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பதிப்பு ரை 

செகதமிழ்மொழியில றத காலகள் பல தருப்பினும 

அலையெலலாம் செய்யட்சளாச இருப்பசால் அவற்றைப் 

பயிலக தொடக&கும மாணவாகரு அலவ அறிதர்கு அருமை 

யாயிருககினறன. ஆகலே, அவாகர் எளிநிலுணாவதற்கும் 

எழுதும ௨சை 0 சரிவதறகும ரை நூல்கள பல வெளி 

வ௫தல இன் ரியபையாகனவாரும். நஃகருத்துப் பற்றியே 

அசிரியா சாஞ்€புரம சபாபதி முதலியரா சிறுவா படிப் 

பதற்கு 2 ரைடை ஏல் ஒனறு இயர்ற oup விரும்ப, சுவாமி 

கள கநனம பனுமுறைகண்டவாரகம்? என்னும இர் 

நூலைச சோ தமிபூசசலை all GF 0.9. எழுதினா, 

இநூலிலாசண பொலிவபெற்று லிளஙகும பொருட் 

செறிவம, சொல ॥ஈகும, பத்நிச்சுவைபும் கற்பார்க்குக் கழி 

பேருவகை ஊட 9, னவாகும, இசன்ச௱ நீதிகள் சங்கிலித் 

தொடா. பால அமை; இடககின்றன, செண்டிரும் பிள்ளை 

களும ATH UA tg, Soars” கட்டும் இன்புறத் 

a5 Samer, ww Boru டைமில் இஃது ஆக்கப் 

பெற்றுளள ௪, நனைப் படிப்பயா இனிமையான சமிழ் 

ஈடை எழு கட ரிறத்தை அடைவசொரி இருததமான நல்லறி 

வும், இரவா₹ நுனபமழும் அடைலா எனபது தண்ணம, 

இரு த்தமான ௨ரை ஈடை தூல்கள் யாவும் இஃகழஃ வழி 

யாக உயாந்த முறையில பதிக்கப் பெற்று வெளிவருதல் 

வேண்டு மென்பது பற்றி இரநாலாரிரியரே இயற்றி 

யருளிய '€௨காருணி௰ ஒழுக்கம்' என்னும் நூலை முதற்கண்



- ப இப்புசை 

பதித்து வெளியிட்டு, பின்னா இந்தாலையும் அழகுறப் 

பதித த வெளிமிடலாயினேம, 

இர்தூலில இடையிடையே பொருளுக்கேற்பத் தலைப் 

புக்கள் கொடுக்கப் பெற்றிருக்கின்றன. அன்றியும் ஆசிரிய 

ரது hyd சுநக்கழம, நூலிற் பயின்றுவநம் பழ 

மோழிீகளும், ௮நத்சோல்லகராதியும் இதன்சண் சேர்ச் 

இருக்கின்றோம், இச்சிறப்புககசான் மூன்னரே பல 

பதிட்புககளுடையார்க்கும் இல்து இன்றியமையாத்தாகும், 

இருகெலவேலி, சைவசித்தாகத நூற்பதிப்புக் 
25— 1-—1925, கழக்த்தார்.



பொருளடக்கம் 

இசரமலிங்கசுவாமிகள வரலாற்றுச் சுருக்கம் 

நூல் 

அரசனை வணங௩ அமைச்சாகள் கூ ரல 

அரசிளங்குமான் அலயம்போதம் க நமதிபெறல் 

௮ரசிஎஞ்சேயை ஆடவர் போற்றல 

இளஙகன் றிறந்தது விதியெனச் தேற்றல் 

இளவாசால்வர்த இடரென்றறிரக ஆற்றொணாச் 

துயரில அரசன் அழ்தல் 

இளவரசை இழக** இறைஉன் துணிதல் 

இளவேர்து ௨௱ரதுனனி இறைவனை இறைஞசு சல் 

இளைஞன் தோககழ் இளஙகன் றரைபடல் 

இறைவன் வெளிப்படு தல் 

பெருமான் அருள்புரிந்து மறைய அசன் ஆலயக் 

தொழுது வணககல் 

கனறிழந்த ஆ கதறி வருந்தல் 

கோமகன் குடும்ப கதை கூறல் 

செயத்தகுவ இிதுவெனகச்கூறல் 

சேோவுடைச் செல்வனைச் சூழ்ந்தோர் தேற்றல் 

சோழராட்டுச் £ர்மையும் திருவாளுர்ச் சிறப்பும் 

தானைபுடைசூழத் தலைவன் வெளிப்போதல் 

பழிக்குப்பழி வாங்கப் பார்த்திப னினைத்தல் 

பிராயச் சித்தத்திற்குப் பெரியோரை நாடல் 

பிள்ளைப்பேறுகருஇப் பெருரோன்பாற்றல் 

பிள்ளையைப் பெற்றுப் பெருவிழாச் செய்தல் 
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௬ பொருளடக்கம் 

மகனைககொல்ல மர்திரியை ஏவல் 

மகன்மேற் றேரை மன்னன செலுத்தல் 

மந்திரிகானே மாமத்குககொளல் 

மனுச்சோழன் மாண்பு 

மன்னனுமிற5க மனந் துணிதல் 

மாஇிருகரும் பாதியனை மன்னன் புகழ்ர்தெறறல 

மைதல் எழில்கணட மஙகையர் மையல்கொளல் 

யாவரும் வருந்த இளங்கோ கொலைககளம புகுதல 

வீதிவீடங்கற்கு விசசைகற் 9௪ல் 

வீதிவிடங்கன் வீரியிற்டெத்தல் 

அலிற் பயின்றுவரும் பழமொழிகள் 

அருஞ்சொல் லகரரதி 

எடு 

௧௪ 

௮௧ 
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திருச்சிற்றம்பலம் 

இராமலிங்க சுவாமிகள் 

வரலாற்றுச் சுருக்கம் 

ச. பெரும்பிகமா விந்தனு சிப்புற்று வீளங்கும் 

சிகமபர4இிரகருகெயுள்ள மருதூரில் சிஃபததி அடியார் 

பத்திமீஜ் சிராக இராமைபாப் பிராள எனபவருக்கும் அவ 

சது ஆ ரவகு மனைவியாகிய பொன்னேரி சின்னம்மை என் 

பக ௬௨.௦ இவா சுபானு ஆண, புரடடாசித் இஙகள், ௨௧-ம் 

நாள் (5-10.1899) "தாவது குழதையாகத தோன்றி 

யருளினா, ௫, ரகக, சபாபதிப் பிள்ளை பாசுராமப் பிள்ளை 

சன்ற ரண்டு சமையன்மாகரம, சுஈதரததம்மாள், உண்ணா 

தேலையமமாள என்ற இரணடு தமக்சைமார்களும் இருந்த 

னா, இடா தோன்றிய ஆருர் திஙகளிமலயே சந்தையார் 

இறாசனராஈ, மூத்த தமையனார் சபாபதப்பிள்ளை, தமது 

குடிம்பத்தடனே சென்னைக்கு ௨5௩2, புராண விரிவுரை 

நிகழ்த்தி வாழலாயினர், 

சுவாமிசள முதலில் தமது சமையஞாரிடத்தும் பின்னர் 

காஞ்£புரம்-சபாபதி மு தலியாரிடத்தும் கல்வி பயின்றனர். 

இளம்பருவ த்திலேயே இவா முருகக கடவுளை மனமொழி 

மெய்யொன்ற வழிப்பட்டுப் புகழ்ப்பாக்கள் தொடுக்க 

லாயினர், இஉர் அடிக்கடி இருவொற்றியாச் சோவிஓச்கும் 

சென்னைச் கந்தசாமி கோவிலுக்கும் போய்ச் திருவருளை ச் 

சிர்தித்து வருவர்,



௮ இரரமலிங்கசுவாமிகள் வரலாற்றுச் சருக்கம் 

இவா முதற்கண் எழுதியது மாணவர்சகு மாணடடை 

உசை நடை கற்பிககும உயர் நூலாய ' மஜ முறைகண்ட 

வாசகம்? என்பது, இதன்பின் பல நூல்களை ஒன்றன்பின் 

ஒன்றாகச் செய்தருளியதோடு அரிய பல ப ரிஉரைகளும் 

ஆங்காங்கு நிகழ்ச்தினா. ஒரு நாள் வடமொரியி௰ம் தென் 

மொழியிலும் பல்ல சாஸூிரியார் ஒருவர் ஈ.டாமிகளிடம் 

வர்சபோ ௪, வடமொழியே முதன் மொ.ரி எனக கூறினர்; 

என்னு மொழியைச தறித்து ஒரு 

விரிவுரை செய்து, அதன்சண் சமிழ் எனபது எனைய 

3 உடனே இவர், ' தமிழ் 

மொழிகளைப் போலாகாமல பெருமபாலும £ பதற்கு எண் 

ணளவு ஈருசுகமாயும், ௨ பிலேசாயும், எமுசயம செய்யு 

ளியற்றவு.. மிக மோமையாயுமள்ள பெருமொோழிட்யன 

வும், பரிகவும எளிதாகச் 4 ருள் சேர்ப்பிச கம செ,விய 

மொழி யெனவும் விள 9௧ ுடம்டியருரினா... , வருக்குத் 

தமிழில எவ்வளவு பபீற்சாளசோ ௮௨௨௭. ௨டமொழி 

மிலுமுணடு, அன்றியமறி. £ சோடிடம, மாரிரா, “ஒத் 

தியா, மூலிகை, கல கணம், வேதாதா சசா தம், 

குளிகைமணி முதலிய பாருள்களில் AT? S ஆற்ற 

இடையவர், இவர் சமைடன் தனிப் பெருகாழவை 3ாடிய 

இச்சகையர்க்கு விரு பபதறிற்கு மாறாக, உரியபொழுது 

மணவினை முடிச்சு வை சசனர், மணமான் மனமகள் 

இன்ப அய்க்கும் அனறிரா மற்றும் இவா க்நவாச1॥ கசை 

உள்ளம் உருகப் பாடி௩ கழிததனராம். டன்னரும இவர் 

குடுமபத்திலிருந்து வாழனிலலை யென்பசாசச செரிகின்றது, 

இவருக்கு முதன் மாணவா தொழுவூர்-வேலாடக முசலியா 

ரென்பாா, 

பின்னர், இவா சிதமபாஞ் செல்லுகைபீல் ட துச்சசரி 

யில் சின்னாள் தங்க, சிசம்பரமடைந்து ஈடராறர் திருமுன் 

பெற்ற ௮ங்கே கோடகநல்லூர் சுந்தரசுவா.மிகளோடு அள



இராமலிங்கசுவாமிகள் வரலாற்றுச் சுருக்கம் ௯ 

ஊளாளினர், பிறகு மதுசை முதலிய திருப்பதிகளுக்குப் 

போய்க் ஈருஙகுழியில் பல ஆண்டுகள் தங்கி, ஆங்காங்குப் 

பல பாடலகள்பாடி, கூடலவூருக்குச் சென்று, ஆங பிரம 

சமாஜர்ரினா!கு வடிவ வழிபாட்டின் உண்மை ஈசென 

அறிவறு லி, பின்னர் ரஇதம்பாசகிற் கருகேயுள்ள வட 

லூருஃகு ௨-௫ சோந்தனா, அப்போது ௮ஙசே மகாவித்து 

வான் மினாட்சி சுந்தரம் பிள்ளையவர்களும திருப்புகழ்ச் 

சுவாம் என்னு? குமரகுருதாச சுவாமிகளும இவரைக சண்டு 

அளவாலீச சென்றனா, இவா பல்வேறிடங்களில் பற் 

பல சமயா ஈறி தமன அடியாகளுககுப் பலவகை அற்பு 

தங்கள் “கடி சடியருளிப் பெருஞ் சிசசராய் விளக்னெர், 

இதற்கு உ௨ருச்கு மாணவர்களும் அடியார்களும் பல்கிப் 

பெருகுவாராயினர். அவர்களுதவி கொணடு வடலூர்ப் 

பெரு வெளியில் அறச்சாலை ஒன்று கட்டுவித்த, அதற் 

குள் ரநானஈைை! ஒன்றை எண் கோண வடிவில் அமைத் 

தனர். 4௯ இன்றும் யாவருககும் அற்புதங் காட்டி வரு 

Sor nO garg அறிந்ததே, 

இவா, பிறகு வடலூருக்கு இரண்டு மைல் தூரத்தி 

ள்ள மெட்செகுப் பத்தில் சிச்சிவிளாகம என்னுங் குடிசை 

யில் சில ஆணடுகள் ௪௩௫ ஸ்ரீமூகதண்டு (18172) தசைச்சிக 

கள, புனாபூச ராளில் மறைர்தருளினர். 

மனுமுழைசண்ட வாசகம், சீவகாருணிய ஒழுச்சம், 

தொண்ட மண்டல சதக இலக்கணம், தமிழ், உண்மை 

கெறி, ஒழிவிலொடுக்கப் பாயிரவிருத்தி என்னுஞ் சல 
உசை நடை மூல்களும், ஆறு திருமுறையாக வகுத்த 6,214 

பாச்களடங்கிய இருவருட்பாவும் இவர் இயற்றியருளியன 

வாம், இவற்றில் சைவசமயாசாரியர் நால்வர் மீதும் ஆளு 

டையபிள்ளையார் ௮ருண்மணிமாலை, ஆஞ்டைய அரசுகள்



௰ இசசமலிங்கசுவாமிகள் வரலாறறுச் சுருக்கம 

௮ருண்மணிமாலை, அளுடைய நம்பிகள் தருண்மணி 

மாலை, ஆளுடைய அடிகள் அருண்மணிமாலை டா என 

புருகப் பாடியிருககின்றனா, அவற்றை அபபாயவாசகரு 

அரும் பெருக கருச்சகாள் தோன்றுவன [ப ட்டது 

இட இன்றன. 

இவா பாச்களிற செரு சொறசவை ம, 4 சவால் 

yo நிரம்பித் சதும்பிக ஈரா ஈலலாதாரைபம - பூடசடசய 

யும் தன்மையுடையன, Na? Merron water a Fw 

சொல்லடுக்கும, ௮அருமபொழுட செறிவு 7 ௦பரா-ஃ Bio 40 

யார் கேணமை போலவும, பீறைம(மீபாலவும , TUM 

பயவா ற்கும். 

இராமலிங்கர் இணையடி வாழ்க 

இவர் பாக்களிற் சில 

சீரார் சண்பைக் ஈ௨ணியாதர் செய்வ மாமபிர் றிகழ்விளரகே 

செவிட்டா துளதரிற் றிசஇிக்குர் தேோயம்பாக 9 மே 

காரா மிடரறுப் படடாம”உ உகண்ணின் முளை தத ர்பக2ம 

கரும்பே கனியே பெ௫னாணடு சணணே எண்ணிட. ஈமணயே 

ஏரா£ பருவ ரூன்றிடுமை யினிய முலைப்பா லெடுசதூட் ம 

இன்பக குதலை 2ப-ழிககுருஈே  Quarey midge o- தாயே 

பேசா ஜான சமயபந்தப் பேநமா னேன் நிருப்டுகளடுப் 

பேசு இன்றோர் மேன்மேலுப பெருரூசெ௨உ வ ஐ பிக ரே, 

தேர்ர்சவுளத் இிடைமிகவும் இத்திச் தாறுஞ் 

செழுந்தேனே சொல்லரசார் தேவே யெமமை 

சார்ந்து இகழ் அப்பூதி யடிகட் இன்பக் 

தீ்தபெருர் தகையேயெர் தர்தை யேயட்



இசாமலிங்கசுவரமிகள் வரலாற்றுச் சுருக்கம் ௧௪ 

கூார்தமதி நிறைவேயென் குருவே யெங்கள் 

குலதெய்வ மமேசைவக கொழுநதே gers 

தீர்ததபெரு நெறித்துணையே யொப்பி லாத 

செல்வமே யப்பனேனத இகழ்கன் ரோனே, 

தேன்படிக்கு மமுதாமுன் றிருப்பாட்டைச் செந்தோறும் 

நான்படிககும போதென்னை நானறியே னாவொன்றோ 

ஊன்படிக்கு முளமபடிககு முயிரபடிகு முயிசக்குயிஞந் 

தான்படிக்ரு மநுபவஙகாண் தனிசகருணைப பெருஈசசையே, 

வானகலாத மாணிக்; வாசகரின் வாசகத்தை 

சான்கலந் த பாடுஙகால நற்கருப்பஞ் சாறறினிலே 

தேன்கலநது பால்கல6து செழுஙகனித்திஞ சுவை லதென் 

ஊனண்சலந்து ௮ுயிர்கலரது ௮வட்டாம லினிப்பதுவே . 

திநநேறிமேய்த் தமிழ்மறையாந் இருகசடைககாப் டசனாத் 

றிருவுளககாட் டியகாளிற் றெரிஈதிலளிச் சிறிமயன் 

பெருநெறியென் ஐளத்திருஈது காட்டியகா எறிந்மீதன் 

பிழைபடாத் ஜேய்வமறை யிதுவெனப்பின் புணர்ந்தேன் 

ஒருநெறியி லென௫கரச அப நதளித்ச நாளி 

ஓணராச வளவையெலா மொருஙருணார்து தெள்ர்தேன் 

செருணெறிக£ தருளுமறைச் சிலம்பணிரத பததசாள 

சி௨காம வலலிமஒழ் இிரு௩டத்தெள் எமுசே. 

மாற்றி யாத செழும்பசும் பொன்னே 

மாணிக்க மேசுடர் வண்ணககொ முந்தே 

கூற்றறி யாத பெருந்தவ ருள்ளக 

கோயி லிருந்த குணப்பெருங் குன்றே



௧௨ இராமலிங்கசுவாமீகள் வரலாறறுச சுருக்கம 

வேற்றறி யாத சிற்றம்பலச் கனியே 

விச்சையில் வல்லவர் மெச்சும் விருந்தே 

சாற்றறி யாதவென் சாற்றுங் களிச்சாய் 

solo ராஜவென் சற்குரு மணியே, 

கோடையிலே யிளைப்பாற்றிக கொள்ளுமவகை கிடைத்த 

குளிர்சதருவே தருநிழலே நிழூல்கனிரத கனியே 

ஓடையிலே யூறுகின்ற தீஞ்சுவைத்தண் ணீசே 

உகந்ததண்ணீ ரிடைமலாநத சுகதமண மலரே 

மேடையிலே வீசுகின்ற மெல்லியபூங காற்றே 

மென்காற்றில் விளைசுகமே சுகத்திலுறும் பயனே 

ஆடையிலே யெனைமணாத மணவாளா பொதுவில் 

ஆடுகன் ற வரசேயென் னலங்கலணிர தருளே, 

உன்னைமறஈ திடுவேனோ மறப்பறியேன் மறந்தால் 

உயிர்விடுவேன் சணந்சரியேன் னுன்னாணை யிதுட 

என்னைமறந் இிடுவாயோ மறந்திடுவா யெனில்யான் 

என்னசெய்வே னெங்குறுவே னெவர்க்குரைபபே Care gm 

அன்னையினும் சயவுடையாய் நீமறர்தா யெனினும் 

அடலமெலா மளித்திடுகின் னருள்மறவா தென்றே 

இன்னுமிகக் களித்திஙகே யிருக்ன்றேன் மறவேல் 

இததருண மருட்ஜோதி யெனக்குவிரைர் தருளே. 

இருச்சிற்றம்பலம்



மனுமுறைகண்ட வாசகம் 

காப்பு 

அன்ன வயல்கு ழணியாளூர் வாழ்மனுவா 

மன்னன் முறைகண்ட வாசகத்தைப்--பன்னுதற்கு 

சேய மிகத்தா னினைப்2பார்க சருள்புழைச்கைச் 

தாய முகத்தான் நுணை. 

கங்கைச் சடையான்முச் கண்ணுடையா னன்பர்தம்மு 

எங்கைக் சனிபோ லமர்ந்திரு௩சா--னஙகை 

மூகத்தான் கணங்கட்கு முனனினரான் மூவாச் 

சாத்தான் பதமே துணை, 

சோழசதாட்டுச் சீர்மையும் 

திருவாரர்4 சிறப்பும் 

கடலசூழ்ந்த உலகததிலு௱ள எல்லர்தீ தேசங் 

களிலுஞ சிறப்புடையதாய் , கா£வரி யென்னுர் தெய் 

வத் தன்மையுள்ள ஈதியிலை எஈதக் காலத்திலுங் 

குறைவுபடாத நீர்வள பப முள 2! காய்; வாழைச்சோலை, 

பலாச்சோலை, மாஞ்சோலை, தென்னஞ்சோலை, கமுகஞ் 

சோலை, கருபபஞ்சோலை மு.தலர்கிய பலனுள்ள சோலை 

கள் ௮ணியணியாக ஒன்றையொன்.நு சூழ்ர்தோங்கப் 

பெற்றதாய்; அசோகு, குருக்கச்ச, சண்பகம், பாதிரி



2. மனுமுறைகண்ட வாசகம் 

முதலான விருக்ஷங்களால் கெருங்கப்பெற்று, வண்டு 

கள் பாடுகின்ற மலர்சசோலைகளும், தாமரைத் தடா 

கங்களும், அல்லி, நீலம் முதலான புட்பங்கள் மலர் 

இன்ற நீர் நிறைக5த தடைகளும், பொய்கைகளும், 

ஏரிகளும், குளங்களும் பலவிடங்களிலு முள்ளதாய் ; 

செர்கெல் முதலாகிய பயிர்கள மாருது முப்போகமும் 

விளைகின்ற குறைவற்ற விளை வையுடைய வயல்கள் 

கெருங்கியுள்ளதாய் ; சிதம்பரம், பஞ்சகம், மத்தி 

யார்ச்சுனம், சமபுகேசசுரம் முதலான இவளிய 

க்ஷச் இசங்கள் இடையிடையி லுளளதாய் ; இல்லற 

தீருமத்தில எள்ளளவும (பிழைபடாது செல்வத் இலும் 

கல்வியிலும் நிறைவுள்ள குடிகளுக் டெமானசாய் ; 

பல வளப்பங்களுங்கொண்டு பூமிேேவிக்கு (மகம் 

போல விளங்குகின்ற சோழதேசக்திலே, பாதாள 

லோகத்தைப் பா£தஇருக்கின்ற ஆழமுள்ள அகழி 

யினாற் சூழப்பட்டு, இகர மலோகததை பெட்டிப 

பார்க்கின்ற உன்னதமுள்ள கோபு. சங்களையடைய மதி 

௮ம், உய்யானம், ஈஈதவனம், ESET முதலான 

வைகளும், தெய்வதி£த்தம், பிரமதீர்த்தம, வசந்த 

வோடை, செங்குவளையோடை ஸூதலான டீரகிலை 

களு முள்ளதாய; ேர்கிலைகள, யானைக்கூடககள், 

குதிசைப பந்இகள், சேனையிடங்கள், ஆஸ்தான மண்ட 

பம், ௮சசமண்டபம், விசித்தாமண்டபம், விரோத 

மண்டபம், நியாய மண்டபம், நிருத்த மண்டபம், சல்வி 

மண்டபம், கணக்கறி மண்டபம், பாடல் மண்டபம், 

பரிசன மண்டபம், சித்தி மண்டபம், தேவாிரிய
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மண்டபம், சித்தாத்தெற்றி, சிலம்பக்கூடம், ஆயுத 

சாலை, அழுதிசாலை, அறச்சாலைகளு முள்ளதாய; சத்த 

பீடிகைகளும், கனக மாளிகைகளும், பளிங்கு மாடங்க 

சூம, மணிபபஈதலகளும், மகர தோரணங்களும், மங் 

கல கோஷங்களு மள்ள கடைவிஇ, கணிகையா்வீ தி, 

சூததிராவி௫, வைசியா்வி௫, அசசாவீது, ௮ுதணர் 

விதி, இசைவாவிதி, சைவர்விதி, வைஇகரா்வீது, 

BUM Boor ரிருக்கை, சைவ முனிவர் டம, உட் 

சமயத்தா HO DUM மூகலான வளங்களை யுடைய 

தாய் ; தியாகராஜப பெருபா னெ முசுரளிய கமலா 

லயமென்னுந இருக் 2காயிலை உளள புடையதாய் ; 

சோழராஜர்கள் பரம்பசையாக அசராடசி செய்வ 

தீறகுரிய சாஜகானியாய் ; கிவாகள இரு ழகத்தி 

At Hoss.» விளங்கிப இருவாரூசனடுழ 

௧௧7 மொன் றுண்டு, 

மனு சோழன் மாண் 

௮இலை மூன்று டர்களி pug Lp Fu சுடசாகி 

மமன்மையடைஈத சூரிய குலக யப் Gl yea LA 

செய்துவர்த சோழசாஜர்களில சிறகதவசாய் ; அறு 

பத்துகான்கு கலைகளிலும் வலஃவசாய ; உயிருக் குறு 

இியைத் தருகின்ற ஈலல கேளவிககா பூடையவசாய் ; 

எல்லா உயிர்களுக்கும் இகஞசெய்கின்றவசாய் ; வேத 

மோதுதலும், யாகஞ் செய்தலும், இரப்பவர்க் தே 

அம், பிரஜைகளைக் காத்தலும, .ஐாதவித்தையில்
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பழகுதலும், பகைவரை அுழித்தலுமமன்லும் அறு 

தொழிலகளும, விரமுள்ள சேனைகளும், செல்வ 

முள்ள குடிகளும், மாருத பொருள்களும், மதிநுட்ப 

முள்ள மர்திரியும், பகைவ.சா லழிக்கபபடாத கோட் 

டையு முடையவரசாய ; வழக்கை அறிவிப்பவரையும், 

தங்களுக்குள்ள குறைகளைச சொலலிக்கொள்பவசை 

யும் இ£லேசிலே தமது சழகத்துக்கு அழைபபிதது 

௮௩௧ வழக்கைத் தீர்த்தும அக்குறைகளை முடிச் 

த் கொடுபபவராய் ; பாலொடு பழஞ்சோர்தாற்போல 

முகமலர்சசியோடு இனிய வசனஞ் சொலபவசாய் ; 

பின்வருவதை முன்னே அறிஈதுகொள்வதும உறவி 

னர், அயலார், சிரேகா், பகைவா, இழிந்தோர், 

உயர்ந் தோர் முதலான யர்வரிடத்தும் காடவேறறு 

மையாலும் குணவேற்,றுமையாலும உண்டாகின்ற 

நன்பை. தீமைகளை உள்ளபடி ஆஅறிஈதுகொள்வ.து 

மாகிய விவேகமுள்ளவசாய் ; அகங்காரம், காமம், 

கோபம், லோபம், மோகம், பொறாமை, வஞ்சகம், 

டம்பம், விண்செய்கை முதலான குற்றங்களைத் 

இனையளவுங் கனவிலும் புரியாதவராய் ; தூர்க்குணங் 

களையுடைய சிறியோர் சேர்க்கையை மறந்தாயினும் 

நினையாமல், செய்வதற்கு அரிதான செய்கைகளைச் 

செய்து முடிக்கவல்ல ஈற்குணங்களையுடைய பெரி 

யோர்களைச் சகாயமாகக் கொண்டு செய்யத்தச்சு 

காரியங்களைத் தெரிஈது செய்தும், செய்யத்தகாத 

காரியங்களைத் தெரிந்து விடுத்தும், பகைவளியும் 

தன்வலியும் துணைவலியும் கால நிலைமையும் இட



மனுமுறைகண்ட | OM F HL ௫ 

நிலைமையு மறிந்து காரியங்களை நடத்தியும், அடுத்த 

வர்களது குணம் வலலமை ஊக்கம் (ip Fav om தன் 

மைகளை ஆராய்ர்து தெளிஈது அவரவர் தரங்களுக் 

குத் தகக உச்தியோகங்களை அவரவர்க்குக் கொடுத் 

தும், பழமைடாசாட்டியம, சுறறகதழுவியும், கண் 

ணோட்டம் வைத்தும்,சாதியியற்கை, ஆசிரமவியற்கை, 

சமயவியற்கை, !2தசவியறகை, காலவியற்கை முத 

லான உலகியற்கைகளை அுறிஈது அவ்வவறறிற்குத் 

தக்கபடி. ஆசாய்ந்து செய்தும் ஈலலொழுக்கத்துடன் 

நடப்பவசாய் ; குடிகளுக்கு அணுவளவு நுன்பம் 

கேரிடினும் அதை மலையளவாக எண்ணிக் தமக்கு 

வந்ததுபோல இசக்கங்கொண்டு மனமுருகுவதனால் 

தாயை யொத்தவசாய் ; அத்துன்பத்தை விட்டு 

இன்பத்தை அடையத்தக்க ஈலலவழியே அறியும்படி 

செய்விப்பகனால் த௲தையை யோததவரசாய ; அவர்க 

ளுக்கு அநத ஈல்வழியைப (பாதித்து அதிலே 

ஈடத்துகின்றபடியால குருவை யொத்தவசாய் ; அர் 

தீக் குடிகளுக்கு இகபர சுகத்தைக் கொடுப்பதற்கு 

முன்னின்று, ௮.துபற்றி (pups செய்யும்போது 

வருமிடையூறுகளை நீக்குகின்றபடியாலும் ந்த 

ஒழுக்க வழியிலிருந்து தவறினால அந்தக் குற்றத்துக் 
குதி தக்க தண்டனை விதித்த அவ்வழியில் பின்னும் 

நடத்துகின்றபடியாலும் தெய்வத்தை யொத்தவராய் ; 

குடிகளுக்கு ஆபத்து நேரிடும்போது கட்டிய வஸ் 

இசம் அவிழ்ர்தவன் கைபோலுடனே ஸவுந்த ஆபத்தி 

லிருந்து நீங்கும்படி கை கொடுப்பதனால் சிரேகளை
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யொத்தவராப் ; ஈல்ல காரியமி. து, கெட்ட காரிய மி.ஐு 

பவேன்று, காட்டுகிறபடியால் கண்போன்றவராய் ; 

குடிகளுக்கு ௮ச௪ம அவல முதலானவை சேரிடாமல் 

காத்து வருகலால உயி/ போன்றவசாய ; குடிகள் 

தம்மை கினைக்கும்2 தாஅம், 4 இப்படிப்பட்ட சற்குண 

நற்செய்கைகளைபுடைய புண்ணிய மூர்த்தியை சச 

கைப் பெறற நமக்குக் குறையொன்று மில்லை ”' 

என்று களிக்கின் படி பால பொன் புசையலை யொத் 

தவசாய் ; கைபமாறு வேண்டாது கொடுத்தலால் 

மேகத்தை யொககவராய் ; அறிவே ஆயிரங் sane 

ளாகவும், கைகளே க௱பகமாகவி கண்களே காம 

தேனுவாகவும, திரு ழகமே கிரதாமணியாகவும், 

மனோதிடமே வசடிராயுதமாகவுங் கொண்டபடியால 

இர்தரனை யொதகவரசாய: சிங்காகனே செஈதாமசை 

யாகவும, றம பொருள இன்பம வீடென்னும் 

நான்கு புருஷார்த்தஙகளும் அடைதற்குரிய நான்கு 

மார்க்கங்களே நான்கு முகங்களாகவுங் கொண்டு 

அந்தந்த மாாக்கங்களில அந்தந்தப் பொருள்களை 

விருத்தி பண்ணுகறெபடியால பிரமனை யொத்தவராய் ; 

ஆக்கனொ சக்கரமே சக்கராயுகமாகவும, செங்கோலே 

இருமகளாகவும், சிறகத பெரும்புகழே திருப்பாற் 

சடலாகவும், யுக்தமலலாத காரியங்களை ஒழித் 

இருப்பதே யோக நித்திரையாகவுங் கொண்டு மண் 

ணுலகிலுள்ள உயிர்களைக் காத்து வானுலகலுள்ள 

தேவர்களுக்கு யாகங்களால் அமுது கொடுத்து வரு 

இன்றபடியால் இருமாலை யொத்தவராய் ; சோர்வில்
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லாமை தாூப்மை வாய்மையென்னு கூன்றுமே, மூன்று 

கணகளாகவும, துணிவுடைமையைச் சூலமாகவு௬ 

கொண்முெி பாக்ககளை யெலலாம் நிக்செகஞ்செய்து 

வருகின்றபடியால உருகஇசமார்கததியை யொத்தவ 

சாய்; வாட்டத்தை நீக௫ மகிழ்சசி செய்கின்ற ௮௬ 

ஞள்ளபடியால அமிர்தத்ை யொத்தவசாய் ; சவ 

பக்தியில மிகுககவசாய் , பொறுமையில பூமியை 

யொத வராய் ; தருமமம உருவாகககொண்டு நடு 

நிலையிலிருஈது மனுகீது தவறாது விளங்கிய மனுச் 

சோழ சென்னும் பெயசையுடைய சக்கரவர்த்தியான 

வா் கலிய்கர், குலிங்கா, வர்கா, கொங்கர், ௮ச்சியா, 

கொரியர், தெங்கணா, கொ௱கணா, தெலுங்கா முத 

லான ?தசதக் தரசர்களெலலாம் இறைகட்டி வணங்க 

உலக முழுவதையும் ஒரு குடைநிழலில வைகதுச் 

செங்?காம செலுததி அசசாடசி செய்யுங்காலத்தில், 

உலகமெங்கும் புலியுமபசவுா கூடிப் 2பாய் ஒருதுறை 

யில் கீாகுடி.த்துலாவியும, சிங்கமும யானையுஞ் Carn gs 

இரிஈதும், பருகதுங் களியும் பழட மகிழ்ந்தும், 

கூகையுக் காகமும் கூடிப் பறந்தும், பூனையு மெலியும் 

பொருக இியிருஈதும், இரகப்படி மறற முளள விசோத 

மாகய..யிர்களும் ஒன்றுக்கொன்று விசோதமில்லாமல் 

திரேகஒசெய்து வாழ்ந்திருக்கவும; மரங்கள் புல்லுகள் 

முதலான ஈடையில்லாத உயிர்களும வாடுதல் உலர்தல் 

உ.இர். கல வெட்டுண்ணல் மு.கலான குறைகளில்லாமல் 

வளர்ந்தோங்கி வாழ்ந்திருக்கவும்; பெருங்காற்று பெரு 

வெள்ளம் பெருமழை தீப்பறறல் இடிவிமுதல்
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முதலான உற்பாதங்கள் சிறிது மிலலாமல் சுகுணமான 

காற்றும் மிதமான வெள்ளமும பருவ மழையும 

தவரும லுண்டாயிருக்கவும்; பசிகோய் உடமபுசோய் 

௮வமிருத்து உயிரச்ச (தலான அக்கங்களொன் அஞ் 

சேசாமல் சுகமே சூழ்ஈதிருக்கவும்; பிரம க்ஷத்திரிய 

வைசிய ரசூத்திசென்கின்ற ஜாஇயாரும, பிரமசாரி 

இசெகஸ்கன் வானபபிரஸ்தன் சநநியாரி என்கின்ற 

ஆரமத்தாரும், சைவா வைணவர் வைஇகர் என்இன்ற 

சமயத்தாரும், தங்கள தங்களுக்குரிய ஆசாரங்களில் 

குறைவு படாமல் வாழ்கஈஇருக்கவும; அன்ன தானம், 

சொர்ணதானம், கோதானம், பூதானம் முதலான 

தானங்களும், தேவாலயங் கடடுவித்தல், திருக்குள 

மெடுத்தல், செழுஞ சோலை வைததல, தண்ணீர்ப் 

பந்தல வைத்தல், சத்திரங் கட்டுவிததல முதலான 

தீருமல்களும், சாஈதிராயண முதலான விரதங்களும, 

இயானஞ செய்தல் ஜெபஞசெய்தல முதலான தவக் 

களும் தவ.றுபடாமல ஓங்கியிருக்கவும; இயாசேசப் 

பெருமானுக்கும் மறறுமுள்ள தெய்வங்களுக்கும் திரி 

கால பூசைகளும் திருப்பணிகளும் இிருவிழாமுகலான 

சிறபபுக்களும் குறைவிலலாமல ஈடக்கவும அவரது 

ஆக்ையே செய்வித்து வநது. 

அவரது ஓப்புயர்வில்லா ௮சசாட்சியிலே பூவே 

பறிபடுவது; புனலே சிறைபடுவது ; காற்றே அலைபடு 

வது; கல்லே கடினமுடையத; மாவே வடுபடுவது) 

வாழையே குலைபடுவ;, வண்டே மதுவுண்பது; பந்தே 

அடிபடுவது : பரியே கட்டுண்பது; ரெல்லே குத்துண்



மனுமுறைகண்ட வாசகம ௯ 

ப, கெற்கதிசே 3போர்படுவது; வயலே வளைபடுவது; 

மாதரிடையே முறைபடுவது ; தரித்தரமே தரித்திசப் 

படுவது; துககமே துககபபடுவது; பொய்யே பொய் 

படுவது; இவையல்லாமல பொருள் பறிக்கப்படுவோ 

ரும், சிறைசசாலையில வைக்கபபடுவோரும், பகைவ 

சால அலைககபபடுவோரும, சடின மனமுள்ளவர்க 

ளம, வடுப்படுவோரும், குலைபடுவோரும், மதுவுண் 

போரும், அடிபடுவோரும, குத்துண்போரும, போரிற 

படுவோரும், கட்டுண்போரும, வளைபடுவோரும், 

குறைபடு?வாரும, தரிதஇரபபடிவோரும், துக்கபபடு 

வோரும், பொய்படிவோரும் வேற யில்லாமையால 

அகநாட்டில மேன்மையே விளங்கி யிருஈதது. 

பிள்ளைப்பேறுகருதிப் பெரு சோன்பாற்றல் 

இரதப பிரகாரமாக மஈதிரி முதலான அங்கக்க 

ளுடன் அசசாண்டிருகத துபமனுசசோழசென்னும் 

சகக.ரவர்ததியானவர் புத்திரபபேறில்லாமல் மனம 

வருஈதி, ௮ப்பேறறைப் பெறும்படி அறுபது வருஷ 

காலமாக ௮0ேக தானங்களும், தருமங்களும், யாகங் 

களும், விரதங்களுஞ் செய்தும், புத்திசோற்பத்த 

யில்லாமையால  புததசசசெலவம் பெருதவர் 

பொருட்செல்வம் பெற்றும் பயனிலலையே; புத்திரன் 

போல் ஈமக்கு இந்த ௮சசசசெல்வம் இமமை மறுமை 

யின்பங்களைக் கொடாதே; சஈததியிலலாவிட்டால் பிற் 

காலத்தில் கண்களில்லாத முகமும் சூரியனில்லாத பச



ற மனுமுறைகண்ட வாசகம் 

௮ம் போல அ௮சசனில்லாஅ இவ்வுலககஈ தலைதடுமாறிப 

போமே; ஆதகலால இனிப புத்திரனைப பெற்றுக்கொள் 

வதற்குக தக்க முயற்சி ஈமது ஆண்டவளாகிய தியாசு 

சாஜப பெருமானை வழிபடுவ?தயலலது வேறொன்று 

மில்லை; னால, மோக்ஷபபேற்றைக குறித்து நிஷ் 

காமியமாக இத்தனை காராம் வழிபட்டு வாத நாம் 

இப்போது புத்தெபபேறறைம் குறிக்துக் காமியமாக 

நமதாண்டவனை வ pide இ தகு தியலலவாயி ணும், 

(தீராககுறைக்குத் தெய்வ ?ம முடிவு? என்றபடி 

எவ்ளிகத்துனும் தீராத புக ரனிலலாக் குறையைச 

சிவபெருமானது தஇிருவருளாலே. தான் தீர்த்துக் 

கொள்ளல வேண்டும” எனறு ஆலோித்துத் துணிவு 

கொண்டு, கம.து மனைவியாருடன் ஆகம விதிபபடிக் 

சமலாலயமென் வம் புண்ணிய கரத்தகதில் ஸ்கானஞ் 

செய்து பயபக்இயுடன் பூர்கொயிலைப பஞசாவசண 

வலமுஞ் செய்து உட்புகுஈது, இயாகராஜப பெருமா 

னது சாகிதிக்கெதிரோ அஷ்டாங்க பஞ்சாங்கமாக 

சமஸ்கரிச்.து, வணங்கிய முடியும, மலர்ந்த முகமும், 

நீர் பொழிநத கண்ணும, அுதிமருவிய நாவும், கூப்பிய 

கையும், புஎகழுறற உடம்புக்கொண்டு நின்று, 

எம்பெருமான ! புத்திப£பேறிலலாக குறையைத் 

தீர்த்கருளல '8வண்டும'' என்று விண்ணப்பித்துப் 

பலவிதமாகக் தோத்கு[ஞ செய்து தமது அ௮சண் 

மனைக்குச செவவர், இந்தப் பிரகாரம் நாள்தோறும் 

போய் வழிபட்டுப் பிரார்த்தித்துக் கொண்டே 

வந்தா.
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பிள்ளையைப் பெற்றுப் பெருவிழாச்செய்தல் 

அவர்செய்யும் வழிபாடசெகும வதனைக்கும் 

இரங்கிக் நியாகராஜபபெருமான புத்தசப?பறுண்டா 

குமபடி ூறுக்கரகஞ செய்ய, அத அுறுக்கிரகுத் 

தால மராசாஜனுசகு மகிழ்சி புணடாகுமபடி வலம் 

புரிச்சங்கு விலையுயாகக வெண் மத தனைக் ஃ ரபபவு 

கொண்டது போலத் கேளியார் கமரா இருவயிறறிற் 

கருபபககொண்டுி, பக மாகழஞ சென்று கல்ல 

Fs HOM ob) ல தர்மீதவகை காண்டவமாட ௮ம, வான 

கததார மலாசொரிஈது வாழ்கசவும, வையகததார் 

மனங்களிககவும, அிரியாசமானவா ஆடுத்தனைப் 

பெற்று 4 மபாலவும, மலலிகைககொடி மண ள்ள 

மலரைப பெறறதுபோலவும, எவவெவர்களும ௮. 

சயிக்ககககக சாவ லட்சணங்களும் நிறைஈத வடி 

aan ah ys Rater Ou nape. 

oso பிறந்த சரதோஷமான சமாசாரத் 

GO SL) ,பாங்ககள் ORT Br ors as gg தமமை 

மறநத மனக்களிப புள்ள வர்களாக or Ba Hoot spy, 

1: அண்டவனே 7. எங்கள தலைவியார் இருவயிற்றி 

Ans Craft புகழே வடிவாகவும, புண் 

ணியமே உயிராகவுங்கொண்டு, பொன்னுலகத்தைக் 

காக்கன்ற புசஈகசனும் காணமடையப பூவுலகத் 

தைக் காக்கத்தக்க வல்லமையுள்ள பூத்திரசகா 

மணி உதயஞ் செய்தது”? என்று விண்ணப்பஞ் செய் 

யச் கேட்ட மனுச் சக்கரவர்க்தியானவர் தூசதேசதி
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திற் போயிருகத கபபல் துறைமுகததில வந்ததென்று 

சொலலக் கேட்ட வர்த்தகனைப் போலவும,கூடி.ப 

பிரிர்த மங்கையின் குசலோசையைக் கேட்ட ராய 

கனைப்போலவும், தாகங்கொண்டு தவிக்கும் காலத்தில் 

சமீபத்தே கண்ணீருண்டென்று சொலலக் கேட்ட 

25௪ சஞ்சாமியைபபோலவும், மனங்குளிர்ஈது உடல் 

பூரித்த ௮ளவிடபபடாத களிபபுடையவராய் அஈதப 

பாங்கெளுக்கு விலையுயர்ந்த ஆடையாபரணங்களை 

வெறுப்படையும்படி பரிசு கொடுததுக தாம் நீராடி 

நியமங்கள் முடித்து, வேசவித்துக்களாயெ பிசாமணர் 

களுக்கு விதைதானம் சொணகானம் கன்னிகா தானம் 

௮சுவதானம் கஜதானம் பூதானம் கோதான முதலான 

தானங்களைக் கொடுத, புததரன பிறஈதகாள் கொட் 

டுப் பன்னிரண்டு வருஷ மட்டுங் குடிகள் வரிகொடா 

மல் சர்வமானியமாகக் தாமே அறுபவித்துக்கொள்ள 

வும், இறை கட்டி வரும அ௮ரசாகள் ஏழு வருஷ 

மட்டும் அந்தக் இறைகளைக் கட்டாமல தாங்களே 

எடுத்துக்கொள்ளவும, சிறைசசாலையிலிருந்து சத்து 

ருக்களை விட்டுவிடவும், பொக்ஷெசாலையைத் திறந்து 

விட்டு நகரிலும் காட்டி லு ழள்ளோர் யாவரும் தங்கள் 

தங்களுக்கு வேண்டிய மட்டில ஏழுகாள வரையில் 

எடுத்துக்கொண்டு போகவும், தேவாலயங்களிலெல் 

லாம் புதிதாகத் இருப்பணிகளும், திருவிழா முகலான 

சிறப்புக்களும் செய்விக்கவுங் கட்டளையிட்டு, பின் 

னர்த் தான் தேடி வைத்த இரவியத்தைத் தெரியக் 

சண்டுகொண்டவனைப்போலத் திசை மறைவிலிருக்த
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௮௪சசெல்வக் குழந்தையை வெளிப்படக் கண்டு மன 

மகிழ்சசி யடைஈது, இளஞ்சூரியோதயம் போல இர் 

தப் புதன் இவ்விடத்தில உதயஞ செய்தது சிவா 

துக்செகமேயலலது வேறலவவென் று வியப்படைச்து, 

Car Ru சாதஇிரங்களில் வல்லமையுள்ள பெரியோர் 

களைக் கொண்டு ஒபபறற செலவங் கலவி வெற்றி முத 

Su Gian mas ஈடனஞ செய்கின்ற சாதக 

பலனைக் குறித்துக தியாகராஜப பெருமானது இரு 

வருளால் வர்தது பறறி ,சகடவுளின் இருப்பெயர் 

கொண்டு வீதி விடங்கனளென்னும் காமகரணமும், 

அ௮ன்னபபிசாசனம் செளள ,ழதலான சடங்குகளும் 

மிகுந்த விபவமாகவுப 2வசயககமாகவும அத்து செய் 

யத தக்க பருவங்களி « சே பளித்துப, அரதப் புதல் 

வனை வாசநீ சாடடுவித்துப, இனிய உணவுகளை யூட்டு 

வித்தும், பொன்னாலும இரஃ தினங்களாலுஞ் செய்த 

டஷணங்களைப பூட்டுவித்தும், மார்மேலுந கோள்மே 

௮ம் மடிமேலும வைதீது வைத்து முத்தாடியும, 

இிருஈதாத குதலை சொயகளைக் கேட்டு மகிழ்கதும், 

கற்பக Aap Bor கனியைக் கேட்பினும் அதக் 

கணமே தருவித்துக கொ?ததும், சிறிய விளையாடல் 

களைச் செய்யசு கண களி நம, கற்புள்ளவள் கண 

வனை உபசரிபபது பால உபசரித்தும், படிப்பில் 

ஆசையை வைதசதம. பாடத்தைப் பாசாட்டுவது 

போலப் பா.ராட்டியும, தன்னை உயாந்தவனாக்க நினைக் 

தவன் தருமத்தை வ ர்பபநுபோல வளர்த்தும், முன் 

சிறுமையடைந்து பிள் செ..வத்தைப் பெற்றவன் ௮ச்
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செல்வத்தைப பாதுகாப்பது போலப பாதுகாத்தும் 

புத்திர சம்பத்தினாுல் வரும பயனை அுடைகதவரா 

யிருந்தார். 

வீதி விடங்கற்கு வித்தை கற்பித்தல் 

இக்தபபடி. இணையிலலாத செலவப பெருககத் 

இல் வளர்கக வாழை யிளங்குருததுபபோல வளர்ந்து 

வருகின்ற புத்இரனுக்கு 8ஈகாம வயஇல அட.சசாப 

பியாசம் செய்விதது, ஏழாம வயதில Fan Bees 

த.ரசர்களுக்குஈ தெரிவித்து, ஈகரை யலங்காரஞ செய் 

வித்து, பத்பராகம் கோமேதகம் வயிரம வைடூரியம் 

முதலான இரத்தினகசதமான கலியாண மண்டபத் 

தில் வேத வேதாங்கங்களில வலலவசான பிசாமணர் 

களும், சபா.நுக்கொக சாமர்த்தியழள்ள தபோதனர் 

களும ஆர்வஇக்கவும், மன்னர் மண்டலீகர் பட்ட 

வர்த்தனர் மகுடவர்த்தனார அமைசசர் உறவினர் 

சிரேகர் முதலானவர் கண்டு களிக்கவும், gee mga) 

பெண்கள் சோபனம் பாடவும, பேரி சங்கம ECR ge 

கம் முதலான மங்கல வாத்தியங்கள் முழக்கவும், 

நல்ல சுபமுகூர்ததக்கில வேகவிதிப பிரகாரம் உப 

ஈயன கலியாணமும், சகல வேதாகம சாஸ் தரங்களி 

லும் வல்லமையுள்ள ஆசாரியரைக் கொண்டு வித்தி 

யாரம்பமுஞ் செய்வித்தார். சில காட்களுக்குள் sor 

PAA ws னென்னும் அபபுத்தூனானவன் வேதங் 

கள், சரஸ் இசங்கள், புராணங்கள், ஸ்மிருதிகள், இதி



மனுமுறைகண்ட வாசகம் ௧இ 

காசங்கள் முதலான கலைகளில் ஆசிரியனைப பார்க்கி 

லம் எண்மடங்கு வலலமை யுள்ளவனாகி; யானையேற் 

றம், குதிரையேறறம், சதாசோகணம், வில்வித்தை 

வாள்வித்தை, இர இரஜாலம, மகேச இரஜாலம, (ps 

லான சமஸ்த வித்தைகளையும் குறைவறக் கற்றுக் 

கொண்டு; ஆதிசேடனைப்போல yy Sew, காமனைப் 

போல கட்டழகும், ஆணிங்கம்மிபால ஆண்மையும், 

மதயானை போல ஈடையும, மார்தகாண்டன் போல் 

வாய்மையும்,  கறபகவிருடசமபோல கொடையு 

முடையவஞாய் ;) செவபகதி, சிவகாருணிய௰, பொறு 

மை, அன்பு, ஆசாசம், ஒழுக்கம், ஊக்கம, சாந்தம், 

சற்சனகேயம முதலான ௩௱குணங்களுடன் ஈயிர்க்கு 

முடிவு நேரிடுமானாலும் உண்மையே பே வதும், 

உறுதியே சொல்லுவதும, இனசொலலே ௩ வதும், 

இதமே செய்வதும், பயனுள்ள காரியங்களையே 

பாராட்டுவதும், பிராமணர் தவக் 2கார் முதலான 

பெரியோரகளைக் கண்டால அன்போடும் ௮சசத் 

தோடும் எதிர்கொண்டு தலையால வணங்கி வாயால 

வாழ்த்துவதுமாகிய நறசெய்கைகளை புடையவஞனாய்; 

மாதா பிதாக்களது மனக்குறிபபறிகது அவரிசசை 

யின்வழி ஈடஈது மகழுமபடி செய்து; இளமைப் 

பருவத்திற்றுனே எலலாம் அுறிகதவனென்று கண் 

டோர் கொண்டாடவும் ?கடடோர் மனக்களிக்கவும் 

இளவரசு பட்டத்துக்குத் தகுந்த பருவபடைச் 

இருந்தான்.
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அரசிளங்குமான் ஆலயம்போதற் 

க நுமதி பெறல் 

அப்படியிரு௩த நாடகளில manor ுவ்விதி 

விடங்களனென் லும் இசாஜபுத்துன் தன் பருவத்துக் 

கொத்த இராஜகுமாசர்களும மகதிரிகுமாசர்களும் 

சூழ்ஈதுவர, கன் பிதாவாகிய மனுசசோழருடைய 

சமுகத்துக்கு வநது, பிதாவினது திருவடிகளுக்கு 

அஷ்டாங்க பஞ்சாங்கமாகத் கண்டனிட்டெழுக்து 

தூசொதுக்கியும் உடம்பொடுக்கியும் கைகட்டியும் 

வாய்புதைததும் எதிசே நிற்க, அபபோது மனுச 

சக்கசவர்த்தியானவா் “நெடுநாள பிரிகஇருஈக கன்றி 

னைக் கண்ட பசுவைபபோலவும் இடஈதெரியாதிருகத 

புதையலை எதிர்படக் கண்டவனைபபோலவும கண் 

கள் களிகூசக் கண்டு, உள்ளமும் உடலும் பூரித்துச் 

தீம.து இசண்டு கைகளாலுஈ தடவி ௮ணைக்தெடுத்து, 

மடிமேல் வைத்து, உச்சி மோது, முதுகைக் தடவி, 

எனக்கு நெடுகாளாக இருஈத மனக்குறையைத் 

தவிர்த்து இம்மை ம.றுமைப பயனைக் கொடுக்கும்படி 

பிறத அருமையாகிய முமிர்தத்தை யொத்த என் 

புத்திரனே ! உன் மனதில ஏதோவொரு எண்ண 

முண்டானதாகக் தோன்றுகின்றது; அவ்வெண்ணம் 

இன்னதென்று வெளிப்படுத்தவேண்டும்'' என்று 

கேட்டார், அது கேட்ட வி.திவிடங்கன் “*மூன்றுல 

கத்திலுவ் கேடில்லாத €ர்த்தியை காட்டிய பெருர்
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தன்மையுடைய தேவரீரைப் பிதாவாகப் பெற்ற அடி 

மஊேனுக்கு எண்ணங் கொள்வதற்கு என்ன குறையிருக் 

கிறது? ந௩ாது குலதெய்வமாயும், இஷ்ட தெய்வமாயும் 

கமலாலயத்தி லெழுந்தருளிய இயாகராஜப் பெரு 

மானைத் தரிசிதது வசவேண்டு மென்னும் எண்ண 

மொன்று ing as pad இவவெண்ணம் இடையு, 

றிலலாமல நிறைவேறும்படி கேவரீர் இருவுளளங் 

சசொளளவேண்டும்'” என்று விண்ணபபஞ் செய்தான். 

௮துசேட9 அசசனானவர், **சர்வ வலலமை 

புள்ள சுயமபுவாயுர், கருணைக ஈடலாகிய கடவுளா 

யும், பிள்ளை சகலி தாத்த பெருமானாயுப விளங்கிய 

இயாகராஜப பெருமானைச சேவிபபதற்குக கடை 

யுண்டோ? தனக்கிணையிலலாக தருமமூர்தஇயைத் 

தரிசிக்க2வண் 5 மானுல தடுபபவர யார்? புண்ணியா 

தடப பு.தடரன் கொடங்கினால, ௪ தடைசெய் 

வானோ? கானே சறபிக்கவேண்டிய௰ ஈல்விஷயத்தை 

$ே கெரிஈ ஏ செய்யக தொடங்குவது நான் பூர்வஞ் 

செய்த புணணியமலலவோ? பிளளைதேடும புண்ணி 

பம் பிதாவுக்கு புழண்டென் று பெரியோர் சொல்வது 

பிழைபடா தென்பதை கானறி3யேனோ ? கெல முத 

லான பயிருக்கு நீர் விடு£வாரைாயும், குருடாக்குக் 

கோல் கொடுபபோரையும், இசவில் வந்தவர்க்கு 

இடங் கொடுப்போரையும், அஞ்சி வந்தடுத்தவர்க்கு 

அ௮பயங் கொடுபபோரையும், தாகங் கொண்டோர்க்குத் 

தண்ணீர் கொடுப்போசையும், பசிகொண்டு பரிதபிப் 

போர்க்கு ௮ன்னங் கொடுப்போசையும், சேற்றில்
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விழுர்து இிகைக்கனெமோர்க்குக் சைகொடுபபோசை 

யும், ஆற்று வெள்ளத்தில் ௮கப்பட்டோரைக் கரை 

யேற்றுவோசையும், சத்திரங் கட்டித தீருமஞ் செய் 

வோசையும் தடுத்தாலும் குருதரிசனம் சிவஞானி 

தரிசனம் சிவதரிசனம் செய்வோரை ஒரு காலுர் 

sOssuiitg; ஆதலால் புத்திரனே! உனக்கு 

வேண்டிய சிறப்புக்களுடன் சுகமாகப போய் ஆண்ட 

வனைத் தரிசனஞ் செய்து சிவஞானமுக தீர்க்காயுளும் 

பெற்று வருவாய்?” என்று கட்டளையிட்டார். 

௮ர்தக் கட்டளையை அன்புடன் தலைமேற் 

கொண்டு வணங்கி விடை பெற்று, மாதாவினிடத்திற் 

போய்ப் பக்தியடனே பணிஈதெழுஈது கைகூப்பி 

நின்று, ௮ரேக விரதங்களை அனுஷ்டித்து அடியே 

னைப் பெற்றெடுத்து, கண்களை இமைகள காப்பன 

போற் காத்து வளர்த்த தாயே! அடியேன் தெய்வ 

சிகொாமணியாகிய தியாகசாஜப் பெருமானைத் தரிசனஞ் 

செய்ய வேண்டும்; இதற்குத் தததையாருடைய சம்ம 

தீம் பெற்றுக்கொண்டேன; இனி உமத உள்ளமும் 

ஒருமித் தருளவேண்டும '' என்று குறையிசகது 

கொண்டான். அதுகேட்ட தாயானவள உருக்கத் 

அடன் மனமகழ்ச்சிகொண்டு, முகமலாக, முலைகளி 

லிருந்து பால் பீரிடவும் கண்களில் ஆசை நீர் 

௮ரும்பவும் தன்னருமைத் இருமகனை நோக்கு, 

ஈஇறைவனையும்* என்னையும் நற்கதியிற் சேர்க்க 

வத்து நாயகமே! நாங்கள் முன்செய்த தவப் 

பயனாலே இடைத்த முத்தமே? எங்கள் வருத்த 

* இறைவன் - மனுச்சோழன்,
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மெலாக் தீர்க்க வந்த மாணிக்கமே ! கல்வியிற் றந்த 

கண்மணியே ! சுதசவடிவ;ழள்ள சூரியனே ! சாந்த 

குணமுள்ள சந்தன ! 2பசறிவுடைய பிள்ளாய் | 

நெடுகாளாசப பலவிதமான தருமம், தானம், தவம் 

முதலியவற்றைச செப்தும் பெற்றுக்கொள்ளாமல், 

இயாகசேசர் சநநிதிக்கு ஈடஈது அந்தக் கடவுளின் 

௮.நுக்கிசகத்தால் உன்னைப பெற்றுக்கொண்டோம். 

௮பபடிப்பட்ட பெருங்கருணையுள்ள பெருமானை நீ 

தரிசிக்கவேண்டுவது நடுதத காரியஈதான் ; ஆதலால், 

8ீ போய்க் கண்குளிரக கண்டு தரிசித்த, உப ஈயன 

முதிலான மங்கலக் கோலங்கண்ட எனது கண்கள் 

மணக்கோலமுங் கண்டு களிபபடைய வேண்டுமென்று 

எண்ணியிருககற என்னெண்ணம விரைவில் முடியும் 

படி ஒரு வரத்தையும் பெறறுவரச் கடவாய்” என்று 

விடை கொடுத்தாள். 

தானை புடை சூழத் தலவன் 

வெளீப்போதல் 

அ௮வ்விடையைப பெறறுக்கொண்ட & BAG 

கன், Boor அ௮சண்மனைக்கு UG BI கயிலம், FE STD, 

கஸ்தூரி, பால், தயிர், நெய், பழம் ழதலான அபிஷேக 

இசவியங்களும் ; மாணிக்கமாலை, மரகதமாலை, ஓத்து 

மாலை, பவளமாலை, பொன்மாலை, வசசிசமுடி இரத்தின 

துண்டல முதலான திருவாபரணங்களும் ; கொன்றை 

மாலை, தும்பைமாலை, வில்வமால், சண்பசுமாலை, 

முல்லைமர்லை, மலலிகைமாலை முசலான தஇருமாலை
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களும் ; வெண்பட்டு, கோக௫ிகப்பட்டு, பிதாம்பாம் 

முதலான இருவாடைகளும்) மறறும் வேண்டிய 

இசலியங்களெல்லாமுா இயாகேசர் கோகி க்குக் 

காரியக்கா.ரர்கள வ௪ததில் முன்னதாக அனுப்பி 

விச ௮; பின்பு கான் மஞ்சனச சாலையில் வாச 

நீராடி, வெண்பட்டுடுக்துச் வெத்தியானத்துடன் 

இருநீறு தரித்து, இலகமணிஈது ; இரீடம், குண்ட 

லம். கண்டகரம, வாகுவலயம், பதககம, சரப்பளி, 

கடகம், ஆழி, பொறபூணு நூல, பொன்னரைஞாண், 

உத சபஈதனம், விரகண்டை: முதலான பூஷணங்களும் 

பூண்டு, ஜோ டுமயமான பீதாம்பர வுத்தரிபம் மேலே 

தரிதது ; ஈவசத்தின மிழைத்தவொரு பொற்பிரம் 

பைக் கையிற பிடித்துக்கொண்டு, ௮சண்மனை வாசலை 

விடடு வெளியே புறபபடடு, வேதபாரகராகியவே இயர் 

முகலானவாகளுக்குப பலபல தானங்கள செய்து; 

மனோவேகமும் பின்னடையத்தக்க வேகமான நடை 

யுள்ள நான்கு குதிசை கட்டிய மகா மேருவைப்போல 

உயர்வுள்ள ரத்தின சகதெமாகிய ரதத்தின்பேரில் 

ஆசோகணித்தும கொண்டனன். அப்போது, வேத 

வேதியர், மீமாம்சகர், தார்க்கிகர், வையாகரணிகள், 

சோஇடர், ஆயுள் வேதியர், வேதார்தியா், ஆகம௫ித் 

தார்இகள், புசாணிகர், சமயசாத்திசப் பிரசங்கெள் 

முதலான வித்தியா வல்லவர்களும் ; மந்திரி, பிர 

தானி, தானுபதி முதலான காரியத்தலைவர்களும் 7 

உறவினர், புசோ௫தர் முதலானவர்களும் ; மன்னர், 

மண்டலீகர், பட்டவர்த்தனர், மகுடவர்த்தனர் முத
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லரன அசசர்களுந் தங்கள் தங்கள் பெருமைக்குத் 

தக்க வாகனங்களிலேறிச் சூழ்ர்து சென்றனர். நெற் 

றிப் பட்டம கிம்புரி முதலான அணிகள் சூட்டி அலங் 

கரிக்கபபெற்ற மதயானைகள் கர்ச்சித்துச் சென்றன) 

முதிதுக்குஞசம, முதி.துவடம, முச்துவாளி, சண் 
இணிமாலை, பொறகலனை முதலான yo ST seve] 

கரிக்கபபெற்ற வலியுள்ள குதிரை ௪ள கனைத்துசசென் 

றன; விரபட்டம, விசசங்கிலி, விசகனடை மூகலான 

௮ணிகளையணிக்த வீரர்கள் ஆசலாரிகதுச செனறனர்; 

மங்கலப்பாடகர் City ert; AUT பாககர் புகழ்க் 

தனா; மங்கல மங்கைய வாழ்க னர்; நாடரக்கணிகை 

யா் நடனஞெய தனர், பட்டாமகு படிக்கவும், கட்டி 

யங் கூறவும, அஷ்ட மஙகலங்களை 2ய௩இ௪ ஈமக்கலி 

கள் சூழ்ஈது 2பாகவம், ளெள்ளை வட்டசு குடைகள் 

நிழற்றவும, வெள்சாபசை வீசவம, பயி குஞ்சங்கள் 

சுழற்றவும, பூரகட மட கவும்; 2பரிகை, தம்பட டம், 

தக்கை, உடுக்கை, சச்ரரி, காள, பதகளம், தாசை, 

இன்னம, மலலரி, சங்கம், எக்காளம், ரததிரவிணை, 

நாசதவிணை, அாபுருவிணை, இசாவணாஸ்தம், இன் 

னரி, புள்ளாங்குழல ப தலான கோறநருவி, துளைக் 

கருவி, கஞசககருவி, மிடறறுகறருலி, நரம்புக்கருவி 

என்கின்ற 8வகையானும் பபச இரண்டு வாத்இயங் 

க்ளு முழங்கின; 2 தரிறகட்டி Ly மணிகளினோசை கணீர் 

கணீரென்று சத்தித்தன; ஆடுகின்ற மாகரது அடிக 

ளிற் பூண்ட இலெம்போசை கலீர் கலீசென்று ஒலித்தன; 

சகல மங்கல சம்பிசம ஆடம்பசங்களுடன் மாளிகை
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களின் வாயில்கள்தோறும மலர்ப்பர்கரிட்டு ; மணி 

மாலைகள் தூக்கி; வாழை கமுகுகள் நாட்டி, மெழுகிக் 

கோலமிட்ட இண்ணைகளிற பூசணகசைங்களும், பொற் 

பாவைகளும், முளைப்பாலிசைகளும், முகவிளக்கு 

களும், வெண்சாமசைகரம, இணைக்கபலகளும், கண் 

ளுடிகளும், பூநதட்டுகளும், மங்கலமாக வைத்து 

அலங்கரித்து; பரிமள செவியங்களைக் கலநத பனிகீர் 

தெளித்துத தூளி எழுமபாமல களஞ் செய்தும், 

ஆடலபாடல் முதலான விநோதஙகளைக் கொண்டும் 

விதி விளங்கியது. அவவிதியினிடத்துத் தேவேர்தி 

சன் தியாகராஜ தரிசனஞ செய்யப் 2பாவதுபோல அவ 

வி.இவிடங்க னென்னும் இசாஜகுமாரன் தேசை ஈடத் 

Bea, 

மைசத்தன் எழில்கண்டு 

மங்கையர் மையல்கொளல் 

அப்பொழுது இரதி, இந்தசாணி முதலான தேவ 

மாதர்களை யொத்த அவ்விதியிலுள்ள ஸ்திரீ ஜனங்க 

ளெல்லாம் அப்புத்இரனைக் கண்டு, மணமுள்ள மலசை 

வண்டுகள் சூழ்கததுபோலவும், இனிய சுவையுள்ள 

தேனை ஈக்கள் சுற்றியதுபோலவுஞ் சூழ்ர்துகொண் 

டனர். அ௮ம்மாதா கலை ரெகிழ்க்தும, கைவளை சோர்க 

அம், கண்ணீர் ததும்பியும், குழலலிழ்ர்தும், கொள் 

கைகள் விம்மியும், பசலைபோர்த்தும், மையலடைந்த 

மனத்தவர்கள்ரய், **கரும்பை வில்லாகவுடைய காம 

ளைப் பார்க்கிலும் எண்மடங்கு அழகுடைய இள
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வசசே! கன்னிகைப் பருவமூள்ளவளே ster, orem 

மேற் கடைக்கண் செய்யாயோ'' என்றும், “எழுதப் 

படாத சுந்தரவடிவமுள்ள இளங்காளையே! புருஷர் 

மூசும்பாசாத பூவையே நான், என்னைப் புணர்ந்து 

போகாயோ'” என்றும், கண்களுக்கு நிறைந்த கட் 

டழகனே! காவலழியாக காரிகையே சான், என்னைக் 

கலர். அ போகாயோ'” எனறும், *சுபலகணங்கள் 

நிறை க சுந்தரவடி.வனே.! கலியாண .அிலலாத கன்னி 

கை ப கான், என்மேற் கருணை செய்யாயோ'” என் 

றும், “மனுசசக்கரவர்ததி பெறற மதயானையே! சிறு 

ளே ரான், என்னைத் இரும்பிப பாசாயோ”' வயதுள்ளவ 

என்று, அ. இசயிக்கக்ககக அழகனே?! நிறையழி 

யாத ேரிழையே சான், சறபிற நின்று போகாயோ?” 

என்றும, இநத இராஜபுக்திச னுக்கு விதி -விடங்க 

னென்று பெயரிடட பெரியோர்க்கு ௮னந்ததசம் 

அடிக்கடி தெண்டனிட்டாலும் போதாதே! என்றும் 

தம்மிற்றாமே பேசி மனதுருகத் தமமை மறக்தார்கள். 

சில மாதரோ, “வாசமுள்ள தயிலம் பூசி மணமுள்ள 

மலர்மாலை சூழ்ர்து வாழைபபூவிதழ் போல வகர்கது 

ரூயில் முகமபோல முடியிட்மப் பளிங்கு௪ சிமிழக்குள் 

ளிருந்து தோன்றுகின்ற பருத்த நீலக்கல்போல் தாவள் 

யமான தலைச்சாக்துக்குள்ளிருஈது சிறுத் தோன்று 

இன்ற குடுமியும், பார்க்சன்றவசது பார்வைக்கு 

இன்பக் தருகின்ற தோற்றமும், மாருத மலர்ச்சியும், 

மனோஞ்சிதமான அழகும், குளிர்ச்சியும் ஒளியும் 

பெற்றுச் செரந்தாமசை மலர்போல் விளங்கும் முகமும்,
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கருமை மிகுந்து செம்மை கலந்து காருண்யா தம்பி 

இங்கெ மறிந்து சிறிதே யிமைத்து மனோசம்மிய 

மாய் மலர் போன்று நீண்ட கண்களும், ஒளிகொண்டு 

உயர்ந்து நீண்ட நாசியும், குண்டலமணிஈது நீண்டு 

அகன்ற செவியும், இரிபுண்டாக தரித்துத் திலகர் 

தீட்டி அழகு பெறறு அகன்று உயர்ந்த நெற்றியும், 

பவளம்போற் Fats இசண்ட உதடும், முலலையரும் 

புகள் போலச இறுத்து நெருங்கி ஒளிவிசம் பற 

களும், குறு மென்மையாகிச சிவப்பேறிய நாவும், 

கண்டசச முதலான அபசரணங்களை யணிஈது வலம் 

புரிச் சங்குபோல் இரண்ட கண்டமும, மத்தளம் 

போலத் இரண்டு மாதரமலைபோல உயர்நது கண் 

டோர் கண்களையுங் கருத்தையும் கடடுகின்ற ஈக 

மாலையணிரத வெற்றியுளள தோளும், விணைத் கண்டு 

போல நீண்டு தாழ்கது கடகமணிஈத சையும், தாமரை 

மலர்போற் வாது மிருவவாகி மழையபோற சொர் 

ணம் பொழிகின்ற மூன் கையா, விளக்க மிகுந்து 

பதக்க முதலானவை அணிஈது களப கஸ்தூரிகள் 

பூசிக் கண்ணாடி போல அகன்று பலைபோல உயர்ஈத 

மாபும்,சிறுத்துயாஈத வயிறும், அம்ஈது அழகுபெற்ற 

உர்தஇியும்,யானைத்துஇக்கை2பான்று இரண்ட தொடை 

யும், வட்டந் தோன்றாது தசைகொண்டு செழிப்புள்ள 

முழங்காலும், இசண்டு நீண்ட கணைக்காலும், தாமரை 

மலரபோன்று விரகண்டையணிஈத காலகளும், வசம்பு 

சடவாத வடிப்பமுள்ள வடிவமுடைய இகத இராஜ 

புத்தசனைக் கண்டு களிப்பதற்கு நானென்ன தவஞ்
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செய்தேனோ! என்றும், 4*இரர்ஜ சங்கமாக இகதச் 

குமாரனைச் சிருஷ்டித்தவன் பிரமதேவே பானல், 

இவனழகுக்குக தகக மாஇனை இனி எங்கே உண்டு 

பண்ணுவா?” என்றும, *இவ்வழகன.து வடிவைக் 

சண்டால் உருகாத கருங்கலலும் உருகுமாலை பதை 

மையுள்ள பெண்கள மனம் உருகா திருக்கு rom!” et er 

gb, “Saw gg பூசண ௪நஇர விம்பமபோன்ற புன் 

னகை ஒன்றுமே மூனறுலகத்திலு மள்ள பெண்களுக் 

கெல்லாம் பித்தேறறு2ம!'” என்றும் பலவிதமாகத் 

தனித்தனி௪ சொலலி 2மாகங்கொண்டு நின்முர்கள். 

அரசிளஞ் சேயை ஆடவர் 

போற்றல் 

௮வ்விதியிலுள் ரா வாலிபா வார்க்திபர் முகலான 

புருஷ ஜனங்களெலலாக் கண்டு, “த!!! இரதப் 

புத்தினே இராஜபுதகரன், இவலுகருமன் மற்ற 

இசாஜபுத்தூரெலலாம இசாக்ச புசி என்றும்; 

“இவன வடிவே வடிவு, இவன் வடிவுக்குழமுன் மந்த 

வா் வடிவெலலாம மரவடி சவ”? என்றும்; இவன் கற்ற 

வித்தையே வித்தை, இவனுககுமூன் மறறவர் கற்ற 

வித்தை யெலலாம மா.பலிததை3ய''என்றும; *₹இவன் 

குணமே குணம், இவனுக்குமுன் மற்றவர் குணமெல் 

லாம் வில்லின் குணமே'' என்றும்; (“இவனே இள 

வ௪௬, இவனுக்குழுன் மற்ற இளவசசெல்லாம் பூ 

வசசே'' என்றும்; *இவனே சிமான், இவளுக்குழுன்
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மற்ற சிமான்களெல்லாங் கலைமான்௧ளே'' என்றும் 
பே? வியந்தோர் பலர். இவன் வீரமே வீசம், இவன் 

வீரத்துக்குமுன் மற்றவர் விரமெல்லாஞ் சவ்விசமே'” 

என்றும்) இவன் யெளவனமே யெளவனம், இவன் 

யெளவனத்துக்குமுன் மறறவர் யெளவனமெல்லாம் 

வெவவனமே”' என்றும்; இவன் பாக்கியமே பாக்கி 

யம், மற்றவர் பாக்கியமெலலாம நிரபபாக்கியமே'? 

என்றும்; *இவனைப பெற்றவ? பெற்றவர்; மற்றவ 

செலலாம பெண் பெறறவ?ர'' என். நும பேசினோ 

Gat. “ass குணரத்தினமான புதலவனைப் 

பெறுதற்கு ஈமது மகாராஜனும அவரது மனைவி 

யாரும் என்ன கோன்பு கோறருோ'' என்றும்; 

“டுவற்றியையுடைய வீரசிங்கம் போன்ற இகதப 

புத்தானது இரு ழக மணடலத்தல் சாநதர் ததும்பு 

இன்றதே'' என்றும்; இவனது கண்கள கருணை 

பொழிகின்றனவே”” என்றும்; (இவனது வடிவில் 

௮ழகு ஒழுகுசன்ற?த”' என்றும்; '*கெடகாளாகக் 

கண்டுகளிக்க வேண்டுமெனறு எண்ணி எதிாபார்த் 

Gis ஈமக்கு இனறு தியாகராஜப பெருமான் 

திருவரு ளஎலலளோ இகத இசாஜபுத்தனை இவ 

வி.தியில வரும்படி செய்தது ! இனி, அவ்வருளுக்கு 

என்ன கைமமாறு செய்வோம்??”என்றும் பேச ம௫ழ்ச் 

தோர் சிலர். இந்தப் புத்திரன் தியாகேசப் பெரு 

மான் வரத்தினால் தோன்றினான் என்பதை இவனது 

அற்புதமான வடிவம் காட்டுகின்றதே'' என்றும்; 

“நமதசசனுக்குச் சந்ததி இல்லாமையால் பிற்காலத்
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இல் உலகம் என்ன பாடுபடுமோவென்று எண்ணி 

இளைத்திருஈச ஈம.து துன்பத்தையெல்லாம் நீக்கு இன் 

பத்கைக் கொடுத்த இப்புக்திரனுக்கு நாம் செய்யும் 

உபகாரம ஓனறுமில்லையே”? என்றும்; (மனுச்சோழ 

மகாசாஜனைப்போவ நம்மையெல்லாம் பர்துகாத்து வரு 

வானென்பதறகு வேறே அடையாளம் வேண்டுமேர் : ! 

இவனிடத் அற கருனை ச.துமபுசன்ற கடைக்கண்களே 

காட்டுகின்றன”? என்றும் பலர் பலவிதமாகத தனித் 

தனிச் சொலலிக்கொண்ூ சூழ்ஈது நின்றார்கள். இச் 

தீப் பிசகாசம அள்வவ் விதியிலுள்ள ஸ்திரீ ஜனங்க 

ளும் புருஷ ஜன bi ளும் பாரத்துப பார்த்துப பலவித 

மாகப் புகழ்து ட ருக்க PIA mar CSAC MF 

சென்றனன். 

இளைஞன்தேர்க்கழ் இளங்கன்றரைபடல் 

அ௮சசகுமாரன செலலும்போது, ஒரு விதியில் 

தேரிலே கட்டிப குதிரைகள் 3?தர்ப்பாகன் வசத்தைக் 

கடந்து தெய்வத்தின் வசமாக, அதிவேகமாக த் 

தேசை இழுத்துக்கொண்டு சென்றன. அத்தருணத் 

இல் தாய்ப பசவானத பின்னேவச, முன்னே வந்த 

அழகுள்ள ஒரு பசுஙுகனரானது (இளங்கன்று பய 

மறியாது'' என்றெ மொழிபபடியே அள்ளிக் குதித் 

அக்கொண்டு எதிசே வது இசாஜகுமாரனைச் சூழ்ர்து 

வருகிற ஜனச்இரள்களுக்குள்ளே ஒருவருமறிர்து 

கொள்ளாதபடி ஊழ்வினையாற் கண மயச்கம் செய்
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வித்த, உட்புகுது, அதிவேசமாகச் செல்கின்ற 

தேர்சசக்கரத்தில் அகப்பட்டு, அரளைபட்டு, உடல் 

முறிஈது, குடல்சரிஈத, உயிர்விட்டுக்டெக்த து. 

இளவேத்.து உற்றதுன்னி இறைவனை 

இதைஞ்சு தல் 
உடனே அந்தப பசுங்கன்று தனது CHEFS 

கசத்தில் ௮கபபட்டதைக் கேட்ட வி.இிவிடங்கன் இடி 

யோசை கேட்ட நாகம்போலத் இடுக்கிட்டு, ஈடுநடுங் 

கித் தேரிலிருந்து மழ விழுது, எண்ணப்படாத 

அன்பத்தோடும் பயத்தோடும் எழுகது போய், அப் 

பசுச்சன்று இறஈது கடபபகைக் கண்டு மதிமயங்கி, 

மனம் பதைத்துக் கையுங் காலும ஈடுக்ககடுத்துப் 

பெரு மூச்சுவிட்டு, உடம்பு வெயாத்துச சோப 

pong விழுகது, சிறிது கெளிஈதெ.ழாது, கண் 

களிலே நீர் ஆறாய்ப பெருக நின்று, “வசிவா! 

சிவசிவா 1! சங்கரா! சங்கரா! சம்பு£வ / சம்புவே! 

மஹாதேவா ! மஹாதேவா !' இயாஃராஜபபிசபு ! 

இயாகராஜப்பிரபு // தேவரீரைஈ தரிசிக்க வேணடு 

மென்று வ௩த அடியேனுக்கு இபபடி பபட்ட இடரும் 

வசலாமா? ஈன்றி அறியாத பாவி இவன், ஈம்மைத் 

தரிசிக்கத் தக்கவனல்லனென்று இருவுளங் கொண்டு 

தானோ என்னை இந்தப் பழிக்கு ஆளாக்கெது? தேவரீ 

சைத் தரிசனஞ் செய்ய எண்ணி வஈத அடி.யேன 

கால்வருந்த நடந்து பயபக்தியுடனே வாது தரி௫க்க
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வேண்டும்; அவ்வாறு செய்யாமல, செல்வச் செருக் 

இனால் தேரி லேறிக்கொண்டு ஆடம்பசங்களுடன் 

பக்தியில்லாது பகல் வேஷக்காசன்போல டம்பவேஷங் 

காட்டி வந்த அனபிலலாத பாவியாகிய என் பிழை 

யைக் குறித்.து சகோவகலலது, என் பெருமானிடத் 

அக் குறைசொ.ஒக குமா? 

இபபடிபபட்ட பெருமபாத்களஞு செய்யகத்கானே 

பிள்ளையாகப பிறர் ”தன்! விரிகக பாறகடலில விஷம் 

பிறகத போல மறைிசறி தவராக ஈனுவின் வம்சத் 

இல் எதிரறற பாலிபாகி௦ கான் ஏன் /றகதேன்? பழி 

பாவங்களைக் கவளி கண்டறியாக மனுச்சோழ 

சாக என பிகாவுக்ருப பெரும்பழியைச Ur LD 5 BB 

தானா பிறகேன்? செவபெருமானைத கரிசத்அச Sr 

பெறலாமென் றெண்டரிவகத எனக்கு௪ சிவகரிசனங் 

இடையாது தீசாபபழி கிடைத்ததே / ஓகோ? eras 

ணம் பொய்யாகும, எளிதம மெய்யாகும'” என்ற 

வார்த்தைகள் என்னி_த்திலே இன்று அுறபவப் 

பட்டனவே; 8யோ. கான்கற்ற கலவியெலலாம் கதை 

யாய் முடிந்தன வே, சான் கேட்ட ேேள்வியெல்லாங் 

கேடாய் முடிஈ கனவ; கான் ௮றிஈத அறிவெல்லாம் 

அவலமாய்விட்டன 3வ; நான் தெளிந்த தெளிவெல் 

லாந் திங்காய்விட்டன வே! அரகரா! இப்படிப்பட்ட 

திங்கு வருமென்று அறிரந்தால தேரிலேறேனே; ப௬ 

வைக் கொலை செய்வதே பாவங்களிலெல்லாம் பெரும் 

பாவம்! அதைப் பார்க்கிலும் பசுதீகன்றைச் கொலை 

செய்வது பஞ்சமா பாதகத்தினும பதின்மடக்கு



௬௦ மனுமுறைகண்ட வாசகம 

௮ இகமென்று பெரியோர் சொல்லக்கேட் டறிர்திருக் 

இற நான், இன்று அதப் பாதகத்துக்கு ஆளாஇயும் 

உயிசை விடாமல் உடலைச சு மந்திருக்கறேனே; இளங் 

கன்று எதிசே வரவும் ௮தைபபாராமல அுதன்மேல் 

தேரைஈடத்தியது சேல்வச செருக்கல்உ2வா என்று 

உலகத்தோர் பழிக்கும் பழிக்குத்கான் உடமபெடுத் 

தேன்; கான் புதஇிபூர்வமாக எள்ளளவாயினு அறிக் 

இருப்பேனானால் இபபடிப் பட்ட அபாயம் நேரிட 

வொடடேன், என்ன செய்வேன்! என்ன செய்வேன்!!! 

மனுச்சோழர் காலத்தில அவர் புத்திரன் ஒரு பசுங்த 

கன்றைக் கொன்றா னென்னும பழிமொழியை உலகத் 

இல் நிலைபெற ஈர்ட்டினேனே; நீதி தவருது உலகத் 

தை யெல்லாம் ஆளுகின்ற மனுச்சக்கரவாத்தி யென் 

னும் மகாராஜனுக்குப் பிள்ளையாகப் பிறக்கும்படி 

யிருர் த ஈல்வினை இப்போது பேயாகப பிறப்பதற்குத் 

தக்க தீவினையாய் விட்டதே, இரதப் பிறப்பிலே 

இப்பழியை ஏற்றுக்கொளவதற்கு முன் பிறப்பில் 

என்ன பாவஞ் செய்தேனோ. தூய்மையுளள சூரிய 

குலத்திற்கு ஆதியாகிய மனுவெனபவரும் அவர் 

வழிக்குப் பின்வழியாகத் தோன்றிய குலோத்துங்க 

சோழர், இருகீற்றுச் சோழர், காவிரி சசைகண்ட 

சோழர், மனுகதிச்சோழர், இராஜோதிர சோழர், 

சாஜ சூடாமணிச் சோழர், ராஜராஜ சோழர், உறை 

யூர்ச் சோழா, மண்ணளந்த சோழர், கங்கைகொண்ட 

சோழர், தேவர் சிறைமீட்ட சோழர், மாபுகிலைகண்ட 

சோழர், எமனைவென்ற சோழா, சுந்தரச் சோழர்,



மனுமுறைகண்ட வாசகம் ௯௬௧ 

மெய்ர்நெறிச் சோழர் முதலான என் மூதாதைகளான 

முன்னோர்களெல்லாம் தீமையை௪ சேசர்து செய் 

கோல் நடத்தி யடைஈத கீர்த்தி இக்காலத்தில் எடுக் 

கபபடாத பழியைச் ௬மஈத என்னால் மறைநது 

போகும்படி கேரிட்டமத; 8யோ.! இதை எண்ணும் 

போது கான் குலககைக் கெடுக்கவாத கோடரிக் காம் 

பானேனே; மாபழிகக வஈத வச்சிசாயுக மானேனே) 

கன்றுககுப பாலூட்டாதவனைக் கண்டாலும் பாவ 

மென்று சொலலுகிற பெரியோர்கள், சேங்கன்றைத் 

தேர்க்காலி லிட்ட என்னைக் குறித்து என்ன சொல் 

வார்கள? 

இர்தக்கன்று எங்கே'பிறகதததோ! எங்கே வளர்ந் 

ததோ! எங்கேபோக எண்ணியதோ/!/ இங்கே வந்து 

இறக்க கேரிட்டதே! சுஈதசமுள்ள இக்கன்று இறந்த 

தைச் கண்ட எனக்கே இவவளவு அக்க முண்டாயிருக் 

இன்றதே, இகை ஈன்ற தாய்ப்பசு கண்டால் என்ன 

பாடுபடுமோ/ இச்செய்தியை என் பிதாவானவர் 

கேட்பாசானால ஏதாய் முடியுமோ! வார்த்தை மாத்தி 

சத்திலே பழியென்று ௪ரசஞ செய்கன்றவர்களையுந் 

தண்டிக்கெற த௲தையார் !இருமுகத்தில் தகுதியல் 

லாத பழியைச் சுமந்து தண்டனைக்காளாகிய நான் 

எவ்வாறு விழிப்பேன்! இனி இவ்வுலகில் பழிக்காளாக 

உண்டுடுத்து உலாவி உயிர் வைத்திருக்கமாட்டேன். 

இன்றே என்னுயிமை இழர்துவிடுகிறேன்'” என்து 

பலவிதமாகப் பரிதபித்து, துக்க சமுத்திரத் இ வழுர் 

இச் கசைகாணாதவனா நின்றனன்.



௨ மனுமுறைகண்ட வாசகம் 

சோர்வுடைச் செல்வனைச் 

சுழ்த்தோர் தேற்றல் 

உடன் சூழ்ந்துவந்த அந்தனார். அமைச்சா 

முதலாஜோ இசாஜகுமாசனைப் பார்த்துக் தாங்களும் 

கிசன மடைகஈதவர்களாய், ஓ விவேகழள்ள வீத 

விடங்கனே! நீர எனன கெடுதி கேரிட்டதென்று இப் 

படிப பிரலாபிக்கின றீர்/ அுந்தப பசுவின் கன்றை நீர் 

கொல்ல வேண்டுமென்று கொனறீசோ! அல்லது 

அதக கன்று தொக்காலில ௮கபபடிவதை அறிகதும் 

HEAT GMI Hs Hort! Hes py ஓடி வநத 

தை சூழ்ஈஇருஈத நாங்கள் ஒருவரும 9 NCurCu! 

நீசெப்படி. பறிவிர் ? அது கா்மவசக்தாலே எலலார் 

கண்களிலும மண்களைக் தூவி வலிய வந்து மடிந் 

தத! அதறகு நீர் என்ன செய்வீர்? மிருக ஜாதி 

களிலே உயாவுள்ள பசுவின் கன்று இறக்கநகேரிட்ட 

தேயென்று எண்ணியெண்ணிச சோர்கது போசன் 

bt! அனால் அதற கென்ன செய்வோம்! பொன் 

சத்தியென்று கழுத்தரிஈது கொள்ளலாமோ! இதனால் 

ஈமக்குப் பழிபாவம் ஒன்.றுமில்லை, ஆயினும் இது 

பற்றி உமது மனது அலை பாய்ந்து ௮வலங் கொள்ளு. 

இன்றபடியர்ல் வேதத்தில் விதித்திருக்கின்ற பிசாயச் 

சித்தங்களுள் இதற்குத் தக்கது எதுவோ அதைக் 

கேட்டறிந்து செய்து கொள்ளலாம். நீர் Rage sem 

கார்மல் தேரிேறும்'” என்று சொன்னார்கள்.



மனுமுறைகண்ட வாசகம் ௬௯ 

கோமகன் குடும்பகதை கூறல் 

௮அகேடட வி.திவிடங்கன் ௮மைசசர் முதலி 

யோரைப பார்த்து, நடுவாகப் பேசுன்ற நல் 

(8ீலார்களாக இருஈதும காலவேற்றுமையால் கருத்து 

(வேறுபட்டு முக ஈட்பாகய பேசி முகந் துடைக்கின்ற 

வர்கள்போற சொன்னீர்கள்; இஃசென்ன ஆசசரியம்! 

பூர்வப எங்கள் வமசத்தில சிபிசசக்கரவாக்தி என்பவர் 

ஒருவர், ஒரு வேடன் துதித.திச்கொண்டுவரப் vung 

அடைக்கலமாகப புகுநத புழுவுக்கு ௮பயஹஸ்தஞ் 

செய்து, பின்பு அவ ?வடன் வசு புழுவைக்கேட்டு 

வழக்கிட்டபோது அநதப புறாவுக்கு ஈடாகத் தமது 

சரீசகதிலுள்ள மாமிசத்தையெலலாம் oho sho gy 

கசாசில வைத்தும் நிறைகாணாமலிருக்க ௮ கண்டு 

தாமும் அதத் தராசிலேறினார். அவர் பட்டு ஜாதி 

களில் சாமானியப் பிறவியாகிய புருவின் உயிர்க் 

கொலைக்கே அஞ்சித் தம்முடம்பைக் கொடுத்தது 

மன்றி உயிரையுங் கொடுத்தாசானால், ௮ப்பட்சி ஜாதி 

களில் விசேடப பிறபபாகய கருடன் முதலான உயிர் 

களினிடத்து எப்படிப்பட்ட காருண்ய முள்ளவசா 

யிருக்கவேண்டும்? அதனினும் உயர்ந்த மிருக ஜாதி 

களில் எவ்வகைப்பட்ட கிருபையுடையவசா யிருக்க 

வேண்டும்? ௮தனினும ௮ம்மிருக ஜாதிகளில் விசேட 

மாயெ பசுக்களிடத்தில் எப்படிப்பட்ட இசக்கமுள்ள 

வசா யிருக்கவேண்டும்? அதனினும் பசுவின் சன்றுக 

ளிடத்தில் எவ்வகைப்பட்ட தயையுள்ளவசா யிருக்க 
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வேண்டும்? அப்படிப்பட்டவருடைய வம்சத்தில் 

நரன் பிறந்தும் இன்று வி.இயில் வரும்போது யாசோ 

பயங்காட்டித் துறத்த அதனால் நடுங்கி என்னெதிசே 

அ௮டைக்கலமாகத் துளளியோடிவர்த இதப் vga 

கன்றை அ௮பயாஸ்தங் கொடாமலுகியாயமாகத் தேர்க் 

காலில் அசப்பட்டிறந்துபோகச் செய்தேனே ! இப் 

படி.ப்பட்ட என்னை எனனசெய்தால் தீரும்? என்னை 

இதற்குத் தக்க பிராயசசத்தஞ் செய் துகொள்ளும்படி. 

சொன்னீர்களே ; எங்கள் வம்சத்திலிருக்க அசசர் 

கள் இரக்கத்துடன் நீது தவறாது ௮.ரசு செலுத்தி 

வரத செமத்தையும், என் பிதாவாகிய மனுச்சோழர் 

நடுநிலைமை தவருமல் எவவுயிர்களையும் தம்ழுயிர் 

போலப் பாதுகாத்து வருகின்ற முறைமையையும், 

௮சசர்க்குக் கோபூசை செய்வது கடனென்ற வேத 

வர்க்கத்தையும், ௮சசர் பசுக்களுக்கு யாதொரு 

குறைவும் கேரிடவொட்டாமல் மிகுந்த ஜாக்காதை 

யுடன் விருத்தி செய்விகக வேண்டுமென்ற பெரி 

யேர்ர் வாக்யெத்தையும், யோ! எ௫கே அனுப்பி 

விட்டு இங்கே பிசாயச்சித்தஞ் செய் துகொள்ளுவேன்” 

என்று தயசத்துடன் சொல்லினான். 

இளங்கன் நிறத்தது விதியென த் தேற்றல் 

௮து கேட்ட ௮வவர்தணர் முதலானவர்கள் ௮௧ 

குமசனை நோக்கி, “வாராய் இராஜபு.ச்தினே! கால்கள் 

முக்த்துக் இச்சையாக முன்னொன்று பேசிப் பின்



ம்னுமுறைக்க்ட வாச்ம் at 

னென்று சொல்லுகின்றவர்களல்லம் ; கெடுகாளர்க 

எங்களுடன் பழகியிருஈ.தும் எங்கள் பாவம் இன் 

னும் உமக்கு நன்றாகப் புலப்படவில்லையென் து 

"தோன்றுகின்றது. உலகர் தலைகீழாகுமானாலும் உள்ள 

படி. சொல்லுவோமேயல்லது புதிதாகத் தொடுத்துப் 

பொய் பேசமாட்டோம். காங்கள் சொல்லும் வார்த் 

தையில் ஈம்பிக்கைவைத்துக கேட்கக்கடவிர். அர்தப் 

பசுக்டன்று ஒருவர் து௫்த்த அதனால் பயர்து அடைக் 

கலமாக வேண்டுமென்கிற அறிவோடு உமக்கெதிசே 

ஓடிவஈததன்று ; song தானே துள்ளிக் குஇத்து 

ஓடிவரததுமன்று ; அதை இன்னவிடத்தில் இன்ன 

காலத்தில் இனனபடி. இறக்குமென்று விதித்திருந்த 
அதன் தலைவிதியே gw Kors அதத்திக்கொண்டு வந்து 

கர்க்காலில் அகப்படுக்க சிதைக்துவிட்ட த ; 

அதன்விதி அபபடியிரூக்க நீர் வீணாக விசனப்படுவ 

இல் என்ன பலன்? :கும்பகோணததுப் பள்ளன் 

கொள்ளை கொண்டு2பாகக் தஞ்சாஷூர்ப் பார்ப்பான் 

soma கொடுத்தான்' என்னும் பழமொழிபோல 

அதனுயிளை விதி கொள்ளைகொர்ள உம் உயிசைத் 

தீண்டங் கொடுப்ப?தன் ; நீர் ஓன்.றுக்கும் அஞ்சாமல் 

தேரிலேறும்'” என்று சொன்னார்கள். 

பிராயச்சித்தத் திற்குப் பெரியோரை தாடல் 

அதுகேட்டு இராஜபுத்திரன், : சவதரிசனஞ் 

செய்ய எண்ணித் தேறிலேறும்போதே கால்தவறியும்



சா மனுமுறைகண்ட வாசகம் 

இட தோளும் இடஅ கண்ணும அடித்துங் காட் 

டிய உற்பாதங்களை அலோசியாமல புறப்பட்ட என் 

மதியை நினைத்துத்தான் துயரப்படுவேனோ ! அசசர் 

குலத்திற் பிறஈதும் என்னை இழிகுலத்தார் செய்யும் 

செய்கையைச செய்வித்த என் விதியை நினைத்துத் 

தான் துயசப்படுவேனோ.! மாலைலாத சூரியகுலத் 

துக்கு மாசுண்டாகும்படி செய்ததைக் குறித்துத் துய 

சப்படுவேனோ பிதாவுக்குப பழிசுமத்சப பிள்ளையாகப் 

பிறந்ததைக் குறித்துக் துயசபபடுவேனோ ! இந்தக் 

கன்று இறந்ததை நினைத்துத்தான் அய பபடுவேனோ! 

இக்கனறின் இறபபைக் கண்ட தாப்பபசு gee 

மென்பதை நினைத்துத துயரப்படுவேனோ ! நானொரு 

வன் எதறகென்று துயசபபடுவேன் ! என்ன செய் 

வேன்' செய்யத்தக்க தொன்றும் இன்னதென்று அறி 

யேனே! ஆயினும் முறற சனைந்தார்க் சேமில்லை'? 

என்பதுபோல முழுதும் பழிப்படட எனக்கு இனி 

யென்ன துக்க மிருக்க்றது ! இனிப் பெரியோர் 

சொல் கடக்கபபடாதென்பதுபற்றி உமது சொற் 

படியே இதோ இசதத்தில் ஏறுகின்றேன் ; என்னை 

எப்படிப் புனிதனாக்கவேண்டுமோ gts செய்து 

கடைததேற்றுவது உங்களுக்கே கடன்?” என்று 

சொல்லி யேறி, இசதத்தை வந்தவழியே இருப்பி 

விட்டுப பிராயச்சித்தம் அறிந்து செய்விக்கத்தச்சு 

பெரியோர்களிடத்துக்குப் போயினான்.



மனுமுறமைகண்ட வரசகம ௬௯௭ 

கன்றிழந்த ஆ கதறி வருத்தல் 
இந்தப பிரகாரம் இராஜகுமாரன் போனபின்பு, 

இறாசுவிட்ட அக்கன்றை ஈன்ற தலையிற்றுப் பசு 

வானது தன் கன்று அள்ளிக் குதிக்தோடிய வழியே 

போய், அந்தக் கன்று சழேவிழுஈது இடெப்பதைத் 

தாசத்தே கண்டவளவில் முலைகுலைந்து, நடுகடுக்கி, 

புத்தி மயங்கி, ஒன்றுக தெரியாம சூறைக்காற்றில் 

அகபபட்ட துரும்பைபபோற சுழன்று சுழன்று ஓடிச் 

சமீபத்தில வது, உடல சிதைஈ துங் குடல சரிநதும் 

உயிர்விட்டுக்கிடபபதைப்பார்க்து௪ சோர்ஈதுவிமுச்.த, 

பிரக்கீனை தபபிப பிணம்போற கிடநது, பின்பு 

சற்றே தெளிஈதெழுந்து, பெருமூசரவிட்டு, அந்தக் 

கன்றை௪ சுற்றி௪ சுறறிக் ?2காவென் றலறியலறி, 

அ௮தனுடம்பை முகர்கது முகர்ஈது, “*இலஃ்தென்ன தீ 

வினையோ. இஃதென்ன இர திரசாலமோ! இஃதென்ன 

விபர தமோ! வாலசைத்துக் கால விசைத்து எனக்கு 

முன் துள்ளியோட இப்போது பார்த்தேனே! இத் 

தனை விரைவில இபபடிப்பட்ட இடியிடிக்குமென்று 

எள்ளளவு மறியேனே? காவிரி முதலான தீர்த்தயாத் 

இசை செய்தும், Agnus முதலான ஸ்தலயாத்திசை 

செய்தும், திருக்கோயில்களிலுர் தஇிருவி.திகளிலு 

முள்ள புல் முதலானவைகக£ வாயினாற் களைந்து 

இருப்பணி செய்தும், புல் மேயாமலும் நீர்குடியாம 

௮ம் நெகொள் விசதங்காத்தும் உன்னைப் பெறப்பட்ட 

பாடு தெய்வம் அறியுமே! அவ்வளவு பாட்டையும்



௬௮ மனுமுமைகண்ட வாசகம் 

௮வலமாக்கிப் போட்டு, சேங்கன்நே.! என்னைத் தெரு 

வில் விட்டாயே! உன்னைப் பெறுறெதற்கு நோற்ற 

கோன்புகளால் வர்த இளைபபு இன்னும் ஆறவில்லையே! 

இதற்குள் இப்படிபபட்ட ges பெருகெருப்பை 

அடிவயிற்றில வைத்தாயே! இஈதகத் துக்கச்தை இனி 

எந்த விதத்தினாற சதெதுக்கொள்ளுவேன் ! *பாவிக் 

குப் பாககயர் தக்காது' என்பதறகுச் சரியாகப் 

பளிங்கு போன்ற நிறமும், பால் வடி.௫ன்ற முகமும், 

சிறுத்துத் இரண்ட இமிலும், கடைநதெடுத்தது 

போன்ற கால்களும்,வாழைச் சுருள்போன் று வளர்ந்த 

வாலும், இத்தரக்கன் றுபோன்று சுபலக்ஷணங்களைப் 

பெற்ற வடிவமுடைய ௩ நிர்பபாக்கெ முள்ள எனக் 

குத் தககாமற் போய்விட்டாயே! உன்னுடைய சுந்தச 

(மள்ள வடிவத்தைக் கண்டாற் காமதேனுவுங் கட்டி 

யணைத்து முகங் குளிாஈது முததககொள்ளுமே! 

தான் உன்னைபபற்றியலலவேர் உயிர் தரித்து உலகத்தி 

லுலாவி யிருஈதேன்! இன்னும் ஒருதரம் உன்னழயெ 

முகத்தைக்கண்டு, எனமடிசுரந்து, பால சொரியக் 

காண்பேனோ! யோ ! உன்னை (ஆயிரங் கன்றுகளி 

அம் அழகுள்ள கன்று ' என்று கண்டோர் சொல்லக் 

களிப்புடன் கேட்ட என்காதுகளால், இன்று * இளகி 

கன்றை இறக்கவிட்டு மலட்டுப்பசுப்போல வருந்து 

இன்றதே'? என்று பலரும் பழித்துப் பேசுசன்ற 

வார்த்தையை எவவாறு கேட்பேன்?'? என்று எண்ணி 

எண்ணி மனமமுங்கி, இளைப்படைந்து, மூர்ச்சித௪, 

மறுபடியுர் தெளிந்த, இறந்து இடக்கின்ற கன்றி



மனுமுறைகண்ட வாசகம் ௬௯ 

ுடம்பை உறறுப்பாதது, இசதத்தின சக்கசம 

ஏறுண்டு இசத்தஞ் சொரிய அழுஈதிக் இடக்கின்ற 

வடுவைக் கண்டு, **ஓகோ! என் ஏழை மதியரீல் 

ஏதோ ஒரு சொற்பமான அபாயத்தால் விழுந்இறக்த 

தென்று எண்ணி இசங்கினேனே! இவ்வடுவைப் பார்க் 

கும்போது தோச்சக்காம் எ.றுண்டு உடல சின்னப் 

பட்டு இறஈததாகக் தெரிய வருகின்றதே! ஆ! அ! 

உனக்கு இப்படிப்படட பெரிய அபாயம் வந்து சம்ப 

விக்கும்படி நானென்ன பாவஞ் செய்தேனோ! குழந் 

தாய்! ஓ! நீ 2தாக்காலில் ௮கபபட்டபோ்து எப்படிப் 

பயநதாயோ! என்ன நினைந்தாயோ! எவ்வாறு பதைத் 

தாயோ? உயிர்பேரய் உடல குழம்பிக் இடக்கின்ற 

உன்னைப பார்க்கப் பார்க்கப பெறற வயிறு பற்றி 

எரின்றதே'? என்று கண்ணீர் விட்டுக் கதறி, 

அழுதழு ௪, புசண்டு புரண்டு, விம்மி விம்மி, 

வெதும்பி வெதும்பிப் பெருமூச்சு விட்டுக் ழே 

விழுந்து மெய்ம்மறந்து Bog பின்பு எழுந்து, 

என் கன்றினைத் தேர்க்காலில் அழுத்திக்கொன்ற 

காருண்யமிலலாக சகணமூடியைக் கண்டால் என் 

னிசண்டு கொம்புக்கும் இசையாக்காது விடுவேனோ! 

மைந்தசைப பெருத மலட்டுத்தன முள்ளவர்களும் 

இப்படிச் செய்ப துணிவுகொள்ளார்களே! த! இது 

செய்யத் துணிந்தவன் இன்னுமென்ன செய்யத் துணி 

யான்?'' என்று வெம்பியும், **துன்பஞ் செய்விக்குர் 

அஷ்டர்களுக்கும், கொலை செய்கின்ற கொடுர் தொழி 

லோர்க்கும் இடங்சொடாத இந்ககரம், இன்று வலி
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யற்ற உயிர்களை மாய்த்து விடுகின்ற வஞ்சகாக்கும் 

இடங்கொடுத்ததே.! 8யோ.! இதில் ௮சசனில்லையோ.! 

நீதி யில்லையோ. நெறியில்லையோ !/ இஃதென்ன அகி 

யர்யமோ;”” என்று முறையிட்டு, தன் கன்றை இழந்த 

தீனா ல௮ுண்டாகிய துக்கத்தைச் சடக்கமாட்டாததாய் 

வருந்தி, *ஈமக்கு நேரிட்ட துக்கத்தை ஈமது இறை 

வராய மனுசசோழரிடத்திற் சென்று குறிப்பித்து 

நிவர்த்தி செய்துகொள்ளுவோம்'” என்றெணணி, 

அ௮ச்கன்றைப் பசு தழைகளால் மூடிவைத்துக் கண் 

ணீர் சொரிர்து கதறிக்கொண்டே மனுச் சக்கரலாத்தி 

யின் வாயிலில வர், குடிகளுக்குக குறைவு தேரிட் 

டால் அதை ௮சசலனுக்கு ௮.றிவிக்கும்படி அவரண் 

மனை வாயிலில் கட்டியிருக்றெ ஆசாய்ச்சி மணியைத் 

தன் கொம்பினால் மிகுந்த விசையோடும் வலியோடும் 

௮டி த்தசைத்தது. HILO அுசைத்தபோது அந்த 

ஈகரதஇ.லுள்ள ஜனங்களெலலாம், “ஒரு காலத்திலாயி 

னுங் கேட்டறியாத ஆசாய்சச மணியினது ஓசையை 

இன்று நாதனமாகக் கேட்டோம், என்ன விப 

ரீ.சமோ.?” என்று ஒருவர்க்கொருவர் பேசிக்கொள்ள, 

os மணியிலிருந்து காதமட்டுங் கேட்கக் கணீ 

சென்று ஓசையுண்டாயிற்று. 

இளவரசால் வத்த இடரென்றறிந்து 

ஆற்றொணுத் துயரில் அரசன் ஆழ்தல் 

அவ்வோசையைச் சபாமண்டபத்தில் மந்திரி 

முதலானவர்கள் சூழச் நங்காசனத்தின் மேல் வீற்
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திருந்த மனுச்சக்கரவர்த்தியானவர் கேட்டு, மாதர் 

கள் காலிலணிந்த சலஒம்போசை கேட்ட மாதவர் 

போலவும், ௮ழுகுசலோசை கேட்ட அர்தணர்போல 

வும், சண்டை இரைச்சலைக் ?2கடட சற்சனா போலவும், 

புலிமுழக்கல் கேட்ட புல்காய்போலவுர் இடுக்கிட்டு, 

இகைப்படைந்து, சங்காசனத்திலிருந்து பெருங்காற் 

ரூல் ௮டியறவிமுஈத பனைமரம்போலக் கீழே விழுக்து, 

மூர்சசையடைநது, சிறிது கேரஞ் சென்று தெளிக 

தெழுநது, உடல் ஈடுங்கி, உள்ளம் பதைத்து, உயிர் 

சோர்கது, சாவுலார்து, கண்கலங்கி, ஈடை தள்ளாடி 

அதிவேகமாக அ௮சண்பனை வாசலுக்கு வருமுன், 

வாயிற் காப்போர் அசசனுக் கெதி? அஞியஞ்சி 

வாது, அடியில் விமுஈகெழுக்கு, “*அண்டவசே ! 

அ௮சண்மனை வாயிலில் கட்டியிருக்கிற ஆராய்ச்சி 

மணியை ஒரு தலையீர்றுப் பசுவானது தன்சொம்பி 

னால் அடித்து ஐசையுண்டாக்கியது'” என்று விண் 

ணப்பஞ செய்தார்கள். 

அ௮.துகேட்டு ௮சசன் விரைவில வந்து, .துவ் 

வாசாய்ச்சி மணியின் ௮௬ உடல மெலிந்து, முகஞ் 

சோர்ஈது, கண்ணீர் சொரிந்து, கதறி நிற்சின்ற பசு 

வைக் கண்டு, சாவியாய்பபோன தன் பயிரைக்கண்ட 

தீரித்தரீனைப்போல மனம் நைந்து நைந்துருகி, 

கொந்து கொந்து வருந்த, 8யோ! சாதுவான இர் 

தீப் பசுவுக்கு என்ன துன்பம் நேரிட்டதோ! இதன் 

குறையை இன்னதென்று மதித்தறிர் துகொள்ள வல் 

லமை இல்லாதவனாக இருக்கின்றேனே!?? என்று
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பதைத்துத் தம்மருகல் முச்சத்துடன் நிற்கின்ற 

அமைச்சர்களைப் பார்த்து, எனக்குப் புகழும் புண் 

ணியமும் மேன்மேலும் வருவிக்கன்ற உங்கள் மந் 

ரித் துவம் ஈன்றாகவிருந்த௮.! உங்கள் ௮ஜாக்செதை 

பினா லல்லவோ இந்தப பசுவுக்கு ஏதேர் ஒரு குறை 

நேரிட்டது .”” என்று சோரபித்துப் பார்க்க, அது 

கண்டு ௮௪சசங்கொண்ட மஈதிரிகளுள், ௮ப்பசு துய 

சப் படுவதற்குக் காசணம் இன்னதென்று முன்னே 

௮றிநதும் சனிடத்திற சொலவதற்கு அஞ்சி 

யிருந்ச ஒரு மாதிரியானவன், “இனி இதை சாம் 

மறைத்து வைத்தாலும் வேறொருவசால வெளிபபடு 

மாதலால், காமே அுறிக்தமட்டில் அறிவிபபோம்'” 

என்றெண்ணி, ௮சசனை வணங்கு, (தலைவனே! உமது 

புத்ரன் இன்று ஏறிபபோன இசதத்தின் சக்கரத் 

தில் இளங்கன்று ஒன்று எதிரே குதித்து வந்து 

அகப்பட்டு இறஈதுவிட்டது ; அதக்கன்றை ஈன்ற 

இந்தப் பசுவானது ஆராத்துயர்கொண்டு ஆராய்ச்சி 

மணியை அ௮சைத்தது'” என்று சொன்னான். அச் 

சொல்லானது Gass புண்ணில் வேலுருவியது 

போல், மணியொலி கட்டு வருகதியிருக்த செவி 

களினுள்ளே சென்றுருவிச் சுறுக்கிட்டு வெதுப்ப 

விழுந்து, Bas தலைக்கேறினுற்போல வேதனை 

யடைக ௪, அஞ்சுபுலனும் அ௮றிவுங் கலங்கிப் பஞ் 

சப் பிராணனும் பதைபதைத் தொடுக்க, பேச்சு 

மூச்சில்லாமற் சோர்ந்து டெந்து, அருிலிருந்த 

அமைச்சர்கள் செய்த சாக்தோபசாசத்தால் சோர்வு
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DMIF OOM அடிக்கடி பார்ததுப பாரத்து, 

கண்ணீர் கடல் வெள்ளம்போல் பெருசவும், நெருப்பில் 

விட்ட நெய்யைப்போல கெஞ்சம் உருகவும், “யோ ! 

௮ர்தப பசுவுக்கு இப்படிபபட்ட துக்க முண்டாவ 

தீறகு நானே மக்கிய காரணமாக இருந்தேனே ! தன் 

கன்றுக்கு ௮பாயமொனறு மிலலா திருக்கினுஞ் சுபா 

வத்திலே காணுதோறுங் கதறி உருகுகின்ற அன் 

பினையுடைய இரகப் பசுவானது தன்கன்று இறந்து 

இடக்கின்றகைக் கண்ட surg எப்படி உருகயதோ ! 

என்ன பாடுபடடமீதா.! கன்று சமீபததிலிசாமல் 

சறறே தூரதஇலிருக்கனும, பார்த்துப பார்த்துப் 

பதைக்கின்ற து, அம்மா / அம்மா 1! எனறு ADL 

இன் முமாகப ௬பாவச௪ செய்சைகளையுடைய பசு 

வானது, கனறிறக்து கண்மறைவிற கிடக்கின்றதை 

எண்ணி எண்ணி எபபடீப பதைக்கன்றதோ! யோ! 

அடிக்கடி. ௮லறுகின்றதே! புலி முதலான துஷ்ட 

மிருகங்களி லொன்று எதிரிடுமானால் முன் சென்று 

தன்னுபிரைக் கொடுத்தாயினுங் கன்றி ஸுயிரைச் 

காக்கலேண்டு மென்னுங் கருத்துள்ள பசுவுக்கு 

இறந்ச கன்றை எதிர் கண்டபோது எப்படி. உயிர் 

பததியதோ ! விவா! சிறுகன்று தேர்க்காலில் 

௮கப்பட்ட?போது எப்படிக் தஅுடிச்சதோவென்று 

எண்ணுநதோறும் என்னுள்ளம் பக£சென்று பதைக் 

Ber pS ! இர்தப் பசுவானது குள்ளனைக்கொண்டு 

ஆழம்பார்க்க வர்ததுபோலவும், பேயைத் தெய்வ 

மென்று பிள்ளைவசங் கேட்க வர்ததுபோலவும்,
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கொல்லை ஆள்காட்டியைக் கூலிகேட்க வந்ததுபோல 

வும், விழலினிடத்து நிழலுக்கு வர்த.துபோலவும் 

என்னைக்கொண்டு தன் தயசைத் தீர்த்துக்கொள்ள 

எண்ணியல்லவோ இவவாராய்ச்சி மணியை அசைத்து 

இவவிடத நிற்கின்றது! இதற்கு என்ன செய்வேன்! 

எமன் கையிலகபபட்ட உயிர் எநதவிதத்தாலுர் 

இரும்பாதென்று உலகத்தார் சொல்லும உறுதியான 

வார்த்தை விண்போக, முன்னொருகாலத்தில் ஈமது ௧ 

சத்தில் ஒரந்தணனீன்ற சிவுவன் அகாலத்தில பரண 

மடைய, அதுபற்றி ௮வ்வுகணன் துயர்கொண்டு 

தமது சமூகத் தில வந்து Bae A) இறம் ஈமற் செங் 

கோல் செலுத்துகிற உமது காவலைக் கடஈது அகாலஜ் 

இலே அந்தகன் வரது, இரவும் பகலுஈ தவஞ்செய்து 

யான் அருமையாகப் பெற்ற ஒரு பேரான புத்திரனை 

உயிர்கொண்டு போனானே, தலைவனே! இத தகுமோ!” 

என்று முகமும் மனமுஞ் சோர்ந்து முறையிடடுக் 

கொள்ள, அது கட்டு மன மருக சொத, சிவபெரு 

மான் இருவடியன்றி மற்றறன்றிலும் மனம் வையாத 

தமது வல்லமையால் எமலோகத்திலிருந்த உயிசை 

மீட்டுக்கொண்டு வாது, முன்னிருந்த உடலில் விட்டு, 

அவ்வர்தணனை பகழ்ச்ச செய்வித்து, sor pO sr@ 

எமனைத் தாமுள்ளவசையிலுக தமது ஈகரத்திலும் 

நாட்டிலும் வாவொட்டாமற் செய்த என் குலமுதல்வ 

சாயெ சைவச் சோழரைப்பே்ல, ௮வ்வளவு பெரிதான 

காரியஞ் செய்யாகவிடி லும், இப்பசுங் கன்றின் உயி 

% ௮க்தசன் - எமன்,
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சொன்றை மாத்இசமானாலும் மீட்டுக் கெடுக்க வலி 

யற்றவஞாக இருக்கின்றேனே ! அுவமிருத்து நேரிட்ட 

போத சஞ்€வகரணி யென்னுர்தெய்வத்தன்மையுள்ள 

மருந்தைக் கொடுத்துப பிழைப்பிச்கச் செய்த என் 

குலத்தலைவர்களிற் சிலர்போல் அமமருர்தையாயி 

னும் பெற்றுக் கொள்ளத்தக்க தவஞ் செய்தேனோ ! 

தமது அஜாக்செதையினால் பிற உயிர்க்குக் செடுதி 

சேரிட்டபோது ௮து பொருமல் தம்முயிசை விட்டு 

விட்ட சில அ௮சசர்களைப்போல என் அஜாக்செதை 

யினால் சேரிட்ட இபபஃங்கன் நின் முடிவைக் கேட் 

டறிர்த நான், உயிசையாயினும் விட்டேனோ! 

அன்னிய தேசத்தரசா குற்றஞா செய்தோசைக் 

கொலை செய்தாரென்று கேட்டாலுங் குறறம் வந்த 

தென்ன, கொலை செய்த கென்ன என்று குலை 

ஈடுங் குன்ற நல்லோர்கள் மரபிற் பிறகஈத நான், 

குற்றம்வரவுங் கொல்செய்யவும அசசுசெலுத்தி, 

ahs நல்லோர்க எியல்புக்கு நாணமுண்டாகத் 

தானோ விட்டின் வாயிலில் வெள்ளெருக்குப் பூத்தது 

போலக் தோன்றினேன் ! நாம் சாட்சி செய்ய 

ஏற்பட்ட நாள்தொட்டு இரநாள் வசையிலும் எவ் 

வுயிரும் எவ்விதத்திலும் யாதொரு குறையும் 

இல்லாமல் வாழ்ஈது மகிழ்ந்திருக்க, நீதியுடன் முறை 

தவராஅ செங்கோல் செலுத்திவரும்படி Far gue 

செசம் பெற்றோேமேயென்று ஒரு காழிசைக்குமுன் 

வசையிலும் எனக்கு உண்டாயிருந்த மனக்களிப்பை 

யெல்லாம் மண்ணிற் கவிழ்த்தேனே ! நாமும் பழி



௪௬ மனுமுறைக்ண்ட வர்சகம் 

பாவங்களுக்குப பயந்தே அ௮றகெறி தவறாது ௮௪௪௬ 

செலுத்தி வருகிறோம், * பழைய தரித்திசனுக்குப் 

பணங்கடைத்தது ? போல் ஈமக்கும் சிவானுகசெகத் 

தால் ஒரு சிறுவன் பிறந்தான்; அவனும் கற்றவர் 

மகிழக் கலவி கேள்விகளில கிறைகஈ,த பண்பும் பருவ 

மும் உடையவனானான்; இனி ஈமககென்ன குறை 

என்று எண்ணியெண்ணி இறுமாப படைக் 2கே! 

புத்தெப் பேறுபெற்றுப் புனிகனனே மென்று 

பூரித்திருர்தேனே ! ஈமது புத்திரன் இளவசசுப் 

பட்டத்திற்கு ஏற்றவனானான்; இனிக் கலயாணஞ் 

செய்விப்போமென்று கனவு கண்டிருகமீதனே 'நமது 

புத்திரன் ஈற்குணங்களை உடையவனாக இருக்கின்றான்; 

பெற்றெடுத்த ஈமது பே்கொண்டு வருவானென்று 

மனோசாச்சியம் பண்ணி மகிழ்ந் இருந்தேனே ! இளங் 

கன்று எதிர்வரவுங் கண் கெட்டுக் கருத்தழிர்தவன் 

போலத் தேசை ஈ௩டத்தித் ராப பழிபூண்டானே ! 

யோ! இவன் என் செங்கோலைப் பிடிக்கத்தக்க செல் 

வப்பிள்ளை யாகாமல் தென்னம்பிள்ளையானானே / சிவ 

தரிசனஞ் செய்யப் போறவன் தேஞார்ேத போகப் 

படாது ; அவ்வாறு போயினும் நாற்புறத்திலும் 

நடப்போர்களை விலக்கும்படி ஆள்விலக்கெளைவிட்டு, 

முன்னே பரிக்காரர் வாவு குறித்துப்போகப் பின்னே 

மெல்லெனத் தேரை விடவேண்டும் ; அப்படிச் செய் 

யாமல் பாலியப்பருவம் பயமறியாதென்பதற்குச் சரி 

யாகப் பரபசப்பர்ச்த் தேதசை ஈடத்இப் பசுங்கன்றைக் 

கொன்றானே ! 8 யோ ! இவன் கல்வியறிவுள்ள வன்க





௫்ள் மனுரமுறைக்ண்ட வசசகம் 

பாவங்களுக்குப் பயந்தே ௮றகெறி தவறாது ௮சசு 

செலுத்தி வருகிறோம்; ( பழைய தரித்தனுக்குப் 

பணங்கடைத்தது ? போல் ஈமக்கும் சிவானுகசெகத் 

தால் ஒரு சிறுவன் பிறந்தான்; அவணும் கற்றவர் 

மகிழக் கல்வி கேள்விகளில நிறைகது பண்பும் பருவ 

மும் உடையவனானான்; இனி ஈமகசென்ன குறை 

என்று எண்ணியெண்ணி இறுமாப படைக் 2 கே! 

புத்தெப் பேறுபெற்றுப் புனிகனானோ மென்று 

பூரித்திருந்தேதனே / ஈமது புத்திரன் இளவசசுப் 

பட்டத்திற்கு ஏற்றவனானான்; இனிக் கல்யாணஞ் 
செய்விப்போமென்று கனவு கண்டிருகமீதனே !' ஈமது 

புத்தன் ஈற்குணங்களை உடையவனாக இருக்கின்றான்; 

பெற்றெடுத்த ஈமது மபர்கொண்டு வருவானென்று 

மனோாச்சியம் பண்ணி மகிழ்ந் இருர்2தனே !/ இளங் 

கன்று எதிர்வரவுங் கண் கெட்டுக் கருத்தழிர்தவன் 

போலத் தேசை நடத்தித் தீராப பழிபூண்டானே ! 

ஐயோ! இவன் என் செங்கோலைப் பிடிக்கத்தக்க செல் 

வப்பிள்ளை யாகாமல் தென்னம்பிள்ளையானானே 7? சவ 

தரிசனஞ் செய்யப போகிறவன் தேரார் போகப் 

படாது ; அவ்வாறு போயினும் நாற்புறத்திலும் 

ஈடப்போர்களை விலக்கும்படி ஆள்விலக்கெளைவிட்டு, 

முன்னே பரிக்காரர் வசவு குறித் அப்போகப் பின்னே 

மெல்லெனத் தேரை விடவேண்டும் ; அப்படிச் செய் 

யாமல் பாலியப்பருவம் பயமறியாதென்பதற்குச் சரி 

யாகப் பரபசப்பாகத் தேசை ஈடத்இப் பசுங்கன்றைக் 

சோன்றானே ! 8 யோ ! இவன் கல்வியறிவுள்ள வஞக



மனுமுறைக்ண்ட வாசகம் wer 

இருந்தும் ௮றிவழிகது, ௮சசன் பிள்ளையர்காமல் 

அணிற்பிள்ளை யானானே ! கொடிய பாதகங்களிலெல் 

லாங் கொலைபபாதகமே தலைபையென்று வேத முத 

லாகிய கலைகளில் தான் படித்தறிர்தான் ; சான்றோர் 

சொல்லவுங் கேட்டறிஈதான்; அப்படி. ௮றிர்திருந்தும் 

அப்பாதகஞ் சேரவொட்டாமல தன்னைக் காத்துக் 

கொண்டு பட்டபபிள்ளையாகாமல் பழிப்பிள்ளையானா 

Cor! யோ! புதல்வனைப பெற்றால் புண்ணியம் 

பெறலாமென் றெண்ணிய எனக்கு மலடாயிருந்தா 

௮ம் வாழ்வுண்டென்று நினைக்கும்படி. நேரிட்டதே! 

நான் நெடுகாளாகத் தியாகராஜபபெருமானை வேண்டிக் 

கொண்டது இபபடி பபடட பெரிய பழிக்காளாகய 

பிள்ளையைப் பெறத்தானோ! பிள்ளை யென்ன செய்யும்! 

பெருமான் என்ன செய்வான்! மாதா பிதாக்கள் 

செய்தது மக்களுக்கு” என்னும் பெரியோர் வார்த்தை 

யின்படி நான் செய்த தீவினையே என் புத்தருக்கு 

கேரிட்டதென்று நினைத்து, என்னை வெறுத்துக் 

கொள்ள வேண்டுமென்றாலும், இர்சப பிறப்பில் 

என் புத்தியறிந்து ஒரு திங்குஞ் செய்ததில்லையே! 

இந்தப் பிறப்பி லில்லாவிட்டாலும் முறபிநப்பிலே 

நல்லோர் மனத்தை நடுங்கச் செய்தேனோ. வலிய 

வழக்கட்டு மானக் செடுத்தேனோ. தானங்சொடுப் 

போரைத் தடுத்து நின்றேனோ ! கலந்த சிரேசமைச் 

சலசஞ் செய்தேனோ. மனமொத்த சட்புக்கு 

வஞ்சகஞ் செய்தேனோ! குடிவரி உயர்த்திக் கொள்ளை 

கொண்டேனோ! ஏழைகள் வயிறு எரியச் செய்



௪௮ மனுமுறைகண்ட வாசகல் 

தேனே! தருமம் பாராது தண்டஞ் செய்தேனோ 

மண்ணோசம் பேசி வாழ்வழித்தேனோ! உயிர்க்கொலை 

செய்வோர்க்கு உபகாசஞ் செய்தேனோ ! களவுசெய் 

வோர்க்கு உளவு சொன்னேனோ. பொருளை இச்9த் 

அப் பொய் சொன்னேனோ! அசைகாட்டி. மோசஞ 

செய்தேனோ ! வர௮போக்கொழிய வழியடைக்தே 

னோ! வேலையிட்டுக் கூலி குறைத்தேனோ! பசித்தோர் 

முகச்கைப் பாராதிருதேனோ! இசபபோரக்குப் 

மிச்சை இல்லை யென்றேனோ ' கோள் சொல்லிக் 

குடும்பங் கலைத் 2,தனோ ! ஈட்டாறறிற் கையை ஈழுவ 

விட்டேனோ! கலங்கி ௨ளிககோசைக் காட்டி.க்கொடுத 

தேனோ! கற்பழிஈசவளைக் கந் திருந்தேனே! காவல் 

கொண்டிருந்த கன்னியை அழிககேனோ! கணவன்வழி 

நிற்போசைக் கற்பழித? னோ! கருப்ப மழித்துக் 

களித்திருந்தேஹோ ! குருவை வணங்கக் கூசிகின்றே 

னோ! குருவின் காணிக்கை கொடுக்க மறஈதேனோ! 

கற்றவா தம்மைக் கடுகடுத்கேனோ! பெரியோர் பாட் 

டிற பிழை சொன்னேனோ ! பக்ஷியைக் கூண்டில் 

பதைக்க அடைத்ேேனோ! கன்றுக்குப் பாலூட்டாது 

கட்டிவைத்ேேதனோ.! ஊன்சுவை உண்டு உடலை வளர்ச் 

தேனோ! கல்லும் நெல்லுங் கலந்து விற்றேனோ! 

௮ன்புடையவர்க்குத் துன்பஞ் செய்தேனோ! குடிக் 

இன்ற நீருள்ள (குளத்தைச் தூர்த்தேனோ! வெய்யி 

அக் சொதுக்கும் விருக்ஷக்தை அழித்தேனோ! பகை 

கொண்டு ௮யலோர் பயிரை அழித்தேனோ! பொது 
மண்டபத்தைப் போயிடித்தேனோ! gaus சதலை



மனுமுறைகண்ட வாசகம் ௪௯ 

அடைத்து வைத்தேனோ ! செவனடியாசைச் சீறி 

வைதேனோ! தவஞ் செய்வேரசைத் தாழ்வு சொன் 
னேனோ! சுத்த ஞானிகளைச் தாஷணஞ் செய்தேனோ! 
தந்தை தாய் மெொரழியைத் கள்ளி நடந்தேனோ! 

தெய்வத்தை இகழ்ந்து செருக்கடைரந்தேனோ! இன் 

னும் என்ன பாவஞ் செய்?தனோ.! இன்னதென்றறி 

யேனே! யோ! இந்தப் பசுவின் சோர்ந்த முகத்திற் 

கண்ணீர் ததும்புகின்றகைக் கண்ட என் சண்களை, 

நங்கு சூன்றெடுப்பபதுபோலப் பிடுங்கி எறியேனோ.! 

இதன் கன்றை உன் புத்திசன் தேர்க்காலில் ஊஈது 

கொன்றானென்று சொல்லக்கேட்ட என் செவி 

sine செம்பு நீருருக்கு விட்டுச் செவிடாக் 

கேனோ... இந்தப்பண ஆராய்ச்சிமணியினால் தன் 

குறையை அறிவித்த நாழிகைதெொட்டு Beat fens 

வசையிலும் அ௮க்குறையைக் தீர்ப்பதற்குவேண்டிய 

உறுஇ மொழியைக் கூருதிருக்ெற எந்நாவைச் 

சூடுள்ள கெருப்பாற் சுடுவேனோ ! இதற்குத் துன்ப 

மூண்டாக்னெவன் இன்னானென்று அறிந்தும், 

அவனை இன்னுர் தண்டனை செய்யர்து தாழ்த்திருக் 

இன்ற என் கைகளைக் கத்தியைக் கொண்டு சண்டித்து 

விடேனோ.? இதன் கன்றைப் பிழைப்பிப்பதற்குத் 

தீச்சு ஈன்முயற்சியைத் தேடி, கால திக்குகளிலும் 

ஈடவாத என்காலைக் கோடரிகொண்டு குறுக்கே வெட் 

டேனோ.! இதன் மெலிவை அடிக்கடி கண்டும் 

வற்றி ஒடுங்காத மலபாண்டமாகய என்னுடம்பை 
வாளாயுதங் கொண்டு மடித்துக்கொள்ளேனோ! இதன்
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பரிதாபத்தையும் ஈமக்கு நேரிட்ட பழியையும் எண் 

ணியும் உருகி அழியாத உள்ளத்தை வலிய விஷத்தை 

விட்டு மாய்த்து விடேனோ !' நிலையிலா உயிர்க்கஞ்சி 

இவைகளில் ஒன்றுஞ் செய்யர் துயிர் வைத் இருக்கன் 

றேனே? என்ன செய்வேன்! : பாவிக்குத் தர்க்கா 

யுள் ? என்பதற்குச் சரியாகப் பெரும் பாவியாகிய 

என்னுயிர், தனக்குத் தரனேயும் போகின்ற தில்லையே! 

 ஈல்ல பூஜர்பலத்தினாுல் தெய்வபக்தியடன் செங் 

கோல் செலுத்தி வருசன்றான் மலுச்சோழன் ' என்று 

மண்ணுலகத்தாரும் விண்ணுலகத்தாரும் புகழ்ந்த 

புகழெல்லாம் பொய்யாய்ப் போய்விட்டனவே ; நான் 

அப்புகழை வேண்டினவனல்ல, ஆதலால் அது 

போகட்டும் ; உயிரினும் ஒன்பது பங்கு ௮இகெமாகத் 

தேடிவைத்த புண்ணியமும் போகின்றதே! ஆ! கான் 

ரீதி தவறாது ௮சசுசெய்கெறே னென்பதை நினைத 

தரல் எனக்கே ஏளனமாக இருக்கின்றதே! சேங்கன் 

றைத் தெருகிற் சிசைக்கவும் ஒருமித்திருந்த என் 
செங்கோலை ௮ளவுகேர லென்பேனோ; ௮ஞ்சனக்கேர் 

லென்பேனோ! எழு.துகோ லென்பேனோ! ஏற்றக்கோ 

லென்பேனோ ! கத்திரிக்கோ லென்பேனோ! கன்னக் 

சோ லென்பேனோ! குருடன்கேர லென்பேனோ ! 

கொடுங்கோ லென்பேனோ ! துடைப்பைக்சோ லென் 

பேனோ! துலாக்கோ லென்பேனோ ! மாக்கோ லென் 
பே2னே! வைக்கேர் லென்பேனோ .! அல்லது இன்று 
இறந்த பசுங்கன்றாகய பிசேதத்தைப் புரட்டிச் சுடு 

இன்ற பிணக்சோ லென்பேனோ! என்னசோ
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லென்றுதா னெண்ணுவேன் !/ இளங்கன்றைக் தெொலை 

செய்யச் சம்மதித்திருந்க என் ஆக்கனொ சக்கசத்தைக் 

இரகசக்கர மென்பேனோ ! அல்லது இச்சேங்கன்றைச் 

சிதைத்த தேர்ச்சக்கா மென்பேனோ.! என்ன சக்கச 

மென் றெண்ணுவேன 7 இந்தப் பசுவின் கன்றுக்கு 

௮பாயம் நேரிடக் காத்திருந்த என் காவலைச சிநு 

பெண் காக்னெற இனைக்காவ லென்பேனோ! குரு 

டன் காக்கின்ற சகொல்லைக்காவ லென்பேனோ! 

புல்லாற் செய்த புருடன் காக்கின்ற புன்செய்க்காவ 

லெனபேனோ.! வருமபடி. யில்லான் காக்கின்ற 

வர்யிற் காவலென்பேனோ ! பயிசைக காக்கவைத்த 

பண்ணைக்காவ லென்பேனோ. வேலை வேண்டிக் கார்க் 

இன்ற வெறுங்காவ லென்பேனோே.? அலலது இக் 

கன்றை அடக்கஞ் செய்யக காத்திருக்கின்ற ரிச் 

சந்திரன் காவலென்பேனோ! என்னகாவ லென் றுதர் 

னெண்ணுவேன் !/ என்ன செய்வேன் / யோ! 

இப்படிபபட்ட பாவியாகிய என்னை மனுவென்று 

பேரிட்டழைப்பது காராட்டை வெள்ளாடென்றும், 

அமங்களவாரத்தை மங்களவர்ச மென்றும், நாகப் 

பாம்பை ஈல்லபாம்பென்றும் வழங்குகின்ற வழக்கம் 

போன்றதல்லது உண்மையல்ல! இனி, இப்பசுங் 

கன்று உயிர்பெற் றெழுந்திருப்பதற்கு உபாயம், என் 

புத்தோனுபிரையேயன்றி என்னுயிரையும், என் 

மளையாளுயிரையும், என்ன சாட்சியையும், எனக்கு 

உரித்தாயெ மற்றெல்லாப் பொருள்களையுங் கொடுத்து 

விட்டால் நேரிடுமென்று சொல்வா ருண்டானால்,
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இதேர். கொடுத்துவிடுிறேன். அவ்வாறு சொல் 

வோருமில்லையே! இதற்கு நேரிட்ட துக்கமும், எனக் 

இதெனாலுண்டாகிய துயசமும் எபபடித் தருமோ! 

இப்படியென் றறியேனே! என்ன செய்வேன்!!! 
என்று பலவிதமாகப் பரிதலித் இருந்தார். 

அரசனை வணங்கி அமைச்சர்கள் கூறல் 

இகதப் பிரகாரம் பரிதவித்து வருந்துஇன்ற 

மனுச்சக்காவர்த்தியை அருகிலிருர்ச அமைச்சர்கள் 

கோக்கிக் கைகுவித்துத் தொழுது நின்று (ஓ மனுநீதி 

தவருதி மகாசாஜனே! A Rags sr ov வலிய வந்து 

மடிந்த இளங்கன்றைக் குறித்து நீர் துன்பப்படுவது 

உயிர்களிடத்து உமக்குள்ள காருண்யத்துக்கு இயல் 

பேயென்று எண்ணி, இதுவரையும் எதிசொன்றுஞ் 

சொல்லாது சும்மாஇருந்தோம்; இனிக்காரியக் கெடு 

யில் வர்ய்மூடிக்கொண்டிருப்பது மர்திரிகளுக்கு 

அழகல்ல என்றபடியால், கரங்கள் சொல்லும் வார்த் 

தையைக் கேட்டருளவேண்டும். உமத புத்தன் சேவ 

காருண்யமே தேகமர்கக் கொண்டவன். தான் பூமி 

ய தரா து எந்தச் செந்துக்கள் எதிர் வந்து அகப்பட்டுக் 

கொள்ளுமோவென்று, கீழ்நோக்கி அஞ்சி யஞ்சி 

மெல்லென ஈடக்கின்றபோது, வேறோர் அதிர்ச் 

யினால் ஈடுங்கச் சிற்றெறும்புகள் விரைவர்க ஊர்ந்து 

போ௫ூன்ற்தைப் பார்த்து, இடுக்கட்டு * ஒசோ என்ன 

பாவம் 1! உயிர்களுக்கு ஈடுக்கம் உண்டாக ஈடர்
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தோமே? என்று எண்ணி, முகஞ்சோர்ந்து, பிசமை 

கொண்டு நிற்க நாங்கள் ௮ரேகமுறை பார்த்திருக்கின் 

றோம். அப்படிப்பட்ட கருபையுள்ளவன், இந்தக் 

கன்றை அுஜர்க்செதையினால் கொன்றானென்று எண் 

ணுவதற்கு இடமில்லை, அன்றியும் அவருடன் சூழ்ந்து 

போன பிராமணர் முதலானோர்களுக்கும், தேரைச் 

சூழ்ரதுபோன எங்களுக்கும், தேர்க்குமுன் நடந்த 

ஜனங்களுக்கும், தெருவில்கின் று பார்த்திருந்த பிரஜை 

களுக்கும் இலேசமுர் தெரியாதபடி. அக்கன் று மாய 

மாகக் குதித்துவந்து மடிஈத தென்று சொன்னார்கள், 

அன்றியும், தேர்க்கு முன்னே யானைவிரர், குதிரை 

விரர் முதலானோர் ௮ணியணியாக யூகம் வகுத்தது 

போல நகெருக்கப்போக, விருது பிடிப்போர், எச் 

சரிக்கைசொல்வோர், கட்டியங் கூறுவோர், பட்டாங்கு 

படிப்போர், சோர்வு பார்ப்போர், இள்விலக்குவோர் 

முதலானவர்கள் Las, இத்தனை பேரையுக் கடந்து, 

தேர்க்குச் சமீபத்திற் சிங்கக்குட்டியா யிருந்தாலும் 

வரமாட்டா௫ு, இதுவோ கோல் பிடித்தவனைக் 

கண்டால் கூப்பிடுதாரம் ஒடுன்ற இயல்பையுடைய 

இளங்கன்று; அர்தக் காவலையெல்லாங் கடர்து 

தேர்க்குச் சமீபத்தில் எதிசே துள்ளியோடி வந்த 

தென்றால் இர் இிசசால மென்றுதான் எண்ண வேண்டு 

வதாக இருக்கின்றது! ஆதலால் அக்கன்றை அுதன் 

விதியே இப்படிப்பட்ட ஆச்சரிய மாணஞ் செய்வித்த 

தன்றி உமது புத்திரன் செய்வித்ததன்.று ) இந்தக் 

காரியம் இப்படியிருக்க, புத்திரன் கொன்றானென்று
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அவனை நோவதும், அவனைப் பெற்றதனாற் பழி வந்த 

தென்று உம்மை நீர் நோவதும், எய்தவன் இருக்க 

அம்பை நோவது போலவும், ௮ம்பு செய்து கொடுத்த 

கருமானை கோவ.து போலவுமல்லவேர் இருக்கின்ற து? 

நீர் சகலகலைகளையுங் சுற்று, கேள்வியில் மிகுந்து, 

அ௮சசர்கறல்லாம் புகழ்ந்து கொண்டாடத்தக்க தன் 

மையை யூடையவர். உமக்கு இது விஷயத்தில் காங் 

சள விரித்துச சொல்லவேண்டுவதென்ன ? இனித் 

துனபப்படுவதை விட்டு, உயிர்க்கொலை கம்மையறி 

யாது கேரிட்டாலும், Gor செய்யக் சண்டாலும், 

அதற்குத் தக்க சாஈதி செய்துகொள்ள வேண்டு 

மென்றும், விதிப்படி. வினை வசத்தால் நேரிட்ட இகச்தக் 

கன்றின் சொலைக்கு முன்னிலையாக இருந்த உமது 

பு.த்தினையும், பெரியோர்களைக் கொண்டு இதற்குத் 

தக்க பிராயச்சித்தத்தை யறிஈது செய்விக்க வேண்டு 

வதே உமக்கு முறை”? என்றுஞ் சொன்னார்கள். 

பழிக்குப்பழிவாங்கப் பார்த்திபனினைத்தல் 

அதுகேட்ட மலுசசக்கரவர்த்தியானவர் வியர்வு, 

அடிப்பு, நகைமுதலான கேர்பக்குறிகள் தோன்ற மக் 

திரிகளைப் பார்த்து, அமைச்சர்களே! உங்கள் நியா 

யம் ஈன்றாயிருந்தது; நீள்கள் சொல்லிய நீதி உங்க 

ளுக்கே ஒப்பாகு மல்லது தருமதேவதை சம்மதிக் 

ரகுமோ! கன்றையிழந்து வருந்துசன்ற இப்பசுகின் 
சஞ்சலத்தையாவது சாந்தப்படுத்துமோ? இப்படி
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நீங்கள் சொல்லியது என் முகத்தைக் குறித்தோ, 

என் புத்தி லுபிருக்செங்கியோ, அல்லது உங்கள் 

வனத்தை எண்ணியோ, எதுபற்றியோ? 

உலகக்தையாளும் ௮சசன் அசைபற்றியாவ.த, 

வெகுளிபற்றியாவது, தாட்சண்யம் பற்றியாவது, 

உறவுபற்றியாவது நடுநிலையாக நியாயங் கண்டு சொல் 

லாமல மாறுபட்டால, ௮தை மறுத்து இது விஷயத் 

தில் ௮சசன் ஈம்மைக கொலலுவானாயினுவ் கொல் 

லட்டும, அவனுக்கு உறுதி கூறுவதே நமக்குக் கட 

னென்று நிசசயித்துக்கொண்டு, கியாயங் கண்டு 

நடுநிலையாகச சொல்வது மதஇியுடைய மர்திரிகளுக் 

குத் தருமமாகவிருசக, நீங்கள அதை நினையாமல் 

இப்படி௪ சொல்லியது என்ன நினைத்தோ? சர்ச 

சூரியர் திசைமாறினாலும், சமுத்திர தடைமீறினா 

லும், மகா மேரு கிலைகுலைகதாலும், மனங் கலங்காது, 

விவசாசங்களிற பழுது வாராது, பாதுகாக்கின்ற 

குணததையுடைய நீங்கள், இன்று நீதியில்லாத சல 

குற௮ும்பாசரைக் கூடி, அ௮வவசசர் தாளியென்றால், 

நிரீத்தூளியெனறும்; கரும்பு கசப்பென்றால் எட்டிக் 

காய்போற் கசபபென்றும்; தாயைக் கொலை செய்வது 

தீக்கதென்றால், வேசத்தின முதற்காண்டத்தில் 

விஇத்திருக்கன்ற தென்றும்; வெள்ளத்திற் கல் 

மிதக்குமோ வென்றால், ஆற்றில் அம்மி மிதக்கக் 
கண்டோமென்றும்; காக்கை வெளுப்பென்றால, கேற் 

றைப் பொழுதில் நிற்கக் கண்டோமென்றும்; கல்லின் 

மேல் நெல்லு முளைக்கு மென்ருல், கொத்தாலாயிசல்
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குலையாலாயிரமென்றும்; கள்ளனைப் பிடிக்கலாமோ 

வென்ருல, பிடி ததால் பெரும்பாவ மல்லவோ வென் 

௮ம்; பொய் ஐயிசமட்டுஞ் சொல்லலாமோ வென்றால், 

லீயாயிசமட்டுஞ் சொல்லலாமென்று விதி யிருக்றெ 

தென்றும்; பெண்சாதி யுள்ளவனுக்குப் பிள்ளை 

கொடுப்பது யாசென்றால், லயா ! பெண் கொடுத்த 

வனே பிள்ளை கொடுக்க£வேண்டு மென்றும் ) ஒருவன் 

மனையாள் மற்றொருவனைக் கூடலாகுக்னருல், அடக் 

கத்தில் ஆயிரம்பேசோடு கூடினாலும் குற்றமில்லை 

யென்றும் ; இஈதக் கழுவில் இவனை ஏற்றலாமோ 

வென்றால், கழுவுக்குத் தக்க கனமிலலை யென்றும் ; 

என் பிள்ளையும் எச்சரிக்கைக்காரன் பிள்ளையும் 

ஒருவனை யொருவன் உதர்சினமாகத் திட்டினாசாம், 

இதற்கென்ன செய்யலாமென்றால், உமது சற்புத்தி 

சன் வாய்க்குச சர்க்கரையிடவேண்டும், மற்றவன் 

வாய்க்கு மண்ணிட வேணடுமென்றுஞ் சொல்லுகின்ற 

அர்மந்திரிகளைப்போல நியாயம் பாராது, நயிச்சிய 

வார்த்தைகளைச் சொன்னீர்கள், இத காலவேறறுமை 

யென்ற எண்ணுகிறேன். தன்னைக் கொடுத்தாவது 

தருமத்தைத் தேடவேண்டு மென்னும் பெரியோர் 

வார். த்தையைப் பிடிப்பது சற்குண முடையோர்க்குத் 

தீருதியென்றும், தாய்தததைபிடத்திலாயினுர் தராசு 

கோல்டோலச் செப்பமாக நின்று தீர்ப்புக் கொடுக்க 

வேண்டுவது அ௮சசர்க்கு அவசியம் வேண்டிய சற் 

கருமமென்றும் எனக்கு அடிக்கடி அ.றிக்கையிட்ட 

நீங்கள், இன்று அதேர்கதியில் தள்ளிவிடத் sae
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அகியாயத் தீர்ப்பை அங்கீகரிக்கப் போ திக்கின் நீர்கள், 

இஃது உங்களிடத்து நேரிட்ட அவஸ்தை வசமென் 

றே எண்ணுகி2றன். ஒருவரிடத்துத் தண்டனை 

விஇிக்கும்போது எவ்வுயிர்களுஈ தன் னுயிர்போ லெண் 

ணுவதும், எந்தபபொருள் எந்தபபிரகாரமா யிருந்தார் 

௮ம் அர்தப பொருளி னுண்மையை அறிஈதுகொள்வ 

அம், உருவுநோக்காது அறிவை கோக்குவதும, ஊழ் 

வினை நோக்காது செய்வினை நோககுவதுமாகய இப் 

படிப்பட்ட இலக்கணங்களுக்குப பொருநத விதிக்க 

வேண்டு மென்று எனக்கு ுறிவித்து வந்த 

நீங்கள், இன்று என் புதஇரன் இரக்கமுள்ளவனென் 

லும், அவன் அஜாக்செதையினால கொன்றதல்லவென் 

றும், பழவினையாற் பசுந்கன்று மடிர்ததென்றும், 

௮.தீனால் அதற்குத் தக்க பிராயச்சித்தஞ செய்விக்க 

வேண்டுமென்றும், வாதியை மாத்திரம் வரவழைத் 

அக்கொண்டு நடுக்கொள்ளைக்காரன் நியாயந் தீரத்தா 

னென்பதுபோற் சொலலி தநின்றீர்கள். ஓகோ! 

அமைசசர்களே! நீங்கள் அரராளிலிருக்த அமைச் 

சர்களல்ல ; இர்ரசாளில என்னைக் கெடுக்க நினைத்துச் 

கொண்டு எங்கேயிருந்து வஈதவர்களோவென்று 

எண்ணுகிறேன். யோ! எனக்கு இப்படிப்பட்ட 

௮கரியாயத்தைக் கற்பித்தோ இம்மை மறுமை யின் 

பங்களை வருவிப்பீர்கள் ! என்றும் மீளாத சிவகதியை 

யடையத் தக்க உறுதி வார்த்தைகளைப் பேசிய நீங்கள் 

இன்று என்றும் மீளாத அூவகதியை அடையத் 

சக்க இழிவுள்ள வார்த்தைகளைப் பேச எக்சே
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கற்௮ுக்கொண்டீர்களோ.! g! 9 !! Bis grag 
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இடுகன்றசே ! உல்கள் சொற்படி இது காரியத்இல் 

உடன்பட்டேனானால் தருமமும் தவமும் சலிப் 

படையுமே / இக்காலதஇில எனக்கு மேற்பட்ட 

வர்களில்லையென்று வழக்கழிவு செய்து வஞ்சித்துப் 

பேசுவேனானால், காலம போகும் வார்த்தை நிற்குமே! 

மனு நூலில் சொல்லிய நீஇயின்படி ஈடத்துகன்றபடி. 

யால், மனுசசோழன் மனுசசோழனென்று கெடுர் 

தசம் நீண்ட பெயசைச ௬மகத கான், இதற்குச் சம் 

மதித்தேனானால எழுததறியாதவன் எட்டைச் சுமர் 

தீதுபோலவும், கண்ணில்லாதவன் கண்ணாடியைச் 

சுமந்தது போலவும், வாசனை யறியாதவன் மலரைச் 

சுமதந்துபோலவும் விணாகவே இந்தப் பெயரைச் 

கொண்டானென்று எழுலகத்தாரும் இகழ்ந்து பேசு 

வார்களே! இன்றைக்கு என் புத்திரன் செய்த இந்தக் 

கொடுங்கொலையாகிய பாதகத்துக்குப பரிகாசஞ் 

செய்து, இலேசாகவிட்டு, நாளை மற்றொருவன் 

இதைப் பார்க்ொஞ் சிறிய கொலையொன்று செய்யக் 

கண்டு, அவனைக் கொலை செய்விப்பேனானால், *தரும 

மறியாத இவவரசன் தனக்கொன்று பிறர்க்கொன்.று 

செயடரான்” என்.று பார்த்தவர்களெல்லாம் பழித்துப் 

பேசுவார்களே; அல்லது ! தன் விட்டு விளக்கென்று 

முத்தமிட்டால் சுடாதுவிடாது ? என்பதுபோல 

என்புத்தின் செய்தகொலையென்.று புச்தஇசாபேக்ஷை 

ute, அடக்கிக் கொள்வேனானால், அதுபற்றிவரும்
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பழிபாவங்கள் என்னை அுடையாம வலிருக்குமோ? 

ஆதலால் இப்பசுவானது அருமையான இள ங்கன்றை 

இழந்து வருஈதுகின்றதைத் தவிர்க்க வலியில்லாதவ 

ஞுகய நானும, இரதப்பசுவைப்போல நெடுகாளாச 

வருர்தி அருமையாகப் பெறற என் புத்திரனைப் பழிச் 

குப்பழியாகக கொள்.று வருத்தக்கொள்வதே தகுதி”! 

என்று சொனஞனா, 

செயத்தகுவ திதுவெனக் கூறல் 

அதுகேட்டு மனக்கலங்கிய மரதிரிகளுக்குள் 

ஒரு மக் இரியானவர் ௮சசனை வணக்க, *தருமகெறி 

தவரு ௪ தலைவனே! சாவதானமாகத் தயவுசெய்து 

என் வார்த்தையைக் கேட்டருளவேண்டும். ஆன் 

மாக்களுக்கு அறிவின் உயர்வு தாழ்வுபற்றியே 

புண்ணிய பாபங்களும் ஏறிக் குறைந்திருக்கும் 

என்னுஞ் சுருதி வாக்பெத்தின்படி, தர்மார்த்த காம 

மோக்ஷங்களைப் பெறுதற்கு யோக்கியமான அறிவுள்ள 

மனிதப்பிறவி யெடுத்த ஜீவர்களுக்குள் (தனை மதப் 

பட்டு அடவி யழித்தது' என்னும் நியாயம்போல), 

மதத்தனொால் காமக்குசோதாதிகள் காரணமாக ஒரு 

வசை யொருவர் கொலை செய்தாசானால் ௮க்கொலைக்கு 

ஈடாகக் கொன்றவசைக் கொலை செய்விக்கக் கடவ 

சென்றும்; அப்படியன் றிக் *காச்கையேறிப் பனம் 

பழம் விழுந்தது? 

பகைமை முதலானவை யில்லாமல் விதிவசத்தா 

என்னும் நியாயம்போல் வலிமை
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கொருவர் இறந்ததற்கு வியாஜமாக முன்னிட்டு, 

அவர்களை அவ்வாறு இனி முனனிடவொட்டாம 

லிருக்கத் தண்டித்து, முன்னிட்டதனால் வந்த பாபத் 

அக்குப் பரிகாரஞ் செய்விக்கக்கடல சென்றும்; அப் 

படியன்றி ௮முத மூட்டுகன்றபோது அதுவே விஷ 

மாகிக் கொன்றதென்னும நியாயம்போல், ஈல்ல வழி 

யில் நிறுத்தும பொருட்டு அச்சமுறுத்தித் தண் 

டிக்கும்போது அபாயம CoA டிறந்ததற்கு வேறு 

காரணமாகி யிருத த௲தை குரு அுதஇகாரி 

முதலானோர்களை ௮னசன முதலான அரிய 

விசதங்கள் தவங்கள் செய்விக்சக்கடவசென்றும் ; 

மிருகம் பட்சி முதலான மற்ற உயிர்களுக்கு மனிதர்க 

ளால் கொலை கேரிட்டால் அந்தந்த உயிர்களின் தரத் 

துக்கும் அவரவர் குணாகுணங்களுக்குஞ் செப்கை 

களுக்குங் கா.ரணக்களுக்குர் தக்கபடி. யறிந்து பிரா 

யச்சித்தஞ் செய்விக்கக் கடஎசென்றும் பொதுவாக 

௮ற நூல்களில் விஇத்திருச்கப்பட்ட விதியை இனறு 

கன்றின் கொலைபறறி நீர் செய்விக்க எண்ணிய அபூர்வ 

மான வித விலக்குன்றதே; இது தகுதியைக் கடக் 

கின்ற குற்றமென்று சொல்வதற்கு இட pad 

பண்ணுமே”” என்றார். 

இளவரசை இழக்க இறைவன் அணிதல் 

அதுகேட்ட ௮சசன், **மர்இரியே ! நீர் பயனைத் 

தரும் விருட்சத்திலுள்ள பழத்தைப் பாராது பிஞ்
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சைப் பிடித்ததுபோல பிடித்தீர். நன்றாயிருர்தது 

உம௫ வார்த்தை! அறிவின் உயர்வு தாழ்வுகளைப் 

பற்றிப் புண்ணிய பாபங்கள் ஏறிக்குறையமென்று 

பூர்வபாகத்திற் சொல்லிய சு௬இ, உத்தரபாகத்திற் 

பரமேசுவரன் அன்மர்க்கள்தோறும் விகற்பமில்லாமல் 

நிறைந் இருக்கெறபடியால்.மாயையின் காரியமாகி வேது 

பட்ட அறிவை நக்காமல், அப்பரமேசுவரனை 

நோக்கி, எல்லா உயிர்களையும் சமமாக எண்ணி 

ஈடத்தவேண்டும என்ற உத்தரபாகத்தின்படிப் 

பிறப்பு, குணம், சாதி, தொழில் முதலான விகற் 

பங்களை நாடாது, உயிர்க் கொலையினிடததுச் 

சமானமாகத் தண்டிபபதே தகுதி) என் புத்தி 

சன் தேரிலேறிக்கொண்டு செல்வச் செருக்கினால் 

மறதிபற்றியே இப்பசுவின் கன்றைக்கொன்றான் ; 

ஆதலால் இவன ‘ காகச்கையேறிப பனம்பழம் விழுச் 

தீ.து £ போல வியாஜமானவனுமல்லன்; அமுதகூட்ட 

விஷமானது போல ஈன்மை செய்விக்கப்போய்க் 

கொலைக்குக் காரணமானவனுமல்லன் / *அனைமதப் 

பட்டு அடவியழித்தது ' என்று நீர் சொல்லிய நியா 

யத்துக்குச் சரியாக இருக்கின்றான். ஆதலால் 

இவனைக் கொல்வதே முடிவு'' என்று சொன்னார், 

மகனைக் கொல்ல மத்திரியை ஏவல் 

அதுகேட்மி மற்றொரு மர் திரியானவர் ௮சசனைத் 

தொழுது, ₹மகரீசரஜனே ! சுருதியில் எல்லர உயிர்
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களையும் உயர்வு தாழ்வு நோக்காது சமனாக கோக்க 

வேண்டுமென்று உத்தசபாகத்தில் விதித்திருக்கின் 

pS ௮அந்தணசொழுக்கத்துக்கன்றி ௮சசசொழுக்கத் 

துக்குப் பொருந்தாதே ; ௮து பொருந்துமானால் 

பிசாமணர் முதலான குலாசாரமும், பிரமசாரி முத 

ater gar தருமமும், பெரியோர் சிறியோர். ஈல்ல 

வர் தீயவர் என்கற சரமப் பாடுகளும் வேறுபட்டு, 

உலகநிலை தவறி, அ௮சசாட்சி மழுங்கிவிடும. இஃது 

ஒழுக்கத்தைக் கடக்கின்ற குற்றமென்று சொல் 

வதற்கு இடங்கொடுக்குமே. ஆதலால் பூர்வ பாகத் 

இல் விதித்த விதிப்படி ௮ற.நால்களிற் குறித்த நியா 

யங்களைக்கொண்டு தீர்ப்பிடுவகே நெறியாகும் £” 

என்று சொன்னார். 

௮து கேட்டு மனுச்சேர்ழர் ஈகைத்து, அமைச் 

சசே! நீர் வழிக்குத் துணையாக வருவர்ன்போல் 

வந்து ஈடுக்காட்டிற் பயங்காட்டிப் பணம் பறிக் 

இன்றவன்போலப் பயம் காட்டுகின்றீர். பரமேசுவ 

ரன் அவ்வவ்வுயிர்களிடத்திலும் வேறுபடர்மல் 

விளங்குகின்றபடியால் எவவுயிர்களையும் பொதுவாக 

கேர்க்க வேண்டுமென்றெ உத்தசபார்கத்தின் விதியை 

நான் அனுசரித்துக்கொண்டது உயிர்ச் கொலையாக 

பாப நிவர்த்திக்கு மாத்திரமே யல்.௦து மற்றொன் 

நிற்கு மன்று; இக்கருத்தை ௮றிக்து கொள்ளாமல் 

கருத்தறிய தவன் சொன்னதே கொள்வான்” என் 

பது போலக்கொண்டு ஒழுக்கங்கடர்த குற்றம் வரு 

மென்று கூறினீர். ஆனால் மற்றவையெல்லாம் நிற்க,
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கொலைப்பாதச நிவர்த்திக்கு மாத்திரம் எவ்வுயிர்களை 
யுஞ் சமமர்கக் கெொள்ளவேண்டு மென்பது எவவ 

கையா லென்பீரேல், உயிர்க ளெல்லாஞ் சிற்சத்தியி 

னருவ மாகலானும், எல்லரீ உயிர்களுக்கும் இறை 

வனே தலுகரணங்களைக் கொடுத்தலாலும், அவனது 

சிற்சத்தியாயய உயிர்களை அவன் கொரடுத்தருளிய 

உடம்பில் நின்றும் நீக்குதல கினைக்கபபடா த ௮பசரத 

மாகலானும், எந்தெத உயிர்களும் இயல்பினா லல்லா 

மல் இம்சையிறாைல உடம்பை விட்டுப் பிரியும்படி 

கேரிட்டால் ௮ஈத௩த உயிர்களுக்கும் ௮வ்வவவுடம் 

பை விட்டு நீங்கும்போ அண்டாகும் வருத்தம் பெரி 

தாக இருக்குமாகலானும், அன்றியும் கொலை செய்யு 

மிடத்துக் கரும்பையும் எள்ளையும் ஆலையிலுஞ் செக் 

இலும் வைத்தாட்டும்போது நெருக்கிலகப்பட்டு ௮சை 

பட்டு ஈசுக்குண்டு சின்னாபின்னப்பட்ட க்கரும் 

பிலும் எள்ளிலுமிருஈது ரசமும் நெய்யும் எப்படிக் 

கலங்வெருமேர் அப்படியே உடல் நசுக்குண்டு அசை 

பட்டுச் சின்னமாக அுதிலிருஈதும் நடுகடுங்கி அறிவு 

கெட்டுத் இகைப்படைந்து கலங்கி வருவது எவ்வுயிர் 

களுக்கும் பொதுவாகலாலும், தமக்குக் கொலை 

சேரிடுவதை அறிர்தபோது உடம்பு நடுக்கியும் 

பதைத்தும் வியாத்தும் தடதடத்துர் தள்ளாடியும் 

கால் சோர்ந்தும் கண்கலங்கியும் இருளடைந்தும் 

காதுகள் கும்மென்று அ௮டைபட்டும் காசி அவண்டும் 

வாய்&ீ ௬ுலர்ந்தும் நாக்குழறியும் வயிறு பசன்று 
"இலெடைந்தும் மனந்திகைத்தும் பறையடித்தாற்
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போற் பதபதவென்றடித்துத் அடித்துத் அக்கமுஞ் 
சோர்வுக்கொண்டு மயங்கவும், பாய்மசச் சுற்நிலகப் 

பட்ட காக்கைபோலவும், நீர்ச்சு ழியி லகப்பட்டவண்டு 

போலவும், சுழல் சாற்றில் அகப்பட்ட அரும்புபோல 

வும் உயிர் சுழன்று சுழன்று அலையவும் உண்டா௫னற 

பயங்கரம் எவவுயிர்களுக்கும் இயல்பாகலானும், இறந் 

தவுடன் அவ்வுயிர்கள் இறப்பினாற்பட்ட இம்சையு 

மன்றி உடனே பிறப்பினாலும் வருத்தமடைந்து 

துக்கப்பட வேண்டுமாகலானும் காம் வேண்டி 

ஒருயிரைப் பிறப்பிப்பதற்குச் ச தந் தரமில்லா தபடியால் 

நாம் வேண்டி ஒருயிரை இறப்பிப்பதறகும் சுதந்தர 

மில்லை; இறப்பிப்பதற்கும் பிறப்பிப்பதற்கும் இறை 

வனே சுதந்தர முள்ளவனென் றெண்ணாமல் ஆகா 

மியத்தனாற் கொலை செய்வதனால் மீளாகரகம் நேரு 
மென்றறிர்து கொள்வீர், ஆதலால் எவவுயிர்களிடத் 

துங் கொலைப் பாதகத்தைச் சமமாகக் கொள்ளவேண் 

டும். இந்த நியாயத்தின்படி என் புதல்வனைப் பழிக்குப் 
பழியாகக் கொன்று விடுவதே முடிவு!” என்று 

Oster ent 

௮.து கேட்டு, வேறொரு மக்திரியானவர் மலுச் 

சோழசை வணங்கி, ::அசசனே! உமது பெயரினால் 

விளங்கும் மனு நூலிற் குடுமியையும் முகசேர்மத்தை 

யும் குவாஞ்செய்.து, தான் கொன்ற பசத்தோலைப் 

போர்த்துப் பசுமர்தையினிடத்தில் வாசஞ்செய்.த, 

கோசலத்தினால் ஸ்ஈரீனம் பண்ணி, இர்இரியங்களை 
யடக்கயிருத்தல், சஞ்சு குடித்தல், ௮விசுபண்ணி
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உண்டல், பட்டினியிருத்தல், பசுமர்தையினுடன் 

பேர்தல், பசுக்களுக்கு உபசாரஞ்செய்தல், பசுத் 

கானஞ்செய்தல் முதலான செய்கைகளைப் பசுக்கொலை 

செய்தோர்க்குப பிராயசித்தமாகச் செய்விக்க 

வேண்டுமென்று விதித்திருக்கன்றதே; அதற்கு 

மாறாகப் புதல்வனைக் கொலை செய்விரானால் விதி 

மாறாடடமென்னுங் குற்றம் வருவதாகத் தேர்ன்று 

இன்றதே'' என்று சொன்னார். 

அதுகேட்ட மனுச்சக்கரவர்த்தியானவர், மந் 

இரி ! நீர் சொன்னது பால்வேண்டி அழுகின்ற 

குழநகைக்குப பழத்தை எதிரவைத்துப் பமாக்குக் 

காட்டுவதுபோ லிருக்கின் றது. விதிமாருட்ட 

மென்னுங் குற்றம வருவதாகத் தோன்றுகின்ற 

தென்று: சொன்னீா, அத மனுழூல் நித்திய 

மாசய தேகத்தில் அபிமானமும், அசுத்தமாகிய 

பிசபஞ்ச போகத்தில ஆசையும் வைத்த காமிகளுக்கே 

அவவிதி கூறியதலலது நித்தியமாகய வத்தில் 

அபிமானமும், சுத்தமாகிய சவெபோகத்திலாசையும் 

வைதத என்பிதா மூதாதை முதலானவர்களுக்குக் 

கூறியதன்று, உயிர்க்கொலை நேரிட்டால் உயிர் விடக் 

கடவசென்றே குறிப்பினாற் கூறியிருக்கின்றது. என் 

பிதர் மூதர்தைக்கு எவ்விதியோ அ௮வ்விதியே எனச் 

கும் என் புத்தனுக்கும் வேண்டத் தக்கது. 

ஆதலால் விதி மாறாட்டமாகாது, (இர்த நியாயத்தால் 

என் புத்திரனை இழர்துவிடுவதே முடிவு! என்று 

சொன்னார். 

5
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௮அுகேட்ட மற்றொரு மக்இிரியானவர் மகா 

சர்ஜனை வணக்கி, “ewan தோன்றியது முதில் 

இது பரியஈதம் தெய்வ கடாட்சத்தினாலும் வல் 

லமையினாலும் நீதியுடன் உலகாண்ட ுசசர்கள், 

தாங்கள் ஆளுங்காலங்களிற் பசுமுதலான மிருக 

வர்க்கங்களுள் ஒவ்வொன்றை அுகங்காரத்தால் 

அடித்துக்கொன்ற அர்கியமானவர்களையும் பிராயச் 

இித்தஞ் செய்வித் தார்களே யல்லது கொலை செய்லித்த 

வாச ளஞுண்டென்று கேட்டதில்லை. அபபடியிருக்க 

உமத புத்திரன் இந்தப் பசுவின் கன்றைக் கொல்ல 

வேண்டுமென்று கறுவுகொண்டு கொன்றவனல்கன். 

நீசெப்படி. யவனைக் கொலைசெய்யும்படி தீர்ப்பிடலாம்? 

அவ்வாறு தீர்ப்பிட்டால் முன்னோர் செய்கைக்கு 

முசணானதென்னுங் குற்ற முண்டாகுமே'” என்றார். 

௮ கேட்டு மனுச்சோழரானவர், !:ப.ரஇரி ! 

நீர் மாபறியாதவன் மணம்பேச வக்தது' பாற Sue 

வந்தீர். முன்னோர் செய்கைக்கு முமணானதென்னுங் 

குற்றம் வருமேயென்றீர். ஆனால், நான் சொலவதை 

நன்றாகக் கேளும். பூர்வம் என் (முன் னோர்கள் 

ஆளுங்காலங்களில் இப்படிப்பட்ட கொலை 2ஈர்ஈததே 

பில்லை. எசுதேசங்களில் ஒவ்வொரு கொஃைப்பாதகம் 

நேரிட்டபோது தம்முயிசையுங் கொடுத்துப் பழிக்கு 

ஈடுகாட்டியிருக்கின்றார்கள். அவர்கள் நிற்க, மற்ற 

அசசர்சகளோவென்றால் தாங்கள் ஆளுங்காலங்களில் 

தேசராசார முதலர்ன கற்பனைகளைப்பற்றி நாதன 

அ தனமான நியாயங்களை ஏற்படுத்திக்கொண்டு
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அவைகளின்படி ஈடத்தினார்கள். அவ்வசசர்கள் 

என்னோடு சேர்க்கப்பட்டவர்களல்லர். ஆதலால், 

என் இரப்பின்படி ஈடத்துவதே துணிவு '' என்றார். 

அதுகேட்டு மறற மத்இரிகளெலலாம் சேர்ந்து 

வணங்கி நின்று, 4$மகாசாஜனே ! கூறியதே கூறு 

இன்றார்களென்று கோபஞ் செய்யாமல் யாங்கள் செர்ல் 

ஓம் வார்த்தையைக் கேட்டருள்வீராக, இர்தப் 

பசுவோ 8யறிவுள்ள மிருகவர்க்கக்துள் ஒன்று ; 

இ௫ பெற்ற கன்றோ பால் கொடுத்தறகுரிய பசுவர்க் 

கத்ததன்று. எருமுதற்குரிய எருதகாகத் தக்க 

சேங்கன்று, உம புத்்இரீனோ ஆறறிவுள்ள ஆண் 

மக்களிற் சிறஈத ஈல்லறிவுடையவன், அவனோ 

அக்கன்றைக் கொலல வேண்டுமென் ந கொன்றவ 

னல்லன. இக்கொலை?யா கன்றினுடைய ஊழ்வினை 

யென்று உலகமெல்லாஞ் சொல்லும். ஆதலால், இதற் 

குத் தக்க பிராயச்சிததஞ் செய்லிப் (தே (முறை ** 

என்று சொன்னார்கள், 

அதுகேட்ட அரசன், 4: ம௩இரிகளே, நீஸ்கள் 

உண்மையைக் கண்டறிந்து சொல்வதற்குச் சக்தயற் 

ற்வர்கள்போல் இலேசாகச் சொல்லுகின்தீர்கள். நல் 

லத, நான் சொல்லுகின்றதைக் கேளுங்கள். இப் 

பசுவோ 88யறிவள்ள மிருகவர்க்கக்து லொள்றென்று 

சொன்னது ஈன்றாயிருக்கின்றது. உங்கள் நியாயம் 

உயர்வு தாழ்வுகளை உயிர்களின் அறிவினிடத்து 
வைத்து, தாழ்ந்த அறிவுள்ள மிருகங்களைக் கொண் 

ரூல் பிராயச் சித்தமென்றும், உயர்ந்த அறிவுள்ள
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மனிசர்களைக் கொன்றால் கொலைசெய்வதென்றும் 
சொல்லுகின்ற உங்கள் வார்த்தையின்படியே இப்பசு 

மனிதச றிவைப பார்க்சினும் உயார்க அறிவுள்ளதரா்க 

இருக்கின்றது. எவ்வாறெறனில், எநத உலகத்தில் 

எஈதக் காலத்தில எஈதப்பசு இர்தப் பசுவைபபோலக் 

SOMA GOSS குறித்து ஆறறபபடாக துக்கத் 

தோடும், அ.இகாரிகளாலும், 'பகைவராலும், யலா 

சாலும், மற்ற உயிர்களாலும் ஒருவர்க்குக் குறை 

நேரிட்டால் அக்குறையை அ௮சசன், தனக்குத் தெரி 

விட்பதற்கு ௮ ரண்மனைவாயிலில ஆராய்ச்சிமணி கட்டு 

வித்திருக்கிறுனென்று சாதாரண மனிதர்களாலும் 

அ௮றியபபடாத இரதக் காரியத்தை அறிஈது வந்து, 

அர்த மணியைக் கொம்பினாலடித்துச சத்தமெழுப்பிக் 

கதறிக் கண்ணீர் வடித்துக்கொண்டு நின்றது ? இதனை 

எப்போதாவது கேட்டிருக்கின் நீர்களோ ? இல்லையே. 

இந்தப் பசுமாத்திரம் அ௮பபடியறிந்து செய்ததை 

இன்று பார்த்து நின்றீர்கள். ஆதலால், இது முன் 

தவக்குறையால் பசுவுடம்பெடுத்ததாயினும் மனிதப் 

பிறப்பில் உயர்குலத்தில மேலான அறிவோடு பிறர் 

இருக்கறகாகவே கொள்ளவேண்டும், அன்றியும், 

பசு எலலாப் பிறப்பிலும் உயர்வு உள்ளதென்றும் / 

அதன் கொம்பின் அடியிலே பிரம விஷ்ணுக்கள் 

இருக்கனெறார்களென்றும் ; காவிரி முதலான புண் 

ணிய தீர்த்தங்கள் அந்தக் கொம்பி லுனியில் இருச் 
இன்றனவென்றும் ; வெபெருமான் சிசசிலும், சிவ 

சத்தி நெற்றியிலும் இருக்கன்றார்களென்றும் ; சுப்
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பிசமணியக் கடவுள் நாசியிலும், அ௮சுவினிதேவர் 

காதுகளிலும், சர் திரசூரியர் கண்களிலும், வருணன் 

நாவிலும், சரஸ்வதி குரலிலும், கக்சருவா மார்பிலும், 

இர்திரன் கழுத்திலும், உருத்திரர் முதுகிலும், சத் 

தீமாதர்கள் குறியிலும், இலக்குமி கு குதத்திலும், கங்கை 

மூத்தித்திலும், பூமிதேவி வயிற்றிலும், யமுனை 

சாணத்திலும், தருபபாற்கடல் முலையிலும், பாகாக் 

கினி வயிறு முகம் இதயம் என்னும உறுப்புக்களி 

௮ம், அருந்ததி முதலான கற்புள்ளவர்கள் உடம் 

பிலும் இருபபார்களென்று சொல்லியிருக்கின்றதே. 

அன்றியும், பசாசவன் திருமுடிக்கு ௮பிலேகஞ் 

செய்ய யோக்கியமான பால் முதலான இசவியங்களைக் 

கொடுக்கின்றதே ; அன்றியும், தருவெண்ணீற்றின் 

காரணமான இசலியம் பிறப்பதற்கும் இடமாகவு 

மிருக்கன்றதே. அன்றியும், கான்கு வதமும் கால் 

களாகவும், கருமமும் ஞானமும் கண்களாகவும், 

ஆகமங்களும சாத்திரங்களும் கொம்புகளாகவும், 

தருமமே உடலாகவும், தவமே நடையாகவுங்கொண்டு 

பரமேசு.சனுக்கு வாகனமாக விளக்கிய தரும இட 

பத்துக்கு இனமாகவும் இருக்கின்றதே ; இப்படிப் 

பட்ட மேன்மையுள்ள பசுவை 8யறிவுடைய மிருக 

வர்க்கத் துள் ஒன்றென்று சொல்லல் தகுமோ ; இதன் 

கன்றோ பால் கொடுத்தற்குரிப பசுவாவதஇில்லை, ஏரு 

முதற்குரிய எருதாகத்தக்க சேங்கன்று என்று 

சொன்னீர்கள். தேவர்களெல்லாம் பிறப்பதற்குத் 

தவஞ்செய்கின்ற மகத்துவமுள்ள இந்தத் இருவர
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ரூரிலே பிறர்ச எல்லா உயிர்களும் சிவசணங்களென் 

இற இத்தாந்தப்படி இந்த க்ஷேத்திரத்திலே பிறந்த 
இக்சன்றைச் சிவசகணமென்று கொள்வதை விட்டு, 

சேங்கன்றென்று சொலலல தகுமோ £₹ புத்திரனே 

ஆறறிவுள்ள ஆண்மக்களிற் ஏறர்க ஈல்லறிவுள்ளவ 

னென்றீர்கள். சிவதரிசனஞ் செய்யத் தேளுர்ஈது 

போய்ச் செல்வ மறைபபினாற சண்மறைந்த கன்றைக் 

கொன்றவன் ஈலலறிவுள்ளவனென்று சொல்லப்படு 

வனோ ? கன்றிறகததை ஊம்வினையென்று உலகஞ் 

சொல்லுமென்றீர்கள் ; பிராரத்துவ வாஇகளே யல் 

லாமல் காமக்குசோதாதிகளாற் பாபங்களைச் செய்வ 

தீற்குச் வனே ஆகாமிய கர்த்தாவென்று கொள்கறெ 

உத்தம மார்க்கத்தை புடையோர்கள் ஊழ்வினை 

யென்று சொலவசோ ? இதற்குத் தக்க பிசாயச்சித் 

தஞ் செய்விப்பதே முறையென்றீர்கள் ; மலையை 

எடுத்துண்டு வயிறு கோகின்றவனுக்குச் FSB. SF 

துக் கொடுக்கன் ௮து சொல்தபபடுமோ? ௮து 

போலக் கொலைப்பாதகஞ் செய்தோரக்குப் பிராயச்சித் 

தஞ் செய்யின் ௮ப்பாபம் நிவாசணமாமோ? அவவாறு 

செய்வேனானால் மீளா ஈரகத்தில் என்புத் தனை 

விழ்த்துவதுமன்றி, யானும் விழுந்து வருர்.துவேன்) 

இவ்வுலகத்தினும் என்றும் மீளாத பழிக்கு ஆளாகச் 

சமைவேன்; அன்றியும், எண்ணிறந்த பெருமை 

பெற்ற இரவி குலத்திற்கும் என்னை அடுத்திருக்கின்ற 
உயிர்களுக்கும் ஒரிழுக்கு வர்ர்த்தையு முண்டர்கின 

வனாவேன், ஆதலால், இனி என் சொல்லுக்சொெண்
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டில்லை; இதப் பசுவின் கன்றைக் கொன்றபழிக்கு 

ஈடாக என் புத்தினைக் கொலைசெய்வதே நகிச௪சுய 

மாகிய ஈர்பபு” என்று சொல்லிவிட்டு, மர்திரியைப் 

பார்த்து. 4₹மநஇரி! என் புத்தனை அழைத்துப் 

போய் பதக் கன்று இறந்துகிடக்கின்ற வீதியிற் 

கடத்தி, நீ தேரி லேறிக்கொண்டு அவலுடம்பின் 

மேல 2ீதர்ச்சக்கர மேறும்படி செய்து கொலைசெய்து 

வருவாப்'? என்று கட்டளையிட்டார். 

௮பபோது மற்ற மஈதிரிகளெல்லாம் கை கெரித் 

அக்கா ன்டு கண்களிலே நீரரும்ப மனங்கலங்கிப் 

ரமைகொண்டு நின்றார்கள், 

மத்திரிதானே மாய்த்துக் கொளல் 

Sarna னென்டறை மக திரியானவன் கடுக்தவம் 

புரிர்து பெற்ற சுவுத்துவ மணியைக் கடலிலெறிக்து 

வீட்வொவென்றும், பலநாள் வருதி வளர்த்த 

பஞ்சவானாக் கிளியைப் பருந்துக் சசையிட்டுவா 

வென்றும, செய்தற்கரிய தவஞ்செய்து பெற்ற 

சேவாழுகததைச் சேற்றிற் கழித்துவா வென்றுஞ் 

சொல்லக் கேட்டவன் போல் இடுக்கிட்டு உணர்வழிகர் 

தும், தகைப்பூண்டு மிதிச்சகவன்போல மயக்கி நின் 

றும் சற்று உணர்வு தோன்ற, து விஷயத்தில் மன 

மில்லாகவனா யிருந்தும் ௮சசன் ஆணையைத் தடுப் 

பதற்கு அஞ்சி வணங்கி விடை பெற்றுக்கொண்டு, 

அவ்விடம் விட்டுப் புறப்பட்டுத் தளர்ந்த நடையோடு
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முகங்க௬௫), நெடுமூச்சு விட்டுக்கொண்டு *(சிவ௫வா! 

சம்போ / சம்போ !! இர்தப்பாதகஞ் செய்யத் தானோ 

நான் மந்திரியாக ஏற்பட்டேன் 1! கொலை யென்று 

சொல்லுனெரோர்களைப் பார்த்தாலும் பயங் கொள்ளு 

இன்ற எனக்குததானோ இப்படிப்பட்ட விதவா 

வேண்டும்! இந்தக் காரியத்தைச் செய்யாது வீடுவோ 

மென்றால் ௮சசன் கட்டளையைக் கடஈதானென்னுங் 

குற்றம் நேரிடுமே யென்றும், ௮ல்லஅு செய்வோமென் 

௫ல் ஈமது உயிரபோற சிறஈத வி.இவிடங்கன் விஷயத் 

இல் எப்படிக் கொலைசெய்யத் துணிவு உண்டாகு 

மென்றும், எண்ணியெண்ணி என் மனம் இருதலைக் 

கொள்ளிக்குள் ௮கபபட்ட எறும்புபோல் இகைச் 

இன்ற?த. இதற்கு என்ன செய்வேன், என்ன செய் 

வேன்!” என்று வருந்தி வருந்தி ஒருகால் முன் 

வைப்பதும், மற்றொருசால் பின் வைப்பதுமாகி 

ஊசலாடுகன்றவனைப்போல் அலைந்தும், “Cars sem 

வேண் விஷமூண்ணெனக் கட்டளையிடினும் உண்ண 

டிய உரிமை ஈமக்கிருக்கெெபடியால் போய்த் தொலைப் 

போமென்று சற்றே ஈடஈது, எண்ணுதற்கும் யோக் 

இயமல்லாத இப்பாதகத்தை எப்படி௪ செய்வோம்” 

என்று சற்றே நின்று ஈடைத்தூக்கங் கொண்டவன் 

போல் தெளிந்தும், மயங்கியும், பித்தம் பிடித்தவன் 

போல் பிதற்றியும் கண்ணீர் சொரிர்.து கலங்கெவனா 

இப் பின்புதெளிர்து, (*அ௮.சசன் ஈமக்குத் தந்தையா 

தலால் PAE msn செய்த குற்றத்தை சாமேற் 

ுக்கொண்டு நம்முயிரைக் கொடுத்துவிடுவோம்'?
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என்று துணிவுகொண்டு, அக்கன்று இறக்து கிடக்கிற 

விதியினிடத்து நணைகடர்த வெள்ளம்போல ௮ 

வேகமாக வக. நின்று, கன்னசையிலிருஈத உடை 

வாளை உறையிலிகஈதுருவி எடுத்துக்கொண்டு, தனது 

கழுத்தில் வைத; ஊட்டியை அுரிர்துகொண்டு உயி 

ரிழந்து விழுந்தான், அதுகண்டு சல ஒற்றர்கள் அதி 

சீக்செமாய்ப்போய் மனுசசோழரிடத்தில “ஆணட 

வசே! தேவரீர்க்குக் கண்போல விளக்க கலாவலல 

பனென்னும மந்திரியானவர் சேங்கன் றிறர் துகடக் 

இனற தெருவிறபோய் அசையிலிருஈக உடைவாளைச் 

கொண்டு கமது கழுத்தை அரிஈதுகொண் டிறந்து 

விட்டார்” என்று விண்ணப்பஞ் செய்தார்கள். 

மன்னனு பிறக்க மனந் துணிதல் 

HAC. அசசன் gales புண்ணில் அம்பு 

பட்டதுபோல் அடிதுடிகது, மிகவும் மனங்கலங்கி 

: ஓகோ இஃதென்ன பாபம்! இஃதென்ன பாபம் !! 

ஐயோ! கலாவல்லபனென்கிற மந்இரியானவன் 

நானிட்ட ஏவலைச் செய்வதற்கு௪ சம்மதித்தவன் 

போல் சென்றது, நம் மசசனுக்குக் கன்றைப்பற்றி 

வந்த பழிமாத்துசம் போதாது, நாமும் பழி சுமத்து 

வோமென நினைத்துத் தானோ! எனக்கு கேரிட்ட 

இடசையறிக்தும் எரியுங் கொள்ளியை யேறத்தள்ளு 

வதுபோலவும், நீண்டெரியும் நெருப்பில் நெய்விடுவஏ 

போலவும், அவ்விடருக்குமே லிடருண்டா்கும்படி.
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செய்கானே / கப்பல் உடைந்து கலங்கும்போ௪ 

தெப்பமும் உடைந்ததுபோல், கன்றின் பழிக்குச் 

கலங்கும்போது மக்திரி பழியும் வளைத்துக் கொண் 

டதே ! எனக்கு வரத துன்பமெல்லாஈ தனக்கு வகத 

தாச எண்ணி, என்னை இசவும் பகலும் காத்திருந்த 

மதியள்ள மநதிரியை இனி எக்காலத்திற் காண்பேன்! 

இதைக் கேட்டவர்களெல்லாம் இஃதென்ன கொடு 

மையோ ! கொள்ளை கொண்டவளைகிட்டு குறுக்கே 

வந்தவனமேற் குற்றம் காட்டியதுபோலவும், கொண்ட 

மனையாளிருக்கக் கூலிவாங்க வஈதவளைத தாலி வாக்கச் 

சொன்னது போலவும், பசுங்கன்றைக் கொன்ற தன் 

புதல்வனிருசக, அவனை விட்டு அபபழியை அமைச் 

சன்மேல் வைத்து அவனுயிசை வாங்காசொன்ன 

இவ்வரசன் அநியாயக்கார னென்று இகழ்சசி 

செய்வார்களே / அறிவில்லாசவன் செய்த காரி 

யம் பயன் படாது மாத்திரமோ 1! பழியும் பாவமுங் 

கொடுக்குமென்ற பெரியோர் வார்த்தைக்கு இலக்கா 

யினேன் 7,82யா! நான் என்ன காரியஞ் செய்தேன் ! 

Saari பூங்கோயிலினிடத் தெழுந்தருளிய 

தெய்வமே? அடுத்தவர்களுக்கு அருள்செய்கின்ற 

ஆண்டவனே 7 உன்னை ஈம்பியிருக்க்ற அடியேனை 

இப்படி.யுஞ 'சோ.கனை செய்யலாமா !/ உன் திருவடி 

களுக்கு அஆளாகியிருக்கன்ற அடியேனை இப்படிப் 

பட்ட. பழிக்கும் ௮ளாக்கலாமோ 1”? என்று பலவித 

மாகப் பரிதவித்துக்கொண்டு, பின்னே தக்கர் தருவ 

தரன காரியங்களை முன்னே ௮றிர்அ அக்காரியத்தைச்



மனுமுறைகண்ட வாசகம் ஏட 

செய்யாது விடவேண்டும்; ஆலோரித்தறியாது 

செய்துவிட்டால் அது பற்றிக் தயரப்படர்மல் மேல் 

செய்யத்தக்க காரியங்களை ஆலசியப்படுத்தாமல் 

செய்ய ளேண்டமமோாதலால, வருவது தெரியாது மந்தி 

ரியை யவுப்பிய நாம் அக்கபபடுவதிற பயனென்ன ? 

இனி நாமமே போய்ப் புத்தானைத தேர்க்காலி 

லார், மக்இரி பழிக்கு ஈம்முயிரைக் கொடுத்து 

விடு வோப'? என்றெண்ணி, அசண்மனைக்குப் புறத்தில் 

வக்து, தமது புத்திரனை அழைக்து வரும்படி காவற் 

காசரா்களுக்குக் கட்டளையிட்டார். 
Nee 

பாவரும் வருந்த இளங்கோ 

கொலைக்களம் புகுதல். 

அவர்கள் கண்ணீர்வடிஈத முக துடன் 8 யோ! 

nats தவராரத மன்னனுக்கும் இப்படிப்பட்ட 

ஆபத்து நேரிடலாமா! ஈமது இளவசசனாகிய விதி 

விடங்களிடத்திற சென்று, 48யா! உம்மை ௮சசன் 

Hops வசச்சொனஞனார்” என்,று எவவாறு சொல் 

வோம்! என்ன செய்வோம்'” என்று தயர்கொண்டு 

வி.திவிடங்கனிருக்கும் ௮சண்மனைக்குச் சென்றார்கள். 

௮தறகு முன்னதாகவே, பெரியோர்களிடத்துப் 

பிசாயசசிக்க விதியைக் கேட்கப்போன ff Salo 

சன், தமது பிதாவினிடத்தில் பசுவானது வந்து 

முறையிட்ட சமாசாரத்தை ஒற்றர்களாலே கேள்கிப் 

ப்ட்டு, “இனி ஈமக்கென்ன பிராயச்சித்த மிருக்கின்
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pg! ஈமது பிதாவானவர் செய்கிற தீர்ப்பின்படி 

நடக் துகொள்வோம் ?' என்று தேகமெலிர்து, மேனி 

வேறுபட்டு, மனக்களர்ஈது, முகஞ்சோர்ர்து தனது 

அசண்மனையினிடத்து வர்இருந்தான். அப்போது 

௮சசன் அனுப்பிய காவற்காரர்கள், அவ்வி இவிடங் 

கனைக் கண்டு, கைகுவித்து எதிர் மின்றார்கள், அவர் 

களைப் பாரத்து, “நீங்கள் என்ன காரியமாக என்னி 

டததில் வந்தீர்கள்?! என்று கேட்க, அவர்கள் 

ஒன்றுஞ் சொல்லாது ஊமைகளைப் போல விம்மி 

விம்மி ௮ழுது கண்ணீர் வடிக்துக்கொண்டு கின்றார் 

கள், அதுகண்டு வீ.இவிடங்கன், இவர்கள் எதோ ஒரு 

துன்பமான சமாசாரத்தைச் சொலல வந்தவர்கள்; 

௮,கனால் நாவெழாமல் நடுங்குகின்றார்கள் என்று 

அறிக்து, ஓ காவற்காரர்களே? வர்த காரியம் இன்ன 

தென்று சொல்லாமல துக்கப்படுவதில பலனிலலை; 

அந்தக் காரியம் எனக்குத் தெரியம், ஆயினும துயரப் 

படாமல் சொல்லுங்கள்!” என்றான். அதுகேட்டு, 

யா எப்படிச் சொலலஓுவோம்.! என்ன செய்வோம்! 

எங்கே போவோம் ! எல்லார் குடியையும் கெடுக்க 

இருந்தோ தாட்சண்யமில்லாத தலையிறறுப்பசுவானது 

ஒன்று வந்து ஆராய்ச்சி மணியை அசைத்து இனி 

உலகத்தை அள்வாரில்லாமல் அழிந்து போகும்படி 

உம்மை ௮சசன் ௮ழைத்துவசச்செய்வித்தது”” என்று 

சொன்னார்கள். அதுகேட்டு வி.திவிடங்களைச் சூழ்ந் 

இருந்த உறவினர், சனேகர் 'முதலானோசெல்லாம் 

இப்படிப்பட்ட அவதி நேரிடத்தானோ இயாகேசர்
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கோவிலுக்குப் போகத்தொடங்யெது. எள்ளளவும் 

இப்படி. வருமென்று அறியோமே! இதற்கு என் 

செய்வோம'' என்று அழுது சோர்ந்தார்கள். அந்தப் 

பிரகாரமே அசண்மனையிலுள்ள மற்றவர்களும் 

புலம்பி ஆவலித்தார்கள். 

இரத அ௮ழுகையொலியை வி இவிடங்கன் தாயான 

wat SEO QO sar or காரணமென்று விசாரித்த, 

இன்ன காசணமென்று ௮றிக்து கொழுகொம்பற்ற 

கொடியைப்போல 22 விழுஈது மூர்ச்சையடைந்து, 

சற்றே அறிவுவரக் தெளிகது, பாவியாகிய"விதி யென் 

பாக்கியத்தை அழிதததே! தீமையாகிய வினைப்பயன் 

என் செல்வத்தை அ௮ழித்தகே.! வஞ்சமாகிய ஊழ் என் 

வாழ்வை அழித்த2த/ பலநாள் வருஈஇப் பெறற என் 

வயிறு பற்றுன்ற!2த.! ப€ீசென்று பதைக்கன்றதே! 

ஐயோ, என் புத்திரன் செய்த குற்றத்திற்கு என்னைக் 

கொன்றாலாகாதோ'' என்று பலவிதமாகச் சொலலிகச் 

கைகெரித்துக் சண்ணீர்விட்டு, வயிறு பிசைஈது, மா 

சடி.த்து, வாயிலறைஈது,மனம் பதைத்து,சோவென்று 

அழுதமுது புலம்பினாள். 

அப்போது வி.திவிடங்கனென்ிற இராஜபுத்இ 

சன், அழுகின்ற தாய் முதலானவர்களைப் பார்த்து, 

“ens Faas sips புலம்புசின்றகனால் என்ன 

பிரயோஜனம்! பிரமதேவன் முதலான கர்த்தர்களுக் 

கானாலும் விதியைக் கடக்கக் கூடுமே! எலும்பு 

ஈசம்பு தோல் முதலரன அசுத்தங்களாற் கட்டிய 

இந்தச் செறுவிட்டை நிலையென்று ஈம்பப் படுமோ!
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என்மழு பிறர்தார்களோ அன்றே இறக்தார்களென்று 

நினைக்கவேண்டும். ஆறிலுஞ்சாவு நூறிலுஞ்சாவென் 

அம், நிலத்தில் முளைத்த பூண்டுகள் நிலத்திலே மடியு 

மென்றும், சாமானியரசான அசேதனர்சளம் சொல் 

லிக்கொள்ளுகின்றார்களே; அறிவுள்ள உங்களுக்குக் 

தெரியாமற் போனதென்ன? இதுபற்றி எவ்வளவுக் 

துயரப்பட வேண்டுவதில்லை” என்று பலவிதமான 

உறுதி வார்த்தைகள் கூறி, ௮வ்விடத்திலிருஈத புறப் 

பட்டு மனதில் காணமும் நடுக்கழம உண்டாகத் 

தந்தையாரிடத்திற்குப போய்த்தொழுது வணங்கத் 

தூரத்திலே நின்றான், அப்படி. நின்ற புதல்வனை 

மனுச்சக்கசவர்த்தியானவர் நேரே பாசாதவராய் 

வேறொருவன் முகத்தைப் பார்த்து, “இவன் இளங் 

கன்றை எவ்வாறு கொன்றானோ, அவ்வாறு கொலை 

செய்யப்படுதற்குத் தக்க குற்றவாளியாயினான்'' என் 

றார். அப்பொழுது புத்இசன், “பசுங்கன்றைக்கொன்ற 

பாவியாகிய சான் ௮ப்போதே உயிர்விட்டுப் பழிக்குப் 

பழி சரிக்கட்டுவேன்; னால், தேவரீர் கட்டளை எப் 

படி. ஈடப்பிக்கிறதோ, அப்படியே ஈடப்போமென்று 

அக்கட்டளையை எ திர்பார்த்திருுதேன்”” என்று விண் 

ணப்பம் பண்ணிக்சொண்டான். உடனே reer 

கொலைவீசர்களை அழைப்பித்து இந்தக் குற்றவாளியை 

ஏற்பாட்டின்படி. கடுங்காவல் செய்து கன்று இறந்து 

இடக்கன்ற விதியிற் கொண்டுபோய்க் கடெத்துங்க 

ளென்று கட்டளையிட்டார். அந்தக் கட்டளைக்கு 

அஞ்சி, அவ்விசர்கள் உருவிய கத்தியோடு சூழ்ர்து,
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நடுவே இசாஜபுத்திரனைக் காவல்செய்து ஈடத்திக் 

கொண்டுபோக, மலுச்சக்கரவர்த்தியும் மலைபோல் 

உயர்ஈத ஒரு தேறிலேறிக்கொண்டு பின்னே ஈடக் 

தார் 

௮துகண்ட அர்ககசத்திலுள்ள ஜனங்ளெலலாம் 

“இந்த இராஜகுமாரனுக்கு 8சுவரியமும் அழகும் 

அறிவும் குறைவில்லாது கொடுத்த தெய்வம் இடை. 

யிலே இரதப் பழிக்கு ஆளாசச்செய்து, ஈல்லவிதி 

ஈடுவே இருக்கக் கோணிய விதி குறுக்கே வந்ததென்று 

சொல்வதற்குச சரியாக்கயதத. இன்பத்தை ௮றுபலிக் 

இன்ற இளமைப் பருவத்தில் எடுக்கபபடா த பழிவந்து 

சூழ்ந்து, சோறுண்ணும்போது கொண்டை விக்கிக் 

கொண்டதென்பதுபோல் துன்பத்தை உண்டுபண்ணி 

யதே.! வெண்ணெய் இரண்டு வரும்போது சாழி 

உடைர்த தென்பது போலக் கலியாணக்கோலங் 

கொள்வதற்கு இசைந்து வரும் பருவத்தில் இசசெல் 

வத்திருமேனிக்குக் இங்கு உண்டாகும்படி CoA 

டதே! சவெதரிசனத்துக்குப பேோனவிடத்தில் சேங் 

கன்றின் பழிவர்து ‘Berg வெட்டப் போனவிடத் 

இல் பூதம் புறப்பட்டதுபோல்' தோன்றியதே! 

: கடைகொள்ளப் பேர்கும்போது கள்ள னெதிர்ப் 

பட்டதுபோல் ' அ௮ருள்பெறறு வரப்போகும் போது 

இக்தப் புத்தனுக்கு அந்தக் கன்றானது எமனைப் 

போல எங்கேயிருந்து எதிர்ப்பட்டதோ! இர்தக் 

குமாரனைப்பற்றி ஈமக்கெல்லா முண்டாகிய இரக்கம் 

பழிவாங்கவர்த பசுவுக்கு முண்டாயிருக்குமானால்,
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ஆராய்ச்சிமணியை அசைத்து முறையிட்டுக்கொள்ளா 

தே/ போ! இந்தப் பசுவான* சூரிய வம்சத்தை 

அழிக்கச் துசங் கட்டிக்கொண்டதே ! இனி ஈம்மாச 

னுக்குப் பிற்காலத்தில் நீதியுடன் அசசாட்சி செய்யத் 

தக்க ௮ரசனைப பெருமல எலலா உயிர்களும் நிலை 

தடுமாறி நின்று மயங்குமே / இக இசாஜபுத்தரன் 

முன்பு சேனை சூழத தேரிலேறிவர்த மங்கலமாகிய 

கோலத்தைக் கண்டு மகழ்ச்செடைக்த காம் இப்போது 

இப்புத்திசன் காவல சூழக் காலால ஈடகது வருகன்ற 

பரிதாபமாகிய கோலத்தைப் பார்ப்பதற்கு என்ன 

பாபஞ் செய்தோமோ !? இரதப புத்திரனுயிர்க்கு 

ஈடாக ஈம்முயிசை யெல்லாங் கொடுத்துவிடுவோ 

மென்ராலும் ௮சசன் சம்மதிக்க மாட்டாசே.! இந்தப 

புத்திரன் உயிரிழகதால் பின்பு அரசனும் உயிரிழப் 

பார். பின்பு நாமிருந்து என்ன செய்வது / இதற்கு 

முன் இறர்துவிடுவதே சுகமாகவிருக்கின்றதே ! ஆ! 

ஆ 1! ஈம்மாசனைப்போல இப்படிப்பட்ட அருமையான 
நீதியோடு ௮௪௬ செய்கிறவர்கள் முன்னுமில்லை, 

பின்னுமில்லையே! இயாகராஜப் பெருமான் ஈமது 

இசாஜனுடைய மனதைச் சோிக்கும்படி. இவ்விதஞ் 

செய்வித்ததாகத் தோன்றுகன்றதே /? தருமதேவதை 

நமது ௮சசனது உண்மையாடிய நீதியின் தன்மை 

யைச் சேர்க்கும்படி இவ்விதஞ் செய்வித்ததாகச் 

தோன்றுன்றதே??? என்று பலவிதமாக ௮வசவர் 

களுர் தங்கள் தங்களுக்கு நேரிட்ட அபத்தென்று 

நிளை த்துப் புலம்பியும் ௮.இசயித்தும் நின்றார்கள்.
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உஆகாயத்தினிடமாக இவவதஇசயத்தைப் பாக 

கும்ப... வநதஇிருககின்ற தேவர்களெல்லாம், **இந்த 

மனுசசக்கரவாச்யொனவன் செய்யத் துணிந்த காரி 

யம் இவற்கு முன்னிருந்த ௮சசர்களுக்குச் செல்லத் 

தான் கூடுமோ ? இம்ானிதர்களைப் பார்க்கிலும் உயர் 

பிறப்பினசா௫ய ஈர்மவர்களுக்குத்தான் செய்யச் 

கூடுமோ ? இவ்வரசன் நீதியிலும் மனோதிடத்திலும் 

சிறந்தவனகை இருக்கின்றான். இவனுக்குச் சிவ 

கடாக்ஷங கைகூடும௰ல த மறறவர்களுக்குக் கூடுமோ? 

ஆயினும், இன்னும் ஈடக்கபபோடிற அற்புதங்களை 

யெல்லாம் பார்க்சரி3வாம்'” என்று புகழ்ர்துசொல்லி 
நின்ஞார்கள், 

வீதிவிடங்கன் வீதியிற்டெத்தல் 

இந்தப் பிரகாரமாகச சொலலிக்கொண்டு நிற்க, 

மனுச்சக்கரவர்த்தியானவர் அந்தப் பசுங்கன்று 

இறக்து டெக்கின்ற விதியிற்2பாய், தமது புத்தி 

சனைக் காவல் செய்து, முன்னே ஈடத் இவர்க கொலை 

விரர்களைப் பார்த்து, இனிக் காலதாமதம் பண்ணா 

மல் இந்தப் பசுங்கன்றை எடுத்து அப்புறத்தே 

வைத்து, அவ்விடத்தில் இவ் வி.திவிடங்களைக் கடத்தி 

வையுங்கள்!” என்று கட்டளையிட்டார். அ.துகேட்டுக் 

கொலைவிரர்கள் மனம் பதைத்து மதிமயங்கி நின்றார் 

கள். அப்பொழுது தந்தையாயெ ம னுச்சக்கரவாத்தி 

யின் கட்டளையைக் கேட்டு மயங்கி நிற்கின்ற கொலை 
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வி. ராகளை gai weer பாதது, “be pater 

மயக்க வருந்துஇன் றீர்கள் ? ௮ுக்தக கட்டளையின்படி 

ரானே செய் துகொள்ளுகிே றன்” என்று சொல்லித் 

இயாகராஜப்பெருமான் சந்நிதிக் கெதிசாகத திரும்பி, 

இசண்டு கைகளையுங் குவித்துச் இரசின் பேரில் 

வைத்துக்கொண்டு, “Ay பிள்ளைக்குத் திருப்பாற் 

கடலை அழைத்துக் கொடுத்த இதயாகராஜப பெருமா 

னே! அகண்ட பரிபூரண சச்சிதானாத சுயம்பிரகாச 

சாட்சாத்கார சிதாகாச சொரூப சின்மயனாகிய 

சிவசங்கரனே .! அடியேன் பசுங்கன்றைக் கொன்ற 

பாதகனாயினேன். அதுவும் போதாமல், 88 யோ! 

எனக்கு ஈல்வழியைக் கற்பித் துக் கண்போல் விளங் 

இய நின்னடிமையிற் சிறந்தவனாகெய மதியுள்ள கலா 

வல்லப னென்கற மந்திரியையும் இறப்பிப்பதற்குக் 

காசணமா௫ியு மிருந்தேன் ! இப்படிப்பட்ட என்போல் 

பாவிகளெங்கே யுண்டு? என் பிதா தண்டிக்கப்போறெ 

தண்டனை என் பாதகத்துக்குத் தக்க தண்டனையு 

மல்லவே ! என்ன செய்வேன் / பாவியாயிலும் 

எனக்கு வேறொரு கதியுமில்லாதபடியால், முன் 

தாயைக் கூடித் தந்தையைக் கொலை செய்தவனது 

மாபாதகத்தை மன்னித்து அ௮னுக்செகஞ் செய்தது 

போல், அடியேனுக்கும் அ௮ளனுக்கிகஞ் செய்ய 

வேண்டும் ; என் பிதாவுக்கும் எனக்கும் உரித்தாக 

யிருந்த மற்றவர்களுக்கும் என்னைப் பற்றிவர்த பழி 

பாபங்களை நீக்கி யருளவேண்டும் ; என்பொருட்டு 

இறக் மந்திரியை எழுப்பிக் கொடுத்தருள வேண்
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டும் ) இதோ இந்தப புலாலுடம்பைப Sum O_O 

வருறேன் ; என்னையுஈ திருவடி. நீழலிற் சேர்த்துக் 

கொள்ள வேண்டும் ; இந்தப் பிறப்பி?2ல எனக்குச் 

திருவடி இடையாதானால் மறுபிறபபிலாயினும் 

இடைக்கத்தக்க ஈலலறிவும் பேரன்பு மள்ளவகைப் 

பிறப்பிக்கவேண்டும ”” என்றுசொலலி விண்ண பஞ் 

செய்துகொண்டு இரும்பிநின்று, மாதா, 95, HH 

முதலானவர்களுக்கும மன தீதினால வாதனஜ் செய்து, 

இம்மனுசசோழருடைய செங்கோல மாருது நிலை 

பெற்றிருக்க வேண்டுமென்று Bax தெய்வத்தைப் 

பிரார்த்தித்துப பஞ்சாக்ஷ£த்தை உசசரித்து, வடக்கே 

தலையும் தெற்கே காலும் வைத்து, இரண்டு கண் 

களையும் மூடி.௪ சரதையைச௪ சிவபெருமான் திருவடித் 

இயானத்தில் சேர்த்து, யோகநித்திரசை செய்பவன் 

போல் உடம்பைக் கிடதஇனான். 

மகன்மேற் றேரை மன்னன் செலுத்தல் 

அப்போது மனுச்சக்கரவாத்தியானவர் சிவத் 

இயானஞ் செய்துகொண்டு, தியா?கசா சநநிதியை 

கோக்க “அடியேனை ஆட்கொண்ட ஆண்டவனே 1 

இவ் வி.திவிடங்கனென்பவன் பசுங்கன்றைக் கொலை 

செய்தானென்பது பிசத்தியஷூமாக உண்மையென் து 

வெளிப்பட்ட படியால், இந்தக் குற்றவாளியின் 

கொலைப்பாதகந் தீசத்தக்க தண்டனை செய்வதற்குச் 

சக்தியில்லாக ௮டி.யேன், தேவரீர் திருவுளப்பாங்கின்
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படி, மேலோர் ஏற்படுத்திய தரும நூல்களில் கொலை 

செய்தவனைக் கொலை செய்யக் கடவசென்று விதித் 

இருக்கற விதியின்படி, விதிமாறாட்ட முதலான 

குறறங்களுக்குச் சிறிது மிடங்கொடாமல், இவனைச் 

கொலசெய்யும்படி இரிகாணசுத்தியாகத் தர்ப்பிட்டுக் 

கொண்டு, இதோ தேர்க்காலி லூர்ந்து கொலைசெய்யத் 

தொடங்குகின்றேன். இக் தீர்பபினிடத்துத் தேவரீர் 

இருவடி சர்கஷியாக என் மனமறிந்து யாதொரு 

பிசகும் நேரிட்டதில்லை. என்னையுமறியாது ஏதா 

Sai குறை கேிட்டிருக்குமானால் அதைத் தேவரீர் 

மன்னித்துக்கொள்ள வேண்டும். இதக் குற்றவாளி 

யின் பாபாத்மாவை அப்பர்பத்தினின்று நீங்கும் 

வண்ணர் தக்க தண்டனை செய்வித்தருளி, மறுபிறப்பி 

லாயினும் கடைத் 2தறும் வழியைக் கடாக்ஷிக்க 

வேண்டுமென்று விண்ணப்பஞ் செய்துகொண்டு, 

தேரிற் கட்டிய குதிரைகளை விழுந்து இடக்கின்ற 

வி.இிவிடங்கன் கழுத்தடியிற் சக்கர மழுந்தும்படி 

கேராகமுடுக்கத் 2தரை நடத்தினார். அபபோது 

தேர்ச் சக்கரமானது வி.இிவிடங்கன் Con gaps Be 

கறகற வென்று இழுத்துக்கொண்டு ௮௧ வேகமாகச் 

செல்ல உடல் குழம்பிச் சின்னாபின்னப்பட்டு, 

ஈசுக்குண்டு, கையாற் பிசைந்து, ரசம் பிழிந்த 

மாங்கனியின் கோதுபோல உடல்வேறு உயிர்வேராச 

இறந்தான். 

அதுகண்ட 2தவர்களெல்லாீம், (அருமையாகப் 

பெற்ற புத்தனை நோக்காமல் புண்ணியத்தை
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கொக்கிய கண்ணியவானே ! உனக்குச் சுபகச 

பூண்டாவதாக'' என்று வாழ்த்இக் கற்பகப் பூமாரி 

பொழிந்தார்கள். தேவ அுதுமிகள் அதிர்ந்தன. 

௮ர்ககசத்தா செல்லாம், இப்படிப்பட்ட நீதி 

செலுக்,துகன்ற மகாராஜனை என்ன தவஞ்செய்து 

பெறறுக்கொண்டோம்'' என்றும், “SSur! Ooh 

எக்காலத்தில விதிவிடங்கனைக் காண்போம்'” என் 

றும், இன்பக் கண்ணிரும் துன்பக் கண்ணீரும் 

விடடகுககொண்டே. சின்றார்கள். உடனே மனுச் 

சக்கரவாத்தியானவர் மநஇரியின் பழிக்காகத் தம் 

உயிரைக்கொடுக்கக் தணிஈது தேரிலிருஈது கழே 

॥ரிழிஈதார். 

இறைவன் வெளிப்படுதல் 

அபபோது ஸ்ரீகண்டர், அனஈதேசர், காலச்செர் 

தியுருத்திரா், அுவாகசருக்இரர், எகாதசருத்திரர், 

புத்தியட்டகர், கூர்மாண்டார், அடகர், சதவுருத்திசர், 

you ஜூர்த்திகள், நீலலோகிதர், கங்காளகபாலா, 

அ௮சுவாரோகணர்,  அஷ்டபயிரவர், விரபத்திசர், 

சக்ரதரர், நான்முகர் முதலான பதமூர்த்திகளும் ; 

சுபாலிகன், அசன், புதன், வச்செதேகன், பிராடு, 

கருதசாஇபன், உருத்இரன், பிங்கலன், சாந்தன், 

கஷயாந்தகன், பலவான், ௮இபலவான், பாசாத்தன், 

மகா பலவான், சுவேதன், ஜயபத்திரன், தீர்க்கபாகு, 

ஜலார்தகன், மேகவர்கனன், செளமியகேசன், ௪டா
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தரன், லகஷிமீதரன் சத்நந்திரன், ஸ்ரீதரன்,” பிர 

சாதன், பிரகாசன், வித்தியாதிபன், ஈசன், சர்வஞ் 

ஞன், பலிப்பிரியன், சம்பு, விபு, கணாத்தியக்ஷன், 

இரியக்ஷன், திரிவோசனன முகலான பதத்தலைவர் 

களும்; இர்இரர், சந்இரர், சூரியன் முதலான தேவர் 

களும்; வசிடடர், அகத்திய, புலத்தியர், பராசரர், 

வியாசர் முதலான முனிவர்களும்; கண்ணுவர், கருச் 

கர், சு கானந்தர் முதலான இருடிகளும்; அகரா, அக் 

தீரர், அகாயவாஇகள், விஞ்சையா், வித்தியாதரர், ௧௬ 

டர், காந்தருவர், இயக்கர், கின்னரர், கிமபுருடா், 

சித்தர், நிருதர், பூதர், பைசாசர், போகபூமியர், உசகர் 

முதலான கணங்களும்; நஈதி, பிங்கிரிடி, சண்டன், 

பிரசண்டன், சங்குகன்னன், வாணன், அந்தகன், 

கும்போ தரன், விரூபாக்ஷன் முதலான பிரமதகணங் 

களும் சூழ்ந்து துதித்து வரவும்; பேரிகை, மத்தளம், 

தரளம், சங்கம், சச்சரி, தடாரி முதலான வாத்தியங் 

கள் முழங்கி வரவும் ; “எல்லாம் வல்ல இறைவன் 

வந்தான், ஈல்லோர்க்கருளும நாயகன் வந்தான்,முப்புச 

மெரித்த முன்னோன் வரந்கான், தப்பிலார்க்கருள் 

'செயுர் தயாநிதி வந்தான், வள்ளல் வந்தான், மஹா 

தேவன் வந்தான், எள்ளி லெண்ணெய்போ லிருப்ப 

வன் வந்தான், அன்பர்க்கருளும் 8யன் வந்தான், 

இன்பங் கொடுக்கும இறைவன் வர்தான், முதி 

தொழில் நடத்தும் முதல்வன் வந்தான், பக்தர்கள் 

புகழும் பதத்தோன் வர்தான், தேவர்கள் போற்றுர் 

இயர்கன் வந்தான், மூவர்கள் வாழ்த்தும் முக்கணன்
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வர்தான,'” என்று சினனம்கள பிடித்து வரவும், 

அம்புருநாரதர் யாழிசை பாடி வரவும், உருத்திர 

கணிகையர் ஈடனஞ் செய்து வரவும, ஒற்றை வெண் 

குடை சாமரை ஸூதீலான மங்களகிருதுகள் 

நெருங்கி வரவும், ஆனைமுகக் கடவுளும், ஆறு 

முகக் கடவுஞம், இருபக்கங்களிலும் இசைந்து 

வரவும், உகமாகாவாயெ உமாதேவியார் இடது 

பக்கத் நிலிருக்க ஜடாமகுட இரிரேததா காள 

கண்ட சதாபபுஜம ஸதலானவை விளங்க, தர்ம 

சொருபமாகிய இடபவாகனத்தின் மேல் சர்வ மங்கல 

சக்கு இருமமேனியாகக் கொண்ட இயாகசாஜப் 

பெருமான் எழுந்தருளி, மனுச்சோழ சாஜனுக்குமுன் 

தரிசன கொடுத்தருளி, குளிர்கத நிலவு தளும்பி 

விசுகின்ற புன்னகை காட்டி ௮.சசனுக்கு ஜில்லென்று 

உடம்பும், உள்ளமும், உயிரும் குளிரும்படி செய் 

வித்து, கருணை யென்னும் வெள்ளம் நிறைந்து, 

பொங்கித் ததும்பி, பெருக்கெடுத்த, ஒளிகொண் 

டோக்கி மடை இறக தோடுகினற மலர்போன்ற திருக் 

கண்களால் அருள் கோக்கஞசெய்து, ௮வவசசனுக் 

குண்டாயிருஈத விடாய் முழுதுர் தீர்த்து, soo gH 

நம்பிக்கையும் பேசன்பும் வைத்து, மனுநீதி தவருது 

௮சசாட்டி செய்னெற மனுச்சோழனே ! நீ நடத்து 

இன்ற நீதுயின் பெருமையை உலகத்தவர் செவ்வை 

யாகக் தெரிஈதுகொள்ளும்படி காமே இவ்வாறு 

Car Gide sro; Oa ஒன்றுக்கும் ௮ஞ்சவேண் 

டாம்'” என்று இருவாய் மலர்ந்தருளி, இறந்து டெக்
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இன்ற பசுங்கன்றும், கலாவலலபனென்னும் மகதிரி 

யும், விதிவிடங்கனெனலும் இசாஜகுமாசலும உயிர் 

பெற்று எழுந்திருக்கும்படி கடாக்ஷித் தருளினார். 

மாதிருக்கும் பாதியனை மன்னவ 

புகழ்ந்தேற்றல் 
௮ந்தக்கணமே நித்திரை நீங்கி எழுகினறது 

போல், இளங்கன்ரானது உயிபெறறு எ(மாநது தன 

தாய்ப் பசுவினிடத்தில் சென் ந.து. மந் BB jit (சல 

வனும உயிர்பெற்றெழுஈது, ஆணடவனை வகி, 

ARCS மலர்க முகத்தோடு வாதனை சசய்து 

கொண்டு மகிழ்ந்து நின்றார்கள. அதுகண்டு அக 

நகரத்திலுள்ள ஜனங்களும பாறறவாகளும கபமை 

௮றியாத பெருங்களிப்புடையவர்களாய்௪ இலர், “அற 

புதம், அற்புதம்” என்று ஆடினாகள; சிலர், பண் 

ணிய பூசை பலித்தது, பலித்து?” எனறு பாடினார் 

கள்; சிலா, “*சூரியகுலர தோன்றியது, தோன் றியது” 

என்று துஇத்தார்கள்; ௪௨, :துக்கம நீங்கெது, சுகம் 

இடைத்தது?” என்று துள்ளினாகள் ; இர், குறை 

யெல்லாச் தீர்ந்தது, குறையெலலாக தீர்கதது”' என்று 

கொண்டாடினார்கள்; சிலர், “கும்பிட்ட தெய்வம் 

குறுக்கே வந்தது” என்று குதஇத்தார்கள; இலர், 

*எம்பெருமா னெதிர்ப்பட்டா லென்ன முடியாது” 

என்று எக்களித்தார்கள்; சில், ஒருவரையொருவர் 

சட்டி ச் சமுவிக்கொண்டு ஒருகாதமட்டும் ஒடிக் இரும்



மனுமுறைகண்ட வாசகம் ௮/௯ 

பினாச்கள்; சிலர், 6கலக்கஈ Sing களிப்புவந்தது”” 

என்று கைகொட்டினார்கள்; Fart, தோள் தட்டிக் 

கொண்டும், தொடை தட்டிக்கொண்டும், முகசோமத் 

தை முறுக்கிககொண்டும், முகமலாக துகொண்டும், 

உடல நிமிர்க முககொளண்டும் உலாவி நின்ராகள்; சிலா, 

வாழ்வு வநதது'' என்று மனம பூரித்தார்கள். 

இபபடி அ௮வசவாகளும் அளவிலலாத அனந்த முடை 

யவர்சளாய் இமா துவிடட பொருள எதிர்வரப் பெற்ற 

வர்களபோல சநம்தாஷ கோஷஞ் செய்து நிற்க, 

மனுசசககரவாக்தியானவர் கங்கையும் இளம்பிறையும் 

விளங்குகின்ற சடாமகுடத்தையம, இரிபுண்டசமுக 

இலக ழம் இருகோக்கும விளங்குகின்ற நெற்றியையும், 

௮ருள் ததும்பி வழிகின்ற இருநோக்கங்களையும், 

சங்கு குண்டலமணிஈது தாழ்கத செவிகளையும், நறுங் 

குமிழ்போன்று விளங்குகின்ற காசியையும், வேதமா 

Bu தெள்ள ம,5,தை,கக கொள்ளைகொண்டுண் ஹும்படி 

அன்பாகளுககு ௮ரளிச செய்கின்ற செம்பவளம் 

போனற இருவாய்மலசையும், வானவர்க் குயிர் 

கொடுத்த மணிகண்டத்தையும், கொன்மைமாலை 

யணிஈது மூலவசைகள்போ ஓயாஈத திருத்தோள்களை 

யும், மானும் மழுவும் வரகமும் அபயமுங்கொண்ட 

மலர்க்கரங்களையும், வொ௱.து மெல்லென்று இருவருள் 

பழுத்து ஆனஈதமொழுகிப பக்தர்கள் மனத்தில் இத் 

தஇத்திருக்கும் பாதமஃர்களையும், செம்பவள மலை 

போன்ற இருமேனியையும், பச்சைக்கொடி படர்ந் 

ீ.௮ போன்று பார்வதியார் மகிழ்ந்து விளங்குகின்ற
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பாகத்தையுங் கண்குளிரக் கண்டு, களிப்படைரஈ்து, ' 

ஆனந்த நீர் ஊற்று நீர்போல் சுரந்து சுரர்து,விமுகது 

விழுஈது மார்பினிடத்து வண்டலாடவும், உடல் 

குமைஈது விதிர் விதுர்த் துச் சிலிர் சிலிர்த்து, மயிர்க் 

கூசசெறிர்து என்பு செக்குவிட் டுருகயும், மனங் 

கனிஈ துகனிஈது கசகதுகசிகது செகிழ்ர்துநெ௫ுழ்ந்து 

படபடவென்று பதறிப் பதறி உருகி யுருகி ஆனச்த 

வெள்ளத்தி லழுஈதி பழுஈதிப பரவச மாயும், 

“Gagrmas சவெசங்கச சிவசங்கர வெசங்கர இற்பச 

தற்பர திற்குண இன்மய இவசிவ”” சன்று வரீய்நீர் 

சுரந்து பாடிபபாடி காககுழறித் தழும பெறியும், 

ஊர ஹர” என்று அனாதக் கூத்தாடியும், தண்டு 

போல் அனந்த முறை 8€ழே விழுந்து விழுந்து 

வணங்கி உடமபிற் பு முஇியாடியும், குளிர்ச்சி பொருந் 

இய சந்திர விம்பம்2பான்ற முகத்இன்கண் முத்து 

மாலை யணிர்தது போல வியர்வரும்பி இளநகை 

தோன்றி மலர்ந்து விளங்கக் கைகளைக் கூப்பிச் சர 

சின்மேல் வைத்துக்கொணடு, அன்பே வடிவமாக 

நின்று, “பிரமன் முதலாகிய பெரிய தேவர்களெலலாம் 

௮ரியதவஞ் செய்தும் கனவினுங் காண்பகற் கருமை 

பாகய கடவுளே! அன்பு அணுவளவு மிலலாத அடி 

யேனுக்கு ௮ருமையாகிய இருமேனியை ஈனவிலே 

எளிதாகக் காட்டியருளிய தேவரீர் பெருங்கருணேையை 

என்னென்று துஇபபேன்! பொய்யுலகத்தை மெய் 

யென்று ஈம்பிப் புன்மையாகய போகத்தை விருமபி, 

புவியாண்டு, மீளாஈசல் விழத் துணிர்திருச்த ௮ஞ்



மனுமுறைகணட வாசகம் ௯௪ 

CEP Bim Fry டைய அடி மேனையும் ஒரு பொருளாகத் 

இருவுள்ளகஇற் சொண்டு சாட்சி கொடுத்தருளிய ௧௬ 
ணைக் சட?! சண்ணுண் மணியே! கரும்பின் 

சுவை?ய' கபபகக கனி32ப! கருணாநிதியே! தேவரீர் 

இருவரூட பெருமையை என்னென்று சொல்லு 

(2 வன் 7 யான் என்றின் ப அஆணவப?பயும், எனதென் 

இன்ற ஓராடாதப பேய, மாயை யென்கின்ற வஞ்ச 

கப் பேயும், பெண்ணாசை யென்கின்ற பெரும்பேயும், 

மண்ணாசை பென்டின்ு மானிடப பேயும், பொன் 

னணாசை பென்கின்॥) பொலலாப பேயும், குசோதமென் 

இன்ற கொள்ளிவாய்ப பேயும், உலோபமென்டுன்ற 

உதவாப பேயும், மோகமென்கின்ற மூடப்பேயும், 

மதமென்கின் ற வலக்காசப பேயும், மாற்சரிய மென் 

இன்ற மலட்டுப் பேயும் மனபபேயோடு கூடி. இசவும் 

பகல ஆட்டம் அடி. ஆடி யிளைக்கின்ற அடியேனைக் 

காத்தருளத் இருவுள்ள மிரங்கித் தரிசனமருளித் 

அன்பத்தை நீக்கு இன்பத்தை யளித்த எம்பெரு 

மானே /? என்னாண்டவனே / என் தரதையே !/ என் 

தாயே ! என் குரு2வ.! என தெய்வமே! என் குல 

தெய்வமே ! என்னுயிர்த்துணையே/ என்னறிவுக் 

கறிவாப இறைவனே ! தேவரீர் திருவடிப் புகழை 

சிவகங்களு மறியாது விழித்துக்கொண்டு தேடித் 

தேடி. இளைக்கன்ற தென்றால், இருமி டேங்களிலுங் 

£ழ்ப்பட்ட ௮சே.தனனாகிய அடியேன் எப்படி அறிந்து 

அதிப்பேன் ! தேவரீர் இருவடிக் காட்சி பலிக்கும் 

படி. செய்வித்த இரதப் பசுவுக்குங் கன்றுக்கும்



௬௨ மனுமுறைகண்ட வாசகம 

என்னை பநுடிமையாகக் கொடுப்பேன் அல்லது 

வேறென்ன கைம்மாறு செய்வேன் ! தேவரீர் திரு 

மேனிக்காடரி கடைப்பதற்குக் காரணமாகிய வீதி 

வீடங்க னென்னும் புத்திரன் இன்றுதான் எனககுப 

புத்திரனாயினான்! தேவரீர இருவருட் Carns gH 

காணபபெறற அடியேனுக்கு இனி என்ன கறை 

இருக்கன்றது ? அன்பர்களுக்கு இன்! மளிக்கின்ற 

அண்டவனே 7! ?தவரி£ இருபா ரோாக்கஞ செப்யப் 

பெற்று உடல பூரித்2தன் ! உளளங் குளிர்ஈ2தன் 7 

உயிர் தழைத்தேன் ! பசுத௲ன்றும் மகஇரியும் மைர் 

தீனும் உயிர்பெறறு எ.ழுஇிருக்கவும வசம் Quy 

றேன்! வாழ்வடைஈதேன்! துக்கமெல்லாம் Fol 

னேன்! சுகபபடடேன்!! மனுக்குமடங்காக மகிழ்ச்சி 

கொண்டு நின்றேன்! இனி அடியேனுக்குத் தேவரீர் 

திருவடியிளிடத்துத் தவத இியானமும், சலியாத 

அன்பும் தநதருளி யென்னை அடி மைகொள்ள வேண 

டும். குற்றஞ்செய்தாலுக் குணமாகக் கொள்கின்ற 

குணக்குன்றே . பன்றிக்குட்டிக்குப பாலகொடுதத 

பரம்பொருளே ! புலிப்பாலைப் புலவாயக்கு ஊட்டிய 

புண்ணியஞார்தஇய ! கல்லடிக்கும் வில்லடி க்குங் 

கருணைபுரிந்த கருத்தனே. திருவாரூர்ப பூங்கோயிலி 

லெழுகதருளிய தியாசராஜப பிரபுவே ! போற்றி .! 

போற்றி!!?? என்று தோத்தாஞ் செய்து தொழுது 

நின்றார்.



மனுமுறைகண்ட வாசகம் ௯௯ 

பெருமான் அருள்புரிந்து மறைய 
அரசன் அலயம்புகுந்.து வணங்கல் 

௮அசசன செய்த தோக்தாங்களைத் இருச்செவி 

ஏற் றுக்கொண்டு தியாகராஜப்பெருமான், **நம்மிடத் 

இல அன்புள்ள அசசனே' உ இன்னும நோயற்ற வாழ் 

௮ குறைவற்ற செல்வழும பெறறு, நமது அருளே 

அணையாகக் கொண்டு, இவ்வுலகக்கை யெல்லாம் ஒரு 

குடையின் Sip ஆண்டு, மெய்யறிவு விளக்கி, மாருத 

மகிழ்ர்சியோ டிருக்கக் கடவாய்! பின்பு எக்காலத்து 

மீளாக பேரானந்த போகத்தை காம் தருவோம்” 

என்று அருள்புரிந்து கணங்களுடன் அர்தர்த்தான 

மாச எழுந்தருளினார். 

அகண்டு மனு௪சக்கரவர்த்தியானவர் பின்பும் 

£ம் விழுந்து, ஈமஸ்கரிததுக் சொழுு, தோத்திரஞ் 

செய்துகொண்டு, அபபசுவையுங் சன்றையும் உப 
சாரக்து_டன் ஈல்ல புல்லுளள இடங்களில் மேய்த்து 

மிகுர்த சுகத்இலிருக்கும்படி செய்வித்துக் கலர்வல்ல 

பனைக் கட்டியணைத்துக் கொண்டு, “cor ys Brox 

பழிக்கு ஈடாகச் செய்தறகரிய செய்கையைச் செய்து 

கொண்ட அன்புள்ள அ௮மைச்சனே உன் ?போலெனக் 

கஇனியவர்கள் உண்டோ”! என்று உபசரித்து, பின்பு 

வி.திவிடங்க னென்னும் மைந்தனை எடுத்து மடிமேல் 

வைத்து, முத்தங் கொடுத்து, உச்சிமோர்அ, “யான் 

செய்த புண்ணியத்தால் படைத்த பு.ச்செனே! உன்னா



௬௯௪ மனதுமுறைகச ட வாசகம 

லல்லவோ உயர்வை யடைநதேன்'”? என்று. உப 

சரித்து, பின்பு மைந்தனும் மந்திரியுந தாமுமாகக் 

கமலாலயமென்னும் கோயிலுக்குச் சென்று errs 

தோடும், அன போடும், விதிபபடி. செவபெருமானைச் 

தரிசனஞ் செய்து, ௮பிஷேகாதுி இறப்புககளும் 

௮னேகம் திருப்பணிகளுஞ செய்வித்துத் தொழுது, 

வணங்கித் துதித்து, வலங்கொண்டு, விடைகொண்டு 

ypu, snare gina ஜனரஸ்களெலலாம் 

மனங்களித்து வாழ்த்துப் புகழும்படி மங்கல வாத்தி 

யங்கள் முழங்க, வி.யை வலமாக வக், அஷ்ட மங் 

கலங்களேந்இய சுமங்கலிகளும், அந்தணர் அமைச்சர் 

முதலானவர்களும் வாழ்த்தி மங்கலச௪ செய்கைகளோ 

டும் எதிர்கொள்ள அ௮_சண்மனையிற் சென்று வேசியா், 

தூறவினர், விருந்தினர், உறவினர் முதலானோர் 

களுக்கு அ௮வசவர்க்குத் தக்க வரிசைகளைச செய்து 

ம௫ழ்வித்து, கற்புகிலை தவருத மனைவியர் மனக 

குளிர்ந்து களிக்கும்படி, மைந்தனைக் காண்பித்து, 

மந்திரி முதலானவர்கள் சூழச் சிவொறுக்செகத்தால் 

சிங்காசனா இபதியாய், உலகத்தை யெல்லாம் ஒரு 

குடை நிழலில் வைத்து அற்கெறிப்படியே ௮சசாட்சி 

செய்திருந்தார். 

 



நூலிற் பயின்றுவரும் பழமொழிகள் 

௮ம்பு செய்து சொடுத்த கருமானைசோவதுபோல @r 

அழுகுரலோசை கேட்ட ௮ர்தணர்போல சக 

அளிர்த புண்ணில் அம்புபட்ட தபோல் ௭௩ 

ஆனை மதப்பட்டு ௮டவியழிச்ச.த க, ௬௪ 

இடியோசை கேட்ட நாகம்போலு்!  : ௨௮ 

இரு தலைச்கொள்ளிச்குள் அகப்பட்ட எறும்புபோல் ௭௨ 

இழர்.த விட்டபொருள் எதிர்வரப் பெற்றவர்கள்போல் ௮௯ 

இளங்கன்று பயமறியாது ௨௭ 

இனியசுவையுள்ள தேனை ஈக்கள் சுற்றிய துபோல ௨௨ 

எண்ணம் பொய்யாகும், ஏளிதம் மெய்யாகும ௨௯ 

எமன்கையிலசப்பட்ட உயிர் எவவிசத்தாலும் திரும்பாது சச! 

எய்தவனிருக்க அம்பை கோவதுபோல் ௫௪ 

எரியுங்கொள்ளியை ஏறத்தள்ஞவதுபோல ௭௩ 

எழுத்தறியாதவன் ஏட்டைச் சுமந்ததபோல இ௮ 

கடைகொள்ளப் போகும்போது கள்ளனெதிர்ப்பட்டத 

போல் ௭௬ 

கட்டிய வஸ்திரம் அவிழ்ந்தவன் கைபோல் டூ 
கண்ணில்லாதவன் கண்ணாடியைச் சுமந்ததுபோல 6௮ 

கப்பல் உடைந்து கலங்கும் போது தெப்பமும் உடைச் 

தீதிபோல் ௭௪ 

கருத்தறியாதவன் சொன்னதே கொள்வான் ௪௨ 

கழ்புள்ளவள் கணவனை உபசரிப்பதுபோல ௪௩. 

காச்சையேறிப் பனம்பழம் விழுர்தது இஃ, as 

இண வெட்டப் போனவிடத்தில் பூசம் புறப்பட்டது 

போல் ௪௬



௨ நூலிழ் பயின்றுவரும் பழமொழிகள் 

கும்பகோணத்துப்பள்ளன் கொள்ளைகொண்டுபோகட 

தஞ்சாவூர்ப் பார்ப்பான் தண்டங்கொடுத்தான் ௩௫ 

குலத்தைச் கெடுக்கவர்த கோடரிககரம்பு ௩௧3 

குள்ளனேக் கொண்டு ஆழம்பார்ச்க வர்ததுபோல ௪௩ 

கூடிப்பிரிர்த மங்சையின் குரலோசையைச் கேட்ட 
நாயகனைப்போல ௧௨ 

கொண்ட மனையாளிருக்கச் கூலிவாங்கவந்தவளைத் தாலி 

வாங்கச் சொன்னதுபோல oP 

கொல்லை ஆள் காட்டியைச் கூலிகேட்க வந்ததுபோல ௪௪ 

கொள்ளை சகொண்டவனைவிட்டு குறுககேவர்தவன்மேற் 
குற்றம நாட்டியது2பால் ௪௪ 

சண்டை இரைச்சலைச் சேட்ட சற்சனர்போல ௪௪ 
சாலியாய்ப்போனதன் பயிரைக்ஈண்ட தரித்திரனைப்* 

போல் PS 

சழல்காற்றில் அகப்பட்ட தரும்புபோல ae 

சூறைக்காற்றில் அகப்பட்ட துரும்பைப்போல் ௩௭ 

சோறுண்ணும்போது தொண்டை விக்தெகொண்ட 

தென்பதுபோல் ௪௯௬ 

தன்கிட்டு விளக்சென்று முத்தமிட்டால் சுடாதுவிடர் ௫ ௮ 

தன்னை உயர்ந்தவனாக்க நினை த்தவன் தருமத்தை வளர்ப் 
பதுபோல &6. 

தன்னைக்கொடுத்தாவது தருமத்சைத் தேடவேண்டும் Ga 

தாசங்கொண்டு தவிக்குங்காலத்தில் சமீபத்தே சண்ணீ 

ருண்டென்று சொல்லச்சகேட்ட தேசசஞ்சாரியைப் 

போல ௧௪௨ 

தான் தேடிவைத்த திரவியத்தைத் தெரிய கண்டு 
கொண்டவனைப்போல ௧௨ 

இராக்குறைக்குத் தெய்வமே முடிவு a 

தூரதேத்த்திற் போயிருந்த சப்பல் துறைமுகத்தில் வந்த 
தென்று சொல்லச்கேட்ட வர்த்தசனைப்போல ச்சு



நூலிழ் பயின்றுவரும் ப் ழுமொழிகள் ௬ 

ஈல்லிதி ஈடுவேயிருக்சக் கோணிய விதி குறுச்சே 
வந்தது ௭௪௯ 

?ண்டெரியும் நெருப்பில் கெய்விடுவதுபோல ௪௩ 

ரீர்ச்சுழிபி லகப்பட்ட வண்டுபோல RP 

நெடுநாள் பிரிந்திருக்க சன்றினைக்கண்ட பசுவைப்போல ௧௬ 

கெருப்ப் லவிட்ட நெய்யைப்போல் ௪௩ 

படிப்பில் ஆசையை வைத்தவன் பாடத்தைப் பாராட்டு 
௨௫ போல ௧௩. 

பயனை சஈரம் விருட்சத்திலுள்ள பழத்தைப் பாராது 

பிஞ்சைப் பிடிதத தபோல் xD 

பழைய சரித்கிரனுக்குப் பணங இடைச்சதுபோல் ௪௬ 

பாய்மாச்- ற்றி லகப்பட்ட காசசைபோல ௬௪ 

பாலியப்பருவம் பயமறியாது es 

uTaCacmro #pHern FpsoséGu uy soox« எதிர் 

வைத்துப் பராக்கும் காட்டுவதுபோல் ae 

பாவிக்குப் பாக்கியர் தக்நா.த ௩௮ 

பாவிக்குத் தீர்க்காயுள் @w 

பிள்ளை சேடும் புண்ணியம் பிதாவுச்குமுண்டு ௧௭ 

புலிமுழச்சங்கேட்ட புல்வாய்போல ௪௪ 

பெருங்கா நரல் அடியறவிழுர்ச பனைமரம்போல * ௪௧ 

மிபயைச் தெய்வமென்று பிள்ளைவரம் கேட்சவந்தது: 
போல ௪௩. 

பொன்கத்தியென்று கழுத்தரிந்துகொள்ளலாமோ ௩௨ 

மணமுள்ளமலரை வண்டுகள் சுழ்ர்ததுபோல 2-2. 

மரபழிகக வந்த வச்சிராயுசம் ௩௪ 

மரபறியாதவன் மணம்பேச வந்ததுபோல் ae 

மலையை எடுத்துண்டு வயிறுகோடுன் வலுக்க 

சுக்கடித்தச்கொடுச்சன் ௮து சொஸ்தப்படுமிபூர் ௭௦ 

மாதர்கள் காலிலணிந்த சிலம்போசை சேட்டழாதனா 
போல ்
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மாதாபிதாக்கள் செய்தது மக்களுக்கு ௪௭ 

முற்றனைந்தார்ச் மில்லை ௩௪ 
முன்சிறுமையடைந்து பின்செல்வத்தைப் பெற்றவன் 

௮ச்செல்வத்தைப் பாதுகாப்பதுபோல ௧௩ 

வலம்புரிச்சங்கு விலையுயர்ர்ச வெண்முத்இனைக் சுருப்பங் 

கொண்டதுபோல கக 

வழிக்குத் துணையாக வருவான் போல்வந்து நடுக்சாட்டற் 

பயக்காட்டிப் பணம்பறிச்சின்றவன்போல சு௨ 

வாசனையறியாதவன் மலசைச் சுமந்தது போல இ௮ 

வாதியை மாத்திரம் வரவழைச்துக்கொண்டு நடுகசோள் 

ளைக் காரன் நியாயர்தீர்ச்சானென்பதுபோல் ௫௭ 

விரிர்த பாற்கடலில் விஷம் பிறந்ததுபோல் ௨௯ 

விழலினிடத்து நிழலுக்கு உந்ததுபோல . ௪௪ 

வீட்டின்வாயிலில் வெள்ளெருககுப் பூத்ததுபோல ௪டு 
வெண்ணெய் இரண்டு வரும்போது தாழியுடைஈசதென் 

பதுபோல ௪௯ 

வெந்த புண்ணில் வேலுருவியதுபோல் #2.
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[எண் . பக்கவெண் ] 

௮சுவம் - குதிரை, ௧௨ 
௮சேசனர் - அறிவில்லாத 

ar, TH 

அஞ்சனம் - மை, டு௰ 
அடலி - காடு, ௫௬, 
அடுத்த- சரியான, கச 
அந்தர்த்தானமாக -மறைவிட 
மாக, ௧௩ 

அவதி - முடிவு, எசு 
அவமிருத்து-துன்மரணம்,௮ 
௮ வலம் - கேடு, ௬ 
௮ விசு-நெய்கலந்த பச்சரிசிச் 

SEND, HP 
௮ன்னப்பிராசனம் - சோ 

தூட்டல், ௧௩ 

அஷ்டாங்சம் - எட்டுறுப்புச் 
கள், ௰ 

ஆதித்சன் - சூரியன், ௧௧ 
ஆலசியப்படுத்தாமல் - தாம 

தப்படுத்தாமல், எடு 
அலைபாய்ந்து - சுழன்று, ௩௨ 

இசம் - நன்மை, ௩,கட 
உ.தரீபந்தனம்-புருஷர் BOT 

ப்பட்டிகை, ௨ 
உற்பாதம் - கொடுமை, ௩௪௬ 
ரீளிதம் - இகழ்ச்சி, ௨௬ 
ஒற்றர் - வேவுகாரர், எட 
கட்டியம் - புகழ்ந்து பேசல், 

௩ 
கலனை - சேணம், ௨௧ 
சலை - ஆடை, ௨௨ 
க்றுவு-தணியாச்சோபம், ௪௪ 

கஜம் - யானை, ௧௨ 
இம்புரி - யானைக்கொம்பிற் 

பூண்) ௨௧ 
டம் - புழு, ௬௧ 
குணம் - சயிறு, உடு 
குசோதம் - சினம, ௬௪ 
குறையிரந்து - வேண்டிச் 
கொள்ள, ௧௮ 

கோ - பசு, ௩௪ 
கோிகப்பட்டு - செம்மை 

கலந்த மஞ்சட்பட்டு, ௨௰ 
ஈவவீரம் - பாதரசமுள்ள 

ஈஞ்சு, ௨௬ 
சற்சன நேயம் - நல்லவர் 

மீகண்மை, கடு 

சரர்திராயணம் - தர் இல்கள் 
விரதம் ; இது பெஎர்ணமி 
@) oro) அமாவாசை 
வரைக்கும் ஒவ்வொரு பிடி 
யன்னம் குதைத்தும், 

அமாவாசை தொடங்க 
ஒவவொரு பிடியன்னம் 
அதிகமாகப் புித்தும் 

AHL OSG விர்சம், ௮ 
சிறுமை - வறுமை, ௪௩ 

குறைச்சாற்று-சுழல் கா22, 
௩௭ 

சூன்றல் சோண்டல், ௪௬ 
சேங்கள் ஐ ஆணிஎர் 

கன்று, ௩௪ 

சோபனம் - வாழ்த்து, ௧௪ 
செஎளம்-மயிர்ச ழித் தலி, ௪௩
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தாவள்யமான - வெண்மை 
யான, ௨௩ 

தாழி - குடம், ஏசு 
இலகம்- பொட்டு, ௨௰ 
ளீசு - ஆடை, ௬ 

எளி - பொடி, டுடு 
9 தீற்றி - இண்ணை, ௨ 
யிச்சியம் - தாழ்வு, ௬ 
1ச்[கம் - தண்டனை, ௭ 
லமகள் - பூமிதேவி, ஈ 

நிறை - கற்பு, ௨௩ 
நிஷ்சாமியம்-விருப்பின்மை, 

ட 

சோற்றல் - புரிதல், ௨௪ 
சோன்பு - விரசம், ௨௬ 
பசலை - தேமல், ௨௨ 
பஞ்சாவாணம்-3த முறை 

வலம் வருதல், W 
பந்திகள் - குதிரைகள் நிற்கு 

மிடங்கள், ௨ 

பரி - குதிரை, ௮ 
பரிதமிப்போர் - துக்சப் படு 

வோர், ௧௭ 
பன்னுதல் - சொல்லுசல், ௧ 
பாற்இிசள் - தோழிகள், ௧௪ 
பிரலாபித்தல் - சொல்லியமு 

நீல், ௩௨ 

பிராயச்சித்தம் “ பாப நிவிர் 

த்தி, ௩௨ 

பிள்ளைக்கலி-பிள்ளையிஷ்லாக் 
குறை, ௧௭ 

புரநதரன் - இந்திரன், ௪௪ 
புரியா சவராய் - செய்யாதவ 

ரய, ௪ 
புழைக்மை - து.நிக்கை, ௧ 
புளகம் - மயிர்ச் சிலிர்ப்பு, 0 
புனல் - நீர், ௮ 

பூரித்து . களித்து, Pe 

4வரசு - ஒர் மர, உடு 

aren - ௮ணிசலன், ௧௩ 
பொய்கை - குள, ௨ 

மா - மாமரம், ௮ 
மாகதா-பானா, ௨௧ 
மாசு-குறறம, ௩௬ 
மார்சதாண்டன்- சரியன்,சடு 
மாற்சரியம்-பொராமை, ௬௧ 
மூவா-முடிவிலலாச, ச 

பூசம்-அணிவரு த்தல், ௫௩ 
வந்தனை-புகழ்ந்து பாடல், ௪௪ 
வந்தியர்-புகழ்மீவரா, ௨௧ 
வாகுவலையம் - 2தாளணி, 

௨௰ 

விடாய்-3சை, ௮௭ 
விபரீதம்-மாறுபாடு, ௪௦ 
விபவமாக-மகத்துவமாச, ௧௩ 
வியாஜம்-முகார்தாம், ௬௦ 
விருத-தொடி, ௫௩ 
விழல்-ஜர் புல், ௪௪




