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ஆத்திசூடி. வெணபா என்பது ஒளவையாருடைய ஆத்திசூடியி 

லுள்ள “*அதஞ்செயவிரும்பு”' முதலிய சூத்திரங்களை இறுதியாகச் 
கொண்டு வெண்பாயாப்பினாழ் செய்யப்பட்ட காரணம்பற்றி வரத பெ 

யர், இது செய்தவர் இராமபாரஇ என்பவர், பார்.த்தசாரதியெள்பாரு 

முளர். இராமபாரதி என்பது 

பாசோர் புகழிராம பசசதிசெம் பாகமதாய்ச் 
சீராத்தி சூடிச் செழுந்தமிழைப்--பேராச 
நாகரிகன் புன்னைவன ௩(தம௫ பன்புனைந்தான் 
வாகுவினிற் ரத்தி வா. 

என்னும் வெண்பாவாற் பெறபபம, பாரதியென்னும் பட்டப் 

பெயர் வேதியர்க்கு உழஙகபப6€ சல்பறறி இவர் ஒரு வேதியரென்து 

கொள்வாருமுளா. இவரைபபத.றி வேறொன்றும் புலப்படவில்லை. ஏற 

க்குறைய ஓவ்வொரு சூத்தரங்களுக்கும ஒவ்வொரு கதைகளாக எத் 
தனையோ பல கதைகள் எடுத்துக் காட்டப்பட்டிருக்கின்றன. றுக் 

கதைசளுள்ளே மிகப் பலக)தகள் பாரதராமாயண புராணங்களிலே 

காணப்பவென. மிகச் £€ல வேறிடததுள்ளன. லெ சூத்திரங்கள் தற் 

காலம் ௮ச்சிடப்பட்டிருக்கும ஆத்கிசூடிப் பிரதகளோடு மா துபடுகின் 

por, அவை, *மண்பறித்துண்ணேல” *இயங்கத்திரியேல்” “கேர் 

கோகெறிகில்'” *போறந்றடிபபிரியேல'' முதலியன, அவைகளை இரும் 

தவாறே விடுத்தேம். 

இது கதைகளோடும் ௮ச்டெப்பமோயின்; இக௫குள்ள தமிழ்ப் 

பாடசாலை மாணவகர்களுக்கு உபயோகமாகுமென்றது கருதி வெகுகாட் 

பிரயாசததோடும பல மர்ல்களினின றும் அவவக்கதைகளை எழுதுவித் 

துச் சேர்த்து இப்போது இதனை அச்சிடுவித்தோம். சில கதைகள் 

புலப்படவில்லை. கதைகளோடும் எழுதப்பட்டிருத்தலால் மாணாக்கர 

ன்றி மற்றையோரும் விரும்புவாரென்பது ஈம கருத்து. 

இதன்கண் வருங் கதைகளுள்ளே பல கதைகளைப் பிரயாசை 
கருதாது பரோபகாரங்கருஇி கல லூர் பண்டிதர் பிரமஸ்ரீ. வே, ௧ன௧௪ 

பாபதியையரவர்களுஞ் சுன்னாகம் ஸ்ரீ. ௮. குமாரசுவாமிப் புலவரும் 
எழுதி உபகரித்தார்கள். 

தெல்லிப்பழை: இங்கனம், 

Garam’) ஆடிமிீ”, } இ, முச்.துத்குமாரசுவாமிக்குருக்கள்,



கய 

கதா நுக்கிரமணி, 
 வண்ங்வலைகை 

கீ, கபிலை ழை, 

உ FUL BT கதை, * 

க அரிச்சர்திரன்சதை;, 
சிர் மாகலிகதை, 
ட. சடாயுசகதை- 
௬, பகன்சதை, 

| a, அரு௨ன்கதை, * 

வி, வியாசன்கதை, 
௯, உத்த ரன்சசை, 

௪0 சட்டுக்குருவிகதை, 
கக். பட்டணத் துப்பிள்ளைகதை, * 
௧௨, விகிகரமாதித்தன்கதை, * 
௧௩, கருடன்சதை, 
ao. UPEO gees. 
கடு, திருவசன்கதை, * 
She, GUT GET SONS. 
௧௭. காளிதாசன்சதை, 
கலி, இரணியன் சதை, 
om. சிலாதன்ததை, %் 

0. கம்பர்கசை, 
௨௪. அர்ச்சுகன்;தை, 
௨௨, இசாமன்கதை . 

2m, ழேற்கலன்கதை. 

பபச, அரியோதனன்சதை. 
௨௫, செம்பியன்சதை, * 
௨௬. தண்டசன்சதைடி 
௨௭, அகததியர்கதை, 
உயி. சூர்ப்பககேதை, 
௨௯, சருளிகதை, 
௬௦, பாரதர்சதை, 
௬௬, மார்சசணடேயர்சசை,   

௧௨, மாரீசன்சதை, 
௧௬௩. கும்பசன்னன்சதை, 
௬௪. களன்௧தை, 
கட. சம்பந்தர்கதை, 
௬௬, SRT ZOOS, 
௬௭, வாலிகதை,. 
௩௮... சித்திராங்கெதை, 
௩௯. யாகசேனன்௧னத, 
௪௦, மடொசுரன்கதை. 
௪௧, மலையின்கதை, 
௪௨, கண்ணன்மக்கள்களை, * 
௪௩. சம்புகன்கதை, 
௪௪. பரதன்கதை, * 
௪டு. கைகேயிகதை,. 
௪௬, வாசுகெதை. 
௪௭. நீலிசதை, * 
௪௮. இந்திரத் துய்மினன்்௧தை, * 

௪௯, பிரலொதன்சசதை, 
(0. திலீபன்சதை, 
டுக, கட்டியங்காரன்சதை, 

௫௨. பிங்கிருடிகஷத. * 
டு௯, ௮2 தீத்தாசாரியர்சகதை. 
௫௪, க.கைகதை, * 
௫௫, சங்கராசாரியாகழை, 
Gar ஈரிமின்சதை, * 
௫௭. தசரதன்கதை, * 
௫௮, புருடாமிருககதை, 
டு௯, பூதனைகசை. 
௬௦, கோசசன்சதை , * 
௬௪, உள்ளுவர்கசை, 
௬௨, செசெபாலன்சதை, 

* இந்த அடையாளமுள்ள கதைகளெல்லாம் ரல்தூரி பிரமஸ்ரீ, பண்டிதர் 
கே, சரசசபாபதியையரவர்களாலெழுதட்பட்டன.



a. 

  

ஆத்திரூடிவெண்பா, 

உலகம் புகழ்பாகை யோங்குதொணடை காட்டிற் 

நிலகன் கணபதிமால் செலவன--5லமிகுந்த | 

வாழ்வாகும புன்னை வனராத னற்றமிழ்க்குச் 

சூழாத்தி சூடி துணை, 

நூல், 

அறஞசெயவிரும்பு. 

அருளார் கபிலை யறமே செயமென 

திருளகல வேஙகைக் பயெமபும---பெருமையினான் 

மாவளரும் புனனை வனகாத மெயத் துணையா 

மேவியறஞ் செய்ய விரும்பு. (௧) 

தபீலைகதை, 

உத்தரபூமியிலே குடிதாஙனான் எனனும் பெயருடைய இடையனாலே 

மேய்க்கப்பட்ட பசுக்களுள்ளே கபிலை என்னும பசு ஒனறு தனியே மேயும்படி. 

ஒரு சாள் ஒரு காட்டி.ற போயிற்று, அதனை ஒரு புலி கணட தனக்கு ஈல்லு 

ணவு உடைதததெனறு தத துக் கொலல முயனற த, அப்போது கபிலை அப் 

புலியை சோகப் பலதருமஙகளையும் போதிதது விலகக்கொணடத, 

  

ஆநுவதுசினம., 

ஆதி நிமிசிவிகைக் காளாய்ச் சடபரதா 

தீது பொறுத்துச சிறப்புற்ற -சோதிப் 

புயமா வளர்ன்ற புன்னை வனகாதா 

செயமா நுவது னம, (௨)



a. ஆத்திசூடி வெண்பா, 

சடபரதர்சதை. 

பரதர் என்னும் அரசரரனவர் உலகப்பற்றினை மூற்றத் தறர்.து காட்டிற்பகு 
bg தவஞ்செய்யும்போது ஸ்காகஞ்செய்யும்பொருட்டுக் ச ணடமயொற்றங்கரைக் 
குப் போனார். அப்போது பூரணகர்ப்பமுடைய மானுமொன்று தண்ணீர்குடிக்க 

அங்கே வந்த ஒரு சிங்கத்தின் முழக்கங்கேட்டு அஞ்சி ஈகெடுங்கத் தன்கர்ப்பத் 
தையும் விழவிடுத்து விசைந்தோடிற்று. கருப்.த்திலிருந்த குட்டியும் நீரிலே 
மிதந்த நீந்திற்று, அதுகண்ட பாதரும் அக்ருட்டியின்மேலே பெரிதும் இரக்க 

ம்வைத் து அதனை எடுத் தப் பேணி வளர்ப்பவா தம்மைவி(_.. யாரு ரில்லையென்று 
எண்ணினவராய் ஆதரவோடும் எடுத்துவர்.து ஒளர்த்தார். ௮வர் சிந்தனையெல் 

லாம் அந்த மான்குட்டி.மேலே இருந்தபடியால் அவருக்கு மரணகாலத்திலும் 
அச்சந்தனையே மேவிட்டது. அச்சிந்தனைகாரணமாகப் பின்னர் அந்த மிருக 
மோனியிற் பிறந்து முன்னைச் சென்மவுணர்வு சிறிதுங் குறையாமல் அம்மிருக 
சென்மத்துக்குக் காரணமான கன்மரீக்கத்தை நினை* துககொண்டு தம் சென்ம 
பூமியாயெ காலாஞ்சனம் என்னும் தேசத்தைவிட்டுச் சாளக்கிராமம் என்னும் 
இடத்தையடைந்தார். அங்கே மானின் சென்மம் $யூவிடப் பின்னர் ௮ங்ரொ 

முகிவர்மரபிற் பிறந்து யாதொரு சொழின்முயற்சியுமின்றிச் சடம்போலச் ௪௧ 
_க்கமுமறியாதிருக தமைபந்றிச் சடபரதர் எனப்பட்டுச் சுற்றத்தாரால் உயலுக் 

குக் காவற்காரராக நியமிக்கப்பட்ட..ரர். 
அப்போது ஒரு சூத்திரன் புத்திரப்பேற நினைவிரும்பிக் காளிதேவிக்குப் 

பலிகொடுக்கும்படி. ஒருவனை நியமித துவைத் திருக்க அவனும் விதிவ௪த தினாலே 
தப்பியோடிவிட்டான. அச்சூத்திரன் ௮உளைச்சேடிப் போகும்போது இப்பரதர் 
எஇிர்ப்பட இவரையே பலியிடும்படி காளிச்குமுன்னே கொண்டுமோய் நிறுத்தி 
னான், அப்போ காளிதேவி இ.பா சருடைய பிரமதேசசுவினாலே த௫க்கட்ப 
ட்டுக் கோரவடி.வத்தோடுதோன்றி இவரைப் பலியிடத் தணிர்தோருடைய இர 
த்தங்களைக் குடிதது ஈடிஐதாள். அ௮க்காலத்தீலே நிமி என்னும் அரசன் (இரகு 
சணன் என்பாருமுளர்) ஞானேபசேசம் பெறக்கருதிச் கபிலமுகிவருடைய ஆச் 
இரமததை மோக்கிச செல்லும்போது இப்பரதருடைய மேனமையை அறியாது 

தன் சவிகையைச் சுமககும்படி. பிடிக்க ௮ கும் உடன்பட்டுத தான்கொண்ட 
விரதமும் தவரு.து கோபமுங் கொள்ளாது மெல்லமெலல ஈடந்து ஒருயிர்க்கும் 
இறுதிவாசாமற் காத்து அபவரசன்முதலிய பலரானுஞ் ”வன்முததா என ஈன் 
குமதிக்கப்பட்டா. 

  

இயல்வது வேல, 

இர துாஇ விறநுமலைக் இனனுக்கா ளாயுமரிச் 

ச் இர (னொ தன்னிலைமை த! பவிலலை---ஈ௩தம் 

மநுகெறிதேர் புன்னை வளகாதா பூம் 

யினிபல வ.துகர வேல. (௩) 

அரிச்சந்திரன்கதை. 

சூரியகுல்த தள்ள இரிசஙகுமகாராசாவின் மகனாகிய அரிச்சந்திரன் தன் 

மனைவியாயெ இஈ தமதியை விறறும புசு பனுக்குத் சான ௮டு.மையாகப் பெற் 

பும் தழு டைட் யர லையிறே த௨௱து உடஈகான, 

 



அல்டயாறு, சென்னை... 

ஆக்இசூடி. வெண்பா, ifs 

ra gehord Geo. 

மாவலியை மாலுக்கு மண்ணுதவா மதற்றடுக்ச 

SUD ED FEAT gut கண்ணிழக்தான்-.-காவதனால் 

ஈன்னீதிப் புன்னைவன காதமக பாவுலகக் 

இன்னீ வ.தவிலக் சேல், (௪) 

மாவலிகதை, 

விசோசனன் மகனாயெ மாவலி என்னும் ௮அசரனானஉன் மூவுலகங்களுக்கும் 
அரசனாக வரம்பெத்று அ௮சசுசெய்யுங்காலத்திலே தம்முலகங்களை இழந்த தே 
வர்கள் யாவரும் விட்டெுர்ததயையடைந்து தங்கள் குறைகளைச் தாக்கவே 
ண்டும் எனறு பிரார்த் திததார்கள். விட்டுணுமூர்ததியும் காசிபன் அதிதி என்னும் 
இருவருக்கும் மசனாகப் பிறந்து வாமனரூபத்தோடும் மாவலியிடம் போய் 
மூவடி. மணகேட்டார், மாகலியும் மூவடிக்கும் உடன்பட்டு நீர்விட்டுக் கொகெ 
கும்போ ஐ குருவாடி,, சுகராசாரியர் வணடுடி.உங்கொண்டு சென்று நீர்விடுங் 
கரகயாக்கிலிருந்து தத.து விட்ஷணெஸூர் தியின் தர்ப்பைநுனியாற் குத துண்டு 
கண்ணிழாதா. 

  

உடைய துவிளமபேல். 

உள்ளபடி. தன்சிறகி லுண்பெல மென்றஜொருசொல் 

விள்ளுஞ் சடாயுமுனம் விழ்ர்ததுபா--வளளற் 

றனபதிபே !|ன்னைவனச் காளாளா வொன்னா் 

குன துடைய துவவிளம பேல், (டு। 
J 

சடாயுகதை, 

காபெமுனிவருக்கு வினசையென்பவளிடத்திலே கருடன், அருணன் 

என்னும் இருபிள்ளைகள் பிறந்தார்கள். அ௮ருணனுக்குசி சமபாஇ), சடாயு என 

இருபிளளைகள் பிநந்தாகள். இர்சச்சடாயு தசரகனுக்கு ண்பனாகலாற் தாபி 

ராட்டியை இராவணன் கவர்சதுகொண்டு போனபோ௮ தனசிறகிலே பெலமு 
ண்டென்று சொல்லி இராவணனோடு தடுததுப்போராடி. அவனுக்கு வருத்தி 

தையுண்டாக்னொன். உண்டாக்கியும் பின்னர் இராவணனாலே சிறகு வெட்டப் 
பட்டுப் பூ. யிலே விமுநதான, 

  

ஊக்கமதுகைவிடேல். 

உளரி னரபலிக்கா வஷூர்சகட மேல்வீமன் 

தீரன் பகசூரன் நீதடக்குங்--காரணம்பார் 

சேக்குபுகழ்ப் புவனைவன தீரனே யாவுகினும் 

உளக்க மதுகை விடேல், 

பகன்கதை, 

தீருமன் முதயிய பாண்டவர்கள் ஐவரும் வேச இரயோகரத்திலே போய் 
ஆணடள்ள வேதியர் வீடொன்றிலே வாசஞ்செய்தகாலத லே அர்ரகருக்குச்



௪ ஆ.ம்இசூடி. வெண்பா, 

சமீபமாயுள்ள ஏகசகசிரம் என்னுங் காட்டிவிருர் தகொண்டு பகன் என்னும் 
இசாட்சசன் குடிச்சொரு பண்டிசோறும் ஈரபலி ஒன்றுக் இறைவாங் உண்டு 
வந்தான். இப்படி. உண்டுவருங் காலததிலே பாண்டவர்கள் இருக்கும் வீட்டார் 
கொடுக்கவேண்டிய நாள் வந்தது, அவவீட்டுப் பிராமணன் மனைவி தன்னுடைய 
குலமுதல்வனுயெ ஓரேமகனைப் பலிகொடுப்பது எப்படி. என்று வருந்தினாள், 
அதனை அறிந்த குந்திதேவி அவளுடைய துன்பத்சையாதறித் தன் மசனாகிய 
வீமனையே பலிக்கு நியமிக்க வீமனும் உடன்பட்டு அ௨ விட்டார்கொடுத்த சோற் 
றினையம் வண்டியிலேற்றிக்கொண்டுபோய் அ௮கனைச் சமீபித்தவுடன் ௮ச்சோற் 
இினையுமுண்டு அதுகண்டு கோபித்து வந்தெதிர்ச்ச அந்தப் பகனையும் ஊேக்கமு 
டன் கொன்முன், 

  

எண்ணெழுச் திகழேல். 

எண்ணரிய கோளுடுக்க ளெல்லா மொருமையதாக் 

இண்ணமக் துருவர்கையிற் சேர். தலினான்--மண் ணுலூற் 

போற்றுக் தமிழ்ப்பாகைப் புன்னைவன பூபாகேள் 

ஏ.ம்றெண் ணெழுத்திக,ழேல். (st) 

துநவன்கதை, 

சுவாயம்பு மனுவின்மகனாகய உத்தாஈுபாசனுடைய மனைவியராயெ சுருதி, 
சு$இ என்னும் இருவருள்ளே சுருதி என்பவளிடத்திலே உச்தமன் என்பஉன் 
பிறந்தான், சுரீதி என்பஉளிடத்திலே துருவன் என்பன் பிற ந்தான், ஒருகாள் 

உத்தாஈபாதனாய பிதாச் சிங்காசாத்திலே வீற் நிருக்கும்போ ஐ ௮௨னமடி.யிலே 
மகனாயெ உத்தமன் என்பவன் ஏறியிருக்தான், அப்போது மற்றமகனாயெ துரு 
வன் என்பவனும் ஏறினான். அதுகண்ட சுருதி என்பவள் ௮அ௦னைசகோக் 8 
பட்டத் துக்குரியையல்லை; சிங்காசாத்திலேருதே என்று தடுசதாள், சுருதி 

என்பவளிடத்திலேயுள்ள காதலால் அரசனும் அசற்குடன்பாடுடையவஞாயிரு 
ந்தான். அதுகண்ட துருவன் மிகவும் மனம்நொந்து ஈடந்த சம்பவததைத் 
தாய்க்குவந்தறிவித் துத் தாயின் சம்மதியோடு சத்தமுனிவரையடைக் ஐ உபதே 
சம்பெற்றுத் தவஞ்செய்து ரக ஈட்சதஇரங்களையெல்லாம் பிணித்த இரரியைக் 
கணக்கின்படி. சுநறியிமுத்து விளங்கும் உயர்பதவியை விட்டுனுவாற் பெற்று 
மாசாவோ மேம்பட்டான், 

  

ஏற்பஇகழ்சரி, 

மாவலிபான மண்ணிரக்க மாதவனே வாமவுரு 

வாமென்றான் மாதவற்கஃ தாகுமோ-- மூவுலகம் 

பேர்பரவும் புன்னைவனப் பேராசே யெவவகையாஜ் 

சீர்பெறினு மேற்பதிகழ்ச் ௪, (௮) 
இசன் சதையை 'ஈவ.துவிலக்கேல்'' என்பழிக் காண்க, 

 



அ.த்திசூடி வெண்பா. 

ஐயமீட்டுண், 

வன்பிரம ராக்கதன்பான் மங்கலியப் பிச்சைபருள் 

என்பவளுக் கேகொுத்த டேறினான்--அ௮ன்பதனால் 
வள்ளலெனும் புன்னை வனகாத வஞ்சமிலா 

தள்ளதலே யையமிட் டுண், (௯) 

  

ஓப்புரவொழுகு. 

தாரணிபோ லெவவுயிருக் தாங்கும் தகைமையதாச் 

சீரணிர்து காளுஞ் றக்தோங்க--ஆரக் 
தழைர்தபுகம்ப புன்னைவனத் தாளாளா யார்க்குங் 

குழைந்தொப புரவொழு கு. (௧௦) 

  

ஒதுவதொழியேல். 

மச்சகந்தஇி தன்வயிற்றில் வர்துதித். து மோதலினால் 

விச்சைபெறற வேத வியாசனைப்பார்... நிச்சயமே 

பன்லுதமிழ்ப் புன்ளைவனப் பார்ச் தவனே யுண்மைநா 

லின்னோ துவதொழி யேல், (௧௧) 

வியாசர்கதை, 

முன்னொருகாலத்திலே பராசரமுனிவர் பல சி௨ஸ்தலங்களையுக் தரிசிச் தப் 
பல தாததங்களிலும் ஸ்காகஞ்செய்து பமிப்பிரதக்ணெஞ்செய்து உருகையிலே 
கெளதமை (கங்கையென்பார் சிலர்) எனனும் யாற்றிலுர் தீர்ததமாடினார். தீர்த் 
தமாடியபின் கவுதமையாற்றினைக் கடர் துபோக ஒடம்விடுதற்கு யாருங் இடை 
யாமல அங்குள்ள வலைஞர்மகளாக.ப மசசகந்து எனபவளை ஓடம்விட இயலுமா 
என்று கேட்டார். மசசகந்தி அயிரம்பேருடைய பாரமமைந்தாலன்றி இந்த 
ஒடம்விடுதல் அரிதென்ருள். பராசரமுளிவர் ஆயிரம்பேருடைய பாரத்தையும் 
யானே அமைப்பேன் என்றுசொல்லி ஒடம்விடெற்கு அவளை உடம்படுததி ஏறி 
ச்சென்மூர், செல்லும்போது அந்த மசசகந்தியிடத்திலே இச்சைமிகுந்தவராய் 
ப் பனியினாலே சூரியனேமறைத து மீன்மணம்போய் ஈறுமணங்கமமும்படி. பரிம 
ளங்கொடுத்துப் பரிமளகந்தியாக்கி ௮வளைப் புணர்ந்தார், அப்போது வியாசமு 
னிவா அம்மச்சகந்தியிடச்திலே அவதரித்தார். வியாசமுனிஉகா மச்சகந்தியிடத் 
இழ பிறந்தும் வேதம் முதலியவைகளை ஒததலினாலே ஞாஈம்பெத்றுயாந்தார். 

  

ஒளவியம்பேசேல். 

மாதர்முன்னே யுத்தரனு மாபெலவான் போலுரைத்துக் 

காதமரி லாச்சுனனாற் கட்டுண்டான்--அதலினால 

வண்மைபெறு புன்னை வனகாதா சீருடைய 

இண்மையுன்னி யெளவியம்பே சேல், (௧௨)



  

ஆத்திரூடி வெண்பா. 

6 o 

உத நானகதை, 

. பாண்டவர்கள் விசாடனுடைய மச்சசாட்டிலே அஞ்ஞாதவாசஞ் செய்யுங் 
காலத்திலே விராடன்மசனாயே உத்தரன் என்பவன் சன்னகரத் திலே பசுக்கவபர 
உந்தவர்களை இமைப்பொழுதுள்ளே வெற்றிகொள்வேன் என்று தாய்முசலிய 
பெண்களுக்குச் சொல்லிலர் தும் போரிலே பயர்தோடித் தேர்விட்டுஉஈ்ச wae 
எனனாற பிடி.த். துக் கட்டப்பட்டான், 

  

அலவகஞ்சுருக்கேல், 

மைக்கடல்கொண் முட்டைதனைவாங்குவோமென்றுசிட்டு 

புக்ககனை வென்றதன் புத்தயினால்--௮க்கதைபோல் (ப 

வேளாளா புன்னைவன மேகமே யுண்மையெனக் 

கேளா;பஃ கஞ்சுருக் கேல், (௧௩) 

சிட்டுக்கநவிகதை, 

ஒரு கடற்கரையிலே சேவலும் பேடுமாக இரண்டு சிட்டுக்குருவிகள் வாச 
ஞ்செய்தன. பேடு தன் முட்டைகளை3யெல்லாம் பலமுறையு கடல்லந்து க௨ர் 
ந் தகொண்டு போககசண்டு துக்கங்ககாண்டு சன சாயகனாகிய சேவலுக்கு முறை 
யிட்டத. சேவல் பறையைகளையும் அழைத் தும்கொண்டுபோய்ப் பறவைவேர்த 
னாயே கருடனுக்கு முறையீட்ட த. கருடன்போய் விட்டுணுஞூர்த் சிக்கு முறை 
யிட்டது. விட்னொமூர்சஇ கடலைவருவித்து முட்டைகளைச ட்கெருருவியிட 
ங் கொடுக்கும்படி. கட்டளை செய்தார். 

  

கண்டன சொல்லல், 

கள்ளற் குரைத்தான் கனசத் தியவிரதன் 

உள்ளபரி. வேடுயாசொல் லோரவழியை5--. தெள்ளிய91 

மாதனதா புன்னைவன வள்ளலே மேலெண்ணு 

தேதெனினுங் கண்டளசொல் வேல், (௧௮) 

  

ஙப்போல்வளை. 

இதி லரிட்டங்கள் செய்யவுண வைக்கொள்ள 

மேதஇனியிற் றம்மினசதை மேவுதலால்--நீதிநெறி 

போற்றுபுகழ்ப் புன்னைவன பூபாலா வுற்ராரை 

மாற்திருமெய் ஙப்போல் வளை, (௧௯) 

அரிட்டம்-காகம், காகங்கள் யாதேனும் உணவைக் காணும்போது தம்மி 

னத்தனையும் அழைத்து உண்பது கக்கம், 
அலைனைவைகச-ை்



ஆத்கிரூடி வெண்பா, £8 

சணி$சோ டு 

ஞாயிறுயிர்க் ஜறுஇங்க ணம்பாருள் செய்லொசெவ் 
வா.ப்பிணிதுக் கங்குருகாள் வாழ்வுபோர்..... தூயவெள்ளி 
போடிதெல்லாம புனனைவன பூபாலா மிக்கபுத 

மனோடசெனிநீரா டு, (௧௬) 

  

ஞயமபடவுரை, 

தொடட்டி த்கோ னன்திசெய்த தூயோ ஸிருவருக்கும் 

பட்டணத்துப் பிள்ளை பகா கதுபார்--மட்டுலவுக் 

தென்பாகைப் புன்னைவன இரனே யாரிடததும 

அனபாப் ஞ.பம்பட வுரை, (௧௭) 

ப்டணத்துப்பீள்ளைகதை. 

பட்டணத் தப் பிள்ளையார் சவஸதல யாததிரையாகப் பலகாடுகளுக்கும் 
போய்க் கொ௩்கநாட்டில வ;தபோது ஒருகாள் அர்த தராத இிரியிலே ப௫யினால் 
வருகதி மூககனான ஒரு இலலாச்சி / வாயீலிே நின்று சையி் சட்டினார். 
௮௨ன இவா ஒரு சிவயோூ எனறறியாது யாரோ காமதாதசன எனறெண் 
ணிக்கொண்டு விரை-துவர்து சழ.யினாலே அடி.ததான். அழடிக்குமபோது பிள் 
ஊைமா£ நினறகிலைசானும பெயரவிலலை சிவ சிவ எனரூர், அப்போது ௮0தத 
வீட்டுப் புறததிணணையிற இடந்த ெ௩ன ஒருகன் ஓடி௰ந்து அமமூர்ச்கனே 
கோக்கி ஏடா! பேதையே! இவா ஒரு சிறகஈத சி௨உயோகி! இஃ ௬கசேன இரத 
ஙகு செய்தனை! எனறு விலக்கப் பிள்ளையாரை அமைத துககெ1॥ண்டுடோய் 
அனபோடும உண்பிததுப் பெரிதும உபசரித்தான், ௮ போது பிள்ளையா£ இரு 
உரு நினை த.தப் ''பூணுமபணிக்கல்ல”” 'இருக்குமிடந்சேடி.”” என்னும் பாக் 
களைப் பாடியா, 

  

இடப படவிடெடேல், 

நீத்தியமாம் வீட்டு நெதியிலிடம் பாடலலாற் 

பொய்த்தவின்ப விட்டி.ற் பொருளடையா--தத்தம் 

௩டையதியும் புன்னைவன காதனே பூமி 

இடையிடமப டவல டெடேல். (௧௮) 

  

இணக்கமதிர் இண௫கு, 

செய்பபுகழ் விக்ரெமா தத்தீனொரு தட்டாரப் 

பைய லுறவுபற்றிப பட்டசனால--வை.பம் 

மணக்குஞசாப புன்னை வனகாதா நீ.பும 

இண்கக மறிர்திணங் கு, (௧௯)



a ஆ ச்திசூடி வெண்பா. 

விக்கீரமாதிந்தன்கதை, 

விகீகிரமாஇித்தன் கூரியபுத்கியுடைய ஓர் அரசளாயிருக்து.ம் விசயன் என் 
னுர் தட்டான் ஒருவனைத் தீனக்ருச் சிறந்த நட்பாளனாகக்கொண்டு ஈடந்தான் 
அவன் மந்திரியாயெ பட்டி. என்பவன் இசனை அறிம்து தட்டானுறவு தப்பாத 
இங்கு பயக்கும் என்று தடுத. தம் இவினையனுபவிக்கும் ஊழ்வசத்தால் ௮ரசன் 
கேட்கவில்லை. அரசன் ௮ச்தட்டான் கற்றிருக்க இந்திரசாலம், மகேச்தரசால 
ம் என்னும் வித்தைகளை அவனிடத்திலே கற்றுக்கொண்டு, தான் கற்றிருந்த 
பரகாயப்பிரவேசவித்தையை அச்தட்டானுக்குக் கற்பித்தான். தட்டானோ ௮ 
சனை வஞ்சித்து இராச்சியபோகங்களைச் தான் அ.நுபவிக்சவேண்டும் என்று சம 
யம் பார்த் இருந்தான். 

இப்படியிருக்கும் சாளிலே ௮ரசன் மக்திரியைவிடுத் துத் தனியேசென்று 
வேட்டையாடும்படி. காட்டி .ற்போயிருந்தான். இத?வ சமயமென்று தட்டானு 
ம் ௮க்காட்டினே அடைந்தான். பின் அரசன் தட்டான் என்னும் இருவருப 
கூடி. வேட்டையாடிக்கொண்டு ஒரு குளக்கரையிலே கின்ற ஒர் ஆலமரத்தின 
நீழலை அடைந்தார்கள். அரசன் அயாசத்தனாலே தட்டான் மடியிலே தலையை 
வைத்துப் படுத் துக்கொண்டு மேலே பார்த்தான். ௮அவவாலமாத்திலே அணும் 

பெண்ணுமாக இரண்டு சளிப்பறவைகள் புணர்ச்சிசெய்துகொண்்டிருந்தன. 
அப்போது ஆண்டுளி சடி.தியாக இறஃ துவிடப் பெண்டெளி அசன் Shaun pup g 
மிகவருந்திற்று, அதனைச் வகாருண்ணியமுடைய அரசன் பார்த்துப் பெண்டு 
ளியின் துயரைத் தீர்க்கக்கருஇப் பராகாயப்பிரவேசவிற்தையினாலே சன்னுடலை 

விடுத்து ஆண்டிளியினுடலிற் பிரவேரித்தான்: உடனே அண்டிளி எழுந்து பெ 
ண்சிளியை மழெவித்2து. ௮ரசனுடல் டதத. தட்டானும் சமயம் வாய்ச் 
தது என்று தனக்கு ௮ரசன் கற்பித்த பரகாயப்பிரவேச வித்தையைக்கொண்டு 
௮ரசனுடலிலே புகுந்து பட்டணச்தையடைந்தான், இவைகளைக் குறிப்பிறல் 
அறிந்த மக்திரி ௮ரசன்மனைவியர் கறபுக்குப் பங்கம்வாராது உபாயஞ்செயது 

கொண்டான், இளியுடலிற் பிரவேூத்த அரசன் மகதசாட்டிலே போய் ஒரு 

வேடன் வலையிலகப்பட்டு பின் ஒரு செட்டிக்கு விற்கப்பட்டு ஒருதாசியின் விவ 
காரத்திலே வருந்திக் கிளியுரு$ங்கத் தன்னுருவம்பெறரான், 

  

ததைதாய்ப்பேண். 

அனையிடர்தீர்த் தான்௧கருட னக்கணன் செங்ககர்தை 

தனையெடுத்துச் சாவு தவிர்த்தான்--இளையவர்போற் 

சீராரும் புன்னைவன தீரனே நாடோறும் 

பேராருச் தந்தைதாய்ப் பேண், (20) 

HH ICH BAM de 

காசபமுனிவருடைய மனைவியர்களுள்ளே கத்திரு என்பவள் அந்தன் 
மூதலிய பாம்புகளைப் பெற்றாள். வினதை என்பவள் கருடன் அருணன் என் 
னும் இருவரையும் பெறருள், ஒருகாள் இவவினதை கத்இரு என்னும் இருவ 
ரூம் ஒரிடத்திலே இருக்கும்போது ௮ங்கே இக்திரறுடைய உச்சைச்சிரவம் 
என்னுங் குரை வந்தது. அ௮க்ருதிரையின் வாலைக் கத்திரு பார்த்து கருமை 
என்ன வினதை வெணமை என்றாள். இவலாறு இருவரும் முரணி எமள்வார 
த்தை மெய்ம்மையாகுமோ அவளுக்கு மற்றவள் அடியாளாகக்கடமள எனச



ஆத்திசூடி. வெண்பா, ஆ 

சபதமுங் கூறினர், பின்னர்க் சத்திரு தன்மகளாயெ கார்க்சோடன் என்னும் 
பாம்பினால் அல்வாலைச்சுற்றிக் கருமையாக்ருவித் துக் காண்பித் த வீனதையைத் 
தன்க்கடிமையாக்கினாள். பின்னர்ச் சருடன் அமுதங்கொண்டுவந்து கத் துருவி 
ன்பிள்ளைகளுக்குக் கொடுத் துத் தாயாயெ வினதையின் அடிமையை நீக்சனொன், 
அ$்தணன்கமை வர். தழிக் காண்க, 

  

Bear whip mG eer, 

உன்னாட்டா ரெல்லா முயிர்சாத்துக் கோத்திரத்தில் 

எர்காளும் வாழக்தே யிருத்தலாற்--பன்னாளும் 

பூதலத்தின் மேன்மைபெறும் புன்னைவன நாதனே 

ஏதஇகழ்ர்_து ஈன்றிமற வேல், (௨௧) 

  

பருவத்தேப.பாசெய். 

உன்னாட்டி.ற் பொற்களந்தை யூராசன்னாட் செய்தபயிர் 

பொன்னே விளாயப் புகழ்பெற்றா-.- ஒன்னார் 

பயக்திடுவேற் புன்னைவன பாரத்துவனே நீயுஞ் 

செயும்பருவத் தேபயிர் செய். (௨௨) 
  

மண்பறிக் தணணேல், 

கூறவழக் கெண்ணாத கூதைசக டற்குவண்டி. 

ஏறமுன்போல் வாரா திருக்ககனாற்--றேதியென்றும் 
மாதிலகா புன்னைவன மன்னாகேள் பூமியதில் 

  

ஏதிலன் மணபதித்துண் Come. (௨௩) 

இய ஙகித் திரியேல். 

மன்னவனுக் குன்னாட்டார் வந்து முடிசூட்ட [ல் 

முன்னனலின் மூழ்கிமுதன்மைபெறரா-.-அன்னவாபோ 

ஈன்றதியும் புன்னைவன காதனே வையகத்தில் 

எனறுமியங் இத்திரி யேல். (௨௪) 

  

rer Cue, 
இருடிமேம் செத்தபாம் பேற்றிப் பரீக்கித் 

த.ரவினாற் பட்ட த.நிரதே--இிரைகடல்கசூழ் 

மணணுலகிற் புன்ளவன மன்னவா பாவமிதென் 

றெணணி யரவமாட் டேல், (2 @) 
2,



கரு அத் திசூடி. வெண்பா. 

பரீக்கீதுகதை, 

அருச்சனனுடைய மகன் அபிமன்னு. அபிமன்னுவின் மகன் பாீக்த. 
இந்தப் பரீக்ெத மகாராசன் சாட்டிலே வேட்டைக்குப்போய் ஒரு மானை எய் 
தான், அச்தமான் அம்புபட்டுர் சப்பியோடி.ற்.று, அதனைத் தேடிப் பார்க்கும் 
போத சமீகர் என்னும் முனிவர் எதிர்ப்பட்டார். அவரை நோக்கி மானை விசா 
ரித்தான். அவர் யாதொன்றும் பேசவில்லை. அவர் பேசவில்லை என்று கோபங் 
சொண்டு செத்துக்டெந்த பாம்பொன்றை எடுத் தச்கொண்டுபோம் அவருடைய 
தலையிலே போட்டுவிட்டுப் போனான், பின் ௮௨ருடையமகன் அதனை அறிந்து 
சொல்லிய சாபப்படி. தக்கன் என்னும் பாம்பினாற் கடி.க்கப்பட்டி றந்தான். 

  

இலவம்பஞ்செறறுயில், 

அன்னத்தின் நூவிகோங் காகு மரசாக்குப் 

பனனும் பருத்திதான் பாங்கல்ல--இன்ன தனால் 

வள்ளலெளும் புன்னை வனகாதா மையிரவிற் 

றுள்ளிலவம் பஞ்சிற் நுயில், (௨௪) 

  

வஞ்சகம்பேசேல். 

மாயனார் தம்மக்கண மாமுனியைக் கேட்டகர்ப்ப 

மேயவரைக் கொல்லு மீருப்புலக்கை--அயதனான் 
மாரனெனும் புன்னை வனகாதா வையகத்திற் 

சிருரா வஞ்சகம்பே சேல், (௨௭) 

கண்ணன்மக்கள்கதை, 

துகாரகையிலே சண்ணபிரான் தருமராசனுக்கு வேள்விகளை மூடித் துத் 
தன்பதஞ்சாருதத்கு நினைத்திருக்குங் காலத்திலே அவரைக் காணவிரும்பித் 

துருவாசர், விசுவாமித்திரர், நாரதர்முதலிய முனிவர்கள் வந்தார்கள். அப்போ து 
யாதவகு.சாரரிற் சிலர் சாம்பவன் என்பவனை ஒரு கர்ப்பஸ்திரிபோல ௮லங்கரி 
Sg அம்முணனிஉர்களுக்கு முன்னே நிறுத்தி இப்பெண் என்னபிள்ளை பெறு 
வாள? சொல்லுங்கள்! என்று கேட்டார்கள். அம்முனிவர்கள் இவர்களுடைய 
கபடத்தை அறிந்து கோபங்கொண்டு :“இக்கருப்பத் தினின்.று ஒருமுசலம் பிறக் 
கும், ௮க்தமூசலத்தாலே இர்த யாதவகுலமெல்லாம் காசமாகும'” என்.று சாபஞ் 
சொல்லிவிட்டுச் கண்ணபிசானையுங் காணாமல் வந்தவழியே இரும்பிப்போய்விட் 
டார்கள். மற்றைசாள் யமதண்டம்போனற ஒருலக்கை சாம்பன் வயிழ்றினின் 
ம் பிறந்தது. அவவுலக்கையைக்கண்ட யாதவர்களெல்லாம் ௮ஞ்சி ஈஈடுங்க் 
கண்ணபிரானுடைய பிதாவாயே வசுதேவருக்கு ஈடந்தகாரியத்தை அறிவித்தார் 
சள். வசுதேவர் அவவுலக்கையை அரத்தால் ௮ராவிப் பொடியாக அட்டொடி, 
களைச் கடலிலே இடும்படி சொன்னார். யாதவர்களும் அவவாறே செய்தமுடித்.து 
மூனிவர்சாபத்தைக் சடவிலே கரைத் துவிட்டோம் என்று கினைத்திருக்தார்கள். 

பின்னர் அந்தப் பொடிகளொல்லாம் ௮அலையினாலொதுக்கப்பட்டுக் கரையி 
லே உர்த வாட்கோரைப் புல்லாக முளைச்து களர்ந் இருந்தன. அந்த இரும்புப்



ஆத்திசூடி. வெண்பா, க 

பொடி.சளுள்ளே கடலைவிதையளவு பிரமாணமுடைய ஒருதுண்ே ஒரு மீனால் 
விழுங்கப்பட்டு உலுப்தகனென்னும் வேடன் கையிலகப்பட ௮௨ன் அத் துண்டி. 
னைத் தன்னம்பொன்றின் நுனியிலே வைத்திருந்தான். பின்னர்க் சண்ணபிரா 
னும் பலராமனும் யாதருங் கடற்களையிற்போய்க் சடனீரிலாடிக் கடற்றெய்வ 
தீதுக்குப்பூசையும் விழாவாடத்தினார்கள். ஈடத்தியபின் பலராமனுங்கண்ணபிரா 
we தலமபுரியுமாறு காடுகோக்கினர். நைவே.இத்த கள்ளினை அதிகமாக உண்ட 
யாதவர்கள் வெறியினாலே ஒருவரை ஒருவர் இகழ்ந்து பேசிக் கோபமூள இரு 
ட்புலக்கைப் பொடியினாலே அங்கே முளைத்திருந்த ௮வ்வாட்கோரைகளைப் பீடு 
ங்கி ஒருவருக்கொருவர் அடிக்க எல்லாரும் இறந்தார்கள். இக்கதை மசாபாரத 
த்து மெளசலபருவதஇலுஞ் சகாழிப்புராணத்திலும் அற்ப வேறுபாட்டுடன் 

காணப்படும். சாபஞ்சொன்னவர் கபிலர் எனறும், தருவாசர் எனறுஞ் சொல் 
கிய ori. 

  

௮ழகலா சன செய்யெல், 

வாணன் சிவனை வணங்கிவசஞ் செய்துலகோர் 

காணகின்று தன்வாயில் காக்கவைத்,தும்--பாணியெலாம் 

போனதனாற் புன்னைவன பூபாலா யாரிடத்துக் 

தானழக லாதனசெ யேல். (௨௮) 

வணுசாரன்கதை, 

காபமுனிவருக்குத் இதி என்பஉளிடத்திலே இரணியகபு இரணியாக்ச 
ன் என்னும் இருவரும் பிறர்தார்கள். இசணியகசிபுவுடைய பிள்ளைகள் பிரகிலா 
தன், அநுகிலாதன் முசலிய கால்வர், பிரசிலாசன் பிள்ளைகள் ஆயுண்மான், 
விசோசனன் முதலிய நால்வர், விசோசனனுடைய பிள்ளை மாவலி, மாவலிக் 
ருப் பிள்ளைகள் நூறுபேர், ௮௨ருள்ளே வாணன் என்பவனும் ஒருவன், இந்த 
வாணன் என்பஉன் திருக்கைலாசமலையிற்சென்று சவனுடைய திருடடனத்திற் 
கு மத்தளம் ௮டி.த்துச் சிவனை ம௫ழ்வித் ஐத் தான் என்றுங் கண்டு வணங்கும் 
படி. தன்னுடைய சோணிதபுரவாயிலிலே வந்து வீற்றிருக்கும்படி. செய்தான், 
செய்தும் அழகலாதவைகளைச் செய்து பலரோடும் போராடி. இறுதியிலே விட் 
ஜஹொமூர்ச்தியாலே கைகளெல்லாம் இழக்கப்பெற்ருன், 

  

இளமையிற்கல், 

கல்வியிள மைக்குளிலாக் காளிதா சன்மனையாள் 

வல்வசையாற் பொல்லா மரணமுறறுச--செல்வதனான் 

ஈற்றாமா புன்னைவன காதா விதையறிஈது ர 

கற்றா லிளமையிழ் கல். (௨௯) 

காளிதாசன்கதை, 

அரிகரபு2த்திலுள்ள அனந்தகாராயணன் என்னும் விப்பிரனுக்கு அரிகரன் 
என்னும் பெயருடைய புத்திரனொருஉணிருந்தான். அப்புத்தின் அதிக மூட 
ஞா. ஆடுமேய்க்க நியமிக்சப்பட்டு மேய்க்கும் காள்களிலே ஒருஈஈள் ஆ௫ெளுண்



we. ஆச் இரூடி. வெண்பா. 

ணும் குழைக்காச ஒரு மரத்திலேறி நுனிக்கொம்பிலிருந்து அடிக்சொம்பைச் 
த்தித்தான்; 

கல்வியிலே வாஜசெய்து சன்னை வெல் துறெக னையே விவாகஞ்செய்ய கிச் 
சயித்திருக்க தரிராசகுமாரியோடு வாதசெய்து தோல்விபெற்ற வித் துவான்கள் 
சிலர், இவனை மரத்தினின்றும் இறக௫க்கொண்டுபோய .அவவிராசகுமாரிக்கு 
வித் துலான் என்று காட்டி. அங்கீகரிக்கச்செய்தார்சள். அஉவிராசகுமாரி வித து 
வான்௧கள்செய்த அமகெளெல்லாம் ௮றிக்து காளிதேவியிடம்டோம் வரம்பெறும் 
படி. ௮௨னை அனுப்பினாள். அப்படியே அவன் காளிதேவியிடம்போய் வரமபெ 
நீறு வித் துவானாய்ச் காளிதாசன் என்னும பெயருமபெற்றுப் போசராசனுடைய 
சபை வித் துவான்௧ளுக்குத் தலை௨னாக விளங்கினான். 

இப்படிப் போசராசனுடைய சல யிலே பலசாளிருக்து பீன் யாதோ ஒரு 
காரணத்தால் அவனை வெறுத்துத் தன்னுடைய தாவீட்டிகேபோய் மறைகதி 
ருந்தான. அப்போது போசராசன் காளிதாசனை கலெளிப்படுத்தக் சருதி ஒரு 
சுலோகத்திற் பாதியைமுடித்து மற்றைப்பாதி முடிப்பவனுக்குத தன்னரசாட்சி 
யிற டாதி கொடுக்கட்_0ும் என்று பிரசத்தஞ்செய்தான், இனை அறிந்த அந்தத் 
தாசி காளிதாசனைசக்கொண்டு மற்றைப்பாதியை முடிப்பித்து அரசாட்சயின 
பாதியைத் தானே பெறக்கருதிக் காளிதாசனை வெட்டிக்கொன்ற விட்டுச் சுலோ 
சப்பாஇியைக் கொண்டுபோய்ப் போசராசனுக்குக் காட்டினாள். 

  

அறனைமறமவல, 

பத்ரகிரி ராசன் பகர்சனகன மெய்விதுரன் 

சத்தபரி சுத்தஞ் செலுச்துதலால்--இத்தரையில் 
மனனனெனும் புன்னை வனநாதா யாவுறினும 

என்ன வறனைமற வேல். (௩௦) 
பத் திரசரிராசன்--கோவிந்தசாமி என்பவஜு டையமகன்; அரசனாயிரும்,து 

பட்டண த் துப்பிளளையடைய அருளினாலே துறவுபூண்டஉன. சனகன் துறவு 
பூண்ட ஓரரசன், வி.துரன்--வியாசனுக்கு ௮ம்பாலிகையிடம் பிறந்தவன, 

  

அனக்தலாடேல், 

காலை.தயில் லமபோங் கண்டபக லாக்கம்போம் 

மாலை தயி ஜனோயாம் வகையறநிர்து--ஞாலம திற் 

புண்ணியகா லந்தெரிஈது புன்னைவன பூபாலா 

எணணி யனந்தலா டேல். (௨௧) 

  

கடிவ தும, 

இரணியனு மாங்காரத் தெண்ணா துரைத்து 

ஈரகரியா லிற்றான்முன் னாளி;-- சுரதருவைப் 

போலே கொடுக்கின் ௦ புன்னை வனகாதா 
மாலே கடிவதும ற, (௩௨)



ஆத்திசூடி. வெண்பா, ௧௩. 

இரணியன்கதை, 

இரணியன் தவஞ்செய்து பிரமதேஉரிடத்திலே வரம்பெற்று க£வுஃ கக்கும் 
அரசனாய் இரணியனேக2 என யாவருக் தன்னை வணங்கும்படி. கட்டளையிட் 
டான். அவன் மகனாயே பிரலொசன் அசனேமறுச் து ஒரமோகாராயணாயன,று 
சொல்வி வாதாடி.னான். ௮௨னைகோக உனது காராயணன் இச தூணிலும் இரு 
ப்பானோ என்று சொல்லி இரணியன் ௮த் தூணிலே சன்கைய ல் அடித்தான். 
அப்போது விட்டுனுஞூர்த்தி ௮ச் தூணிவிரும்து ஈரசிஙகமாகத தோன் றி ௮௨னை 
க்கொன்றார், 

  

காப்பதுவிரதம், 

அப்ய ரிலாதன்சேய் துங்கவிர தங்களெலாஞ் 
செய்யகந்தி யாகச் சிறப்புற்றான்-.- பொய்யலவே 

தேன்காண்சொற் புன்னைவன ரனே யைம்பொதியைத் 

தானகாப் பதுவிர தம், (௩௩) 

சிலா தன்கதை, 

முன்னொரு காலத் லே திருமறைக்காடடிலே இருந்த ஒரு பிராமணச் ச 
றுவர் தமவீட்டிலே பீச்சைக்குஉந்த மற்றொரு பிராமணணுடைய பிச்சையன்ன 
த துக்குள்ளே ஒரு சிறுகல்லையிட்டு விட்டார். அந்தப் பிராமணன் yaa wens 
தை ௮க்கல்லோதோனே கொண்டுடோய் உண்டான். பின்னா இச்சிறுகர் உள 
ர்ச்து சாத்திரங்கள் படித். தச தவங்களுஞ் செய்து கோரதவச எனப் பேரும் 
பெற்று அட்டரத இகளிலும் வல்லராய் யமபு.ச்திலும் போய் அங்கே செய்புந் 
தண்டனைகளையும் பார்தது வருகையிலே அ௮ங்சே ஒரு பெரிய மலையைக் சண்டு 
இம்மலை wiser gy வினாவினா, அப்போது அஙகேரின் றசிலர் அ௨உமபைகோக்கிப் 
“பமியிலே கோரதபச என்றொரு பாவி பிச்சைக்குவந்த ஒரு பிராமணனுடைய 
அன்னத்திலே ஒருகல்லையிட ௮க்கல்லோடு பிராமணன அ௮வஉன்னததையுண் 
டான், அ௮க்கல்லே ௮க்கோரதப இற$தபின உண்டற்கு இஙகே மலையாக ௨ள 
ர்கின்றத'' என்றார்கள். அதனைக் கேட்ட கோசதபசி அஞ்சி ௮அதுசெய்தவன 
இதினின்.ற தப்பிக்கொள்ளும் வசையுளதோ என்று வினாவினான். £'பூமியிலே 
இவ்வளவோர் மலையைக் கலாச் தண்பானாபின்; இமமலையம தானாக இங்கே 
கரைக் தவிடும்” என்றார்கள். கோதரபரி உடனே பூமியிலேவர்து தன் ஜூசை 
அடைந்து ஒரு மலையை நியமிததுச் சிறிதுறிதாக நாடோறும் இடி.ததப் 
பொடியாக்டு நீரிற்கரைத்து உண்டுவந்தார். அம்மலை உண்டொழிய இயமபுரத இ 
லுள்ள மலையுங் கரைந்தொழிந்தது. ௮க்கொரதபசி மலையைச் கரைத் தண்ட 
காரணத்தாற் சிலாதர் என்னும பெயர் பெற்றார், 

இந்தச் ரிலாதர் புத்திரப்பேத்றினை விரும்பித் இருலையாற்றிலே பஞ்சாக 
இனி மத தியினின்.று பல௨ருடஙசளாகத் த௨ஞ்செய்தா£, அததஉ.த்திற் ரெஙடச் 
சிவபெருமானும் வெளிப்பட்டு முனிவனே ! உனக்கு டேண்டும் வரம யாசெனறு 
வினாவச் சிலாதமுனிவர் ஒரு சற்புத$ீரனைத் தந்தருளடேண்டுமென்றார், சிவ 
பெருமான், ''சகஉ குணங்களும் நிறைந்த ஒரு சற்புததிசன் பதினாறுஉயதுடைய 
வனாய் நீ செய்யும் யாகபூமிமிலே உழுபடைச்சாவீலே சோன்றுகான்'' எனச் 
சொல்லி மறைத்தார், பினனா யாசசாலையை உழுசபோது ஒரு மாணிக்கட்டெட் 
டி தோனறிந்று, லாசமுனிவா மப்பெடடி யை? இறநதா, பெட டிக்குள்ளே



௧௪ ஆத்திரூடி. வெண்பா, 

நெற்றிக் கண்ணுஞ் சக்திரசடாமுடியும், ச தர்ப்புயமுமாக விளங்குஞ் ௨ழூர்த் 
தீம் இருக்கக்கண்டு துதித்து கின்றார். அப்போது ((முனி௨னே! டெட்டியை மூ 
ட.த்திற” என்றோர் அசரீரி தோன்றிற்று. பின்னர் அந்த அசரீரிப்படி. மூடித்தி 
தந்தார். அப்பொழுது பெரு சான் ஒரு குழந்ரையாக அழுதார், சிலாதமுனிகர் 
அ௮க்குழந்சையை எடுத் தக்கொண்டுபோய்ப் பிராமணர்ச்குரிய ரியைகளெல்லா 
ஞ் செய்து செப்பீசுவரர் எனப் பெ.பரிட்டு வளர்த்தனர். உளர்த் துவருங்காலத்.இ 
மே பதினாரூம் உயசும் வந்தத. பதினாறுவயசென்னும் நியமத்தைக் குறித் த் 
தந்தைதாயார் வருந்தினர். புத்திரர் அவர்களைப் பயப்படவேண்டாம் என்று சொ 
ல்லி அயனரிதீர்சதஈடுவினினறு ஸ்ரீருத்தரத்தை ஒத அருந்தஉஞ் செய்தார், 
அப்போது சிவபிரான் வெளிப்பட்டு நித்தியமாயெ சாருப்பியங் கொடுத்து சமது 
காமமாதிய நந்தி என்னும் நாமத்தையுஞ் சூட்டி. சகேசி என்னுங் சன்னிகையை 
பும் மணம்புணர்வித துக் கணத்தலைமையுங் கொடுத்துத் தமது கோயில் வாயி 
விலே காவல்சய்யும்படி. சுரிகையும் பிரம்புங் கொடுத்து முடி.குட்டி, வைததார், 

  

சிழமைப்படவாழ், 

தண்டமிழ்க்காக் கம்பருக்குத் தாமடிமை யென்றுதொண்டை 
மண்டலத்தா ரேட்டில் வரைந்ததுபோல்---எண்டிசைக்கும் 

பொன்னான புன்னைவன பூபாலா தென்பாகை 

மன்னா கிழமைபட வாழ். (௩௪) 

கம்பர்கதை, 

கவிச்சக்கரவர்த் தியாய கம்பக ட்டா ழ்வார் ஏரெமுபதென்னும் பிரபந்தம் 
பாடியபோது தொண்டைமண்டலத்துள்ள வேளாளர் யாரும் டெருமூழ்ச்டி 
யுற்று இதற்கு எங்களாலே தரத்தக்க வேறுபரிசு யதொன்று.நில்லை எங்களை 
யடிமையாக உமக்குத் தருதே பரிசாகும் ஏன். றுசொல்லிக் கமபருக்கு ௮டிமை 
யோலை எழுதிக் கொடுத்தார்கள், 

  

தழ்மையகற்று. 

பெண்கேட்ட வேக்தனுக்குப் பெண்ணாயைப் பந்தரிலே 

கண்காண கின்குலத்தார் கட்டிவைத்த--பண்பதுபார் 

நன்பாகைப் புன்னைவன மாதனே யப்படி.ப்போல் 

அன்பான $ழ்மை யகற்று, (mG) 
  

குணமதுகைவிடேல். 

நீரகலர்த பாலையன்ன நீர்பிரித் துக் கொள்வதுபோற் 

சீர்கலக்தார் ஈநற்குணமே சோர். துகொள்வா£--ஏர்கொள் 

புகழாளா புன்னைவன பூபால னேமிச் 
ககுண மதுகை விடல். (௩௭௬) 

 



௩ 

ஆத்திசூடி வெண்பா, கடு 

கூடி ப்பிரி2யல், 

அர்ச்சுனன்மால் சார்பிழ$்த வன்மே க்ருதலாமூன் 
கைச்சிலைவெற் பாக்கனத் துக் சைதளர்ந்தான்--மீச்சயமே 
மன்றலாசூழ் புன்னை வனகாதா தக்கோரை 
என்றுங்கூ டி.ப்பிரி யேல், (௩௭) 

அநச்சுனன்கதை. 

பாண்டவர்கள் அ). இனாபுரியிலிருக்கும்போ து ஒரு தூசன் எந்து யாழவகு 
மாரர் யாவரும் கடல்விழாக் கொண்டாடிக் கள்ஞக்குடித் தத் தம்முள்ளே பகை 
தீதுப் போராடி, இறந்தார்கள் என்றும், கண்ணபிரானும் பலதேவனும தவம்புரி 
யுமாறு காட்டிறபுகுந்தார்கள் என்றுஞ் சொன்னான். அதசேட்ட பாண்டவரும் 
பெண்களும் பெருக் துயரடைந்த புலம்பினார்கள். ௮௨ ருள்ளே அருச்சுனன் மிகு 
விரைவாகத் துவாரகைக்ருப் போய் வசுதேவனையும் பெண் களையும கண்டு புலம்பி 
அவர்களுக்கும் ஆறுதல்கூறிப் பின் காட்டி.ற்பகுர் த கண்ணபிரானையும் பலதே 
வனையுந் தேடியபோது அவர்களுடைய உடம்புகண்மாத் திர ரகக் கண்டு 
விமுச் து புண்டமுத கண்ணபிரானுடைய பேரனாயெ ௨ச்ரதேகனைக்கொண் 
டு ௮ந்இயகர்மங்களைச் செய்வித்தான். செய்வித்தபின் ஏழுகாளுள்ளே தவாரகை: 
கடலாழ் கொள்ளப்படும் என்று முன்னரே கண்ணபிரான் சொன்னபடி. ஈட க்கு 
மென்றஞ்சி அங்கே இருச்சவிடாமல் கண்ணன்மனைவியரையும் ஈகரத் தாரையும் 
அழைச் துக்கொண்டு துகாரகையை நீம்டுப் பஞ்சவடம் என்னும் இடத்திலே 
உரப் பொழுதும்பட்டது. அப்போ த. ௮வர்கள் தவாரகையி ௨ யிருர் த கொண்டு 
வந்த இரவியங்களையும் பெண்களின் ஆபரணங்களையும் கண்டு 2௩ டேடர்கள் 
அங்கே வந்து பறித்சார்கள், அப்போது தடுத்த வில்விலே அம்புபூட்டி, அருச்சு 
னன் பிரயோகனஞ் செய்தும் கண்ணன்சார்பிழந்தமையாஜற் பயன்படவில்லை, 

  

கெடபபதொழி, 

வாலிகெட ராமனொரு வாளிதொட்ட வெம்பழியை 
மேலொருசென் மத்திலன்னோன் மீண்டுகொனள்றுான்_ஞா 
வல்லவனே புன்னை வனகாதா யாரெனினும் [லமதில் 
ஒல்லை கெடுப்ப தொழி, (௩௮0 

டரோாமன்கதை,. 

விட்டுணுவின் அவதாரமாயெ ஸ்ரீராமச் சர்திரன் டெடக்தைமலையிலே குர 
ங்ருகளுக்குத் தலைவனாயிருந்த வாவியென்பஊனை அவன்தம்பியாதய சுக்ரரீஉன் 
பொருட்டு மறைக்தநின்று பாணப்பிரயோகஞ் செய்து கொன்றான். அவவாறு 
கொல்லப்பட்ட வாலி பின்னர் உலுப்தகன் என்னும் ேடனாகப்பிறர்து விட்ட 
னுவின் மற்றோரவதாரமாபை கண்ணபிரானை ஒரு காட்டிலே படுத்திருக்கும் 
போத உள்ளங்காலிலே பாணப்பிரயோகஞ்செய்து கொன்றான், 

 



hte  ஆக்திஞூடி வெண்பா, 

கேள்விழு.பல், 

முன்பகவத் தை முனியுரைக்கக் கன்னிமார் 

தன்படியே கேட்டுல£த் ரார்வேச்தா..அள்புறல்போல் 
மாதவனே புன்னை வனகாதா ௩ன்மையுற 

மூ.தீ.தி2வார் கேள்வி முயல், (௩௯) 

கைவினைகரவேல், 

இக்தரன்வாள் வைக்க வெடுக் துமுன முற்கலனார் 

ததருமம விட்டுத் தவமிழக்கார்--சந்ததமும் 

பாகையில்வாழ் புன்னைவன பார்த்திவா வாகையினா 

லேகை வினைகர வேல். (௪௦) 

மூற்கலழநீவர்கதை; 

பிரமதேவருடைய மாத்திலே பிதந்த முகிவர் பதின்மர், அவர் மற; மரீசி, 
புலத்தியன், தக்கன், புயகன், ௮ங்ரொ, வ௫ட்டன், பிருகு, அத்திரி, இரு த, 
என்பவர், அவருள்ளே அ௮ங்ரோ என்னும் முநிவர்கணத்சோர் முப்பத் துமூகர், 
அவர் அ௮ங்கரசு, மாந்தாதா, புருருச்சன், முற்கலன் முதலியோர். அவருள்ளே 

மூற்கலமுகிவர் தவஞ்செய்யுங்காலத்திலே அத்தவத்தைக் கெடுக்ஈ நினைத்த இக் 
இரன் வாட்படையைக் கொண்டுபோய் அம்முனிகருக்கு முன்வைத்தான், ௮ம் 
மூற்கலமுநிவர் அவவாட்படையை எடுத்து மரங்களையன் நிப் பலமிருகங்களையும் 
வெட்டிச் கொன்றார், வாளெடுத்து வெட்டிய காரணத்தினாலே தம்முடைய 
தருமமுந் தவமுமிழந்து ஈரகயாதனையும் பெதரார், 

  

கொள்ளைவிருமபேல், 

சொட்டமிட்டே யுததரத்திற் கோக்கொள்ளை யாடவாத 

துட்டனச வக்கொடியோன் ரோற்.றிடுக்கண--பட்ட தனால் 

நீதிபரா புன்னைவன கேயனே யேதெனிலும் 

பேதைமையாக் கொள்ளைவிரும் பேல். (௪௧) 

துரியோதனன்கதை, 

பாண்டவர்கள் விராடபுரத்திலே வ௫க்கும்போ_து விராடஜடைய பசக்சவ 
rots துரியோதனன்பக்சத்தார்க்கும் விராடன்பக்கத்தார்க்கும் யுத்தம் ஈடர்ச து. 
அப்போது துரியோதனனும் வர்.த பேடிவடிவத்தோடும் அங்கே இருந்த அருச்சு 
னனாலே முடியும் பங்கப்பட்டுத் தோல்வியும் பெற்றுத் துயருமடைச்தான். 

  

கோதாட்டொழி, 

சம்பனுக்காஞ் செவ்வக்து ஈன்மலாவே சக்களித௪ 

செம்பியனு மணமமை.பாற் சீரழிந்தான்.-மும்புவியில்



ஆ.க்இசூடி. வெண்பா, eer 

sralaT pin Yon racer Onerguipe Cobaa 
கொவ்வாத கோதாட் டொழி, (௪௨) 

சேம்பியன்கதை, 
சாரமாமூனிவர் என்பவர் இரிரராமலையையடைச்து சவபூசைசெய் தவரும் 

நாள்களிலே ஓராள் அங்கே நாககனனிகைகள் கொண்வெந்து பூசித்த சுகந்த 
முள்ள செவவக்்திமலரைச்சண்டு தாமும் ௮மமலர்களாற பூசிச்சவிரும்பி அச்சன் 
னிகைகளோடும் பாதலத்திற்போய் அந்தச் செவவர்திச்செடிகளைச் கொண்டு வ 
ந்து ௮ங்கே உண்டாக்? அம்மலராற் பூரிதீதுவர்தார். அக்காலத்திலே அரசனாக 
உறையூரிலேயிருக்க பராந்தகன்என்னுஞ் சோழன் ௮ம்மலர்களைப்பறித் தத் தன் 

னிச்சைப்படி. உபயோகப்படுத்தினான். ௮தனை௮றிஈ்த அம்முனிவர் சவெபெருமா 
னுடைய சச்நிதியையடைந்து முறையிடச் சிவபெருமான் அவனுடைய உறை 
பூரிலே மண்மாரிபெய்யச் செ.ப்தார், மண்மாரிபெய்து ரகரழிதலைக்கண்ட அவவ 
ரசன் மனைவியையும் அழைத் துக்கொண்டு சன்னகை விட்டோடினான். ஒழி. 
யு இவெபூசைக்குரிய பூவைச் கவர்ந்த குறறத்தினலே ககரோடழிர்து ஈரகம 
டைர்தான். செம்பியன். சோழன், 

  

சக்கரகெலிநில். 

மணடலத்திற் செங்கோல் வழியிற் செலுத்தாமற் 
௦ றணடகனென ஸும்மொருவன் ரான்மடியக்-- கண்டதனால் 

வேள்புரையும் புன்னேவன வித்தகா வெர்காளும் 

ீழ்சக் கரநெறி நில், (௪௩) 

தண்டகள்் கதை, 
மனுமரபிலே தோன்றிய தணடகன் என்பவன் தன்னாட்டினைச் தருமமுச் 

தயையுமின்றி ௮ரசுசெய்துவருகாளிலே குரூவாய சுக்கரன் தலஞ்செய்யுங் 
காட்டிலேபோய்ச் சுக்கரனமகளைக்கண்டு மனமயங்கி ௮வளை வலாற்காரமாகப் 

புணர்ந்தான். ௮வளுச் துக்கத்தோமெ போய் பிதாவுக்கு முறையிட்டாள். பிதா 
வாயே சுக்கரன் மிக்க கோபமுடையஞனாய் “என்மகளுக்குத் தீராவிடும்பைசெய்த 
தண்டகனும் அவனாடும் ளேயும் பிறவும் வெர்.து பொடியாகுக”? எனச் சாபஞ் 
சொன்னான். ௮ச்சாபப்படியே ௮வனுடைய காடுங் காடாடுத் தண்டகாரணியம் 
என்னும் பெயராயிற்று, 

  

சான்றோரின தரு. 

ne னுமைமண த்தி லேவடதிக் சாழ்ந்ததெனக் 
கா௫ினி€ ராக்கக் கலசமுனி..-வாசமுழ்றுச் 

செய்ததுபார் புன்னைவன தீரனே யப்படிச்சீர் 

எய்துஞ்சான றோரினதி ௬. (௪௪) 

௮கத்தியர்கதை, 
இமயமலையிலே ிவபிரானுக்கும் உமாதேவிக்கும் ஈடந்த சல்யாணத்தைத் 

தெரிசிக்குமாறு பலரும் போய்ச் சேர்ந்தபோது பாரம்மிருந்து பூமியின வடபா 
௩



SH ஆத்திசூடி. வெண்பா, 

சம் தாழத் தென்பாகம் உயர்ந்தது. உல்கமுமு தும் நிலைகுலைர்ச த, தேவரும் 
பிறரும் வருந்திச் சவனேயென் நிரங்னெர், யாவரும் இரங்குதலைச் சிவபெருமா 
னுணர்ட்து பூமியைச் சமப்படுத்தச் கருதி அகத்திய முனிவரை அழைத்துத் செ 
திகேயுள்ள பொதியமலையிலே போயிருக்கும்படி. கட்டளையிட்டார். அப்படியே 
அச்த்தியரும் பொதியமலையிலே போயிருந்து பூமியைச் சமமாக்னோர், 

  

சித திரம்பேசேல், 

தசைபண்பி ராவணற்குச் செப்பிக் குலங்கெடுத்த 
பாதகிமூக் கன்நிழக்த பங்கம்பார்.-அ.தலினால் 

தாரணிக்குட் புன்னைவனத் தாளாளா தன்னையெண்ணாச் 

சேரலாக்குச் சத்திரம்பே சேல், (௪௫) 

சூர்ப்பநகிகவத, 
சுமாலி என்பவனுடைய மகளாகிய கைக என்பவளிடத்திலே விச்ரெவா 

என்னும் முணிவனுக்கு இராஉணன் ழசலிய புத்திரர்களும் சூர்ப்பசகை என்பவ 
ளும் பிறந்தார்கள், இந்தச் சூர்ட்பாகு தண்டகாரணியச்திலே இசாமலக்குமணர் 
களையஞ் சதோபிராட்டியையுங் கண்டபோது இராமலக்குமணரை விரும்பியுக் 
தன்கருத்துச் சித்தியாகாது தோபிராட்டி யைக் கவர்ர் துசெல்ல முயன்று இலக் 
குமணராலே மூக்குவெட்டப்பட்டாள். பின்னர் இரா௨ணனணிடம்போய்ச் €தா 

பிசாட்டியுடைய அழகு முதலியவைகளை அறிவித்தாள். இராஉணன்உட்து €தா 
பிராட்டியைக் கவர்ந் துபோனான், பின்னர் இராமசுவாமிபோய் இராவணன்முத 
வியோரைக் கொன்ரூர், ஆதலால் தன்குலங் கெடுதற்குச் சூர்ப்பயே கார 
ணமாயினாள். 

  

சரமைமறவேல், 

உற்றதொடைப புண்ணுக் குடைதிக் காட்டிரின்றுன் 

கொழ்றவனமு லுன்கங்கை கோத்திரத்தான்._வெற்திபுனை 

மன்னான புன்னைவன வள்ளலே யாதலினால் 

TEETER சீர்மைமற வேல், (௪௬) 

  

சுளிக்கச்சொல்லேல், 

சகுனிதுரி யோதனற்குச் சாப்பனையாக் கேடு 

மிகவுரைத்துக் தன்னுயிரும் வீர்த--ஈகைபார் 

மனுகெதிதேர் புன்னை வனகாதா யாவ 

ரெனிலுஞ் சுளிக்கச்சொல் லேல், (௪ஏ) 
சதனிகதை, 

காந்தாரதேசராசனாகய சகுனியென்பவன் வஞ்சகப் புத்தகளைச் சொல்லிக் 
கொதெ் தத் தன் மருசனாய துரியோதனனைக் கெெசழிர்சதன்றித் தானுங் 
கெட்டழிர்தான், 

 



ஆத்திசூடி. வெண்பா. ௧௬ 

சூதுவிரும்பேல், 

தோராத அற்றுவரும் தோற்றபஞ்ச பாண்டவரும் 

பாசே யகன் நுபட்ட பாரதம்பாா-- பேராண்மை 

வற்றாத புன்னைவன மாகடலே மிக்கசெல்வம் 

பெற்றாலுஞ் சூ.விரும் பேல், (௪௮) 
பாரதகதை, 

பாரசவீரர்களாயெ நூற்றுவர் ஜவர் என்னும் இருபாலாருள்ளே தருமன் 
மூ.தலிய ஐவரும் துரியோதனன்முதலிய நாத்றுவரோடுஞ் சூதாடி. இராச்சியமு 
மிழர்து சகாடடைர்தார்கள், நூற்றுவரும் இராச்சியம் பெறவந்த ஐவரோடம் 
போராடி. இறந்தார்கள். 

  

செய்வன இருதச் செய். 

வேள்விக்கு மூவருமே வேண்டுமென் மெண்ணாம௰் 

ரூழ்வுசெயது தக்கன் நலையிழர்தான்--- ஏழுலகும் 

வ்சுபுகழ்ப் புன்னைவல வித்தகா ரெய்கையறிக் 

தேசெய் வனஇருகதச் செய். (௪௯) 

  

சேவிடமறிர்துசேோ, 

இருமைக்கு மெய்ததுணையா மென்றுமாரக் கண்டன் 
அரனடியைச் சேர்ந்தா னவன்போல--அருள்பெருகும் 

பூசா பலாபாகைப் புன்னைவன மேமனமொ.ஷச் 
தேசேர் விடமறிஈது சேர். (௫௦) 

மார்க்கண்டேயர்கதை; 
மிருகண்டுமுனிவருடைய புசல்வராயெ மார்ச்சண்டேயமுனிவர இம்மை 

கீகும் மறுமைக்கும நற்றுணையென்று கருதிச் வனடியைச் சேர்ந்து பூத்து 
யமனையும் வென்று நீர்க்காயுசும் பெறருர். 

  

சையென த்திரியேல. 

தூயரகு ராமனபாற் சோரமுன்னி மாரீசன் 

மாயமா னாய்த்திரிர்து மாய்ர் ததுபா--ஞாயமன்றோ 

வீசுபுகழ்ப் புன்னைவன மேகமே யித்கலத்இ 

லேசை யெனத்திரி யேல். (டுக) 

மாரீசன்கதை; 

தாடகையென்பவளுடைய மகனாயெ மாரீசனைச் சதையைக் கவரும்மஏ. 
இசா௨ணன நினைச்து இராமலக்குமணர்களைப் பிரித் தச் ”னதையைச் தனிமை
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யாக்கும்படி அனுப்பினான், மாரீசனும் ஒருமானின் வடி.வெடுத் தப்போய்ச் தோ 
Song. சாணும்படி உலாவினான். மானின் சிறப்பைக்கண்ட சீதாபிராட்டி, 
இம்மானை எனக்குப் பிடித்.துக சரவேண்டும் என்.று இராமனை வேண்டினாள், 
இராமனும் வெகுதூரக் தொடர்ச் தபோயும் அசப்படாமைகண்டு அம்புசெலுத்த 
அங்க ம்பினால் விழுந்திறந்தான். விழும்போது *'சீதாலக்குமணா” என்ற சொற் 
கேட்டு இலக்குமண்னுச் தொடர்ந்தான். €தையுர் சணியளாயினாள். அப்போது 
சர்நியாரயாக இராவணன் சென்று சதையைக் கவர்ந்தான். 

  

சொமசோர்வுபடேல். 

நித்தியக்தைக் கேட்கப்போய் நித்திரையென் றேகுளநிப் 

புத்தியறற கும்பகன்னன் பொன் நினன்பார--மத் தமத 

குன்றநிகர் புன்னைவனக் கொற்றவா பாகைமன்னா 

ஏன்றுஞ்சொற் சோர்வுப டேல். (௫௨) 

தம்பகன்னன்்&கை, 

இராவணன், கும்பகன்னன, விபூடணன் என்னும் புத் இரர் மூவரும் உக 
இரமானதவஞ்செய்த பிரமதேவரிடத்திலே வேண்டிய வரஙகளைக்கேட்டார்கள். 
௮ப்போது பிரமதேவர் கும்பகன்னனை கோக்க உனக்கு வேண்மெ உரம் யாது 
என்று கேட்கக் கும்பகன்னன் நிததியவரங்கேட்க நினைத்திருந்தம் சொற்சோ 
ர்ச்து நித்திரையென்.று குளறிச் கேடடைக்தான். 

  

சோம்பித்திரியேல். 

ஈளனிருது பன்னன்றோ காண்கூன் நில் விமன் 

வளாகரி சேர்த்து மனையா. -ஞளமகிழ 

கின் றதுபா£ புன்னைவன கேயனே தன்முயற் 

என்றுஞ்சோம் பித்தீரி யேல், (௫௩) 

நளன் கதை; 

வீரசேனன் என்பவனுடைய மகனும் நிடததேசராசனுமாகய ஈளனென்ப 
ஒன் சுதாடித் தோல்வியடைந்து நாட்டினைவிட்டுத் சன்மனைவியாகயே சமயந்தி 
யோடுங் காட்டில் வரிக்குங்காலத்திலே ஒருகாளிரவு கலியின் சச்தினாலே ௮த் 
தமயக்்தியைப் பிரிந்து அயோச் திரகரிலே போய் இரு தபனனன் என்பஉஜுக்குத் 
தேர்ப்பாகனாக இருந்தான். தமயந்தியும் தேடிக் காணாமற் குண்டினபுரததிலே 
பிதாவாயே வீமனுடைய வீட்டிலே போயிருந்தாள். பின்னர்ச் சயமாமென்று 
இரு துபன்னனுக்குத் செரிவித்தபோது இரு துபன்னன் குண்டினபுசச் தக்கு 
வரட் புறப்படத் தேர்ப்பாகனாயிருந்த களன் ௮௨னைத் தேரிலேற்றி சூன்றுகாளை 
க்குள்ளே குண்டினபுரத்திலே கொண்வெந் தசேர்த் துத் தமயக்தியும் மனம&மு 
ம்ப. நின்றான. 
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தக்சோனெனத்தரி, 

சைவ சமயத்தைக் தலையாகச் சம்பந்தா 

செய்துலகல் யாண்டுஞ் சறப்புத்ருர்--வையமிசைப் 
பொங்குபுகழ்ப் புன்னைவன: பூபாலா பாகைமன்னா 

எங்குதக் கோனெனத்தி ரி. (ax) 

தீநஞா நசம்பந்தர்கதைஃ 

சீர்காழிப்பதியிலே திருவவதாரஞ் செய்த திருஞானசம்பந்சர் தாம்பாடிய 

ருளிய தேவாரததினாலும் தாஞ் செய்தருளிய அ௮ற்புதத்தினாலஓுஞ் சமணரோடு 
செய்தவாகத்திவஐஓஞ சிவனே முழுமுதற் கடவுள் எனவும், சைவமே மெய்ச்ச 
மயம எனவும் எங்கும் தாபித் தப் பெரும்புகழ்பெற்ரார், 

  

தானம விரும்பு. 

முன்செ யறத்தை முகுந்தற் களித்தகன்னன் [ல் 
பின்செயலு மீவனென்றே பே்பெநத்ருன்--தன்செயல்போ 

தாதாவே புன்னைவனத் தாளாளா பூமியின்மேல் 

ஏதா னம.துவிரும் பு. (௫௫) 

கன்னன்௧கதை, 

சூரன் ere mag மகளாய்ப் பிறந்து குர்திபோசன் என்பவனுக்குத் 
சத்தபுததிரியான குந்தி கனனியாயிருக்குங காலததிலே குரியனைச்சோச்து ஒரு 
புதலஉனைட் பெற்றுப் பெட்டியிலடைத தச் கடலில விட்டாள், அப்பிளளை 
கரையையடைதக்து ஒரு தோப்பாகனால் வளாக்கப்பட்டுத் தரியோசனனையலட 
bg ௮அங்கதேசச் துககு ௮ரசனாக்கப்பட்டுக கனனன எனனும பெயரோடு விள 
நஇூனொன. இந்தக் கனனன பதினேழாமகா ட்போரிலே ௮ருச்சனனுடைய ௮மபி 
ளாலே தாக்கப்பட்டுத் தளாந்து தேரிலே விழுந்து டெந்தபோது கண்ணபிரான் 
ஒரு மாதவவேதிய சேடததோடு சென்று கனனனை நோக்க “நின் புண்ணிய 
முற்றும் தருக”? எனறு யாரிக்கப் புண்ணியம் முற்றுங கொடுத்துப் “பினசெய் 
வதுக் தருவேன்'' எனருன், 

  

இருமா லுக்கடி மைசெய். 

௮ண்டர் முனிவர்க் கவதாரம் பத்தெடுத்து 

மிண்டரைவெட் டி.த்தரும மேபுரக்கக்--கண்ட தனால் 

மந்தரனே புன்னைவன வள்ளலே யெக்காளுஞ் 

செச்திருமா லுக்கடிமை செய், (௫௬) 

 



2.2. Ys FR. வெண்பா, 

இவினையகற்று. 

rete முஞ்சிதைம்சே யெய்தியபோ ராக்கமும்போய்த் 

தேசழிர்் து தானவர்கள் தேய்ச் 5 கனாற்--காடினியில் 
வாழ்பாகைப் புன்னைவன மன்னவா ஈன்மையன்றிச் 

சூழ்தீ வினையகற் நு. (௫௭) 

  

அன்பத்இற்திடங்கொடேல், 

தூயரா மன்பகையாற் நுன்பமுற்றும் தஞ்சமென்றே 

சேயினையுக தேவே இரனிழகத--ஞாயம்பார் 

மாதுங்கா புன்னைவன மன்னவா வஷதறிக் 

தே துன்பத் இற்கிடங்கொ டேல், (டு௮) 

  

தூக்கிவினை செய். 

எதிரிபலம் பாதிகொள்வ னென்றறிஈ அ வாலி 

வதைபுரிய ராமன் மறைஈது--துதிபெறல்பார் 

பாரளரத புன்னைவனப் பார்த்திவா வப்படியே 

தீரதி்து தூக்கிவினை செய், (டு௯) 

வாலிகதை, 

வினதை என்பவளுடைய மகனாகய அருணன் சூரியனுக்குச் சேர்ப்பாகனா 
யிருக்குங் காலத்திலே தேவலோகத்திற போயப் பெண்௨டிவங்கொண்டு ராட் 
டயஸ் இரிகளுள்ளேகின்று கூத் துப்பார்த்சான். அப்போது பெண்வடிவத்தோடு 

தின்ற அருணனை இச்திரன் கண்டு விரும்பிப் புணர்ர். து வாலி என்பஉனைப் பெற் 
முன். இந்த வாலியென்பவன் சிவனை வழிபட்டுத் தன்னுடனே எதிர்க்கும் எதி 
ரிகளுடைய பெலத்திற் பாதி தன்னைச் சேருமாறு வரமபெற்றுச் குரங்குகளுக் 
குத் தலைவனாய்க் இட்டுிம்தைமலையிலே வ௫த்தான், அதனையறிந்த இராமர் மறை. 
ந் துநின்று பாணம் விட்டுக் கொன்றார், 

  

தெய்வமிகழேல். 

தாருகத்தார கூவரையு தாழ்வுசெய் ஐ தங்கடங்கள் 

காரியதீதால வேறு கதியளித்தா£---தாரணிக்கண் 

மாதவனே புன்னை வனகாத மீதிடுக்கண் 

ஏதெனினுக் தெய்வமிக ழேல், (௬௦) 

 



ஆக்திரூடிவெண்பா, oA, 

தேசத்தேடொத்துவாழ். 
எல்லா மதத்திற்கு மெவ்வுயிரக்கு நீர்கிழல்போல் 
நல்லா தரவை கயக்தருளி-- வல்லாண்மை 

சூழ்தேசு புன்னைவனச் தோன்றலே நீயுமென்றும் 
வாழ்தேசத் தோடொச்து வாழ். (௬௧) 

  

கை.பல்சொற்கேளேல், 

மாதுசித்தி ராங்கிசொல்லான் மைந்தனைக்கை கால்களைக் 

தேதுபெற்றா னோமன்ன ஸிப்புவியில்-- நீதிகெதி 
மாதவனே புன்னை வனகாதா பாகைமன்னா 

ஏதெனிலு£$ தையல்சொரற்கே ளேல். (௬௨) 

_ சிந்தீராங்கிகதை, 

சித திராங்கியென்பஉள் இராசராசகசேச்திரன் என்னும் ௮7ரசன் மனைவி, 
இவள் ஒருகாள் ௮ர்சப்புரத திலவந்த சக்களத்்திமகனைக்கண்டு மோகங்கொண்டு 
புணருமபடி. பிடி த்திமுக்க அவன் டறுததோடினான். அதனால் ௮உன்மேத்கோப 
முற்று ௮சசனிடம்போய் ௮1சனே! நின்மகனசெய்த அநீதியைப் பாரென்று 

வளைத்தழும்பையங இழிச்ச புடைவையையுங் சாட்டி. முறையிட்டாள். ௮ர௪ 
னும ௮௨உள்சொலலைஈமபி மகனுடைய கைகால்களை டெட்டுவித தப் பின்னர் 
உண்மையறிந்து பெரிது தக்கப்பட்டான, 

  

தொனமைமறவேல். 

பண்டு தரோணன் பழமையெண்ணாப் பாஞ்சாலன் 
மிண்டமரி லாச்சுனனால் வீறழிந்தான்--கண்டதன்ரு 
பொன்னாளும் புன்னைவன பூபாலா தன்னையநிக் 

தெக்காளும் தொன்மைமற வேல். (௬௩) 

யாகசேனன் கதை. 

இளமைப்பருவத்திலே சனனோடு பிரியண்பனாகத் துரோணாசாரியர் ஈடக் 
ததையுக் தான் அவருக்கு அரசனாய் வருங்காலத்திலே உலூற் டாதி தருவேன் 
என்று சொன்னதையும் மறஈ.து துரோணோாசாரியரை அ௮றிமடேன் என்,௦ டாஞ்சா 
லதேசராசனாயய யாகசேனன பின்னர்த் துரோணாசாரியராலே ஏவிவிட்ட்பட்ட 
அருச்சுனனோடு போராடிச் தோல்வியடைந்தான, 

  

தோற்பனதொடரேல், 

சணடனொடு மிணடன் தனைவென்ற சங்கரிபால் 
மிணடுமகு டன்பொருது வெட்ணெடான்-புண்டரிக 

MAHAMAHOPADHYAYA 
JR ULV, SWAMINATHA IYER LIBRARY,



௨௯4. ஆத்திசூடி. வெண்பா, 

மாதாரும் புன்னை வனகாதா நீணிலத்தி 

லேதோம் பனதொட ரேல். (௬௪) 
மகீடாசுரன்கதை. 

மூன்னொருகாலத்திலே தேவாகளுக்கும் ௮சுராகளுக்கும் ஈடந்த போரிலே 
தேவர்களால் அசுரர்கள் இறந்தார்கள். புகசரரை இழந்த அசுரமாதாவாயெ 
திதியென்். பவள் தன்மகளைகோக்கித் சேவர்களெல்லாரையும் வெல்லத்தக்க ஒரு 

புத் தனைப் பெ.று௦டி. தவஞசெய்யவிட்டாள். ௮வள் ௮வவாறே தவஞ்செய்து 
சுபாரிசமுனிவருடைய அருளினாலே மடன் எனனும் பு,ச.இரனைப் பெற்ரள், 
இம்மடொசுரன போரிலே பலரையும் வெனறு பினனர்த் தாக்கையோடும் போ 
ong. வாளால் டெட்டட்பட்டான. 

  

கன்மைகடைபபிடி. 

அ௮ரசமரர் தொல்கடனீச் தந்தணனைக் கால 
புரவழியிற் காத்த புகழின் -பெருமையைப்பார் 

மன்றலர்தாரப் புன்னைவன வள்ளலே யாக்கும் 

என்றுன் மைகடைப்பி டி. (௬டு) 
  

நாடேற்பனசெய. 

நாடோடும் போது நடுவோட வேண்டுமென்து 

தேடு் தருமர்சொன்ன ௪ீரதனால்..... நீடு 

பொருக்துபுகழ்ப் புன்னைவன பூபாலா ஈன்ருய்த் 

தெரிந்துகா டே ற்பன செய், (௬௬) 

நிலையிற்பிரியேல். 

சஞ்சரித்து கின்ற சைலங் களையெல்லாம் [ல் 

வெஞ்னத்தா லிக் தரன்முன வெட்டு தலாற்..செஞ்சரணா 

மண்ணளந்த புன்னை வனகாதா வென்றுஈகன்மை 

எண்ணிகிலை யிற்பிரி பேல, (௬௭) 
மலைகளின்௧தை, 

முன்னொருகாலத்திலே மலைகளெல்லாஞ சிறகுகளுடையனவாய் அகாயத் 
இலே பறச்.து பட்டணஙகளிலே போய்த தங்கப் பட்டணஙகளையுஞ் €வராஏக 

ஐயும் அழித்துப் பெருச்துயர் விளைத்தன. .ததனையறிந்த இஈஇிரன் ௮ம்கலைக 
ளின் சிதகுகளையெல்லாம் வெட்டி.விட்டான் . 

  

நீர்விளையாடேல். 

KOT CM GT (HAT DDE ST SHWE. oor I Tg. [ன் 
எண்ணருமவாட் கோரையினா லிற்றனரால--புண்ணியததி



கண்ணான் (பின்னை வனக் கர்ராளா மேல்வருஞ்டர் 

    

"ஸ் ச ட க ‘ எண்மையினா னீர்விளையா டேல், (௬௮), 

இதன் தையை வஞ்சகம்பேசேல் என்புழிக் காண்சு, 
ணசைககைகவக்களளள் கா் 

கோ௫ிகனார் மாணாக்கர் கூறரிய காய்கிணத்தைப் 

போசனஞ்செய் தேபுலையாய்ப் போயினார். வீசுபுகழ்த் 

தென்பாகைப் புன்னைவன தீரனே யெள்ளளவும் 

இனபான நுண்டைநுக சேல். (௬௯) 

  

நூல்பலகல், 

கற்தசளு லுங்கள் கவிவீர ராகவமால் 
வெற்றிபர ராசசிங்க மேன்மைசெயப்---பெம்றசனால் 

ஞாலமதிற் புன்னைவன காதனே ஈற்பருவ 

காலமதி வால்பல கல். (எடு 

  

நெற்பயிரவிளை. 

அண்டா முகலோரக் கமிர்தமய மாவடிவு 

கொண்டதமே முத்திக்குக கொள்கருவாகீ-- கண்டதனால் 

தக்கபுகழ்ப் புன்னைவன.் தாளாளா வெப்பயிரக்கும் 
மிக்ககுண கெற்பயி£ வி ளை. (ere) 

CsigarOer Sée. 

வேத நெறிகின்ற வேதியாபோ னின்மரபோர் 

ஆதிமுத லாப்புகழை யாண்டதுபார்-..-அ.துலர்க்குக் 

தாயான புன்னைவன க் காளாளா பாகைமன்னா 

நீயுகேர் கோனெறி கில, (௭௨) 

நைவினைஈணுகேல். 

செய்தவழும் பாராமற் ராமன் சம்புகனை 

ரசைதலின்றிச் சென்னிகொண்ட ஞாயம்பாா...-உய் தரும 

வானான புன்னை வனகாகதா துட்டா்பங்கி 

லேகை வினை ணு Cae. (orm) 
௪



ஒள் ஆத்திசூடி. வெண்பா, 

சம்புகன்கதை, 

ஸ்ரீராமச்சக்தரன் அரசுசெய்யுங்காலத்திலே சம்புகன் என்னும் பெயரு 
டைய சூத்திர௨ருணத்தோன் ஒரு சோலையிலே தலை£முங் கால்கள்மேலுமாகச் 
தூங்கெகொண்டு தஉஞ்செய்தான். அவன் தனக்குரியதல்லாத தஉத்தினைச் செ 
ய் ச சாரணத்தினால் ௮ர்காட்டிலே ஒரு பிராமணச் சிறுவன் ௮காலத்திலே இற 
ந்தான். இறந்த சி.றுவனையும் எடுத் துக்கொண்டு தாயும் தந்தையும் வநது ஸ்ரீரா 
மச்சந்இரனுக்கு முறையிட்டுப் புலம்பினார்கள். இராமச்சந்தனும் விசாரணை 
செய்த சம்புகன் தவஞ்செய்தலே அகாலமரணமாக அச்சிறுவன் இறத்தற்குக் 
காரணமென்றறிக்து பலதிசையுர் தேடிச் தவஞ்செய்யுஞ் சம்புகனைக்கண்டு வா 
ளினால் ௮உன்றலையை Gays aops Sener. 

  

கொய்யவு ரையேல், 

சநதருவன் றஞ்சமென்ற காலையின்மா யோன்பகையைச் 

இர்தையில்வைத் தெண்ணினனோ தேர்விசயன்--பைந்தமி 
போற்றுபுகழ்ப் புன்னைவன பூபாலா யாரெனினும் [ழ்தோ் 

ஏற்றதறபி ஜஞொய்யவுரை யேல். (௪௪) 

  

கோய்கடெங்கொடேல் 

ப௫யூண் விலக்கினாமுன் பார்த்திவன் சயோக்காய் 

பிசைபுன லுண் டப்பசியைப் பேர்த்தான்--இசைபெறவே 

பொன்னாளும் புன்னைவன பூபாலா வபபடியே 

எக்நாளு கோய்க்கிடங்கொ டேல. (௭௫) 

பசதன்கதை, 

பரதன் என்னும் பெயருடைய அரசன் போசாகால்ஞ் சிறிதும் சவரு£மல் 
2 அருக்தியதற்ற து போற்றியுண்டு” கோய்க்டெங்கொடாமல் நடந்து வருதலை 
அறிந்த ஒருவைத்தியன் ௮ரசனுடைய வேலைக்காரனைத் தன்வசமாகட அரசன் 
தைல.பிட்டிருக்கும் ஒருதினத்திலே ௮வன் போசனகாலததிற்குச் சமிபமாகச் 
யோக்காயையும வெநநரீரையும் அமைத்து வைக்கும்படி. செய்தான். அரசன் 
ஸ்கானமண்டபம் ௮டைந்தவுடனே பரியுமுண் டாயிற்று, போசநமகப்படவில் 
லை, பின் அந்தச் £யாக்காயையும் வெர்நீரையும் உண்டு சன் பசியைப் டோக்க 
னான், 

  

பழிப்பனபகரே ல். 

சூடுமூடி. ராகவனார் சூடாமற கைகேயி 

கே$சொன்ன வார்ச்தை கடைப்பதனால்-நீடுபுகழ்க் 

காராளா புன்னைவனக் கற்பகமே யாரிடத்தும் 

* ஏரா பழிப்பனபக ரேல். (௭௬) 
4 Somme ptm, 

 இதுவெண்டாப்போலிபோம்,



ஆச் திஞ்டி. வெண்பர். he 

கைகேயிகதை, 

அயோத் தாகரராசனுகய தசரதச்சக்கரவர்த்திக்கு கோசலை, கைகேமி, சுமி 

த்திரை என மூன்று மனைவியருளா. கோசலையிடததிலே ஸ்ரீராமனும், கைகே 

யியிடத்திலே பரதனும்; சுமித்திரையிடத்திலே இலக்குமணன, சத துருக்கினன் 

எனனும இருவருமாக நான்குபுததிரா அசசக்கரவாத.திக்குப பிறந்தார்கள். கால் 

வரு 2 உளர்ச்து சமர் ததராய விளங்னொ, தசரதச் சக்கரவர்ததியும் வெருவருடங் 

களாக அரசுசெய்து பினன? வயோதிகனாய்த் தளர்சசியுற்று த தனன ர௫யலை 

இசாமனுககுக் கொடுக்க நிச்சயித்தான. இதனை அறிந்த கூனியெனபஉளாலேவ 

டபட்ட கைகேயி சக்கரவர்ததியைகோக்க தனமகன் பரதனுக்குழுடிசூட்டவே 

ண்டும் எனறும் இ2ாமன காட்டிறபோகேண்மே
 என்றும இருவரஙகேட்டாள். 

சககரவாததஇயும முனஜொருகாரியதத
ிலே கைகேயியிட ததிலே ம௫ழ்ச்சியுற்றபோ 

து உனக்கு இரணடு வரம மீ கேட்டபடி. தருவேன என்று சொலலவியிருக்சபடி. 

யே கைகேயி கேட்ட இருவரத்தையு* கொதெதான். இராமன் காடுசெனறான, 

வண்கை. 

பாமபொடுபழகேல. 

வாசுகிமுன ஞட்பழகும் வாஜோக் கமுதெழுமூன் 

மோசமுற ஈஞ்சுமிழஈத கறாக்கமபார்--காதினியில் 

ஈனறறியும பூன ஊ வன நாதா விஃதறிக்தே 

என்றுமபாம பொடுபழ கேல. (௭௭) 

oun சுக்கதை; 

காபேமூனிவருடைய மனைவியாகளுள் ஒருத்தியாக கத்திரு என்பவளிட 

த்திலே அனந்தன, வாசு முதலிய பல பாமபுகள் பிறந்தன. அவறறுள்ளே வா 

சு என்னும பாமபைச் தேடாகள் இருபபாறகடலைக் சடைர்தபோத தாங்கள் 

கொண்ட மத்திலே கயிருகப்பூட்டி. இழுத்தார்கள். அப்போது வாசு என்னும் 

பாமபு நஞ்சினை உமிழ்ந்தது; 

  

பிழைபடச்சொல்லேல். 

சாபால ராமன சபையிலோர் சொற்பிழைத்துக் 

கோபால னஞ்சுடாமெய் குள்தியே--சோகமுத்
முன் 

ஆதலினாற் புனனைவனத் தையனே யாவரிடத் 

தேதும் பிழைபடச்சொல் லேல். (௭௮) 

ee 

பீடுபெறகில். 

ரீலிபழி பைக்களைக் து நின்மரபில் வேளாளர் 

சூலிமுது இத்சூடச் சோதிட்டு--மேலான 

ஞாயமபார் புன்னைவன நாதனே யபபடி.யே 

£பமிகப் பீடுபெற கில. 1" 

னை பப பியயப்க் (௭௯) 
| pie 

no HV SW முறிப் 600 0%



Ha ஜச்திரூடி. வெண்பா, 

நீலிக், 

ஒருபெண் சன்னாயகன் நாமோறும் வேறு பெண்களிடஞ்சென்று கொண் 

டாடி. வருதலையறிக்து கோபத்தோடும் ௮கனைச் தடுத்துசு தன்உசமாக்கும்பழ். 
வேண்டிய உபாயங்கள் செய்தாள். அவனோ இலள் என்கருச்இற்கு மிகவும் 
இடையூரூய் நிற்கிராளென்று நினைச்.துக்கொண்டு அரிச சவூரிலே நடக்கும் ஒரு 
ஈறப்புக் காட்டுறேன் எனறு சொல்லி ௮வளைக் கூட்டிக்கொண்டுபோய் ஒரு 
காட்டின் நடுவிலே விட்டுக் கொன்றுவிட்டான். பின் yaar ஒரு பிசாசாய்ப் 
பிறக். து நீவி எனலும் பெயர்பெற்று ௮௨னைக் கொல்லக் கருதியிருக்தான். அவ 
னும் பின்னரிறந்து ஒரு செட்டியாகப் பிறந்திருந்தான். 

பின்னா ௮ந்சச் செட்டியின் சர்சகத்தை ஒரு சோதிடன் பார்த்து அந்தச் 
செட்டியை கோக்கி நீ ௨ டதிசைகோக்கச் செல்வாயாயின்; ஒரு பேயினாலே நிச் 
சுயமாய் மரணமடைவாய், கான் ஒரு மந்திரவாள் சரூேேன, அந்த வாள் உன் 

| . ச . * ச ௪ . . ச 

னிடமிருக்கும் வரையும் ௮ந்தப்பேய் உன்னை ௮ணுகமாட்டாசென்று சொஃ லி 
வாளையுங கொடுத்துவிட்டுச் சென்றான். ௮ச்செட்டியும் அவவாளை ௪0௪ துக்கொ 
ண்டு வியாபாரஞ் செய்யும்டம. வடஇிசைகோகடுப் போனான், 

நீலி என்னும் பேயும் ௮ச்செட்டியின் மனைவிபோல் வடிவங்கொண்டு ஒரு 
கள்ளிக்கொம்பினை ஒருகும*சையாக்கக்கொண்டு ௮வனைததொடர்ந்சது. அவன 
தில குறிப்பினால் இது பேயெனறறிக் துக் தன்சையிலிருக்கும மக்திரவாளின o a 
யினாலே சிறி. தம பயப்படாமல ௮ங்கே ஏ.தாப்படட ேளாளர்ககாயடைந்தாள, 
அதப் பேயும் ௮அவர்களையடைந்து இவா என்கணகர்; கெகுகாளாக என் 
Cen விரோதமாயிருக்கினுர், நான் எவளவோ பணிந்த ஈடந்துஞ் சிறிதும் 
இரக்க.ரின்றி என்னை வெறுத்து சள்ளுகிறா,. மீதிமான களாகிய நீங்கள் ௮வ 
ருக்கு என்மேலுள்ள கோபததை 559 இ_.மணடபததிலே அவரையும் எனனை 

We லெ வார்தனதை பேசுமபடி விடபடேண்டு2” எனறு வஞ்சகமாய்க் சொஷலி 
ற்று. செட்டியும் ௮வாகளை சோககி * இஉள் என்மனைவியலஉள்) கெ ஓமபடி. 
வந்த ஒரு பேய!” எனறான். அதுகேட்ட நீலிஎன்னாம பேய் 'எனனிடுப்பிஉள்ள 
இக்குழந்தையை இவரிடம் வி.டடால் ௮.து இவரெனகணமா எனபதை உயகளு 
க்கு நிசசயமாகக் காண்பிக்கும்." என்று சொல்லி அக்குழந்தை ய நி- சதிலே 
விட ஸம்குழசையும் அசசெட்டியின மேலேறி விழுகது விளையாடிற்று. 

௮து கண்ட வேளாளசெல்லாஞ் செட்டியை கோக் செட்டியாரே! நீ 
சேன் பொய் சொல்றா? இஉள உபமுடைய மனைவிதான! இலள் ௨ரர்த 1 
மல் இம்மண்டபத இற் புகுந்து இஃளுக்குச சமாதானஞ்மிசாலவில ரும்” என்ர 

ர்கள். தன்கையில் வாீளுடனே ௮௩,ச்சசெட்டி. மண்டபம் நோக்கிச் சென்றான 
அத கண்ட நீலி ௮52 வேளாளரை நோக்க :இந்த வாளினை வாங்கிக்கொண்டு 
விடுயுகள்; வாளோடு வருவாராயின் என்னைக் கொன்றுவிடுவா”? என்றது. அவ 
ர்கள் ௮வவாரத்தையை நிசசயமென்று ஈமபி வாளினை வாங்கச் செட்டி பயந்து 
இந்தவாளிருரதபடியால் இதுவரையும பிழைத்திருதேன, இத என்னைவிட்டு நீ 
ங்குமாயின் இந்தப் பேயினாலே இறந் துபோவேன எனளுன், நீர் ஒருஉர் இறம்து 
போவீராயின, நாங்கள் எழுபதினமரும உயிர் வி௫ென்றோம் என்று தேற்றி ௮வ 
ர்கள் அவனை அனுப்பினார்கள். 

அவன் புகுந்த ௮க்கணமே அந்தப் பேயும் புருக்து ௮௨௦னக் கொன்றுவிட 
டுப் பினனர் ௮வன் தாய்போல வடி.வமெெ துவம் து அவவேளாசார்களை கோக்க 
பஉங்களிடத்திலே வந்த எனமகனை யாதுசெய்தாகள்?” என்று கேட்டது. ௮வ



   

TET TTT A he ARENT, aE OAR யு 

2, (வே, Fn மீத sansee ge r d Tae 

oh தி கூடி. Deere oy, ம சன்னை4 0, 

லேளாளர்சள் செருேரம் பார்தத செட்டிவர்ராமையஈற் போய்ச் கதவைத்திற. 
் தபார்த்து செட்டியினுடலம் இழிக்கப்பட்டிருத்தலைக்கண்டு தாங்கள் Srp ge 
பேருர் தீழிலே குதித்துச் சொன்னசொல்லுத் தவறூமல் இறக்தரீர்கள், 

semen 

புகழ்படவாழ், 
a ன ° 

விழுமிக் இரத் அய்மன் மீக்கபுகழ் சொல்லிக் , 
கழறமுன்போ னாடடைந்த காசை--பழமையன்றோ 

செய்யபுகழ்ப் புன்னைவன தீரனே நீயுமிஈ்த 

வையம் புகழ்பட வாழ். (௮0) 

டுந்கீரத்துய்மன்கதை, 
இந்திரத் துய்மன் என்னும் ௮ரசன் எததனையோயாகங்கள் செய்து தவல 

கம்பெற்று எண்ணிறந்த இந்திரர்காலம் போகமநுபவித து வரும் நாள்களிலே தே 
வர்கள் அசனை நோக்கி நின்பெயர் பூமியில நிலைபெருமையால் நீ பூமியிற்போ 
ய்ப் பெயாகாட்டிவரக் சடமாய் எனறு தள்ளிவிட்டார்கள். பூமியிலே விழுந்த 
௮வவரசன் மாக்கண்டேய முனிஉரைக் கண்டு *(முனிஉசே! என்பெயர் உலக 
தஇலே உண்டா இல்லையா?”” என்று கேட்டான, மார்க்கண்டேய முனிவர் 
“இஉணிடததிலே கான் சிரம் €வியாக வரமபெற்௦ நாண்முதல் இன் றுவரையும் 
௧௮௪ பிரமகற்பமாயிந்று; இசற்குள்ளே உன்பெயரிஉலை; எனனினும் மிக்க ஒய 
துடைய கூகையொனறு இம௰௰லைச்சாரலிலே தவஞ்செய்துகொண்டிருக்கின் 
றது. அசனைக கண்டுகேட்டநி'” என்ளூர். எனறவுடனே இந்இிரத துய்மன் ஒரு 
வெள்ளைக்குதிரை உடிவங்கொண்டு மார்க்கண்டேயரையுஞ் சும தகொண்டு 
போய் அககஉகையைக் கண்டு சேட்டான், கூகை நான் ௨௨௪ பிரமகற்பங்க 

ண்டேன்., இரற்குளளே உனபெயரிகலை; சாசஇ ஈதி ரச் லே எனனினும 
ரூ.தீதஉர் ஒருகா இருக்கிளார்; அவர் பெயா குரண்டசேலா. ௮வசைச்சண்டு கே 
Lie? எனது, ௮சனையுங கூட்டிக்கொண்டுபோய் ௮க்குண்டசேஉரைக் 
சண்டு கேட்டான், கூரண்டதேஉா : நான் - ௫௦ பிரமகநடங் கண்டுேன். இத 
ந்குள்ளே உன பெயா வரவிலை. கோபஞ்சகததிவீருந்து சவஞ்செய்மிங கூர்ம 

தேவர் என்னினும மூததர் ௮௨ மைக்கண்டு ேட்டறி'” என்றார் பின்னர் எல் 
லாரும் போய் அ௮க்கூ மே வரைக் கண்டு கேட்டபோது கூரமதேவர் இந்திரத் 
துய்மன செய்த தருமம் முதவியவைகளை யாவர்க்கும் புலப்பட சீிசெஈன்னா, உட 
னே தேவாகள் விமானததோடு உந்து அரசனே! நினனைப் பமியிலே விட்டது 
நின £ர்த்தியை விளக்க!” என்று சொல்லி ௮ழைத துக்கொண்டு போஞாகள். 
௮சனும மார்க்கண்டேயர் முதவியவர்களை அங்காங்கு விடுத தத் தேவாகளுட 
ன தேவுலகம் புகுந்தான். 

  

பூமிவிருமபு. 

தலர்தீர் க தான் தவஞ்சேய்சச் தானம் 

கலம்பெறலாற் ஹறேவரெலா காடி--நிலக் துஇப்பார் 
மர்திரிடி.ப புன்&ர வனகாரதா வா தலினாம் 

பு5 தீயினிற் பூம் விரும்பு, (௮௧)



௩0 அ ச்திசூடி. வெண்பா, 

பெரியோரைத் துணைக்கொள். 

தந்த யிரணியனைத் தள்ளிப் பிரகலாதன் 

சிர்தையின்மா யன் றுணையே தேடி.னான்--சக்ததமும் 

நட்பறியும் புன்னைவன நாதமக பாவுலூற் 

குட்பெரியோ ரைத்துணைக் கொள். (௮௨) 

இதன்கதையைக் :'கடிவதுமற'' என்புழிக் காண்க, 
  

பேைமையகதந்று, 

கோவசைசெய் யப்பிடிதத கோளரிக்குத் தன்னுடலை 

ஈவனென்ரு னேதிலீப னென்னுமன்னன்-.-அவ களால் 

ஈட்பாளும் புன்னைவன காதமனனா வெப்போதும் 

உட்பேமை பையகற் நு. (௮௩) 

திலீபராசன்கதை, 

இலிபன் என்பவன் சூரியவமிசச் தள்ள ஒராசன், இஉன் பிரபல £ர்த்திமா 

னாய் அரசிய செய்து வருங்காலச்திலே புத் திப்பேறின் றிப் பிதிர்கடனை எப்ப 
டூத் தீர்ப்பேன் என்று மிக்க வியசனருற்றுத் தன்மனைவியோடு கு௮குருவாகிய 
வட்டமுனிவரையடைக்து சன்குறையை முறையிட்டான். வூிட்டமுனணிவ 
ரூம் திலீபனுக்குச் சக்த திபிறச் சற்குத் தடையாயுள்ள காரணத்தை ஆராய்ந்து 
“அாசனே! நீ முறை சேவலோகம்போய் ௨ருசையிலே வழியிற்டெந்த 
காம?சனுவை வழிபடாது புத்திரோற்பவகாலங்கருகி விரைந்து வந்தாய்! ws 
காமதேனு தன்னை அ௨மானசெய்தாய் என்று கோபித் துச் சாபங்கறிற்று, 
அக்காமதேனுவின் கன்றாயெ இந்த ஈக&ணியை விரசம்பூண்டு வழிபடுவாயா 
யின்; அச்சாபடீங்கப்பெற்றுப் புத்திரப்பேற்றினையும் அடைவாய்'” என்ளார், 
பின்னர்த் இலீபன் ௮ம்முனிவரை நோக்கி இந்த நர்தினியை எப்படி. வழிபட 
வேண்டும் என்று கேட்டான். வரிட்டமுனிவர் திலீடனை நோக அரசனே! 
காமம் முசலியவைகளை வெறுத்துச் சாகமூலபலாதஇகளைப் புரித்துப் பரிகத்கத் 
சோடும் இந்த ஈந்நினிக்குப் பூசை செய்தி. இந்த கந்திணி நிற்கும்போது நீயும் 
நிற்றி! போகும்போது நீயும் போகுதி! நீருண்ணும்போது நீயும் உண்ணுதி! 
இடக்கும்போது நீயும் இருத்தி! இத கின் வழிபாட்டிலே மனம் ம௫ஏழும்வரைக் 
கும் வேறொன்றை எண்ணாதே! இதற்கு யாசொரு தீங்கும் வாராது காத்தீ! 
நின் பெரும் தேவிதானும் இது மேயச் செல்லும்போது என்னுடைய “FH 
வெல்லைவசையுங் கொண்டுபோய் விடவேண்டும். ௮து திரும்:ரி வரும்போது 
அவ்வெல்லையிற் போய்நின்று வழிபட்டுப் பூரித்துப் பின்வரல் மேண்டும”” 
என்று கட்டளையிட்டு ஆ?ர்வதித் துட் பன்னசலையில் விடுத்சார். 

பின்னர் மற்றைசாள்தொடங்க வ௫ட்டமுனிவர் சொல்லியபடியே விரதம் 
பூண்டு ஈந்தினியைப் பூசித்து வழிபட்டு வச்சான். அப்படியே இருபத்தொரு 
நாள் சென்றொழிந்சது. அஙவிருபத்தொராம்சாளிலே அந்த நந்தினி ௮சசனு 
டைய அன்பீனைப் பரிசோதிக்கக் கருதி மேய்ந்து மேய்ந்து இம௰மலைச்சாரவிழ. 
போயிற்று, ௮சசன் இமயமலையின் சிறப்புக்களை ஒருகணம்வரையிற பார்த்து 
நின்றான், ஈர்இிணி இளம்புல்லை மேய்ந்துகொண்டு ௮ட்குள்ள ஒரு முழைஞ்சி



ஆச்திசூடி. வெண்பா, ௩௧ 

லே புகுந்தது. அப்போது சிங்கமொன்று ஈந்தினிமேலே பாய ஈர்இினி குஎஜி 

Apisg. ௮சசன் பாணம்விட மூயன்றுங் கைகள் பக்சமாயின. பின்னர் 
அரசனுர் சிங்கமுஞ் சம்பாஷணை செய்தபோது அரசன் இப்பசுவை விடும்படி. 

யும் அதற்காகத் சன்னுடலை புண்ணும்பழ.யுங் கேட்டுப் பல நியாயங்காட்டி யா 
சித்கான், பின்னர்ப் பசுவாிய நந்தினி சிங்கமாய் வக்கதுர் சானே என்று சொ 
ல்லிப் புத்திப்பேற்றிற்கும் அருள்செய்ச து, இப்படியே நந்தினியின் வரத 
னாலே இத்திபிபன் இரகு என்பகனைப் பெர்ன். 

  

பையலோ டிணங்கேல், 

சச்சம் கனைமுன் சழிகட்டி, யங்காரன் 

நிச்சயமாய்ச் செய்த நிறைபிழைபார்-.-பொற்சிகர 

இபமெனும் புன்னைவள இரனே யானதுகண் 

டேபைய லோடிணங் கேல், (௮௯) 

கட்டியங்காரன்கதை. 

சச்சர்கன் என்பவன் ஏ சாங்கதகாட்டிலே இசாசமாபுரத்திலே அ௮ரசுசெய் 
துவந்த தர் அரசன். இவனுக்கு மந்இிரிமார் பலர், ௮அவருள்ளே கட்டியங்காரன் 
என்பவனு.॥. ஒருவன். சச்சந்தன ஸ்ரீசத்தன் மகளாடயெ விசயை என்பவளை 

விவாகஞ்செய்து பேரழகுடைய அவண்மேற்கொண்ட அசைபட்பாட்டின் மிகுதி 
யினாலே இடையமுூமல அவளோடு சுகமநுபவிக்கக் கருதி இராச்சியபாரத்தை 
யும வெறுத்து மற்றை மந்திரிமார் சொடலைய மொள்ள-னாய்க் கட்டியங்காரனை 
அமைத்து நான் மனைவியாகிய விசயைப் பிரிசலாற்றேன், நீயே ௮ சஞய் 

இச்காட்டினைக் காத்துவருக”” என்று அவனை நியமித்து மனைவியைப் பிரியாத 
வாழ்க்தான். பின்னாக கட்டியஙகாரன் சேனைகளோடும் போய் ௮ரசஜனோடு 
போராழ. அரசனைக் கொன்றுவிட்டுத் தான் கருதியபடி யே இராச்சியத்தைக் 
சனனுடையதாக்கிக்கொண்டான், 

  

பொருடனைப்போற்திவாழ், 

நவநிதி பெற்றுக்தன் னம்பாரு எில்லார்க் 

கவிமுகல்கான் காப்பா னவன்போந்--புவிதழையத் 

தேன்பொழி.பும் புன்னைவன தீரனே நீயென்றும் 

வான்பொரு டனைப்போத்றி வாழ், (௮௫) 

  

போத்றடி.ப்பிரியேல, 

சங்கரனை யன்றியுமை தன்னைவலஞ் செய்யாமற் 

பிங்கிருடி. மூன்றுகால் பெற்றதனாற்--றுங்க 

மனக்தளராப் புன்னை வனகாதா தொண்டர் 

இனம்போற் றடி.ப்பிரி யேல், (௮௬)



௩௨ ஆசதிகுட வென்று 

ர 'பிரங்கிநடிகதை: 
வேதாத்நங்களை நன்றுகக் கற்றுணர்க்த பிருங்கி என்னும் முனிகர் (இவ 

ஜெ.ர௩சே தியானிக்கப்படத்தக்சலா'” எனபத முதலிய சருதிகறரக் கன்ட்டிபி 
டி.ச்.தத சேவியாடி,ப உமையை விலக்கிச் வனேமாததிரம் வலஞ்செய் அ௨ர்தார், 
இனை அறிந்த உமாதேவியார் எம்பெருமானுடைய இருமேனியிலே தாமூம் 
பாதியாழிருககக் கருதித் இருக்சகெதாரத்திம போய்ச் சிவனை மோக்கித் த 

செய்து வெனுடைய இருமேனியிலே தாமும் பாதியாயினர், பின்னர்ப் பிருங்கி 
ரூடி. வண்டு வடி.வங்கொண்டு சேவியுஞ சிவனுமாயிருக்குந் திருமேனியிலே தே 
வியை விலக்கவெண்ணி ஈ0மவ துளைகதா, ௮தசணட உமாதேவியா அவவ 

ண்டின் சக்தியை இழு துவிட வண்டுருவங்கொணட பிருங்கருடி. ழே விழு5 
தார், அதுகண்ட வென அ௮ம்முணிவருக்கு முனனொருகாலும் ஒருதணடமுங் 
தொடுத்தார், 

 ணணைைைவைவாகக்கை 

மனக்தமோறேல், 

கஞ்சனூ ராழ்வா கனன்முக்கா லிக்குளிருக் 

தஞ்சாமற் சைவறிலை யாக்கினாபா£--தஞ்சமென்பார் 

புணணி.பமே மெய்த்துணை பாம் புன்னைவன பூபதியே 

எண்ணி மனந்தடுமா றேல். (௮௪) 

அரதத்தாசாரியர்சதை. 

இவர் கஞ்சனுரிலே இருந்த வைஷணவப் பிராமணர்களுள்ளே ஒரூவராடய 
அாசுதேவர் என்பவருடைய புதலலா அதுபற்றி இஉரைக் சஞச ஞரராழ்வார் 

எனவுஞ்சொல்கர். இவர் பிதாவாகிய வாசுதேவா கொள்ளும் விஷணுசமயத்தை 

இளம்..ரு௨ச் தொடஙூ மறுத துரையாடி. சை௨சமயே னமைகளையே பாராட்டி, 
வந்தார். உைஷ்ணவாகள் உஈதுவிஷ்்ணுபரத் தவம பேயெபோது யான ஒமகக் 

காய்ச்சிய இருப்பு முக்காலியின மேலிருக் து சிவபிரானே கடவுளெனறு சப் 
பேன என்று சொலலி அ௮வவாறு காய்ச்சி வைக்கப்பட்ட இருப்பு முககாலீயின் 
மேலிருந்து ச  துர்வேததாற்பரியம முதலியவைசகளைச்சொல்லிச் சைவசமய சை த 
தாபிததார், அப்போது சவொனுக்கரககதினாலே அர்தக் காய்ச்சி முக்காலி ya 

ருக்குச் 2தளமாயிருந்தது. 

  

மாத்றானுக்கெங்கொடேல், 

காகம் பரித்துவரச் காரிருளி னன்மைசெய்த 

கூகை பகற்பட்ட கொடுமையினால்--வாகு 

புனை தாமா புன்னைவன பூபாலா மோச 

மெனமாற்ரு னுக்கெடங்கொ டெல், (௮௮) 

கூகைகதை, 

தென்சேசத்திலே மயிலை என்னும் ஈகரிலே ஒராலமசத்திலே மேசவர்ணன் 
என்னும் பெயருடைய காகராசன் தனனினங்களோமம் வாசஞ்செய்சது, ௮5 
தீம்" காசங்களையெல்லாம் உருமர்த்தனன எனனும் கஉசையரசன தன்னினஙக 
ளோ இராச்காலஙகளிலே வட்.து கொலலசதொடங்கிற்று, இதனைக காகராசன்



ஆத்திசூடி வெண்பா, fm, 

அரிந்து மக்திரிகளோடும் ஆலோ?த்தபோது பலரும் பல்வாறு க.நினர். gag 

ள்ளே சரஞ்2வி என்னும் பெயருடைய மந்திரி “அடுத்துக்கெடுத்தலே SEK 
புத்தி? என்று அரசனுக்குச் சொல்லிவிட்டுக் கூகைகள் இருக்குமிடத்திலே 

போய் “யான் நீதஉறி அரசனாலே தண்டிக்கப்பட்டதனாலே பிரிர்து பரித்து 

உங்களிடம் ௮டைக்சலம் வந்தேன்'” என்றது. குரூரகாசன் என்னும் மந்திரி 

யொழிந்த ககைகளெல்லாம் அ௮க்காகத்தினை ஈம்பி உபசரித் அச் சேர்த் அக்கொ 

ண்டன. குரூரகாசன் என்னும் மந்திரி உடனே வேற்றிடம்போயிற்று. காகம் 

நாளுக்குநாள் கூகைகளின் கோட்டைவாயிலிலே சிறிதுசிறிதாக விறகுகளைச் 

சேர்த்துவைத் தப் பின்னர்த் சன்னினங்களைக்கொண்டு நெருப்பு maids gi 
விடக் கஉகைகளெல்லாம் எரிக் தபோயின. 

  

(ப்கைபடச்சொலவேல். 

சங்கரா சாரியனார் தாயை யிகழ்குலக்தார் 

தங்கணமனை யேசுடலை தானாகிப்.-பங்கமுற்றார் 

ஆதலினாற் புன்னைவன வையனே யாரிடத்தும் 

த மிகைபடச்சொல் லேல. (௮௯) 

சங்கராசாரியர்கதை, 

சங்கராசாரியர் சச்நியாசம்பெறும்போ து அவர தாயாகிய ஆரியாம்பாள் ௮வ 
ரைநோக்கி மகனே! என்னுடைய அர்தியகாலத்திலே உன்கையாலே கடன் 
கழிக்சப்பெற்றுக் ககியடையவிரும்புகறேன்'” எனமுள். சங்கராசாரியர் தாயை 
கோக்க *4(அன்னாய்! நீ ௮ச்தியகாலத்திலே என்னை கினைப்பாயாயின்; நான் எங் 
கே இருந்தாலும் நீ இருக்கு மிடத்திலே வர்து உனக்குச் செடற்பாலனவாயெ ஈரி 
யைகளையெல்லாஞ் செய்துமுடித்து ஈற்கதிபிலே உன்னைச் சேர்ப்பேன்?” என்று 
சொல்லித் தீர்த்தயாத்திரை போயினர், பின்னர்த் தாயின் ௮ந்தியகாலத்தை 
யோகத்தினாலே உணர்ந்து வான்வழிக்கொண்டு மலைகாட்டை அடைந்து தாய் 
க்கு முன்னர்ச்சென்று நின்ரூர். தாயார் சங்கராசாரியரைக் கண்டு Qu GiB ps 
கிகொண்டு :'மகனே! எனக்குக் கடன்களைச்செய்து ஈற்கதியில்விடுத'' என்றாள், 
சங்கராசாரியர் தாயார்க்கு அத்துவித உண் மையாயே நிர்க்குணத் துவ உபாசனா 
மார்க்கங்கூறினார். தாயா (மகனே! என்னறிவு இதற்கேற்றதன்று; சகுணோ 
பாசனையுட் சிறந்ததொன்று கூறவல்லையோ?”' என்றார், அப்போது சங்கராசா 
ரியர் எட்டுப் புயங்கப் பிரயாத விருத்சத்தனாலே ௫௨2 தத செய்தா, உடனே 
சிவாஞ்ஞையினாலே சிவகணங்கள் தோன்றின, 

அதுகண்ட தாயார் கண்களை இறுக மூடிக்கொண்டு மகனே! மகனே! 
கான் இவர்களோடு செல்லமாட்டேன்”? என்ளூர், சங்கராசாரியா உனக் ௬ ந. 
பெரும் பேறுங் இடையாதொழித்ததா!'” என்று கூறி விட்டுணுபுயங்கதே 2, 
சஞ் செய்தா, உடனே விட்டுணுவாஞ்ஞையினாலே விட்டுணுகணங்கள் பத: 
னறினர். உடனே தாயார் விட்டுணுபாதஙகளித் சிந்தைவைத்துத தேகதை. 
விடுத்தார். அப்போது சக்கராசாரியர் தமது முன்னையாச்சிரமத்தின் தாயுடமபி 
னைச் சம்ஸகாரஞ்செய்பும்படி. பிராமணர்களை வருவித்து அவர்கள் வீட்டிலுள்ள 
பரிசுத்தமான ௮க்னியைச தரும்படி, கேட்டார். பிராமணர்கள் இவர் சர்நியாச 
தீருமததிற்கு மாறாக ௩, கரு என்று தங்களுக்குத் தோன றி,பவாறெல்காம் 

இ



fag ஆத் திரூடி. வெண்பா. 

பேசி அ௮க்சநிகொடுக்க உடன்படாது போயினர். தாயாரைச் சுமந்துகொண்டு 

5பர்ய்ச் சுடலையிற் சேர்ப்பாருமில்லாமையாற் சஙிகராசாரியர் இரண்டுகைகளை 

புக தேய்த்து வஓக்கையிலே இயுண்டாக் அவவீட்டையே விறகாக்கத் தாயார் 

இரியையையுடித் தவிட்டுப் பிராமணர்களை சோக்ச '!உங்களுக்குச் சக்கியாசிபிச் 

சைதருச் தகுதியில்லாது போகக்கடவது; நீவிர் வேதத்துக்குப் புறத்தசாகக்கட. 

வீர்; உங்கள் வீடுகளிலே மயானம் உண்டாகுக; உங்கள் தேசம் சந்நியாசிகள் 

வருதற்குச் தகுதியத்ததாகுக!” என்று சபித்தச் சென்றார். 
anne 

மீ தூண்விரும்பேல். 

இ திவறிர் துண்பானக னின்பம்போ னிறகுங் 

கழி3போ ரிரையானக ணோபென்--துளமுதுநூல் 

வாக்பெபத்தாற் புன்னை வனகாதா முன்னயிறல் 

போக்சமீ தூண்விரும் பேல். (௯௦) 

முனைமுகத்துநிலலேல். 

ஆட்டுக் தடாப்போரி லன்றுதசை நாடிகரி 

மாட்டிக்கொண் டேயுயிரு மாய்நததுபார்--தோட்டுமலா 

மாமருவும் புன்னை வனகாதா வீணாக 

வேழுனைமு கத்துநில் லேல, (௯௧) 

prude ons 

சண்டு ஆட்டுக்கடாக்கள் ஓன்றோடொன் று பகைசொண்டு உக்கிரமான 

கோபத்தோடும் அடிபட்டன. இரண்டுக்குங காயமுண்டாடச் சரீரத்தினின் 

றும் இரத்தம் Augean. அதனை ஒரு நரி கண்டு இரத்தம்பொருந்திய சசை 

யையுண்பேன் என்று விருமபிச் சென்று அ௮வவிரண்ுக்கும் இடையிலே ௮௭ 

சமயத்திலே போய அகப்பட்டுத் தாக்குண்டிறந்தது. 
ee 

மூர்க்கரோடிணங்கேல், 

வேங்கை வரிப்புலி கோய்தீாத்த விடகரியென் 

ரோங்கு மவ்வை சொன்ன வுரைப்பொருள்பா£-..-பாங்கு 

காமாற்றும் புன்னைவனக் காராளா வானதனால் [டைய 

ஏமூர்க்க ரோடிணங் கேல், 
(௬௨) 

கணவா 

மெல்லியாடோழ்சோ. 

போதவே நற்குணங்கள் போநதுக் தனைமூத்தீ 

மாதரின்பக் தீதே மனுநெறிபார்..- ஆதலினால்



ஆத்திசூடி வெண்பா, eB 

அய்யபுதழ்ப் புன்னைவனச் சோமா விளையளாஞ் | 
செய்யகுண மெல்லியாடோள் சேர். (௬௩) 

மேன்மக்கள்சொற்கேள். 

ஆசிரியன் சொற்கேட்ட வன்றே தசரதனார் 

கோடிகன்பா லிராகவனைக் கூட்டிமிக்க--தேசுபெற்றார் 
காட்கமலப் புன்னவன காதமூ பாதருமங் 

கேட்கின்மேன் மக்கள்சொற் கேள். (௬௪) 

தசரதன்கதை, 

குரியகு 22. துள்ள இரகுவென்பவனுடைய புத்திரன் அயன், அயனுடைய 
மகன் சசரசன், இதத ௪சரதனுக்குப் பூததிசா நால்வர். அவருள்ளே மூத்த 
புத திரன ஸ்ரீராமன: இக்ச இராமன் உளாந்து சாமர்த தியமுடையவனாய் விளங் 
குங் காலத தி? v விசுவாமித இரமுணிவர் செய்யும் யாசங்களுக்கு இராட்சதர்கள் 
இடையூறு 2சய்து வந்ழார்கள், விசுவாமித்திரர் இராட்சதர்களை அடக்கச் தம் 
முடைய ய கததுக்குத் துணை ,சய்யத்தக்கவன் இராமனே என்று நிச்சயித் ஐத் 
தசாதனிடமபேோய் இராமனைத் தமக்குத துணையாக விடும்படி. கேட்டார். குரு 
டாய வூட்டமுனிஉரும விசுவாமித்திரருடனே இராமனை விடும்படி. சொன் 
னார். பினனாத தசரதன் பெரிதும் மனவருததமுடையனாய் மறுத்தற்கஞ்சி 
இச!மனை விசு. ஈபிததிரசோடுங கூட்டியனுப்பினான். இராமன் விசுவாமித்திர 
சோடு கூடிச்செனறு கல்லாகக் கிடந்த அகலிகையை முன்போலப் பெண்ணாக் 
இியும, விசுவாமித்திரருடைய யாகத்துக்குத் தீங்குசெய்ய வரத தாடகை என்ப 
வளைக் கொனறும், மி.திலையிலே வந்து வில்துமுறிக்குச் சதாபிராட்டியை விவா 
கஞ்செய்துஈ தநதைக்குங் கீர்த்தியை உண்டாக்கினான். 

  

மைவிழி.பார்மனையகல். 

AiG er ராயணனமுன் வேசிதன்மே லாசையினால் 

இப்புவியிற் கட்டுண் டி.முக்குற்றான்--கப்பலவே 
சைவகெறிப் புனனைவனத் தாளாளா வெர்காளும் 

மைவிழியார் மனைய கல். (௬௫) 

  

மொழிவதறமொழி. 

வீமனுட லிற்பாதி மெய்வழக்கற் நோந்தபுரு 

டாமிருகத் தின்பங்கென் மூரதருமா-.-.அமவர்போல் 
பூமியெலாங் கொண்டாடும பொய்யாத புன்னைவன 

மமொழிவ தமமொ ழி, (௯௬)



௩௬ YER. வெண்பா. 

புநடாமிநகத்தின்கதை, 

பாண்டவருள்ளே சருமர், இசாயகுயயாசஞ் செய்தபோ புருடாமிருகத் 
இனை அழைத்து வரும்படி. வீமசேனனை அனுப்பினார், வீமசேனன் போய்ப் புரு 
டாமிருகத்தினே உரும்டடி. கேட்டான். புருடாமிருகம் வீமசேனனை கோக்க 

நீ நான்குகாதவழி முன்னே செல்லு; யான் பின்னே உன்னைத் தொடர்ந்து 

வருவேன்; கான் வரும்போது நீ என்னெல்லையுள்ளே அகப்படுவாயாயின்; 
உன்னை யான் உண்டுவிடு€ேன், என்னெல்லையைகத் தாண்டி உன்னெல்லையிற் 

பேய்விடுவாய, மின்) நான் உன்னைச் தொடர்ந்து வருடேன்'' என்று செல்வி 
ற்று, வீமனும் அதற்குடன்பட்டவனாய் வேகமாய் வரும்போது புருடாமிருச 
மூம் வீமனைத் தொடர்ந்து நெருங்கி வந்தது. அதுகண்ட வீமன் அப்போது ஒரு 
பணியாம்பரற் கல்லைப் பூமியிலே போட்டான். அவவிடத்திலே ஒரு சிவாலய 
ழேர் இர்த்சமுழமுண்டாயின. புருடாமிரு£ம் அத் தீர்த்தத்திலே ஸ்கானஞ்செய்து 
கிவாலயததையும் வழிபட்டு கருமுன் வீமசேனன் வெகுதூரம் ஈடக்தும் வீமசே 
னனை நெருங்கித் தொடர்ந்தது. நெருங்க நெருங்க அப்படியே ஓவகொன்றாச 
ஏழுமுறை பாரற்கல்லிட்டான். புருடாமிருகமும் அவ்உப்போதே அங்கங்கே 
தோனறிய தாத்தங்களிலே ஸ்கானஞ்செய்து கோயில்களையும் வழிபட்டு வழிக் 
கொண்டுவந்து பின்னர் வீமசேனன் தன்னெல்லையில் ஒருகாலும் மற்றையெல் 
லையில் ஒருகாலுமாகப் போகும்போது அவனைப் பிடித்த த. அப்போது வீமசே 
னன் எலலைதவறிப் பிடிச்சாயென்னப் புருடாமிருகர் தன்னெல்லையிற் பிடித் 
சேெனன இருவரும் வழக்காடி.த் சருமரிடம்போய் முறையிட்டார்கள். இரு 
ஒர் உய் சமொழியையுக் சருமர் கேட்டுத சம்பி என்றும் பாராமல் வீமசேனனைச் 

சரீரச் திற பாதி புருடாம் ரகத். இற்குக் கொடுக்கும்பழ. சொன்னார், 

மோக க்கையானி. 

தேவா முனிவர்மண்ணோர் தென்புலச் தார்க்குமோகம் 
பம்வவித் தெனோதும பழமறைகள்---அவ தனால் 

வேளாளா புனனைவவ வித்தகா வித்தரையின் 

மூளுமோ கத்தை மூனி. (௯௭) 

வல்லமைபேசேல். 

குழந்தையென்று மாயனைப்பேய் கொல்லமுலைப் பாலீச் 

இழ*்ததுப? ரென்பதுல கெங்கும்--முழங்குதலால் 

வீறாளா புவனைவன மேகமே யாரிடத்தும் 

மாறான வல்லமைபே சேல், (௯௮) 

பூதனைகதை. 

கண்ணபிரான் இடைச்சேரியிலே குழக்சையாய் உளருங் கால்த்திலே கஞ் 
சனாகிய மாதுலனால் ௮௮ரைக் கொல்லும்படி. ௨௫சகமாக அஜுப்பப்பட்ட பூத 
ணை என்னும் பேயான த தாய்போலச் சென்று கண்ணபிராஞயே குழந்தைக்கு



ஆத்திசூடி. வெண்பா. சட! 

முலைப்பால் கொடுத்தது, சண்ணபிரான் இது கஞ்சதுடைய வஞ்சகமென்றுண 
ர்ச்.து முலைப்பாலோடு ௮ப்பேயின் உயிரையும் உண்டார். 

வா துமுற்கூறேல். 

இந்தரன்முன் கோசகென்வ சிட்டலுடன் வாஇலரிச் 

ச்தரனைப் பொய்யனென்ற தப்பதனால்---வக்ததுபா £ 

மாதவனே புன்னை வனகாதா வாயிடும்பால் 

ஏதெனினும் வாழுற்கூ. Cpe, (௯௯) 

விசுவாமித்தீரன்கதை, 

சேவுலகத்திலே இக்திரசபையிலே ஒருகாள் பூவுலகத் தள்ள பலமுனிவர் 
களும் போய்க்கூடினார்கள். அப்போது முனிவர்களையெல்லாம் இச்திரன்கோக்கி 
“முனிவர்களே! பூவுலகத்திலே அ௮ரசர்களுள்ளே காட்சிக்கெளியனாய்ச், கடுஞ் 
சொல்லிலனாய், ஏகபத்தினிவிரதனாய், சச் தியவானாய், பொறுமையுடையவனாய், 
மதுநீதிதகராது அரசுசெய்பஉன் யாவன்'' என்.றுவினாவினான். அப்போது ௨௪ட் 
டமூனிவர் அதற்குவிடையாக அரிச்சக்திரனை வியந் துகூறினர். அதுகேட்ட விசு 
வாமித்திரர் வட்டர் கூறியசனை மறுத் த லெய்யன், கபடன், வீணன், பொய் 
யன், கையன், குயவன், அரசர்க்குரிய வொழுக்கமில்லாதவன் என்று இன்னோ 
சன்ன நிர்தைவார்ததைகளால் அரிச்சம்திரனை இகழ்க்தார். இப்படி. இருவரும் 
லாதுபேசியபோது ௨டட்டமுனிகர் :அரிச்சர்தினிடத்திலேயுளதாக மான்கூ 
றிய ஈல்லொழுக்சங்களிற் சிறிதுதானுச் தவறுமாயின்; கான் என் தவம்முழுஉ.து 

ங்கைவிட்டுத் தலையோட்டிலே கள்ளேந்தியுண்டு தெற்குநோக்சச் செல்டேன்'? 
என்று சபதங்கூநினர். விசுவாமித்திரரும் “நான் பரிசோதிக்கும்போது இவர் 
கூறிய நற்குணங்கள் அவ்வரிச்சந்தாளிடத்தே தவருதிருக்குமாயின்; கான் வ 
ருந்திச் செய்த தவத் திலே பாதிகொடுட்பேன்?? என்று சபதங்கூ. நினர், பின்னர் 
விசுவாமித்திரர் பலவாறு பரிசோதித்தும் ௮ரிச்சக்தான் சிறிதும் வழுவாமைக 
ண்டு விசுவாமித்திரர் சொல்லியவாறே தவத்திலே பாதி கொடுத் விட்டார். 

  

வித்தைவிரும்பு, 

வள்ளுவரைக் கல்வியன்ரோ வண்டமிழ்ச்சங் கஞ்சயிக்கத் 
தெள்ளுதமிழ் நாலுதவி செய்ததெல்லாம்--உள்ளதன்றோ 

சந்திரனே புன்னைவனச் தாளாளா பேரறிவாம் 

புந்தியினில் வித்தைவிரும பு. (௧௦௦) 

தீநவள்ளுவரிகதை, 

புலைத்சொடர்புடையராயிருக்தும் உள்ளுவர் தம்மிடமிருக்த கல்விமகத் து 
வத்தினாலே மதுரைச் சங்கத்திலே போய்ச் சங்கப்புலவர்களையும் வென்று சங்க 
ப்பலகையம் பெற்றுத் சமது நூலாகய திருக்குறளையும் அரங்கேற்றிச் சங்கப்புல 
வராற பாயிரமும் பெற்ரூர், 

wee



௬௮ ஆத்திரூடி வெண்பா. 
வீடுபெறில், 

நிலையா வுடல்பொரு ணீரி னிறைகஞ்சம் 

மலரிலைபோ லெத்தனைகாள் வாழ்க்தும்--இலகுபொருள் 
பத்தியெனும் புன்னைவனப் பார்த்திவா சனகனைப்போல் 
நித்தியமாம் வீடுபெற நில், (௧௦௧) 

உ த்தமனாயிரு. 

வேத வியாசன் விதுர வுருப்பளிதன் 

காதன்மைக்த னான கனவூட்ட....- னீதியைப்பார் 

கேயத்தாற் புன்னைவன நீதிபா தாரணியி 

யுத் 'சமன மிரு. (௧௦5) 

ஊருடன்கூடிவாழ். 

ஊருக்தா யுஞ்சரியே பூரை.பன்றி யேதனிவாழ்ரஈ 

தாருக்தா யைத்தளிவாழ்க் தாருமொப்பா--பாரின்பால் 

பொன்லஸூரும் புன்னைவன பூபாலா நீயிதெண்ணி 

LET TN ரமுடன்கூடி. வாழ். (௧0௩) 

  

வெட்டெனப்பேசேல், 

தருமருபர் வேள்வி தனிற்செபா லன்பார்தீ 

தரியைகிர்ை சொல்லி யழிர்தான்--தெரிவதன்றோ 

பார்புகழும் புன்னைவன பார்த்திபா மேலோரைச் 

தரமைதப்பி வெட்டெனப்பே சேல் (௧௦௪1 

சிசுபாலன்ககை, 

சேதிசேசராசனும் தமகோஷன் மகனுமாகிய செபாலன் என்பவன் தரும 
ருடைய இராயரூயத்திலே கண்ணபிரானுக்கு ௮க்கிரபூசை செய்யப்பட்டதென் 
று கண்ணபிரானை நிந்இத்துச் கண்ணபிரானளாற் கொல்லப்பட்டான், 

  

வேண்டி.வினைசெய். 

ஆடாசாய் வேர்தாடா யாற்மாரும் வாசமதாய்கத் 

தேடமிடைக் காடருரை செய்ச இபார்-நீடழகு



ஆத் இரூடி. கவெண்பா. ௩௯ 

சார்க்தபுகழ்ப் புன்னைவன த் தாளாளா ஈன்முகத் 

சேர்ந்துகொண்டு வேண்டி. வினை செய். (௧௦௫) 

  

வைகதைத்.துயிலெழு. 

செய்யமூகம் வாய்கைகாற றேகசுத்தி செய் துமெய்யிற் 

றுய்யவெண்ணீ நிட்டரனைத் தோத்இரஞ்செய்-- அய்யும்வ 

  

மாவெய்தும் புன்னைவன மன்னவா மையிரவி [கை 

லேவைக ஐைத்துயிலெ மு. (௧௦௬) 

ஒன்னாரைத்தேலேல். 

தொழுதகை யுள்ளும் படையொ டுங்கு மொன்னூ£ 

அழுதகண் ணீரு மனை த்தென்--றெழுசொ லைப்பார் 

தாயபுகழ்ப் புன்னவன த தோன்மலே சொப்பனத்தி 

லேயுமொன் னாசைத்தே றேல். (௧௦௪) 

  

வாழி. 

அக்தணார்கள் வாழி யறம்வாதி இர்.த இரிலை 

தந்தவர்கள் வாழி தவம்வாழி--சந்ததமும் 

மானஞ் செறிபுன்னை வனகாதா விவ்வகையே 

தானோ துவது தவம். (௧0௮) 

ழூற்றிற்று.


