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a. 

Pas wus. 

திருச்சிற்றம்பலம், 

மனுமுறைகண்டவாசகம், 

  

சேரிசைவெண்பா. 

காப்பு. 

அன்ன வயல்சூ ழணியாளுர் வாழ்மனுவா 
மனனன் முறைசண்ட வாசகச்தைப-பன்னுதற்கு 
சேய மிகத்தா னினைப்போர்ச் கருள்புழைககைத 
அய முகததான் றுணை. 

கங்கைச் சடையான்முச் சகண்ணுடையா னனபர்தம்மு 

எங்கைக கனிபோ லமர்ர்திருந்தா - னங்கை 

முகத்தான் சணங்கட்ரு முனனின்ரான் மூலாச் 
சுகதசான் பதமே தணை, 

கடல் சுழ்ந்த வுலகத்திலுள்ள எல்லாச் சேசங்களிலுஞ் 
றப்புடையதாய், சாவேரியென்னுஈ செய்வததனமை யுள்ள 

ச.தியினால் எஈதச்சாலததிலுங் குறைவுபடாத நீர்வஊளபப முள்ள 

தாய், வாழைச்சோலை, பலாச்சோலை, மாளுசோலை, செனனஞ் 
சோலை,கமுகஞசோலை, கருப்பஞ்சோலைமுதகலாய பலனுளள 
சோலைகள் ௮ணியணியாச ஒன்றை யொனறு ரூழ்ஈ தோங்கப் 
பெற்றதாய், அசோகு, குருக்கத்தி, சண்பகம், பாதிரி முதலான 
விருக்ஷங்களால் நெருங்கப்பெறறு, வண்டுகள் பாடுனெற மலர் 

ச் சோலைகளும், தாமரைச் தடாகங்களும், ௮லலி நீலம் oom 

லான புட்பங்கள் மலரசன்ற நீர் நிற ச ஒடைகளும். பொய் 
சைகளும், ஏரிகளும, குளங்களும் பலவிடங்களிலு முஎளதாய், 

செர்செல் முதலாயெ பயிர்கள் மாறாது முபபோகமும் விளைட 
ன்ற குறைவற்ற விளைவையுடைய வயல்கள நெருஈஇபுளஎளதா 

ய், தெம்பரம், பஞ்சாதம்,மத்தியார்ச்சுனம், சம்புகேச்சுரம் மச



2 மனுமுறைகண்டவாசகம, 

லான இவ்விய க்ஷேசதிரஙகள இடையிடையிலுளள தாய, இல் 

லற தருமததில எளளளவும பிழைபடாது செலவதிலும கலவி 

யிலும் நிறைவுள்ள குடிகளுஈகிடமான தாய, பலவளபபங்களுங 

கொணடு பூமி2சவிககு முகமபோல விளஙகுனெற சோழதேச 

சீதிலே, பாசாளலோகதசைப பா£ததிருககனற அழமுளள 

அகழியினார் குழப்பட்டு, இரதிரலோகததை யெட்டிபபராகடு 

னந உன்னதமுஎள கோபுரஙகளையுடைய மதிலும உயயானம, 

நஈதவனம், பூஞ்சோலை முசலானவைகளும, செயவ இ£ததம், 

பிரமதீததம, வசாதவோடை, செஙகுவளையோடை முதலான 

நீர நிலைகளு முளளதாய, தோநிலைகள,யானைசகூடஙகள, டீ தி 

ரைபபஈஇிகள,சேனையிடஙகள,அஸ தான மணடபம, ௮ரசமண 

டபம, விரிததிர மணடபம, விகோதமனாடபம, நியாயமணட 

பம், நிருசதமணடபம; கலவிமணடபம், சணககறி மணடபம, 

பாடல மணடபம, பரிசனமணடபம, சதமணடபம, தேவா 

சிரியமணடபம, சிததிரகதெறறி, லமபக-ூடம, ஆயுதசாலை, 

அழமுதசாலை, ஆறச சாலைகர முளளதாப ரத பீடிகைகளும, 

சனக மாளிசைகளும;, பளிஙகு மாடகசளும மணிப பரதலக 

ளூம; மகரதோரணஙகளும, ம௩கலகோஷகசளமுூளள கடை 

வீர, கணிகையாலவீதி, கூததிராவீ), பைசியாவீது, அரசாவீ௫ு, 

அரதணாகீதி, நஇிசைவா வீடு, சைவா வீதி, வைஇிகா வீதி, 

திபோதனரிருககை, சைவமுனிவா மம, உடகமயததா ௬றை 

யுளமுதலான வளபபஙகளை யுடையதாய, தியாக ராஜபபெருமா, 

னெழுஈதருளிய கமலாலயமெனனுந தஇிருககோயிலை யுளளே 

யுடையதாய, சோழராஜாகள பரமபரையாக அ௮ரசாடசி செயவ 

தீற்கு உரிய ராஜசானியாய நிலமசள திருமூகத திலிடட இலகம் 

போல் விளகயெ இிருவாரூரென௫ற நகர மொனறுணடு அதி 

லே மூனறு சுடர்களிஓ.ம மூசற்சுடராகி மேேமையடைகத 

சூரிய குலதசுநிற பிறஈது அரசாட்ரி செயதுவாச சோழராஜாக 

ளில சிறாசவரரய், ௮அறுபத துநானருகலைகளிலும வலலவராய, 

உயிருககு றுதியைததருனெ.ற நல்ல கேளவிகளை யுடையவராய், 

எல்லா வுயிகஞுககும இதஞ செயகனெறவராய், வேச மோதுத 

லும், யாககிசெயதலும, இரபபவாச€தலும பிரஜைகளைச் காத 

கலு, ஆபுதவிதன யில டழகுதலும, பகைவரை யழிததறுமெ



மனுழு ஹறைசண் L.QUTE Gin ii. 

ன்னும ஆறுதொழிலகளும, வீரமுளள சேனைசளும், செல்வமு 

ளள குடிகளும மாருத பொருளகளும, மதிநுட்பமுளள மந இரி 

யம, பகைவராலழிககப்படாத கோட்டையமுடையவராய், வழ 

கசை யறிபிபபவரையும தங்களுககுள்ள குறைகளைச் சொலலி 

சகுகொளபவரையும இலேலே தமது சமுகததககு அழைப்பி 

தீது ௮ஈத வழககைக தாததும் ௮சகுறைசகளை மூடிததுங கொ 
டுப்பவராய, பாலொடு பழஞ் சோநதாறபோல முகமலாச9 

யோடு இனியவசனஞ சொலபவராய, பினவருவதை மூனனே 

யறிரககொளவ.தம உறவினா அஆயலா£ சினேகா பகைவா இழி 
ஈதோ உயாஈதோ முசலான யாவரிடத.தம கால வேறறுமை 

யாலும குணவேறறுமையாலும உணடாகினற நன்மை தீமை 

களை உளளபடி. யறிஈ துகொளவ.துமாகய விவேகமுளளவராய, 

அகங்காரம காமம கோபம லோபம மோகம பொருமை வஞ்ச 

கம டமபம வீணசெயகை முதலான குற்றஙகளைத தனையள 

வுங் சனவிலும புரியாசவராய , தாககுணஙகளையுடைய Ap 

யோ சோககையை மறநதாயினும நினையாமல, செய்வதற்கு 

அரிதான செயகைகளைச செய்து முடி.சுகவல்ல ஈற்குணஙகளை 
யுடைய பெரியோகளைச சசாயமாகககொணடு செயயததகக 

காரியங்களைத செரிந்து செயதும், செய்யததசாத காரியஙகளை 

தீதெரிஈது விசெ.௮ம, பகைவலியும தனவலியும தணை வலியும் 

காலகிலைமையும இடநிலைமையுமறிந்து காரியயகளை ஈடததியும 

அ௮தெசவாகளது குணம் வல்லமை ஊசசம முதலான தனமை 

களை யாராயாது செளிஈது gegen தரங்களுசகுத தகக உத 

தியோகங்களை அவரவாசகுக கொடுததும, பழமைபாராட்டியு 

சுற்ற சழமுவியு, கனணணேடடமவைசதும, சாதியியற்கை ஆ 

சமவியறகை சமய வியறகை சேசவியற்கை காலவியற்கை மூதி 

லான உல$யற்கைகளையறிஈ.து அவ்வவற்றிறகுச சசகபடி ஆரா 
யாது செயதும ஈலலொழுககசதுடன ஈடப்பவராய, குடிகளு 

சகு ௮ணுவளவு து.எபம நேரிடினும அதை மலையளவாக வெண் 
ans சமிகரு வ௩ததுபோ விரசகஙசொணடு மனமுருகுவசனால 
தாயையொதசவராய, அததுனபதசைவிட்டு இனஅபசதையடை 
யததச்ச நலலவழியே யறியுமபடி செயவிபபதனால் தரையை 

யொர்தவராய், அவர்சளுக்கு ௮ஈத உலவழியைப போத்து 

மகாமகோடாக்யாய., டாக்டர்



௪ மலுமுறைகண்டவாசகம, 

அதிலே ஈடச.த௫ன்றபடியால் குருவையொத்தவராய், ௮௩தக 

குடிகளுக்கு இகபாசுகதசைகச் கொடுப்பதற்கு முன்னின்று அது 

பற்றி முயற? செய்யும்போது வரு மிடையூறுகளை நீககுசெற 

படியாலுமஅரச வொழுகசவழியிலிருகது தவறினால் ௮ஈதககுற 

இத்துககுத ௪௧௪ சணடனை விதிதது ௮வ்வழியில பினனும் ஈட 

சீதுனெறபடி.யாலும தெயவததை யொத்தவராய், குடி.சளுககு 

ஆபத்து நேரிடமுமபோது கட்டிய வளதிரம அவிழ்ரதவன கை 

போ லுடனே ௮ாத ஆபததிலிருஈத நீங்கும்படி கை கொடுப்ப 

தினாலை சினேசனை யொததலராய, நலலகாரியமித, கெட்ட கர 

ரிய மிதுவெனறு காடடுநெறபடியால கண்போன வராய, குடி. 

களுக்கு ௮௪சம ௮௨ல முதலானவை நகேரிடாமல் காசது வருச 

லால் உயாபோனறவராய, குடிசள சமமை நினைசகுஈசோறும 

('இபபடிபபடட ஈ௩றகுண நறசெய்கைகளையுடைய புணணிய 
மூர்ததியை ௮ரசனாகப பெற்ற நமசகுக் குறை யொனறு மில் 
லை? யென்று களிககின்றபடியால் பொனபுதையலை யொசசவ 

ராய், கைமமாறு வேண்டாது கொடுத்தலால மேகத்தை யொ 

தீ.திவராய, அறிவே ஆயிரங் சணசளாகவும கைகளே கற்பமாச 

வும் சகணகளே காம?சனுவாசவும் திருமுகமே ச. சாமணியாக 
வும் மனோதிடமே வச௫ிராயுசமாகவுங் கொணடபடியால இநஇ 

ரனையொதசவராய், சங்காசனமே செரதாமரையாசவம் அறம் 

பொருள இனபம வீடெனனும நானகு புருஷாததஙகளும் 

அடைதற்குரிய நானகு மாககஙகளே நான்கு முசங்களாகவுப் 

கொணடு, ௮௩, தமாரசகங்களில அநதச்சட்பொருள சளை விரு 

ததி பணணுறைபடியால் பீரமனை யொதசவராய, ஆசகினாசாச.ர 

மே சசகராயுதமாகவும செஙகோலே தஇிருமசளாகவும சிறந்த 

பெராமபுசழே தருபடார்கடலாசவும் யுகசமஉலாத காரியட்களை 

யொழிந திருபபசே யோசநிதஇிரையாசவுங்கொண்டு, மணணுல 

இ லுள்ள வுயிரசளைக சாத்து வானுலலுளள சேவாகளுக்கு 

யாகங்களால அமுதகொடுதது வருகன்றடடியால இருமாலை 

யொத்தவராய, சோவிலலாமை தூய்மை வாய்னமயெனனு 
மூனறுமேகுரன்றுாண்களாகவும்துணிவுடைமையைச் குலமாத 

வுங்சொணடு பாவா களையெஷலாம் நிச்சரஞ்செய்த உருகன்ற 
படியால் உருததிரமமாததியய யொததவராய், வாட்டத்தை



மனுமுறைகண்டவாசகம, ௫ 

கீச ம௫ழ்ச்சிசெய்கன்ற அருளுள் படியால் அமித, ததையொ 
தீதவரர்ய், சவபச்தியில் மிகுரசவராய், பொறுமையில பூமியை 

யொததவராய, தருமமே உருவாகககொண்டு ஈடுநிலையிவிரு£து 

மனுநீதி தவர ஐ விளங்கிப மனுசசோழரென்னும பெயரை யு 

டைய சக்கரவர்ததியானவா, சவிங்கா, குவிங்சா, வஙகா, கொ 

வகா, அச்சியா, கொச்சியா, செஙசணர், கொங்கணா, தெலும் 

சா முதலான சேசச சரசாசகளெலலாம இறைகட்டி வணங்க 

உலக முழுவசையும் ஒரு குடைநிழலில் வை௪2:7 செடகோல 

செலுததி ௮ரசாட்ி செயயுங்காலதஇில, உலகமெககும புலியும் 
பசுவும் கூடி ப்போய் ஒரு துறையில நீாகுடி.த.துலாவியும், ங்க 

மூம் யானையும் சோத இரிஈதும, பருஈதுங இளியும பழகிமக 

ழ்ஈதும், கூகையு காசமும கூடிபபறக தும, பூனையு மெலியும் 

பொருகதியிருஈதும, இஈதபபடி. மறறுமுள.ஏ விமீராதமாகிய 

வுயிர்களும ஒனறுககொனறு விரோதமிலலாமல ஏஈகஞ செ 

யது வாழ்ந.இருகசவும, மரங்கள புலலுகள் முதலான ஈடையில் 

லாத வுயிரகளும, வாதெல உலாசல் உதாதல வெட்ணெணல் 

சே தலான குறைகளில்லாமல் வளாகதோங்கி வாழஈஇிரசசவும், 

பெருஙகாறறு பெருவெளளம் பெருமழை தீபபறறல் இடிவிழு 

நீல் மு.தலான உற்பாசஙகள சிறி துமிலலாமல சுகுணமான கா 

த்றும மிதமானவெளளமும பருவமழையும தவரம லுணடா 

யிருக்கவும், பசிகோய் உடம்புகோய் அவமிருத.து உயிரசச முத 

லான துசகங்களொனறுஞ சேராமல் சுகமே குழ்க திருக்கவும, 

பிரம க்ஷத்திரிய வைசிய கூசதரரென னெற ஜாதியாரும, பிரம 

சாரி ரெகஸ்சன் வானப்பிரஸ்சன சந்நியாசி எனனெற ௮சிரம 

தீதாரும, சைவா வைணவர் வைதிகர் என்னற சமயததாரும, 

தங்கள தங்களுக்குரிய அசாரங்களில குறைவுபடாமல வாழ்ந் 

இருக்கவும, அன்னதானம் சொர்ணதானம கோதானம் பூதா 
னம் மூ,சலான தானங்களும், தேவாலய கட்டுவிசதல் திருக் 

குளமெடுத்தல் செழுஞ்சோலைவைத்தல் சண்ணீரப்பர்சல வை 

தீதல் சச்இிரங்சட்டுவித்சல் மூ.சலான தருமங்களும; சார். இரா 

யணமுதலான வீர தஙகளும, தியான செயதல ஜெப செய் 

தீல் முதலான தவஙகளுர் சவறுபடாமல ஓஙகியிருககவும், 

இியாசேசப் பெருமானுக்கும் மற்றுமுள்ள செயவஙகருரக்கும்



௬ மனுமுறைசகணடவாசகம, 

திரிகால பூசைகளும தஇிருப்பணிகளும திருவிழா முதலான ற 
பபு.சளும குறைவிலலாமல நட்ககவும ௮வரது ஆஈகினையே 

செய்விதத வாச அவரது ஒபபுயாவிலலா அரசாடசியிலே 

பூவேபறிபடுவத, புனலே றைபவெது, சாறறே அுலைபடுவ 2, 

சலலே சடினமுடையத, மாவே வபெடுவத, வாழையே குலை 

படுவது, வணடே மதுவுணபத, பதே அடிபடுவது, பரியே 

கட்டுண்பது, நெலலலைகுததுணப ௪, நெற்க டிரே பேராபடுவது) 

வயலே வளைபடுவ.ஐ, மாசரிடையே குறைபவெ ௪, தரித.திரமே 

தரிததரபபடுவத, துசகமே துசகபபடுவஐ, பொய்யே பொய 

படுவது; இவை. பஉலாமல பொருளபறிககபட்டு2ிவாரும ஈறைச 

சாலையில வைககபபடுவோரும பகைவரால அலைசகப்படும£வோர 

ரம கடினமனமுளளவாகளும வபெபடுமவோரும குலை படமிவா 

ரூம மதுவுண3பாரும அடிபடுவோரும குசுதுணபோரும போ 

ரிற்படுவோரும சட்டிணெபோரும வளைபடுவோரும குறைபடு 

வோரும தரிசதிரபபடு£வோரும குகாபபடுிவோரும பொயபடு 

வோரும வேறே யிலலாமையால ஆநகாட்டில மேனமையே 

விளங்கிபிருஈக.த. 

இநதப பிரகாரமாஃ மாதிரிமுதலான அஙகஙகளுடன அர 

சாணடிருத அமமனுசசோழடுரன்னும சசுசரவாததியானவா 

புசதிரபபே றிலலாமல மனம வருதி அபபேறறைப பெறும 
படி. அறுபது வருஷசாலமாக ௮நேக சானஙகளும தருமககளம 

மாகங்களும விரதங்களுஞ் செய்தும, புததிரோற்பததி யிலலா 

மையால *புததஇிரச்செல்வம் பெரு தவா பொருட்செலவும் பெ 

நீறும பய னிலலையே, புத்திரனபோல் suse Ors gee 

செல்வம் இமமை மறுமை யினபங்களைக கொடாதே, சகததி 

யிலலாவிட்டால Thangs Be கணகளில்காத முகமும சூரிய 

னிலலாத பகலுமபோல ௮ரசனிலலாது இவ்வுலக தலைதடு 

மாறிப்போமே, ஆசலாலினிப புததிரனைபபெறறுக்கொளவதற் 

குததச்க முயறசி ஈமத ஆணடவனாடிய இயாசராஜப்பெருமானை 

வழிபடுவதேயலலதுவேெ ஈறுமிலலை, ஆனால மோக்ஷப் பேர் 
றைச் குறித்து கிஷகாமியமாக இத்தனைராளும வழிபடடுவாத 

நாம: இப்போது புததிரப்பேற்றை குறிததுக காமியமாக ஈம
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தாண்டவனை வழிபடுவது தகுதி யல்லவாயினும, “'தீராககுறை 

சகுத தெய்வமே முடிவ'' எனறெபடி “எவவிசத தினும தீராத 
பு.ததிர னிலலாக குறையைச சவபெருமான ௫ திருவருளாலே 

தான தி, ததககொளளல வேணமெ'' எனறு அலோசிததுத 

துணிவுகொணடு, தமது மனைவியாருடன ௮௪ம விதிபபடிக ௧ம 

லாலய மெனனும் புணணிய£ா£சதததில ஸகானஞசெயது பய 

பகதியுடன பூஙசோயிலைப பஞசாவரண வலமுருசெயது உட் 

புகுத, தியகராஜப பெருமானது சாநிதிக கே௫ுரே ௮ஷ்டா 

ங்ச பஞசாஙசமாக ஈமஸகரிதது, வணங்கிய முடியும, மலாநத 

மேசமும, நீர பொழிரசக கணணும, துதிமருவிய நாவும, கூப 

பிய கையும, புளகமுறற வுடமபுக கொணடு நினறு, '*எமபெரு 

மானே! புததிரபபே றிலலாக குறையை * தாகாருளல வேண 

மெ”? எனறு விணணபபிகுப பலவிஈமாகத தோசதரஞ 

செய்க, சமது ௮ரணமனைககுச செலவா இரதப மீரசாரம 

சாளதோறும போய வறிபட்டூப பிரராகதிக. தக கொணடே 

argon ௮வா செயயும வழிபாடகெரும வஈசனைககும இரகு 

கீ இயாகராறப பெருமான புததிரபபே றுணடாகுமபடி, அது 

ககிராஞ செயய, ௮ாத அநுசகிரகஈ,சால மகாராஜனுகு மடு 

ழசசி யுணடாகுமபடி. வலமபுரிச ௪௩௧ விலை யுயாச வெண 

மேூததினைக கருபபங கொணடதுபோலஷத தேவியா தமது 

திருவயிறறில கருபபங் கொணடு, பததுமாசமூக செனறு 

நலல சுபதினததில சாமதேவதை தாணடவ மாடஒம, வான 

௧௪ மலாசொரீஈறு வாழ்சதவும, வையசகதரா மனங்களி 

சுசவும, அதிகியாரானவா அதிததனைப பெற்றது போலவும, 

மலலிசைசசொடி மணமுளள மலரைப பெற்றது போலகம, 

எவவெளாகளும அ௮டிசயிககசசகச சாவ லட்சணஙகளும நிறை 

ஈச வடிவுளள ஒரு புதகரனைப பெறரூ புததிரன பிறநத 

சரதோஷமான சமாசாரதசைப பா௱செள 95 சீசகிரமாக 

௮௩ த தமமை மறஈத மனசகளிப புளளவாகளாஈ எதா நினறு 

ண டவனே ! எஙகள தலைவியா£ திருவயிறறிலிருக,த தேவ 

ரீ£ புகழே வடிவாகவும்; புணணியமே உபிராசஹ கொணடு, 
பொனனுலகத்தைஎ காசனெற புரஈதரனும Gram wank WL 

பூவுலக சதைக கசாக்கத்தகக வலலமை யுளள பு.ததிர சசொமணி



A} மனுமுறைகண்டவாசகசம். 

யு.சாஞ் செய்த” தென்று விண்ணப்பஞ் செயயக் கேட்ட மனு 

ச்சக்கர வாத்தியானவா அரதேச.த்திற் போயிருந்த கப்பல 

துறைமுகத்தில் வுதசென்று சொலலககேட்ட வர்ததகனைப் 

போலவும், கூடிப்பிரிரச மங்கையின குரலோசையைக கே 

ட்ட ரசாயகனைப் போலவும், தாகங்சொணடு தவிககுங் காலத 

தில் சமீபதீதே தண்ணீ ௬ணடென்று சொல்லககேட்ட தேச 

சஞ்சாரியைப் போலவும், மனங்குளிர்ரத உடல் பூரித,.து அள 

விடப்படாத களிபபுடையவராய அதப் பாங்கெளுககு விலை 

யுயார்த அடை யாபரணஙகளை வெறுப்பனடையுமபடி பரிச 

கொடுத்துத தாம் நீராடி நியமஙகள முடிசத, வேச விததுக 

ளாகிய பிராமணாகளுக்கு விதைதானம செரணதானம சன் 

னிகாதானம் ௮சுவதானம் கஜசானம பூசானம சோதான மத 

லான தானங்களைக கொத, புததிரன பிறஈதநாள் தொட்டு 

ப பனனிரணடு வருஷ மட்டுங் குடிசள வரி கொடாமல சாவ 

மானியமாகதி தாமே யஅுபவிததுக கொளளவம;, திறை கட்டி 

வரும் அரசாகளை ஏழு வருஷமட்டும ௮௩55 இிறைகளைச் கட் 

டாமல் தாககளே யெடுசதுக கொளளவும, சிறைச்சாலையி 

லிருர்ச சத தருககளை விட்டுவிடவும, பொகசிஷ காயைத் 

இறந்துவிட்டு ஈகரிலும் சாட்டிலு முளளோா யாவரும் சங்கள் 

தீங்களுககு வேணடிய மட்டில ஏழு நாள வரையில் எடுததுக 

கொணடு போகவும், சேவாலயக்களி லெலலாம புதிதாகத 

இருப்பணிசளும, இருவிழா முதலான சிறப்புகளும் செயவிகக 

வும கட்டளையிட்டு,பினனாத சான தேடி வவதத இரவியத்தை 

தீதெரியச் கணடுசொண்டவனைப்போல,ச திரைமறைவிலிருந் த 

அ௮ச்செல்வச் குழையை வெளிபபடஈ கண்டு மனமகிழ்ச்சி 

யடைந்து, இளஞ் சூரியோசயம்போல இரசப புததிரன இவ் 

விடததி லுசயஞ செய்தது சிவாறுகரெகமே யல்லது வேறல்ல 

வென்று வியப்படைந்து, சோதிட சாத திரஙகளில வல்லமை 

யுள்ள பெரியோர்சளைக் கொண்டு ஒப்பற்ற செல்வங் கல்வி 

வெற்றி முதலிய அஇிர்ஷ்டங்கள ஈடனஞ செய்கின்ற சாதக 

பலனைக் குறிச துத் தியாகராஜப் பெருமானது இருவருளால் 

வச௫பற்றி அ£கடவுளின் திருபபெயர் கொண்டு வீதி விட 

த்கனெனனும் நாமகரணமும, அன்னப பிராசனம் செளள



மனுமுறைகண்டவாசகம, ௯ 

முதலான சடஈகுசளும மிகுர்த விபவமாகவும் வேசயுக்தமாச 

வும் ௮2.௮ செய்பததசச பருவங்களில செய்வித்தும், அந்தப் 

புதல்வனை வாச நீராட்டு வித.தும, இணிய வுணவுசளை யூட்டு 
வித்தும், பொனனாலும் இரசதினஙகளாலுஞ செயத பூஷணங் 

களைப் பூட்டுெவிததும; மாமேலுந சோளமேலும மடிமேலும் 

வைத்து வைதது முததாடியும, திருதாத குதலைச் சொற்ச 
ளைசு கேட்டு மடிழ்ஈ தும, கற்பக விருக்ஷசஇன கனியைக் சே 

ட்பினும் ௮ஈசச் கணமே சருவிததுக கொடுத தும், சிறிய விளை 

யாடலகளைச செயயக கணடு களிசததும, சர்புளளவள கண 

வனை யுபசரிபபதுபோல உபசரிததம, படிப்பில் ௮சையை 

வைததவன பாடததைப பாராடவெதுபோலப் பாராட்டியும், 

தீன்னை யுயாந்தவனாகக நினைசதவன் சருமசசை வளாப்பது 

போல வளர்ததும, முன் சிறுமையடைஈது பின செலவதசைப் 

பெற்றவன ௮௪ செல்வசுதைப் பாதுசாபபது போலப் பாது 

காததும புததிர சமபததினல வரும பயனை யடைஈதவரா 

West. 

இரஈதப்படி இணையில்லாத செல்வப் பெருக்கத்தில் வளர் 

க்க வாழை யிஎங் குருததுப்போல வளாநது 6ருகன்ற புத் 
இிரனுககு ஐாதாம வயதில அட்சராபபியாசம் செய்விசது 

ஏழாம வயதில சகல தேசத தரசாசளுக்குர் தெரிவிசது; 

ஈகரை யலுகாரஞ் செயவிசது, பதமராகம கோமேதகம் 

வயிரம வைடூரியம முதலான இரதஇின கடதமான கலியான 

மணடபததில வேத வேதாங்கககளில வலலவரான பிராமணா 

௪
 

களும் சாபாநுசகரக சாமாச்தியமுள்ள தபோசனாகளும் ஆசீர் 

௮.இிக்சவும, மனனர் மணடலீகா பட்டவர்சதனர் மகுடவாசச 

னா ௮மைச்சா உ௱வினா சிரேகர் முதலானவர் சணடு சளி 
ககவும, சமகசலப டெணகள சோபனம பாடவும், பேரி சங் 
கம மிருதங்க முதலான மங்கல வாத்தியங்கள் முழங்சவும், 

நலல *ப முகூர்ச்சதல வேதவிதிப் பிரகாரம் உபஈயன சலி 

J யாணமும சசல வேதாசம சாஸ் இரங்களிலும் வல்உமையுள்ள 

|) ஆசாரியரைக கொண்டு வித்தியாரம்பமுஞ் செய்விதசார். சில 

சாள்களுச் குள்ளே வீதி விடங்க னென்னும் அப்புத.சரனான 
வன் வேதங்கள், சாஸ்இிரங்கள, புராணங்கள், ஸமிருதிகள்,



௬௦ மனுமுறைகண்டவாசகம், 

இ.திசாசங்கள முதலான கலைசளில ஆரியனைப் பாரக$ூலும் 

எணம.ங்கு வலலமை யளளவனாடு , யானையேற்றம, குதிரை 
யேதரம, ரதாரே.கணம, விலவிசதை, வாளவிசசை, இரதிர 

ஜாலம, மகேஈ௫ரஐ லம மூசலான மஸ விசதைகளையுங 

குறைவறக கறறுஃடுசாணடு, ஆதிசேடனைபபோல அ௮றிவம;கா 

மனைப்போல கடடழகும, ஆணிகாமபோல ஆணமையும, மத் 

யானைபே.ல நடைபும, மாதகாணடனபோல வாயமையும) 

கற்பக விருஆஷமமிபால சொடையு முடையவனாய, சிவபகதி, 

சீவகாருணணி.பம, பொறமை, அன்பு, அசாரம, ஒழுஈகம, 

ஊசுகம, சாஈகசம, ச௱சன சேய முூசலான நநகுணஙகளுடன 

உயிரச௫ு முடிவு கேநிமிமானாலும உணமையே பேசுவதும,உறு 
Ku Geragia gu, இனசொலஃல கூறுவதும, இதமே செய 

வதும, பயனுளள காரியககளையே பாராடடுவதும, பிராமணா 

தவததோர முதலான பெரியோகளைக சணடால ௮னபோ 
டும அச்சசதோடும் எதாகொணடு தலையால வணக வாயால் 

வாழததுவதுமாயெ நறசெயகைகளை யுடையஞாய, மாதா பிதா 

ககளது மனககுறிப்பறிநத அவரிசசையினவழி ஈடஈது மநிழும 

படி செயது இளமைப பருவததிறரானே எலலா மறிகதவனெ 

னறு கணடோ கொணடாடவும் கேடடேோ மனங்களிகச 

வம இளவரசு பட்டத .துககுத தகுத பருவமடைஈ இருஈ தான 

அ௮பபடி. யிருஈ௩த நாளசளில ஒரு காள ௮வவீடஇுவிடஙச னென் 

னும இராஜபு,சதிரன சன பருவசதக கொசத இராஜகுமாரா 

களும மதிரி குமாராகளும சூழ்கது வர, சன பிதாவாகிய 

மனுசசோழருடைய சமுகாதுசமு வத, பிதாவினது இரு 

வடிகளுசகு ௮ஷடாங்க பஞசாகசமாகத சணடனிட, டெழு 

௩து தூசொதுசகயும உடமபொடுககியும கைசட்டியும வாய 

புதைததும் எதிரே நிற்க, அபபோது மனுசசககரவாததியான 

வா கெடிராள பிரிஈதிருரத சனறினைச்சகணட பசுவைபபோல 

வும இடநதெரியாகிருத புதையலை யெதாபபடக கண்டவ 

னைப் போலவம சணகள களிகூரச்சணடு உளளமும உடலும 

பூரிச.த,௪ தமது இரனடு சைகளாலுக சமுவி உணைசசெடுதது 

மடிமேல வைத௫, உச்சிமோகது முதுசைத தடவி, எனச்கு 

ரெராளாச விருக்த மனசகுல றயைத சவிர்சது இம்மை மறு



Wer 
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மைப் பயனைக கொ௫ுககுமபடி பிறகச அருமையாகிய அமிர்த 

தசை யொதத என் புசகதினே ! உ மனதில ஏசா வொரு 

எண்ண மூணடானதாசத தோனறுனெ றது , ௮௨வெணணம 
இனனதெனறு வெளிபபடுதத வேண்டுமென்று கேட்டாரா. 

அதுகேட்ட வீதி விடஙசன ஞானறுலகததகிலுங கேடிலலாச 
காத இியை சாட்டிய பெரு தனமமையுடைய சேவரீரைப பிதர 

வாகப பெற்ற அடியேறுககு எணணஙகொளவசுறகு எனன 

குறை யிருகனெறது * நமது குலதெயவமாயும, இஷடதெயவ 

மாயும கமலாலயததி லெழுகசருளிய தியாகராஜப பெருமா 

னைத தரிசதத வரவேணடு மென்னும எணண மொனறுமாத 

இர முணடு இவ வெண்ணம இடையூ றிலலாமல Sapam 

மபடி. தேவரீர தருவளளஙகொளளவேணடு மென்று விணண 

ப்பஞ செயதான 

அ.தசேட்டு ௮ரசனானவா சாவ வல்லமையளஎ சுயம்பு 
வாயும; கருணைக கடலாஇய கடவுளாயும, பிளளைக கலி தாதத 

பெருமானாயும விளங்கிய தியரகராஜப பெருமானைச சேவிப்ப 

தீற்குச தடை யுண்டோ ” சனக இணையிலலாகச தருமமாததி 

யைத் தரிசிகக வேண்மோனால சடுபபலா யா? புணணியக 

சகேடப புசுதிரன தொடஙதினால, ததத கடைசெயவானோ * 

கானே கறபிககவேணடிய நல விஷயததை நீயே தெரிஈது 

செயயச தொடஙகுவறு மான பூர்வளு செயத் புணனிய மலல 

வோ ? பிளளை2தடம புணணியம பிதாவுககு மூணடெனறு 

பெரியோ சொலவது பினளமபடா தெனபதை நானறியேனோ 

கெல முதலான பயிருககு நீர விடுவோரையும, குருடாகருக 

கோல கொடுபபோரையும;, இரவில வாதவாககு இட௩கொடுப 

போரையும், ௮ஞூ வாதடுசசவாசகு ௮பயங கொபெயபோரை 

wo, தாகக கொணடோககுத தண்ணீரா கொபெபோரையும், 

பகொணடு பரிதபிபபோசகு அனனங் கொபெபோவரயும, 

சேற்றில விழுது இசைகனெளோககுக் கை கொபெபோரை 
யும், ஆற்று வெள்ளததில அகபபட்டோரைக சரையேறறுவோ 

ரையும, சததிரங கட்டிச சருமஞ செய்வோரையும தடுததா 

ஓம் குரு. சரிசனம சவஞானி தரிசனம சிெவதரிசனம செய்வே 

சை ஒருகாலு தடுககப்படாது , ஆசலால பு சநிரனே ! உன



௧௨ மனுமுறை-ண்டவாச௪கம், 

க்கு வேண்டிய சிறப்புகளுடன் சுகமாகப்போய் ஆண்டவனைச் 

தரிசனஞ் செய்து சிவஞானமுக தாசகாயுளும பெற்று வருவா 
யென்று கடடளை யிட்டார், ௮ஈத-ஈ கட்டளையை அன்புடன் 

தீலை மேறகொணடு வண௩ விடை பெற்று, மாதாவி னிடத 
திற் போயப் பததியடனே பணிகர்செழுநது கைகூப்பி நின.று, 

அசேக விரதவகளை யனுஷடிதது அடிேேடனைப பெற்றெடுதத, 

சணகளை யிமைகள காப்பனபோற் காதது வளாத,த தாயே /! 

அடியேன செயவ கொமணியாடய தஇியாகராஜப பெருமானைச் 

தீரிசனஞு செயயவேண்டும் ; இதறகுத சநதையாருடைய சம் 
மதம் பெறறுக கொணடேன் , இனி யுமத உளளமும் ஒரு ' 

மித தருளவேணடுமென்று குறையிரந்து கொணடான் அது 

கேட்ட தாயானவள உருக்கசதுடன மனம$ூழ்ச்சி கொணடு, 

மூக மலாஈது முலைகளிலிருஈது பால் பீரிடவும், கணகளில் 

ஆசை நீரருமபவும தனனருமைத திருமனை நோக, இறை 

வனையும் எனனையும் ஈற்கதியிற் சோககவஈச நாடகமே ! நாங் 

கள் முன்செயத தவபபயறலே இடைசச முசதமே ! எங் 

கள வருதசமெலலாஈ தாககவஈத மாணிசகமே! கல்வியிற் Ap 

௪ச கணமணியே! சுக்தரவடிவமுள்ள குரியனே! சாத குண 

முள்ள சஈதிரனே! பேரறிவுடைய பிளளாய! நெகொளாகப் 
பலவிதமான தருமம், தானம, சவம் முூசலியவற்றைச செயதும் 

பெற்றுககொளளாமல, தியாகேசா சநநிதிஈகு ஈடஈது அதச் 

கடவுஷின அறுககரகத தால உனனை. பெற்றுக௦சாணடோம். 

அப்படி பபட்ட பெருஙகருணையுளள பெருமானை நீ தரிசிக்ச 
வேண்வெ.த ௮8தத காரிய தான, ஆசலால, நீ போய்க் சண் 

குளிரச சணடு தரிரிதது, உபரயன முதலான ம௩௱கலககோலங 

சண்ட என சணகள் மணசகோலமுங்கணடு கஸிப்படைய 

வேணடூமெனறு எணணியிருக்கற எனனெண்ணம விரைவில் 
மூடியும்படி ஒருவர ததையும் பெற்றுவாககடவாயென்று விடை 

கொடுத்தாள. அவ்.விடையைப் பெற்றுசகொண்ட வீ.சிவிட௩ 

கன், தன அரணமனைககு வரது தயிலம்; சா.தனம, கஸ.ூரி; 

பால், தயிா, நெய, பழம் முதலான அபிஷேக இரவியா களும், 

மாணிசகமாலை, மரகதமாலை, முத்துமாலை, பவளமாலை, பொன் 

மாலை, வச்ரிரமுடி,, இரசஇனகுணடல மு,கலான திருவாபாண



மனுமுறைகண்டவாசகம. ௧௩ 

ங்களும், கொனறைமாலை, தும்பைமாலை, விலவமாலை, சண்பச 

மாலை, முலவைமாலை, மலலிகைமாலை முதலான இருமாலைக 

ளும், வெணபட்டு, கோகெப்பட்டு, பீ சாமபரம மூ சலான திரு 

வாடைகளும, மறறும் வேணடிய திரவியஙகளெஷஉலாமுஈ இய 

கேசா கோவிலுககுச சாரியகசாராகள வசச்தில முனனதாக 

௮னுப்புவிசத, பினபு தான் மளாசனசசாலையில் வாசநீராடி வெ 

ணபட்டுடு5த௪ செவததியானததுடன திருநீறுசரித.து,த திலக 

மணித, கரீடம், குண்டலம், சண்டசரம, வாகுவலயம், பதக 
கம, சரபபளி, கடகம, அழி, பொறபூணுதால, பொன்னரை 

ஞாண, உதரபஈதனம, வீரசகண்டை முதலான பூஷணங்கஞம 

பூணடு,ஜோகிமயமான பீசாமபர வு.ததரியம மேலேதரித்து,சவ 

ரததின மிழைசத வொரு பொற பிரமபைக் கையிற் பிடித்துக 

கொணடு, ௮ரணமனைவாச£ைவிட்டு வெளியேபுறபபடடு,வேத 
பாரக.ராகிய வே.ரியா முதலானவாசஞுககுப் பலபல தானஙகள 

செயது, மனோவேசமும பினனடையசதசக வேகமான நடை 

யுளள நானகு குதிர கடடிய மசா மேருகைபபோல உயாவு 

ளள ரததினஈசசெமாகிய ரசசஇினபேரில ஆ₹ரோகணிசதுககொ 

ணடனன, ௮பபோ௮ வேதவேதியா, மீமாமசாகா, தா£க£கா, 

வையாகரணிகள,சோதிடா ஆயுளவேதியா,வேசாஈ தியா, ௮௧ம 

சிததாசஇசள, புராணீகா, சமயசாசதிரப பிரசஙகிகள முத 

லான விததியாவலலவாசளூம, மகதிரி, பிரசானி, சாபி 

மேதலான காரியததலைவாகளும, சிரேகா, உறவினா, புரோடதா 

மூசலானவாகளும, மனனா, மணடலீகா, பட்டவாதசன £ 

மகுடவாததனா முதலான அரசாகளும் தங்கள தஙகள பெரு 

மைக்குததகக வாகனஙகளிலேறிச சூழாது செனானா. நெரறி 

பபட்டம மெபுரி முதலான ௮ணிகள சூட்டி அலங்கரிசசப 

பெற்ற மதயானைசகள சாச்சிததுசசெனறன, முத.தசகுஞசம், 

மூதீதுவடம, மு.த.துவாளி, இணெ௫ணிமா$லை, பொற்கலனை முத 

ener ௮ணிகளா லலஙசரிச்சப்பெற்ற வலியுள்ள சூதிரைகள 

| சனைதது௪ சென்றன , வீரபட்டம, வீரசஙகிலி, வீராணடை 

முதலான அணிகளை யணிஈத வீரர்கள் ஆரவாரிதது 2 செனற 
னா, மங்கலப்பாட்கா பாடினர்; வந்இயர் மாசசர் புகழ்க்தனா, 

மங்கல மங்கையர் வாழச்சினர் , சாடசக்கணிசையா CLOT G 
2.



௧௪ மனுமுறைகண்டவாசகம். 

செயதனர். பட்டாங்கு படிக்கவும், கட்டியங் கூறவும், அஷ்ட | 

மங்கலங்களை யோ திச சுமககலிகள சூழக துபோசவும், வெள்ளை 

வட்டக குடைகள நிழறறவும, வெணசாமரை வீசவும், மயித 

குஞசங்கள சுழற்றவும, பூசசட்டேஈசவும, பேரிகை, தமபட் 
டம, தககை, உடுசகை, எச்சரி, தாளம, மததளம, தாரை, ன 

னம, மல்லரி, சங்கம, எககாளம், ரூ.சதிரவீணை, காரதவிணை, 

துமபுருவீணை, இராவணாஸதம, கனனரி, புஎளாங்குழல் முத 
லான தோற்கருவி, துளைககருவி, சஞசககருவி, மிடற்றுக 

கருவி, ஈரம.புககருவி எனற ஐவகையானும் முப்பததிர 

ண்டு வாததியங்களு முழங்கெ, சேரிற கட்டிய மணிகளி 
னோேசை சணீா கணீரென்று சத்திதசன ஆடற மாதரது 

அடி.சளிறபூணட சலெபோசை சுலீரகலீரெனறு ஒலித்தன, 

சசலமஙகலசமபிரம ஆடமபரஙகளுடன மாளிகைகளின் வாயி 
லகளதோறும மலாப்பஈதரிட்டு மணிமாலைகள தூசி, வாழை 
சமுகுகள் காட்டி, மெழுகெகோலமிட்ட திணணைகளிற் பூரண 
கலசஙகளும, பொறபாவைகளும, முளைபபாலிலகளும, மூக 

விளககுகளும, வெணசாமரைகளும, இணைககயலகளும, கண 

ணாடிகளும, பூகதட்டுசளும, மஙகலமாகவைதது அலங்கரித்து, 

பரிமளதிரவியங்களைக லத பனிநீரதெளிசத.த தூளி யெழு 

மபரமல தளஞ செயதும், ஆடலபாடல முதலான விநோத௩ 

களைகசொணடும் வீதி விளகயெது அவலீதியினிததத தே 

வேரதிரன் தியாகராஜ தரிசனஞ செயயப போவதுபோல ௮வ் 

வீதி விடஙக னெனனும இராஜகுமாரன சேரை ஈடத்இனான. 

அப்பொழுது இர, இகதிராணி முதலான தேவ மாதா 

சளை யொசத அவ்வீதியிலுளள ஸ.திரீ ஜன௩்களெலலாம அப 

பததிரனைக கணடு, மணமுஎள மலரை வணடுகள சூழ்ஈதது 

போலவும, இனிய சுலையுளள தேனை மீச சுநீறியதுபோல 

வுஷ சூழ்ு.து கொணடனா அ௮மமாதா கலை நெகிழகதும, கை 

வளை சோரநதும், கணணீர த.துமபியும, குழலவிழ்ஈதும, கொ 

ஙகைகள் விமமிபும, பசலைபோரத்தும மையலடைநத மனத்த 

வாகளாய், கருமபை வில்லாகவுடைய காமனைப் பார.இலும 
ஏணமடங்கு அழகுடைய இளவரசே ! கனனிகைப பருவமுள்
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சவளே கான, என்மேற் கடைககண செயயாயோ வென்றும, 

எழுதப்படாத சர வடிவமுள்ள இளங் காளையே ! புருஷா 

மூகம பாராத பூவையே கான, எனனைப் புணாஈகது போகாயோ 

வெனறும், கணகளுககு நிறைஈத கட்டழகனே! காவலழியாத 

சாரிகையே மான், எனனைக் sacs) போகாயோ வென்றும, 

சுபலக்ஷணங்கள நிறை சு தரவடினே! கலியாண மிலவாச 

கனனிகையே கான, என்மேற் கருணைசெயயாயோவெனறும, 

மனுச்சசகரவாததி பெறற மத யானையே! சிறுவய துள்ளவளே 

கான, எனனைச் இிருமபிப பாராயோ வென்றும், அதஇியீகசத்ச 

சக அழகனே! நிறையழியாத கேரிழையே கான, சற்றே நினறு 

போகாயோ வெனறும இரத ராஜ புததானுககு வீதிவிடஙசு 

னெனறு பேரிட்ட பெரியோசசகு ௮னஈததரம் அடிசசடி செ 

ணடனிட்டாலும போதாதேயெனறும தமமிற்ரூமே பேசி மன 

துருதெ தமமை மறஈதாகள சில மாதரோ வாச முள்ள தயி 

லம்பூசி மணமுளள மலாமாலை சூழ்கது வாழைப பூ விசழ்போல 

ஒஇரநது குயிலமுசம போல முடி.யிட்டுப் பளிஙகு௪ மிழ்க 

குளளிருஈ.து தோன்றுனொ பருத்த நீலககலபோல தாவளய 

மான தலைச்சாததுக்கு ளிருஈது சிறுக சோனறுெற குடிமி 

யும், பாரக்செறவரது பராவைககு இனபஈ சருனற தோற்ற 

மூம், மாருத மலாச்சியும், மனோ ரஞ்சிதமான அழகும, குளிர்ச் 

சியும் ஒளியும்பெற்றுச் செ, தாமரைமலாபோல விளங்கும முக” 
மும், கருமைமிகுஈது செமமை கலநத காருணணீயக் ததும்பி 

இங்இதெமறிந்து சிறிதேயிமைதது மனோரம்மியமாய மலர்போ 

ன்று நிணட கண்களும, ஒளி கொணடு உயர்ஈது நீணட நாரி 

யும், குண்டலமணிரது நீணடு ௮கனற செவியும், இரிபுண்டரஈ 

தீரிசதுத் திலதா சீட்டி அழகு பெற்று அகன்று உயாநத நெற்றி 
யும், பவளம்போற் வாது இரண்ட உசடும, முலலையரும்புசள 

போலச் சறதத கெருககியொளிலீசும் பற்சளும,குறு மென 
; மையாடிச் சிவபபேறிய காவும, கண்டசர முதலான ௮பரண 

க்களை மணிஈது வலம்புரிச் சககுபோல் தரண்டசண்டமும்; 

மத் சளம்போலச் இரண்டு மர் தரமலைபோல உயர்ர்து கண்டோர் 

கண்களையுங் கருசதையுங் சட்டுன்ற ௬௧௩த மா$லயணிந்ச 
வெற்றியுள்ள சோளும, வீணைத் சண்டுபோல நீண்டு சாழ்ந்து



௧௬ மனுமுறை.ண்டவாசகம. 

கடக மணிந்த கையும், தாமரைமலாபோற் வ௩.௫ மிரு தவாஇ 

மழைபோற சொணம பொழிகினற முனகையும, விளக் 

மிகுஈது பசசகமுகலானவை யணிநது களப கள.தூரிசள் பூக 

கணணாடிபோல அகன்று மலைபோல் வுயாரத மாபும, ௪றுச 

தயாகத வயிறும, அமாது அழகுபெறற உநதஇியும, யானைததுதஇ 

சுகைபோனறு திரண்ட தொடையும, ௨உட்டர தோனரூது 

சசைகொணடு செழிபபுளள மூழங்காலும, திரனடு நீணட 

கணைக காலும, சாமரை மலாபோனறு வீரகணடை யணிரத 

கால்களும், வரமபு கடவாச வடிபபமுளள வடி.வமுடைய இநரீ 

இராஜபுததிரனைக கண0 களிபடதரகு ரானெனன சவசசெய 

தேனே வெனறும, இராஜ சககமாகிய இதக குமாரனைச Hew 

ஷடிசுதவன பிரமதேவனேயானால, இவனழகுக்குத தகக மாதி 

னை இனி பெங்சே உணபெண்ணுவானோவெனறும, இவ்வழக 

னது வடிவைக கணடால உருசாச கருககலலும உருகுமானால 

பேசைமையுஎள பெணசளஎ மனம் உருகா திருககுமோ வென 
அம, இவனது பாண சஈதிர விமபமபோன்ற புனனகை யெ 

ன். றமே மூனறுலகதஇலுமுளள பெணகளுககெல்லாம பிததே 

ற்றுமே யெனறும பலவிதமாகத தனிததனிச் சொலலி மோகக் 

கொணடு நினரூாகள அவ்வீதியிலுளள வாலிபா வார்ச்இபா 

மேதலான புருஷ சனஙகளெலலாக கணட, ஆ! ஆ! ! இரசப் 

பததினே இராஜபுசதிரன; இவனுசகு மூன மற்ற ராஜபு,சதிர 
ரெலலாம இராக்ஷசபுததிரரே எனறும், இவன வடிவே ௨டி.வ, 

இவன வடிவுசகுமுன மற்றவா வடிவெல்லாம மரவழிவே யெ 

ன்றும, இவன கறற விசதையே விததை, இவனுககு முன மந 

ற்வர கறற விசகை மடெலலாம மாய விததையே யென்றும்; 

இவன குணமே குணம; இவனுககு முன மற்றவா குணமெ 

ல்லாம விலவினகுணமே யெனறும்; இவனே இளவரசு, இல 

னுககுமுன் மற்ற இள வரசெல்லாம் பூவரசே யெனறும, இவ் 

னே €மான, டுவனுாசமுன மறறச் மோனகளெலலாங் ச$ல 

மானகளே யேனறம டே வியாசோர் பலா, இவன வீரமே 

விரம, இவன வீர ஈ.துசசுமுன மறறவா வீரமெலலாஞ சவ்கவி 
ரமே யென்றாம இவன யெள்வனமே யெளவனம், இவன 

யெளவள சத சகு மூன மறறவா மெள௨0மெ லாம வேலவ
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னமே யெனறம.இவன் பாக௫யெமே பாகம மரீரவா பாசிய 
மெலலாம் நிாபபாகடியமே யெனறும; இவளைப் பெற்றவரே 
பெற்றவா,மற்றவரெலலாம பெண பெறறவரேயெனறும பே 

Ger Aor, Goss குண ரததினமான புதல்வனைப பெறுத 

ற்கு ஈமது மகாராஜனும் அவரது மனைவியாரும எனன கோனபு 

கோறருரோ வெனறம, வெற்றியை யுடைய வீரசிஙகம்போ 

ன்ற இரசப் புததிரனது இிருமூுச மணடலததில சாரதஈ த௮ 

மபுசெறனவே எனறும, இவனது சணகள கரணை பொழி 

கனவே எனறும, இவனது வடிவில அமு ஒழுகு 

ிதே யெனறும நெகொளாகக கண்டு சளிசசவேணடுமெனறு 

எணணி யெதிபாரத்திரு£த ஈ௩மககு இனறு தியாசராஜபபெரு 
மான இருவருளஎலலகோ இரத இராஜபு.சதிரனே இவலீதியில 

வருமபடி செயத.கூ இணி அவ்வருளுககு எனன கைமமா.று 

செயவோமெனறம பேசி மகிழதோ ிலா இஈதப புததிரன 

இயாகேசப பெருமான வரததினால தோனறினான எனபதை 
இவனது அற்புதமான வடிவம காட்கெனறதே யெனறும, 

ஈமதரசனுசகு௪ சநததி யிலலாமையால பித்காலததில உலசம் 

எனன பாட படுமோ ஜெனறு எணணி இளைத தஇிருஈத ஈமு 

துனபதசை யெல்லாம நீக, இனபதழைககொடுதத இப்புச,நி 

ரனுககு நாம செயயும உபகாரம ஒனறுமிலலையே யென றும, 

மனுச்சோழ மகாராஜனைப்போல ஈமமை யெலலாம பாதுகா 

தீது வருவானெனபதற்கு வேறே அடையாளம வேணடுமோ! 

இவனிடசதிற கருணை ததும்புனெற கடைசகண்சகளே சாட்டு 

இனெறனவெனறும் பலா பலவிதமாகச தனிதகனிச சொலலிக் 

கொணடு சூழாது நினராகள். இரதபபிரசாரம அவவவ வீதியி 
இளள ஸ்திரீ ஜனங்களும் புருஷ ஜனஙகளும பார்ததுப பரா 

தீ.துப பலவிதமாகப்புகழாது நெருங்க வீ.திவிடங்கன தேரிலேறி 

சசெனறனன. செல்லுமபோது ஒரூவீடியில் தேரிலே கட்டிய 
[(குிிரைசகள் கோபபாகன வசசதைசக ௧டஈத செய்வதென 

வசமாகி, அதிவேகமாக அ௮சதேரை யிமு ததககொணடு சென 

றன, ௮சசருணததில தாயப் பசுவானது பினனே வர, மூன 

னேவாக ௮ழகுளள ஒரு பசுங் கன்றான.து ;இளஙகன று பயம 

தியாது'' என்ற மொழிப்படியே துளளிக கு,செதுககொணடு



௧௮ மனுமுறைகண்டவாசகம், 

எதிரே வது இராஜகுமாரனைச சூழ்ஈது வருறெ சனத்திரள்ச 
ஞுககுள்ளே ஒருவருமறிஈ துகொள்ளாசபடி ஊழ்வினையாற்கண 
மயககஞ செயவிசத, உடபுகுஈது திவேகமாகச செலகின்ற 

தோச்சசகரதஇலை அகபபட்டு, ௮௭ ரபட்டு,உடல்முறிஈத, குடல 

சரித, உயி£விட்கெடடொாத.து உடனே அதப் பசஙகனறு 

தனது சோச சக்கரததில அசபபட்டதைக சேட்ட வீதிவிடங 

கன் இடியோசை சேட்ட நாகமபேரலத திகெடடடு, நடு 

H9s CaldS gig ழேவிமுஈது, எணணபபடாச துனபத 

தோடும, பயததோடு மெழுகது போய அபபசுங் கன்று இற 

ஈது டெபபசைக சணடு மதி மயங்கி, மனம பதைததுக கை 

ya காலும நகெசெடுததுப பெருகூச௭ விட்டு, உடமபு வெய 

£ததுச சோபமடைநது விழுநது, சிறிது செளிஈதெழுகது,கண 

களிலே நீர ஆ*ுயப பெருக நினறு, ௪வூவா! வரவா! ! ௪ல 

கரா ! சங்கரா !! சமபுவே! சம்புவே!! மஹாதேவா ! 

மஹாதேவா ! ! தியாகராஜபபிரபு ! தியாசராஜபபிரபு !! தே 

வாரரைத தரிரககவேணடுமெனறு வாத அடியேனுசகு இபபடி 

ப்பட்ட இடரும் வரலாமா ? ஈனறி அறியாத பாவி இவன், ஈம 

மைத தரிசிக்கச் சககவனல்லனென்று திருவுஎங் கொணடுசா 

னோ என்னை இஈசப பழிககு அளாகடியது ” தேவரிரைத தரிச 

னஞசெய்ய எணணிவஈத அடியேன கால வருஈத நடகஈது பய 

பக்தியுடனே ௨5.த தரிசிகசவேண்டும், அவவாறு செயயாமல, 

செல்வச செருக்கினால் தேரி லேறிகசகொணடி ஆடமபரங்களு 
டன் பகதி யிலலாது பகலவேஷக் காரனபோல டம்பவேஷம் 

காட்டிவுத ௮ன்பிலலாச பாவியாகிய என பிழையைக்குறித்து 
கோவதல்லது, என பெருமானிடத்துக குறை சொல்லச் தகு 
மோ? 

இபபடிப்பட்ட பெரும் பாதகஞ செயயததானோ பிள்ள 

யாகபபிறாதேன் ! விரிஈத பாற்கடலில் விஷம பிறஈசதுபோல 

மறைநெறி த௨௫௪ மனுவின் வம்சக.தில எதிரற்ற பாவியாெ 

சான் ஏன பிறாசேன் ? பழி பாவஙகளைக கனவிலுங் சண்ட 

பாத மனுச்சோழராகிய எனபிதாவுகுப் பெரும பழியைச் சம 

தீதத. தானா பிறதேன? செவபெருமானைத தரிதெதச் சர்பெறலா 

மென் மெண்ணியக்ச எனக்குச் வதரிசனங் உடையாத தீரா
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பபழி இடைசததே | ஒகோ :(ஏணணம பொய்யாகும், ஏளிதம 

மெய்யாகும'” என்றெ வார்ச்தைகள என்னிடததிலே இன்று 
அஅபவப்பட்டனவே!ஐயோ! கானகற்ற கலவியெலலாங் கதை 
யாய முடிந்தனவே, கானகேட்ட கேளவியெலலாங சேடாய 
முடிஈதனவே, கான தறிஈத அறிலெலலாம அவலமாயவிட்டன 
வே, சான செளிஈத செளிவெலலாஈ தீறகாயவிட்டனவே, ௮ 
கரா! இப்படி பபட்ட தீஙகு வருமெனறு அறிஈதால தேரிலேறே 
னே, பசுவைக கொலைசெயவதே பாவ௩களி லெலலாம பெரும் 

பாவம 1 அதைபபாரககிலும் பசங்கன்றைக கொலை செய்வது 
பஞ்சமாபாதகததிறும் பதினமடஙகு அஇிமென்று பெரியோர் 
சொலலககேட் டறிநதிருககிற நான, இனறு அநதப பதகதது 
க்கு அளாடஇயுங் உயிரை விடாமல உடலைச சுமகதிருககறேனே, 

இளஙகனறு எதிரே வாவுஅதைபபாராமலஅதனமேல தேரை 
கடசதியத செலவச செருக்ககலவோ வென்று உலசதசோ 

பழிககும பறிககு2 சான உடமபெடுதசேன, ரான புததிபூவ 
மாக எளளள வாயிமை அறிஈ திருப்பேனாளால இபபடி.ப்படட 
அபாயம சேரிட வொடடேன எனனசெயவேன! என்ன செய் 
வேன ! ! மனுசசோழா காலத்தில அவா புசென ஒரு பசுங 
கனறைக கொனரு னெனஜம் பழிமொழ்யை உலகததில் 
நிலைபெற மாட்டினேனே, நிதிசவறாது உலசசதசை யெலலாம 
ஆளுகெ.றமனுச்சசசரவாசியெனனு மகாராஜனுக்குப es or 
யாகப் பிறககும்படியிராந்த ரலவினை இபபோது பேயாகப பிற 
பபதற்குத தகக தீவினையாயவிட்டதே, இஃதட்பிறபபிலே இப 
பழியை யேற,றுகசொளதந்கு முனபிரபபீல எனன பாவஞ் 
செய்சேனோ ? தூய்மை யுளள சூரிய குலத்திற்கு ௮தியாகயெ 
மனுவென்பவரும் ௮வா வழிசகுப் பினவழியாகச தோனறிய 
குலோத்துங்க சோழா, இருகீறநுச சோழா, காவிரிகரைகண்ட 
சோழர், மனுநீதிச் சோழா, இராஜேஇிர சோழர், ராஜகுடா 
மணிச்சோழா ராஜராஜ சோழா, உறையாச சோழா, மணணள 
ஈதசோழா, கங்கை சொணட சோழா, சேவா சிறை மீட்ட 
சோழா, மரபு நிலகணட சோழர், எமனைவெனற சோழா, 
சு. சரச் சோழர், மெயநெறிச சோழர் மூசலான என் மூசா 
*தைகளான முன்னோக ளெல்லாம தீமையைச் சேராது செங



2.0 மனுமுூறைகண்டவாசகம், 

கோல்்ஈடசதி யடாச சோதி இஈகாலதூலெ எடுக்கப்படாத 

பழிமைச சுமஈத என்னால மறைஈதுபொகும்படி. நேரிட்டதே, 

ஐயோ! இசை எணணுமபோது மான குலததைச செசெகவஈத 

கோடரி காமபானேனே, மர பழிகசவகத வுசசரொயுதமானே 

னே, கன.றுசகுப் பாலூட்டாசவனைாசணடாலும பாவமெனறு 

சொல்லுற பெரியோகள, சேங்கனறைத தோககாலி லிட்ட 

எனனைக குறிதது எனன சொலவராகள! 

இகசுசசனறு எஙசே பிறாசதோ! எ௫சே வளாரச்ததோ! 

எஙசே போக வெணணியசோ! இககே வ௩து இறகக நேரிட்ட. 
தே / சாசரமுளள இககனறு இறஈாதசைச* கணட எனசசே 

யிவவளவு தகக முணடாயிருககனறதெ ! இதத ஈனற தாயப 

பசு கணடால எனனபாடுபடுமோ! இசசெயடியை யென பிதா 

வானவா கேட்பாரானால ஏதாய முடியுமோ! வராததைமாததி 

ரத்திமீல பாரியெனறு சரசஞ செயகினறவாகளையுக சணடிககி 

னற சதையா இருமுச,ககில தகுதிடலலாத பழியைச சுமகது 

சணடனைககாளாடிய நான எ௨வாறு விழிபபேன ! இனி இவ 

வுலலெ பழிசகரளாகி உணடுடுகஐ உலாவி உயி வவ)ததிருசுக 

மாட்டேன இன்றே என ஸுயிரை யிழாது விிரேன 

என்று பலவிதமாசப டரிதபிதத, துககாமுசதிரததி லழுஈதிச 

கரைகாணாசவனாகி நினறபோது உடன சுழ்ரதுவாச் ௮௦௪ணா 

அமைசசா முதலானோ ராஜருமாரனைப பாரதறுத தாஙகளும 

வீசன மடைஈதவாகளாய, ஒ விவேகமுளள வீதிவிடங்கனே! 

நா எனன கெடுதி சகேரிடட தெனறு இப்படிப் பிரலாபிகக 

றா! சப பசுவின கனறை நீகொலலவேணடுமென்.று சொ 

னதீரோ! அலல ௮5௪௧ ஈனறு தோககாலில அகபபடுவதை 

அறிரதும அஜாககிரதையா யிருஈதீரோ! அககனறு தடிவஈத 

OSE Gps Agog காஙகள ஒருவரும அறியோமே! நீரெபயடி. 

யறிவீர/ அது காமவசதசாலே யெலலார சணகளிலும மண் 

களைததூவி வலியவர்த மடிஈததே! ௮தறகு மாோஎனனசெயலீர! 

(பிருகஜா கெளிலே உயாவுள்ள பசுவின கனறு இறசக கேரிட்ட 

சே யெனறு எணணியெண்ணிச சோஈ தபோசனெறீ£! ஆலை 

௮தீம்கெனன செயவோம; பொனகததியென்று கழுததரிக்து
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சொள்ளலாமோ! இதனால் ஈமககுப் பழி பாவம் ஒனறு மிலலை, 

அயினும இதபறறி யுமத மனது றலைபாய்ஈது அவல கொள 

ஞூெறபடியால வேசததில விசெதிருகனெற பிராயசசிதசங 

சளுள இசறகுத சககத எதவோ அசைககேடடறிஈது செயது 

கொளளலாம நீர ததக கல௱்காமல சேரி லேறு மென்று 

சொனனாகள ௮து கேட்ட வீதிவிடஙகன ஈவொசப் பேசுக 

னற ஈலலோரகளாம் விரூரதும காலவேரறமையால் கருத்து 

வேறுபட்டு மூக ஈடபாசப டேஏ மூகஈ ௪டைசகின்றவாகள 

போற சொலனீாகள, இதெல ன ஆசசரியம! பூம எநசள 

மத்தில ரிபிசசகராசவாத&ி எல் பவா ஒருவா, ஒருேடன 

அறத திஃகொணடு வர. பயாது அடைசகலமாகப YSIS YH 

வுககு அபய ஸதா செயது, பீனபு ௮வவேடன வாது புரு 

வைக கேட்டு வழசகிடடபோது அ௮ரதப புராவாகு ஈடாகத 

தமத சரீரததிலுளள மாமிசசசையெலலாம அரிஈதரிஈது தரா 

சில வைததும நிறைகாமாைலிருக்க அது கணடு சாமும அதீ 

தீதீராசி லேறினார். அவர் பட்டு ஜாதிகளில சாமானிய௰ப் பிறவி 

யாயெ புருவின் உயிககொலைசகே ௮92 தம முடமபைக் 
கொசெ.தத மனறி உயிரையுங கொடுத்தாராளால, அப் பட்? 

ஜாஇகளில விசேடப்பிறபபாயெ சருடன முதலான வுயிகளி 
னிடதது எப்படிப்பட்ட காருணணியமுளஎளவராயிருசககவேண 

டும் ௮சணினும உயாகச மிருக ஜாதிசளில எவ்வசைபபட்ட 
இருபை யுடையவரா யிருசக வேண்டும? அதனினும் ௮மமிருக 

ஜாதிகளில் விசேடமாயெ பசுககளிட சதில எபபடி படட்ட இர 

சசமூள்ளவரா யிருகசவேண்டே ? ௮தனிலும பசுவின சனறுக 
ளிட சலஎவ்வகைப்படட தயைவுளளவரா யிருசககேண்டும? 

அப்படிட்பட்டவருடைய வமசததில் கானபிறந்தும் இனறு வீதி 
யில் வருமபோது யாரோ பயங்காட்டித தறசத ௮சனால் One 

எனனெதிரே அடைசசலமாசத்துள்ளியோடிவாச இஈதப பசுங் 

சன்றை ௮பயாஸசக கொடாமல நியாயமாகச தோசசாலில 

அகப்பட்டிறஈ ௫போசச் செய்தேனே ! இப்டடிடபட்ட எனனை 

எணன்னசெய்தாற நீரும்! எஷ்னை இதற்குர சச்சு பிராயச்சிதகஞ் 
செய்தகோளளுமபடி.சொன்னீரகளே எற்கள்வமிச ச்திலிருஈ த 

அரசாகள் Crass gio நீதிதவராது அரசுசெலுதஇிவகத இர



௨௨ மனுமுறைசண்டவாசகம, 

மத்தையும, எனபிதாவாகய மனுச்சோழர் நடுநிஷேமை தவர 

மல் எவவுயிரகளைபும சமமுயிபோலப் பாதுசாகது வருகற 

மூறைமையையும, ௮ரசாசகுக கோபூசைசெயவது சடனெனற 

வேத வாகடியததையும,; ௮ரசா பசுககளுஈகு யாதொரு குறை 

வு2 நேரிடவொட்டாமல மிகுஈச ஜாககிரதையுடன விருத்தி 

செயவிகக வேணடு மெனடற பெரியோ வாசககியசதையும 

ஐயோ! எங்கே அனுபபிவிட்டு இஙகே பிராயசசிதசஞ செயது 

கொளளுவேன எனறு கயா டன சொலலினான அது கே 

ட்ட ௮வவஈசணா முசலானவாகள வாராய ராஜ புசதிரனே ! 

சரஙகள முகக.துக செசையாக முன்னைறு பே பினனொ 

னறு சொலலுனெறவாக எலலம, கெகொளாக எஙகளுடன 

பழகியிருகதும எஙகள சுபாவம இனனம உமககு ஈனருகப புல 

ப்படவிலலையெனறு தோனறுனெறது உலக தலை$ழோகு மா 

னலும உளளபடி. சொலஓுவோமே யலலது புதிதாசத தொடு 

த.துப பொய பேசமாட்டோம காங்கள் சொலலும வராததை 

யில ஈம்பிிகைவைததக கேட்சக்கடவீர Qe su usm சனறு 

ஒருவா நுறதத அதனால பயஈது அடைககலமாகவேணடுமென 

இம அறிவோடு உமககெதிரே ஒடிவரததலல , அலலது தானே 

Haas GISH ஓடிவந்தது மல்ல, அதை இனனவிடததில் 

இன்ன காலததில இன்னபடி. யிறசகுமெனறு விதிததிருஈத 

அதன தலை விதியே அதனை? துறததொகொணடு வநது தோக் 

காலில அ௮கப்படுசததிச சஇதைததவிட்டத , அதன் விதி யபபடி. 

யிருகக £ீர் வீணாக விசனப்படுவில ஏனனபலன் ! “கும்பசோ 

ணத்துப் பளளன கொளளைகொணடு போகத தஞசாவூர்ப ung 

ப்பான் சணடங்கொடுததான்'' எனனும பழமொழிபோல ௮2 
னுயிரை விதி கொளளைகொள்ள உமமுயிரைச சண்டங்கொடு 

ப்பதேன்! நீர ஒன்றுஈகும ௮௭சாமல தேரிலேறுமெனறு சொ 

OO Ot Ear 
HEEL orm ysHror, Pashsarc, Geiu Qarcsr 

ணிச் தேரிலேறுமபோதே காலதவறியும் இடதுதோளும் இடது 

கண்ணும் துடிசதுங காட்டிய உற்பாதங்களே ஆலோசியாமல் 

புறபபட்ட என மதியை நினைததுதசான அுயரப்படுவேனோ | 

அரசர் குலததஇிற் பிறரதம் எனனை இழிகுலததார் செய்யும்



மலுமுறைகண்டவாசஃம ௨௪. 

செய்கையைச் செய்விதச எனவிதியை நினைத௫த்தான தயர 

பபடுவேனோ! மாரிலலாத கூரியகுலததுககு மாசணடாகுமபடி 

செய்ததைக குறித.து,ச் துயரப்படுவேனே! பிதாவுசகுப் பழிசும 

ததப் பிளளையாகப பிறகததைக குறிசது,த தயரப்படுவேனோ ! 

இர்தக கனறு இறஈததை நினைசத,சசான துயரப்படுவேனோ ! 

இககனறின இறபபைக கணட தாயப பச துசகப்படு மென் 

பதை நினைததுத துயரப்படுவேனோ! நானெருவன ஏஎதற்செ 

ன.று தயரப்படுவேன! எனன செய்வேன ! செயயததசச தொ 

ன்றும இனனதெனறு அறியேனே! ஆயினும (முற நனைஈதா 

£க €ரமிலலை ? எனபதுபோல முழுதும டழிபபடட எனககு 

இனி யெனன அகசமிருகனெற.து! இனிப பெரியோ சொல 
கடககபபடாதெனபதபற்றி உமது சொறபடியே இதோ இரச 

தீதில ஏறுனெறேன ,' எனனை யெப்படிப புனிதனாசகசவேணடு 

மோ அபபடிச செயது கடைததேற்றுவது உஙகளுககே SL. 

Goran gy Aero Cus Orgsas asgoisCu தஇருபபிவிடடு 

ப பிராயசசத மறிஈது செயவிசகததகக பெரியோகளிடத.து 

க்குப போயினான 

இசசப பிரகாரம இராஜ குமான போனபினபு, இறந்து 

விடட ௮ககனற மீனற தலையீறறுப பசுவானது தன சுனறு 

அளளிக சூதிததோடிய வழியே போய, ௮௩5௧ சனறு €ழே 

விழுது டெபபதைக த ரததே கணடவளவில குலைகுலைஈது, 

௧௫௧0௩௫), பு.௪ மயஙூ, ஒனறு சரியாமற சூறைககாறறில 

அகபபடட அுருமபைபபோற் சுழனறு சுழனறு ஒடிச சமீபத 

இல் வஈ.து, உடல ஏிதைநதுங் குடலசரிஈ கம உயி£விட்கெ டெ 

பபதைபபாராததுச சோத விமுநது, பிரககனைதபபிப பிணம 

போற கட.3ு, பின்பு சற்றே தெளிஈ தெமுநத, பெருமூசசு 

விட்டு, ௮ஈதசசனறைச் சுறறிச சுறறிச கோவெனறலறி யலறி, 

அதனுடமபை முகாஈது முகாஈத, இதெனன தேவினையோ॥ 

இதெனன இரக இரசாலமோ! இசெனன விபரீசமோ! வாலசை 
தீதுக கால் விசைதத எனசகுமுன் தளளி யோட இப்போது 

பாத்தேனே ! இத்தனை விரைவில் இப்படிப்பட்ட இடி.யிடி.ககு 

மெனறு எளளளவு மறியேனே' காவீரி முசலான தாததயாத 
திரை செய்தும், சமபரமுதலான ஸ். சலயாச இரை செய்தும்,



௨௪ மனுமுறைஈண்டவாசசம், 

திருககோயிலகளிலுந் இருவீதிகளிலுமுளஎள புல முதலானவை 
களை வாயினாற் சளைஈது திருபபணி செயதும, புல் மேயாமலும 

ச குடியாமலும் நெடுமாள விரதங் சாசநம உனனைப பெறப 

பட்டபாடு தெய்வம அறியுமே ! அவ்வளவு பாட்டையும அவல 
மரசகிப் போட்டு, சேஙககனறே ! எனனைச செருவில் விட்டா 
யே! உனனைப பெறுகறெதறகு நோற்ற கோனபுகளால் வாத 

இளைப்பு இன்னும ஆறவிவலையே ! இதற்குள் இபபடிப்பட்ட 

BRE பெருகெருப்பை அ௮டிவயிறறில் வைததாயே! Orga 

துககத்தை இனி யொச விதததினாற சத கககொள்ளுவேன ! 

“*பாவிசகுப பாசயொதசகாது''எனபதற்கு௪ சரியாசப் பளிககு 

போன்ற நிறமும், பாலவடி௫னெற முசமும, றுதத௪ இரணட 

திமிலும், கடைதெசெதத போனற காலகளூம, வாழைச 
சுருளபோனறு வளாநத வாலும, சிச.இரசசனறுபோன.று சுப 

லக்ஷணங்களைப் பெற்ற வடி.வமுடைய நீ நிப்பாச்சுயமுளள 

எனககுத தசகாமற போயவிடடாயே! உளனுடைய சாதரமு 

ளள வடிவசமைக கணடாற காமதேனுவுங கடடி யணைசது 

(மகக குளிரஈது ௬௧,5தஐ கொளளுமே! நானுனனைபபறறி யலல 

வோ உயிதரிதது உலகததி துலாவி யிருஈதேன ! இன்னும் 

ஒருதரம உனழைஏய முகததைககணடு, என மடிக.ரஈ ௮, பால 

சொரியக சாணபேனோ / ஐயோ ! உனனை ஆயிரங சனறுகளி 

ஓம அழகுளள கனறென்று கணடோர் சொலலக களிபபூடன 

சேட்ட என் காதுகளால, இனறு இளங கனறை யிறகசவிட்டு 

மலடடுப் பசுப்போல வருஈத௫னறதே யெனறு பலரும பழி 

ததுப்பேசனெற வாததையை யெய்வாறு கேடபேன எனற 

எணணி எணணி மனமமுுகி இளைப்படைநஈது, மாச்சிதத, 

மறுபடியும் செளிஈ த,இறஈ துடக்கின்ற கனறினுடமபையுற்ற 

ப்பார்தது, இரதததின சச௪ரம ஏறுணடு இரததஞ சொரிய 

அழுஈ இகடடககனற வடுவைகசணடு, *'ஒகோ! என ஏழை மதி 

யால ஏதோ ஒரு சொறபமான அபாயததால விழுஈதிதாததெ 

னறு எணணி யிரஙக£னெனே ! இவவடுவைப் பா£ககும்போது 
தோச்சக்கரம ஏறுணடு உடல் சனனபபட்டு இறஈததாகச 

தெரிய வருனெறதே! ஆ! ஆ! உனசகு இப்படிப்பட்ட பெரிய 
அபாயம் வந்து சம்பவிசகுமபடி. கானெனன பாவஞ் செய்தே



மனுமுறைகணடவாசகம. ௨௫ 

ஜோ! குழர் தாய ஒ! நீசோககாலில் அகப்பட்டபோ.த எப்படிப் 

பயநதாயோ! எனன நினைதாயோ! எவவாறு பதைததாயோ! 

உயிாபோய் உடல ருழமபிக இடககனற வுனனைப பார்கசப் 

பாரககப பெறற ஐயிறு பறறி யெரினீநதே எனறு கண்ணீர் 

விட்கெ குதறி, அழுசமுது, பாணடு டரணடு, விம்மி விம்மி, 

வெதுமபி வெதுமபிப பெருமூசசுவிட்கெ €$ழேவிமுகது மெயம 

மறஈது இெஈது, பினபு எழுது (: என கனறினைச தோககா 

டல அழுததிசகொன்ற காருணயமில்லாத கணமூடியைக் கண் 

டால என்னிரணடு கொமபுஈரும இரையாசசாது விடுவேனோ! 

மைஈதரைப் பெரூத மலட்ஏெதகன முளளவர்களும இப்படிச் 

செயயத அணிவுகொளளாாசளே! ௮! இது செய்யத சணிரத 

வன இனனுமெனன செயயச கணியான !'? எனறு வெமபியும், 
! சனபளா செய்விசகார அ .$டாசஞா கரும, கொலை செய்னெற 

சொ தொழி2லாரசகும இட௩ கொடாச இராகரம, இனறு 

வலியற்ற உயிரகளை மாயதகவிடகினற வரசகாசகும இடங் 

கொதெததே! ஐயோ ! இடுல அரச னிலலையோ ! நீதி யில 

லை யோ! கெறியிலலையோ! இசெனன நியாயமோ!” வென்று 

முறையிட்டு, தன கனறை யிழாசதனா ஐுணடாகய தககத் 

சைச ச௫கெசமாடடாதசாய வருதி, மசகு நேரிட்ட துசக 

ததை ஈமது இறை௮ராகிய மறுசசோழரிடததிற் செனறு குறி 

ட்பிதது நிவா. செயதுசொளளுவோம”” எனறெணணி, ௮ச் 

கனறைப பசு தழைகளால மூடிவைசதுக கணணீசொரிஈது 

கதறிககொண்டே மதுசசகரவாசதியின வாயிலில ௨௩2, குடி 

களுககுக குறைவு கேரிட்டால ௮தை அரசனுசகு அறிவிசகும் 

படி. ௮வ்உரணபனை வாயிலில சட்டியிருககற ஆராய்ச்சி மணி 

யைத் தனகொமமபினால் மிகுந்த விசையோமெவலியோடும டி. 

ததசைத்தது, ௮பபடி யசைசசபோது அநத நகரததிலுளள 
ஜனங்கயெலலாம் *ஒருசால்,சதிலாயினுங் சேட்டறியாத அரா 

'சச மணியினது ஒசையை யினறு நூசதனமாகக கேட்டோம், 
என்ன விபரீசமோ!'” வென்று ஒருவாககொருவா பே௫ச்சொ 

எள, அச் மணியிலிருஈது காசமட்செ கேட்கச் சணீரென்று 

ஒசை யுணடாயிற்று. ௮வ்வோசையைச் சபா2-ணடபததில 

மர்திரி முசலானவாகள குழச சிங்காசனத.இன மேல் வீத்திரு 
&



௨௬ மனுமுறைகண்ட வாசகம், 

ஈத மறுசசச்சரவரசதியானவர் கேட்டு, மாதர்கள் சாலி-ணிர்தி 

சிலம்போசை சேட்ட மாதவர் போலவும், அழுகுர லோசை 
கேட்ட ௮ரதணர் போலவும, சண்டை யிரைச்சலைக கேட்ட 

ச.ற்சனர் போலவும், பீலிமுழகக௩ சேட்ட புலவாய் போலவுக 
இடுககிட்டு, திகைப்படைஈ த, சிறகாசனததி லிரு£து பெருங் 

காற்றால ௮டியறவிமுகத பனைமரம்போலக் €ழேவிழுந்து, மூ 

ச்சை யடைநது, சிறிது நேரஞ சென்று தெளி தெழுஈத, 

உடல் நடுங்க, உளளம் பதைதது, உயாா சோத; சாவுலர் 

ஈது, கண்கலங்க, நடை.தளளாடி, அதிவேகமாக அரண்மனை 

வாசலுக்கு வருமூன, வாயிற காப்போ அ௮ரசனுக் கெதிரே 

அஞ? யஞ்சி வது, ௮டி.யில விழுஈதெழுஈது, *ஆணடவரே ! 

அரண்மனை வாயிலில கட்டி. யிருசசெற ஆராயச்சி மணியை ஒரு 

தீலைமீற்றுப் பசுவானது தனகொமபினால அடி.சது ஒஓசையுண 

டாக்யெது”” என்று விணணப்பஞ செயதா£கள் அது கேட்டு 

அரசன் விரைவில வது, அவ்வாராயச்சி மணியின அருகே 
உடல் மெலிஈது; மூகஞசேோகது, கணணீாசொரிகத, கதறி 
நிறகின்ற பசுவைக கணட, சாவியாய்ப் போன தன பயிரைக் 

கண்ட. தரித்திரனைபபோல் மனம நைநதுசைதுருஇ), Qere gi 

மசொரது வருநஇ, ஜயோ! சாதுவான இஈதப பசுவுககு எனன 
துன்பம் கேரிட்டதோ! இதன் குறையை யினனசெனறு மதித 

சீறிரதுகொளள வலலமை யிலலாதவஞனாச விருகனெறேனே !'* 

எனறு பதைததுத தம்மருகில் ௮சசததுடன நிற்தினற அமைச 
சாகளைப பாரத்து, 1'எனசகுப புகழும் புணணியமும மேன் 
மேலும வருவிசசனற உஙகள மஈதிரிததுவம ஈனரூச விரு 

தீது ! உங்கள ௮ஜாசரெதையினா லலலவோ இந்தப பசுவுச்கு 
ஏதோ வொருகுறை நேரிட்டது !'' என்று கோபிததப்பார்கச, 
அதுகண்டு ௮சசஙகொணட மரதிரிகளுள, அப்பசு துயரப்படு 

வதற்குக் காரணம் இன்ன தெனறு முனனே அறிதும் ௮ரச 
னிடத்திற் சொல்வதற்கு அஞ யிருக்.ச ஒரு மகதிரியானவன் 
“ef இதை ஈரம் மறைச்துவைததாலும் வேஜொருவரால 

வெளிப்பமொதலால், காமே அறிஈதமட்டில் அறிவிப்போம” 
எண்றெணணி, அரசனை வணங்க, (தலைவனே! உமது புச் 
இரன இன்று ஏறிப்போன இரதத்தின்சச்கரத்தில் இளங்கன்று



மனுமுறைகண்டவாசகம். ௨௭ 

ஒன்று எதிரே கு$ுதத வர்.த அகப்பட்டு இறஈ துவிட்டத, ௮ம் 

ச்சனறை மீனற இஈதப பசுவானது ரச தயா கொணடு 

ஆராயசசி மணியை யசைசதது'' எனற சொனனான, ௮ச்சொ 

ல்லானது வொதபுணணீல வேலுருவியதுபோல, மணியொலி 

கேட்டு வருதி யிருத செவிகளினுளளே செனறருவிச சுறுக் 

இட்டு வெது பப விழுஈது, விஷ தலைசகேறினாரபோல வேத 

னை யடைத, அ(சுபுலனும அறிவுங சலஙபெ பஞ்சப் பிரா 

ணனும பதைடதைத தொுஙக, பேச்சு மூச்சிலலாமற் சோ 

ஈத டெஈது, ௮௫9 விருத அமைசசாசள செயத சாமதோப 

சார,சசால Cerra நீஙக, அப்பசுவை யடிக்கடிப் பார்ததுப 

பா£தது, கணணீர சடல வெளளமபோல பெருசவும், நெருப் 
பில்விட்ட நெய்யைப்போல நெஞசம உருசவும “ஐயோ! இரத 
ட்பசுவுக்கு இப்படிப்பட்ட தசச முணடாவதற்கு நானே முக் 

இய காரணமாக விரு௩தேனே”' சன கனறுககு ௮பாயமொனறு 

மிலலாதிருக்கனுஞ சுபாவததிலே காணுஈதோ,றுக சதறி பருகு 

இன்ற அனபினையுடைய இஈசப பசுவானத தன் கன்று இறநது 

டெகனெறலைச் சண்டபோது எப்படி யுருயெதோ / என்ன 

பாடு பட்டதோ ! கனறு சமிபததிலிீராமல சற்றே தூரததி 
லிருககினும, பாததப பார்ததுப் பதைகனெறதம், அமமா 

அம்மா எனறு அலறுனெறது மாகிய சுபாவச செய்கைகளை 

யுடைய பசுவானது, கனறிறஈது கண்மறைவிற் awe pong 

எண்ணி எண்ணி எப்படிப் பதைகனெற்தோ ! ஐயோ! அடிச் 

கழி. யலறுசெறதே ! புலி முதலான துஷட மிருகங்களி லொ 

ன்று ஏதிரிடமானால முனசெனறு சனனுயிரைக கொடுததாயி 

னுங் கன்றி னுமிரைக காகசவேண்டு மென்னுங் கருத்துள்ள 

பசுவுக்கு இறஈதச கனறை யெதிர்சணடபோத எப்படி உயிர் 

பதறியதோ ! ெவெரிவா ! சிறுகன்று தேர்ச்காவில அகப்பட்ட 

போது எப்படித் தடிசததோவெனறு எணணுசோறும் என் 

னுளளம் ப€ரென்று பசைகடின்றதே !/ இஈதப்பசுவானது குள் 
ஏனைக்கொண்டு அழம்பார்கக வந்சதபோலவும், பேயைத தெ 

ய்வமென்று Sorter age கேட்க வநதது போலவும், சொல்லை 

யாள் சாட்டிமைக் கூலி சேட்ச வர,ச.துபோலவும், விழலி னிட 

தீதி நிழலுக்கு வர சதுபோலவம் எலனைகதொண்டு சன் தய



டெலி] மனுமுறைகண்டவாசகம, 

ரைத் தீரச்துச்கொளள எணணியலலவோ இல்வாராய்ச்சிமணி 

யை அசைத்து இவ்விடதது நிந்தினறது! இசறகு எனன செய 

வேன / எமன கையிலசப்பட்ட உயிர எஈதவிதததாலுந திரும் 

பாதென்று உலகததராசொலலும உறுதியானவார்சதை வீண 

போக, முனனெருகாலதஇிவ ஈமது ஈகரததில ஒரரசணனீனற 

சிறுவன அ௮காலததில் மரணமடைய அதபற்றி யவ்வாசணன் 

துயாகொணடு தாது சமுகததில ௨ஈது :'திவநெறி இிறமபா 

மற் செங்கோல் செலுச்துறெ வுமது காவீலக கடகது அகால 

தீதிலே ௮5தஈன வந்த, இஈவும பகலுந தஙஞ செய்து யான் 

அருமையாகப் பெறற ஒரு பேறான புத்திரனை உயிர் கொணடு 

போனா?ன, தலைவனே! இதுசகுமோ!”'வெனறு முசமும மன 

மூஞ் சோராது முறையிட்டுககொளள, அது சேட்டு மனமுருட 

நொந்து, சவபெருமான திருவடியன றி மற்மொனறிலும மனம 

வையாச தமது உலலமையால எமலோகசதிலிராஈத உயிரை 

மீட்கெேகொணடு வாத, மூனனிருஈத உடலில விட்டு, அவவர 

தணனை மடுழ்சரி செய்விதன, அனறு தொட்டு எமனைத தாமு 

ள்ளவரைய்லுமதமதுஈகரதஇலும நாடடிலும வரவொட்டாமற் 

செய்த என குலமு;.தலவ. ராய சைவச்சோழரைபபோல, ௮வ் 
வளவு பெரிதான காரியஞ செய்யாவிடினும, இபபசுங்கன றின் 

உயிரொளறை மாததிரமானாலும் மீட்டுக கொடுக்க வலியற்றவ 

னாக விருகெனறேனே! அவமிருதது கேரிட்டபோது சஞ£வ 

சரணி யெனனுஈதெய்வததனமை யுளள மருதைச கொடுதது 

ப் பிழைப்பிகசச் செயத என ரலத தலைவர்சளிற சிலர்டோல் 
௮ம்மருர்தையாயினும பெற்றுக்கொளளசதகக சவஞ் செய்சே 

ஜே! தமது ௮ஜாகரசையினால் பிற வுயிககுக கெடுதி கேரி 
ட்ட்போது ௮து பொருமல தமமுயிரை விட்டிவிட்ட ல ௮௪ 
சர்களைப் போல என அஜாககிரசையினால நேரிட்ட இப்பசங் 

கன்றின் முடிவைக் கேட்டறிரத நான, உயிரையாயினும் விட் 
டேஜனோ! ௮னனிய சேசத்தரசர் குற்றஞ்செய்சோரைககொ$ல 

செய்தாரெனறு கேட்டாலுங் குற்றம் வந்த தென்ன, கொலை 

செய்த சென்ன வென்று குலை ஈடுங்குடின்ற ஈல்லோர்சள் மர 
பிற்மிறஈத நான், குற்றம் வரவுங் கொலைசெய்யவும் ௮ரசு செலு 

தீதி) ௮52 ஈல்லொக ஸியல்புக்கு ராண முணடாகச்தானோ
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வீட்டின் வாயிலில வெள்ளெருக்குப் பூச்சதுபோலத் தோன்றி 
னேன! மாம அர சாட்ி செய்ய ஏற்பட்ட ரசாள்தொட்டு இச் 

சாளவரையிலும் ஏவ்வுயிரும் எவவிசககிலும யாதொரு குறை 

யும இல்லாமல வாழ்ஈது மடழ்ஈ திருகச, நீதியடன முறை தல 

ரூ செருசோல் செலுசஇஃ ௬மபடி. 9வானுசசரகம பெற்றோ 

மேயென்று, எரு காழிகைசகுமுன வரையிலும் எனசகு உண் 

டாயிருஈச மனசசளிபபைடெலலாம மணணிற சவிழ்சதேனே! 

சாமும பழி பாலஙகளுக்குப பயாசே ற நெறி சவறுது அரசு 

செலுத்தி வருகரோம, (பழய சரிசஇரணுககுப பணக டைத 

தீது” போல ஈமசகும ரிவானுசடரசதசால ஒரு சிறுவன் பிறர் 

தான, அவனும் கரறவா ம௫ழக சலவி கேளவிசளில நிறைஈது 

பணபும பறாவமும உடையவனனான, இனி ௩மக சென்ன 
குறை எனறு எணணி எணணி யிறுமாப் படைநசேனே! புத 

தரப் பேறபெறறப புனிசனானோமெனறு பூரிசதிருதேனே! 

சமத புததிரன, இளவாரசுபபடடததிற்கு ஏற்றஉணாணான, இனி 

ச் கலயாணஞ செயவிபபோமென்று சனவு சணடிருுசேனே! 

நமது புததரன ஈற்குணங்களை யுடையவனாக விருசசனருன, 

பெறறெடுதத ஈமது போசொண்டு வருவானெனறு மகமோராச் 

சியம பணணி மடிழ்5 திருதேனே! இளங் கனறு or fir ay eye 
கணசெட்டுக கருசதழிர்சவனபோலச தேரை ஈடசதித ராப் 

பழிபூணடானே! ஐயோ! இவன என செ௩கோலைப் பிடிக்கத் 

தக்க செலவபபிள்ளை யாகாமல தெனனம பிளளை யானானே/ 

சிவதரிசன்ஞ் செய்யட்போகிறவன் தேராஈதேபோசபபடாது , 

அவ்வாறு போயினும நாற்புற்ததிலும ஈடபபேராகளை விலக் 

கும்படி. ஆளவிலக்செளைவிட்டு, முன்னே பரிகசாரா கரவு குறி 

ததுப்போகப் பினனே மெல்லெனத தேரை விடவேணடும்; 

அபபடி.ச் செய்யாமல பாலியடப்பரு௨ம் படமறியாசென பசர்குச் 

சரியாகப் பாபரபபாகத் சேரை நடததிப் பசு௩சன்றைக கொன் 

ரூனே! ஐயோ! இவன் கல்வி யறிவுளளவனாக விருதும் அறி 
வழிந்து, அரசன் பிள்ளையாகாமல அணிற்பிள்ளே யாளானே! 
சொடிய பாதகங்களி லெல்லாங் கொலைப் பாச்கமே தலமை 

யென்று வேத முதலாய சலைகளில் தான் படித்தறிர்தான், 

சான்றோர் சொல்லவுங் கேட்டறிஈதான். அப்படி யறிர்திருர்
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தும அப்பாசகஞ் சேரவொட்டாமல் தன்னைக்காத்துச்சொண்டு 

பட்டப் பிளளையாகாமல பழிபபிஎளையானானே! ஐயோ ! புதல் 

வனைப பெற்றால் புணணியம பெறலாமெனறெண்ணிய என 
6G மலடாயிருஈசாலும வாழ்வுண்டெனறு நினைக்கும்படி நேரி 
ட்டதே! நான நெடகாளாகத தியாகராஜட்பெருமானை வேணடி. 

ககொண்டது இப்படிப்பட்ட பெரிய பழிக காளாகிய பிளளை 

யைப் பெறதசானோ! பிள்ளை யெனன செய்யும! பெருமான 

என்ன செய்வான்! !:மாசா பிதாககள் செயதது மககளுககு”' 

என்னும் பெரியோ£வார்தசையின்படி சானசெயத தீவினையே 

எனபுததிரனுககு நேரிட்டதெனறுகினைதத,எனனைவெறுத.து 

ககொள்ள வேணடுமெனருூலும, இஈதப பிறபபில என புததி 
யதிர்து ஒரு தீங்குஞு செயததிலலையே! இதப் பிறப்பிவிலலா 

விட்டாலும முறபிறப்பிலே ஈல்லோ மனத்தை ஈடுககசசெய 

தேனோ! வலிய வழசூட்டு மான௩் செடுததேனோ! தானங் 

கொடுப்போரைச் தடுத்து நினறேனோ! கலச சிநேகரைக கல 

கஞ செய்சேனோ! மன மொத்த நடபுக்கு வஞசகஞ செயதே 

னோ! குடி வரி யுயர்ததிக் கொள்ளகொணடேலனோ! ஏழைகள் 

வயிறு எரியச் செய்தேனோ! தருமம் பாராது தணடஞ செய் 
தேஜோ! மண்ணோரம்பே? வாழ்வழித்தேனோ! உமாக கொலை 

செய்வோர்ச்கு உபகாரஞ் செய்தேனோ! களவு செயவோர்சகு 
உளவு சொனனேனே! பொருளை இச்செதுப் பொய் சொன் 
னேனோ! ஆசைகாட்டி மோசஞ்செய்தேனோ ! வரவுபோகசொ 
ழிய வழியடைததேனோ! லேலையிட்டுச் கூலி குறைத்தேனோ ! 

ப9ித்தோர்முகததைப் பாராதிருகதேனோ! இரப்போர்க்சுப் பிச் 

சை இல்லையென்றேனோ! கோள் சொலலிக குடும்ப சலைத் 
தேனோ! சட்டாற்றிற் கையை ஈழுவவிட்டேனோ! கலங்கயொ 

ளிச்தோரைக் சாட்டிக்கொடுத்தேனோ! கற்பழிக தவளைக் கலர் 

திருந்தேனோ! காவல்சொண்டிருர்த கன்னியை யழித்தேனோ / 

கணவன் வழி நிற்போரைக கற்பழிச்தேனோ! சருப்ப மழித்துக் 

களித்திரு்தேனோ! குருவை வணங்கச் கூர நின்றேனோ! குரு 
வின் காணிச்சை சொடுச்ச மறஈதேனோ! கற்றவாத.ம்மைக கடு 
கடுச்தேனோ! பெரியோர் பாட்டிற் பிழைசொன்னேனோ! பக்ஷி 
யைக்கூண்டில் பதைச்ச அடைத்சேனோ! கனறுக்குப் பாலூட்
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டாத சட்டிவைத்தேனோ! ஊன்சுவை யுண்டு உடலை வளர்சி 
சேனோ! கலலும் நெலலுங் கலஈது விற்றேனோ! ௮ன்புடையவ 

ர்ககுத் துன்பஞ்செயதேஜொ ! குடிசுனற நீருள்ள Gar sens s 
தாததேனோ ! வெயயிலுக கொதுங்கும் விருக்ஷததை யழித 

தேனோ ! பசை கொணடு அயலோா பயிரை ஓழிததேஜனோ ! 

பொதுமண்டபததைப் போயிடி ததேனோ! அலயகக சவையடை 

தது வைத்தேனோ! ெனடியாரைச சீறி வைசேனோ! தவஞ 

செய்வோரைத தாழவுசொனனேனோ! சுததஞானிகளைத தூஷ 

ணஞ செயதேஜனோ! தமதைதாய் மொழியைத சளளி நடநதே 

னோ! செய்வசதை யிகழ்ஈது செருககடைஈசேனோ! இனனும 

எனனபாவஞ செய்தேனோ! இனனதெனறறியேனே! ஐயோ? 
இரதப் பசுவின சோத முகசதிற் கணணீா ௪.தமபுஏன்ற 
தசைசகண்ட என் கணகளை, நுஙகு சூனறெடுப்பதுபோலப் பிடு 

௩இ யெறியேனோ! இசன சன்றை யுனபுததரன தோககாலில 

ஊாகது கொனறா னெனறு சொலலக கேட்ட என செவி 

களைச் செம்பு நீருருகசிவிட்டுச செவிடாககேனோ! இந்தபபசு 

4 ராயச்சமணியினால தன குறையை யறிவிசத சாழிகைதொ 

ட்டு இர்ராழிகைவரையிலும அச்குறையைத தாப்பதறகுவேண் 

டிய உறுதிமொழியைச கூருதிருகசற எநநாவைச் ரூளெள£ 

நெருப்பாற் சடுவேனோ ! இதறகுத துன்ப முூணடாககனெவன் 
இன்னானெனறு ௮றிஈ தும, ௮வனை இனனுந தனாடனை செய் 

யாது தாழ்ததிருகனெற என கைசகளைச கததியைக கொண்டு 

கண்டித்து விடேனோ ! இதன கனறைப் பிழைப்பிபபதற்குத 
தீக்சக ஈன முயற்ரியைத தேடி, நாலு தஇிககுசளிலும் ஈடவாச 

என்காலைக சோடரிகொண்டு குறசகே வெட்டேனோ! இதன் 

மெலிவை யடிகசடி சணடும் வறறி யொடுறகாத மல பாணட 

மாய எனனுடம்பை வாளாயுதஙகொணடு மடித்துககொள் 

ளேனோ ! இதன பரிதாபததையம ஈமகடீ நேரிட்ட பழியையும் 

ட் ணியும உருக யழியாத வுள்ளததை வலிய விஷத்தை 
விட்டு. மாய்த்துவிடேனோ! நிலேயிலாவுயிரசகஞ்சி இவைகளில் 

ஒன்றுஞ் செய்யா தயா வைததிருகனெறேனே! என்ன செய் 

வேன்! ::பாவிச்குத இரக்காயுள்'' எனபசற்குச்சரியாகப் பெரும் 
பாவியாகெய எனனுயி, தனக்குத் தானேயும போடுன்ற Bev
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லையே! நல்ல பூஜாபலத்தினால் செய்வபசஇயுடன் செட௩்கோல் 

செலுசதி வருனரான மநுச சோழன”' எனறு மணணுலகச் 

தரும விணணாலகததாரும புகழ்ஈதபுகழெலலாம பொய்யாய்ப 

போய்விட்டனவே, நான ௮பபுகழை வேணடினவனலல, ஆச 

லால ௮து போகட்டும், உயிரினும ஒப பஙகு ௮திசமாகத் 

சேடிலைசச புணணிபாாம போகினறதே! ௮! நான நீதி தவ 

ரது ௮ரசுசெய்னெறே னெனபதை நினைத்தால எனககே ஏள 

னமாக விருசகினற்சே ! சேகசஊறைத செருவிற சதைசசவும 

ஒருமிததிருச என செற்சகோலை அளவசோ லெனபேஜனோ ! 

௮அஞசனககோலென்பேஷோ'! எழுதுகொலெனபேஜே ! ஏற்றக 

கோலென்பேனோ ! ௧௧௫4ஈகோ லெனபேனோ ! சனனகசோ 

லெனபேனோ ! குருடனசோ லெனயேனோ / கொடுககோ 

லெனபேனே ! துடைபபககோ லெனபேஜோ ! துலாசகோ 

லெனபேனோ ! மரக்கோ லெனபே2னா ! வைக்கோ லெனபே 

னோ ! ூலலது இனறு இறத பசு சனராடிய பிரேசததைப் 

புரட்டிச சுெனற பிணகசோ லெபேனோ ! எனனதகோலெ 

னறுதசா னெண்ணவேன ! இளஙகனறைக கொலைசெயயச 

சம்மதிதடுருத என ஆாகினா சககரச்சைக செசசக்சர மென 

பேனோ ! அல்லத இச் சேஙகனறைச் தைதச தோச் சகர 

மெனபேஜோ ! எனன சசசரமென றெண்ணுவேன / இநதப் 

பெக
் 

பசுவின் கனறுககு அபாயம நேரிடச காசஇிர5த எனகாவலைச் 
சிறு பெண் காசனெற இனைககாவ லெனபேனோ ! குருடன் 

காககினற கொலலைசகாவ லெனபேனோ ! புலலாற செய்த 

புரு..ன சாகனெற புன்செயக காவ லெனபேனோ ! வரும் 

படி. யில்லான காககின்ற வாயிற் சாவலெனபேனோ ! பயிரைக 

சாக்கவைசத பணணைக காவலெனபேனோ ! வேலைவேண்டிக் 

காக்னெற வெறுஙகாவ லென்பேனோ ! அல்லது இக்கன்றை 

அடககளு செய்யக் காதநிருககனற அரிசசகஈதிரன் காவலென 
பே2னோ ! என்னகாவ லெனறுசா னெண்ணுவேன் ! என்ன 

செய்கேன ! ஐயோ / இபபடி.ப்பட்ட பாவியாகிய என்னை 
மநுவென்று பேரிட்டழைபபது காராட்டைவெள்ளா டென் 

தும, அமங்களவாரத்தை மங்கள வாரமென்றும், நாகப்பாம்பை 

சல்லபாம் பெனறும் வழஙகுெற வழச்சம போனற சல்லது,
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உணமை யல்லவே! இணி, இப்பசுங் கன்று உயி£பெற் றெமுச் 
இருபபதற்கு உபாயம, என புதஇர னுமிரையே யறி யென 

னுயிரையும, என மனையா ஞூயிரையும, எனன ரசாட்சிழையும; 

எனககு உரிததாயெ மரரெல்லாப பொருளசளையுக கொடுச.து 

விட்டால கேரிடுமெனறு சொலவாருணடானால, இதோ கொ 

டுதத விடுகிறேன, அவ்வாறு சொலவோரு மிலலையே ! இறகு 

Cafe. அககமும, எனக செனா லுணடாடூிய தயரமும எப்ப 

டி.” தீருமோ! இப்படியென றறிமீயனே ! எனன செயடேன! 

எனறு பலவிதமாகப பரசவிததிருஈ தரா. 

இரதபபிரசாரம பாசவீதது வருஈதுெற மறுச் சச்சரவா 

தீதியை அருகிலிரு௩ச ௮அமைசசாசள நோஃகிக கை குவிசதுதி 

கொழுது நினறு த மதுநீதி சவர, ச மஹாராஜனே ! விதிவச 
தீதாலே வலிய வாத மடிஈத இள௩ஙகனறைககுறிசத நீர துப 

பபடுவது உயிரகளிடதது உமககுளள காருணணிபததுசகு 

இயலபேயெனறு எணணி, இதுவரையும் எதிரொனறஞ சொ 

லலாது சுமமா இருட்சோம, இனிக காரியக கெடுதியில வாய 

மூடிசகொண டிருபபது மரதிரிகளுசகு ௮ழ சலல வேனறபடி. 

யால, நாஙகள சொலதும வராததையைக கேடடரளவேண 

டம உமக புததான சவகாருணணியமே தேசமாசசாகொண்ட 

வன தான் புமி யதிராது ௭ஈத௪ செதககள எதாவஈ ஐ அகப் 

பட்செ கொளளுமோவெனறு, £ழநோச்கு அஞ யர மெல் 

லென நடககனற போது, வேரோர ௮. தாசசயினால ஈச 

சிற்றெறுமபுகள விரைவாக வாது போகெனறசைப பாரதது, 

இடுகட்டு, ஒசோ எனனபாகும ! இத உயிகளுககு நடுக்கம் 

உணடாக ஈடந்தோமே யெனறு எண்ணி, முகஞ்சே௩த, பிர 

மைசொணடு நிற்க சாககள அ௮ேேசமூறை பராத்திருககன ளோம், 

அப்படிப்பட்ட இருபையுளளவன, இதக் கன்றை சாக்கிர 

சையினலை கொனறானெனறு எணணுவதற்கு இடமிலலை அன 

நியம அவருடன் குழ் துபோன பிராமணா முசலானோகளுச் 

கும், தேரைச குழாதபோன எந௩்சளுசசும், சேர்ககு மூன டட 

த ஜனங்களுக்கும், தெருவில் நினறு பார்ச்திருஈத பிரசைகளு 

க்கும் இலேசமுச் தெரியாதபடி ௮ச்சனறு மாயமாசக் குதத்து 

வரது, மடிக்ததெனறு சொன்னார்கள். அன்றியும், தேர்ச்கு



ae மனுமுறைநண்டவாசகம், 

மூன்னே யானைலீரர், குதிரைவீரர் முசலானோ ணி டணியாக 
யூசம் வகு சத துபோல நெருககபெ போக, விரு ஐ பிடிப்போர, 

எச்சரிககை சொலவோா, சுட்டியங் 'கூறுவோ, பட்டாங்கு 

படிப்போர், சோரவு பாரப்போ, அள் விலச்குவேரா முதலான 

வர்கள் ஈடக்க, இச சனைபேரை.பு சடாது, தோககுச சமீபத 

திற் சிங்கககுட்டியா யிருஈ சாலும வரமாட்டாது இதலேகோல் 

பிடிததவனைக கண்டால கூபபிடு தாரம ஒடுெற இயல்பை 

யுடைய இளங்கனறு, இகசக கனறு ௮௩தக காவ$லையெல்லாங 

கடாது தோககுச சமிபத்தில எதிரே துள்ளி யோடி. வாதசெ 

னஞுல இஈதிர சாலமெனறுசான எணண வேண்டுவதாக விரக 

இனற த! அசலால அச் க௱றை அதன விதியே இ. படிபபடட 
ஆர்சரிய மரணஞ செயவிததசனறி உமத புகதிரன செயவிதத 

தல்ல , இஈதக காரியம இப்படி யிரு£௪, புசதிரன கொனரூ 

'னெனறு அவனை நோவதும், அவனைப பெறறதனாற் பழி வாத 
செனறு உமமை நீர நோவதும எயசவன இருசகச ௮மபை நோ 

வதுபோலவும, அமபு செய்துகொடுதச சருமானை நோவதுபோ 

லவுமலலவோ விருகனெறத?* 61 san கலைகளையுங் கற்று, கே 
ளவி.பில மிகுச்து, அரசர்களெலலாம புகழ்ஈது கொணடாடத,ச 

கக தனமையை யுடையவா. உமசகு இதுவிஷயத்தில் நாஙகள் 

விரித்தச் சொல்லவேண்டெ தெனன" இனித் தன்பப்வவெதை 

விட்டு, உயிர்ச் கொலை தமமை யறியாது நேரிட்டாலும், பிறர் 

செய்பக்கணடாலும், அதற்கு சகச சாஈதிசெய்தகொளளவே 

ண்டுமென்றும, விதிப்படி வினை வசத்தால் நேரிட்ட இதக் 

கனறின் கொலைககு முனனிலையாக விருஈத வுமது புத் திரனை 

யும்,பெரியோர்களைசகொணடுஇதற்குததகச பிராய, தசதை 

wits செய்விக்க வேண்டுவதே உமககு மூழை'' யென்றுஞ 

சொன்னார்கள். ௮து சேட்ட மநுச்சக்கரவாத்தி யானவர் விய 

ர்வு, துடிப்பு, ஈகை மு,சலான கோபக்குறிகள தோன்ற மர்திரி 
களைப் பாத்து ((அமைச்சாகளே! ௨உ௱௪௭ நியாயம் நன்றா யிரு 

ர்.௪.து, நீங்கள் சொலலிய நீதி உங்களுக்கே ஒப்பாகு மல்லது 

தீருமதேதவதசை சம்மதிசகுமோ ! கன்றை யிழகது வருக துகின்ற 

இப்பசுவின் சஞ்சலத்தையாவ.த சாநதப் படுத்துமோ/ இப்படி, 

தீர்கள் சொல்லியது என் முகத்தைச் குறிததோ, என் புத்திர



ம்னுமுல மகண்டவா சகம, உடு 

-.ஜுயிருக்ரெங்கியோ, ௮லலஅ உங்கள் வனை எண்ணியோ, 

எதுபற்றியோ 7 உலகதசையாளும் ௮ரசன ஆசைடற்தியாவது, 

வெகுளிபற்றியாவது, தாட்சணணியம பற்றியாவது, உற்வுபறி 
மியாவது நடுநிலையாக நியாயங் கண்டு சொலலாமல் மாறு பட் 

டால், அதை மறுதது இதுவிஷயததில் அரசான நம்மைக் 

கொல்லுவானாயினுங கொலலட்டும், ௮அவனுசகு உறுதி கூறுவ 

தே ஈமசகுசக் சடனெனறு நிசசயித தகசொணடு, நீயாயங்கணடு 

நடுநிலையாகச்சொல்வது மதியுடைய மக்திரிசளுச்சூ.சதருமமாக 

விருகக, நீஙகள் அதை நீனையாமள் இப்படி” சொலலியது 

எனனநினைததோ? சநதிர சூரியா திசைமாறினாலும சருசஇரா 

சடைமிறினாலும், மகாமேரு நீலைகுலேதாலும, மனங் கலங் 

காது, விவகாரஙசளிற் பழுது வாராது பாதுகாகனெற குணச் 

தையுடைய நீஙகள, இனறு நீதி யிலலாத சல குறும்பரசரைக 

கூடி, அவ்உரசா தூளியெனமுல நாததூளியென. றம, கருமபு 

கசப் பெனரால ஏட்டிஈசாயபோழ் சப பெனறும, தாயைக 

கொலைசெய்வத தககசெனறால் வேதததினமுசறசாணடததில் 

விதிசதிருககனறதெனற,ம, வெளளததிற கல மிதாகுமோ வெ 

னல ஆமறில அமமி மிதசகக சகணடோமெனறம, காச்கை 

கெளுபபெனறூல, நேற்றைப பொழுதில் நீறகச் சணடோமெ 

னறும, கலலினமேல் கெலலு முளைககுமெனரால கொததாலா 

யிரங குலையாலாயீரமெனறும, களளனைப பிடிககலாமோ வெ 

னரால பிடிததால பெருமபாவ மலலவோ வெனறும, பொய் 

ஆயிரமட்டுஞு சொலலலாமோ வெனறால, ஐஜயாயிரமட்டுஞ 

சொலலலாமெனறு விதி யிருகறெசெனறும, பெணசாதியுள்ள 

வனுககுப் பிள்ளை கொபெபது ௮ரெனரால ஐயா பெண சொடு 

தீதவனே பிளளை கொகெகவேண்டு மெனறும, ஒருவன மனை 

யாள் மற்றொருவனைச கூடலாமென்றால், அடகச தில ஆயிரம் 
பேரோடு கூடினாலுக குற்றமிலலையெனறும், இ£தக சழுவில் 
இவனை யேற்றலாமோவென்றால, கழுவுசகுத் தகக சனமிலலை 

யெனறும், என்பிளளையும் எசசரிசசைகசாரன், பிளளையும் ஒரு 
வனை யொருவன் உதாரினமாசச் திட்டினாராம், இதற்கெனன 

செய்யலாமென்றால், உமது சறபுததிரன வாய்சகுச் சர்க்கரை 

மிடவேண்மெ; மற்றவன வாய்க்குமண்ணிடவேண் மென்று



th. Se மனுமுறைகண்டவாசகசம், 

சொல்லுகின்ற துர் மஈஇரிசளைப் போல நியாயம் பாராது, நயி 

சீசிய வாததைகளைச் சொனனீரகள இது கால வேற்றுமை 

யென்றே யெணணாெறன். தனனைக் கொடுததாவது சருமத 

தைத சேடவேணடுமெனனும பெரியோர வார்ததையைப பிடி, 

ப்பது சற்குணமுடையோககுத தகுதியெனறும, தாய் தசை 

யிடததிலாயினு சராசுகோலபோலசசெப்பமர்க நினது தரப்பு 

ச் கொடுசசவேணவெது அரசாசரு அஉரியம் வேணடிய சந் 

கருமமெனறும் எனககு அடிசசடி யறிககையிட்ட நீஙசள, 

இனறு அசோகதியில களளிவிடத தகக அநியாயத தாபபை 

ய$கேரிககப போதிகனெறீகள இது உக்களிடதது நேரிட்ட 

அ௮வஸதைவசமெனறே மெணணாறேன ஒருவரிடசதுத சண 

டனை விஇககும போது எவ்வுயிகளா தன னுயிபோ லெண 

smug, ௭எ௩தபபபொருள எகதபபிரகாரமாயிருஈகாலும தப 

பொருளினுணமையை யறிஈதுசொளவதும், உருவுகோசகாது 

அறிவை கோசகுங்தும், ஊழவினை சோசகாது செய்வினை 

சகோக்குவது1மாகெ இபபடிபபடட இலகாணக்களுசகுப் பொரு 

ஈச விசசவேணடு மெனறு ஏனசகு அறிவிதது வரத நீங்கள, 

இனறு எனபு திரன இரககமுளஎளவனென்றம், அவன அசாக 

இரசையினால கொனற சலல வெனறும, பழ வினையாற பசுங 

EOD WGK தெனறம, அசனால் அதற்குத் சக்க பிராயச்சித 

சஞ் செயவிசசவேணடுமெனறும, வாதியைமாததிரம வரவழை 

த.தச்கொணடு ஈடுக சொளளைச காரன நி.பாயர தாசதா னெ 

ன்பதுபோற சொலலி சினறீ£கள, ஓகோ! அமைசசாகளே! 

நீங்கள அரசாளிலிரா[த ௮அமைசசாகளலல; இ5கரளில எனனை 
ககெடுக்ச நினை*நசகசொணடு எஙேயிருஈ துலஈ தவர்களோ வெ 

ன்று எணணுகறேன, ஐயோ! எனககு இபபடிப்பட்ட அரியாய 

ததைக கற்பிததோ இமமை மறுமை யின்பங்களை வருவிபமீ 
ரகள் ! என்றும மிளாத சிெவகூஈய யடையத்தக்க உறுஇிவா 

தீதைகளைப் பேசிய நீங்கள், இனறு எனறும் மீளாத ௮வகதஇ 

யை யடையத தக௪ இழி வுள்ள வார்தசைகளைப் பேச எங்கே 

கற்றுச் கொண்டீர்களோ! ஆ! ஆ!! இர்ச உரவஞ்சனையையுற்று 

நினைக்குந்தோறும் நெஞ்சக இடககடிகன்றகே ! உஙகள சொற் 

படி, இது சாரியததில் உடன் பட்டேனானால் தருமமும தவமும்



மனுரமுறைகண்டவாசகம், ௧௭ 

'சலிப்படையுமே! இக்காலச்தில் எனக்கு மேற்பட்டவர்ச ளில் 
லையென்று வழககழிவு செய்த வஞ$ூத.துப் பேசுவே னானால்) 

காலம் போகும, வா£த்தை நிர்குமே! மறு நூலில் சொல்லிய 

நீதியின்படி. நடத் துனெறபடியால், மறுச்சோழன மறுச்சோழ 

னென்று நெடுஈ.தூரம கீ ணடபெயரைச்சுமாத கான, இதாகுசீ 

சம்மதித்தேனானால் எழுத.தறியாதவன ஏட்டடச சுமாததுபோ 

லவும் கண்ணிலலாதவன சகண்ணாடியைச சுமாததுபோலவும் 

வாசனை யறியாதவன மலரைச சுமந்தது போலவும வீணாசவே 

யிரசப்பெயரைகசொணடானெஎ௪று ஏழுலசசதாரும இகழ் ௪ 

பேசுவாகளே! இனறைககு என பு.த்திரன செய்த இஈசக்கொ 

டுங்கொலையாஏய பாசகசதுசகுப பரிகாரஞ்செயது, இலேசாக 

விட்டு, நாளை மமனொருவன இசைப்பாசேனும றிய கொலை 

யொன்று செயயசகணடு, ௮௨னைசகொ கை செயவிபபேனனால், 

தரும மறியாத இவ் வரசன *தனச கொனழறு பிறாக கொனறு 
செய்னெரான' என்று பார்ததவாகளெல்லாம பழிததுப Cox 

வார்களே, அல்லது சன வீட்டு விளசசெனறு முததமிட்டால் 

'ஈடாது விடாத?" எனபதுபோல என் புசதிரன செய்த கொலை 

யென்று புததிராபேஷக்ஷையால் ௮டகீகெ கொள்வே னானால், 
அதுபற்றி வரும் பழிபாவ௩கள் எல னையடையாமலீருக்குமோ? 

ஆதலால் இப்பசுவானது அருமையான இளஙகன்றை யிழஈது 

வருஈதுனெறதைத் தவிரகக உலி மீஷ்லாசஉனாய கானும், 

இரதப் பசுவைப்போல நெநோளாச ஒருக்தி அருமையாசப் 
பெற்ற என் புததிரனைப பழிக்குப் பழியாகக்கொனறு வருத்தம் 
கொள்வதே சகதி” எனறு சொல்லினார், 

அதுகேட்டு மனங் கலக்திய மரதிரிசளுச்குள ஒரு மந்திரி 

யானவர் அரசனை வணங்கித் ::சருமரெறி தவரு,ச தலைஉனே! 

சாவ தானமாகத் தயவுசெய்து என வார்த்தைளயக கேட்டராள 

வேண்டும். அன்மாக்களுசகு அறிவின் உயாவு சாழவுபற்றியே 
, புண்ணிய பாவங்களும் ஏறிச குலரர்திருக்சும் எனனுஞ் ௬௫.இ 

ரக்யெத் இன்படி. தர்மார்தீத சாம மோக்ஷங்களைப பெறுதற்கு 

யோக்யெமான அறிவுள்ள மனிசப் பிறவி யெடுத்த சவர்களுச் 

குள் ஆனைமதப்பட்டு அடவி யழிச்சது”என்னும்சியாயம்டோல 

மதத்தினால் காமக்குரோதாஇிகள் சா.ரணமாச ஒருவரை யொரு



௨௩௮ மனலுமுறைகண்டவாசகசம், 

வர் கொலை செய்தாரானால் ௮க்கொலைச்கு ஈடாகக் கொன்ற 
ரைச் சொலை செய்விகசக் சகடவரெனறும் அப்படி. யன்றிக் கா 

க்கையேறிப் பனம்பழம் விழுததெனனும் நியாயம்போல வலி 
மை பகைமை முதலானவை யிலலாமல் விதிவசத்தா லொரு 

வர் இறந்ததற்கு வியாஜமாக முன்னிட்டு அவர்களை அவ்வாறு 
இனி முனனிட வொட்டாமலிருக்கச் தண்டிதது மூனனிட்ட 
இனால் வந்த பாபத்துககுப் பரிகாரஞ் செய்விசகக் கடவென 
றும் அப்படியனறி அமுத மூட்ட்னெறபோ௫ ௮.துவே விஷமாகி 

க் கொன்ற்தென்னும நியாயமபோல் ஈல்ல வழியில நிறுததும் 

பொருட்டு ௮சசமுறுத்தித சணடிககுமபோது அபாயம் நேரிட் 

டிறநததற்கு வேறு காரணமா யிராத தரதை குரு அதிகாரி 
முசலானோர்களை ௮னசன முதலான அரிய விரதங்கள் தவங் 

கள செய்விக்சக கடவரென்றும மிருகம பட்சி முதலான மற்ற 

உயிர்களுக்கு மனிதாகளால் கொலைகேரிட்டால் ௮௧௩தந வுயிர் 

களின் தரததுக்கும் வரவா குணாகுணங்களுககுஞ செய்கைக 

ஞூக்குங் காரணங்களுக்கு தக்கபடி யறிகது பிராயச்செதஞ் 

செய்விகசச் கடவரெனறும் பொதுவாக அற நூல்களில் விது: 

ததிருகசப்பட்ட விதியை இனறு கன்றின சொலைபற்றி நீர் 

செய்விசச எண்ணிய அபூவமான விதி விலசகுசன்றதே, இது 
சீகுதியைகசடகனெற குற்றமென்று சொல்வதறகு இட முண்டு 
பணணுமே” என்னா, ௮து கேட்ட அரசன *(மநஇரியே, நீர் 
பயனை த்சரும விருக்ஷரதிலுள்ள பழதசைப் பாராது பிஞ்சைப் 

பிடிதததுபோல பிடிததீா. கனரா மிருத உமது வார்ததை! 

அறிவின உயாவ தாழ்வுகளைப்பறறிட் புண்ணிய பாவங்கள் ஏறி 
கருறையு மென்று பூர்வ பாகத்திற் சொல்லிய ௬௬;இ, உத்தர 

பாகததிற் பாமேசுவான ஆன மாக்கள்தோறும விகற்பமில்லாமல் 

ரிறைந இருககிறபடியால மாயையின காரியமா, வேறுபட்ட 

அறிவை நோககாமல் ௮ப்பரமேசுவரனை நோக்க, எல்லா வுயிர் 
களையும் சமமாக வெண்ணி ஈடத்த வேண்டும்!" என்ற உத்தர 

பாகதஇபடிப் பிறப்பு, குணம், சாதி, தொழில் முதலான லி. 
தீபங்களே சாடாது, உயிராக கொலையினிடத்துச் சமானமாகத் 

சீண்டிப்பதே தகுதி, என புத்திரன் தேரி லேறிக்கொண்டு 

செல்வச் செருக்கினால் மறதி பற்றியே இப்பசுவின் சன்றைச்



ம்னுநமுறைகண்டவாசகம், ௩௯ 

சொன்றான், ஆதலால் இவன் காக்கையேறிப் பனம்பழம் விழு 
ஈ.ததுபோல Sung மானவனு மல்லன் , அமுத மூட்ட விஷ 

மரனதுபோல ஈன மை செய்விகச்சப்போய்ச் கொலைககுக காரண 

மானவனு மலலன் , ஆனை மதப்டடடு அடவி யழிஈத் தென்று 

நீர் சொல்லிய நியாயததுஈகு௪ சரியாக விருகனெருன், அத 

லால் இவனைக் கொலவதேமுடி.வு” என்று சொன்னா, 

அது கேட்டு மற்றொரு மாதிரியானவர் அரசனைத் தொ 

முது “மசா.ராஜனே ! சுருதியில எலலா வுயிரகளையும் உயாவு 

தாழ்வு நோசகாது சமனாக கோசகவேணடுமெனறு உதசரபாச 

தீதில விதிததிருகனெறது ௮ஈதணரொமழுககததுக கன்றி அரச 
ரொழுககததககுப் பொருகதாசே, ௮துபொருக துமானால் பிரா 

மணா முதலான குலாசாரமும, பிரமசாரி முதலான ஆரம 

தீருமழும, பெரியோ சிறியோ£ ஈலலயா தீயவா என்கிற ரெம 

ப்பாடுகளும் வேறுபட்டு, உலகநீலை தவறி, அரசாட்டு மழுங்க 

விடுமே. இது ஒழுககசதைக சடசனெத குறநமெனறு சொல 

வதற்கு இடங கொடுககும, ஆசலால பூவபாகத்தில விதிதச 

விதிபபடி. அற அலகளிற குறிதத நியாயஙகளைகசொண்டு தாப 

பிடுவதே நெறியாகும ? எனறு சொனனா, அதுகேட்டு மறச் 

சோழா ஈகைதது :(நுமைசசரே, நீர் வழிக்குத தணையாக வரு 

வானபோல வது ஈடுககாட்டிற் பயங காட்டிப பணம் பறிக 

இன்றவனபோலப பயங் காட்டுகெறீ£, பரமேசுவரன அவ்வவ் 
அயிர்களிடததஇிலும வேறபடாமல் விளங்குனெறபடியால எவ் 

வுயிர்களையும் பொதுவாக நோசகவேணடுமென்ற உதசரபாகத 

இன விதியை நான் அனுசரித்து)சொணடது உயிர்ச கொலை 
யாகிய பா௮ நிவர்ததிச்கு மாததிரமே யலல.து மற்றொன்றிற்கு 

மல்ல. இக்கருசதை யறிர்து கொள்ளாமல் கருச் தறியாதவன் 

சொன்னதே கொள்வானெனபதுபோலக சொண்டு ஓழுக்கங் 
சடக்த குற்றம் வருமென்று கூறினீர், 

ஆனால், மற்றகை யெல்லாம் நிற்க) சொலைப்பாதக நிலர் 
தீதிச்கு மாத்திரம் எவ்வுயிர்களையுஞ சமமாகச் சொள்ஏவேண்டு 
மென்பது எவ்வகையா லென்பீரேல், உயிர்க ளெலலாஞ் Bp 
சச்ீதியி னுருவ மாகலானும், எல்லாவுயிர்களுக்கும் இறைக் ன்



0 மனுமுறைகண்டவாசகம். 

தீதுகரணங்களைக் கொடுத்தாலானும், அவனது சற்சத்தியாயெ 

வுயிர்களை அவன் கொடுச்சருளிய உடமபில நினறும நீக்குதல் 
கினைச்கப்படாத அபராத.மாகலானும், எ௩தெஈத உயிசளும் 

இயல்பீனாலல்லாமல் இம்சையினால் உடம்பைவிட்டுப் பிரியும 
படி. நேரிட்டால் ௮ஈதகத வுயாரகளுககும் ௮வ்வவ் வுடம்பை 

விட்டு நீ௩கும்போ துண்டாகும வருத,சம் பெரிதாக விருக்கு 
மாகலானும், அனறியும கொலை செயயுமிடத ௧௧ கரும்பையும் 

எள்ளை.பும் ஆலையிலு செக்லும் வைததாட்டுமபோது நெரு 

கலெகப்பட்டு அரைப்பட்டு ஈசுசககுணடு செனா பினனப்பட்ட 

௮க்கருமபிலும் எள்ளிலுமிருக்.து ரசமூம நெயயும் எப்படிக் சல 

ங்தவருமோ அபபடியே உடல் ஈசுககுணடு அரைப்பட்டுச் சன் 

னமாக அலிருச்தும் ஈடுஈடுங்கி அறிவு கெட்டுத் இிகைப்படை 
5.து கலங்கி வருவது ஏவ்வுயிகளுசகும பொதுவாசலாகஞும், 

தீமக்குக் சொலைசேரிவெசை அறிரதபோது உடம்பு நடுங்கெம 

பதைததும் வியாத்தம் தடசடதத தளளாடியும் கால சோம் 

அங் கண்சலங்கியும் இருளடைஈதம் சாதுசள் கும்மென்று 
அடைபட்டும் நாரி தவண்டும் வாய் நீருலர்ஈதும் சாச்குழறியும் 

வயிறு பசீரென்று இகிலடைந்தும் மனஈஇசைத்தும் பறையடி. 

தீதாற்போற் பதபதவென்றடித்துத துடித.தத் துச்சமுஞ்சோர் 
வுங்கொண்டு மயங்கவும, பாய்மரச் சுற்றி லகப்பட்ட சாசகை 
போலவும், நீரச்சுழியி லசப்பட்ட வண்டுபோலவும், சுழல்சாற் 
றில் அகப்பட்ட துரும்புபோலவும உயி சுழன்று சுழன்று 
அலையவும் உண்டானெற பயங்கரம் எவ்வுயிரசளுச்கும் இயல் 
பாசலானும், இறந்த வுடன் அவ்வுயிர்கள் இறட்பினாற் பட்ட 

இமிசையுமன்றி யுடலே பிறப்பினாலும் வருத்தமடைர்து துச்ச 

ப்பட வேண்டு மாகலானும் மாம் டேண்டி. ஒருயிரைப் பிறப் 

பிப்பதற்குச் சதந்,5ர மில்லாதபடி.யால் நாம் வேண்டி ஒருயிரை 

பிறப்பிப்பதற்குஞ் சு.தர். தரமில்லை , இறப்பிப்பதற்கும் பிறப்பி 
ப்பதற்கும் இறைவனே சுததர முள்ளவனென் றெண்ணா 
மல் ஆகாமியதசாற் கொலை செய்வதனால் மிளா நரசும் நேரு 
மென்றறிர்து கொள்வீர் ஆசலால் எவ்வுயிர்களிடத் தங் கொலை 
ப்பாதகத்தைச் சமமாகக் கொள்ள வேண்டும். இகத கியாயத்தி 
ன்படி என்பு சல்வனைப் பழிக்குப் பழியாகச் கொன்று வீரவதே 
மூடிவு'' என்று சொனனார்,
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அது கேட்டு, வேரொரு மாதிரியானவா மறுச் சோழரை 
வண) அரசனே! உம௰ பெயரிலை விளஙகும மதுநூலிற் 

குடுமியையும், 5 ரோமகதையும க்ஷ்வரஞ்செயது, சதான கொ 

னற பசுததோவேப போததப பசுமசையினிடததில் வாசஞ் 

செய்து கோசலததினறாுல ஸநானமபணணி யிரதிரியங்களை யட 

கடயிருத,சல, சஞூகுடி சல, அவிசடணணியுணடஃ, பட்டினி 

யிருத.தல, பசுமமதையினுடனபோதல), பசுகளக்கு உப்சாரஞ 

செய்தல, பசு சானஞசெய்தல முதலான செய்சைசளைப் Uses 

கொலை செயசோசகுப பிராயசசச சமாகச செயலீச்சவேண்டு 

மென்று விதிததிருகசெ நதே, அதற்கு மாருகப புதல்வனைச் 
சொலை செய்வீரானால விதி மாருட்டமெனனுக குறறம் வருவ 
தாகத சோனறு னெறதே'' யெனறசொனனஞுர். 

அது கேட்ட மற சசகரவாததி யானவர், *:மந்திரி! நீர் 

சொனன.த பால்வேணடி. யழுனெற குழஈசைசகுப் பழத்தை 

எதிர் வைத்துப் பராசகுக காட்வெதுபோ லீருகனெறது, விதி 

மாருட்டமெனனுங் குறஈாமவருவசாகததோனறுனெததென்.று 

சொன்னீர். ௮ஈத மறுதூல அநிதஇியமாகிய சேகத்தில் அமி 

மானமும், ௮சுததமாகய பிரப ஞசபோகததில ஆசையும் வ ௨தத 

காமிகளுஈகே gad கூறியசலலது நிததியமாயெ fash 

௮பிமானமும, சுதசமாதிய சவபோகததி லாசையும் வத்த 

எனபிதா மூத: தை முதலானவாசளுச்குக கூறியதஉல. உயிரக் 

கொலை நேரிட்டால் உயிர் விடக கடவ ரெனறே குறிப்பினாற் 
கூறி யிருகனறது என பிதா மூதாதைக்கு ஏவ்விதியோ ஆவ் 

விதியே யெனச்கும என்பு ததிரனுசகும வேணடத்தக்க து. ஆத 

லால் விதி மாராட்டமாகாத. இரச நியாயததால் என் புத்திரனை 

யிழர்துவியவெதே முடிவு'' எனந சொன்னா. 

அதுகேட்ட மற்றொரு மர்திரியானவா மசாராஜனைவண 

ஜட 'உலகரதோன்றியது முதல் இதுபரியஈதம் செய்வ கடாட்ச 

தீ.தினாலும் வல்லமையினாலும் நீதியுடன் உலகாண்ட அரசர் 

கள் சாங்கள் ஆளுங் காலங்களிற் பசு முதலான மிருசவர்ச்சங்ச 
ஞள் ஒவ்வொன்றை சங்கார ததால் அடி.த்துக்கொன்ற ௮ச்கிய 
மானவர்களையும் பிராயச்ரித்தஞ் செய்வித்சார்களே யல்லது



#2. மனுமுறைகண்டவாசகம, 

கொலை செய்வித்தவாக ஞூண்டென்று கேட்டதில்லை, அபபடி. 

யிருகச உமது புததிரன் இதப் பசுவின் கன்றைக கொல்ல 
வேணடுமென்,று கறுவுகொணடு கொனறவ னல்லன, நீரெப 

படி. யவனைச் கொலைசெய்யும்படி. தாப்பிடலாம” ௮வவாறு தீ 
ப்பிட்டால் முனனோ செயகைககு முரணானதெனலுக் குற்ற 

மூண்டாகுமே” எனரா. ௮துகேட்டு மதுசசோழரானவா :மர 
இரி ! நீர மரபறியாசவன் மணம பேச வர்ததுபோற பேசவா 

தீ. முன்னோ செயகைககு முரணானதெனனுக் குற்றம் வரு 
மேயெனறீ£. ஆனால கான சொல்வதை நன்றாகக கேளும் பூ 

வம் என முனனோர்கள் அளுக காலங்களில இப்படிபபட்ட 
கொலை கோரசததேயில்லை ஏகசேதங்களில ஒவ்வொரு கொலைப் 

பாதகம் நேரிட்டபோது தம முயிரையுங் கொடுசதுப பழிக்கு 

சடுகாட்டியிருகனெருாரகள. அவாகள் நிற்க, மறற ௮ரசர்களோ 
வென்றால தாககள அளுங காலங்களில தேசாசார முதலான 

கறபனைகளைப்பற்றி நூதன நூதனமான நியாயஙகளை யேற்படு 

தீதிககொணடு ௮வைகளினபடி ஈடததினாகள். ௮வ்வரசாசள 
எனனோடு சோககப்பட்டவர்களல்லா. ஆகலால, என ப்பின் 

படி. நடத்துவதே துணிவு” எனரூர் அதுகேட்டு மற்றம திரிக 

ளெல்லாம சோஈது வணங்கி நினறு, (மஹா ராஜனே ! கூறி 
யதேகூறுகின்ராகளெனறு கோபஞசெயயாமல யாங்கள சொ 

ல்லும் வராத்தையைக கேட்டருளவீராக. இரதப்பசுவோ ஐயறி 
வுள்ள மிருச வர்ச்சததுள் ஒனறு, இது பெற்ற சன்றோ பால் 

சொடுத்தற்குரிய பசுவாக்சதத தனறு ; ஏருழுதற்குரிய எருதாக 
ததக்க சேஙகனறு, உமது புத்தினோ ஆறறிவுள்ள ஆண்மக்ச 

ளிற் சறர் த ஈலலறிவுடையவன. அவனோ ௮க்கனறைககொல்ல 

வேண்டுமென்று சொன்றவனல்லன். இக்கொலையோ ser 
னுடைய ஊழ்வினையென்று உலசமெல்லாஞ் சொல்லும். ஆத 

லால், இதற்குத் தகக பிராயச்சித்தஞ செய்விப்பதே முறை” 
யென்று சொன்னார்கள். அதுகேட்ட ௮ரசன, “'மச்திரிசளே, 
நீங்கள் 'உணமையைச்கண்டறிக்து சொல்வதற்குச் சக்தியற்ற 

வர்சகள்போல் இலேசாகச் சொல்லுஇன்ற££கள். ஈல்லது சான் 
தொல்லுூன் இதைச் கேளுங்கள். இப்பசுவோ ஐயறிவுள்ள மிருக 

வர்க்கத்து லொளன்றென்று சொனனது நன்றா யிருக்செற.



மனுமுறைகண்டவாசகம், ௪௨ 

உஙகள் கியாயம உயர்வு தாழ்வுகளை உயிர்சளின் அறிவினிட 
ததுவைத்து, தாழ்கத ஆறிவுளள மிருகங்களைக் கொன்றால் 

பிராயசசிததமெனறும், உயாரத அறிவுளள மனிதர்களைச 

கொனனுல கொலைசெயவசென்றும சொல்லுகின்ற உங்கள 
வா£ததையினபடியே இபபசு மனிசரறிவைபபாரக்கினும் உய 
ாஈத அறிவுள்ளதாச விருகனெறது. எவ்வாறெனில், எநத உல 
கததில் ௭ஈ௩தக காலததில் எகதப் பசு இஈதப் பசுவைபபோலக 

கனறிறாததைக குறிதது ஆறறப்படாத அசககததோடும் அதி 
காறிசளாலும, பகைவராலும, ௮யலாராலும், மறற வுயிரசளா 

லும் ஒருவாககுக குறைநேரிட்டால ௮சகுறையை அரசன, தன 

ககுத தெரிவிபபதற்கு அரணமனை வாயிலில ஆராய்சச மணி 

கட்டுவிததிருககரானென று சாதாரண மனிதாகளாலும ௮றிய 

பபடாத இஈதக காரியசதை யறிஈது வநது அத மணியைக 

சொம்பினாலடி சதுச் சததமெழுப்பிக கதறிக் சணணீ£ வடித்து 

சகொண்டு நினறத $? இதனை யெப்போதாவது சேட்டிருக் 

னெறீ£களோ? இலலையே, இரதப்பசுமாததிரம் அப்படியறிர் து 

| செயததை யின்றுபா£ததுகின நீகள,ஆசலால இது முன் சவக் 

குறையால் பசுவுடமபெடுதததாயினும் மனிதப்பிறப்பில உயா 

குலத்தில் மேலான அறிவோடு பிறநதிருக்கிறசாகவே கொள்ள 

வேணடும். ௮னறியும், பசு எலலாப் பிறபபிலும் உயாவு உள்ள 
தென்றும், ௮சன சொம்பின அடியிலே பிரம விஷ்ணுச்சள் 

இருகனெரூாகளெனறும், காவிரிமூதலான புணணிய இரத்தங் 
கள் அந்தக் கொம்பி னுனியில இருகன்றனவென்றும், வ 

பெருமான சிரசலும், சவசததி நெற்றியிலும் இருக்கன்றார்ச 
ளென்று, சுப்பிரமணியக கடவுள் நாசியிலும், ௮சுவனிதேவர் 

காதுகளிலும், சநதஇிரசூரியர் சண்களிலும், வருணன் நாவிலும், 

சரஸ்வதி குரலிலும, கஈதருவா மா£பிலும, இஈதிரன் கழுத்தி 
ஓம, உருத்திரர் முதுகிலும், சத, மாதர்கள் குறியிலும், இலக 

கமி கு.த,ததிலும், கங்கை மூத்திரததிலும், பூமிதேவி வயிற்றி 
லும், யமுனை சாணத்திலும், இருப்பாற்சடல்முலையிலும், யாசா 

கணி வயிறு முகம் இதயம் எனனும் உறுப்புகளிலும, ஆருர் 
தீதி ர,சலான கற்புள்ளவர்கள் உடம்பிலும் இருப்பார்க ளெ 

டன்று சொல்லியிருக்கன்றதே, அன்றியும், பரமசிவன் இருமுடி



௪௫ மனுநமுறைசண்டவாசகம. 

கரு ௮பிஷேகஞ்செய்ய மயோக்கயெமான பால்மு.தலானஇரவியம் 
களைச் கொடுககன்றதே, அ௮னறியும், தருவெணணீற்றின் சார 

ணமான திரவியம் பிறப்பசறகும் இடமாகவு மிருகனெறதே 

அன்றியும கானகுவேசமும காலகளாசவும், சருமமும் ஞான 
மூம் கணகளாசவும; ஆகமங்சளும சாத.திரஙகளுங் கொமபுக 

ளாசவும், தருமமே உடலாசலம, தவமே ஈடையாசகவுக கொ 
ண்டு பரமேசுரனுக்கு வாகனமாக விஎஙயெ தருமவீடபததச்கு 
இனமாகவும் இருசுனெறசே, இபபடிபபட்ட மேன்மையுளள 

பசுவை ஐயறிவுடைய மிருக வாசகததுள ஒனறென்று சொல 

லல தகுமா” இதன சனனோ பால் கொதெதறகுரிய பசுவாவ 

இலலை, ஏருழுதறகுரிய எருதாகததகக சேஙகனறு எனறு 
சொனனீாகள. தேவாகளெலலாம பிறப்பசற்குத தவஞ்செய் 
இன்ற மகததுவமுளள இகதத தஇிருவாசூரிலே Sows cover 

உயிர்களாம சவெசணங்களெனூற சித்சாஈதபபடி இரத க்ஷேர 

இர.ததிலே பிறநத இசகன்றைச் 9வகணமெனறு கொள்வதை 
விட்டு, சேஙகனறெனறு சொலலல தகுமோ * புத்திரனோ | 

ஆற்றிவுள்ள ஆணமசகளிற் றந்த நலலறிவுள்ளவ னெனறீ£ - 

கள வெதரிசனஞ செயயத சேளராகது போய்ச செல்உ மறைப் 
பினாற் கண மறைகது கனறைக கொனறஉன நல லறிவுளள 
வனென்று சொல்லப்படுவனோ” கன்றிறாததை ஊழ்வனை 

யென்று உலகன் சொல்லுமென்றீாகள், பிராரத,துவ வாதிகளே 
யல்லாமல் காமககுரோதாஇகளாற் பாவங்களைச செய்வதறகுச் 
வனே ஆகாமிய காசதாவெனறு கொளடூற உசதம மாசச்சுதீ 

தையுடையோகள ஊழ்வீனையென்று சொல்வரோ” இதற்குச் 
தச்ச பிராயச்சத,சஞ் செயவிப்பதே முறையென்றீரகள்; ம$லை 

யை யெதெதுண்டு வயி.று நோனெறவனுக்குச் சுக் டெித்துச 

கொகெடன் ௮2, சொஸ்தப்படுமோ ? அதுபோலக் கொலைப் 

பாதகஞ் செய்தோர்ககுப் அிராயச்செசஞ் செய்யின் ௮ப்பாவம் 
திவாரண மாமோ” அவ்வாறு செய்வேனானால் மீளா ஈ.ரசத்தில். 
என் புததிரனை விழுததவ.துமன்றி, யானும் விழுர்து வருக்,து; 

வேன் , இவ்வுலகத்தினும் எனறும் மிளாத பழிச்கு ஆளாகச் 
சமைவேன், அன்றியும எண்ணிறஈத பெருமை பெற்ற இரவி 

குலத்திற்கும் என்னை யடுத்திருக்கன்ற வுயிர்களுக்கும் ஒரிழுக்கு 

பகாபகோபாத்யாய, டாகடர் 
a a 

o.. Can fir cto co 1 கரவ Dania



மனுமுறைசண்டவாசகம், ௪டு 

வார்த்தையு முண்டாகனெவனாவேன, ஆதலால் இனிஎன் சொ 
ல்லுசு ரெணடிஃலை, இரதப்பசுவின கன்றைச் கொனறபழிககு 

ஈடாக என புததிரனைக கொலை செய்வதே நிசசயமா$ிய தீர்ப் 

பென்று சொலலிவிட்டு, பின பு மர்திரிச்குசசலாவல்லபனென் 

இற மந்திரியைப் பாத.த, மநதிரி! எனபுததிரனை யழைதப் 

போய் அதச் கன்று இறாது டெக்னெற வீதியிற் டெததி), 

நீ சேரி லேறிககொணடு ௮வ னுடமபினமேல தேர்ச் சககர 

மேறுமபடி செய்து, கொலை செயது வருவாயென்று கட்டளை 

யிட்டாா. ௮பபோது மறற மநதிரிக ளெல்லாம கை நெரித்துக் 

கொண்டு கணகளிலே நீரரும்ப மனங்கலஙகப பிரமைகொணடு 

சின்ராரகள. 

சலாவல்லப ளென்றெ மாதிரி யானவன் கட் தவம் புரி 

சத பெறற கவுத்துவ மணியைசக கடலி லெறிநது விட்டு 

வா வெனறும், பல நாள வருஈதி வளாதத பஞச வாணக இளி 

யைப் பருஈதுக இரையிட்டு வாவெனறும, செய்தற்கரிய 

தவஞ்செயதுபெற்ற தேவாமுதசதைச் சேறறிற்சழிதது வாவெ 

ன்றும சொலலக கேட்டவனபோல் இககிட்டு உணர் ass 

அம, இகைப்பூணடு மிதததவனபோல மயங்க நினறும் சற்று 

உணர்வுதோனற, அது விஷயத்தில மனமிலலாதவனாயிருகதும் 

அரசன் ஆணையைத தடுப்பதறகு அஞ உணஙகிவிடைபெற்று 

க கொணடு, அவ்விடம் விட்டுப் புறப்பட்டுத தளாஈத நடை 

யோடு முக ௧௫9), செ-ச்சு விட்டிச்கொணடு Aa Gan ! 

சம்போ! சமபோ! இரதப்பாசகஞ செயயத சானோ நான மநதிரி 

யாக ஏற்பட்டேன ! கொலையென்று சொல்லுனெறோர்களைப் 

பார்ததாலும் பயஙகொளளுகன்ற எனச்குசதானோ இப்படிப் 

பட்ட விதி வரவேணடும்! இரதக காரிய” தைச செய்யாது விடு 

வோமெனமுல் அரசன் சட்டளையைக சடசஈதானென்னுங் குற் 

ம் கேரிடுமேயென்றும், அலலது செய்வோமென்றால் ஈமது 

/உயிர்போற் றர்ச வீதிவிடங்கன விஷயச.ல் எப்படிச் கொலை 

செய்யத துணி வுண்டாகுமென்றும, எண்ணி யெண்ணி என் 

மன்ம் இருச$லைச் சொள்ளிசகுள் ௮க..பட்ட எறும்புபோல் 
இசைச்சன்றதே! இதற்கு என்னசெய்வேன், என்னசெய்வேன் 
என்று வருந்தி வருந்தி யொருகால் Ger வைப்பதம, மத்னொரு



௪௬ மனுமுறைகண்டவாசகம், 

கால் பின் வைப்பதுமாடு ஊச லாடுஇன்றவனைப்போல் ,தலைக் 

தும், வேர்தன் விஷமூுணணெனக் கட்டளையிடி னும் உண்ண 

வேணடி௰ உரிமை ஈமகஇருச்கிறபடியால் போய்ததசொலைபபோ 

மென்று சற்றே ஈடந்த, எணணுதற்கும யோசசயமலலாத இப் 

பாசகததை யெப்படி.ச் செயவோம் எனறு சறறே நின்றுநடைத 

தூச்கங் கொணடவன போல செளிக௰தும், மயங்கும;, பிததம் 

பிடி ச்தவனபோல் பிதற்றியும கணணீா சொரிஈது சலங்கெவ 

ன்டிப் பினபு கெளிகத, ௮ரசன ஈமககுத தஈசை யாசீலால் 

வீ.திவிடககன செயத குறறததை நாமேறறசகொண? ஈமமூயி 

ரைக கொதெதுவிடுவோமெனறு தணிவு கொணடு, அ௮கசன்று 

இற் தடெகூற ீதியினிடச.து ௮ணைசடஈத வெளளமபோல 

௮.இி வேசமாக வநது கின ற, தனனரையிலிருஈக உடைவாளை 

யுறையிலிருஈ துருவி யெதெதக் கொணடு, சனது கழுததில 

வைதது, ஊடடியை யரிரதுகொணடு உயிரிழகது விழு தான, 

அதுகண்டு சில ஒறறாகள் ௮தி £ீககிரமாய்பபோய் மநசசோழ 

ரிடததில ஆண்டவனே! தசேவரீரககுக கணபோல விளங்கிய 
கலாவல்லபனென்னு,ம மரஇரியானவர் சேங்கனறிறாது டெக் 

இன்ற செருவிற்போய அரையிலிருச உடைவாளைகசொணடு 

திமது கழுதை யரிசதுகொண டிறஈதுவிடடாரென.ற விண 

ணபபஞ் செய்தா£கள். அதுசேட்ட ௮ரசன ௮ளிஈத புண்ணில் 

௮ம்புபட்டதுபோல் அடி.துடிதது, மிகவு மனங் கல௩்டு ஒகோ 

இதென்னபாவம்! இதென்னடாவம்! ஐயோ! கலாவலலபனென் 

இற மச்திரியானவன் நானிட்ட ஏவ$லைசசெயவசற்குச சம்மதித் 

திவன்போல் செனறது, நம் மரசனுக்குக கனறைப் பற்றி வந்த 

பழிமாததிரம போதாது, நாமும் பழிசுமததுவோமென நனைத்து 

ததானோ! எனசகு நேரிட்ட இடரை யறிஈதும் எரியுங்கொளளி 

யை யேறச் தள்ளுவது போலவும, நீணடெரியும நெருப்பில் 

செய்விடுவதுபோலவும், அ௮வ்விடருச்குமே விடருண்டாகும்படி 

செய்தானே ! சப்பல் "உடைர்து கலஙகும் போது செப்பமும், 

உடைந்ததுபோல், சனறின் பழிக்குக கலங்கும்போது மந்திரி 

பழியும் வளைத்துககொண்டதே! எனக்கு வர்.த துன்பமெள்லார் 

தனக்கு வந்ததாக வெண்ணி, எனனை இரவும்பகலும் காத்இரு 

ச்ச மதி யுள்ள மாதிரியை யினி எச்காலச்திற் காண்பேன் /
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இதைச் கேட்டவர்ச ளெல்லாம் இதென்ன கொடுமையோ | 
கொள்ளை கொண்டகனைவிட்டுக குறுகசே வஈதவனமேற் குற் 
றம் நாட்டியதுபோலவும, சொணடமனையா ளிருக்சச் கூலி வா 

ஙக வந்தவளைத தாலிவாஙகச் சொன்னதுபோலவும், பசங்கள் 

றைக கொன்ற தீன் புசலவனிருகக, அவனைவிட்டு ௮ப்பழியை 

அமைச்சனமேல வைத்து அவனுயிரை வாங்சச் சொனன இவ் 

வரசன ௮ரியாயசககாரனெனறு இகழச்ச செய்வாகளே! அறி 
விலலாதவன் செயதகாரியம பயனபடாதது மாததிரமோ! பழி 

யம பாவமுங கொ௫ெகுமென்ற பெரியோர் வார்த்சைக்கு இல 

கசாயினேனே! ஐயோ! கான என்ன காரியஞ செய்தேன ! திரு 

வாராப பூஙகோயிலினிடத் தெழுஈதருளிய தெய்வமே! ௮02௪ 
வாகளுக்கு ௮ருள செயகினற ஆண்டவனே ! உன்னை gid 
பிருகனெற அடியேனை இபபடியுஞ் சோதனை செய்யலாமோ 1! 

உன இருவடிகளுசகு அளாகி யிருககனற அடியேனை இப்படிப் 

பட்ட பழிசகும் அளாசசலாமோ எனறு பலவிதமாகப் புலம்பிப் 
பரதவிததுககொணடு பினனே துகச௩ தருவதான காரியங்களை 

wu அறிஈது அக்காரியசதைக் செயயாது விடவேண்மெ; 

ஆலோதெதறியாது செயதுவிட்டால் அ௮துபற்றித துயரபபடா 

மல மேல செயயததகச காரியங்களை ஆலூயபபடுததாமல 

செய்யவேணமொதலால், வருவத தெரியாது மகதிரியை யனுப 

பிய நாம துககப்பவெதிற பயனெனன” இளி நாமே போய்ப் 

புததிரனை,த தோககாலி லூர்ஈ.த, மதிரி பழிககு ஈம்முயிரைச் 

கொதெ.த விரிவோமெனறெணணி, ௮ரணமனைககுப் புறத்தில 

வாது, சமது புததிரனை யழைதது வரும்படி. காவற்சா.ராகளு 

கருக சட்டளையிட்டா£. 

அவர்கள கண்ணீரவடிந்த முசததடன் ஐயோ! மநுகீதி தவ 

ரச மன்னவனுககும இப்படிப்பட்ட ஆபதது நேரிடலாமோ ! 

நமது இளவரசனாகய லீதிவிடங்கனிடதஇற் செனற;, ஐயா ! 

உமமை யரசன அழைததுவரச் சொனனாரென்று எவ்வாறு 

சொல்வோம்! எனன செய்வோ மென்று துயர் கொண்டு வீதி 

விடங்கனிருக்கும் அரண்மனைக்குச் செனறார்கள். அதற்கு 
முன்னதாகவே, பெரியோர்களிடததுப் பிராயச்தெத விதிலயச் 

சேட்கப்போன வீதிவிடங்கன, தமது பிதாவினிடத்தில் பசவா



A மனுமுறைகண்டவா்சகம், 

னத வது முறையிட்ட சமாசாரத்தை ஒற்றர்களாலே கேள்வி 

ப்பட்டு, இனி ஈமக்சென்ன பிராயச்ித்தமிருக்னெறது ! நமது 

பிசாவானவர் செய்கிற இ£ப்பினபடி. ஈடர்தகொள்ளுவோ மெ 
னறு தேக மெலிந்து, மேனி வேறுபட்டு, மனஈதளாஈ2, மூகன் 

சோர்கது, தனது அரண்மனையினிடத்து வர்திருஈதான், அப் 

போது அரசன் அனுப்பிய காவற்காரர்கள், ௮ல்வி.இவிடங்க 

னைக்சண்டு, சைகுவிதது எதா நினரூர்சள, அ௨ர்களைப் பார் 

தீது நீங்கள் எனனகாரியமாக எனனிடததில் வர்தாசளென்று 

கேட்க, அவர்கள் ஒனறுஞ சொல்லாது ஊமைகளைப் போல 

விம்மி விமமி யமுது சணணீர் வடி.க.துக்கொண்டு நின்றார்கள்: 

அதுகண்டு வீஇிவிடங்கன், இவர்கள் ஏதோ ஒரு துன்பமான 

சமாசா.ரசசை௪ சொல்ல வர். தவாகள, அதனால் காவெழாமல் 

சடுங்குகின்றார்கள் எனறு அறிஈது, ஒ காவற்காரர்களே ! வந்த 

காரியம் இன்னதெனறு சொலலாமல் துக்கப்படுவதில் பலனி 

ல்லை, அந் தககாரியம எனககுத தெரியும், ஆயினும் துயரப்படா 

மல் சொல்லுங்க ளென்றான். அதுகேட்டு, ஐயா ! எப்படிச் 
சொல்வோம! எனனசெய்வோம்! எங்கே போவோம்! எலலார் 

குடியைபுங்கெடுச்ச விருதோ தாட்சண்யமில்லாத தலையீற்று 

ப்பசுவானது ஓன்று வந்து ஆராயச்சி மணியை யசைத்து, 
இனி உலகத்சை அளவாரிலலாமல் அழிர் தபோகும்படி. உம்மை 
யரசன் அழைததுவரச் செயவிசதது என்று சொனனார்கள். 

அதுகேட்டு வீதிவிடங்கனைச் குழ்ஈதிருச உறவினா, சனேகர் 

மூ.தலாஜோ ரெல்லாம் இப்படிபபட்ட gas) நேரிடத்தானோ 
இயாகேசர் கோவிலுக்குப் போகத் தொடங$யது! எள்ளளவும் 
இப்படி. வருமென்று அறியோமே 1! இதற்கு என் செய்வோமெ 

ன்று அழுது சோர்ஈதார்சள். அந்தப் பிரசாரமே'அரண்மனையி 

லுள்ள மற்றவர்களும புலம்பி ஆவலித்சார்சள். இ,த அழுசை 
யொலியை வீதிவிடங்கன் தாயானவள்கேட்டு, இதென்ன கார 
ணமென்று விசாரித்து, இன்னகாரண மென்று அறிகச்து, 

கொழுகொம்பற்ற கொடியைப் போல் ழே விழுர்து,கூர்ச்சை 
யடைச்து, சற்றே யறிவு வரச் தெளிர்து, பாவியாகிய விதி 

யென் பாக்யெத்தை யழித்ததே, நிமையாகியெ வினைப்பயன் 

என் செல்வத்தையழித்ததே, வஞ்சமாயெ ஊழ் என் வாழ்வை
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"பழித்ததே பலநாள வருஈஇிப பெறற என வயிறு பற்றுகன்ற 

தே! ப€ரென்று பதைகனெறதே! ஐயோ, என் புததிரன் செ 

ய்த குற்றத.திறகு எனனைக கொன்றாலாகாதோ எனறு பலவித 

மாகச்சொலலிக கைநெரிததுக, கணணீர்விட்டு, வயிறு பிசை 
ஈத, மாரடித்து, வாயிலறைஈத, மனமபதைதது, கோவென்று 

அழுதழுது புலம்பினான. ௮ப்போது வீதிவிடங்க Carer Bp 

இராஜபு,த.திரன, அழுகின்ற தாயமுதலானவர்களைப பா£தது, 

வீ௭ுகை நீங்கள் அழுதுபுலம்புனெறதினால என்னபிரயோசனம்! 

பிரம தேவன் முதலான கர்த்தர்களுககானாலும விதியைக் சட 

க்கக்கூடுமோ' எலுமபு நரம்பு சோல மு.சலான ௮சுததங்களாற் 

கட்டிய இஈதச் சிறுவீட்டை நிலையென்று ஈமபப்படுமோ' 

என்று பிறந்தார்களோ அன்றே யிறந்தார்ச ளென்று நினைக்க 
வேண்டும், ஆறிஓஞ் சாவு, நூறிலுஞ் சாவெனறும, நிலச்தில் 

மூளைசத பூணடுகள நிலத்திலே மடியுமெனறும, சாமானிய 

ரான ௮சேசனரகளும சொல்லிக் கொளளுகன்ரார்களே, அறி 
வுளள உங்களுககுக தெரியாமற் போன தெனன * இதுபற்றி 

யெவ்வளவுஈ தயரப்படவேண் வெடுலலையென்று பலவிதமான 

உறுஇ வாததைகள கூறி, அ௮வ்விடததிலிருஈது புறப்பட்டு 

மனதில் நாணமும ஈசெகமும் உணடாகத ததையாரிடத்தி 
ற்குப்போய்ச தொழுது வணங்கெ தூரததே நின்றான. அப்படி 

நின்ற புதல்வனை முறுச்சக்கரவர்ததியானவா நேரே பாராதவ 

ராய் வேளனொருவன மூகதசைப் பாது, இவன இளககன்றை 
யெவ்வாறு கொன்றானே, அவ்வாறு கொலைசெய்யபபசெற்குத் 
தக்க குற்றவாளி யாயினா னென்னாா. அபபொழுது புததிரன 

பசுங் கன்றைக் கொனற பாவியாயெ நான அப்போதே உயா£ 

விட்டுப் பழிக்குப் பழி சரிச்சட்டுவேன், ஆனால், சேவரீர கட்ட 

ளை மெப்படி. ஈடப்பிக்றெதோ, அப்படியே ஈடப்போமென்று 

அக்கட்டளையை எதிர்பராததிருதேன் எனறு விண்ணப்பம் 

பண்ணிச் கொண்டான் உடனே அரசன் கொலை வீரர்களை 

யழைப்பித்து இஈதச குற்றவாளியை ஏற்பாட்டின்படி, ௧0ல் 

காவல்செய்து கன்.று இறந் துடக்கின்ற வீதியிற்கொண்டுபோ 

ய்க் டெத் தங்களென்று கட்டளை யிட்டார். அதக் கட்டளைக்கு 

அஞ்சி il உருவிய கததியோடு சூழ்ஈது நடுவே ராஜ
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பு.சதரனைக காவலசெயது ஈடதசதிககொணடுபோக மதசசகசர 

வாததியும மலைபோல உயாஈத வொரு சேரிலேறிககொணடு 

பினனே ஈடஈதரா, ௮துகணட ௮௩ஈசரததிலுஎள ஜனங்களெ 

லலாம இந்த இராஜகுமாரனுககு ஐசுவரியமும அழகும அறிவம 

குறைவிலலாது கொடுதத தெயவம இடையிலே இரதப்பழிசகு 

ஆளாசசசெயது, ஈலலவிதி நடுவேயிருககச கோணிய விதி குறு 
ககே வரததெனறு சொலவதறகுச சரியாகயெதே ! இனபத 

தை யநுபவிககனற இளமைபபருவதஇில எடுககப்படாத பழி 

வாது சூழாது, சோறுணணுமபோது தொணடை விககககொ 

ண்டதெனபதுபோல துனபதசை யணடுபணணியதே! வெண 

ணைதிரணடு வருமபோது சாழி யுடைகசதெனபதுபோலக சல் 

யாணககோலங கொளவதற்கு டசைஈ௮வரும பருவததில் இச 
செல்வத் இருமேனிஈகுத தீஙகு உணடாகுமபடி நேரிட்டதே ! 

சிவசரிசனத நககுப் போனவிடத ல சேஙகனறின பழி வாது 

பதணறுவெட்டபபோனவிடசலெ பூதம புறப்பட்டது” போல 

தோனறியதே! 4(கடைகொளளப போகுமபோது சஎளஎனெதார 

பபட்டது'' போல ௮௫௭ பெற்று வரப போகுமபோது இஈதப * 

புசதிரனுககு ௮5 சகசனறானது எமனைபபோல எசே யிருகது 

எதாபபடடதோ! இரசக ருமாரனைபபறறி ஈமகசெலலா முண் 

டாயெ இரககம பழிவாங்க வரத பசுவுசகு மூணடாயிருககுமா 

னால, ஆராயசசிமணியை யசைதது முறையிட்டுககொள ளாதே£ 

ஐயோ ! இநதப பசுவான; குரிய வமிசததை யழிககத துசங 

கட்டிகசொணடசே! இனி ஈமமரசனுககுப் பிற்காலத்தில் நீதி 
யுடன அரசாடி செயயகதகக அரசனைப் பெருமல எலலா 

வுயிரகரம நிலைசடுமாறிகினறு மயஙகுமே; இரத இராஜபுத்தி 

ரன் முனபு சேனைகுழத் தேரிலேறிவநத மங்கலமாகய கோலத 

தைககணடு மழெசசி யடைஈ த காம இப்போது இபபுச, தரன 

காவல்ரூழச சாலால நட௩து வருனற பரிதாபமாகிய கோலத் 

சைப பாராபபதற்கு எனனபாவஞ செயதோமோ ! இநதப புத ' 

இரனுமீரககு ஈடாக ஈம்முயிரை யெலலாங கொடுததுவிரிவோ 

மெனறுலும் அரசன சம. இககமாட்டாரே ! இநதப புத்திரன் 

உயிரிழ சால பினபு அரசனும் உயிரிழபபாா. பின்பு நாமிரு 

௪.து எனனசெய்வது! இதறகு முன இறஈ.து விடுவதே சுகமாக
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விருகனெ௱தே ! ஆ ! ஆ ! ! நமமரசனைபபோல இபபடி பபடட 
அருமையான நீடுயோடு அரசுசெயடறவாசள் முனனு மிலலை, 

பினனு மிலலையே ! தியாாராஜப் பெருமான ஈமது இராஜனு 

டைய மனசைச சோ .செகுமபடி இபபட செயவிதததாகத் 

சகோனறுனெ௱சே! கருமசதேவதை ஈம உரசன து உணமையா 

இய நீதியின தனமையைச சோடிசகுமபடி இல்விதஞசெயவி 

சீ.தசாகத தோ. ௩ுகினறசே யெனறு பலவிதமாக அ௮வரவாச 

ons sas தச௩சஞூககு நேரிட்ட அபததெனறு நினைச்துப 

புலம்பியம அதிசயிசதும நினராசள 

அகாயாதி னிடமாக இவவ ௫செயதசைப பாரககும்படி. வக 

இருகளெற தேவாசளெலலாம இரச மறுசசாசரவாசதியான 

வன செயயதரணி?த காரியம இவாாகு மூனனிருஈத அரசா 

களுசகுச சொலலததான் கூடுமோ” அலலது நினைககத்தான் 

கூடுமோ ? இமமனிதர்களைப் பராககிலும உயா பிறப்பினராகிய 

கமமவாகளுககுசுதான செயயக-கடுமோ” இவவரசன நீதியிலும 

மனோஇிடசுதிலும சிறாதவனாக விருகனெறான, இவனுக்குச் 

சவகடாட்சங கைகூடுமலலத மறறவாகளுககுக கூடுமோ? 

ஆயினும், இன்னும ஈடககப் போகிற அற்புதஙகளை யெல்லாம் 

டாரத்தறிவோமெனறு புசமந;ுசொலலி நினராசள, 

இசதப்பிரகாரமாகச சொலலிககொணடு நிற்க மறுச்சச 
கரவர்ததியானவா அஈதப்பசஙகனறு இறஈதுடெகடன்ற வீதி 
யிற் போய, தமது புததிரனைக காவல்செயது, முனனே நட 

தீ.தி௨௩த கொலைவீராகளைபபாசத, இனிக காலதாமசம் பண் 

eno Hes பசுங கனறை யெடுதது அபபுறததே வைதது, 

௮வவிடததில் இவ்வீ.தஇிவிடஙகனைக உெசதி வையுங்களெனறு 

கட்டளையிட்டாா அதுகேட்டுக கொலைவீராகள மனம பதை 

தீது மதிமயங்கி நினராகள, அப்பொழுது தாசையாகய மதுச் 

சசுகரவாததியின கட்டளையைககேட்டு wwe Bid mer pQenev 

வீராகளை வீ.திவிடங்கன பா£தது, நீஙக ளேன மயூ வருந்து 
சனெறீரகள்” அஈசாகட்டளையினபடி நானே செயது கொள்ளு 

கிறேனெனறுசொல்லித, தியாசராஜபபெருமான் சாநிதிககெதி 

ராகத திருமபி, இரணடு கைகளையுங குவிததுச சரசினபேரிம
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வை,ததுககொணடு, சிறுபிளளைககுத் திருப்பாற்கடலை யழைத்து 
க கொடுதத தியாக ராஜப் பெருமானே! அகண்ட பரிபூரண 
சசசிதாகரத சுயமபிரசாச சாடசாதகார சிசாகாசசொரூப சன் 
மயனாகயெ சிவாஙகர$ன! அடியேன் பசு கனறைச சொனற 
பாதச ஞாயினேன, அதுவும போதாமல ஐயோ! எனககு நல 
வழியைசகறபிசதுக கணபோல விளங்கிய நின்னடி மையிறசற 
ந. தவனாகயெ மதியுளள சலாவலலபனெனூற மநதஇிரியையும இற 
பபிபபதறகுக் சகாரணமாடயு மிரு௩தேன ! இப்படிப்பட்ட என் 

போல் பாவிச ளெககே யுணடு ? ஏன பிசா சணடிசசப்போறெ 
தணடனை என பாதகததுககுத தகக சணடனையு மலலவே ! 

எனனசெயவேன ! பரவியாயினும் எனசகு வேறொரு சதியு மில் 

லாதபடியால, முன தாயைக்கூடித தந)சையைக சொலைசெய்த 
வனது மாடாசகததை மனனிதது ௮றுக்ரெகள செய்ததுபோல், 

அடியேனுககும அநுகரெகஞசெய்யவேணடும, என பிதாவுக் 

கும எனக்கும் உரிததாகி யிருச்த மற்றவாகளுக்கும் என்னைப் 

பற்றிவாச பழிபாவஙகளைநிகயெருளவேணடும, எனபொருட்டு 

இறஈத மஈதிரியை யெழுபபிக கொசெதருஎவேண்டும், இதோ” 

இர தபபுலாலுடம்பைப போட்டுவிட்டு வருகிறேன், என்னையும் 
திருவடி. நீழலிற் சோததுக கொள்ளவேண்டு, இர்சப் பிறப் 

பிலே யெனககுத தஇிருவடிடையாதானால் மறுபிபிறப்பிலாயி 
ae Gorsss தசக நலலறிவும பேரன்பு முள்ளவனாசப் 

பிறப்பிகச வேண்டுமென்று சொலலி, விணணப்பஞ செய்து 

கொணடு திரும்பி நினறு, மாதா, பிதா, குரு மூ தீலானவர்களு 

கரும மனததினால வா சனஞ்செயது, இமம;ச சோழருடைய 
செங்கோல மாறுது நிலைபெற்றிருகக வேணடுமெனறு இஷ்ட 

தெய்வதசைப பிராதடிததுப் பஞசாட்சரததை யுச்சரித்து 

வடககே சலையும, தெற்கே சாலும் வைத்த இரண்டு கணகளை 

யும் ரூடி ஈரதையைச சிவபெருமான திருவடி.த் தயானததஇில 

வைதது யோகநிசதிரை செயபவன்போல உடமபைக டெத்தி! 

ஞான, 

அப்போது மறுச்சக்கரவாசதி யானவர் வத் தியானஞ் 

செயதசொண்டு, தியாசேசா சகநிதியை நோக, அடியேனை 

யாட்கொணட ஆண்டவனே! இவ்வீதி விடஙக னென்பவன்
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பசுங்கன்றைச் கொலைசெய்சானெனபதுபிரததியட்சமாக உண 

மை யென்று வெளிபபடட படியால, இஈதக குறறவாளியின் 
கொலைப்பாதகர் தீரததகக தணடனை செயவதறருச் சகதியில் 
லாத் ௮டியேன, சேவரீ£ இருவுளபபா௩ெபடி மேலோ ஏற் 

படுத்திய தருமநூல்களில கொலைசெயதவனைச கொலைசெய்யக 

கடவரென்று விதிதஇருகடற விதியினபடி., விதிமாராட்ட முதி 

லான குற்றங்களுசகுச சிறிது மிட௩ கொடாமல, இவனைக 

கொலைசெய்யும்படி திரிகரண சுததியாகத தாபபிட்சிக்கொண 
6, இதோ தோசசாலிலூ£கது கொலைசெயயச சொடங்குனே 

றேன். இதரீ£ப்பினிடததத தேவரீர திருவடி சாட யாக என 

மனமறிஈது யாதொரு பிசகும கேரிட்ட இலலை, எனனையு மறி 

யாது எதாலுங குறை நேரிடடிருசகுமானால அசைததேவரீ£ 

மன்னிசதக கொள்ளவேணடும இதச குற்றவாளியின பாபா 
தீமாவை அ௮ப்பாபசதினினறு நீகரும cw ors FES Settler 

செய்விததருளி, மறுபிறப்பிலாயினும கடைததேறும வழியைக 

கடாட்சககச வேணடுமெனறு விணணப்பஞ செயதுகொனடு, 

தேரிற சட்டிய குதிரைகளை விழுஈது இடெகனெ ற வீதிவிடங்கன 

கழுததடியிற் சசகர மழுகஅமபடி. நேராகமுகெடக தேரை ஈட 

தீதிஞர். 
அப்போது தேர்ச் சக்கரமானது வீ.திவிடஙகனமேல அழு 

நதிக் கற கற வெனறு இழுத.துக்சொணடு அதிக வேகமாகச 

செல்ல, உடல் குழமபிச் சனனாபினனப்பட்டு, ஈசககுணடு) 
கையாற் பிசைந்து, ரசம் பிழிஈ,ச மாஙகனியின கோதுபோல 

உடல்வே.று உயிாவேராக இறஈதான, அதுகணட்சேவர்களெல 

லாம் ௮ருமையாசப பெற்ற புத்தாரனை நோக்காமல் புணணியத 

தை நோசயெ சண்ணியவானே! உனககுச௪ சுபகர முணடாவ 

சாசவெனறு வாழ்ததஇிக கற்பகபபூமாரி பொழிஈதாகள. சேவ 

அநதுமிகள் ௮௫ாஈதன. ௮ரஈகரததாரெலலாம இப்படி பபட்ட 

நீதிசெலுத.துூன்ற மஹாராஜனை என்னதவஞசெயது பெற்று 

ககொண்டோ மென்றும், ஐயோ! இனி எக்காலததில வீதி 
விடங்கனைக காண்போமெனறம; இனபக சணணீரும துன் 

பக் கண்ணிரும் விட்டுக்கொணடே நின்றார்கள உடனே மத 

ச்சக்கரவர்த்இ யானவர மந்இரியின பழிக்காகத தம்முயிரைக



Ge மனுமுறைகணடவாசமம. 

கொசெசச் துணி து தேரிலிருஈ ௮ €ழே யிழிஈதா அப்போது 

ன்ரீகணடா, ௮அனநதேசா, சாலசசொதீயுருததிரா, துவாசசருத 

இிரர், ஏகாதசருசதிரா, புசதியட்டகா, காரமாணடா, அடகா, 

சதவுருததிரா, அஷடமாசதிகள, நீலலோடிதா, சஙகாள கபா 

லா, அசுவாரோகணா, அஷடபயிரவா, வீரபசூஇரா, சகர தரா) 

நான்முகா முதலான பத மூாதிசளூம, சுபாவிரன, சன, 

புதன, வசரரசேசன. பிராகி, ரெ தசாதிபன, உருசுதிரன, பிற 

கலன, சாசன, க்ஷயாரஈசகன;, பலவான, அ௮இபலகான், 

பாசாததன, மசா பலவான, சுவேதன, ஐயபததிரன, நீச்ச 

பாகு, ஜலாஈதசன, மேக வாகனன, செளமிய சேசன, சடா 

தரன, லக்ஷமீதரன, ரதகஇரன, ஸரகான, பிரசாதன, பிர 

காசன, விததியாபென, ரசன, சாவஞன, பலிபபிரியன, 

சமபு, விபு, கசைதியக்ஷண, இரியக்ஷன, சரிலோசனன முத 

லான பதததலைவாகளும, இநதிரா, சஈஇரா, சூரியா முதலான 

தேவாகளும், ௨உடெடா, அஈததியா, புலததியா, பராசரா, வியா 

சா முதலான பூனிவாகளும, கணணுவா, கருககா, சுதானஈதா 

மூசலான இருடிகளும, அசரா, ௮ஈதரா, அகாயவாசிசள, விஞ 

சையா, விததியாசரா, கருடா. கா௩தருவா, இயககா, இன்னரா, 

இமபுருடா, ஏததா, நிருசா, பூசா பைசாசா, போசபூமியா, 

உரகா முதலான கணஙகளும, நநதி, பிககிரிடி, சணடன, பிர 

சணடன, சங்குகனனன, வாணன, ௮ஈசசன, குமபோசரன, 

விரூபாக்ஷன முதலான பிரமத கணஙகளும சூழ்ஈது துதிதது 

வரவும், பேரிகை, மததகளம, தாளம, சஙகம், சசசரி, சடாரி 

முதலான'வாசஇயஙகள மூழஙகசவரவும, எலலாம வலல இறை 

வன வநதான, ஈல்லோச கருளும நாயகன வரதான, முப்புர 

மெரிசத முனனோனவாஈதான, தபபிலாக கருளசெயுா தயா 

நிதிவதான, ௨ளளல வாதான, மஹாதேவன வஈதான், எள்ளி 

லெண்ணெயபோலிருபபவன வரதான. அன்பாககருளும்ஐயன 

வஈதான, இனபககொடுககுமஇறைவனவஈ தான, முத்தொழில் 

ஈடததும முதல்வன் வாதான், பத்தாகள புகழும பதததோன 

வதான, தேவாகள போற்ற தியாகன வஈதான், மூவாகள் 

வாழ்ததும முசககணன வஈதால எனறு சனனங்கள பிடித்.துவர 

வும; துமபுருராரதா யாழிசை பாடிவரவும, உருசி.திரா கணிகை



மனுமுறைகணடவாசகம, @@ 

யா ஈடனஞ செயதுவரவும, ஒறறை வெணகுடை சாமரைமுத 
லான மங்கலவிருதுகள நெருய௫வரவும, அனை முசககடவுளும், 

ஆறுமுகக கடவுளும இருபசுகஙகளிலு மிசைஈது வரவும, உலக 

மாதாவாக உமாதேவியா இடத பசககததிலிருகக ஜடா மகுட 

இரி ரேசசர காள som ச.தாபபுஜறம முதலானவை விள 

௩௪, சாம சொரூபமாகய இடபவாகன சதினமேல சாவமஙகல 

சகதியே இருமேனியாசஈண கொணட தியாகராஜப் பெருமான் 

எ,ழுதருளி, ம;ுசசோழ ராஜனுககுமுன சரிசனங கொடுத 

சிருளி, குளிரஈதரிலவு சளுமபிவீசுெற புனனகைகாட்டி அர 

சனுககு ஜிலலெனறு உடமபும, உளளமும, உயிரும குளிரும் 
படி. செயவிசது, கருணையெனனும வெளளம நிறைநது,பொங் 

இத ததுமபி, பெருககெடுதது, ஒளிகொண்டோகூ மடைதிற 

நதோடுெற மலாபோனற திருசககணசளால ௮ருளநோககளு 

செயது, அவவாசனுக குணடாயிருஈ சவிடாய மேழுதுக Gn By 

ஈமமிடசது ஈமபிககையும போனபும தைதைது, மது£$தி தவ 

ரது ஆரசாட்டி செயகனற மச சோழனே! நீ நடசதுனற 

நிதியின பெருமையை உலசததவா செவவையாகத தெரிநது 

கொளளுமபடி. காமே இவவாறு சோஇபபிசதோம, இனி ஒன 

றுககும அஞசவேணடாமெனறு திருவாய மலாககருளி, இற 

ஈதுதடகனெற பசஙகனறும, கலா௨லலபனெனனு மக இரியும், 

வீ.திவிடங்கனெனனும இராஜகுமாரனும உயிரபெறறு எழுக 
இருஈகுமபடி. கடாக்ஷிச தருளினா, 

௮ஈதககணமே நிதஇிரை நீஙக யெழுனெறநுபோல், இள 

ங்கனருானது உயிரபெறறு எழுது தனதாயப பசவினிடததில 

செனறது மகதிரியும புதலஉனும உயிர பெறரெழுஈது, ஆண 
டவனை வணங௫), யருசே மலாஈதமுசததோடு வாதனைசெயது 

கொணடு மடஇழ்ஈது நினரூகள அதுகண்டு roar eS gear 

ஜன௩களும மறறவாகளும தமமையறியாத பெருக களிப 

புடையவாகளாயச சிலா அறபுசம அரபுசம அறபுதம அறபுத 

மென்று அடினாகள௭, சிலாபணணியபூசை பலிதசது, பலிதத 

செனறுபாடினார்கள, சிலாசூரியகுலலதோனறியத, தோனறிய 

தெனறுதுதிசதாகள, far geen wows, gro Gags 

செனறு துளளினஞாகள, சிலா குரையெஈஉலாக தரஈசது, கு௨ற



Ga மனுமுறைகண்டவாசகம், 

யெல்லார் தீர்சசதென்,ற சொணடாடினார்கள, இலர் கும்பிட்ட 
தெய்வமருறுககேவஈதசெனறுகுஇததார்கள், சிலா எம்பெருமா 

னெதிப்பட்டாலெனனமுடியாசெனறுஎககளிததாரகள், சிலர் 

ஒருவரை யொருவா சட்டி ததழுவிககொண்டு ஒரு காதமட்டும் 

ஒடி.ச.திரும்பினாகள், ௨ கலககஈ தாகு களிப்பு வாதசெ 

னறு சைசொட்டிஞர்கள், லா தோஎதட்டிககொணடும் தொ 

டை தட்டிசககொண்டும, முகரோமத்தை முறுக்கெசொணடும், 

மூகமலாஈதுகொணடும், உடல நிமாகதிச கொணடும் உலாவி 

நினராகள, எலா வாழ்வு வாச தெனறு மனம பூரிததா£கள். 

இப்படி. அவரவாகம அளவிலலாத ஆனக்சமூடையவாகளாய் 

இழாதுவிட்ட பொருள எதா வரப பெற்றவாகளபோல் சர் 
தோஷ கோஷஞசெயறு நிற்க, மறச்சககரவாததி யானவா சங் 

கையும இளமபிறையும விளககுனெ.ற சடாமகுட ததையும, இரி 

புணடாமு இலசரமும் திருநோககும விளங்குனெற நெற்றி 

யையும; அருள த.துமபி வழினெற திருநோகசகஙகளையும், சங்கு 

குணடல மணிஈது srpss செவிகளையும, நறுங குமிழ்போ 
ன்று Sangeet nm காசியையும, வேதமாயெ தெள்ளமுதத 

சைக சகொளளைகொணடுணணும்படி அனபாகளுக்கு அருளிச் 

செய்கினற செமபவளம போனற திருவாய் மலரையும், வான 

வாக குயிகொடுசத மணிசணடச்சையும, கொனறைமாலை 

யணிரது குலவரைகளபோ லுயாஈச தருததோளகளையும், மா 

னும, மழுவும, வரதமும அபயமுக கொணட மலாககரங்களை 

yo, Fae க மெல்லெனறு இருவருள் பழுத.த;) ஆனர் தமொழுகி 

ப் பததாகள மனததில இதுத இருககும பாத மலர்களையும், 

செம பவள மலைபோனற் இரு மேனியையும, பச்சைக கொடி. 

படரஈததபோனறு பாரவநியா£ மகிழ்ஈது விளங்குகனற பாச 

தசையுங சண்குளிரக சண்டு, சளிப படைஈத, ஆனந்த நீர 

ஊற்று நீர்போல சுரகது ௬ரஈ௫, விமுகது விழுஈத மார்பினிட 

தீது வணடலாடவும, உடல குழைஈது விதா விதாததுச் சலிர் 

சிலித.து, மயிாககு௪ செறிநது எனபு செக்குவிட் டுருகியும், 

மனங கனிந்து சனிந்து கசஈது ௧9ஈ௫ நெடுழ்ஈ.து நெடிழ்ஈ.து 

பட பட வென்று பதறிப் பதறி உரு யுருடு ஆனாதவெ 

எளத்டு லழுக்கி யமுஈதிப் பாரவசமாயெம, செவ சங்கர சவ சங்



மனுமுறைகணடவாசகம, @er 

சர fla சங்கர ரவ சஙகர இற்பர தற்பர சிறகுண சின்மய சவ 

ஜெ வென்று வாயநீ£ ௬ரஈத பாடிப் பாடி. நாககுழறித தழமும 

பேறியும, ஹர ஹர வெனறு ஆனநதக கூத தாடியும, தணடு 

போல ௮னநத முறை ழே alps #1 apes ௨ணஙதகி உடம 

பிற் புழுதியாடியும; குளிசச டொருநதிய சஈஇிர விமபமபோ 

னற முசததினகண முததுமாலை யணிஈசதுபோல வியா வரு 

மபி இள ஈகை தோனறி மலாஈ.து விளுசக சைகளைக கூபபிச 

செொ௫ினமேல் வைசுதுகசொணடு, ௮னபே வடிவமா moors, 

பிரமன மு.தலாயெ பெரிய தேவாகளெலலாம ௮ரியதவஞ செ 

யதும் கனவினுக காணபசற கருமையாகிய கடவுளே! அனபு 

அணுவளவ மிலலாத அடியேனுககு அருமையாயெ இருமேனி 
யை ஈனவிலே எளிதாகக காட்டி யருளிய சேவரீர பெருங ௧௬ 

ணையை யெனனெனறு துதிபபேன! பொயயுலாசசை மெய 

யெனறு நமபிப புனமையாகிய போசசதை விருமபி, புவியா 

ண்டு, மீளாஈரலெ விழசதுணிஈ௫ருச அஞஞானசசையுடைய 

அடியேனையும் ஜா பொருளாகத திருவுஎள$9திற் கொணடு கா 

Lf கொதெதருளிய கருணைககடலே! கணணுணமணீயே! ௧௫ 

ம்பின சுவையே! கறபகக கனியே! கருணா நிதியே! தேவரீர 

இருவருட்பெருமையை யெனனெனறு சொல்லுவேன! யான் 

எனகற அணவபட்பேயும, எனதெனடினற இராட்சதப பேயும, 

மாயை யெனகிற வழுசகப் பேயும, பெணணாசை யெனனெற 

பெருமபேயும, மண்ணாசை யெனனெற மானிடபபேயும், பொ 

னனாசை யெனகனெற பொலலாப பேயும, குரோத மெனெற 

கொளளிவாயப பேயும, உலோபமெனசனெற உதவாப பேயும, 

மோக மெனடினற மூடப பேயும, மதமெனூனெற வலககாரப 

பேயும், மாறசரிய மெனஇனற மலட்பெபேயம, மனபபேயோடு 

கூடி யிரவும பகலும் டடம அடி யாடி யிளைேகளனெற அடியே 
னைக் காதசருளத திருவுளள மிரகசெ சரிசனமருளித துனபத 
தை நிகட யினபசதை யளிதச எமபெராமானே! என ணட 

வனே! என் ssang@w! என தாயே! என குருவே! என செய் 

வமே! ஏன குலதெய்வமே! என னுயிாததணையே! எனனறிவு 
கீகறிவா௫ுய இறைவனே ! சேவரீர இிருவடிப புசழை வேதங்க 

ஞூமறியாது விழிததககொணடு சேடிதசேடி இளைககின்றசெ



டுூ௮ மனுமுறைகண்ட வாசகம், 

ன்ரால், Pad Eimear மழ்பபடட அசே.சனனாடிய அடி 

யேன் எப்படி யறிரது கதிபபேன! தேவரீர இருவடிக சாட்சி 

பலிககுமபடி. செயவிதத இஈசப பசுவுககுக சனறுககும எனனை 
யடி மையாகக கொபெபேன அலலது வேறெனன கைமமாறு 

செயவேன ! தேவரீ£ இிருமேனிசசாட்டு டைபபதற்குக கார 

ணமாூய வீதிவிடககனெனனும பு.சஇரன இன்றுசான் என 

க௫ுப புததிரனாயினான! சேவரீரது திருவருடகோலததைச் சா 

ணப்பெற்ற அடியேனுக்கு இனி எனன குறை இருசசனறத! 
அனபாகளுககு இனபமளிசனெற அண்டவே! தேவரீ£ இரு 

பாநோசகஞ செயயபபெறறு உடலபூரிசசேன ! உளளக குளி 

ர்சசதேன ! உயி தழைசசேன! பசுஙசனறும மாதிரியும மைநத 

னும உயி பெற்று எழுகதிருககவ.௦ வரம பெறறேன! வாழவ 

டைஈதேன! துககமெலலாம நீஙடனேன! சுகபபடடேன! 

மனதுஈகு மடஙகாத மிழசரிகொணடு நினறேன்! இனி அடி 

யேனுககுத தேவரீ£ திருவடியினிடததுத தவருத தியானமும்; 
சலியாத அனபும, சஈசருளி வபெனனை ௮அடிமைகொளளவேண 

டும் குறறஞு செயதாலுங் குணமாகக கொளகின்ற குணககுன 

நே! பனறிககுட்டிககு முலைகொதெத பரமபொருளே! புலிமு 

லையைப் புலவாய்ககுச கொடுத புண்ணிய மாத தியே! கலல 

ழ.க்கும் விலலடிசகுங சருணை புரிஈச கருததனே! இருவாரூப் 

பூஙசோயிலெழுஈ தருளிய இயாகராஜபபிரபுவே! போறறி! போ 

ற்றி! யெனறு சோதகரஞ செயது தொழுது நின்றார், அரசன் 

செய்த தோததிரஙகளைத திருச்செவி யேற.றுககொண்டு தியாக 

ராஜப பெருமான, நமமிடததில ௮னபுள்ள அரசனே! நீ இன் 

னும நோயற்ற வாழ்வுங குறைவற்ற செல்வமும் பெற்று, ஈமது 

Anta துணையாகக சொண்டு, இவ்வுலகததை யெலலாம ஒரு 

குடையின$ழ ஆணடு மெய யறிவு விளஙகி, மரரத மடஇிழ்ச்சி 

யோடிருககக கடவாய! பினபு எசகாலசது மீளாத பேரானஈச 

போகததை காம சருவோம எனறு அரள புரிகது கனாங்களு 

டன ௮ஈதாதசானமாக எமூதருளினா. ௮துகணடு மறுச்சக்க 

ரவாத்தியானவா பினபும் £ழ் விமுஈது, ஈமஸகரித்தத தொ 

மூது, சோததிரஞ்செய்தசொணடு, அபபசுவையுங் கன்றையும் 

உபசாரத்தடன சலல புலலுளள விடங்களில் மேயத்து மிகு



மனுமுஹைகணடவாசகம, ௫௯ 

6g சுசததிலிருககுமபடி செயவிகதச சலாவஉலபனைக கடடி. 

மணை சதுககொணடு என புததிரனபழிசகு ஈடாகச செய்தறக 
ரிய செயகையைச செயதுகொணட அ௮னபுளள அமைச்சனே! 

உனபோ லெனக இனியவாக ஞணடோ வென றுபசரிதது 

பினபு வீதிவிடஙக னெனளும மைநசனை எடுசது மடிமேலவை 

தத, மூசசஙகொடுதது, உச௫்மோகது, யானசெயத புணணிய 

ததாற இடைதத புதநிரனே ! உனனா லலலவோ உயாவை 

யடைஈதேனென றுபசரிதது பினபு மைஈசனும மநஇரியுஈ 

தாமுமாகச கமலாலயமெனனும கோயிலுககுச் சென்று அசார 

ததோ, ௮னபோடும விஇபபடி. சிவபெருமானை த தரிசனஞ 

செய்து, அபிஷேகாதி றபபுகளும ௮னேகம திருபபணிகளுளு 

செயவிததுத தொழுத, வணஙதெ துதிதது வலங கொணடு, 

விடைகொணடு புறபபடடூ, ௮ரநகரதஇிலுளள ஜனங்க ளெல் 

லாம மனஙசளிதத வாழகதிபபுகழுமபடி மஙகலவாததியஙகள 

மூழஙக, வீதியை வலமாகவகது, அஷடமஙகலஙக ளேரதிய ௪ம 

ங்கலிகளும, HHSC! அ௮அமைசசா முசலானவாகளும வாழதது 

மஙகலச செயகைசளோடும எதாகொளள அரணமனையிற 

சென்று வேதியா, துறவினா, விராஈனா, உறவினா மூ.சலா 

ஷஞோகளுசகு ௮அவரவாககுசதகச வரிசைகளைச செயது ம௫ழ்வி 

மீது, கறபுநிலை தவரூத மனைவியா மனஙகுளிராஈது களிககும 

படி. மைநதனைக காணபிதது, மதிரி முகலானவாகள் குழச 

சுவாநுககரகத.தால சிஙகாசனாதிபதியாய் உலகசதசை யெலலாம 

ஒருகுடை நிழலில வைசது அறநெறிபபடியே ௮ரசாடச செய் 

Sage gar amps $s 

கேரிசைவெணபா. 

வாழிமநுசசோழா வாழி யவாமைஈதன 
வாழியவா மர்இிரியாம வலலவனும-வாழியவா 
செஙகோன் முறையவாதஞ சாகேட்பவாவாழி 
யெங்கோன ப தமவாழியே, 

இருச்சிற்றமபலம, 

மனுழறைகண்டவா சகம் 

ழதேறறிறறு


