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முகவுரை 

BSE Tig > என்பது இப்புத்தகத் இன் முதலில் 

உள்ளா மிகாடர் மொழி, இது கொன்றை3வரகன், வெற்றி 

வேற்கை, என்பனபோல முதம்கரிப் பா(கு% பயர். இகனை 

இயற்றினவா ஒளவையார. இல! ஒளவை vera பெய 

சோடு இரு வா இரு 5G BM FS வண்டி என்ற ! அபிபபிசா 

யப்பரிகின்றனர். இன்னு யர், நுதிகமான் கொடுத்த 

அ௮மிரு சபபாரான. பரல்லிக்குனியை © ae BA wr 

லளவைதான்.. மெடூங்காலம வரையில  எீவித்டுநநதா 

ளென்று எண் றின் றனர். 

இபபுலவ? Tee Hie ri ty SHON என்ற முநதணனு 

கும அ௫யென்பவ ர ரம (/சவள். கலா, ரிரவள்கக 

வர் ஈாறகலான ஈல் சிர புலிருர் ந oor சூசோ கரி, சைவ 

சமயக். குமிரு பாட்டு மு.வ கரையுடடுில பிருது 

களை மட்பாடிப பரிசில் பெறு பகிர... இவள் சரித 

இரத இனால்.” பழை விட டில் Ap ayir Gores ipa aren 

எஊளன்று OG afoua npemrng. Gun Cup Ser "வற 

தாூல்கள் வேழயூகம, Ta frat, O 514 6 DE ov» 6 8 

கல்வி, ஜூ. துரை, பிக சீகா மூதலிபன 

பீரசம பாடசா? (ப்ரைமரி ஸ்டீல்) பாணாவாகளின் 

உபயோகத்தை சினந்து உலசதீதி, ௮22 ட, கொன்றை 

வேக்தன், வெற்றி2வற்கை, ஈல்வழி என்ற லுது புத்தக 

களுக்கும், உரையம அக்கு சிப்பும் எளிய ஈடையில 

எழுதி ஒிவளிப்பா டத Rit bBo (ம. அவற்றில் இது 

HEB, ay யின் உரைபம கதைம் கறிபபும 'ச7நத மூன்றா 

வது பல தபு. பிள்ளை வணங்கு கீதிமத Turgut சரித் 

இரங்கலாக் கற்பிபபதற்கு. இதம்பான்ற சிறு மால்கள் 

இன மியமையா சன. 

தன்னை. ] இங்கன 
3- 31918 1 அர், கணபத் அண்டு கம்பெனி.
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கடவுள வாமத்து. 

ஆத்தி சூடி அமர்ந் தேவரின 

ஏத்தி யேத்தித் கொ, முவோம் யாயே. 

பதவுரை.) ஆச்தி-ஆத்தி (மலர்மாலையை), சூடி-அணிர்தவ 

சான (சிவபெருமான்), அமர்ந்த - விரும்பின, தேவனை -.(விகாயக) 

மூர்த்தியை, ஏத்தி எத்தி - பலமுறையும் துதித்து, யாம் - ஈம், 
தொழுவோம்-வணங்குவோம். ஏ - gies. 

கதைக்குறிப்புக்கள். 
}. முன்னோ கா லத்தில் ன Usd BU பட்டணகு 

இல் தசரதர் என்று ஒரு பெரி!) நமர் இருந்தார். வர 

கோசலகாட்? DEH லைவ். லககுதுக்குள் ரக்ரவர்த்தி, 

அவருக்கு இசா மன், இல சுமனன், பரதன், சத்ருக்னன் 

என்று கான்கு )த்நிரர் பிரர்கனர். அவர்களில் இராமன் 

மிகவும் நல்லவன். வடக்கும் பா மையும் ௪. al! a a Gor , 

தாய் துந்தைகளின் கட்ட ளகனழ் கவருமல் ப்பவன் , 

அவன் வ௫ஷ்டா, விசுவாீமித் இரர் ஏன்ற இரண்டு பனி 

வர்களையம் அடுத்து அவர்களிட தில் oT FT BT bb 

களையும் HKoophvrovron 50.96 தேர்ச்சிபடைந்தான். 

பின்னர் மிதில்க்கசசன் மகளான 2௦5 என்பவள் அவ 

னுக்கு மளைவியானாள். அவள் உ௰்,தம ஒழுக்கங்களுக்கு 
உறைவிடமானவள்,



ம் ஆத்திருடி 

தசரதர் ஒரு சமா ச்தில் இசாமலக்கு இராஜய பட் 

டாபிலேசம் செய்ய மு-ர்தகம் AEFI GEG GIT. எல் 
லார் காரியங்களும் எக்கமாடி விட்டன. பட்டனம் 

முழுவதும் அலங்கரித்காயிற் று. அப்பொழுது கைகேயி 

என்ற அவன் றிய தாயார் அம்முகூர்க்தத்தைக் ஈடுத்து 
ஆன்று ௮ இகாலயில் வனை கோச்ட, ௨ இராமா? நீ 

ஈல்லபிள்ளை?. உன் தர்தை சம்மதத்தின். உனக்கு 
ஒரு கட்டா இடுகிறேன்: நீ அகனைச் சசதோலமாகச் 

செய்யவேண்டு2; Beno முகல் பதினான்கு வருவம் 

வரையில் நீ வனதக்டில் வாசம்செய்; அதுவரையில் உன் 

தம்பி பரதன் யா 5திர்ரு ௮ரசசை இருக்துவாட்டும்; 

ரீ அப்புறம அரசாட்டிஉயச் சொரதமாகக் கொள்ள 

லாம்?” என்று சொன்னாள். இராமன் அவா வண, 

“ goot! அகற்சென்ன தடை : பெற்றவர் கட்டல் 

யைப் பிள் ளசள் கள்ளமாட்டார்கள் ற அதுதான் 

அவர்களுக்கு. பபரிய தரமம: என் கடமையை கான் 

ச௩கோலுமா ஈ7 செப்ேன் '' என்று சொல்லி மனைவி 

ரதையோடுப, தம்பி இலக்ஷ்மணமனோடும் அப்பொழுதே 

புறப்பட்டு வன ம்துச்குச் சென் அளிட்டான். 

IHU, வனததில் பாதன் முதலானவர் வந்து பல 
வாற பணிந % வேண்டியும்கூட அவன் தவணை முடிவ 

தற்குள் இதரும்பவேயில்லை. பதினான்கு வருவ.க்தையும் 

வனத்தில் சசதோஷமாகக் கழித்துப் பெரிய Bre Bonu 

அடைக்தகாவ. அதலால், காமுக் இராமனைப்போல ஈமது 

கடமைகளான தரும காரியங்ககாச் சந்தோஷமாகச் 

செய்ய விரும்பவேண்டும். இராமாயணம். 

அறம்சேய விரும்பு. 

௮ம் - (உண் சகடமைமான) தரும காரியங்களை, செய - செய்வ 

SHG, விரும்பு - (6) ஆசைப்படு,
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3. அரில் ுசனெபுரகடுல் இர ஈராஏடிரன் 

பாண்டு என் ௮ Dr wi arr ௪ச2நாகரர் இருநதனர். 

இரு தராவ்டிர றர ட ஏரி? பான் ஈதகலான நுறு 

த கிரரும், FIT AW HY yo சகமாபர இரண் (Up BOUT eat 

லது Ly b FF Bre not பாத ரர் உவ nil (OUI Font mT (மத 

லானவர் போரரச, பப நமை முரலான yi HAN Hi 

களுக்கு உறனிடமா* வளா? னர் தருமன் மு. கலான 

வருக்குப் பான்டவா ஏன்று பெ. இவாசு ॥ / புஷ்ரைவ 

களுக்கு கியைப்போல வைரகழாசள, ஒரு சமயசு 

இல அரியா கனன் கெட்ட எண்ணத்துஷல் பாண்ட 

வர்களுடை !॥ ஏவலாச செல்வ பகளையும ரூல் அபகரித 

அச்சொண்ம், இராஜ சபையில அவர்களைப் பலவா று 

இகழ்ஈத பேசின அமல்லாமல், அவர்கள் மனைவியான பாவு 

சாலியை அனைவ fh ச்ம் (முன்னி? பில் அழைக நு வரு 

மானபங்கமும சப் ர, 

YBN BTC LT BOG Baw ப்பன் முகலான பாண் 

Lio FEIN HIG, wpe Ki கோபமசொன்டு நரி2பா 

மீனனை Qa@duiiy ls OCrrer y ADE Capi’? என்று 

தங்கள் FI BEBIMM 41) SSE PUTS YER ool 5 aM, 
ஆனால், மூததவரான th oS BIT மாத்திரம ௦ காஞ்ச 

மம கோபம செொரள்ளவில் “உ. அவர் 1h 52/௦ ராகதமாசச் 

சகோதரர்களே ! பொறுததுக பொளளுங்கள. இஃது 

உங்கள் கோபத் க்குச் சமயம அன் ௮ மற் முரு சமயத் 

தில் கோபங்கசாயும ஆயுதங்களையும் உபயோகிழதுக் 

கொள்ளலாம் ”” என்று சொல்லி அவர்க mo 

உயர்ர்த சேதியை மார்; அவர் உலகத்தில் இருக் 

கும் வரையில் பாபம் கொண்ட ?தயிலலை. அதலால், 

கரும (தீதி ரைப் 2 பால காமும் எப்பொழுதும் கோபத 

தை HL EG SUH Tid. ‘ paenuNT st,
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ஆறுவது சினம். 

ஆ ஈவ.து - தணியவேண்டி௰த, சினம் - கோபமேயாகும். 

அட 
3. சோமகாட்டில ஈம்பர் என்று ஒரு பெரும்புலவர் 

Qo sri. தமிழ்காட்டு ஐவேக்தரும சகவிசக்சவர்தடு 

என்று அவருக்குப் [ரட் டமும் வரிசையும் அளித் திருகதார் 

கள். அவர் ஒரு சமயம்தில் குமாச குலாக் துக்கன் 

என்ற சோழ மன்னவ சீனு மனஸ்தாபப்பட்டு ௮வன் 

ஈரட்டைவிட்டு வெளியில் சென்றுவிட்டார். நடுவழியில் 

அவரும்குப் பர அடுகரிக்கது. அப்பொழுறு கொல்லை 

ரில் ஏர் உழுதுசொண்டிருந்த ஒரு குடியானவனுக்கு 

அவன் மாணவி சாப்பாடு கொண்டுவந்தாள். கம்பர் அவ 

it 

னிடம் சென்,று கமரு்பக் கொஞ்சம் சாப்பாடு கரும்படி 
ரூ ௪ ச க . é ரீ ச் ௪ + 

SSCL TA, Ge TY பானவன் ஐயா. தங்களுக்குக் 

QarQs Hurry wien » whys Frei) ores hu Deven; 

ஏழைசளின் பரியைத தணிக்கும எளி.ப சாப்பாடு தான் 

இருக்கிறது; வாருங்கள் ? தருகிறேன் £ என்று இன் 

(சால் சொல்லித் தன் சாப்பாட்டைக் கொடுத்தான். 

கம்பர் சனை அன்புடன் உண்டு சளைகர்ந்து அவான 

வாழ்த்குப் போனா. பிற்பாடு, குடியானவன் சிலததை 

உழுசையில் பொன்னும் வெள்ளியும கிறைகத ஒரு பெரும் 

புதையல் கிடைத்தது. அவன் அதனைக் கம்பர் 2 wads 

கம் என். றுசொலலி வீட்டுக்கு எடுத்துக்கொண்டு வகதான். 

ஆதலால், காமாம் ஈழமிடத்தில் வது இரப்பவர்களுககு 

உதவக்கூடிய பொருள்களை இல்ல் என்று ஒளிக்கலாகாது. 

விசோதரசமஞ்சரி. 
இயல்வது கரவேல். 

இயல்வது-கொடுச்கக்கூடியதை, கரவேல்- (நீ இரப்பவர்களக்கு) 
ஒளிகச்காதே, 

சீத.
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4. கெடுங்காலத்னுக்கு முன்னர் மகாபலி என் று 

ஒரு ௮௪௪ சக்ரவர்த்இ இருந்தார். ௮வர் நல்லொழுக்கம் 

நிறைஈ தவர், ஒரு சமயத்தில் அவா யாகம் செய்து 

கொண்டிருந்கபொழுது ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணு மிகவும் இறிய 

வாமன வடிவத்தோடு சென்று ஐயா சக்ரவர் தீதியே 7 

கான் அ௮ர்தணகுலம். தவம் செய்வதற்கு என் காலினால் 

மூன்று அடிகொண்ட நிலத்தைக் தம்மிடத ரில் தானம் 

பெத்.றுச் செல்ல வந்திருக்கிறேன் ? என்று சொன்னார். 

பலிசரவர்ததி அளிக்க றன்; பெற்றுச் கொள்ளங்கள்” 

என்.று இல் உறினா. அப்பொழுது அங்இரு க சுக்கிர 

பசுவான் ஏம் _ாரணுக்களுயெ AFH TUT PHA + Qa a) av 

வன் பொ ய்்வஷம் பு பூண். வக்இருக்கி, மூன்: இஃது இவ 

னுக்கு உண்ரையான வடிவம் அன் ௮; இவனுக்குக் தானம் 

கரத; குரின் உன. குத்து தூன்பம் சொ கமாகும்” பான் ற 

மசால்விதி DYE BTM. பலி அலர் வரரக்தையைகி கேட்க 

வில்லை. காம் சொல்லிப வண்ணம் அவருக்குக் தானம் 

பண்ணப்போனார். தானம் செய்பவர் பெற், அக்கொள 

இன்றவர் கையில் நீரை வார்த்து மகஇரம் சொல்லிற் த “ty 

வதா வழக்கம். சர்சவாக்இயும் அவ்வா நீர் GUT LALA gh 

குப்பா SBI EOS படுத்தார். சுக்இரா் பஜிப்ன் ம்மலுள்ள 

அன்பில் அப்ப ரத்தரத்இ தின் மாக்! மில் இரிய வடி வத்தோடு 

புருர்து நூவாரக்கை துடைத்து கண்ணீர் விழவொடட் 

டாமல் SDE BT. [ரீமகானிஷ் ண அதனை அர து 

தர்ப்பையினால் அத்துவாரம்கைக் சுத்தி அதன் மூலமாக 

அவர் சண்சளிலும் ஒன்றைச் 'குருடாக்கனார். பின்னாச்.. 

சக்ர கண்ணை றர ஐ அவமானம் அடைக 5) அங்கில் 

லாமல் துக்கக்தோடு மறைந்துபோஸனார். அவரைப்போல 

காமும் பிறருக்கு ஒருவர் சொடுப்பதை % Ce wo வண்டாத 

என்று தகடுக்கலாசாது,
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ஈவது விலக்கேல். 
௪வ.து- (ஒருவர்) கொடுப்பதை, விலக்கேல்-(8) சடுக்காதே, 

~LOP- 
க ட அ ட டி ௪ ௩ ட ம் க ட ட 

ப. BCI F DLT cd woh வ Bia SM பாவி 55 BMV BL ull VF 

கதர்மை என்னும் Tas WW) DHT WRG! only (iH wa EI. 

அ, ரச்சபைக்க எல்லாப் பண்ணிய பர NBM களும் வநது 

ர DH மிப 1 Gin ணி தருக 5 இசண்டிருஈ கார்கள், அப்பொழு இடன் ங்! ௫, 
ry .? O° . 

யயாதி மவ்வரை wie ED mS wi LP pa or வத்தில் 

பாருக்குச் சமானம்] உண்மைய பம் பிரால்லுங்கள் என் 

ஏன. பயாதி யரசன் (மான். சீழவர்சஙாயும் மனிதர் 
உட . * உரு டு க - + 

கற்யும தவத்தில் மிஞ்சி யிரும்கிறன் ; எனக்கும். ஏமி 

பண வா ou Lo இல்லை. திஸ் கா் ன் இப் பா (Lp sb 

YUE QM PUB phates 7 vot aN Bho) BT BI உறி 

னன். a னாம், அனஸ் I ண்ணியம் குறைந்து அப் 

Olin முத 5 SAG ROD Ot Yin, புவிட்டான். அப்புறம் ௮ 

BTM Fn அவன் I i Ki b Hw இருக்க வில்லை. அக்கு 

அர got Orit wD op tha ன தன் ch OU gH 6D) oh யம் CoN IM (Ub Gt யும் 

அயலாரிடம் 2D Sib! Aged > fa YR ST SH. மகாபாரதம், 

உடையது விளம்பேல். 

உடையது-(தீழ உடைத்தாயிருக்கும் தவத்தை (அல்லது) 

பொருளை , விளம்பேல்-( பிறரிடத்தில் ௮கங்கரி த.) சொல்லாதே. 

Lop 
ம். . ன {NF 7 ட தல * 

0. முன்மினாருபலத்ில் மிருகண்டு. அன்று eof 

முனிவர் இருந்தார். அவருக்கு மாரக்கண்டன் என்று 

ஒரு புத்திரன் பிறம் மா ன். ம்சுரி Busi x ms ிரிகளும் வேறு 

a - சில பெரியவர்களும் * yt oe நிறுவல் தனது பதி 
. ட . ra டி 

ODYPUg MIB அுற்பாயுளாக  இறற்நுபோவான் ” 

என்பா சொன்னார்கள். அவ்விஷயம் மெள்ள மெள்ள மார்க் 
. « f . . . 

கண்டனுக்கும் மெரிசகனு. அவன் மரணத்தை மாற்றிக்



உரையும் கசைச்குறிப்பும் 

கொள்ள முடியாது என்று தெரிந்தும்-ூட முயற்சி செய் 

பாராமல் இருக்கவில்லை. இவெபெருமான் எழுசக்தருளியிருக் 

கூழ் அலயங்கள்தோறும் சென்று அவரைப் பக்.இியடன் 

வணக்கிப் பூறைசெப்து வர்தான். இழுக்கடவூரில் ௮வன் 

கடவுளைப் பூஜைசெய்து கொண்டிருக் கையில் தென்திசைக் 

குத் சலைவனுயெ இயமன் பருமைக்கடாவின் மீது ஏறி 
வரது மார்க்கண்டன் மேல் தனது பாசத்தை வீடு இழுக்கத் 

தொடர்இனான். அப்பொழுது சிவபெருமான் இலிங்கத்தி 

னின் றும் வெளிப்பட்டு ௮நது இயமனைக் தமது காலினால் 

உகைக்துத்தள்ளிர் இறுவனர் காப்பாற்றினா. மார்க் 

கண்டன் டவுன் ுஙுக்கக்திதினால் எவராலும் தடுக்க 

முடியாத Aes பொல்லாத மாணகத்தையும் நிக்கல் 

od Toor ARE LT Bar. அவனைப் 2 பால தாமும் Ab DEA A 

யபத்திலும் கடை இவரையில் மயற்டியைக் கைவிடலாகாது. 

ஸ்காந்தம். 

ஊத்கமது கைவிடேல். 

ஊக்கம் ௮.த-(செய்யும் தொழிலுக்கான) முயற்சியை, கைவி 
டேல் - (8) கைவிடாதே. 

டட ஓய 

ன முன்னா aL இந் இயா லில் பாஸ்கரா சாரி 

என் ௮. ஒரு பண்டிதர் Beh GIT. அவர் டுபண்ணுக்கு 

லீலாவதி என்று பெயர். அவருக்கா இளம்பிராயத்தி 

லேயே புருஷன் இறந்து போய்விட்டான். அப்புறம் 

லிலாவதி கன் பொழுதுபோக்குக்காகதி தந்தையிடத்தில் 

கணிதம் கற்று முடிவில் அந்தச் சாஸ்திரத்தில் பெரிய 

பண்டிதை அனாள். எல்லாச் ॥பைகளிலும் அவளுக்குக் 

கணிதசாஸ்இரத்தில் முதல் மரியாதை இடைத் துவந்தது. 

பிற்பாடு, அவள் தன்பெயரால் லாவதி என்று ௮௫ 

* அத; பகு; ப்பொருள் விகுதி, இங்கனமே 36, 50 க்கும் 
கொள்க,



8 ஆத் இருடி 

கணித நூல் இயற்றிப் பெரும்புகழ் அடைக்காள். அர 

அல் இங்கிலிவ் முதலான பாஷைகளிலும் மொழிபெயர்ச் 

கப்பட் டிருக்கன்றது. லீலாவதி உலகத்தில் பிதெஇ 
. , . . a 

பெ௮வதத்கு ௮வள கற்ற கணிதசாஸ் ரமே காசணம் 

அல்லவா ? இந்தியமாதர் சரித் இரம். 

1 மான்பு பாடலிபுாத்இில் வர்ஷன் என்று ஒரு 

உபாக்யொயர் இருகசசார். அவரிடத்தில் பாணினி என்ற 

ஒரு மாணாக்கன் கல்வி கற்றவர் தான், அவன் கல்வியில் 

மிகவும் மக்தன். அவனுடன் ஈ௩ற் நும் மற்றச் இறுவர்கள் 

அவனைப் புத்தியில்லாதவன் என்று ரொல்லிப் பரிகாசம் 

செய்வார்கள். பாணினி ௮ச்௧க ௮வமான சைப் பொறுக்க 

முடி யாமல் வனக்துக்குர 9௪.4௮ தவம்செய்து கடவுள் 

அருளால் எல்லாச் trom BHT ofl eye பரிய பண்டிகன் 

அனான். 9திபாடு, அவன் உயர் இவர்கணம் உன்றை 

எழுதிக்கொண்டுவ௩து பாடலிபுரத் 9 ஸ் இருக்ற வாருசி 

முதலான மகாரண்டி கர்களையும் வென் ௮ அ௮வ்விலக்கணகத் 

கைத் ஈன்பெயரால் உலகக்டில் பரவவத்தான். அதற 

குப் பாணினி இலக்மபை் என்று பெயர். இப்பொழுதும் 

கூட வடமொழிக்கு 9௩௧ இலக்கணமதான் உயர்ர்ததாசு 

இருக் நுவருகின் ற). அதலால், கணிதத்தையும், இலக் 

கணத்தையும் ஓஒன்வொருவரும் இகழாமல் சுற்றுப் பண்டி 

தர் ௮க(வேண்டும். கதாசரித்சாகசம், 

எண்ணெழுத்து இக$ழல். 

எண்-கணிததாலையும், எழுத்து - இலச்கணதாலையும், இகழேல்- 

(ரீ) இகழ்ச்சி பண்ணாமல் (ஈற்றுக்கொள்.) 

த 

6. முயோச்திப்பட்டணத்தில் அ௮ரிச்சக்தரன் என்று 

ஒரு ௮சசன் இருக்கதான். அவன் ஒரு சாபத்தில் தனது 

நாடு நகரங்களையும், அரசையும் விசுவாமித்திர முனிவ
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ரூக்குது தானம் பண்ணிவிட்டு மனைவியோடு or Pcie. 

ணம் போனான். ஆப் HT poi! அவன் ௮ம்முனிவருக்குக் 

கொஞ்சம் பொன் கடன் கரவேண்டியிருக் தது. by 5 5 

தொகை அவ்வளவு பெரியதும் அன்று £ ar Rare 

னிடத்திலாவது தவ்மாமனாய மதிதயமன்னவனிடத்தி 

லாவது அச்சப் பொன்ன மிகவும் எளிதில் பெற்று முனி 

வா கடனைக் கொடுத்திருக்கலாம். ஐருவரிட. தில் இல்லை 

என்று கைர் நீட்டிப் பெறுவது BOTT, GTS றைக்ரும் 

இகழ்ச்சியாகும் எண்று அவன் தன் மனைவியை அந்தண 

ருக்கு அடி மையாக இயம், தான் ஒரு பநதையனுக்கா ௮டி.மை 

யாறியும் பொன்பெற்று முனிவா கடனைக் கொடுத்தான் - 

அ தலால், ஐருவர் கஷ்ட காலத் இல்கூடப் பிறரிடம் பொன்று 
மு ல் . . 4 . 

இலலை ஏன் று யாரகும் செய்யலாகா ரா, மகாபாரதம். 

ஏற்பது. இகழ்ச்சி. 

ஏற்பது (ஒருவரிடத்தில் சென்று இல்?ல யென்று) யாசிப்பது, 

இகழ்ச - இழிவாகும். 

LLP 
1. சர்திரகுலத்இில் ch RO gout என்ற. ஓரரசர் 

இருக்கார். அவர் *உடல் நிலையற்றது : தருமம் மன்று 

தான் நிலைபெற்றது ? பன்று கெரிஈ தகொண்டு, கம்மை 

விரும்வெர்க யாசகர்களுக்கு இல்லை என்னாமல் எல்லா 

வற்றையும் விருப்பத்தோடு கொரித்துவிட்டுக் காட்டுக் 

குப் போனார். அங்கு சாற்பத்தெட்டு காட்கள் வசையில் 

பட்டினிகடர்து ஒரு பெரிய விர2க்தைப் பக்தியுடன் 

முடித்துப் பாரணை பண்ணச் தொடங்கினார். அப் 

பொழு ஒரு பிச்சைக்காரன். ஐயா ! மிகவும் 

படிக்க்றது : எகாவது கொஞ்சம் உணஅுசாருங்கள் '' 

என். கேட்டரீன். ' நுவர் அுவலூக்குதி தமது உணவில் 

பாதியைக் கொடுதிதார். பின்பு மற்றொருவன் ப



10 ஆத்திகுடி 

யென்று வத்து பா சித்தான். அவனுக்கும். இருக தவம் 

றில் பாதியைக்கொடுத்தார். பிற்பாடு, இவக உ நாய் 

por. ப௫யால் மெலிக்.து வந்து வாலக்குழைக் அ கின் 

றிது, அவர் மிச்சத்தை அதற்கு வைக்வுவிட்டுத் தாம் 

சந்தோஷமாக கண்ணிரைப் பருகினா. அச்சமப த்தில் 

கடவுள வந்து ௮வர் கருணையை மகிழ்ந்து விரும்பிய வரங் 

களைக் கொடுத்து மறைக்கசார். அவரைப்போலவே அளை 

வரும் இசப்பவர்களுக்கு இல்லையென்னாமல் கொடுது 

உண்ணவேண்டும். பாகவதம். 

யம் இட்டுண். 

ஐயம் - பிச்சையை, இட்டு - (யா௫ிப்பவர்களுக்குக்) கொடுத்து, 

உண் - (நீயும்) உண்ணு. 

பதீத 

10. முன்னர் இனையான்றாடி என்னும் ஊரில் மாறன் 

wl SOT DI wh சிவபக்தர் BQ) he TH. அவர் தம்மிடத்தில் 

வ. யாகித் தவர்களுக்று இல்லை என்று சொல்லாமல் 

கொடுழ்துக் கொடுத்த, எல்லாப் பொ ருள்களையும் இழங்து 

விட்டார். அப்புறம் மிகுக்க தரித்திரத்தினால் அவரும் 

அவர் மனைவியும் இரண்மடாரு சமயர்களில் பட்டினியும் 

டெர்து வருந்தும்படி செக்க தூ. அப்படிப்பட்ட தருணத் 

இல் ஒருகாள் மூன் 6 ரவில் மயில் நனைத்த ஒரு பெரிய 

கிழவா நடக்சமுடியாமல் அவர் விட்டுத் சலைக்கடைக் 

இண்ணையில் வர்து விழுந்ரார். பக்தரும் அவர்மனைவியும் 

அச்தப்மிபரியவர் உடம்பைத்துடைத்து வேறு வஸ்திரம் 

கொடுத்து உள்ளே அழைத்துக் கொண்டுபோப் உட்காரு 

வித்தார்கள். 

அப்புறம் அவருக்குச் சாப்பாடு படைப்பகுற்கு 

வேறுவழி இல்லாதபடி.பினால் ௮க்தப்பக்கர் அன்று காலை 

யில் காற்றுவிடுவகற்கு வயலில் *தெளித் துவந்த முளை
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விதைகளைச் (2 சீ ய் மமுடுவாரி , ப A hy டையில் இட்டு எடுத். Sl 

வரது மனை வீ கையில் கொழுக் Hy yas) அவற்றைக் 

கழமுலி3 ah nth D BI OA BADD QAR ee gh ஒரு 

ஊறு. ரபைபட்புண்ண் ப. பெரியவரை. உண்பிக்தாள், 

குக பரியசாப்பா? Hf BM உபசரணையாலும் (இகம் 

சொல்லாலும் வ ஸ்ட்ரா மிகத் இனும் அதிகமாக 

இருக்கது, பெப்பர் அழுவ ன் புடன் ௮௩ இ wf அவர் 

BAB து தள் சிரஙம் பண்ணிப்பெணார். அவரைப்போல 
a . 

BADIM T Mow IHLD இன்னல். படியும் வரையில் விருந் இனர் 

அளை உ புரிக்கு வன்ம. பெரியபுராணம். 

ஒப்டா ீவாழுகு. 

ஒப்புரவு - (வருமானசத்துக்குத் நகுியாக) விருந்தினனரை உப 
சரித்து, ஒழுகு-(* உலகத்தில்) ௩ட.. 

11. பறுரைப்பட்டணம்டுல் சேன் என்று ஒருவன் 

இழு ந்தான். அவன் உ௱வினர் சஙுகுகளே Df D5 Gi வலை 
. ச் ரு ன . . . . . 

செய்து விற் வயிறு வளர்ப்பவர்கள். சேனுக்கு ந்த 

வேலைசெய்ய மனம் இல்ல. படிப்பில் அசை அதிகமாக 

இருச்ரு ௮. அதனால், அவன் இ டைனிடாமல் படித்துச் 

இல BU (hy BY 1G) F OM 1 TOW பெரிப பண்டித DES £ அனான். ரு 

சமா க்தில் பாண்டபராஜாவிம் சபை பில் ப்ரதான பண்டி. 

தரி வெலைக்கு அரு Pram ட்டு ப்பு Fam aap கடர. அது. Sf; ல் 

சேன் மறதல் வகுப்பில் தேறி க் ரன் பன்ற பெயரையும் 

அந்த ற கிியோசகத்தையும் அடைந்தான். மற்றொரு 

சமயத் Kav அவன் Panto) 11H Let ன் எழுதி id 1 9901 GI or 

் கொங்குகோவாம்க்கை ' என்றும் பாட்டுக்குக் குற்றம் 

சொல்லி அக்கடவுளுடன் அமிழ்ச்ரல் சில் கெர்கின் று 

வாதமும் புரிச்தான். த் BEN லத்தில் துறைத் ுமிழ்ச் 
* * ௬ சு . . சு « ௪ * 

சங்கத்தில் அவன் சுகன் தலைமை பெற்றவன். அன்வளவு



12 ஆத்திசூடி 

சிறப்பும் அவனுக்குப் ug clear» abe? gre மற் 
ஜொன்றினாுலும் அன்று. அதலால், அனைவரும் படிப்ப 

OEE ORAL THT By, இருவிளையாடற் புராணம். 

ஒதுவது ஒழியேல். 

ஒதுவ௫-படிப்பதை, ஒழியேல்-(8.) கைவிடாதே 

  

12. மலைகளுக்குள் மிகப்பெரியது இமயமலை, அது 

நெடுஞ் சுவர்போல வளர்கது இந்தியாவுக்கு வடச் 

கெல்லயாக விளங்கி வருின்ற த. கங்கை, யருனை (தத 

லிய புண்ணிய இகல் பாவும் ௮கனிடம் P_ M1 RIT D 

Gago ck செழிப்பிக்கன்றன. சேவர்கள் ஆவமர்யை 

விரும்பி அதல் வ௫ித் வருறுர்கள். ஆதன் பருமை 

அள வற்ற ரா, Spm BA Vb BN My FLD ol ox M wan ie அருன் 

இறப்பைக்கேட்டுப் பராமுமை © oon TUF ௮. அமமாட 

மலை * பணிமமையின் Pome 13 கக் க ௮ஃ நூ அதிகமாக 

உயர்ஈறு வளாக கருப்ப தான் RAID, ராம அதனைக் 

காட்டிலும் உயாமாக வவர நுவிட்டால், அுமமலை அவ 

மா ன க.இனால் வருகி yy நு போப்விடும்' என் று. எண் 

ணிக்சொண்டு. அன் அ௮முதல் அுசுமாகவளர்க்து அகா 

சக்ை பறைச்கா தொடங்கிற்று. 

tS gor owt ௫ சமய 5 ov <9) 6 Bus முனிவர் 

௮௯ வழியில் வாரார். விகதமலை அவசைக்கண்டு 

ஐயா 7 எங்கிருக த வருகி ஈர்கள் 2? என்று வினா 

விற்று. your “மல யசசேே ரான் இமயமலையி 

லிருந்து வருகிறேன் £ என்று லிடை கூறினார். Am ge 

முனிவ 27 7 என்னைப் பாருங்கள் . நான் ௮௩௧ இமய 

மலையைக் சாட்டினும இரண்டுமடங்கு ௮இசமாக வளர்க 

இருக்கி றன்: ௦ தர இப்பொழுது இருக்கும் இடமே 

தெரியவில்லை; அப்படியே இடந்து அழிந்து போகட்டும் :
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இன்னமும் வதன் கருவம் அடி யோடு அடங்கித் தொலைய 

வேண்டும் ” என்று சந்தோலூமாசச் சொல்லிச் சிரித்தது, 

முனிவர் ௮தன் கருவத்தை அறிந்து ௮ம்மலையைத் தரை 

மட்டமாக அடக்கித் தவம்செய்யச் சென்றார். அப்புறம் 

அம்மலை தலை நிமிசவே யில்லை. அதுபோல நாமும் பிதர் 
மீது பொருமைூகாண்டு பேசலாகாதூ. ஸ்காந்தம், 

ஒளவியம் பேசேசல். 

ஒளவியம்-பொருமை வார்த்தைகளை, பேசேல் - (8) பேசாதே. 

றுக் 3 

19. சில வருலுங்களுக்கு முன்னா சென்னபட்ட 

ண்தைச் சாரு மைலாப்பூரில் இருவளளுவர் எனறு ஒரு 

தெய்வக் தன்மை பெச.ரக்திய புலவர் இருக்கார். அவர் 

LET DEMS A CUOR Ten ஏன்று பெயர், அவன் 

வணிகஜா கி. வர்த்தகம் ஜீவனம். மிகுத செல்வம் உள்ள 

வனி. ஒரு சமயத்தில் ௮வன் ௮.இகமான தானியங்களை 

விலைக்கு வாங விட்டில் ஈட்டி வைத்திருக்தான். | ப் 

பொழுது நாட்டில் மமை பெய்யாமல் விளைவு குறைந்து 

பஞ்சம் பரவிப் பிடிக்கச் தொடங்கிற்று, ஜனங்கள் 

பணத்தை வைத்துக்கொண்டு தானியம் இடைக்காமல் பசி 

யால் வரும்இனுர்கள். அதனை அறிந்த இருவள்ளுவர் 

தனது மாணாக்கனாகய ஏலேலூங்கள் நோக்கி (உன் 

னிடம் இழுக்கும் தானியங்களை இப்பொழுது விற்கும் 

விலைக்கு அரைப்பங்கு அதிகமாக விலைசொல்லி விற்பனை 

செய் ' என்று சொன்னார். அவன் குழுவின் கட்டையின் 

படி. தானிபங்களை விற்கச் தொடங்கினாள். 

.... கெற்குவியல் குறையாமல் ௮ளக்க அளக்க திக 
மாகப் பெருகி வளர்ந்து wis ZI. மழை பெய்து பஞ்சம் 

தெளியும் வசையில் மாதக்கணக்காக அளந்து வந்தும்கூட 

அவன் தானியசாசி கொஞ்சமும் குறைவடையவில்லை.
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௮வன் கையும் மெய்யும் FO DD MRIS HMA FHS 

கூறினான். அவர் (நீ இப்பொழுது விற் ற்ரும் விலை குக 

கால்பங்கு குறைத்துக்கொஃ ' என்முர். ஏிலெலசிங்கன் 

அங்கான மே (றை தீதுக கொடுத்தா ன். நுருவரையில் 

அழியாமல் வளர்க BIG HHA நெற்குயியல் அடை திமி 

ஷூ்இல் குறைக்கு ஐ தி் il Surah ow. கானிய விலையை 

௮ இகப்படுத்தி அளிப்ப Ser வளர்ச்டுயும், குறை 

அளப்பகனால் BOL உண்டாகும் என்று இதனால் 

(9 தரி௫ன் ற. சுலைவா ? இருவள்ளுவர் சரித்திரம். 

௮ம் சுருக்கேல். 

அல்கம்-(தானியங்களின்) விலையை, சுருக்சேல்-(8ீ) குறைத்து 

அளவாதே. 

சிப 
14, ஒருகாலகு, ல் பிரமனும் விஸ் வும் சிவப 

மானுடைய முடி யையும் அ. பயும் கண்டு வரச் சென் 

apa கள். பிரமன் அன் னப்்பறலை வடிவமாக LDU ID Bo 

நெடுக்தூசம் வரையில் பறம்து பாரீம்தும் கூடக் கடவுள 

முடி. அதற்குமேலும் வளர்க்கிருந்கது. அவன் என்ன 

செய்யலாம் என்று யோகிக்கும் கருணத்தில் ௨௫ சாழை 

மலரைக் கண்டான். அது நீ வதை ச கோக்? வமதுசகொண் 

டிருந்தது பிரமன் 6 நீ யர் 55 Gil வருக ய் 2” என்று 

கேட்டதற்கு அம்மலர் கடவுள் Aa 5 BDH wg arth & 

றேன் ! என்று விடை சொல்லிற்று. பிற்பாடு, தான் கட 

YM (IPF DOUG FUL ETH MOON TS BONG HE சாக்ஷி 

சொல்லும்படி எற்பாடு செய்துகொண்டு, கிலத்துக்குவக்து 

ஸ்ரீ மகா விஷ்ணுவைக்கண்டு சான் கடவுள் முடியைக் 

கண்டுவக்தேன் ; ? அதற்கு இரந்த மலர் சாக்கி பன்று 

சொன்னான். தாமைமலரும் £ அம், ஓயா ! இவர் கண் 

டார்) நான் wi SC gor? என்று பொய்ப் பே௫ற்று.
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ec Cer mar, கோபத்தோடு தோன்றிப் £ பொய்ச் 

சாகி. சொன்ன தாலழமமலர் இனிச் சம் பூஜைக்கு 5.த 

வாது” என்றும் ( பொய்ப் பேன பிரமனுக்கு உலகத் 

இல் கோயில் இரா என்றும் சொல்லி மறைகச்தார். 

YAH முதல் காழைமலர் சவபெருமான் பூஜைக்கு யோக் 

யெமில்லாமல் போயிற்று. பிரமனுக்கும் Okra கட்டுவ 

இல்லை. அ சுலால், HIM GY) Te குன்றை in HO) cag am (np 

மாற்றிர் சொல்லலாகா.று. | ஸ்காந்தம். 

கண்டோன்ற சோல்லேல், 

கண்டு-(ஓன்றைச்) கண்டு, ஒன்ற-மதற்றொன்றாக, சொல்லேல்- 

(6) சொல்லாசே. 
-வதீயுதிம.. 

15. வடமதுரையில் வச சேவர் என்! (வருக்குச் இருல் 

ணன் என்னு ஐரு.பு.ம்கிரன் பிறக்கான். ௮வன் அயாப்பாடி. 

என்னும் ஊரில் நந்த சோபர் பன்ற யாதவ அரசர்வீட்டில் 

இல காரரைங்களை முன்னிட்டுக் குழந்தைப் பருவம் முதல் 

எளர்ந்துவாக் கொடங்இனான். அங்கே அவனுக்கு ௮கே 

சம் இடையா சிரேசுமானார்கள். அவன் உலகத்தில் இருக் 

கும் வசையில் ௮ரத யாதவர்களுக்கு ஒரு குறையும் Cor 

வொட்டாமல் காப்பாற்றிக்கொண்டு வக்கான. காட்டில் 

அடு மாடுகளை மேய்த்துக் காலம் கழித்து வந்த அந்த 

இடையர்சகமா யெல்லாம் தன்னைப்போல அசசர்களோடு 

சம்பர்தம் செய்துகொள்ளப் பண்ணினான் . இன்னும், 

தான் செய்யலிரும்பும் ஓவ்வொரு காரிப.த்தையும் அவர்க 

ளோடு ஆலோசனைசெய்து ப ஒவ்வொறு சபையிலும் ௮வர் 

சுளுக்குப் பெருமையை ஈ.. ண்டாக்கினான். அவளைப்போல 

ஒவ்வொருவரும் தம்மை விரும்பும் சுற்றத்தாரைக் காப் 

பாற்றவேண்டும். பாகவதம்:
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கப்போல் வளை. 

ஙப்போல்-௩க.ரமானது (பதங்களில் கலந்து வராத ஙா, ஙி, ஙி 

முதலான தன் இனத்தை முன்னின்று தழுவி அவற்றிற்குப் 

பெருமை உண்டாக்குவது) போல, வளை-(நீ உண் இனத்தாரைத்) 

தழுவு. | 
WKF 

16. ௩ முன்னாளில் புசுண்டர் என்று ஒரு முனிவர் 

இருஈ தார். அவர் கோமதி என்னும் ஆற்றில் தினம் 
மூன்று வேமாகளிலும் தவருமல் நீராடி வருவார். அத 

னால், ௮வர் தமது தேகசுகம் கொஞ்சமும்கெடாமல் ஆயி 

சக் கணக்கான வருஷங்கள் வசையில் இருக்கது அரிய 

தவம் செய்து வந்தார். அவர் ஒரு சமயம் அகஸ்இய 

மூணிவரிடத். தில் ‘Carin Gum Do ier இனிப ஊற்று நீர் 

தான் தமக்கு HS Ber யெளவனசத்தைக் கொடுத்தது £ 

என்று செர்ல்லி யிருக்கறார். அவரைப்போல விடியற் 

காலையில் அனைவரும் பழுந்து ஊற்று நீரில் நீராட 

மவண்டும். சாக ஸம்ஹிதை. 

சனி நீர் ஆட. 

சனிகீர் - (புதிய) ஊற்று நீரில், ஆடு - (6 தினமும்) நீராடு, 

ட ஈுவக்கிரகங்களில் ஒருவராகிய சனிபகவானுக்குச் 

சொக்தமான இனத்தைச் சனிக்கிழமை என்பார்கள். 

௮வருக்கு எள்ளில் மிகவும் இஷ்டம். ௮வர் அருளை விரும் 
புசன்றவர் அர். கணருக்கு எள்ளைத் தானம் பண்ணுவதும், 

எள்ளன்னம் இடுவதும் வழக்கம். அணைவரும் எள்ளின் 

நெய்யைத் தேப்த்தூக்கொண்டு சனிக்கிழமையில் நீராடு 
வதனால், ௮க்கடவளின் . அ௮நுக்கிரகத்துக்கு ஒருவாமுகச் 

சொக்தமாகிறார்கள். அதலால், சனிக்கிழமை தோறும் 
எண்ணெய் இட்டுக்கொண்டு ஸ்கானம் செய்யவேண்டும். 

| sas@rs மான்மியம்,
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சனி நீர் ஆட. 
சனி-சனிக்ெமை தோறும், நீர் ஆடு - (8 எண்ணெய் இட்டுச் 

கொண்டு) தலை PUG: 
அத்த 

1. மூைளில் இலங்கைத் தீவில் இராவனான 
என்,று ஒர வஷட அசுரன் இருர்தான். அவன் வனத 

தில் இராமர் மரீளவிபான கை என்பவளை அவர் இல்லாத 

சமயம் பார்த்துக் தூக்கிக்கொண்டு சென்று அசோக 
வனம் என்ற தனது காவற்சோலையில் அவளைச் சிறை 
வைத்திரு நான், நுநடமரரணமாச இலங்கைப் பட்டு னத் 

கில் இரா. நம இசாவணனுக்கும் ிபருஞ்சண்டை 
நட/ சற. முகல் சாளிலேயே இசாமரும் இராவணனும் 

ஒருவரை 2 பாருல। எடிர்க்து யுர்தம் பண்ணக் தொட ல்க 
ஞர்கள், 

இராமபாணாங்கள் ஒன்றின்மேல் ஒன்டுகம் ஆடக்க 
முடியாமல வடிவ பாப்சசபடியினால் இசாவணனுக்குத் தேர் 
முதலானவை ...நிஈது போயின. வாள் ,மதலிய ஆய தற 
களும் 4019 4 விட்டன. அவன் மிகவும மர்த்தியெறற 

உயர்ச வீரன், UME RY VOSGES ரனகளகு 
தில் உபிரோடு உலாவவிட்டு விடு செல்ல மனம் வர 
வில்லை. அவமான;மாலும் வருத்தத்தா லும் I Bion 
வருந்தி நிலத்தைப் பார்த்தவண்ணமே மரம்போல 
கின்று 2கா ண்டிருக்தான். அப்பொழுது இராமர் அவள 
அக்ரெமங்களை மனத்தில் கொள்ளாமல் (வீசனே 7 பயபு 
படாதே? மீ இன்று யுத்தத்தில் மிகவும் இளை த்துப் 
Cura; இளைத்த சமயத்தில் உன்னைக் கொல்வதத்சூ 
ரன் இஷ்டப்படவில்லை ; இப்பொழுது அசண்மளை 
சென்று இளைப்பாறு; சண்டை செய்ய மனமிருக்கால, 
காளைக்குத் தகுந்த விசர்களைச் துணை சேர்க அக்கொண்டு 

2
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வா 

போல நாமும் பசைனிடக்திலும் இனிமையாசப் பேச 

என்று இன் சொல் சொல்லி ஆணைப்னொோ. இவரைப் 

வேண்டும். இசாமாயணம். 

ஞயம்பட வுரை. 
ஞயம்பட-(பேச்சுக்களில்) இன்பம் விளையும்படி, உரை-நீ பேசு. 

ரி. ் 
18. arbor F ey, IBN அஆபத்துக்காக்த முதலியார் 

என்று மரு வளாளர் இருந்தார். அவர் நுடசமான 

பொருளைச் போல்டு. செய்து. அரண்மனை. போன்று ஒரு 

பெரிய விட்டைக் ஈட்டினார். அக்க விட்டில் வூப்பகுற்கு 

வரும் அவர் பனியும் சான் Qh BT ROH. நுகம் 

அறைகள் அவருர்னு அ. நரவசியமாகி மூடின படி யே கிடா 

தன. அவற்றைத் ட் ிறப்பகுற்கு ஆவச*ுயமும் ற Mayet 

QUES vor THC OUTED. — gy FEN, ஒரையில் 

எறும்புகள் முட்டை. இட்டன. ஓரறையில் பாம்புகள் 

வடித்து வந்தன. மரறையில் சுழையான்௧ள புற்றை 

வளர்த்தன. ரயில் அகத்தை கோட்டான் முதலான 

பறவைகள் சாளார்சளின் வழியாகக் குடிபுருந்தன. 

சேனீக்கள் 2 SD) aed ax! முகட்டில் கூடி கட்டின. ஓஒரறை 

பப் பேய்கள் பிடி சீ ஜூக்கொண்டு வர்தவர்க£ா£ வெருட்டி, 

யோட்டின. இங்கனம் அவர் வீடு, சுட்டி. முடிந்த சில 

லருஷங்களுக்குளளாகவே குடியிருப்பதற்றடுப் பயன் 

படாமல் சீர்குலைக் ஏ போயிற்று. முதலியார் சஷ்டத்துக் 

கும் ஈஷ்டத்துக்கும் சொக்தமாகித் தம் மளைவியோடு 
வேறு விட்டுக்குப் ம் பானர். அ௮வலசைப்போலவே நாமும் 

௮இ௧ இடம் உண்டாகும்படி வீடு சட்டலாகாது. 
ப தொண்டைமண்டல சதகம். 

இடம்பட வீடிடேல். 
இடம் - இடமானது, பட-(வீணாகச்) பெக்கும்படி, வீடு - வீட் 

டை, இடேல் - (ரீ பெரிதாகக்) கட்டாதே,
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19. அச் னெபுசத்இில் இரகக ஐனமேஜயன் பன்ற 

மன்னவன் பாண்டவர் வம்சத்தில் பிரஈதவன். அவன் 

கசதையைத கஷரன் என்ற TD] IY SHE கொன்ற 

விட்டது. தனால் ஜன மஜபன் தாப கொண்டு உல 

கததில் உள்ள பாம்புக் உூட்டங்ககா பெல்லாம புடி யோடு 

சாசம செய்வதன். பொருட்டு ச/ப்பபர்சம் என்ற ஒரு 

ெள்வியைச் ெய்மதான். ௮௧5 பாக கெருப்பில் எல் 

லாப் பாமபுகளும் வ்ந்து இறக பாயில. தஷசன் 

என்ற சர்ப்பராஜன் மாத்திரம் அங்பனம் இறு போக 

வில. அவன் ேரவர் 1 GIR TF sh அனா இக இர னுக்கு 

ஸு T he Bow நண்பன், இர RIOT YTS LITE HW (மிகவும் 

கஷ்டப்பட்டு அவ்வரசன வே௱்டி$கெரண்டு தன் மண்ப 

னுக்கு ஆபத BI கேரமிவாட்ட பமல காப்பாற்றினான். 

இல்லாவிட்டால், அவன் நிச்ரபமாக ௮௩௧ wines Bev 

இறநது போயிருப்பான். அதலால, கசஷகனைப்?பாலவே 

வ்வொருவரும சிநேகம செய்வ சற்முரிய நற்குணம் உள் 

ளாவர்களை gy Dig நட்புச் செய்யவேண்டும். 

மகாபாசதம், 
இணக்கம் அறிந்திணங்கு, 

இணக்கம்-சிகேசத்துச்குரிய(கற்குண ஈற்செய்கை உள்ளவர்களை), 
அறிக்து - தெரிஈ்து கொண்டு, இணங்கு - நீ கேசம் பண்ணு. 

RF- 

20. ஸிஸிலித் தீவில் எட்ணா என்று ஒரு எரி பை 

உண்டு. எரிமலகளின் உச்சியில ர it டில மபரங்களில் 

நெருப்பும் உருகின கற்குழம்। tt அதி நார ர ரரி பந வளி 

யில வரும். அக்தக் குழம்பு பக்.ககஉ உள்ள ரொமப 

களிற் பெருக ௮வற்றை அடியோ? சம் செ.ப்துவிடும். 

ஒரு சமயத்தில் அம்மலை ம்மா இரி சுற்குழம்பை YDS 

மாரக கக்கத் தொடங்கி. அப்பொழுது ௮ ரூல்



20 | ஆத் இருடி 
. . ௪ e ௪ . கி சு * - ம 

உன ஐன் சங்க உயர்த்த பொருளி BOM AG ch பூக் 

செ பண? உயிர் பில URE apg ஞர் BM, அச்சமயத்தில் 
ட டர os _ லவ அகட 2 ; 097 லி, சசொமத்தில் இரந்த இரண்டு ilar grt மற்றவ 

5 உர 7 உ ப . oo , உ 3 « 

கம்ப் போர லத் ப் A hl ஊ்ம விலை PLT ih ன் பொரு தி Curl த 

ட் ர ச . ட a ச . . ப ௬. . * 

தலையிற் மம்து வபர ரென்று தாயும் ரந்தையம் மங்க 
I ச டட . | . . க 

லாதி தெபடா்ர் நூ வர டத் தர ED dT Bl, இவர் 
. . ஆ ரூ . e . 

களுக்குது ஆரி ரமா Bo BLBD முடிய வில்ல. சகா மிரர் 
a. . ot - toe உட்க உட . A. 

இற Bt சன் (DP BIE இடும்! PPP CTE TB Qld 3 பறமிவாகளின் 
e உ ன் , / a. . ‘ : 2 . q . . ட பர 9) . 

BAL HODD BUA D Gl “தலயில உள ௮ LUT (Ho BOM 

ச . க்ஷ . oe . . . , 
சாட்டி னும் 1D WANT HH நாயும் கம்தையும் இறற்கு 

் உட ~ 3 ௨ . ௮ ன அ ச 

வரரவர் ; "IL Zon சம்பா சிக்கலாம் ¢ அவர்களை 
ட் ட ௩ ட 4 . ye டி 

௱ிவனம் சம்பா DGS, (fig AIT pl என்று வர்மானித் அ, 
. . கட ட ட ட . ச 

அவற்வற ot இக்துளிட்டு ஒருவன். மம்கையையும் மற்ற 

வன் தாயையும் தாச்சிக்கொண்டிபாப்ப் ப oF ரமான 
. டி ஆ ry 2 . ட . ரஷ . . 

விடத்தில் சேர்த்தார்கள். அவர்கள் சன்ற வழிக்கு 
. . ச . உட . க அடி . . 

ன்று முதல் ரற்புத்தாமார் PEL of Ot ரு பபர் உண்டா 

பிற் gots OG MAI DD அதவ வீ 5 ற... ஷி ம் பல்ல Wf) YB ho 7 1] 6a, அர்த அரு 

+ ry க 3 . ட 

மைச் சூகொகுரர்கள்! வரவமைத்பா மரிபாதை செய்து 

தன்னிடம்) 5 WI சான 5 ஏல் கன்னிடக் கிலே. ஒவன்றுல் சாண்டான். அதலால், 
. * a . 0 . டி e a a க 

தாமூம் அவர்களைப்போலத் தகக தாய்களைக் காப்பாற்ற 

வேண்டும். 

தந்ைத தாய்ப் பேண். 

தந்தை - தகப்பனாரையும், தாய் - தாயாரையும், பேண் - நீ காப் 

பாற்று, | 

௧] | ] ~ . ட . கடி ட் உட . ச படட ச 4 

ul. (-UMf கமையல இலஙகலைப் பட்டினத்தில் 
. ௩ ச ரு . . . ° . 

இர ரவணன் கதையைச் சிறை வைத்திரு ரதான எனறு 
. oo . . on » . ° ச 

படி. த்தி ருக்கி வர்கள். எதை லன்பதுமாதுர் வரையில் அங் 

கேயே இருந்தும் இராமர் விந்து சிறைரீட்கவில்லை. ௮வள்
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அகனால் வெறுப்./டைக்து இறப்பதற்கு நிச்சயித்திருக் 

காஷ். அச்சமாம் 8ம் ௮.நுமான என்ற வான சவான் 

அம்குச் சென்று வணங்கு, இராமர் சகணையாழியைக் 

கொடுத்தும், அலர் சேஷமத்தைச் சொல்லியும் ௮வளுக் 

குச் சக்தோஷக்கை உண்டு பண்ணினான். தை தன் 
௩ ° 4 ச ச . * . ரி ° 

மாணத்தை உக்கும் Or til LG சமயத்தில் ப்கு =) OM 

விச் இழ்க் வன் சிரஞ்ரீவி ர அப் MD BG க்கு ட்டம் / ப. ht hy OU Gal FAT ah T wit H ol sar LD 

இறவாமல் இருக்கும்படி. வரம் தர் சன் நன்றியறி ரல ) DAUM Lhe ருக்கும்படி. வரம் குது சன் நன்றியறி ல் 

விவர்கினளை, ர்தையைப்போல?வ நாமும் ஒருவர் செய்த 

உதவியை மறக்சலாகா shi. ~ இராமாயணம், 

் நன்றி மறவேல். 

நன்றி - (ஒருவர் செய்த) உதவியை, மறவேல் - (நீ எப் 
பொழுதும்) மறந்துவிடாதே 

டு) ஜிப்பை 

23: இரிவிரஜம் என்னும் பட்டணதக்கில் ஜராசம்தன் 

என்று ஒரு ௮சசன் இழுக்தான. அவன் வரத்திலும் 

பலத்திலும் மிகுந்கவன். தைரி.பத்தில் சிறந்தவன். ஒரு 

சமயம் ir ரஸ் இருக்கு ரா oe HE யம் அவன் வடமதுமசைபில் இருக கண்ணபிரா 2னொாட 

சண்டை செய்ய வந்தான். அவனை பக்கத்தில் வெற்றி 

அகாள்வகுற்கு அவரால் முடியாமற் போயிற்,று, இரண்டு 

மூன்று நாட்கள்வரையில் சண்டை செய்து அபஜயம் 

அடைக்துளிட்டார். அடுத்த வருஷத்திலும் அதற்கு 

அடத்தவருஷச்திலும் அவன் படைசளாத்தரட்டி. வந்து 

மதுரைப் பட்டணத்தை முற்றுகை இட்டான். rh 

தடவையிலாவது கண்ணைபிரானுக்கு ழவற்றி வண்டாக 

வில்லை. அவன் எதிர்த். துவக்ச பனேட்டுத் தடவைகளி 

னும் வர் தோல்வியடைந்து போனார். அவன் மற் 

ஜொரு சமயத்தில் பலாாபரும் கண்ணபிசாலும் சைவதகம் 

என்ற மலையில் இருக்கும் CUMLP 5) ௮தன் அடிவாரத்தை
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நெருபபு வைத்துக கொளுத்தி விட்டான். அவன் உபத் 

இரவத்தைச் கிக்கு பாபல் கண்ணபிரான் வடமதுரை 

யை விட்டுக தொலைத்துக் வாரகையில் குடியேறினா. 

சிலகாலம கழிகதபிற்ப।6, ௮வர் பாண்ட.வரில் ஒருவனான 
பீமசேனனை துமை, ,) ர்்௦கொண்டு ஜராசநதன் பட்டணம 

சென்று //மலுக்கும அவஸனுக்கும மல் யூச்கதததை உண்டு 

பண்ணினார். ௮௩௧௪ சண் லடயில் ஜாசகதன் இறந்து 

போனான். கண்ணபிரான் தமக்கு வெற்றியுண்டாகும 

சமபதகை HOG) /மசசனனைக் சொண்டு பசைவனை 

வென்று மாசதியடைஈகா/, அவரைப்போல HO oleuw ih 

வரும காரியம விளைஈது பலன்கொடுக்கும் காலத்தை 

ty ிநது செய்ய வண்டுப. மகாபாரதம், 

பருவத்தே பயிசேய். 

பருவத்தே - (ஒவவொன்றும் விளையும்) காலத்தில் (௮ல்ல.2 
ஒவவொரு காரியமும் விளைந்து பயன்தரும் காலத்தில்) பயிர்செய் - 

(ரீ காரியமாகிய) பயிசைச் செய். 
cosets 

2௦. 3-வது கழைல துரியோதனன் பாண்டவா 

களின் இராஜ்யகவகச் HST SHO அபகரித்து 5 

கொண்டு அவா BOM NY Lb தூஷித நப் பே௫னான் என்று 

படி த்திருக்இறீர்சள், ஏார்பொழுது சபையில் இருகத 
பெரியவர்கள், பாண்டவர் வனஐஇல் பன்னிரண்டு வருஷ 

முடி காட்டில் ௮நவரம அறியாமல் ஒரு AU (Th aL (LIV 0 

வூக்க வேண்டும் vio oir, weor பின்னர்த் துரியோத 

னன் ௮வாகளிடம பகரித றக் கொண்ட சாஜ்யங்களை. 

இருப்:9% கொடுத கிட வேண்டும என்றும் தீர்மானிக் 

தார்கள், பாண்டவர் முமத்துக்குப் பயந்து Her pw 

மறுததுச் சொல்லாமல் அப்படியே வனம் சென்று லிட் 

டார்கள். அனாலும, துரியோ தனனுக்கு அவர்களிடம
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பறித்துக் கொண்ட ராஜ்யத்தினால் கொஞ்சமும் 

அமைதி உண்டாகவிலு, பரண்டவர திரும்பி வரது 

தன்னோடு சண்டை தொடங்குவார்கள் என்று ௮வன் 

இசவும பகலும எண்ணமிட்டு வருநதக் தொடங்கு 

னான். பின்னர்த் தவணைப்படி பதன் ஒன்று வருஷழமும 

கழித்துத் இருமபிவக்த பாண்டவர்களுக்கு வன் இறி 

தம் இராஜ்யம கொடுக்கமாட்மீடன் ஏன்று மறுத்து 

விட்டான். அதனால் குருசேஷூத்திர தீதில அவவிருவருப் 

பாருக்கும சண்டை ௮_மபமாயிறறு. அத யுத்தத்தில் 

yur தன ர அக்கரமங்களின் பலஞுகைத் Hor Tors 

Can ig era தொலைதறுக்கொளன்டு தாலும் 

இறக போனான். அதலால, நாமுப அரிபாயமாகப் பிறா 

பொருள்களை அப sPisswn காரு. மகாபாசசம். 

மண்பறித் துண்ணேல். 
மண் - (பிறருக்குச் சொந்தமான) நிலசதை, பறிச்.த-(௮7ம 

மாக) அபகரித்,து, உண்ணேல் - 5 ஜீவனம் பண்ணாதே. 
—eotatoe— 

24, முன் னொ ந காலத்தில் காப முனிவருக்கு 
இரணியன் பன், ஒரு புத்திரன் பிறகுதான். ௮வன் 

அதிகமான தவங்ககாச செய்து பிரமதேவனிடத்தில் 
உயர்கத அரகய பெற்றான். அவனைப் போல 

யோகித்து வரமூபபெற்றவர் ஒருவரும இல்லை. பெரும் 

பாலும் அவன் ௮வவரசத்தின் வண்ணம் இ, வ இருக்க 

வேண்டும். ஆனால் அவ்விதம நடக்கவில்லை. தெடுங்காலம 

வசையில் அவன் அசுரர்களுக்குச் சக்ரவர்த்தியாக விளங் 

கனான். பிற்பாடு, கடவுள் பெயருக்குப் பதிலாகற் தனு 

ட * உழன்று பதித் தண்ணேல் 1 என்றும் பாடம், இசத்கு, 
1 மன்று--கியாய சபையில் இருர்துசொண்டு, பறித்து - பிதர் 
பொருள்களை அக்ரமமாக அபகரித் த, உண்ணேல் - ரீ ஜீவனம் 
பண்ணாதே ?? என்று பொருள், இதற்கும் சதை பொருந்தும்.
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பெயரைச் சொல்லவேண்டும் என் ௮ப, தன்னையே சடவுள் 

என்று கொண்டாடவேண்டும் என்றுப அனைவரையும் 

கட்டாயப்படுத்த ௦ தாடங்கினான். அப்படிச்செய்யாத 

வர்களைக் கண்டுபிடி தீலுச் கழுவில் ஏற்றி வர். மான், உலக 

விசோகமான அதக் கொடுஞ்செய்கைக்காக ஸ்ரீ மகா 

விஷ்ணு ஈரஸிங்கவடி வமாக வந்து அவளைக் கொன்றுவிட் 

டார். அதலால், இரணியனைப்போல மாவரும் உலக 

இயல்புக்கு விசோதகமான காரியங்களாஈ செய்யலாகா.கு. 

பாகவதம். 

இயல்பலாதன சேயேல். 

இயல்பு ௮லாதன - (௨லக) இயல்புக்கு விசோதமான காரிடீங் 
சளை, செயேல் - ரீ செய்யாதே. 

ஊடு இடிய 

25. மதுரைப்பட்டணத்துல் முத்து வீரன் மன்று 

ஒரு பாம்பாட்டி இருந்தான். அவன் இனந்தோறும் 

பாம்புகளைப் "Neg gl கொண்டுவந்து ஆட்டி ஜீவனம் 

பண்ணுவது வழக்கா. ஒருகாள் அவன் வீட்டுக்குச் இல 

விருஈ்கினர் வககனர் அவன் அவர்களைச் சந்தோஷப் 

படுத் அம்பொருட்டு ஒரு பாம்பை வெளியில் எடுத்து 

அட்டத்தொடங்கினான். அல்கு அவன் அன்று காலையில் 
பிடிச்தாக்கொண்டுவக்க ஒரு புதியபாம்பு. அப்பாம்பு 

வெளியில் வச்சதும் அவனையும் ௮வன் ஈண்பர்களையும் 

நன்முகக்கடித்துச் சென் அவிட்டது. அவர்கள் அனைவரும் 
ஒருமிக்க இறர் போனார்கள். பாம்புகளைப்பிடித்.து ஆட்டு 
வகனால் மாணம வரும் என்று இதனால் வெளியான ற 

தல்லவா ? சதாமஞ்சரி, 

அரவம் ஆட்டேல். 
அசவம் - பாம்புசளை, ஆட்டேல் - ரீ பிடித்து ஆட்டாதே, 

EO
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26. முன்பு கேளடதெசத்இல் இருகத கிரவுரச 

மன்னவனுக்கு ௮ஜீர்ண ரோய் உண்டாயிற்று, ௮சண்மனை 

வைத்தியர்கள் அஃது அசாத்தியமான சோய் என்று 

கைலிட்டிவிட்டார்கள். பின்னர் மண்ரிகர் என்னும் ஒரு 

முனிவர் வத்து பரிசுத்தமான இலவம்பஞ்சு மெத்தையில் 
அவனைப் படுக்களிட்டு உளஷதம் கொடுத்துச் கொண்டு 

வர்தா. சில நாட்களில் அவ்வரசன் தனந மய் முற்றி 

வம் நீங்கிச் சுவஸ்கம் 0d) HTS . ௮ சப் மபரிய 

முனிவர் மற்றொருகாள் இராஜ ஈபையில் *இலவம்பஞ்சின் 

படுக்கையும, ஒசே ௮ளவைக்கொண்ட எளிய ஆகாரமுமே 

அரசனுக்குக் குணத்தை உண்டுபண்ணின இலவம்பஞ்சு 

உ._மபின் உஷ்ணத்தைக்சாக்கும். உண்டவுணவை ஜாண் 

படுத்துப. இரையை உண்டுேபண் லும் என்று எடுக் 

ஆரைக 1. அதலால், நாமும் இலைம்புஷன மெதைையில் 

ாடுக்தகச்கொள்௱ வேண்டும. HOLL MAS ng sus. 

இலவம்பஞ்சில் துயில். 

இலவம பஞ்சில் - இலவம் பஞ்சினாற் (செய்த படுக்கையில்,) 

அயில்-ரீ 'நித்திரைசெய். 
COLO 

20. GHG HPSS Tin என்பு அத்தின்புரஈ ராக்கு 
அருகில் உள்வ ஒரு பெரிய மைசானம. அதல் பாண்ட 

வரும் சரியோ தனாதியரும் பாகளிவயமாஃகப் பதிமன ட 

காள் வரையில் பெருஞ்சண்டை புரிகதார்கள. அதற்குப 

பாசதச்சண்டை என்று பெயர். பதினெட்டாவது நாள் 

பிற்பகலில் அரியோதனனைச் சாரு) விரர்யாவரும மர ௩.து 

Gem போ௫ அவன் க&ீருவன்மாத்இரப மிஞ்சியிருக் தான். , 

னர் ஸ்யமந்த பஞ்சகம் என்ற மடுக்சகஃசயில் ௮வனுச்சகுப 

பீமசேன வுக்கும் சுதாயுத்தம் மூண்டது. துரியோதனன் 

வஞ்சனை மேற்கொண்டு பீமசேனனை Caos: ‘ior
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இருவரும் *யிர் சிககளைச் சொல்லிச் ண்டைசெய்யலாம' 

என்றுன். பீமன் * தன் உயிர்நிலை தலையில் * என்,று 

சொல்வி * உன்' உயிர்நிலை எங்கே? ஏன்ற கேட்டால். 

துரியோதனன் (ஏன க்கும் HOG BM OT என்று வஞ்சனை 

பேசினான். yu gee Lxidr dr @ 510 QmRs@p 
தென்று கிருஷ்ணன் அவன் ரூதைக் சூறிப்பாப்க் தெரி 

Aber. உடனை பிமன் கோபம்சொண்டு ghia 

தனனை கொன்றுளிட்டான். அவனைப்?பால நாமும் 

பிசை வஞ்சிக்கலாகா து, மகாபாரதம், 

வஞ்₹கம் பேசேல். 
வஞ்சசம்-கபடமான வார்த்தைகளை, பேசேல் -ரீ பேசாதே, 

ரீ 

20. 34-வழ கதையைப் படிச்துக் கொள்க. 

அழகலாதன சேயேல். 

அழகு ௮லா.சன - அழகு Kearse வாய (உலக இயல்புக்கு 
விரோதமான காரியங்களை), செய்யேல்-ரீ செய்யாதே, 

  

2. அத்தினபுசத்தில் ச௪உரனு என்று ஒரு சக்ர 

Mt FB இருகதார். அவருக்குக் சங்கை பரிமளகந்தி 

என்று இரண்டி மனைவிகள் இருக்தார்கள். நூதீதமனைவி 

யான கங்கையின் வயிற்றிற்பிறக்த புத்இரருக்குதி தேவ 

விர்தா என்று பெயர். அவர் தமது இறுபிராயத்திலேயே 

தாயாரின் முயற்சியினால் ௮ல்லாச் சாஸ்திரங்களிலும் அளி 

இல் தர்ச்சிபடைகதார். அவருக்கு வ௫லஷ்டமுனிவர் 

vaguest புவித்தார். பிருகஸ்பதி அரீஸ்திசங்களக் 

FOF EAT. எக்ரபகவான் மக இரங்களை உபத௫ித்தார். 

பரசுராமர் லில்லித்தையைப் WIP ASST. ௮வர் தமது 

இ.றவயஇலே?.ப உலகத்தில் உள்ள எல்லாப் பண்டி தர்களை 

யும்விடக் கல்வியில் மிஞ்சி விளங்கினார். அவரைப்போல
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நாமும் பாலியத்தி2லயே கல்வியை விரும்பிக் கற்க 

வேண்டும். மசாபாசதம். 
இளமையில் கல். 

இளமையில் - இளமைப பருவத்திலேயே, சல் - (நீ சற்கவேண் 
டிய தூல்களைக்) கற்றுக்கொள், 

எதி 
90. 27-வது கையில் பாண்டவருக்கும் gC ur 

தனனுக்கும் குரு ?க்ஷக்கிரம் என்ற மைதானத்தில் பதி 

னெட்டுகாள் வரையில் பெருஞ்சண்டை நடந்ததென்று 

படி.த்திருக்கிறீர்கள். அகில் படனேழாவதுகாள் யுத்தத் 

இல் கர்ணன் என்பவன் Ying சன மினடு கடுஞ்சண்டை 

செய்தான். அர்ச்சுனன் விட்ட வம்புகள் ஒன் றின் மேல் 
ஒன்றாகவந்து கர்ணன் உடம்பில் பொத் றக்கொ ஞ்டபடியி 

னால் ௮வன் அப்படியே 2பரந்தட்டில் ஈரய்ந்து மூர்ச்சை 

போய்விட்டான். புவன ாள்தோ பும் பாசகர்களும் 
பிச்சைக்காரர்களும் வட கன்னை எது கேட்டாலும் 

இல்லயென்னு சொல்லாமல் அன்புடன் அளித்து வருவது 

வழக்கம். ௮வன் VE) FIVE HKG சருமத்தினால் ௮வ 

வாபதனுக்காலத்தில் ஒரு இெதெய்வவிரன் இடீரென்று 

தோன்றி ௮வன் களைதெளியும் வசையில் ௮வன் ௮௫ல் 

நின்று உபசாரம் செய்துகொண்டிருக்தான். கர்ணன் 
௮வவுபசா மத்தினால் களைகெளிந் தெழுந்து அவனை 

நீ யார்?” என்று கேட்டான். அவவின் கான் கட 

௮ள் அனுப்ப வந்தவன். ௮வர் உனது தருமத்தை 
மெய்ச்டி உனக்கு உதவிசெய்து வரும்படி என்னை ௮னுப்பி 
QT’ என்று சொல்லி உடனே மறைந்துபோனான். கர் 

ணன் தருமம் செய்திராவிட்டால், ௮வ்வாபத்துச்சமயத் 
தில் தெய்வவீரன் உதவியை அடைந்திருக்க முடியா 

கிலலவா * மகாபாரசம்,
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அனை மறவேல். 
அதனை-சருமச்தை, மறவேல் - நீ (ஒருபோதம்) மறக்சாசே 

91. 17-வ௫ கதை இசாவணனைப்பற்றி ௨ களுக்கு 
ஒருவாறு தெரிவித்திருக்க்ற ௪. ௮5 இராவணனுச் 
குச் கும்பகர்ணன் என்று ஒரு சகோதரன் இருக்கான். 
அவன் மிகவும் உயர்ஈக விரன். அவனுக்கு எப்பொழுதும 
அரங்கிக்கொண்டிருப்ப சில் ௮ரை அகம்." அதனால், இர 
ளிலும் பகலிலும் அவன் அரண்மையில் படுத்துசு $1 BF 
கொண்மட யிருப்பான். கனத மூத்த ஈகோ காரனாக 
இராவணன் சதைபை/ எடக்நவாது சிறையில் வைக்கதை 
ும,௮அசன பா ரூட்டு Bare mio இசாவணனும் இலங்கை! 
பட்டு ன இதில் பெரும்படைகளைத் இரட்டிச் சண்டை செய் 
வதையும் அவன் கொஞுசமும் அறியான். 11 ரண தனக 
இல் தான் அவற்றை ஒருவா ஏ wy My wren. sows 
அச்சம் தெளியாமலேயே அவன் இராவணன் பொருட் 
OF சண்டைசெய்து இரணசகள க்கில் இறகதுபோ ஞான். 
மிகவும் பல்சாலியாசு லிராதும அவன் இறக்கும் வசையில் 
காக்கச் க.பல்லாமல் ஒருகாரியக்தையும செய்யவில்லை. 
அவனைப்போல ஒருவரும அதிகமான நிச்திரையை 
லிரும்பி அடையலாகா நு. இசா.மாயணம் 

அனந்தல் ஆடேல். _ 
அனர்தல்-நித்திசையை, ஆடேல் - (ரீ மிகுதியாகச்) செய்யாதே. 

கை 
52... விதேக சாற்பதை முதலில் ஏற்படுததிப 

வருக்கு நிமிசக்சவா்க்தி என் ற பெயர், அவர் ஒருசமயம் 
கமக்கு யாகம் செய்விக்க வரும்படி. வசிஷ்டமுனிவரைக் 
௩ ப்பிட்டார். அவர் “நரன் இர்.தரன் செய்யப்போகும் 
யாகத்கை நடத்தி வைப்பதாக ஒப்புக்சொண்டிருக்
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/2றன , அதலின், மூகலில அங்?க செலலவேண்டும. 

உ வெடி குருவை வத்து ட தீதிக்கொண்டி ௬. 

HOB INT KO முடிசகுதுமவசதவிகெ2றன ” என்றுசொல் 

லிப Coat சிமிபும ௮வவணண 7ம வேரு 

தநவை சிபநிகதுக செப்ூசிகாணடி நககார். பாதி 
Ut Hip tL. bw IT MUTE வசிஷ்ட tp sof) au T வரகா. அவா 

BIL மானபு நசரவாததிசகுச சசொனனசொலலை மத்து 

நிசவும ?காபங கொண்டு * 8 என்னத கள்ளி வேறொரு 
கரவை DAB ay | ar Dn பாரப செ.ப/தபடியினால 

(TET TCT Hs தடவாப்” வனறு பதத, சகரவா 5௫ 

PETIA WVTIDM என்னம் 1 "ததபடி பிலை தாங்களுப 

ராரா Qs wy நு உண மரு நடரா? ஏன்று குருவு 

க பிரதி சாபம காமா. OF 67/லம் வரையில 

வளி) அங ரண மயிருஉஃதுவ ரசகிவுழார்சவ 
, ற > அ,சலால, ௭௮ம கடிகது பேரகனற 2காபததை முதலி 

aur ins pal Car aru பகாவதம், 

கடி.வது மற. 
கடிவது-கோபிச தப் (பேசுவசை,) மற - $ மறஈ.துவிடு, 

வட 
9 . ச 
2. ூரிப வமசததில சிபி என்று ற சக்சவாத.ி 

இரு? த. ற்கான வ ரிட 5 Bev RA புழுவரது 

DL சுலம 1, Fb FG). செடுகழா 7,5இலிரு து MGS 

பறவையைத துரச்திவத பருநது ஒன் று சக்ரவர் த்தியை 

அடைகது 4 தரமம தெரிததவசே ' இடதப பறவை என 
உணவு , இதை விட்ரிவிடுங்கள் : இலல்.பானால், இதன் 

எடைககுச சரிபபன மாமிசத்தை தங்கள பூசரிரத்தி 
லிருவ எனக்குக் கொடுதலுவிடுங்கள ் நான் சநதோஷ 

மாதப பெமறுக்கிகாண்டு போகிமேன்; ' என்றுசொல 

விற்று, சச்சவர் க்தி ன: அழகான பறவையெ ! அப்படிபே
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தருகிறேன் £ சரிபாகப்பெற்றுக்கொள் ? என்று துக் 

கோலை நிறுத்த, வரு தட்டில் தமது உடல் மாமிசததில் 

கொஞ்சம அறுத்ன வைத்துத் நூக்கனார். அஃது புரு 

வின் எடைக்குச் சரிப்படவில்ல. கொஞ்சம் குறைர்இருக் 

தது. இன்னும் கொஞ்சம் அறுத்து வைத்தா. அது 

வும் சரிப்படவில்லை. அப்புறம் படிப்படியாகத் தமது 

உடம்பில் உள்ள எல்லா மாமிசத்தையும் ௮றுதின அறுக 

துத் துலைத் தட்டில் வைத்தும் புருவின் எடைக்குச் சரி 

பாகவில்லை. ௮வ। முடிவில் ஒன்றும் செய்யத் தோன்றா 

மல் பறவைபைச் காப்பாற். றவதன் பொருட்டுத் GT ow 

தட்டில் ஏறி நின்று எடையை௪, சரிப்படுத்தினார். அவ 

சைப்போலப் பிறவுயிர்ககாக் கஷ்டப்பட்டாவது காப் 

பாற்றுவதுதான் இறக்க விரதமாகும். மகாபாரதம், 

காப்பது விரதம். 

காப்பது - (பிறவுயிர்களுக்கு,த் தீங்கு வராமல்) காப்பாற்றுவது, 

விரதம் - (மேலான) விரதமாகும். 

அடுமுறிடுவி 00 

84, இலவருஷங்களுக்கு முன்னர்க் குமணன் என்று 

ஒரு சிற்றாசன் இருகதான். அவன் மிகுஈத கொடை 
யாளி; யாசகர்க்கு எவற்றையும் இல்லையென்று சொல்ற 
மாட்டான். அவளுக்கு இளங்குமனான் ஏன று ஒரு இளைய 

சகோதரன் இருஈதான், தீன் தமயன் மனம் வந்தபடி 

செலவழிப்பதில் இளங்குமணலுக்கு ௮ருவருப்புண்டா 

யிற்று. அதனால், தமயனைசக் சாட்டில் தாத்திவிட்டு 

௮வன் சங்காகன த்தில் தான் அமர்ந்து ௮திகாரம 

செலுத்இவர்தான். குமணன் தம்பிக்குப் பயஈது காட் 

டில் ஒளிந்துகொண் டிருக்ரும்பொலுது பெருஞ்சித்திர 

னார் என்ற பண்டிதர் ஒருவர் அ௮வனைக்கண்டு : குமண 

சாஜனே! கான் இரண்டசாட்களாக உன்னை இங்க் சாட்
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டூல் தேடி அலைச்து வருகிறேன். எனக்கு ஏகாவலு வெகு 

மதிகொடு. இப்பொழுது உன்நிலையைக் காட்டினும் என் 

நிலை மிசவும் தாற்வடைநக் துள்ளது ! எண்று ஒருசெப்யுள் 

பாடினார். ருமணவாரசன் அவருக்குச் கொடுக்க வன் றும் 

இல்லாமையினால். * புலவசே 7 ப்ன் தலையை எடுழ்துக் 

கொண்டு சென்று வன் சகோதானிடத்தில் கொடுத்து 

அதன் விலையைப். பற்றுச் செல்லுங்கள். அசன் விலை 

பாதிராஜ்யம் எண்ணு அவண் விளம்பரம் செய்திருக்கிறான் ’ 

என் சொல்லி அவரிடம் வாளைக்கொடுத்துத் தல்குனிர்து 

நின் ரன். வவ torr esa ou ௮ணவரும் பிறருக்கு உப 

யோகம் உள்ளவர்களாக இருக்கவேண்டும்.  புறகானூறு. 

கிழமைப் படவாழ். 

இழெமைப்பட--(நீயும் உன் பொருளும் பிறருக்குச்) சொந்தமாகும்: 

படி, வாழ்-ரீ வாழு. 

க 
80. வெகுகாலத்துக்கு முன்னாச் சூரிய வம்சத்தில் 

வேனன் என் ௮ ஒரு மூட அரசன் இருந்தான். அவன் 

தனது அற்ப புத் தியினால் முனிவர் களை வாகனமாகக் 

கொண்டு, அவர்களுக்குப் பலவிதமான உபத்திரவங்களை 

உண்டுபண்ணி வக்தான். வனத்தில் தவம் புரிக்துவந்த 

முனிவர்கள் லிதயில்லாமல் அவனைச் சுமந்துகொண்டு 

இரியத் தொடங்குனார்கள். கடவுளைத் தொழுவதற்குக் 

கூட அவர்களுக்கு ஒழிவு உண்டாகவில்லை. அவர்கள் 

செய்து வந்த தவங்கள் யாவும் குறையத் தொடங்க. 

அவனுக்கு கல் வார்த்தைகளினால் பலவிதமான நீதி 
கச் சால்லியும். இம்முருட்டாசன கொஞ்சமும். கவ 

னிக்கவில்லை. தனது ௮திகாசத்தையே பெரிதாக மதித்து 

வந்தான். பிற்மாடு, எல்லா முனிவர்களும், ஒன்று சேர்ந்து:
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அவளைக் கான்றுவிட்டார்சள். அவனைப் 2பால காழும 

இழிவான ச௪ரிபர்களைச் செ.ப்பலாகாத. பாசவசம், 

கீழ்மை தற்று. 

இழ்மை - தாழர்த (குணத்தையும்) தாழ்ந்த (செய்கைகளையும்) 
அகற்று - நீ நீக்கு. 

ச் 

0. அம்தினபுசத்தில் இரு த wh Pur sera sch 

சபபத்தில் இராஜ ஸ்இரீக?ளாடி அன த்இில்வந்து விர 

யாடிக்கொண்டிருர்ஜான். MIO 5) Ds Pra tis wear 

TOM D Fh bth yl Kah வ WEA Ki) oF Oa PT 

Ltt Dol, YF EAM OLIN அவண் OBA Di Srs7 sore ng) 

னால் ச இசாங்ககன் அவர்ன பும், அவன் மச்னவிமார் களை 

யும் Gam) Fig கரில் ஒவத்அக்கொண்டுபோ னான். 

அ௮ச்செ.ப்தி ௮0௪ வனத்தில் வசித்நுவர்த பாண்டவர் 

களுக்குத் 2 தரிக்க. அவர்களில் (8ம2ஈனன் அரியோ 

னன் சிறைப்பட்டகற்கு மிகவம் சர்தோஃப்பட்டான். 

SHY SRT ௮கனைக்கண்டு கண்ணீர் ரொரிர்து (பிமா/ 

ச அறியாமல் ?ப இருப், ஈமக்குள் வருக்கம் இருர்காலும் 

(ருக்கு இடம் கொடுக்கலாகானு ; நி 2க்கிரம் அர்ச்சுன 

னாம் சென்று ,தரி3.பாதனனை மீட்டுக்கொண்டு வா. 

இல்லாவிட்டால், ஈமது குலத்துக்குப் ெரி.ப அவமானம் 

உண்டாகும் ' என்று சொல்லி யனுப்பினார். அவனும் 

அவ்வண்ணமே அர்ச்சுனனோடு சென்ன யுத்தம் செய்து 

கந்தருவனை 2வன்று அவர்களை அமைத்துக்கொண்டு 

வந்தான். தருமபு்திரர் துரியோதனனை நோக்! 

இனிப் பெண்களை அழைத்துக்கொண்டு இப்படி. ௮ஜாக் 
கிசதையாக வெளியில் வராதே ' என்று -பூத்தி சொல்லி 
உபசரிச்தனுப்பினார். கலால், நாமும் வரைப்போலச்
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சத தருவிடத்திலும் மேலான குணங்களைக் கொண்ழருக்க 

வேண்டும். Warn gD. 
குணமது தைவிடேல். ் 

குணம் அது - (மேலான) குணங்களை, கைவிடேல் - நீ 
௮சவிடாதே. 

தெ 

07, ஆதகாளில் குந்தி யென்பவள வயிற்றில் கர் 
ண்ன் என்று ஒரு புத்திரன் பிறந்தான். ௮வன் வளர்பிறை 

சயன்ன வளர்ந்து பசசுராமரிடத்தில் வில்வித்தை கற்றுக் 
கல்வியில் கிகாற்.று விளங்கினான். துரியோதனன் பாண்ட 
வர்களைத் தொல்க்கும் பொருட்டு அவளைத் தனக்கு 
அக்தரங்க ஈண்பனாகச் செய்து கொண்டான். துரியோத 

னனுடைய சந்தோஷத்தின் பொருட்டு ௮வன் சொல்லும் 
ஒவ்வொன்றையும் கர்ணன் தடையில்லாமல் செய்துவரு 
வான, பாரத யுத்தம் அசம்பமாகும்போது அவனுக்குப் 

பாண்டவர் ஐவரும் தன் சகோதரர் என்று தெரிந்தது. 

௮வன் தாய் குர்தி தேவி அவனைப் பாண்டவர்களுடன் 
சேர்க்துகொள்ளும்படி பலவாறு கெஞ்சிக் சேட்டுக்கொண் 

டாள். கர்ணன் ௮து நியா.பவிசோதம என்,று மறுத்து 

அவர்களுடன் சேசவில்லை. தனது ஈண்பன் துரியோதனன் 

பக்கத்திலேயே யிருந்து ௮வன் பொருட்டுப் பாண்டவர்க 

ளோடு சண்டையும் செய்து அர்ச்சுனனாலேயே இறக்து 

போனான். ௮வனைப்போல நாமும் ௮ருவரோடு AC maw 

செய்த பின்பு அவரை விட்டுப் பிரியாமல் இருக்க 

வேண்டும். மகாபாரதம். 

கூடிப் பிரியேல், 

கூடி - (ஒருவசோடு) சசேசம் செய்து, பிரியேல்-(சீ அவரை 

விட்டு) ரீங்காதே. 
- ௪09540) 

3
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88. முன்னாளில் வடமதுமையில்' உக்ரெசேன மகா 

சாஜா என்று மரு ஈ.பாக்த அ௮சசர் இருக்தார். அவா 

புத்திசனுக்குக் கமான் என்று பெயர். அவன் தன் சகோ 

திரியின் வயிற்றில் பிறக கிருஷ்ணன் என்பவனைப் 
பகைத்து, அவளைக் கொல்வதற்குப் பலவிக.மான கெடுதி 

களைச் செய்தும், தனது கண்பர்சளைச்கொண்டு செப்வித 

அம் வந்தான். அனால், அவற்றில் ஒன்ருவது பயன்பட 

வில்லை. எல்லாவற்றைபும் இருஷ்ணன் ஈ.பாயத்தினாலும் 

தனது பராக்சாமக்தினாலும எளிதில் நீக்கிக்கொண்டு விட். 
டான். பிற்பாடு கம்சன் கன் கொடுந்கொழிலின் பலனாக 

அக்இருஷ்ணனால மற்றொரு சமயத்தில் மரணமடைக்து 

போனான். ௮வளைப்போல நாமும் பிறரைக் கெடுப்பதற்கு 

நினைக்கலாகா து. பாகவதம். 

கேடூப்ப தோழ். 

செடுப்பது- (பிதருக்குக்) கெடுதிசெய்வதை, ஒழி (நீ) விட்டுவிடு. 

Sof 

89, பரிக்ஷிக்சா. என்னும் ௮ரசன் பாண்டவரில்” 

ஒருவஞன அர்ச் னுடைய பெயரன். அவன் ஒரு 

ஈாள் வேட்டை விரும்பிக் காட்டுக்குச் சென்றான். 

அங்கே ஒரு முனிவர் நிஷ்டை செய்துகொண்டிருக்தார். 
reer ௮வரிடம சென்று ( முனிகாதா . வழி தவறிப் 
போயித்று. எனக்கு அக்தெனபாத்துக்குச் செல்லும் வழி 

யைத் தெரிவிக்கவேண்டும் £ என்று பலதடவை வினவி 

யூம்'௮வர் ஒன்றும் விடை சொல்லவில்லை. ௮சசன் முனி 
வர் தன்னை அல்க்ஷ்யம் பண்ணுஇரறார் என்று நினைத்து, 

அங்கு இறந்துகடர்த ஒரு பாம்பை எடுத்து war saps. 

தில் மாலையாகப் போட்டு அப்பாற் சென்றுவிட்டான். 

அஃது அம்முனிவர் புத்திரருக்குத் தெரிர்தது. அவர்
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அன்றைக்கு ஏழாவதுநாள் பாம்புகடித்.து இறக்கும்படி 

௮சசனுக்குச் சாபம் கொடுத்தார். ௮ம்மன்னவன் அ.தனை 

முனிவர்களால் அறிர் சா, அப்பொழுதே வியாசர் புத்திச 

ரான சுகமுனிவரை அடைந்து அவரிடத்தில் ஸ்ரீ மகா 

விஷ்ணுவின் அவதாரப் பெருமைகளை விவரித்துக் கூறு 

இன்ற பாகவதத்தைப் பக்தியுடன் கேட்டுவஈ்கான், அத 

னால் அவனுக்கு உயார்க கானம் உதயமாயிற்று. கடைசி 

யில் அவன் கடவுள். திருவருளுக்கும் சொச்தமானான். 

அ௮வனைப்போல துவ்வொருவரும் கடவுள் விஷயமாகச் 
சொல்லும் வார்த்மைகளைக் கேட்பதற்கு ௮சைப்பட 

வேண்டும். பாகவதம். 
கேள்வி முயல். 

கேள்வி - (கல்வி யறிவுள்ளவர் சொல்லும் கடவுள் விஷயமான 
பொருள்களைக்) கேட்பதற்கு, மயல் - (ரீ) முயற்சி செய். 

LY 

40, 3,3-வது சதைகளினால் பாண்டவர் தக்க 

ஞுச்குச் சொந்தமான காடுநகாங்களைச் சூதாட்டத்தில் 

இழக்து மனைவியோடு வனத்நுக்குப் போனார்கள் என்ப 
தைப் படித்திருக்கிறிர்கள், அவர்கள் காட்டில் கழிக்க 

வேண்டிய பன்னிசண்டு வருஷத்தையும் சஷ்டப்பட்டுக் 

கழித்து, ஒருவர்கண்ணுக்கும் தெரியாமல் காட்டில் மறைக் 
திருக்கிவேண்டிய ஒரு வருஷகாலத்தை மச்சதேசத்து 

அரசனான விசாடமன்னவன் அரண்மனையில் இருந்து 

கழித்துவர்தார்கள். அவர்களில் பீமசேனன் விராடமன் 
னவனிடத்தில் சமையல் 2வ% செப்துவந்தான், ஒரு 
சமயத்தில் இராஜசபைக்குவர்.து வல்லமை பேசின ஒரு மல் 
லனை வெல்லமுடியாமல் அங்கிருந்த எல்லா மல்லர்களும் 
வருந்தி கின்ரார்கள், வப்பொழுது பீமசேனன் அவ 
னோடு சண்டைசெய்ு வெற்றிகொண்டு தன் சாமர்த்தி
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யத்தை வெளிப்படுத்தினன். gator opin fous 
இல் தன.து பராக்செமத்தினால் விசாட -மன்னவனுடன் 
சண்டைசெய்த தஇரிகர்த்த மன்னவன் தேரைக் தூக்க 

பயெறிர்து விராட மன்னவனையும் காப்பாற்றியிருக்கிறான். 

வளைப்போலச் சமயம் வாய்த்தபோது வவவொருவரும் 

கற்ற தொழிலை ஒளியாமல் வெளிப்படுத்த வேண்டும். 
மசாபாரதம். 

கைவினை கரவேல். 

கைவினை - (சீ கற்றுக்கொண்ட) கைத்தொழில்களை; கரவேல்- 

(சமயத்தில்) ஒளியாதே. 

ki 

41, தேவர்களில் வசுக்கள் என்று ஒருவகுப்பார் 

இருக்கிறார்கள். அவர்களின் தொகை எட்டுக்கோடி,. 

அவர்களில் எட்டுப்பெயர் தலைமையெற்றவர். , ஐரு சம 

யத்தில்,௮ஈத எண்மரும் வசிஷ்டமுனிவரிடத்தில் இருக்க 

காமதேநுவை ஒருவரும் அறியாமல் ஒருகாள் இசவில் 
வரது திருடிக்கொண்டு போனார்கள், அச்செய்தி மறு 

நாள் முனிவருக்குத் தெரிர்கது. அவர் உடனே வசுக்களை 

அழைத்து : நீங்கள் களவு செய்தபடியினால் உலகத்தில் 
மனிதர்களாகப் பிறவுங்கள் ' என்று சாபம் கொடுத்தார். 

அவர்கள் அ௮ச்சாபத்தை நீக்கிக்கொள்ள முடியாமல் பின் 
ஜனொருசமயத்தில் பூலோகத்தில் கங்காதேவியின் வயிற்றில் 
வந்து பிறந்து கஷ்டப்பட்டார்கள். அதலால், காமும் 

பிறர்பொருள்களை ௮பகரிக்கலாகா து. மகாபாரதம். 

கொள்ளை விரும்பேல். 

சொள்ளை - (பிறர் பொருளைத்) தஇருடுவதத்கு, விரும்பேல் - 

(8) ஆசைப்படாதே. 
தட
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42. முதல் சதையில் இசாமனைப்பற்றித் தெரித்து 
கொண்டி.ருக்கிறீர்கள். அவன் தனது இளம்பிராயத்தில் 

மந்தரை என்னும் வேலைக்காரியினுடைய கூன்முதுகன் 
மீது களிமண் உருண்டையை வேடிக்கையாகப் போட்டு 

விமாயாடினான். ௮ஃது அவளுக்கு மிகவும் ுவமானமாக 

இருர்2.த. அவள் ௮க்தச் செயலை மனத்இல் வைத்தச் 

சமயத்தை எதிர்பார்த்திருந்தாள். சிலவருஷங்களுக்குப் 

பின்னர் இராமனுக்கு - இராஜ்ய பட்டாபிஷேகம் செய்ய 

முகூர்த்தம் நிச்சயித்திருந்தது. மந்தரை இராமன் இற் 

றன்னையாயெ சைகேயியைக்கொண்டு அம்முகூர்த்தத் 

தைக் கலைத்து அவனையும் வனத்துக்குப் போக்கினாள். 

அதிலால், காம் பிறருக்கு ௮வமானம் உண்டாகும்படியான 

விளயாட்டுச்களாச் செய்யலாகாது. இராமாயணம். 

கோதாட் டோழி. 

'கோது-கு.ற்.றம் (பொருந்திய), ஆட்டு-விளையாட்டுச்களை, ஒழி- 

(2) விட்டுவிட, 
af 

453, முன்னர் மதுரைப் பட்டணத்தை ஒரு பாண் 

டியராஜன் அரசாண்டு வர்தான். அவன் தன் ஈகரத்தில் 

காசியாத்திரை சென்றிருக்க ஓர் ௮த்தணன் மனைவியைக் 

காப்பாற்றுவகன் : பொருட்டு அந்த அக்செகாரத்தில் 

உள்ள எல்லா _௮க்கணர் விடுகளுக்கும் படியரிசி கொடுத்து 

அவர்கள் அனைவரையும் ஒருதன்மையாக தரித்து வக் 

தான். இல மாதங்களுக்குப் பிற்பாடு காசிக்குச் சென்ற 
wager திரும்பிவக்து மனைவியுடன் பேசிக்கொண் 
டிருக்தான். இரவில் மாறுவேஷம் பூண்டுவர்த அரசன் 

அவனை யா?ரா அயலான் என்று நினைத்துத் தெருக்கத 

வைச் தட்டினான். அந்தணன் * யார் ? என்று By SL. 

டிக் கேட்டதனால், அவனைச் சொந்தக்காரன் என்று
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தெரிந்துகொண்டு அவ்வக்தணனுக்கு குத் தன் மனைவியின் 

மீது சர்தேகம் உண்டாகாதபடி பர்கத் தெருவில் உள்ள 

எல்லா வீட்டுக் சதவுகளையும் அப்படியே கட்டிக்கொண்டு 
அரண்மனை பேய்ச் சோகதான். ஆயினும், ௮வன் மறு 

நாள காலையில், அசாய்ஈது பாராமல் கக௰வத் கட்டி ௮௧த 

ணலுக்கு ௮வன் மனைவியின் Hy சந்தேகம்தை உண்டு 

பண்ணின தனது வலக்கரத்ை வெட்டி யெறிஈதுவிட் 

டான். ஏமுக்தச்செய்தி ௮ர்தணர்களுக்குக் தெரிந்தது. 

அவர்கள் அசன் செ.பலுக்கு ஆச்சரியப்பட்டு அப் 

பொழுதே பபரிய யாசம்செய் த பும் பொன்னால் புதி 

கை ஒன்..று உண்டுபண்ணி அ௮ரசனுக்றுப் பொருகரப் 

பண்ணினாகள். அன்றுமுதல் அவனுக்குப் பொற்கை! 

பாண்டியன் எனறு பெபர் உண்டாயிற்,ஐ. அதலால், 

காமும் பிறருக்குப் பநியை உண்டாக்குமபடியான காரி 

யங்களை மறகதும் செய்யலாகாது. பழமொழி, 

கேள்வை அகற்று, 

மகளவை-(பிறருச்குப், பழியை உண்டாக்கும் காரியங்களையும 
சொஜ்களையும், அகற்று - (நீசெய்யாமலும் சொல்லாமலும்) நீகஇவிடு, 

LEP 

44, முற்காலத்தில் மசத ;லம பொருந்திய ௮சஸ்.இ 

யர், வசிஷ்டர் முதலான சப்தரிஷிகளும் தவர் களுக்கு 

அ௮சசனாகிய இக்திரவ கட்டளைக்கு அடங்கி ஈடகது அவ 

வுக்குப் பல்லக்கும சுமநது வகதார்கள். அக்கனமே 

பூலோகத்தில் இருக? புரூரவன் முதலான சக்ரவர்த்தி 

களுக்கும் முனிவர்கள் ௮டங்கி அவர்கள் கட்டளைப்படி. 

கடந்திருக்கிறார்கள. தவத்தில் மிகுகக முனிவர்களே ௮௨ 
கனம் அடங்கியிருந்தபடியினால் நாமும் ௮ரசன் கட்ட 
சைக்கு ௮டங்கி நடக்கவேண்டும். இல்லாவிட்டால், தீமை 

உண்டா கும். ம்சாபா ர்தம்
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சக்கர நேறிநில். 

சக்கரம் - (அசசனுடைய ஆச்ஞைச்) சச்சாமான௮, கெறி-(செல் 

ஜும்) வழியில், நில் - (நீ அடக்க) ட, 

KF | 

49, வது கதையில் யயாதிமன்னவனைப்பற்றி ஒரு 
வாறு தெரிச்.தகொண்டிருக்கிரர்கள். ௮வன் சக்திரவம்௪ 
சக்ரவர்த்தி. பிரதிஷ்டானம் என்ற பட்டணம் அவனுக்கு 

சாஜதானியாக இருக்தது. அம்மன்னவன் ஈல்வினைப் பய 

னால் தெய்வலோகம் சென்.று ௮ங்கு நெடுங்காலம் வசை 
யில் வசிக்து வந்தான். ஒருசமயத்தில் ௮வன் இந்திரன். 

முன்னர்த் தன்னை அகங்கரித்துப் புகழா துகொண்ட குற் 

றத்தினால் புண்ணியம் குறைக்ரு நிலத்தில் தள்ளப்பட். 

டான். அப்பொழுது ௮வன் இர்இிரனைரோக்கி, (மேன்மை 

பொருக்தியவனே . கருணைகொண்டு. என்னை ஈல்லவர்க 

ளுக்கு நடுவில் விழும்படி. செ:ப். நான் வேண்டும் வரம் 

wis ஒன்றே பயொன்றுகான் ' என்று கெஞ்சிக் 
கேட்டுக் கொண்டான்! இச்திரன் ;: அவவண்ணமே 
யாகட்டும்' பன்று அவனுக்கு அகத வரத்தைக் 

கொடுத்தான். பின்னர் பயாதி மன்னவன் yagi. 

கன் முதலான கான்கு மூனிவர்களுக்கும நடுவில் வத்து 

விழுந்தான். அம்முனிவர் தங்கள் ஆச்சாமச்தில் ௮வ 
னுக்கு இடங்கொடுத்து ஆதரித்தார்கள். மன்னவல அவர் 

களைப் பிரியாமல் இருந்து ௮லர்கள் தன்னைக் கேட்ட 

தரும சந்தேகங்களை யெல்லாம் தீர்த்துக்கொண் டிருக் 
தான். லெகாலத்துக்குப் பிற்பாடு, இந்திரன் அந்த 
நான்கு முனிவர்களையும் தன் உலகத்துக்கு அழைத்து 

வரும்படி. விமானத்தை அனுப்பினான். அர்கால்வரும் 

* யயாதிமன்னவன் இல்லாமல் காரங்கள் மாத்திரம் சுவர்க்



40 கச்நிருடி 

கத்துக்கு வரமாட்டோம் ் என்று மறுத்து விட்டார்கள். 

இர் இரன் அவர்களுக்குச் சர்தோஷத்தை உண்டு பண் 

ம்பொருட்டு பயாதி மன்னவளையும் அவர்களுடன் 

சுலர்க்கத்துக்கு ௮ழைப்பித்துக் கொண்டான். ஆதலால், 

யயாதி மன்னவனைப்போல காமும் பெரியவர்களின் கூட் 

ட:த தில் இருஈ, சால் ஈன்மைபெறலாம். மகாபாரதம், 

சான்றோர் இனத்திரு. 
சான்றோர்-(கல்வி ௮றிவு ஒழுக்கங்களில் நிறைந்த) பெரியவர்க 

ஞடைய, இனத்து - கூட்டத்தில், இரு - (நீ சேர்க்து) இரு. 
LD 

40, முருகன் என்ற சிறுவன் இருப்பத்தூரில் மாடு 

மேய்த்துக்கொண்டிருந்தான். Maw ஒருகாள பக்கத் 

இல் உள்ளவர்களை வேடிக்கை செய்யவேண்டும் என்று 

நினைத்து : ஐயோ ! புலி வருகிறது புலி வருகிறது !! 
என்று பொய்க௩.ச்சல் போட்டான். அயலில் இருக்தவா 

கள் அதனை உண்மை யென்று கினைக்துப் பரபரப்போடு 

அயுதங்களைத் தூக்கக்கொண்டூ ஓடி.வர்தார்கள். அங்கே 

புலியைக் காணவில்லை. ,சிறுவன் தங்களைப் பொய் 

சொல்லி ஏமாற்றினான்' என்று அவனைத் திட்டிக்கொண்டு 

திரும்பிப் போய்விட்டார்கள். மற்றொருகாள் உண்மை 

யாகவே புலி வர்துவிட்டத. அச்சிறுவன் : ஐயோ ரீ 

புலி?! புலி! " என்று பலதடவை உரத்துக் கூவினான். 
சி.றுவன் முன்போலவே வேடிக்கை செய்கிறான் என்று 
ஒருவரும் வரவில்லை. புலிவந்து சிறுவனைத் தூக்கிக் 

கொண்டு போய்விட்டது. அச்சிறுவனைப் போல நாமும் 

வேடிக்கைக்காகவும் பொய் சொல்லக்கூடாது. .சதாமஞ்சரி. 

சித்திரம் பேசேல். 

சித்திரம்-(மெய்போலத் சோன்றும்) வேடிச்சைவார்த்தைகளை , 

பேசேல் - (8) பேசாதே.
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47. 8-வது சதையில் அுரிச்சக்திர மன்னவளைப் 

பற்றித் தெரிர்அசொண் டிருக்இதீர்கள். ௮வன் தனது 

நாடுஈகரம் முதலிய எல்லாவற்றையும் கவுசிக முனிவருக் 
குத் தானம் கொடுத்துவிட்டுக் காசப்பட்டணம் போனான். 

அங்கே அ௮க்கெளசிகர் கடனுக்காக மனைவியையும் மகனை 

யும் ௮ரதப் பட்டணத்தில் இருநத காளகண்டன் என்னும் 

HE SOM DES அடிமையாக்கத், தானும் வீரபாகு என்ற 

ஒரு பறையனுச்கு அடிபை.பா இச் ௬டுகாடு சாத்துவர் 

தான். அப்படிப்பட்ட கஷ்ட சமயத்திலும் கூட அவன் 
கவுசிக முனிவர் தன்னைக் கேட்டுக்கொண்டபடி. பொய் 

சொல்ல விரும்பவில்லை. புகழுக்குக் காரணமான உண்மை 

பேசுதலையே உறுதியாகக்கொண்டு உயர்ந்த சர்த்தியை 

அடைந்தான். அவனைப்போல நாமும் புகழுக்குக் காண 

மான மேன்மைக் குணத்தை மறவாமல் இருக்கவேண்டும். 
ட மசாபாரதம், 
சர்மை மற?வல். 

சர்மை - (புகழுக்குக் காரணமான) மேன்மைக் குணத்தை, மத 
வேல் - ( நி) மறர்.தவிடாதே, த 

தீத 

16. சேதப் பட்டணத்தில் சிசுபாலன் பன்ற ஒரு 

அரசன் இருந்தான். ௮வன் தனது மாமன மகனான 

இருஷ்ணன்மீது பொராமைகொண்டு அவனைப் பலவிடங் 

களிலும் பலவா.ற தூஷிக்துப் பேசிவர்தான். எப்படிப் 

பட்ட பெரிய சபையாக இருந்தபோதிலும், அவன் அவ 
சைச் தூஷியாமல் இருப்பதில்லை. ஒரு சமயத்தில் 1 Hag 

டர சக்ரவர்த்தி இந்இர ப்ரஸ்த,க்தில் இராஜரசூயம் என்ஞம் 
பெரிய யாசுச்தைச் செய்தார். உலகத்தில் இருந்த எல்லா 

அரசர்களும் எல்லாப் பெரியவர்களும் அந்த யாகத்துக்கு 

வந்திருந்தார்கள். யாகசபையில் சிசுபாலன் தன் வழக்கப்: 

MAHAMAHUPADHYAYA
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படி. இருஷ்ணனை த (துஷ்டன் அன்றும், இருடன் என்றும், 

அயோக்கயென் என்றும் ' ,தாஷிக்கத் தொடங்கினான் 

உடனே கிருஷ்ணன் கோபங்கொண்டு எல்லாருக்கும் எதி 

ரில் ௮வனைச் கொன்றுவிட்டார். ஆதலால், நாமும் பிற 

ருக்கு வருத்தம் கரும்படியான வார்த்தைகளைச் சொல்லக் 

கூடாது. மகாபாரதம். 

சுளிக்கச் சோல்லேல் 

சுளிக்க - (கேட்போர் முகம் சுளித்து) வெறுக்கும்படி, சொல் 

லேல் - (நீ ஒன்றும்) சொல்லாதே, 

தீய 

49. முன்னாளில் கிடதராட்டுக்கு களன் என்ற 

YT Fem தலைவனாக இருஈதான். ௮ வன ஒருகாள் பொழுது 

போக்குக்காகப் புஷ்கரன் என்னும் ஒரு சிறிய ௮சச.னுடன் 

சூது அடத் தொடங்கினான். goat. SEX saga 
GF Geri sore வுசசையும் அ௫காரத்தையும் கூடப் 
Uh Sti ous gs Bo அ௮வ்வொர காளிலேயே எல்லா 

வற்றையும் இழந்து விட்டான். பின்பு மனைவியும் ௮வ 

ஹும் வயிறு வளர்ப்பதன் பொருட்டு வேற்றுத்தேசம் 

சென்றார்கள். அவன் தரித்த மிகுஇயினால் ஈடுக்காட்டில் 

மனைவியை விட்டுப் பிரிர்து ௬. துபர்ணன் என்ற வேறொரு 

அரசனுக்குச் சமையல் வேலை செய்து ஜீவனம் பண்ணி 

வந், கான். அவன் மனைவி தமயந்தி அந்தக் காட்டில் 

அலைந்து திரிக்து முடிவில் சேதிசாட்டை அடைத்து அத் 
சாட்டு ௮சசன் மகளுக்குத் தாதியாக இருந்து பலவித 

மான கஷ்டங்களை அுறுபவித்தாள். அதலால், நாமும் 

won Fry Our ve சூஜாடக்கூடாது. GDL. BLD. 

சூது விரும்பேல், 

. சூது - குதாட்டத்தை, விரும்பேல் (நீ) - விரும்பாதே,
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௦0. அக்தணகுலத்தில் சாணக்கியர் என்.று ஒருவர் 
இருக்கார். ௮வர் இசாஜ தந்திரத்தில் வல்லவர். பாடலி 

புசத்தைப் பரிபாலித்துவர்த Kui geet என்பவர்கள் 

ஒருசமயத்தில் அவரை எதிரில் இகழ்க்து பேசினார்கள். 
சாணக்கியர் அந்தப் பகையை மனத்தில் வைத்திருந்து. 

பருவதராஜனைக் கொண்டு அவர்களை அடியோடு கதொவத் 

அச் சச்இரகுப்கன் என்றவனுக்கு அுவ்வாசைச் சொக்த 
மாக்கினார். இராக்ஷஸன் என்ற முதல் மந்திரிக்கு ௮. 
சரிப்படவில்லை. அவன் நந்தனவம்சத்தில் மிகவும் அன் 

புள்ளவன். அம்மந்திரி சக்இரகுப்சன் பவனி வருகை 
யில், கோபுசத்தின் மீது ஒருவனை ௨ உட்காருவித்து 3 ௮வன் 
தலையில் விழும்வண்ணம் ஒரு பெருங்கல்லைப் புட்டியும், 

அவன் புகுக்க அறைக்கு கெருப்பிடுவித்தும், இன்லும் 

இதுபோன்ற பலவிதமான ஆபத்துக்களை உண்டுபண்ணி 

வர்கான், சாணக்கியர் தமக்குச் சொத்தமான எல்லா 

வேலைகளையும் விட்டு ௮ப்பட்டணத்தில் வருஷச்சகணக்காக 
இருஈ்.துசொண்டு இராக்ஷஸன்செய்யும் ஒவ்வொரு சூழ்ச்சி 

யையும் அறிந்து தடுத்துச் ச தரழுப் தலுக்கு எவ்விதத்தி 

௮ம் ஆபத்து வரவொட்டாமற் காத்து அவனைச் சங்கா 

தனத்தில் நிலைக்கப்பண்ணினார். அவசைப்போல ஓவ 

வொருவரும் எடுத்துக்கொண்ட காரியத்மைச் செம்மை 

யாகச் செய்து முடிக்கவேண்டும். மூச்திராராகஷ்ஸம். 
செய்வன திருந்தச் சேய், 

செய்வன - செய்யவேண்டிய காரியங்களை, இருக்க - செம்மை 
யாக, செய் - (6) செய், 

கட்டிவிடும் 

91. 45-வது கதையைப் பட்.த்.துக்கொள்க. 
சேரிடம் அறிந்துசேர். 

சேர் இடம்-சேத்தகும் இடத்தை, ௮.றிர்து - தெரிர் சொண்டு, 
ர் - (8) Cris Bay. ப
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௦2. துரியோதனலுக்கும் பாண்டவருக்கும் ஆதி' 

மூதல் பகைபெருகி வந்ததென்பது மேலே படித்த 

சுகைகளினால் தெரிர்திருக்கலாம். துரியோதனன் தந்தை 
அப்பொழுது சிங்காசனத்தில் இருந்துவந்த படியினால் 
அவனுக்குச் செல்வாக்கு அ இகமாயிற்.று. அதனால் அவன் 

கருவம்கொண்டு பாண்ட.வரில் தனக்கு மிகவும் பகையான 

(8ீமனைக் கொல்லும் பொருட்டு ௮வன் சாப்பாட்டில் 

விஷத்தைக் கலர்தான். ௮வன் கங்கையாற்றில் விளையாடும் 
இடத்தில் நீரில் கழுக்களை காட்டினான். ௮வன் தூக்கத்தில் 

பாம்புகளைக் கடிக்கவிட்டான். ஐவரும் தூங்கும்போது 

விட்டில். கெருப்பிட்டுக் கொளுத்தினான். சூதாட்டத்தில் 
அவர்கள் இராஜ்யத்தை ௮பகரித்துக்கொண்டான். அவர் 
சள் மனைவியான பாஞ்சாலியை இசாஜசபையில் அழைத்து 
வந்து மானபங்கம் செய்தான். அவர்கள் இறப்பதற்கு 

மரணயாகம் செய்வித்தான். இவையன்றி இன்னும் பல 
வகையான அக்கசமங்களையும் அப்பொழு தப்பொழுது 
அவன் அவர்களுக்குச் செய்துவந்தான். இக்காரணங 

8. துஷ்டன் 
அஷ்டன்!.” என்று வெறுக்கக் தொடங்கினார்கள். துரியோ 

தனன் சிறிதும் ஈல்லவனாகாமல். ௮ப்படியே இறந்து 

போனான். ௮வனைப்போல நாமும் 127? இவன் துஷ்டன்.” 

களினால் சாட்டில் உள்ள பலரும் ௮வனைச் (௪; 

என்று வெ.றுக்கும்படி. உலகத்தில் இரியலாகா து. 

மகாபாசதம், 

சை யேனத் திரியேல். 
சையென - (பெரியோர் உன்னைச்) 2 என்று (வெழுச்கும்படி),, 

இரியேல் - (ரீ தஷ்டனாகத) இரியாசே. 

| —cosedoo- 

53, aa shea அ௮க்னிவேூயர் என்று ஒரு ரிஷி 
இருந்தார். அவரிடத்தில் தரோணன், துருபதன் என்று:
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இரண்டு மாணாக்கர் படித்துவக்தார்கள். .அசோணன் 

YE BOM (HULL; ZHU Ger aap Bhus Goria; TGS DES 
மறதி ௮இகம்; துசோணனோ சு.றுசு௮ுப்புள்ளவன்/ ய] 

பதன் துசோணனிடத்தில் சான்மறக் துபோன வில்வித்தை 

களையெல்லாம் அடிக்கடி கற்றுக்சொண்டுவருவான். இல 
வருஷம் «Psa அலவிருவரும் குருவிடம் விடை 

பெற்றுக்கொண்டு வேறுவேறு பிரிந்தபோகச் தொடங்கி 

ஞர்கள். அப்பொழுது அுருபதன் தசோணனை கோக்க, 

(நான் மறந்துபோன எல்லாவற்றையும் நீ எனக்குப் 

பொறுமையுடன் கற்பித்திருக்கிறாய்/ நான் அ௮வவுதவியை 

மறந்துபோகவில்லை ) எனக்குச் சிங்காகனம் செரத்த 

மாகட்டும்) நன்றி யறிதலின்பொருட்டு உனக்கு அர்த 

அ௮சசில் பாதியைப் பங்கிட்டுக் தருகிறேன் என்று வாக் 
குத்தச்தம் செய்து விடை பெற்றுக்கொண்டு போனான். 
சில வருஷங்களுக்குப் பின்பு அருபதனுக்கு TH Den 

தனு. அவன் சிங்காதனத்தில் இருக்கும்போது ஒருகாள் 

தரோணன் அவன் சபைக்குச்சென்று (அரசனே? நான் 

உனது பழைய ஈண்பன் ) ஒரு கறவைப் பசுவைகிரும்பி 
உன்னிடம் வந்திருக்கதேன்' என் றுசொன்னுன். அதனைக் 
கொடுக்க மனம்வராமல் ௮ரசன் அனைவருக்கும் எதிரில் 

௮வனை *பேசாசைக்க்ரன்' என்று ௮வமதித்தப் பரிகா 

சம் பண்ணினான். முன்பு அவனுக்குச் சொன்னவசன த்தை 

கொஞ்சமும்கவனிக்கவில்லை. உடனே துசோணன் கோபம் 

சொண்டு :துஷ்டவரசனே! மீ என்னை ௮வமதித்ததற்குப் 

பதில் செய்றேன். பார்' என்று சபதம்செய்து, மற்றொரு 

சமயத்தில் பாண்டவரில் ஒருவனான அர்ச்சுனனைக் 

கொண்டு சண்டையில் அவனைத் தேர்க்காலில் கட்டிவசச் 

செய்து மானபங்கம் பண்ணினான். ஆதலால், காமும்
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பாஞ்சாலனைப்போல௪ சொன்னசொல்லை நிறைவேற்று 

வதற்குச் சோர்வடையலாகாது. மகாபாசதம். 

சோற் சோர்வு படேல். 

சொல்-(சொன்ன) சொல்லை (நிறைவேற்றுவதற்கு), சோர்வு 
படேல் - (நீ) சோர்வடையாசே 

  

94, 81-வது கதையில் கும்பகர்ணனைப் பற்றி நீங் 

கள் தெரிர்துகொண்டிருக்கிரிர்கள். அவன் இலங்கைப் 

பட்டினத்தில் இராவணனுக்கும இராமருக்கும் ஈடந்த 

சண்டையில் மிகவும் கஷ்டப்பட்டு புத்தம்செய்து EB 

ரீவன் என்ற குரங்கரசனை உயிருடன் பிடித்துக்கொண்டு 

பட்டினம்போனான். ஈடூ வழியில் * கையில் அகப்பட்ட 

வன் எங்குச் செல்லப்போகிறான் ” என்று நினைத்துச் 

சற்றுச் சோம்பலாகச் செல்லத் தொடங்கினான். சக்கி 

ரீவன் அவன் அஜாக்கிரதையை அறிந்து தருணம் 
பார்தது அவனுடைய மூக்கையும் காதையும் கடித்து 

எடுத்துக்கொண்டு இராமரிடத்துக்கு வந்.து சேர்ந் துலிட் 

டான். கும்பகர்ணன் சணஈளத்தில் பகைவனை உயிருடன் 
பிடித்து வர்தும் பயனடையவில்லை. ' சோம்பலினால் ௮வ 

மானத்தையும் .அபத்தையுமே அடைந்தான். ஆதலால், 
அ௮வனைப்போல தாமும சோம்பல் கொண்டு திரியலாகாது. 

இசாமாயணம். 
சோம்பித் திரியேல். 

சோம்பி - (காரியத்தில்) சோம்பல்கொண்டு, திரியேல் - (8), 
இரியாதே, 

“OOM OO 

55. Q-ag agile afhCur sere, uremou®r 

'மணகியான பாஞ்சாலியை மானபங்கம் பண்ணச் சபை
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யில அ௮ழைப்பித்தான் என்று படி.த்திருக்கிறிர்கள். க 

தப் பாஞ்சாலி இராஜசபைக்கு வது அங்குள்ள பெரிய 

வர்களைக் தனக்கு நியாயம் சொல்லும்படி. கேட்டாள். 
ஒருவசாவள வாயைக் இறக்கவில்லை. அத்தா பெயரும் 

மெளனமாக இருகதுளிட்டார்சள், அப்பொழுது துரி 

யோதனனுக்குக் கடைசி சசோதானான விகர்ணன் என் 
பவன் எழுந்து சபையில் உள்ள அனைவரும் ஓப்புக்கொள் 

ளூம்படி அவளுக்கு நிபாயம் கூறினான். எல்லாரும் ‘men 

ரூய்ச் சொன்னான்; ஈன்றாப்ச் சொன்னான் £ என்று gyal 

"னக் கொண்டாடிஞர்கள். அதலால், நாழும் அவனைப் 

போல யோக்கி.பன் என் ௮ பெயரெடுக்கவேண்டும். 
(௦சாபாசதம், 

தக்கோன் எனத்திரி. 
தீச்கோன் என - (பெரியவர் உன்னை) யோக்சயென் என்று. 

சொல்லும்படி, இரி - (ரீ) ஈட. 
— AERO 

06. 80-வ.௫ சதையில் பஇனேமாவது காள் பாரத 

யுத்தத்தில் அர்ச்சுனன் விட்ட ஏும்புகளால் காணன் 

சோர்க்து கேர்த்தட்டில் விழுந்து விட்டானென்றும, அப் 
பொழுது sus செய்த தருமமே அவனைச் காப்பாற்றிய 

தென்.றும் படித்திருக்கரிர்கள். ௮௩௧ யுத்தத்தில் அர்ச் 
சுனனுச்குத் தேர்ப்பாகனாக இருக் தவா சண்ணபிசான். 

Hut மூர்ச்சுனனுக்கு ஈன்மை செய்யும் பொருட்டுக் 

கர்ணனிடம் ௮ர்தண வேஷச்தோடு சென்று, அவன் 
அதுவரையிலும் செய்திருந்த ஈல்வினைகளை யெல்லாம் 

தானமாகக் சேட்டார். கர்ணன் சந்தோஷமடைக்து 

தன்னுயிரக்குக் துணையாக இருந்த அர்ஈல்வினை களைக் 

கொடுத்து ௮றியாத ஈர்த்தியை துடைந்தான். அவனைப் 

போலவே நாமும் பிறருக்குக் தானம் செய்ய அசைப்பட 

வேண்டும். மசாபாசசம்...
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தானமது விரும்பு. 
தானம் BH - (ஈல்லவர்களுக்குதி) , சானஞ் செய்வதற்கு, 

விரும்பு - (8) ஆசைப்படு, 
RTI 

97. 24-வது கதை இசணியன் என்று ஒரு we 

ரன் இருந்ததாக உங்களுக்குத் தெரிவித்திருக்கெது. 
௮வன் சகோதரனை ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணு வராக வடிவம் 

கொண்டு கொன்றுவிட்டபடியினால் அவன் முதலிலிருக்.து 

அம்மா விஷ்ணுவைப் பகைத்துக்கொண்டு வந்தான். 
அவன் ஆளுகையில் விஷ்ணுகின் பெயரை ரவரும் உச் 

சரிக்கலாகாது. தவறிச் சொன்னவர் எவராயினும் 

தண்டிக்கப்பமிவார். சல வருஷங்களுக்குப் பின்னர் 

அ௮வலுக்குப் பிரஹ்லாதன் என்று ஒரு புத்திரன் பிறக் 

தான். ௮வன் ஸ்ரீ மகா விஷ்ணுவினிடத்தஇல் மிகவும் ௮ன் 

புள்ளவன். தன் விசோதியை வணங்கி வழுகிறான் என்று 

இசணியன் அவனுக்குப் பலவிதமான இம்சைகளை உண்டு 

பண்ணினான். பிசஹ்லாதன் ௮வை எல்லாவற்றையும் 
௮க்கடவுள் அருளினால் எளிதில் நீக்கிக்கொண்டு முடிவில் 
வுவருக்கு முதன்மையான பக்தனும் .ுனான். ஆதலால், 

காரமும் பிரஹ்லாதனைப்போல விஷ்ணு பக்தனாக இருக்கு 

அக்கடவுளுக்கு ' அடிமை செய்யவேண்டும். பாசவசம். 

திருமாலுக் கடிமை செய். 

இருமாலுக்கு - மகா விஷ்ணுவுக்கு, அடிமை செய் - (8) 

தொண்டு செய். 

  

98. 52-வது கதை துரியோதனன் ௮க்கிரமங்களைச் 
சுருக்கித் தெரிவித்இருக்கிறது. அவன் ஒரு சமயத்தில் 
பாண்டவர்களைக் கெடுக்க விரும்பி வனத்துக்கு வந்தான். 

அங்கே ஒருவர் தவம் செய்து கொண்டிருந்தார். வ
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ருக்குக் காளமுனிவ/ என்று பெயர், துரியோதனன் 

௮வரைச் சரணமடைந்து தனது குறையை விண்ணப்பித் 

அக் கொண்டான். அம்முனிவர் : ஒரு பெரிய யாகம் 

செய்து பாண்டவர்களை அடியோடு தொலைத்து விடுக 
றேன் ' என்று அவனுக்குக் தைரியம் சொன்னார். துரி 

யோதனன் சந்தோஷம் கொண்டு ௮வர் விரும்பின வண் 

ணம் யாகத்துக்கு வேண்டிய எல்லாப் பொருள்களையும் 
கொடுத்தலுப்பினான். உடனே நல்ல முகூர்த்தத்தில் 

௮க்த முனிவர் யாகத்தை அசம்பம் செப்து கடத்தி வக 

தார். ௮ இல் ஒரு பெரிய பூதம் உண்டாயிற்று. அது 

முனிவர் கட்டா பெற்றுப் பாண்டவர் ஐவரையும் கொல் 

லப் புறப்பட்டுப் போயிற்று. அப்பொழுது பாண்டவரில் 

ரால்வர், கிருஷ்ணன் செய்த ஒருவகைத் தர்இரத்தினால், 

இறர்தவர்போல ஒரு குளக்கரையில் விழுந்து கிடந்தார் 

கள். அந்தக் கொடிய பூதம் அவர்களைச் செத்தவர் என்று 

நினைத்துக் கோபத்தோடு திரும்பி வந்து, சன்னை உண்டு 

பண்ணி யனுப்பின முனிவரசையே கொன்று "மறைந்தது. 

ஆதலால், நாமும் பிறரைக் கெடுக்கும்படியான பாவகாரி 

யங்களைப் பண்ணலாகாது. மசாபாசதம், 

தீவினை அகற்று, 

நிவினை-பாவச் செயல்களை, ௮கழ்.று-(நீ) நீக்கு, 

த 

59, 89-வது கதையில் பரிக்ஷித்து மன்னவன் 
தனக்கு ௮கால மாணம் உண்டாகப் போகின்றது என் 

பதை முனிவரால் தெரிந்துகொண்டான் என்று படித் 

இருக்கிறீர்கள். ௮வன் வேலை இல்லாமலிருச்தால், பெரிய 

விசாசமாக இருக்கும் ) ௮ல்து இன்னும் துக்கத்தை 

உண்டுபண்ணும் ; இருக்கும் வரையில் மனத்தைச் சக் 
4
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தோஷமாக வைத்துக்கொள்ள ?வண்டும ' என்று எண் 
ணிச் சுகமூனிவரை ௮டைகது ௮வரிட த்தில் IT SASS 

தைக் கேட்டு மாணவிசாரம் இல்லாப9ல3 ப 7சதோஷ 

மாசு உயிர்துறகதான். மரணதமை YW HO yaar 

விசாரப்படவில்லை. அவனைப்போல பாழும் மனத் நுன் 

பததுக்கு இடம் கொடுக்காமல் இருக்க வ ண் HLD. 

பாசவதம். 

துன்பத்துக் கிடம் கொடேல், 

துன்பத்துக்கு - (மன) வருத்தத் துக்கு இடம் கொடேல் - (நீ) 

இடம் கொடாதே. 
SL 

60. காடுப்பட்டரைத Rav 4, டு Qa mic wi ஸ்தா தரி. 

(ள்ளை யொன்று வளாத்ந வதா. அரகான் அவள் 

தன்னுடைய இளங் கதைக்கு அதக் கரிபைக் கரவல் 

வைத்து விட்டு நீராடப்போனாள. அபமிபாழு து ஒரு, 

கரும்பாம்பு ௮௩.தக் குழகதையைக் FHF FUT wi. TAY 

பிள்ளை © ver ௮ கேனேடு சண்டை FLY Zi அதப் 

பாம்பை இரண்டு துண்டமாக்கிக் கொன்று வாயிற்படியில் 

வநது கின்ற. ௮வள நீராடிக் இிதமிவரமிபொறு இச் 
BSC STH ற்கும் ரிப்பிள்ளாயைந் சுண்டு, * ௮து தன் 

குழநதையைத்தான் கடித்துக 2கான்றுவிட்டு்! என்று 

எண்ணிக்கொண்டு கான் 'ஈமஈதுவ௦ச தண்ஷரீர்க்குடத்தை 

அதன்மேல் போட்டுக் கொன்று உள்ள நழைகந்தாள். 

அங்குத் தொட்டிலில குழசகை விளையாடிம்கொண்டிருக்க 

௮ம பாம்பு இறஈது கிடக்கவும கண்டு, (ஐயோ! ஆசாய்கற 

பாராமல் கீரிப்பிள்ளாயை அரிபாபமாகக் கொன்று 

விட்டோமே' என்று வருக்தித் சாணை இற, நுபோனாள். 

ஆசலால், அசாய்க்து பாராமல் ௨௫ காரி.।பத்தையும் செய்ய 

லாகாது. பஞ்சசசர்.இசம்.



உரைரம் சல்தச்குறிப்பும் 91 

தூக்கி வினை சேய், 
தூச்ச-ஆசாய்ர்து, வினை-(ஒரு) தொழிலை, செய் - (8) செய். 

2 

01, 57-வது கதையினால் இசணியன் ஸ்ரீ was 

விஷ்ணுவின் மீ.து மிசவும் பகை கொண்டிருந்தான் என்று 

வெளியான்றத. அவன் அரசாட்சியில் கடவுளின் 
பெயசை உச்சரிக்கன்றவர்கள் மாண தண்டனையை 

அடைந்து வந்தார்கள். தெப்வத்தைக் குறித்துச் செய் 
யப்படும் ஜபம், தபம், ஹோமம் முதலிய எல்லாவற்றையும் 

தன்னைக் குறிச்சே செப்யும்படி ௮வன் கட்டனையிட்டிருச் 

தான். பிற்பாடு ௮வன் அத்தெய்வ தாஷணையினால் அளை 
வராலும் வெறுக்கப்பட்டு முடிவில் ஸ்ரீமகாவிஷ்ணுவின் 

நரசிங்காவகாசக்கினால் மரணமடைந்து போனான். ஆத 
லால், காமும் தெ.ப்வத்தைத் தூஷிக்கலாகாது, பாசவதம். 

தேய்வம் இகழேல். 

செய்வம் -கடவுளை , இகழேல்-(8) இகழ்ச்சி பண்ணாதே, 

Ll 
02. டெல்லிப் பட்டணத்தில் மயிலாசனத்தில 

இருந்து ௮சசு செலுத்தி வரத அரசர்களில் ஒளசங்கஜீப் 

என்பவர் ஒருவர். அவர் அடம்பசம் அற்றவர். கல் 

லொழுச்கம் உள்ளவர். ஆனால், மதவிஷயச்தில் மாத்திரம் 
அவருக்குப் பிடிவாதம் உண்டு. அவர் வட இச்தியா முழு. 
வதையும் அருக்கமதம் ஆக்குவதற்குப் பலவிதத் இலும் 

பிரயத்தனப்பட்டு வந்தார். அம்மதத்தில் சோ மனமில் 

லாதவர்களுக்குச் தனியான வரிகள் விதித்தார். இன் 
னும் பல சில்லரைக் தொந்தரைகளாலும் அவர்களை உபத் 
இசவித்தார். ஜனங்கள் ௮வற்றைப் பொறுக்கமுடியாமல் 
மூலைக்கு மூலை கலகம் செய்யச் தொடங்கினார்கள். மததீ
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தல உளள அபமானத்தினால் அ௮வவரசருக்கு அவர்கள் 

கூக்குரல் ஒன்றும் செவியில் ஏறவில்லை, மூடிவில் ௮ந்த 
ரு குத்தத்திளாலேயே அவர் அரசாட்சி அமைதியில் 

லாமல் அடியோடு ௮ழிர்துபோய் விட்டது. ஆதலால், 

தேசத்தில் உள்ளவர்களின் கொள்சைக்கு விசோதமாக 

கரம் நடக்கலாசாது. இந்ததேச சரித்திசம். 

தேசத்தோடூ ஒத்துவாழ். 

சேசச்தோடு-(* வாசம் செய்யும்) சேசத்தில் உள்ளவர்களுடன், 
ஒ.தீ.து-(பகையில்லாமல்) கூடியிருர்து, வாழ்-(8) வாழு. 

LP 
05. முற்காலத்தில் சுந்தன் உபசுந்தன் என்று 

இரண்டு ௮௪௪ சகோதரர் இருந்தார்கள். அவர்கள் ஓத 

மையில் மிகுர் தவர்கள். வரத்திலும் பலத்திலும் உயர்க 

சுவர்கள், ஒருவசாலும் வெல்ல முடியாதவர்கள். ஒரு 

சமயத்தில் ௮வ்ளிருவரும் ௮ழகல் மிகுக்க திலோத்தமை 
என்ற தெய்வப் பெண்ணை மனாம் செய்துகொள்ள 

அசைப்பட்டார்கள். அக்தப்பெண் 4 சூரர்களே / உங்க 
ளில் பராக்ரமம் உள்ள ஒருவனை தான் மணக்துகொள்ளு 

AC per ் என்று ௮சை வார்ச்கை சொன்னாள். அப் 

புத்தியற்ற சசோதார்கள் தங்களில் பராக்ரமம் -உள்ள 
வனைச் தெரிர்து2காள்ளும் பொருட்டுத் தாங்களே ஒருவ 
சோடு ஒருவா சண்டைசெய்து இறந்துபோனார்கள். 

அவர்களைப்போல காமும் பெண்களுடைய ஆசை வார்த் 

தைகளைக் கேட்கலாகாது. மகாபாசசம், 

தையல்சோல் கேளேல். 

தையல் - பெண்களுடைய, சொல் - (ஆசை) வார்த்தைகளை, 
சேல் - (8) கேட்டு (ஈடவாசே. 

றட
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64, 15-வது கதை உங்களுக்குக் கிருஷ்ணனைப் பற் 

றிக் தெரிவித்திருக்கிறது. ௮வன் தன்னுடைய இளம் 
பிராயத்தில் குசேலன் என்ற அந தணனோடு கல்கி சுற்று: 
வந்தான். கற்று முடி£த பிற்பாடு, இருவரும் வறு வேறு 

பிரிந்து 2பானார்கள். நெடுகாள் கழித்துக் குசேலன் ஒரு 

சமயத்தில் இருஷ்ணனைக் கரணவேண்டும் என்று துவாச 

சைக்குச் சென்றான். அப்பொழுது குசேலன் தரித்திர 
தின் ௮வதாரமாகவும் கிருஷ்ணன் செல்வத்தின் ௮வதார 
மாகவும் இருக்தார்கல். காவற்காரர் க?சலன் வேகத் 

தைக்கண்டு பரிகாசம் பண்ணிக் : கிருஷ்ணன் அவ 

னோடு பேசுவதும் கஷ்டமாக இருக்கும்' என்று தங்களுக் 
குள் சொல்லிக் கொண்டனர். அனால், கரூஷ்ணன் அவர் 

கள் சொல்லியது'2பாலக் குசேலனை அகாதரவு செய்ய 
வில்லை. san தன் பெருர்தன்மையைக் கொஞ்சமும் 
கவனியாமல் குசேலனைக் கழுவி உபசரித்து அவன் 
கொண்டுவந்த ,நிகவும் அற்பமான அ௮வலையும் அன்போடு 
தின்று அவனுக்கு நிரம்பிய செல்வக்தைசக் கொடுத்தனுப 

பினான். அ௮வளனைய்போல காழும் பழைய ஈட்பை மறக்க 

OTST Gi. பாசவசம், 
தோன்மை மறவேல். 

செர்ன்மை - பழைமையாஏயெ (சிகேகத்தையும் உறவையும்.) 
மதவேல்-(8) மறக்து விடாதே, 

LG 
05. 40-வது சதையில் பாண்டவர்களும் பாஞ்சாலி 

யும் ஒருவருஷம் வசையில் விசாடமன்னவன் அ௮சண்மனை 
யில் மறைந்திருந்தார்கள் என்று . படித்திருக்கறீர்கள். 
அப்பொழுது துரியோதனன் விசாட. 'மன்னவன.து பசுக் 

கூட்டங்களை அபகரித்துக் கொண்டு அவனோடு வலுகில் 
சண்டையிடத் தொடங்கினான். அர்ச்சுனன் அம்மன்ன
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வனுக்கு உதவி செய்வசன் பொருட்டு உத்தரகுமாசன் 

என்பவளைச் சாரதியாக அ௮மர்த்திக்சகொண்டு தான பூண் 
டீருந்த பேடி. வடிவத்துடன் தஅரியோதனன் படைகளை 
எதிர்த்துப் பசுக்களை மீட்டு வெற்றியடைந்தான். அப் 
பொழுது துரியோதனன் 4 தவணை முடிவதற்குள் அர்ச் 
சுனன் வெளிப்பட்டுவிட்டான் ; ௮வன் மறுபடியும் சகோ 

குர்களோடு பன்னிஈண்டு வருஷம் வரையில் வனத்தில் 

are செய்யச்செல்லவேண்டும் ? என்று பாட்டனாரான 

பீஷ்மரிடத்தில் வழக்குச் செப்துகொண்டான். அவர் 
துரியோதனா! நீசொல்வது கியாயமன் று; அவர்கள் தவணை 

கேற்றோடு தொலைந்து போயித்று; அர்ச்சுனன் சரியான 

காலத்தில் தான் வெளிப்பட்டிருக்கிறுன் ; ௮வனை இனி 
அரணியத்துக்கு அனுப்பமுடியாது ' என்று aT Sane 

சுணக்கட்டுச் சொல்லி, ௮வன் வழக்சைக கள்ளிவிட்டார். 

ஆதலால் ஒருவரும் தோல்வியடையும்படியான வழக்கைக் 

தொடாலாகாது. மகாபாரதம்... 

தோற்பன தொடரேல். 
சோத்பன - தோல்வி (அடையக்கூடிய) சாரியங்களில், தொட 

சேல் - (ீ வழக்குச்) செய்யாதே. 

LH 

00. GsGmerogné® முன்னர்ச் சூரியகுலத்தில் 

பசேதன்: என்று ஒரு மன்னவன் இருஈ்தான். அவன் 

பாட்டன்மார்களான சகரர்கள் கபிலமுனிவர் சாப தீ.தினால் 
பாதாளத்தில் இறந்துபோய் விட்டார்கள். பரேதன் 
அவர்களுக்கு ஈற்கதியை உண்டுபண்ணும் பொருட்டு 

வனத்துக்குச் சென்று அயிரக்கணக்கான வருஷங்கள் 

தவம்செய்,து ஆகாயத்தில் இருந்த தெய்வ கங்கையை, 
நிலத்துக்குக் கொண்டு வந்தான். அவன் வருத்தத்தை 

ஒருவரும் அடைந்திருக்க மாட்டார்கள். ௮வன் தனது
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கஷ்டத்தைக் கொஞ்சமும் கவனியாமல் உலகம் உள்ள 

வரையில் உயிர்களுக்கு உயர்ந்த ஈன்மையை உண்டுபண்ணு 

இன்த ற் தப பரி. காரியல்தை அரிதில் நிறைவேற்றிப் 

பாட்டன்மாருக்கும் புண்ணிய உலகத்தை அளித்தான். 

அவனைப்பேரல நாமும் வருத்தப்பட்டாவது ஈல்ல காரி 
யங்களைச் செய்ய மு பலவேண்டும். இராமாயணம் 

நன்மை கடைப்பிடி. 

நன்மை-சல்ல காரியடகளை, கடைப்பிடி- (ர) உறு தியாசச்சொள். 

மதி; 

07. 62-வு உையைப் படித்துக்கொள்க. 

நாடோப்பன செய். 

நாடு-(உண்) காட்டில் (உள்ளா பலரும்), ஒப்பன-.த்துக்கொள் 
ளத் தகுர்த (காரியங்களை, செய்-(நீ) செய். 

ப பைய 

08. மொககாயர்களின் அளுகையில் அக்பர் சக்ர 

வர்த்தியின் அரசாட்சி ஒப்பும் உயர்வும் அற்றது. அவர் 
காலத்தில் எல்லா ராஜபுத்திர அ௮சசர்களும் மொகலாயர் 

களுக்குத் தங்கள் பெண்களைக்கொடுத்தும், அவர்கள் பெண் 
களைத் தாங்கள் மனம் செய்துகொண்டும் சிகேசுமானார் 

கள். பிரதாபளிங்கு என்ற அ௮சசன் ஒருவன் மாத்திரம் 

அச்கெய்சையை விரும்பாமல் வே.றுபட்டிருந்தான். க் 

பா் சக்ரவர்த்.இ, அவன் சமது சம்மதப்படி ஈடக்கவில்லை 

என்று கோபம்கொண்டு ௮வன் இராஜ்யத்தை ௮பகரித்து, 

அவனையும் அவன் குடும்பத்தையும் வனத்தில் pro Eyer. 

பிரதாபஸிங்கு வனத்தில் நல்ல சாப்பாடு இடைக்காமல் 

குளிரிலும் பனியிலும் குடும்பத்தோடு வருந் ம்போது 
கூடத் தான் மொகலாயர்களுடன் சம்பக்தம் செய்ய
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விரும்பவில்லை. அவன் இறக்கும் வரையில் வனத்தில் ௮ப் 

படியே கஷ்டப்பட்டுக் கொண்டிருந்து அனைவராலும் 

உயார்த புகழை அடைந்தான். அவளைப்போலவே காமும் 

வருத்தம் வந்துவிட்ட தென்று கம்முடைய உயர்ந்த நிலை 

மையிலிருந்து மாறக்கூடாது. இக். துதேச சரித்திரம், 

நிலையிற் பிரியேல். 

நிலையில் - (மீ இருச்னெ.ற கெளரவமான) நிலலைழிலிருர்து, பிரி 
யேல் - நீங்காதே, 

LH - 

09. நெடுங்காலத்றுக்கு முன்னர்க் காட்டில் 

பெரி.ப யானை ஓன்று தன்னைச்சோர்த பானைக்-கூட்டங்க 
ளோடு ஒரு ஆழமான ஈடுவில் இறங்க விளையாடிக்கொண் 

டிருக்றது. அப்பொழுது ஒழு பெரிய முதலை அதன் 

காலைப் பிடித்அக்கொண்டு தண்ணீருக்குள் இழுக்கத் 

தொடங்கிற்று, யானை பலம் உள்ள பெரிய விலங்கான 

படியினால் அம்மு தலையோடு பலாாட்கள் வசையில் சண்டை 

யிட்டுக் கரைக்குவரப் பார்த்தது, ஆனால், அம்முதலை 

அதற்குக் கொஞ்சமும் இடம் தரவில்லை. அது தண்ணி 

ருக்குள் பானைபை அப்படியே இழுத்துக்கொண்டுபோகத் 

நீர்மானித்தது. பிற்பாடு, ௮வ்விபாளை மிகவும் இகாத்து 

மகா விஷ்ணுவைத் நுஇத்து ௮வர் உதவியினால் ௮வ் 

வாபத்தை நீக்கிக்கொண்டது. அவர் அருள் செய்யாவிட் 

டால் அஃது இதுதிருப்பது ?ிச்சயம். ஆதலால், ஆழ 

மான $£ரில்,இறங்கி அதிகமாக விள்யாடக்கூடாது. 
பாசவதம். 

நீர் விகாயாடேல். 

நீர் - (இழமான) நீரில் (இறங்கி), விளையாடேல் - (நீச்தி) விளை: 

யாடாசே. 

Lp
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10. சக்ரெபகவான் ஈவக்கிரகங்களில் ஒருவர். 
அவர் அசுசர்களுக்குக் குரு. எல்லா மர் திரங்களையும் எல் 

லாச் சாஸ்திரங்களையும ஈன்முகக் கற்றவர். இறந்தவர் 
களைப் பிழைக்கச் செய்யும் (௫ மிருக சஞ்£ி ' என்ற மகா 

மச்திசமும் அவருக்கும் தெரியும். அவர் ௮தனை யாருக் 

கும் உபதேசிப்பஇில்லை தம் சிஷ்யர்கள் எத்தனை தடவை 
சண்டையில் இறரசாலும் அவர்களை மறுபடியும் பிழைப் 

பித்தா விடுவார். இக அற்பு சக்தி தேவகுருவாகிய 
பிருகஸ்பதிக்குக் டையாது. அதனால் தேவர்கள் சுக்ரெ 

பகவானி..த்தில் மாணாக்கனாகளிருநது அவருக்குச் ௪௩ 

தோஷத்தை உண்டுபண்ணி, மிருத சஞ்சிவி மகாமஈ 
இரத்தைக் கற்றுக்கொண்டு வரும்படி பிருகஸ்ப தியின் 

புத்திரனான BEE அன்பவச்ன அனுப்பியிருக்தார்கள். 

அதனை யி அசுரர் ஒரு சமயத்தில் சுக்கரருக்குத் 
தெரியாமல் "கசனைக் சொன்று சாம்பலாக்க் கள்ளில் 

கசைத்து, அவருக்குக் குடிக்கக் கொடுத்தார்கள். சுக்இசர் 
கள் குடிப்பதில் மிக்க விருப்பமூள்ளவர். அவர் யோ௫ியா 
We west ஆசையோடு வாங்கக் குடித்துவிட்டார். 

மயக்கம் தெரிந்த பிற்பாடு, ௮வர் புத்திரி தெய்வயானயி 
னால் உண்மை தெரிந்தது. அப்புறம பலவிதமாக அழுத 

மிகவும் வருந்தினார். wat அடைந்த வருத்தத்தை 
வாயினாற் சொல்லி முடியாது. அவர் கள் உண்ணாமலிருந் 

தால் அவ்வித வருத்தத்திற்கு உள்ளாக வேண்டியதில்லை 

யல்லவா ? ஆதலால், காமும் கள் முதலான ற்ப பானம் 

கைப் பருகலாகாது. மகாபாசசதம், 

நுண்மை நுகரேல். 

தண்ணம - (மயக்கம் தரும் கள் மு,தலான) அற்பமான வஸ்துச் 
களை, தசரேல் - (ரீ) அருச்சாசே. 

கடலி ஆவை
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71. புசாணம் சொல்வதில் சமர்த்தரான சூதபுரா 
ணிகர் என்பவர் தாழ்ர்த குலத்தில் பிறந்தவர். அவர் 

எல்லாச் சாஸ்திரங்களையும் எல்லாப் புசாணங்களையும் ஈன் 

ரகக் கற்றுக் தெளிந்இருந்தார். கைமிசம் என்னும் 
வனத்தில் இரூஈ்ச தவத்தில் மிதர்தவர்களான, சவுனகர் 

முதலான மகாமுனிவ/கள் அவரிடத்தில் புராணம் கேட்க 

ஆசைப்பட்டார்கள். அவர் தாழ்சக்த gr Bua பிறக் 

இருக் தபடியினால் ௮ங்கிருந த எல்லாழுனிவர்களும் ஒன் று 

சேர்ந்து பெரிய யாகம் ஒன்று செய்து அதன் முன்னிலை 

யில் ௮வரை அ௮ர்கணர் அக்கஇனார்கள். சூதர் புராணங் 

களை ஈன்றாகக் கற்றிரசாவிட்டால், அந்தணராக முடியா 

தல்லவா ? அதலால், காமும் கஷ்டப்பட்டாவது நன்ருக 

அல்களைக் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். மராபாரதம், 

நால் பலகல். 
தூல்பல- (அறிவை வளர்க்கும்) தூல்கள் பலவற்றையும், சல் - 

(ரீ) கற்றுக்கொள், 
தத 

72. சோழகாட்டில் குண்டையூர்க்கிழார் என்று 

ஒருவர் இருந்தார். அவர் பயிர்த்தொழில் செய்து ௮இக 
மான கெல்லை உற்பத்திபண்ணி அனைவருக்கும் ௮ன்னம் 

அளித்தவஈதார. அவர் சுந்தரறூர்த்து நாயனாருக்கும் 

அ௮வசைச் சேர்ர்த திருத்தொண்டர்களுக்கும் தேவை 
யான தானியங்களைத் தருமத்தின் பொருட்டு வருஷக் 

தோறும் கொடுத்து வருவதை வழக்கமாகக் கொண்டிருக் 

தார். அவர் தருமத்தைச் சுந்தரமூர்த்தி சாயனாரும் தாம் 
செய்த தேவாரத்தில் புகழ்ர்து சொல்லி யிருக்கிறார். 
அவரைப்போல காமும் நெற்பயிர்செய்து அனைவரையும் 

உண்பிச்சவேண்டும். தேவாரம், 
நெற்பயிர் விளை: 

செல்பயிர் - செல்பயிரை, வீளை - (8) பயிரிடு,
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73. மூன்பு திருவாரூரை ம,நுச்சோழன் என்று 

ஒரு அரசன் பரிபாலித்துவந்தான். அவளுக்கு a? 

விடங்கன் என்று ஒரு புத்திரன் இருர்தான். ௮வன் 
ஒருசாள் இராஜ.வி£இயில் பவனி வருகையில், அவனுடைய 

தேர்க்காலில் ஒரு பசுவின் கன்று அகப்பட்டு இறக்து 

போயிற்று. கன்றை இழந்த தாய்ப்பசு ௮ரசன் சபைக்கு 

சென்று *அராய்ச்சி மணியை அடித்தூக் தன் குறையைத் 

தெரியப்படுச்திற்று. மனுச்சீசோ பன் ஈன்றாக லோசனை 

செய்து விதிவிடங்கனை அத்த "விதியில் படுக்கவைத்து 

௮வன் மீது தன் சேரை ஒட்டிக்கொன்.று உயர்கத நீதியை 

நிலைகிறுத்தனான். அ௮வனைப்போல அனைவரும் பக்ஷபாகு 

மில்லாமல் நீதி செலுத்தவேண்டும். பெரியபுராணம், 

நோ்பட வோழுகு 

கேர்பட - (பக்ஷபாதமில்லாமல்) ஒழுங்காக, ஒழுகு - (8) கடந்த 
கொள், 

ஸ்பை 
74. முதல் சதையில் சசாத சக்ரவாத்இக்குக் கைகேயி 

என்ற ஒரு மனைவி இருக்தாள் என் று படி.த்திருக்கிறிர்சள். 

௮வள் ஒருசமயம் கன் கணவனிடத்தில் இரண்டு வரங் 

களைப் பெற்றுக்கொண்டிருக்சாள். செடுகாள் கழிதஅச் 

சக்ரவர்த்தி தமது மூத்தபுத்திானன இசாமனுக்குப் பட் 

டாபிஷேகம் செய்ய நிச்சயித்தார். சைகேயி தான் பெற் 

றிருந்த வரத்தின் வல்லமையினால் இராமனைப் பதி 

ஞன்கு வருஷம் காட்டுக்குப் போச்கனொள். ௮வள் செய்த 
௮க்காரியத்துற்சாக யோத்தஇயில் இருந்தவர் ௮னை 

வரும், அவளை அதிகமாகத் தூஷிக்கக் தொடங்கினார்கள். 
அவள் 6 வயிற்றில் பிறக்சத பசதன் கூடச் தாயின் சாரியத்சை 

இன்வவவவவையமையவைப.. அம்துலுஸுவ வ வல வன்,   
... * நியாயம் வேண்டென்றவர் அசாலதஇலும் சென்று செரிவிப்ப 

த்த்குக் கட்டியிருக்கும் மணி,
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அங்கீகரிக்கவில்லை. ௮வள் உலகத்தில் இருக்கும் வசையில் 

wis genres seo Nea வருக்இக்கொண் டிருர் 
சாள். அவளைப்போல காமும் பிறருக்குச் அன்பம் தரும் 

படியான காரியங்களைச் செய்யலாகாது. இராமாயணம் 

நைவினை ஈநணுகேல். 

கை - (பிறர்) வருர்தச்கூடிய, வினை - ( தீய) காரியங்களை, 6 op 
கேல் - (8 செய்ய) கெருங்காசே. 

  

௦. 48-09) கதையைப் படித்துக்கொள்க. 

கோய்ய வுரையேல். 

கொய்ய - (பிறருக்கு வருத்தத்தை உண்பெண்ணும்படியான) 

அற்பமான (வார்த்சைகளை,) உரையேல்-(ரீ) சொல்லாதே, 

க ரன் 

70. ஒருசமயத்தில் சர்ப்பங்களுக்குத் தலைவனான 
ஆதிசேஷனுக்கு வயிற்றில் சூலைகோய் உண்டாயிற்று. 

அவன் ஆஅசம்பத்தில் மருக்து முதலியவற்றை உட்கொள் 
ளாமல் கோயை லக்ஷ்யம் பண்ணிவக்தான். அ௮க்கோய் 
காளடைவில் முற்றி அவனுக்கு அதிகமான வருத்தத்தை 

உண்டுபண்ணிற்றட கொோயைப் பொறுக்கமுடியாமல் அப் 

புறம் அவன் வைத்தியர்களைத் தேடினான். அகஸ்தியர் 
முதலான மகாமுனிவர்களும் வது ௮வனுக்கு வைத்தியம் 

செய்தார்கள். கோய் கொஞ்சமும் குணமாகவில்லை. ௮வன் 
புமுப்போலக் துடித்து, அப்படியே கெடுங்காலம் வசையில் 
வருத்தப்பட்டுக் கொண்டிருந்தான். பிற்பாடு, திருப்பாற் 
கடலில் தன்வந்திரி என்ற ,ஆயுள்வேசு பண்டிதர் அவகரித் 

தார். அவர் அவனுக்குத் தக்க மருக்துகளைச் செய்து 

கொடுத்து கோயை நிக்கினார். ௮வனைப்போல நாமும் 
அஜாக்ரெதையினால் கோய்க்கு இடம்கொடுக்கலாகா.௮.
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நோய்க்கு இடம் கொடேல். 
சேய்க்கு - நோய்களுக்கு, இடம்கொடேல் - (அபத்தியம் மத 

லியவைகளைச் செய்த) (8) இடம் கொடுக்காதே, 

OO nBIOO— 

17. 28-வது கதையில் பாண்டவர் பதின்மூன்று 
வருஷம் வனதஇல் வாசம்செய்துவர்தால், அவர்கள் பாகத் 
தைத் துரியோதனன் இருப்பிக் கொடுத் துவிடவேண்டும்' 
என்று பெரியவர்கள் தீர்ப்புப் பண்ணினதாகப் படித் 

இருக்கிறீர்கள். அவர்கள் தங்கள் தவணை வருவங்களைக் 
கழித்த பிற்பாடு, தரியோதனனிடச்துக்குக் கிருஷ்ணனை 

இராஜ.தூ தனாக அனுப்பியிருக்கார்கள். கிருஷ்ணன் அத்: 

இனபுரம் சென்று முதல்நாள் விதுரன் விட்டில் தங்க 
விருந்துண்டு, இரண்டாவதுராள் இராஜசபைக்குவர்தான், 

அரியோதனஸுக்கு விதுரன் சிறியகர்தை அகவேண்டும். 

௮வன் கொஞ்சமும் மரியாதை இல்லாமல், தூதுவர்த 

இருஷ்ணனையும், விருந்து செய்த விதானையும் இராஜ 

சபையில் பலவாறு தூஷித்துப் பேசினான். வீரர்களிற் 
இறந்த விதுரன் அதனால் மிகுர்த கோபம்கொண்டு, தன் 
உயர்ந்த வில்லைச் சபையில் ஓஒடிசத்துப்போட்டுத் 6 துரி 

யோதனா .! இனி கான் உனக்கு ஒருகாளும் உதவி செப்ப 

மாட்டேன் '' என்று சொல்லிச் சபதமும் செய்துகொண் 
டான். அந்தக் காரணத்தினாலேயே அப்புறம் பாண்டவர் 
களுக்கும் அவனுக்கும் ஈடகச்து பாசச யுத்தத்தில் அவன் 

Agree sen அ௮டையமுடியவில்லை. அ௮வனைப்போல 
நாமூம் பெரியவர்களுக்குப் பழிப்பை உண்டுபண்ணும்படி 

யான வார்த்தைகளைச் சொல்லலாசாது. மகா பாரதம்... 

பழிப்பன பகரேல், 
பழிப்பன - (பெரியவர்களுச்ருப்) பழிப்பை: உண்பெண்ணும் 

படியான (இழிவான) சொரத்களை, பசசேல்- (8) சொல்லாதே,
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78” 95-வது கதையைப் படித்துக்கொள்க. 

பாம்போடூ பழகேல். 

பாம்பொடு - பாம்புகளோடு, பழகேல்- (8) சசவாசம் செய்யாதே, 

LO 
70. குமாரகுலோத்துங்கன் என்ற சோழராஜன் 

உறையூர்ப் பட்டணத்தில் அசசுபுரிஈது aus ster. ௮வன் 

ஒட்டக்கூத்தரிடத்தில் கல்விகற்றவன். அசசன் தமக்கு 

மாணாக்கன் என்ற மூழைமையினால், ஒட்டக்கூத்தர் ஒரு 

வரையும் மதியாமல் கருவம்கொண்டிருக்கார். ஒரு சமயத் 
தில் அ௮ச்சபைக்கு வந்த ஒளவையார் ௮வசைகோக்கி 
“ஐயா கூத்தே! நீங்கள் கடைசி யடியில் மூன் று சரந்இசன் 

வரும்படி. ஒரு செய்யுள் சொல்லுங்கள்'' என்முர், அவர் 
பிள்ளை மதிகண் டெம்பேதை பெரிய மதியும் இழக்தா ளே” 
என்று இரண்டு சஈஇரன் வரும்படி பாடினார். ஒளவை 
யார் ஒட்டா ஓழுமதி கெட்டாய்' என்று சொல்லி ௮னை 

வகுக்கும் முன்னிலையில் ௮வமானப்படுத்தினார். ஆதலால், 

சாமும் ௮வரைப் போலச் சபையில் பிழையுண்டாகச் 

சொன்னால், ௮வமானமடை.3வாம். (விசோதசச மஞ்சரி) 

பிழைபடச் சோல்லேல். 

பிழைபட-(சொல்வஇல்) குற்றம் உண்டாகும்படி, சொல்லேல் 
(நீ ஒன்றையும்) சொல்லாதே, 

அலு 

80. 18-வது கதையில் திருவள்ளுவர் என்ற தெய்வப் 
புலவரைப்பற்றிக் கொஞ்சம் படி.த்திருக்கிறிர்கள். ஆதியில் 
அவரை மிகவும் தாழக்தவர்களான வள்ளுவர் என்ற ஒரு. 
வகைச் சாதியார் எடுத்து வளர்ததுவக்தார்கள். அவர். 

கமத ஈல்லொழுக்கத்தினுலும், உயரர்த படிப்பினாலும் 
உலகத்தில் Hees பெருமையை அடைத்தார். அவர்
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காலத்தில் இருக்க பெரியவர்கள் அவரிட, த்இல் வந்து 
தங்கள் சச்தேகங்களை யெல்லாம் நீக்்க்கொண்டு போவார் 

கள். அவர் தமிழ்சாட்டில் புகழையும் பருமையையும் 
மிகுதியாகப் பெற்.றுத் இருக்குறள்' என்,லும் ஒரு சிறந்த 
நூலை இயற்றினார். அவரைப்போல நாமும் ஈல்லவழியில் 

பெருமையைச் சம்பா இக்கவேண்டும். புலவர் புசாணம். 

ப்டூபேற நில். 

பீடு- பெருமையை, பெற - அடையும்படி, நில் - (ரீ கல்ல 
வழியிலே) நில். 

அஜி 

8] முன்னர்ப பாண்டவாகள் வனகுதில் வசித்து 
வந்தபோது &யன் என்ற கநதருவன் ஒருவன் அர்ச்சுன 

னிடத்தில் வரது அவன ௮திசுமாகப் புசழ்க ந சன்னைக் 

காப்பாற்றவேண்டும் என்று வேண்டினான். அாச்சனன் 
“* பயப்படாதே ; காப்பாற்றுகிறேன் ; மான் உனக்கு 
என்ன செய்யவேண்டும் ? விவரமாகச் சொல்” என்று 

கேட்டான். கசதருவன் “ஐயா? இருன்ணா ஏனனைக் 

கொல்ல இருக்கின்; தாங்கள் ௮அதனைத தத்துக் காப் 

பாற்றவேண்டும் '' என்று பிரார்த்தித்தான். அாச்பனன், 

தமை.பனாசாயெ : யுதிஷ்டிரசோடூ நெடு ஈரம் ஆமிலாசனை 

செய்த, எப்படியிருக்தாலும், ஈம்மிடத்தில் ௮ டைகீகலம் 

புகுந்தவனை காம் கைவிடலாகாது, என். கர்மர்னித்த, 

மைத்துனன் என்றும் பாராமல் கிருஷ்ணனேடு யுத்தம் 

செய்து கக்தருவளைக் காப்பாற்றினான். ௮வனைப்போல 
நாமும் ஈம்மைப் புகழ்க்து அடுத்தவர்கக£க் காப்பாற்ற 

வேண்டும். மசாபாரதம், 
புகழ்க்தாரைப் போற்றி வாழ். 

புசழ்ச்சாரை - (உன்னைப்) புசழ்ச் த அ0த்சவர்களை, போத்தி - 
(சைவிடாமல்) காப்பாற்றி, வாழ் - (ரீ) வாழு,
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82. திருவெண்ணெய் ஈல்.லூரில் சடையப்ப முசலி 

யார் என்று ஒரு பெரிய பிரபு இருந்தார். அவர் பயிர்த் 

தொழிலை யல்லாமல் வேறு ஒரு தொழிலையும் விரும்பிச் 

செய்தஇல்லை. அந்தத் தொழிலிலேயே அவர் ௮;இக 
மான செல்வத்தை அடைத்தஇிருக்தார். குமாரகுலோத் 

அங்கன் .மூதலான உயார்த அரசர்களும் கவுரவிக்கும்படி. 

யான நிலைமை அவருச்குக் இடைத்திருர்த.த. சவிசக்ா£ 

வர்த்தியாயெ கம்பர் .௮வசைத் தாம்செய்த இராமாயணக் 
இல் அடிக்கடி புகழ்ந்து பாடியிருக்கருர், அவ்வளவு மஇப் 

பும் அவருக்குப் பயிர்த்தொழிலினால் உண்டாயிற்றே 
யன்றி வேறன்.று, ௮வரைப்போல காமும் பூமியைத: 
இருத்திப் பயிர்த்தொழில் செய்து உண்ணவேண்டும். 

விசோதாச மஞ்சசி. 

பூமி சிருத்தியுண். 
பூமி - (விளை) நிலத்தை, திருத் இ - (ர்) இருத்திப் (பயிரிட்டு, 

உண் - (நீ ௮,சன் பயனை) உண்ணு. ' 

TORO 

83. முன்பு ௮ம்பரிஷன் என்று ஒரு மன்னவன் 
இருந்தான். அவ்ன் ஒருபெரிய யாகத்தை அாம்பித்துச் 

செய்து வருகையில் இடையில் கேர்க்த ஒரு குற்றத்தின் 
பொருட்டு மனிதளைப் பலி கொடுக்கவேண்டிவர்த.து.. 

அதற்காக HAUG TE OF உலகம் முழுவதும் திரிந்து மிகவும் 

வருந்தி முடிவில் சுனச்சேபன் என்ற ஒரு இறுவளை 

அழைத்துக்கொண்டு வந்தான். அச்சிறுவன் தவத்தில் 

மிகுச் த விசுவாமித்தா முனிவரை ஈடுவழியில் கண்டு 
வணங், அவரிடத்தில் தரன் பலியாகச் செல்லும் அச்சத். 
தைச்சொல்லி வருச்தினான். முனிவர் அவன்மேல் :இரக் 
கம்சொண்டு, அவனுக்கு ஒரு மகாமத்திசத்ை உபதேசம்,




