஐந்து பங்கைக் குடிகளுக்குக் கொடுத்து
விட்டு, ஒரு பங்கை அரசர் தமக்குச் சேரவேண்டிய கடமைக்
காக எடுத்துக்கொள்வதே. இது எவ்வளவு சகாயம் /
இக்காலத் தஇிலோ, அப்படியில்லை.

கழுத்தில்

பனங்காயைக் கட்டினது”

கூடாமல் அவர்கள்மேல்
மிரங்கி ஒருவாறாகச்
அவூயமான

ஆயினும்,

'காக்கையின்

போலக் குடிகள் பரிக்கக்

ஏற்றப்பட்ட.

சுலபப்படுத்துவது

௮திக

பாரத்தை

மன

துரைத்தனத்தாருக்கு

கடமைதான்.

இலங்கைத்தீவின் துரைத்தனத்தார் பத்திலொரு கடமை
வாங்கி வருகருர்களே/
அது
இரகசியமானதா?
யாவரும்
அறியத்தக்சகதாய்த்தானேயிருக்கிறது !/ இப்படி.
ஓரரசாட்சி
யிஃலயே ஓரிடத்தில் ஒரு விதமும், மற்றோரிடத்தில் மற்றொரு

விதமுமாய் நடந்து வருகிறதே ! இதென்ன !/ ஓன்றை இடுக்கிக்
கொண்டு
ஓன்றை
ஈடத்திக்கொண்டு
போவதாயிருக்கிற
கல்லவோ £? இது தர்மமா? தாய்க்குப் பிள்ளைகளிடத்தில்
பக்பாதமுண்டா? அவள் தான் பெற்ற பிள்ளைகளைாயெல்லாம்
சிராய் நடத்த வேண்டுமல்லவர £

இந்தப்

பிரதேசத்தில்

கோதாவரி

முதலிய

அறுகளிற்

பிரபலமான அ௮ணைக்கட்டுகளையும், பலவிடங்களிற் பெரிய சிறிய
அளவிறந்த

வாராவதிகளையும்,

மழை

பெய்கின்ற

நீரெல்லாம்

பாழ்க்கறைத்ததுபோல வீணாய்ப்போகாமல், * பாழாய்ப்போகி
றது பசுவின் வாயிலே,” என்பதாக ஆற்றின் வழியே கால்களினா
லோடி. அந்தந்தக் இரரமங்களுக்குட் போய்ப் பாய்ந்து பயன்
படும்படி
எண்ணத்தொலையாத
கிலாக்
கால்வாய்களையும்,
சக்கரத்தில் நினத்தவிடத்திற் சேர்கிறதற்கு இருப்புப் பாதை
களையும், தாரதேச சமாசாரங்களை எளிதிலறிகற தற்கு ஆச்சரிய
மான மின் தபாற்கம்பிகளையும், வண்டி, மாடு, குதிரை, மனி

கர்கள் போக்கு வரவு செய்வதற்கு விசாலரமும்ம் நெடுமையுமா
யிருக்கிற பற்பல சாலைகளையும் உண்டாக், அனேக ஜில்லாக்
5
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கள் தாலூக்காக்களில் தமிழ் தெலுங்கு மூதலாகிய சுதேச
பாஷைகளும் இங்கிலீஷ் பாஷையும் நாகாஜாதப் பிள்ளகளும்
படிக்கும்படி. பாடசாலைகளையும், அவரவர்களுக்கு வரும் வியாதி
களை மருந்து கொடுத்து நிவர்த்தி செய்து சொஸ்தப்படுத
தம்
படி. அங்கங்கே வைத்திய சாலைகளையும் ஸ்தாபித்து, அப்பாட

சாலைகளில் பல நூற் பயிற்சியுள்ள நிபுணர்களாகய உபாத்இ
யாயர்களையும், வைத்திய சாலைகளில் தன்வந்தரி போல மிகவும்
இறமான
வைத்தியர்களையும் ஏற்படுத்து வைத்து,
மோரீசு
முதலாகிய இவுகளுக்குட் போய் வருகிற கூலி ஐனங்கள் அவ்
வவ்விடங்களில் தமக்கேற்ற
உதவிகளையும், மற்றும் தமது
கோலின்கீழ் வாழ்வாரெல்லோரும் எவ்விதமான ஈன்மைகளை யும்
பெறும்பொருட்டுப் பொருளைப்

பொருள்

செலவு பண்ணி, அதற்கு வேண்டிய

செய்யாமல் i கமறச்

முயற்சிகளைக் ringed

லாமற் செய்து வருகிறதுமல்லாமல், சிலர் சொல்லுஇ றப,
இனி அங்குள்ள ஜில்லாவின் தாலூக்காக்களைத் தொகையிற்

துறைந்துச்

ஏிரெஸ்ததார்

தா௫ல்தார்

மூதலானவர்களுக்குச்

சம்பளத்தை
அதிகப்படுத்தி, எங்கும் esr ராகப் பிரஜை.
களுக்கு
௮இக
செளக்யத்தை
உண்டுபண்ணக்
கருத்துக்
அிகாண்டுமிருக்கிற
தருமதுரைகளாகிய மாட் இழை
தங்க

TUT OWL TH அல்லும் பகலும் ஒய்வில்லாமற் புருஷன்
பெண்சாதி புத்திரன் புத்இரிகள் முதலாகக் குடும்பத்திலுள்ள
உண், பபண்,

பாலர், TBST

படியாள்

பராடும் : பள்ளத்இலும், மேட்டிலும்,

முதலிய

சேற்றிலும்,

வேலைக்கார

Boor aot A

அம், மழையிலும், வெயிலிலும், பனியிலும், குளிரிலும், காற்றி

அம் மாறுமற் சரீரம் வருந்த உழைத்துப் பாடு பட்டும் செம்மை
யாய்ப் பலன் ௮னுபவிக்கப்பெறாமல்,
eA
§ Gt Ar மண்ணனைத்தான்

காய்ச்டித்தான்

தடி /கத்தான் கற்பித் தானு?
அல்லைக்கான் படியரம DHSS HT sor
பதுமத்தா னெழு௮ னா?
RYE STON lt F576 ETS கெல்லைத்
தான்
வரலைக்கான்

பரிந்தா

ரிவார் 2

மில்லைத்தாண டவராய கங்கைகுலம்
விளங்கவக்க முகன்மை யோனெ
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என்ற வண்ணமாக, உதரஙிமித்தத்தினால் மிகவும் துக்கிக்கின்ற
மேற்படி எளிய குடிஜனங்களை: * நாட்டுக்கு நல்ல துரை வந்தா
லும் தோட்டிக்குப்

புல்லுச்சுமை

சுமப்பது

போகாது,

என்ப

அன்பு
கைவிட்டிராமல்,
தாக நினைத்துப் பராமுகமாய்க்
கூர்க்து, தயையுடனே விசாரணை செய்து, இவர்களும் மற்றவர்
களைப்போலச் சுகமாய் ஜீவனம் பண்ணும்படி. இப்பொழுது
இன்னுமேதாவது
வருகறவைகளுடனே
தாங்கள் செய்து
சிறிது

சகாயமூண்டாகச்

பிரதானமான

செய்தால்,

லோகோபகாரமாயிருக்கும்.

அது

சகலத்திலும்

6.

மஹாபண்டிதனச்
பூமி

சிறு பின்னை

தேவியின் முகதிலகம் போன்ற

செந்தமிழ்ப் பாண்டி

காட்டின் சாஜதானியாகிய மதுரைமாககரத்தில்
ஷத்திற்கு

முன்பு

அரசாண்ட

வென்றது

பாண்டிய

எழுநூறு வரு.

குலத்தரசன்

ஒருவ

னுடையசம்ஸ்தானத்தில் வித்துவஜன கோலாகலன் என்று.
எண்டிசையிலும் பிரசித்தமாகப் பெயர் பெற்ற சம்ஸ்கிருத
வித்துவான் ஓருவனிருந்தான்.
அவன் தர்க்கம், வியாகரணம்,
மீமாட்சை, தர்மசாஸ்்இரமென்கிற நான்கிலும் பூரண பாண்

மு.த்தியமுள்ளவன்.
மற்ற
காணுமிடத்திற் கருடலைக்
கண்ட

உயிர் போலவும்

வித்துவலனர் யாவரும் அவனைக்
கண்ட பாம்பு போலவும், யமனைக்

நடுங்குவார்கள்.

அவன்

அத்தன்மை.

யாகிய வித்தியா சாமர்த்தியமுடையவனாதலால், பாண்டியன்
அவலச் சன்மானித்துத் தன்னருகில் ௮52௧
கெளரவமாக
வைத்துச் சம்ரக்ஷணை செய்து வந்தான் ; அவ்வித்துவான் தனக்
குண்டான வித்தியா கர்வத்தினாலும், “ கொண்டவன் பலமிருந்.
காற் குப்பையேறிச் சண்டை செய்யலாம்,” என்பதற்கிசைய,
அரசன் கன்மேல் வைத்த தயையினாலும் ஒருவரையும் மஇக்
கிறத2தயில்ல.
பச்சோந்துவயைக் கண்டு பயந்து
மயில் தன்
கண்ணை அதனிடத்இற் கொண்டுபோய்க் கொடுப்பது
போல.
பல பேேசங்களிலும் இருக்கின்ற கவிஜனர்களெல்லாம்
அவ
னக்கு அஞ்ச
வருஷாந்தரம்
ஃப்பங்கொடுத்து வந்தார்கள்,
கையில்
ஏடுமெழுத்தாணியும் எடுத்தவர்களிடத்திலெல்லாம்
அவன் கப்பம் வாங்கி வருகையில், ஸ்ரீ வைஷ்ணவ
சமயாசரரி
யர்கரூக்குள் மகிமை தங்ஒிய யமுணைத் துறைவர்
என்றும்,
யாரு
COM

யர் என்றும், 1% ஆனவந்தார்
என்றும் Baer
அவதார
புருஷரொருவர்,
எறக்குறையப்
பத்துப்
ன பன்
பதன ள சுறுபிள் சயாய்ப் பாஷியாசாரியார்

ன்னும்

உபரக் அியாயருடைய

கொண்டிருக்தார்,

அப்பள்ளிக்கூட த்தல்

வீட்டு0..
ae

பள்ளீக்கூடத்தி ல் வா௫ித்துக்

ஓரு நாட்காகடல்

இப்பிள்ளை யக்

ஏமெட்டு

நாழிகைக்கு

காவலாக
வைத்து
மற்மற்,றப் பிஸஎ ்காக-களும் உபா
த்தியா
கி யரும் i போஜனத்தஇந்
இற்
ட

*

ஆன்

அ

ர்

மஹாபண்டிதனைச் கிறு பிள்ளை வென்றது
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குப் போயிருந்தார்கள். அத்தருணத்தில் ௮ந்த உபாத்தியாயர்
நாலைந்து வருஷத்து வரிகொடுக்கவில்லை என்று அதைக்கேட்டு
வாங்கி வர வித்துவஜன கோலாகலன் அனுப்பிய தண்
டஉற்காரன் வந்து, “உபாத்தியாயர் எங்கே போனார் *' என்று
கேட்க, காவலாயிருந்த யமுணைத்துறைவர், 'எங்கள் உபாதி
இயாயரைத் தேடுகிற வீதம் என்ன?” என்று கேட்டார்.
HF
சேவகன், 'வித்துவஜன கோலாகலர் என்னும் எங்கள் வித்துவ
சிரோமணி

சென்னார்.

உங்களுபாத்தியாயரிடத்தில்

அது நிமித்தம்

அவரைத்

கப்பம்

வாங்கி

தேடுகிறேன்,

வரச்

என்ன,

யாழுனாரியர், வரி வாங்குவது ஏதுக்காக?? என்ன, அவன்,
“எங்கள் வித்துவான் சகல பண்டி தர்களுக்கும் சிரேஷ்டராகை
யால், அவருக்கு ஏடுமெழுத்தாணியும் பிடிக்கிறவர்களெல்லாம்
வரி கொடுக்கிறது வழக்கந்தான்,” என்றான்.
அதைக் கேட்ட

யமூனைத்துறைவர், : இதென்ன வழக்கம்/ நியாய விரோதமா
யிருக்கின்றதே ! பிடித்தவருக்கெல்லாம் பெண்டு போல, உல
காள்பவர்களுக்கும் வரி கொடுக்கிறது, இவனுக்கும் வரிகொடுக்
கிறதா?
நன்றாயிருக்கிறது!' என்று அதிசயித்து, “வரி கொடுக்

கிறதில்லை எனப் போய்ச்சொல்,” என்றார்.
அச்சமயத்தில்
உபாத்தியாயர் வந்து, அதை அறிந்து, “சிங்கசொப்பனங்கண்ட
யானையைப் போலக் கைகால் விலவிலக்கக் குடி முழுகஇிப்
போயிற்2ற! சுபாவத்திலே?2ய அவன் கொடியவன் ; அப்படி
யிருக்க, இதைக்கேட்டால் அவன் சும்மா விடுவானோ?
“வெறு
வாய் மெல்லுகிற அம்மையாருக்கு ஒரு வாய் அவலகப்பட்டது

போல'

அல்லவா

ஆகும்/

வாதுக்கழைப்பானே ! அந்த

யம

கண்டன ஆர் வெல்லுகிறது!/? என்று பயந்தார். யாமுனாரியர்,
“தேவரீர் அதைப்பற்றி க்கண்கலக்கங்கொள்ளவேண்டுவகதில்லை.
வெந்நீரில் வீடு வேகுமா£
இருப்புத்தூணைச் செல்லரிக்குமா £
அப்படியே வருமானால், நீவிரொன்றும் சிந்தியாமல் அடியேனை

ஏவினால், நான் போய் உமது கடாஆஷத்தினால் ஐயிக்கிோேன் !’
என்று விண்ணப்பஞ் செய்தார். இவர் எத்தனை விதத்துற
சொன்னாலும், அவைகளை உபாத்தியாயர், “கண்ணைப்பிடுங்கி
முன்னேயெறிந்தும் கண் கட்டு வித்தை”

என்பார் போல,

நம்ப

வில்லை.
இப்படி. வார்த்தை

சொல்லிக்கொண்டிருக்கையில்,

அந்த
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ஆள் போய் இங்கே நிகழ்ந்தனவெல்லாம் சொல்ல, அவ்வித்து
வான், கொட்டினால் தேளும் கொட்டாவிட்டால் பிள்ளாப்
பூச்சியும!!
ா என்று கோபித்துக்கொண்டு, அந்தச் செம் இயை
அரசனுக்கறிவித்து,
அவனுடைய
அனலுமஇப்படி வாதுக்கு
வரச்சொன்னான்.
அது கேட்டு, உபாத்தியாயர் மனங்கலங்கி,
“வயையோ 1! யாழுனாரியா, நீ என் தலைமேலே கல்லைப்போட்

டா3யே/
St.

இனி

நானெப்படித்

தலை எடுப்பது?”

என்று

துக்கித

wpa $s ge mani அவருக்கு நிர்ப்பயமாகும்படி

யஞ்சொல்லிச் சேவகனைப்பார்த்து,
கள் விதீதுவானை

தைரி

“வது செய்கிறதற்கு

இங்கே வரச்சொல்.

அல்லவென்று

உங்

நம்மை

அழைப்பிக்கிற தானால்,
மரியாதைப்படி.
நடந்துகொள்ளச்
சொல்,” என்றார். உடனே சத்திரம் சாமரம் முதலிய
பரிவட்

tena Bon aR

பல்லக்கு

வர,

அதன்மேலேறிச்சென்று,

மது

ரையில் ராஜவீதுிபிற் பிரவேசிக்கும்போது, உட் பரிகைமேல
ுலாவிக்கொண்டிருந்த
பாண்டிய ராஜன்,
மிகவும் ஆச்சரியங்
கொண்டு, கைகொட்டிச் சிரித்தான். அருகிருந்த
இராணியான

வள், "மகாபிரபு, நீர் ஈகைக்கின்ற காரணமென்ன?”

மலாராஜன்,
வருகற

இந்தக் குழந்தை

வாது செய்ய
தையின்

மலழ்ச்சி

பெண்ணே,

இதோ

பார்/

வீதியிற்

ஈம் வித்துவ லன

GDM grid,’ என்றான்.

இருமுகத் தேஜஸை

என்றாள்.

பல்லக்கில்

கோலாகலருடனே

ராஜபத்தினி அக்குமந்

ஈன்றாயுற்றுப்

பார்த்து,

WBS

கூர்ந்து, இவர் வாது செய்வதன்றி
 ஈம் வித்துவானை

யும் அவருக்கு மேலானவர்களையும்
ஜயிப்பதும் அருமையல்ல,”
oT or por.
அரசனுச்கு அந்தச் சொல் 'புண்ணி
ல கோலிட்
டதுபோல' வருக்தக்தை விளைக்க,
அவன், போபேர/ நீயென்ன
பேதையாயிருக்கிருய்/ நம் வித்து வான
ுக்கு மேலானவர்களும்
உண்டென்று சொல்வது பெட் டைக
் குதிரைக்கு இரட்டைக்
கொம்பு முளைத்தது,” என்பது
போலிருக்கிற த/ இச்சிறு பிள
்ளை
யும் அவரை
வெல்லுமா?
காலில்லாத மீடவனுங் கடல
ைத்

தாண்டுவானா? மண் பூனையும்
சொப்பனந்தான்,"
என்றான்.

எலியைப் பிடிக்குமா? இது
TT RO INR,
வித்துவான்

தோற்பது நிச்சயமே/ அது
இவர் முகக்குறியால் எனக
்கு உள்
ளங்கைப் பொருள்போல விள
ச்குகின்றது; சந்தேகமில்லை
," என்
ள்.
இவ்வாறு இரு

வரும்

சம்பாஷிக்கையில்

அரசன்,

நீ
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மஹாபண்டி தனைச் சிறு பிள்ளை வென்றது

இந்தப் பிள்ளையை எவ்வளவு சிறப்பித்துச் சொன்னாலும், நான்
உரலானால்,

விரல்

நம்பமாட்டேன்!

எப்படியாகமாட்

உரல்

இவர் ஆரம்பத்தி
ஈம் வித்துவானே ஜயிட்பார்.
rg!
லேயே தோரற்பார். தோற்றால் நீ என்ன செய்வாய்?” என,
இராணி, மெய்யாக இவர் தோற்ழுரானால், நான் உம் தாசிக்
குத் தாதியாகி, அவளிட்ட வேலை செய்வேன், என்றாள் Garé
தன், “பைத்தியக்காரி, மண் குதிரையை நம்பி ஆற்றிலிறங்கு
வார். போல நீ யோசியாமற்பேசுகிறாய்! உன் சொற்படியே
இவர் ஐயித்தால், நான் இவருக்கு எனது இராச்சியத்திற்பாதி
ப௫ர்ந்து கொடுப்பேன்,” என்றான்.

பின்பு யமுனைத்துறைவர் அவ்வரசன்

சமுகத்தில் வந்தார்.

அப்போது அங்கு வந்த வித்துவ ஜனகோலாகலன், அவர் வடி
வைப் பார்த்து வயதைக் குறித்துக் குலுங்க நகைத்து, *ெடிய
மகா மேருவுடனே அ௮ற்பமாகிய ஒருதரணமானது எதிர்ப்பது
போல, சுண்டு வீரலத்தனை சிறு பையல் ஈம்முடனே வாது
செய்ய வந்தானே?!” என்று அலட்சியம் பண்ணி, மிகவும் கர்வத்
தோடே

அவரை

நோக்கி,

“ஓய்,

சிறுபிள்ளாய்,

நீ ஹரிச்சுவடி.

வாசித்தாயா? உனக்கு எழுத்துக் கூட்டத் தெரியுமா? உன்
. பெயரைப் பிழையில்லாமலெழுதுவாயா? ஒரு பூனைக்குட்டியா
னது வேங்கைப்புலியை வெல்ல வருவது போலக்
மாகிய நம்முடன் வாதுக்கு வந்தவன் நீதானா?”

யாமூனாரியர்,

*இவன்

ஆரம்ப

சூரத்துவமாய்ப்

கவிச்சிங்க
என்றான்.

பேசுகிறான்,”

என்று புன்னகை புரிந்து, 'நீர் பெரியவராயும் நாம் சிறு பிள்ளை
யாயுமிருப்பதைப்பற்றி ஈம்மை
அவமஇக்கிறீர்
யானை எத்
தனை பெரிது/ அதைக் கண்டவுடனே உக்கிரங்கொண்டு விசை
யாய் எழும்பிப்
பாய்ந்து அதன்
மஸ்தகத்தைப் பிளக்கின்ற

சிங்கக்குட்டி. எத்தனை
தும், அதை

ஒரு

சிறிது!

வீரலளவான

பெயர்த்தெறியவில்லையா£

மலை

பிரமாண்டமான

இிற்றுவி

அறுகம்புல்

தாயிருந்

சக்கையாகப்

சக்கை

நுனியில்

தங்கி நிற்

இன்ற இனையளவாகிய
பனித்துளி, பெரிய பணையள வையும்
கனக்குள் அடக்கிக் காட்டவில்லையா?
ஒரு பயறளவாகிய

நெருப்புப்

பொறியுமல்லவோ,

ஆகாசமளாவிய

போரைச்

சுட்டெரிக்கன்றது!

சிறிய

நட்பமாகிய

வித்திலிருந்து

மீன்

வைக்கோற்

சினையிலும்

வெகுதாரமட்டும்

களைத்து

அதி
நன்

m9

விநோதரச மஞ்சரி

ரய்த் தழைத்து

ஓங்கி

மேலெழுந்து

வளர்ந்து பூமியின் 8ழ்

இரண்டு மூன்று புருஷபாகம் வேர் வீழ்த்து அடர விழுதுவீட்டு

மட்டற்ற யானை சேணகளோடு அரசர்களுக்கு இருக்க நிழல்
கொடுக்கின்ற ஆலவிருக்ஷமம் உற்பத்தியாகன் றதே! பெருந்தாழி
நிறையப் பூரிக்கப்பட்ட பாலைத் துளி மோர்ப்பிரையானது தயி
ராய்ப் பரிணமிக்கப் பண் ணுகின்றதே! உலகமெங்கும் வியாபிக்
கின்ற சூரியனை ஒரு கைக்குடையுமல்லவோ மறைக்கின் ற.து/
இருபத்தொரு நிலைக் கோபுரம்போன்ற உயர்ந்த தேரை நடத்து
UZ

QO MIS sor

அ௮ச்சாணியல்லவா?

அன் றியும், அங்குஷ்ட

பிரமாண தேகத்தையுடைய அகஸ்திய முனிவர், அண்டத்தை
மூட்டிய

விந்திய பர்வதத்தை

உட்கொள்ளவில்லையா?

அடக்கி, மகாசமுத்திர த்தையும்

இவைகளை

எல்லாம் ஆலோசியாமல்,

இளையரென்றும் முதியரென்றும் விவகரித்துக்கொண்டு

வீண்

காலம் போக்குவானேன்? எடுத்த காரியத்தை நடத்தத் துணி
வதேயுக்தம், என்றார், வித்துவான் அப்பொழுதும் இறுமாப்
படங்காமல், அவரைக் கிள்ளுக்ரையாக நினைத்து, முட்டைப்
பணியாரம் போலக் குதித்தெழும்பித் தன் ௮அறிவின்மையால்
ஆழமறியாமல்,
*இவனுக்கும் சாஸ்திரத்திற்கும் எவ்வளவு

தூரம்! “கணற்றுத்தவளைக்கு காட்டு வளப்பம்
தெரியுமா?” _
நாம் இது
வியாஜமாக
வேறெதையாவது
பேசி அரைக்
கணத்தில் வீரட்டித் துரத்துவிடலாம் !' என்று அவருடனே
தீர்க்கம் மூ. தலிய சாஸ்இர விஷயத்தைப்பற்றிச்
சிலநேரம் சம்.
வாதித்து,

"கோக்கி,

அதனால்

அசைக்கக்கூடாமை

கண்டு.

அவரை

சாஸ்திர வாதம் செய்யத் தொடங்கஇனால்,
வெகுகாட்

செல்லும் ; நீரும் சிறு பிள்ளே ; ஈ குருவியின்
தலைமேலே பனங்

காயை வைப்பது Cure’ உமக்கு ௮இத
பிரயாசத்தைத் தர
நமக்குச் சம்மஇயில்லை : ஆகையால்,
அது நிற்க, : மற்றெந்த
விஷயத்தையாவது நீரே பேசும்; பார்ப்போம்
!” என்று கபட
மாகச் சொன்னான்.
்

யமுனை த்துறைவர், “ஏது! இவன் ஈம்மிடத்திற் பரிவுள்ளவன்
பேசுகிருனே

போலப்

/

இது

உண்மையா?

“ஆடு

கனைற

Oper த
கோ காய் குந்தியமுமா £' இது ஜாலமேயல்லாமல்
வேறன்று,' என்று நினைத்துக்கொண்டு, அவனை, * நீர் பார்க்கிற

தென்பதென்ன £ உமது அனுமஇட்படியே செய்வோம்; அதக

மஹாபண்டிதனைச் சிறு பிள்ளை வென்றது
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மாய்ப் பேச வேண்டுவதில்லை.
நாம் * ஆம்” என்கிற மூன்று
கேள்வியை மாத்திரம், * அல்ல £ என்று நீர் மறுப்பீரானால்,
நம்மை ஜயித்ததாக ஓப்புக்கொள்ளுகறோம்; உமக்குச் சம்மதி

SIG?

என்றார்.

அதற்கு

அவனும்

அரசனும்

: சரிதான் ”

என்று சம்மதித்து, உடன்படிக்கை செய்தார்கள்.
முதற்கேள்வி :
சிறு குழந்தையாகிய

யாமுனாரியர்

அவ்வித்துவானையே

குறித்து, “ஐயா, உம் தாய் புத்திரவதி என்கிறோம்.
நீர் உம்
மூடைய வாக்கு வல்லமையால் அவள் புத்திரவதி ௮ல்லளென்று
மறுத்துவீடும், பார்ப்போம் !” என்று கேட்டார்.

அது கேட்டு

வித்துவான் நெடுநேரமாகப் பல விதத்திலும் ஆராய்ந்து, மறுக்
கக் கூடாமையால், “ என்னைப் பெற்ற தாய் மலடி.தான்' என்று
வீண் குதர்க்கம் செய்வேனானால், கேட்பவர் பார்ப்பவர் அனை
வரும் * என்னகாணும் / நீ ௮வள் கர்ப்பத்திலிருந்து கொழுக்
கட்டைபோலப்பிறந்து குட்டிச் சுவர் போல நட்ட நடுவிலிருந்து
கொண்டு வாய் கூசாமல் அவளை மலடி.யென்று பிரத்தியட்ச
ரோதமாக

விதண்டாவாதம் செய்கையே

அதற்கு என்ன உத்தரம் சொல்லுகிறது?

£' என்பார்களே!

இதேது!

:முதற்

கோணல் முற்றுங்கோணலாம்” முடிவது போலக் காண்கிற
இப்படி. இறங்கும் துறையிலேயே நீச்சலாயிருந்தால், எ தர்கரை
ஏறுவதெப்படி ?? என்று மயங்கினான்.

இரண்டாவது

கேள்வி :

யமுனைத்துறைவர் வித்துவானைப்பார்த்துப் பாண்டியனைக்

குறித்து,

* இந்த அரசர் தர்மவான் என்கிறோம்,

எதோ!

நீர்

மறுக்கக் கூடுமானால், மறுக்கலாம்,”
என்றார்:
வித்துவஜன
கோலாகலன், அ௮க்தக் கேள்வியை மறுக்க வேண்டுமென்று தன்

கருத்இனாற் கூடி யவரையில் எட்டிப்பார்த்தும் எட்டக்கூடாமற்
கடினமாயிருந்ததனால்,
அவன்,
*₹*ரரஜா "தர்மவானல்லன்,”
என்போமானால், அரசனே ஈம்மைப் பகைத்து, : அடா நன்றி

கெட்ட
கை

பாதகா,

என்னுடைய

சொத்தை

உன்

இஷ்டப்படி

கொண்டமட்டும் கொள்ளைகொண்டு, ஆயுட்காலமெல்லாம்

அனுபவித்து,

இப்பொழுது

என்னைப் பாவியென்று சொல்லி

எனக்கே துரோகம் செய்கிறையா/' என்று உடைவாளை

உருவி
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ஓரே வீச்சாக
தயங்கினான்.

aiGer தீரசமஞ்சரி

வீசிவிடுவானே !

என்ன

செய்வது !” என்று

மூன்றாவது கேள்வி :
யமுணைத்துறைவர்,
4
என்றார். இது வித்துவான்
வயிற்றில் இடி விழுந்தது
தோன்றாமையால், அவன்,
நிணாயாமல் எளிதாகச் சிறு

இந்த சாஐபத்தினி
பதிவிரதை,
செவியில் நுழைந்தவுடனே அடி
போல அவனுக்கு யாதொன்றும்
இவரை நீறு பூத்த நெருப்பென்று
பையலென்று அவமஇத்தோமே/

ஈமக் மென்ன / கிரகசாரந்தான் போதாதோ! இத்தனை காலமாய்
மகா வித்துவான்௧ள் அனைவரையும் அவர்கள் தலைக்குப் போட்
டால் காம் காலுக்கும், காலுக்குப்
போட்டால்
தலைக்கும்
போட்டு ரசாபாசப்படுத்தப் பட்டி மிரட்டு மிரட்டிச் சயித்து

வக்தோமே ! இப்பொழுது ஒரு குழந்தையின் கேள்விக்கு
உத்தரம் சொல்ல வகை தெரியாமல், கற்றறி ரூடனாய்விட்

டோ மே ! இனி ஈமக்கென்ன பெருமை /
பண்டிதனென்னும்
பட்டமும்
பறந்து போம்/
மூதற்கேள்வீ
ஓன்றுக்காவ
து!
உத்தரம் சொன்னோமா 2 இல்லையே / ஆயினும்,
அது
ஒரு,

2வளை “ஆனைக்கும் அடிசறுக்கும் ” என்பதாகத் தவறியதென்று

BOTEEY DROW.
அதலாற் பெரிதன்று.
இர ண்டாவதற்கா
Hg) Geran வேண்டுமே! அதுவும் ஈடேறுமற்
போயிற்றே !
போனாலும் போகட்டும் / மூன்றாவதற்காவது
சொல்லலாமென்
முல், ராஜபத் இனி வியபிசாரி என்றல்லவோ
சொல்ல வேண்
டும்? எவ்விதத்தில் நாவெழுந்து சொல்லுகிறது
/ சொன்னாற்.
பக்கத்தார் பல்லை உதஇர்க்கார்களா !
மேல் அரசனைக்

குறித்துப்

பிறக்க இரண்டாங் கேள்வியிலும்
இம்மூன்றாங்.
கேள்வி
பழியும்,
பாவமும்,
விரோதமும் விளைக்கத்தக்கதாய் இருக்
Bar pS g! இதைக்குறித்து உத்தரஞ்சொல்ல
வாயைத்திறக்க
வுங் கூடுமா! இந்த வீஷயம் கையுமெய்யுமாகக்
கண்டு பிடிக்கப்
பட்டாலும்,வெளியி?ல சொல்ல $25
500Ceu! அரசன் மனைவி

நிர்த்தோஷியாயிருக்க,

அவளைத்
தோஷமுடையவள் என்று
சம்மா அவள் தலையில் வியபிசாரிப்பட்டம்
கட்டலாமா/ அது
பெண் பாவமல்லவா

7

*மண்ணின்மேல் நின் ௮ பெண்ணோரம்

சொல்வது ் எப்படி £ ஒருவர்
தலையில் மாணிக்கமிருக்கி ற
தென்று அவர் தலையை வெட்டலாமா/ நிர்கிமித்தமாகக
் கங்கை

2௫

மஹாபண்டி. தனைச் சிறு பிள்ளை வென்றது

கொ௫த்ததென்றால், ஈம்புதற்கு இடமுண்டோ/ காம், ஓட.
மருந்துண்டு உறங்கி வீழுந்தாற்போல ஆனோமே! * தன்வினை
தன்னைச்சுடும்' என்பதாக ஈம்முடைய மதமே கம்மை அழித்

த.து/ ஈமக்கு அடக்கமென்பது ச.ற்றுமில்லாமற் கல்வியில் நாமே
பெரியமென்று

அரசனது

அகங்கரித்துப் பிறரைப்

அவர்களை

சலுகையிலை

அந்தக் கொடுமையல்லவோ

இப்படி.

பொருள்

செய்யாமல்,

அவமானப்படுத்தி
விளைந்து ஈமது

வந்த

வாயைக்.

என்று எண்ணாததும் எண்ணித் இப்பிரமை
கட்டியது!”
கொண்டு ஏங்கியிருந்தான். அது கண்டு ராஜபத்தினி மன
மூருக,

₹நான் செய்த பிரதிக்கனையை முடித்து,

என்

மூக்கை

பெருமகிழ்ச்சி
வந்தாரே /* என்று
முன்னுக்குக் கொண்டு
கூர்ந்து, ஆனந்தக் கண்ணீர் பெருக, அக்குழந்தையாகிய wep
தன்னிரு கையாலும் இறுகத்தழுவிக்
துறைவரைத்
னைத்
கொண்டு, * இவர் என்னை ஆன வந்தாரோ !' என்று வியந்
அன்று முதல் அவருக்கு ஆளவந்தார் என்ற இரு
தாள்,
அத்தருணத்தில் ஆவ போல
நாமம் வழங்கத் தலைப்பட்டது.

இருந்த வித்தவஜன கோலாகலன் பூனை போல ஓடுங்கிச்சிவுக்கென்றெழுந்து, *ஒட்டைமாழிக்குப் பூண் கட்டுவதுபோல,
வித்துவஜன கோலாகலன் என்னும் இத்தனை பெரிய பெயர்
எனக்கேன் 2? * அம்மாள் கெட்ட கேட்டுக்கு முக்காடு கூடவா! க

என்பது போல,

* என் திறமைக்கு விருதுகளும் வேண்டுமா !”

என்று சலிப்புற்றுத் தன் விருதுகளையெல்லாம் வாங்கி அவருக்கு.

முன்பாக வைத்து, அவரை வணங்கி நின்றான்.
அரசன் இவைககா எல்லாம் கண்ணாரக்கண்டு,
கேட்டுப் பீரமிப்படைந்து, ஆளவந்தாரை

காதாரக்.

விழி களிக்க நோக்கி,

சுவாமி, தேவரீர் கேட்ட கூரீன்று கேள் விகளுள் ஒன்றையாவது.
நம் வித்துவான் மறுக்கச் சத்தியில்லாமல் தோற்றது வாஸ்த
வமே! அம்மான்றுள் ஒன்றேனும் இரண்டேனும் தேவரீரால்:
மறுக்கக்

கூடுமோ?”

என,

அவர்,

*மூன்றும் மறுக்கக்க டும்,”

என்று உத்தரிக்கின்றார்:

முதலாவது,
மறுப்பு:
வாழையானது

வித்துவானுடைய

‘sng

தாய்

புத்திரவதி'

ஒரே

குலை

ஈனுவது

தாய் இவரொருவரை

என்றகுற்கு,
போல,

இந்த

மாத்திரம் பெற்ற.
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தனால், “ஒரு பிள்ளையும் பிள்ளையல்ல; ஒரு மரமும் தோப்பல்ல,"
என்ற
பழமொழிப்படியே
புத்திரவதியல்லள்,' என்னார்.

அவள்

வாமை மலடியா

தலால்,

இரண்டாவது, * ராஜா தர்மவான்,' என்றதற்கு மறுப்பு :
ராஜா ராஷ்டிர கிருதம் பாபம்” என்ற நீதி வாக்கியப்

படியே,

“தோசத்தார் செய்த பாவம் அரசனை அடையும்,

ப.தனால், ராஜா

தர்மவானல்லன்,

மூன்றாவது,

என்

என்றார்.

*ராஜபத்தினி

மறுப்பு :

பதிவிரதை,

என்றதற்கு

“கர உற்பத்தியாற் சந்திரனுக்கும், விளயாட்டாற் கந்தரு
வனுக்கும், தீபன விர்த்தியால் அக்கினிக்கும் முன்பு சுவாதம்
தரியப்பட்டுப்

வளா௫ன்ற

பின்பு

மணஞ்

காரணத்தால்,

செய்துகொள்பவனுக்கு

நான்கு

உரிய

பதிகளை யுடையவளாதலா

Bib,
்” அன்றியுங் கனலி சான்று யல்லது வதுவை யாற்றற்
கோன்றுமோ 7 வருண னொவ்வா அுதகமோ டளிக்குக் தூய
மன்றலெல் வாறு முற்றும்/ வானவ ரருஸில் லாமல்
துன்றுநீர்ப் புவியில் யார்க்குஞ் சூழ்வினை மூடிக்க லாமோ?”

என்றவாறே, மணஞ்செய்யுங் காலத்தில் அக்கினி, வருணன்
மூதலிய பஞ்ச தேவர்களுக்கும் அவள் சமர்ப்பிக்கப்படுதலாலும்
ஸ்தரக்குப் பதிவிரதா பங்கம் வருகின்றது,” என்றார்.
இவ்வண்ணமாக ஆளவந்தார் வி தீதுவஜன
தஜோலாகலனை
முன்பு கேட்ட மூன்று கேள்விகளை யும் பின்பு
தாமே சாஸ்திர
சமமசமாகவும்,
உலகத்தாருக்கு அங்கீகாரமாகவும்
மறுத்
துரைக்கக் கேட்டு, பாண்டிய சாஜனைனவன், ! சிறு
பாலராகய
இவர்
் இத்த?
அருமையும்
பெருமையுமாகய
(கேள்வி
உத்தரங்களை
மெல்லாம் எப்படி உணர் ந்துரைத்தரர்/
தாமூரைத்

தவைகளைத் தாமே மறுக்கவும், மறுத்
தவைகளை ஸ்தாபிக்கவும்
தக்க
பரமசத்தி இவருக்கு. எங்கிருந்து
உற்பத்தியாயிற்று/
மேலும், ஈம் வித்துவான் தாயக்கு ஏகபுத்
இரரெ ன்பது எவ்விதத்

Be Suit கத் அத நோகும் மன்ன
ரூ

ஆத்லால,

,

அவர்

ஜாதக

அசாத்தியம்!

தையும்

இவர்

அசாத்தியம்!”

பாரக்கவில்லயே /

என்று

பல

மறையும்
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நினைத்து, ஆச்சரிய வெள்ளத்தில் app@, ₹ பூர்வம் போஜராஜ
சம்ஸ்தானத்திலிருந்த காளிதாசன், தண்டி, பவபூதி முத
லாகிய சம்ஸ்கிருத வீத்துவான்க௧ளும் இந்த மதுரையில் தமிழ்ப்
புலமை செலுத்திய தெய்விகம் வாய்ந்த சங்கப் புலவர்களும்
இவருக்கு ஓப்பல்லர் / இவர் சரஸ்வதி விக்கரகமாயும், அவதார
புருஷராயும் இருக்கின்றார் /' என்று பரமானந்தமடைகந்து,.
இரக$யத்தில் தன் பத்தினிக்கெதிரே தான் நிர்ணயித்தபடி
தன் இராச்சியத்திற்பாது கொடுத்தான்.
ஸ்ரீ ஆளவந்தார் அந்த இராச்சியத்தை வகித்து நெடுகாள்
அரசாண்டு வருகையில், இவருக்கு முன்னடியார் பின்னடியார்'
யாவருக்கும் பரமாசாரியராகிய ஸ்ரீமந் நாதமுணிகள் நியமனப்
படி, ஸ்ரீராமமிசிரர் என்னும் மணக்கால் நம்பி வந்து, ஆள

வந்தாருக்கு மிக விருப்பமாயும் ஞானசாதனமாயுமிருக்கின் ற:
தூதுளங்€ரை எவ்விடத்தில் இருந்தாலும் தேடிக் கொய்து.

கொடுத்துக்கொண் டிருந்தார்.
கை செய்பவர்கள் வாங்கித்

வந்தார்

இஷ்டமாய்ப்

. மாதம் நடந்தும்,

அவர்

அதை

மடைப்பள்ளியில் தளி

துவையலரைத்துப்

புசித்து
ஏதென்று

வந்தார்.

பரிமாற, ஆள

ஐந்தாறு

இப்படி

கேளாமையால்,

பிறகு ஒரு

நாள் ௮ந்த மணக்கால் கம்பி அதைக்கொண்டு வந்து கொடா”
இருந்தார். அன்று ஆளவந்தார், “தூதுளங்கரைத் துவையல்

இன்றைக்கு அந்த வைஷ்ண:
ஏன் பரிமாறவில்லை?” என்ஞார்.
என்று பாகஞ்செய்வோர்
வில்லை,
வர் கொண்டு வந்து கொடுக்க

் சொல்ல,
வில்லை.

“ஓ!

ஓஒ!

அவர்

ஆரோ!

ஏது

நிமித்தமோ!

தெரிய

அபசாரம் வந்ததே/' என்று அநுதாபப்பட்டு, “நாளைக்கு

வந்தால் நம்மைக்கண்டு பேசிப்போகச் சொல்லுங்கள்,” என்று
நியமித்தார். மற்றை நாள அவர், காம் நேற்றுக் கொண்டு
போய்க் கொடாது நிறுத்தினதனால் யாமுனாரியருக்குக் கேள்
வியாயிருக்கலாம். இன்றைக்கு ஈம் மனோரதம் முடியும், என்று
வழக்கப்படி, தூ.துளங்கீரை கொண்டு வந்த பொழுது, ஆளவர்
தார் அவரைக் கண்டு, “எங்கிருந்து வந்தீர்”? உமது இருகாமம்
யாது£ என்ன காரியார்த்தமாய் இங்ஙனம் நடத்தி வருகி றீர்:”
என்ன; அவர், யாம் மணக்காலென்னும் ஊரில் வ௫க்குழ் கார
ணத்தால் எமக்கு மணக்கால் நம்பி என்பது பெயர். நும் பிதா

மகனாராஇய ஸ்ரீமர்காதமுனிகள் தேகவீயோகமாகும் காலத் தல்,
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அவரது ஆர்ச்சிதமாகிய இரவிய கிஷ்ஷேபத்தை எமது அடைக்க
லத்தில் வைத்து, * இதை ஈம்முடைய பெயரனாரிடத்தில் நீர்
ஒப்புவிக்க

வேண்டும்,

என்று

நியமித்துப்

போனார்.

அதை

உம்மிடத்திற் சேர்ப்பிக்கும்பொருட்டு நம்பெருமாள் கோயிலி
லிருந்து வந்தோம்,” என்றார்
ஸ்ரீ ஆளவந்தார், *அந்த நிக்ஷேபதனம் எப்படிப்பட்டது?
எவ்வகையாற் காண்பது? என்ன உபாயத்தாற் கைவசமாம்?
எவ்வீடத்திலுள்ளது?
வெளியிட வேண்டும், என்ன, மணக்
கால் நம்பி அவரை கோக்க, அரசர் முதலானவர்களிடத்துள்ள
நிதி போல, வெள்ளம் முதலானவைகளால் அதற்கு அபாய

மில்லாமையால், அது அழியா நிதி; நிரஞ்சன திருஷ்டியாலன் றி,
அஞ்சன திருஷ்டியாற் காணப்படாதது; மிருகபலி, நரபலி இட
வேண்டுவதில்லை;

வெறும்பச்சிலையைக்

இள்ளியிட்டு

எளிதில்

கைப்பற்றிக்கொள்ளப்படும்.
இரண்டாற்றுக்கு நடுவே ஏ
சுற்றுக் கோட்டைக்குள் பிரணவ பீஜ யந்திரத்திலிருக்கிறது.
அதை ஒரு பாம்பு சுற்றிக்கொண்டு நிற்கிறது. பன்னிரண்டு

வருஷத்திற்கு ஒரு முறை அவ்விடத்திற்குத் தென்சமுத்திர

மத்தியிலிருந்து ஓர் இராட்சசன் வந்து, அதைப் பார்வையிட்டுப்
போவதுண்டு.
இத்தன்மையாய் இருக்கின்ற நும து பிதிரார்ச்
சிதமாகிய

க்ஷம

திரவியத்தை

பாதுகாத்து வருவோம்”

யாம் எத்தனை

காலமாய்ப்

இனி நீர் இருபை செய்து வந்து கைப்

பற்றிக்கொள்ள வேண்டும், என்ரும்.
திரவியமென்ற மாத்திரத்தில், ஆளவந்தார்

அதசாள்பவரா

கையாலும், “பாட்டனுடைய ஸ்இஇயாகய பைஇருக
தனத்துக்
குப் பெயரன் உரியவன்,"என்பதனாலும், அதன்மேல்
அபேக்ஷை
கொண்டு,

(எதோ!

அதைக்

காண்பியும், eu

BG api!”

என்று

அன்பும்
eaeதனித்து aber
ara
“போய் caஅத்இது sega
டது உ வா
வர, அழைத்

தம். பரிசனங்களுடனே பிரயாணப்பட்டார்.

அபமபாய

அத்திருவரங்கம்

பெரிய

மணக்கால் நம்பி,

கோயிலிலே

சயன
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அளவந்தார் தருவரங்ககாதனைச் சேவித்துப் பரவசராய்,
“இந்த மகானுபாவருடையகுணப்் பிரபாவத்தை என்னவென்று
வர்ணித்து ஸ்துதி செய்கறது!' என்பதாய், அத்தியவசாயத்
தோடே மணக்கால் நம்பி தம் பக்கல் எழுந்தருளியது முதல்
அவர்

தமக்கு

காட்டிக்கொடுத்தது

அரங்ககாதனைக்

வரையில்

நிகழ்ந்தவை யாவையும் ஒவ்வொன்றாக நினைவுகூர்கின்றார் :
பங்கனிருக்கு மிடத்தைத்தேடிக் கங்கை வந்தது போல,
சேற்றில்
சீலர் ஈஷணத்திரயமாகிய
இந்த ஸ்ரீவைஷ்ணவ
அழுந்திக்கிடந்த ௮சேதனனென்னும் அடியேனைப் பொருள்
செய்து தாமே வந்து சந்தித்து, கரும்பு தின்னக் கூலி கொடுப்
தேடிக் கொண்டு வந்து
பது போலத் தூதுளங்கரையைத்
கொடுத்து, எனங்குக் தத்துவஞானம் உதயமாூப் பரிபாகம்
வருமளவும் காத்திருந்து, “மண் இன்னும் பிள்ளைக்கு மருந்தூட்
டத் தின்பண்டம் காட்டிச் செல்வத்தாய் அழைப்பது” போல,
பிஇரார்ச்சிதமாகுய

“உங்கள்

பணப்புதையல்

வந்து கைக்கொள்ளும்,” என்றார்.
இப்பொழுதோ,

சுவாமியாய்

திரவியமென்றே தோன்

சகலபுவன

கர்த்தாவாகிய சாக்ஷாது

விளங்குகின்றது.

கோக்க,

இவரை

அதன் கருத்து காயேனுக்கு
லோக

அப்பொழுது சாதாரணமரகிய

றிற்று.

இருக்கின்றது.

பின்பு

“அந்தக் இரவியம்

பரமகாருணியராகய

பொன்,

வெள்ளி,

இரத்தி

னத்தோடு சம்பந்தப்பட்டதோ, அல்லது ஈகை நாணயங்களார
என்னும் கருத்துக்கொண்டு நான், அது எப்
யிருப்பதோ?'

படிப்பட்டஇ?” என்ன;
அழியாநிதி, என்றார்.

“மற்ற நிதி போல கவரப்படுவதன்று;
அதனால், அவ்வீசுரன் நிருபாதிகனும்

நித்தியனுமாமென்று பொதுர்படன் றது.

மண்ணிற்
அதை

புதைத்த

திரவியம்

கரைந்து

எவ்விதத்தாற் காண்பது?'

என்ன,

அதன் பின்பு கான்

போகுமென்பதனால்,
“நிரஞ்சன இர்ஷ்டி

யாலன்றி அஞ்சன திர்ஷ்டியாற் காணப்படாதது,” என்றதனாற்
சர்வாந்தரியாமியானவன் அஞ்ஞானிகளுக்கன்றி மெய்ஞ்ஞாணி
பிறகு
களுக்கே பிரசன்னமாவனென்பது வீளங்காகின் றது.
புதைபொருளைப் பூதங்காக்கும்” என்பதனால், அது எனக்கு
என்ன உபாயத்தாற்கிடைக்கும்?” என்ன, *பலியிட வேண்டுவ
பச்சிலையைக் இள்ளியிட்டுப் பற்றிக்கொன்ளலாம்,”
இல்லை;
என்றார். அக்குறிப்பு, அந்தப் பரமாத்துமன் திருத்துமாயால்

60
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அர்ச்சித்தவர்களுக்குச் ஈவாத$ீனப்படாமற் போகான்,

ஆயிற்று.

என்பது

மற்றும், காடே மலையோ கானாறோ அது இருக்கு

மிடம்!” என்றெண்ணி, கான், எவ்விடத்திலுள்ளது?'

என்ன,

இரண்டாற்றுக்குஈடுவே,' என்றார். அதனால், அது தென்காவீரி
வடகாவிரியாகிய உபய காவீரிக்கு மத்தியமென்பதும்: *ஏழுசுற்

அக்கோட்டை, என்றதனால், அது சப்தபிராகாரங்களாற் சூழப்
பட்ட

அரங்கக் கோயிலென்பதும்;

றதனால், ௮து
வந்து

ஓங்கார

(பிரணவ

பீஜயந்இரம்,' என்

விமானமென்பதும்;

*ஓர் இராட்சசன்

பார்வையிட்டுப்போகிறான்,”

என்றதனால்,

அங்கே

விபீ'

ஏூண ஆழ்வான் துவாதச வருஷத்திற்கு ஒருகால் வந்து சேவித்

அப்போகிறானென்பதும்:

“இந்தத் தனத்தை

உங்கள் பிதாமக

னார் உமக்கு ஓப்புக்கொடுக்கச் சொன்னார், என்றதனால், அது
FUT
கைங்கரியத்தை உள்ரீட்ட
பிரபத்இு நிஷ்டையைக்
கைக்கொள்ஞம்படி
ீமக்காகமுனிகளால்
தியமிக்கப்பட்ட
தென்பதும்

குறிப்பித்தவைகளாயிருக்கன் றன,"

யித்துணர்ந்து,

(இவர் செய்த

பரமோபகாரம்

என்று

நிச்ச”

ஆர் செய்வார்

கள்!' என்றும். (யாதொரு சாதனமுமில்லாமல் SUS Ss urs
பனியால் தகிக்கப்பட்டுக் கேவலம் அசத்தனாயிருக்கன் ற ctor?
Ga oG ‘ipo ys@Gs Garin
gC gsair கிடைத்தது போலப்
பரமார்த்தம் சித்இத்ததே!” என்றும், “இது அனேக கோடி
காலம் HIST SF, அஷ்டாங்கயோகம் முதலானவைகளைச்
செய்தவர்களுக்குக்கான் வாய்க்குமோ?? என்றும்,
“இதற்கு
மேலான

வாம்,

அல்லது

இகபரசாதனம்

GauG) ge oor இருக்

கின்ற? என்றும், தடி வந்த தேவியை வேண் டாவென்று
விலஃ விடுவது போல இதைக் கை ட்டுஎத்தனை வருஷகாலம்

அரவம்!

பண்ணினாலும்

சஞ்சி

ஆகாமிய,

பிராரத்த கர்ம
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ார் வாழ்ந்திருந்தார்

காலபேதவியல்பு

7,

இது
சுபட்ச வீபட்ச சம்வாதமாகச் செய்யப்பட்டு. து.
கண்டு

உம்மைக்

ச௬பட்சன் : ஓய் விபட்சரே, வாரும்.
ி £
நீரா
வெகு நாளாயிற்று! சுகமாயிருக்க

்.

சுபட்சரே, இந்தப் பொல்லாத படுபாவி
விபட்சன்:
. .
மகன் காலத்இற் சுகம் எப்படியுண்டாகும் ?
ஓ! ஓ! பிள்ளையாரைப் பிடித்த சனி அரச
௬பட்சன்:
மரத்தையுங் கூடப்பிடித்தது; என்பது போல, உமது முயற்சி
யின்மையைக் காலத்தின் மேலேற்றி அதற்குத் தோஷம் கற்பிக்
இன் நீரோ! இது கணக்கன் கணக்கறிவான்; தன் கணக்கைதீ
 காலமென்ன செய்யும்?
றத!
தானறியான்,' என்பதாயிருக்கின்
கல்லும் தேங்காயுஞ் சந்தித்தது போலப்
ura:
பேசுக மீரோரி

இல்லை ;

சலலைத்துற்கும் காலமே

வரவரப்

பேஇக்ன்றது.

HSH) முன்போல

மூலம்.

இதை

நீர்.

கத்தரிக்காய்

குற்றம், என்பார்
மணைக்
சொத்தையென்றால், அரிவாள்
போல, மூயற்சியின்மை என்கிறார்.
௬பட்சன் : புத்திமானாயிருந்தும், யோசியாமல், “கால
மானது பேதிக்கிறது.' என்கி037/ இது * மலடி மகப்பெற்
ருள், என்க

போலவும், எக்காலத் இலும் அசையா இருக்கின் ற

பகல், இரவு,

காள்,

காரணத்தால் அசலமென்று பெயர் பெற்ற மலை ௮சை௫ன் ந
தென்பது போலவும் இருஜ்ுின்றதே ! என்ன நியாயத்தைக்
கொண்டு அப்படிச் சொல் கர் ?
வேண்
கண்ணாடி
விபட்சன் : : கைப்புண்ணுக்குக்
டுமா?” அது கணம், விகாடி, நாழிகை, முகூர்த்தம், ஜாமம்,
வாரம்,

பக்ஷம்,

மாதம், இருது, அயனம்,

வருஷம், வியாழவட்டம், யுகம், கற்பம் முதலானவைகளாய்ப்
பேதித்து நிகழ்வதைப்பற்றிச் சொல்லவேண்டியிருக்கின் றது.
கபட்சன் : கணம் முதலாகிய பகுப்பாய் நிகழ்வது ௪க
ஜமே; அப்பகுப்பும் தொன்றுதொட்டு அவ்வாறு ஒரு தன்மை

யாய்

நிகழ்வதன்றிச்
6

சில முறை குறைந்தும்

அதிகரித்தும்,

go
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ஓன்று மற்றொன்றாக மாறியும் நிகழ்வதன்றே * அங்ஙனமாக,
அது பேதிக்கிறதென்பது Sapa மயிர் பிடுங்கி ஆள் பாரம்
குறைந்தது,” என்பது போல இருக்கின்றதே !
விபட்சன் :

ஒரு வித்து முளைத்துக்

கிலைத்துத் தழைத்

துக் காய்த்து நசிப்பது ஏககாலத்திலேயா£ அதற்
வாய்த்தாலல்லது அப்படியாகாதே! மேலும்,
பூ,

காய், பழம் முதலானவைகளில்

பிஞ்சு,

மற்றொன்றுக்கில்லையே ! இவ்விகற்பமெல்லாம்

ஓன் றன்

காலத்

ம் ' சர்வசிய காரணங் கால, என்கிற காலப் பிரமவாதப்படி
வெவ்வேறாகய காலமே காரணமாகப் படிப்படியாய் உற்பத்த
வர்த்தி நிவர் த்தியாகன் றதனால், காலம் பேஇக்கின் றதென்பற்கு
ஆடங்கமென்ன

£

௬பட்சன் : பல
உமி இன்றால் ஓரவிழ் தட்டாதா ?”
என்று நினத்துக்கொண்டு, இவ்விதத்தாற் காலம் பேஇக்கற
தென்பது, * ஆகாயம் விழுந்துவிட்டது, என்றது போல இருக்
ிறது.
பொதுவாய் அராயுமிடத்திற் சகல பு பவன சராசரங்
ராசர
கஷூம் தோன்றி, வளர்ந்து, அழிவது அவற்றின் சுபாவ தரும
மெயன்றி வேறல்ல ; என்றாலும், பனம்பழம் முதிர்ந்து கன்
னியல்பாய் உதிர்ந்து விழு ்சமயத்இுற் காக்கை தன் சுபாவப்
படி அதன்மேலேற, உடனே அப்பழம் விழுந்தது கண்டோர்

“காக்கைதான்
.

ஆ

அதனத்

s

தானிய

ர

*

தஇியாய'மாக,
3

நிகழ்வகனுற்.

*

௩

அவையெல்லாம்
a

.

காலக்மாமத்தனாலேயே

என்று உலகத்தாரால்
«

தள்ளியது,” ஏன்று சொல்கிற * கரக

ட

௬

Mote SU peor mer.
a

.

௪

.

கால sro
*

7

ஒத்து

அப்படியாகின்்றன
‘

ரூ
a
os”
.
விபட்சனா:.
நீர்
காகதாலிய
நியாயம் என் றல்லவோ
.
ல் ௮
ss
;
:
Cl
.
க
.
சொல்லுக தீர் ? வையாகரஷரிகள்
க
பெரும்பாலும்
காலப்பெயர்
அத னாடு சம்பந்தப்பட்டு நிகமும் பொருள் முதலியவற்றிற்கு
ப
:
:
.
BHதண்டனSIT >TD வழங்குகின்
r
றதென்பதனால்,
அவ்வாமீற
அப்
உ

௮
5...
ஐ.
:
பொருள் முதலியவை
பேதுிப்பதைக்
காலம்a
ப்
.
> RL.
க
ye af 377 5QUs oF ?

ae

ee

பேதிக்கின்றதென்
o

5 atl mere
ZR,
சப்பச்
நசங்கிலே வார்த்தா
ல் கர்த்கமும், செம்பிலே
வார்த்தால் கண்ணிிழா?"
ஒரு விதத்தில் இரண்டும்
ஒன்று
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காலபேதவியல்பு
காசிகி

*நரகடு

தானே?

இது

சே௫நாடு

கதா,

போயி

என்பதாயிருக்கின்றது.

காலுகு பாலு

நீள்ளு

இருந்தாலும்,

இருக்

௮வற்
பொருள் முதலிய பேதிப்பது உண்மையே.
கட்டும்
ஹைக் காலத்தின்மேலேற்றி அது பேஇக்கின் றதென்று. சொல்
முதலியவை
வஇினும், காலத்திற்குக் காலம் அப்பொருள்
அதை
பேதிக்கன்றன ஏன்பதற்கு விரோதமொன்றுமில்லை.
ஊரெங்குமஜியப்
வேண்டுமானால்,
அப்பொழுதும் * உற்றது
பேசும்.
ும்.”
பொருந்த

பறையறைந்துகொண்டு
சொன்னால்தான் அற்றது

இது சரிதான். இப்படியே செய்வோம்.
விபட்சன்:
முற்காலத்தில் வற்றுச் சமுத்திரம் போலக் குறைவற்றிருந்த
கல்வி செல்வம் கைத்தொழில் முதலானவைகள் கிருஷ்ண
வரவரக் குறைந்து வருவதனால்,
பக்ஷத்துச் சந்திரன் போல
இன்னும்

அவை

சிறிது

தேரை

காலத்திற்குள்ளே

வால்

நினைக்க வேண்டி

போலச் சுத்த சூனியமாய்விடுமென் றல்ல3வா
யிருக்கின் றது £

முற்காலத்தில் குறை
சொன்னீர்!
என்ன
கபட்சன்:
வற்றிருந்த கல்வி செல்வமுதலானவைகள் வரவரக் குறைகின்
றனவென்றல்லவா £ இது * ஓடிப்போன முயல் பெரிய முயல் '

என்பதாயிருக்கின்றதே ! இப்படிக்

போலக் கல்வி செல்வ முதலிய

துப் பேசு
கத்தரித்த3”'
துலை நிறை

றையோ,

பறிப்பது

கலவைக்கீரை

எல்லாவற்றையும்

கலந்தெடுத்

கழற்சிக்காய் மபக்கத்திற்கு இடமாகும்.

பட்டுக்

வகுத்து,
ஓவ்வொன்றாக
ஓழுங்குபட
போல
போல நிதானமாகச் சீர் தூக்கி, : பேசப் போகி

சாகப்போகில இ.

£'

என்பதையதும்

மிகப் பயன்படும்படி பேச வேண்டாவா?

யோசித்து,

:

வெண்காயத்தை உரிக்கவுரிக்க * ஈரவெண்
விபட்சன்:
காயத்திற்கு இருபத்தெட்டுப்புரை,' என்றபடியே அது புரை
புரையாய் உறிவதேயுல்லாமல், உள்ளே ஒன்றும் இல்லாதது
போலச் சிலர் சொல்வதைப் பகுக்கப் பகுக்க ஒரு பயனுமில்லா
தெரிந்தும்,

ததாய் முடியும்.

அது

யமா 2 நாமென்ன

வேலையற்ற

ணாடி

போலத்

அப்படிப் பேசப்

பைத்தி

வீணர்களா ? கள்ங்கமற்ற கண்

தெளிவுடையதாகவும்,

மணலூற்றுப்போலப்
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வீகேர் தரசமஞ்சா

பயன் விளைவதாகவும் முதல் முதற் கல்வியைக் குறித்து கான்
பேசுகிறேன் பாரும் :
கல்வி 2
வேதாகம புராணங்களும், தர்க்க வியாகரணாதி சாஸ்திரங்
Geir Mon Gino
இலக்கணக்கல்வி
இலக்கிய
களுமாகய
விளக்குப்போலப் பிரகாசமாக முற்காலத்தில் எங்கும் பிரபலித்
இருந்ததே / ௮து இக்காலத்தில்” குடத்திலேற்றிய விளக்கைப்
போலி

இருக்கின்றது 7

அல்லவா

Gt - அஇக்கிரமமான

FULLEST:

கொதிக்கிற

ஊரிலே

Ais சிரிக்கிறது,” என்பதாகப் பேசுகிறீர். கல்வி முற்காலத்
திற் பெரும்பாலும் சம்ஸ்கிருத பாஷையிலும், அதற்கு ஒருவா
இதர
றொப்பாகத் தமிழுலும், தெலுங்கிலும், சிறுபான்மை
யல்லா
பாஷைகள் சிலவற்றிலும் தேலுூறு பாய்ச்சலாயிருந்ததே
மல், இக்காலத்திற் கங்கை
பிரவாடித்தாற்போலவும், கடஷ்
திறந்தாற்போலவும் அனேக பாஷைகளிமழ் சாதாரண
மடை

மாய்ப் பெருகியிருக்ன்ற?த! முன் இப்படி இருந்ததா £
விபட்சன்

:

அது

மெய்யானால்,

' அகத்திலழகு

முகத்

இல் தெரியும், என்பதாக அதைக் கற்றுக் கேட்டுணர்ந்த வித்து
வளைர்கள்

அக்காலத்திலிருந்தது

போல

இக்காலத்திலும்

IF

கரித்திருக்க பவண்டுமே?
சுபட்சன் :

Gavan

உளிப்பிடியாய்விட்டதோ

என்கிர் 2

்”

உலக்கை

அக்ரைலத்இல் வித் இ

சம்ஸ்கிருத பாஷையில் பாணி,
பவதி
கண்டி.
ஜான்.
NG HUT, இதால்காப்பியர்

,

வரரு9,

தேய்ந்து

பதஞ்சலி,

ஈனவர்களும் ;
Mo grove 3

னர்கள்
காணி

தமிழில்

சங்கத்தார்

வர்,

இருவள்ளு
ஒளவை,
சங்கத்தார்
கம்பர், KT
wath, புகழேந்தி, ஒட்டக்கூத்தர் முதலான
GUT ENED ஆர்திரபாஷையிற் ப்மகவி, பொம்மன், போத்து
வேம்பக் தூர்ச்

ராஜ 2 நனனயபட்டு,
நிக்கன்ன . சோமயாஜி,
ஸ்ரீ
PTS முதலானவர்கஞம் ; இதரபரஷைகவிற்் சிற்சிலருமே

இருந்தார்கள். இக்காலத்தில் வைதிகக்கல்வி
யில்
வ்
௩
யமு
பூரணபாண்
டைய
வர்
களில்லை. ஒருவாறானவர்
டித்து
இலர்
“வர் இலர்
இருக்கின்றனர்.

"இலெளூக

கல்விப் பயி றசியுள்ளவர்களேோ

ச
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வெகுபெயரிருக்கிறார்கள். இவர்களைக்குறித்து நீர் அறியாதது
போல வினாவுதல் ! நிஜாமலி தண்டில் நிஜாருகாரனைக் கண்
டாயா ? என்பது போலிருக்கிறதே / இக்காலத்திற் பலஜாஇப்
பூர்வம் அத்தி பூத்தது
பெண்களும் கல்வி கற்கின்றார்கள்.
சில

போலச்

அதுவும்,

மாத்திரம்

ராஜஸ்இரீகள்

பட்டணத்தில்

“நிர்வாணப்

கல்வி

நீர்ச்சீலை கட்டினவன்

பைத்தியக்காரன்,” என்னப்படுவ துபோல
த
ரவத் தாழ்வாயிருந்து.
. விபட்சன் :
தப்பட்டிருந்தன.

பயின்முர்கள்.

அவர்களுக்குக் கெள

அம்ரானில் எத்தனையோ புஸ்தகங்கள் எழு
கெடுத்தான்.
* உள்ளதையுங்
இந்நாளில்,

கொள்ளிக்கண்ணன்,' என்பதாக, அவைகளை எவர்களும் எடுத்
துப் படியாது கைவிட்டதனால் எல்லாம் இறந்து
சுபட்சன் :

முன்னாளில்

ஒரு

போயின.
அ௮ச்டப்

புஸ்தகமாவது

படாமல் அருமருந்து போலச் சில மாத்திரம் பணயேடு முதலா
னவைகளில் எழுதப்பட்டிருந்தன.
இக்காலத்தில் எழுதப்
பட்டவைகளையன்
றி, அச்சிடப்பட்டவைகளும்

கனமழை

பெய்து காடு தளிர்த்தது ” போல மாளுக்குகாள் அதிகரித்து,
உலகமெல்லாம் புஸ்தகமயமாய் நிறைந்திருக்கின்றன.
விபட்சன் : முற்காலத்தைப் போல இக்காலத்தில் புஸ்
தகங்களைப் படித்துக் கொடுக்கக் கேட்டால், அருக்காணி முருக்
கம்பூப்போலச் சரக்குப் பிரியம் பண்ணுகிறதேயொழியச் சல
பத்திற் கெஹிக்கிறதில்லை.

ஒருவருக்குக் கற்பிக்கிறதும் ௮இக

பிரயாசத்திலிருக்கற து.
FULLEST:
: ஆலையில்லாவூருக்கு இலுப்பைப்பூச் சருக்
கரை,” என்பது போல,
*க்காலத்திலேதகாண் புஸ்தகங்களை
்
றதும்
எளிதாய்க
காட்டுகி
கற்பிக்கிற துமில்லை.
கற்பிக்கத்

தொடங்கனாலோ,

கோப்பியமாயிருக்கற

: வேதாகமங்களை

அன்றி, சாமானிய இலக்கணங்களையும் ' காணாது கண்ட கம்பங்

கூழைச்
மாயும்,

சிந்தாது

குடியடி

சில்லி மூக்க,” என்பதாக

வீட்டுக்கதவவைச்சார்த்தி

உள்ளேயிருந்து

அபூர்வ
இக்ை

கொடுப்பது போல
அதி ரகசியமாயும், ஆராவது இரண்
டொருத்தருக்கு மாத்திரமே கற்பிக்கிறது: இக்காலத்திலோ,
தாய்

தன்

சிசுவைக்

தேடிப் பாலூட்டுவது போல,

இன்னார்

|
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இனியாரென்னும்
மாகச்

சகல

பேதமில்லாமல்,

புஸ்தகங்களும்

அணைவருக்கும் * நிராடங்க

கொடுக்கப்படுவதன் றிப் பகிரங்க

மாகக் கற்பிக்கவும்படுகின்றன.
விபட்சன்: பூர்வத்தில் வித்துவான்௧ளுக்இருந்த மிக்க
செல்வமும் சிறப்பும் பிரபுக்களாுடைய அபிமானமுதலியவை
களும

இப்பொழுதில்லையே /
FAs FO:

BESத வெட்கக்கேட்டை

வெளியிலே

சொல்ல

வேண்டுமோ !/ அக்காலத்தில் சில வித்துவான்கள் மாத்திரம்
செல்வமுதலானவைகளைட் பெற்றுச் சுகத்திருந்தார்கள்.
சில
வித்துவான்௧ள்
கொள்வது.”

எட்டாத

போலப்

பழத்தைப்பார்த்துக்

கொட்டாவி

பெருஞ்செல்வமுடையவர்களைப்

பார்த்

துப் பெருமூச்செறிந்து, : குமிப்பிள்ளாயை
நரி சுற்றுவது”
போல, அவர்களை விடாதடுத்திருந்தும்
அவர்கள் கொடாத
உமலோபிகளா கையால், 'கண்ணாழு. நிழலிற்கண்ட பணம் ௧௨.
னுக்குதவாகதது'

துக்கு

போல.

உதவாமல்

அவர்கள்

பொருள்

வருந்இனார்கள்.

படித்தவர்களுக்கு

உண்கிற

இவர்கள்

பின்னும்

சோறு

சிலர்

ஆபதிீ

(மெத்தப்

வெல்லம்? என்பதற்குச்

சரியாய் ஊணுக்குழுடைக்குமே மிகவம் தரித்தாரப்பட்டார்கள்.

இ.வைகஷஞுக்கு,
“srr!

sored!

Os ears

erred!

பழம்படு பனையின்
இ பிங்குபிளச் தன்ன
பவள

கூர்வாய்

Oசந்கால்

யுகின் பெடையும்
ம் கண், லாக்

மரி

நாராய்ந

யாய

ஆடக மைக் GH. ரவி இதயின்
staple SiR ap DO
ச
எம்மில்ல
GEM

GALT

ட

ன

வாவியட்

BEM

பாரடுபார் ம இ- HEH Dud

ஆடை
Ms

குர் பல்லீப்
மனைவியைக் கண்டே,

யின்றி வாடையின்

gy Sar oy @ மெய்யது

காலது

கொலடு

டக்க

மெலி த
பொத்தி

மெலே-௪8 இப்

பேழையு எடங்கும் பாம்
பென வூயிர்க்கும்.
எமையாள லோம் கண்டனம
்.” எனுமே.”
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காலபேதவியல்பு

என்பதனுள், சத்திமுற்றப்புலவர் வறுமையினால், இருக்க.
றி அலைந்தாரென் பதும்,
ஈல்லிடமும் உடுக்க ஆடையுமின்
“ ஆடுஈனி மறந்த கோடுய் ரடுப்பில்
ஆம்பி பூப் பத் தேம்புபசி யுழவாப்

பாஅ௮ல் இன்மையின் தோலொடு திரங்கி

இல்லி தூர்க்த பொல்லா

வறுமூலை

௬வைத்தொ றமூஉந்தன் மமத்துமுக நோக்கி
நிரொடு நிறைந்த ஈரிதழ் மழைக்கணென்
மனையோள்

எவ்வம் தோல்கி

நிற்படர்ந் தனே

நினைஇ

நற்போர்க் குமண 7

என்பதனுள், ஒரு வித்துவானானவர், 'என் வீட் டில் அடுப்பு
மூட்டவில்லை; என் வயிற்றிற் பசி துடிக்கிற; பிரசவித்த
என் மனைவிக்குத்தாரகம் பண்ண வழியில்லை ; பிறநத குழந்
தைக்குப் பாலுமில்லை,” என்று குமணராஜனிடத்தில் விசனப்
“பட்டாரன்பதும்,

“ வலாக்சம்வருஞ் சிலகேரம் ; குமர கண்ட
வலிப்புவழுஞ் சிலநேரம்; வலிய செய்யக்
கணக்குவருஞ் சிலநேரம்; வேட்டை நாய்போற்
BLY SLUG CG இலைநேரம்: கயவர்க்

கெல்லாம்

இணக்கம்வரும் படிதமிழைப் பாடிப் பாடி
எத்தனைநான் திரிந்து இரிர் தலவே Cor ust J
குணக்கடலே 7/7 அருட்கடலே! அசுர ரான
குரைகடலை வென் றபரங் முன்று எத்த ர்

என்பதனுள். ' பொருளுடைய பிரபுக்களும் கல்விகியை விரும்ப
ஆதரிக்கவுமில்லை £
வில்லை; வித்துவானைச் சன்மாவிக்கவும்

இர்காளிற்

என்பதும் இருஷ்டாந்தமரீத்த் தோற்றுகன்றன.

கற்றவர்களுள் அனந்தம் பெயர் புஷ்களமான செல்வமும்
சிறப்பும் பெற்றுப் பிரபுக்கள்: ருதலியோரஇல் அபிமானித்து
ஆதரிக்கவும்பட்டு

வருகிறது

வருகிறதே!
- விபட்சன்:

அப்படியா!

அறிவான், என்பதாகச்
பதை அறிந்த நீர், பின்பு

பிரத்தியஷூத்திலேயே

! வீட்டிளக்காரம்

சத்திமுற்றப் புலவர்
அவர் பாண்டியனாற்

பட்டு அதிக சம்பத்தைப் பெற்று

தெரிய

வண்ணான்

வறுமைப்பட்
சன் மானிக்கப்

வாழ்ந்திருக்கும் காளில் ஒரு

்
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விகோதரசமஞ்சரி

நாள் அவன் அவரைத் தன் சமுகத்தில்
'விசாரிக்குமளவில் அப்புலவர்,

வரவழைத்துக் குசலம்

இவறும்புற் கையுமரி தாற்கள்ளை சோரும் ; என் வீட்டில்வரும்
எறும்பிற்கு மார்பத பில்லை;முன் னாளென் ஸிருங்கலியாம்
குறும்பைத் தவிர்த்பெங் குடிதாங்? யைச்சென்று கூடியதால்
தெறும்புல்கொல் யால கவளங்கொள் ளாமற்றெவிட்டியதே?'

என்று பாடித் தமது கேஷமத்தை அறிவித்த செய்தி அறியாமற்
போனதென்ன?
சுபட்சன் : ஆயினும், அ௮ஃதென்ன? ஏகதேசந்தானே?
'ஏகசர.வ.யம் நகர்த்தவியம், அல்லவோ?

விபட்சன் :

*நல்ல

கதை;

நீளமில்லை,'

ஏகதேசம் என்பது ௮இசயமாயிருக்கிறது!

சீசாற்றுக்கு ஒரு சோறு

அஃது, ஒரு பானைச்

பதம் பார்க்கறது,”

புலாக ியாயமாகக் கொள்ளப்டடாதோ

என்பதாக, நீர்

என்னும் ஸ்தாவி

?

அன்றியும், குமண

னைப்பாடிய புலவனும், அவனாற் கோடி பொன் பெற்று வாழ்க்
ததும் உமக்குக் கேள்வி இல்லையோ 2
சுபட்சன்:
முற்காலத்தில் படிக்காசண் என் னும்வித் து

வான

மதுரைத்

இருமலை

நாயக்கர் சிறையில் அடைத்த

செய்து உமக்குத் தெரியாதோ?

விபட்சன் :

அப்பிரபு

சமுகத்தில்

அந்த

வித்துவான்

சமயமலறியாமற்போய்க் குஜோத்தியமாய் வசனித்ததைப் பற்றி
அவருக்குக் கோபமூண்டதனாற்
கசிறையிலடைத்தார்.
இது
வாய்க்கொழுப்புச்
அலையால் வடிந்தது,” அல்லவா? பிறகு
மூன்றுநாள்
பிரபு
வித்துவானப்
பார்ப்போம்
என்று
்
3
எதிரே வர,
'ரைக்கண்டு புலவஜ் உபாயமாய்த் தப்பித் துக்

கொள்ள வேண்டுமென் று, சிறையிலிருந்தபடியே,

“றாட்டிற்9

ர , 20ம*
பம:

wir! (ABD
gms

நாதறிகா AT!
ஒரு திர்ரதுழ லாமல் கலைத்தமிம்தேர்
“டூ
A.
MTG DFஇடி
்
D6S UE see.
Asa
ளொன்னுமோர் பைங்கிளி
யைக்

wayyy ட்டில்

இப்

STAM

a

கூட்டி லடைத்தவத்
ு லாய்; இரை

என்பதாக, அவரைப்பாடி ஸ்துதி
தயையுண் டாகச்

சரித தனுப்பினார்.

தாவென் றுகூ ப்பிடுதே”*

செய்தவளவிற் பிர

புவுக்குத்
சிறையை விட்டு ரீச்ப் பரிசு கெ
டு
ஈடுத்து உப
இஇலே

தாழ்ச்சி என்ன 2

இது

நிற்க.

மற்
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காலபேதவியல்ப்
காலத்திற் கல்வி பயிலிடம் அனேகமிருந்தன ; அவைகளில்

எத்

தனையோ பெயர் வித்தியாப்பியாசம் செய்து வந்தார்கள். இக்
உ.
காலத்தில் அப்படியில்லையே/
மெச்சினாளாம் பொக்கை
பொரிமாவை
சபட்சன் :
அதை

வாய்ச்சி,” என்பதாக

மெச்ச

நீர்தாம்

முன்

வேண்டும்.

னாளில் வடக்கே சரசுவதி பீடமும், தெற்கே தமிழ்ச்சங்கமும்,
மற்றவிடங்களில் இரண்டொரு பாஷை வழங்கும் சில பள்ளிக்
சங்கப்புலவர்

கூடங்களுமே இருந்தன,

Sass,

முதலிய சிலர்

அப்பள்ளிக்கூடத்து உபாத்தியாயர்களெல்லாம் * சப்பாணிக்கு
என்பதாக, மற்றவர்களை கோக்கு
கொண்டி சடுகுடுப்பை',
் என்னும்படி. கல்வி
மிடத்து இவர்களும் வாசித்தவர்களதாம்
யில் உபாயமானவர்களாயிருந்தார்களே அல்லாமல், நல்ல நிர்
ஒரு ராச்சி
இந்கரளில் ஒரு கண்டத்திலேயா?
வரகிகளல்லர்.

எங்கே

யத்திலேயா £

பார்த்தாலும்

இங்கிலீஷ்,

இலத்தீன்,

கரீக்கு, பாரிஸ், இந்துஸ்தானி முதலிய எத்தனையோ பாஷை
பள்ளிக்கூடங்கள் ஸ்தாபிக்கப்பட்டிருக்
களில் எத்தனையோ

விசேஷமாக

இன்றன.

இந்தியாவில் எங்கும்

பாட

இல்லாப்

சாலை, காலூச்காப் பாடசாலை,கராமப்பாடசால்கள்

ஏற்படுத்தி

சம்ஸ்கிருதம், தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம், துரைத்
தன

பாஷை

றன.
ளம்,
நியாய

முதலாகப் பற்பல பாஷைகளும் கற்பிக்கட்படுகின்

ஆங்காங்குள்ள
ககோளம்,
சாஸ்திரம்,

உபாத்தியாயர்களும்

இரசாயன

சாஸ்இரம்,

நீதி சாஸ்இரம்,

கணிதம்,

வைத்திய

இலக்கண

பூகோ

சாஸ்திரம்,

சாஸ்திரம்,

பல

பாரக ராமாயனுதி
தேச சரித்திரம், மூதலானவைகளிலும்,
காவியங்களிலும் சாரதாமிசம் என்னும்படி. ௮இக நிபுணர்களா
யிருக்கிரார்களே / சர்க்கலராபும் மாவும் சரியாமா * முன்னாளில்
ஆரையாவது பூகோளத்தில் ஒரு தேசத்தை, அல்லது ஜலசந்தி
பூசந்இகளை, ௩இ சங்கமம் முதலானீவைகளைஒஞறித்து எங்கிருக்
கின்றனவென்முல்,

பசபசவென்று

Fi Pury

அல்லாமல்,

வேறென்ன செய்வார்£ “பிறவிக் குருடனுக்குப் பணநோட்டக்
தெரியுமா?” இக்காலத்தில், (இன்ன கண்டத்தில், இன்ன இசை

யில், இத்தேசத்தற்குச் சமீபத்தில், இத்தல காத்தில், இன்

னாருடைய ஆளுகையில் அந்தத் தேசமிருக்கிறது. அதில் வசிப்
வவர்களுடைய வருணம், மதம், பரஷை, கைத்தொழில், வரத்
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alan sr Feri

தகம்

முதலானவைகள்

இவையிவை,

என்றும், குறித்த

ஜல

சந்தி, பூசந்தி, ஈ௫சங்கமம் முதலியன இன்னவின்ன இடங்களி
ஷிருக்கின்றனவென்றும்,
அத்தேசம் முதலானவைகளுக்குக்
கரை வழியாய்ப்

போனால்

இத்தனை

மாதத்தில்,

கப்பல்மேற்

போனால் இத்தனை srofh போய்ச் சேரலாமென்றும், கண்
ணிலே கண்டது டோல எட்தச் சிறு பிள்ளையுஞ் சொல்லுவான்;
அவைகளைப் பூமி படத்திலும் பரிஷ்காரமாய்த் தெரியக் காட்டு
வான். ஜில்லாப் பாடசாலை, தாலூக்காப் பாடசாலை, கிராமப்
பாடசாலைகளில்

வாடிக்கின்ற

மாணாக்கர்களில்

எவர்களையாகி

லும் இலக்கண விஷயத்தைக் குறித்து வினாவினாலோ, அவர்கள்
இங்கிலீஷ் முதலிய பாஷாந்தரங்களில் மாத்திரமன்
றி, தமிழி
லம் அஃது எழுதி லைக்கணம்,

சொல்லிலக்கணம்,

பொருளிலக்

கணம், யாப்பிலக்கணம், ௮ணியிலக்கண
மன ஐக் துவகைப்படு
மென்றும், அவைகளிற் பொது விதி, சிறப்பு விதி, வழாநிலை

வழு, வழுவமைதிகள்

அயந்தரிபற

இவையிவையென்றும்

கய்த்துணர்ந்து,

பாலையும்

௮தி

நுட்பமாக

நீரையும்

பிரிக்கின்ற

அன்ன த் தைப்போல
ஈன்றுய்ப் பகுகதுரைப்பார்கள்.
இவர்
களை இவ்வளவு சாமர் த்தியர்களாயிருப்பதனால், இனிச் சிறந்த
சென்னா ராஜவித்தியா சங்கத்தில் வாசிப்பவர்களுடைய இறத்
தையும், அவர்களுக்குக் கற்பிக்கும் ஆசிரியர்கள் இறத்தையும்
எடுத்துச் சொல்ல வேண்டியதென்லை? 'ஸ்ரீரங்கத்திலே பிறந்த
பிள்ளைக்குத் தருவாட்மொ.றிகற்பி்க வேண்டுமோ?' பலவிடங்
களிலுமுள்ள பாலிகா பாடசாவைகளிற் படிக்கன்றசிறு பெண்
களை கக்கிக் கரிதத்தைப்பற்றிக் கேட்டால், ௮து சங்கலனம்

விபகனமென்று இரு வகையாமெனவும்

மூம் பாகஹறார ஞ்

௮அவற்ளோடு குணன

சேர்ந்து கால்வகையாமெனவும்,

அந்நான்௧

டு வர்க்கம், வர்க்கநூலம், கனம், கனகு£லம் நான்குஞ்சேர்ந் து
எண்வகையாமெளவும்,
மற்றும் அ௮39னக வஃகயாமெனவும்,
அவற்றுட்கூட்டல் சங்கலனம், கழித்தல் விபகலனம், பெருக்
Bu (a omrem
பங்கிடல் பாகஹாரம், ஓரெண்ணை அதனால் ஒரு
மூனு பெருக்க வருவது வர்க்கம், அவ்வர்க்கத்திர்கு
மேற்படி
எண் வர்க்கமூலம், ஓரெண்ணை அதனாற்பெருக்க வருவதை மற்
மொரு

முறை

அக்கனத்திற்கு

அவ்வெண்ணினாற்பெருக்க

மேற்படிமெண்

வரும் பேறு

கனமூல? மமனவும்,

கனம்,

மற்றவை

காலபேதவியல்பு
களும்
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இன்னவை

பிசகாமல்,

அ௮வதானஞ்

இன்னவையெனவும்,

உள்ளங்கை

செய்வது

கெல்லிக்கணி

ஒரு மயிர்

' போல

விளக்கமாகவும்,

சொல்வதர்

முறைமைபாகவுஞ்

போல

முனையும்

களே/ ஐமிந்க சாஸ்இரம் முதலானவைகளைக் குறித்து விசாரித்
தாலும் வெகு பெயர் சம்பிரதாய வீரோதமில்லாமல் திட்ட.

மரய்ச் சொல்வார்கள்.

கல்வியைப்பற்றி இன்னமொரு

புதுமை

யிருக்கிறது : அதையும் சற்றே கேளும் : பூர்வம் சு3த௫களுக்
கும் ௮னகர் இங்கிலீஷ் பரஷையை 8, சி முதலிய எழுத்து

மூலமாய்க் கற்காமல், அவ்வார்த்தைகளை மாத்திரம் குருட்டுப்
பாடமாகத் தெலுங்கு அல்லது தமிழிலெழுி, * “கம்' ௮ண்டே
ரம்மனெ மாட்டா;
Baer அ௮ண்டே பொம்மனெ
‘Oo
௮ண்டே
கூச்சண்டனெ
மாட்டா...

மாட்டா;
* கெடப் "

அ௮ண்டே.
லெய்யனெ
மாட்டா,” என்று
ஞாபகம்
பண்
ணிக்கொண்டு,
ஆங்கிலேய துரைகளிடத்தில்
உத்இி3யாகஞ்
செய்து வந்தார்கள்.
இது சொன்னால் வெட்கமும், அழுதால்
துக்கழமல்லவா £

கைத்தொழிலாளர்கள்:
விபட்சன்: *கல்வி கரையில, என்பதனால், இம்மட்டில்
அதை

நிறுத்தி,

இனிக்

கைத்தொழில்

செய்யும்

தொழிலாளி

களைக் குறித்துப் பேசுவோம்.
சுபட்சன்:
இது வரையிற் கல்வியைக்குறித்துக் 'சல்வி
கல்வியாகப்' பேசிவீரே! இப்போது தொழீலாளிகளைப்பற்றிப்
பேச

எத்தனித்திரோ£?

விடிந்தால் தெரியும்,

*அராத்தாள்

என்பதாக

அந்த

செத்ததும்

பொழுது

வள்ளலும்

பேசுனால்

தெரிய வருகிறது.

விபட்சன் :
டார்,

கணக்கர்,

செம்மார். ஓட்டர்,

கருமார், தச்சர், கல் தச்சர், கன்னார்,
குலாலர்,

கொஜற்றர்,

உப்பரவர்

முதலிய

லகஷ்கோளர்,

தட்

பாணர்,

தொழிலாளிகள்

முற்

காலத்தில் அனேகர் இருந்தார்கள். இக்காலத்இல் “முளேத்ததே
மூன்று மயிர்; அதிலும் இரண்டு மயிர் புழு வெட்டு," என்ப
தாகச் சிலரல்லது அதிகமில்லை.
அவர்களும் திறமையுள்ளவர்

களல்லர்.

அப்படிப்பட்ட

வேலைக்காரரைத் தேடிப் பிடிக்கிற

தும் வெகு கடினமாயிருக்கிறது.
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வீரநோதரசமஞ்சரி
Fut gem:

சமுத்திரம்,”

எறும்புக்குக்

என்பது

கொட்டாங்கச்சித்

போல,

தண்ணீர்

உம்மைப்போன்றவர்களுக்கு

ஆச்சத் தொழிலாளிகள் அஇகந்தான். மற்றவர்களுக்கு அவர்க
ளெல்வளவு?
( இட்டதெல்லாங்
கொள்ளும்
பட்டி
மகன்
கப்பரை,

அள்ள
Tye

என்பது

பற்பல

போல,

வரவு

செலவல்லவே

தொுரிலாளிககாயும்

wer saat?

கரலத்திலுள்ளவை

இவர்கள்

போலப்

?

இக்காலத்தி

எண்ணத்தொலையுமா 2
கைத்தொழில்களும்

௮க்

பரும்படியானவைகளா?

3/தீதி ட்பமும் அழகும் வசித் இரமுமாயிருக்கன்றன.
களைத்தாம் ௮ளவிடல் ஆர் தரம் £

ஆதிக

அவை

னவிபட்சன் : “ஏற்றப்பாட்டுக்கு எதிர்ப் பாட்டில்லை,” என்

WETS

CuO

vier?

இந்து தேசத்தின்

காஞ்சிபுரம், ஸ்ரீரங்கம், மதுரை,

தென்திசையிலுள்ள

இருகெல்வேலி,

இருப்பெருந்

துறை, திருக்குடந்தை முதலான தெவஸ்தானங்களையும்;: வட
இசையிலிருப்பவைகளையும் பார்த்துப் பேசும்.
அர்கரளிலுண்
டாக்கட்பட்ட அதியுன்னதமாகிய
ஆலயங்கரரம்,
அவற்றின்
கர்ப்பக்ரம், அந்தராளம், அர்த்தமண்டபம், மகாமண்டபம்,
ஆரீற்றுக்கால்
ஆயிரங்கால் மண்டபங்களும்,
ஸ்தூபி இதர

கோபுரங்களும்,
Brahe

அவைகளில் அமைந்த

வேறந்த

இடங்களிலாவது

வேலைப்பாடுகளும்

உண்டா?

ஏம்கா,

நீட்டும்

FIL FST

*

சண்ட்ப்பிரசண் டன்,

'தட்டிப்பே

என்பதாகப் பேசுன் 3ிரே 1!

மட்டில். :அடிச்சட்டியிற்

GBs

ஆளில்லாவிட்டால்,

கரணம்போட்டுக்

ச்பவரரி பண்ணினது”?

இக்

விரலை

தம்பி

அந்த

குண்டு சட்டியிற்

போதும்! கீர் இந்து தேசத்தைப்

ப்ற்றி மாத்தி. மே 3பசு௫ ரர். உமது சொற்படியே
அக்காவில்
DESEO
GGA
Bardo
குளம்
கொஞ்சம்

விசேஷமா
கவும்
றத
த்
விa5
த் இரமரகவும் ஆண்ட
ா க்கப்பட்டது மெய்யே. இக்காளிலோ,
வி2ரப்பா, அமெ7க்கா, ஆபிரிக்கா, ஆஸ்திரே
லியாக் கஷ்டங்
களில் உண் டாயிருக்கன்ற நாநா விதமான
கைத்தொழில்களின்
26% தீதைக் குறித்துச் சொல்லக்கூடுமா
? இதர்கும் அதற்
கும் TIDES Sr gs கும் அரிவாட்பிடிக்குமுள்ள
தாரதம்பியம்
இருக்கின் றத ! Biss இந்து 3தசத்ி
2லயே
வண்டிகள்
குரிரசைகள்,

பல்லக் தகரின்மேல்

ப ஜனங்கள்

ஏறிப்போகும்
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காலபேதவியல்பு'

ஏழெட்டுகாட் பிரயாண தூரத்தை வாயு வேகமாக இரண்டு
மூன்று அல்லது காலு மணி நேரத்திற்குள்ளே கடப்பதற்கு
நாற்பது ஐம்பது ஒன்றாகத் தொடுக்கப்பட்ட புகை வண்மீக்
தொடர்களும், அவைகளை ௩ஈடத்துவதற்கு அடிப்பாதை கிளைப்
எல்லை காணப்படாத இருப்புப் பாதைகளும்
பாதைகளாக
அனேக காட்பிரயாண
அசாத்தியமாக உண்டாக்கப்பட்டன.
நாலாறு நிமிஷ த்தற்குட்
மனோ வேகமாக
ஸ்தானங்களுக்கும்

செய்திகளை அறிவிப்பதற்கு ஆச்சரியமான மின் தபாற்கம்பிகள்
சாமானியமா ட
இவையென்ன
வைக்கப்பட்டிருக்கன்றன.
பதற்
பிரித்தெடுப்

கொட்டையிற்
மிகவுஞ்சுல மாகப் பஞ்சைக்
விரைவாகப் பஞ்சு நூற்பதற்கும், பட்டு நூல்
Gib, 396
பருத்தி நால்களால் கராணயமான வஸ்திரம் நெய்வதிற்கும், பல
விதக்கடி தங்கள் செய்வதற்கும், அச்சுப்பதஇப்பதற்கும், மரம்
அறுப்பதற்கும், தண்ணீரிறைப்பதறகும், ஐரோப்பா முதலான

தேசங்களில் விதம் விசமாகிய
அதிக விசாலமான

யந்திரக்களும்,

செல்வதற்குச்

ஆறுகளைத் தாண்டிச்

இரத்தில் வாராவஇி கட்டினது

அஷ்டதிக்கலும்

போல, பெரிய

பெரிய

சமுத்

பாலங்

கஞ், ஆற்று நீரத்தனையும் அவலமாய்ப் போகாமற் பயிர்
முதலானவைகளுக்குப் பாய்ந்து உபயோகமாம்படி செய்வதற்கு
கெடுங்கால்களும்,

அ௮ணைக்கட்டுகளும்

கப்பட்டிருக்கன்றன.

தார்கள்

தடையின்றித்

குதிரைகள், வண்டிகள்,

தாராளமாய்ச்

தெருப்போல அகலமான
பனீடப்பட்டன.

படி. வரிசை

மிதமில்லாமற்

மாடுகள், மனி

செல்வதற்குக்

நெடிய சாலைகள்

௮ச்சாலைகளின்

சமைக்

ஆச்சித்.

எங்கெங்கும் செப்

இரு பக்கங்களிலும் நிழலிடும்

வரிசையாகப் பற்பல

மரங்கள் நாட்டப்பட்டிருக்

கின்றன.
மாலுமிகள் இரு காததாரத்தில் வரும் பொழுதே
துறை கண்டு கப்பல்களைச் செலுத்துவதற்கு அடையாளமாகதீ
இபஸ்தம்டங்கள் கட்டப்பட்டிருக்கின்றன. இங்கங்கே இரவில்
ஸ்தம்ப விளக்குகள் ஏற்றப்படுகின்றன.
இப்பொழுது எண்
ில்லாமல்,
ணெய்ச் செலவு முதலானவைகள
வாயு தீபம் வைப்ப

தற்கும், இன்னும் பல வித

அதிசயக் கிரியைகளை நடத்துவதற்

கும் வரையறைப்படாத
முயற்சிகள்
செய்யப்படுகன்
றன.
இங்கிலாந்து, கல்கத்தா, பங்காளம், பம்பாய், சுவேஸ் முதலான

பல

தேசங்களுக்கும் போக்கு வரவு

சீக்கிரமாகச் செய்வதற்கு
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நீராவி மரக்கலங்களும் உண்டாக்கப்பட்டிருக்கின்றன.
இவை
களுக்கெல்லாம் எவ்வளவு திரவியம் விரயமாயிருக்கவேண்டுமம்!
“இஞ்சு காசுக்குக் குதிரையும் வேண்டும்; ஆறு கடக்கப் பாய
வும் வேண்டும்,” என்று பணச்செலவில்லாமற் சுளுவிலே ஈ௩டத்த

யத்தனித்தால் முடியுமா £ நாரில்லாமல் மாலை தொடுக்கலாமா?
இனி3மல், காசியிலிருந்து புகை வண்டியில் ஏறினவனை முன்
பின்னாக ஒரு பக்ஷத்துக்குள் இராமேசுரத்திலிருக்கிறவர்கள்
கண்டு பேசுவார்கள். இங்கிலாந்தில் அன்று நடந்த சமாசாரம்
அன்றே மின் கம்பி மார்க்கமாகச் சென்னை ராஜதானியில் விசத
மாய்க்கேட்கப்படும்.
இப்பொழுது அத்தேசத்தில் உண்டாக்
கட்பட்ட கிரேட் ஈஸ்டெர்ன்' என்னும் ஆறு பாய்மரங்களை

யுடைய பிரமாண்டமாகிய கப்பலின் புதுமையான கைங்கரி
பத்தை வகுத்துரைப்பது எளிதன்று! ௮ஃது ஒன்றே நீராவி
மரக்கலமும் பாய் வலித்தோடும் மரக்கலமுமாயிருக்கன்
றது.
அந்தக் கப்பல் கடல் நடுவிலிருக்கன்ற தனால் அதில் தங்குகற
வர்கள் தங்களை ஒரு பத்தில் வசிப்பவர்களாகவும் நினைக்கக்
கூடும்.

ஓரு வீச்சில் இரண்டு பெயர்,

அல்லது மூன்று

பெயர்

ளைக் சரணைகரணையாக வெட்டி வீழ்த்தத்தக்க கூரிய கத்த
கள், கொஞ்சங்குறைய ஒரு நாழிகை வழியிலிருப்பவர்களையும்
சுடுவகற்கேற்ற பலவகைத் துப்பாக்கிகள், காததூரத்திலுள்ள

கருங்கற்கோட்டைகளையும் ஊடுருவும்படி குண்டு பிரயோக்
கும் ௮?னக விதப்பீரங்கிகள், வி௫த்தரமான படங்கள், கண்

டிகள், ஒளிச் சத் இரக் கழுவிகள், கடி.காரம முதலானவைக

ளும் ஈவநவமாகச் செய்யப்படுசின் றன.
கருவிகளையும்

திவ்வொன்றாகச்

பரட்புகிறதாக அல்லவோ
னிபட்சண் :

அவைகளையும் மற்றக்

சொல்லப்புகுந்தாற்

கடை

காணப்படும் /

வாயிற்

EBT HM NE

போட்டுக்கொண்டு

ஆகாய கமனரஞு செய்யுஞ்சித்தர்களைப் போல, மூற்காலத்இற்
அலர் குத்த ரதத்டுன்மேலைநி ஓரிடத்தி
லிருந்து வேறோரிடத்
CDs jet
இற்கு அகாசமார்க்கமாகப் போக
%
ர
்கு வரவு செய்தா
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அப்பட
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/
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Sei *
“பகுக்குறியாமல்
த;
பாகப் பேசாசே” என்பதனாற் பாத்திய
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காலபேதவியல்பு
முதலிய புஸ்தகங்களிற்

கண்ணிற்கண்ட

கண்டதேயல்லாமற்

தல்லவே? இக்காலத்தில் ஆங்கிலேய பிரான் சியர்களிற்சிற்கிலர்
ஆகாயக்கப்பல்கள் உண்டாக்கி, அவைகளிலேறிக் ககனத்தில்
உயர த்இலெழும்பி, வேகமாய்ச் செல்லக் காண்கின்றோம்;

அதிக

றி
என்றுலும், அவை இது வரையிற் காற்றின் வழியேயன்
இது
.
இசையவில்லை
கு
ஒருவன் சுவா$னமாக நடத்துவதற்

தான் அவற்றிற்குக் குறை.
விபட்சன்:

நிறுத்தும். விவசாயத்தைப்

ரே / இம்மட்டில் அதை
வசனிக்கி
பற்றிப் பேசுவோம்.

Siu
என்பதாக

கெட்டி / சாதுரியமாக

கெட்டி./

சபாஷ்/

பல்லக்கிலே,”

தம்பி, கால் நடைப் பேச்சுப்

Fer:

டம்பாசாரமாய்

மாத்திரம்

பேசுஇறர்.

ணெற்றினாழமும் கயிற்றின் நீளமும் பார்க்க

தொழில்களையுங்

வெகுநேரமாகத் தொழிலாளிகளையும்

குறித்

பிடித்தது '
கட்டுத்தறுயைப்
விட்டுப் பயிர்ச்செய்கையைப்

துப்பேசி, *கன்றை விட்டுக்
போல, இப்பொழுது அதை
பற்றிப் பேசுவோமென்இறீர்.

ஆயினும்,

வேண்டாவா £'

பேசத் தலைப்பட்டால், இறக்கை

கட்டிக்கொண்டுதான் பறப்பீர் /
விபட்சன் :
றினும்

பயிர்ச்செய்கை :
முற்காலத்திற்டயிர்ச்செய்கையானது எவற்

பிரதானமாயும்,

அபரிமிதமாயும்

ஈடந்து

வந்தது,

அதற்கு அக்காலத்தில் அகவிலை மாறாமற் செவ்வையாயிருந்ததே
சாட்சி,
ச௬பட்சன் :

இருக்கிறவன்

கொள்ளைக்கண்,'

கண்

சிரிக்கப்போகிறார்கள்!

அஃது,

பெண்கள் மார்போடே

மார்பு

:
செசந்தாமரைக்கண் ;

கண்

“செத்தவன்

*ஆறு

என்று

கலியாணம்;

இடிபடுகிறது,'

தீது ஒருவர்க்கும் தெரியாததன்று.
அகன்று, விசாலித் இருப்பதுதான்.

பேசுகிறீரே !
மூன்று

என்பதாயிருக்

எப்போதும் பூமி நீண்டு,
இருந்தும், அ௮க்காலத்திற்

கூடிப் பயிர் செயதவர்கள் கொஞ்சம் பெயர்களே. ஆகையால்,
அரசிலை நுனியளவு
அதிலெவ்வளவு சாகுபடி. செய்யப்படும் £

நிலந்தானே? இந்காளிலதற்குப் பதினாயிரம்
எந்தத் தேசத்திலும்

பங்கு

சிறிதிடமாவது காடாய்கச்

அதிகமாக

கரம்பாயிருக்க

விநோதரசமஞ்சரி
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வீடாமலும், பள்ளத்.

வொட்டாமலும். புறம்போக்காய்ப்போக

தாக்கு மேட்டுப்பாங்காகிய சகல நிலங்களையும் இருத்தி, * உண்
யாவரும் ஏர் கட்டியுழுது
காற்று

களும் விதைத்து,

என்று

பார்க்கலாமா £'

உழுவாரைப்

பார்க்கலாம்;

ரைப்

பல தானியங்

ஈன்செய் புன்செய்ப்

நிலங்களில்

தோட்ட

விட்டு நட்டு,

அபிரிமிதமாகய காய் கறி வர்க்கங்களும் ஓயா . முயற்சியுடனே
உண்டுபண் ணுகிருர்களே / எங்கே பார்த்தாலும் கழனிகள்,
இகால்லைகள்,

தோப்புகள், சோல்கள், தோட்டங்கள், துரவுகள்,

ஏரிகள்,
ஆறுகளாயிருக்கின்றன.
எத்தனையோ
ஊர்களில்
விலச்சல் ௮றுத்துப் போர் போட்டு ஓப்படி செய்து தானி
யங்களைச் சேர் கட்டிக் குதிர்கள் கூடுகளிற் கொண்டுபோய்
நிறைத்து
வைப்பதுமன்றி,
பூமியின்
வைக்கறுர்களே !/! அகவிலைதரன் என்ன

இவைகளுக்காக

றது!

UGE HT eer

எவ்வளவோ

பட்டணம்

பெற்று

கொடுத்து:

தீர்வை

முதலாகிய

உலக்கண்ணில் அழுக்குப்படாமற்

கஞ்செய்கிறவர்கள்

கீழும் புதை போட்டு
வித்தியாசமாயிருக்கன்
பற்பல

தேசங்களிலும்

சொகுஸாயிருந்து

வருஞ்

உத்தியோ

சம்பளமெல்லாம்

இடும்

பொடியக்
கைசலிக்க
மண்வெட்டி கொண்டு
நில KODE
கொஜ்தி, மேழி பிடித்து உழுது, மார்பு கோவத் தண்ணீரிறைத்
துப் பயிரிட்டு உழைக்கிறவர்களுடைய கஷ்டார்ச்சிதந்தானே 2
விபட்சன்.
“முன்னே
பிறந்த
காதைப்பார்க்கிலும்
ணட
பின்ன
ப்முளைத்த
ம்
கொம்பு
f
வலியது,” என்பார்களே/
அது
போல இக்கரலத்தையே எலாூத்துச் சொல்ல
வரு
Be என்ன
Nig
gm
ர துல,
பரவல
ஆக
ASST
குறித்து
நான் ணசம்மதிக்க

சொன்னாலும்,
்

.

மென்ன,

அகவிலையைக்

அதுபே

சம்

கட்டும்.

அக்காலத்தில் வர்த்தக விஷய

இஃலைசாயிருந்ததா 2

அஃது

இக்காலத்இற்

« Lot

SMUD YO விற்றது ' போலப் பீடழிக்திருகஇன்
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wal
செல்லும், எலைதனால, அவசரப்படாமற்
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யாயப
oS பேச
வேண்டுமே ! அந்த4
வழக்கம்
!
உம்மிடத்
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விவ் . sts
நரியின்
காலை
விட்டுப்
கள்
வேரைப்
பிடித்தது
போல.
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வார்த்தகத்தைப்

தலைப்பட்டீர்/

பேசத்

அந்நாளில்

துறை

ஒரு
மாத்திரம்,
ராஜதானிகளில்
சில
மூகங்களையுடைய
விதமான சிறிய பெரிய சில பாய்மரக் கப்பல்களும், சுஓப்புக்
களும், படவுகளும்

கேற்றி வருவதுண்டு.

மூலங்களிலிருந்து

மா

அவை

அபூர்வமாய்ச் சரக்

வெகு தூரத்தில் வரும்பொழுதே

அச்செய்தி கேட்ட வர்த்தகர்களுக்கு *வந்த.து கப்பல்! மலர்ந்தது
என்பதாக ஒரு புஜம் இரு புஜமாய்ப் பூரிக்கும்.
தொப்பை!”

இக்காலத்தில்

“மலைவிழுங்கும் 'மாரியா த்தாளுக்கு

உரல்

சுண்

காற்றுக்கா,
டாங்கி” என்பதாக, அவையெல்லாம் எவ்வளவு?
அத்துறை
/
்கள்
துறைமுகங
மழைக்கா? கண்டவிடமெல்லாம்
மூகங்களிலெல்லாம் இரளாக வருவதும் போவதும் நங்கூரம்
போட்டுத் தங்குவதுமாகய ஒன்றிரண்டு, மூன்று நான்கு பாய்
மரங்களையுடைய எத்தனையோ கப்பல்கள்! பல வகையான
எத்தனையோ மற்ற உருவங்கள்! அவைகள் எவ்வள3வா ஏற்று
மஇ இரக்குமதி செய்யும் சரக்குகள் சாமான்கள்! அச்சரக்குகள்
சாமான்களைக் கொள்ளுகிறவர்கள் விற்கிறவர்கள் எத்தனையோ
வர்த்தகர்கள்! அவர்கள் கொண்டு விற்கும் எ தானங்கள் கட
லும் காவேரியும் போல அதிக விசாலமான எத் தனையோ கிடங்
குகள்! மண்டிகள்! அவ்வர்த்தகத்திற்கு வைத்த முதற்பணம்
கோடி ரூபாக்கள்! எத்தனையோ
சொக்கமாக எத்தனையோ
கம்பெனிப்

பத்திரங்கள்!

பாங்கி

சோட்டுகள்!

அம்முதகற்பணகத்

இற்கு வட்டி வீதமாக எத்தனையோ பணம் கொடுக்கல் வாங்
கல்! அல்வர்த்தகத்தில் எத்தனையோ பணம் லாபம் சம்பாதிப்
பது ஈஷ்டமிருட்பது/ அந்த லாபத்தில் எத்தனையோ பணஞ்
செலவு! எத்தனையோ பணம் இருப்பு! 'சோற்றிலே இடக்கிற
கல்லை எடுக்கமாட்டாதவன், மோகனக்கல்லைத் தாங்குவானா?”
இத்தனை பிரபலமாகிய வர்த்தக விஷயத்தை வலமிடம் தெரி
யாத நாமா அளவிடுகிறது? நம்முடைய புத்தியைக்கொண்டு
இதை ஆராய்வது, “நரி வாலைக்கொண்டு கடலாழம்பார்க்கிறது”
போலத்தான் மேலும், தாரதேசங்களுக்கு வர்த் தகர் முதலான
வர்கள் பணம் ரொக்கமாக அனுப்பினால், இடைவழியில் ராஜிக
தெய்விகம் எப்படியிருக்குமோ ! தெரியாதே ! அதைப்பற்றிப்
பயமின்றி அங்கங்கேதானே பெற்றுக்கொள்ளும்படி, எவ்வ
கொடுக்கப்
முடித்தும்
உண்டி
தொகைச்கானாலும்
ளவு
படுகின்றது.
ய்
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விகோ தரசமஞ்சரி
நகரங்கள்:

விபட்சன் : :நின்ற மரத்தில் நெடுமரம் போனால், நின்ற
மர்மே நெடுமாம்,' என்பதாக, இக்காலத்தின் வர்த்தகத்தையே

பெருக்கிப் பெருக்கிப் பேசுகிறீர். ௮லதிருக்கட்டும் ௮க்காலத்
இலிருந்து ஈகரங்களைப்போல இக்காலத்தில் ௮வ்வளவு சிறப்
புள்ள நகரங்கள் எங்கிருக்கின்றன?

சுபட்சன் :

தனக்கழகு

மொட்டை;

பிறர்க்கழகு

கொண்டை, என்பதை யோடிக்கவில்லை.
நீர் முற்காலத்து
ஸ்திதியையே விடாமற் சிறப்பித்து, “தடவிப்பிடிக்க மயிரில்லை;
அவன் பெயர் சவரிராஜப் பெருமாள்,'

இக்காலத்தில்

ஐரோப்பா

முதலிய

என்பதாகப் பேசுக நீர்.

கண்டங்களிலிருக்த

வளங்களை உமக்குச் சொன்னால், நம்பமாட்டீர்.
கண்டத்திலேயே

ன.

மாம்

பல

எத்தனையோ

சிறப்பான

நாளும் வ௫ட்பதும்

sag

இந்த ஆசியாக்
நஈகரங்களிருக்கன்

காண்பதுமாகிய

இச்

சென்னை முதலிய ஈகரங்களைக்குறித்துச் சிறிது நேரம் நாவாரப்
பேசுவோம்; வாரும்.

விபட்சன் :

நீர் (சொன்னபடி

பேன்; மேகளாவீட்டால் மண்ணை
Gait.

ஆயினும், சொல்லும்;
சபட்சன்:

௮/

௮/

கேட்டால்

வெட்டிப்

மாப்படைப்

படைப்பேன்.” என்

கேட்போம்.
சென்னை

முூதலானவைகளின்

கோட்டை கொத்தளங்களைப் பாரும்/ எவ்வளவு சித்திர வீசத்
திரமாயிருக்கின் றன!
இவை அதிக அகலமும் நீள முமில்லா
இருந்தாலும், அழகும் அரணிப்பமாய், அகழ் சூழப்பட்டு,
ஏற்று

மதி இறக்குமதஇிக்குத் தக்க துை ஐமுகங்களையுடையவைகளாய்க்

கடலுக்கரு3க இருக்கின்றன.

வெள்ளி

மலைகளைப்போல உன்

ன தமும் அற்புதமுமாகக் கட்டி வெண்சாம் து பூசப்பட்ட
மூன்று
நான்கு ஐந்தடுக்கு மெத்தைகளாகிய

மாடமாளிகை

கூடகோபு

சங்களால் நிறைக்திருக்கின்றன.
பிரம, க்ஷத்இரிய, வைய,
சூ த்தர வருண தீதார் வாசஞ்செய்யும் வீதுகளோ, விஸ்தாரம்.
கோயில் குளங்கள், மண்டபம் மதில்கள்,
சத்திரம் சாவடிகள்,
சந்தி சதுக்கங்கள் அளவிடப்படா.
ஆலயந்தோறும் நித்தியா
சாதன
பஞ்சபர்வ பிரமோற்சவ
மகா றசவங்களும், வீடு
தோறும் கல்யாண சோபனங்களும்

அதிக விகோதமாக

நடக்
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யாகசாலை, கல்வீச்சாலை, புத்தகசாலை, கைத்தொழில்

இன்றன.

அபிவீர்த்தசொலை,
சாலை,

வர்த்தகசாலை,

அச்சியந்திரசாலை,

பொக்கச

உத்தியோகசாலை,

ஆயுதசாலை,

இராணுவசாலை,

காவற்

சாலை, நீதி விசாரணைச்சாலை, அரசிறைச்சாலை, தபாற்சாலை,
வைத்தியசாலை, நூதனப் பொருட்காட்சிச்சாலை முதலானவை

களை

எங்கெங்கும்

தபாற்சால்கள்

மேற்படி

காணலாம்.

சுண்டைக்காய் காற்பணம்; சுமைக்கூலி முக்காற்பணம்,' என்
பதாகச் செலவு அதிகப்படாமல், சென்னையிலிருந்து காசிக்குப்
போகும் கடிதமும் அதிசுலபமாக முக்காலணாவில் அனுப்பப்
றன.
ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கின்
உபயோகமாக
படுகறதற்கு

வைத்தியசாலைகளில் வீரம், பூரம், லிங்கம், ரசபாஷாணாதி
வைப்புச்சரக்குகளினால் உண்டாக்கிய பஸ்ப செந்தூர௩்களுக்
கும், சுக்குத் இப்பிலி மிளகு கோஷ்டம் முதலிய கடைச்சர க்கு
களினாற்செய்த தைல சூரணகிருத லேகியங்களுக்கும், வனமூலி
கைகளினால் இறக்கப்பட்ட கஷாயம் முதலானவைகளுக்கு ம்,
அவைகளை

வெவ்வேறுக

நிரப்பீயிருக்கும்

பல

நிறப் பாத்தீரங்

களுக்கும், அட்பாத்திரங்களை நிரை நிரையாகச் சேர்த்து வைத்
இருக்கும் வி”த்தரமான அறைகளுக்கும், உசிதமான பரபல
வைத்இயக் சருவிகளுக்கும், அங்கிருக்கின்ற சாஸ்திர ௮... வ
இரணவைத்தஇயர்களுக்கும்,
வைத்தியர்.
சாமர்த்தியமூடைய
அவர்களிடத்தில் வந்து பிஸி தீர்த்துக்கொள்பவர்களுக்கும்
சணக்கேது? நாதனப் பொருட்காட்சிச்சாலைகளில் ஜெகத்தில்
எட்டுத்திசைகளிலுமுள்ள ஈவலோகம் நவமணி மூதலிய தாது .
வர்க்கங்களையும், மரம் செடி கொடு. முதலிய கூலவர்க்கங்களை
யும், பசு பக்ஷி மிருகம் முதலிய ஜீவவர்க்கங்களையும் ஒருமிக்க
ஏககாலத்திற் காணலாமே! நெல்லு மண்டி, அரிசி மண்டி, பல
சரக்கு மண்டிகளும்; இரும்புக்டங்கு, பஞ்சுக்கிடங்கு, மருந்துக்
பனண்மரத்தொட்டிகளும்;
பலகைத்தொட்டி,
இடங்குகளும்;
பட்டுக்கடை,

கடை,

புடைவைக்கடை,

காசுக்கடை,

விற்குங்கடை,

அத்தர்

புஷ்பக்கடை, மற்றக்கடைகளும்;

னாலுங் கைக்கோளர்

பது போலச்

மளிகைக்கடை,

ஆபரணக்கடை,
தெருவில்

ஓட.

கன்னாரக்

புனுகு முதலிய
“கரடி துரததுி

இடங்கிடையாது,'

சிறிதிடமும் வறிதாயிராமல்,

நெருங்கி வரிசை வரிீசையாயிருக்கின்றன.

என்

எங்கும் அடர்ந்து
மற்றக்கடைத்தெரு
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வீல் “உப்பிருந்தாற் பருப்பீராது; பருப்பிருக்தால் உப்பிரா.து.”
இக்கடைத்தெருவிலோ,
எந்த வேளையிலும் எப்படிப்பட்ட
வஸ்துக்களையும் வாங்கலாம்.
புலிப்பாலும் அகப்படுமே/
விபட்சன்: நஈகரவாசிகளினுடைய பாஷை ஊண் உடை
முதலியவைகள் அக்காலத்திலிருக்கது போல இல்லை.
அவை

இக்காலத்தில் ஒழுங்க ற்றிருக்கின்றன
பரஞஷை:
்
சுபட்சன்:
“மீ பச்சுக்குப் பேச்சுச் சிங்காரந்தான்.”
௮க்
காலத்தில் வா௫ித்தவர்களல்லாத பெயர்களெல்லாம் குழந்தை
போலவும் கிளிட்பிள்ளை போலவும், குதலை வார்த்தையாகப்
பே௫ிக்கொண் டிருந்தார்கள்.
கொஞ்சம்
வா௫ித்தவர்களோ,
“ஊமைக்கு உளறுவாயன் உற்பாத பிண்டம்,” என்பதாக, ஒரு
வாறு சரியாய்ப் பேசுவார்கள். இக்காலச்துற் &ழ்க்குலத்தாரும்

மேற்குலத்தாரைப்போலவே தமிழ் தெலுங்கு முதலிய தத்தமக்
குரிய பாஷைகளில் இருந்திய உச்சரிப்புடனே மதுரமொழுக '
நயமாக வசனிக்கின்றார்களென்றால், மேற்குலத்தார் எவ்வளவு
இலட்௪ணமாக உச்சரிக்க மாட்டார்கள்?
ஊண்:
“அச்சையிலுமுண்டு
கும்

ல

எளியவர்கள்

பிச்சைக்காரன்,”
உண்டெனிலும்,

என்பது
அவர்கள்

போல

இங்

தாமென்ன,

“பித்தோம்: பட்டினி கிடந்தோம்.” என்றார்களா? அப்படி
யிருக்கச் செல்வமுடையவர்கள்
காலந்தவரமல் அறுசுவைக்
கறியுடலும், பால் பமத்துடனும் இருத்இயாய்ப் பஞ்சபக்ஷ்ப
பரமான்னம் புசித்துவருகிறார்களென்பதைச் சொல்ல வேண்
டுமோ? முன்னாளிற் சிலர் ஏகாகசி உபவாசம் போல ஒரு பட.
டினி இரு பட்டினி கிடப்பார்கள்.
அவர்களுக்கு என்றைக்கா
வது சோறகப்பட்டாற் “காய்ந்தமாடு கம்பிலே விழுந்ததற்கு”
ஓட்பாக, *உண்கிற வயிற்றை ஒளிக்கிறதா?' என்று ABE ஆவ
லாய், “உட்பைத்தொட்டுக்கொண்டு உரலை விழுங்குவநு' போல,

ஊறுகாயைக் கடித்துக்கொண்டு ஒரு பானைச் சோற்றை என்ன
கன்று” என்று பேய் போலத் இணிக்கத் இன்பார்கள்.
அவர்
களிடத்தில் நாகரிகமில்லை.
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உடை :
காசுக்கொரு புடைவை விற்றாலும், காயின் சூத்து ௮ம்
மணந்தான்,” என்பது போல, முழுதும் நிர்வாணமாயிராவிட்டா
லும், அக்காலத்இற்சிலர் கந்தைகளைக் கட்டிக் காலங்கழி த்தார்
கள். இக்காலத்தில் எவர்கஞம் நல்ல பட்டுப்புடைவை, சரி
உத்தரீயம், பாகை, சொக்
கைப்புடைவை, காணயவேஷ்டி,
காய், சால்வை முதலியவைகளையும் துரைமக்கள் போல நாகரிக
மாயுடுக்கிரார்கள்.
பூஷணம்:

அக்காலத்திற்சிலர் தவிர, ஏனையோர்கள் *வெறுங்கா துக்கு

ஒலை மேல்,' என்பதாகச் சொற்ப விலை பெற்ற சில பொன்னகை
வெள்ளி ஈகைகளும், பித்தளைப் பணிகளும், குறத்திகளணிகின்ற
பாலமணி

கீரைமணிகளும் பூண்டிருந்தார்கள்.

அவை

காக்கை

யின் கண்ணுக்குப் பீர்க்கம்பூட்பொன்னிறம்,” என் பதாக, அவர்
இக்காலத்தில் HU
கள் பார்வைக்கு உ௫ிதமாய்த்தானிருந்தன.
படிப்பட்டவைகளைப் பூணத் தலையிலெழுதியதா? எல்லாரும்
நவரத்இனப்பிரதமை போலவும், பொன் காய்த்த மரம் போல
வும், உள்ளங்கால் முதல் உச்சந்தலை வரையில் மாற்றிலும் விலை

யிலும் மிக்குயர்ந்த தங்கத்தாற்செய்து முத்து-பச்சை-வயிரம்கெம்பு முதலிய ஈவமணிகளிழைத்த அழகிய பற்பல ஆபரணங்
களும் கண்ணுக்கு

ஆயிரம்

இரம்மியமாக

இட்டனுபவிக்கிழுர்கள்.

வாகனாதிகள்:
பேோர்களுள் ஆரோ சிலர் ௮க்காளில் வாகனப்பிர

திஷ்டையோடிருந்தார்களேயொழிய,
லாம் வெயிலில்

உலர்ந்து,

இதரமானவர்கள்

மழையில் நனைந்து,

எல்

பனியில் உடல்

விறைத்து, உளையிற்கால் புதைந்து, கட்டாந்தரையில் எலும்பு
தேய நடந்துதானே திரிந்தார்கள்? இர்நாளிலோ, ஒன்றிரண்டு
மூன்று நான்கு குதிரைகள் கட்டப்பட்ட இரண்டு கான்கு சக்க
ரங்களையுடைய அலங்காரமான பெரிய வண்டிகள் காடிகள்
பல்லக்குஷீள றி, உல்லாசமாகச் சஞ்சரிக்கிறார்கள்;
நாநாவித
சுகந்த கந்த பரிமள புஷ்பா இகளும் தரித்துக்கொள்ளுகிறார்கள்.
அக்காலத்தில் சிலர்க்கு ஈல்ல கட்டில் மெத்தை தலையணை

இடையா,.

அவர்கள் கயிற்றுக்கட்டிலில், அல்லது ஓலைப்பாயில்,
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அல்லது பிறற்பாயில்,
வார்கள்.

அவை

சரீரத்தில் உறுத்தும்படி தூங்கு

மற்றுஞ்சிலர்க்கு

அவையும்

EE

EET,

வெறுந்தரையிலே புழுதி படியப் பனந்துண்டு?போல உருள்னார
கள். இக்காலத்தில் விந்தையான தந்தக்கட்டில், சித்திர ரத்தி
னக்கம்பளம்,

பல

வருணச்சமுக்காளம்

கைப்பாய், மிருதுவான

மெத்தை,

பிரப்பம்பாய்,

பாவி

மூகமல் திண்டு தலையணைக

ளின்மேற்படுத்து ஆனந்தமாக நித்திரை செய்கருர்கள்; மேஜை,
நாற்காலி, டீப்பா, ஸோபா முதலானவைகளையும் கையாண்டு

வருகிறார்கள்.

செம்பு, பித்தளை, வெண்கலத்தாலாகய தட்டு

மூட்டுகளேயன்றிப் பொன் வெள்ளிகளினாற் செய்யப்பட்ட
கலம், செம்பு, தவலை, தாம்பாளம் முதலியவைகளையும் இலர்
சாதாரணமாக வைத்து வழங்குகன்ருர்கள்.

௮க்நாளில் காகரிகத்தை அறியாத இலர், *நெய்இ றவனுக்
கேன் குரங்குக்குட்டி?”?
என்பதாக,
'நிர்ப்பாக்கயர்களாகியே

மக்கு

இந்த வாய் மதம் ஏன்?”

என்ெ றண்ணாமல்,

காகரிகமாக

உடுக்கிறவர்கள் பூண்கிறவர்களைப் பார்த்து, இவர்களெல்லாம்
‘aur
gs
கெடுத்தது பாதி: வண்ணான் கெடு தீதது பாஇுயாக,?
ஊக்கதித்த உடம்பில் வெள்ளையும் சள் ளையுமிட்டுப் பிலுக்

குக்காட்டுகிறார்கள்.'என்றும்; *ஜன்மாந்தரத்இற்செய்த பாபத்இ
ஞற் காதிலும் கழுத்திலும் கண்டதையெல்லாம் வீணே சுபம்
து திரிகிறார்கள்,” என்றும்; தண்டிலக ஏறுகிறவர்களை
நோக்கு,
“ஒயையோ! பிரதம் போலச் சுமக்கப்படுகிறார்களை!”
என்றும்
சொல்லிப் பரிகசிப்பார்கள். அவைகள் தங்களுக்கில்லாமையினா
லேயோ, அல்லது உள்ளவை உரியவையெல்லாம் ஆமல்வெட
்டித்
தாழப் புதைத்துவிட்டுத் '2தடத்தெசையிருந்தும்
அனுபவிக்க
அதிர்ஷ்டமில்லா மை'யால்,

“உண்ணாச்

சொத்து

மண்ணாய்ப்

போம், என்பதையும் நி யாமல், உலோபகுணத்தை
வூஒத்துச்
செவ்வையாயுண்ணாமல் உடுக்காமல்,
கட்டாமற்கழற்றாமல்,
பஞ்சை வேஷம் போட்டுக்கொண் டிருப்பகனாலேயோ,
அல்ல்து
பிறருடைய செல்வச் சிறப்பைக் கண் குளீரட்ப
ார்க்ஆப் பொரு
மையினாலேயோ அவர்களப்படிச் சொல்வ து.
இக்காளிற்பெரும்
பாரன்மையோர் அது அவரவர் அமைப்பென்று
தி ப்பார்களல்
லாமல்,

அவ்வாறு

பேபேசமாட்டார்கள்.
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விபட்சன் : முற்கரலத்தில் எத்தனையோ பெயர் நிறை
அவர்கள் பணத்தைக்
செல்லமுடையவர்களாயிருந்தார்கள்.
இக்காலத்
குறித்து அவர்களுக்கே வரவு செலவு தெரியா.
கனாக்
ிண்ணை:
ஒட்டுத்த
ு
இல் ஆரைப்பார்த்தாலும், (கடக்கிறத
காண்இறது மச்சுமாளிகை,' என்பதாகக் கையிலே காசில்லாமற்
போனாலும், டம்பத்திற் குறைவில்லாமலிருக்கிறார்கள்.
செல்வம் :
சபட்சன் : (தோற்பது கொண்டு சபையேறேல்,' என்
முன்னாளில் சிறுபான்மையோர்
பதை உணராமற் பேசுஇறீர்.
,
“வல்லார் கொள்ளை வாழைப்
தவிர, ஓழிந்தவர்களெல்லாம்
பழம், என்பதாகப் பிறர் பொருளைத் திருடியும். பிறர் கையிற்

பரிதானம் வாங்கியும், பிறருக்காகப் பொய்ச்சாகூஷி சொல்லியும்,
பிறரைக் கணக்குப் புரட்டி ஏமாற்றியும், மற்றும் அடாதவை
கள் பல செய்தும், பெருந்தொகையாகப் பணம் சம்பாதித்து,
பீ&ராஜர்களானார்களேயல்லாமல், நியாயமாக அல்லவே? ஆத
லால், ஓவ்வொருவன் இருபது லக்ஷம் முப்பது லக்ஷமூடைய

சிமானாயிருந்தும், அச்செல்வம் நிலைத்திராமல், (வாசலிற்கட்டித்
தாழ்வாரத்தில் அறுத்தது' போல, ௮ இசிக்கிர தீதில் நிர்ரூலமா
யழிய, அவர்கள் ஓட்டாண்டிகளாய்வீட்டார்கள். இக்காளில்
அநியாயத்திற்கு உடன்படாமலும், சத்தியம் தவறாமலும், சன்
மார்க்கமாய்ப் பொருள் தேடி, நீடித்த செல்வழமுடையவர்களா
யிருக்கிறார்கள்.
விபட்சன் : முற்காலத்தில் அனந்தம் பெயர் பீரபலமா
இக்காலத்தில் ௮ச்செய்கை,
கத் தானதர்மம் செய்தார்கள்.
'பெருங்காயமிருந்த குடுக்கை வாசனை போகாது,” என்பது

போலச் சிலரிடத்திலாவது
வேண்டும்; ௮ஃது
ச௬பட்சன் 2:

சிறுபான்மையாகவாயினும் இருக்க

எவ்வளவுமில்லை3ய
அ௮க்காலத்தார்

!

பிரபலமாகத்

தானதர்மஞ்

செய்ததாயல்லவோ சொல்லுகிறீர்? அவ்வாறு செய்தது புண்ணி
யத்தின்பொருட்டா ? தகப்பனுக்குக் கட்டக் கோவணமில்லை;
மகன் தஞ்சாவூர் மட்டும் நடைபாவாடை போடச்சொன்னான்,'
என்பதாகத் தாய் தந்தையர் முதலானவர்கள் அன்னவஸ்திரா
'தஇகளுக்கு ஆடற்பட, அவர்களை ஆதரியாமல், ஆபால கோபால

°
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மும் தங்களைப் புகழவேண்டுமென்னும் பிரதிஷ்டைக்காகத்
தானே? அவ்விஷய்த்துற் செலவிட்ட பொருளும் ஆர் வீட்டு
உடைமை? தாங்கள் கஷ்டப்பட்டுத் 3தடியதா? “தட்டானத்
தலையிலடித்து, வண்ணானை வழிபறித்தது,” அன்றி, வேறல்ல.
இது “கடைத்தேங்கையை எடுத்து வழிப்பிள்ளையாருக்குடைத்
த.து' போல இருக்கன் றதன்றோ?
விபட்சன் :
“தேடாதழிக்கிற் பாடாய் முடியும்,”
என்
டக் அது சரியன்று
அவ்வளவு ஆடம்பரமாகச் செய்யச்
சால்லி ஆரடித்தார்கள்? தங்களுக்கு உள்ள மட்டில் (தக:

என்று வந்தவர்களுக்கு “நாஸ்தி' என்று சொல்லாமல்,
ளம் அன்னமாவது,

ஒரு பிடி அரிசியாவது

ஒரு கவ

பிச்சை இடலாமே!

பை பையாய்த் ரக்கிக் கொடுக்கச்சொல்லுகிறார்களா?

தச்சன்

அடித்த தலைவாசலெல்லாம் உச்சியிடிக்க உலவித்இரிக்தாலும்,
எச்சிற்கையாலும் காக்கையோட்டுவாரில்லாமல், பிச்சைக்கார

ரெல்லாம் பொச்சை வற்றி, இலச்சை கெட்டுப் போூருர்கஷே
இஃதென்ன

கொடுமை!

*பிச்சையிட்டுக்

கெட்டவர்களும்

பிள்ளை பெற்றுக் கெட்டவர்களும்,” உண்டோ?
தானதர்மம் :

௬பட்சண் 2: அக்காலத்திற் பணம் சம்பாதிக்கிற வகை
தெரியாது.
மேலும், “கணக்கனுக்கு உடற்பிறப்புப் பட்டினி,”
என்பது போல, வெகு பெயர்க்குச் சோம்பலும் கூடப்பிறந்த
தாய் இருந்தபடியினாலே,
:குண்டாங்கரணம் போட்டாலும்
பிண்டச்சோற்றுக்கு வ(மியில்லாமல்' உடம்பெடுத்தவர்களெல்
லாம் ஓடைடுத்துத் திரிந்தார்கள்.
இக்காலத்திற் பொருள்

மேடும் வழியைச் சிறு பிள்ளையும் அறிந்திருக்கறான்.

சோம்பி

யிராமற் பற்பல தொழிலுஞ் செய்து, 'முப்பதுகாளும் போகப்
பொற்பணமேவா,' என்றால், அப்பணம் வீடு தேடி வர, யாவ

ரும் சீமான்களாயிருக்கிறபடியினாலே, அவர்கள் மானங்கெட்டுப்
பிச்சைக்குப் போவானேன்? என்றாலும், “குபேரன்
பட்டணக்
இலும் விறகுக்கட்டுக்காரனுண்டு,' என்பது போலச்
சில வறிய
வர்களுமிருக்கிறபடியினாலே அவர்களுக்குள் பாத்திராப
ாத்இர
மறிந்து பிச் சையிடுகிற துமன்றி,

தானதர்மமுஞ்

செய்வழுர்கள்.

விசேஷமாக

வெகு

பெயர்
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வேலைக்காரரும் யஜமானரும் :
விபட்சன் :

பூர்வகாலத்தில் பஜமானர்கள் வேலைக்கார

ருடைய கஷ்டமறிந்து பரிபாலித்தார்கள்.
னர்கள் சொற்படி. கேட்டு உண்மையாய்
இக்காலத்தில் அப்படியில்லையே /

அவர்களும் எஜமா
நடந்து வந்தார்கள்.

௬பட்சன் : அந்காளிலேதான் *உழவுக்கேற்ற கொழு,
என்பது போலக் (கோபமில்லாத துரைக்குச் சம்பளமில்லாத
சேவகரா'யிருந்து,
லர்
“கெட்ட மாடு தேடுகறதுமில்லை;

மேய்த்த கூலி கேட்கிறதுமில்லை.” எஜமானர்களும்,

“சருகரிக்க

நேரமன்றித் இக்காய நேரமில்லை,” என்பதாக, வேலையாட்கள்
காலை தொடங்க மாலை வரையில்வேலை செய்தாலும், நாழிகைப்
பொழுதிருக்கக்கண்டாற் பால் கறக்கற பசுவின் கன்றுக்குப்
புல்லறுத்துவா,” என்பார்கள்.
இக்காளில் ௮ப்படிப்பட்டவர்
கள் காணும்படி. யஜமானர் பெரும்பாலும் வேலைக்காரரைப்
பெற்ற பிள்ளைகள் போல எண்ணி, “அடித்த ஏருக்கும் குடித்த
கூழுக்கும் சரி,” என்று சொல்லாமல், வருத்தமறிந்து அபிமா
னித்துச் சம்பள விர்த்தி பண்ணிச் சம்ரக்ஷணை செய்து வரு
வார்கள். வேலைக்காரரும் அவர்களை அலஃஷியம் பண்ணாமற்
சாகஷாது பிதாவாகப் பாவித்துக் “குஇித்துக்குதித்து மாவிடித்
காலும், குந்தாணிக்கொரு
கொழுக்கட்டையுங் கிடையாது,
என்பதாக, எத்தனை பிரயாசப்பட்டாலும் சொற்ப வரும்படி
யும் இல்லை3யே/' என்று கழப்பாமல், அவர்கள் காலினால் ஏவிய
வேலையைக் கையிஞமற்செய்து முடித்துத் தக்க சம்பளம் பெற்று
ஜீவித்து வருகிறார்கள்.
விபட்சன் :

முற்காலத்தில்

இரமமாய் நடந்து வந்தன.
கெட்...

கடன் கொடுக்கல்

இக்காலத்தில் அவை

வாங்கல்

மிகவும் சர்

ருஃகின் றன.

ட கடன் கோடல்

முதலியன :

௬ பட்சன் : முற்காலத்திலேதான் கடன் படுகிறவர்களுக்
குக் கடன் வாங்கும் பொழுதுள்ள சந்தோஷம் தீர்க்கும் பொழு
தில்லை.

*கொடுத்ததைக்

கேட்டால்,

தாக, விரோதமுண்டாகிறது.

அடுத்தது பகை,'

அவர்களுக்குட்சிலர்

என்ப

வட்டியை

விநோதரசமஞ்சரி
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யும் சிலர் முதலையும் புரட்டுகறது ; சிலர் ஆறு மாதத்திற்கு

“வட்டியில்லை! என்றது; அப்புறம் “முதலேயில்லை,” என்கிறது.
கடன் கொடுக்கறவீர்களும் தனம் இரட்டிப்புத் தானியம் மூத்
இப்பு' என்பதற்கு மேற்பட்ட கடுவட்டி, அல்லது வட்டிக்கு
வட்டி. வாங்குகிறது.
சிலர் இது விஷயத்தில் மண்டையில்
துணியைக் கட்டிக்கொண்டு சண்டைக்கு மார் தட்டுகிறது:

இவை , பெருவழக்கமாயிருக்கன்றன.
அவையெல்லாம்
இப்
பொழுது 'கழுதை தேய்ந்து கட்டெறும்பாயிற்று,' என்பதாக,
முக்காலே மூன்று வீசம் ஓழிந்து போயின.
விபட்சன் : முற்காலத்தைப்போலத் துரைத்தனத்துற்
குக் குடித்தனம் அமைந்து நடக்கிறதில்லை. சிறிது காலத்இற்கு
முன்பு வட இர்இயாவில் உள்ளவர்கள் “தடிக்கு மிஞ்சின மிடா”
வாக ஏற்பட்டுத் துரைத்தனத்தாரைப்

பகைத்தார்களே/

குடித்தன வன மை
பாடு

:

ச௬பட்சன்:
வட இந்தியாவிலுள்ளவர்கள் ௮ன்று பட்ட
யாவரும் தெரிந்ததுதானே?
:யானை மதர்த்துக் தானே

மண்ணை

வாரிப்

போட்டுக்கொள்வது'

ளைத் தாங்களே கெடுத்துக்கொள்வலத

போல,

அவர்கள்

தங்க

அறியாமல், அகங்கரித்

துத் “தூங்குகிற புலியைத் தட்டிமெழுப்புவது'

போலச் சாதுக்

களாயிருந்த துரைத்தனத்தாரைக்
கோபமூட்டி,
வளர்த்த
கடா
கையிற்பாய்ந்த விதமாக' எதிர்த்தது கண்டு, துரைத்
தனத்தார் அவர்கள்மேற் படையெடுத்த
பொழுது : முயலை
எழுப்பிவிட்டு நாய் பதுங்கினது' போல, அந்தத் துஷ்டர்கள்
பதுங்க, இவர்கள் விடாது தொடர்ந்து அதம் பண்ணிக் BH

வறுத்தார்கள்.
அப்பொழுது “விளக்கில் வீழ்ந்திறக்கும் விட்
டில் போலத்' துரைத்தனத்தார் கையிற்கக அனேகர் மாண்ட
செய்ய அறிந்த லர், “இவர்கள் ஈம்மையுங் கொல்வார்கள்”
என்று

HSH

SORES

-கொல்லைக்காட்டு

நரி பல்லக்

காட்டு

வது' போலப் பல்லைக்காட்டிக் கெஞ்சிக் காலில் வந்து விழுந்து

மன்னிப்புப் பெற்றார்கள். இக்காலத்தில் அப்படி ஆரும் கர்வப்
பட்டு எதிர்ப்பாரில்லை. “நெருப்பை * மொய்க்குமா?? அதிகாரத்
இ.ற்குச் சகலமானவர்சளும் பெட்டியிற்பாம்பு போல
அடங்க,
அபராதிகளாகாமல், சட்டப்படி தங்கள் குறைகளைச்
சமய
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மறிந்து

வீண்ணப்பமெழுகு

அறிவித்து,

கொடுக்

மருத்துவர்

கும் மருந்தினாற் பிணியாளிகள் சொஸ்தமடைவது போலத்
துரைத்தனத்தார் செய்யும் நீதியால் தமைசமாறி வேண்டிய
பெற்று வருகிறார்கள்.

நன்மைகளைப்

விபட்சன் : அக்காலத்திலிருந்த உத்தம அரசர்களைப்
போலவும், அவர்களின் ஆளுகையைப் போலவும் இக்கால த்தி
லுண்டா?

பூர்வத்தரசர் குணபயேதம்:
அக்காலத்தரசர்களிற்சிலர் நிறைகல்வி கழ்:
GULF:
காமலும், அரசியற்றுமூறைமை இன்னதென்று கூறியாமலும்,

சற்சன சகவாசஞ் செய்யாமலும், * துரியோதனன் குடிக்குச்
சகுணியைப்போலவ'க் கருத் தரமகுணமுள்ளவர்களையும்,குஇிரை

பிடிக்கச் சம்மட்டி. அடிக்கக் கூப்பிட்ட குர லுக்கு ஏன் என்ன”த்
தக்கவர்களையும் சேர்த்துச் சினேகித்துக் * குட்பையிற் கிரை
மூளைத்தாற் கப்பலுக்குக் காலாமா?' என்பதையும் நினையாமல்,
அவர்கள் துர்ப்போதனையைக் கேட்டு, விசுவசித்து டந்து,

வாய் வயிறென்பது அறியாமல் இன்று கொழுத்து, *அறுப்புக்
காலத்தில் எலிக்கு காலு கூத்தியார்,” என்பது போல இவர்கள்
பல கூத்திமாரைப்

பட்டு,

படைத்து,

மயங்க,

மதி

அவர்கள்

எந்நேரமும்

மோகவலையில்

கேளிக்கையிலும்

அகப்

சங்கீதத்

இலும் சூது விளையாட்டிலும் களியாட்டி லும் சிந்தை வைத்து,
வீண் காலம் கழிக்கெறதேயல்லாமல், இராச்சியத்தில் நினவு
“மயிலாப்பூர் ஏரி உடைந்தது,”

வருகிறதில்லை.

இற

கமிட்டிக்கு

ஆகட்டும்,

தத் இற்செய்யத்தக்க தன்றே!

இறஇல்லை.

என்றால், “வரு

என்கிறதேயொழிய,
என்று,

*இது தாம

தீர்க்காலோசனை

செய்

ஒரு வேளை அதைக் கட்ட முயன்றாலும், விரைவாக

இவர்கள் கட்டுகிறதற்
வேலையை ௩டத்த மாட்டாமையால்,
குள்ளே தேவடியாள் சிங்காரிக்கிறதற்குமுன் தேரோடி நிலை
யில் நின்றது,

THUGS,

ஏரி நீரெல்லாம் வியாத்தமாய்ப் புறம்

பாய்க்து போய்வீடும். அப்புறம். “காய் வாழ்ந்தாலென்ன, பூனை
தாலியறுத்தாலென்ன ?' என்பார்களே, அந்தப்படி, ஆர் கெட்
டாலும் ஆர் சுகப்பட்டாலும் நமக்கென்ன?” என் நிருப்பார்கள்.
கேள்வி
செய்தாலும்,
குத்திக் கொலை
ஒருவரையொருவர்
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மூறையில்லை.

' இவர்களுடைய

குற்றங்களை,

*மாமியாருக்கு

உடை குலைந்தால் வாயினாலும் சொல்லக் கூடாது; கையினாலும்
காட்டக்கூடாது,” என்பதாக, யாவரும் இவர்களுக்கு அறிவிக்கக்
கூடாது.
ஒருவர் சொற்புத்தியும் கேளாமற் சுயபுத்தியுமில்லா

மல்

இருக்கையிற்

இரசச்சியத்தை

பழ

அது

சத்துருக்கள்

அவர்கள்

நந்தன்

வசம்

படவேடும்,

வந்து

வளைத்துக்கொள்ள,

ஓப்பித்துவிடுவார்கள் ;

நாயடுத்த

அம்பலமும்”

அப்

ஆய்

டுகிறது.
இக்காலத்தரசர்

குணாதிசயம்

:

இக்காலத்தரசர்கள்
அத்தனை
மெளட்டியமுடையவர்
களல்லர்.
பிரான்சிய சக்கிரவர்த்தி, ரஷிய சக்கரவர்த்தி, ன
சக்கரவர்த்தி மூதலானவர்களுடைய குணாதியசங்களும்
௮ரசு
செய்யும் முறைமையும்,
அவர்களால் அந்தந்தத் தேசத்தரசர்
களுக்கு உண்டாகும் செளக்கியா செளக்கயங்களும் சமாசாரப்

பத்திரிகை மூலமாய்த் தெரியவருகின்றன. அவைகளைக்குறித்து
நரம் வாஇக்க வேண்டிய

ஆவசியகமில்லை.

ஈம்மைப் பரிபாலித்து வருகிற பிரித்தானிய துரைத்தனத்
தாரைக் குறித்து நமக்குத் தெரிந்த மாத்திரம் பேசுவோம்:
மேற்படி துரைத்தனத்தாருடைய சுகுணங்களும்,
அவர்கள்
தங்களுக்கு நெடுகாளாகச்
சுவாஇனப்பட்டிருக்கன்ற
இங்கி
லாண்டு முதலான தேசங்களை அரசாளும் முறைமையும் என்ன
வென்று

சொல்லுகிறது!

ஆங்கிலோ தேசத்தில் மஉமை தங்கிய பிருன்ஸ்விக்கு
வமிசத்தில் வலம்புரிச்சங்கல் உற்பவித்த அழகான ஆணி முத்
தைப் போலத் தோன்றி விக்டோரியா என்று சிறந்த பெயர்
பெற்ற அருமைத் துரைமகள் பட்டந் தரித்துக் கிரீட தாரியாய்
செங்கோல் ஏந்இச் சிங்காசனத்இல் விற்றிருக்க, அவ்வரூக்குப்

பிரதான
மகந்திரியாகப்
பல்மர்ள்டணன்
பிரபுவும்
இந்திய
மந்இிராலோசனைச் சபைத்தலைவராக க்ரீகரோரஷஸ்்் ஊட். என்
பவரும்

அச்சிங்காசனத்இன்

UO UMS

பார்விமெண்டு

மந்திராலோசககச்

இரு

பக்கத்திலும்

சபையாரும்

சபையாரும்'

அடுத்திருக்க,

ஆங்கிலோ

நிறைந்திருக்க,

இந்தயா
wore. Barr

பொருந்திய கரணிங்கு பிரபு என்னும் கவர்னர்
ஜெனரல் முத
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இசைந்தருக்க,

லானவர்களும்

சென்

உள்ளிட் டிருக்கின் 2, பங்காளம்,

கல்கத்தாவை

மாகிய

தலைப்பட்டண

இந்தியாவின்

னப்பட்டணம், பம்பாய், ஆக்கிரா என்னும் நான்கு ராச்சியங்
களின் தலைவர்களாகிய கவர்னர்களும், லெப்டினெண்டு கவர்
னர்களும்,

ஜட்ஜுகளும்,

நீதிபதிகளாய் ஆங்காங்குள்ள

அர

சிறை விசாரணைக் கர்த்தர்களாகிய அ௮க்கவுண்டண்டு ஜென
ரல்களும், பொக்கசத்தலைவர்களாகிய தஇரஷரர்களும், ஜில்லாத்
தோறும் அரசிறை சேகரிக்கும் கலெக்டர்களும், ௮திகாரஸ்தர்
போலீஸ்

வெவ்வேறு

களா௫ய

கமிஷனர்களும்,

துரைத்தன

வும் தாழ்வுமாகிய பற்பல

பீரங்கி ராணுவங்கள்,

ராணுவங்கள்,

களில்

அல்வவ்விரா ணுவங்

சேனைத்தலைவர்களாகிய

வெவ்வேறாயுள்ள

பார்ப்ப

ராணுவங்கள், ஓட்

வர்களும் கிரமமாக ஏற்பட்டிருக்க, குதிரை
. டக

மற்றும் உயர்

உத்தியோகம்

ஜெனரல்,

கானல், மேஜர். காட்டன் முதலானவர்களும், ஒவ்வொரு ராச்சி

யத்திற்கும் ஆங்காங்கு

வகுப்பு

பதுமன்றி, ஆவசயகமான

வகுப்புகளாகக்

காவலாயிருப்

பொழுது யுத்தசன்னத்தராய் ஆயுத

முஸ்தீப்புடனே போர்க்கோலங்கொண்டு, அம்நிய தேசங்களுக்
குத் தண்டெடுத்துப்போய், அரசர்க்குரிய சதுர்வீத உபாயங்
பகைவர்கள்,
களிற் சாமதான பேதங்களாற் கைவசமாகாத

'சடையைப் பிடித்திழுத்தாற் சக்நியாசி கட்ட வருவான்,' என்ப

தாகத் தண்டோபாயத்தைச் செய்தால் இணங்குவார்களென்று
அவர்களுடைய கோட்டைகளை முற்றுகை செய்ய, அது கோக்கி
அவர்கள் கடற்கரை மணல் போல அளவிறந்த சேனகளோடு
இரண்டு எஇர்த்த சமயத்தில், கீரைத்தண்டு பிடுங்க ஏலப்பாட்
காக்கைக்கு ஒரு கல்லே
ஆயிரங்
டும் பாட வேண்டுமா£
போதும்,

என்பதாகச் சில பீரங்கிகளைக்கொண்டு

காசமாம்படி ஜயித்து,

யோகஞ்செய்து,
பல

தேசங்களில்

தங்கள்

குண்டுப் பிர

ஜயபேரிகை முழக்கி,

வெம்றிக்கொடியை

நாட்டி,

பல

தேசத்தாரிடம் கப்பம் வாங்கி வர, யாதொரு தவறும் வாராமற்
கட்டுக்காவலுடீனே

மேலும்,

அரசாட்சி நடந்து வருகிறது.

இந்தத் துரைத்தனத்தாரால்

அச்சிட்டுப்

பிர

சத்தஞ் செய்யப்படும் பற்பல சமாசாரம் பத்திரிகைகள் மூல
மாய் அந்தந்த ராஜ்யங்களில் நடக்கும் சகலமான செய்திகளையும்
'இருந்தவிடத்திலிருந்தே அன்றன்று அ௮றிக்துகொள்ளுகிறார்கள்.
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இவர்கள் கோலின் 8ழ் அமைந்திருக்கும் பிரஜைகளுக்குப் பல
பல ஈன்மைகளை விளைவிப்பதற்கு நல்ல நல்ல சட்டங்கள் அப்
கல்
இதற்காகவே
போதப்போது உண்டாக்கப்படுகின்றன.
கத்தாவில்

லெலஜிஸ்லேட்டிவ்

கெளன்ஸில்

என்னும்

சட்ட

நிரூபணச்
சபையும்,
கவர்ன்மெண்டுதோறும்
மர்திரா
லோசனைச் சபைகளும் ஏற்பட்டிருக்கன்றன.
இன்னும் காகா
விஷயங்களையும்

ஆராய்ந்து

ஈன்றாய்

நடத்தும்பொருட்டுத்

தனித்தனியே எண்ணிறந்த சங்கங்களுமிருக்கின் றன. அந்காளி
லுள்ள
துரைத்தனங்கள்
பெரும்பாலும்
: அச்சில்லாமல்
தேரோட்டுவது போலவும், ஆம்படையானில்லாமற் பிள்ளை
பெறுவது போலவும்”
ஒரு சமாசாரப் பத்திரிகையாகிலும்,
இப்படிப்பட்ட திறமான சட்டங்கள் சபைகளாகிலும் இல்லா
மலே நடத்தப்பட்டன.
அ௮ஃதென்னை 7 கண் தெரியாமல் வழி
்லவோ
ஈடச்கிறதாகவல
இருக்கும் ? “சாட்டையில்லாப் பம்
பரத்தை ஆட்ட வல்லவருமுண்டா £”

உத்தியோகம் :
எல்லாவிடங்களிலும் சாஸ்திரக் கல்விகளும், பல விதத்
தொஜழிற்கல்விகளும் கற்றுத் தேறினவர்களைப் பரீக்ஷித்து,
பி. ஏ.. எம். ஏ., முதலிய பட்டங்களும், தக்க உத்தியோகங்
களும் இஷ்டமாய்க் கொடுக்கப்படுகின் றன. ' கொட்டிக்கிழங்கு
கிண்டி எடுக்கிறவளுக்குக் கோயிலில் வந்து ஆடத் தெரியுமா ?'
அது போல
அக்காலத்திலிருந்த
சில உத்தியோகஸ்தரால்
ial gu

ured

கொடுக்க முடியுமா £ ஆங்கிலேயர்

மாத்திர

மன்றி, இந்துக்களும் ஈஸ்இந்தியரும் மகமஇயருமாகிய அனை
வரும் பிராட்டு விவாகவளென்னும் சகுரமீன், பிரின்சிபல் சதர
மீன், நேட்டிவ் ஜட்ஜ், கமிஷனர், உபகலெக்டர், ST ONSET
முன்சிப், கோர்ட்டுப்பண்டி தர், கோர்ட்டுத் துவிபாஷி, சிரெஸ்

திகார், ஆபீசு மானேஜர், ராணுவ சுபேதார், ஜூமேதார், லி௫தர்,
இரான்சிலைட்டர் முதலிய உயர்ந்த உத்தியோகஸ்தர்களாக்கப்
படுகிறார்கள்.

om
OE e
க்குக்

ஸ்தானங்களில்

மாருமல்

ody

தெய்வமகன் கொடுத்தது போல
னு பப்பா

5 முதலிய

டைத்து வருகிறது. அது

iit

கரலபேதவியல்பு
முகாந்தரமாக

அதனால்,

பண்ணி வருகருர்கள்.
விசாரிக்கிறதில்லை.

ஜீவனம்

சம்பாதித்துச் சிராய்

அவர்கள் பணம்

நெல் விலையும்

விலை

அரிசி

அவர்களுக்கு

குறைவாயிருக்கிறதேயென்று

கூலிக்காரர்களுக்குள்ளும் எண்ணி
விசனமுண்டாகிறதில்லை,
றந்த பெயர் மோரீஸ் முதலிய பிரேதேசங்களுக்குப்போய்ப்
பாடு பட்டுப் பொருள் தேடுகிறார்கள். கெட்டவன் பட்டணஞ்

சேரவேண்டும்,”
முதலிய
செய்து,

நகரங்களுக்குள்ளும்
௮இக பிரயோசனம்

எவர்களும் உத்தியோகத்திற்கு

சென்னை

இந்தச்

பழமொழிப்படி

என்ற

அனேகர் பிரவேடித்து, வேலை
பெறுகிறார்கள். இக்காலத்தில்

செய்ய

: உமேது'

வேண்டுவ

இல்லை. படித்துப் பரீக்ஷை கொடுத்தவர்கள் வலுவில் அழைத்து
உத்தியோகம் செய்விக்கப்படுகிறார்கள். “௮ றிவுடையொருவணை
அரசனும் விரும்பும்,” அல்லவா? மேலும், ராஜப-்ஷ்மூடையவர்
களுக்குக் கவர்னர் ஜெனரலானவர் * இல்லத்து'க் கொடுப்பது
மன்றி, மானியமும் விழுகிறார்.
FRA GW:

எனியவனாகிய

இழிகுலத்தனும்

உடுத்து

சிறப்பாக

போக்கு
கேட்கக்

வாகனப் பிரதிஷ்டையுடனே எங்கும் உல்லாசமாய்ப்
வரவு செய்யலாம்.
அதைக்குறித்து ஆரும் ஏனென்று

கூடாது.
லும்,

எதிரே

வந்தா

விலகவில்லையே !/ ' என்று

Fo me

கவர்னர் ஜெனரல் முதலானவர்கள்
நம்மைக்கண்டு

இவன்

கொள்ள மாட்டார்கள். அவர்கள் மனத்தில்
மாச்சரியம் உண்டாகாது.

அணுவளவாவது

சகியாமை:

கருகாடகத் துரைத்தனத்திலென்றாலோ,

ஒருவன் அப்படி

வரக் கண்டால், எந்தச் சாமானிய துருக்கனும், (ஹரே பக்ளோ/
பக்ளோ!
மாறு மாறு!” என்பானே
ஓழியச் சகிப்பானா £
6 உண்ணாமலூரெங்கும் திரியலாம்; உடுக்காமல் ஒரு வீட்டுக்குப்
போகலாகாது,' என்பதனால், ஆராவது அவர்கள் பார்வைச்கு
முன்பாகச் செல்வையாய்

உடுக்கவும்,

பெரிய

வீடு

கட்டவுங்

கூடுமா ? பிச்சைக்காரர் வேஷம் பூண்டல்லவோ இரிய வேண்
டும்? அவர்கள் துரைத்தனத்தில் ஏதுக்கும் உதவாத ஒருவனை
உயர்ந்த உத்தியோகத்தில் ஏற்படுத்துவார்கள்.
அதிலவன்
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கண்டால்,

தலையெடுத்தது

கொஞ்சம்

ஏணியை

* ஏற வீட்டு

வாங்குவது” போலவும், சோற்றைப் போட்டுக் தொண்டையை
நெரிப்பது'போலவும், நிர்நிமித்தமாகக் குற்றஞ்சாட்டி, உடனே
* கல்யாணவீட்டிலேயே
நீக்கிவிடுவார்கள்.
விட்டு
அதை
பந்தற்காலைக் கட்டி

கருமாந்தரவீட்டில்

அழுகிறவள்,

௮மாம

லிருப்பாளா ?' அது போலக் குற்றமில்லாதவர்களையே தண்டிக்
இற

அவர்கள்,

தண்டியாமலிருப்பார்களா 8

குற்றவாளிகளைத்

* ஜாதியபிமானமும்

அன்றியும்,

சமயாபிமானமும்

சந்நியாசிக்

நகினைக்கிறதேயில்லை.
அவர்கள்
என்பதை
கும் போமா?'
அவரவர் * குூலாசாரதீதைக் குழைகறியாக்கி, மதாசாரத்தின்

மண்ணடிக்க

வாயில்

வேண்டும்,

என்பதே

அவர்களுடைய

நோக்கம்.
நகாகப்பட்டணம்,

சதுரங்கப்பட்டணம்,

தாற்றுக்குடி.,

முதலானவைகளைக்

கட்டியாண்ட

உலாந்தருடைய ஆளுகையில், இந்து மதஸ்தர்,

மகமஇயமார்க்

யாழ்ப்பாணம்

கொழும்பு,

கத்தார், உரோமசமயத்தார் தங்கள் தங்கள் மதச்சடங்குகள்
செய்யக்கூடாது. செய்தவர்களுக்கு அபராதம் போடுவார்கள்.
முழங்காலுக்குக்கீழே தொங்கச் சொக்காய் போடக்கூடாது.
அந்தப்படி வேஷ்டியும் உடுக்கலாகாது.
தங்கள் சபையிற்

சேராதவர்களை உத்தியோகத்தினின்று விலக்கிவிடுவார்கள்

பாளயக்காசர் காலத்தில் தேசத்இல் அராயினும் பச்சென்
றிருக்கக்கண்டால், சிலர் பச்சை கண்டால் ஓட்டடி மகளே.
என்பதாகத் தங்கள் கையின் ழிருக்கிற துஷ்டர்களாடிய பழம்
கன் னமிட்டுத் இருடி.
உபாயமாய்ப்போய்க்
பெருச்சாளிகளை
இராத்இரியில் மூகத்திற்கரும்புள்ளி
அவர்கள்
வரச்சொல்ல,

செம்புள்ளி குத்திக்கொண்டு
லென்று
அழைந்து,
மட்டும்

பானையை
Gari

பந்தத்தைக் கொஞத்தஇப்

நாயறியாது.'

பெரியோர்களை

அது

போல,

அறியார்கள்.

இந்த

சரர்க்கர்கள்

கையிற்

கொள்ளி

நல்

அற்பக் குற்றம் செய்தவர்

களையும் சித்திரவதையாகக் கடுங்கொலை செய்வார்கள்,
கின்

9 ஓபி

உள்ளே
குதித்து,
குட்டிச்சவரேறிக்
சென்று,
வீட்டைக் குளம் பறித்துக் கையில் அகப்பட்ட
5 ஒருசந்தப்
சுற்றிக்கொண்டு காண்டிவிடுவரர்கள்.

கொடுத்தது”

போல,

மக்களுக்கு அஇிகாரங் கொடுத்தவர்கள் ஆரோ,

இந்தப்

* குரங்
பாவி

தெரியவில்லை/
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காலபேதவியல்பு

ஹைதர் அலியின் காலத்தில் நடந்த துன்மார்க்கத்தைச்
அல்லவோ
பாரதமாக
பெர்ய
தொடங்கனாற்
சொல்லத்
அ௮க்கொடியன் தன் படை வீரர்களுக்குச் சம்பளம்
விரியும்!
ஜீவனம்
கொள்ளையடித்து
: இராச்சியத்திற்
கொடாமல்,
பண்ணுங்கள்,' என்று ஏவுவான் / அவர்கள்

பதினாயிரம்

தட்டுத்

எண்பதினாயிரம்

சிறை பெண்

பெயர்கள் தலைக்கொரு

ஆண்

மரக்கிளையில்

அனேைகரை

சிறை பிடிப்பார்கள்.

எழு

நாட்டுத்

போய்,

திசையிலும்

பல

தேடிப்பிடித்தேறி,

ஏறக்குறைய

தலை ழோகத் தூக்கி, அடியில் கெருப்பைப்போட்டுக் கொளுத்தி,
மூக்கில் மிளகாய்ச்சாறு வார்த்து, கத்தியால் சிலிர்க்கச் சிலிர்க்க
வெட்டி, வைப்புச் செப்புகளைக் காட்டச்சொல்லி, உள்ளதை
கோரயில்களுக்குள்ளும்
செப்பனிட்டுக்கொண்டு,
யெல்லாம்
புகுந்து, விக்கிரகங்களையும் ஆராதனைத் தட்டுமுட்டுகளையும்
வந்து
தாமதித்இருந்தால் |, ஆர்.
வாரியெடுத்துக்கொண்டு,

வளைத்துக்கொண்டு உதைக்கிருர்களோவென்கற அச்சத்தினால்,

அவ்விடத்தில் நில்லாமல், ௮இ இக்கிரத்திற் காற்றாய்ப்பறட்து
இப்படி கடப்பது கண்டு, சில சமயத்தில்
போய்விடுவார்கள்.
இக்காலத்
ஆங்கிலேயரும் அவர்களைத் துரத்தியடி த்தார்கள்.
இல்லை:
லும்
இலா, அவ்வகையான உபத்திரவம்சொப்பனத்தி
ஒன்று கேளுமி : “தன் பெண்டாட்டியைத் தான் அடிக்கிற
தற்குத் தலையாரி கையிற்

வேண்டுமா?

சட்டுக்கேட்டு வாங்க

அந்தப்படி. இந்தத் துரைத்தனத்தார் தங்கள் ஆளுகையின்
வேண்டுமானால், இவர்களுக்குப்
இழிருப்பவர்களை -௮டக்க
பிரயாஎமென்ன

?

சகலமானவர்கஞம்

தத்தம்

சாரக௩்களைத்தழுவி ஈடப்பதைக் குறித்து,
அளுயைப்படாமலே இருக்கிறார்கள்,

குலாசார

இவர்கள்

மதா

சிறிதும்

துரைத்தனத்திலும்
ஆங்கிலேய
இந்த
விபட்சண்:
தீக்குளீப்பது,
சாஸ்இரயுத்தமாகிய உடன்கட்டையேறுவது,
செடிலாடுவது முதலானவைகளும், மற்றும் சில சடங்குகளும்
தவிர்க்கப்படவில்லையோ £

கரவதை
௬பட்சன் :

கணவன்

விலக்கம்:
இறந்த

உடன்கட்டையேறல்,

கமனம்)
8

பொழுது

அல்லது

மனைவி (௪௧

அக்கனிப்பிரவேசம்
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சாஸ்திரீயமாயிருந்தும்,

பண்ணுறது

பற்றி நிறுத்தப்பட்டது.

கடூரவதையாயிருப்ப.து

வடக்கே, பெற்ற பிள்ளைகளை இரக்க

மின்றி மனந்துணிந்து தாய்மார் எடுத்துக் கங்கையிலெறிவதும்,

இல தேசங்களிற் பிராணாபாயத்திற்கு ஏதுவாகிய செய்கை
இதுவென்று நினையாமல் மனிதர்களுடைய உடம்பு பதை
பதைக்க முதுகிலே இருப்புத் துறடுகெரண்டு உருவக்குத்தி
உயரத்தூக்கிச் செடிலாட்டுவது முதலிய வழக்கமும் தவிர்க்கப்
குற்றஞ்
செய்தற்கரிய
எப்படிப்பட்ட
பட்டன. எவன்:
செய்தாலும், ' தலைக்கு மிஞ்சின ஆக்கை என்ன இருக்கிறது?”
என்று அவனுக்குத் தூக்குக்கு மேற்பட்ட தண்டனை விதிக்கற

த,ம்குச் சட்டமேயில்லை.
தனத்தார்

இவ்விதத்இனாலேயே இர்தத் துரைத்

ஜீவகாருணியமுடையுவர்களென்பது

விளங்கவில்

லையா £ வெகுகாலமாய் ஓழியாத வலங்கை இடங்கைக் கலகம்,
துஷ்டாத்துமாக்கள் கும்பு கூடியிருந்து போகிறவர்கள் வருகிற
காதை
வர்களைக் கண்டவிடத்தில் அடித்துப் பறிக்றது,

மூக்கை அறுக்கிறது, தலையை வெட்டிப் புதைக்கிற து, குடலைக்

குத்தச் சரிக்கிறது, தீவட்டி த்திருடர் உபத்திரவம் இவை மூத
லான சங்கடங்கள் அனைத்தும் நாளாவட்டத்திலே

தொலைந்து

நீது நிலை
தலையெடுத்தது.
பெற்றது,
தர்மம்
போயின.
சாந்தம் தழைத்து விளங்கியது.
உண்மை உயர்ந்தோங்கியது.
தேசாபிமானமுள் செழிக்கின்றது.
இனி,
- தஇிருக்கண்ட கண்
ணுக்குத் இங்கேயில்லை,” என்பதாக, எந்த வேளையிலும் மலைகள்
மரங்கள் புதர்கள் அடர்ந்து இருள் சூழ்ந்த ஜனசஞ்சாரமில்லாத

காட்டிலும் நிர்ப்பயமாக இரு
* ஆயிர
கொண்டு போகலாம்.

கையிலும்
பொன்னேந்இக்
இரு
ஈட்சத்திரங்கூடினாலும்

சந்திரனாகுமா?” அது போல மற்றைத் துரைத் தனங்களெல்லாம்

இந்தத்துரைத்தனத்திற்கு

துரைத்தனம்.

இதை

இணையாகுமா?

வகுத்துரைக்க

என்

முடியாது.
விபட்சன் :
மான

கல்வியும்,

வல்லமையும்,

இந்த

ஆங்கிலேயருக்கு

அதிசயிக்கத்தக்க

யுத்தியம்,

சடுதுவே
ஒரு

சரீர

நகாவினுலே

இத்சளை

பிரபல

அசாத்தியமான

சமயோசிதமான சாஜஐ.தந்திரமும்,
தகுதியான
செல்வமும், மிகு இயான காகரிகமு
ம் பூர்விகமாய் உண்டென்பது

-
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சில

தோன்றவில்லை ;

எனக்குத்

காலமாகத்தான்

உள்ளன

போலச் காண்கின்றது.

ச௬பட்சன் :

ஐயமென்ன£

அதற்கு

ஈல்ல பாரமார்த்தகரைக்

கேட்டால்,

ஆங்கிலேயருக்குள்

அவர்களும்,

* ஆதியில்

எங்களுக்குச் சர்.திருத்தமில்லை; வெகுநாளுக்குப் பின்புதான்
கிளைத்துக் காலக்கிரமத்திலேயே
அது முளைத்து வரவரக்
தழைத்தோங்கி
வளர்ந்து, முந்நூறு வருஷமாக நன்றாய்த்

வருகின்றது; புராதனம் அல்ல, என்றே ஒளியாமற் சொல்லு
இந்த ஒரு விஷயத்தினாலாவது, * மூற்காலமன் றிப்
வார்கள்.

பிற்காலமே நல்லது, என்பது தெரிய வந்ததா£ நீர் இதுவரை
யில் முற்காலம் முற்காலமென்றே முறையிட்டு வந்தீரே/ இப்
பொழுது
எவ்வளவு

என் வழிக்கே
தூரம் ஓடும் ?'

விபட்சன் 2:
பில்லை.
அனேக

வந்துவிட்டீர் /

உம்மைப்போல

எனக்கு

அபார சந்தேகமெல்லாம்
உம்மாலே
விஷயம் விளக்கமாய்த் தெரிய வந்தன.

* குடலறுந்த

௮திக

நரி

அனுபவ

நிவர்த்தியாகி,
இன்னும் சில

கேள்வீ கேட்ச விருப்பமாயிருக்கறது. சற்றே முகங்கோணாமல்
தயை செய்ய வேண்டும் /
சபட்சன் :

எவர்களும்

தாயினுடைய

கற்றுக்கொண்டு

கும் பொழுதே

கர்ப்பத்திலிருக்

வருஇறதில்லை ;

“பட்டறி;

கெட்டறி; பத்தெட்டு இறுத்தறி' என்பதற்கிசைய, உலகத்திற்

பலவிடங்களிலும்
பரருக்கிறது?

உழன்று

பயின்றுதானே

அறிய

வேண்டி

அகையால், சுகமாகக் கேளும்; தெரிந்த மட்டும்

சொல்லுகி3 றன்.
விபட்சன் : ஆங்கிலேயர் இப்படிக்கெல்லாம் சர்வோத்
துக் * குயவனுக்குப் பலநாளைய
தமராயிருக்க, இவர்களைக்குறித்
வேலை ; தடிகாரனுக்கு ஒரு நாழிகை வேலை, என்பதாகச் சிலர்,
பாய்ந்தாற்
பார்த்தாற்பசவும்,
இவர்கள்
அப்பா!
அகா
எப்படி
ை
இவர்கள
!
புலியுமாயிருக்கிற குளிர்ந்த கொள்ளிகள்
நம்பி விசுவாசிக்கிறது ?' என்கிறார்களே /! அஃதென்னை 7
உயர்ந்த மரத்தைக் காற்று மோதுகிறது
FUL Fr:
வழக்கந்தானே! மேலும், அடுக்குகிற அருமை உடைக்கிற
பூனைக்குத் தெரியுமா 7' லோகோ பின்ன ௬௪),' என்பதாகப் பல

:
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பெயரும் பல விதமாகப் பேசுவார்கள்தாம்; ஆனாலும், இவ்
வாறு பேசுகிறவர்கள் பொரறுமையுடையவர்களே.
இதனால்
ஆங்கிலேயருக்கு இழிவென்னை £? இஃது, “* அக்கினி மலைமேற்
கர்ப்பூரபாணம் பிரயோகித்ததுபோல் ' அல்லவா? யாவரேனும்
சுபாவத்தில்

அடக்கழுடையவர்களாகவே

இருக்க வேண்டும்.

காரிய த்தளவில் அப்படியிருக்கக்கூடுமா £ கண்டிப்பாயிருக்க
வேண்டுவது நியாயந்தானே ! இருந்தாலோ, * யதார்த்தவாத
வெகுஜன

வீரோ௫ு,

என்பதாய்ச்தான்

முடியும்;

ஆதலால்,

சொல் வளமில்லாத ௩ற்கதை சொன்னாலும் 'அதுவே gia
கதை,' என்பதாக அதை விட்டுவிட்டு,
மீவறெதையாவது
பேசும்.

விபட்சன்:
தேச
ராஜாக்களுடைய
யெல்லாம் ஆங்கிலையர் பேராசை கொண்டு

ராஜ்யங்களை
அபகரித்துக்

கொண்டார்களே! தர்மமா?
இஃது
ஊராருடைமைக்குப்
பேயாய்ட்பறச்கிற* கதையாய் முடியாதா?

சுுபட்சன் 2: சுதேச ராஜாக்கள் விஷயத்தைப்பற்றி முன்
னமே சொன்னோமே/ இன்னமும் சிறிது சொல்லுகிறோம்:
மேற்பட. ராஜாக்கள் அரசியற்றும்இறமையில்லாமலே இராச்சி
யத்தை இழந்து போனார்கள்.
அந்த மட்டில் அவர்களை ஆங்கி
லேயர், “எட்டி சுட்டது : 9௧ விட்ட Sly

என்பதாக

மற்றைத்

அனாதரணை

பண்ணிக்

கைலிடா

தரைத் தினத்தாரைப்பபோால

மல், மனமிரங்கி அவர்களுக்குக் கூடிய மாத்திரம் உதவி செய்து
தானே

வருகிறார்கள் £

விபட்சன் : * தோலிருக்கச் ௬௯ ane’ Cure, your
களு௮டய நதேசங்கள் எல்லாவற்றையும் ஆங்க
லேயர் கைப்பற்

க்கொண்டு,

வியாஜத்துக்காக

பொருளை மச்இரீக்கிறது போலக்
இதுதானா உதவி செய்கிறது?
சுபட்சன் :

அவர்களுச்குக்

கை காட்டி

கொஞ்சம்

வருகிறார்களே 7

“சும்மா இருக்கிற அம்மையாருக்கு

அரைப்

பணத்துத்தாலி போதாதா?”
என்பதாக, மூழுமையுங் கை
வீட்டவர்கருக்குப் பிராண ஆதாரமாக
அவ்வளவு கிடைத்து
வருகிறது or ணத. விசேஷம்? ௮
வாரிக்கொடுப்பார்களோ 2

தவீடக்கூடை க. டையாக,
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விபட்சன் : இந்தக் கவர்ன்மெண்டார் இக்தியாவிற் சில
எளியவர்கள் வெகு காலமாய் இனாமாக அனுபவித்து வந்த
மானியங்களைப் * பிச்சைக்காரன் சோற்றிற் சனீஸ்வரன் புகும்
குது போல, அவர்களுக்குச் சிறிதும் சுதந்தரமில்லை என்பதாக
நிறுத்திவிட்டார்களே / இஃதென்னை

ச பட்சன் :
குறையாத
THE Tid

அப்படியல்ல;

நியாயம்?

ஐம்பது

வருஷத்திற்குக்

அனுபவமும், தக்க காரணங்களோடிசைந்த ஸாஸ
தள்ளினார்கள். அன்றியும்,
இல்லாதவைகளைத்

ஒருவனுக்குரியது வேறொருவனுக்குச் சுவாதீனமாய் மாறுபட்
டச் சந்தேகத்திற்கும் சங்கடத்திற்கும் இடமாயிருந்ததனால்,
அவர்கள் தமது புத்தி விசேஷத்தால் அதைப் பூராயமாக
நிவாரணமாக,
ஆராய்ந்தறிந்து, அச்சங்கடமுதலானவைகள்
ினார்கள்.
ஸ்திரப்படுத்த
ஸாஸலனங்களைப் புதுப்பித்து,
இனாம்

இப்பொழுது ஆக்டுகளும் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு வருகின்றன.
அதற்கு முக்கிய சாசன
௮ரசு நடத்துவதென்கா, எளிதா?
ரூட்சுமபுத்தியும்,
வித்தியா சாமர்த்தியமும்,
மாகப் பூரண
தொன்றுதொட்ட அனுபவம் முதலியவைகளும் வேண்டுமே/
இவ்வீஷயத்தில் ஈமது சென்னக் கவர்னரவர்களைக் குறித்துச்

சொல்ல வேண்டுவதேயில்லை.
விபட்சன்:

இந்தச் சென்னை ரா ஐதானிக்குக் கவர்னராய்

வந்திருக்கிற ஸ்ரீ கரோலஸ் டி.ரிவெலியன் என்பவருடைய
குணாதிசயம் எப்படிப்பட்டது £
சுபட்சன் : 'அறம்நி ரம்பிய அருளுடை அ௮ந்தணர்க் கேனும்
பெறல ருந்திருப் பெற்றபின் சிந்தனை பிறிதாம் '

என்று சொல்லப்பட்டிருந்தும், மேன்மேலும் தனவானும் கன
கவர்னரவர்களிடத்தில் எவ்வளவாவது
கம்
வானுமாகிய
பெருமிதகுணமிருக்கின்றதா ? இவர்
வீணான
அப்பூடிப்பட்ட
நிகர்வியாய்,

டதாட்சிக கெளியன் கடுஞ்சொல்ல

னல்லனேல்

மீக்கூறு மன்ன னிலம்.”

என்பதை உணர்ந்து, தேசத்தார் சுலபமாகச் தரிசிக்கத்தக்கவ
ராயும், ஏழைகளிடத்திலும் கடுமையில்லாமல் தாழ்மையாய்

விரோதரசமஞ்சரீ
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முகமலர்ந்து வசனிட்பவராயுமிருக்கின் ருரே !
மன்றோ?

விபட்சன் :

பிரான்சியர்,

ருஷியர்

இஃது

ஆச்சரிய

சீனர், ஆஸ்திரியர்,

அமெரிக்கர், உலாந்தர். போர்த்துசேர். ஸ்பானியர், ஜெர்மானி
யர் மூதலானவர்கள் ஆளும் தேசங்களிலும் ஆங்கிலேயர் அரசா
ளும் தேசம் மிகவும் ௮இகமல்லவா £₹
கபட்சன்:
௮ம் ஆம்! ஆங்கிலேயர் அவர்கள் எல்லா
ரைப்பார்க்கிலும் மகா பராக்கிரமசாலிகளாகையால், *பலோ
ராஜா பிருஇவி,' என்பதாக, இவர்கள் சுவாதீனத்தில் எண்ணி
றந்த தேசங்கள் உட்பட்டிருக்கின்றன.
பற்பல தேசங்களும்
நமது ஆங்கிலேய மகாராணியின் அழகிய வெண்கொ ற்றக்குடை
நிழற்கீழ் அடங்கியிருக்கன்றன என்பதற்குப் பிரத்தியக்ஷமாக,
அந்தப் பற்பல ராச்சியத்தாருடைய விரித்தரமான கொடிகள்
யாவும் ஒவ்வொரு விசேஷதினத்தில் இங்கிலாண்டில் மாத்திர
மன்றி, இந்தியாவிலும் கல்கத்தா முதலிய ராஜதானீகளின்
உன்னதமாகிய கோட்டைக் கொடிக்கம்பங்களிலெல்லரம், தேர்
சிங்காரித்தது போல

அடுக்கடுக்காக

அவையனைத்இற்கும்

மேலாகத்

ஏற்றி

அலங்கரிக்கப்பட,

தருமசெங்கோல்

செலுத்த

வரும் இந்தப் பிரித்தானய துரைத்தனத்தாரின் மகிமை-தங்கிய

கொடி ஏற்றப்பட்டுப் பிரகாசிக்கிள்
றதே ! இதைவிட வேறு
இருஷ்டாந்தமும் வேண்டுமா ? "சந்தையில் அடித்ததற்குச்
சாக்ஷியேன் 7:

விபட்சன் :
அரசாட்சியானது

றிருக்குமானால்,

அப்படியா / இத்தன்மையாகிய ஆங்கிலேய
இடையூறின்றி

இவர்கள்

நெடுங்காலம்

கோலின்$ழ்

நிலைபெற

அமைவுற்றிருக்கும்

சர்வஜனற்களுக்கும் பரம்பரை பரம்பரையாய் ஆச்சந்இரார்க்கம்
விசேஷித்த நன்மை உண்டாகுமென்பதற்குச் சந்தேகீரில்லை
அல்லவா £

ஈபட்சன் :

மெய்தான்;

அது

சர்வ

sas
A

தயாபரரும்

ச
ச
.
.
:
2
ன்
இகதகா
ரணருமாகய
கடவுளின்: சங்கற
்பத்த
ாலல்ல
வோ
அனு
கட ஆட
.
கூலிக்க வெண்டுவது ? தெம்வச்செயலில்லாமற
் பொழுது விடி.
யுமா ? அ௮ஸ்தமிக்குமா ?

கால3பேதவியல்பு
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அப்படியே அனுகூலிக்கக் கடவுள் திரு
Gules.
வுளம் பற்றுகறதற்கு காம் என்ன செய்யவேண்டும்? சொல்லும்.
அவர் ஆபத்பாந்தவரும் பத்த பராதீனருமா
ULF.
Carga
பரமாத்துமாவை
அந்தப்
யிருப்பவராகையால்,
இருவுளமிரங்கிக்
பிரார்த்தித்தால், ஈமது அ௮பீஷ்டப்படியே
இருபை செய்யக்கூடும்.
விபட்சன், 'அட்படியேராம் பிரார்த்தனை செய்வோம், என,
பிறகு இருவரும் ஒரு மனப்பட்டு, ஆங்கிலேய அரசாட்சி சழைத்
வேண்டும்
நீடுழியாய் அழியாது நிலைபெற mss
தோங்கி
என்று சச்சிதானந்த நித்திய பரிபூரணராகிய கர்த்தாவை மன
மொழி மெய்களால் இயானித்து வாழ்த்தி வணங்கி உய்ந்இருந்
்
தினர்.

8.

நன்றி

நன்றி மறப்பது

தன்றே

மறவாமை

நன்றன்று

; நன் தல்ல

மறப்பது நன்று.”

என்னும் இருக்குறளில், “தனக்கு ஒருவன் மூன். செய்த கன்
மையை மறந்துவிடுவ.து அறமன்று ; அவன் செய்த தீமையைச்
செய்த பொழுதே மறந்துவிடுவது அறமாம், என்று. திருவள்
வ நாயனாராற் சொல்லப்பட்டமையால், தாய், தந்தை, குர,
தெய்வம், அரசன், பெரியோர் முதலானவர்கள் செய்த ஈன்
ியை எந்நாளும் மறவாமற் சிந்தித்து ஒழுகல் வேண்டும்.

தாயானவள்

தாய் செய்ந்நன்றி:
பத்து மாதம் கர்ப்பத்திற்கமந்து

வருந்திப்

பெற்று, கண் இறவாமல் இறகு முளையாமல் இருக்கிற சிறு
குஞ்சுகளைப் பறவைகள் தமது சிறகன்£ழ்ச் சேர்த்து ௮ணைப்
பது போல, ஈ மொய்க்காமலும், எறும்பு கடியாமலும், குருகு
பறவாமலும், வெயில் படாமலும், காற்று வீசாமலும், பனி
பெய்யாமலும், மார்பிலும் தோளிலும் வயிற்றிலும் ௮ணை த்து,
" முன்னரின்
சன்னமுங்

அன்னமு

னன்னை

மூலையூட்டி மையிட்டு

கிள்ளிய நாளல்ல

காணென்னக்

மஞ்ஞையும் போலிரு

சறக்குச்சிந்திக்
கரப்பதற்கே

பெண்கொண்டஆண்
பிள் சந

இன்னமுஞ்டின்னவன் நுனோசெக் தூரி விருப்பவ$னை /”*
என்ற பாட்டிற்சொன்னபடி முலையூட்டி, மூக்குச்சிந்து, நாசி
பர்தி, செவியுருவி, நீராட்டி, நெற்றிக்கு நிலக்காப்பிட்டு, விழிக்கு
அஞ்சலக்தீட்டி, பல பணிகளும் பூட்டி, கன்னங்இள்ளி, உச்சி
மோந்து, கண்ணோடு

கண், வாயோடு

வாய், முகத்தோடு

முகம்

வைத்துக் கொஞ்ச, முத்தாடி, அருந்தனம் போலப் பாவித்துப்
டொற்றொெட்டிலிட்டு,
ஆசாமீரா,

ஆராரோ,

ஆராரோ,

ஆராமோ

7

சீர் பசுங்கிளியே! தெவிட்டாத செக்தனே/
பேரார் ரூலக்கொழுக்தே! பெருமானே! ஆராரோ!
இருகண் மணியே! இல்சியமே! என்னுயிரே!
ட
ழ் சியில்
வலகாண
ஒருகுடைக்கீழ்
யில் வுலகாள @.5 வட்ட
FAG sy?

(ஆராரோ)

(சாரே)

12]...

ன்றி மறவரமை
தெள்ளமுத கும்பமே/ இத்திக்குஞ் செங்கரும் பே!
பிள்ளை கலிதீர்த்த பெரியமத குஞ்சரமே!

(ஆராரோ) .

மாணிக்கக் கால்காட்டி வயிர வடம்பூட்டி.
அணிப்பொற் ரொட்டிலிட்டேன் அருமருந்தே! கண்வளராம்.

(ஆராரோ)

அத்தை மடிமேலும் அம்மான்மார் தோள்மேலும்
(ஆராரோ)
வைத்துமுத் தாடும் மரகதமே! கண்வளராய்,
கையது
என்று தாலாட்டிச் சீராட்டி, நாடோறும் வாயது

கொடுத்துப் போஷித்து, தன்: கன்றுக்கிரங்குங் கறவை போல
கெஞ்சிரங்க, கோயணுகாது மருந்தளித்துப் பத்தியமிருந்து,
இமை காப்பது போல அபாயம் வாராமற்காத்து;
கண்ணை
நாளொரு மேனியும் பொழுதொரு வண்ணமுமாக வளர்த்து,
பெற்ற தாயென்று குறியாமல் தன்னைக் கைப்பிடி.த்தலாகயெ
செயற்கரிய குற்றத்தைச் செய்தாலும் அதை அப்படி நினையா
மல், பிறருடனுஞ் சொல்லாமல், தன் புருஷனுக்கும் தெரிய
வொட்டாமல், தானுக் தண்டியாமல், * ஐயா! மகனுக்குப்

பித்தம் தலைமண்டை. கொண்டுவிட்டதே!' என்று துக்கப்பட்டு,

பித்தசரக்இிக்கேற்ற

சாதனங்களை

அடுத்துச்

செய்து, பின்பு,

* இப்படிச் செய் தானே!” என்பதையும் கடுகளவாவது

நினையா

மல் அ௮ன்பாய்ப் பாலிப்பதையும்--

றி:
தந்தை செய்ந்நன்
பசியாமல் ஊணும்
தந்தையானவன்,
துஷ்ட.

சகவாசஞ்

செய்யவாவது,

உடையும்

ஒடியொளித்துத்”

தந்து,
தூர்த்த

னாய்த் இரியவரவது, சூதாடிப் பொய் பேரப் புறங்கூறவர்வது,
தாசி காந்தனாய் வேசி வீடு நுழையவரவது; துர்வியாச்சியந்
தொடுக்கவாவது தன்னிச்சையாய் விடாமல் அடக்கி,
* அள்ளிக் கொடுக்கின்ற செம்பொன்னு மாடையு மாதரவாக்
கொள்ளிக்கும் பட்ட கடனுக்கு மென்னைக் குறித்ததல்லால்
துளளித் திரிஇன்ற காலத்தி லேயென் நுடுக்கடக்கிப்
பள்ளிக்கு வைததில னேதந்தை யாகிய பாதகனே !*

என்று நினைத்து, பின்பு தான் வியசனப்படுதற்கு ஏதுவாகதீ
தன்னை மூடனாய்ப் போகவொட்டாமல், இதந்தெறிந்து ஐந்து
வயதிலே கல்விக்கழகத்தில் விடுத்துப் பூரண பண்டி தனாகக் -
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கல்வி பயிற்றுவித்து,

சபையாரெல்லாம்

பூஜ்யதை

பண்ணத்

தக்க யோக்கியனாம்படி செய்வதையும் மறவாமல், * அன் னையும்

' தந்ைத தாய்ப்

பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் ? என்பதனாலும்,

பேண்,” என்பதனாலும். அவர்களைத் தெய்வமாக எண்ணி,
ழமாமல் வணங்க,

அவர்களுக்குக் கீழமைந்து, அவர்கள்

இக

குற்றங்

களைப் பிநரறியாது மறைத்து, 'தாய்சொலிற் சிறந்த வாசக
மில்லை,” என்றும், "தந்தைசொல் மிக்க மந்திரமில்லை, என்றுஞ்
சொல்வதனால், அவர்கள் சொல்லைக் கடவாமற் சிரசா வகஒித்து,
மாதுரு பிதுரு வாக்கெய பரிபாலகனாய், தாய்தந்தையர் தன்லை
அன்னவஸ்தீராதஇகளிற் குறைவில்லாமற் போஷித்ததுபோல,

ஓன்றாலொன்றுங் குறைவில்லாமல் அன்புடனே தானும் அவர்
களைப் போஹஷிக்க வேண்டும். பெற்றவர்களுக்குப் புத்திரனன்
றிப் போஷசன்

வேறே

யார் £

குழந்தைப் பருவத்தில் தானிச்சைப்பட்டுக் கேட்ட பதார்த்
தங்களை எல்லாம், தனக்கு அவர்கள் பிரியத் துடன் வழங்கியது
போல,

வார்த்திகத்தில் அவர்கள்

ஆசைப்பட்ட

பண்டங்களை

எல்லாம், தன்னைக் கேளாததற்கு முன்னமே குறிப்பறிந்துதான்
அவர்களுக்கு

வழங்க

யிடத் தானே

மனமகழ,

வேண்டுமன் Cap?

:தாயிடப்

பிள்ளை

என்கிறார்களே!

தன்மேல் ஈப்பறவாமல் அவர்கள் தன்னைக் சாத்ததுபோல
அவர்கள்மேல் தூசு பறவாமல் தானும் பாதுகாக்க வேண்டும்.
மாதுரு

பிதுரு

கைங்கரியம்

கனக்கு

லபிக்ச

வேண்டு

மென்று, தான் கடவுளைப் பிரார்த்தித்து எதிர்பார்த் இருந்து,
அவர்கள் தேகவிஃயாகமான உடனே அவர்களுக்குப் பிரேத
சம்ஸ்காரமுதலாகிய கடன்களெல்லாம் லோபமில்லாம ற் சரத்

அதயுடனே

௩டத்த வேண்டும்.

தாய் கடன் கழிப்பதற்குச்

சர்வசங்க um SB ரகஞ் செய்த சந்நியாசிகளும் காத்இருக்கன்
முர்களே ! இதற்குத் இருஷ்டாந்தம். நூற்றத்துறந்த பட்டினத்
தார், தாய் இறக்குமளவும்

காத்திருந்து,

வாஸ்து மரங்களைக் காஷ்டமாக
இடத்தி. வாய்க்கரிசியிட்டு.

அடுக்கி,

அவள் மரித்த பின்பு,

அதன்மேல்

“முன்பா மிட்டி முப்பு ஈரத்திலே;
பின்னை

யிட்ட

தென்னி லங்கையில் ;

அவக

நன்றி
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மறவாமை
அன்னை யிட்டதி அடிவயிற்றிலே;
யானு மிட்டதீ மூள்க கூூள்கவே!”

வைத்துக்

கொள்ளி

சொல்லிக்

என்று

உத்தர௫ரியைகளும்

தெளித்து

குடமுடைத்துப்

மூடித்துச்

செய்து

பால்

சென்றார்

என்பதே,
தனது கல்வி, அறிவு, ஆண்மை,
ஒழுக்கம் முதலியவைகளைப் பார்தது,

பொறுமை, உண்மை,
“இந்த மகானுபாவன்,

வித்தையில் அகத்தியனோ / அறிவில் ஆ இசேஷனோ ! ஆண்மை
யில் வீக்ரொமாஇத்தனோ! சாந்தத்தில் தரும ராஜனோ! வாய்மை

யில் அரிச்சந்இரனோ/ நீதியில் மலுச்சக்கிரவர்த்தியோ !” என்று
அதிசயித்து, “அம்மம்ம/ இவனைப் பெறுதற்கு இவன் பிதா
என்ன தவத்தைச் செய்தானோ!” என்று சகலமானவர்களும்
சொல்லும்படி, ஈல்ல கீர்த்தியைப் பிதாவுக்குச் சம்பாஇத்துக்
பெரும்பாலும் தாய் தந்தையர் பெயரை
கொடுக்க வேண்டும்.

விளக்குறதற்குத்தானே பிள்ளை பிறக்கிறது?

அடைந்த

பெற்ற பொழுது

தன்னைப்

மேலும்,

யினும் அதிக ம௫ழ்ச்சியைப் பெற்ற தாய் அடைய
வல்லவன்;

சகலகலை

சாதுரியகுண

சம்பன்னன்,'

மகிழ்ச்சி

“உன் மகன்
என்று

அறி

வுடையோர் சொல்லும் சொல் அவள் செவியிற் கேள்விப்படச்
செய்யவும்

வேண்டும்.

“ஈன்று

பொழுதிற்

சான்றோ

இவ்வாறன்றித்
அருமை

காப்

னெனக்ககேட்ட தாய்.”

தாய்

பெருமைகளை

பெறுகிறதற்கு

உபவாசித்து,

பெரிதுவக்குர் தன்மகனைச்

தந்தையா

தன்னைப்

பெற்று

எல். வளவும் நினையாமல்,

இரவும்

உடம்பை

பகலும்

ஒறுத்து,

ஊண்

ஊ சி

வளர்த்த:

: அவர்களென்

றி
உறக்கமின்

முனையில்

ஆடு
செய்தார்களோ!
தவம்
அருமையாகத்
நின்று,
அழுமோ?
குந்தக்கொண்டு
கோகாய்
கனைகன்றதென்று

மதப்பட்
எதிர்ப்பட்டாள் ; அப்பன்
ஆத்தாள்
எங்கள்
என்று
டான்; நான் வெளிப்பட்டேனேயல்லாமல் வேறென்ன?

வாய் கூசாமற் பிதற்றுகின்ற வம்பன் இவன்,” என்றும், “தன்
நீ இப்படி.
குூற்றத்தைக்கண்ட பிறனொருவன், வெட்கப்பட்டு,
௮க்கிரமமாய்

நடக்கலாமோ?”

என்று

தன்னைக்கேட்க,

தான்
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நாணாமல், :அடேபோ!/ நீ என்ன கண்டாய்! இஃது அவ௫ியம்
பிதுராசாரம்!' என்று, தன், பிதா முதலானவர்கள் செய்த குற்

றத்தையும் வெளிப்படுத்திய

என்றும்;

பேதை இவன்,'

“உட்

சுவரிருக்கப் புறச்சுவர் பூசுவார் போலத் தன்னப்பெற்ற மாதா

உதரபோஷணைக்கு

பிதா முதலானவர்கள் தங்கள்

அலைந்துகொண்

மில்லாமல், கொழுகொம்பில்லாத கொடிபோல

டிருக்கையில்,

அவர்களை

ஆதரியாமல்,

ஓர் ஏதுவு
மனமெரிய

* மாதா

தனக்கு
என்பதையும் உணராமல்,
ஒருநாளும்,”
வாழாம்
யாதொரு சம்பந்தமு.ரில்லாத அந்நியர்மேல் இரக்கங்கூர்ந்து,
அவர்களைச் சம்ரக்ஷணை செய்கின்ற டம்பன் இவன், என்றும் ;
ஒரு பெண்சாதி போனால், ௮னேகம் பெண்சாதிமார் வருவார்

கள்: பெற்ற தாய் போனால், வருவாளா?' என்று பாரமார்த்திக
மாக யோசியாமல், எஏடாகூடமாய், எந்தப் பெண்டுகளையும்
தாயென்றாற்
குற்றம்
பாராட்டார்கள்.
மனைவியென்றுற்
குற்றம் பாராட்டாதிருப்பார்களா ? ஆதலால், தாய் முதலான
வர்களினும் மனையே தேடக்கிடை.யாத திரவியம், என்று டெரி
தாக மதித்து, அவள் பாதம் பூமியிற்பட்டால்
அபசாரமா

மென்று கடுங், அவப்

பஞ்சகல்யாணியாகிய

குதிரைமேல்

ஏற்றி, பெற்ற தாய் தலைமேற் புற்சுமை வைத்து, கொண்ட
பெண்டாட்டிக்குக் குடை
பிடித்துக்கொண்டு
போகின்ற
மரபான

இவன்,

என்றும்:

* தாயைத் தாகசியென்றும்,

வேசி

யென்றும் இழிவாகப் Gua, a&,
கொஞ்சமாவது
பழிக்
meer, து கொலை செய்த பஞ்சமாபா தகன் இவன்,” என்றும்
;
‘ விளக்கைக் கையிலை பிடித்துக்கொண்டு கிணற்றில் விழு
பெ்.
வாமைப்
போல, பாவமென்று தெரிந்திருந்தும், காமவ
ிகாரத்
தாறிகண் தெரியாது, மதி மயங்கி, மிருகம்
போலப் பெற்ற
தாயைப் பெண்டாள நிைக்குஞ் சண்டாளன் இவன்,' என் றும்;
“தன் த௫ப்பனுக்குத் தான் பிச்சைக்கஞ்சி
வார்க்கும் எச்சில்
ஒடு கானாமல் போனதனிமித்தம் கொஞ்சம
ரவது பச்சாத்தாப
லாமற். ் பழீயயென
பீல்லாமற
் ும்
ென்ற
பரராமல், தடிகொண்டு
சாடித்
SEUINS

தண்டித்த

புத்கிரனக்குறித்துச்
ஸ்வாமி

தறுதலை

‘HTP

கிருபையால்,

இவன்,”

என்றும்;

தம்பி இன்ன

“பூதா

முதலியாருக்

சகலபோகபாக்கியமும்,

சந்தான

நன்றி மறவாமை
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சமர்த்தியும், வாகனப்பிர திஷ்டையும், earl
மும், லக்ஷ்மீ விலாசமும், ராஜ வரகரமும்,

சாம்பிராச்சிய
தீர்க்காயுளும்

சதாகாலமும் வற்றாத சமுத்திரம்போலக் குறைவின்றி மேன்
மேலும் பெருகவுண்டாகுக!' என்று 2 பசாரமாகவும் பக்ஷ்மாக
வும் எழுதியனுப்பிய கடிதத்தை வாசித்துப் பார்த்து, “ஓ! ஓ!

சர்வமுட்டாளாயிருக்கின்றான் !

இவனென்ன

*ராஜமாநிய

வடிவில்
முதலியாரவர்கள்,
மகாராஜராஜஸ்ரீ
Treas
குரு
்குக்
்
சரஸ்வதிக
ய்,
கல்வியிற
மன்மதனும் நாணத்தக்கவரா
பீடமாய், புலபலத்தில் வாயு குமாரனை ஜயிப்பவராய், தர்மத்

இல்

தரும

புத்திரன்

தலையை

ஒழுக்கத்தில்

மிதிப்பவராய்,

அணுவளவும் பிசகாதவராய், சத்துருக்கள் நடுங்குஞ் சங்கிராம
புருஷரத்தினமாய்,
மால் கொள்ளும்
சிங்கமாய், பூவையர்
சற்சனர் மெச்சும் சபா பூஷ்ணமாய், ஓப்புயர்வில்லாக உத்தம
இன்ன
மிட்டாதாராகிய
விளங்காகின்ற
சற்பாத்திரமாய்
முதலியாரவர்கள் இவ்வியசமுகத்திற்கு,அடியேன் தங்கள்கள
யனாகிய இன்னான், சத்விநய பயபத்தியுடனே, தாங்களிருச்கும்.

சமர்ப்பித்து
தண்டன்
இக்கு மோக்குச் சாஷ்டாங்கமாகத்
யோக
உத்தி
எழுஇிக்கொண்ட வீண்ணப்பம்,' என்று, ஈமது
ஸ்திதிக்குத்தக்க மரியாதையாயெழுதாமல், எவனோ காமாட்டி
எழுதுவது போல,
யொருவன் நாட்டுப்புறத்தானுக்கு
படி.யுமெழுதினான் பார்த்தையா !' என்று மூகங்கறுக்க,

வெக்க,

வாய்

கடித்து,

கெநநெறவென்று

பல்லை

பதைக்க,

இப்
கண்

Bens
படபடவென்று
துடிக்க,
கலகலவென்று
அரித்து,
உதட்டைப் பல்லால் அதுக்க, கையோடு கைபுடைத்து, வாய்,
கண், மூக்கு, செவிகளிலிருந்து குப்குப்பென்று புகையெழும்ப,
பொன்ளென்று
பறக்க,
பொறி
நெருப்புப்
இக்இக்கென்று

சரீரம்

வெயர்க்க,

வில்லப்போல

பெருமூச்செறிந்து,

வளைந்தேற,

கோபித்து,

தன்

கஇடென்று

நடுநடுங்கி

தத்தளிக்க,

கொடிய

நெற்றிமேல்

புருவம்

காலாந்தகணப்

போலக்

பக்கத்தில் . இருந்தவர்களெல்லாம்
நாவறண்டு

உக்கிராகாரமாகக்

நமெஞ்சுலர்ந்து
கொக்கரித்து

கிடு

தடுமாறித்

ஆர்ப்பரித்துத்

தகப்பனை அக்கணமே கைப்பிடியாகப் பிடி.த்து வரச்சொல்லி,
அவனுள்ளீரல் கருகி, * இஃதென்னை கொள்ளை /' என்று குடர்

குழம்பக்

கண்களை

உழுட்டி

விழித்து

உறுக்டிப் பார்த்து,

விகோதரசமஞ்சரி
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பிரளயகாலருத்தரனைப்போல அட்டகாசஞ்செய்து, ':ராஜாதி
ராஜகெம்பீர
உத்தண்ட
ராஜ
ராஜமார்த்தாண்ட
ராஜ
ராஜகுஞ்சரமாகிய அகண்ட

மண்டலேசுவரன்' என்று சச்கிர

வர்த்திகளும் சரணாகதி செய்யத்தக்க கனம்பொருந்திய காம்,
நத்தைக்குள் முத்துப் பிறந்தது போலவும், சேற்றில் செங்கழு
நீர் பூத்தது போலவும், ஈடுகாட்டில் வில்வமரம் முளைத்தது
போலவும், எவ்வளவோ தாழ்ந்த நிலைமையிலிருக்கின்்ற உனக்
கும் பிள்ளையாய்ப் பிறந்ததைப் பற்றியும், பிச்சைக்காரன்
பணப் புதையல் கண்டெடுத்தாற்போல, மூதேவி முண்டை
மகனாயெ நீ, லஷ்்மீ புத்திரனாகிய நம்மைப் பெற்றதைப்
அவமானப்படுத்தலாமா £ நாலு

பற்றியும், இப்படிக்கெல்லாம்

பேர் கேட்டால் நகைக்கமாட்டார்களா ?” என்று தகப்பனத்
முத் தாறுமாறாக வைது, :நீ செய்த குற்றத்
தா.ஒ.ணியமின்
இற்கு ஐம்பது ரூபாய் ௮பராதங் கொடுக்கவேண்டும்!” என்று
கடுந்கண்டம் விதித்த துராங்காரி இவன்,' என்றும், தானும்

எடுக்கலாகாது;

கெட்ட பெயர்

தாய்

தகப்பன்

பெயரையுங்

கெடுக்கலாகா து.

குருவானவர் செய்ந்நன்றி:
குருவானவர்,

விடாது

ஆமை

தானிட்ட

நினைப்பது போல,

முட்டைகளை

கஷனுக்குப்

இடை

பரிபாகமுண்டாக

வேண்டுமென்று
தமது
திருவுளத்தில்
நினைத்தும்,
மீன்
தன் எனையை
நோக்குவது :போலச்
ஷெனது
அஞ்ஞா
னம் நீங்க அவனிடத்தீற் கிருபா நோக்கம் வைத்தும், பறவை
தானிீன்ற ௮ண்டத்தைச் சிறகினாலணைப்பதுபோலத் தேகபந்த

மொழியக் கரத்தினால் அவனைப் பரிசித்தும், தமது சந்நிதானத்
தில் இருக்கச் செய்து, அவன் முகத்தை நோக்ூப் பின் வரு
மாறு தத்தவங்களைப் போதித்தார் :
த்து

ளுண்டு:

அடுத்து,

ஈஸ்வரன்

என

அம்மூன்றனுள், சித்தென்பது

மூன்று

ஆத்துமா;

தென்பது சரம் ; எஸ்வரனென்பது கடவுளாம்.

“மேற்படி ஆத்துமா,

தத்துவங்க

அத்

அணுவாய் நித்இயமாய்க் இஞ்சிக்

கெயெத்துவமுடையதாய்ச்
சுதந்தரமில்லாஇருப்பது ;
சரீரம்,
அகித்தியமாய்ச் சடமாயிருப்பது; கடவுளோ,
விபுவாய், நித்திய

நன்றி மறவாமை
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ராய், நியந்தாவாய், சர்வஞ்ஞராய், சர்வசுதந்தரராய்,
சத்தராய், சர்வ பரிபூரண ராயிருப்பவர்.

சர்வ

- 4 இந்தச் சரீரம், பிருதிவி முதலாகிய ஸ் தால பூதங்களும்,
பூதங்களும் சேர்ந்தானது ;
நீ; இச்சரீரமோ;' உனக்கு

சப்த ஸ்பரிசமுதலாகிய சூட்சும
இச்சரீரம் நீயன்று ; ஆத்துமாவே

உன்னை வந்தடைந்தது ; அவிவேகத்தால்

அந்நியமாயிருந்தும்

தனுகரணங்களை

நீயல்லாக

நீயென்றும்,
உன்னுடையவை
என்றும் அபி
உன்னுடையவை

புவனபோகங்களை

அல்லாத

மானித்து, பல பாவங்களையுஞ்செய்து உழலவேண்டி வந்தது.
இதற்கு நிவர்த்தி எ௩்ஙனம்?' எனில், பொறிகளாகிய மத
அறி
புலன்களின்மேற் செல்லவொட்டாமல்,
யானைககாப்
ப்
குதிரையை
வென்னும் அங்குசத்தால் அடக்கி, கெஞ்சமாகிய
ப த்தியா
பகிர் முகமாகிய செண்டு வெளியில் ஒட விடாது,
இய சடிவாளத்தை இறுக்கி, வைராக்கியமென்ற தளையைப்
முகத்தில் நிறுத்தி, பரமகாருணியராரகிய
அந்தர்
பூட்டி,
கடவுளைத்

தியானித்து,

உற்றது

அவருடைய

இருவடித்

அகங்கார

வண்ணம்,

என்ற

வீடு,”

பற்றெனீல்

அற்றது

பூண்டு,

அவருக்கடிமை

விட்டு,
கை
வாசனயோடே
பற்றுகலா
மமகாரமாகய
துஷ்கிருத்தியங்களைச் செய்யாது, கடவுள் ஆணைக்கமைந்து,

உனக்கொன்று

பர தந்தரனாயொழுகினால்,

உடாய

மில்லையென்னும்

செய்து,

தொண்டு

பந்தங்

கெட்டு, மோகம் காணியாட்சியாகும்,' என்று அ௮துக்கிரகித்து,

மனமுதலாகயே

கரணங்களாலும்

திரிவித

கொடுத்த
காட்டிக்
கடவுளைக்
மறவாது சந்தித்து, சதாகாலமும்

காணப்படாத

உபதேசத்தை
அவரது
அவர் கிருபைக்குப் பாத்

இரமாயிருக்க வேண்டும்."
மானைக்காட்டி
நினையாமல்,
குருவைச் சாமானியராக
மானைப் பிடிப்பது போல மாநுடவுருக்கொண்டு வந்தவராகப்

பாவித்து, அவர் வாக்கிலிருந்து

மனிதர்

வாய்ச்சொல்லாக

விருந்து தொன்று

மதியாமல்,

தொட்டுப்

கேவலம்

வரும் மந்திரத்தைக்

கடவுளது

பரம்பரையாய்

தஇருவாக்கி

வந்த பரமார்த்த

மென்று உண்மையாக மதிக்க வேண்டும்.
எப்படிப்பட்ட

மகாத்துமாச்களானாலும்,

குரு

வார்த்
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தைக்கு எதிர் வார்த்தை பேசாமலும், குரு வாய்மொழியைக்
கடவுள் தருவாய்மொழியாக ஈம்பினாலஷ்லவோ அவர்களுக்கு
அனேக கற்பங் கழிந்தாலும் அழியாது நித்தியமாயிருக்கன்ற
மோக்ஷசித்இயுண்டு ? ஈம்பாதவர்களுக்கு என்னவுண்டு £
வாளாயுதமென்றும்,

இன்ற

சேதிக்

உட்பகையைச்

காமக்குரோதாதி

குரூபதேசமே

குருப்பிரசாதமே

கடவுள்

வரப்

பிரசாதமென்றுஞ் சிந்திக்க வேண்டும்.
எங்கும் குருவில்லாத வித்தையில்லையா தலால், எப்பொழு
துங் குருவைத் தொடர்ந்து ஆஸ்ரயிக்க வேண்டுமல்லவா £
குரு பாதமே கஇயென்று சமுத்திரத்தில் இறங்கெனவனுக்கு,
அச்சமுத்திரம்
கணுக்கால் ஆமமாயிருந்ததென்றும்,
“என்
பாதமே க, என்றிரங்கினவன். அதில் அமிழ்ந்து இறந்தா
னென்றுஞ் சொல்லக் கேட்டிருக்கிறோமே !

ஒரு காள் ஓரு சீஷன் குருவின் உபதேசத்தைக் கேட்ட
வுடனே, ' சுண்ணாம்பிலிருக்கறது சூக்ஷம்; சூக்ஷத்இிலிருக்க

றது

மோக்ஷம்.”

என்று

அறியும் அறிவில்லாமையால்,

* இஃ

தென்.
ஆச்சரியம்?
ஆருக்குத்
தெரியாது
அண்டை
வீட்டுக்காரன் பெயர்? முன்னமே சொல்லலாகாதா ?” என்று
சொன்னதாகவுஞ் சொல்லுகிறார்களே !

'கூறையேறிக் கோண ற்சுரைக்காய் ANSE SF HES
,
நாளை
வானத்தைக்8றி
வைகுந்தம்
காட்டப்போகிறவா்?”
என்று குருவைப் பரிகாசஞ்செய்த சீஷனுமிருந்தான் அல்ல
வா?
இவ்விதமான அபக்குவர்களுக்கெல்லாம் பந்தம் நீங்குமா?
ஆசாரியர் Papers Coo ag, அவரைக் கண்
தத்தில், 'கும்பிடப்போன தெய்வம்
குறுக்கே வந்தது," என்று
எண்ணி, அதிசிக்கிரமாக எழுந்திருந்து, எதி
ர்கொண்டுபோய்த்
தீர்க்கதண்டன் சமர்ப்பித்து, கை கட்டி வாய்
பொத்தி உடடிரி
௪

.

௫.

.

—

யாமல்,

வந்தாய்?

குந்தியபடி
சாமி!

இருந்து,

சாமி/

'ஏண்டாஈ

தெண்டம்

மாகிய சர்வ மூடனப்போலக்
வன் அதோகதி அடைவான்.

குருக்களே,

ஜயா”

குருலவ

மாத்தி

எரா படர

என்ற

கா் LORE

அசட்டை

பண்ணின

நன்றி மறவாமை
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கடவுள்

செய்த்தன்
றி:

கடவுளானவர், தமது நிரே துககருபையினாலே, மூலப்பிர
இருஇயில் அழுந்திக் கட்டுப்பட்ட ஆத்துமாவுக்குக் கரசரணாதி

அவயவங்களைக் கொடுத்துப் பூமியில் ஐனிப்பித்து, போஷித்து,
பரிபாலித்த, பரமாத்துமாவாகிய தமக்கும் ஜீவாத்துமாவுக்கும்
உள்ள தாரதம்மியம் இவ்வகைப்பட்டவென்று வேதாகமங்
களின் கறலமாக

யாத

சத்தியற்ற

விளக்க,

பூனையானது

குட்டியைத்

தன்னைத்

தழுவத்தெரி

தன் வாயினாற்கவ்விச்செல்வ.து

போல, தம்மை ஆஸ்ரயித்து வழிபாடு செய்ய அறியாத சத்தி
யற்ற ஆத்துமாவானது அறிந்து வழிபடச்செய் தும், குளவியா
தன்னுருவாக்குவது..
புழுவினைத்
அற்பஜந்துவாகிய
னது
போல, தமது திவ்விய சொரூபத்தை ௮.து மருவப்பண்ணியும்,

உலகத்தார்

மேகத்திற்கு

ஒரு

ஈன்மையும்

செய்யாதிருந்தும்,

அ௮ம்மேகம் அவர்களுக்கு க்ஷேமமுண்டாக மழையைச் சொரி
வது போல, கடவுளானவர் ஆத்துமாவினிடத்திற் கைம்மாறு
வேண்டாது அடைதற்கரிய அசாத்தியமாய் ஒப்பற்ற பெரிய
மகோபகாரத்தை,
வீட்டின்பத்தை ' அடையும்படி. செய்யும்
'வான்செய்த ஈன்றிக்கு வையகமென் செய்யும்? அதை மறந்தி
இயானிக்க
மறவாது
எப்பொழுதும்
என்றபடி
டாதே,”
மவண்டும்.

தெய்வபத்தியே

தீவினையாகிய

உளையைக்

கடந்து செல்

லும் ஊன்றுகோல் ; தெய்வ தரிசனமே பிறவிக்கடலின் கர
காணும் நாவாய்; தெய்வத்தியானமே முத்தியாகிய மேல் வீட்.
டிலேறும் நாலேணி; தெய்வத்தின் அருளுதயமே அஞ்ஞான
இருளையொழிக்கும் ஆதித்தியோதயம்: தெய்வவணக்கமே நரக

வாயிலை அடைக்கும் தாழ்; தெய்வத்தை வாழ்த்தும் வாழ்த்தே
பாசவிலங்கைத்தறிக்கும் கருவியாம். தெய்வபத்தி உதிக்காமல்
உலகபாசம் ஓழியென்றாலும் ஒழியாது தெய்வத்தைத் தொழா

மற் பாவரிவாரணமாகிறது பிரயாசம்.
தெய்வத்தை ஆராதிப்
செய்வன
அ௮ந்கியமாகச்
பதல்லவோ தவஞ்செய்கை? அதற்கு
ஒரு கொடிப்பொழுதாவது
வெல்லாம் அவஞ்செய்கையே.
தெய்வத்தைத் துதியாத காவுக்குப் பரீசுத்தமேது தெய்வ௫ிந்

தனையினாலன்றிச்

சித்தசுத்தி சொப்பனத்திலும் வருமா?

சுய

கரரிய* துரந்தரனுஞ் சுவாமிகாரியம் வழவழ ' கனுமாயிருப்பவ
9
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னுக்குத் தெய்வ கடாக்ஷம் எவ்வாறு கடைக்கும்? *குழந்தையுக்
தெய்வமும் கொண்டாடுமிடத்தில்' என்கிறார்களே!
சூரிய ரஸ்மீ பாயாததும், காற்று வீசாததுமாகிய இடமு
மிருக்கலாம், கடவுளின் வியாபகத்திற்கு ௮ந்நியமோ, ஓன்று
செவி;எங்கும் வாய்; எங்கும்
அவருடைய இருவுருவமாம்
யும்,

வா் கேளாத

; எங்கும்

௮கம் புறம் எங்கும்

ஆதலால், அவருக்கு

மில்லை.

முகம். சகலாண்ட சராசரமும்
அதனால், அவர் காணாத காட்சி

கேள்வியும், அவர் பேசாத

பேச்சும், அவர்

அறியாதவிஷயமுமில்லை. அதுபற்றி எவர்களும் அவராணையை
மீறிக் குற்றஞ்செய்யவும், செய்த குற்றத்தை மறைக்கவும், ஒரு
என்றாலும்,
வஸஞ்சிக்கவுங்கூடா.
அவரை
. விதத்திலாவது
எக்காலமும் அவர் திருவுளத்திற்குப் பாங்காய் நடக்கின்ற பத்

தர் செய்த குற்றத்தை மாத்திரம் அவர் கண்டும் காணாமலும்,
உணர்ந்தும் உணராமலுமிருப்பார்.

சிலர் தமக்கு வருத்தம் சம்பவித்த காலத்தில், சாம் செய்த
எல்லாம் குறையாயிருக்க, 'கானென்ன குறை செய்தேன்?”
என்றும், தாம் செய்த எதியை நினையாமல், “என்னளவில் தெய்
வம்

சதி

செய்ததே!'

என்றும்,

“அதை

வணங்குகிறதுதான்

ஏதுக்கு” அதற்கென்ன கண்ணில்லையா?' என்றும், ‘Fr OMS
கில்லாதவாலழக்காய்பந்தலிலே கட்டி த்தொங்கவிருக்கிற Sgr?

இப்படிப்பட்ட ஆபத்துக்கு உசவாமல் தெய்வம் இனியென்ன
தான் சாஇச்கவிருக்கிறது?' என்றும், தெய்வத்தை நிந்இப்பார்
கள். ௮து ஈன்மையே அன்று.

(தருட்டுக்கண்

தூங்கயென்ன,

விழித்தென்ன?

தெய்வ

ப.த்தியில்லாதவர்கள் கங்கா ஸ்நானஞ் செய்தாலும், வனவாசம்
பண்ணினாலும்,
மலைக்குகைக்குள்ளே கண் ணைத் இறவாமல்
யோகத்திலிருந்தாலும்,

முத்தியடையமாட்டார்கள்.

ஆமை

மீன், தவளை முகலானவைகள் கங்கா நஇயில் உற்பவித் து,
அக்
கங்கைக்குள்ளே தானே மூழ்கயிருந் தும்; யானை, புலி,
கரடி

முதலியவைகள்

nee

காட்டில்

are ep aes gut;

பாந்துக்குள்ளேதானே
என்ன பிரயோஜனம்?

உற்பத் BurQ,

பகற்குருடாகய
கண்

அக்காட்டினிடதஇ

கோட்டான்,
்

வூ

மரப்

i
5 SIL
394 கொண்டிருந்தும்
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தத்துவ.

தாடி

செய்து,

விசாரணை

சடை

வளர்த்து,

தலையை முண்டித்து, தண்ட கமண்டல3ேந்தி, தவவேடம்
பூண்டிருந்தும், தெய்வத்தியானமில்லாதவர்க்கு என்ன பய
னுண்டு?

அவர்

கோலம், இலது

கொண்ட

அலங்கோலமான

கோலம்

பேய்க்

பிணக்கோலமே.

தெய்வத்தை அஞ்சலியாத கை, நெற்குற்றும் உலக்கை;
அல்லது வீட்டு உத்திரக்கை. தெய்வத்தைப் பணியாத முடி,
கழனியில் நடும் காற்றுமுடி; அல்லது கம்பள கார் முடி. தெய்
வத்தைத்

தரிசியாத

கண்,

பனங்காய்

ுங்குக்கண்;

HON GI

பாம்புப் புற்றுக்கண். தெய்வத்தை வாழ்த்தாத வாய், மலஜல
மோடுங் கால்வாய்; அல்லது சுண்ணாம்புக் கால்வாய். தெய்வ
ஸ்தலத்தைத் தேடிச்செல்லாக கால், கொல்&ப் பரண்கால்;
அல்லது பந்தலுக்கு காட்டுங்கால். தெய்வ ஸ்துதியைக் கேளாத
செவித்தொளை, பருத்த நுகத்தொளை: அல்லது பாழான சாரத்
QO) grr Gon wirtb.

காற்றுக்கெதிரே

ஏற்றிய

விளக்குப்போல

அடிக்கடி

அலைந்து, ஓயாமலாடும் பம்பரம் போல இடைவிடாது சுழன்று,
ஒரு வேலையுமில்லாவிட்டாலும் நிற்க நேரமில்லாமல் திரியும்
நாய் போல
அரைக்கணமும் தங்காது காடு மலை கானாறுக
ளெல்லாங்

கடந்து,

லோகாலோகமெங்கும்

பொல்லாத

மனமென்னுங்

குரங்கு,

ஓடியுழல்கின்ற

அஞ்ஞானமாகிய

வெறி

கொண்டு, ஆணவமாகிய மரத்திலேறி, பலவகை எண்ணமா௫ய
இலைகள் செறிந்த ஆசையாகியகிளைகளைத் தாவி, தீவினையாகய
கனிகளைக் கொள்ளை கொண்டு, சேஷ்டை. செய்யவொட்டா
மல், அதனை நிராசையாகிய கயிற்றினாற்கட்டி, விடயவாதனை
இல்லாமல் அடக்கி வைத்தாலும், தெய்வத்தை உணரும் ஞான
மில்லாதவர்களுக்கும் மோக்ஷத்திற்கும் வெகு தாரமே.
“ஓயறி வறிந்தவை யடங்கினவ ரெனும்
மெய்யறி விலாதவர் வீடதுப ரெ.”
என்றுஞ் சொல்லியிருக்கின்
றதே!

தெய்வறிலை இத்தன்மைத்தென்று அத்தெய்வத்தின் ௮௬
ளைக்கொண்டறிந்தாலன்றி, மற்றொரு விதத்தில் கெளியக்கூடா
மையால், யானை கண்ட குருடர் போலவும்,

வீநோதரசமஞ்சரீ
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கண்டார்; தொடுகழற் கல் மன்ன
உரு மஃதே;

கண்டார்; தடக்கைகண

வாள்கொண்ட கண்ணார் யாரே வடிவினை முடியக கண்டார்?

ஊழ்கொண்ட சமயத்தன்னா லுருவுகண் டாரை Quit FBT.

என்றாற்போலவும், உலகத்திலுள்ள பற்பல சமயதீதாரும் up
பல

அவசரமாகத்

தாம் தாம் கண்டதையே

பொருளென்று

மதித்து, அதற்குத்தக்க யுத்தி சாதனங்களைக்கொண்டு சாதிப்

பார்கள். அதை விரிக்கிற்பெருகுமாதலின், அது நிற்க.
ஓளவையானவள், புகழேந்தியார் என்னும் புலவரை
கோக்க, தன் ஐந்து வீரலையுமுடக்காமல் நெருக்கி உள்ளங்கை
யைக் குவித்தும், ஐந்து விரலையுமுடக்கிப்பிடி
த்தும், கடை விர
லிரண்டையும் முடக்கி மற்ற மூவிரலையங் சோணமாக நிறுத்தி
யும், நால்விரல் மூடக்கிச் சட்டுவிரலைஊர்த்துவமுகமாக நிறுத்
இயும், ஐந்துவிரலையும் குவித்தும் காட்டி, “இந்த ஐந்து சமிக்கை.

யைக் குறித்து ஒரு வெண்பாப் பாடவேண்டும்,

என்ற மாத்தி

ரத்தில். அவர்,
“ஐயம்

இடுமின்; ௮றநெறிலஓயக்

கைப்பிடிமின்;

இவ்வளவே யாயிலுநீ ரிட்டூுண்மின்;--தெய்வம்
ஒருவனை யென்று முணரவல் லீரேல்
அருவினைக எைந்து மறும்.”
என்று பாடிய

பாடலுளஞும்,

“எதிேதேயத் தெத்திறந்தோ

ரெவ்வரண
த்

தெவ்வுகுவி னென்னை யாய்ந்தார்.
அச்பதயர் தத்நிறக்தோர்ச் சவ்வருணத்

திவ்வுருவி னவர்கே ராவன்;
முதிதெவர் முத்தொிலு முக்குணமுங்
கடக்துமறை முடிவின் முத்த
வித்காகிர் நனிரநின்ற பரப்பிரமப்
பழம்பொருள்யான்; மெய்க்கொள்

வாயே

என்ற செய்யுளுள்ளும், தெய்வமொன்றென்றும் சொல்லுகன் ற
கதுனாலும், காரியமரகிய பணியும் பாண்டமும் பலவாயி னும்,
காரணமாகய பொன்னும் மண் ணும் ஒன்றாய் விளங்குவதனா

அம், தெய்வமொன்றென்றே
வென்று பிரமீக்கலாகாது,

தெளிய

வேண்டுமல்லது,

பல
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அரசன் செய்த்நன்
றி:
அரசனானவன், உலகத்திற்கு அன்பிற்சிறந்த சாய் போலத்
தோன்றி, மன்னுயிர் யாவையுந் தன்னுயிர் போலக் கருது,
“ மாஜிலங்கா வலனென்பான் மன்னுயிர்காக் குங்காலை
தானதனுக் இடையூறு தன்னாறன் பரிசனத்தால்
ஊனமிகு பகைத்திறத்தாற் கள்வரா லுயிர்தம்மால்
ஆனபய

மைந்துந்தீர்த் தறங்காப்பா னல்லனோ?”'

என்ற வண்ணம், தன்னாலாவது, தன் பரிசனத்தாலாவது, பகை
வர்களாலாவது, திருடர்களாலாவது, மற்றை உயிர்களாலாவது

சிறிதுங் கொலை களவு முதலாகிய உபத்திரவம் அணுகாமல்,
குடிகளுக்கு கேரமமூண்டாகும்படி. முறை பிசகாது செங்கோல்
செலுத்தி,
பிரஜைகளிடத்திற்
கடுஞ்சொற்சொல்லாமலும்,
கடுந்தண்டம்
விதியாமலும்,
அவரவர் தாரதம்மியமறிந்து,
பஷபாதமீல்லாமல், சயையாய்ப் பரிபாலனஞ் செய்கின்றதை
மறக்கலாகாது.

ஆரைப்
பகைத்தாலும்
அரசனை
மாத்திரம் பகைக்க
லாகாது; அரசவையிலிருந்து வறிதே அடிக்கடி நஈகைப்பதும், பரி
காசம் செய்வதும்,
ஓருவர் செவியிலொருவர் இரகசிய சமா

சாரம்

சொல்வதும்,

அரசனுக்கெதுரே

பதும், அரசனோைடெதிர்த்து

அவனை

அடக்கமில்லாதிருப்

அலட்சியமாகப் பேசுவதும்

வீண் போகாமல், திரவிய ஈஷ்டத்தையும், மானபங்கத்தையும்,
பிராண சேதத்தையும் வருவிக்குழ்.
*செங்கோலுக்கு முன்னே
சங்கீதமா £' திருக்குறள்,
செவிச்சொல்லுஞ் சேந்த ஈகையு மவித்தொழுகல்
ஆன்ற பெரியா ரகந்து.”

என்றும் சொல்லுகின் றத!
அரசனது

தயையைப்பெற்று,

மாகச் சினேகத்து,

யெல்லாம்

அவனுக்கு

சதித்து,

அவன்

அனுகூலப்படாத

அந்நியோக்திய

விரோதிகளை

மனமகழும்படி. அனேக திரவியங்

களைச் சம்பாதத்துக்கொடுத்து,

வர்களானாலும்,

அவனை

அவனால் நன்கு மதிக்கப் பட்ட

அவன் விஷயத்தில்

நெறி

தவறி

இலேசமாத்

இரத்தில் பிழை செய்தாலும், குடி முழுகிப்போம். “வேங்கைப்
புலியும் ராஜாவும் சரி, என்கிறார்களே! ஆதலால், அவளை விஷ
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சர்ப்பம் போலவும், கடுகெருப்புப்போலவும் நினைத்து, அவனுக்
குப் பயந்து கடக்க வேண்டும்.

நாடு, தன்னரசு நாடாய்

வீல்லாத

செய்பவனாகிய

அரச

உபத்திரவத்திற்கே

உறை

சிஷ்டபரிபாலனஞ்

துஷ்டறிக்கிரக

வீடமாகும்.

னால்,

௮வனை

வஞ்சித்து

என்பத

சாக்ஷி

ஆகாசவாணி

:அரசனுடைமைக்கு

அவனுக்குச்

செலுத்தத்தகும்

இறைப்பொருளை
அபகரிக்கலாகாது ; அபகரிப்பது af FAG:
துரோகமாம். மாதுரு துமோகம், பிதுரு துரோகம், குரு
துரோகம், சுவாமி துரோகம், சினேக துரோகங்கள் மறுமையில்
இம்மையிற்றானே துன்பத்.
இஃது
துன்பத்தை விகாக்கும்.
தைச் செய்யுமாதலால், ௮வைகளினும் இது மிகக் கொடிய
தாம்; ராஜதரிசனமும், ராஜதயையும், ராஜாபிமானமும் ஒரு
வர்க்கு எளியவையல்ல.

அரசன், பொன் மணி கெல் முதலிய மிதமற்ற இரவிய பல
மும், மலையரண் காட்டரண் மதிலரண் நீரரணாகிய நால்வகை
அரண் சூழ்ந்த ஸ்தான பலமும், அகண்ட ராச்சிய பலமும்,
சமுத்டரம் போல அளவிறந்த
சதுரங்க பலமும், வில் கணை

ரதகஜதுரக பகா இகளென்னும்
முதலிய எய்வனவும், சக்கரம்

தோமரமுதலிய

வாள்

எறிவனவும்,

பரிசை” முதலிய

வெட்டு

வனவும், சூலம் ஈட்டி முதலிய காத்துவனவுமாகிய ஆயுதபல
மும், எத்துருக்களுக்கெஇ3ர மான் கூட்டத்திற்புகுந்த பெரும்
புலி

போலவும்,

யானைக்குழ்ாத்திற்கு

முற்பட்ட

வீர௫ுங்கம்

போலவும் கர்ஜித்து, நிர்ப்பயமாய், முன் வைத்த காலைப் பின்

வையாமல், முதுகு காட்டாமல், விழித்த கண் சிமிட்டாமல்,
எய்ப்பில்லாமல், * காயமென்ன கற்கண்டா ? உயிரென்ன இத்
இப்பா? ஆறிலுமரணம், நூறிலுமரணம், என்பதை நிச்சயித்
அப் பிராணன் துரும்பு போல அலட்சியம் பண்ணி, 6 இறக்

தரல் ௮/சொர்ஃ்கம்; வென்றால் ராச்சியலாபம் உண்டு,” என்ற
ஈம்பிஃலகயினால்,

பவதி,

எதிரிகள்

முன்

காயப்பட மூர்த்தன் வியமாய்ப் போர்

A BETES

கண்டதுண்டமாக்கி

வெல்லு

௮ உத்தணடமான புஜ்டலமும், எந்தத் இக்குப்போனாலும்

அபஜயப்படாமத்

சாஇத்து வரத்

பிரதால் மாரகளுடைய

தக்க

ஆலோசனையின்

காலபலமும்,

மக்தரீ

பலமும், தானாபதஇகள்
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நியாயாதிபதிகளுடைய விசேஷ பலமும், மெய்காப்பாளர் கடை
காப்பாளர்களுடைய கரவற்பலமூம், தன்னை விட்டு நீங்காத

உறுதிச்சுற்றத்தின்பலமும்,தனது பூரணமான வித் தியாபலமும்,
ம3னாபலமும், எங்குங்
விவேகபலமும். என்றுஞ் சலியாக
பலமுமாகிய சுயபல உப
வாக்ஐப்
செல்லாநிற்கும்
இள்ளாக்குச்
பலங்களைப் பிர்பலமாகப் படைத்தமையால், தான் நினைத்தபடி
யெல்லாம் முடிப்பதற்கு ஒரு விதத்தாலும் தடை யீல்லையே /
காம் முறை தவறி நடந்தால்
அது பற்றி, தனக்குள்ளே,

ஒருவருமில்லை ; நாம்
நம்மைக் கேட்பவரார் £ ஈமக்கெதிர்
அடித்தது ஆட்டம்; பிடித்தது பெண்டு.' என்று STAT FHT,
“மலையின்மிச் சானவ ரென்றாலுங் கர்வ WUDHU DGX

நில்மைகெட் டோடுவர்; ஈடே றுவதில்லை; நிச்சயமே;
அலைகடற் றேங்குக் துரியோ தனன்செல்வ மத்தனையும்
தலைமுறைக் கும்வந்த கேடாகும் ரத்னா சபாபதியே !””
என்ற வண்ணம், ௮வசியம் கேடு வரும "தலால், அவன், 'ஈமக்கு

மேலை தெய்வமிருக்கிறது. ' அரசன் ௮ன்றொறுக்கும்; தெய்வம்
நின்றொறுக்கும்." தெய்வம் பொறுத்தாலும் பூமி பொறுகீ
அதனால், நெருப்
காது; அ௮ண்டமிடிந்து தலைமேல் விழும்.
என்று 56D,
,”
urge மயிர்ப்பாலமுமாக நடக்க வேண்டும்
மழையைத் தனக்காதாரமாக நோக்கியிருக்கும் பயிர் போல,
குடிகள் தமக்கு ஆதாரமாகத் தனது செங்கோலையே நோக்கி
யிருப்பதையும், ௮ச்செங்கோல் கோணினால் எங்கும் கோணு
மென்பதையும்,

“ஏழை

அழுத

கண்ணீர்

கூரிய வாளொக்கும்,'

என்பதையும் உய்த்துணர்ந்து. தானே தன் மனத்தில்
கூர்ந்து, நீதி பிசகாது நடக்க வேண்டும்.

இரக்கங்

அர்ஙனம் நடவாமல்,

அநீஇயாய் நடந்தால், அவனை , இஃது உனல்குத்தகாது,' என்று
தண்டிக்கவாவது, அவணத்தள்ளி வேரோரரசனை ஸ்தாபிக்க
வாவது ஆருக்குச் சாத்தியம்? வரமைத்தோட்டம் கருப்பர்
தோட்டங்களிற்புகுந்து, வாழைகள் கரும்புகல்ா வேருடனே
பிடுங்க முறித்துச் சாடுகின்ற பெரிய மதம் பிடி.த்ீத யான யைச்
சிறிய கொசகுக்கூட்டம்

போய்த்தடுக்கக்கூடுமா ?

மழைக்குக்

குடை பிீடிப்பதுண்டு ; இடிக்குக் குடை. பிடிப்பார்களா £
நீதிசெய் யாதுவெம் பாவஞ்
செய்தால்
்?
பேருலகில
்
டோவிந்தப
பிடித்துக்கள் ளம்தக்க பேடுமுண்

“படித்துர்செங்

கொல்மன்னன்
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அடித்துச் சொரியு மழைக்கேயல் லாம லதிர்ந்துவிமும்
இடிக்குக் குடையுமுண் டோவெள்ளை

காவ லிருப்பவனே/””

என்றுங் கூறியிருக்கின்
றதே !
ராஜாவைத் தந்தையாகவும்,
வும் பாவீத்து வணங்க ஊேனைடும்.

ராஜபத்தினியைத் தாயாக
தாய்மார், *ராட்டுந்தாய்,

ஊட்டுந்தாய், முலைத்தாய், கைத்தாய், செவிலித்தாய் என
£லவராவர்; அன்றியும், அரசன் தேவி, குருவின் தேவி, ௮ண்
ணன் தேவி, தன் தேவியை ஈன்றாள், தன்னையீன்றாள் எனவுஞ்
சொல்லப்படுவர்
தந்தையர், பிறப்பித்தோன், கல்வி கற்பித்
தோன், மணம் முடிப்பித்தோன், அன்னந் தந் தோன், ஆபத்துக்

குதவினோன் என ஐவகைப்படுவர். குருவானவர், வீத்தியாகுரு,
உபதேசகுரு என

இருவராவர்.

இவருங்

குரு என்று சொல்லப்படுவாருமுண்டு.

காரணகுரு,

காரிய

அரசர் சிங்காசனாஇபதி,

சேனாறுபதி என இரு வகையாராவர் ; தேசாதிபதி, மன்னர்
மன்னர் எனவும், மகாராஜர், யுவராஜர் எனவுஞ் சொல்லப்
படுவர். தாய், தந்ைத, குரு, அரசன் என்னும் இவர்களுள்
தாரதம்மியம் உண்டாயினும், £ அவர் அத்தன்மையர் ; இவர்

இத்தன்மையர்,”
உடையவராக

என

இவரை

ஒருவர்க்கொருவர்

வேறுபாடு

எண்ணுவதும் பேசுவதும் யுத்தமன்று.

பெரியோர்

செய்ந்மன்
றி;

பெரியோர்கள் ஜீவகாருணியத்தால், “யாம் பெற்ற பேறு
வையகம் பெறுக!' என்று எண்ணி, சகலரும் வித விலக்குகளை
அறிந்து நெறி வமாகொழுக, இம்மையின்பத்தையும் மறுமை
இன்பத்தையும் அடையும்பொருட்டு லோகோபகாரமாகச் சகல
கர்மங்களையும், ௮சாரம் விவகாரம் பிராயச்சித்தம் என மூன்று
வகையாகச் சாஸ்இரமுகத்தால் உள்ளங்கை கெல்லிக்கனிபோல
விளக்கி ௮ருக்கிரகித்ததனால், அந்த ஆப்தவசனத்தை மறவாது

PID Sa வேண்டும்

; மேற்கூறிய ஆசார தர்மமாவது, யாவரும் தங்கள் தங்க
ளுக்கு விடுக்கப்பட்ட சிலைகளிலே கின்று, அவைகளைக்குறித்துச்
சொல்லிய தர்மங்களில் வழுவாது நட தீதல் : விவகார தர்ம
மாவது, ஓருபொருளையே ஒரு வன் எனதென்றும் மற்றொருவன்
Sam) gar Did சுதந்தரித்து அந்தப் பொருளின் 3மல்
வழக்குத்
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தொடுத்தல் ; பிராயச்சித்த தர்மமாவது, மேற்குறித்துச் சொல்

லிய அசாரவழியிலும் விவகார வழியிலும் பிசக நடந்தவர்களை
அவ்வழியிலே தவறாது நிலைக்கச்செய்யும்படி, பகைவர் சினேகர்

அயலார் என்னும் பக்ஷ்பாதமில்லாமல், பொ -துப்பட ஆராய்ந்து,
அதற்கேற்க தண்டி த்தலாம்.
பெரியாரைத் துணைக்கொள்,' என்றதனால், என்றும் பெரி
ஒரு
கேசத்தை
அவர்கள்
நேூிக்க வேண்டும்.
யரரையே
அ௮அனேகரது பகையைத் தேடிச்
பொழுதும் கை விடலாகாது.
கொள்வதனால் வருந்தீமையினும், ஒரு பெரியாரது நேசத்தை

இழக்துவிடுவ,தனால் வருந்தீமை பதின்மடங்கு அதிகமாகும்.
“பல்லார் பகைகொளலில் பத்தடுத்த தீமைத்2த
நல்லார் தொடர்கை

விடல்.”

ற£த !
என்று சாஸ்இரஞ் சொல்லுகின்
உருத்திராட்சப் பூனை போலவும் கோமுக வியாக்கிரம்
போலவும், வேஷதாரிகளாய்ப் பிரபஞ்சத்தாரை மயங்கும்படி
ஈடி.ப்பவர்களையன் றி, “சேரிடம.றிந்துசேர், என்றதற்கு ஏற்கக்

களங்கமில்லாத பொன் போலும் உண்மையாகிய பெரியார்களை

அறிந்து, அவர்களிடத்திற்சோந்து, அவர்கள் சொற்படி. நடக்க
வல்லவர்களுக்கு, அறம் பொருள் இன்பம் வீடென்பவைகளில்
கற்பகத் தருவைச் சார்ந்த காகமும்
எதுதான் அரிதாகும்?
அமுதமுண்ணும்,' அல்லவோ?
“மு நகுவிரி மலர்க்கொடிகஸ் நூங்கின் மிசைப் படர்ந்துபோய்ப்
பொடுவரிய துறக்கத்துப் புருந்துவளச் கற்பகமாம்
மரமூழுதும் படர்ந்துலவும்; வளாமதியின் மேலாய
பெரியவரை யடைச்தொ.ழுகப் பெறிற்றுறக்கம் புகலரிதோ?''

் !
என்றும் சொல்லியிருக்கினறதே
குபோ மகிமை,

சாபாநுக்கிரக

சாமர்த்தியம்,

அஷ்டாங்க

யோகம், அஷ்டமாசித்தி முதலாகச் சொல்லி முடியாத தமது
வல்லமைகளையெல்லாம் நீறு பூத்த நெருப்புப்போலவும், கரித்
துணியில் முடிந்த மாணிக்கம் போலவும் புறத்தில் தோன்றாமல்
அடக்கி, கோபமாகிய நெருப்பை மூண்டு எழ3வாட் டாமற்
நீரினாலவித்து,; சாந்தத்தையே மேற்கொண்டு,
கிருபையாகிய
பரம சாதுக்களாய் இருப்பதனாலும், “திறியோர் செய்த சிறு
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பிழையெல்லாம் பெரியோராயிற் பொறுப்பது கடனே,' என்ப
தனாலும், பெரியோர்களுக்குக் கோபம் வாராதென்று எளிதாக
நினைத்து, நெருப்பை முன்றானையில் முடிவது போலவும், விஷப்
பரீக்ை பண்ணுவது போலவும், அவர்கள் விஷயத்தில் அப

சாரப்பட்டுக்

கோபமூட்டலாகாது.

மெளஆம்

மலையைச்

சாதிக்குமல்லவோ?
துறவு, மெய்யறிவு, ஆசையில்லாமை முதலிய நற்குண
மென்னும் அசைவற்ற பெரிய மேரு சிகரத்தில் ஏறியிருக்கின்ற.
சான்றோருடைய கடுங்கோபமாகிய நெடுங்கழியில் இ றங்கெவர்

கள், துக்கமாகிய முதலை வாயில் அகப்பட்டுக் கரை

சேர மாட்

டார்கள்.

மற்றச்சுற்றத்தார் சினேகர் அயலார் முதலானவர்கள்
செய்த நன்றியையும்; சத்திரம், சாவடி, தோப்பு, துரவு, ஏரி,
வாவி, குளம், கோயில், சந்தி சதுக்கம் முதலியவைகளை உண்
டரக்கினவர்கள் செய்த ஈன்றியையும் மறக்கலாகாது. மேலும்,
பொருளினால் வாக்கினால் சரீரத்தினால் எவரெவர் எவ்வளவு

சொற்பமான

உதவியைச் செய்தாலும்,

என்று அற்பமாயெண்ணாமல், அவ்வுதவி

“இது எம்மாத்இரம்?"
செய்யப்பட்ட காலம்

காரணம் முதலியவைகளைப்பற்றி மிகப் பெரிதாகவே கொள்ள
வேண்டும்.

“வஊைத்துணை நன்றி செயினும் பளை த்துணேயாக்
கொள்வர் பயின்றெரி வார்.”

என்று வமங்குகன் றதே!
“அண்டியைக்கண்டால் லிங்கன்; தாதனைக்கண்டா
ல் ரங்
கன், என்பவரைப்போல, அவரவர்களுக்கு
ஏற்றபடி, நடந்து,
அவர்களால் தமக்கு வேண்டிய
உதவிகளை வேண்டியபடிக்

கெல்லாம் பெற்றுக்கொண்டு,

அவர்களுக்குப்

பிர தியுபகாரஞ்

செய்யவேண்டுமென்றெ எண்ணம் சிறித
ுமின்றி, “அறுந்த விர
ஆக்குச் சண்ணாம்பிடாமல்'. லோபகுண
த்ைதயே பெரும்பான்
மையாகல்
கொண்டு,
-இடாள்
தொடாள்;
மனுஷூர்மேற்
செபித்த பி. ரணன்," என்ற பாவனையாக
. விசுவாச காதகர்களா
யீராமல், யதார்க்கமாக ஒரு நன்றி
செய்தார்க்கு ஆபத்து வந்த
காலத்தில் பெறுதற்கரிய தமது
உயிரையாவது கொடுத்து

நன்றி மறவாமை
HEE

Cs
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கறிப்பதுமன்றி,

அவர் அனேகம்
பாராட்டாமற்
““ஒருநன்றி
பிழை

அ௮வ்வொரு

நஈன்றியினிமித்தம்,

பிழைகளைச் செய்தாலும், அவைகளையெல்லாம்
பொறுத்துக்கொள்ளவும் வேண்டும். நீதி நால்,
செய்தாரை யுள்ளத்தே வைத்துப
ஞ் சான்றோர் பொறுப்பர், £

என்றும் சொ

கின்றதே!

“எந்நன்றி கொன்ருர்க்கு முய்வுண்டாம்; உய்வில்லை
செய்நன்றி கொன்ற மகற்கு."

எந்த நன். றியை மறந்த பாவத்இற்கும் பிராயச்சித்தமுண்டுஒருவர் செய்த நன்றியை மறந்த பாவத்திற்கு மாத்திரம் பிரா
மச்சித்தமில்லை; ஈரகமே கதி.
சாரத்தை

உட்கொண்டு

சக்கையை

உமிழ்ந்துவிடுவது

இயல்புதானே?” என்றெண்ணி,
ஒருவர் செய்த
மாத்திரம் ஏற்றுக்கொண்டு. அந்நன்றி செய்தாரை

நன்றியை
௮வமஇப்

பது தர்மமன்று. பழத்தைக்கு௱ித்துமரத்தைப் பாலிப்பது3
பால:

வும், பாலைக்கு றித்துப்பசுவைப் போஷிப்பது போலவும். செய்க
நன்றியைக்குறித்தச் செய்காரையம் மறவாமல் நன்கு மஇக்க
வேண்டும்.

'உப்பிட்டவர்களை உள்ளளவும் நிலக்க வேண்டும்,”

என்கிறார்களே!

9.

கம்பர் சரித்திரத்தின் ஒரு பகுதி

ஒரு நாள் சூரியாஸ்தமன காலத்திற்கு
கொத்துகளில் பஞ்சவர்ணக் கிளிகள் கொஞ்
பொற்றொடி மாதர் போல அசைய, இலா

முன்பு புஷ்பக்
ங்கொடிகள்
ஈக்கேற்றினாற

போலச்சண்பகங்கள் பொன்னிறமாகிய அரும்பெடுக்க, குடமல்

காளாஞ்சி

வெள்ளிக்

லிகைகள்

அவிழ்ந்து மலர,

ஏந்துவது

தங

போலத்

தஇறந்தாற்போலக்

அ௮ம்மலர்களிலிருக்து மடை

குபுகுபென்று குமிழியிட்டுப் பாயும் இனிய தேனையுண்டு gud
பாடுவது போல

போல

வண்டுகள் ஓலி செய்ய, மத்தளம் முழங்குவது

தடாகத்தின்

அங்குள்ள

5G கூட்டுவது போல

யர் போல

கலாபத்தை

அழகிய

குளிர்ச்சி பொருந்திய

அலைகள் குழுறிச் சப்திக்க,

மாங்குயில்கள் தீங்குரலாய்க்கூவ, கூத்தி

விரித்து

மந்த மாருதமானது

மளிக்கின்ற மிருதுவான

ஆட,

மடமயில்கள்
கமகமவென்று

மகரக்தப்பொடிகளை

பரி

வாரிக்கொண்டு

வந்து கதம்பமிறைப்பது போல வீசுகின்ற இவ்வியமான «0
பகச்சோலை போலும் அதி ரம்மியத்தைத் தருகின்ற விசித்இர
மாகிய ஒரிளம்பூங்காவில் விசாலமாகிய வெண்மணற்சாலையிற்
குலாத்துங்க சோழராஜனும் வித்வஜன சிரோமணியாகய

கம்பரும்

உல்லாசமாய்

உலாவிக்கொண் டிருக்கையில், சோழ

-னானவன் கலகலவென்று உடல் குலுங்க நகைத்தான்.
கம்பர்
அவனை நோக்கி, மருமானவீர்த
ஏன் சிரிக்கி நீர்?" என்ன, சோழன்

கம்பரைப்பார்த்து,
என்னவென்று

“அம்மானீர்,

எனக்கு

சொல்வேன் /” என்முன்.

ஈகைப்பு

வந்ததை

இவர், அதை

நாமறி

யக்கூடாதோ?' என்ன, அவன், *நீரறியாததும் உண்டோ?
கேஞம்: இந்த இராச்சியமும் இஇுலுள்ள சகல பிரஜைகளும்
மக்கு
மூன.

ல்க்கியமல்லவாவென்று எனக்குச் இரிப்பு வந்தது, என்
லம்பர், எல்லாம் உமக்கு ஐக்கியமென்பதற்கும்,
நீர்

சமக்கு

ம்க்கியமென்பதற்கும்

என்று

கூடச்

சிரித்தார்.

யாதொரு

சோ மனுக்கு

சந்தேகமுமில்லை,!

அந்தச்சொல்

செவி

பொடுமல், 2 முகம் வாடிப்போக, ‘Qa dren ar, கம்
மைப்போல
மண்டலாஇபஇயா ! நமக்குக் கழ்ப்பட்
டிரு
ந்து
நாம்
கொடுக்க
உ
க்
ம்
ழ்
வாங்க

வீவனம்

பண்ணுகின்ற

வித்துவான்தானே/

இவர்
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நம்மைக் கொஞ்சமாவது மதியாமல், தமக்கு ஐக்கியமென்றாரே?'
இந்தச்சொல் மற்றவர்கள் சொன்னால், அவர்
இது தகுமா?
பண்ணப்படுவார்களல்லவா !*
சிரச்சேதம்
கள் அக்கணமே
என்று நினைத்துக் கம்பருடனே பேசாமல், கோபத்தோ3௨.
இட்டி வாயிஷல் நுழைந்து, அரண்மனைக்குட்போய்ச் சப்பிர
மஞ்ச த்திற்பஇீதுக்கொண்டிருந்தான்.
அரசன் மனைவி சிற்றுண்டி
அந்நேரத்தஇல் வழக்கப்படி
கொண்டுவந்து வைத்துப் புசிக்கும்படி உபசரித்தாள், அரசன்

வெறுப்பினால் அதைப் புசியாமல்,அவளுடனும் பேசாமலிருக்க,.
அது

ஈண்ட

பொன்னணி

ராஜபத்தினி

என்னும்

அரசன்

பெயருடைய

வைப்பாட்டியாகிய

தாசியை

அழைப்பித்து,

பண்ணும்படி செய்ய வேண்டும்,”
பலகாரம்
“ ராஜாவைப்
பாரும்! ஒரு நொடிக்
இதோ
௮வள், “அம்மா,
என்றாள்.
குள்ளே உங்கள் அபீஷ்டப்படி. கடக்கிறேன்,'' ஏன்று, அவன்
அரசன் எழுந்இராதது.
கஇட்டப்போய்த் தட்டியெழுப்பினாள்.
லாலனைகளைச்
இதமாகிய
அவனுக்கு
அவள்
மறுபடி
கண்டு,
செய்து அஇசுதந்தரம் பாராட்டித் தூக்கி உட்கார வத்து,
- சர்வோத்தமியாகயெ உமது பத்தினீயின்மேல் உமக்குச் சலிப்
பேன் £? ஆயினும், எனக்கும் இணங்காமற் பிணங்குகன்ற.து
என்ன காரணம்? என்றாள். ௮வன் தனக்கும் கம்பருக்கும்
நடந்தசம்பாஷணையைவெளியிட்டான்.வாழ்வு தாழ்வு இரண்டு
க்கும் தன்னோடொத்த அருமை மஸைவீக்குச் சொல்லாமல் மனத்
இல் வைத்து மறுகன செய்தியைஆதாசிக்குச் சொன்னவுடனே, .

தாசி, “ இதற்குத்தானா இவ்வளவு யோசனை! உம்மைத் தமக்கு
ஐக்கியமென்று சும்மா வாயினாற்சொன்ன கம்பரை நான் மெய்
யாக

எனக்கு

அடிமையாக்கிக்கொள்ளூக2றன்.

என் சாமர்த்

இயத்தைப் பாரும்! நீரெழுந்து பலகாரம் பண்ணும்,” என்று
வீட்டுக்குப்போய்த்
தன்
க்ஷ்ணமே
அந்த
சொல்லிவிட்டு,
வரக்கண்டால்,
தெருவிலே
கம்பர்
அழைத்து,
தாதியை
என்று
அமைத்துவா,”'
உள்ளே
நானழைக்கிறேனென்று
வாயிற்படியில் அவளை

நிறுத்தி வைத்துத் தான் போய்க் கட்டி.

வின்மேற்படுத் தக்கொண்டாள்.
அப்படியிருக்க,

பூங்காவிலிருந்த

கம்பர்,

இபம்

வைக்கிற
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வரையிலும் அரசன் வருகையை எஜிர்பார்த்திருந்து, அவன்
.வாராமையால், “நாம் சொன்னசொல் அவன் மனஜ்இல் உறைக்
இருக்க வேண்டும்.

அ௮தனாற்சீற்றங்கொண்டு போய்விட்டான்.

எல்லாம் நாளைச்குத்

தெரிய வருகிறது,” என்று

லேறி

வீட்டுக்குப்

போம்பொழுது,

“அம்மா அழைக்கிறார்கள்,” என்றாள்.

தாதி

தாம் பல்லக்கி

கன்டு

கும்பிட்டு,

கம்பர் உள்ளே சென்றார்.

இகம்பரியாய்க் கட்டிலின் மற் புரண்டுகொண்டி
ருந்த வேசை
யானவள், இவலரக் கண்டவுடனே எழுந்து ஓடி வந்து கட்டிக்
கொண்டு, “நான் மோகங்கொண்டேன்; என் மோகத்தைத்
இர்க்க வேண்டும்,” என்றாள்.

கம்பர்,

* அம்மா,

ரீ ௮ரசன் மனை

வியாயிருப்பதனால், எனக்கு மகளாக வேண்டும். இது தோஷத்
இற்கு இடமாயிருக்கறது.
இதை விட்டுப் பின் எதைச்சொன்

னாலும் தட்டாமற்செய்வேன்,” என்ன, தாசி, “அப்படியே பிர
மாணிக்கஞ்செய்யும்,” என்ன, இவர்செய்த மாத்திரத்தில் ௮வள்,
நீர் எனக்கு அடிமையென்பதாகச் சாசனம் எழுஇக்கொடும்,?
என்றாள்.
இவர், “கல்லது !/ அதற்குத் தடையில்லை 1!” என்ப
காக உடனே ஏடுமெழுத்தாணியுங் கொண்டுவரச் சொல்லித்
“தாசி பொன்னிக்குக் கம்பனடி.மை, என்று வருஷம், மாசம்,
தேதியிட்டெழுஇச்.
சாக்ஷி
குறித்துக்
கையெழுத்திட்டுக்
கொடுத்துவிட்டுச் செலவு பெற்றுக்கொண்டு போய்வீட்டார்.
பின்பு அவள் அந்தச் சாசனத்தைக்கொண்டுபோய்

கையிற் கொடுத்தாள்.
சூரியோதயமானவுடனே

அரசாட்சி
அழைத்து

மண்டபத்திற்கு
வரச்மிசால்லி,

அரசன்

அவன் பார்த்துச் சந்தோஷித்துச்
இனைவருக்கும் மூன்பாகத்
தான்

கம்பர்

வந்து,

சகலமானவர்களை யும்

வந்து சேர்க்தவுடனே

மந்த

நியை அனுப்பி அப்பத்திரத்தை எடுத்து வரச்செய்து, அவருக்
குக்காட்டி,
“ இதில் வைத்திருக்கும் கையெழுத்து உம்முடை
ய்து. கான ? பாரும்,” என்றான். கம்பர் பார்த்து,
ஆம், ர?
வன Gr. அப்பறம் அதை வாசிப் ரன் கையிற்கொடுத் துடி
ட
அல அ வரித்த
இடரிவிவ் வாசித்த போது அதைக்
!
Sh LRAT BRIE,
இஃதென்ன அநியாயம்!” என் று

மனங்கலங்கிச் a ரம்
நோக்

கம்பர்,”

தாசி

பதைப்தை ததார்கள்.

பொன்னிக்கு

அரசன்

நீர் அடிமைதானா

அகுற்கு ஐயமென்ன ?” என்றார்.

கம்பரை

27! என்றான்.

அரசன் தன் சரீரங்
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குலுங்கப் பெருககை செய்து, “மகா வித்துவானாகிய நீர் தாசி
உமக்கு வெட்கமல்லவா £'”
பொன்னிக்கு அடிமை என்பது
செய்யாத
இவர், **நாமேதாவது தஇிருடினோமா?
என்றான்.

ஒன்றுமில்லையே!

காரியஞ் செய்தோமா?

அதன் தாற்பரியத்தை

அரசன்,
உள்ளபடி அறிந்தவர்க்கு வெட்கமேது £?'' என்றார்.
இவர், “தாசி பொன்
“அஃதென்ன 9 சொல்லும்,” என்றான்.
னிச்குக் கம்பன் அடிமை என்பது, ஆறு பதங்களால் முடிந்த
ஒரு வாக்கியம். இவ்வாக்கியத்தில் முதற்பதம், தா: இதிலிறுதி

யகரவொற்றுத் தொகுத்தல் விகாரம் ; இரண்டாவது சி; இது
இது விகுதி
குறுக்கல் விகாரம்; மூன்றாவது, பொன்னணி;
பெற்றது;

அடிமை.

கு;

கான்காவது

ஐந்தாவது,

கம்பன் ; ஆறாவது,

சொற்பிரிப்பு; தாய்- அன்னை; சீ-மங்களகரம்;

இவை

பொன்னி-லஷ்மி ; கு-சான்காம் வேற்றுமை உருபிடைச்சொல்;
4 உலகமாதாவாகிய ஸ்ரீலஸு.மிக்குக் கம்பனடிமை, »
பொருள்:
ஸ்ரீமகா
இங்ஙனம் புருஷகாரியாகிய
என்பது
தாற்பரியம்.
லஷஷ்மிக்கு காம் அடிமை என்றுதா னை எழுதிக்கொடுத்தோம்?
நீரேன் வியர்த்தமாய்ப்
இதனால் ஈமக்கு இழிவு வருமா?
பரிகாசம் செய்கிறீர் ?” என்று சொன்னார்.
அது

கேட்டுச்

சோழன்

தனது

இறுமாப்பும், தலை

தெரி

யாத சந்தோஷமும் தடுமாறிக் கம்பரை * ௮அணி3லற விட்ட
நாய் போல ' ஏற இறங்கப் பார்த்து, அதிக உக்கிரங்கொண்டு
நகைத்து,

இந்த

கொடுத்தவரை
செய்வார்கள் ;

வித்துவான்௧ழூ

இந்திரன்
wg

ஈம்பலாகாது!

சந்இரனென்று

கொடாவிட்டால்,

ஸ்துதி

பொருள்

செய்தாலும்

எப்படிப்பட்டவர்க

ளானாலும் அவர்களைப் பிரத்தியகஷத்திலேயே புத்தியில்லாகவ
னென்றும், இரியாவரக்காரன் என்றும், இன்னும் ௮அ?னக வித
மாகவும் தூஷித்தாலும் தூஷிப்பார்கள்.
இவர்கள் தூஷிப்
தூஷிக்கிறாய் 7”
ஏன்காணும்
*
காதினாற்கேட்டவர்கள்,
பதைக்
கான் தூஷித்தேனா * : புத்தியில்லாதன் ” என்றது,
. என்றால்,

* அறிவிற்சூரியனுக்குச் சமானமானவன்' என்றும், * தரியாவரக்
காரன் ” என்றது மாறுபடாத ஈல்வரம் பெற்றவன்'என்றும்
சொன்னவைகளேயல்லாமல்,
வேறென்ன ?£??
என்று
தாம்
பொல்லாத
சொன்ன சொற்களை மாற்றினாலும் மாற்றுவார்கள்.
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வர்கள் ! அம்மம்ம ! யமனைப்பார்க்கலும்

இவர்கள்

கொடிய:

வர்கள் !'”' என்று கூறி, இக்கருத் துக்கிசைய,
“போற்றினும் போற்றுவர் ; பொருவ்கொ டாவிடின்
ஆ) ற்றினுக் தூற்றுவர் ; சொன்ன சொற்களை
மாற்றினு மாற்றுவர் ; வன்க ணாளர்கள்
கூற்றினும் பாவலர் கொடிய ராவரே!””

என்ற ஒரு பாடலைச்சொல்லி, சோழராஜன் கம்பரை,
ase
நீர் எம் தேசத்திலிருக்க வேண்டா.
காம்

கொடுத்திருக்கிற

விருதுகள்

வைத்துவிட்டு எங்கேயாவது

கம்பரும்

அப்படியே

'* இன்று
உமக்குக்

முதலானவைகளையும் * வாங்கி
போய்விடும் !" என்றான்.

சகல

விருதுகளையும்

ஆடையா

பரணங்களுட௪டனே
வாங்கி
வைத்துவிட்டு,
அவனுக்கெதிரே
நின்றுகொண்டு,
*' அரசரே, என்னை ௨ம் தேசத்தை விட்டுப்

போய்விடச் சொன்னீரல்லவா ? நல்லது / உம்முடைய தேசம்
எவ்வளவு £? இருபத்துகாலு காததாரந்தானே? அதற்கப்பால்:
உமக்கென்ன சுவா இனமிருக்கிறது £ இந்த இருபத்துகாலு காசு
மொழிய, மற்றத்தெற்கிலுள்ள ஐம்பத்தாறுகாக தூரமாகிய
பாண்டித்2தசமும், மேற்கிலுள்ள எண்பதின்காத தூரமாகிய
சேரதேசமும்,வடக்கிலுள்ள அனேக

தேசங்களும் எங்கே போய்

விட்டன? சமுத்திரங்கொண்டுபோய்விட்ட
தா? நீர்கோபித்தால்
எமக்கு வேறு புகலிட.மில்லையோ ?'” என்பதற்கேற்க,
காத மிழுபத்து நகான்கொாழியக் கரசினியை
ஓதச் கடல்கொண் கோளித்ததோ ?--மேதினியில்
கொல்லிமலை காடாளுங் கொற்றவா/ நீமூனிந்தால்
இல்ஃ3யா எங்கட் இடம்?”

என்ற
பாடலையும், “அன்றியும்
பூர்வமிருந்துதிலும் இப்
பொழுது உம்முடைய தேசம் ௮இக விசாலமாய்விட் டதோ2
அல்லவென்று தேசத்திலுள்ள மலைகளையெல்லாம் நீர் பறித்
தெடுத்துக் கடலிலெறிந்துவிட்டுக் கரடு
கரம்புகளெல்லாம்
திருத்சி
விசாலமாக்கிக்கொண்டிரோ?
அஃது
ஒன்று
மில்லையே !'' என்பதற்கிணங்க :
“ அன்றையிலு ஞால மகன் றதோ / அல்லவ
ென்று
குன்றடுத்து நீஇுருத்திக் கொண்டனையோ
2”
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4 உலகத்திலுள்ள

என்ற பாடலையும்,

எல்லாம்

அரசர்களுள்

நீர்தாமா சிறந்தவர் £ உம்மினும் சிறந்தவர்களாகிய பாண்டி
யன், சேரன் முதலானவர்களில்லையா சீ உம்முடைய காடுதானா
வளமுடைய

நாடு?

௨ம் காட்டினும்

பாண்டி நாடு

சேர நாடு

மூதலானவைகள் அதிக வளமுடையவைகளல்லவா £ நாம்
உம்மைக் கண்டுதானா தமிழ்ப்பாடலைப் பாடினோம்?” 'வேளா
ளனைப் பாடின வாயினால் வேந்தனைப் பாடுவதில்லை, என்பது
எமது சங்கேதமென்பது உமக்குத் தெரியாதா? மரக்கிளைக்குள்
குரங்கைத் தாங்காத கொம்புமுண்டா?
அது போல நாம்

தேடிப்போனால்

கண்டவுடனே

எம்மைக்

அங்ககரித்துச்

சம்

ரக்ஷணை செய்யாத அரசர்களுமுண்டா ?'” என்னுங் கருத்தை
உள்ளடக்க,
மன்னவனும் நீயோ? வளகாடும் உன்னதோ 7
உன்னையறிந் தோதமிழை யோதினேன் £--என்னை
விரைந்தேற்றுக் கொள்ளாத வேந்துண்டோ ? உண்டோ
குரங்கேற்றுக் கொள்ளாத கொம்பு?

என்ற பாடலையுஞ்சொல்லி, *இனி உம்மிடத்திலிரோம்! இக்
கணமே செல்கின்றோம் / இதோ பாரும் ! உம்மை விட்டு நாம்
போம்பொழுது

கட்டிய

கோவணத்தோடே

போகின்றோம்;

வாங்கி
உம்மிடத்தில் கப்பம்
இரும்பி வரும்பொழுதோ,;
வருகின்ற உமக்கு மேலாகிய அரசர் ஈமக்கு அடைப்பைச்கார
னாகித்

தாம்பூலம்

மடித்துக்

கொடுக்கத்தக்க

ஸ்தஇிதியுடனே

வருவோம் !'' என்று பிரதிக்கனை செய்து சோழராசை
*
நீங்கப்போனார்.
அவர் சோழனைத் துறந்து போகும் பொழுது

வீட்டு
தமது

வீட்டாருடனுஞ் சொல்லாமல், வஸ்இரமும், வழிச்செலவுக்கு
வேண்டும் பணம் காசுகளும், உணவுக்கு வேண்டும் சாமக்கிரி
யைகளும் கொண்டுபோகாமல், வெறுங்கையடனே போய், ஓர்
வீட்டைச்
வேளி என்பவள்
ஊரில் பெண்ணரசாயிருக்கும்
சார்ந்தார்.

அவள்,

ஒரு

மண்

சுவர் கட்டுவிக்க

யத்தனித்து,

நெல்
குறுணி
முடித்தவர்க்குக்
கட்டி
இந்தச் சுவரைக்
கொடுப்பேன்,” என்று பிரசித்தம் பண்ணியிருந்தாள். அதைத்
இனமொருவராக வெகு பெயர் வந்து சட்டித் திரும்புகையில்,
அங்குள்ள ஒரு பிரம ராக்சால் தள்ளப்பட்டு ௮து விழுந்து
10
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போூறது ; அப்புறமவர்கள் கூவி வாங்காமற்போய்விடுகிறது :
இப்படி அனேக காளாய் நடந்துகொண்டிருக்கையிற் கம்பர்
அந்த மோசத்தை அறியாமல், அவளிடம்போய்ப்பேசி, மண்
வெட்டி மேற்படி சுவரைக் கட்டி முடித்து, வேலியைக் கூலி
கேட்க வச்தார். அவள், “சுவர் வைத்தாயிற்றா ?'' என்றாள்.
இவர்,

'“ஆயிற்று,”

பார்ப்போம்!

என்று

வா,”

சொல்ல,

என்று

சீக்கிரமாய் வந்து

பொழுது அது வீழுந்து கிடக்க,
கூலி

கொடுக்கமாட்டேன்;

வேலையை

“அப்படியா

வந்து

அதைப்

பார்வையிடும்

“சவர் விழுந்து
காளை

!

போனதனாற்

சுவரைக்

எனக்கு ஒப்புக் கொடுத்தால்தான்

கட்டி

கொடுப்பேன்,''

GT GOT (07 GFT .
கம்பர் அன்றிரவு பட்டினியாயிருந்து,

காலம் வரையில் இடுப்பொடியக்
வாங்கி

வருகிறதற்காக

மற்றைநாள் சாயங்

கஷ்டப்பட்டுக் கட்டிக்

ஓரடியெடுத்து

கூலி

வைக்கையில்

சவர்

விழுகின்ற குறிப்பறிந்து,
* மற்கொண்ட திண்புயத்தான் மாறகர்விட் டிங்குவந்தேன்
சொற்கொண்ட பாவின் சுவையறுவா ரீங்கலையே 7

வீற்கொண்ட

பிறைநுதலாள் வேலி தருங்கூலி

நெற்கொண்டு

போமளவும்

கில்லாய் நெடுஞ்சுவரே !"

என்று ஒரு கொச்சகக்களிப்பாப் பாடினார்.

அதைக்

மாத்திரத்தில்

மகா

அந்தப்

யிருக்கிறார் /!

விழாமல்

பிரமராக்ஷசு,

என்று

நின்றது.

இவர்

பயந்து, விலூப்

கம்பர்

அந்தச்

கேட்ட

பண்டிதரா

போய்விட்டது.

செய்தியை

சுவர்

வேலிக்கு

தெரிவிக்க, அவள் பார்த்து ௮திசயப்பட்டு, 'நீரார் 77 என்று
கேட்க, “நான் கூலியாள் தான் ; எனக்குச் சொன்னபடி.
நெல்

கொடு,”

என்ன, அவளகதைக் கொடுத்து, “இவ்விடத்தில்தானே

இரும்,” என்று

உபசரித்தாள்.

கம்பர்

அதை

மறுத்துவிட்டு,

அத்தேசத்தைக் கடந்து சென்றுர்,

கம்பர்
யிருந்ககனால்,

அப்பால் வெகுதூரம்
ஒரு

கோ மூட்டி.

போகையில்

செட்டியாரே ட பசியாயிருக்கிறத
ு /
அவல் கொடும்,”
என்றார்.
அவன்
“Qua DEG

அளக்கிறகற்குள்ளே

சொல்லுகிறது போல,

கடை

௮இக

கடையிற்போய்,

பியா
“ “ஐயா,

எனக்குக்
கொஞ்சம்
கோழ
ுட்
ra,
. ாகையால்,
~ டிய
சத

திதத்திற்கு

போணியாகாதத ற்கு

அளக்கச்
முன்னே
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உனக்குக் கொடுக்கச்சொல்லுகிறையோ 7 நல்லதாயிற்று / அட
இல்லை போ !” என்றான்,
இவர் அப்புறஞ் சிறிதுதூரம் போய்ச் செக்கான் எள்ளாடு
வது

கண்டு,

“அப்பா, பசிக்குக் கொஞ்சம் பிண்ணாக்குக்கொடு,”

ஒரு பிரா

அதற்கப்பால்

அவனும் கொடுக்கவில்லை.

என்றார்.

மணன் வீட்டைக்கண்டு, “பிராணன் போகிறது! தாகத்துற்குத்
*' சூத்திரனுக்கு
அவன்,
தண்ணீர் தரவேண்டும்,” என்றார்.

தீர்த்த சேஷம்

வார்த்த

செய்வார் / பசியும்

இவரென்ன

என்று துரத்இனான்.

போ!”

போ

அருகமாமோ?

பிராமணருக்கு

தாகமும் ச௫க்கக் கூடாமையால், மிகவும் இளைப்புடனே வெயி
லில் அலுத்துப்போய் ஒரு மரநிழலிற்சோர்ந்து படுத்திருந்தார்.
அங்கே ஏருழுகற வேளாளனொருவனுக்குப் பழையது வந்த.துஅவன் சாப்பிடப்போகிற சமயத்தில் இவர் போய்க் கையேந்தி
னார். அவன் அந்தப் பழஞ்சோற்றை இவர் கையிலே போட்டு
இவருண்டு பசி தீர்ந்த
உபசரித்தான்.
உண்ணச்சொல்லி,

பிறகு,

“ செட்டிமக்கள் வாசல்வமிச் செல்லோமே ; செக்காரப்
பொட்டிமக்கள் வாசல்வறிப் போகோமே ;-- முட்டிபுகும்
எச்காளும்

பார்ப்பா ரகத்தையெட்டிப் பாரோமே;
காப்பாரே வேளாளர் காண்.''

மீந்த

பின்பு வேளாளன்

ஒரு பாடல் பாடினார்.

என்று

தாணுண்டு,

உணவைத்

பிடித்து

போல

முன்

்

இவருண்டு

கையலம்பிக்கொண்டு,

உழுகையில்,

அந்தக்

மேழி

கொல்லைக்குள்

கலப்பைக் கொழுச் செல்லும் படைச்சாலிற் கணீர் கணீரென்று

ஓர் ஓசை
சந்தேகித்து,

உண்டாயிற்று.
மண்

வெட்டிகொண்டு

சோ.இக்குமளவில், பூமிக்குள் பெரிய தவலை

எடுத்துப்பார்த்த

பொழுது,

என்ன !' என்று

அவன்,' இது
அது

நிலத்தை
இருந்தது.

நிறையத்

வெட்டிச்
அதை

தரவியமிருக்கக்

கண்டு, வேளாளன் பேரானந்தமடைந்து, *'* இவர் கான் பகிர்ந்
அந்த வாக்கு
இட்ட பழையதையுண்டு ஒரு கவி பாடினார்.

விசேஷத்இனாலே,தலைமுறை தலைமுறையாய்த் தரித்தாப்பட்டுக்
கொண்டிருந்த எனக்கு இந்தப் புதை பொருள் இடைத்தது;
இவரைத்
மகாத்துமாவாயிருக்கிறார் /” என்று,
இவசாரோ,

தன் வீட்டுக்கு அழைத்துப்போய், ஷட்ரச பதார்த்தத் துடனே
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செய்யச்

உபசரித்து,

சொல்லி!

இரண்டு மூன்.று காள் வைத்திருந்தான்.

பிறகு கம்பர், “கான் போகவேண்டும்; எனக்குச் செலவு
கொடு?” என்றார்.

வேளாளன்,

டத்கால்தானே எனக்குத்

' ஐயா,

தனம்

உம்முடைய அதிர்ஷ்

அகப்பட்டது £? ஆகையால்,

நீரெங்கும் போகாமல் இவ்விடத்திலேயே இருக்கலாம்.” என்ன,
கம்பர் அதை மறுக்க, அவன், இந்தத் திரவியத்திலாவது பாது
கைக்கொண்டு போகலாம்,” என்ன. இவர். “எனக்குத் இரவியம்:
வேண்டுவதில்லை ; ஈந்நான்கு முழத்தில் இரண்டு வெள்ளை
முண்டு

வேண்டும்,”

மாத்திரம்

கொடுக்கச்சொல்லி

என்று

தலையிலொன்றுமாகக்
கட்டிக்
அரையிலொன்றும்
வாங்கி,
கொண்டு. அங்கிருந்து புறப்பட்டுச் சேரதேசத்திற்குப்போய்,

ஒரு சீமானை அடுத்து,

:' ஐயா,

கான்

கம்பரிடத்தில்

அடைப்

பைக்காரனாயிருந்தவன்; அவருக்கும் சோழராஜனுக்கும் மனஸ்

தூபம்

உண்டானமையால்,

துற்கோ

போய்விட்டார்;

அவர் ஊரை
அதனால்,

நான்

விட்டு எவ்விடத்
பரதேசம்

போய்ப்

நீங்கள் தயை
பிழைக்கலாமென்று இட்படி வந்துவிட்டேன்,
து
கய
எளியவனா
எனக்குக் கை காட்டினால்
செய்து எங்கேயாவ

உங்கள் பெயரைச்சொல்லி ஜீவிப்2பன்,” என்ன, அந்தப் பிரபு
கம்பரிடத்திலிருந்தவன் ' என்றதைப் பற்றி அபிமானித்து,
அவரைச் சேரமகாராஜனிடத்தில் அழைத்துப்போய், அடைப்

பைத் தொழிலில் வைத்தார்.

அன்று முதற் கம்பர் சேரனிடத்

தல் அத்தொழில் செய்து வருகையில், சேரன் ஒரு காள் தனக்கு.
அவகாசமான

வேள்யில் தன்

கம்பராமாயணப்

பிரசங்கஞ்

சம்ஸ்தான

வித்துவான்௧ளைக்

செய்யச் சொன்னான்.

அவர்கள் பாலகாண்டத்தில் வேள்விப் படலத்தில்,
்“எண்ணுதற் காக்கரி திரண்டு மூன்றுநாள்
விண்ணவர்க் காக்கிய முனிவன் வேள்வியை
மண்ணிலைக்

காக்கின்ற மன்னன்

மைந்தர்கள்

சகொரகமனியள் தேய்
எண படத்சப
வதுகான், அதற்
அலலது ஆறுநாள் வலரயில் ஏண்
ஈறு டு ொல்கி
கண்ணினன் காக்கின்உ விமையிற் காத்தனர்.”

ணுதற்கும் செய்தற்கும் அருமையாகத் தொடங்கிய யாக த்தை,
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மகாராஜ
உலகத்தைப் பரிபாலனம் பண்ணுகின்ற தசரத
கண்ணைப்
னுடைய புத்திரர்களாகிய இராமனும் இலக்குவனும்
பாதுகாக்கின்ற இமைகளைப் போலச்சம்ரக்ஷ்ணை செய்தார்கள்,
எனவும், மிதிலைக்காட்சிப்படலத்தில்,
ருச்சிக் கரம்வைக்கும்

சொக்கும் மங்கைய

“உமையா

கமையாண்

மேனி கண்டவர் காட்சிக் கரைகாணார்

காட்டம் பெற்.றில மென்றா ரிருகண்ணால்
தென்றா ரந்த வானத் Bolas var.”

இமையா
அமைபா

ய
என்ற பாடலுக்கு, உமாதேவியை ஒத்த கலைமகள் முதலி
ா
தெய்வப்பெண்கள் சிரமேற் கரம் வைத்து அஞ்சலி செய்ய
நின்ற பரமசாந்ததிதையுடைய நிலமகளாகய சீதாபிராட்டியி
னது

திருமேனி

அழகைக்கண்ட

தாம் தாம் கண்ட காட்சிச்
மையால்,

அவர்களிற்

மானிடர்

தேவர்

சிறப்பிற்கு

பூமியிலுள்ள

எல்லை
மானிடர்

யாவரும்,

காணாதவரான
“மது

கண்

அடிக்கடி இமைப்பதனால் எம்பிராட்டி இருவழகை எப்படிக்
கண்டு களிப்பது? காம் தேவரா்கல£ப் போல இமையாகாட்டம்
பெற்றோமில்லையே!'” என்றார்கள் ; அந்தரத்திலுள்ள

தேவர்க

ளெல்லாம், “அத்தருவழகு இரு கண்ணாற் காண அமையாது!”
என்றுர்கள்,' எனவும், மற்றும் ல பாடல்களுக்குத் தங்களுக்
.
குத்தோன்றின பிரகாரமும் பொருள்கூறிப் பிரசங்கித்தார்கள்

அப்பொழுது அரசன், :இப்பிரசங்கத்தை இந்தச் சபையிலுள்
வர்கள் கருத்துடன் கேட்கிறார்களா!” என்று அவரவர் முகத்
தைக் குறிப்பாய்ப் பார்க்குமிடத்திற் கொஞ்சம் ஏறக்குறைய
யாவரும் கருத்தோடே கேட்கிறதாகத் தெரிய வந்தது. பின்பு
ன் பக்கத்திலிருக்கிற அடைப்பைக்காரன் முகத்தைப்பார்க்க,

அவன் வியக்க வேண் டியவிஷயத்தில் வியக்காமல், சகே STOPES
வேண்டிய சமயத்தில் துக்கிக்கிறதும், துக்கிக்க வேண்டிய தரு

ன்

ணத்திற் சந்தோஷிக்கிறதுங்கண்டு,

அரசன்

அவனை,

என்ன?”


என்று கேட்க, அடைப்பைக்காரன், 'மகா ராஜாவே, இந்தப்
இசைக்
பிரசங்கம் இரந்தகர்த்தாவாகிய .கம்பர் கருத்துக்கு
த்
இருக்கவில்லை,' என்ன, சேரன், “கம்பர் கருத்து உனக்கெப்படி

தெரியும்?” என்ன,

'கம்பரிடத்தில் கான் அடைப்பைக்காரனா

யிருக்கையில் அருகில் நின்று அவர் பிரசங்கிக்கக் கேட்டிருக்
“அப்படி யானால், நீயும் பிரசங்கிக்க மாட்
என்ன,
இன்,”
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பிரசங்கிப்பேன்,'

மாத்திரம்

பிரசங்கஞ்செய்,

“சற்றே

அரசன்,

என்ன,
என்ன.

என்ன,

?”

டுவையோ

பார்ப்போம்!”

௮அடைப்பைக்காரன் பிரசங்கிக்கத் தொடங்கினான் :

: எண்ணுதற்காக்கரிது' என்ற பாட்டின் முதல் மூன்றடிக்
கும் இவர்கள் சொன்ன

டிருக்கின்றது.

பொருள் கொஞ்சங்குறையச்

சரிப்பட்

முதலடியில் எண்ணுதற்கு, ஆக்குதற்கு அரிய

வேவ்வி என்றதனோடு சொல்லுதற்கும் ௮ரியதென வருவித்துதீ

இரிகரணச் செயல்களையும் சுட்டிச் சொல்ல வேண்டும்.
“கண்
ணினைக் காக்கின் றவிமையிற் காததனர்' என்னும் நான்காமடி.

யிற் பொருள் சிறக்கவில்லை.

அிறக்கச்சொல்லுங்கால்,

௮தைச்

“மேலிமை க&ழிமை என்னும் கண்ணிமை இரண்டில்
பெரியது; கீழிமை சிறியது; அன்றியும், மேலிமை
கொண்டிருப்பது;
கீழிமை அசையாது
நிற்பது;

பெரியவனாகிய

போலப்

இராமன்

நிலை

மேலிமை
அசைந்து
மேலிமை

பெயர்ந்து

கெளசிக

pwr ஆச்சிரமத்தின் நாற்றிசையிலும் இராக்கதர்கள்
உபத்இரவஞ் செய்யாமலிருக்கும்பொருட்டுச் சக்ரம்
வது போலத்

இரிக்துகாவல் செய்தான்.

வனா&ய இலக்குவன்,

கீமிமை போல

வந்து
சுற்று
இளைய

உள்ளே ஒருவரும் பிரவே௫ியா இருக்கும்

பொருட்டு
ஆச்சரமத்தின்
வாயிலில் அசையாது நின்றபடி
காவல் செய்தான்.
இவ்விதமாகக் காவல் செய்யும் அட்விரு.

வரில் இராமன் ஆச்சிரமத்தின் புறத்திற்கற்றி வரும் போதெல்
லாம்

மேலிமை

“ழிமையை

இமைத்திமைத்துத்

தீண்டுவது:

போல
வாயிலிலிருக்கிற இலக்குவ்£ஈக் கையினால் அடிக்கடி
தட்டி தட்டி, 'லவுமானா. ஜாக்காதை!' என்று எச்சரித்துக்
கொண்டே வந்தான்? என்றும். “உமையாள்” என்ற பாடலுக்கு

இவர்கள் உப த்தபிபாருள் பெரும்பாலும் சரிதான்: ஆயினும்.
இதனுள்க

அணைந்தும்

சுருங்கச் ?ரொல்லலாக

உபசரிக்கப்பட்ட

மையால், முதலwatt,
i
ில் + 'உமையாளெொரக்கும்
 ; மங்கையர்” என்பதை
உம்மைக் தொகையாகக் கொண்டு
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விமசவுந்தான்! ஏன்றுலும்
மிதர் விழி
இரண்டேயல்லாமல்
பால* அ்க2சமில
மில
ட் ்லர்லா
x ரமயால்! 2 ஜானஇ
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jot

கம்பர் சரித்திரத்தின் ஒரு பகுதி

வழகு நாம் சாண்பதுற்குச் சாத்தியப்படாது; பிரமன் முருகக்
கடவுள் முதலானவர்கள் எண்கண், பன்னிருகண் உள் ளவர்
அப்பிரமன்

காணுகுற்குரியவர்கள்,”

என்றும்,

“மற்றவர்களைப் போலன்றி

நமக்குக்

அவர்களே

களாகையால்,

முதலியோர்,

கொஞ்சம் ஏற்றமாயிருந்தும், அவை சிதை தஇருவழகைக்காணப்
போதுமானவை

னுதலால்,
என்றும்;
என்று

அல்ல.

ஆயிரங்கண்

இந்திரன்

படைத்தவ

பாக்கியமுடையவன்?”
காணத்தக்க
அவன்தான்
அவ்விந்திரனோ, “கள்ளிச்செடிக்கு * மகாவிருக்ஷம்'

பெயர்

: எனக்குப்

போல,

வந்திருப்பது

ify Ray

பெயர் வந்திருக்கிறதே
ஆயிரங்கண்ணனென்று
டைக்கு
அவைகளைக்கொண்டு பார்க்க
யொழிய, வேறொன்றுமில்லை.
முடியாமையால், வைதேகி தஇருவுருவைக் காண்
மூடியுமா£
பதற்கு நான் ௮அருகனல்லேன்; ஆஇசேஷன் ஆயிரந்தலை இரண்
அந்த மகானுபாவனே
டாயிரங் கண்ணுடைபவனுகலையால்,

என்றும்; அவ்வாஇசேஷனோ,
தவனஞ்செய்துவன்!'
சாணத்
கடலிற்கரைத்த பெருங்காயம் மணக்குமா£? அது போல அந்த
மகோத்தமியின் இவ்விய சுந்தரத்தை எனதிரண்டாயிரம் கண்
கள க்கொண்டு

ஸஹஸிராக்ஷ்ஸ

நான் காணக்கூடுமா?

ஹஸிரபாத்'

என்ற

(ஸஹஸிரசீர்ஷாபுருஷ:

புருஷரளுக்தத்தின்படி.

பாத்
அனேககிரச,அனேக நேத்திரமூள்ள பரக்தாமனே காணப்

மன்று?
இரமானவன்!'என்றும்('ஸஹஸிரம்'இவ்விடத்தில் ஆயிர

அனேக மென்பதாம்) சொன்னதாகப் பிள்ளைக்கும் பேதைக்கும்
என்றும்,
சிறப்பு,”
விளங்கும்படி, பொருள் விரித்துரைப்பது

௮தன
அப்புலவர்கள் பிரசங்கித்த மற்றும் சில பாடல்களுக்கு
க்க
எடுத்துரை
தன் விசேஷார்த்தங்கள் இன்ன தின்னதென்றும்
வேண்டுமென்று

சொல்லக்கேட்டு,

அரசன்,

“இந்தப் பிரசங்கம்

ஒப்
ஈவரசாலங்காரத்துடனே அற்புதமாயிருக்றதே! இதற்கு
இதைவிடச்

பிரசங்கக்தைச் சொல்லலாம்!
பாச ஆருடைய
சரக்ஷாது அந்தக் கம்பருடைய பிரசங்கம் எத்தன் மையாயிருக்
குமோ!'” என்று அதிசயப்பட்டு, ௮இக சந்தோஷமாக), அன்று
அர்நியோநீ
முதல் அடைப்பைக்காரன் உயிரும் தானுடலுமாக
தன்
அவன்
பிரியாமல்
வீட்டுப்
நியமாய்ச் இனேகித்,து, அவனை

பண் ணும்பட.
னுடனே கூடச் சமபந்தியாயிருந்து போஜனம்
மற்ற வித் துவஜனங்களினும் அவளைப் பதின்மடங்கு ௮தஇக
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மேன்மையாய் வைத்திருந்தான்.
௮.து கண்டு அவ்வீத்துவஜனர்கள்

கம்பர்

விஷயத்திற்

பொருமைகொண்டு நிர்கிமித்தமாகப் பகைத்தார்கள். (கோழிக்
வித்துவக்காய்ச்சலினால்
போல
காய்ச்சல் வேசைக்காய்ச்சல்'
முண்ட பகை (தென்றல் முற்றிப் பெருங்காற்றானது' போல,
* நாம் அடைப்பைக்

நாளுக்குநாள் அதிகரித்ததனால், அவர்கள்,

காரன் இழிகுலத்தானென்று ஓர் அபவாதத்தை உண்டாக்கி,
அவன்மேல்
அரசனுச்கு
விரோதமூளும்படி
செய்யலாம்,”
- என்று எத்தனித்து, ராஜாவுக்கு கூவரம்பண் ணும் அம்பட்டனை
இரஃசியமாக

அழைத்து,

இனத்தானென்று
தோன்றும்படி

“நீ

அடைப்பைக்காரனை

உங்கள்

எவ்விதத்திலாவது அரசனுக்கு உறுதியாகத்

செய்வாயானால்,

உனக்கு

இரண்டாயிரம் வரா

கன் கொடுக்கோம்; அதனால், உனக்கு வரும் தண்டனையையும்
வரவொட்டாமல்

செலவு
கை

தடுக்கிறோம்;

நேரிட்டாலும்

மேலும்,

தருகிறோம்,” என்று

உண்டாகச்சொல்லிச்

எவ்வளவு

பணச்

அவனுக்கு கம்பிக்

சம்மஇக்கும்படி

உடன்படிக்கை

எழுதிப் பணமுங்கையிற் கொடுத்தார்கள்.
கைம்மேல் ரொக்
கத்தைக் கண்ட
மாத்திரத்திற் :பணமென்றாற்
பிணமும்
வாயைத் இறக்கும்,”
மேலிட்டதனால்,

சமா, அரசன்

என்பதற்குச்
உடன்பட்டு,

சரியாக

அவனுக்கு

அசை

௮அடைப்பைக்காரளை

மாத்தி

குடியையும் கெடுக்கத் துணிந்து,

ஏற்ற

சமயம்

பார்த்திருந்தான்.
ஒரு நாள் சேரனுடைய
சிங்காகசன த்இன்
பக்கத்திற் சமானஸ்கக்தமாய் வீற்றிருந்த கம்பர், எதோ
ஒரு

நிமித்தத்தால் அதை
விட்டிறங்கி, அசாரவாசலின்
அருசே
வரும் பொழுது, அங்கே காத்திருந்த அம்பட்டன், அனைவருக்

சூம் முன்பாக அவரைக் கட்டிக்கொண்டு, “அண்ணா, இத்தனை

க அ

லபக் கொன்னு அலகியமான்

Gh rated கர் முகத்தை
வ்

!'

கான் பாராமலிருந்தேன்.!

(DUST BNW அறிந்து,

*வைச்கோற்கட்டுக்காரனை

Pass 4 அழுவது போல அவனைத்
காண்டு ஓயாமலமுதார்.
அம்பட்டன்

றிக்கொண்டு,

கம்பர்

கண்ணீரைத்

ரீ எங்கே

தாமும் கூடக்கட்டிக்
தன்னை த்சகானே தேரு

தன் அழுக்குத் துணியால்

அடைத்து,துக்கம்“அழாதே!”
என்ன, அவர் ஈடித்துக்காட்டிய
பொய்த்
மாறி அம்பட்டனை,
“அடா தம்பி, ரீகுடி.யிருக்
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களெத்தனை?

சபையை

பிள்ளை

உனக்குக் கலியாணமாயிருக்குமே!

கும் இடமெங்கே?

பார்ப்போம், வா,”

என்று

அழைத்துக்கொண்டு,

விட்டுத் இரும்பினார்.

அடைப்பைக்காரனாயிருந்த கம்பர் திரும்பும் பொழுதே,
அப்பா, குழந்தைகளிருக்குமிடத்தில் கான் சும்மா வரமாட்
பெரியோர்கள் கோயிலுக்கும், ஆசாரிய சநர்நிதானத்
டேன்.
இற்கும்,

சமுகத்திற்கும்,

அரசர்

குழந்தைகளிடத்துக்கும்

வெறுங்கையுடனே போகலாகாதென்கிறார்களே! ஆகையால்,
கடைக்குப்போய்ப் பிள்ளைச்சாஇகளுக்கு ஏதாவது இன்பண்டம்

வாங்கக்கொண்டுபோவோம்,”” என்று ஒரு பணத்துக்குக் கடலை
வாங்கிக் கட்டிக்கொண்டு, அம்பட்டன் வீட்டின்
பட்டாணி
அருகிற்சென்றவுடனே, அவன் தன் குடிசைக்குள் முன்னே
போய் நுழைந்து, “அடி. அம்மைச்சி, இங்கே வாடி,” என்று

பெயரைச்சொல்லித் தன் பெண்டாட்டியைக் கூப்பிட்டு,

“இற்

கள் குழத்தார் வந்தார்; அவருக்கு மணை கொடு,” என்றான்.
அவள் ஒரு கட்டை மணையை எடுத்துப்போட்டு, அவர் உட்
விழுந்து சேவித்தாள்.

கார்ந்த' பின் காலிலே

அவளைக் கம்பர்,

வாழ்த்தி, “குழந்தைக
சுமங்கிலியரயிரு!?” என்று
“Piss
ளெங்கே?"” என்ன, அம்பட்டன் தன் மூன்று பிள்ளைகளையும்,
என்று
வாருங்கள்,”
பெரியட்பனாரழைக்கிறார்;
“உங்கள்
அழைத்து வந்து எதிரே விட, அந்தப் பிள்ளைகளைக் கம்பர்
முகம்
முகத்துடனே
மார்போடணைத்து,
வாரியெடுத்து
வைத்துக்

கண்ணுடனே'

மக்களே, நானுங்கள்
நீங்கள் தத்தடியிட்டு

கண்ணொழ்றி,

“ஏன்

அருமை

கேட்கவும்,
வார்த்தையைக்
மழலை
மடகடையைக் காணவும்,
நடக்கும்

உங்களைச் சிராட்டிப் பாராட்டி உங்களுடனே கொஞ்சவும்,
இது வரையிற் பாக்கியஞ் செய்யாமற்போனேன் !"” என்று
முத்தமிட்டுக்
அடிக்கடி
ஆசையுடனே
கண்ணீர் விட்டு,

குலாவி,

பிறகு காவிதனைப்

இறது!”

என்முர்.

அவன்

பார்த்து, * எனக்குப்

பெண்சாதியைச்

பண்ணச்சொல்லிக் கம்பரை, “அண்ணா,
என்றான்.

சிக்கிரம் சமையல்

சாப்பிட எழுந்திரு,"
‘

‘

இவர் ஒரு செப்புப்

பாத்திரத்தை

பசியாயிருக்

வாங்கிக்

கிணற்றிலே

ாடு கொண்டு
தண்ணீர் மொண்டு ஸ்நானம் செய்துவந்து சாப்ப

4

விகோதரசமஞ்சரீ

வரச்சொல்ல, அ௮ம்பட்டத்தி இலைபோட்டுச் சாதம் வட்டிக்கவர,

கம்பர், “நானென்ன அன்னியனா ? நீங்கள் சாப்பிடுகிற கிண்ணி
எங்கே?'' என்ன;

மாவது “இது

வந்து

கொண்டு

௮ம்பட்டனும் அவன்

கம்பர்

உபசரிக்க,

மனைவியும்

கொஞ்ச

என்று அஞ்சாமல், எச்சிற்கலத்தைக்
வைத்து, அன்னம் பரிமாறி உண்ணும்படி.

பாவம்!”

டனே ஒரு செய்தி
அவன், 'சாப்பிட்டுப்

அவனைப்பார்த்து,

தம்பீ,

உன்னு

பேச
வேண்டியிருக்கிறது,”
என்ன,
பேசலாம்,” என்ன, இவர், “அப்படிச்

செய்தால் உன் சோற்றையுண்டு உனக்குத் துரோகம் செய்த
தாய் முடியுமாதலால், இரண்டொரு பேச்சு முன்னதாகவே
பேசிவிட்டுப்

போஜனம்

பண்ணுவது

யுத்தம்,”

என்றார்.

அவன். -அஃதென்னை?”” என, இவர். “அடா தம்பி, ஈம்முடைய
முன்னோர்களுக்குத் தாயபாகம் பிரியவில்லையென்பது உனக்
குப் பரிஷ்காரமாய்த் செரியுமல்லவா ?' என்ன, அ௮௨ன், “ஆம்”
என்ன இவர், '*நரம் கலகத்தில் ஒருவரையொருவர்
பிரீந்து திக்குக்கெட்டுத் தடுமாறிப் போன
பின்பு

கடாக்ஷத்தால் நீ தப்பிப்பிழைத்து
சுகப்பட்டிருக்கறாய்
ER CESS SIS.
போல

விட்டுப்
தெய்வ

இந்த ராஜாவை அடுத்துச்

'எட்டி மரமானாலும் பச்சென் றிருந்தாற்
நான் (கொழு கொம்பில்லாத கொடி”

அலைந்து திரிந்தேன்.

போகட்டும்!

அது

முதல்

இது

வரையும் நீ சம்பாதீத்ததென்ன ? தெய்வசாகூநியாய் உண்மை.
யைச் சொல்," என்றார்.
அவன்,
“சத்இயமாய் நாலாயிரம்
'
வராகனிருச்கும்,' என்றான். இவர், “நல்லது! அதிலெனக்குப்
பாஇ சே./வேண்டியிருக்கிறதே / அதைக் கொண்டுவந்து வை,”
என்றார். ௮வன் வித்துவான்௧ள் கொடுத்த இரண்டாயிரம்
வராகையும் எடுத்து வைத்தான்.
இவர், “இருபது வருஷ
காலமாய் உன் முறையாக 8 ராஜாவுக்கு ஊ.ியஞ் செய்து
வந்தது.
போல,
நானிருபது வருஷகாலம் ௮ந்தத்தொழில்
செய்ய வேண்டுமே / அதற்கென்ன சொல்லுூஒழுய் ?”' என்றார்.
அவன், “தடையென்ன £ உன் இஷ்டப்பிரகாரம் ஆகட்டும்,”
என்றான்.
இவர், “அந்தப்படி
நாட்டுக்கணக்கனைக்கொண்டு
பாரிக்கத்தும் உடன்படிக்கையும் எழுஇவிடு,'' or ear (api. எழுது

வித்த மாத்திரத்இல்

கம்பர், “தம்பி,

டத்தில்

செய்துகொள்வதற்கு

பெய ளரம்

நீ சம்மஇத்தாய்.
ராஜா

என்னி
சம்மஇப்
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பாரோ, மாட்டாரோ 1! இவ்வளவு தூரம் பகீரதப் பிரயத்தனஞ்
செய்தும், வீணாய்ப்போனால் என்னவாகும்? அரசரைக் கேட்.
டறியலாம், வர,” என்று அவனை அழைத்துக்கொண்டு கம்பர்

ராஜசமுகத்திற்கு வந்தார்.
அம்பட்டன்

முன்பு சபையிற்

பொழுது,

கட்டிக்கொண்டழுத

|

௮ண்ணாவென்.று

கம்பரை

அங்கிருந்தவர்களெல்லாம்,
Bs git சன்

ராஜா பெரியவித்துவானாக

“அடைப்பைக்காரனை

மல்லாமல்,

மானித்து, அவனுக்குச் சபையில் ஆசனங்கொடுத்த
சமபோஜனமும்

அவனுடனே

பண்ணி

வருகிருரே 4, ௮வமீனோா,

ஜா.இயில் ௮ம்பட்டனாயிருக்கிறானே! இஃதென்னை கே! ரம்! அவ

னால்ஈம்மரசருடைய குலத்துக்கும், அவர் பெற்ற பெருஷ்மக்கும்,

அளவிறந்த இர்த்திக்கும் பங்கம் வந்ததே! ராஜா இனி

என்ன

!/ அல்லது

செய்துகொள்வாரோ

பிராயச்சித்தம்

மானத்திற்கு இடமாயிற்றே /' என்று ஒரு வேளை
இஃது
பண்ணிக்கொள்ளுவாமோ 7
தியாகமே
முடியுமோ /” என்று பரிதபித்தார்கள்.

மெஞ்சம்

எண்ணாததுமெண்ணி

இதற்கு

“அவ

பீராணத்
எப்ப்டி

அரசனும் அப்படியே

ஆயினும்...

புண் ணயனான்.

.நுண்ணறிவுடையவனாதலால், **இல்ன் அ௮ம்பட்டனாகற் கமபர்
வைத்துக்
இவனைத் தம்மிடத்தில் அடைப்பைத் தொழிலில்
பார்க்க
ஆய்ந்தோய்ந்து
அவசரப்படாமல்
கொள்வாரா?
வேண்டும்,” என்று வேவுகாரரை விட்டுச் செய்தி தெரிந்து

.

வரச் சொன்னான்.

ும்
அவர்கள் வேடமாறி உருத்தெறியாதபடி அம்பட்டன
ே
அ௮டைப்பைக்காரனும் சபையை வீட்டுக் இரும்பும்பொழுத

பின் தொடர்ந்து போய்,

ஆதிமீயாடந்தமாக

நடந்த

அ௮இசயங்.

அறிவித்
களையெல்லாம் அடிக்கடி. அறிந்து வந்து அரசனுக்கு
ைச்
காராசத்த
'துக்கொண்டேயிருந்து, கடைசியில், *காதிலே
உங்களுக்கு
அடைப்பைக்காரன்.
போல,
செருனது'

க்ஷளரம்

பண்ண

அச்செய்தியை

வருகிறான்,”

AT FON

கேட்டு,

மெய்யாய் அம்பட்டன் தானென்று
கேட்டுக்கு

என்ன

என்றுஞ்

செய்யலாம்?

சொன்னார்கள்.

அடைப்பைக்காரன்

நிச்சயித்து,

“இந்த மானக்

அரைக்காசுக்குப்

வெட்கம் ஆயிரங் கொடுத்தாலும் வாராதே!”
கொண் டிருந்தான்.

போன

என்று ஏக்கங்
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இப்படியிருக்கையில், உ௫ர்ச்சு. ற் றின்மேல் உலக்கை விழுந்
தாற்'போல, பின்னும் அதிக கலக்கமுண்டாக, அடைப்பைக்
காரனும் அம்பட்டனும் அங்கே வந்து வணங்கி நின்றார்கள்.
அவர்களைப் பார்த்தபொழுது அரசன் மிகவும் ஈடுங்கித் தைரியம்

டாமல், “ஆனதாகிறது! இன்னமும் அறிவோம்,” என்று கம்
புரை நோக்கி, “என்ன சமாசாரம்?” என்றான். கம்பர் தமக்கும்
சம்பட்டனுக்கும் பாகம் பிரிந்த சமாசாரத்தைச் சொல்லி,
அந்தப் பரரிக்கத்தையும் சேரன் முன்பாக வைத்து, “ஐயன்மீர்,
; என்தம்பி இருபது வருஷகாலம் தன்முறையாக ஊழியஞ்செய்து*
“வந்தானே! இனி இருபது வருஷகாலம் என் முறையாக உங்
BME
ஊழியஞ் செய்யும்படி உத்தரவு பெற வந்தேன்,”
என்றார். அதற்கு ராஜா நாவிதன் கருத்தை அறிந்துகொண்டு
ஈம்பரை நோக்கி, நல்லது! உன்னிஷ்டப்படியாகட்டும்,” என்
ஸின். அதுவரையில் வித்துவான்௧ளும் அம்பட்டனுக்கு, “நீ
மித்த காரியத்தில் என்ன

ஈஷ்டம் வந்தாலும் வரட்டும்;

பயப்

படாதே! சலியா முயற்சி கொண்டு சாதிக்க வேண்டும்! ? என்று
இரகசியத்தில் உறுதிப்பாடு சொல்லிக்கொண்டே வந்தார்கள்.
அவனும், “உங்கள் அபீஷ்டப்படி அடைப்பைக்காரனும் அரச

லும் செய்த அதர்மத்தினாலும், உங்கள் தர்மத்தனாலும், என்
அஇிர்ஷ்டத்தினாலும் காரியம் கைகூடி வந்திருக்கிறது!” என்று
பிரதி
சமாசாரஞ்
சொ்வியனுப்பிக்கொண்டேயிருந்தான்.
இது நிற்க,

அதன் பிறகு கம்பர் சரஸ்வதியை மனத்திலே இயானித்து.
“என்தாயே, கலைவாஎரி, இந்த ஆபத்துக்காலத்தில் அடியேனைக் ,
கைவிடாது

ச.ஷிக்கும்பொருட்டுத்

தஇருவுளமிரங்கி,

உனது

இடப்பாதச் சிலம்பை அருளிச்செய்யவேண்டும்,'” என்று பிரார்த்

இத்தார். அவர் பிரார்த்தித்தபடி நாமகள் அனுக்ரெகத்தினால்

அவருடைய வச்சிரச் சிலம்பொன் அ கம்பர் அக்குட்சந்தில் வந்தி

வெண்டகை எடுத்துச் சேரனுக்குக் காண்பித்தார்: அது தகதக
4

ஆட்

க்

௯ ஈம்படி

ஜொலிப்பது

கண்டு,

அரசன்,

இது?
எனன, கம்பர், “மகாபிரபு, ஒரு விண்ணப்பம்:
இந்த காவிதனும் நரனும் தாரமல்ல: சிற்றப்பன் பெரியப்பல

பிள்சாகள்: Bouse sauiugpyih

oer

,

garnet ee

ரூம

நாங்களும்

பூர்வம் ஏக
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அப்பொழுது எங்களுக்குள் பாகம்

குடும்பஸ்தராயிருந்தோம்.

காலத்திற்கு முன்பு அ௮கஸ்மாத்தாய்ச் சம்ப:
ல
இரவில்லை.
வித்த கலகத்.தால் இவர்களும் நாங்களும் பிரிம்துபோகவேண் டி
வந்ததனால், வீட்டுத் தட்டு முட்டு முூதலானவைகளைப் போட்

டது

கைவிட்டுப்போகிற

போட்டபடி.

பெரியவர்கள்

உங்களைப்போன்ற

அக்காளில்

எங்கள்

அவசரத்தில்

பிரபுக்களுக்கு.

ஊழியஞ்செய்து சம்பாதித்த இந்த விலையுயர்ந்த சிலம்புகள்
மாத்திரம் கைக்குச் சுளுவாயிருந்ததனால், இவர்களொன்றும்
நாங்களொன்றுமாகக்

விட்டோம்;

கையோடே

போய்:

காவலாய்க்கொண்டு

எங்களுக்கு

இழிகுலஸ்தரும் எளீயவர்களுமாகிய

ற
்கின்
இப்படி ப்பட்ட. சிலம்பேன்? இது சக்கிராஇபதியாயிருக
கைப்
இதை நீங்கள் கிருபை செய்து
உங்களுக்கே தக்கது.
இதன் ROS
பற்றிக்கொண்டு, என் தம்பி வசத்திலிருக்கிற
ராஜமகஷி
யான மற்றச் சிலம்பையும் வாங், இரண்டையும்
யாகிய

அம்மாளு£டைய

காலிலிட்டால். நாங்கள்

அழகிய

குளிரத் தரிசிப்போம்!” என்றார்.
ராஜா அந்த ஒற்றைச் சிலம்பைக்

கையிலே

கண்

வாங்கப்

அடா, உன்னிடத்இலிருக்கிற சிலம்
பார்த்து அதிசயப்பட்டு,
அம்பட்டனுக்குக்
பையும் கொண்டுவா, பார்ப்போம்!” என்று

கட்டசாயிட்டான்.

அவன்,

“இதேது!

லெட்டப்

இணறு

என்று திகில்
போல வந்து asses!’
பூதம் புறப்பட்டாற்
“இல்லை
கொண்டு, கால் கைகள் உதறலெடுக்க, வாய் குழற,
்?
நமக்கேன
௮து
தம்பீ,
சுவாமி!” என்றான். கம்பர், “அடா
கொடுத்துவிடு,”

என்றார்.

அவன்,

அம்மாளுக்காகும்;

சம்மா

இலிருந்.த இராணி,

௮தைத் தனக்கு வாங்கிக்கொடுக்க வேண்டு

இல்லை ௮ண்ணா!” என்றான்.

அத்தருணத்தில் அரசன் பக்கத்

காட்டினாள். . சேரன் அது
மென்று தன் நாயகனுக்குச் சமிக்கை
பற்றி மறுபடி நாலைந்து ஆவர்த்தி,

பஇலம்பைக்கொண்டுவா,''

படியே
என்று வற்புறுத்திச் சொல்லியும், அவன் முன் சொன்ன

வேலி
“இல்லை” என்ன, கம்பர், “அடா தம்பீ, 'கள்ளிக்கு முள்
மயிர்
யும், கழுதைக்குக் கடிவாளமும்” ஏதுக்கு? ௮து போல,
நமக்கு வச்சிரச்சிலம்பேன்? “குடிக்கிறது கூழ்
வினைஞராகிய

கொப்பளிக்கிறது

பன்னீரா?

எடுக்கிறது சந்தைக்

கோபாளம்:

ொடுத்துவிடு,”
ஏறுகற.துதம் தப் பல்லக்கா? 'வேண்டா/எடுத்துக்க
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என்ன, அவன், “சத் இயமாயில்லை/ ' என்றனன். ராஜா, “இவன்
பரிச்சேதம் இல்லையென்று ஆணையீடுகிறானே?!'' என்ன, கம்பர்,

“சுவாமி, இவன் மிகவும் கையழுத்தக்காரன்; இளமையிலே3ய
சுபாவம், அஞ்சாமற் பொய்யாணை இடுகிறது
இவனுடைய
தான்; பொய்ச்சத்தியம் இவனுக்குத் தமிருஞ்சோறும்; இப்படிச்
சாந்தமாய்க் கேட்டாற் கொடுப்பானா? மிதித்துப் பிடுங்கனொலல்
“மயிலே,

லாமல்

மயிலே,

ஓர் இறகு

கொடு,'

என்றாற் கொடுக்

குமா? அது போல, இவனைக் கேட்கிறபடி கேட்க வேண்டும்.”
என்றார். தக்ஷ£ணமே அரசனாணையால் ஏழெட்டுப் புளிய மலார்க்

அவனைப்

வந்து விழுந்தன.

கட்டுகள்

அப்புளியமலாரைக்கொண்டு

இறுகக்கட்டி

பொரத்தினார்கள்.

உதுரமொழுகும்படி

கம்பத்தில்

பிடித்துக்

உடம்பெல்லாம்

அம்பட்டன்

அடி.

பொறுக்க மாட்டாமல், “கட்டவிழ்த்து விட்டால் உள்ளதைச்
சொல்லுகி3றன் !'' என்றான்.
என்ற
விட்டுக்

மாத்திரத்தில்,

கேட்க

அவன்,

அவனை

அடியாமற்

' அம்பலத்திற்

கட்டவிழ்த்து

பொதியவிழ்த்தது

போல: யதார்த்தத்தைச் சொல்லிவிட்டான்.
எப்படியெனில்,
“ இவரெங்கள் தமயனுமல்லர் ;: கானிவர் தம்பியுமல்லன்.
இவ

ருடைய

பூர்வோத்தரமே

எனக்குத்

தெரியாது.

' குரங்கு

குட்டி. கையைத் தோய்க்கிறது ' போல, இந்தச் சம்ஸ்தான த்து
வித்துவான்௧ள் இவர்மேற் பொறாமையால் என்னைக்கொண்டு
இட்படியெல்லாஞ் செய்வித்தார்கள் : எனக்கு அவர்கள் எழு
திக்கொடுத்த உடன்படிக்கை இருக்கறது : பாருங்கள்,” என்று
அதை அரசன் சமுகத்திற் கொண்டுவந்து வைத்து, மற்றுமவா்
கள் செய்யத் துணிந்த துராச்கிருதங்களை எல்லாம் பட்டோலை
படிப்பது போலப் ப௫ரங்கமாகச் சொன்னான்.
சேரன், ப இது
இவளுல் விளைந்ததன்று ; வித்துவக் காய்ச்சலா ற்சம்பவித்தது.
* எய்கிறவனெய்தால், அம்பென்ன செய்யும் £” என்று அம்பட்
டன்மேல் மூண்ட
கோபத்தை
ஒருபடியாகத்
தணித்துக்
கொண்டு

அந்த வித்துவான்

ரடைய

துரோக

சிந்தையைக்

குறித்து நெஞ்சு புழுங்கி, “நம்மாலே பரிபாலிக்கப்பட்ட

கள்

நமக்க

இங்கு

செய்தார்களல்லவஈ !'?

எல்லாம் கழுவேற்ற நிர்ணயித்தான்.

என்று

இவர்

அவர்களை
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“: இந்தப்

அவ்வித்துவான்கள்,

அதையறிந்து

எவ்விதத்தால் தப்புவது!
“ அழுக்கா றெனவொரு

பேரிடிக்கு

பாவி திருச்செற்றுத்

தியுழி யுய்த்து விடும்.”
கூடி ஆலோ?த்தும்

பயந்து.

என்று

சம்பவித்தது !”

என்றபடியல்லவோ

உபாயமும் காணா

தப்புவதற்கு வேறோர்

மையால், தங்கள் தங்கள் மனைவிமார்களை

யாவரும்

அடைப்பைக்காரன்

காலிலே போய் விழுந்து வேண்டிக்கொள்ளும்படி அனுப்பினார்
கள். அந்த ஸ்இரீகள் தலை விரி கோலமாய் வந்து புலம்பி, முன்
முனையை விரித்து, “' மாங்கல்ய பிக்ஷை தரவேண்டும்!” என்று
கேட்க, கம்பர் அவர்களுடைய துக்கமுகத்தைக்கண்டு, நெஞ்
சுர,

அழுகுரலை&

கேட்டுச்

சகிக்காமல்

அழமவேண்டா

*பாரக்யெவஇகளே.

;

இரக்கங்

உங்கள்

கூர்ந்து,

நகாயகன்மார்க

ளுடைய பிராணனை நான் அவசியம் காப்பாற்றுவேன்! நீங்கள்
அஞ்சா இருங்கள்,” என்று அபயப் பிரதானம் பண்ணி, அவர்
களை

அனுப்பிவிட்டு

மகாராஜனைப்பார்த்து,

'ஓ ராஜசேகரரே,

உலகத்தில் மாதா, பிதா, குரு, புரோகிதர், புராணிகர், வேதப்
பிராமணர், தபசிகள், வித்துவஜனர், விகடகவீகள், சுத்தவீரர்,
தானாபதிகள், தூதர்கள், சுற்றத்தார், பிணியாளர், வறியவர்,
பாலர், அடைக்கலம் புகுந்தோர், போகமாதர் என்னும் இந்தப்
பதினெட்டுப் பெயர்களும் செய்த குற்றத்தைப் பாராட்டி
மனுமீதி
அவர்களைத்தண் டிப்பது அரசர்களுக்கு
அதற்காக
லும்

ாலும்,மே
அவர்களும் நானும்வீத் துவான்௧ளா
யன்று.ஆதல
யிருப்பதனாலும்,

தாம்.

அவர்களுக்கு வந்த அவமானம் எனக்கு வந்த

ஆகையால், நீங்கள் கிருபை செய்து

அவர்கள் தெரியா

மற் செய்த குற்றத்தை மன்னிப்பதே உங்கள் கெளரவத்திற்
கும், தயைக்கும் தகுதி,” என்று கோபம் தணியும்படி. நயவசன
மாகச் சொல்ல, , அரசன் சீற்றமாறி, விதித்த தண்டனையை
மன்னித்துவிட்டுக் கம்பரை நோக்கி, ': இந்த வச்சிரச் சிலம்பு
உமக்கெப்படிக் கிடைத்தது *” என்றான்.
- கம்பரானவர், “* கேளீர், சக்கிரேஸ்வரரே : இச்சிலம்பைத்
நீங்கள் தரிசிக்க வேண்டுமென்னும்
உத்தமியை
தரிக்கன்ற

அழைப்பிக்கிறேன்,””
விருப்பம் உங்களுக்குண்டாயிருந்தால்,
ல் முத்துப்பந்
மண்டபத்தி
ஒரு
ய
விசாலமாகி
சொல்லி,
என்று
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தல் சிறப்பித்து, சந்தனத்தைப்
ஈவரத்தினப்

பொடிகளாற்

பனிநீரிற்
கோலமிட்டு,

குழைத்து
வாமை

நாட்டி, மலர் மாலை தூக்கி, நெய் விளக்கேற்றி
மூகமல்
ஒன்றை

மெழுகி,
கமுகுகள்

Y puss s Ber

திரை போட்டு,
அப்பந்தலுக்குள் மரகத விமானம்
அலங்கரித்து வைத்து,
அதில் மாணிக்க
பீடம்

அமைத்து, அதன்மேல் தங்கக்கலச ஸ்தாபனஞ் செய்து, அக்கல
FS BU

ஜகன்மாதாவாகிய

சாரதையை

ஆவாகனம்

பண்ணி,

சங்கமுதலிய வாத்தியங்கள் கோஷிக்க
கந்த புஷ்ப தூபதப
கைவேத்தியங்களைக்கொண்டு
ஆகமவிதிப்படி
பத்தி
விசு
வாசத்துடனே
அர்ச்சித்துப் பூசித்து
அஞ்சலித்து,
கலை
மகள் மூலமந்திரத்தைப்
பிரணவ
௩மக சகுதமாகப்
பற்
பல
உருச்செபித்து
திரைப்புறத்திலிருந்து
நாதனமாகச்
சரஸ்வதிமேல் ஓரந்தாதி பாடி, வசனரூபமாகவும்,
* தவள

ஸ்வரூபி,
புஸ்தக

தவளபத்மாசனி,
பாணி”
என்று

தவளபூஷணி,
ஸ்தோத்இரித்த

புவனகாரணி,
மாத்திரத்இல்

அப்பந்தலின் திரைக்குள் அந்த ஞானூரோமணியாகய
பர
தேவதை சர்வாபரண பூஷிதையாய், எத்திசையிலும் ம£னோாக்
கியமான மந்தார பாரிஜாத இவ்விய பரிமள வாடை வீசும்படி
எழுந்தருளிக் தாம்தாமென்று தாளமத்தளம் மூழங்க, வலக்கை

மகர
வீணை வாசிக்க, இடக்கை
அபிரயிக்க
ஒற்றைக்காற்
சிலம்பு கலீர் கலீரென்று சப்இக்க, அடி பெயர்த்து அற்புத
நடனஞ்செய்யத் தலைப்பட்டாள். அதை ஆரசன் மூதலானவர்
கள் அறிந்து சாஷ்டாங்கமாய்

விழுந்து பணிந்து, பிரமானந்தத்

தில் மூழ்கிப் பரவசமானார்கள்.
அப்பொழுது நாமகள்,
எங்கடா கம்பா சிலம்ப?” என்
முள். என்றவுடனே கம்பர், அர்சன் கையிலிருந்த சிலம்பை

வாங்கிச் சாரலதயின் இடப் பாதத்திற்கு நேரே நீட்டினார்.
அஃது அந்தத் தருவடியிற்போயேறின மாத்திரத்திற் கல

வாணி அந்தர்த்தானமாய்ப் போய்விட்டாள். பிறகு சேரன்
கம்
பரைப் பற்றிச் சமூசயித்து, '* நீரார்7 உம்முடைய
பூர்வோத்தர

மென்ன ? உண்மையைச் சொல்ல வேண்டும்,” என் று வேண்ட,

கம்பர் தாம் இன்னாரென்பதும், தமக்கும்சோழனுக்கும் விரேர 5

முண்டானதும்,
அவனுடைய தேசத்தை விட்டுத் தாம் வந்த
தும், மார்க்கத்தில் நடந்த செய்
தியும் சாங்கோபாங்கமாகச்

சொல்லக்கேட்டு

மகா
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கம்பர் சரித்திரத்தின்

அரசன் ௮திக சந்தோஷமாய் ஆச்சரியப்பட்டு

அவர்

வித்துவானாகிாய

தனக்கு

௮அடைப்பைத்தொழில்

செய்ததனிமித்தம் விசனமுற்று, அன்றுதொட்டு அவரை

முன்

னிலும் மிக்க செல்வமும் சிறப்புமாக வைத்திருந்தான்.
அவ்வண்ணம் கம்பர் சேரனிடத்திலிருக்க, சோழன் நெடு
காஷாகக் கம்பர் முகத்தைக் காணாமையால், தாய் முகத்தைக்
காணாத சிசப்போலவும், மழை முகத்தைக் காணாத பயிர்போல
வும், கணவர் முகத்தைக் காணாத கற்புடை மடவார்போலவும்,

போர் முகத்தைக் காணாத சுத்தவீரர் போலவும், கொடுப்போர்
முகத்தைச் காணாத இரப்போர் போலவும் ஏக்கழுற்று, “ஐயோ!

நான்: தீர்க்காலோசனை

தாட்ச

பண்ணாமலும், கொஞ்சமாவது

ணியமில்லாமலும் கண்டி த்தும் பேசு, “என் தேசத்தை விட்டுப்
வித்துவரத்தினமாகய
என்றதனாலல்லவேர,
போய்விடும்!"
கம்பர் என் சமுகத்தை விட்டு விலகிப் 2பானார் £ இனி என்
றைக்கு அவர் முகத்தை கான் காண்பேன்! அவரில்லாத சபை,
தாமரையில்லாக தடாகமும், சந்திரனில்லாத வானமும், நதி
த கல்வியும்,
யில்லாத காடூம், துதியில்லாகத நாவும், ஞானமில்லா

கற்பில்லாக பெண்டிரும்.

தெய்வத்இயானமிஷ்லாத

கெஞ்சும்,

புத்திரபாக்கியமில்லாக இல்வாழ்க்கையும், செங்கோலாசனில்
லாத நஃரமும் போலச் சிறப்பிழம் இருக்கின்றதே! ௮வரெங்கே
போனாரோ/ எவ்விடத்திலிருக்கிறாமீரா/ இன்ன தேச த்இலிருக்

கறாரென்று

எந்த

மகானுபாவனாவது

என்று தன் -சபையாருடனே

பேனோ!''

வந்௮ சொல்லக்
சொல்லித்

கேட்

துக்கப்பட்டு

அஷ்டதிக்கிலு முள்ள அந்தந்தத் தேசங்களுக்குச் தூதர்களை
அனுப்பிப் பல காள் தேடியும் செய்கு தெரியாமல் தடுமாறிப்
பின்பு தெய்வகதியாய்ச் சேரமகாராஜனுடைய சம்ஸ்தானத்த
லிருக்கிறாரென்று சிலர் வந்து சொல்லக் கேள்விப்பட்டு, அதை

உள்ளபடி தெரிந்துகொண்டு, '*“இந்த நிரூபங் கண்ட நாழிகைக்
குந் தயை செய்து வரவேண்டும்'' என்று கம்பருக்கு ஒரு நிரூப
மும், “தாமதமில்லாமல் எப்படியாவது நீர் கிருபை கூர்ந்து
அனுட்பிவிக்க வேண்டும்,”
கம்பர் கவிக்சக்கிரவரத்தியாரை
என்று சேரனுக்கு ஒரு வீண்ணப்பமுமெழுதி ஓராள் வசம்
அனுப்பினான்,
கம்பர், சோழன் தமக்கு எழுதிய நிரூபத்தைச் சேரனுக்குக்
li

.
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காட்டி, “சோழராஜனிடத்திற்குப் போகும்படி ஈமக்கு உத்த
ரவு கொடுத்து அனுப்பவேண்டும்,” என்ன, சேரனும் தனக்குச்
சோழன் அனுப்பிய கடிதத்தைக் கம்பருக்குக் காண்பித்து,
“நீரிங்குச் சில காலம் வந்து வ௫ிக்கும்படி. நேரிட்டது ஆர்செய்த
புண்ணீயமோ
பிரிந்து போக

!'' என்றும், “இப்பொழுது
நீர் இடீரென்று
வேண்டி. வந்தது எனது நிர்ப்பாக்கியந் தானோ!”

என்றும், “சேர்ந்திருந்தமையால் என் சபை இந்திரசபைபோலச்
சிறப்புற்றிருந்ததே!”” என்றும், '*நீர் நீங்கிவிட்டால் இணி அது
மனையாளில்லாத இல்லம்போல அழமூழந்திருக்குமே!'” என்றும்

“உம்மைப்போல
மாகவும்

எனக்குச்

ராமாயணம்

சாதுரியமாகவும்,

பிரசங்கம்

இருக்கின்றார்கள்?” என்றும்,

துக்கம்

சம்பவித்ததே!'”

அரசனைப் பார்த்து,

செய்பவர்கள்

* எனக்கு இத்தனை

என்றும்

செவிக்கின்ப
வேற

கோரமான

வீசனப்பட்டான்,

'நிஷ்பிரயோசனனாகிய

யார்
கம்பர்

என்னைக் குறித்து

நீங்கள் இவ்வளவு கவலைப்பட்டால், “*மன்னுயிருக் தன்னுயி
ராகப் பாவித்து
உலகபாரத்தையெல்லாம்
தாங்குவதன் றி,
தேசத்திலிருந்து நிராதரவாய் வந்தடுத்த எளியேனையும் அன்ன
வஸ்திராஇகள் தந்து, பெற்ற தாய் பிள்ளையைப் பரிபாலிப்பது

போல

பற்றி

ஆதரித்து வந்த பரமோபகாரியாயே உங்களைப் பிரிவது

நானெவ்வளவு

விசனப்படவேண்டும் ?”' என்றும்,

அல்

லாமலும், உலகத்தில் விசனமில்லா இருப்பவர் ஒருவருமில்லை,”
என்றும், “விஷயம் சிறிதாயினும், பெரிதாயினும், அதனால்

விளையும் காரியமாகிய
மிடத்தில்

ஒரு

துக்கமோ,

தன்மையேயாம்,”

அவரவர்

ஸ்இியை

என்றும்

கோக்கு

சொல்லி,

அஃது

அனைவர்க்கும் ஒரு தன்மையாமென்பதற்குத் இருஷ்டாந்தமாக,
'*பாலுக்குச் சர்க்கரை யிம்லேயென் பார்கீரும் பருக்கையற்ற
கூழுக்குப் போடவுப் பில்லையென் பாருக்குங் குற்றிதைத்த

காலுக்குத் கதோற்செருப் பில்லையென் பார்க்குங்
கனகதண்டி
மேலுக்குப்பஞ்சணை யில்லையென் பார்க்கும் விசனமொன்றே,
என்ற பாடலையுங் கூறி,

அவன்

அக்கத்தை

ஆற்றினார்.
அப்
புறம் சேரன் கம்பரைப் பல விதத்த
ிலும் கொண்டாடி, அரசர்
களுக்குச் செய்வது போல
அவருக்குச் ௪கல வரிசைகளுஞ்
செய்து

,

தன்

மந்தர

பிரதானிமார்கள்

சாமரம்

போட்டுக்

கம்பர் சரித்திர த்திஷ்” ஒரு பகுதி
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கொண்டு
சம்பிறீமகதுடனே
அவரை
அழைத்துப்போய்ச்
சோழகாட்டில் As வரும்படி கட்டளையிட்டான்.
கம்பர், சேரண் கொடுத்த சித்திரப் பொற்பட்டாடையை
கடுத்து;

ஈவரல் தினபூஷணங்களை த்தரித்து,

ரத

ஜை

துரக

பதாதிகள் பூடை சூழ, யானைமேல் ஆ3ராகணித்து, தவளக்
GMC. FHSS, ஆலவட்டம் அசைக்க, அஷ்டாதசவா)த்தியங்
களும் ஜோழங்க, விருதுகள் பிடி.க்க, எச்சரிக்கை படிக்க, மந்இரி
Fir eyes தர்கள் சாமரை போட,
அரசர்கள் அஞ்சலிக்க, மோகன

யுமா தர் பரதகாட்டியமாட

“மித ஆடம்பரத்துடனே

பாணர்கள்

சங்கீதம் பாட, அனேக

பிரயாணப்பட்டபொழுது,

சேரமகா

ராஜன் சிறிதுதாாம் கூடவந்து உபசரித்து வழிவிட்டுத் திரும்பு
ஞையில், கம்பரை நோக்கி, “நீர் சோழனை
விட்டுப் பிரியும்
பொழுது செய்து வந்த பிரதக்கெயை மறந்துவீட்டீர் போலக்
காண்குறதே!'” என்று எச்சரிக்க, அவர், மறக்கவில்லை,

அங்கே

நான் போய்ச் சேர்ந்த பிறகு சமயமறிந்து உங்களுக்குக் கடித
மெழுதுகிறேன் ; அப்பொழுது
நீங்கள் தயை செய்யலாமே
யொழிய இப்பொழுது ஆவசியகமில்லை,” என்ன, அதற்கவன்,
அந்தப்படிச் செய்வீராகில் முன்பு நீர் நமக்குச் செய்தது
போலமவ நாமும் உமக்கு அடைப்பைக்காரனாய் வந்து அந்தக்
கடனைச் செலுத்துவோம்,”

என்ன,

கம்பர்,

நல்லது /' என்று

அரசனுடைய அனுமதி பெற்று அத்$தசத்தை விட்டுப் புறப்
பட்டுச் சோழமனாட்டுக்குச் சமீபமாய் வருமளவிற் செய்இ தெரிக் து
பொன்னித்துறைவனாகிய சோழராஜன் எதிர் கொண்டு உப
சரித்து, அழைத்து வந்து சித்திரமயமாகிய ஒரு சிங்காசனத்
தில் இருக்கச் செய்து கம்பர் முகத்தை நோக்கிக் கண் கணிக்க
மனங்களித்து,

தன்னை

வீட்டுப்

பிரிந்த பின்பு

யெல்லாஞ் சொல்லக்கேட்டு, துக்கத்தும்

நடந்தவைகளை

FEC ZTONG GIL

YA

சயித்தும் இரண்டொருநாள் சென்ற பின்பு, : நீர் இங்கிருந்து
போம்
பொழுது
செய்த
பிரதஇக்கனை
நிறைவேருமற்
போயிற்றே!” என்று பரிகாசமாய்க் கேட்க, கம்பர், “ அஃது
இன்றெட்டாம்காள் நிறைவேறும்,” என்று சொல்லிச் சேர MIs

_ (கக் கடிதமெழுதினார்.
அது கண்டு அவன் அடைப்பைக்காரனாக

வேடம்

பூண்டு

தன் பட்டத்துப் புரவிமமேல.றி, ௮2 சீக்கிரமாக அந்த எட்டாம்
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நாள் வந்து, சோழன் சபையில் கம்பர் பக்கத்

\

ற்சேர்ந்து நின்று.

அவர்க்குத் தாம்பூலம் மடித்துக்கொண்டிருந்தான்.
௮வன்
இன்னானென்று
உற்றுப்பார்த்து,
மகள்
முகக்குறியைச் சோழன்
தெரிந்துகொண்டு, தன் பிதாவுக்குக் குறிப்பாக.
அதையறிந்து கம்பர் சேரனுக்குக் குறிப்பிக்க,

தரிவித்தாள்.
அவன் அந்த

க்ஷணம் அவ்விடத்தை விட்டு நீங்கிக் குதிரையேறித,ன் தேசம்
பேரய்ச் சேர்ந்தரன். பிறகு சோழன், * உம்முடைய யக்கத்தி
லிருந்தவன் ஆர் ?”” என்ன, கம்பர், ** அவன் தான் சேர்டகா
ராஜன்,” என்ன, “ஏன் அவனை அனுப்பிவிட்டீர் 2” என்ப
கப்பம் 'வாங்குகத்
: உமக்கு மேலாயிருந்து உம்மிடத்தில்
மன்னர்மன்னன் உமதருகில் தன் பரிவாரங்களை விட்டுத் ழே
வந்இிருக்கையில் அவனை நீர் பிடித்துச் சிறைப்படுத்தி cy
னுடைய
றல்லவோ

ராச்சியத்தைக் கைப்பற்றிக்கொள்வது cra go
அனுப்பிவிட்டேன்!” என்ன, சோழன், “அப்படியா/

நல்லது ! அவன் உமக்கு மடித்துக்கொடுத்த வெற்றிலைச்சுருளை
ஒவ்வொன்றாக வாங்கி விரற்சந்தில் அடுக்கி வைத்துக்கொண்
டிருந்தீரேோயல்லாமல், நீர் தரித்துக்கொள்ளவில்லையே/
god
« தென்னை ?'' என, கம்பர், “' அற்பருச்கு வாழ்வு வந்தால் அர்த்த
ராத்திரியிற் குடை. பிடிப்பர்.
நானப்படி நடக்கமாட்டேன் ;
சக்கிரேசுரனாகிய அவன் என்னைக்கெளரவப்படுத்தும்பொருட்டு
அபிமானித்து அவ்விதமாகச் செய்ய, நான் அது தெரியாமல்
தலைவிரித்துக்கொண்டாடலாமா? வாங்கித் தரித்துக்கொள்வது
மரியாதையா?” என்ன, சோழன் கம்பருடையவித்தியா சாமர்த்
இயத்தைப்பார்க்கிலும், ஒழுக்கத்தையும், பாரமார்த்திகத்தை
யும், லெளகிக யுத்தியையுங்கண்டு மிகவும் மெச்சிக்கொண்
டான்.

பாடி.

கம்பர் இராமாயணம்
அரங்கேற்றியது

70.

.

தங்கிய திருவெண்ணெய் நல் லூரிற் கொஞ்சங்

மாட்சிமை

குறைய ஆயிரம் வருஷத்துச்குமுன் வ௫த்திருந்த அந்தக் கிரா
மாஇபதியும் கனம் பொருந்திய பிரபுவுமாகிய சடையப்ப
முதலியார் என்பவர், தமிழ் வித் துவான்களுக்குள் அதிசிரேஷ்
டராகிய கம்பரை

இறபடியால்,

“ஓயா,

நோக்க,

நீர் பிரபல கவிஞராயிருக்

உமது பெயர் நெடுங்காலம் நிலை பெற்று நிற்கும்

படி சம்ஸ்ஒருத பாஷையிலிருக்கின்ற

என்

ஸ்ரீமத் ராமாயணம்

செய்தால்,
தமிழ்ச்செய்யுளாகச்
மகாகாவியத்தைத்
னும்
சஇர்தமாம்,”
உமக்கும்
லோகோபகாரமாயிருப்பதுமன் றி,
என்று சொல்ல,

கம்பர்,

““நல்ல.து/ அப்படியே

செய்கிறோம்”

என்று சொல்லி, அனேக

நாளாய் ஒன்றுஞ்செய்யாமற் காலஹர

ணம் பண்ணிக்கொண்டு

வந்தது கண்டு,

வது இவருக்கு உறைக்கவும்,

அக்கறை

அவர்,

மாம் சொல்

பிறக்கவுமில்லை;

ஆத

லால், சடையைப்பிடித்திழுத்தாற் சக்நியாசி கிட்ட வருவான் '
என்றபடி குலோத்துங்க சோழனைக்சொண்டு 'சொல்லுவித்
அபிப்பிரா
தால் ராஜாஇகாரத்திற்கு அஞ்சியாவது ௩ஈமது
க்கு
அரசனு
து,
நினைத்
ர்,”
என்னி
யத்தை நிறைவேற்றுவா
அதை அறிவித்தார்.

அரசன் அதைப்பற்றித் தனக்குள்ளே யோசித்து,

es

நாம்

கம்பரை மாத்திரம் பாடச்சொன்னால் எவ்விதத்திலும் தாமதப்

படும்.

கம்பரையும்

ஓட்டச்கூத்தரையும்

தனித்தனி

பாடச்

சொன்னால், அவர்கள், “கூழுக்கு மாங்காய் தோற்குமா £” என்
பதாக ஒருவருக்கொருவர் முந்த வேண்டிச் சக்கரத்தில் பாடி

முடிப்பார்கள்?”

என்று

அவ்விருவரையும்

அழைப்பித்துச்

சொல்ல, ஒட்டக்கூத்தர் பாலகாண்டமுதல் ஐந்து காண்டம்
பாடி, ஆறாவது காண்டத்திற் கடல்காண் படலமட்டும் பாடி
னார். அதுவரையிழ் கம்பர் தெய்வ வணக்கமுஞ் செய்யவில்லை.
என்பதை முதலியாரறிந்து, வேந்தனிடத்திற்போய்க் “கம்ப

ரையும் ஓட்டக்கூத்தரையும் நீங்கள் இராமாயணம் பாடச்
சொன்ன பின்பு அவர்களை ஏனென்று கேளா இருப்பது தர்மமா?
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என்ன,

சோழன்

கவிஞரிருவரையும்

சரிதம்

எல்வளவு

பாடியாயிற்று?”

வரவழைத்து,

என்ன

'*“இராம

ஒட்டக்கூத்தர்,

“கடல்காண் படல பரியந்தம்,” என்றார். கம்பர் ஒரு பாட்டும்
பாடாஇருந்தும், தாம் ஒட்டக்கூ த்தரினும் அதிகமாகப் பாடின

தாய்ச் சொல்ல வேண்டுமென்று நினைத்ததனால், - அத்தருணத்
இற்

பொய்

பொழுது

பேசுவது

ஆவசியகமாயிருந்தது.

அவர், “*நாமிப்

சொல்லும் பொய் பிறருக்குத் துன்பத்தைச்

செய்யா

தாதலால், நமக்குத் தோஷமில்லை,” என்று குறித்துக் “கடல்
காண் படலத்திற்கு அப்புறத்துள்ள இருவணைட்படலமட்டும்
பாடினோம்.” என்றார்.
“அப்படிமா! அ௮அகதைச்சற்றே பிரசங்கியும் கேட்போம்,”
என்று அரசன் சொல்ல, கம்பர் உடனே அதை மாத்திரம் எழு
பது செய்.புளிற்பாடிப் பிரசங்கிக்கக்தொடங்கி, சமுத்திரத்தில்
வாராவ]௫

கட்டுப் பொருட்டுச் ௪க்கரிவன்

வீரரும் படைத்தலைவர்களும்

ஆணையால்

காட்டிலுள்ள மலைகளைப்

வானர

பிங்

கிக்கொண்டு வருவதைப்பற்றிப் பேசுமீடத்தில்,
“குமுத னிட்ட குலவரை கூத்தரின்,
இிமித மிட்டுத் திரையும் இரைக்கடல்
துமித மூர்புக வானவர் துள்ளினார்
அமுத

மினனு

மெழு மனு

மாசையால்,”*

என்ற பாடலைச் சொல்லி, * குரதன் என்னும் படைத்தலைவ
ஜஞொருவன் பூமியினின்று வேரோடு பிடுங்க அந்தரத்திற் பந்
தாடிக்கொண்டே வந்து, மற்றவர்களைப் 2பாலத் தெய்வத்தச்ச
னாகிய நளன் என்பவன் கையிற்கொடாமல், தானே விட்
டெறிந்த Fo Loree
ton Gus மலையானது வந்து விழுந்து, கூத்
தாடிகள் போலத் ‘Gu gu’ eratgy ஓலித்துச் ஈமலுதலால்,
நுரைத்துத் இரைத்துக் குமீழியீட்டெழுந்த கடல் நீர்த்துளி
கள் விசையாம் வந்து தங்களுக்இருப்பிட
மாகிய சுவர்க்கத்இற்
பிரவேசித் ததை அங்குள்ள தேவர்கள் பார்த்து, “பூர்வகாலத்
தில் ஈம்மினத்தாராகிய தேவர்களும் ஸ்ரீமகாவிஷ்ணுவும் கூடி
ஒரு

மலையை மாத் இரங்

GEL.

கொண்டுபோய்ப்

பாற்கடலைக் கடைந்தார்கள்.

போட்டு அமிர்த

இப்பொழுது அந்து

விஷ்ணுவே ஸீசாமனாய் அவதரித்தும், அத்மேேவர்களே
வான
சார்களாக
ஜெனித்தும்
UB,
were
மலகளைப்
பிடுங்ஒ

கம்பர் இராமாயணம் பாடி. அரங்கேற்றியது
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இந்தத் தென்சமுத்திரத்திற் போடுகிறார்கள்.

இனி இதையுங்

கடைவார்கள்.

இதில் முன்போலச் சொற்பமாகவன் றி, அமித

காமெல்லாம் சலப்பிராயமாய்
மாக அமிர்தம் உண்டாகும்.
வேண்டிய மட்டும் புசிக்கலாம்!” என்று ஆசை கொண்டு, தலை
தெரியாத சந்தோஷத்தை உடையவர்களாய்த் துள்ளியாடினார்
கள்,” என்றார்.

அது கேட்டுஓட்டக்கூத்தர் கம்பரை நோக்கி, *துளியைத் !
‘gl என்றீரே! இது நிகண்டு திவாகரங்களில் வழங்குகிற தா? '
அல்லது

ஏதாவது

இலக்கியப்

பிரயோகங்

கண்டதுண்டா ்்

என்ன, கம்பர், “இது அவைகளிலெள்லாமில்லை; உலகவழக்கு,””
கற்றவன்

என்ன, அவர், “கெரடி

இடறி வீழுந்தால்

அதுவும்

ஒரு வரிசை.” என்பதுபோல, இவர் துளியைத் துமிஎன்று வழு
வாய்ச்சொல்லிச் சமாளிக்கும்படி உலக வழக்கெனச் சா இககிறார்'
என்றெண்ணி, “உலக வழக்கில் வருவது மெய்யானால், அதை
மெய்ப்பிக்க

வேண்டுமே 1?

என்ன,

நல்லது!”

என்று

பிரசங்கம் முடிந்த பிறகு கம்பர் வீட்டிற்கு வந்துசரஸ்வதியைப்

பிரார்த்திக்க,

அவள்

பிரசன்னமாகி,

“என்ன

வேண்டும்?”

என, :*தாயே, ஜகதம்பா, பிரமாதி தேவர்களும், வசிஷ்டர்
பராசரர் வியாசர் முதலாகிய மகருஷிகளும் பிரார் த்திக்கும்படி
அவர்களுடைய மேன்மை தங்கியலூவிணிடத்தில் வீற்றிருக்
இன்ற நீ, எளியேனுடைய புன்மையாகிய நாவிலுமிருந்து ௮௬
ளிச்செய்த வண்ணம், 'நானுமறியேன் அவளும் பொய்சொல்
ore, என்பதாக அடியேன் சொன்ன “துமி' என்பதை ஒட்டக்
கூத்தன் ஆக்ஷேபித்து மெய்ப்பிக்கவேண்டுமென்று போராடு
கறானே/
அதற்கென்ன
செய்கிறது?”
என),
கலைமகள்,

“நாளைக்குப்

பொரீழது

விடியஜாமநேரத்தில்

அவனை

இடைத்

தெருவில் அழைத்து வா,'' என்று சொல்லிப் போனாள்.
கம்பர் அப்படியே
ஓட்டக்கூத்தரையும்' குலோத்துங்க

சோழனையும்

அ௮வ்விடதஇற்கு

அழைத்துப்போகையில்,

ஒரு

வீட்டில் வேதமே தயிர்த்தாழியும், வேதாக்த3ம தயிரும், சாஸ்
இரமே தயிர் கடை மதம் கயிறும், இதிகாச புராணங்களே
சிறுபிள்ளைகளுமாய் உருவெடுத்து வர,. தான் இடைப்பெண்

ணாக
டிருந்த

வடிவு

கொண்டு

வாணியானவள்,

அந்நேரத்தில் தயிர் கடைந்துகொண்
அவர்கள்

சமீபத்தில்

வருகையில்,
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அவர்களுக்குக் கேட்கும்படி.

தன்

கிட்டவிருந்த சிறுவர்களை,

“பிள்ளைகளே; உங்கள்மேல் மோர்த்துமி தெறிக்கப்போகிறது!

எட்டவிருங்கள்," என்று சொல்ல, கம்பர் ஒட்டக்கூத்தரைக்
“கேட்டீரா £” என்ன, அவர், “சரிதான்,” என்று ஓப்புக்
கெண்டு, பிறகு, “இந்த வீடு குடியில்லாத வீடென்று எனக்கு
நன்றாய் த் தெரியுமே! இப்பொழுது ஆரிங்கே வந்இருக்இ றவர்
கள், அறிவோம்!” என்று மடியிற்செருகியிருந்த சமுதாட்டை
உருவிக்கொண்டு ஓடிப்பார்க்கையில், அங்கே ஒரு ஸ்திரீயும் சில
சிறு பிள்ளைகளும் சயிர்த்தாமி முதலானவைகளும் பிரத் இயக்ஷ
மாகத்

தமது

போனமையால்.

கண்ணுக்குத்

தோன்றினவுடனே

மறைந்து

“இது சாரதையின் திருவிளையாட்டு!''

கருதி, ஆச்சரியப்பட்டுத் இரும்மினார்.
அப்புறம் கிட்டத்தட்ட ஆறு மாதத்துக்குட்

என்று

கடல் காண்

படலத்தினின்று மற்றதையும் ஒட்டக்கூத்தர் பாடி முடித்தார்.
முடித்தும் அவர் மனத்தில் “கம்பருக்குச் சரஸ்வதி கடாக்ஷம்
விசேஷமாயிருக்கிறது; அதனால், அவர் கவிக்கு முன்னே நமது
கவி மகிமைப்படவில்லை,'” என்று வெறுப்புண்டா௫, ஒரு காள்
தாம் பாடிய இராமாயண புஸ்தகத்தைச் சஞ்சிகையாக உருவிக்
கிழித்தெறிங்துகொண்டிருக்கையில் ஏதோ ஒரு நிமித்தத்தாற்
கம்பர் அவ்வீடத்திற்குப் துாய்ப்பார்த்துக்
கிழமித்தெறியப்படு
கன்றதே! இஃதென்னை 7” என, அவர், “கான் பாடின மாமா
யணம்,” என்ன, இவர், '*ஏன் கிழித்தெறிடறர்?'” என, அவர்,
**வரகவியே கவி; மட்றைக்கவி என்ன கவி?7'
என்று சொல்லி,

மற்றதையும் கிழிக்க எத்தனிக்கையில், இவர் அவர் கையி
லெடுத்க ஏடுகளைச் சிக்கிரமாய்ப்பறித்துப் பார்த்து, உத்தர
காண்டம்
என்று தெரிந்துகொண்டு,
ரீமிக்கவொட்டசஈமல்

தடுத்து '*இராக்க தர்களுடைய

பிறப்பு வளர்ப்பு

முதலானவை
களே யொழிய
வேறொரு
விசேஷமும்
உத்தரகாண்ட இற்
சொல்லப்படாமையால், அதை
நாம் பாட வேண்டுவதில்லை,”
என்றும், “அதற்குப் பிரதியாக இவர் பாடினதையே வைத்துக்

கொள்ளலாம்,” என்றும், “வைத்துக்கொண்டால், இவர் வாக்
GIG
நலது

TEES EO

இர்,
௮ ரய்வலாம்"
கோக்க, “ஐயா,

evar காரதம்மியம்

உலகத்தாருக்

என்றும் யோசித்து, ஓட்டக்கூத்தரை

அருமைப்பட்டுப் பாடினதை

ஏன் வீனாகக்

பாடி,

காண்டமாத்திரம்

நீர் பாடிய ஏழாவது காண்டமாகிய இந்த
சேர்த்துக்கொள்ளுகன்றேன்,”
பாடலையுஞ்

அதன் பின்னே
இரண்டாயிரம்
என்றார்.

கான் ஆறு

வேண்டும்?

இழித்தெறிய
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அரங்கேற்றியது

பாடி

கம்பர் இராமாயணம

அவர், “அப்படியே

செய்யும்," என்றார்.

உலகத்தில் யாராயினும் படித்தாலும் பிறர் கேட்கப் பிர
சங்கித்தாலும்

விக்னெமின்றி

நிறைவேறுவதற்கும்,

தத்தம்.

மனோரதம் கைகூடுவதற்கும், பாரதத்தை வீராடபர்வத்திலிரும் .
தும், இராமாயணத்தைச் சுந்தரகாண்டத்திலிருந்தும் ஆரம்பிக் :
Ang சம்பிரதாயமாகையால், அவ்வாறே சுந்தரகாண்டத்தி
லிருந்து ஈல்ல காட்கொண்டு பாடத்தொடங்கி, அன்று முதல்
சூரியாஸ்தமன காலத்தில் சந்தியா வந்தனக்கடன் கழித்துவிட்டு,

சம்ஸ்கிருத

வித்துவான்௧ளாகிய

வைத்துக்கொண்டு,

போதாயனம்

பிராமணோேத்தமர்களைக் கூட

இராமுழுதும்

வான்மீகம்,

வாசிஷ்டம்,

முதலிய இராமாயணங்களையும், மற்றப்புராணு

இகளையும் விசதமாகக்கிரமத் துடனே ஆராய்ந்கறிக்துகொண்டு,
சிறிது நேரம் நித்திரை செய்து, உதயத்திலெழுந்து, நித்திய
கர்மானுஷ்டானம்
முடித்துக்கொண்டு,
தம்மிடத்திலுள்ள

ஏடுமெழுத்தாணியுமெடுத்து

கற்றுச்சொல்லிகளிற்

சிற்சிலர்

எழுதும்படி, ஆளுக்கு
அஸ்தமன
பரியந்தம்

ஐம்பது அறுபது எழுபது எண்பதாக
நாளொன்றுத்கு
எழுநூறு
செய்யுள்

விழுக்காடு

ஒரு

பக்ஷத்திற்குள்

சரஸ்வதியின்

அனுக்கிரக

விசேஷத்தால் (ரீராமர் மகுடாபிஷேகம் வரையிற் பதினாயிரம்
பாட்டில் ஆறு காண்டமும பூரணமாகப் பாடினார். காளொன்
அக்கு எழுநூறு கவி வீதம் பாடினாரென்பதைக் குறித்துச்
சொல்லிய

பாடல்,

கழுந்த ராயுன கழல்பணி யாதவர் கஇர்மணி முடிமீதே
அழுந்த வாளிகள் தொடுசிலை ராகவ் அபிநவ கவிகாதன்

விழுந்த ஞாயிற

தெழுவதன் முன்மறை

வேதிய ர௬டனாராய்க்

தெழுந்த ஞாயிறு விழுவசன் முன்கவி பாடின

தெழுநூறே.!”

என்பதாம்.
இவ்விதமாகக்
உடனே

கம்பர் தாம்

ஒட்டக்கூத்தர்

பாடிய

பன்னீராயிரங் கவிகளையும்

பாடின

அறு

காண்டங்களு

உத்தரகாண்டமும்

எழுதுவித்துச் சோழன்

சேர்த்துப்

முதலான
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வர்களுக்கு

இராமாயணம்

பாடி

முடித்த

வித்து, “இது விஷ்ணுபரமாகையால்,

இவ்யதேசங்கள்

பலவற்றினும்

செய்தியை

இதை அவ்விஷ்ணுவின்

முக்கியமாகிய

பெரீய கோயிலில் அரங்கேற்றம்

அதி

திருவரங்கம்

செய்ய வேண்டும்,”

என்று

அவர்களனுமஇ பெற்று, ஸ்ரீகோசத்தை (புஸ்தகத்தை) எடுப்
பித் துக்கொண்டு ஸ்ரீரங்கத்திற்குப்போய், அக்காலத்தில் ௮ந்த
ஸ்தலத்திலிருந்த ்ரீவைஷ்ணவர்களுக்குச் செய்தி தெரிவிக்க,
அவர்கள் மேற்படி.

காவியததில்

நரஸ்துதி

பண்ணப்பட்டிருக்

கறதென்பதனாலும்
மற்றுஞ்”ல
அபிப்பிராயத்துனாலும்
AGO கொண்டு, அக்கருத்தை வெளிப்படுத்தாமல், “*சம்ஸ்
கருத
பாவையாயிருந்தால் ஒன்றும்
யோசனை
பண்ண
வேண்டுவதில்லை ;: இது தமிழாதலால் எப்படி. இருக்குமோ
வென்று எங்களுச்கு அனுமானமாயிருக்கிறது

வித்துவான் ; உமது பாண்டித்தியத்தைச்
யதையைக்

குத்தும்

; நீரோ,

பிரபல

குறித்தும்,

யோக்கி

நாங்கள்

அருகர்க

சொல்லுகிறதற்கு

ளல்லைம். தமிழில மகா வித்துவான்௧ளாக இருக்கிறவர்கள்
தில்லை மூவாயிரவர் என்னும் தீட்சிதர்களும், மற்றுஞ்சிற்சில
பெயர்களுமாதலால்,
சம்

அவர்கள்

பிரயாசப்பட்டாவது

குற்றஞ்சொல்லாதபடி.

அங்கே

போரய்

காட்டி, அவர்களுடைய ககையொட்பம்

காவியத்திற்கும் உமக்கும்
என்றார்கள்
,
அவர்கள் சொற்படியே
தில்லை

௮இக
கம்பர்

மூவாயிரவர்களிற்சிலரைக்

அறிவிக்க,

அவர்கள்,

“நாங்கள்

கொஞ்

அவர்களுக்குக்

வாங்கி வந்தால், உமது

கெளரவமாயிருக்கும்,"”
7
சிதம்பரத்திற்குப்போய்த்
கண்டு

மூவாயிரம்

இந்தச்

செய்தியை

பெயரும் கூடினா

ல்லாமல்,
ஏகதேசத்தில் இதற்கு
உதீதரம் சொல்லுற
தெப்படி ? நீர் இன்னாரின்னாரிடத் இற்போம் !* என்று சிலரைக்
குறித்து, அவர்களிடத்டுல் அனுப்ப, அங்கே போன பொழுது
அவர்களும், “மூவாயிரம் பெயர்களும் ஒன்றாகச் சேர்ந்து ஆக
வேண்டிய காரியத்திற்கு நாங்களென்ன செய்யலாம்?" என்று
வேறு லாக்
குறித்து, “அவர்களிடத்திர்போம்'? என்று
அனுப்பினார்கள்.

அவர்களும்

படியே பலரிடத்திலும்
பாவோடுங்காலாய்

மற்றுமூள்ள யாவரும் இந்தப்
கம்பரும் அங்கங்கே

போகச்சொல் ல,

நாள்தோறும்

போய்ப்போய்க்

1

கம்பர் இராமாயணம் பாடி அரங்கேற்றியது
காலோய்ந்து

போனதேயல்லாமல்,

ஒரு பயனுமில்லை.

எவர்க

ளஞுடனே சொன்னாலும், “மூவாயிரம் பெயரும் ஏககாலத்திலே
கூடினால்தான் உமது எண்ணம் முடியும் ; இல்லாவிட்டால்,
சித்தியாகமாட்
நீரெடுத்த காரியம்
ஒரு புகஞ்சென்று லும்
டாது,” என்று சொல்லக் கேட்டு, *இலஃ்தென்ன/ ஊர் கூடிச் செக்

குத்தள்ள

வேண்டியதாயிருக்கிற?த !'' என்று “வெகு நாளாக

வியாசங்கப்பட்டு,

ஓரு

போஜனஞ்செய்து

இராத்திரி

நாள்

இல்லைத்இருச்சித்திரகூடத்
சயனித்துக்கொள்ளும்பொழுது,
தில் எழுந்தருளிய ஸ்ரீ கோவிந்தராஜப் பெருமானைத் தியா

ஆபத்பாந்தவா,

பத்தபராதினா,

“ஓ ஜனார்த்தனா

னித்து,

அடியேன் இலவு காத்த கிளி
அகாதரட்சகா. எம்பெருமானே
போல எத்தனை காலமாகத் இல்லை மூவாயிரவருடைய தலை

வாசல் காப்2பன் ? ஆரையடுத்தாலும்,!'ஈமக்கென்ன!'

என்று

ஒருவர்க்காவது
உபேகைஷயாயிருக்கிறார்களேயல்லாமல்,
இதைப்பற்றி எள்ளளவும் சிந்தையில்லை3ய ! இந்தக் காவியம்
உனக்குத் தஇருவுள
வேண்டுமென்று
லோகப் பிரசித்தமாக

மில்லையோ?

நீ

ரூத்திரப்பிரதிமை;

நான்

சூத்திரதாரி;

ஆதலால், நீ ௮சைத்தபடியல்லது கானாக இயங்க மாட்டுவனோ”
என்ன செய்
உன் சங்கற்பம் அப்படியிருந்தால், எளியேன்

வேன்!” என்று ௮இக விசனத்துடனே
டார்.

அப்பொழுது

அவருடைய

இனதயாளன் எழுந்தருளி,

கண்ணுறக்கங்9கொண்

“சொப்பனத்தில்

'*ஏன் பிள்ளாய்

அந்தத்

துக்கிக்கிறாய் £ நீ

இராமாயணம் அரங்கேற்ற வேண்டித் தில்லை கூவாயிரவலரச்
இனி
பிரயாசப்பட்டாய்;
கூட்டுவிப்பதற்காக வெகு
சபை

உனக்கொரு

வருத்தமுமில்லை;

காரனாயிருந்தாய் ; *
தார்கள் ; ஆகையால்,

அவர்கள்

இதுவரையில்

நீ பசியேப்பக்

புளியேப்பக்காரர்களாயிருந்

உனக்குண்டான

ஆவசியகம்

அவர்க்

கில்லாமற்போயிற்று.
நாலா
2u gs தி லே
அ௮த்தல்லை
ைய
ில்
மூவாயிரவர
ஒருவருட
பிள்ளை பாம்பு தீண்டி. இறந்து
போகும் ; அதைத் தகனசம்ஸ்காரம் செய்வதற்காக அவர்கள்
மூவாயிரம் வீட்டுக்காரரும் அந்தப்பிள்ளை இறந்த வீட்டினிடத்
தில் வந்து கூடுவார்கள்; அத்தருணத்திற்2பாய் நீ பாடின
இராமாயணத்தில் _நாகபாசப்படலத்தை
எடுத்து இன்ன
இன்ன பாடலை வாசித்தால், விஷதிருஷ்டமான பிள்ளை பீழைக்
கும்; அதைக்கண்ட மாத்திரத்தில் அவர்கள் தடையின்றிக்

172

விசோதரசமஞ்சரி.

கையொப்பம் கொடுப்பார்கள்,” என்று அருளிச்செய்தார்.
விடிந்த பொழுது பெருமாள் அருளிச்செயலின்படி. கம்பர்
எழுந்து போய், மவாயிரம் பெயருங் கூடியிருப்பது கண்டு,
“' இராமாயணம் அரங்கேற்ற வேண்டும்,” என்ன, அவர்கள்,
*' நாங்கள் குழந்தையைப் பறிகொடுத்துப் பரிதபிக்கிற சமயத்
இற் : இடக்கிறதெல்லாங் கிடக்கட்டும் கமவனையெடுத்து மணை
மேல் வையுங்கள்,” என்பதாக,

உம்முடைய

இராமாயணத்தை

அரங்கேற்ற வேண்டுமென்கிறீர் ! இதுதானா ஏற்ற சமயம் ?”'
என்றார்கள். இவர், “நான் பன்னிரண்டு வருஷம் காத்ததற்காக
இன்றைக்குத்தானே நீங்கள் கூவாயிரம் பெயரும் ஒருசேரக்
கூடும்படி சம்பவித்தது? இது தப்பினால் இனி எந்தக்காலத்தில்
இப்படிப்பட்ட சமயங்கிடைக்கும்?'” என்று சொல்லி, “குழந்தை

எவ்விதத்தாலிறந்தது ?** என்ன, அவர்கள்,
இறந்தது;

மற்றும்

விஷமிறங்குதற்குத்

எத்தனையோ

ADA WAN
நான் பார்க்க

மணிமர்தர

* பாம்பு கடித்து

சலையிலே

குடாரியிட்டும்,

ஓளஷதங்களைச்செய் தும்

MVE,” என்றார்கள் கம்பர், “அந்தப்பிள்ளயை
வேண்டும்,” என்ன, அவர்கள் எடுத்து வந்து

காண்பிக்க, இவர் கடிவாயைப் பார்த்துப் பல் ஒன்று இரண்டு
மூன்று வரைக்கும் பதிந்தாற்பயமில்லை ; இது பாம்புக்குள்ள

காளி, கானாத்திரி, யமன், யமகுரஇ ஆயெ நான்கு பற்
களும் பதிந்தபடியால், 'அசாத்தியமென்றே
சொல்வார்கள்.
பிரம்புகொண்டு அடிக்க உடம்பில் தழும்பு ஈண்டாற் சாத்இய
மாகும்
அப்படி ஏதாவது செய்து பார்த்தீர்களா ?'” என்ன,

அவர்கள்,

“அதுவுஞ்செய்தோம் ;

காணவில்லை,'' என்றார்கள்.

கொஞ்சமாவ து

அப்பொழுது

** ஐயா, இந்தக்குழந்தை எண்ணெய்

தழும்பு

சளர்க்குடுமி வந்து,

தேய்த்துக்கொண்டு தலை

முழு வருமளவிற் கடித்தபடியினாலே வீஷம் அக்கர மாக த்
தலைககேறிப்
பற்கள்

கருகக்

கண்

பஞ்சஷடந்து

போயிறறு.

இனி என்ன பிரயத்தனஞ் செய்தாலும் பலிக்கவெது
பிரயாசே.?
என்றான்.
கம்பரும்,
“ மெய்தான் >
Gua sorb பண்ணி
யிருந்தாலும், மதுவுண்டிருந்தாலும் சக்ரமாக விஷஞ்டுிர௬க்

2க.றிவிடும். எப்படியிருந்தா லுமிருக்கட்டும் ; இட்பொழுது பக

வத கடாக்ஷத்தால் இந்தப்பிள்ளை

உயர் பெற்று எழுந் இருக்கு

மானால், நமது அபீஷ்டப்படி நடக்கி நீர்க
ளா??? என்ன, அவர்
கள், “ஐயா, நீர் செத்தவர்கள்
பிழைப்பார்களென் று சொல்வ
து
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கம்பர் இராமா யணம் பாடி அரங்கேற்றியது

ஆச்சரியமாயிருக்கிறது! ஒரு வேளை அந்தப்படி நடந்தால், உமது
ஆடங்கமின் றி நடந்துகொள்வோம்,''
இஷ்டத்திற்கு ஏற்க
என்றார்கள்.

அ.து கேட்டுக் கம்பர் பகவானை மனத்தில் ஸ்மரித்துத் தாம்
பாடிய

இராமாயண

பூர்வம்

சங்கற்பித்த

நாகபாசப்

அவிழ்த்து,

புத்தகத்தை

படலத்தை எடுத்து, லஷ்மணன் முதலானவர்கள் இந்திர
ஜித்துப் பிரயோகித்த நாகபாசத்தாற்கட்டுண்டு மூர்ச்சையாய்க்
இடக்கையில், சகல புவன கர்த்தாவாகிய ஸ்ரீமக்காராயணன்
கருடன்

பிரகாரம்

வந்ததனால்,

அந்த

ஆபத்து ரிவாரணமான சந்தர்ப்பத்திற் சிலபாடல்களையெடுத்து,,
அவற்றுள்,
* பல்லா யிரத்தின். முடியா தபக்க
மவைவீ

சவந்த

படர்கால்

செல்லா நிலத்தி னருளோ டுசெல்ல
வுடனின் றவாளி சிதறுற்
றெல்லா மவிழ்து முணர்வோ டுிமண்ணி

யறனே விகாக்கு முரவோன்
வல்லா னஜொருத்த னிடையே படுத்த
வடுவா

னமேனி

வடுவும்.'' *

** வாசங் கலந்த மரைநா ள நூலின்
வகையென் பதென்னை மழையென்

முசங் கைகொண்ட கொடைமீ ளியண்ணல்
சரரா மன்வெண்ணெ யணுகும்
தேசங் கலந்த மறைவா ணர்செஞ்சொ
லறிவா ளரென்றி முதலோர்
பாசங் கல௩த பபோ லகன்ற
பதகன் றுறந்த வுரகம்.”?*

௩ இதன்

பொடுன் பன்னக

வைரியென்று

சொல்லப்பட்ட

கருடஒகிய ஆபத்சகாயன் திருப்பாற்கடலிலிருக்து கருபையுடனே
அகேகமாயிர காலங்க மிந்தாலும் ஒரிறகேனும் உதிராது அழியா
இருக்கின்ற தனது நெடியசிறகைக் திகந்தமட்டும் விரித்து அசைத்
துக்கொண்டு அதிவேகமாய்ப்பறக்து வர, அந்தச்சிறகடிக் காற்று

னது யுத்தபூமியிற் பிரவேசிம்க, அதனால்

அங்குள்ளவர்களுடைய

சரீரத்தை இறுக்கி ஒடுக்கி நிலபெயரவொட்டாமழ் கட்டியிருந்த
நாகபாசங்கள்
பட்டுப்பட்டென்று
அற்றுப்போயின,
அற்ற
வுடனே,
சகல
இக் திரியங்களையும் அடக்கி,
குூவாசைகளையும
பற்றற விட்டு, ஆத்தும உஜ்லீவனம் இதுவேயென்று விவேகக்

தோடு

நிச்சயித்து,

வள ர்க்கின்ற

எதியாச்சிரம

ELF SSYOLw

மூடாத்துமாக்கள்

ஒரு

அகங்காரத்தில்

தர்மத்தையே
தத்துவஞானி

விளைக்கும்

மேன்மேலும்
விஷயத்தில்,

பமிஸ்வங்கள்

விநோதரசமஞ்சரி

ர்க

என்னும் பாடல்களையும், மற்றுஞ்சில பாடல்களையும் வாசித்து;
"

அவன்கடைக்த

“ஆழியான் பள்ளி யணையே/

்பே
/- ஊழியான்
வாழி வரையின் மணித்தாம
பூணை !/ புரமெரித்த பொற்சிலையிய் பூட்டுகின்ற
/ அகல

நரணே

':

கட

எனவும்,
1 மங்கையொரு பாகன் மணிமார்பி லாரமே/
பொங்கு கடல்கடைந்த பொற்கயீறே !--இங்களையுஞ்
F Huse மேலூருக் தெய்வத் திருகாணே/
ஏறிய பாம்பே! இறங்கு.”
எனவும்,
“ பாரைச் சுமந்த படவரவே

1! பங்கயக்கண்

வீரன் கடந்துறங்கு மெல்லணையே /--ஈரமதஇச்
செஞ்சடையான் பூணும் திருவா பரணமே/
நஞ்சுடையாய்/ தூர நட,”
எனவும் நூதனமாக ஈன்று வெண்பாக்கள் பாடி, அனந்தன்,

சங்கரன்,

வாக,

குளிகன்,

தக்ஷகன், கார்க்கோடகன்

மகாபதுமன்,

பதுமன்,

என்னும்

அஷ்ட மகா

நாகமுத

லான சகல சர்ப்பங்கள்க்கும் அதுபதியாகிய ஆதிசேஷனைப்
பிரார்க்துத்தவுடனே, அங்கொரு புற்றிலிருந்து ஒரு சர்ப்பம்
வெளிப்பட்டு

வந்து,

பார்த்துக் கொண்டிருக்கும்

யாவரும்

அவனை அணுகாதுமாயுநீ்தன்மை £ல, அந்நகாகபாசத்திற் கட்டுப்
பட்ட இளையபெருமாள் முதலிஞேருடைய திருமேனி வடுக்களுக்
தோன்ருமல்

மாறிப்போயின

என்பதாம்.

* இருன்பொருள்:--மகா பாதகனாகிய
பிரயோகித்த நாகபாசந் தொலைந்த வகை
தாமரை நீதாளிலிருந்தெடுக்கும்
.

§

nm

.

.

.

மெல்லிய
*

அந்த இந்திரஜித்துப்
எப்படியெனில், இலர்
ச.

நூல

அற்றது என்பார்கள் : அஃது ஓர் ஆச்சரியமன்று,
சொரிகின் றதென்று ஆசங்கிஃ்கும்படி அமிதமாகக்

போல

>

எனிதில்

மேகம் ம
கொடுக் ற

பெருங்கொடை வள்ள லாகிய சடையப்பமுதலீயாருடைய தம்பி
கண்ணப்பமுநலியாருக்குப் பின் பிறந்த சரராமமூதலியாராள
வர்
சதாகாலமும் பிரபலமாகச் செய்யும் அன்னகானத்திந் பற்பல
க
அட. 5
ர
க
.
.
்
Carre! S858
திருவெண்ணெய் ஈல்ஓுூரை
நாடி. வரும்
வை33பபி.. ஈமணர்களும் வித்துவ ர்களும் அவர்களைச் சேர்ந்த
பந்து Vis FBT GD, உசிதமான பஞ்சபட்சியபரமான்னம் இருத்
தியாகப் புசித்து, அவர்களுடைய பசி தொலைவது
போலவே
தொல்ங்து போயிற்றென்பதாம்.
°
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கம்பர் இராமாயணம் பாடி அரங்கேற்றியது
அக்குழந்தையைக் கிட்டி. முன்பு கடித்தவாயில்

போதே

படி கடத்து தலைக்கேறின விஷத்தை

மீடடுக்கொண்டு

மறு

திரும்

பின்பு பிரக்கினை தப்பிக்
பிச் சிறிது தாரம் போய் இறந்தது.
அது நித்திரை செய்
வந்தது.
இடந்த குழந்தைக்கு உயிர்
தெழுந்ததுபோலக் கால் கைகளை அசைத்து, உசுவாச நிசுவாசத்

துடனே கண்விழித்தெழுக்த.து. இதைக் கண்டவர்களெல்லாம்,
கம்பரை.

இப்படி '

* விஷகண்டனாடிய சாட்சாது பரமசிவனே

மானுடவுருவெடுத்து வந்தான் !/' என்று அதிசயித்து, ஸ்துதி;
எட்படிப்பட்டவர்களையும்.
எக்காலத்திலும்
செய்தார்கள்.
லக்ஷியம் பண்ணாத தில்லை மூவாயிரவர்கள், கம்பரை உள்ள

படியே மகாத்துமாவென்று மதித்துப்பயந்து,

கரங்கள் இவர்

ம௫ூமை தெரியாமல் கரலதாமதம் பண்ணி, இவர் விஷயத்தில்
அபசாரப்பட்டோம்?'' என்று அனுதபித்து, கம்பரை மிகவும்
உபசரித்தார்கள்.
பிறகு இறந்த

மயானத்தில்

பிள்ளைக்காக

அடுக்கிய

டத்தின்மேல் ௮ப்பாம்பைக் கொண்டு போய் வைத்துத்
சஞ்சயனம் முடி த்.துவிட்டு. முன்பு

மது

காலின்மேல்

காஷ்

தகன
வண்டி

வயோடினது என்ன £' என்று அசட்டையாயிருந்தவர்கள், தலை
யில் நெருப்பு விழுந்தவர்கள் போலப் பரபரப்பாக வந்து, கம்ப
ரிட் .த்திலிருந்த இராமாயண புஸ்தகத்தை வாங்கித் தாங்களே
அவிழ்த்துக் தனித்தனியே அனைவரும் பார்வையிட்டு, சொல்
நடை, பொருள் ௩டை, கற்பனை, கருத்து, சுவை, ஓசை முதலா

னவைகளையும் விசதமாக ஆராய்ந்தறிந்து, * தமிழில் இந்தக்
காவியத்திற்கொப்பாக வேறொரு காவியமும் இருக்கிறதா !’
என்று நினைத்து மிகவும் வியந்து, தங்களுக்குள்ளே பரமானந்த
மடைந்தும், ' குணத்தை மாற்றக் குருவில்லை,” என்பதற்கேற்க,
அவர்கள் சுபாவம்போகாமற் கம்பரை நோக்கிச் சில கேள்விகள்
கேட்கத் தலைப்பட்டார்கள்.
“தாடிய பொருள்கை கூடும் ஞானமும் புகழு முண்டாம்
வீடியல் வழிய தாக்கும் வேரியங் கமலை நோக்கும்
நீடிய வரக்கர் சேனை நீறுபட் டிய வாகை
சூடிய சிலையி ராமன் றோள்வலீ கூறு வோர்க்கே,”'

என்னும் பாடலில்,

வாக்கியத்திலேயே

“நாடிய பொருள் கை

பின்னே

கூடூமென்ற முதல்

சொல்வனவெல்லாம்

அடங்கி
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யிருக்க, "ஞானமும் புகழுமுண்டாம்' என்று மிகைபடக் கூறிய
தென்னை £?”' என, கம்பர், “பொருளென்பது '' ஒரு பொருள்,
இரு பொருள், முப்பொருள், நாற்பொருள்
ஐம்பொருள்
மூதலியவாகப்

பல

பொருள்-மோக்ஷம் ;

வகைப்படும்.

இரு

அவைகளுக்குள்,

பொருள்-கல்வி.

செல்வம்;

ஒரு

ழுப்

பொருள்- சித்து, அசித்து, ஈசுவரன்; நாற்பொருள்--அறம்,
பொருள், இன்பம், வீடு; ஐம்பொருள் - பரம், வியூகம், விபவம்,

அந்தரியாமித்துவம், ௮ர்ச்சை என்னும் அர்த்த

பஞ்சகமாம்.

உலகத்தார் யாவரும்
பீரதானமாக
நாடும் பொருள் கல்விப்
பொருள் செல்வப்பொருள் இரண்டுமே; ஆதலால். இவ்விடத்
இல் அவ்விருபொருளையு
3ம சுட்டி. 'நாடிய பொருள் கைகூடும்”
என்றும். அவற்றுட் கல்வியால் ஞானமும், செல்வக்தாற் புகழு
முண்டாவது பற்றிச் சாதன சாத்திய முறையாக அவற்றின்

பின் 'ஞானமும் பூதமுமுண்டாம்'
என்றும்,
ஞானத்தால்
மோக்ஷமும், புகழினாற் புருஷகாரியரகிய இலகுமி கடாக்ஷழு
முண்டாவது பற்றி அவைகளின் பின் *வீடியல் வழியதாக்கும்
வேரியங் கமலைகோக்கும்' என்றும், இப்பயனனைத்தும் எவர்
களுக்குச் சித்திப்பதெனில், வாழையடி வாமையாக
அனேகக்
தலைமுறை அழிவீன்
மி அபிவிர் த்தயாய் வரும் இராக்கத சேனை
கள் நீராக ாசமடையும்படி
வென்று வெற்றி மாலை சூடிய
உக்ர கோகண்டத்தைத் தாங்கிய ஸ்ரீராகவனுடைய புயபராக்
இரமத்தைச்
சொல்லுகன் றவர்களுக்கே
என்பது
தோன்ற,
“நீடிய அரக்கர் சேனை நீறுபட்டழிய வாகை, சூடிய சிலையிரா
மன்
மோோள்வலி கூறுவோர்க்கே'
என்றுஞ்
சொல்லியது,”
என்றார்.
பின்னும் அவர்கள், “சகல இரந்த கர்த்த்களுடைய சங்

கேதமூம், கடவுள் இருவடியைக் குறித்தே வாழ்த்துதல் செய்வ
தாயிருக்க, நீர் அத்திருவடியை வாழ்த்தாது,

வோர்க்கே”

என்று மாறுகொளக் கூறலாய்த்

தோள்வலி கூறு

தோளைப்பற்றிச்

சொல்லியதென்னை ?”” என்ன, கம்பர், * தாடகையைச் சங்க
ரித்து, சுவாகுவைக் கொன்று, கெளசிக முனி வேள்வியைக்

காத்து, மிதிலையிற் சிவனது வில்லை ஒடித்து, சதையைத் இரு

மணம் முடித்து,
ராமனை

வென்று,

அயோத்திக்கு

மீண்டு வரும்

வனத்இல்

விராதன் தோளைச்

வழியிற் பரசு
சரித்து, கர
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தூஷணாஇியரை அதமாக்கி, மாயமானைக்கொன்று, கவந்தனை
மாய்த்து, மராமரத்தைத் தொளைத்து, வாலியை வதைத்து,
அரசளித்து,

சுக்கரீவனுக்கு

மகாராக்ஷ்சனை

மடித்து, கும்பகர்

ணனைச் சேஇத்து, மூலபலத்தை முடித்து, இராவணாதி இராட்

சதர்களையெல்லாம் கருவறுத்து, விபீஷணனுக்கு முடி. சூட்டி
யது இராகவனது புயபலமேயாதலால், ஆதி தொடங்கி அந்தம்
மட்டும்அவன் தோளாண்மையைச் சொல்வதே இராமாயண
மென்பது ஆராய்வோர்க்கு நன்கு விளங்குதற்பொருட்டு, “இரா:
மன் தோள்வலி' என்றும், இராமாயண காலக்ஷேபஞ் செய்'
வோரைக் “கூறுவோர்” என்றும் குறிப்பித்ததாம்,'' என்றார்.
வினாக்

அவர்கள்

ஆங்காங்கு

வினாவிய

களுக்கெல்லாம் கம்பர் தக்கவாறு

மறுமொழி

சொல்லக்கேட்டு,

அதற்கு மேலும்,

வித்துவ சாமர்த்தியத்தைக் குறித்து மெச்சிச்
அவருடைய
சந்தோஷப்பட்டு, “மேற்படி “நாடிய பொருள் கைகூடும்' என்ற

நீறுபட்டமிய'

பாடலில், 'ரீடிய அரக்கர் சேனை
நீர் வேறெதைச்
ராட்சசசேனை

என்று

சொன்னாலும்

எங்கள் சுவாமியின்

சாதுரியமாகச்
கையொப்பங்

கொண்டு

என்றதற்கு,

சொல்லிக்கொள்ளும்;

சொல்லி,

அந்த

நீறு பட்டுத்தான் அழிந்தது

*சரி

சரி'

கொடுத்தார்கள்.

என்று

ஓப்புக்

௮தைக்

கம்பர்

பெற்றுக்கொண்டு வந்து ஸ்ரீரங்கத்தாருக்குக் காண்பிக்க, அவர்

கள் அதிசயப்பட்டுப் பின்னும் '“திருகறுங்கொண்டை என்னும்

ஸ்தலத்திலுள்ள

ஜைனர்களுக்குள்

அனேகர் தமிழிற் பெயர் .

சமயத்துவேஷிகளுமாகையாட .
வித்துவான்௧ளும்
பெற்ற
இதைப்பற்றி ஏதாவது குற்றஞ்சொல்ல வகை தேடுவார்கள் ;
சையொப்பம்
அவர்களிடத்தில்
அடக்க
அவர்கள் வாயை
வாங்கி வந்தால் யுத்தமாயிருக்கும்,”” என்றார்கள்.
என்று அவ்விடத்திற்குப் போன
“நல்லது!”
இவர்,
பொழுது, அவர்கள் இராமாயணம் பாடித் தில்லை மூவாயிரவர்
சமூகத்தில் பாம்பு தீண்டி இறந்த பிள்ளையை உயிர்ப்பித்து
அரங்கேற்றிய

கம்பர் வந்தார்

என்கிற

செய்தி

கேள்விட்பட்ட

வுடனே, என்றுங்காணாத பொருகாக் கண்டவர்கள் போலப்
பரம சந்துஷ்டியடைந்து, எதிர்கொண்டழைத்துப்போய், உப
சரித்து, “எங்கே வந்தீர்கள்?” என்ன, கம்பர், “நாம் பாடின
12
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இராமாயணத்துற்கு உங்கள் கையொப்பம் வாங்க வந்தோம்,”
என்ன, அவர்கள், ''தில்லை மூவாயிரவர்களுடைய கையொப்
பம் வாங்கிய உமக்கு எங்கள் கையொப்பம் அத்தனை சிலாக்கிய
மான3மீதா? எங்களுக்குக் கெளரவமேயன்
றி. வேறன் று,” என்று
சொல்லி,

இராமாயண

பார்வையிட்டுக்
மென்று

காவியத்தை

தாங்களும்

நினைத்துக்

கம்பரை

சில

அவ்வவ்விடங்களில்

கேள்வி

கேட்க

ஒரு

வேண்டு

நோக்கி,

உலகம் யாவையுக் தாமுள

வாக்கலும்

நிலைபெ றுத்தலும் நீக்கலும் நீங்கலா
அலகி

லாவிளை

யாட்டுடை

யாரவர்

தலைவர் ; அன்னவர்க் கேசர ணாங்களே.”?

“என்ற பாடலில், எட்பொருட்குமிறைவன் செயலை விளையாட்.
டென்று என்ன நிமித்தத்தாற்சொன்னது? ஒப்பாருமிக்காரு
மில்லாத கடவுள்

விளையாடுவாரானால்,

அவரைச்

சிறுபிள்ளை

யென்றல்லவோ

நினைக்க

வேண்டியிருக்கிறது?””

என்றும்,

1 ல்லாம்

கடவுள்

கிர்த்தயம் சிருஷ்டி. இதி

சங்காரம்

வல்ல

£ 3ராபவம்

அனுக்கிரகமென

ஐந்து

வகைப்படுமென்று

ஆகமங்களிற் சொல்லியிருக்க, முூத்தொழிலென்றது என்ன £
மூன்று செய்யுளாற் கடவுள் வணக்கம் சொல்ல வேண்டிய
தென்னை?
ஒன்றே
போதாதோ?”
என்றும்,
இம்மூன்று
கேள்வி கேட்டார்கள். இம்மூன்றில் முத.ற்கேள்விக்குக் கம்பர்,
“சகலாண்ட சராசரங்களையும் ஆக்கலும் காத்தலும் அழித்த
வம் சர்வ சத்தியுடைய அவர்க்குப் பாரமானவையல்ல; அலட்
சியமாகிய விளையாட்டுச் செய்கை போல இச்சா மாத்திரத்தாற்
சாதாரணமாய் நிகழ்வனவா தலால், விளையாட்டு
என்றோம் /

அன்றியும், விளையாட்டாகச் செய்யும் செய்கையே இவ்வளவாக
, வியக்கத்தக்கதாயிருக்குமாயின், ௮வர் வேண்டுமென் ற கண்
spre pe
செய்யும்
செய்கை
எப்படிப்பட்ட srs gr gy?

, அவாங்மனகோசரமாயிருக்குமல்லவோ?”

என்றும் ;

இரண்

டாவதற்கு, 'பஞ்சகர்த் இயங்களில் இரோபவம்
சங்காரத்தி
லும், அனுக்கிரகம் ஸ்திதியிலும் அடங்குதலாலும், வேதத்திற்

சொல்லப்படுவன
வும்

்

வேறு

முத்தொழிலேயா
தலா அம் அவ்விரு தொழி

பிரித்துரைக்க

்

தற்கு, “வஸ்து நிச்சயம்

வேண்டா,”

பண் னுமிடத்து

என்றும்;

மூன்றாவ

ம்
காமரூப கிரியைகளை
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கம்பர் இராமாயணம் பாடி. அரங்கேற்றியது

ஆவூயகமாகச் சொல்ல வேண்டுமா தலால், அவற் றுட்கடவுளின்
அரியை “உலகம் யாவையுந் தாமுள வாக்கலும்' என்ற பாடலி

னாலும், குணம் :சிற்குணத்தர் தெரிவருநன்னிலை' என்ற பாடலி

னாலும், நாமம் *ஆஇயந்தமரியென யாவையும்' என்ற பாடலினா
லும் சொல்லப்பட்டன,”என்றும் சமாதானமாக உத்தரம் சொல்
உமது

வல்ல

நாங்கள் என்னென்று சொல்லுவோம்!” என்று

௮திச

அவர்கள்,

லக் கேட்டு,

மையை

“சரஸ்வதி

அ௮மிசமாகயெ

யித்து, பின்பு, “பாரகாவியமாதலால், இதில் எங்களுக்கு ஆதா
ரம் ஏதாவது உண்டோ?” ஏன்ன, இவர், “உண்டு,” என்று,

யுத்தகாண்டத்தில் இந்திரஜித்து வதைப்படலத்தில், (இளைய

பாணத்தால் இந்திரஜித்துத் தலையறுபட்டு

ஏவிய

பெருமாள்

உபத்திரவப்பட்ட தேவர்கள்

விழுந்த போது, அவனால் முன்பு

கிர்ப்பபமாய் ஆகாச வீதியிற்கூடி
நின்று, வில்லெடுத்துப்
போர் செய்யும் வீரர்களுக்கெல்லாம் மேலான
வீரனாகிய
இந்திரஜித்.து இறந்தபடியினா£ல இலங்காபதிக்கு நெடுங்காலம்
அவிச்சின்னமாய்ச் சென்று வந்த அரசாட்சியானது இனி ஒரு
பொழுதும் செல்லமாட்டாதென்று

யில்

உடுத்த

உடையையும்

தோள்மேலிட்ட

லானவைகளையும் ஓக்க உரிந்து,

வீசியெறிந்து,

அனந்தக்

அரை

உத்தரீயம் முத

பந்து போலச் சுருட்டி மேலே

விரஇகளென்னும்

தேவர்களாகிய

உபாசனா

களாய்

கொல்லா

பெருங்களிப்புற்று,

அருகர்

சமணர்களுடைய

கூட்டம்

கூத்தாடினார்கள்,

போல

நிர்வாணி

என்னும்

கருத்தை

உள்ளிட்ட,

“Pura
செல்லாதி
எல்லாருக்
கொல்லாத

ரானார்க் செல்லா மேலவன் விளித லோடுஞ்
லங்கை வேந்தர்க் கரசெனக் களித்த தேவர்
தூசு நீக்கி யெழுந்தவ ரார்த்த போது
விரதத் தார்தங் கடவுளர் கூட்ட மொத்தார்."

என்ற பாடலைச் சொன்னார்.
அதையவர்கள்
கையொப்பங் கொடுத்தார்கள்.

அக்கையொப்பத்தைக்

கொண்டு

கேட்டு

வந்து

வியந்து,

காட்டியும்

ஸ்ரீரங்கத்து
வைஷ்ணவர்கள்,
'மாவண்டுரிற்
பண்டித
சிரேஷ்டனாகிய
ஒரு
கருமானிருக்கின்றான் ; அவனுடைய

கையொப்பமும் வாங்கி வாரும்,” என்றார்கள்.

கம்பர் மாவண்
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டூருக்குப்

போய்,

அந்தக் கருமானுக்குத்

விக்க, அவன், “இதற்காக
பட்டு

களும்,

வரவேண்டுமா?

நீங்கள்

அப்படிப்பட்ட

இருநறுங்கொண்டையிலுள்ள

கரித்த நாலுக்குச் சங்கை

தமது வரவை

இவ்வளவு

௮றி

தூரம் பிரயாசப்

தில்லை

ரரவாயிரவர்

சமணர்களும்

என்னயிருக்கிறது?

அங்க

மேலும், சாரதா

விக்ரெகமாயிருக்கிற உங்களுக்குச் சிற்றறிவுள்ள மானெம்மாத்
இரம்?'” என்று சொல்லி, புஸ்தகத்தை அவிழ்த்தச் சிற்சில
சந்தர்ப்பங்களிற்சோதுித்து, இரண்டொரு
கேள்வி கேட்டுப்
பிறகு, “இந்த மகா காவியத்தில் எங்களுக்கு ஆஸ்பதம் ஓன்று:
மில்லையா?”” என்று கேட்க, கம்பர், “உங்களுக்கு இல்லாமற்

போவானேன்?” என்று, *இராமராவண யுத்தத்தில் பிரதாப
லங்கேசுரன் இராமர்மேல் மாயாஸ்திரப் பிரயோகஞ் செய்த.
பொழுது அவர் விபீஷணாழ்வானை நோக்கி, *இஃதென்னை?”
என, விபிஷணன்,
* கேளுமையா : கருக்கொண்டு நிறைந்த
கார்மேகம் போன்ற கரிய திருமேனியையடைய ஸ்ரீராமரே,
திக்கஜங்களின் கொம்புகளை
ஓடித்த
இராவணன்,
இழை
நுழையும் ஊசி ஓன்றை உண்டாக், அதைக் கருமாரிடத்தஇற்
கொண்டு போய்க் காட்டி. 'இவ்வூசி நல்ல வேஃலைட்பாடாகச்
செய்யப்பட்டது.
இதைத் தக்க விலை கொடுத்து
வாங்கக்
கொள்ளுங்கள், என்று கொல்லத்தெருவில் ஊ௫ விற்கிறவா்
களைப்போல,
மூலப் பிரகிருதி
மாயைகளுக்கும்
உற்பத்து
ஸ்தானமாயிருக்கின்ற மாயராகய உம்மேலேதானே மாயாஸ்
இரத்தைப் பிரயோடித்தான், என்று சொன்ன இக்கருத்தை
உள்ளிட்ட,
“ இருப்புக் கம்மியர்க் இழைநுழை

யூசியொன் Ou oo

விருப்பிற் கோடிரால் விலைக்கெனும் பதகரின் விட்டான்
கருப்புக் கார்மழை

வண்ணவக்ீ

கடுந்திசைக் களிற்றின்

மருப்பு கல்லிய தோளவன் மீளரு மாயை...”
என்ற பாடலைச் சொன்னார்.
அதற்கவன்
சந் தாஷப்பட்டுக்
கையொப்பங் கொடுத்தான்.
அதைக் கொண்டு

தார்,

“தஞ்சாவூரில்

வந்து காண்பித்த பொழுது,

அஞ்சனாட்சி

வித்துவா மிசையாயிருக்கிறாள் ்
அவள்
ளாகையால், ஏதாவது பிதற்று

வாள்.

என்ற
௮இக

அவள்

ஸ்ரீரங்கத்

தாசி

பிரபல

கர்வமுடையவ

கையொப்பமும்
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வாங்கி வந்தாற் 'சர்வோத்தமமாயிருக்கும்,”
கம்பர், * ஆராயினுமென்னை?
* கடைகிலத்தோ

ராயினுங் க.த்றுணர்க்

என்று

சொல்ல,
்

ணாத

தலைநிலத்து வைக்கப்படும்.”

என்பதனால், தோஷமில்லை,” என்று அவளிடத்திற்குப் போன
அவள் உளம் நடுங்கத் '*தேவரீர் இவ்வளவு தூரம்
பொழுது
வந்தது ஆர் செய்த பாக்கியமோ/ ஆயினும், என்ன காரியம்?”

என,

இவர் தமது

கருத்தை

வெளியீட,

'இதற்குத்தானா

இருக்குமிடத்திலிருந்தே
பிரயத்தனம்! நீங்கள்
இத்தனை
அடியாளை வரும்படி நியமித்தால் தலையாலே நடந்து வாரேனா?
இஃதென்னை அபசாரம்!” என்று வருத்தறற்று, மற்றும்,
உமது கல்விக்கு முன்னே எளியேன் கல்வி எம்மாத்திரம்?
மின்மினியும், கடலுக்கு முன்னே
முன்னே
சூரியனுக்கு
நைச்சியமாகச் சொல்

கால்வாயும்

போல்வதுதானே?”

லிப் பின்பு,

'-இந்தப் பெருங்காப்பியத்தில்

என்று

எங்களுக்கெவ்வள

வாவது பற்றுண்டோ?” என்ன, கம்பர், “அனேக இடங்களி
கேள்,
லிருக்கன்றன; அவற்றுள் ஓன்று சொல்லுகிறோம்;

என்று, பாலகாண்டம் மிதிலைக்காட்சிப் படலத்தில், “மிதிலை
நகரத்தின் ராஜவீதியிலுள்ள விசித்திரங்களையெல்லாம் பார்த்
துக்கோண்டே விசுவாமித்திர முனிவருக்குப் பின்னே சென்ற
இராம லக்ஷ்மணர்கள், அங்கங்கே அனந்தம் ஸ்திரீகள், ஆணி
முத்திழைத்த பந்துகளை எறிந்து விளையாடுகையில், அப்பந்து
கள், சரீரசம்பந்தத்தால் உண்டாகும் போக சுகத்தைத் தங்க
ளைத் தழுவும் புருஷர்களுடனே சமானமாய்த் தாமும் அனுப
விப்பதல்லாமல்,

அதற்காக

அவர்களிடத்தில் விலையும் பெற்றுக்

கொள்ளும் சாமர்த்தியவதிகளாகய வேசையருடைய துவீதப்
பட்ட மனம் போலவும், அடுத்த பொருள் மயமாய்க் காண்

கின்ற

பளிங்கு போலவும்,

மைதீட்டிய

கண்ணொளி

பாய்ந்த

பொழுது கறுத்த நீலப்பந்தாகவும், செங்காந்தள் மலர் போன்ற
கையில் வந்து சேர்ந்த பொழுது சிவந்து பவளப்பந்தாகவும்
காட்டும் அதிசயத்தைக் கண்டார்கள்,” என்னும் கருத்தை
உள்ளமைத்துப் பாடிய,
.
மெய்வரு போக மொக்க வுடனுண்டு விலையுங் கொள்ளும்
பையர

வல்கு லார்தம் உள்ளமும் பளிங்கும் போல
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மையரி நெடுங்க ணோக்கம் படுதலுங் கருகி வந்து
கைபுஒற் சிவந்து காட்டுங் கந்துகம் பலவுங் கண்டார்.”

என்ற பாடலைச் சொன்னார்.
அது கேட்டு அவள் மனமகிழ்ச்சி
கூர்ந்து, “உங்களுக்கு
நான்
கையொப்பம்
கொடுப்பது
மரியாதையன்றே!”' என்று ஸ்்தோத்திரமாக,
“ அம்பரா வணிசடை யரன யன்முதல்
உம்பரால் முனிவரால் யோக ராலுயர்
இம்பராற் பிணிக்கரு மிராம வேழஞ்சேர்
'கம்பராம் புலவரைக் கருத்தி ருத்துவாம்.””

என ஒரு பாடல் பாடிக்கொடுக்க, கம்பர் அதைக் கொண்டு
வந்து நம் பெருமாள் கோயிலின் முதலிகளாகிய வைஷ்ணவர்
களுக்குக் காட்டினார்.
அந்தக் கவியைப்
பார்த்ததும்
கூசாமல்
பின்னும் சிற்சிலரைக்

ரீரங்கத்தார்கள்
வாய்
குறித்துக்
கையொட்பம்

வாங்கி வரச்சொல்ல, கம்பர் ௮ட்படியே வாங்கி வர, அவர்கள்,

“எல்லாம் சரிதான் ; இன்னம் அம்பிகாபதி
" கையொப்பம்

ஒன்று

மாத்திரம்

சிறந்த வித்துவானாகையால்,

என்பவருடைய:

குறைவாயிருக்கறது.

அவருடைய

அவர்

கையொப்பமுமிரும்

தால் உம்முடைய காவியத் தஇற்குச் சறப்பென்று நினைக்கிறோம்.
அஃது உமக்குத் தெரியாததன்று.
என்றார்கள்.
கம்பர், “அம்பிகாபதி

, அவனுடைய

கையொப்பம்

அப்புறம் உமதிஷ்டம்,”
என்
பிள்ளைதானே /

எனக்கு

அத்தனை

இிலாக்கிய

மானதா £” என்று நினையாமல், “முன்னே பிறந்த காதைப்
பார்க்கனும்
பின்னே
முளைத்த
கொம்பு
வலியுடையது
அல்லவா 7'' என்றெண்ணி, தம்முடைய கற்றுச்சொல்லிகளில்
இருவரை அனுப்பி, ௮ம்பிகாபதியை அழமைத்துவரச்சொல்லி,

அவன் வந்தவுடனே, “அப்பா, இராமாயண த்திற்கு எல்லாரும்

போல நீயும் கையொப்பங்கொடுக்க வேண்டாவர?'' என்ன,
அவன், “ஐயா,
அதில் எனக்கென்ன ஆஸ்பதமிருக்கற து?""
என, கம்பர் தமக்கு அவன் பிள்ளையாகையால், அவனுடனே
விளையாட்டாகவும் வித்துவ
சாதுரியமாகவும், ¥ “உனக்கும்
நான்கு. அதிசயம் வைத்திருக்கிறேன் ; அக்கான்கும் யாவை

என்பனவாம். அகலக் கொன்கொன, அஞுகஸு
.

ஞள, சளசளப்பு,

பாலகாண்டத்தில்.
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மகாராஜனுடைய
இருவவதாரப் ' படலத்தில், ரோமபாத
நாட்டிற்குக் கலைக்கோட்டு மாமுனி வந்த பொழுது, அதற்கு
பன்னிரண்டு

மூன்

வருஷ

காலமாய்

மழை

பெய்யாமையால்

அந்காட்டிலுள்ள ஏரிகள் ஈதிகளுக்கு உண்டாகிய குறைவு
இரவும், மேற்படி ராச்சியத்தாரைப் பிடித்த துவாதசவருஷ்
தோன்றிச்
ஆகாயத்தில்
மேகமானது
க்ஷ£மம் நீங்கவும்,
சிவனது

கண்டத்திலிருக்கும் விஷம் போலக் கறுத்துச் சந்தத்

தாரையாக மழை பெய்தது,” என்பதைச் சொல்லிய,
முனிவரன் வருமுன் வானவன்

“வளநகர்

களனமர் கடுவெனக் கருகி வான் மிசை

சளசள

வெனமழை

குளனொடு

தாரை கான்றன

ஈதிகடங் குறைகள்

தீரவே.”

என்னும் பாடலிலும்; கனகளப்பு, மேற்கூறிய காண்டத்தில்
உண்டாட்டுப்படலத்தில், (தா கலியாணத்திற்குப் பிரயாணப்
பட்டுச்

சென்ற

தசரதமகாராஜாவின்

சேனையில்

இரண்டு

பெண்டுடைய புருஷஷனோருவன் இளையால்£ வீட்டில் விட்டு
மூத்தாளைக் கூட அழைத்துக்கொண்டுபோய் மார்க்கமத்தியில்
ஒரு சோலையில் இறங்டுப் புனலாடி மதுவுண்டு களித்திருக்கை
யில், அ௮ம்மதுமயக்கத்தால் மறந்து தன்னருகிலிருக்கின்ற மூத்
தாளை அவ்விளையாள் பெயரைச்சொல்லி அழைத்ததனால், அவ
ளுக்குத் தன் கணவன் தன்னை இளையாளுக்குச் சமானமாகப்
பாவித்தானென்பதுபற்றிப் பிறந்த சந்தோஷத்தால் ஈகைப்பு
வந்தது: ௮அக்கணத்திலேயே தன் சக்களத்தியை அவன் விட்டில்
விட்டு வந்தவிடத்திலும் அவள்மேல் தனக்குள்ள மோகத்தால்

அவள் பெயரை

மறச்கவில்லையேயென்று ஜனித்த

துக்கத்தால்

கண்ணீர் வந்தது, என்பதைச் சொல்லிய.
“வளையமர் முன்கையோர் மயில னாடனக்
இளையவள் பெயரினைக் கொழுக னீதலும்
முளையெயி றிலங்கிட மூறுவல் வந்தது ;

கனகள வு.திர்ந்தது கயற்க ணாலியே.'”
என்னும் பாடலிலும்: கொளகொளப்பு, யுத்தகாண்டத்தில்
கடல் சட்ட படலத்தில், “ஸ்ரீராமர் வருணன் வரவில்லையென்று

கோபங்கொண்டு சமுத்திரத்தின்மேல் அக்கினியாஸ்துரப் பிர
யோகஞ் செய்தபொழுது, பிரமாண்டத்திற்கு அப்புறத்திலுள்ள
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பெரும்புறக் கடலும் கொதித்தது என்றால், அதற்கு உட்புறத்

இலுள்ள சத்த சமுத்திரமும் பட்ட பாட்டைச் சொல்ல வேண்
டியதென்னை ! அன்றியும், சவெனது ஐடாமகுடத்தில் அனேக
காலமாயிருக்கின்ற கங்கையுங்கொதித்தாள்.
அதுவும், அதிசய
மன்று, பிரமனது கமண்டலத்திலுள்ள கங்கா ஜலமும் ௮இக
மாகக் கொதித்தது,” என்று சொல்லிய,
''அண்டமூ

லத்துகீ கப்பா

லாழியுங் கொதித்த

சேழு

தெண்டிரைக் கடலின் செய்கை செப்புவ தெவனோ/ சென்னிப் பண்டைகாளிருந்த கங்கை நங்கையுங் கொதித்தாள்; பார்ப்பான்
குண்டிகை யிருந்த நீருங் கொளகொள கொதித்த தன்றே,”
என்னும் பாடலிலும்; இளுகிளுப்பு, அக்காண்டத்திற் கும்ப
கருணன் வதைப்படலத்தில்,
இராவணன்
அசோகவனத்த
லிருக்கையிற் கும்பகருணன் மடிந்தானென்ற செய்தியைச் சுக

சாரணர் ஓடி வந்து சொல்லக்கேட்டுத் தன் குரலோசை வானத்
களவும் எட்டும்படி. அவனது
பெயரைச் சொல்லிக் கூவி
அழைத்து,முன்டு கைலாசூரியை எடுத்த காலத்தில்அதை உமா

பதியானவர்
அகப்பட்டு

கண்டு இருவடியினால்
மூட்டுப்பூச்சி போல

அழுத்த,

அம்மலையின்
£ழ்

நசங்கித் தான் அழுத காரணத்

தால் தனக்குண்டான இராவணனென்னும் பெயர்ட்பொருளை
வெளியிட்டான்.
(அழுதானென்றபடி.
ராவணம்- அழு
மோசை.)
அது கண்டு சதையானவள் ஆதொண்டைக் கனி
போன்ற வாயிதழ் துடிக்க, சரீரம் மயிர்க்குச்செறியத் தனக்
குள்ளே மிகவுஞ் சந்தோஷித்தாள்,” என்பதைச் சொல்லிய,
“அண்டக் தளவு மணையப் பகர்ந்தழைத்தான்
பண்டைத்தகன் னாமத்தின் காரணத்தைப்

பாவித்தான்;

தொண்டைக் கனிவாய் துடிப்ப மயிர்பொடிப்பக்
கெண்டைச்

தடங்கண்ணா

ளூள்ளே

இகஇளுகிளுத்தாள்.”

என்னும் பாடலிலும் குறிக்கப்பட்டுள்ளன,?? என்றார்.
அவைகளை
அம்பிகாபதி கேட்டுச் சந்தோஷித்து, “நான்
கையொப்பம் அல்லது சாற்றுகவி கொடுப்பது விசேஷமன்று,””
என்று

ஸ்தோத்திரமாக,

. “கம்ப நாட னுமைசெவி சாற்றுபூங்
கொம்ப னாடன் கொழுஈனி ராமப்பேர்
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பம்ப காடழைக குங்கதை பாச்செய்த
கம்ப நாடன் கழறலை யிற்கொள்வாம்.””
௭ன

ஒரு கவிபாடிக்கொடுக்க, ௮தைக் கம்பர் ஸ்ரீரங்க த்தாருக்கு

அறிவிக்கப் போனவிடத்தில், வைஷ்ணவ சமயாசாரியர்களுக்
குள்ளே பரமாசாரியாராகிய ஸ்ரீமத்தாதமுனிகள் எழுந்தருளி
ug

கண்டு,

அவருடைய

திருவடிகளிலே

சாஷ்டாங்கமாக

விழுந்து சேவித்துத் தமது கருத்தை விண்ணப்பஞ்செய்ய,
அவர் கம்பர் பாடின இராமாயணத்தைக் கடாட்சித்தருளி,
அது சொற்சுவை பொருட்சுவை செறிந்ததாயும் பகவத் விஷய
மானதாயும்
அற்புதமாயுமிருப்பது
நோக்கி,
புலமை கேவலம் மானுஷிகமாயிருக்கவில்லை/''

இவருடைய
என்று ௮தஇச

பத்து, "இந்தக் காவியத்தை அவ௫ியம் பிரசித்தம் பண் ணுவிப்
பது நமது கடமை,”
என்று திருவுளங்கொண்டு,
கம்பரை
.மண்டப கைங்கரியம் ஓன்று செய்யச்சொல்லி நியமித்து, ௮தை
அவர் செய்து முடி த்தவுடனே சுபதினம் பார்த்து அரங்கேற்ற

எத்தனமாயிருக்கையில்,

ஈகம்பெருமாளாகிய

ஸ்ரீரங்கநாதர்

அர்ச்சகன் முகத்தால் ஆவிர்ப்பவித்து, “கம்பா, நீ ஈம் உடகோ
பைப் பாடினையோ?
பாடினால்கான் நாம் உனது இராமா

யணத்தைத் திருவுளம் பற்றுவோம்; அல்லாவிடில், அது நமக்கு
அங்கீகாரமாகாது பிள்ளாய்,” என்றார்.
அதைக் குறித்துப்.
பின்னடியார் பாடிய பாடல்,
*'நஞ்சட கோபனைப் பாடினை யோவென

நம்பெருமாள்

விஞ்சிய வாதரத் மாற்கேட்பக் கம்பர் விரைந்துரைத்த
செஞ்சொல் தாதிக் கலித்துறை நூறும் தெரியும்வண்ணம்
நெஞ்சடி. யேற்கருள் வேதம் தமிழ்செய்த நின் மலனே?'”

என்பது.
ஸ்ரீரங்ககாதர் அருளிச்செய்தது

கொண்டு கம்பர் ஆழ்வார்

விஷயத்தில் நாறு கட்டளைக் கலிச் துறையில் (வேதத்தின் முன்
செல்க' என்று தொடங்கி ஆழ்வாரந்தாதி அல்லது உடகோ
பரந்தாதி என்னும் ஓரந்தாதி பாடினார்.
‘Gags sor முன்செல்க மெய்யுணர்ந் தோர்விரிஞ் சன்மு தலோர்
கோதற்ற ஞானம் கொழுந்தின்முன் செல்க குணங்கடத்த
போதக் கடலெங்க

டென்குரு

கூர்ப்புனி தன்கவியோர்

பாதத்தின் முன்செல்லு மோதொல்லை

மூலப் பரஞ்சுடரே?”
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என்பது அவ்வந்தாதியின் முதற்பாடல்.
இம்முதற்பாடலுக்குப் பொருள் வருமாறு: --புராசனமா
யும், சர்வத்திற்கும் நூலகாரணமாயும், மேலானதாயும், ஜோதி
ஸ்வரூபமாயும் விளங்காநின்ற ஸ்ரீமர்ராராயணன் வேத சாஸ்தி
ரங்களுக்கெல்லாம்
அ௮தீதனாகையால், அவன்
அவைகளைக்
கடந்து

சென்றாலும்

செல்லட்டும்;

அன்றியும்,

உண்மை

நிலை

கண்ட பிரமன் முதலானவர்களுடைய குற்றமற்ற ஞானத்தின்
முடிவைக் கடந்து

சென்றாலுஞ்செல்லட்டும்;

நானசமுத்திரமாய்த்

தென்திசைக்கண்

ஏயகுணமில்லாத

தாமிரவருணி

நதி

தீரத்திலுள்ள
தஇிருக்குருகூரில்
அவதரித்த
பரிசுத்தனாகயஎங்கள் சடகோபன் அருளிச்செய்த கவியின் ஒரு பாதத்தைக்
கடந்து செல்வானோ? செல்லமாட்டான்,' என்பதாம்.

'குணங்கடந்த

போதக்

கடலெங்கள் தென்குருகூர்ப் புனி'

தன் கவியோர் பாதத்தின்முன் செல்லுமோ?” (அதாவது, ஸ்ரீமக்
நாராயணன் சடகோபனுடைய கவியின் ஒரு பாதத்தைக் கடக்
கமாட்டான்) என்பது

என்னையெனில், பாண்டி காட்டிலுள்ள

இருக்குருகூரென்னும் திவ்யதேசத்தில்

ஆழ்வாருக்குக் கோயிலி

அம்வீதுப்புறப்பாட்டிலும் வெகு காலமாக (வேதந்தமிழ்செய்த
மாறன் சடகோபன்” என்பது முதலாகப் பற்பல வீருது கூறித்
இருச்சின்னமூதஇி வருவதையும் பிரமோற்சவங் கண்டருளப்
பண் ணுவதையும் பற்றி ஒரு காலத்தில் மதுரைச் சங்கத்தார்
கர்வத்தால் அசூயை கொண்டு, '*இந்த ஆழ்வார் பத்தரேயல்லா
மல் பகவானல்லவே! இவருக்கு விருது கூறித் திருச்சின்னரூ.து
- வதும் உற்சவம் நடத்துவதும் வியாத்தமே! இஃது “அணிற்

பிள்ளையின் தலைமேலே அம்மிக்கல்லை வைக்கிறது போல” இருக்

"கிறது.
இவர் பாடின திருவாய்மொழி என்ன சங்கமேறிய
செய்யுளா£ அதை வேதத்தமிழென்று அவ்வளவாகச் சிலாஇப்
பது

தகுஇயல்லவே!'”

என்று

வாய்

மாகம் பேசி

அபசாரப்பட்

டார்கள்.
அத்தருணத்தில் ஆழ்வார். திருநகரியிலிருந்த
வைஷ்ணவர்களுக்கு மனஞ்சகியாமல் பதைத்தமையால்,
குரு

கைப்பிரான்
சந்நிஇயிற்போய்
அவர்கள்
சாஷ்டாங்கமாக
விழுந்து சேவித்து, : ஆழ்வாரே, உம்மையும்
உமது திருவாய்
மொழியையும் அவமதித்த சங்கத்தாருக்குக்
கர்வபங்கமாம்படி.

கம்பர் இராமாயணம்
தேவரீர் ஏதாவது
யோங்கள்

பாடி

பிராயச்சித்தஞ் செய்வித்தாலொழிய,

எழுக்இருக்கக்கடவோமல்லோம்,”

காள்

சித்தர்களாய் மூன்று

வைராக்கிய
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அரங்கேற்றியது
என்று

ஸ்கானம்

வரையில்

அனுஷ்டானம் ஜபம் ஹோமம் வேதபாராயணம்
தனம் முதலானவைகளும் இல்லாமற் இடையாய்

அடி
தீர்க்க

பகவதாரா
எழுந்திரா

இருந்தார்கள்.

அதுபழ்.றி ஆழ்வார் ஒரு விருத்த பிராமணனாகி வந்து,

“ஆஅர்காணும் மூன்று நாளாக இந்தக் கோயிலின் வாசலிற்கிடக். '
இறவர்கள்? என்ன நிமித்தத்தால் இப்படிச் செய்வது?'' என்று

கேட்க, அவர்கள், 'ஈம்மாழ்வாரையும் ௮வர.து திருவாய்மொழி
யாகிய திராவீடவேதத்தையும் சங்கத்தார் இகழ்தபடியினாலே
அவர்களுக்கு ஆழ்வார் யாதேனும் பிராட் ச்சித்தஞ் செய்விக்க
வேண்டும் என்பது எங்கள் அபிமதம்,”” என்ன, பிராமணன்,
:₹இந்தக் கலி காலத்திலும் அப்படி. ஈடக்குமா? இஃ மிதன்னை
பைத்தியம்

/??

இருக்கிறோம்.

என,

வைஷ்ணவர்கள்,

நடவாவிட்டால்

களில்லாமலிருந்து பிராணனை

“நடந்தால்

இ௩்ஙனமே

௮ன்னபானாது
என்ன,

விட்டுவிடுகின் மராம், '

மனோறிச்சயத்தை

எழும்

அறிந்து,

குறுநகை

ஆழ்வார்.

அவர்கள்

கொண்டு,

“நீங்கள் உ௪டகோபர் அருளிச்செய்த திரூவாய்மொழி

யில் இன்ன பாடலின் இத்தனையாம் பாதத்தை ஒரு சிறு நறுக்
மேல் வையுங்
இல் எழுதிக்கொண்டு போய்ச் சங்கப்பலகையின்
சொல்லி
உங்கள் அபீஷ்டப்படி. நடக்கும்,” என்று
கள்;
வைஷ்ணவர்கள் திருக்குருகைப்:
அந்தர்த்தானமாய்வீட்டார்.
ுளினாரென்று தெரிந்து,
எழுந்தர
மையாக
பிரானாரே இத்தன்

அவரருளிச்செய்தபடி செய்தார்கள்.
அவர்கள் அந்தத் இருவாய்மொழிச் செய்யுளமியை எழு.
தய ஒரு சிறு முறியைக் கொண்டுபோய் வைத்த மாத்திரத்தில்
சங்கப்புலவர்கள் ஏறியிருந்த பலகையானது பொற்றுாமரைத்
தடத்தில் ஆச்சரியமாய் மூழ்கிவிட்டது.
அதிலிருந்த புலவர்க
ளெல்லாம் நீரில் திடீரென்று வீழுந்து அமிழ்ந்து, தத்தித் தடு
மாறி எழுந்து மெல்ல நீந்திக் கரைசேர்ந்து பார்க்கும் பொழுது,
அமிழ்ந்த பலகை உடனே குபீரென்று கிளம்பித் தன்னிடத்தில்

வைக்கப்பட்ட சிறு முற்யை

மாத்திரம் ஏந்திக்கொண்டு

மிதந்.

:
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தது. அவர்களதை எடுத்து அதில் எழுதியிருக்கின்ற ஆழ்வா
ரருளிச்செய்த ஆயிரப் பிரபந்தத்தின்
திருவாய்மொழியில்,

தகொண்ணாூற்றைந்தாந்

“கண்ணன் கழலிணைகள்
நண்ணு

மன முடையீர்

எண்ணும் திருநாமம்
திண்ண காரணமே ''

என்னும் முதற்கவியின் முதற்பாதத்தை வாசித்தறிந்து,
கெலாம்

உள்ளடக்கிய

கண்ணன்

கழலிணைகளைத்

உல

தன்னிடத்

இல் அடக்கிய இச்சிறு முறிக்கு இடங்கொடுத்த சங்கப்பலகை
இதனோடு சமான ஸ்கந்தமாக நமக்கும் இடங்கொடுக்குமா £
கொடாதாதலால்,

ஈம்மை அகற்றிவீட்டது,”

என்றும்,

“சகல

வேத சாஸ்திரங்களையும் பிறராற் கற்பிக்கப்படாமல் தாமே
உணர்ந்த சாக்ஷாத் பகவதாமிசமாகிய ஆழ்வாருடைய தெய்விக
மான பாண்டித்தியத்திற்கு ஈமது பாண்டி த்தியம் சதாமிசத்தில்
ஏகாமிசமுங் காணாதே!'' என்றும்கினைத்துத் துக்இத்து, மற்றும்

திருவள்ளுவர் குறள் செய்த காலத்தில் அவரும் ஓளவையும்
இடைக்காடரும் சந்தித்த சமயத்தில் வள்ளுவரை
நோக்க
மற்றை இருவரும், “நீர் செய்த நூல் எத்தன்மையது?'” என்று
வினவ, அவர், “அகஸ்தியராற்பிரசித்தம் பண்ணப்பட்ட இயல்

இசை

நாடகம்

என

முத்திறத்ததாகிய

செய்யப்பட்ட குறளும், உடைய

தமிழும்,

என்னாற்

நங்கையின் தருக்குமாரராகிய

சடகோபர் அருளிச்செய்த திருவாய்மொழியின் புத்திர ஸ்தான
மாகிய வழி நூலாம்,” என்னுங் கருத்தை உள்ளமைத்து,
குறுமுனிவன் முத்தமிழு மென்குறளு ஈங்கை
சிறுமுனிவன் வாய்மொழீயின் சேய்.'?
என்று சொன்னதையும்; அது கேட்டு ஒளவை, “அர்த்த பஞ்ச

கத்தையும் சதுர்வீத புருஷார்த்தத்தையும் அறப்பால் முதலிய
முப்பாலுள் அடக்க அமைக்கப்பட்ட உண்மைப் பொருளாகிய

எவ்வகைப்பட்ட
வேதங்களுக்கும்
சம்மதமான
மேலான
‘ பொருளைக் குளிர்ச்சி தங்கிய தாமிரவருணி இீரத்.இலிருக்கும்
திருக்குருகூரிற் காரி முதலியார் புதல்வராய் அவதரித்த
நம்
மாழ்வாரது இருவாய்மொழியாகய இராவிட
வே தமென்று
அலர் சொல்லுவார்கள்;

நான் அவர்கள் சொல்லை

மறுத்து அக்

கம்பர் இராமாயணம் பாடி அரங்கேற்றியது
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குறளை இந்த உலூற்குக் தாயாகிய (ீமந்சாராயணனாற் பிரம
னுக்கு உபதேிக்கப்பட்டு வந்த
க&ீர்வாண
வேதமென்றே;
சொல்லுவேன்,” என் னுங் கருத்தை உள்ளீட்டு,
* ஐஓம்பொருளு

காற்பொருளூ

முப்பொருளிற்

பெய்தமைத்ந

செம்பொருலா யெம்மறைக்குஞ் சேட்பொருளை
5 -தண்டுரு
சேய்மொ.ரிய தென்பர் சிலரியா ஸணிவ்வுலகின்
(கூர்ச்
தாய்மொ.ரிய தென்பேன் றகைந்து.''
என்று சொன்னசையும்; இடைக்காடர்,

'இராவிட வேகுமாகிய

சேய்மொழியையும் €ர்வாண வேதமாகிய தாங்மொழியையும்
ஆராய்ந்து சொல்லுமிடத்தில் இரண்டும் ஒன்றேயாம்; இரு,
- வாய்மொழியை யாவரும் சங்கையின் றிச் சிறந்த வேதமென்றே
இருவாய்மொறியைப்போலச்

. சொல்லுவார்கள்.

சிறந்த

நூல்

கள் அனேகம் உண்டென்று சவர் குதர்க்கஞ் செய்தாலும்,
கானவர்களை மறுத்து, அவைகளும் இந்தக் குறளும் அத்திரு
வாய் மொழியினது சரமையாயிருப்பவைகளென்றே
வேன்,” என்னுங் கருத்தை அடக்கி,

சொல்லு

றவ்
“சேய்மொழியோ தாய்மொ,ரியோ செப்பி லிரண்டுமொன்
வாய்மொழியை யாரு மறையென்ப- வாய்மொழரிபோல்

ஆய்மொழிகள் சால வுளவெனினு மம்மொழியின்

சாய்மொழியென் பேன்யான் றகைந்து.''
என்று சொன்னதையும் நினையாமற்போனோமே ! அவைகளை

நினையாவிடினும்,

ஒரு

யோகியொருவர்

கரையில் வசித்திருர்த
தென்கரையிலுள்௪.'

மத்தியான

காலத்தில் தாமிரவருணி

ஆழ்வார்

வேளையிற்போய்,

கஇயின்

வ...

வளர்த்த காயொன்று

இருநகரிக்குப்

வீதியிலிருக்கும்

பிரஇதினமுூம்.

வைஷ்ணவர்

களுடைய உச்சிஷ்டத்தைத் தின்று வயிற்றை நிரப்பிக்கொண்டு.
வருகிற வழக்கப்படி, ஒரு காள் போய்த் திரும்பி வர கேரப்
பட்டதனால், யோகியொனவர், “நாய் இன்னும் வரவில்லையே/

என்று ஆற்றோரத்தில் வந்து பார்க்கும் பொழு து, அந்காய் கட்

டா.ற்றில் வருகையில், அகஸ்மாத்தாய் வெள்ளம் வந்தமையால்

நீந்திக் காலோய்க்து போய் நீரில் அமீழ்க்து கிளம்பிற்று,

அத்

ஜோதியானது எழுந்து,
ுத்தினது போலப்
இருளில் அனேகம் மத்தாப்புக் கொள

பிர

வழியாய்
தருணத்தில் அதன் கபாலம் வெடித்து, அந்தரத்தின்
J
அமாவாசை
5

நாயின் ஆத்து 1மாவாகய
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காசித்ததைப்

பிரத்தியஷீமாகப்

பார்த்து,

“அசேதனமாகிய

நாயும் பெறுதற்கரிய பேறு பெற்றதே!
இஃதென்னை
னத்தையுடைத்தாயிருந்தது £ ஓன்றுமில்லாதருந்தும்,

சாத
ஆழ்

வார் இருஈகரியின்

இப் '

உச்சிஷ்டத்தை

உண்டதனாலல்லவோ

। படிச் சம்பவித்தது!
இது தபசிகள், யோகிகள், ஞானிகள்,
முதலானவர்களுக்குஞ்
சித்திக்க
மாட்டாதே!”
என்று
நினைத்து, மனமுருகக் கண்ணீர் விட்டு அழுது, அவர்,
* வாய்க்குங் குருகைத் திருவீதி யெச்சிலை வாரியுண்ட
நாய்கீகும் பரம பதமளித்

தாயந்த நாயொடிந்தப்

பேய்க்கு மிடமளித் தாற்பழு தோபெரு மாள்மகுடம்
சாய்க்கும் படிகீறாக் கவிசொல்லு ஞானக் தமிழ்க்கடலே!'”

என்பது முதலாகச் சில பாடல்களால் ஆழ்வாரை ஸ்தோத்
இரித்ததையாவது, அல்லது வல்லப தேவனென்னும் பாண் டி.
யன் சபையிற் பெரியாழ்வார் கழியறுத்துப் பரத்துவ நிர்
ணயஞ் செய்த பொழுது நாம் கர்வபங்கப்பட்டதையாவது
நாம் நினைக்க வேண்டுமே! அப்படியுஞ்செய்யாமற் செருக்கி
னால் ஆழ்வார் விஷயத்தில் ௮பசாரப்பட்டோமே! அவர் இரு
வாய்மொழியையும்
அவமஇத்தோமே!'”
என்று
எண்ணி

யெண்ணி அனுதாபப்பட்டுப்
களாய், அவ்வபசார த்தை
ருடைய

மகமை

பின்பு அவர்களெல்லாம்

ஆழ்வார்

நிகாவி

க்ஷமிக்கும்பொருட்டு

அவ

தங்கிய பிரபாவத்தைக்குறித்து,

்

* சேமங் குருகையோ, செய்யதிருப் பாற்கடலோ?
நாமம் பராங்குசமோ, நாரணமோ?--தாமம்
துளவோ, வகுளமோ? தோளிரண்டோ, நான்கும்
உளவோ பெருமா ஸனுனக்கு?”

என்று பாடி ஸ்.துஇ செய்தார்கள்.
சங்கப்புலவர்கள் அத்தனை பெயரும் ஆழ்வார் விஷயத்தில்

பாடிய பாடல்களெல்லாம் ஒன்றுக்கொன்று ஒரு சொல்லாவ து,
ஒரெழுத்தாவது,

எழுத்தின்

உறுப்பாவது,

௮சை

ர்

தனா

முதலியவைகளில் ஏதாவது
இறிதும் பேதமில்லாமல் இவ்
வொரு பாடலின்படியே இருக்கக்கண்டு, “இஃதென்னை அற்
புதம்!” என்று அதிசயப்பட்டு, பின்பு அவரது
திருவாய்மொழி

யின் ஏற்றத்தைப்பற்றி,

கம்பர் இராமாயணம்
ஈயா டுவதோ
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பாடி அரங்கேற்றியது
கருடற்

கெதிரே£

இரவிக் கெதிர்மின் மினியா டுவதோ 8
நாயா டுவதோ

வுறுவெம் புலிமுன் £

நரியா டுவதோ நரகே சரிமுன் 7
பேயர

டுவதோ

அழகூர் வசிழுன் £

பெருமான் வகுளா

பரணன்

ருள் கூர்க்

தோவா துரையா யிரமா மறையின்
ஒருசொற் பெறுமோ உலகிற் கவியே? ''
என்றும்,

“ நியே யறிவை நினதகத் பேதறிற்கு கேமியங்கை
ஆயே யறியுமற் ரூரறி வாரடி யோங்களுக்குத்
தாயே! பொருகைத் திருக்குரு கூர்த்தமிழ்க் காரிபெற்ற
சேயே/ நினது தருவாய் மொழியின் செழும்பொருளே.”

என்றும் சிற்சில கவிகள் பாடி ஸ்தோத்திரஞ்செய்து, அவ்வாம்
வாருக்கு அன்றுமுதல் விருதுகூறல் முதலிய சகல விபவங்களும்

முன்னிலும் விசேஷ

நிராடங்கமாய் ஈடக்கும்படி. செய்தார்கள்

என்பதாம்.

இது

நிற்க.

சடகோபரந்தாதி

ஸ்ரீரங்கராதன் சந்நிதீயிற் கடல் போல

பாடி

முடிந்தவுடனே

விசாலமும் மலை

போல

உன்னதமுமாகிய பெரிய ஆயிரக்கால் மண்டபத்திற் சதுர்சாஸ்
இர பண்டிதர்களாகயே சம்ஸ்கிருத வித்துவான்களிலும், பூரண

பாண்பு.த்தியமுள்ள தமிழ்க் கவிஞர்களிலும், உபய கவிகளி
லும் வைஇக சம்பிரதாயத்தையுடைய ஸ்மார்த்தர் மாத்துவர்

வைஷ்ணவர்களென்னும் இரிமதஸ்தர்களிலும், ராஜாக்கள் பிர

புக்கள் மூதலானவர்களிலும் வெகு பெயர்கள் இரண்டு நிறைக்
இருக்க, பிரபத்தி நிஷ்டாபரராகய ஸ்ரீமந்நாதமுனிகள் திரு

வோலக்கத்திற் கம்பர் தெய்வவணக்கஞ் செய்து, அவையடக்க
மும் கூறிக் ஈரமமாக இராமாயணத்தை அரங்கேற்றினார்.
ஆரணியத்திற் சூர்ப்பநகை
அரங்கேற்றும் பொழுது
நினைத்துக்கொண்டு புலம்பி
மூக்கறுக்கப்பட்டு இராவணனை

னதைச் சொல்லிய பாடல்களில் ஒன் ௬கிய,
* உருப்படிவ மன்மதனை யொத்துளரே யாயினுமுன்
செருப்படியிற் பெர்டியொவ்வா மானுடரைச் சீ.றுதியோ/
நெருப்படியிற் பொறிசிதற கின் மமதத் திசையானை
மருப்பொடியப் பொருப்பிடியத் தோணிமிர்த்த வலியோனே

7”
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என்பதை
வாரிக்கக்கேட்டு, அதில் £ உன்செருப்படியிற் பொடி
,யொவ்வா மானுடரைச்
சீறுஇமீயோ?'
என்பதைச்குறித்து
அவ்விடத்திருந்த வைஷ்ணவர்களில் ஒருவர் கம்பரை, *: ஏன்
காணும், சாகஷா£து பரபிரமமாகிய சக்கரவர்த்தித் திருமகனையும்
இளையாழ்வானையும் இராட்சசப் பட்டி மகனாகிய இராவண
னுடைய செருப்புக்காலில் ஓட்டிக்கொண்டிருக்கன்ற பொடிக்
கும் ஓவ்வாத மானுடரென்று சொல்லி அபசாரப்படுகிறீர் ?'*
என்ன, கம்பர் பக்கத்திலிருந்த அம்பிகாபதி அவருக்குக் தண்

டன் சமர்ப்பித்து, “சுவாமி, ஒரு விண்ணப்பம்: யுத்தத்திற்
கும்பகருணன் இறந்த செய்தி அறிந்து இராவணன் ௮அழுகதைக்
குறித்துச் சொல்லுமிடத்தில் அவன் சுத்தவீரனாகையால், அழு
தானென்று

பூர்வம்

சொல்வது

தனக்கு

காரணத்தை

ணவரை
மானுடர்

துஷ்ட

உண்டாகிய
ஒப்பற்ற

பகவான்

*6*உன்

என்றது,

ராக்ஷரியாகய

கம்பர்

தாதலால், ராமல-்ஷ்மணர்கள்
இத்து

அவ்வரக்கி

கூறும்

அவள்

சொல்லாமல்,

கூற்றாகச்

அமபீஷ்டப்படி

அறுத்ததனாலும்

தாஷிக்கையில்

அவ்வைஷ்

பொடியொவ்வா

தாம் சொல்வதாகச்

சூர்ப்பககை

தனாலும், அவள் மூக்கை

அபசாரப்படு

நகைத்கருளி,

செருப்படியிற்

பெயரின்

உபசாரவழக்காகச்

விஷயத்இல்

என்ன, .ஸரீமக்கா தமுனிகள்

நோக்கி,

நினைத்து,

இராவணனென்னும்

அவன் வெளியிட்டானென்று

சொன்னவர்,
வாரா?”

கெளரவத்தாழ்வென்று

அவர்களை

இப்படியே

சொல்வ

நடவாத:
விரோ

சொல்லுவ

ளாகையால், இவ்வாக்்கயத்திற்கு இது ஒரு கருத்தும், * செருப்
படி' என்பதைச் செரு படி எனப் பிரித்த, “உனதுயுத்த பூமியில்

ஒரு

தூசுக்கும் ஒப்பாகாத மனிதர்,” என வேறு ஒரு கருத்து:

கொள்ளும்படி

சிலேடையால்

இரட்டுற

மொழிதலாகச்

சொன்னமையால்,இது வீத்துவ சாமர்த் தியமேயல்லது,
அபசார
மன்று,” என, அதைப்பற்றிச் சகலரும்
தனர்.

பரமசந்துஷ்டி அடைக்

அப்பால், யுத்தகாண்டத்திற் கடல் காண்
படலத்தில்,
**சிதையைப் பிரிந்த பின்பு, தன் திருக்கண்
களுக்கு இனமாக
அவளைப்போன்றிருக்கின்்ற

"தாமரை

இமை

இராக்காலத்திலும்

மூடி உறங்குகின்ற

மலர்களும்

இ கழாகய

கெடுகாளாகக்
கண்ணுறக்கங்கொள்ளாத ஸ்ரீராகவன் இராவணன்மே
ற் படை
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எடுத்துப்போய்த் தென்சமுத்திரத்தின் வடகரையிற் பாளய
டொங்க
துணை செய்யும்பொருட்டுப்
மிரங்கித் தனக்குத்
எழுந்து எங்கும் பரந்து வந்த பெரிய வானர சனை குன் புறத்

இலும் அகத்திலும்

புடை

கண்டான் ' என்பதை
* பொங்கப்

சூழும்படி

அச்சமுத்திரத்தைக்

உள்ளமைத்து,

பரந்த பெருஞ்சேனை

புறத்து மகத்தும்

புடைசுற்றச்

சங்கிற் பொலிந்த கையாளைப் பிரிந்த பின்பு தமக்கினமாம்
கொங்கிற் பொலிந்த தாமடையின் குழுவுக் துயிலுற் நிதம்
குவிக்கும்

கங்குற் பொழுதுக் துயிலாத கண்ணன் கடலைக் சண்ணு றறுன்.”'

என்னும் பாடலை வாசிக்கும் பொழுது,

“பெருஞ்சேனை புறத்

துப் புடைசுற்ற ' என்றது சகஜமே; : அகத்தும் புடைசு ற்ற £
என்றது விளங்கவில்லையே/ ௮ஃ.து என்னை?” எனச்சிலர் ஆசங்

இக்க,

ஸ்ரீமக்காதமுனிகள்,

“சுவாமியானவர்

வானர

சேனா

வீரர்கள் தத்தம் தாய், தந்ைத, ௮ண்ணன், தம்பி, மாமன்,
மைத்துனன் முதலாகிய இனத்தாரையெல்லாம் வீட்டுப்பிரிந்து,
தம்பொருட்டு
படைத்துணை
வந்திருப்பது
பற்றி,
அவர்
கஞக்கு ராட்சசர்களால் ஏதாவது
அபாயம் நகேரிடுமானால்,
அவர்களினத்தார், “இந்த ராமன் பகைவரைச் சண்டை செய்து
வெல்வதற்கு
நம்முடைய
குடும்பத்தாரை
அழைத்துப்
போனானே ! போனவிடத்தில் தன்னுயிரை மாத்திரம் திதப்
பாக நினைத்து உபாயமாய் ர-ஷித்துக்கொண்டு, அவர்களைச்
செவ்வையாய்ப் பராமரிக்காமல் ராட்சசப் பேய்களுக்கு ௮ஙியாய
மாய்ப் பலிகொடுத்துவிட்டானே! பாவி!' என்பதாகத்தம்மைப்

பல விதத்திலும் நொந்துரைப்பார்களாதலாலும்,

ஒரு

ிக்குச்

சிலுக்கல்லாமல் அவர்களைப் பாதுகாத்து மறுபடி நிலையிலே
கொண்டுபோய்ச் சேர்ப்பது தமது கடமையாதலாலும், எல்லா
ரும் வந்து சேர்ந்தார்களா? அவர்கள் க்ஷேமமாயிருக்கிறார்களா?”
என்று அவர் ஒரு கொண்டிக் குரங்கையும் தப்ப விடாமல் மஇப்
பிட்டுத் தமது திருவுள்ளத்தில் வைத்தாரென்பதுகொண்டு,
அகத்தும் புடைசுற்ற' என்று சொல்லப்பட்டது,”
எனக்
கம்பரது கருத்தை

வெளிபிட்டருள,

அவர்கள், :: அப்படியா?”

என்று அதிசயித்தார்கள்.
அதன் பிறகு இரணியவதைப்படலம்
13
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— 194

விநோ தரசமஞ்சரி

குள்ளவர்களுள் வேறு சிலர்,
இராமாயணத்தில் எங்கும்
இரணியவதை சொல்லக் காணோமே! இஃதேது ஈவீனமாயிருக்
கிறது!'' என்று கேட்க, கம்பர், * இது புராணாந்தரம்,” என்ன,
அவர்கள், “புராணாந்தரமாயினும், சம்ஸ்கிருத பாஷையீனால்
இராமாயணஞ்செய்த வான்மீகி முதலானவர்களாற் சொல்லப்
படரததை நீர் சொன்னமையால், எவ்விதத்தில் ஓப்புக்கொள்
வது”? இதற்கு ஏதேனும் ஒரு திட்டாந்தங்காண்பிக்க வேண்
டும்; அதாவது, இது சிங்கப்பெருமாள் சரித்திரமாதலால்,
இதை இந்தத் திருவரங்கம் பெரியகோயிலில் எழுந்தருளியிருக்
கும்

மோட்டழகிய

சிங்கரானவர்

சிரக்கம்ப

கரக்கம்பஞ்

செய்து இருவுளம் உவந்தருள்வதுதான்.
அப்படி அவர் அங்
கரிட்பாரானால், ஓப்புக்கொள்ளுகிறதற்கு எவ்வளவுஞ் சந்தேக
மில்லை,” என்றார்கள். அதைப்பற்றி ஸ்ரீமக்காதமுனிகள் ஒன்றும்
வார்த்தை சொல்லா இருக்க, கம்பர், “ அகாத பஞ்சாங்கத்திற்கு
அறுபது நாழிகையுந்தியாச்சியம்,' என்பது போல, இக்காவி
யத்தை ஆரம்பித்த நாள் முதல் இடையூறு சம்பவித்தபடியிருக்
கிறதே / இஃதென்னை தவக்குறை / ஈல்லது/ தெய்வசங்க ற்பம்
உள்ளபடியாகிறது !'”'

என்றெண்ணி,

படலத்தில், * பிரகலாதாழ்வானை கோக்க,
யென்பவன்

எவ்விடத்தலிருப்பான் ?”

அவ்விரணியவதைப்

*நீ சொல்லிய
என்று

அறி

இரணியன்

கேட்டதற்குப் பிரகலாதன், ₹ அந்தப் பரமாத்துமன் அகண்டித

னாகையால், அவனை இன்ன இடத்தில் இருப்பான் இரானென்று

கண் டி.தப்படுத்திச்

சொல்லவும்,

விபுத்துவ அதிசயங்களை
ஆயினும்,

வாகிய

ஒருவாறு

சிறிய

அவனுடைய

அணுத்துவ

இன்னபடியென்றறியவும்

சொல்லுகிறேன்

துரும்பிலுமிருப்பான்;

்

அவன்

மூடியா ;

ஒரு சாணர

இரணுவைச்

சதகூறு

செய்து பார்த்தால், அக்கூறுகளுள் ஒவ்வொன்றிலுந் தனித்தனி
இருப்பான்; அன்றியும், பெரிய மேரு ம௯யி லுமிருப்பான்
;
இங்கே

நிற்கின்ற தூணிலுமிருப்பான்; நீ சொன்ன

சொல்லி லு

மிருப்பான் ; அவனில்லாத
இடம் எதுவுமில்லை ; இவ்வுண்
மையை அறியவேண்டுமாகல், தாமதியாமற் சொதித்துப்பார்,"

என்றான். அது கேட்டு இரணியன் சொல்லத் தொடங்கினான்,”
என்ற கருத்தைத் தன்னிடத்திற்கொண்ட,
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“சாணினும் உளனோர் தண்மை யணுவினைச் சதகூ றிட்ட
கோணினு முளன்மா மேருக் குன்றினு முளனிர் கின்ற
Siroa

முளனீ

சொன்ன

சொல்லினு

முளனித் தன்மை

காணுதி விரைவி னென்றான் ; நன்றெனக் கனகன் சொன்னான்.”
என்னும் பாடலையும்; “இரணியன், தேவர்களுக்கும் உனக்கும்

ஒரு தன்மையாய் இவ்வுலகமெங்கும் நிறைந்திருக்கின்ற ௮ரி
பயென்பவன், மற்ற இடங்களிலெல்லாம் இருப்பானென்பது
அப்படியிருக்கட்டும் ; இத்தாணினிடத்திலுமிருக்கிறானென்று
ரீ சொன்னமையால், இதனிடத்தில் கான் காணும்படி அவனைப்

பிரத்தியக்ஷமாகக் காட்ட வேண்டும்; காட்டாமற்போவாயா
னால், மஸ்தகக்தையுடைய யானையைச் சிங்கமானது அறைந்து
கொன்றாற்போல

உன்னைக்

கொன்று,

என்

தீர

பசி

உன்னு

உடலைத் இன்று, உதிரத்தைக் குடித்து, தாகத்தைச் தணித்துக்
கொள்ளுவேன் !”

எனப்

பிரதிக்கனே பண்ணினான்,”

என்ற

கருத்தை உள்ளிட்ட,
* உம்பர்க்கு முனக்கு மொத்திவ்

வுலகெங்கும் பரந்து ளானைக
கம்பத்தின் வரியே காணக்
காட்டுதி; காட்டா யாயிற்
கும்பத்தின் கரியைக் கோண்மா
கொன்றென நின்னைக் கொன்றுன்
செம்பொத்த

குருதி தேக்க

உடலையும் இன்பே னென்றான்."”

என்னும் பாடலையும்; '“அப்பிரதிக்கனேயைக்
பிரமஞானியாகிய பிரகலாதாழ்வான், *ஐயா,

கேள்வியுற்ற
இப்பொழுது

என்னுயிரைக் கொல்லுகிறதாகப் பிரதக்கினை பண்ணினையே /

இது வீண் தான் ; முன்பு எண்ணெய்க்

கொப்பறையிற்றள்ளி

னாய்; கற்பாறையோடு கட்டிக் கடலில் விடுத்தாய்; வாள் வேல்

மூதலான ஆயுதங்களைக்கொண்டு வெட்டிக் குதீதி எய்து எறிந்
தும் பார்த்தாய் ; நானிறக்கும்படி, மரணயாகமுஞ் செய்வித்
தாய்;

என்மேல்

அஷ்டதிக்கஜங்களையும் ஏவினாய்;

அஷ்டமா

நாகங்களையும் விட்டுக் கடிப்பித்தாய்; பைக்குள்ளே போட்டு
இறுக்கிக்கட்டிச் சம்மட்டி கொண்டும் அடிப்பித்தாய்; மற்றும்
எத்தனையோ வாதைகளுஞ் செய்வித்தாய் ழ அவைகளினாலெல்
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லாம் நானிறந்தேனா £ என்னுடைய உயிர் உன்னாலே கொல்லப்
படுவதற்கு அத்தனை எளிதானதன்று; உன் பிரதிக்கினை ஓன்றுங்

கை கூடி வாராது: இதோ
என் பிரஇக்னெேயைக் கேள் :
உனக்கு நான் முன்பு சொன்ன சர்வ வியாபகன், நீ தொட்ட
தொட்ட இடந்தோறும் அவசியம் தோன்ற3வேண்டும் : தோன்
ருமற்போவானானால், என்னுயிரை யானே மாய்த்துக்கொள்ளு

வேன்; அப்படிச் செய்யாமற் பின்னும் உயிரோடு வாழ்ந்திருக்க
விரும்புவனாகில், கான் அந்த லோகாராட்டியனுக்குத் தாச
பூதனல்லேன் !' என்றான்,” என்னுங் கருத்தை உட்கொண்ட,
்' என்னுயிர் நின்னாற் கோறற்
கெளியதொன் றன்றி யான்முன்
சொன்னவன் தொட்ட தொட்ட
இடந்தொறுட் தோன்றா னாயின்
என்னுயிர் யானே மாய்ப்பன் ;
பின்னும்வாழ் வுகப்ப னென்னின்
அன்னவற் கடிய னல்லேன்
என்றன னறிவின் மிக்கான்.”

என்னும்
பாடலையும்;
* இப்படிப்
பிரகலாதன்
செய்த
பிரதிக்கனையை
இரணியன்
கேட்ட வுடனே,
தன்
பகு

வாயைத் திறந்து,
- தந்தங்களெல்லாம்

“நல்லது!
குப்பென்று

நல்லது!”
என்று
பிரகாசிக்கும்படி

அதட்டி,
நகைத்து,
உக்கிரத்துடனே
தனக்கெதிரே
இருந்த
கெடிய
வச்சிரத்
தூணிற்பெரிய பர்வதத் தின்மேற் பிரளயகால இடி. இடித்து
விழுந்தது

போல,

வெற்றி

பெற்ற

புகம்

விளங்கிய

தன்

கையினால் ஒங்கிவிசைகொண்டு ஓரறை அறைந்தான்; அறைந்த

மாத்திரத்தில்

சர்வாந்தரியாமியென்னும்

தைகத்திரியானவன்

சிங்கவடிவுகொண்டு ஆவிர்ப்பவித்து, அந்தத் தூணைப் பிளந்து,

அதில் நின்று, அஷ்டஇக்குகளையுக் இறந்து,

அண்டத்ை தயுங்

கறி, அப்புறத்திலும் ஓங்கி, அகலபவன சராசரங்களுந் இடுக்
கிடும்படி கலகலவென்று சிரித்தான்,”? என்பதைக் கூறும்,
“கசைடஇறக் இலங்கப் பொங்க ஈன்றுஈன்
்
0 ன்ன
விசை

றக்

BBA

வீழ்ந்த

டு

தன்னவோர்

நஈக்ஞு

காணின்

வென் றி
இசைஇ.றக் தமர்ந்த கையா !
திசைஇறம் தண்டங் 2 Pe சிரி
த்தது செங்கட் சீயம்,”

லெற்றினுனெற்ற லோடும்
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என்கிற

பாடலையும்;

தூணைப்

பிளந்து

அதன்

“ஜகத்ரக்ஷகன்
நடுவில்

சிங்கவடிவெடுத்துத்

அவதரித்து, “Qo eran OT LOT ie

சிரித்ததுகண்டு, பிரகலாதன் ஆனந்தத்தால் ஆடிப்பாடி அழுது
தொழுதான்,” என்பதைக் கு.றிப்பிக்கும்,
““நரடினான் தருவ னென்ற ஈல்ல.றி வாள னாளும்
தேடிகான் முகனுங் காணாச் சேயவன் சிரித்த லோடும்
ஆடினா னமுதான் பாடி யரற்றினான் சிரத்திற் செங்கை
சூடினான் ரொழுதா னோடி யுலகெலாக்துகைத்தான் றுள்ளி,””

என்கிற பாடலையும் வாூித்தார்,
வா௫ித்த மாத்திரத்தில் மோட்டழகிய

சிங்கர் தமது

திருக்

கரங்களை நீட்டி, இருமுடியைத் துளக்கிப் பவளம் போலுஞ்
௮ந்த மண்டபமும்
சிவந்த வாயைத்திறந்து கடகடவென்று
அதிர, அங்குள்ள சகல மகாஜனங்களும் நடுங்கச் சிரித்து ஆர்ப்
பரித்தார்.
அப்பொழுது எல்லாரும் அதிசயித்து, “சிதம்பரத்
இற் பாம்பு கடித்து இறந்த இல்லை மூவாயிரவர் பிள்ளை நாக
பாசப்படலத்தை வாசிக்கப் பிழைத்தது;
இங்கே
இரணிய
வதைப்படலம் வாசிக்கச் சுதை வடி வாமெழுந்தருளியிருக்கின்்ற
மோட்டழூய சிங்கர் திருவுள முவந்து, அவ்வுவப்பு யாவர்க்கும்
தெரியும்படி சிரக்கம்ப கரக்கம்பமுடனே ௮ட்டகாசமுஞ்செய் ,
தார்; ஆதலால், இந்தக் காவியம் அதிக மகத்துவமுடையது,”
என்றும், 'இம்மகத்துவம் சகலருக்கும் பகிரங்கமாக வேண்டு
மென் றல்லவோ
இந்நூலில் அந்தந்தச் சந்தர்ப்பங் கண்டு அதற்
குத் தக்கவாறு விசேஷார்த்தஞ் சொல்லிச் சமர்ப்பித்து வந்த
ஸ்ரீமக்காதமுனிகளும் இது விஷயத்தில் மாத்திரம் வார்த்தை
சொல்லாமல் மெளனமாயிருந்தார் £'” என்றும் எண்ணி, கம்ப

ரைக் குறித்து மிகவும் மெச்சிக்கொண் டாடினார்கள்.
குக்

அதற்கு

மேலும் ௮அச்சபையிலுள்ள

கேட்ட

கேள்விகளுக்கெல்லாம்

அறிஞர்கள் ஆங்காங்

ஏற்றபடி

சமாதானஞ்

சொல்லி, இராமாயணம் முழுவதும் வாசித்து முடித்த பின்பு,
ஸ்ரீமக்காதமுவிகள், ““இந்தக்காவியம் இவ்வளவு சிறப்புடைய
தாக இயற்றப்பட்டும், பாலில் விஷங்கலந்தாற்போல இடையி
டையே நரஸ்துதி பண்ணப்பட்டதனாலல்லவோ, இங்கிருக்கும்

“வைஷ்ணவர்கள் அசூயை கொண்டு, இல்லை மூவாயிரவர் முதவி
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விகோதரசமஞ்சரி

யோருடைய கையொப்பம் வாங்கி வரும்படி. இவரைப் பலவிடங்
களிலும் ஓடியுமலச் செய்தார்கள்?'' என்று உய்த்துணர்ந்து,
கம்பரை கோக்க, “*இதிகாசமாயும் பகவத் சரிதமாயுமிருக்கின் ற
இதில் என்ன நிமித்தத்தால் ஈரஸ்துதி செய்யவந்தது?”” என்று
வினவ, கம்பர் திருவெண்ணெய் ஈல்லூர்ச் சடையப்ப முதலி
யார் இளமை முதல் தமக்கு நெடுகாளாக அன்னவஸ்இராதிகள்
கொடுத்து ஆதரித்ததையும், அவரது பிரயத்தனத்தால் அத்திரு
வெண்ணெய் நல்லூரிலே இந்நூல் செய்யப்பட்டதையும், அம்பி
காபதி விவாகத்திற் பாதபூஜை ௩டக்குஞ்சமயத்தில் சகலமான
ஜனங்களும் வந்து நிறைந்திருக்கும் கலியாண வாசலில், மேற்:
படி

முதலியார் வர, “ஆயிரம் பனை அப்பனுக்குப் பல்லுக்குத்த.

- ஈர்க்குக் கிடையாது,” என்பது போல, சராமாஇபதியாகிய அவ
ருக்கு இருக்க இடமில்லாததனால் அங்கிருந்தவர்களெல்லாம்
எழுந்து

அவரை,

என்றுபசரித்த

“இங்கே

வரலாம்;

இங்கே

இருக்கலாம்,"

பொழுது, அவர், “நீங்கள் யாரும் எழுந்திருக்க.

வேண்டா; சும்மாவிருங்கள்; எனக்கு இதோ இடமிருக்கிறது,
என்று சொல்லி அவர்களை அங்கிருக்கக்செய்து, ஒருவரும் இருப்
பதற்கு யோச்கியமின்
றி ஓழிந்இருந்த சாக்கடை வரம்பின்மேல்
நின்றுகொண்டிருக்க,

தாம் அவரைப்பார்த்து,

அத்தான்,

அவ்

விடத்திலேயா இருக்கின் றீர்கள்? ஈல்லதஇிருங்கள்,” என, அது
கேட்டுத் தம் மனையாள் சஏியாமற் பரிதபித்து, 'இத்தனை ஜனங்
களுக்கும் இங்கே இடமிருக்க, எங்கள் அண்ணா அவர்களுக்கு.
மாத்திரம் அந்தச்சாக்கடையா கிடைத்தது?” என்ன, பைத்தியக்காரி,

உங்கள்

தமையனாரை

வைக்கிறது! கான் வைக்குமிடத்இல்
தாம் சொன்னதையும் விவரணமாக

“இக்காரணங்கள்

அனைத்தையும்

இந்த

இடத்திலேயா

வைக்கிறேன்!” என்று
விண்ணப்பஞ் செய்து,

கருத்இத்தான் அந்தப்பிர

பூவை அடியேன் இதிற்சொல்லி வைத்தேன்," or om
(apt.
ஸ்ரீமக்காதமுனிகள், “இஃது உபகார
ஸ்மிருதி,”

என்று

திருவுளங்கொண்டு, கம்பரை நோக்கி, * நீர் சொல்வ தீல்லாஞ்
சரி
தான்;

உம்மாலே

பாடப்பட்ட

பதினாயிரம்

நாற்றுக்கொன்று விழுக்காடு நாறு பாடலில்

Be

பாட லுக்குள்

அவர் பெயரைச்

OS தமனறு;இப்படி.“அளவுக்கு
மகா காவியத்தில்
அடிக்கடி
மிஞ்சினால் அமிர்தமும்
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ஈஞ்சாம்,” ஆதலால், ஆயிரத்துக்கொள்றாகப் பத்துப்பாடலில்
மாத்திரமிருந்தாற்போதும்,” . என்ன, கம்பர் அது கேட்டு,

பாடிய

“அருமைப்பட்டுப்

வீணாய்ப்

பரீடல்

தொண்ணூறு

போய்விடுன்றனவே!”” ஏன்று மனவருத்தப்படாமல், “சுவாமி,
கற்பகமும்
மகாபாக்கியம்/
காமதேனுவும்
நாணத்தக்க
ஒளதாரியமுடைய

னுடைய

அந்தப்

பிரபுவின்

குணாதியசம்

அடி 3ய

விலையுயர்ந்த மாணிக்

இிற்றறிவுக்கு எட்டாமையால்,

கத்தைக் குருவீந்தக்கல்லுக்கு ஓப்பாக மதிப்பவரைப்போல,
அவரை நூற்றுக்கொருவராக மதித்தேன்,; தேவரீர் ஆயிரத்துக்
கொருவராக மதித்தது விசேஷமே!”” என்று சா.துரியமாகச்
சொல்ல, ஸ்ரீமக்மாகமுனிகள் இருவுளமஇழ்ந்து, இருபைகூர்ந்து,
கம்பருக்குக்
*கவிச்சக்கிரவர்த்தி'
எனப்
Ue Luar
கொடுத்து, அவர் பாடின ராமாயண த்திற்கு அச்சபையிலிருக்க

வித்துவஜனர்களிற்சிலர்

கொடுக்கவும்,

சாற்றுகவி

அதில்

இரண்டு கவியை எடுத்துத் திவ்வியப் பிரபந்தத்தோடு சேர்க்க
வும், அந்தத் திவ்யதேசத்தில் நடக்கும் உற்சவாஇகளில் அழகிய
மணவாளன் இிருவீதிப்புறப்பாடாஇித் இரும்பிக் கோயிலுக்குட்
செல்லும்போதெல்லாம், அப்பெருமானைக் கம்பர் கட்டுவித்த

தஇிருவந்தக்காப்பு நடப்

எழுந்தருளப்பண்ணித்

மண்டபத்தில்

பிக்கவும், சடகோபரந்தாதியில் இரண்டு
பாடலைத் இருக்
ி
குருகூரில் ஆழ்வார் சக்கிஇயில் நித்தியப்பட யாகச் சேவிக்கவும்

வேண்டும். என்று
வைஷ்ணர்களைக்

கட்டளையிட்டு,
கம்பர்

தமது

சேவை பண்ணுவித்து, ஸ்ரீ சடகோபம்
பிரசாதியுங்கள்,”” என்று நியமித்தார்.
அந்நியமனப்படி

சுவாமிக்குத்

கோஷ்டியிலுள்ள

கவீச்சக்கிரவர்த்திக்குப்

அவர்கள்

கம்பரை

பெருமாள்

முதலானவைகளும்
அழைத்துப்போய்ச்

இருமஞ்சனமுதலானவைகளுஞ்

சமர்ப்பித்து,

பிரணவாகார விமானத்திற் சேஷசாயியாய் எழுந்தருளிய அப்
பிரணவப்பொருளான ஸ்ரீரங்கா தனையும், ஸ்ரீரங்ககாயகியாரை
யும் அவர்

சேவிக்கும்படி

செய்து,

அவருடைய

இராமாயண

புஸ்தகத்தைச் சுவாமி இருவடியிற் சமர்ப்பித்து, அவருக்குத்
திருமாலை தீர்த்தம் பிரசாதம் ஸ்ரீ டகோபம் முதலானவை
களுஞ் சாதிப்பித்து, விசேஷ
மரியாதை
நடப்பித்தார்கள்.
அவைகளைக்

கம்பர் பெற்றுக்கொண்டு,

அன்று

நான்

பிறக்
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இலைன்,””
என்று
திருமழிசைப்பிரான்
அருளிச்செய்தபடி,
“:இழ்ப்போன ஜன் மங்களனை த்தையும் அறிவின்றி அவலமாய்க்
கழித்ததனால், அப்பொழுதெல்லாம் அடியேன்
பிறந்தேனல்
லேன் ; இப்பொழுது ஜன்ம சாபல்யமாகிக் இருதார்த்தனாகும்

படி

சதாசாரிய

கடாக்ஷம்

வாய்க்கப்

பெற்றமையால்,

இந்த

ஜன்மமே உத்கிருஷ்டமான ஜன்மம்; என் பாக்கியமே மகா
பாக்கியம் /'' என்று நெஞ்சு குழையச் சரீரம் புள௫க்கக் கண்
களில் ஆனந்தபாஷ்பம் பெருக, பரவசமானார்.
“ எண்ணிய சகாத்த மெண்ணூல் றேழன்மேற் சடையன்வாழ்வு
கண்ணிய வெண்ணெய் நல்லூர் தன்னிலே கம்ப நாடன்
பண்ணிய

விராம காதை

பங்குனி யத்த நாளில்

கண்ணிய வரங்கர் முன்னே கவியரங் கேற்றினானே.”"

இஃது
றிய

இராமாயணம்

ஸ்தலத்தையுங்

பாடிய

இடத்தையும்,

காலத்தையுங்

அரங்கேற்

குறித்து ஸ்ரீரங்கத்தாரில்

ஓருவர் பாடியது.
“ அம்பிலே சிலையை நாட்டி யமரர்ச்கன் றமுத மீந்த
தம்பிரா னென்னத் தானும் தமிழிலே தாலை காட்டிக்
கம்பகா டுடைய கோமான் கவிச்சக்ர வர்த்தி பார்மேல்
ஈம்புபா மாலை யாலே ஈரர்க்குமின் றழுத மீந்தான்.”?

இது
கவிச்சக்கிரவர்த்து என்னும்
குறித்து ஒருவர் பாடிய சாற்று கவி.

பட்டப்

பெயரைக்

** இம்பர் நாட்டிற் செல்வமெல்லா மெய்தி யரசோ டிருந்தாலும்
உம்பர் காட்டிற் கற்பகக்கா வோங்கு நீழ லிருந்தாலும்
[யில்
செம்பொன் மேரு வனையபுயத் திறல்சே ரிராமன் றிருக்கதை
கம்ப நாடன் கவிதையிற்போற் கற்மோர்க் இதயங் களியாதே.”?

என்பது முதலாக மற்றுஞ்சிலர் பாடிய சாற்று கவிக் மேற்
படி ராமாயண புஸ்தகத்திற்காண்க.
இப்படிச் சாற்று கவி கொடுக்கப்பட்ட பின்பு,
கம்பர்

ஸ்ரீமக்கா தமுனிகளையும் மற்றுமுள்ள பீரபன்னர்

முதலானவர்

களையுஞ் சேவித்து, அவர்களிடத்தில்
நியமனம்
பெற்றுக்
கொண்டு, ஈம்பெருமாள் கோயிலிலிருந்து இருவெண்ணெய்
நல்லாருக்கு

வந்து,

சடையப்ப

முூதலியாரைக்

கண்டு

அவருக்குத் தாம் அரங்கேற்றிய செய்திககாயெல்லாம்

ரித்து,

அவுரரல் ஆபசரிக்கப்பெற்று,

அங்கிருந்து

பேசு,

விவ

உறையூருக்
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பாடி. அரங்கேற்றியது

கம்பர் இராமாயணம்

குப் போய்க்
குலோத்துங்க
சோழனைக்கண்டார்.
அவன்
கம்பரை நோக்கி, *:அரங்கேற்றப்போய் வெகுகாலமாகிறதே/
இவ்வளவு
காலஞ்
சென்றது என்ன விதத்தால்?! என,
அவனுக்கு அங்கே நடந்தவைகளையெல்லாம்
ஆதியோடந்த
மாகச்சொல்ல,

“இது

அரசன்,

விஷயத்தில்

“அப்படியா!”

வெகு

உமக்கும் காவியத்திற்கும் மிகுந்த
என்று

சொல்லிச்

என்று

ஆச்சரியப்பட்டு,

பிரயாசைப்பட்டீர்/!

பட்டாலும்,

சிறப்புண்டாயிருக்கிறது /”:

சந்தோஷப்பட்டு,

“நல்லது / இவ்விடத்தில்

நானும் ஈம்முடைய முதலியாரும் மற்றுமுள்ளவர்களும் ஒரு
முறை உமது வாக்னாலே இராமாயணம் முழுவதும் கிரம
மாகப்

பிரசங்கிக்கக்

* தடையென்ன?

கேட்க

அப்படியே

பாண் டியன் சேரன்
இந்தச் சமாசாரம்

செய்யலாம்,”

என,
என,

கம்பர்,
அரசன்,

முதலானவர்களுக்குப் பத்திரிகை மூலமாக
தெரிவித்துச்
சகலமானவர்களையும்
தன்

தேசத்தில் வரவழைத்துச்
கம்பர்

வேண்டாவா?''

வந்இருந்து,

சபை

கூட்டுவிக்க,

தமது கற்றுச்சொல்வி

௮ச்சபை நடுவிற்
கையேடு.

பிடித்து

வாசிக்க, பிரங்கிக்கத் தலைப்பட்டார்2
“பாத்த யானையிற் பதங்களிற் படுமத நாறக்
காத்த அங்குசம் கிமிர்க்திடக் காக பிடித் கோடிப்
பூத்த வேழிலைப் பாலையைப் பொடிப்பொடி யாககீ
காத்தி ரங்களாற் றலத்தொடும் தேய்த்ததோர் களிறு.”

என்னும் வரைச்காட்
சிப் படலத்துப் பாடலைச்சொல்லி, “மிதி
லைக்குப் போன
௬௪ரத மகாராலுன் சேனையிலுள்ள மிருக
மதங்கம், ராஜமதங்கம், பத்திரமதங்கம் என மூவகை
யாகப் பகுக்கப்பட்ட யானணைக்குள்ளே ஒரு யானையானது, தான்
செல்லும் வழிகளிலே ஏழிலைப்பாலை மரம் புஷ்பித்து யானை
மதம் காறக் காற்றின்

வழியே

நிமிர்ந்து போம்படி

பாகன்

திருப்பியும்

திரும்பாமற்

மோப்பம்

பிடித்து,

மஸ்தகத்திற்

காட்டுக்குள்

ஓடி,

அங்குசம்

குத்திக்குத்தித்
அவ்வேழிலைப்

பாலையைப்பிடுங்கத் தரையுடனே
மோதிப் பொடிப்பொடி
யாக முன்னங்கால்களால் சேய்த்தது,'
என்று பிரசங்கிச்கக்
கேட்டு,

“ஐயா,

அங்கிருந்த

குடகு

தேசாதிபதி

அனேகந்தலைமுறையாக

கம்பரை

யானைகளைப்

போஷிப்பதும் விக்கரயிப்பதும் எங்கள்

நோக்க,

பிடிப்பதும்

குலத்தொழிலாயிருப்

விகோதரசமஞ்சரி
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பதனால், யானைகளின் சாதி குணம் செய்கை உற்பத்தி ஸ்தா
னம் முதலானவைகளைப் பலகாலும் ஆராய்ந்து அறிந்து வரும்
பெருவழக்கமுடைய எங்களுக்கு இச்காள் வரையில் ஏழிலைப்
பாலை யானைமதமாற்றம் நாறுகிறதென்பதும், அது யானைக்கு
விரோதமாயிருப்பதென்பதும்
தெரியா;
இப்படிப்பட்ட
அபூர்வமான விஷயத்தையும் நீங்கள் அறிந்து சொன்னதைக்
குறித்து நானென்ன சொல்லமாட்டுவேன்! ஆந்திரபாஷையில்

. *ரவியெருகனிதாவு கவீயெருகுனு,” என்பது
என்று சொல்லிக்

கம்பரை

மெச்சி,

வாஸ்சவந்தான்,”

அவருக்கு அதற்காக

கடகம்* யானை வெகுமதி செய்தான்.

ஒரு

அப்பால்,

தெருண்ட மேலவர் சிறியவர்ச் சேரினு மவர்தம்
மருண்ட

புன்மையை

மாற்றுவ

ரெனுமிது வழக்கே :

உருண்ட வாய்தொறும் பொன்னுரு ஞரை த்துரைத் தோடி
இருண்ட கல்லையுகந் தந்கிற மாக்க இரதம்,
என்னும் பாடல்க்குறித்து, “பலநூல்களையும் கற்றுத்தெளிந்த

பெரியோர்கள்
அவர்களுடைய

கல்லாத முழு
மயக்கமாகிய

மாற்றித் தங்களைப்போல
ளென்னுமிது ஆன்றோர்

மூடர்களைச்
பேதைமைப்

சேர்ந்தாலும்,
புத்தியையும்

அறிவுடையவர்களாகச் செய்வார்க.
வழக்கமாதலால், சந்திர சைலத்தின்

சாரலிலே பொன்னா ற்செய்யப்பட்ட தேர்ச்சக்கரங்கள் உருண்ட
இடந்தோறும்
அப்பொன்னுருளைகள்
தேய்த்துத்தேய்த்து
ஓடுதலால்,

அந்தத்தேர்கள்

பாறைகளையும்

பொழுது,

அங்குள்ள

தந்நிறமாக்கிவிட்டன.''

சோழன்,

“இந்தத்

விளங்கக்கண்டேன்,””

என்ன,

‘goo

gorda?”

என்று

கேட்க,

தர்மம்

இருண்ட
என்று

கருங்கற்

பிரசங்கித்த

உம்மிடத்திலேதான்

கருணாகர

சடையப்ப

பாண்டியன்,

முதலியார்

சொல்லத் தொடங்கினார்:
“பூர்வம்

சோழராலூவின்மேற் கவி பாடிப் பரிசு பெறும்

புலவர்களை
ஒரு
“இவர்களெல்லாம்
பாட்டுப்பாடி
ஜீவனஞ்

விறகு
தலையன்
பெண்சாது பார்த்து,
ஒரு வேலையுஞ்செய்து கஷ்டப்படாம ற்

எளிதிற்

செய்து

வர,

பணம்

சம்பாதித்துச்

கம்முடைய

புருஷன்

காட்டுக்குப்போய்க்
காலிற்
கடுமூள்
தைக்க,
* கடகம்-பன்னிரண்டு : யானைத்திரளும
ாம்.

௬கமாக
மாத்திரங்

கட்டை

கம்பர்

வெட்டிக்

வயிற்றுக்கஞ்சிக்குமில்லாமல்

அரை

வேண்டுவதென்னை£

உழைத்து

நாள்தோறும் மாடு போல

கை காய்க்க,

விறகு விற்று
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பாடி, அரங்கேற்றியது

இராமாயணம்

இதுவரையில்

அவதிப்பட

தெரியா

இந்த உபாயம்

மற் போயிற்றே! என்று தனக்குள்ளே சிக்இத்து, ‘gr MONS
கற்றுக்கவிபாடுவஇனும்-பேரிகை கொட்டிப் பிழைப்பது நன்று”

அவள் சிறிதும் உணராமையால், HS சுளுவென்று
டத்
நினைத்து, தன் புருஷனை, * நீ சக்கிரமாய்ச் சோழராஜனி
காலம்
நல்ல
ஈமக்கு
பாட்டுப்பாடிக் கொண்டுபோ;
இற்
அவன், * எனக்கோ, பாட்டுத் தெரியாது :
வந்தது!” என்ராள்.

என்பதை

ஆயினும், பெரிதன்று ; இதோ கற்றுக்கொண்டு வருகிறேன்,”
என்று தெருவிலே புறப்பட்டு வருற பொழுது, ல சிறு
மிடத்தில்

அவர்கள்,

விளையாடு

வைத்து விகோதமாக

பிள்ளைகள் மரப்பாவைகளை

.மண்ணுண்ணி

என்று

மாப்பிள்ளையே”

LIL} Dh
சொல்லக்கேட்டு, அதை ஞாபகப்படுத்தஇிக்கொண்டு,
கத்தக்கேட்டு,
செல்லுகையில் ஒரு காக்கை, 'கர' என்று
சாவிறையே” என்றும், ஓரு சோலையில் குயில் கூவக் கேட்டுக்
“கூவிறையே' என்றும், ஒரு பிள்ளையார் கோயில் பெருச்சாளி
ஒடக்கண்டு, அதைக் கல்லெடுத்து அடிக்கப்போய், * உங்களப்

பன் கோவிற் பெருச்சாளி' என்றும் பாடம் பண்ணிக்கொண்டு
இரும்பும்பொழுது தன் சினேகன் ஒருவன் எதிர்ட்பட்டு, எங்கே
போய் வருகிறாய்?” என, இவன், பாட்டுக் கற்றுக்கொண்டு
வரப்போனேன்:

அவன், அடா!
தென்னாவென்று

நீயும் கொஞ்சம்

காக்கையையும்
போதும்,

பெண்சாதியுடனே

என,

என்று

விளையாட்டுப் பிள்ளை

தான்

மூன்பு

பெருச்சாளியையும்

குயிலையும்

பார்த்துக் கற்றுக்சொண்டதனோடு

மட்டிற்

வேண்டும்,”

கற்பிக்கிறதென்ன? கன்னா பின்னா மன்னா.
பாடுகிறதுதானே?' என, இவன் அதையும்

பாட்டென்றே கிணத்து,

களையும்

கற்பிக்க

வீட்டுக்குப்போய்,

சொல்ல,

இந்த

சேர்த்துக்கொண்டு);

அவள்

அதைத்

கொஞ்சம்

தீன்

புத் இசாலி

யாகையால், * இதிற் சோழன் பெயரில்லை, ௮ஃதவசியமிருக்க
* சோழங்
வேண்டும்,” என்று இவனுக்குச்சொல்லிக்கொடுத்த,

கப்பெருமானே'
மாகக்கடைசியில்

சபைக்கு

என்பதையும்

அந்தப்

வைத்துக்கொண்டு,

பாட்டுக்கு

அங்கத

அச்சமில்லாமல்

வந்து கம்பரைக்கண்டு கும்பிட,

௮வர் இவனை,

ராஜ

“8
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வீகோதரசமஞ்சரி

யார்?” என்ன,

என்ன,

“நான் ராஜாவின்மேல்

அவர்,

ஞூறித்து ஆமோ

'அடுத்தவனைக்

“இவன் விறகு

தலையன்,”

வந்தேன்,

என்றும், “நம்மைக்

சொல்லக்கேட்டு வந்து அடுத்தான்,

கைவிடலாமா?

வேண்டுமல்லவா?”

னுக்கு

பாட்டுப்பாடி

என்றும்

ராஜாவைக்காட்டிக்

ஆசிரித

என்றும்,

சம்ரக்ஷ£ணை

எண்ணி,

செய்ய

அபிமானித்து,

*கும்பிடு ? என்று

அவ

குறிப்பித்து,

அரசன் முதலானவர்களைப் பார்த்துப் “பெரியோர்கள் இப்
படித்தான் நீறு பூத்த நெருப்புப்போலிருப்பார்கள். அவர்களை

ஆரறியத் தக்கவர்கள் 7” என்று சொல்லிச் சிவுக்கென்ெ அழுந்து

தாமிருந்த ஆசனத்தில்

அவனை,

“ இருமிரும்!'? என்று

உப

சரித்து, பிறகு, “நீர் பாடின பாடலைச் சொல்லும்,” என்ளுர்.
“ அவன் எவ்வளவும் அச்சமில்லாமல், தைரியத்துடனே,

மண்ணுண்ணி
மாப்பிள்ளையே, காவிறையே, கூவிறையே,
உங்களப்பன் கோவிற்பெருச்சாளி, கன்னா, பின்னா,
மன்னா,
தென்னா, சோழங்கப் பெருமானே,” என்று தான் கற்று வந்த
பாட்டை அசுவதாட்டியாய்ச் சொல்லச்கேட்டுச் சபையிலுள்ள

வர்கள் யாவரும், *இது நல்ல பாட்டி!” என்று சிரித்தார்கள்.
கம்பரானவர்,
ஒட்டக்கூத்தர்
மூதலான வித்துவஜனர்களை
கோக்க, “இது வெண்பா மூதலிய பாக்களிலாவது, பாவினங்
களிலாவது
எதனோடு சம்பந்தப்பட்டது?
இதன் பொருள்
யாதென்று அறிந்து சொல்வதல்லவோ வித்துவ சாமர்த் இயம்?
அதை
விட்டு நகைப்பதென்னை?
பாடினவரைச் சொல்லச்

சொன்னாற்

பிரயாசமில்லாமற்

சொல்லுவார்; ஆயினும்,

- சம்பிரதாயமன்று;

சாதுரியமாக

நூல் செய்தவனே

அதுபற்றி

இவரைச்

கொடிக்குள்ளே
உரை

செய் றது

சொல்லச்

சொல்லு

கிறது நியாயமன்று. அன்றியும், காம் வித்துவான்களாயிருந
்து
பிறரைப் பொருள் சொல்லுமென்று கேட்டால்,
கமக்கென்ன
பெருமையிருக்கிறது?
ஈம்மிலே ஆராவது ஒருவர் சொல்வதே
யுத்தம், என்றார்.
அவர்கள்,
< இவனெவனோ
பைத்தியக்

காரன, தன் வாயிலே வந்தபடி தா அ௮மாறாக எதையோ

குழறி

இவனிலும்

பெரிய

ல. அதைப் பாடலென்றும், அதற்குப் பொருள் சொல்ல
வேண்டுமென்றும் சொல்லுகிராரே/ இவர்

பைத்தியக்காரராயிருக்கிறாரேயல்லாமல்

சொல்லுங்களென்று

பரிக்ஷிக்கு OS

வேறல்லர்.

போல

பொருள்

நம்மைச் கேட்டிற

கம்பர் இராமாயணம் பாடி அரங்கேற்றியது
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தென்னை?
சொல்லத்தச்கதாயிருக்குமானால், இவ3ர சொல்ல:
லாகாதோ?? என்று கம்பரை நோக்கி, * நீங்களே சொல்லலாம்,”
என,
அவர், “உங்களுக்குள் நரனுமொருவனாகையால்,
நான்
சொல்வது நீங்கள் சொல்வதுதான்; உங்கள் அபீஷ்டம் அப்படி.

யிருக்கிறபடியினாலே
கானே
சொல்லுகின்றேன்,”
என்று
கூறத் தொடங்கினார் :
இப்பாடல் “இடையிடையே சில சீர் குறைந்தியல்வத
னால் இணைக்குறளாசிரியப்பாவாகும்.
இதன் பொருள்: மண்பூமியை, உண்ணி-உண்டவனே,

புதல்வனே,
பூமிக்கு,

மா-இலக்குமியின், பிள் சோயே-

கா-கற்பகத்திற்கு,

இறையே-௮அரசே,

கோ-ராஜன்,

வில்-விற்போரில்,

இறையே-தலைவனே,
உங்களப்பன்-உங்கள்

பெரிசு-பெரிதாகிய,

௯ூ-

தந்தை,

ஆளி-சிங்

கம் போல்வாய், கன்னா-கன்னனே, பின்னா-தருமன, மன்னாநிலை பெற்றவ?னை, தென்னா-பாண்டியனை ஓத்தவனே, சோழங்
கம்-சோழமதேசமாகிய அங்கத்தையுடைய, பெருமானே-பெரு
மையுடையானே என்பதாம்.
இது பதவுரை.
“மகாவிஷ்ணு பிருதிவி பதி' என்றபடி. உலகாள்பவனாத
லால், “ரீ விஷ்ணு அ௮மிசம் பெற்றுய்' என்பார், 'மண் ணுண்ணி”
என்றும்; குறைவற்ற செல்வமுடையாய்,' என்பார், மிக்கசெல்வ

முூடையோனை

லக்ஷ்மி

புத்திரனென்னும்

உலகவமக்குப்பற்றி

“மாப்பிள்ளை யே” என்றும், போகத்தாற் சுரேந்திரனை ஓப்பாய்,'
என்பார், * காவிறையே' என்றும், மக்களாய்ப் பிறந்தவர்களில்,

மிகச் சிறந்தோனாதலால்

'ஈரேந்துரனே' என்பார், “கூவிறையே”

என்றும், “நீயேயன் ரி உன் ததக முதவினோரும் அரசாளப்
பெற்றவர்தாம்,' என்பார், “உங்களப்பன் கோ' என்றும், “விற்

போரிற்சிங்கம் போலப் புறங்கொடாது பகைவரை
என்பார்,*விற்பெருச்சாளி' என்றும்,
என்பார்,

*கன்னா'

என்றும்,

வெல்வாய்,”

பெருங்கொடை
6
வள்ளலே'

'பொறுமையிற்

கன்னனுக்குப்

பின்னானாகிய தருமனே' என்பார், பின்னா் என்றும். “நெடுங்
காலம் அழிவின்றி வாழ்வாய், என்பார், “மன்னா' என்றும்,
“தமிழ்ப் புலமையிற் பாண்டிய ராஜனைப் போல்வாய்,' என்பார்,
“தென்னா' என்றும், (மலை கடல் காடு முதலிய தசாங்கத்இல் ஒன்

முகிய நாட்டிற் பெரியோய்,' என்பார், '*சோழங்கப் பெருமானே”
என்றும் கூறினார். இது பதசாரம்.
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* உங்களப்பன்-எழுவாய்.
கோ-பயனிலை.
அன்றியும்,
நீ.தோன்றா
எழுவாயும்,
விற்பெருச்சாளி-பயனிலையுமாம்,"'
என்றும், * இச்செய்யுளில் இடை இடையே உவமை ௫ ருவகம்
முதலிய சில அலங்காரங்களும் அமைக்கப்பட்டன,” என்றும்,
அவைகளை யெல்லாம் எடுத்துக் காட்டி, வீரம் முதலிய எண்
சுவைகளுந் தோன்றி ௮னைவர்க்குங்கர்ணானந்தத்தை விளைக்கும்
படி அற்புதமாகப் பிரசங்கித்துச் சமர்த்தித்தார்,” என்றனர்.

குலோத்துங்கசோழராஜன்
முதலானவர்கள்
அதைக்
'கேட்டு மிகவும் ஆச்சரியப்பட்டு, * இந்தப் பாட்டுப் பாடினவன்
மூடனும், பாடல் அரைக்காசு பெரு ததுமாயிருந்தும், அவனை
வித்துவானென்றும்,
அதைப்
பாடலென்றும்
ஸ்தாபித்து,
அதற்கு இலக்கணத்தோடு பொருந்தப் பதப்பொருள் சொல்லிப்
பதசாரங்கூறி மேற்கோளுங் காட்டி மெய்ப்பித்தாரே! இவ
: ருடைய
வித்தியா சாமர்த்தியமே சாமர்த்தியம்! இவரைச்
சாரதா பீடமென்றே சொல்லவேண்டும்,' என்று வியந்தார்கள்.
சோழராஜா, * வழியே போகிற விறகு தலையனுக்காகப் பாத்தி
யப்பட்டு அவன் குழறி வழிந்ததையும் பாடலாகக்கொண்டு
அதற்கு இவ்வளவாக நுட்பித்துப் பொருள்சொல்லிச் சமர்த்
இத்த

இவரைப்

வேண்டும்,

பற்றியாவது

அவனைப்

பெருமைப்படுத்த

என்று அவனுக்குச் சகல வெகுமதியுஞ் செய்தனுப்

பினார்.
௮து கண்டுகம்பர், நாம் முழு மூடனை ராஜசபையில்
,மகாவித்துவானென்று
சொல்லி,
அவன்
குழறலையும்
பாட

லென்றுவற்புறுத்துப் பிரசங்கித்தது பற்றிச் சன்மானத்துடனே
அவனுக்கு வெகுமானஞ் செய்தனுப்பின அரசன், இனியொரு

காலத்தில், அன்று கவி பாடி வந்த வித்துவான் வெகுகாளாஇ
யும் மறுபடி, வரவில்லையே! அவரை அழைப்பியுங்கள்;
அவரது
வாக்கைக் கேட்கவேண்டும்,” என்றால், அப்பொழுது அவன்
பண்டோலம்
வெளிப்பட்டுப்போம்.
௮ தனால், ஈம்முடைய

கெளரவத்திற்கும் குறைவு வரும்,' என்று அந்த நாள் முதல்

் கற்றுச்சொல்லிகளை

வீட்டு அவனுக்கு இலக்கண இலக்கியத்
துடனே கல்வி பயிற்றி அதி சீக்கிர த்இல் மகாசமர்த்தனாகும்படி

செய்து, அப்புறம் ஒரு காள் அவனைச் சோ மமகாராஜாவின்

சபைக்கு வரவழைத்து, வேந்தரைக்கொண்டு சமிசை கொடுப்
பித்துக் கவி பாடச் சொல்லி,

அதை

அவன் வாக்கனாலேயே

கம்பர் இராமாயணம்
பூரித்துப்

பாடி

அரங்கேற்றியது

பிரசங்கிக்கும்படி,
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சோழமகாராஜா இந்தத் தர்மத்தை உங்களிட த்திலேயே கண்
டோமென்பதாகக் கம்பரைக் குறித்துச் சொன்னார்,” என்று
சடையப்ப முதலியார் சொல்லக்கேட்டு, பாண்டியன் ௮தஇக சந்
தோஷப்பட்டு, * இப்படிப்பட்ட வித்துவசிரோமணியானவர்
நாள்தோறும் கால் கடையாய்ப் போக்கு வரவு பண்ணப்பார்ப்
பது ஈமக்கழகல்லவே!

இவரை

இன்று தொட்டாவது

செய்ய

பிரகஷ்டையோடிருக்கச்

வேண்டும்,”

வாகனம்

என்று

Ag

மாவித்து, அவருக்கு யானைத் தந்தத்தால் விசாலமான கொட்டி.
சமைத்து, கணைக்குப் பொற்றகடு சித்திரித்து வேய்ந்து, அடி

யிலே நீலத்தாற்கால் கடைந்து பொருத்தி, மாகதரத்தினத்தாற்
குமிழ் நிரைத்து, மேலுக்கு விசித்திரமாகிய சரிகை மூகமறி
பன்னாங்கு

வீரித்து, நெருங்க

முத்.துக்குச்சுத் தூக், கணையின்

இரு புறமும் தங்கத்தால் சிங்க உருவமைத்து, அதற்கு அதியுசி
தமாகக் கொத்து வேலை செய்து, கண் ணுக்கு நீலமும் பல்லுக்கு
வச்சிரமும் வாய்க்குப்

பதுமராகமும் அழுத்திய

சிங்க லலாடம்

அமைத்தவிலையுமர்ந்த பல்லக்கொன்று வெகுமதியாகக் கொடுத்
தான். பின்பு,
“ இயவரொ டொன் றிய திறத்தரு நலத்தோர்
ஆயவமை யந்கிலை யஇிந்தனர் துறந்தாங்
கேயவரு நுண்பொடி படிக்துட னெழுந்2த
பாய்பரீ விரைந்துதறி நின்றன பரந்தே.''
என்ற

“ துர்ச்சனருடைய

பாடலைக்கு Ossi,

ஆராயாமல்

தோஷங்களைப்

பழகியறிந்த பொழுது,

சக்க முடியாமையால்,

டது போல,

நட்புச்செய்த

அவருடனே

அவரது

சந்திர சைலத்தின்

குணதோஷங்களை

சற்சனர்கள்,

அந்தத்

அவைகள் தங்களுக்குச்

நட்பைச் சீக்கரத்திற் கைவிட்

அடிவார தீதில் தசரத

ராஜாவின் சேனை போயிறங்கின போது, அங்கே

மகா

வரிசையாகக்

கட்டப்பட்ட சிந்துஜம், வனாயுஜம், காம்போஜம், ஆரட்டஜம்,
பாரசிகம், பாகலீகம் முதலான குதிரைகள் நிலத்திற்படுத்துப்
புமுதியிற்படிந்து புரண்டு, உடனே எழுந்து குத்தம் உடலை
அசைத்து, அதில் ஒட்டிய

நின்றன,”
தேசாதிபதி,

அப்புழுதிகளைப்பற்றற உதறிவிட்டு

என்று பிரசங்கஇக்கக்கேட்டு, அருகிலிருந்த | சிந்து
“ இந்த

உபமானம்

ரசமாயிருக்கன்றது.!”

என

|
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மனமகிழ்ந்து, “இவருக்கு உசிதமாக நாமென்ன கொடுக்கப்
போகு3ரும்!'” என்.று, எடுத்த முகமும் நெறித்த செவியும்
நீண்ட வாலும் நெற்றி முதலிய ஸ்தானங்களில் நற்கு றிகஞு
மூடைய நூறு உத்தம ஜாதிக் குதிரைகள் வெகுமதி செய்தான்.
இந்தக் காவியத்தில் ஓவ்வொரு

நயங்கண்டு

குடகு தேசத்

இற்கும் பாண்டிய தேசத்திற்கும் சிந்து தேசத்திற்கும் அதிபதி
களானவர்கள்

பல்லக்குகள்

மெச்சி, அவரவர் தனித்தனியே யானை, குதிரை

வெகுமதி

செய்ததைப்

பார்த்திருந்த “கூர்ஜர

தேசத்தரசன், அதற்கு முன் கம்பர்,
தள்ள ரும்பரந் தாங்கிய வொட்டகம்
தெள்ளு இங்கரும் பியாவையுந் இன்கில
உள்ள

மென்னத்தம்

வாயு முலர்ந்தன

கள்ளுண் மாந்தரிற் கைப்பன தேடியே,”
என்ற எழுச்சிப்படலப் பாடலைக்குறித்து, “தசரதன் சேனை
யில், அனேகர் கூடித் தள்ளினாலும் தள்ளக்கூடாத அதிக பார
மாகிய சுமைகளைத் தாங்கிச் செல்லும் ஒஓட்டசங்கள், தாம்

செல்லுகின்ற

மார்க்கத்திற்

கண்ட

கண்ட

இடந்தோறம்

தொடையளவு பருமனாய்க் கமுகு போல நெடுக வளர்ந்து மிக
முதிர்ந்து
கணுக்களின்
இடையே
இடையே
வெடித்துத்
தேனொழுகுகன்ற தீங்கரும்புகள் அபரிமிதமாயிருக்கக்கண்டும்,
அவைகளைத் தின்னாமல், கள்ளுண்பவர்கள் தங்களுக்குச் சுவை
தங்கிய

நல்ல

கிடைத்தாலும்,

தால்

நெஞ்சு

பால்

தயிர்

முதலானவைகள்

அருந்தாமல்,

வறளக்

கள்ளு

வயிற்றிற்

எங்ஙனம்

பசி

வி சைஷமாகக்

துள்ள,

தாகத்

விற்கின்றதென்று

அதை நாடிச் செல்வது போல, கசப்பாகய வேப்பிலை THB CE
கறதெனத் தேடிப்போய்த் தம்முள்ளம் போல வாயும் அடிக்
கடி அசைபோடுவதனால் உலர்ந்து போயின,” என்று பிரசங்
கித்தது கேட்டிருந்தும், அப்பொழுது அதைப் பற்றித் தான்
அவருக்கு ஓன்றுஞ் செய்யாமற்போனதைக் குறித்து லஜ்ஜை
யடைந்து,
' இவர்களைப்போல
நாமும்
ஏதாவது
செய்வ
தல்லவோ ஈமக்குக் கெளரவம்?” என்ட றண்ணிப் பிறகு தன்
தேசத்திலுண்டாகய
ஓட்டகங்களில்
கொடுத்தான்.
BON
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“ அமிழிமைத் துணைகள் கண்ணுக் கணியென அமைக்கு மாபோல்
யுருவினை மறைப்ப

ணங்கை

உமிழ்சுடர்ச் கலன்க

தோரார்

அமிழ் தனைச் சுவைசெய் தென்னஅழகூனுக் கழகு செய்தார்
இமிழ்திரைப் பரவை ஞாலம் ஏழைமை யுடைத்து மாதோ,”

என்ற கோலங்காண் படலப் பாடக் குறித்து, “பிரமனான
வன் ஸ்திரீ புருஷர்களுடைய கண்களுக்கு மேலிமை €ழிமை
அவை

நினைத்து.

இரண்டும் அழகென்று

மறைக்கு

பார்வையை

மென்பதை நினையாமற் படைத்தது போல, வண்ணமாதர்கள்
குற்றமற்று ஒளி வீசுகின்ற மாணிக்கம் மாகதம் முதலிய முழு
களைக்கொண்டு

சீதையின்

அவை

மென்பதை

யோசியாமல்,

வற்றினும்

மிக்க

யுள்ள

அச்சுவை

மறைக்கு

திருவுருவத்தை

சுவையுடைப்

சுவையுடைய

இவ்வியாபரணங்

வித

காகா

இழைத்துச் சமைத்த

மணிகள்

எல்லா

பொருள்கள்

தேவாமிர்தத்திற்கு

போதாதென்று

பால்

பழம்

இயல்பா

சீனி தேன்

என்

னும் இவைகளினாற் சுவை கற்பித்தது போல, ஜானஇயின்
இயற்கை அழகுக்கு ஏற்றத்தை உண்டாக்க வேண்டுமென்று

செயற்கை அழகு செய்தார்கள் ; இங்ஙனம் கடல் சூழ்ந்த உலக
என்று
அறியாமையை உடையதாயிருக்கின்றது!''
மானது
பிரசங்கித்த பொழுது காஷ்மீர தேசாதிபதி கம்பரை கோக்க,
அறியாமையுடையதென்பதற்குச்

“ உலகம்

இருஷ்டாந்தம்

கத்தில்

“அனேகம்

ஆடி

மாதத்தில்

தாய்

வீட்டுக்கு

மாமி

அவற்றுள்

வீட்டில்

அழைத்து

பெண்ணை

லிருக்கற

சொல்ல

இருக்கின்றன :

சாதாரண

வேண்டும்,

ஒன்று

வாழ்கின்ற

வந்துவிடுகிறகும்,

வழக்

கம்பர்,

என,

கேளுங்கள்:

பெண்ணைத்;
தாய்

வீட்டி

மாமி வீட்டுக்கு அனுப்பாமலிருக்கிறதும்

நெடுகாளைய வழக்கமாயிருக்கின்றது ; இதன் காரணமென்ன
வெனில், ஆடி. மாதத்திற் கர்ப்பம் தரிச்குமென்றும், பத்தா
மாதம்

பிள்ளை

பிறக்துமென்றும்,

அப்பத்தாமாதம்

சித்திரை

மாதம் என்றும், “சித்திரை மாதத்திற் செல்வன் பிறந்தால் ஆன
குடிக்கு அனர்த்தமாம்,
என்றும் நினைக்கின்ற பிராந்தியே.
இவர்கள் ஸ்ரீராமர் அவதரித்தது சத்திரை மாதமென்பதை அறி
யார்போலும்! அந்த ஆடி மாத்தி3லையே கர்ப்பம் தரிக்குமென்ற
நிச்சயந்தானென்னை 'ருஷிபிண்டம் ராத்தங்காது,' என்பதோ?
அப்படிமன்றி,
ஆவணி
புரட்டாசிகளிற்
கர்ப்பந்தரிக்கிற
14

விகநோ.தரசமஞ்சரி

210

இல்லையா? நல்லது, கர்ப்பந்தரித்த பத்தாமாத்தில்தானா பிள்ளை
பிறக்கறது? பத்துக்குமேல் பதினோராமாதம் பன்னீரண்டா
அல்லாமலும், ஓன்பதாம் மாதம்
மாதம் பிறக்றகில்லையா?
எட்டாம் மாதங்களிலும் பிறக்கின்றதே! கோசலைப்பிராட்டி.
கர்ப்பம் தரித்த பன்னிரண்டாம் மாதத்திலல்லவோ
யானவள்
பிரசவித்தாள்? இத்தனை கொள்ளையும் பிரவிடையான பெண்
ணுக்குத்தானே? பிரவிடையாகாத பெண்ணுக்கு வந்த விதி
என்ன? அவளையும் தாய் வீட்டுக்கு அமைத்துப்போய்விடுகிறார்
களே! இதுவும் விவேகமா? பூ மலர்ந்த பின்பல்லவோ மணம்
வீசும்” மலராத பூவுக்கு மணமேது?£ இஃதென்னை பேதைமை!''
வழக்கங்களும்
சொல்லக்கேட்டு, “இவருக்கு உலக
என்று
விசேஷமாய்த் தெரிந்திருக்கன்றன!”” என்று அதிசயித்து, ௮வ்
வாசன் தன் தேசத்தில் நெசவு செய்யப்பட்டு, ஓவ்வொன்று
ஆயிரம் இரண்டாயிரம் விலையேறப்பெற்ற சால்வைகளில் மிக
வும் உயர்ந்த பத்.துச்சால்வைகள் வெகுமானம் பண்ணி, அவற்
றுள் ஒன்றை எடுத்து வீரித்துத் தன் கையாற் கம்பருக்குப்
போர்த்தனன்.
பின்னும்

அப்படலத்தில்,

“கோனணி சங்கம் வந்து குடியிருந் தனைய கண்டத்து
ஈனமில் கலன்க டம்மி லியைவன வணிதல் செய்தார்;
\
மானணி நோக்கி ஞார்த மங்கலக் கழுத்திற் கெல்லாம்
தானணியாய

போது

தனக்கணியாது

மாதோ”!

என்ற பாடலைக்குறித்து, * சதைக்கு மணக்கோலஞ் செய்வோர்,
மான் போன்ற

அழகிய

பார்வையையுடைய

பெண்களின்

மங்

கலமாகிய கழுத்துக்கெல்லாம் சதை பிரதான பூஷணமாயிருக்
கும் பொழுது, அவளுக்குப் பூஷணமேதுக்கென்று நினையாமல்,
ஸ்ரீமந்நாராயணன்
பூஷணத்திற்குப் பூஷணமிடுவது போல,
கரத்தில் ஏந்துவதும் ஆயிரஞ்சலஞ்சலச் சங்கம் புடை சூழ
அவைகளின் நடுவே அரசு வீற்றிருப்பதுமாகிய மாட்டுமை தங்
கிய பாஞ்சசன்னியம் வந்து குடி புகுந்தது போன்ற அவளது
திருக்கழுத்தில்

ஆடகம்,

கிளிச்சிறை,

சாதரூபம்,

சாம்பூகதம்

என்னும் நால்வகைப் பொ ன்னி ம்களங்க ர௫தமாய் மா ற்றுயர்நீத

வனப் பொன்றாத் செய்து, மாசற்றமணி பஇத்த பூஷணங்
ஒரு
களுக்குள் கழுத்துக்கிசைந்து ॥றந்தவைகளாகய பல பூஷணங்்

ell

கம்பர் இராமாயணம் பாடி அரங்கேற்றியது
களையும் அணீந்தார்கள்,'

பிரசங்கிக்கக்கேட்டு, கூர்ச்சர

என்று

கழுத்திற்

“பெண்கள்

இரத்தினவர்தீதகொருவன்,

தேசத்து

என,
குச் சதை ஆபசணமாயிருக்கிறான்பது என்ன?”
தாலி;
யாயிருப்பது
கம்பர், மாதர்கள் கழுத்திற்கு மங்கலக்குறி
இருவாகிய

அது

விலாசம்

லஷ்மி

அதற்குப்

பெற்றமையால்,

பெயர் “திரு' என்றும், இச்சதையே அத்திருவாதலால், இவளை
அப்பெண்கள் கழுத்திற்கு அபரணமாயிருப்பவளென்றும் இங்
கனம் கூறியது,” என்றார். அதற்காக அவ்வர்த்தகன் சந்தோஷ
முற்றுக் கம்பருக்குப் பச்சை கெம்பு வச்சிரம் நீலம் முதலான
நவரத்தினமிழமைத்த
பற்பல
அபரணங்களை
வெகுமதி
செய்தான்.
ஆரணியகாண்டத்திற்
சரபங்கபடலத்தில்,
சரபங்கர்
குச்சென்று
ஆரிரமத்துக்
அவரிடத்தில் தான் குறித்துப்போன
செய்தியைப் பற்றிப் பேசிப் பயன்படாமையால் திரும்பி வரும்
இந்திரன்,

தனக்கெதிரே

ஆனந்த பரவசமாய்

வரக்கண்ட மாத்திரத்தில்

ஸ்ரீராகவர்

அவரை ஸ்துதி செய்கையில்,

“நாழி நவைதீ ருலகெலா மாக
நளினத்து ரீதந்த நான்முகனார் தாமே
ஊமி பலவு நின்றளந்தா லொன்றும்
உலவாப் பெருங்குணத்ச வுத்தமனே
தாழி

தரையாகத்

தண்டயிர்நீ

மேனாள்

ராகத்

தடவரையே மத்தாகத் தாமரைக்கை கோவ
ஆழி கடைந்தமுத மெங்களுக்கே யீந்தாய்

அவுணர்கடா முனக்கடிமை யல்லாமை யுண்டோ?"

என்ற

பாடலைக்குறித்து,

அளவு கருவிகளாக,

அண்டங்களெல்லாம்

“குற்றமற்ற

திருநாபிக்கமலத்தின் வரியாக

நீ ஈன்றரு

னிய சதுமுகப்பிரமன் அளவுகாரனாக, அவன் தன் வாழ்காளாகிய
ஒரு கற்பகாலமேயன் றி ௮னேக கற்பகாலம் உன் கடாக்ஷத்தால்
முடிவின்றியிருந்து உன் கல்யாணகுணங்களைத் தானிய ராசி
களாகக்கொண்டு

மாளாது;

அளந்தால்,

அப்படி

அவற்றுள்

தாமரை

தண்ணீரே

மலர்

ராசியாயினும்

மாளாதிருக்கின்ற அனந்தமாகய

குணத்தையுடைய புருஷோத்தமனே,
தாழியாக,

ஓரு

தயிராக,

போன்ற

பூர்வம் பூமியே

பெரிய மந்தரகரியே

உன் இருக்கைகள்

நோவக்

பெருங்
தயீர்த்
மத்தாக,

கடலைக்
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கடைந்து

அமுதத்தை

எடுத்து,

* பள்ளமிறைத்தவலுக்குப்

பங்கு' என்ற பழமொழிப்படி, எங்களுடனே கூடப் பாடு
பட்ட அசரர்களுக்குப் ப௫ர்ந்து கொடுக்க நியாயமுண்டாயிருந்
தும், அவர்களுக்குக் கொடாமல், எங்களுக்கு மாத்திரம் கொடுத்

தருளினாய் ; அப்படிச் செய்தது உனக்கு நாங்கள் அடிமையா
யிருப்பது பற்றியோ ₹ வேதாகமங்கள் ஆத்துமாக்களெல்லாம்
அனாதியே ஈசுவரனுக்கு அடிமையென்று பிரதிபாஇக்கன்றதை
நோக்குமிடத்தில், ௮அவ்வசுரர்கள் தாம் உனக்கடிமையாகாது
ஓழீந்திருப்பதுண்டோ ?'' என்பதாகப் பிரசங்கிக்கக் கேட்டு,
சடையப்பமுதலியார், 'பரமாத்துமனுடைய சுகுணங்களை த்
தானியராசியாகவும், பல்லாயிரங்கோடி ௮ண் டங்களையும் படி
மரக்கால்களாகவும், பிரமனை அளவுகாரனாகவும் உருவகப்படுத்
தனது

மிகவும் அழகாயிருக்கன்றது !/'? என்று பரம சந்துஷ்டி

் அடைந்து, கம்பருக்கு ௮ன்று முதல் அவருடைய ஆயுள் வரை
யிற் பிரதி வருஷமும் ஊசி போன்ற நல்ல சன்னச்சம்பா நெல்
பப்பத்துக்கரிசைச்குக் குறையாமற் கொடுத்து வந்தார்.

கிட்கிந்தா காண்டத்தில் வாலி வதைப் படலத்தில், இராம
பாணம் வந்து மார்பில் தைத்த சமயத்தில்,
“ அரக்கரோ ரழிவு செய்து கழிவரே லதற்கு மாரோர்
குரக்கர

சதனைக்

கொல்ல

மனுகெறி

கூறிற் றுண்டோ

?

இரக்கமெங் குகுத்தா யென்பா லைப்பிழை கண்டா யப்பா
7

பரக்கழி விதுநீ பூண்டால், புகழையார் பரிக்கற் பாலார் 2!
என்ற பாடலைக் குறித்து, வாலி
இராகவனைப் பார்த்து,

“* அப்பா, இரகுகாயகா, இராக்கதர்கள் வந்து உன்

அபகரித்துக்கொண்டு

உனக்குக்

குற்றஞ்

மனைவியை

செய்து

போனால்,

உன் விஷயத்தில் அப்படி அபராதிகளானவர்களைச் சிட்சி
யாமல்,
் அடுப்பெரியாத கோபத்தை அம்மையார்மேல்
காட்டுவது '
போலக்

காட்டிலே

நிரபராதியாயிருக்கன் ற குரங்குகளுக்கு

ராஜாவாகிய என்னைக் கொல்லும்படி. நீ வாசித்தறிந
்த
ஏதாவது

சொல்லியிருக்கன் றதுண்டோ?

இயற்கையாயிருக்கின் ற

ஜிவகாருணியத்தை

எங்க.

விட்டாய் £ என்னிடத்தில் என்ன தோஷங்கண்டாய்
 7

வத்தாழ்வாயெ

பழிக்கு

மதுநீதி

உங்கள் வமிச த்திற்கு

நீ உடன் பட்டையேயானால்,

சிதறி
கெளர

இனிப்:
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புகழென்பதைப் பரிக்கத்தக்கவர்கள் ஆரிருக்கிறார்கள்?” என்று
சொல்லக் கேட்டு, ஸ்ரீராமன் அவனை

முன்னிட்டு, “அடா வாலி,

அரக்கர் செய்த குற்றத்தைக் குறித்து நானுன்னைக் கொன்ற
தாக நீ தவறுாய்ச் சொல்லுறாய்; உன்னக் கொன்றது அதைப்
பற்றியன்று; மேலும், நான் இரக்கத்தைக் கை விட்டதாய்ப்
பே௫னாய்; நல்லது! துர்ச்சனர்களுக்கு இரக்கங் காட்டலாமா 7
“என்னிடத்திலே ரீஎன்ன பிழை கண்டாய்?” என்று கேட்டாய்;
சுக்ரீவன் மனைவியை அபகரித்ததை மறந்து போயினையோ £
பழியை நான் தேடிக்கொண்டதாய்ச் சொல்ல வந்தாய் ; துஷ்ட

நிக்கிரகஞ் செய்வது பயிர்க்குக் களையெடுக்கிறது போல அல்லா
மல் ஒரு பொழுதும் பழிபாவமாகாதென்பதை அ௮றியாயா?”'
எனச் சொன்னதாகப் பிரசக்கித்தார்.
சபையிலிருந்தவர்கள் கம்பரை நோக்கி,

.
::சுவாமி,

பின்

புறத்திற் பதுங்கியிருந்து வாலியின்மேற் பாணப்பிரயோகஞ்
செய்தது, வீரதர்மமா?” என, கம்பர், 'இந்தக்கேள்வி வாலிய
யாது?'' என,
கேட்டிருக்கிறான்.”” என, “அவர்கள் ௮ஃது
வாலி சுவரமியை எஇிரிட்டு, * இராமா, நான் சுக்கிரீவன் மனை

வியை அபகரித்ததாகச் சொன்னையே / தம்பி பெண்சாதியை
அண்ணன் சுதந்தரிப்பதற்குப் பாத்தியமில்லாமற்போயிற்றா?
அதற்காக

நீ என்னைக்கொல்ல ஏற்பட்டது

அநியாயந்தானே !”

என. சுவாமி, ' இஃதென்னை முறை கேடான பாத்தியம்£ நீ
அரசர்கள்
சொன்னாலும் அக்கரமஞ்செய்தவர்களை
என்ன
கண்டியாமல் விடமாட்டார்கள்,” என, வாலி, : மிருகங்களுக்கு
உண்டே?
கேடென்பதும்
முறை
மூறையென்பதும்,

இல்லையே / ஆதலால், இஃது அக்கிரமம் அன்று, என, சுவாமி,
மிருகம் இப்படி.க்கெல்லாம் நியாயங்கேட்குமா£ கேளாதாகை
யால், நீ சொல்வது சரியன்று,” என, வாலி, * ௮ஃதிருக்கட்டும்;
நாங்கள் இருவரும் தொந்தயுத்தஞ்செய்கையில் நீ என்னைக்
கன்றைப்
“தன்
சுவாமி,
என,
தர்மமா?”
கொல்வது
பாயாமல்
அப்புலியைப்
பசு
புலியடிக்க வரும் பொழுது
காட்டிக் கொடுத்திருக்குமோ ?”
கன்றைக்
அதனிடத்திற்
என, வாலி, * தமயன் தம்பிகளாயிருக்கும் எங்கள் இருவருக்
குள் நீ ஒருவன் பக்ஷத்தில் நட்பும், மற்றவன் பக்ஷத்திற்
பகையும்

பாராட்டலாமோ

?'

என,

சுவரமி,

சுக்கிரீவன்

614
வந்து

விகோதரசமஞ்சரி'
என்னை

அபயமென்றடுத்தபடியினாலே

உதவி

செய்து.

அவனை
ரக்ஷித்தேன்;
நீ அவனுக்குத் தீங்கு செய்ததனால்,
உன்னைச் சிக்ஷித்தேன்," என, வாலி, *செங்கோல் முடி முத
லான
ராஜூன்னங்களையும் அஇகாரத்தையும்
பரதனுக்குக்.

கொடுத்துவிட்ட

நீ, என்னைத்

என, சுவாமி, என்

தண்டித்தது

எவ்விதத்தால்!'

அதிகாரமூதலானவைகளையும்

பரதனுக்கு.

நான் கொடுத்துவிட்டாலும், அவன் த்தரகூட
பர்வதத்
திற்கு வந்து என்னைக் கண்ட. பொழுது வனத்தில் ராக்ஷசர்
முதலிய துஷ்டாத்துமாக்களைக் கண்டாற் சிக்ஷியாமல் விட
வேண்டாவென்று எனக்கு ஆச்கியாபித்இருக்கறான்,” என,
வாலி, “அப்படியானால், எனக்கெதி3$ர வந்து போர் செய்ய.
லாமே!

பின்னிருந்து

அம்பெய்தது

என்ன?

*தஇருடனைப் பதுங்டுப் பிடி த்சாலல்லவோ
என,

மற்றும்

இவ்வாறு

அவைகளுக்கெல்லாம்

என,

சுவாமி, "

அவனகப்படுவான்?”

அனேகம் கேள்விகள் வாலி கேட்க,

சுவாமி

யிருக்கிறார்,” என்று சொல்ல,

சக்கபடி

உத்தரஞ்சொல்லி'

யாவரும் சந்தோஷித்தார்கள்.

அம நீர்க்கங்கை யம்பி கடாவிய
ஒமை வேடலுக் கெம்பியுன் றம்பிநீ

தோழ

னங்கை கொழுந்தி யெனச்சொன்ன

ஆழி நஈண்பினை

யுன்னி யழுங்குவாள் '”

என்கிற சுந்தரகாண்டக் காட்சிப்படலப் பாடலைக் குறித்து,
“ஆஞ்சநேயர் அசோகவனத்தில் எழுந்தருளியிருக்கும் பிராட்.

டியை ஒரு மரத்தின்மேலேறி,

“இவர் எப்படி ப்பட்ட

MF Bud

சரஸ்வதியும் காணத்தக்க

பூரண

லிருக்கறாரோ! அறிவோம்,” என்று பார்த்துக்கொண்டிருக்கை
யில், அவள் வேறோர் எண்ணமுயின்
 FOBT சுவாமியி'
றிச்
விடத்திற் சிந்தை வைத்தவளாய்,
அவரைச் சொப்பனத்தி
லும் மறவாமல், உலகத்இல் யாவராயினும் ஒருவரை 3யாருவர்
நேசிக்குங்கால், குணம் கல்வி செல்வம் ஈகை வீரம் புகழ்
நானம் ஓழுக்கம் முதலியவைகளில் மிக்குயாந் தவர்களை
யே.
கேக்க வேண்டுமென்பது முக்கிய தீர்மமாயிருக்க, உத்திருஷ்ட

மாகிய க்ஷத் இரிய

குலமும்,

மான கல்வியும், குபேர சம்பத்திலும் ௮இகமாய்
அளவிடப்
படாத சம்பத்தும், கற்பகம் போன்ற மாருத ஈகையும், எவர்

களாலும் வெல்லப்படாத

வீரமும்,

அ௮ண்டமுற்றும் அளாவிய
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நல்லொழுக்கமும்
புகழும், திவ்விய ஞானமும், இடையறாத
உடையவராகிய சக்கிரவர்த்தித் இருமகனார் அழமாகிய கீரை
யுடைய கங்காகதியிற் படவு ஒட்டுகின்றவனும், மே சொல்லிய
கல்வீ.

வேடனைக்

குகனெனும்

ஏழையுமாகிய

முதலானவைகளில்

கங்கைக்கரையிற்கண்டு,

தமது

மேன்மையையும்

கேசித்த
செய்யாமல்
இழ்மையையும் பொருள்
அவனது
,
'என்
ல்லாமல்
காலத்தில் அவனுக்கும் தமக்கும் வேறுபாடி
தம்பி, உன் தம்பி,' என்றும், “நீ என் தோழன், என்றும், என்
அன்பு
என்றுஞ்சொல்லி,
மைத்துனி,
உன்
பெண்சாதி
பாராட்டிய அந்தக் கடல் போலும் பெரிய நட்பை நினத்து
வருந்தத் தலைப்பட்டாள்,'' என்று பிரசங்கித்தார்.
அது கேட்டு, அங்இருந்தவர்களிற்லெர், “சுவாமியானவர்

சகல விபத்தையுங் கைவிட்டு வனத்திற்பிரவேசித்த சமயத்தில்
மிகவுந் தாழ்ந்த ஸ்திதியிலிருந்தபடியினாலே “காலத்திற்கேற்ற
கோலம்' என்பதாக,
பாராமற்

சமான

கிராதனைத்

௮ங்கே வந்த
ஸ்கந்தமாக

நேசித்தார்;

தாரதம்மியம்
றி,
அப்படியன்

சாம்பிராச்சியத்தை
பெற்று அகண்ட
மண்டலாதிபத்தியம்
அனுபவிக்குங்காலத்தில் அவன் வருவானானால் இவ்வண்ணமே
நடப்பரரார?'' ஏன்ன, கம்பர் அவர்களை நோக்கி, “அந்த ௮இ
வாக்கிய
பிதுர்
சயத்தைச் சற்றுக்கேளுங்கள் : ஸரீராகவர்
்
டுங்

ொருட்டுப
கழித்துத்
பதினாலாண்
பரிபாலனம் பண்ணும்ப

இருவடோத்திக்கு

மீண்டும்

போய்

மகுடாபிமீஷகம் பெற்று

மகுடவர்த்சனர் பட்டவர்த்தனர் முதலாகிய

பிரமசரியர்

இருகஸ்தர்

வானப்பிரஸ்தர்

சுக்கிரீவன்
பற்பலரும்,
வானர
லானவர்களும்,

அங்கதன்
சேனைகளும்,

மகாஜனங்களும்

சூழ,

புடை

பல அரசர்களும்,

சந்நியாசிகளாகிய
அனுமன்
மற்றுமுள்ள

பிரமபுத்திரராகிய

முத
சகல

வசிஷ்ட.

ரென்னுங் குலகுருவும், சுமந்இ.ரன் முதலாகிய அ௮னைக மந்திரி
களுஞ் சேர்ந்திருக்க, உன்னதாசனத்துற் சதா சமேதராயெழுட்
வைபவத்தைப்
மகா
௮ந்த
பிரபலமான
தீரூளியிருக்கும்
'இப்படிப்பட்ட
பிராட்டியானவள் பிரமித்து,
பார்த்துப்
தருணத்திற் கங்கைக்கரையிற்கண்டு சினேகித்த வனசரனாகிய
குகன் வந்தால், சுவாமியானவர் பழையபடியே அவனிடத்தில்
அர்நியோர்ரியமாக நட்புப்பாராட்டுவாரோ, அல்லது சத்தியக்
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தப்பிப்போவாரோ/ இவர் நிலைமை எங்ஙனமாமேோ!”” ஏன்று
இருவுளத்தில் ஐயமுற்றிருக்கையில், தெய்வ
யத்தனமாய்க்
'குபேரன் பட்டணத்திலும் விறகு கட்டுச்காரனுண்டு,' என்ற
பழமொழிப்படி, அயோத்தியில் நித்தியதரித்தரனாய்ப் பிச்சை
யெடுத்துச் சீவிப்பபனொருவன்
இரகுகாயகரைக் குழந்தைப்
பருவத்தில் வீதியிற்காணுங்தோறும் ஆசையுடனே
எடுத்து
அணைத்து முத்தமிட்டுக் கொஞ்சுபவன், இராமர் காட்டுக்குப்
போன நாள் முதல் அழுத கண்ணுஞ் சிந்திய மூக்குமாயிருக்து,

அவர் வந்த செய்தி அறிந்த மாத்திரத்தில் அஇக்ரெமாக ஓடி
வந்து, சபாரத்தினமாய்ச் சிங்காதனத்இன்மேலிருக்கும் இராம
சந்திரரைக் கண்டு, வாயிற்காவலாளிகள், “ஆரங்சே போடற
வன்!” என்று கேட்குங் கேள்விக்கும் உத்தரஞ்சொல்லாமல்

உட்சென்று, அச்சபை நடுவே புகுந்து
தன் அசுத்தமாகிய
காலினால் அனைவரையும்
மிதித்துத்
துவைத்துக்கொண்டு,
சுவாமீக்கு அருகிற்கிட்டிச் சேர்ந்து, “அடா ராமா, நீ எப்
பொழுது வந்தாயடா ?”
என்று
கட்டிக்கொண்டழுதான்.
சுவாமியும் அவனைக் கட்டிக்கொண்டழுது துக்கித் தார்.
. “இவ்வாறு அவனழத் தாமழக்கண்ட அரசர் மூதலானவர்
களும் “இ தன்ன காரணம்! ஆரோ பைத்தியம் பிடி ச்தபிச்சைக்
காரன் இடுதிடென்று ஓடி வந்து கட்டிக்கொண் டழுதால்,சுவரமி
யும் அவனைக் கட்டிக்கொண்டழுகருரே ! அவனைத் தொடர்ந்த
பைத்தியம் இவரையும் தொடர்ந்ததோ !"' என்று பிரமிக்குஞ்

சமயத்தில், அவன், அப்பா, ஏன் சும்மா அழுகும் ? இனி ௮ம

வேண்டா; முகம் வீங்கிப் போகறது!' என்று சொல்லித் தன்
அழுக்குப்பற்றிய
பிற்றல் துணியினாற்
சுவாமி கண்ணைத்
துடைக்க, அவர் துக்கமாறி எல்லாரையும் பார்த்து. (பதினான்கு

வருஷத்இற்கு

மஹாராஜாவை

முன்பு

இன்று

இறக்க

எங்கள்

கண்டேன்

பிசாவாகய

!’ என்றார்.

அது

தசரத
கேட்டு

யாவரும், * இஃதென்னை ஆச்சரியம்! பிச்சைக்காரனை தீ
தம்
பிதாவென்கிருரே / இவருக்குப் பைத்தியம் பிடித்கது
மெய்,”
என்றே
நிச்சயித்தார்கள்.
சுவாமி,
அவர்களை
நோக்கி,
“கேளுங்கள்: என்னை
முனிவர்கள் பிரம ஸ்வரூபனென்றும்,
தேவர்கள் நாதனென்றும்,
பந்து வர்க்கத்தார்.
இரகுநாத
னென்றும், உலகாள்வோர் தாசரதியென்றும், எங்கள்
மாமியார்

217

கம்பர் இராமாயணம் பாடி. அரங்கேற்றியது
வீட்டார் என் பெயரைச்
சினேகர்கள்

என்றும்,

சொல்லக்க டாதாகையால்

சீதாபதி

இராமபத்திரனென்றும்,

மற்றுஞ்

இராமசரந்திரனென்றுஞ்

சிலர்

“அட

மாத்திரம்

ராமா'

யாவரும்,

அப்பொழுது

எங்கள்

சொன்னேன்,'

கண்டேனென்பதாகச்

நான்

பிதா

என்றழைப்பதுண்டு; அந்தப்படியே

அழைத்தபடி.யினாலை

இந்த மகாராஜனும்
இன்று

சொல்வார்கள்; எங்கள்

*இவருக்குள்ள

செளலப்பிய

பிதாவை
என்ருர்.

குணம்

சொல்லி ஆனந்தித்தார்

மற்றாருக்குண்டு £' என்று பலகாலுஞ்

கள். பிராட்டியார் இருவுள்ளத்திலுதித்த சந்தேகமும் நிவர்த்தி
யாயிற்று,” என்று சொல்லிப் பின்னுங் கம்பர், “சுவாமி தம் திரு
காமங்களைச்குறித் து அருளிச்செய்தபடியே முன்னோர்களால்,
“ராமாய

ராம பத்ராய ராம

சந்த்ராய

வேதஸே

ரரூகாதாய காதாய ௪ தாயப் பதயே ௩ம2

எனச் சுலோக
மிருக்இறுர்,”

பூர்வமாய் ௮வர் ஸ்தோத்திரம் பண்ணப்பட்டு
சேரசோழபாண்டியர்
என்றார். அதற்காகச்

மூதலானவர்களும் ௮தஇிக சந்2தாஷப்பட்டார்கள்.

யுத்தசாண்டத்தில் கடல் காண் படலத்தில்,
நென்னற்

கண்ட

திருமேனி யின்று பிறிதாய் நிலைதளர்வான்

தன்னைக் கண்டு மிரங்காதே தானே கதறுக் தடங்கடல்வாய்

பின்னம் றிரைமேம௰் றவழ்கின்ற

பிள்ளைத் தென்றல் கள்ளு
[யீர்க்கும்

புன்னைக் குறும்பூ ஈ௩றுஞ்சண்ணம் பூசா தொருகாற் போகாதே."
பாடலைக்குறித்து, “ஸ்ரீராமர் வானர சைனியங்ககளு
என்ற
டனே இராவணன்மேற் படையெடுத்துப்போய்த் தென்சமுத்

இரத்தின் வடகரையில் இறங்கியிருக்கும் பொழுது, பிராட்டி
யின் பிரிவாற்றாமையால் தமக்கு இரா முழுவதும் நித்திரை
வாராதது

கண்டு,

திருப்பள்ளி

கடற்கரையோரத்தில்

ஸ்தானத்தை

விட்டெழுந்து,

உலாவிக்கொண்டிருச்கையில்,

சீதை

யைப் பிரிந்தது முதல் ஒவ்வொரு நாளும் நேற்றுக்கண்ட தம்
திருமேனி இன்று வேறுபட்டுக் காணுதலால், உருச் தெரியா
மல், அறிந்து பமகினவர்களும் மயங்கும்படி. உயிர்நிலை தளர்
தின்ற

அவரைக்கண்டும்

இரங்காமல்,

தானே

கூச்சலிட்டுக்

பின்னி
விசாலமாகிய கடலினிடத்திற்
கொண்டிருக்கின்ற
இளந்தென்ற
தவழ்கின்ற
விழுகின்ற நீர்த்திரைகளின்மேல்
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தேனைச்சொரிஏன் ற

புஷ்பத்தின்

மணம்

மகரந்தப்பொடிகளை

பொருந்திய

வாரிக்கொண்டு

புன்னைப்
வந்து

அவ்

விராகவர்மே௰ம் பலகாலும் பூசத்தலைப்பட்டது,"" என்று கம்பர்
பிரசங்கித்தார்.
ஒட்டக்கூத்தர், “ஒலிக்கிறது கடலுக்கு என்றுஞ் சுபாவ
மாகையால்,

கீர்

௮து

கதறுகின்றதென்றது

மெய்தான் ;.

ஆயினும், இராமரைக்கண்டும் இரங்காமல் தானே கதறுகன்ற.
தென்றீரே! கடலுக்கும் இராமருக்கும் என்ன சம்பந்தம்?”
என, கம்பர், “சிையானவள் அச்சருத்திரத்தஇிற்பிறக்தமை
யால், அதற்கு
கணவராகிய

அவள் மகளும், அவளுக்கு அது தாயும், ௮வள்
இராமருக்கு
மாமியாரும்,
அவர் அதற்கு.

மருமகனாருமா தலால்,

அம்முறை பற்றி

மருமகனார்

மாமியார்

அதுவுஞ்செய்யாமல்,

இவர் தம்

வீட்டிற்கு அமைக்கப்படாமல் வருவது தருமமன் ராயினும்,
அதை
இராமர் நினையாமல்
வலிய
வந்ததைக்குறித்து
இந்த
மாமியார்
எவ்வளவோ
சந் தாஷ்த்தோடு
ஆசரர
உபசாரஞ் செய்யவேண்டுமே!

மனைவியை இழந்து ஏக்கம் பிடித்து உடல் மெலிந்து சோகங்:
கூர்ந்து வந்ததைப்பற்றியாவது, 'என் செல்வ மருமகனே
,
வந்தையா?
வா!” என்றழைத்து, “உடலும் உயிரும்போல
உன்னுடன் மருவிப் பிரியாமலிருந்த உன்னாசைக் கண்ணாட்
டி.
எங்க
போனாள்?
உனக்குப் பெண்டு
பாக்கியமில்லாமற்

போய்விட்டதா?'

என்று

வினவித்

மேல் விழுந்து அலறி அழூவேண்டு?ம!

தன்னருமைத்
போனதனால்

திருமகளை
அவளைப் பெற்ற

துச்சத்தோடு

ராக்சன்
வயிறு

ஒடி

வந்து

அப்படியுஞ்செய்யாமல்,

வஞ்சித்துக்கொண்டு
பற்றியெறிய,

அக்கட

லானது நீராயுருஇக்கரைந்து பிரக்கனையில்லாமல்
தன்னுடன்
கூட அழுவார் ஒருவருமின்றி gy mo றக்குரலாய்த் தானே
அழுதிகொண்டிருட்பதுபற்றி,

சுண்டு
இரும்.”
வாறு

மிரங்காதே

தானே

“நிலை

தளர்வான்

கதறும்

என்றுசொல்லி, பின்னும்,
கத் இக்கொண்டிருக்கையில்,

தன்னைக்

தடங்கடல்!

என்

“அந்தச் சமுத்இரம் அவ்
அலைகளாகிய

கைகளின்

மேல் தவழ்ந்து விளையாடும் இளந்தென்றலா௫ய
அதன் பிள்ள
யானது, இஃதென்னை அவமரியாதை?
இக்காலத்இல் ஈம் தாய்

தன் சொக்க மருமகன் வந்தவிடத்தில் விசாரியாமலிருக்கறள் ;

கம்பர் இராமாயணம்

ஈம் அ௮க்காளுக்கும்

பாடி

அரங்கேற்றியது

அத்தானுக்கும்
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தருணத்தில்

நாம் அருகிலிருந்து அவ்விவாகச் சிறப்பைக்கண்டு அக்காலத்
தல் நடத்த வேண்டிய மரியாதையை ௩/_த்தப் பாக்கியம் பண்
ணமைற்போனோம்; அப்பொழுது நடத்தாமற் போனாற்போகட்
டும்.

இப்பொழுகாவது

ஷப்படுத்தவேண்டுமே/
இருந்தால்,

இதை

அதை

நடத்தி

அ௮த்தானைச்

இக்தருணத்திலும்
அராவது

போயிற்று மச்சான் உறவ,”

அப்படிச்செய்யா

கேட்பவர்

என்றல்லவோ

ஆதலால், சும்மாவிருத்தலாகாது,'

என்று,

சந்தோ

*அக்காளோடே

செல்லுவார்கள்?
“இளம்பிள்லா

பய

மறியாது' என்பதற்கேற்கச் சமயாசமயம் தெரியாமல், புன்னப்
புஷ்பராகப் பொடியாகிய கந்தப்பபொடியை அடிக்கடி வாரிக்
கொண்டு

வந்து

கலைகால்

தெரியாமல்

அத்தான்மேல்

வீசிப்

பூசிக் கந்தப்பொடி வசந்தமாடி, மைத்துனங்கொண்டாடத்
தலைட்பட்டது,'”
என்றும் விரித்துரைத்தார்.
கேட்டவாக
ளெல்லாம்,

*இது

௩ல்ல

வேடிக்கை!'

என்று

ஆச்சரியப்பட

டார்கள்,
யுத்தசாண்டத்
இல் இரணியன் வதைப் படலகுஇல், பிரஃ
லாதன் குறித்த தூணில் அகண்ட பரிபூரணனாகிய பக்தவற்
சலன்

ஆவீர்ப்பவிதீது

இரணிய

இந்திராதி பிரமாதி தேவர்களும்
செய்யுஞ்சமயத்தில்,

வதைத்த

பொழுது,

முனிவர்களும் வந்து ஸ்துதி

* தன்னைப் படைப்பதுவுர் கானே

யெனுந்தகைமை

பின்னைப் படைத்ததுவே காட்டும் பெரும்பெருமை
உன்னைப் படைத்தாய்கி யென்ரு லுயிர்படைப்பான்
என்னைப் படைத்தா யெனுமிதுவு மேதாமே?”

பிரமன்
“கலைமகன் கணவனாகிய
என்ற பாடலைக்குறித்து
சுவாமியை நோக்கத் தன் மனமானது வெயிலிடு வெண்ணெய்

போல உ௫௫ நெகிழ, ' சர்வலோக சரணியனாகிய எம்பெரு
மானே, புகைக்குச் காரணம் அனலென்பதுபோலப் பிரபஞ்சத்
தோற்றுத்திற்குக் காரணம்

எஸ்வரன் என்பதேயல்லாமல்,

அவ்

வீஸ்வரனுச்குக் காரணம் சொல்லக் கூடாமையால், அவனை த்
தோற்றுவித்தவர் வேறில்லை என்றும், அனாஇயிற் பரமாத்து
என்றும்.
படைத்துக்கொண்டான்
தன்னைத்தானே
மன்

வேதஞ்சொல்வதை

இப்போது

நீ இந்த ஸ்தம்பத்இனிடத்தில்.
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அழகய சிங்கனாக உன்னைப் படைத்துக்கொண்டதே பிரத்தி
மக்ஷமாகக் காட்டாநின்றது ; இவ்வாறு மகத்தாகிய பெருமை
தங்யெ உன்னையே நீ படைக்கத்தக்க அற்புசமாகிய பரம
சத்தியை உடையவனாயிருக்கின்றாயென்றால், இந்தச் சராசரங்
களாகிய உயிர்களைப் படைக்கின்ற சத்திதான் உனக்கில்லாமற்
போயிற்றோ?

இவைகளைப் படைப்பதற்காக என்னை

நீ படைத்

தாயென்று சொல்லப்படும் இஃது எத்தன்மைத்தாம் ?? என்று
ஸ்தோத்திரஞ்செய்தான்,””
என்பதாகக் கம்பர் பிரசங்கிக்கக்
கேட்டவர்கள்,

'*இக்கருத்துக் கடவுளில்லையென்று வாக்கும்

நாஸ்திகர் நாவை அடக்குவதற்குத் தக்க கருவியாயிருக்கிறது! ”
என்று மிகவும் வியந்து பேசினார்கள்.
மேற்சொல்லிய படலத்தில், அழகிய

சிங்கனாய் வந்து

அவ

தரித்த சர்வேஸ்வரர், பிராட்டி புருஷகாரத்தால் உக்கிரந்
தணிந்து கருபைகூர்ர்து பிரகலாதனை நோக்கி, “அப்பா, குழக்
தாய், என்னைப்பற்றி ஜன்ம சத்துருக்களாகிய
இரணியன்
முதலானவர்களாற் படாத

செய்யப்போகிறேன்!

பாடும் பட்ட உனக்கு நானென்ன

வேண்டும்

வரத்தைக்கேள்,”'

என்ற

சமயத்தில்,
"முன்பு
பின்பு
என்பு
அன்பு

பெறப்பெற்ற பேழோ முடிவில்லை;
பெறும்பேறு முண்டோ? பெறுவனேல்,
பெறாத விரிபிறவி யெய்திடிலும்
பெறுகை யரும்பே றெனக்கைன்றான்."”

என்ற பாடலைக்குறித்துக் கம்பரானவர், “:பிரகலாகன் சுவா
மிக்கு முன்பு அஞ்சலியஸ்தனாய் நின்று, 'ஓ பத்தரட்சகா, பரம
தயாளா, அடியேனுக்கு வேண்டிய பேறெல்லாம் இப்பொழுது
நீ அருளிச்செய்வதாகக் கேட்கச் சொன்னமையால்,
என்ன
பேறு பெறவேண்டுமென்று
கேட்பேன்?
அனாதியில் நான்
மூலப்பிரகிருஇயில் அழுந்தி ஜீவாத்தும பரமாத்தும ஸ்வரூப
மும், அவ்விரண்டுக்கும் உள்ள சம்பந்தமும், அச்சம்பந்தத்தைத்

தடுக்கும் வீஃராகமும், அவ்விரோதத்தை நிவர்த்இக்கும் உபாய

மும், அவ்வுபாயத்தைச்
மும் இன்னவென்று

செய்தவிடத்து

விளங்காமல்

அடையும்

நாசத்தை

பரமார்த்த

அடைந்திருக்கை

யில் நி£ர துககருபையினாலே கரசரணாஇ அவயவங்களைத் தந்து,

வேதாகமங்களைக்கொண்டு

மேற்சொல்லிய

ஸ்வரூபம் முதலான

கம்பர் இராமாயணம் பாடி. அரங்கேற்றியது

eet

வைகளையுக் தெரிய விளக்கி, உன் திருவடியிற் சரணாக௫ு
பண்ணுவதற்கேற்ற சேஷத்துவம் தஉையெடுத்துப் பாரதந்திர
விடாது
னாகி, உன் கைங்கரியத்தை இப்பிறப்பில் இடை
செய்து உச்சீவீச்கும்படி. நீ அனுக்கிரகிக்க அவ்வாறு அடியேன்
முன்னமே பெற்ற பேறுகளுக்கோ முடிவொன்றுமில்லை; அவை
அப்
யன்றி. இனிப் பெறும் பேறுகளும் வேறேயுண்டோ?
படியே பெற விரும்புவேனாகில், விசித்திரமாகிய பூர்வ கர்ம
சேஷத்தால் இன்னும் காலசக்கிரத்தில் அகப்பட்டு இவ்விருள்
தருமாஞாலத்தில் எண்ணிறந்த ஜன்மமெடுத்து உழல வரினும்
அஞ்சுவேனல்லேன்; எல்லாப் பிறப்பினும் மிகவும் தாழ்வாகிய
சாக்கடைச் சேற்றிற்டெந்து நெளியும் புழுவாய பிறப்பைப்
பெற்றாலும், உன் திருவடிக்கண் மாறாத அன்பு செலுத்தப்
பெற்றால் அப்பேறு சத்பக்தியை உண்டாக்கும்; சத்பக்இ, சத்கர்
மத்தையுண்டாக்கும்; சத்கர்மம் சத்போதத்தையுண்டாக்கும்;
அது பற்றி இயம நியமாதஇகளா
சத்போதம், வீடடைவிக்கும்.
இய அஷ்டாங்க யோகமும், ௮ணிமா மூமா முதலாகிய ௮ஷ்ட
மாசித்இயும், மற்றுமுள்ள பல வகைப் பேறுகளும் வேண்டுவன
அரிய
நாயேனுக்கு
பெறுவதே
அவ்வன்பொன்றும்
வல்ல;
எனப்
பெரிய பேரும்; அதையே அருளிச் செய்ய வேண்டும்,”
பிரார்தீஇத்தான்,'” எனப் பிரசங்கித்தார்.
“OT

ளனித்தி முடியாம னீபின
வருகா ளிறத்தி மறையாய

பேணா

யுனக்கொர் பொருள்வேண் டுமென்று

பெறுவா னருத்தி பிடி.யாய்

ஊணா

யுயிர்க்கு மூயிரா கிகிற்றி

யுணர்வாதி பெண்ணினுருவாய

ஆணாதி மற்றை யலியாதி யாரிவ்
வதிரேக

என்ற

மாயை

நாகபாசப்படலப்

ய.றிவார்?

பா டலைக்

குறித்துக்

கம்பரான வர்,

ாற்கட்டுண்ட இளைய
இந்திரஜித்து பிரயோடுத்த காகபாசத்த
பிரலாபிக்கின்ற ஸ்ரீராக
பெருமாள் மூதலானவர்களை நோக்கப்
ய ஜானகி மனோ
வரைக் கருடன் கண்டு, 'வேதஸ்வரூபியாகி
உன திருவடியே
டு
கரா, எல்வகைப்பற்றுகளையும் கைவீட்
்போல நிதீதியராம்
தஞ்சமென்று பற்றிய சேதனர்கள் உன்னைப
5 ையே J
விய சரீர தித
கிய திவ்
2
மரிய
௮ ப்பிராகருதமா
அவர்களுக்கு
படி.

பன்றி,

நீ அங்ஙனம் அளித்
னது வாழ்சாளையும் ௮ளிக்கின்றாய்;
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துப் பின்பு உன் திருவுருவுக்கு அழிவும் வாழ்காட்கு அவதியுமின்
றிக் காலவரையறை கடந்து நிற்கின்றாய்; உன் தேகபோஷணைக்
காகத் தானியம், தனம், வஸ்திரம். பூஷணம், காணி, பூமி முத
லிய பலவகைப் பொருள்களுள்ளும் ஒன்றையாயினும் முன்னுக்
காவது பின்னுக்காவது வேண்டுமேயென்று தேடி வைத்துப்
பாதுகாக்கின் முயில்லை; அல்லது யாதேனும் ஒன்றைப் பெறும்

பொருட்டு

அதனிடத்தில்

இச்சையும் வைக்கின்றாயில்லை; இப்

படிப் பசையற்றிருந்தும், பல்லாயிரங்கோடி, அ௮ண்டங்களிலு
மூள்ள அகில சராசரங்களுக்கும் நீயே தாரக போஷகமாகி,
அவ்வாத்துமாச்களுக்குள் அந்தரியாமியுமாயிருக்கின்றாய்; மெய்
மினாற்பரிசத்தை உணர்தலும், நாவினாற் சுவையை உணர்த
லும், கண்ணினால் உருவத்தை
உணர்தலும், மூ£க்கினாற் கந்
தத்தை உணர்தலும், செவியினால் ஓலியை உணர்தலுமாகிய

ஐம்புலவுணர்வும், அவற்றிற்காதியாகய மனவுணர்வும்,

அதற்

கதிஷ்டானமாகிய உயிருணர்வும் அவ்வுயிர் இத்தன்மைத்தாய
தெனவும், இவை அனைத்திற்குங் சாரணமாய் அததப்பட்டிருக்
கின்ற பிரம சாக்ஷ£ாத்காரமானது அகண்ட பரிபூரண
சச்சி
தானந்த
ஸ்வரூபமாயிருக்கின்றதெனவும்,
தத்துவ
நியதி
பண்ணிச் சுருதி குரு சுவானுபவங்களால் sows BAM உணரும்
மெய்யுணர்வுமாக விளங்குகின்றாய்; சர்வலோகங்களையும் சகல
உயிர்களையும் இருவுதரத்.
துள் அடக்கி வெளியிடுகன் றமையா ற்
பெண்ணுருவாகயும், புருஷோத்தமனெனப் பெயர் பூண்டமை
யால் ஆணுருவாகியும் அவை இரண்டுமல்லாத அலியுரூவாஇ
யும், அதிசயிக்கத்தக்க

அதிரேக

மாடையைக்

கொண்டு

இங்ஙு

னம் ஈடிக்கின்றாய்; உலகத்திலே இந்த ௮அகடித கடனா சாமர்த்தி
யத்தை அறிந்து ஆனந்திக்குமவர்கள், "கர்த்தா போக்தா ஜனார்த்

தனா' என்று சாஸ்திரஞ் சொல்லுகிறபடி, உன்னையன்
றி வேறில்
லாமையாற் சித்திரக்காரன் பல வகைச் சித்திரங்களையும் தானே
எழுதித் தானே பார்த்துத் தானே
களிப்பது Cure, &3u
இயற்றி நீயே பார்த்து நீயே சந்தோஷிக்கவேண்டியிருக்கன்

றது,

என்று ஸ்துதி செய்தான்,” எனப்பிரசங்கிக்கக் கேட்டுச்

சேரமகாராஜன்

முதலானவர்கள்

பிரமானந்தமடைந்தார்கள்.

சானகி களங்காண் படலத்தில், சதையைப் புஷ்ப
விமானத்

தன்மேல் ஏ, ந்றியுத்த
$B கள
gs. கொண்டுவந்து,

அவஞுக்குப்

கம்பர் இராமாயணம் பாடி அரங்கேற்றியது

aco

பிரமாஸ்திரத்தால் இறந்த இளையபெருமாள்

முதலானவர்களை

யும் காட்ட, அவர்கள் இறர்தது கண்டு துக்கித்து மெய்ம்மறந்து

மர்ச்சைபோல இருக்கின்ற பெரியபெருமாளையும் பாரென்று
ராக்ஷசிகள் காண்பித்த பொழுது,
“மங்கை

யழலும் வானாட்டு மயில்க ளழுகார்; மமவிடையோன்

பங்கி லுறையங முயிலமுகாள்; ப அம மலர்மேல் மாதமுதான்;
கங்கை யமுதாள்; நாமகளு மழுதாள்; கமலத் தடங்கண்ணன்
தங்கை யழுதாள்; இங்காத அரக்கி மாரு தளர்ந்தழுதார்.”'

ஏன்பதைக் குறித்து, ** பிராட்டியானவள் பிரமாஸ்திரதீதால்
மற்றவர்களைப்போலச் சுவாமியும் பிராணவியோகமானாரென்
றெண்ணித் தன் கனி

அழுக

வாயைத்திறந்து

மாத்திரத்தில்

சவர்க்கத்துலுள்ள இக்திராணி முதலான மயில் போன்ற மாதர்
களும் அழுதார்கள் ; இடபவாகனத்தையுடைய சிவபிரானது
வ௫ிக்கும் குபிலையொத்த

வாமபாகத்தில்

தாள்; தாமரைப்

உமாதேவியும்

புஷ்பாசனத்தில் வீற்றிருக்கும்

அழு

ஸ்ரீமகாலட்சு

மியும் அழுதாள்; சத்தியலோகத்திலுள்ள கங்கையும் அழுதாள்;
கமலதளம்
அழுதாள் ;
பிரமன் நாவிலிருக்கும் வாணியும்

போலும் விசாலமாகிய விழிகளையுடைய நாராயணன் தங்கை
யாகிய துர்க்கையும் அழுதாள்; இரக்கமில்லாத ராக்ஷிகளும்.
தளர்ச்சிகூர்ந்தழுதார்கள்,” என்றுகூறி, பின்னும், *சிதையான
வள் தகன்னமிசமாகையால்,

அவள் படும்பாடு தான் படுவதாகத்

தோன் றக்கண்டு இலச்குமி துக்கித்ததும், சுபாவ தீதிலேயே
இந்தி
நீராந்தன் மையளாதலாற் கங்சைதுக்கித்ததும் சகஜமே
ராணி முதலானவர்கள்
மற்

போகத்திலே3ய

அறியா

துக்கமென்பதன் பெயரையும்.

௬௫ தீதிருப்பவர்களாகையா லும்,

உமா

தேவி மலைபெற்ற மகளாகையாலும், அன்றியும். சேதனகோடி
களை

ரக்ஷிக்கும்பொருட்டு

சதையாகத் இருவுருக்கொண்டு இங்ஙனம்

உண்மையை

மகளும்,
“மாமியார்

௮வள

கருணையே

ஸ்ரீமகாவிஷ் ணுவின்.

றிந்தமையாலும்,

ug. Robt தென்னும்

சரஸ்வதி

சிதைக்கு மரு

பற்றி,
சதை அவளுக்கு மாமியுமாயெ முறைமை
கண்ணிலே
மருமகளுக்குக்
செத்த ஆறுமாதம்

தண்ணீர் வந்தது,” என்று சொல்லுறபடி, வாணிக்குச் சதை
விஷயத்தில்

சயமகளும்

வீரோதஞ்

சம்பவீக்கலாமாகையா அம்,

துர்க்கை

லு) அவ்விந்திராணி
நீலியுமாயிருப்பவளாகையா

5௮4

விகோ தரசமஞ்சரி

முதலானவர்களுடைய மனத்தில் இரக்கமென்பது மருக் துக்குங்
கிடைச்கமாட்டாதென்று நிச்சயிக்கப்படுதலால், இவர்களுக்குத்.
துக்கம் ஜனித்தது அதிசயமே ! ஆராயுமிடத்து, அதுவுமோ
ரஇசயமன்று ;

இராட்சசிகள்

தர்மாதர்மம்

பாராதவர்களும்,

மிகவும் கடின சித்தமுடையவர்களும், நரமாமிச பக்ஷணிகளும்,
இராவணஞாகிய இராட்சசனால் ஏவப்பட்டூச் சதையைச் Ags திர
வதை செய்கிறோமென்று கெஞ்சந்துணிந்து எந்நேரமும் அவளை
மொய்த்துச்சுற்றி உபத்திரவப்படுத்திக்கொண்டி ருப்பவர்களு
மாகையால்,

அவர்கள்

அழுததே

உள்ளபடி

என்றும் கம்பர் பிரசங்கித்கார்.
பாண்டியராஜன், “ சர்வோத்தமியாகிய
ஐகத்காரணராகிய

சுவாமியும்

இத்தனை

௮தஇசயம் !”

ஜானஇயுடனே

ஈடுபாடுகள்

படவந்த

வெல்லாம், மேற்படி தேவஸ்திரிகளுக்கும் அவர்கள் நாயகன்
மார்களுக்கும் இராவணாதியரால் நேரிட்ட உபத்திரவத்தை
நிவர் த்திக்கும்பொருட்டேயா
தலால், அவர்கள் ௮க்காரண த்தை

நினைப்பார்களாயின், அவர்களை த் துக்கக்க

வேண்டாவென்று

தடுத்தாலும் கேட்கமாட்டார்கள்; இந்த அரக்மொர்களுக்கோ,

அப்படிப்பட்ட

அபத்துச் சம்பவிக்கவுமில்லை ; அதனிமித்தம்

் இராமராவது சீதையாவது சகாயஞ் செய்யவுமில்லை.
இப்படி
ஒரேதுவும் இல்லாதிருந்தும், இவர்கள் துக்கித்த.துை வதே௫இியின்
துக்கம் சகக்க முடியாமையினாலேயேயா தலால், அதிலும் இஃது
உசிதமாமென்றது மெய்தான் !'' என, ௮து கேட்டு அ௮ச்சபையி:
விருந்தவர்கள் அசேஷமும், * எம்பெருமாட்டியாகிய ஜான
யைக் கொல்லத்துணிந்த யமராக்ஷகேளே
அவளது துக்கள்
கண்டு ச௫க்காமல் உள்ளூருகி அழுதார்களானால், அவளருமைத்
இருமேனி எப்படிப் பதைத்திருக்க வேண்டும்! அவள் எவ்வள வு
கண் கலக்கங்கொண்டிருக்க வேண்டும் / ஏதேது நினைத்திருக்க
வேண்டும்/ என்னென்று

புலம்பியிருக்க

வேண்டும் /”

பலவாறாக எண்ணி, அப்பிராட்டி விஷயத்தில் விசேஷ
சிரத்தையுடையவர்களாதலால், தங்கள் மனங்குழைய

என்று

பத்து
முகம்

வாட மெய் சோரக் கண்ணீர் அறாய்ப்பெருகத்தென்றல் முற்றிப்
பெருங்காற்றானணது போல,
அவர்களுக்குத்
துக்கம் வரவர
அஇகரிக்க, அலறியழுதார்கள்.
அஃதறிந்து சடையப்ப முதலி
யார், * இஃதேது!

மதுபிந்து கலகமாய் முடிந்தது 1” என்றார்.

கம்பர் இராமாயணம்

பாடி
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கம்பர் விரைவாகக் கற்றுச்சொல்லியை மருத்துப் படலத்தை
“அனுமான் சஞ்சீவி கொண்டு
எடுத்து வா௫ிக்கச்சொல்லி,
வந்தான்,” என்றும், “அந்த வாடை பட்டு இறந்தவர்ளெல்லாம்

உயிர் பெற்றெழுந்தார்கள்,'

என்றும் பிரசங்கித்தார்.

பிறகு

அழுதவர்கள் அவ்வியசனம் மாறிச் சந்தோஷித்தார்கள்.
சோழராஜன், “ இவ்வதிசயம் குலசேகராழ்வார் இராமா
சொல்லி
என்று
செய்தவாருயிற்று,””
காலக்ஷேபஞ்
யண
கஜபதி என்னும் அரசன். “ அஃதெவ்வாறு e
நகைத்தான்.
பகவத் பக்தர்களாகிய பன்னிரண்
என்று வினாவ. கம்பர்,

டாழ்வார்களுக்குள்

சேரர்

குலசேகராழ்வார்

பிரானாகிய

காலக்ஷேபஞ் செய்து:
என்பவர், ஸ்ரீமத் வால்மீக ராமாயண
வருகையில், ஆரணிய காண்டத்தில் இராவணன் தங்கையாகிய
சூர்ப்பரகை மூக்கறுப்புண்டு, ஜனஸ்தானத்திலிருக்த கரதாஷ
ணாதஇயரிடத்திற்போய் முறையிட்டது கண்டு, அவர்கள் மகா
உக்கரத்துடளே எண்ணிறந்த சேனைகளைக் கூட்டிக்கொண்டு
படையெடுத்து வந்த சமயத்தில், சுவாமியானவர் தமக்கொரு
யமகிங்கரர்களுக்கொப்பாகிய
வரும் துணையின்றித் தனியே
அரக்கர்கள்

அத்தனை

மேலும்

சென்றாரென்று

போர்க்குச்

சொல்லக்கேட்டு, ஆழ்வார் இராமசரித்திரத்தில் ௮திக பிரேமை
உள்ளவராகையால், வெகு காலத்திற்கு முன்பு நடந்த அந்தச்
சரிததிரம் அன்றுதான் ௩டக்கிறதாக நினைத்துத் தமது இரு
மேனி பதைபதைக்க, ' இஃதென்ன கொள்ளை! இளையபெரு
மாளாயினுங்
கூடப்போகவில்லையா £2
அவர்
இராகவரை
விட்டு எங்கக போனார7' என, பெளராணிகர், 'கோதாவரிதீரத்
இற் பர்ணசாலையிலெழுந்தருளியிருக்கும்
பிராட்டியாருக்குக்
காவலாயிருக்கும்படி. பெரிய பெருமாள் நியமிக்க, அக்நியமனப்
படி

அவரவ்விடத்்திலிருந்துவீட்டார்,'

என,

ஆழ்வார்,

ஆபத்

ல-ஷ்மணரும்
துக் காலத்தில் சக்கரவர்த்தித் திருமகனாருக்கு
வேறோர் உபபலமு:

உதவி

செய்கிறதற்கில்லை;

அன்றியும்,

மில்லை; இரதம் முதலிய வாசனங்களுமில்லாமல்

போயிருக்கிறார்.

அவ்விராக்கதர்களோ,

கொடிய

பாதசாரியாய்ப்

துஷ்டர்கள்/

இப்படிப் பல விதத்திலுஞ் சங்கடமாயிருப்பதனால், கிளியை
வளர்த்துப் பூன வாயிற்கொடுப்பது போல, அந்தப் பாதகர்க

ளிடத்தில்
15

இரகுகாயகரை

எப்படிக்

காட்டிக்கொடுத்துவிட்
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டிருக்கிறது! இந்நேரம் அவர்கள் அங்கே

அடித்தது

ஆட்டம்,

பிடித்தது பெண்டாய் இருக்குமே! இத்தருணத்தில் ஈம்மாலே
யான உதவியொன்றுஞ் செய்யாமற் சும்மா பார்த்துக்கொண்
/ட.ருக்கலாமா?

“அண்டை

வீட்டுச்

குளிர்ச்சி,” என்பதாக காம் உபேகை

சண்டை.

கண்ணுக்குக்

செய்வது தர்மமல்லவே!'

என்று அனுதபித்து. உக்கிராகாரமாய் உடனே தம் சேனைகளை
அ௮வர்கள்மேற் படையெடுத்துப் போம்படி ஆக்கியாபித்து, ரத
கஜ துரக பதாதஇிகளாகிய சதுரங்க பலமும் ஜனஸ்தானத்தை
நோக்கி

முன்னே

பின்னே
யானவர்

போக யத்தனித்தார்.
நிர்ப்பயமாகப் பிரபல

போக,

தாம்

போர்க்கோலங்கொண்டு

அத்தருணத்தில்
“சுவாமி
யுத்தஞ்செய்து சத்துருக்கள்

அத்தனை பெயரையும் ஜயித்து ஐயசங்கம் முழங்கத் தேவர்கள்
புஷ்பமாரி பொழியப் பர்ணசாலைக்கு மீண்டு வந்தார், என்ற
சந்தர்ப்பத்தை எடுத்துப் பிரசங்கிக்கக்கேட்டு, ஆழ்வார் கோபா
வேசந்தணிந்து,
தெற்கு
கோக்கப்
போன
சேனைகளைத்
இரும்பி வரும்படி. நியமித்தார்,” என்று கூற, கஜபதி “சேரர்
பிரானுக்கு அப்பொழுது பகவத்சங்கமத்திற்குப் பிரிவு சம்ப
விக்குமேயென்னும் பயம் விளைக்கத்தக்க பரமபத்தி தலையெடுத்
இருக்க

வேண்டும்;

௮ஃது

அவருக்கும் “அன்பு பெறுகை அரும்

பேறெனக்கென்றான்” என்று முன்பு சொல்லப்பட்ட பிரக
லாதனுக்குமன்றி மற்றாருக்குண்டு,' என்று மனம் நெஒழப்
புளகாங்கழுற்றான்.
' தாதைக்குஞ் ௪டாயு வான தந்தைக்குக் தமிய ளான
எதைக்குங் கூற்றங் காட்டித் இர்ந்தில தொருவன் நீமை
பேதைப்பெண் பிறந்து பெற்ற தாயர்க்கும் பிழைப்பி லாத
காதற்றம் பியர்க்கு மூர்ககு காட்டி ற்குங் காட்டிற் றன்றே,”

என்ற மாயா சீதைப்படலப் பாடலைக்குறித்து,
மாயா

சீதையைத்

துணித்தெறிந்துவிட்டு,

இந்திரஜித்து
5 இதோ

நான்

அயோத்திக்குப்போய் அங்குள்ளவர்களையும் அதம் பண்ணு
BC per! என்று சொல்லிப் போக்குக்காட்டி நிகும்பலைக்குப்
போய்விட்ட
தருணத்தில்,
ஸ்ரீராமர் அவன் மெய்யாகவே
அயோத்திக்குப் போனதாகக் கேள்விப்பட்டு, (ஐயோ! நான்

வனத்தி ற் பிரவேரித்த

என்னைப்பிடித்த

பொழுது,

சனியானது,

ஓப்பற்ற

பிர தமத்திலே

மாயாவியாகய

என்னை

நாட்டி.

கம்பர் இராமாயணம் பாடி. அரங்கேற்றியது

Ler

லிருந்து காட்டில் ஒட்டிவிட்டத; ஆயினும், ௮.து பெரீதன்
றென்று நினைத்இருந்தேன் ; உடனே
அடியை
மிதித்தாற்
போல என்னைப்பெற்ற சாஷூாத் பிதாவாகிய தசரத மகாராஜா
வுக்கு மூடிவையுண்டாக்கிற்று; பின்பு தெய்வாகீனமாய் அந்த
நிர்மானுஷிகமான காட்டில் எங்களுக்குத் துணை வந்திருந்த

மெய்யன்புடைய பெரிய பிதாவாகிய ஜடாயுவுக்கு மரணத்தை

விளைத்தது;

அதன்

மாகிய பெரிய
கைவிட்டு

பின்பு

கடல் போன்ற

அரைத்

தென்றெண்ணி,

தான்

துறந்தாலும்

நீயே

பிறந்ததும்

புகுந்தது

குடும்பத்தை என்பொருட்டுக்
புருஷனைத்

துறக்கலாகா

கதி' என்று ஈம்பி என்னுடனே

கூட

வந்து என்
சாயை போலப் பிரியாதிருந்த என் பிராண
நாயகியாகிய சீதைக்கு மிருத்துவைக் கொண்டுவந்துவிட்ட
து.
அந்தப் பாழ்ஞ்சனியானது,
அம்மட்டிலேயாவது தொலைந்து
போமென்று பார்த்தால், அப்படியும் தொலையாமல், *ஓஒருவன்
செய்த தீவினை அவன் காலைச் சுற்றி வேரையறுக்கும்,” என்ற
பழமொழிப்படி பேதைமைக்குணத்தையுடைய பெண்டிராய்ப்
பிறந்து அருமையாகிய தவஞ்செய்து எம்மைப் பபற்ற தாய்
மார்களுக்கும், எனக்குப்பின் பிறந்த குற்றமற்ற வாற்சல்ய
முடைய பரத சத்துருக்கனர்களாகிய என் தம்பிமார்களுச்
கும், தாய்போல என்னிடத்தில் அன்பு பாராட்டிய அயோ த்த
மகா
ஐனங்களுக்கும்,
அவ்வயோத்இியைச்
சூழ்ந்திருக்கும்
கோசல
தேசத்திலுள்ள பிரஜைகளுக்கும்
நாசத்தை
வரு
வித்ததே!' என்றும், “என்னைப் பெற்ற பிதாவாகிய தசரதமகா
ராஜா எளிதில் இறக்கிறவரா! கல்லால் அடித்தாலும் அவருக்
குச் சாவு

வாராதே!

அப்படியிருந்தும்,

அவரை

என்

பிரிவாற்

ருமையல்லவோ
மாய்த்தது!
ஐடாயுவானவர் சிகைக்காகப்
பரிந்து போய் எதிர்த்தது பற்றிக் கோபம் மூண்டமையால்,
அவரை இராவணன் கொன்றான்; ஆதலால், இவ்விரண்டும் ஒரு
வாருகவாவது ஒப்புக்கொள்ள த்தக்கவையாயிருக்கின் றன ; இந்
இரலித்துச் சதையைக் கொன்றது ஏது நிமித்தத்தால்? பெண்
பிள்ளையாகிய அ௮வள் ஆண் பிள்ளையாகிய அவனுக்கு என்ன
தீங்கு செய்தாள்? ௮ஃது ஒன்றுமில்லை; அப்படி. இல்லாதிருக்தா
ஓம்,

அவளை

அவன்மேற்

இராவணன்

அபகரித்ததை

படையெடுத்துப்

முன்னிட்டு நாங்கள்

போராடி. ராக்ஷசர்களில்

௮னே
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கரை மாய்த்ததாவது அதற்கு ஒரு நிமித்தமாகவைத்துக்கொள்
ளப்படும்: நிரபராஇகளாயும், இது விஷயத்தில் எவ்வளவும் சம்
பந்தப்படா தவர்களாயும் கண் காணாத சீமையிலிருக்கின்ற பரத
சத்துருக்கினர்கள் என்ன பொல்லாங்கு செய்தார்கள்? அவர்

களையும்.
யாத

கபடமில்லாத

ஊராரையும்,

தாய்மாரையும்,

நாட்டாரையும்

யாதொன்றும்

சண்டாளன்

அறி

கருவறுக்கப்

போயிருக்கிறானே! இதற்கு ஏதுவென்ன? கானொருவன் பிள்ளை
யாய்ப் பிறந்து செய்த தீமையே சகலமானவர்களும் அவப்
படும்படி இந்தப் பிரமாதத்தை விளைத்தது!' என்றும் எண்ணாத
தெல்லாம் எண்ணிப்பிரலாபித்தார்,” எனக் கம்பர் பிரசங்இக்கக்
கேடடு, காந்தார தேசாதிபஇ,
“இயற்கையிலேயே
விருப்பு
வெறுப்பு, சுகம் துக்கம், பெருமை சிறுமை முதலாகிய பற்
ொன்றுமில்லாத

நிர்மல

ஸ்வரூபமாகிய

பரப்பிரமமே

இவ்

வாறு துக்கத்தால், துக்கசமுத்திர த்திலேயே மூழ்இயிருக்கன்
ற.
பிரபஞ்சத்தாரைப்பற்றி என்ன சொல்லுகிறது!” என்று ஆரா
மைப்பட்டான்.
இந்தாஜித்து வதைப்படலத்தில், நிகும்பலையிலிருந்த வஞ்
சகனாகிய இந்இிரஜித்து இலக்குவனால் மாண்ட பொழுது, அவன்
தலையை அங்கதன் தூக்கி வந்து சுவாமி திருவடியின் Sif,
அநுமன் முதலானவர்களுட௪னே இளைய பெருமாள் வந்து அவ
ரைச் சேவித்து நிற்கையில்,
கம்ப மதமாக களியானைக்
காவற் சனகன் பெற்றெடுத்த

கொம்பு மின்றென் பால்வந்து

குறுகி னாளென் நுளங்குளிர்க்தேன் 7
வம்பு செறிந்த மலர்க்கோயில்
மறையோன் படைத்த மாநிலத்தில்
தம்பி யுள்ளான் படைக்கஞ்சான்,'
GTO? PY WT DOS Seger wT.”

என்ற பாடலைக் குறித்து, சவாமியானவர் யமகாதகனாகய
அவ்

விந்திர ஜித்தைர்

சுமித்திரை

புத்திரன்

அதிக சந்தோஷமடைந்து, அவலை கோக்கு,
கொடுவிஷம் போலும் பொல்லாதவனாகிய

ரோடிருக்கிறவரையில் இராவணா
கிறதும்,

சதையைச்

சிறை

கொன்றதைப்பற்றி

“தம்பி லக்ஷ்மணா,
இந்திரஜித்து உயி

ராக்ஷசர்களை நான் ஜயிக்

மீட்கறதும்

சொப்பனத்திலும்
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இல்லை; அசாத்தியமென்றே நினைத்து ஏங்கியிருந்தேன். அந்தப்
பரமதுஷ்டனை

மாய்த்து

ணாதியர் எனக்கொரு
அவர்கள் குலமுழுதும்
விடுவேன்.

ரீ செய்த

சகாயத்தால்

இனி இராவ

விஷயமேயல்லர்;! இக்கொடியிலேயே
பற்றற்றுப்போம்படி. நிர்மூலப்படுத்தி

கம்பத்திற்கட்டப்பட்ட

மதம்

பொருந்திய

செருக்

இனையுடைய பெரிய பட்டவர்த்தன யானையை ஏறி நடாத்தும்
பெற்
தவஞ்செய்து
ஜனகமகாராஜன்
புவனசம்ரக்கனாயெ

றெடுத்த பூங்கொம்பு போன்ற அழகிய மேனியையுடைய சீதை

பும் சிறை நீங்கு இன்றைத்தினமே என் பக்கலில் வந்து சேர்ந்
தாள் என்பதாக மனம் குளிர்ந்தேன்; இப்படிப்பட்ட பேருதவி
உன்னையன் றி மற்றார் செய்வார்கள்? பரிமளம் பொருந்திய பத்
மாலயத்தில்

வாசஞ்செய்கின்ற

பிரமன்

படைத்த

இவ்வுலகத்

இல் “தம்பியுள்ளான் படைக்கஞ்சான்,' என்று நெடுநாளாக
வழங்கி வரும் பழமொழியைக் கைகண்ட
பலனாக எனக்கு
அனுபவப்படும்படி. செய்தாயே!' என்று சொன்னார், எனப்
ema sare.
அது கேட்டுக் கண்ணப்ப முதலியார், “தமயனுக்குத்
தம்பி உதவி செய்வது அதிசயமா?
சகஜந்தானே! அப்படி
யிருக்க, சுவாமி இளைய பெருமாளைக் குறித்து அவ்வளவாக
வியந்துரைத்தது என்னை?” என்று கேட்கக் கம்பர்,
“ரேசரைக்கா ணாவிடத்து நெஞ்சார வேதுதுத்தல்
ஆசானை யெவ்விடத்து மப்படியே--வாச
மனையாளைப் பஞ்சணையில் மைந்தர் தமை நெஞ்சில்
வினையாளை வேலைமூடி. வில்.”

“என்னும் இச்செய்யுளில், (வேறுபாடின்
றிக் கலந்து சினேகித்த
வரை மூகத்துக்கெதுரே புகழ்ந்து பேசினால், அவர்க்கது தம்
ண்பன்
தம்மைத் தன்னிீனின்றும்
வேறு
பிரித்ததாகத்
தோன்றுமாதலால்,
அ௮வரைக்காணாதவிடத்தே
மனமாரப்
புகம

வேண்டும்;

ஆசாரியன்

தனக்குத்

தெய்வமாதலால்,

சீஷன் முன் பின்னென்னும் விவஸ்தையில்லாமல் எவ்விடத்தி
௮ம் தான் கொண்ட குரு பத்தி வெளிப்படும்படி. நெஞ்சுருக
ஸ்துதி செய்ய வேண்டும்; தன்னிடம் வசிக்கின்ற மனையா
ளிடத்திற் கணவன்

சமயாசமயம்

பாராமல்

இஷ்டம் பாராட்டி

னால், அவள் தனக்கமைந்து நடவாள். ஆதலால், தருணமறிந்து

.
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சயன

ஸ்தானத்தில். அவளைச்

சந்தோஷிப்பிக்க

வேண்டும் ;

புத்திரர்களிடத்திற் பிதா அவர்களறியும்படி வெளிப்படை.
யாக அன்பு செலுத்தினால், செருக்குற்று ஓழுக்கம் தவறு

ஷவாராதலால்,

அவர்களது

குறித்து ௮வன்

கல்வி

தனக்குள்ளே

போர்த்தொழில்

புரியும்

அறிவு

தானே

வீரனை

முதலியவற்றைக்

மூழ்ச்?

அல்லது

கூரவேண்டும்.

மற்றத்

தொழில்

செய்யும் வேலைக்காரனை யஜமானன் எந்நேரமும் சிலாஇத்துப்
பேசினால், அவ்வாறு சிலாகித்துப் பேசப்பட்டவன் தன்னத்
தலைவன்
சமர்த்தனென்று
கொண்டாடுவதாக
எண்ணிக்
கர்விப்பானாதலால், அவனுக்கிட்ட வேலையை முற்ற மூடித்த
பின்பு, “நீ நன்றாய்ச் செய்தாய்!” என்று அவனை

ணிஃக

வேண்டும்;

னுக்கு

வரவர

இங்கனம்

நட்பும்,

புரிவதனால்

ஆசாரியனுக்கு

வியந்து

சன்மா

மேற்கூறிய

சனேக

அருளும், மனைவிக்கு

அமைந்து நடக்கையும், புத்இரர்களுக்கு ஒழுக்கமும், வீரனுக்கு

அல்லது

ஏவல்

செய்வோனுக்கு

சளக்கரமும்

அ.இகரறிக்கும்

என்று சொல்லும் வண்ணம், போர் செய்யுமிடத்துப் படை
வீரர்களுக்கு உற்சாகமுண்டாகும்படி
அவர்களைப்
புகழ்நீ
துரப்பது

தலைவனது

செலுத்துகற்பொருட்டும்,

வன்

வாலியைத்

கடமையாதலால்,

கிஷ்டுந்தா

தமயனென்று

அக்கடமையைச்

காண்டத்தில்

மஇயாமல்

வலிஇற்

சுக்கிர

போர்க்

. கழைத்தது கண்டு இளைய பெருமாள் சகியாமல், பெரியார்
- சிறியாரென்னுர் தாரதம்மிடம் பாராமற் சுக்கிரீவன் அக்கர
மிக்கிறானே ! இஃதென்னை அநியாயம்!” என்று சுவாமியிடத்
தில் முறையிட்ட போது
"அத்தா

இதுகே

ளெனவா

ரியன் கூறு வானிப்

பித்தா யவீலங் கினொழுக் கனைப்பேச லாமோ?
் எத்தா யர்வயிற் றினும்பின் பிறந்தார்க ளெல்லாம்
ஒத்தாம் பரதன் பெரிதுத் தமனாவ

துண்டோ?'”

என்ற செய்யுளில், “சுவாமியானவர், லஷ்மணரை
நோக்க.
“அப்பா, இந்தப் பித்துப்பிடி
த்த மிருகங்களின் நடக்கையைக்
குறித்து

ஒரு

பொருளாக

மதிச்துப்

பேசலாமா

7

இது நிற்க.

மூற்காலத்தில் நடந்த ஒரு செய்தி கேள்: கத்தோபகந்தர்
அவ எண்று அசுரேந்தீரர் ஒரு தாய் வயிற்றிற் பிறந்தவர்களா
யிருந்தும், அவர்களுக்குள் அரக்நியோந்கியமென்பது எவ்வளவு

கம்பர் இராமாயணம் பாடி அரங்கேற்றியது

2௦1

கொல்லுகின்ற
மின்றிப் பகைத்துச் சரீரத்துடன் பிறந்து
மடித்து
வியர்த்தமாக
ஒருவரையொருவர்
வியாதி போல
மாண்டு போனார்கள் ; உலகத்தில் எந்தத் தாய் வயிற்றிலும்,
பின் பிறந்தவர்களெல்லாம் வரன்முறை பிசகாமல் முன் பிறந்த
வர்களுடைய மனத்துக்கு ஓத்து கடந்தால், ஈம்முடைய பரதன்

தமயன் சொற்கடவாது நடக்கின்ற உத்தமனெனப் பெயர்
இவ்விடத்திலும்
அருளிச்செய்தபடி,
பெறுவானா?' என்று

தமயன் நியமனப்பிரகாரம் நடப்பவர்கள் பெறும் ஏற்றத்தை
தாழ்வை
ஈடவாதவர்கள் அடையும்
வெளிப்படையாலும்,
அவ்வாறு
ே
வெளியீடுதற்பொருட்டும
அர்த்தாபத்தியாலும்
அச்சபையிலிருந்தவர்கள்”
அப்பொழுது
என்றார்.
கூறியது,”
கடவாமைசக்குத் இருஷ்டாந்தம் மேற்படி
: இவ்வரன்முறை
தமயனாராகிய
அவர்
முதலியாரிடத்திலும்,
கண்ணப்ப
சரராம
தம்பியாராகய
முதலியாரிடத்திலும்
சடையப்ப
முதலியாரிடத்திலுங் கண்டோம், ' என்று அவர்களுக்குள்ள:
சகோதர வாற்சல்யத்தைக் குறித்துச் சச்தோஷித்தார்கள்
களங்காண் படலத்தில் இலங்கையின் மேலைக்கோட்டை .
வாயிலில் இராவணன் வந்து இளைய பெருமாளு௪டனே போராடி

அபஜயப்பட்ட

காலத்தில்,

“இத்தனை

சங்கடமும் இவனால்

அல்லவா நேரிட்டது!” என்று மனமெரிந்து விபீஷணர்மேல்
ஒரு சத்தியைப் பிரயோ௫க்க, சுக்கிரீவமகாராஜா அதைச் தன்
மார்பில் ஏற்றுக்கொள்ளும்படி, அதற்கெதிரே போய் நிற்க,
அது ஈண்டு அங்கதன், பிதாவுக்கு அபாயம் வரப் பார்ப்பது
சமயத்திற்கில்லாப் பிள்ளை துக்கப்
புத்திரனுக்கு அழகோ?
பட்டழ இருக்கறதா?' என்று அதைத் தன் மார்பில் ஏற்கப்
போக,

அவனை

விலக்கி

ஆஞ்சநேயர்,

“அரசரைக்

காட்டிக்

என்று தம்
கொடுப்பது அமைச்சனுக்குத் தர்மமல்லவே!'
மார்பில் ஏற்கப்போக, இப்படிப் படைத்தலைவர்களும் ஒருவர்
நீங்கள்
பின் ஒருவராக அதை ஏற்கப் போனதை அறிந்து
கான் கண்டிக்
யாரும் இறக்க வேண்டுவதேயில்லை ; அதை
உபாயமாகச்சொல்லவி
என்று
வில$யிருங்கள்,'
இறேன் :
அனைவரையும் தடுத்துக் கடைசியில் அதை இலக்குவன் தன்
மார்பில் ஏற்றுக்கொண்டு இறந்து, அநுமன் உதவியால் உயிர்
வந்து
சுவாமியிடத்தில்
அனைவருடனும்
பெற்றெழுந்து,
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அவரைச் சேவித்து நிற்கையில், வி.ரீஷணாழ்வான் சுவாமிக்கு
அஞ்சலி செய்து, *4வைதேக மணாளரே, இராவணன் அடியேன்
மேல் ஒரு சத்தியை விட்டெறிந்தான் ; ௮து தப்பாமல் உயிரை
LOTUS GODT IF) YEG, அத்தருணத்தில் இளைய பெருமாள்
அதைத் தம் மார்பில்

ஏற்றுக்கொண்டு

பிராணனைக்

கொடுத்

தார்” என்று விண்ணப்பஞ் செய்தார்.
அப்பொழுது,

புறவொன்றில்
அறவனு

பொருட்டால் யாக்கை புண்ணுற அரிந்த புத்

நின்னை யைய

நிகர்க்கிலன்! ௮ப்பா னின்ற

[தேள்

பிறவினி யுரைப்ப தென்னே! பேரரு ளாள ரென்பார்
கறவையுங் கன்றும் போல்வார் தமர்க்கிடர் காண்பா ராயின் ”
என்ற பாடலைக்குறித்து, “சுவாமியானவர் இளையபெருமாள்

மேல் சந்தோஷப்பட்டு, * அப்பா, சுமித்திரை புத்திரா, துஷ்
டாத்துமனாகிய இராவணனால் நம்மைச்சார்ந்தவர்களுக்கு இப்
படிப்பட்ட ஆபத்தும்
சம்பவித்ததா!
அத்தருணத்தில் நீ
செய்தது ஈல்ல சகாயந்தான் ! அற்ப ஐந்துவாகிய ஒரு புறாவி
னீமித்தம் தமது சரீரத்தைப் புண்படும்படி, சித்திரவதையாகச்
சின்னபின்னமாய்
அரிந்த
தெய்வத்தன்மை
பொருந்திய
குர்மாத்துமாவாகிய ௩ம் பாட்டனார்
உனக்கு நிகராகமாட்டார் என்றால்,

மற்றவைகளைக்

குறித்துச்

சிபிச்சக்கிரவர் தஇயும்
இனி அப்பாவிருல்ன்ற

சொல்லவேண்டுவதென்ச

£

ஆயி

னும், பரம கிருபாறிதிகளாயிருக்கின்
றவர், தம் சுற்றத்தார்க்கு
யாதேனும் ஆபத்துச் சம்பவிக்கக் காண்பாராயின்,
:நமக்
கென்ன!” என்று உபேகைஷயாயிருப்பார்களர? ஒரு துஷ்டமிரு
கத்தால்

தன்

கன்றுக்குத்

துன்பம்

அதனை என்ற தாய்ப்பசுவானது
மென்பதையும்
பாய்ந்து

பாராமல்,

விழுந்து

தன்

நேரிடக்

தன்னுயிர்க்கு

அக்கணமே
கன்றைப்

கண்டவிடத்து

அபாயம்

வரு

அம்மிருக த்தன்மேல்

பாதுகாக்காமலிருக்குமா?

அப்படிப்பட்ட் பசுவுங் கன்றும் போல, அவர்கள் தாங்கள்
பிராணச்சேதப்படுவதையும் நி%௯யாமல் அவ்வாப்தர்களுடைய
உபத்திரவத்தை எவ்விதத்திலும் விவர் த்திப்பார்களல்ல3ோ?
அதை யோசிக்குமிடத்தில் ரீ செய்தது சகஜந்தான்,
மேலும்,
இது நமது வமிசத்தார்க்குச் சுபாவ தீர்மமேயல்லது அஇசய
மன்று, என்று அருளிச்செய்தார்.” எனக் கம்பர் பிரசங்கித்தார்.
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திபிச்சக்கிர

அசுவபதி என்னும் அரசன்,

அதைக்கேட்ட

வர்த்தி புருவினிமித்தம் சரீரத்தை

சொல்ல

அரிந்த சரித்திரம்

வேண்டும்.” என, கம்பர், “பூர்வம் காட்டிலிருந்த புருவொன்று

அவர்,

அதற்கு

சரணமடைந்தது;

இபிச்சக்சரவர்த்தியைச்

உடனே அதை
- அஞ்சேல்' என்று அ௮பயப்பிரதானம் தந்தார்.
உம்மிடத்தில்
“ஐயா,
எய்த வேடன் தொடர்ந்து வந்து,

அடைந்து

. இஃது என்னைச் சசணமடைந்ததுபற்றி
காட்டிக்கொடுக்கக்
Qu?

அதை

என்ன,

கூடாது,

ராகையால், யாவரையும்
விட்டு,

என்ன,

துரத்இவிடும்,

புறுவைத்

பதுங்கிய

அவன், நீர் உலகாள்பவ

கோக்க வேண்

பொதுவாகவல்லவோ

ஒருவரை

அவர்,

நானுன்னிடங்

இதை

ஒருவரை

இடுக்கிக்கொண்டு,

நடத்திக்கொண்டு போவது போல, புறாவை ஆதரித்துப் பசி
செய்வது
மாத்திரம் ௮அனாதரணை
யால் வருந்தும் என்னை
ாக
செய்தத
ணை
அனாதர
்ன
நீதியோ?” என்ன, வேந்தர், “கானுன
எண்ண வேண்டா; பசிக்குச் சாகமூலாதிகளில் எதையாவது
மாமிசம்
பறவை
புசித்தாலும் அது தணிந்து போகிறது;
வேண்டுமென்பதென்னை

£' என,

இன்றால்.

எங்கள்

பலாஇகளைத்

மாட்டா ; மாமிசமே
தாகையால்,
எய்த

என்ன,
தானம்

எங்கள்

புறுவை

என்

எங்களுக்கு
ஜாதி

“காரங்கள்

வேடன்,

சரிரத்திற்குப்

முச்கிய

பலஞ்செய்ய

ஆகாரமாயிருக்கிற

கான்

உணவுக்காக

கொடுத்துவிட

வேண்டும்,”

சுபாவப்படி

கையிலே

சரகதூல

சக்கரவர்த்தி, * அப்படியானால், என்னால் அபயப்பிர
தரப்பட்டு என்னடைக்கலத்திலிருக்கன்ற இதை
நீ

விட்டு, வேறெதையாகிலும் எய்து பிடித்துக்கொண்டு போ,”
என்ன, வேடன்,
' வில்லும் அம்பும் என் கையிற் காணும்

பொழுதே
வனத்திலிருக்கிற பசு பக்ஷி மிருகங்களெல்லாம்
பயந்து காததூரத்தில் தலை காட்டாமல் ஓடியொளிக்குமேயல்
லாமல்,

எளிதில்

௮கப்படுவனவல்லவே

!'

என்றான்;

அரசர்,

அப்படியானால், இதற்கு ஈடாக ஆடு கோழிகள் வேண்டு
மென்றாலும், தரவியமாவது
ராச்சியமாவது
வேண்டுமென்
ருலுக் தருகிறேன், என்று சொல்ல, வேடன், 'மண்டலாதி
பதியாயிருக்கிற இவர்
தமது
ராஜாஇகாரத்தைக்கொண்டு
கம்மை

அச்சுறுத்தி ஓட்டிவிடாமல் இவ்வளவு

நமக்குப் பிரியவசனஞ்

சொல்லுகிறாரே / இவர்

சாந்தத்தோடே

சொற்படியே
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காம் கேட்போம்!” என்று அவருக்கு இணங்கி உத்தரஞ்சொல்
லாமல், “காட்டிலே உழல்கற வேடஜாிக்கு ராச்சியமேன் ?
இரவிய3மன்£ நான் எய்து காயப்பட்டிருக்கிற பறவையை
எனக்குக் கொடுக்கிறதற்கு வழக்கென்னை 2? இதுதானா உமது
ராஜ

தர்மம்?” என்றான்.

ஆதரியாமற்

அரசர், அடைக்கலமாக

கைவிடுவது

தவிர,

வேறெதைக்

என்ன,

வனசரன்,

சாகிற

எங்களுக்கு

தோஷமாகையால்,

கேட்டாலுங்
: வெந்த

இஃது

கொடுக்கத்

கறியைத்தின்று

வேறென்ன

வந்தவர்களை

ஒன்று

தடையில்லை,”
விதி

வேண்டுவது?”

வந்தால்

என்ன,

- கோமானார், “ஆடு, கோழி முகலானவைகளும் வேண் டாவென்
குறையே/ பின்னை என்னதான் உனக்கு வேண்டும் £” என்று
கேட்க, கிராதன். நீர் அற்ப ஐந்துவா௫ிய ஒரு புருவின்மேல்

இவ்வளவு

ஜீவகாருணியமுடையவராயிருப்பதனால்,

உமது

சரீரத்தில் இந்தக் கபோதத்தின் எடையளவுக்குச் சரியாக மாமி

சம் அரிந்து

கொடுத்தாற்

சம்மஇப்பேன்,"

என்ன,

வேந்தர்,

“அப்படியே அரிந்தெடுத் துக்கொள்,' என்று உடைவாளை உருவி
அவன்
கையிற்கொடுக்க,
வேடன்,
* நீரே ரிந் துகொடும்,”

என்முன்.
அப்பொழுது சக்கரவர்த்தி, “எவனாூலுந் தன் சரீ
சத்தைக் தானே அறுக்கப் பொறுக்குமா?” என்றும், அருமை

யாகப் போற்றிப் புகாந்த உடம்பைக் கூசாமல் அறுப்பது
எப்படி?” என்றும் யோசியாமல், வலத்தொடையின் தசையை

அரிக்தெடுத்துத் துலை காட்டி, ஒரு தட்டிற்புறாவையும் மறு

தட்டில் அத்தசையையும் வைத்துக் தாச்இப்பார்க்கக் குறைந்த
தனால், மறு தொடைத் தசையையும் அரிந்து வைக்க, அப்படி
யும் ஒவ்வாததனால், பின்பு இரு
தோளின்
தசையையும்,
கொய்து வைக்க, அதுவும் சரிப்படாமையால், அப்புறம்
கண்

டம் முதலாக உடல் முழுதும் புண்ணா உஇரம் பெருகியோடக்

கூறு

கூறுகச் சேதஇத்து

வைத்தும்

புருவின்

தட்டு

எழாதது

கண்டு, பிறகு தாமே அத்துலைமீதேறினார். அவர் ஏறவே, புரு
எடை

குறையத்

தசையெடை

‘ வினாசைப்படுவானேன்?

அகப்பட்டது.

வேடன்;

கு வேண்டா, என்று
மறுக்க,
ஜா துலையைவிட் டி.றங்இ மறுபடி
தசை யை மாத்
இரம் தாக்கப்பார்க்க அதுவும்
அதிகப்பட்டிருக்க,
தசைகளையெல்லாம்
எடுத்தெடுத்துச் சும்மா வைத்து வைத்த
விட்டுக்
அதிகம்

எனக்
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கடைசியில் ௮ரைச்சேருக்கும் குறைவான தசையைப் புறாவின்
எடைக்குச் சரிவர நிறுத்துக்கொடுத்தும், மீந்த ஒரு பெரிய
கூடை கொண்ட தசையைப் பார்த்து, * இவ்வளவு குசையும்
உபயோகப்படாமற் போகிறதே! என்றும்,“ அருமைத்திருமேனி
அகியாயமாக அறுபட்டுப் போயிற்றே!” என்றும் இறையளவும்
நினையாமல்,

தார்.

!”

£ இத்தனையும் தெய்வச் செயலே

இந்திரனும்

அத்தருணத்தில்

பிரசன்னமாகி,

நினைத்

என்று

அக்கினியும் அவருக்குப்

:ஜீவகாருணியமுடைய உனது ஈகையை யாவ

ருக்கும் வெளியிடுதற்பொருட்டு

இக்இராக்கினிகளாகிய

நாங்க

ளிருவரும் வேடனும் புருவுமாக வந்து உன்னைச்சோதித்?தாம்:
றிச் சாந்தம் நீதி தர்மசிந்தை
உன்னிடத்தில் அதுமாத்திரமன்
முதலானவைகளும் கிலைபெற்றிருக்கன்றமை பற்றி எங்களுக்கு
அக சந்தோஷமாயிற்று /' என்று வியந்து, அனேக வரங்களை
அசுலபதி முதலான
அருளிச்செய்.து போனார்கள்.” என்றார்.
USM ADE FEI STON LOST.
இராவணன் வதைப்படலத்தில், ஸ்ரீமாகவரைக் கொல்லும்
படி. தசக்கிரீவன் விட்டெ.றிந்த அதியுக்கிர மாகிய சூலத்தைக்
கண்டு தேவர்கள் முனிவர்களெஃஷ்லாம், “இது தசரதாத்மஜனை
எவ்விதத்திலும் காசஞ்செய்யும் ! இனிச் சிதாபதியைக் கண்

ணீலே

காணப்போடறதேயில்லை !'

அதைத் தடுக்கும்படி. இராமபத்திரர்

அஸ்திர சஸ்இரங்களையும்

அலறியழாகிற்க,

என்று

பிரயோகித்த

பேதித்துக்கொண்டு அது

எவ்வகை

சமீபித்த

மாத்திரத்தில், அதை அவர் அதட்டி உங்காரத்தாற் பொடிப்
பொடியாய்ப் போம்படி செய்த பொழுது,
* இவனோ அல்ல னான்முஃ னல்லன் றிருமாலே
அவனோ அல்லன் மெய்வர மெல்லா மடுகின்றான்

தவனே என்னிற் செய்து மூடிக்குந் தரமல்லன்
இவனே

தானவ் வேத

முதற்கா ரணமாவான்!”

என்ற பாடலைக் குறித்து,
இராவணன், *இஃதென்னை ஆச்சரி
wit! இந்த இராமன், நாம் நம் பத்துத் தலைகளையும் இருபது
கைகளையும் கொய்து அக்கினியில் விறகாக இட்டு உதஇுரத்தை
கெய்யாகச் சொரிந்து

அகோரமான

ருத்திராஇயர்களாற்பெற்ற

அரிய

தவஞ்செய்து

மெய்ம்மையாகிய

களையெல்லாம் பொருள் செய்யாமல்

எளிதில்

பிரம

அழியாத வரங்

அழிக்கின்றான்! .
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எப்படிப்பட்ட ஆயுதங்களையும் நொடிக்குள்ளே தொம்சஞ்
செய்கின்றான்! இவ்விதத்தால் இவனைச் சங்காரகர்த்தாவாகிய
சாகஷ£த்

பரமசிவனென்று

கினைப்போமென்றால்,

லன்; சிருஷ்டி. கர்த்தாவாகிய பிரமனென்று
GO, அவனுமல்லன்;

இரட்சக

அ௮அவனுமல்

நிச்சயிப்போமென்

கர்த்தாவாகிய

ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணு

வென்று மதிப்போமென்றால், அவனுமல்லன் ; வனத்தில் தவஞ்
செய்பவனென்றெண்ணு வோமென்றால்,

தவசியானவன்

இப்

படிப்பட்ட செய்தற்கரிய செயல்களையெல்லாஞ் செய்து முடிக்
கத்தக்க தரமுடையவனாயிரான்.
ஆகலால், அவனுமல்லன் ;
ஆராய்ந்து பார்க்குமிடத்தில் ௩மது அக்கிரமம்
சிக்காமல்
சர்வத்துற்கும்

முதற்காரணம்

என்று

யித்துச்சொல்லப்பட்ட அந்தப் பரம
வெடுத்து வந்தான்,”
பிரசங்கித்தார்.

என்று

வேதபுருஷனால்

புருஷன்தான்

நிச்சயித்தான்,””

குலோத்துங்க சோழனுடைய

இந்த உரு

எனக்

மந்திரியாரானவர்,

நிர்ண
கம்பர்

இராக

வரைத் இரிமுர்த்திகளில் ஒருவருமல்லரென்று
இராவணன்
என்ன காரணத்தாற் பூர்வபக்ஷம் பண்ணிக் கழித்தான்?” என்று
கேட்க, கம்பர், ''சிவனாயிருந்தால், மான், மழு, சதுர் புஜம்,
காளகண்டம், திரிகேத்திரம் இருக்க வேண்டுமே/ அவை இல்
லாமையாலும், அன்றியும் ஈசன் தான் கொடுத்த வரத்தைத்
தானே அழிக்கமாட்டானாகையாலும், பிரமனானால் நான்குமுக
மும் எட்டுக்கண் களும் தன்டகமண்டலங்களும் இருக்கவேண்டு
மாகையாலும், மேலும் அவன் தனக்குப் பாட்டனும் புரோகி
தனுமாயிருப்பதனால் வீரோதஞ் செய்யானாகையாலும், விஷ்ணு
வெனிற் சங்க சக்கிர கட்க கோதண்ட ஃகதாயுதங்களைக்
கையில்
ஏந்தி வரவேண்டுமல்லவோ? அவை இல்லையே! ஆகையாலும்,
அவர்களெல்லாம் அல்லவென்று நிருணயித்கான்,”
என்றார்.
மேற்படி படலத்தில் தசக்கரீவன் மடிந்தது
கண்டு விபிஷ

ணர் துக்கிக்கின்ற சமயத்தில்,

“ போர்மகளைக் கலைமககைப் புகழ்மகளை த்
தழுவியவர்

பொருமை

கூரச்

2ர்மககாத் திருமகளைத் SEAT EGE
திம்மோயைத்

தெய்வக் கற்பின்

oar

அரங்கேற்றியது

பாடி

கம்பர் இராமாயணம

பேர்மகளைச் தழுவுவா னுயிர்கொடுத்துப்

பழிகொண்ட பித்தா! பின்னைப்

பார்மகளைத் தழமுவினையோ திசையானைக்
கோடிறுத்த பரிதி மார்பால் £'”

என்ற

பாடலைக்குறித்து,

செய்து வென்று முற்காலத்திற் பெற்ற
ணையும்,

யாகிய

எண்ணிறந்த சாஸ்திரங்களைக்

காரணமாகப்

பெற்ற

போர்

வெற்றியாகிய பெண்
கற்றுப் பெற்ற

செல்வம்

வீரம்,

பெண்ணையும்,

எதிர்த்துப்

* பகைவரோடு

கல்வி

முதலானவைகள்

€ர்த்தயொகிய பெண்ணையும்,

நெடுங்கால

மாகப் புணர்ந்து சுகமனுபவித்து, அவர்கள், *கம் நாயகன் இப்
பரஸ்திரீ கமனம்
தவறிப்
நெறி
பொழுது காமாதுரனாகி
பண்ணத்

கொண்டு

தலைப்பட்டான்,'

பிணங்கும்படி,

என்று

மனத்தில்

௮அஸுயை

பின்பு சிறப்புக்கெல்லாம் உற்பத்தி

ஸ்ரீமகாலஷ்மியின் அமிசமானவளை,
ஸ்தானமாயிருப்பவளை,
பிரமாதி தேவர்களுக்கும் பெற்ற தாயாய் விளங்குகின்்றவளை,
தெய்விகமாகய கற்பானது உருக்கொண்டு வந்த மகா பதி
வீரதையென்னுஞ் சதையைக் தழுவும்பொருட்டுத் துராசை
கொண்டு,

பெறுதற்கருமையான

உயிரைக்கொடுத்துப்

பிரதி

தேடிக்
பெரும்புமியைத்
நீங்காத
பலனாக எக்காலத்தும்
கொண்ட மதி மயக்கமுடையவனாகிய இராவணா, நீ இராம
பாணத்திற்கு இலக்காகித் தலை வேறு உடல் வேறுபட்டு
விழுந்து, இக்கஜங்களின் கொம்புகள் ஒடிந்து பதிந்து சூரிய
பூமியாகிய
மார்பினாற்
உன்
பிரகாசிக்கின்ற
னப்போலப்
த் தழுவிக்கொண்டு
பெண்ணை

கடக்கன்றையோ?'

என்று பிர

லாபித்தார்,” என்பதாகப் பிரசங்கித்தார்.
அது கேட்டுச் சடையப்ப முதலியாருடைய தம்பியாரான
சரராம முதலியார் கம்பரை நோக்கி, * இராவணன் மார்பில்
யானைக் கொம்புகள் பதிந்திருப்பது வாஸ்தவமே; அம்மார்பு
சூரியனை ப்போலப்

தால்??? என, கம்பர்,

பிரகாசிக்கன்றதென்றது

இராவணன்

என்ன

விதத்

அ௮ஷ்டதிக்கஜங்களூடனே

யுத்தஞ்செய்த காலத்இல் ஜராவதமுதலாகிய அ௮வ்வெட்டு யானை

களும் அவனை முட்டிக் கொம்புகளால் மார்பிலே குத்த, அவை:
கள் ஊடுருவி முறிந்து மேடும் பள்ளமுமாயிருந்தது கண்டு,
அவற்றை அவன் மயனென்னும் தெய்வத் தச்சனுக்குக் காட்டி, '
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இவற்றைப்பிடுங்கி எ றிந்துவிடுகிறையா?' என, மயன், *பிடுங்க

வேண்டுவதில்லை;
வாள் கொண்டு
அறுத்து, அரத்இனால்,
அராவி, ஓப்பமாக இழைத்து, மேலே விலையுயர்ந்த மாணிக்கக்
கற்களை
அழகாகப்
பஇத்தால், அது
ஒரு விசித்திரமான
மதாணிப்பதக்கந் தரித்ததுபோல இருக்கும்,” என்று சொல்லி,
அப்படியே செய்தான். ௮து சூரியனணைப்போல ஜொலிப்பது
பற்றி அங்ஙனம் சொல்லப்பட்ட து,” என்றார்.

மீட்டுப்படலத்தில்,
* அஞ்சின னஞ்சின

னணைய

வஞ்சினேன் /

பஞ்சினின் மெல்லடிப் பதுமத் தாடன்மேல்
விஞ்சிய கோபத்தால் விளையு மீதெலாம்
தஞ்சமோ £ மறைமுதற் றலைவ னேயென்ரான்.''
என்றும்,

“ பெய்யுமே மழை?£புவி பிளப்ப தன். றியே
செய்யுமே பொறை

7அறம் நெறியிற் செல்லுமே?

உய்யுமே யுலகிவ ஞணர்வு ௪.றினால் ₹
வைகுமே

என்றுஞ்
யானவள்

மலர்மிசை யயனு மாளுமே /””

சொல்லப்பட்ட பாடல்களைக் குறித்து, * பிராட்டி
அக்கினிப் பிரவேசம் பண்ணின
பொழுது அவ

ளுடைய

கற்பென்னும்

நெருப்புத்

தன்னைச்சுடத்

தான்

வெந்து
கொந்தமையால்,
அ௮வ்வக்கனி
வந்து ஸ்ரீராகவரை
நோக்கி, வேதத்தின் முதற்றலைவனாகிய இராமசந்திரா, கான்
பயந்தேன்! செம்பஞ்சுக் குழம்பூட்டிய மிருதுவான பாதத்
தாமரையையுடைய இந்தச் சதையைத் தொடுவதற்காக மிக
வும் பயந்தேன்! கற்புக்கரசியாகிய இவள்மேல் உனக்கு உண்
டாகிய கடுங்கோபத்தினால் விகாந்த இவ்விளைவுகளெல்லாம்
எளிமையானவைகளோ

7

இவள்

மனம்

கொந்து

சீற்றஞ்

செய்வாளானால், உலகமெல்லாம் நிர்கூலமாய்விடுமேயல்லாமல்,
மழைபெய்யுமா? பூமி பிளந்து போமேயல்லாமல், தன்னிடத்தி
ள்ள அகில சராசரங்களையும் தாங்க நிற்குமா £ பாவந்தலை
யெடுத்து நிற்குமேயல்லாமல், தர்மமான து நெறி தவருமற்
செல்லுமா?

பெரியோர்கள்

தத்தம்

உயிர்நிலை

௦ தய்க்து

போனவர்களேயல்லாமற் பிழைத்திருப்பார்களா? மூலதாமரை
யில் வசிக்கின்ற பிரமனும் தன் படைப்புத் தொழிலுடனே

கம்பர் இராமாயணம் பாடி அரங்கேற்றியது
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மாண்டுபோவானேயல்லாமல் உயிர்பெற்றிருப்பானா? சகலமும்
அடியோடே நாசமாய்ப் போய்வீடாவா? இதென்ன விபரீதம்?”
என்றும் மற்றும் பலவாருகவும் முறையிடுகையில்,
தோற்ற மென்பதொன் றுனக்கிலை ; நின்கணே தோற்றம்
ஆற்றல் சான்முதற் பகுதிமற் றதனுளாம்; அப்பால்
காற்மை முன்னுடைப் பூதங்க எவைசென்று கடைக்கால்
வீற்று வீற்றுற்று வீயுறும் ; நீயென்றும் விளியாய்."”

என்ற பாடலைக்குறித்து,
(வெளிப்பட்டு வந்து,

“பிரமனானவன்

சுவாமிக்கு முன்னே

(6 விஜஐயகோதண் டபாணியாகிய இராகவா,

கேவலம் ௪ஞ்சுத ஆகாமிய
பிராரத்த கர்ம வசத்தனாய்ப்
பலகாலும் பிறந்து பிறந்து உழலுகின்ற பந்த சமுசாரியைப்
போல, உன்னை நீ மஇத்துப் பிரமிக்கன்றையோ £ உனக்கு
எக்காலத்திலும் உற்பத்தியென்பது
இல்லையே
சகலமும் ;

தன்னீடத்திலே
மகிமை

பெற்ற

தோன்ற,

தானொன்றிலும்

மூலப்பிரகருதியானது,

தோன்றாத

மகா ;

செம்பிற்களிம்பு ,

“போல அனாதியே உன்னிடத்தில் தோன்றி நிற்கின்றது ; பின்பு '
அம்மூலப் பிரகிருதியிலிருந்து மகத்தத்துவந் தோன்றுகிறது;
மகத்தத்துவத்திலிருந்து அகங்காரத்துவந் தோன்றுகின்றது ;
அதிலிருந்து சூக்ஷ்மபூதமாகிய பஞ்சதன்மாத்திரை தோன்று
கின்றது; அதிலிருந்து ஸ்தூல பஞ்சபூதங்கள் தோன்றப் பஞ்ச
கரணப்பட்டுப் பிரபஞ்சத் தோற்றம் உண்டாகின்றது ; கால
முடிவில் அனைத்தும் தோன்றிய வண்ணமே ஒடுங்கி மாய்ந்து
போகின்றன;
இவை
இவ்வாறு
௪ங்கோச
விசாசப்பட்டு
மாய்ந்து போயும், நீ மாத்திரம் எக்காலமும் மாயா இருக்கின்
ய்,” என்றும்,
“ எனக்கு மெண்வகை யொருவற்கு மிமையவர்கீ இறைவன்
தனக்கும் பல்பெரு முனிவர்க்கு முயிருடன் றழீஇய
அனைத்தி னுக்குரீ யேப.ர மென்பதை யறிந்தார்
வினைத்தொ டக்குடை வீட்டருகர் சளைகின்று மீட்டார்.”

என்பதைக் குறித்து, 'கர்மபந்தத்தைக்கழித்துத் தாரபுத்தராத
சஷணாத்திரயமாகிய தளையினையறுத்து
நீக்கிய சான்றோர்,
எனக்கும், பார் நீர் தீ வளி வான் சூரியன் இந்து இயமானன்
என்னும் :அஷ்டமூர்த்தமாய் விளங்கிய சிவனுக்கும், தேவர்
களுக்கிறைவனாகிய மகபதஇிக்கும், ராஜரிஷிகள், தேவரிஷிகள்,
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விகோதரசமஞ்சா

பிரமரிஷிகளாகிய
கும், உயிரோடு

பெருமை

பொருந்திய பல வகை ரிஷிகளுக்

கூடிய மற்ற எல்லாவற்றிற்கும் நீயே பரத்துவ

மென்டிதாகச் சுருதி ஸ்மிருதி இதிகாசம் புராணம் முதலான
வைகள்ம் சொல்வதை
அனு;பவமாக
அறிந்இருக்கிறார்களே7
அப்படியிருக்க,

என்றும்,

மற்றும்

செய்கையில்,
்* துறக்கும்
பிறக்கும்
இறக்கும்
மறக்கும்
என்ற

இப்படி

நீ

மயங்க

வேண்டுவது

அனேகவிதமாகவுஞ்

என்ன?”

சொல்லி

ஸ்துது

தன்மைய ளல்லளாற் ரொல்லையெவ் வுலகும்
பொன்வயிற் றன்னையிப் பெய்வகா பிழைக்கில்
பல்.லுயி ரிராமரீ யிவடி.றத் இகழ்ச்சி
தன்மைய தென்றனன் வரதற்கு வரதன் ”?

பாடலைக்குறித்து,

'மேலானவர்களுக்கும்

மேலானவரா-

கிய பார்வதி பாகர் வந்து சுவாமியை நோக, “ஐயா, இரகு
நாயகா, உன்னை ஆரென்று
நினைத்திருக்கின்றாய் ? நீ ஆஇ

மூர்த்தியாகிய ஸ்ரீமக்காராயணனே. இந்த சனகராஜ குமாரி
யானவளோ, உன் மணி மார்பில் வீற்றிருக்கின்ற
பெரிய
பிராட்டியாகிய ஸ்ரீமகா லஷ்மிே. ஆதலால், புராதனமாகிய
எவ்வகைப்பட்ட
உலகங்களும்
கருவுற்று உற்பவிக்கின் ற
அழகிய திருவயிற்றையடைய தாயாகிய இச்சிதையானவள்,
உன்னைப் பிரிந்திருக்கும்

யாகிய

இவள்

உன்னை

தன்மையுடையா எல்லள்;
விட்டு

புருஷகாரி

8ீங்குவாளானால்,

பல

வகை

ஜீவகோடிகளும்
மாண்டு போரம்; உனக்கு
ஸ்ரீநிவாசன்
என்னும் பெயரும் மாறிப்போம் ; மறுவற்ற மகோ தீதமியாகிய
இவள் விஷயத்தில் ஓரணுவளவே னங்
பாராட்டாமல், மறந்துவிட வேண்டும்,”

போயினர்,”

எனக் கம்பர் பிரசங்கித் த

“சர்வஞ்ஞரானவருக்குப்

யாதா? ஆஞ்சநேயர்

பிராட்டியின்

தூது போய் வந்து

குற்றமென்பதைப்
என் று
சொல்லிப்

போது,

பாண்டியன்,

குணாதிசயம்

சொல்லக்

தெரி

கேட்டது

தான் ஞாபகமில்லையா?
இப்படிச் சந்தேகிக்க வேண்டுவ து
என்ன?'' என்று கேட்க, கம்பர், '“ஸ்ரீராகவர்
வனப்பிரவேசம்
பண்ணின பொழுது, தசரதர், “கைகேசியல்லவேர இதற்குக்
காரணமாயிருந்தாள் ? ஆதலால், அவள் என் மனைவியுமல்லள்;:

அவள் வயிற்றிற்பிறந்த பரதன் என் புத்இரனுமல்லன்.! என் று
வெறுத்துரைத்தது பற்றி,

அவர் வரவேண்டுமென்றும், அவர்
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கம்பர் இராமாயணம் பாடி. அரங்கேற்றியது

வாக்கினால் அவர்கள் மனைவியும் மைந்தனு3$மயென்று சொல்
லும்படி வரம் பெறவேண்டுமென்றுங் கருதி, அவலை நினைத்
துக்கொண்டு உரலை இடிப்பது போல' இவ்வாறு நடித்ததன் மி,

வேறல்ல,” என்றார். : பாண்டியன்
மான் கபடநாடக

முதலானவர்கள், ‘or? UG

சூத்திரதாரிடென்பது

ஆனரந்தித்தார்கள்.
சுவாமி
பிராட்டியுடனே

சத்தியமே!”

இலங்கையிலிருக்து

என்று
புஷ்பகம்

ஏறித் திருவயோத்தியை நோக்இப் பிரயாணப்பட்டுப் பரத்து
வாசருடைய ஆச்சிரமத்தில் வந்திருந்து, பரதனுக்குச் செய்தி
தெரிவிக்கும்படி, அனுப்பிய ஆஞ்சநேயர் அக்கினி குண்டத்தில்
விழ

யத்தனித்த

பரதாழ்வானைக்கண்டு,

என்று சொல்லிக் கணையாழியைக்

(ஸ்ரீராமர்

கொடுத்த

வந்தார்,”

பொழுது,

“வேதியர் தமைத்தொழும் வேந்த ரைத்தொழும்
தாதியர் தமைத்தொழுந் தன்னை யேதொழும்
ஏதுமொன் றறிகிலானிருக்கு நிற்குமால்
._ காதலென் றீதுமோர் கள்ளின் றோற்,றமே.”'

என்ற
இனாற்

பாடலைக்குறித்து,
“தமயன் வந்த சந்தோஷப் பெருக்
பரதன்
அங்கிருந்த பிராமணணாத்தமர்களைப்பார்த்து,

“சுவாமிகளே, உங்கள் ஆசீர்வாத பலத்தினால் எங்கள் தமயனார்
க்ஷூமமாய்

வந்தார் !/' என்று

சொல்லி,

அவர்களுக்குத்

தண்

டன் சமர்ப்பிப்பான்; தன்னை வணங்குதற்குரிய அரசர்களை
கோக்க, 'வேந்தர்களே, நீங்கள் நீதி தவறாது ந௩டப்பதனால், எங்
கள்

அ௮ண்ணனார்

சொல்லி
வேலை

சத்துரு

அவர்களையும்

பண்ணி

வணங்குவான்,

செய்யும் பெண்களைக்கண்டு,

புண்ணிடஞ்செய்ததனால்
என்று

ஜயம்

சொல்லி

என்

அவர்களையும்

: அடி

வந்தார்.!' என்று

தங்கள்

வீட்டில்:

தாதிகளே,

நீங்கள்

தமயனார்
கும்பிடுவான்;

மீண்டுவந்தார் /*
கடைசியில்

தன்னைக் குறித்து, அடா பரதா, நீ நல்ல அதிர்ஷ்டசாவி
யாகையால் உங்கள் அ௮ண்ணனார் வந்் துவிட்டார் ! !” என்று
சொல்லித்
தன்னைத்தானே
தொழுதுகொள்வான்;
தமய
னாரும்
அவரைச்
சார்ந்தவர்களும்
வந்ததைப்பற்றியாவது,
இருக கர்த்தியத்தைக் குறித்தாவது, இராச்சியத்தின்பொருட்

டாவது இன்னது செய்யவேண்டுமென்பது ஒன்றுக்தெரியாத
வனாயிருப்பான்; அப்புறம் இப்புறம் அடி. பெயராமல், எங்கே
16
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நின்றானோ

அங்கேதானே

லாம் அவன்

திகைத்து

பரவசப்படும்படி.

நிற்பான்,

இப்படியெல்

சம்பவித்தகனால்,

இந்தச் சகோ

தர வாற்சல்யத்தாலுண்டா௫ய களிப்பும் கள்ளுண்ட பாவனை
யாகவே இருக்கிறது!” என்று கம்பர் பிரசங்கிக்க, கொங்கு
தேசாதிபதி, “பரதன் பிராமணர்களைத் தொழுதது விசேஷமே;

தோஷமன்று:

தன்னைப் பணியும் அரசர்களைத்

நிகோ, தகாத செய்கை;

அதுவும் பெரிதன்று ; ஒரு

மாம்; ' தாதிகளைத் தொழுதான்'
STU HGS

OG,”

என,

தான்

பணிந்
பரியாய

என்றதுதான் வரம்பு கடந்த

கம்பர், “அவன் சந்தோஷமா௫ூய சமுத்

இரத்தில் மூழ்கிக் கரை காணாதிருந்தமையால், தான் மெய்ம்
மறந்து எதிரே கண்டவர்களையெல்லாம், இன்னாரினியாரென்று
காரதம்மியம் பாராமற்டுறுழுதான் ; தாரதம்மியம் பாராவிடி
னும், தா இமார் தனக்கு வேறாயிருப்பவர்களாகையால், அவர்க
ளைத்தொழுததும்
ஆச்சரியமன்று.
வேறல்லாத
தன்னையும்
வேருகக் கருதித் தொழுதுகொண்டதே அதிக ஆச்சறியம் /'?
என்று சொல்லக்கேட்டு, யாவரும் மிகவும் அஇசயித்தார்கள்.

ஸ்ரீராமர் தருவயோத்திக்கு எழுந்கருளின பொழுது பரத
னும். முதன்மந்இரியாராகிய சுமந்இரரும் வசிஷ்டரால் மகுடாபி
3ஷேகத்திற்குச் சுபதினங் சூறிப்பித்து, வேண்டிய உபகரணங்
கள் சகலமுஞ் சேகரித்துச் சப்பன்ன(ஜம்பத்தாறு) தேசங்களுக்

கும் செய்தி தெரிவித்து, அந்தந்த அரசர்களும் முனிவர்களும்
வந்து நிறைந்திருக்க,

விபீஷணன், சுக்கிரீவன், ஜாம்பவந்தன்
மூதலானவர்களும் புடை சூழ, வானரப்படைத் தலைவர்களும்

வானவர்களும் நெருக்ல் கற்க, சமுத்திர இர்த்தக்தோடு

புண்ணியஈதி தீர்த்தங்ககாக்கொண்டு மங்கள ஸ்கானஞ் செய்
வித்து, இவ்வியமாகிய பீதாம்பரம் உடுத்தி, ஈவரத்இன பூஷ
ணந்தரித்து, பரிமள Br Gusts களும் புஷ்பமாலைகளுஞ்சார்த் இ,
உன்னத் எங்காசனத்திற் சுவாமியை ஜானகி சமேதராக எழுந்
தருளியிருக்கச் செய்த சமயத்தில்,
“அரியே அனுமன் தாங்க அங்கதன் உடைவாள் பற்றப்
ப. தன்வெண் குடைபி டிக்க இருவர்கள் கவரி வீச

்

விரைசெறிகமலச் தாள்சேர் வெண்ணெய்ம
ன் சடையன் றங்கள்

மசபுளோர்

என்ற

கொடுக்க வாங்கி வசிட்டனே

பாடலைக்குறித்து,

- ஆஞ்சநேயர்

புனைந்தான் மெளலி”

சிங்காசனத்தைத்
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ஏத்தி நிற்க,
சுவாமியின் உடைவாளை
தாங்க, அங்கதன்
இலட்சு
பிடிக்க,
பரதமகாராஜன் வெண்கொற்றக் குடை
மணரும்

சத்துருக்கினரும்

டத்தை

அபிஷேூத்துப்

தொட்டு

ஆூர்வஇக்க,

சாமரை

இட்சுவாகு

வீச,

முத

லான. சூரிய குலத்து அரசர்களெல்லாம் ' பரம்பரையாட்ச்
சிரசில் தாங்கி அரசாண்டு வந்த மாணிக்க. மயமான மகு
பூஜித்து,

வேதப்

பிராமணர்கள்

வாத்தியங்

மங்கலச்சங்கமுதலாகிய

தங்கிய கமலாசனத்தில் வீற்றிருக்
கள் கோஷிக்க, வாசனை
ய்கின்ற திருவெண்ணெய் கல்
வாசஞ்செ
க்ஷ்மி
கும் ஸ்ரீமஹால
.லூர்க் இராமாஇபதியாகிய சடையப்ப முதலியாருடைய மரபில்

அக்காலத்தில் தோன்றியிருக்த உத்தமர்களாகிய வேளாளர்கள்

எடுத்துக்கொடுக்க, பிரம ரிஷி

கைகளால்

வா௩&,

மந்திர

சிரேஷ்டராகிய

வசிஷ்டர் தம்

வாக்கியங்களைச்சொல்லி,

ஸ்ரீராகவ

ருடைய திருமுடியில் தரித்து, மந்திராக்தைகளை இறைததார்;

அத்தருணத்தில் தேவர்கள் புஷ்ப வருஷம் வருஷித்துத் தேவ

துந்துபி முழக்கினார்கள் ; யாகாக்கினி வலஞ்சுழித்தெழுந்தது;
தர்மம் தழைத்தோங்கியது ; மாதம் மும்மாரி பொழிய, முப்
போகம் விளைய, புலியும் பசுவும் வைரமில்லாமல் ஓரு துறை
யில் தண்ணீர் குடிக்க, வருணாச்சிரமதர்மம் வழுவாமல், தெய்வ

கோடாமல்,

பத்தி குன்றாமல், மனு$£தி

செங்கோல்

முறையே

செலுத்தி, வைதேகி மனோகரர் அரசாண்டிருந்தார்,”” என்று
கம்பர் பிரசங்கிக்கக்கேட்டு, அந்தச் சபையிலிருந்தவர் யாவரும்
பிரமானக்தமடைந்தார்கள்.
பிறகு சோழராஜன் சித்தரத்தொழிவில் மிகவும் நிபுணனா

கிய ஒரு சிற்பனைக்கொண்டு
சவத்தை
வித்துத்

ஸ்ரீராமர் பட்டாபிஷேக

மகோற்

வி௫த்திரமாகத் தத்ஜாதீயமாய்ப் படத்தில் எழுது
பட்டாபி2ஷக
சமீபத்திற்
தன்னரண்மனைக்குச்

மண்டபமொன்று ௨உன்னதமாகக் கட்டுவித்து, அகைச் சுவர்க்க
லோகம்போலச் சிங்காரித்து, அதன் நடுவில் ஒரு பத்மராகபீடம்
ஸ்தாபித்து, அதன்மேல் அந்தப் படத்தை வைத்து, மலர் மாலை

சூட்டி, விதிவத்தாக (முறைப்படி) ஆராதித்து, கம்பராமாடண
புஸ்தகத்தைப் படத்தின் அருகே வைத்து, கந்தபுஷ்பங்கள்

சார்த்தி,

பின்பு

மந்திராக்தையால் அருச்சித்து,
அதற்குச் சரிகை

தூப

முகமற்கெளசனையிட்டு,

இீபங்காட்டி,
பொன்

மய
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மாகிய சித்குிரப்பல்லக்கில் வைத்து,
அதை மூன்னே கொண்டு செல்ல,

சோடச உபசாரத் துடனே
பின்னே கம்பராகய கவிச்

சக்கரவர்த்தியாருக்கு விலையுயர்ந்த பட்டாடைகளை
த் தரித்து,
சங்கு சக்கரக்கடுக்கனும்ஈவரத்தின கண்டியும் முத்துமாலையும்
தங்கக்காப்புங் கொலுசுமிட்டு, சந்தன புஷ்ப தாம்பூலமுங்

கொடுத்து,

சப்த

பொன்னம்பாரி

லட்சணமூடைய

வைத்து,

பட்டத்து

அதன்மீது

அவரை

யானைமேல்
ஏற்றி,

மேள

தாளம் முழங்கத் தன் மந்திரி பிரதானிகள் சாமரம் போடச்
சிறப்பாகக் இராமப்பிர தகநிணம் பண்ணுவித்து, அவருக்குச்

சத்திரம் சாமரம் திருச்சின்னம்

முதலிய

அனேக விரு துகளுங்

கொடுத்து, ஸ்துதி செய்து, பிராமணர்களுக்குக் கோதான
பூதானங்களும் மற்றக்கவீசுவரர்களுக்குட் பல வித வெகுமானங்

களுஞ்செய்து, அரசர்கள் பிரபுக்கள் மூதலானவர்க்குத் தக்க.
வாறு மரியாதை பண்ணி, அவரவர் இருப்பிடம் போய்ச் சேரும்

படி வீடை கொடுத்து அனுப்புவித்தான்.
அவர்களுள் சிற்சிலர் போம் பொழுது

தைப்

பார்த்து

போனார்கள்.

ஓவ்வொரு

இராமாயண

கம்பரைட் பாண்டியராஜன்

பிரத

கம்பராமாயணத்

எழுதுவித் துக்கொண்டு

பிரசங்கஞ்செய் த "பொழுதுதான்

அதிக

அந்நியோந்றியமாகச் Aer

கத்தான்; அதற்கு முன் அவ்வளவு கேசமில்லை; அன்று தொட்டு
அவனிடத்திற்குக் கம்பர் அடிக்கடி போகவும் வரவும், அவன்
சம்ஸ்தான தீதிலேயே சில காலம் மருவியிருக்கவும், அவனால்:
வேண்டிய சகாயம் பெறவும் அவருக்கு இடமுண்டாயிற
்று.
கம்பர் சீவந்தராயிருந்த கால

ை
பாண்டியன்

அபிமானித்துக்

், அன்று

கருணாகர

கொடுத்

கவிக்க, சாமரம் வீச, இருச்சின்னராத,

மற்றும் பற்பல

விருது

“ள்
ஷக், ன்
குடகு கொடு
தேசாத்த
திபஇ ஒட்டக
கொடுங்களு
த்த ம்,
யானைகளும
், கூர்ச்
சர தேசத்தரச
இந்து தேசத்
திறைவன்

கொடுத்த

கொடுத்த

குதிரைகளும்,

கண்டவாள

எருதுகளும்

ஆந்திர

தேசாஇபதி

பெருங்கூட்டமாக

ஒரு

9 ஜாவல் தண்டு வருவது போவத் தம்மைச் குழ்ந்து வரும்படி
டு: இந்தக
்

கூட்டம்

போ ற

கம்பர் இராமாயணம் பாடி. அரங்கேற்றியது
வருகிற

மார்க்கங்களில் இவைகளுக்கு
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அங்கங்குள்ள சோலைகள் தோப்புகள் கொல்லைகள் கழனிகளில்

வேண்டிய

மட்டும்

பெற்றுக்கொள்வதற்குத்

தடையில்லை ;

அந்த ஈஷ்ட.த்தை வருஷவாரியில் துரைத்தனத்தார் தங்களுச்கு
வரும் மேல்வாரத்தில் : கம்பர் போன வழி கண்டு கழித்தது

இவ்வளவு,” என்று கழித்துக் குடிகளுக்குக் கொடுப்பது

பெரு

வழக்கமாயிருந்தது.

அந்நாளில்

கம்பரையும்

அவருடைய

மாணாக்கரையும்

அடுத்துப் பல
பெயர்கள் மேற்படி
இராமாயணத்திற்குச்
சம்பிரதாயமாகவும் சாதுரியமாகவும்
உரை
கேட்டார்கள்.
அப்புறம் அப்பல பெயரையும் அடுத்துப் பற்பலர் பாடங்கேட்
டார்கள். இந்தப்படி. அதன் பின்பும் காலக்கிரமத்தில் அனேகர்
கர்ண
பரம்பரையாக
இராமாயணத்துற்கு
உரை ' கேட்டு
வந்தார்கள்.
கொஞ்சகாலத்திற்கு
முன்பு அவ்வாறு கர்ண
பரம்பரையாகப் பாடங்கேட்டுக் கரமமாய்ப் போதிக்கத் தக்க
வல்லமை பெற்றிருந்தவர்கள் ஆராரென்னில், தென் தேசத்தில்
வசித்திருந்த பெத்த பெருமாள். பிள்ள என்பவரும், சீகாழி
அருணாசலக் கவிராயரும், மயிலை சீனிவாசப் பின்ளையும்,
சேதுபதியின்
வக்€லாகய
சோமசகந்தரப்
பிள்ளையும்,
தஞ்சாவூர் ஸம்ஸ்தான வித்துவான் இராமசாமி கவிராய

ரும், தொல்காப்பிய வரதப்ப முதலியாரும், கரலேஜ்
திருவேங்கடாசல முதலியாரும், திருத்தணிகைச்
சர
வணப்
பெருமாள்
கவிராயரும், புதுவைக் குறள்
வேங்கடாசல உபாத்தியாயரும், காஞ்சீபுரம், அருணாசல
தேிகரின் பிதாவாகிய சண்முக கவிராயரும் திருநீர்மலைக்
காளிங்கராய பிள்ளையும் மற்றும் சிற்கிலருமே. இக்காலத்
திலும் அப்படிப்பட்ட சாமர்த்தியமுடைய சிலர்
சென்னை
சாஜதானி முதலான ஸ்தானங்களில் இருக்கின்றார்கள்.

சிகாழி
முதலியார்

அருணாசலக் கவிராயர்,
மணலி சின்னையா
வீட்டில் கம்பராமாயணப் பிரசங்கஞ் செய்து

. கொண்டிருந்த பொழுது ஒரு காள் ௮ம்முதலியார் கவிராயரை
நோக்கி, , “இன்றைக்குத்
தமிழிலும்
சம்ஸ்கிருதத்திலும்

ரண
யார்.

பாண்டித்தியமுள்ள
இவ்விடத்திற்கு

பூம்பாவைக் குழந்தை முதலி
வருகறபடியினாலே,

பிரசங்கத்தை
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நிறுத்தி வைத்தல் யுத்தமாயிருக்கும்,”” என்ன,
கவிராயர்,
அப்படிப்பட்ட மகாவித்துவானுக்கு முன்பாகத்தான் ஆவசி
யகமாய்ப்

பிரசங்கிக்க

சுந்தரசாண்டத்தில்

விருகம்
நெருங்கிய

வேண்டும்,”

இவ்விதமாக
பசமையாகய

அம், அதனால்

என்று

பொழிலிறுத்த

மிகவும்

.அ௮ன்றைத்தின ம்

படலத்தில்

௮சோக

உற்பத்தியாயிற்றென்றும்
அது
இலைகளை உடைத்தாயிருப்பதென்
குளிர்ச்சியைக் கொடுக்கின்றதென்றும்,

காலை மாலை முதலிய எந்த வேளையிலும் தன்னிழல் தன்ளைக்
காத்து நிற்கின் றதென்றும், அந்நிமலின்க௧கண் வந்தவர்களுடைய
சோகத்தைத் இர்ப்பதென்றும், ௮ச்சகாரண த்கால் ௫:அசோகம்”
என்று பெயர் பெற்றதென்றும், ஸ்திர்கள்
பாததாடனஞ்
செய்யப் புஷ்பிப்பதென்றும், ௮ம்மலர் மன்மத பாணத்தில்
ஒன் றென்றும், ௮து மன்மதனாற் காமங்கொண்டவர்களுடைய
கண்ணிற்

பிரயோடிக்கப்படுவதென்றும்,

அது

போய்

அவர்

களுக்கு வெப்பத்தை விளைப். தென்றும், அதன் நிறம் அக்கினி
போல்வதென்றும், அதன் தளிர்காய் கனிகளின் குணம் இன்ன
தின்னதென்றும், அவ்விருக்ஷம் இக்காலத்தில் இல்லையென்றும்,
காணக்கிடையாத

அவ்வசோகமென்று

வேறொரு

வழங்குகிறார்களென்றும், அசோகமரத்தின்
ணன்

ஒரு

தீவிலிருந்து

வளர்ப்பித்தானென்றும்.

எடுப்பித்து

வந்து

மரத்தை

கன்றுகளை இராவ
நாட்டி

அவ்வனத்திலேகான்

சதை

வனமாக

சிறை

யிருந்தாளென்றும், பல வீதத்இலும் ஈன் முய்ப் பூரித்துப் பிரசங்

கத்தார்.

குழந்தை

“நானிதுவலரயில்
கேட்டதுமில்லை!””

முதலியார்

அப்பிரசங்கத்தைக்

சேட்டு,

இப்படிப் பிரசங்கித்தவார்களைக் கண்டதும்
என்று வியந்துரைத்ததாகச் சொல்வார்கள்.

71.

ஓட்டக்கூத்தர்

ஈட்டியெழுபது”

பாடியது

தத்துவாயர்கள் என்னும் செங்குந்தர்கள்
(கைக்
கோளர்கள்) தங்கள் மரபிற்
பிரபல
வித்துவானாயிருந்த
ஒட்டக்கூத்தரிடத்தில்
ஒரு காள் வந்து,
“ஐயா,
கம்பர்
வேளாளரைக்

குறித்து

ஏரெழுபதும்,

வன்னியரைக்

குறித்

துச் சிலையெழுபதும் பாடினார்;
பூர்வமே வைசியரைக்
குறித்துச் சங்கத்தமிமாகிய சிந்தாமணி முதலிய பஞ்ச காவி
யங்களுக்குள் ஒன்றான சிலப்பதிகாரம்
செய்யப்பட்டிருக்
இன்றது;

அன்றியும்,

ஒனவையானவள்

பத்தன்

என்னும்

வணிகன் மேல்
ஓரந்தாதியும், ஜவேல்
௮௪இ
என்னும்
யாதவன்மேல் ஒரு கோவையும் பாடினாள் ; கம்பர் திருவெண்
ணெய்
நல்லூர்ச்
சடையப்ப
முதலியாரை
இராமாயண
மென்னும் மகாகாவீயத்தில்
ஆங்காங்கு
எடுத்துரைத்தார் ;
இப்படிக்கெல்லாம்

வைசியர், வேளாளர்,

வன்னியர்,

யாதவர்

முதலானவர்கள் தத்தம் குலவளத்தைப்
புலவர்கள் புகழ்ந்
துரைச்கப் பாடல் பெற்றுச் அிறப்புற்றிருக்க, ஈம் ஜாஇயார்
பூஷணாஇகள் ௮அணிவதற்குப் புண்ணியஞ்செய்யாத வறியவர்
போல. ௮ச்சிறப்பின் றியிருட்பது அழகோ?
நமது மரபைக்
குறித்து நீவிராவது ஏதேனும் ஒரு பிரபந்தம் செய்யலாகாதா?”'
என்ன,
அவர்
அது கேட்டு, “நீங்கள் விரும்பிய விஷயம்
நல்லதுதான்! பரமாலை சூட்டப்பெற்றவர்களைச் சாமானியராக
நினைக்கவொண்ணாது! மனிதர்களுட்ிலர் செத்தும் சாகாதவர்
களூம், அனேகர் இருந்தும்
செத்தவர்களுமாயிருக்குரார்கள்;
அவர்களிற் செத்துஞ்சாகாதவர்கள்,
உதாரகுணமுடையவர்
களும், அதுசூரரும்,
வித்துவஜனர்களும்,
வித்துவான்கள்

வாக்கனொற்

பாடல்

பெற்றவர்களும்,

பிறரிடத்தில்

இரவா

தாரும் முதலானவர்களே; அவர்கள் தமது பூதவுடம்பழிந்தும்
புகழுடம்பழமியாது வளர்தலால். செத்துஞ்சாகா தவர்களாவார்
கள்; இருந்துஞ்செத்தவர்கள் வறியரும், தீர்க்க ரோகஸ்தரும்,
கொண்ட மனைவிக்கஞ்சி விருந்தோம்பாதவரும், கல்லாத மூட
ரும்,

இரப்பவர்க்கயாதவரும்,

மூதலானவர்களே.

இவர்கள்

சுமையெடுத்துச்

பூதவுடம்பழியப்

சீவிப்பவரும்

புகழுடம்பு
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வளராமையால், இருந்துஞ் செத்தவர்களாவார்கள். புலவர்கள்
வாக்கினாற் பாடல் பெற்றுச் செத்துஞ்சாகாதிருப்பவர்களும்,

பாடல் பெறாத மற்றவர்களும், உலகத்தில் மூவர்களாலும் மற்ற
ஆழ்வார்களாலும் பாடல் பெற்ற தஇிவ்வீய

பெறாத

சாதாரண

ஸ்தலங்களும்

ஸ்தலங்களும்,

௮.து

போல்வார்கள் ; மேலும்,

புருஷ்ஜன்மமெடுத்தவன் தத்துவ ஞானியாகவாவது, வித்து
வானாகவாவது,
கர்த்திமானாகவாவது,
தர்மவானாகவாவது,

உதாரகுணமுடையோனாகவாவது, சுத்தவீரனாகவாவது, கவீஸ்
வரர்களாற்
பாடல்
பெற்றவனாகவாவது
மகிமையுற்றிரா
னாயின், கெளரவமும் பகுத்தறிவு மில்லாத மிருகத்துக்கொப்பா
வான்.

ஆகையால்,

ஆயினும்,

நம்மை

ஈம்மைக்

காமே

பாடல் பெ.ற வேண்டுவது

குறித்துப்

பிறர்

பாடிக்கொள்வது தகுதியா?

ளர்

தைக்

கேட்பவர்களும்,

முதலானவர்கள்

கண்டு

கம்பர்

இவர்கள்

“இஃதென்னை

செய்

முடியும் £ பார்ப்
புதுமை

முதலியோராற்

தங்களைத்

குகுஇ£

அவ்வாறு

தால், தன்னைத்தான் புகழ்ந்ததாக அல்லவோ
பவர்களும்

ஆவசியகமே

பாடுவதன்றோ

தாங்களே

/

வேளா

பாடல்

பெற்ற

பாடிக்கொண்

டார்களே! இது :புலியைப் பார்த்துப் பூனை சூடிக்கொண்ட து்

போல அல்லவோ இருக்கிறது!” என்று பரிகாசம் பண்ணமாட்
டார்களா?” orem pir.
அதைக்கேட்ட செங்குந்தர்கள்,
“கற்ற வர்க்கும் கலி வறந்த கன்னி யர்க்கும் வண்மை

உற்ற வர்க்கும் வீர ரென்று யர்ந்த வர்க்கும் உலகையாள்

கொற்ற

வர்க்கும் உண்மை

யான கோதில் ஞான

௩ற்.ற வர்ககும் ஓன்று சாத ; நன்மை

என்றபடி,

“கற்றுணர்ந்த பூண

நிறைந்த

கன்னிகைகளுக்கும்,

கொடாத

வீரர்களுக்கும்

ஞானிகளுக்கும் ஜாதி

இமை

சறிதராம்

யில்லையே

பண்டி தர்களுக்கும்,

கொடையாளர்களுக்கும்.

உலகாளும் அரசர்களுக்கும்,

பேதம் இல்லையன் பதாலும்,

பருவம்
புறங்
மெய்ஞ்

“தன்னைப்

புகழ் தலும் தகும் புலவோற்கே,” என்பதனாலும்,
“சந்நியாக்
கும் சாஇ மானம்போகா து,” என்பதனாலும்,
நீர் நம்மைக் குறித்
துப்பாடுவது யுத்தமே அல்லது. அயுத்தமன்று ”” என்ருர்கள்.
ஒட்டக்கூத்தர்,
உங்கள் இஷ்டப்ப டிக்குப்
மக்கு என்ன பரிசு கொடுப்பீர்கள்?"

பாடினால்

என்று கேட்க, அவர்கள்,

;
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ஒட்டக்கூத்தர் ஈட்டியெழுபது' பாடியது

உமக்கு வேண்டிய இரவியம் கொடுப்போம்.” என்ன, இவர்,
சோழராஜன்
(நமக்குத் இரவியத்திற்கு என்ன குறைவு?
கொடுத்த அளவிறக்த பாக்கயமிருக்கறது ; ஆதலால், நீங்கள்
இரவியங்கொடுக்க வேண்டுவதில்லை,” என. அவர்கள், பன்னை
என்ன

உமக்கு வேண்டுவதோ

அ௮அதைச்சொன்னால், குடையின் றி

நடத்துவோம்,” என்ன, இவர், “ஓவ்வொரு பாடலுக்கும்
ஒவ்வொன்று விழுக்காடு எழுபது தலைச்சன்பிள்ளை தீ தலைகளைப்
பரிசாகக் கொடுத்தால்,

நமது

ஆயுதமாகிய

ஈட்டியைச்

சுட்டி

எழுபது பாட்டில் ஈட்டி எழுபது' என ஒரு பிரபந்தஞ் செய்
அவர்கள் எக்காலத்தும் தங்கள்
இரோம்,” என்று சொல்ல,
செவியிற் கேளாத பயங்கரமான அந்தச் சொல்லைக் கேட்ட
பொழுது திடுக்குற்று, *இஃதென்னை கோரம்/ கூத்துப் பார்க்

கப் போனவிடத்திற் பேய் பிடித்தது போலவும்

*பிள்ளைவரத்

அுக்குப் போனவள் புருஷனைப் பறி கொடுத்தது ' போலவும்
இருக்கிறதே! இவர் ஈம்மவராயிருக்கறாரென்ற பாத்தியத்தைப்
பற்றிப் பாட்டுப் பாட வேண்டுமென்று சகஜமாகக் கேட்டால்,
கொஞ்சமாவது இரக்கமில்லாமலும், தாக்ஷணியமில்லாமலும்,
‘om Gare mas ஒரு தலை வீதமாகக் கொடுக்க வேண்டும்,”
என்றும், அவைகளும் தாய்க்குத் தலைப்பிள்ளையின் தலைகளா
யிருக்க வேண்டும்,' என்றும் துணிந்து சொல்லுகிறாரே / இஃ
தென்னை விபரீதம்! எங்கேயாவது தலையுங் கொடுப்பார்களா!
இவருக்குப் பாட வேண்டுமென்று மனமிருந்தால், இப்படிச்
சொல்வாரா£
பாடக்கூடாதென்ற
எண்ணத்தைக்
கொண்
டல்லவோ 'ஏடாகூடக்காரனுக்கு வழியெங்கேயெனில் போகி
. ஐவன் தலைமேலை,' என்பார் போல அ௮கடவிகடம் பேசுகிறார் ?
இதற்கு என்ன உத்தரஞ் சொல்லுகிறது!” என்று ஒன்றுக்
தோன்றாமல் மரம் போல அசைவற்று மெளனமாயிருந்தார்கள்.
ஒட்டக்கூத்தர், “நாம் கேட்ட கேள்விக்கு நீங்கள் ஒன்றுஞ்
சொல்லாமலிருக்கிறதென்னை?”” என், அவர்கள், ''ஐயா,'செல்வம்

சொல்லுக்கஞ்சாது,' என்பதற்குச் சரியாய்க் கேட்க உமக்கு நாக்
கூசவில்லை; மறுமொழி சொல்ல எங்களுக்கும் நாவெழவில்லை;
என் செய்வோம்? நம்முடைய மரபின் மடமை விளங்கும்படி
பாடற்பாடவேண்டுமென்று

நாங்கள்

உம்மைப்

விடத்தில் தலை கொடுக்க வேண்டுமென்கிறீர்/

பிரார்த்தித்த

பாட்டுக்காகத்
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விநோதரசமஞ்சரி

தலை கொடுத்தவர்களார் £? கேவலம் ௮சாத்தியத்திற் கொண்டு
வந்து விட்டுவிட்டிரே!'” என்றார்கள்.
அதற்கு இவர்,
் சிரிப்புச் சிரித்து, * என்னசாணும்/ 'ஆனைமேலேறுவேன்;
மணி

கட்டுவேன்;

அகப்பட்ட

பெயர்களைத்

தலையை

புன்
வீர

உடைப்

பேன்,' என்கின்ற விளசாயாட்டுப்பிள்ளைகளுக்குள்ள தைரியமும்,
“ஆராவது என்னத் தூக்கிமாத்திரம் பிடிப்பார்களானால், நான்
பிணக்காடாக வெட்டுவேன், என்ற முடவனுக்குள்ள வீரமுங்
கூட உங்களுக்கில்லையே/! ஆர் தலை கொடுப்பார்களென்கிறீர்
களே. குமணரரஜன் காட்டிற்போயிருக்கும் பொழுது, அவன்
தம்பியாகிய அமணராஜன் மாச்சரியத்கால், * என் தமயன்
தலையைக் கொண்டு வருகிறவர்க்குக் கோடி பொன் கொடுக்க
றேன்,” என்று சொன்ன சமயத்தில், ஓரு வித்துவான் குமணன்
மேற் கவி பாடிக்கொண்டு

போய்ப் பரிசு கேட்க,

அவன்,

'நான்

செல்வமுடையவனாயிருந்த அக்காலத்தில் வரவில்லை; வறியவனா
யிருக்கின்ற இக்காலத்தில் நீர் வறுமையினால்
மெலிவு ற்று

வக்கடைக்கீர் ; ஆயினுமென்ன £ என் தலையைக் கொய்து
கொண்டூபோய் அமணனிடத்திற்கொடுத்து. அவன் அதற்காகக்
குறித்த இரவியத்தை வாங்க, உமது வறுமையை நிவர்த்தி
செய்துகொள்ளும், என்னும் கருத்தையுள்ளடக்க,
“ அக்தகாள்
இக்கராள்
தலைதனைக்
விலைகளைப்
என்று

வக்திலை யருங்கவிப் புலவோய் /
வந்தெனை கொர்துநி படைந்தாய் ;
கொடுபோய்த் தம்பிகை கொடுத்ததன்
பெற்றுன் வெறுமைகோய் காயே?

ஓலாகவற்பாடி,

தன் உடைவா

காயும்

அட் புலவர்

கையி

லெடுத்துக் கொடுக்கவில்௯யா? ஒரு வணிகனு
க்காகப் பழைய
னரரில் வேளாளர் எழுபது பெயர் தங்களுயி ரைக் கொடுத்துச்
சத்தியத்தை நிலை நிறுக்கலில்லையா? இந்தப்
பிரதேசத்திலேயே

கொஞ்சகாலத்இற்குமுன் ஓர் ஊரில் நிறை3யரியில்
அலையடிக்க,

அதன் கரையின் Hop பக்கத்திற்கொஞ்சம்
மண் கரைந்தோடி
ன தை அருகிலிருந்த ஒருமவன் கண்டு,
* இனி இரண்டொரு

நிமீஷஞ் சும்மாவிருந்தால் கரையுடைந்துபோம்,'
என்றும், இந்த
இடத்தை

மண்ணை
வெட்டிப் போட்டு அடைத்துப் பலப்
ப்டுத்துவோ மென்றால் அவ்வளவு
அவகாச தீதிம்கு இடமில்லை.
ஆதலால், முதலுக்கே மோசம் வரும்,”
என் றம் நினைத்துப் பரித

கரி

ஒட்டக்கூத்தர் ஈட்டியெழுபது' பாடியது

பித்துத் தன்னுடன் உழவுத்தொழில் செய். துகொண்டிருந்த.
வனைப்பார்த்து, “ரீ இந்தத் தர்ம சங்கடமான தருணத்தில் முன்

பின்

யோசனை

என்னை

பண்ணாமல்

உடைவாயிற்போட்டு

அடை,

படியே மண் வெட்டியினால்

வெட்டியயடுத்து

என்று

சொல்ல,

அவன்

அந்த
அப்

அவனை இரு துண்டாக வெட்டிப்

போட்டு அடைச்கவில்லையா£? உதார புருஷனுக்குப் பொருளும்,

சுத்தவீரனுக்குப் பிராணனும் திரணமாத்திரந்தானே £ இஃது
ஓரதிசயமா/

தலை

கொடுக்கிறதென்பது

ஈம்முடைய

குலத்

உயிரை

விடுவ

தாருக்கு விஷயமேயன்று ; நம் முன்னோர்கள்

பதையும் நீங்கள்
தற்கு அஞ்சாத ௮திசூரர்களாயிருந்தார்களென்
கேள்விப்படவில்லையா? புலியானது பூனையாய்விட்ட.து போல,
இப்படி அதைரியப்பட்டுப் பின் வாங்குவீர்களாகில், உங்களுக்

குப் பாடல் வேண்டுமென்னும்
DG?

HEB

எண்ணத்தை

இச்சை ஏன் உண்டாயிருக்கின்

விட்டுவிடுங்கள்,"

என, அவர்கள்,

அதிரூரர்களாயிருந்தார்களென்
முன்னோர்கள்
நம்முடைய
மீரே! எப்படி?” என, ஓட்டக்கூத்தர் சொல்லுகிறார் :
“ கேளுங்கள் சுற்றத்தார்களே, பூர்வம் மிக்க கல்வியும்,
தக்க செல்வமும், ஜீவகாருணியமும், அழகும், ஆண்மையும்,

சற்சன சகவாசமும், நீதி கோடாமையும், பொறுமையுமுடைய
வனாய் அரசாண்டிருந்த நீதிதநெறிச் சோழன் காலத்தல், ஓரு
விதத்திலும் குறையாத வல்லமையுடையான் என்னும் காரணத்
தால் * வல்லான்' என்று பெயர் பெற்ற ஒரு வீரனிருந்தான்.
அவனோ, மற்றவர்களைட்போல காடுகள் ஊர்களில் வ௫ிக்கின்
றவ

னல்லன். கம்பம் என்னும் கிராமத்தில் ஏரியைப்பார்க்கிலும்
மிகவும் பெரிதாய் எக்காலத்திலும் வற்றாத சமுத்திரம் போல
அதிக ஆழமாகிய ஓரேரி நடுவில், அடிமுதல் நுணிவரையில் ஓ3॥

அளவாகத்

திரண்டு

ஆனளேறக்கூடாமல்

ஜலத்திற்குமேல்

நாறடியுயரம் நீண்டு

வழுவழுப்பாயீருக்கின்ற

பிரமாண்டமான

இருப்பு ஸ்தம்பங்களை- நாட்டி, அந்த ஸ்தம்பங்களின்மேல் இருப்
இருப்புலக்கைகள் நிரைத்து,
புத்தாலங்கடத்தி, அதன்மேல்
்
அவைகளின்மேல
இருப்பத்தகடு பரப்பி, அத்தகடுகளை இருப்
பாணிகளால் தைத்து, அவ்விடத்தில் மகாமேருவும் இணையன்
றென்று எண்ணும்படி கற்பாந்தகாலம் அழியாத அதியுன்னத
மாகிய

மூன்றடுக்கு

உப்பரிகை

சமைத்து,

உப்பரிகையைச்
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விநோதரசமஞ்சரி

சுற்றுப் பல வகையான காய் கணனிகள் தேமலர்களைத் தருகின்ற
செடி கொடி மரங்கள் நெருங்கியதாய், மயில்கள் குயில்கள்
கிளிகள் பூவைகள் முதலிய பல வகைப் பறவைகளும் ஆடிப்
பாடச் கூவிக்கொஞ்சி விளையாடுவதாய்,

தண் ணென்று

நிழலார்ந்த

அச்சோலைக்குச் ரூத்இரத்தின்
அதை

வ;ரியாக

காலத்இலும்

உண்டாக்க,

அ௮வ்வேரிநீர்

அபிவிர்த்தியாம்படி செய்து, தேவர்களுடைய

போல
அவன்

கோடை

ஒர் இளன்சோலையை

விளங்குகின்ற
கனக்கு

உசிதமான

வேண்டிய

அந்த

ஆடுகள்

ஸ்தானத்தில்,

மாடுகள்

கன்றுகளும் வஸ்திராபரணங்களும் வீட்டுத்

பாய்ச்சி,
சுவர்க்கம்
பசுக்கள்

தட்டுமுட்டுகளும்

சகல விதத் தானியதவசங்களும் மற்றும் அளவிறந்த இரவி
யங்கஞம்
குபேரனைப்டோலக்
குறைவில்லாமற்
சேகரித்து

வைத்துக்கொண்டு, எவ்வளவும் சத்துரு பயமின் றி, ஒருவருக்
தனக்குச் சமானா இகமில்லையென்னும்.படி. நெடுகாள் வாழ்ந்திருந்
கான்.

“அவனிடத்திற் 'சரகேசரி, சக்ரெகேசரி' என்ற இரண்டு
புரவிகளும், ஒரு வஜ்ரவாளும், வஜ்ர கதையும், வஜ்ர கவசமு
மிருந்தன.*
அவன் நாள்தோறும் இராக்காலத்தில் நல்ல நடு
நேரத்தில் அந்தக் கவசத்தை உடலில் தரித்து, வஜ்ரவாளையும்
கையிலேந்திச் சரகேசரி சக்கிரகேசரிகளில் ஒன் றின்மேலேறி,
அதிவேகமாக அதை ஆகாசமார்க்கத் இலேயே கடத்திக்கொண்டு
பேரய், அரசர்களுடைய கோட்டை கொத்தளங்களையெல்லாம்
அனாயாசமாகத் தாண்டிச்சென்று, வாயில்களில் இட்டிருக்கும்
கற்கதவு இருட்புக் கதவுகளை அக்கதையினால் அடித்து
உடைத்
துத் தூள்தூளாக்கி
உட்புகுந்து,
எதிர்த்தவர்களை
வஜ்ர
வாளுக்கு இரைகொடுத்து, அவர்கள் பொருள்களையெல்லாங்
கொள்ளாயிட்டுச் சூறையாடி, ஸ்திரீகளையும் சிறை
பிடித்துக்

கொண்டு போவான்.
காட

(2

சரகேசரி

்

என்பது,

அவனுடைய
’

கேசரமார்க

உபத்திரவம் எப்படிப்
°

*

.

ழ்

்க த தில்அம்
்
ன்
பொல -வெகமாய்ச் செ ல்வது,
548
)
Onan
அம்மார்க்க த்தும்
சக்கிரம்போலச்சுழன் று செல்வது,
வஜரவாள், இரும்
லோகங்களையெல்லாக் துண
அவிய
ித்தெறிவது.
வஜ்ரகதை 4 தா.
கண்டம், கோட்டைகளின்
கற்கதவு முதலானவைகளையும்
 உடைத்
26 Dau gi.
வஜரகவசம், அம்பு குண்டு முத
லியவைகள் பட்டுரு
வாமல அவைகள் பாடிப்
பொடியா
ய்ப்

Bore

உடல்க்காப்பது

ஒட்டக்கூத்தர் “ஈட்டியெழுபது' பாடியது
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பட்டவர்களுக்கும் எங்குந் தலை வைத்துப் படுக்கக் கூடாது.
இவ்வாறு வெகுகாளாய் ௩டந்து வருகையில், மேற்சொல்லிய
சோழராஜன், “இந்த யமராக்ஷசனைப் பிடித்துச் சிறை செய்யலா

மென்று

பார்த்தால்

அகப்படுகிறவனாயில்லையே!

இவனுடன்

ஆர் போராட. வல்லவர்கள்! அம்புகள் குண்டுகள் முதலான
இவனையும்
பிரயோகுித்தாலும் பயன்படவில்லை!
வைகளைப்

ஐயிக்க.க்கூடுமா!/ இந்தப் பாதகன் ஏழரையாண்டுச் சனி போலத்
தோன் மினானே! இவனை அடக்கத்தக்க உபாயந்தானென்னை*
உங்களில் எவர்களாயினும் வல்லானை வெல்ல வல்லவர்களிரும்.
தாற் புறட்படுங்கள் பார்ப்போம்!”” ஏன்று தன் சபையிலுள்ள
சேனா வீரர்களை கோக்க ௮இக துக்கத்துடன் சொன்னான்.
“அப்பொழுது அங்கிருந்த அதிரதர் முதலாகிய ரதவீரர்,.'

யானை வீரர், குதிரை வீரர், வில் வீரர், வாள் வீரர், வேல் வீரர்
சொப்பனங்கண்ட

களும் குடர் குழம்பிச் சங்க
கைகால்

விதிர்விதிர்க்க,

உண்டா?

வல்லவர்களும்
லாமா?

வடவாக்கினியை

அப்பா/

“அடா

வாய்கீரால்

மயிர் முனையால் தொளைக்கலாமா?
லும், அழுத

பிள்ளையும்

வாய்

வல்லானை

வெல்ல

கவிழ்ந்து

குடிக்க

முழுதுங்

கடல்

யானை போலக்

அவிக்கலாமா?

மலையை

அவள் பெயரைச் சொன்னா

மூடுமே/!

அவன் .வானத்தையும்

வில்லாக வளைப்பான்; மணலையுங்கயிறாகத்திரிப்பான். அதலால்,
அவனை

வெல்வது

அசாத்தியம்'

அசாத்தியம்!

எங்களாலே

முடியாது!'” என்று சொல்லி, 'ஆற்காட்டிலே சண்டையானா,௰்
சந்தமாமா, அடுப்பங்கரையில் ஒளிந்திரூப்போம் சந்தமாமா ;
வேலூரிலே

சண்டையானாற்

சந்தமாமா,

வேலிப்புறத்தில்

ஒளிந்திருப்போம் சந்தமாமா,” என்று அஞ்சி ஓடுகின்ற
கர்களைப்போலப் பின்னிட்டார்கள்.
சூரன்

நஈபுஞ்ச

செங்குந்தர்களிற்.
௩ம்மவர்களாகிய
அத்தருணத்தில்
முதலிய பதினெட்டுப்பெயர்கள், தங்கள் தலைவனாகிய:

காய
எழுந்து,
உக்கிரமாய்
அதிசூரன் என்பவனுடனே
மென்ன கற்கண்டா? உயிரென்ன இதஇப்பா? ஆறிலுஞ்சாவு,
“நூறிலுஞ்சாவு,'

என்று அட்டகாசஞ்செய்து,

அந்த ராஜசபை

கிடுகிடென்று அதிரச் சிங்கம் போலக் கர்ச்சித்து நின்று, அர சனை கோக்க, மகாபிரபு, நீரெவ்வளவும் அஞ்சவேண்டா; உம்.
நாங்கள்
தலைமேல் தாங்கிக்கொண்டு
தயையைத்
மூடைய
*
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விகோதரசமஞ்சரி

போய் ஒரு வார த்திற்குள்ளே அவசியம் ௮ந்தப் பொல்லானாகிய
வல்லான் தலையைக் கொண்டு வருகிறோம்.

போனால், தாய் தந்தையர்களைக்கொலை
கத்துரோகஞ்

செய்தவர்களும்,

குரு

கொண்டு

வாராமற்

செய்தவர்களும்,
மொழி

சினே

கடந்தவர்களும்,

கம்பி அடுத்தவர்களைக் கை விட்டவர்களும், உண் ணுஞ்சோற்
Mo நஞ்சு கலந்தவர்களும், பெரியோரைத் தாஷித்தவர்களும்,
மனைவியைப்
பிறர்பால் வீடுத்துச்
€வனஞ்செய்பவர்களும்
போகுங்கதியிற் போகக்கடவோம்!” என்று பிரதிக்கனே செய்
தார்கள்.
நீதி நெறிச்சோழன் சந்தோஷப்பட்டு, “அப்படியே
அவலள

வென்று

வரக்கடவீர்கள்,”” என்று

அவர்களுக்கு மரியா

தைசெய்து உத்தரவு கொடுத்தனுப்ப, அப்பதினெட்டுப் பெயர்
களும் புறப்பட்டுப்போய், இராத்திரியில் வல்லானுக்கு வாசஸ்
தலமாகிய ஏரியருகிற்சேர்ந்து, *அம்மம்ம/! இதைப் பார்க்கவும்
பயமாயிருக்கிறதே! அந்தச் சண்டாளன் மற்றவர்களைப்போல
நாடுகள் ஊர்களில் வாசஞ்செய்யலாகாதா? அவ்விடங்களிலிருந்
தால் தனக்கு அபாயம் வருமென்று நினைத்தாலும், காடுகள்
மலைகள் குகைகளிலாவது மறைவாய் வூக்கலாமே! அங்குஞ்
சேராமற் பாதாளத்தை ஊடுருவியிருக்கின்ற இந்த ஏரியைத்
தேடி வந்து, இதன் மத்இயில் அழிவில்லாத வீடு கட்.டி.க்கொண்
டிருக்கிறுனே! இவ்வேரியோ, இலேசான தல்லவே/ கொஞ்சங்

மறைய

_ எப்படி.

நாறு

புருஷ்பாகம்

ஆழ்ந்திருக்கன்றதே! இல்

இறங்குவது/ நீந்திச்செல்வோமென்றாலும்

கண்ணுக்

கெட்டாத வெகுதூரம் விசாலமுடையதரகையாற் காலோய்ந்து
போமே!” என்று நினைத்து, இவ்விடத்திற் படவாவது
தெப்ப
மாவது கிடைக்குமா?” என்று தேடியும் கிடையாமையாலும்,
தெப்பங்கட்டுகிறதற்குச் சமீபத்திற் கம்பு கழிகளைக்
காணாமை
யாலும், “வேறென்ன செய்கிற து?? என்று
இகைத்தார்கள்.
ட

“பிறகு, 'ஆனதாகட்டும்/ எப்படியும் முன் வைத்த

காலைப்

பீன் வைக்கலாகா து.” என்று, தங்களுள்
எட்டுப் பெயர்களை
வெட்டிக் தெப்பமாகச்
சேர்த்து
அவர்கள் தோள்களை த்
'ப்பமர,
குறுக்குக் கழிகளாக இணைத்து,
GU VSG
unI GAAS
கயிறாகத் திரித்து இறுக்கத்
a
்
்
.
கீ தெப்பங்
கட்டி, ஏரி ரீரிற்போட்டு

துனித்துத் தெப்பமரத்இன் குறுக்குக்
தின்மேற்

பத்துப்

௧)

மிதக்கப்பண்ணி, அப்பிணத்

பெயரேறி

நடத்திக்கொண்டு

இண லட

தெப்பத்

போய்,
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இருப்பு
HOS

ஸ்தம்பத்தைக்

கட்டி,

அதன்மேல்

வழுவழுக்கின்றது

ஏறக்கூடாமல்

தொத்தியேற,

கண்டு,

அந்த

வழு

வழுப்பை மாற்றுகிறதற்கு ஏழு பெயர்களை வெட்டி, அவர்கள்
இரத்தத்தை வாரிக் கம்பத்தின்மேல் இறைத்தார்கள், இரத்தம்
களிப்புடையதாகையால்,

அவ்வழுவழுப்பைச்

அது

கம்பத்தில்

சிறிது மாற்றினவளவில்,

ஓட்டிக்கொண்டு

மூன்று

பெயர்

கள் சரக்கு மரமேறுகிறவர்களைப்போலத் தங்கள் உத்தரீயத்
தைக் கம்பத்தில் அடிக்கடி. சுற்றி ஏணிப்பழுவின் மேல் கால்
வைத்தேறுகிறது போல. அதன்மேல் அடி. வைத்து இலகுவாய்

ஏறிப்போய்ச் சூரன் அதிசூரன் என்கிற இரண்டு பெயர்கள்
வல்லான் படுக்கையறையிற் புகுந்தார்கள்
ஒருவன் குதிரை
ு கண்டு
ளிலொன்ற
ற்
இலாயத்தி
போனான்.
அவனைக் குதிரைக
மருண்டு,
முன்னங்கால்
பின்னங்கால்களிற்
கட்டப்பட்ட
யிறு
்சாடிக்க
ருந்த
்
அகாடிபிச
தொடுத்தி
முளைகளைப
பிடுங்கஇக்
கொண்டு,
இடி இடித்தது போல
உரக்கக்கணைத்து, இங்கு
மங்கும்
ஓடத்தலைப்பட்டது.
அந்த
அரவத்தால்,
அங்கே
உடம்பு தெரியாமற் பிணம் போலக்கிடந்து தூங்கின குதிரைக்
காரன் மருண்டு விழித்தெழுந்து, பரபரப்பாக ஓடி.ப்போய்க்
குதிரையைப்பிடித்துச் சமாளிக்கப்பண்ணித் இருப்பிக்கொண்டு
வருவதறிந்து, இலாயத்திலிருந்த நஈம்மவன், தன்னைக் குதிரைக்
காரன் கண்டாம் சந்தேகப்படுவானென்று அக்குதரைக்குப்
படுக்கை போட்டிருந்த புல்லுக் குப்பையின் கம்ம போய்ப்
பதுங்இயிருந்தான்.
அவனிருப்பதை
அறியாமற்
குதிரைக்
காரன் குதிரையைக் கொண்டுவந்து அவ்விடத்தில் நிறுத்தி,
தூக்கமயக்கத்தில் முளையை அவன் முதுகின்மேல் வைத்து ஆ(௦
அடித்துவிட்டுப்
போய்ப்
படுத்துக்கொண்டான்.
முளை
ஈம்மவன் முதுகில் தைத்து மார்பில் உருவினதனால் அவன்
இறந்து போனான்.
“மூன்
படுக்கையறையிற்போன
இருவரும்
அங்கே

அனேக சூரியர் உதயமானாற்போலச்
சுடர்விட்டெரிகிற இளை
விளக்குத் தேர்விளக்குக் காளவிளக்குகளையும், வரிசை வரிசை
யாகச் சுவர் முழுவதும் நிறைந்திருக்கின் ஐ நிலைக்கண்ணாடிகளை

யும்,

விதவிதமான

சித்திரப்

படங்களையும்,

வீணை

தம்புரு

மிருதங்கம் முதலாகிய பற்பல வாத்தியக் கருவிகளையும், இந்திர
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விவானம் போல ஈவரத்தினமயமாய் இலங்குகின்ற உன்னத
மாகிய சப்பிர மஞ்சத்தையும், அதன் மேற்பக்கத்தில் விசாலமா
யிருக்கின்ற அழகான சரிகை விதானத்தையும். அதைச்சுற்றிக்
கட்டிய பல வர்ண ஜாலர்களையும். முத்துக் குச்சுகளையும்,
நாற்புறத்திலும் அடி வரையில் தொங்கவிடட்பட்டு உட்புறத்
லுள்ள
வி௫த்திரங்களையெல்லாம்
வீசதமாகத்
தெளிந்த
கண்ணாடி. போலக்

இரையையும்,

காட்டுகின்ற

முதலியவற்றால் தைத்து
யையும்,

மெல்லிதான

கட்டிலின்மேல்

மயிர்

சல்லாத்

பஞ்சு

இட்டிருக்கும் ஐந்தடுக்கு மெத்தை

அதன்மேற்போட்டிருக்கும்

இண்டு

ரவை

அன்னத்தாவி

தலையணைகளையும்,

விலையுயர்ந்த

கட்டிலைச்சுற்றி

முகமல்

அ௮ணியணியாய்

நிறுத்தியிருக்கும் நாகா விதச் சூத்திரப் பிரஇிமைகளையும்,
அவைகளிற்சில சாமரை போடுவதையும், Ae ஆலவட்டம்
அசைப்பதையும்,

சில

எக்காளமூதுவதையும்,

மூழக்குவதையும்,

சில

படை.

வீரர்

போல

ல

நிரை

பேரிகை

நிரையாய்

வருவதையும், சில அவைகளுக்கெல்லாம் முன்னே தளகர்த்தர்
போலக் குகிரையேறி வருவதையும், சில துப்பாக்கி முதலிய

ஆயுதங்களைக்கொண்டு யுத்த
மத்தளங்கொட்டுவதையும்,

வீணை

வாூிப்பதையும்,

சல

பாவனை காண்பிப்பதையும்,

சில தாளம்

போடுவதையும்,

ஈடனஞ்செய்வதையும்,

சில
சில

அருஇல்.

தங்கத்
தாம்பாளங்களில்
அடுக்கடுக்காய் வைத்திருக்கும்
போளி, சுயம், லட்டு முதலாகிய
பலகாரங்களையும், பொற்.
செம்புகளில்
பசுவின்
பாலைக் கறந்து கற்கண்டு போட்டுக்
காய்ச்சி நிரப்பி வைத்திருப்பதையும்,
மரகதத்
தட்டுகளிற்:

சீவிய வாசனைப் பாக்குடனே' விதவிதமாக மடித்து வைத்த
வெற்றிலைச்
சுருள்களையும்,
பவள
வள்ளத்தில்
வைத்
திருக்கும்
கர்ப்பூரம்
சாதிக்காய்
ஏலம் கிராம்புகளையும்,
வஜரக் கரண்டகங்களில்

ழூத்துச்
புனுகு

சுண்ணாம்பையும்,
ஜவ்வாது

கலந்து

நிறையத்

இணித்து

மாணிக்கக்
குழைத்து

வைத்திருக்கும்

கிண்ணத்தில் அத்தர்

வார்த்து

வைத்திருக்கும்

கலவைசசநதனக் குழம்பையும், ஈவரத்தினமயமாகிய
நீண்ட ; செம்பில் ueநிரப்பியிருக்கும் விலையயார்
‘
5
ய/யாந்த

பயனை

தங்கத். தட்டுகளிற்

sane
res
பன்னீரையும்,

தொடுத்து வைத்திருக்கும் பரிமளப் இத்துர விசித்திரமாகத்
பூச்செண்டுகளையும், தலை
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மாட்டில் அந்தக் கட்டிலின் இட்ட வைத்திருக்கும் கோமேதகத்

தம்பலப்

படிக்கத்தையும்,

பொற்சகைப்

அந்த

பூஞ்சால்வையை

மஞ்சத்தின்மேற் காஷ்மீரம்
நெடுக

விரித்துச் சொகுசாகம்

போர்த்துக்கொண்டு போக தேவேச்ரனைப் போல வல்லான்
படுத்திருக்கிறதையும், அவன் பக்கத்தில் இந்திராணி தேவி
போல அதிருப செளந்தரியமுடைய ஒரு பெண் திவ்வியமான
வஸ்திராபரணங்களால் தன்னை அலங்கரித்துச் சுகந்த சந்தனாதுி
பரிமள திரவியங்களைத் தரித்து, வெகுதூரம் கமகமவென்று

மணக்கின்ற மலர் மாலை சூடி, ஓயிலாகச் சயணித்திருப்பதையும்
பார்த்து, ஆச்சரியப்பட்டார்கள்.
“மற்றும் அங்குள்ள
அதிசயங்களையெல்லாம்

கண் களித்து

*இந்தப்

படுக்கையறை

நோக்கிக்

சமைத்திருக்கிற

விசித்

இரமும், இதைச் சோடி.த்திருக்கிற சோடிப்பும் எங்கேயுண்டு/”

எள்று தங்களுக்குள்ளே
போய், அவனை,

பாக்கியமும்

களை

அடா

மகனே,

எங்கிருந்து கிடைத்தது?

நாள்தோறும்

பறித்து

நினைத்து, வல்லானுச்குச்
முண்டை

ஆரவாரம்

மறியாதவன்போல

கண்

உனக்கு

கண்டவனல்லவா?

இவ்வளவு

நீ எச்தனையோ

கலக்கம் கொள்ளும்படி

அமைதியாகக்

சமீபத்திற்
பெயா்

அடித்துப்

நீ இப்போது

ஒன்று

கும்பகாணனைப்பார்க்கிலும்

பெருந்துூக்கம் தூங்குகறையே / உனக்கு வெட்கமில்லையா?
நீ கெட்ட கேட்டுக்கு இத்தன போகமா?”
என்று வைது,
் இனித் தாமஇக்கலாகா து/ தாமதித்தாற் பொழுது விடிந்து
போம்; அப்புறம் இவனை ஆராலும் வெல்ல முடியா து!” என்று
அதிசூரன்
வல்லான்
மார்பின்மேற்
பிரமராக்ஷசன்போலத்
தொப்பெனக் குஇத்தேறி உட்கார்ந்து, இடக்கையினால் அவன்
கழுத்தை இறுக்கிப் பிடித்து, வலக்கையிலிருந்த வீரவாளைக்
கழுத்திற்பூட்டி அறுக்கப்போனான்.
“அச்சமயத்தில் ஒருவன் தன் கழுத்தை அறுக்கிறதாக'
வல்லான் கனாக்கண்டு பயந்து, இடுக்கென விழித்துக் கொண்டு,
தன் மார்பின்மேல் எமனைப்போல ஏறி மண்டி. போட்டிருந்து
கழுத்தை அறுக்க எத்தனித்தவனைக் கண்டு, 'நாமிப்பொழுது
கண்ட சொப்பனமும், இதற்குமுன் எட்டு காளாய்க் கண்டு
வந்த
துர்நிமித்தங்களும் தப்பாமற்
பலித்தன!
பாதாள
பரியந்தம் ஆழ்ந்த கடல் நடுவில் திரிலோக பயங்கரனாகிய
17

258

விநோதரசமஞ்சரி

இராவணேசுவரன்

ஆச்சந்திரகாலம்

அழிவில்லாத கோட்டை

கட்டிக்கொண்டு நிர்ப்பயமாய் வாழ்ந்தது போல, இந்த அகாத
மான ஏரி ஈடுவில் அபேத்தியமான
விடு கட்டிக்கொண்டு,
சத்துருக்களால் பிராணபயமில்லாமலிருந்த ஈம்மிடத்தில் வருவ
கற்குக் கொஞ்சமாவது
ஃ௮ச்சமில்லாமல், ஓர் அடியெடுத்து

வைக்கத்தான்

யாராலே

கூடும்? இவ்வளவு தைரியத் தடனே

எல்லாத் தடைகளையும் பேதித்துக்கொண்டு வந்தபடியினாலே
இவன் அசகாய சூரனாயிருக்கவேண்டும்; ஆதலால், இனி காம்

நமது
ஏதோ

உயிரின்மேல்
ஈமக்கு இது

காலம்

அபாயமின்றி

தொலைந்து

ஆசை
வைக்க வேண்டுவதே
இல்லை;
வரையில் ஜயகாலமிருக்ததனால், வெகு
வாழ்ந்தோம்;

போய்விட்டதாக

௮ஃது

இன்றையோடே

வேண்டும் ;

ஓடுகிற

ஆறு

எப்பொழுதும்
ஓடிக்கொண்டேயிருக்முமா?”
அஃதேது!”
என்று
தனக்குள்ளே
நிச்சயித்துக் கழுத்தறுக்கத் துணிந்த
அஇுரூரனைத் தன் கண்களை மலர விழித்து கோக்க, “அப்பா,
என் கழுததை அ௮றுக்காதே/ சற்றே பொறு பொறு/
ஒரு

வார்த்தை
நானிது

கேள்;

வரையில்

என்னையேன்
ஒருவரும்

விணாக

வதை

செய்ஒருய் 7

எனக்கெஇரில்லையென்று கர்வித்

இருந்தேன் ; அந்தக் கர்வம் உன்னாலே ஒழிந்து போய்விட்ட
து /
இவ்வளவு _தாரம் வந்த மட்டும் இணி ஆலோசிக்க வேண்டுவ
தென்ன 7? கட்டிலின்மேலேறியும் மூறை பார்க்கிறதுண்டோ??
இன்று மூதல் கான் உனக்குக் கீழமைந்து
உன் சொற்படி
கேட்கிறேன் ; என்
சொத்துகளெல்லாம்
உன் னுடையவை
களே?

சந்தோஷமாகக்

பவர் யாருமில்லை: என்னை

கைப்பற்றிக்கொள்

;

உன்னைத் தடுப்

மாத்திரம் கொல்லாமல் விட்டுவிடு;

நான் இந்தத்தீவில் நில்லாமலும், ஒருவனுக்கும் தீங்கு செய்யா
மலும், கண்
காணாத
தேசத்திற்போய், உன்
பெயரைச்

. சொல்லிப் பிழைத்துப் போகிறேன் [? என்றான்
“*நம்மவன்

(ரீ சொல்லுகிறது

சரிதான்;
ஆயினும், சோழ
னிடத்தில் நான் உன் தலையைக் கொண்டு
வருகிோறேனென்று
சபதஞ்
செய்து
வந்தேனே!
அதற்கென்ன
செய்கிறது?”
என்ன,ry வல்லான், (அப்ப ஒ.யானால,
என் நற்றலைக்கு

பொய்த்தலையையும், என் வஜ்ரவாளையும்,

மாறுகப்
வஜ்ர கதையையும்,

வஜீர கவசத்தையும், சரகேசரி சக்செகேசரி என்னும் இரண்டு
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புரவிகளையுங்

கொடுக்கிறேன் ;

நீ

இவைகளே;

பெரும்பாலும்

உபபலங்களெல்லாம்

உண்டாயிருக்கின்ற

எனக்கு

இவை

களைக் கொண்டுபோய்க் காண்பிக்கலாம்; இணி நான் ஆரையும்
௮திக்கிர மிக்கிறதேயில்லை!” என்று சொல்லித் தன் amengs
தொட்டுப் பிரமாணிக்கஞ்செய்து கொடுத்து, உடம்படிக்கை
அத கேட்டு அவனைக்கொல்லத். துணிந்த ௮தி
பண்ணினான்.
சூரன் மனமிரங்கி, “கல்லது! உன்னக்கொன்று கானடையும்
சாம்பிராச்சியம்

ஒன்றுமில்லை,”

என்று

சொல்லி,

அவன்

கொடுத்த வஜ்ரவாள் முதலானவைகளைத் தன் வசம் பண்ணிக்
கொண்டு,

இவனைச்

எதேச்சையாய்

சும்மா

இருக்க விட்டால்,

ஒருவேளை 'பழைய குருடி. கதவைத்திறடி.' என்பதாக வந்து
சம்பவிக்கவுங்கூடும் ; எப்படி. ஈம்புகிறது /' என்று சந்தேகித்து,

அவன் கைக்கும் காலுக்கும் விலங்கு பூட்டிக் காவலில் வைத்து,
அ௮வனாற் சிறை செய்யப்பட்டவர்களையெல்லாம் சிறை நீக்கி,
அவரவர்களுடைய சுதேசம் போய்ச் சேர உத்தரவும் வழிச்
செலவுக்குப் பணமும் கொடுத்து அனுப்பிவிடடு, அதிசூரன்
சூரனை கோக்க, நாம் இப்பொழுது வல்லான் பொருட்டல்

லவோ

இவ்விடத்திற்கு வரும்படியிருந்தது £ வந்தவிடத்திற்

பிரதானமாகக் குறித்த காரியத்தைத் தெய்வ கடாட்சத்தால்
முடித்தக்கொண்டோம்;
இனி
வரவேண்டிய
ஆவசியகம்
ஒன்றுமில்லை.
ஆதலால், இங்குள்ள அற்புதங்களையெல்லாம்

எந்தக் காலத்தில் வந்து

பார்க்கிறது?

எப்படியும் ஒரு முறை

வந்த காம் முழுவதும் செவ்வையாய்ச்

சுற்றிப் பார்த்துவிட்டுப்

போகலாமே!'

என்ன,

சூரன்,

*என்

கருத்தும்

அதுவே

!'

என்றான்.
© அப்பொழுது வல்லானுக்குக் குற்றேவல் செய்யும் பரி
சரரகரில் இருவரை அழைத்துப் “பந்தம்கொளுத்தி வாருங்கள்”
என்ன, அவர்கள் பந்தத்தைக் கொளுத்திப் பிடித்து முன்னே”
வழி காட்டிக்கொண்டு

போக,

வரும் தொடர்ந்து போய்,

அவர்கள்

பின்னே

இவர்களிரு

அந்த மெத்தையின் கூன் றடுக்குகளி

லும் ஏறிப்பார்த்து,
அதன் பக்கத்தில் இருக்கின்ற குதிரை
ுவம்
லாயம் மாட்டுத்தொழ
மடைப்பள்ளி முதலானவை5ளை
யும் புகுந்து கோக்க, பின்பு மெத்தையைச் சுற்றியிருக்கின் ற

சோலைக்குட்பிரவேசித்து, வல்லான் உலாவுகிறதற்கு ஒழுங்காக
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விகோதரசமஞ்சரி

வும் விசாலமாகவும்

சமைக்கப்பட்ட

சாலைகளையும்,

அ௮ச்சாலை

களின் இரு பக்கங்களிலும் வரிசை வரிசையாய் நாட்டியிருக்
இன்ற தெங்கு, கமுகு, வாழைகளையும், பல சாஇப் பூஞ்செடி
களையும், அவைகள்ச் சுற்றிப் பொன் வெள்ளி இரத்தனங்
களாம் கட்டப்பட்ட சிறு பாத்திகளையும், அப்பாத்திகளுக்கு
நீலரத்தினக் கால்வாய்களின் வழியே வந்து பெருகும்படி. ஏரி
bi பாய்ச்சுஞ் சூத்இரத்தையும்,
அங்கங்கே வட்டமாகவும்
சதுரமாகவும் சமைக்கப்பட்டிருக்கின்ற சொர்ணமேடைகள
யும், தெய்வரம்பைக்குச் சமானமாகிய ஸ்திரீகளுடனே வல்
லான் ஜலக்கிரீடை செய்வதற்கு ௮இக விசாலமாக அடியிற்
பளிங்குக் கற்பதித்து, சுற்றிலும் மரகதக்கரையோட்டி, வஜ்ரப்
படி

கட்டி,

முத்துப்போலத்தெளிவும்

மாகிய குளிர்ந்த நீர் நிறைந்திருக்கன்ற

பால்

போல

தாமரைப்

மதுரமு

பொய்கை

யையும், சோலையின் €ழ்ப்புறத்தில் தங்கச்சுவரெழுப்பி,

வெள்

ளித்தூண் நிறுத்தி, நீலப்பாவுக்கல் ஏற்றிப் பவளக்கொடுங்கை

அமைத்து, சுவரின் ஒரு பக்கத்திற் பாரதயுத்தமும், மற்றொரு

பக்கத்தில் இராம ராவண யுத்தமும், பின்னொரு பக்கத்திற்:
சிவனது அறுபத்து கான்கு திருவிளையாடலும், வேறொரு
பக்
கதீதிற் கிருஷ்ண லீலையுஞ் சிறப்பாகத் தீட்டியிருக்கன்ற
அற்
புதமான மண்டபத்தையும், அதன் மத்தியில் வல்லான்
விரோத
மாய் வீற்றிருக்கும்படி ஈவரத்இன மயமாக உண் டாக்கப்பட்ட

சிங்காதன த்தையும், அதனருகிலிருக்கும் பதுமராகப்பீடத்தை.
யும் தந்த நாற்காலிகளையும், மற்றுமுள்ள பற்பல
அஇசயங்களை

யும் தனித்தனி
தான்

வெகு

தனையோ

கோக்கு,

காலம்

(:ஆ/ ஆ!

வாழ்கிறவனாக

பு துமைகளையெல்லாஞ்

ஆச்சரியம்! ஆச்சரியம்!”
போனார்கள்.

என் அ

வல்லானாகிய பட்டி,

மகன்

நினைத்துக்கொண்டு

செய்வித்தானே /
வியந்து,

அப்பால்

எத்

இஃது
நடந்து

“போகும் பொழுது நிரை நிரையா
க மரக்கிகொகளில்
பனங்காய் போலத் தூக்கப்பட்டிருக்கி
ற தலைகளைப் பார்த்துப்
பிரமித்து, 'இஃ
தென்னை

களைக்கேட்க,

அகோரம்?! என்று பந்தம் பிடிப்பவ
ர்

அவர்கள், *இந்தக் கொடுமை
யை

என்னவென்று
வாய்விட்டுச் சொல்லுகிறது! இவை
மகா பாதகனாகிய வல்லா
னாலே கொல்லப்பட்ட அரசர்க
ளுடைய தலைகள். அவர்கள
ை
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வெட்டொன்றும் துண்டு இரண்டுமாகத் துணித்து,

முண்டங்

களை

தலைகளை

இருந்த

மாத்திரங்

இடங்களிலேயே

கொண்டு

வந்து,

கிடந்தமிய

நாள்தோறும்

வீட்டு,
இப்படித்

தூக்கி

வைக்கிறது அவனுடைய
வழக்கம்.
பூர்வம் இராவணனால்
தேவர்கள் முனிவர்களுக்கு உண்டான உபத்திரவம் ஸ்ரீராம
பிரானால் நிவாரணமானது போல
இக்காலத்தில் இவனால்
ராஜாக்களுக்குண்டான சங்கடம் புண்ணியவான்களாகிய உங்

கல் நிவாரணமாயிற்று! இது வரையில் இந்த நீசனிடத்தில்
நித்திய கண்டம் பூரணாயுசாகவே சேவகம் பண்ணிக் கொண்டு
வந்த எங்களுக்கும் நல்ல காலம்வந்தது!' என்றார்கள். ௮ச்சொற்

களையெல்லாம் அதிசூரனும்

சூரனும்

கேட்டுத் தலையசைத்து,

மூக்கின்மேல் வீரல் வைத்து, “கொடுமை! கொடுமை!” என்று
சொல்லிக்கொண்டே
அங்கிருந்து
இரும்பி,
இலாயத்திற்கு

வந்து,

அதிசூரன்

சக்கிரகேசரிமேற்

தான் சரகேசரிமேல்

கூரனையேறச்

சொல்லித்

ஏறப்போனவிடத்தில் முளையுருவி இறந்த

வனைக்கண்டு, நாம் முன்னமே இவனைக் காணாமல் தேடினோமே/
ஹரிஹரி / இவன்

கதி

இப்படியா

ஆயிற்று/”

என் றெண்ணி,

உடனே அப்புரவிமேலேறி, இருவரும் இங்கிருந்து பிரயாணப்
பட்டுப் பொழுது விடியும் பொழுது சோழனுடைய ஆசார
வாசலின் புறத்தில் வந்து குதிரையை விட்டிறங்கி, வல்லானை
வென்ற அதிசூரன் வஜ்ர கவசத்தை மார்பிலே தரித்து, வஜ்ர
வாளை வலக்கையிலேந்தி, வல்லான் பொய்த்தலையை இடக்கை
யிலே தாங்கி, சூரனென்பவன் வஜ்ர கதையைக் கையிற் பிடித்த

வண்ணமாய்த் தான் அருகே வர, அதியுக்கிரமாகிய வீராவேசத்
துடனே

ஆர்ப்பரித்து

எட்டுத் இசையும் செவிடுபட ஜயசங்கம்

முழக்கக்கொண்டு, ராஜசபையில் வந்து பிரவே௫த்தான்.
“அவனுடைய ஒரு கையிலிருக்கிற வீரவாள் ஜோதி மின்
னல் மின்னுவது போலக் கண் கூசும்படி தகதகவென்று ஒளி
வீச,

மற்றொரு

சாக்ஷாத்

அவன்

கையிலிருக்கிற
600%

வல்லான்

போலவே

பொய்த்தலையானது

கண்கள்

சுழல,

கண்ணீர்

பெருக, புருவம் நெரிய, மீசையும் உதடும் துடிக்க, முடிந்த
சிகையானது இரு செவிப்புறத்திலுமிருக்கன்ற அழகான காக
பக்ஷத்துடனே அவிழ்ந்து குலைந்து அலைய, நெற்றியிலணிந்த
இருகீறும் திலகமும் வீரபட்டமும் பிரகா௫க்க, கழுத்து அறுத்த
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பாவனையாகவே
அதினின்று சரசரவென்று
பச்சை ரத்தம்
ஒழுக, கோரமாகக் கரணும்படி, ௮வன் இடுதிமடென்று வருவது
கண்டு,

அச்சபையிலுள்ள

பரீரமை கொண்டு,

அனைவரும்

கஇடுகடென்று

சித்திரப் பிரதிமை

போல

நடுங்கிப்

நிலை பெயராமல்

இருந்தவிடத்திலே?3ய இருந்தார்கள்.
சோழராஜனும் அஞ்சு,
நெஞ்சு தளர்ந்து அதிசயித்து, அவனைப்பார்த்து, போனவிடத்
இல்

நடந்த

கேளாமல்,

வர்த்தமானமென்ன?”

அவசரப்பட்டு,

என்று

*(மகாபிரபல

இரமமாகக்

வீரனாலய

இந்த

கில்

லான் தலையை நீ எப்படி. வெட்டினாய்?' என்று கேட்டான்.
அவன் அதற்குப் பின்னையொன்றும் மறமொ.ழி சொல்லாமல்,
“இதோ பார், இப்படித்தான்.
என்று கையிலிருந்த கூரிய
வாளைக்கொண்டு தன் தலையைத் தானே கறுக்கென்று வெட்டி,
னான்; ஒரு வெட்டிலேயே தலையொரு பக்கமும் உடலொரு பக்க
முமாய் விழுத்தன. அதைக் கண்டவருட்சிலா் பதைபதைத்து,
“அம்மம்ம/

இஃதென்னை

இீரம்!' என்றும், சிலர், *இஃதென்னை

கோரம்/' என்றும், சிலர், “இஃது ஆர் செய்த சாலம்!” என்றும்,
சிலர், (இவனுடைய வீரமே வீரம்!” என்றும், இலர், “படைக்கு
மொருவன்'
என்பதை
இவனிடத்திலைகான்
கண்டோம்”
என்றும், சிலர், 'இந்தப் புண்ணிய புருஷன் வல்லான் கொட்
டத்தை அடக்கியது எவ்வளவு உபகாரம்!” என்றும், இலர்,
“இவனின்னம் உயிரோடிருந்தால் வெகு நாளைக்குச் சத்துரு
பயமில்லாமலிருக்கலாமே'”
என்றும்,
இலர்,
'வல்லான்மேற்

போருக்குப்போனவர்

இவனுடன்

பதினெட்டுப்

பெயரல்

லவோ?
இரண்டு பெயர் மாத்திரந்தானே மீண்டு வந்தனர்?
மற்றைப் பதினாறுபெயர் எங் 2கயிருக்கிறார்களோ!”
என்றும்,
சிலர், *இருக்கிறதேது! அவர்கள் மாண்டு போனதாகத்தான்
காணப்படுகிறது!” என்றும், லர், “இதா!
கையிலே கதை
பிடித்திருக்கிரானே!

பா.”

இவனும்

என்றும்,

“இவர்கள்

PINS

ஜீவலோடிருந்து

விட்டதே!"

என்றும்

பித்தார்கள்.
“அட்பொழுது

இறந்து

போவானோ,

வெற்றி பெற்று

பிழைப்

வந்த சந்தோ

அனுபவிக்கிற தற்கில்லாமற்போய்
பல

வி தீமாகச்

சொல்லிப்

பிரலர

கதாயுகபாணியாயிருந்த சூரன் என்பவன்

“மற்றப்பதினாறு பெயரும் இறந்த து வரவு செலவல்ல;
வல்லானை
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ஒட்டக்கூத்தர் : ஈட்டியெழுபது ' பாடியது

வென்ற அஇசூரன் என்னும் சிங்கமும் மடிந் துபோய்விட்டதே!
நானிருந்து ஆரை

ரக்ஷிக்கப்போகிறேன்?

என் தலையைக் கதை

யால் மோதி உடைத்துக்கொண்டு நானும் மாண்டு போகிற?
நலம்!”

நிச்சயித்துக்கொண்டு,

என்று

தலைக்கு நேராக

உயர

அந்தக் கதையைத்

தன்

யாவரும், இஃ

ஓங்இனான்; பார்த்தவர்

தென்ன கொடுமை! ஐயையோ! இவனும் வீணாக மாண்டுவீடப்
போடூருனே/ இவனை வேண்டாவெனத் தடை செய்வார் ஒரு

வருமில்லையா?” என்று அழுதனர். :அத்தருண த்தில், தரையிலே
விழுந்து கிடக்கிற அதிசூரன் தலையானது
அடா சூரா. பதறாதே! பதறாதே! பொறு!

சூர னை அதட்டி,
பொறு! பதறுத

என்று யாவ

கரரியம் சிதறாது! நான் சொல்லுகிறதைக்கேள்,”'
ருங்கேட்கச்

சொல்லுகிறது;

என்சொற்படி செய்தால்,

“ரீ விருதாவாக

இ றப்பானேன்?

பிழைப்பேன்;

கானும்

ஏரியினிடத்

இல் வெட்டுண்டி.றந்த பதினாறு பெயரும் பிழைப்பர்; உனக்
கும் பிராண ஈஷ்டமில்லை; எப்படி எனில், அருவம் நான்கு உரு
நவேந்திரபேதமாய்
ஒன்றாகிய
அருவுருவம்
நான்கு,
வம்

விளங்குன்ற

பரமரிவத்தின்

எழுந்தருளி

வாமபாகத்தில்

யீருக்கும் உமாதேவியினது இருவடிச்சிலம்பினின்றும் இத றிய
சாயை
அவளது
பிர திபலி $5
மணிகளிற்
ஒன்பது
Gren,
ன
aly
புத்திரர்களா
பெண்களின்
யாகிய ஒன்பது

வீரசூரன், வீரகேசரி, வீராந்தகன்,

வீரமார்த்

வீரமகேந்திரன்,

தாண்டன், வீரவாகு முதலிய ஈவவீரர்களுடைய வமிசத்தவரும்
நமக்குத் தமயனாரும் ஈம் குலதெய்வமுமாகிய முருகக்கடவுளைப்
பிரார்தஇக்க வேண்டும் ; பிரார்த்தித்தால், அவர் அனுக்கிரகிப்
பார். நம்மில் மரித்த பதினெழுவரும் பிழைப்பர்,' என்ன,
அவனப்படியே குமாரயந்திரத்தை ஸ்தாபித்து. அதிற் குமார

சுவாமியின் மூலமந்தரமாகிய ஷடாக்ஷரத்தைப்

பிரணவ பிீஜத்

துடனே வரைந்து, உருச்செபிக்க, அவரது கடாக்ஷத்தால் அனை
வரும் உயிர்பெற்றெழுக்கனர்.
அதுகண்டு நீதி நெறிச் சோமன் தனக்குள் பரமசக் துஷ்டி
அடைந்து, முன்பு தன் சபையிலிருந்து. ௮வர்கள் வல்லானிடத்
இற்குப் போனது முதல் திரும்பி வந்தது வரையில் நிகழ்ந்தவை
களையெல்லாம்

களை

மிகவும்

ஒளியாமற்சொல்லச்

மெச்சி,

சொல்லிக்கேட்டு,

அவர்களுக்குப்

பற்பல

நம்மவர்

விருதுகளுங்
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விகோதரசமஞ்சரி

கொடுத்துச்

சகல

வரிசைகளுஞ்செய்து

உபசரிக்க,

உலகமெங்கும் புகழத்தக்க கீர்த்தி பெற்று
அத்தன்மையருடைய
மரபிலே தோன்றிய
கொடுப்பதற்காக

மயங்கலாமா

?'”

அவர்கள்

வாழ்ந்தார்கள்.
நீங்கள்,
தலை

என்று

ஒட்டக்கூத்தர்

சொல்ல, அவர்களுக்கு ௮திக உற்சாகம் பிறந்தது.
அவர்களெல்லாரும்

ஒரு மனமாய்ச்

சம்மதித்து,

* இனிக்

காலதாமசமில்லாமற் பிரபந்தத்தை ஆரம்பிக்கலாம் ; உமது
கட்டளைப்படி மாங்கள் நடந்துகொள்வோம்,'
என்றுர்கள்.
இவர்,
“பிரபந்தத்தை
ஆரம்பிக்கச்
சொல்லுகிறீர்களே !
அஃதெப்படி £ தகுதியான ஸ்தானத்திலிருந்தல்லவோ ஆரம்
பிக்க வேண்டும் ?' என்றார்.
அவர்கள், * ஸ்ரீரங்கத்தில் ஆயிரக்
கால் மண்டபமிருக்கிறதே ! ௮து வெகு ஜனங்கள் தங்கத்தக்க
விசாலமுடையதாதலால்,
தகுதியான ஸ்தானம் அதைவிட

வேறில்லை ; அந்த இட.த்தில்

அழகான

பொற்பீடங்கொண்டு

வந்து
போடுகிறோம் ; அதன்மேலிருந்து
ஆரம்பிச்சலாம்,”
என்றார்கள்.
ஒட்டக்கூத்தர்,
or குறித்த ஸ்தானம் அது
வன்று.
பின்பு உங்களுக்கே தெரிய வரும்,' என்றார். செங்குக்
தீர், ' அப்படியானால், உமது சித்தத்தின்படியே செய்வோம்.
நாங்கள் தலை கொடுப்பதற்கு எவ்வளவும் தடையில்லை, என்று
சொல்லிச்
சோழகாட்டிற்
சோழகுலத்தரசருக்குப்
பட்டம்
தரிக்கும் உறையூர் முதலிய பிரதான நகரங்கள் ஐந்இலும்
அவைகளின்
சுற்றுப்புறங்களிலுள்ள மற்றெந்த ஊர்களிலும்
இருக்கின்ற
தங்கள்
ஜாதியார்களுக்கெல்லாம்
இந்தச்சமா
சாரத்தையும், தங்கள் முன்னோர் சரித்திரத்தையும் விவரமாக
எழுதி, பந்து ஜனங்களே, உங்களை நாங்கள் பலாத்காரம்
பண்ணவில்லை;
ஈம் முன்னோர்களின் பெயரையும் அவர்கள்

வீரப்பிர தாபத்தையும்

ஒளித்துப்போகாமற்

பண்ணவேண்டுமென்னும் எண்ணமும்

பிரகாசிக்கப்

பக்ஷமூமுடையவர்கள்

எவர்களோ, அவர்கள் மாத்திரம் இதற்குடன்படலாம்."
என்று

குறித் தனுப்பினார்கள்.

௮ந்தச்செய்தி
அங்கங்இருக்கும்
தறிகளுக்கெல்லாம்
போமெட்டின பொழுது, நூல் ஈனைக்கிறவர்களும், பாவோடு
கிறவர்களும்,பாத்தோய்கிறவர்களும், பாப் புணைக்கிறவர்களும்,

தறி கெய்கறவர்களுமாடய செங்குந்தர்களெல்லாம் வைராக்கிய

ஒட்டக்கூத்தர் 'ஈட்டியெழுபது'
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சித்தர்களாய், *எந்தக்கிராமத்திலாவது பிரமாலய தேவாலயங்
களில் ஈடக்கும் சுவாமி கைங்கரியத்திற்கு ஆரேனும் விக்கினம்
வீரமுஷ்டிகளாகிய

தேடுவார்களானால்,

ஜவான்களுமல்லவோ

அந்த க்ஷணம் கோபுரத்தின்மேலேறி விழுந்தாவது, கத்தியாற்
கழுத்தை வெட்டிக்கொண்டாவது, வயிற்றிலே குத்திக்கொண்
டாவது இறந்து போகிறார்கள்? அதற்கேற்றபடி, * உண்பான்
தின்பான்

சிவப்பிராமணன்;

ளல்லவோ

உத்தமர்கள் /”

குத்துச்கு

வீரமுஷ்டி ,

நிற்பான்

என்பதாக ஒரு பழமொழியுமிருக்கிறதே !' என்றும், ' உலகத்
சர்த்தியை வருவிக்கின்றவர்க
இல் தங்கள் குலத்திற்குக்
நினைத்து,

என்றும்

வேறொன்றும்

பேசரமல், உற்சாகத்துடனே தாம் தாமிருந்த இடங்களிலேயே

தத்தம்

தலைகளை

இளநீர்க்காய் உதிர்க்கிறுது

மிகவும்

போல

அலகஷியமாகக் கறுக்குக் கறுக்கென்று வெட்டி.யெறிந்தார்கள்.
செய்துகொண்டிருக்கும்
தொழில்களைச்
தத்தம்
அவர்கள்

பொழுதே ௪டி இயில் இந்தச் செய்தி கேட்டுத் தலைகளைத் துணித்
தெறிந்தபடியினாலே,

சற்று

அந்தப்படியே

அவர்

நேரமட்டும்

முண்டங்களிற் சில பாவோடிக்கொண்டும், சில பாப்புணைத்.துக்
கொண்டும், சில தறி கெய்துகொண்டுமிருந்து, பிறகு தொட்டுத்
தொட்டென்று அங்கங்கே விழுந்துவிட்டன.
ஒட்டக்கூத்தர் கேட்டது எழுபது தலை மாத்திரமே. அறு
பட்டவைகளோ,

தலைகள். வெட்டுண்டவர்கள்

அனேகம்

தவிர

பெரிய பெரிய
த௲ஷ்ணம்
அத்தலைகளையெல்லாம்
மற்றவர்
அடுக்கிக்
ஏற்றி
ேல்
வண்டிம
டுத்து
வாரியெ
கூடைகளில்
குவீத்
லே
கொண்டு வந்து, ஒட்டக்க த்தருடைய தலை வாசலி
காரர்கள்

அவர்,

“இவைகளை

இங்கே

போடமவண்டா

; சோழ

ராஜாவின் ஆசாரவாசலண்டையிற் கொண்டுபோய்ச்சேருங்கள்:
நாமவ்விடத்திற்கு வருகிறோம்,” என்றார். அப்படியே கொண்டு.
அரசாட்சி மண்டபத்திற்கு
போய் உறையூரில் சோழனுடைய

அவைகள் கோவைப்
எதிரே மலை போலக் குவித்தார்கள்,
பழம் போலச் சிவந்த கண்களை உருட்டி, மருள மருள விழிக்
ஆவென்று
கிறதும், உதட்டைப் பிதுக்குகிறதும், வாயை

- இறக்கிறதும், நரி போலப் பல்லை இளிக்கிறதும், பற்களை நெற
சிரிக்கிறதும்,
கலகலவென்று
கடிக்கிறதும்,
நெறவென்று
பெருமூச்செறிகிறதும்,

கோடையிடி

இடித்தது

போலக்
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கொக்கரிக்கறதும், அதட்டி ஆர்ப்பரிக்கறதுமாய் ரத்த ஜலம்
சோழ
பிரவாகிக்கக் “கிடக்கிற கோரத்தைக் குலோத்துங்க
ராஜன் வந்து பார்த்து, ' அடடா! இஃதென்ன கொள்ளை! இஃ

தாங்கள்

என்று கேட்க, செங்குந்தர்கள்

அநியாயம்!”

தென்ன

ஒட்டக்கூத்தரைப் பீரபந்தம் பாடவேண்டுமென்று பிரார்த்தித்
தும், விவாமாகச்

தீரும்

கொடுத்த

தலை

அதற்காகத்

அவர் பரிசு கேட்டதும்,

தீதும்,

சொல்லிக்கொண்டிருக்கையில்,

ஒட்டக்கூத்

அவ்விடத்தில் வந்து சேர்ந்தார்.
அரசன் அவரை நோக்கி, 'ஐயா, கூத்தரே, இஃதென்னை

கூத்து?”
பெற

என்றான்.

அவர்,

வேண்டுமென்று

*இந்தச்

நம்மைப்

செங்குந்கர்கள்

பாமாலை

பிரார்த்தித்தார்கள் ; காம்,

“பாடினால் ஈமக்கென்ன பரிசு கொடுப்பீர்கள் 2”
என்றோம்;
இவர்கள் *உமதிஷ்டப்படி செய்வோம்,” என்றார்கள்; *8ங்கள்
ஈமதிஷ்டட்படி
செய்கிறது மெய்யானால்
பாட்டொன்றுக்கு
ஒருதலை விழுக்காடு பரிசு கொடுத்தால், எழுபது பாட்டில் ஒரு
பிரபந்தஞ் செய்யம்," என்றோம்; அதற்கு இவர்கள் சம்ம
இத்து, அப்படியே செய்தார்கள்; நாமே இவர்களைப் பலாத்
காரம் பண்ணவில்லை,' என்றார்.

குலோத்துங்க சோழன்,
கேட்டீரே!

அதனால்

'ஐயா, தலை கொடுக்கச் சொல்லிக்

உமக்கு

வரும்

பயனென்ன?”

என,

ஒட்டக்கூத்தர்
நமக்கு மற்றொன்றும் ஆகவேண்டுவதில்லை;
ஒன்று மாத்இரம் ஆவசியகமாயிருக்கின்றது : அஃது இன்னும்

சற்று

நேரத்திற்குள்ளே

என்றார்.

பிரத்தியகஷமாகத்

சோழமராஜன்,

நல்லது!

பிரபந்தம் நிறைவேறியதா?”

தெரியவரலாம்,'

இவர்கள்

என்று கேட்க,

அபிீஷ்டப்படி

'இனிமேலேதான்

பாட வேண்டும்,” என்று சொல்லி. அந்தத் தலைகளைச் சரிந்து
, விமாமற் செவ்வையாய் அடுக்கும்படி. செய்து, அவைகளே

தமக்கு.
ஓராசனமாக அச்ிிரச்சிங்காதன த்இன்மேல் ஏறிப்
பஅுமாசனமிட்டு விற்றிருந்து, இரு கைகளையும் தலையின்மேற்

கூப்பிச்

சரஸ்வஇ

கமண்டலம்,

ஏந்தி,

ஒரு

தேவியை

ஒரு

கையில்

புஷ்பாசனத்துல்

வணங்,

கையிற்புஸ்தகம்,

சின்முத்இரை

ஒரு

அவள்

ஒரு

கையில்

கையிற்

படிகமாலை

தரித்து, வெண்டாமரைப்

எழுந்தருளியிருக்கிற

பாவனையாக,

அவ

ளூடைய இவ்விய ஸ்வரூபத்தை மனத்திலே தியானித்து, அவள்

இருகாமங்களைப்

பல

அவளனுக்கிரகத்தினால்
வும்,

முறையும்

துதி

காவினால்

அதி

அற்புதமாகவும்,

ஈவரசாலங்காரத்துடனே

867

பாடியது

ஒட்டக்கூத்தர் : ஈட்டியெழுபது

செய்து,

சாதுரியமாக

கேட்டவர்களெல்லாஞ்

சிரக்

கம்பம் கரக்கம்பஞ்செய்து வியக்கத்தக்க தாகவும், செங்குந்தரை

யும் அவர்களாயுதத்தையுஞ் சுட்டி வர்ணித்து, ஈட்டியெழுபது
என்னும் பிரபந்தத்தைப் பாடி முடித்தார்.
உன்
அந்தத்தில், கலைவாணி,
அந்தப் பிரபந்தத்தின்

கலைகளாகய

அறுபத்துகாலு கலைகளும்

எங்கும் பிரசித்தமாய்

விளங்கும்படி. அவைகளுக்கெல்லாம் மூதல்வியும் கண் கண்ட
பிரமாதி
புவனங்களிலும்
நீ சதுர்த்தச
தெய்வமுமாகிய

பிபீலிகை

பரியந்தம்

எள்ளுக்குளெண்ணெய்

போல

நிறைம்

இருப்பதும், சம்ஸ்கிருதம் இராவிடம் முதலாகிய அ௮ஷ்டாதச
கற்றுணர்ந்து
கல்விகளையும்
பற்பல
பாஷைகளிலுமுள்ள

கற்பனையுடனே

ஆசு மதுரம்

சித்திரம்

விஸ்தாரமாகிய

நால்

வீத்துவஜனர்களை
வகைக் கவிகளும் பாட வல்லவர்களான
சிருஷ்டி கர்த்தா
உறுதியாகப் பரிபாலிப்பதும், சகல3லாக
௮க்கவிஜனர்
போல
ப,து
வாகிய பிரமதேவருடைய நாவிலிருப்
நரவினிடத்தில் நீங்காமற் சதாகாலமும் நீ வீற்
களுடைய
றிருந்து வாழ்வதும் சத்தியமாமல்லவோ £ அதற்குத் இருஷ்
டாந்தமாகத் துவாபர யுகாந்தத்திற் பாணாசுரனானவன் தன்
மேற் படையெடுத்து வந்த துவாரகாவாசராகிய ஸ்ரீகிருஷ்ண
வில்லெடுத்துப் போருக்குப்போன
சுவாமியடனே
சமயத்
இல், அவர் சக்கிராயுதத்தைப் பிரயோகித்துக் கண்ட துண்ட
மாகச்
சேஇிக்க,
அவனுடைய
ஆயி ,ந்தோள்களும்
அறு
பட்டுக் குப்பல்

குப்பலாக வீழுந்து போயும்,

நீ அவனது

காவி

னிடத்தில் எழுந்தருளியிருந்த மகத்துவ பலத்தினாலல்லவோ
௮வ்வசுரன் உயிர் தப்பிப் பிழைத்தான்? இப்படிக்கெல்லாம்
நீ மமை விளக்கிய கருணாகிதியாயிருப்பதனால், இப்பொழுது ப தலையையும்
உயிரையும் தடையின்றிக் கொடுத்த
உதார
குணமுடைய உத்தம வீரரார்களாகிய இந்தச் செங்குந்தர்கள்
எனக்குப் பழியும் பாவமும்
நேரிடாதபடி.
பெறுதற்கரிய
உயிர்பெற்றெழுந்து, தங்களைக் குறித்து கான் பாடிய ஈட்டி
யெழுபதன்னும் பிரபந்தத்தைக் கேட்டுச் செவி களிக்கும்படி.
கிருபை செய்ய வேண்டும்,” என்னும் கருத்துத்தோன்ற,
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* கலைவாணி நீயுலகி லிருப்பதுவுங் கல்வியுணர் கவிவல் லோரை
நிலையாகப் புரப்பதுவு மவர் காவில் வாழ்வதுவு நிசமே யன்றோ?
சிலைவாண ஸாவிருந்தா யிரம்புயங்க டுணிந்துமுயர் €வ னுற்றான்
தலையாவி கொடுத்திடுஞ்செங் குந்தருயிர் பெற்றிடநீ தயைசெய்
| வாயே.”

என்ற பாடலைச் சொன்னார்.
சொன்ன மாத்திரத்தில் வெட்டுண்டு விழுந்து இடந்த தலை
கஞம் உடல்களும் காந்தமும் இரும்பும் போல
ஒன்ரு
டொன்று ஓட்டிக்கொண்டன.
கரந்தத்திற்கு இரும்பையிழுக்
கும் ஆக்ருஷ்ணசக்கியும், இரும்பிற்குக் காந்தத்இற் போயொட்.
டும் சந்தான சக்தியும் இயல்பாக

உண்டானமையால்,

அவை

யிரண்டும் ஓட்டுகிறது ஆச்சரியமன்று.
அப்படிப்பட்ட சக்
தியோ இவைகளுக்கில்லை.
இல்லாஇருக்தும், கண்ட கண்ட
இடங்களில் தாறுமாழாய் அறுபட்டுக்கெந்த உடல்களெல்லாம்
அதனதன் தலையைத் தேடிவர, சோழராஜனுடைய ஆஸ்தான
மண்டபத்திற்கு

முன்பாகக்

குவித்துக்கெக்கப்பட்ட

தலைக

ளெல்லாம் தத்தம் உடல்களை நகாடிச்சென்று, வாணி கிருபை
யினால்
ஓட்டிக்கொண்டமையால்
மாண்டவர்களெல்லாம்
உடனே அநாயாசமாக உயிர் பெற்றெழுந்து, இடியிடித்தாற்
போல உரக்கக் கனத்துத் தோள் கொட்டித் தொடை தட்டி
(மீசை முறுக்கி நகைத்து, “ஐயம்! ஜயம்!' என்று ஆர்ப்பறித்
கார்கள்.

அதன்

பின்பு அவர்கள் செய்து

வரும்

உபகாரத்தையும்

உதார குணத்தையும் வெளியிடவேண்டுமென்று

புலவர் பெரு

மான், வல்லானுடைய உபத்திரவத்தால் அச்சுக்கெட்டுத் தச்சு
மாஜி நிலை குலைந்த காலத்தில் இந்தத் தந்துவாயரென்னுஞ்

சங்குஈ்சர்கள்* அவனை
உபாயத்தால் வென்று
உலகத்தை
நிலைபெறச் செய்தார்கள்,” என்றும், : பூர்வகாலத்திலே லோக
சக்ஷ்கராகிய ஸ்ரீமகாவிஷ்ணுவானவர் திரெளபதையென்னும்
ஒரு பெண் புக்கு மாத்திரம் ஆடையளித்து மானங்காத்தார் ;
அத

ஐகத்

காரணராகய

பரமாத்துமாவினடைய

அடனா சாமர்த்திய சத்திக்கு அஃது eG

வலயமாக

து 1 இவர்

* தந்
S83 துவாயர் - நாலைக்கொண்டு
வஸ்தஇிரம
செம்
வர்;
செங்குந்தர்-ப கைவரது உதிரத்தாற் சிவந் ்
ய்கிறவர
் ;.
த ஈட்டியையுடைய
வர்
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கள் சகல தேசங்களிலும் பாலர் முதல் விருத்தர் வரையிலுள்ள
ஸ்திரீ புருஷாகளாகிய நாகாஜாதியாரும் கேவலம் மிருகங்களைப்:
நிர்வாணமாயிருந்து

போல

அவரவர்களுக்

பங்கப்படாமல்,

பண்ணிக்
உற்பத்தி
வஸ்திரத்தை
இழையார்ந்த
கேற்ற
:
அவ்வஸ்இ
சொடுத்து அபிமானம் காத்தார்கள்,” என்றும்,
ரத்தை வணிகருடைய கையிற்கொடுத்து, 'இவைகளை நீங்கள்
விக்சரயித்துப் பிழையுங்கள்,” என்று அவர்களுச்குச் சிவனோ.
பாயம் கற்பித்தார்கள்,” என்றும், எத்திசையிலுமுள்ள புலவர்
கள் பலரும் பாடிய தமிழ்ப் பாமாலைகளுக்குப் பரிசாக அள
* அவைகளெல்:
Ants இரவியங்கொடுத்தார்கள்,' என்றும்,
லாம் அதஇசயமல்லவென்று, கான் பாடிய ஈட்டியெழுபதென்

னும் பிரபந்தத்திற்குப்

பெருவிலையாகத்

தங்கள்

தலையையும்:

கொடுத்தார்கள்,” என்றும். 'கடைசியிற் சாமனியனாகிய

பொற்.

கொல்லனொருவன் தன் கையில் ஆனமட்டும் பரும்படி யாகச்
செய்த பொன்னாபரணத்தைச் சமர்த்தனாகிய மற்றொருவன்
தன் கைத்திறங் காட்டும்படி திருத்திச்செய்து,

மணி

பதித்துக்

குந்தனமிழைத்துக் கொடுத்தது போல, நெடுகாளாகச் சிறப்
பின்றி வழங்க வந்த கூத்தன் என்னும் எனது இயற்பெயரை
அற்ற தலையும் உடலும் ஒட்டப் பாடிய காரணம் புலப்பட
சிறப்பித்துக்.
ஓட்டக்கூத்தன் என்னும் விசேஷணத்தாற்
கொடுத்தார்கள்,' என்றும் சொல்லுகின்ற இவ்வாறு கருத்தும்
விளங்க,
* நிலைதந்தார் புவியினுக்கே ; யாவருக்கும்
அபிமானம்

நிலைக்கத் தந்தார் ;

கலைதந்தார் வணிகருக்குச் சவனஞ்செய்
இடவென்றே கையிற் றந்தார் :
விலைதந்தார் தமிழினுக்கு; செங்குந்தர்
என்கவிக்கு விலையா கத்தான்

தலைதந்தார்; எனக்கொட்டக் கூத்தனென்னும்
பெயரினையுந் தாந்தக் தாரே.”

என்னும் பாடலைப் பாடினார்.

இவையனைத்தும் பிரத்தியக்ஷமாகக் கண்டு கேட்ட சோழ
னுடைய சபையாரும், அந்த ஈகரத்திலும் சுற்றுக்கிராமங்
களிலுமுள்ள

சதல

வருணத்தாரும்,

இது

மகா

மகமையா
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யிருக்கிறது!

என்று

அதிசயித்துச்

அப்பொழுது
சோழராஜன்
தன்
கோக்க, : இஃதென்னை புதுமை!”

(லயா, ராஜேந்திரரே,

சந்தோஷப்பட்டார்கள்.
மந்திரி பிரதானிமார்களை
என்று கேட்க, அவர்கள்,

செங்குந்தர்கள்,

வேளாளர்

ரைபட்போலத் தாங்களும் பாமாலை பெற

முதலியோ

வேண்டுமென்று

கூத்

தரைப் பிரார்த்இத்தது சகஜமே: கூத்தர் மனந்துணிந்து அதற்
காகத் தலைப் பரிசு கொடுக்கவேண்டுமென்றது தமக்குச் சிறப்
புப் பெயருந் தங்கள் குலத்தாருக்கெல்லாஞ் சிறந்த பட்டமும்
இடைக்கவேண்டுமென்னும் அபிப்பிராயமே. அவர்கள் அஞ்சிப்

பின் வாங்காமல்

தலை

கொடுத்தது

சுத்தவீரத் தன்மையே.

புலவர் பெருமான் பிரபந்தம்பாடி, அவர்களை உயிர்ப்பித்த மாத்

திரம் கேவலம் தெரியாதவர்கள் ஏதோ ஜாலவித்தையாயிருக்
கின்றதென்பார்கள். சிலர் மந்திர பலத்இனால் இப்படி முடிந்த
தென்பார்கள்.
புத்திமான்களுக்குள் சிலர், * தலையும் உடலும்
அறுபட்ட அ௮றுவாயும். ஒட்டின ஒட்டுவாயும் எவ்வளவும் தெரி

யாமல் தழும்பும் தோன்றாமலிருப்பதனால், 4விசல்யகரணி, சந்தா
னகரணி, சமானகரணி, சஞ்சீவகரணி' என்னும் பரமெளஷதங்்
கள் நான்கும் இவரிடத்திலிருக்க
வேண்டும்;
அவைகளிழற்
சந்தான கரணியைக்கொண்டு
அற்ற உறுப்புகளை இணக்க,
விசல்லிய கரணியைக்கொண்டு காயத்தை ஆற்றி, சமான கரணி
யைக்கொண்டு

தழும்பு

நீக,

சஞ்சீவ

கரணியைக்கொண்டு

உயிர் கொடுத்தார் என்பார்கள்.
அவையெல்லாம் சரியல்ல,
வாணி
கடாக்ஷத்தினாலும் வித்துவ சிரேஷ்டராகிய
கூத்த
ருடைய வாக்கு விசேஷ.த்இனாலும், செங்குந்தருடைய வீர தர்
மத்இனாலும், சத்தியத்தினாலுமே

லால், இஃது
கூத்தரைத்
னார்கள்.

அற்புதம்!' என்று
துதஇத்து,

அது

இங்ஙனம் நிகழ்ந்தன.

செங்குந்தரைப்

கேட்டுச்

ஆத

காமகளை வாழ்த் இ, ஓட்டக்

சோழராஜன்,

புகழ்ந்து
“tr

கொண்டாடி

தலை

கொடுக்கச்

சொன்னீரே! அதனால் உமக்குப் பியோஜனம் என்ன?”
என்று
கூத்தரை முன்புதான் கேட்டதற்கு (இன்னும் சற்று நேரத்திற்
குள் தெரியும்,” என்று: அவர் சொன்னது,
மந்இரிமார்கள்

சொன்னபடி

தமக்கு

குலத்தாருக்கெல்லாம்
பட்டமும்
இடைக்க

ஒட்டக்கூத்தரென்ற பெயரும், தமது

'சிரச்சிங்காசனா இப இகள்”
என்கின்ற
வேண்டும் என்லும்த எண்ணத்தைக்

ன்

ஒட்டக்கூத்தர் *ஈட்டியெழுபது ' பாடியது

கொண்டுதான் என்று நிச்சயித்து, அவ்வாறே அவருக்குக் கூத்த
ஒட்டக்கூத்தரென்ற விசேஷணசத்் துடனே
ரென்ற பெயரை
ஸ்தாபித்.து, அவரை உள்ளிட்ட செங்குந்தர் யாவருக்கும் சிரச்
சங்காசனாஇபதிகளென்னும்

விருதுகளும்
செய்தான்.

வரிசைகளும்

பட்டமுங்கொடுத்து,

வழங்கி,

௮திக

பல

வகை

மரியாதையுஞ்

12,

ஒட்டக்கூத்தர் சோமுஸனுக்குப்
பெண் பேசியது

பல வளங்களும் நிறைந்த சொர்க்கம் போன்ற உறையூரிலே
நீதி தவறாமற் செங்கோல் செலுத்தி வாழ்ந்திருந்த குலோத்துங்க
சோழராஜனுடைய பிதா, நிரியாண தசையிற் புத்திரனுக்குப்
பட்்.டாபிஷேகஞ்செய்விக்க யத்தனித்து, புண்ணிய நதித் தீர்த்.

தங்களைக்கொண்டு மங்கள ஸ்நானஞ் செய்வித்து, விலையுயர்ந்த
பீதாம்பரமுடுத்து,

மகரகுண்டலம்

முதலாகிய

களும் பரிமள புஷ்பமாலைகளுந்தரித்து,
வித்து,

சந்திரவட்டக்குடை

கவிக்க,

சர்வாபரணங்்

சிங்காசனத்தில் ஏற்று
கவரி வீச, மங்கலச்சங்கம்

முதலிய பற்பல வாத்தியம் முழங்க, வேதப்பிராமணர் ஆச கூற,
மகா சம்பிரமத்துடனே

ஈவரத்தின

மகுடஞ்சூட்டி,

ராஜ முத்

இரை மோதிரத்தை அவள் விரலில் அணிந்து, செங்கோலைக்
கையிற்கொடுத்து, அரசர் அமைச்சர் முதலானவர்களுக்கும்,
“இவனிட்ட கட்டளைப்படி
அனைவரும் நடக்க வேண்டும்,”
என்று ஆக்கியாபித்தான்.
அவர்களெல்லாம் பட் டத்தரசனா
கிய குலோத்துங்க சோழனுக்குப் பாதகாணிக்கை வைத்து

உபசரித்தார்கள்.

வித்துவஜனர்கள் பாமாலையைச் சூட்டினார்

கள். அவர்கள் யாவருக்கும் முன்னே ஒட்டக்கூத்தர் அவனுக்கு
க்ஷ்மமுண்டாக ஒரு கவி பாட வேண்டும் என்று,
்ஆடுங் கடைமணி காவசை யாமல் அகிலமெங்கும்
நிடுங் குடையைக் தரித்தபிரான்.””

எனக்
கொஞ்சங்
குறைய இரண்டடி வரையிற் பாடினது
அறிந்து, அவ்வரசன், * நமக்கு இவர் கல்வி கம்.பித்த ஆசிரியரா
கையால், நம்மைத் துதி செய்வது தகாது, என்று நினைத்து,

அதற்குமேல்,

“இந்த நீணிலத்தில்

பாடும் புலவர் புகமொட்டக் கூத்தன் பதாம்புயத்தைச்

சூடுக் குலோத்துங்க சோமனென் வேயென்னைச்
சொல்லுவரே.?”

என மற்றிரண்டடியும் தானே பாடி அப்பாடல
ைப் பூர்த்தி
செய்துவிட்டு, பிராமணர்களுக்கு
அன்னதானம்
முதலிய

சோடச மகாதானமும், மன்னர் மந்திரிமார்
ப்௫லானவர்களுக்கு
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நாடு ஈகரம் யானை

குதிரை

வரிசைகளும், கவி பாடிய

முதலிய

புலவர்களுக்குச் சொர்ணம் வஸ்திரம் பூஷணம் முதலிய பரிகம்
உபசரித்தான்.

தன் கையாற்கொடுத்து, அவர்களை

அந்தப்புரத்திற்கு அழைத்

பிறகு அவன் தந்ைத அவனை
துப்போய்,

அரசு

நடத்த

வேண்டிய

முறையைக்

குறித்துச்

சொல்ல வேண்டிய பாரதூரமான புத்திமதிகளைச் சாஸ்திரிய
மாகவும் லோகாசாரமாகவுஞ் சொல்லீ, அனந்தரம் தன் சம்ஸ்
தான வித்துவானாயய ஒட்டக்கூத்தரையும் பக்கத்தில் வைத்
துக்கொண்டு,

புதல்வனைப்பார்த்து,

“அப்பா,

குலோ.த் துங்கா,

இப்பொழுது உனக்கு மகுடாபிஷேகஞ் செய்வித்தது போல
விவாகமுஞ் செய்வித்து. அவ்விவாக மகோற்சவத்தைக் கண்

களிக்கப் பார்க்கிறதற்கு நான் தவஞ்செய்யாமற் போனேன்/
ஆயினும், உனச்கொன்று சொல்லுகிறேன்; கேள்: எனக்குப்
பிற்காலம் நீ வேறெந்த வழியிலும் பிரவேசிக்க வேண்டா;

ஈமது சூரிய குலத்திற்கும்

சந்திர குலத்திற்குமே

தொன்று

தொட்டுச் சம்பந்தம் ஈடந்து வருகிறது.
அந்த முஹறைமையைக்
கைவிடாதே ;
(பழங்கால்
தூர்த்துப்
புதுக்கால்
வெட்ட
வேண்டா.'
பாண்டியன்
மகீளையே மணஞ்செய்துகொள்,”
என்று வற்புறுத்தி, ஒட்டக்கூத்தரைகோக்கி, “என் மனோர
தத்தை நிறைவேற்றுவது உமது தலைமேல் வீழ்ந்த பாரம்,” '
என்று சொல்லித் தன் மகனை அவர் கையில் ஒப்புவித்துப் பிறகு.
*அதவா புத்திர சந்நிதெள' என்றபடி, தன் புத்திரன் தொடை

மேல்

தலையை

வைத்துச்

சயனித்த

வண்ணமாய்ப்

பிராண

வியோகமானான்.
.
ஒட்டக்கூத்தர் அவ்வரசனுக்குச் செய்ய வேண்டிய தகன
சஞ்சயனாதி உரிமைக்கருமம் அனைத்தும் குலோத்துங்க சோழ
னக்கொண்டு

உலோபமில்லாமல்

கிரமமாக

நடத்திச்

சில'நாள்

கழிந்த பின்பு அவனுக்குப் பெண் பேசப் போக யத்தனித்து,
“நாள் செய்வது நல்லார் செய்யார்,' என்பதனால், தாம் நோக்கிப்
போகுட் இசைக்குச் ரூலம் யோடினி முதலிய தோஷமில்லாத

தாக ஒரு ஈன்னாட்குறித்து, அந்காளில் நினைத்துப்போகுங் காரி
யம் அனுகூலிப்பதற்கு முற்குறியாக
அனுக்கிரகஞ் செய்யவேண்டுமென்று

நல்ல சகுனமாகும்படி...
தமது இஷ்டதெய்வத்

தைப் பிரார்த்தித்த, சோ மிநாட்டிலிருந்து பாண்டிய தேச.த்திற்
18
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குப்

விகோதரசமஞ்சரி-

பிரயாணமாக

வைத்தவுடனே

முதல்

முதல்

அடியெடுத்து

வைத்தார்.

வாயசம் வலமாயிற்று; அவர் (வாயசம் வலமா-

னால் ஆயுசு விர்த்தியாகும்,” என்றெண்ணி, அப்புறம் ௩டக்கை
யில் வலியன் இடமாயிற்று.
அதைப்பார்த்து, '
“வால்டநீண்ட கரிக்குருவி வலமிருந்தே யிடஞ்சென்றால்
கால்ஈகடையாய்ப் போனவர்கள் கனகதண்டி யேறுவரே.”

என்பதை

நினைத்து,

உத்தமந்தான்!”

என்று

சிறிது தாரஞ்சென்றார்
அங்கே சாடை
குறித்து, ச்காடை கட்டினாற் பாடை

யோூத்துப்
காடை

பிரமை

கட்டிற்று. அதைக்
கட்டும்,” என்பதை

கொண்டிருக்கையில்,

இடமாயிற்று.

அது

நோக்கி,

அதற்கப்பாற்

உடனே

கட்டுக்

:கட்டுக்காடை

இட

மானாற் குட்டிச்சுவரும் பொன்னாகும்
அல்லவா?”
என்று
மகிழ்ச்சி கூர்ந்து, பத்தடி ஈடந்தார்.
அப்பொழுது செம்
போத்து வலமாயிற்று,
அவர், “செம்போத்து வலமானால்
சம்பத்துண்டாம்,' என்று மனம் பூரித்து, அதைத் தாண்டிப்
போகையில்,
கருடன்
கட்டியது
கண்டு,
*இஃதென்னை'

என்று சற்று நேரம் அவ்விடத்திலேயே தஇகைப்பூண்டு மிதித்த
வர் போலத் தகைத்து நின்று, (கட்டோடே போனாற் கனத்

, தோடே வரலாம், என்பது ஞாபகத்திற்கு வந்தமையால், மனத்
தைத் தைரியப்படுத்திக்கொண்டு, சிறிதுதாரம் போகையில்,
முன்பு கட்டின கருடன் இடமாயிற்று.
அவர் கட்டி இடமா
னால்

வெட்டி

அரசாளலாம்,'

என்றும்,

“வெண்டலைக்கருடன்

சென்றீடமானளால், எவர் கையிற் பொருளும் தன் கையிற் சேரும்,” என்றும் பெரியோர்கள் சொல்லுகிறார்களே! அதனாற்

குறைவு வாராதென்று

கருதி விரைந்து செல்லுகையில், விச்

௬ணி வலமாயிற்று.
அதைப்பற்றி, *விச்சுளி வலமானால், நிச்ச
யம் வாழ்வுண்டாம், என்று நினைத்துப் ரிரதமத்தில் நாம்
பிரார்த்தித்தவண்ணம் வலியன்,விச்சுளி,செம்போத்து மூன்றும்
செளவியம் (வலம்) ஆகவும், கருடன் கட்டுக்காடை இரண்டும்
அபசெளவியம் (இடம்) ஆகவும் செல்லக் கா ணும்படி நமக்கு
இந்தப் பஞ்ச சகுனமும் ஆனமையால், நினைத்த காரியம் இனித்
தடையின் றி முடியுமென்பதற்கு யாதொரு சந்தேகமுமில்லை,”

என்று இடை வழியிலுள்ள காடு மலை காடு ககர் ஆறு குளம்
€ரி
மடுவெல்லாங் கடந்து, குடை கொடி யாகி சேனைகளுடனே
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சமீபமாய்ப்
மதுரைக்குச்
என்னும்
நான்மாடக்கூடல்
போகும் பொழுது, பாண்டியன், ''யாசோ பகையரசன் மதுரை
வருகிறான்,”

மேற் படையெடுத்து

போய்

கோலங்கொண்டு

எர்த்து

என்று

தக்ஷணம்

போர்க்

நிர்மூலமாக்கும்படி.

தன்

சதுரங்க பலமும் பீரயாணசன்னத்தமாகப் பேரிகை அறைவித்
தான். ௮ந்த அடியிலே வில் கட்கம் சூலம் பாசம் முசலம் சக்
கரம் தோமரம் முதலிய ஆயுத பாணிகளாய், முடிகளோடு
"முடிகள் கழல்களோடு கழல்கள் நெருங்க, தேர்கள் யானைகள்
குதிரைகள்மேலும் பாதசாரிகளாயும் நால்வகைப் படை வீர
ரூம் பெருவெள்ளம் போல எங்கெங்கும் வந்து நிறைந்து, எக்
காளம் பேய்க்காளம் கொம்பு பம்பை தவுண்டை துந்துபி

வாத்தியம் முழங்க யுத்தத்திற்கு ஆரம்பித்தார்கள்.

மூதலிய

அதற்குள்ளே வேவுகாரர் போய் விசாரித்துப் போர்க்குரிய சின்
னங்கள் இல்லாமை கண்டு, *ஓட்டக்கூத்தர் வருகிறார்!” என்று

தெரிந்து வந்து

செய்தி அறிவிக்க,

மந்திரியை அனுப்பி

போஜன

அரசன்

சந்தோஷப்பட்டு,

அழைத்து வந்து அவருக்கு விடுதி வீட்டுப்

தாம்பூலாஇகளுங்

கடப்பிக்கச்

திருதகிர்த்தியமாய்

'சொன்னான்..
அப்படியே

அவரீ

அவ்விடத்இிற்சேர்க்து,

இரண்டொரு

சமுகத்தை
நாள் சுஇத்திருந்து, சமயமறிந்து பாண்டியன்
அணுகி, மரியாதையோடு ராஜதரிசனஞ் செய்தார். அரசன்
வித்துவ சிரேஷ்டராகிய ஒட்டக்கூ த்தருக்கு ஆசனங்கொடுக்கச்
சொல்லி உபசரித்து, "வந்த காரியம் என்ன?” என, இவர்,
கம்புக்குக் களை வெட்டினதும் தம்பிக்குப் பெண்கொண்டது'
மாக, “ராஜசேகரரே,எங்கள் ராஜாதிராஜராகிய குலோத்துங்க
சோழ

மகாராஜாவின் பிதாவானவர்

தமது தேகாவசானத்தில்

சுபச்செய்தியொன்று சொல்லியிருந்தார். அதை
நம்முடனே
உங்களுக்கு அறிவிக்கவும், உங்களைத் தரிசிக்கவும் வந்தோம்,”
என்று சொல்லிப் பின்பு அக்கருத்தை வெளியிட்டார்.

பாண்டியன்

அதிசயித்துக் குறுஈகை

செய்து,

““ புலவர்

பெருமானே, உங்கள் அரசனாகிய சோழன் பாண்டியகுலத்துப்
பெண்ணைக் கொரள்ளீத்தக்க பாத்திரனா? எங்களிலும் ௮வ
னுக்குள்ள ஏ.ற்றமென்ன £ சொல்லும்,” என, ஒட்டக்கூத்தர்,
“சோழராஜர்கள் ஆறும் மல்லகஇ முதலிய ஐங்கதஇகளையுடைய
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கோரம் என்று பெயர் பெற்ற பஞ்சகல்யாணியாகுிய
வர்த்தனப் புரவிக்குப் பாண்டியர் ஏறும் கனவட்டம்

பட்ட
என்ற

௮ஸ்வம் சமானமாகுமா?

காலத்

இலும் கடல் போல
கொழித்து

மாரி காலத்திலன்றிக் கோடை,

எங்கும்

பரவிப் பெருகிப் பாய்ச் து பொன்

அலையெறிஏன்ற

அகண்ட

காவீரி

யாற்றுக்கு.

வையையாற்றையோ நிகராகச் சொல்லுவது?
சிவனது Ba
வுளத்துக்கு உவப்பாகச் சோழர்கள் அணியும் ஆத்தி மாலைக்கு
வேப்பமாலை
நிகராகுமோ £ உலகத்தைச் சூழ்ந்து கவிந்து
சகலாத்துமாக்களுடைய
கட்புலனையும்
மறைக்கின்ற
அந்த
காரத்தைப் போக்கும் சூரியனுக்கு அ௮ச்சூரியன் முன் ஒளி
மழுங்கிப் போகின்ற சந்திரன் ஓப்பாகுமா £ அது போல மகர
பிரசித்தமான சூரியகுலத்திற்குச் சந்திரகுலம் ஓப்பாகுமா £
நிகரற்ற வீரமுடையவர்களுக்குள் அதிவீரனானவன் சோழனோ,

பாண்டியரோ?
பாண்டியரது

வெற்றி பெற்ற சோழனது
மீனக்கொடியோ

பெய்த மகிமை தங்கிய
உவமையாவது?

இணையாவது?

வ

பொன்

உறையூருக்குக் கொற்கைப்

பதின்மர்

பாடப்பெற்ற

கிய பற்பல விஷ்ணு ஸ்தலங்களையும்,
அனேக

புலிக்கொடிக்குப்
மாரி

பதியோ

திருவரங்கமுதலா

ஜம்புகேஸ்வரம் முதலிய

ஸ்தலங்களையும் தன்னகத்திற்கொண்டு

எக்காலத்

தும் காரமமென்பது அணுக இடங்கொடாமற் ஜீவசாரமாகிய
நெல்

டுக்குப்

முதலிய

விளைவு

பாண்டிராடு

குன்றாத

வளப்பம் மிகுந்த

சரியாமோ?''

என்னும்

ளமைத்து, அவ்வழியாற் சோமனுடைய

Gen pore.

பொருளை

உள்

பெருமை தோன்றும்

பழ,

கோரத்தும் கொப்போ கனவட்டம் அம்மானே/
கூறுவதுங் காவிரிக்கு வையையோ அம்மானே/
ஆருக்கு வேம்புகிக ராகுமோ அம்மானே /
ஆதித்த னுக்குநிகர் அம்புவியோ அம்மானே/
வீரர்க்குள் வீரனொரு மீனவனோ அம்மானே/

வெற்றிப்பு விக்கொடிக்கு மனமோ

ஊருக்கு றந்தைகிகர் கொற்கையோ

அம்மானே /

அம்மானே /

ஓக்குமோ சோணாட்டைப் பாஹண்டிகா டம்மானே ]”*
என்றொரு பாடலைச் சொன்னார்.
அது கேட்டு அங்ஒருந்த பாண்டியன் சம்
ஸ்தான வித்து
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ஒட்டக்கூத்தர் சோழனுக்குப் பெண் பேசியது'

வானாகிய பூகழேந்திப் பூலவர் ஒட்டக்கூத்தரை . கோக்கி,
** முனி சிரேஷ்டராகிய அகஸ்தியர் திராவீட பாஷையைப் பிர
மலையி
பொதிய
தென்னாட்டிலுள்ள
செய்தது
வசனஞ்
-விருந்தோ, சோழநாட்டி லுள்ள நேரி, மலையிவிருந்தோ £ சோம
சுந்தரக் கடவுள் ஒப்புச் சொல்லுதற்கரிய அறுபத்து நான்கு
இருவிளையாடல்களைச் செய்தது ம துரையிலோ, உறையூரிலோ?
ஸ்ரீ மகாலக்ஷ்மி சமேதனாகிய நெடுமால் மீனாய் அவதரித்த
தன்றிப் புலியாய் ௮அவதரிக்கவில்லை?ய/ ஆதலால், மீனக்கொடி.

தானே சிறந்தது £ புலிக்கொடிக்கு என்ன சிறப்பிருக்கின்றது*
தவர்கள்,

முனிவர்கள்

சென்னிமேலேறும்

பொன்னடியை

உடைய சிவபெருமானது ஐடாமகுடத்தின்மேல் ஏறியிருக்கப்
பெற்றது சூரியனோ £ சந்திரன்தானே£ அதனால் மேம்பட்டது
சந்இரகுலமோ,

பொருட்டுத்

சூரியதலமோ?

திருஞானசம்பந்த

மெழுதியிட்ட

ஏடானது

சமணர்களை

மூர்த்தி

எதிரேறிக்

கரை

வெல்லும்

நாயனார்
சேர்ந்தது

பதிக
காவீரி

யிலோ £ வையையிற்றானே £? அதுபற்றி வையை யாறல்லவோ
. மாட்சிமைப்பட்டது ? பேயணுகாமல் அதற்குப் பெரும்பகை
,யாய்த் தோன்றி
௮தை
விலக்குவது சோழரது
ஆத்தி
மாலையோ?

பாண்டியர்

அணியும்

வேப்பமாலைதானே?

மதுரையை அழிக்கப் பொங்கி வந்த சமுத்திரமும் அஞ்சி வந்து
பணிந்தது சோழர் காலையோ?
பாண்டியர் காலைத்தானே?”
என்னுங்கருத்தை

அடக்கி,

**: ஒருமுனிவன் நேரியிலோ வுரைகதெளித்த தம்மானே !
ஓப்பரிய திருவிளையாட் டுறங்தையிலோ அம்மானே/
திருநெடுமா லவதாரஞ் சிறுபுலியோ அம்மானே /
சிவன் முடியி லேறுவதுஞ் செங்கதிரோ அம்மானே /
கரையெதிரல் காவிரியோ, வையையோ அம்மானே /
கடிப்பகைக்குத் தாதகயங் சண்ணியோ ௮ம்மானே!
- பரவைபணிந் ததுஞ்சோழன் பதந்தனையோ அம்மானே /

பாண்டியனார் பராக்கிரமம் பகர்வரிதே அம்மானே

]””

. என்ற பாடலைச் சொல்லி அவர் சொன்னதைக் கண்டிக்க, ஓட்டக்கூத்தர்,

* இவனார்,

கொன்றை

மாலை

போலக் குஅக்கே

, வந்து விழுந்து, நாம் பேசினதற்கெல்லாம் பிரஇகூலமாகப்
பேசத்தலைப்பட்டான் / இப்படி விளையுமென்பதற்குத்தானோ
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காடையுங் கட்டின!”

என்று.

சிந்தித்துச் சித்தங்கலங்கியிருந்தார்.
அ௮வரப்படியிருக்க,

பாண்டியராஜன்

தன்

தந்ைத

வழி

தாய் வழியிலுள்ள பந்து வர்க்கத்திற் பெரியோர் சிறியோர்
அனைவரையும்
வரவழைத்து,

ஒட்டக்கூத்தர் சோழராஜனுக்

குப் பெண் பேச வந்த செய்தியை அவர்களுக்குத் தெரிவித்து,
* இந்த விஷயம் சுற்றத்தாருக்கு அசம்மகமாகச் செய்யத்தக்க
தல்லவே

£? ஆகையால்,

அவனுக்குக் கொடுக்கலாமா,

கொடுக்க

லாகாதா?₹
உங்கள் அபிப்பிராயமென்ன £? இது ஆயிரங்காலத்
துப்பயிர் ஆகையாலும், பெண்ணைப் பெற்றுப் பத்துவயதுக்கு

மேல் வைத்திருப்பது பாவமென்பதனாலும் செவ்வையாகத்
தீர்க்காலோசனை பண்ணித் தனித்தனி அவரவர் அபீஷ்டத்தை
ஒளியா மல் வெளியிட வேண்டும்,” என்று உசாவினான். அவ்
வண்ணமே தங்களுக்குள் கலந்து பேசி அவர்களி ற்லர், * அர

சர்க்குரிய கல்வி செல்வம் முதலியவைகளுள் சோழனைக்குறித்து

என்ன குறை சொல்லுகிறது?
யோசிக்குமிடத்தில் அவன்
கல்வியிற்சாமானியனா£?
செல்வத்திலேதான்
குபேரனுச்குக்
குறைந்தவனா?”' என்றார்கள்.
சர்களுடைய

படங்களுள்

காட்டி,

4 சோழன்

னுக்குத் தாழ்ந்தவனோ₹

“ஐம்பத்தாறு தேசத்தர

சோழனுடைய

அதில் எழுதப்பட்டிருக்கன்ற
கொருவர்

சிலர்,

அவனது

படத்தை

எடுத்து;

உருவத்தை ஒருவர்க்

அழகிலேகானென்ன,

பாருங்கள் / அவன்

மன்மத

வட்டமாய்

ஒளி

பெற்றுப் பூரணசந்இரன்போலப் பரந்த முகமும், தாமரைத்
தளம் போலும் அழகாகக் கருணை சுரந்த கண்களும், மதன
கோதண்டம்

போல

போலச் சிவந்த வாயும்,

வளைந்து

கறுத்த

புருவழும்,

விஜயல[மியின் அரங்கமணி

பவளம்

மண்ட

பம் போல விசாலமாய் எடுத்த மார்பும், நெடிய மேருமலை:
போலப் பருத்துயர்ந்த தோள்களும், ஆண் சிங்கம் போலப்
பெருமிதமான
நடையுமுடையவனல்லனோ ?”
என்றார்கள்.
அதைக்கேட்ட
இலர், *கைந்நிை றந்த பொன்னில்லாவீட்டா

௮ம், கண்ணிறைந்த

கணவனிருக்க

வேண்டும்,

என்பதனால்,

மங்கள் அழகைச் சொல்ல வந்தது சரிதான்; ஆயினும், இரண்டு
கண்ணுமில்லாத பி ௮விக்குருடனாகய திருதராஷ்டிர மகர

சாஇனுக்குப் பெண்

கொடுத்தானே

காந்தார தேசாதிபதி!
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அவன் அழகைப் பொருள் செய்யாமற் போனதென்னை? ” என்
ரார்கள்.

சிலர்,

1: அழஇருந்தென்ன

மிருந்துண்ணும்” என்பதனால், அவன்

அதிர்ஷ்ட

பண்ணும்”

அதிர்ஷ்டத்தையே

இயமாய் நினை த்தவனாக வேண்டும்,” என்றார்கள்.

முக்

சிலர், “அது

வும் பெரிதன்று ராஜபுருஷர்களுக்கு ஆண் மையே பிரதானம்,”
சிலர், “அப்படியென்றால், பாஞ்சாலன் மகனாகிய
என்றார்கள்,
பெண்
அணும் பெண்ணுமல்லாத சிகண்டிக்கும் ஒருவன்
ிடத்தில்
என்ன சூரத்
கொடுத்தானே! அவன் அச்சிகண்டியின
சிலர், ** எதைப்பாரா
துவத்தைக் கண்டான் £” என்றார்கள்.

விட்டாலும், : பாத்திரமறிந்து பிச்சையிடு; கோத்திரமறிந்து
பெண்ணைக்கொடு, என்பதனால், குலங்கோத்திரம் மாத்திரம்
துக்கதா தகாததாவென்று ௮வ௫ூயம் பார்க்க வேண்டும்,” என்
ரர்கள் சிலர் “இது நியாயந்தான்! ஆயினும், சோழனுடைய
கரும்பு கசக்
குலங்கோத்திரத்தைக்குறித்து விசாரிக்கிறது,
இருக்
கேட்கிறது போல
திதிக்கிறதோவென்று
கிறதோட
கிறது: ௮து நமக்கு உள்ளங்கை கெல்லிக்கீறி போலத் தெரிந்
சிலர், * அப்படியென்றாம் * பழம்
ததுதானே!'' என்றார்கள்.
நழுவிப் பாலிலே விழுந்தது போலத்தான் / அதற்கு ஆக்ஷேப
கொடுக்கலாமே! '” என்றார்கள்.
சம்பிரமமாய்க்
மென்ன?

இப்படி யெல்லாஞ் .சொன்னமையால்,

அவரவர்

அபிமதத்தை

வசிட்டர் வாக்கினாற் பிரமரிஷியாவது £
அறிந்துகொண்டு,
போலப் பந்து ஜனங்களின் இஷ்டப்படியே பாண்டியன் தவஞ்

செய்து

பெற்ற

தன்

அருமைத்

திருமகளைச்

சோழனுக்குக்

| கொடுக்கச் சம்மதஇத்துப் புரோகிதர் முன்னிலையிற் பொருத்த
நிமித்தம் பார்த்து நிச்சிதார்த்தம் பண்ணி, விவாகத்திற்கு நாள்

வைத்து.

முகூர்த்தப் பத்திரிகை எழுஇக் கொடுத்து,

"இந்தப்

பத்திரிகையில் கிருணயித்த இனத்தில் உங்கள் ராஜா இவ்
விடத்திற்கா வந்து சுகமாய்க் கலியாணம் பண்ணிக்கொண்டு
.
போகலாம்,” என்று சொன்னான்.
அப்பொழுது அந்தச் சபையிலிருந்தவர்களெல்லாம், “ பூர்

வம் திருப்பாற்கடலில் அவதரித்த ஸ்ரீ மகாலக்ஷ்மியைத் தேவர்
போல,
இச்சித்தது
எனக்கெனக்கென்று
கூட்டமெல்லாம்
ராஜாக்கள் தனித்தனி
மகனை எத்தனையோ
(6). வேந்தர்

_

இச்சித்துத் திருமணம் முடிப்பதற்கு

நாளிது வரையில்

ப&£
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ரதப் பிரயத்தனம் பண்ணி வந்தார்களே/ பண்ணியும் என்ன

பிரயோஜனமாயிற்று சோழனுக்கென்று? கங்கணப்பிராப்த
மிருந்தபடியினாலே, காற்றும் மழையுமாய் ௮திசுலபத்தில் விவா
கங் கூடிவிட்டது!

எப்பொழுதும் 'ஒருவனுக்குத்தாரம் மற்ற

வனுக்குத்தாய்” என்பது

சத்தியமல்லவா?'”

என்று

சொல்லிச்

சந்மீதாஷப்பட்டார்கள்,
ஒட்டக்கூத்தர் பாண்டியன் எழுதிக்கொடுத்த

முகூர்த்தப்

பத்திரிகையை வாங்கி வந்து சோழன் கையிற்கொடுத்துப் பாண்
டியன் சபையில் ஈடந்த சமாசாரங்களையெல்லாம் சொன்னார்.
அவன் ௮ந்த முகூர்த்தப் பத்திரிகையைப் பார்வையிட்டு, மனங்
களித்துத் தான் விவாகத்திற்குட்போய் மீண்டு வருமளவும்
தனக்குப் பிர இநிதியாய்ச் சர்வாதிகாரம் செலுத்தும்படி ஓட்டக்
கூத்தரைப் பட்டத்தில் வைத்துவிட்டு, மந்திரி பிரதானிமார்
களுடனும் தன் சுற்றத்தாருடனும் நால்வகைச் சேனைகளுட
னும் மதுரைக்குப் போன
பொழுது, பாண்டியன்
எதிர்
கொண்டு உபசரித்து, வாழை கமுகுகள் நாட்டி, முத்து மாலை
புஷ்பமாலை தூக்கி, படங்கள்

கண்ணாடிகள்

நிரைத்து, இந்திர

விமானம்போலச் சோடிக்கப்பட்ட அழகிய மணப்பந்தலிலே
உன்னதமாகிய மாணிக்கமேடையில் ஈவரத்தினக் கோலமிட்டு,
பரண

கலசங்கள்

வைத்து,

தீபங்கள்

ஏற்றி,

முளைப்பாலிகை

அமைத்து, ஈட$வே மரகதபீடமிட்டு, இவ்விய இர்த்தங்களால்
ஸ்கானம் பண்ணுவித்து, விலையுயர்ந்த ஆடையாபரணங்களை
யும் கந்த சுகந்த புஷ்பாஇகளையுங்கொண்டு அலங்கரித்து, மணக்

கோலஞ்செய்வித்து,அழைத் துவந்து,மாப்பிள்ளை யையும் அவன்

வலப்புறத்திற் பெண்ணையும் மேற்படி பீடத்தின்மேல் இருக்க
லவத்து, மங்களவாத்தியமுழங்க ஹோமம் வளர்த்தி, வேதப்

பிராமணர்கள்

மந்திரவாக்கயங்களைச்சொல்லி

சாஸ்திரோக்தமாகப்

பாண்டியன்

தீன் மகள் கையை

சீர்வதிக்க,
எடுத்துச்

சோழன் கைம்மேல் வைத்துக் தாரை வார்த்துத் தத்தம்
பண்
க் கன்னிகாதானமாய்க் கொடுக்க, சோழன் அக்கினி
சாக்ஷி

அரு$தஇு சாக்ஷியாக அவளைப் பாணிக்ரெகணம் பண்ணினான்.

மற்றக்கிரியைகளெல்லாம்விஇப்பிரகாரம் சம்பூரணமாய்
நடக்க,
ஆறு மாதபரியந்தம் தானம் தருமம் விருந்து ஆடல்
பாடல் முத
லான சகல
கடந்தது.

விபவத்துடன்

அதிக

சம்பிரமமாய்க்

கலியாணம்:
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பிறகு பாண்டியன், பெண்ணுக்கு உசிதமான வஸ்தரபூஷ
ணங்களையும், பொற்பெட்டி பொற்றட்டு பொற்கட்டில் பொற்
ரொட்டில் பொற்குடம் முதலானவைகளையும் யானை குதிரை
காடி. பல்லக்குகள் சமை பூமிகள் மற்றும் அனேகம் பொருள்
களுடனே தோழிமார் தாதிமார்களையுஞ் சீதனங்கொடுத்து,
அந்தப்படியே தன் சம்ஸ்தான வித் துவானாகிய புகழேர்தியாரை
யும் தனமாகக்

கொடுத்தான்.

சோழன் ஒட்டக்கூத்தர் பெய

ருக்கு ஜாபிதா எழுதி ௮ச்சாபிதாவில் மேற்படி சீதனத் தட்டு
முட்டு முதலானவைகளை வீவரமாகச் செப்பி, யாவும் வரப்பார்தீ
_துக்கொள்ளும்படி அனுப்பினான்.
ஜாபிதாவைக்கொண்டுவந்து கொடுத்தமாத்திரத்தில் ஒட்

டக்கூத்தர் எல்லாச் சாமான்களும்

ஜாபிதாவின்படி

தம்மிடத்

ஒப்புவித்துக்கொண்டு, அ௮ததை
தில் வந்து சேரப்பார்த்து
வைக்க வேண்டிய ஸ்தானங்களில் வைப்பித்துப் பின்பு ஒரு
வித்துவானும் தனப்பொருளாய் வந்இருக்இறார் என்று சொல்
லக்கேட்டு,

அவரை

வரவழைத்துப்

பாரகீகுமிடத்தில்

தாம்

பெண் பேசப் போன பொழுது தம் கட்சிக்கு எதிர்க்கட்சியாய்ப்
பேசின புகழேகந்இப்புலவராயிருக்கக்கண்டு, '*கல்லதாகட்டும்!
இறுமாப்புடைய இவன் ஈமது வலையில் தெய்வகதியாய் எளி
கொட்டத்தை அடக்க
இல் வந்து சிக்கினான்! இவனுடைய
துக்கித்தாலும்
வேண்டுமேயல்லாமல், இவன் எவ்வளவாகத்
இனி விடலாகாது! எலியழுது புலம்பினாலும் பூனை பிடித்தது
விடுமா?" என்று நினைத்து, அவரை வித்துவசிரேஷ்டரென்று
மதியாமலும், சிறிதாவது அவரிடத்தில் இரக்கமில்லாமலும்,
ne
சிழைச்சாலையில் வைப்பித்து, நாளொன்றுக்கு ஆழாக்கு
புக
யும் உழக்கு உப்புங்கொடுக்கும்படி. உத்தரவு செய்தார்.

Cpa Bur Gas இங்ஙனம் சங்கடம் நேரிட்டதனால், அவர், இது
கர்மானுசாரம்!' என்றெண்ணி, அச்சிறைச்சாலையின் பக்கத்து
மார்க்கத்தில் தண்ணீர்க்குப் போகிற ஸ்திரீகளைச் சாளரத்தின்
வறியாய்ப்பார்த்து, அவர்கள் காதுக்கு இனிமையாகவும், சல
பாரதசரித்திரத்தைச்
தெரியும்படியாகவும்
பத்திற்பொருள்

ருக்கு இக்காலத்தில் தெருக்களிற் சில எளிய ஜனங்கள் உடுக்
கை தட்டிப்பாடி ஜீவனஞ்செய் துகொண்டிருக்கன்.ற அல்லி
பரசி

மாலையீடு,

பவளக்கொடி

மாலையீடு,

புரந்தரன்
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களவு மாலை என்னும் செம்பாகமான பாடல்களாகப்பாட,
அவைகளை
அவர்கள் கேட்டுச் சந்தோஷப்பட்டுத்
தங்கள்
தங்கள் வீட்டிலிருந்து
னவைகளுங் கொண்டு

அரிசி காய்கறி புளி மிளகாய் முதலர்
வந்து கொடுப்பார்கள்.
அவைகளிற்

புகமேந்தியார் தாம் சமைத்துண்டு மீந்தவைகளைச் சிறைச்
சாலைக் காவற்சேவகருக்குக் கொடுப்பார். அதனால், அச்சேவ
கார்கள் அவர்மேல்

அதிக

பக்ஷம்

வைத் து,

அவரை

மரியாதை

யாய் நடத்தி வந்தார்கள்.
்
இப்படியிருக்கையில், சோமன் தன் மனவியை அமைத்
துக்கொண்டு உறையூரில் வந்து சேர்ந்து, சுகமாய் வாழுகானில்,
அடுத்த

தைப்பொங்கலுக்கு

மறுகாட்சாயங்காலம்

அவன்

மிக்க ஆடம்பரத்துடே வீ௫யில் யானைமேற் பவனி வந்தான்.
சிறைச்சாலைத் தளத்தன்மேல
நின்று புகமேந்தியார் அவ்
வேடிக்கையைப் பார்த்த பொழுது, சோழன் அவரைத் தன்
அருகிலிருக்கும் ஓட்டக்கூத்தருக்குக் காட்டி, “இதேதோ! மேன்
மாடத்தில் நிற்கின்றாரே புகழேந்தியார் என்பவர் இவர் தமிழில்
மகாஎமர்த்தரல்லவா?'”
CTT GOT.
அதற்கு
ஒட்டக்கூத்தர்,

வேங்கைப்புலிக்குமுன் மான் நிற்குமா£ எரிகின்ற கடுகெருப்
ுக்குமுன் சாரமற்று உலர்ந்த வெட்டுக்காடு நிற்குமா £ கடற்

கறுவுக்குமுன் மற்றச் சிறுமீன்கள் நிற்குமா? சூரியோதயத்திற்

பரி

நிற்குமார்

அப்படில்

நிற்கமாட்டுவானா?''

கல்வியில்

என்னுங்

எனக்கு

கருத்துத்

முன்

இவன்

தோன்ற,

அவரை

இலழ்ந்து,
“ மானிற்கு மோவச்த

காவீற்கு மோவல

வாளரி வேங்கைமுன் 2 வற்றிச்செத்த

வெரியும் தழன்முன்? கனைகடலின்

(COR DS Crass வெங்கட் சுறவமுன்? விசுபனி
நானிற்கு மமாவக் க$3ரா னுதயத்தில்? கார்மன்னனே '
என்று ஒரு பாடலைச்சொல்ல,
அது கேட்டுப் புகழேந்தியார்,

“இவன் அவ்வளவு சமர்த்தனா!”

என்று

சிரித்து, ராஜாவைப்

பார்த்து, “இந்தப்
பாடலை
வெட்டிப்
பாடவோ,
ஒட்டிப்
பாடவோ?
என்று கேட்க, அவன், வெட்டிப் பாடவேண்டா;
ஒடடிமய பாடும், என்ன, அவர், “அந்த மான்
முதலானவை

கள அவரரூ
.

படும்படி,

; புலி முதலானவைகள் 9 கானே,”

ச

எனப்

°

பொருள்
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* மானவன் நானந்த வாளரி வேங்கையும் வற்றிச்செத்த
கானவன் நானவ் வெரியுர் தழலுங் கனைகடலின்
மீனவன் கானந்த வெங்கட் சு றவமும் வீசுபனி
தானவன் நானக் கதிரோ னுதயமுக் தார்மன்னனே?!”'
என்று அப்பாட௯ூயே ஒட்டிப் பாடினார்.
பாடியும், அரசன்

ஓட்டக்கூத்தரிடத்தில்
யாரைச்

சிறை

வைத்த

மீட்க

தாக்ஷ்ணியத்தாற்

வேண்டும்

வபோனான்.
அதற்குச் சில காலத்திற்குமுன்
மேல்

பாட்டுப்பாடி.

வர,

அரசன்

என்பதை

நினையாமற்

ஓரு வித்துவான் சோழன்
அப்பாடலை

னுக்கு உசிதமான வெகுமதி செய்து,

புகழேந்தி

வியந்து

அவ

கொடி குடை எக்காளம்

முதலிய
வீருதுகளுங் கொடுச்கல்
கண்டு
ஒட்டச்கூத்தர்
பொருமை கொண்டு, சோழனைப் பார்த்து, “கிழக்குத் தெற்கு
மேற்கு வடக்கென்லும் நான் தம், இவற்றிற்கு இடையிலுள்ள

கோணம்

நான்கும்,

மேல்

மீழிரண்டுமாகிய

பதறிப் பயந்து நடுங்கிட்போக,

வென்று உதிர்ந்து

த

இசைகளும்

நட்சத்இரங்கீளெல்லாம் பலபல

சிதறப் பகிரண்டத்தின்

முகடு

வரைமகும்

நீண்ட மந்தரகிரியாகிய மத்தைக்கொண்டு திருப்பாற் கடலைக்
கடைந்து, தேவர்களுக்கு அமிர்தங் கொடுத்த ஸ்ரீ மகா விஷ்ணு
வின் அமிசமாகி

அவதரித்துப்

பூமண்டலமுழுதும்

அரசாளப்

பெற்ற
மானாபரணனாகிய
ராசசேகரா,
பரமசிவன்
பரிவு
கூர்ந்து கொடுத்தருளிய முத்துப் பந்தலில் வூக்கின்ற திரு
ஞானசம்பந்தப் பிள்ளையார் பாடிய பாடலுக்கும், சூரபதுமன்

முதலான அசுரர்களைக் கடிந்த சத்து வேலைச் தாங்கிய முருகக்
கடவுள் பாடிய பாடலுக்கும், பொதிய மலையில் எழுந்தருளி
யிருக்கும் முனி சிரரஷ்டராகிய அகஸ்தியர் பாடிய பாடலுக்

கும்,

கொத்துக்கொத்தாயிருக்கின்ற

சடையினையுடைய

சிவ

பெருமான் பாடிய பாடலுக்கும், பதுமபீடத்தில் வீற்றிருக்கும்:
பிரம?தவன் பாடிய பாடலுக்குமே குடை, கொடி, காளம்
முதலிய பல விருதுகளுங் கொடுக்கலாமேயல்லது, இந்த அற்ப.

மாகிய தமிழ்ப்பாடலுக்கெல்லாம்

ஏன் கொடுக்க

வேண்டும்?!

என்னும் பொருள் தோன்ற,
“ பத்துக்கொண் உன திக்கும் பதறிப்போ யுலையப்
்

பைம்பொற்றா

ரகைசிந்தப் பகரண்டமச் இடைநீள்
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மத்துக்கொண் டுமதிக்கும் திரையாறி நெடுமால்
வடிவாஇப் புலிகைக்கொண் டருண்மானா பரணா!
முத்துப்பர் தரினிற்குங் குருளைக்குஞ் சினவேல்
முருகற்கும் பொதியக்கோ முனிவர்க்குஞ் சடிலகீ
கொத்தற்கும் பதுமக்கொக் தயனுக்கு மலதஇிக
உழைத்தண் டமிழுக்கேன் கொடியுங்கா ளமுமே?''

என்ற
பாடி

பாடலைச் சொல்லித் தடுத்து, அன்று முதலாகக் கவி
வருபவர்களையெல்லாம்
பிடித்துச் சிறைச்சாலையில்

அடைப்பித்து, தேவி கொலுவிருக்கன்ற நவராத்திரி காலத்திற்
சிறைக்கூடத்திலிருந்து
வெளிப்படுத்தி, அவர்களை
இருவர்

இருவராகக்
குடுமியோடு
குடுமி
முடி போட்டு
நிற்கத் தேவிக்கு முன்பாக நிறுத்து, பிடாரிக்குச்
கடா.

வெட்டுவது

போலச்

சற்றும்

இறங்கி
சோடிக்

இரக்கமில்லாமல்

அவர்கள் தலைகளைப் பதைக்கப்
பதைக்க வெட்டி வழக்க
ராய்ப் பலி செலுத்தி வருவதுண்டு.
அதுபற்றி அந்த ஒட்டக்
கூத்தலரயும்,
கண்டவுடன்

ஒருவன் பாடும் பாட்டில் ஏதாவது குற்றங்
அவன் தலையில் ஈருக்கென்று குட்டுவதுபற்றிப்

பின்னப் பாண்டியனையும்,

வாது செய்யும்

பொழுது எதிரி

தோற்றால் அவன் காதில் மாட்டிய துறட்டைப் பிடித்திழுத்துக்
காதை ஒட்ட அறுப்பதுபற்றி வில்லிபுத் தூராழ்வாரையுங்
குறித்து,
்” பட்டுதற்டுப் பிள்ளாப்பாண் டியஷனோ வில்லை
குரும்பியள வாம்காதைக் குடைந்து தோண்டி
oT gor
டறுப்பத ம்கோ வில்லி யில்லை

சண்டொன்று
வெட்டுகற்கோ

முடி1துதலை யிறங்கப் போட்டு

கவியொ.ட்டக்

வின்யாட்டாயம் கவிதைதனை
அிதட்்டுகற்கோ

2தசமெங்கும்

அறிவில்லாத்

புலவரெறத்

கூத்த வில்லை

விரைந்து பாடிர்

துரைத

ஞுண்தி

திரிய லாமே

/*?

என்று பிற்காலத்தார் பாடியுமிருக்கின்றனர். அது நிற்க.
மேற்
சொல்லிய வழக்கப்படி அவர் அத்காலத்திலும் செய்ய எத்
தனித்துப் புலவர்களில் அனேகரைப் பிடித்துச் சிறைச்சாலையில்

அடைத்து

வைத்தார்

அச்செய்இ சிறைச்சாலையிலிருக்கும் புக

ழேந்திப்புலவர் அறிந்து, “ஐயையோ! சண்டாளன் பாவமென்
பதும் பழியென்பதும் பாராமல், தன்னப்போன்ற புலவர்களை
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வெட்ட மனக்துணிந்தானே !/ இதை என்னவென்று சொல்லு:
றது!” என்று விசனப்பட்டு, பிறகு அவர்களை யெல்லாம்.
கொலைக்குத் தட்புவிக்க வேண்டுமென்று, அவர்களில் நல்ல புத்தி
மான்களாகய குயவனொருவன், அம்பட்டனொருவன், கருமா
ஜனொருவன், வேளாளனொருவன், வண்ணானொருவன் ஆக ஐந்து
தெரிந்தெடுத்து, அவர்களுக்குச் சி றயிருப்பிலே
பெயரைக்

தானே சம்பிர தாயத்துடனே இலக்கிய இலக்கணங்கள் பயிற்று.

வித்து, அதிக சமாத்தர்களாம்படி செய்தார்.

அவர்களைவரும்

அவரிடத்தில்

முறையாகக் கல்வி

கற்று

மிக்க இிறமுடையவர்களாயிருக்கையில் கவராத்திரி சமீபித்த.து..
சோழராஜன் ஆகாசத்தை முட்டம் பச்சைப் பந்தல் போட்டுக்
௮லங்கரிததுதீ
முதலியவைகளைக்கொண்டு
வாழை
கமூகு
இருவிளக்கேற்றித் தேவியைக் கலசத்தில் ஆவாகனம் பண்ணி
ஒன்பதுகாள் கொலு நிறுத்திப் பூலித்து வந்து, பத்தரகாளாகியூ

விஜயதசமியன்று

உத்வாசனம்

பண்ணுவதற்முப்

பலி

அத்தருணத்தில் அந்தத் தேவி
பக்கத்திலும் இரண்டு காற்காலி

கொடுக்க
சந்நிதிக்கு

யத்தனித்தான்.
இரு
முன்னே

கொண்டு

வந்து , போடப்பட்டன.

அவற்றுள்

ஒன்றன்மேல்

அரசனும், மற்றதன்மேல் ஓட்டக்கூத்தரும் கத்தியை உருவிக்.
கையிற் பிடித்த வண்ணமாய் எதிரெதிராய் உட்கார்ந்தார்கள்.
ஓட்டக்கூ.த்தர் சிறைச்சாலைக் காவலதிகாரியை நோக்கி, * அங்
குள்ள படித்த கடாக்களைப் பிடித்துக்கொண்டுவா,” என்று
சொல்ல,

அவன்

விசனப்பட்டுக்கொண்டே

போய்க் கதவைத்திறந்து, அதற்குள்
வெளியே

வாருங்கள் !'' என்றான்.

சிறைச்சாலைக்குப்.

அடைக்கப்பட்டவர்களை,
நாறு

பெயா்

வரையில்,

£* இன்றைக்கு நமக்கு முடிவு சம்பவித்தது /
இதற்கென்ன
உபாயஞ்செய்கிறது !'”?
என்று
கர்ப்பங்கலங்கிக்
கண்ணீர்
“விட்டுக்கொண்டே வெளிப்பட்டார்கள். புகழேகந்இயார், இவர்
களிற்பெரும்பான் மையர் சொற்பக்கல்வியுடையவர்களாயிருப்
பதனால் அந்தக் காலாந்தகன் கேட்குங் கடினமான கேள்விக்கு.
உத்தரஞ்சொல்லத் தெரியாமல் விழிப்பார்களே / அது கண்டு
அவன் அரியாயமாய்ப் பதைக்கத்துடிக்க வெட்டியெறிவானே?”'
என்று நினைத்து, அப்படிப்பட்டவர்களைப் பின்னே நிறுத்திச்

F635

விபரிதமறக் கல்வி

பயின்ற ஐவரையும்

ஒருவர்

பின்
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ஒருவராய் ஓட்டக்கூ த்தருக்கு

முன்னே

போகும்படி.

படுத்தி அனுப்பினார்.

திட்டப்
ன

த்து

ff
ous red அனுப்பப்பட்டவர்களிற் குயவன்: பிரதமத்திற்
போய் நின்றான். அப்பொழுது ஒட்டக்கூத்தர் தம்மைப் பெரிய
அ தமானையாகவமி

அவனை

பாவித்துக்கொண்டு,

அவன்

ஒரு

சிறிய .முயற்குட்டியாகவும்

PESO SITES Gy

65 மோனை

எதுகை முதலிய தொடையும்
தொடை
விக திபமுமுடைய
வெண்பா, அகவற்பா, கலிப்பா, வஞ்சிப்பா என்ற பாவும்,

தாழிசை, துறை, விருத்தம் என்ற இனமுமாகிய யாப்பினை
யுள்ளிட்ட இயல், இசை, நாடகம் என முவகைப்பட்ட்
தமிழாகிய

மும்மதங்களைப்

பொழிகன்ற

இந்தக் eT LT TS,

மூன் அச்சமில்லாமல் வந்து எதிர்த்து கிற்தன்ற

என்பதற்கு,

நீ ஆரடா £”?

“* மோனை முத்தமிழ் மும்மத மும்பொழி
ஆனை முன்வர் தெகதிர்த்தவ னாரடா?””
என்றார்.
அதற்குக் குயவன்,
நரன் கூனையுங் குடத்தையுங்

குண்டுசட்டியையும் பானையையும் பண் ணுகின்ற குசப்பையல்,”
எனவும் சிலேடையால்,
*தற்புகழ்ச்சயாக
யானையென்று
சொல்லுகின்ற உன்னுடைய மதத்தை அடக்குகின்ற அங்குசப்
பையல்,” எனவும் சொல்லுவதற்கு,
கூனை யுங்குட முங்குண்டு சட்டியும்
பானை

என்றான்.

அது

யும்பணு மங்குசப் பையல்யான்.”

கேட்டு ஒட்டக்கூத்தர், “எ.து! இவன் ஈமக்கு

வைரிீயாயேற்பட்டானே]?
தலையை வெட்டலாசாதே!
சும்மா

நிறுத்தி

வைத்து,

என்று
எண்ணி,
நிஇயில்லாமல்
அதனால், அவனை ஒரு பக்க SBD

“மற்றொருவனை

அழை,”

என்று

சிறைக்கூடக் காவல் அ இிகாரிக்குச் சொல்ல,
புகழேந்தப்புலவரீ
அம்பட்டனைப் “போ,” என்ன, அவன், “இந்தக் கொல்ைபாதகன்
நம்மை என்ன இமிசை செய்வானோ!”
என்று ஈடுங்கக்கொண்

டே

வந்து நின்றான்.
அவனுக்கு ஒரு கண் பொட்டை யாயிருக்கக்
கண்டு, ஓட்.
டக்கூத்தர் அவளை
அலட்சியமாக, “அ

என்னைக்கண்டவுடனே

டா, பொட்டைச்சண்ணா,

avgr@ றன் னும்

பறவையைக்கண்ட

ஒட்டக்கூத்தர் சோழனுக்குப் பெண் பேசியது
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'கொக்குப்போலக் கைகால் உதறலெடுக்க மனவிசாரத் துடனே
இங்கே வந்து நின்ற நீயார்?”” என்பதர்கு,
*“விண்பட்ட கொக்குவல் லூறுகண் டென்ன விலவிலக்கப்
புண்பட்ட நெஞ்சொடு
மிங்குநின் முய்பொட்டை யாய்
புகல்வாய்.”'
- ஏன்று பாதிப் பாடலைச் சொல்லி, “இதற்கு உத்தரமாக மற்றப்

பாதிப் பாட்டையுஞ் சொல்! நீ கவி பாடுந் திறத்தைப்
போம்!”

என்றார்.

அதற்கு

அம்பட்டன்,

“இவன்

பார்ட்
நம்மை

என்ன செய்தாலுஞ் செய்யட்டும்! *தலைத்கு மிஞ்சின ஆக்கினை
யும், கோவணத்துக்கு மிஞ்சின தரித்திர முமில்லை,' என்று தைரி
யங்கொண்டு, “எனக்குக் கண்ணும் பெட்டை; நான் ஜாதியி
லும் அம்பட்டன்; னாலும், பாவாணர்களுக்கு முன்னே சிறி
துஞ்சங்கையின் றிச் செம்பாகமான பற்பல சந்தங்களையுடைய
தமிழ்ப்பரடல்களை யாவரும் தஇடுக்கிடச்செய்கின்ற நீரும், திடுக்,
இிடும்படி. பாடுவேன்!” என்பதற்கு,
“தண்பொட்டை யாயினும் அ௮ம்பட்டனான்,கவி வாணர்முன்னே
பண்பட்ட: செந்தமிழ் நீயூந் இடுக்கடப் பாடுவனே!”'

என்றான்.

அது

டக்கிருதைக்

கேட்டு

ஓட்டக்கூத்தர்,

காண்பிக்கிறான்!'”

என்று

“இவன்

நினைத்து,

அம்பட்

அவனை

பக்கத்தில் நிறுத்த, வேறொருவனை
அழைக்கச்
சிறைக்கூடத்திலுள்ள புகழேந்தியார் சொற்படி
கருமானைக் கொண்டுவந்து நிறுத்தினார்கள்..

மறு

சொன்னார்.
சேவகர்கள்

ஓட்டக்கூத்தர் அவனை. முன்பு குயவனையும் அம்பட்டனை
யுங்கேட்டது போலக் கவி சொல்லிக் கேள்வி கேளாமல் வாய்

மொழியாகவே,

“நீ யார் மகன்? உன் பெயரென்ன?

நீ பெற்ற

ம_€மை எப்படிப்பட்டது? உன் குலமெது? சொல்/!'' என்றும், .
உதப்புப்
“
பாட்டுப் பாடலாமா?'' என்றுங் கேட்டார்.
அதற்கு
அவன்,

( நான்

செல்லப்பாசாரி

குமாரன்;

என்

பெயர்

Sa

வேங்கடாசாரி; கான் செகத்குருவாயிருக்கிறவன்; என் குலம்
மனு மய சிற்பி துவஷ்ட விஸ்வ என்னும் ஐந்திற் கருமாரகுலம்;

கான் குற்றமறப் பாடுகிற பாட்டைக்குறித்து வாய் புளித்
ததோ மாங்காய் புளித்ததோ” என்பதாக வாய்க்கெளிதாக நீர்

குற்றங்கூற வக்தீர்; இப்படி. என் கவியைச்சுட்டி, வீண் குற்றங்.
கூறுறெவர்களை

கான் சும்மா” வீடமாட்டேன்! குறட்டைக்
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கொண்டு பதினாறு பல்லையும் பிடுங்கப் பருக்தாட்டமாட்டிபம்
பகையாளிகள் பார்த்துச் சிரிக்கும்படி, அவர்கள் கண்ணுக்
கெதியே இரவும் பகலும் ஓய்வில்லாமற் கவியாகிய இருப்பாணி'
களைக்கொண்டுவாயிற்கடாவுவேன்!/”என்றகருத்துத்தோன் ற..
“செல்வன் புதல்வன் றிருவேங் கடவன் செகத்குருவாம்
கொல்லன் கவியைக் குறைசொன்ன பேரைக் குறடுகொண்டு:
பல்லைப் பிடுங்கிப் பருந்தாட்ட மாட்டிப் பகைவர் முன்னே
அல்லும் பகலு மடிப்பேன் கவியிருப் பாணிகொண்டே.”
என்ற

பாடலைச்

சொன்னான்.

அது

கேட்டு

ஒட்டக்கூத்தர்,

தன்னைப் புகழாத கம்மாளனில்லை,' என்பார்கள், அதற்கேற்ற

படி. இவன்
அவனை,

தன்னைப்

“அப்படி

புகழ்ந்து பேசுகறான்!'' என்றெண்ணி,

நில்,”

கொண்டுவா.” என்றார்.
வந்து நின்றான்.
அவனை

நோக்கி,

என்று

என்ற

நிறுத்து," பின்னொருவனைக்

மாத்திரத்தில்

ஒட்டக்கூத்தர்,

“பிரபல

வேளாளன்

கவிஞர்களாகிய:

எங்களுக்கு முன்னே, புன்கவிஞர்களாகிய நீங்களும் வித்து:
வான்களென்று
வெளிப்பட்டு,
'ஞானியாராடும் 'இருக்கூத்
தோடே. கானுமாடுகிறேன்,” என்பதாகக் கவி பாடுக றீர்களே!
இஃதென்னை வெட்கக்கேடு!” என்றார்.
அதமங்கு வேளாளன்,
“இந்தப் பஞ்சாசதகோடி பூமண்டலத்தையும் ஒரு குடை நீழ
லில் அடக்கி ஏகாஇபத்தியமாய்
அரசாளுகின்ற
சக்கிரேஸ்
வரனைக் கண்டு மற்ற ஐம்பத்தாறு தேசத்தரசர்கள், 'சாமெவ்

வளவு பூமிக்குடையவர்கள் ! இவனுக்கெதர்த்தட்டாகக் “கடா
இடுக்கில் புல் இன்னுகின் றது” போல ஆளுகை செய்வது தகுதி:

யல்லவே!'' என்று தத்தம் தேசங்களைக் கைவிட்டுக்: கடலிலே
:
போய் விழுந்து மாண்டு போனார்களா? ஒரு தடாகத்திலுள்ள
புஷ்பங்களுக்குள் மிகச் சிறந்ததாயும், ஸ்ரீமகாலக்ஷ்மிக்கு வாசஸ்
தானமாயுமிருக்கின்ற தாமரை புஷ்பிக்கக்கண்டு, அதனருகிவி
ருக்கும் அற்பமாகிய கொட்டியும் புஷ்பிக்காமலிருக்கின் றதா?
அப்படி எழு வகைத் தீவுகளையும் பரிபாலனம் பண் ணுகின்ற.
சோழமகா

நீங்கள்

ராஜாவே,

கவி

சொற்றிட்பமும்

சிரேஷ்டராகிய

பொருள் நுட்பமும்

ஒட்டக்கூத்தரே,

உடையதாகப்

பாடுகின்ற பாடலைக்கண்டு, என் போலும் சொற்பமாஇிய
களைப் பாடுகின்ற புலவர்களெல்லாம் பயங் து, பாடாமல்

கவீ
ஒடி.

ஒட்டக்கூத்தர் சோழனுக்குப்
ஒளித்துப்

பெண்

போவார்களோ?

பேசியது
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சொல்லுங்கள் !''

என்னுங்

கருத்தை அமைத்து,
ஈகோக்கண்டு

மன்னர் குரைகடற்

புக்கிலர்; கோகன தப்

பூக்கண்டு கொட்டியும் பூவா தொழிக்தில; பூதலமேழ்
கூத்த/நுங் கட்டுரையாம்

காக்கின்ற மன்ன/ கவியொட்டக்

பாக்கண் டொளிப்பர்க ளோதமிழ் பாடிய பாவலரே £”
என்ற பாடலைச் சொல்லிப் பின்னுக்தனக்குள், “* சோழனுக்கு

மிகவும் பெரு.

இவன் வித்தியாகுருவாயிருப்பது பற்றி இவனை
மைப்படுத்தி,

ஆசனத்தில்

அவன் தன் சிங்காதனத்திற்கு

வைத்து

தலைமேலே

பாதத்தைத்

இவனுடைய

உயர்ந்த

மேலாக

தாங்கிக்கொண்டிருக்கிற காரணத்தால், குப்பையில் முளைத்த
இவன் தன்னை அதிக
போல,
கொடி கூரைமேலேறினது'
“WP
கர்வித்து,
வீட்டு அம்ஜியை

சிலாக்கயெப்பட்டவனாக நினைத்துக்கொண்டு
காரி வீட்டுக் கோழி முட்டை குடியானவன்

யும் உடைக்கும், என்பதாக, கம்மையெல்லாம் பொருள் செய்
யாமற் Ags தாழ்வாக நடத்துகிறான்!” என்றெண்ணி, ஒட்

டக்கூத்தரை கோக்க, உலகத்தில் எப்படிய்பட்டவர்களுக்கும்

தம் குற்றம் தெரிகறதேயில்லை: அதைக் குறித்து அரசரானவர்
குற்றத்தைக்

முன்பு தம்மிடத்திலுள்ள

அப்படிச் செய்தால்,

டும்.
பது

அணுகாது.

எப்பொழுதும்

அவர்

சாஸ்திரமுஞ்

சென்று:

வேண்

களைய

நீதிமானாயிருப்பா

சொல்லுகன்றதே/

ஆராய்ந்தறியவில்லையோ?''
கடுங்கோபங்கொண்டு,

கண்டு

அவரைச் சிறிதேனும் குற்றமென்
என்றான்.

பின் விளவதை

நீங்கள்

அதை

அவர்

அப்பொழுது
உணராமல்,

“அடா,

நீ சொல்லு
நீ எங்களுக்குச் சட்டக்கல்வி ஒத வந்தாயோ £
இறதை யோசிக்குமிடத்தில், ' முண்டையைப் பிடித்த கண்ட
மாலை முருங்கையையும் கூடப் பிடித்தது,” போல, நாங்களும்
தப்புப் பாட்டுப் பாடியிருக்கிறதாக அல்லவோ காணப்படுகின் :
றது/ நல்லது! எங்கள் பாட்டில் நீ கண்ட் வழுவென்ன £
சொல்! ' என்று உறுக்கக் கேட்டார். வேளாளன், “அடங்காத

பாம்புக்கு
றத்தை

ராஜா

இவனுக்கு

கூங்கல்
எடுத்துக்

தடி,

என்பதனால்,

காட்டி

ல்தான்

இவன்

குற்

இவனுடைய

கொட்டம் அடங்கும்; அல்லாவீட்டால், ௮டங்கமாட்டாது,”
என்று நினைத்து, “ஐயா, நீர் முன்பு சோழ மகாராஜாவின்மேற்
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விகோ தரசமஞ்சரி

பாடிய அண்டத்துப் பரணி என்னும் பிரபந்தத்தில் இந்தப்
பிரமாண்டத்தையே நகரமாகவும், பூமியைச் சுற்றியிருக்கன்ற
சக்கிரவாளகிரியையே மதிலாகவும், அதற்கு உட்புறததிலிருக்
இன்ற சப்த சமுத்தாங்களையே ௮க£மாகவும், பூமிமத்தியிலுள்ள
மகமேருவையே
கோட்டைக் கொழடிக்கம்பமாகவும் ரூபகப்

படுத்தி வருஃ்வித்திருக்கிறி3ர ! அகழமானது
லல்லீவா

கோட்டைக்கு

உறுதி?

புறத்திலிருந்தா

அகத்திலிருக்கிறதாகச்

சொல்லப்பட்டிருக்கிற?க ! அதனால் என்ன பயன்?
இது சரி
தானா£ சொல்லவேண்டுமானால், ௮ண்டத்திற்கப்புறத்திலுள்ள
பெரும்புறக்கடலைச் சொல்லலாமே!

கம்பர்

இராமாயண த்தில்

ககரவர்ணனையில்,

*நேமிமால் வரைமஇ லாக Bair ty pe
பாமமா கடல்இடங் காகப் பன்மணி

வாமமா ஸிகைமலை யாக மன்னழற்தப்
பூமியு மயோத்திமா நகரம் போலுமே.”

என்ற செய்யுஸிற்

பெரும்புறக்கடலை

யாவது
பார்க்கவில்லையா ?
என்றான்.

அந்த மட்டில் அக்கினி
னது போல

அ௮கமாகச்

அல்லது

சொன்னதை

கேட்கவுமில்லையா?''

தேவனுக்கு

அபிஷேகம்

பண்ணி

ஒட்டக்கூத்தர் முகங்கருக, அவரைப் பிடி
த் இருந்த

அகங்காரமாகிய
துஷ்டப்பேய்
விட்டுத் தொலைந்தது.
அப்
புறம் அவர், “மற்றவர்களை அழைத்துக் கேட்டால் அவர்கள்
ஏதேது சொல்வார்களோ!" என்ற HEF FAO, நாவெழாமல்,
வாய்

பூட்டப்பட்டது

சும்மா இருந்து,

போல, ஒன்றும்

பிறகு,

பேசாமற்

இவர்களை ஈரம்

சிறிது

நேரம்

சிறைப்படுத்தின து*

சனியனை
விலைக்கு வாங்கனாது போலிருக்கறு/'? என்றும்,
நமது பெயரைக் கேட்டவர்களெல்லாம் இடியோசைகேட்ட

சர்ப்பம் போல நடுங்குவார்களே! அப்படி யிருக்க, இவர்களுக்கு
இந்தத் தைரிபமும்

யின?

இவ்வளவு

வல்லமையும்

ஆராலே

உண்டா

அந்தப் புகழேந்தி என்பவனாலேதான்; அவன் இப்படிப்

பட்ட அற்ப மனிதர்கஷைக்கொண்டு

ஞுன்கள்வா ?

ஆகையால்,

அவனை

அிறைவிடச் 'செய்யவொ ண் ஞது:

சிறைப்படுத்தி

வைப்பதனால்

ஈம்மை அவமானப்படுத்தி

அவன்

உயிர்

விடுபளவும்

இவர்களையெல்லாம் வீணாகச்

கமக்குப்

பிரயோஜனம் ஒன்று

ஒட்டக்கூத்தர் சோழனுக்குப்

.

பெண் பே சியது

தி9]

து,
மில்லை,”' என்று தமக்குள்ளே நிச்சயித்து, அவர்களைப்பார்ச்
நீங்கள் இனித் தடையில்லாமல் சுகமாய் உங்கள் தேசத்துக்
குப் போகலாம் ”” என்று புகழேந்தியார் ஒருவர் தவிர இதரர்

களையெல்லாம்

அனுப்பிவீட்டார்.

அவர்கனைவரும்,

“இது

வரையில் ஈம்மைப் படித்திருந்த பாழ்ஞ்சனியானது புண்ணி
யாத்துமாவாகிய புகழேந்திப் புலவராலே இன் ரோடே நிவா
வந்த
அவருக்கு
சகாயப்பட்ட
ரணமாயிற்று / நமக்காகச்
பகவானுடைய அனுக்கிரகத்தாற் சூரியவைக்கண்ட
விபத்து
க்கிரம் நிவர்த்தியாக வேண்டும் /'' என்று
பனி போலச்
கடவுளை ஸ்துதி பண்ணிக்கொண்டு போனார்கள்.
புகழேக்இப் புலவர் யதாப்பிரகாரம் கரகசாரம் போதா
மையாற் சிறையிருப்பிலேயே இருந்தார். வெகுகாள் சென்றும்

அவரை

விடுதலை செய்ய

வேண்டுமென்று அரசனுக்கும்

புத்தி

அரசனுடைய
அதை
இட்படியிருக்கையீல்,
பிறக்கவில்லை.
தேவி அறிந்து, “நம்முடைய பிதாவின் சம்ஸ்தான வித்துவானை
ஒட்டக்கூத்தர் சிறைப்படுத் இயிருக்கின்றார் !/ அவருடைய அபி
மதட்படி ஈம் மகாராஜாவும் கெடுகாளாகியும் அவரைச் சிறை
யிருப்பிலீருந்து விடுதலை செய்யாமலிருக்கின்றார் / இதென்ன
கோரம் / கேள்வி முறையில்லையா !?” என்று மனவருத்தப்பட்
டுக்கொண்டிருக்து, ஒரு நாள் சயனக்கிருகத் இரகு ராஜா வரும்

குறி 'பறிந்து, '* கலகம் பிறந்தால் நியாயம் பிறக்கும்,”

என்று,

வீட்டு வாயிற்கதவைச் சாத்தித் தாம் பூட்டி, அரசனை உள்ளே
பிரவேசிக்கவொட்டாமல்
தடை
செய்சாள்.
அது
கண்டு

குலோத்துங்கன்,
்

“களப

வண்டவிடு

நிலவ
ளக

என்றும்

கொரந்தைமிசை

முந்துகனல் சொரீயுமென்

பற்திமிசை யளிகள் பந்தரிடும்
அரிவை

என்றும்,

கனக

மீர்/ர்கடைசன் இறமினோ.”

ப
மிளமுலை
“ர.தள வளவெனு
துடி பள வள வெனு நுண்ணிடை
ar gor saraspy WHT asp
கடலமு தனையவர்/ இறமினோ.””
கலிங்கத்துப்பரணியில்

சொல்லிய

வண்ணம்,
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“ கடை இறக்க வேண்டும்,” என்று பற்பல விதத்திலும் இதஞ்
தொன்றுதொட்டு அரசர்களுக்
சொல்லியும் திறவாததனால்
குள் ராஜம$ஷிக்கும் ஊடல் நிகழும் பொழுதெல்லாம் அவர்
கள் புலவக்களைக்கொண்டு தணிப்பிக்கின்ற சம்பிரதாயப்படி
ஓட்டக்கூத்தரை அழைத்துத் தன் பத்தினியின் ஊட உத்.
௮வர்
தணித்துக் கதவைத் தஇறப்பிக்கும்படி அனுப்பினான்.
போய்,
மாதர்க் ததங்கவி வாணர்க்குச் சால வணக்கங்குரு
[வில்
நாதர்க்கு நீிதியொ டாசாரங் கல்வி ஈயந்தவர்க்குக்
கோதற்ற வாசகம் பொய்க்குப்பொய் கோளுக்குக் கோளறி
ஆதற்கி ரட்டிப் பறிவுடை யோர்செய்யு மாண்மைகளே.''

என்பதனால், இதமாய்ப் பேச வேண்டு9மன்று நினையாமல்,
“தா மரைமலரில் வசிக்கின்ற தேணப்போல இனிக்கும் ௩யவச
னத்தையுடைய இலக்குமி போல்வாய்! நீ கதவைத் திறந்து
விடு;

இறவாதிருந்தாலோ,

கோடையிடி

இடித்தது

போலப்

பகைவர் நெஞ்சம் துணுக்குறும்படி புறங்கொடாமற் போர்
செய்து வெல்கின்ற சுத்தவீரனும், உன் பிராணகாதனுமாகிய
சோமராஜனென்னும் சூரியகுலத்தரசன் வாசல் தேடி. வந்தால்,

அப்பொழுது சூரியனைக்காணாமல் முகுளித்த தாமரை அச்சூரி
யன் உதயமாகக் கண்ட மாத்திரத்தில் தன்னியல்பாய் விகசக்
இறது போல, உனக்கொருவர் இதஞ்சொல்லாமலே தனக்குத்
தானே

வீரல்களாகிய

இதழ்களையுடைய

உன்

கையாகிய

தாமரையானது திறந்துவீடப்போகின்றது! அதைக் குறித்து
நானினியுன்னைப் பிரார்த்திக்க வேண்டிய நிமித்தமென்ன? ை”!
என்கிற கருத்தைக்கொண்டு,
“நானே

யினியுன்னை

வேண்டுவ தில்லை; களினமலாத்

கேனே 1! கபாடந் திறந்திடு வாய்;திற வாவிடிலோ,
வாவே ரனைய விரவிகு லாஇபன் வாசல்வந்தால்
தானே திறக்குகின் கையித (ராகிய தாமரையே.”
என்று மிகவும் கடுமையான
இல்,
SH

ஒரு பாடலைச் சொன்ன

மாத்திரத்.

௮ஃது, 'அசுணப்பறவையின்
செவியிலே பறையறைந்
போலச் கர்ணகடூரமாயிருந்தது கண்டு, அவள்
அக

கோபங்கொண்டு, :ஊதுகற சங்கு ஊ இனால் விடி இறபொழுது
விடிகிறது,” என்பதாக எண்ணி, ஒட்டக்கூத்தர் பாட்டுக்கு.
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தாழ்ப்பாள்
மற்றொரு
தாழ்ப்பாள், என்று
இரட்டைத்
போட்டாள்.
அதையறிந்து ஒட்டக்கூத்தர், 'இராணிக்குப் புகழேந்தியி
னிமித்தம் நம்மிடத்தில் வெறுப்புண்டாகி இப்படிச் செய்தமை
யால், அன்பற்ற

என்பதாக,

மாமியாருக்குக் கும்பிட்டாலுங் குற்றந்தான்,”

இனி

மாட்டாது,”

நாம்

என்று

என்ன

சொன்னாலும் இதம்

அவ்விடத்தை

பிறக்க

விட்டு, சுவரினிட த்தில்

விசையாய் வந்து தாக்கின பந்தானது அங்கிருந்து அதைத்துத்

இரும்பினது

போல,

வந்து. எழுதுற

திரும்பிச் சோழனிடத்இற்கு

பேசாமல்

எழுத்தாணி குதறுகிறது கண்டு கூர் மழுங்

கத் தீட்டுமளவில் ௮ஃது இரட்டைக்கூர் பட்டாற்போல, கான்
பாடின பாட்டைக் கேட்டு 'ஒட்டக்கூத்தர் பாட்டுக்கு இரட்

டைத்தாழ்ப்பாள்,'

என்பகசாகப்

பின்னுமொரு

தாழ்ப்பாள்

போடச் சம்பவித்தது ”” என்று சொல்ல, குலோத்துங்கன், “ஈம்

முடைய மனைவிக்கு ஊடல் நிக்ந்ததற்குக் காரணம் யாதென்
அம் தெரியவில்லையே! அவளுக்கு நாமென்ன குறை செய்தோம்!
அவளிஷ்டப்படிக்கெல்லாம் நடத்தித்தானே வருகிறோம்!

காகாதவர்

ஆரேனும்

அவளுக்குத்

ரென்று நினைப்போமானால்,

மில்லை2ய/

அல்லது

துர்ப்போதனை

அப்படிப்பட்டவர்

ஜன்மாந்திரத்தின்

ஈமக்

செய்தா

இங்கொருவரு

கர்மானுபவத்தாலே

தான் அவள் குணம் பேதித்ததோ!/ இஃதென்னை தவக்குறை!
அபூர்வமாக ஒரு வேளை நம்மிடத்தில் அவளுக்கு ஊடல் நிகழ்
வது சகஜமே! ௮ஃது ஆச்சரியமன்று! ஓட்டக்கூத்தர் அவளுக்கு

என்ன கொடுமை செய்தார்?” என்று தனக்குள்ளே பல விதத்
திலும் தீர்க்காலோசனை பண்ணிப்பார்க்கும் பொழுது, '“புகழேக்
திப்புலவரை

ஒட்டக்கூத்தர் அிழைப்படுத் இனமையால்

அவர்

மேல் அசூயையும், நரம் ௮வர் கருத்துக்கெங்கி நின்று சிறை
மீட்காமையால்

நம்மேல்

வெறுப்பும்

விளைந்தன,”

என்று

தெளிந்து, அந்த spor dw பபுகழேந்தஇப் புலவரைச் சிறை நீக்கி,
“'ஐயா, நீர் சென்று இராக்கணி கோபத்தை ஆற்றி, அவளைச்
சமாதானப்படுத்தும்,''

என்று

ஏவினான்.

- அவர் அந்தப்புரத்துக்குப் போய்த் தமது வரவை அரக்கு
அறிவிக்க, அவள் அவருக்குத் தன் உயிர்த்தோமியைக் கொண்டு
ஆசனங்கொடுக்கச்சொல்லி மரியாதை
செய்வித்தாள்.
அவர்
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அப்பொழுது ராஜம$ூஷிக்குச் சிற்றமாறி மனவருத்தர் தணியும்,
பொருட்டு மிகக் குளிர்ச்சியும் மிருதுவும் மதுரமும் ஈயமுமாய்த்
கோன்றும்படி,, “Qa பிளவாகப் ப௫இர்ந்த மெல்லிய நாலின்
ஒரு பிளவு போன்று நுண்ணிதாகிய சிற்றிடையையும், பொற்
குமைகளை ஏந்திய செவியைக் தொடுகின்ற இணை விழிகளையு
முடைய

தெய்வப்

யும் மழையினது
மையோ

பெண்

போல்வாய். (வானத்தினின்று பெய்

வண்மை

ஒரு

அதற்கிருகூறும்,”

கூறும்!

என்று

இவனது

யாவரும்

கை வண்

அதிசயிக்கத்தக்க

மிக்க வள்ளற்றன்லமயையும், அபிமானமாகிய ஆபரண த்தையு.
முடைய

சோழ

மகாராஜா

உன்னுடைய

வாசலைத்

தேடி

வந்தால். அவர் 3மல் என்ன குற்றமிரும் தாலும், அதை யெல்லாம்
பாராட்டுவது பெருமையா£ அவரை
வாயிலுக்குள் பிரவே
சிக்கவொட்டாமல் தடுப்பதும் தர்மமா?
உன்ளைப்போ லும்
உயர்குடியிற்பிறந்த கற்புக்கணிகலமாகிய உத்தம ஸ்திரீகள்
தீம்முயிர்போலச்சிறந்த கணவர்கள் செய்த ஒரு பிழை இரு.
பிழைகளை கரமிக்காமல், வன்மம் சாஇட்பார்களோ? BOOT COOP CF
மல்ல?வா
மூன்று பிழை பொறுக்இன்றது/* நீ இவ்வொரு
பிமை

பொறுக்கலாகாதா?

என்று

சொல்லப்படுகின்
ற3த! ஆதலால்,

சீற்றம்

செய்யலாமா £

இலெதன்ன,

குற்றம்

இராக்கோபம்

உனக்குத்

தெரியாதோ?

விளாவ

நீரெங்கே?

நியே

தணித்துக்கொள்ளா
அண்டு

குழையொன் றிரண்டு
மழையொன்
பி ழையொன்

என்றொரு

கின்ற

சுற்றமில்லை,'

இதைக்

வேண்டும்!''

வகி

செய்த

குறித்துச்

போராய்

முடியாதா?

கடல்

கொதித்தால்.

உன் சித்தமிரங்றி, ரிகொண்ட

உள்ளமைத்து,
"இமையான்

பார்க்கிற்

என்னும்

நுண்ணிக

விரயணங்் கே] காண்ட

கோபத்தை

கருத்தை.

ட ஏக்தியபொய்

கோபந்தணி;
WS ras Gms
wr னா பரணனின் வாயில்வந்தாற்
மிரண்டு பொறருசோ குடியிற் பிறந்தவர
ே?”

பாடலச் சொன்ன

பாம்பின்மேல்

போட்டவுடனே

மாத்திரத்தில்

மாந்திரிகன்

௮ து படமொடுங்கி

படம் விரித்தாடு:

திருநீற்றை

மக்தரித்துப்

௨உக்ிரமாறின து போல.

் தண்ணீர் மூன்று பிழை பொறுத்தலா
வது, Gear 5 Sera:gy
அமிழ்க்தவரை அக்கீர மூன்று முறை
மேலை கிளம்பச் செய்தலாம்,
|
°

கிண் ற்றிலாவது விழுந்து
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ராஜமகஷியின் கோபமானது தணிந்து சாந்தமாயிற்று. சோழ
மகாராஜன் அ௮ஃதறிந்து. * படைமுகத்திலும் அ௮றிமுகம்வேண்
டும்,” என்பதற்கசையப் “புகழேந்திட்புலவர் தன் தந்தையாரின்
தாட்சணியத்தாலல்
வித்துவானென்கின்ற
சம்ஸ்தானத்து
லவோ ராக்கினிக்கு நீங்காத ஊடல் நீங்கியது!” என்று அப்பு
லவர்மேல் மிகவும் சந்தோஷப்பட்டு அன்று முதல் ஒரு குறைவு
மில்லாமல் அவரைப் பரிபாலித்து வந்தான்.

79. புகழேந்திப்
நளவெண்பாப்

புலவர்
பாடியது

புகமேந்துிப்புலவரைச் சிறை நீக்கிப் பரிபாலித்து வருமள
விற் குலோத்துங்க சோமராஜனும் மற்றும் சில பிரபுக்களும்
அவர் மகா சாதுரியமுள்ள வித்துவசிரோமணியாயிருப்பதனால்
அவரைக்கொண்டு சம்ஸ்கிருத பாஷையிலுள்ள நளச் சரித்
திரத்தைல்
தமிழிற்சுருக்கிச் செய்விக்க வேண்டும் என்று
எண்ணி,
ஒரு srer அவருக்கு அச்செய்தியை அறிவிக்க,
அவர், '*நல்லது! அப்படியே செய்கிறோம்,” என்று ஒப்புக்
கொண்டு,

சொற்பொலிவு

பொருட்பொலிவு

தோன்றி

ஈவரசா

லங்காரமுடையதாக, யாவரும் கற்பனைக் களஞ்சியம்' என்று
சொல்லும்படி அச்சரித்திரத்தை கானூறு வேண்பாக்களாற்
பாடு. முடித்துச் சோமராஜன்
சபையில்
அரங்கேற்றும்
பொழுது, அதில் அக்இக் காலத்தை வருணிக்கத்தொடங்கி,
“வெண்மையான குடமல்லிகை அரும்பில் வண்டு மொய்த்துச்
சங்கநாதஞ்செய்ய,

நெடிய கருப்பு

வன் தன்னுருத்தெரியாமல்
மேற்
புஷ்பபாணத்தைப்
காமத்தை விளைக்க,

வில்லை ஏந்திய மன்மதனான

மறைந்இருந்து ஸ்இரீ புருஷர்கள்
பிரயோடூத்து
அவர்களுக்குக்

மலரும் பருவத்தையுடைய

மூல்லை

மாலை

யைத் தோளில் அணிந்து, சிறிது நேரம் நிகம்வதாகிய மரலைப்
பொழுதை முன் நடத்திக்கொண்டு, ௮ந்இப் பொழுதான
து
மெல்லென ஈடந்து வந்தத,” என்னும் பொருளை அடக்கி,
“ மல்லிகை3ய வெண்சங்கா
வில்லி கணையெறிந்து

வண்டுத வான்கருப்பு

மெய்கரப்ப--முல்லைமலர்

மென்மால் தோளசைய

மெல்ல 66585

°

புன்மாலை யந் இப் பொழுது.”

என்னும் பாடலைச் சொல்ல, ஒட்டக்கூத்தர் புகழேந்தியாரைக்
குறித்துத்
தமக்குள் அடிகாளே
தோன்றி
நாளுக்குநாள்
வளர்ந்து மு.இர்ந்த பகையினால், அச்செய்யுளின் கற்பனைக்குச்

சந்தோஷப்படாமல்,
காக்கையானது
சோலைகளிலிருக்கன்ற
மதுரமாகிய கனிகளை விரும்பிப் புசியாமற் கடுங்கசப்பாகிய

வேப்பம்பமத்தை விரும்புவது போல, 'குற்றங் கூற வேண்டும்,”
என்னும் விருப்பத்தைப் பெரிதாகக்கோண்டு, இந்தப்
டாட்

புகழேந்திப்புலவர் நளவெண்பாப்
டில் மல்லிகையரும்பைச்
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பாடியது

சங்காகவும்,

வண்டைச்

சங்ககாதஞ்

செய்வோனாகவும் கற்பித்தது உ௫தமே' ஆயினும், சங்கநாதஞ்
செய்வோர், அதன் பின் புறத்தையல்லவோ வாயில் வைத்து
ஊ துவார்கள் ? அதற்கிசைய, 'சங்குச்சூத்தும் ஆண்டி வாயும்
றதே! அந்தப்படி புஷ்பத்தின் அப்
எனப் பழமொழியுமிருக்கன்
புறத்தில் வண்டு மொய்த்து ஊதுகிறதாயிருக்தால், தோஷம்
சொல்லக்கூடாது; அவ்வழக்கம் வண்டுகளுக்கில்லையை! அதை
நினையாமற் கற்பித்ததனால், இந்தக்கற்பளை குற்றத்திற்கிடமா
யிருக்கிறது” என்றார்.
அத்தருணத்தில் அந்தச் சபையிலிருந்த கம்பர், '* கட்டின
வீட்டுக்குக் கல்வீ சொல்லுகிறவர்களுக்கெள்ன £ வாய்க்குச் .
சுளுவு தானே? அப்படிச் சொல்லுகிறவர்கள் தாங்கள் கட்டிப்

பார்த்தாலல்லவோ,
வரும்2
புலவர்

அந்த

அதை நினையாமல்,
விஷயத்தில்

வருத்தம்

௮ப்பொழுது

தெரிய

இந்த ஒட்டக்கூத்தர் புகழேந்திப்

தமக்குள்ள

விரோதத்தை

முன்னிட்டு,

அவலை நினைத்து உரலையிடிப்பது' போல, கிர்த்ேதோஷமாயிருக்
இற கற்பனையின்மேல் தோஷாரோபணம் பண்ண வேண்டு
மொன்று கங்கணவங் கட்டிக்கொண்டு, துராக்ஷேபம் பண்ணு
கிறார்,” என்றெண்ணி,

“இப்படிப்பட் டவர்

வாயைப்

பொட்

டென்று கூடும்படி. நீர் விரயமாக உத்தரம் சொல்லவேண்டும்,"
என்று புகழேந்திப்புலவர்க்குக் கண் சைகை காட்ட
Hoo
கறிந்து

அவர்

ஒட்ட௰்கூத்தரைப்பார்த்து,

'' சங்குச்சூத்தும்

ஆண்டி வாயும் என்று சொல்ல வந்தீரே / அது சகஜந்தான் ;
ஆனாலும், கட்குடியனுக்கு வாயென்றும் சூத்தென்றும் தெரி
யுமா £

போல

நீர்தான் சொல்லும்,"

என்று

சமாதானஞ்

சொல்பவர்

அவரைப் பரியாசஞ்செய்ய,

அது கேட்டு அங்குள்ளவர்

களெல்லாம் ஈகைத்துச் *சரி/ சரி/'

என்று மிகவுஞ் சந்தோஷப்

பட்டார்கள்.

தமயந்தி

.

விரகதாபட்படுகையிற்

சந்திரன்

காய்வது

அவ

EGF
சகிக்கக்கூடாமையால், அவள் தன் தோழிமாரை
கோக்கி,
“பொற்செப்புப் போன்ற இளமையாகிய ஸ்தன
பாரததையுடைய பெண்களே, ஒரு செய்தி கேளுங்கள்: சந்இர
னுடைய அஇயுஷ்ணமாகிய சுவாலை பட்டல்லவோ ஆகாயத்
தின் உடல் முழுதும் கொப்புளித்திருக்கின்
றது! இவ்விதத்தாம்
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கொப்புளித்த ஆகாயத்தை நீங்கள் கண்ணினாற்கண்டறிந்தும்,

உங்களுடய

போன்ற

தேன்

இனிய

நிறைந்த

சொற்கள்

அடர்க்இருக்கின்ற வானம்

என்று

கூசாமற் பிரத்தஇியக்ஷ வி3ராதஞ்சொல்லுகின் ரீர்களே/

இஃது

வாயினால், “நட்சத்திரங்கள்

என்னுங்

காரணமோ!”

என்னை

கருத்தை

உள்ளமைத்துப்

பாடிய,
* செப்பிளங் கொங்கைமீர்/ இங்கட் சுடர்பட்டுக்

கொப்புளங் மொண்ட குளீர்வானை- எப்பொழுதும்
மீன் பொதிந்து நின்ற விசம்பென்ப தென்கொ3லா
தேன் போந்த
என்ற

பாடலைச்

இரங்கள்

வாயாற்

சொல்லக்

சியாவது

கேட்டு,

ஒட்டக்கூத்தர்,

“நீர் நட்சத்

அடர்ந்திருக்கின்ற ஆகாயத்தைத் தஇங்கட்சுடர் பட்டுக்

கொப்புளங்கொண்ட

தான் !

நறெறிந்து”

குளிர்வானென்றது

கொப்புளித்தால்

சிலை

நீராவது

அதிசயிக்கத்தக்க
து

அககொப்புளித்த

வடியாதோ?'”

இடத்திலிருந்து

என்று

குஜோத்திய

மாய்க் கேட்க, புகழேந்தியார், ஏற்றப்பாட்டுக்கு எ இர்பாட்டாக,
9 வடியவில்லை: சலைநீர் வடி௫ன்றது. அது இரவில் வானத்த
னின்று பெய்யும் பனிதான் ”' என்றார்.
பின்னும் அவர் சிற்சில சந்தர்ப்பங்களில் வீண் குற்றஞ்
சொல்லி ஆக்ஷேபித்து வர, இவர் அப்போதப்போது அதற்குத்
தகுந்த சமாதானஞ் சொல்லி, அவர் நாவை அடக்கி வருகையில்,
இவர்க்கே 'இவரென்ன
ஈமமக்குப்பொல்லாத சனியனாயேற்பட்டு
நம்மை
எப்பொழுதும்
கைவழித்த
மண் போல எளிதாய்

எண்ணி,

நம்முடைய

என்று அவர்மேல்

௮இக

பாட&ூயும்

அலட்சியம் பண் ணுஇருர்!”

வெறுப்புப் பிறந்ததனால், * இவர் செத்

தாலும் சள்ளை யற்றிருக்கலாம் !” என்றும், 'பா.பீசதாயுஸ்' என்
பதனால்,
இந்த மாபாவிக்கும் மரணம் வருமா? வாராதே/””
என்றும், “தன்லாக் கொல்ல வந்த பசுவையும் தான் கொல்வது
தாமம்,
என்பதனால், :*இவரை நா3ம முடித்துவிட்டாலும்
தோஷமில்லை!” என்றும் தமக்குள்ளே யோசித்துக் இருபைக்
கடலாகிய
தாம் ஜிவகாருணியத்தையும்
கைவிட்டுக் கொலை
செய்வதற்குத் துணிந்து, காலம் பார்த்திருந்து, ஒரு காள்

இராத்திரி ஓட்டக்கூத்தருடைய படுக்கை வீட்டில் ஒருவர்க்குந்

தெரியாமல் வந்து ஒளித்இருந்தார்.
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அப்பொழுது ஒட்டக்கூத்தர், நாம் ஆயுள் வரையில் தலை
இமாகத் தவஞ்செய்தாலும் நமக்குப் புகழேந்தியைப் போலப்
பாடும் சத்து வரமாட்டாது! நம்முடைய வல்லமை இள்வளவி
லிருந்தும், சும்மா அவரை வாய் மிரட்டு மிரட்டி aga cpu!
இதனால் ஈமக்கென்ன மடமை உண்டாகப் போகிறது!” என்று
சலிப்புற்று, அந்த விசனத்தினால் ஊக்கமீழக்து, உறக்கம் பிடித்

பண்ணாமற் கட்டிலின் மற் படுத்துக்கொண்

துப் போஜனம்

டிருந்தார்.
அத்தருணத்தில்

அவர்

எழுக்இருக்கச் சொல்லி
பொழுது

மனைவி

அவர்

எழுப்பினாள்.
என்றார்.

சாப்பாடு வேண்டா,”

அவரைச்

வந்து

சாட்பிட

“எனக்கு இப்

அவள்,

“சாதம் சாப்

பிடாமற்3போனாற் போகிறது; கொஞ்சம் பாலும் சர்க்கரையுமா

அதற்
வது கொண்டு வருகிறேன் ; சாப்பிடுங்கள்)! என்றாள்.
கவர், “போடி பைத்தியக்காரி! நீ பாலல்ல, பழமல்ல தேனல்ல,

௪னியல்ல, அந்தப் புகழேந்தி பாடிய நன வெண் பாவின்,
“கொங்கையிள
பொங்கு

நீராற் குளிர்ந்தவிளஞ் சொற்கரும்பாற்

சுரியாம

மங்கைதன்

புனற்றடத்தில்

கொய்தாம வாசக் குழணிழற்கீ மா2றனோ
வெய்தாமக் காம விடாய்?”

எனவும்,
இற்றது நெஞ்சம் எழுந்த இருங்காதல்
மற்றினியுன்
அற்றது மான மழிந்ததுகாண்

வாயுடைய தென்னுடைய வாழ்வென்றான் வெங்காமத்
தியுடைய கெஞ்சுடையான் நேர்ந்து. ?
எனவும்,

“கரதலியைக் காரிருளிற் கானகத்துற் கைவிட்ட
பாதகனைப் பார்க்கப் படாதென மோ
அளிக்ன்ற ஆழிவாய் ஆங்கலவ/
ஒளிக்கின்ற தென்னோ? உரை.”

காதம்

ஓடி

எனவும், மற்றும் பல வகையாகவுஞ் சொல்லப்படும் கவிகளில்
காலைந்தைப் பிழிந்துதான் வார்த்தாலும், நான் சாட்பிடமாட்
டேன்,

என்ரார்.

அந்தச்

புதுமை!

சொல்லைப்

புகழேந்தியார் கேட்டு,

இவர் ஏபாவமோ,

**இஃததென்னை

“உண்ணவா என்றுற் குத்த வரு

௮00

விகோதரசமஞ்சரி

கிறது.

இவருக்கும் மக்கும் எப்பொழுதும் ஏழு பொருத்தம்;

நம்முடைய பாடலோ,

இவர் செவிக்கு காராசம்போல இருக்க

றது / 'கன்னானுக்கும்

குயவனுக்கும்

ஜன்மப்பகை,”

என்பது

போல, கானிது வரையில் நமக்கிவர் ஜன்மப் பகையாளியா
யேற்பட்டு, நாம் பாடிய நளவெண் பாவின் மேல் நிர்த்தாட்சணி
யமாய்ப் பல பெயரும் அறியப் பஇரங்கமாகக் குற்றங் கூறி
வந்து. இப்பொழுது அந்தரங்கத்தில் அதை வியந்து சிறப்பிக்
கின்றுரே!
இது
யதார்த்தமாயிருக்குமா/
நாமிவ்விடத்தில்
வந்து ஒளிக்திருக்கிற அரவம் தெரிந்து ஈம்மைப் பரிகாசந்தான்
பண்ணனுகின் ரரோ!''
என்று சந்தேகித் துக்கொண்டிருக்குமள
வில், ஒட்டக்கூத்தர் பெண்சாதி மறுபடி வம்து, அவரை, 'இராப்

பட்டினியிருப்பானேன் ? உடம்பு சூடு கொண்டு போகாதா?
STEM GL விரதத்இனமாயிருக்கிறதே! அஇகமாக வேண்டுவ
தில்லை; ஏதாவது உங்களுக்கு இஷ்ட்மாயிருக்கே சிற்றுண்டி யில்
ஒரு கொட்டைப்பாக்களவானாலும் பக்ஷிக்கலாகாதா £ எழுந்தி
நுங்கள்,” என்றாள். அதற்குமவர் முன் சொன்னபடியே சொல்லி,
“ யுகழுடியுமளவும் மழை பெய்தாலும் ஓட்டரங் இனிஞ்சில்
கரையுமா ?' அடி, நீ என்ன சொன்னாலும் எனக்குச் சமாதான
மாயிருக்கவில்லை.
ஏன் என்&த்
தொக்தரவு
செய்ஒருய் £”
என்றார்.
அதைப் புக3ழழேந்இப்புலவர் செவி குளிரக் கேட்டு,
இவர் சொல்லுகிறது

பாடலை
ஒதிய,

வாயினாலே
மனத்தில

அபத்தமன்று

; மெய்தான்.

கம்மூடைய

மாத்திரம் ௮வமஇப்பாய்ப் பேசினதே
அப்படி நினைக்கவில்லை ; சிறப்பாகவே

மதித்துக்கொண்டிருக்கிழுர்.
இது தெரியாமல், காம் அநியாய
மாய் இவர் தலைமேலே கல்லைப்போட்டுக் கொல்ல
நினைத்துப்

பழிக்கும் பாவத்திற்கும் ஆளாக

எத்தனிக்தோமே/

அப்படியே

சம்பவத்தால், ஹரி ஹரி ! இந்தத் திஜினையை எந்தக்காலத்தில்
தொலைக்கீப்போிறோம்

சர்வோத்தமியாகையால்,

அவளும்

/

அந்த

மட்டில் இவருடைய

இவரும்

வைதவியத்திம்குத்

மனைவி

மரணத்திற்குத்தப்பினார் +

தப்பினாள்.

அந்த

மகராஜி

இவரைப் போஜனம் பண்ணச்சொ்லி எழுப்பினதனால்,
நாமும்
கொலை பாதகத்தோடு ராஜதண்டனைக்குக் தப்பினோம் ; பகை
சாதிக்கவேண்டுமென்னும் எண்ணம் இவருக்குள் இருந்தாலும்,
பெரிதன்று;

சம்பிரதாய

வழுவின் றச்

செவ்வையாய்க்

கற்று

8074

புகழேந்திப்புலவர் ஈளவெண்பாப் பாடியது

உணர்ந்தவராகையால்,

புறத்தில் வீயக்காவிடினும், அகத்தில்

உள்ளூற ஈமது கல்வியின்
வியர் துகொண்டிருக்கிறார் )

அருமை

பெருமைகளைத்தெரிந்து.

மனத்துக்கண் மாசில னாதல், அனைத்தறன்
ஆகுல நீர பிற்

;

என்றபடி, இவர் மனத்தில் தர்மம் நிலைத்திருக்கிறது,'' என்று:
மகழ்ச்சி கூர்ந்து, ஒடி வந்து ஓட்டக்கூத்தரை மார்பிறுகக்
கட்டி அணைத்துப் புளகாங்கமானார்.
அவர் புகழேந்திப்புலவரைப் பார்த்து
ஆச்சரியப்பட்டு,
. இந்நேரத்தில் இவ்விடத்திற்கு நீர் வந்த காரியம் 'என்ன ?''
என,
இவர்; “உமது
தலைமேற் கல்லைப்போட்டு உம்மைக்
கொல்ல வந்தேன்,” என்று சொல்லி, அந்தக்கல்லையும் எடுத்து
வந்து அவருக்கு முன் வைத்தார். ௮து கண்டு அவர், “ஏதுக்கு
என்னக் கொல்ல வேண்டியது?” என்ன, இவர், “நீர் எப்போ

தும்

என் கவியைக்

குறித்துக் குற்றஞ்சொல்லிக்கொண்டிருப்

பது பற்றி எனக்குக் கோபம் ஜனித்தமையால்,
உம்மைக்.
கொல்லீத் துணிந்தேன்,” என்ன, ஒட்டக்கூத்தர்,
அப்படி
யரனாற் கொல்லாமல் ஓடி வந்து தழுவிக்கொண்டு ஈகைத்துச்
சந்தோஷிப்பது என்ன நிமித்தத்தால் £'*? என, புகழேந்தியார்,
முன்பு என்னிடத்துச் சற்றும் தயை தாட்சணியமில்லாமல்
என்ன அருஞ்சிறையில் வைத்ததையும் கான் யோசிக்கவில்லை;
நீர் சொல்லும் சொற்கள் என் மனத்தைக் கொள்ளிகொண்டு
சுடுவது போலச் சுட்.டதனால், எனக்குச் சகிக்கக்கூடாமல், ௮இக

வெறுப்புத்தோன்றி, அரியாயமாய்க் கொலை செய்ய எத்தனீத்
தேன்/ இப்பொழுது உமது கருத்தை கோக்குமிடத்தில் இஃது
அப்படி ப்பட்ட தன்றெல்
ஆடியிற்கண்ட பொருள் போல

நன்றாய் விளங்கினதனால் உம்மைக் கொல்லக் கையுேமவில்லை;
மனமும் துணியவில்லை, என்றார்.
அவர் த௩ம் தம் மனைவி
யுடனே சொன்னதை மறந்து, இவரை, “என் கருத்து உமக்கு

எப்படித் தெரியவந்தது?” என, இவர், அவர் மனைவி அவரைப்
போஜனத்துற்கு எழுப்பினதையும், அவர் அதற்குச்சொன்ன்
உச்தரத்தையும், அது கேட்டுத் தமக்கு இரக்கம் பிறந்ததையும்,

தாம் கொல்லாது விட்டதையும்

ஆதியோடந்தமாகச்

சொல்லி”

B02
விட்டுச்

விநோதரசமஞ்சரி
செலவு

பெற்றுக்கொண்டு

தமதிருப்பிடம்

போய்ச்

சேர்ந்தார்.

;

மறு நாள் இந்தச் செய்தியைக் குலோத்துங்க சோழராஜன்
அறிந்து, ஓட்டக்கூத்தரையும் புகழேந்தியாரையும் அழைத்து;
(Piast சாமானியர்களல்லரே ! தமிழில் அகத்தியர், தொல்
காப்பியர், yal sur முதலானவர்களாலும் சங்கப் புலவர்களா
லும் உண்டாக்கப்பட்டுத் தொன்றுதொட்டு வழங்கி வரும்
அரிய பெரிய நூல்களாகிய இலக்கணக்களையும், பாரகாவிய

மாகிய பார தராமாயணம் முதலிய இலக்கியங்களையும் வழுவறக்
கற்றும் கேட்டும் ஆராய்ந்து!மிருக்கின்ற வித்துவ சிரேஷ்டர்க
ளாகையால்,
நீங்கள்
அறியாததோன்றுண்டோ? ' அதனால்,

உங்களுக்கு நான் சொல்லத்தக்கது என்ன இருக்கின்றது?
ஆயினும், “குற்றமற்ற புராதனமாகிய நூற்கேள்வியையும்
கூரிய

அறிவினையுமுடைய

புலவர் சிமராமணிகளுள்

பலர் கூடி

ஒருவர்க்கொருவர் விரோதமின்றித் தாம் தாம் பயின்ற சாஸ்தி
சங்களின் நுட்பமாகிய விஷயங்களை எடுத்து உத்தேச லக்ஷ்ண
பரிக்ஷைகளால் வாஇத்த, அவற்றின் சார கத்தைக் கண் டுணர்ந்து

சந்தோஷிக்கின்ற

இன்பத்தைப்பார்க்கிலும்,

வானத்தின்௧ண்

தேவர்கள் வாசஞ்செய்யும் சுவர்க்கத்திற்சென்று
அங்கனுப
விக்கும் இன்பமானது என்ன விசேஷம் £ அப்படி. விசேஷப்
பட்டதாயிருக்குமானால், அதை நாம் சுருதி யுத்தி அனுபவங்
களாற் காண்போம்,

.என்னுங் கருத்தை

தானூற்றில் முனிவர்கள்

அமைத்து,

காலடி

அருளிச்செய்த,

தவலரும் தோல்கேள்வித் தன்ம யுடையார்
இகவீல ரெஃகுடையார் தம்முட் GLP®
நகலி னினிதாயிற் காண்பாம் அகல்வானகது
தும்ப ௬ுறைவார் பதி,””

என்ற செகியுளின் தாற்பரியமென்ன,

அவ்வண்ணம்

ஓருவரையொருவர்

தைக் குறித்துச் சம்பாஷித்து

மாய்ப் பகைக்கலாமா £
ne LIDS DUS Syd

நீங்கள்

கேசித்து வித்தியாவிஷயத்

ஆனக்தஇுப்பதை

பண்பி

லதனை

ஈகையெயும் வேண்டற்பாற்

என்றுஞ்சொல்லப்படுகின் றதே !

அறியாததோ
விட்டு,

7

Gut &

யொருவன்

றன்று.”

மேலும்,

உங்களை ப்போன்ற
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புகழேந்இப்புலவர் ஈகளவெண்பாப் பாடியது

வர்கள் கோபத்தைப் பாராட்டலாமா ?7 கோபஞ்சண்டாள
மல்லவா? கோபம் வந்து இணற்றிலே விழுந்தாற் சந்தோஷம்
வந்து எழுக்திருக்கலாமா?” ௬ டாதே / ஆதலால், இதுவரையில்
நடந்ததெல்லாம்
செய்து,

நீங்கள்

போகட்டும்! இன்று
ஒருவர்க்கொருவர்

தயை

முதல் என் மேல்

விரோ தமில்லாமல்,

ஓரு

அந்கியோந்ரிய
தாய் வயிற்றிற்பிறக்௬ சகோதரரைப்போல
என்று
அழகாம்,”
ே
ிருட்பத
மனமொத்த
மாய் நேசித்து
சொல்லி, இருவரையும் சமாதானப்படுத்திப் பின்பு அவர்களை

கோக்கு, “நீங்கள்

இந்காட்டிலுள்ள திருவையாற்றை

அடுத்த

திருநெய்த்தானம் என்னும் ஸ்தலத்தீல் எழுக்கருளியிருக்கும்
செய்யாடியீசரைக்குறித்து, ** கெய்த்தானத்தானைச் சேவித்தே்”
ஆளுக்கு
சந்தவிருத்தமாக
வரும்படி.
மகுடமாய்
என்பது
ஓவ்வொரு பாட்டுப் பாடுங்கள்,'' என்றான்.
ஒட்டக்கூத்தர், *ஈல்லகு!' என்று, “விக்கல்கண்டு அஞ்சி
நடுங்கி உடலை விட்டு உயிரானது அப்புறப்பட்டுப் பேரய்விட்

டால். அதற்கு முன்பு நகமுஞ்சதையும் போலப் பீரிவில்லாமற்
பரிவுற்றிருந்த தாய் தந்ைத பெண்டு பிள் முதலிய சுற்றத்தா
பாராட்டிப் போற்றி
சராட்டிப்
ரெல்லாம் அருமையாகச்
ய்க் காஷ்டத்தி
கொண்டுபோ

சடலைக்குக்

உடம்பைச்
வளர்த்த
லேற்றிச் சாம்பராக்கிவிட்டு, அங்கொருவரும் தங்காமல், அந்த
இிரும்பித் தாமிருந்த ஊருக்குள் வந்து சேர்ந்து,
க்ஷணமே
“செத்தவன் வாயிலே மண்; இருந்தவன் வாயிலே சோறு,"

என்பதற்குச்

சரியாய்

உண்டுடுத்துச்

சுகித்இருக்கின்றார்கள் ;

இப்படிப்பட்ட.
ஈனஸ்திதியிலிருக்கின்ற
இக்காயத்தின்௧ண்
இச்சை வைத்து இதைப் போஷிக்கும் நிமித்தம் பொருளைத்
தேடி வந்து அறஞ்செய்யாமல் வீட்டிற்புதைத்து வைக்கன்ற
இளைப்
அத்துமாக்களின்
சைவ?த்தாத்தப்படி
வார்களே,
சகல
சங்காரஇருத்தியஞ்செய்து
பொழித்தற்பொருட்டுச்
அஸ்து
ள்கண்
மயானத்தி
டுங்கிய
மாய்ந்தொ
ும்
சராசரங்கள
ஜடா
கூடியாடவும்,
பேய்கள்
அசைந்தாடவும்,
மாலை
மகுடத்திலிருக்கும் கங்கை அலையெறிந்தாடவும், வலக்கையி
லேந்திய மழுவானது ஜவாலித்தாடவும், கா.திலணிந்த சர்ப்பக்
குழைகள் கெகழ்ந்தாடவும், ஆடுகின்ற தஇிருகெய்த்தானத்துப்

பரமூவைனைத் தரிசித்து வணங்க,

நெறி வழாது

நிற்கக்கடவீர்

.
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கள்,” என்ற கருத்தை அமைத்து,
* விக்கா வுக்கா வித்தா விப்போய் *
விட்டால் நட்டார் சுட்டூர் புக்கார்;
இக்கா யத்தா சைப்பா டுற்றே

இற்றே டிப்டோய் வைப்பீர் நிற்பீர்

அக்கா டப்பேய் தொககா டச்சூ
pout LSE வெப்பா டப்பூண்
கெக்கா டக்கா த்தா

என்பதாக

டப்போ

கெய்த்தா னத்தா னைச்சே வித்தே.”
இரு பாடற்பாடினார்

புகழேந்திப்

புலவர்,

“அகங்கார

மமகாரங்ககா

கொண்டு பாசத்திரயமாகிய போநாட்டத்தில்

மேற்

அகப்பட்டு, ஓரு.

விதத்திலும் மரணத்தைக்கடக்கும் உபாயத்கைக் கானாமல்,
யமனுக்கிரையாகும்படி
இருப்பவர்களே,
'பிறகு ஆகட்டும்'
என்று நினைத்து, உங்கள் வாழ்நாளில் ஒரு கணப்பொழமுதாயி
னும் வீணாகக்கமியும்படி வறிச்தயிராமல்,
முந்தி விரைந்து,

மந்திரதந்திரம்
வழுவாமற்
பூசை புரிந்து,
பிரதக்ஷிணம்
பண்ணி, கடல் போலும் வற்றாத நெடிய நீரோடைகளிலுள்ள
பாரைமீன்கள் விசைகொண்டெழும்பி வரம்பில் மேகமண்ட
லத்தை அளாவியிருக்கின்ற கமுகமரத்தில் தாவி ஏறிப்போய்ப்
பாக்குச்கூலைகளை
உதிர்த்து,
அங்கிருந்து இரும்பி வயலில்
விளைந்த

நெல்லின்

அடியில்

விழுந்து, துள்ளித் துடித்து,

௮௩

Os ps Bit staré சிதறி, அவ்விடத்தை விட்டெழுந்து, ௮தனரு
கில் ஆலையாடிக் காட்ச்சப்படும் கரும்பின் இரசப்பாகிற்போய்
உழவர்கள் வாய்க்கினிய
உணவாம்படி விழுகின்ற வளப்பம்
மிகுந்த இருகெய்த்தானத்தின் நெய்யாடிப்பிராணை கெஞ்சுற
Bs Bi, தலையுற வணங்கிப் பத்தி சோராமல் நிற்கக்கடவீர்
eer, என்னும் பொருளை அடக்கி,
"தற்கோ

லிப்பூ

F Our

சத் bm

தப்பா மற் 3 சா கைக்கே
இடர்!
"முற்கோ Roar By ASCH
தேட்டா மறம்? வித்தே நிற்பர்;
வற்று நெட்டோ டைப்பா ரைச்சேல்
மைப்பூ கத்தே நிர்தா விப்போய்
நெற்று ளுற்று லைப்பா கிற்சேர்
கெய்த்தா

* yal dare’
விரிக்கப்பட்டது.

னத்தா

என்றதில்

ஊேத்தியா

னித்தே.

சந்தத்இன்பொருட்டு

வல்லொற்று

புகழேந்திப்புலவர் ஈளவெண்பாப்

பாடியது
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என்றொரு பாட்டுப் பாடினார். அவ்விரண்டும் சொல், பொருள்,
கற்பனை, கருத்துகளில் ஒன்றற்கொன்று உயர்வு சாழ்வில்லா
மற் சிறந்திருக்கக்கண்டு, சோழராஜன் பகிழ்ச்சி கூர்ந்து, Ho
விருவர்க்ஞும் சம்மானம் பண்ணினான்.
பிறகு ஒரு மாள் சோம மகாராஜன், '* முன்பு நரம் சிவபர
மாக இரண்டு பாட..ற்பாடுவித்தோமே! இப்பொழுது விஷ்ணு
பரமாகவும் பாடுவிக்க

வேண்டும்,”

என்று

நினைத்து,

ஓட்டக்

கூத்தரையும் புகழேந்தியாரையும் கோக்க, திழுக்கு.றங்குடி
*
மில் ஈம்பியென்று நாமஞ்சார்த்திச்கொண்டு எழுந்தருளியிருக்
கும் பெருமாள் பேரில் “இன்னார்க்கிடம் இன்னது,” என வல்
லோசையில் தலைக்கு ஓவ்வொரு பாட்டுப்பாடுங்கள்,'' என்றான்.
என்றவுடனே

ஒட்டக்கூத்தர்,

“ஐராவதம்,

புண்டரிகம்,

வாமனம், குமுதம், அஞ்சனம், புஷ்பதந்தம்,
பெளமம், சுப்பிரதீபம் என்னும் பெயரினயுடைய

சார்வ
அஷ்ட

இக்கஜங்களும் திடுக்குற்றுத் துச்சத்து அலறி நிலை பெயா்ந்
தோடக் கறுத்த கடலில் தைத்துருவும்படி. பாணப்பிரயோகஞ்

செய்த இராமபிரானாய் அவதரித்த

திருமாலுக்கு

வாசஸ் தான

பருத்த மதுரமாகிய கரும்பு மு௫ர்ந்து, கணுவெடித்து'

மாவது

அதிலிருந்து முத்துத் தெறித்துத் திறந்த வண்ணமாயிருக்கின்ற
வாயில்

கொக்கின்

அடிக்கடி.

விக்கிக்

சூடி. என்ற

இவ்விய

வந்து

அம்முத்தை

விழ,

கக்காரின்ற
தேசம்,”

சோலை
என்னும்

விழுங்கி,

அது

சூழ்ந்த
பொருளை

திருக்குறுங்
அமைத்து,

“ இக்குளெட் டுக்கயக் துக்கமுற் றுத்திடுக் கிட்டலற
மைக்கடற் குட்சரம் தைக்கவிட் டோர்க்கிட மாமதுர

இக்குமூற் நிக்கணுச் சற்.றுவிட் டுத்தெறித் திட்டமுத்தைக்
கொக்குமொக் இக்கக்கி விக்குமச் சோலைக் குறுங்குடியே.””
என்ற செய்யுளைப் பாடிஜர்புகழேக்இப்புலவர்,
பிரணவ

ச௫இதமாய்

“ மற்ற

ஏகாக்ஷரி

வைகளுமாயிருக்கின்ற

மந்திரங்கஷ்

அஷ்டாக்ஷரி'

இய மூலமந்திர க்தை ஆசார்யன்

போலன்றிப்

இரியா க்ரி பஞ்சாக்ஷரி

ம்தலிய

என்னும் மகமை

அருக்கிரக்கப்பெற்று,

தங்

அதைத்

தத்தங் கருத்திற்பதித்து, அனவரதமும் கியமந்தவறாமல் அனு
சந்தித்துத் தொழுது ஸ்தோத்திரஞ் செய்கன்ற பெரியோர்
20
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களுக்கு ஈடுமபெடுப்புமில்லாத பெருஞ்சிறட்புண்டாகத் தன்
அழகிய திருவடியைப் பிரசாதஇிக்கின்ற வட்டமாகிய கெடிய
சேஷ சயனத்தில் யோகநித்திரை செய்யும் ஈம்பியெம்பெரு
மானுக்கு உறைவிடமாவது, சூற்கொண்ட சங்கங்கள் வயலி
லுள்ள தாமரைப்பொகுட்டில் தத்தித் தவழ்ந்்தறி, முத்து
களைப் பெறுகின்ற வளப்பமுடைய
திருக்குறுங்குடியாகிய
இவ்வியதேசமாம்,'' என்னும் கருத்தையடக்கி,

“எட்டெழுத் தைக்கருத் திற்குறித் திட்டுறித் தம்பரவும்

சிட்டர்கீட் குத்திருப் பொற்பதத் தைச்சிறக் கத்தருமல்
வட்டநெட் டைப்பணி மெத்தயத் தர்க்கிடம் வாரிசப்பொ

குட்டினத் துக்குலக் தத்திமுத் தீனுங் குறுங்குடியே."”
என்ற பாடப்
இவற்றைக்

பாடினார்.
கேட்டு அரசன்,

* இருவரும் பாண் டித்தியத்

தில் உயர்வு தாழ்வின் றிச் சமானஸ்தர்களாயிருக்கின்றார்கள் !”
என்று சந்தோஷப்பட்டான்.

சரித்திரம்

காளமேகப்புலவர்

14.

இருக்குடந்தையிற் பிறந்து வளர்ந்த வடமனாகய பிராம
ணணொருவன்,
ஸ்ரீரங்கத்திற் பெருமாள்கோயிற் சுயம்பாகி
யாஇப் பரிசாரகம் செய்துகொண்டிருக்கையில், திருவானக்
கர்விலுள்ள சம்புகசுவரர் கோவில் தாசி ஒருத்தி, மோக
னாங்கி

என்னும்

பெயருடையவள்,

அழகும்

௮தஇக

திறழுமுடையவளாயிருந்ததனால்,

பாடல்களில்

இவன்

ஆடல்

அவ

ளுடைய மோகவலையிற்சிக்கித் தனச்கவள் இணங்கும்பொருட்
டுப்

பிரசாதம்

பெருமாள்

கொடுத்து,

கொண்டுபோய்க்

முதலானவைகளும்

அவளோடு

அவளுக்குக்

சம்பந்தப்பட்டிருக்
்

தான்.

அப்படியிருக்குமளவில், மார்கழி மாதத்திற் சம்புகேசுரர்
சந்நிதியில், 3மற்படி தாசிக்குத் திருவெம்பாவை பாடும் முறை
“உங் கையிற் பிள்ளை' என்னும் பாட்டுப் பாடு
*எங்கொங்கை
நின்னன்பர் அல்லார்தோள்

வந்த பொழுது,
கையில்
அதில்

சேரநர்க!'

என்ற

தொடரை

அவள் வாயினாற்சொல்லித்

தலை

கூடவிருந்த
குனிந்தகொண்டதைப் பார்த்து, அவளுடனே
மற்றத் தாசிகளெல்லாம் புன்சிரிப்புச் சிரித்துத் தங்களுக்
குள்ளே, “இவள் சிவன் கோவில் தாசியாயிருந்தும், பெருமாள்
கோவிற் சயம்பாகியுடனே சம்பந்தப்படுகிறாளே/ இஃதென்னை! .
படிக்கிறது திருவாசகம்; இடிக்கிறது சிவன்கோவில், என்ப
தாக, வாயினாற் பேசுகிறதொன்று, நடக்கிறதொன்றாயிருக்
இறத!”

௮ஃது

என்று ௮வளைப் பரிகாசம் பண்ணினார்கள்.

அவளுக்கு மார்பில் தைத்து

முதுகில் உருவின.து

போல வருத்தத்தை விளைத்ததனால், yor Dray அவ்வைஷ்ண
வன் வருந்தருணத்தில்

தெருக்கதவைச்சார்த்தி,

* உள்ளே வர

வேண்டா,” என்று தடுக்க, அவன் வாயிலுக்கு கவளியே நின்ற
படி, “என்ன நிமித்தத்தால் இன்றைக்கு என்னைத் தடை செய்
_ இறுய்?'” என,

மோகனாங்கி,

'*நீர் விஷ்ணு அடியார்; நான் சிவ

“னடியாள். ஆகையால், ௨ம் சம்பந்தம் எனக்குத் தகாது,” என,
அவன், 'அந்தாமரை அன்னமே, நின்னை யானகன்று ஆற்று
வனோ!”
என்றபடி, உன்னை நான் ஒரு பொழுதாயினும்
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விட்டுப் பிரிந்து சசப்பேனோ! ச௫க்க மாட்டேன்! ஆதலால், உன் '
தலை

வாயிலி2லயே

கான்றுகொண்டு

என்

பிராணனை

விட்டு

விடுகின்றேன்.!' என்றான். அவள், “இஃது! பழி வந்து சம்ப
விக்கிறதாயிருக்கிறதே!''
என்று நினைத்து, நல்லது! நான்
' வேண்டுமென்பது உமச்கு அவசியகமாயிருந்தால், நீர் சிவ
இஷகை பண்ணிக்கொண்டு சைவரானால், உம்மிஷ்டப்படி. நடக்
QS nu!"

கையால்,
யோர்

என்று

சொல்ல,

*பெண்கள்பால்

பெற்றால்?!

மாட்டாமல்,

“நி

என்ற

சொன்ன

அவன்

காமப்பேய்

வைத்த

கொண்டவனா

நேயம் பிழைப்பரோ சிறி

விதமாய்,

வண்ணம்

அவளுறவைக்

கைவிட

சைவத்தை

அனுசரிக்

Boer,” rar Mm ஸ்ரீரங்கத்தை விட்டுச் சம்புகேசுவரத்திற்கு
வந்து,
சிவிகை
பண்ணிக்கொண்டு
அ௫ிலாண்டவல்வி
கோயிற்பரிசாரகனாக,
தனக்கு
அவ்விடத்தில் கடைக்கும்
வரும்படிகளில் அவளுக்குச் சிறிது கொடுத்து, மிகுந்ததைத்

தன் இவனகத்திற்கு வைத்து அனுபவித்துக்கொண்டு வர்தான்.
அர்நாளிற் சம்புகேசுவரத்தில்
ஒரு
சிவப்பிராமணன்

தனக்கு வித்தையிற் பூரண பாண்டித்தியம் உண்டாக வேண்
டும் என்று நியமத்துடனே திரிபுரை சக்கரம் ஸ்தாபித்து, Bo
அத்சேவதைக்குரிய wb Ds பீஜாஷரத்தைப் பிரணவ
௩மக
சகிதமாய் வரைந்து, உருச்செபித்து, நெடகாளாக உபா௫த்துக்
கொண்டிருந்தான்.
ஓரிராத்தஇரி நடுச்சாமத்தில் அகிலாண்ட
- நாயகி, அழகான
ஓரு சிறு பெண்
போல வடிவெடுத்து,
வெள்கா வஸ்இரம் உடுத்து, வாய் நிறையத்தாம்பூலம் தரித்துக்
கொண்டு,
உபாசகன்
கண்ணுக்கெதி3ர
சென்று,
உன்
வாயைத்திற,'' என்று அந்தத் தாம்பூலத்தை அவன்
வாயிலே
உமிழப் போமளவில், அவன் நிர்ப்பாக்கியனாகையால்,
அவளை
மகாதேவி

என்றறியாமல்,

“oy rig!

எச்சிற்றம்பலத்தை

என்

வாயிலே துப்ப வருஒஇஞய்/ உனக்குப் பைத்தியம்
பிடி தததோ?
அப்புறம் எட்டி நில்லடி!” என்று கடிந்துரைத்தான்.
அம்மட்டில் அகிலாண்ட நாய அவலை
வீட்டுத்

வருசையில்,

மோகனாட்கி

அன் றிர ரத்திரி

கோவிற்

சைக்கு வக்தருக்த தற ௩.து பரிசாரகன்
அவளுடனே,

இரும்பி

குடவரி

“8 வீட்டுக் '

குப் போம் பொழுது என்னை வந்து அழை; காமிருவரும்
கூடிப்
போவோம்,”

என்று

அங்கொரு

மண்டபத்திற்படுத்திருக்க,

காளமேகப்புலவர் சரித்திரம்
மோகனாங்கி
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குடவரிசையான

பின்பு

பரீசாரகனைத்

காணாமல், தான் மாத்திரம் வீட்டுக்குப்

னிகர் முூதலானவர்களும்
தங்கள்

தங்கள்

கோவிற்குச்சுப்

மோகனாங்கியைக்

விற்கதவு பூட்டப்பட்டிருந்ததனால்
மையாலும்,

போட்டுக்கொண்டு,

இருப்பிடத்திற்குப்போனார்கள்;

விழித்தக்கொண்டு,

இருந்த

பரிசாரகன்

காணாமையாலும்,

தான் வெளிப்படக்

ஸ்தானத்திலேயே

எண்ணமிட்டுக்கொண்டிருந்தகான்.

தேவி பார்த்து, வாயைத்

தேடிக்

போய்விட்டாள்; ஸ்தா

நித்திரை

அவனை

கோ

கூடா ,

பிடியாமல்

மேற்சொல்லிய

இறக்கச் சொல்லித் தன் வாயிவிருந்த:

பாக்குத் தம்பலத்தை உமிழ்ந்து, “இசைத் தின்றுவிடு,' என்ன,
அவன் மோகனாங்கி என்று கினத்து, ;இவளிஷ்டப்படி. கடவா
மற்போனால் இவளுக்குக் கோபசகளும்;: பிறகு ஈம் முகத்தைப்

பார்க்கமாட்டாள்,”

என்பதனாலும்,

தான்

பூர்வ

ஜன்மத்திற்

செய்க
புண்ணியத்தாலும்
தடுக்காமல்
உட்கொண்டான்.
அம்மை அவனுக்கு அன்று முதற் காளமேகமானது அமோக
மாய் மழை பொழிவதுபோலத் தமிழில் ஆசு முதலாகச் சொல்
லப்படும்

நால்வகைக்

கவிகஞம்

அசுவதாட்டியாய்ப்

பாடும்

சத்தி உண்டாகவும், அநக்காற்கவிகளிலும் யாராயினும் ஒருவர்
எந்தச் சொல்லாவது பொருளாவது அடியாவது தொடையா
வது

எடுத்துக்கொடுத்து,

இன்ன

அலங்காரத்தில்

இப்படித்

தொடங்க, இப்படி முடிக்க வேண்டும்,' என்ற மாத்திரத்தில்,
மயங்கி இடர்ப்படாமல் அப்படியே விரைந்து பாடுகின்ற ஆசு

கவித்திறம் விசேஷமாகச் சித்திக்கவும் அக்காரணக்தாற் காள
மேகக்கவி என்னும் பெயர் உலகப் பிரசித்தமாக வாய்க்கும்
அனுக்கிரகித்து மறைந்து போனாள்.
்.
அவள் போன ௮கச்கணத்திலேயே அலனுக்குக்கடல் மடை
இறந்தாற்போலக் கவி பாடத்தக்க பிரபலமான வாக்குண்டா
யிற்று.
அதனால், அவன், “இப்பொழுது ஈமக்குப்பிரசன்ன
மானவள்

அகிலாண்ட

வல்லவிதான்!''

என்று

உணர்ந்து,

அந்த

௦காதேவியை ஸ்தெளத்தியம் பண்ணி, மூதல் முதல் ‘AG
வாணைக்கா உலா
என்னும் ஒரு பிரபந்தம் பாடிப் பின்பு,
சோழகாடு பாண்டிமாடு சேரநாடு முதலான பல நாடுகளுக்கும்"
போய், அங்கங்குள்ள பிரதானமாகிய தெய்வ ஸ்தலங்களைத்
தரிசித்து,

அந்தந்த

மூர்த்திகள்

மேல்

ஸ்துதியாகவும்,

நிந்தர
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ஸ்துஇயாகவும், மற்றும் அனேக விதமாகவும் பற்பல பாடல்கள்
பாடி வரும்பொழுது, சுதை; கல், மரம், உலோகம் முதலானவை

கள்

சிற்பியினால் உருப்படுத்தப்பட்ட பின் ௮வ்வவற்றிற் குரிய

இயற்பெயர்

மாறி

வெவ்வேறு

இறப்புப்பெயர்

உண்டானாற்:

போல, அகிலாண்டேஸ்வரி வரப்பிரசாதத்தால் முன்புள்ள பரி
சாரகனென்னும் பெயர் மாறி, யாவரும் *காளமேகப்புூலவர்'
என்று சொல்லும்படி மேன்மையாகிய பெயர் எத்இசையிலும்
வழங்கத் தலைப்பட்டது.
அக்காலத்தில் அவர் தரிசித்த ஸ்தலங்களிற் பாடிய பாடல்
களிற்சில வருமாறு :

திருச்செங்காட்டில்
“எப்பொழுதும்

உத்தராபதீசரைத்

ஒழுக்கத்துடனே

நாட்டின்

தரித்து,
நடுவில்

வாழ்ந்

திருக்கும் காதனாரே, நீரிப்பொழுது இந்தச் செங்காட்டில் வந்து
ஒளித்துக்கொண்டிருந்தால், முன்பு யமனையும் மன்மதனையும்
சிறுத்தொண்டர் பிள்ளாயையும் கொலை செய்த பழியானது
உம்மை விட்டு நீங்கப்போய்விடுமா ? ' என்னுங் கருத்தை
அமைத்து, மகிந்தா ஸ்துதியாகப் பாடிய,
காலனையுங் காமனையுங் STOP mS தொண்டர்தரும் ட்
பாலனயுங் கொன்ற பரிபோமோ- லமுடன்
நாட்டிலே வாழ்ந்திருக்கு நாதரே ! நீர் இருச்செங்
காட்டிலே வந்திருந்தக் கால் £'?

என்பதும், வைகாசி மாதத்இற் காஞ்சீபுரத்இல் வரதராஜர் ௧௬

டோற்சவங் கண்டு சேவிஃ்குமளவில் சுவர்ண க௫தமாகிய கருட
னுடைய தேஜலையும், அந்த வாகனத் இன்மேல் எழுந்தருளும்
பெருமாளது

அவ்வுற்சவ

இவ்விய

மங்கள

வைபவத்தையும்

விக்கிரக

வியந்து

பாடிய,

விலஷூணத்தையும்,

நிந்தா ஸ்து தீயாகப்

** பெருமாளும் ல்ல பெருமாள் ; அவர்தம்
POUT AHL நல்ல இருமாள்
பெருமாள்

இருந்தடத்திற் சும்மா விராமையிவு லையோ |
பருஈதெடுச்துப் போகிற பார் /”

என்பதும், மற்றும் அப்பெருமாள்
எழுந்தருளும் பரிவேட்டை

உரஎவம்

மாத்துமா, ஜீவாத்துமாக்களுக்குள்ள

குதிரை நம்பிரான்மேல்
சேவிக்கும்பொழுது,

seals

பர

சம்பந்தங்களில்

காளமேகப்புலவர் சரித்திரம்
ஒன்றாகிய
வெளியிட
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பர்த்துரு பாரியா சம்பந்தத்தை உலகத்தாருக்கு
வேண்டுமென்று கருஇப் புலவர் பெருமானானவர்,

தம்மையொரு

பெண்ணாகப்

பாவித்து,

அப்பெண்

சான்றோர்

வணங்கு?ன்ற தேவர்களுக்கெல்லாம் முதன்மையாகிய தேவ
னும் அத்தி௫ரி என்னும் ஊரினையுடையவனுமாகிப வரதப்
பெருமான், புரவி?மலேறித்ச திருவீதியிலெழுந்தருளி வரக்
கண்டு மால் கொண்டு, தன் அ௮ரையிலுடுத்த கலை சோர்ந்து
காலின்கண் விழுந்ததென்று இரங்குவதாகப் பொருள் அமைத் .
துப் பாடிய,
“ எட்டொருமா வெண்காணி மீதே யிருந்தகலை
பட்டொருமா நான்மாவிற் பாய்க்ததே-- சிட்டர் தொழுக்
தேவாதி தேவன்
மாவேறி

என்பதும்,

றிருவத்தி யூரூடையான்

வீதிவரம் கண்டு.”?

ஏகாம்பரதாதரைத்

சிவப் பிரர்மணர்கள்

அவரை

தரி௫ிக்கையில்,

அலட்சியமாக

எண்ணி

அங்குள்ள
** இவன்

கவி பாடுந்திறத்தை அறிவோம்!” என்று,
இந்த ஸ்தலத்தில்
ஆறு அற்புதமிருக்கன்றன ; அவைகளை ஒரு வெண்பாவிற்
பொருத்தி

முடித்துத்தர வேண்டும்,”

என,

௮வர்,

* அவை

யெவை ?” என, அவர்கள், “குமரக்கோட்டக்கீரை, செவ்வீலி
மேட்டுப் பாகற்காய், பருத்திக்குள நீர், செப்பு வாசற்காற்று,

கம்பத்தடியிற்றவம் கருமாறிப்பாய்ச்சல் என்னும் இவைகளே,”
என்று சொல்ல அவர், “: முன்னே £₹அப்பா' என்பதும், பின்னே
யார்க்குமினிது' என்பதும் சேர்த்து, நீங்கள் இப்பொழுது
சொன்னபடி சொல்லுங்கள்; வெண்பரவரய் முடிந் இருக்கறது,”
என, அவர்கள் அப்படியே சொல்லிப் பார்த்து அதிசயித்த,
“அப்பா குமரகோட் டக்கரை செவ்விவிமேட்
டுப்பாகற் காய்ப்பருத் இக்குள கீர்... செப்புவா

சற்காற்றுக் ஈம்பழ் தடியிய் றவங்கருமா
ிப்பாய்ச்சல் யார்க்கு Host gy.”
என்பதும், பின்னும் அவர்கள், முக்கால், அரை, கால் அரைக்
கால், இருமா, மாகாணி, ஒருமா, மரை என்னும் “இவ்வெட்டி

லக்கமும் வரும்படி. இந்த ஏகாம்பர நாதர்மேல் ஒரு வெண்பாப்
பாட வேண்டும்,”

என்ன.

அப்படியே

௮த்தொகைகள்

வரத்

தக்கதாக, அவர், “என் வாக்கே தடியூன்றிப் பிருங்கிரிஷிபோல
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மூன்று காலால் நடவாததற்கு முன், மயிர்கரையாததற்கு முன்,
. யமனைக்கண்டு உயிர் நடுங்காததற்கு மூன், விக்கலெழ இரு
மாததற்கு முன், பெரியமசான பூமிக்குப் போகாததற்கு மூன்,
கச்சிப்பதியில் ஒரு மாமரத்தின் £ழ் எழுக்தருளியிருக்கன்றவரை
இளமைப்பருவமுள்ள இப்பொழுதே ஸ்துதி செய்,” என்னுங்

கருத்தையமைத்துப் பாடிய,
“மூக்காலுக் கேகாமுன் முன்னரையில் வீமாமுன்
அகீகா லரைக்கால்கண்

டஞ்சாமுன்--விக்கி

.இருமாமுன் மாகாணிச் சேகாமூன் கச்ச
இருமாவின் கழரையின் ரோது.”'

என்பதும், தில்லையிற் சிவபெருமானுடைய பிக£டன உற்ச
வம் தரிசிக்கையில், அவ்வுற்சவத்தில் முழக்கும் காளம் முதலிய
வாத்தியவோசையைக்கேட்டு,
சுவாமிக்கு
முன்னே
அலங்
கரித்துச் செலுத்து வரும் யானை முதலியவைகளையும், சுவாமி
முடிமேற்கவீக்கின்ற
குடையும்,
பிடிக்கின்ற
கொடியும்
அசைகின்ற
சாமரமுமாகிய
ராஜாங்கத்திற்குரிய
ம ற்றச்
சின்னங்களையும் பார்த்து, “விஷசர்ப்பத்தை ஆபரணமாகப்
பூண்ட
இல்லை காயகரே, தேவரீர் பிச்சையெடுத்துண்ணப்
புறப்பட்டும், உமக்கு இந்த ஆடம்பரமெல்லாம் ஏன்? “பச்சைக்
காரனுக்கேது கொட்டு முழக்கு?” என்ற பழமொறழியுங் கேட்ட
தில்லையோ?'” என்னுங் கருத்தையமைத்துப் பாடிய,
“ ஈச்சரவம் பூண்டதில்லை நாதரே! தேவரீர்
பிச்சையெடுத் துண்ணப் புறப்பட்டும்--உச்சிதமாம்
காளமேன்? குஞ்சரமேன்? கார்க்கடல்போ லேமுழங்கு
மேள்மேன்? ராசாங்க மேன்?'*

என்பதும், மற்றும், ““தென்புலியூரில் வசிக்
கின்ற ஐயனே, நீ
இப்படி. ஏழையாயிருந்தால், *எை
ழயைக்கண்டால் மோழையும்

பாயும், என்ற

பழமொழிப்படி,

உன் இளக்காரத்தைக் கண்டு
கொண்ட பெண்டாட்டியானவ
ள், வலாற்காரமாய்த்தாண் டித்
தலைமேலேறாளா? ஒருவன் செ
ரப்பா ற்புடைச்கானா? ஒருவன் '
வாயிலே வந்தபடி ஏசானா? ஓ
போடானா??

ருவன் வில் முறிய மண்டைமேல்

என்னுங் கருத்தையமைத்துப் பாடிய,

-

|

காளமேகப்புலவர் சரித் தரம்
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* தாண்டி யொருத்தி தலையின்மே லேறாளோ?*
பூண்டசெருப் பாலொருவன் போடானோ?*-- மீண்டொருவன்
வையானோ?! வின் மு.றிய மாட்டானோ? தென் புலியூர்

ஐயாநீ யேழையா னால்.''

என்பதும், பின்னும், “மேகமண்டலத்தை அளாவிய சோலை
அம்பல
எழுந்தருளியிருக்கன்ற
இருப்புலியூரில்
சூழ்ந்த
வாணரே, : கல்லால் எறிந்த சாக்கிய நாயனாரும், வில்லால்
மண்டை பிளக்கச் சாடிய விஜயனும், செருப்பாற் கனக்கப்
முதுகில் தழும்பெழப்
படைத்த கண்ணப்பநாயனாரும்,
பிரம்பாலடித்த பாண்டியனுமாகிய இவர்களெல்லாரும் கல்ல
வர்களென்று திருவுளமிரங்கி இவர்களுக்குக் கிருபை பாலித்த
தும், உம்மை நிந்தையொன்றுஞ் சொல்லாமற் புஷ்பங்களைக்
கொண்டு அர்ச்சித்த மன்மதனைக் கொலை செய்ததும் என்ன
நிமித்தத்தாஷ்£2 சொல்லவேண்டும்,” என்னுங்கருத்தை அடக்
இப் பாடிய,

“ செல்லாரும் பொழில்குமும் புலியூரம்
பலவாண

தேவ னாரே7

கல்லாலும் வில்லாலும் செருப்பாலும்
பிரம்பாலுங் கடிந்து சாடும்
எல்லாரும் ஈல்லவரென்' றிரங்கியருள்
சந்ததென்ன? இகழ்ச்சி யொன்றும்
சொல்லாமல் மலரைக்கொண் டெ றநிந்தவனைக்
கொன்றதென்ன £ சொல்லு வீரே.”

என்பதும்,

நடேசரைத்

தரிசிக்கையீல்,

“திருவோடு

கையி

லேந்துின்ற அம்பலவாணரானவர், தில்லைக் கோவிந்தன்
என்னும் ஆயர் தலைவனிருக்க, மற்றும் பல ஆயர்கள் இரவும்
பகலும்
மாறுமற்காத்திருக்கத்
இல்லை
வனத்திற்புகுந்து
ஆட்டைக் களவெடுத்தது என்னவுபாயம்?'' எனவும், “தில்லைக்
கோவிந்தராஜப் பெருமாள் சயனத் தஇருக்கோலங்கொண்டிருக்
கவும், மற்றும் பல'தேவர்கள் இரவும் பகலும் அகலாது நடன
தரிசனத்திற்குக்

காத்திருக்கவும்,

இருச்சி ற்றம்பலவாணரான

* தலையின் மேலே.றினவள்-கங்கை. * செருப்பாற்போட்டவர்கண்ணப்ப நாயனார்.
; வைதவர்.சும்தரமூர்
த்தி நாயனார். $ வில்

மூறிய மாட்டினவன் - அருச்சுனன்.
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வர்... தல்லையம்பலத்திற்பிரவேசித்து,
ந௩டனஞ்செய்வதற்குத்
திருவடியைத் தூக்கீயது என்ன உபாயம்?” எனவும் சிலேடை
யாகப் பொருளமைத்துப் பாடிய,
** கொங்குலவும் தென் றில்லைக் கோவிந்தக் கோனிருக்கக்
கங்குல்பக லண்டர்பலர் காத்திருக்கச் செங்கையிலே
ஒடெடுத்த அம்பலவ ரோங்குதில்லை யட்புகுந்2த
ஆடெடூத்த தென்னவுபா யம?'*
,

என்பதும். அன்றியும், ““இல்லைப்பதியில் வாழும் சிவபிரானே.
ஊர்களிலுள்ள ஆட்டுக்குச் சாதாரணமாக காலு காலிருக்கின்
றன; உன்னுடைய

ஆட்டுக்கு மாத்தரம்

இரண்டேகால் இருக்

கின்றன; இரண்டு காலிருந்தாலும், இவ்வாட்டின்மேல் வெகு.
காலமாகக் கண் வைத்திருக்கின்ற அந்தப் புலியானது, இந்த
ஆட்டை விட்டுப்
போமோ?
சொல்,”
என்னுங்கருத்தை
அமைத்துப் பாடிய
“ காட்டுக்கு ளாட்டுக்கு நாலுகால்;

gurl Gor

ஆட்டுக்* Drom@sta -4@) ayth,—ore_ecapar
or
சீர்மேவு துல்லைச் சவனே!இவ் வாட்டைவிட்டுப்
போமோசொல்

லாயப் புலி?”

என்பதும், இல்லை கூவாயிரவரிற் சிலர், ““ஈடேசர் கையிலேந்திய.

மானானது அவர் திருமுகத்திற்கு நேராகத் தன் முகத்தையும்,

முன்னங்கால்களையும் மேலே தூக்கி நிற்பதற்குக் காரணம் கழ்.

GSB ஒரு வெண்பாப் பாடவேண்டும்,” என்ன, அவர், “ அன்

னப்பறவைகள் வயல்களில் சஞ்சரித் துத் தாமரை மலர்களில்:
தங்குகின் ற இல்லைப்பதியில் எழுந்தருளிய ௩டேசனது கைக்
கமலத்திலிருக்கும் மான் கன்றானது, அவ்விறைவனது பொன்
போலும் சிவந்த நிறத்தையுடைய அழகிய ஜடா மகுடத்தில்
அணிந்தீ அறுகம்புல்லை மேய்ந்து, அங்குள்ள கங்கா
ஜலத்தைக்

குடிக்கும்படி தன் மனத்தில் இச்சையானது
ஙனம் தாவிீப்பாய்கின் றது,”

பாடிய,

என்னுங்

அதிகரிக்க, அங்

கருத்தையமைத்துப்

1 பொன்னஞ் சடைபறுகம் புள்லுககும்
தீன்னெஞ் சுவகையுறத் தாவுமே--அன்னபூம்புனற்கும்
ங்கள்
செய்க்கமலத் துற்றுலவுர் இல்ல
ை ௩டராசன்

கைகாமலத் துற்றமான் கன்று,”

“ஆட்டு-ந௩டனம்

+ புலி-வியாக்கிர
.பா.தம

ூனிவர்

காளமேகப்புலவர் சரித்திரம்
என்பதும்,

கனகசபை,
பேரம்பலம்,

மற்றுமவர்கள்,
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மண்டபம், சிவகங்கை இவைகளை
வேண்டும் ” என்ன,

அமைக்கவும்

ஞானசபை,

நர்த்தசபை, அனந்தக்கூபம், தஇிருமூலட்டானம்,.
பஞ்சாவரணம்,
நாற்கோபுரம், பொற்கம்பம்,.
ஒரு வெண்பாவாக

புலவர் சிரோமணியானவர்,

வேண்டுமோ?

இட்போது

அமைக்க

“நான் வேே ற

சொன்னடைகளைச்

சொன்ன முறைப்படி நீங்களே சீர் தளை வகுத்து இசைத்தம்
பார்த்தால் வெண்பாவாய் முடிந்திருக்கலாம்,”” என்ன, வர்
கள் அவர் சொற்படி. செய்து அவ்வா?$ற அமைந்திருக்கக்.
கண்ட,
ஞான

சபைக

னகசபை

நர்த்தசபை

ஆனந்தக் கூபந் திருமூலட்-- டானம்பே
ம்பலம் பஞ்சா வரணகாற் கோபுரம்பொற்
கம்பமண்ட பஞ்சிவகங் கை.

என்பதும், சிவகாம வல்லியைத் தரிசித்த பொழுது, “மாட்டுக்:
கோன் தங்கையானவள் வடமதுரையை வீட்டுத் தில்லை வனத்.
இற்கு வந்து ஆட்டுக்கோனொருவனுக்குப் பெண்டாக வாழ்க்.
கைப்பட்டு, வெளிப்பட்டோடுகன்ற குட்டிகளைப் பட்டிக்குள்

மறித்தக்கொண்டு

வந்து

விடுவதற்கு ஒரு பிள்ளையும்

பெற்.

OF சிற்றிடைச்சியாய்விட்டாள்.
என் செவி3ய, நீ இந்தச்
செய்தியைக் கேள்விப்படவில்லையோ 2 என் கண்ணே, நீயாயி
னும் இகைப் பார்ப்பாயாக,' என்னுங் கருத்தையமைத்துப்.
பாடிய,
“மாட்டுக்கோன்! றங்சை மதுரைவிட்டுத் இல்லைவனத்
தாட்டுக்கோ* னதுஃ்குப்பெண் டாயினாள் :- கேட்டிலையோ 7
குட்டி. மறிக்கவொரு கோட்டானை: யும்பெற்றாள்
கட்டுமணிச்: சிற்றிடைச்௪ காண்.”

என்பதும், திருக்கழுக்குன்றத்தில்
1,

மாட்டுக்கோன்

வேதஇரீசரைத்

- கண்ணபிரான்

;

8.

தரி9க்கு.

ஆட்டுக்கோன்

sie;
9, குட்டிமறித்தல் - விராயகனை வணங்கும் அடியார்
கள் தத்தம் தலையில் முன்பு நேராகக் குட்டிப் பின்பு கையை
மறித்துக் குட்டிக்கொள்வது ; 4
ஓரு கோட்டானை - ஒற்றைக்
கொம்புள்ள யானைமுகக் கடவுள் ; 5. கட்டுமணிச் சற்.றிடைச்9-.
மணிமேகலை கட்டிய சிறிய மருங்குலுடையாள்.

-
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மளவில்,

“பருமை

தங்கிய இருக்கமுக்குன் றத்தில்

வ௫ிக்கும்

சிவனாரே, நீர் ஆதி தொடங்கி வெகு காலமாக அவலமான
அல்லற்பிமைப்பே பிமைத்துவிட்டீர்/ பகைவராகிய முப்புர தீ
தாரை நேரிற்கண்டவிடத்துல் வில்லைக் கையிற்பிடித்து அம்பி
னால் எய்து வீழ்த்தமாட்டாமல், உம்முடைய வீரம் கூத்தாடிச்
சிலம்பம்போலவியர்த்தமாம்படி பல்லை இளித்துக்கெஷ்ண்டீரே!
இவ்வளவுதானா உமது படைத்திறம் ?”” என்னும் பொரு
அமைத்துப் பாடிய,
“சொல்லிற்

பெரிய கழுக்குன்ற ரே/[தொல்லை காள்முதலா

அல்லற் பிழைட்பே பிழைத்துவிட் டீர்/முப் புர த்தவரை
வில்லைப் பிடி.த்தெய்ய மாட்டாமல் ரீரந்த வேளையிலே
பல்லைத் திறந்துவிட் டீர்/இது காணும் படைத்திறமே/”*

என்பதும், ஸ்ரீமுஷ்டம் என்னும் இவ்வியதேசத்திற் பூவராக
சு வாமியைச் சேவிக்கும் பொழுது, * வயல் வாளைகள் எழும்பி,
வரப்பில் வளர்கின்ற கமுகமரக்களில் மோதி,
அவைகளில்
உள்ள பூம்பாளைகள் தெருமுழுதுஞ் சீதறும்படி. தாவிப் பாய்
கின்ற வளட்பமுடைய தருமுட்டமென்ற ஊரில் பன்றிக்கு
மார்பில் கொம்பு முளைத்துருப்பதாக ஓரதஇசயத்தை நான் கண்
டேன் !'' என்னும் கருத்தையமைத்துப் பாடிய,
் தெருமுட்டப் பாளை சதறவளர் பூகத்
குருமுட்டச் செய்வாளை தாவும்-- திருமுட்டத்
ஆரரிலே கண்டே னொருபுதுமை பன் றிக்கு
மாரிலே கொம்பான வா று/!!*

என்பதும், மற்றும் “திருமுட்டமென்ற திருப்பதியிலெழுந்
தரு
ளிய பூவராக மூர்த்தயே, இடக்கரத்திற் பாஞ்சசன்னியத்தை

ஏந்திய, பெருமானே,

உனது தாமரை

போன்ற

திருவடியை

நாங்கள் மர்க்கட நியாயமாக ஆசிரயிக்கத் இறமையின்
நி அனாத

தொட்டிது பரியந்தம் அஞ்ஞானத்தில் அமிழ்ந்து
கடந்தோம்.
ஆ.தலால், எமக்கு வரக்கடவதாகிய கிலேசமெல்லாம்
உனது

நிரேதுக

கிருபையினால்

“பன்றிக்கு

மார்ச்சால

நியாயமாக

ஓமித்தாளும்

மார்பிலே கொம்பு மூளை த்திருப்பதென்பது,

ஸ்ரீ

மகாவிஷ்ணுவான வர். பூவராக மூர்ததியாடுப் பூங்கொம்பு
போன்ற!
பூமிப் பிராட்டியை எடுத்து மார
்போடணைத்து வைத்துக்கொண்

டிருப்பது,

காளமேகப்புலவர் சரித்திரம்

8.12

படிக்கு நீ எம்மெதிரே வருவாயாக,”
கிப் பாடிய,
|

9

என்னும் பொருளையடக்

* முட்டத்துப் பன்றி முளரித் திருப்பகத்தைகீ

கிட்டத்துப் பின்றிக் கடந்தோமே-- தொட்ட
மருங்கே

சங்கெடுத்த மாலே!

எமக்கு

வருங்க 2ல சங்கெடுக்க வா.”

என்பதும், திருவாலங்குடி.யில் தக்ஷிணாரூர்த்தியைத் தரிசக்.
கையில், ““வடவிருக்ஷத்தின் அடியில் எரிப்பவனை--அமிர்த.
மாத்தனஞ்செய்த காலத்திற் சுராசுரர்கள் அஞ்சியோடும்டபடடி
பாற்கடலில் தோன்றிய ஆலகாலமென்னும் விஷத்தை “அவர்
கள் 'உச்சவிக்கும்பொருட்டு
அமுதுசெய்தருளினவனை---ஆர்
தாம் விஷபானம் பண்ணமாட்டானென்று
வாய் ௬சாமந்
சொல்லுவார்?
அந்தக்
கொடுவிஷத்தை
அவன்
பானம்.
பண்ணாமல் 'கமக்கென்ன/' என்று உபேக்ஷித் இருட்பானாஇல்,
உலகத்காரெல்லாம் ஒருமிக்க மண்ணின்மேல் மாண்டு போக.
மாட்டார்களா?” என்னும் கருத்தையமைத்துப் பாடிய,
“அலங் குடியானை யாலால முண்டானை
ஆலங் குடியானென் ரார்சொன்னார்2--அஷம்

குடியானே யாயிற் குவலயத்தோ ரெல்லாம்
மடியாரோ மண்மீதி லே?”

என்பதும்,

மாயூரத்தில் சுவாமி தரிசனஞ்

செய்கையில், “தம்.

அன்பர்கள்விரும்மினவைகளையெல்லாம்வரையா து கொடுக்கும்
உதாரகுணமுடையவரென்றுசொல்லப்படும்மா யூர.நா தருக்கு.
எத்தனை காலம் கைகொண்ட மட்டும் வாரிவாரி இறைத்தாலும்
மாளாத இருப்பாக, மலையளவான வெள்ளியும், மலைேபளவான
பொன்னுமிருக்கவும்,
மேலும்
தெளிந்த அறிவினையடைய
உமாதேவியானவள் எப்பெர்ழுதும் பக்கத்தில் வந்து, “உமக்

கொரு குறைவுமில்லை; பயப்பட வேண்டா; பயப்பட், வேண்டா,”
என்று கையமைத்து, அபயதானம் பண்ணிக்கொண்்டிருக்கவும்,
அவர் ஏன் விஷத்தையுண்டார்? *கமக்கு எவ்வளவு பொருள்
இருந்தாலும், “நின்று இன்றால் குன்றும் மாளும், என்பது

பற்றியோ £2
லன்றி

அல்லது,

வல்லார்

பது பற்றியோ

“நமது

கொள்ளையாய்ப்

சொத்தெல்லாம்

நம்மட்டி.

போய்விடுகிறதே!”

என்று கினைப்போமென்றால்,

என்

அப்ப்டியெல்லா.
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மல்ல:

தம்மை

QurG

GL.

நோக்கி
வீஷபானம்

முறையிட்ட

தேவர்களை

பண்ணினார்,”

என்னுங்

ரகநிச்கும்'
கருத்தை

அமைத்துப் பாடிய,
வள்ள லெனும்பெரிய மாயூர நாதருக்கு
வெள்ளீமலை பொன் மலையு மேயிருக்கத் - தெள்ளுமையாள்
அஞ்சலஞ்ச லென்றுதின மண்டையிலே தரனிருக்க
நஞ்சுதனை யேனருந்தி னார்??”
என்பதும், வைத் £ச்சுரன் கோவிலிற் சுவாமி தரிசனஞ் செய்

தையில்,

“இந்தப் புள்ளிருக்கு வேளூரில் எழுக்தருளியிருக்கும்

சிவபெருமானே, முன்னாளில் மன் மதனை ஏரித்த அக்கினி உன்

கண்ணிலிருக்கின்றது;
தாருகாவனத்து ரிஷிகள் உன்னைக்
கொல்ல விடுத்த அக்கினி உன் கையிலிருக்கின்றது ; இரிபுரத்
தைத்தகித்த அக்கினி உன் புன்னகையிலிருக்கன்
ற.து; உனக்
“அழலாடி' என வழங்குங் காரணப் பெயருக்கேற்றபடி உன்
திருமேனி முழுதும் அக்னி ரூழ்ந்திருக்கின்றது; இவ்வாறு
அக்கினி மயமாயிருக்ன்ற உன்னை இந்தத் தையற்கலையுடுத்த
பெண்ணானவள் அச்சமின் றிச் சேர்ந்து எப்படித்தன் கலையுடன்
தானும் வேகாமலிருக்கின்றாள்? இவளுக்கு அக்கினி ஸ்தம்பன
வித்தை

ஏதாவது

கனியை
ளோ?

உஷ்ணிக்கவொட்டாமல்
அடக்கி வைத்திருக்இன்
எனக்குத்தெரியச் சொல்வாயாக,” என்னுங் கருத்தை

தெரறிந்திருக்கறதோ?

அதனால்,

அவ்வக்

அமைத்துப் பாடிய,

“GEST Dior கண்ணிலே

இீத்தானுன் கையிலே

FEST DI UPS yor சிரிப்பிலே--சித்தானுன்
மெய்யெலாம் புள்ளிருக்கு வேளூரா/ உன்னையிந்தத்
தையலாள் * எப்படிச்சேர்ந் தாள்?”
என்பதும், இருவாரூரில் ஒரு விசேஷகாலத்இற்
கோவிலுக்குப்

போன பொழுது, அத்தருணத்திற் குருக்கள்மார்
தியாகருக்கு
வச்சிரபந்தம் சமர்ப்பித் தச் சாத்துபடி பண்ணிக்கொண்
டிருந்த
கீனாற் சுவாமியைத் தீரிசிப்பதற்குச் சற்று அவகரசப்பட்டத
ு
கண்டு, அவர், “அன்னப் பறவைகள் வசிக்கும்
வயல்கள் சூழ்ந்த
திருவாரூரில் வாழும் தியாகேசருக்கு, மு
மிகாலத்தில் ஒப்பற்ற

சிறுத்தொண்டர்

புத்திரனைக்கொள் அம்,

ச் தையலீரிள்,தையல் நாயடி

மனுநீதி

கண்ட

காளமேகப்புலவர் சரி த்திரம்
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சோழருடைய
பிள்ளையைக்கொன்றும்,
பராச்கிரமமுடைய
மன் மதனைக்கொன்றம் வைரமானது விட்டுப்போகாமல் இன்ன

மிருக்குமோ?'”

என்ற

மாத்திரத்தில்

அந்த

வச்சிரமாலை

படீ

ரென்று அறுந்து விழுந்தது.
அ௮ஃதறிந்து, அவர்கள், “*இவர்
மகாத்துமா/'” என்று உளநடிங்கி வந்து உபசரிக்க, இரண்டு

துண்டாய் அறுந்து விழுந்த அவ்வச்சிரமாலை மறுபடி ஒன்றாய்ப்
பொருந்திப் பிறந்தது போலாகும்படி, முன்பு “இன்னம் வயிர
மிருக்குமோ £” என்று பாடினதைப் பின்பு * இன்னம் வயிர
மிருக்குமே' என்று தஇருப்பியமைத்துப் பாடிய,
* அன்ன வயல்சூழு மாரூர்த் இயாகனார்க்
இன்னம் வயிர மிருக்குமே--முன்னமொரு
தொண்டர்மக னைக்கொன்றுஞ் சோழர்மக னைக்கொன்றும்
சண்டமத னைக்கொன்றும் தான்,'"
என்பதும்,

மற்றும்,

இருவாரூரிற் பிரமோற்சவ தரிசனஞ்செய்

கையில்,
“செம்மையாகிய
கமலைப்பதியில்
வாழ்கின்ற
இயாகனாரே, உம் மைத்துனரானவர் தமக்கு ஓரு மாடாயினு
நில்லாதிருந்தும்,

காரடமல்ல,

கண்கட்டு

வித்தையுமல்ல,

யதார்த்தமாகவே பூமி முழுவதும் உழுது பயிர் செய்து உண்டு
சுஇத்திருக்கின்றார்; உமக்கு ஒரு வெள்ளைமாடிருந்தும், உழுது
உண்ணத் திறமையீல்லாமல் விஷத்தையுண்டீர் ; அன்றியும்,

நீர் பெற்ற பிள்ளை இரண்டுக்கும், அ௮ப்பிள்ளைகளின் தாய்க்கும்
ஜீவனார்த்தத்குற்கு இரண்டு படி. மெல்லுக்கு வழியில்லாமற்
பிச்சையெடுத்தீர் ; உமது
பண்டோலம்
இவ்வளவிலிருக்க,
இப்பொழுது உமக்கு உற்சவக்கொண்டாட்டமும்
உண்டா
யிற்றோ !'” என்னுங் கருத்தையமைத்துப் பாடிய,
“* ஓருமாடு மில்லாமல் மைத்துனனார்1

புவிமுழுது முழுதே” யுண்டார்? ;
ஈரைமாடொன் றுமக்கிருந்தும் உழுதுண்ண
மாட்டாமல் நஞ்சை யுண்டீர்;

வராக

3 மைத்துனர்-திருமால். 8 புவிமுழுதும் உழுசது-அத்திருமால்
மூர்த்தியாகிப் பூமியை
அடிவரையில்
தோண்டியது.

3. உண்டது-மகாப்பிரளயகாலத்தில்:
விழுங்கெது.

உலகமெல்லாம் ' எடுத்து
a

.
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இரண்டுபிள்
ளைக்

குந்தாய்க்னாம் இரந்தீர்; இன்று
திருநாளு மாயிற்றோ செங்கமலைப்
பதி!வாழுந் இயாக னாரே!”

என்பதும், பின்னும், வீதியில் தியாகராஜர் எழுந்தருளி ௩ட
னஞ் செய்யக்கண்டு தரிசிக்கையில், ₹: திருமேனி
முழுதும்
புஷ்ப மணமும் புழுகு மணமும் வீசுற
கையிலை பணமிருந்தால், அஃது
அவரைச்

தியாகேசருக்குக்
சும்மா இருக்க

வொட்டுமா? “பணமென்ன செய்யும்? பத்து வகை செய்யும்'
என்றபடி அந்தப் பணக்கொழுட்பு மூலையிலிருந்தவரை முற்
றத்திலிழமுத்.து விட்டு,

ஆட்டிப்புடைத்தால்,

வார்? நாணமின்றித் திருவாரூர்

அவரென்ன

செய்

வீதியிலே ப௫ரங்கமாய் வந்து

நின்று தம்முடைய இஷ்டர்களெல்லாம் பார்த்து நகைக்கத்
தலை விரி கோலமாகக் குதித்துக் கூத்தாட மாட்டாரா?” என்
னுங் கருத்தையமைத்துப் பாடிய,
“ அடாரோ

பின்னையவ

ரன்பரெலாம்

பார் த்திருக்க

நீடாரூர் வீதியிலே நின்றுதாம்--தோடாரும்
மெய்க்கே பரிமளங்கள் வீசுந் தியாகேசர்
கைக்கே பண?மிருந்தக் கால் 2?”

என்பதும், மேலும், “சுவாமி, உமக்கு உண்டுற சோறு வெல்ல
மாய்வீட்டதனால், ஊருமுலகுமறியப் பிச்சைச் சோற்றுக்காக

எங்கெங்கும் ஓடி. உழன்று இரிந்தீர்;
துப்

பார்க்குமிடத்தில்,

நீர்

உம்மைப்பற்றி

நிலையாயிருப்பதற்குச்

விசாரித்
சுவாதீனப்

பட்டதாக ஒருராயினுமில்லை ; இப்பொழுஇருக்கன்ற ஊரும்
ஒற்றியாயிருக்கின்றது;
அன்றியும்,
உமது இயற்கையான
ஊரும் பேரும் உருவமும் இப்படிப்பட்டவைகளென்று யாவ
ராலும் அறியப்படாதவைகளாயிருக்கின்றன;
அங்ஙகனமாய?
னும், *தரித்திரப் பட்டி மகன் தனபால

பெற்றது

போலத்

“தியாகராஜர்'

செட்டி”

என்று

என்று பெயர்

பெரிய

பெயர்

ஒன்று மாத்திரம் வைத்துக்கொண்டீர்.
இனி நீர் ஆரூரிவிருப்
பீர்? இங்குமங்குஞ் சும்மா அலையாமல், பொது
ஸ்தானத்திற்
போய்விடும்,” என்னும் கருக்தையமைத்துப் பாடிய,
சகம்லைப்பஇ- இருவாரூர்

2. பணம்-சர்ப்பகங்கணம்

.

காளமேகப்புலவர் சரித்திரம்

9.27

.. “புரரூ ரறியப் பலிக்குழன் வீர்/பற்றிப் பார்க்கிலுமக்
கோரூரு மில்லை; இருக்கவென் ரலுள்ள வூரூுமொற்றி;!
பேரூ ரறியா; தியாகரென் றேபெரும் பேருங்கொண்டீர்7

ஆரூரி லேயிருப் பீர்/3இனிப் போய்விடும் அம்பலத்தே.”

என்பதும் இருவண்ணாமலையில் அருணாசலேசுவரரைத் தரி9க்
கையில், “கறி சமைத்த சட்டியில் பாதி உறுப்பிருச்க, அ௮ச்சட்
டியிலிட்டு அள்ளிய

அகப்பையில்

பாதி

உறுப்பிருக்க,

எஇ3ர

போட்ட இலையில் பரிமாறினபடி பாதி உறுப்பிருக்கப் பிராமண
வேடங்கொண்டு

வந்து

நடித்த சோ மணேசரானவர்,

அ௮ச்காவிற்

“சிரானணா' என்றழைத்த பொழுது, அப்பிள்ளை கலகலவென்று
சிரித்த வண்ணமாக
எழுந்தெஇ3ர ஓடி. வந்தது என்ன அற்
புதம்? என் மனமே, நீ சொல், ' என்னுவ்கருக்தை அமைத்துப்
பாடிய,
சட்டியிலே பாதியந்தச் சட்டுவத்தி லேபாதி
இட்டவிலை யிற்பாதி யிட்டிருககத்--திட்டமுடன்
ஆடிவந்த

சோணேச

ஒடிவந்த தென்னோ?
என்பதும், மற்றும்,

ரன் மமைத்த

போதுபிள்
௭

உரை.”

உண்ணாமுஸலநாயக

கோவில்

ஸ்தானிக

னாகிய சம்பந்தாண்டான் என்பவன், மயிர்வினஞனிடத்இல்
தன் தலை மழுங்க முண்டிதமாகச் செளளம் பண்ணிக்கொள்
ளம் சமயத்திற்
காளமேகப்
புலவரைக்கண்டு
மரியாதை
இல்லாமல் வித்தியா கர்வத்தினால், “இந்த ஸ்தலத்தின் பெயரும்,
என்

பெயரும், கான் செய்வித்துக்கொள்ளும்

செளளகர்மமும்

ஒரு வெண்பாவில் வரும்படி. * மன்' என்றெடுத்து, * மலுக்கு”
என்று முடிக்க வேண்டும்.” என்று சொன்னான். சொன்ன .
மாத்திர இல், அவன் தன்னை ஒரு பொருளாக மதிச்துப்பாடச்
சொன்னமையால்,
அவனைப்
பரிகசிப்பதே தகுதி
என்று

நினைத்து,

அவன்

செளளம்

பண்ணிக்கொள்வதற்கு

முங்கற்பித்துப் பாடிய,
* மன்னு மருணகிரி வாழ்சம்பர் தாண்டார்குப்
பன்னு தலைச்செளளம் பண்ணுவதேன்-- மின்னின்
இளைத்தவிடை

மாத றிவன்குடுமி பற்றி

வளைத்திழுத்துச் குட்டா

1.

PiD- BET DO use
ட

மலுக்கு.”

5... ஆரூர்-இருவாரூர்

நிமித்த
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என்பதும், ஒரு காலத்தில் ஸ்ரீரங்கத்தார்க்கும் சம்பு2கசுரத்
தார்க்கும் சமயத்துவேஷமுண்டாகி, இரு தஇறத்தாரும் கலகப்
பட்டுக்கொண் டி.ருக்கையில்,

அவர்களைச்

பொருட்டுக் காள 3மகப்புலவர்,

சமாதானப்படுத்தும்

ஸ்ரீரங்கத்தாரும் திருவானைக்

காவாரும், எங்கள் மகம் உயர்ந்தது; உங்கள் மதம் தாழ்ந்தது,

என்று ஓயாமல் யானை சேனைகளைக் கொண்டு ஆயுதச்சண்டை
செய்வார் போல, வியர்த்தமாய் வாக்குச் சண்டை
செய்வா
னேன்? சைவம் வைஷ்ணவமாகிய

இவ்விரு சமயக்

கொள்கை

யும் ஏகமேவா பரப்பிரமம்,” என்னும் அத்வைதம்போலன்
றி,
ஆத்துமா பரமாத்துமா இரண்டுமுண்டென்றும், அவ்விரண்டும்

ஒன்றற்கொன்று சமத்துவமுடையன
அல்லவென்றும், அவ்
வீரண்டனுள் பரமாத்துமா அண்டானென்றும், ஜீவாத்துமா

அடிமையென்றுஞ்
சொல்லப்படும்
விசிஷ்டாத்வைதமாய்க்
கரதலாமலகம் போல விளங்கிரிற்கையால், இஃதென்னை ஆச்
சரியம் ! இந்த விவரம் தெரியாதா? இது பற்றி இனி ஒருவரேர

டொருவர் ஆரவாரங்கள் பேசவேண்டா,”
அலமைததுப

என்னும் கருத்தை

பாடு ய

“சிரங்கத் தாரும் திருவானைக் காவாரும்
போரங்க மாகப் பொருவதேன்?---ஓரங்கள்
வேண்டா;இ தென்ன? விவரக் தெரியாதா
ஆண்டானுக் தாதனுமா னால் ?'' *

என்பதும்,
குள்ள

மதுரையிற்

சுவாமிதரிசனம்

சிவப்பிராமணர்கள்

செய்கையில்,

அவரைப்பார்ததுச்

அங்

சோ மசுந்தரக்

கடவுள் சம்நிதிக்கெதிரே கட்டிய கூட்டிலிருந்து ன்னரி வாசக்

கிறது போலக் கூவுகின்ற இளியைச் சுட்டிக்காட்டி,

வாசிக்குங் கிளி”

என்பது

ஈற்றடியாக

our,

AS

₹** இன்னரி

DSS DE

ஈற்றய

லடியைத்திரித்து இக்தச் சொக்கநாதர் விஷயத்தில்
ஒரு வெண்

பாப் பாட

வேண் டும்” என, புலவர்,

அக்காலத்தில் இருஞான

சம்பந்தர், அப்பர், சுந்தரமூர்த்தி என்னும் இம்மூவரும்
அடிய தேவாரப் பாடல்களைத் திருவுளமுவந்தருளினா் னன்று
சாலலும் பான்மையையுடைய பரமசிவன்,
கான்மாட 2
லில்
அறுபத்துகான்கு
உட
பப டடம யப
aதிருவிளை ம் யாடலச் செம்ய்தான5
en
என்றும்,
*ஆண்டானும்
தா
மானால்
எல்
கானவன்
வர் சொல்வர், tice

:

:
உறர

ன

948
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தனது பரம சாமர்த்தியத்தை விளக்கிக்காட்டிய ஈரியாகிய
பரிககு மல்லக்தி, மயூரகதி, வியாக்கரகஇ, வானரகதி, இடப
, கதியாகிய
ஐவகை
நடையினைக்
என்றும்,
கற்பித்தான்
இளியானது

அமைத்துப்

இன்னரி

வா௫ியாநின்றது,'

கருத்தை

என்னும்

பாடிய,

அடல்புரிக் தானென்றும் அக்காளி லேரூவர்

LL Qs

தானேன்ற பான்மையான்--கூடலிலே

நன்னரிவா சிக்கு நடைபயிற்றி னானென்றும்
இன்னரிவா சிக்குங் கிளி.”

என்பதும், மற்றும், “பெண்களே,

நீங்கள் இவ்வதிசயத்தைப்

பார்த்தீர்களா £? இம்மதுரையிலைழுர்தருளிய
நாதரானவர்

எப்போதும்

கடம்பவன

பெண்ணைத் 'தலைமேலே

சுமந்து

திரிகின்ற பைத்தியம் பிடித்தவர் ; அன்றியும், எட்டுத்திச்குக்
கும் சிலாக்கியமாயிருக்கின் ற தங்கைமே3லை நெருப்பை வாரி
யிட்டார் ; அக்காளை நிறுத்தி அவள்மேலேறினார் ; ஆதலால்,
பித்தாக்குத் தங்குணம் நாலினும் செம்மையென்பது மெய்ப்
பட்டிருக்கன்றது, ' என்னுங் கருத்தை

அமைத்துப் பாடிய,

தண்டிரோ பெண்காள்!/ கடம் பவன த் இசனார்
பெண்டிர்! தமைச்சுமந்த பித்தனார்--எண்டிசைக்கும்
மிக்கான தங்கைக்கு மேலே நெருப்பையிட்டார்”

அக்காளை யேறினா ராம்.”*

என்பதும்,

அங்கயற்கண்ணம்மையைத்

தரிசிக்கும்

பொழுது, “இந்த உலகத்தில் நான் நல்ல புதுமையொன்றுகண்
(டேன்/ அதைச் சொல்லவா? சொல்லவா? சொல்லவா? சொன்
“ஆணுக்கவகேடு செய்தாலும்,
னாற் பெண் பாவமாகிறதே/
பெண்ணுக்குப் பிழை சொல்லலாகாதே!”
ஆ தலால், அடக்க
© nad
வேண் டுமல்லவோ ? எட்படிச் சொல்லுகிறதென்றால்,

தாற் கடைக்கு வரும்' என்பதனாலும், அள்ளாது குறையாது;
பய
இல்லாது பிறவாது,' என்பதனாலும், அடக்குவதனாற்
னில்லை; சொல்லத்தான்

வேண்டும்; ௮ஃதென்னையெனில், செல்

வம் நிறைந்த மதுரைப்பதியிலுள்ள மீனாக்ஷியானவள், (அரைக்.
1.
௫...
3.

பெண்டிர்தமைச்
சுமந்தது - கங்கையைத்
தாங்லெது.
தங்கைமேல் நெருப்பிட்டது - தமது கையில் மழுவேந்தின
து.
து.
அக்காளை ஏறியது - அந்த இடபத்தின்்மேலேறின

326

- விநோதரசமஞ்சரி

என்பதும், திருத்துருத்தி என்னும் ஸ்தலத்திற் சுவாமியைத்

தரிசிக்கையில் அவ்விடத்திலுள்ள குருக்கள்மார்,
* எங்கள்
பரமசிவனுடைய ஆபரணத்தை விசேஷித்து ஒரு வெண் oan
பாடவேண் டும்,”

என்ன,

இவர்,

14 மலர்க்காவினிடங்களிலும்

வயலிடங்களிலும் முத்துகளார்ந்த திருத்துரு த்து என்இின் ற
பெரியககரத்தில்

வடிக்கும்

பொய்ம்மையில்லாத

சத்திய

வ

ரூபராகிய சிவபிரானானவர் தமது திருமேனியில் அணியும்
பூஷணமோ, பிரசண்ட மாருதத்சையும் பகஷணம் பண்ணும்
பாற்கடலைக் கடையக் கயிறுமாகும்; திருமாலுண்ட பூமியை
யும் தன். தலையிமலக்தி வாழாநிற்கதம் ' என்னும் கருத்தை
அமைத்துப் பாடிய,
“காலயிலும் ;! வேலை கடையக் கயிருகும் ;
மாலயிலும் பூமுடித்து வாழுமே:
சோலைசெறி

செய்யிலா ரம்பயிலுஞ் செந்துநத்தி ம/ஈகர்வா ழ்
பொய்யிலா மெய்யரிடும் பூண் ”
என்பதும், மற்றும் சிலர், “புங்கங்கொம் பங்கிங்கொனள்பது புளியங்கொம் பங்கிங்கொன்பது - வெட்டி நறுக்கிய வெள்
வேலங் கொம்பங்கங்கொன்பது - என்னும் இவைகளை
ஒரு
வெண்பிீஈவில் அடக்இப் பாடவேண்டும”' என, இவர், * எங்கள்
மடத்துக்கு எரிகரும்பு கொள்வது' என் பதை முதலில் எழுவா

யாகச் சேர்த்து
வெண்பாவாய்

நீங்கள் சொல் னவாறே

முடிந்திருக்கின் றது,”

படிச் சொல்லிக்கண்ட,

சொல்லிப் பாருங்கள்;
எனை,

அவர்கள்

“ எங்கள் மடத்துக் கெரிகரும்பு கொள்வதுபுங்
கங்கொம்பங் ங்கொள் பதுபுளி--யங்கொம்புங்
கிங்கொன் பதுவெட் டிஈறுக் இயவெள்வே
ஷங்கொம்பங் இங்கொன் பது?”

அப்

்

என்பதும்,
சதுர்த்த
புண்ணி.பகாலத்தில்
விக்கனேச்சுரா
மூஷிக வாகனாரூடராய் வீதியிலெழுந்தருளி
வரக்கண்டு தீரிசிக்

கையில், “கன்னமதமுதலிய மும்மதங்களையுடைய
வலிமை
மிகுந்த பெரிய மலைபோலும் யானையை அற்பஜந்துவாகய
ஓர்
எலிபானது
இழுத்துக்கொண்டு
இதைக்குறித்தக் கேள்வி முறை
A.

அயிலும் - உண்ணும்

போடன் றதத /
ஐயோ /
இல்லையே/ சிவனுடைய
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மழுவும் விஷ்ணுவினது சக்கரமும், பிரமனது தண்டமும்
எங்கே போயின? அவைகளை ஆர் பறித்துக்கொண்டு போனார்
கள்?” என்னும் கருத் துயமைத்துப் பாடிய,
॥ மூப்பான் மழுவும் முராரிதிருச் சக்கரமும்
பார்ப்பான் கதையும் பறிபோச்சோ £--வாய்ப்பார்
வலிமிகுத்த மும்மதத்து வாரணத்தை யையோ /
எலியிமுத்துப் போகின்ற தே!
என்பதும், சஷ்டியிற் சுப்பிரமணியரானவர் தமது வலப்பக்கத்

இற் சிவபெருமானும்,

அவர் பக்கத்தில் உமாதேவீயும்,

இடப்

பக்கத்தில் இருமாலும், அவர் பக்கத்தில் விநாயகமூர் த்இயும்,
வரிசையாய் வரும்படி, மகா சம்பிரமத் துடனே வீதியில் எழுந்
தருளக் கண்டு தரிரித்த பொழுது, “ தகப்பன், இரந்துண்டு

தன்னைப்பெற்ற

ஜீவிப்பவன்;
பிறந்த

உறியிலுள்ள

மாமன்,

காலையுடைய

அண்ணன்,

சாற்றியது போல

தாய்,

தாயுடன்

நீலி;

மலை

டி
; சப்பைக்
திரு

வெண்ணெய்

இச்செய்தி

பெருவயிறன்.

லோகப்பிரசித்தமாயிருக்க,

இந்த ஆறுமுகக்

பெருமை!””

கடவுளுக்கு இவ்விடத்தில் இஃதென்ன

பறை

என்னும்

பொருளையமைத்துப் பாடிய,
் “அப்பன் இரந்துண்ணி; ஆத்தாள் மலைநீலி;
, இப்பரிய மாமன் உறிதிருடி. ;--சப்பைக்கால்
் அண்ணன் பெருவயிறன்: ஆறுமூகத் தானுக்கிங்
கென்ன பெருமை யிது /”

ஓரு சிவஸ்தலத்திற்

என்பதும்,

சுவாமி

வீதஇுப்புறப்பாடாட

வரக்கண்டு தரிசிக்கும் பொழுது, அவ்விடத்திற் சிலர், “ இந்தப்
புறப்பாட்டைக் குறித்து ஓன்பது ஜாஇப்பெயர் வருவதாக ஒரு
கலித்துறை பாடவேண்டும்,” என, இவர், '“சரஸ்வதி நாயகன்

வாழ்த்துதல் செய்ய, இடபம் சுமக்க, வைரவ

மூர்த்தியும் சுப்

பிரமணியக் கடவுளும் இந்திராணி கணவனும் போற்றுதல்
செய்ய, பாற்கடலிற் பள்ளிகொள்ளும் திருமால் யாவர்க்கும்

மூன்னே

செல்ல, தஇிதிப்பாகிய வளைந்த

கருப்பு வில்லையுடைய

காமதேவன் .தாழ்ந்து வணங்க, பெருமை தங்கிய மான் தோலை
உடுத்து, ஜடாமகுடதாரியாகிய எங்கும் தட்டாத சிவபெரு

மான்

வீதிப்புறப்பாடாயெழுக்கருளியது

யிருக்கிறது!”

என்னும் கருத்தை

அதிக

அமைத்து,

விகோதமா

மேற்படியார்

9௨0

விகோதரசமஞ்சரி

சொன்ன வண்ணம் அவ்வொன்பது ஜாதிட் பெயரும் வரும்படி
'சிலேடையாகப் பாடிய,
“வாணியன் வாழ்த்திட வண்ணான் சுமக்க வடுகன்செட்டி
சேணியன் போற்றத் திரைப்பள்ளி முன்செல்லத் இங்கரும்பின்
கோணியன்' ௫ழக் கருமான் றுகிலினைக் கொண்டுடுத்து

வேணிய னாகிய தட்டான் புறப்பட்ட வேடி.க்கையே!.”

என்பதும், ஒரூரிற் சர்க்கார் உத்தியோகஸ்கனாகிய விகடரா
மையன் என்னும்மாத்துவ பிராமணனொருவன், அப்பொழுதே
விழுந்து சாகிறதாய் மிகவும் மெலிந்து இடுச்குத்திடுக்கென்று
தென்னாலிராமன்
வளர்த்த குதிரைபோல இருக்கின்ற ஒரு

காட்டுத்தட்டைப்?பிடித்து,

அதன்

முதுகிற்

சமுக்காளச்

சேணம் வைத்து, (வழியிலே கண்ட குதிரைக்கு வைக்கோற்புரி

கடிவாளம்,
போட்டு,

என்ற

பழமொழிப்படி

அக்கடிவாளத்தை

கயிற்றுக்

கடிவாளம்

இடக்கையிற்பிடி
த்து, வலக்கை

யிற் புளியமலார் கொண்டு அடி த்து, இரண்டு கால்களினாலும்

வயிற்றிலிடித்து நடத்த ஈடவாதது கண்டு, தன் அதிகாரத்தின்
கீழிருக்கின்றவர்களைப்

பார்த்து,

இதை

நடத்திக்கொண்டு

போங்கள்,” என்று உத்தரவு செய்ய, அவர்களிற்சிலர் முன்
புறத்தின் வந்து கடிவாளத்தைத் தொட்டிழுக்க, சிலர் பின்
புறத்திலிருந்து நெட்டித்தள்ள, அப்படியும் ௮து விசையாய்
நடவாமல் மெள்ள மெள்ள அடிமேலடி வைத்து நடட்பதைக்
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பார்த்து,

வேதா த்தியயனம்

பண் ணுகின்ற

“எப்போதும்

வாயோயாமல்

விகடராமையன்

் ஏறிச் செலுத்தும் குதிரையானது, கடிவாளத்தைத்

என்பவன்

தொட்டு

முன் பச்கத்தில் மூன்று பெயர் வலித்துக்கொண்டு போக, பின்
பக்கத்திலிருந்து இரண்டு பெயர் கையினால் நெட்டித்தள்ள,
அந்த மட்டில் ஒரு மாதத்திற்குக் காதவமிச்குக் குறையாமல்

விரைந்து போடன்றத!'?
துப பாடிய,

எனப் பரிகாசமாகப் பொருளமைத்

“மூன்னே கடிவாளம் மூன் றுபேர் தொட்டிமுக்கப்

பின்னே யிருந்திரண்டு பேர்தள்ள-- எந்நேரம்

. வேதம்போம் வாயான் விகடரா
மாதம்போங் காத வழி /”

ம், கோணியன்- சண ற்பையன். 2.

மன்குதலீர
தட்டு-மட்டக்குஇரை
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என்பதும், சித்திரை மாதத்தில் ஒரூருக்குப் பிரயாணம் பண் :
ணிப் பபோகையில் வழி நடுவிலுள்ள இருச்செங்காட்டுச் சத்து
ரத்தில் ஒருகாளிராத்தங்கியிருக்கும் பொழுது, காற்.று வீசாமல்
தமக்கு

௮இக

வெப்பமாயிருக்தது

* :பத்தசரோமணியாகிய

கண்டு

புலவர்,

காளமேகப்

சிறுத்தொண்டரே,

நீர்

ஈமக்காக

அரிந்து கறி சமைத்த பிள்ளாயை ஈமம்முடனே கூட. உண்ணு
தற்கு அழைத்து வாரும்,” என்று சொல்லி, அப்பிள்ளையின்

வரவை எதிர் பார்த்திருந்த சிவபெருமானுடைய திருச்செங்

காடென்ற இக்ச ஸ்தலத்தில் இஃதென்னை ஆச்சரியம்/ காக்
கங்கையைக் கமண்டலத்தில் முகந்து கையிலேந்திய அகஸ்திய

முனிவனுடைய பொதியமலையிலிருந்து உண்டாகும் தென்றம்
காற்றை,

ஓற்றைக்

கொம்பினை

ஏந்திய

விநாயகநூர்த்தியின்

பிதாவாகிய பரம௫சவன் பூஷணமாகப் பூண்ட சர்ப்பந்தான் இப்
பொழுது உணவாக உட்கொண்டுவிட்டதோ/
எப்பொழுதும்

இயங்குகின்ற காரணத்தாற் சதாகதி என்று பெயர் பெற்ற
காற்று இயங்காததென்ன மயம்?” என்னும் கருத்தையமைத்
துப் பாடி.ய,

'“அம்பேச்து கையா னவன்பதியி லைம்மாவைக்!
கொம்பேந்து தந்தைபணி கொண்டதோ. அன்பா,
அரிந்த மகவை

யழை,'என்று

சொல்லி

இருந்தவன் றன் செங்காட்டி லே?”
என்பதுமாக
இந்தப்படிக் காளமேகப்புலவர் நவகவமாகக்
கருத்தமைத்துக் கவி பாடி ஸ்தலதரிசனஞ் செய்து வருகையில்,

இருமலைராயன்

பட்டணத்துற்

கல்வியில் மிகச் சிறந்தவர்க

ளென்று அவ்வரசன் வியந்து கொடுத்த கண்டிகைப் பரிசு
பெற்ற புலவர் அறுபத்துகால்வரும்,
அவர்களுக்குத் தலைவ

னாகிய
சமானம்

அதிமதுரகவி

என்பவனும்

ஒருவருமில்லையென்று

மற்றப் புலவர்களையெல்லாம்
அவமானப்படுத்தி

தமிழில்

தங்களுக்குச்

அகங்கரித்து, உலகத்திலுள்ள

மதியாமற்

பலவாறுக

நிந்தித்து

வருகிறார்களென்றும்,

அதற்குத்

இருமலை

ராயனும் உடன்பட்டிருக்கறானென்றும் கேள்விப்பட்டு, “வித்
துவான்களாயிரு* பவர்கள் ஆராயினுமென்ன? அப்படிப்பட்ட
வர்களை அவமதிக்கலாமா? அவர்களை இகழ்க்ததுஈம்மை இசம்ம்
1. ஐம்மா-கால்;இஃது இவ்விடத்திற்காற் வினையுணர்த்திசின் றது.
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_ ததல்லவா? பூர்வம் ஒட்டக்கூத்தரென்டவர், “கற்ற. துகைம்மண்
ணளவு? கல்லாதுலகளவு,'
என் றெண்ணாமல், தாமேவித்தையில்
அதஇிகவல்லவரென்று மமதை கொண்டு நெஞ்சிரக்கமின்
றிப் புல
வர்களைச்

சிரச்சேதம்

பண்ணி

வந்தது

கண்டு,

அக்காலத்தில்

புகழேந்திட்புலவரானவர் அவருக்குத்தக்கபடி, கர்வப்பிராயச்
சித்தஞ் செய்வித்து, அனேகரைக் கொலைக்குத் தப்புவித்து
ரக்ஷித்துப் புண்ணியம் தேடிக்கொண்டார்; அந்தப்படி. இந்தக்
காஉத்தில் திருமலைராயன் சம்ஸ்தானத்திலிருக்கும் வித் துவான்
கள் கான் நானென்று இறுமாப்புறீறு. “ஈச்குகிற காய் செக்கென்
அம் சிவலிங்கமென்றும் அறியாதது' போல,

ரென்று
குத்

அறியாமலும்,

தெர்ியாதது?

ஈல்லார் பொல்லா

அடுக்கும் அருமை உடைக்கும் நாய்க்

போல

பாடிய

௮ருமை

தெரியாமலும்

பிரசண்ட கவிகளையெல்லாம் பழித்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள் +
இவர்களுடைய அகந்தையை காம் போய் அவயம் அழிக்க
வேண்டும்,”

என்ற

பிரதிக்கனையுடனே

ஒரு காள்

அவ்விடத்

திற்குட்போக யத்தனப்படுகற சமயத்தில், அவரை
மோக
னாங்கி என்னும் தா சண்டு, “*இருமலைராயன் பட்டணத்துத்
துறைமுகத்தில் வ்சேஷமாய் முத்துக்குளிச்சறகாகவும், ௮ம்
முத்து * மற்றத்துறைகளில் குளிக்கப்படுகிற முத்துகளினும்
மிகச் சிறந்ததாகவும், இருமலைராயனே
அந்த
வியாபாரஞ்
செய்வதாகவுஞ் சொல்லுகிறார்கள்; ஆகையால், அங்கேபோ ய்த்
திரும்பி வரும் பொழுது மறவாமல் எனக்கு மார்பிலணியுங்

கச்சுக்கு முத்து வாங்கி வரவேண்டும்,” என்றாள்.. ௮து கேட் இ.“ஈல்லது! அப்படியே ஆகட்டும்!”

என்று சொல்லி,

இற் செலவு பெற்றுக்கொண்டு புறப்பட்டு,
கடை வீதியில் ந்தார்.

அவளீடத்

அப்பட்டணத்தக்

இவருக்கெதிரே மேற்சொல்லிய அதிமதுரகவி என்பவன்
தனக்குப் பின்னும் முன்னும் இரு பக்கங்களிலும் ௮றுபத்துகாலு தண்டிகைப் புலவர்களும் வரிசை வரிசையாக நெருங்கிச்
சூழ்ந்து வர, அவர்கள் நடுவில் நீலமலை ஒன்று, உரல்
போலப்
பருத்த கால்களும், பனை போல
ரீண்ட துதிக்கையும், ஆல

வட்டம்

போலப்

பரந்த

செவிகளும்.

பிறை

போல

வளைந்த

கொம்புகளும், மலைச்சிகரம்போல உன்ன தமாக
ிய மஸ்தகமும்,
சாமரை போல ௮சை௫கன்றவாலும் மூளை
தீது எழுந்து நடப்பது

காளமேகப்புலவர்
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போல
நடக்கின்ற
மதயானைமேல், நவரத்தினமயமாகிய
தவிஏிட்டு ஏறி, துஜம் சச்தஇரம் சாமர மூதலிய விருதுகள்
பிடிக்க, கட்டியங்கூற,
௮இக
ஆடம்பரத்துடனே
ராஜ:
சழகத்தை
நாடி வருவது கண்டு, தாம் அப்பால் விலகப்

போகாமல் அப்புலவர்கள் ஏறி வரும்" தண்டி கைக்கணைகளின்
மத்தியில் வந்து நிற்க, அது கண்டு கட்டியக்காரன் தண்டிகைக்.
கணைக்குட்பட்டவர்கள் எப்படி. ப்பட்டவர்களா யினும் அவர்கள்
தங்கள்
வாயினால்
அதிமதுரகவி
என்பவனுச்குரிய
விரு.
-தைச்சொல்வது நெடுகாளைய வழக்கமாயிருப்பதனால்
அவன்

வழக்கப்படி இவர் மார்பிலே தன் கையிலிருந்த மான்தோற்: பட்டையால் தட்டி, “அதிமதுர கவிராய சீங்கம் பராக்கென்று .
சொல்,”

என்றான்.

இவர்,

“*இழவுக்கு

வந்தவர்களை யெல்லா ந்.

தாலியறுக்கச் சொன்னால் அறுப்பார்களா?
௮து
போலத்.
தெருவிலே
போகிறவர்
வருகறவர்களையல்லாம்
இவன்
பெருமையைச் சொல்லச் சொன்னா.ற் சொல்வார்களா? ஆயினும்,

இவன்

பெற்ற

பெருமைதானைன்னை?

-துடைப்பக்கட்டைக்.

குப் பட்டுச்குச்சுக்கட்டியது' போல,
“அுமதுர
கவிராய:
சிங்கம்' என்று பெயர் வைத்துக்கொண்டு விருது கூறி வரு.
கிருனே/

வன்

பாடும்

பாட்டென்னை,

மானதா? தன்னைச்சிங்கமென்று

அத்தனை

மதுர

சொல்வதைப்பற்றிக் கொஞ்ச

மாவது இவனுக்கு
மனங்கூசவில்லையே!
இவன்
எத்தனை
வித்துவான்௧ளை ஜயித்தான்? இவையெல்லாம் வீண் புகழ்ச்சி
தானே/ இப்படிப்பட்டவன் வெட்டுத் தலையிறக்கங்கொள்ளும்
படி. இவனைப் பரிக௫ுப்பதே யுக்தம்!”'
என்று
நினைத்தக்.
கட்டியங்கூறுவோனை நோக்கி, ':அ௮அதிமதரம் அதிமதுரமென்று
உலகமெல்லாம் அறியும்படி பறை சாற்றினது போலப் பல

முறையும்

எடுத்துச்சொல்லி

இவனை

செய்கன்றையே!
இவனிடத்திலுள்ள
இப்படிச்
சொல்வதைப்பார்க்கலும்,

சரக்கு, காரமில்லாத
சரச்குகஞுடனே

சரக்கு,
கூட்டிப்

தனியே

மதுரந்தோன்ற ஸ்துது
புதுமை
என்னை?
காட்டிலுண்டாகய

பிரயோடிக்காமல் வேறு

பிரயோடக்கப்படும்

சரக்காகய

மலைக்குன்றிமணி
,வேரை
உலகச்தார்' தொன்றுதொட்டு:
அதிமதுரமென்று வழங்குவது
சகஜமாதலால்,
நீ அதைக்.
குறித்துச்சொல்,”” என்னும் கருத்தை அமைத்து,

்
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Bde
“ அதிமதுர

மென்றே

யில

மறியத்

துதிமதுர மாயெடுத்துச் சொல்லும்--பு துமையென்ன?
காட்டுச் சரக்குலகிற் காரமில் லாச்சரக்குக்
கூட்டுச் சரக்கதனைக் கூறு.”

என்றொரு பாடலைச் சொல்லி ஏளனம் பண்ணினார்.
அஃது

௮இம துரகவி என்பவனைக் தூக்கிப்போட்டாற்போ

லிருக்ததனால், அவன் ஆச்சரியப்பட்டு, * சிறிதாவது பயமில்லா
மல் இவ்வளவு தைரீயத்துடனே பகிரங்கமாக நம்மைப் பரிக
இிக்கின்றானே! இவனார் ?”' என்று அறியும்படி. தான் ராஜு

கத்திற்குப் போய்ச் சேர்ந்த மாத்திரத்திற் சேர்வைக்காரனொரு
வனை அழைத்து, * இன்னவிட. த்தில் ஒரு பிராமணனஊீருக்கறான்,
அவனுடைய பெயரென்ன, அவன் எங்கிருப்பவன் என்பதை
விசாரித்து வா,” எனச் சொன்னான். சேர்வைக்காரன் நேரிலே
வந்து விசாரித்த பொழுது காளமேகப்புலவர், “என் பேர் ஊர்
முூதலானவைகளை வாட்ச்சொல்லாகச் சொன்னால் நான் சொன்ன

படி நீ போய்ச்சொல்வது பிரயாசம்.
கைப்பட

விவரமாய்

ஏட்டில்

என்

எழுதிக்கொடுக்கிறேன்,”” என்பதாகச் சொல்லி,
துதைந்து காழிகையி லாறுகா மிகைதனிற்
சொற்சந்த மாலைசொல்லத்
துகளிலா வந்தாதி யேமுகா றிகைதனிற்

் ஜொகைபட

விரித்துரைக்கப்

பாதஞ்செய் மடல்கோவை பத்துகா மிகைதனிற்
பரணியொரு நாள்முழுதுமே
பாரகா வியமெலா மோரரறிரு இன த்திலே
பகரக் கொடிக்கட்டினேன்;

சீதஞ்செ யுந்திங்கண் மரபினானீடுபுகழ்
செய்யதிரு மலைராயன்முன்
சிறுமா டுகவே தாறுமா றுகள் சொல்

இருட்டுக் கவிப்புலவரைக்
காதங் கறுத்துச் சவுக்கிட் டடித்துக

கதுப்பிற் புடைத்துவெற்றிக்

ஃல்லணையி னொடுகொடிய கடிவாள மிட்டேறு
கவிகாள மேககானே.”

எனத் தாம் ஆசு கவி பாடுந்திறத்தைச் சிற ப்பித்தும்.
பெயரை வெளிப்படையாகச் செப்பியும்,

தம

்
இருமலைராயன் பப்ஸ
சப்ஸ்
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தானத்து வித்துவான்கள் செய்யும் அக்கிரமத்தைக் குறிப்பித்து
அவர்களை இகழ்ந்தும் ஒரு சீட்டுக்கவி எழுதி, அதைச் சுருட்டிச்
செந்தீரிகம் போட்டு, “இதைக் கொண்டுபோய்க் கொடு,' என்று.

கொடுத்தனுப்பினார்.
அதிமதுர

்

கவிராயன்

முதலானவர்கள்

அதை

வாங்கி

வாசித்து, “இதை எழுதினவன் காளமேகமென்பவனா?£ பாம்புக்
குப் பல்லிலும், தேளுக்கு வாலிலும் ஏகதேசமாக விஷமிருக்கு
மென்பார்கள் ; இவனுக்கு
கிறது; அதலால்,

இவன்

உடல்

முழுதும்

பொல்லாத

விஷமயமாயிருக்

துஷ்டனென்றும்,

wae

காரமே கால் கை முதலிய உறுப்புகளாய் உருவெடுத்து வந்தவ

னென்றும், கண்டவர்கள் மேலெல்லாம் வம்பும் தும்புமாக வசை
பாடுகிறவனென்றும்,
இவனுடைய
சமாசாரம்
முன்னமே
நமக்குக் கேள்விதானே! அப்படியிருக்க, இப்பொழுது நம்மை

யும் அவர்களைப்போல இலேசாக

கினைத்துக்கொண்டு கொஞ்ச

மாவது மதப்பில்லாமல் வாய்க்கு வந்தபடி.யெல்லாம் gals He

சட்டுக்கவி
சும்மா

விட்டாற்

எழுதினான்

பார்த்தையா / இப்படிப் பட்டவணைச்

விடப்போமோ?

பிள்ளைப்

பூச்சி,

: கொட்டினாற்றேள் ;

அல்லவா7

கொட்டா

ஆதலால்,

இவனைச்

சிலிர்க்கச் சிலிர்க்க வலித்து மானபங்கப்படுத்இிச் தக்க சிக்ஷை
செய்வித்தாலொழிய,
இவன் அடங்கமாட்டான்,"'
என்று
தங்கள் அரசனுடனும் ஆலோசித்து,

விடுத்து,

அந்தக்

நாலு பெயர் சேவகர்களை

காளமேகமென்பவன்

எங்கேயாவது

ஓடி

யொளித்துப் போகப்போகிறான்! இந்த நொடிக்குள்ளே கைப்
பிடியாகப் பீடித்து வந்து ஒப்பிக்க வேண்டும்!” என்ன, அங்கால்
வரும் போய்ப்
பெரும்புலிகள்
போல
அவரைச்
சுற்றிக்
கொண்டு, “நீ சும்மா வருறையா, உன்னைப் பிடித்துக் கட்டிக்.

கொண்டு போக வேண்டுமா 7?” என்றார்கள்.
ளார் £ என்னை

எங்கே

அழைக்கிறீர்கள் ?'”

புலவர்,
என்ன,

“* நீங்க

அவர்கள், .

நாங்கள் திருமலைராயரின் சேலிகர்கள் ; அவரிடத் இற்குத்தான்
உன்னை அழைக்கி 3றும்,””' என்ன; இவர், “அங்கு ஏதுக்காக
வரச்சொல்லுகிறீர்கள்?”” என்ன, சேவகர், “ரீ எங்கள் ராஜசம்ஸ்

தானத்துவித்துவான்௧ளைத் தூஷித்தையே/ அதற்காகத்தான்,””
என்ன, இவர், “: பின்னையொன்றுஞ் செய்யவில்உூயே/ இதற்
குத்தானா
பிடிக்கிறதுங்
கட்டுகிறதும்?
என்னைத்
கொட.
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வேண்டா; தூர நில்லுங்கள் : நானே வருகிறேன்,” என்று,
கடையில் எலுமிச்சம் பழமொன்று வாங்கிக் கையில் வைத்

துக்கொண்டு ராஜ்சமுகததை நோக்கி வரும்போது, இதற்குள்
அவ்விடத்தில் ௮திமதுரகவி என்பவன் அறுபத்து நாலு தண்டி.

கைக்காரரையும்

பார்த்து,

* காளமேகமென்பவன்

இவ்

விடத்துற்கு வந்தால், அவன் அரசனருகற இட்டிச் செல்லாத
/படி ரீங்களெல்லோரும் நெருங்கி உட்கார்ந்து உங்களாசன த்தை

விட்டெழுந்திராமலிருங்கள்,” என்று
ராஜாவை கோக்கு, “அந்த வம்பனை

இட்டஞ்செய்து, பின்பு
நீங்கள் வாவென்றழை

யாமலும், அவனுக்கு
ஆசனங்
கொடாமலும்,
சன்மானஞ்
செய்யாமலுமிருக்கவேண்டும்,” என்று சொல்லி எச்சரிக் கையா
யிருந்தான்.
அப்படியிருக்கையிற் புலவர் பெருமான் வந்து
பார்த்து, “காம் உட்பிரவேசிக்கக் கூடாமல் இங்கே ஏதேோர
மித்திர பேதம் நடந்திருக்கிறது!” என்று இர௫ித்துக்கொண்டு,

தாம் உட்செல்லாமல் ௮அஸ்தான
"இத ங்கேற்ற உபாயமொன்று

சுலோகம்

சொல்லி,

அரசனை

வாசலண்டையிலிருந்தபடி யே
செய்ய வேண்டும்,'” என்று ஒரு

ஆசீர்வதித்து,

அந்த

எலுமிச்சம்

பழத்தை அவனுக்கெதஇ3ர நீட்டினார்.
பிராமணர்கள் அர்
வாதம் பண்ணி அக்ஷ்தையாவது புஷ்பமாவது ம்றேதாவது
கொடுக்க வந்தால், வாங்காமலிருப்ப.து விதியல்ல2வ/ அது
பற்றி அவன் தன் கையை நீட்டினான்.
£ீட்டிய கையில் இந்த

எலுமிச்சம்பழம் போய்ச் சேரவேண்டுமே!

அதனால், யாவரும்

விலக வமி வீட்டார்கள்; காளமேகப் புலவர் தாராளமாக
சபை

நடுவே

சென்று, ௮தை

YF

வேந்தன் கையிற்கெொடுக்க, அவன்

வேண்டா என்று சொல்லாமல் வாங்கிக்கொண்டதன்
றி, அவ
ருக்கு ஆசனங்கொடுக்கவும், 'உட்காரும்,” என்று சொல்லவு
மில்லை.
அது தெறிந்து ஜம்புகேசரத்தின் இசையை நோக்கு,
மானசிகமாக ஸ்ரீ அஇலாண்டவல்லி விமானத்தைத்
தரிசித்துச்
சாரதையைத்

தியானித்து,

"வெள்ளைக் கலையடுத்து வெள்ஆப் பணிபூண்டு

வெள்ளைக் கமலத்து வீம்.மிருப்பாள்..... வெள் ஆர
அரியா சனத்தி லரசரோ டென்னச்

சரியா

என்பதை

சனத்துவைத்த

முகற்கொண்ட

கய்...”

முப்பது வெண்பாவிற்

“சரஸ்வதி
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காளமேகப்புலவர் சரித்திரம்
மாலை' என

ஒரு பிரபந்தம் பாடினார்.

பாடின மாத்திரத்தில்

வாணி கடாக்ஷத்தால் இருமலைராயனிருந்த ஆசனம் ஒரு டறத்
இல் வளர்ந்து, இடங்கொடுக்க, அதில் இவர் அவனுடன் சமான
ஸ்ஃந்தமாக வீற்றிருந்தார்.
இவ்விதமாக ராஜூங்காசனம் வளர்ந்து இடங்கொடுக்க,
இவர் அதன்மேலைறி உட்கார்ந்த தருணத்தில் அவர்க சல்
லாம், *இஃதென்னை!/ மந்திரமோ! மாயமோ/ அல்லது கண்
கட்டு

வித்தையோ!”

என்று

பிரமிப்புடனே

பார்க்கையில்,

புலவர் பெருமான் 'அந்தப் புலவர்களை,

“என்னை வைத்த கண்

வாங்காமல் ஊடுருவப் பார்க்கிறீர்களே!
சொல்ல வேண்டும்,” என்று கேட்க,

நீங்களார்? மெதரியச்
அவர்கள், “நாங்கள்

இந்தச் சமஸ்தானத்இலிருக்கும் கவிராஜர்கள்,"' என்று உத்த
ரஞ்சொல்ல, இவர் *கவிராஜர்,' என்பதற்குக் குரக்கரசரென
குலுக்கென்று நகைத்து,
இடக்கராகப் பொருள் கொண்டு,
“ஓ! ஓ! புவியரசர்களாற்
,
பண்ணும்படி
உஃலங்கனம்
அவர்களை
புகழப்படும் புலவர்களே, நீங்கள ரரென்று உங்களை கீ கேட்டால்,

கவிராஜர்களென் நீர்களே/
ஜாதி

சுபாவப்படி.

கவிராஜர்களாயிருந்தால்,

வாலிருக்க

வேண்டுமே!

உங்கள்

௮ஃ3தெங்கே?

வாலில்லாமையால் நீங்கள்வாலில்லா த குரங்குகளென் றல்ல£வோ
சொல்லப்படுவீர்கள் 2 அப்படித்தானென்று ஓப்புக்கொண்டா
லும், நீண்டு வளர்ந்து வலி பெற்ற நகமிருச்க வேண்டுமே/
அல்லாமலும், நாலு காலிருக்க வேண்டு2ம/
அஃதெங்கே?
எங்கே? காலாகக் கையைப் பாவித்துக்கொள்ளலா
அவை
மென்றாலும், பீளையிருக்க வேண்டும! ௮ஃதெங்கே?
சொல்
்தினை
ு,
ங்கள்,” என்னுங்கருத
உள்ளமைத்த
“'வாலெங்கே

நீண்டெழுநீத வல்லுகிரெங் கேகாலு

காலெங்கே யூன்வடிரக்த கண்ணெங்கே-- சாலப்
புவிராயர் போற்றும் புலவர்காள் / நீங்கள்
கவிராய ரென்றிருந்தக் கால்?”

என்றொரு
வெண்பாப் பாடினார்.
இதிற் குரங்குகளென்று
இழித்துரைத்தாலும், அவர்களைப்போலத் தாமும் புலவராகை
_யால் அந்தச் சுஜாதியபிமானம் போகாமற் :புவிராயர் போற்றும்
புலவர்காள்!/” என்று சிறப்பித்தார்.

அதையவர்கள் அவ்வீதமாக நினையாமல், “இவன் எட்டிக்
குடுமியைப் பிடித்து இறங்கிக் காலைப் பிடிக்கிறவன்: போல,
இந்தப்பாட்டிலே ௩ம்மையெல்லாங் குரங்குகளென்று பிரச் திய

க்ஷ்த்திலேயே நிந்தித்து, அதனோடு கூடக் கொஞ்சம் முகஸ்துதி
யாகப் “புவிராயர்போற்றும் புலவர்காள், என்றான்; முன்பு
சிட்டுக்கவியிலும் தாஷித்தருக்கறான்,
இவனுடைய மெஞ்சுத்
துணிவுதான் என்னை!”
என்று சிந்தித்துப் பிறகு இவரை
நோக்கி, “இந்தச் சம்ஸ்தானத்தில் வெகுகாலமாய்ப் பெயா்

பெற்றிருக்கின்ற ஏங்களை இன்று வந்து முளைத்த

ரீ ஆரென்று

கேட்கிறையே/ நீயார்?
“நாம் காளமேகம் என

சொல்,'' ஏன்று கேட்டார்கள். இவர்,
அறியீர்களா?'' என்ன, அவர்கள், “நீ

காளமேகமா?*

நல்லது,

காள3மேகமென்பது

லாற் பொழிய

வேண்டுமே?”

வந்தது,”

என்ன,

என்ன,

அவர்கள்,

கறுத்த மேகமாத

இவர், “பொழியத்தான்

“எப்படிப்

பொழிய

வந்தது?"

என்ன, புலவர் சிரோமணி, “கழியினிடத்திற்செல்லுங் கடல்
நீரானது
உப்பு மயமாயிருப்பதென்று
அதை
ஒழித்து,
சாஸ்தரமாகய

கடலில்

அதன்

அருவியாறு

வழிந்தோடுகின்ற

காலூன்றி,

கடுமையாகிய

மனத்தின்கண்
ணே
செவிடுபடக்

சாரமாகிய

கண்

முகந்து,

தமிழ் பிறந்த பொதியமலையிற்

கவிகளைப்

பாடுகின்ற

பயஞ்சனிக்க இடித்து,

குமுறி,

நீரை

கூ௪

பொழியும்படி காளமேகமானது
கருத்தை அமைத்து,

மின்னி,

புலவர்கள்

அவர்கள் காதுகள்
கவியாலய

புறப்பட்டது,”

மழை.

என்னும்

“கழியுர் தியகட லுப்பென்று நன்னூற் கடலின்மொண்டு
வழியும் பொதிய வரையினிற் கால்வைத்து OUT TEM
DG

Gur Pub your மனத்தே யிடித்து முழங்கிமின்னிப்
பொழியும் படிக்குக் கவிகாள் மேகம் புறப்பட்டதே.”
என்றொரு பாடல் பாடக் கேட்டு, அதிமதுரக
வி என்பவன்
அதிக ஆச்சரியங்கொண்டு, இவரை மூன்ன
ிட்டு, “பவள்ஆஜாக்
கவிபா

டித் இரிகின்ற காளமேகமே, மூச்சு விடுவ
தற்கு முன்னே.

Cpa நா று அல்ல அ நானூறு பாடல்
பாடப்போகா தா? மூச்சுவிட்

LEGO SHR,
spb GTO
பாடல்
இதரந்கித்தனை பேச்சென்ன?
சும்மா
௩

உ

a

ற

வரையிலும்
ஆடம்பரமாக ஸ்ர உன்னு
.

a

ச

'

892.

காளமேகப்புலவர் சரித்திரம்
கடையைப்

கள்ளக்கவிக்

டைய

பரப்ப

அந்த

வேண்டா;

மட்டிலே அசைக்கட்டு,' என்னும் கருத்துத் தோன்ற,
*: மூச்சுவிடு முன்னமே முக்நூறு நானூறும்
ஆச் சென்றா லைந். நூறு மாகாவோ?-- பேச்சென்ன£

்

வெள்ளைக் கவி/காள மேகமே/ உன்னுடைய
கள்ளக் கவிக்கடையைக் கட்டு.”
என்றொரு

பாடலைச் சொல்லி,

யிட்டுக் கவி சிரேஷ்டராகிய
இவர், “நீ மூச்சுவிடுவதற்கு
வரையிலும், ஆச்சென்றால்
பாடுிறதாகச் சொன்னையே!

வதைக்கேள்:

வாயைத்

அவன் தன் பெருமையை

வெளி

இவரை இழிவு செய்த பொழுது,
முன்னை முந்நூறு கானூறு பாடல்
ஜர் நூறு பாடல் வரையிலும்
இஃ3தாராச்சரியமா? நான் சொல்

இறவாததற்கு

முன்னே எழுநூறு

எண்ணூறு பாட்டளவிலும, ஒரு முறை வாயைத்திறந்து
பாடுகிறதற்கு
மூடினால் ஆயிரம் பாட்டளவிலும் ஆகாவா£?
ஒரு நிமித்தமுமில்லாத காலத்திற் சும்மாவிருக் தாலிருப்பேன் 7
யானைத்
ஏற்பட்டேனானால்,
பாட
ஆவசியகழுண்டாய்ப்

துதிக்கை போலப் பெரிய தாரைகளாக வருஷிக்கும் மேகம்
நரன் என்று நினை பிள்ளாய்,” என்னும் கருத்தையமைத்து,
“* இம்மென்னு” முன்னே யெழுநூறு மெண்ணூறும்
அம்மென்றா லாயிரம்பாட் டாகாவா?--சும்மா
இருந்தா லிருப்பே னெழுந் தனே யாயிற்
பெருங்காள மேகம் பிளாய்/”
என்பதாக ஒரு கவி பாடித் தமது வல்லமையைக் குறிப்பித்
தார்.
நிறுத்தடா,
“தூக்கி
அதிமதுரகவி “கேட்டு,
அதை
பிணக்காடாய்

வெட்டுகி3றேல்!”'
சாமர்த் இயமாகப் பேசுகிறானே!

வெகு
என்பவனைப் போல,
மெய்யா
இவன் சொல்வது

யிருக்குமா! ௮ஃதேது/ 'ஆராத்தாள்
விடிந்தால் தெரியும்” என்பது போல,

இரகுள்ளே
வருகிறது!”
3.
2.

பொய்
என்று

மெய் எல்லாம்
நினைதீதுச்

செத்தாலும் பொழுது
இன்னுஞ்சற்று நேரத்

பட்டப்பகலாய்த்

காளமேகப்புலவரை

வெள்ளைக்கவி-வெண்பா.
Qu மெனல்-வாய் இறவாமையையும்,

அம்மெனல்-வாய்

இறந்து மூடுகையையும் உணர்த்தும் குறிப்புச் சொம்ஃள்
22

தெரிய
நோக்கி,

338

விகோதரசமஞ்சரி

::உரம்பாயினும் வீரியம் பேசேல்,” என்பதை அறியாமல், நீ
இவ்வளவு வீரம் பேசுகஅறையே! அரிகண்டம் பாடு, பார்ப்
போம்/'? என்றான். இவர், “அரிகண்டமாவது என்னை? £ என,
அவன், “கழுத்திற்

கத்தி கட்டிக்கொண்டு,

எதிரி கொடுக்குஞ்

சமிசைச்கு இணங்கப் பாடூவதுதான் ; அப்படிப் பாடூமிடத்தில்
ஏதாவது தவறினால், அந்தக் கத்தியினாலேயே வெட்டுண்ண
வேண்டி வரும்,” என்ன, அதற்கு இவர் கைகொட்டிச் சிரித்து,
“இதுதானா அரிகண்டம் என்பது! இத்தன
சுலபமானதை

ஒரு விஷயமாகத்
தேடிச்சொல்ல வந்தாயே! இனியென்ன
அருமையிருக்கிறது!/ இது கிற்க. யமகண்டம் பாடுகிறதல்லவோ

மகா பிரயாசம்? அதைக்குறித்துப் பேசுவதுதான் கெளரவம்,”
என்று சொல்ல, அவன், ““யமகண் டமென்றும் ஓன் றிருக்கிறதா?

அஃது எப்படிப்பட்டது?'' என்ன, இவர், “ பூமியிற் பதினாறடி.

நீளம், பதினாறடி அகலம், பதினாறடி. ஆழமாக, சதுரத்திழ்குச்

சதுரம் ஒரு பெரிய குழி வெட்டி, அதன் கான்கு ம& யிலும்
பதினாறடி இரும்புக் கம்பங்கள் நாட்டி, SOUS
Hei Sioa) GirBY
பக்கத்திலும் இரும்பீனால் நாலு சட்டமும், நடு 2வ ஒரு சட்ட
மும் போட்டு, ஈடுச்சட்டத்இல் ' உறி கட்டி,

புளியங்கட்டைகளை நெருங்க அடுக்,,
மூட்டி,

அது

கனன்றெழுக்து

குழிக்குள் பருத்த

கட்டைச்குள் நெருப்பு

சுவாலித்து

எரிந்ீதுகொண்

டி.ருக்க, அக்கெருப்பில் ஓர் ஆளுயரமான இருப்புக்கொப்பறை

வைத்து, கொப்பறை நிறைய எண்ணெய் விட்டு, அதில் அரக்கு,
மெழுகு, குங்கிலியம், கந்தகம், சாம்பிராணிகளை நிரப்பி, அவை

நன்றாய்க் காய்ந்து உருக்

கொதித்துக் கொண்டிருக்க,

நான்கு

யானைகளைப் பாகர்கள் மதமேற்றிக் கொண் டுவந்து கம்பத்திற்கு

ஒவ்வொன்றாக மலைகளைப்

புறத்தில்

வளையம்

போல

வைத்து,

றி (தீதி வைத்இருக்க,

வளையத்திற்

பின்

சங்கவி

கோத்து,

கேராகத்

தொங்கு

ஈயத்த எழுகனாற் கூர்மையாகச் சமைத்துப்
பளபளவென்று
மின்னும்படி சாணை பிடித்த எட்டுக்கத்திகளைக்
கழுத்தில்
காலும் அரையில் காலுமாகக் கட்டிக்கொண்டு,
கத்தஇகளின்
புறத்திலுள்ள சங்கலிகளை மேற்படி யானைகளின்
துஇக்கையிற்
கொடுத்துவைத்து,

கான்

கொப்பறைக்கு

கின்ற உறி
சமிசை

நடுவில் ஏறியிருந்து, எவரெவர் என்ன என்ன
கொடுத்தாலும்
அவைகளை

அக்கொடியிலே தானே

காளமேகப்புலவர் சரித்திரம்
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தடையின்றிக் குறித்த கருத்தின்படி
டும். அவ்வாறு பாடும் பொழுது

இசைத்துப் பாட வேண்

எவ்வளவாவது

வழுவுமானாற்

சமிசை கொடுத்தவர்கள் யானைமேலிருக்கும் பாகர்களுக்குக்
கண் சைகை காட்ட, அவர்கள் யாணகளை மஸ்தசத்தில் அங்கு
சத்தாற்குத்தி அதட்ட, அவை

கப்பட்டிருக்குஞ்
வுடனே

பட்டு,

தும்பிக்கையீற்

விசையாயிழுச்க,

:புலவர் கழுத்தும் அரையும்

தலையொரு துண்டமும்,

துண்டமுமாகி,

மாண்டு
என்றார்.

தமது

சங்கிலிகளை

போகிறது;

கத்திகளாற் கண்டிச்கப்

அரைமுதற்

அந்த எண்ணெய்க்

கொடுக்

இழுத்த

காலளவும் ஒரு

கொப்பறையில்

இப்படிப்பட்டதுதான்

விழுந்து

யமகண்டம்,””

காளமேகப்புலவர் இவ்வண்ணஞ் சொல்லக்

கேட்ட மாத்

இரத்தில், அதிமதுரகவி மனந்திடுக்குற்று, * அடா அப்பா/ யம
கண்டமென்பது இப்படிப்பட்ட கோரமானதா/ இஃது உள்ள
படி யமகண்டத்துற்கு ஓப்பாயிருப்பதனாலேதான் இதற்கு இப்

(பெயர் கொடுக்கப்பட்டதாகக் காண்கிறது / இவ்வாறு செய்ய
ஆராலேயாகும்?

குள்ளே
uri 5S,

அசாத்தியம் /

எண்ணி
“* ரீ

அதிசயித்து,
சொன்ன

அசாத்தியம் /””

பின்பு

யமகண்டம்

என்று

புலவர்

தனக்

பெருமானைப்

தகுதிபானதுதான்

I

ஆயினும், சும்மா வாயினாலே டம்பமாகச் சொல்வதனால் என்ன
பிரயோசனம் £ ₹மாடு தஇருப்பினவனல்லவோ அருச்சுனன் ?”
அதுபோல,சொன்னபடி செய்வதன் 3றோ கெளரவம்?ஆகையால்,
செய் பார்ப்போம்!” என்றான்.

காடகம் பார்க்கிறது' போல

இவர், “Furel

4 ஆட

விட்டு

என்னைச் செய்யச்சொல்லிப்

பார்க்

கிறதென்னை ? நீ முதல் முதல் இந்த விஷயத்தையெடுத்துப்
பேசினதனாலும்,

வெகுகாளாக

யரவருமறிய

நடுத்தெருவிஃல

‘9 Bio துரகவி ராயசிங்கம் பராக்'கென்று விருது கூ றிச்கொண்டு

வருகிறபடியினாலும், செய்ய வேண்டிய கடமை உன்னுடை
யதே; அப்படியிருக்கக் £* குரங்கு குட்டிக்கையைத் தோய்க்
கிறது' போல,

என்மேலே

சார்த்தி, என்னைத்

தாண்டிவிட்டு,

மீ

தப்பித்துக்கொள்ளம் பார்ப்பது சரியோ? இது, * விருது கூறி
வந்து செடியில் நுழைகிறது” போலாகுமல்லவோ £”” என்ருர்.

அத்தருணத்தில் அதிமதுரகவியும் அறுபத்துகாலு தண்டி.
கைப் புலவரும் திருமலைராயன்

முன்னிலையில் ஒரு

சேரக்கூடி,
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இவன் எதிரிகளை மதியாத துன்மார்க்கனாயிருக்கிறபடி.யினாலே,
தந்இரமாக இவனையே அந்த யமகண்டத்தில் மாட்டி, இவனு:
டைய கொழுப்பை அடக்க வேண்டும்!” என்று தங்களுக்குள்

ஆலோூத்துக்கொண்டு, “அப்படிச்
எங்களுக்கு ஆவசியகமில்லை. நீயே

செய்ய வேண்டுமென்று.
உன்னை ௮இக சமர்த்த

னென்று பெருமைப்படுத்தஇயும், எங்களை இழித்தும் சிட்டுக்கவி
பாடியனுப்பின தனாலும், நாங்கள் சுளுவாக அரிகண்டம் பாடச்

சொன்னால், *: கணற்றுக்குத் தப்பித் இயிலை பாய்ந்தது போல
அதை விலக்க, உன் வாயாலேயே யமகண்டம் பாடுகிறதைக்
குறித்துப் பேச தனாலும், நீதான் அந்தப்படிச் செய்ய வேண்
டும்,” என்றார்கள்.
அவர்கள் அப்படிச்சொல்லக்சேட்டுப் புலவர் சிகாமணி:
யானவர், “கல்விச் திறமும் கவி சாதுரியமுமில்லாத இவர்களை
உமகண்டம் பாடச் சொல்லுகிறது, வீரமில்லாத பேடியைப்
போருக்கழைக்கிறது போல அல்லாமல், வேறன்று.
அதுனால்,
அதை

காமே

செய்து

காட்டி இவர்கள்

இறுமாப்பை

அடக்க

வேண்டும்! என்று நிச்சயித் துக்கொண்டு, நீங்கள் வருத்தப்பட
வேண்டா; தலை 8ழாகக் கரணம் போட்டாலும் இஃது உங்க

ளால்

ஆகத்தக்கதன்று ;

என்று

உடன்பட்டார்.

கானே
அவர்

செய்கிறேன் ; பாருங்கள்,”
உடன்பட்ட

பூர த்திரத்இல்

அவர்கள்,
** இனித் தாமஇிக்கலாகா து?
என்று
யமகண்
டத்தைக்குறித்து அவர் சொன்னபடி ஏவலாளர்களைக்கொண்டு
ராஜாவின் சபாமண்டபத்திற்கு நேரிலே குழி வெட்டிக் தழல்
மூட்டி, எண்ணெய்க் கொப்பறை
வைத்துக் குழிக்கு நாற்

அிசையிலும் இருப்புக்கம்பம் நாட்டிக் கம்பத்தின்மேற் சட்டம்.
போட்டு,

நடுச்சட்டத்துற் கொப்பறைக்கு

பாகர்களால் யானைகளை

இற்கு

ஒவ்வொன்றாக

மதமேற்றிக்

நிறுத்தும்படி

மேலே

உ௰9 கட்டிப்

கொண்டு வந்து

செய்தார்கள்.

கம்பத்

புலவர்

பெருமான் கழுத்தற்கும் அரைக்கும் கத்தி
கட்டிக்கொண்டு,
கத்திகளின் பின்னுள்ள வளையங்களிற் கோத்
திருக்குஞ் சங்கவி
களை

யானைகளின் கையிற்

மேலேறி
ராயனுடைய
லானவர்களை

கொடுத்துவிட்டு த் தாம்

முகமலர்ச்சயுடனே
அனுமதி
நோக்கி,

மண்டலித்திருந்து,

உறியின்

இருமலை.

பெற்றுக்கொண் ட, ௮திமதுரகவி முத
4 இனி நீங்கள் காலதாமதஞ் செய்யா
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மல் உங்களிஷ்டப்படிக்குக் கொடுக்க
கதடையின்றித்

தாராளமாகக்

வேண்டிய சமிசைகளை தீ

கொடுக்கலாம், ? என்ன,

அவர்

கள் இவருடைய தைரியத்தையும், முகவிலாசத்தையும், உறி
யேறிப் பயமின்றிக் கம்பீரமாக வீற்றிருப்பதையுங் சண்டு,
“*அம்மம்ம/ இவனுடைய தைரியந்தான் எப்படிப்பட்டது!”
என்று ஆச்சரியப்பட்டு, *நாமிதை முற்ற மூடியப் பார்க்க
வேண்டும்!” என்று யாவரும் சமீபத்தில் வந்திருந்.து, அவரவர்
வெவ்வேறே மிகவும் அருமையாக ஆராய்ந்து தேடியெடுத்துத்
தங்களிஷ்டப்படிக்கெல்லாம்
நாநா
விதமான
சமிசைகள்
கொடுக்க,
அவைகளெல்லாவற்றையும்
அகிலாண்ட crue
அனுக்கரகத்சாற் பொருள் செய்யாமலும், எவ்வள3 வனும்
இடர்ப்படாமலும் அகாயாசமாக அவர்கள் கொண்ட
கருத்
துக்கணங்கும்படி.
சித்தரவிசித்இரமாய் நல்ல நயந்தோன்ற
அதற்குத் தக்க அலங்காரங்களும்
அமைத்து
விரைவாகப்
பாடினார்.
்
அதிமதுரகவியும்,

அறுபத்துநாலு

புலவர்களும்தனித்தணி
கரளமேகப்புலவர்

"பிீரதமத்தில்

கொடுத்த
பாடிய

அதிமதுரகவி,

ஒரு வெண்பாவில்

தண்டிகைப்
சமிசைகளும்

பாடல்களும்2

“ இருமாலவதாரம்

அடக்கிப் பாடவேண்டும்,”

என்ன,

பத்தும்
புலவர்

பெருமான், : இதற்கு ஒரு வெண்பாவும் வேண்டுமா / கான்
பாதி வெண்டாவிற் பாடுவேன்!” என்று பாடிய செய்யுள் :
்* மெச்சுதிரு வேங்கடவா? வெண்பாவிற் பாதியிலென்
இச்சையிலுன் சன்ம மியம்பவா 7-- மச்சாகூர்

கின்ற

மாகோலா

சிங்கரீவா மாராமா

மாகோபா

லாமாவா வா.”

ராமாரா

.

இதன் பொருள்: தேவரும் முனிவரும் யாவரும் மெச்சு
தஇருவேங்கடத்தில் வீற்றிராகின்ற பெருமாமீள, அடி.

யேன் அ௮பீஷ்டட்படி பாது வெண்பாவில் உனது தஇருவவதாரம்
பத்தம் இசைத்துக்

கூறும்பொருட்டு

நீ என் முன் எழுந்தரு

எக்கடவாய்,”” என்று ர௬ற்பாதியில் திரு2வங்கடமுடையானைப்
பிரார்த்தித்துத் தாம் பிரார்த்தித்த
வண்ணம்
பெருமாள்
கடாக்ஷ விசேஷத்தால் அப்பத்தவதார மூர்த்திகளும் தமக்குப்
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பிரசன்னமாகக் கண்டு, பிற்பாஇயில் “மர்சா, கூர்மா; வராக,
Ds
நரசிங்கா, வாமனா, பரசுராமா, ரகுராமா, பலராமா, SG

கற்க“ என்று அவ்வவர் இதருகாமங்களைத் தனித்தனியே குறித்து
இச்செய்யுளுக்கு, *மெச்சுகின்ற இரு
அழைத்தார் என்பதாம்.
என்னிஷ்டப்படி,
பாதி வெண்பாவில்
வேங்கடத்தானே,
மச்சா, கூர்மா,

வராகா,

நரசிங்கா, வாமனா, பரசுராமா, தசரத

ராமா, பலராமா, கிருஷ்ணா, கற்கியென்று உன் திருவவதாரத்
தைச் சொல்லும்படி வா,” என்று பொருள் கூறுவாருமுண்டு.'
ஒருவர், “: இராசிகளின்
புலவர்களுள்
௮றுபத்துகாலு
பெயரும் முறையும் தொகையும் அடைமொழியில்லாமல் ஒரு
வெண்பாவில் அமைத்துப் பாடவேண்டும்,” என்ன, முதலிற்.
பகருங்கால்' எனவும், இறுதியில் *வசையறுமி ராசி
எனவும்

வளம்'

சேர்த்துக்கொண்டு

அவ்வாறே

பாடிய

செய்புள்,
பகருங்கான் மேடம் இடபமிது னங்கர்க்க
டகஞ்சிங்கங் கன்னி துலாம்விாச்--சகந்த
னுசுமகரங் கும்பமீ னம்பன்னி ரண்டும்
வசையறுமி ராசி வளம்.”
என்பதாம்.

ஒருவர், “மும்குறர்த்திகள் பெயர், அவர்கள் இன்னுங் கறி,
உண்ணும் உணவு ஏந்தும் ஆயுகம், பூணும் பூவணம், ஏறும்
வாகனம், வசிக்குமிடக்களை

ஒரு வெண்பாவில்

அடக்கப் பாட

வேண்டும்,” என்ன, அப்படியே பாடிய செய்புள்:
சிறுவன் அளைபயறு செந்நெற் கடுகு
மறித்கிரி தண்டு மணிநால்--பொறியரவம்
வெற்றேறு புள்ளன்னம் வேதனரன் மாலுக்குக்
கற்றாழம பூவேகறி, :

(இ-ள் ) பிமமன்
பயறு - பிள்ளை
பூமி-- உணவு;

சிவன்

வெண்ணெய்

விஷ்ணு
- கறி;

என்னும்
செந்நெல்

மூவர்க்கும்,
- விஷம் -

தண்டும் - மான் - சக்கரம்- ஆயுதம்;

உப

வீதம் - சர்ப்பம் - கெளஸ் துவம் - பூஷணம்; அன்னம் - ரிஷ
பம் - கருடன்--வாகனம்;
தாமரை - கைலை - பாற்கடல்-வசிக்குமிடம் என்பதாம்.

ஒருவர

“ஈயேறி

பாடவேண்டும்,”

ஒரு

குலுங்கினதாக

மலை

என்ன,
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உலகமுழுதும்

மாத்திரமா?

“மலை

வெண்பாப்

குலுங்கிய தாகப் பாடுகிறேன்!'' என்று பாடிய செய்யுள்:
“our ror mie Dare Gib மகமேரு வுங்கடலும்
தாரணியு நின்று சலித்தனவால்--நாரணனைப்
பண்வா யிஉடச்சி பருமத்தி னாலடித்த
புண்வாயி லீமொய்த்த போது.''

(இ-ள்.) ஸ்ரீமர்ரராயணன் கண்ணபிரானாய் அவதரித்த
ருக்கையில், இருவாய்ப்பாடியில் வெண்ணெய் தஇிருடினானென்று
அவனை நல்லிசை வாய்ந்த சொல்லினையுடைய அசோதைப்
பிராட்டி பருத்த மத்துக்கொண்டு அடித்த புண்ணில் ஈயானது
மொய்த்த பொழுது, அருவருப்புண்டாகி, அவன் அருமைத்
இருமேனி அசைய, சதாகால மும் இருவுதரத் இற்குள் ௮சையா_து
அவனாற்பாதுகாக்கப்படும்

வைத்து

அஷ்டஇக்கு
அசைந்தன

யானைகளும்,

உலகமும்,

மகாமேருவுப,

அதிலுள்ள

சப்தசாகரங்களும்
்

என்பதாம்.

ஒருவர், “ “கூடத்திலே கங்கையடங்கும்' என்பதாகப் பாட.
வேண்டும், என்ன, அவ்வாறே பாடிய செட்யுள் :
*விண்ணுக் கடங்காமல் வெற்புக் கடங்காமல்
மண்ணுக் கடங்காமல் வந்தாலும் - பெண்ணை
இடத்திலே

வைத்த விறைவா

௪டாம

குடத்திலே கங்கையடங் கும்.”

( இ-ள்.) கங்காகதியானது அகன்ற வானத்திற்குள்ளும்
அடங்காமல், மகாமேரு முதலாகிய மலைகளுக்குள்ளும் அடங்
காமல், பூமிக்குள்ளும் அடங்காமல், எங்கும் சம்பூரணமாகப்
பொங்கப் பெருகி வந்தாலும், உமாமதவியை இடப்பாகத்தில்
ஐஜடாமகுடச்தில் அடங்கி
பரமஏவனுடைய
வைத்தருளிய
நிற்கும் என்பதாம்.

ஒருவர்,
அடைசொல்

“ஒன்று
இல்லாமல்

முதற் பதினெட்டெண்களை
ஓரு

வேண்டும்.” என்ன, அப்படியே

வெண்பாவில்

முறையே

அடக்கிப்

பாட

அடக்டப் பாடிய செய்யுள்:

“ஒன் மிரண்டு மூன்றுகான் கைந்தாறு

வேழெட்டு

ஒன்பது பத்துப் பதினொன் ற--பன்னி
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. விநோதரசமஞ்சரி
ரண்டுபதின் மூன்றுபதி னான்்குபதி னைந்துபதிஓ
னாறுபதி னேழ்பதீனெட் டு.”

்

ஒருவர், “மூதற்சங்கத்தின் தொகையும், இடைச்சங்கத்
தின் தொகையும், கடைச்சங்கத்தின் தொகையும் ஒரு வெண்பா
வில்

அடக்கி,

QD Ya ON

சங்கத்தார்க்கும்,

அறுபத்துநாலு

இருவிளையாடலுக்கும் கர்த்தன் மதுரையிற்சொக்கன் என்பது
பயனிலையாய்
ஈற்றடியில் வரும்படி
மூடிக்க வேண்டும்,
என்ன, அவ்வண்ணமே முடித்த செய்யுள்:
“நூலாகா லாயிரகா னூற்றுகாற் பக்தொன்பான்
பாலாகா னூற்றுகாற் பத்தொன்பான்--மேலாகாற்
பத்தொன்பான் சங்கமறு பத்துகா லாட.லுக்கும்
கர்த்தன் மதுரையிற்சொக்

கன்,

‘

ஒருவர், “கடல் நடுவிற் செந்தூளெழும்பின்தாகப் பர்ட
வேண்டும்,” என்ன, அப்படியே கருத்துக் கற்பித்துப் பாடிய
செய்யுள்:
“சுத்தபாற் கடலி னடுவினிற் நூரவி
தோன்றிய வதிசய மதுகேள் :
மத்தசக கரியை யுரித்தவன் மீது

மதன்பொரு தழித்திடு மாற்றம்
வித்தகக் கமலை

செவியுறக்

கேட்டாள்

விழுந்துகொச் தயர்ந்தழமு தேங்கிக்

கைத்தல மலரால் மார்பூறப் புடைத்தாள்;
எழுந்தது கலவையின் செந்ஆரள்.?'

(இ-ள்.) மலினமிஃலாத் இருப்பா.ற்கடலின் ஈடுவிற் செந்தா

ளெழும்பிய

அதஇசயத்தைச்

சொல்லுகிறேன்

கேள்;

தாருகா

வனத்து முனிவர்கள் விடுத்த மஸ்தகத்தையுடைய யானையின்
தோலை

பேரர்

விரித்துப் போர்த்த சிவசூரன்மேற்

செய்து

அவனுடைய

மன்மதனாகய

தாயாகிய

செவியிற்
செவ்வனே
விழுந்து மனம் நொக்து

பிள்ள

படையெடுத்துப்

இறந்த

சாதுரியமூடைய
கேட்டு,
அக்கணமே
HY, war போன்ற

செய்இயை '

ஸ்ரீமகாலக்ஷ்மி
அவள்
கீழே
தன் இருகை

களையும் உயர எடுத்து மார்பில் தாச்கும்படி. அடித்
துக்கொண்

டாள்; அதனால், அம்மார்.பில் அப்பியிருந்த குங்குமக்
கலவைச்
செந்தூளானது

எழுந்து

பரந்தது

என்பதாம்.

(சுத்தப்பாழ்

காளமேகப்புலவர்
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கடலென்பது, சுத்த பாற்கடலெனச் செய்யுள் விகாரமாயிற்று.)
பிறவா நெறி காட்டியார் என்னும் பெயருடையவர்,
* டபருங்காற்று மழை காட்டும் பெருடட்புப் புகைகாட்டும்,”
என்று

ஓரு

வெண்பாப்

என,

பாடவேண்டும்,

அ௮ந்ஙனமே

அவரைக் கடிந்து பாடிய செய்யுள் :
: நீரே பிறவா நெறிகாட்டி யாரெமக்கு
நீரே சமிசை

நிலையிட்டீர்-நீரே யிவ

ற் இும்மழைகாட்
விங்களமேன் செய்தீர் விடுங்கடுங்கா
டுங்கடுஈட் புப்பகைகாட் டும்.”

(இ-ள்.)

*பிறவாகெறி காட்டியார்”

என்று யாவராலுஞ்

சிறப்பித்துச் சொல்லப்படும் பிரபலமான பெயர் பெற்றவர்
நீர்தாமோ? எமக்கு இப்படிப்பட்ட சமிசை கொடுக்கத் தலைப்
ஏதுக்காக நீரிந்த விங்களஞ்செய்ய
பட்டவர் நீர்தாமோ£

ஏற்பட்டீர்£? அந்தமட்டிற்போதும்! வீட்டுவிடும்! “கடூங்காற்று
மழைசாட்டும்; கடுநட்புப் பகை காட்டும், என்பதாம்.
. ஓருவர், “ஆமணக்குக்கும் யானைக்கும் உவமை தோன்ற
ஒரு பாடற்பாட வேண்டும்,”
துப் பாடிய செய்யுள் :

என்ன,

அங்ஙனமே

சிலேஷித்

* முத்திருக்கும் கொம்பசைக்கும் மூரித்தண் டேந்திவரும்
கொத்திருக்கும் நேரே குலைசாய்க்கும்--எத்.இசைக்கும்
லைரா
தேமணக்குஞ் சோலைத் திரும
யன்
வரையில்
ஆமணக்கு மாஷ்யானை யாம்.”
(இ-ள்.)

எந்தத் திசைகளிலும் இனிமையாகப் பரிமளிக்

கன்ற மலர்ச்சோலை சூழ்ந்த திருமலைராயனுடைய வெற்பகத்தில்
ஆமணக்கு

முத்துடைத்தாயிருக்கும்;

கொம்பசையாகிற்கும்;

கெரிகின்ற தண்டேந்தி வளரும்; காய்கள் கொத்துக்கொத்தா
யிருக்கும்; நேர்மையாகிய குலைகள் சாய்ந்திருச்கும். ஆதலாலும்,
யானை தன்னகத்தில் முத்திருக்கும், கொம்பினை அசைக்சும்;
வலி பெற்ற இருப்புலக்கையைத் துதிக்கையில் ஏந்தி வரும்:

மஸ்தகத்திற் பாகன் அங்குசத்தாற் குத்தும் குத்துடைத்தா

யிருக்கும்; பகைவர் கூட்டத்தைப்பிரித்தோட்டும். அதலாலும்,

இவ்விரண்டும் ஒன்றனையொன்று ஓச்கும் என்பதாம்.
ஒருவர், “வைக்கோ லுக்கும் யானைக்கும் ஒப்புமை தோன்

-

றப் பாடவேண்டும்,” என்ன, அவ்வாறே

சிலேஷித்துப் பாடிய

செய்யுள் :
** வாரிக் களத்தடிக்கும்; வந்துபின்பு கோட்டைபுகும்;
போரிற் சிறந்து பொலிவாகும்;-- €ருற்ற
செக்கோல' மேனித் இருமலைரா யன்வரையில்
வைக்கோலு மால்யானை யாம்,”

(இ-ள் )

சிறப்புப் பொருந்திய அழ௫ூய சிவந்த மேனியை

யுடைய திருமலைராயனது

வெற்பகத்தில் வைக்கோல்

உழவர்

களாற் கற்றை கற்றையாக வாரியெடுத்துக் களத்தில் அடிக்
கப்படும்; பிறகு அங்கிருந்து கொண்டுவந்து கோட்டையாகக்
கட்டிச் சேர்க்கப்படும்; அன்றியும்,
போர்
போடப்டட்டுச்
சிறந்து பொலிந்திருக்கும்; ஆதலாலும், யானை பகைஞர்களை

வாரி யுத்தகளத்தில் அடிக்கும் ; யுத்தத்தில் வெற்றி சிறந்து
பொலிவு பெற்றிருக்கும்; பின்பு திரும்பி வந்து கோட்டைக்
குட் பிரவேிக்கும்;
ஆதலாலும்,
இவ்விரண்டும் ஒன்றுக்
கொன்று ஒப்பாகும் என்பதாம்.
ஒருவர், “பாம்புக்கும்
எள்ளுக்கும்
ஓப்பிட்டுப் பாட
வேண்டும்,” என்ன, சிலேஷித்துப் பாடிய செய்யுள் :
“ ஆடிச் குடத்தடையும்; ஆடும்போ தேயிரையும்;
மூடித் திறக்கின் முகங்காட்டும்;
- ஓடிமண்டை
பற்றிப் பரப்ரெனும்; பாரிற்பிண் ணாக்குமுண்டாம்;
உற்றிடுபாம் பெள்ளெனவே

(இ-ள்.)

யோது

'”

பாம்பு படமெடுத்தாடிக் குடத்திற்குள் அடைந்

திருக்கும்; ஆடும் பொழுதே சித்கார பூத்காரம்
பண்ணும்;
பெட்டிக்குள் அல்லது மேற்படி. குடத்துக்குள் இட்டு மூடித்

இறந்தால், தலையை நீட்டிக்காட்டும்; கடித்தவுடனை அதன்
விஷமானது மண்டையில் ஓடிப் பற்றிப் பரபரவென்று நமை
யுண்டாகும்:

அதற்குப்

௮ம், செக்காடி அதன்

பிளவாகிய

நாக்குமிருச்கும்;

ஆதலா

சாரமாகய தைலம் குடத்இிற் சேர்ச்கப்

படும்; செக்காடும் பொழுதே இரைச்சலிூம்; குடத்திற்பெய்து
மூடி வைத்து நுரையடங்கின பின்பு இறந்து பார்த்தால் » WS
தைலம் பார்த்தவர
காட்டும்;

௮ஃ து

1 செங்கோல

்களுடைய முகச்சாயை யைத் தனக்குள்ளே
உச்சியில் வார்க்கப்படுமானால், பரவியோடி

மென்பது செக்கோலமென

வலித்தலாயிற்று,
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மண்டையிற் பற்றிப் பரபரென ஊரலெடுக்கும் ; பிண்ணாக்கு
ஓன் றனை
ஆதலாலும், இவ்வீரண்டும்
மூண்டாயிருக்கும் ;
யொன்று ஓச்குமென்று சொல்லுக என்பதாம.

(இதில் தலமூம் அதன் தைலமும் ஓற்றுமைபற்றி அபேத

மாகச் சொல்லப்பட்டன.)
ஒருவர், “:பாம்புக்தம்

எலஓமிச்சம்பழத்துக்கும்

உவமை

கற்பித்துப் பாட வேண்டும்,” என்ன, சி£லஷிததுப் பாடிய
செய்யுள் :
* பெரியவிட மேசேரும்; பித்தர்முடி யேறும் ;
அ௮ரியுண்ணும் ; உப்புமே லாடும் : _எரிகுணமாம்;
தேம்பொழியுஞ் சோலைத் திருமலைரா யன்வரையில்
பாம்புமெலு மிச்சம் பழம்,"

(இ-ள்.) தேனைச் சொரிகின்ற சோலை சூழ்ந்த இருமலை
ராயனுடைய வெற்பசத்தில், பாம்பு மிக்க விஷம் பொருந்தி'
கவித்
யிருக்கும்; பரமசிவனுடைய இருமுடிமேலேறுிக் ரடை
:
தாற்போலப் படம் விரித்திரு கும்; காற்றை உட்கொள்ளும்
;
அதனால், உடலுப்பும் ; மேலெழுந்தாடாகிற்கும்

சறுங்குணமுடையதாம்:
சமுகமுதலாய

ஆதலாலும்,

கோபித்துச்

எலுமிச்சம்பழம்

ராஜ

பெரிய இடங்களில் உபசாரார்ச தமா ய்ப் போய்ச்

இறங்க அவர்
சேரும்; பித்தங்கொண்டவர்களுக்கு அட்பித்தம்
; ஊறுகாய்க்காககீ
கள் தலையிற் சாறு பிழிந்து ஏற்றப்படும்
குலுக்கப்படும்*
கருவியால் அரியப்படும்; மேலே உப்பிட்டுக்
இரணத்தில்

அதன்

சாரம் பட்டால்,

எர்கின்ற குணமுடைய

ஒன்றோடொன்று
“தாம் ஆதலாலும், இவ்வி ண்டும் தமக்குள்
ஒப்பாகும் என் பதாம்
 சிலே:
ஒருவர், “மலைக்கும் சந்திரனுக்கும் உவமானமாகச்
பாடிய
ஷித் தப் பாட வேண்டும்,” என்னப்

செய்யுள் :

“நிலவாய் விளங்குதலா னீள்வான் படிந்து

தலைமேல்
ிலபோ துலாவுதலாயற் சென் று-உதித்து வரலா யமா மலையை

மதிக்குகிக ராக வழுத்து.”

மேகங்கள்
(இ-ள்.) மலை பூமியின்கண் விளங்குதலாலும்,
சில காலம் தன்னிடத்தில்

கரங்கள் மேலே

வந்து

படிந்து

உலாவப்படுதலாலும்,

தோன்றி வருவதாலும்,

சந்திரன் நிலவினை
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யுடைத்தாய்ப்' பிரகாசிப்பதனாலும்,
நீண்ட வானத்தின்கட்
படிந்து சில பொழுது உலாவுதலாலும், அஸ்தமித்து மறுபடி.
தலைமேல் உதித்து வருவதாலும் ஒன்றையொன்று ஓத்ததாகச்

சொல்லலாம்.
ஒருவர், “ தேங்காய்க்கும் நாய்க்கும் சமத்தவங்கற்பித்துச்
சிலேஷித்துப் பாட்வேண்டும்,”' எனப் பாடிய

செய்யுள் :

“ ஒடு மிருக்குமத னுள் வாய் வெளுத்திருக்கும்
காடுங் குலைதனக்கு நாணாது--சேடியே /
தீங்காய தில்லாத் இிருமலைரா£ யன்வரையில்

தேங்காய நாயுர் தெரி.””
(இ-ள்.)
தீமையென்பது நாடுதலில்லாத
இருமலைராய
னுடைய
வெற்பகத்தில், தேங்காயானது
நாரேயன்றி
ஓடு
முடைத்தாயிருக்கும் ; உடைத்துப்பார்த்தால், அதனுட்புறம்
வெளுத்திருக்கும் ; ஒரு குலைக்குப் பத்துப் பதினைந்துக்கு மேற்
பட்டிருக்குமன்
றி, 95
தாங்குமோ
தாங்காதோவென்று

அஞ்சிக் குறைந்திராது;

ஆதலாலும்.

நாய் சில கேரம் இங்கும்

அங்கும் ஓடித்திரியும்;
சில நேரம்
இருந்தவிடத்திலேயே
இருக்காம் ; அதன் உள் வாயோ, வெளுத்திருக்கும்; ஆரேனும்
புதியவர் வரக்கண்டால், அவரை உற்றுப்பார்க்கும்; பார்த்துப்
பின்பு குரைக்க ஆரம்பிக்கும் ; அப்படிக் குரைப்பதில் வெட்கப்
படமாட்டாது

; ஆதலாலும்,

இவ்விரண்டும் ஓக்கும்.

என்று

அறிவாயாக என்பதாம்.
[சேடியே-மகடூஉ முன்னிலை /
ஒருவர், “மீனுக்கும் பேனுஃகும் உவமையாகச் சிலேஷித்
துப் பாட வேண்டும்.” என்னப் பாடிய செய்யுள் :
'
்” மன்னீரி லேபிறக்கும் மற் றலையி லேமேயும்
பின்னிச்சிற் குத்தும் பெருமையா ற்-- சொன்னேன்கேள்
தேனுந்து சோலைக் திருமலைரா யன்வரையில்
மீனுமபே னுஞ்சரியா மே,”

(இ-ள்.) மீன் பெருமை தங்கிய நீரினிடத்தில் உற்பத்தி
யாகும்; உற்பத்தியான பின்பு அக்நீர்த் திரையிலேயே
மேய்ந்து
கொண்டிருக்கும் ; அப்படி.

மேயுமிடத்இல்

ஏதாவது

அரவங்

கண்டால், கண்டவுடன் பின் புறத்தில் குத்துவது போல
நீந்திக்கொண்டே போகும் பெருமையுடைத்தரம்;
பேன் ஈரிலிருந்து மிகுதியாகப் பிறக்கும்,

ஆதலாலும்,

உரம் பெற்ற

தலையி

காளமேகப்புலவர்

சரித்திரம்
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னிடத்தில் மேயும்; பின்பு பல்லைக் கடித்துக்கொண்டு பெண்க
ளால் ஈச்சென்று குத்தப்படும்; ஆதலாலும், இவ்வரண்டும்
சரியொத்தலவ என்பதாம்.
/ஈச்சு' என்பது ஐலிக்குற்ப்பு./
ஒருவர், * ஆட்டக்குதிரைச்கும் காவிரியாற்றுக்கும் ஓப்
புமை கற்பித்துச் சிலலேஷையாகப் பாட வேண்டும்,” எனப்
பாடிய செய்யுள் :
ஓடுஞ் சுழிசுத்த முண்டாகுக் துன்னலரைச்
றிய 5
சாடும் பரிவாய்த் தலைசாய்கீகும்--காட
தேடுபுக மாளன் இிருமலைரா யன்வரையில்
ஆடுபரி

காவிரியா'

மும் ”

(இ-ள்.) தேசமெல்லாம் ௮.றியத் தேடிய புகழின்யுடைய
விசை
ye Leg Sans
வெற்பகத்தில்
இருமலைராயனது

FHGwToor சுழியுள்ள தாயிருச்கம் ;
gird OG;
கொண்டு
விரோதஇகளை முறிய அடிக்கும்) காண்பவருச்கு விருப்பயு ண்

டாகத் தலை வளைத்து நடக்கும்;
பெருகியோடும்; ஓடும் பொழுது

ஆதலாலும், காவிரியாறு

நீர்

அந்நீர் சழிற்தலையுடைத்தா

யிருக்கும்; தன்னிலே தோய்ந்தவர்களைப் பாவனமாக்கும் பரி
அைத்துச்சாடும்;
சுத்தமுள்ளதாம் 7 நெருங்கிய : மலர்களை
குடிரை வடிவுவாய்க்த அலைகளை மடக்கியெறியும்; ஆதலாலும்,
இவ்விரண்டும் தம்மில் ஓப்பாம் என்பதாம்.
ஒருவர், “இரைப்பாத்இக்கும் ஏறுகு திரைக்கும் ஓப்பமைதீ

துச் இலஷையாகப் பரடவேண்டும்,'” எனப் பாடிய செய்யுள்:
“தட்டி யடிக்கையா
ற கான்மாரிப் பாய்கையால்
வெட்டி மறிக்கின்ற மேன்மைபால்--முட்டப்போய்

மாறத் திருப்புகையால் வண்கீரைப் பாத்தியுடன
ஏறப் பரியாகு மே."

(இ-ள்.)

சரைப்பாத்தி, நிலங்கொத்திக் கட்டிகளை மண்

வெட்டியால் அடித்துடைத்தலாலும், ஒரு வாய்க்காலிலீருந்து
துர

மறு

வாய்க்காலினால்

நீர் மாறிப் பாய்தலாலும்,

௪துரஞ்ச

மாக வெட்டித் தடுத்தலாலும், நேரே போய்க் கடை மடையில்
மூட்ட அது கண்டு அங்கிருந்து பக்கமடையில் திருப்பி மாறத்

இருங்புதலாலும்,

படுத
ஏறு குதிரை, கட்டிக் கொட்படிக்கப்"

பொழுது eH
1 கொட்படித்தல் - குதிரையைத் திருப்பும் கட்டிச
சாட்டை
கயிறு
கழுத்திற்
பழகுதற்குச்
திரும்பப்
உடனே
கொண்டு சுற்றிச் ஈ.ற்.றி அடித்தல.
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லாலும், கால் மாறிமாறி எழும்பிப் பாய்தலாலும்,
தன்
மேலேறிய வீரன் சத்துருக்களை வெட்டி மறிக்கத்தக்க மேன்
மையுடைதீதாமாதலாலும், போக வேண்டிய இடமுழுதும்
போய் மீளத்திரும்புதலாலும் இவ்வீரண்டும் ஒன்றனையொன்று
ஓப்பாம் என்பதாம்.

ஓருவர், '*ஆட்டுக்கும் கு௫ிரைக்கும் சிலேஷையாகப்'
பாட
வேண்டும்,” எனப் பாடிய

செய்யுள் :

கொம்பிலையே இீனிதின்னுங் கொண்டதன்மேல் வெட்டுத
அம்புவியி னன்னடைய தாதலால்--உம்பர்களும்
[லால்
தேடுஈற் சோலைத் இருமலைரா யன்வரையில்
ஆடுங் குதிரையுநே ராம்.”

(இ-ள்.)

தேவர்களும்

சேடி

வருகின்ற

இரம்மியமான

'சோலைசூழ்ந்த திருமலைராயன் வெற்பகத்இல் ஆடு, கொம்புகளி

விருக்கின்ற

தழைகளை

இரையாகக்

தின்னுதலாலும்,

பணத்

துக்குக் கொண்டு அதன் பின்பு வெட்டப்படுதலாலும், பூமியில்

ஆயர்களுக்கு ஈல்ல

செல்வமாயிருத்தலாலும்;

குதிரை, கொம்

பில்லாதிருப்பகனாலும், இனி தின்னுதலாலும், போர் செய்யும்
வீரன் அதன்மே3லறியிருங்து
பகைஞரை
வெட்டுதலா லும்,

சரகதி

மயூரகதியாகிய

நல்ல ஈடையினையு டையதாலும், இவ்

விரண்டும் ஓஒன்றனையொன்று
ஒருவர்,

ஓக்கும் என்பதாம்.

* துப்பாக்கிச்கும்

ஓலைச்சுருளுக்கும்

சமத்துவம்

கற்பித்துப் பாடவேண்டும்,” எனப் பாடிய செய்யுள் :
“ ஆணி வரையுறலா லானகுறிப் பேதரலால்

தோணக் கருமருந்து தோய்த்திடலால்--ரீணிலத்தில்
செப்பார்க் குதவா த் திருமலைரா யன்வரையில்

துப்பாக்கி யோலைச் சுருள்..??

(இ-ள்.)

நெடிய பூமியில் தன் பேரைச்சொல்லி ஸ்துதி

செய்யாத பகைஞருக்கு உதவீசெய்யர்த திருமலைராயனுடைய
வெற்பகத்தில், துப்பாக்கி தன்னிடத்துற் உலாகையைக்
கொண்

டிருப்பதனாலும், சுடுவோன் குறித்த குறி தவருததனாலும்,
கறையாமறகறுத்த

மருந்திடப்படுதலாலும்;
ஓலைச்சுருள்
எழுத்தாணி கொண்டு எழுதப்படுதலாலும்,
கன் கண்ணெழு
திய விஷயக் குறிப்பைப் பிறருக்குத்
. தெரிவித்தல ரலும், மை

காளமேகப்புலவர் சரித்திரம்
பூசப்படுதலாலும்

ol

இவ்வீரண்டும்

சமானமாகும்

என்பதாம்.

(தோன்ற வென்பது கோணவென மருவியது.)
. ஒருவர், “வானவில்லுக்கும், விஷ் ணுவுக்கும், வெற்றிலைக்
கும் முட்பொருட்சிலலேடையாக ஒரு வெண்பாப்
டும், எனப் பாடிய செய்யுள்:
*நீரி லுளதால் கிறம்பச்சை யாற்றிருவால்

பாடவேண்

பாரிற் பகைதீர்க்கும் பான்மையால்--சாருமனுப்
பல்வினையை மாற்றுதலால் பாரீர் பெருவான

வில்விண்டு நேர்வெற் நிலை.”

(இ-ள்.) வானவில், நீர் கொண்ட மேகத்தில் தோன்றி
யிருப்பதனாலும், பச்சைநிறம் உண்டாதலாலும், அழகுடைத்
தாதலாலும்,

மழைக்குறிகளி லொன்றாய்ப்

பூமியிற்

கோடை

யென்னும் பகையைத் தீர்ப்பதனாலும், மனிதர்களுடைய பல
வகைப்பட்ட தொழில்களையும் மாற்றுதலினாலும்; விஷ்ணு,

மகாப்பிரளயதீதின்

மத்தியில்

தங்குவதனாலும்,

சாமளவார்ண

மாயிருப்பதனாலும், இலக்குமியையுடையதனாலும், உலகத்தில்
தேவர்கள் முனிவர்களுடைய பகையை ஒழிக்கும் பான்மை

யீனாலும், தன்னை

ஆசிரயித்த

பிராரப்த கருமங்களை

மநுக்களின்

நிவர்த்திப்பதனாலும்;

கரல்களிலிருப்பதனாலும்,

பச்சென்ற

சஞ்சித ஆகாமிய
வெற்றிலை,

நீர்க்

நிறமுடையதனாலும்,

மங்களகரமாதலாலும்,
ஒருவரையொருவர் பகைத்திருந்தால்
அப்பகையை
நிவர்த்திக்கின்ற
தன்மையினாலும்,
மக்களது
தந்த ரோகத்தை
தீர்ப்பதனாலும்
இம்மூன்றும்
ஒப்புமை
உடையன என்பதாம்.
ஒருவர்,

'* பூசனிக்காய்க்கும்

ஈசனுக்கும்

ஒப்பமைத்துப்

பாட வேண்டும்,” எனப் பயூடிய செய்யுள் :
**அடிநந்தி சேர்தலா லாகம் வெளுத்துக்
கொடியு மொருபக்கங்

ஜேோன்ண்டு- வடிவுடைய

மாசுண த்தைப் பூண்டு வளைத்தழும்பு பெற் றதனால்
பூசனிக்கா யீசனெனப் போற்று.”'
(இ-ள்.)
பூசனிக்காய், அடியிற் காம்பு சேர்ந்திருப்பத
னாலும், உடல் வெரத்து
ஒரு பக்கத்திற் கொடியையுங்
கொண்டு,

அழகினையுடைய

வெண்சுண்ணத்தை

மேற்புறத்

தில் பூண்டு, வளைவாகிய தழும்பு பெற்றிருட்பதனாலும்; ஈசன்,
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அடியில் ரிஷபம் சேர்ந்திருப்பதனாலும், விபூதி தாளனத்தால்
இருமேனி விளர்த்து, பார்வதியையும் ஒரு பக்கத்தில் வைத்துக்
கொண்டு,அழகுடைய சர்ப்பாபரணத்தைப் பூண்டு, உமையவ

ஞூடைய

வளைத்தழும்பு

சொல்லுக

என்பதாம்.

பெற்றிருப்பதனாலும்

ஓப்பென்று

ஒருவர், “ஐந்து டுகரம் வரக் கும்பேசர் விஷயமாகப்

பேண்டும்,”
செய்யுள் :

என,

நிரனிறைப்

ஓகாமா வீதோ

பொருள்கோாளாகப்

பாட

பாடிய

டுடுடுடுடு நேொ.க்ச

நாகார் குடந்தை நகர்க்கறைவர்-.- வாகாய்
ஏடுப்பர் நடம்புரிவ ரேறுவரன் பர்ககுக்
கொடுப்ப

ரணிவர் குழைக்கு.??

(இ-ள்) இளமழிரங்கள் அடர்ந்த சோலை சூழ்ந்த திருக்
குடந்தைக்கு இறைவராகிய கும்பேசர், “ஐ,கா, மா, வீ,
தோ ' என்னும் இவ்வைந்தெழுத்துடனே, “டூ, டு,ட,,0
என்னும் இவ்வைக்தெழுத்தும் தனித்தனி பொருந்த, அவை
“ஓடு, காடு, மாடு, வீடு, தோடு ' என்றுதலால். அவற்றுள்
முறையே ஓன்றை அழகாகக் கையில் எடுப்பர்; ஒன்றில் நட

னஞ்செய்வர்; ஒன்றன்மேல் ஏறுவர்; ஒன்றைத் தம் அன்பர்க்
குக்

கொடுப்பர்;

ஒன்றைச்

செவியில்

அணிவர்

[ தோடு-காதா பரணம்./
ஒருவர், ** பச்ச

என்பதாம்.

வடம், பாகு, சேலை, சோமன்

இந்நான்கு வஸ்இரபேதமும்

வரும்படி

ஓரு

' என்னும்

வெண்பாப் பாட:

வேண் டும்,' எனப் பாடிய செய்யுள்:
மாயன் துயின்றதுவும் மாமலராள் சொல்லகுவும்
ஏய குருந்திற்கொண் டேறியதும்-- தூயை

இடப்பாகன் சென்னியின்
மே லேறியதும் பச்சை

வடம்பாகு சேலைசோ மண்
(இ-ள்.)
கெடுமால் மகா பிரளயத்தில் இருக்கண்

தீருளியதும்

(பச்சை

வடம்).

இலகுகுமியின் சொல்லும் (பாகு), கண்ணபிரான்

நமாணச்செய்யும்பொருட்டுக்

வளர்ம்

தாமரையாசனத்தையுடைய

கோபிகளை

கவர்ந்துகொண்டு போய்க் குருந்த

மரத்திலேறி ஒளித்து வைத்திருந்ததும் (சேலை), மலைமகளை
இடப்பாகத்திலுடைய
சிவபெருமானது

இருமுடியில்

ஏறி

காளமேகப்புலவர் சரித்திரம்
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இருப்பதும் (சோமன்), முறையே பச்சை வடம், பாகு, சேலை,
சோமன் என்பனவாம்.
[பச்சை வடம் - ஆலிலை,
சோமன் சந்திரன்.]
ஒருவர், “*பொன்னாவரையிலை,
வேண்டும்,” எனப் பாடிய செய்யுள்:

காய், பூ

என்று

பாட

'** உடுத்ததுவும் மேய்த்ததுவு மும்பர்கோன் றன்னால்
எடுத்ததுவும் பள்ளிக் இயையப்--படுத்த துவும்
அக்கா ளெறிந்ததுவு மன்பி னிரந்ததுவும்
பொன்னா

(இ-ள்.)

வரையிலைகாய் பூ."

ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணுவானவர்

ஆடையாக

உடுத்த

தும் (பொன் ), கிருஷ்ணுவதாரத்தில் மேய்த்ததும் (ஆ), இந்தி
ரன் கல்மழை

பொழிவித்தகினிமித்தம்

குடையாக

எடுத்ததும்

(வரை), சயனத்திற்கிுசையப் படுத்ததும் (இலை), அக்காலத்
இற் கன்றுகொண்டெ_றிந்ததும் [காய்), ௮ன் பினால் பலிச்சக்கிர
வர்த்தியினிடத்தில் இரந்ததும் (பூ), முறைய பொன்னாவரை,
இலை, காய், பூ.
இலை

[பொன் - பீதாம்பரம், ஆ - பசு, வரை - மலை,

- அலில், காய் - விளங்காய், பூ - பூமி.]

கச்சிக்காவலர் என்னும் ஒருவர், “ செங்கழுநீர்க்கிழங்கு
என்று பாட வேண்டும்,” எனப் பாடிய செய்யுள் :
“வாதமண

ரேறியதும் மாயன் றுயின் றதுவும்

ஆதிதடுத் தாட்கொண்ட வவ்வுறாவும்-- சதரனார்
தாள்கொண் டளந்ததுவுர் தண்கச்சிக் காவலா/
கேள்செங் கழுநீர்க் கழங்கு.”
(இ-ள்.)
சாந்த
குணத்தையுடைய
கச்சிக்காவலனே,
கேட்கக் கடவாய்; சம்பந்தமார்த்திகளுடனே வாது செய்த
சமணர்களேறியதும் (செங்கழு), நாராயணன் பள்ளி கொண்
டதும் (நீர்), பரமசிவன் சுந்தரதூர் த்திகளை த் தடுத்தாட்கொள்

ளும்பொருட்டு

எடுத்த

உருவும்

திருவடியால்
அளந்ததுவும்(கு);
கிழங்கு
என்பதாம்.
[கு- பூமி,

விகாரம்.7
ஒருவர், “நா, நீ, ந,
என்னப் பாடிய செய்யுள் :
23

(இழம்),

விஷ்ணுவானவர்

முறையே
செங்கமுநீர்க்
நீர்க்கிழங்கு - இயல்பின்

தே என்று

பாட

வேண்டும்,”
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₹ அரையின் முடியி லணிமார்பி ளெஞ்சில்
தெரிவை யிடத்தமர்ந்தான் சேவை - புரையறவே
மானார் விழியீர்/ மலரணவொற்

நீறுகும்

|

அனாலாம் நாரீநூ Ge”

மாய் இறுதியாக,

உமாதேவி

ரண்

ம்,ல்,

(இ-ள்.)

நா, நீ, நூ, நே

என்னும்

ஓற்றும்,

இக்கரன்கு

தடுமாற்ற

என்னும் இங்கான் கற்கும் தலை

“நாண், நீர், நூல், நேம்? என வருமாயின்,

இடப்பாகத்திலெழுக்தருளிய

சிவபிரானது

அரை

யிலும், முடியிலும், மார்பிலும், கழுத்திலும் முறையே சேர்க்
கப்படுவனவாகும்.

/ நேம் - விஷம் (£)

“மானார் விழியீர்”

என்

பது மகடூக முன்னிலை./

ஒருவர்,
சிலேடையாக
செய்யுள் :

“கணபதகுிக்கும்

முருகனுக்கும்

சிவனுக்கும்

ஒரு வெண்பாப் பாடவேண்டும், எனப் பாடிய

"சென்னிமுக மாறுளதாற் சேர்தருமுன் னாலுகையால்
இந்கிலத்திற் கோடொன் நிருக்கையால்--மன்னுகுளக்
கண்ணுறுத
எண்ணரனு

லானுங் கணபதியஞ்
நேராவ ரே!”

செவ்வேளும்

(இ-ள்.)
விகாயகன், முகம் மாறுபட்டிருப்பசனாலும்,
முன்னே தொங்குகின்ற துதிக்கையினாலும், ஒரு கொம்பினை
உடையனாயிருப்பதனாலும், வெல்லத்தின்௧கண் ஆவிர்ப்பவித்த

லினாலும்; முருகன், ஆறுமுகத்துடனிருப்பதனாலும், நெருங்கிய

பன்னிரண்டு கைகளினாலும், இந்தப் பூமியில் ஒப்பற்ற இருச்
செங்கோட்டிலிருப்பதனாலும், நிலைபெற்ற சரவணப்பொய்கை

யில் அவதரித்தலினாலும்; சிவன், இருமுடியிற்
பதனாலும்,

முன்னே

கங்கையிருப்

சேர்ந்திருக்கின்ற நான்கு கைகளினாலும்,

இவ்வுலகத்துற் கயிலைமலையிலிருப்பதனாலும்,கெற்றிக்கண்ணைப்
பொருந்துதலாலும் இம்மூவரும்
தம்முள் ஒருவரை ஒருவர்
ஓப்பாவர்,
/:சென்னிமுகம்' என்பது இருபெயரொட்டு.]

ஒருவர்,

“தை

மாசி

பங்குரி மாதம் என்று

பாட. வேண்

டம்,” எனப் பாடிய செய்யுள் :
வ
பாணற்குச் சொல்லுவதும் பைம்புனலை
மூடுவதும்
தாணு வுரித்ததுவுஞ் சக்கரத்தோன்--ஊண துவும்
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எம்மானை யெய்துவது மீசனிடக் துஞ்சிரத்தும்
தைம்மாசி பங்குகிமா தம்.”

(இ-ள்.)
தையற்காரனுக்குச் செய்யென்று சொல்வதும்
(தை),
ஜலத்தை
மறைத்துக்கொண்டிருப்பதும்
(மாசு),
சிவன் அடர்த்து உரித்ததும் (இபம்), விஷ்ணுவுக்கு உணவா
ய்ிருப்பதும் (கு), எங்கள் தலைவனைச் சேர்வதும் (நீ), பரம
சிவன் இடப்பாகத்தில் வைத்ததும் (மாது) முடியில் தரித்த
தும் (௮ம்) முறையே தை மா? பங்குறிமாதம். / இபம்-யானை,
நீ-நித்தல்-துறவு ; முதனிலைத் தொழிற்பெயர்.
:நீ' என்பது
*நி? எனக் குறுக்கலாயிற்று.
௮ம் - கங்கை /
ஒருவன், “: செருப்பென்றெடுத்து விளக்குமாறு என்று
முடிக்க வேண்டும்,'' எனப் பாடிய செய்யுள்:
செருப்புக்கு வீரர்களைச் சென்றுழக்கும் வேலன்
பொருப்புக்கு நாயகனைப் புல்ல- மருப்புக்குத்
கண்டேன் பொழிந்ததிருக் தாமரைமேல் வீறுறிருக்கும்
வண்டே விளக்குமா ஹே”

.... (இ-ள்.)
யுத்தகளத்திற் போய்ப் புகுந்து வீரர் கூட்டத்
தைக் கலக்கச் சதறவடிக்கின் ற வேலாயுதத்தை ஏந்திய குறிஞ்
சித் தலைவனாூய முருகக் கடவுளை யான் ஆலிங்கனஞ் செய்ய,
வரசனை பொருந்தக் குளிர்ச்சி தங்கிய தேனைச் சொரிகின்ற
அழகிய தாமரை மலரின்மேல் வீற்றிருக்கின்ற வண்டுதான்
வழி காட்டாறிற்கும். / இக்கருத்து ஓரு பெண் முருகவேளைத்

தழுவக்கருதி வண்டைத்

தூதுவிடக்

குறித்ததாக அமைக்கப்

பட்டது./
ஒருவர்,
* பாம்புக்கும் வாழைப்பழத்துக்கும் சமானம்
தோன்றப் பாட வேண்டும்,” எனப் பாடிய செய்யுள் :
- *நஞ்சிருக்கும் தோலுரிக்கு நாதர்முடி. மேலிருக்கும்
வெஞ்சினவத்திற் பற்பட்டான் மீளாதே--விஞ்சுமலர்த்
தேம்பாயுஞ் சோலைக் திருமலைரா யன்வரையில்
பாம்பாகும் வாழைப் பழம்.”
(இ-ள்.)

மிகுதியாகப்

பூந்தேன்

பாய்கின்ற

சோலை

சூழ்ந்த இருமலைராயனுடைய
வெற்பகத்தில், பாம்பு, விஷ
மூடைத்தாயிருக்கும்;) கரய௫த்தி பெற்றோர் சட்டை கழற்று
'வது போலப் பருவமறிந்து தோலுரிக்கும்; கடவுள் முடியின்
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மேலிருக்கும்; கொடிய கோபத்தினாலே அதன் பற்பட்டால்:
இறந்த உயிர் திரும்பமாட்டாது; ஆதலாலும், வாழைப்பழம்,
திருமுடிமேல்:
கைந்திருக்கும் ; தோலுரிக்கப்படும்; கடவுள்
கூட்டி அபிஷேூக்கப்படும் ; கறியாக
பஞ்சாமிர்தத்தோடு
வாவது மற்றெவ்வகையாகவாவது புசிப்பவர்களுடைய பல்லி:
னிடத்துற்பட்டாற் பின்பு இரும்பமாட்டாது ; ஆதலாலும்,
இவ்வீரண்டும் ஓப்பாம்.
ஒருவர், “*கண்ணாடிக்கும் அரசனுக்கும்
பாட வேண்டும்,” எனப் பாடிய செய்யுள் :

ஒப்பமைத்தும்

“யாவருக்கும் ரஞ்சனைசெய் இயாவருக்கு மவ்வவராய்ப்
பாவனையாய்த் இதகலப் பார்த்தலால்--ஏவும்
எதிரியைக்கன் னுள்ளாக்கி யேற்ற ரசத்தால்
சதிருறலா லாடியர சாம்.''

(இ-ள்.)
கண்ணாடி, எல்லார்க்கும் விருப்பத்தை உண்
டாக்கி, எல்லார்ச்கும் அவரவரைப்போலப் பாவனையாய் மூகதஜ்.
தழுக்கு நீங்கத் திருக்தமாகப் பார்க்கப்படுதலா.லும், எதிர்ப்பட்.
டவரது சாயையைத் தனக்குள்ளே கொள்ளத்தக்ககாக ரசம்
பூசப்பட்டுச் சதிர் பெற்றிருப்பதனாலும்; அரசன், தன் கோலின்
ழ் வாழ்வார் யாவருக்குஞ்
சந்தோஷமாகிய
செய்கையைச்
செய்து, யாவருக்கும் அவரவர் நிலைமைக்கேற்பக்
தன்னைப்
பாவித்துத் தீமையகலப்பார்ப்பதனாலும், தன்மேற் போருக்கு
வருகின்ற பகைஞணைச் சாமோபாயத்தால் தன் வசப்படுத்திச்
சிங்கார முதலிய நவரசத்தைக்கொண்டு
மகமை பெந்றிருப்
பதனாலும் ஒப்பாம்.

ஒருவர், “*சிவனைக்குறித்து, “நீறாவாய் நெருப்பாவாய் கூறா
வாய் கொளுந்துவாய், நட்டமாவாய், ஈஞ்சாவாய் ” என்று ஒரு
வெண்டாப் பாடவேண்டும்,” எனப் பாடிய செய்யுள் :
ce

நீறாவாய் நெற்றி

நெருப்பாவா

கூறாவாய் மேனி

கொளுந்துவாய்--மாராத

யங்கமிரு

நட்டமா வாய்சோறு ஈஞ்சாவாய் நாயேனை
இட்டமாய்க் காப்பா யினி,'”

(இ-ள்.)
நெற்றியின்கண் இருநீறுடையவளுயிருப்பாய் ;
-அங்கம் அக்கினி மயமாயிருப்பாய் ; இருமேனி இரண்டு கூறா
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பிருப்பாய்; அன்றியும், எரிந்துகொண்டிருப்பாய்; எக்கால
மூம் ஓழியாத இரு௩டமுடையனாயிருப்பாய் ; ஈகஞ்சை உண
வர்கக் கொள்ளுவாய் ; (உனது குணாஇசயம் பகிர்முகத்தில்
இப்படியிருப்பினும்,
அந்தர்முகத்திலுள்ள கிருபையினால்)
நாய் போன்ற அடியேனை இஷ்டமாக ரக்நித்தல் வேண்டும்.
ஒருவர், '“அடிப்பது மத்தாலேயம என்பதை ஈற்றடியாகக்
கொண்டு அயலடியும் ௮து போலத் இரித்து ஒரு வெண்பாப்
பரட

வேண்டும்,”
* வண்ணங்

எனப் பாடிய செய்யுள் :
கரியனென்றும் வாய்வேத

காறியென்றும்

கண்ணனிவ னென்றுங் கருதாமல்
- மண்ணை
அடிப்பதுமத் காலே யளக்தானே யாய்சசி
அடிப்பதுமத் தாலே

ய[£

(இ-ள்.) உலகமுழுவதும் திருவடித் சாமரையினாலளந்த
பரமவிராட்டுவை, “இவன் கார்போ லுங் கரிய நிறத்தையுடைய

வன்,' என்றும், 'சகல வேதங்களும் பரிமளிக்கின் ற இருவாயினை
யுடையவன்,” என்றும், (யாவர் கண்ணினிடத்திலுமிருப்பவன்,"
என்றும் நினையாமல், ௮சோதைப்

லேயா ௮ழும்படி அடிக்கிறது £

பிராட்டியானவள்

மத்தினா

(அவன் முகவுல்லாசமாம்படி

பூவும் புனலும் பெய்து பூசிக்க வேண்டுமல்லவோ £)

ஒருவர்,

இருமலைராயனுடைய

வாணக்குறித் துப் பாட

'வேண்டும்,'” எனப் பாடிய செய்யுள்:
“செற்றலரை வென்ற திருமலைரா யன்கர த்தில்
வெற்றிபுரி யும்வாளே வீரவாள் ;--மற்றையவாள்
போவாள் வருவாள் புகுவாள் புறப்படுவாள்
ஆவா

ளிவாளவா

ளாம் **

இது பொருள் விளங்கிக் கிடக்கின்றது.
ஓருவர்,
'“சிவபெருமானுக்கும்,
சுப்பிரமணியருக்கும்,
விராயகருக்கும், விஷ்ணுவுக்கும்,
சிவனடியாருக்கும் தனித்
தனி அறுதலையுண்டென்று ஒரு வெண்டாப் பாட வேண்டும்,”
எனப் பாடிய செய்யுள் :
“சங்கர ற்கு மாறுதலை சண்முகற்கு மாறுதலை
ஐங்கர ற்கு மாறுதலை யானவே ;--சங்கைப்
பிடித்தோற்னு மாறுதலை பித்தனார் பாதம்
படித்தோர்க்கு மாறுதலை பார்.”
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(இ-ள்.)

பரம?வனுக்குத் திருமுடியிற் கங்கையும், சுப்:

பீரமணியருக்கு ஆறு சிரசம், விநாயகருக்கு மாறு சிரசும்,,
விஷ்ணுவுக்குப் பிரளயமாகிற உறைவிடமும், சிவனுடைய
இருவடியைத் துதி செய்பவர்களுக்கு மனவருத்தந் தணிதலு
முண்டென்று

நீ காண்பாயாக.

ஒருவர், “சிவனை முக்கண்ணனென்பதற்கு வேறு காரணக்
தோன்ற

ஓரு வெண்பாப்

பாட

வேண்டும்,”

எனப்

பாடிய:

செய்யுள்:
* முக்கண்ண னென் நரனை
அ௮க்கண்ணம்

குள்ள

முன்னோர் மொழிகந்திடுவார்

கரைக்கண்ணே

;--தொக்க

உமையாள்கண் ணொன் றரைமற் நூன்வேடன் கண்ணொன்
றமையுமிக னாலென் நற.”

(இ-ள்.)
கினி

சான்றோர்

என்னும்

மூன்று

சிவபெருமானச்

சோம

கண்ணுடையோனென்று

சூரியாக்
பிரசித்த

மாகச் சொல்வார்கள் ; அப்படிச்சொல்வது எதனாலெனில், அச்
சிவனுக்கு இயற்கையாயுள்ளது அரைச்கண்
மாத்திரமே:
அதனோடு வாமபாகத்தில் அர்த்தகாரியாய் எழுந்தருளிய உமா
தேவியின் கண்ணொன் நரையும், அக்காலத்தில் ஊண்படைத்த்
கண்ணப்ப நகாயனாரென்னும் வேடன் தன் முகத்இினின்றும்
களைந்து சார்த்திய கண்ணொன்றஞ் சேர்ந்து மூன்றாயிருக்கன்ற
இவ்விதக் காரணத்தினாலேகானென்று அறிக.
ட]
ஒருவர், “கஞ்சி குடியென்று சிலேஷையாக ஏகாம்பர
நாதர் மேல் ஒரு வெண்பாப் பாட வேண்டும்.” என,

மேலும் விசேஷமாகப் பாடுவோம்,”

1 அதற்கு

என்று பாடிய செய்யுள் :.

““நேற்றிரா வந்தொருவ னித்திரையிற் கைபிடித்தான் ;
வேற்றூரா னென்று விடாயென்றேன் ;--ஆ ற்.றியே
கஞ்சிகுடி யென்றான்; களித்தின்று போவென்றேன்;

வஞ்சியரே!/ சென்றான் மறைந்து.”
்
(இ-ள்.) கொடி போலும் இடையினையுடைய
சேடி
களே, கேற்றிராத்திரி நித்திரை செய்யுஞ்சமயத்தில் ஒருவன்
வந்து

என்

கையைப்

பிடித்தான் ;

நான்

அவன்

அயலூரா

னென்று ஐயமுற்றுப் “பிடி த்த கையை வீடு,'என்பதற்கு வீடா
யென்றேன்; அவன் என்னைத் தணியச் செய்து, அதற்கு உத்

தீரமாக, “ரீ விடாய் கொண்டிருப்பதனால், அது தணியக் கஞ்சி.
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காளமேகப்புலவர் சரித்இரம்

குடி” என்பது போலக் *கஞ்சகுடி ” என்றான்; என்றவுடன்
காஞ்சிப்பதியில்
வசிக்கும்
ஏகாம்பரகாதனென்று
கான்
தெளிந்து,

என்

என்னைச்சேர்க்து சு௫த்துப்போ,

இப்பொழுது

பது குறிப்பாகத் தோன்றும்படி *களித்தின்றுபோ” என்றேன் ;
தான்

அது கேட்டு ௮வன்

*கஞ்சிதடி'

பரிகாச

என்றதற்குப்

மாகத் தன்னை நான் *களித்தின்று போ' என்று சொன்னே
னென்றோ, அல்லது மற்றியாது காரணத்தினாலோ, உடனே
மாயமாய் மறைந்துபோய்விட்டான் ; இஃதென்னை ஆச்சரியம் /
மேலும், ஒருவர், '* கத்இக்கும் பாலுக்கும் சி3லஷித்துப்
பாட வேண்டும்,”

பாட

என்ன,

வேண்டுமா?”

“* இந்தக் 2கள் விக்கும்

வாய்மொழியாகச்

என்று

உத்தரம் :
: காய்த்துத் தோய்த்துக் கடை.

(இ-ள்.)
கடைச்சற்பிடி,”

ஒரு பாடற்

சொன்ன
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“கத்தியை உலையிற் காய்ச்சித் துவையல்செய்து
என்றும்,

பாலை

அடுப்பிற்

காய்ச்சிப்

பிரை

குத்தித் தோய்த்த மத்தனாற்கடை,' என்றும் கூறியவாறு.
சுருட்டடி,

ஏகடி

யம்பலதீதே என்பதைக் கட்டளைக் கலித்துறையாகப்
வேண்டும்,'” எனப் பாடிய செய்யுள்:

பாட

ஒருவர்,

** என்னை யிடுக்கடி,

பாயைச்

* தடக்கட லிற்பள் ளி கொள்வோம்! அதனைநற் சங்கரனார்
அடற்புலிக குட்டிக் களித்தன ராம்/௮.து கேட்டுநெஞ்சில்
நடுக்கம்வந் துற்றது; கைகா லெழா;களி ன த்தி. என்னை

இடுக்கடி.! பாயைச் சுருட்டடி/ gay யம்பலத்தே! ”
முனிவரின் லமந்தரான
சங்கரனார் வியாக்ரெபாத

மன்னியுவிற்குப்

பாற்கடலை

என்பது புராணகதை.

உப

அருந்த அனுக்கிரகம்செய்தனர்

இது திருமால் இலக்குமிக்குக் கட்டளை

பாடப்பட்டது.
யிட்டதாகப்
இடக்கு- நெருக்கம் 7

/ஈளினத்தி- இலக்குமியயே,

ஒருவர், * கரி என்று எடுத்துஉமி என்று முடிக்கவேண்

டும்,” எனப் பாடிய செய்யுள்:
* கரிக்சாய்டபொரித்தாள் ;கன் ணிச்காயைதீ” இய்த்தாள்;
பரிக்காயைப்* பச்சடியாய்ப் பண்ணாள்; - உருக்கமுள்ள
2. கன்னிக்காய் - வாழைக்காய்,
1. கரிக்காய்- அத்திக்காய்,

3. பரிக்காய் - மாங்காய்
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விகோதரசமஞ்சரி
அப்பைக்காய்! நெய்துவட்ட

லாக்கினாள் அத்தைமகள்

உப்புக்காண் சிச்௪/ உமி, '
உமி- துப்பிவிடு.

ஒருவர்,

்

“கொட்டைப்பாக்கு

என்றெடுத்துக்

கணிப்

பாக்கு என்று முடிக்க வேண்டும்,” எனப் பாடிய செய்யுள்:
“ கொட்டைப்பாக்

கும்ஃமொருகண்

கூடையைப்பாக்

கும்மடியில்

பிட்டைப்பார்க் கும்பாகம் பெண்பார்க்கும் ;-- முட்டகெஞ்சே/
ஆரணனு

காரணனு

காரணனைக்

/ ஆரணன்

மாதிமறை

கண்டுகளிப்

யுந்தேடும்

பாக்கு,”

- பிரமன், களிப்பரக்கு - களிப்பத ற்கு. 7

ஒருவர், “'சிட்டுக்குருவிக்கும் சிவனுக்கும் சிலேஷித்துப்
பாட வேண்டும்,” என்ன, **: இதற்கும் ஒரு பாடலா” என்று
வாய்மொழியாகச் சொன்ன
“ பறப்பிறப்பிலே.”

உத்தர் :

(இ-ள்.)
சிட்டுக் குருவிக்குப் பிறப்பு இறட்பிலே,' என்
றும், சிவனுக்குப் பிறப்பு இறப்பு இல்லை,” என்றும் கூறிய
வாறு,

“இ

இவ்வாறு
அவர்கள் கொடுத்த
சமிசைகளுக்கெல்லாங்
காளமேகப்புலவர்
யமகண்டத்தின் உறிமேலிருந்தபடி ௮௫
லாண்ட
காயகி அறுக்கிரகத்தாற் பெரும்பான்மை பாடல்

களாகவும் சிறுபான்மை வாய்மொழியாகவும் உத்தரஞ் சொன்

னதேயன்றிச் சிறிதாவது தவறியதென்று நினைக்கவும், அது
பற்றி அவர்கள் உபத்திரவப்படுத்த எத்தனிக்கவும் . இடங்
கொடாமற் சாதித்துப் பின்பு உறியை விட்டி றங்கனார்.
அவ்
விசயத்தைப் பிரத்தியட்சமாகக்கண்டும், இருமலைராயனாவ
த,
அதிமதுர

கவியாவது,

HONIG SET BY) தண்டிகைப் புல்வர்க

ளாவது, * இவர் சாரதா விக்கரகமாக அவதரித்த மகாத்துமா,'
என்று
மையை

நினையாமலும்,
மேற்கொண்டு

சன்மானம்
பண்ணாமலும்,
அவரை
உபேட்டித்தனர்.

பொரு
அதனாற்.

புலவர் சிரோமணியாகிய காளமேகச் கவிக்கு
மனமெரிந்து;
FRESE கூடாமல், மண்மாரி பொழிந்து இருமலைராயன்
பட்ட,
ணம் அழியும்படி. வசை பாடிய செய்யுள்:
1.
2.

அப்பைக்காய் - கத்திரிக்காய்
பார்க்கும்' என்பது ‘UTS Gib’ ஏன

மருவியது.

காளமேகப்புலவர்

சரித்திரம்

28.

“கோளர் இருக்குகார் கோள்கரவு கற்றவூர்
காளைகளாய்

நின்று கதுறுகூர்- காளையே

விண்மாரி யற்று வெளுத்து மிகக்கறுத்து
மண்மாரி பெய்கவிந்த வான்.”
செய்யாத செய்த இருமலைரா யன்வரையில்
அய்யா! அரனே! அரைகொடியில்--வெய்யதழற்
கண்மாரி யான்மதனைக் கட்டமித்தாற் போற் றியோர்
மண்மாரி யாலழிய வாட்டு,”

.

பின்பு புலவர் பெருமானானவர், * மதியாதார் வாசலை மிதி

பாதிருப்பது கோடி,” என்பதை நினைத்து, “ இனித் இருமலை
ராயன் பட்டணத்தைத் திரும்பியும் பார்க்கலாகாது!' என்ற

வைராக்கயத்தினால், முத்து வாங்கி வரும்படி. மோகனாங்கி
சொன்ன சொல்லையும் பொருள் செய்யாமல், அந்த க்ஷணமே
அவ்விடத்தினின்று நீங்கி, முன் போலவே ஸ்தல யாத்திரை
பண்ணிக்கொண்டு போகையில், கும்பகோணத்தில் சமாராத
யில் சாப்பிடும்போது. தமக்கெதிரிலிருந்துண் ணுஞ் சோழி
யப்பிராமணணனொருவன் குடுமி அவிழ்ந்து இலையில் விழுந்தது *
அவன் அதை எடுத்து உதறினான்; அப்போது எச்சிற்சாதம்
காளமேகப்புலவர்

இலையில்

விழ,

௮து

கண்டு

வெகுண்டு

பரடிய செய்யுள் :
* சருக்கவிழ்க்த முன்குடுமிச் சோ.ழமியா! சோற்றுப்
பொருக்குலர்க்கது வாயர/ புலையா/--இருக்குடந்தைக்
கோட்டானே! நாயே! குரங்கே! உனையொருத்தி
போட்டாளே வேலையற்றுப் போய்!”

நாகைப்பட்டினம் காத்தான் வருணகுலாதஇத்தன் சத்
டி பசி
இரத்திற் காளமேகப்புலவர் போஜனஞ் செய்து போம்ப
ோ.து
யூடன் வெகு காழிகை பரியந்தங் காத்திருந்து சாப்பீட்டட

ே
நிந்தித்துப் பாடி, காத்தான் வேண்டுகோளுக்கணெங்கி அதைய
துதியாகப் பாடியது :
“கத்துகடல் சுூழ்காகைக் BT FETT GT சத்திர தீதில்
குற்றி ;
அத்தமிக்கும் போதி லரிசிவரும்

உலையிலிட சடங்கு மோரகப்பை யனனம்

இலையிலிட வெள்ளி யெழும்.''
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விகோ தரசமஞ்சரி
இிந்தையாக?

(இ-ள்.)
சத்திக்கின்ற கடல் சூழ்ந்த காகைப்பட்டினத்தி
லிருக்கும் காத்தான் வருணகுலாதஇத்தன் சத்திரத்தில் உண்ண
வருஇறவர்களுக்குச்
சூரியாஸ்தமன
காலத்தில்
(பொழுது
போன போது) சமைக்க அரிசி வந்து சேரும்; அசைக் குற்றிச்
சுத்தி செய்து சமையல் செய்யுமுன் சனசத்தம் அடங்கியுறங்
கும். (ஈடுராத்திரியாகும்.) அப்படிச் சமைத்த சோற்றில் ஓர்
அகப்பைச் சாதம் கொண்டு வந்து உண்போர் இலையில் பரி
மாறுவதற்கு

முன்னம்

சுக்கிரோதயமாம்

(பொழுதுவிடியும்)

என்றபடி.
துதியாக?

க்ஷ£மகாலத்தில் ௮ரிச வந்துகொண்டே இருக்கும் ; அத
னைச் சத்தி செய்து சமைக்கச் சமைக்க கரிலுள்ளார் உண்டு
திருப்தியடைவர் ; சமைத்து இலையிலிடப்படும் ஓர் அகப்பை

அன்னத்கசைக் கண்டமாத்திரத்திற் சுக்ரனும் இதன் வெண்
மைக்கு முன் தனது பிரகாசம் எவ்வளவென்று வெட்டு

ஒடிப்போவான் என்ற படி.
ஒரு காள் ஒருத்தியின்

கண்டு

பயந்து,

பிள்ளை

அழுதுகொண்டு

காளமேகப்

புலவரைக்

தாய்ச்குச் சொல்ல, அவள்,

“அடகொடுப்பான்!”” என்று வைததற்குப் பொருது, அவர்
பாடிய வகையால் அப்பிள்ளை இறந்து போக,
அவள் புருஷன்

வேண்டுகோளுக்இரங்க,

மறுபடி.

அந்தப்பிள்ளை

பிழைக்கும்

படி. பாடிய

செய்யுள் :
என்னைக் கொடுத்தா லிரக்கமுனக் குண்டாமோ
வன்ன கமலமுக வல்லியே! -துன்னுமதகீ
காட்டானைக் கோட்டுமுலைக் காரிகையே/ நீபயந்த
கோட்டாளைத்

தானே

கொடு”?

ஒருகால் ஸ்ரீரங்கத்து வைணவர்,

உண்ட

போது

“பெருமாள் உலகத்தை

சிவபிரான் எங்கேயிருக்கார்
7”

சொல்லிய செய்யுள் :

என்றதற்குச்

'*அருந்இனான் ௮ண்டமெலாம் அன்றுமா லீசன்
இருந்தபடி. யேதென் வியம்பப்--பொருந்தஇப்

பருங்கவளம் யானைகொளப் பாகனதன்
இருந்தபடி யிசனிருக் தான்.”

மீதே

காளமேகப்புலவர்

மேற்படி,
விஷ்ணு2வ

சரித்திரம்

வைணவர்
என்று
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விநாயகருக்கு

காமமிட்டு,

இப்பிள்ளையார் நாமம்

பரம்

போட்டுக்கொண்.

டார்!” என்ற போது பாடிய செய்யுள் :
* தந்ைத பிறந்திறவாத் தன்மையினாற் றன்மாமன்
வந்து பிறந்திருக்கும் வண்மையினால்--முக்தொருகாள் *
வீணுக்கு வேளை யெரித்தான் மகன்மாமன்
காணிக்கு வந்திருந்தான் காண்,”
ஒரூரிலே இருக்கலியாண மசோ த்ஸவங்கண்டருளி வதூவ
ரர்களுக்கு மங்களம் உண்டாகும்படி. சேஷையிட்ட போது,
“சிவபெருமானும் விஷ்ணு பகவானுங் காக்க/”” என்று ஆசீர்

வதித்த சிலலடை வெண்பா:
* சாரங்க பாணியரஞ் oder det கஞ்சனைமுன்
ஓரங்கங் கொய்த

வுகர்வாளர்--பாரெங்கும்

ஏத்திடுமை யாக ரினிதா யிவரும்மைக்
காத்திடுவ ரெப்போதுங் காண்!”

சிவபரமாக

மானேந்திய கரத்தையுடையவரும், பஞ்சாக்ஷர

(இ-ள்.)

சொருபியும்

:

முன்னொரு

இள்ளியெறிந்த

போது

காலத்திற்

பிரமன்

சிரசொன்றைக்

தம் ஈகங்ககாயே வாளாகக்

போற்றும்
வரும், உலகமெல்லாம்
லுடையவரும் ஆகிய சிவபிரானும்

கொண்ட.

ஆகத்தி

உமாதேவியை

விஷ்ணுூபரமாக :
சாரங்கம் என்னும் வில்லைக் “கையிற் பிடி த்திருப்பவரும்,
அழகிய சக்கராயுதம் தரித்தவரும், கம்ஸனுடைய
வெட்டிய கூரிய வாளையுடையவரும், உலகெலாம்

நீலமேணியரும் ஆ௫ய விட்டுணு

அங்கத்தை.
போற்றும்

மூர்த்தியும் உங்களை

எப்போ

தும் அருள் மிகுந்து காத் இடுவர்.

பின்பு திருவாரூரில்
கையில்,

ஒரு

நான்

குப்போன வேறொரு
ஒரு பாடற்பாட

வந்து சேர்ந்து,

இயாகரைத்

வித்துவான்

வேண்டுமென்று

சில நாள் வ௫த்இருக்

தரிசிக்கும்படி

கோயிலுக்

சுவாமிமேல் சிலேஷையாக
நினைத்து,

:
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என முதலடி மாத்திரம்

ஈற்சாபங் கற்சாபம்,”””

தொடங்க,

அப்புறம் அணைக்க

அவ

ருக்குக் கருத்துத் தோன்றாமையால், அதை
அந்தக்கோவில்
மதற்புறத்தில் எழுதிட்போய் மறுநாள் வந்து பார்க்குமள வில்,
அதன் &ழ்,
பாணகந்தான் மண்டின்ற பாணமே;--காணுவே
சீராரூர் மேவுஞ் சிவனே/ரீ யெப்படியோ
நேரார் புரமெரித்த நேர்!''

/

என்று மற்ற மூன்றடியும் முடித்தெழுதியிருக்கக்கண்டு, வீசா

ரித்து, காளமேகப்புலவசால் அது முற்றுப் பெற்றதென்று
கேள்விப்பட்டு, ௮வர் கவி பாடுந்திறத்தைக் குறித்து அவ்வித்
துவான் அதிசயித்து, ௮இக

சந்தோஷப்பட்டார்.

இப்பாடலின் பொருள்:

அ௮க்கினிஸ்தம்பமாய் விளங்கி

யிருப்பவனே, சிறப்புப்பொருந்திய திருவாரூரில் எழுந்தருளி
யிருக்கின்ற சிவபெரு. மானே, இரிபுரதகனஞ் செய்த காலத்தில்
உன் கையி3லந்திய

வள்சக்கப்படாத

டிருந்தது;

வில் காரியோ,

இப்படி

ஒன்றுக்கும்

நைந்திருந்தது;: அவ்வில்லோ,

கல்லாயிருந்கது; அம்போ,

உனக்குக் கிடைத்த

உதவாமற்

கேவலம்

பாண் தின்னப்பட்

யுத்தாயுதமெல்லாம்

அவலமானவைகளரயிருக்க,

சத்துருக்களுடைய ஈகரத்தை நீ எரித்தாயென் பது எப்படியோ!
யோசிக்குமிடத்தஇற் சிரிப்பாயிருக்கின்
றது !

அதன் பின்பு வெகுமகாள் கழித்துக் காளமேகப்புலவர்
பிராண வியோகமாய், அவர் சரீரம் மசானத்திற் காஷ்டத்தின்
மேல் வைக்கப்பட்டு எரிந்துகொண்டிருக்கையில்,
மேற்படி.

விகதுவான் ௮ச்செய்இ கேட்டு, அம்மயானத்திற்சென்று, பிரே
தாக்கினி

கொழுந்து

விட்டெழுர்து

ஆகாயமளரவி

கண்டு, மனங்கலங்கி,
” ஆசுகவி மாரி யகில வுலகமெலாம்
வீசு கவிகாள

மேகமே

எரிவது

/--பூசுரா /

விண்கொண்ட செந்தழலாய் வேகின்ற தேயையோ
/
மண்டின்ற பாணமென்ற வாய்.”

1 காண்

ஈஞ்சிருக்குமென்றது-விஷம்பொருந்திய

றும், 2 கற்சாபம் - மேருவில்லென்றும்,
பூமியையுண்ட விஷ்ணுவென் றுமாம்.

8 மண் இன்ற

பாம்பென்
பாணம்-

காளமேகப்புலவர் சரித்திரம்
என

ஒரு வெண்டாப் பாடி

கல
வியசனப்பட்டார்.

இந்தப்

பாட

லும், *நாணென்றா னஞ்சிருக்கு நற்சாபம் கற்சாபம் ”” என்கிற
தும், இரட்டைப் புலவர்களாற் பாடப்பட்டனவென்று சிலர்
சொல்வர்.
அப்படிச் சொல்வது யுத்திக்கும் அனுபவத்துற்
கும் விரோதமாயிருக்கின்
ற_து.
இன்னும் காளமேகப் புலவர் பாடிய பாடல்கள் பல
உண்டு.
அவைகளுட்சில
இடக்கர்களாயும் கொடிய வசை
முதலியவைகளாயும்
இருப்பதுபற்றி, இங்கு விடப்பட்டன.
அவைகளைத் தனிப்பாடற்றிரட்டில் வீரிவாகக் காணலாம்.

15,

ஏகம்பவாணன்

சரித்திரம்

நிலவளம் நீர்வளம் பொருந்திய தென்தேசத்திலே வசித்
இருந்த வேளாள குல இலகனாயெ வாணன் என்பவன், ஆயிரம்
ஏர் வைத்து விவசாயஞ்செய்து, வெகு திரவியஞ்சம்பாதித்துச்
சீமானாய் வாழ்ந்திருக்கும் நாளில், அந்தப் பிரபுவுக்கு

ஓர் ஆண்

பிள்ளை பிறந்தது. அக்குழந்தைக்கு ஜாதகம் கணிக்க வேண்டு
மென்று ஜோதிஷர்களுக்குச் சொல்ல, அவர்கள் தற்கால கருக
நிலையைப் பார்க்குமளவில்,

ஐந்திற்சூரியனிருக்க, அவனைச் சனி

பார்ப்பதனாற் பிதிரு கண்டமும், காலிற் சக்இரனிருக்க அவனைச்
சுக்கிரன் பார்ப்பதனால் மாகிரு கண்டமுமாயிருப்பதை அறிந்து,

அவர்கள், “இதை எப்படி முதலியாருக்கு ௮றிவிப்பது!' என்று
மயங்கி வியசனமுற்றிருந்து, பிறகு சாஸ்இரத்துக்குத் தோஷஞ்

சம்பவியாமலிருக்கும்பொருட்டு அதனை ஒருவாறு குறிப்பித்
தார்கள். விவேக கோசரமுடைய அந்த முதலியார், “*உள்
ளதை நீங்கள் மறைப்பானேன் ? எதுவும் ஊழின்படி நடக்
கிறது! மாதுரு பிதிருகளின் நிரியாண காலத்தை மாத்திரம்
திட்டமாய் அறிவிக்க வேண்டும்,” என்ன, அவர்கள் உள்ள
வண்ணம் தெரிவித்த சமயத்தில், அவர், “உலகத்திற் சாதகம்
விதித்தபடியே நடக்கின்றதா ?2 இதை ஈம்புவது எப்படி?”
என்ன,

ஜோதிஷர்கள்,

துர்ப்பலமில்லை

£ வாத துர்ப்ப பமேயொழியச்

என்பார்களே

!/ அது

போலச்

சமய

சோதிடர்கள்

செவ்வையாய் ஆராயாமையால், ஒரு வேளை தவறிப்போனாலும்

போகலாம்; சாஸ்திரம் தவறமாட்டாது; இதற்குத் இருஷ்டாந்
தம் ஓன்றுண்டு,” என்ன; அவர், 4 அஃதெப்படி 2?” என
3
ஜோதிஷர்கள் சொல்லத்தொடங்கினார்கள் :

“ பூர்வம் ஓரு வேந்தனுடைய சம்ஸ்தானத்திற் ஜோதி
ஷத்திற் பிரபல பாண்டித்தியமுடையவர்
ஒருவரிருந்தார்.
அவருக்குச் சமானமாகப் பிரகஸ்ப தியைத்தான் சொல்ல
வேண்
டும். சிருஷ்டி, காலம் தொடங்கக் கிழக்கு மேற்காக
உதயமாகி
அஸ்தமிக்குஞ் சந்திரசூரியர் தெற்கு வடக்க
ாக மாறி உஇத்
தொடுங்கினாலும்,

அவரெழுதுஞ்

மாறுபடுகிறதேயில்லை.

சாதகம்

ஒரு

அப்படிப்பட்டவருக்கு

பொழுதும்

அருமையாக
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ஒரு பெண் குழந்தை பிறந்தது;
துப் பலாபலத்தைப் பார்க்கும்
சாந்தி செய்யப்பட்ட தகூணமே
யடையும்,' என்றிருந்ததனால்,
தைக்கு

இந்தக்

கதியானால்,

அதற்கு அவர் ஜாதகம் கணித்
பொழுது, *விவாகமாகி ருது
அந்தப்பெண் வைதவ்வியத்தை
அந்த ஜோதிஷர், ‘eb Gps
நாமெப்படிச்

சூத்திருப்பது !”

என்று துக்கசாகரத்தில் ரூம்கி, பிறகு அப்பெண்ணை நாளொரு
மேனியும் பொழுதொரு வடிவுமாக வளர்க்க, வளர்ந் துகொண்
டி.ருக்கையில், மேற்படி. செய்தி எங்கும் பிரசித்தமானதால்,
அவள் பிரவிடையாகுமளவும் அவளை விவாகஞ்செய்வார் இல்

லாதது கண்டு, ஜோகிஷர், ஐயோ! பிராமண ஜாதியிற் பெண்
களுக்கு இளமையிலேதானே வீவாகம் நடக்கிறது சம்பிரதாய
மாயிருக்க,
நம்முடைய
பெண்
பருவமுடையவளாகயும்,
பாணிக்கிரகணமாகாமலிருப்பது காம் ஜன்மாந்தரத்திற்செய்த

குவக்குறை3யோ/

செலவெல்லாம்

நாமே இறுத்துக் கன்னிகா

தானமாகக்
கொடுத்தாலுங் கொள்ளமாட்டோம்
என்கிறுர்
களே / பெண்ணைப் பெற்றுக் கலியாணஞ்
செய்விக்காமற்
சும்மா வைத்திருப்பதும் கர்மமன்றே£2 என்ன செய்யலாம் /?”
என்று அல்லும் பகலும் இதுவே சிந்தையாயிருந்தார்.
“ஒரு இனம் உத்தரதேசத்துப் பிரமசாரி பிராமணன் ஒரு
வன் இவர் கிருகத்திற்குப் பவதி பிக்ஷ£ந்தேடு' என்று உபர
தானத்திற்குவர, இவர் அவனைப்பார்த்து, “இங்கே ஒரு பெண்
ணிருக்கிறாள்: அவளைப் பதினாயிரம் வராகன் ஸ்இதி வைத்து,
பதினாயிரம் வராகன் விலை மதிக்கத்தக்தக்க பூஷணமிட்டு, ஒரு

பெரிய

வீடும் கட்டிக்கொடுத்து

உனக்கு

விவாகஞ்

செய்விக்

கிறேன்.
சம்மதிதானா?””?
என்ன,
அவனுக்குச்
செய்து
தெரியாததனாலும், எனியவனாதலாலும், $பணமென்றுற் பிண
மும் வாயைத் திறக்கும்” என்கிற பமமொழிப்படி, அவன்

பணத்திற்கு

ஆசைப்பட்டு,

உடன்பட்டான்.

இவர்

தம்

பெண்ணை அவனுக்குத் தத்தம் பண்ணிச் சம்பிரமமாக ஏழு
நரள் வரைக்குங் கலியாணச் சடங்கு செய்வித்து, எட்டாகாள்

ருதுசாந்தி நடப்பித்தார்.
“ 965

பிராமணன்

பெண்ணுடன்
அவனுக்கு

சயனக்கிருகத்தில்

கூடிச் சுகம் அனுபவித்தான்,

வயிற்றைக்

கலக்கினமையால்,

அன்றிரவு

அப்

பின்பு உடனே
அவன்,

“iGo

விகோதரசமஞ்சரி
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பாதைக்குப் போய் வருகிறேன்!” என்று தன் பனைவியிடம்
சொல்ல, அவள் மேற்படி சங்கதி தெரிந்தவளாகையால், தூரத்
தங்கள் கொல்லையிலேதான்
இற் போக விடலாகாதென்று
சிக்ிரமாய்ப்

அப்படியே

அவன்

வரச்சொன்னாள்.

போய்

போய் மலவிசர்ச்சனம் பண்ணி, அக்கொல்லைக்கு அப்புறத்தி
லுள்ள மடுவிற்போய்ச் செளசம் முடித்துக்கொண்டு திரும்பு
அவன் காலைக்

கையில், அதிலிருந்த ஒரு முதலை

தது.

அப்பொழுது

பிராமணன்,

“நீ

என்னை

கவ்விப் பிடித்

விட்டுவிடு,”

என்ன, முதலை, “எனக்குப் பசியாயிருப்பதனால்,
விடமாட்
டேன்,” என்ன, அவன், “அப்படியானால், நல்லதுதான்; ஆயி
னும், புதியவளாக மணஞ்செய்யப்பட்ட என் பெண் சாதிக்கு
ஒரு சொற்சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது; அதைக் குறித்து நான்
போய் ஐந்து நிமிஷத்திற்குள்ளே வருகிறேன்,”
என்றான்.
அது, “நீ போனால், மறுபடி வரமாட்டாய்,”” என, வேதியன்,
நீ என்ன பிரமாணிக்கம்
பண்ணச்சொன்னாலும்
பண்ணு

இறேன்.” என, முூதலையானது, “நீ*சொன்ன சொல் தவ நினால்,
இபம் அணைந்து போன சமயத்திற் போஜனஞ்
செய்தவன்
போகின்ற கதியிற் போகி3றன், என்று பிரமாணிக்கம் பண்ணி
னால்

விடுவேன்,”

என,

அவன்

அப்படிச்

சத்தியஞ்

செய்து

கொடுத்துத் தன் மனைவியிடத்திற்கு வந்து, அ௮ச்செய்இயைச்
சொல்ல, அவள் பல விதத்திலும் தடுத்துங் கேளாமல், திரும்பி

வந்து முதலையை அழைத்து,
தீர்த்துக்கொள்,”

விழுங்குகற தருணத்தில்

ஒரு பாத்திரத்தில்

“ஏன்னை விழுங்கி உன் பசியைத்

என்றான்.

அது

ADS

அவன் பெண்சாதி

மறைத்துப் புருஷன்

ஆசையுடனே

விளக்கை

பின்னே

ஏற்றி

தெரியாமற்

கொண்டுபோய் முதலைக்கு வெளிச்சம் தெரியும்படி காட்டி,
அந்தகஷணமே பொட்டென்றணைத்துவிட்டாள்.
அது கண்டு
முதலை, “ஹரிஹரி/

இஃதென்னை

காலை விட்டுவிட்டது.
விட்டுவிட்டாய்?'”?

மாத்திரந்தானா?
மாட்டேன்!

பாவம்!”

அவன், “நீ

என,

அது

எனக்கில்லையா?

சுகமாய்ப்போ!'?

என்னை

என்று பிராமணன்

ஏன் விழுங்காமல்

“சத்தியமென்பது

நானினி

என்றது.

உன்னைத்

மறுபடி.

உனக்கு

இண்ட

இவனென்ன

சொல்லியுங் கேளாமல், அதுவும் இவனும் வாதாடிக்கொண்
டி.ருக்கையில், பிராமணத்தி கணவன் கையைப்பிடித்து இழுத்
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துக்கொண்டு

பொழுது

மாப்பிள்ளை

வீட்டுக்குப் போய்விட்டாள்.

விடிவதற்கு

முன்னே பர்.துக்கள்,

பிரேதத்தை

இறந்துபோயிருப்பான் ;

இற்குக் கொண்டுபோய்ச்

சேர்ப்பிக்க

வேண்டும்,”

ருடைய வீட்டுத் தெரு வாயிலில் வந்து

கள்.

ஜோதிஷரோ,

ஜோ திஷர்

மயானத்
என்று

அவ

கூட்டங்கூடியிருந்தார்

பெண்ணையும், பிள்ளையையும் இராத்திரி

சயனக்இருகத்தில் விடுத்த மாத்திரத்திற் சுடுகாட்டிற் காஷ்டம்
அடுக்குவித்து, பிணத்திற்கு உடுக்கக் கோடி. வஸ்திரம் பாடை

மேதலானவைகளும்:

ஜாக்கிரதை

கொளுத்தப்போகிற

சமயத்திற்

செய்வீத் இருக்.து,

காலையில்

எழுந்து கதவைத் தட்டி மகல்க் கூவி, “அம்மா, உன் நாயக
னுடைய க்ஷேமம் என்ன?' என, அவள் கதவைத் இறந்தாள்.
றி உயிரோடிருக்கப் பார்த்து,
மருமகன் சிறிதும் வாட்டமின்
நடந்த செய்இயை வீசாரித த.றிந்து, ஆச்சரியப்பட்டு, “ஓ! ஓ!
இணி
ஆகையால்,
பொய்த்துப்போய்வீட்டது?
சாஸ்இரம்
மாப்
என்
லை;
இடமில்
ஜோ.இிஷ சாஸ்திரத்தை கம்பூதற்கோ,
பிள்ளைக்கு அடுக்கிய காஷ்டத்தில் இப்புஸ்தகங்களை யெல்லாம்
வைத்து நெருப்பிட்டுக் கொளுத்தப் போடுகிறேன்!” என்று
நிச்சயித்து, அவைகளையெல்லாம் மேற்படி, பாடைமேற் சுட
லைக்கு எடுப்பித்துக்கொண்டு போய்க் கட்டைமேல் வைத்துக்

பிரகஸ்பதி

பகவான் ஒரு

வந்து,
எதிரே
வடி.வு கொண்டு
பிள்ளையாக
பிராமணப்
என்று
ன்ன?”
“தட்டைமேல் வைக்கப்பட்டிருக்கற இவையெ
கேட்க, சாஸ்இரி, “ஜோதிஷ புஸ்தகங்கள்,” என்று சொல்ல,
என,
“இவற்றைக் கொளுத்த வேண்டிய நிமித்தம் என்ன?”
இவற்
்,
“என் புத்திரியின் ஜாதகம் பொய்த்துப் போனதால
என,
யத்தனித்தேன்,''
கொளுத்த
ரு.ற்பயனில்லையென்று
அஃது
து),
பொய்யா
தும்
சாஸ்திரம் எக்காலத்
பிரகஸ்பதி,

இருக்கட்டும்: இப்பொழுது பிரகஸ்பதி எங்கிருக்கிறார் ? சொல்

லும் பார்ப்போம்.” என, ஜோதிஷர் தற்கால லச்கினத்தைச்
Ger OS gic பார்க்குமிடத்தில் மற்றெங்குமில்லை என்றும், தம்
மூடனே பேசுகிறவே அப்பிரகஸ்பதி என்றும் அறிந்து, ஐய

முற்றிருக்க,

பிராமண வடிவாகி

வந்த

பிரகஸ்பதி,

பின்னும்

நோக்கி, “உம் புத்திரி உற்பத்தியான காலத்திற்
அவரை
பிரகஸ்பதி இருந்த சமயமென்ன?”” என, அவர், *கண்ணை
24
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மூடிக்கொண்டிருந்தார்,” என, தேவகுருவானவர், ** கண்ணை
மூடினது மெய்யே. ஆயிஞம், ௪௪ உற்பத்தி அப்பொழுதன்று.
மூடித்திறந்த மாத்திர த்திலாகையால், உம் குமாரத்தஇக்கு வைத

வியம் வருவதற்குக் காரணமில்லை,” என்று தெளிய உரைத்துத்
தமது நிஜ ஸ்வரூபத்தையுங் காட்டிப் பின்பு அந்தர்த்தானமாய்
விட்டார்,” என்று சொன்னார்கள்
அது கேட்டு வாணமுதலி
யார், “அப்படியா /! அன்றெழுதினவன் இனி அழித்தெழுதப்

போகிறதில்லை! வருகிறது வரட்டும் /” என்று நினை த்இருந்தார்.
சில காளில் அவர்கள் தெரிவித்தபடியே ஜாதகனுடைய
தாய் காலஞ்சென்று போனாள்.
அதையற்ந்தவுட_னே வாண
முதலியார் தமக்கு மரணம் சமீபித்திருப்பதையும், பிற்காலம்
குழந்தைக்கு ஆதரவில்லாததையும்
நிச்சயித்துணர்ந்து, தம்
மிடத்தில் நெடுகாளாய்ப்
பண்ணையாளாயிருந்து,
அகமும்
புறமும் ஓத்து கடந்த உண்மையுள்ள உத்தமனாகிய ஏகன்

சால்பானிடத்தில் அந்தக் குழந்தையையும் சொத்துகளையும்
ஒப்புவித்து, அவன் முகத்தைப் பார்த்து, “கொல்லையிற் பூமிக்
குள் அளவிறந்த திரவியம் புதைத்து
வைத்திருக்கிறேன் ;
அதையும்

நீயே

சைக்கொண்டு,

பிள்சாயாக வளர்த்துக்கொள்,”
வியோகமானார்.
அப்பண்ணைக்காரன்,

இப்பிள்ளையையும்

என்று

தன்

உன்

சொல்லிவிட்டுத் தேக

ஆண்டை.

சொற்படியே

அவருக்குச் செய்யவேண்டிய உற்றுரிமை முதலிய இரியைகளை
யெல்லாம் அக்குழந்தையைக்கொண்டு குறைவில்லாமல்
செய்
வித்து, வேளாளர்

வரைக்கொண்டு

குலத்தில்

நல்ல

சம்பிர தாயஸ்தராகிய

அப்பிள் ளைக்கு வேண்டிய உணவு

ஒரு

முதலியவை

களை ஊட்டி வளர்ப்பித்து, ஐந்து வயஇற் பிரபல வித் துவானா
கிய கம்பரிடத்தில் விடுத்துக் கல்வி பயிற்றுவித்து,
அவன்

பரணபாண்டித்தியமுடையவனான காலத்தில், அப்பிள்ளையின்

மரபில் தகுதியான பெண்ணைத் தேடி விவாகமுஞ் செய்வித்து,
தன

எஜுமானருடைய

சொத்துகளில்

இச்சியாமல், மூழூமையம்

அரைக்காசளவும்

எஜமானரின் பிள்ளைக்கு

தான்

ஓப்புவித்

துப புதையலிருக்கும் இடத்தையுங்காண் பித்து, 8 இதையும்

நீயே அனுபவித்துக்கொள்: எனக்கு ஒன்ற
ும் வேண்டுவ இல்லை,”
என்றான்,
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ஏகம்பவாணன் சரித்திரம்

இடத்திலுள்ள
காட்டிய
பண்ணையாள்
அப்பிள்ளை
.
நிக்ஷேபதனத்தை வெட்டியெடுக்கப்போன சமயத்தில் அதைப்
பூதங் காத்திருந்ததனால், வெட்டினவன் மூக்கிலும் வாயிலும்
உதிரம் பெருக, அவன் கீ£ழ விழுந்து மூர்ச்சையடைந்தான்.
மேலும்,

அணுகவொட்டாமல்

ஒருவரையும்

“இதற்கென்ன

அதனால்,

செய்வது!”

நான்

போல

இடை

மனமுருகியிருக்
காப்பது

இமை

ஏழு

Gary.

தயை உண்மை

கொடுப்பதுமன்றி,
போல

நானும்

எப்பொழுதும்

நற்குணங்

பத்தி முதலிய

பலி கொடுத்தால்,

உனக்குக்
நீ

Bras

எனக்குத்

நீ கைப்பற்றிக்கொள்வதெப்படி. £

ஒரு புருஷனைப்

உன் தொண்டு

என்று

பாதுகாத்திருந்த

விடாது

இருப்தியுண்டாகத்
Woo Be

தலைப்பட்டன.

கண்ணை

நெடுங்காலமாகக்

யத்தை எளிதாக
களையுடைய

துரத்தத்

சொப்பனத்தில் அப்பூதம்

கையில், அன்றிராத்திரி பிள்ளையின்
வந்து,

அருகிலே

புறப்பட்டு,

செங்குளவிகள்

கருங்குளவி

இந்தத்

திரவி

கைவசமாகி,

காலாலிட்ட

வேலை

யைக் கையாற்செய்து வருவேன், ' என்றது. அவன் விழித்துக்
கொண்டு, ஏகன் சாம்பானை அமைத்துத் கான் கண்ட கனாவை
அவனுக்கு அறிவிக்க, சாம்பான், “அந்தப் பூதத்திற்கு ஒரு
நரபலி கொடுத்தால் ஏழு கோடி திரவியம் அ௮கப்படுமென்பதற்

குச் சந்தேகமில்லை; அதைக் குறித்து அவசியம் முயற்சி செய்யத்
கான்

வேண்டும்,”

என,

அது

கேட்டுப்

பிள்ளாயாண்டான்,

யாரைப் பலி கொடுக்கின்றது ?”” என்று யோசிக்குமிடத்
இற்
பண்ணையாள்,
“யோசனையென்ன?
தடையில்லாமல்
என்னைப் பலி கொடுக்கிறதுதானே!'' என்றான்.
அப்பிள்ளை,

“இருஷ்ண/ இருஷ்ண! பெற்ற

தகப்பணைப்பார்ககிலும்

என்னி

டத்தில் ௮இக பிரீதியுள்ளவனாகி என்னை வளர்த்து, எனக்குச்
௪கல
யோக்கியதையுமுண்டாகும்படி
மிகவும் பாடு பட்ட
உன்னையா பலி கொடுக்கிறது? இது நன்றாயிருக்கிறது! எனக்
இப்பொழுது

உள்ள

திரவியமே

போதும்;

கானச்சத ஜோலிக்கே

போகிறதில்லை,”” என்றான்.
ஏகன், :இல்தென்னை!
நாளிருந்தாலும் ஒரு நாளிறக்கக்கானே வேண்டும்?

பட்டவர்களுஞ்

சாகாதிருக்க

மாட்டார்களே!

ஏத்தலை
எப்படிப்

மண்ணிலே

மூளைத்த பூண்டு மண்ணுக்கு இரையாமல்லவா? நானிருந்து
ஆரை
ர்க்ஷிக்கப்போகிறேன்? இறந்தேனானால், யசமானருக்கு
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ஏழு கோடி நிதி கிடைக்கிறதே!”

என்றுநினைத்து, அன் றிராத்.

இரி ஒருவருக்கும்

புதையலிருக்கிற

போய்க்

wT

தெரியாமற்

கழுத்தை

அறுத்துக்கொண்டு

இடத்திற்

பூதத்துற்குப்

பலி

eT.
அந்த

க்ஷணமே

பூதம்

சொப்பனத்திற்போய்,
இப்பொழுது

வாணமுதலியார்

“உங்கள்

பிள்ளையின்

பண்ணைக்காரன்

பலியாய்விட்டான்;

இனி

நீ

வந்து

எனக்கு.
உன்

பிதா

புதைத்து வைத்த ஏழு கோடி இரவியத்தையும் கைப்பற்றிக்
கொள்.
நானுனக்குச்
சொன்ன
சொல் தவராமல் இன்று
முதல் தொண்டு செய்கிறேன்,” என்ற து. ௮வன் விழித்தெழும்.
இருந்து அந்த இரவில் திரவியம்
ஏகன் சாம்பன்

புதைபட்ட

கழுத்தறுபட்டுக் இடக்கிற

இடத்திற்போய்,
அலங்கோலத்தைக்

கண்ணினாற்பார்த்து, மனம் பதைக்க, அவனுக்காகக் கண்ணீர்
விட்டழுது, மெய் சோர்ந்து, பின்பு அவளைச் சிறப்பாக எடுத்
துத் தகனம் பண்ணி, சஞ்சயனம் அந்தியகர்மம் முதலானவை
களும் தன் கையினாலேயே செய்து முடித்து, அவன் செய்த.

நன்றியை மறவாதிருப்பதற்காக அவன் பெயரை முதலிலும்,
கம்பர் தனக்காசிரியராகையால் அவர் பெயரை இடையிலும்,
வாணர் தன்னைப் பெற்றவராதலால் அவர் பெயரைக் கடை
யிலுஞ் சேர்த்து, அம்நூன்றும் ஒருமிக்கத் தனக்கொரு பெய
ராக வழங்கவேண்டுமென்று “ஏக கம்ப வாணன்! எனத்
தான் பெயரிட்டுக்கொண்டு

அந்தப்

புதையலை

வெட்டியெடுத்

அத் தன் வீட்டிற் சேர்ப்பித்துத் தன் தந்தையினும் அஇக
தனிகனாயும் சகல ராசாக்களும் மதிக்கத்தக்க மகா பிரபுவாயும்
கீர்த்தி பெற்றிருந்தான்.

சேர சோழ
மூதலியைக்

காண

பாண்டியர் மூவரும் ஒரு தனம் ஏகம்பவாண
வேண் டுமென்று

அவன்

வீட்டுக்கு

வந்து,

“முதலியார் எங்கே?” என்று உள்ளே ஆளனுப்பி விசாரி
க்க,
அவன் மனைவி, “கழனிக்குப் போயிருக்கிறார்,”
என்று உத்தரன்
சொல்ல, இவர்கள் அது கேட்டு,
“மூடி நடப் போயிருக்க
ரோ?” என்று அவன் குலத்தொழிலைக் குறிப்பித்து
ஏளனம்
பண்ணினது

கண்டு,

1 பின்பு அப்பெயர்

அவன்

மனைவிக்கு

ஏகம்பவாணனென

௮து

சகயாமையால்,

மருவிற்று,

ஏகம்பவாணன்
அவர்

இந்தச் சொற்பமாகிய

சோழ

பாண்டியர்களாகிய

தெடுத்து,

நாற்று

முடியா

ஆயினும்,

நடுவார்?

சேர

கமூவேந்தருடைய முடிகளைப் பறித்

அவர்கள் சேனைகளைக்

கள.மாகிய கழனியில் அவற்றை

சிவந்தரத்தமாகிய

மெய்தான்;

முடி நடுவது

*நம் முதலியார்

அவள்,
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கண்டதுண்டமாக்கி,

எருவாக

யுத்த

இட்டு, ௮து நிறையச்

gO sea, தாம் ஏறும்
sor

பட்டவர்த்தன

யானையாகிய இகட்டை விடுத்து, அதன் காலால் மிதிப்பித்துக்

குமைசேருக்கி, ௮ச்சேற்றில் வரிசையாக

ஈட்டு, வெற்றியாகிய

வேளாண்மை செய்துவருகிருர்,” என்ற கருத்துக்கேற்க,
1 சேனை தழையாச்டிச் செங்குருதி நீர்தேக்கி
ஆனை மிஇத்த அடிச்சே ற்றில்--மானபிரான்
மாவேந்த னேகம்ப வாணன் பறித்துடட்டான்
மூவேந்தர் தங்கண் மூடி."

அப்பாடலை
போச்கினாள்.
எழுதிப்
பாடலை
என்றொரு
அவர்கள் படி.த்துப்பார்த்து,. “அடா! இவன் இப்படிப்பட்ட
ரணசூரனென்று காமறியாமற் போனோமே! ஈல்லதாகட்டும்!””

என்று இறுமாப்புடனே போய்விட்டார்கள்.
அவர்கள் போன

மாத்திரத்தில்

ஏகம்பவாணன்

வீட்டுக்கு

அவர்கள்
செய்தியைக் கேள்விப்பட்டு,
மேற்படி
வந்து,
தன்னிடத்திலுள்ள
வேண்டுமென்று
அடக்க
கர்வத்தை
என்றான்.
தூக்கவொ,”
சேரனைத்
பூதத்தை அனுப்பி, “முன்னே

ge

சேரன்

2லாடே.
வரையிற்

படுத்து

தூக்கி வந்து

நித்திரை

பண்ணும்பொழுது

எதிரே விட்டது;

சிறைக்கூடத்தில்

அடைத்து

அவனைச்

சில

வைக்க, அவன்,

கட்டி
நாள்
:ஈம்

வாய்க்கொழுப்பாலல்லவா இப்படி. வந்து விடிந்த.து!' என்று
ஏகம்பவாணனுக்கு வருஷங்தோறும் இவ்வளவு இரவியம் பகுதி
உடம்படிக்கை
குறித்து
கட்டுகிறேனென்று ஒரு தொகை
அவனிடத்திற் செலவு பெற்றுக்கொண்டு
செய்து, இதமாக
தன் தேசத்திற் போய்ச் £2சர்ந் தான்.
அவன் போனபிறகு சோழனிடத்திற்குப் பூதத்தையேவிப்
பிடித்து

வரச்செய்து,

அவனையும்

Ya a7 Hi

உடம்படிக்கை

அனுப்பிவிட்டு,
சிறை நிவர்த்தியாக்கி
பண்ணச்சொல்லிச்
பூதத்திற்கு
என்று
கொண்டுவா,”
கடையிற் “பாண்டியனைக்
பாண்டியன் பேய்க்கு விரோதமாகிய
உத்தரவு பண்ணினான்.
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வேப்பமாலை
தரித்திருப்பவனாதலால், அவனிடத்தில்
அது
போகப் பயந்து பின்னிடுவதைக் கண்டு, கம்பர் வீட்டுக்குப்
போய் இச்செய்தியை அவரிடத்திற்சொல்லி, இதற்கென்ன
உபாயஞ்

செய்யலாம்?”

கொண்டு

களிற்றியானையை

களைக்கொண்டு

இரகித்து

என்ன,

அவனை

வரும்படி

சித்திக்கும்,”

என்று

மயக்கி

செய்தால்,

தமது
காலு

முதலியார்

வண்ணஞ்்

சொன்ன

களைக் கொண்டு

“பிடி.

அந்த

அப்பால்

வீட்டில்

வெள்ளாட்டிகளுள்
னார்.
ஏகம்பவாண
வஸ்திரம் ஆபரணம்

கம்பர்,

வசப்படுத்துவது

பெயரை

யானையைக்

போல,

உணு

எண்ணஞ்

வேலை

செய்கின்ற

அழைத்து,

செய்யுங்கள்,”

முதலி
அந்நால்வர்க்கும்
புஷ்பம் பரிமள இரவியம்

4நீங்கள்

என்று

ஏவி

விலையுயர்ந்த
மூதவியவை

நன்றாக அலங்காரம் பண்ணுவித்து,

பாண்டியனிடத்துிற்சென்று,

ஸ்திரீ

வேப்பமாலையைக்

': நீங்கள்

அவனுக்கு உங்கள் சாமர்த்தியத்

தைக் காட்டி, நான் கொண்ட கருத்து முற்றும்படி. எவ்விதத்தி
லாவது

என்

மூக்கை

முன்னுக்குக்

கொண்டுவர

வேண்டும்,”

என்று அனுப்பினான்.
அவர்கள் நாலு பெயரும் அரம்பை
மேனகை ஊர்வூ திலோத்தமை என்னும் கால்வரைப்போலப்
பாண்டியன் சமுகத்திற்குப்போய், மயிலாடுவது போல
நட
மாடியும், குயில் கூவுவது போல இசை பாடியும் அவனைப் பிர
மிக்கப் பண்ணினார்கள்.
மீனத்துவசனாகிய

களுக்கு

முத்துமாலை

பாண் டியன், ஆனந்த

மோகனமாலை

பரவசமாய் அவர்

முதலாகிய அனேக

பூஷ்

ணங்கள் வெகுமானஞ் செய்தான்; அவர்கள் அரசனை கோக்க,
மகாபிரபு, நீரெங்களுக்குப் பரிசு கொடுக்கும் பொழுது எங்க
ளைக்கேட்டு எங்கள் ௮பீஷ்டப்படி யல்லவோ செய்யவேண்டும்?

அப்படிச் செய்யவில்லையே!"

கள் கருத்தை

என்றார்கள்,

பாண்டியன்

அறியாமையால், “நீங்கள் சொல்லுவது

உங்களிஷ்டப்படியே செய்கிறேன்; சொல்லுங்கள்,”

அவர்

சரிதான்7

என்றான்.

அவர்களுள் ஒருத்தி, “மகாராஜரே, என் பெண் நீர் கொடுத்த
முத்துமாலை

மோகனமாலைமேல்

ஆசை

வின
் ஆகையால, அதை
வேண்டும்,” என்று குறிப்பித்து,

கொண்டவளல்லள்
அவளுக்குக்

கொடுக்க

,

avo

ஏகம்பவாணன் சரித்திரம்

மாப்பைந்தார்க் கல்லமுத்து வன்ன த்தார்க் கல்லவென்் பெண்
பூப்பைந்தார்
வேப்பந்தார்க் காசைகொண்டு விட்டாளே!
௬.!தமிழை
" சேர்ந்திருக்னு நெல்வேலிச் சீவிலிமா
ஆய்ந்திருக்கும் வீரமா ற!”

என

ஒரு

மாலையை
ஒன்றும்

அவன்

பாடினாள்.

கவி

கேட்டு,

அது

* வேப்ப

கொடுத்துவிடுகிறது!' என்று நினைத்து,
மற்
சொல்லாமலிருந்தான்.
உத்தரன்

எப்படிக்
அவட்கு

றஜொருத்தி, அந்தக் கருத்தைக்கொண்டே,
“தென்னவா!

மீனவா!

சீவிலிமா ரு/மதுரை

மன்னவா! பாண்டி வளகாடா[--முன்னம்
சுரும்புக்குத் தாரளித்த துய்யதமிழ் நாடா!
கரும்புக்கு வேம்பிலே கண்.”
அதற்கும் அவன் மறுமொழி
என்றொரு பாடலைப் பாடினாள்.
பின்னொருத்து, அந்த கோக்கத்தினா3லயே,
செல்லவில்லை.
“வேம்பா கிலுமினிய சொல்லுக்கு கீமிலைந்த
வேம்பா கலுமுதவ வேண்டாவோ?--மீன்பாயும்
பவேலைமிலே வேலைவைத்த மீனவா! கின்பூயத்து
மாலையிலே மாலைவைத்தாண் மான்.”

என்றொரு பாட்டைச் சொன்னாள். அவன் அதற்கும் வாய் இற
அதன் பிறகு ஒருத்தி, அப்
வாமல் மெளனமரயிருந்தான்.
பெண்கள்

மூவரையும்

பார்த்து, “கேளுங்கள்: சகோதரிகளே,

பாண்டிய மகாராஜா இந்தச் சொற்பமாகிய வேப்பமாலையைக்
கொடுக்கமாட்டார் என்று நினைக்க வேண்டா; இவராலே வஞ்

சனையில்லை; ஆற்றூரில்

அரசு

செலுத்துகின்ற

ஏகம்பவாண

மூதலியாரிடத்திலுள்ள பூதம் வந்து தம்மைப் பிடிக்குமென்
னும் அச்சத்தனாலேதான் கொடாமலிருக்கின்றார். இதை அறி
யாமல், நீங்கள் ஏன் வீணே

மேல் தோஷம்

இவரை

அலட்டுகிறீர்கள் £ இவர்

சொல்வது சரியன்று,” என்று அவன் மனத்திற்

குதி தக்கதாக.

© Dog புகமாறை யேகம்ப வாணன்
அலகை வரும்வருமென் றஞ்சி--உலகநிய
வானவர்கோன் சென்னிமேல் வண்கை
மீனவர்கோ னல்இடான் வேம்பு.

என்ற பாடலைச் சொன்னாள்.

வளை யெறிந்த

376

விகோதரசமஞ்சரி
அது

கேட்டு, அவன்,

“நம்மை

என்று வெட்கப்பட்டு, “இனி

இவள் கேவி செய்கிறாள்!”

எப்படிச் சம்பவித்தாலுஞ் சம்

பவிக்கட்டும். மானம் போன பிறகு பிராணனிருந்து பிரயோ
ஜனமென்ன?
உலோபியென்று
மாத்திரம் பெயரெடுக்க
லாகாது; கர்ணராஜன் அவன் தேடிய புண்ணியத்தையுமல்
லவா தானம் பண்ணினான்!'” என்று நினைத்து, அந்த மொடி
யில் தான் தரித்திருந்த வேப்பமாலையைக் கழற்றிக் கொடுத்து
விட்டான். அவர்கள் அவனுயிரைக் கொண்டு போவதுபோல
அதை வாங்கிப்3பாய், ஏகம்பவாணனிடம் கொடு SETAE.
அவன் அதைப் பெட்டியிற்

பதனப்படுத்து வைத்துக்கொண்டு

அந்தப்பெண்களுக்கு உசிதமான வெழுமதி செய்தனுப்பிவிட்டு,
பூதத்தை

அமைத்து,

பாண்டியணத்

“ வேப்பமாலையைத்

தொட்டல்லவா

தீண்டக்கூடாதென் நிருந்தாய்?

இப்பொழுது

அவன் சிகை என் கையிழ் சிக்கிக்கொண்டது! இனி நீ பயமில்
லாமற்போய் அவனைப் பிடித்த பிடியிற் கொண்டுவா,” என்றார்.

அவன் சொன்னது சொல்லாததற்து முன்னே அது சங்கையின்
றிச்சென்று, தூக்கு வந்துவிட்டது.
ஏகம்பவாண முதலி,
காலுக்குங் கைக்கும் விலங்கிட்டுப் பாண்டியராஜனை அருஞ்
சிறையில்
வைத்தான்.
அவன் முதலிக்குப் பிரிய
வசனங்
களைச் சொல்லியும் பிரமாணிக்கங்கள் பண்ணியும் அவன் தன்னை

விடாமையால்,

தன்

மனையாளுக்குச்

செய்தி

அனுப்பி,

** இந்தச் சிற விடுவிக்கும்படி. ஏகம்பவாண முதலியாரை .நீ
யாவது இரந்து கேட்க வேண்டும்,”' என்ன, அவள் ஏகம்ப

வாணனுடைய

ஒஓளதாரியத்தைச்

சிறப்பிக்கத்

அதன் வழியாய் அவன் பராக்கிரமத்தைக்

தொடங்கி,

குறிப்பித்து,

“என்கவிகை யென்௫ிவிகை யென்கவச மென்றுவசம்
என்கரியீ தென் பரியி தென்பரே--மன்சுவன
மாவேர்க

னேகம்ப

வாணன்

பரிசுபெறும்

பாவேந்த ரைவெந்தர் பார்த்து.”?

என்றொரு பாட் டுப்பாடியனுப்பினாள்.
UIT SB,

Oo,

“Weg

அதை

வேகத்தையுடைய

அவன் படித்துப்

பரிமாவை நடாத்து

கின்ற நகுலராஜனை யொத்த ஏகம்பவாண முதல
ியாரைப் பாடி
அவரிடத்தில் யான குதிரை குடை கொடி
முதலாகிய பல

வகைப்பட்ட

பரிசு பெற்று

வருகின்ற கவிஜனர்களை

அதற்கு

ஏகம்பவரணன்

சரித்திரம்
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முன்பு அம்முதலியாருடனே

எதிர்த்துத் தோற்றுத் தத்தம்

விருது முதலானவைகளை இழந்த அரசர்கள் பார்த்து, “இந்தப்
புலவர் பிடித்துக்கொண்டு போகின்ற குடை நான் பிடிச்இருக்
தது; இவரேறிய தண்டிகை நானேறியது; இவர் தரித்த கவ
சம் நான் தரித்தது; இவரேந்திய துவஜம் கான் கைக்கொண்
டிருந்தது; இவர் ஊர்ந்து வரும் யான என்னுடைய யானை ;
இவர் ஆரோகணித்த புரவி என்னுடைய புரவி, என்று
சொல்லி,

அனுதபிப்பார்கள்,””

என்னும்' பொருள்

தோன்றக்

கண்டு, அதிசயித்துச் சற்றமாறிச் சச்தோஷத்துடனே பாண்டி.
யனை உடன்படிக்கை செய்யச்சொல்லிச் சிறை வீடுத்தான்.
அன்று தொட்டு, அவ்வுடன்படிக்கையின்படி அவனும் மற்றை
அரசர்களும் ஏகம்பவாணனுக்குப் பிரதி வருஷமுர் தவரறாமற்
பகுதி கட்டி வந்தனர்.

ஒரு புலவன் கவிபாடிப் பரிசு பெற்று வருகையில் அவனை
இசைப்புலவனொருவன் கண்டு, அரசனென்று ஐயுற்று, “தோர்
யானை புரவி முதலிய சதுரங்கக் கூட்டங்களைத் திறைப்பொரு
ளாகப் பெற்று வருகின்ற வேந்தர் சிகாமணியே, உமது தேசம்
எது£
உமது காமம் யாது£
தெரியச் சொல்ல வேண்டும்,”
என்று

வினவ,

அப்புலவன்

அவனை

நோக்கி,

*: வீணையைக்

கையிற்கொண்டு
வா௫ூிக்கின்ற பாணரே, வாரும்! வாரும் /
இந்தச் செய்தியைக் கேளும்: நானரசனல்லேன்; நீரும் கானும்

கல்வியால் ஒத்த குலத்தினரே ; மகத நாட்டிற்குத்

தலைவரும்,

தென்னாற்றூரைப் பரிபாலிட்பவருமாகிய ஏகம்பவாண பூபதி
மனமகிழ்ச்சி கூர்ந்து கொடுத்த அனேக வரிசைகள் பெற்று
வருகின்ற புலவன் கான்; நீரும் இப்படிப்பட்ட பரிசு பெற்று

வரலாம்; அவரிடத்துற் எக்கிரமாகப்போம்; அப்பிரபு வசிக்கும்
சந்திரகாந்தக் கற்பதித்த

முற்றங்களிலும்

முத்துப்பதித்த ௪௪

ரங்களையுடைய மாடமாளிகை கூடகோபுரங்களிடத்தும் ௮ச்தி
மரமிருக்கின்ற து; உயர்ந்த வேப்பமரமிருக்கின் றது; வளர்ந்த
பனைமரமிருக்கின்றது;
அதனருகில்
அரசமரமிருக்கின்றது;
இவை அரச ஸ்தானத்தை அறியத் தக்க அடையாளங்கள்,”
என ஓர் ஆற்றுப்படையாகப் பொருளமைத்து,

வீகோதரசமஞ்சரீ
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தேரு ளைப்புரவி வார ணத்தொகுதஇி
திறைகொணர்நீதுவரு மன்ன/நின்
தேச மேதுனது நாம மேதுபுகல்?

செங்கை யாழ்தடவு பாணரே!
வாரு மொத்தகுடி நீரு கானுமக

தேச னாறைநகர் காவலன்
வாணபூபதி மகிழ்ந்த ளித்தவெகு
வரிசை பெற்றுவரு புலவன்யான்;
நீரு மிப்பரிசு பெற்று மீண்டுவர

லாகு மேகுமவன் முன் றில்வாய்
நித்தி லச்சிகர மாட

மாளிகை

நெருங்கு கோபுர மருங்கெலாம்
ஆரு! நிற்குழுயர் வேம்பு? நிற்கும்வளர்
பனையு* கிற்குமக னருகிலே
அரசு*கிற்குமர சைச்சு மந்தசில
அத்தி நிற்ருமடை யாளமே ”

என்பது முதலாகப்

பற்பல புலவர்கள்

பாடிப் பாமாலை சூட்டவும்

உசிதமான

௮வனதஇிக பிரபலமாக

பாடல்கள்
வாழ்ந்திரும்

ஜான்.

1. ஆர்-ஆத்திமாலை புனைந்த சோழன், 2. வேம்பு-வேப்பமாலை

புனைந்த

பாண்டியன்,

4 அரசு-மற்ற
கரத்

அரசர்கள்,

தாங்கிய யாளைகள்

3

பனை-பனமாலை

5

அரசைச்

பூண்ட

சுமந்த

சேரன்,

அத்தி-௮ரசர்

16.

ஓனவையார்

சரித்திரம்

பாண்டியர்கள் செங்கோல் ஈடாத்திய
தென்னாட்டிலே
மதுரை மாரகரிலே, கடைச்சங்கமிருந்த காலத்திலே, ஓனளவை
சோழதேசத்திலே,
மாது சிரோமணியார்,
யார் என்னும்
உறையூர் என்னும் பட்டணத்தின் ஒரு சாவடியிலை, ஆதி
ஓர்

என்னும்

பகவன்

என்பவளுக்கும்

அ௮ந்தணனுக்கும்

ஜேஷ்ட புத்திரியாராய்ப் பிறந்தனர். அப்போது ஆதி பகவன்
என்னும் தாய் தந்தையருக்குள் ஏற்பட்டிருந்த உறுதி மொழிப்
படி, பிறந்த குழந்தையை விட்டு நீங்க மனமெழாது தாய்
வருந்திய போது அக்குழந்தை சொல்லியதாவது :
“Oe (pe. னென் றலையி லின்னபடி. யென்றெழுதி
விட்டசிவ னுஞ்செத்து விட்டானோ?
முட்டமுட்டப்
பஞ்சமே யானாலும் பாரமவ னுக்கன்னாய்/
நெஞ்சமே

யஞ்சாதே

இது கேட்டுத்
பின்பு
டேஇனன்.
குழந்தையாகிய

நீ.”

தாய் வருத்தம் நீங்கி, குழந்தையை
அடுத்த சேரியிலிருந்த பாணர்கள்

ஓளவையாரை

யெடுத்து

வளர்க்க

விட்
௮க்

வளர்ந்து,

அவர் இயல்பாகவே சகல கலைகளையும் அறிந்து தமிழ்நாட்டிலே
கல்வியிற்கிறந்த பெண்களுள் முதன்மை பெற்றிருந்தனர்.
ஒளவையார் ஜீவந்தராயிருந்த காலத்திற் கம்பர், ஓட்
டக்கூத்தர், புகழேந்திப் பூலவர் ஆகிய வித் துவசிரோமணிக:

ளிருந்தார்கள்.
பொன்

அக்காலத்திற் கம்பர்

பெற்றுலன்றி,

ஒருவர்

மீதும்

ஒரு பாட்டிற்கு ஆயிரம்
பாடுவதில்லை.

ஒளவை

யாரோ, ப௫க்கு ஒரு கை கூம் பெற்றால், ஓரு பாடல் பாடுவார்.
இதனால், ஒளவையாருக்குக் கூழுக்குப்பரடி என ஒரு பெயர்
வழங்கும்.
அம்பர் என்னும் ஊரிலே,
ஒருகாற் சோழகாட்டிலே
சிலம்.பி என்னும் ஒரு தாசி, “கம்பருடைய வாக்கினாலே பாடல்
பெற்றவர் ௮இக சம்பத்தடைகின்றனர்,' எனக் கேள்வியுற்று,
கம்பரை நாடி, என்மேல்
ஒரு பாட்டுப்பாட வேண்டும்,”
பொன்
அதற்குக் கம்பர், “ஆயிரம்
என்று வேண்டினள்.

குந்தாலொழிய

நாம் கவி

பாடுவதில்லை,”

என்று

மறுத்துச்
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சொல்லினர்.

அகைக்கேட்டுத்

தாசி

தான்

வைத்திருந்த ஆபரணம் முதலிய சகல

வருந்தித்

தேடி

அஸ்திகளையும் விற்றுப்

பொன்னாக்கி, Boog ஐந்நூறு பொன்னாகக்கண்டு, அதனைக்
கொண்டு போய்க் கம்பர் கையிற்கொடுத்து, அவரை
நோக்கி,
“புலவர் பெருமானே, இந்த ஐந்நூறு பொன்னையும் பெற்றுக்
கொண்டு ஏழைமீது அன்பு கூர்ந்து ஒரு பாட்டுப்பாடித் தரும்
படி. வேண்டுகின்றேன்,” என்றனள்.
கம்பர், “நான் பாடுவது

ஆயிரம்

பொன்னுக்கு

பொன்னுக்கு
சொல்லி,

ஒரு பாட்டாகையால்,

அரைப்பாட்டுதான்

நீ FES ஐந்நூறு

பாடுவேன்,”

என்று

” தண்ணிருங் காவிரியே; தார்வேந்தன் சோழனே;
மண்ணாவ துஞ்சோழ மண்டலமே.”

என இந்த இரண்டடியைப் பாடி, அவள் வீட்டுத் தெருவாயி
லின் மேற்சுவரிலெழுதிவிட்டுப் போயினர். அது கண்ட தாசி,
“ஐயோ! தெய்வமே! புது வெள்ளம் வந்து பழைய வெள்
எத்தை

அடித்துக்கொண்டு

போனது

போலவும்,

வயிற்றுப்

பிள்ளையை ஈம்பிக் கைப்பிள்ளையை ஆற்றில் நழுவவீட்டது
போலவும், மான் கையிலிருந்த காசையெல்லாம் போக்கு, வறு
மையை வாங்கிக்கொண்டேனே!” என்று பரிதபித்து, கட்டக்
கக்தைக்கும்

உண்ணச்

சோரற்றுக்குமில்லாமல்

துயருழந்திருக்

தனனள்.

அப்போது ஒரு காள் ஓளவையார் ௮இக பசியால் வருந்தி
அத்தாசியின் வீட்டுத்தெருவே வரும் போது தாசியின் ஊழ்

கூட்டுவித்ததால்,
உட்கார்ந்து,

யிருக்கியேன்/

அவள்

அங்கிருந்த

வீட்டுத்

தெருத்திண்ணையின்மேல்

தாசியை Cora,

கொஞ்சங்கூமேனுங்

“மெத்தப்

அது கேட்டுத் தாசி சரேலென்று உள்ளே
குடிப்பதற்காகக் கரைத்து வைத்திருந்த
வது

வாத்து,

சரித்தாள்.

ஒளவையாருக்கு

ஓளவையார்

கார்க்திருக்கையில்,

வாசித்துப்பார்த்து,

களை

எழுதியிருந்த

அருகேயிருந்த

“அம்மே, ஈதென்னை?”' என,
சொல்லக்கேட்டு, உடனே,

அழைந்து, தான்
கூழைக்கொண்டு

இணைப்புத்

கஞ்சி குடித்துக்

சுவரிலே

தாசி

பசியா

கொடுப்பாயா?” என்றனர்.

இரும்படி

உப

இர்ந்து

உட்

இரண்டடியை

அத்தாசியை

நோக்கு,

அதன் விருத்தாந்தத்தைச்

ஒளவையார்

சரித்திரம்

287

“பெண்ணாவாள்
அம்பர்ச் சிலம்பி யரவிந்தத் தாளணியும்

செம்பொற் சிலம்பே சிலம்பு.”

என அதனைச் தொடர்ந்தே மற்ற இரண்டடியையும்
௮வ்வெண்பாவை முடித்தருளினர்.

எழுதி

இச்செய்யுள் எழுதி முடிந்தவுடனே, தாசி காலிற்செம்
பொற் சிலம்பணியும்படியான செல்வவதியாயினள்.
தாம் ஐந்நூறு பொன் பெற்றுப் பாடி ஏழையாகச் செய்த

காசியை, ஓளவையார்

மாவமுது

ஐஸ்வரியமுடையவளாகச்

பெற்றுப்

செய்தார்

பாடித்

எனக்

கம்பர், ஓளவையார்மேல் அசூயை கொண்டு,
பங்களில் வாதங்கள் செய்தனர்.
ஒரு

காலத்தில்

அழைக்க

விரும்பி,

ஓளவையாரைக்

கேள்வியுற்ற

சிற்சில சந்தர்ப்

கம்பர்,

ஆரைக்கீரைக்கும்

இரண்ட

4௮."

என்று

ஒளவையாருக்குஞ்

சிஃலஷையாக,

் ஓரு காலடீ/ நாலிலைப் பந்தலடீ/”'

என்று சொல்லிப் பொருள்
தரமாக,
“எட்டேகால்

கேட்ட போது,

லட்சணமே!

ஏமனே

ஓளவையார் உத்

றும்பரி3ய/

மட்டில் பெரியம்மை வாகனமே!--முட் டமேற்
கூரையில்லா வீடே! குலராமன் றூதுவனே/
ஆரையடா சொன்னா யது.”
என்று பாடிக் கம்பர் வெட்கழுறும்படி. செய்தனர்.
ஒருகாற் சோழமகாராஜன்

இற்ிலை

பாடல்களைக் கம்பர்

மடைந்தவனாய்ப்

தன் சபையில்

பிரசங்கிக்கக்

“பாரகாவியம் பாடுவதுற்

வார் ஒருவருமில்லை,”
வல்லவர்?”
என்றுஞ்

என்றும்,
சொல்லி,

இராமாயணத்

கேட்டு,

சந்தோஷ

கம்பருக்கு

“அவரை
யார்
அவர்
பாடலை

நிகரா
வெல்ல
வியந்து

பேசினன்.
அப்போது அச்சபையில் வந்திருந்த ஓளவையார்,
இதனப் பொருராகி, கம்பருக்கு இயல்பாகவே அக்கருத்துண்டு

என்றறிந்தவராதலால், அவரை
இறக்க வேண்டும் என்கிற
பாடல்களைப் பாடினார்:

எவ்வீதத்திலாவது கொஞ்சம்
எண்ணத்தோடு
பின் வரும்
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விகோதரசமஞ்சரி

'கம்பரைப்போலப் பாரகாவியம் பாடுகிறவரில்லை ? என்ற
தற்கு விடையாக,
வான்குருவி யின்கூடு வல்லரக்குத் தொல்கறையான்
தேன்சிலம்பி யாவர்க்குஞ் செய்யரிதால்-(யாம்பெரிதும்
வல்லோமே!'

என்று வவிமைசொல

எல்லோர்க்கு மொவ்வொன்

வேண்டாங்காண்/

றெளிது,''

- சித்திரமும் கைப்பழக்கம்; செந்தமிமு நாப்பழக்கம்;
வைத்ததொரு கல்வி மனப்பழக்கம்;--நித்தம்
நடையும் நடைப்பழக்கம்; நட்புக் தயையும்
கொடையும் பிறவிக் குணம்.''

என்னும் கவிகளையும்,

“கம்பரை யார் வெல்வார்?”

என்றதற்கு

விடையாக,

“ காணாமல் வேணவெல்லாங் ஈத்தலாம்; கற்றோர்மூன்
கோணாமல் வாய்இிறக்கக் கூடாதே;

BIC

பேச்சுப்பேச் சென்னும் பெரும்பூனை வந்தக்காற்
கீச்சுக€ீச் சென்னுங் இனி...

என்னும் கவியையும், கம்பர் பாட்டை வியந்ததற்கு மறுப்பாக,
“விரக ரிருவர் புகழ்ந்திடவே வேண்டும் :
விரனிறைய மோதிரங்கள் வேண்டும் ;--அரையதனிற்
பஞ்சேனும் பட்டேனும் வேண்டும்: அவர்கவிதை
ஈஞ்சேனும் வேம்பேனும் நன் று/”
என்னும் பாடலையும் பாடினர்.

இப்பாடல்களைக் கேட்டுச் சோழன் அ௮இசயித்து, ஒளவை
IT OUT இன்னாரென் றறியா தவஞனாய்,
“அம்மே, நீ எந்தவூர்£”
என்ன, ஓளவையார்,

“ கானொந்தே லொந்தேன் கடுக வழமிஈடந்தேன்

யான்வந்த தூர மெளிதன்று!/--கூனன்
கருந்தேனுக் கண்ணாந்த காவிரிஞூழ் நாடா
!
இருந்தேனுக் கெங்கே யிடம்?”

என்று ஒரு பாட்டுப் பாடினர்.

கையிலிருந்த

அப்போது

அவன் ஒளவையார்

ஒரு சிறு மூட்டையைப் பார்த்து,

என்னை?” என,

ஒளவையார்,

“அம்மூட்டை
்

ஒளவையார்
.

சரித்திரம்
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கூழைப் பலாத்தழைக்கப் பாடக் குறமகளும்
மூழைகஃ குழக்குத் தினதந்தாள்;-சோழா/கேள்:
உப்புக்கும் பாடிப் புளிக்கு மொருகவிதை

ஓப்பிக்கு மென்ற

ஸுளம்,”

என்று சொல்லி,
நரற்றுப்பத் தாயிரம் பொன்பெறினு நாரற்சலை
நாற்றிங்க ணாூளுக்கு ணைந்துவிடும் ;-- மாற்றலரைப்
பொன்றப் பொருதடக்கைப் போர்வே லகளங்கா/
என்றுங் கிழியாதென் பாட்டு.”

என்று தம் பாடலைச் சிறப்பித்துப் பாடினார். அது கேட்டுச்
சோழன், “மனிதர்களுக்கு அழகாவது என்னை?”
என்றும்,
“பொருளை

எவ்வாறு செலவிட

வேண்டும்?”

என்றும் கேட்ட

கேள்விகளுக்கு விடைகளாக,
“சரதம் தனிலிமாத்த தோகை

௬ூர்த

als as soar 55 மேனி- நிரதம்

கொடுத்திளை
த்த தாதா கொடுஞ்சமரிற்
வடுத்தொளைத்த கல்லபிரா மம்.”

பட்ட

என்றும்,

“நம்பன் அடியவர்க்கு நல்காத் திரவியங்கள்
பம்புக்காம்! பேய்க்காம் பரத்தையர்க்காம்--வம்புக்காம்
கொள்ளைக்காங் கள்ளுக்காங் கோவுக்காஞ் சாவுக்காம்
கள்ளர்க்காந் தீக்காகுங் காண்.”

என்றும்

பாடியருளினார்.

இவைகளைக்

கேட்டுச்

சோழன்

மகஇிழ்ந்தனன்.
உக்கிரப்
யில்

௮ரசு

பெருவழுதி

என்னும்

பாண்டியன்

மதுரை

செய்துகொண்டிருக்குங்காலத்
இலும், திருவள்றை

வர், இடைக்காடர், ஓளவையார்் முதலாயினாருடன் மது
ரைக்ருச் சென்று, தங்களை ஓப்பாருயர்ந்தாரொருவருமில்லை
என்று இறுமாப்புக் கொண்டிருந்த சங்கப்புலவர்களை
நோக்
இத் தம்முடைய ஐந்து வீரல்களையுங் குவித்தும், மூடியும்,

கொஞ்சந்திறந்தும், சுட்டுவிரலொன்றை
ஜந்து விரல்களையும்
1. பம்பு-சூணியம்,
ரென்பர்.

அகலத் திறந்தும்,
8.

இந்த

மாத்திரம் நீட்டியும்,
இவ்வாறான

ஓளவையார்

சில

குறி

முதல் ஓஏளவையா
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களைக் காட்டி, “இவற்றிற்குப் பொருளென்னை?''

வின

என்று

வினர். அவருள் ஒருவர் அவர் கருத்தறியாதவராய்ச் சிற்றின்ப
விஷயமாக,
இவ்வளவு கண்ணுடையா
போன்ற

இவ்வளவு

னளிவ்வளவு சிற். றிடையாள்

இவ்வள வா
--யாள்
விளமுலை

மன்மதன்றன்

நைந்த வுடலா ணலமேவு

ஜந்துகணை யால்வாடி னாள்.”
என

ஒரு வெண்டாப்

சொல்வது

௮து கேட்டு ஓளவையார்,

பாடினர்.

சரியன்று,”

என்று

அவர் மனம்

“நீர்

வெட்க

புழுங்கி

மூறும்படி,
ஐயம் இடுமின் ௮றெறியைக்
இவ்வளவே

ஒருவனே

ஸும்மன்ன

யென்று

கைப்பிடிமின்

மிட்டுண்மின்--தெய்வம்

மூணரவல்

லீரேல்

அருவினைக எைந்து மறும்.”
என்னும் வெண்பாவால் தாம் காட்டிய

ஞானார்த்

குறிகளின்

தத்தை வெளியிட்டனர்.
ஓளவையார்

னும் புத்தி

தம்

சகோதரரான

நுட்பமுள்ளவர்.

கர்மார்த்தகாமமென்னும்

மூன்றையும்

1980 குறள் வெண்பாக்களினாற்

திருவள்ளுவ

புருஷார்த்தங்கள்

திருவள்ளுவ

சொல்லியகைக்

நகாயனாரி

நான்கனுள்
நாயனார்

கேட்டருளி,

மோக்ஷத்தோடு புருஷார்த்தங்கள் கான்கையுஞ் சேர்த்து,
ஈதலறம்; தீவினைவிட் டீட்டல்பொருள்; எஞ்ஞான்றும்
காத லிருவர் கருத்தொருமித்--தாதரவு
பட்டதே யின்பம்; பரனைநினைந் இம்மூன்றும்
விட்டதே பேரின்ப வீடு.”'

என்னும் வெண்பாவீனால் விளக்கியருளினார்.
சங்கப்புலவர்கள் அத்இருக்கு றளைச் சிறப்பித்துப்
போது

௮அவருளொருவராகிய இடைக்காடர்,
“கடுகைத் தொசைத்தேம் கடலைப் புகட்டிக்

குறுகத் தறித்த குறள் *
என்று பாடக்கேட்டு, ஓளவையார், “*அப்படியன்

றட
“ அணுவைச் தொல்த்தேம் கடலைப புகட்டிக்

குறுகத் தறித்த குறள் ”
என் நிருப்பதே

நேர்,” என்று அக்குறளைப்

புகழ்ந்தனர்.

பாடிய

ஒளவையார்

சரித்திரம்
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ஒருகாள் ஓளவையார் வேற்றூருக்குப்போய்த் திரும்பும்
மார்க்கத்திற் போதும் ஆனதால், *இன்றைக்கு இங்கே இரவை
நீத்துப் போவோம்,” என்று நினைத்து, அவ்வூரிலிருந்தவர்களைப்

பார்த்து, * ஐயன்மீர், படுத்துக்கொள்ள இங்கு இடங்கிடைக்
குமோ?” என்ன, அவர்களுட்சிலர், “அம்மே, இந்தப் பட்ட
ணத்துக்கு மேலண்டை
ஒரு திருவாசற்சாவடியிருக்கிறது ;
அதிற்படுக்க வேண்டிய மட்டும் இடமிருக்கின்றது; ஆனால்,
ஒரு பைசாசம் அதிலிருந் தகொண்டு படுக்க வருகின் றவர்களை
எவரும்
அறைந்து போடுகின்றது ; ஆகையால்,
யெல்லாம்
அதிலே

சேரப்

பயப்படுகின்றனர்,”

என்றனர்.

அதைக்

கேட்டு ஓளவையார், “பேயைப் பேயடிக்கப் போகிறதோ!”
என்று சொல்லி, ஆங்கெய்திப் படுத்து நித்திரை போயினர்.
அந்நேரம்
வெளியே
போயிருந்த
பெண்ணாவேசம்
வந்து,
ஓளலையார்
படுத்துக்கொண்டிருக்கிறதைக் கண்டு, மிகவும்
ஆங்காரத்துடனே சாமந்தோறும் “எற்றெற்று”' என்று வந்து
தம்மை
முதற்சாமத்தில்
வழக்கப்படி
போகிற
அறைந்து
அறைய
வருகிறதைக் கண்டு, ஒளவையார்
உறக்கம் நீங்கி

விழித்துப் பார்த்து,
“வெண்பா

விருகாலிற் கல்லானை

கண்பார்க்கக் கையா

பெற்றாளே

வெள்ளோலை

லெழுதானைப்--பெண்பாவி

பெற்றாள் பிறர்ககைககப் பெற்றாளென்

றெற்றோமற் றெற்றோமம் றெற்று
என்று ஒரு வெண்பாப் பாடினர்.
அதனைக் கேட்டு அப்பேய்
கல்வியறிவுடையதாதலால். “எழுத்து வாசனையில்லாத மூடனை
இச்சித்த ஈம்முடைய பூர்வோத்திரத்தை அறிந்து சொன்ன
இவள் தேவியே!
இவளையொன்றுஞ்
செய்யப்போகாது!”
என்று பயந்து, அவ்விடம் வீட்டு ௭௫, இரண்டாஞ்சாமத்தில்
மீண்டும்,
“ஏற்றெற்று”
ளைவையார்,

என்று

வந்தது.

அப்போது

“கருங்குளவி சூரத்து ரீச்சங் கனிபோல்
வருக்தினர்க்கொன்

நீயாதான்

வாழ்க்கை

-அரும்பகலே

இச்சித் திருர்தபொருள் தாயத்தார் கொள்வரென்

தெற்றோமற் ஜறெற்றோமற் றெற்று.”
என்று மற்றொரு வெண்பாப்
25

பாடினர்.

அது கேட்டவுடனே

886
பேய்

விகோ தரசமஞ்சரி
ஓடிப்போய், ' மூன்றாஞ்சாமத்தில்

திரும்பவும்

“எற்

அப்போது ஒளவையார், '

றெற்று” என்று வந்தது.

வான முளதாரல் மழையுள தால் மண்ணுலகில்
தான முளதாற் றயையுளதால்--ஆன
பொழு
தெய்த்தோ மிளை த்கோமென் றேமாக் திருப்போரை

எற்றோமற் றெற்றோமழ் றெற்று.”

என்று

மீண்டுமொரு

வெண்பாப்

கேட்டு அலகை

ஓடிப்போயிற்று.

முந்தியயடியே

இரைந்துகொண்டு

்

பாடினர்.

இப்பாடலைக்

பின்பு நான்காஞ்சாமத்தில்
வர,

ஒளவையார்,

“எண்ணாயிரத்தாண்டு நீரிம் உெந்தாலும்
உண்ணீரம் பற்றாக் கடையேயோ ற்-பெண்ணாவார்
பொற்றொடி

மாதர்

புணர்முலைமேந் சாராரை

எற்றோமற் றெற்றோமற் றெற்று,”
என்று பாடிய வெண்பாவைக்கேட்டு, அந்தப் பெண்ணாவேசம்
ஓடுக்கமெய்தி, ஓளவையாரை
வந்து வணங்க, ஓளவையார்
அதன்மேல் இரச்கமெய்தி,
அப்பேயுருவடைந்திருந்த
ராஜ

புத்திரியை

நோக்கி, உன்

வரலாறென்னை?””

என, அப்பேய்,

தான் ௮வ்வூராள்வோன் புத்திரியாயிருந்ததும் ஒருகாள் உப்பரி
கையின் மேற்றட்டிற் பந்தாடிக்கொண்டிருக்கையில், மாளிகை
யின் அடிவாரத்தில் வழிப்போக்கனாய் வந்து BID அழகனான

சாஜகுமாரணக்கண்டு

மோகமெய்தி,

இன் றிரவில் இன்னவீடத்தில்

உம்மைச்சேருவேன்,”
எழுதி அவன்

“நீர்

ஊர்ச்சாவடியில்

வந்திருந்தால், நான் அங்கு வந்து

என்று

தன்

முன் போட்டதும்,

காதோலையில்
அவன்

நகத்தால்

கல்வியறிவில்லாதவ

னாதலால், அச்சாவடியிலிருந்த ஒரு குஷ்டரேரகிக்கு ௮தைக்
காட்ட, அ௮ர்கதக் துஷ்டன் அவ்விளவஓப் பயமுறுத்தி ஊரை
விட்டோடிப் போகச்செய்
து, அவனுக்குக் குறிக்தவிடத்தில்

தான் இருந்ததும், அதனை
அசங்கியப்பட்டு

உயிர்

அறியாது

தான்

அவனைத் தழுவி

மாய்த்துக்கொண்டதும்

விவரமாகச்

சொல்லக்கேட்டு, “உனக்கு வேண்டிய வரம்
என்ன??? என,
“நான் மிண்டும் மானுட
ஜன்மம் பெற்று .இச்ித்த புருஷனை

அணைந்து,

கிரகஞ்

பின்பு

செய்ய

எம்பெருமான் திருவடி

வேண்டும்!”

என்று

பெண்ணாவேசத்தைப்போலவே

சேரும்படி sane

வேண்ட,

அப்போது

அச்சாவடியில்

rr

அப்

san
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Fig Bow

amount

தனக்காக உயிரிழந்தாளென்று கேள்வியுற்றுத் தானும் வந்து
யிர் நீத்த அவளாற்காதலித்த ராஜபுத்திரனும் ஆவேசமாய்க்
இடந்து நிகழ்ந்தவைகளைக் கேட்டுவர்து வணங், ஓளவையார்
அன்பு கூர்ந்து பெண்ணாவேசத்தை நோக்கி, “நீ உறையூரிற்
பெண்களுள்

சென்று ராஜன் ஆலாத்திப்

கும்

மரகதவடிவிக்குப்

பெற்றிருகீ

தலைமை

கற்பழியாமல்

பெண்ணாகப்பிறந்து,

சுக
விரும்பிய புருடனையணைந்து
பெற்றிருந்து,
மேன்மை
்தை
ஆணாவேசத
போக்கி,
மடைவாயாக!”” என்று சொல்லிப்
பிறம்திருக்து,
“நீ அவ்வூரிலே விறகு தலையனாகப்
நோக்க,
'அவ்விராஜ

அடையக்கடவை,”

குமாரத்தியை

என்று

அருள்

புரிந்து போயினர்.
இருக்கோவலூரிலே

பெண்ணை

நஇக்குதி

தென்கரையிற்

குடிசை போட்டுக்கொண்டிருந்த பாரி என்னும் இடையன்
வீட்டிற்கு ஓளவையார் மழையில் ஈனைந்து நடுங்கிக்கொண்டு
வர,

அவ்வீட்டிலிருந்த

சங்கவை

என்னும்

கன்னிகைகளான

பெண்கள்

கண்டு,

அங்கவை,

அவருக்குத்

தங்கள்

நெருப்பிட்டுக் குளிர்
கறுப்புச் சிற்றுடையைக் கொடுத்து,
காயச்செய்து, முருங்கைக் கரையை மெய் விட்டுச் சமைத்துக்
கேழ்வரகுக் களியுடன் அவரைச் சாப்பிடச் செய்தனர்.

ஒளவையார்

உண்டு மகிழ்வெய்தி,

- வெய்தாய் ஈறுவிதாய் வேண்டளவுக் தின்பதாய்

கெய்தா னளாவி கிறம்பசந்த.- பொய்யா

அடகென்று சொல்லி யமூதத்தை
கடகளஞ் செறிந்தகை யால்,”

யிட்டார்

என்று பாடி, அவ்விடைப்பெண்கள் கொடுத்த
யைச் சிறப்பித்து,

நீலச் சிற்றாடை

“பாறி பறித்த பறியும் மனனர
காரி கொடுத்த

வாரா

களைக்கொட்டும்--சேரமான்

யெனவழைத்த

வாய்மையு

மிம்மூன்றும்

நீலச்சிற் டுடைக்கு நேர்,”
என்று

ஒரு பாடலும் பாடினர்.

பாரி என்னும் இடையனுக்கு
'செல்வம் பெருகியது.

இப்பாடலப்

பாடினவுடன்

ராஜ செல்வச்தினும் மேம்பட்ட
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விகநோதரசமஞ்சரி
பின்பு

மணம்

ஓளவையார்

புரிவிக்க

அ௮க்கன்னிகைகளைத்

வேண்டிக்

தக்க

கலியாணத்துற்கு

வரனுக்கு

வேண்டியன

வெல்லாஞ் சித்தஞ் செய்வித்து, விகாயகசக்கடவுளை,
* ஓருகொம் பிருசெவி மும்மதத்து நால்வாய்கீ
கரியுரிவைக் ஈகங்காளன் காளாய்/--பரிவுடனே
கண்ணால

வோலை

தண்ணாண்மை

கடிதெழுக

வாராயேல்

இர்ப்பன் சபித்து '”

என்கிற வெண்பாம் பாடி

வருவித்து, அவர்

கைப்படத் தாஞ்

சொல்லியபடி. அடியில் வருமாறு ஓலை எழுதுவித்துச் சோன்,
சோமன், பாண்டியன் முதலான சகல அரசர்களுக்கும் அனுப்
பினர்;

சேரனுக்குச்
'“ சேரலர்கோன்
ஊரளவுக்

சேரன் செழும்பூர் திருக்கேோவல்

தான்வருக

அங்கவையைக்

சங்கவையை

சட்டு :

வட்காதே--பாரிமகள்

கொள்ள

அரசர்

மனமிசைந்தார்

யுங்கூடத் தான்.”*

சோமழூனுக்குச்

சிட்டு :

“ புகார்மன்னன் பொன்னிப் புனனாடன் சோழன்
தமகாதென்று தானம் கிருந்து--நகாதே
கடி.தின் வருக கடிக்கோவ லூர்க்கு

விடியப் பதினெட்டா

நாள்.”

பாண்டியனுக்குச்

சிட்டு :

“ வையைச் துறைவன் மதுரா yh FQ ser or or
செய்யக் தகாதென்
று தைம்பாதே--தையலர்க்கு
வேண்டுவன

ஈண்டு
அரசர்கள்

வருக

கெரண்டு விடியவி

ரொன்பானாள்

விரைந்து.*

இம்மணவோலை

கண்டு,

கவீஸ்வரியாரான

ஒஓளவையாரது
வேண்டுகோகளைத்
கடுக்கவொண்ணாதெனக்
கருதி, அதிக வினயத்துடனே சதுரங்க சேனைகளுஞ்சூழக் கலி
யாணத்திற்கு

வந்தார்கள்.

விவாக

முகூர்த்தமானவுடமன

ஒளவையார் அவர்களுக்கு ௮இக பிரியவசனங்கள
ைச் சொல்லிச்
சந்தன புஷ்ப தாம்பூலாஇகளால் தக்கபடி உபசர
ித்து, “அப்பன்
மார்களே, நீவிரெல்லீரும் எப்படி இக்கும் வியை
அருமை
பெருமைட்படுத்தினீர்களோ,
அட்படியே இவ்வேழை
இடும்.

ஒளவையார் சரித்திரம்
அற்ப

உணவை
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உண்டு

களிக்கும்படி

வேண்டுகின்றேன்?!''

என்று மிக்க பரிவுடன் கேட்டுக்கொண்டனர்.

அதற்கவர்கள் பரிகாசமாய், “நீர் உணவு செய்விப்பது
yA
உண்மையேயாயின், இப்போது நுங்கு தருவித்தாற்
அது நுங்குண்டாவதற்கு அகாலமான
போம்,” என்றனர்.
படியால், ஓளவையார்
அவர்கள்
மகோபீஷ்டத்தை
நிறை

வேற்ற வேண்டி,

வெட்டி

விறகாயுலர்ந்து

கிடந்த

சில பனம்

துண்டுகளை நோக்க,
திங்கட் குடையுடைச் சேரனுஞ் சோழலும் பாண்டியனும்
மங்கைக் கறுகிட வந்துறின் ரர்மணப் பந்தலிலே ;
சங்கொக்க

வெண்குருத் தீன்றுபச் சோலை

சலசலத்து

துங்குக்கண் முற்றி யடிக்கண் கறுத்து LIN Rois gi
பங்குக்கு மூன்று பழக்தர வேண்டும் பனந்துண்டமே,””

என்று ஓர் ஐ.ந்தடிக் கலித்துறை பாடினர்.
அப்பனந்துண்டங்கள்
விழுந்திருந்த
இடம
உடனே
குருத்துவிட்டு வளர்ந்து, பச்சோலை சலசலவென்றசைய அங்குக்
குலைகளைத் தாங்கிக்கொண்டு நின் றன.

அதைக்கண்டு
அரசர்கள்
வெட்கமும் சந்தோஷமும்
அடைய, அங்கு வந்திருந்த எல்லாரும் அளவிடற்கரிய ஆச்சரி
யத்தை அடைந்தார்கள்.

பின்பு

பெண்ணை

நதியைப்

பால் நெய்யாகப்

வரும்படி,
” முூத்தெறியும் பெண்ணை முதுநீ ர துதவிர்ந்து
தத்திய நெய்பால் தலைப்பெய்து--குத்திச்
செருமலைதெய் விகன் றிருக்கோவ லூர்க்ளு

வருமளவுங் கொண்டோடி வா.”
என்றும், வருணனைப் பொன் மாரி பெய்யும்படி,
“கருணையா லிநீதக் கடலுலகங் காக்கும்
வருணனே! மாமலையன் கோவல்--இருமணத்தில்
மூன்மாரி பெய்ய முதுவா ரியைமா ற்றிப்
பொன்மாரி யாகப பொழி!”

என்றும், பின்பு திருக்கோவலூரைச் இிறப்பித்து,
பொன்மாரி பெய்யுமூர் பூம்பருத்தி யாடையாம்
அக்காள் வயலரிச யாகுமுர்--எந்காளும்

பெருகி
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தேங்குபுக ழேபடைகத்த சேதுமா காடதனில்
Pag திருக்கோவ லூர்,”
என்கிற செய்யுளையும் பாடினர்.

கலியாணத்தில் மேலே சொன்ன ௮ங்கவை

சங்கவை என்

னும் பெண்களுக்கு
இடையர்
மரபின் வழக்கப்படி
ஆடு
௪ிசனஞ் சேரணக் கொடுக்கும்படி கேட்ட. போது அவ்வரசன்
பொன் ஆடு கொடுக்க, அதை ஓளவையார் வியந்து,
“ சிரப்பான் மணிமவுலிச் சேரமான் றன்னைச்

சுரப்பாடி, யான்கேட்கப் பொன்னாடொன்
இரப்பவ

ரென்பெறினுங்

றிந்தான்;

கொள்வர்; கொடுப்பவர்

தாமறிவர் தங்கொடையின் Gir.”
என்று ஒரு வெண்டாபட் பாடிப் பின்பு சோழனையும் பாண்டிய
னையும் நோக்கி, “ நீவிர் இச்சிறுமியர்களுடன் சுகமரய் வாழக்
கடவீர்கள் !”” என்று ஆ£ர்வஇத்து,
““ ஆயன் பதியி லரன்பஇவங் துற்றளகம்
மாயனூ£

துங்கருவி யானாலும்-- தூயமணிக்

- குன்றுபோல் வீறு குவிமுலையார் தம்மூடனீர்
இன்றுபோ

லென்று

என்று பாடியருளினார்.

மிரும்.”?

ஒருகால் உறையூரிலே குலோத்துங்கசோழன் சன் சம்ஸ்
தான வித்துவானான ஒட்டச்கூத்தரும் தன் பட்டம
கிஷியுடன்
பாண்டி நாட்டிலிருந்து ஸ்ரீதனமாகவந்த புகமமந
்திப்புலவரும்
தொடர்ந்துவர, பாதசாரியாய் உலாவி வரும்போத
ு வீதிகளி
லொன்றில் ஒரு வீட்டுத் தெருத்திண்ணையில் இரண்ட
ு கால்களை
யும் நீட்டிக்கொண்டு உட்கார்ந்திருந்த இளவையார்,
சேோமனைக்
கண்டவுடன்
ஒரு காலை மடகீகக்கொண்டனர்;
அருகற்
புகழேக் இப்புலவர் இருக்கிறதைப் பார்த்தவுட
னே
மற்றக்
காலையும் மடக்கிக்கொண்டனர்; அவர்களை
அடுத்தாற்பேரல
வரத் ஒட்டக்கூத்தரைக் கண்டவுடனே
இரண்டு கால்களையும்
ட்டினர்.
இதனைக் கண்ணுற்ற ஒட்டக்கூத்தர் அவமானம்
சற்றமும்

மூண்டவராய்,

இளவையாரை

நேரக்இ, *« ஓ கிழவி,
இவ்வாறு என்க அவமதித்தது
என்னை 2” என, ளையையார்,

: அரசர் கிரீடா திபதியா தலால்,
மேகந்தஇப்புலவர் ஒரு மகா வித் அவருக்கு ஒரு காலையும், புக
அவானாகையால், அவருக்காக

ஒளவையார்

இரண்டு

சரித்திரம்
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காலையும் மடக்கினேன் ; நீரோ, கல்வி

வீண் புலமை பாராட்டுமொரு மூடராகையால்,

நிறைவில்லா

இரண்டு காலை

யும் நீட்டினேன்,” என்று சொல்லி, :: உண்மையரகவே நீரும்
புகழேக்தியாரைப்போல ஒரு சிறந்த வித் அுவானாயின், சோழரை
யும் அவர் காட்டையுஞ் சிறப்பித் துச் சந்திரனுக்குப் பெயராகும்

ஒரு பதத்தை ஒரு பாவினீற்றடியில் மூன்றிடங்களில் பிரயோ
கப்படுத்திப் பாடும் பார்ப்போம்,” என்று

சொன்னார்,

ஓட்டக்

கூத்தர் அவ்வாறே தம் அரசனாகிய சோழனையே பாட்டுடைத்
தலைவனாகக் கருது, நற்றாய் இரங்கற்றுறையில்,
"வெள்ளத் தடங்காச் சினவாளை வேலிக் கமுகின் மீதேறித்
துள்ளி முலைக் கஇயித்துமழைதக் துளியோ டி.றங்குஞ் சோணாடா7
கள்ளக் குறும்பர் குலமறுத்த கண்டா வண்டர் கோபாலா 1
பிள்ளை

மதிகண்

டிப்பேதை

பெரிய

மதிய

மிழந்தாளே

!”

என்று ஒரு பாட்டுப் பாடினர்.

இதைக்கேட்ட

ஓளவையார்,

ஓட்டக்கூத்தரை

நோக்கி,

உம் பாவில் ஒரு மதி குறைந்ததே / ? என்று சிலேடையாக,
ஐட்டா

ஒருமதி

கெட்டாய் /”*

.

என்று கூறிழ் Gory yeCrpiSureang நோக்கி, “நீரும் அவ்
வண்ணமாகப் பாடக்கடவீர்,'
என்றார்.
அவரும் நற்றுய்

இரங்க றிறுறையிலேயே,
பங்கப் பழணத் துழுமுமுவர்
பலவின் கனியைப் பறித்ததென்று
சங்கிட் டெறியக் குரங்வெ நீர்
தனைக்கொண் டெறியும் தமிழ்காடா /
கொங்கர்க் கமரா பதியளித்த
கோவே! ராச குலதிலகா!
வெங்கட் பிறைக்குங் கரும்பிறைக்கு
மெலிந்தப் பிறைக்கும்! வி ரிவேலே!

என்று ஒரு பாவில் மூன்று பிறை வரும்படியாகப் பாடினர்.
இதனைக் கேட்டு ஒட்டக்கூத்தர் வெட்கி, அன்று முதலாகச்
காவமடங்கியிருந்தனர்.

தென்னாட்டிலே
வருந்தி,
L

ஒரு

சமுசாரி

ஒரு காள்
வீட்டுக்

ஓளவையார்

௮இக

தெருத்திண்ணையில்

அப்பிறைக்கும்-- நீரைச் சிந்தும்.

பசியால்
மிகுந்த
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இளைப்போடு
வந்திருந்தனர்.
அப்போது
வெளியே
வந்த
வீட்டுக்காரன ஓளவையார் கண்டு, * அப்பா, எனக்கு மெத்தப்
பசியாயிருப்பதால், உங்கள் வீட்டிலிருந்து கொஞ்சம் கூழா
யினும்

வார்த்தால்,

உண்டு

பசியாறிப்போவேன் /”

என்ளுர்.

மிகவும் சாதுவான 365 இல்லோன் அவருடைய பரிதாப
வார்திகைக்கணெங்க, ன: பெண்ணின் குணமறிவேன் ; சம்பந்தி
வாயறிவேன்,” என்பதற்கேற்கத் தன் பெண்சாதி குணத்தைத்
தான றிந்தவனாகையால், ஒளவையாரை வீட்டிற்குள் அழைத்
அுப்போகாமல், தெருத்திண்ணையிலேயே இருக்க வைத்துத்
தான் மாத்திரம் உள்ளே

நுழைந்து, பிடாரியைப் பெண்டாகக்

கொண்டாற்போன்ற மனையாளிடத்திற்சென்று, அவளுடைய
உத்தரவின்பேரில்
அருகேயிருந்து, அவளுக்குத்
தன்மேல்
வீசுவாசமுண்டாழும்படி
இச்சக வார்த்தைகளைச் சொல்லி,
மெல்ல முகந்துடைத்துத் தான் ஒரு பெண்போல அவளுக்குத்
தலை சீவி, சிக்கறுத்து, பேன் பார்த்து, ஈருருவீ, ௮இக பயபத்தி
யுடனே, 'எங்கே கோபித்துக்கொள்கறாுளோ!' என அஞ்சி,
சமயம் பார்த்து, மெய்ந்கடுங்கி நாக்குழற, மெல்ல உதட்டோடு

உதடு அசைய, “ஒரு பழுத்த கிழவி கொஞ்சங்கூழுக்கு வந்திருக்

கிறாள்,”
அவள்,

என்ற

சங்கதியை

*ஏனவாயனைக்

அவள்

கண்டாளாம்,

காஇற்போட,

உடனே

ஏணிப்பந்தம்

பிடித்தா

ளாம்,” என்கிறபடி, தன் புருஷன் மேசைக்குணத்தைப்

பார்த்

துதி தீயில் விழுந்த காகம் போலச் சிறிப் பூதம் போல ஆர்ப்
பரித்து, உன் பவிஷுக்கு விருந்து ஓரு கேடா? உனக்குத்
தொல்க்கிறதுமல்லாமல்
ஊருக்கும் தொலைக்கவா?”
என்று
பேய்ப்பாட்டுகளைப்
பாடி, ஆசையெல்லாம் தீர வட்டித்து,
Ooi
ee ஏந்தி வந்து அவன் தலையிலே அபிஷேக்
, இருவலகு (துடைப்பக்கட்டு) கொண்டு வெண்சாமரை
வனி, சுளகு (பழமுறம்) எடுத்து ஆலவட்டம் பரிமாறி, பரி

வேட்டை விடுவதுபோல அவளை வீட்டிற்குக் தெருவு.க்குமாகத்
துரத்தித் துரத்தயடித்தாள்.
அப்போது வீட்டுத் தலைவன் பெண்டாட்டிகொண்டு இண்

டாட்டப்படுவதைக் கண்டு,

ஓளவையார் அதிக

இரக்கமூ ற்று,

“ இருந்து முகந்திருத்தி ஈரொடுபேன் வாங்க
விருக்துவந்த தென்று விளம்ப--வருந்இிமிக
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ஆடினாள் பாடினா ளாடிப் பழமுறத்தாற்
சாடினா ளோடோடத்

என்ற

தான்?

செய்யுளைப் பாடினார்; பிறகு கணவன்

டிக்கொள்ள;,

அவள்

சற்று மனமிரங்கி

மிகவும் வேண்

அன்னமிட்ட

போது,

* காணக்கண் கூசதே!/ கையெடுக்க காணுதே!
மாணொக்க வாய்இறக்க மாட்டாதே/-- வீணுக்கென்
என்பெல்லாம் பற்றி யெரிக்கின் ற தையையோ
அன்பில்லா ளிட்ட வமுது/””

ஏன்று பாடினர்.
பிறகு வந்து வணங்கிய அவள் கணவனை நோக்கி, அவன்
இல்வாழ்க்கையை இகழ்ந்து பேசி, அவன் துறவு பூண்டொழு
கும்படி
வற்புறுத்துமாறு
டியில் வருஞ்செய்யுட்களைப்
பாடியருளினர் :
சண்டாளி

ரூர்ப்பமகை

தாடகையைப்

போல்வடிவு

கொண்டாளைப் பெண்டென்று கொண்டாயே!--தொண்டா/
செருப்படிதான்!/ செல்லாவுன் செல்வமென்ன செல்வம்/
நெருப்பிலே வீழ்க்திடுத Gort ”
" பர்த்தாவுக் கேற்ற

பதிவிரதை

யுண்டானால்

எத்தர்லுங் கூடி யிருக்கலாம்; சற்றேனும்
ஏறுமா ரச விருப்பளே யாமாயிற்
கூறாமல் சன்னியாசங் கொள் ''
“oA யிடலின் இடாமையே நஈன்றெதிரிற்
பேசு மனையாளிம் பேய்ஈன்று;--நேசமிலா
வங்கணத்தி னன்று வலியபகை; வாழ்வில்லாச்
சங்கடத்திற் சாதலே ஈன்று *'

ஒரு காள் சோமராஜன் தன் சம்ஸ்கான வித்துவான்௧௯ை
அழைப்பித்து, “நீங்கள் நகாளையவுதயத் துக்கு நாலு கோடிக்குப்
பாடல் பாடி வரவேண்டும், என்று அ௮க்கியாபித்தான். அதைக்
கேட்ட
அ௮வ்வித்துவான்௧ள்,
(நரலு
கோடிக்கு
எங்ஙனம்
பாடுவது!” என

ஒன்றுந்தோன்றாது,

௮தஇிக வியாகூல ச.துடனே

அவரவர்கள் வீடு போய்ச் சேர்ந்தார்கள்.
ஓளலஷலையார் அவ்
வழியாக வரும்போது அவர்கள் விசனமுற்றிருப்பதைக் கண்டு,

ஏன் முகம் வாடி. ஏக்கமுற்றிருக்கின் நீர்கள்? என்று கேட்சு,
அவர்கள், “அம்மணி, எங்களைச் சோழன் காளையவுதயத்திற்
குள்ளே நாலு கோடிக்குப் பாடல் பாடி. வரும்படி, ஆக்கியா
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பித்திருக்கிறான். இன்னும்
ஓரு
பாட்டுக்கும் வழியில்லை.
ஆதலின், இன்றிராத்இரிக்குள் காலு கோடி, எவ்வண்ணம்
பாடப்போகி3றுமென்று இகைத்்இருக்கின்றோம்,'' என்றார்கள்.
அதைக்கேட்டு

ஓளவையார்,

“ புலவீர்,

நீவிர்

வருந்துதல்.

ஓழிமின்! இ3தா ஒரு நொடியிற்பாடித்தருகிறேன்!'*
பின் வரும் பாடல்களைப் பாடிக் கொடுத்தனர் :

என்று

மதியாதார் முற்றம் மதித்தொருகாற் சென்று
மிதியாமை கோடி பெறும்.”
் உண்ணிருண் ணீரென் றுபசரியார் தம்மனையில்
உண்ணாலம

கோடி பெறும்

“கோடி கொடுத்துங் குடிப்பிறந்தார் தம்மோடு
கூடுதல் கோடி

பெறும்,”

“கோடானு கோடி கொடுப்பினுக் தன்னுடைநாக்
கோடாமை கோடி பெறும். :

இப்பாடல்களைக் கேட்டவுடனே
வித்துவான்கள் யாவரும்
சூரியக் கண்ட தாமரை மலர்போல முகமலர்ந்து, பாடலைப்
பெற்றுக்கொண்டு

போய்

அரசன்

முன் வைச்ச,

அரசன்

ம௫ூழ்

வடைந்தனன்.

ஒரு

காள்

ஓளவையார்

காடுகளும்

மலைகளும்

அடர்ந்த

மார்க்கமாகப் போய்க்கொண்டிருக்கும் போது சுப்பிரமணியக்
கடவுள் ஒளவையாரை ஏமாற்றிப் பரிகாசஞ் செய்யவெண்ணி,

எருமை மேய்க்குஞ்சிறுவனைப்போல உருவெய்தி, ஓரு நாவல்
மரத்தின்மீதேறிப் பழங்களைப் பறித்துத் தன்றுகொண்டிருப்
பவர்போலக் காட்டியருளினார். ஒளவையார் அந்த மரத்தடியில்

வந்து,

ஆயாசத்தால்

உட்கார்ந்து,

மாட்டுக்காரப்பையளைப்

மிகவும்

மரத்தின்மேல்

பார்த்து,

“அடா

ஆயாசமாயிருக்கறெபடியால்,

பறித்துப்போடு,” என்று வேண்டினர்.
னாகிய

சுவாமி,

© இழவியே,

கொஞ்சம்

உனக்குச்

இருக்கும்

தம்பீ,

எனக்கு

நாவற்பழம்

அதற்கு அந்தப் பைய
சுடுகின்ற

பழங்கள்

வேண்டுமா, சுடாத பழங்கள் வேண்டுமா? சொல்,” என்றார்.
ஒளவையார், ஆச்சரியப்பட்டு, 'நாவற்பழத்இற் சுடுகன்றபழமு
மிருக்குமா

அப்பா,

P

என்றாலேர௫ூித்து,

ஈடுகிற

பழம்

எனக்கு

ஒன்றுக்

கோன்றுமையால்,

வேண்டுவ இல்லை > ITS

பழமே வேண்டும்,” என்றார். உடனே பையன் மரக்களைகளைக்
கையால்

பிடித்துக்

குலுக்கவிட்டான்.

அதிலிருந்து

கனிந்த
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அப்போது
பொறுக்கிப்

பழங்களும் கனியாத பழங்களும் ஈழேயுதிர்ந்தன.
ஒளவையார் கனிந்த பழங்களிற் சிலவற்றைப்

பார்த்து, அவைகளில் தரையிலிருந்த மணல் ஓட்டிச்கொண்
அதைப் பார்த்த
டிருந்தமையால், அதை வாயினால் ஊதினார்.
மாட்டுக்காரப்பையன், * இழவீ, சுடாத பழம் கேட்ட நீ, இப்
போது சுடுகிற பழத்தைத் தின்னப் போகிறையே/ வாய் வெந்து

விடப்போடறது !

நன்றாகஷஇ

ஆறின

சாப்பிடு,”

பின்னர்ச்

அப்போது சுடாத பழம் என்பது
ஓளவையார்,
என்றான்.
காயென்று தெரிந்துகொண்டு, “*இக்கருத்து முன்னமே ஈமக்குத்
தெரியாமற்போயிற்றே /” என்று வெட்கமு ற்று,
“ஐருங்காலிக் கட்டைக்கு காணாக்கோ டாலி
இருங்கதலித் தண்டுக்கு காணும்; - பெருங்கானிற்
காரெருமை மேய்க்கின்ற காளாக்கு சான்றோற்ற
இரிரவு துஞ்சாதென் கண்.”

என்று ஒரு வெண்பாப் பாடினர். இலவ்வெண்பாவைக் கேட்ட
சுப்பிரமணியக்கடவு
மாட்டுக்காரப்பையனாயிருந்த
வுடனே
ளுக்கு ஓளவையார்பால் அருள் மிக, மரத்தை விட்டிறங்கித்
தம்முடைய நிஜரூபமெய்தி, அவர் கரங்களைப் பற்றிக்கொண்டு,
று;
றி, இகழ்வதற்கன்
நான் உம்முடன் விளையாட வந்ததேயன்
யாரிருக்கிறார்கள் £
உலகத்தில் உமக்குச் சமானமானவர்கள்
சந்தோஷமாய்

ஆகையால்,

மூடைய

வாக்கால்

சுருக்கமாக

உலோகோபகாரமாக

வெளிப்படுத்த

ஆன தனால், அவைகளைச்

சொல்லி,

என்று

இரும்,”

முக்கிய

வேண்டு மன்று

“ உம்

நீதிகளைச்

விரும்புகின் ;

சொல்லக்கடவீர்,” என, ஓளவையார்,

“அல்தென்னை?'' என்று வினவ. சுப்பிரமணியக் கடவுள், **உல
ன
கத்தில் கொடியது இனியது, பெரியது, அரியது இன்னின்து:
என்றுரைக்க

வேண்டும்,” என்றனர். ஓளவையார்

கொடியது

:

" கொடியது கேட்கி னெடியவெவ் வேலோய் /
கொடிது

கொடிது

வறுமை

கொடிது/

அதனினுங் கொடிது இளமையில் வறுமை 7
அதனினுங் கொடிது ஆற்றொணாச் கொடுநோய் /
Wham கொடிது அன்பிலாப் பெண்டே !
அதனினுங் Geri Bra
கின்புற அவர்கையி லுண்பது தானே!

அதுகேட்டு,

விரோதரசமஞ்சரி
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இனியது:

வேலோய் /

இனியது கேட்கிற் றனிெடு

இனிய இனிய தேகாந்த மினிய
ததனினு மினிய தாதியைத் தொழுதல்/
அதனினு மினிய தறிவினர்ச் சேர்தல் !
அதனினு மினிய தறிவுள் ளாரைக்
கனவினு ஈனவினுங் காண்பது தானே 1

பெரியது :
்“ பெரியது கேட்டின் எரிதவழ் வேலோய்/
பெரியது பெரியது புவனம் பெரியது /
புவனமோ, நான்முகன் படைப்பு;
நான்முகன் கரியமா லுந்தியில் வர்தோன் ;
கரிய மாலோ. அலைகடம் றுயீன்றோன் ;
அலைகடல் குறுமுனி யங்கையி லடச்கம்;
குறுமுனி யோகல

சத்திற் பிறந்தோன் ;

கல௪சமோ, புவியிற் சிறுமண் :
புவியோ, அரவினுக் கொருதலைப் பாரம்;
அரவோ,

உமையவள்

சிறுவிரல் மோதிரம்;

உமையோ, இறைவர் பாகத் தொடுக்கம்;
அஇறைவரோ, கொண்ட ரள்ளத் தொடுக்கம்;

தொண்டர்தம் பெருமை சொல்லவும் பெறிதே/”
அரியது

“அரியது கேட்கின் வரிவடி வேலோய்/
௮ரிதரிது மானுட ராத லரிது]
மானுட ராயினுங் கூன் குருடு செவிடு
பேடு நீங்கிப் பிறத்த லரிது/
பேடு நீங்கிப் பிறந்த காலையும்
ஞானமுங் கல்வியு ஈயத்ர லரிது!

நானமுங் கல்வியு ஈயந்த காலையும்
STM US தவருந் தாஞ்செய லரிது!

STIMU SuLps ஜாஞ்செய்வ ராயின்
வானவர் நாடு வரிஇறந் இடுமே!””
என்று
நான்கு அகவல்களைப் பாடக்கேட்டுச்

மிகவும் சம்தோஷமடைந்தவராய்,

சுப்பிரமணியர்

ஓளவையாரிடத்தில் விடை

பெற்றுக்கொண்டு மறைந்து போயினர்.

ஓளவையார் சரித்திரம்
ஓரு

காள்
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ஓளவையார்

விகாயகக்

கடவுளின்

பூஜையை

விரைவாகச்செய்ய, அ௮க்கட.வுள், “வழச்கப்படியன்றி விரைந்து
பூஜை

செய்வது

என்னை?”

மூர்த்தி நாயனாரும்

என்று

சேரமான்

வினவ,

பெருமாள்

“சுவாமி,

காயனாரும்

சுந்தர

ஆதியலா

வும் பொன்வண்ணத்தகந்தாதியும் பாடி அவைகளை அரங்கேள்
mig
கயிலாயத்திற்குச்
செல்கின்றார்கள்;
என்னையும்
அழைத்தார்கள்,” என, விகாயகர், “அவர்கள் சேர்வதற்கு முன்
உன்னைக் கயிலாயத்தில் விடுவேன்.
இரமப்படி பூஜை செய்,''
என்று திருவாய் மலர்ந்தருளினர்.
அவ்வாறே சாவதானமாகச்
'சதக்களப” என்று தொடங்கும் அ௮சவல் பாடித் துதித்துப்
பூஜையை முடித்தார். உடனே விகாயகக் கடவுள் விஸ்வருபங்
கொண்டு,
தமது துதிக்கையால் எடுத்துவிட,
ஓளவையார்
கயிலாயத்தை அடைந்தனர்.
பின்பு வந்து சேர்ந்த அவ்விரு.
வரும்
ஓளவையாரைக்
வினவிய போது,

கண்டு

அதிசயப்பட்டு,

சேரமான்

மதுர மொழிகல் லுமையாள் புதல்வன் மலர்ப்பகத்தை
மூதிர நினையவல் லார்க்கரி தோமுகில் போன்முமங்கி
அதிர வருகின்ற யானையுந் தேரு மதன்பின்சென்ற
குதிரையுங் காதங் கிழவியங் காதங் முலமன்னனே /””

என்று பாடி விடை தந்தனர்.
ஒரூரில் ஒரு குறவனுக்கு இரண்டு மனைவியர்கள் இருக்
தார்கள்.
அவர்களுள் இளையாள்மேல் குறவன் மோகமூடைய

வனாயிருந்தான்.

ஓரு

கான் குறவன்

“வரவேண்டி. மனை வியர்களை நோக்க,

வேற்றாருக்குப்

போய்

' நான் அன்பாக வளர்க்கும்

இப்பலா வை நீங்களிருவரும் பத்திரமாகப் பார் த்துக்கொள்ளுங்
கள்,” என்று சொல்லிப்போயினன்.
அவன் போன
பிறகு
இளையாள் அம்மரத்சை வெட்டிவிட்டுக் குறவன் வந்த போது
மூத்தாள்மேல் பழி சுமத்தினள்.

கணவன் என்ன

நிரபராஇயாகிய மூத்தாள்,

செய்வானோவென்று

தாள்.

ஓளவையார்

அப்போதங்குத்

குறை

கேட்டுப்

'பயப்படாதே!”

துக்கித்துக்கொண்டிருந்

தறிசெயலாய்வந்து,

என்று

அவள்

சொல்லிப் பலாத்

தழைக்கும்படி,
“கூரிய வாளாற் குறைத்தட்ட. கூன்பலா
ஓரிதழாய்க் கன்று யுயர்மரமாய்ச்--சரியதோர்
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வண்டுபோற் கொட்டையாய் வண்காயாய்த் தின்பழமாய்ப்
பண்டுபோ னிற்க படி.”

என்று பாடின

மாத்திரத்திலே

வெட்டுண்ட மரம் தளிர்த்துத்

தழைத்தது.
மற்றொரு காலத்தற்பாண்டியன் அ௮க்காலத்திலுள்ள சங்கப்
புலவர் முதலிய சகல வித் துவான்௧ளுடைய கல்வித் திறத்தைப்
பரீட்சிக்க எண்ணமுடையவனாய், மாற்றுயர்ந்த செம்பொன்
ஞற்செய்த நான்கு பருத்த கொலுசுகளில் தொங்குகன்ற ஓர்
ஊஞ்சற்பலகையை அமைத்து, அதன்மீது இரளாகப் பொற்
குலையிட்டு, “இந்நான்கு கெரலுசுகளும் அற்று விழும்படி.
இன்ன தினத்தில் யாராயினும் பாடுவார்களாயின், அவருக்குத்
தகுந்த மரியாதையுடன் இ.ப்பொற்குவியலைப் பரிசாகக் கொடுப்
போம்,” எனச் சகல

தேசங்களிலும் பறையறைவித்தான்,

இச்சங்கதி கேள்வியுற்ற வித்துவசிரோமணிகள்
முன்னிற்க அஞ்சி
வந்த ஒளவையார்

வருந்தினர்.
அத்தருணத்தில்
கேட்டு, உள்ளே நுழைந்து,

யாவரும்

அவ்வழியே
பின் வருஞ்

செய்யுட்களில் ஒவ்வொன்றைச் சொல்ல, ஓவ்வொரு சங்கிலியாக
கான்கும் அறுந்து விழுந்தன :

“ஆர்த்தசபை நூ ற்றொருவ ராயிரத்தொன் ராம்பூலவர்
வார்த்
தை பதினா யிரத்தொருவர்--பூத்தமலர்த்
தண்டா மரைத்திருவேய் தாதாகோ£ மூ.ககொருவர்
உண்டாயி னுண்டென் று.”
” தண்டாம லீவது தாளாண்மை; தண்டி
அடுத்தக்கா லீவது வண்மை; அடுத்தடுத்துப்
பின்சென்றா லீவது காற்கூலி; பின்சென்றும்
ஈயானெச் சம்போ omy”
“உள்ள வழக்கிருக்க வூரார் பொ துவிருக்கத்

தள்ளி வழக்கதனைத் தான்பேசி... எள்ளவும்
கைக்கூலி தான்வாங்கும் காலறுவான் றன்கிளையும்

எச்சமறு மென்றா லறு :
் வழக்குடையா னிற்ப வலியாளைக்
கூடி.
வழக்கை யழிவழக்குச் செய்தோன். -வழக்க
ிழந்தோன்
FDIS St gyi தொடர்ந்தழுத கண்ணீர
ால்
எ௫௪சமறு மென்று லறு,??

ஒளவையார் சரித்திரம்
பின்பு

ஒரு
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நாள் ஸ்இரீகளின்

நடவடிக்கைகளைச்

இகழ்ந்து பேசிக்கொண்டிருப்பகைச்

சிலர்

செவியுற்ற ஓளவையார்,

அதனைப்பொருராகி,

“ நல்லார்க ளெல்லாரும் நல்லாரே தன்மையால்
வல்லாராம்

கேடு படாராயின்;--நல்ல.றி

வாண் மக்கட் பற்பலர்க்கே யுண்டாகும் பெண்டிரின்
மாண்பு கெடுக்கா விடின்.”
என்றொரு பாடலைப்பாடி, அவர்கள் வாயடங்கச் செய்தார்.

பின்னும் ஓவைவையார் பற்பல சமயங்களிற்பாடிய
குணிப்பாடஉல்கள் 2
வேளூர்ப்பூதன் விருத்திட்டதைப்
புகழ்ந்து

பாடியது

2

*வரகரிசிச் சோறும் வழுதுணங்காய் வாட்டும்
முரமுரென வேபுளித்த மோரும்--திரமுடனே

புல்வேளூர்ப் பூதன் புகழ்ந்துபரிந் திட்டசோ
றெல்லா வுலகும்

பெறும.”

கோரைக்காலிலிருக்கும்

ஆழ்வான்

நிந்தித்துப் பாடியது2

தரியாய்ப் பரியாகும் காரெருமை

கொடையை

தானாய்

எருதாய் முழப்புடைவை யாகித். திரிதிரியாய்த்
தேரைக்கால்

பெற்றுமிகத் தேய்ந்துகா லோய்ந்ததே

கோரைக்கா லாழ்வான் கொடை,”
ஈகையில்லானைக்

குறித்துப் பாடியவை

2

“பாடல் பெறானே பலர்மெச்ச வாமானே
Srl Ow ஈன்மணங்க ணாடானே---சேடன்

இவன் வாழும் வாம்க்கை யிருங்கடல்கசூழ் பாரில்
கவிழ்க்தென் மலர்ந்தென்னை காண்,”
“கூற்றுங் கருங்குளவி சூரத்குர ராரியப்பேய்
எற்றுஞ் ச௬ுடூகா முடிகரையின் புற்றில்
வளர்ந்த மடற்பணைக்குள் வைத்ததே னொக்கும்

தளர்ந்தோர்க்கொன் றநீயார் தனம்,”
முல்லான் என்பவனைப்

புகழ்ந்து பாடியது

2

“ காலையிலொன் மூவர் கடும்பகலி லொன்ளறுவர்
மாலையிலொன்

ராவர் மனிதரெலாம்;--சாலவே
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மூல்லானைப் போல

மூகமுமக மும்மலர்ந்த

ஈல்லானைக் கண்டறியோம்
பிரமனை

“அற்றதலை போக

நாம் ''

நிந்தித்தூப் பாடியது £

அறுததலை நான்கினையும்

பற்றித் இரிகிப் பறியேனோ - வற்றும்
மரமனையா ஸுக்இந்த மானை வகுத்த
பிரமனையான்
அரசன்,

காணப்

“மந்இரியாக
என்ற

பெறின் ?”
யாரை

போது

நியமிக்க வேண்டும்?”
பாடியது 2?

நரலெனிலோ கோல்சாயும்; நுக்தமரேல் வெஞ்சமராம்;
கோலெனிலோ வாங்கே குடிசாயும்;- வேளாளன்
மந்திரியு மாவான்; வழிக்குத் தணையாவான்;

அந்த அரசே யரசு £
சோமனென்னும்

பிரபுவின்மேற்பாடியது

:

நிமலருமை

வெயிலிலே நின் றறிமின்; ஈசன்

கழலருமை

வெவ்வினையிற் காண்மின்; -பழகுதமிழ்ச்

சொல்லருமை நாலிமண்டிற் சோமன்
புல்லரிடத் தேயறிமின் போய்.”
பாண்டியன்

கலியாணத்தில்

விருந்துண்ட

கொடையருமை
போது

பாடியது

2

“” வண்டமிமைத் தேர்ந்த வழுதி கலியாணத்
துண்ட பெருக்க முரைக்கக்கேள்:
அண்டி
கெருக்குண்டேன் றள்ஞுண்டே வீள்பசியி ஞலே
சுருக்குண்டேன் சோறுண்டி லேன் 1?
ஒரு புலவன் மண்ணைக் கையில் வைத்துக்கொண்டு
* இஃதென்னை:” என்ற போது பாடியது :

“கற்றதுகைம் மண்ணளவு

கல்லா துலகளவென்

அற்ற கல்மடந்தை யோதுகராள் * மெத்த
வெறும்பந் தயங்கூற வேண்டா ; புலவீர்/

எறும்புந்தன் கையாலெண் சாண் ”*

UT SST

UL MDs

ஒரு நாழிகையிலும்,

HCH Broil ad,
பித்தநாடி

சிலைத்துமதாடி

அடங்கினால்

ஒரு

அடங்கினால்

நிமிஷத்திலும்

.
உயிர் நீங்கும் * என்று பாடியது?
“ வாதக்கோ னாளையென்றான் வையைக்கோன் பின்னை யென்

எதக்கோன்

யாதேனு மில்லையென்றான்--ஓதக்கேள்: [றான்
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வாதக்கோன் சொல்லதினும் வையைக்கோன் சொல்லதி
ஏதக்கோன்

சொல்லே

உலகத்தவரை
1 சொல்லாம

பாடிய

தோக்ூப்

லேபெரியர்

[னும்

யினிது.”'
செய்யுட்கள்2
வார்சிறியர்

சொல்லிச்செய்

சொல்லியுஞ் செய்யார் கயவரே ;--நல்ல

குலாமாலை வே.ற்தண்ணாய்/ கூறுவமை

காடிற்

பலாமாவைப் பாதிரியைப் பார்.”
* இலக்கணக்

கவிஞர்சொ

லின்பம் தேடுவர்

மலக்குசொழற் றேடுவர் வன்க ணாளர்கள்
நிலத்துறுங் கமலத்லத நீவும் வண்டது
தலைக்குறை கமலத்தைச் சாருக் தன்மைபோல்.'”
கல்வி யுடையீர்/ கருங்கா னகத்திடையே
நெல்லி யிலையுதிர்ந்து நிற்பதெவன் 2 வல்லாய்கேள் 2

வெல்லா வழக்கை விலைவாங்கி வெல்விக்கும்
வல்லாளன் சுற்றம்போல் மாண்டு.”
“ மாடில்லான் வாழ்வும் மதியில்லான் வாணிபநன்
னாடில்லான் செங்கோ னடாத்துவதும்--கூடுங்
குருவில்லா வித்தை குணமில்லாப் பெண்டு
விருந்தில்லான் வீடும் வீழல்.''
“நிட்டூர மாக நிதிமீதடு மன்னவனும்
இட்டதனை மெச்சா விரப்போனும்--முட்டவே
RAR நில்லாக் குலக்கொடியுங் கூசிய
வே௫ியுங் கெட்டு விீடும்.''
“நேசனைக்காணாவீடத்து நெஞ்சார வேதுதித்தல்
ஆசானை யெவ்விடத்து மப்படியே--வாச
மனயாளைப்

வினையாளை

பஞ்சணையில்

மைந்தர் தமை

நெஞ்சில்

வேலைமுடி. வில்.”

“ அலைப் பலாவாக்க லாமோ?

அருஞ்சுணங்கன்

வாலை நிமிர்க்சக வசமாமோ?--நீலகிறக்
காக்கைதனைப் பேசுவிக்க லாமோ? கருணையிலா
மூர்க்சனைச்சி ராக்கலா Gur?”
“தரடனியிற் பிள்ளைக் கவிக்கம் புலிபுலீயாம் ;
பேசு முலாவிற் பெதும்பைபுவி;--ஆசு

வலவற்கு வண்ணம் புலியாம்மற் @ pean yp
‘
புலவர்க்கும் வெண்பாப் புலி.
26
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"தாயோ

டறுசுவைபோக்

தந்தையொடு கல்விபோம்

சேயோடு தான்பெற்ற செல்வம்போம்--ஆயவாம்
வுற்றா ருடன்போ முடன்பிறப்பாற் றோள் வலிபோம்
பொற்றாலி யோடெவயையும் போம்.”
"போந்த வுதாரனுக்குப் பொன்றுரும்பு; சூரனுக்குச்
சேர்ந்த மரணஞ் சிறுதுரும்பாம்; - ஆர்த்த
அறிவோர்க்கு

நாரி யருந்துரும்பாம்; இல்லத்

அறவோர்க்கு

வேந்தன் நுரும்பு,””

* செம்மான் கரத்தனருள் சேயா! நெடியோனை
அம்மா

னெனப்பெற்

றருள்வேலா?--- இம்மான்

கரும்பிறைக்கும் வெண்பிறைக்குங் கண்ணம
அரும்பிறைக்குங் கூந்த லண,”

பிறைக்கும்

சிவதோத்திரம்?
“ மேற்பார்கீக மைந்தரு மூவா வெருதும் விளங்குகங்கை
நீர்ப்பாய்ச் சலுஈன் னிலமுமுண் டாகிய நின்னிடத்திற்
பாற்பாக் சியவதி நீங்கா திருந்தும் பலிக்குமன்றாய்
ஏற்பார்கீ கிடாமலன் றோபெருங் கோயி லிரறையவனே?”
ஓளவையார்

பந்தன் என்னும்

ஒரு

வைசியன்மேல் ஓரக்

தாதி பாடி, அப்பிரபு நாகலோகஞ் சென்று அருமையாகப்
பெற்று வந்த பொற்படாம் கொடுக்கப்பெற்று, அதை உடம்
பிற்றரித்து, முதுமை நீங்கி இளமை பெற்று, அருநெல்லிக்

கனியிற்*

பாதிப்பழம் பெற்று

அதனையுண்டு

வெகு

காலம்

இவித்தனர் என்று சொல்லுகின்றனர்.
இவ்வாறே அசதி
என்னுங் கோகுல ௮ரசன்மேல் ஒரு கோவை பாடிப் பல பரிசும்
பெற்றனர்.
அக்கோவை
சொன்னயம் பொருணயங்களால்
மிகச் சிறந்ததெனச் சிற்சிலர் சொல்லுக் தனிக்கவிகளால் தெரிய
வருகிறதே தவிர, அப்பிரபந்தம் முற்றும் பார்த்தவர் இக்
காலத்துக் கிடைப்பது அரிது அரிது!

ஒளவையார் கிரகதாச்சிரமஞ் சிறந்ததென்று மற்றவர்
களுக்குப் போதித்து வந்ததேயன்றித் தாம் ஆயுள் பரியந்தம்
விவாகமில்லாமலேயிருந்தனர்.
இவர், 240 வருஷங்களுக்கு
அதிகமான

அக்கி

கொடுத்தவன்

வள்ளல்களுள்

ஒருவனாகிய

ஒளவையார்

சரித்திரம்
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அதிகமாகவே
ிவித்திருந்கசாகச்
சொல்லப்படுகன் றனர்.
அதனால், இவருடைய
இயற்பெயர் மறைந்து, *நமூதியவள்'
என்கிற பொருளைத் தரும் :ஓளவை' என்னுஞ் சிறப்புப்பெயர்
வழங்கி வந்ததாக நினைக்கப்படுகின்றது.

ஒளவையார்

ஆத்தி

சூடி,

கொன்றை

வேந்தன்,

மூதுரை, நல்வழி, கல்வியொழுக்கம், விநாயகரகவல்,
அருர்தமிழ மாலை, தரிசனப்பத்து, ஞானக்குறள், பந்த

னந்தாதி, அசதிக்கோவை,
நூல்கள் செய்தருளினர்.

மேற்கூறிய

நூல்களுள்

வைத்திய

நிகண்டு

முதலிய

அகரவருக்கமாஇயாகச்

செய்யப்

பட்டுள்ள அத்தி சூடி, கொன்றை வேந்தன் என்னும் நீது
நூற்கள் சொல் கடையும், பொருள் விளக்கமும், வாக்கியச்
சுருக்கமும் அமைந்திருத்தலால், பிறதேயத்தர்களாலும்தத்தம்
பரஷைகளில்

உ.

இந்தக்

மொழி

பெயர்க்கப்பட்டுச்

கவி சாகரமாகிய

தோன்றிய
பல நூல்களும்
அருள் வாக்கெயங்களென்று

படுகின்றன.
கம்பன்

'கல்வியிற்

முதலாகிய

ஓளவையார்

சிறப்படைகின் றன.

தஇிருவாக்கினின்று

தனிப்பாடல்களும் நீதி நிறைந்த
யாவராலுஞ் சிரமேற்கொள்ளப்

பெரியவன்

புலவர்களின்

கம்பன்,”

பாடல்கள்

என்னப்பட்ட

ஓளவையார்

பாக்

களோடு
ஒப்பு உயர்வு கூறப்படா; அகலான்,
ஓளவையார்
சாரதா சொரூபமே பூலோக சரஸ்வதியாக வந்.து தோன்றினர்

என்று சொல்லுகின்றனர்.
காஞ்சிபுரத்தை வியந்து பாடிய *வையகமெல்லாங் கழனி:
ஏன்கிற பாடலும் ஓளவையார் பாடிய பாடல்களிலொன்று

எனச் லர் சொல்லுகின் றனர்.
: வையக மெல்லாங் கழனியா-.-வையகத்துட்
செய்யகமே காற்றிசையின் றேயங்கள்--செய்யகத்துள்
வான்கரும்பே

தொண்டை

வளகாடு--வான்கரும்பின்

சாறேயன் னாட்டின் றலையூர்கள்-சாறட்ட
கட்டியே கச்சிப் பு சமலலாங்-கட்டியுள்
தானேற்ற மான சருக்கரை மாமணியே
ஆனே ற்றுன் கச்சி யகம்.”?
இச்சரித்திரம்

Ques

கர்ணபரம்பரையிற்

சுருக்கி எழுதப்பட்டது.

Cae

Db sour
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அவிவேக

பூரண

கடந்தது
என்று

ஓர் ஆசாரியரிருந்தார்.

அவர் ஏவிய
ஊழியம்
செய்யும்படி மட்டி,
மாடயன்,
பேதை, மிலேச்சன், மூடன் என்று பெயர் பெற்ற சீஷர்கள்

ஐந்து பேர் அவர் மடத்திலிருந்தார்கள்.
இந்தச் வரும்
குருவும் ஆகிய ஆறு பேரும், ஒரு காள் மற்றச் சீஷர்களை விசா
ரிக்கும்படி,காலையிலெழுந்து சுற்றுக் கிராமங்களுக்குக்கால் நடை
யாய் நடந்து போனார்கள் போய்த் திரும்புமளவில், வரி நடுவீ
லிருக்கிற ஓராற்றங்கரையில் மூன்றாஞ்சாமத்தில் வந்து சேர்ந்து,
நதியைப் பார்த்து, அதிலிறங்கப்பயந்து, “இது மிகவும் பொல்
லாத மோசமுடையது!
ஆகையால்,
இது
விழித்இருக்கும்

வேளையில் இதைக் கடந்து போகச் கூடாது,”

வர்,

“ஆறு

நித்திரை

சோதிச் துப்பார்,”

செய்கிறதோ

என்று

மிலேச்சளை

என்று குருவான

விழித்திருக்கறதோ?
ஏவினார்.

அவன்

GE.

ari 5m snus Ay Foi Co HQaran®, Bur g) Yose
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டுப் பற்ற வைக்கும்படி, தன் கையில் எடுத்த கொள்ளிக்கட்டை.
யைக் கொண்டுபோய், தான் ஆற்றில் இரங்காமல் தாரநின்று

எட்டித் தண்ணீரிலே

புகைந்தது கண்டு,

தோய்த்தவுடனே

மிலேச்சன்

தண்ணீர்

சுரீரென்று

பதறித் தவறிக் கீ௦ம விழுந்து,

பதைத்து உதைக்துக்கொண்டு, மெல்லென எழுந்து, நடுங்கிப்
பயந்து, அலறிக்குளறி அழுதுகொண்டு ஓடி வந்து, “ஐயா,

ஐயா, ஈதியைக் கடக்கிறதற்கு இது தருணமன்று/ அது வீழித்
திருக்கிறது!

கான் தொட்டவுடனே

சீறிக்கொதித்துக் கோபித்து,
பாய்ந்து
என்னாக்
கொல்ல

நள்சள்ள

நாகம் போலச்

இரைந்து, புகைந்து, எழுந்து,
வந்தது; அதன் உக்கிர த்துக்கு

இலக்காகரமல், தங்கள் பரமகஇருபையினாலும் என்னப் பெற்ற

வள் செய்த தவத்தினாலும் தப்பி நான் உயி* பிழைத்து மீண்டு
வர்தது மிலவும் அதிசயம்/”
என்றான்.

அதைக்கேட்டுக்

குரு

டவர்
அடுக்குற்று, மூர்ச்சித்துப் பின்பு தெனிந்து, “அப்பா,
தெய்வ “அகற்பத்தை ஆரறியக்கூடும்?
அது கண் ணுறங்குறெ

அசை ஞம் சற்று

கேரம்

காத்திருப்போம் ”'

* இது வீரமாமுனிவரால்

இயம்றப்பட்டது.

என,

அவரும்
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சிஷரும் ஈதியின் பக்கத்தில் உருத்தெரியாமல் இருள் சூழ்ந்த
அங்கே பொழுது
ஒரு பூஞ்சோலையில் தங்கியிருந்தார்கள்.
போக்கும்படி. அந்த ஆற்றின் வி9?சஷங்கள் பலவற்றையுங்
அவனவன் சொல்லி வருமளவில்,
குறித்துத் தனித்தனி
மட்டியென்னும் சீஷன் சொன்னதாவது :
“gourd, இக்கதியின் தர்்தரத்தையும், மோசத்தையும்,
குரூரத்தையுங் குறித்து என் பாட்டனார் பல முறையுஞ்சொல்ல
நான் நன்றாய்க் கேட்டிருக்கிறேன்; என் பாட்டனார், பெறிய
வியாபாரியாயிருந்தவர்; அவர் ஒரு காள் உப்புப் பொதி ஏற்றின
இரண்டு கழுதைகளைத் தாமும். தம் கூட்டாளியுமாக ஓட்டிக்

சொண்டு நடு ஆற்றில் இறங்கி வருகையில், கோடைகாலமா
யிருந்ததனால், வெட்பந்தணிய அரையளவாய் ஓடுகிற குளிர்ந்த
தாழுங் குளித்துக் கழுதைசளையும் நிறுத்திக்
தண்ணீரிலே
பார்த்த
அக்கரைக்குப்போய்ப்
பிறகு
குளிப்பாட்டினார்.
பொழுது,

ஊசியினால்

கோணிப்பையின் வாய்
ருந்த உப்பையெல்லாம்

உறுதியாட்ச் சந்தில்லாமல் தைத்தருந்த

சற்றுந்திறவாமலிருக்க, அதற்குள்ளி
ஆமுனது *தோலிருக்கச் சுளை விழுங்

உபாயமாய்த்திருடித் தின்றுவிட்டதைக் கண்
இனது போல'
த்
டார்கள்; கண்டு, ஆ! ௮! இந்த ஆறு உப்பைக்கொள்ளையடி
துத்தன்ற

மதத்தனாலல்லவா

எங்களை

விழுங்காமல்

வீட்டு

விட்டது! உப்புப் போனாற்போடிறது! அந்த மட்டில் கல்ல
என்று
நன்மை!”
பெரிய
இதுவே
செய்ததே!
சகாயம்
நினைத்து, அவர்கள் சந்2தாஷப்பட்டார்கள்,” என்பத.
இப்படிப் பேரிக்கொண் டிருக்கையில், அங்கே ஒருவன்
குிரையேறி வருவதைக் கண்டார்கள், : ஆற்றில் ஒரு ஜாண
ளவு QUT தண்ணீர் ஒடி. வருவதைக்குறித்துச் சற்றும் ௮ஞ்சா
மலும் அவன் குதிரைமேலிருந்தபடி. கூசாமலும் சரசரவென்று
கடுகி வந்தான்.

அதைக் கண்டு இவர்கள், “அட்டா?

எங்கள்

குருக்களுக்கும் குதிரையிருந்தால் அவரும் ௮வரைச்சார்ந்த நாங்
களும், அச்சமில்லாமல் ஆற்றிலிறங்கலா2ம! ௮ஃது இல்லாத
தஇயங்கியிருக்க வேண்டி வந்த.து£
இப்படித்
தனால்லல்லவா
இனி எப்படியாகிலும் ஒரு குதிரை வாங்க வேண்டும்,” என்று

தங்களுக்குள் நிச்சயித்துக்கொண்டு, முருவினிடத்தில்
குறித்து வீண்ணப்பஞ் செய்தார்கள்.

அதைக்

அவர், “இந்தச் செய்தி
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யைப்பற்றிப் பின்பு பேசுவோம்,” என்று சொல்லி, * இப்பொ
முது பொழுது சாய்ந்து அஸ்தமன காலம் சமீபித்த தனால், மடதீ
இற்குப் போக வேண்டுமே! ஆதலால், ஆற்றின் நித்திரையைச்
சோதியுங்கள்,”' என்று சீஷர்களுக்குச் சொன்னார்.
அப்படியே
கொள்ளிக்கட்டையை
மடயன்
கொண்டு
போய்த் தண்ணீருக்குள்ளே தோய்த்துச் சோதிக்குமிடத்தில்
அந்தக் கொள்ளியிற்பற்றிய
நெருப்பு முன்னமே
அவிந்து.
போனதனால், ஆற்றிற்ிறிதும் புகை களம்பாதது கண்டு,
அவன் மிகவுங் களிகூர்ந்து ஓடிவந்து, *இதுதான் கல்ல சமயம்/
நல்ல சமயம்! நல்ல சமயம்! இப்படிப்பட்ட சமயம் இனிக்கிட்.
டாது. வாயைத்துறவாமல், சப்தியாபல், தாமதயாமற் சுறுக்
காய் எழுந்து வாருங்கள்! வாருங்கள்! ஆற்ருக்கு நல்ல நித்திரை
வேளையாயிருக்கிறது! இப்பொழுது எவ்வளவும் பயப்படவும்

பின்னிடவும் வேண்டுவதில்லை!'' என்றான்.
இந்து
நற்செய்தியை
மடயன்
சொல்லிக்

எல்லாரும் இடீரென்று
ஒருவரையொருவர்

கூப்பிட,

எழுந்து இமாவென்னாமற் பத்திரமாக
சேர்த்துக்

கட்டிக்கொண்டு

ஆற்றில்

இறங்கி, அலைகள் முதலாய்ச் சப்தியாதபடி மெதுவாய்க் காலைத்
தூக்கி ஓவ்வோர் அடியாகத் தண் ணீர்க்குள் வைத்து ஊன் றிப்

பின்பு பெயர்த் இட்டு, நெஞ்சு துணுக்கென்று

பதைபதைக்க,

இலகுவாகத் தாண்டித்தாண்டி ஈதியைக் கடந்து போய்க் கரை
ஏ.லினார்கள்.
அவர்கள் கரையேறினவுடனே
முன்பு பட்ட சங்கடத்
அக்குத் தக்கதாக

௮இக

ம௫ழ்ச்சி கொண்டு,

தலை கால் தெரியா

மல் துள்ளியாடிக்கொண் டிருக்கும் பொழுது,
“காமெல்லோரும்
அபாயமில்லாமல் வந்து
எண்ணிப் பார்ப்போம்,” என்று தன்னை

மற்றவர்களை எண்ணினான்.

கண்டு,

“அப்பப்பா!

ஒருவன் ஆற்றோடே.
STAGED Sap!”

தேம்பி

அழுதான்.

கையமர்த்தி,

மூடனானவன்,
சேர்ந்தோமா?

மாத்திரங் கூட்டாமல்

எண்ணினவிடத்தில் ஐவரிருக்கக்

ஐயையோ!

இஃதென்ன

பேரிழவு 7

போய்வீட்டானே/ ஐந்து பேர் மாத்திரந்
என்று

குருவைப்

குரு அவனை,

எல்லாரையும்

“அழ வேண்டா,”

வரிசையாய்

இருகால் முக்காலும் அவரவரைத்

பார்த்துத்
நிறுத்து,

தேம்பித்

என்று
ஒருகால்

தனித்தனியே தமது விரலை
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நீட்டிச் சுட்டிச் சுட்டித் தாமே எண்ணிக் கணக்குப் பார்த்தார்.

அப்படி எண்ணும்

பொழுதெல்லாம்

அவர் தம்மை

நீக்கிக்

கணக் ?கற்றி, “ஆமப்பா! நீ சொன்னபடி. மெய்யாகவே ஐந்து
பேர் மாத்திரந்தான் இருக்கிறோம்!” என்று சொல்லி விசனப்

பட்டார்.

அவ்வாறே

அவனவன்

தன்னை விட்டு ஒழிக்தவர்

௧௯ மாத்திரம் எண்ணி எண்ணி, ஆறாம் பெயரைக் காணாமை

யால், ஆறு பேரில் ஒருவனைச் சந்தேகமில்லாமல் ஆறு விழுங்கி
விட்டதென்பது அவர்களுக்குள்ளே நிச்சயமாயிற்று. பிறகு
ட்டு,
குருவும் அவர்களும் அலறியழுது, கூகூவென்று கூச்சலி
நதியைப் பார்த்துக் கண்ணீர் சோரும்படி “ஓ பாவியாறே!
து$ரோகியா$ற

பரம சண்டாள

நதியே! கொடம்புலி போலுங்

கடுங்கொலையாறே! மண்ணிலும் விண்ணிலும் வாழும் சரா
துவமனைத்துக்
வணங்கும்படி,
வாழ்த்தி
சரங்களெல்லாம்
இரண்டு ஒரு வடிவந் தாங்கி வந்து, பவமொழித்தருளும்
ஒரு நொடிப்
பரமார்த்த குருநாதருடைய உத்தமசஷனை
கொள்ளா கொண்டாயே/
குத்திரகுணத்தாற்
பொழுதிற்
விழுங்கி
எள்ளளவாயினும் இரக்கமில்லாமல் கிழங்கு போல
கொன்சமுமின்றி வாழைப்
அஞ்சுதலென்பது
விட்டாயே
உன் மனம் உருகாத
விழுங்கவிட்டாயே!
பழம் போல
பிறக்கவு
இரும்போ? கல்லோ? நீ பெண்ணுடன் ஆணுடன்

ல்
மில்லையோ? ஈன்றி கெட்ட காசகாலகதியே/ நீயும் உலகத்தி
கடல்
ா?
நிலைத்திருப்பாயா? ௮ண்டத்தளவும் அலைபெறிவாய
முழங்கிக் கரை புரள்வாயா? குளிர்வெண் முத்தங்
போல
்கண்
கொழித்திடுவாயா? இனி நீ உண்ணீர் வற்றி, ஊற்றுக

உள்ளம்
வெள்ளம் மாறி,
பள்ளந்தூர்ந்து,
அடைபட்டு,
!” என்று
வெதும்பி, உருவு தோன் றமல் பாழாய்ப் போவாய்

பின்னும் பித்துப்பிடித்தாற் போலத்
ஆற்றைச் சபித்துப்
மட்மும் ஆறு
தாறுமாறாக வைதுகொண்டிருந்தார்கள். அ௮ர்நேர

ு தங்கள்
கொண்டு போனவனைத் தங்களுக்குள் இன்னானென்ற
எவ
அவன்
அறியவில்லை:
ஒருவனும்
மவுட்டியத்தினால்
னென்று விசாரிக்கவுமில்லை.

அத்தறுவாயிற்

புத்திமானாகிய

வழிப்போக்கன்

ஒருவன்

் பார்த்து,
அவ்விடத்தில் வந்து, அவர்கள் பரிதபிக்கிறதைப
என்ன குறை சம்ப
“ஏனையா துக்கப்படுகி றீர்கள்? உங்களுக்கு
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வித்தது? சொல்லுங்கள்,” என்று கேட்க,
சமாசாரத்தைச் சவிஸ்தாரமாகச்
சொல்ல,

மூடத்தனத்தை அறிந்துகொண்டு,

“அடா

அவர்கள் கடந்த
அவன்
அவர்கள்

அப்பா/

இது மகா

பிரயாசையான
காரியம்! ஏன்னாலன்றி
மற்றொருவரர3£ல
முடியாதது/
நான் மந்திரவித்தையிலே வெகு சமர்த்தன்],
அதர்வண வதம் நான் பார்த்துப் பிச்சையிட்டவர்களுக்குண் டு;
எனக்கு யட்சணி, மோனி, குட்டிச்சாத்தான் முதலானவை
களும் வசியப்பட்டி ருக்கின்றன.

ஆடுகின்றன;

எனக்கு

நீங்கள்

ஆற்றோடே போனவனை

அவைகள் நான் சொன்னபடி

நல்ல

வெகுமதி

செய்தால்,

அரைக்கணத்கில் அழைப்பிக்கிறேன்;

அப்பொழுது என் திராணியைப் பாருங்கள்?” என்றான்.
குருவானவர் ௮இக சந்தோஷப்பட்டு, அப்பா, நாங்கள்
தஇிக்குக்கெட்டுத் தடுமாறும் வேளையிலே மகாராஜன் எங்கள்

குல

தெய்வம்

போல

எங்கிருந்து

ஆனாலும், ரீ இப்பொழுது

வந்தாயோ/

செய்ய ஏற்பட்ட

தெரியாது/

பெரிய உதவிக்கு

எனியவர்களாகிய நாங்கள் ஈடாக உனச்கு என்ன செய்யப்
போகிறோம்! உன் குருவுக்குப் புண்ணியமாய்ப் போகிறத/
எப்படியாவது

அழைப்பித்துக்

மனம் பெரிது பண்ணிக் காணாமற் போனவனை

கொடுத்தால்,

செய்யாமற்செய்த

உதவியா

யிருக்கும்! எங்களுக்கு வழிச்செலவுக்கு நாற்பத்தஞ்சு பணம்
முன்றாளையில் முடிந்து DOS HAGE TT 19. HED 3 pLD: அதை
உன் கையில் வேண்டுமானால் கொடுத்துவிடுகிமீறாம்; தயவு
செய்ய வேண்டும்!”? என்ஞார்.

திய

அவன், “அப்படியே ஆகட்டும்! ? என்று தன் கையிலேந்
வச்சிரவுலக்கை போலப் பருத்து நீண்ட இருப்புப்பூண்

உட ப்பட்ட தடியை அவர்களுக்குக் காட்டி, “நான் சொன்ன
மந்திரவித்தை இதிலேதானிருக்கறது;
நீங்கள் வரிசையாய்

நின் று முகத்கைச் சுளிக்காமல் சந்?2தாஷமாக ஒரு பிரார்த்தனை

செலுத்துதல் போலக் கும்பிட்டுக் குனிந்து, இந்தத்தடியால்
முதுகில் ஆளுக்கு ஓர் அடி. பட்டுக்கொண்டு
உடனே
அவ
னவன் கன் பேரைச்சொல் லி எண்ணிக்கொண்ட
ு வந்தால், ஆறு
பேரும் இவ்விடத்தில் இப்பொழுதே
பிரத்இியக்ஷமாக வந்
திருக்கச் செய்வேன்!?' எ ன்றான்.
அவர்கள், “eva gy!” என்று
சம்மதித்தார்கள்.
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அவிவேக பூரணகுரு கதை
மந்திர
அந்தத்

வித்தைச்காரன்

அவர்களை

ஓங்கித் தன் கை

தடியால்

வின் நடு முதுகைப்

நிறுத்தி,

வரிசையாக

கூசாமல் முதல் முதல் குரு
ஓர் அடி. போட்.

உரமாக

பார்த்து மிகவும்

டான். அவர், “அப் பாடா! போதும்! போதும்! நான் தான் பர
இந்தப்
அவன், “ன்று,” என்றான்.
மார்த்தகுரு!'” என்றார்.

படியே
ஒருவன்,

எல்லாரையும்
“நான்

“நான் மட்டி.”

ஒருவன்,

என்றும்,

மடயன்,”

அவர்களில்

அடியடிக்க,

ஒவ்வோர்

என்றும், ஒருவன், “நான் மூடன்,” என்றும், ஒருவன், “நான்
மிலேச்சன்,'” என்றும், ஒருவன், நான் சழர்க்கன்,” என்றும்
வெவ்வேருகத் தங்கள் பெயர்களைச் சொல்லவும், அவன் கணக்

கேற்றவும், அப்பொழுது ஆறு பெயரில் ஒருவனுங் குறையாம
‘eh! afl” என்று ஓத் துக்கொண்டார்கள்.
லிருக்கச்கண்டு.
பின்பு அவ்வறுவரும் ஆச்சரியப்பட்டு, மாயவித்தைக்காரனாகிய

வழிப்போக்களை மெச்சித் துஇத்துச் சொன்னபடி அவனுக்குப்
பணத்தை

அவிழ்த்துக் கொடுத்துவிட்டுப் போனார்கள்.

2.
பரமார்த்த

வாங்கியது

குதிரை முட்டை
ஐந்து

குருவும்

சிஷர்களும்,

மடத்துக்குச்

காலும்
சென் றபின்பு ஆற்றிலே தாங்கள் பட்ட அவதியைப் பல
அப்பொழுது மடத்
சொல்லிச் சொல்லி விசனப்பட்டார்கள்.
டுக்கிழவி,
தைப் பெருக்கிக்கொண் டிருந்த ஒரு கண் குருட்
நடந்தவைகளை

யைல்லாம்

விவரமாய்க்

கேட்டுக்

கை

கொட்டி

உங்களை
நகைத்து, “நீங்கள் ஆற்றைத்தாண்டி வந்தவுடனே
; தன்னை
எண்ணிக் கணக்கேற்றின வகையில மோசம் வந்தது
ாற்
ண்ணின
ிட்டெ
தட்பவ
வேறொருவனையாகிலும்
யாலும்
போகட்டும்; இனி
கணக்குத் தப்புந்தான்; ஆனாலும், போனது

வேறெந்தச் சமயத்திலாவது

இப்படிப்பட்ட

மோசச் சங்கடம்

ய் நானோர்
வாராதபடிக்கு உங்களுக்குச் சகாயமாகச் சுளஞுவா
ையாய்க்
முட்ட
ை
உபாயஞ் சொல்்.லுகி£றன்/ காட்டிலே முட்ட

ு வந்து,
இடக்கிற காளைமாட்டுச் சாணத்தைப்பொறுக்கி எடுத்த
தட்டு,

போலத்
நன்றாய்ப் பிசைந்து கூட்டி, நிலத்திலே அடை

எல்லாரும் சக்கரம்போல

அதைச் சுற்றியிருந்து, நுணி மூக்குச்

சாணியில்
சாணத்திற்படக் குனிந்து அழுத்தி, நிமிர்ந்து, பிறகு
், இத்
பதிந்திருக்கிற குழிகளை எண்ணினால், கணக்குத்தப்பாமல

வீநோதரசமஞ்சரி
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பேரென்று

வெகு சுளுவாயறியலாமே/

கேளுங்கள்:

அறு

பது எழுபது வருஷத்துக்கு முன்?ன பத்்துப்பெண் டுகள் கூடின
இடத்தில் தாங்கள் கணக்கேற்றின வகை இதுவே. இதையறி
யாமல் ஏன் வீணாய்ப் பிரயாசைப்பட்டீர்கள்?'' என்றாள்.
அவர்கள், “இது நல்ல உபரயந்தான்! பணத்துக்குஞ் செல

வில்லை; இது நமக்குள் ஒருவனுக்கும் தோன் டுமற்போயிற்று”
என்று பின்புகுருவுடனே, “எல்லாக்காரியத்துக்கும் ஒரு குதிரை
வாங்கினால் உத்தமம்; ஐயா. எப்படியாகிலும் உமக்குக் குதிரை

சம்பாதித் தச்கொடுக்கவேண்டுமமன்று எங்களுக்கு இஷ்டமா
யிருக்கிறது,” என்பதாகச் சகலருஞ்சொல்ல, குரு ஓரு குதிரை
விலை எவ்வளவாயிருக்கும்?'” என, அவர்கள், “நூறு பொன்
அல்லது ஐம்பது பொன்னிற்குறையாது,''
என்று சொல்லச்
கேட்ட பொழுது, ““அம்மாத்திரத்துச்கு அவகாசமில்லை,'' என்று:

குருவானவர் சொன்னார்.

இகந்தப்படி

அவர்கள்

கொண்டிருக்கையில்

பல

மேய

நாளும்

விட்ட

ஆலோசணை

கறவைப்பசு

செய்து
ஒரு

காள்

பொழுது சாயுஞ்சமயத்தில் வீட்டுக்கு வாராததைக்கண்டு

ஊரி

லெங்கும் போய்த் தேடினார்கள்; தேடினவிடத்திலும் ௮கப்ப
டாததனால், மறு காள் மட்டி என்பவன் கிராமாந்தரங்களிலே
சென் நு தேடினான்.
மூன்று நாள் மட்டும் தேடி எங்குங் காணாமல், மடத்துக்கு
வந்து, குருவை கோக்க, “ஐயா, பசுவைக் காணேன்! ஆஒலும்,
அது பெரிதன்று: சொற்ப விலையில் ஈமக்குக் குதிரை அகப்பட்
டது!” என்று சக்தோஷமாய்ச் சொன்னான்.
“*அஃதெப்படி£””
என்று குருவும் ஆசையோடே
கேட்ச,
“காணாமற்போன
கறவைப் பசுவைக் தேட ஊருக்கூர் வனத்துக்கு வனம் கொல்

லைக்குக்கொல்லை போய் எல்லாஞ் சோஇத்து வருகையில், தேவரீ
ருடைய கடாக்ஷ விசேஷத்தால், ஒரு பெரிய ஏரிகரைச் சார்பிலே
நாலைந்து
மேயவும்

கோளிகைக்
Gidea

கூஇிரை
(பெட்டைக்
கண்டேன்;
அருக

மான்

எந்த

லும்

தழுவக்கூடாதவைகளுமாகிய

நாளும்

காணாதவைகளும்,

கண்டு, “இவைகளென்ன?

என்

குதிரை

கழு தைகள்)
போகப்போக.

இரு

கையா

முட்டைகளைக்

குதிரை முட்டைகளோ, அல்லவோ!”

என்று சந்தேகப்பட்டு, அங்கே

வந்த ஒருவனைக்கேட்க,

அவன்,
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/
“குதிரை முட்டைகளே," என்றும், ஒவ்வொன்றின் விலை அதிக
ச்
மில்லை : நாலைந்து பொன் மாத்திரந்தான்,”' என்றும் எனக்கு
ஜாதிக்
சொன்னான்; ஐயா, இது seo சமயம்! சுலபத்திலே
கின்
குதிரைகள் கடைச்சின்றன; அவைகள் நாமெப்படி வளர்க்
எப்படிப்

ரோமா,

அ௮ப்படிக்கெல்லாம்

பழக்குகின்றோ3மோ;,

சொல்ல,
எளிதாய் இணங்கத் தக்கவைகளாகும்,'' என்று மட்டி
எல்லாரும்

அதுவே Fu Gur,

அவனோடே

மடயன்

என்ப

தாமதியாமல்
வனைக் கூட்டிக் கையில் ஐந்து பொன் கொடுத்துத்
உடனே

பிரயாணப்படுத்தி அனுப்பினார்கள்.

முட்டை
சொன்னபடி மட்டியும் மடயனும் குதிரை
கடனென்டவன்
வாங்கப் புறப்பட்டுப் போன பிறகு, இங்கே
கொண்டு வந்து,
தன் மனத்தில் ஒரு சந்2தகத்தை நினைத்துக்

பார்த்து,
கூர்க்கனையும் மிலேச்சனையும் குருவையும்

“ கேட்டீர்

போயிருச்சிற
களா! ஒரு சமாசாரம்: மட்டி மடயன் இருவரும்
குதிரை முட்டை
தனால், அவசியம் தடையில்லா மல் நல்ல ஜாதிக்
: வந்தால், அடை காத்த:
வருமென்று வைத்துச் கொள்ளுவோம்
பரிபாகிக்கும்? பரிபாகித்த பின்
முட்டை
பிறகல்லவோ
ும்? ஆனாலும், ஆர்
பல்லவோ குதிரைக்குட்டியைக் கா ணக்கூட
Qo Mi தோன் றவில்லை /
அடை காக்கிறது £ அப்பா / எனக்கு

பெரியதாய்
ASHE
அஃது இரு கையாலும் தழுவக்கூடாத
வைத்.
alt
கோ
இருக்கிறதென் ற?ன ! பத்துப் பதினைந்து
நிற்கவுமாட்டா : அப்புறம்
அவைகள்
தாலும் போதாது:
ுங்கள்,” என்றான்.
இதற்குப் போம் வழியென்ன? சொஷ்ல
மிகவும் வீழிப்
இந்தச் சொல்லைக்கேட்டு, எல்லோரும்
ு, வகை தெரியாமல்,
பாட்டமாய், ஒருவனொருவனைப் பார்தத
வெகுநேரஞ்சென்ற
வாய் விட்டுப் பேசாமல் இருந்தார்கள்.

ிலுமொருவன் அடை
பின்பு குருவானவர், “நமச்குள்ளே ஆராக
மே ”” என்று எதி3ர
காத்தாலொழிய, வேறே வழி கானோ
ஓவ்வொரு.
இருந்த மூவரை யும் தனித்தனிமீய

போச்குச்

சொல்லத்

“ இனந்தினம்

கேட்க, அவரவர்

தலைபட்டனர்.

ஆற்றுக்குப்போய்

முதலாவது,

வேண்டிய

மூடன்,

இீர்த்தமெல்லாங்

எரிகரும்பு
வேண்டிய
கொண்டுவரவும், காட்டுக்குப்போய்
உத்தியோகமாயிருக்க,
சம்பாதித்துக் கொடுக்கவும், எனக்கு
இரண்டாவது,
?” என்றான்,
நான் அடை காக்கக் கூடுமோ
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மூர்க்கன், “நான் இரவும் பகலுமாகப் பின் வாங்காமல் மடைப்

பள்ளியில் பத் துப்பேருக்குச் சோரறுக்கவும், காராவிதக் கறிகல்£ச்
சமைக்கவும், அதிசயமான பலகாரங்கள் பண்ணவும், Gasser
சாகி3ோரனல்லவோ £
லாகுமா?”'

இடந்துழைத்துக்கொண்டு

அடுப்பண்டையிலே

வைக்கவும்,

எழுந்இருந்து,

மூன்றாவது,

ஆற்றுக்குப்

காக்கிறதற்கு

அடை

கலால்,

என்றான்.

மிலேச்சன்,

போய்த்

என்னா

“ விடியுமூன்

தந்ததாவளம்

பண்ணி),

வாய் கொப்பளித்து. முகங்கழுவிச் சுத்தி செய்து, கரமத்தோடே

அனுஷ்டானம்

சந்தியா

முடித்துக்கொண்ட

பிறகு,

நந்தன

வனங்களிற்புகுந்து நாளரும்புகளெடுத்து.
விந்தை
விந்தை
யாய்த் தொடுத்து, விக்கரகங்களுக்குச் சார்த்தித் தூபதீபங்
காட்டித் தேவாராதனை புரிதற்கு வேண்டிய உதவி செய்வது
என் காரியமாயிருக்கிறதனால், சான் அடைகாக்கிறது எப்படி?”
என்றான்.

அதற்குக் குருவானவர், “* இதெல்லாம் உள்ளதுதானே £
போன மற்ற இரண்டு பேர்களாலேயும் ஆகாது ; அவர்களில்
மடயனுக்கு இங்கே வருகிறவர்கள்

போகிறவர்களை

விசாரிக்க

வும், அவர் சொல்லும் உத்தரத்துக்கு மறு உத்தரங்கொடுக்க
வும், பல பேருங்கொண்டுவரும் வழக்குகளைக் கேட்டுத் தர்க்க
வும், எக்கேரமும் முடியாத வேலையாயிருக்கிறது ; கடைசியிலே
மட்டி என்பவன் எதற்காவது ஏவின சமயத்தில் கடைக்குச்
சந்தைக்குப் பேட்டைக்குப் போகிறவனல்லவா £ அகையால்,
உங்களுக்குள் ஒருவருக்கும் ஓழிவில்லை ; நான் மாத்திரந்தான்
இங்க சும்மாவிருக்க£ேன் அதனால், கான் அந்த முட்டையை
மடியில வைத்துக்கொண்டு, கையாலே தழுவிப் போர்வை
யாலே

மூடி, மார்போடணைத்து,

கருத்தும்
மாய் அடை

அன்போடு பேணிக் கண்ணுங்

இடைவிடாது அதனிடத்தில் ஊன்றி நிற்கப் பத்திர
காக்கிறதைவிட

எனக்கு வேறே

மூட்டை

பரிபாகப்பட்டுக்

அதுவே

போதும் ; படத்தக்க

குதிரையைக்

கூடாது," என்றார்.

இந்த அ3லாசனையெல்லாம்

வேலையென்ன?₹
கண்டடைந்தால்,

பிரயாசமெல்லாம்

பார்க்கக்
்.

படத்திலே ஈடச்கும்

போது

இராத்திரி மூன்றாம் ஜாமத்தில் சந்திரோகயத்தோடு
புறப்பட்ட

மட்டியும்

மடயனும்

இரண்டரைக்காத

வழிக்கப்பால் முன்
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்
கண்டு குறித்த அடையாளமான இடத்.துக்குப்போம், சாம்பற
பூசனிக்காய் திரளாய்க் காய்த்துக்கடந்த ஏரிகரையைக் கட்டி

னார்கள் கட்டிக்கண்டு, களி கூர்ந்து, அங்கிருந்த குடியானவன்

் எங்க
அருஇர்சென்று, “அப்பா, இந்தக் குதிரை முட்டைகளில
ண்டும் !””
ளுச்கு ஒரு முட்டை அவசியம் கிரயத்துக்குத் குரவே
அவன் இவர்கள் மூடத்தனத்
என்று கெஞ்சிக் கேட்டார்கள்,
தைக்

ஓ! இந்த

“ஓ

கண்டுகொண்டு,

விலை கொடுத்து

மூட்டையை

நீங்கள்

ஏன் உயர்த்தி

உயர்த்இப்

உத்தமஜா இக்

குதிரை

வாங்கத்தக்கவர்களா?

'போமையா
இது வெகு விலை பெற்றதாகும்!” என்று சொல்ல,
நாங்க
விலை”
போம்! இதற்கு ஐந்து பொன்தானே உள்ள
போல ர்
ளென்ன அறியோமா? எங்களுக்குத் தெரியாதது
ஐந்து
ஒன்று

பாடுக நீர்?

இகோ இந்த

கைம்மேலே

முட்டையாய்
பொன்னையும் வாங்கிக்கொண்டு, ஈல்ல
அகுற்கக்துப் பயிரிடுங்
என்றார்கள்,
தாருமையா;”

குடியானவன்,

“நீங்கள்

நல்ல

தெரிய

இரகஸ்தரென்று

வரு.

விலைக்குக்
இந்த
சற்குணத்தைப்பற்றி
உங்கள்
கிறது!
க்குச் சரிப்போன
கொடுக்கச் சம்மதிக்கிறேன்; நல்லது; உங்களு
போங்கள்?
தெரிந்தெடுத்துக்கொண்டு
முட்டையைத்
ஒரு
ிடச்
ஒருவர
மாத்திரம்
இவ்வளவு மலிவாய் வாங்கின வீலையை
“அதைப்பற்றி
விடாஇருங்கள்,”” என்றான்.
இலும் வெளி
ியே வெளிப்படுத்த
எங்களுக்காக வேண்டுவதென்ன? அப்பட
தங்கள் மனத்துக்கேற்ற
வில்லை,” என்று அவர்கள் இருவரும்
் தேடித் தெரிந்
படி. எல்லாவற்றிலும் பெரியதாக ஒரு காயைத
தெடுத்துக்கொண்டு,

மறு

நாள்

அதிகாலமே

பலபல வென்று

எழுந்து, மட்டி.
பொழுது விடியுமுன் சிற்றிருட்டிலேதானே
ய் வைத்து, வழி
தலைமேல் முட்டையை எடுத்துப் பதனமா
மட்டி காணாது
போகையில்,
முன்னே
காட்டிக்கொண்டு
ன் :
கண்டதாக அதஇசயித்துச் சொல்லத்தொடங்கினா

அ!

ஆ!

பெரியோர்கள்,

“எல்லாம்

தபோ

பலத்தாற்

அதற்கு அத்தாட்சி இட்பொழு.து
கைகூடும்!' என்பார்கள்;
குருநாதர்
நம்முடைய
கண்டோம்;
பிர த்தியக்ஷமாகக்
நூறு பொன்,
பலம் இதுதான்;
தபோ
வருகிற
செய்து
ஜாதீக்குதிரையை மாயப்
நூற்றைம்பது பொன் பெறத்தக்க
போகிறது போல, காம்
பொடி தூவிப் பறித் துக்கொண்டு

விநோதரசமஞ்சர்
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அதற்கு மடயன், *இதிமீல ஆலா

வருகிறோம் பார்!” என்றான்

:பண்ணீய

ஏன்£

சனை

நம் குருவானவர்

அவருக்கு

போலத் தெரிகிறது;

உள்ள

இப்பொழுது

உள்ளங்கை

குதிரையினனவி3ல

இந்தக்

இடைத்த

புண்ணியர் தெரியும்,” என்று

என்பது

புண்ணியாத்துமா

படியே
கனி

பயிரில்

நீ கேட்கவில்லையே?

சொல்வதை

வாங்கிக்கொண்டு

பொன்னுச்கு

ஐந்து

சுலபமாக

எத்தனை

நெல்லிக்

திருஷ்டாந்தம்: என்

இன்னமொரு

தகப்பன் தான் பரமயோக்கியன் என்பதும், யோகசாலியென்
பதும், தனக்கு நான் இருஷ்ண விக்கிரகம் பாலப் பிள்ளையாய்ப்

பிறந்ததனாலல்ல3வா கெளிவாகக்கண்டு பெருமகிழ்ச்சி கூர்ந்
தான்!” என்று சொல்ல, மட்டி, 'அதைக்குறித்துஞ் சந்தேகமா?
விரையொன்று
போடச் சுரையொன்று
காய்க்குமா£”
ஆம
ணக்கு விதைத்தால், அச்சா முளைக்குமா? நல்வினை ஈன்மை

யைத்தான் தரும்; தீவினை இமையைத்தான்
இப்படி அனந்தத்துடனே

நடந்து,

பின்பு

யோரத்திற்
பட்டு, மட்டி
நெருங்கிய
கல்லின்மேல்

தந்தப்

இடுக்கு

தரும்,” என்றான்.

பேசிக்கொண்டே

வழியிற்

போகும்

போது

அவ்வழி

சாய்ந்திருந்த ஒரு மரத்தின் கொம்பு குறுக்கே
தலையிலிருந்த சாம்பற்பூசனிக்காய் தவறிக்கீழே
பூதரின்மேல் விழுந்து,
அதன்
நடுவிற்டுடந்த
வீசையாய்த் தாக்கித் தகர்ந்துடைந்தது. அப்போ

பதுங்கியிருந்த

புதரிலே

யது. அது கண்டு, “இதோ!

ஓடுகிற து!'' என்று

அதிர்க்செழுந்தோடி

முயல்,

முட்டை.க்குள்ளிருந்த குட்டி ப்பரி

அபயமிட்டுக்கொண்டு

பற்றிப் பிடிக்கப் பின் தொடர்ந்தார்கள்.
செடியும் மேடும் பள்ளமும் கல்லுங்கரடும்

பாராமல்

வெகுதூரம்

ஓடவே,

உடுத்த

வஸ்திரம்

இருவரும் அதைப்
அவர்கள் காடுஞ்
முள்ளும் முருடும்

செடிகளிலே

மாட்டிக்

கிழிந்து, கயிறுகயிறாய்த் தொங்க, முட்கள் முதுகைக்கிழிக்க,
கற்கள் காலிலுறுத்த, உடம்பெல்லாம் காயம் பட, உதிரம்
பீரிட்டுப்பாய, ஊற்றிலிருந்து பெருகுவது போல
வேர்வை

வடிய, நெஞ்சு பதைக்க,

கரிக்க, குடல்

குழம்ப,

காதடைக்க,

நாக்கு வறள,

இரைப்பெடுக்க,

பெருமூச்சு

தாகமதி
வாங்க

ஒடியும் முயல் அகப்படாமல், தவித்துத் தடுக்க விழுந்தார்கள்.
இதற்குள்ளாக முயல் கண்ணினாற் காணக்கூடாமல் மறைந்து,
வெகுதூரத்தில் இடி.ப்போய்வீட்டது.

அவர்களும் இளைப்பைப்
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பாராமல் எழுந்து, கல்லும் முள்ளுக் தைத்த காலால் கொண் டி
நொண்டி

போய், அன்றைக்கெல்லாம்
மித்த

அங்கங்கே

நடந்து,

வெயிலிலே

சலித்துப்

பசியுடன் பட்டினி கிடந்து, அஸ்த

பின்பு மடத்துக்குச் சென்றார்கள்.

மடத்து

தேடிச்

“அட அப்பா/ ௮ட

வாயிலில் நுழையும் போது,

அப்பா!” என்று கூவி, வாயிமீல மோதியடி த்.துக்கொண்டு ESpp
ஓடி
உள்ளே இருந்தவர்கள் துணுக்குற்று
விழுந்தார்கள்.
வந்து கைதூக்கியெடுத்து, “என்ன அபாயம் வந்தது/ ? என்று

விவர
இருவரும்
வர்த்தமானமெல்லாம்
நடந்த
கேட்ச,
தனக்குள்ளே
என்பவன்
மாய்ச் சொன்ன பிறகு, மட்டி
பிறந்த
கான்
‘oun!
மற்றவர்களுடனே,
அதிசயித்து,
வேகக்
இத்தனை
நாள் முதல் இன்றைய வரையில் ஒருக்காலும்
சாம்பல்
குதிரையைக் கண்டதேயில்லை! இது கறுப்புப் பாய்ந்த

யலை ஓத்ததாய், ஒரு மழ
நிறமாய் உயரத்திலும் பருமனிலும்முஇடக்கும்
 குட்டியாயிருந்தா
நீளமாய், இன்னும் முட்டைக்குள்

செவியும் விரித்துக்கொண்டு.

லும், இரு

நீளமுடைய

இரண்டு

வீரற்கடை

குறுவாலைத் தூக்க, நிலத்திலே மார்பு பட நாலு

 சொல்லவும்
காலையும் விரித்து நீட்டி ஓடின சுறுக்கும் வேகமும்

நினைக்கவுங் கூடா!”
அதைக்கேட்டு

என்றான்.

அவர்களெல்லாம்

குருவானவர்

அவர்களை

இடச்சித்தமாய்

அதன்மேல்

டிருக்க,

அங்கலாய்த் துக்கொண்

அமர்த்திக்

“கூண்டோடே

போல, ஐந்து பொன்
போச்சுது ஞுளிருங் காய்ச்சலும்.” என்றது
ட்டதே!
போனதன்றி, அதனோடு குதிரைக்குட்டி௰யும் போய்வி
்
இப்படிக
அது தாவளை தான்! சிறு குட்டியாயிருக்கும்பொழுதே
ு பெரியதா
கடுமையாய் ஒட்டம் பிடித்தது, இனிமேல் வளர்ம்.த
அச்சமில்லாமல் அத்
இற போது எப்படிப் பறக்கமாட்டாது!
தனை

ஆர்

ஏறியிருக்கட்போகிறார்

வாயு வேகக்
தள்? அப்பா, நான் இழவனாக்கும்! அப்படிப்பட்ட.
ம்,

ில் வக்தாலு
குதிரை பணச் செலவில்லாமறி சும்மா இலவசத்த
எனக்கு வேண்டா!” என்றார்.
3. வாடகை மாடு ஏறிப்போனது
பல நாள் சென்ற
அவசரமுண்டாயிற்று.

முடைய

குருவானவர்

பின்பு தூரப் பயணம்
சிஷர்கள், “அவ்வளவு

கால்

ஈடையாகப்

போக

போகும்படி
தூரம் நம்

முடியாது.
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௮திஈ பிரயாசமாம்,”” என்று ஒரு மோமை மாடு வாடகைக்கு.
அமர்த்தக்கொண்டு வந்தார்கள். அதற்கு வாடகை காளொன்
றுக்கு மூன்று பணம் கொடுக்கத் தஇீர்த்துப் பல அலுவலினாலை
விடிந்ததன்மேல் ஒரு ஜாமம் கடந்த பின் குருவும் சிஷர்களும்
என்னுங்
கடுவேனில்
போனார்கள்.
பயணம் புறப்பட்டுப்
கோடைகாலமாகையால், அவர்கள் ௩டக்க நடச்கக் கொள்ளி
கொண்டு சுடுகிறது போலச் சுள்ளுச் சுள்ளென வெயிலெறிக்க,

மரம் மட்டு, குளம் குட்டை இல்லாமையால், உண்ண நீரும்
ஓ.துங்க நிழலும் கடையாக வெட்ட வெளியாகிய பாலை நிலத்

இல்

அ௮கப்பட்டுக்கொண்டார்கள்.

அகோரமும்

கடூரமுமான

இளங்கீரைத்தண்டு
விழத்

போகப்போக

வெயிலின் வெப்பம் பொருமல், பசிய

போலக்

துவண்டு

இழக்குருக்கள்

அதைக்

தலைப்பட்டார்,

அப்படியே

கண்டு

சீஷர்கள்

3

மாட்டை.

நிறுத்தி, அவரை இறக்கி, அவர் வெப்பத்தை ஆற்றுதற்கு நிழல்

எங்மு மில்லாமையால், நிறுத்தப்பட்ட மாட்டின் நிழவீலே தரை
ததனால்
விசி ரியில்லா த்
தி, டுக்கிட
யில் துணியை வீரித்துட்போட்
வஸ்தஇிரத்தினா3ல
விசிறிக்கொண்டிருந்தார்கள்.
அவருக்கு
மாட்டின்மேலேற்றி,

பொழுது

போய்ப்

கொண்டு
சென்று

ஆறுதலான பிறகு

கொஞ்சம்

அதிலே

மறுபடியும்

இறங்கினார்கள்.
முன்று

மென்ள

போகுமூன்னை

ஒரு

வீச,

நடத்திக்

சிற்றூரிற்

௮ங்கே ஒரு சிறிய வீட்டின் நடையிரற்

நுழைந்தவுடனே

போய் இருக்கும்படி. வாயிலுக்குள்
காரனுக்கு

குளிர்ந்த காற்று

மெள்ள

பணத்தை

எடுத்துக்

மாட்டுக்

கொடுத்தார்கள்.

அவன், “இது போதாது,”
என்றான்.
*இஃதென்னை! முன்
உன்னோடே. பேச் சம்மதித்த நாட்கூலி மூன்று பணந்தானல்ல
வோ?" என்று அவர்கள் சொல்ல, அவன் மறுத்து, * மாடு வாக
னமாயேறிப்போவதற்காக உதவினதற்கு இந்தச் கூலி பொருக்

தினது சரிதான்; பிறகு ஈடு வழியில் வெயிலுக்குக் குடையாக
உதவின தற்குக் கூலி கொடுக்க வேண்டாவா?!"”

போட,

“இஃது

அ௮கியாயம்!

அநியாயம்/”*

என்று கூச்சற்

என்று

அவர்கள்

கோபித்துக் கடூரமாய்ப்பேச, அப்புறம் மாட்டுக்காரனுக்கும்
அவர்களுக்கும் சண்டையாய்ப் பெரிய ஆரவாரமுண்டானத
னால்,

ஊரார்

அறிந்து,

௮ஆண்

பெண்

பெரியோர் சிறியோரெல்

லாரும் ஒரு கூட்டமாகக் கூடி மொய்த்து வந்தார
்கள்.

அவர்
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களில் நியாயச்காரனொருவன், சந்தடியை விலக்கி வந்து, கூச்சலை
அடக்க, இரு இறத்தார் வழக்கையும் விசாரித்து, “கல்லது?
கேட்டுப் பின்பு

என்று

சொல்லுங்கள்,”

என்ன £

உங்கள் சம்மதி

தீர்ப்புக்குள்ளாவிர்களோ?

கான் சொல்லுகிற

சொல்லத்

தொடங்கினான்:
நரன் சல நாளுக்கு முன் தூரதேசத்துக்குப் பிரயாண
மாய்ப்போகையில் நடு வழியிலை ஒரு ராத்திரி ஒரூரில் ஒரு.
பெரிய விடுஇயில் தங்கினேன், அங்கே வந்தவர்களுக்கெல்லாம்
வ௫க்கும் இடம் குடிக்கூலிக்கு விடுவதன் றிச் சாப்பிடுகிற தற்கு.
கிரயத்துக்குகீ
முதலானவைகளும்
கறி
சோறு
வேண்டிய
வேண்டுமா? £
ஏதாவது
உமக்கு
கொடுப்பார்கள் ; ஆகையால்,
என்று அவர்கள் என்னைக் கேட்ட பொழுது, எனக்குச் செல
கட்டிக்
நான் கட்டுச்சோறு
பண .மல்லாமையால்,
வுக்குப்

சொண்டு வந்திருக்கிறேன், வேறொன்றும் தேவையில்லை,”

அங்கு வந்த மற்றவர்களுக்கு

றேன்; அத்தருணத்தில்

என்

ஒரு

பெரிய ஆட்டுத் தொடையை இருப்புச் சலாகையிற் கோத்து
நெய் தடவித் தணலின் மேல் காட்டிப் பக்கூவமாம்ச் சுழற்றிச்
சுட்டார்கள்; ௮து சிவக்க வேக வேக, அதிற்பூசின கெய் உருகி
அப்போது
நெருப்பில் துளித்துப் புகையத் தலைப்பட்டது;
நான்
பரிமளமாயிருந்தது;
அதன் வாசனை அதக ரம்மியமான
வந்து கட்டுச்சாதத்தை

கொண்டு

சாப்பிடு

அந்த மண த்தோடே

இறது ஈல்லதென்று நினைத்து, அதை அப்படியே சற்று Ceres
சுழற்றிக்கொண்டிருக்கும்படி உத்தரவு கேட்டேன்; அவ்வாறே
சுழறறிக்கொண் டிருக்க,

எலையோடே

கையால்

ஒரு

புகையின்மேற்

அந்தப்

சக்கரமாய்

சையால்

மற்றொரு

அ௮ள்ளியள்ளி

இன்பமாய்ச் சாப்பிட்டேன்;

யிலேயே

மென்றிருக்கையில்,

அவிழ்த்தெடுத்துச்

சாதத்தை

நான்

பிறகு

வாசணை

விடுதிக்காரன்

பிடித்து,

அவ்வாசனை

போக

வேண்டு

Cores குற்காகக்

அவன்
கூலி கேட்டான் ; நான், * அதற்கே.து கூலி?” என்றேன் ;
“கொடுக்க

என்று

வேண்டும்,'

எழுந்து

என்றான் ;

நடந்தேன்:

* கொடுக்கி றஇல்லை,'

நாண்)

அவன்,

கொடாமற்போகக்

“நீ

கூடாது,” என்று ஆணையிட்டுத் தடுத்தான் ; இந்தப்படி.

இரு

பிரா துக்குப்
வரும் வழக்கிட்டு,௮ந்த ஊர் அ௮திகாரியண் டைக்குப்
போஸணஹோம்; அவனோ,
2G

பூரணபண்டிதன்

;

சகல

சாஸ்திர நிபு
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ணன்; ௮இக

புத்திமான்; மகா சமர்த்தன்; மிகவும் நியாய ஞூக்ஷ

மம் தெரிந்தவன் ; அந்த மகானுபாவன் பண்ணிய நியாயத்
இர்ப்புல் கேளுங்கள்: கறி இன்றதற்கு விலை பணமும், கறிமணம்
மோந்ததற்கு

இர்ப்பு,

விலை

என்று

நிறைந்த

பணத்தின்

விடுஇக்காரனை

பையை

எடுத்து

மணமுமாகும்.

அருகே

அவன்

இதுதான்

அழைத்துப்

மூக்கிலே

அழுந்த

பணம்
உரைத்

துத் தேய்த்தான்; அவன், 'நூக்குப் போயிற்று! ஐயோ / மூக்குப்
போயிற்று / இந்தமட்டில் வந்த கூலி போதும், போதும் /' என்

றான்.

பார்த்தீர்களோ! இதுவே நல்ல நியாயமும் உத்தம நீதி

யுமாம் அல்லவா? இந்தத் தீர்ப்புத்தான் உங்களுக்கும்.
எப்
பழூயென்றுல், மாடேறி வந்ததற்குக் கூலி பணமும், மாட்டின்
நிழலிலிருந்ததற்குக் கூலி பணத்தின் நிழலும் போதுமானவை;

ஆடலும்,

மாட்டு நிழற்கூலிக்கு இப்போது

பணநிழல்
தத்தை

அகப்படாது.

அதற்குப் பதிலாகப்

ஓத்துக்கொள்.'' என்று

பிடித்துப்

அஸ்தமித் ததனால்”

பணப்பையைதீதாக்கி

பணச்

சத்

சொல்லி,

அவனைச்

சிக்கெனப்

அவன்

காஇலே

உரமாகத்

தாக்கும்படி. அதனால் மோதியடித்துப் * பணச்சத்தங் கேட்
டையா?' என்றுன்.
அவனும், * அமையா / ஆமையா / கேட்

டே ௩! கேட்டேன்! காது கோகிறது! போதும் கூலி! போதும், அப்பா / உனக்குப் புண்ணியமாய்ப் போடுறது ! என்னை விட்டு
விடு!' என்றான்.
அந்தச் சமயத்தில் அவணப் LWT GBS (HB

வும், “உன் மாடெனச்குப் போதும்; இந்தச் சஞ்சலம் இனி
ஆகாது; நீ மாட்டை ஓட்டிக்கொண்டு பே; இன்னுங்கொஞ்
சம்

தூரந்தகான்

கடந்து

பயணம்

போகிறேன்.”

போக

என்று

வேண்டும்:

அவனைப்

காலமே

போகச்

மென்ன

சொல்லிப்

பின்பு நியாயக்காரனைப் பார்த்து, “ஐயா, நீர் எங்கள் வழக்கைப்

பாரபஷமில்லாமல் எள்ளுக்காய் பிளந்தாற்போலச் சரியாய்த்
தீர்த்தர்,” என்று புகழ்ந்து ஆ௫சர்வஇத்தனுப்பினார்.

4.

குதிரை

பிடிக்கத்

மறு காள் குருவும் சீஷரும்

தூண்டில்

போட்டது

வெயிலுக்குப் பயந்து

கோழி

கூவினவடனே எழுந்து, ஆயத்தஞ்செய்து
புறப்பட்டார்கள்.
தளர்ந்த
உடையாய்
நடந்து போகிறதனாலே
கரதவமிகூட
இன்னங் கடக்காததற்குள்ளே வெயிலேறி
னதகைக் கண்டு, ஒரு

அவிவேக
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அங்கே இளைப்பாறிக்
குளிர்ச்சியான சோலையிலிறங்கினார்கள்.
கொண்டிருக்கையில், மி3ீலச்சன் என்பவன், மமீலாபாகைச்குப்
போய்ச் சமீபமாயிருந்த ஏரியிற் கால் கழுவப்£போனான்.
அதிலே ஆரேர
கரையின்மேல் ஐயனார் கோவிலிருந்தது.
மண்ணினாற்
செய்து,
ஐயனாரப்பனைக் குறித்துப் பிரார்த்தனை
புஇதாய்ப் பண்ணிச் சட்டு வர்ணந் தீர்ந்த ஒரு பெரிய குரை
௮ந்த மண்
யைக் கொண்டு வந்து செலுத்தியிருந்தார்கள்.
குஇரையின் நிழல் ஏரி நிறையச் தெளிந்திருந்த தீண்ணீரிற்
காணப்பட்டது. அதை ஏரியிற் காலலம்பப் போன மீலேச்சன்
கண்டு, தண்ணீர்க்முள்ளே குதிரை நிற்கிறதென்று நித்து,
அஇசயப்பட்டு, பின்பு கரையிலை நிற்கும் மண் குதிரைச்குச்
சரியொத்த நிறமும் உயரமும் பருமனும் சாயலுமாயிருக்கக்
கண்டதனால், தண்ணீரிலே தோன்றினது அதன் நிழலாயிருக்க
வேண்டுமென்று சமுசமிப்பட்டான்.
காற்றினால்
அடித்த
அப்போது
சமூசயப்பட்டாலும்,
தண்ணீரசைய, அதிலே காணப்பட்ட குதிரை நிழலும் ௮சை
அதைப் பார்த்தும் கரைமேலிருச்காங்
யத் தலைப்பட்டது.
அசைவொன்றுமில்லா

பார்க்கும்பொழுது ௮ஃது

குதிரையைப்

நீருக்குள் நிற்கும்

இருந்ததனால்,

ஓட்டுகிறதற்கு

போட்டுக்

கல்லைக்கொண்

ருள்ளதென்றும்

நிச்சயம் பண்ணினான்.

வாயினால்

எறிந்த

கூச்சல்

உயி

அதை

எத்தனப்பட்டு,

டெறிந்தான்.

வேறென்றும்

குதீரை

மாத்திரத்தில் தண்ணீர்

௮இிகமாயாடி.

அலைந்தெழும்பக் குதிரையும் தலையெடுத்துக் காலுகு.றி உடல்

இவன் கண்ணுக்குத் தோன் றின
துடித்துக் துள்ளினதாக
தனாற் பயந்து, காலும் அலம்பாமல், மற்றவர்களிடத்தில் ஒடி.
வந்து தரன் கண்டதையெல்லாஞ் சொன்னான்.
கேட்டு எல்லோரும் இடீரென்
அந்தப் புதுமையைக்

றெழுந்து

ஓடிப்போய்,

மிலேச்சன்

சொன்னது

ஏரிக்குட்சுற்றிப்

மெய்யென்று

பார்க்குமிடத் இல்

ஈம்பிக்கொண்டு,

ணிரிலிறங்கினால் தவளை கடிக்கும்! என்பவர் போல,

“தண்

அவர்கள்

எரி நீரில் இறங்கப்பயந்து, இறங்காமல், அதற்குள்ளிருக்கிற
குதிரையைப் பிடிக்கும்படிக்கு ஆலோசனை பண்ணது தொடங்
கண்டால்
“கொள்ளாக்
ஒருவன்,
அவர்களில்
இனார்கள்.

வாயைத்

இறக்கிறது

குதிரைக்குச்

சுபாவமாகையால்.
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கொள்ளை

வேவித்து

அந்த

வைத்தால்,

வாசனையைக்கண்டு

அப்பொழுது

மேலே வரும்;

அதைக் குதிரை இன்னுகிறதற்கு

பிடித்துக்கொள்ளலாம்,” என்றான்: மற்றொருவன், *பசுமையா
யிருக்க ஒரு பிடி.

அறுகம்புல்லைப்

பிடுங்கிக்கொண்டுபோய்த்

தண்ணீர்க்கு மேலே காட்டினால், குதிரை அதைத் தின்னத்
தாவியெழும்பும்; அந்நேரத்துற் பற்றிக்கொள்ளலாம்,”” என்
ரன்; பின்னொருவன், “பெட்டைக்குதிரை கனைக்கிறது போலக்

கரைமேலிருந்தபடி கனைத்தால், குதிரை காம வெறி கொண்டு
மேலை கிளம்பும்; அந்தச் சமயத்தில் தப்பாமல் கைவசப்படுத்
இக்கொள்ளலாம்,”

போய்

ஏரியில்

என்றான்;

விழுந்தால்,

இன்னுமொருவன்,

தவளை

“ஏர௫ுமை

குதஇத்தோடும்

தானே

என்பதனால்,
:“எறுமைக்கடாவை
ஒட்டிக்கொண்டு
போய்த்
தண்ணீரில் விட்டால், BH நாலு பக்கமும் ஓடி.யாடிக் குஇக்
கும்; 265
உபத்திரவம்
பொறுக்க மாட்டாமல்
குதிரை
கரையேறி வரும்; அத்தருணத்தில் வருத்தமில்லாமற் பிடித்
துக்கொள்ளலாம்,”” என்றான்; இப்படி. காலுபேருஞ்சொன்ன

உபாயங்களெல்லாம்

தனக்குச்

சம்மயோதகனால்

மிலேச்சன்,

சரியன்று,” என்று மறுத்து, “நானோர் உபாயஞ் சொல்லு
கிறேன்; கேளுங்கள்:
தூண்டில் போட்டு மீன் பிடிக்கிறது
போல, இதையும் பிடித்துக் கரைமேலிழுக்க
வேண்டும்,”
ாம்,
என்றான்.
அதற்கு அவர்களெல்ல
“:ஆம்/ ஆம்! இது நல்ல
உபாரயந்தான்!'' என்று உடன்பட்டார்கள்.
தங்களுக்குள்
ஓருவன்
வைத்இருந்த
கருக்கரிவாளைத்
தூண்டில் முள்ளாகவும், வழியில் உண்ணுதற்குத் தாங்கள்
கொண்டு வந்த கட்டுச்சாதத்தைத் தூண்டிலின் இரையாகவும்,
குருவானவர் கட்டியிருந்த சலைப்பாகையைத் தூண்டிற்கயிரு
கவும், அவர் கையிலே பிடிக்கிற நிஷபவுருச் செய்து வைத்த
பித்தளைப்பூண் கட்டிய
தடியைத் தூண்டிற்கோலாகவும்
ஆயத்தப்படுத்தி, எப்படியாவது நினைத்த காரியத்தை மூடிக்க.
வேண்டுமென் அ
தீர்மானித்து,
அப்படியே
கட்டுச்சோற்று
மூட்டையைக் கருக்கரிவாளின் முனையிலே கோத்து, அடியிலே

தலைப்பாகையைக்
தண்ணீர்க்குள்
அது

கட்டி,

குதிரை

தொப்பென்று

அதைத்

தடியிலே

காண்கிற

இடத்தில்

விழுந்து

விசையோடு

சுற்றி முடிந்து,
எறிந்தார்கள்.

மிகவும்

தண்ணீர்
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குதிரையும் துள்ளி
ததும்பினதனால், அங்கே தோன்றின
எழுந்து நெளித்துக் குதித்துக் கிளம்பினது போலக் கண்ட
தனால், எல்லோரும் பயந்தோடினார்கள்.

மூண்டாசியைத்தொடுத்த தடியைப் பிடித்திருந்த ஒருவன்
அவன்
நின்றான்.

கைவிட்டோடாமல்

அதைக்

மாத்திரம்

பெரிய மீன்கள்
ஏரியின் அலையமர்ந்த பின்பு அதிலுள்ள
மெள்ளமெள்ள அணுகிக் கட்டுச்சாத மூட்டையைக் கடிதீ
மற்றவர்
இழுத்த ஜாடையைக் கண்டு, கைச்சைகை செய்து
இரை
களை அழைத்துக் “குதிரை இதோ இப்பொழுதுதான்
தலைப்பாகையை

இழுக்கச்

நேரம்

சற்று

என்றான்.

கடிக்கிறது,”

யைக்

சாதமும்

இலையுஞ்

பிறகு

போன

போனதனால்

கட்டின கருக்கரிவாளான்து அங்கே முனைத்
பாகையுடனே
அவன் அது
இருந்த ஏரிக்கோரையில் மாட்டிக்கொண்டது.
(குதிரை
குதிரை வாயில் மாட்டிக்கொண்டதாக நினைத்துக்

வாயில் தூண்டில் மாட்டின போதே

விட்டது!”

அனைவருங்கூடி.

சே தாஷமாய்க்கூப்பிட,

என்று

பிடி.த்திழுக்கப் பாகை பழையதாகை

வந்து தலைப்பாகையைப்

ஒருமிக்க

எல்லோரும்

அற்றுப்போயிற்று.

யால்,

குதிரை ஈம்முடையதாய்

மல்லாக்

கரய்க் ழே விழுந்தார்கள்.
வந்து,
இப்படியவர்கள் விழுந்தறுவாயில் ஒரு இரகஸ்தன்
«DO soar Cat?

எல்லாவற்றையும்

கேட்க,

என்று

ஒழுங்கு

 மவுட்டி
படச் சொன்னார்கள். அது கேட்டு அவன் இவர்கள்
வஸ்திரத்தி
யத்தைச்கண்டு கரைமேலே இருந்த குதிரையை
மறைக்க

னாலே

நீருட்குதிரை

அவர்

அதை

மறைந்தது.

களுக்குக்காட்டு,, அந்த மயக்கத்தை நீக்கினான்.
அப்போதவர்கள்

தங்கள்

அவனுக்குக்காட்டி,

குருவை

எஜயரீ, எங்கள் குருசுவாமியார் குளர்ந்த

வயதாகையால்,

போவதற்குக் குதிரை ஆவசியகமாயிருக்கிறது;

தற்குப்
முட்டை
வாடகை

போதுமான

பணமில்லாததனாலே

வாங்கினோம்;
மாடு வைத்து,

பட்டோம்; இப்பொழுது

விவரமாயவனுக்குச்

ஏறிப்

அது கொள்ளு

அதன்

சுளுவிலே

சேதமாய்விட்டது;
அது
அதனிமித்தம் வெகுவாகச்

பின்பு
சஞ்சலப்

இப்படியாயிற்று,” என்று எல்லாம்

சொன்னார்கள்.

முறியாத நல்ல மனிதர்களென்று

அவன்

அவர்கள்

கபட

கண்டு, மனமிரங்கி, “என்னி

விகநோதரசமஞ்சரி
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டத்இல்

ஒரு

நொண்டிக்

வழிப்பயணத்துக்கு

வேண்டுவதில்லை;

கொடுக்க

என்னூருக்கு

உண்டு; அது உங்கள்.

கிழக்குதிரை

நீங்கள்

பணங்காசு

இலவசமாகத்

தருகிறேன்.

அதற்காக

உதவும்;

நான்

அழைத்துக்கொண்டு

என்று

வாருங்கள்,”

போனான்.

2.
அந்த

மனிதன்

குதிரையேறிப்போன
து
இரவியஸ்தனல்லாக

ஏழையானாலும்,

தர்

மிஷ்டனாகையால், அவர்களைச் சொன்னபடியே சமீபத்திலிருந்த
தன்னூருக்கு அழைத்துக்கொண்டுபோய், அன் றிராத்திரி அவர்

கஞக்கு மெய் பால் தயிர் மூதலானவைகளிற்குறைவில்லாமல்
போஜனம் செய்வித்துச் சாப்பிட்ட பிறகு, வெற்றிலை பாக்குப்
புகையிலை முதலானவைகளுஞ் சம்பிரமமாய்க் கொடுத்தான்.
மறுகாட் காலையில் அவன்

கொல்லை

வெளியில்

மேய்ந்து

கொண்டிருந்த நாட்டுத் தட்டாகிய ஒரு குதிரையைப் பிடித்துக்
கொண்டுவந்து, குருவுக்கு முன்பாக விட்டு, அதை அவருக்குக்
காணிக்கையாகக்கொடுத்தான். கொடுத்த குதிரையோ, வயது

சென்ற கிழமும், ஒருகண்

பொட்டையும்,.

ஓரு காது களியும்,

மூன் காலில் ஓரு கால் நொண்டியும், பின் கால் முட்டிக்காஃலு
மான குரூபமாய், அந்தக் கிழக்குருவுச்கூக்கக்க வாகனமாயிருக்
தது.
:எப்படியிருந்தாலும், குதிரை பணச் செலவில்லரமல்

இலவசத்தில் அகப்பட்டதே!' என்று எல்லாரும் ௮இக மூழ்ச்சி
கூர்ந்தார்கள். மட்டி குதிரையைச் சுற்றி வந்து தடவியும்,
மடயன் அசன் கொண்டிக்காலைப் பிடித்திழுத்து முறுக்கியும்,
மூடன் மொட்டை வாலைப்பற்றி உருவியும், கறர்க்கன் நொள்ளைக்
கண்ணைத் துடைத்தும், மிலேச்சன் LIFE LIVER SOIT oor

வாயிலை கொடுத்தும் இவ்விதமாக

கொண்டிருக்தார்கள்.
தேடத்

அதை

அதற்குமேல்

தலைப்பட்டார்கள்.

குதிரை

(GuHt

மிகவும் பாரரீட்டிக்

குதிரை

முஸ்தப்புத்

கொடுத்தவன்

பீற்றலா

யிருந்த ஒரு பழஞ்சேணத்தைக் கொடுத்தான்.
அதிந்குதிரை
aur Sar Bip மாட்டப்படும் பின் தீட்டு வாரில்லாததனாற் பாலைக்
கொடியைத் இரித்துக் கட்டினார்கள்,

அக்கு

வாரிஷ்லாமையால், வழியிலே

Car bul

கடிவாளம்,

என்ற

அப்படியே கடிவாளதி

சண்ட குதிரைக்கு

பழமொழிப்படி

வைக்

பழுதையை
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முடிந்து வைத்தார்கள். தங்கப்பட்டையும் இறுக்கு வாரும்
சம்பாஇக்க வெரு பிரயாசப்பட்டும் கடையாததனால், மடத்துக்
குச் சமீபத்திலிருந்த பேட்டைக்குப்போய், அவ்விரண்டும் முன்
கால் பின்கால்களிர்கட்டுகிற ௮சாடி பிசாடிக்கயிறுகளும் வாங்
இக்கொண்டு வந்தார்கள். இப்படி முஸ்திப்பெல்லாம் அமைத்த
பின்பு, குதிரைச்சவாரி பண்ணுதற்கு ஜோதிஷ முறைப்படி
வாரசூலையைத்

தள்ளி,

சுபமுகூர்த்தம்

அமிர்தயோகமான

ஒன்று நிருணயம் பண்ணினார்கள். அந்நேரத்தில் *ஊர் கூடிச்
கூடிப்
செக்குத் தள்ளுகிறது போல, ஊராரெல்லாம் வந்து
முதற்
பேரிரைச்சலிட்டு வாழ்த்திப் பரமார்த்தகுருவை முதல்
குதிரைமேல் ஏற்றி வைத்தார்கள். ௮ப்பொழுது,
“மூன்னே கடிவாளம் மூன்றுபேர் தொட்டிழுக்கப்
பின்னை யிருந்திரண்டு பேர்தள்ள--ஏக்கேரம்
வேதம்போம் வாயான் வீகட.ரா மன்குதிரை
மாதம்போங் காத வழி”

முன் புறத்திலிருந்து
என்கிறபடியே ஐந்து சிஷர்களில் ஒருவன்

கடிவாளத்தைப்

பிடித்திழுக்க,

ஒருவன் பின் புறத்திலிருந்து

வாலைப்பிடித்து முறுக்கி அசட்டியோட்ட,

இருவர் பக்கங்களி

தாங்க, ஒரு
லிருந்து குருவின் கால்களைக் கைலாகு கொடுத்துத்
கு! எச்சரிக்
வன் முன்னே, “பரமார்த்தகுரு Gat! பராக்
இழக்குருவான
கை!” என்று கட்டியங்கூறிப் பராபரி பண்ணக்
பண்ணினார்.
வர் மகா சம்பிரமத் துடனே குதிரை சவாரி
க உடல்
இந்தப் பஞ்சதாளக் குதிரையின்மேல் உல்லாசமா
ல் வழிச்சாரி ஆயக்
பூரிக்க வெகுதூரம் போன பிறகு, நடு வழியி
தான். இவர்கள்,
காரனொருவன் கண்டு, ஓடி. வந்து மறித்
அவன், ்மு.இரைக்கு ஐந்து
“ஏன் மறிக்கிறாம்?”' என்றார்கள்.

பணம்

ஆயங்கொடுக்க

அது

வேண்டும்;

கொடாமற்போகக்

கூடாது '' என்றான்.

குருவேறின குதி
அதற்கவர்கள், “இஃதென்னை பு.துமை'
ந்தமா? உத்தியோக சம்
ரைக்கும் ஆயமுண்டா” வியாபார சம்ப
முதிர்ந்த

பந்தமா ?

வயதாட்ச்

அவையெல்லாமல்லவே

சரீரம்

1

எங்கள்

தளர்க்இருக்கன் றதனால்,

நடக்கமாட்டாததைக்

குரு

கால்

நடையாய்

க்
கண்டு, ஒர௫ புண்ணியவான் தருமத்து

விகோதரசமஞ்சரி
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குக் கொடுத்த குஇிரையாக்குமிது! இதற்கு ஆயம் வாங்கினதை

நாங்கள் எங்குங்கண்ட இல்லை! ஆனாலும், அறியாயம்!"' என்று

அவர்கள் கூச்சல் போட. அவன், “: அநியாயமோ, நியாயமோ,
எனக்கொன்றும் தெரியாது; பணத்தைக் கொடுத்துவிட்டுத்

தான் போக

வேண்டும்,”

வைத்து, “விடமாட்டேன்?
வழி காணாமல்,

“நாம்

என்று மத்தியானமட்டும்

என்றதனால், குப்பிப்பபோக வேற

கொடாக்கண்டராயிருந்தாலும்,

விடாச்கண்டனாயிருக்கிரானே / ஐயோ /
என்று

மறியலில்

ஐந்து பணங்கொடுத்தார்கள்.

வீண்

இவன்

தண்டமிது/”

அவன் விட்டுவிட்டான்.

குரு, “*குஇிரையில்லாவிட்டால் இந்தச் சஞ்சலம் வரமாட்.
டாதல்லவா!””
என்று மிகவும் தம்மைத்தாமே
வெறுத்துக்
கொண்டு, பின்பு இளைப்பாறும்படி
சஷர்களுடனே கிட்ட

இருந்த சாவடிக்குப்போனார். அங்கே எதிர்ப்பட்ட ஒரு கிரு
கஸ்தனோடே. குருவானவர் தாமே வலுவில் முறையிட்டுக்
கொள்ளத் தொடங்கினார்: “அப்பா, நான் பிறந்த நாள் தொட்டு

இது

வரையில்

ஒருக்காலும்

குதிரையேறினதில்லை.

₹* ஒரு

நாளுஞ் சிரியாதவன் இருநாளிற்சிரித்தான்,” என்பது போல,
இன்றைக்குத்தரன் முதல் முதல் குதிரையேறி வந்சேன்; வந்த
இடத்தில் இந்த அநியாயம் நடந்தது/ இப்படி நீதியில்லாமல்

வழி

பறிக்்ற

கள்ளனைப்போல

பணம் ஆஅருக்காவது
வாங்க
பணம்
மூளாதர?”' என்றார்.

நிஷ்டூரமாய்ச்

சம்பாஇக்கிற

நன்மையாயிருக்குமா £2 என் வயிஜறெரிய
அவனுக்குச்
செரிக்குமா£?
நெருப்பரய்

அது கேட்டு அவன், “ஐயா, பெரியவரே, இது காலத்தின்
சுபாவம் ; இந்காளிற் பணமே குரு; பணமே தெய்வம்; *பண
மென்றால் பிணமும் வாயைத்தஇறக்கும்,” என்பது முன்பு கேட்
டோம்; இப்போது, பணம் பந்இயீலே; குலம் குப்பையிலே,”
என்பதற்குச் சரியாய்ப் பணத்தை விட வேறே உறவும் சினேக
Gin Berea wird Gb,” என்றான்.
இதற்கேற்கக் குருவும், “அப்பா, இந்தச் காலத்திலே கஷ்
டத்தில் அரைக்காசு இடக்கக்கண்டாலும் அதை நாக்காலே
ஈக்கியெடுக்கக் கூசார்கள்!?” என்று

சொன்னார்.

அவனும், “சந்

தேகமா/ அப்படி நக்கியெடுக்கும்பொழுது அஃது அவர்களுக்கு

அவிவேக
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பூரணகுரு கதை

” என்று சொல்லு
காருதையா! இதற்கு ஓர் அத்தாக்ஷி கேளும்,

இரான் :

“ஓர்

ராஜா

தன் சீமையில்

பணத்தாசையினாலே

ஒரு

அதன்
பொழுதும் இல்லாத வரியெல்லாம் ஏற்படுத்தி வைத்து,

ச்
பின்பு மூத்திரவரியும் விஇத்தான். இஃது அவன் மகனுக்கு
டு
கேட்
வரி
சம்மதியாமல், * குடிகளிடத்தில் இந்த நாறுகிற
வாங்குகிறது லச்சைக் கேடாயிருக்கிறது!”

என்று தகப்பனுக்


குச்சொல்ல, ராஜா மகனுக்கு அப்பொழுது மறுமொழி சொல்
் பொக்கசம்
லாமலிருந்து, பல நாள் போக வைத்து, வரிப்பணம
் பணத்தை
நிறையச் சேர்ந்தபின், மகனை அழைப்பித்து, அந்தப

மகன்
டான்.
முகரச்சொல்லி, “ நாறுகிறதோ?' என்று கேட்
என்
'
து,
நினையாமல், ‘er pated; மணக்கற
வேறோன்றும்
என்றான்.
இராசா, *இது மூத்திரவா்ப் பணமாக்கும்!
ன்.
கேட்படீரோ?

பணம்

வந்தாற்போதும்!

௮ஃது

எப்படி வந்தா

லும் பாரமன்று ஐயா!” என்றான்.
ருந்து பொழுது
இவ்வாறு பல பேச்சுகள் பேசிக்கொண்டி
குதிரையேறிப்போய்
போக்கெ பின் சாயங்காலத்தில் மீளவுங்
அன் றிராத்திரி, குதிரை
ஒரு பட்டிக்காட்டிலே தங்கினார்கள்.

பயணத்துக்குத்
மே
யைக் கட்டாமல் மேய விட்டுக் கால
்கன் வீட்டுக்கு வீடு
தேடினபோது அகப் டாமையால், மூர்க
கட்டி
யில், அதை ஒருவன் தன் வளைவில்

நுழைந்து பார்க்கை
சொன்னபோது, அவன்,
வைத்திருந்தான். இவன் அதை விடச்
பயிரில் மேய்ந்தது 5
“இராத்திரி முப்பது நாழிகையும் என்

பரிச்சேதம் விடமாட்
எனக்கு வெகு சேதமாயிற்று; அதனாற்
ஊர் காட்டானே
டேன்,” என்றான். அதைக்குறித்து அடுத்த
சேதங்

அவன். 'பயிர்ச்
போய் நயமாய்ச் சொல்லி அமர்த்தியும்,
விடச் சம்மஇப்பேன்,”
கொடுத்தால்தான் கான் குதிரையை
கொல்லையைப்
நாலு பேருங்கூடிக் குதிரை மேய்ந்த
என்றான்.
மதித்துப் பத்துப்பணக்
பார்த்து, மிதித்தது மேய்க்ததெல்லாம்
உண்டென்று சொல்லக்
துச் சேதம் எட்டுப்பணத்துச் சேதம்
்தை வாங்கிக்கொண்டு
கடைசியிலே இர்ந்தபடிக்கு நாலு பணத
குதிரையை விட் டுவிட்டான்.
சலித்துக்கொண்டு.
வெகுவாய்ச்
குருவோ வென்றால்,

-ஈமக்கு இந்தக் குதிரை என்னத்துக்கு?

இது வந்ததனாலே
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பணச்செலவுகளெத்தனை £
கேடுகளெத்தனை?

சஞ்சலங்களெத்தனை £?

சங்கைக்

இவைகளெல்லாம் நமது மகிமைக்குாத் தகா

அப்பா!” என்று கால் நடையாய்ப் போகத் துணிந்தார்.

அதற்

குச் சீஷர்கள், “*௮/ ஆ! அது சரியன்று,” என்றும், “கால்நடை
கடக்க உம்மாலாகாது,”” என்றும்
சொல்லிக்கொண்டிருக்க,

அவ்வீடத்தில் ஒரு வள்ளுவட்பண்டாரம் இவையெல்லாங் கேட்
டுக் கிட்ட

வந்து,

“கவலைப்பட

மேலுமவன், இந்தக்

வேண்டாவையா,''

கஷ்டஈஷ்டங்களெல்லாம்

என்றான்.

குதிரையைப்

பிடித்த தோஷத்தினால் வந்தனவாச்கும்! செலவோடே செல
வாக எனக்கு ஜந்து பணங்கொடுத்தால், நான் இரகசரந்தி

செய்து, அந்தத்
தோஷத்தை நிவர்த்தியாக்கிவிடுகிறேன்,”
என்றான். இவர்கள் செலவுக்காக அஞ்சப் பார்ப்பது காரிய
மன்றென்று நினைத்துப் பணங்கொடுக்கச் சம்மதித்துத் தோஷத்

தைக் கழிக்கச் சொன்னார்கள்.

5

அப்பொழுது ௮ந்த வள்ளுவன், “இவர்கள் ஈமது வலையிற்
சிச்கினார்கள், ஆகையால், இவர்களைச் சந்தேகமில்லாமல் நரம்
ஏய்க்கலாம்,” என்று நிச்சயித்துப் பணத்தை முன்னே கொடுக்
கச்சொல்லிக் கழற்றிக்கொண்டு, அவர்கள் கண்ணுக்கு முன்
பாகப் பல விதத் தாட்டோட்டமான சடங்குகளைச் செய்து,

காகாவிதப்

பச்9ிலையும்

பறிச்து

அபிமந்திரித்து

எறிகிறது

போலக் குதிரைமேல் எறிந்து, உரக்கப் பேசாமல், மெதுவாய்
மிணமிணவென்ற சத்தமாக, “7 ஊ/ ஐயும் கிலியும் செளவும்
ஓம் சுவாகா!” என்று அனேகமுறை உச்சரித்து, மும்முறை.
குதிரையைப் பிரதக்ஷிணம் வந்து, வால் முதல் தலை பரியந்தம்
அதைத்தடவி, அதன் ஓற்றைக்காகதைக் கையினாற்பிடித்துக்
கொண்டு,
இந்தக் காதிலேயாக்கும் தோஷமெல்லாம் தக்க
நிற்கிறது; இப்படிப்பட்ட

தோஷத்தைக்

கழிக்கத்தான்

௮ம்

நாளில் அந்தக் கதை அறுத்தார்கள்.
இட்பொழுது இந்தக்
தையும் அறுத்துப் போட்டால், இந்காளில்
வந்த கோஷமும்

அறுப்போம்,”

என்றான்:

உடனே

வெட்டரிவாளைத் இட்டிக்

கொண்டு அந்த ஒரு காதையும் இடீரென்று அறுத்துத் தோஷக்
தொடராதபடி
தூரக்கொண்டுபோய்

புதைத்து, மேலை மண் போட்டுக் குறி

ஆழக்

குழிதோண்டிப்

செய்துவிட்டு வந்தார்

அவிவேக பூரணகுரு கதை
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இதிலே அன்றெல்லாம் சென்றதனால், மறுநாட்கா&ையில்

கள்.

வெகு தொந்தரவுபட்டு மடத்துக்குச் சென்றார்கள்.

6. பிராமணன்
மடத்துக்குப் போன

|

ஜோசியம் சொன்னது
பிறகு குருவானவர் வெகுவாய்

விசனப்பட்டார்.
“நமக்குக் கடைத்த
குதிரை குரூபமான
குதிரையாயிருந்தும், பணச்செலவில்லாமல் வந்ததென்பதனால்,

கொஞ்சம் சந்தோஷமாயிற்று.

என்றாலும், இக்குதிரையினால்

வழியில் அனுபவித்த சங்கடங்களை எல்லாம் நினைக்க நினைக்
கத் தராத
மனச்கிலேசம் உண்டாகின்றது! தெய்வச்செயல்
இ.படியும் இருக்கிறதல்லவா!'” என்று சிந்தித்துக் குருவான
at சிஷர்களைக் தமது சந்நிதானத்குற்
கூட்டி
வைத்துக்
கொண்டு, ஞான விஷயத்தைப்பற்றிப் பேசச் தொடங்கினார் :
“தம்பிமாோ. வரவா இந்தப் பிரபஞ்ச வாழ்வைப் பார்ச்கு

கானற்சலம் போலவும்
மிடத்தில் முயற்கொம்பு போலவும்,
சூனியமாயிருக்கன் றதென்று காண்கின்றேன்; தீமை கலவாத
கசப்புக்

நன்மையும்,

சந்தோஷமும்

இங்கே

கலவாத

இனிப்பும்,

கிடைக்கமாட்டா;

துக்கங்கலவாத

ஐயோ!

விலை

கொடுத்து வாங்காமல் உபகாரமாய்க் குதிரை வந்ததென்று
காம் மிகவும் ம௫ழ்ந்தோமல்லவோ!/
அ௮ன்றுதானே
இந்தப்
பாக்கியத்துடனே தொடர்ந்து வந்த கிலேசங்களையும் கண்டீர்
களே/ ஒரு துளித்தேனை நக்குகிறதற்காக அத்தனை கசப்பும்
விழுங்க வேண்டுமா?
நெல்லுக்கும்
உமியிருக்கிறது; எவ்
வகைக் கனிகளுக்கும் தோலும் கொட்டையுமுண்டு: இவை
யெல்லாம் இயல்புதான்; ஆகிலும்,
நான் ஒரு இனத்தில்
அனுபவித்த பொல்லாப்போ, மிகவும் அ௮திகம்/ குதிரை ஏறு

இறதற்கு
நடக்க

எனக்கு

அதிர்ஷ்டமில்லையாக்கும்!

என்னாற்கூடுமா?

கூடாதே!

ஆதலால்,

விஇக்கெதஇுராய்
இணி

அந்தக்

குதிரையை அது வர்த இடத்திற்குத் இருப்பி அனுப்பிவிடு
கிறதே காரியம்/ ஆகாது, ஆகாது 7” என்றார்.

அதற்குச் சிஷர்களெல்லாரும், **ஆகா/ அப்படிச் சொல்ல
வேண்டாவையா! அஃதென்னை, நீர் கொண்ட குதிரையோ,
காங்கள் தேடின குதிரையோ”? இரண்டில் ஒன்றுமன்்
ற? தெய்
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வாஇீனமாய்த் தானாக வந்தகுதிரையன்்
றோ? நாமதைத் திரும்ப

அனுப்பினால், இருவுளத்துக்கு மறுவுளமாக நடக்கற தாகுமே!

ஆதலால், இஃது ௮தஇக தோஷமாய் முடியாதா? குதிரையைப்
பிடித்திரத தோஷத்தை அந்த வள்ளுவன் கழித்த பிறகு
அஞ்சத்தக்கது

ஒன்றுமில்லையே!”

இருக்கின்றது?

என்ன

என்றார்கள்.

இவைகளுடனே

இன்னமும்

பல நியாயங்களை

விரிவாகச்சொல்ல, குருவும் மனந்தேறி,

அவர்கள்

“நீங்கள் சொன்னபடி

ஆகட்டும்,”
என்றார், “அனாலும், ௮ன்று
வந்த மோசம்
போல இனி வாராதபடிக்கு, இராமாறு குதிரையை மேயவிட
வொண்ணாது; :வீட்டிலேதானே சட்டுவிக்க வேண்டும், அதற்
கான இடமழுங் காணோமே!” என்ரு.
அப்போது மூர்க்கனென்பவன், “இதற்காக ஆலோசனை
என்ன£ இந்த க்ஷ்ணத்துி3ல நான் போய் ஆலங்கொம்புகளை
வெட்டிக் கொண்டு வந்து, நம்முடைய மடத்துக்கு ஒரு நூலை
யில் நேர்த்தியான
இலாயமொன்று,
பண்ணிப்
பதித்தது
போலக் கட்டுகிறேன்,” என்றான்.

என்றவுடன் புறப்பட்டுப்போய், வழியோரரத்திலிருந்த பிர
மாண்டமான கொடியாலின்மேலேறிநின்று, செமிப்பாயுயர்ந்து

வளர்ந்து ஓழுங்காயிருந்த இளையைக் கோடரியினால் வெட்டத்
தொடங்கினான்.
ஆனாலும், அவன் அினிப்பக்க த் திலிருந் து

அடிப்பக்கத்தில் வெட்டுகிறதைக் எண்டு வழிப்போக்கனாய்வந்த
ஒரு பீராமணன், “தம்பி, அப்படி நிற்கவேண்டா; இளையோடே
நீயும் விமப்போஇிருய்,” என்றான்.
அதற்கவன், “(இந்தக் துர்ச்

சகுனமான

வார்த்தையை

எனக்கு

ரீ சொல்ல

வந்தா யோ”

என்று அரையிற் செருகி வைத்திருந்த வெட்டரிவாளைப்
பிராம
ணன்மேல் எறிந்தான்.
அவனும், “இந்த முரடன் பட்டறியட்
டும்!" என்று விலகத் தப்பிப்போய்விட்டான்.
மூர்க்கனோ
என்றால, மூன்னின்றபடி
பின் னும் நின்று வெட்டினதனால்,
அரைவாசிக்கு oy இகமாக மரம் அறுப்புண்டு
மளமளவென்று
தேறிந்துவிழத் தானும் அதனோடை
விழுந்தான்.
**அம்ரதும் மூ]

இங்கு வந்த அந்தப் பிராமணன் பிரபலம
ான

சரஸ்இரி!

டதா
புரோகிதன்! அவன் சொன்னபடிக்கு
ஆயிற்று!” என்று கடுக
எழுந்து, பிராமணனைப் பின் பற்றிக்
கூவிக்கொண்டே இடி.னான்.
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சடுதியில் இவன் கிட்ட ஓடி வருறதைப் பிராமணன் கண்டு,
:இந்தப் புத்தியில்லாத மிருகம் என்ன, செய்யுமோ!” என்று
வந்து,

மூர்க்கன்

நின்றான்.

அஞ்சி

போட்டு,

கும்பீடு

ஒரு

ஐயா, நீர் பிரபலசாஸ்இரி ; இன்னமோர் ஆருடம் எனக்குச்
சொல்ல வேண்டும்; நான் பரமார்த்தகுருவின் சஷனாக்கும்/
அவர்மேல் எனக்கு ௮இக பக்ஷமுண் டாயிருக்கின்் றது; அவருக்
குத் தளர்ந்தவயதாயிருக்கிறபடியினாலே, அவர் கொஞ்சநாளுக்
நான் பயந்திருக்கின்?றன்; இப்பொழுது.
குட்சாவாரென்று
நீரெனக்காறுசலாக,

“அவருக்கு

மூடிவு

காலம் எப்பொழுது

என்
வரும்? அதற்குமுன் காணப்படும் ௮அடையாளமென்ன?'
பவற்றைச் சற்றே தயவு செய்து சொல்லவேண்டும்!” என்றான்.
பிராமணன் தப்புவீச்துக்கொள்ளப் பல விதப் போக்குச்சொல்லவி'
யும் அவன் கேளாததனாலும், விடாததனாலும், கடைசியிலே,
அவன், “அஃதென்ன
:அசனூதம் ஜீவன் நாசம்,” என்றான்.
ஐயா!

அர் தீதம் சொல்லவேண்டும்,”

அதற்கு

கேட்க,
emits

“உன் குருக்களுக்கு
காண்கிறதோ, ௮ஃது

என்று

அடையாளம்

தென்பதற்கு

என்று அலட்டிக்

இருப்பிடம்
என்றைக்குக்
அன்றைக்குச்சாவு கிட்டின
அறிந்துகொள்,”

என்று

பிராமணன் சொன்னான்.
மூர்க்கனும் ஈமஸ்காரஞ் செய்துவிட்டுப்போய், வெட்டின

மடத்துக்கிமுத்துக்கொண்டு வந்து, ஈடந்த செயது

இயை

குருக்கள் இசைக்கேட்டு,
எல்லாம் விவரமாய்ச் சொன்னான்.
மிகவும் விசாரப்பட்டு, “ஜோசியஞ் சொன்ன பிராமணன் மகா
சாஸ்இரியல்லவென்று சொல்லக்கூடாது: உனக்கவன் சொன்ன

படியெல்லாம்
எனக்கு

உடனே

அவன்

டாது; “ஆசனதஞ்
அ௮னுபவமுமான

வேண்டுமாக்கும்!

பிரத்தியஷமாயிற்றே!

சொல்லியனுப்பின

ஜோசியமும்

ஜீவன் காசம், என்பது நல்ல யுத்தியும்

வசனந்தான்;

ஒருகாலும்

இணி

கால்

எச்சரிக்கையாயிருக்க

சுத்தி

அதன்மேல் ஆண்டவன் விட்டபடியாகிறது!””

7.

ஆதலால்,
தப்பமாட்

செய்யக்கூடாது.
என்றார்.

குரு குதிரைமேலிருந்து விழுந்தது

சொன்ன எச்சரிக்கையோடு நெடுநாளிருந்து, பின்பு சீமா:
மூலங்களுக்குப் போய் வந்தால், சீஷர்கள் கையிற் பணம் பறி
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யுமேயொழிய
அதைப்பற்றி

விரநோதரசமஞ்சறி

மடத்திலிருந்தால் அது வர ௮றியாதென்று
கருக்கூர் சுற்றித்திரியக் குருவும் சிஷர்களும்

புறப்பட்டார்கள்.

எங்கும்

போய்ச்

சுற்றிக்கொண்டு

மடத்துக்குத்

இரும்பி

வருகையில்,

ஒரு

நாள்

அவர்கள்

குருக்கள் அசைந்தசைந்து

குதிரைமேல் ஊசலாடிக்கொண்டு வரும் பொழுது, Sip Osan
கன

ஒரு மரக்கொம்பு பட, அவர் தலைப்பாகை

விழுந்தது

அதைச்

கொண்டு,

சீஷர்கள்

பின் பக்கத்தில்

எடுத்தார்களென்றெண்ணிக்

ஓன்றும் பேசாமல் சும்மா வெகு தூரஞ் சென்ற பின்பு,

அவர், **தலைப்பாகை எங்கே?
தாருங்கள்,” என்று கேட்டார்;
“அஃது அங்கே விழுக்தவிடத்திலே கிடக்கும்,” என்று அவர்
கள் சொல்ல,

எடுக்கக்

தேவையில்லையா?

என்றார்.

போய்,

அவர் கோபித்துக்கொண்டு,

அ௮ம்கு

மட்டில்

வீழுந்த

நான்

மடயன்

பாகையை

“*விழுந்ததெல்லாம்

சொல்ல

வேண்டுமோ???

அப்படியே

அங்கே

எடுத்துக்கொண்டு

ஓழுப்

வருகையில்,

அதற்குமுன் பெய்த மழையில் செழிப்பாய் வளர்ந்திருந்த புல்லை

மேய்க்து அன்றிராத்இரிகுதிரை கழித்த இளகலாகியலத்தியை

அந்தத் தலைப்பாகையில் ஏக்இக்கொண்டு வந்து, பத்தியடனே
குருவின் கையில் ஒப்புவித்தான்.
அப்பொழுது yar, «EF! என்று வெகுவாய்க் கோபித்
தார்.
அதற்கு எல்லாருங்க டி, “* இஃதேதையா! விழுகறவை
சத்தையும் எடுக்கச்சொல்லி முன் கற்பித்ரேல்லவே 2 குரு
வாக்கை கடக்கலாகாதென்று கற்பித்தபடி செய்தால், இப்
பொழுது ரீர் ஆயாசப்படுவானேன் 7” என்றார்கள்.
குருவோ,
“அட் படிடன்று.
எடுக்கத்தகுவதும் எடுக்கத்தகாததுமுண்டு ;
எதையும் பகுத்தறிந்து நடக்க வேண்டும்,'” என்ருர். “நாங்கள்
அம்மாத்திரத்திற்குத் தக்க மனுஷரல்லேம்/ எடுக்க
வேண்டி.

யதை

மாத்திரம்

வெண்டும்,”

கொடுத்தார்.
அப்புறம்

தளர்ந்த
cee

இன்னதென்பதாக

என்று

வேறே

சொன்னார்கள்.

போகையில்

நடையாய்ப் போகிற

ஈரமாயிருந்த

எழுதித்

அவரும்

தர

எழுதக்

வழுக்கு நிலத்தில்

நொண்டிக்காற்குதிரை

FMEA

அத்தருணத்தில் அதன்மேலிருந்த
குருவும் தவறி,
அருகேயிருந்த குழியில் தலை &ீழும் கால் மேலுமாய்
விழுந்து,

—

அவிவேக

பூரணகுரு கதை
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ஒரு கால் அ௮ங்கபடியில் மாட்டிக் கொண்டு
மல், கோவென்றலறி,

“அன்பான

சீஷர்களே,

வாருங்கள் !/'? என்று கூப்பிட்டார்.

வந்து,

குரு

ஒருவனை

முன்னே

என்னை

எடுக்க

சீஷரும் சரேலென்று ஓடி

எழுதித்தந்த

வாசிக்கச்சொன்னார்கள்.

எழுந்திருக்கக்கூடா

ஜாபிதாவையெடுத்து,

அதிலே,

“விழுந்த

தலைப்

பாகை எடுக்கவும்; விழுந்து வேஷ்டி. உத்தரீயமெடுக்கவும்;
விழுந்த சட்டை குட்டை உள்ளாடைகளையெடுக்கவும் வேண்

டும்,” என்று ௮வன் வாசித்தபடியே ஓவ்வொன்றாய் எல்லாவற்

றையுங்

குருவினிடத்திலிருந்து

கழற்றி

வைக்க, குருக்கள் மாத்திரம் மிருவாணமாய்

எடுத்து,

அப்புறம்

அங்கே கிடந்தார்.

அவரிப்படிக் குழியிற்கிடந்து தம்மையும் எடுக்கச் சொல்லி
எவ்வளவு
எவ்வளவு

கெஞ்சினாலும், எவ்வளவு சலித்துக்கொண்டாலும்,
கடுஞ்சொற்சொன்னாலும்,
சிஷர்கள்,
“ இதுவும்

முன்னமேதானே

ஜாபிதாவில்

எடுக்கமாட்டோம்,”

என்று

ஓர

எழுதாததனாலே
பிடிவாதமாகச்

நாங்கள்
சாஇத்தார்

கள்.
மேலும், அவர்கள், **ஐயா, குரு சிகாமணியே, எடுக்க
வில்லையென்று வீணாய் எங்கள் மேல் கோபிக்கி ரே / ஈல்லது /

உம்மையும் எடுக்கும்படி எழுதனதெங்கே? காட்டும் பார்ப்
போம்/ எழுதினபடி.
செய்வோமேயொழிய,
எழுதாததை
அப்படித் தடிக்குமிஞ்சின மிடா'வைப்போல வரம்பு கடந்து
ஓரு போதுஞ்செய்யச் சம்மதியோம் /'' என்றார்கள். அவரும்
இவர்கள் சாதனையைக் கண்டு, தப்பும் வழி வேறொன்றும்
காணாமையால், ஓலையும் எழுத்தாணியும் வாங்க, கிடந்தவிடத்
இிலைதானே, “நான் விழுந்தாலும் எடுக்கக் கடவீர்கள்,”” என்று

கைகால் நடுக்கிக்கொண்டே எழுதிக்கொடுத்தார்,

்

எழுதஇனதைக்
கண்டு
சீஷர்களும்
ஒருமிக்கப்
போய்
அவரை எடுத்தார்கள்.
அவர் விழுந்த குழியிற் சேறிருந்தபடி.

யால்,

குருவுடம்பெல்லாஞ்சேறு

பட்டு

அழுக்கானதென்று

சமீபத்திலிருந்த தண்ணீரிலே
குளிப்பாட்டினார்கள்.
பின்பு
பழையபடியே
உடுப்பெல்லாமுடுத்திக்
குதிரைமேலேற்றி,
வீட்டார்கள்.
போய்
கொண்டு
மடத்துக்குக்
8.

குருவைச் சேமித்தது
குருவானவர் குழியில் விழுந்து எழுந்திருக்கக் கூடாமற்
கடந்த சமயத்தஇற் இஷர்கள் மிகவும் அஞ்டிப் பதறினதனால்,
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விகோதரசமஞ்சரி

அந்தப் பிராமணன் முன்பு சொல்லியிருந்த ஜோசியத்தின்மேல்
ஒருவருக்கும் ஞாபகமில்லாமற்போயிற்று.
திரும்பக் குதிரை
ஏறின பிறகு இருப்பிடம் குளிர்ந்ததென்று கண்டு, குருகாதரே
விசாரப்பட்டார். ஆகிலும், மடத்துக்குப்போய்ச் சேருமளவும்.
ஓன்றும் சொல்லாமல் போனார்

தளர்ந்த வயதாகிய கரலத்தில் விழுந்த அதிர்ச்சியினால்:
அன் நிரவில் நித்திரை கொள்ளாமல் மருண்டு புரண்டுகொண்
டிருந்து, ௮வர் பிராமணன் சொன்ன ஜோசியம் அடிக்கடி
நினைவிலே தோன் ற, வெகுவாய்ச் சஞ்சலப்பட்டார். குதிரையி
லிருந்து குழியில் விழுக்ததனால் உடர்பதிர்ந்து இப்படி. அரட்
டப்படுகிறதென்று நினையாமல், ஆசனங்குளிர்ந்து சாங்காலவ்
கட்டினதனாலாக்கும் இவையெல்லாம் சம்பவீத்சனவென்று
நிச்சயம் பண்ணிக்கொண்டார்.

இந்த நிண வோடு அன் றிராத்.

தரி முழுதும் தமக்குள்ளே பயந்து பதறி, ஒரு நிமிஷமும் சண்

மூடாமற்

பெருமூச்சுவிட்டு, மனந்தத்தளித்ததனால், விடியற்

காலத்தில் சீஷர்களை அழைப்பித்தார்.

அவர்களும் வந்து பார்க்க, அவருடைய கண் குழி விழுந்து
பஞ்சடைந்ததாகவும், முகமெல்லாம் வற்ஜறிச் சுருங்கி வெளுத்
துச் சாயல் மாறினதாகவும், வாயுதடு உலர்ந்து நாவில் ஈரபடில்லா

மல் வார்த்தை குழறவும்,

பிரமை கொண்டது போல உற்று

உற்றுப் பார்க்கவும், மேல் சுவாசம் வாங்கவுங்
LHL BIT

அப்பொழுது

அவர்

பெருரூச்செறிந்து,

எனக்கு மரணாவஸ்தையானது
துமா

கண்டு மிகவும்

DOT,

பிரிந்து

கடமெழும்பிப்போகும்

நீங்கள் எனக்குச் சமா

எ தீம்பிமாரே,

கெருங்கிவிட்டது; இனி
போலக்

ஆத்

காண் கிறது

இிக்குழியொன்று வகுத்து, அடல் என்னை

வைத்துச் சவத்தைச் சேமிக்கிறது போலச் சேமஞ்செய் துவிடுங்

கன்," என்றார்.

“அஃதேதையா!”' என்று அவர்கள் சரிரம்

பதறிக்கேட்க,
ஓ ஓ! இஃதென்னை? ௦ ஆசன சதம் ஜீவன்
காசம், என்றதை மறந்து போனீர்களே ??'
என்று சொல்லிப்
ன்னுங் குருவானவர்

சொல்வார் ;: “நேற்று நான் வியந்

7

Bde 9G ah DE Burdass.niete எனக்கு இருப
ஆபத்தினாலே அஃது எனக்குத் தோல
அப்போது
உ ன்டரண
தான்றாதே
போயிற்று;
பிறகு.

அவிவேசு

பூரணகுரு

கதை
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அதிகமாய் 'இருப்பிடம் குளிர்ந்ததும் கண்டேன்; பிராமணன்
சொன்ன சாஸ்இரத்தையும் நினைத்தேன்: இராத்திரி முழுதும்
உடம்பு வலியும் அராட்டமும் கண்டு, சற்றும் நித்திரையில்
டேன்;

வேறு

இனி

நன்றாய்

கஇட்டினதென்று

சாவு

லாததனால்

அறிக்துகொண்

வேண்டுவதில்லை;

ஆலோசனை

சீக்கிரம்.

சமாஇச் சேமத்துக்கு ஆயத்தம் பண் ணுங்கள்,'' என்றார்.
அதைக்கேட்டு அவர்களும் அந்தத் துர்க்குறியை நினைத்து
நாநா விதமாகக்

அடக்கிக்கொண்டு,

உள்ளே

களைச் சொன்னார்கள்.

மனந்

குருவின்

வார்த்தை

பலபல

தேறுதலுமான

ஆறுதலும்

தேறும்படி

வெளியிடாது,

அச்சத்தை

அஞ்சினாலும்,

அஞ்சினார்கள்.

அவருக்கு மனக்

என்ன சொல்லியும்,

இலேசம் மாறவில்லையென்று தெரிந்துகொண்டு, முன்பு அந்த
ஊர்ச் சகுன சாஸ்இரக்காரனாயிருந்த அசேதன மூர்த்தி மகன்
அசங்கதன் என்பவனால் தங்கள் குருவைப்பிடித்த சனீயை

வேண்டுமென்று

நீக், ௮வர் மனத்தைத் தேறச் செய்ய
னைப் போயழைத்தார்கள்.

அவ

விவரமாய்க்
அசங்கதன் நடந்த வரலாறுகளையெல்லாம்
உமக்குச் சம்பவித்த
கேட்ட பிறகு வந்து குருவைப் uli gg,
குறையென்னை ? வந்த கோவென்னை£ மானவிசாரமென்னை £
என் குருவே, என்னாயனே, என்
மாறாத கிலேசமென்னை?
வாயிதழ்
சொல்லும்,” என்று கண்ணீர் சோர,
பிதாவே,
அதற்கெல்லாம்,
கேட்டான்.
முகம் வெயர்க்கக்
துடிக்க,
“அரசனா சிதம் ஜீவன் நாசம்,” என்கிற வசனமேயொழிய,
மறு

வேறொரு

அப்போதவன்,

“கல்லது!

ஆசனசீதம்

அவனுக்கு

மணனை

எனச்குக்

பண்ணி

அவனால்

நாசமாகப்

அவனுக்கு

வந்த

தோஷமெல்லாம்

துப் போடுவேன் ! அவனைக்
என்றான்.

*உலக்கைப்பூஜையென்று
நாளும் அப்படிப்பட்ட

காட்டும்!

ஒரு

பூஜையைக்

பிரா

உலக்கைட்பூஜை

தீர்த்

அ௮டியோடே
சிக்கிரம்

காட்டும்!”

பூஜையுண்டோ

சகண்டதுமில்லை,

?

ஒரு

கேட்டது

மில்லையே/ அஃதாவதெப்படிப்பட்டது? சொல்,” என்று
28

காச

ஆசனோஷ்

அந்தப்

பண்ணுகிறேன்.

காட்டுங்கள்;

ஜீவன்

உமக்கு

கானும் அவன்

மென்று பிராமணன் சொன்னானே!
ணம்

சொன்னவர்லர்.

குருவானவர்

உததரமும்

குரு
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வானவர் கேட்டார். அதற்கு அசங்கதன் மறுமொழி சொல்

லத் தொடங்கினான் :. “இவ்வகைப் பூஜை உட்சமயம் புறச்
சமயங்களிலும்

காணக்டையாத

மாய்க் கேட்கக் கடவீர் :
“ஓரூரில் ஒரு செட்டி

பூஜையாக்கும்/ .ஞாபக

இருந்தான்;

அவன்

௮இக

சிவபத்

இக்காரன்; அநுதினமும் பண்டாரங்களுக்கு அசனம் இட
வேண்டுமென்னும் ஆசையினால், அவர்களை ஏங்கே கண்டா
௮ம், “சுவாமி, சுவாமி, அடியேனுடைய சிறு குடிசையிற்
பிக்ை பண்ணும்படி எழுந்தருள வேண்டும்!” என்று அழைப்
பான். அவனுக்கு மக்களில்லை; கொண்ட
மனைவியோவென்

மால்,

நித்தமும்

பண்டாரங்களுக்குச்

சோருக்குவதிலும்

கறி

யாக்குவதிலும் பரீமாறுவதிலும் வெகு வருத்தப்படுவதனால்,
புருஷன் செய்கிறது அவளுக்குப் பொருந்தவில்லை. ஆயினும்,
இவை குறித்துப் புருஷனுக்கு ஏதாவது வெறுப்பாகச் சொன்
னால், அவன் மனம் பொறுக்கமாட்டாதென்று அவள றிந்து
ஓர் உபாயமெடுத்தாள்:
“ஒரு காள் அந்தச் செட்டி தான் கடையிலிருந்து அவ்
வீடத்தில் வரக்கண்ட பண்டார த்தை அமைத்து, “என் வீட்
டில் இன்றைக்குப் பிக்ஷை பண்ண வேண்டுமையா,?! என்றான்.
அவனும் சம்மஇத்ததனால், “இப்போது கடையிலே வேலையா
மிருக்கிறேன்;

கண்டு,

இந்தச்

நீர் என்

செய்தி

வீட்டுக்குப்

சொல்லி,

போய்,

என்

மனைவியைக்

நான் வருவளவும் எங்கும்

போகாமல், அங்கேதகானே தங்கியிரும்,”” என்றான்.

பண்டாரம்

சந்தோஷமாய்ப் போய்ச் செட்டி சொன்னதை
அவன் மை
யாட்டியோடே சொன்னான்.
அதற்கவள், “இவனொருகாலும்
இங்கே

வாராதவனஞுக்கும்/”” என்று

கண்டுகொண்டு,

ஐயா,

மெத்த நல்லது!
நீர் இங்கேகானே இரும்,” என்று வீட்டுத்
திண்ணை மேலே பாயைக் கொண்டு வந்து விரித்தாள
்.
“பிறகு உடனே
வீட்டு முற்றத்தை
நன்றாய்ப்பெருக்கி,

2௮

எண்ததைக் கரைத்துத் தெளித்துத் ற்றி மெழுகத்

தன் கால கைகளையுஞ் சுத்தி செய்து ஆசாரத்தோடே கெல்லுக்

கத்த
உலக்கையைக் கையிலெடுத்துக்கொண்டாள்;
பிறகு
ல

ao

நிறையச் சாம்பலைத்
non வாசலில்

வித
கன்னி
6

i
Bao
தீதி,

:
ashe:
அதற்கு

5
ae
எதிரே

அவிவேக

435

பூரணகுரு கதை

மூன்றுமுறை சாஷ்டாங்கமாய் வீழுந்து வாயைத்திறந்து உரக்
கப் பேசாமல், மந்திரஞ் சபிப்பது போல மிணமிணவென்றாள்;
என்றதன் பின்பு உலக்கையைச் சாம்பல் போகும்படி துடைத்து,
முன்னே ௮ஃது இருந்த இடத்திலேதானே வைத்தாள். இவை

'யெல்லாம் உற்றுப் பார்த்துக்கொண்டிருந்த பண்டாரம், வெகு
வாக ஆச்சரியப்பட்டு, “இந்நாள் மட்டும் நான் எங்குங்காணாத
அ௮இசயத்தை இப்போது இங்கே கண்டேன் / இஃது என்ன
பூஜையம்மா?'”' என்று கேட்டான். அதற்கவள், “ஐயா, இஃது
எங்கள் குலதெய்வத்தின் விசேஷ பூஜையாக்கும் / இனிமேல்
நீரும் கன்ராயமியப்போகிறீர்,” என்று, வீட்டுக்குள் நுழைந்து
போகையில், :: இஃது உன் தலை 3மலேதான் வந்து விடியும்,”
என்று அமர்ந்த சத்தமாய்த் தன்னிலே தான் சொல்லிக்கொள்
வது

போலச்

சொல்லிக்கொண்டு

மெத்

அப்படி

போனாள்.

தெனச் சொன்னாலும், ௮ஃது அவனுக்குக் கேள்வியாகவேண்டு
யே, அந்தச்்2சால் பண்டாரத்தின்
மென்று அவள் விரும்பினபடி
அப்போது அவன், “நான் தெய்வாதீன
காஇலே விழுந்தது.
மாய்த் சப்பிப் பிழைத்தேன் /” என்று எண்ணிக்கொண்டு,
செட்டிச்சி வீட்டில் நுழைந்தவுடனே சத்தப்படாமல் எழுந்து

இலகுவாய்த் தப்பிப் போய்விட்டான்.
₹ அவன் போன

அடியிலே செட்டி வந்து, “ நானனுப்பின

பண்டாரம்

எங்கேயடி£?'

டாரத்தை

அல்லவோ

என்று

கேட்க,

அவளும்,

* ஈல்ல

பண்

இந்த விசை அனுப்பினீர் / அவர் வந்த

அதற்கு
கேட்டார்;
உலக்கையைத் தரச்சொல்விக்
வடனே
கரன், “இப்போது செட்டியார் வருவார்: அவருத்தர வில்லாமற்
பாயையும்
கொடுக்கப்படாது ; சற்றே இரும், என்று இதோ

கேட்கமாட்டாமல்,
அவர்
பாரும்;
விரித்தப்போட்டேன்
,” என்றாள். ௮.து
போய்விட்டார்
ொண்டு
கோபித்துக்க
உடனே
கேட்டுச் செட்டி,

அப்படியன்று;

* அது

பண்டாரங்கள்

என்ன

கேட்டாலுங் கொடுக்கிறது எனக்குச் சம்மதிதானே / நீ ௮றி
யாயா ?” என்று சொல்லி, உலக்கையைக் கையிலெடுத்துக்
பண்டாரத்தைக்
கொண்டு
தெருவிலே போனான்.
“ பண்டாரமும்

காணும்பொருட்டு

தேடி

ஈடக்குங்

ஒரு

தெரு

அகைக்

காரியத்தை

முடுக்கில்

கொடுக்கும்படி
முற்ற

முடியக்

்
ஒதுங்கியிருகத,
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உலக்கையோடே செட்டி வருவதைக்கண்டபோது, இஃதே து!
இவன் என் தலை மேலை பூஜை முடிக்க வருகிறானே !' என்று
பயந்து ஓட்டமெடுத்தான். செட்டியும் அதுகண்டு, : பண்டார
ரம,”

என்று

அவனைப்

பின் தொடர்ந்தோட,

அவன் ௮இக

விசையாய் ஓடக் கடைசியில் செட்டிக்கு முதிர்ந்த வயதும்
பெருத்த தொந்இியுமான தனால், இரைப்பெடுத்து ஒஓடமாட்டா

மற் கால் சலித்து,
விட்டான்.
“இதுதான்

௮ம்மட்டிலே

நின்று,

வீட்டுக்குத்

உலக்கைப்

பூஜை.

இந்தப்

இரும்பீ
பூஜையை

கான் உமக்கு ஜோசியஞ்சசொன்ன அந்தப் பிராமணன் முதுகின்
மேலே முடித்தால், ஆசனோஷ்ணமா௫,
உமக்கு மாசம் வாராதையா,”” என்றான்,

அவனுக்கேயல்லாமல்

அதற்குப் பரமார்த்த குருவும் சிரித்து, “உன்னை அ௮சங்கத
னென்று சொல்வது நியாயமே! நீ எப்போதும் சரசபரிகாசங்
களே செய்து வருகிறாம்,” என்றார். அவனும், குருக்கள் சிரித்த
தாகக்கண்டு பரிகாசத்தை விட்டு, மீண்டுஞ் சொல்லத்தொடங்
கினான்: “ஐயா, பிராமணன் சொன்ன வசனம் உண்மைதான்
5
அதற்கு அர்த்தத்தை நன்றாய் ஆராய்ந்தறியவேண்டும் ; இருப்
பிடத்தில் குளிர்மை
கண்டால்
சாவுக்கடையாளமென் றது
சரிய; ஆயினும், வேறு காரணமில்லாமல்
ஆசனங் குளிர்ந்து
போனால்தான் அவன் சொன்னபடியாகும்; நீர் தண்ணிரிலேயும்:
சேற்றிலேயும் விழுக் இர்; அதனாலே
இருப்பிடங்குளிர்ந்த.து.
மெத்த
அதிசயமோ/ அப்போது குளீராதேயிருந்தால்கான்
அதிரயமாகும், இப்போது இந்த வீண் கவலையை விட்டுவிடும்
;
இனிமேல் சேற்றில் உட்காராமலும், தண் ணீரிலே வீமாமலும்,

மற்றாரு

காரணமில்லாமலும்

௮சன

எீதங்கண்டால்,

அத்

தருண த்தில் gf வன் காசம் ிட்டினசென்று நினைக்கலாம்;
இஃது

ஒழிய, மற்றதெல்லாம் அபத்தமையா,"” என்றான்.
சொன்னது

agri

ger

குருவின் மனத்திலே தைத்து, நியாயம்
தோன் நிற்று, , ஆதலால், அவர் சற்றுத் தேறியெழுந்து,போலத்
சாப்
பிடவும் அங்கங்கே இரியவும் கலைப்பட்டார்.
இப்படிச்

53

சில

த்து. அப்பொழுது

பினத்திற்கு , நேர.
4 ர

காட்போன

ஜாமத்திற்குமேற்

கனமழை

குருவின்

பிறகு

ஒரு

ஒரு

படுக்கை

அடுத்தாற்போல,

நாள்

Qrré on

மேலே

அவறிருப்

பாட்டமாய்ப்

மோட்டு

பெய்

நீரெரழுக்கு

அவிவேக பூரணகுரு கதை
விழுந்தது.

அஃது
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AHS

தூக்கத்தினால்

அவருக்குத்

தெரியாதே
போயிற்று.
மழையும்
மழையொழுக்கும்
apes Go
குருக்கள்
மெய்ம்மறந்து
நித்திரையோடே
புரண்டு, தமது இருப்பிடத்தில் ஈரம் உறைக்கத் தூக்கிக்
இடந்தார்.
அப்படித் தாக்கின குளிர்மையினாலே இடீரென
விழித்து மிகவும் இருப்பீடங் குளிர்ந்ததாகக் கண்டு, “குளிர்மை

பிறக்க இப்போது வேறொரு காரணமுமில்லையே! ஆகையால்,
ஈமக்கினீச் சாங்காலம் வந்தது,'' என்று நிச்சயித்தார்.
வந்த குளிர்ச்சிக்குச் சஷர்களும் வேறு முகாந்தரங் காணா
மையால், படுக்கையின் குளிர்மை முதலாய்க் குருவீனிருப்பிடச்
சிதத்தினால் வந்ததென்று நினைத்து, “முன் பிராமணன் சொன்ன
ஜோூயத்தின் கருத்து நிறைவேறுங்காலம் இதுதான்,” என்று

நிச்சயித்தார்கள். குருவைக் காண வந்த சுஜாதி
இவர்களோடொத்த
புத்திமான்களாகையால்,
பேச, சொன்னதையெல்லாம்

குரு ஓத்துக்கொண்டு,

மனுவஷரும்,
அ௮வ்வாழே
தம்மைக்

குறித்துக் கேட்டவர் யாவருக்கும், (ஆசன சிதம் ஜீவன் காசம்,”
என்பதேயொழிய,

வேறே மறுமொழி

உச்சரியா திருந்தார்.

நாளுக்கு நாள் இவர் இவ்விதமாக
அடைந்த மிகுந்த
மானக்கவ௯யும் சரீர பலவீனமும் தாக்கமாட்டாமல், ஒரு நாள்
அதிக
சோகமாய்க்
கிடந்தார்.
அப்பொழுது
எல்லாரும்
காகூவென்று
௯ூச்சலிட்டுத்
தலைமேற்கையை
வைத்துக்
கொண்டு,
(ஓயையோ/
எங்கள் ஆண்டவர்
மாண்டாரே/
மடிந்து போனா 3ர!”” என்று அலறி அழுது, சவச்சேமச் சடங்கு

ஆரம்பஞ்செய்து, குளிப்பாட்டத் தொடங்கினார்கள்.
மடத்திலிருந்த பெரிய தொட்டி
நிறையத்
தண்ணீர்
வீட்டுக் குருவை உள்ளபடி. பிரேதமென்றெண்ணீி எடுத்து
அஇலே போட்டு அழுக்கிச் சுற்றிப் பத்துப்பேர் கூடியிருந்து
ஒருமிக்கத் தேய்த்துக் கழுவினார்கள்.
கழுவும்போதவருக்கு
மயக்கம்

தெளிந்தாலும்,

தண்ணீருக்குள்ளே

மூச்சு

விடமாட்

டாமலும் கையையும் காலையும் அவர்கள் பிடித்து அமுச்கு$ற
தனால் சைகை காண்பிச்கக் கூடாமலும் மூடத்தனத்தினால்
அந்த

மடயர்கள்

மாய்ச் செத்தார்!

கையிலகப்பட்டுப் பரமார்த்த குரு ௮ரியாய

—
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அதன் பின்பு அனைவரும் பெருங்கூட்டங்கூடி அவரை
முறித்து.
அலங்கரித்துப் பூர்தேர் கட்டி அதற்குள் அவரை
வைத்து.

சம்பிரமமாகச்

சங்கு

தாரை

முழங்க

எடுத்துக்

கொண்டு, முன்னும் பின்னும் இரு பக்கமும் சீஷர்கள் கெருங்கி,
வந்து “*அசன சிதம் ஜீவன் நாசம்,” என்று ஆடிக்கொண்டு
அதில் வைத்து அடக்கஞ்
போய்ச் சமாதிக்குழமி தோண்டி,
செய்தார்கள்.

IS.

சிறு

கூனன்

கதை

பூர்வத்திலே தார்த்தார
vil or எல்லைக் கடைக்
கோடியிலே காஸ்கார் என்றொரு பட்டணமிருந்தது. ' அப்
பட்டணத்திலே

சந்தரராவ்

என்னும்

ஒரு

தையற்காரன்

சந்திராபாய் என்னும் ஒரு கட்டழடகியான காதல் மனைவி
யுடன் கூடி, மிகவுமட்நியோந்நியமாய் வாரழ்ந்துகொண்டிருந்
கான், . ஒரு காள் மாலை வேளையில் அச்சுந்தரன் தன் கடையி
லுட்கார்ந்து தைத்துக்கொண்டிருக்கும் போது குறுயெ அவ
யவங்களோடு கூடிய ஒரு சிறு கூனன் முச்சட்டையாயுடுத்திய.
உடையோடு கரத்தி£ல சல்லரி என்னுஞ் சிறு பஸ்ற ஓன்று
தாங்கி, வெகு விரோதமாக ஆடிக்கொண்டும் மிக இனிமை
யாகப் பாடிக்கொண்டும்

உல்லாசமாய்

வந்து, பற்பல

அதிசயங்

களும் ஜாலங்களும் வேடிக்கைகளும் காட்டினான்.
௮வை
அவனுக்கு மிக்க சந்தோஷத்தை உண்டாக்கின.
ஆதலால்,
அவன், “நாம் இக்கூனனை இல்லங்கூட்டிச் செல்வோமானால்,
நாமும் மனைவியும் இராத்திரியை இவனோடு வெகு உல்லாச

மாகப் போக்கலாம், ? என்று சிந்தித்து, கூனனைத் தன் வீட்டிற்
கழைத்துக்கொண்டு

போய்,

இல்லாள்

நோக்கி,

ge,

பெண்ணே, இதோ பார்! இக்கூனன் நம்மை எப்படி உற்சாகப்
படுத்தப் போகிறான்!
இவன் அடல் பாடல்களைக் கண்டுங்
கேட்டும்

னுக்கு

இன்றிரவை

நல்ல

ஆனந்தமாகக்

விருந்தளிப்பாய்,''

மனைவி முகமலர்ந்து
களுடன்

வெகு

புலால்

கழிக்கலாம்!

என்றனன்.

புருஷன் சொற்கடவாது
சமைதது,

உண்கலம்

அது

இவ

கேட்ட

பல சிற்றுண்டி
பரப்பி,

அன்னம்

முதலிய பரிமாறி, தானும் புருஷனுமாகக் கூனனுடனிருந்து,
அவன் இடை
இடையே
குசோத்தியமாய்ப்
பேசுவதைக்
கேட்டும், நவகவமாய் அ௮கசியஞ் செய்வதையுஞ் ஜாலங்காட்டு
வதையுங் கண்டும், ஆனந்தம் பெருகவுண்டு களிட்படைகை

யிலே கூனன்
தென்றோராது,

தன் முன்னே இட்ட
மிக்க ஆவலோடு

உணவுகளை

இன்னதஇினிய

'கைகொண்ட

மட்டும் வாரி

வாரியுண்டான். அப்படியுண்ணும் அவசரத்திலே ஊனோடுனா
யிருந்த ஓரு வலிய மாமிசத்துண்டம் அவன் தொண்டையில்
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அடைத்துக்கொண்டது.

மூச்சடங்9,

அறிவிழந்து,

அதனால்,

பிணம்

கூனன்.

போலத்

மாரடைத்து,

தரையிற்

சரய்ந்சான். இதைக் சண்ணுற்ற தீம்பதிகளிருவரும் மதி

கித்

இடுக்கிட்டு,

ரீதம்!

ஐயோ!

ஈமது

இவன்

தெய்வமே!

வீட்டில்

செத்துக்

கிடப்பதை

இல்தென்னை

இவனுக்கிப்படி

யாரேனுங்

eal

விப

நேர்ந்ததே!

கண்ணுதின்,

நாமேதோ
இக்கூனனைச் சதி செய்து கொலை புரிந்ததாக
எண்ணுவார்களல்லவோ £ அதிகாரிகள்
கண்டால்
நம்மை

வதைப்பார்களே / என்ன செய்வோம் !/'” என்று ௮இக திகில
டைந்து, தங்களாற்செய்யக்கூடிய பரிகாரங்களெல்லாஞ் செய்
தும் யாதும் பயன் படாமை

வீட்டை வீட்டு

கண்டு, பிரே சத்தை எவ்வாறாவ.து

அப்புறப்படுத்துவதே

தையற்காரனும்

பெண்டாட்டியும்

கருமமெனத் தேர்ந்து,

தலைப்பக்கம்

ஒருவரும்

காற்பக்கமொருவருமாக அச்சவத்தை அடுத்தநாலைந்து வீட்டிற்
கப்புறமிருந்த

ஒரு வைத்இயன்

விட்டிற்கு

எடுத்துச்சென்று,

அவன் வீட்டின் தெருக்கதவைத் தட்டினார்கள்.
ஒரு

அது கேட்டு

வேலைக்காரி வந்து கதவைத்திறந்து, * சேதி என்ன?” என,

சுந்தரன் அவள் கையில் ஒரு வெள்ளி யைக்கொடுத்து, “அம்மே,
இதைப்

பண்டிதர்

கையிற்கொடுத்து,

ஒரு

நோயாளியை

அழைதீதுவந்திருக்கின்றோம் என்று சொல்,” என்றனன்.
அப்
பணிப்பெண்
வைத்இபன் முன்
சேதி
சொல்லும்படிக்குப்
போகும் போது அவள் பின் னரே மெல்லெனத்
தம்பஇகளிரு
வருஞ் சவதக்கையெடுத்துச்சென்று, மேல் மாடி.ப்
படிச்சுவரில்

சார்த்திவிட்டு, மீண்டு விரைந்து இல்லம் போய்ச் சேர்ந்தனர்.
பணிப்பெண்ணோ,

பரிகாரியிடஞ்சென்று,

ஒருவனைக் கூட்டிக்கொண்டு
சொல்லி,
அவர்கள் கொடுத்த

“நோயாளி

வந்இருக்கிறார்கள்,'?
வெள்ளியை
அவன்

என்று
கையிற்

றந்தனள்.
பண்டிதன் வேலைக்காரியைத் “Suman
eit aur,”
என்று கட்டளையிட்டு, வியாதியஸ்தனைக்
காண வேண் டித்தா

னிருந்த அறையை

விட்டு விரைந்து வரும் போது,

தடுத்தி மேற்படிக்கடுத்தாற்போல
மளமளவென்று

“ இல்து
விழுந்து

புரண்டு கமம

அவன் கால்

வைக்கப்பட்டிருந்த

போய் விழுந்தது.

பிணம்

வைத்தியன்,

என்னை!” என்று தீபங்கொண்டு
பார்க்கக் கூனன்
செத்துக் கிடக்கக்கண்டான்.
2 ஒஓ/ நாம் என்ன

சிறு கூனன் கதை
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காரியஞ்

செய்தோம்!

வந்தவர்

எங்குற்றனர்?

ஐயோ / இவனைக்
ஈ௩மது

கூட்டிக்கொண்டு

அவசரத்தால்

இவனிக்கதி

யானாற்போலக் காண்குறதே/ யாது செய்வோம் !'' என்று இகி
லடைந்து,

வித

சற்றுத்தெளிந்து,

ஆலோசனை

தானுந்தன்

செய்துகொண்டு,

நல்ல

மனைவியுமாய்

நிசி

ஒரு

வேளையில்

அண்டையிலிருந்த ஒரு வர்த்தகன் வீட்டின் இறட்பின்மே2லறி
இருந்துகொண்டு, அவ்வீட்டின் புகைக்கூண்டின் வழியாய் அக்
கூனற்சவத்தின் கைகளிற்கயிறு
தொடுத்து
மெல்லக் கழ

இறக்கிவீட்டுக் கயிற்றை மேலாகவே வாங்கிக்கொண்டார்கள்.
சர் கச்சேரிக்குப் போயிருந்து அப்போ துதான் வீட்டுக்கு வந்த
வர்த்தகன், புகை போக்கியின் வழியாய் ஒரு சிறு குள்ளன்
இறங்கி நிற்பதாகக் கையிலிருந்த

இபத்தாற்கண்டு,

ஓகோ 7

இருடனீதோ அகப்பட்டான் / அகப்பட்டான் /' என்று கூச்ச
லிட்டு
ஆ / எலியும் மூஞ் சூறுமல்லவோ என் வெண் ணெயை
யெல்லாங் இன்று

இது

வரையிலும்

போகின்றனவென்று

என்

நினைச்சேன் / நீதானா

சொத்தைக் கொள்ளை கொண்டாய் £

நல்லது / ஓடிப்போகப் போூரஞரய் !/ நில்லு நில்லு!” என்று
அதட்டிக்கொண்டே ஒரு ரீண்ட தடியோடு வந்து சவத்தைப்

புடைத்தான். அடியுண்ட பிணம் கீழே விழ, அதன்மேல் தான்
வீழ்ந்து நன்புய்ப் புடைத்தான்.
அப்போது கள்ளன் ௮சை
வின்றிச் சத்தமிடாதிருக்கக்கண்டு, வர்த்தகன் தீபங்கொண்டு
சோதித்து, அடி பொறுக்கமாட்டாமல் அவன் செத்து வீழ்ந்து
பிணமாயினானென்று நினைத்து, அவன்மேற்கொண்ட கோபம்
போயொளிக்க, “ஐயையோ! கமதுகூர்க்கத்தனத்தால் இருடன்
மாண்டானே ! கொலைபாதகனானோமே / தண்டனைக்குள்ளாக

வேண்டி வருமே /! ஐயோ/

தெய்வம் இப்படியும் ஈம்மைப் பழிக்

கரளாக்குமா 1! ' என்று பலவாறு எண்ணீயெண்ணி முகம் வாடி,
இடி விழுந்த மரம் போலே நின்று பிரமித்து, சித்தங்கலங்கி,
ஒன்றுந்தோன்றாமல் ஏங்) *௮டா பாவி! சண்டாளா !/ என்
பொருளைக் கொள்ளா கொண்டதுமல்லாமல், என் குலத்தையு

மழிக்க வந்தாயே/ காலா!” என்று பலவாய்ப் பிணத்தை வைது,
பின்பு அந்தக் கோணற்சவத்தைத்
தோளின்மேலெடுத்துச்
சென்று, தன் வீட்டுத் தெருக்சோடியிலுள்ள

ஒரு கடை

உட்

டின் சுவரோடு சுவராய் நிற்கும்படி. நிறுத்திவிட்டுத் இரும்பிப்
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பரபரப்பாய் வீடு வந்து

பாராமலே ஒருவருமறியாதபடி .மிகப்
சேர்ந்தான்.

பின்பு சுக்கரெனுஇத்துக் கீழ்த்திசை வெளுத்துப் பொழுது
புலரும் தருணத்தில் மிக்க செல்வந்தனும், பெருமை பெற வாழ்

பவனும் ராஜமாளிகைக்கு வேண்டிய சாமான்கள் கொடுத்து
வருபவனுமான மிலேச்ச வர்த்தகனொருவன், அன் றிரவைச் சிற்
ஸமின்ப நகர்ச்சியிலேயும் வெறியாடலிலேயும் போக்கி, நேரப்பட

விழித்தெழுந்து,

நித்திரை

தெளிந்துந்தெளியாதவ

மயக்கட்

னாய்ப் படுக்கையை விட்டு வெளிப்பட்டு, காலைக்கடன் கழித்து

£ீராடு. மீள விரும்பி, இராத்திரியுண்ட மது

ளாடிக்கொண்டே. செல்லுகையில்

மயக்கத்தால்

தள்

நிலந்தெளிந்தரல் ஜனங்கள்

நில்யைக்கண்டு ஈகைப்பார்களே என்கிற அச்சத்தாற் சற்று
விசையாய் நடந்து சென்றான்.
அப்படிச் செல்லுங் கால்டி.
அதிர்ச்சியாற் சந்தின் மூலையோடு மூலையாய் கிறுத்தப்பட்டிருந்த

சவம்

அவன்

சந்து

இரும்புகையில்

அவன்

முது௫ன்மேல்:

திடீரெனச் சாய்ந்தது. சாயவே, அதைப் பிணமென்றோராது,
பதுங்கியிருந்துஆளைப்போகவிட்டுமேல் வீழ்க்து குரல்வளையைப்
பிடித்து வழிபறிக்குங் கள்வனென்று
நினைந்து,
திரும்பி
விரைவிற் சவத்தைப்பற்றி
முகத்தில் ஓங்கி
ஒரு குத்துக்.
குத்தினான்.
அக்குத்தினால் சவங் €மே விழ, அதன்மேல் தான்
வீழ்ந்து,
Hom!
திருடன்!”
என்று
கூக்ஞூரலிட்டுக்.
கொண்டே
நன்றாய்ப் படைத்தான்.
அவன் கூச்சல் வழிப்

போக்கர்களை

அங்குக்கூட்டியது;

நகரத்துச்

சேவகர்களும்

வந்து சேர்ந்தார்கள்.
காவற்காரர் சங்கஇ விசாரித்து, வர்த்த
கனை, “ஐயா! அடித்தது போதும்! நிறுத்து! நிறுத்து!” என்று.
விலக்கி, கள்வனெழுமந்தஇருக்கும்படி
கைலாகு
கொடுத்துத்
க்க
முயன்றனர்.
ராமல்,
கள்வனெழுநக்தி
அசைவின் ஸிப்

பிணமாயிருக்கக்கண்டு, வர்த்தகனைப் பிடித்துக் கட்டிப்போய்,

நியாயாஇபதியினுடைய

காவற்கூடஞ் சேர்த்தனர்.

மிலேச்ச

வர்த்தகன், அப்போது மது மயக்கம் நீங்கத்தெளிந்து, தான்
முன் பின் யோசியாது செய்த செய்கையைக் குறித்துச் செய்வ

தின்னது. தீவிர்வதின்னதென

ஒன்றுந்தோன்றாதவனாய்த்

இயங்.

அத் துன்புற்றிருந்து, நியாயாதிபதி கச்சேரிக்கு வந்தவுடன்
அவர் மூன் கொண்டுபோய்
நிறுத்தப்பட்டான்.
நீதிமான்,

448,

கதை

கிறு கூனன்

பிரியாதைக் கவனமாய்க் கேட்டு, கைதி:
காவலர் சொன்ன
யுடனெடுப்பித்து வந்த சவத்தை நன்றாய்ப் பார்வையிட்டு,
வர்தீதகனை நோக்கி, “நீ செய்ததாய் ருஜுவாகி, ற இக்கொடிய
என்ன

செய்கைக்கு

சொல்லுகிறாய்?”

“ஐயா/ இவன் எனது

கைகளாற்கொலையுண்டான்

ஆதலினால்,

ஐயமில்லை.

வர்த்தகன்,,

என்றான்.

நான்

என்பதில்

என்று;

குற்றவாளியல்லன்

சொல்வதற்கு வமியொன்றுமில்லை,"' என்றான்.
நியாயாதிபதி, அந்தக் குறிய கூன் சவத்தைக் கண்ட
போதே ஊராள்வோனுக்கு சந்தோஷம் விளைக்கும் ௮கசியக்
காரருள் அக்கூனனுமொருவனென்றறிர்தவனாதலாலும், வார்த்.
தகனும் அரண்மனையைச்

சார்ந்தவனாசலாலும்,

௮ரசன்

2) Gp

மஇ பெற வேண்டி இவ்வர்த்தகன் சூழாது புரிந்த கொலையைக்
குறித்தும், அவனதைத் தடையின்றி ஏற்றுக்கொண்டதைக்,
அவன்
விண்ணப்பஞ்செய்து,
தேசாகஇபதிக்கு
குறித்தும்
ம்படி
பெற்று, மிலேச்ச வர்த்தகனளைக் கழுவிலேற்று
கட்ட

இர்மானித்து,
போம்படி

கொலைக்களத்திற்குக்

வாத்தகனைக்

கட்டகயிட்டான்.

தடியில் அவனை

கொலை

புரி3வார்

கொண்டு

கரறாரத்.

நிறுத்தித் தூக்க எத்தனிர்கும் தருணத்தில்,
அங்குக் குழுமிய கூட்டத் இனின்று,

வேடிக்கை

பார்க்க வந்து

தும் இவை

மூதலான தன் கதையைச் சொன்னான்

“ஐயா, அவரைக் கழுவேற்றாதே! ஏற்றாதே! கூனனைக் கொன்
றவன் நானே!” என்று உரத்துல் கூவிக்கொண்டு ஒரு சுதேச
வர்த்தகன் சரேலென்றெதிரே வந்து, நியாயாஇபதியை கோக்க,
தன் வீட்டின் புகைக்கூண்டின் வழியாய் அ௮க்கள்வன் இறங்கி
னதும், அவனைத் தானடித்ததும், .அதனாலவனிறந்து போன
அம், தெருவிலேயவன் சவத்தைக்கொண்டுபோய் நிறுத்தின
சுயேச்சையாய்.
நியாயாதிபதி கேட்டு, '*இவ்வர்த்தகன்
ஓடி வந்து நானே கொல் புரிம்தேனென்று குற்றத்தை ஏற்றுக்
கொள்ளுறானே! இஃது என்னை ஆச்சரியம்!” என்று சற்று
யோூத்து நின்று, பின்பு, “ஈன்.று!/ ௮ம்மிலேச்ச வியாபாரியை

விட்டு

இவ்வர்த்தகனைக்

கழுவேற்றுக,"'

என்றான்.

கொலை

யாளிகள் அந்த வா்த்தகனைப் பிடித்துக் கட்டும்போது யூத
“ஐயா,
வைத்தியன் ஒருவன் கும்பலினின்று வெளிப்பட்டு,
யே!
நியாயாஇபதி
பொறும்! பொறும்! இக்கொலைக்குக் காரண.
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மிவ்வர்த்தகனல்லன்: நரன் சொல்வதற்குச்
சாய்க்கக் கடவீர்,” என்று சொல்லி, சென்ற

சற்றுச் செவி
இராத்திரி ஈல்ல

தூக்கவோ£யில் இருவர் இக்கூனனைக் கொண்டு வந்து தன்
வீட்டுக் தெருக்ககவைத் தட்டினதும், வேலைக்காரி இபமில்லா
Di) கதவைத் இறந்ததும், அவர்கள் ௮வள் கையில் ஒரு
வெள்ளியைக் கொடுத்து,
அதைக் தன்னிடங் கொடுத்து
அவர்கள் கூட்டி வந்த வியாதியஸ்தனை உடனே
வந்து பார்க்
கும்படி வேண்டினதும், அவர்கள் வேண்டுகோளைத் தன்னிடம்

அவள்

வந்து

சொல்லுகையில்

இக்கூனனை

வீட்டின்

மேல்

மாடிப்படியண்டை அவர்கள் விட்டுப்போனதையும், இபமில்
லாமல் நோயாளியைப் பார்க்க வேண்டித் தான் அவசரமாய்
வருகையிற் கால் பட்டுக் கூனன் படியிற்புரண்டு கீழே விழுகுது
செத்துக்கிடந்ததையும்,
தானும்
தன் பெண்சாதியுமாய்ச்
சவத்தையெடுத்துப்போய் அடுத்த வர்த்தகன் வீட்டு இறப்
பின் புசைக்கூண்டின் வழியாய்

வீட்டினுள் இறக்கிவிட்டதை

யும் விவரமாய்ச்
சொல்லி, “*இக்குறியனா
உண்மையாகக்
கொன்றவன் நானே.
ஆதலால், கழமுவேற்றப்பட வேண்டிய
வன்
நானாகவேயிருக்ேன்:
இவ்வர்த்தகன்
குற்றவாளி
அல்லன், அல்லன்,” என்றான்.

அதைக்கேட்டு

முூற்றுஞ்

சோதித்தறிவோம்.”

வர்தீதகனை
கடவீர்,”

னென்னும்

தான்

நியாயாஇபதஇ,

விட்டு

வயித்தியனப்

என்று

தையற்காரன்

புதுமை/

“நல்லது/

பிடித்துத்

கட்டசாயிட்படான்.

குள்ளனைக்

இவ்

தண்டிக்கக்

அப்போது

சுந்தர

கூட்டத்தினின்றும்,

“நான்

கொன்றேன்/ கொன்றேன் / வயித்தியணக்

கொல்லாதேயுங்கள் !
கொண்டு

“இஃதென்னை

என்று,

கொல்லாதேயுங்கள் !"”

நியாயாஇிபதிமுன் சரேலென

என்று

கூவிக்

ஓடி வந்து,அக்கூனனைத்

தான் கடையிற்கண்டு வீட்டிற்கமைத்துப்போய்
வீருந்தளித்த
போது அவன்

முூள்ளடைத்துக்கொண்டு செத்து
வீழ்ந்ததனால்,

அவனைச் தானும் மனைவியுமாய்த் தூக்கிக்கொண்டு சென்று
வைத்தியன்
வீட்டின்

Chae

எல்லாச்

பெத்திது.
5

மேல்

மாடிப்படியிலே

செய்தியையும்

கானீட்ட

விளங்கச்

சோறுண்டதனாலாகையால்,

2வண்டியவனாகன்றேன்,'”

விட்டு வந்தது

சொல்லி,

© கூனன்

கானே

கழு

என்று பிடிவாதஞ்செய்தான்.

சிறு கூனன் கதை
நியாயாதிபதி
நட.த்த
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வேண்டியதைப்பற்றி

கை பார்க்க வந்தவர்களுள்
ஆவலோடு

செய்தியையுங்

கேட்டு

மேல

ஆலோசியாகிற்கையில்

வேடிக்

ஆங்கு

கேட்டுக்கொண்டு

நிகழ்ந்தனவெல்லாம் மிக்க

நின்றிருந்த குழிந்தாழ்ந்த

சிறு

கண்களோடு கூடியவனும், வெள்ளிக்கம்பிக் காய்த் துத்தொங்
குவது போலத் தேகமெக்கும் நீண்ட ஈரை பொருந்திய உரோ
மங்கள் குறைவறப்பெற்றுள்ளவனும், உச்சி முதற் பாதம்
வரையிலும் தளர்ந்து மடிப்படைந்து கறுத்து ரீண்ட தேகத்
தோடு கூடினவனுமாகிய ஒரு கிழ ௮ம்பட்ட இரண வைத்

யன் சடுதியில் நியாயாதிபதி முன் வந்து நின்று, “ஐயா, இந்தக்
கூனன் இன்னும் செத்தானில்லை ; உத்தரவானால் சில நிமிஷத்
இற்குள் இவனை உயிர்ப்பிக்கமாட்டுவேன் '' என்று சொல்லிக்
கொண்டே பிணத்தண்டை சென்று, ௮வன் தலையைப் பிடித்
துப் பலமாயசைத்துப் பார்த்துத் தன்னிடமிருந்த ஓராயுதத்தி
தொண்டையிலடைத்துக்கொண்டிருந்த
அக்கூனன்
னால்

எலும்போடு கூடிய ஒரு பெரிய மாமிசத் துண்டத்தை யாவருங்
காண

எடுத்துக்காட்டி,

கூனன்

சகஜமாய்

நித்திரையினீன்

றி எழுந்து ஆடிப் பாடும்
நெழுந்திருப்பவன் போல ஆயாசமின்
படி. செய்து, ஆங்கெய்திய எல்லோரையுஞ் சந்தோஷ சாகர த்.
இல் முழுகச் செய்தனன்.

19,

ஒரு பதிவிரதை

சரித்திரம்

செய்வன இருந்தச்செய், என்பது போல, நாம் மேன் மை
பெறுவதற்கு ஓரே வழியுண்டு : அல்வழியாவது, கம்முடைய

வலையை

நாரம் உலோபமின்றித்

திருந்தச் செய்வதாம்.

வேலையினுடைய
தாழ்மையை
எண்ணி,
அவ்வேலை
ரை நரம் ஓரு போதும் தாழ்வாகக் கொள்ளலாகாது.

வேலை
ரென

செய்பவரைவிட
மதிப்பது தவறு.

வனை

நாரம்

ஓரு

செய்பவ
தாழ்ந்த

உயர்ந்த வேலை
செய்பவர் சிறந்தவ
செய்யும் வேலையைக்கொண்டு ஒரு

மதிக்காமல்,

செய்கிருனென்பதையே

அவன்

ஆராய

அ௮வ்வேலையை

வேண்டும்.

எவ்வாறு

ஓரு வேலையைச்

செய்யும்

விதமும் இறருமாகிய இவ்வீரண்டுமே, செய்வோனை

அறியுங்

கருவியாம்.

தன்

குல

விதஇப்படி

சொற்பகாலத்தில்

அழுத்தமும் அழகுங்கூடிய செருப்பைத்தைக்கும் சக்கிலி, சார
மற்ற விஷயங்களைப் பேசித்திரியும்
லும் மேலானவனாவான் :

உயர்குலத்தோனைக்காட்

முன்னொருகால் யெளவன சம்நியாசியொருவர் ஒரு காட்
டில் ஒரு மரத்தடியில் உட்கார்ந்து, அரிய தவஞ்செய் துகொண்
டிருக்கையில், ஒரு நாள், ௮வர் தலைமேல்

சில

சருகுகள் விழுக்

தன.
அவர் கண்களை விழித்து அண்ணாந்து பார்த்த போது
அம்மரத்துச்சியில் ஒரு காக்கையும் கொக்கும் சண்டையிட்டுக்
கொண்டிருந்தன ; உடனே அவருக்கு ௮இக கோபம் பிறந்தது.
“ இச்சருகுகமா என் தலையில் எறிந்தீர்களல்லவா ? அ/ உங்க
ர்டைய ஆண்மையை
அறிகிறேன் !” என்று சொல்லி, அவர்

தம் பற்களைக் கடித்துப் புருவத்தை நெறித்துக் கோபாவேச த்
ம்தாடு அவைகளை
உற்று கோக்கவே, யோகபலக்தால் அவர்
சிரசினின்று அக்னி
ஐுவாலையெழுந்து, அப்பக்ஷிகளைச் சாம்

பரரக்கிற்று,
,
பின்னர், அவருக்குக் குக்ஷி பாதை உண்டாகவே,
காட்டை
விட்டு நாட்டிற்புகுந்து, ஒரு வீட்டின் தெருக்க
தவருகில் நின்று
கொண்டு,
' அம்மணீ,
குழந்தாய்,
கொஞ்சம்

ளிருந்து

ஓர்

ஓலி

கொஞ்சம்
பொறு,”

கேட்டது.

அன்னந்தா,'? என்றார்.
என்று
அவ்வீட்டுக்குள்

உடனே

அவர்,

“பபண்

ஒரு பதிவிரதை

சரித்திரம்

பேதாய் / என்

வல்லமை

நீ எப்படி.

ணினார்.

என்னக்

௮வர்

அவ்வரவம்
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காக்க

வைக்கலாம்?”

இவ்வாறு

திரும்பவும்

நீ அறியாய்
ஏன்று

எண்ணுகையில்

ஜெம்பி,

* பிள்ளாய்,

ஏண்

உள்ளே
உன்கோ

நீ அ௮இகமாக
மதித்துக்கொள்ளாதத!
இங்குக் காக்கை
யேனும் கொக்கேனும் இல்லை,” என்றது.
அது கேட்டு,
தவசிக்கு அச்சரியமுண்டாகிப் பின்னும் சற்று நேரம் நிற்க
லானார்.
கடைசியில் ஒரு
மாது வெளியில்
வரக்கண்டு,
“அம்மா, அதை
நீ எவ்விதமறிவாய்?” என்று கேட்டார்.
மதலாய், நீ செய்க யோகமும் அறியேன்; யாகமும் அறியேன்.
நான் ஒர் எளிய பெண் பேதை,
உடம்பு குணமில்லாமலிருக்
கும் என் கணவரை
உபசரித்துக்கொண்டிருந்ததால், கான்

உன்னைக் காக்கும்படி செய்தேன். என் காலமெல்லாம் எனது
வேலையைச் செய்வதிலேயே கழித்து
வரேன்.
கல்யாண
மின்றிக் கன்னிகையாயிருந்த காலையில் கன்னியர்க்குரிய என்
கடமையைச்

செய்தேன்;

எனக்குக்

மனைவியருடைய கடமையைச்

கலியாணமான

செய்கிறேன்.

டறழு

கான் பண்ணும்

யோகம் இவ்வளவேயாம்.
இவ்வீத யோகத் இனாலேயே நான்
ஞானமடைந்தேன். இப்போது உனது மனத்திலுள்ளதையும்,
நீ

காட்டிற்செய்ததையும்

இதைவிட

நான்

நன்கறிந்து

சொல்லக்கூடும்.

நீ ௮இகம் அறிய விரும்பினால், அடுத்த பட்டணத்தி

லுள்ள கடை வீஇிக்குப்போய், அங்குள்ள கசரப்புக்காரனைப்
பார்.
நீ தெரிந்துகொள்ள வேண்டிய சில முக்கிய சங்கஇகளை

அவன் உனக்கு உணர்த்துவான்," என்று சொன்னாள்.
கான் என்னும் அக் த கொண்ட

கேட்டதும் வெட்கடைந்து,
காரடனா, கடைசியில் நமக்குக்

தலை

குனிந்து

அ௮ச்சக்கியாகி,

“* ஆடு மாடு

அறுக்கும் கசாப்புக்

குருவானான்!'”

யோசித்தாரெனினும்,

அதைக்

என்று

சற்றுத்

கொஞ்சநேரத்துக்கெல்

லாம் ௮வர் செய்த நல்வினை அ௮வ்வெண்ணத்தை மாற்றிக்
கசாப்புக்காரனைக் காணவேண் டுமென்னும் ஆசையைத் தந்தது.

அவ்வாசையால் அவர்அவ்வூர் அடைந்து,கடை வீதியே போய்க்

கொண்டிருந்த

போது,

கொஞ்சதூரத்தில் தடித்த தேகமும்

உயர்ந்த உருவமுழுள்ள ஒரு கசரப்புக்காரன், வலக்கையில் ஒரு

பெரிய கத்தியைப்பற்றி, அனேக பிராணிகளைக்கொன்று, wird
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சத்தை வருபவரீடத்தில் விற்பனை செய்வதைக் கண்ணு ற்றார்.
அப்மீபாது சந்நியாசி, “ஓ தெய்வமே, நான் ஞானத்தையுணர்
வது

இக்கொலை

பாதகனிடத்திலேயோ?

நன்ருயிருக்கிற
து !

இவனட் பார்த்தால். பூதமே மனிதரூபமெடுத்து வந்தது போல

இருக்கிறதே!” என்றெண்ணினார்.
கசாப்புக்காரன் தலையைநிமிர்த்து, சுவாமி, அநீதம்மாளா
உம்மை அனுப்பியவர்? நான் என் வேலையை முடிக்குந்தனையும்

இங்கே உட்கார்க்துகொண்டிரும்,””
மானத்தும்

விற்றானதும்.

எடுத்துக்கொண்டு,

என்றான்.

கசாப்புக்காரன்

“வாரும்

ஐயா,

பின்னர்
விற்ற

மாமிச

பணத்தை

வீட்டிற்குட்போகலாம்,””

என்று சொல்லிச் சந்நியாசியை அழைத்துச் சென்றான். அங்கே
கசாப்புக்காரன் சந்நியரசிக்கு ஓர் ஆசனம் தந்து, “கொஞ்ச
நேரம் பொறும்!” என்று வெளியிலுட்காரச் சொல்லி, வீட்டில்
நுழைந்து, உள்ளிருந்த தன் தாய் தந்தையரைத் தூக்கி வந்து.

2 ட்காரவைத்துக் குளிப்பாட்டி,

அன்னம் படைத்து,

வேண்டிய பணிவிடைகளை ச்செய்து,

எஇரில்

உட்கார்ந்து,

கள் போலும்!
wr gi?” என்று

“ஐயா,

உங்களுக்கு
கேட்டான்.

யும், கடவுளைப்பற்றியும்

திரும்பி

வந்து

மற்றும்
சாமியார்

நீங்கள் என்னைப் பார்க்க வந்இர்
என்னால் ஆக வேண்டிய உதவி
சந்நியாசி, ஆத்குமத்தைப்பற்றி

லெ கேள்விகள்

கேட்டரர்.

அவற்.

இிற்குக் கசாப்புக்காரன் கூறின விடைகள், பெரிய புத்தகமாக
“வியாஸ கதை' என்று பெயர் பெற்று, யாவராலும் WAS
கப்பட்டு வருகிறது.
வேதாந்தத்தின்
Br sGusmaQen
evr td

அதில் விளக்கப்பட்டி ருக்கின்றன.

கசாப்புக்காரன் தன் பிரசங்கத்தை முழிக்கும், சர்கியா
சிக்குண்டாஇய ஆனந்தத்தின்
அளவை
நம்மாற்
சொல்ல
yur gl
அவர், “இவ்வளவு
ஞானத்தோடு
கசாப்புக்
காரனெனப்

தென்ன???

பெயா்

என்று

பூண்டு

ஈனமான

சேட்க,

அவன்,

வேலை

புரிய வேண்டுவ

“மகனே,

நாம் செய்யும்

ஏந்த
வேலையும்
அவலகஷணமும்
அசுத்தமும்
ஆனதல்ல.
நான்
Gos ey
கசாப்புக்காரனாய்ப்
பிறந்தேன்;
நான்
இளம்பருவத்தில் கசாப்புக் தொழிலிற்பழூனேன்.
உலகத்
தவரைப்போல
நான்
ஆசை
வையாமல், என் அலுவலைச்
செவ்வனே
செய்ய முயலுகிறேன். கிருகஸ்கனுக்கு விதத்

ஒரு பதிவிரதை
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துள்ளபடி கரன் என் கடமையை நடச்தி, என் பெற்றோர்களைச்
சம 2தாஷிப்பிச்க என்னாவியன்் ற மட்டும் பிரயாசைப்படுகிறேன்.
யான் உன்னுடைய
யோகவித்தையைக்
கற்றிலேன் $; ஒரு.
நாளும் சந்நியாசி வேஷம் தரித்திலேன்.; காட்டை
நீங்கிக்

காட்டிலும் புகுந்திலேன். ஆயினும், நான் அறிந்தது, ஆசையை
அற வெறுத்து, என் தொழிலைப் பழுது
வருவதனாலுண்டாூபதாம்,'' என்றான்.

உலர்,

இக்கதையால்,

ஞானமே

வாராமல்

செய்து

எல்லாவற்றினும்

மிக

அரியதும், எல்லாராலும் விரும்பத்தக்கதுமாமென்றும், அந்த
பிரயாசைப்பட
மனிதரும்
இலவ்வொரு
ஞானத்தையடைய

வேண்டுமென்றும்

விளங்குகன்றமையால்,

வீணாளாக்காமல்,

வாணாளை

யில் நிற்போமாக /

29

ஞானம்

ஓவ்வொருவரும்

கைவல்லியமாகுழுயற்சி
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இருமகளும் காமகளும் பண்டு தொட்டு மஇழ்ந்து தமது
உறைவிடமாகக்
கொள்ளப்பெற்றுள்ள
இப்பரதகண்டத்
இதிலை, மகினா என்னும் காட்டிலே, மகிஷபுரியிலே, மகேநீ
திரன் என்னும் அரசன் ஒருவன் செங்கோலோச்சி வருவானா
யினன்.

அவனும்

அவன்

தேவி

அன்னபூரணி

என்பவளும்

இயற்றிய அருந்தவப்பயனாக, அழகெலாம் திரண்டு ஒரு வடி
வெடுத்தாலொப்ப ஒரு புத்திரி உற்பவமாயினள்.
அப்புத்தி
ரியை அவன் கண்மணி போலப் பரிபாலித்து. ஏற்ற காலத்திலே
கல்வி கேள்விகளிலும், படைக்கலப் பயிற்சியிலும் அவளுக்
இணை

உலகத்தில் மற்றெவருமில்லை என்று யாவரும் பாராட்டும்

வண்ணம் வல்லவளாக்கி, வித்தியா குரோசம் என நாம
கரணஞ்செய்து, “இவளை இவளுடன் கல்வி கேள்வி முதலிய

வற்றில் வாதாடி. வெல்லுவார்க்கே மணம் முடித் துக்கொடுப்
பேன்,” என்று காடெங்கும் முரசறைவித்தான்.
முரசொலி கேட்ட கவி வாணரும் அரசரும் காமுகரும்
என்னும் இவ்வரிசையோர், தத்தம் இஷ்டதகேவதைகளை வழி

பட்டு, நாட்பார்த்து, நன்னிமித்தம் ஓர்ந்து, தத்தம் பதிகளை
விடுத் ஆப் புறப்பட்டு, மகஷபுரியை அடைந்து, தனித்தனியே

அவளுடைய

சமுகஞ்சென்று

வாதாடி, வெட்டு,

ஒருவராய் ௮கல்வாரும், அவளுடைய

அவள்

முூகதரிசனமே

கட்டழகை

பெரும்போகமென

அங்நகரிற்றுனே குடி கோலுவாருமாயினர்.

ஒருவர் பின்
நினைந்துருஇ

வீணவாவூற்று

இப்படி. நாட்பல கழிந்த பின்னர், அரசனும் கவலை மிச்க
வ
(9, “இனி ஈம் புத்தரியை மணம் புதுத்தாது வைத்
இருப்பது

நன்றன்று !/! அவளோ, பன்னீராட்டைப் பருவத்காளாயினாள
்;

எண்ணில்லாத அரசரும் சவி வாணரும் வந்து வாதா
டி HU CHS
குத் தோற்று வெட்டு அகன்றுர்கள்.
இனி அவளை வதுவை
செய்யத்தக்க வல்உவர் உலகத்இல் யாவர் இருக்கிறார்
! இதற்கு

யாது

கூறுகிறாம், மந்திரி?”

ஆத்மரக்ஷகன்
னாயினன்.

என்னும்

என்று தன்

மதல் மந்திரியாகிய

மந்திரியுடன்
்

சூழ்ச்சி

செய்வா
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இதற்கடையில்

முன்னர்

அவளுடன்

வாதஞ்செய்து

ஆற்றாதோடிப்போன கவி வாணர் சிலர் ஒருங்கு கூடி,

நம்மை

யும் இன்னும் எண்ணில்லாத அரசர் கவி வாணர் மு.தலி3யாரை
வஞ்சகச்

ராஜகுமாரிலய

புறத்தே தள்ளீவீட்ட

யும் அவமானஞ்செய்து

அங்

ஆதலால்,

பயனில்லாதவராவோம்;

மக்களாய்ப்பிறங்தும்

ஆண்

நாம்

அவமானஞ்செய்யோமாகில்,

சூதினால்

கனஞ்செய்ய ஓர் உபாயம் தேடுவோமாக!'' என்.று ஒரு ஈவீன
சூழ்ச்சி செய்து, அதற்குக் கருவியாக ஒருவனைத் தேடிப் புறப்
பட்டுட்போகையில், அரிகரபுரத்திலேயுள்ள அனந்தநாரர
யண ஐயன் என்பானுக்குப் புத்திரனும். தருமத்துக்கேற்ற
அவன்
யோக்கியன் அல்லனென்று
வேதாத்தியயனத்துக்கு
அரிகர
நீக்கப்பட்டவனுமாகிய
மெளட்டிகம் காரணமாக
இயைன் என்பவன், தனது மந்தைக்குத்தீனி.பின்பொருட்டு ஒரு
மரத்கொம்பின்மேலேறி துனியிலிருந்து அதன் அடியை வெட்

நமது

“* இம்மூறடஇிலகமே

டிக்கொண்டி ருச்கக்கண்டு மஇழ்ந்து,

கருத்தை நிறைவேற்றற்குத் தகுந்த கருவியானவன்,” என்று
அனுக,

மதத்து, அவனை
வருடைய

அழைகத்.துக்கொண்டு, தம்முள்

ஒரு

உயர்ந்த

பரி

இருகத்தைச் சேர்ந்து,

மளத்தைலமிட்டு

நீராட்டி, நல்ல

அவனை

அங்கே

களபகஸ்

போஜனமருத்தி,

ஆடையாபரணாுலங்கிரு தனாக்கி, யார்
அணிவித்து,
தூரிகளை
றி
என்ன கேட்கனும், என்ன செய்யினும், சமிக்கைகளாலன்

வாயைத்திறந்து யாதும் சொல்லா ிருக்கும்படி. உடன்படுத்தி,
ஒரு சிவிகையில் ஏற்றித் தாமே சுமந்துகொண்டு போய், ராஜ
சமூகஞ் சேர்ந்தார்கள்.

இதைக்கண்ட
வான்களது வரவைத்

வாயிலாளர்

அரசனிடம்

அரசன் மிக்க

ம௫ிழ்ச்சி

புக்கு, வித்துவான்௧ள்

எல்லோ

தெரிவித்தலும்,

உடையனாஇிச் சபா மண்டபம்

வித்து _

சென்று

ரையும் உபசரித்து, RFT SMH SDA GOT GOTT SDSS
போக்கன்

அவளும் காலந்தாழ்க்காது

எழுந்து

CFB

ஆடையா

பரணாலங்கிருதையாகிச் சபா மண்டமம் புகுந்து, தந்தையையும்
உணங்கி நின்ற
ஏனைய பெரியோரையும் வணங்கி நின்றாள்.
புத்திரியை அரசன் பார்த்து, “* எனது அன்பிற்கிறந்த புத்திரி,
இங்கே
இவ்வித்துவக்குழாத்தின் மத்தியீலே
வீற்றிருச்கும்
இவ்வித்
தக்கவரும்,
இப்புருஷோத்தமர், கலாசமுத்திமெனத்
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இவர்
குருவாயுள்ளவருமாவர்?
துவ கணத்திற்கெல்லாம்
மணமுஃடிக்
வென்று
இன்றைக்கு உன்னுடன் வாதாடி உன்னை
கக் ௧௬இ வந்திருக்கின் றனர்; இஃதுணர்த்துமாறே ஈண்டுவ் ஊன
வருவித்தேன்,'' என்றுரைத்தான். ௮.து கேட்ட வித்தியாகுரோ
அவன்
செய்து,
அந்நங்கை, குறுமுறுவல்
சம் என்னும்
முன்ன3?ர உணர்ந்துகொண்டவளாைகை
மெளனி என்பதை
நிச்சயித்து,
சமிக்கைகளால் வாதாட.
அவனுடன்
யால்,
குறிப்புத்தோன்ற,
என்னும்
ஐன்றே',
: பிர பஞ்சகாரணம்
ஐயன், யாது
கண்ட
௮து
காட்டினாள்.
விரலைக்
ஒரு
இதன் பொருளைப்
இரு விரலைக் காட்டினான்.
கருதியோ
பக்கத்திலிருந்த வித்துவான்௧உ௯ள் எல்லோரும் விரித்துரைத்து,
மேற்கோள் காட்டி, உலக காரணம் இரண் டென்று சுவபக்ஷ
அதற்கு
ஸ்தாபனமும் பரபக்ஷ கண்டனமுஞ் செய்தார்கள்,
அவனுக்கு
சங்கேதப்படி.
அக்நங்கையும் சம்மதித்தவளாகி,
.
தன் புத்திரி மணத்துக்கியைந்த
மாலையிட உடன்பட்டாள்
மையைக் கண்ட அரசன், ஆனந் தோததியில் மூழ்கனவனாய்,
கல்யானோற்சவத்திற்கு வேண்டுவனவெல்லாஞ் செய்வித்து,
அதி சம்பிரமமாக இருவருக்கும் மணம் முற்றுவித்தான்.
அன்றிரவு இந்திரசயன மண்டபமெனத்தரும் அலங்காரப்
பள்ளியறைக்கு
மணமகன்
எழுந்து போய்,
அங்கேயுள்ள
விநோதங்களையெல்லாங்கண்டு, மருள் கொண்டு, பிரமித்துச்
சிறிது கேரம் யாது செயற்பாலது என்று ஆ $லாசித்து நின்

முன். ௮து கண்ட தோழிகள் மணமகனுக்கென்று நவீன
மாக அமைக்கப்பட்டுள்ள ௮ம்ஸ தூளிகா மஞ்சத்தைச் சுட்டிக்

_ காட்டி,

அ௮தந்போய்ச்

சயனிக்குமாறு

சொன்னார்கள்.

அவ்

வாறே மணமகனும் அம்மஞ்சத்இலேறிப் படுத்து, அவ்வகைச்
சுஃமான படுக்கையை எநர்காளிலுங் கண்டு கேட்ட மியாதவனாத
லால், சடுதியில் பிரஞ்ஞையற்றான் போன்று ஆழ்ந்து நித்திரை
போயீனன்.
இதற்கடையில்
அங்கே அந்தப்புர த் திலீருந்த.

மணமகள் ஆடையாபரணாலங்கிரு தையா௫ச் சந்தன
புஷ்பாதிக
இரத்தினங்கள் இமைத்த தங்கத் தட்டுகளில் அதி
மாத ரியமான சிற்றுண்டிககளைத் தாஇகளேந்தி
நான் மருங்குந்
தன்ச்: சூழ்ந்து செல்லப் பள்ளியறை போயினன்
;
அங்கே
கணவன் துயில் செய்வதைக்
கண்டு,
வீணைஒய எடுத்து

ளணிட்து,
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மெள்ள மீட்'டினாள். அதற்கு அவன் விழிக்காதது கண்டு,
அதற்கும்
மீண்டும் சிறிது கேரம் சுரத்தோடு பொ.ித்தாள்.
கண்டு,

எழுக்திராமையைக்

அவன்

பொருத்தி

வீணையோடு

இனிய கேதங்களைப் பாடினாள். அதனாலும் அவன். நித்திரை
தெளிந் இலன். அப்பால் பாடலை ஓமித் தவிட்டு, தாம்பூலம்
வாயில் உமிழ்நீதாள்.
தரித்துத் தம்பலத்தை அவனுடைய
அதனால், நித்திரை சற்றே தெளிந்தவனாக, தான் மணமகனா
யிருப்பதை மறந்து, தான் ஆட்டுக்கூட்டத்தருகில் படுத்திருக்
கும் வழக்கத்தை எண்ணி, ஆடுகளன்றோ தனது வாயில் மலங்
கழிசசன்றனவென .நினைத்து, “தூ தூ! மூதேவி Gi!”
எனப் பிதற்றி விழித்தான்.
இம்மொழிகள் புண்ணில் வேல் நுழைந்தாலொப்ப ராஜ
குமாரியினது செவியிற்புகுதலும், ராஜுதமாரி மிகுந்த சினங்
கொண்டு, துணுக்கென ஒரு வாளாயுதத்தைக் கையிலெடுத்
அவணை

துக்கொண்டு,

எழுப்பி,

அதட்டி

வரலாறென்ன? உள்ளபடி.
உன்னைத் துண் டிப்?பன்!''

நின்று,

அஞ்சலியஸ்தனாய்

புரத்திலேயுள்ள

யாவன்?

உன்

சொல்/ அன்றேல், இ்கட்கத்தால்
என்ன), ஏமையாகிய அ௮வ்வையன்,

உடல்
கடு ஹஷங்கித் தைரியங்குன் றி,
பாதங்களில்
அவள்
சாட்டாங்கமாக

எழுந்து

நீ

அனக்தகாராயண

ராக்குழறி,
சோர்ந்து,
ஈமஸ்கரித்து,
வீழ்ந்து

“தாயே,

நான்

அரிகர

ஐயனுக்குப்

புத்திரன்.

இன்று

காஃ்யில்

எனது
முதலியோர்
அரிகரன். தந்ைத
பெயர்
என்
தொ

மேய்க்கும்
ஆடு
என்னை
காரணமாக
- மெளட்டிகம்
உரியவ
அத்தொழிற்கு
என்று
யோக்கியன்
Wes
னாக்னெர்.

அதுவே

என்

தொழில்.

கான் ஆடு மேய்த் துக்கொண்டிருக்கையில்

என்னை வித்துவான்

கள் சிலர் வந்து பிடித்துக்கொண்டு போய், அஃங்கரித்து, யார்
பேசாஇிருக்குமாறு
யாதும்
வாயினால்
கேட்டுனும்
என்ன
உடன்படுத்தி, ஒரு சிவிகையிலேற்றி இங்கே கொண் டுவந்தார்

கள். அதன் பின்னர் நிகழ்ந்தவைகள்ை நீயே ௮றிவையன் 3றா?
இதுவே என் வரலாறு; என்னக் கொல்வது தருமமன்று/ நான்

யாதுமறியேன்/”

என்று கூறினான்,

இவைகளைக் கேட்ட
வாளைத் தூரத்தத

அரசகுமாரி, புன்சிரிப்புக்கொண்டு,'

வீசிவிட்டு,

அவனை,

“அஞ்சா

Boal’

என்று:
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தேற்றி,

அவன்

தெளிந்த

பின்னர்.

அவனைப்பார்த்து,

“ஓ

பிராமணா, இவ்வூருக்கு மேற்றிசையிலே புவீனஸ்வரி ஆலய
மொன் நிருக்கின்றது; அங்கே நீ இப்2பாதுதானே சென்று,
கோவிலுள்

சிறிது

நுழைந்து,

நேரத்தில்மேல்

கபாடபந்தனம்

புவனேஸ்வரி

பண்ணிக்கொள் 5;

வந்து

கதவைத்

தட்டு

வாள்; நீ *இறப்பதில்லை,' என்று கூறு; காரணம் wage’
என்பாள்; 'பீஜாக்ஷர த்தை நின் கைச்சூலத்தால் இந்தக் கதவின்
புரை வழியாக என் நாவில் பொறித்து,
என்னை என்றுங்
காக்கவும் உடன்படுவையேல்,
இறப்பேன்,
என்று
கூறு,
அதற்கவள் உடன்பட்டு
அவ்வாறே செய்து முடிப்பாள்7
அதன்மேல் கதவைத்திற,”

அவனும்

அது

என்,று ௯ றினாள்.

கேட்டு ம௫ழ்ந்து.

குறிக்கட்பட்ட வழியே

சென்று, கோவிலிலே நுமைந்து, புவனேஸ்வரியினது அருள்
பெற்றுக்கொண்டு,
உடனே
திரும்பி
அந்தட்புரம்
வந்து,
பள்ளியறைக் கதவைத் தட்டி, ராஜகுமாரியை அழைத்தான்.

அரசகுமாரி

விழித்து,

₹நாதனக்

குரலொலி

கேட்கப்படு

கின்ற3?த! இஃதேது!”' என்னும் கருத்துள்ள,
“வாங் விசேஷம் கம் படத?”

என்னும் வாக்கியத் தைச் சொல்லிக்கொண்டு, கதவைத் இறக்
தாள். மேககுலமழுந்து கருட்பஞ்சாற்றுக் சடலினீடமாகச்
சென்று படிந்து, கருப்பஞ்சாற்றை அரமுகந்து மீண்டு வந்து

முழங்கி நின்றாற்போன்று நின்ற ஐயன் செவியில் அச்சொற்கள்

படுதலும். ஐயன் புளசம் கொண்டு, கருட்பஞ்சாற்று மமை
வீடாது பொழிந்தாலொப்பப்
பொழிந்த அதியற்புதக் கவி
மழையால், இரகுவமிசம்,

என்னும்

நூல்களாஇய

மேகசந்தேசம், குமாரசம் பவம்

ஜலாதாரங்கள்

மூன்றும்

விடியுமுன்

நிறைந்து தேங்னெ. இவைகளைக் கண்ட ராஜகுமாரி, சொல்லற்
கரிய மூழ்ச்சி கூர்ந்தவளாஇியும், அவன் தன்னைத் தாயே,”
என்று

கூவிக்

அவனை

நாயகனாகக் கொண்டு

காலில்

வீழ்ந்து

டணீந்த காரணத்தால்

தான்

சுஇக்கக்கூடாமையை நினைந்து,

வியசனமுற்று, அவனைப் பார்த்து, “உன்னா
வரித்தேன்; அப்பால் நின் வாயீனின்றும்

வாசகம் காரணமாக உன்னைக் கொல்லுவதற்கு

நான் நாயகனாக
எழுந்த துஷ்ட

முயன்றேன் ;
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நீ உண்மையைக் கூறித் தாயென முறை கொண்டு விளித்து
என் பாதத்தில் வீழ்ந்தனை ; அதனால், உன்னைச் சேருவது தகுதி
அன்று; ஆகையால்

பெயர்

புனைந்து,

வனாய் வாழ்க /”
அவன்

போன

நீ காளிதாஸன் எனப்

விளங்கி,

ராஜபூச்சியதையுடைய

எங்கும்

என்று

பெற்று,

அவனை

ஆசி கூறி,

அனுட்பினள்.

புவனேஸ்வரியினது

பின்னர், அரசகுமாரி

யத்தையடைந்து,
வடிவம்

இன்று முதலாக

தாசி

அத்தேவியை வணக்கி, அவளருளால்
டோஜராஜனுடைய

அவளிங்ஙனமாக,

காளி

நசரஞ்சென்று,

அங்கக

கருத்துடையவளாகி),

தாஸனைச் சேர்ந்து சுக்கும்
வாசம் பண் ணுவாளாயினள்.

அவளிடத்தில்

அங்கே

ஆல

அனுமத

பெற்றுப்போன காளிதாஸன், சில காலமாகத் தேச சஞ்சாரம்
செய்து, அங்கெல்லாம் தன்னைக் கவிச்சிங்கமென நாட்டிப்
பெயர் படைத்து, ஈற்றில் ஆங்காங்குப் பரிசாகட்பெற்ற யான
குரை சிவிகை குடை கொடி ஆலவட்டம் சாமரம் பரிஜனங்
கள் முதலியன சூழ ஓர் யானைமே3லறி வாத்தியங்களொலி
செய்யத் தாரா ஈகரஞ் சேர்ந்து, போஜனுடைய அவைக்களம்
புகுந்தான்.

அவ்வேளையில் போஜராஜன் பூஜாமண்டபத்திலே பூஜை
புரிவானாயினன். சபாமண் டபத்திலே வித்துவான்௧ள் மாத்திர
மிருந்தார்கள். காளிதாஸன் தான் புகுந்திருப்பது அரசனுடைய

சபாமண்டபமாயிற்றே

என்பதைச் சிறிதும்

சந்தியாமல்,

உத்

தண்ட ஈடையுடையவனாய்ச்சபைகடிவேசென்றுான்.௮து கண்ட

வித்துவான்௧ள்

சிங்கத்தைக்கண்ட

இகைத்தெழுந்து

நின்றார்கள்.

கஞக்கெல்லாம்

தானே

யாணைக்குழாம்

காளிதாஸன்

போலத்

அவர்களை

உட்

காரும்படி செய்து, தானுமோராசனத்திலே வீற்றிருந்து, அவர்

தாம்பூலம்

கொடுத்துத்

தானும்

தாம்பூலம் தரித்துக்கொண்டு, அவர்களுடன் அளவளாவுவானா
னான். அப்போது வித்துவான்௧ளெல்லோரும் அன்று காலையில்

அரசன்

சங்கர

திரம் நோக்காது

கவி

என்பானொருவனுக்குப்

பன்னிரண்டு

லக்ஷம் பொன்

பற்றிக் குறைகூறி முறையிட்டார்கள்.

பாத்திராபாத்

கொடுத்ததைப்

காளிதாஸன் அதனைக்

கேட்டு நகைத்து, * நீங்கள் அதன் பொருட்டு வியசனப்படுவது

அறியாமை ; எங்ஙனமெல் பீ,ரயின்,

அரசன் சங்கர கவிக்குப்
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பரிசாகக் கொடுத்தது ஓரிலக்ஷமே; அப்பால் அரசன் செய்வது
ஸ்ரீ சங்கரன் பூஜையாதலின், அப்பெயர் தரித்து அப்பூஜா
நாமவி?சஷம் பற்றியும் பூஜா
வந்தமையால்,
காலத்தில்
ுத்
தானஞ் செட்வது கடனாதலாலும்
காலத்தி3லை உருத்திரருக்க

பதி2னெரு

ருத்திரர்ச்கும்

தனித்தனி

ஒரிலக்ஷமாகச் : சங்கற்

பித்துப் பின்னோரிலக்ஷமாகப் பன்னிரண்டு லகம் பொன் ௮க்
கவிக்குக் கொடுத்தவாறு காண்க,” என்றான், இதைக் கேட்ட
வித்துவக்குமாம் காளிதாஸனுடைய

சாதுரீயத்தையும்

௮ரச

னுடைய வீ2வகத்தையும் தங்கள் அறி.பாமையையுங்கண்டு ஆச்
சரியமும் சந்ததோவ.மும் வெட்கமும் அடைந்தவராய், மேற்
கூறத்தக்கது யாதெனத் தெளியாது மயங்கி இருந்தார்கள்.
இதற்கிடைர9ல் போலராஜனும் பூஜையை முடித்துக்கொண்டு
காளிதாஸன்
வரும்போது
அந்தப்புரஞ் சென்று, மீண்டு
சொன்ன சமாதானம் செவியிற்பட்டது. பட்ட மாத்திரத்தில்
அரசன்

படி.

ஆச்சரியவந்தனாய்,

'கமது அந்தரங்கக் கருத்தை உள்ள

அறிந்துகொண்டு சொன்ன

இவன் நரன்றானோ! அன்றி

ஈசனோ !' என்று ஐயழுற்றுச் சிறிதுமேரம் ஸ்தம்பித்து நின்று,
ஈற்றில் அவனைப் பார்க்கவேண்டுமென்று அவாவூற்று,விரைந்து
சபையிற்புகுந்தான். அரசனைக்கண்ட, காளிதாஸனும் ம௫ழ்ந்து
மங்கள ௫ கூறினான்.
அரசன்
காளிதாஸனைக்
கண்ட மாத்திரத்தில்
சொல்
லுதற்கரிய
பெருமகழ்ச்சியில்
முழுப்
பரவசப்பட்டு
நின்றமையால். பிரத வந்தனஞ் செய்ய மறந்து, கெடுநாட் பிறந்
திருந்த காதலி தன் நாயகனை அவலோடுங் கையைப்பிடித்து
இழுத்துச்
செல்வது
போலத் தன்
கரங்களால்
அவன்

கரத்தைப்பிடி.த்து அழைத்துக்கொண்டு அந்தப்புரஞ் சேர்ந்து,
அம்கே
காலிதாஸனை
ஓர்
ஆசனத்திலே
வீற்றிருந்து,

ஆசனத்திருத்தித்
தானுமோர்
அவன்
முகத்தைப்
பார்த்து,

“பிராம£ணுத்தமரே. உமது இருகாமத்தால் பெருமையுற்றுள்ள
எழுத்துகள்
எத்2தசம்?

எவை?
உம்மை

யாவர்?” என்றான்.
காளிதாஸனே,”*
*மூன்று

உமது
நினைந்து

பிரிவையாற்றாது வருந்துவது
கவலையுற்றிருச்கும் ஜனங்கள்

அதற்குக் காளிதாஸன்,
என்று

4 எனது

பெயர்

அரசனுடைய
கையிலலைழுதினான்.
வினாக்களுக்கும விடை கொடாது ஒன்றுக்கு மாத்

காளிதாஸப்புலவர் சரித்திரம்

.
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அரசன் அதனைப் படித்து அன்புகூரப்பெற்றவனாய்க் காளிதாஸ

னுடைய

பாதங்களில் வீழ்ந்து நமஸ்கரித்தான்.

அப்பால் இரு

வரும் மிக்க சனைகம் பூண்டு, காகா விஷயங்களிற் சல்லாபம்
அது
செய்துகொண்டிருக்ை ஈயில் மாலைச்காலஞ் சமீபித்தது.
கண்டு அரசன், சூரியன் கடலிலாழ்க்தான் எனுங் கருத்துள்ள,
பரிதிபத; பயோகிதெள.”
என்பதை ஒரு சுலோகத்து முதலடியாகச் சொன்னான். அச்சம
யத்இிலங்கிருந்த வித்துவசிரேஷ்டையாகிய சீதை என்பவள்,
வண்டுகள் தாமரை மலரில் அடங்கின,' என்னுங் கருத்துள்ள,
“ஸரஸிருஹாமுதரேஷுமத்த ப்ருங்க.”

என்பதை இரண்டாமடியாகச் சொன்னாள். இவைகளைக் சேட
டிருந்த வித்துவ சிரேஷ்டனாகிய பாணகவி என்பானொருவன்,
மரப்பொந்துகளி
பறவைகள்
*உத்தயானவனத்திலிராநின்ற
லடங்கின,' என்னுங் கருத்துள்ள,
“ உபவநதரு கொடரே விஹங்க : ”'
கேட்ட அரசன்,
அது
சொன்னான்.
என மூன்றுமடியைச்
நான்காமடியைச்
நீர்
காளிதாஸனை கோக்க, * உத்தம கவியே,
காளிதாஸன் அதற்கிசைந்து, : யுவதிக
சொல்லும்,” என்றான்.

ளிடத் இல் மன்மதன்

மெல்ல

வரத் தலைப்பட்டான்,”

மெல்ல

்

என்னுங் கருத்துள்ள,
“யுவதி

என

ஐநேஷு?

சலசகை

நங்க : ”

ச

நான்காமடியைச் சொன்னான்.
வெய்ய வன்சென்று மேவினன் பாற்கடல் ;
செய்ய தாமரைச் செக்கைய வண்டினம் ;
துய்ய கோடரந் துன்னின புட்குலம் ;
பைய வோதியர்ப் பற்றினன் காமனை.”

இதனைக் கேட்ட அரசன் முன்னய

லும்

கரன்காமடியே

திரம்

விடை

சொல்லிரசம்

கொடுததது,

காளிதாஸன்

மூன் றடிகளைப்பார்ச்

பொருளிரசம்
வரலாற்றை

*ந்தரசம்
அரசன்

நெடுங்காலமாகப் பிறர் வாய்க்கேள்வியால் உணர்க்திருக்தானாகை
யால், மற்றைய வினாக்களுக்கு விடை அனாவசியக2மனபது கருதி
என்க.
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முதலியவற்றால் விசட்டமுற்றிருப்பதுகண்டு மிக்க சம் தோஷ
முடையனாகஒிக் காளிதாஸனைப் பார்த்து, 4 நீர் சரஸ்வதியின்
அமிசாவதாரமன்றி மற்றன்று. உமது திருவாக்கில் மாலைக்
. காலத்தை முற்றாக வருணித்தருளும்.” என்றான்.
அதற்குக்
காளிதாஸனும் நன்றென்றிசைந்து, * வியசனமிக்குள்ளவனு
டைய கல்வியறிவு எவ்வாறு மழுங்குமோ அவ்வாறு தாமரைப்
பூவின் கரந்தியும், ௮க்நியதேசத்தையடைந்த மானி எவ்வாறு
கீம்மையடைகின்றானோே அவ்வாறு வண்டுகளும், கொடுங்கோல்
மன்னன் எவ்வாறு உலகச்தை வருத்துகின்றா3ோ அவ்வாறு
இருளும், உலோபிகளிடத்துள்ள

கத்தில் பிரயோஜனப்படாசோ
ன,

செல்வம் எவ்வாறு சன்மார்க்

அவ்வாறு கண்களும் இருக்கின்

என்னுங்கருத்துள்ள,

“வ்யஸஙித யிவவித்யாக்ஷிய்யதே பங்கஜ ஸ்ரீர்க்குணிக யிவவிதேஸே
தைன்யமாயாம்தி ப்ருங்கா: குந்ருபதி ரிவிலோகம Plus FUG BT
போதக மிவக்ருெபணஸபு வியாத்ததா மே deep:

“துன்பினாற்றுடக் குண்டவர் கல்விபோற்
சோதி

மாய்ந்தது தாமரை

மாமலர்;

வன்பு லாம்பிற நாட்டிடை மானிபோல்
மாண்பு

பொன்றின

வண்டில

மாவன ;

அன்பி லாமற மன்னவ ராணைபோல்
ஆதியந்தம் பரந்தது வல்லிருள் ;
இன்பி லாதபுன் லோபிகள் செல்வம்போல்
ஈனமுற்றன கண்களி ரண்டுமே.”?

என்னுமிச்சு3லாகத்தைச்

காளிதாஸன்

சொல்லி

சொல்லுந்தோறும்

முடித்தான்.

இதனைக்

அரசனுக்குண்டான

பெரு

மூழ்ச்?இத் தணையதென்று சொல்லு தலெளிதன்று!“இதற்குக்
கைம்மாறாக

உமக்கு யான் செய்யத்தக்கது யாதுமென்னிட த்தி
லில்லை3ய/'? என் று காளிதாஸனைக் கட்டித் தழுவுவான்;
“உம்
மோடு ௯மாக யான் வீற்றிருக்கத் தக்கவ?2னோ /? என்று
கூறிக்

3p

அவனுடைய

பாதங்களினரு2௧

ஆக்கு உபசாரங்கள் பல செய்வான்;

வர என்ன

போல

உட்காருவான்;

அவ

“நீர் சிறிபேகத் தேடி

தவம் செய்தேன்!” என்பான்; “யான் பெற்ற பேறு
உலகத்தில் யாவன் பெற்றான்?” எ ன்பான்.
இவ்வாறே

காளிதாஸப்புலவர்

சரித்திரம்

அரசன்

பலவாறு

அவனைப்
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புகழ்ந்து கொண்டாடி

உபசரித்

தான்.
* கற்றார்மு.ற் கல்வி wong SEO மிகவினி3த/
மிக்காரைச் சேர்தன் மிகமாண முன்னினிதே/
எட்டுணை யானு மிரவாது தானீதல்

எத்துணையு மாற்ற இனிது.”

என்றபடி, கல்வியறிவினது அருமை பெருமைகளை ஆராய்ச்:
தும் கேட்டும் சீர் தாக்கியுமறிய வல்ல பிரபுக்களே வித்துவான்
களைக் கனம் பண்ணுவார்கள். மாணிக்கத்தினது பெருமையை:
அறியாதரரீடத்இில் மாணிக்கத்தை விற்கப்போகும் இரத்தின
வணிகர் போன்று, இந்நாளில் வித்துவான்௧ள் தமது கல்வித்
இறமையைக்

கல்விபென்னுஞ்

சொல்லையேனும்

செவ்வனே

அறியாத போலிப்பிரபுவிவிடம் காட்டப் போய், மதிப்பிழந்து
மீள்வர். கல்வித்திறமை காட்டி நன்கு மதிப்பும் பரிசும் பெற.
விரும்புவோர், சர்திரனையுங் கங்கையையுந்தரித்த கடவுளைப்
இக்காளிலை போஜன் அவனன்றி, மற்றியாவனுளன்?'
பாடுக.
அது நிற்க.
அப்பாற் காளிதாஸன் தன்னை அரசன் மிகவும் உபசாரஞ்
செய்து கனப்படுத்துவதைச் சகிக்க முடியாதவனாய், அரசனைப்
பார்த்து, ஸ்துதியாக ஒரு கவி சொல்லத் தொடங்கினான். அது
வருமாறு :
ஒருவரை ஒருவர் உபசரிக்க வேண்டுவது கினேகம் உண்
டாகும் வரையு மம :' சிமனகம் உண்டாய
பின்னருமன்று.
உண்மையான
சினேகருக்குச் செய்யும் உபசாரம் பரிகாசம்

போலும்/” என்னுங்கருத்துள்ள சுலோகம் இது:
உபசார:

கர்த்தவ்யோ யாவதநுத்பம் நலன ஹ்ருதா:

புருஷா: -

உத்பந்நரலளை ஹ்ருதாநார முபசார: கைதவம் பவதி.”
* வந்தி£க நட்பு வருங்காறும்; வந்தபின்
வந்திபபு நிந்துப்பா மற்று.”

இதனைக் கேட்ட போஜன் மூழ்ச்சி கூர்ந்து, ௮ச்சீலோகச்

திற்காகப்

பொன்விளை

நிலங்கள் சி௨வற்றைக் காளிதானனுச்

குச் தத் சஞ்செய்தரன்.
அப்பால் காளிதாஸன் தனக்கு அரசனால் த தீதஞ் செய்யம்
பட்ட

ஸ்வாண

நிலங்களின் அருமையையும்,

அதனால்

வரும்
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அளப்பரிய

ஊஇயத்தையும்,

அரசனுடைய

இணையில்லாத

ஒள தாரியகுண த்தையுங் கண்டு பேரானந்தமும்
மூடையவனாக, அரசனுடைய குணாதிசயங்களை
தாடங்கினான்:

பெருவியப்பு
வியந்து கூறத்

'மனத்துக்கின் பந்தரும் உத்தமம் பாடல்களைச் செய்யும்
புலவருடைய
சிரமத்தையும், அப்பாடல்களிலேயுள்ள பல
வகை இன்பங்களையும் கற்ற விவேகிகளேயன்றி
மற்றோர்
அறியார்.

எ௩்ஙனமெனில்,

பிள்ளைப்பேற்றால்

கங்களை மலடி அறியாதது போலென்க,'

வரும் சுகதுக்

என்னுங் கருத்துள்ள

சுலோகம் வருமாறு :

“ஸுகவே: ஸப்த ஸெளபாக்கியம் ஸத்கவிர்வேத்திநாபர:
ஈஹி assur விஜாகாதி பராம் தெளஹ்ருத ஸம்பதம் ””
குழவி" பெறுமருமை

கூர் மலடி தேராள்;

வழுவில் கவிபாடும் வன்மை--செழுமைபெறும்
சொல்லி ரசத்தின் சுவையென் பனவெல்லாம்
வல்லவரல் லார.றியார் மற்று”

இச்சுலோகத்தை

அரசன் கேட்டு,

*இக்கவிமேகம் இல்லை

யாயின், நரம் செழிப்பஇல்லை!' என மனத்துள் மதித்து, அன்று
முதலாகக் காளிதாஸனை
முன்னையினும் சதமடங்கதஇகமான
அன்பு கொண்டு
சினை௫த்து
வருவானாயினன்.
இப்படி
வருகாளில், முன்னே காளிதாஸனைச் சேர்ந்து சுகித்தல் வேண்டு

மென்னும் விரதத்தோடு விலாசவதி என்னும் பெயர் பூண்டு
தாசியுருக்கொண்டு வந்து இப்போஜராஜனுடைய தாராககர
த்
இதிலே வ௫ப்பவளான ராஜகுமாரியின் கண் வலைப்பட்ட
காளி
தாஸன், அவள் வீட்டுக்குப் போக்கு
வரவுடையவனாயிருப்
பதை வித்துவான்
௧ள றிந்து, அவன்மேற் குற்கிதமுற்று, அவ

னைத் தீண்டுவதற்கும்.அருவருத் இருந்தார்கள்.
இதனை

அரசன் கண்டு

வித்துவான்௧௯ள்ப்

பார்த்து, (நீங்

கள் பிர்ாம$னோே த்தமராகய காளிதாஸ கவியைக்
தீண்டுதற்கு
அருவருத்துத் இரிவது யாது காரணம் பற்றி?” என்று வினவி

னன்.

வித்து வான்கள் அவனுடைய

ஒழுக்கம் இீயதென்று

கார
ங் காட்டினார்கள். அது கேட்ட அரசன்
ஆச்சரியவசத் தனாகி,
“கலாசமுத்துர மாய

காளிதாஸ

கவி வேச

கமனஞ்

செய்ய

காளிதாஸ.ப்புலவர் சரித்திரம்
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உடன்பட்டதென்னை/ காளிதாஸ கவிக்கு நற்புத்தி போதிக்க
யாவருளர்!'” எனச் சிந்இத்திருந்தான். இக்ஙனஞ் சிந்தித்தீருக்
கும் அச்சமயத்தில் காளிதாஸன் தற்செயலாய் அரசன் சமுகம்
வந்தபோ௮ அரசனுடைய முகக்குறியால்
வருவானாயினன்;
அவனுடைய உள்ளக்கருத்தை அறிந்து, அவனைப் பார்த்து,
“இரிபுர தகனராகய ஸ்ரீருத்திரமூர்த்திமேலும் கூசாது அம்பு
தொடுக்கத் தலைப்பட்ட மன்மதன், சிற்றறிவும் சிறு தொழி
ort Gio
லுமே இயல்பாகய குணங்களாகவுடைய எளிய
சொல்ல
விரைவையும்
துணிவையும்
பாணந்தொடுக்குந்
வேண்டுமோ!” என்னுங்கருத்துள்ள,
* சேதோபுவச்சபலதாப்ரஸங்கே காவ கதாமாநுஷ்லோக
யத்தாஹஸீலஸ்ய

[பாஜாம்
புராம் விஜேதுஸ்ததாவிதம் பெளரூஷமர்
*
தம.ஸீத்”

“ முப்புரங்கள் செந்தழலில் மூழ்குவித்த முக்கணன்மேல்
செப்புமதன் பாணஞ்

செலவிடுத்தான்;--அப்பதகன்

சிற்றறிவும் புன்றொி.லுஞ் சேருகரர் மேல்வாஸி
எ.ற்றிடுகை நாதனமன் றிங்கு.''

என்னுமிச்சலோகத்தைப் பாடினான். இதைக் கேட்ட மாத்
குல
இரத்தில் அரசன் தன் மனத்திற் குடிகொண்டிருந்த சிந்தா
மெல்லாம் இனகரளைச்கண்ட இருள் போல இல்லாதொழிய,
மிக்க ம௫இழ்ச்சியுடையனாகித் திரவிய சாலாதிபதியைக் கூவி
,
அழைத்து, ௮ச்சுலோகத்தை எழுதி ௮வன் கையிம்கொடுத்.து
ை
“இச்சுலோகச்திலுள்ள அக்ஷரங்கள் எத்தனையோ, அத்தன
லக்ம்பொன் எடுத்து இக்கவீ சிரே ஷ்டருக்குக்கொடுப்பாயாக/”?

என்று

ஆஞ்ஞாபித்தான்.

அதனைக்

பேரானந்தமுற்று, மீண்டும் ராஜாவை

“அஷ்டலஷ்மி

ராஜூன,

விலாசனே,

கேட்டுக்

ஸ்.துதிக்கத் தொடங்கி,

ராஜாதிராஜனாகிய

௮ண்ட்கோடிகளெல்லாம்

காளிதாஸன்

உனது

போஜமகா

எல்லையில்லாத

திருமாரா
கீர்த்தியினால் ஒரே மயமாய் வெளுத்திருப்பது பற்றி,
லைகின்
யணர் தமது திருப்பாற்கடலைக் காணாதவராகித் தேடிய
ென
துளத
ீடத்
எவ்வ
றார்; சிவபெருமான் தமது கைலாஸகிரி
தத்தை
வினாவித் இரிகின்றார்; அவ்வாறே இந்திரன் தனது ஐராவ
தேடி.

னையும்
யும், பிரமன் அன்னத்தையும், இராகு சந்திர

462

வி3கா.தரசமஞ்சரி

உழலுகின்றனர்.

திருமால்

மோரை

எடுத்துக்கொண்டும்,

சிவன் நெற்றிக்கண்ணைத் இறந்துகொண்டும், பிரமன் நீருடன்
பாலைக் கலந்துகொண்டும், ஏனையோர் உபரயங் சண்டறியா
மலும் திரிவது இம்மயக்கத்தாலன்றோ £'” என்னும் கருத்
துள்ள,

“மஹாராஜஸ்ஸ்ரீமான்
ஐகதி யஎஸஸலாதேதவளிதே பய:பாராவாரம்
பரமபுருஷோயம் ௬கயதே, கபர்£ கைலாஸம் கரிவர மபெளமம்
மகுலிசப்ருத் களாகாதம் ராஹு: கமலபவநோஹம் ஸமதுநா, நீர
க்ஷீரே க்ருஹீத்வா நிலககத தீர்யாதிநாளீகஜன்மா தரம் த்ருத்
வாது

ஸர்வா ந௩டஇ ஐலகிஇரஸம்ப்ரமாச்சகீரபாணி,

ஸர் வாநுத்

துங்கஸைலாமர் தஹதிபஸுபதி; பாலநேத்ரேணபஸ்யன்
வ்யாப்
தேத்வத்£ர் த்திகாந்தியா த்ரிஜக இிர்ருபதேபோஜராஜகூி இந்தா?”

என்னுமிச் சுலோகங்களையும், “ஓ பண்டித
கனஞ் சிறந்து நிறைந்துள்ள உனது
நிதானங் கண்டறிய
விருப்புற்று,

அதில் உனது

கீர்த்தியை

ராஜரத்தமீம,

இங்

கீர்த்தியைப் பிரமதேவன்
ஒரு கிறைகோலெடுத்து

ஒரு தட்டிலிட்டு, மற்றத்தட்டில்

கைலாயகிரியைக் தூக்கி வைக்தான்; அக்இிரி உனது &ர்த்இக்
குச்சமமாகாதது கண்டு, அத்துடன் இடபதேவரைத் தூக்கி
வைத்தான்;
அங்ஙனமும் சமமாகாமை கண்டு, உமாதேவி
யாருடன் சிவபிரானையும் தூக்க வைத்தான்;
அங்ஙனமுமத்
தட்டுத்

தாழ்ந்திலது.

௮து

கண்டு,

கங்கையை

ஏற்றினன்.

அதனாலும் சமப்படவில்லை.
அப்பால், மதியையும் ஏற்றி
வைத்தான்; அதுவும் சமமாக்கிற்றில்லை.
ஈற்றில் ஆஇசேட
னையும் தூக்கி வைத்தான்; அவ்வகையிலும் உனது கீர்த்தி
சமநிறையாகாததாயியழ்று,!” என்னுங் கருத்துள்ள,
"வித்வத்ராஜ

கைலா WEE
உஷாணம்

ஸிசாமணே

DP

துலயிதும்

தாதாத்வதியம் யஸகா:

RUS ET OG Ered Pa
gor pc
or yt $5Gu,

ததுபர்யமாஸஹஷசரம்

தந்மூர் தீரி கங்காஜலம்

தஸ்யாக்ரே பணி புங்கவம் ததுபரிஸ்பாரம் ஸுதாதீதி
கம் ??

இச்சுலோகத்தையும், “நாரதர் கோபாலனை
ஒரு சமயத்தில்
கண்டு, “கோபாலா, £ சுவர்க்கத்தை விட்டு எங்கே
போடூன்
றாய்?” என்ன, அதற்குக் கோபாலன், மாரதரைப்பார்த்து
ஐயா,
போஜனுடைய
கர்த்தியைக்
கேட்ட
காமதேனு
ஏங்கி

மெலிந்து போயினமையால், பால் சுரவாதொழிந்தது
; ஆதலால்,

463

காளிதாஸட்புலவர் சரித்திரம்

அதன் கன்றுக்குப் புல் அறுக்குமாறு பூமிக்குப் போகிறேன்,”
நாரதர், கோபாலனைப் பார்த்து,
அது கேட்ட
என்றான்.

(கோபால,

பூலோகத்துச்செய்கஇியை

நீ மநெடுமாளாக

அறியாய்

போலும்! பூலோகத்திலுள்ள புல் எல்லாம் போஜராசனுடைய

நீயறியா
இதனை
சத்துருக்களால் கவ்வப்பட்டனவன்றோ!
இருந்தது ஆச்சரியம்!” என்று கூறினார்,” என்னும் கருத்துள்ள,
“ ஸ்வர்காத்கோபாலகுத்ர வ் ஜஸிஸுரமுகே பூதரே காமதே
கோ: வத்ஸஸ்யாகேது காமஸ்த்ருண ௪யமதுகா முக்ததுக்தம்ஈ

தஸ்யா ஸ்ருத்வாஸ்ரீபோஜராஜ ப்ரசரவிதரணம்வ்ரீடஸுஷ்
கஸ்தரீ ஸாவ்யர்த்தஸ் ஹி ப்ரயாஸ்த துத்பித தரிபி:

ஸர்விதம் ஸர்வ முர்வ்யாம்.”
இவைகளைக் கேட்ட
இச்சுலோகத்தையும் பாடிப்புகழ்ந்தான்.
போஜராஜன் சொல்லுதற்கரிய மஇூழ்ச்சி கூர்ந்து, முன் போல

வேண்டும்

பொன்னை

அக்ஷரலக்ஷமாகவே

வழக்கினான்.

வாரி

ஒரு நாள்

இவ்வாறு சில தினங்கள் கழிந்து வருகையில்

சதர்

பிராமணர்

வேதங்களையும் ஐயந்தீரிபறக் கற்று வஷ்லவராகிய

லர் போஜனுடைய குணாதிசயங்களைக் கேள்வியுற்று, அவ
அங்கே வந்த மாத்திரத்தில்
னுடைய நகரஞ் சேர்ந்தார்கள்.
ஒரு
அரசனைக் காணப்போகும் போது அவனுக்குப் பிரீதியாகிய

பொருளுடன் போய்க்கா ணுவதன்றோ அழ கைன்னும் எண்ணம்
அரசனுக்குப்

தோன்றவே,

தோன்றிற்று.

பொருள் யாதென்று

கவியே

போது

வினாவிய

பிரீ தியாகிய

அவனுக்குப்

கவியொன்று
பிரீதியான பொருளென அறிந்து, அவ்வாறே
பலவாறு
ப்
எல்லாருங்கூடி
ி
தனியிடந்தேட
செய்யத்தொடங்கித்

ஈற்றில்

யோட௫த்து,

பொருள்

பதங்களை ஆராய்நீதமைத்தனர்.

அப்பொருளுக்கேற்ற

தேடி,

மூதலிரண்டடிக்கும்

ஒருவாறு

பிறகு, யாதும் புலப்படவில்லை; பலவாறு யோ?த்தும் ஒன்றுக்
தோன்றாமையால், கவலை மிகப்பெற்று, “இன்றைக்கு இது
முடியாது;

னர்.

காளை பார்ப்போம்,

அங்ஙனம்

புவனைஸ்வரி

போகையில்,
ஆலயத்துக்குப்

அங்குப் போய்த் தரிசனை முற்றி
இலே

காளிதாஸகவி

யர்க்குக்

காளிதாஸன்
போய்

வரும்

என

வழக்கப்படி. '

ஒருவன்:

சுட்டிக்காட்டினான்.

போயி

காள்தோறும்

மீண்டு வந்தான்.

இவன்தான்,

காளிதாஸனைச்

கூ றி வெளிய

என்று

அச்சமயத்
அவ் வேதி

காட்டலும்,
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வேதியர்

விரைந்து

காளிதாஸனை

அணு,

ஆசி

கூறினர்.

அதற்குப் பிரதியாகக் காளிசாஸனும் வந்இத்தான்.
அதன்
பின்னர் அவ்வேக£யாகள் அவனைப்பார்த்து, “உத்தம கவியே,
யாம் உத்தரதேசத்தோம்.
வேதங்கவிலே யாம் அறியாதது
யாதுமில்லை,
அச்செல்வம் எங்களிடமிருந்தம், யாம் முன்னை
காட்செய்த தவக்குறைவால் இச்சென்மத்தில் போஜனத்துக்கு
அலைபவர் ஆயினோம்.
எமக்கோ, கவி செய்யும் வல்லபமில்லை.
அன்றியும், உன் போலும் உத்தம கவிகளுக்கே அரசன் மழை
போலத் திரவியஈ்களை வழங்குகின்றானாம். எம் போலும் வேச

விற்பனரைக்

காணீன் யாது செய்வானோ!

அறியோம்.

ஆயி

னும், அவனைக் காணப் புகும்போது அவனுக்குப் பிரீதிபாகிய
ஒரு பொருகசக் கொடுத்துக் காண்பதே மரபாகலின், அவனுக்
குவட்பாகிய கவியொன்று செய்து கொண்டு போகக் கருத்

துற்3றோம். கருத்துற்றும், எங்கள் கருத்துட்படி கவி முடிய
வில்லை
பாதிகவி மாத்திரம் ஒருவாறு அமைந்தது. அப்பால்,
அடுத்த பாதியையும் முடித்து முழுக்கவியாக்க எமக்கு யாதும்
தோன்றவில்லை.
ஆதலால், அதன் சூறையை யே முடித்துத்
தருக.
அதற்கு உனது சம்மதம் எப்படி?” என்றுர்கள்.
அது
கேட்ட
காளிதாஸன்,
அவர்கள்மேல்
இருபை
கூர்ந்து, *“அந்தணர்காள், நீங்கள் அமைத்த கவியைச்
சொல்
லுங்கள், கேட்போம்,” என்றான்.
குறைக்கவியைச்
சொன்னார்கள்,
இந்திரரே,
எமக்குப் போஜனம்

அவர்களும் உடனே ௮க்
அது,
“போஜராஜராகிய
கொடும்.
அதுவும் கெய்

பருப்புடனிருத்தல் வேண்டும்,” என்னுங் கருத்துள்ள,
“போஜனம்
என்பது. ௮து

தேஹி

ராஜேந்த்ரா க்ருதஸுபு ஸமகஷிதம்”'
சேட்ட காளிதாஸன் குஞ்சிரிப்புற்று,
நன்றா

யிருக்கிறது! உங்கள் வேண்டும காளின்படி. மற்றைய
அடிகளை
யும்
முடித்துத்தருகி3றன்; எழுதிக்கொள்ளுங்கள்,'”
என
ஆஞ்ஞாபித்து,
“கார்காலத்துச்
சந்இரகாந்இ
போலும்
வெள்ளிய
எருமைச்
தயிருஞ்சேர்த்துக்
கொடுட்பீராக,”

என்னுங் கருத்துள்ள,

“LOT AD) op Gar FI SF6SU

சந்திரிகா தவளம். தத.”

என்னும் கடையமீகளைச் சொன்னாள்.
அக்கவியை

மனனம் பண்ணிக்கொண்டு

பின்னர் வேதியர்கள்
அரசனுடைய

சமுகம்
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அரசனுமவர்களை

சேர்ந்தார்கள்.

மண்டலேஸ்வரரே,

வேண்டினார்
வேதியரைப்

“இன்று

அவர்கள்,

என்றான்.

“சொல்வீர்களாக,”

பார்த்து,

கணி

அரசன்

கவிப்பிரியனாயெ

கள்.

என்று
கூர்ந்து,

செய்தருளுவீராக,”

அதனைச் சிரவணம்

வந்தோம்;

செய்துகொண்டு

கவி

ஓரு

வந்த

அரசனைப்பார்த்து,

வேதியர்

என்று வினவ,

காரியம் யாது?”

“நீங்கள்

உபசரித்து,

நமது மிடி. நீங்கிற்று!' என்று உள்ள.த்தில் எண்ணிக்கொண்டு;
அக்கவியை எடுத்துப் பாடினார்கள். அரசன் அதனைக் கேட்டுப்

புன்னகை கொண்டு, “நீர் செய்து வந்த கவியில் முன்னைய
அடிக்கு யாதுங் கொடுக்கத் தச்கதன்று; பின்னைய அடிக்கே
பொருள் கொடுக்கத் தக்கது; அவ்வாறே ௮வ்வடிக்காக அ௮க்ஷ

வேதியர்கள்,

என்று கூறினான்.

செல்லுமின்,””

பெற்றுக்கொண்டு

மேரையாகப்

பொன்

லக்ஷம்

ரத்துக்கு

“குருடனுக்கு

வேண்டியது கண், என்றாற்போல, “எவ்வடிக்காயினுமாகுக!
எமக்கு வேண்டுவது இரவியமே,' என மனத்துள் மதித்துப்

தம்மில்லத்துக்கு

வாங்கிப் பொதியாக்கிக்கொண்டு

பொன்னை

TACT EEN.
அப்பால் காளிதாஸன் அரசன் சமுகம் புகுதலும்,
கொடுத்தவர்

நீரன்றோ?”

கைப் பார்த்து,

கடையடியை

“*இக்கவியின்

பார்த்து,

அவனைப்

வினாவ,

என்று

இனிமையையும்,

“அதர

குசகாடின்யம்

கவிதாய: பரிபாகம்ஹ்யநுபவரஸி

என்னுமிச்சுலோகத்தையெடுத்துக்
அரசன்,

“உண்மை/

உண்மை!”

இயற்றிக்

காளிதாஸன்

ஸ்தன

கவி
தையும், கேத்திரத்தினது கூர்மையையும்,
அனுபவித்தவ3ர அ௮.றிவர்,'” என்னுங்கருத்துள்ள,

*அதுரஸ்ய மதுரிமாணம்

அரசன்
அரச

காடின்னியத்
ரசத்தையும்

தருசோச்சதைக்ஷண்யம்

கோவிஜாகா தி.”

கூறினான்.
என்று

அது

மெச்சி,

கேட்ட

அவனையும்

அவனுரையையும் உச்சிமேற்கொண்டான்.
இப்படி அரசன் இனந்தோறும் காளிதாஸன்மேலதிகரித்த
அன்பு கொண்டு

அவனைச்

சன்மானித்து

வருகாளில்

ஒருநாள்

அரசன் சமுகத்தில் காளிதாஸன் புக, அரசன் வழக்கத்திற்கு
மாறாக எழுந்து மரியாதை செய்யாமலும் இனிய சொற்சொல்

லாமலுமிருந்தான்.

அது கண்ட

' இதுகாறுமில்லாக

கறுத்து,

காளிதாஆன் முகமும் மனமும்

இவ்வவமதிப்புக்குக்

மென்னை/!' என்று சிந்தித்து நின்றான்.
30

காரண
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அப்போது, “வித்துவான்கள் செய்து வருசன்ற மித்துரு
பேதமே இங்கனம் அரசன் செய்தமைக்குக் காரணமாமன் றீ,
வேறு யாம் யாதேனும் அரசனுடைய அதிருப்திக்கேதுவாகச்
செய்கதொன் றில்லையே! அதனை அரசன் தானே உணர்ந்து
சமாதானஞ்செய்துகொண்டு
மனத்துட்
கவலட்டும்,” என
சபையை விட்டு நீங்குமள வில், அங்கே ஒரு தராசு இருக்கக்
கண்டு, அதனைப் பார்த்துச் சொல்லுவான் போன்று, சிலேடை
யாக ஓரு சுலோகஞ்சொன்னான்.

அதுவருமாறு:

“ஓ தராசே,

உனது செயல் மிகவும் வியக்கற்பாலது / பெரிய வஸ்துவைக்
இழாகவும் சிறிய வஸ்துவை மேலாகவும் செய்கின்றனையே /
இஃதென்னை?''

என

ஒருவாறும்,

“ஏ

நியாயாதிபதி,

பெரி

டோரைக் €மோகவும் சிறியோரை மேலாகவும் மதிக்கின் னையே!
உனது நியாயாஇபதித் துவமிருந்தபடி. என்னை?” என மற்றொரு
வாறும் பொருள் கொள்ளத்தக்க,
' ப்ராப்ய ப்ரமாண

பதவீம் கோராமாஸளதுலே

பலேபஸ்தே,

நயஸிகரிஷ்ட மகஸ்தாத் ததிகரமுச்சைஸ் தராம்குருஷே?'?
'* சமநிலைநின் மார்க்கும் தகநிறையைக் காட்டுஞ்
சமரசனே

யானாற் றராசே !/--அமையவரும்

அற்பமதை மேலாக்கி ஆருங் கனமதனை

- எப்படிக் ழாக்கினேரீ மீண்டு?”

என்னும் இச்சுலோகத்தால் அரசனைக் கண்டித்தவழியும்

தாஸன் தனது

பார்த்து,

அரசனைப்

காளி

மனத்துயருக்கு எல்லை காணாதவனாக, மீண்டும்
தமது

“யாரும்

தேசம் என்னும் ஆசை

பற்றிப் பிற தேசம் போகுங்கால் வியசனப்படுதல் ஆச்சரியம் /
தமது முன்னோரால் தோண்டப்பட்ட. உப்புநீர்க் இணற்றில்
தமது கிணறாயிற்றே என்னும் உரிமையால் தாகம் கணிப்
பரோ?”

என்னுங்கருத்தமைந்த,

“*யஸ்யாஸ்திசர்வத்ரகதிஸ்

,

ஸகஸ்மாத்

ஸ்வதேச

ராகேண

கேதம்

றியாதி

.

தாதஸ்யகூபோயமிதிப்ருவாணா : க்ஷ£ரம் ஜலம் காபுருஷா :
“ ஆருவர்நீர்க் கூபமே யாயிடினு மெந்தையிது
பாரறியத்

தொட்டதொரு

பிபம்தி,””

்

பண் பினால்--நீர தனை

உண்பே @ 'னவொருவ னுண்ணுமோ?
என்பேரூர் என்ப தெவன் 2”

பாணகரை

காளிதாஸட்புலவர் சரித்திரம்
என்னுமிச்சுலோகத்தைச்
அரசனுடைய
சபையை
செல்லுகையில்,

உடைந்து
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சொல்லிவிட்டுத்
துக்கத்சோடும்
விட்டகன்று, தாசி வீடு நோச்கிச்.
பிளவுபட்ட

முத்தானது

செம்பஞ்

சுக் குழம்பினால் பொருத்தப்படுமாறுபோல அஞ்ஞானத் தினால்
பிரிக்கப்பட்ட ஈம் இருவரையும் சந்தி செய்ய வல்லவன் ஏம்
மகான்?'” என்னுங் கருத்தையடக்கி,
“ அவஜ்ஞாஸ்புடிதம் ஸமீகர் தீதும்க ஈஸ்வர? ஸம். இமகயா திஸ்

புடிதம் லாக்ராலேபேலமெளக்திகம்.'*

என்னுமிச்சுலோகத்தை இயற்றிப் பாடிக்கொண்டு
அப்பாலரசனும்

ஊடல் கொண்ட

சென்றான்.

மங்கையின து

மனத்

தைப் போலும் மனமுடையனாக, அவைக்களம் விட்டகன்று,
அந்தப்புரஞ் சென்று, கூம்பிய முகத்துடன் மஞ்சத்திற்படுத்
அப்போது அவனுடைய தேவி லீலாவதி வந்து,
இருந்தான்.
அவன் முக௲தை நோக்குமளவில், அது வழக்கத்துக்கு Lom (PBL

புலக்இருப்பக்கண்டு, பிராணநாதரே, அடியாள் முகமும் உமது
இருவதனமும் உதயாதித்தனும் அதன் பிரதிபிம்பமும் போன்

றிருத்தற்கு மாறாகச் சூரியன் முன்னர் நின்ற சந்திரனை யொத்து
யாது?”
இன்று உமது முகம் புலந்திருத்தற்குக் காரணம்

அது கேட்டரசன், * பிரியை, காளிதாஸர் இன்று
என்றாள்.
எமது அவைக்களம் புக்க போது அவரை என்றும்போலுபசரி
யாது

அவமதித்திரு ந்தோம்; அதனால், அவர் கோபித்து உடனே

சபையை வீட்டு மீண்டனர்,” என ஆதியோடந்தமாக நிகழ்க்கு
அப்பால் அர, அரசனைப்பார்த்து, “நாய
யாவுங் கூறினான்.
அவமதித்தல்
கரே, அறிவிற்சிறந்த நீவீர் இப்படி. அவரை
சினேகம்
பூண்ட
தகுமா? - கூடிப்பிரியேல்' என்பது க.துரை.

பங்கப்படவிடுவதினும் சினேகம் பூணா திருத்தல் ஈன்.று; எங்கன
மெனில், ஒருவனுக்குப் பிறவி தொட்டுண்டாய கண்கள் பின் .
னர் இடையிலே கெடுமாயின், அவனுக்குண்டாகும் துக்கம் மிகப்

பெரிதாம்; பிறவிக் குருடனுக்கோ, தக்கம்மீகச் சிறிதாம்: அது

போல, ஓரு முறை நட்ட நண்பு பின்னர்ப் பங்கப்படுமாயின்,
அதனால் வருந்துன்பம் ஆற்ற ற்கரிதாமென்க. அங்ஙனமாகவும்,
காளிதாஸரோ, சரஸ்வதியினது ௮மிசாவதுரியாய் உள்ளவர்.

ஆதலின்,
நீவிர் அவரை

அவர்

விசேஷ

பூஜ்யதைக்௫ரியவர்.

ஆதலின்,

அவமஇத்ததும் வெறுத்த தும் தகா,” என்றாள்.
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அரசன் மிக்க ம௫ழ்ச்சியுடையவனாக,

இவற்றைக்கேட்ட

“ என் அமிர்தமே, என் போலும் பாக்கியசாலி யாவனுளன் /
யாவர் பெற்றார் / உன்னைப்போலும்
யான் பெற்ற பேறு
மந்திரி எனக்கு வேறு யாவன்! நன்று சொற்றனை / உன்னை
மணம் முடித்த பயன் இன்றுதான் பெற்றேன் ! 8 கூறியவை
யாவும் உண்மையே / உனது இஷ்டப்படி காளைய உதயத்திலை
கவியை வரவழைத்துச் சமாதானம் பண்ணுகி
காளிதாஸ
வேன்,” என்று கூறி, அவளை அவளுடைய விவேகத்திற்காக
சூரி3யோதயமாகுமென்னும் ஆவலுடன்,
மெச்சு, எப்போது
உண்டு சுத்து நித்திரை போயினான்.
அடுத்தராட்காலையில்

அரசன் நித்திய கடன்களை

முடித்து

வமழக்கம்போலச் சபா மண்டபம் புகுந்கான்.
அப்போது அங்
குள்ள வீத்துவக்குமாம் சூரியனில்லாத தாமரைக்
குழாம்
போலக் காளிதாஸனில்லாமையால்
பொலிவு ச்றியிருப்ப,
அரசன் அதனால் மனம் வாடிப்
பக்கத்இலிருந்த சேவகரை
விளித்து,

“காளிதாஸ

கவியைக்

கடிது

வம்மின், என்று ஆஞ்ஞாபித்தான்.
காளிதாஸ

உம்மை

அழைத்து

தருளுக,”

னாகி,

கவியிடஞ்சென்று
என்றனர்.

அரண்மனையை

அரசனால்

வருமாறு

அழைத்து:

அவ்வாறே அச்சேவகரும்.

அஞ்சலி

செய்து,

எமக்குப்

பணித்தார்.

அது கேட்ட

கோக்கிச்

அவமதிக்கப்பட்ட.

சென்று

நாம்

காளிதாஸன்,

:: அரசர்

செல்லுகையில்,
இன்று

எழுந்

அலங்கிருத

“நேற்று

அங்குப்

போதல்

தகுமா £ யாது பற்றி அரசன் நம்மை அழைத்தான் £? அரசன்
தான் இதுகாறும் அன்பினாலுபசரித்துச் சன்மாணித்து வந்த.
வித்துவான்௧௯ளையெல்லாம்
துரத்துதற்குக்
கருச்தக்சொண்
டானோ ? ” என்னுங்கருத்துள்ள,
“ யம்யம்க்ருபோ நுராகேண ஸம்மாகய திஸம்ஸதி
தஸ்யசஸ்யோத்ஸாரணாய யதம்தே ராஜவல்லபா:!*

என்னும் இச்சுலோகத்தைச் சொல்லி, *:நரடோறும்
நரம்.
இன்னும் அரசனாற்
சன்மானிக்கப்பட்டு வந்தும்,
மாபாவி
யாகிய மனஸ்தாபத்தினால் துவேஷிக்கப்பட்டோம்/ குணவான்

களாகிய மக்திரிகளீ.
த்தில் யோசனை செய்யாது அரசியற்றும்
அரசன்

எங்கேயிருக்கின்

னோ,

அங்கெல்லாம்

அதுட்டரிருப்
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காளிதாஸப்புலவர் சரித்திரம்

என்னுங்

சத்துருக்களுமிருப்பார்களோ £? இரார்,”

பரன்றிச்

கருத்துள்ள,

₹ அவிவேகம இந்ருபதிர் மந்திரிஷாஈகுணவத்ஸுவக்ரிதக்ரிவ 2
ப்ரபலாஸ் தத்ராகதம் ஸஜ்ஜாவர."”

. யத்ரா கலாஸ்ச

அரவங்கேட்டு

விட்டெழுந்து,

அசனத்தை

தனது

உபசரித்துத்

எதிர் வந்து

சென்று,

அரண்மனை
வரும்

அரசன் காளிதாஸன்

அப்போது

வாயிலை அடைந்தான்.

தூரம்

சொல்லிச்

சுலோகத்தையுஞ்

என்னும்

ஐந்து

Y OWS

கரத்தால்

BOO

கரத்தைப்பற்றி அழைத்துப்போய்ப் பக்கத்திலிருத்தித் தானு
முக
அப்போது அங்கிருந்த சவிவாணருடைய
மிருந்தான்.
ாஸனை
காளித
,
மெல்லாங் கரிந்தன. அதற்கேதுவாக அரசனும்
Caré@, 4 உத்தம கவி சிரேஷ்டரே, நீர் இன்றைக்கு இத்தனை
கேரம் தாழ்ந்து வர்ததென்னை

மொரு

சையாகுமா 1”

?

என்று

அன்பரே,

பலவாறு

நீரில்லாத

சபையு

புகழ, இருவரும்,

பிரிந்து கூடிய தலைவியும் தலைவனும் போன்று, அன்பு பெருக்க

பகலைக் கழித்து
அற்றைப்
மூடையவராக, வழக்கம்போல
மீண்டனர். அன்று தொட்டுச் சிறிதுகாவு் நட்போடு கழித்து
வருகையில், காளிதாஸனுடைய சத்துருக்களாகிய கவிவாணர்,
கும்முள் விளைந்த பொறாமை காரணமாக, ஒரு நாள் யாவரும்
ஒருங்கு கூடிச் சூழ்ச்சி செய்து, அரசனுடைய பாங்கியருள்
ஒருத்தியை

அழைத்து,

“ நங்காய்,

நெடுங்காலமாக

அரச

னுடைய சம்ஸ்தான த்தில் வித்துவான்௧ளாகவும் அவருக்கு
உற்ற ஈண்பர்களாகவுமிருந்த எங்களுக்குக் காளிதாஸன் சனீசு
வரன்போலத் தோன்றிவிட்டான் ! அவனால் எங்கள் தீர்த்துக்
இது உனக்குத் தெரிந்த
கும் வருவாய்க்கும் பங்கம் வந்தது.
அவனைக் கல்வியில் வெல்லத்தக்க அத்துணை வல்ல
விஷயமே.
வர்கள் உலகத்இலில்லை.ஆதலால், ரீஒரு சூழ்ச்சிசெய்.து அவனைப்
பரதேசம் போகுமாறு செய்வையேல், உனக்குப் பரிசு கொடுப்

போம்,”

என்றார்கள்.

அவள் அது கேட்டு மகஇிழ்ந்து, “புத்தி

உண்டாயின் சாஇத்தற்கரியது யாது£ எனக்குப் பொன்னாலாய
மூடிக்
உங்களிஷ்டப்படி
தருவீர்களாயின்,
ஆரமொன்று
இடறன்,” என்றாள்.

ளுக்குக் கொடுத்து,
அவள்

அதனைப்

அவ்வாறே

அவளைத்

அவர்களும்

ஓராரக்தை

தூண்டினட்டுச்

பெற்றுக்கொண்டு

அவ

சென்றார்கள்.

சமயம் பார்த்திருக்கும்
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நாளில், ஒருநாள் அரசன் அவளைத்
பணித்து
நித்திரை
செய்தான்.

தன் கால்களை வருடுமாறு
அப்போது
அவள்
குன்

கருத்தை நிறைவேற்றுவதறகு அதுவே
தகுந்த சமயமென
ஊத்து,
அரசனுடைய
கால்களை நித்திரைச் சோர்வினால்
இடையிடையே
விடுத்து
விடுத்து
பிடிப்பாள்
போன்று

நடித்துப் பிடித்து, நித்திரைமீதார்ந்து

போல,

“காளிதாஸன்

காமவிவகாரங்

கனவிற்

புலம்புவாள்

கொண்டு

பாங்கியுருத்

தரித்து அந்தப்புர த்திலே லீலாதேவியுடன்

இரமிக்கின்றான்,””

என்று ஈடித்துக்கூறினாள். அதுகேட்ட அரசன், துணுக்குற்று,
நித்திரை விட்டெழுந்து,
“ தாங்கவதி,””
என்று
அவளை
விளித்து, “நீயுந்துயிலுகன்
றரனையோ? 'என்றான். அதற்கு அவள்

அப்போதுதான் துயில்விட்டு விழிப்பபள்போலவிழித்து
பாக யாதுமறியாதவள்போலத் இகைத்து நின்றாள்.

அப்பஞ்சணையிற்றானேயிருந்து,

அரசன்

நடிப்

அப்பரல்

* இவள் எண்டதோ

கனவு ! கனவிலே
முன்னர்க் காணாததொன்றும்
தோன்றா.
தன்றோ? இவள் கண்ட கனவு தேவாநுஞ்ஞையால்
வந்த
வளாகை
கனவுமன்று ; என் தேவி
லீலாவதி கற்பிற்கிறந்த
யால்,

அங்ஙனம்

செய்யாளே /

மூடையவனென்பதில்
யில்லை,”

என்பதும்

காளிதாஸமனோ,

சந்தேகமுமில்லை.
ஆன்றோர்

காமவிகார

“காமிகளுக்கு dus

வாக்காயிற்றே!

அவன்

தாத

உருத்தரித்தற்கும் ஒருப்படுவான். எப்படியிருப்பினும், இத
னைப்

பரீக்ஷித்து

நிச்சயித்தல்

முடிவு செய்துகொண்டு,

வேண்டும்,'

என

மனத்துள்

அடுத்த நாட்காலையில் அரசன்

தனக்

குச் சரநோய் உண்டாயிற்றென நடித்துப்
படுத்திருந்தான்.
அதனையறிந்து
காளிதாஸனும்
அரசனைப் பார்க்க வந்திருந்
தான். அப்போது அரசனுடைய தேவி லீலாவதியும் பயற்றம்

பருப்பும்

அரிசியும் கலந்து

பாகஞ்செய்த

பத்தியவுணவைப்

பாங்கி தரங்கவதியால் எடுப்பித் துக்கொண்டு அங்கு வந்தாள்.
அரசன் அதனிடத்திலுள்ள
பயற்றம்பருப்பைப்
பார்த்துச்
சொல்லுவான் போன்று, சிலேஷார்த்தம் பயக்குமாறு, “இப்
பருப்பு வெட்கமதற்று ஆடையின்றி இங்கு வந்இருக்கின் றதே!”
என்னுங் கருத்தமைந்த,
மூத்ஃதாளீகதவரீளாகவிம்த விதுஷாம்கதம்.''
என்னுமிவ்வடியை இயற்றிச் சொல்ல, காளிகாஸன்

அதனைக்

கேட்டு, “ பிறவிக் குருடன் முன்னர் ஓரு பெண் ஆடையின். றி
வந்தால் தோஷமாமோ ? ” என்னுங்கரு த்தமைந்த,
\
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“தேவ்யாம் சமீபவர் தீதிந்யே.”'

என்னுமிக்கடையடியை உத்தரபாதமாகச் சொல்லி, ௮ச்சுலோ
இதைக்கேட்ட மாத்திரத்தில்
கத்தைப் பூரணஞ் செய்தான்.
எல்லாமறிந்த லீலாவதி மக்தஹாசஞ் செய்தாள். அதனைக்
aot & 5S WE Lh Q) iG LOH OT OE
குறிக்கொண்ட mo Farr “wrt
செய்ததற்கும் பொருத்தமாயிற்று! ஆயினும், பெண் களுடைய
னநிகஉயை யாவர் உணரவல்லர் £?” என்று மனத்துள் மதித்
காளிதாஸனை
துக்கொண்டு, கோபாஇக்கனாகிக் குற்றமற்ற
கோக்கு, “ஏ காளிதாஸா, % எனக்கு மிச்க ஈண்டனாயிருப்பி
ண
னும், அதனை கான் பொருட்படுத் துன் றிலேன் / நீ பிராம
னாயினை; அதனால் உன்னைச் சிரச்சேதம் பண்ணாதுவிடுகிறேன்!

இனி நீ எனது தேசத்தில்

என் தேசத்தை

ஒரு சிறிது சேரமுமிருத்தலாகாது
விட்டு

இக்கணத்திற்றானே

/

அகலக்கடவை/

ன்.
மறு மாற்றமின்றித் தூர ஈட,” என்று கடிந்து சொன்னா
வழிச்
இவ்வாறே பாவிகளாகிய அக்கவிவாணருவடய ஏவலின்
ல்
ரையினா
செய்த மகாதுஷ்டையாகிய பாங்கியினது வஞ்சவு

அரசன்

வெகுண்டு,

ஸிசாஸன்

நிரபராதியாகிய

மேலும்

செய்
லீலாவதி மேலும் அபவாதமேற்றி, லீலாவதியை யாதுஞ்
யாது, சகாளிதாளனனைத் தனது சமகம்விட்டு ஓட்டினான். காளி

தாஸனும் அது தெய்வசம்மகமென நினை த்து, விலாசவ

வீடு

போய்ச் சேர்ந்தான்.
இவ்வாறு வீடு 2பாய்ச் சேர்ந்த காளிகாஸனை விலாசவது
எ.இர் சென்றுபசரித்.து அழைத்துப்போய்ப் பஞ்சணைமீதிருக்கு
மாறு செய்து, தானும் அருகிலுட்கார்ம்து, அவனை கோக்கு,
சீக்கிரமாக
நாதரே, எந்காஞூம் இவ்வளவு
“என் பிராண
அரண்மனையை வீட்டு வீட்டுக்கு வாராத நீர், இன்று வந்த
காரணம் யாது? உமது முகம் புலந்திருப்பது win gi pe?”

எனக்

கேட்டனள்.

முகத்தைப்

அது

கேட்ட

பார்த்து, ிரியாய்,

காளிதாஸன்,

உன்னைப்

பிரிதற்குக்

அவள்

காலம்

வந்ததே/ உன்னை எவ்வாறு பிரிந்தாற்றுவேன் என்பதே என்
மனத்தை அராவுவது,”என் ரன். ௮.து கேட்ட விலாசவதி, இடி
யேறு கேட்ட

நாகம் போல

நடுநடுங்கி, *

ஐயோ/ என் பிராண

நாதரே, இவ்வுரைகளை என்னிடத்தில் மனீங்கூசாது எவ்வாறு
கூறத்

துணிந்திர் ?

நீர் பிரிந்தால்,

என்

உயிக் தரிக்குமோ *
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அன்பரே, இன்று அரசன் சமுகத்தில் நடந்தது யாது£ அடியா
ளுக்கு ஆதியோடந்தமாகக்
கூறும்,” என்ன, காளிதாஸன்
அவளை நோக்கி,
“நங்காய், என் சத்துருக்களாகிய வித்து
வான்கள் செய்து வஞ்சகத்தினால் அரசன் மயங்கி, என்னைத்
தனது

சன்

தேசத்தினின்றும் ஓடிட்போகுமாறும்,

சரபங்ககண்டம்

போகாது

தரிக்

அடையுமாறும் கடிந்து ஆஞ்ஞாபித்து

விட்டான்.
ஓன்றை நாம் நினைத்திருக்க, மற்றொன்று வந்து:
கூடுவதும், ௮ங்ஙனமன்றி அதுவே வருவதும், நினையாமலிருக்க
நன்மைகள்
வந்து சேருவதும் ஈசன் விதிப்படியன்றி, நமது
எண்ணப்படியன்று; ஆதலால், யான் அரசனுடைய BY CHO CHL
படி. அந்நிய

தேசம் போகப்

பிரியா

விடை

கொடுப்பாயாக,”

என்னுங்கருத்துள்ள,
“அகடித கடிதா நிகடயதிகடித கடிதாறி துர்க்கடீகுருதே
விதிரேவதாஙி கடயதியாகி புமாந்நைவசிந்தயதி,”
என்னுமிச்சுலோகத்தையும், “கொய்தாகிய புல்லானது கற்றை
யாகத் இரண்டு முறுக்கப்டட்ட போது மதங்கொண்ட யானை

களையும் கட்டற்கு கசிய்ப்பதுபோல, புன்கவிகளாகயெ சத்துருக்
களுடைய திரண்ட பொருமையால், யான் இவ்வாறு
இற்கு ஆளாயினேன் 1!” என்னுங் கருத்துள்ள,
"பஹுமநாமல்

பசாராணாம்

தீரணைர்விதியதே

துன்பத்

சமவாயோதுர
த்யய :

ரஜ்ஜுஈர்ப்பத்தயந்தேடத்தந்
இர :”

என்னுமிச்சுலோகத்தையும்

சொன்னான்,

இவைகேட்ட

விலாச

வதி, குறுமு.றுவல் கொண்டு, “ இதற்குத்தானா அஞ்சினீர்/
அஞ்சாதீர்!/ நீர் என.து வீட்டிலேதானே சகலவித சுகங்களோ

டும் மறைந்து வாசஞ்செய்யலாகும்; ஆதலால், நீர் பரதேசஞ்
செல்ல வேண்டுவதில்லை,” என்றாள்.
நன்றென்று கூறிக் காளி
தாஸனும் அதற்கிசைந்து, அங்கேகானே இருப்பானாயினன்.
இப்படியிருக்கையில் ஒருநாள் அரசனுடைய தேவி லீலா

வதி, நிலாமணி முற்றத்திலே குறுகடை கொண்டாள்.
அப்
போது
மாலைக்காலமாதலின், காளிதாஸன்
மாறு வேஷம்
முண்டு புவ2னஸ்வரி ஆலயக்திற்குப் பூஜை காணுமாறு வீதி
வழியே

சென்றான்.

தாஸனென

அவனுடைய

உணர்ந்த

லீலாவதி,

நடையினால்

அரசனிடம்

அவனைக்

பாய்,

காளி

என்
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a

சல்லாபித்
என்னுடன் வந்து
நாயகரே, நீவிர்
பிராண
இருத்தற்கும் கேரங்காணாதவரா௫ச் சிறிது காலம் காளிதாஸ
ருடன் நட்ட ஈண்பு இப்போது யாதாயிற்று ? ” என்று கேட்
டாள். அரசன் அவளை

தோறும்
னுடன்

கோக்கு, 4 பிரியாய், காளிதாஸன் தனக்

பாங்கியுருத்தரித்து அந்தப்புர தீதுக்கு வந்து

ரமித்துப்

போகின்றான்

எனக்

கேள்வியுற்ற

உன்

நான்,

அதனை நிச்சயிக்கும்பொருட்டுச் சில காலத்திற்கு முன்னர் ஒரு
நாள் சரங்கொண்டேன் போல நடித்துப் படுத்திருக்கையில்,

காளிதாஸனும் நீயும் நேர்முகமாய் என் முன்னர் வர
அப்பொது நான் சொன்ன
ததை நீயுமறிவையன் 30?

பாஇச்

சுலோகத்துக்குப் பிற்பா இயாகக்

யதைக் கேட்டு,
இத்து, அவனை

காளிதாஸன்

தேர்க்
முற்

கூறி

நீ மந்தஹாசம் செய்தமையால், மான் சந்தே
ஊரை விட்டு ஓடுமாறு கட்டளையிட்டேன் ;

;
உன்னைத் தாட்சணியத்தால் கொலை செய்யாது விடுத்தேன்
என்றான்.
இதுவே காளிதாளனை நான் பிரிந்தத ற்குல் காரணம்,”
நாயகரே, ஈன்று சொற்றீர்.! உம்
அது கேட்ட தேவி,
தீண்டுதற்
மால் தழுவப்படும் என் தேகம் பிறர் ஜதத்தைத்
சேருதற்குத்
கும் ஒருப்படுமா? மாதர்களெல்லோரும் உம்மைச்
கிட்டு
தவஞ்செய்ய, மூன்னை ஊழ்வலியால் எனக்குக் கிடைத்த
பிறனொரு
குற்கரிய உமது சேர்க்கையை நான் தள்ளிவீட்டுப்

வனைத் தேடப்புகின்,
யரன் இருந்தென்ன,

என் புத்தி என்ன புத்தியாமோ! இணி
இறக்தென்ன! 4! ஜகஇீசா / என் பதி

விரதா தர்மத்தை இக்கண தஇல் நரட்டேனாஇல்,உயிர் விடுவதில்
ஜஐயமில்லை,'' என்றாள்.
பழுக்கக்
நன்றன அரசனும் மற்றைகாள் உதயத்தில
பரப்புவித்து,
ஏவலாளரால்
காய்ச்சிய இருப்புப்பலகைகளை
தேவியை கோக்க, “* இதன்மேல் நடந்துவரக் கடவை? அன்
றேல், சொல்லுவன்,” எனச் சராசனதச்தை எடுத்து காண் பூட்டி

அம்பு தொடுத.து ஆயத்தனானான். அவ்வாறே அவளும் ஸ்கானஞ்
செய்து, சூரிய தரிசனம் பண்ணி, ஈமஸ்கரித்து எழுந்து வந்து,

புட்பசயன த்தின் மீது நடந்து உலாவுவாள் போன்று மும்முறை.
அவ்விருப்புப்பாளத்தின்மீது நடந்து, மயிலென ஐ.துங்கனாள்.
கற்புநெறி தவறாத உத்தமிகளுக்கு அச்கீனியுமஞ்சுமென்றால்,
கோதை
தேவியாம்
முனிவரது
வசிட்ட
பொருமையால்
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போலுங் கற்பினாற்கிறந்த உத்தம பத்தினிகளை வாளா தறி
றம் பாபிகளுக்கு நாப்புழுத்தமுகுதல் முதலிய கொடிய நோய்

கள் இம்மையிலும், மறுமையில் இரெளரவாஇ

ஈகரகங்களுமே

கதியாமென்பதைக் துணிதல் வேண்டும். அது நிற்க. இங்ஙன
மவள் நடந்து சென்ற மாத்திரத்தில் அரசன் அச்சமும் வெட்கமு

ஈடுநடுக்கிக் கண்களினின்றும் கண்ணீர்

மேலிடப் பெற்றவனாக,
வார,

தழுதழுத்து,

நாத்

ஆயாமற்

செய்த பிழையைப்

இரந்து, அப்பால்,
தாஸ

பொறுக்கக்

யான்

கடவாய்,'

என்று

“பாவியேன் யாது செய்தேன்/ “கவேகாளி
/'

மகுடமணை

கவீகோடி

“தேவி,

அணு,

அவளை

வேறு யாதுங்கூற

றி
என்னுஞ்சொற்களையன்

அறியாதவனாூச் சோகித்துப் பேய்க்கோட்

பட்டான் போன்று கணந்தோறும் *கவேகவே,'

என

கீழே

கண்ட

வீழுந்து

புரளத்

தலைப்பட்டான்.

அது

பிதற்றிக்
தேவீ,

தனது கையினாலே சிறிது ஜலத்தையெடுத்து அரசனுடைய
முகத்திலே தெளித்து, அவனுச்குப் பிரஞ்ஞை உண்டாக்க

அரசன்
அரீதி£யே

“ அவனை

விழித்தெழுந்து,
என்று

காளிதாஸளனுக்குக்

ஆஇவளுக்குச்

சொல்லி,

தான்

மிகப்

எப்போது காண்பேன் /! என் குற்றத்தை

செய்தது.
பரிதபித்து,

எவ்வாறு

நீக்குவேன் / என்னைப்போலும் மூர்க்கன் உலூலுளனோ 1”
எனப் பலவாறு கூறித் தன்னைத்தானே நிந்இத்இருந்தான்.
*
அரசனுக்குக் காளிதாளனைப் பிரிந்த துக்கம் இம்மட்டில்
நீங்கிற்றன்று. அரசன்அவனை ஓவ்வொரு சமயத்திலும்கினை த்து
அன்று
முழுதும்
அதுவே கவற்சியாய், ஊண்
உறக்கம்

ஒழித்து, வாளாவிருப்பான்; தனது சமுகத்து வித்துவான்௧௯

நிர்திப்பான்;

ஏவலாளரைக்

கழிந்து வருகையில்

கடி.வான்,

ஒரு நாள்,

இப்படிச் சில காலங்

அஸ்தமன காலத்திலே

அரச

னும் தேவியும் நிலாமணி முற்றத்திலே சல்லாப al Gar
sor
யிருந்தனர்.
அப்போது இருட்படாம் நீக்க உதயமாகும் சந்இ

ரனையும் தன் முன்னரிருச்கும் லீலாவதியினுடைய முகத்தையும்

அர சன் பார்த்து, “கற்பிற்கிறந்த லீலாவதிமீனுடைய
முகத்
துக்குச் சிவபெருமான் சடையிடமாகத் தரித்த சந்திரனே
உவமிக்கப்படத்தக்கது,?” என்னுங்கருத்துள்ள,

“துளண

அணு

அணு ஸர இக்

ளெளசோமுஹசதம்சகு

ஏதாயே,”
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சொன்னான்.

சுலோகத்தைச்

இப்பாதிச்

என்னும்

சமீபத்திலிருந்த வித்துவான்௧ளெல்லாரும்

கேட்டுச்
முடித்தற்கு

பெருது,

அரசனிடம்.

ஏதுவறியாதவர்களாகி,

இதனைக்

இதனை
விடை

அங்குறின்றும் நீங்கி, இல்லந்தேடிப்

சாதுரியமாய்

அங்கு நிகழ்ந்தவைகளெள்லாம் ஓ.ற்றரால் அறிந்த

போயினர்.
காளிதாஸன்,

நூதன

அவ்வித் துவான்௧ா

கவிவாணவன்போல்

பூண்டு,

நிறுத்தி, அவர்களுடன்

வழியில்

இடை

வேஷம்

அப்போது வித் துவான்௧ள் அரசன் சொன்ன
அளாவினான்,
”
சுலோக அடியைச் சொல்லீ, “ இதனை முடியும் பார்ப்போம்!
காளிதாஸன்,
அதற்குக்
கடாவினர்.
அவனிடம்
என,

என்னுங்
“பிரதமை இனத்துச் சக்இரன் எவ்வாறு சமமாகும்?"
கருத்தமைத்து,
“அணு

இதிபம்ணயதிக ஹ

அணுகிதம் சம்பதுபதி ௪த ம்ஸ *"

 யாதொரு
என்னும் உத்தர பாகத்தைச் மி சான்னான். “அரசன்
பாக த்ை தச் சொல்லானே!
பூர்வ
காரணமுமின்றிப்
தச்ச
த்த து? எப்படியிருக்
நாம்கொண்ட மயக்கமன்றோ ஈம்மைக் கெடு

திதத்தை வித் துவான்
இனுமிருக்க,” என்று கூறி, அவ்வுத்தரார்
அரீநூதன கவிவாணரைப்
கள் மனனம் பண்ணிக்கொண்டு,

ை வாயிலில் வந்திரும்,”
பார்த்து, “நீர் காளை உதயத்தில் அரண்மன

என்று

கூறிவிட்டுச்

சந்தோஷத்துடன்

தத்தம்

வீடுகளுக்குச்,

அரச
நாட்காலையில் வித்துவான்௧ள்
சென்றார்கள்: அடுத்த
ள் மனனம் பண்ணிவநீத
னுடைய Honored Bon Lb புகுட்து, தாங்க

“இது
சுலோகபாகத்தைக் கூறிப் பிரசங்கிக்க, அரசன் ம௫ழ்ந்து,

பதினைந்து லக்ஷம்
கரளிதாஸன் வாக்கே? என நிச்சயித்துப்
சேவகரை
ஆஞ்ஞ £பித்துவிட்டு,
பரிசளிக்குமாறு
பொன்
ன்௧ளுக்கிடையே
அழைத்து, “* அரண்மணை வா யிலில் வித்துவா

யாதேனும்
ஒருங்கே

பிணக்கு

நிகழுமாயின்,

கொணார்மின்,””

என

அவர்களெல்லோரையும்

இரகசியமாய்க்

கட்டளயிட்

டான்.

அப்பால் வித்துவான்௧ள் அ௮ப்பதினைந்து லக்ஷம் பொன்னை
யும் பெற்றுக்கொண்டு அரண்மணை
நூதன
காளிதாஸனாகிய
அங்கே

சிரேஷ்ட

பாகத்தைப்

பிரித்துக்

வாயிலை அடைந்தார்கள்.
குனக்குரிய
கவிவாணன்,

கொடுத்துவிட்டு

அப்பாற்.
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வித்துவான்கள்,
அது கேட்ட
கேட்டான்.
செல்லுமாறு
“: இரேஷ்டபாகம் உமக்கு எவ்வாறு வரும் ?'' என்று வாதிக்க,
அதுகண்ட சேவகர் அ௮வர்சள் யாவரையும்
கலகமெழுக்கது.
ஒருங்கு பற்றி அரசன் முன்னர்க் கொண்டுபோய் விடுத்தனர்.
வெளியாகவே, அரசன்
அங்க கபடமெல்லாம் வெளியாயின.
அவன் பாதங்களில் விழுந்து நமஸ்
காளிதாஸனையுணர்ந்து,

பொறுப்பீராக /”

“யான் ஆயாது புரிந்த பிழைகளைப்

கரித்து,

வேண்டவே, காளிதாஸன் தனது மெய்
என்று வேண்டினன்.
வடிவைக்காட்டி அரசனைத் கழுவ, அன்பு பெருகி, இருவரும்

அந்தப்புரஞ்சென்று, லிலாவஇ முன்னிலையில் டிப் பிரிந்தார்
கூடியிருந்காற்போலக் கொண்டாடி மஇூழ்ந்தருந்கனர்.
இவ்வாறு

பவபூதி
வந்து,

யென்று

அங்கே

கழித்து

சில காலம்

என்னுமொரு
தனக்குச்

தருக்கிக்

கூற,

வருகையில்

மகாபண்டிதன்,
சமமான

அரசன்

வித்துவான்

அங்கிருந்த

ஒரு

எங்குமில்லை

பாணகவி

கைத்து, *பவபூி, பகைவரை அகற்ற வல்ல
பதைக்
கண்டிலைகொல்லோ?''
என்றான்;

நாள்,

சபைக்கு
எழுந்து

பாணமிக்இருப்
அது
கேட்ட

பவபூதி, “ பாணா, இங்கிருக்கும் கானிதாஸனும் எனக்கு நிகரர
கான்

என்றால், நீயா

எனக்கு

நிகராவரய் 2?

என்றான்.

அது

கேட்ட. காளிதாஸன், -*பவபூதி, எண்ணிப் பேசக் கடவை/
'வித்துவான்௧ளால் நிறைந்திருக்கும் இச்சபைக்கு நாயகமாகச்

சிவபிரான்போல வீற்றிருக்கும் ரா 2ஜந்திரனே ஈம்மிருவரையும்

சீர் நக்கித் தாரதம்பியங்களை அறிய வல்லவன்,”
என்றான்.
அது
கேட்ட
அரசன் அவர்களை
நேக்கு, 8 சரத்காலத்தை
வருணிட்பீர்களா?? என்றான். அவ்வாறே இருவரும் உடன்பட,

முதலிலே பவபூதி வருணிச்கத் தொடங்இனான்.
அது வரு
மாறு: “ சந்திரவிம்பம் முத்துக்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டது 7
ஆகாசத்தில் ஈத் இரங்கள் பரவின ; மதனவில் அசையாது
நின்றது; மந்தமாருதம் ஓய்ந்தது; சண்பகக்கொடி அசைத
லொழிர்த.து ்
பின்னர்
எவ்வாறாயினதேர / அறியேம் ! ””
என்னுங்கருத்துள்ள,
,
S50 yapanr Os gy பிம்பமஜனிவ்யாகர்ண தாரம்நப2
ஸமாரம் சாபமபேத சாபலம்பூ திர் திவரே முத்ரிதே,

வயாலீனம் மலகண்ட.. LOG GT Cool GLb மந்தாஙிலைர் மந்திதம்
நிஷ்பம்தஸ்தபகாச சம்பகலதா சாபூம் நஜாநேதத::*

L°7

காளிதாஸப்புலவர் சரித்திரம்
சொல்ல,

என்னுமிச்சுலோக த்தைச்
அரசரே,

கவியைச்சற்றே

என்

காளிதாஸன்

எழுந்து,

என்று

விண்ணப்

கேட்க,”

பூமாலையாற் கட்டுண்ட
பித்து, சந்திரமண்டலம் வியர்த்தது.
முன்னரே தாழம்பூ மந்தஹாஸஞ்
இருட்குலம் குலைந்தது.
்டல நிர்த்தனம் ஓய்ந்தது.
செய்யத் தலைப்பட்டுவிட்டது. குண
ிந்தன. பவளவோசை
நீலோற்பலமிரண்டும் கு றுக்காகக் குவ
சந்திரனால்

நிகழ்ந்ததோ 1

யாது

பின்னர்

உள்ளடங்கனெது.

அறியேம்/

இவ்வகைத்து,"'

விழுங்குண்ட. இருள்

என்னுங் :

கருத்துள்ள,

லிதம் ஸ்ரக்பாரத்தம்தம :
“ ஸ்விந்நம் மண்டல மைந்தவம் விலு
லிலாயிதம் ஸுஸ்மிதம்
ப்ராகேவ ப்ரதமானகைதகசிகா
லய த்வந்தீவச் இரேமீலிதம
சாந்தம் குண்டல தாண்டவ குவ
திதி."
வீதம்வித்ரும ஸீத்க்ருதம்

ஐகேகிமாஸி

நஹிததோ

இருவர் சுலோகத்தை

ன்.
என்னுமிச்சுலோகத்தைச் சொன்னா
யுங்கேட்ட அரசன்,

 பார்த்து,
அவ்வீரண்டனையுஞ் சிர் தூக்குப்

கவிக்கு இணை
சவிவாணரேயன்றிக் காளிதாஸ
* காளி
கேட்ட பாணகவி,
என்றுன். AG
ின்
திய
ஸ்வ
என்ன, அவன், “சர
தானைப் பின் யாவனென்பீர்?''
்த பவபூதி கோபாவேசனாய்,
அமிசாவதாரி,” என, அங்இருந
னீர்! பக்ஷபாதம் பண்ணுகின்
அரசனைப் பார்த்து, “நன்று கூறி
அரச
ிதாஸன்

பவபூதி
யாகார்/”?

நீரே!”

காள

அப்போது

என்றான்.

.
வபசர் த்தி உமக்கு வேண்டா
நோக்கு, “மண்டலேசரே, இவ்
ில் ஒரு
ிதிய
்
சம்ந
, அவ'ள
புவனேஸ்வரி ஆலயத்திற்குப்போய்
எ.து Sr peor

டு
தராசில் இருவர் சுலோகத்தையுமிட்
தோ,
என்ன,

அதுவே சிறப்புடையதென

கிறுக்க,

ஒரு பக்ஷம் துணிவோம்,”

அரசனும் நன்றெனக்கொண்டு,

புவனேஸ்வரி

ஆலயத்

, அங்கே ஒரு தராசை
இற்கு யாவருடனும் எழுந்து ர்சென்று
சுலோகத்தையுமிட்டு நிறுத்
அதில்

எடுத்து காற்றி,
தான்.

அப்போது

இருவ

கரளிதாஸனுடைய

சவி வைக்கப்

பெற்ற

ணிகஆ்இருந்த மாலையினின்
தட்டுத் தாழ்தலும், புவ?னைஸ்வரி தான
ுகடந்த மகரந்தத்தை ஈகத்
அம் உதிர்ந்து இருமேனியிற் படிந்த
கமிருந்த தட்டி லிட்டு,
இனால் எடுத்து; பவபூதியினுடைய சலோ

இரண்டையுஞ்

அது

சமமாக்கனாள்.

புவனேஸ்வரியைப்

பார்த்து,

“ஏ

கண்ட

காளிதாஸன்,

கருணாகடாக்ஷி,

சிறி3யன்
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பாக்யெமே பாக்கியம் / அடியேனும் பவபூபதியும் மலைவுற்று,
என் சுலோகத்தையும் பவபூதியின் சுலோகத்தையும் தராசி
லிட்டு

நிறுக்கும்போ.து,

அவனுடைய

தட்டு

மேலெழும்பிய

துகண்டு, அவன் உன்னீடத்து வைத்த பத்தியினால் ௮வன் 3மல்
நீ கொண்டிருக்கும் அன்பு இத்தகையதென்று காட்டுமாறு
உனது மேனியிற்படிந்து கிடந்த மகரந்தத்தை எடுத்து இட்டுத்
தட்டைச் சமமாக்கினையே !/ நீ பக்தவச்சலை என்பதை இன்று
கண்டேன் !? என்று துதித்தான். அத்துதி சுலோகம்,
அஹோமே ஸெளபாக்கியம் மமசபவபீதேஸ்ச பணிதிம்
தடாயா மாரோப்ய ப்ரதிபலதிதஸ்யாம லபிமநி௰ராம்,
தேவீஸத்யஸ்ருஇி கவிதகல் ஹார கலீகாமதூளி
மாதுர்யம் க்ஷிபது பரிபூர் தயை பகவ."

என்பது.

இது கேட்ட பவபூதி, அடியற்ற மரம்போலக் காளி

தாஸனுடைய பாதங்களில் விழுந்து நமஸ்கரிக்க, காளிதாளன்,
நீ சரத்காலத்தைக் குறித்து வருணித்த சுலோகத்தில் அக்

காலத்துரிமைகளுளொன்றாகிய

தாழம்பூவின் செய்தியைக்கூற

மறந்தனையாதலின், உன் கவி என்
கவிக்காச்
சமமாகாது
போயிற்று,
என்ன,
அவனும்
மெய்யென்று
ஓப்பினான்.
அப்பால் அரசன் இருவரையும் தகுஇக்கேற்பச் சன்மானித்து
நடாத்தி வந்தான்.
இப்படிச் சன்மானித்து வருகையிலொருகாள், அரசன்,
காளிதாஸனை நோக்கி,
உமது வாயால் உதயகாலத்தை வரு
ணிப்பீராக,' என்ன, காளிதாஸன் நன்றென் எழுந்து, ஈர்
இரசவாஇ தான் செய்யும் வாதத்தினாலுண்டாகும் பஸ்மத்தை
உண்டு நிறம் பெற்றாலொப்ப, கீழ்த்திசை பொன் ரேகையைப்
பொருந்தியது.
மூடர் கூட்டத்தில் அகப்பட்ட சலை வல்லான்
போன்று சந்திரன் விளங்இனான். முயற்சியற்ற அரசர் போலத்

தாரகா கணம் ஒளி மழுங்கி மறைர்தது.
வணக்கமற்றவர்களு
கமனம் போலத் இபங்கள் பிரகாசித்தன,” என்னுங் கருத்

“ அபூத்விம்காப்ரா€ ரஸபதிரிவப்ராஸ்ய காகம் கதச்சாயஸ்


சம்தோபுகஜன இவஸ்ராமியள்தஸி

நுத்யமப, மி வாராம்.
தாராக்ருபத
ஆஷணா த்கஷ்ஷீணாஸ்
வகணா ய2” இவா இவா நுத்யமபராஈ
ரறிதாகாமி
தேவிஈய
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என்னுமிச்சுலோகத்தைச் சொன்னான். அது கேட்ட அரசன்
மகிழ்ந் த, அக்ஷர த்துக்கேரரிலக்ஷம் பொன்னாகப் பரிசளித்தான்.
மற்றொரு காள் அரசன் காளிதாளனைப் பார்த்து, “* உமக்
குச் சரஸ்வதியினது ௮ருள் மிகுதியுண்டென்பது உண் மையா

அது
யின், கான் இங்கிருந்தபடியே சாகுமாறு பாடும்,” என்றான்.
கேட்ட காளிதாஸன் பதைபதைத்து,

“பூலோகரக்ஷகரே,யாது

கானும்
கூரினீர்! உயிரைப் பிரிந்து உடல் நிற்குமாயினன்றோ,
கூறி
மைச் சாகுமாறு பாடு?வன் £ ௮ ஃதொழிய, வேறு யாது
என்றலும்
னும், செய்வேன். அதனை மறந்தருள்க,'' என்றான்.
கடவீர்,' “என் முன்.
அரசன் சினந்து, “* என் சமுகம் விட்டகலக்

அகன் றிருப்பது எனக்குப்
இறக்கப்பாடுவதினும்,
“ உம்மை
) ௮ம்
பெரும்பாச்சியம் / ” என்று காளிதாஸன் கூறிக்கொண்டு

நரட்டை

விட்டகன்று,

அதற்கணித்தாகிய

ஒரு

சிற்றூரை |

சில கால்மாயின
அடைந்து, அங்கே வாசஞ்செய்வானாயினன்.
வரப்பெற்று,
ஞாபகம்
காளிதாஸனது
பின்னர், அரசன்
ஞ் சென்று,
அவனைத் தேடுமாறு வேற்றுருத்தாங்கி கசர்தோறு
ஸன்
காளிதா
ே
ஈற்றில
ஆங்கரங்குச் சிறிது சிறிது காலந்தங்கு,

அங்கே காளி
வாசஞ்செய்இிருக்கும் சிற் றாூரையடைந்தான்.
தாஸன் கடைவீதி வழியே செல்லும் போது வேற்றுருத்தாங்
இய அரசன்
அவ்வூரிலே

எதிர்ப்படக் கண்டு, தன்னால் முன் ஒரு போதும்
தோற்றலின், “நீ எவ்வூ
காணப்படாதவனாகத்

தாராபுரி
ராய்?”” என்றான். அரசனும் அவனையுணராது, “யான்
வாசி,” என்றான்.

அது கேட்டு,

* அரசரின்

படி?” என்று கானிதாஸன் வினவினான்.

கே.மாகஇிகளெப்

அது கேட்ட அரசன்,

காளிதாஸனைக் கண்டுணரும்படி. தான் உபாயமாக எதிர்ப்பட்
ா
டார் யாவரிடத்தும் வழக்கமாகக் கூறுகின்றபடி, *போஜர

ஜன் இறந்து வெகுகாளாயினவே!'' என்றான். ௮வ்வாசகம் காளி

நீராக, பதைபதைத்து,
தாஸன் செவிக்கு கீ காய்ச்சிய லோக
சரஸ்வதி கொழு
“தாரா நகரம் நிராதாரமாய்த் தத்தளிக்கவும்,

கெரம்பற்ற கொடி

போல

வருந்தவும்,

பண்டிதர்கள் ஒருங்கே

ள்ள,
நல்கூரவும் போஜன் இறந்தானே 1?” என்னும் கருத்து
“ அத்யதாரா நிராதாரா நிராலம்பா சரஸ்வதீ
பண்டிதா: கண்டிதா: சர்வே போஜராஜே திவங்கதே.''

என்னும் இச்சுலோகத்தைச் சொன்னான்.சொற்றலும், பொய்யா

'
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வாக்காதலின், அரசன் இறந்து கழே விழுந்தான். அதனைக் காண்
_ டலும், காளிதாஸன் முன்னையினும் பதின்மடங்கு நடுநடுங்கி,
அவன் அரசனென்பதையுணர்ந்து,
தனை / என்போலும்

£ என்பொருட்டு

ஈதடைந்

பாவி யாவன் 1!” எனக் கவன்று,

அவனைத்

தூக்கி மார்போடணை த்துக்கொண்டு, முன் பாடிய
துக்கு மாறுதலையாக,
“அத்யதாரா சதாதாரா சதாலம்பா சரஸ்வதி
பண்டிதா மண்டிதா
என் னுமித்சுலோ கத்தைச்

தானும்

எதிர்

சர்வே போஜராஜா
சொல்ல,

தழுவினான்.

அரசன்

அப்பால்

சுலோகத்

புவங்கதே.”'
உயிர்

இருவரும்

பெற்றுத்

அவ்வுரை

விட்டுத் தாரா ஈகரஞ் சேர்ந்தனர்.
அப்பால் ஒரு காள் அரசன் வீதி வலம் வரும்போது
ஒருத்தழி நெற்குற்றிக்கொண்் டிருந்தாள். அது கண்ட அரசன்
உலக்கையைப் பார்த்து, “ஏ முசலமே, ஏன் தளிர்க்கா இருக்கின்

ஊனை *'' என்னுங்கருத்துள்ள,

“ மூசலகிசலயம் தேதத்க்ஷணா த்யந்௩ஜாதம்?”'

என்ற அடியை மனத்திலெண்ணிக்கொண்டு சபைக்கு வந்து,
காளிதாஸனுக்கு அவ்வடியைச் சொல்ல, காளிதாஸன், உத்தர
மாக, “ அழகும் கற்பும் ஓன்று கூடி உருவெடுத்த உத்தமியி
னுடைய பூங்கரத்தால் தழுவப்பெற்றும் அம்முசலம் SOT SE
தில்லை. அது காட்டிற்பிறந்ததன்றோ?
காட்டிற்பிறந்தவர்கள்
சுகமறிவார்களோ

£

அறியார்கள்.

ஆதலினன்றோ,

கிட்டந்

கரிய உத்தமி கையால் தழுவப்பட்ட களிப்பினாலாயினும் அ.து
தளிர்த்ததில்லை ?'' என்னுங்கருத்துள்ள,

்” ஜகதிவிதிதமே கக்காஷ்டமே வாஸிநார ஈம் ததபிகிலஸத்யம்
காநநே வர்த்திதோஸி
குவலயதளகேதீரீ பாணிசம்கோ த்ஸவேஸ்மிம்
மூஸலகிஸலயம்தே SSB CD SuGG QT gd.”

என்னும் சுலோகத்தைச் சொன்னான்.
அப்பால் ஒரு நாள் ஒரு தீர்த்த யாத்திரிகன் ௮ாசன் சமு
இல் வந்து, “5 உம்மிடத்திலுள்ள வித்துவான்௧௯ளை
என் Cee
கங்கா ஸ்கானத்இற்கு அனுப்புதல் வேண்டும்,”
என்ன, அரசன்
அதற்கியைந்து, “விருப்பமுள்ளோர் எல்லோரும்
போகலாம்,”
எனப் பொருளுங்கொடுத்து ஆஞ்ஞை செய்த
ான். . அவ்வாறே
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எல்லோரும் போகக் காளிதாஸன்
கேயே இருப்பானாயினன்.

மாத்திரம் போகாது

௮ங்

காளிதாஸ

கவி

வழக்கம் போலக்

அடுத்த காட்காலையில்

சபா மண்டபம் புகக்கண்ட அரசன், “வித்துவான்கள் எல்லா
ரூம் கங்கா ஸ்கானத்தின்பொருட்டுக் காசிக்குப் போய்விட்டார்
களே/ நீர் மாத்திரம் போகாது தயங்கிய காரணம் என்னா £ ”
என்று காளிதாஸ

கற்றுத்தெளிந்த

பார்த்து, * சகல சாஸ்இரங்களையும் அளவறக்
நீர் இ௩்ஙனம் என்னைப் பார்த்துக் கேட்டது
சரிமத்தை விளைக்கின்றது/ எவனுடைய

எழுக்தருளியிருக்கறாுரோ,

சிவபெருமான்

கவி அரசனப்

காளிதாஸ

கவியைக் கேட்க,

எனக்குப் பேராச்
இருதயகமலத்தில்

அவனிடத்திீலயே

எவணீடத்தில் ௪வபெருமான்
றன.
சகல ர்த்தங்களுமிருக்கின்
தீர்த்த யூத்திறை
அவனை
கோவில் கொள்ளவில்லையோ,
முதலியன செய்தற்குரியவன்,” என் ஒங்கருத்துள்ள,
போர்த்துூர MT SSE

'*தேயாம்தீ தீர்த்தேஷஈ பிரதாயேசம
சித்தேக£ர்் த்தம்

‘mov கெளரீஸ்வரஸ்

என்னுமிச்சுலோக.த்தைச்

சொல்ல,

மெளனஞ்் சாதித்தான்.
அரசன்
இப்படியே

அரசன் சமூகத்துப் புன்கவிஞர்
அதனைக்

அரசன்

காளிதாஸன்

காளிதாஸனுடைய

மீண்டும்
அறிந்து,

வஞ்சகத்தினால்

அதிருப்தி

காட்ட

அரசனுடைய

நறுக்

வருகையில்,

பருகிக் களித்து

செய்த

”

கேட்டு மூழ்ந்து,

அரும்பொருட்கவிகளாகிய

தேனைச் செவியாகிய வரயினாலே
தாஸன்மீது

அரசன்

நாள்தோறும்

வெளிப்படும்

வாயினின்றும்

பாஜபரம். ஹிஸா

காளி

நேர்ந்தது.

ககரம்

வீட்டு

அத்தேசத்தரசன்
அ௮ல்லாளதேசம் சென்று,
வெளிப்பட்டு,
சபையிற்புகுக்து, அங்குத் தன் வரலாற்றைச் சொல்ல, அரசன்
மூழ்க்து, “ரீர் போஜராஜனிபஜீர் இலிருட்து பெற்ற சன்மானத்
இனும் மும்மடங்கதிகமான சன்மானத்தோடும் இங்கேதானே
உமது ர்த்து எனது காதுக்கெட்டிய காள்
இருக்கக்கடவீர்.
முதலாக உம்மைக் காண வேண்டுமென்று நான் கொண்ட
பேரவாவுக்கு உமது வரவால் இன்று எல்லை கண்டேன் !”
முமைன் கூறி உபசரித்துத் தன் பக்கத்து
என்று பலவாறு

என் கவிக்கலி தீர, ஒரு கவி சொல்லீயரு
விருத்தி, “கவிஞரேறே,

ளும்,” என்றான்.
al

அவ்வாறே

காளிதாஸனும் எழுந்து, சபையை
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வந்தனங்கூறி அடக்க, அரசனைப் பார்த்து, “ஈரேந்திரரே. உம்
பகையரசனது பட்டணத்திலே சஞ்சரிக்கின்ற ஒரு வேட்டுவ
மாது, வீதிகளிலே இந்தக்கிடக்கின்ற இரத்தினங்களைக் கருங்
சாம்பிரா
எண்ணிச்
தழலென
காலிக்கட்டையிலுண்டாய
ணியை அத்தழலிலிட்டுக் கண்ணை மூடி ஊத, அவள் வாயி
னின்றும் வரும் சுவாசம் ஈறிய வாசனையாய்க் கமழ, அஃது
உணர்ந்த வண்டுகள் அ௮ச்சாம்பிராணியின்மேல் வந்து மொய்க்க.

அவற்றைப்

புகையென்றெண்ணுகின்றாள்,”

என்னுங்கருத்

துள்ள,
“அல்லாள கஷோணிபால் த்வத்வபிஹித நகரே சம்சரம்
இகிராஇரா இ€ீர்ணாரா தாயரத்தாக்யுருத்ரகதிராம்காரசம்கா
குலாமூக்ஷ£ப்த்வாஸ்ரீகம்டம்தது பரிழுதுகுளீபூத
நேத்ராசமம்தீஸ்வாஸாமோதா நுயாதைர்மதுகர
நிசகீரர்த்தூமஸமகாசபிபர் த்இ ”

என்னுமிச்சுலோகத்தைச்சொல்ல,

அரசன் மகிழ்ந்து,

அக்ஷரத்

அப்பால்
துக்கோரிலக்ஷமாகப் பொன்னை வாரி வழங்கினான்.
மிக்க
அ௮வ்வல்லாளதேசத்தரசனிடத்திற்றானே
காளிதாஸன்
ுந்து
விளங்கிவரும் நாளில் தன்னைக் காளிதாஸன்
சம்பிரமமாயிர
பீரிந்தவன்றே அவன் பின்னே செல்லப்பெற்ற கருத்தினனாய்த்
தாரா நகரத்தில் அரசு புரிந்திருந்த போஜமகாராஜன், காளி
தாளனுடைய பிரிவைச் சக்க முடியாதவனாக, தன் பிரதானி
யொருவனை அல்லாள தேசத்துக்குப் போக்கிக் காளி.தாஸனை
அழைத்து வருமாறு ஆஞ்ஞாபித்தான்.
அவ்வாறே அப்பிர
தான் காளிதாஸனிடத்திற்குச் சென்று, கருத்தை வெளியிட,
காளிதாஸன் தான் கொண்டிருந்த கோபந்தணிந்து, போஜ

னிடஞ்செல்ல ஒருப்பட்டானாகி, ௮ல்லாள காட்டு வேக்தனிடஞ்
சென்று, பிரியா விடை
பெற்றுக்கொண்டு, போஜனுடைய
நகரஞ்சார்ர் து, உத்தியான வன்த்திற்போயிருந்தான்
அதனை
அறிந்த போஜன், அங்கேபோய்க் காளிதாஸனை வணங்க உப
சரித்தான். அவ்வளவில் இருவரும் மூன் போல நேசராக,

அந்தப்புரஞ் சென்றார்கள்.
ஆசி

கூறி,

சுகித்து, முன்

காள,

அரசன்

விடை.

அங்கே காளிதாஸன் வீருந்தருந்தி,

பெற்றுத்

தன்

போலக் காலக்கழிவு

பரத்தை

கவரி

பிரியை
செய்து

வீசக்

வீட்டுக்கேகச்

வருகையில்,

ஒரு

காளிதாஸனைப் பக்கத்
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அப்போது
இருத்தி, மஞ்சத்தின்மீது படுத்திருப்பானாயினன்.
காளிதாஸன் அவ்வேசியைப்பார்த்து வருணிக்கத் தொடங்கி,
“உந்தலைப்பார்த்து ஸ்தனங்கள் அஞ்சுகின்றன.” ஸ்தனபாரத்
கண்டு

தைக்

கூந்தல்

கசழும்

அஞ்சுகின் ற Ge.

குசமூமாகிய

மதி
.5
அவ்விரண்டையுங் கண்டு, அல்குல் அஞ்சுகின்றது
ம்
நிற்கு
து
பரித்
ு
செய்த
சந்தி
ஞ்
முகத்தாளே, இவற்றையெல்லா

ள,
உனது வல்லமை வியக்கற்பாலதே !” என்னுங்கருத்துள்

“க௪பாராத் குசபார : குசபாராதீ பீதிமே கசபார:
GST.”
க௪குசபார ரஜ்ஜகாம்கோயம் FESTOCCE FW
அரசன், “*நரனும்
என்னுமிச்சுலோகத்தைச் சொல்லச் கேட்ட
Ba ISTE,”

சொல்லுறேன்;

“முகத்தைக்கண்டு

என்று கூறி,

் அதரமும்
பாதங்கள் பீதியடைகின்றன.* வார்.த்தையினால குசழும் கயன
தந்தபந்இகளும் ௮ச்சமெய் துன் றன.” SFL என்னுங்கருத்
கண்டு

இடையைக்

மூம்

பயமடைஇன்றன,”'*

துள்ள,
1...
பது,

என்
கின் றன,
கூந்தலைப்பார்த்து ஸ்தனங்கள் அஞ்சு
்
ுஃகும
்றுகள
ற்குன
மண
்கள்
ஸ்தனங
கூந்தல் மேகத்துக்கும்

உவமிச்கப்படுவனவா௫,

'இயல்பென்னும்

கண்டஞ்சுகின்றது,'

ள்.தனங்களைக்

“கூந்தல்

2.

மழை பெய்யின் மணற்குன்று அழிதல்

ஏதுப்பற்றி எனக.

கூந்தல்-கரும்பாம்பு? ஸ்தனம்-பானை;

யானைக்குப் பாம்பு

என்பது,
அஞ்சு

வது பற்.றியென்க.

அல்குல்
அவ்விரண்டையுங்கண்டு
“தசகு௪சங்களாகிய
3.
றைக்
கொன்
க்
லுககு
அஞ்சுவது" என்பது, க௫௪ம்.கூந்தல் ; கூக்த
குடமுவமை.
உவமை,

காய்

ஆகவே,

பாம்பு கொன்றைக்காயைக்கண்டு

:முசதிதைக்கண்டு பாதங்கள் அஞ்சுகின் றன,” என்பது,

சந்திரனைக்கண்டு தாமரை கூம்புதலிய
5. * வார்த்தையினால் ௮
por’? என்றது,
மாதுள வித்தும்
மெனும்

சத்துருவென்று இரித்

்க,
குடத்திலடங்கு த.லு.மியற்கையாதலினென

துணர்ந்தஞ்சுதலும்

4

ஸ்தனத்துக்குக்

குசம் - ஸ்தனம்;

ற்கையாதலாலென்க.
ம் தந்தபந்திகளும் அஞ்சுகின்

கிளி மொழியைக்
அஞ்சுமென்பது,

வருணனையாலென்க.

கேட்ட கொவ்வைக்களியும்
உணவாகு
கிளிக்கு அவை

கொவ்வைச்களி

மாதுள வித்துப் பல் வரிசைக்கும் உவமைகள்.
6.

மின்னால்
தென்க,

கூந்தலுக்கு

இருள்

இருளுவமை.

கெடுதலால்,

இடைக்கு

கூந்தல்

BST SGD

மின்னுவமை,

இடைக்கஞ்சுமென்ற

ுவமை
இனி, குசத்துக்கு யானையும் இடைககுச் சிங்கழும

க்குவமை
யாதலின், சிங்கத்துக்கு யழனையஞ்சுமென்க. கண் மானு
.
ற்கை
தலிய
ஞ்சு
கண்ட
யாதலின், மான் சிங்கத்தைக்
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விநோதரசமஞ்சரி
““வதமாத்பதயுகளீயம் வசநாததரஸ்ஈதந்ததபக்திதஸ்சகச௪
த:
கூசயுகளீயம் லோசனயுகளம் சமத்பதஸ்த்ரஸஇ.''

என்னுமிச்சுலோகத்தைச் சொல்லி, *என்னுடையதே
சிறப்
புடையது]'' என்று அரசன் கூற, காளிதாஸன் தன்னுடையதே

சிறப்பால் மிக்கது

என்ன,

இருவரும்

போலி

மலைவுற்றுக்

ஈகர்ச்

சோதனையின்

கஸித்தனர்.
அப்பால்

ஒரு

சாளிரவில்

அரசன்

பொருட்டு வீதிதோறுஞ் சென்ற லாவி வருகையில், ஒரு வீட்
டிலே ஒரு பிராமணன் தன் மனைவியினது மடிமீது தலையை
வைத்துச் சயனிப்பதையும், அ௮ப்பார்ப்பனிக்கருகிலே ஒரு மகவு

சந்தனக்குழம்பு நிறைந்த தங்கப் பாத்திரத்தில் விழுந்து விளை
யாடுவதையுங்கண்டு,
மனத்திற்குறித்துக்கொண்டு,
அதனை
மறைத்து, அக்கினி மயமாகிய கனற்சட்டியெனச் சுட்டித் தன்
'வீத்துவான்களுடைய விவேகத்தைப் பரிக்ஷிக்கும் கருத்துடைய
வனாகி, மற்றைகாட்காலையில் சபைக்கு வந்த போது வித்து
வான்களை விளித்து, * சென்ற இரவில் நாம் நகர் வலம் வந்த
போது ஒரு வீட்டிலே ஓரந்கணன் தன் மனைவியினது மடியிலே
தலையை வைத்து நித்தீரை போக, அவன் மகவு பக்கத்திலிருந்த
ஒரு கனற்சட்டியில்
கூற, அது கேட்ட

விழுந்து விளையாடக்கண் டேம்,'? என்று
காளிதாஸன், “நீர் கூறியது நெருப்பே

யாகுக. அதனால் 8ீரடைந்த ஆச்சரியம் ஆச்சரியமன்
நு: .
விரதையானவள் தனது மடியில் நாயகன் நித்திரை செரிய
அவளுடைய

சமீபத்திலிருக்கும்

அனர்சட்டியில்

குழந்தை

விழுந்து விளையாடுகினும் அஞ்சுவளோ ? அஞ்சாளே/ எங்கன
மெனில்,

தன்னைப்

அக்கினி

பகவான்

பதிவிரதாக்கனி

னன்றோ ?” என்னுங் கருத்துள்

தான்

அம்மகவைத்

குஇக்கின்

தித் துவிடுமேயென

அஞ்சுவ

“ஸ-ு*தம்பதம் தமரஸமீக்ஷயபாவகே௩, போதயாமாஸபதிம்
பதிவ்ரதா ததாபவத் தீதீபதிபக்திகெள ரவாத்
ஹு-தாசநஸ்
சந்தந பங்க

ஏதல

'* ட

என்னுமிச்சலோகத்தைக் கூறிச் சம்தனம
ென அரசனுடைய
குறிப்பையும் சட்டாது சுட்டினான்.
இதனைக்கேட்ட அரசன்
கழிபெரு மூழ்ச்சியினால் பரவசனாகூக்
காளிகாஸனைப் பற்றுக்
கோடாகத் தழுவி நின்று, ஈற்றில் தெரிந்தா
ன்.

காளிதாஸப்புலவர் சரித்திரம்
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இவ்வாறு நடந்து வருகையில் போஜனுடைய நாட்டிலே
காட்டு மிருகங்கள் வந்து பயிர் முதலியவைகளை அழிக்கத்
'சதலைப்பட்டன.

அது சுண்டு

பிரஜைகள்

அரசனிடம்

போய்

முறையிட்டார்கள்.
குடிகளுக்கு வந்த துன்பத்தைத் தனக்கு
வந்ததாக கோக்காமியல்பினனாகய போஜன், குடிகள் சொன்ன
குறையைக்கேட்டு,

வேட்டைக்காயத்தனாகி,

நகரத்தை

உடனே

சகிக்கலாற்றாது

சிறிது நேரமுஞ்

வீட்டு வெளிீப்பட்டு

நாடு

தோறுஞ் சென்று, மிருகங்களை த்தேடி வதை செய்துகொண்டும்
வேடரால் பல மிருகங்களை வலைப்படுத்திக்கொண்டும், பாணத்
த்
துக்கும் வலைக்குந்தப்பிக் காடு போய் அடைந்த கிருகங்களை
அங்கே நெடு?ரமாக வேட்
தொடர்ந்து காட்டிற்புகுக்தான்.
தடாகந்தேடி
மீதூரப்பெற்றுத்
தாகம்
உஞ்செய்தமையால்,

கீரருந்இ, அதன் சார்பிலுள்ள சோலையிலிருந்து களை நீங்கினான்,
அப்பொழுது ஒரு குரங்கு ஓரு காவல் மரத்திலைறிச் கொம்புகளை
அசைத்துத் தனது இயற்கைக்குண த்தைக்காட்ட, அக்சொம்பு

களில் பழுத்திருந்த பழங்கள் அத்தடாகத்து நீரிலே

* குளுகுக்

பக்கத்திலிருந்த அரசன் you
குளுகுக் குளு” என விழுந்தன.
வொலிக்கு றிப்பை மனனம் பண்ணிக்கொண்டு, காட்டினின்றும்

மீண்டு ஈகரஞ்சேர்ந்தான்.
வந்து, தான்
அடுத்த காட்காலையில் அரசன், சபைக்கு
காட்டிலிருந்து அவதானித்து வந்த ஓலியைக் “குளுகுக் குளுகுக்
குஞ் என்று ஒரு சுலோகபாதக் கூறு போலச் செய்து, “இத
னைப் பூரணஞ் செய்வீர்களாக,”” என்று வித்துவான்௧களிடம்
கூறிக் கேட்டான்.
அது கேட்ட வீத்துவான்௧ளெல்லோரும்,
“இஃ ெதன்னை !'? என்று பரிகசித்து, மயங்கித்திகைக்க, காளி
தூாஸனெழுந்து, * அரசரே, நீர் குறித்தது பழுத்த கனிகளால்

நிறைந்திருந்த

நாவல்

மரத்தில

குரங்ககேறிக்

கொம்புகளைக்

கம்பிதஞ்செய்ய, அதன் பழங்கள் நீரிலே வீழுக்ச ஓலிக்குறிப்பபே
யாம்,” என்னுங்கருத்துள்ள,
1 ஜம்பூ பலானி பக்வாகி பதம்தி விமலே ஜலே
கபிகம்பித சாகாப்யோ குளுகுக் குளுகுக் குளு.'”

என்னுமிச்சுலோகத்தைச்

சொன்னான்.

இரத்தில் அரசன் அன்பாலும்

இதைக்கேட்ட

மாத்

அச்சத்தாலும் மெய் நடுநடுக்கி,
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நாத்தமுதமுத்து,

ஆனந்தக்கண்ணீர்

பொழியக்

காளிதாஸ

னுடைய பாதங்களில் விழுந்து, “குருமாதரே, இன்றே a
மெய்
வடிவை உணர்ந்தேன்!
பிறர் மனத்திலுள்ளதை
ஓர்ந்து சொல்லும் வல்லமையுடைய
உம்மைச் சாமானிய
நரனாகிய என்னுடன் சமமாக்கி வைத்திருந்த என் அறியாமை
இருந்தவாறென்னை!''
எனப்
பலவாறு துஇத்துக் கொண்
டாடினான்.
அபபால் மூன்பனிக்காலத்து ஓரிரவில் வாடையால் well
வுற்ற அரசன், சனற்சட்டியையணுக் குளிர் ST UGE BRE GL
போறது
அக்கனற்சட்டியை
எவ்வாறு வருணிக்கலாமென்று

சிந்தித்துட்
பார்த்தும்,
தக்கவாறு
புலப்படாமையால்,
“நாளையுதயத்தில் இகணக் காளிதாஸனிடங் கேட்போம்/””

என்று முடிவு செய்து, குளிர் நீங்கியபின் படுத்துறங்கி. விடியற்
காலத்திலெழுக்து

நித்தியக்

கடன்களை

முடித்

சபையிற்பிரவேித் து, காளிதாஸனைப்பார்த்து,

ட்ரே,

உமது

திருவாக்கால்

பிரார்த் இக்கின்றேன்,??

கனற்சட்டியை

என்றான்.

நன்றநெனக்

க்கொண்டு,

“கவி

Fray,

வருணிக்குமாறு'
காளிதாஸனு

மெழுந்து, அரசனைப்பார்த்து,
₹ மண்டலாஇபஇ, கனற்சட்டி
யானது இரும்பினாலமைச்கப்பட்டதாயினும், அதனீடத்துள்ள
விசேஷ குணங்களினால் அதனை வித்துவான்களின் மனத்துக்கு
உவமிக்கலாம்.
எவ்வாறெனில், வெகு லோகையாயிருத்தலா
லென்க.
((பகுலோஹா'
என்பது பகு லோஹா'
எனவும்
“பகுல ஊஹா” எனவும் இரு வகையாகப் பிரிக்க, முறையே,
“மிக வலிய லோகத்தாலமைந்த
௯” எனவும், “நுண்ணிய விவேக
மூடையவர்' எனவும் பொருள்படும்.) உஷத்காலத்துச் சூரிய
னுடைய தேர்க்கால் போலவும் கூட்டப்பட்ட சாதகப் புள்ளைப்
போலவுமிருக்கன் றது.
(ஸுகடித சக்ரா' என்பது, பூட்டப்
பட்ட தேர்ச்சக்கரமெனவும் கூட்டப்பட்ட சாதகப்புள்'
என
வம்

பொருள்படும்.)

பூத்த

தழல்

போலும்

இன்னும்

கனற்சட்டியானது,
நீறு
இருமேனியையுடைய
சிவனுக்கும்

*மமாகததக்கது,” என்னும் கருத்துள்ள,
்“கவிமதிரிவ பஹுலோஹா

ஸுகடித சக்ராப்ரபாசவேளே௨

ஹரமூர்த்திரிவஹஸக்தீபாதி விதரமா நிலோபேதுர.”
என்னுமிச்சுலோகத்தால் வருணித்தான்.
௮த.ம்காக அரசன்
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காளிதாஸப்புலவர் சரித்திரம்

காளிதாஸனுக்கு அக்ஷ£மொன்றுக்கு லக்ஷம் பொன் மேரை
யாகக் கணக்கிட்டுப் பரிசளித்தான்.
அப்பால் ஒரு காள் அரசன் தன் பாரிகளிலொருத்திடாகிய
௮ன்
கமலை என்பவளுடன் சூதாடப்புகுந்து, தான் தோற்கின்
சயனிப்பதாகச் சபத
றிரவு அவளுடைய அந்தப்புரத்தில்
அன்றிரவு
மொட்டிச் சூதாடிய போது தோற்றான். அதனால்,
முறைக்கு
சந்திரமுகியினுடைய அந்தப்புரத்துக்குப் போகும்
வேண்டியவ
மாறாகக் கமலையினுடைய அந்தப்புரம் போக
ியும்
லீலாவத
னானான். அச்சமயத்தில் பட்டத் துத் தேவியாகிய
அ௮ரசன்பால்
தன்னுடைய அந்தப்புர தீதுச்கு வருமாறு வேண்டி
அம்ரூவரையும்
தூது போக்கினாள். இவ்வாற்றால் அரசன்
என்னும் சிந்தனை
எவ்வாறு இருப்தியடையச் செய்யலாகும்
ADS BET.
யமை_யவனாகி, ஒருதலைத் துணிபின் நியிருந்தான்.
அரசன் சபைக்குப் போய், அங்கிருந்த

காலையில் வழக்கம் போல

வித்துவான்்௧ளைப் பார்த்துச்

“சென்ற

இராமுழு*ம்

நித்திரை

நிகழ்ந்த
யற்றேன்!'” ஏன்னும் இவ்வளவே கூற, காளிதாஸன்
சுலோகமாக்கி,

வைகளையெல்லாம்

எடுத்துக்கூறினான்.

அது

கேட்ட அரசன் வெட்டத் தலை குனிந்தான்
அமைப்
இல நரட்கழிந்த பீன்னர், புதிதாக அரசன் கான்

பிரயத்தனங்
பித்த ஒரு மாளிகையிற் குடி புகுத வேண்டிப்
அப்பொழுது அம்மாளிகையில் ஒரு பேயிருகத்
கள் செய்தான்.

தலையுணர்ந்த அரசன்,

௮.தனை அங்குகின்றும் ஓட்ட வேண்டி,

என்ன, அவர்கள்
மாந்திரிகர்களை வருவித்து, “ஒட்டுமின்,”
அகற்ற
எல்லோரும் தத்தம் மந்தரவலியைக் காட்டியும் அதனை
முடியாதவர்களாகி,

அப்பேய்க்கே

இரையாகி

மாண்டார்கள்.

ாடு
அதனால், அரசன் மிக்க கவலையுடையவனாகி, காளிதாஸமீன
,
அரசரே
அதனைக்குறித்துச் சூழ்ச்சி செய்ய, காளிதாஸன்,
இதன்பொருட்டு

நீர் கவல

வேண்டா;

நானே

அதனை

ஓட்ட

௮ம்மாளி
வல்லேன்!” என்று அரசனுக்குத் திடமொழி கூறி,
ஜெபம்
கோக்கி
புவனேஸ்வரியை
கைக்கே௫, அங்கிருந்து
ு
ெழுந்த
அப்போது பேய் சினந்த
செய்துகொண் டிருந்தான்.
துவிதம்,”
முன்னர் நின்று, “உலகம்
கரளிதாஸன்
வந்து,
என்னும் கருத்துள்ள,
* சர்வஸ்யத்வே.'”
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என்னும்

வாக்கியத்தைச்

பைசாசத்தைக்

சொல்லிற்று.

காளிதாஸன்

என்பவற்றிற்கு நற்புத்து

பார்த்து,

இங்ஙனங்கூறிய
“செல்வம்

வறுமை

இீப்புத்தியே ஏதுவாகும்,”

என்னுங்

கருத்துள்ள,
“ ஸுமதிகுமதீ

ஸம்பதா

us BGC am sr.”

என்னுஞ் சுலோகத்தைச் சொன்னான்

அவ்வளவில்

மீண்டு

இரும்பி வந்து,

SDD

போய்

இரண்டாஞ்சாமத்தில்

ஆடவளும்,

என்னுங்கருத்துள்ள

சொல்லிற்று.

அது

கேட்ட

ஆடவருடைய

சேர்க்கையால் விருத்தரை

அப்பேய்
:விருத்

ஓர் வாக்கயத்தைச்

காளிதாஸன்,

“இளம்பெண்கள்

நீக்குஇன்றார்கள்,”

என்னுங்கருத்துள்ள,
“வ்ருர்தோயூனா எஹபரிசயாத்த்யஜ்யதே காம்ய ரூப்யா.””

என்னும்

வாக்கியத்தைச் சொன்னான்.

மறைந்து, ரூண்றாஞ்சாமம்

கோத்ரே) என்றது.
பிறந்தவன் என்பான்,
என்னுங்கருத்தமைந்த,
“ஏகோ

கோத்ரே

தோன்றி,

அதற்குக்

உடனே

அது போய்

“ஏககோத்தஇரம்'

(ஏகோ

காளிதாஸன்,

“ஒரு குலத்திற்

அக்குலமனைத்தையும்

காப்பவனே,”
.

ப்ரபவதி

புமான்ய: குடும்பம் பிபர்த்தி

என்னும் வாக்கியத்தைக் கூறப் பைசரசம் மறைந்தது.
பால், கான்காஞ்சாமத்தில் அப்பைசாசம் திரும்பி வந்து,

அப்

“*ஸ்தீரீ புவச்ச,"”

என்று கூற, அதற்குங் காளிதாஸன், “ஓரு ஸ்திரீ, புருஷனைப்
போலச்
சகல
அஇகாரத்தையும்
வ௫ப்பவளாயின்,
வீடு
க9க்கும்,” என்னுங்கரு த்தடங்கிய,
* ப்ரபவதியதா தத்திகேஹம் விஈஷ்டம்'.”

என்னும் வாக்கியத்தைச் சொன்னான்.
“இவனை

es
gio sf gy!”

“பலதா,” எனக் காளிதானை

எனச் சிந்தித்துச்
அழைத்து,

தைக்கேள்; தருதும்,'” என்றது.
இவ்விடம் விட்டகல்வதே

றெனக்கூறி,
கண்ட

MASTOID

அவ்வளவிலே பைசாசம்,

அதற்குக்

எமக்கு

வரம்,”

அகன்று

அரசன் ஆச்சரியவச௪த்இனனானான்:

சக்தோஷித்து,

உனக்கு

வேண்டுவ

காளிசாஸன், “நீ
என்ன,

அது

நன்

போயது. : இதனைக்

காளிதாஸப்புலவர் சரித்திரம்
இதன் பின்னர்

ஒரு நாள்

|
அரசன்
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ஸ்கானத்தின்பொருட்

டுத் தனக்குரிய பூந்தடாகத்.துக்குப்போய்ப் படி த்.துறையில்
நின்றான். அப்போது அரசனுடைய பூசைக்காகவே தீர்த்தம்
கொண்டு போக
வந்த அந்தப்புரத்துச்
சேடியொருத்தி.
அரசனைக் கண்ணுற்று, மையல் லாகிரியால் தன் வசந்தட்பி
இடையிற்றாங்கிய தங்கக்குடத்தைச் சோரவிடுத்தாள். அலது
அப்படித் துறையில் விழுந்துருண்டோடும் போது “டண்டம்
ட௨டண்டம் டடடண்ட டண்டம் என்னுமொலியுடன் ஓடிற்று.
அரசன் மனனம் பண்ணிக்கொண்டு,
அவ்வொலிச்குறிப்பை
ஸ்நானாஇிகளை மூடித்துச் சபைக்குப் போய்ச்சேர்ந்தான். அங்க
காளிதாஸன்
வந்திருக்கக் கண்டு, அவனைப்பார்த்து,
அவ்
வொலீக் குறிப்பை மாத்திரஞ்சொன்னான்.
அதைக்கேட்ட .
காளிதாஸன்,
நிகழ்நீதவற்றையெல்லாம் உடன் நின்று கண்
டான் போன்று,
: ரரஜாபி ஷேகே மதவிஹ்வ லாயா
ஹஸ்தாச்யு தோஹே மகடோயு வத்யா
ஸோபாக மார்க்கே ஷுஃரோதி சப்தம்

டண்டம் டடண்டம் டடடண்ட
என்னும் இச்சுலோகத்தைச்சொன்னான்.

அரசன்

அக்ஷரத்துக்கு

டண்டம்.''
இச்சுலோகத்துக்கும்.

லக்ஷ மேரையாகவே

பொன்னை வாரிப்

பரிசாக வழங்கினான்.

சிற்றுலாப்
வீதி வழியாகச்
காள் அரசன்
மற்றொரு
பந்தாடிக் களித்து
மாது
பரத்தை
ஓரு
போகையில்
நிற்ப, அதனைக் கண்ணுற்ற அரசன், தன் பக்கத்தில் நிற்கின்ற
வருணித்
கரளிதாஸ கவியைப் பார்த்துப் பந்தாட்டத்தை
தருளும்,” என்ன, நன்றெனக் காளிதாஸனும் வருணித் தான்.
அ௮ஃதியாதெனில், “பந்தாடுமிச்சுந்சரி தனது பந்தைப்பார்த்து,
இணை
“ஏ பந்தே, நீ என் ஸ்தனங்களுக்கணையாவையோ?
யாகாய்; ஏன் வீணிலே 'என்ன உன் ஸ்தனத்திற்குச் சமமாகச்
சேர்த்துக்கொள், என இரந்து பாய்கன்றாய்? து ரப்போ,”” எனக்
௮து கண்ட
கூறியடிப்பது போலப் பந்தை அடிக்கின்றாள்.
மேலிருந்து
யாசிக்கும் தரித்திரரைப்போல
கருநீலமலர்கள்
்துள்ள,
என்னுங்கருத
வீழ்ந்தன,''
பாதங்களில்
அவள்
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வீகோதரசமஞ்சர்
“ பயோதராகார

கரோஹி

கரேணரோஷாதபி

கந்துக:

ஹந்யதேமுஹ-:

இதிவகேத்ராகீர திபிதமுத்பலம்
ஸ்திரியா2ப்ரஸதாய பபாதபாதயோ:””

என்னும் இச்சுலோகமென்க.

இவ்வாறே காளிதாஸன் காள்ேர்றும் இண்மை நுண்மை
வனப்பாதிகளாற்

சிறந்த

சிங்கார கவிகள்

சொல்லி

அரசனை

பமழ்வித்து, அவனிடம் குவை குவையாகப் பொன்னைப் பரி
சாகப் பெற்று வந்ததுமன்றி, இடையிடையே அனேக நால்
களையும் இயற்றி
வந்தான்.
நாடகாலங்காரத்திலும் காளி
தாஸன் வல்லவன் என்பது ௮வனாலியற்றப்பட்ட சகுந்தலை
நாடகம்,
விக்கிரமோர்வசி
நாடகம்,
மாளவிகாரக்கிணி
மித்திர நாடகம் முதலியவற்றாலுணரப்படும்.
மற்றை
எப்
பாஷையிலும் அவ்வகைச் சிறந்த நாடக நூல் இல்லையென
ஆய்ந்தோர் இ.றுப.
பெளராணிகரூபமாகச் செய்யப்பட்ட நூல்கள்
மொடக்கத்திலே
கூறப்பட்டன காண்க.
தோத்திர

இயற்றப்பட்ட.

நால்கள்,

சியாமளா

தண்டகம்,

இந்நூம்
ரூபமாக

கரி

சதகம் முதலியன. கருவி நூல்களாக 'இவனாலியற்றப்பட்ட
நூல்கள், சருதபோதம், நாநார்த்தசப்த ரத்தினம், சத்தி
ராலோகம் முதலியன. இவையேயன்
றி, சமயநால்கள் சத்த
சந்திரிகா வியாக்கியானம் முதலியன.
போஜராஜனுடைய பிரிய கவிகள் காணிகரஸன், பவ.
பூதி, தண்டி
என்னும் மூவரே. இவருள் காரஸிதாஸனே
எரேஷ்ட ஈண்பன்,
இவன் இற்றைக்கு ஆயிரத்து நரனூறு
வருஷங்களுக்கு முன்னர் இருந்தவன் என்பது அனேகர் அிணிபு.
இக்கவிசிரேட்டன் , கல்வியாலான்ற
பெரீயோனாயினும்,
பரத்தையர் கமனத்தை நீக்காதவனென்பதைக்கேட்க அனே
கர், குற்சிதமெய்துவர்.

அரசன் இவன்மேல்

இடையிடையே

வெறுப்புற்றிருந்தமைக்குமதுவே காரணம். அரசன் அங்ஙனம்

வெறுப்புக்காட்டியும் காளிதாஸன்
அப்பரத்தையர் கமனத்
தைக் கைவிட்டிலன்.
பரத்தையென இங்கு யாம் பேசுவது
பரத்தையுருக்கொண்டு போந்து இவனுடன்
நிறை தவருது
சுத்தஇருந்த அரசகுமாரியை அன்று; இவனுக்கு மரணகாரண

காளிதாஸப்புலவர் சரித்திரம்

ஸ்திரி

மாயிருந்ததும், பரத்தையர் கமனமே. இவன் ஈற்றில் அரசனைப்
பிரிந்து *னக்குரிய அரசகுமாரி வீட்டுக்குப்போகா_து ஈவீனமாக

ஒரு பரத்தை வீடு போய்ச் சேர்ந்திருந்தான்.

அப்போது அர

பார்த்திருக்தும்,
நெடுகாளாகப்
வரவை
சன் இவனுடைய
பாதியைச்
சுலோகப்
ஒரு
ஈவீனமாக
வெளியாகாமை கண்டு,
செய்து, “இதனைப் பூரணஞ்செய்ய வல்லாருக்கு என்னரசிந்
பாஇ கொடுப் பேன்,” என்று நூரசறைவித்தான்.
அச்சுலோக பாதம் வருமாறு :
குவல்கள் உற்பத் இயாகிக்
மலரினிடமாகக்
“தாமரை
த," என்னுங்கருத் துள்ள; கலந்திருப்பது காணப்படுகின்ற
“ குஸ3ம குஸுாமோத்பத்தி:
ச்ரூயதே நதுத்ருச்யதே..”

இதனை

என்பது.

பள்ளியறையிலே

கால் மாட்டுச் சுவரிலே மையினால் வரைந்து:

அவன்

விட்டாள்.

நித்திரை விட்டெழுந்த பேது
உடனே

பாதம் புலப்பட்டது.

இச்சுலோக

காளிதாஸனுடைய

மாது

அப்பரத்தை

தர பாதத்தை எழுதிப் பூரணஞ் செய்து போயினன்
முகமாகிய
அது, “ஏ பெண்ணே, போஜனது

மலரிலே

ஈயனமாகய

இரு

எதிரில்

அவன் இதன்

உத்.

தாமரை

மலர்கள் காரணப்படுகின் ற-

குவளை

னவே.” என்னுங்கருத்துள்ள,
* மனோஹரீ தவமுகாம் போஜே
நேத்ரம் இந்திவர தவயம்.”'

பொருளவாவின் வாய்ப்
நரம் கொல்லோமாயின்,:

என்பது. அது கண்டு பரத்தை மாது
பட்டுச் சந்திப்பாளாயினள்: “இவனை
கமச்கு

இராச்சியஞ்

சுலோகம் செய்தானென்பது
படவே,

இவனைக்

கொலை

இவன

அரசனுக்குப் புலப்படும்.

அரசனும் பரிசு கொடுக்க

இன்றிரவில்

எப்படியும்

சித்இக்காது.

உடன் படான்.
முற்றத்தில்

செய்து,

இச்

புலப்:
ஆதலால்.
புதைத்து:

விட்டு, காளையுதயத்திலே சுலோகத்தோடு அரசன் ௪மூக இதிலேபுகுவோம்,” என இவ்வாறு இிந்இத்து முடிவு செய்துகொண்டு,
காளிதாஸன்

சயனித்தவுடன்

வாளால்

முற்றத்தில் புதைத்துவிட்டு, அடுத்த
தோடு அரசன் சமூகஞ்சேர்ந்தாள்.

அவனைக்

௯. இிட்டு

நாட்காலையில் சுலோகத்.
அதனை அரசன் கண்ட

விநோதரசமஞ்சரி
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என்று வினவ, அப்

மாத்திரத்தில், “இஃது யாவர் செய்தது?”

அது கேட்ட அரசன்,

பாதக, “நானே செய்தேன்,” என்றாள்.

கொன்றையா?'. என்று அதட்டி
விப்மிதமுற்று, “பாத£,
அரசன் அவளைச் சிறைப்படுத்தி
வினவ, பாதூ இகைத்தாள்.
விட்டு,

அவள்

வீட்டுக்குச்சென்று

பரிசோதிக்கையில்,

அவ

அரசன் தான்
னுடைய உடலத்துண்டங்கள் அகப்பட்டன.
பெற்றிருந்த ஒரு தெய்விக வரத்தினால் காளிதாஸனுடைய
* நடக்ததைச்
தலையையெடுத்துச் “கையில் ஏந்திக்கொண்டு,
சொல் /” என்ன, அதுவும் நிகழ்ந்தவாறு கூறியது. அப்பால்
அரசன் துக்கசாகர த்தில் மூழ்கித்தேறி, அபரக்கிரியைகளை

டித்தான்; அவளையுங் கொல்வித்தான்.
கொலை செய்துகொண்டு இறந்தான்.

முடிப்

ஈற்றில் அரசன் தானும்

இவற்றைக் கேள்வியுற்ற வித்தியா குரோசம் என்னும்
அரசகுமாரியும், வேசியுருக் கொண்டு காளிதாஸனை இணை பிரி
பாது சுகத்திருந்தவளுமாகிய கற்பின் மிக்காள், அரசன் இறந்த
விடத்துக்கோடி, ௮அவனையுங் காளிதாஸனையுமெழுப்பிச் கிறிது
காலம் உச்சீவித்து வாழ்ந்திருக்கச்செய்காள் எனக் கன்ன பரம்

பரையாகப்
வேறு

பலர் கூறுகின்றனர்.

இஃது

சிலர் இன்னும் சிலவாறு கூறுப.

அப்பிரமரணியம்.

மேற்கோட்செய்யுள்
முதற்குதிப்பகராதி
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