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குமரன் துணை, 

முன்னுசை, 

தெப்வப் புலமைத் இருவள்ளுவப் பெருந்தகை அருளியுள்ள 

*இருக்குறளின் கருத்.துக்களுக்குப் பொருத்தமான சதைகளை 

இசாமாயணம் பாரத முதலிய இ௫ிகாசங்களிலும், காந்தம் பாச 

வத முதலிய புசாணங்களினும், சிந்தாமணி லெப்பதிசார முத 

விப காகியங்களிலும், பத்.துப்பாட்டு எட்டுத்தொகை முசலிய 

சங்க நூல்களிலும், வேறு பல ால்களிலும் இருர்து ' தெரிச் 

தெடுத்து எமது குல தெய்வமாபெ குமசேசனது முன்னிலையில் 

விண்ணப்பித்து அவற்றிற்கு விடை கூறுமுழைமை௰ில் குறள்களை 

உதாசணமாச எடுத்துக்காட்டி யிற்றைக்கு மூன்று வருடக்சட்ரு 

முன்னசே யிந்நாலை முடித்து வைத்தும் வெரிப்படுத்தக் கூ9 

வாளா விருந்தேன். இங்கனமிருப்ப, அறிஞர் பலர் இர்.நூலுட் 

சில பாக்களைக் சேட்டு மட௫ழ்ந்து இதனை முச்சிலேற்றி அளை 

வருக்கு:௦ உபகரிக்க2வண்டுமென்று என்பால் முன்பால் என் 

னைத்தூண்டினர். அன்னார் வேண்டு காளைச் சிரமேற்கொண்டு 

இது பொழுது இதனை வெளிப்படுத்துகனெறேன். 

கதைகளைக் குறட்பாகில் அமைத்துத திருக்குறள்களோ 

டிணைததுத் தினிச்சீரும் சேர்த் இருத் தலினால் இர் நூல முழுதும் 

சேரிசை வெண்பாவால் நிறைந்துள்ளது. தெய்வ வணக்கமும் 

அவையடக்கமும் உள்பட இதில் 1998 வெணபாக்கள் அடங்கு 

யுள்ளன. 

. செகிக்கும வாய்க்கும் சந்தைக்கும் இனியவாய Apis 
சொற்செறிவும் இருவினையும் ரீககும ௮ நருர்களைப உயர்ந்த 

பொருட் பொலிவும பொருர்இ கிளங்கும் (sp தமிழ் வேதத்! 

தின் அமிழ்தமபமான நீதி9பாழுக்சங்களையும் பொருள் அணுக் 

சம்சளைபும் அறிர்ச துபஙிச் து இனர்சமடைவ? மச்சட் பிறப்
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பின் மாண்பயஞகும். அருமையான இத்தரும 'நூலை பருளிய 

காயனாசே ஈமக்கு ஈல்ல தாயராவர், தாய்மார் தனவமுசாட்டி 

உடற்குறுதி செய்வர். காபனார் குறஎமுதாட்டி உயிர்க்கு௮அ 

செய்ளெரூர் ,, இக்கருணை வள்ளல் சாட்டியுள்் ௭ குறள் 

நீதகளும் அவற்றிற்கு உரிமையான பல ௮ரிய சரிதங்களும் 

இதில் ஐருங்கமைந்துள்ளன. பாலொடு கலர்த நீர் பாலாகுமாஅ 

போல் வள்ளுவர் நாசிலாடு கலந்த இதுவும் ஒர் நாலாகும் என்பது 

சரல்பாம், 

் எவ்வகையினலாவது இருக்குறளின் பயனை எல்லாரும் 

பெற்று இன்புற வேண்டுமென்பதே என் வேட்கை. இவவேட் 

கையே பயெனது நாணத்தை ஒருபுற்மொதுக்கி யென்னை யிர் 

தூலையிபற்றும்படி செய்தது. இந்த எண்ணத்தை எள் உள்ளத் 

இல் தோற்றுகித்து அதனை நிறைவேற்றிய திருவருளையும் குரு 
வருளையும் சந்தித்து வர்தித்து வாழ்த்துனெறேன். ! 

ஜெகவீரபாண்டியன்,



Introductivn, 
வைனை வவ சச 

1. The present volume is a fitting companion to 

Thirvkural, the divine work of great creative genius 

Thiruvalluvar who is universally revered as a saint 

throughout the Tamil World. 

2. This book, the first of its kind in the field of 

Tamil Literature, is composed by the Great Scholar 

and Poet Jagaveerapandian of Ottanatham and 

every page of it, whichis replete with the grace and 

splendour of word beauty enhanced by the ethical 

import of each couplet, is a clear proof of the author’s 

deep penetration and critical powers of research in the 

religious literature of the land. 

3, :The abstract ethical import of each couplet 

of the Kural is illustrated by suitable anecdotes culled 

out from the Puranic and other Hindu literature of the 

past and is written in the very same sweet rythym as 

that of the Kural which is a striking evidence of the 

author's poetic composition which is as much inspired 
as the original itself. For the reason that each Kural 

is definitely backed and aptly illustrated by some Pura- 

nic anecdotes and other, the value of original work is 

enhanced hundread fold, {ts meaning of each couplet 

being made richer and fuller. Hence such a useful 

and interesting work as the present, which is a genuine 

and patriotic attempt on the part of the author to reno- 

vate the past will surely attract the attention of the 
Tamil world.



திய 

4, At the same time, wherever the reader may turn 

his eye through the 1332 stanzas of this volume, ‘ each 

section bears the strong impression of the author’s 

profound scholarship, critical powers of research and 

admirable talents of poetic composition. For the 

reasons stated above it is no doubt that the present 

volume is arich addition to the Tamil literature, the 

Tamil world itself owes a deep debt of gratitude to the 

author for having broken a new ground in the field of 

research. 

5. This book must be in the hands of all lovers 

of Tamil literature, especially the readers of Kural if 

the full meaning of the divine work should be under- 

stood in its proper setting. Also the work may be 

placed in the hands of school boys and taught regularly 

as class lessons to them to produce in them a love 

and reverence for the past. 

6. {tis finally hoped that by the kind of recep- 

tion given to the present volume by Tamil reading 

public, the author would be spurred into fresh compo- 

sition of a similar nature and thus enrich the Tamil 

Literature. 

Swami Vidyanantha, 
Madras. 

ஆடை



மதிப்புரை. 

இருவள்ளுவநாயனுச து திருக்குறளில் அமைந்த பொருளின் 

சிறப்பை எடுத்துக்காட்டிய புலவர்கள் 8ம்பத்து மூவர். ௮ச் 

நூலில் ௮மைவுற்ற ஆயிசத்து முர்நூற்று முப்பது ௮ரிய குறள் 
வெண்பாக்களுக்கும் உசைதந்தவர் பதின்மர், அவருள் பரிமே 

லழசர் செய்துள்ள உரையே தற்காலம் ஆதரிக்கப்பட்டு வருகின் 

றது. இவ் உசை வித்வான்௧களுக்கன் நி ஏனையோருக்கு எளிதில் 

விளள்காமைபற்றி பண்டிதர்கள் பலர் இவ் உசைக்கு விளச்ச 

உசைகள் எழுஇ்தந்தனர். அன்றியும் கால நிலைமைக்கேற்ப 

குறள் வெண்பாக்களை வசன ரூபமாகவும் இயற்றியுள்ளார் சிலர். 

இவ்வாறு இரச்குறளின் ௮ருமை கோக்க? தமிழ் மக்கள் எளி 

திற் கற்றுணருமாறு பண்டிதர்கள் பரிவுடன் பல்லாற்றாலும் 

முயற்சி புரிந்திருக்க gars. நிற்க, 

ரீதிகளைப் போதிப்பதே காவியங்களின் கருத்தாகும். காவி 

யங்களோ கதாரூபமாயுள்ளன, கதாரூபமாகத் திருக்குறளின் 

கருத்துகளை விளக்க உணர்த்துவதால் கற்பவர்மனசில் நீதிகள் 

அழுத்தமுற்று ௮னுட்டானத்திற் கைகூடுமென்பது கரத மாத 

வச் சிவஞான சுவாமிகள் இருக்குறளின் ௮.தகெசசந்தோறும் 

குறிப்பிட்ட ஒவ்வோர் குறளைப்பொறுக்சு அதன் கருத்திற்கு 

இணக்பெ கதைகளைப் புகுத்து சோமேசர் முதுமொழி வெண் 

பா என ஒரு நூலை இபற்றி ௮ளித்துளளார், அப்பெரியாசஅு 

செறியைப் பின்பற்றி, இருவாளர் ஜெகவீரபாண்டியன் அவர்கள் 

Sosa முர்தூற்.று முப்பது ௮ரிய குறள் களுக்கும் பொருச் 

இய சதைகளை அமைத்து (! திருக்குறட் குமசேச வெண்பா! 

எனும் இர்.நுலை ஆச் அளித் இருக்கன்றனர். இர்நூலில் இருக் 

குறள்சுளின் அரும்பதங்களுக்குச் குறிப்புசையும், குறித்த 

சதைகளுக்கு விளக்க சூசனங்களும் எழுதப்பட்டுள்ளன, இக் 

சதைகள் இதிகாசங்கள் புசாணக்கள் முதலிய பெரும் நால் 

சளினின்றே பெரிதும் எடுத்தாளப்பட்டிருக்னெறன, குறள்களின் 

கருத்துகளையும் அவற்றிற்ணெக்க எடுத்தாளப்பட்ட்ள்ள சதை
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களின் கருததுகளையும் ஒபபரோச்சல் இன்பமும், அன்பும், 

லிபப்பும் விளைின்றன, இதனால் இர்நூலாசரியசத விரிவுற்ற 

கல்லி ஆராய்ச்சியும் இருவள்ளுவர் மீடிள்ள இவர்களது மெய்யன் 

பும் வெளிப்படு ஈன்றன. 

தீமிழுலகத்திற்கு இவர்கள் செப்.துளள உபகாரம் மிகவும் 

பாராட்டர் பாலதாம், இப்பெருர்தசைமைக்குத் தமிழுலசுச் 

செய்யும் கைமமாறு பாதோ? “கைமாறு 2வண்டா கடப்பாடு,” 

ஆதலின் தமிழ் மக்கள் ஒவ்வொருவரும் இர். நூலைப் பெற்றுக் 

சற்.றுணரந்தொழுகுவதே தக்க பயனாகும். ' ஈனறி மறப்பது கன் 

றன்று'' எனும இருக்குறளைச் சிர்நிதது இர்நூலாசிரியாது ஈன் 

Cw mu LAT SL GUD. Roow மறவாமை 

இர் நூலாசரிபர் இரைவன் இருவ ஈளால் நாடிய 

நீடிய ஆயுளும் பெறுவாராகுக. 

இலக்குமணப்போற்றி, 

— Sie வம
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நூனமுகம. 

புனிதம் நிறைந்த இனிய இர்தூலே 

தூலென நினைந்து சாலவும் ம௫ழ்ந்தேம். 

இர்நூல் பொய்யாமொழியைசக் தழுவியுள்ளது, புசாதன 

மான பல சரிதசாரங்களை உதாரணமாக எடுத் துக்காட்டிக் குறள 

நீதிகளை யினிதா£வும் தெளிவாகவும் விளக்குகின்றது, திருச் 

குறளுக்கு எளிய ஈடையில் தெளிய எழுதிய ஒரு சிறந்த கிரிவு 

சையென்றே யிதனைச் சொல்லிவிடலாம். இவ்வரிசையில் முன் 

னசே பெரி2பார்களால் சில நாலகள் செய்பப்பட்டுள்ளன. 

ஆயின், அவற்றிற்கு ௨ இந்நூலுக்கு £ பெரிதும் வேறு பாடு 

உண்டு. ou HK HSS DS ஒவ்வாரு குறளை Osis 

தெடுத சச் செய்யப்பட்டன. இது குறள்கள் மூழுமையும் 

தழுவியுள்ளது. 

ஆயிசத்து முந்நூற்று முப்பது அரியகுறளகளுக்கும் 

பொருத்தமான சதைகளைத் இருத்தமாக இணைத்து இகழால் 

செய்பப்பெற்றிருக்கிறது. இதனானே இதன் அருமையும் பெரு 

மையும் இனிதுபுலனாம். இது சிறந்தவுசையும் கிறைந்த கதை 

விளக்கமும் இருந்தியலலும் பொருந்தியுள்ள அ. 

Qs அரிய நூலை ஸ்ரீமான் ஜெகவீரபாண்டியனவர்கள் 

செய்து உதவியிருக்கிறார்கள். இவர்கள் நுண்ணிய நூலறிகோடு 

திண்ணிய சீலமும் வாய்ர்தவர்கள். இந்நூலை முடித்ததிறமே 

இவர்கள சல்வித்திறத்தையினிது காட்டும். இதனைப் படித்த 

வுடனே பாண்டியனவர்களுடைய சவித்துவசக்தியும மதி நுட்ப 

மும் ஆசாய்ச்சித்தறனும் பபிற்சிபின்பாப்பும் எவர்க்கும் சன்கு 

தளிவாம். உலகுக்9கல்லாம இஃ தாரு ஈல்கிருந்ளாக இருக்கு 

மன்று ஈம்புின்2றன். இர்ழூலின்பயனை யெல்லரும் எய்தி 

இனபு௮அமாறு இருவருளைச் சர் திக்கின்ழேன, 

திகம்பரவித்தியானந்த சுவாமிகள், 

சென்னை,



a. 

ரிறப்புப்பாயிரம். 

வளளுவர்வாப் வந்தஇருத் தெள்ளமுதா இருக்குறளை 
மருகி பின்பம் 

அளளுமுயர் குமசேச வெண்பாவொள் லுலருவர்து 

தி.திகசச் செய்தான 

கொள்ளுமிபற் புலமைபொமி கோத றாம் குணசகள்குடி 
சொன்ட தூயோன் 

தெள்ளு புகழ்ச் செகவீர பாண்டியஞக் ககிசத 
HS Leds



a. 

திவமயம். 

திருக்குறட் குமசேச வெண்பா, 

காப்பு 

போத் தருசெய்ய பொய்யா மொழிபுணர்த்த 

ஒதுன்ற இர்.நாற் குறுதுணையாச--சோிமிகு 

மாதங்க கொண்டே மூழ்பசமன் தந்தவொரு 

மாதங்கங் கொண் £டன் மனம், 

இதன் போருள் 

மெய்யுணர்வைச் தருன்ற செவ்விய திருக்குறளை வினைத் 

அச் சொல்லுன்ற இர் ராலுக் து ௩லல ,குணையாக, ஒளிமிக்க 

உமாதேவியை பொருபாகககில வைகது, மகிழ்கின்ற பரமபஇ 

திர்த ஒரு மாகங்கத்தை மனசதுட் கொன்ரீடன ,எனபதாம் ) 

மனத்துட் கோடல் -கினைக்துதலுதிக்கல். 

பொய்யாமொழி பென்றது திருக்குறளை. 

மெய்யான _நால் ஆதலால் இஃது இப்பெயாபெற்ற தது, 

தான் உணர்த்திப நெறியில வழுவாது ஒமழுகுவார்க்குப் 

பொருர்திய பயனைப் பொய்படாதபடி விம்விக்கும் இருந்திய 

மெய் மொழிகளால் தேவர் இர். நாலைச் செய்துள்ளமை தேற்றம். 

செய்ய பொய்யாமொழி -செமமையும், மெய்மையும் சேர்ந்த 

மொழி. 

மாதங்கம்- யானை, த தனது முகத்தையுடைய se 

யக மூர்த்தியை யிண்டுவிளக்கி நின்றது. 

மாதை அங்கத்தில் வைத்து மலழ்பமன் தந்த ஒரு மாதங் 

சத்தை யெனது மனத்தில் வைத்து யான் இர். நூலைச் செப்னெ 

தேன் என்பதாம், 

இதனால் இஃது இனி,ஐ முடியும் என்பது துணிபு. 

இஃது இர்.நூல் மங்கலமா முடியும் பொருட்டு 8ங்காக்கட 

வுளை வாழ்த்திய சென்க,
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தஇருச்குறளைத தழுவிச் குமசேசனை முன்னிலையாகசொணட 

வெண்பாவால் செய்தபடியால இர்நூல் திருக்குறட் குமசேச 

வெண்பா எனப்பெயர் பெற்றது, 

அவையடக்கம், 

௮ங்கணமநீர் சங்கை படைஈதவுட னேபுனித 

மங்கலநீர் ஆ? வயகசாதோ - இகசெனது 

புன்பாவும வள்ளுவர்தம பொனபாவைச் சேர்ர்ததனால 

இனபாகு மனோ இனி 

புன்மை, எளிமையைக்குறிககும; பொனமை அருமையை 

யுணாத்தும 

ஈஇகள எவறறிலும சிறாது புனிதமும் இனிமையும 

பொருஈதித தனனைச சார்கதவுயிர்களுக்கு ஈலஙகள பலவு தக்து 

ag@ap தெய்வ ஈதியாகிய ௧௩கை, எலலா நமூலகளிலுஞ் 
சிறந்து தூய்மையும வாய்மையும தோயாது, ஆழமும தெளிவும 
வாயாது தனனையாயகத மககளுககு எலலர ஈலககளையும இனிது 

உதலிவருனெற தெய்வ நூலாகிய திருக்குறமிளாடு இங்கு 

உவமை கூறகினறது. 

அங்கண டர் க௩ஙகை நீரைக கலஈதவுடனே தனது இழிவு 

ரீல்கி விழுமிய தீர்தச மாதல பால, எனது எளிய பாவும வளளா 

வாது அரிய பாவைததழுவி யுளளதனால அதன் எளிமை நீக்க 

அருமையும பெருமையும ௮டையும எனபது கருத்து. 

இதனால் ௮வையடகசம கூறப்படடது.



a 

சிவ யம் 

திருக்குறட் குமசேச வெண்பா, 

முதல் அதிகாரம். 

கடவுள் வாழ்க்.து. 

  

பூவுலகோ டெக்குர் ஏன் பூண்ட துமை?கள்வன் 

Caress தன்மை கும?சசா...- மேவும் 

௮௧7 முதல எழுததெல்லாம் ஆதி 
பகவன முதநற யுலகு. 

இதன் போருள், 

கூமசேசர1 உமைகேள்வன கோழுகழ்த்த தன்மை 
பூவுல£காடு எங்கும்ஏன் பூண்டதுஎனின7 எழுத்துக்களெல் 

லாம் அகரத்தை ழகன்மையாக உடையன; அது £?பால, உலகம் 

ஆகி பசவனை PFS OUT Fd DLO FOS. 

CBT = SMT. 

எழுத்து உயிரும் ஒற்றும் என இருவகைப்படும். உலகம் 

உபிருடைப்பொருளும உயிரில பொருளும் என இருவகைப்படும், 

அகரம் எல்லா எழுத்துக்களையும் கலந்து இயக்கித் தாலும் 

தனித்து இயங்கும, ஆ.இபகவ லும் எல்லாப்பொருள் களையும் 

சலர்.த இயக்கித் தாலும் தனித்தியம்குவன. ௮கசம் இயக்காவழி 
அளைச்தெழுத்தும் எனைத்தும் இயங்கா. ௮வன் அசையாவழி 
அனுவும் அசையாது இவ்வுண்மை உமை3களவன் திருக்கண் 

குவித்த காலத்தில் காணப்பட்டது. ௮,து பின்ஸருப சரிதத்துட் 

காட்டப்படும், 

ஈம்மால் காணபபடிகின்ற இவ்வுலகத்தைக்கொண்டு காணப் 

படாத கடவுள் உண்மையை ஈமக்குக் காட்டவக்,த காயனார், சாம் 

அறிந்துள்ள அகாமாயெ எழுத்தின் தன்மையைக்காட்டி சம் 
அறிவுச்செட்டாக பெசவனது இயஃபை இவ்வா றுணர்த இனர்,
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இறைவன் அடங்கினால் எல்லாம மடக்கும், ௮வன் அசைச் 

தால் முகிலமும் ௮சையும என்னும் இததலைமைத்தன்மை ௮௧ 

சத்.துக்கும ஒருவகையில் அமைந்திருததலால் ௮ஃது இங்கு 

ஆதிபகவலுக் தஉவமையாக வந்தது. 

ஆயின, ௮சசம் அறியார்க்கு இது கருவியன்றே யெனின்? 

கடவுளலு உண்மைபை பயெடிசதுக்காட்டும இவவுவமையானது 

எ:மத்தறிவுடையார்க்க அமையுமென்று கொள்க முறியார் 

க்கு வேறு வகையான் உணர்ததப்பமிம என்சு. (உணர்ச்சி வாயில் 

உணர்வர் வலித2த'' எனறது தொல்காப்பியம். 

ஈம தேவர் ௮ருளியுளள இருக்குறளானது தமீழ்ச்சுவை 

முழுவதுஈதழுவி தமிழக?க பெருஞசிறப்பாக அமைக்துளள 

ஒரு தனி தூல எனபது ௮ ல காணபபமிம சல குறியீடுகளை உய்ச் 

அணர்வார்ககு இனி புலமை. ௮வறறுட் சிலவருமாழு:- (௮௧௪ 

முதல் னகர இறுவாய்” என ஆரியர் தொல்காப்பிபனார் அருளி 

யபடி. தமிழ் மொழிபானது தனது எழுததுககளுள ௮௧கசம் முத 

லிலும் ரகரம் இறுதிபிலும ௮மைபபபெற்றுள்ளது, திருக்குற 

ளும் ௮வவுரிமை?தான்ற மதலில ௮௧௪ மம முடிவில னகசமும் 

பெற்று விளக குனறது, எஙக பேறனின! ''அகசமுதல”! 

என .த.சயில மிதாடககியும, ''முயங்கபபெறின”” என முடிவில் 

முடிந்தும நிலவு சலகாண்க. இனனலும தமிழழழுத்துக்கள் உயி 

ரும் மெய்யும் என இருவகையாய் முப்பதென்னும ஒரு தொசை 

யுள் அடங்கும், ௮வை உயிர்க்கணம், வனகணம், மென் 

கணம், இடைக்கணம் என காலவகைச் கணங்களாகவும் வழக்கப் 

படும், இவகவினமுஈ?தான்ற மூதற குறள் முதல், கானகாவது 

வரை இக்கணங்கள் நான்கும முறையே இணங்கியுள்ளன, 

இன்னும், நுண்ணுணர்வான் அராய்வார்க்குப்பல சலக்களும் 

ஈயங்களும் இதில தோன்றும், அவையெல்லாம் திருக்குறளா 

னது தமிழுக்க உரிமைபும் பெருமையும் தசவர்த ஒரு தனி 

நூல் என்பதை யினிதுணர்த்தும் என்சு,
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கதை 

உமைகேளவன் கோமுகிழ்த்ககன்மை;--பிரசமாகின் மானச 

புத்திசர்களாகிய சனகாதியர் நால்வரும் உமாபதியை யணுசத் 

தங்களுக்குச் தத்துவ ஞானச்சை யுணர்த்தும்படி வேண்டினர். 

௮து வாக்காற் சொல்லிப் போதிக் தம் இபல்பினை.புடையதன்றா 

தலால் ௮ப்பசமன் சொல்லாமற் சொல்லல் என்னும் மோன கிலை 

யால் அவர்கட்கு ஞானநிலையை யுணர்தஇனார். எள்ளுள் எண் 

ணெய்போல் எங்கும் கிறைகதுள்ள ௮ம் மழுமுதற் பசமன் அங் 

நனம் உணர்த்துங்கால் இருஃகண் (pepe ப்ச் செங்கை குவித் 

அச் சன முத்கிரை தரிசகார் சிறிடஃபொழுது அசைவற்று 

மோனமுநற்றிருகசார், அவ்வமையம அகில மம அவ்வண்ணமே 

யடங்விருந்தன, உயிர்கெல்லாம் முயற்சியும் இச்சையும் 

மூற்.றுஈதுறந்தன, அலைனெற கரணங்கள் அடங்கி கின்றன, 

பின்னர் மோனம் நீங்கி விழித்தார். எல்௨வு.பிர்களும் இச்சை 

eee உலக போகங்களை காடின. முபற்சியைக் கூடின, 

என பதாம, 

உடலில் உயிர்போல் எலலாவற்றுள் ரூம கலக்து இறைவன் 

எழுக்தருளியிருக்கன்றார். என்பதும, சகல Fas srg son 

அண்ட கோடிகளும் அவருக்கக இரு£மனிகளாக அமைச் 

அள்ளன என்பதும், ௮வ2ச உலக முதலவன் என்பதும், இதனால் 

இனிது புலனாம், 

இச்சரித்திர வுண்மைகள் இதனடியில வருகின்ற கவிகளில் 

ஈன்கு தெளிவாம், 

காரணமுதல்வன் மோனக் காட்சியால் ௮மசசெல்லாம் 

சூர் ௮சமகளிர் தங்கள் துணை மலைப் போகமின்றி 

ஆரிடர் நிலமை தனை யடைக்தனர் அளக்கர் சூழ்க்த 

பாரிடையுயிரும் காமப்பற்றுவிட்டிருர்,த வன்றே, 

ஆசணன் தனது மைர்தர்க் கரும்பெறன் ஞானபோதம் 

ஓரிறை காட்டு முன்னர் உலசெலாம் ஒருப் பாடொன் றி
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யிருடல் முயங்கும் ,தர்வமின்றி3ே யிருகக யார்க்கும் 
காசணன சிவ?ன பெபென்கை சழறவும வேண்டற் பாற்றோ. 

(கக்கபுசாணம்) 

இனி, உமை, கேள்வன் சோவை முகிழ்ச்க தன்மபையென்று 

கொண்டு உமாதேவி பரமன ப இ :க்கண்களைப் புதைத்தபொழுது 

சிசழ்ந்ததையும கொள்ளலாம். ௮து வருமாறு: 

பண்டொரு காலகதில் : சபனும் பார்வதியும ஒர் ஆதனத் 

இல் எழுக்தருளியிருர்சனர். அப்பொழுது இனிய பலமொழிகள் 

இடையே கழ்ர்தன முடிவில் அம்மையார் 88பனை நோக்க, 

தேவே! சூரியலும சக்கிரளம் £சவரீருககுச் திருக்கண்களாக 

அமைந்துள்ளன என்று தச௪துவ நூல்கள் சாற்றுகன்றனவே 

அஃதுண்மைதானா?”” எனறு புனளனகை3யாடு வினாவினார். இறை 

வன் உள்ள தான் எனறார், பகலொளியம இரவொளியும 

தேவரீசது விழியொளிகளாகவா விளக தனறன என்று வியர் 

தார். மகிழகதார், உடனே வி?நாதமாக அமமையார் பன் 

இருக்கண்களைப் புதைககார் உலக மழதும் இருண்டது. 

உயிர்கசளல்லாம் இநளில மநள ௮டைஈதன, திடீர் என்று 

பயந்து ௮ம்மைபார் கையை duds. Bs mando 

கும் வான்ஒளி பரஈகலு, மருண்ட வுயிர்களும் தெருண்டெழுச் 

தீன, இவவுண்மை பினவ நம கவிகளில இனிது சிதான்றும். 

௪சனார் விழி புைச்சலும் இரட்பிழம புருக்கப் 

பூனாலென இருண்டன இசைகரம் புகியும் 

மாலை நீலமால் வரைபனச் கருகின மலைகள் 

காசுலாவிய ஈதிபலாப பமுனை 2பாற் கருகி 

பறையவனும் சாசணனும முனிவர்கறும் வசுக்களும் கான் 

மலையும் வானோர் 

இறையவலும் விழி3பாளி போப்ப் பிறவிக் குருடசென 

இருந்தார் மற்றைச்
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சறவைகிசை முதல்விலங்கு பறவைகளூம ஒளியிழக் த 

கண்ணவான 

அறவறமும் பிறவறமுந் தொலைந்தன மற்றுள தொழிதம் 

தொலைக்ததன் 0. (அருணாசலப்புசாணம்,) 

இனி, கோ என்பதற்கு ௮சசன் என்று பொருள்கொண்டு 

(ருச்சுனனையும் பாண்டிடனையும் கொள்ளலாம். வில்லாலும் 

சமபாலும் இவவிருவரும ப.சபனையடி சதபொழுது அவவடி 

Gop பசந்து நினறமைசெளியபப$ம  இப்பொருளில் 

மை கேள்வனை, கோ கைமுகழ் ௧௧ தனபையென் ௮ கொள்ளு 

ல் வேண்டும், 

அருச்சுனன் விஃலாலடிச்த கதை 

அருச்சுனன சிவபெருபானை 2௩ரக்கி ௮ருந்தவஞ்செய்தசல் 

புக்காலததில நிகழ்ந்சவாசுகதாஷ அபபெருபானை Gaara 

yo SST, முூவ்வுடி உலஃெஙகும சென்று செறிந்தது இதனை 

9ல்லியாழ்வார் Dern Guano இன்கவிநளால நனகுணசலாம, 

௮வை 

வேசம் அடியுண்டன விரிஈதபல கம 

விசங்கள் அடியுண்டன ஓசைம் 

பூதம் அடியுண்டன bar Sans முதற்புகல் செய் 

பொருளொ சலிப்பில் பொருளின் 

பேதம் அ௮டியுண்டன பிறப்பிலி யிறப்பிலி 

பிறக்கல் ௮சசனறன் மகளார் 

நாதன் ௮மலன் சமசவேட வடி.வங்கொடு 

ஈசன்கை யடியுண்ட பொழுதே. 

விண்ணிலுறை வானவரில் பாசடி படாதவர் 

விரிஞ்சன் முகலோர் உதஇசூமழ் 

மண்ணிலுறை மானவரில யாசடி படாதவர் 

மனுக்களமுத லோர்கள் பதலச்
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சண்ணிதுறை சாகர்களில் யாசடி படாதவர்கள் 

கட்செவி மபேன் முதலோர் 

எண்ணில் பலயோனியிலும் யாவம படாதன 

இருர் துழியிருக் துழியசோ. 

(பாசம்) 

பாண்டியன் பிரம்பால் அடித்த சதை 

முன்னொரு காலத்தில், வைகை ஈதியில் பெருவெள்ளச் 

தோன்றி யிருகரைகளையம் உடைச்துச் சென்றது, பாண்டிய 

மன்னன் ஏவலால் மதுசை ஈகர்வாசிகள் எல்லாரும் ௮க்கசைகளை 

ஒழுங்கு படுகத்தச் சென்றனர் அு்சகரில் பிட்டு விற்று வரும் 

சரைமூகாட்டி ஒருகரயிருக்காள் வள் பங்குக்கு அள் வச 

வில்லை. ௮சனால் ௮வள் வருந்தின. ப.சசன.து கண்டனை ௮௬ 

மென நினைந்து நூங்கினுள் முருள்வள்ளலாகிய பசமன் இவ 

ளது ஈடுக்கத்தைத் தீர்க்கக் துணிர்கார். ஒரு கூலியாள் போல் 

வடிவங்கொண்டார். இவளிடம வந்தார் கூலிக்காக கொஞ்சம் 

பிட்டுவாங்கனார். தின்றார் ௮வள் பங்கின் கரையை ௮டைக்கச் 

சென்றார். சென்றவர் உள்ளபடி வேலைசெய்யவில்லை. செய்வது 

போல்கஈடி த்தார். அக தம் இங்கும அலைந்து நின்றார் இக்கிலை 

யைத் தானைததலைவர்கள் ௮றிரஈசார். அரசனுக்கு அறிவித்தார். 

அசசன்செனக்தான் 81பன் முதுகில பிரம்பால் அடித்தான், gal 

அடி உலகமெக்கும் ஒருங்சே பட்டது, 

இவவுண்மை யிதன் அடியில் வருன்ற கவிகளால் இனிது 

தெளிவாம், 

வள்ளல்,சன் கோபங்கண்ட மாறுகோற் கையர் அஞ்சித் 

தள்ளருஞ் சினத்தசாகுத் தடக்கைதொட் டீர்த துப்பற்றி 

உள்ளொடு புறக்£ழ் மேலா யுயிர்தொறுப ஒளித்.துநின்ற 

களவனை யிவன்றான் வரத யாளெனக் காட்டிநின்றார்.
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கண்டனன் கனன்று வேந்தன் கையிற்பொற் பிரமபுவாக்கி 

அண்டமும் ௮ளவிலாதவயிர்களும் ஆகமாகக் 

கொண்டவன்முதுகல் விசிப் புடைத்தனன் கூடையோடு 

மணடனை யுடைப்பிற்கொட்டி மறைந்தனன் கிறைந்தசோதி, 

பாண்டியன முதுசெபட்டது செழியன் 

பன்னியர் உடம்பினிற்பட். 

ஆண்டகையமைச்சா மேனிமேற்பட் 

அ௮சசிளங் குமசா மேற்பட்டது 

ஈணடியகழற்கால விராமேற்பட்டது 

இவுளி 2மற் பட்டது பருமம் 

பூண்டவெங் கரிமமற் பட்டது எவவுயிர்க்.தம் 

போதன் மேறபட்டது ௮,2தழும்பு, 

il Bay uo மதியும பாம்பும லிங்கா ரூப 

பன்னிும படைக்க காணமீனும் 

இருகிலம புனல்கால எரிகல் கனல்வான் 

எனலும் ல்பபூகழக் காரும் 

சுருதியும் ஆறு சமயவானவரும 

சுசர்களும் முனிவரும் தொண்டின 

மருவி.ப முனிவர் கணங்களும் பட்ட 

ASOT BUH Gg SS IPO 

வானவர் மனிதர் நரகர் புள்விலக்கு 

மாசுணஞ்சிதல எறும் பாதி 

யான பல்சச மம் மலைமசம்கொடி புல 

ஆிபாம் ௮௪7 மூம பட்ட 

ஆூனடை கருவும் பட்டன தழும்போடு 

ase வுயிரில் ஓவியமும் 

தானடிபட்ட ௪சாசச ச௪டங்கள் தமக்கு 

உயிராயினோன் தழும்பு, (இருவிளையாடற் புசாணம்)
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இவ்வெல்லாவற்றாலும கடவுள ஒருவர் உளர் என்பதும், 

அவர் அகசம்போல் உலகு உயிர் எங்கும் ஒழிவற நிறைத்த ஒண் 

பொருள் என்பதும் தெளியப்படும, 

கடவுளது உண்மையும் தன்மையும் இச் செய்யுளால் கூறப் 

கற்றறிக்துர் தாருவனர் கல்விகலம் எய்தாமல் 

குற்றமுற்றார் என்னே குமசேசா. வெற்றிபெறச் 

சற்றதனால் ஆப பயன்என்கொல் வாலறிவன் 

சற்றுள் தொழாஅர் எனின், ௨ 

இ-௭. 
குமரேசா! தாருவனர் கறறும் அறிவுற்றிருக்தும் கல்வி 

ஈத்த அடையாமல என் முறறமுற்றார் எனின், வாலறிவனது 

saw தாளைத் தொழாதவர்கட்குக் கற்றதனால் தயபயன் இல்லை 
oan s. 

வாலறிவு-.மெய்யுணாவு. ௮கனை யியல்பாகவே யுடையவன் 

என்பார் வாலறிவன் எனமுர் தொழுவார் க்குத துன்ப நீக்கமும் 

இன்பப்பேஅம் ஈலகும் ஈலங்கருதி நற்றாள் என்றார் 

இறைவன் மெய்யறிவுடையான் என்பதும், தன்னைத் தொழு 

வார்க்கு அழிவில் இனபத்தை அருளுவான என்பதும், கல்வி 

பறிவுடையார் எவரும் ௮அவனஐ அடிகளை சொழுதல் வேண்டு 

மென்பதும், தொழவிலலையானால் ௮வ்வறிவாம் பயனில்லை Quer 

பதும், இதற்குச் சான்றாகத் தாருவனர் கற்றிருந்தும் தாள் 

தொழாமையால் பயனைப் பெற்றிலர் என்பதும் இதில் காணப் 

படும், 
கதை 

பூர்வகாலத்தில, இமயமலையருகில தாருகம் என்றொரு 

வனம் இருந்தது, அதில முனிவர் பலர் வாசஞ்செய் இருந்தனர். 

இவர் யோக கெதிகளில தேர்க தவர். நூல் பல கற்று அண் 

ணதிவு பெற்து மேன்மையுறறிருர்கனர் தாம் செய்ள்த
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வேள்வி முதலிய ஈல்ல கருமங்களே சுருதியபயன்கள் எவற்றை 

யும் சருமென்று உறுதியாகச அணிந் சனர் அதனால் மற்ஜெரு 

சடவுளை வழிபடல் வேண்டாமென்று மனச்செருக்குற்.து 

மதியாதிருச் தனர் இங௱னம் இருந்த இவர்களை உயலிக்கும் 

பொருட்டு கண்ணுதற் பரமன் எண்ணினார். சண்டார் எவரும் 

காதல் கொளள கசக்க ஒரு புரட வேடக்தாங்னொர். இருமாலை 
மோனி வடிவெடுக ர உடனவரச் செய்தார் ௮வ் வனத்இற் 
புகுக்சார் அம்முனிவசையும் ௮வச் சம பத்.தினிமாசையும கில 
குலை*.து அவர் கொணடிருந்ச மனச செருக்கை யகற்றித் தெளி 
விதசார், ௮வருஈ தெளிஈதார் தங்கள் சிறுமையை யுணர்ந்தார். 
பின்னர் ஈற்றாள தொழுகார். ஈறபயன பெற்றார். இதன் கிரி 

வைக கந்தபுசாணதஇில காண்க 

are hates Ort ips om நாலறிவுக்குப் பயன் என்பது 

இசனால கூறபபட்டது 

நீடி யவாம் வெ.பதி நிலமிசையேன மார்க்கண்டர் 
கூடினர்பே ரிளபம (கம?ரசா..காடி 

மலர்மிசை யேனொன மாணடி சேர்ந்தார் 
கிலமிசை நீடுவாழ் வார் உ 

Q-—ar. 

குமரேசா ! மார்சகண்டர் நீடிய வாழ்வையும் பேசின் 
பத்தையும் ஏன் கூடினார் எனின் மலர்மிசை யேனை மாணடி 
சளைச சேர்ந்தவர் நிலமிசை நீவாழ்வார் என்ச 

மனம் சாமரை போன்ற அடி வினையுடையதென்பது ந்த். துவ 
அூலார் துணிபு அஆகலால இங்கு மலர் என்றது மனமாபெ 
தரமசையை எனக இதனை உள்ளக் கமலம் என்து குலபதி 
சாயனாருக் கூறியுள்ளார். சேர்ந்தாசை கீடுவாழச் செய்யும் 
சிறப்பு கோக் மாண்புடி யென்றார். உரு உடம்பால் இச். 
இருவடியைச் சோ இயலாதாதலின் சேர்தல் என்றது Gog 
கிளைக்சல் என்னும் பொருளைச் குறித்து சின்ற.



® திருக்குறட் குமசேச வெண்பா, 

தன்போடு கிளைப்பவசது செஞ்சத்தில் இறைவன் இன் 

போடு எழுந்தருளி யிருப்பன் என்பதும, அவனது அடிகளைச் 

சேர்ர்சவர் அழியாவாழ்வும் கழியா இன்பழும் பெறுவர் என்ப 

அம் இதில் காட்டப்பட்டன. இவ்வுண்மை மார்க்கண்டர் பால் 

£பபமும, 

கதை 

பூர்வகாலததில் கடக ஈகரதூல குசசகன் மசபில மிருகண்டு 

என்னும முனிவர் ஒருவர் இருந்தா அவர் மருததுவது 

யென்னும உகுதமியை மணாகது இலலறம புரிநது இன்புடன் 

வாழ்ந்தார். பொறையும ௮ ருளும பூண்டொளி சிறந்தார், 

மூலறிவுடனே சீலமும வாய்கசார், யினும மசப்2பறு இன் 

மையால மனமிக மெலிகஈசார். இறைவனை கோக யருகதவஞ 

செய்தார், அ௮ருளுடைப பசமனு।! இவர் தம அுன்புகசெ௧௪, 

மாதவத்தோய் ! 

திஙகுறு குணமே மிக்குச சிறிதமெய் யுணர் விலமல 

மூகையுப வெதிருமாகி பூடமுமாய் விழியு மின றி 

யோககிய ணடு நூறும உறு3ணியுழபபோனாக 

யீககொரு புதலவன றனனை யிதுமோ? அலலது 

கோலமெய் வனப்புமிககுக் குறைவிலா வடிவமெய்தி 

யேலுறு பிணிகள இன றி யெமககும ௮னபுடையோனாஇக் 

காலம, எண்ணிசணமட பெமறுககலைபல பயினறுவலல 

பாலனைததருதுமோ நினஎண்ணம எனபகர்தி யென்றான், 

இறைவன் அருளிய இததிரு மொழிகளைக் சேட்ட மிரு 

கண்டு முனிவர் சிறிதுபொழுது சஏெஇததார், பின் ௮ந்இவண் 

ணனை வர்இத்தார், அயுள் ஈிறிதுடையனாயிலும் அறிவு பெரி 

அடையனே எனக்கு வேண்டுமென வேண்டினார். ௮க்கனமே 

யரூள அருமையான ஆண்மக வொன்று இவர் மனைவிபால் 

வர்துதித் சது. மார்க்கண்டேயன் என்று அம்மகவுஈகுப் பெய 

சிட்டனர். பிஜையென் காளும பெரு வளர்ச்சது, வளர்ச்சி
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யில் ம௫ழ்ச்சியுற்றிருந்க பெற்றோர் ௮ப் புகல்வலுக்கு வயத 

பதினா ?ற யென்று இறைவனருளியிருர் த உண்மையை யெண்ணி 

யெண்ணி வருக்ெர் மகனும் வளச வளச இவர் மனத்தில் 

வருத்தமும் இளைத்து வளர்ந்தது. பெற்றோர் கவலையைச் குறிப் 

பாலுணார்த இம் மகன் உண்மையை வினவியோர்ந்தான், தாயை 

யும் தர்தையையும் '2தற்றினான். தவததால் எவற்றையும் 

பெற்லாமென்று துணிஈகான, மணிகர்ணிகையை யடைக்கான, 

பெருமானை நினைத்துப் பெருக்கவஞ் செய் இருஈதான். காலனும் 

காலம் பார்தது இப்பாலன்பால வந்தான், புளஎழத்தான். அதட்டி 

னான். வெகுண்டான, ம ருட்டினான். வெருட்டினான் பாலன் 

ஒன்றுக்கும் அஞ்சவில்லை முடிவில காலன் பாசததால பாலனை 

யீர்த்தான் உடனே பசமன் தோன்றிப் பாலனைக் காத்துக் 

காலனை fips Beat இத் தவப் Ly FOO BS முன்னர் யாம் 

தந்த வயது பதினாறு எனறெண்ணாற்க, என்று:௦ பதினாறென்றே 

யெண்ணுக'' என்று திருவருள் செய்து சாலனையும மகிழ்வித்து 

மறைந்தார். மார்க்கண்டயரும் அழியாவாம்வு பெற்றானந்தம் 

அடைந்தார். இதன விரிவைக் கஈகபுசாணததில் காண்க. 

மார்க்கண்டர் தமக்குக் கருவி2ல யமைந்த பதினாறு வயதை 

இறைவன் அ௮ருளால என்றும் பதினறாகப் பெற்று இன்றும் 

வாழ்ச்து வருதல் தேற்றம, 

இறைவன் அடி. சேர்ர்தார் நெடி துவாழ்வர் என்பது இசலனுல் 

கூறட்பட்டது, 

  

எள்ளிச் சமணர் இடுபபைசெய்தும் அப்பசேன் 

கொள்ளவில்லை துன்பம குமசேசா--உள்ளியொன்றை 

வேண்டுதல் வேண்டாமை யிலானடி சேர்ந்தார்க் 

சயொண்டும் இடுமபை யில, ௪ 

@—r, 
குமரேசா 1 சமணர்கள் இகழ்ந்து இடும்பைகளைச் செய் 

நிருந்தம் அத்துன்பங்களை யேன் அப்பர் அடையவில்லை
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யெனின , வேண்டுசலுர் வேண்டாமையும் இல்லாதவனது 

அடிகளைச் சேர்ந்சுவர்க் க இூமபைகள யாண்டும் இல்லை எனக, 

எச்சாலச்.தும், எவளிடஈும், எவரானும எவறருலும், 

எவ்வகையானும் என்பார் யாணடும் என்றார். இடும்பை- தன் 

பக்கள், அவை தன்னால் வருவன, பி.ரால வருவன, தெய்வச் 

தால் வருவன, என மூவசைபபடும் இவறறைக தாபத்தஇரயம் 

என்பர், வேண்டிய oO Mm Th எய் ரர Ry aie இன்பம். சீவண் 

டாதன எய்தினும நள! அரலால விழைவு வெறுப்பும் 

அன்பக்கட்சேறுவாயின இசா. ஓரயிர்க்கு இருவகை யேது 

வான் மூவகைசு தனங்கள் வருமெனபது தகெளிவாம், 

GF NOT LO i ஹூ காரு ய திறைஈது என்று மள்ள பசம் 

பொருள விழை ௧7 0 (டி வறுகரற்தும் உரியதகொரு பொருள் 

ஒன்றுப, இன்மையால tse it ட் MW ளுக்கு வேண்டுதல் வேண் 

டாமையிலான் என்று பெயிடடனார 

கடவுள விருப்பு. வெறுப்பும். இஃலாதவர் என்பதும் 

௮வசது இருவடிகளைச (சாகா -ரஈ துன்பங்கள் சேரா என்ப 

திம் இதில் உணாசசுப்பட்டன. இவவுணமை இருகாவுக்கரசர் 

என்னும அப்பர்பால உணரப்பிம 

HOD 

௮ப்பர் சைவசமய சவர் கால்வருள் ஒருவர், இவர் இரு 

முனைப்பாடி. நாட்டில ஈருவாரரி £ல, வேளாளர் குலத்திலே, 

கொறுக்கையர் குடியி£ல சோன் நியிருக்க புகழனாருக்கும் 

மாஇனியாருக்கும புகல்வசாய்க கோன் றினார் இளமைப் பரு 

es aon su பலகலைகளையும் வாழவறக்சற்றார்.. அதன் பின் 

சமண மதத்தைச் சா£ஈகார் அம்மச நாலகள் பலவற்றையும் 

ஆப்க்தார், புலமையும் போசனு சக்தியும் வாய்த்தார், இவசது 

பெருமையைச் கண்ட சமனார்க ॥ இவரைக் தங்கள் மதத்தக்குத் 

தீலைவசரக்கத் தரும£சனர் எனற படடழுந் sig வழிபட்டு 

வந்தார். மருணீக்ஈ*யார் என்பதுதகான இவரது பிள்ளைத் 

இருகாமம். இங்கனம் இபப, இவருடன் Gps Bose Burt
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என்னும் ௮ம்மைபார் கன ஏ அம்பி சாணபத3போதகளாப் நின்று 

வரும் நிலைமையை நினைஈது Bran oc» Boyt, தான எழுக 

தீருளியிருந்த திருவதிகை விரட்டானச்தச இவெபெருமானை 

வணங்கி தம்பி சமண மதககைக் கைவிட்டுச் சைவமதத்தைச் 

சாசவேண்டுமென்று மனழரு9 வேண்டினார் பெருமானும் 

அவ்வம்மையார் வேண்டு?காட்கரங்?். கருமசேனசைச் சூலை 

Caran வருக நியாட்கொண்டார் சைவாகத்கதை இவர் சார்க் 

தமையைச் சமணர்கள் ௮றிசகனர். உடன வெகுண்டு இசண் 

டார். தமது பதம் இனி நிலை ,லைபுரிமஎ மருண்டார். அக் 

காலத்தில தங்கள் மகதகைக கழுவியிருக பல்லவசாஜனை 

வக்து கண்டார். ௮அவனபால உ௱றதை முற்றும் ஒழியா துசைத் 

தார். அடங்காக் கோபம் ுவனு அடைந்தான், முவனது 

உதவியால் ஈமது ௮பபருக௬௪ செப்புகறகரிய பெருக் துன்பக் 

களைச் சமணர்கள் துணி) ௪பகனர் மூகலில் யானையை 

மேலே ஒட்டினர். ஈஞசையுள ளே பூட்டினர்.  நீற்றறையில் 

ஆம்.ததினர். கலலுடன பிணிஈ-௮க௧ கடலில வீழ்தஇனர். இன் 

னும பலமீவ இவர் மிசய்பிதிமபைகள Qu papa am FAD gs 

அன்ப ழம FHM MUI HO 6 DoT weipsauyd இன்பமும் 

மாருஇருஈகனா. மண்டியெரிகி௪௦ நீறறமையினுளளே தள்ளி 

யேழு காளளவும -ழடபபடடி ௬௩தனர். அில தமது &ீம்புலன் 

களு அளவில இன்பதகை யனுபவிதகன. இவவுண்மையை, 

கம.து ௮பபர் அப்பொழுது செபபிப ௮ருமைத திருகிருத்தம் 

தெளிவுறுத் துகி OBS, அதுவநமாறு:-- 

மாசில வீணையும் Lorde) Lo Bus ipl iy அய்மு 

வீசு தென்றலும் வீஐகி.ாஏ 2வனிலும 

மூசு வணடழை மபாய்கையும் போனதே 

யிசன் எந்தை யினையடி நீழ 2௮. (ேவாசம்) 

இறைவன் அடிசேர்ஈதாருக் த யாண்டும் இமெபையில என் 

னும் உண்மையை யிபபுனித வாககால காம் இனிதுணர்கின்ஜோம். 

இதன் விரிவைப் பெரியபுசாணததில காண்க
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இறைவனது அ௮டிகளைச சேர்ந்தாசை இடிம்பைகள் சேசா 

என்பது இதை கூறப்பட்டது 

வாட்புலி3பா ॥ பாய்கதுகொன்ற வலவினையேன் சேசவில்லை 

கோட்புலியார் தமமைக குப?ரசா-- கேட்பின் 

இருள சேர் இருகினையும சேச! இறைவன் 

பொருள் சேர் புகழ்புரிகதார் மாட்டு, 

இஃஃள 

குமசேச।! கோட்புலி காயனார் புலி2பாற் பாப்க்து தமது 

சுற்றத்தாசைக் கொன்றார். ௮க் கொலைவினையானது ஏன் அவ 

சைச் சேசவிலலை யெனின். இறைவனது பெசநள் சேர்ந்த 

புகழை விருபபிறரிடசது இருள ?சரஈத இருவினைகளும் சேசா 

எனக, 

வினைகள் மயக்கக்தால வரு மன்பார் இருள் சேரவினை 

யென்றார், உண்ையான புகு பன்பார் பொருள் சேர் புகழ் 

என்றார். இருவினை-ஈல வினை தீவினை. இந்த இரண்டு வினை 

களும் மூன்று சரணங்களின வழியாக உளவாம. 

துறக்க முதலிய சிறந்த இன்பங்களையூட்டி உயிர்களைப் 

பேரின்பத்தைப் பெற வொட்: .தபடி தடுக.தலினால் ஈல்வினையுஞ் 

சேசா தென்றார். 

இறைவன் Gowys pou wis என்பதும yung sb 

யாணகுணங்களை விருமபிகதுகித்கவ வேண்டு மென்பதும், 

enw துதிப்2பாளை வீகைகா ரீசசா என்பதும் இதல் 

உணர்த்தப்பட்டன, இவ்வுண்மை மீசாட்புலி காயனாரிடம் உணசப் 

படும்,
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கதை 

  

கோட்புலிகாயனார் என்பவர் அறுபத்து மூன்று காயன்மசா 

களில் ஒருவர். இவர் சோழ சாட்டிலே வேளாளர் குலத்திலே 

காட்டியத்தான் குடியிலே பிறந்தவர். செவபக்இயிற் இறந்தவர். 

அஞ்சா கெஞ்சும் எஞ்சாவலிமையும் வாய்க்*வர், வாள்வேல் 

முதலிய ஆயுதப் பயிற்சியில் தேர்க்தவர், அந்சாட்டு அசசனிடத் 

இல் சேனைத் தலைவசாயமர்ந் இருக்கார். தாம் ஈட்டிய பெரும் 

பொருளைச் சிவாலயங்களுக்கும் சிவனடியார்க்குமே, ம௫ழ்ர்து 

உதவிவந்தார், இங்ஙனம வருராளில் பொருபடைசெசண்டு ஒரு 

போர்முனைக்குப் போகும்படி ௮சசன் இவசையேவினான். போர் 

மேற்சென்று மீண்டு வருன்றவரையும சிவாலபயங்களுக்குச் 

செவ்வையாகத் திருவமுது செய்யும்படி திட்டஞ்செய்தார். 

அதன் பொருட்டு வேண்டிய நெல்லைத் தொகுத்தார். சேமஞ் 

செய்தார். தமது சுற்றத்தாரை யழைத்தார். எவ்வித stromans we 

ஓம் இர்செறபொதியிற் சிறிதும எடுத்தலாகரது என்று அவர் 

கட்குக் கட்டளையிட்டார். ௮சசன் கட்டனைப்படி தாமும போர் 

மேற்போனார் போனவர் பகைவரைப பிபாருதுடன் வெனருர். 

வெற்றியும் புக ழம முறறவும பெற்றுர், இவர் சென்றிருக்க ல 

காலத்துள் தமது காட்டிற் பஞ்சக£கானறிறமறு கனால இவசது 

சிபற்றோரும சுற்றத் தாரும சேமஞ்செய்திருத சநெலபொதியிற் 

சிறிதெடுக்துச் சீவிதஇருந்தனர் வெற்றிபெற்று மீண்டுவந்த 

sur ஆண்டு நிகழ்்ஈததைக் கேட்டறிந்தார், கொண்டார் 

சகாபம், எடுத்தார் வாளை, சுமது மனைவி முதலிய சுற்றத்தார் 

அனைவசையும வாளால் விசி துணித்தார். இறுதியில் ௮ங்கோர் 

இளககுழவியையும் வெட்டச் செனெகதார். ௮.துகண்ட இலர் ஈடு 

டிங்கி யா! இப்பசிய பாலன துமதுசெல்லின் ௮ன்னததை 

புண்ணவில்லையே'” எனவேண்டினாச். இக்குழவி யென.து கெல 

ரின் ௮ன்னச்ை உண்ணவிலலை யெனபதுண்மை ஆனாறும் 

ஐவ்வன்னத்தை உண்ட தாயின்பாலை உண்டிருக்கு மல்லவா 

rang மொழிந்து பாலனை மேல வீசி பெறிக்கார் தமது
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வாளசல் கூசாது அரிர்தார், உடனே பரமன் Sarg Buss 

யைக்கண்டு வியந்து ம௫ழ்ந்தார். காட்டி தர்.து கருணைசெய்தார். 

அன்பனே! உனது வாளால் மடிர்ச உன் சுற்றத்தாசளைவரும் 

அந்க்ச இனபர்துப்கன்றனர். ஈமபால்வைத்த உனது sa 

பிற்கு யாம் அகமிக vO pater. நீயும பெறுக பேரின்பம் 

என்று :பெருமான அருளினார், சாயனாரும் இருவினை நீக்னொர், 

இன்பம் எய்.இனார். இதன் விரிவு பெரிய புசாணத்தில் காணப் 

படும். 

இறைவனது அருள் சேர்ந்தாசை யிருவினைகள் சேசா என் 

ப.இதனால் கூறப்பட்டு, 

தாடி கெறிகின்ற ஈல்லசன காதியசேன் 

கூடினர்நீள் வாழ்வைக் கம?ேசா-ஒடும 

பெசறிவாயில் ஐக் தவிததான்பொய்தீர் ஒழுக்க 
கெறிகின்ருர் நீடுவாழ் வார், ௬ 

இ.--ள, 

குமரேசா! சனகர் முதலிய நால்வரும் என்றும் ௮ழியாத 

வாழ்வை யேன் எய்இனர் எனின, பொறிவாயில் 86.த அவித்தா 
னது பொய்தீர்ந்த ஒழுக்கநெறியின்கண் நினறவர் நீடுவாழ்வர் 

rer s. 

சனகாஇயர் என்றது சனகர், சனறகுமாசர், சனந்தனர், 

சஞதனர் என்னும் முனிவா steams பொறி என்றது மெய் 

வரய, கண், மூக்கு; செவியென்னும் 66.து ஞான இக்்இரியங்களை. 

பொறிகளின் வழியாகச் சென்று சத்தம் பரிச மூசலிய 

புலன்களை காடியலையும் புன்மை இறைவளூச்கு இன்னமையால் 

'பொதிவாயில் தவித்தான்” எனறார், 

௮வித்தவிதை உருவுடன் காணப்படும். ஆனால் முளைக்காது 

அதுபோல் பொறிகள் இருக்கும். புலன்களைப் பற்றா என்பதாம். 

கதை 

ஒந்தவித்தான் அருளிய ஞான Gadde sors Bul sro 

வரும் வழுவாமல் நின்றார் மனத்தைப் புறத்இல் செலுத்தாமல்
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பசத்இற் செதுத்தினார். ௮,தனால் ௮ர்.தமில் இன்பத்தை அடை 
(தரர். சவெயோகெள் என்னும் நெப்பினைப்பெற்ரார். கித் இயவுல 

9ல் கீவொழ்வுற்றார். 

இதன் விரிவைச் செவமகாபுசாணத்இல் சாண்ச. 

இறைவனருளிய மெய்கெறி கின்றார் எய்.தும் பே௮ு இதஞுல் 

உறப்பட்டத, 

வானவேோன கஞூனால் வர்ததுன்ப மாற்றவுமை 

கோனடியைச் சேர்ர்தார் குமரேசா. ஜோர் 
தனக்குவமை யில்லாகான் தாள்சேர்ந்தார்க் கல்லால் 

மனக்கவலை மாற்றல் அரிது. 

இ-ள் 

கம ரசா! ஈஞ்சிலை வாச துனபத்சை மாற்று சற்காக 

பானவர் ஏன் உமைகோன் அடியைச் சேர்ந்தார் எனின தன 

(கு: உவமை யில்லாதவனது தாள்களைச் சேர்ந்தவர்க்கல்ல.து 

௦மனக்கவலையைமாற்றல் அரிது என்க, 

ஆதியும் ஈடுவும் அந்தமும் இன்றி, ௮காதியாய் ௮ருமதை 

ஞூக்கும் ஒதவும எட்டாது உயர்ந்து, என்றும் Sawyer ஒரு 
பனே யென்பதக௬இ தனக்குவமை யில்லாதான்'” எனா, 

_வமை யில்லாதவன் தாளைச்சேர்ந்தவசே கவலையில்லாதவரா 

குப்பர, பிறர்க்கு ௮ஃது உண்டுஎன்க தனக்கு உவமையில்லா த 

ரனதாளே மனக்கவலை மாற்றும மருர்அ என்பது கருத்து. 

'“ஒப்புஇல்லாகன உவமனில் இறர்தன ஒண்மலர்த் இருப்பா 

(OS அப்பன்'' என்றது இருவாசகம். 

எவ்வகையிலும் எவரும் தனக்கு நிகரில்லாகவன் இறை 
(ன என்பதும், அவனது. அடியைச் சர்ர் தவர்ச்ுத் துன்பச் 

௮.நீங்கும் என்ப ௩ம், இதற்குச் சான்றாகச் தேவர்சள் ஈஞ்டி 

றல் Cates கவியை டுவன்தாள். மெர்ர்து அில்இனார். ள்ன்ப 

4. இதில் உணசப்படும்.
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கதை 

முன்னொருகாலத்தில் தருவாசாது சாபத்தால் துறக்சப் 

பொருள்கள் எல்லாம் கடலிடைப்புகுர் சன, அவற்றை மீண்டு 

பெறுதற் பொருட்டுச் சுசரும் ௮சுரரும் பாற்கடல் சடையத 

அணிந்தார். மர் தசமலையை மத்தாக காட்டினார், சக இசனைத் தூணாக 

அமைத்தார். வாசு பென்னும் பாம்பை காணாகப பிணிததார். 

இரு இறத்தாரும் குடைந்தார், வலிந்தும் ஈலிந்தும் கடையும் 

பொழு சாணாபெ வாசு௫ியிடமிருந்து சஞ்சு வெளிவஈதத, மப் 

பெரு சஞ்சு மணடி மேல்எழுந்தது வானவர் கண்டு பயர்தார். 

மருண்டு வெருண்டார். என்செய்வோமென்று திசண்டு ஓடினார். 

அஞ்சி ஒடிய தேவர் முடிவில உமாபதியே தஞ்சமென்றடைக் 

தார். மப்பதியும், ''அஞசன்மின்'' என்று அவர்கட்கு ஆத்சவு 

செய்து மண்டிவரத ஈஞ்சை தம் செங்கையில கொண்டார் 

கண்டமட்டும் உண்டார். sg கணடம் மட்டில நினறது, 

8ீலகண்டன் எனபபெயர் பெற்றூர். வானவர் கவலை நீங்கினா. 

பசமனை வாழ்த்தி மடழ்ந்தார். என்பதாம், இதன் விரிவை 

இசாமரவ தாரத்இில் தெளிக, 

அறக்கம் சுவர்க்கம், 

உயிர்கள் மனக்கவலை மாற்றுதற்கு வழி யிதனால் கூறப் 

பட்ட. 

காதற கடலைச் கடர்தான் சனகனேன் 

கோதுற்றார் மற்றோர் குமசேசா-.-இ.இல் 

அறவாழி புந்தணன் தாள்சேர்ந்தார்க் கல்லால் 

பிறவாழி நீர்தல் அரிது. 

@—er. 

் oC gen! சனகன் சாகுற கடலைக்கடர்தான், மற்றவசேன் 

௮இல் ஆழ்ர்தார். எனின், அறவாழி பர்தணனது தாளைச் சேர் 

ஈதவர்சட் கல்ல பிறஆழியை நீந்துதல் ௮ரிது என்ச. பிற 

என்றது, ஈண்டு பொருளையும் இன்பத்தையும் சட்டி கின்றது.
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மறத்தையும் குறிக்கும். இனி பிறஆழி, பிறவிக்கடல் என 

வும்படும். மற்றவர் என்றது சூரன், கனகன், துரியோதனன் 

மு.சலாயினோரை, 

இறைவன் தரும உருவினன் என்பதும், தண்ணளி யுடைய 

வன் என்பதும், ௮வனது தாளைச் சோந்தவர் காதற்கடலைக் கட 

ப்பர் என்பதும, சனகமன்னன் இவன் தாளைச்சோந்து பிறஆழி 

நீர்தினன் என்பலம் இல் தெளியப்படும். 

கதை 

சனகன் என்பவர் விதேசு ஈாட்டு வேந்தன் சீதைக்குச் தா 

தை. தசரத ராமனுக்கு மாமன். மெய்யுணர்வுமிக்கவர், இல்லற 

ஞானிகட்கு ஓர் எடுத்துக் காட்டாகவுள்ளவர். முற்றத் துறந்த 

சுகமுனிவரும் தமமிடம வந்து தததுவ உப3தசம் பெறும்படி 

நினற உத்தமர், அருளும் பொறையும அறிவும் கிமைந்தவர், 

பற்றற்ற பரமமீயாகி, ':அறன் நிரம்பிய ௮ருளுடையருந்தவச்க் 

கேளும், பெறலருக நிருப்பெறறபின் இந்தனை பிரிகாம்” என்ற 

படி பொருட்செல்வமானது எத்தகைய பேரறிவாளசையும் 

மயக்கிச் செருக்கையுண்டாக்கும் இயல்பினையுடையது. அதை 

இவர் ௮ளவறப்பெறறும அ௮சசபதவியையுற்றும் ௮சங்காச முத 

லிய இழிகுணங்கள் சிறிதும் இலராய், பொருளினால் உளவாம் 

சிற்றின்பங்களில் அழுர் தாமல் பேரின்பம் பேணிப் பிறவாழி 8ர் 

சனகன் இறைவன் தாள் சேர்ந்து பிறவாழி நீச்இனான் என் 

பது இதனால் கூறப்பட்ட, 

வேதன் உயர்தலையும் வெண்ட௯ையாய் வீழ்ர் துபலிக் 

கோதடைர்த தென்னே குமசேசா...- பூதலத்தற் 
கோளில் பொறியிற் குணமிலவே யெண்குணத்தான் 
தாளை வணங்காத தலை, 

இ-ள். 
குமரேசா ! வேசன௮ உயர்ந்ததலையும் வெள்ளிய தலையாய் 

மாறி யேன் குற்றமுற்றதெனின், எண் குணத்தானது தாளை 

வணக்காத தலைகள் கோள் இல் பொறியிற் குணம் இல என்சு.
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உம்மை :சறப்பும்மை, கோள் இல்பொதி — புலன்சளைக 

கொள்ளுதல் இல்லாச பொறிகள். இனி அறிவு இல்லாத பாவை 

கள் எனவுமாம், எண் என்றது எட்டு எனலும் தொகைப் 

பெயசைச் சுட்டி கின்றது, இதழ.வினை முதலானால் எண்ணு 

இன்ற குணத்தான் எனப்படும். 

தலைமை, தூய்மை, தத்துவ வுனார்வு, அருள், வலி, இன்பம், 

அமலம, தெளிவு, என்னும எண்வகைக் குண களையும் தனக்கு 

இயல்பாகவே உடையசன் என்பார் எண்குணததான் என்றார், 

பரிசம் தெரியாத மெய்யும், சுவையை உணசாத வாயும், 

ஒளியைக் காணாத கண்ணும், காற்றத்தை Murs (pseu, 

ஓசையைக் கேளாத செவியும், உருவுடன் இருப்பினும் அவை 

எவ்வாறு பயன்படா?வோ அவ்வாறு, இறைவனது தாளை 

வண௫சகாத கலை உருவுடன் இருப்பிலும் பபன இலை என்பார் 

“கோள் இல் பொறியிற்குணம் இல” எனருூர், 

இறைவன் எண் வகைக்குணக்களையுடையவன் என்பதும், 

அவனது தாளை வணங்குதலே ஒருவன் பிறவிக்குப்பயன் என்ப 

தும், வணங்காத தலை யிழிவுறுமென்பதும், இசற்குஈ சான்றாக 

வணங்காத பிரமனது சிறந்த தலையும் இழிந்த தென்பதும் இதில் 

உணசப்படு:, 

கதை 

ஒரு சாலத்டுல் பிசமன் தாமே தலைமைக் சடவுள் என்று 

எண்ணிச் சிவபெருமானை வணங்காமல் செறுக்குற்று இருந்தார். 

அதனை பறிந்த பரமபத அப்பிரமனது தலைசஞூள் , ஒன்றைச் 

இள்ளி யெறிந்தார். செளப்பட்ட அத்தலை பெருமையிழக்து 

பிச்சைப்பாத்திச மாயிற்று. இதன் விரிவைக் கர்தபுசணத்இல் 

சாண்ச. 

பெருவிதியும் சி௮ுவிதியும் பெருமானை வணங்காமல் 
பிணங்கி யக்தோ 

இருதவையும்.இழர்திழிர்தார் என்பதளைமன் பதைகள் 

இளி தேர்ர்தும்
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AHuoosa yspsg wip ௮வன்தாளை வணங்காமல் 

ஆசை கேரயால் 

கருமமிகப் புரிக்துபிறர் இறர்.துபவக் கடல் விழுக்து 

கவல்வதென்னே, 

என்ற துக்காண்க, பெருவிதி-- பிரமன். றுவிதி -தக்ச 

தக்கன் செவபிரான் தாளை வணக்காமையால் தனது Apis 

தலையை யிழந்தான், இழிந்த ஆட்டுத்தலையை படைச்தான். 

இதனால் ஒருவன் தலைக்குப்பயன் சாற்றப்பட்ட. 

சேர்ர்தஇண்ணர் வெம்பிறவி தர்க்தார்பின் சேசாதார் 

கூர்க்தாழ்ந்தார் என்னே குமசேசா....தர்த்த 

பிறவிப் பெருங்கடல் .ரீர்.துவர் நீந்தார் 

இறைவ எடிசேசா தார். ட 

இ-ள், 

குமரேசா! இறைவன் அடியைச் சேர்க்த இண்ணனார் பிற 

வியைத்தீர்ந்தார். அதனைச்சேசாதார் அதில் cm nips Reet 

எனின், இறைவனது அடியைச் சேர்ந்தவர் பிறவிப்பெருங் 

கடலை சீர்துவர், சேசாதார் நீத்தார் என்ச, 

இண்ணச்- கண்ணப்பர். 

சீசசாதார் என்றது கண்ணப்பருடைய வேட்டைத் தோழர்களை. 

முடிவினமையும். கடச்தறகு அருமையும் கரு.இ பிறவியைக் 

கடல் எனருர். 

பிறவிபானத கடத்தற்கு ௮ரியது என்பதும், ௮து கடலி 

னம் பெரியது என்பதும், இறைவனது அடியென்னும் புணை 

யைச் சேர்ரந்தவசே os sie tid Cupar seri gid, அல்லா 

தார் அதனில் வீழ்க்து வருந்துவர் என்பதும், கண்ணப்பரே 

அப்புணை துணையாக தனை நீர்தினார் என்பதும் இதன் Gus Be 

பாம், 

புணை தோணி:
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கண்ணப்பர் என்பவர் பொததப்பி காட்டி லுள்ள உடுப்பூரிலே 

வேடர்களுக்குத் தலைவனாயெ காகன் என்பவனுக்கும தத்தை 

யென்பவளுக்கும புத்திசாய்த் தோன்றினார். பிறர்தபொழுதே 

இவர் தேகம இண்மையா யிருந்தபடியால பெற்றோர் இவருக்குத 

இண்ணஞனார் என்று பெயரிட்டனர். பருவம் வநதபின இவர் 

தமது மாபுக்குரிய வேட்டைததொழிலை மேற்கொண்டு வேடர் 

சிலருடன் காட்டில் புகுஈதார். பல மிருகங்களையும் வேட்டை 

யாடிச் சென்றார், சென்றவர், தெய்வாதனமாகத் இருக்காளத்இ 

மலையைக் சண்டார். அதின் மேல ஏறினார். அங்குவிளங்கி 

யிருந்த சிவலிங்கத்தை ௮ணுனோர்., உடனே அ௮னபால் உரு 

Bent. உண்ணும் உணவும், பருகும் நீரும் துறக்தார், று 

இனங்களாக இசவும் பகலும் அமழூர்த்தியையே கண்ணும் 

கருத்து மாகக் காத்தார், பலவகையிலும் அன்பு செலுத்தினார். 

எனபும் உருகும் இயலபில் உரிமை பூண்டிருந்தார். இங்ஙனம 

இருப்ப ஆறாவது காளில் ௮சூவலிக்கத்தின் வலக்கண்ணில் உதி 

சம் வரும்படியான ஒரு சோதனை நிகழ்க்கது. அகனைக் கண்ட 

வடனே யிவர் உளம் பகைக்தார். உடல் துடித்தார். BuGas! 

என் யன் சண்ணில இசதகம் தோன்றிற்றே! யென்று அலறி 

ஞர். அமுது ஓடிப் பல பசிய இலைகளைக்கொண்டு வரதார், தமது 

வலிய கரத்தில் வைதது நலியப பிசைநதார், ௮௪ சாரத்தை WS 

கண்ணில் பிழிந்தார். குணமின்மை கண்டார், வருந்தினார். 

தமது வலக்கண்ணையே தோண்டிய௫ல் ௮ப்.அனொார். உடனே யிடக் 

கண்ணிலும உதிசம் பெருகனது, ௮ுது சண்ட இண்ணனார் 

தமது இடக்கண்ணையும் வஅுப்புதற்கு ஒப்பிக் கையிலிருந்த கூரிய 

அம்பால் அதனை ளெறித் தோண்டினார். உடனே எம்பெரு 

மான் தோன்றி ''கில்லு கண்ணப்ப, நில்லு கண்ணப்ப, என் gen 

புடைத்தோன்றல், நி௨லு கண்ணப்ப” என்று கூவித் சமது செல் 

கையால் ௮வரது இண்கையைப் பிடித்துத் கடுத்து ஆட்கொண் 

டார். கண்ணை அப்பினதினா2ல சண்ணபபன் என்னும் பெய 

ரைப்பெறரூர். பிறவிப் பெருங்கடல் நீக்இப்2பரின்பம் உற்மூர்.
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ன் சென்ற வேட்டைத்தோழர்களாயெ சாணன், காடன் 

சன்பவர் ஈகரை ரோக்கி மீண்டார். பின் பிறவியை ves 

தார். இதன் விரிவு பெரியபுசாணத்தில் இனிது புலனாம். 

இறைவனது அடிகளை அடைந்தார் பிறவியை அடையார் 

என்,ப.து இதனால் கூறப்பட்ட ல, 

இங்வதிகாரத்தின் தொகைப்போருள். 

கடவுள ஒருவர் உளர். ௮வர் அ௮கசம்போல் LNG உயிசெய 

கும் ஒழிவற நிறைந்த ஒண்பொருள். அப்பொருளின் அடிகளைத் 

தொழதகலே அறிவுடைமைக்குப் பயன். அங்ஙனம தொழுபவர் 

அழிவில் வாழ்வையடைவர். அவரைத் துன்பங்கள் தொடசா, 

வினைகள் சேர, அவர் இன்பவாழ்வை எய்துவர், அவசைக் 

கவலைகள் கதுவா. பற்றுக்கள பற்ற, தலைவன துதாளை வணங்கு 

தலை தலைககுப பெருமை, தாளை யடைந்தார் பிறவியை யடை 

யார என்பனவாம், 

பின் வரும இருகாமங்கள கடவுளக் குறித்து முறையே 

யிவவ இகார கதில் வந்துள்ளன. 

1, ஷீர் இபகவன். 
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மலர்மினைமய னன். 

2வண்டுல் ?வண்டரமைபிலான். 
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இறைவன. 

பொறிவாயில தவித்தான். 

தனக்குவமையிலலாதரன், 

௮றவாழியந்தண ன, 

எண் குணத்தான். 
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... இறைவன, 

ஓரடி



2௨-ம் அதிகாரம், 

  

வான் இறப்பு. 

௮தாவது மழையின துபெருமை. 

1]. ஏனோ ௮மிழ்தியான் இர்இரன் முன் வானையிர்சக் 

கோளுலகுச் சர்தான் குமசேசா--.ஆனாமல் 

வானின் நுலகம் வங் வருதலால் 

தானமிழ்கம் ree parr பாற்று, (a) 

இள 

குமரேசா! முன்னர் இ5£ரன் அமிழ்தத்தைக் கொடுக் 

காமல் ஏன் இவ்வுலகுக்கு மழையைக் கொடுத்தான் எனின், 

வான் நின்அு உலகம் வழங்வெருதலால், தான் அமிழ்தம் என்று 

உணரும் தன்மையையுடைய தெனக, 

வான மழை 

தான் என்றது ௮ம்மழையை, அ௮.முதம்போல், மழையும் 

உயிர்களை நிலைத்து வாழச்செப்து வருன்றது, ஆதலால் அதன் 

பெருமையை கிளைர்து போற்றுச என்பது குறிப்பு, தொட்ட 

இடமெல்லாம் தோன்றும் நீர்தானே என்று மழையை யிசழற்க்; 

சோன்றும் துணையாய் நின்று உயிர்களைக் காத்துவரும் ௮மீழ்தம் 

என்று அதனைப்புகழ்க என்றபடி, 

மழையினாலேதான் உலசம் கிலைபெற்று வருகின்றது என் 

பதும் ௮ஃது உயிர்களுக்கு அமிழ்தம்போல்வது என்பதும் 

அமிழ்தத்தையுடைய இக்தரலும் முன்னொருகாலத்தில் தாள் 

ஈன்மைசெய்ப கிரும்பிய உயிர்கட்கு இம்மழையையே யு,சகிஞன் 

எனபதும் இஇல் காணப்படும்,
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கதை 

ஒருகாலத்தில் இவ்வுலல் மழைபெய்யாது பொய்த்தது 

உயிர்களெல்லாம் வருந்தி கொக்தன, அச்காலத்தில் ஆபுத்திரன் 

என்பவன் ஒருவன் இருச்தான், இவன் வாரணா)ியென்னும் 

ஊரிலே பிறந்திருந்த ௮பஞ்சென் என்னும் அந்தணன் மனைவி 

யாயெ சாலியென்பவளுடைய மகன், ஒருகாசணத்தால் தாய் 

இவனை ஒருகாட்டில் விட்டுப்பிரிர்தாள், இவன் ப௫கோயால் 

வாடியமுகான். அப்பொழு. தெய்வப்பசு ஒன்று இவனை யணு 

இப் பா.நூட்டி வளர்த்தது. ஆ ஆசரித்த காசணத்தால் இவன் 

ஆபுத்இசன் என்ப்பட்டான். பெரியவனான பின் தென்மதுரை 

யைச் சேர்ந்தான், woe பூயால் வருந்திய அவவுயிர்களைக் 

கண்டான்: இசல்னொன். தான் பெற்றிருர்த ௮க்ஷபபாத் Ors 

இன் மனெமையால் அவற்றிற்கு ஈல்லுணவூட்டினான். எல்லாவு 

பிர்களும் உண்டு ம௫ஏழ்ஈ்கன, பசிகோயசன்றன. இந்தவுண் 

மையை யிர்தஇசன் அறிந்தான். அபுகதஇிசன்பால் அன்புடன் 

வந்தான். கின புண்ணியத்துக்கு ம௫ழ்ர்தேன், என்னுலசம் 

வா என்றான், ப௫சோயகற்றி உயிர்களை ம$ூழ்லிக்கும் இப் 

பெரும் பேற்றையிழந்து நின்னுடன் வருதற்கு இசையேன் 

என்று இவன் மறுத்தான். உடனே யெல்லாவுயிர்களுக்கும் 

படிிலவாம்படி. செய்ய இக்இரன் நினைத்தான், தன்பால் உள்ள 

எதையும் உதவவில்லை. மழையையே உதவினான், அன்று 

முதல் எல்லாவுயிர்களும் பரி கோயகன்றன. உயிர்களும் கிலை 

த்து ஒரு கிலை கின்றன, மழையை உருவம் கோக்க சீர் என நினை 

யாமல் உலகம் அதன் தன்மையை எண்ணி அமிழ்தென உணர் 

foe. Ose விரிவை மணி?மசகலையிற் காண்க, மழையை 

அமிழ்தமென்௮ மதிக்கவேண்டும் என்ப.துஇதனாற் கூறப்பட்ட. 

அந் இட 

12 உண்டிதரும் சீரும் உணவாகச் ”ைபண்டு 
சொண்டிருஈ்சாள் என்னே முமசேசா... உண்டி தனைத் 
அப்பார்க்குத் தப்பாப அப்பாச்இத் அப்பார்க்கு ச 

அப்பாய தூஉம் மழை (௨)
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குமரேசா! சதை ரீரையே உணவாசவும் ஏன்கொண்டிருர் 

தான் எனின்? துப்பார்க்கு துப்பு ஆய .துப்பு ஆக்? துப்பார்க்கு 

அப்பு ஆய.தும மழையென்ச, ப்பார்--உண்பார், 

அப்பு ஆய.துப்பு --ஈல்லவுணவு. அப்பு ஆபதும்--உணவாயசும். 

அப்பு--- உணவு சத்தம் வலிமை முதலிய பலபொருள்களை 

யும் குதிச் து வரும் ஒருசொல், 

மழையானது உயிர்களுக்கு ஈல்ல உணவுகளை யுளவாக்இ 

உதவுவ?தாடு தானும் நீராய் கின்று அவவுயிர்கள் உண்ணும் 

படி. அமைந்து உதவிவருசன்ற தென்பது கருத்து, 

மழை பலவகையானும் உயிர்களது பசியையும் தாகத்தை 

யும் நீச்சிவருசனெறதென்பதும் ஒரு காலத்தில் தை தனி நீசை 

யே தனதுணவாகச் கொண்டிருர்சாள் என்பதும் இதில் உணச 
டுபம். 

கதை. 

சிதை இலங்கையில் றைவாசஞ்செய்யும் பொழுது ரீரையே 

பரு? உயிர் வாழ்க்இருந்தாள். இந்த வுண்மை தூது வந்த அனு 

மன் பால் அந்த அம்மை அருளியுள்ள இருமொழிகளால் 

இனி புலனாம். ௮வை அனுமனே! '(இந்ச இடத்தை லிட்டு 

யான் வேறெங்கும் செலவதஇிலலை, சளர்கின்ற எனது அரிய 

உயிசைக்காக்கும் பொருட்டு சிறிது £ீர் பருகுதற்காக இம் சில 

சமயங்களில சகுவீரனத இருமேனியை யொததிருக்கற இதோ 

தோன்றுசன்ற நீர் நிலைக்குமட்டும் செல்வேன் "என்பனவாம், 

திர்விலேன் இது ஒரு பக.லுஞ்சிலை 
ஈரீரனமேணியை மானுமில் விங்குநீர் 

ராச ராண்மலர்ப் பொய்சையை எண்ணுவேன் 
சோரும் ஆருயிர் காக்கும் அணிவிஞால். (இசாமாயணம்) 

சண்ணு வேன் என்ற சனால் லை விசனது மேனியையொச்ச 

நீர் நிலையின் சாட்யொல் சோர்வு நிங்கி உயிர் நிலைத் தனர் என்பது 

மாம். மனழையினது அரிய வு,சவிசள் இஇல் சாட்டப்பட்டன;
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13. தேசுமிகு கோசகெளும் செ,த்தசா யூனையுண்ணக் 

கூ.சாச தென்னே குமசேசா--மாசசன்ற 

விண்ணின் டொய்ப்பின் விரிரீர் வியனுலக தீ 

அண்ணின் அடற்றும் பசி, (௩) 

இர, 

குமரேசா! கோச முனிவரும் சாயின் ஊனை ஏன் கூசாமல் 

இன்னத் துணிந்தார் எனின்? விண் நின்று பொய்ப்பின் விரிந்த 

தீரினையுடைய அ௮சன்ற வுலகத்தில் பரி நின்று உடற்றும என்க, 

விண் என்றது மழையை, கிரி ரீர்--கடல் 

மழை நீர் இல்வழி விரி நீசால் பயன் இல்லை யென்பது 

குதிப்பு, 

மழை கிலைக்து ம.றுச்சால் பசிகிலைத்து வருத்தும் என்பார் 

விண்ணின்று பொய்ப்பின் பசி கின்று உடற்றும் என்றார். 

மழை கெடுகாள் இல்லையானால் உலகிலுள்ள உயிர்கள் பசி 

சோயால் வருந்தும் என்பதும், Apis முனிவசாகிய dear 

மித்திசரும் பசிக்கொடுமையால் காயின் ஊனையும் இன்ன ததுணிர் 

தார் என்பதும் இதில் உணசப்படும் உம்மை முனிவரது பெரு 

மையை விளக நின்றது, 

கதை 

சேிகளார் சாஇ என்னும் மன்னன் மசன், கிறைர்த அறி 

வும் இதந்த வீசமும் உடையவர். மிக்க 2ர்த்தியோடு ௮சசு 

புரிச்து வக்தார், ஒரு காள் வேட்டைக்குச் சென்றார், தவத் 

இன் பெருமையை வடூட்டரிடத்தில் ஈன்கு தெளிச்தார், அத 

னால் அசசைத் ,து.றர்தார். அருர்்சுவஞ் செய்ய வன)இல் புகர் 

தீரச், பல வருடல்களாக அமியபெரிய விசதங்களை மேற்கொண்டு 
தீம் புசிர்தார். சுண்மூடி மெளனியாக 6ீண்டகாலம் யோகத்.இ 

ஜிருந்த இவர் ஒறு சமபம் கிழித்தார், மழையில்லாகபடியால் 
உலகம் சிலைகுலைந்திருர்க.த, பலவுயிர்சளும் மடிர்து டெர்தள.
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இக்கொடுவ் சாட்டுகளைக் கண்டார், தாமும் பெரும் படியால் 

'வருந்தினார், உணவுப் பொருள்களை காடிகத்தேடினார், ஒன்றுர் 

தோன்றவில்லை முனிவர் பலவுர்தேடி முடிவில் இறர்து டெர்த 

ஒரு சாயின் பிணத்தைச்கண்டார், ப௫ிக்கொடுமையால் ௮க்த 

நாயின ஊனைத் இின்னத் அணிர்தார் உடனே இக்திசன் வ. 

தடுத்து மழை வளம்பெருகச் செய்தான், ௮தன் பின் உலகம் 

செழித்த, உயிர்கள் பசிசோய் நீங்கு மடுழ்ஈ்தன. 

(இதன் விரிவை மணிமேகலையிற் காண்ச) 

இதனால் உற்றநோய் ஆற்தும தவ்இனரும் பசிரேசய் ஆற் 

ந.தி பதைப்பர் என்பதும் ௮.து தன்னையுடையானை மானமுதிலிய 

வற்றை யிழப்பித்து இழிவுறும்படி. தாண்டும எனபதும் தெளி 

யப் படுதல் சாண்சு. 

குடிப்பிறப் பதிக்கும் விழுப்பம் கொல்தும் 

பிடித். சல்லிப் பெரும்புணை விம் 

காண்அணி களையும் மாண்எழில ிசைக்கும் 

பூண்முலை மாதரோடு புறங்கலட நிறுத்தும் 

படிப்பிணி யெனலும் பாகி. (மணி 2மகலை) 

மானய் குலம்கல்வி வண்மை யறிவொமுச்கம் 

தானம் தவழுபற்சி சாளாண்மை--ேனிற் 

கசிவக்த சொல்லியர்பால் காு௮௪ல் பத்தும் 

uses gc ups போம் (8.௫ வெண்பா) 

இவற்றால் அப்பசிக்கொடுமை விளங்குச லுணர்ச. 

மழை மறுத்தால் பவெருத்தும் என்ப. தஇதனால் கூறப்பட் 

விட்டை 

14. ஏர்கிலங்கள் வைத்இிருர்தும் ஏன்உழவு செய்யவில்லை 

கூரருள்சேர் ஈல்லான் குமசேசா...-8ர் நிறைகஈத 

எகின் உழாஅர் உழவர் புயலென லும் 

ஷா! வளக்ருன் கிக் கால், (௪/
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இ-ள், 

குமரேசா ! ஈல்லான் எனபவர், ஏர்களையும் நிலங்களையும் 

வைச்திருந்தும் ஏன் உழுதலைச் செய்யவில்லை யெனின் ? புயல் 

என்னும் வாரிவளக் குன்றினால் உழவர்கள் ஏர்களால் உழுதலைச் 

செய்யார். என்௯, 

புயல -- மழை, 

பசி கோய்க்கு மருக்காய உணவுப்பொருள்களை உளவாக்கு 

தீற்கு சீர் நிலம் ஏர் எரு மூசலிய உபகரணங்கள் பலவேண் 

டும், ஆயினும் அவற்றுள் முக்கயெமானது சீர் ஆதலால ௮ஃதில் 

லையானால ௮அவைபயன்படா எனபார், புயல் என்னும் வாரி வளக் 

ருன்றியக்கால் ஏரின் உழார் எனறார், 

மழையின்மை உழவின்மைக்கும் உழவின்மை உணவின் 

மைக்கும், உணவின்மை டீயிரின்மைக்கும் உயிரின்மை உலகன் 

மைக்கும் ஏதுவாம் என்க, எனவே மழையால் உழவும், உழ 

வால் உணவும் உணவால் உயிரும், உயிசால உலகும், உளவாம் 

எனபதாம், 

முதில் இசண்டு பாலில் மழையானது அமிழ்தம் போல் 

உயிர்கள.து பசியையும நீர் வேட்கையையும் நீக்கும் என்.றும், 

மூன்றாவதில் அ௮ம்மழையில்லையானால் பசி உண்டாம என்றும், 

கூறி இதில், அப்பசியுண்மைக்கு வகை கூறினார். 

மழையில்லையானால் உழவர் தங்கள் நிலங்களை யுழார் என் 

தும் உண்மையை ஈல்லான பால் காண்க, 

கதை 

ஈல்லான் என்பவர் மதுசையில இருர்தவர். வேளாள குலத் 

இல் பிறச்தவர். விரிர்ச நிலங்களும் கிறைர்த செல்வமும் உடைய 

வர், மிக்க வள்ளற்குணம் வாய்ர்சவர், தமது செல்வத்தைப் 

பலர்க்கும் பகுத்து உதவிசெப் pg வந்தார், சிறப்பாகச் வெனடி. 

யார்க்குச் செய்தார், அதனால் ''உழவோருள் ஈல்லான் அடி. 

பார்க்கு ரல்லான் ௮றச்இம்கும்ரல்லான் பொருட்கும் ஈல்லான்,
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அனைவர்க்கும் ஈல்லான்!'! என்து புசழப்பெற்றார், இங்கனம் 

வாழ்ர் துவருசாளில் ஒரு காலத்தில் மழைவளன் குன்றினது, 

அதனால் இவர் நிலவளககுறைர்தது, பல ஏர்கள் வைத்திருர் 

அம் உழுதலைச் செய்யமுடிய வில்லை. வறுமை கூர்ந்தார். வருர்இ 

னார், அதன்பின் சோமசுந்தசப் பெருமானிடம்போய் முறை 

யிட்டார். அப்பெருமான் அருளால் இவர் உலவாக்கோட்டை 

பெற்றார், உவந்தார் என்பதாம், இது திருவிளையாடலில் காணப் 

படும், 

உலவாக்கோட்டை- குறையாத நெற்பொதி, 

வாரிவளகல் குன்றினால் ஏர்வளங் குன்றுமென்பது இதனாற் 

கூறப்பட்டது. 

He 
15. 2 ppwey Qudw 2Crrnuse Coser py 

சொற்றமுற்றான் என்னே குபசேசா.... வற்றிக் 

கெடுப்பதூஉம கெட்டார்க்குச் சார்வாய்மற் ரூல் 2௧ 

பெடுப்பதூஉம் எல்லா மழை, (௫) 

இஸ் 
குமரேசா! மழையின்மையால் சேடுற்றிருந்த உசோமபதன் 

என்னும் ௮சசன் அது பெய்தவுடன் கேடுறீங்கி யேன் மேன் 

மையுற்றான் எனின், மழை பெய்யாது கின்று ஒருவனைக் 

கெடுக்கவும் வல்லது; பெய்.து அவனை எடுக்கவும் வல்லது என்க , 

சார்வு - துணை 

தூயற்யொல் ஆக்கமும் மடியால் கேடும் ஒருவனுக்கு வரு 

வது உண்மை, எனினும் ௮ம்முயற்சியும் மடியும் மழையின.து 

உண்மை இன்மைசளால் கிலைபெதுசலின் மழையே ஆக்சமும் 

கேடும் ஆக்சுவல்லது எனருர், 

மழை, பெய்யாமல் கின்று உலகத்தைத் தாழ்விக்கும் என் 

பதும் பெய்து அதனை வாழ்விக் சம் என்பதும் இதில் உணர்ச்சப் 

பட்டது, இவ்வுண்மை உசோமபதன் பால் உணசப்படும்,
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டத்தை 

உசோமபதன் என்பவன் உத்தானபாதன் என்னும் ௮சசன் 

புதல்வன், தசசதன் காலத்தவன். வீசமும் அறிவும் மிகவும் 

வாய்க்தவன். ஒரு குடை நிழலில் இரு நிலம் புசர்தவன். ஒரு 

காலத்தில் சன்னட்டில் மழை பெய்யாமல் நின்றது. அதனால் 

பெருங்கேடடைக்தான். மழை வளங்கருதஇிப்பலவகைத் தானக 

கள் செய்தான் அ௮வற்ளுலும் பயன் ஒனறுங்கண்டிலன் கலைக் 

கோட்டு முனிவசைத்தன.து நாட்டுக்குக் கொண்டுவந்தான், 

அம்மாதவன் வருகையால் மழைவளன்சுரர்க.௮, மானிலஞ் 

செழித்தது. கேடுநரீங்றைறு. காடும் சகசமும் ஈலமூற வாழ்ர் 

தீன, மனனுயிர்காக்கும் இம்பன்னனும் மகிழ்ந்தனன். இதன் 

விரிவு இசாமாயணத்இல் காணப்படும். 

புககான கொடுவினையோடருஈ தயசம் போயபொளிப்பப் 

புவனர்தாங்கும் 

சக்சானகுணமுடையான தயையினொட தண்ணளியின் 

சாலைபோல்வான் 

எச் தானுப வெலற்கரியான் மனுகுலக்தே வந்துஇத்தோன் 

இலகங்குமெளலி 

உத்தான பாகன் அருள் உசோமபதன் என்றுளன் இவ் 

வுலகையாள்வான். 

தவலை 

அன்னவனரரன் புசக்தளிக்குந் இருகாட்டி ல் நெடுங்கால 

மளவதாக 

மின்னியெழுமுலின் மி வெந்துபசம் பெருகுதலும் 

வேத ஈன்னூல் 

மன்னுமுனிவசையழைக்து மாதானம் கொடுக்கலும் வசன 

வழஙகாதாசப் 

பின்னுமுனி வார்ச்சேட்பச் கலைக்கோட்டு முனிவரின்வான் 

திலிம்.அமென்ருர்,
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வசாரகர் முனிவன் வருமுன் வானவன் 

களனமர் கடுவெனக் ௧௬௦ வான் மிசைச் 

சளசள வெனமழைத் தாசைகான்றன 

குளனொ ஈதிகள சக் குறைகள் தரவே, 

( இசாமாயணம்) 

எனவரும் இவற்றால் மேற்குறித்த உண்மைகள் ஈன்குண 
Tis Bu. 

மழையினது வன்மையும் ஈன்மையும் இதனால் கூறப்பட் 

16. ia? at பசும்புலலு2 பாசா திடைககாடர் 

Osram rt asa கும2சசா-- கண்ட 

விசுபபிற் pot னல்லால்மா ருங்கே 

பசுபபும் றலைகாண் பரிது. (௬) 

இ-ள். 

குமரேசா! இடைச்சாடர் ஒரு பசியபுல்லையுக்காணாமல் 

ஏன் வகையே உணவாசக்கசெரண்டார் எனின் விசும்பிலிருந்து 

துளி விழ்ர்கால் அல்லது பசும் புல்லினது தோற்றத்தையும் 

காண்டல் sig என்க. 

விசும்பு- மேகம். 

விசும்பு துளி விழ்த்தினால் நிலம பசும்புக்லைக்காட்டும், 

இல்லையானால் காட்டாது என்பதாம், 

ர அறிவுயிரும் தோன்றாசெனவே மற்றையவுயிர்சாரின் 

தோற்றம் சொல்லவேண்டாவாயிற்று. 

மழையிலலையானால் இவ்வுலில் ஐாறிவுயிரும் உண்டாகா 

தென்பசாம், இவ்வுண்மை இடைச்சாடர் Oto Bea .சாணப்
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கதை 

இடைக்காடர் என்பவர் சடைச்சல்க காலத்இல் இருக்க ஒரு 

பெரியவர், சோஇடத்தில் சிறந்தவர். சித்திகள் பல கைவரப் 

பெற்றவர். நல்ல வுத்தமர், இவர் ஒரு காலத்தில் பன்னிரு 

வருடங்கள் வசையும் இந்நில வுலசுத்தில் மழை பெய்யாதென 

பதைத்தமது _நுண்ணறிவால் முன்னுணர்க்தார். அதனால் பின் 

வரும் தம் வாழ்வுக்கு வசகைச் சேகரித்து mage. suas 

இயால் வாழ்ந்தார், அப்பஞ்ச காலத்தில ஒரு பசும்புல்லையும் 

இவர் காண்பதரிதாரபிருந்தது, புலவர் புராண மூசலிய பல 

மூல்களிலும் இச்சரிதம் காணப்படும், 

நிலம் உளதாயினும் மழையிலதாபின் அதனாற்பயனில்லை 

பயென்பகிதனாற் கூறப்பட்டது, 

இத — 

17. மண்டுகடல் ௦ /ற்றிருக்தும் வான்போயன் பண்டுமழை 

கொண்டுவந்தார் மூவர் குமசேசா--கொண்ட 

நெடுக்கடலும் தன்னீர்மைகுன்றுக் சடிர்தெழிலி 

தானல்கா தா, விடின், (௪) 

@—er, 

குமரேசா! மூவர் சடல் பெற்றிருந்தும் வான் போய் ஏன் 
பண்டு மழையைக்கொண்டு ate crater, எழிலி ஈல்சா 

விடின் கடந்தன் இயல்பு குனறயும் என்க, 

௪ ழிலி- மேசம், 

மூவர் என்றது சேோசோழ பாண்டியர் என்னும் மூவாசசை, 

மேசுமானஅ௫ கடல் நீச மொண்டு கிலத்இன்கட் பெய்ய 

விலலையானால் அக்கடலும் தன் தன்மைகுன்றும் என்பதாம், 

உம்மை இறெப்பை விளக்கிற்று. கெடுமை அளவின்மையைத 

ருகித்தது, நிலச்துச்சே யன்றிச் கடலுக்கும் மழைவேண்டும் 

என்றபடி,
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மழையில்லையானால் நீர் நிறைந்த கடலிருர்தும் பபன் இல்லை 

யென்பதம். இவ்வுண்மை மூவேந்தர் பாலும் ஒரு காலத்தில் 

சாணப்பட்ட.து. 

கதை 

சேசசாடு சோழராடி பாண்டிகாடு என் ஐம் இம்ரூதன்.று சாடு 

களம் ஒரு காலக்தில மழை வளவ்குன் தி வதமை மிக்கருர்தன, 

அதனால் துயர்பல தொடர்ர்கன, அர்சாட்டு ௮சசர் மூவரும் 

இக்குறைபை நினைந்தார். உளமிக நொந்தார். ஒன்று சேர்ந்தார். 

அகத்திய முனிவரிடம் சென்றார் உற்றதை யுசைத்தார். ௮ம் 

முனிவர் பெருமானும் கோள்சள் கிலைமாறியுள்ளமையைக் தெளி 

ந்னு, நீவிர் மூவரும் இந்தனை யெய்தி மழை வளங்்ேண்மின் 

என்று பணித்தார். விண்ணுலகம் போதற்குரிய விரதமாஇரக் 

களையும் உபதேசித்தார், இவரும் அுவற்றின்படி sig வான் 

புகுக்சார், வானவர் 2கானைக் கண்டார், மகிழ்ந்தார். அவ் வமார் 

கோளும் இவர்களை சரித வேண்டிய மழை வசம் விருப்பு 

டை தந்தான், விடைபெற்றிவரும் விரைவுடன் மீண்டார். மழை 

பெய்த, தம்முடைய நாடுகள் நஈன்னிலைபுறறன. கடல் நீர் 

இருக்தும மழை நிர்க்காக இம்மன்னர் மூவரும் வானம் புகுர் 

தனர், அசன் பின் ௮ம் முக்காடும ஈனனாடாய் ஈன்கு Geis 

கன, 

மழையில்லையானால் கடலும் நிலை குலையுமென்பசு இதனாற் 

கூறப்பட்டது. 

— eS — 

18. வெள்தி மதுசையில் முன மெய்ச்சிறப்பும் பூசன்யும் 

குன்றி சன்ற தென்னே தமரேசா என்றும் 

சிறப்பொடு பூசனை செல்லாது வானம் 

வறக்குமேல் வாஜெச்க்கு மீண்டு. (௮)
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குமசேசா! மதுசையில் முன்னம் பூசையும் சிறப்பும் ஏன் 

குன்றி நின்றதெனின், வானம் வறக்குமேல் வானோர்க்கும் ஈண் 

டுச்செய்பப்படும் சிறப்பும் பூசையும் செல்லாசென்க 

சிறப்பு-- திருவிழா. செல்லுதல் -- கடத்தல், 

வறச்சல்-பெய்யாழுபுலர் தல, 

மழை பொழியாதாயின் இவ்வுலகத்தாசால் தேவர்கட்குச் 

செய்யப்படும் சிறப்பும் பூசையும் ஈடவாதென்பதாம். ஆலயவழி 

பாள் குன்றும என்றபடி, இவ்வுண்மை மெடுஞ்செழியன் 

காலத்இல் மதுரையில் காணப்பட்டது. 

ண்ண காலத்தில் மதுனைபிலிருந்து ௮சசுபுரிர்த நெடுஞ் 

செழியன் என்னும் ௮சசர் பெருமான் கோவலனை சாயாமல் 

கொல்வித்தான். மஅுத்திவினையால அவனது காட்டில் மழை 

பெய்யவிலலை, ஈகரிலும சாட்டிலும துயர்பல நிறைந்தன, வறு 

மையும் கோயும் பெரு வளர்தன அக்காலததில தெய்வங் 

சட் ச,ச் செய்யத்தக்க சிறப்பும் பூசையும் செல்லாவாயின, வள 

மலி மதுசையும் பொலிவிழர்திரு£க௮. இது நீங்குமா பொருட்டு 

அத்திவினைக்குப் பிராயசித்தம் ஒன்று செய்தனர் அன்பின் 

மழைபெய்த௮, பூசையும் சிறப்பும் பொலிவுற ஈடந்தன. 

மழையில்லையானால் விழவும் பூசையும் உளவாகா என்பது 

இதனால் கூறப்பட்ட.த, 

oe 

19, பண்டுபலர் சோன்பிழக்தார் பாண்டியலும் பாவலகசைக 

கொண்டிலன்ஏன் கிட்டான் குமசேசா கொண்டதொரு 

தானச் தவமிசண்டுச் தங்காவியலுலகம் 

வானம் வழக்கா தெனின், (௯)
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இ-ள். 
குமசேசா!! பண்டொரு காலத்தில் பலர் தவத்தை யிழச் 

தினர், பாண்டியனுப புலவர்களைப் போற்றாமல் ஏன் கைவிட்டான் 

எனின், வானம் வழகங்காதெனின் வியனுலகத்தில் தானமுர் தவ 

மும் ஆயெ இசண்டரங்களும் சங்கா என்சு. 

வியன் உலகம்-- முசன்றவுலகம். 

உமமை அவனது வள்ளற மூணத்தை விளக்கி நின்று. 

தங்குதல் நிலைக்தல். பலர் என்றது கெளதமர் முதலிய மாதவர் 

களை வானம் வழங்குதல-- மழை பெய்்தல. 

மழையில்லையானால செலமணி மூதலிய பொருள்கள இவ் 

வுலஇல் இலவாய் முடியும், அதனால ஒரு பொருளை ஒருவருக் 

குக்கொடுத்கலாயெசானம் தங்காதாயிற்று, எத்சகைய தவச 

களாயினும் உயிர் உடலில் நகிலைத்திருச்சற்பொருட்டு உணவே 

னும் நீ2சனும சிறிது உட்கொள்ளல் 2வண்டும, ௮வ்வுணவும 

நீரும மழையில்வழியிலலை ஆதலால் தவம தங்காதாயிற்று, 

மழை பெப்பாதாயின இவவுலகில் தானமும் சவழும் நிலை 

யா என்பதாம், தானம் நிலையாமை பாண்டியன்பாலும் தவம் 

கிலையாமை கெளதமர் முதலிய மாதவர் பாலும் காணப்பம். 

SOS |. 

இற்மைக்கு இசண்டாயிச வருடம்கட்கு முன் மது௯ா£யம 

பதியில் ௮சசர் பெருமானாகிய பாண்டியன் ஒருவர் இருந்தார், 

இவர் அருர்தஇிறலும் பெரும்புலமையும் ஒருங்கு கிறைச்தவர்' 

பல்லாயிசம் புலவர்களை ஒருங்குசேர்த்து ஆத.ித,.து வர்தனர். 

வருராளில் ௮ங்கு மழை பெப்பவில்லை புலவர்களைப்பாது 

காக்க முடியாமல் ௮சசன் வருந்தி, புலகலிர்! என் நாடு ஈலமடை 

ச்ச பின் வமமின்; இப்பொழுது செழித்த காட்டைச் சேர்மின் 

Teg அவரனைவசையும் அனுப்பினார், 

இஃது இழையனாரில் mag,
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கதை 2 

கெளதமர் அ சகமுனிவர்களுடன் மென றிசையில் பிரம 

இரியில் அருச்தவஞ் செய்.துகொண்டிருக்தார். அக்காலத்தில் 

பல வருடங்களாக மழை பெய்பாது பொய்த்தது. உயிர்கள் 

பல மாண்டன முனிவர் பலரும் சவகிலை குலைக்தார். பதைத் 

தார். பல இசைகளிறும் பிரிந்தகன்றார். கெளதமர் மட்டும் 

கலங்காமல் நின்றார் வருணனைககருகினார், இவசது தவமக 

மையால் அவன் வந்தான, அவன் பால் இவர் மழை 2வண்டினார். 

அவன் என்றுக்குன்றாத ஒரு நீர் நிலையை அருளிப்போயினான், 

கெளதமர் அதனால் களிப்புற்று வாழ்ந்தார். இதன் விரிவு ஞான 

சல்கிையில் காணப்படும், 

தானமும் தவமும் உளவாதற்கு மழைய காரணம் என் 

பது இதனாற் கூறப்பட்ட து. 

od 

  

20. வானீர் இலாமையினால் மாதவரும் அ௮த்திரிப்போ்க் 

கோளலுமேன் நொந்தார் குமே சா ௭னமிலா 

நீரின்றரையா துலகெனின் யார் யார்க்கும் 

வானின்றமையா தொழுக்கு (6) 

இ-ள். 

குமரேசா! அத்திரி முனிவரும் மற்றை மாதவரும் வான் 

ரீர் இலாமையால் ஏன் வருக இனார் எனின், யார் யார்க்கும் மழை 

யையின் றி உலகொழுக்கம் அமையாதென்க,. 

எவ்வகைப்பட்ட சிறப்பினையுடையார்க்கும் என்பார், யார் 

பார்க்கும் என்றார், முற்றத் துறர்ச முனிவசரும் நீர் இல்லாமல் 

உலூல் ஒரு கருமமும், செய்ய மு௦ யாதென்பதாம், 

உலூயல் ஒழுங்காக ஈடைபெறுதற் கு €83ோ காசணமென் 

பதும் அச்கீரும் மழைபினு?லசான் உளசாகன்ற தென்பதும் 

இம்மழையில்வழி யெத்தகையோர்க்கும் எ தவும செய், (py ve 

தென்பதும் இடல் காட்டப்பட்டன இவ்வுண்மை ஆதரி 

முளிவர்பால் சாணப்படமம்,
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கதை 

முன்னொரு காலத்தில் காமதம் என்னும் வனத்தில் அதஇரி 

முனிவர் அருர்சவஞ் செய்துகொண்டிருர்தார், ௮வவனம் பரிய 

இலைகளையும் இனிய கனிகளையுமுடைய பலவகை மசங்களால் 
அலங்கரிக்கப் பட்டிரார்த.த. இளஞ்செடி களம செழுங்கொடி 

களு! ௮இல் நிறைந்திருக்கன, விழுமிப முனிவர் பலர் குழுமி 

யிருக்தனர், இங்கனம் இருக்துவரு நாளில பலவருடங்களாக 

உல௫ல் மறை பெய்யாது கின்றது, உயிர்கள் பலவும் மருகி 

மாண்டன. புல் பசமெல்லாம் டிபாரிர் துகரிந்தன. குழமுமியமுனி 

வரும் குலைந்து ஈடுங்னெர், 8ம்பத்து மூன்று வருடம்யோகத்தி 

லிருந்த ௮ச்இிரி முனிவரும் தக்களித்தார், விழித்தார். நீர் 

இன்மையை நினைர்சார், ரேஞ்சுருகினார். ல வருடங்கள் கமிர்த 

பின் இறைவனருளால் மழை பெய்சுது அதனால் அளவில் 

இள்பம அடைந்தார். உலஏயலும் ஈலமுற நடந்தது பொருஞம் 

இன்பமும் பொருக்தி வளர்ந்தன, டசன் விரிவு சிவமகா புசா 

ரத்தில் காணபபடும் 

எல்லாவற்றிற்கும் மழைய கரசணம் என்பது இதனால் 

க. றப்பட்டது, 

9௯ 

இவ்வதிகொாரதஇன் தொசைப்பொருள் 

மழை ஏஅமிழ்தம்போல்வ௮, அது பலவகையிலும் டயிர் 

களுக்கு உசலி புரிகின்றது. மழை பெய்யாது மறுத்தால் பசி 

உயிர்களை சைய வருத்தும,. மழைபொழியாதாயின் உல௫ல் உழவு 

தொழில்கள் ஈடவா, மழையே ஆக்கமும கேடும் ஆக்கவல்ல த, 

அ௮ல்இல்லையானால உலகில் ஐசறிவுயிரும் இல்லை, மழை நீர் இன் 

Cpa கடல் நீரும் தன்னிபல்குன்றும், மழைபொழிய। தாயின் 

விழவும் பூசையும் ஈடவா. அஃதில்லையானால் தானமும் தவமும் 

இல்லை, ௮ஃதுள்ள தானால் உல$யல் ஈன்கு ஈடைபெறும். என் 

பனவாசம்,



௩-ம் அதிகாசம். 

நீத்தார் பெருமை. 

௮ஃசாவது துறர்தாச.து பெருமை, 

21 Lem Oysip uramhss ara shP ரைப்பனுவல் 

கொஸ்டுபுச௨ வானைன gio dusa—G p73 டை 

ஒ.ழுக்கதது நீத்தார் பெருமை விழுப்பத.து 

வேண்டும பனுவற ுணிவு, 

இடன் 
HG ரசா! மாணிககவாசசகசரது பெருமையை pie mar 

ஏன் ம௫ழ்வுகாண்டு புககன்றன எனின, தழுழக்கசதின்கண் 

நினறு அறக்கர7.து பெருமையைப்பனுவல்களது தணிவு விழுப் 

பச்து வேண்டும் எனக பனுவல்துணிவு - நால்களின்முடி வு 

விழுப்பதது வேண்டுப- மேன்மையாக விரும்பும், 

துற தாபபருமைபை விழுமிதாக விருமபுவகே plas 

ராது சிறந்த நோக்கம் என்பதாம, நீததல- PDFS, 

௮ல் காவது அகம புறம என்னும இருவகைப்பற்றுக்களை 

பும் அறவே விடுத்தல. 

ஒழுக்கமுடையசாய்த்து0ஈதா2ச பெரியார் எனபதும் அவ 

சது பெருமையை ால்கள் விழுப்பமாககிரும்பும் எனபதும் 

இதில் உணர்சதப்பட்டன, இவ்வுண்மை மாணிக்கவாசகர் பால் 

உணசப்படும். 

கதை. 

மாணிக்கவாசக சுவாமிகள் சைவசமய குசவர் கால்வருள 

ஒருவர். பாண்டிய காட்டிலே இருவாசவூரி2ல அந்தண வரு 

ணத்நிலே அமாத இயர் குலத்திலே புவதரித்தார். இவசது 

stutt Ragrarapurt தந்தையார் ௪ம்புபாதாரிரிசர், இள
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மை?9?ல யே வேகங்கள் இகமங்கள், புசாணங்கள், இதிகாசங்கள் 

ழசனிப லூ அயு. லாழவமச்கற்றுர். நிறைக்கு அறிவும் 

றத ஐழககமும பெற்றார். அசகாலத்தில மதுரையில் ௮சசு 

புரிந் துவந்த அரிமர்த்தன பாண்டியனலுககு அமைச்சசாயமச்ர் 

சார் அவ்வரசன் இவருச் தச் தென்னவன் பிரமராயன் என்ற 

பட்ட ழநதந்து, சிர்கள் பலசெய்தான் இவசது பெருங் குணம் 

களைக்கண்டு ம௫ழ்ஈது Lf BD KT அன்புமி தக்கான அச 

ரிசுறுவநகசாவ், ௮பரனு உ, அயர் இபமை மறுபையினபங் ளை 

Cups eis  பேரிசபகதைரீப நாடினார். ஓழுஈசகெறியில் 

நின்று வழவாமல் ஓழ் கினார்.  துறவுறறார். பெயயுணர்து 

பெற்றார். இருவகைப்பற ுக்களையும இகச்சார், இறைவன் 

ததவருளை பெபப்சனொர், இவ்வுண்மை, 

FOO ps Satin Cassa துன்பழம 

இன்பும் ற £றம் 

வறறுடல் மானம BTEC SD வெறுக்கை 2மல் வெற்று Brits @ ர 

மிவறுக்கைவைத்தேம 

செற்ற ழம் செநககும காப்ர்?தம் தீவினை 

Ga ar Din Bind wid 

SDODUE FR _ UI காலங் காட்டியாட் 

கொண்ட அன் 2ற. 

என்ற இவர் இருவாக்கால் ஈன்றுசெளிவாம். 

இருவாதவூர்ப் புசண முூசலிய பல நூல்சளும் இவரது 

பெருமைபை விழுமிகாக விரும்பிப்பாடுகெறன. 

வெறுக்கை-பொ ருள். 

8ீ.த்தார் பெருமையையே மூல்கர் 2மன்மையாக விரும்பும் 

என்பது இதனால் கூறப்பட்ட.
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52, பண்டு கடல்பருஇப் பார்சமன்செய் மாதவன்ர் 

சொண்டதனை என்னே குமசேசர--கண்டு 

அறக்சார் பெருமை துணைக்கூறின் வையத் 

இறர்தானா எண்ணிக்கொண் டற்௮, (௨) 

இ--ள, 

குமரேசா! ௪டலைக்குடி.த்.து இவ்வுலகத்தைச்சமன் செய்த 

அகத்திய முனிவரது பெருமையின் அளவு என்னேஎனிஎ, 

துறந்தாசது பெருமையை அ௮ளவிடடு அறியப்புகுதல இவவுலகச் 

இல் இறர்தாரை இத் துணையரென எண்ணி அறியப்புக்கலுபோல் 

வதாம் எனச. 

௮ப்பெருமை அளவிடமுடியாதென்பது குறிப்பு, கொண் 

டால் என்பதுசொண்டு எனநின்றது. துறர்சவர் பெருமைக்கும் 

இறக்தவர் தொகைக்கும் ௮ளவில்லை என்பதாம். 

இறர்தார் தொகைமேல்வைத்.துத் துறந்தார் பெருமைக்கு 

இதில் வரம்பின்மை கூறினார், 

கதை 

அகத்தியர் என்பவர் முற்றத்துறந்த முனிவரெவரினும் 

முதன்மைவாய்ச்தவர், முன்னொருகாலத்.தில பிரமன் ஒருவேள்பி 

செய்தான், ௮இல் அமைக்துள்ள கும்பம் ஐன்றில் இவர் உற் 

பவித்தார். ௮.கனால் உம்பரும் இம்பரும் இவசைக் கும்ப முனிவர் 

என்றழைத்தார்கள். இருவகைப் புலவரும் இவசதுபெரும் புச 

ழை கிரும்பிப்போற்றுவர், இகர்செய்.துள்ள அற்புதம்கள் gor 

விடலரிபன, இலர் ஏவலைச்செய்ய தேவரும் வது வர், 

சேவர் கோலும் இவசது சாபமெய்இனன். இருமாலையும் சங 

பெருமாளூக இவர்செய்தார் எனின், வேறுகூறுவதென், திருக் 

குற்றாலத்.து மாலடியார் இவசோடு மாறுகொண்டு வாதுபுரிர் ச 
காலக தில் இவர் வைணவ வேடங்கொண்டார். ஆலயத்து. 

புருர்தார், திருமால் வடிகோடு அக்கு எழுர்தருளியிருர்,ச
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மூர்த்தியைக்கண்டார், அணுகினார், வைணவ?3வதியர் பலரும் 

சாண அம்மூர்த்தியின் முடிமேல் தமது செங்கையை வைத்தார், 

சிகமாசச் ரர்இத்தார். உடனே 

மூ௮குவலம் புரிக்கசத்து மான்குறுகப் பெரியதழ:ய் 

முடியின் மீது 

சிறியமதிக் கலைகுறுகத் திலகததல் கவிழிகுறுகச் 

செழும்பூண் மார்பில் 

நிறையசவப் பணிகுறுக கிலெவுலகமும் கிறைந்து 

குறுகுகு௮ கெனப்பசவித் திறாவடிக்கீழ்ச் குறுமுனிவன் 

குறுகுங் காலை. 

  

தலம்பெருக ௮றம்பெருகப் பொருள்பெருசத், தெருள் 

பெருகச் சைவம் ஓக்கச் 

சுவம்பெருக மனுநீ தித். துறைஜொருக கிறைபெருகச் 

சுருதி வாய்மை 

ஈவம்பெருகச் சரியாத சதுட்டபங்கள் ஈனிபெருக 

ஞால மெல்லாம் 

சிவம்பெருகக் குறுயெருள் பெருகினான் குற்றாலத் 

தேவ தேவன், 

வேறு 

சித் இனாற் கரும்பொன் மேனி செம்பொனாம் படி போற் கும்பன் 

பத்இியால் உரு மாலாம் படிவனே பசம னானான் 

சத்துடன் அசத்து மாடுச் சசசத்து மான ஞான 

நித்திய கிமலா னந்த நிட்கள ௪கள மூர்த்தி, 

(திருக்குற்றுலத்,தலபுசாணம்.) 

கடல் குடிச்ச ௧௮, 

விருத்தன் என்னும் ௮சுசன் இர் செனோடு பெரும்போர் 

புரிர்சான். முடிவில் ஆற்முமல் சடல்புச்கொளிர்சான், இர்இரன்
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அகத்தியரையணு யிதனை அறிவித்தான். முளிவர் கடல்நீரைக் 
MSIF OED முற்றவும் வற்றப்பருகி யவ்வசுசனை அமரர் 
கோனுக்குக் காட்டினார். அவனுங்கண்டான். குலிசத்தால் ௮வ 
னைக்கொன்றான், வென் றிகொண்டான், முனிவரும் பருயெ சடலை 
மீணடு உமிழ்ந்தார். அுனைவரும கண்டார், அனபுடன் வியந்தார். 
இதன விரிவு திருவிளையாடற் புரணத;இல சாணப்படும், 

பார்சமன் செய்தது: - இறைவனது திருக்கலியாணசோலத் 
தைச் தரிசிக்கும் பொருட்டு எல்லாவுயிர்களும் இமயஞ் சார்ந் 
தன. ௮கனால் வடதிசை தாழ்ககது உலகம் தனது நிலைகுலைர் 
தீ உயிர்கள் ௮ஞூ அ௮லமர்தன தேவர்களும் இயங்கினார். 
மா,தவர்களும் மயங்கினார். மேருவு$ sores. Ch ga 
சலககினான. அபபொழுது எல்லாம்வகில இறைவன் மகத்துவ 
மிகுத்தசமது அகததியழனிவரை சேர்க்னர், மூனிவச் இல 
eeu! இம்குவருக வெள றழைத்தார்.* ௮வரும வந்து வணக 
இனார். அருந்தவமிகுந்த பெருந்தகை3யீ, ரீதென் இசை சென்று 
பொதிகையில் நின்றால் இதிவுலகம சமமாயுநிலைபெறும, உயிர் 
களும் ஈலமுறும் என்றுபாமன பணித்தார். முனிவரும் அப்பணி 
யைச் தலைமேற்கொண்டார், இருவுருவை உளததில் Aa as ear 
தென இசைகேோகடு நடந்தார் பொஇகை மலையை வற்.து-ஈண்ணி 
னார். ஈண்ணலும உலகம சமமாய் சன்னிலையுற் றது. வருந்திய 
வுயிர்களும் மகிழ்க்திருந்கன. தேவர் முதலிய யாவரும் குத் 
முனியின் பெருமையை வியர்த புகழ்ச்தார். இதனால் ௮ளவிட 
லரிய பெருமை ஈமது முனிவர்பால அமைந்துள்ளமை தெளியப் 
படும். 

பொதியமதென்னும வெற்பில் புனிதமா முனிவன் வைகச் 
அதியு௮ வடபாற் றென்பாற் புவனியோர் தலைபோலொப்ப 
௮அபொழுஅமிர்களானோர் ௮ணங்கொரிஇ யசனையேத்தி 
மதிமகழ்ர் தமர்ர்தார் தொல்லை வ துவையின செய்சை சொல்லாம், 

அ௮ணங்கு--வருத்சம், ஒரி இ.நிங்க, (சந்தபுசாணம) 

சிறர்சார் பெருமை?ய சிறர்சதெள்பது இதனால் கூறப்பட்ட.
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28. பண்டு அறவுகொண்ட பட்டின... தார் மாண்புலூல 

கொண்டதுயர் வெளனே குமசேசா---கண்ட 

இருமை வகைதெ்ரிந தீண்டறம் பூண்டார் 

பெரூமை பி௱க்கற் அலகு, (௩) 

குமயேசா! அறவுகொண்ட பட்டணத்தாச து பெருமை ஏன் 

உல௫ல் உயர்ந்து விளங்கயதெனின், இருமைவகை தெரிந்து 

ஈண்டு -பறமபூண்டாசது Ou nowt. உலகின்கண் உயர்ந்த 

தென்க, 

இருமை என்றது பிறப்புவீடு என் னும இரண்டனை. வகை 

தெரிசலாவது, அ௮வற்றின்_ஏன்ப இன்ப கூறு பாரிசகளை முறையே 

ஆசாய்ந்தறிதல், ஈண்டு அறம் என்றது துறவற த்தை. ஞ் 

பிறக்குகல்-மிகுந்து எிளங்குசல். ் 

அன்பர்தோன்றின எவரும்து peo cerns தனித்தே 

யின்பர்தேடல் இயற்கை ஆதலால் ் இருமைஉகை தெரிதலே 

அறவு பூணுதற்கு எ.துவாயிற்று. 

உலகப்பொருள்கள் முழுவதுமுடைய wee பெருமையி 

அம்கவுவற்றை முற்றவுஈ் றற முனிவர் பெருமையே இறந்த 

தென்பதாம், 

இருமைவகை தெரிதலே துறவு பூணுதம்கு ஏது எனபதும் 

அ௮.க்உனம பூண்டவர் பெருமையே புகியில் செறஈததென்பதும், 

இதில் உணர்த்தப்பட்டன. இவ்வுண்மை பட்டின)்துப் பிள்ளை 

யார்பால் உணசப்படும். 

கதை 

பட்டினத்தார் என்பவர் உத்தமததுறவு பூண்ட ஒருதச் 

agra, Fat Inés sat காவிரிப்பூம் பட்டினம், வணிககுல 

இலகசான இவர் சென்னையில் வ௫த் இருந்தார் என்பர், இவ. 

பிள்ளைத் இருசாமம் திருவெண்காடர் என்பசே, இவர் பல மாச்
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சலங்களுக்குத் தலைவசாய் விளங்கினார், இவசதுகஉங்கள் கல 

வாக்கடல்களேயிலலை. உறுபுலத்கவசொடும் வாணிசஞசெய்தார். 

அசசரும் விரும்பும் பெரும்பொருள் பெற்றார், உலகபோகன் 

களுக்குரிய எல்லா ஈலங்களும் இவர்பால் ஒருங்கே அ௮மைந்திருந் 

தன, வர்த்தகமுறையில் இவரது பெரும்புகழ் எங்கும் பாவி 

நின்றது, இம்மை யின்பங்களில் இவர்மனம் செம்மையாக ழு 

ந்தியிருஈ்கது, இங்ஙனம் டுருர்துவரும் ராளில் இவர் பண்ணி 

யிருந்த புண்ணிப பலத்தால ஒருபெரியவர் இவர்பால் ஈண்ணினார், 

தம்பால் வந்த ௮ற்௪ச் சந்நியாசியை இவர் ஈன்றாக உபசரித்தார், 

அன்பு செய்தார் ௨லச இன்பத்தில் இவர் மனம் ஊன்றி நிற் 

கும் தன்மையை ஏுப்பெரியலர் ஐர்ந்தார், உண்மையான இவ 

சது பரிபக்குவத்தையும் தெளிந்தார், ஒரு முறியில் ஒருசிறு 

வாக்கியத்தை எழுதி இவர் மனைவிபால் தந்து இவரிடம் சேர்க் 

கும்படி, கட்டளையிட்டுச் சென்றார், துறைமுகம் (£பாயிருந்த 

இவர் மனையசம்புகுர்தார் உண்டு ம௫ழ்ந்தார், அப்பொழுது 

மனைவி வி௩யமாக அம்முறியினை இவரிடம் தந்தாள், தந்ததை 

வாரங்இுத் தனியே நோக்கர். ௮ தில், “காதற்ற ஊியும் வாராது 

கானும் சுடைவழிக்கக”” என்று எழுதியிருந்தது. .ந.தின் ௧௬ 

த்தைச் சமது கருக்இல் இருத்தினார், ௪க்.இத்தார். பிறகியிலுள 

வாகும் அன்பக் கூறுபாடுகளையும், வீட்டில் உளவாகும் இன்ப 

ஈலங்களையும் ஈன்கு தெளிர்தார். அரும்பொருளனைத்தையும் விடு 

த்தார், துறமறம் பூண்டார் ௮சன்பின் இவச.து பெருமை உல 

சமெங்கும் பசவியோங்கி உயர்கதது. இவசது Apis gpaus 

குறித்து உயர் த நூல்கள் பல உவத்து கூறுக்றன, 

பட்டினத்துப் பிளளையைப்போல் யாரும் துறக்கை 

அரிது அரிது” (தாயுமானவர்) 
“பட்டினத் துப்பிள்ளேயினைப் பத் இசஏரியைப் பாலி 

BOP unit Gag fii” (ஒழிவிலொடுக்கம்) 

அறகவியின் பெருமையே யிவ்வுலகில் உயர்ர்ததென்பதித 

னல் கூறப்பட்டது. 

இடுப்ப
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௧4. சொண்டபொதிகொண்டொன்றும் சொள்ளாத ஈம்மாழ்வார் 

கொளாடனர்கீ டென்னே குமசேசா--கொண்ட 

உரளென்னும் சோட்டியான் ஒனாந்துக் காப்பான் 

வசனென்னும் வைப்பிற்கோர் வித்து, (௪) 

இஸ். 

குமரேசா! பொறிகளால் புலன்களைக் கொள்ளாக ஈம்மாழ் 

வார் ஏன் ௨'ட்டின்பதகைக் கொண்டார் எனின், அ௮திவென்னும் 

தோட்டியால் மீம்பொறிககாயும் அடக்கெவர் வீடடு கிலத்துக் 

கோர்விக து அவர் என்சு, வரன் என்னும் வைப்பு--மேலான 

இடம்) ௮லகரவது முத்தி நிலம. 

தோட்டி--பானையையடக்கும் குருவி. அஸ்து அங்குசம் எனப் 

படும் 
ச 

அறிவைத் கோட்டி யென்று உருவகஞ் செய்தமையால், 

ஐம்பொறிகளும் யானைகளாகக் கொள்ளப்பட்டன. புலன் மீறிச் 

செல்லும் போறிகளை மதமீறிச் செல்லும் யானைகளாகக் கருதி 

Gam Der. மபொறிகளையும் ௮டக்கனவனே முத்தி நிலத் 

இல் முளைச்துக் இளைத்து விளங்குவான் என்பார் ₹:69௩.து.் காப் 

பான் வரன் என்னும் வைப்பிற்கு ஓர் வித்.து'” என்றார். தர் என் 

பற அருமையை யுசார்த்திற்று, 

முத்தி நிலத்துக்கு வித்து என்றசனால் இக்த கிலத்இல் 

வர் பிறந்து வருந்தான் என்பசாம். சிற்றின்பச் இல் சந்தை 

யைச் செ2।த்தாதவன் பேரின்பத்தில் நின்று பெருமை படை 

வான் எனறபடி, 

பொறிகள் எப்பொழுதும் புலன்களையே நாடிச் செல்லும் 

என்பதும் அறிவால் ௮வற்றை அ௮டக்க?வண்டும் என்பதம், 

௮ங்கனம் அ௮டக்னெவேனே விட்டினை யடைவான் என்பதும் 

இதில் உணர்க தப்பட்டன, இவவுண்மை ஈம்மாழ்வார் பால் 

உணசப்படும்.
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கதை. 

ஈம்மாழவார் என்பவர் இற்றை௨கு 5000 வருடங்கஈட்கு 

மூன்ன?ர பாண்டிய நாட்டிலே திருககரி யென்னும் திருக்குரு 

கூரிலே மீவளாள வருணத்திலே சிறந்திருக்க காரியார்க்கும 

உடைய ஈங்கையார்க்கும் புத்இசசாப்வந்து ௮வ ரித் தரர், இவர் 

கருவி3ல இருவுடையவர், தெய்வத்தன்மை கிறைநக்கவர் ஆனமா 

உட லோடுகூடி. யிவ்வுலகல் உருவாகக் Care Pua sar PA 

விசு வாயுவந்து அுகனை பற்றும, ௮பபற்றுதலால் ௮௫ தனது 

பூர்வீச அறிவையும் பெருமையையு । இழர்து அவீச்சையின் 

வயப்படும். அதன்பின் _ுழூசல, அறற்றுதல், பருகுதல், முத 

லிபவற்றைச் செய்து உ௨கவாசனைபை யெய்தும், இதுஜட வாயு 

எனப்படும். இவ்வாயு தனதியல்பால் இவர் Cgron Duar. ser 

இவனாயும் தொடுதறகு வந்தது, தஎனையணுகு முன்னா 

யிவர் அதனை உங்கரசத்தால் அதட்டி ஒட்டினர், அதனால் இவர் 

சடகோபர் என்னும பெயரை எய்வினர் மாறனார் என்பது 

தான் இவருக்குப் பெற் ரர் இட்டபெயர், வேறு ராட்டமின்றி 

உலூயலுச்கு மாரக இருர்சமையால் இவருக்கு இப்பெயரிடப் 

பட்டது. இவரது பிறப்பும் வளர்ச்சியும் மிக்க ௮ற்புகமுடை 

யன, பதினாறு பருவம் வரையும் இவர் கண் விழியாமல் மெளன 

மாச இருந்தார். ஓசாத த்தையும் ஒழிவறவுணாந்தார். தச் 

அவவுணர்வை முற்றவும் பொறார் இருமால் முடிக்கே பெரு 

மால் கொண்டார். வரது அடியார் எவரினும் முடியாப் For 

ரூர், பசுவானது கலியாண குணங்களாயெ ௮முத வெள்ளத் 

இல் ஆழ்ர் திருப்பவசாதலால் மாலடியவர் அழ்வார் எனப்பட் 

டார், ௮வளொல்லாருள்ளும் பிரித்து நம்பெருமானால் இவர் 

ஈம்மாழ்வார் என்று அழைக்கப்பட்டார், இருமாதும் தமத 

மலர்வாய் இறச்.து ஈம்” என்னலும் ௮டைகொடுத்து இவரை ௮ழை 

SS", அது முகல் இயர் நம்மாழ்வார் எனனும் கற்பெயர் 

பெற்றார், இஃதொன்றே யிவரது பெருமையை ஈனகு விளக் 

கும். இவர் பொறிகளைப் புறதச்திற் செலுச்தாமல் பசத்இற் 

செஓகத்தினஞர், ௮தனால் பிறவிதீர்ச்தார், முத்தியுலூல் நித்த
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சாப் முளைத்தார் இிருஈகரி என்னும் ஊர் இவர் அவதரித்த 

பின்னர் ஆழ்வார் திருஈகரி யென்௮ வழங்வெருகன்ற த, 

ஐம்பொறிகளை யடக்னெவனே வீட்டினை யடைவான் 

என்பது இதனால் கூறப்பட்டது 

—— Fit 

மாதவத்துக் கோதமன்௱ன் வாய்்ிமாழியின் வனமை யெவர் 

கோதசலக் கண்டார் கும?சசா..- பூதலத.இில 

நதவிகதான் றறல் அ கலவிசும்பு ளார்சகோமான் (௫) 

இந்தசனே சாலு சரி, 

இ-- ள், 

குமரேசா! கோசமனது வலிமையைக் குு)றமறக்கண் 

டார்யாவர் எனின், 8 தவிககானது ஆற்றலுககு ௮அகனறவானக் 

துள்ளார் இறைவனாகிய இந்திரமன தகக சான்று எனக 

கோமான் இந்திரன் -- இருபெயசொடடு. 

கரி- சான்று 

சுவை, ஒளி, ஊறு, ஓசை, சாற்றம என்னும் புலன்கள் 

மேற்செல்கனற அவா Biosys ௮டக்இனான.து பெருமை 

யும் அவற்றை யடக்காதவனது சிறுமையும் கூறுலார் 8 

வித்தான் ற்றற்கு இந்திரனே கரி என்று கூறினார். 

இங்கு 8நதவித்தான் என்றது கெளதமனை. இவசது வலி 

மையை உல௫ற்கு ஈன்கு சாட்டினான் இகதினே ஆசலால் ௮வனை 

ச்சாலுங்கரி என்றார், 

806தவித்தானுக்கே அளவில் ஆற்றல் உளதாம் எனபதும் 

வேறு ஒருவன் எவ்வகையாற்றலை யுடையவனாயினும் அவனுக்கு 

ஈடாகான் என்பதும் இஇில் உணர்த்தப்பட்டன, இவ்வுண்மை 

கெளதமர்பாலும் இர் இசன்பாலும் காணப்படும்,
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கதை 

கெளதமர் என்பவர் பெருந்தன்மை கிறைந்த ஓர் அருந்தவர், 

கெறிதிறம்பா நீர்மையா. மாசற்ற மனமுடையவர். இவர் பூக 

லிகை யென்லும் மனைவியோடு ம௫ழ்ந்து வாழ்க்இருந்தார். இவள் 

அழகனைத்தும் ஒருங்கே குடிகொண்ட திருமேனியையுடையவள் , 

உத்தம குணங்கள் முற்றும் வாய்ந்தவள். இர்தரன் இவளமீது 

பெருங்காதல்கொண்டான். இவளது ௮ழகென்னும் பெருங்கட 

லில் விழுந்து கசைகாணாது வருந் இனான். எவவகையிலும் இவ 

ளைக்கலநர்து இன்புறவேண்டுமென்று கருதினான். கலங்கனான். 

தெய்வபோககங்கள் அனைத்தையும் வெறுத்தான், அயலொன் 

றையும் நாடான். மயலை2யகொண்டான். பல காலமும் முய 

ன்ருன், ஒரு நாள் நடுநிசியில் முனிவர.து அச்செமத்துக்கு வக் 

தான். கோழிபோல் கூவினான். விடிந்தது பொழுது என்று கருதி 

முனிவர் எழுந்தார். காலைக்கருமங்களைச்செய்ய நீர் நிலையை 

கோக்கப்போனார். உடனே இந்திரன் முனிவர் உருவங்கொண் 

டான், உள்ளே புகுந்தான். பேதை அகலிகையும் பேதர் 

தெரிக்திலள். தமது கணவன் என்றே முழுதும் நம்பினாள். 

கள்ள இக்திரலும் மெள்ள நெருங்கினான். ௮கவிகையை அணைக் 

தான். அவளும் இணக்கறொள. இருவரும் கலந்தார் இன்பந் 

pugs, நீர் நிலையை கோக்இச்செனற கெளதமர் உரிய காலம 

வசவில்லை யென்றுணர்ந்தார். மனையில் நிகழும் வினையைச் தமது 

ஞானத்தால் தெளிக்தார், வினக்து மீண்டார், புகுந்தார் மனை 

யூள். வந்தனர் முனிவசென் நிர்இிரன் கண்டான். உள்ளங்கல௧இ 

ஞன், உடலும் ஈடுக்கனான். புசந்தசன் பயந்து ஒரு பூனையாய் 

தடினான், முனிவர்பெருவ்?காபல் கொண்டார். அவன் உடல் 

முற்றும் பெண் குமிகளசசக் கடவதென்று சபித்தார், ௮வை 

யெல்லாம் ௮வவாறே யுடனே அுவனுடலில் வந்தமைந்தன, 

இரும்பினார். அக்ககங்குலைக்த அகலிகையை கோக்கனார். றி 

ஞர். நீ பொல்லாதது புரிந்தாய், ,ஐதலால் கல்லாகுக என்று 

சபித்தார், சபிக்கு மூன் கணவன்காலில் ௮கலிகை விழுந்தாள், 

அறியாமல் அடியாள் அரும்பிழை செய்தேன், இசற்கொரு
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முடிவை எனக்கருள் என்றாள். தசரதராமன் திருவடித் கள 

பமேல் இக்கல்லுருவம் 8ீங்ெ ஈல்லுருப்பெறுவாய் என்று கெள 

தமர் கருணை செய்தார், அதன்பின் மனையை யிசந்தார். வன 

(மே புகுந்தார் 

இவ்வுண்மை யிதனடியில் வருன்ற கவிகளில் இனி 

தெளியப்படும். 

தையலாள் ஈயனவேலும் மன்பதன் சசரும்பாய 

உய்யலாம் உறுஇராடி யுழல்பவன் ஒருகாளுற்ற 

மையலா£ல் ௮றிவுநீங்கி மாமுனிக்கு ௮ற்றஞ்செய்.து 

பொய்யிலாவுள்ளத்தான்றன் உருவமே சொண்டுபுக்கான், (௧) 

புக்கவ ளோடும் காமப் புதுமண ம.துவின்றேறல் 

ஒக்கவுண்டி நத்சலோடும் உணர்ந்தனளுணர்ந்த பின்னும் 

தக்கன் றென்ன வோசாள் தாழ்ந்தன ஸளிருப்பத்தாழா 

முக்கணான் அனைய வாற்றல் முனிவலுமுடி௫ வக்தான். (௨) 

சசர்தருசாபமலலால் தடுபபருஞ்சாபம வல்ல 

வசக்தருமுனிவ னெய்தவருகலும் வெருவி மாயா 

நிர் த.ரம் உல௫ல்கிற்கும் நெடும்பழிபூண்டாள கின்றாள் 

புசந்தசன்ஈடுங்ச யாங்கோர் பூசையாய்ப் போகலுற்றான். (௩) 

திவிழிசந்த நோக்கிச் செய்ததை யுணர்ந்து செய்ய 

தூயவன் ௮வனை கின்கைச்சுடுசசம் ௮னையசொல்லால 

ஆயிசமாதர்க்குள்ள ௮றிகு௮ி உனக்குண்டாகென் 

றேயினன் அ௮வைபெலாம்வந் இியைஈ் சன இமைப்பின் 

முன்னம். (௪) 

எல்லையில் ராணமெய் இபாவாக் கும் ஈச வரதெய்தப் 

புல்லியபழியினோடும புச் சரன் போயபின்றை 

மெல்லியலாளைகோக்க விலைமகளனையரீயும் 

சல்லியலாஇயென்றுன் கருங்கலாயமருங்கு விழ்வாள்' (௫)
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பிழைத்தது பொறுத் சலஎன் றும பெரியவர்சகடனே யென்பர் 

அழற்றருக்கடவுளன்னாய் முடிவிதற்கருளுகென்ன த் 

தழைத்துவண்டி மிருந்தண்டார்த் 2௪௪௧ சாமன் என்பான் 

கழற்றுகள் க.துவ இந்தக் சுல்லுருத் தலிர்தி யென்றான், (௬) 

( இசாமாயணம்) 

மிதிலைக்குவரும் வழியில் இராமனபால் விருவாமித்திசர் 

அசலிசை சரிதத்தை யிவ்வாறு கூறினார். எனவேயிது இசாமா 

வதாசத்.துக்கு வெருகாலத்துக்கு முன்னசே நிசழ்ச்.துள்ளமை 

பெறப்படும், தவவலியானது தெய்வவலியினும் சாலச்றந்ததெ 

ன்ப.து இதில் காணபபட்டதது. 

பிறப்பால் மனிதனாயிலும் 886 அவித்தவன இர்இரனிலும் 

சிறந்தவன் என்பது குறிப்பு, 

்கசாதமனது பெருமைக்கும இகதிரனது சிறுமைக்கும் ஏது 

இதனால் கூறப் பட்டது, 

ae 
20, வீடுமனார் மெய்த்தவத்தை மேவினார் சந்தலு வேன் 

கூடினான் காமம கும?சசா-- நாடிச் 

செ.ப கரிய செய்வார் பெரியர் சிறியர் 

செயற்கரிய செய்கலா தார். (௪) 

இ--ள. 

மரேசா. வீடுமன் மனத்தை யடக்தெ வத்தைச கூ த் தவத 
செய்தான் சந்தனு ஏன் ௮தனை அடச்சுமாட்டாமல் காமத்தைக் 

கூடினான எனின், பெரியோர் செய்தற்கு அ௮றியனவற்றைச் 

செய்வார், சிறியோர் அவற்றைச் செய்யமாட்டாமல் எளியவற் 

றைச் செய்வார் என்ச, 

அறிய.த, 8ீம்பொறி ௮டக்கம எளியது. அ௮ஃதின்மை, 

செயற்கரிய செய்வார் பெரியர் எனப்பொதுலாசக்கூ.றினபடி 

யால் இதுதான் செயற்கு ௮ரியஅ, இதுதான் செயற்கு அரியது
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என ஒவ்வொருவருகதத்.தமக்கு வேண்டியவாறே கூறலாம) ஆயி 

னும் பிற்காலத்துப் பெரியார் ஒருவர் ௮கனை வசையறுக்துளார், 

அஃது இதனடியில வருகின்ற, 

55 DS SSS OU வசமா நடததலாம் 

கசடிவெம புலிவா யையும 

கட்டலாம் ஒருசிங்க முதுகின் மற் கொள்ளலாம் 

கட்செவி எடுத்தாட்ட லாம் 

வெர்தழலின் இசகம்வைக் தைந்து2லா கத்தையும 

வேதத்து விற்றுண்ண லாம 

௫வறொருவர் காணாமல் உலகத். துலாவலாம 

விண்ணவசை யேவல கொளலாம 

சஈததமும் இளமையோ டிருக்கலாம மறறொரு 

சார ரத் இலும் புகுத லாம 

சல 2மல ஈடச்கமம் கனன்மேல் இருக்கலாம் 

தன்னிகரில சித்தி பெறலாம் 

சரதையை யடககியே சும்மா இருக்கினற 

திறம் “அ௮1.த' 
திததமிளை குடிகொண்ட அறிவான தெய்வமே 

3 சத்தாதி யென் 

தேேசோம யானந்தமே. (தாயுமானவர்) 

கட்செலி-பாமபு, 

செயற்கு ௮ரிய.து இதுவென இதனால இனிது புனம், 

பெருமைக்கும சிறுமைக்கும் உரிமையான உண்மைக் கருவியை 

யிதில் ஒருங்குணர்த் இனார். 

கல்வி செல்வம் குலம் ௮இகாசம பருவம் உருவம் முதலிய 

வற்றால் சிறியசாயிலும் அரியன செய்வரேல் ௮வசெ பெரியர் 

என்பதும அவற்றி பெரியசாயினும் ௮சியன செய்யாசேல் 

அவர் சிறியர் என்பதும் இதில் உணர்த்தப்பட்டது, இகபுண் 

மை விடுமன்பாலும் சக்கனுபாலும் உணரப்படும்,
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கதை 

சந்தனு என்பவன் சரதிசகுலவேந்தன், வருணனது மிச 

மா வந்து பிறந்தவன், இப்பரதகண்டத்தில ௮ஸ்.இரபுரியிலி 

ருந்த அசசுபுரிந்கான், பேசழகும் வீசமம் ஒருங்கே உடைய 

வன், கங்கை என்னும் தெய்வமகளை மணந்து விடுமன் என் 

னும் மெய்மகனைப்பெற்றான், மகனும் பருவமடைர்து மசென 

னத்இகழ்ந்தான, இங்ஙனம் வருகாளில் ஒருகாள சந்தனு வேட் 

டைமேற் சென்றான். யழமுனாதியை யணுகினொன். ௮ங்க மச் 

சகர இியைக்கண்டான், இவள் முந்நதியில் நாவாய் விடுகின்ற 

பரதவர் பதியின் மகள். இவளது இருமேனியின் நறுமணம் 

வெகுதூசம் சென்று விசுனெறபடியால யோஜன கந்தியெனவும் 

பரிமளகர்தியெனவும் பு£ழப்பட்டாள், ௮சசன் இவளைக்காத 

லித்சான். மணஞ்செய்யக்கருதினா:. சனது கருக்தை யிவ 

rg தந்தைக் குணர்த்இனான், கின்முதன்மகன் இருப்ப என் 

புதல்வியை ஈல்கேன் என்று தந்ைத மறுத்தான் ௮சசனும் மனந் 

தளர்ந்தான். உடல் மெலிந்தான். ஈகசையடைந்தான். மாளி 

கையிற்புகுந்து வாடியிருந்சான், இளவரசாகிய வீடுமன் ததை 

யின் நிலைமையை வினவிபறிந்தான். பாதவர்பதிபாற் சென் 

ரன், பாட்டா! என்று விளித்தான். நின்மகளே எனக்குத் 

தாய் என்றான். இத்தாய் வயிற்றில தோன்றிய பு.தல்வச்கட்கே 

அசசுரிமை உண்டு, எனக்கு அரசுரிமை வேண்டாம், என்றும் 

மணத்தை யான் இனிச்செய்2யன்; என்னும் உறுதியை முன் 

னே கூறினான், பரிமளசக்தியைக் கொணர்ந்தான், தந்தைக்கு 

மணமுடித்தான், தந்தையின் பொருட்டுத்தான் 8ம்பொறி 

படக்கென, அ௮ரிப விரதத்தை உரியவாக்கொண்டான், சந் 

SB அவளை மணந்தான், இன்பாதுப்த்தான். 

பருவத் இற் சிறியாசயிருகதும அரிய செய்து வீடுமர் பெரி 

யச் ஆயினர். அ௮இற்பெரியசாயிருந்தும் சந்தனு எளிய செய்து 

சிறியா।யினர். இதன் விரிவைப்பாசதத்இல் காண்க,
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செயற்கரிய செய்த வீடுமர் பெரியசாயினர் என்பு இச 

னால் கூறப்பட்ட,௪, 

வலய — 

21, உற்றசுகன்பால் உலசொடுங்க கிற்கவவன் 

கொட்றமுற்ற தென்னே குமசேசா--முற்றும் 

சுவையொளி யூரோசை நாற்றமென் றைந்்இன் 

ரன் கட்டே யுலகு, (er) 

குமரேசா! உலகமானது சுகமுனிவசத அறிவில் அமை 

be நிற்ப ௮வர் மேனமையுற்றது என்னே எனின், சுவைமுத 

லிய 8£6௧னது வகையினை ஆரரப்வானது அறிவின் கண்ணே 

உலகம் அடங்கிநிற்கும் என்க, 

காணப்படுசின்ற இக்தூலவுலகத்துற்கு மூலமானகூககும 

காரணங்களை ஆசாய்ஈது கெளிர்தவன அதன்தோரறத்தைக் 

கண்டு மயங்காமல் தத். துவஞானியாய் விளங்குவான் என்பார் 

உலகுலகை தெரிவான் கண்ணதே என்றூர், 

yor 88வகைப்பூதங்களின் காரியக் என்பதும், இத 

னைத்தெரித?ல மெய்யுணர்வு என்பதும் இவ்வுணர்வுடையவன் 

ase தோற்றத்தில மபங்கான் எனபதும் இதில் உணர்தசப் 

பட்டன. இவ்வுண்மை சுகமுனிவர்பால் உணரப்படும். 

கதை. 

சகர்என்பவர் வியாசருடைய பிளளை. பிறந்சடபொழுதே துற 

ச்து சென்றவர். உலூயெலையும் உணர்வியலையும் ஈன் குதெரிந்தவர், 

சுகம்என்பது ியென்லும் ஒரு பறவைக்குப் பெயர். அதன்மு 

கம் போன்றமுகத்தை யிவர் பெற்றிருந்தமையால் சகன் என்னும் 

பெயசை இவர் பெற்றார், இவர் தர்தையினும் சிறந்த தத்.துவவு 

ணர்வினர், உலசப்பற்றைமுற்றத்.துறந்து விசைந்துசென்றார், தர்
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௯2 மசவாசையால் பின்தொடர்ந்தார். அழைத்தார். அப்பொ 

Ps எல்லாப் பொருள்களும் என்னே என்னே என்று ௪; 

மொழிதக்தன. வகைதெரிவான் சண்ணேதே உலகம் எனபத 

இவர் பால்காணப்பட்டது. இதனை இகனடியில்வருவதாவ 

காண்க 

பிறக்தபொழு த துறந்து பிறைக்குழவி போல் நடப்பப் 

பின்போய்த் தொன்னுூல 

அறைந்த புகழ்வியாதமுனியாதரக்தால மகலா யென் 

றழைப்பசசெவ்லாய் 

இறந்துறை பொழியுமலர்ச்செழுக்கருவும் ஏன் என்ன 

உயிர்கள் யாவும் 

நிறைந்துறையும் சுகமுனிவனிரசையிகபூககா மரைமலர்த் 

தாள நினைதல் செய்வாம, (பாகவதம) 

சுகமுனிவர் மெய்யுணர் வுடையசாய்க் துறந்கார் என்பது 

இகலை கூறப்பட்டது. 

— Fis— 

26. காட்டினாக் சேன்£ர் கம்பன் பெருமையவர் 

கூட்டுமொழி யென்னே குமசேசா-- பாட்டில 

நிறைமொழி மாந்தர் பெருமை நிலத்து 

மறைமொழி காட்டி விம், (௮) 

இஸ் 

குமரேசா! ஈக்சேசது சையும் கம்..ரது பெருமையையும் 

ஏன் ௮வர் மொழிகளே காட்டின எனின், நிறைந்த மொழியினை 

யுடைய மார்தசது பெருமையை நிலவுலகத் இல் அவர் அறைந்த 

மொழிகளே காட்டிவிடும் என்ச 

நிறைமொழி-- அறிவும் தவமும் நிரம்பிய மொழி, 

மறைமொழி- ஆணையிட்டுச் சொல்ன்ற மக்திரமொழி, 

காட்டுதல்--பிறசரிய உணர்த்துதல்
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மார்கர் என்னும் சொல் என்றும் பன்மையாகவே Hex gy 

மக்களைச் சுட்டும், பெரியாரது மொழிகள் தம்பயனையாண்டும் 

தப்பாமல் பயக்கும் என்பது ''காட்டிவிடும” என்னும் துணிவு 

சையால காணப்படும். 

றத பெரியார்களிடத்தில் நிறக கமொழிகள் உளவாம், 

என பதுப ௮ம?மாழிகளே அவர்களுடைய டு (ருமைகளை உல் 

சுரிப உ௱ர்கதிவிடும எனபதும இதில் உணர்த்தப்பட்டன. 

இவ்வுண்மை ஈக ௨சர் பாலும சும்பர் பரலும உ ஈரப்படும். 

SONG |. 

ஈசகரர் எனபவர். இறைக்கு மயிரத செண லூறு வரு 

LW ds முனவர் மதுசபல இருநதவர். சங்கப்புலவருள் 

சலைவசாப். yam yar பொய்யில புலவர் என்னும் புகழினை 

॥ ட பவர். பம பொருள நூலுக்கு அரம் பொருள் கண்டவர் 

Couns சுண் காட்டினும் குறறம் குறறமே யென்று கண் 

ணுக௦ பசமன மனனினறு கலங்காமல் வாதஇித்த கலவிவிசர், 

இலா சங்கத்தில தலைமை பெற்று விராக்கியிருந்தார், அக்காலத் 

நில ஈகாண்டான அனலும் குயவன் ஒருவன ௮ங்குவர்தான், 

சமககதை மதியாது தருககுற்று கின் ரன், வடமொழியே 

றொககென்று வாதித்தான. முவ்வாவில முமையாமல் தமி 

படயிழிச்தக குறினனை் அதனால் RSET வனை வெகுண் 

டா மறை மொழி பயொன்றை விசைவில Outi Sager. உட 

மன மூவன் துள்ளி சி பூர் தான். Ao 5 உயிர் துற தான, 

அதன பின் வண் 2மல் ௮௬ளி, 

ஆரியம் ஈன்று சமிழ்தீ தெனவுசைத்த 

காரியத்தால் காலக்கோட் பட்டானைச--- சரிய 

அந்தண் பொதியில ௮க.த.இயனார் ஆணையால் 

செர்சமிழே இர்க்கசுவா கா.
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என்டுராரு கவியை சன்று மொழிந்தார். கிழுக்து மடிந்த 

சொண்டான். எழுந்து ம௫ூழ்ந்து நின்றான், இம்மொழி இவர் 

பெருமையை அனறு ஈன்று காட்டிற்று, 

நிறை மொழி மாந்தர் தனையிற் கிளக்த 

மறை மொழி தானே மர்திசம என்ப, எனலும் 

தொல்சாப்பியச் சூச்சி உசையில் இது தெளியப்படும் 

கதை 2, 

கம்பர் என்பார் இற்றைக்கு ஆயிசவருடங் கட்கு மன்ன 

ர்ச் சொழ காட்டிலே இருவாறந்தூரி3ஃ அவதரித்தார். இலவச.து 

குலத்தைப் பற் ரிப் புலவர் பலர் பலவாறு கூறுகின்றன? இவசை 

அச்தணர் என்பார் பலர், வேறு லர் அசசர் என்பார் இன்னுளு 

சிலர் வேளாளர் என்பார்.பின்னுஞ் Bor eased என்பார். 

கன்னன் பிறப்பும் பின்னா ளிற் pawns ge கம்பன் பிறப்பு 

இன்னம் அறித்தார்கள் இலையிலலை புக்காலும் இது மெய்பை2ய 

எனறார் மற்றொரு பெரியவர், இவர் குலம் எதுவா.பினும் இ..ர.து 

தோற்றம் தெய்வத் தன்மை வாய்ந்த தென்பது தேறமம், இசா 

மாயணம் என்னும காசிய ௮ மதத்தை மன்பதைசள் எனறும் 

அறுபவித்து இன்புறும் வண்ணம் அருளுடன் தக்த இருவினையு 

டையவர். புவியசசர்களும் சவியரசர்களும் போற்றி வணக்கத 

தக்கசிர்த்தி வாய்ச் தவர். கல்விபிற் பெரியவர், கவிச் சக்கரவர்த்தி 

யென்னும் அரும் பெயர் பெற்றவர், பிளளைப் பருவச திலேயே 

கலை மகள் கருணையை இவர் ஈலமுறப் பெற்றார். அதனால் நிறை 

மொழியுடையசாய் நிலத்தில் விளங்கினார். அக்காலதஇல் காளிங் 

கசாபன் என்னும் குறுநில மன்னன2 குதிரை ஒன்று இவசது 

குருவின் விளை நிலத்தில் மேய்து கொண்டு நின்றது, அதையிவர் 

ஓட்டினார். ௮ து ஓடவில்லை, வெகுண்டார், 

வாய்த்த வயிசபுச மாகாளி பம்மேகேள் 

சாய்த்த இனைப்புனத்தில் கால் வைத்துச்--சாய்த துக் 
கதிசைமா ளத்தின்ற காளிங்க சாபன் 
குதிசைமா ளக்கொண்டு போ, என்று
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வசைகளி யொன்றை இசையுடன் மொழிக்தார். உடனே 

அ௮க்குதிரை மாண்டு விழுக்கது, கண்டார் அதனை, கொண்டார், 

கருணை, முன சொன்ன வெண்பாவின் ௪ற்றடியை மாற்றி குதி 

ரை மீளக்கொண்டுவா” என்றார் மாண்டகுஇசை மீண்டெழுந்து, 

மேற் குறிக பெரியார் இருகரும் நிறை மொழி மாந்தர் என்ப 

சை அவர் மரை மொழி களாலே உலகம் ஈன்குணர்ந்தது, 

பெரியார் பெருமையை அவர் மொழியால் அறியலாம் என் 

ப இதனால் கூறபபட்டது, 

--(]00-- 
29, வெளனலுக் கபிலர் வெகுளியால் ஏன்சகரர் 

குனி மடிச்தார் குமசேசா- என்றுக் 

குணமென்னும் குன்றேறி நின்முர் வெகுளி 

BITS SSO iT gs (௯.) 

இ-ள் 

குமரேசா! கபில தனிவர் வெகுளியால் சகசர் எல்லா 

ரம ஏன உட?ன இறக்தாசெனின, குணமென்னும் குன்றின் 

மேல நினறாச.து கோபததைக கணமமயும் காத்தல் எவருக்கும் 

அ௮ரிதென்சு, 

கணம் மிகச் சிறியதோர் கால அளவை. பருமையும் 

திண்மையும் பெருமையும் கருகி குணததைக் குன்று என்று 

உருவ௫ததார், ஈகரர் எனறது சகான எனனும அுசசன புதல் 

வா் ௮றுபதினாயிசவசை. 

வாய்மை தூயமை ௮ருள தவம மெய்யுணர்வு முதலிய 

உயரிய குணங்களையுடையாசே பெரியார் என்பதும், அவர்பால் 

வெருளிதோன்றாது என்பதும், ஏதாவது ஓர் எ.துவால் தோனகி 

லும் தோன்றிய ௮ப்பொழுசே ௮வ்வெகுளி அழியும் என்ப
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கும், அத்துணைட்பொழுஇனும் அதனைத்தடுக்கறகு எவர்க்கும் 
முடியாதென்ப.ஐம், ''கணமேயும் காகதல ௮ரி.த' எஃ.பதனால் 
உணசப்படும். குணமிலார் வெகுளியினும் அதனையுடையாசது 
வெகுளிக்கே ௮ஞ்ச வேண்டுமென்பது குறிப்பு, இலலார் 2வகுளி 
ஏதும் செய்யாது, உடையார் வெகுளி எலலாம் செயயும 
என்பதாம், 

(இவவுண்மை கபிலர்பால கரணப்படும ) 

கதை 

சபிலர் என்பவர் தா அருந்தவர். உயரிய குணககளெலலாம் 
ஒருங்கே உடையவர். பா.தலசதில அமர்ந்து நெடுங்காலம ௧04 
தவம் புரிந்தார், அக்காலச்தில அயோததியில சகசன் எனனும 
ஓ சன இருக்கான், இவவசசலுக்குக தெய்வத திருவகு 
ளால் ௮றுபதினாயிசம புகலவர் தோனறினா். ௮. சன்பின பரி 
வேள்வியொனறு செய்ய கருதி ௮தமகு உரிப முமைப்படி ஒரு 
அசுவததை உலகைவலம வரும்படி விடடான, தம் புகலவசா 
இய அறுபதினாயிசவரும அதனைத தொடர்நது பினசென்ரர், 
இவ வேள்விக்கு இடையூறுசெய்ய எண்ணியிருஈத இரதிசன 
அவசனைவரும அறியாவணணம அப்பரியைப் பிடி சுப Lit os 
இல் தவம் செய்லுகொண்டிருக்றெ கபிலமுனிவர் பக்கத்தில் 
உளள ஒரு மசத்தில பிணித்து விடடு மறைந்து போயினான். 
குதிசையைக் காணாமல சகசர் பல இடங்களிலும தேடினார். 
வாடினார், வருந்தினார், முடிவில் கணமூடி. யர சவம் புரியும 
கபிலர் பக்கல் வந்து அகளைக் கண்டார். ௮மழுனிவசே தம் 
குதிசையை மறைதது வைத்துளார் எனறு மாறு படமதித்தார், 
அனைவரும் சீறினார், சாயாமல் அுவரைவைதார். முனிவர் 
வெகுண்டு விழித்தார். HOUT gy வெகுளிகதியால Fart முனைவ 
கும கணத்துள மடிந்து சாம்பசாயினார், இதன் விரிவை இசாமா 
பணத்தில் தெளிக.
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பெரு விசசாகயெ அறுபதினாயிர ௮சசகுமாசசையும் தமது 

பார்வையால ஒரு சணாததுள் ஒருங்கே யழிசுதமையால் வென்றி 

யென்னும பதம அவர்க்கு அடையாக கினற து. 

மே., நீததாசதுமொழியால அழிவும தர்கமும் உளவாம் 

என்றார். இதில அவர் எண்ணினாலும பார்ததாலும ௮வை நிக 

ழும் எனரார் 

சான்றோர் வெகுளியின சன்மையும் வன்மையும இதனால் 

சாற்றபபட்டன 

__ 0) 
20. பண்ே அ சடபரதா பல்ஓயிர்க்கும் செந்தண்மை 

கொண்டு கடந்தார் குமசேசா--கொண்டாடும் 

௮க்தண சென்போர் அறவோர்மற் றெவவுயிர்க்கும் 

செந்தண்மை பூண்டொழுக லான், (@.) 

@ Corer! சடபசதர் எல்லாவுயிர்களிடத்தும் செவ்கிய 

அளியை ஏன செய்து ஒழுகனார் எனின எவவுயிர்ககும் செர்தண் 

மைபூண்டு ஓ ழகுதலே அந்தனர் என்று சொல்லபபமெ ௮ற 

வோர்க்கு இயலபு என ௬, 

௮ந்தணார்-௮ழகிய சண்ணளியைய டையவர், ௮ளி--இசக்கம், 

செந்தண்மை--செவ்விய தண்ணளி அஃதாவது கோடாத ௮௬ 

QHD OLD, 

உயிர்களிடத.து௪ செவ்விய ௮ளியைச் செய்து தழுகுகலே 

௮ தனர்க்குக் க டமையெனபதும, அஃதில்லார்க்கு wh Soars 

தின்மையில்லை யென்ப.தும், ௮ளியடையார் எவராயிலும் அ௮வசே 

௮ந்தணர் என்பதும், இஇல் உணர்த்தப்பட்டன, இஅ சடபசகர் 

பால் உணரப்படும்,
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கதை 
ரீ 

பசதன எனபவர் இப்பச,த கண்டகதில பெருமபுகழ் நிறு 

விய ஒரு பெரிய ௮சசன் பிறிதின கோய் கன்னோய்போல ௧௬ 

அம பெற்றியையுடையான. எவவுயிரும தனனுயிர்மீபால எண் 

ணியிசங்கும புண்ணியன் உலகியலையும உணர்வியலையும இவர் 

உள்ளபடி. யுணர்ந்தார் பிழவி வீடு எ.ஈனும இருமை வகையி 

னையும் ஒருமையில தெளிந்தார். ௮சசு முதலிய அனைத்தையுர் 

துறந்தார், ஞானியாய் மோன முற்றிருக்கார் அதன்பின் ௮ 

தணசாய்த தோன்றினார், எல்லாம தெரிஈதிருந்தும் யாதும தெரி 

யாத வசைப்போல ஈடிததமையால இவர் ஜடபாதர் எனப்பட் 

டார், தாம் நடந்நுசெலலும் வழியில எறும்பு முதலிய சிறு 

பிசாணிகள வருஈதுமே யென்று குந்தி கடஈதார், அளி நிறை 

ச கெஞ்சும் ஒளி நிறைகந்தமமேனியும உடையசாயிருந்தார், பெரி 

யார் எவரும இவரது செந்தண்மையை மதஇிததச் அுதிததார். 

௮ச்தணர் இவரென அனைவரும் போற்றினார். இதன் விரிவை 

விண்டு புரணததில சணடு தெளிக, 

சொதண்மையே ௮ந்தனார் தன்மை யென்பது இதனால 

கூறப்பட்டது. 

(இவ்வதிகாசததின் தொகைப்பொருள ,) 

ஒழுக்கத்தின்கண்ணேவமுவாமல நிழ்றல். பற்றுக்களை 

வீடுத,தல, பிறப்பு வீடுகளின் பெற்றியைக தெளிதல். 6மபொறி 

அடக்கல. அவரகினை அறுத்தல. செயறகரியசெய்தல், உலக 

யல ஜாதல. நிறைமொழி கொள்ளல, குணங்களால விளங்கு 

தல். செர்தண்மைபூணல. என்பனவாம, 

இவை, பெரியாருக்கு உரிய குணங்களர்க முறையே இதில் 
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௮தாவது ௮றத்கெனது சிறப்பை யுணர்த்துதல. 

சடுகுடுகுடு on, 

31. பண்டுபல அல்லலுர்.றம் பாண்டவர்கள் ஏனறக்கைக் 

கொண்டார் துணேயாக் குமமே.சா...-மண்டு 

றெப்ிலும செல்வம் ஈனும் ௮றதஇனாஉங் 

காக்கும் எவனா உயிர்க்கு (5) 

hin oe! பாண்டவர்கள் MDM UN டைந்தும் 

HN BOB ஏன உறுதியாசப பறறி நி முசி எனின், ௮றம், சிற்ப 

பையும் தரும் செலவசுகையும கொடிக்கும ஆகலால ௮வவறமே 

உயிர்கட்கு௪ சிறந்த து.ணயாம் என்க. 

றப்பு--முததி. உயிர்கள பெ றத்,கக்க எல்லாப் பேறறிலும் 

பெருஞ் சிறபபுடையது முகதிரீய ுஆகலால சிறப்பு என்றதற்கு 

ஈண்டு இப் பொருள கொள்ளப்படட்டது ஊங்கு, மிகு இியென் 

னும் பொருளை விளக்குவதோர் சொல 

உயிர்க்கு அறததின்னங்கு அச்சும் எவன்--உயிர்கட்கு 

அறத்தினும் மிக்க இக்கம்யாது வே.று ஒன்றும் இல்லை யென்பது 

குறிப்பு. 

ஆக்கம, அஆகிவருவது, Hosrag Bw சாதனஙகள 

ஒருவனுக்கு மேன்மேலும் பெருகிவருதல். சிறப்பு ஈனும் செல் 

வழும் ஈலுட் என்றதனால் இருமையிலும் ௮றம் இனபம் தரும் 

என்பது பெற்றாம், பொருளான் ஆக்கம் வருமெனல் போக்க 

அறமே தனைத் தருபென்றெண்ணுச என்பதாம.
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௮றமே எலலா கலக்களையும அரும் என்பதும், தமக்கு 

ஆக்கம. என்று கருதி உயிர்கள் ௮வவறததையே செய்யவேண் 

டும் என்பதும், இதற்குச் சான்றாக அக்கரு கலிய ுனைக்தையும் 

deg அ௮றத்சைமட்டும விடாமல பாணடவர்கள் உறுதி 

யாகப் பறறி நின்றார் என்பதும், ௮தன் பயை அவர்கள் சிறப் 

பையும் செல்வத்தையம அுடைஈதார்கள் எனபதூம இதில 

உணரப்படும். 

க்கை 

பாண்டவர் பாண்டு என்னும் ௮ரசன்புகல்வர், ௮வராவார் 

தருமன், வீமன், விசயன, ஈகுலன, -காதேவன என இவர். இற் 

றைக்கு 5000-வருடககட்கு முன்னமச அுத்தினா புரியில இருக 

தார், இபபொ.ழத டிலலி யென்று வழசுபப$கிற இடமே 

பண்டு அப்புரியிருக இடமாம. சந்இரகுலததில தோனலிய 

அசதி என்னும ௮சசனே மூன் முகல இசனை வனபபு॥ க 

கனான், அ.சனால் இப்புரிக்கு ௮பபெபரிடப்பட்டது. . இதிலிரு 

GB) Bloom முகிலிய வரும 'பெருமையோசடு வாழ்ஈ வந்தனர், 

அக்காலத்தில் இவரது பெரிய ,ககசையாரின புதல்வசாகிய தரி 

யோசனன் முதலியோர் பொரு /யையால இவருக்கு... பெருகற 

ut Sarg got. gar Deus சூம்ச்சயொல் இவர் ௮ுரசபதவி 

யையும் இழந்தார். அக்கமுச் பதூறந்தார். அுடவியிற புகுந்தார் 

௮ருந்துயா go 0st, பினும் அறமே ஆக்கம என்று 

அறிவுடனிருந்தார். ௮॥வோர் இவசென ௮னைவரும புகழ்ந்தார், 

இவவுரிமையும் உண்மையம தருமன எனனும பெயசானே 

நன்கு விளங்கும். இறபபும் செல்லமும் இவர்கள் அறத்தால் 

பெற்றனர். இதனைப் பாரதத்ில் ௮றியலாம, 

தருமமேயிணை யிலபொருள்: சுசையிடைத் தகைசால் 
ஒருமையின்பினை யு.சவிவிஎன் ணுலனும உடன்போய் 
௮ருமையின்பமுய்த் தந்தகர்.ஈ செறுமெனில sp uw 
இருமையுந் துணை யாகுவ தன்றிமற் றில்லை, 

( திருக்கூவப் புசாணம்:)
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தருமமே உலகம் போற்றச் சகலகா ரணமதாகும் 

தரும£ம யழியா தென்றும் தாபர மாகிதிழகும 

தருமமே தனைவேட் டோர்க்குச சவககியம் அனைத்தும் லகும் 

தருமமே முத்திசேரும் சாகனம் என்றுட்கொள்வான். 

(காசிரகசியம்,) 

ஈட்டிய ஒண்பொருறாம் இலலொழி: ம் சுறறத்சார் 

கசட்டுவாய் 2ஈ27 கலும்சொழிவர் ஈட்டும் 

எரியின் உடம்பழியும ஈர்ங்குன ற ரஃப 

தெரியின் ௮றமே துணை. 

(அறகெறிச்சாசம்) 

அறமே உயிர்கட்குச் ரத உ றப் பொருள் என்பது 

இசனால் கூறப் டது 

- So க்கி டட 
உச் ச டி 

32 AY om wt ஆக்க மற வேலிலங்கை மன்னவனேன் 

கூடினான் கேடு கும?சசா-... 2௩டில் 

HS B yr eB GTS B pio இலை யகனை 

மறத்தலி வா உங்கல்லைக் கேடு, (௨) 

குரேசா/ விடணன் ஆக கம் பெற இசாவணன் 

ஏன் கேட்டை அடைந்தான்எனின், உயிர்கட்கு அறஞ்செய்தலி 

னும் மிகுந்த ஆக்கமும இல்லை, ச பவறத்தை மறந்து விடுதலி 

னும் மிக்க கேடும் இல்லை என்க 

௮றம் செய்தவன் இறப்பையும், செல்வத்தையும் டை 

வான் என்று 8மலேகூறினார். Ova அகனைச் செய்யாமல் 

மறந்தவன் செடுவான் எனறார், 

10
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ஆக்கத்தை விழைதலும் கேட்டை வெறுத்தலும் உயிர் 

களது இயல்பு, அதலால் விரும்பியவற்றை விரும்பியவண்ணமே 
ஒருவன் பெறவேண்டுமாமின் ௮வன அ௮றஞசெய்ய வேண்டும் 

எனபதாம். 

கேட்டை அடைதறகு ஒருவன் யாம் செய்யவேண்டாம் 

அறம் செய்யாமையே அமையும என்றபடி, 

௮றம் செய்தவன் ஆக்கம பெறுவான. அகனைமறநதவன் 

கேட்டை ௮டைவான எனனும் உண்மை விடணன்பா இம 

இசாவணனிடமும் முறையே காணப்படும. 

கதை. 1. 

இசாவணன் (புலததிய முனிவரது புதலவசாகிய கிச்செ 

வசுவுக்கும் கேகசிக்கும பிறந்கவன. சக்கர் குலதிலகன் சிற 

நதவரபலங்களையுடையவன இலஙகையிலிருகது ௮ச-ஈ புரிந 

தான், ஈலலபோர்வீசன் தேவர் முதலிய ௮னைவரையும செரு 

வில் வென்றுஇக்கு விசயம செய்கான். மூனறு உலகங்சட்கும் 

தானே முதலவனாய் Bama. கனலை தஇரிலோகாதிபஇ 

பெனச் சிறந்து விளங்கினான், இச.துணே ஈலககளை யெய் தயிரும் 

தம் இவன ௮றததை மறநதான. மறததையே புரிக்தான 

அதலை பெருக்கேடுற்றான். 

கறக்குகால்புசாக க. இரவன் ஒளிபுகா மறலி 

மறம்புகாஇனி வானவர் புகார் என்கை வம்பே 

இறம்புகாலத.துள் யாவையும் சிதையினும சிதையா 

அறம்புகா இந்த ௮ணிமஇற டெக்கை நின்றகத்இன், 

இஃது இசாவணனது இசாஜதானியாகய இலங்கையைப் 

பார்த்தபொழுது ௮னுமான் கூறினது. இகனால இசாவணன் 

எல்லாவலிமைகளையும் எய்தியிருஈதான் என்பதும், அவன் இரு 

ந்த ஊரிலுங்கூட ௮றம் இலலை என்பதும், தெளியப்படும. இதன் 

விரிவை இசாமாயணத்தில காண்க.
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கதை 2 

வீடணன, அரக்கர் குலதிலகனணாயெ இசாவணன் 

பிறர்த தம்பி அறமும் அறிவும் ௮ருளும உடையவன், அறமே 

எல்லா ஈலங்களையும் அ௮ருளுமென்று கருதி அதனை மறவாமந் 

செய்தான். கம்பர் அடிக்கடி இவனை தருமவுருவினன் என்பார். 

சன் தமையன் செய்னெ்ற மறக்கொடுமைகளை கினைந்து வருந்தி 

Qu அறத்தை மறந்தால் சேடுவரும் என்௮ு ௮ண்ணனுக்கு 

அறிவுறுத்துனான். மூவன் கேட்கவில்லை. அதன்பின் அவளை 

விட்டகன்றான். தரும மூர்த்தியாகிய இசாம மூர்த்தியைச் சார்ச் 

தான். அக்கம் ுனைத்தையும அடைந்து WADE ST eM. 

மன்னுதவத்துப் புலத.தியன்றன் மசபுவிளங்க மறைவிளக்க 

தன்னே ரில்லாச் தந்தைக்குத் தக்கமகவாய்ச் சண்டாளர் 

அன்னோ முன்னோேவருஇதச அந்தவயிறு சுத்தழுற 

மின்னே ரிடையாள் தன்வயிற்றில விளங்கும்புகழ்வீடணன் 

ns stem 

பொய்யுங்களவும் பாதகமுமபொலலா வொழுக்கும் அவைகடிக்து 

மெய்யுக்தயாவும கருமமுடன்விளங்கும் பொறையும் இவைபூண்டு 

செய்யும் செயல்களவையெல்லாம சிட்டர்செய்யும் செயலாகி 

அயப்யன்புகழ்வீடணன் மறைகள் ௮றைக்கஅறக்தின்வழிகின்றான். 

(இசாமாயணம்,.) 

உயிர்க்கு உறுஇிபயக்கத தக்க ௮றததை ஒரு போதும் 

ஒருவன மறக்கலாகாது எனபது கருதறு 
° 

அறம் செய்யாதவன் கெடுவான் என்பது இதனால் கூறப்பட்ட ௪, 

௭: ஆடை 

௦6. தண்டாமல் செய்தார்என் தண்டி யடிகளன்று 

கொண்டவினைபைக் குமசேசா--கண்டென்௮ம 

ஒல்லும் வகையான் அறவினை யோவாதே 

செல்லும்வாய் எல்லாம் செயல், (௩)
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இ-ள், 

(in saga! குணடியடிகள் தாம்கொண்டட அறலினையை 

வேன இடைவிடாமற் செய்தார் எனின், ௮றகினையை ஒல்தும் 

வகையால் செல்லும் வாயெலலாம் ஓவாதே செயல் என்க, 

ழ்வுதல்-- ஒழிசல் ஒவாதே-- இடைகிடாமலே. 

ஒல்லும் வகையால் - தமக்கு இயன் றவகையில் 

செல்லும்வாய் எல்லாம செயல்: செய்ய முடியுமான இடங்களில் 

எல்லாம் செய்க, 

அறமாகிய ஈல்வினையை ஒருவன் தனது தகுதிக்கேற்பச் 

செய்யலாம் என்பதும், இடம பொருள ஏவலகள் இலலாதவனும 

மனம் மொழி மெய்களால ௮.கனைச் செய்யலாம். என்பதும், 

௮ங்கனம செய்யுங்கால் ௮னையிடையே விடலாகாது எனபதும், 

இதற்குச் சான்றாகத் தண்டியடிகள் ௮றவினையை ஒல்லும் வகை 

யால் ஓவாதே செய்தார் ௭.. பது, இதில் உணசப்படும். 

கதை 

தண்டியடிகள் என்பலா அறுபான்மும்மை காயன் மார் 

களில் ஒருவர், இவர் சோழராட்டிலே திருவாரூரிலே யிருந்தார், 

பிறவியிலேயே குருடர் பொருளவளவ குறைந்தவர், ஆயி 

னும அருள்வளம் மிகுந்தவர். அ௮றவினையை நாளும் மறவாமற் 

செய்தார், இருவாரூர்ச்சியாலயத் இன் மேற்றிசையில் ஒரு சிறு 

குளம் இருந்தத, ௮து 2 ஈறும மணலும் நிறைந்து தூர்த் இருந் 

தது, அச்குளத்தையிவா ஈனகு பண் படுத்தினார். இக் நல் 

வினையை யிவர் செயதுவருஈ காவததில குளததுள ஒரு தறியும் 

கசை?ேல் ஒன்றும் ஈட்டிடார், அவவிரண்டற்ரும் தொடர்பாக 

Ram soma py கட்டிஞர், அக்கயிற்றைத் சடவிச்கொண்டே 

செனறு மண்ணைக கூடையில எ$தது வெளியே கொண்டு தட்டி 

ஞர். ஒல்லும் வகையால் ஓவாதே யிதனைச் செய்து வருங்காலத் 

இல் சமணர் பலர் இவருஈகு இடையூறுசள் செய்தனர். எவர்
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எதைச் செய்தாலும் சடையின்றி யிவர் தமது அ௮றவினையை 

யிடை விடாமல செய்துவந்தார், அதனால் இவர்குருடு நீக்க 

னார், பெரும் புகழுறறார். பேரின்பம் பெற்றார். இதன் விரி 

வைப் பெரியபுசாணத்தில் காண்க 

அறம் செய்யும இறம் இதனால் அறிகிக்சபபட்டது. 

அலு அடை 

84 வேடமின்றிப் பூசையின்றி மெய்யறசுசைச் சாக்கயனா 

சு டினார் என்னே கும?சசா-..ஐடும் 

மனத்துக்கண் மால னாகல அனைத்தான் 

ஆகுல நீச பிற, (௪) 
இள 

Gin doer! சரக்க நாயனார் வேடமும பூசையும் இல்லா 

மலே அறத்தின் பயனை யேன அுடைநதார் எனின், ஒருவன் 

தனது மனத்தின் கண் மாசுஇலன் Besson gow; ID Yee 

tr crams. மாசு குறறம். 

ஆகுல நீச--.தாரவார நீர்மையன. அவையாவன பிறர் 

அறியவேண்மச் செய்கின்ற தடம்பசங்கள் 

மொழியும், மெய்யும், மனத்தின் வழிப்பட்டன. இதன 

நிலைமைக்குத் தக்கபபயே அவை நிலைத்து நிற்கும். ஆதலால் ஒரு 

வன் மனம்மாசு இலதாயிருர்தால் ௮வன மொழியினும் மெய்யி 

லும் மாலெனாம் என்க 

தியவினைகளைச் எர இிரதல் மனத்தின் குறறம், 

பொய்முதலியவற்றைப் பேசுதல் மொழியின் குற்றம். இசத்தல 

முதலியவற்றைச் செய்தல் மெய்யின் குற்றம், முக்காணக் 

களினும் இக்குறறங்கள் இல்லாமற்செய்கலே ௮றம் என்ப2கரு 

தீத, மேல் செலலும் இடமெல்லாம் அறம் செய் எனருர், 

இதில் அதனைச் செய்தற்குச் சிறந்த இடம் இஃ்து என்று 

சுட்டினார்,



80 திருக்கு Du குமசேச வெண்பா. 

மாச இலலாத மனமுடைமையே ஐருவளுக்கு ௮றமாம் 

எனபலும், மனக்குற்றமுள்ளவன் எனைத தறங்கள் செய்யிலும் 

அதனால் பயனில்லை யென்பதும், இதற்குச் சான்றாகச் சசக்கெ 

னார் மனகலம ஒன்றானே அற நலங்கள் எல்லாம் அடைந்தார் 

எனபதும் இதில உணசப்படும் 

கதை. 

சாக்கிய நாயனார் என்பவர் தொண்டை மண்டலத்திலே 

சங்கமங்கை என் ஐம் ஊரிலே £வளாளா (குலத்திலே பிறந்தார். 

கருவி நூல்களையும் அறிவு _நாலகளையும கசடறக்கற்றார் அக்கால 

தீதில் எங்கும பரவியி ஈத புததமதத்தில் புகுநதார். அதன் 

உண்மைகளை ஒதியுணர்ந்தார். அதன பின் சிவத்தைப் பேணு 

SCO SSRI HPS என்று நன்கு தெனிக்தார். ஆயினும் 

தான் முனனிருந்தபடியே யிருந்தார். வேறு எவ்வித வெளி 

வேடங்களும் கொள்ளவில்லை, மனத்தில மட்டும மாசு இலசாயி 

னார். முந்தரங்கதஇல் ௮சனை வழிபட்டு வநதார், அுறப்பயன் 

அனைத்தும செறெப்புடன் பெற்றார, மாசறுமனததால் இவர் ஈசன 

ருள் எய்தினார், இது பெரிய புராணத்தில் உளளது. 

மனத இண்கண் மாசு இல்லாதவன் செய்யும் ௮றமே சிறந்த 

பயனை விளைவிக்கும எனபது கர௬ுத.து. 

கறற தங் கலனீயும் கடவுட் பூசையும் 

நற்றவம் இயற்றலும் ஈவையில் தானமும 

மற்றுள ௮றங்களும மனகஇன் பாலமுக் 

கற்றவர்க் கேபயன் அளிக்கு1௦ என்பசால். 
(காசிகொண்டம்) 

அறத்தின் இயலபு இதனால ௮.திலிச்சுப்பட்டது, 
—:00000:— 

35 வெற்றி மிகுதக்கன வேள்வியறம் செய். துமேன் 

குற்றமிக வுற்னுன் குமசேசா-.-உ௱௱ 

அமுக்கா றவா வெருளி யின்னாச்சொல் சானகும் 

இழுக்கா இயன்த தறம, (௪)
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குமரேசா! தக்கன் வேள்கியாயே அறத்தைச் செய்தும் 

என் குற்றம உற்றான் எனின், அரழக்காறும் அவாவும் வெகுளி 

யும் இன்னாச்சொல்லும் தய நான்கு டுழிகுணக்களும் கலவா 

மந்செய்கலே ௮௱மாம என்க, 

இழுக்கா இபன்ற,அ.நீக்ச ஈடர்கது செய்யா என்னும் 

வாப்பாட்டைச் செய்தென்னும வாய்பாடாகக்இரித் துப் பொருள் 

கொள்ளப்பட்டு. 

அருக்காறு--பிறருடைய கலங்களைக் கண்டு பொருமல் 

மனம் புமுங்குதல் மறறெவற்றினும் இத மிக்க இழி குணமா 

தீலால் இகனை முன் வைத்தார். 

௮ழுக்காறு முகலிய மானறும மனக்குறறமாகவும் இனஞசை 

சொல் மொழிக் கற்றமாசகவும் கொள்ள பபடும். 

மனம மொழி பெய் எனனும மூன்று கரணஙககளானும் 

அறம் செய்யப்பரிம என்பதும், அுவற்றுன் அதணச் செய்யக் 

கால் ?மற்குறித்ச கான்கும் விரவாமல் இருக்கவேண்டு மென்ப 

அம், அவற்றுள் ஒன்று க௨ந்தரலும் அறம் ஈன்றாகாதென்பதும் 

இதற்குச் சான்ருகத சுக்கன் வேள்வியறம் செய்தும் பொரு 

மையும் வெருளியும் பொருந்தியகனால் ௮ பொன்றிய தென் 

பழம், இதில் காணப்படும், 

சுதை 

தக்கன என்பவன் பிசமாவின் மானசபுத்திருள் ஒருவன், 

Goda Quay an op பெயருடையவன். உமாதேவியார் 

தனக்குப் புத்திரியாக வந்து தோன்றும்படி பருந்தவஞ் செய் 

தான், அம்மையும் ௮வவாறே வந்து அவதரித்தார், உலகமாதா 

வைத் தனது மகளாகப் பெற்றமையை நினைந்து இவன் பெருமக 

ழ்வடைக்தான். தாக்ஷாயணி மென்று ௮ம்மைக்குத் தன் சம்பர்
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கமாக வோர் தனிப்பெயரிட்டான் போற்றி வளர்த்தான், 

பருவழுற்ற பின் பரமனுக்குக் திருமணஞ் செய்து உதவினான். 

அதன் பின சிவபெருமானைக் தனது மருமசகைக் கருதினான். 

இக்கருத்தால் பெருமான் பெருமையை யிவன் அறவ மறந் 

தான். செருக்குடன் ஒருநாள் சைலைக்குச் சென்றான். அங்கு 

ள்ள வெகணங்கள் இவனை அவமூக்சன. அதனால் இவன் 

வெகுண்டான். விரைந்து மீண்டான். பொருமை கொண்டான் 

பசமனை யிக ம நோககத 7 காடு வெகுளியான இவன் ஒரு பெரு 

வேள்வி செய்தான். இர்க உண்மையை யிறைவன g Hig 

விரபத்தஇரசை யேவினார், ௮வர் இவன் வேள்வியைச் தைத 

தார். வெகுளியும் பொரறாமையும விரவிச் செய்தகால் இவனது 

அறம் சிசைர்தது இது கர்தபுசாணத் இல உள்ளது 

அழுக்காறு முதலிய இழிகுணாஙகள் சிறிதும விசவாமல் 

செய்கலே ௮றமாம் என்பது இகல் கூறப்பட்டது. 

36 அன்றிளையம் என்னா தற3மண் விரைந்து செய்தான் 

குன்றாத துருவன குமசேசா -- இனறிருந்து 

அன்றறிவாம் என்னா தறஞ்செய்க மறற 

பொன்றுங்கால் பொன்ருத துணை (௬) 

இ.ள் 

குமரேசா துருவன் தன்னை இளையவன் என்று எண்ணா 

மல் ௮ன்றேன் ௮றத்கை விரைந்து செய்தான் எனின், முன்று 

அறிவாம் என்னாது ௮றஞ் செய்க ௮ ஒருவன் பொனறுங் 

காலத்தில் அவனுக்குப் பொன்றாத் துணையாய் நின்று உதவும் 

என்க. பொன்றுதல்--அழிதல். 

பொன்றாத் துணை அழியாத துணை நிலையான உண்மை 

த்துணை யென்றபடி, ுறமானது தனைச் செய்த உடம்பு 

அழியினும் தான் அழியாமல் நின்று அவ்வுயிர் புச்குழிப் புகு
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கு கன் பயனை அதற்கு இனிது உதவும் ஆதலால அதனைப் 

பொனராத்துணை யெனருர். 

இக்சகைய துணையை ஒருவன் கிசைக்து செய்து கொள்ள 

வேண்டும் என்பது கருத்து நேற்றிருந்தார் இன்று வெந்து 

நீர் என்றபம நிலையாமையே மிதந்துள்ள இவ்வுலகத்தில் 

ஒருவன் நிலைகதுள்ள பொழு2?க நிலையான துணையைச் தேடிக் 

கொள்வானாகல அவன் அழி. ரல இனபத்தை யடைந்தவனாவான 

எனபகாம முன்று என்றது மாறறா5தாய் துருவனை யிகழ்கத 

ற 2ம ஒருவலுக்கு அழிவிலலாத துணை யெனபதும், 

அசினை இளமைப /ருவக சத விரைந்து செய்யவேண்டும என்ப 

தும், இதறகுச் சானா 5௩1 தருவன இளமபருவத 2த யறமபுரிர் 

கான என்பது!௦, ௮கனால் ௮வன ட 10 இன்பம் பொருக்கி 

Qe எனபதும் இதில உணரபபடும. 

கதை, 

உத்சான பாதன எனனும ௮சசன ஒருவன பண்டு இப்பாத 

கண்டத்தின வடபாலிருநது முமசுபுரிகது வரதான், இவனுக் 

குச் சுடீதி சுருசி என்று இசனடி மனைவிகள் உண்டு, இவகிகு 

வருள் சுநீதி பால ஒரு புகலவன தேரனறினான். அவனுக்குத் 

துருவன் எனறுபெயரிட்டார் அருமையாக வளர்த்தார் ஒருகான் 

இபபாலன தநர்தையின மடிேல் தங்கச் சார்ந்தான், இவன் 

சிறியகாயாசாகிய ௬௬௫ ச௫யொதவளாய் இவனை வைதாள், இவ 

னும் நாணிவருஈஇ௧க தாயிடம சென்றான், தாயும் தெரிந்து 

தனதுளகசளர்நதாள். மசன் தாயைத் தேற்றினான், அமமே 

துணை யென்று ௮ருங் கானடைந்தான், காசதர் அருளால் ஈற்த 

வஞ் செய்தான். அதனால் இவன இளம் பருவத்திலே யிறை 

வன் அருளை யெய்தி யறங்கள் பல புரிந்து பெரும் புகழ்பெத் 

ரன், அழிவில் வாழ்வை யுற்றான், இதன் விரிவு பாசுவதம் 

சாசிகாண்டம் முதலிய பல மூல்களிஅம் காணப்படும்,



84 இருக்குறட் குமசேச வெண்பா 

அறமே ஒருவனுக்கு அழியாத் அணையென்பது இதனால 

அிலிக்சப் பட்டது. 

  

21. உற்ற மணிச்சிவிகை யூர்ந்தாரேன் மூர்த்தியார் 

கொற்றவனேன் தாழ்க்தான குமசேசா... பற்.றும் 

௮றத்தா றிதுவென வேண்டா சிவிகை 

பொறுத்தே ரசா னி (எ) 

இள 

குமரேசா! மூர்தஇராயனார் சிவிகையூர்ந்சார்; ஒர் ௮ரசன் 

ஏன் தாழ்ர்சான் எனின், ௮றச்நின் பயன் இது என்று யாம 

உணர்த் ௪ வேண்டா, சலிகை பொறுகதானோடி ஊர்ர்கானிடை 

அது காணப்படும், எனசு, 

ஆ௮--பபன், சிவிகை--பல்லக்கு, பொறுத்கல் பாக் 

தல், ஊர்தல்-- செலுத்தல், 

அறத்தின் பயனை காம் சுருடு சொண்டு முறியவேண்டா, 

காட்யொனே காணலாம் என்பகாம, £மல அறம் பொன்றாத் 

அணை பெனரூர், இதில் ௮௮ துனேபார் தனமையைசு தெளிவித 

தார், 

பல்லக்கின் மேல் ௮மர்ர் இருப்பவன் ௮றஞ்செய்தவன 

என்றும், அதனைச் சுமந்து செல்பவன் ௮றம செய்யாதவன் 

என்றும், நீவீரோே கண்கூடாக அறிந்து கொள்ளலாம், யாம் 

வேறு கூறவேண்டா என்று தேவர் கூறியபடியிது 

அறத்தால் சிறர்ச இன்பத்கைப் பெறலாம் என்பதை மூர்த் 

இசாயனார் பால் காண்ச 
கதை 

அஅபத்து மூன்று நாயன் மார்களில் ஒருவசாகிய மூர்த்தி 

தாயனார் என்பவர் ம.துசையில் இருக்கார், சவபெருமாளுக்குத் 

இனச்சதோறும் சந்தனக்காப்பு இட்டு வந்தார், இந்த அறத்தின் 

பயனால் இவர் ௮சசரானார், யானை Oren சிவிசை மூ தலியவ
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ற்றில் Bora செலுச் னார். இன்பம் பெற்றார், இவர் 

செய் ௭ வந்த அறக்துக்கு இடையூறு Deis sponses 

FSH grea srg ௮சச பதவியை யிழந்திறர்தான், பவிச்து 

பரிசன ல்கள் ஈறர்சதயாருசகுச சில்கை தாக்னொர், சர்சிள் பல் 

செய்தார், மூர்ததியார் அுறத்தாறறால் சிவிகை யூர்க்தார். மநித் 

தால் மற்றையோர். அுதனைச௪ சுமந்து சென்றார், இதன் 

விரிவு பெரிய புசாணத்தில காணபபடும், இனி பண்டுசிவிசை 

பொறுகத ஜடபசதருக்கும் தனை யூர்ந்த சவ்விரன் என்தூம் 

புசசனுக்கும இடையே நிகழர்த மொழிகளால் அறதித்ரீற் 

உணசபபடும்; யாம உணாத்த வேண்டா என்று தேவரீ பல்கி 

வசைச் சஈட்டியது போலவும இதுதோன்று மென்பாருமுளர், 

௮ுறததஇன பயனைக் கண்கூடாகக் காணலாம் என்பது இச 

னால் கூறப்பட்டது, 
wee - 

38. ,சன்றே புரிகதுவகத கஈதனார் வாழ்காள்போய்க் 

குனறிகின௦ தென்ன கும?ேசா.-என்றேலும் 

வீழ்சாள படாமை நன்றாற்றின் ௮ல்தொருவன் 

வாழ்கான வழியடைககுங் கல. (௮) 

இ--ள 

குமே ரசா! காள் தோறும அற 2ம செய்து வந்த 85 S@) 

சது வாழ் நாள ஏன் குன்றி தினறது எனின், வீழ நாள் உளவா 

காமல் ஒருவன் ஈனமைபைச செய்வானாயின அச்செயல் அவன் 

உடம்போடு கூடுகின்ற நாள வரும வழியை வரசாமல் அடை. 

க்கும் கலலாம எனக, 

விழ்தல--கழிதல், நன்று--அறம், ௮%௪--௮/ச்செயல், 

விழ் காள் படாமை --கழியும் நாள் இல்லாமல், அ௮ச்சாவது 

௮ம் செய்யாமல் கழிந்த காள் ஒன்று இருந்தது என்து 

உண்டாகாதபடி. ஒருவன் ுறததைச் செய்வானாகில அச்செயல் 

அவன் பிறவியைத் தர்த்துவிரிம என்பதாம், 

நன்மை இடைவிடாமல் என்றும் செய்யவேண்டும் என்பது 

திப்பு,
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வாழ் காள் (உயிர் உடலோடு கூடி) வாழும் நாள், பிறவி 

என்றபடி, இடைபரறா.து தொடர்பாக வந்து கொண்டிருக்க 

பிறவியின் வழினய யினிவாராமல் அடைப்பதற் கோர் தகுதி 

யான கதவு இது வெனத்தேவர் இதில அருளியுளளமை காண்க 

சல் என்றது ௮தன் இண்மை கருதி, 

இயன்றவசையில் ஒருவன் நரள் தோறும் அறம் செய்யவே 

ண்டும் என்பதும் அங்ஙனம் செய்வானாயின அவன பிறவி 

தீர்வான் என்பதும் இதற்குச் சான்றாக நாளு. ஈனறு ஆற்றிய 

சந்தனார் பிறவி இர்க்தார் என்பதும் இதில் உணரப்படும், 

கதை 

கந்தனார் என்பவர் அறுபது மன்று சகாயன் மார்களில் 

ஒருவர், இவர் சோழ மண்டலத்தி2ல, மேற்கா நாட்டிலுள்ள 

ஆதனார். என்னும் ஊரி?ல பறையர் குலத்திலே பிறந்தார், 

லெட்டிமைத் தொழில புரிந்தார். sug மசபுக்கேழ்ற வகை 

பால் இயன்றவசை காளும் கல் வினையை கயந்து செய்துவந்தார். 

அதனால் இவர் மனக்தூபயினார், சிவாலயங்கள் தோறும் 

சென்று தரிசனம் செய்ய விரும்பினார், இிருப்புன் கூர் என்னும 

இவ்லி.ப சலத்துக்குச் சென்றார். அங்கே ஒரு பெரிய குளத் 

௬௪ வெட்டினார், தலயங்களுக்குரிய பேரிகை முழவு யாழ் 

முதலியவற்றிற்குத் தோல் வார் காம்பு முதலிபன உதவினார், 

சிதம்பச தரிசனஞ் செய்யச் சிரித்தார் சமது குலம் இழிக்தது 

என்றும் தாம எவவாறு அங்கே புகமுடியும எச்றும எண்ணி 

பெண்ணி வருக்தினார், ஆயினும் செமம்பசத்துக்குச் செல்ல 

வேண்டும் என்னும் ஆசையிவர்க்கு அதிகரித்தது, வேது 
சாட்டமின்றிச் சிசம்பாத்தையே நாடினார், இப்பொழுதே 

செல்வேன் என்று துணிந்து எழுவார், நான் புலையனா 

பிற்றே? பெவ்வாறு மங்குப் புருவேன் என்று எண்ணி wut 

வார். காளைப் போவேன், சாளைப் போவேன், என்று காள்பல 

சழித்தார், அதனால் இருசாளைப் போலார். என்னும் ஒரு
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இருப்பெயசை யிவர் பெற்றார். காதல் ௮.இகரித ததால் ஈல்லகாள 

ஓனறில இலலையை சோக்கிச்செனறார். செனறவர் ஈகரினுட் 

ரெல்லாமல நின்றார். இல்லையின் எல்லையை மெல்லச்சுற் நினார் 

ீயனை நினைந்து மெய்மயிர் சிலிர்கதார் புறத்தே நின்று சொழு 

தார். கக 2த நினைந்து அழுதார். எம்பெருமானும் இவசை 

ஆட்கொளள HERR te = இலலைலாழ் அ௮ர்தணர்கட்குணர் 

தீதினார் உணர்த் இனபடி ரீய அவல.சனைவரும் இவரைப்புலைமகன் 

என்று இகழாமல சலைமகன எனறு புகழ்ந்தார். கொணர்ந்தார் 

மங்கலரெருபபைப் பொங்க முற வளர்ககார். விருப்புடன் ஈக்த 

னர் அஈகெருப்பில் குதித்தார். விண்ணவர் போறறும் புண்ணிய 

வுருவைப்பெற்றார், ௮ர்கணார் உடன்வர அடைந்தனர் லயம். 

கண்டவர் அனைவரும் சாணாமல் நின்றனர், கனசசபையிற் கலக் 

தனர் ஈந்தணுர். நாளும் ௮றம் புரிரந்தமையால் ஈந்தனார் வாழ்காள் 

வழிதாந்த.து. இகன் விரிவு பெரிய புசாணத்தில் காணப்படும். 

அறம் பிறவியை 8கபெ 2பேரினபம தரும் என்பது இதனால் 

கூறப்பட்டது. 
~-:00000:—= 

29. கூடிமனை யின்பமுற்ற கோவலனேன் மாதவியால் 

கோடிதுனபம சகொண்டான கும?சசா..- தேடும 

௮றக்கான வருவ?த யின்பமற் றெல்லாம் 

புறத்,ச புகழும் இல. (௯) 

இடச். 
குமரேசா! மனைவியோடு கூடியின்பமுற்ற கோவலனமா,ச 

வியால் ஏன் பெருந்துன்பம் அடைந்தான் எனின், அறத்தான் 

வருவ?த இன்பம், மற்ற எல்லாம் புறத்த புகழும் இல என்க, 

மற்று என்னும் இடைச்சொல் அறத்துக்கு மறுதலையான 

மறத்தைக்குறித்து கின்ற ௪. 

மற்ற எல்லாம் -பாவத்தால் வருவன வெல்லாம்.
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புறச்ச எனறு இனபத்துக்குப்புறமாகிய து பததை' 

இறச்த.து சமுவிய எச்சவும்மையானது இனபமும இல்லையென 

பதை விளககநின்ற ௮, 

அறகெறியால் வரும்பொருளே ஒருவலுக்கு இனபமும் புக 

மும் தரும்பொருளாம எனபனும பிறநெறியில் வருவன துன்ப 

மூம் பழியுமே தரவனவாம எனபதும. இதற்குச் சான் 

ருூசக்கோவலன அுறகெறியாற் 9பெறறகண்ணகுயால இன்பமும் 

புகழும் எய்தின எனபதும், மறநெறிபால்கொண்ட மாதவியால் 

துன்பமும் பழியும ௮டைநதான் என்பதும, இதில் உணசப்படும். 

சுதை 

சோழ நாட்டிலே காவிரிப்பூமபட் ௦ னத.இி3ல வணிகர் குல 

இலகனாகய மாசாத்துவான் எனபவன் ஒருவ இருந்தான். 

இவன் இருகிஇக்கிழவன் எனப்பெருகிதியுடையவன், பெருமனைச் 

இழததியென்னும மனைவியோடு கூடி இவன இலவாழ்க்கையை 

யினிது ஈடத்தினன் இங்கனம ஈநடதஇிவரும நாளில இவனுக 

கொரு புதல்வன் 2தானறினான. அபபுதலவனுக்குக் கோவலன 

என்று பெயரிட்டார். மிக்க சிறபபோடு போறறி வளர்த்தார். 

இவன் பேசழகு வாய்கதவன, பருவம் அடைந்தபின் அுுககரில், 

மாராய்கன் மகளாகிய சண்ணகியெனனும புண்ணியவதியை இவ 

க்குச் இருமணம முடித்தார் இஈவரும் ஒரு மனப்பட்டு இல் 

வாழ்ந்இருர்தார். அன்புடன் இன்பம் ஆசத்.துய்ததார். கோவ 

ன் அறநெறியில் பெற்ற தனது மனைவியை நோக்க, 

மாசறு பொன்னே வலம்புரி முத்தே 

காசறு விசையே கரும்பேதேனே 

அரும்பெறற் பாவாய் அருயிர்மருஈசே 

பெருங்குடிவணிகன பெருமடமகளே 

மலையிடைப் பிறவா மணியேயென்கோ 

அலையிடைப்பிறவா அ௮மிம்தேயென் 2கா 

யாழிடைப்பதவா இசையேயென்கோ



4ம் அதிகாரம் ௮றன் வலியுறுத்தல், 89 

தாழிருல் கூந்தற் றையால் நின்னை யென்று 

உலவாக்கட்டுசை பலபாசாட்டி,, 

தாளும் மகிழ்ந்து கலமுற GUIDE Teo, இஙஙகனம வாழறது 

வரும் நாளில் மாதவியென்னும் பெயரினையுடைய ஒரு பொது 

மாதைக்கண்டான் அவள் சமறகாதல் கொண்டான் அதனால் 

கற்புக்தெய்வமாடுப சனது, காசுலியை மறந்தான், மாதலியுட 

னே மருவிமகம்ககான அவளால் தனது பொருள் முழுதை 

யும் ஒருங்க இழாகான். வறியனாயினான். அதன்பின் தன் 

மனைவிபால வந்தான். ச௪ண்ணகு தன் கணவனைக் கண்டாள. 

அவன் கிலைபையை நினைக்சாள். கெ.ஞசுருகனொள் கலங்கிளை, 

sug stn ௮ணிர் திருக்க ௮ழகிப பொறசிலம்பைக் கழற்றிக் 

கோவலன் கையிற்கொடுககாள், இகனை விலைப்படுக்துங்கள். 

அப்பொருள்கொண்டு காமிருவரும. இனிது வாழலாம் என்று 

கூறிக்கணவனைத ?சற்றினா. அவனுக?தறினன். அச்லம்பை 

விற்றற்பொருட்டு மனைவியோடு ம கரைக்குச்சென்றான். சென்ற 

இட ஈஇல் தீவினை வயசகால கோவலன் கொலையுண்டிறந்தான. 

இக் தன்பழம் பழியும மற கெறிபால் வர்க மாதவிபால் இவனு 

க்கு வந்தன. இன் விரிவைச் சிலப்பஇுகாசக் இல் காண்க ற 

சகெறியால் வருவன வே ஒருவனுக்கு இனபரமும புகழும் தருவன் 

வாம் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது. 

—onetoe— 

40. தல்வினையே செய்கான் களன்பாம்பின் செப்சைகண்டும் 

கொல்வினையேன் விட்டான் குமரேசா --சொல்லிற் 

செயற்பால தோரும் ௮றனே பொருவற் 

குயற் பால தோரும் பழி (9) 

இ-ள் 

குமரேசா! நளன் ஈல்வினையையே செய்தான். பாம்பின் 

செய்கையைக் கண்டு ஏன் கொல்வினையைக் தவிர்ர்தான் 

எனின், ஒருவன் செய்யத்தக்கது அறமே; ஒழிக்கத் தக்கது 

பழியே யாம் crore,
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இரும் என்னும இடைச்சொற்கள் இசண்டும் அசைகிலை 

யாயின, 

உயற்பாலது:- ஒழிக்கப்படும் உரிமைபையுடையது, 

விதியும் விலக்கும் இதில விதந்து கூறினார், ஒருவன் 

புகழ் பயக்கும வீனைகளைப் பேணிச் செய்து பழி விளைக்கும் 

செயலக காணி ஒழிஈகவேண்டும் எனஅபதாம 

ளன நிடசக காட்டிலுள்ள மாவிஈத புரியில விளங்கி uF ms 

தான சக்இரகுலதிலகன இகிரியுருட்டி கிலமு.ழூதம ஆண்ட 

செற்கோல வேரகன, விசர்பப சேசகது விமராசன் மகளாகிப 

கமயக்தியை மணம் புரிக்கான் அதில் உண்டான செறறததால் 

கலி இவனைக தொடர்ந்தான அ௮சனுல இவன சூசாடி காடிழக 

தான், மனைவியோடு வனம புகுதான. பின பிரிகலு அகன் 

ரன். அக்காலக்தில அ௮ங்சே கார்க சோடகன எனனும் பாமபு 

ஒன்று காட்டுக தியில அசப்படமிப் பதைகறத் துடித்தது, 

நளன் அதனைக் கண்டான் இரக்க முற்று செரிப்பிலுட் புகுர் 

தான் ste வெளியறறிக் காபபாற்றினான். பின ௮2 

கோர் ஏதுவால இவனைக் Smoug தீண்டி வருததினுடீ 

அசற்கு யாதொரு திங்கும் செய்யாமல் ௮சசன நின்றான., 

அதுபின் இவனுக்கு ஈனமையாக முடிந்தது. இகன விரிவைச 

சரிதத்துல காண்க 

ஒருவன செய்யத தகுவதும், ஒழிககத த்குவதும, இத 

னால் கூறபபட்டன. 

இவவதிகாசச ன தொகைப் பொருள், 

அறம் உயிர்கட்குச் செலவ மூசலிப எலலா நலங்களையுக் 

த்ந்அ சிறப்பையும் கொடுக்கும். ௮ற?ம ஒருவனுக்குச Apis 

ஆச்சம், அதனை மறந்தவர் செடுவார், இயன்ற மட்டும அறச்
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தை எனறும் எக-கும செப்தல வேண்டும். மனத்தில் குற்றம் 

இல்லாத வனே உத்தம் ௮௦ சவரன். பொருமை கோபம ஆசை 

முதலிய இழி குணங்கள் இலலாமல் ஒருவன் ௮றதசைச் செய் 

தல் வேண்டும. தனை இளம பருவகதே செய்யவேண்டும், 

அகன் பயனை அனைவரும் கண்கூடாகக் காணலாம். ஒருவன் 

பிடாமல் ௮றஞ செயவானாலெ ௮வன் பிறகி தானே நீக்ககிடும், 

௮ற நெறியால வருவன!2வ புகழும இன்பமும் பொருக்தப் 

பபக்கும. பிறகநெறியால வருவன பழியும துன்பமும் இழிவுடன் 

மிகொடுக்கும, அகலால ஒருவன் கொள்ளகச்சதக்கது, அறமே 

தளளதகக்கது பழிய எனபனவரம. 

(பாயிர ppd vp.) 

இல்லறவியல். 

5-வது அஇகாரம் இலவாழக்கை, 

அதாவது மனைவியோடு கூடி ஒருவன் இல்லின் கண் 

இருந்து வாழும் இயலபு. 

_ ae 

41. Gt@e@w ஜெல்லார்க்கும் இன் நுணையா ஈன்றுசெய்தான் 

கோனாம் வல்லாளன் குமசேசா - ஞானமுடன் 

இல்வாழ்வான் எனபான் இயல்புடைய மூவர்க்கும் 

நல்லாற்றின் நின்ற துணை, 

குுரேசா! வல்லாளன் எனனும் அசசன் எல்லாருக்கும் 

னிய துணையாய் நின்று ஏன் உதவி செய்தான் எனின், இல்லற 

தீதில் இருந்து வாழ்பவன் இயல்பினை யுடைய மூவர்க்கும கல்ல 

எனகு, 14
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நல் ஆற்றின் நின்ற துணை -ஈலல ஒழுக்க நெறியின் கண் 

கிறகின்ற நிலையான துணை. று நெறி வழி என்பன ஒரு பொ 

ரகுளன, பிசமச்சாரி, இருகத்தன. வானபபிசததன, சந்நியாசி 

என்னும நால் வகை நிலை யினரும் ஒருவரிசையில் வைத்து 

எண்ணப்பவோர், அவருள் இருகக்சகனாயெ இல் வாழ்வானை 

வேறு பிறித்தமையால் ஏனையோரை மூவர் என்றார். இது 

தொகைக் குறிப்பு, 

இல் வாழ்பவன் சந்சியாசி மூசலிய மூவர்க்கும் உணவும், 

உடையும், மருக்தும், இடமும், தந்து ஐதரிக்கவேண்டும் என் 

பதாம், அவ்வுணவு முகலியவற்றால் அவர்கள் பச குளிர் கோய் 

முதலியன நீங்கி தங்கட்குரிய தவவொழுச்கங்களை ஈன்குசெய்து 

உய்வார்கள. 

தரிடததிலிருந்து மற்றோர் இடத்துக்குச் செல்லுகின்ற 

வழி ஈடையினர்க்கு இடையில யுணடாகும தடைகளை நீக்கிக் 

6056 இடததிலே யவரைக் கொண்டு போய்ச் சேர்க்கும் 

நல்ல வழித் துணையாளர் போல் பந்தமாகிய இர்க உலகத்திலிரு 

ந்து முத்தி உலகை நோக்கிச் செல்லும் ௮மகெறியாளர்க்குப் 

பசி முதலியவற்றால் உளவாகின்ற வருத்தங்களை நீக்கி அவரை 

௮க்நெறியில் வழுவாமல செலலும்படி செய்து நிற்றலால் இல் 

வாழ்வானை அவர்க்கு நலஆறறில் கின்ற துணை என்றார் இனி 

ஆற்றில் நின்ற நல் துணை எனவும் கொள்ளப்படும். இறைவனே 

எல்லார்க்கும் துணை எனினும் இம் மூவர்க் கும் வெளிப்படையாக 

இல் வாழ்வானே அணையாம என் பபடி. 

துறர்தார் முதலிய சிறகதார் எவர்ககும் இல வாழ்வானே 

நல்ல துணை, இவ்வுண்மை வல்லாளன் பால காணப்படும், 

கதை 

வல்லாளன் என்பவன் இருவண்ணாமலையில் இருஈத ஒரு 

Apts sree, விழுமிய குணங்கள் பலவும நிறைந்தவன். 

செறிலமுவாதவன், நற்குணம் நிறைந்த இசண்டு தேகிமா
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சோடு கூடியிவன் இல் வாழ்ந்கிருந்தான். எல்லாரிடமும் இசச் 

கமும் அன்பும் காட்டினான் துறவோர் முதலிய அறவோர் 

எவர்க்கும் அருர். துணையாய் நின்றான். அவர்கட்கு உணவும் 

உடையும் இனமும் உதவினான். இவன் செய்து வருகின்ற 

இல்லற த.இன் சிறப்பையும் இவன துவள்ளற் குணத்தையும் இறை 

வன் எண்ணினார். மகிழ்ர்கார் ௮ன்புடையிவனபால அருளுடன் 

வந்தார் சங்கம வேடந்தரிததார் ஒரு சககியாசிபோல் நகினரார், 

கண்டான் சன், காலில விழுஈதான், தனது திருமனைக் 

குள் அழைத்துக் கொண்டு போய் உபசரிகதான். இவர் விரும் 

பிய எதையும் வெறுப்பினறி உதவினான், எலலாருக்கும் கல்ல 

துணையாய் கின்று இவன இல வாழ்ந்தான். அதனால் சனிமுதல் 

வனாகிய பசமனே யிவனளுக்கு இனிய புதல்வய் wig இன்பம் 

செய்தார், இஃது அருணாரமலப் புசானத்தில உளளத. 

இல்வாழ்வான் இயலபு இதனால கூறபபட்ட௮, 

42. உற்றதை யாய்முன் உகவினனேன் பாண்டவர்க்குக் 

கொற்ற விசாடன் கும?ரசா- மற்றும் 

அறந்தார்க்கும் அவ்வா தவர்ககும் இறக்தார்க்கும் 

இலவாழ்வான் என்பான் துணை, 

குமரேசா! கிசாடன் பாண்டவர்க்கு உற்ற துணையாய் 

ஏன் உதவினான் எனின், அறந்தவர்க்கும், துவவாதவர்க்கும, 

இறக்தவர்க்கும் இல வாழ்வான் துணை யாவான் என்க, 

தறகதார்..- ஒதரித்து வந்தவரால் கைவிடப்பட்டவர். 

அவ்வாதவர்-- உணவு முகலியன துய்க்சப் பெருதவர், வறி 

யர் என்றபடி. 

இறக்தார்--உயிர் நீங்வெவர். செத்தவர் என்றபடி,
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ச.இியற்றவர், பொருளற்றவர், உயிசற்றவர். ஆய இம் 

மூவருக்கும் இல் வாழ்வான் துணையாய் நின்று உதவவேண்டும் 

என்பதாம, துறந்தாசை வினவியடுத்தும், துவ்வாதவசை 

உணவுமுகலியன கொடுததும்; இறர்காசை உரிய நீர் விடுத்தும், 

ஆதரிக்க வேண்டுமென்பது கருத்து, 

மேல் தன்னோடு இயைபுடைய மூவரைக் குறித்தார். இஇல் 

அல்தில்லாத மற்றொரு மூவரையும இணைத்து இவ ௮.றுவருக்கும் 

இல் வாழ்வான் துணையென வுணர்க்கினா். மேலவருவதில் 

வசை உணர்த்துவர். 

பெரியோர் வறியோர் முதலிய எவர்க்குப இல் வாழ்வான் 

ரஈயாவான் எனபலும் இகற்குச் சான்றாக விராடன் அனைவ 

ருக்கும் உபகரிததான் என்பதம் இதில உணர்ச சப்பட்டன. 

கதை 

விராடன் என்பவன் ஒர் ௮ரசன, மசசதேசத்திலுள்ள 

வன், வீராடபுசத் திலிருந்து இவன் அசசுபுரிந்தான, இக்கால 

த்தில் மேட்டுப்பாளையகசை அ௮டுததுள்ள தாசாபுச'ரீம அக்கரல 

தீதில் இப்புசம் இருந்த இடம் என்பர் Oss gsr எல்லா 

ர்க்கும் நல்ல துணைவஞனாய்ச் செல்வாக்கோடு இல் வாழ்ந்திருக் 

தான், பாண்டவர் பன்னிருவருடம் வனவாசம் செப்௮ முடித் 

தபின்னர் ஒருவருடம் இவன் வசம் வந்து உருவங்கரந்து ஒறு 

குக இருந்தார். sar முன்புடன் இவன் ஆதரித்து வர் 

தான், உத்தரன் என்று ஒருமகளனும், உத்கரை யென்று ஒரும 

களும் இவனுக்கு உண்டு, இவன் மனைவி பெயர் சுதேட்டிணை 

வருடமுடிவில் பாண்டவசென உண்மை தெரிந்த பின் இவன் 

பெருமடழ்வடைந்தான். அதன் பின்னும் பாண்டவாக்குப் 

படைத்துணையாய் நின்று 2வண்டுவனபுரிந்தான், தன் மசளா 

இய உத்தசையை அருச்சுனன் மகனாகிய அ௮பிமன்னனுக்கு மண 

முடிச்துத் சர்தான. 
(இதன் விரிவு பாசதத்தில் காணப்படும்.)
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அறந்தார், துவவாகவர் என மறைந்து வர்க பாண்டவ 

ர்க்கு இவன் Anis துணையாய் கின்று உயர்ந்த உகவிகள் செய் 

தான், 

இல் வாழ்பவனே வறியார்க்கு உரிய அணை என்பது இத 

னால் கூறப்பட்டது 

42, தேடுபுகட்க் காளத்தி சென்றடைந்தார் சமமையெல்லாம 

கோடாமேன் காத்தார் குமசசசா பீடுடைய 

தென்புலக்தார் தெய்வம் விருந்கொக்கல தானென்றாங் 

கைம்புலத்தார் ஒம்பல் கலை. (௩) 

இ.ள் 

கு௦ேசா ! காளத்தியப்ப ,ழககியார் விருந்து ஓக்கல் 

முதலிய எல்லாசையும முன் ஆதரிகது வந்தார் எனின், தென்பு 

லததாரளையும தேவரையும் விருந்தினசையும் சுற்றச்காரையும், 

தன்னையும் பேணிவருவசே இலவாழ்வாளுக்குச் ெபபாம் என். 

ஓக்கல = FD OL, புலம்--இடம 

லம்புலத்து ஆறு ஒம்பல்--6நது இடத்தும் செய்யத்தக்க 

அறகெறியை வழுவாமல செய்தல ம்புலத்தார் என்று பாடக் 

கொண்டால 88ேது இ...ச்சாசையும எனறு கொள்க, 

பிரமச்சாரி வானப்பிரகத்தன் சந்நியாசி துறந்தார் துவவா 

தார் இறந்தார் தென்புலத்தார் தேவர் வி ந்தனர் சுற்றத்தார் 

என்னும் பஇன்மரையும் ஆகரிக்க வேண்டுவது இலவாழ்வாளுக் 

குக்சகடைமை இவவியல்பு காளக்கியப்ப முதலியார் பால் சாண 

ப்படும். 

கதை. 

காளத்தி முதலியார் தொண்டை மண்டலத் திலே நின்றை 

யென்னும் ஊரிலே பிறந்தார், இல்லறத் இலிருந்து எல்லாசையும்
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ஆதரித்து வந்தார். தயையும் வள்ளற் குணமும வாய்க்தவர் 

வறுமைப் பிணிக் கோர் மருர்து போல்பவர். நாளும் பல இடங் 

களில் இருஈதும் இவசை நாடிவருவார் பலர். அவரனைவருக்கும் 

வேண்டுவனதந்து அன்போடு வுனுப்புவார். தம்பால் வந்தவ 

சது முகம் மலச இவரது அகம் மகிழும், பிறர்க்கு இகம் 

புரிதலை £ய யிவர் 2பரினபமாகக் கொண்டார், ஓக்கலையும விருக் 

தையும் இவர் பககம வைதது உண்டார், தம்மையும் காத்துக் 

கமசையும போற்றிய இவரது இலலறமசண்பை யெலலோரும் 

போற்றினார். கொண்டை மண்டல சதகழுதலிய பல நூலகளி 

௮ம் இவர் சரிதம் சாணப்படும், 

இல்லறத்தான், தென் புலதகார் பூ.கலிய 8வசையும் பேணா 

வேணடுமென்பது இதனால் கூறப்பட்டது. 

ஒக 

44, வள்ளற் சடையன் வழியென்று குன்ஸ்ரசசீர் 

கொள்ளகினற தென்னே கும?சசா--கள்ளும 

பழியஞ்சிப் பாச். தூண் உடைத்தாயின் வாழ்க்கை 

வழியெஞ்சல எஞ்மானறும இல். (சி) 

குமரேசா ! சடையவள்ளல வழி யென்றுங் குன்றாமல 

நின்றது என்னே எனின், பழியஞ்சிப் பொருள் ஈட்டி மேற 

குறித்த பதின் பருக்கும் பகுதது ஈஈது ஒருவன உண்பானாயின 

அவன் வழி என்றும நின்று நிலவும என்க, 

எஞ்சல்--சேய்க்து அழிதல் வழி--மரபு, தொடர்பாக 

வருசலின் இஃது இப்பெயர் Qup pg. 

பழிக்கு HCF ID UGFH உண்டலும் ஒருவனுக்கு 

அமையுமாயின் ௮வன ௪ஈதஇ orox pe geri Bing g நில 

வும் என்பகாம, ஒருவன் வழியழியாமைக்கு வழியிசிலுணர்ச் 

Ber.
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ஒருவன் ஈல்வழியிற் பொருளீட்டி யதனைப் பிறர்க்குப் பகுத் 

அ.தவி வருவானாயின அவன வழியும் வாழ்க்சையும நெடிது 

வாழும், இவவுண்மை சடையபபர் வழியில காணப்படும். 

கதை 

௪டை யப்ப பிள்ளை யெனபவச் சோழகாட்டி லுள்ள இருவெ 

ண்ணெய் ஈல்லூரிலே வேளாளர் குலத்திலே பிறக்கார். இவரது 

காலம் இற்றைக்கு ஏறக்குறைய ஆயிசதது நூறு வருடக்கட்கு 

முன்னராம. பெருக்கனமையும வள்ளற் குணமும் ஒருங்கே 

கிறைந்தவர் பழுதிலலாக உழவு தொழிலால பொருளீட்டி 

அதனைப் பலர்க்கும் பகுத்துச் கொடுத்து வந்தார். கவிச்சக்சே 

வர்த்தியாயெ கம்பசைஅன்புடன் ஆதரித்தார். 'இடையா நெ 

டுங்கசவும் ௮ஞ்சல் என்ற சொல்லும உடையான சடையப்பன்”? 

என்ற இதனானே இவசது விருக்£?தாம்பும்இிறம் காணப்படுசன் 

றது. இவர் இல் வாழ்க்கை ஈலம் நல்லோர் பல்லோசாலும் 

ஈன்கு புகழப் பட்ளெளல. 

அரியணை ௮னு ன் தாங்க ௮ங்கசன் உடைவாள் ஏந்தப் 

பசதன் வெண் குடைகலவிக்க மற்றிருவரும் கவரி வீச 

விசைசெரி குழலியோங்க வெண்ணெயூர்ச் சடையன்றங் 

கள் 

மசபுளோர்”” கொடுக்கவாங்க வசிட்டனேபுனைர்தானமெளலி, 

(முடி.சூட்டுப் படலம்) 

இதனால பல்லாயிர வருடககட்கு முன்னசே அவதரித்த 

இராமர் காலம் தொட்டே வெண்ணெயர்ச் சடையன் வழி யார் 

சிறநது விளங்கி வந்துள்ளார் என்பது புலனாம். 

ஒருவன் இல்வாழ்க்கையை நடத் தம வகை இதனால கூறப்ப 

— pied -
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45. மண்டுபுகழ் மாறனார் மாருத ௮னபறனேன 

கொண்டிருந்தார் இலலிற கூமசசசா -- தண்டாத 

௮னபும் ௮றனும உடைதகாயின் இல்வாழ்க்கை 

பண்பும பயலும் அது. (௫) 

குமரேசா 1 இளையான குடிமாற நாயனார் HOLD HD 

னும் உடையசாய் ஏன இலவாழ்க்தார் எனின், அன்பும் ௮றனும் 

உடைய இலவாழ்ககையே பண்பும பயனும பெறும் என்க 

ன போடு அறம் புரியும் இல்வாழ்பவனே பண்போடு 

பயன் பெறுவான் என்பது கருகுது 

இல்வாழ்வான் தனது மனைவி மக்களிடத்தில் மிக்க ௮னபு 

செய்தும் பிறரிடத்துப் பகுகதுண்டல (முதலிய அறஞ் செய்தும் 

வாழவேண்டும எனபதும் இதறகுச் சான்றாக மாறனார் ௮னபும் 

அறமும் உடையசாப் இலவார்நதரர் எனபதும இதில உணரப் 

படும். 

கதை 

மாறனூா என்பவர் அுறுபகது மூன்று நாயனமார்களில் 

ஒருவர். பாண்டி காட்டிலே இளையான்குடி. என்னும் ஊரிலே 

வேளாளர் குலததி£ல இவர் பிறந்தார், அதனால் இவர் இளை 

யான்குடி மாறகாயனார் எனப் பெற்றார், உத்தம குணங்கள் 

நிறைந்த தம் பத்தினியோடு கூடி இல்வாழ்க் திருந்தார், நிறைந்த 

செல்வமும் விரிந்த நிலங்களும் உடையவர், வுடியார் முதலிய 

அனைவர்க்கும் காளும ஈல்லுணவு அ௮ளிககார், மிகவும் ger 

புடையவர். இல்லறத்தை யின்புற ஈடத்தினார் இங்கனம் வரு 

இன்ற காளில் இவரது செல்வம் குறைந்தது வறுமைகிறைக்தது, 

பினும் அன்பும் ௮றலும் உடையசாய் இவர் இல்லறத்தை இன் 

புறச் செய்தார்,



சம் ௮இ௧சசம் இல்வாழ்க்கை, 99 

இனற வன் இவசைச் சோச்கும்பொருட்டு விடாமழை 

பெய்யும் கடுநிசியொன்றில் சந்நியாசி போல் வேடந்தரித்து இவ 

சது இல்லை ரோக்கி மெல்லவந்தார். வந்த முதியவசை யிவர் 

வணங்கினார். வாழ்த்தினார். உள்ளே எழுந்தருளச செய்தார், 

இதனை wanda கூறினர், வருர்தினா என்செய்வார் 

பாவம்! இசண்டுகாட்பட்டினி, _அர்நடுகிசியில மழையில் ஈனைக்து 

வெளியே போனார் aude Asis நெல்விதைகளை வாரிக் 

கொணர்ந்தார். மனைவிபால தந்தார் இருவருமுயன்றார். இன் 

னுணவாக்னொ, மாறாறுன்போடு இவர் செய்யும் இலவாழ்க் 

கைஈலத்தை கீ£யன்கண்டார். அருள்செய்தகன்றார் மாறகாய 

னார் பயனும் பண்பும் பெற்றுப் பேரின்பழுற்றார், இதன் விரி 

வைப் பெரியபுசாண த இல் உணர்சு. 

அன்பும் ௮றமம் உடையவனே இலவாழ்வான் எனபது 

இதனால் கூறப்பட்டது, 

  

46. தேடித் துறவறத்இம் செல்லார் குசலரிலசீலன் 

கூடி யிருந்தார் குமசேசா...- காடி 

அறத்தாற்றின் இல்வாழ்க்கை யாற்றிற் புறத்தாற்றிற் 
போய்ப் பெறுவ தெவன், (௬) 

இஸ். 

குமரேசா! குசேலர் துறவொழுச்கத்தை மேற்கொண்டு 

செல்லாமல், ஏன் இல்வாழ்க்கையில் இருக்கார் எனின், ஒருவன 

இல்வாழ்க்கையை அறகெறியே செலுத்துவானாயின் புறகெதி 

யிற்போப் அவன் பெறும்பயன் யாது என்க, 

அருமை சர ஆற்றின் என்றார், 
புறத்து ஆ.ற--இல்லறத்துக்குப் புறமாகிய Ges. ௮ஃதா 

வது தறவறம். ஒருவன் நெறிவழுவாமல் இல்லறத்தைச் செய் 

வானாஇல் அவன் துறவறத்திழ்சென்று பெறும்பபன் ஒன்றும் 

இல்லைபென்பசாம், 
19



100 இருச்குறட் ரூமே 7௪ வெண்பா, 

துறர்து தவஞ்செய்து பெறத்தக்க எல்லாப Cu gu ser utp 

முறைசவருத இல்லறத்தான் உறுதியாகப் பெறுவான் என்பது 

SHS. 

இலலறக்தை ஒருவன் வழுவாமற் செய்யவேண்டும் என்ப 

அம், ௮ங்கனம் செய்வானாயின அவன் துறவியினும் பெரியவன் 

என்ப.தும், அவனுக்கு எல்லா ஈலங்களும் ஒருஙகே உளவாம் 

எனபதும், இதில் உணர்த்தப்பட்டன, இவ்வுண்மை குசேலர்பால் 

உணசப்படும், 

கதை 

இற்றைக்கு யோயிச வருடங்கட்கு முன்னர் அவந்தி 

சகசத்திலே ௮ர்கனார் வருணத்திலே குசேலர் என்பவர் ஒருவர் 

இருக்தார், இவர் கண்ணனுடைய பள்ளித்தோழர், ஈல்ல எண் 

ணமுள்ளவர், பறறறறவர், துறவுக்குரிய குணங்கள் எல்லாம் 

இவருக்குப் பிறவியி?லயே யமைர்திருந்தன, ஆயினும் துறற்து 

போகவில்லை. இலவாழ்க்கையே ஈல்லதென்றெண்ணினார். ௬9லை 

யென்னும் மனைவியை மணகசார், இல்லில் இருந்தார். ஈல்றைஞ் 

செய்தார். துறந்தவர் எவரினும் இவர் Rong விளங்கினார். 

எல்லா ஈன்மையும் இவர் இல்லிலிருந்தெய்தினார், இதன் விரிவு 

குசேலோபாக்யோனத்இல் காணப்படும். 

துறவறகிலையினும் இல்லற நிலையே இனிதென்ப,து இதனால் 

கூறப்பட்டது. 

வடுடிடட்டமை 

Al. முற்றத் துறர்தார்க்கேன் முன்னின்ருன் இன்னின்ற 
கொற்றச் சனகன் குமசேசா--உற்ற 
இயல்பினான் இல்வாழ்க்கை வாழ்பவன் என்பான் 

மூயல்வாருள் எல்லாம் தலை, (௪) 

இ--ள. 

குமரேசா! சனசன் இல்வாழ்க்கைக் கண் நின்றிருந்தும் 

முற்றத்துறச்ச முனிவரினும் என் மேன்மையுற்றான் எனின்,



௦்ம் அதிகாரம் இல்வாழ்க்கை, lol 

இயல்பினான் இல்வாழ்க்கை வாழ்பவன் என்பான் முயல் வாருள 

எல்லாம தலை என, 

தலை சிறப்பு. இயல்பு-- இலவாழ்ச்கைக் குரிய இயல்பு. 

முயல்வாருள் எலலாம தலை--மு.த்இியை அடைய முயல்இன்றவர் 

எல்லாருளளும் சிறக்தவன், 

உடலிலுள்ள உறுப்புக்கள் எல்லாவற்றுள்ளும் தலை உயர் 

ந்து நினறு இறந்து விளங்கும, அதுபோல் உலகிலுளள நிலை 

யினர் எல்லாருளளும் இயலபுடைய இஉலறத்தானே உயர்வுடை 

யான் என்பதாம், 

மேல், துறக்துபோய் ஒருவன் பெறத்தக்க பெருமபயனை 

இல்லின்சண் இருந்தே பெறலாம என்றுர், இதில், ௮ங்கனம் 

இருக்து பெறுபவனே சிறந்தவன் எனறார். ஒரு பொருளைச் 

சென்று பெறுபவனிலும் நின்றுபெறுபவனே என்றும் உயர்ந்த 

வன் என்க, gud om இவ்வீட்டிலிருந்தே அடையலாம் 

என்பது குறிப்பு, 

இல்வாழ்ச்கையில் இருந்து ஒருவன் எல்லார்க்கும் ஈல்ல உப 

காரியாய் வாழவேண்டும என்பதும், ௮ங்கனம் வாழ்பவனே 

துறந்தவர் எவரினும் சிறந்தவன் என்பதும், இதற்குச் சான்றாக 

சனகன் இல்வாழ்ந்து சிறக்தான என்பதும், இதில் உணர்த்தப் 

பட்டன. 

கதை: 

மகத தேசத்துக்குத் தென் இழக்கில் உள்ள மிதிலையென் 

னும் ஈகரில் இருந்து கெறிவழுவாமல சனகர் இல்வாழ்க்கையை 

யினிது ஈடச தினார், சிறந்த துறவிகள் எல்லாம் இவசது பெரு 

மையை கியந்து புகழ்ந்தார், இவரது அறிவாலும் ஒழுக்கத் 

தாலும் தெளித்து இருகஇன துறவிகள் பலர், ஈல்ல உபகாரி 

யாய் இல்லிலிருக்தேே எல்லா ஈலங்களையம இவர் எய்தினார். 

அறத்து பொயமிகளையடக்கி வருச்தியடையும் பேற்கம யிவர் இல்



102 திருக்குறட் குமசேச லெண்டா, 

வாழ்க்சையிலிருஈ்,௮ இன்பமெல்லாச் அயத்து இயல்புடன் எப் 

இனர், அரு தவசாயெ சுகர் மு,சலிய பெரியார் எவரிலும் Aps 

தவசாய் இவர் விளங்னொர், இவச.து இல்வாழ்க்சையின் இயல் 

பும் உயர்வும் பாசுவ,த மு.சலிய பலவிலும் புலனாம். 

கெறிவழுவாமல் இல்வாழ்பவனே துறக்தவர் எவரினும் 

சிறந்தவன் என்பது இசனால் கூறப்பட்டது. 

46. கொற்றத் தவஞ்செய்யும் கோகெரேன் வேளவிமுற்றக் 

கொற்றவனில் வந்தார் குமசேசா--மற்றவசை 

ஆற்றின் ஒழுக்கி ௮றனிழுக்கா இல்வாழ்க்கை 

கோற்பாரின கோன்மை யுடைத்து, (௮) 

இ-ள். 

குமபேசா! அரியசவததைச் செய்யும் விசுவாமித்திரர் 

வேள்வியை முடிப்பதற்காக தசரதன் இலலை நோக்கி ஏன் வச் 

su எனின், பிறசையும் நெறியே ஒழுசச்செய்து தானும் வழு 

வாமல் ஒழுகும் இல்வாழ்க்கை நிலையான ஐ நோற்பார் நிலையிலும் 

சோன்மையுடைத்து என்௧, 

கோற்பார்--தவஞ்செய்வார். இக்கு இஃது அவது நிலை 

யையுணர்ச் இற்று, நோன்மை--பொறுமை. ஒழுக்குததுடை 

மையும் இழுக்குதல் இமையும் ஒருவன் இல்வாழ்க்கையில் 

ஒருங்கே அமைந்திருத்தல் வேண்டும என்பதாம். 

இல்வாழ்பவன் பிறரையும் வழுவாமல் ஒழுக்கித்தானும் 

வழுவாமல் ஒழுகவேண்டும் என்பது கருத்து. 

அறகிகள் தமக்குற்ற பசி, கோய் முதலியவற்றை மாத்திசம் 

நிக்கும் பொறுப்பினையுடைபவர், இல்வாழ்பவசோ, தமக்கு து 

வனவும் பிறர்க்கு உறுவனவுமாயெ எல்லாத் அன்பக்களையும் £க்



௦ம் அஇசாசம் இல்லாழ்ச்சை, 108 

கும் பொழறுப்பிளையுடையவர். ஆதலால் துறவற நிலையிலும் 

இல்லற கிலையிலே சான் பொ௫ப்பும் வருத்தமும் பொருர்இயுள் 

ளன என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவவுண்மை விச 

வாமித்இசர்பாலும் த௪சசதர்பாலும் உணசப்படும், 

கதை 

அறகர்சுவரிற் சிறந்தவராக sand sari சித்தாச்செ 

மம் என்னும் இடத்திலிருந்து ஒரு பெருவேள்கி செய்தார். 

இவ்வேள்விககுத்தாடகை முதலியோர் பல இடையூறுகள் செய் 

தனர். அதனால் அது ஈன்கு முடியவில்லை, முடியாமையை 

கினைக்து முனிவர் வருர்.இனார், பலமுறை முயன்முர், முயன் 

ob yg ஈலமுறவில்லை, வனவாழ்க்கை செய்யும் இவர் தமது 

மீவள்வியை முடிக்கும்பொருட்டு இல்வாழ்க்கை செய்யும் ௪௪ 

தனை சோக்கி வந்தார், வர், முனிவ மன்னன் தொழுதான், 

புகழ்ந்தான், ம௫ழ்நர்தான், முனிவரும், உற்றதை முற்றும் 

உணச உரைத்தார். அதன்பின் ௮சசன் தமது அருமைத் இரு 

மகனாயெ இசாமனை முனிவருடன் அனுப்பி அவரது சவத்தை 

பினித முடிப்பித்தான், முடிவை நினைந்து முனிவர் பெருமகழ் 

வடைர்தார். துறவற கிலையிலிருர்த முனிவருக்கு உற்ற இடை 

யூற்றை நீக், அவசை ஆற்றின் ஒழுக் அரசன், இல் அறம் 

புரிக்கமையை உலசம்போற்றிப் புசழ்ர 5.௮. 

இஃது இசாமாயணத் இலுள்ள து, 

துறவற நிலையிலும் இல்லற கிலையே அருமையும் பெருமை 

யும் உடைத்து என்பது இதனால் கூறப்பட்டது, 

49, இச்சையற்ற தன்மகளை யில்வாழ்வில் நில்லென்றேன் 

குச்சசனார் சொன்னார் குமசேசா.-மெச்சும் 

அறனெனப் பட்டசே இல்வாழ்க்கை யஃதும் 

பிதன்பழிப்ப இல்லாயின் ஈன் ௮. (௯)
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Q—ar. 

குழரேசா! இச்சையில்லாத தனது மகனை இல்வாழ்க்கை 

லயே நில என்று ஏன் ருச்சகனார் சொன்னார் எனின், அறன் 

எனப்பட்டது இல்வாம்க்சையே; அஃதும் பிறன்பழிப்பது இல் 

லாயின் நன்௮ு என்க 

அஃது என்றது துறவறத்தை, 

இலலறம் துறவநம் என ஒரு வகையிலவைத்து எண்ணப் 

படும் இருவகை அ௮றங்களுள் இலலறச்தைப் பிரித்து மூற்கூறின 

மையால் ஏனைத துறவறத்தை *அஃ்தும” என்று எட்டினார். 

இனி, ௮ஃது என்னும் சுட்டுப்பெயசை இல்வாழ்க்கைக்கே ஏற்றி 

அறன் எனப்பட்டது இல்வாழ்க்கையே; ஆயினும் பிறசால் பழிக் 

சப்படாதபடி ௮.து ஈடத்தப்பமொயின் மிகவும சன்று; என்௮ 

பொருள் கூறவும்படும், 

பொறிகளையடக்ெ நல்வழியில் வழுவாமல் நிற்கும் துறகி 

தான் பொறியின்பங்களைப் பொருக்க ததய்க்கும் இல்வாழ்வா 

னோடு சமமாக மகிக்கப்படுவான் என்பதும; இல்வாழ்பவன் 

பிறனில் விழைதல், புறங்கூறல், முதலிய இழி குணங்களை, யறவே 

யகற்றி ஒமுசவேண்டும் என்பதும், மேற்குறிச் த இருவகைப் 

பொருட்கு முறையே உரிமையாம். 

துறவற நிலையிலும் இல்லற நிலையே ஒருவனுக்கு ஈல்லது 

எனபது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவவுண்மை குச்சகன் 

பால உணரப்படும், 

கதை. 

இப்பாதசண்டத்தின் வடகோடியில் கடகம் என்று பெயரிய 

நகம் ஒன்று இருந்தது, அதில் குச்சசகன் என்னும் பெயரினை 

யுடைய ஒரு வேதியர் இருந்தார். இவர் வுருர்தவஞ்செய்து 

ஒரு புகல்வளைப்பெற்றுர்; அவனுக்குக்கெளச்சகன் எனப்பெய 

சிட்டார். போற்றி வளர்த்தார், பருவுமுற்றமின். இவர் அவ 

BESS தஇருமணஞ்செய்பக் கருஇஞர், தர்தை.கருக்தை மைக் 

தின் உணர்ர்தான், மணத்தை வெச்சான், வன த் இற்புகுந் தான்.
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இன ததை மறர்சான். மனத்தை யொடுக்கனொன். பல வருடங் 

சசரக அருர்தவம புரிந்தான் சொடுமிருகக்கள் சனது உடலில் 

வர.து கடவினும் உணசாமல் ஒரு மனப்பட்டுப் பசமளைப்பற்றி. 

னை. அதனா மிருக சண்டுூயன் என்னும் பெயசினைப்பெற்றான். 

இப்பெருந்தகையின் அ௮ருந்தவக்தை வியக்து இறைவன் அருள் 

புரிக்தார் அருள்பெற்ற புதல்வல தெருளுற்ற தந்தையை 

வந்து கண்டான். தவக்இலுற்றசைத் தந்கைக்கு உரைத்தான். 

தந்தையு மகிழ்ந்தார், தனயனை நோக்கினார். இனியேனும் இல் 

லறத்திலிருக்து ஈல்லறம செய்யென்றார், மகன் மனம இசைய 

வில்லை துறவறமே ஈல்லதென்றான், துணிக்துசெல்லநின்றான் , 

தந்தை தடுத்தார். இல்வாழ்க்கையே சிறந்த முறம் என்று மக 

லுக்கு இனி௪ எடுத்துசைத்சார். மகனும இசைக்தான், 

அதன்பின் விருத்தையென்னும் ஓர் உததமியை மணந்தான். 

இல்வாழ்க்கை புரிந்தான், மிருகண்டு என்னும பு.தல்வனைப்பயக் 

தான், இல்லறப்பபனை இன்புடன அடைந்தான், இம்மிருகண் 

Ota ஈமது மார்க்கண்டர் தகை, இதன் விரிவு சுந்தபுசாணத் 

இல் மார்க்கண்டேயப் படலத் தில காணப்படும், 

இல்வாழ்க்கையே சிறந்த ஈல்வாழ்க்கை என்பது இதனால் 

கூறப்பட்ட து. 
ஆடுன — 

[மென்று 

௦0. மண்டலத்தில் வாழ்ந்திருச்தும் வள்ளுவசேண் நஇதய்வ 

கொண்டாடப் பட்டார் குமேசா.- உண்டாகும் 

வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் வானுறையுர் 

தெய்வத்துள் பைக்கப் படும். (9) 

இ-ள், 

குமரேசா! வள்ளுவனார் இள்வுலகத்இல் wrips Hays gro 
அவளை ஏன் எல்லாரும் தெய்வம் என்று கொண்டாடினார் 

எனின், ஸையத்துள் வாழ்வால்கு வாழ்பவன், வானுறையும் 

செய்வ.த்அள். வைச்சுப்படும் என்௪ |
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மண்டலம் -மண்தலம். கிலவுலசம் என்றபடி, இதன் 

எதிர்மொழி விண்டலம், வாழ்வு ஆங்கு வாழ்பவன் --வர.௨(3 

ண்டிய இயல்பின்படிவாழ்பவன், இல்லறத்.இற்குரிய இயலடாஐ 

வழுவாமல் வாழ்பவன் மனிதகனாயினும் ௮வன சேவக மஇச் 

கப்படுவான் என்பதாம. 

வாழ்வால்கு வாழ்பவன் பின் தவனாதல் இண்ணமாதலால் 

வையத்தானே பெனிலும் அவனை வானத்தான் என்று மதித்துக் 

அ.திக்கவேண்டும் என்பது கருத்து, 

ஒழுக்கம் கிறைகச இல்வாழ்பவன் விழுப்பம் opis su 

வமாக விரும்பி மதிச்சப்படுவான் என்பது இதில் உணர்ச்சப் 

பட்ட.௪. இவவுண்மை சமது இருவளளுவர்பால் உணசப்படும், 

கதை. 

இற்றைக்கு இசண்டாயிர வருடங்கட்கு முன்னர் eur dics 

அமிசமாக இவவுலகத்தில் ஓர் ௮வதாசம் நிகழ்ந்தது. இந்த 

அவதார மூறர்த்இக்குக் சான் இருவள்ளுவர் என்று பெயர், 

இவசே திருக்குறள் என்னும் தெள்ளமுதத்தை உலகுய்யத்தர்.த 

வளளல, 

Gers தாயின் பெயர் ஆ, தர்தையின் பெயர் பச 

வன், ஆதஇயையும் பகவனையும் தமக்குத் தாயும் தந்தையுமாக் 

கொண்டு தோன்றிய இவசது தோற்றத்தால் இவவுல்கல் பல 

கலன்கள் தோன்றின, 

அன்னையும் பிதாவும்முன்னறி தெய்வமென்று ஒளவையார் 

அருளிய செவ்விய மொழியின்படி. ஈம காயனார் தமது தாயை 

யும் தர்தையையுமே தெய்வமாக மதித்துக் துஇத்தனசோ 

என்று கருதும்படி சடவுள் வாழ்த்தின் முதற்பாவில் “gM us 

வன் முதற்றே உலகு” என்து அமைந்துள்ளது, இகாது மதி 

சலமும் மனாலமும் மக்கட்குப் பெருகலங்களை யு.தவிவருன் றன.
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இவர் வசு, என்னும் மனைவியோடு கூடி இல்லற நிலைபில் 

இன்புறறிருந்தார். இலலற ஒழுக்கங்கள் எல்லாம் இப்பெருச் 

தகைபால் ஒருங்கே அுமைக்திருந்தன. டுவர,து இல்வாழ்க்சை 

ஈலக்தை யெல்லாரும் புகழ்ச்தார். வானவரும் இவரது ஞான 

நிலைமையை நன்கு மதித்தார். துஇத்தார், இவரது அ௮றசலதி 

கையும் அறிலின் பலத்தையும அ௮றிச்து அனைவரும் இவரைத் 

தெய்வமென்று போற்றினார், (Lp PDF BH Dh # முனிவர் பலரும் 

இவரது இல்லை கோக்இவந்து இவர் சொல்லுகின்ற நீதி நெறி 

களைக் கேட்டு மகிழ்ந்து சென்றார். 

சேவர். இருவள்ளுவர், செய்வப்புலவர், செந்நாப் 2பாதார் 

நரயனார், கான்முகனார், மாகானுபங்க, பொய்யில்புலவர், பெரு 

நரவலர், மு.தற்பாவலர், என்பன இவருக்குச் கருசாமங்களாம், 

இபபெயர்களானே இவரது பெருந்தன்மையும இருக்திய பண்பும் 

ஈன்குபுலனாா, இவர் தமது வாழ்க்கைக் துணையாகிய வாசு 

யென்னும அும்மையோடு கூடி வாழ்வாங்கு வாழ்ந்து வானுறை 

யுந்தெய்வததுள் தெய்வமாச்சிறந்து விளங்கினார். அசன் பின் 

நமது ௮ம்மை மூன்னும லீயல் பின்னுமா இவ்வையகச்தைத் 

துறந்தார், இவரது இருமேனியைச் தீண்டிய பறவை முதலிய 

சிறிய பிசாணிகளும் மெய்யுணர்வு பெற்றுத் தெய்வ வுருவை 

வுடைந்தன 

அடிசிற் இனியாளே அுன்புடையாளே 
படிசொற் கடவாசு பாவாய்-- படிவருடிப் 

-பின்தூங்கி முன்னெழுந்த பேதையே போதியோ 

என்தூங்கும என்கண் இரா, 

Dow shou Gis காலத்தில் ஈமது யன் ௮ழுஇிரங்கி 

Hornets gi, இதனை அ௮மமையின் கிழுமிய குணங்களெல்லாம் 

முழுதும் உணரப்படும். 

சென்னையை அடுத்துள்ள மயிலாப்பூரில் இப்பெருமான.து 

திருவுருவத்தையுடைய ஆலயம் ஒன்று இன்றும் உள்ளது, 

14
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oe என்றும் எல்லாசாலும் ஈன்று வழிபாடு :செய்யப்பெற்௮ 

அருன்ற.து, இதன் விரிவைப் புலவர் புசாணச*த்இல் । 

கெதிவமுவாமல் இல்வாழ்பவன் உறும்பயன் இதனால் 

ச்ச்சப்பட்டது, 
ot ee 
ee 

  

சல்லற நூல்களிற் சொல்லறம் பலசல 

இல்வறச் துறவறம் எனச்சிறந்தனவே 

அர்நிலை இசண்டினுள் முன்னது செப்பின் 

கற்ற நூற் றுறைபோய்க் கடிமனைக்கிழவன் 

ஈற்குணம் நிறைந், கற்புடை மனைவியோடு 

அன்பும் ௮ருளுர் தாங்கி இன்சொலின் 

விருந்து புறர்தக்.து ௮ருக்தவர்ப் பணி 

ஐவகை வேள்வியும் ஆற்றி இவ்வகை 

நல்லறம் நிரப்பிப் பல்புகழ் நிறீஇப் 

பிறன்மனை ஈயவான் தன்மனை வாழ்க்கைக்கு 

வசையா நாளின் மகப்பேறு குறிததப் 

பெருகலந் அய்க்கும பெற்றித தன்றே, 

(சிதம்பர (பம்மணிக்கோவை) 

மழையின் நி மாகிலத்தார்க்கல்லை மழையுர் 

தவமிலார் இல்வழி இல்லை--சுவமும் 

அசடியல் இல்வழி Bat sore goin 

இல்வாழ்வான் இல்வழி இல், 

(கான்மணிக்கடிகை ,) 

தாச ஈல்லிதர் தாங்கித் தலைஙகின்மின் 

ஊரும் காடும் உவத்தல் ஒருதலை 

வீசவென்றி விறன்மி ச விண்ணவர் 

சீரின் ஏத்திச் றப்பெஇர் கொள்பவே, 

(வளையாபஇ)
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பிச்சையும் 8யமும் இட்டுப் பிறன்தாரம் 

கிச்சலும கோக்காது பொய்யொரீஇ.திச்சலும் 

கொல்லாமை சாத்துச் கொடுத். அண்டு வாழ்வதே 

இல்வாம்க்கை என்னலும் இயல்பு (அதரெறிச்சாரம்) 

இவ் ௮இகாரததின் தொகைப்பொருள, 

எல்லார்க்கும் இல்வாழ்பவனே துணை, பெரியோர் வறி 

யோர் முதலிய அளைவசையும் ௮வன் ௮னபுடன் ஆதரிச்கவேண்- 

டும், பிஇரர்களைக்கருசல், தெய்வந்தொழுதல், விருந்தினன் 

உபசரிதிகல், சுற்றம் பேணல், ஆய இவற்றைக் குற்றமறச் 

செய்தல் வேண்டும். பழிக்கு காணிப் பகுத்து உண்டு அன்பு 

டைபயனாய் அ௮றம்புரிதல் வேண்டும், இல்லைத்துறஈ்து போதலி 

னும் ௮ல் இருந்து வாழ்தலே ஈன்று, மேற்குறிகத நெறி 

கனில் வழுவாமல வாழ்பவன் துறவிகளிலும பெரியவனாவன், 

தறவறகிலையினும் இல்லற நிலையே வலிமையுள்ளது. இல்லறமே 

கல். ௮ .இிலிருர் து நெறியோடு வாழ்பவன் தெய்வ நிலையை 

எய்துவான் என்பனவரம், 

நிவது இலவாழ்க்சை முறறிறறு, 

இட் 

டூம் அதிகாரம்-வாழக்கை த் துவன நலம், 

அஃதாவது ஒருவனது இல்வாழ்க்கைக்குத் துணையாகிய 

மளைவியினது ஈன்மை. மேல் இல்வாழ்க்கையின் தன்மையை 

உணர்த்இனர். இதில் அதற்குக் துணையாயெ 

சன்மையை உணர்த் துஇன்றார், 

௮இகாச அமைவும் இதனானே புலனாம்.
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91. கொண்டான் A வரவும் கொண்டேன் சு£லையன்பு 

கொண்டா தரித்தாள் குமசேசா--கண்ட 

மனைத்தக்க மாண்புடைய ளாதெதற் கொண்டான் 

வளசத்தக்காள் வாழ்க்கைத் துணை, (௧) 

இ. 

குமரேசா? ௬சலை தன்னைக்கொண்டவனது சிமியவருவா 

யைக்கொண்டே ஏன் முனபுகுன்றாமல் ஆதரிதசாள் எனின், 

மனைக்குத்தக்க மாண்பும தன்னைக்கொண்டவனது வளதலக் 

குத்தக்க வாழ்க்கையம உடையவளே வாழ்க்கைக்குத துணையா 

வள எனக, ௯-ஈன்மை, சிலம்--ஒழுக்கம, ௬ சீலம் உடைய 

aor aS 

தற்கொண்டான்---தன்னை மனைவியாக்கொண்டவன், கண 

வன் என்றபடி, துணை என்றது ஆகபெயசாய் இங்கு மனை 

வியை உணர்ததஇிறறு இல்லின் சண் இருந்து ஒருவன செய்யும் 

அறத்திறகு உடனிருகது அவனுக்கு உதவி புரிபவளாதலால 

மனைவியைத் லுணைவீயென்றார், 

பெரியாரைப்போற்றல, வறியாமைககாத்தல், விருந்தினரை 

உபசரிததல, சுற்றகதாசை ஆதரித்தல், இனியவுணவுகளை உள 

வரக்கித் தனது கணவனைப் பேணல முதலிய விழுமிய குணக் 

களும், வருவாயின் ௮ளவறிர்து செலவு செய்துவாழுச்திறமும், 

உடையவளே இல்லாள் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. 

இவவுண்மை சு€லைபால உணரப்படும், 

. என்பவள் குசேலருடைய மனைவி, உத்தம (genre 

கள் முற்றும் வாய்ர்தவள், இருபத்தேழு மக்களைப்பெற்றாள், 

தனது கொழுானாயெகுசேலர், பொருள் தேடும் வழியிற் புகரமல் 

அருளையே காடினார். ௮.சனால் வறுமை ௮.இகரிததம, குசேலர்,
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வெளி?ப சென்று காட்டில் உஇர்ந்து டெக்கின்ற புலலியதானி 

யஙகளைப்பொறுக்கத் தொகுத தக்கொணர்கதார், அதனைச்சுசீலை 

அன்புடன் பெற்றுப்பககுவஞ்செய்து சஞ்சயொக்குக் கணவனையும 

மச்களையும் ஊட்டி இதிகளையும் உபசரித்தாள். கொண்டா 

னது சிறியவரவிலும் கோணாமல் பெருமகழ் வுடனே இல்வாழ்க் 

கையை ஈடத்இனுள். மனைத்தக்க மாண்பும் வளத்தக்க வாழ்க் 

கையும் இவள்பால் ஈன்கு ௮மைகதஇருக்தன sen Fou உள்ள 

வள் ஆதலால் இர்த அம்மையைச் Foo sop அழைத்தார், 

மாசிலாக் குலத்து வந்தாள் வருவிருந்து உவப்ப வூட்டும் 

கேசமிக் குடையாள் கொண்கன் கினைப்பறிர் தொழுகும் நீசாள் 

ேசசுறு வாய்மை யுள்ளாள Rob ao என்றும இல்லாள் 

பேசுதிண் கற்பு வாய்தசாள பெறறசே கொண்டுவப்பாள, 

மணமகன் உடம்புபோற்ற வலலவள் மனைவியேயென்று 

உணர்வினார் மொழியுமாற்றம் உவள்செயல் கோக்கப்போலும் 

தணவறும அனபுஞ் சாந்தத் தன்பையும நன்மையான 

குணமுமோர் உருவங் கொண் டார் குடிப்பிறந் தனைய நீசாள் , 

(குசேலோ பாக்கியாகம்) 

இது பாகவதததஇில உளள து, 

ஒருவன மனைவிக்கு அமைந்திருக்க வேண்டி௰ சஈலக்கள் 

இவையென இதில் உணாததப்பட்டன , 

ஒடை 

92. கொற்றமுற்ற பத்ரசரி கோன்வாழ்க்கை இலலாளால் 

குற்றமுற்ற தென்னே குமசசசா--உற்ற 

மனைமாட்சி இலலாள்கண் இல்லாயின் வாழ்க்கை 

எனைமாட்டித் தாயினும் இல. (௨) 

குமசேசா! பத்ரியினது ௮௪ வாழ்க்கையும் இல்லா 

னசல் ஏன குற்றமுற்றதெனின், ஒருவன் இல்லாள்கண் மனைக்கு
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உசியமாட்சிமை இல்லையாயின ௮வன வாழ்க்கை எவ்வளவு மாட். 

இமை உடையதாயினும் அதனால பயன் இல்லை என்க, 

மனைமாட்சி---இல்லறத்திறகு உரியமாண்பு, அஃதாவது 

கற்பால் தன்னைக்காத்தலும், சகணவனைப்பேணலும், விருந்தினர் 

மு.தலியோசை மெய்யன்போடு உபசரிததலும் முதலாயின, 

ஒருவன் இல்வாழ்க்சையானது செலவத்தால எவ்வளவு 

பெருமையை உடையசாயிருப்பினும ௮வனது மனைவியினிடதது 

கற்குணங்களும் கற்செயலகளும இலலையாயின் அ௮வவாழ்க்கை 

பயன்படாதென்பதாம், இவவுண்மை பததிசசரிபால் காணப் 

படும, 

பத திசூரி என்பவர் விக்ரெமாதித்தன்பட்டி என்னும் மெய் 

யறிவாளசோடு உடன் பிறந்தவன், உச்சனி என்னும் ஈசரில் 

இருந்து அசசுபுரிர்தான். வடமொழியிற் இறந்த வித்துவான், 

Riese முதலிய உயர்ந்த நூலகளை அதில் இயற்றியுள்ளான். 

எல்லாவளங்களும் இவன் இல்லில் ௮மைந்திருஈகன, மனைவி 

யோடுகூடி வாழ்க்கையை ஈநடததி வருஙகாலகஇல முனிவசொரு 

வர் இவன் இல்லை நோக்க வந்தார், நகலலமாங்கனி யொன்றை 

இவனிடம் தந்தார், ௮தனை gor வாங்னொன். தான் 

உண்ணவில்லை. தனது மனைவிக்கே தந்தான், அவள் 

அதைச் தனது களளகாயகளுக்கு மெள்ள அ௮ளுப்பினை, அவன் 

அதைப்பெற்றுத்தான் கேசம் வைததுள்ள ஒரு தா௫க்குத்தக் 

தான். அவளும் அதனைத்சான் காதலித்துள்ள ஓர் இடைய 

அக்குக் கொடுத்தாள், அவனும் ௮தனை உண்ணவில்லை. தான் 

காதல்கொண்டுள்ள ஒரு புலைமகளுக்கு ௮வ்விலையில் கனியை 

விரும்பிக்கொடுத்தான், அப்புலைமகளும் ௮க்கனியின் பெருமை 

யை பஅறியாமல தன் தலையில் வைத்துள்ள சாணம் கிறைத்த 

கூடைமேல் வைத்துத் தனது குடிசையை சோக்கச் சென்றாள், 

அள்வமையம் ௮ச௪ன் மேன்மாடத்இன் .நிலாமுற்ற்திஇின். மேல் 

உலாலிக்சொண்டு கின்றான், அப்புலைசள் செலவை இத்தலை.
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கண. கண்டான், கூடைமேல் உளளது song மளைலிக்கு த் 

தர்த இனியமாங்கனியென்று தெளிந்தான். அ௮வளைக்கொண 

ரும்படி செய்தான், அவளும் வந்தாள், மன்னனை வணக்கி நின் 

மூள. ௮. சசன் இக்கனி உனக்கேதென்றான். அவள் உள்ள 

கசைச்சொன்ன், அதன்பின் அடுக்தடுகது ௮மசன் ௮ தன் 

இயல்பை வினவி ஆயர்தான , முடிவில் உறறதை மூற்றும் 

உணர்ந்தான், இல்லாள் இழிவை நினைந்கான், மிகவும் வருந்த 

னான், இல்வாம்க்கையை வெறுத்தான. அசசபோகங்கள் 

அனைத்தையும் விடுததான். வனம்புகுக்தான், சவம்புரிந்தான் 

இதன் விரிவை நீசசதகத்தில் தெளிக. 

ஒருவன் மனைவியினிடத்து மாண்பு இல்லையானால் அவன் 

வாழ்க்கை இழிவறும் என்பது இதனல் கூறப்பட்டது. 

53 ஒன்றுமில்லா +5 Quarts உற்றா சீனன் இல்லாளால் 

குன்றாமல் எல்லாம் குமசேசா--என்றேனும் 

இல்லதென் இலலவள் மாண்பானால் ஈஉ.ள்ளதென் 

'இல்லவள மாணாக் கடை, (m.) 

இ- 

குமசேசா! ஒன்றும் இல்லாத சத்யவான் இல்லாளால் 

எல்லா ஈலங்களையும் ஏன் பெற்றான் எனின், இல்லவள் மாண்பு 

உடையவளானால் அவளுக்கு எல்லா ஈலங்களும் உளவாம் என்ச, 

இல்லவள் மாணாக்கடை-- மனைவி மாண்பு இலளாயின், என், 

என்னலும் வி இசண்டாவதுயாதும் இல்லையென்பசைகச் குறித்து 

நின்ற ௮, 

ஒன்றும் இலனாயினும் ஈல்ல மனைவிமட்டும் ஒருவன் உடை 

அனாபின் அவன் எல்லாம் உடையனாம், எல்லாம் உடையனாயி 

லும் ஈன்மனைகிமட்டும் ஒருவனுக்கு இல்லையானால் அவன .யாஜும் 

இலனாம் என்பது கருத்து,
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பொருளுடைமையிலும் ஒருவனுக்கு மாண்புடைய மகி 

யுடைமையே சிறந்ததென்பது குறிப்பு. 

மாண்புடைய இல்லாளையுடையவனுக்கு இல்லாதது ஒன் 

௮ம் இல்லையென்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது இவவுண்மை 

சத்தியவான பால் உணசப்படும, 

கதை 

சத்தியவான் என்பவன் சாளுவதேசத்து ௮சசன் புதல்வன், 

இவன் இளவசசனாக வருதற்கு முன்னசே sag தந்ைதையை 

வென்று பகைவர்கள் ௮வன் ௮ சைக் கைப்பற்றிக்கொண்டார்கள் 

நாடி ழந்து ஈலிர்இருந்க தந்தை தாயருடன் இவன் வனம்புகுக்து 

வருக்தியிருந்கான. இங்கனமிருப்ப, அசுவபதியென்னும் ௮௪ 

சன் மகளாகிய சாவித்திரி என்பவள் இளமையி2ல2ய இவனை 

மணமகனஞாகக் கருதியிருக்தாள் , பின் இவன் எளிய நிலைமை 

யைத்தெளிய அறிந்தாள் gui spin, அன்புமாறவில்லை. பெற்றோர் 

வேறு மணமுடிக்சக் கருதினார், இவள் இசைந்தலள். சத்திய 

வானே தனக்கு உத்தமராயசன் என்று உறுஇகூறினாள், பெற் 

றோர்களும் இவள பெருக தன்மையை கியக்தார், இவளது ௮ழ 

ஓயெ திருமேனியின அருமையை நினைந்து தளர்க்தார், ஆயினும, 

இவள் மனம்போல் இசைந்து காட்டில் வடக்கும் சத்தியவாளுக் 

சே இவளைக்கொண்டுபோய்த்தாசை வார்த் துூச்தந்தார். மீண்டார், 

சாவித்திரியும் சத்தியவானுடன் காட்டில் வசித்காள் இவளது 

பெருங்குணக்களுக்கு இறைவன் இரங்கினார், சத்தியவான் இழக் 

இருந்த எல்லா ஈலங்களையும் அவன் எய்தும்படி யருளினார், 

அவளும் அடைந்தான், சனது பத்தினியோடும் பெற்றாசோடும் 

நாட்டினையடைந்தான், இழந்த அரசைப்பெற்றான், இனிதாக 

இல்வாழ்ர்தான், இதன் விரிவு சருமசங்கையில் உணசப்படும். 

மாண்புடைய மனையாளை யுடையவன், எல்லா நலங்களை 

யும் அடைவான் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.
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54. பண்டேன் ஈளாயினியைப் பற்றற்ற மாதவலும் 

கொண்டு மஉழ்ர்தான் குமசேசா-.-கொண்டாடும் 

பெண்ணிற் பெருக்சக்க யாவுள கற்பென்னும் 

இண்மையுண் டாகப் பெறின், (௪) 

இடன் 
குமரேசா! பறறு ௮ மாதவனும் ஏன் ஈளாயினியை 

மனைவியாகப்பெற்று மக.க்தான் எனின, ஒருவன பெறத்தக்க 

பொருள்களுள் மனைவி2பால் சிறடத பொருள்கள் யாவையுள 

இுவளிட சல கற்பு எனனும் இண்மையண்டாகப் பெறின் என்சு. ‘ ~ ॥ c 

பற்று ௮று மாகவன்--டமளவக்கல்யா. 

பெருரதக்க-: பெரிய ச.சுதிவாய்ந்த 3ஃகாவது மிக மேம் 

பாடான பொருள, பதிவீரதைகளுடைய மனம நிலைகுலையாமல் 

உறுதியாக நிசம் பெருமையையுடையது அது கருதி “கற்பு 
. ல அட்ட ச ச 

என்னும் இண்மை'' எனரார். 

இம்மையில ஒருவன பெறுகினற CIMT எலலாவற்றுள் 

ம கற்புடையாளை மனைவிபாகப பெறுதலை சிறகத பேறென்பது 

இதில் உணர்ததபபட்டது, இவைவுண்மை மெளவத்கல்யர் பால் 

உணரப்படும். 

கதை 

மெளவத்கல்யர், இவசொரு ச௱க்கழமுனிவர் கிறைந்த தவ 

வொழுக்கமுடையவர் நளாயினி எனனும குலமகளை த தனக்கு 

மணமகளாகக் காதலித்தார், அவள தந்தைபரல் வந்தார். தன் 

கருத்தை உரைத்தார் அவனும் இசைந்தான். முனிவர் வளை 

மனைவியாகக் கொண்டார். மோன இனபத்தைமுழுதும்விடு த்தார், 

காதல் இன்பத்தைக் கலகது துய்கதார். ௮கன்பின் இவர் ௮வளது 

கற்பின் இண்மையைச சே! இக்கக் கருதி அவளுக்கு அல்லல் 

பல செய்தார், அுவலெலலாவறறிலும் நிலை கலையாமல் நின்றாள், 

15
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கெதி இறம்பாமல் ஒழுகினாள், அன்பால் முனிவர்க்கு இன்பமே 

செய்தாள், ௮வர் வேண்டுவன வெல்லாம் கிருப்புடன் தந்தாள், 

மாண்டளியர் என்னும் முனிவர் ஒருகாள் இவள் மங்கலம் இழக் 

கும்படி சபித்தார், அதற்கு மாறாக இவள் சூரியன் உதிக்காமல் 

இருக்கும்படி. சபித்துத் தடுத்தாள். ௮ருக்கனும ௮வவாறே அட 

க்கியிருக்கான், உலகம் இருண்டது. பிரமன் வேண்% 7கரளால் 

இவள் கஇரவனை உருக என்றான அவன் சளிப்புடன் ௨தஇித 

தான், தேவரும் இவள் கறபின பெருமையைத் தெளிந்து புக 

past. இவளது கலங்காத கற்பின ஈலங்கண்ட கணவனும் 

கழிபேருவசை கொண்டான் . 

விரிவைச் சரிகக்டுல் உணர்க, 

இவ்வுலில் ஒருவனுஈகு ஈல்லமனைவி2பசல் Borg ru py 

வேறெதுவுமில்லை என்பது இதனால் கூறப்பட்ட 

55D. பண்டுமழை பெய்யப் பணித்தாள் அசூயை 

கொண்டுபெய்த தென்னே குமசேசா....- உண்டான 

தெய்வக் தொழாறுள்கொழுகற் ஜெழுதெழுவாள் 

பெய்யெனப் பெய்யு மழை, (ர) 

@—sr. 

குமரேசா! அ௮ஈசூயை முன்னம பெய்யென்று சொன்ன 

வுடனே ஏன மழைபெய்த.து எனின், வேறு தெய்வத்தைத் 

தொழாமல் தன் தெய்வமாகய கணவனையே தொழுது அயில் 

எழுகன்றவள் பெய்யென்று சொல்ல மழைபெய்யும் என்க, 

அறிவுடைமக்கள் உறங்கப்புகு மன் தெய்வம்தொழுது ௮௪ 

சிந்தனையோடு உறங்குவர், கற்புடைய மகளிர் உறங்சப்புகுமுன் 

கொழுசனைத்தொழு.து ௮ச்சிர்தனையோடே epaget, அவர் 

விழித்து எழும்பொழுது ௮வருளத்இல் ௮ச்சிர்தனையே முர்தி



6ம் ௮இகாசம் வாழ்க்கைத் அணை ஈலம், 117% 

நிற்கும், ஆதலால் எழுந்து தொழுவாள் என்னாது “Osrips 

எழுவாள்” , eres (gt 

கனவிலும் ஈனவிலும் சணவனைத தெய்வமென்று ௧௬௮ 

யுளள கறபுடையவளுக்குத தேவர்களும ஏவல செய்வர் என்பது 

குறிப்பு. 

கணவனை சய தெய்வமென்று மனைவி கருத வேண்டுமென் 

பதும், ௮ங்ஙனம் கருதுனெறவள் கருதியன் வெல்லாம கைகூடும் 

என்பதும, இதில் உணர்ததப்பட்டன, இவ்வுண்மை அசூயை 

பால் உணரப்பமிம் 

௮களூயை என்பவர் அத்திரி முனிவரது பத்தினி, seve 

உத்தமி, அசூயை என்றால் பொறுமை, ௮ஃஇிலலாதவள் ௮௪ 

சூயை, எனவ அழுக்காறு முதலிய இழிகுணங்கள் இல்லாத 

பெருந்தன்மை யுடையவள் என்பது தன் பெயசானே பெறப் 

பட்டது, சணவனே தெய்வம என்று கருதி ௨ரிமைபான பணி 

விடைகளை முனிவருக்கு உவநது செய்துவந்தாள, இரிமூர்த்தி 

களும் இவளது கற்பின் பெருமையையறியும் பொருட்டு இவள 

பால் வநதார், சோதிததார், அச்சோதனையில அர்த மூவரும் 

இந்த அம்மைக்கு மகவாய் விளங்கினார். காமசம் என்னும் 

வன ததிலிருந்து தனது கணவன பலவருடங்களாகத் தவநிலையி 

லிருந்தார். அக்காலத்தில் மழை பெயலின்மைபசல் உலகம் நிலை 

குலைர்திருநதத. ௮கசூபை கொழுசளைத் தொழுது மழைபெயப் 

பணித்தாள். உடனே மழை பெய்தது, கங்கைவாதாள், காட்சி 

தநதாள். முனைவரும் மகிழ்கதார். 

இதன் விரிவு சிவபுசாணரு கலிய பலயினும் புலனாம். 

காண்டகைய தங்சணவ சைக்கடவு ளார்போல் 

வேண்டலுறு சற்பினர்தம் மெய்யுரையில் கிற்கும்
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ஈண்டையுள தெய்வத மம் மாமுகலும் என்றால் 

ண்டகைமை யோர்களும அவர்க்கு நிசசனறே 

(கந்தபுசாணம்) 

கற்பு மேய கனங்குழை மாதரைப 
பெற்று ளோர்தம மசபும் பெருக்தவக் 

கற்பி ௭ட்கொண்ட காதலன் ஆருயிர்ச் 

சுறறம் யாவுக் துறக்கத்தின் எய்துமால், (காசகொண்டம்) 

, பதிவ ைகளுக ரப பணிபுரியும எனபது 

கூறப்பட்ட, 

90, கொண்டாளைப் பேணி s குலமங்கை பர்க்கர9 

கொண்டார் புகழேன் குமசேசா.சண்டாமல் 

தற்காத்து2 கறகொண்டாம் பேணித தகைசான்ற 

சொற்காத்துச் சோர்விலாள் பெண். (௬) 

குமரேசா]! மங்கையர்க்கசசியார். தனனைக் கொண்ட 

வனைப் பேணி ஏன் புகழ்கொண்டார் எனின், தனனைச்காத்து 

தன்னைக் கொண்டவனைப் பேணி தகைசானறசொல காதது 

சோர்வு இளாள பெண் ears, 

தகைசான்ற சொல்- தகுதி நிறைந்த சொல், அஃதாவது 

புகழ், 

ஒழுக்கத்தால் தன்னைக்காத்து, அன்பால் கணவனைப் பேணி 

இருவருக்கும் இன்பம் பயக்கத் தக்க புகழை வளர்ப்பவே 

வாள் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. 

இவை மங்கையர்க சரடியார் பால உணரப்படும்,
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கதை 

மங்கையர்க் கரசியார் எனபவர் மதுசையிலிருக்க நெடுமாறன் 

எனனும பாண்டிய மன்னன் மனைவியார், சோழமன்னன் மசள, 

தமது கணவன் சமணமதததைச சார்ந்தார், சைவகெறியை மறக் 

கார். அரசியார் இகனை அறிநதார். வருக தனா. பலவகையிலும் 

பதிக்கு மதியூட்டினாளன் மன்னன் மனம் மாறவில்லை. மும்மை 

யார் இருஞான சமபந்தப் பெருமானைத் தமது இிருககருக்கு 

எழுகதருளுமபடி செய்தார். அுப்பெருமானைக கொண்டே ௮௪ 

சனுக்குச சைவகெறியின பெருமைகளை யினிதுணர்கத் இனர், 

தீமொறியிருந்குசை நெடுமாறன் உணர்ந்தான, சைவஞ்சார்ஈ 

தான, அன்பின் அச? பெருமகிழ்வடைகதாள , இந்த அம்மை 

கன்னையும சாததுத தன்னைக் கொண்டானைப் பேணியதிறச்தை 

யனைவரும் வியஈது புகழ்க்கார், புகழைவளர்க்கும் குலமகளிர்க் 

கெலலாம இவர் கலைவியாய் நினறார், அதனால மங்கையாக்கு 

wT FOL Epp மாண்பெயர் பெற்றார், 

மங்கையர்க்கரசி வளவர்கோன்பாவை வரிவளைக் கைமட 

மானி, பங்கயச்செலவி பாண்டிமாேவி' என்று சம்பந் தமூர்ததி 

யும் இவசைக தமது மலர்வாய் இறந்து மஇழ்க்து புகழ்க் துள்ளார். 

இ.கன விரிவு பெரிய புசாணத்தில உணரப்படும், 

தன்னையும தலைவனையும் பேணிப் புகழ்வளர்ப்பவனே மனை 

வியாவள் என்பது இகனால கூறப்பட்ட ௪, 

௮.02. ஆ 

D7. Fangs வனம்புகுந்தும் சீருற்றாள் எஏனழகன் 

கோதை குலைந்தாள் குமசேசா...-மாதர் 

சிறைகாக்கும் காப்பெவன் செய்யும் மகளிர் 

நிறைகாக்கும் காப்பே தலை, (er) 

இ--௭, 

குமரேசா! சிதைவனம் புகுந்தும் சருற்றாள்; அழகன் 

கோதைமாடதஇல் இருந்தும் ஏன் நிலை தலைந்தான் எனின, மக
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ளிபைச் சிறைசெய்து காக்கும் காவலால் என்ன பயன்; நிறைகாக் 

கும் காப்பேதலை எக, 

கெஞ்சை கெறியே நிறுத்தல் என்னும் ஏதுவால் நிறை 

யென்பது கற்பை யுணர்தஇறறு, 

சிறை, புறக்காவலாசவும, நிறை, அ௮கக்காவலாகவும கொள 

ளப்படும், சறையாலும நிமையாலும் மகளிர்சாக்கப் படுவர் 

என்பதும், ௮வற்றுள கியை யிலவழி சறையால் பயனிலலை 

யென்பதும் கூறியபடி, நிறையுடையார்க்கே சிறை பயன்படு 

மென்பது கருத்து, 

இசாவணன் தன்னகர் புகுத்தித்.துயர் பலசெய்தும் 2ைதனனை 

நிறையாறகாத்துப் பெரும்புகழ்கொண்டாள். 

தந்தைமுகலானவர் சறைசெயது சாத்தும் ஏலஙகுழலாள் 

கற்பிழந்து கடும்பழி பூண்டாள, 

கதை 

பண்டு இப்பாத சண்டத்தின் மேல் கோடியில் அளகை 
என்றொருவளசகர் இருக்கு. அதில் உதயன் எனனும் ஓர் 

அ௮சசன் இருந்தான, இவனுசகு ஒரு புதல்வி யுண்டு, அவள் 

பெயர் ஏலங்குழலாள , இவள் மிக்க அ௮ழகருடையவள் பருவழாற் 

ரள. உடனே தகுதியானவசன் அமையவில்லை ததை முதலா 

னவர் இவளைக் கன்னிமாடத்தில் வைத்துப் போற்றி வந்தார், 

வருங்கால் சந்தனன் என்பவன் ஒருகாள் அங்குவந்தான். இவன் 

பாடலீடரத்து ௮ரசன் மகன, கல்வியிலலாதவன் , இவனை அவள் 

கண்டாள். காதல் கொணடாள். சிறுமுறியில ஒன்று எழுதியி 

வன முன்னர் வீளை. அதை இவன் எமிததான், படித்தவன் 

ஒருவனிடம் காட்டினான். அதில் இன்று இசவு இன்ன இடத 

தில் இரு, யான ௮ங்குவருவேன்” எனறு எழுதியிருந்தது, படி.த 

தவன் பார்த்தான், மாறுபடவுசைத்தான், அவனை ௮ச்சுறுச்இ 

வேற்ழூர்க்குப் போகும்படி வஞ்சித்தான், இவனொரு குட்ட
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சோ, ௮சசன் மகள் இன்பத்கைத்தான் அ௮னுபவிக்கலாம 
என்று கருதினை முனகுறித்த இடததில தான்போய் மிருப் 
புடன் இருக்கான் பாவம' மன்னன் மகளும் மேன்மாடம் 

விட்டு மெல்லலந்தாள், உள்ளே புகுந்தாள், ௮வனை அடுத் 
தாள், மாறறான என உணர்ந்தாள், உடனே மானத்தால் உயிசை 

மாய்த்சாள், (இதன் விரிவை நீ திமஞ்சரியி லுணர்க) 

கன்னைகதான் சாக்தலே குலமகளுக்கு அழகென்பது இத 

£ணாைலை கூறப்பட்டது. 

வாடி 

58 வானுலகும் போற்றுகன்ற மாண்பையேன் கண்ணகிதன் 

கோனலுடனே பெற்றாள் குமசேசா--கா.னுவந்து 

பெற்றாற் பெறிற்பெறுவர் பெண்டா பெருஞிறப்புப் 

புக்தேவிர் வாழும் உலகு, (௮) 

இடன், 
குமரேசா! தேவரும் போற்றும் பெருஞ்சிறப்பினை கண் 

ணக கன் கணவனுடனே ஏன் வானுலூல் பெறறாள் எனின் 

பெண்டிர் பெறறானைப பேணப்பெறின் புததேளிர் வாழும் 

உ.ல௫ன் கண் பெருஞ் சிறப்புப் பெறுவர் எனக, 

பெற்றான் - கணவன், புத்தேளிர்--தேவர், 

பெண்டிர் பெற்றான் பெறின்--பெண்டிர், தம்மை மனைவி 

யாகப பெற்றவனை உபசரிக்கப் பெறின். பெறின் என்றது ௮௬ 

மையை விளக்கி நின்றது, 

இவ்வுலலை கணவனைப்பேனும் கற்புடைப் பெண்டிர் ௮வவு 

லகில?தவர்களால் பேணும பெருஞ்டறப்பினைப் பெறுவர் என்ப 

தாம். இவவுண்மை கண்ணடூபால் காணப்படும். 

கதை 

கண்ணகி என்பவள் காவிரிபபூம் பட்டினத்திலிருந்த 

மாகாய்கன் என்னும் பெயரினையுடைய ஒரு வணிகர் தலைவனது
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ளிளைச் சிறைசெய்து காக்கும் காவலால் என்ன பயன்; நிறைகாக் 

கும் காப்பேகலை என்க. 

கெறியே நிறுத்தல் என்னும் ஏதுவால் நிறை 

யென்பது கற்பை யுணர்தஇறறு, 

இறை, புறக்காவலாகவும, நிறை, ௮கக்காவலாகவும கொள 

ளப்படும், சறையாலும நிறையாலும் மகளிர்சாக்கப் படுவர் 

என்பதும், ௮வற்றுள கியரை யிலவழி சறையால் பயனிலலை 

யென்பதும் கூறியபடி, நிறையுடையார்ககே சிறை பயன்படு 

மென்பது கருத்து, 

இசாவணன் தன்னகரா் பு கத்திச.துயர் பலசெய்தும் சை கன்னை 

நிறையாற்கரத்துப் பெரும்புசகம்கொண்டாள். 

தரதைமுகலானவா சுறைசெயது காத்தும ஏலகுழலாள 

கற்பிழந்து கடும்பழி பூண்டாள, 

கதை 

பண்டு இப்பசத கண்டத்தின் Sun கோடியில் <b} OT GD & 

என்றொருவளநரகர் இருக்கது, அதில் உதயன் எனனும் ஐர் 

அ௮சசன் இருஈதான, இவனுகஈகு ஒரு புதல்வியுண்டு, அவள 

பெயர் ஏலங்குழலாள , இவள் மிக்க அழருடையயள பருவழுற் 

ரள. உடனே தகுதியானவன் ௮மையவிலலை சதை முதலா 

னவர் இவளைக் கன்னிமாடத்தில் வைத்துப் போற்றி வந்தார், 

வருங்கால் சந்தனன் என்பவன் ஒருகாள அுங்குவந்தரன். இவன் 

பாடலிபரத்து அரசன் மகன், கல்வியிலலா,கவன் , இவனை அவள் 

கண்டாள். காதல் கொண்டாள். சிறுமுறியில ஒன்று எழுதியி 

வன் முன்னர் வீளை. ௮சை இவன் எடுததான, படித்தவன் 

ஒருவனிடம் காட்டினான். அதில் ''இன்று இசவு இன்ன இடத 

நில் இரு, யான் ௮க்குவரு£வன” எனறு எழுதியிருந்தது, படி.த 

தவன் பார்த்தான், மாறுபடவுசைத்தான், அவனை பச்சுறுச்இ 

வேற்மார்க்குப் போகும்படி வஞ்டித் தான், இவனொரு குட்ட
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சோ, ௮சசன் மகள் இன்பத்தைத்தான் ௮னுபவிக்கலாம 

என்று கருதினை முனகுறித்த இடத்தில தான்போய் விருப் 
புடன் இருக்கான் cman! 

விட்டு மெல்லவர்தாள், உள்ளே புகுந்தாள், அவனை அடுத் 

தாள், மாறறான என உணர்ந்தாள், உடனே மானத்தால் உயிரை 

மன்னன் மக ளும் மேன்மாடம் 

LOT) FBIM (Qs விரிவை நீ கெஞ்சரியிலுணர்க) 

தன்னைககான் காக்கலே குலமகளுக்கு அழகென்பது இத 

லை கூறப்பட்டது 

58 வானுலகும் போற்றுக ற மாண்பையேன் கண்ணஇூதன் 

கோனுடனே பெற்றாள குமரேசா--கா.னுவந்து 

பெற்றாற் பெறிற்பெ.றுவர் பெண்டா பெருஞூறப்புப் 

புததேளிர் வாழும் உலகு, (௮) 

குமரேசா! தேவரும் போற்றும் பெருஞ்ெப்பினை சண் 

ணகி தன் கணவனுடனே ஏன் வானுலூல் பெறரறாள் எனின் 

பெண்டிர் பெப்ரானைப பேணப்பெறின் புததேளிர் வாழும் 

உலகன் சண் பெருஞ் சிறப்புப பெறுவர் எனக, 

பெற்றான் - கணவன், புத்தேளி/--தேவர், 

பெண்டிர் பெற்றான் பெறின்--பெண்டிர், தம்மை மனைவி 

யாகப் பெற்றவனை உபசரிக்கப பெறின். பெறின் என்றது ௮௮௬ 

மையை விளக்கி நின்றது, 

இவவுலகலெ கணவனைப்பேணும் கற்புடைப் பெண்டிர் ௮வ்வு 

லகில தேவர்களால் பேணும் பெருஞ்சிறப்பினைப் பெறுவர் என்ப 

தாம். இவவுண்மை சண்ணகிபால் காணப்படும், 

கதை 

கண்ணடு என்பவள் காகிரிப்பூம் பட்டினத்இலிருக்த 

மாசாய்கன் என்னும் பெயரினையுடைய ஒரு வணிகர் தலைவனது



122 இருக்குறட் குமசேச வெண்டா, 

இருமகள், கோவலன் மனைவி, தனது கணவன் மாசவி யென் 

னும் ஒரு தாச வசப்பட்டு சன்னை மறந்திருப்பிலனும் தான் 

௮ வனை மறவா அ௮ன்புசெய்து வந்தாள், அவன் பொருள்முழு 

தம் இழக் கபின்வறியனாபில்லை கோக்கி வரதான், சண்ணகிமாரு 

அன்போடு அவளுக்கு வழிபாடு செய்காள் கணவனைப் Cu gm 

தம்குத் தன்கையிற் பொருவின்மையால தனல காலில கிடகத 

சிலம்பைக் கழற்றி ூவன்கையில கொடுமகசள், மீகாவலன் 

மனைவியின குணததை நினைநது நினைந்து உருகினான் தான 

செய்து வக்ததவறுக்கு இரககனொன, கண்ணகி கணவனைத் தேற 

நினுள் அதன்பின் அ௮சசிலம்பை விலைப்பரிச்ச மதூரைக்குச 

சென்றான், கண்ணகடுியும ௮வன் சாயைபோல ௮வனை த தொட 

ர்ர்து உடன் செனமுள், இடையில ௮லலல பல அுடைகது இரு 

வரும முடிவில மதுசையை அடைர்கார், சண்னாகியை ௮ வவூரி 

லுள்ள மாதரி என்னும ஐர் இடையர் மகளிடம் அடைக்கல 

மாக வைத்து விட்டுத் கோவலன இலம்பிளை விறக க பெருவினில 

வர்தான. அங்கு நின்ற ஒர பொற்கெரலலனைக சண்டான, 

௮ வன அகர் மன்னன மனைவியின் சிலபபை முன்ன£ீம கள 

வாககொண்டவன, இழி. கணம நிறைந்தவன, கோவல் அவனி 

டம் தன் சிலமபைக் கொடுத்தான் ௮ககொடிபவன் வாங்கினான், 

௮ சசனிடங்காட்டி வருவதாகச் சொல்லிக் கோவலனை வெளியே 

நிறுத்தி விட்டு உளளே செனரான் சென்றதியோன மீதவியின் 

சிலம்பைக திருடின கள்வனைப் பிடித்துக் கொணர்ந்தேன் என்று 

சொல்லிச தன்கையிலிருந்சதசை யெடுத்துக் கொடுததான, 

௮சசனும் அவனை நம்பிக்கோவலனை சாயாமல் கொஃவிததான், 

கணவன் கொலை யுண்டதை ௮றிர்த கண்ணகி பெருஈதுயாடை 

ந்து தலைவிரிகோலமாய் ஐடிவஈது அ/சசன் முன் கினருள, 

wyroer! என் அருங் கணவனை ஏன் கொடும் கொலை செய்தாய் 

எனது சிலம்பை உனது சேவியில் சிலம்பென்று மாறுபடமஇத் 

தாய், கொணர்க கின் சிலம்பெனக் கூவினாை. மனனனும் கொண 

ர்ந்கான: தன் காற்சிலமபையும் சசியின் சலம்பையும் நேரில் 

வைத்து உடைத்தாள், இரண்டிற்கும் உள்ள வேற்றுமையை
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உணரத்திளை, ௮சசன் உணர்ந்தான், தான் செய்த தீவினையை 

நினைந்தான், உயிர் பதைத்தான் உடனே இறர்தான் இ பத்தி 

னித் தெய்வத்தின் இருவடியில் ௮சூயும் விழுக்காள், அடைக் 

கலம் புகுக்காள். ஆயினும தனது ௮அருககாதலனைப் பிரிந்த 

பெருந்துயசால் உறுங்கோபக் கணிக்திலள், மதுரையும் எரிய 

மனத்தால் நினைத்காள, கெருபபும் பற்றி விருப்புடன் எரித்தது, 

கற்பின் மகிமையால் கணவனைக் சகலக்சாள், புக? களுலகம் புகு 

தாள், தேவரும் போற்றும் இறப்பினைப பெறராள, 

இகன் விரிவு லபப.௫காரத்தில் புலப்படும், 

ப.த்தினிகட்குமறுமையில் மிகவும பெருமையுண்டாம் என் 

பது இதனுல் கூறப்பட 

59. கா௫ஞ்சுசர்குர2வன காணினார் ஈண்ணார்முன் 

கோடிசெல்வம் வைத்தும கும?சசா-- 8தடும 

புகழ்புரிக் இில்லிலலோர்க்கில்லை யிகழ்வார்டமுன 

ஏறுபோற் பீடு உடை (௯) 

p—-ar. 

குமரேசா! கோடிசெல்வம் வைத் கிருந்தும மீதவகுரு 

வேன் பகைவர் முன் நாணினார் எனின், புஈழ்புரிந்த இ௨லாளை 

யில்லாதவர்க்கு இகழ்வார் முன் ஏறுபோற் பீடுஈடை இலலை 

சன்சு, புரிகத---செய்த, 

புகழ்புரிர்ச இல் இல்லோர்க்கு--புகழுடைய மனைவியை இல் 

லாகார்க்கு. ஏறு--சிங்கஏறு. எருதுமாம, 

ஒருவனது கம்பிசத துக்குக் காரணங்கள் பல உளவேனும் 

புகழுடைய மனையாளுடைமையே இறந்தது என்பது குறிப்பு. 

எவவளவு ஈலங்களையுஉ) பலங்களையும் உடையனாயினும அவன் 

மனைகியிடச்து மாண்பு இல்லையானால், அவன கன், பை ஈவாமுன் 

ச -ணுவான் என்பது இதில உணர்க்சப் பட்ட, 

இவ்வுண்மை அமசர்குருவின் பால் அறியப்படும். 

16
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கதை 

தேவகுருவாகய வியாழபகவான் தாசையென்னு மனைவி 

போடுகூடி இல்வாழ்ந்திருர்தார், சந்தன் இவரிடம கல்லி பயி 

ன்.று வர்தான், இவனது இளமைப் பருவத்தையும், அழகிய 

உருவத்தையும் கானரகண்டாள், காழுற்றுள், பலமுறையும் 

உரிய சமயம் பார்த்து வந்தாள், சந்திரன் ஒரு காள் கனியே 

யிருந்கான், தசையும் ௮வ்விடம் இனிதே சார்ந்தாள், ௮௬ல் 

கெருக்கனொள்; பெருகிய காதலோடு பல மொழிகள் பே௫னாள், 

தாசையின் கருத்தைச் சந்திரன் தெரிந்தான். தனது ௮ருமைக் 

குருவின் இருமனைவி பென்பதையும் ௮றவேமறந்தான், அவள் 

கருத்துக்கு இணங்கனொன். கலந்து இனபுறறான. இருவரும் 

களவுடன் ஒழுகப் பல நாள் கழித்தார் சந்தன் இறுஇயில் 

தாரையை தன்னுடன் கொண்டே எகினான், ரூரு அறிந்தார், 

மிகச் சினர்தார், இக்திசன் முதலிய இமையவர்களைக் கொண்டு 

சர் இரனைச் கொல்லச் தர்இரஞ்செய்தார், முடியவில்லை. பிசமன் 

வர்தான், மதிக்கு மதியூட்டினான். அதன் பின் ௮வன் தாசை 

பைலிட்டான், தாரை சந்திரனிடம் இருக்குமபொழுு பிறந்த 

புதல்வலுக்கே புதன் என்றுபெயர், அதனால் புதனுக்கு மதி 

மகன் என்றொரு பெயரும் வந்தது. சுரர்குருவுக்கு நிகழ்ந்த 

இச் சிறுமையை அசுரர் சிலர் சொல்லி அ௮லமதித்தனர், இறெர்த 

அறிவும் உயர்ந்த நலங்களும் ஒருங்கே கிசம்பிய வியாழபகவா 

தூம் இதனை நினை து நினைந்து நெடுங்கவல் கொண்டார். இகழ் 

வார் முன் செல மிகவும் சாணினர், 

இதன் விரிவு பாசத.த்இல் காணப்படும. 

புகழுடைய இல்லாளையுடையவளுக்கே எல்லாப் பெருமை 

களும் உளவாம் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது. 

கடட.
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60. பண்டேன் ௮ருந்தஇயால் பாலரால €செல்லாம் 

கொண்டார் வூட்டர் குமசேசா.. உண்டான 

ம௫்கலம எனப மனைமாட்சி மற்றதன் 

நன்கலம் ஈனமக்கட் பேறு, (9) 

இ--ள. 

குமே ரசா! அருந்ததி என்னும் மனைகியாலும், மக்களா 

gio, வசிட்டர் ஏன் பெருஞ்சிறப்பை அடைந்தார் எனின், மனை 

மாட்சி ஒருவனுக்கு மங்கலமாம்; சன்மச்கட்ேறு மற்று அதன் 

நனகலமாம எனக. 

மங்கலம்--5லம்: ௮ழகுமாம், கன்கலம்--ஈல்ல ௮ணி, 

கற்புறு மனைவியும், அறிவுடைமக்களும், ஒருவனுக்கு நல 

மும சிறப்பும் நல்குவர் என்பதாம், 

இனிஒருவன் இல்லாள் மனைமாட்சிபை மங்கலமாகவும); கன் 

மக்கட்பேற்றை ஈன்கலமாகவும், கருதல் வேண்டும் என்பர் என 

வும் இது பொருள்படும், இதில் மங்கலம் என்றது தாலியை, 

மங்கலத்தாலும் ஈன்கலத்தாலும் ஒருபெண் அழகுறுவள், 

அதுபோல் மளைமாட்சியாலும், மக்கட்பேறறாலும், ஒருவன் இல் 

லாள் சிறப்பு ;வள் என்பதாம், 

கற்புடைய மனைவியையும் அறிவுடைய புதல்வணாயும் ஒரு 

வன உடையனாயின் அவன் எல்லாசாலும் புகழ்க்துபோற்றத்தக்க 

பெருமையை அடைவான் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்ட, 

இவவுண்மை வ௫ட்டர் பால் உணரப்படும், 

கதை 

வரட்டர் என்பவர் பிசமாவின் மானச புத் இசர்களில் ய] 

வர். பெருந்தன்மை கிறைந்தவர், ௮ருஈதவருட் இறந்தவர், சூரிய 

குலத்து அரசர்கஷக்குச் குகுவாயிருர்து வுழி வதிபாக wre
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களைப் போதித்து வந்தார். அருந்ததி என்னும் பெருக்கற் 

புடையாளை மணக்தார். இல்வாழ்க்கை புரிந்தார், இவர.து மனைவி 

யாகிய பகதிளிக கெய்வசுதின் உத்தம குணங்கள் yor Bw i 

யன, மனைமாண்புடைய மகளிரனைவரும் தினமும திக்கும் 

பெருமாண்புடையவள் இன்றும் இவ்வுலகில் மணம் புரிந், 

வுடனே கணவனைக கைப்பிடித்து மணவறையைச் சுற்றிவருஞ் 

சமயம் எந்த மணமகளும இந்த அம்மையை நினைந்து வாழ்த்தி 

வணக்கிவருவது வழக்கம் இஃ?தார் நியமமாக நிலைத் தள்ள. 

இச்சடங்கை ௮மமி மிதித,சல், ௮ருர்த இபார்ததல் என வழங்(9 

வருெறனர். கற்பு நிலைகுலைந்த அகலிகை கல்லாய் மண்ணில் 

இழிந்தாள், கிலைகுலையாத அருந்ததி நக்ஷத்இரமாய் விண்ணில 

உயர்ந் சாள் அகலான் இழிவுக்கும் உயர்வுக்கும் ஏதுவாச ஓவ 

வொரு மணமகளுக்கும் இவவுண்மை உணர்ததப்பட்டு வருச 

றன, 2100-வருடங்கட்கு ஒருமுறை கன்னைத்தானே சுற்பி 

கிற்கும இயல்பினையுடைய மண்டலம ஒன்று வானிலுள்ளது, 

இது சப்தரிஷி மண்டலம் எனப்படும். இது ஈு்ஷத்திசச் கூட்ட 

ங்களால நிறையப்பெற்றது அமமண்டலத்தின் முற்பகுதியின் 

அடியில் இருப்பது வசிட்ட நக்ஷத்திரம். அதனை அடுத்து நுண் 

ணிதாயக் காணப்படுவது அருந்ததி ஈக்ஷத்தரம்., இதைத்தான் 

நலமடைதறபொருட்டு மணமகள் தலை நிமிர்ந்து பார்ப்பது, இத் 

தகைய சிறப்புவாய்கத ௮ருந்தஇயாரும மக்களைப்பெற்ற பின்பே 

மிக்க சிறப்பையடைந்தார்., «gum, geen, சுமதி முதலிய 

ஈன மக்களாலும, மனைகியாலும வ௫ிட்டர் எலலா ஈலங்களையும் 

பெற்றார், இவசது மனை மாட்சியையுமக்கட் பேற்றையும் தேவ 

ரும் புகழ்ந்து போற்றினார். 

இதன் விரிவைச் சிவபுசாணத்தில் உண?க, 

மனைமாட்சியுடை.யான் எல்லாமாட்சியுப அடைவான் என் 

பகு இதனால் உணர்ச்சப்பட்டது,
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(இவவஇகா. ரத்தின் தொசைப் டொருள்) 

கனாவன.து வருவாய் ௮றிக்து செலவு செய்யும் ஈலமும் 

இனியகுணமும், உடையவளே மனைவியாவள், ஒருவன் எல்லா 

peau aig ௮வன் இல்லாளிடத் இல் ஈலம் இல்லையானால் 

அவனுடைமை பயனடையா சஈ௨ல இல்லாளையுடையவன் ஒன் 

றும் இல்லாதவனாயினும். அவன் எல்லாம் உடையனாம், கற்பு 

டைய மனைவிபோல் சிறந்தபொருள் இவவுல௫ல் ஒன்றும் இல்லை , 

கற்புடையவள் பெய்யென்றால் உடனே மழைபெய்யும். தன்னை 

யும் காத்துத்தலைவனையும் பணி ப்புகழ் வளர்ப்பவளே குலமகள் , 

சிறைக்காவலினலும் நிறைக்காவலே பெண்களுக்குச் சிறந்தது, 

ப.திவிசசைகள் தேவர்களாலும் 0. ரஞ்சிறயப்போடு போற்றப் 

படுவார் றெந்தமனைவியை யில்லாதவனுக்கு நிறைந்த புகழ் 

இல்லை, குணமுடைய மனைவியும ௮றிவுடையமக்களும ஒருவ 

னுக்கு அமையுமாயின் அவனே யிவவுலகில் ஈலங்கள் பலவும் 

௮டைஈ க ஈனமையாளன் என்பனவரம், 

6-வஜ வாழ்க்கைத் துணை சலம் முற்றிற்று, 

'[-வது அதிகாரம் மக்கட்பேறு. 

அஃதாவது மக்களைப் பெறுதலின் சிறப்பு. 

ஒருவன் வாழ்க்கைககுத் துணையாகிய மனைகியின் ஈலத்தை 

முன்னர்க் கூறினார், இதில் ௮தன்பயனாயெ மக்கட்பேற்தின் சிறப் 

பைக் கூறுசனெருர், ௮கொச ௮டைவும் இதனானே தெனிவாம். 

01 சாடி மிருகண்டர் ஈற்சிலதர் மக்களுக்கேள் 
கோடி,சவஞ் செய்தார் குமசேசா... தேடிப் 

பெஅமவற்றுள் யாமறிவ இலலை பறிவமிர்ச 
மக்கட்பே றல்ல பிற, (க)
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இ--௭, 

குமசேசா! மிருகண்டரும சலொதரும, மக்கட்பேறுகரு தி 

ஏன் பலவருடங்களாக அருந்தவஞ் செய்தாரா எனின், அறி 

apis மக்கட்பேறே ஒருவன் பெறும அ௮வறறுள் இறந்தது 

என்க, 

பெழும் ௮வற்றுள்--பெறததக்க பொருள்களுள், 

அறிவு அுறிக்த மக்கள்--௮ றியவேண்டுவனவற்றை அறிந்த 

பிள்ளைகள் 

இவ்வுலல, ஒருவன் பெஅவனவற்றுள் மக்கட்பேறே சிற 

‘69. அ௮சனிலும் றந்த பேழு வேறு ஒன்றும் இலலை, இவ 

வுண்மையை ஈமது தேவர்தாமே! அளனுபலித்துத் தெளிக்துள்ள 

மையான் 'அல்ல பிற ures hag Baw’ sag கெஞ்சு 

தீட்டிக் கூறினார், 

மக்கட்பேற்றிற் பெரும்பேறில்லை என்றார் பிறரும், 

அறிவுடைய மக்களைப் பெறுதலே ஒருவலுக்குப் பெருஞ் 
சிறபபு என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது , 

இவ்வுண்மை மிருகண்டர்பாலும் இலாதர்பாலும் உணரப்படும், 

ans |. 

மிருகண்டர் இவர் கெளசிகர் என்னுமுனிவரது புதல்வர், 

மூற்கலமுனிவச௮ புத்திரியாபெ மருத் துவதியை மணந்து வாழ் 

ந்தார், தமக்கொரு ஈன் மகன் இன்மையை எண்ணியபிச வ்னோர். 

சாசியை அ௮டைச்தார். ஈசனை நினைந்தார். இருந்தவம் புரிந்தார், 

கண்ணுதற் கடவுளைக் கண்டார், மூவரிடம் இவர் வேரொனறும் 

வேண்டவில்லை, அறிவுடைய மகனையே தரும்படி கூறினார், 

விரும்பிப் பெற்றார். ௮ம்மசனே மார்க்கண்டன், விரிவை முசி 

சிற் காண்க,
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கதை 5, 
லொதர் என்பவர் ஒரு முனிவர், பொறிகளை அடக்கிய அறி 

வினையுடையவர், எல்லா ஈல்லகுணங்களும் இவர்பால் இயல் 

பாகவே முமைந்திருக்கன, இவரது பத்கினியாருக்குச் சச 

வதியார் என்று பெயர், அந்த ௮ம்மையோடு கூடி யிவர் இல் 

வாழ்சகை புரிந்தார், தமது பிதிரர்களை மகிழ்விக்கும் பொருட்டு 

இவர் ஒரு புதலவனைப்பெற மிகவுமுயனறார், தானம் செய்தார். 

சுவம் பலதாங்கினார். பிறபேஅகளையெல்லாம் வெறுத்தார், மகப் 

பேற்றையே விழைந்தார் சிவமேதுணைஎன்று தெளிந்தார் 

வனஞ்சென்றார். தவமே துணிந்தார், தனி தின்று புரிந்தார். 

கல்லென நிலைத்துப் பல் பகல் நின்றார், பசிய சிறுகற்களை?ய 

தமது பசிக்கு உணவாக்கினார், அ௮.தனாற் சிலாதர் எனப்பெதறார் 

தலை என்னும் சொல் கல்லை உணர்த்தும். அதலால் இப்பெயர் 

அப்பெரியார்ஈகு வந்தது. தேவவருடங்கள் பலகழியும்படி 

இவச் சவ நிலையில் நின்றார். பசமபதியும் தண்ணனளிசெய்து இவச் 

தம்முன் தோன்றியது கண்டுதொழுதிவர் களிமீக்கூர்ந்தார். 

வேண்டுவதென்னென விமலன் கேட்டார். முறிவறிந்த மக 

வையே அருள் என வேண்டினார். ௮ங்கனமே முதல்வன் ௮௬ள 

ஒரு புதல்வன் தோன்றினான். முனிவர் தமக்கு மகப்பேறுந் 

றதை நினைந்தார். மிகப்பேருவகை பூத்தார். அந்திவண்ணன் 

அருளால் வந்த மகனுக்கு இவர் நந்தி யென்று பெயரிட்டார். 

பேணிவளர்த்தார். இப்புதல்வனுல் அ௮வர்பிதிரர் அனைவரும் 

உய்க்தார். உயர்கஇ பெற்றார்.  இப்பாலலும் ௮ருந்தவம் செய் 

தான். காலனைக் கடஈதான். கால சாலனையடைக்தான், தவமக 

மையால் இவர் வகணததலைவசாய்ச் சிறக்துளார். 

இதன் விரிவை இலிங்கபுசாணக இலும் செவசகூயெத் இலும் 

தெளிக, 

பெறுமவற்றுள் எல்லாம், மக்கட்பேறே பெகிதும் நெக்தது 

என்பதை முழுதும் தெரி, மிருகண்டரும் சிலாதரும் பெற்று 

மகழ்க்தார்; ஆ ௫சலால் இவரிருவரும் இங்கு உதாரணமாக 
வந்தனர்,
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கண்ணில் யாக்கையும் இங்களில் சங்குலும் கண்போல் 

அண்ணல் ins BA இல் ௮ச்சாட்டியும் அருளில் 

இண்ணென் கெஞ்சமூம புலவரில் ௮னவையும் ஒண் தீம்பால் 

வண்ணவா யிள மக்களில்மனையும் ஒப்பாமால் ‘ 

(”ீகாளத்இப் புசாணம்) 

மெத்.துகின்ற விழுமிய சீர்த்தியோ 

டெய்த்த லின்றி இருமைஇன் புந்தரும் 

புத்திற் பெறும புண்ணியவாம்க்கைசான் ' 

அத்தவத்தினும் நற்றச்சிறந்ததே, 

(இருக்கூவப் புசாணம்) 

பொறையிலா அறிவு 2பாகப் புணர்விலா இளமைமேவதக் 

காலத்தூய்மை துறையிலா வனசவாவி துூலிலாச் 

கறையிலா மாலை கல்வி ஈலமிலாப் புலமை ஈன்னர்ச் 

Rooper nar போலும் சேயிலாச் செல்வமன்றே 

(வளைய7ப.இ) 

எல்லாப் 2பற்றினும் ஒருவனுக்கு மக்சட்பேறே இறந்த, 

என்பது இதனால் கூறப்பட்டது, 

02. பண்டேன் சகசர் பசதனால் தீசகன்று 

கொண்டார் புகழைக் குமசேசா--சண்ட 

எழுபிறப்பும் தீயவை இீண்டாப் பழிபிறங்காப் 

பண்புடை மக்கட் பெறின், (௨) 

இ. ௭, > 

குமரேசா! பசேதனால் ஈகசர்பழி நீங்கு ஏன் புகழ்சொண் 
டார் எனின், பழி பிறங்காத பண்புடை மச்களைப் பெற்றவர் 
களைத் தயவை எழுபிறப்பினும் இண்டா என்௪,
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பெறின் என்றார் ௮ர௬மை கருதி, 

பழிபிறங்காப் பண்பு உடைமக்கள - பழியில்லாத குணங் 

களையடைய புதல்வர். 

தயவை தீண்டா - துன்பங்கள் அணுகா, 

பழியை நீக்இப் புகழை ஆக்கும் பண்புறும் புலவரை ஒரு 

ton ஒரு பிறப்பில் பெறுவனாயின் வன் தலை முறை ஏழும் நல 

மை என்பதாம, நற்குணமுடைய மக்களைப பெறறுர்க்குப் 

கமும் இன்பமும் முழுதும உளவரம் என்பு கருகது, 

சேவர், மக்கள் விலகு, பறவை, ஊர்வன, நீர்வாழ்வன, 

rans என்னும எழுவகைப் பிறப்புக்களையும் ஓர் உயிர் வினை 

@ussre ுடையும, வுல எழு பிறபபினகண்ணும் உறுதுயர்கள் 

சன மகப்பேறுறரானை உற எனவும இது பொருளபடும, மேல் 

ஐக்கட் பேறே சறெந்தது எனருூர், அப்பேறறால் பயன் யாது 

நான பார்க்கு இது கூறினார். 

நல்ல புதல்வனுல் ஒரவன (Hv Lp lp MUD ஈலமடையும் என் 

பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ வுண்மை ப£ரதன் பால் 

உணசப்படும், 

கதை. 

ப௫சதன் என்பவன் சூரியகுல இலகன் திலீபன் என்னும் 

௮சசன த புதல்வன். சிறந்த கலகியும், உய/ஈக ஞானமும ஒ நக் 

கே நிறைந்தவன், கெறிவமுவாமல் ௮சசு புரிந்தான். ஒரு நாள் 

தமது குல குருவாயெ வூட்டரிடம் தமது மூதாதைகளுடைய 

பழஞ் சரிதங்களை முழுதும கேட்டான், ௮௫ல் ௪கசர் இயல்பை 

விவரமாக உணர்ந்தான். அலர்சட்கு இவன் நான்காவது தலை 

(முறையில் வந்தவள், தமது முன்மீனார் ஈபிலரால் மடிந்து கத 

யடையாமையை நினைந்தான். உளம் மிக கொக்தான், அரசை 

௮மைச்சன் இடம் தந்தான், அருங்கான் அடைந்தான், பெருக்
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தவஞ் செய்தான், விண்ணில் விளங்கிய கங்கைபய இவன் தவ 

மகிமையால், இம் மண்ணில் முழங்கக் கொணர்ந்தான், பண்டு 

மடிக்து கிடச்ச தம் முன்னோசாயெ சகசசரது பெரிய என்புக்குவி 

யலைக் தான் கொண்டுவந்த இனிய கங்சையால் புனிதமாக்இனான், 

௮,சனால் ௮ச்சகரர் னைவரும துயரகன்றார். உயர்க இ பெற்றார் 

தமது முன் னோர்களுடைய பதியையகற்றிய பசேதனது பெரும் 

புகழை உயர்ந்தோர் வியந்து நூஇத்தார், இப் புதல்வனைப் பெற்ற 

இலிபன் நிலைபெற்ற இன்பமெய்தினன், எழுபிறப்பும தியவை 

தீண்டா என்பதை உலகம் இவன் பிறப்பால உணாந்தது, பழி 

யைத் தேய்த்துப் புகழை வளர்த்த பசேதன் அயோததியை 

மீண்டும் ௮ன்பால் ௮டைந்தான். இன்போடு இருந்தான, 

(இத பாகவகதஇல் உள்ள.) 

ஒரு பிறப்பில் பெற்ற பண்புடை மக்களால் ஒருவலுக்கு 

எழுபிறப்பினும் இன்பம் உண்டாம் என்பது இசனஞை செளிபப் 

பட்டது. 

இறைவர் ஞானமும் ஏதம் இலாமையும் 

பொறையும் பூண்ட புதல்வர்ப் பெறுவ?ரல 

மறவ சேனும் ௮வசையவ் வல்வினை 

பிறவி யேழிலும் பின்தொட சாதரோ, 

(இருக்கழுக்குன்றப்புசாணம் ,) 

| 
இல்லொழுக்கம் இயைந்து பி.இர்க்கடன் 

ஒல்லும் வண்ணம் உஞற்றி மசபுளோர் 

செல்லும்வான் நிரயத் துயர் சிர்துவான 

வல்ல மக்கட் பெறற்ணே மற்றிலை, 

( இருக்கூ.வப்புசாணம், )
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மன்னசானவர் அலலர்மேல் வானவர்க் கரசாம் 

பொளசானின் வார்சழற் புசர்தரன் போலியரல்லர் 

பின் றும் மாதவர் தொடங்ககோன் பிழைத்தவர்மிறர்யார் 

சொலமராமகற பெற்றவர் அருகதுயர் துறந்தார். 

(இசாமாயணம்,) 

ஈன் மக்கட்பேற்றால் ஒருவன் ஓடையும் பயன் இதனால் 

கூறப்பட்ட ௮, 

63 பெற்தபொருள் விட்டுமக்கட் பெற்றான் த௪ச தன்பின் 

கொறறமுற்றுன் என்னே குமசேசா..-பற்றுனெற 

தம்பொருள் என்பதம் மக்கள் ௮வர்பொருள் 

தந்தம் வினையான் வரும, (n.) 

இடன், 
குமரேசா! தசரதன் கையிற் பெற்ற பொருளை வேள்வி 

யிற் செலவிட்டு ஏன் மக்களைப் பெற்றான் எனின், றும் மக்கள் 

செய்யும் பொருள் தம்மை கோக்? வரும்; ஆதலால் தமமக்களே 

தீம்பொருள எனக, 

ஒருவனுக்கு ஒரு பொருட்டாக மதிக்கத்தக்க உண்மைப் 

பொருள் ஈன்மக்களேயாம்; நெல் மணி முதலியன ௮ல்ல என்ப 

தாம், செலவம்போன்ற இறப்பினையுடையவசா தலால் மக்களுக் 

குப் பொருள எனறும் ஒருபெயர் உண்டு, 

எவ்வளவு பொருள்கள் இருப்பினும் மக்கள் இல்லையானால் 

அறிவுடைபார் ௮வற்றை ஒரு பொருளாக மதியார் என்பதும், 

மக்கள ஒருவனுக்கு உயிர்க்கு உயிசான ஒண்பொருள் என்ப 

அம், இதில் உணர்ச்தப்பட்டன, இவ்வுண்மை தசாதன்பால் 

உணரப்படும்,
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கதை, 

த௪சதன் சூரிபகுலத்து வேந்தன், அயன் எனலும் சச் " புல்வன. அயோச்தியிலிருக்தான். திரரிமன்னன்..' உலக முழு வதையும் வழுவற ஆண்டான். மன்னுயிர் எல்லாம் தன்னுயிர் எனவே எண்ணியொழுபெ புண்ணிய வுருவினன். சத் Bu? ever. கரும பாலன், உயிர்கள் எல்லாம் இன்பம் அடையும்படி என்றும் அன்பு செய்தவர்தான். 

தாயொக்கும் அன்பில் திவமொக்கும் ஈலம்பயப்பிற் 
சேயொக்கும் முன்னின்று ஒருசெல்கஇ யூய்க்குமநீசால் கோயொக்கும் என்னில் மருந்தொக்கும் அ௮ணங்குேள்வி 
ஆயப்புகுங்கால் அ.றிவொக்கும் எவர்க்கும் அ௮னனான், 

ஈய்ஈசே சடக்தான இசப்போர் கடல் எண்ணில் புண் ணூல் ஆயர்தே கடந்தான ௮றிவென்லும் அளக்கர்வாளால் காயர்தே கடந்தான் பகை வேலை கருதிதுமுற்றத ம தாயந்தே கடந்தான் இருவிற்றொடர் போகபெள வம் 

எய்யென எழுப்கை எங்கும் இன்மையால 
மொய்பொரு இனவுறு முழவு ௪ தோளினான் 
வையகம் முழுவதும வறிஞன் ஓம்பு மோர் 
செய்யெனக்காத து இனி gg ௮சசசெய்சன்றுன். 

என வ அரசர் பெருமானைக் குறிததுக் கமபர் கூறியுள் ளார், இவற்றால் அப்பெருர்சகையின் அருக்குணங்கள் எல்லாம் ஒருங்குணசலாம்: இமமனனன் கோசலை, சுமித்திரை, கைகேசி எனும் தலைமையான மனைவிமார் மூவசோடு கூடி வாழ்ந்து வந் தான, அறுபதினாயிர வருடங்களும உறுபகையொடுஃ2 இவ்வுல ௮௪ கலமும ஆண்டான். எலலாப் பொருள்களும் இவனிடம் நிறைக்திருர் சன. பிறிதொரு குறையும் இலன். ஆயினும், ஒரு குறைமட்டும் உடையனாயினஞன். HS மச்சட்பேறின்மையேபாம். 

ு 
ர்
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அதனை நினைந்து நினைந்து நெடுங்கவல்பூண்ட சன், குருவினி 

கூறினான் அவர் உளார்ச்.பபடியே கலைசகோட்டு முனிவசைக் 
கொணர்கதான் அவர் அருளால் புத்திசகாமேட்டி என்னும 

ஒரு பெரு வேள்கி செய்தான், பெற்திருந்கத பொருளையெல்லாம் 

௮.தில் பேணாது வீசினான். பொருள் ௮றையைத திறந்து வறிய 
வர் கொள்கென முரசறைவித்தான், தம பொருள் என்பது தம் 

மக்களே என்று ஈம்பினன், உற்றவேளவியின் பயனாக மக்கள் 

கரலவசைப் பெற்றான். அப்புதல்வர்கட்கு இசாமன், பசசன், 

இலக்குவன், சத் ஐருக்கன் என முறை?ய பெயரிட்டான். இம் 

மக்களால் ௮.ர்மனனன் இம்மையிற் புகழும, மறுமையில் இனப 

மும் ஒருங்கே பெற்றான். 

மைந்தசைப்பெற்௮ வாளுபர் தோற்றக.இன் மலர்ந்தார் 

சுர், ரப் பெருந்தோளினாய் என் துணைத தாளின் 

பைந்துசுட்களும ஒக்கில சாமெனப் படைத்தாய் 

உயந்தவர்க்கருக் துறக்கமும் புகழும்பெற் நுயர்ந்தேன், 

பண்கொன்தொழும் தேவரும் முனிவரும் பாசாய் 

கண்டுகண்டெனைக கைததலக் குவிக்சன்ற காட்சி 
புண்டாீகத்தப் புசதனன தன்னொடும பொருந்தி 
அ௮ண்டமூ லத்சோர் தசனத்திருகதினை பழக, என்று 

தான் மக்களால் அடைந்த மறுமையின் பெருமையைப் 
புண்ணிய வுருவோடு வந்து இராமன முன்னிலையில் தசசதன் 
இவவசது கூறினான். 

(இ.கன விரிவை இசாமாவதாரதஇில் உணர்க.) 

கண்ணிற் சிறந்த வுறுப்பிலலை சொண்டானின் 
அன்னிய கேளிர் பிறரில்லை மக்களின் 

ஒண்மைய வாய பொருளில்லை ஈன்றாளின் 
எனன கடவுளும் இல், (கான்மணிக்கடிகை) 

அறிவுடைய மக்களே ஒருவனுக்குச் செறிவுடைய செல்வம் 
என்பது இதனால் கூறப்பட்ட, 

இடை
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04 உண்டுமக்கள் கையளைந்த ஒண்கூழை யேன்சுசீலை 

கொண்டினிகா உண்டாள் குமசேசா--கண்ட 

அமிழ்தினும் ஆற்ற இனிதேதம் மக்கள் 

சி௮கை யளாவிய கூழ் (௪) 

இ. 

குமரேச! தனது மக்கள் கையளைந்து உண்டு எஞ்பயெ 

கூழையும ஏன் சு£லை இனிதாக உண்டாள் எனின், தமமுடைய 

மக்கள் சிறு கையால அளைந்த கூழ், அமிழதிலும் ஆற்ற இனி 

sel எனக, 

ஆற்ற இனிது மிக இனிமையுடையது, 

கூழ்-- உணவு, 

எளிய உணவாயினும் தம்மக்களது சிறிய கையால gare 

வப்படுமாயின் ௮ஃது உயர்ந்த தேவர் உணவினும் றந்த 

சுவையினையுடையதாம் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது, இவ 

வுண்மை சுசீலைபால் உணசப்படும், 

கதை. 

குசேலர் மனைவியாகிய சு£லை கான் ஆக்கிய க. ழைக் கணவ 

அக்கம் மக்களுக்கும் கனிந்து ஊட்டுவாள், ௮தன்பின்பே தான் 

உண்பாள். ஊட்டி எஞ்சிய கூழைக் சான் உண்ணும்பொழுது 

தனது இளக் குழவிகள் புழுதி தோய்ர்த மெய்யுடன் வரது 

புகுந்து ௮ச்கூழைத் தன்கையால கொய்ய ளையும். தம்மக்கசா 

சிறுகையளாவிய ௮க் கூழையும் பண்டிய சுவையுடன் சுலை 

ண்டு மகழ்ர்சாள், இதனை ௮வர் சரிதத்இில் உணர்க. 

பென்னுடைய மேலும புகழுடைய சேனுமற் 

றென்லுடைய சேலும் உடையசோ_-இன்னடி௫சில் 

புக்களையும் சாமசைக்கைப் பூசாறுஞ் செய்யவாய் 

மக்களையிங் இல்லாத வர், (சளாவெண்டா,)
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மகவளைர் க வுணவே மிசவுயர்ர்த சுவையாம் எனபது 

இதனால் கூறப்பட்டது. 

6_அ் ஆம்) 

65 தேடுபுகழ்ச் சம்பந்தர் செமமொழி2கட் டேன்மகிழ்ந்தார் 

கூடியின்பார் கந்சை கும2ரசா--ஓடி வநது 

மக்சகளமெய் தீண்டல் உடறனெபம் மற்றவர் 

சொறகசேட்டல் இன்பஞ செவிக்கு, (௫) 

Q—aer 

குமரேசா! சம்பர்தசைச் சுமந்து ம௫ழ்ர்த தந்ைத ஏன் 

௮ வர் சொல்லையும் கேட்டு மகிழ்ந்தார் எனின், ஒருவன மெய்க்கு 

மக்கள் மெய்யைத தீண்டுதலும, செலிக்கு ௮வர் சொல்லைக் 

CSL gue இனபமாம எனக. 

செம்மொழி--செம்பொருள கண்டமொழி, 

வாய்ககு இன்பம மேலே கூறினார். இதில் செவிசகும் 

மெயக்கும் சேர்த்துக் கூறினார், 

பரிசஇன்பத்தின் ௮ருமை ௧௬இ அதனை முனவைக்தார், 

மக்களைக் தழுவியும் ௮வர்தம மழலை மொழிகளைச் கேட் 

டம் பெற?ரார் மகிழ்வர் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்ட. 

இவவுண்மை சிவபாத இருதயர்பால் உணரப்படும், 

சிவபாத இருதயர் என்பவர் சோழமண்டலச் திலே சிர்காழி 

என்னும் இருஈகரிலே ௮க்.தணர் வருணத்தி?2ல, கெளணியர் 

கோச்திரக்தி2ல பிறந்தவர், நல்லசல-முள்ளவர், பகவதியார் என் 

ணும மனைவிசீயோடு கூடி இவர் இல்லறம் புரிர்துவக்தார், வருக 

கால், பசமன் அருளால் இவரொரு புதல்வனைப் பெற்றார், பெரு 

ம௫ழ்வுற்றார், இவர் அ௮ர்சகரிலுள்ள சவொலயத்துட் சென்று பிரத 

இனமும் தரிசனஞ்செய்வார். செல்லுங்கால், தளர்ஈடையிட்டுத்
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தத்தி ஈடக்கும் சமது ௮ருமைத் திருமகளையும் தழுவித் தோளி 

லேந்திச் சுமர்து செல்வர், மக்களைத் ண்டி மூழும் மெய்யின்பச் 

தையே யிவர் மெய்யின்பமாக மதித்தார், அலயத்தருலெள்ள 

நீர் நிலையை ஒருராள் ௮ணுனொர். பிள்ளையை வெளியே வைத்து 

சிட்டுக் தான் உள்ளே புகுந்தார், மீருள் மூழ்னொர். அவ்வமயம் 

பிள்ளையார் தமது தந்ைதையைக் காணாமையால அம்மா! அப்பா! 

என்று அழுதார். உடன அ௮னைத ஓயிர்க் கும் அம்மையும் பப்ப 

னுமாகிய உமையும் பசமலும் தோன்றினார், தேவி ஒரு பொற் 

இண்ணத்தில் பாலைக் கறந்து பிள்ளைக்குக கொடுததார், பிள்ளை 

யாரும் கொண்டார். வள்ளததை வாயில்வைததுக் சுடிததார், 

வள்ளம் மறைந்தது, பாிலாழுயெ வாயோடு மகிழ்ஈதுகிற்கு 

மகனை நீசாடி வத தந்ைத கணடார் யார் தந்த பாலைபபருகினாப் 

என்று தமது ௮ருமை மகனை அதட்டினார், பிளளையாரூம கையை 

மேலே தாக்க இதோ இவர் தந்தார் என்று சுட்டிக காட்டினார் 

தகோடுடையசெயவி யன்விடையேறியோர் தூவண்மதிரூடிக் 

காடுடையசட லைப்பொடி பூசியென உள்ளககவர் கள் வன 

ஏடுடையமல சான்முஃனாடபணிந்தேத்த ௮ருளசெய்த 

பீழிடையபிர மாபுசமேகிய பெமமான இவனன றே 

என்று மழலை மொழி2யாடு இதனை மிழற்றினார் தந்தையார் 

கேட்டார். கேட்டபடியே கண்டார், கழி?பருவசைகொண்டார், 

மகனது ௮ழகு கிசம்பிய மெனமையான அருமைக் திருமேனி 

யைத் இண்டியும், சுவை கிசமபிய இனிமையான மழலைச் சொற்க 

ளைக் கேட்டும் இவர் பேரின்பமுற்றார். சிவஞான சதோடு சம்பந் 

தம் உற்றமையால் பிளளையாரும இருஞான சம்பந்தர் என்னும் 

ஒரு பெருகாமம் பெற்றார், இதன் விரிவு பெரியபுசாணததில 

உணசப்படும். 

சேறளைக்தமென் சறடிச் சளிசொடு திம்பாற் 

சோறளைக்தகைத் சாமரை போடுெஈ ஓ௫ர்வாய் 

ஊுநீர்கனை மார்பினோ டிளமகா ௬க்இ 

யே௮மின்பமுள் எதனையே உடம்பென இசைப்பார்,
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அரிகொள் பொன்புளை ண்ணி சண்டையோடணிர்ச 

தருணமென்றனிர்ச் £றடித் சளர்ஈடைச் றவர் 

மருவருதசெவ வாம்பல்லாய் மழலையாசமுதம் 

பருகிலாச்செவி பாவையின் செலியெனப் படுமால், 

(௪சாளத் இப்புசாணம்,) 

ஒருவன் உடற்கும் செவிக்கும் உண்மையான் இன்பம் இஃ 

தென இதனால் உணர்த்தப்பட்டது. 

66 மன்றாடி, நின்மழலை வாசகமேன் கேட்டுவக்கார் 

கொன்றைமுடி. சாய்த்தும் குமரேசா--என்றும் 

குழலினிது யாழினி கென்பதம் மக்கள் 

மழலைச்சொற் சேளாதவர், (௬) 

இஸ் 
குமரேசர! கொன்றைமுடி சாய்ச்தும் நின் மழலை வாச 

க.த்தை மன்றாடி ஏன் கேட்டு மஇழ்ர்தார் ஏனின், குழலிசையி 

லும் யாழ் இசையிளும் தம்மக்களுடைய மழலையிசையே யினிது 

ஆதலால் என்க, 

மன்னாடி--வன், கெஞ்ச என்றுமாம், குழல் -கேய்க் 

குழல், இதனையிப்பொழு.த புல்லாங்குழல் என வழங்கிவருகன் 

றனர். யாழ் -வீணை, இவற்றின் இசைகளை முறையே வேணு 

கானம், விணாகானம் என்பர் வடழூலார், 

மக்கள் சொற்கட்டலே செவிக்கு இன்பம் என்று மேலே 

கூறினர். குழல் இசையும் யாழ் இசையுமே செவிக்கு இன்பம் 

பயப்பன என்று கூறுவாருஞ்சிலர் உளசால் எனின், ௮வர் மக்கள் 

சொற் கேளாதவரேயாவர், கேட்டவசாயின் ௮க்கனம் கூருர் 

என்று அவரை சோக்கி இ கூறினார், 

18
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அறிகில்லா ச குழலினும யாழிலும் கின்று எழும் ஐசையி 

னும் அறிவுடைய மசவின் வாயிலிருந்து வரும் மழலையோசையே 

மிகவும் இன்பமாம் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது, ' இவ் 

வுண்மை உமாபஇபால உணசப்படும், 

கதை. 

சமக்குச் திருமகனாப் அவதரித்த முருகப்பெருமானது மழ 

லைச் சொல்லைக் கேட்டுப் பரமனும் உமையும் பெரும௫ழ்வுற்றார் 

பாலனை யிடையே பரிந்து வைத்தார், மழலைமொழியை மரந்தி 

மகழ்க்தார், சாரதச.து பாழினும் தமது அருமைத் இருமகனது 

மழலைச் சொல்லிலே தான் பெரிதும் இன்புற்றார். 

ஏலவார்குழல் இறைவிக்கும் எம்பிரான் தனக்கும் 

பாலனாகயெ குமசவேள் நடுவுறும் பான்மை 

ஞாலமேலுறும் இரவொடு பகலுக்கும் ஈடுவாய் 

மாலைபான தொன் றழிகின்றி வைகுமாழெச்கும். 

(சுந்தபுசாணம்,) 

இதனால் மேற்குறித்தவுண்மை புலனாம். இன்னும் பிசமலும் 

அறியாத ஒரு மொழிக்கு முருகப்பெருமான் பொருள் கூறும் 

பொழுது பாமன் ௮ம்மழலை மொழியைத் தம.துகொன்றை முடி. 

சாய்த்துக் கேட்டமையும் காண்க, 

சொன்ன கலையின் துறையனளைத்துக் தோய்ர்தாலும் 

என்ன பயனுடைச்சாம் இன்முகத்து--முன்னம் 

கு௮குதல்ச் சண்டிக்காற் கோமக்கள் பால்வாய்ச் 

சிறுகை கேளாச் செகி, (புகழே) 

குழலினும் யாழி.லும் மகவின் மழலை மொழியே யினிதென் 
ப.ச இதனால் கூறப்பட்டது, 

அணை இந்த ப வை
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67 பாடலியூர்க் கோள்புதலவர் பல்கலையம் தேறவன் றன் 

கோடியகை செய்தான் கும?சசா.-.- பீடுடைய 

தக்நை மகற்காற்றும் ஈன்றி யனவயத்து 

முக்தி யிருப்பச் செயல். (sr) 

குமரேச]! பாடலீபுசத்து வேந்தன் தன்து புதல்வர் கலை 

பல கற்றுத் தெளியுமாறு ஏன் பலவகையுபாயங்களைச் செய்கான் 

எனின், ௮வையின்சண் முர்தியிருக்கும்படி செய்தலே தர் 

மக.அக்குச் செய்யும் நனறி என்க, 

ஆம் அம் ஈன்றி--செய்யும் உதவி, 

அவை-கற்றுவல்ல ஈல்லோர் கூடிய இடம. அதில் முந். 

யிருக்கும பெருமையைச் சலவிரலமுடைய ஒருவனே அடைவான் 

ஆகலால் ௮ர்ஈலத்தைத் தன OSH LO UGLY. செப்தலே 

ஒரு தந்தைக்குக் கடமையாம் என்பது கருத்து, 

தமபொருளாயெ தம்மக்சட்கு ஒறாவன கல்விப்பொருளையே 

தீருதல்வேண்டுமென்ப.து குறிப்பு, 

பொருள் தொகுத்துக தருதல் முத்கியனவெல்லாம் ஒர்உத 

வியல்ல என்பதும, கலையுணர்புலமையில் தன்மகளனைத் தலைமை 

யோனாக்குதலே தந்தையின் கடமை என்பதும, இதில் உணர்த் 

தபபட்டன, இவ்வுண்மை சுதரிசனன்பால் உணசப்படும், 

சுதை, 

பண்டு இப்பசசசண்டத்இல் பாடலிபுசம் என்றொரு சகசம் 

Onis), ச.தரிசனன் என்னும் பெயரினையுடைய ௮சச௪ன் ஒரு 

வன் அழிதிருர்து அசசபுரிர்சான். இவன் நீதி.நால பலவும 

இதியுண தவன், இஃஸ்னுச் க.ஏழுபுதலவர்கள் பிறாகனர், அப் 

் புலவர் எழுவரும் செலவ.ததிழ் சிறந்தார், செழிப்புடன் வளர்ச்
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தார். கல்கியில் இவர்கட்கு மனஞ் செல்லசில்லை, சல்லிபயிலும் 

படி. தன்மக்கட்குப் பல முறையும் ௮சசன் அறிவு த,த்.இனான். 

அவர்கள் பயில முயலவில்லை. மனம் போனபடியே. இரிந்தார், 

Bd prs ம௫ழ்க்தார், ௮சனால் ௮சசன பெருங் கவலைசொண் 

டான், எப்படியாவது தன் மக்களைக் கல்வியில் வல்லூஈசாக்கக் 

சுருதனான். தனது காட்டில் சோமசர்மா என்னும் வேஇயர் 

ஒருவர் இருந்தார். ௮வர் கல்வியறிவு மிக்கவர். ஈல்ல சொல் வன் 

மையுடையவர், ௮வரை ௮சசன் அழைத் துவரும்படி செய்தான. 

அவரும் வந்தார். தன் பிள்ளைகளை எவ்வசையிலாவ.து க௨விபறி 

வுள்ளவர்களாக ஆக்கவேண்டும் என்று ௮வரிடம் ௮சசன் வேண் 

டினான், ௮வரும் இசைந்தார் set வேண்டிய எதையும் விரும் 

பித் தந்தார், புசல்வர் தகுஇியறிக்து அவரும் இதமாகக் கற்பித 

தார், கதைகள் பல கூறினார், அவர்தாமே கல்வியை விரும்பும் 

படி. செய்தார், அதன்பின் கற்பித்தார், அவரும் பயின்று தெளிர் 

தரர் புலவர்கள் அவையில் அவர்கள் பலமுறையும் தலைமை பெற் 

நிருர்தார். மன்னன் கண்டான், மக்கட்குச் செய்யவேண்டிய 

கடமையைச் செய்து முடித்தமையை நினைந்து மன்னன் பெரும 

இழ்வு கொண்டான, இதன விரிவைப் பஞ்சதக்இசத்இல் உணர்ச, 

தீம் மக்களைக் கல்வியுடைய சாக்குதலே தச்தையர்க்குச் 

கடன் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது, 

( க்ஷ ஆல? 

68 மண்டு புகழ்ப்பகவன் மக்களறி வாலுலகோர் 

கொண்டனசேன் இன்பம் குமசேசா--சண்டும௫ழ் 

தீம்மிறறம மக்கள் அறிவுடைமை மாநிலத்து 

மன்னுயிர்க் செல்லாம் இனிது. (௮) 

இட் 

குமரேசா! பகவனது மக்களறிவால், உல?சார் ஏன் இன் 

பம் உற்ருர் எனின், தம்மக்கள,து அதிவுடைமை மாகிலத்து பன் 

- இுயிர்ச்கெல்லாம் சம்மிலும் இனிதாம் என்ச,
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மகன அறிவுடையவனாயிருக்தால் ௮வன் தந்தைக்கு எவ்வ 

ளவு மஒழ்வுண்டாகுமோ அதனினும பெருமகஏழ்வை உல கார் 

அடைவர் என்பது கருது, 

(தம்மின் இனித'' என்பஇல் ஐப்புப்பொருளும் கரு தப்படும், 

இனி, தம்முடைய ௮.லிலினும் தமத மக்களுடைய அறிவு 

சிறந்த. என்று கேட்கய்படுமாயின் இவ்வுலக த் இில் எல்லார்க்கும் 

௮ 2தார் இன்பமாம, எனவும் இது பொருள் படும், 

கல்வியில் தன்னினும் சறர்தவன் என்று பிறனொருவனைக் 

கூறக்கேட்டால் வருக்துன்ற ஒருவன் ௮ங்கனமே தன்மகனை 

பெடுத்துக் கூறினால் மடுழ்கன்றான்; குறுபெ ௮றிவுடையவலும் 

தன்மகளைப் பெருகய ௮றிவுடையவஞக ஆக்ப்பார்க்க விரும்பு 

செ்றான்' இவை இசண்டும் மேற்குறித்த மூன்றாவது பொருளை 

வற்புறுத்துன்றன. 

ஈன்மக்களுடைய அ௮றிவுடைமையால் உலகமெல்லாம் இன்ப 

மும் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது, இவவுண்மை பக 

வன் மக்கள்பால் உணசப்படும். 

கதை. 

பசவன் என்பவர் பெ நஞ்சாகசன் என்லும் ஒரு வேதியன் 

பு,தல்வர். ஈல்ல ரீதியொழுக்கங்கள் உள்ளவர், தனத முப்பத் 

மூன்றாவது வயதில் காரியாத் இசைக்குச் சென்றார். இடையில் 

தொண்டைமண்டலத்திலுள்ள மேதூர் கசம் என்னும் ஒரு 
ஈகசத்தில் தங்கினார், இரவில் தனிதஇருக்தார், அக்கு ஆத 

யென்னும் ஒரு மா. வந்தாள், புலை மகள்.என்௮௫ சருதியொரு 

கோலால் அவளைத் தலையில் அடித்தார், அவளும் அகன்றாள், 

௮ சன்பின இவர் காரியையடைந்தார். பல வருடங்கள் ஆண்டுச் 

சங்கி மீண்டும் ௮ர்ரசாமே வர்து தங்னொர், முன்போன ஆதி 

யும் மீள வர்சாள். உண்மையில் இவளோர் பர்.சணன் மகள், 

தீல்முகியென்பவருக்கும், அருணமங்சை பென்பவளுச்கும் புதல்
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லிபாய்த்தோன் தினாள், இவள் தோன்றியபின் தன். லூர் மண் மாரி 

யாலழியத் தான்மட்டுர் சப்பினாள், உறையூர் புகுக்காஏ் ங் 
கோர் பறையன் விட்டில் ஒதுக்களுள், பின் விதிவசத்தால் 

சீத யன் என்னும் ஒரு வேதியன் வளர்க்க வளர்ர்தாள், அங்கு 

கின்றகன்.று காடெங் குர் இரிக்காள், இரியுங்காலத்தில் தான் 

பகவளைக்சண்டாள், பகவனலும் இவளை மிகவும் காதலித்சான் 

ஆயும் இசைந்காள், இருவரும் மணர்தார், ஆதியில் தான் 

அடித்த அடியின் வடுவை ஆதியின் தலையில் ஒருகாள் பகவன் 

கண்டான. முன் தன்னால் அடிக்கப்பட்ட புலைமகள் என்று நிலை 

குலைக்தோடினான் ஆ.இயு தொடர்ந்தாள், பசவனைப பற்றினாள், 

இருவருக் தம்முள் ஓர் உறுதியைச் செய்தார், கலர்இன்புற்றார், 

இவர்பால் வழுகவில்மக்கள் ஏழுவர் பிறந்தார். ௮இகமான், கபிலர், 

இருவளளுவர் எனப் புதல்வர் மூவரும், உப்பை, ஒளவை, உரு 

வை,வள்ளியெனப் புதல்வியர் நால்வரும் ஆவர், இவ்விழுமிய 

குழவிகள் எழுவசையும் பிறந்த இடத்திலேயே விட்டுலிட்டுத் 

தாம்முன் செய்துகொண்ட உறு யின்படி ஆஇயும் பகவனும் 

சன்று சென்றார். செல்லுங்கால் சாய் மட்டும் பிளளைகளைப் 

பிறியஆற்றாது மறுகி நின்றாள் ௮வ்வமையம் திருவருளால் இக் 

குழவிகள் ஏழும் தம்மலர்வரய் இறர்து மழலை மொழியால் தமது 

தாயைத் தேற்றியனுப்பின. 

இட்டமுடன் என தலையில் இன்னபடி. யென்றெழு' 

லிட்டசீவ லுஞ்செத்.து லிட்டானேைை-முட்டமுட்டப் 

பஞ்சமே யானாலும பாசமவ ஸுக்கன்னாய் 

ம பஞ்சா திரு, (gor ena) 

கருப்பைக்குள் முட்டைக்கும் கல்லினுள் தேசைக்கும் 

விருப்புற் றமுசளிக்கு மெய்யன்--உருப்பெற்றால் 

ஊட்டி, வளர்க்கான வோகெடலா பன்னாள் 
வாட்டம் உளுக்கேன். டிரிழ், (Beacon)
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அத்தி முதலெதும்பி முனவுயி சத் தனைக்கும் 
சித்த மடுழ்ர்சளிக்கும் சகன் --முற்றவே 

கற்பித்தான் போனானே சாக்சச் சடனிலையோ 

அ௮ற்பசீனா அன்னா பரன், (உப்பை) 

சண்டப்பைக் குள்ளுயிர்கன் தாயருக்தத் தானருக்தும் 

அண்டத் துயிர்பிழைப்ப தாச்சரியம்--மண்டி 

யகைகன்ற அன்னாப் அசனுடைய வுண்மை 

நிலைகண்டு நீயறிர்து நில், (உருவை) 

௮ன்னை வயிற்றில அருத்தி வளர்ததவன்றான் 

இன்னும் வளர்க்கானோ என்தாயே.-- மின்ன£வஞ் 

சூடும் பெருமான் சுகொட்டில் நின்.றுவிளை 

யாடும் பெருமான் அவன், (வள்னி) 

சண்ணுழையாக் காட்டில் கருங்கற் றவளைக்கும் 

உண்ணும் படியறிர் தூட்டுமவா்--ஈண்ணும் 

ஈமக்கும் படியளப்பார் காரியோர் பாகர் 

சமக்குர் தொழிலென்ன தான் (கபிலர்) 

எவ்வுயிரும் காக்கவொரு ஈசனுண்டோ இல்லையோ 

அவகுயிரில் யானொருவன் முல்லனோே--வவவி 

அருகுவது கொண்டில் கலைகுவதேன் அன்னாய் 

வருகுவது தானே வரும் (வள்ளுவர்) 

இ.ச்செய்வ மக்களின் அறிவடைமையால், இர்சிலவுலசகம் 

உயர்சலமுற்றது இவனசப் பெற்றவர் தம்மினும் மற்றவசே இவ 
சால் பேரின்பம் உற்றனர். இவருள் சமது வள்ளுவச் செய்வத: 

இன் மஇெலம் இம்மாகிலத்து. மண்வுயிர்க்செல்லாம் பெரிதும் 

இனிசாம் பெருமையுள்ள ௪, இன்வுண்மை: eines oat பரீஸ் 

net @ சாணப்படும்,



146 திருக்குறட் குமரேச வெண்பா. 

சிந்தைக் னிய செவிக்னெபய வாய்க்ளிய 

ats இருலினைக்கும் மாமருச்து--முச்திய 

ஈன்னெறி ராமறிய ஈாப்புலமை வள்ளுவனார் 

பன்னிய இன்குறள்வெண் பா. 

இதுபோன்ற பல பாக்களால் ஈமது தேவர் ௮றிவுடைமையை 

உவர்து வியர்து சங்கததார் சாற்றியுள்ளார். ஆண்டுக்காண்க. 

ஒருவன் அறிவுடைய மக்களைப் பெறுவனாயின் அவசால் 

உலசமுழு.தும் இன்பமடையும் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது. 

69 உற்றடைக்தார் வேகன்்9ர் ஒசவுவர் சாளென்னே 

கொற்ற விசயை குமசேசா--முற்றியே 

ஈன்ற பொழுதிற் பெரி.தவக்குர் தன்மகனைச் 

சான்மரூன் எனக்கேட்ட தாய், (௯) 

இ-ள், 

குமரேசா! தன்னை வந்து கண்டவர்கள் £வகன் பெருமை 

யைச் சொன்னவுடனே ஏன் விசயை பெரு ம௫ழ்வடைர்சதாள் 

எனின், சன் மகனைச் சான்றோன் எனக் சேட்டதாய், ஈன்றபொ 

மு.தினும் பெரிது மகிழும் என்க. 

பெற்றகாலத்தில் ௮டைந்த ம௫ழ்ச்சபைவிடத் தன்மகளை 

ஈல்லவன் என்று பிறர் சொல்லக் கேட்ட காலத்இல் தாய் பெரு 

ம௫ழ்வை அடைவாள் என்பதாம். 

மகன் என்று பொதுவகையாகக் கண்ட பொழுது உண்டா 

௬ இன்பத்திலும் ௮வன் குணமுடையன் என்று சேட்டபொ 

மு.௪ உளதாம் இன்பம அவனைப் பெற்றவட்குப் பெரிதாம் என் 

பது இ.இில் உணர்த்தப்பட்டது, இவ்வுண்மை விசயைபால் உண 

சப்படும்,
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ததை, 

Wreau என்பவள் தத்தன் என்னும் பெயரினையுடைய 

விதைய தேசத்து வேர்தன் மகள், றந்த வுருவமும், நிறைக்,ச 

அழகும் ஒருங் குவாயக்சுவள், ஏமாங்கத நாட்டு ௮இிபஇயர்பெ 

சச்சந்தன் என்னும் ௮சச னுக்கு இவள் மணமகளானாள், இவள 

த ௮ன்பமைக்க இன்பத்தை ௮சசன் ஈன்கமைந்து தய்த்கான், 

காதற்சுவையைக் கனிந்து மாந்தினான். பூல் இன்ப வெள்ளத் 

இல் இவன் .தழ்ர்து தாழ்க்இருந்தான், அதனால் இவனது ௮௪௪ 

ரிமையை அமைச்சன் ஒருவன் சனக்கு உரிமையாக்கிக் கொள் 

ளக்கநநினான், படையைத் திரட்டினான் இரவில் வந்தான், 

அ௮சண்மனையை வளைந்கான், சச்சந்தன் விழிததான், உற்றதை 

யுணர்ந்தான். செக்தான். எழுந்தான். அ௮வவமையம் -தனத 

மனைவி கிறைர்ச கருப்பம் உடையவளாயிருந்தாள். அதனை கிளை 

ந்து நினைந்து “rec வருந்தினான், முடிவில் துணிந்தான், அற் 

பு. தமான மயிற்பொறியொன்றில் கிசயையை யேற்றி வெளி?ய” 

விட்டான், ௮வளும் மறுகனொள், பகைவரைப் பொருது கணவன் 

(வென்றுகிடுவான் என்று தேறினாள். ௮சனால் பொறி3மல் இருக் 

தாள், நெறியே கோக்கனெள், மயிற்பொறியை வலக்கரததாற் 

சுழற்றி வான்வழி போனாள். பகைவரும் நெருங்கினர். போரும் 

நடக்தது. ௮தில் சச்சந்தன் பட்டான், மண்ணில் நிகழ்ந்த வெற் 

நித்தொனியை விண்ணில் போன விசயை கேட்டாள், ஏக்க 

மயங்கினாள், அதனால் பொறியோடு ஒருபுறக் காட்டி ல்விழுர் தாள , 

இருவருளால் பிழைத்தாள், ௮ன் ற கழுவுயிர்த்தாள், ஒளி 

கிறைர்த மேனியுளள ,ஒரு புதல்வன் தோன்றினான். மகனது 

அருமையையும் சனக்குற்ற றுமையையும், எண்ணி யெண்ணி 

ஏங்கறொ, ஒரு வனதேவதை வர்.துகிசயையைத் தேற்றி அக்குழ 

விக்குச் சவகன்என் று பெயரிட்டது. சன்மகளை ௮வ்வனதேவதை 

யிடம் தர்.து தாயும் வருச்துத் தவவனஞ் சார்ர்தாள். இவ்வுல? 

யலை வெறுததாள், உயர்கவஞ்செய்தாள், இவ்வகையில் இருபத் 

“தொரு வருடங்கள் கழிர்சன. மகனும் வளர்ந் சான், துயர்கள்பல 
ப - | - 19
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வும் சடர்து உயர்சலமுற்றான். கலைபல தெளிந்தான், அழகு 

விரம், ஆண்மை முதலியவற்றால் மேன்மையுற்றுன் த*ஏ.த பெற் 

றோர்க்கும் தனக்கும் உற்றதை முற்றவும் உணர்ந்தான். இழக்த 

௮ சசைப் பெ௮தற்கு எண்ணினான். பதுமுகன் மூதலிய துணை 

வர் பலசையஞ் சேர்த்தான் ௮சசிளஞ்சிங்கம்போல் விளங்கினான். 

பல சேேயங்களுக்குஞ் சென்றான். இவனது சால்புடைமையைக் 

கண்டு ?மலோர் புகழ்ர்சார், இக்கானம் இவன் இறந்து விளக்குக் 

தன்மையை வனத்திலிருந்து தலஞ்செய்யும் விசயையிடஞ் 83லர் 

சென்று சொல்லினார்., அதைக் கேட்டவுடனே பெரிதும உவர் 

தாள். அவவுவகைப் பெருக்கில் இவள் மிகவுந் தோய்ந்தாள். மக 

னையும் பின்பு தகவுடன் சுண்டாள், மார்போடணைத்துப் பேருவ 

கை பூக்காள், மகனும் பகைவசை வென்று ௮சசைப்பெற்றான். 

(இதன் விரிவைச் €வக சிர்தாமணியிற் காண்க.) 

- பொற்பறிலில் லாதபல பு,சதிரசைப பெற்ற இிலோர் 

நற்புசல்வ னைப்பெறுதல் ஈன்றா?ம..-பொற்கொடியே 

பன்றிபல குட்டி பயர்ததினால ஏதுபயன் . 

ஒன்றமையா சோகரிக்கன் Cay g, (8 திவெண்பா) 

தன் மகன் சால்புடையனானால் தாய் பேருவகை கூர்வள் 

என்பது இதனால் ச றப்பட்டது, 

_—_ ஒட 
[0 .தல்லஇசா மன்புரிந்தான் ஈற்றாதை யென்னோற்றான் 

கொலலெலுஞ்சொல் என்னே குமசேசா...-செல்ல 

மகன்தச்தைச் சாற்றும் உதவி யிவன் தர்தை 

Quer? a nap ar கொல்லென்னுஞ் சொல், (@) 

இஸ் 

கும$ரசா! இவனைப் பெறுதற்கு இலன் சர்தை பென்ன 

தவஞ் செய்தா2ன, என்௮ சொல்ும்படி ஏன் இராமன் செப்
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தான் எனின், இவன் தந்ைத என் நோற்றான் கோல் என்லுஞ் 

சொல்லை உண்டாக்குகலே மகன் தர்தைக்கு ஆற்றும் உசவி என்சு, 

ஆற்றும் உதவி--செய்யும கைமாறு, 

என்நோற்றான் கொல்--என்னதவஞ் செய்தானோ, 

தவத்தின் ௮ளவு தெரியாமல் தமக்குள்ளே வினவுகின்ற 

படியால், கொல் என்னும் இடைச்சொல் ஈண்டு மய த்மைக்குறித 

0து. வியப்பையும் உணர்த்தும், 

கெறி வழுவாத அறிவுடைய புதல்வனைக்கணடால் உலகோர் 

மகிழ்வர் அ௮ங்கனப ம௫ூழுங்கால இர் ஈன்மகனைப் பெறுதற்கு 

இவன் தர்தைமுன்னம் என்ன தவஞசய் தானோ? என்று நினைந் 

து வியக்து புகழ்வர். இப் புகழ்மொழி பெற்மேனுககுப் பெரு 

மகிழ்வையூட்டும. ஆதலால் ௮ம் மசழ்வை?ய மகன் தந்தைக்கு 

உண்டுபண்ண வேண்டுமென்பது கருத்து, 

suit gS cma peau சந்து ஆகரித்தல் உபசரித் 

தீல் முதலிபனவெல்லாம தர் உகவியல்ல என்பது குறிப்பு, 

பெற்றோச்ச்கு என்னாது தந்தைக்கு என்றார் தலைமை ௧௫௬௮, 

தவ்னை அறிவுடையனாக்கய தர்தைககு ஒரு மகன் செய்ய 

வேண்டிய வுதவியாவது, தான் ஒழுக்கமுடையனாய் நின்று உயர் 

லேபாம் என்பது இதில் உணர்த தப்பட்டது. இவவுண்மை இசா 

மன்பால உணசப்படும், 

கதை. 

இற்றைக்.குபபலலாயிச வருடங்கட்கு முன்னர் இருவயோத் 

இயில் இருந்த தசசதனுக்கும், கோசலைக் மம் புகல்வனா5 இசா 

மன் என ஒருவர் அவதரித்தார். இவர் சிறந்த போர்வீசர், உயச்ஈ ௪ 

அருளுடையவர். தந்தை சொற கடவாதவர், பேராண்மையு
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பவர், அறிவும, ஒழுக்கமும், அழகும் நிறைந்தவர், தர்தைசொல் 

Hes மாதிசமில்லை யென்ற சர தனையுடையலர், இவா் குணப், 

செயல், ௮ழகு முதலியவற்றைக் கண்டு உலகம் சமி. ௮௪ 

னால்இவசை இசாமன் எனறார். இராமன் என்ற செரல்லுக்குசமிக 

கச்செய்பவன் என்பது பொருள், சமிக்கச்செய்தல -- இன் .முறச 

செய்தல், இசதிருமகனத ௮றிவொழுக்கங்களைக் கண்டார் அளை 

வரும் இவரைப் பெற்றோரது தவததைப் புகழ்ந்து. 2பாற்றினா, 

"என்ன 2சானபு கோறராள கொல இவனைப பெற்ற வயிதுடை 

யாள், எனனும வார்தை யெய்துவிகத இருடிகேசா'' என்று 

இசாமனைச் குறித்துப் பெரியார் அருளியுள்ள இருமொழியாளும் 

இவ்வுண்மை தெளியப்படும 

மகச்சட்பேற்றுல பெருமையடைந்தவர்களுக்குள்ளே ser 

தின் ஒருவசே உயர்ந்தவசானார். அவருக்கு உயர்வாகவும், ஓப் 

பாகவும ஒருவரும் இலலை, 

மகன் த௲தைக்கு ஆற்றும உதனியில் இராமர் தருவே 

எவரினும் சிறந்தார், இதன் விரிவை அவர் சரிசத்தில்உணர்ச, 

உர் தநீர்க்கடல ௨டுச்சபார் முழுவது மொருக்கே 

வந்துதாள்தொழும் அசல் வளமெலாம் பெறிலும் 

இந்திசாதியர் பெருப்பத,த் திருக்கை Guu Ao gun 

மைந்த ரினறியே வாழ்வ.அ வாழ்வுமற்றன்றே. 

(பிசமோத்தசகாண்டம்) 

தொக்கெ மலர்துதை விலாத சேலையும் 

புக்கிள தாமசை ஈகாச பொய்கையும் 

மிக்கிளம பிறைவிசும் பிலாத ௮ந்தியும் 

மக்களை யிலாததோர் மனையும் ஒக்குமே: (சூளாமணி) 

மகன் தாசைக்குச் செய்யும் உளியின் இயல்பு இனால் 

உணர்ச் சப்பட்ட து,
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(இவவதிகாச,,சன' தெர்சைபபொருள்,) 

இவ்வுலகல ஒருவன பெறத்தக்க பேறுகளுள் மக்சட்பேறே 

சிறக்த,த! அதனால் அவன் குலமுழுதும: ஈலம அனடயும், தம் 

மக்களே ஒருல்னுக்கு உண்மையான உயர்பொருள், அவர்கள் 

சறுகையளாகிய கூழ் அமிழ்தினும் இனிதாம். அவர்கள் தொம்: 

டால் மெய்க்குஇனபமாம, சொறகேடடால் செவிக்கு இனபமாம். 

குழலினும் யாழினும அவர்தம் மழலை மொழியே பெரிதும இனி 

தாம். மக்களைக் சல்வியுடையனாககுகலே தர்சைக்குக் கடன், 

அறிவுடைய மக்களால் அனை வரும இன்புறுவர், தன்'மகன சால் 

புடையன் தனால் தாய் பேருவலக கூர்வள், ஒரு ஈனபகன தன் 

தாதைக்குச் செய்யும் உதவியாவ,த, தான் அறிவும் ஒழுக்கமும் 

உடையஞாய் ஒழுகுதலேயாம், 

1-வது மச்சட்பேறு முற்றிற்று, 

ஒட 

௮-ம் அதிகாரம் அன்புடைமை, 

அஃதாவ.ஐ தனது மனைவி புலவர் முதலிய தொடர்புடை 

யாரிடத்தில் ஒருவனுக்கு இயல்பாகவே தோன்றும் விருப்ப 

முடைனை. இதனை மி.க.இியாக வுடையவனே இல்வாழ்க்கைக்குத் 

தருதியானவன், ஆதலால் இஃது. ஈண்டு வைக்கப்பட்டது? 

௮இகாச அமைவும் இசனானே புலனாம், 

அபய தத்தத்ஜ யா 

41. கண்டழுதார் சண்ணப்பர் சாய்சதிரோன் சேயுமேன் 

சொண்டமு தான் முன்னம் குமசேசா-.- உண்டான 

அணபிற்கும் உண்டோ :அடைக்குர்தாம் இங்வலர் 

'புன்கணிர் பூசல் ரும். (கி
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இஎ். 

குமரேச! சவலிங்கத்இன் சனிமையைச்கண்டு கண்ணப் 

பரும், வாலியின் உதிரத்கைக் கண்டு கதிசோன் சேயும ஏன் 

அழுதார் எனின், அன்பிற்கும் ௮டைககும் காழ் உண்டோ, 

ஆர்வலர் புன்கண்நீர் பூசலதரும் என்ச. 

கதிசோனே ய் --சுக்ரீவன, 

தாழ் --க தவினை நிலையுடன் பிணிக்கும் ஒருவகைச் கருகி, 

இஃது ஆகுபெயசாய்க கதவையுங் குறிக்கும் ஓகாரம் எதிர் 

மறை, பூசல் எனபது பொருதல், ஒலித்தல், என்பனவற்றை 

விளக்கும ஒரு சொல், wg வெளிப்படுத்தல் என்பதை ஈண்டு 

விளக்க கின்றது 

ஆர்வலர் புன்கண்நீர் பூசல் தரும்-- அன்புடையாரது கண் 

ணின் புல்லிய gr உள்ளிருக்கும் ௮ன் பினை வெளிப்படுத்தும், 

இன் கண்டீரை விலக்குகற்குப் புன் கண் நீர் என்றார். மூன் 

னத இன்பத்தால் உண்டாம, பின்ன ுனபத்சால் தோன்றும், 

பிறர் துன்பமுறக் சண்டால மன்பரது கண்ணில் ரச் வரும் 

என்பது குலிப்பு. 

அன்பு கருத்துப் பொருள் ஆதலால் ௮ல்து அலுமானம் 

ஒன்றானே அறியப்படும். கம்பரும், **'அன்பென்பது ஒன்றின் 

தன்மை ௮மசரும் sen Sept” என்றார். 

சாட்சியால அன்பைக் காணமுடியாது என்பதும, அதனையு 

டையாச.து செயலிலிருஈ்ேேச ௮தன் உண்மை கருதப்படும் என்ப 

அம், அதனை மறைத்து னலக்க இயலாழு என்பதும், ஒருவன் 

உள்ளதில் அடல்கியிருக்கும் அன்பை அலன் கண் பொழியும் 

வெள்ளமே காட்டிவிடும் என்பதும், இஇல் காட்டப்பட்டன. இவ் 

வுண்மை கண்ணப்பர் சண் ணும், ௪ச்சரீவன்பாதும் காணப்படும்,



8-ம் ௮கொசம் அன்புடைமை, 153 

கதை 1, 

சாளத்தி மலை?மலிருந்த வெலிங்கமாய தனியுருவைக் 

சுண்டவுட ன ௮கமுருஇ அதன் தனிமைக்கு இரங்கி ௮மு தமை 

யானும், சண்ணையெடுத்து ௮ப்பிய தன்மையானும், கண்ணப்ப 

சது ௮ன்புண்மை காணப்பட்டது. 

“சண்ணப்பன் ஒப்ப சதார் ௮னபின்மை சுண்டபின்'' என்று 

மணிலாசகப் பெருந்தகையும் இலரை நினைந்து வியந்து இசக்கி 

யுள்ளார், இதனா? அன்பின் பேசெல்லையில் இவர் தனி நின்று 

கிலவுன்றமை தெளியப்படும். 

கதை 2 

சுக்ரீவன் என்பவன் வான ரகுல் இலகனாஏய வாலியின் 

தம்பி, நல்ல போர்வீரன். தனது முன்னவளுடன் இட்டுந்தை 

யென்லும் ஈசகரில் இருக்தான். வாலி றந்த வரபலங்களையுடைய 

வன், இவன் அரசுபுரிந்து வருங்காலத்தில் ஓர் ஏதுவால் தம்பி 

யை சம்பவில்லை. மாறாக ம௫க்தான். இவலும் பயந்து வணங்கி 

னான. நயந்து பொழிர்தான். வாலி கேட்காமல் இவனை வைது 

சினந்தான். கொல்ல நினைந்தான். தம்பி மெல்லத் தப்பினான், 

மதங்க மலையில் புகுந்தான். மறைந்திருந்தான். அனுமார் முத 

லிய அறிஞர் பலரும் இவனுடன் உறைக திருந்தனர், இவர் இங் 

கனம் இருப்ப, இசாமரும், இலக்குவரும் அங்கு வந்தார். அனு 

மானால் இசாமர் ஈட்பைச் சுக்ரீவன் பெற்றான. ௮சன்பின் இரா 

மசைச்கொண்டே தன் தமையனைக் கொல்லக் கருதினான், wal 

ரும் இசைஈதார், இட்டுந்தைக்குச் செனறார், சுக்ரீவன் போர் 
க்கு அளைகூவினான். வாலி வந்தான், இருவரும் சனந்தார் ஒரு 

வசையொருவர் பிடித்தார், உடனறு பொருதார் தம்பி தசார்ர் 

கான், ௮வவமையம் இசாமர் வாலிேல் pi gio ஏகினார், 

அது மார்பில்பட்டது, படவும் வரலி பதைச் அலிழுர்தான், உருண் 

டான், உதிசம்பெருயோடிய து. அகனைச் சுக்ரெவன் கண்டான் 

செற்றமும் பசையும் முற்றவும் bp ster. AGS சோர்ச்து 

தளசமில் உ கிழுந்சாள்,



கச் இருச்குறட் குமேச வெண்பா. 

வாசத்தாசவன் மார்பெனம்,மல்வழகங்கருவி 

வயோசைச் சோரியைக் சண்டனன் உடன்பிரயப்பென்லும் 

பாச,த்தால்பிணிப் புண்டவத் தம்பியும் பசுங்கண 

சேசத்தாசைகள் சொ!,சச செ)ிகிலஞ் சேர்ந்தான், 

( இசாமாயணம் வாலிவதைப். படலம் ,) 

இசன் விரிவை அவர் சித த்இலுணச்க, அன்பின் தசையும் 

அதனை அறியும் வகையும் இ,கணால்-கூறப்பட்டன 

ஓஒ 
12 மோனச் ததீசி முதுகெலும்பை வானவர்தங் 

கோளுக்கேன் தர்தான் குமசேசா--ஞானமுறும் 

அன்பிலார் எல்லார் சமக்குரியர் அன்புடையார் 

என்பும உரியர் பிறர்க்கு. (௨) 

இ-ள் 

குமரேசா! ததீசி pen wt தமது முதுகு எலும்பை ஏன் 

இர்திரனுக்குந் தந்தார் எனின் அன்புடையார் என்பினையும் 

பிறர்க்கு உதவுவதற் த உரிபசாவர் என் ௨, 

புறப்பொருள் கள் எல்லாம் உடைபசாயினும் அசப்பொருளா 

ப அன்புஇல்லா தவர் பிறக்க்கு ஒன்றும் உஅவார்.என் புது கருதி 

இன்பு இலார் எல்லாம் ,கமக்கு.உரியர””. என்றார், 

ஒன்றும் இலசரயிலும் அன்புடையவர் தமது உடம்பையே 

அர் ௪ர்து பிறர்க்கு உதலிபுரிவர் என்பதும், எல்லாம் உடையசா 

ிதும் அன்பு இல்லாதவர் யாதும்,உசவரர் என்பதம், கூறியபடி. 

பிறர் துன்புற அன்புடையார் சயொர் என்று மேலே கூறி 

னார், இதில் பிறர்பொருட்டு ௮வர் தமது உடம்பையும், உயிசை 

யூம் உசவுவர் err ae. 

(இவ்வுண்மை ததர முனிதர்பால் கணாரர்புடும்.]
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ததீசி என்பவர் அதர்வா என்னும் ஒரு முனிவர் பு.சல்வர், 

இவச.து தாயின் பெயர் சார்இினி, இவர் 8யமசன்ற மெய்யுணர் 

வுடையவர், அன்பும், சவமும், அமைதியும் வாயர்தவர், சண் 

ணளி ததும்பிய புண்ணியவுருவினர் சுசரும் ௮சுசரும் பாற்கடல் 

சடைக்த காலத்தில் ௮வரதம் படைக்கலங்களை இவரிடம் ௮டைச் 

சலமாகக் கொடுத்திருக்கார், ௮வற்றை இவர் கெடுகாள் வைத்தி 

ருந்தார், அவர் வரவில்லை தமது தவம௫மையால் விழுங்கனார், 

அவை உள்ளே புகுக்தன, எல்லாம் ஒன்றாய் இணைந்து Brom 

டது: முதிசென்புடன் சேர்ந்தது இண்ணிதாய் கின்றது, இவ் 

வுண்மையை உணர்ச்ச இந்திரன் இவரிடம் வந்தான். மூனிவர் 

உபசரித்தரர் வர்சசை வினவினார், ௧ ? கைக்குலிசம் தேய்க்து 

வலியிழர்.திருப்பகால் ௮௬௪சை வெலல முடியவில்லை என்று இந் 

இசன் இசைத்சான இருளுடல் ௮வுணசைத் தேய்த்து எமர் 

குடியெல்லாம் புபபதோர் கொள்கை சாய படைக்சலம் அடிகள் 

பால் அமைந்துள்ளது என்பதையும உணர் த இனான், முனிவர் 

உணர்ந்தார், 

“scrum தெனநரி ஈமதெனப் பிதா 

தாய்௩ம தெனாமன் தனதெனப் பிணி 

பேய்சம தெனமனம் மதக், ॥ பெற்றிபோல் 

ஆய்கம தெனப்படும் யாக்கை words, 

ஈடுத்தயா விலார்தமை நலியக துன்பகோய் 

அடுத்தயா வருந்இிரு வடைய பாக்கையைக் 

கொடுத்தயா அ௮றம்புகழ் கொள மனே யெனில 

எடுத்தயாக் கையின்பயன் இசவின யாவதே,?” 

என்றார். இன்புற்றார், ௮ன்பால் ॥ பை அவனுச்யேச் சன் 

இன்னுபிசை முன்னே விடுத்தார் அன) ஈடயார் என்பும் உரியர் 
பிதர்க்கு என்பதை இவர் ஈன்று சாட்டினர் அன்பின் இயல்பை 

20



156 திருக்குறட் குமசேச வெண்பா, 

அனைவரும் கண்டார். இன்புடன் என்பை இர்திசன் கொண்டான் 

குலிசம் ஆச்2௮௬௭சை வென்றான், 

இதன் கிரிவு இர்த்தரெி புராணத்இல் உண? ப்படும், 

அன்புடையார் உடம்பாலும் பிறர்க்கு உசவிபுரிவர் என்பது 

இதனால் உணர்த்தப்பட்டது, 

(_அ ஆம்? 

13 அனிரைபால் அன்பால் ௮ருந்தவனேன் மூலனெஃமங் 

கோளனுடம்பைக் கொண்டான் குமசேசா...-. ௮ இலல் | 

அன்போ டியைர் க வழக்கென்ப அருயிர்க் 

கென்போ டியைர்ச தொடர்பு, 

இஸ் 

குமரேசா! ஆன் நிரைபால் அன்பால் மூலன் என்னும் 

கோன் உடம்பை ஏன் பருந்தவன் கொண்டான் எனின், ஆர் 

உயிர்க்கு என்போடு இயைர்ச தொடர்பு, ௮ன்போடு இபையவந்த 

வழக்சாம் என்௧, 

ஈண்டு என்பு என்றது உடம்பினை, ன் நிரை--பசுக்கூட்டம், 

ஆர் உயிர்க்கு என்போடு இயைந்த தொடர்பு-- அரிய உயிர்க் 

கு உடம்போடு உண்டான நட்பு: க 

அன்போடு இயைந்த வழக்கு--அுன்போடு பொருர்ததற்கு 

வந் ச வழியின் பயன, 

உயிர் உடம்போடு கூடிய த பிறர்க்கு ௮ன்பு செய்யும் பொ 

ருட்டேயாம் என்பது கறுத்து, அன்பை உடையவனே மக்சட் 

இிறபபின் மாண்பை அடைர்தலன் என்பதும், ,௮ஃதில்லாத 

ஒன் உருவத்தால் மனிதனாபிலும் அவன் பிறப்பால் பூபன், இல்லை 
௬ன்பதிம் கூறியபடி,
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தனித்து நிற்கும் தன்மையில்லாச நெருப்பு விறகு முச்லிய 

வற்றைப் பற்றி நினற பின்னசே உணவு முதலியவற்றைச் செய்ய 

உதலியாம், ௮ தபோல் ௮ருவமாய உயிரும் உருவமாய well s 

உடம்பைக் கூடிய பினன3ர அன்பு செய்ய ஏதுவாம் எனபது 

குதிப்பு. 

இனி, +g உயிர்க்கு இப்பிறப்பீல மக்களுடம் போடு உண் 

டான தொடர்பு, முற்பிறப்பில் ௮ஃது அன்போடு பொருந்இவக்ச 

தின் பயனேயாம” எனவும் இது பொருள்படும், 

அறிவுடைய உயிர் ௮றமிவில்லாத உடம்பினையடைச்ததற்குப் 

பயன், பிறர்க்கு ௮னபு செய்சலேயாம் என்பஅ௫ இதில் உணர்த் 

தீப்பட்டது, இவ்வுண்மை இருமூலர்பால் உணரப்படும், 

bod) H . 
ர் 

இ.ருமூலர் என்பவர் ஒரு தவயோகி, நந்திேதேவசது மாபில் 

வர்மவர் yee au முனிவசைக் சண்௰ மழ வேண்டுமென்று 

இவர் காதல் கொண்டாா தறை தென் இசை கோக்க நடந்தார். 

காவேரி நதியைக் கடந்தார். அதன் தென் சசையருகில் ஈன்கு 

அமைந் ஹள்ள ஒரு காட்டில் புழுர்தார். அங்கு மூலன என்னும் 

ஒர் இடையன் பல பசுக்களை மேய்த்துவந்தான், விதிவசத்தால் 

அன்று இறர்தான அவன் உடம்பைச் சூழ்ர்துகொண்டு பசுச் 

கள்பல ஈலங்கநின்றன கண்ணீர் த துமபிகிற்கும் பசுக்களை முனி 

வா கண்டார், அ௮ன்புகொண்டார். பொ இகைசகுச் செல்லும் மதி 

பினை மறந்தார், எவ்வகையினாலாவது அ௮ப்பசுக்களை ஆதரிக்க 

வேண்டுமென்று கருதினார் தவமமையால மூலன் உடம்பில் 

புகுந்தார், எழுந்தார். பசக்கள கண்டன பெருமகிழ்வு கொண் 

டன, முனிவர் தமது திரு உடம்பை ஒரு புதரில் மறைத்தார். 

போமு வம் மறைச்தது, பசுக்கள் ஊசை கோக்செ சென்றன, 

தீரீமும் பின் சென்றார். ிவையெல்லாம தத்தம் இலலிம் அன்டர் 

தின். மலர் மட்டும் வெளியே தனிதழ் நின்றார், உரிய கால்திதில்
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தனது சணவன் வரவில்லையே பென்று மூலன் மனைவி? தடினாள், 

புதிய மூலசை வந்து கண்டாள். ௮வரும் மெளனமாக நின்றார். 

இவளும் கெருக்கனொள். தீண்டாதே என்று மூலர் தடுத்தார், 

மூலனுக்கு ஏதோ ஒருவகைச் சத்த பேதம் என்று ஊரிலுள் 

ளார் கருதினார். இவ்வகையில் மூலர் அன்பால் பசுக்களை ஆதரித் 

அ வந்தார், சின்னாட்கள் கழிர்ச பின்பு சமது அருமைத் இரு 

வுடம்பை மூலர் போய்ப் பார்த்தார், ௮ மறைர்ுவிட்டது. 

முனிவர் சலங்இனர். ௮வ்வமையம, '*இவவுலகம் உய்யும்படி ஓர் 

அரிய தூலை நீ தருதல் வேண்டும்”என று திருவருளால் ஒரு ஒலி 

ஒலித் தத. மூலர் கேட்டார். அருளை நினைந்தார், தனி3யசென்றார், 

யோகத்தில் இருச்தார். வருடக்துக்கு ஒன்னாக மூவாயிச வருடங் 

கள் யோகத் இலிருந்து மூவாயிசம் பாடல்கள் பாடினார், புவை 

இருமூலர் தருமர் தரம என்று இப்பொழுது வழங்கப்பட்டு வரு 

இன்றன. அன்பு செய்யும் பொருட்டே தமது அர் உயிர் மூலன் 

உடம்பில் புகுந்து விளங்னெமையால் முனிவர் திருமூலர் என் 

லும் செழுபபெயர் பெற்றார் ௮ுன்பின் பயனாகவே உயர்க்ச பிற 

ப்பு எய். தம் எனபதும, அப்பிறப்புககுப் பயன அன்பு செய்தலே 

யாம், என்பதும் இவர் சரிதத்தில் செளியப்பட்டன, இதன் விரி 

வைப் பெரியபுசாணத்தில் உணர்க, 

ஒருவன் பிறப்புக்குப் பயன் ன்பு செய்தலேயாம் என்பது 
இதனால் கூறப்பட்டது. 

[4 இண்டோட் குகனன்பு செய்தான் இராமனண்பேன் 

கொண்டான் ௮வன்பால் குமசேசா--உண்டாகும் 

அன்பினும் ர்வ முடைமை ய துவினும் 

சண்பென்னும் sie Apri. (4) 

இ--௭, 

குமரேசா! குகன் அன்பு செய்தான். இசாமன் ஏன் 

அவன்பால் ஈண்புகொண்டான் எனின், அன்பு ஆர். முடைமையை 

ஈ.தும். அத ஈண்பு என்னும் சாடாச் சிறப்ப ஈ.லும் என்ச'
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தாடாச் சறப்பு-- மதி கமுடியாத சிறப்பு, 

அன்பு--மனைவி மக்கள முதலிய உறவினரிடத்து நிகழும்காதல், 

ஆர்வம்--உறவில்லாத பிறர் இடத்தும் ஒருவனுக்கு உண் 

_ாம் விருப்பம், அன்பின் பெருக்கமே ஆர்வம் என்சு, 

பேசன்புடையவளுக்கு யாவரும் ஈண்பர் அவர் என்பது 

குதிப்பு, 

பெறுதற்கரிய பெரியாசது ஈண்பையும் ஒருவன் அன்புடை 

மையால் பெதவான் என்பது இதில் உணர்ததப்பட்டது. இவ 

வுண்மை குகன்பால் உணரப்படும், 

கதை. 

குகன் என்பவன் வேடுவர்குலத் தலைவன், இற்றைக்குப் 

பல்லாயிர வருடங்களுக்கு முன்னர்க் சக்கைசதியின் வடகசை 

யில் சிருங்கிபேசம என்னும ஓர் ஊர் இருந்தது. அதில் இவன் 

விளங்கயிருர்சான, கங்கைத் துறையிற் சென்று மீளுதற்குரிய 

தோணிகள் எல்லாம இவனுக்குக் காணியாக இருந்தன. மற்போ 

ரிலும், விற்போரிலும் இவன் ஈற்பேர் பெற்றவன். கங்சையின் 

இரு கசைகளிலும் உள்ள பொருள்களெல்லாம் தனக்கே உரிமை 

யாக உடையவல். இறந்த வீரமும், நிறைந்ச அன்பும் ஒருங்கே 

வாய்க் தவன். இசாமன் ௮சசைத் துறந்து மனைவியோடும், இளைய 

வனோடும் வனவாசஞ் செய்துவரும் காலத்தில் ஒருசாள கங்கைக் 

கசையின் அருகில் வற தங்கியிருந்தார். அவா வசலை இவன 

கேட்டான் உடனே ுவசைக் கண்டு மழ வேண்டுமென்று 

காதல் கொண்டான். தன் தகுஇிக்கேற்பக் கையுறையாகச் சல 

பெருள்களை பெடுத்துச்சொண்டு அவர் இருப்பிடம் சோகச் 

சென்றான். சண்டான். அனபால் உரு அவர் அடிமேல் கிமுர் 

தான், எழுர்சான். அவசது சடைமுடியையும், மசவுரியையும்
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Grog சோக்கினான், உடல் துவண்டு கினருன். அவர் மனைவி 

Cure’ ait Ys an gins கினவிமோர்க்சான். கம் ஞழைக் 

தான். அழுதான். கனது பொருள் முழுவதையும் உரிமையா 

கப் பெற்றுத் தன் நகரில் இருந்து ௮வர் இனிதாக ௨ழவேண் 

டும் என்று அடிமிசை முடிபடச் தொழுது வேண்டினான் இவ 

னது ௮ன்பின் பெருக்கை இராமர் தன் தம்பிக்கும் மனைவிக்கும் 

காட்டினார் வியர்சார் பின் குசனைத தேற்றி இசாமர் வனம் புகத 

அணிந்தார். ௮னபுடைக் குகனும் அவர்பினசெல்லவிழைர்தான். 

குகன.து ,ர்வத்தை இசாமர் கெளிக்தார் ௮வனை த தழுவினார். பெரு 

ஈண்புகொண்டார். '(ரான் உன் உடன் பிறக்தவன. என் தமபி உன 

தம்பி, எனது மனைவி உனது கொழுத. அயோச்தியிலுள்ள 

ஈமது சுற்றத்தைப் பதன் ஆதரிக்கின்றான். இங்குள்ள ஈம.து 

இளையை நீ இருந்து காக்கவேண்டும, சான் வனவாசம் செய்து 

மீண்டு வருல்கால,ச.இில் இங்.குவரு 2வன். எனனாருயிர்த் துணை 2ய/ 

நில” என்று இதவுசை பலகூறி நிறுத்தினார், குகனும ஆணை 

கடக்க அஞ்சி கின்றான். தனத பெருயெ அனபால் இசசமனது 

உயரிய ஈண்பைப் பெற்றான். இதன் விரிவை இராமாயணத்தில் 

உணர்ச, 

அனபுடையவர்ககு யாவரும் ஈண்பசரவர் என்பது இதனால் 

றப்பட்ட, 

159 தேடுற இன்புற்றம சேசமான் ஏன்றப்புங் 

கூடஎப்ி கின்றார் கும?சா--ஈர்டுன்ற 

அனிபுற்' றம்ரீந்த வழிக்சேன்ப வையகத் 

இன்புற்றார் எய்தும் 8 றப்பு, (5)
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இ-ள் 

குமரேசா! இன்பமும் சிறப்பும் ஏன் £சசமான்பெருமான் 

ஒருங்கே எய்தினார் எனின், வையசத்தில் இன்புறருர் எய்ம் 

Fou, Hoy Np swiss வழக்கு தம் எனக. 

அன்பு உறறு அமர்ந்த வழக்கு முன்புடையசாய் Owes 

ரெறியின் பயன், 

சிறப்பு என்றது பேரின்பத் தனை, 

இவ்வுலக, இல இருர்து இன்பங்களை ஈன்கு PUSH, He 

வுலகத்திலும சென்று றெப்பினை எய்தும் உரிமை அன்புடைய 

ஒருவனுக்கே அமையும என்பகாம் 

அன்புடையவர் இம்மையினும மறுமையினும இன்பம் எய் 

துவர் எனபது கருத்து 

விரதங்காத்து வருந்தி அடையத்தக்க சிறந்த இன்பத்தை 

அன்புடையவன் எளிதில் அடைவான் என்பசை இதிலுணர்த்தி 

ஞர், இவ்வுண்மையைச் சேரமான் பெரு பான்பால உணரலாம், 

கதை, 

சேசமான் பெருமான் என்பவர் சேோசஎட்டிலே. மகோதை 

என்னும் ஈகரிலே சே ச்சர் மாபில செல்2ள்ற் பொறையன் 

என்பவருக்குப் Usserrss Feta Sat சற்ந்த செல்வத்திற் 

Gn இலரி நிறர்ச அறிகேோரடு வளர்ஈதார். பருனமுறளுர், 

திருவஞ்சைகிகளம் என்னும் திருச் தலத்திற்குச் சென்றார்' அம் 

குத்,கற்தினார். அன்புற்றமர்கதார், அதன்பின், இவர் ௮சசசனர், 
யிலும் அனைவருக்கும் *அன்புடையசாய்.. அறகெறி...நின்ளர்,
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உலக இன்பங்களை உவந்து தூரர்தார்,. எல்லாவுயிர்க்கும் இசமே 

செய்தார். ஒரு நாள் இவர் குடைகிழலிருந்து குஞ்சாம் ஊர்ந்து 

ஈசர்வலம் வந்தார். வருங்கால் வண்ணான் ஒருவன் உவர்மண் 

தோய்ந்த மெய்யுடன் இவசெதிசே வந்தான். பார்த்தார், மீறு 

சோய்ர்த மெய்யினையுடைய செவனடியார் என்.று அவனையிவர் 

கருஇனார். தமது ௮சச௪ மாண்பையும் மறந்து அவனடிமிசை 

விழுந்தார். ௮வன் நடுகடுக்கொன். இவர் பின் உண்மையையுணர்ந் 

தார், இர்ச ஆசவாரகாலத்இில் இரு£ீற்றின் சர்தனையையுண்டுபண் 

ணின பெரியவர் என்று ௮வனை மதுபடியும போற்றிப் புகழ்ர் 

தார், இவரது பரன்பை உலகம் சகாணுமபடி இறைவன் பாண 

பத் இசருக்குப் பொருள் தருக எனறு இவரிடம் ஒரு திருமுகம் 

உய்த்தார், 

மதிமலி புரிசை மாடக் கூடற் 

பதிமிசை நிலவும் பானிற வரிசசிற 

கன்னம் பயில்பொழில ஆல வாயின 

மன்னிய செவன்யான் மொழிதரு மாற்றம் 

பருவக்கொண்ழுப் படியெனப் பாவளர்க்கு 

உரிமையின் உரிமையின் உதவி ஒளி.இிகழ் 

குருமா மதிபுசை குலவிய குடைக்கழ்ச் 

செருமா வுகைக்குஞ் சேரலன் காண்க, 

பண்பால் யாழ்பயில பாண பததிசன 

தன்போல் என்பால் ௮னபன் தன்பால 

காண்பது கருப போந்தனன் 

மாண்பெருள் கொடுத்து வரவிடுப்பதுவே, 

இஃது இச்சேர்பெருமாலுக்குச்சவபெருமான் எழுெது 
இதனால இவச௮ அன்புடைமையும வளளற்குணமும் sere கா 

ணப்படும், இலர் நெடுங்காலம் இவ் வைபகத்தில இருந்து இன் 

புற்றுர் இறுஇயில் உரவுடன் இஙவசொரு பரி ?மலிவர்ச். அ சைலைக் 
கு௪ செனருர், சிறப்பிளை எய்இச் செபமாந்து இருந்தார். 

(இ பெரிய புசாணத்தில் உள்ள த.)
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அன்புடையவர், இருமையிலும் இன்புறுவர் என்பது இத 
ஹை கூறபபட்டது. 

ove 
—:>% see rart ernie 

rs * 

76 பண்டு வசதுங்க பாண்டியனேன் yor Oru gu ox 
Osram_upy san Du (GQ tres — some 

௮றதிறகே அன்புசார் பெனப அறிபார் 

மறததிறகும ஃ்தே ணை (*) 

கும 2ரசர!! தன சுமபி தீன ?மல மறஞ்சசய்பக் கண்டும் 
QT DAE TTT LM ஏன் அவன பா அன்பு செய்தான 

எனின், HD FOS ஆச்சுவும, 1D) BO & டீஈகவும ௮னபு 
துணையாம் எனக, ENTLY = துணை Hor s= wou goru, 

அனபானது, மறததை நீஈகுசறகும ணையாம எனபதை 
௮றியாதவசே, ௮சனை ௮றக்இறகே சார்பு த என்று கூறுவர் 
அறிநதார் ௮ங்கனங்கூருர் எனப சாம 

௮றககைச செய்யவும, மறசதை மர வும், அன்பு துணை 
யாம என்பது குறிப்பு. மறததிற்கும் என்பதிலுள்ள உமமை, 
அறக்திற்கும் துணையாம் என்பகை உணர்க 4 நின்றது, இஃது 
இறர்தது தழுவிய எசசவும்மையென இயம்பப்படும் 

இனி, கனக்கு உரிமையுள்ளவரிடட_ இய ஒரு தவ.றுகண்டுழி 
ஒறு அவசைக சணடித்கறகுக சாரணம, அவன் அவர்பால் 
OFF மஓுனபுடைமையே ஆகலால் **மறததிறகும் ௮ஃ2த 
அணை? எனருர் எனவும இது பொருள்படும, மேல், ௮ன்பானது 
தன்னையுடையானுககு இருமையிலும் Qa un wud gr எனருர், 
இதில ௮.து பகைமையை 8௧, உவகையை விளைககும் என்முர், 

21
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பிதர் செய்த இிமையைக் குறித்து ஒருவன் மனத்தில் வெரு 

ளிதோன்றும் பொழுது உடனே ௮வசை கண்பரரகச் கருத் 

அவர்பால் அன்பு செய்யவேண்டும் என்பதும், அதனால் மறம் 

நீங்கும் என்பதும், இதில் உணர்த் சப்பட்டன, 

இவவுண்மை வரதுக்கு ராமபாண்டியன் பால் உணசப்படும், 

கதை. 

வச.துக்க சாமபாண்டியன் என்பவர் வழுஇவேர்சரது மா 

பில் வர்,தவர். உயர்ந்த இருவும் சிறகத கல்வியும் ஒருங் சகவாய்க 

தவர், ஈல்ல சிலமுள்ளவர். யாவரிடமும் பேரன்புடையவர். அறி 

வுடைய தம்மனைவி2யாடு இவர் கெடுக்காலங் கருவையம்ப யில் 

தங்கியிருந்தார். ங். கு. எழுந்தருளியுள்ள இறைவனுக்குக 

தகுந்த லயம் ஒன்றைச் செய்விததார். அரும்பணிகள் பலவும் 

அக்கு ஆககனார், புலமைமிக்க தமது அருமை மனைவியால் 

இவர் ஈலம பலபெற்ருர், புவியரசராகவும், சுவியசசராகவும் 

இவர் பொருந்தியிருர்கார். கோல் கொண்டிருக்தும் இவர் நூல் 

பலதர்தார். கருவைப் பெருமான் மீது ஓர் முர்தாதியம் செய் 

துள்ளார், ௮.து கருவையர்தாதியென வழங்கப்பட்டுவருசன் ற.து 

இவருடைய காலம் இற்றைக்கு ஏறக்குறைய எண் ஹூறு வருடங் 

SG முன்னர் என்ப, நைடதம், காசகொண்டம், வெற்றி 

வேற்கை, முதலிய நூல்களின ஆ9ரியசாயெ ௮.இவிர சாமபாண் 

quer எனபவர், இவ ர௬ுடன்பிறகக தமபியாவர், ௮வர் நைடத 

மூலை முடித்துத் தன் தமையன்பால் வந்து அதனைச் சரிபார்க்கத் 

தந்தார், இவர் பெற்றார். பார்ததார். இரகளனைப் பாடியஇலும் 

அப்பசளைப் பாடியிருஈசால ஈலமாயிருந்திருக்குமென்று சம மட் 

கருதினார். புலமை கிசம்பிய தமது அருமை மனைவிபையும 

அதனைச் காணும்படி தூண்டினார். ௮வளும கண்டாள், கெயழுச் 

தன் சுவிததிறததைக் குறிப்பால இகழ்ர்சாள், தமபி வெட ண்டு 

தன் அசண்மனை சாராஈதார் எமது நூலை யெம் ௮ண்ணக.டம் 

தந்தால் அவர் sug மனைவியிடம் தர்.து எம்மை இவ்வகையில்
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௮வாளப் படுத்தின?! என்று எண்ணி யெண்ணி வெகுண் 

டார் ௮ண்ணனைப் பொரு .துவென் ழுவிட க்கருதி எழுந்தார், வந்.து 

வளைந்தார். தம்பி வந்ததைத் தமையர் அறிந்தார். அனபு செய் 

தார் கவி ஒன்றை எழுதி அவர்பால் உய்ததார். அத 

செஞ்சுடசோன் மைந்தளையும் தென்னிலங்கை வேக்தனையும் 

பஞ்சவரிற் பார்த்சனையும் பாசா2த...மிஞ்சு 

விசசர் தனைக்கொண்டு மெய்யன்பு பூண்ட 

பசசனையும் சாமனையும் பார். என்பதே, 

இதனை உற்று?கக்இனார். சுக்கிரிவன், விபீடணன், 

அருச்சுனன் என்பவர்களைப்போல் இசாமல் பரதனைப்போல் 

இரு. என்று ௮ண்ணன் ஈண்புடன் கூறிய ௮ன்புடைமையைத் 

தமபி யுணர்ந்தார், கொண்ட கோபம் தணிந்கார், தமையன் அடி 

யில் விழுர்,து தொழுதார். ௮வரும் தழுவினார் இருவரும ம௫ழ்ச் 

தார், கம்முள்ளத்இல் கிகழ்ர்த மறத்தை அன்பால் நீக்கிச் தம்பி 

யை யணைத்த வரதுங்கராம பாண்டியனை உலகம் புகழ்ந்தது, 

இதன் விரிவு ௮வர் சரிதையில உணசப்படும், 

ுறததைச் செய்யவும் மறத்தை நீக்கவும் ௮ன்புதுணையாம் 

எனபது இதனால் கூறப்பட்டது, 

11. NO DIAN HOI MFT Sere மோகினிமுன் 

குன்றி எரிக்தான் குமசேசா--குன்றாத 

என்பி லகனை வெயில்போலக் சாயுமே 

அன்பி லதனை யறம், (or) 

இ---ள. 

குமரேசா! அசனபால் பூன்பு இல்லாத அசுரன் ஏன் 

மோகினிழுன் தானே எரிர்து மாய்ர்சான் எனின், என்பு இல்
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லாச உடம்பை வெயில் காயுமாறுபோல், அன்பு இஉலாத உயிசை 

அறம் காயும் என்சு, அறம் என்றது தருமதேவதையை. 

எனபு இல்லாத புழுக்களை வெயில் காய்ந்து கொல்லுதல் 

போல் ன்பு இல்லாத மக்களை அறம் காய்ந்து கொலலும் 

என்பதாம், என்பு இல்லாகன,வெயில்முன் இயல்பாகவே கெடுதல் 

போல, அன்பு இல்லாதவர், அறக்கடவுள்முன் தாமே கெடுவர் 

எனபது கருத்து. 

உடற்கு எனபுபோல் உயிர்க்கு ௮ன்பு உறுதியொாம் என்பது 

குறிப்பு, 

அன்பு இல்லாதவர், தம்மியலபால் சாமே ௮ழிவர் என்பது 

இதில் உணர்த்தப்பட்ட, இது பசுமாசுரன்பால் உணசப்படும், 

பசுமன் என்பவன் ஓர் அசுரன், துக்துபியின் புசல்வன், 

இசக்கமென்றொருபொருள இலாத நெஞ்சினன. அனால் மிக்க 

வுறுதியுடையவன், எவசையும் இலகுவில வென்று விடவேண்டு 

மென். நெடுங்காலம இவன கருதியிருந்தான். ௮கனாற கண்ணு 

தற்பசமனை யெண்ணிக் கடுந்தவம் புரிககான் அவன் தவத்துக் 

கும் இசங்கெத தனி முதல் வந்தது. வந்த முதல்வனை அவன் 

வணங்கினான். தன்கையால் தொட்டால் எவசாயினும், அவர் 

எரிந்து போம்படி வரககரவேண்டினான். பிளளைமதியரும் 

அதனை இல்லையென்னாது தந்தார், சொண்டான் அசுரன், அத 

னால் ௮வரை3யே கொல்லக் கருஇனான். அவன் அன்பில் செயலை 

வியந்தார், வெருண்டவர்2பால ஓனர், அவனும் அவரைத் 

தன்கையால் தீண்டக்கருதித தொடர்ஈதான், வரும விரைவில் 

மறைக்தார், அவன் கொடுமையை நெடுமால் நினைந்தார், ஒரு 

மோனி வடிவொடு அவன் முன்னே தோன்றினார், sage 

கண்டான். உடனே பெரு மோசங்கெரண்டான். பெற்றவசததை 

பதந்தான், உற்றமயலில் உழன்றுன், போடினியை இசையும்படி
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வேண்டினான். அவள், என்னை என்றும் பிறிவ தில்லையென்று 

கையால் உன் தலை தொட்டு ௮ணையிட்டுக் தருவையானால் யான் 

இசை வன் ” என்றாள் அவனும இசைந்தான், அவ்வண்ணமே 

செய்கான். உடனே எரிகது மாய்ந்கான். மாயமோடனி முன் 

sae காயம் தானே காய்க்ததை யனைவரும் கண்டார், அன் 

பிலகனை ௮றங்காயும என்பசை உணர்ந்தார். 

இகன் விரிவை அரிச சரிதையில உணர்க, 

அன்பு இலலாதவர். தாமே புழிவர் என்பது இதனால் 

கூறப்பட்டது. 

78. தண்டகனேன் அன்பிலலாத தன்மையினால் வாழ்கிழத்து 

கொண்டவுயிர் தீர்க்கான் குமசேசா..-மண்டுகன்ற 

௮ன்பகத் தில்லா வுயிர்வாழ்க்கை வன்பாற்கண் 

வற்றன் மசந்தளிர்க் தற்று, (௮) 

குமரேசா! அன்பில்லாத தன்மையினால் தண்டசன் ஏன் 

வாழ்வு இழந்து தசானுயிரும் தீர்ஈகான் எனின, அன்பு அகத் 

தில் இல்லாத உயிர் வாழ்க்கை, வனபால் கண் வற்றல் மசம் களிர் 

த்தாறபோலும் என்2 வனபால்---பாலைநிலம், 

வன்பார் என்று பாடங்கொண்டால், அதற்கு வலியநிலம் 

என்பது பொருள், வறறல ம.ரம--உலர்ந்த மசம், 

பசையில்லாத மசங்கள் பாலை சிலத்தின் கண் நின்று தளிர் 

த்து வளர்ந்தால், அன்பு இல்லாத உயிர்கள் இவ்வுலூலிருர்து 

செழிததுவாழும் என்பதாம. வாழமுடியாது என்பது உவமை 

யால் உணசப்படும். 

உள்ளத்தில் அன்பு இல்லாதவன் இல்லத்தில் இருத்தல் 

பட்டமசம பாலை நிலத்தில் நிற்றல் போல்வதாம் என்பதுகருத் ௮”
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௮ககசதில ௮னபு இலலாதவன புறததில எவ்வளவு வாழ்வை 

உடையனாயினும, அவன வாழ்வுககுனறிக தானும ௮ழிவான 

எனபது இதில உணர்ததபபடடது 

(இவ்வுணமை கண்டகனபால உணசபபடும்.) 

கதை 

கணடகன எனபவன சூரிய குலததில பிறறதவன இக்கு 

வாகுவின புதகலவன் தணடனைககுரிய கொடிய குணசகணையே 

யிவன உடையனாயிருுதான அகனால தண்டகன எனப பெயச் 

பெறறான. இவன சசெதையின கொடுமையைத் த௫தையறிஈதார் 

வெறுதது ௮கறறினார். இவனும ௮கனறு தெனதஇிசை வநதான 

விரதிய மலையை அடுததுளள ஒரு பெரிய நிலபபகு இயை த 

தனககு உரிமையாககக கொணடான பொருள்கள மிகவுக 

தொகுத.தான, குடிகள பலவு குமூமின வள ௩களுமிகுஈ.தன, 

௮ககோர் உயர்கசத இடததில ௮ழகமைஈத* ஈம ஒனறைத 

தண்டகன அமைததான், ௮தறகு மதுமாதம எனப் பெயா 

தாகான. அதிலிந௩தான, ஆடூபுரி,கான இறெறினததாசையே 

மூறறவுஞ சேர்தசான. கொடுமையும் மமாககமும் குனறா 

நினருன, மனஞ் செனறவழியே செனறு ம௫ழ்ஈதான, புற இல 

இனபப பொருளபல கொண்டான் ௮சகஇல அ௮னபை அறவே 

விட்டான் தீயன பலவுஞ் செய்து இரிஈகான. குருவும பிறரும 

இவனைக கொதிதது வைதனா, அதனால ஏழு காளுள் இவன 

வாழ்வும இழஈதான், தானும மாய்ஈதான, நாடும இரிஈது 

காடாய் விரிகதது இதைததான :';தணடகவனம்'” எனற பின 

சண்டவா புகனறார் ௮னபகத.திலலாதவன உயிரும வாழ்வும 

விசைவில அழியும எனபதை உலகம இவன பால கண்டது. 

(இதன விரிவை மநு முறையிலுணர் ௩ ) 

அனபிலலாகதவன வாழ்வு நெடிது நில்லாசெனப.து இசனால 

உணர்சதப்பட்டது 

  

Serene rt
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70. பண்டு அசோணருக்கேன் பாஞ்சாலன் ஈயவில்லை 

Osram Cader வைத்தும் @uSrer— Osram 

புறத் துறுப் பெல்லாம் எவன்செய்யும யாக்கை 

HES gon wer Ver அவர்க்கு, (௯) 

இ-ள். 

குமரேசா. பாஞ்சாலன் பொருள் பல வைத்திருந்தும் 

துசோணருக்கு ஏன் ஒன்றும கொடுக்கவில்லை எனின், யாக்கை 

Ga அகதது உறுப்பாயெ ௮னபு இல்லாதார்க்குப் புறத்த 

உறுப்பு எலலாம எவன் செய்யும என்க. 

அசத்இல் ௮ன்பு இல்லாதவர் புறசதில எவ்வளவு பொருள் 

களையுடையசாயிருப்பி னும் ௮வறருல் அவர் ஓர் உதவியும் பிழர்க் 

குசசேய்யார் கலான் '(அ௮ன்பு இல அவர்க்குப் புறததுறுப்பு 

எல்லாம் எவன் செய்யும” எனளார், 

அன்பில்லாசுவனது உடமைகள பிறர்க்குப் பயன் படாமல் 

பழு அபடும் என்பதாம் 

அன்பு இலலாதவர் எவ்வளவு பொருள்களைவைத் திருப் 

பினும் அவற்றுள் யாதும் பிறர்க்கு எத்.துணையும உதவார் 

என்பது இதில உணர்ததப்பட்டது, 

( இவவுண்மை பாஞ்சாலன்பால உணரப்படும்.) 

கதை. 

பாஞ்சாலன் எனபவன் பாஞ்சாலதேசத்து ௮சசன், அர 

பதன என்னும பெயரினையுடையவன். தனது இளமைப்பரு 

as@s un grosdry soma அதன்பின் gaaCae 

மூனிகரிடம சென்று படைக் சலமபயின்றான். அக்காலச்.இல் 

துசோணர் இவனுக்குப் பள்ளித் தோழசாயிருஈதார், இவர் மிக்க 

துண்மதியுடையவர், வில் சிக்சையில் ௮ருமையான முறைகளை 

Quentin இவர் ௮வ்வாச குமாரனுக்குக் தெளிவாக உணர்ச்இ
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வந்தார், அதனால் ௮வன் இவரிடம மிக்க கண்பு கொண்டான் 

ஒரு காள் மகழ்வடன இவசை சகோக்ஈனான, ''துசோணரமே?! யான் 

௮௪ பதவியை யெய்திய பின்னர் என உரிமையிற் பாகி உமக் 

குத்கருவேன்?? என்றான், கலைதோச்த பின இருவரும் கலந்தார், 

அருபதன் அசசனானான். துரோணர் கிருபியென்னு மனைவியை 

மணக்கார அசுவத்தாமாவைப் பெற்றார், வறுமையால் வருந் 

இனர், பழைய கினைவு வர்க ஐ அுருபதன்பால் சென்றார், தனது 

எளிமையை WM SAI, மாவின்பா?லயன்றி மசபுக்குரிய 

மைந்தன், அவி பால சுண்டறியான், ஆசுலால எனக்கோர் பசு 

வேலும் ௮ருளவேண்டு பென்று பரிந்து உேண்டினார். எல்லாம் 

உடையனாயிருர்தும் அவன் டவர்க்கு ஒன்றும் உதவாமல் நின் 

ரன், உள்ளன்பு இல்லாதவன் வெளியில ஒன்றும உதவான் 

என்று இவர் காணி மீணடார். (இத பாசதத ல் உணரப்படும், ) 

இல்லானுக் கன்பிஸ் கிடம்பொருள் ஏவல்மற 

றெல்லா மிருக்துமவற கென்செய்யும்--ஈல்லாய் 

மொழியிலார்க் கேது முலு நால் தெரியும் 

விழியிலார்க் கேள விளக்கு. (கனனெறி) 

அன்பில்லாதவன் யாதும் உ கவன் என்பது இகனால 

கூறப்பட்டது, 

6_அஷ்ி ஆட ம 

60. எய்தபுற வுக்காக ஏனசிபிமுன தனமெய்யைக் 

கொய்து கொடுதகான் குமசேசா-- மெய்யான 

௮ன்பின வழிப இயிர்நிலை யல்திலார்க் 

கெனபு கால சீேபோர்சக வுடம்பு (8) 

இ.ள 

குமே சா. ஒரு புறவிற்காக ஏன் பி தஸ்பெய்யைக் 

கொய்து கொடுததகான எனின், அன்பின் வழியது உயிர்நிலை; 

அஃது இலார்க்கு உளவான உடம்புகள் என்பினைத் தோலாற்
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போர்த்தனவாம் crore. உயிர் நிலை-- உடம்பு, இஃ ஏதப்பெயர், 

அன்பை மூகலாகஉடைய உடம்பே உயிரநின்றஉடம்பு 

அன்பில்லாகன உயிர்நின்றனவாகா, பிணக்கள என்றபடி, 

பெறுதற்கரிய மனிதப்பிறப்பிற்கு ௮ன்புடைமையே றப் 

பாம் என்பது கருத்து, 

அன்பின் பொருட்டு தமது உடம் பையும அறிவுடையார் 

கொடுப்பார் என்பது குறிப்பு. இவவுண்மை இிபிபால் தெளியப் 

பெழும், 

கதை 

நிபியென்பவன் FIG EF மனுவின புகல்வன. சூரியகுலத் 

தில் புகழ்பெற்ற இகிரி மனனர் வரிசையில முசணமை Cupp 

வன் இருவயோத்்இயிலிருக்கு செககோல செலுக்கிய வெண் 

குடை Cassar, உயிாகள் எலலாம இனபம் அடையும்படி ௮ன 

புடன ஆண்ட அ௮ருள்வள்ளல, நீதியும் ௪ருபமும கிறைக்க கெஞ் 

சினன், ஒருராள் மாலைப்பொழுதில அழகிய சோலை ஒன்றில 

இவன் தனிய உலாவிக்கொண்டு நினரான், இவனது முன்பின் 

நலத்தைச் சோதிக்க விருமபி இந்திரனும் யமனும் சிந்தித்தார், 

புறவும் வேமிவனுமாக ரூறை2ய இருவரும உருவெடுத்தார், 

வேடுவன் துரத்தினான். புறவு வெருண்டோடி வச்சது. பியி 

னிடமே சிறையடிதகதடைந்தது, பதைகவடல் அடித்தது. க 

கள்ளப்புறவின் கண்கலக்கசதை யிவ்வளளல் கண்டான், அன் 

புடன் எடுத்தான், உச்சியும் உடலும் உவஈ து தடவினான். 

Ose Cao sO eg wi ston, oor Dar ea AO, wer era 

என்றான, இசனை விடுக; வேறு தருகன்றேன என்று வேந்தன் 

இசைச்சான, வேடன் இசையவிலலை ஊ௱ உணவே விரும்பி 

னை, கொடுத்தால இபபுறவை2ய கொடு, Qassa, sar 

எடைக்கு உன் உடற்றசைகொடு என்றான், Fe Calg 
22
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இசைர்சான, கன் தொடைத் தசையையறுத்தெடுத்தான் அதன் 

எடைக்கசைபயச் துலையிலிட்டுத் தூக்கொன், புறவின் சுட்டே புளி 

யில் தாழ்ர்த.௮, தசை முழுதும் உடலிலிருர்து குடைர்தெடுத்.து 

இட்டான், இூத்தொறும், இடுக்தொறும் தசைத் சட்டே உயர்ந் 

தீ.து, வேறு சசையினமையால் முடிவில் மன்னனே ௮்.துலையில் 

புகுஈ்தான், உடனே புறவும்வேடலும் உருவமாறினர், இர்இலும் 

யமனுமாய் எதிரே நின்றனர். அசசைப் புகழ்ந்தார், அகம௫ழ்ந் 

தார், கொய்த தசையெல்லாம் ௮சசன் உடலில் எய்த வசந்தந் 

தார், அன்புடை ௮சச௪னும், முன்போல் நின்றான், வசம் பல 

தந்தார். வந்தவர் சென்றார், அன்பின் வழியது உயிர்நிலை என் 

பதை உலகம் இவவேர்தன்பால் உணர்ந்த து, 

ஒருவன் உயிர்க்கு உடம்பிலும் ௮ன்பே உரிமையுடையது 

எனபது இதனல் உணர்த்தப்பட்டது. 

(இவவ.திகாரத்தின் சொகைப்பொருள்.) 

அன்பு அருவப்பொருள், அலது ௮னுமானத்தானே றி 

பயப்படும், அதனையுடையவச் உடம்பையும் பிறர்க்கு உவந்து 

உதவுவர், ௮ன்புடைமையே உடம்பின் பயன். ௮ன்புடையவர்க் 

கு யாவரும் ஈண்பசாவர். இருமையின்பங்களையும் ௮னபுடைய 

வர் எளிதில் எய்துவர், ௮றததைச் செய்யவும், மறத்தை நீக்க 

வும் அன்பே துணையாம். அன்பில்லாதவர் தம்மியல்பால் தாமே 

அழிவர், அன்பில்லாதவுயிர்கள் நெடிதுநின்று இன்புறு, உள்ளன் 

பில்லாதவர் ஒன்றும் உதவார், ௮ன்புடையவசே மனிதர், ௮ஃது 

இல்லாசவர் ஈடைப்பிணங்களே என்பனவாம், 

8-வது அன்புடைமை முற்றிற்று, 

Cop Se)
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௯-ம் அதிகாரம் விரு ந்தோம்பல், 

௮ஃதாவ.து விருர்இனசைப் பேணல. இஃது ௮அனபுடைமை 

யின்பயனாக நிகழும், ஆதலால அதன்பின் இது வைக்கப்பட்டது, 

ஒடை 

81 எட்டும் பொருளையெல்லாம் ஏன்விருக்சைப் பேனுதற்சே 

கூட்டினசப் பூதி குமரேசா நாட்டில் 

இருர்தோம்பி யில்வாழ்வ தெல்லாம் விருந்தோம்பி 

வேளாண்மை செய்தற் பொருட்டு, (௪) 

இ. 

குமேசா! அப்பூதியடிகள் தாம் ஈட்டிய பொருளையெல் 

லாம் வீருஈஇினருக்கே உதவி மீண்டும் ஏன் கூட்டினார் எனின், 

இல் இருர்.து ஓம்பி வாழ்வது எல்லாம், விருந்இினசைப் பேணி 

வேளாண்மை செய்தற் பொருட்டேயாம் என்க. 

வேளரண்மை:-உபகாசம், 

இல்லின்௧ண் இருக்கு பொருளையீட்டி ஒருவன் போற்றி 

வாழ்வதெல்லாம், விருநனெசைப் பேணி அவர்க்கு வேண்டிய 

உபகாசஞ் செய்தற்காகவேதான் என்பதாம், இல்வாழ்பவலுக்கு 

மூ,சன்மையான கடமை விருக்தோம்புதலேயாம் என்ப குறிப்பு, 

தென்புலத்தார் முதலிய 60வரிலும் இடைகின்ற விருக்தனர் 

இறந்தவர் ஆதலின் ௮வசை கிதந்தெடுதது ஈண்டு விரிததார், 

இல்வாழ்பவன் வருச்இத் தொகுத்த பொருளால் விருந்தைப் 

போற்றவேண்டுமென்பது இதில் உணர்ச்தப்பட்டது. இவவுண் 

மை அப்பூதியடி.சள்பால் உணரப்படும்,
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கதை 

அப்பூதி என்பவர் அ௮றுபான் மும்மை நாயன்மார்களில் ஒரு 

வர், இவர் சோழமண்டலச்சிலே திங்களூரிலே ௮ந்தணர் வரு 

ணக்தி?ல பிறந்தார், அரிய கலைகள பலவும் பயின்றார், அறிவிற 

சிறந்தார், அதன்பின் எல்லா ஈல்ல குணங்களும் இயல்பாகவே 

யமைந்திருந்த ஒரு குணவதஇயை மணந்தார். இலவாழ்க்கையி 

லிருந்தார், மனைவியுந் தானும் ஒருமனப்பட்டு ம௫ழ்ஈது awips 

தார், அன்புடன் எவசையும் .ஐதரிதது வர்தகார், தாம் வருந்இப் 

போற்றிய பொருளால விருந்தைப் போற்றிவந்தார், வருங்கால 

அப்பரது se குணங்களை யிவர் செப்பக் கேட்டார். அவ்வடி 

கள்பால இவர் பேசனபு கொண்டார். தாமிபறறியுள்ள அறச் 

சாலைகள் எலலாவறறிலும ௮பபர் பெயரையே சூட்டினார், இக 

கனம் ஆசா அன்போடு இவர் வாழ்ஈ.துவருங்கால ௮பபரும் ௮ 

கு வர்தார், தம பெயர் காட்டி அவர் அுறம்புரியுக்கனமையை 

ப்பர் அறிந்து வியந்தார், HL, Bug srs கண்டார். வநத 

வர் அப்பர் என்பதை அ௮றிஈதவுடனே அப்பூதியடிகளுக்கு உண் 

டான உவகைக்கு ௮ளவேயிலலை வணம௫னார், வாழ்த் .இனார். 

இல்லில ஏழுந்தருளசசெய்தார், மனைவியும, புதல்வரும் வணங்கி 

ம௫ழ்ந்தார், அதன்பின் குழுமிய சுவையுடைய விழுமிய உணவை 

விரைவினில ஆகூனார், தமது புதல்வருள் (ப, சலவனாகிய மூதத 

இருகாவுக்காசு எனபவனை இலைகொணருமபடி பணித்தார், அவன் 

வாழைதகோடடத்துட் செனரூன, பரிகலம் அரியும் சமையம் 

ஒரு பாம்பு இவன் கையில் கடிததது, உடமீன புதல்வன் gly s 

அ உயிர் துறஈதான், தாயும தரதையும ஸவுறிந்தார், விருந்தின 

மைப் பேணுதற்கு இஃதோர் தடையாயிறறே.! என்று வருந்தி 

ஞர். மகவின் உடலை யொருபடலில மறைததரர், இலையைததரங்கி 

விரைவினில வந்தார், ௮ப்பளை உபசரித்தார், உணவூட்ட விரும் 

பிஞர், மெய்யுணர்வுடைய ௮பபர் நிகழ்கசதையோர்ந்தார், அப் 

பூசியடிகள து ஒப்புயர்வற்ற விரு தோமபுந்திறச்தை வியந்தார், 

இறைவனைக் து.தததார், முதலவன் அருளால் புதல்வன் பிழைச்
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தான். அப்பர் பின் உண்டார், அவரனைவரும் மகிழ்ந்தார், இல் 
ஸில் இருந்.து இவர் வி. ரநதோமபிய பெருந்தன்மையை உலகம 

போற்றியது, (இதன் விரிவு பெரியபுசாணத்தில் உணசப்படும் ) 

விநாதினரைப் பேணுதலே ஒருவன் இல் வாழ்க்கைக்குப் 
பயன எனபது இதனால கூறபபட்டது 

ர இ; தரச் எனை 

82 தாலுண்ணான் ஒளவையுண்ணத தந்தான் 

கோனதிகன் எனனே குமசேசா--மான 

விருந்து புறசகதாக் தானுண்டல சாவா 

மருஈசெனினும் வேண்டற்பாற் றன்று, (௨) 

குமரேசா! அ.இகமான் என்பவன் அமுதம் போன்ற 

அருக்கனியைக தான் உண்ணாமல் ஒளவைசகு ஏன் தந்தான் 

எனின, சரவா மருந்து எனிலும், விருந்துபுறதததாகத் தான் 

உண்டல வேண்டற்பாற்று ௮னறு எனக. 

சாவா மருக்து--சாவாமைக்கு ஏதுவாகிய மருந்து, அமிர்தம் 

என்றபடி, (வேண்டல் பாற்று ௮ன்று--விரும்புதல் மூறைமை 

பனறு, 

ஒருவனால உண்ணப்படும் பொருள் பெறுதற்கு ௮சியதும், 

மிச இனிய சுவையுடையதுமாகிய வுமிர்த?ம யெனிலும், தன 

இல்லின் புறத்தே விரு நினசை வைத்துகிட்டுத் தான்மாத்திரம் 

உண்ணுதல் தகு யென்று என்பதாம், 

விருர்கையோம்பி2யே அருர்தவேண்டும் என்ப கருத்து. 

 மருக்சேயாயினும் விருர்தோடு உண்” என் த.துல் சாண்சு.
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இனி, விருந்தை வெளியே வைத்துவிட்டு, ஒருவன் தனியே 

உண்டால் ௮ஃது அவன் சரவாமல் கிலைத்திருத்தற்கு உரியதோர் 

அருமருக்தாம் என்று எவசாயினும் கூறிக் குலைத்தாலும, உண் 

ணலாகாது, எனவும் இள பொருள்படும, 

தமக்குக் டைத்தத ௮மிரதமேயானாலும் அதனையும் விரு 

இனர்க்குக் கொடுததே இல்வாழ்பவன் அருக்தவேண்டும் என்பது 

இதில் உணர்த்தப்பட்டது இவ்வுண்மை அ.இிகமான்பால் உண 

சப்படும், 

கதை. 

அதிகமான் என்பவன் கடையெழு வள்ளல்களுள் ஒருவன், 

ஈல்ல போர்வீரன், இவன் காலம் இற்றைக்கு இசண்டாயிசம் வரு 

டங்கட்கு முன்னராம், இவன் இருந்த ஊரின் பக்கத்தில் ஒரு 

செழித்த மலைச்சாரலும், தழைத்த பூஞ்சோலையும் நிலைத் திருக் 

தன, அச்சாரலில் தெய்வீகமான நெல்லிக்கனி ஒன்று அற்புத 

மாக உற்பவித்தது, ௮ஃது அமிழ்தின் தன்மையைத் தன்னிட.த் 

தே அமையப்பெற்றது, தன்னை உண்டவர்களை நெடிது வாழச் 

செய்யும் தகுதியுடைய, அதனை ஓர் அருந்தவர் கண்டார், 

அசன் இயல்பையெல்லாம் தமது தவ மடமையால் ஒர்ந்தார், 

எடுத்தார், ௮ரநாட்டுச் தலைவனையெ அ௮இகமான்பால அதனைக் 

கொணச்ர்துகொடுத்தார், அசன் அருமையையும் பெருமையையும் 

கூறியகன்றார், அவன் கொண்டு மஒழ்ர்தான், உண்ணுதற்கு 

உரியதோர் காலத்தைக்குறிதது அதனை நிறுத்தி வைத் இருக் 

தரன். குறித்த காலம் வந்தது, ௮தனையுண்ண எண்ணினான், 

அவவமையம் அவன் இல்லை நோக்கி ஒளவை வந்தாள். அதிக 

மான கண்டான், மகிழ்ந்தான், உபசரித்தான். தான் உண்ணா 

மல் அவ் அருங்கனியை அ௮னபுடன் ஒளவைக்கே தநதான், 

அமிழ்.துவிளை திங்களியைத் தான் உண்ணாமல் சுனக்கே தந்த 

அவன் வள்ளற்குணத்தை ஒளவை வியந்து பாடினாள், சாவா 

மருக்தெனினும் விருந்திருக்க உண்ணலாகாது என்பதை ௮திச 

மான் சாட்டிஞன். (இதன் விரிவு புற காற்றில் காணப்படும். ]
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இல் வாழ்பவன் தன்னினும் கிருர்தினையே இனிதாசப் 

பேணவேண்டும் என்பது இதனால் உணர் த்தப்பட்ட, 

68 ஈட்டியவெல் லாந்தேய்ர்தம் ஏனல்லான் பின்னுலவாக் 
கோட்டைபெற்று வாழ்ந்தான் குமசேசா-- வீட்டில் 

வருவிருந்து வைகலும ஓம்புவான் வாழ்க்கை 

பருவந்து பாழ்படுதல் இன்று. (௩) 

இஸ் 

குமசேசா! நல்லான் என்பவன் ஈட்டிய பொருளையெல் 

லாம் இழக்தும் பின் ஏன் உலவாக்கோட்டை பெற்று வாழ்ந்தான் 

ஏனின், வருவிருந்து வைகலும் ஒம்புவானது வாழ்க்கை, பரு 

வநது பாழ்படுதல் இன்று என்சு. 

பருவந்து பாழ்படுதல் இன்று--வருர்இக் கெடுதல் இல்லை, 

வருக்திப் பெற்ற பொருளால் ஒருவன் விருந்தைப் போற்ற 

லேண்டுமென்று மேலே கூறினார், ௮ங்கனம் போற்றின் அது 

சேய்ர்து கெடுமே என்பாரை கோக்க ஓம்புவான் வாழ்க்கை பரு 

ang பாழ்படுகல் இன்று” என்று இதில் உறுதி கூறினார், 

தன்னை நோக்க வர்த விருர்சை சாள்தோறும் பேணி வரு 

இன்றவனது வாழ்க்கை வருந்தி அுழியாதென்பதாம், வளர்ந் 

தோங்கும் என்பது குறிப்பு, இவ்வுண்மை ஈல்லான்பால் உண 

சப்படும். 

கதை. 

ஈல்லான், மதசையிலிருஈ்த ஒர் வேளாண் மசபினர், இவசது 

மனைவி பெயர் தருமசலை. இல்விருவரும் ஒருமனப்பட்டு விருர்.து 

புசர்தர்து ௮ருர் தவர்ப்பேணி காளும் ஈன்றாற்றி வந்தார், இறை 

வன் சோதனையால் இலர் செல்வர் தேய்ச்த,த. விருந்தோம்புதலை
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விரும்பினார், வருர்இனார், இறைவனை கோக்க யருக்சவங்டெர் 

தார், அப்பரமன் உலவாக்கோட்டை யருளினார், ௮/துகொண்டு 

கலும் விருந்தோம்பி மெய்யினபமெய் தீனார். 

வானாறுசூடி தருசோட்டையை வைகரறோழும் 

பூகாறுசாந்தம் புகையொண்சுடர் கொண்டருச்சித் 

தாதைசெவ்வி யடிசற்கு மகற்குவேண்டும் 

நானாகருவி விலைக் கம் ௮து நல்ஈவாங்கா. 

மின்னார்சடையான்றமர் ஆயர் தவர் வேதச்செல்வர் 

தென்னார்தெய்வம் விருந்தொக்கல் செறிக்துகட்டோர் 

முன்னாமெவர்ச்கும் முகல்போல வசையாமனஃகி 

எந்காளும்கோயின் றளகாஇப னென்னவாமழ்க்தான், 

(கூடற்காண்டம்.) 

நல்லான இயலபு இனிது கெளிவாம, 

ந்தோம்புவான் வாழ்வு, வளர்கதோங்கும் என்பது 

இதனால்கூறப்பட்ட ௪, 

—— Ss — 

64 என்றும் ge RIAD ale திருமகளார் 

குன்றா துறைந்தார் குமசேசா--கனரு 

அகனமர்ஈது செய்யா ளுறையும் முகனமர்ந்து 

ஈல்விருந தோம்புவான் இல் ் (௪) 

-ள 

குமரேசா! இருமகள் மனமகழ்ர் ர ge Bade ear 

நிலைத்து இருந்தாள் எனின், முகன் அமர்க்.து நல்விருர்,து ஓம்பு 

வான் இல்லில், செய்யாள் ௮கன் அமர்க் து உறையும் என்சு, 

அமரீர்து--ம௫ழ்க் து, பொருந் எனவுமாம், 

முகமலர்ந்து விருக்தினசைப் பேணுவெறவன் வீட்டில் திரு 
மகள் மனமகிழ்ந்து சங்? நிற்பள் என்பதாம்,
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விந் 2தாம்புவானது வாழ்வு பாழ்படாசென்று மேற்காட் 

டியதற்கு எதுவ பில நாட்டினார், 

விரும் னசை உபசரிப்பவன ௪ இலலில் செல்லம் மல்கும் 

என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது இன்வுண்மை அ௮சூபால் 

உணரப்படும். 

கதை, 

௮௪இ என்பவன் ஐர் ஆபர் தலச்சுவன். கொண்டைசாட்டி 

லே வல் என்னும் ஊரிலே பிறர்கான் இவன் காலம் இற் 

மைக்கு ஆபிரச்து ப நூறு வருடங்கட்கு முன்னசாம். குறு 

நிலமும் @ ருகிபஆிஈ ம் இவனுக்கு உடைாகளாரிருக்கன, 

அ ஙறரால் வ நளிருந்சை வைலும் பேணி இல்வாம்க்.து வர்தான, 

ஒரியு ஷர்ரரு ஒளவை ஒருகாட பாஜியிரவில் இவன் இல்லில் 

ang Renner ப௫ியால் உடல நடக்கச் சோர்ந்காள். இவன் 

கண்டான் மூகமலர்ந் து ATP KT. மனம௫ம்க்து பணிர்கான். 

புசழ்ந்கான். உளளே எழுக்குளச் செய்சான். அவ்வமையம 

அங்கு ஆயச்தமாயிருக்க FIL DEB tp hl Fe) பக்குவஞ்செய்து 

ஆட்டுப்பானுடன் தந்தான், ஒளவை கொண்டாள். உண்டாள். 

சோர்வு நீங்கனொள் அவன் அன்பின் திறத்தையும், விருந்தோம் 

பும் ஈலச்தையும் நினைந் ஐ ம௫ுழ்க்தாள், '882லல் ௮௪௧” என் 

பதை ,ரன்னிலையாக்கொண்டு அவன்மீது பல பாடல்கள் பாடி 

ணு ர். அசன்பின் ௮வன் புகழ் உலகெங்கும் பரவிற்று, இருமக 

ளும் மிழ் ?வாடு இவன் மனையிலுறைர்தாள. 

(இஃது ௮௪ இக £காவையில் _வறியப்படும்) 

ஈம் கீருர்கோம்புலாலு)2க செல்வம் நிலைக்கும் என்பது 

இசனால கூறப்பட்ட, 

a மெய்ய ததக * இடை யயயயயய மை 
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180 திருக்குறட் குமசேச வெண்பா, 

85 வித்இன்றி முத்தேன் விளைர்ததுவெண் ணெப்ச்சடையன் 
கொத்தும் வயலிற் குமசேசா.-ச.த்இிசெய்து 

வித்.தம் இடல்வேண்டுங் சொல்லோ கிருரச்சோம்பி 

மிச்சில் மிசைவான் புலம், (௫) 

இ-ள் 

குமரேசா! வெண்ணெய்ச் சடையன் வயலில் வித்துகள் 

இடாமலே ஏன் முத்துகள் விளைர், சன எனின், விருந்தோம்பி 

மிச்சில் மிசைவான் புலத்தில் வித்தும் இடல்வேண்டும் கொல்லோ 

என்சு, மிச்சில்-- மிஞ்சியிருந்த.து. மிசைதல்--உண்டல். 

புலம்--விளை கிலம். 

மிசைவான் புலம் தானே விளையும் என்பது கருதி வித்தும் 

இடல்வேண்டுமோ என்றார். இ குறிப்பு மொழி, 

உம்மை ௮.தன் உரிமையை விளக்கி கின்ற, 

விருந்தை முதலில் ஊட்டி அதன் பின்பு தான் உண்டு 

வாழும் பெருந்தசையோனது விளை நிலத்தில் பெருகிய வளல்கள் 

தோன்றும் என்பது இ௫ல் உணர்த்தப்பட்டது. இவவுண்மை 

வெண்ணெய்ச்சடைபன் விளைபுலத்இல் உணரப்படும், 

கதை 

சோழராட்டிலே இருவெண்ணெய் சல்.லூரி£ல ஏர்வளம் 

படைத்துச் சீர்பெற வாழ்த சடையப்பபிள்ளையென் பவர் ஒரு 

பெருங்கொடைவள்ளல், இவர் தமது நிலங்களில் பயிர்களைப் 

போற்றி உயிர்களைக் காத்தார், பசி கோய்க்கு இவசொரு மருந்து 

போன்நிருந்தார், தம்மில்லில் வரது உண்டு மதழர்த கிருந்இனர் 

முகங்களை யிவர் சுண்டு ம௫ழ்வர், பல இடக்களினும் இருந்து 

இனக்தோறும் இவச.து இல்லை கோக் வருவார் பலர், அ௮வசனை 

வரும்உண்டு உவந்த பின்னசே யிவர் உண்ணப்புகுவார், உயிர்களைப்
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பேணும்பொருட்டே யிவர் பயிர்களைப்பேணினார், நிலங்களைப்பண் 

படுததுவதிலும், அவற்றின் தன்மைகளையறிவஇலும் இவர் மிகச் 

சிறந்தவர், இவரது உபகாச ஈலத்தால் இவர் விளைபுலத்.இல் பெரு 

வசாங்கள் தேரனறின. ஒரு சமயம் இவர் வயலில் விளைந்த ல 

கரும்புகளில் கணுக்கள்தோறும் முத்துக்கள் இருந்தன, இதைக் 

குறித்துச் கம்பர் குணசேகசபாண்டியன் என்னும் ௮சசனிடம் 

கூறி ம௫இழ்க்துள்ளார், உபகாரியின் விளை நிலம் தானே விரையும் 

என்பதை உலகம் இவா்பால உணர்ந்தது. 

பண்ணிய பயிரில் புண்ணியம் தெரியும், (ஒளவை) 

உண்டுவிருக் துவந்தபின்பே உண்ணுன்ற பெருந்தகையோன் 

உமுகிலத்இல் 

கொண்டுவித்தும் இடல்வேண்டுங்கொல்லோவென் றுசைத்தமொழி 

குறித்தோ என்றும் 

மண்டுபுகழ்த் இருவெண்ணெய் ஈல்லூர்வாழ் சடையப்பன் 

வயலில் வாய்த்த 

மிண்டுசெழுக் கரும்புகளில் வெண்முத்தம் சணுக்கள்தொறும் 

விளை ததம்மா, (தனியன்) 

விருந்தோம்புவான் விளைநிலம் பெருவளம் தருமென்பது 

இதனால் கூறப்பட்ட, 

CxS Gow} 

86 தேடிகிருர் தேர்ம்பும் சிறுத்தொண்டர் வாறுலகேன் 

கூடிலிருர் தீனார் குமசேசா.--காடிச் 

செல்விருர் சோம்பி வருகிருக்து பார்த் இருப்பான் 

ஈல்கிருர்து கான்ச் சியர்ச்கு, (ச்)
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குமரேசா! இவ்வுலகில் விருந்தினசைப் பேணிய சிறுத 

தொண்டர் ஏன் வானுலகருக்கு விருந்தானார் எனின், செல்லிரு£ 

தை ஓமபி வருலிருஈதைப் பார்ததிருபபான், வானததவச்.கு Gov 

விருந்து ஆவான் எனக, செல்விருகது--வஈதவருநது. 

வசவையுணர்ததும் வரு என்னுஞ்சொல, தமை மு னில் 

யெனனும இசண்டிடககட்கேயுரியது, ௮து வழுவபை.தியாய் 

ஈண்பெபடர்க்கையில வக்துள்ள ௮. 

தருசொல வருசொல ஆயிரு கிளவியும 

தன்மை முனனில் யாம் ரிடதத, (மிதா காபயியம,) 

வந்த விருந்தினரைப் பேணி பின் வசததக்க விருகதினரை 

எதிர்பரர்ததிருக்கும வண்மையாளனை வரனவர் வரும்பிப் பேணு 

வர் என்பது கருத்து, 

இமமையில உயிர்களுக்கு உணவூட்டி. இன்பஞ்சசய்தவன் 

மறுமையில் பேரின்பததை மருவுவான என்பது இதில உணர்த் 

தப்பட்டது, இவவுண்மை சிறுததொண்டர்பால் உணரப்படும், 

கதை. 

சிறுத்தொண்டர், ௮௮பத்து மூன்று நாயன்மார்களில் ஒரு 

வர், இவர் மீசாழகாட்டி2ல, திருசசெங்காட்டங்குடி. என்னும் 

ஊரிலே, ஆமாததியர் குலகதிலே பிறகதார். இறந்த போர்வீரர், 

படைக்கலப் பயிறசியில் மிகத் தேர்ச்சி பெறறவர், கவண, ௮மபு 

முதலிய கைவிடு படைகளிலும், வேல, வாள் முதலிய கைவிடாப் 

படைகளிலும் இவர் வல்லுநர், ௮கனால அ்கரட்டு ௮௪௪ன் இவ 

ரைத் சன் தானைக்குத் தலைவசாக்கினான, இவருக் தலைவசானார், பல 

போர்முனைகளிலும் சென்று பகைவ வென்ளூர், இவசது AHF
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மையையும, வெற்றியையும் ௮றிஈது மசசன் இவருக்குப் பெரும 

பொருள தநகான, முலு கொண்டார், அதனபின் மணம்புசிர் 

தார். திருவெண்காடடு நங்கை எனனும் பெயரினையுடைய தமது 

அருமை, திரு மனைவிமீயாமி அமர்கது வாழ்நதார் வாமும காள 

தமக்கு ஒரு புதலவன மதோனறினான, வமுவனுககுச சீசாளன் 

என்று பெயசிடடார்., மகிழ்கதார் மீபான sud விரு Bes ooo Ls 

Cush? bmossruys@ su Gat பிழவிப பயனாக ஸ்ருமபி 

னார், வைகலும் நூறறுககணககான விருக தினர் வநது இவர் இல 

லில உண்டாடிலாழிய இவர் RM CWT, இவசது அ்ருகம்தாமபுக 

திறத்தை உலகம மிதரிக2தாமபுமாறு பசமன விருமபினா. ஒரு 

வைசவ SU 6 bili sd SOT, இவா இலலை ரகக வநதார், ஒரு 

விருகதுப ௮வது இலலையாமபடிசெயதார், மண௫கமழ் உணவை 

வழக்கம2பால அககி விருதினமை நாயனாச் எதுர்பார்த திருக் 

தார், ஒருவரும வரவிலலை, வருகதினார், விருந்தினரைத தேடி 

வெளி2ய போனார், அுூறவிமீபால மீவடங்ககாண்டு வந்த பரம 

னைக் சணடார் உவந்லு கொண்மிவகததார், cory 5 giants 

தார், வா தமிததார். “நாம் இபபுலலிய உணவையண அணாம். 

நாமூணபது நிணஙகமழ் உணமிவயாம், அஃது ௮ழகும இளமை 

யுமபொருநதிய ஒரு குழியின் கறி3யாடு கலந்திருததல வேண் 

டும. இல£2தல காமசெலவோம””என பு எழுகதார், காயனா நடுங்கி 

னார். அவர் ௮டிமிசைவிழுகதார். ௮வவகையுணாமவ தருகின்றேன் 

எனறு தொழுது கிறுததினார், உளளேயோடினார். மனைவியிடம 

இவ்வுண்மையை உளங்கலகசியுசை ததார், மனைகியும் பதைகச்தார். 

முடிவில இருவரும சேறிததமது ௮அருமைத திருமகனையே ௮௮த் 

துச் சமைக்கத goose, பளளியில இருககும் பிளளையை 

மெள்ள அழைத்தார். உள்ளே கொண்டுபோனஞார், பாவம்! தாய் 

மடியில் தாங்கப் பாலன காலைப்பிடித்தாள, தாதையஞ்சாது தலை 

mus gs stl. விசைவில் கறி சமைத்தார், அடியவர்க்குப் புடை
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த்தார். பாலன் ஒருவன் என் பக்கத்தில் இருந்தால் தான் யாம் 

இதை உண்போம் என்று அவர் பகரர்தார். பாலன் இல்லையே 

என்று இவர் அயர்ந்சார், வெளியேபோய் ௮ழை என்றுச், ஆணை 

யை மறுக்க ௮ஞ்சி யிவரும் அழைத்தார், புத்தகமேர்திய கை 

யோடு சராளன் தெருவிலிருந்து இருவருளால் ஐடி. வந்தான், 

பிள்ளையுள்ளே வருமுன் உணவும விருந்தும் ஒருங்கே மறைந் 

தன, உடனே பசமன் விடைமேல் தோன்றினார், அருள்செய்தார், 

மனைகியும், புதல்வனும், தாஇயும், உடன்வச காயனார் ௮ருளூருவ 

டைந்தார், வானவர் எதிர்கொள வான்வழிபோனார், அழிவில் இன் 

பத்தைத் தமருடன் துய்த்தார், இவச.து இயற்பெயர் பரஞ்சோதி 

யார் என்பதே, எவரிடமும் பணிவோடு தொண்டுபுரிக் சதனால் 

இவர் சிறுத்தொண்டர் எனப பெற்றார். 

(இதன் விரிவைப் பெரியபுசாணத் இல் உணர்க) 

விருந்தோம்புவா,லுக்கு உளசாம் பயன் இதனால் கூறப்பட்டது 

8( இரன்னம் கண்ணற் குதவியதால் பாஞ்சாலி 

கூர்பபனேன் கொண்டாள் குமசேசா--பாரில் 

இளைத்துணேத சென்பதொன் நில்லை விருந்தின் 

துணைத் துணை வேள்விப் பயன், (௪) 

இ-ள் 

குமரேசா! பாஞ்சாலி கண்ணனுக்கு ஐர் அன்னம் உதவிய 

தனால் ஏன் பெரும் பயளையடைர்தாள் எனின், வேள்விப்பயன் 

இளைத்துளேத்து என்பறு ஒன்று இலலை, கிருர்தின் அணைத் 

எனசு,
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வேள்விப் பயன் இனைத்துணைத்து- விருந்தோம்புதலின் பயன் 

இவவளவினையுடையது, 

விருக்தின் துணைத் துணை விருந்தின் தகுதி அளவே அளவு, 

இல் வாழ்பவன் செய்யவேண்டிய 88வகை வேள்விகளுள் 

விருந்தோம்பல் மானுட வேள்வி எனப்படும், ஆதலால் அதனை 

யே வேள்வியென்றார், மற்றவை பிரம வேள்வி, தேவ வேள்லி, 

பிதிர்வேள்வி, பூச வேள்வி எனப்படும். ௮வை முறையே வேச 

மோதல், ஒமம் வளர்த்தல், நீர்க்கடன் செய்தல் பலியீதல்களாம். 

விருந்தோம்பலின் பயன் பொருளின் ௮ளவைப் பொறுத்த 

தின்று, அதனைப் பெறுவோரது தகுதியைப் பொறுத்ததாம் 

என்பது கருத்து, 

கொடுத்த,த சிறிதானாலும் அதனைக் கொண்டவரது 5595 

கேற்ப அதன் பயன் பெரிதாம் என்ப.து இதில் காட்டப்பட்டது. 

இவ்வுண்மை கண்ணன்பால் காணப்படும், 

கதை. 

பாண்டவர் வனவாசம் செய்யுங்காலத்்தில் துருவாச முனி 

வர் அத்இனபுரிக்கு வர்தார், துரியோகனன் ௮வரைத் தொழுது 

உபசரித்தான். தனது ௮சண்மனையில் அவருக்கொரு பெருகிருர் 

த செய்தான். ௮.இல் உண்டு ம௫ழ்ர்ச முனிவர் அவனுக்கேரர் 

வசர்தச விரும்பினார், ௮வன் வேறொன்றுங்கேளாமல், எமது இல் 

லில் உண்ட உணவுபோல் பாண்டவரிடமும் போய் நீவிர் உண்டு 

வரவேண்டும் என வஞ்சகமாக வேண்டினான், முனிவரும் இசைச் 

தார், வனம்புகுர்தார், பாண்டவசைக் சண்டார், அவரனைவரும் 

இவசடிமிசை விழுந்து தொழுதார், பூரித்சார், உடனே முனிவர் 

பாம் பிச். துள்ளேம். யாம் உண்ண ஈல்லவுணவுகர”” என்றார்,
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ura! என் செய்வார் பாண்டவர், சூரியன் உதவிய பாத்இசத் 

இன் மமையால் தினம் ஒருமுறை றிது உணவு பெற்.று உண்டு 

வருகின்றுர், அம்மறையும் ௮ன்று பெற்று முடிந்க.து, na Lona 

இருபதாயிற்று, Ba நம் வருந்தினார், கருமன் முடிவில் தறி 

மூனிவசை நீராடி வ நம்படி வணங்கனார். ௮வரும விசை ஈது போ 

னார், என் செப் ?வாம் என்று இவர் திகைத்துக் கண்ணனைக் 

கருதினார் கருதியதையுணர்ந்த கணைக் கண்ணான் உடன 

யிவர் முன் சோன்றினான் 8வரும்மகழ்க்கார் உளளதசை உணர்க 

இனார், கண்ணன் இசெளபகியை சோர்கிப் பாண்டதில் எகர 

வது ஒட்டியுளளகா பார்! என்றார், பார்க்காள் பாஞ்சாலி. ஒரு 

பருக்கை?ய யிருர்கது, கொணர்ந்து சொடுக்காள் கண்ணன் 

சையில கொண்டான். உலக முண்ட வாயில அதனையும் வைததுண் 

டான், நீராடி விசைகது வருனற துருவாச முனிவருக்கும் ௮வல 

சடியவாக் கம் பசி?காய் நீங்கிபது, ரசிறிகம் இடம் பெருகடடி 

வயிறு Bane s 3, முனிவர் ம௫ழ்வோ? நிகைக்தார், கண்ணான 

ang some கழி?பருவகை கொண்டார். யாம் இன்று 

உண்ட உணவு போல என்றும் உண்ணப் பெற்றிலேடீ என்று 

ஐவருக்கும் பாஞ்சசலிக்கும் அகூறிபசுன்றார், விருந்தி. துணைத் 

அணை வேள்விப்பயன் என்பதை உலகம் கண்ணன் பரல் சண்ட. 

(இசன் விரிவு பாரக.த தில் கான ப்படும் ) 

தகுதியான விருந்தை ஓமபுவார்க்கு மிகுதியான பயன்கள் 

உளவாம என்பது இகணால் கூறப்பட்டது 

— Sik —— 

83 பற்றற்றான் உள்ளம் பரிக்இசந்தரன் ஏன்பின்பு 
குற்ற மூற்றான் சேடன் குமசேசா_. முற்றும் 

பரிந்தோமபிப் பற்றற்றே மென்பார்விருர் 2? தாம்பி 

வேள்வி சலைப்படா தார், (௮)
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Q—ar 

மூமரேசா! சேடன் என்பவன் பற்றுக்கள் அற்று ஏன் 

பரிந்து இரந்து குற்றமுற்றான் எனின், விரத ஓபி Cavan af 

தீலைப்படாதார் பரிந்து ஒப்பிப் பற்று ௮ற்ரேோம் என்பார் என்க, 

பற்று--பற்றுக்கோடு. பொருள் என் ற 

பரிந்து--வருந்த, வேள்வி--வி “கோமபல் 

வேள்வி தலைப்படாதார் -- விருக்சோம் 0 Df FA எய்தும் 

பயனைப் பெ!நுாதாதவர், 

லிருகஇனரைப் பேணாசவசச, பொ வருற்இசு காகது 

இழநதேமெனறு சொலலி இசங் வர் என்ட ராம 

விருந்தைப் போற்றி வருகலல ஒருவன வருந்டப் பெற்ற 

பொருளுக்குப் பயன என்பது குதிப்பு 

கிலையிலலாச செல்வம் கனக்கு உரிமையாக அமைந்இருக் 

குமபொழுதே ஒருவன் அதனைப் பிறர்ஈகு உபகரிக் வேண்டும 

என்பலும, இலதேல் ௮து தன் இயல்பா. நீல தம் என்பதும, 

அதன்பின் ௮வன அதனை வருகடிக்காகக நயசைக குறிததும், 

அதனால எடதும் பயனை யிழரகமையை கில தும, இரககுவான 

என்பதும் பின் இரந்து இரிவான் என்பும், இதில உணர்த்தப 

பட்டன, இவ்வுண்மை சேட ஈபால் உணரபபூம், 

கதை 

சேடன் என்பவன் சோழசாட்டிலே கோசைஎன்னும் ஊரி 2ல 

யிருர்ச ஒரு பெருஞ்செல்வன், ஒளவை கால,கதவன். வஞ்சமும் 

சூதும் நெஞ்சினில் உடையவன், இரக்கமிலலாதவன் பேசாசை 

பிடி த்தவன், தானும் இன்புறான், பிறர்க்கும் உகவான், கொடு 

எனரால், சுடு என்பான். வன்கண்மை மிக்கவன், கல்ல விருக்தைக் 

a4
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சண்டால் தன்னைக் கொல்றுமருர்கென்று கொள்வான், பக்கி 

யொ.துல்குவான், ஒருகாள் ஒளவை தளர்ந்து இவன் இல்லை வந்த 

டைர்தாள, அழமுதனைய சவிபாடும் அம்மு. துமகளுக்கு இவன் 

சிறிது பழங்கூழும் உதவினான் இல்லை, சவமகள் எழுர்தாள், 

சவி ஒன்று பாடிக் கடுகி ஈடநர்தாள. 

பாடல் பெறா ன பலர்மெச்ச வாழானே 

நாடறிய ஈன்மணக்கள் காடானேஃஃசேடன் 

இவன்வாழும் வாழ்க்கை யிருக்கடல்சூம் பாரில் 

கவிழ்ந்தென் மலர்ந்தென்ன காண், (ஒளவை) 

சேடன் தன் விதிவசத்தால் பொருள் முழுதும் இழக்கான். 

அயசக்கள் பல சொடர்ந்தன, இழக்ததை நினைந்து ஏங்கினான், 

பண்டு விருந்தோம்பாமையை யெண்ணி யிசங்கனொன், பலவிடங்க 

சரிலும் ௮லைந்தான், இரந்து இரிந்தான், பின் இற&ஈ.து தீர்ந்தான், 

விருநிதனையோம்பாதவன் பொருளினையிழக்து வருந்துவான் என் 

பதை உலகம் இவன்பால் உணர்ந்தது, 

(இஃது ௨ளவை காதையில் உள்ள து) 

மண்ணாற்சட்டி கசத்தேர்தி மறகாய் கவவும வாயினராய் 

௮ண்ணாக்தேங்கி யிருப்பவசை யறிர்கோம அறிந்தோம் அ௮ம்மம்ம 

பண்ணார்மொழியார் பாலடிரில் பைம்பொற் கலத்தில் பரிர் தட்ட 

உண்ணாநின்ற போழ்சத்தே உதவாமாந்த ரிவர்தாமம, 

(Fa wrens.) 

விருந்தோம்பாகவன் பொருள் இழந்து வருந்துவான் என் 

பது இதனால் கூறப்பட்டது, 

வயல் வவ அதக வைய பய 

80 வாடிவக்த ஈல்லதங்கை வன்படியைத் இர்த்திலளேன் 

கோடியுடை யாளும் குமசேசா.. ராடும் 

உடைமையுள் இன்மை கிருந்தோம்ப லோம்பா 

மடமை மடவார்சண் உண்டு, (௯)



9.ம அஇகொசம விருந்தோம்பல், 189 

இ....ள் 

குமரேசா! அலங்காரி பெரும் பொருளை யுடையவளா 

யிருஈ.தும ஏன் வாடிவ௩த நலலதங்கையின வன்பசியை மாற்ற 

விலலை எனி, விருந்து ஓமபலை ஓம்பா மடமை மடவாச்கண் 

உணடு எனக, 

உடைமையுள இன்மை ---செல்வததுள்ளே வறுமை, 

சருகு ஓடபல ஒமபாமடமை ௫ விருந்தினசைப் பேணாமல 

Qa tp அபதைமை 

ம . வார்கண உண்டு. - பேல கண்டே i . = தயார்கண்ணே உளதாம், 

விருந்தினசைப பேணாமல் இகழும 2பதைமைதான உடை 

மையுளளே தோனறுகினற வறுமை எனபதும அதனை அறிவில் 

லாதவசே உடையசாவர், எனபதும கூறியபடி. 

பொநள் இணமையையே வறுமை எனபர், ஆனால அதன் 

உண்மையிலேயும் ௮ல்துண்டு எனபதும, அதன் இயலபும், மீதவர் 

இதில் வேறு உணர்த இனார், 

குருடன ஒளியுள்ள காலத்தினும் இருளையேயுடையவன, 

அதுபோல் மடையன பொருளுள்ள காலததிலும் வறுமையினை 

யேயுடையவன் ஆவன் என்பது குறிப்பு. 

ஒளியால் எய்.தும் பயனைக் குருடன் தன் குருட்டுத்தன்மை 

யால் எய்தாதவாறு போல், பொருளால் எய்தும் பயனை மடவார் 

தம் மடத்தன்மையால அடையார் என்பது கருத்து. மேல், கிருக் 

தோம்பாதவன் பொருள் இழந்து கெடுவான் என்றார். இ௫ல், 

HSCS or மடையனே அடைவான் எனறார், 

பொருள் பெம்னால் ௮துகொண்டு விரு கனசை தம்பவேண் 

டுமென்பதும் இல்லைபானால் ௮தன் பயனை யிழந்து தாமும் இழி
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வர் என்பறும், இதில்உணர்த்கப்பட்டது, இவ்வுண்மை ௮லக்காரி 

பால உணரப்படும். 

கதை. 

இற்றைக்கு எழுநூறு வருடங்கட்கு முன்னர் வடமதுசை 

யின் அருகில் இருஈத மருவூர் என்னும ஈகரில சாலுவன என 

ணும் பெயரினையுடைய குறுநில மனனன் ஒருவன் இருகதான், 

அவன் இளந்துசையென்னும் மனைவியை மணந்தான். இருவரும் 

மகிழ்கது வாழ்ஈதார், இவர்பால ஒரு புதலவனும் புதல்வியும் 

தோன்றினார், கலலண்ணன், ஈலலதவகை, எனழு முறையே வும் 

மககட்குப பெயமிட்டாா இவவிருவரும் தமத இளமைப் பருவத் 

மத தம் பெற்மீறாசையிழாத,.ர், தளர்கது தேறினார், வளர்ந்து 

பருவழுறமபின நலலணணன தன தங்கையைக் காச மன்னனுக் 

GF UM ipo FHF SOSH, ஈலலதககை தன் சமையனிடம வரி 

சைகள் பல பெறறு மணமகலுடன செனறு கலந்து வாழ்க்தாள். 

மக்கள் எழுவசைப பெற்றாள், மிக்க இனபம் உற்றாள், வருங் 

கால் அங்குக் கொடிய பஞ்சம ஒனறு தோனறிறறு, அதில் மன் 

னன தன பெ.௬ள மூழுவதையும குடிகளுக்கு உதவினான. முடி 

யாமையால குடிகளும நாரிம் குலைகமு அழிந்தன, மன்னன் 

வருக்தினான, கலலதககை தனது நாயகனுடன் தன் அண்ணனி 

டம் வந்து தம்க விரும்பிறை, மன்னன் மறுத்தான், மனைவியை 

மாததிரம் 2தற்றி மக்களுடன ௮னுபபினான , ௮வளும் பிரிவாற் 

ரூ வருஈதினாள், அதனபின் மக்களையணைததுச் சென்றாள். 

காடுகள் பல கடஈதாள் வாடிய மக்களுடன் மருவூர் வந்து சேர் 

ஈநதரள், ௮வவமையம ௮ண்ணன Cap ort போயிருந்தான். 

லவன் மனைவி மட்டும் மனையில இருநதாள், ௮வள பெயர் அலங் 

காரி, மிகக் கொடியவள, வன்மையும, புன்மையும், மடமையும் 

நிறைகதவள், பசியால் வாடி, ஈடையால் மெலிந்து தளர்ந்து கள் 

ளாடிய மககளுடன உளளே நுழைந்த ஈலலதங்கையைப் பாகி 

௮லங்காரி முகககடுதஐப் பார்ததாள். வா/ என்று கூட அவள் 

வல்வாய் இறஈதிலள், அங்கு முன் செல்வமாச வளர்ந்திருர்த
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ஈலலதங்கை யிதனை யெண்ணி யெண்ணி யுள்ளங்கொதித்தாள. 

் பசியால் கலங்கி அழு.து அடிக்கும் மக்கரின்பொருட்டு நல்லதங் 

கை அவள்பால் மெலலச் சென்றாள், அண்ணீ! இக் குழந்தைக 

ளுக்குக் கொஞ்சம பழங் கூ.2ழனலும் கொடுங்கள் என்று கூடக் 

கேட்டாள். படுபாவி அலங்காரி ஒன்றும கலங்காமல் நின்றாள, 

மடித்த மகழ்வரகைச் சிறி. எடுத லக் கடுகக மகததுடன் டு 

தீது விினாள, கலலதக்கை பாவம்! என் செய்வாள., பிள்ளைகள் 

புழுவெனத அடிக றனர் அதனால வீரயசையும கூசா எடு 

ததாள், கூழாக்கனாள BAe Cull gu நொந்தாள, ஆகக௫யதை 

ஆற்றிக்குடிகரு மன, அலஙகாரி ஆககிப கொமிமைகள் பல, வவ 

ற்றை கினைந்து மக்களைத் தழுவி விழிநீர் சொரிந்து வவெளி?யறி 

னாள். ஒரு காடடில் பு.குஈகாள, ௮ங்கோர் பாழ்ங் கணெற்றில 

மக்களோடு விழ்ந்து மாய்க்காள. அண்ணனும் கணவனும் இவ் 

வுண்மையையறிந்தகார், ௮ குவந்கார். தாமும உயிர்விடத் துணிக் 

தார். இறைவன் ௮ருளால இறந்தவர் எண்மரூம் எழுந்தார். 

அனைவரும் மகிழ்கதார், உடைமை பல வைத்திருந்தும Bai 

தோம்பா மடமையாஉ ௮ல காரி பெருங்கடடைர்சாள். 

செல்வனாயிருப்பினும் விருந்தோம்பாகவன் வறிய என் 

பது இதனால் உணர்கதப்பட்டலு, 

(_ அவி ed 

90 பண்டுதக்கன் மாறுபட்டுப் பார்க்சவுட னேயுமையாச 

சொண்டார் குழைவேன குமசேசா.-சண்டெடுத து 

மோப்பக் குழையும் அனிச்ச முசக்திரிந்து 

நோக்கக் குழையும விருந்து (9) 

)-—ar 

Gwe ரசா! தக்கன மாறுபட்டுப் பார்ச தவுடனே ஏன் 

உமையார் வாடி நீங்கினார் எனின், அனிச்சப்பூ மோப்பச்குழை 

யும், முகம் இரிக்து சோக்க, விருந்தினர் குழைவர் என்க,
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௮னிச்சம்--ஒருமரம், ௮.து தன்னிடகஇல் தோன்று மல 

சையீண்டு உணர்த்தி கிறது, 

எடுத்து மோக்தால ௮னிச்சம வாடும், சுடுததுப் பார். ததால 

விருந் தினர் வாமிவர் என்று, ௮ருமை ஈயசடு ௮வசைப பேண 

வேண்டும், என்பது ௬௫இ மலர் வகையில மெனமையசன வுளிச் 

FLA gud ARs Bart மிகமென்மையசாதலால வசை உள்ளன் 

போடும் இன்முககதோடும 3பாறற வேண்டுமெனபது குறிப்பு 

இரிந்அ சோக்கினால விருக்கினர் வருந்தி மீளவர் எனபது 

இதில் உணர்த்தப்பட்டது, இவவுண்மை உமைபால உணரப்படும. 

தக்கன செய்க ௮ருஈதவக்தின் பெரும்பயனாக உமாதேவி 

யார் அவனுக்குப்புதல்வியாக அவதரித்தார், பருவம வந்தபின் 

பசமனைக் கலந்தார். இனபுடன வுுகிருகதார், தககல இங்கு 

உமாபதியை யிகழ்ஈ.து வெகுளியால் ஒர 2வள்வி செய்தான், 

உமை முதைக் காணக்கருஇனார் பதி தடுதகார், தேவி பணிந்து 

தயக்தார், விடைபெற்று வந்தார், பண்டு தமக்குத் தந்தையா 

யிருக்கவன் ௮ன்று செய்த வலவேள்வியை அம்மை வந்து கண் 

டார், காணவுந் தக்கன் sO gsr, முகந்திரிகது கோக்கினான், 

அம்மை அகக்திரிந்தார், வருந்தினார், வாடி.ரீ௨ூனார். வந்து பஇ 

யை வணவ்குக் கலநதார், சென்றதும் கடந்ததும் செய்வம் 

தெரித்தார், 

(இதன் விரிவைக் கந்தபுசாணத்தில உமைவரு படலத்தில் 

உணர்க.) 

விருந்தினரை அன்போடும் இன்சொல்லோடும் பேண வேண் 

டுமென்பது இதனால் கூறப்பட்டது, 

இவ்விகொசத்தின் கொகைப்பொருள்,
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விருச்தினசைப்பேணுவதே இவ்வுலூல் ஒருவன் இருக்துவாழ் 

வதற்குப்பயன், அமிழ்கமேபெனினும விருந்திருக்க, ஒருவன் 

உண்னாலாகா௮, விருந்தோம்புவான் வாழ்வு பாழ்படாது, ௮வன் 

மனையில் இருமகள் மனம௫ழ்ந்து வாழ்வள், அவன் நிலம் தானே 

விளையும், இல்கு விருக்தினரைப் போற் றினவன் அங்கு மீதவர்க 

ளால போற்றப்பெ.றுவான, தக்க விருரகைப் பேணினவன் மிக்க 

பயனையெய்துவான். விருந்தினரை ஒம்பாகவன் பொருளிழக்து 

பின் வருந்துவான், செல்வனாயிருந்தாலும் விருந்கோமபாதவன் 

வறிய'சனயாவன், அன்பு கலந்த இன் சொலோடு விருக்தினரை 

உபசரிக்க வேண்டும் என்பனவரம, 

௯-வது விருகதோம்பல் முற்றிற்று, 

0-ம் அதிகாரம் இனியவை கூறல், 

௮ஃ தாவது இனிய சொற்களைச் சொல்லுதல், விருந்தோம்பு 

வார்க்குப் பொருக்இயிருக்க?வண்டிய திருந்திய குணங்களுள் 

இனியவைகூறல் ஈனி சிறக்ததாகலான் இஃது ஈண்டு வைக்கப் 

பெற்றது, அதிகா. ரத்தின் தொடர்பும் இகனானே தெளிவாம், 

-அச்ை- 

91 மாநில் உயர்சவரி வாய்ச்சொல்லை யின்சொலென்று 

கூறினார் என்னே குமசேசா. ஊறுகின்ற 

இனசொலால் ஈரம் ௮ளைஇப் படி.றிலவாஞ் 

செம்பொருள் கண்டார்வாய்ச் சொல், 

இ-ள் 

குமசேசா! சவரியினத வாய்ச்சொல்லை இன்சொல் என்று 

ஏன் சொன்னார் எனின், ஈசம் அளைந்து படி௮ு இலவாடன்ற
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செம்பொருள் கண்டாரது வாய்ச்சொல்லே, இன்சொல் எனச, 

ஆல, வசை, 

௪சம் அளைர்.து-- முன்பு கலர்து அளைந்து எளனும் விளை 

யெச்சம் அளைஇ என வமுளபெடுகழு கின்றது, இண சொல் 

லிசை அளபெடை. படி.று--வஞ்சனை பஅல்தாவ.து உள் ஒனறு 

வைத்துப் புறம் ஒனறு சொலலல் செமபொருள் என றது 

௮றத.திளை, 

அன் போடுசலந்து, வஞ்சனையில்லாத ௮றமுடையார் வாய்ச் 

சொல்லே இன்சொல எனபது கருத்து, 

ஏதாவது ஒரு காரணம்பற்றி ௮ன்பு இல்லாக வஞ்ச கெஞ் 

இனர் வாயிலும் இன்சொல காணப்படும், ஆயிலும், அவற்றை 

மெய்யென்று கொள்ளலாகாது என்பது குறிப்பு. 

௮ன்பும, மெய்மையும், பொருச்திய ௮றம்உணர்ச்தார் வாய்ச் 

சொல்லே யின்சொல் எனபது இதில உணர்த்தப்பெற்றது, இவ 

வுன்மை சவரிபால் உணரப்பெறும், 

கதை 

சவரி என்பவள் ஒர தவ முதுமகள். மதங்க முனிவசது 

சாரலில் இருர்சாள் முனிவர் பலரும் புகழசசக்க துறவொழுக் 

கத்தையுடையவள் உலர்ர்ச இலைகளையுப, உதிர்ந்த கனி காய்க 

ளையுமே தனக்கு உணவாகக்கொண்டு நெடுங்காலம இக்நிலததில் 

கிலைத்இருர்சாள், ஆருயிர்கள்மாட்டு அன்பும் இனசொல்லும் 

அமையப்பெற்றவள், இசாமன் கவந்த வனததைக் கடந்து சதை 

யைத் தேடித தன் தம்பியோ தளர்ந்து அவ்வழி வருக சாலச் 

இல் ௮வசை யெதிர்கொணடு கண்டாள் அளவில் உவகை சொண் 

டாள், தனது தவச்சாலைக்கு ௮வ்விருவசையும ௮ழைத்துச்சென் 

ருள், தனது மெய்யுணர்வால் அவர் வருகையை முன்னசே 

யுணர்ர்து அவர் பொருட்டுக தொகுத்து வைச் இருந்த 

இனிய சனிகளையெடுக். துக் கொணர்ந்தாள், முன் வைத்தாள்,
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உண்ணும்படி இசாபனைத்தொழுசாள். அ௮ன்புகலர்த இன்சொற் 

களை மனமுவர்து கூறினாள். சவரி சொன் ॥ இனிய மொழிகளைக் 

செவிக்கு உணவாகவும் அவள் S55 அரிய கனிகளை வாய்க்கு 

உணவாகவும் இராமர் கொண்டு மடஒழ்க்தார். ௮தன்பின் எட்கிர்தை 

மக்கு ௮வள் கூற்யவழியே தம்பியோடு சென்றார். ௮வளும் அழிவில் 

இன்பத்தை யெசரிதில் எய்தினாள். 

ஆண்டவள் அன்பினேத்தி யழுதிழி யருவிக்கண்ணள் 

மாண்டதென் மாயப்பாசம் வகதது வரம்பில் சாலம் 

பூரைடமா சுவத்தின் செல்வம் போயது பிறவி யென்பாள் 

வேண்டிய கொணர்சலு நல்க விருந்துசெய் இருந்தகாலை, 

௮ன ஈனும் இளைய3நரவும் அன்றவ ஹூறைந்த பின்றை 

வினையறு $ரோனபி ஞளும் மெய்ம்மையி னோட வெய்ய 

அரனபரிச 2 தரோன் மைந்தன் இருந்த் துளக்கில் குன்றம் 

நினை வரி தாரற் கொற்க ரெறியெலாம் நினைக்து சொன்னாள். 

விடடினு? சமைவகான மெய்ச்கெறி வெளியிற் மூ௧3 

at Bid I Diy ரென்ன அன்னவள் கழறிம் றெல்லாம் 
> 22 டனன் என்ப மன்னோ Sooraure செவிகள் ரூற்றும் 

சோட்டவர்உணர்வினுண்ணும் ௮முதத்தின் சுவையாய்நின்றான், 

(இராமாயணம்) 

இன்சொல் இயல்பு இகனால் உணர்த்தப் பெற்ற து. 

92, கண்டு (ற சமலாந்து கண்ணன் குசேலரையேன் 

கொண்டினிமை செய்தான் கும3ரசா-.- அண்டி 

அ௮கனமர்ஈ இதலின் ஈன்றே முறனமார்ந் 

தின்சொல @ su பெறின். (௨) 

ஆ 

குமரேசா! கண்ணன் முகமலர்ந்து எதிர்கொண்டு குசேல் 

ரை யேன் இன்சொல்லால் உபசரித்தான் எனின், ௮கன் அமர்ந்து
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ஈ.தலினும் ஒருவன் முகன் ௮மார்து இன்சொலன் .ஐஃப்பெறின் 

ஈன்று எனக, 

அமன் முமார்து-மனம் உவந்து, 

(கன் மச துட முகமலர்க தூ. 

அமர்தல் என்பது பொர௱ந்சல், விரம்பல், பொலிவு ராதலிய 

நல பொருள்களை உணர்த்தும் ஒரு சொல், இனியும் இன் 

சொல்லும் ஒருவனுக்கு ஒருங்க பைதல் ௮ருமை என்பது 

கருதி, பெறின் எனமூாா. 

மனம் உவந்து பொருள் கொடுக்சலினும், ருூஉாலர்ர்து இன் 

சொற் சொல்லுதல் இல்வாழ்வா னுஃ க நல்லது எனபகாம;, 

~ 

ஈகலை பனமகிழ்ந்து செய்தல் வேண்டும் எனபதும், இன் 

சொல்லை மூகமலாந்து கூறல் பவண்டும் என்பதும், கூறியபடி, 

அகம் உவகையாலும், பொன் ஈகையாலும், (நம் ஈதையி 

னம், மொழி இனிமையரலும், பெருமை O wits gin a7 om b. 

ன் நன்ற” என்பதல் ஒப்பப்பொருளுந்தோ ன்றும், 

பொருளுடையவர் தானம்ரெய்து ௮தனால் எய்தும் பயனை ௮ஃதி 
@ Se 

ல்லாகவர் இன்சொல்லால் இனி 7 ont) Kava எனபது குறிப்பு. 

ஈ.தலிலும் இன்சொல்வல ஈன்று என்பறு இல் காட்டப் 

பெற்றது. இவ்வுண்மை கண்ணன்பால் காணப்பெறும, 

கதை. 

திருமாலின் ஓர் ௮வதார மூர்த்திக்கும் சண்ணன் என்று 

பெயர். இற்றைங்கு ஐயாயிரத்து ஐம்பது வருடங்கட்கு 

முன்னர் வடமதுரையில் வசு2தவருஃ்கும் தேவ௫ய்கும் புதல்வ 

சாய்த் தோன்றினார். கோகுலத்தில் நந்தகோபன் என்னும் இடை 

யர் தலைவன் வீட்டில் வளர்ந்தார், வினோதமான பல்வகை யற்புத 

ங்களைச் செய்து இளமைப் பருவத்தில் இவர் எல்லாருக்கு மம் 

வூட்டி, வந்தார். இவரது தோற்றம் நடை உடை செயல் மெழி
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எலலாம் இன்பசரமானவை. பருவருற்றபின் வடமதுரையைத் 

தனஃகே உரிமையாகப் பெற்றார். அதன்பின் மேல்சடலிடையே 

அருமையான பெரிய நதரம் ஒன்றை அமைத்தார். அதற்குத் 

துவாரகை யென்று பெயர் அதன் பெ௱வளத்தால் குடிகள் பல 

குழுமின. உயர்லயுற்றன. எண்ணரிய சிறப்புடன் கண்ணன் 

அதிலிருந்து ௮7௭ புரிந்தார், புரிபுங்கால் இவரது பள்ளித்தோழ 

சாய குசலர் வறுபையால் வாடி. இவசை நாடிவக்தார். அவ்வ 

பையம் சிறந்து அரண்மனையில் உயர்ந்த அ சனத்தில் சத்திய 

பாமை உருக்குமணி ஈறதலிய பத்தினிமார்கள் புடைசூழ மிஃக 

மகிழ்வுடன சண்ணன வீற்றிபாங்கார். குசேலர் வருகையைஃ 

Bown Soot Fin Gt இனிய மனைவிமார் அனைவரையும் விரித்துத் 

கனி யெழுந்தார். விரைர்தெதிர்சென்றார். மெய்யன்போடு 

முசமலாந்து தொழுதார், கழுவினார். இனியமொழிகள் பல இன் 

புற இயம்பிரை. அரண்மனைஃ கள் அழைத்தும் கொணாரந்தார. 

மணிபிழைக்க ஜர் ௮ணியா தனத்தில் இருத்தித த$துணைவிசளோ 

டிபெர றம் உபரரிதநார், கண்ணன் இனியராகத்தையும், இன் 

சொல்யும், அனபுறு. செய்யும் கண்டும், சேட்டும், பெற்றும், 

கு2லர் கழிபேோவகை புதகார், 

(இசன் விரிவைப் பாவத் முதலிய நால்களில் உணர்க.) 

எண்ணனைய் கலங்கு மார்பம் சந்தருள் பிரானை நீல 

வண்ணனைச் இகரிரப்சம் உலமிட ுறக்சகொண்டானை 

பணணனைகத் துமபுசக் சம் வாரே உணனைபணச்ரும் 

கண்ணைத் துளவத் சாமக் கண்ணனைக் கண்ணிற் கண்டான். 

காண்டலும் உவகை பூத்துக் மால்லிசை தொடு நடந்தான் 
ஆண்டகை யவனுக கண்ணுற்தணையுடைத் தெழு$£த் தம்போல் 

நீண்டபூம் பள்ளிநீத்து நிலவுஃப ரன்பு பொங்கப் 

பூண்டமா தவன்முன் சென்றுபொன்னடி உனங்னனால். ! 

மன்னுடைய மரையனைத்தும் UH SHOU F மாதவனே 

யுன்னுடைய தரிசனத்தால் உடம்புபூரித் தனன்யான் 

மின்னுடைய விளக்சொளிலல் வோ தருளு% தேவருளூம் 

எனலுடைய பெற்லரும்பே பியார்பெற்றார் யார்பெறுவார்,
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இவை கு?சலரைக் கண்டபொழுது கண்ணன் சொல்ிய 
இன்சொற்கள். (குசல7பாக்கியாகம்.) 

இனிய முகத்தோடு இன்சொற் சொல்லுதல் இல்வாழ்வானு 

க்கு மிகவும் நல்லது என்பது இதனால் கூறபபெற்றது, 

03. கண்டான் இனி. தாதஃ சண்ணணனையேன் இனசொதுடன் 

கொண்டான் விதுரன் குமஃ ரசா. -கொண்। _ 

முகத்தான் அமர்ச்தினிது நோஃகி யக த் தாளும் 

இன்சொ லின.2த யறம். (௩ 

குமரேசா! விதுரன் என் மண்ணை Sot sre Sora 

இன்சொல்லால் போற்றினான் எனின், முகத்தான் விரும்பி இனி 

தால Sarah) அகக்கான ஆம இன்சொலின2 அறம் சன்2, 

அகத்தான் ௮ம் இன்சொலினதே அறம் கமனர்தோடுமிபா 

ருந்திய இனிய மொழிகளைச் சொல்லுகலின் கண்ணதே அதம். 

Crow, FeO mr இன்சொல்லை ஈன்று என்றார்) ஈகல் அறம் 

அன்றோ? அதனினும் இன்சொல் எங்கனம் நனரும், என்பாரை 
நோக்க யிதுகூறிஞா. 

ஈதலாலும், இனியது கூநலாலும், அறம் உண்டாம் எனினும், 

. மூன்ன து. இழிர் தாரிட.தீதுந் தங்கி மறம்புரிகற் ஈம் துணைபுரிட தூ 
மு 9) 3 ‘ ‘ C 4 ( 2 F Bw Lj ஹசி 

நிற்கும் பொருள் வயத்ததாம். பின்னு, உயர்க்தாரிடச்தேததோ 
. . . 86 oo @ ௬. ௫ க மு. oe 

ன்றி அறம் ஒன்றையே உளரும் ௮ருளவயத்ததாம். ஆதலால 

இனசொலினதே அறம்?” என்று எடுத்தும் கூறினார். ஏசா.ரம் 

ஆயின், இன்சொல்லே அமையும், ஈதல் வேண்டாவோ 

எனின், அன்பு கலர்த இன்சொல்லுடையார் என்பையும் பிறர்ஃகு 

இன்புற ஈவர் ஆதலால், அவர்பால் லது இயல்பாகவே அமைந் 

இிரம்குமென்ச,
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* ௪ 1 அ ௪ - ச உ 

இன் சொல்லோடுகூடிய ஈதலே அறமாம் என்ப கருத்து. 

அமிழ்ந்து, ரறசமலர்ர்து, இனிது நோக, இனசொல் மொழி 

h ol ந$தினரைப் பேணடேண்?மென்ப நூ Qs a exis BU 
~ ௪ « ப் . . 

பாற, இவவுண்மை விதுசன்பால் உணசபபெறும். 

கதை. 

விது.£ன் என்பவன் இற்றைக்கு ஐயாயிரவருடஙாட்ரு மூன் 

னர அ.த்தினபுரியில் இருதராட்டி ரன் சாயாகிய அம்பிகையின் 

மே திவயிற்றில் வியாசர் அருளால் பரந்தவவ். இருகராட்டி ரன் 

। ஸ்? என்னும் அவர்சகஃக க தம்9யாவன். இவன யமனுடைய 

OI Fi, Fn gs வில்விரன. சிறியக?தையாயும், மர்திரியாயும் இரு 

ர் ப] DA Suan oot Sp oF BP KMYA ST UST, wre) (HOW WE 

Garman QueuTs ca get Oumar, சணணன் பாண் 

Loi »@haw நூகழை MED OM HF DIAG மாலத்தில் HOF 

ளை ுரிியோகனன் அவரைச் சிறிதும் மதியாமல மனச்செரு3 

(ருழ்று இருந்தான். இவன் மாத்திரம் ௮ரச சபையை எிட்டுஎழு 

3 அன்போடு கண்ணனை யெதிர்கொண்டு சென்றான். இனிதாக 

பமிண்டான். அகமகிழ்ந்து தொழுதான். மெய்யன்புடன் இனிய 

பஉமொழிகள் அவர் இன்புறக் கூரினான். தண்ணளி ததும்பிய 

சண்ணனைச் தமது இல்லில் எழு*சாளச் செய்கான் அசன்பின் 

௮ முரனைய வுணவை விரைவில் அம்கி விருர்தூ செய்தான். சண் 

ணன் உண்டுகளித்தான். விதுூனது உள்ளன்பை உணாரர்தும், 

விருந்தின் திறத்தை சியந்தும், மு ௩னமர்ந்தூ கூறிய அவன துஇனி 

யமொழிகளைக் கேட்ம்ம் சண்ணன் பெருமகிழ்வு கொண்டான், 

விஓு.ரன் ௮றமுூடையனாய் அருள்நிலையுதறுன். 

இதன் விரிவைப் பாரதத்தில் உணர்க, 

உள்ளினான் உணாந்துளளரமுமம உருகனான எழுநது 

துள்ளினான் விழுந்திணையடி. சூடினான் துயரைத் 

தீள்ளினான் மலர்த்தடத்சையால் தத்துவ அமுதை 

௮ள்ளின னெனம் சுண்களால் அருந்தினான் ௮ளியோன்,



£00 தருக்கு pr gore வெண்பா, 

முன்னமேதுபின் றருளிய மூதுப3யோ தியோ 

பன்னகாதிபப் பாயலொ பச்சையா லிலையோ 

சொன்ன நால்வகைச் சுருதியோ கரு திரீ யெப்தற் 
சென்னமாகவஜஞ் செய்ததிர் சிறுகுடில் என்றான். (urs gid) 

கண்ணானைஃ? சண்டகாலத்தில் விதூன் இன் சொல்லோடு 

அசனமாம்து சாட்டிய அன்பின் திறம் இவற்றால் ஈன்கு தெளிவாம், 

இன் சொல்லை, றத அறம் என்பது இதனால் கூறப்பெற்றது. 

— இட வு 

94, Ol BE சிறையிர தம் இல்சொற் புக்தி 
“vy உரு » e . e ரூ ௩ 

சோதற்பறன் GUSH! Gi ITHI—G Hp 

துன்பு றாஉம் ஓுவ்வாமை யில்ல கும் யார்மாட்?ம் 

இன்பு.ராஉம் Darden wait 5G. (௪) 

இ-ள். 

குமரேசா! இனிய சொல்லையுடைய LSS pis யென்னும் 

புலவர் தலைவன் சிறைப்பட்டிறார்தும் என் சுவைகிரீம்பிய alsa} 

களைக் துப்த்தார் எனின், யார்மாட்டும் இன்பத்தை உறவி/கும் 

இன் சொல்லையுடையவரம்குக் துன்பத்தை மிகுவிக்கும் துவ்வா 

மைஇல்லாகும் என்2, SIMA TAM வறுமை. 

துவ்வல்-ுஅனுபவித்தல். அஃது இக்கு எதிர் மறையாய் 

நின்று வறுமையை புணர்த் திற்று, 

மேல், இன் சொல்லை அறம் என்றார், ஆயின், அதன் பய 

eau இன்பத்தை ௮ல் இன் சொல்லையடையவர் ௮டைவ?ரா! 

என்பாரை கோக்க யிதுகூறினார், 

இன்பத்தை மிகுலிஃ்கும் இன்சொல்லையுடையார்க்கு த் துன் 

பத்தை மிகுவிக்கும் துவ்வாமை உண்டாகாறு என்பது கருத்து. 

யவை கூறுவார், வறுமை கூரார் என்பது குறிப்பு.
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இன் சொல்லையுடையவர் என்றும் எவ்விடத்தும் இன்புறுவர் 

என்பது இதில் உணர்த்தப் பெற்றது, இவ்வுண்மை பு53ழந்து 

பால் உணரப்பெறும், 

BOD Fe 

புகழேந்தி என்பவர் கொண்டை மண்டலத்தி3ல பொன்ளி 

ளேந்த களத்தூர் என்னலும் ஊரில வேளாளர் (ஈலத்தில பிறந் 

கார், பல நால்நளையூம பயின்று இளமையி$ல3ய யிவர் புலமை 

plu Sent. Lf Bytp க கரிய குணங்கள் பலவும் பொருக்தப் han 

ரர். இஃது அவர் பெயரான கெளிலாம். இவா துகாலம் இற் 

றைக்கு ஏறக்குறைய இயிரலருடங்கட்ரு மூன்னராரும். yb ST 

O56 BH மதுரையிலிநர்த பாண்டிய மன்னன் இவரை விரும்பிப் 

பபோற்றிவசதான். வருங்கால் தனது அருமைப்) சல்லி கும குலோ 

த்றுங்த 3ராழனுஃரும் இநபண்ம் நிநற்ந்கது. மர கனாிமகளை 

அவன் ஈநரச்து3 க அனுப்புங்கால் மன்னன் சன் புதல்லிஃகு ஆக 

ரவாகப் புக3ிழெந்தியையும் உடன் அனுப் ஷன், ௮. ரசிளங்குமரி 

யும் மனமகிழ்ந்து சென்றுள். சென்ற சேர்ச்சபின் அங்கு ௮ரச 

குருவாயிஈுக ஒட்டம்கூத்தர் என்னும் புலவர் சலைவனுஃரும் புக 

ழேந்திக் கம் பசைமை வார்க்கது. HBT iB yareip'n வன்குண 

(Pin AMT FAT. //நழக்தி மனகலமும் இன்குணமுமுடையவர். 

இவ்லிருவரு கும் இடையே கோன்றிய பகைமை நாளுக்கு நாள் 

அதஇதரித்து UMIGF GF அசனால் ரரன் அன்பைத தனக்கு 

முழுதும் உரிபையாஃகொண்டிருந்த கூக்சர் நமது பு2ழக்தியை 

ச்சிறைப்ட 1D 5 Bont. இனிய உணவொன்றும் அங்கு இடாதபடி 

செய்தார். ஆயினும் ஈபு புலவாபெருமான் சமதுடூனியமொ.ி 

களால் ௮முதனைய வுணவை நாளும்பற்று நன்குதய்த்தார், 

அனைவரும் இவர்பால் அன்புற நடந்தார். சிறைக்கூடத்தின் 

அருசே தண்ணீர்க்குர்செல்கின்றபெண்கள் உணரும்படி. பழைய 

சதைகளை எளிய கடையில் இனிமையாகப் பாடினார். அவைதாம் 

இது பொழுது வழங்வெருகின்ற, அல்லியரசாணிமாலை, பவழக் 

கொடிமாலை, என்பன. இவாது விழுமிய நள வெண்பாவுக்கும் 

இவற்றிற்கும் பெரிதும் வேறுபாடு உண்டு, இவர் Ghar.) perp



503. திருக்குறட் குமரேச வெண்பா. 

இன்சொல்லை எஉரிடமும் உடையவர், கூத்தரும் Bout wo vic 

நீகனமையை புணர்ர்து தான் கொண்டிருந்த பதைமையை ரிஃகி ஞர், 
உவமை3யோ உறவு பூண்டார். இன்புறும் இன்சொல்லை புடை... 
யாரம்குத் துன்புறும் துல்வாமை இல்லை என்பதை உலஃம் டுவர் 

பால் உணர்ந்தது. (விரிவை இவர் சரிதத்தில் உணர்ஈ) 

இன்சொல்லுடையார்க்கு வறைமை யில்லை என்பது இதல் 

கூறப்பெற்ற ௮. 

05. பண்டேன்இன் சொல்லும் பணிவும் அணியா 52 

கொண்டான் அனுமான் குமமரசா--கசொண்ட 

பரிவுையன் இன்சொல @ 5 னொருவற் 

கணியல்ல மர்றுப்பிற. (ர) 

இஃ. 

குமரேசா! அனுமான் பணியையும் இன் சொல்லையும் என் 

அணியாகம் சொண்டான் எனின், பணிவு உடையன் இன் ரொலன் 

ஆதில ஒருவனுக்கு அணி என்ர, 

(ற ூல்ல--மற்றவை அணிரளாகா. 

EN வக்ததினலை பற்று அசையாய் நின்றது. 

பிற என்றது பொன் மணி முதலியவற்றால் உளவார் ௮ணி 
களை. உடல் அழகு றம்படி அணியும் பொய்யணியிலும் ஐ hon 5 
குச் சிறந்த பெய்பணி இனிய மொழியும், பணிவுடைஎமபுமே 
யாம் என்பது றது. அணி உடற்கு அழகு செய்வ நூ3பால் 
இவை உரிர்ச்ந ம (செய்யும் என்க, ஒ.நஉன் பெய்யினுழ், 
வாயிலும் அமைச் 5௬ 2-3வண்டிய ஈலங்களை யிதில் உண/ ந.இிஞர். 
இனியவை கூறலை இயக உரிமையாயிலும் அதற்கு இனமா தலால் 
பணிவையும் உடன் கூறினார், 

இனிய மொழியையும், பணிவையுமே ஒருவன் தனக்கு 
அழகாகக் கொள்ளல்வேண்டும் என்பதும், இவ்வணிகளைய/டைய 
வரையே யுலசம் ஈனி விரும்பும் என்பதும் இதில் உணர்ச்சப்பெழ் 
றிது. இஃது அலுமான்பால் உணரப்பெறும், 

4



10-ம் அதிகாரம் இனியவை கூறல். (209 

கதை, 

அலுமான் என்பவன் வாயுவின் கலையாப் இவ்வுலகில் ௮வ 

தரிந்த ஒரு வானரவிரன். தாய் பெயர் ௮ஞ்ரனை. தந்ைத கேசரி. 

கிட்கிர்கை சாரலில் சும்கிரீவன? அனுமான் தங்கியிருந்தான். 

அவ்வை ம் இராமர் MEM அவரைப் மண்டவுடனே 

அனுமான் பபெசன்பு கொண்டான். உள்ளம் உரன். பணிந்து 

ொழுகான். அன்புறு மொழு களை யின்புற? கூறுனனை.. Day 

னற பணிவுடைமையையும் இன் சொல்லையும் மண்டி இராமர் 

பெரமரிழ்வுறரர்.  சனம்கு உயி[க் நணையாச உடன் கொண்டு 

சென்றார். அதன் பின் ௮லுபான் புமழ் உலகங் கம் உய7க் HTB 

யது oy Dat, ஒ Lp a Bir, Of AT at, வீரம், பொறுமை, ௮டம்நம் 

அன்பு, பணிவு ரததலிய உயா குணங்களெல்லாம் ஒருங்கே அமை 

பப பெற்றுன். சொல வன்ரமைபில் எவரும் தனமஃகு நிகரில்லாக 

வன். எம்தசைய அரிய நாரியங் காயும் எமிதில் (Ip 9. 4G இயல் 

0 பினையுடையவன்... இவனது கணங்கள் பற முவதையும் இராம சரி 

தபாகிப நாவய வுலகில் இன்புற? காணலாம். ங்கு அவை 

உயிர் பெற்று ஒளிவீசி புலாவுகினறன. அவற்றுள் இவன் பணி 

வுடைமையைப் பல இடங்களிலும் மலபறற2 சாணலாம். 

Baw IM aU onanh 2) தயாவுடைமை யால்வ ர தருக்கு லால 
. ௫ ron . . ௬ 

67 று] Bh ப் bt Baahlon ay யாவுமிடை பதறி இயற்று [நியல்பால் 

௪ * அ க ச » s 

HAM ANI] ADAM MUI L eM TUT Sy GD 4 B09) மிரிஃருடைமையால் 

மண் னுலகில் விண்ணுலகில் மா ந நதியை யொக்குமவர்பாருமிலையால், 

(௮ நுமப்படலம்.) 

இனிய பொழியும் பணி ஒருவலும்கு உயிரணி என் 

பறு இரனால் உணர்த்தப் பெற்றறு, 

96. நன் ரன நீதிகளை காடி யேன் ரூசுழமுனி 

குன்றாமற் சொன்னார் குமசேரா--முன்முத 

அல்லவை தேய அறம்பெருகும் நல்லவை 

நாடி. யினிய சொலின், (௬) 

26



‘OG ட திருக்குறட் குமரேச வெண்பா. 

, fo . . உ ந * 

wera! ஈகா தவன் செய்யாமல் DB bb BE 5 Boot 
(ர ( 1 ( க ‘ 

யே என் ஒதிஃசொண்டிருநதார் எனின், நல்லவை நாடி இனிய 

சொலின், அல்லவை டீகய ௮நம பெருகும் என்க, 

அல்லவை தாம் அல்லாவை: ப1வங்கள் என்றபழ.. 

மேல், இன்சொல்?ல உயிர்சட்ரு உயர்$த அணி erat mph. 

இதில், அதனை யுடையார்க் ந உளவாம் பயனை உணர்த்தினார். 

பிறர் நலமுற இவிப மொழிர் சொல்று.ன்றவனு£ரு 

௮றம் பெருகும் என்பதாம். 

விளக்குப் பு டுஈள்மாப்* ராங் க ஒருவன் கவத்தின்முன் 
° © A , bl A) 6p Whe ௮ CP 

நில்லாதாம் பாவம்” என்றால் Darl உன்ற அல்லதைத் தய 

வும் ௮றத்தை வளர்க்கவும் வல்ல 5. அகன் பயனை இனியசொல் 

லையுடையார் எளிதில் எய்துவா என்பது கருக்கு, 

விரதங்காத்து வருந்திர் (9 மயக்கம் கவற்ின் பயனை 

இனிய சொல்லால் ஒருவன் எளிதில் பய் ருவான் என்பது இதில் 

உணர்த்தப் பெற்றது. இநு கூ.நநூனிவர்பால் உரைரப்பெறும். 

கதை, 

சூதமுனிவர் என்பவர் உரோமதரணர் என்று பெயர் பெற் 

றிருந்த ஒரு மாதவன் புதல்வர். வியாச மறனிவா து மாணவர் பல 

ரூள் முதன்மை வாய்ந்தவர். இதிநாரங்தள் புராணங்கள் முதலிய 

பல _நால்நளையும் வ.ழவறம் கற்றவர். பிறந்த சொல்வன்மை யுடை 

WaT, சவுனகர் முதலிய றனிவர் பலர்க்கும் பவத மந்திரங்களை 

யும் நீதிமுறைரளையும் ஒதிவந்தார். அரிய பொருள்சக£யெல் 

லாம் புராணக் சகைகளிற் பொருந்தி எளிய முறையில் எவர்க்குர் 

தெளிவாகப் போதித்தார், உதங்கர் முதலிய சீடர் பலரையும் 

இவர் உடையராயிருக்தார். இவருடன் இருந்த முனிவர் பலர் 

Agi cod Mgt. சிலர் வி.ர,தங்சொண்டு மோனமுற்றிருந்தார் 

. இவர் மட்டும் நீதிகளை ஆராய்ச்து பிறர் இன்புற இனிதாகச்சொல்
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97. இவரநு இவிப ரொல்லால் தெவிர்து நன்மையடைக த 

அரசரும் முனிவரும் பலராவர். செல்லும் இட மெல்லாம் புராண 

படன3மே இ! செய்தார். பாண்டவ 5 இவருடைய ஆச் 

சிசமத்தில் சிலசாலம் நங்க பிந்த். இவர படுனிய சொல்லால் 

HT GR கவலை உங்கினை, பிறர் வரு நி £ஈரெய்,த லத்தின் பயனை 

ut Daa srarvie cp ip go Di மர்... ஈல்லவை சாடி இனிய 

சொலின் மல்லவை நய ym GUK Hid of IMF eosin Sar 

பால் உணாக்கமு. (இன் விரிவை ரூர இந பில் உணரத,) 

இன் சொஷ்லால் அறம் உள௱ஈம் எனபநு இனால் கூறப்பட்டது. 

97. Cag LF i ம7ிமார் செபபியவொர் சொல்லாலைன் 

கோடிஈலம் கொண்டார் ரும2ரசா.நாடும் 
ட . * . oO + 

நயனி oof MM! நன்றி டய 00 பயல இ 

பண்டி றகபபியா£ சொல், (sr) 

இ-ள். 
குமரேசா! ெம்சிறாரர ஒரரொல் ஏன் பல ஈலங்களைப் 

பய$த ர எனில, பயன ஈன்ற பண்பிலா தலைப்பிரியார சொல் 
(ம 

நயன் ஈன்று நன்றி பபஃ நம் என்ஃ, 

பண்பின் தலைப்பிரியாச்சொல்--இனிமையாகிய குணத்தில் 

நின்றும் நீவ்சாக ரெொல. இன் சால் என்றப3. 

௦ப்பிரிதல் -ம6். சகல். நயன்௱ன் 0 ஈன் பயம் நன் 

மையை யுண்டாக்கி ௮றந$்நையும் கொடுப்ரும், 

* உ. த , ; 

பயன் பொருந் ய இவிய சொல்லால் ஒருவனுஃளு நயனும் 

ஈன்றியும் உளவாம் என்பது கருத்து. o Hust Cera g Harp 

் ‘ ° om a 

மொழியில் இனிமையும், அதன் பொருவில் பற. ஏதாவ 

ஒறு பயனும், பை DDL cb Ba மவண்டிமபென்பறு றாறிப்பு. 

பயனுடைய இலம்சொல்லால் ஒருவனா அறமும் இன்பரும் 

அடைவான் என்பது இதில் உணர்க ஃப பற்றது... இவவுண்மை 

சேந்சிழார்பால் உணர௱ப்பெறும்,



200 திருக்குறட் குமரா வெண்பா. 

சேக்கிழார் என்பவர் கொண்டை மண்டலதஇில குல்றத் 

தார் என்றும் ஊரில கேளாளா ரலத்தில ஸபமொன்றினா. 

பல கலைகளை பும பயினறு இளமையிமே3ய யிவர் புலமை நிரமபி 

ஞர், DENIS SIH Li oF BONCLDIT அமைவுறப பெற் ர். முக் 

காலம்தில் ௮ரராண்டிரு௩ச ௮ுபாய மீசாழன் இஙா நடிகையா yb bls = ம 9. GD பப டத 6 Fi 00 

ராஓயெ குன்றததூர் முூரலீயா£ ஏனபவரை மேரக்இ “இங்வுல௫ிலும் 

பெரிய எது” எவாறு விசைமாக ஒருகாள் வினவிஞர். முதலி 

யார் விடைகூற முடியாமல வீர. ?ராடிதார்... நிநழ்ச்தகை 

நினைந்து நெடுங்சவல் கொண்டார். தந்தையின் வாடிய பாமை 

யிம்மைட்கலா சணடார் உற்ற வினவியுாடதாா “கரல இஞற் 

செய்த நனறிசிறிிசனினுப. ர.லதநிலா பாணபூபரிது” எனற 

குற்ளையே LUI OW) UY SF Wow WTS இவர் HOG grt பிலால் 

கேட்டு மகிழ்கான, இவ ரப இராடபக்மைக விபந்கான். அரன் 

பீன் இவரைத girs HMOT FITS அுபயபைககான, இரும் 

அமைந்து அமை/சியல புரா. புரியுங்கால் இன சொல்ல 
ச ௪ ‘al . . 

எவரிடமும் ௮ன2ப1/ ரெய்தா, பெ.ரளில மொழியை இவர் 
5 ஈர ௯ த ஒரபொழுகம புகலா1, பயனுற “மபர் ய நயனு மாழிச்் சார. 

௮ தலை இரை “அர மெரர்ந லு? orarD 47 VICK LD 

Hoop gH, Dehu wtse si yard ரரிசையை உப 

பாடினார். அறு பெரிய புசானப ஏலா பொற்ப பறகின் 1 நு. 

பயன் பொரு $ிய இனமே ரலலால வொ பல நலம் பெரருரா, 

சு . * * 

(விரிவை ரதத்தில் உண/5) 

இனிய சொல்லால் அறமும் இனபழும் உளவாம எனபது 

இதனால் கூறபபெறறது, 

06. இ.தகலின் சொல்லால் திரிசடையேன் இன்பமெல்லாம் 

கோதகலம் கொண்டாள் கும27சா-..-ஓ ஜம 

இறுமையள் நீங்கிய இனசொல்் மறுமையும் 

இம்மையும் இன்பந் தரும், (௮)
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Gere இருமை யின்பத்தையும் திரிரடை என் இன் 

சொல்லால் எய்தினள் எனின், சீறுமையுள் கய இன்சொல் 

இம்பையினும் பறமைபிலும் இன்! நரம் எனக, 

(அய ட e ட * ரூ ௩ 

சுறமை- புனமை. உள--905 தாம் வருமை யுருபு, 

௮து நீக்கபபொரு உணர்ததி நின்றது. 

௪றுமையுள நீல இன்டு ரால்-புன்மை பில் நின்று நிங்கிய 

இன் ரல். ௮ஃதாவது மா இன்புறததம்2 இனியரொல், 

. ரு இ ஸு ச * ஞு ௪ . 5 உ 

ஈன்மொழிநமா இவிமயாகர் சொல்லுரின்றவரம்ரு. இரு 
க a ச . ச ௪ ட ° (௮௫ . உ ௩ 

மையினு! இன்பம் உண்டாம் என் தூ இதல் ௦ ணா த்தபபெற்றது. 
௩ ௩ oN * . 

இவ்வுண்மை இரிரடைபால் உணாப2பறும். 

கதை. 

aA ச ௩ . ட « டி 

திரரடை என்பவள் வீடணன் தி Rin Bar. மெய்யுணர் வடை 
ச . - 7 oN: - 

யவள். இராவணன் ௮ 2772 வனத்தில் கையை சிரைவைது 
ட் . 2 ௪ . ச O - ஸு ர 9) 5 . . ச . 

(HB BIOS BV Bor Bis U Sola DUT HD WU DLs HK 
o . உச ச க ட ர 

துணையாச உடன் இருக்இனன். உடனிநர்த அரம்கிப பலரும் 

இரகம் இகலாபல் வன்சொல் வழக்கிச ஏரைஃ நக Bovis 

செய்தனா. இவள் மாத்திசம் சிறுமை 7ங்ரிய இனிய செலவால 
a ச ௪ « . a 

சதையை bh GIRLD 1 od! Fy தேற்றினாள். இவளது அ/லாபுடை 0 பை 

யும்இன்சொல்கலத்கையும் ௮னுரான் அடி.2 சட புக போழ்று 

ளூ. அ. ரசகபரனைவரும துயிவற பினனர் இராமபத தனி யவ 

ளிடம் லமொழிகள் கூறிதேேதறினார். இவளது குணகஈலங்ஈண்டு 

த்ன் 510 warm கொண்டா. வன் சொற்கூறிய அரமஃகியர் பல 
உ ௪ . ௪ க o 4 ‘ 

(Ho with seh, தன் தந்ைத அரசுரிமைபற இவள் பின் இரு 

மைஇன்பமும் பெற்றாள், (விரிவு சரிதையில் விளங்கும்”) 

இ௱மையிலும் இன்சொல் இன்பர்தரும் என்பது இதனால் 
கூறட பெற்றது, 

உட்டபட டெட்டட



209 திருக்குறட் கும?ரர வெண்பா, 

99, மாரில் லிதுசளின்சொல் மான்புசண்டு மன்னவனேன் 

கூறினன் வன்சொல் குமரேசா--கூறுகன்ற 

இன்சொல் இனிஜீன்றல் மாண்பான் எவன்கொாலோ 

வஃ்சொல் வழங்கு வது. (௯) 

கு/௦ரேசா! விதாரன்கூறிய இன்சொல்லைகேட்ணெரக் தும் 

ஏன் வன்சொல்லைத் துரிியொாதனன் வழங்கனொன் எனின், இன் 

சொல் இனிது ஈன்றல் காண்பான் வன்சொல் வழங்குவது யாது 

பயன் கருதியோ என்ற, 

வவ்சொ 5 =garograink Oeré aS ol FT ov வழி துவது வல OF M VGN F OF TEM Gs 

பிறர் கூறுகின்ற இன்சொல் தனம்கு இன்ப தரு. ரலைத்தான் 
(ie . ச . . 

அனுபவிகதறிச்நூம அதனைவிடித்து ஒரவன வன்சொல்லச் சொ 

ல்வது எனனபபவ சுறா நியா யான் ுறிசி£லன் என்று மீதவர் 

ஐயமுறஃ கூறியது அவனு அறியாமை ந இரங்க Quam a. 

வன்சொல் வழங்குஈது ீறுஎன்ற வேசம் விதித்துள்ள 

௮ தனை BIG Hast ov O) gail) s o) விலகவேண்டும், அஃ நியலாவிடி, 

னும் ௮அனுபவத்கால் உணர்ச்ந பின்ன3ரனும் தனை pif bai 3 au aim 

டும். Darwin OMT Bah h Gin Hh LET அதனை வழங் தவனா 

யின் அவனறிவு பயனற்றது என்பதாம். வ்ரொலலைர் சொல் 

தல் ௮றிவுடைமைக்கு ௮ழான யென்பது சுறிப்பு, 

இன்பம்பய3 சம் இன்சொல்லை வீடுத்து௪ துன்பம் பயக்கும் 

வன் சொல்லை ஒருவன் சொல்வது அவன் லுன்புறுதற்கு ஏதுவாம் 

என்பது இதில் உணர்ததப்பெற்றது. இவ்வுண்மை துரியோதனன் 

பால் உண.ப.பெறும். 

கதை. ‘ 

கண்ணன் அத்தினபுரிஃகுத்-தூ.சாகவர்த SOSH DBs oo 

எதிர்சென்று உபசரித்து ௮வரைக்கமது இல்லில் எழுந்தருளச் 

செய்து அவருக்கு உரியதோர் விருந்தை உவந்து செய்ததைத் துரி
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யோதனன் தெரிந்து இனெந்தான், அதுசாரணமாக ரச சபை 

யில் வைத்துத் தனது சறியதந்கை யென்பதையும் பாராமல் 

வைதான். விதுரன் கூறிய இன்சொற்களால் இன்புற்றிருந்தும் 

துரியோதனன் வன் சொற்களையே வழங்கனான். பொது மகள் 

மதன் என்றும் புல்லியன் என்றும் செவிகைம்கும்ப;,யான பல 

வசை மொழிரளைவாரி பிறைத்கான். அதனால் வெறுப்புற்ற விது 

ரன் தனது வெற்றிலில்லை இற்றுக முறித்தான். அவனை இளிவா 

கநினைத்து வெளிய போனான். விஃ்வலியிற் சிற்த விது. ரனது 
க ௩ * a . . உ 7 . 

உதவியைபரிழர் ஈ தனால் ௮வன் பெருந்து.பருழச் தான். Darou gp 

திறந்தான். 

ன்சொல்லை ஒருவன் கூறலாகா தென்பது இதனால் கூறப் 

பெற்றது. 

100. என்னே செபாலன் இன்னாத கூறியுடன் 

தொன்னே மடிம்கசான் குப3ரசா-.-அன்னோே 

இனிய வுளவாக இன்னாத கூறல் 

கனியிருப்பக் காய்கவாச நற்று. (6) 

இஸ். 

குமரேசா! சிசுபாலன் இன்னாகனகூறி என் உடனே மடி. 

நீதான் எனின், இனியமொழீகள் உளவாக இன்னாதன கூறல் கனி 

கள் இருப்பக் காய்களைக் கவர்ந்ததபனோ சி ஒக்கும் என்க, 

இன்னாகசொல்- வன்சொல். 

இனிய இன்னாத என்பன பெயர் எச்சங்கள். இனி, வினை 

பாலணையும் பெயராகவும் இவை கருதப்படும். 

தன்னிடத்தில் இனிய சொற்கள் உளவாயிருப்ப, அவற்றைக் 

கூறாமல் இன்னாத சொற்களை ஒருவன் கூறுதல், எதுபோல்வது 

எனின், இன்பம் பயக்கும் டுனிய கனிகளை நுகராமல், துன்பம் 

பயக்கும் கடியசாய்களைத் இன்றல் போல்வதாம் என்க,
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இன்பமே வி௱ம்பும் இயல்பினையுடைய மம்சள் நதனைப்டயக் 

கத்நம்ச இனசொல்லை விடுத்து, இன்பம் பயக்கதத%5 வன்சொ 

ல்லைச் சொல்லுவது டெரும்பேதைமையாம் என்பது கருத்து, 

நச்சுக்சாப்களை யுண்டவன் நாசருறுதல்போல் வன் சொற்ம 

ளைச் சொல்பவன் மாஈடைந்து மாய்வன் என்பது குறிப்பு. இவ 

வுண்மை சிசுபாலனபால் தெளியப்ப?ம். 

கதை. 

சிசுபாலன் என்பசன் சாத்துவ திக்கும், BUC STL OF oT aT Lia 

BFF புதல்வஷய்க் தோன்றினான், சண்ணனுச்ரா இஉன்மை 

தீதுனனுவன். மிஃ2 வலிமை யுடையவன். இவன் பிறளி மிஃச 

௮ற்புக ரூடையது, மூன்று கண்களும் கான்று கைஈளும் இவன் 

பேனியில் பொருந்தி UNE Sor, தாயும், தந்தையும், ுவனது 

விசாரவுருவசகைக் கண்டார், பெருங்ககலைகொணைடார். அவ் 

வமையம் எவர் மெய்யைந் நீண்டுப்பொழுது ஒரு எண்ணும், இர 

ண்ஃகைகளும் மறையுமோ அவரே இகனைம் கொல்லும் பசைகர், 

என்று அசரீரியாக ஆகாயத்தில் ஒர் ஒலி ஒலிசுதது. அதனை2௧ 

ட்ட பெற்$றார் பலரிட மம் இவனைவைத்துச் சோதித்துப் பார்றீ 

தார். ஒருவர்பாலும் அவ்வுண்மை நிகழவில்லை. முடிவில் கண்ண 

ன்மடியில் இ£னைக் சாணும்படி வைத்தார் உடனே ௮ நிமமாயிரு 

ந்த மண்ணும் கைகளும் மறைந்தன. வடிவழ3நாடு மடியில் ளிள 

கினான். பெற்மோர் பேருவதையுற்றார். இவன், பிமை ராறு செ 

ய்யினும் பொறுத்தருளல்வேண்ஃமென்ற! சண்ணனை வேண்டினர். 

சண்ணனும் இசைந்தான். பருவங்கள் பல சடந்தன. பின்னர்ச் ௧௫ 

மரது இசாஜருயயாசததில் இவன் சண்ணனையிசழ்ர தான். இன்ன 

தன பல கூறினை. பிழைகள் வரம்புத்கு மீறின. கண்ணனும் 

சண்ம்ணுடாபல் இவனைக் கொன்றார். வன்சொல் உடையான் கெடு 

வான் என்பதை உலகம் இவன்பால் உணர்ந்தது, 

(இது பாரதத்திலும் பாகவதத்திலும் உள்ள து.) 

நாவின் நுனியில் நயமி-நகஇற் பூமாதும் 

நாவினிய நல்லோ௱ம் ஈண்ணுவார்--நாலினுனி 
யாங்கடின மாகில் அத்திருவுஞ் சேசாளே 
யாக்? 2௧ வருமாணம் ஆம் (நீதி லெண்பா.),



11-ம் அதிகாரம் செய்க்கன் தியநிதல், 211. 

புன்சொல்லும் ஈன்சொல்லம் பொய்யென் றுணர்கிற்பார். 

வன்சொல் வழியராய் வாழ்தலு முண்டாமோ 

புன்சொல் இ_ர்ப் (டுப்ப தல்லால் ஒருவனை 

இன்சொல் இடர்ப்ப?ப்பதில், (பழமொழி) 

இன்மை சொல்லால் எதம் வருமென்பது இதனால் கூறப் 

பெற்றது. 

(இவ்வதிகாரத்தின் தொகைப் பொருள்.) 

அன்பு சலந்து வஞ்ரனையின்றி ௮றமாுடையார்கூறும் சொல் 

லே இன்சொல். அஃது ஈதலினும் சிறந்தது, ஈதலறத்தை இன் 

சொல்லால் எப்தலாம்,  இன்சொலுடையார்ம்கு. இடும்பைகள் 

இல்லை பணிவும் இன்சொல்லும் உயிர்சட் த ௮ணி£லமாகும். 

அசல் பாலம் நீங்கும், அறம் ரங்கம். பொருளும் இன்பமும் 

அதனால் உளவாம், இரமை இனபங்சளையும் அஃது ஒருமை 

யில்ஈனும். ஆதலான் ஒருவன் இன்சொக்லைவிரித்துவன்சொல்லைச் 

சொல்லலாசாது. வன்சொலுடையார் வருந்திக் கெூவார் என் 

பனவாம். 

௰ வது இனியலை கூறல் முற்றிற்று. 

யஃ-ம் அதிகாரம் செய்த்தன்றியறிதல், 

௮ஃதாவது தனக்குப் பிறர் செய்த உகவியை மறவாமல் 

ஒழுகுதல், இனியவை கூறி இன்டமேவி டுல்வாழ்னெரவன் 

உணர்ஈதொழுகளேண்டிய உயர்ர் சவிதிசளுள், செய்க்சன்றியறிதல் 

தலைநின்றது, ஆநலான் அதன்பின் இது வைஃ2ப்பெற்றறு, 

27
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101. மற்றொன்று மாற்றாமல் மன்னலூ$சேன் சன்னஜுயிர் 
கொற்றமுறத் தந்தான் குப3ரசா-. அ உற்ரொன்று 

செய்யாமற் செய்த ஏகவிச்ரு வையகமும் 

வானமும் அற்றல் அரிது, (௮) 

குமரேசா! SS ws Bao BM LB Jag லன்றையும் P Sam 

பல் சன்னன் தன்னுபிரை3யயே ஏன் உதலினான் எனின், செய்யா 

மல் செய்த உதவிக்கு GOD AID Uf bes DITO Fh OED May ரிது 

சனக, ஆற்றல் துரி;ு-- ஒத்தல் அரிது, 

தான் ஓர உதவியும் மூன் செய்யா இருப்! ம் தனக்கு ஒருவன் 

செய்த முதலுதலிக்குப் பதிலாக வைபத்தையும வானத்தையும் 

கொடுத்தாலும் ஈடாகாது என்பதாம், 

செய்தபின் செய்யும் உதலியினும். செய்யாமற்செப்சு உருளி 
ச ° ‘ « . ரு ச 

திறம் ததென்பறு குறி ப. (LP eee Gl BID sbi HM sb யதெனப 

தும் பின்னது சாரணமின்றிச செய்தது என்பதும் மாண்க, 

காரணமின்றி ஒருவன் செய்க உதி, பண்ஷைரத்தினும் 

விண்ணுலகத்திலுர், இறக்சதூ ஆகலான் ௮கனைபறவாமல் அவன் 

பால் ஈன்றியுடையஞாய் அ௮ன்புசெய்கல் வேண்டுமென்பறுகருத்து. 

இல்வுண்மை சன்னன்பால் காணப்பெறும், 

கதை, 

கன்னன் ரர் திதேல்யின் முர்துப புசல்வன். இவள் கன்னி 

ப்பருவமாயிரும்கும்பொழுதே யிவனைமசாணப் பெற்றாள். அருவா 

சர் இளமையில் கனக்கு உணர்ததயிநந்க மாதிரத்தின் பலனை 

பறிய வேண்டிச் சூரியனை நினைச்தாள். உடனே தோன்றினான். 

)வள் இவனைப் பயந்தாள். 

பன்னிவா ழ்த்கைப் படாமுன் படர்த்தொரு களவிஞலே 

கன்னியே பெற்ற பிள்ளை கானீனன் என்றேயோதும்.??
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என்றதனல் காளீனன் என்னும் பெயரையும் இவன் எய்தி 

னான். குந்தி பரிமஞ்சி இடனை ௨ பேழையுள் வைத்து ஆற்றில் 

தள்ளினாள். ௮தன்வழிய!ப் இன் ௮த்தினபுரியை அடைந்தான், 

வேட்டைமேல் வந்திருக் ஈ இர தசாட்டிரன் இ॥லரளலால் இவனை 

க்கண்டெடுக்கான். தேர்ப்பாகன் கொண்டுபோய் வளர்த்தான்; 

HIF SAM HM மூரஃளஷகிய துரியோதனன் இவன்பால் 

பெரு ஈண்பு மொண்டான், உயர்க் ந உசளிகளை உகர்துசெய்தான். 

தனதூ பிறபயு மையை உரைச் சபின்னரும் சன்னன் பாண்டவர் 

களோடு கூடாமல் தம்மனைன் செய்ஈ* உதவியயயேநினை/ தான், 

அவலும3ாசத் சன் அன்னுபிரைபும் தக்தான், ௮ல் செய்க் 

கனறி மறஉத மெய்? நின்றவீரன் என்று உயர்ந் தார் இவனைப் 

புகழ்ச் தார். (இதன் வரிவைப் பாசதத்தில் உண13) 

ஓாரும் ஒருரூலமும் இலா என்னை 

உங்கள் குலந்துள் ளாரில் ஒருவனா ஃ௫க் 

தேரூ ரும் ௮ யாவை ,2: வளாடிக் என்னைச் 

ரெமபொன் மணிபநடடிப்) யம்புராசி 
. {os ந . 

ps 2 L jo STN LIGU th iA wlIT MM 

. உரு ட ௩ . . 

கின் சினும்சீர் பெறவைச்காய் நின்ேயன மி 
ச சர . . “ e 

Qui RMT BR! முடியாய் உற்ற போரில் 

ய ர்ர்சிளிபென உயிர்பொடுப்ப இயம்புவாய, (பாரதம்) 

இத கன்னன் துரி3பாகனனை சோக்டு3 கூறியது, 

உதவாமல் ஒநவன்செய் 5 உகளிக்றுக் சைம்மாறாக 

மதயானை பனைய மைக்தமற்றமுண் டாசவற்(ொ 

சிதையாக செருவில் அன்னான் முன்சென்று செறா1மார்பில் 

உதையா?ேனல் உதையுணன்டாவி புயல் உல$ல்மன்னோ, 

( இராமாயணம்.) 

செய்பாமழ் செய்த உதவியே எவற்றிலும் சிறந்தது என்பது 

இசனால் கூறபபெற்த௫, 
OOD Soe:
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102. இன்டோள் அயாதிசெய்த சிற்றுதவி யேன்பெரிதா2 

சொண்டாள்தெய் வானை குமரேசா-.-இண்டா?ங் 

காலத்தி ஞுற்செய்த நன்றி சிறிதெனினும் 
ஞாலத்தின் மாணப் பெரிது, (௨) 

இ-௭. 
குமரேசா! மயா செய்க சிரிய உநலிபையும் செய்வ 

ஏன் பெரிதாக ம௫த்நள் எனின், நிண்டாடும் காலத்தில் 

செய்த உதவி சிறிது எவிஒம் ஞாலத்கினும் மீரப பெரிதாம் 

என்க. 

ாலதீதினால்?? என்னும் கொடரிறுள்ள மூன்றனுருபாகய 

அல், ஏழாவதற் சமிய இடபபொருவில ata. Ceo. உருபு 

மயநர்ரம் எனப்படும், 

யாதன் உருபிற் கூறிப் ரூயினும் ட [யம், 

பொருள்செல் பருங்கின் வேற்றுமை சாரும், | தொல்சாப்பி 

துன்பக்சாலத்தில் தனஃகு ஒருவன் செய்த உதவி இிறிதாயிருந்த 
தாயினும் ௮தனை இகில௮லகத்தினும் மிசப் பெரிதாக மதித்துப் 

போற்ற வேண்டம் என்பதாம், 

பெரிது பெரிது புவனம் பெரிது என்ற முதுமொழியை 

நோக்கி அதனிலும் பெரிது உரிபகாலத்தில் ஒருவன் செய்த 

உதவி என்று தேவர் இ.ில் சாட்டினார் போலும் என்பது கருதப் 

பூம், 

உரியகாலத்தில் ஒருவன் செய்த உதவியைப் பெரிதாக மதத் 

அப் பேண வேண்டுமென்பது குறிப்பு, இவ்வுண்மை தெய்வயானை 

பால் தெளியப்பெறம், 

கதை 

தெய்வயானை என்பவள் அசர குருவாகய சுக்ரன் மகள், 

சன்மிட்டை என்னும் ௮.ரசன் புதல்வியுடன் கூடியிவள் ஒருகாள் 

மலர் கொய்யச் சென்றாள். தோழிகள் பலரும் உடன் சென்
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Sah GU, துனைவரும் ஒரு பூஞ்சோலையுட் புகுந்தார். புதுமலர் 

கொய்கார்.  உச்சியம்பெ!ழு நில் ஒருங்சே கூடினூர். உயரிய 

கரிசனை உவந்துடன் உண்டார். இனிய மொழி ககா யியம்பி 

யெழுந்தார், AIA நாண்மலர்ப் பொய்கையை நாடி யடைந் 

ரர், நீராடல் விரம்பித்தம் இல ர உரித்தார் DS SLOT OTe, ட] a வ் Lib Bw ஆடைகள் உரக, HO DS HLS 

மேல் தொத்து வைர்தார். நீர்மேல் பாய்ந்தார். நீந்திமகிழ்ச் 

தார். அவ்வமையம் ஙி சோர் அண் மன் வாதான். இவானை 

வரம் நாணித் தரைமேல் வம்தார். சுரையுறும் உடைகளை விரை 

வில் உரித்தார், அமில, செய்.யானையின் இடையைச் சன்மிட் 

டை. அறியாது தரித்தான். அகல் சீனந்த தெய்வயானை 

அவா யிதழ்$து கூறினாள். தன்கா மன்னன் புதல்ர்யென்று 

மதியாபல் ௮வள் கூறிய என்போழிசளைச் சஎம்ட்டை தன் 

மனந்திற்கொண்்டிருக்தாள். அச்சினழ்நால் வளை ஒருபாழ்ங் 

கினற்றில் தள்ளினாள். பரைம்று சென்றாள்.  சள்ளுண்டவள் 
பதைததுத் தனியேமகின்றாள், தளர்ச்து நொச்நாள், அங்கு 

வேட்டைக்கு வச்திருந்த அயாதி மன்னன் இவளை அன்று கண் 

டான். இரங்கினான், தனது மேல் ஆடையைக் மீமழகிமித்துப் 

பற்றும்படிசெய்து இவளை மேலே groans coe. gear 

நிக்கு இவள் தன்னையே அவளுக்குத் தந்தாள். காலத்தினுற் 

செய்த நன்றியை நினைக்து தெய்வபானை அரசலும்கு மனைகியய் 

மகிழ் ஆட்டியதை மாநிலம் ட[கழ்ந்தது. 

(இதன் வீரிலைப் பாகவதத்தில் உணர்க.) 

காலத்திற் செய்த உதவி ஞாலத்திற் பெரிதன்பது இனால் 

சாட்டப்பெற்ற து, 

103. இண்டோள் அனுமான்செய் €ருதவி யேன்பெரிதாக் 
கொண்டாளமுன் சதை குமமேசா--உண்டாம் 

பயன்றாக்கார் செய்த வு.தலி நயன்றாச்சன் 

நன்மை கடலிற் பெரிது. (௩)
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இ..ள். 

குமரேசா! அனுமான் செய்த உதவியைப் பெரிசாக என் 

சீதை சரதினள் எனின், wit bom st Sur Oss esau? or 

நபனை Tor Sar Gotu Soh gb Cull sr sams. 
தூம பர் வினையறற்றெச்சம். பயன்நூ% சார் பயனை எதிர் 

சோக்சாதவராய். உத்பன் ௨ தவியாகிய ஈயன் என இருபெய 

சொட்டாய் நின்றது. பயன் தாச்ராமல் உதவி ரெய்தற்கு அன் 

புடைமையே நாரணம் துதலான் ஈண்ு டியன் என்றது ௮ தனைய 

குறித்து நின்றது 

ஒரு பயனைபும் ௪ தாமல் ஒருவன் செப்த உதவி ஈயத்தை 

ஆராயின் ௮து கடலினும் பெரிதாம் என்பனு கரு தீது, 
ஸு ~ € 

மேல், ஒன்றை rai Dain Gud.gi srampr. இதில் ௮த 

னினும் பெரிதாய சடலீலுர், பயன் கருதாமற் செய்த வு.தவி யி 

கென்றார். எனழீவ அவ்வ தகியினும் இது சீறந்தது என்பது 

தெளி.பப்! டிம், 

பயன்தூம்காமற் சப்த உதவிஃரப் பதிலு வ இவ்வுலகில் 

ஒன்றும் இல்உயென்பது இதில் உணர்ததப் பெற்றது.  இவ்வுண் 

மை அ௮துமன்பால் உணரபபெறும், 

Bod) GF. 

அனுமன் இராம தாசனாப் இலங்கைபயுட் புகுக்து HG 

வருந்தி இற3 ஈத்துணிர்த சதைஎயத தேற்றினன். இவன்செய்த 

உதயிபின் திறத்தால் தானும் தனது நாயான் முதலிய ஈல்லோ! 

பல்லாரும் எய்திப ஈலங்ஈள் பல, இட்திரசிக்கன் பிரமாத்தார் 

தால் உயிர் துறக்த அனைவரும் உயிர்பெற்று எழவும், தம்பியின் 

சோகத்தால் சோர்ந்துகிடம்ச இராமன் சோர்வு நீங்கி இன்புறவும் 
மருத்து மலையைக் செரண்டுட்து இயன் உதவினான், உரியகா 

லத்தில் இ.ராமன் வ.ரயில்லைய என்று ஏங்கி நெருப்பில் விழத் 
துணிர்த பரதனை நிறுத்தி உறுஙதுஉறி அவனுக்கு உயிருதவி 

செய்தான், இன்லும பலவே இவன் செய்த உதவிகள். இவற்
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றையெல்லாம் பயன் தாக்சாமலே ஈயனொூ செய்தான். இவன் 

செய்த உதவி ஈலங்களைச் தையும் இராமலும் அடிக்கடி இர் 

தித்து ம௫ழ்க்தார். இவனுக்குக் நைம்மாறு செய்யக் கருதுதல் 

அரிது என்று கண்ு GC Balle ort. ் 

(விரிவை அவர் சரிதக்தில் உணர்௫.) 

மும்மையாம் உலரம்தந்த முகல்வற்கு ம சல்வன்றா தாய்ச் 

செம்மையா லுயிர்தர் தாய்ச் த4 செயலென்னால் எளிப துண்டே. 

அம்மைபா பத்தனா ப அப்பனே ௮ நளின் வாழ்வே 

இம்மையே மறுமை தானும நல்சனை இசையோடென்றாள். (1) 

முன்னை நீமச்குவென் மொய்சிறை யென்ற$ 

பென்னை நிக்கி வகையும் பேனை 

என்னை பேற்றினை ய்குவ தென்பதை 

புன்னி 3சஃகி யுரைமறர் தோகினன். (2) 

உல? மன்றம் உதவற் சொரு சனி 

வ்லையி லாமைபும் மூன்னினென் மேலவை 

நிலை.9 லாமை நினைந் தனென் நின்னையென் 

தீலையி னாற்டிராழ வுதகுக் கன்மையோய், (3) 

(சீதை) 

மாருத விமலரேயை பகழ்ந்தினி தருவின் நோக்கி 

அருகு வீதெற்கொத்தார் நீயலால் ௮ன்றுசெய்த 

பேருத விக்யொன்செய் செயல் பிறிதில்லை மெய்ப்பூண் 

போருத வியதிண்டோளாய் பொருந்துறப் புல் ஓசென்றான். (1) 

(இராமன்.) 

கருதாமற் செய்தஉதவி கடலினும் பெரிது என்பது இதனால் 

கூறப்பெற்றது,
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104. எய்நூறு நன்றிம்கும் ஏரலைவன் ஏன்விரலைக் 

கொய்து கொடுத்தான் குமரேசா - செய்ய 

இனைக்துணை ஈன்றி செயிலும் பனை த்தணையாகச் 

கொள்வர் பயன் oni வார். (=) 

எர, 

குமரேசா! சிறிய ஈன்றியையும் பெரிதாகம் கருதி ஏரலை 

வன் என் தனது விரலைக் நொய்து கொடுத்தான் எனின், தினைத் 

துணை ஈன்றி செயிலும், பபன் தெரிவார் 

யாக கொள்வர் எனக, 

£-- உணவுப் பொருள்களுள் ஒருவகைச் சிறு தானியர். 

அஃது உவமான அளவையாய் உதலியின் சறுமையை உணர்த்து 

நின் றது. 

தமக்கு ஒருவன்செய்த உதி இனையளவு சிறியது ஆயினும் 

௮ தனைப் பனையளவு பெரிபதாரக் கருறலார் பெரியோர் என்ப 
காம் அங்கனங் ஈருதார் சிறியோர் என்பது குறிப்பு, ge Hust 

செய்க உதவிபை மறவாபல் ஒழுரு வார் 5, அறம் புரழ் இன்ப 

கள் ஒருங் உளவாம், இவ்வுண்மைப் பயனை உணர்ச்தவ?ர 

தனை தீதுணை நன்றியையும் பனைத்துகோயாக உள்ளுவர், ஆத 

லால், பயன் தெரிவார் கொள்வர்:” என்றுர், 

செய்பாமல் செய்க உதவி, காலக்கிற் செய்த உதி, பயன 

கருகாமற்செய்த உதவி, CTT gold (Ia ans nv. Gad Row (pang Jus 

வானினும், உலகனலும், கடலிலும் பெரி? ஈன பேலேகூறி, இதில் 

சிறிய உதலியும் பெரியார் ரைப்பட் ரால் 9பெரிதாம் என்று கூறினார், 

பிறர் செய்த சிறிய உதவ்பையும் பெரியதாகநினைந்து ன்பு 

செய்வார் உயாச்?தோர் என்பது இதல் உணர்த்தப் பெற்றது. இவ் 

வுண்மை ஏசலைவைல் உணாபபெறும், 

கதை, 

இற்றைஃகு ஐயாயிர வருடங்கட்கு முன்னர் oy A Derry Mans 

அடுத்திருந்த ஒருசிற்ழாரில் ஏகலைவன் என்னும் பெயரினையுடைய
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ஒரு வேடன் இருந்தான், அகாலத்தில் அத்தினாபுரியில் ௮௪ 

சிளங் குமார்களும்கு துரோணர் வில்லித்தை கற்பித்துவக்தார். 

அவர்பால் இவன் அன்புடன் வந்தான், தனம்கும் கற்பிக்கும்படி 
௮௨ரைத் தாள்பணிந்து கேண்டினான். தமது பெருமைக்குச் 

சரியிச்லையென்று ௮வர் மறுத்தார். ஆயினும், ௮வரை இவன் 

வெறும்சாமல் ௮சன்று சென்றான். வரது உடிவ/போல் மண் 

ணால் ஓர் உருவஞ்செய்கான். தனியான இடத்தஇில் வைத்தான், 

அதனையே குருவாக நம்பிச் லைக் தொழில் பயின்றான். று 

பயிற்றத் தான் படீல்வதாத மதித்தான் மும்மதியால் ச&ைவேத 

முழுதும் இவன் மலைவறத் தெளிஈ்தான், து3ராணாது சாட்சி 

யானே அது சைவந்ததென்று இவன் கருத்துட் கொண்டான்; 

அதனையே ஒரு பெரிய ஈன்றியாகம் கருதினான், அவர்பால் உள் 

ளன்பு வைத்திருந்தான். இங்கனம் டூருப்பத் துரோணர் மாறு 

பாடாய் வரது இவன் கைவிரலைஃ கொய்து தாம்படி கேட்டார்: 

இவனும் ௮தனைம் கொய்த சொடுத்தான். தனைத்துணை ஈன்றி 

யையும் பனைத்தணையாம் கரு£ய இுனது பெருமையை உலகம் 

புசழந்தது, இவலும் புகழும் ௮ற மம் பொருந்திபின்பு ற்மான். 

(இதன் விரிவைப் பாரதததில உணர்ச ) 

தினையனைத்?த யாயினுஞ் செய்தான் நுண்டாற் 

பனையை கதா வுள்ளுவர் சான்றோர் -பனையனைத் 

தென்றுஞ் செயிலும் இலங்கருவி ஈன்னாட, 

ஈன்றில ஈன்றறியார் மாட்டு, (நாலஃயார்.) 

சிறிய உதவியையும் பெரிதாகம் கருதுவார் பெரியோர் என் 

டது இதனால் கூறப்பட்டது. 

105. வாழுர் திருவெய்த வாழ்த்தினளேன் ஒளவைபழமங் 

கூழுதவி னாசக்கும் குமசேசா-- விழும் 

உதவி வரைத்தன் றுதவி உதவி 

செயப்பட்டார் சால்பின் வரைத்து 

27
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(இ-ள். 

குமரேசா! தனக்குப் பழங்கூழை உதவினார் பெருஞ்செல் 

வத்தை பெய்து£ஒபடி ஒளஙை ஏன் வாழ்த்தி உதவினாள் எனின், 

உதவி, உதகியின் வரைத்து ௮ன்.று உதவீசெயப்பட்டார் சால்பிண். 

வரைத்து என்சு, 

உதவி உதலி வரைத்து ௮ன்ற--பதிலுதவி மு.தலுதலியின் 

அளவினது அன்று 

உமி செய்யப் பட்டார் சால்பின் வரைத்து--௨ தலியை ஏற் 

௮ம் கொண்டவரது தகுதியின் அளவு. 

ஒருவன் செய்த உதலி, அதனைச் செய்யும்படி நின்றவரது 
தரு.திம்கேற்பப பெரிதாம் என்பதாம். 

செய்த உககிர்குப் பதிலாக ஒருவன் செய்யும் உதகி ௮தன் 

அளவைக் குறிக்நாமல், தன் தகுதியின் ௮ளவைக் குறித்திருக்க 

வேண்ஃமென்பத குறிப்பு, 

மேல், தினைத்துணை ஈன்றியைபும்சான்றோர்பனை தீதுணையாக் 

கொள்வர் என்றார். இதில் தது சால்புந்கேற்ப அவர் ரைமாறு 

செய்வ/என்றார். தாள.ல் உண்ட இழிநீரை இளகீராந்கித் தலை 

யால் உதவுந் தெக்னைபோல் சிற்றுதவிக்கும் மேலோர் பேருதவி 

செய்வர் என்ப.தூ குறிட்பு. சால்புடையவர்க்குச் சிறிய உதவி 

யைச் செய்யினும் ௮சனால் பெரிய பயனைச செய்தவர் எய்துவர் 

என்பது கருத்.து இவ்வுண்மை ஓளவைச்கு உதமிய திலம்பி, 

அங்கவை, சங்கவை, ௮சதி எனும் இவர்பால் அறியப்படும். 

தை. 

இிலம்பி என்பவள் சோழகாட்டிலே சாவிரியின் வடநரை 

யில் உள்ள பேருரில் $ூரு$த ஒரு பொதுமகள், புலவர் "பருமானா 

இய கம்பரிடமிருச்து இவளொரு சமி9பற விநபினாள். அதன் 

பொருட்டூப் பெரம் பொருளை அவர்பால் தர்தாள், அவர்,
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தண்ணீருங் சாவிரியே தார்கேர்தன் சேழனே 
மண்ணாவ துஞ்சோழ மண்டலமே..--என்பது வசையும் 

பாடிப் பின்னும் பாதிக்கு இன்னும் இத்தணைப பொருள் தருவை 

யேல்பாமிவல் என்று பகர்ந்து சென்றார், இஉள் அயர்ந்து நின்றாள், 

பின், பொருள் பெற முயன்று வந்தாள். வ௱ங்ரால் ஒளவையும் 

ஒருகாள் அங்கு வர்தாள். அவளிடம் இருக ச பழஙகூழை உவகை 

யோட தந்தாள். உற்றதையும் உரைத்தாள். உண்? ம௫ழ்ந்த 

ஒளவை சமபன் பொருடகமியைக் கண்டாள். 

பெண் ணவாள்--அம்போற் சிலம்பி அரவிந்தத் தாளணியும் 

செம்போற் சிலம்பே சிலம்ப. என்று, 

அதன் பாதியையும் இளை அதனால் சிலம்பி பொருளும் புக 

மும் பொருகதி இன்புற்றுள் கம்பர் துமுஈல் ஒளவையைக் 

கூழுக்குப பாடி என்றார், சிறிய உதலிய்கும் தக்கார் பெரிய உத 

விபைபச் செ.ப்வர் எனபதை உலகம் ஒளவைபால் உணர்நதது. ௮ 

கவை முதலியோர் செய்த உதலிஃகு ஒளவை செய்ததை ௮வர் 

சரித த்தில் உணர்க, 

உயர்சதோர்ந்கு உதவியது சிறிதாயி ஈப்பினுர் அதனால்வரும் 

பயன் பெரிதாம் என்பது இதனால் உணர்த்தபபடட து, 

  

106. தன்ர்ரும் இராமலுயர் ஈற்சேண்மை வானரர்கோன் 

குன்றாதேன் கொண்டான் குமமேசா--.என்றும் 

மறவற்ச மாசற்றார் சேண்மை துறவற்க 

துன்பத்துட் டுப்பாயார் நடபு, (௬) 

. G—ar, 

குமரேசா! இராமனது ஈட்பை ஏன் சுக்ரிவன் என்றும் 

மறவாமற் கொண்டான் எனின், மாசு அற்று ரது சேண்மையை 

மறத்தலும், துன்பத்துள் துப்பாயார.து நட்பைத் துறத்தலும் 
செய்யலாகாலென்ச.
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மாசு அற்றார் ஆகுற்றமில்லாதவர். ஈற்குணங்களையுடைய 

வர் என்றபடி. 

துன்பத்துள் துப்பு ஆயார்....துன்பக்காலத்தில் துணையாயி 

ஞர். இறத்தல்--மறந்துவிடுசல், 

மேல், உயரக் சவ/ர்குச்செய்பும் உதவியின் சிறப்பை உணர்த் 

தினார். இதில், ௮வரது கேண்மையை மற£ாதே எனருர். 

துன்பக்காலத்தில் ஒருவன் செய்த உதவியைத் தறவாதொ 

ஜி என்பதுதான் இங்கு உரிமையாயினும், மாசற்றார் கேண்மை 

யை மறவற்க என்பதம் உடன் கூறினர் அது மறுமைஃகும் உறுதி 

தரும் என்பது ஈருதி. 

தூயோரது நட்பையுர், துன்பந் ராலத்தில் உதவியாயோ 

௪.து கட்பையும், ஒருவன் மறந்துவிடலாகாது என்பறு கருத்த: 

இவ்வுண்மை ஈ3ிரீவன்பால் உணரப்ப?ம். 

கதை, 

சுந்கிரீ-ன் வாலிபால் ஈலியப்பட்டுத் துன்பமுற்றிருக்குங் 

காலக்தில் இராமர் அவனுக்குக் ஆணையாய் நின்று உதவி புரிக 

STF, HSS மறவாமல் தன் ar sort தாலும் உடன் 

சென்று ௮வரும்கு வேண்சிம் உதவிகளை விரும்பிச் செய்தான் 

அதனால் ௮வன் இருமையிலும் பெருமை யெய்தினான். 

(இதன் விரிவு இ.ராமாயணத்தில் இனிது தெளிவாம்.) 

உ௫ ச ச் . e த் * a ? e 

BNONTT நட்பையும் சனியையும் ஒருவன என்றும மறதச 

லாகாது என்பது இதல் கூறப்பட்_ து, 

107. மாறில் சடைபப்பள் வண் கழை: நரவியத்தும் 

கூறினனேன் சம்ன் குமரேசா--தேறி 

எழுமை எழுபிறப்பும் உள்ளுவர் சல் ஈண் 

மந தடைத்சவர் நட்பு, (௭)
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)— aT. 

குமரேசா! சடையப்பசஅ புகழை சாவியத்தினும் ஏன் 

கம்பன் கூறினார் எனின், தம் கண் விழுமம் துடைத்தவரது ஈட் 

பை, எழுஎபயினையுடயஎ மு.வகைட்பீரப்பிஐம்நிளை ப்பர்என் 2. 

விழுமம்-- துன்பம். 

தங்கண் விழுமம் துடைத்தவா-- சம்மிடத்துத் தோன்றிய 

துன்பத்னதக நீக்ளெவர் எழுமை எ முபிறப்பும்-- மூ முறைபிற3 

கின்ற எழுவகைப் பிறப்பினும். ஒருயிர் ஒரு பிறப்பிற்செய்க இரு 

வினைப் பயனையும் எழுபிறப்பு வரையினும் எய்இிநுகரும் என்பது 

ஒருவகை நிமமம் தகலான், “எழுமை எழுபிறப்பும் உள்ளுவர் 

என்றார். '*ஓருமைக்கட் டான்கற்ற கல்லி யொருவற் செழுமை 

யும் ஏமாப்புடைத்து'' என்றதுங் Ht aM G, ச 

தமக்கு எப்திய துன்பத்தை நீக்கினவாழு ஈட்பினை பிறவி 

யேரீனும் பெரியோர் மறவார் என்பதாம். இவ்உண்மை சம்பர் 

பால் காணப்பூம். 

கதை. 

கம்பர் தமது விழுமம் துடைத்த சடையப் (பிள்ளை யுடைய 

பெருஈட்பினை என்று2றவாமல் பேரன்பு கொண்டார். அவரத 

புகழையே மீண்டு மீண்டும் யாண்$ம் துதித்தார், தமது ஈன்றி 

யறிதல என்றும் நின்று நிலவுர்படி செய்ய நினைந்தார். அ தனால் 

தாம்பாடிய நராமாயனம் என்னும் காலிய ate சடையப்பர 

துபெருமையை இடை யிடையே வைத்தார் போற்றினார், 

விண்ணவர் பேோயபின்றை விரிர்தபூ மழை பினாே, 

தண்ணெனுங் கானரீங்கித் தாங்கார் தவத்தின் மிர்ரோன் 

மண்ணவர் வறுமைநோய்க்கு மருந்தன சடையன் வெண்ணெய் 

ண்ணல்தன் சொல்லே யன்ன படைக்கலம் அருளினானே, 

இத, விசுவாமித்திரர் இராமலுக்குப் படைக்சலம்கள் சொடு 

க்கும்பொழுது தொடுக்கப்பட்டது,
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9ல் முனிவ.ருளிய அம்புர்குச் சடைய து சொல்லை உவ 

Onn Net. இதனால் இராமபாணம் குறி பிழையாமல் சென்று 

war தருதல்போல் சடையள்ளல் சொல்லும் பிழையாமல் 

பயன்தரும் என்பது சாண்சு, இவ் கையில் இவ.ர.து நட்பினைநினை 

ந்து நினைந்து நெஞ்சுராக .இடங்கள் சோறும் இசைத்துள்ளார். 

இவர் இறக்குக் தரணத்தும் இந்நினைவோடே யிருந்தார். 

ஆன்பாலும் தேனும் அரம்பைமுதன் முக்கனியும் 

தேன்பாய உண் தெலிட்டுமனம்--இபாய் 

மறக்குமோ வெண்ணெய் வருசடையா தமபன் 

இறக்கும்போ தேனும் இனி, 

என்று சொல்லிகொண்டே டுறக்தார், இசனால் இவர், 

தமது விழுமம் துடைத்தவ.ரது ஈட்பை எழுமை எழுபிறப்பினும் 

உள்ளிய திறமும், ஈன்றியறிதலின் ஈழமும், நன்கு செளியப்பிம 

ஒருவன் செய்.த ஈன்றிபைப் பிறவியேமினும் பெரியோர் மற. 

வார் என்பது இகல் கூறப்பட்ட தா. 

106. வாதஷர் அண்ணல் வழுதிசெய்த ஈன்றையுன்னிக் : 

கோதேதன் மறந்தார் குமபேசா--ஒதுங்கால் 

ஈன்றி மறப்பது நன்றன்று நன்றல்ல 

தன்2ற மறப்பது ஈன்று, (௮) 

இ....ள. 

குமரேசா! வாசவூரண்ணல் வழுதிசெய்தஈன்றியை மாத் 

திரம் நினைஈ்து”அவன்செய்த இமையை என் மறந்தார் எனின், கன் 

றியை மறப்பது நன்று ௮ன்று, நன்று அல்லதை அன்றே மறப்பது 

ஈன்று என்சு, 

ஈன்று அல்லது- தீன, அ௮னறே-திமைசெய்த ௮ப்?பாழு 

சே. இதில் உள்ள ஏகாரம் கிரைவுதோன்ற நின்றது,
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வாதவூர் அண்ணல் மாணிக்கவாசகர், வழுதி--அரிமாத்த 
பாண்டி யன். மேல், ஒருவன் செய்த ஈன்றியை எழுபிறப்பினு 

ம்மறஃ்$லாகாது cart நன்றிசெய்த ஒருவனே இமையும் 
செய்தானாயின் என்செய்வது என்பரை சோக யி கூறினார், 

உபகாரமும், அபகாரமும் ஒரு எனால் செய்.பப்ப மாயின் 
அவற்றுள் முன்னகை மாத்திரம் மறவாதுட்சொண்டு பின்னதை 
மறந்து விட வேண்௫ம் என்பதாம். 

உய [கதோர்.ஒருஉன் செய்த ஈன்மையை மாச திரம் க 

தீமையை மரப்பர் என்பது சருத்து. இது மாணித்நவாசதர் 
பால் காணப்படும், 

கதை. 

மாணிஃசவாசகர் மதுமரையிலிருக் 2 அரிமர்த்தன பாண்டியன் 
என்னும் மன்னனுக்கு மர் இரியாயி ஈர் ஐ அரசியல் புரிந்தார் ௮ 
காலத்தில் சிறந்த குதிரைள் வாங்கிவரு1ப) அரசன் இவரை 
பேலினான். இ ரும் பெருஃபொருள் கொண்டு பெருக் துறைக்கு 
ச்சென்றார், சென்று சேர்ந்தபின் இருவருளால் இவர் உலயெல் 
மறக்சார். அருளுரூவாகிய பரமனே இவர் மூன் குருவாகி 
Slam apt. இவர் அவரைக் தொழுதார், அன்பால் அ* முருக அழு 
தார். பின் அவருக்கு அங்கோர் லயம் வருத்தார், அதன் பொரு 
ட்டுத் சன்சைப்பொருள் முழுதையும் செலலிட்டார், பரிகள் 
வாங்காமல் தமது அமைச்சர் செய் கைப்பாண்டியன் gy OG Sra. 
இவரைக் மொணரும்படி செய்தான் Oar bm sehr இஃடான், 
சிறையிலிட்?க துயர்பல செய்தான், மன்னன் செய் இன்னஆைப் 
பொறுக்கமுடியாமல் மாணிக் ஈவாசகர் மன மருகிப்பரமனை த்த.தி 
தீதார். பரமன் நரிரகாயெல்லாம் பரிகளாகப் பாண்டியன் முன் 
கொண்டிவர்தார். வந்தபின் உண்மையை மன்னன் தெளிந்தான். 
அமைச்சர் ௮ரூமையை அறிந்தான் HRA. ga TG மிசைய௰ிழு 
நீதான், தான்செய்சு தீமைமைப் பொறுத்தருளும்படி வேண்டி. 
ஞன், fn he Fekete @ ap 350 510 சோக்இஞர். 
bo Meus uy Bens sri. அவன் செய்த கன்றல்லசை மறந்தார்,
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கன்மொழிசள் பலகூறினார். அன்புடன் தேற்றி அரசனை x gy 

ஞர். | 
உம்மைகான் அத்த நீரால் உலூல் வேதநீதி 

செம்மையால் இரண்$ம் sem & Ossi sg தெளிந்த நீரால் 

மெயம்மையாஞ் இத்த சுத்தி விளைந்தது விளைந்த நீரால் 

பெ.யம்மைவா னஃ௨ரி னீக்திப் போக்தது செள்பாற் பத்தி 

இது பாண்டி யன் பிழபொறுக்க வே ண்டியபொழுது மாணி 

க்த்வாசகர் சொன்னது. இதனால் அவா், நன்றியை நினைந்ததும் 

சன்றல்லதை (-றம்ததும் நன்கு தெளியப்படும் 

ஒருவன் செய்த நன்றியை என்றும் மறக்கலாகாது என்றும் 

இமையை உடனே பறக்துவிடவேண்2ந என்றும் இதனால் கூறப்ப 

109; எள்ளி லிராடன் எறிக்தும் தருமனேன் 

கொள்ளகில்லை 22சாபம் குமசேசா--துள்விவர்.து 

(கொன்றன்ன இன்னா செயினலு மவர்செயத 

ஒன்றுஈன் றுள்ளக் கெடும், (௯) 

இ-ள். 

குமரேசா! விராடன் இகழ்ந்து எறிந்தும் ஏன் தருமன் 

கோபங்கொள்ளவில்லை எனின், கொன்று அன்ன இன்னாசெயிலும் 

அவர் செய்த நன்று கன்று உள்ளம் கெடும் என்க, 

கொன்று அன்ன இன்னு செயினும்--கொன்றால் ஒத்த.துன் 

பத்தைச் செய்யினும், 

முன், ஒரு று ஈன்மைபைச் செய்தவர் பின், பல பெருக்தீ 

மைகளைச் செய்வ சாபினும் அவர்செய்த ஈன்று ஒன் றனையும் ௪௬ த 

அவை யெல்லாம் இல்லையாம் என்பதாம், 

டெரியோர் தினைத்தணை ஈன்றியையும் பனைச்துணையாகக் 

கருதும் பண்புடைய ராதலின் தமத்கு ஒரு சிறிய கன்றியைச் 

செய்தவர் பின்பு பெரிய துன்பத்தைச் செய்யினும் பொறுப்பர் 

என்பது மருத்து இவ்வுண்மை தருமன் பால் உணாப்ப?ம்,
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கதை 
6 * rd உ ந. ளி 8 

தருமன் முதலிய ஐவரும் த3ராபதையும் பன்னிருவருடம் 

வனவாசம் செய்தபின் தமது இசைவின்படி மற்றொரு வருடம் 

உருவங் கரந்து விராடஈஉர க்தில் ௮ரசன து HoT Ae தீங்கியிருக் 

தார். இதனைத் துரியோகனன் அறிந்தான். ௮வாது இசைவினைச் 

இதைவுசெய்ய நினைந்தான். தமத படைகளோடு அர்நகரைவந்து 

வளைந்தான். அங்கு உறுவுநரர் துறையும் துணைவர் நால்வரையும் 

போர்மேலேலிகத் த௱பன்மாத்திரம் கங்கபட்டர் என்னும் புரோ 

கிதார் போன்று ௮ரசனேி பொருர்திபிருக்தான். போனவர் 

பொருது மீளும்வரையும் இவ்பிருவ ஈம் பொழுது போக்கத்தரு தச் 

சூதினையாடிஞர். அதில் நிஈற்ர் த வாதினால் ௮ரசன் தாயக்கருவி 

யால் தருமனையெறிட் தான். எற்றிய சுவறு தரூமன் கெற்றியில் 

பட்டது. ௮ரசன் ஈறன்புரிக்த நன்றியையே நினைந்தான். எறிந்த 

நகை மறந்தான். ஆபினும், முன்னவன் நெற்றியில் ற்றிய வடு 

வினைப் பின்னவர் கண்டார். உற்றகை3யார்ந்கார். மனங்கவன் 

(ரர். சினர்தெமுக்சார். உடனே கருமன் அவரை தோக்கினான். 

ஒன்று தவி செய்பினும் ௮வ்வுதகி மறவாமல் 

ரின்றையவர் செய்பிழை பொறுத்திடுஉர் பெரியோர் 

ஈன்றி பலவாந ஒருநவை 1 PavS a gph 

மன்பிிங தன்ிமுது கயவர் நினையாசே. (1) 

HOT Hy fg Brot Fo HY Bor MOHD wars 

நினைவுவழு வாமலிவன் நீழலி லிருந் தோம் 

சினமிகுதலிற் றவற செய்கன னெனப்போய் 

முனிதல்பழு தாகுமென முன்னவன் மொழிந்தான். (9) 
(பாரதம்.) 

இவற்றால் தருமாது நன்றியறிவும் பொறையும் ஈன்கு தெளி 
யட்படும், 

ஒன்றி செய்தாரை உள்ளத்தே வைத்துப் 
பிழை நாறும் சான்றோர் பொறுப்பர்--கயகர்க் 

செழு நாறு ஈன்றிசெய் தொன்று ததோயின் 

எழு நாறும் இதாய வீடும், (ஒளவை.) 

29



228 திருக்குறட் குமசேச வெண்பா. 

ஈன்றல்லதை மறக்து ஈன்றியையே பெரியோர் என்றுக் கருது 

வர் எனப இதனால் கூறப்பட்டது. 

110. நன்றியொன்றும் காகத்கன் ஈல்லுயிரைச் சல்லிய 

குன்றாமல் த தான் கும?ரசா..குன்று த 

எ கன்றி கொன்முர்க்கு முய்வுண்டாம் உய்வில்லை 

ெய்த்நன்ற் கொன்ற மகற்கு. (ம) 

7% ஏ a . ° க ச ஓ 

குமரேசா! ஒரு சிறு நன்றிக்காகர் சல்லியன் ஏன் தன 

னுயிரைம் கொடுத்தான் எனின், எர்ஈன்றி கொன்றார்க்கும் உய்வு 

உண்டாம், செய்சன்றி கொன்ற மர£னும்கு உம்வு இல்லை என்க, 

எச்ஈன்றி கொன்றுூர்க்கும்--எத்துணைச் சிறந்த gy pe sins 

சிதைத்தார்க்கும், 

சிறந்த ரன்மைகள் பலவற்றையும் அழித்துப் பெரும் பாத 

கங்களைச் செய்தவரும் ஏதாவது ஒரு பிராயச் சித்கச்தான் ௮வற் 

றின் நின்றும் உய்வர்; செய் நன்றியை மறக்கவ எவ்வகையினும் 

உய்யார் என்பதாம், 

பாகங்கள் பலவற்றுள்ளும் செப் கன்றி மறத்க?ல மிபரும் 

பாவம் என்பு குறிப்பு. 

ஒருவன் எதை மறந்தாலும், செய்சன்நியை மாத்திரம் மறக்க 

லாகாது என்பது கருத்து, இவ்வுண்மை சல்லியன் பால் காணப் 

படும், 

கக, 

சல்லியன் என்பவன் மத்திர.சயத்து மன்னன், ஈகலசகா 

பகுவர்கட்கு மாமன் இறந்த அண்மையும், நிறைந்த கேண்மையும், 

இருந்திய பான்னையும் பொருந்திப மேன்மையன். இவன் பாண் 

டவர்கட்ருத் துணைபுரியும்படி தன் படைகளோடு வந்தான். இவ
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னது 3பராற்றலையும் போராற்றலையும் ஈன்கு தெரிந்த துரியோத 

னன் இவனை எவவகையிலாவது சனர்கு உரிமையாக்கக்கொள்ளக் 

கருதினான். ௮வன் வருன்ற வழியில் வஞ்சசமாக ஒரு தண் 

ணீர்ப்பக தலை வைக்கும்படி செய்தான், அது தருமனுக்கு உரி 

யதென்று அதன் முசுப்3ில் எழுதிவைத் சிருந்தகான் ௮வ்வழியே 

வந்த சல்லியன் அதனைத் தனது மருமகனுடையது என்று கருதி 

னான். படைசளோடு தாளும் நீர் பருகச் சிறிதுபொழுது அங்குத் 

தீங்கனான் பின் ௮து மாற்றாலுக்சே யுரியது என்பதைத் தெளிக் 

தான், வஞ்சசமாசச் செய்யினும் நீருகவிய அவன் ஈன்றியை 

மறத்கற்கு இவன் அஞ்சினான். தனது மருஈராகய ஐவருக்கும் 

துணை புரியாமல் அவனும்குத் துணையாய் நின்று படைகளோ௫ 

தனது ஆருயிரையும் உதவினை, செய்கன்றி மறவாமல் இவன் 

செய்த செய்கையை கையமும் வானமும் போற்றின. 

( இதன்விரிகைப் பாரதத்தில் உண?க,) 

ஒன்றொரு பயன்தனை யுதவினோர் மனம் 

BT i ஒரு வ்னே கரு கிச் செய்வரேல் 

புன்றொழி லவர்க்குமுன் புரிந்த நன்றியே 

கொன்றி? மல்லது கூற்றும் வேண்டு$மா, 

ர் ச * ரு கந்தபுராணம்.) 

அன்முலை யறத்த Ly post லோர்க்கும் 

மாணிழை மசளிர் கரச்சிதைத் தோர்ம்கும் 

பார்ப்பார்த் தப்பிய கொடுமை யோர்க்கும் 

வழுவாய் மருங்கிற் கழுவாயு முளவென 

நிலம்புடை பெயர்வ காயினும் ஒருவன் 

செய்தி கொன்றோர்க்கு உய்தி யில்லென 

அறம்பா டி.ற்ேற ஆபிழை சணவ. 

(புறகானூறு.) 

செய் ஈன்றி மறத்தல் உய்தியில் குற்றம் என்பது இதனால் 
கூறப்பட்டது.
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(இவ்வதிகாரத்தின் தொகைப் பொருள்,) 

செய்யாமற் செய்த உதவி, வையக்இனும் வானத்திலும் இறக் 

தீது. உரியகாலத்தில் செப்ச உகளி உலகிலும் பெரிது. கருதா 

மற் செய்க உகலவி நடலிறும் பெரிது. சிரிய உகளியையும் பெரி 

போர் பெரிதாகக் கருதுவர். உற்றவர் தகுஇம்ேற்ப உதவியும் 

பரிதாம். துன்பம்சாலத்தில் செய்ர வுகவியை ஒருவன் ஒரு 

போதும் மாறம்நலாகாது ஒருவன் செய்த உகவீயை கல்லார் 

எழுபிறப்பினு பறவா!. ஈன்றல்லை ௮ன் பற மறப்பது நன்று, 

ஒரு நன்றி செய்தாரை உள்ளத்2த வைத்தப பிழைநாறஞ் சான் 

ஹோர் பொறுப்பர். செய் நன்றி மறர்தார்$்கு எவ்வகையினும் 

உப்வ[/ யில்லை என்பனவாம், 

(02-வது செய்சகன்றி யறிதல் முற்றிற்று.) 

~-- ஓ. 

(0௨-ம் அ.இகாரம் நடுவு நிவலமை, 
அஃதாவது ஒருபாற். காடாமல் ஓப்பறிர்கும் நிலைமை, 

ஈன்றி செய்கவரிடத்தும் இஉ நிலை குஷயாமல் ஒழுகவேண்டும் 

என்பதை உணர்த்துதற்த இஃது ஈண்? வ%பபடடது. அதி 

Ril I b Bot தொடர்பும் இகனா 2 ளிய. 

| | |, Ltn Sra PtSi a Fie LIT BD b Hi Too தி 

கொண்டிரைத்தான சோழன் கும3ரசா--கொண்ட 

தீரு யெனஒன்று ஈன்ற பகுதியாழ் 

Ht I டொழுப। பெறின் (2) 

இ. ர 

கு௨3/ சா! சோழன் ஒரு பாரகினுற்கும் தனது பால 

னும் ஏன் தகுதியாக நின்று 5B) செய்தான் எனின், பகுதி 

தோறம் பாற்பட்சி ஓழுஈப்பெறின், சுகுதியென்னும் ஒன்றே 

நன்று என்ச
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தீரு தி-- நடுவு நிலமை, 

ஒருவன் அறிவுடமைகஈ்குத் தகுதியான தன்மையையுடை 

யது நடுவுகிலைபையே அ தலால் அகளையே ஈண்டுத் சகுதியென்ரர், 

பகு--பசை, உறவு, பொது, என்னும் மூவகைப் பிரிவு. 

பகுதியான்பாற் அடி ஓ முகப்பிபரின்--பரு தி தோறும் புறைமை 

குன்றாமல் ஒழமுசபபெரின். இரில் ௮ன் உருபு தொறுப் பொரு 

ளில் வது, 

பசைவர், உறளினர், பொதுவினர், என்னும் ரூ சையாரிடத் 
ச ச கடகட ° ஆ. ச 

தும லருவன ஈநனற ரூறைமையை விடாமல் & 5G) சய து ஒழு 
ச > ச . ௪ உ ௮௩ ௪ க ௫ உ உ 

HUT BM அல்லா ழர்நம் ஒன்.ு அவனுக்கு என்றம் ஈனராம் 

என்பது கருத. அவ்கொழுர்தம்சை லாவன் உறுதியாகப் 

பெறுவது ௮௬ மையென்பது கருதிப பெறின் என்றார், 

சததுரு மிகதரு பம் என்னும் முந்திறத்தார் பாட்மம் 

Quest oh DOS HoH தோடாமல் கழிவு நிலைமையாக நின்று 

முறைமை ிஈய்வானாபின் அவனை தகுகியுடையவன் என்பதும், 

பேரறஈ்களில் பயன்களை யல்லாம் இவ் ஓர் அறத்தானே அவன் 

TUG MM என்பதும் இதில் உணர்க்தப் பெற்றன. இவ்வுண்மை 

சே ற மனனன்பால் உணரப்படும். 

ந்தை. 

சொழராட்டிலை திரவாரூ। என்னும் இ ரநகரிே இற்றைக் 

குப் பல நூற்றுண்டுகளும்கு முன்னர் ௮ஈபாயன் எனப பெயரிய 

சொழ மன்னன் ஒருவன் இர$தான், ரூரியதலத் தோன்றலாடிய 

இவன் எல்லா உயிர்சளும் இன் ஈறறும்படி கஷ்ல ாசுபுரிர்தான், 

LP ib gra ॥ய்நால் இவனும்கு ஒரு திருமகன் றது வளர்ந்தான், 

இமமகன் விதிலிடங்கன் எனப பெயரிட ப பெற்றான். இளமையி 

லேயே பலநலைகமாயும் ஓதிபுணாம்தான் ஒ ரசாள் இவவரசிஎங் 

குமரன் தோழர் பலர்புடைசூழக்தே ர்ந்து தெருவிடைச்சென் 

ரன், ௮ங்கனம் செல்லும்பொழுது பசுவின்கன்று ஒன்று துள்ளி 

ஒ) வரது இவன் தேர்க்காலில் இக்கச் சிதைந்து இறந்தஅ. தன்
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கன்றின் பிரிவால் நெஞ்சு கலங்கிய தாய்ப் பசுவானது துடித்து 

Qu 5H. அரண்மனை வாசலில் சுட்டித் தொங்கும் அசையா 

மணியைத் தன் கொம்பால் ௮சைத்தது. மணியோசையைக் 

கேட்டவுடனே அரசன் மனங்கவன்றான். அ௮ணியாசனத்தை 

விட்டு விரைந்செழுந்தான். வெளிய வ%தான், பசுவினைக்கண் 

டான். உற்றதையுணர்ந்து தன் உல்ளம் பதைத்தான். ஆன் 

அடைந்த துன்பத்தைத் தானு அடைதலே தகுதிியன்று ௧௫௬ 

கினான். அக்கன்றின் கதியைக் தன்மைச்க் அடையும்படி. 

பணித்தான். அமைச்சன் அதனைர் செய்யந்கூசிக் தன்னுயிர் 

நீத்தான். அதன்பின் ௮ரசனே தனது ௮ருமைத் திருமானைத் 

தெருவிற் இடெத்திச் சேர்2மல் ஏறினன். gots piper ests 

தான். அரசன் ஊர்ந்த தேர் மசன் மேல் எறமுன் பரமனும் விடை 

மேல் பரிவுடன் ஏறினார். ore நாண ௮ஈளுடன் வந்தார், 
இறக்த கன்றும் மடிந்த மந்திரிபும் எ முந்து நின்றார். இடந்த மக 

னும் தொடர்ந்து எழுந்தான். இறைவன் இனனருள அரசன் 

எண்ணி யெண்ணிப் பெ நமகிழ் YD ஒரு பசுவினிமித்தம் 

௮ சன் நடுவுநிலைமை குன்றாமல் (நறைமை செய்ததை உலகம் 

தெளிர்தது பகுதிதோறும் முறைமை3யோரி ஒழுகிய தகுதி 

புடைமையால் இவ அரசனை மநு£திரண்ட சோழன் என்று மா 

நிலம் புகழ்ந்தது. (இதன் விரிவைப் பரிய பு.ராணசதில் உணர். 

இவவரசனது தருஇியைச் சோதிக்சம் கருதி சரமன பக 

வாகவும், எமபன கன்ருகவும் வர்கனர் என்ப, 

“சன் பசுவாக THO கன் டக 

விரபுகழ் ஆரின் விதிவக்தார் அம்மானை 

வீசும் ஆரூரின் வீதிவர்காராமாயின் 

காசளவு பாலும் கறவாதோ அம்மானை 

கன்றையுகை காலி கற$்குமோ அம்மானை, 

-சொர்தராகப்। /லவா.) 

தருதியின் அருமையும் ௮ தனையுடையவர் பெருமையும் இத 

கூறப்பட்டன, 
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112. Ul cor gut Deva வழிவஹதியா வர்தரதன்றும் 

கோணாமல் என்னே குமரேசா--பூணைச் 

செப்ப பாடையவன் அங்கம் சிதைவின்றி 

யெர்ரத்திற் கேமாப் புடைத்து, (௨) 

குமரேசா! வாணன ந உயாம்க செல்லம் என்றும் 

யாமல் ஏன் ௮வன் வழி வழியாக நின்று வந்தது எனின், செப்பம் 

உடையவனது ஆக்சம் சிதைவு இன்றி rarer go எச்சத்திற்கும் 

ஏமாப்பு உடைத்து என் ௩, 

செப்பம் நடுவு நிலை, 

எச்சத்திர்க எமாப்பு உடைத்து--சந்ததியார்க்கும் 

யாதலை உடையது, Dos தழுவிய எச்சவும்மை இதில் 

தொக்கு நின்றது. 

எமாப்பு என்பது, காவல் செருக்கு களிப்பு வலிமை என் 

லும் பல பொ௱ள்ஈளையுணர்த்தும் ஒரு சொல், 

'” ரப்படையவன ந செல்லம் தனக்கும் இன்பந்தந்து பின் 

WHAM YD கன் சந்ததியார்க்கும் சிதையாமல் நின்று உறுதிதரும் 

என்பதாம், 

ஈரிவு நிலைபையுபையவன் செல்வம் என்றும் கெடாமல்நின்.று 

நன வழியில் கருவார்க்கெல்லாம் உரிமையாம் என்பது இதில் 

காட்டப்பட்டது. இல்வுண்மை வாணன்பால் காணப்படும். 

கதை. 

லாணன் என்பவர் இற்றைக்கு தயிரத்து நாறுவருடங்கட்கு 

முன்னர்த் தொண்டை மண்டல தில ஆறை என்னும ஊரிலே 

தோன்றியிருந்த ஒரு வேளாள மரபி ௦ர், ஈல்ல உபகாரி. ௮ரும் 

பொருள் படைத்துப் பெரும்புகழ் பெற்றவர். விரிந்த நிலப்பரப் 

பினை த் தனக்கு உரிமையாக வுடையவர். ஏர் பலவைத்துச் சீர்பெற



23+ இருக்குறட் குமரச வெண்பா, 

வாழ்ச்தவர். யாகரிடமும் ஒப்ப நின்றொாமுகய செப்பமுடைய 

வர். ௮ வருக்கொரு புதல்வன் தோன்றினான். அவனுக்கு ஏகம்ப 

வாணன் என்று பெயர், இவன் இளமைப் பருவமாயிருக்கும்பொ 

மூக அவர் இவவுலசத்தைக் துறச்தார், ௮ரசரும் மதிந்கத்தக்க 

கமது பெருஞ்செல்வத்தை வேலைக்சாரருள் ஒருவனாகிய ஏகன் 

என்னும் பறையன் போற்றிவந்தான், ஒரு பூகழம் அவனுட 

னின்று அசுனைம் காத்ழது, புதல்வன் பருவழுற்றபின் ௮தனைப் 

பூதம் ௮வன்பர்ல் அருளுடன் தந்தது. சிறிதும் சிதைகின்றிவந்த 

sug தந்தையின் ,ஐக்கத்தை யிவனும் பெற்றுத் தகுதியோடு 

போற்றினான். அழிலின்றிப் பெரு ௮துபின் இவன் வழி வழி 

வ$தது. நூவு நிலைமபைபுடையவன் செல்கம் கெடுதலின்றிவளரு 

மென்பதை உலகம் வாணன்பால் ஈஉ.ணாம் த.து. 

உ$வு நிலமையையுடையவன் செல்வம் என்றம் அழியாதென் 

பது இதனால் கூறப்பட்டது. 

113. பெற்றதாய் ஆச்கமுறப் பேதித்தும் சன்னனைன் 

குற்றமென்று நீத்தான் ROL TEI— முற்றாக 

pam GP gp நநினிகஈ காம் ௮௫௧௪ 

அன் 2ற யொழிய விடல் (௩) 

இ. ௮! த 

குமரேசா! பெற்ற தாய் வந்து அரசைப் பெறும்படி 

தன்னைப் பேஇத்தும் கன்னன் ஏன் அகனைக் குற்றமென்று ஒழிய 

விட்டான் எனின், நன்3ற தரினும் ஈடுவு இகந்து அம் ஆக்கத்தை 

அன்றெ GPP ay HL wv என்த, 

நூல இகந்து அம் இமஃ்நம்--ரடுவு நிலைமையை AD god 

உளவாகன்ற செல்வம். அகும் என்னும் பெயசெச்சம் இதில் ஆம் 

என நின்றது, உம்மை உயர்வு நெப்பொட எதிர்மறைப்பொருளை 
பூம் குறிக்கும்.
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விடல் என்னும் உடன்பாட்? வியகசோள் விரி என்னும் 

பொருளில் வந்தது. நரிவு இகந்து ஆம் சம், தக்கதே தரும் 

என்பது தெளிடந்தபடு யால் ரன்றே தரினும் என்று மரையாகந் 

கூறினா, 

நடுவு நிலைமையை ரீங்ி அதனால் எய்தும் அமரம் அப்பொ 

முது ஈன்மை தீருவது பால் தோன்றினும் பின் தீமையே ச்ருகல் 

ஒரு தலையாதலான் ௮தனை ஓவன் விரும்பாமல் உடனே ஓழீய 

விடுகல் வேண்டும் என்பதாம். 

பபரிய செல்வம் வருவ எனிலும் ௮து ஈருதி அறிவுடை 

யார் தாது நடுவு நிலமையை ஸி£$தல் ெய்யார் என்பது கருத்து, 

இது கன்னன்பால் சாணப்2பறம், 

வித. 

STA மரன்ற கால£தில் மன்னன் பிறப்பைக் கண்ணன் 

6 ணர்ததிை M.S aT gy! Bawls gw By நி 'ஈஞ்சருகனான், 

அசுன்பின் நண்ணன் ௮பனை போக்கினான். ஐவரும் வழிபட 

௮ரசனைப பெறுவாய், மணிமுடி வித்து இவ்அணி நிலம் புரப் 

பாய், வருக அங்கு என் ம நை என்ர, சன்னன் மறுத்தான். 

கண்ணன் பிரிந்தான். ஆப்பனை 3௬௮) பின் தாபினை யேவினன், 

குகதியும் வரது கன் மைந்கனைம் ஈண்டாள். தாயெனத் தேற்றி 

ளை, அள்சேயும் தேறினான். அதனபின் தம்பியர் ஐவர்பால் 

வரு ஈ எனவும் அரசனைப் பெறுக எனவும் அவள் பலவாறு வேண் 

டினாள். நடுவு நிலைமையை நீங்கி தங்.க வர 5ல் செய்யேன் என் 

௮ கன்னன் கூறிம் ஈண்ணீர் சொரிர் தான். 

இதனால் கன்னனது ஈரிவு நிலைமை ஈன்கு புலனாம், 

(விரிலைப் பாரதத்தில் உணர்க,) 

எதன்பொருட்டம் நடுவு நிலைமையை விரிதலாகாதென்பது 

இதனால் கூறப்பட்டது, 

30) பவை
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[4 மை கர் சமம் ?மாண்டிடன் மாநிலத் தார் சாம்தாரி 

முந்தியன்ரீர் நண்டார் தமசேரா..-சந்தை சவில் 

தக்கார் சசவிலா என்ப Sata 

எச்சக கால் நாணப படம் (௪) 

bmn 

குமரேசா! பர்கிபின் திறுதியையும், காந்தாரியின் த௪ 

வின்மையையும் அவர் 7! றற மக்தமா காண்டே ஏன் உலகத்தார் 
சண்டார எனின், தத்நார் தக! இலர் எனபது துவர் அவரு 

DLW TES FHI FM aM படம் என் ௩, 

o க்ஷ அட்டி ௩ 

தீறவு இகர் -ஈநிவ நிரையில்லா தவர். 

௩ ~ . ச ௩ “oN க . ௪ ௬ இவா, கரு யுடையவர். இவர், ககுமியில்லாதவர் என்னும் 
~ ௬ க ச ௫ _ . ச வறியா) னர. ருடைய பக்ராநு கன்மை தீமைகளால் அறியப் 
டட . ச i உ ரூ ட . ௩ ச ர் இ (பம்ம எனபதாம மானச ATOM VHS MN மாநரார் குத சடைய 

சலைவர்களாகிய இ நசாடடிரனையா, பாண்ியையம் பிர ச்ம் : a a ர யா (9 078/7, 3 OD MILLE (Hy BEL. 

a ந ry on ச. ௪ ௬ மக்காத ABM HMI Sato Ma )ரபபெற்ற தாய் கர் 
ப் 2 ௪ க ௪ OFM WF ABW HSM DTU அறியலாம் என் 

L | பி 39 17 அ, 

LOT LUTTE Foot TTI toy i nue aro opin Dealt art her 
Wl, FEOF HA Loo wie 5 KP wap aw TON JM வாரத$ரனும் 
ல் சாரியம் ௮அகன நாரஜாந்இ ரின்றும் சேறாராது என்னும 2௫ அ, 2 ன. ராது என்னு 
ரு on™ ச ட % ௬ * ௩ ரூ ஈய UOT SLD WIT SDL in bdol os 4 OT GOLD Mwy $y) DA COT vi அவ 

wn உக * [3 . » உ CO) ர் ௩ ௪ OPTS அபற்ம TEM ஈ சன்றயை ன) தரியலாம எனபது 
ச . ௦ . A உரு. ட் ் க கருத்து. இவ௮ண்மை சாகா, தந்திகள் பாலும் அவ! கணவ 

பாலும் காணப்படும், 

கதை, 

காரமாரி என்பலள் சிந்து ஈதி சரையின் அருகிலிருந்த 
கா5தாரம் என்னும் தோத்து ௮ரசனாயெ சுபலன் புசல்ளி. இரு
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தராட்டிரன் மனைவி, தரியோதனன் முதலிய மக்கள் நாற்றவரை 

யும் பெற்றவள். கம் ஈச்ச/ளுடைய ரிநாடுபையால் இஉள் கொடிய 

AM என்று எண்ணப்பட்டாள். தன் கணவனும் தாவிலான் 

என்று கருகப்பட்டான். பாஷ்சாலியைத் துச்சாசனன் பற்றி 

யிர்த்கும்பொழுது அள். இஉள் iF Has gr FTTH aM, WS SH 
mN . ° ச * ௪ சர ் . நரங்கனாள். Qa சிறிதும் இ.ரங்மாமல் கொஃமொ] saw 

ரூள். இவள் தாஈவிலள் என்பதை அத்தம்தவள் உணர்ந்தாள். 

பின் மிச்ச தூன்பமுற்ாாள், 

. 4 ௩ a * so ௯ . * 

பூவார்ருழலி சளாவொடு தன்புறஞ்சேர்பொழுதுஞ்*றிதிரங்காள் 

ரி வாவென்றே யருகிருத்தி நெடுங்ண் பொழியும் நீர்தடையாள் 

மேவாரஈலர் த௦ரழைத்தால் மேறுன் ஈருத்து விளம்பிஉரப் 

பாவாய் ௮ஞ்சா மேயென்றாள் பலபாதஈரைப பயந்தா£ள. 

(பாரகப) 

இவள் ஈதலிலள் என்பது இசை ரன் த தெளிலாம். 

கம் மச்சஞ்டைய நறகுணங்மனால் குந்தியும், பாண்டுவும் 

தீம்தார என்ற போற்றப் பெற்றார். தம் மக்சளுடைய கொடுமை 

யால் இந தராடடிரனும், நாசதாரிபும் தமிலார் என்று தூற்றப் 

பட்டார். இதன் விரிவு அ! வர் சரிதத் கில் oO Gor wren, 

செந்நெல்லால் ஆய CF Up (LP DT WM mucs 

செக்கெல்பல யாகி விளை தலால்--அந்நெல் 

உயனிறையக் சாராயம் வெள ஒய் QT ம் 
மனறிவு கந்தை யறிவ. நாலடியார்) 

பழியின்மை மச்சளாற் காண்5 ஒருவன் 

கெழுவின்மை கேட்டால் அறிந பொருளின் 

நிகழ்ச்சியால் மகம் அறிஈ புசழ்ச்சியால் 

போற்றாதார் போற்றப் படும். (நான் மணிக்கடி நை,) 

பெற்றோர் தகுதியை மச்சளால் காணலாம் என்பது இதனால் 

காட்டப்பெற்றது,
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115, கொற்ற முறப்பகைக்கும் குர் திமைந்தன் நாட்பார்த்தேன் 

குற்றணறச் சொன்னான் குப3ரசா-.உற்று வருங் 

கேம் பெருமாமும் இல்லல்ல நெஞ்சத்துக் 

கோடாமை சான் 1/6 கணி, (௫) 

குமரேசா! பகைவளுக்கும் 2வற்றியுறம்படி நாட்பார்த 

அ என் குந்தி மைந்தன் குற்றம் ௮றச் சொன்னான் எனின், கே 

6ம், பெருக்கமும் இல் ௮ல்ல கெஞ்சத்துந கோடாமை சான் 

ரோர்க்கு அணி என்க. 

aD . 

LIDS == GIT LOT Sow Bw. 

குந்தி மைந்தன் --௪கா > Saar. நெஞ்சங்கோடாமை--ஈடிவு 

நிலைமை கவருபை. 

அசல என்பது இல் ௮ல்ல என நின்றது, இவ் 
e rr . ௬ . * «+ . e 

இசண்டு எதிர் பறையு2 ஒரு உடன்பாட்டை யுணர்த்தும், உண் 

டாகியுள்ளன என்பது இசன் பொரும், 

மீதடும் பெருக்நராம் இல் அகல-நேடு வருதலும், ஆக்கம் 

வருகலும் இல்லாபல் ௮ல், யரவரம தம் ரரன்னசே அமைக்துள் 

ன என்பதாம். சேடடைச் கள் FY HOSS Kod, HERBS 

கைச் கொள்ளுகல் குரிதசேனும், பஞ்ரங் சோடுதல் கூடாிசா 

ணின் தேம் அ 11h பம் யாவரர் தம் இன்ற வருவன LOO 

அவரவர் வினையின்படி ௮ன்?ற அமைந்து நின்றுள் ரன, அதலால் 

அவவுண்மையை உய்க்துணர்கது நர நிலைமை நீங்காமல் நிற்ற 

Cw rrox Jp | eB அழகு ௪ன்௪ எல்பறாம, 

இகனைச் சகா பன்பால் காண்க, 

கதை, 

FET SGU of BLUME பாண்முவின் இளைய மனைவியாகிய 

மத்திரை வயிற்றில் பிறந்த உத்தமன், ஐவரில் இகாயவன், அறி
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வினில் மத் தஉ௨ன். செம்மையும், பொறையும், மெய்மையும்உடை 

யவன், கணித நாற் புலமை பில் எவருக தனக்கு ரிகரிலலாதவன். 

வர் EDs orb நெஞ்சமும் வாய்மையும் உடையவன், பதின் 

மூன்று வருடம் வனவாசம் செய்து முஷத்து உபப்பிலாலியம் 

என்னும் ஈகரத்தில் வந்து தன் கமையன்மாரோடு இவன் தக்க 

யிருந்கான், அவ்வமையம் பாண்டவர்களோடு போர் தொடங்க 

தற்கு உரியதொரு நாளைச் துரி பாகனன் தெரிய விரும்பினான். 

நல்ல மு-கூர்தீகத்தை ஈன்கு தெரிந்து சொல்லச சகா$தவன் ஒரு 

வனே வல்லவன் என்பதை உணர்ந்தான். உள்ளந்அணிம்தான், 

மெள்ள வந்தான். இருக்சவன் எழுந்துபோய் மகிழ்ந்துபசரித் 

தான். வந்தது என்னென வணங்கி5 LK MT. மூவன் வாய் 

கூ ராமல் வந்ததை யுரைக்கான், கன் பரைவர் தாழ்க்த।/ யவும் 

தான் உயர்ந்தோங்நவும் உரிபையான co mote உணர்த்தும்படி 

வேண்டினான். உடனே ௪-3த௨ன் கோள் நிலை குறித்து நாள் 

நலம் அப்ந்தான். அதன் ன் ௮வனை சோகம்கினன் மார்க மாதம் 

அமாவாசையன்று இரவு பதிரனட% நாழிகை ஒன்பது விசாடி 

யில் போர்க்கு நாடசெய்து எளபபலி இ! வை3பேல் குற்றமற்ற 

(வெற்றியை முற்றவும பெலுவய்? என்று உற்றதை உரைத்தான். 

இஉன் த௫வுரை கேட்டு வன் உவகை பூத்தான, அதனையே 

நினைந்து தன் ஈகரை மோம்௰ர் சென் றன். பஅர்நாளைக் கண்ணன் 

வஞ்சுத்துப் பின் தன் சாளாம்கினான். தமக்குக் கவர மென்ப 

மைம் குறித்மேதனும், பரைவன் என்று அலஷனை வெறுதி?தனும், 

மன நாடாமல் சசா$தவன் சொல்லிய உறுதி மொழியையும் 

அவனது நடுகிலைமையையும் அனைவரும் புசழ்ந்து போற்றினர். 

( இகன் விரிவைப பார தத்தில் உணர்க.) 

டல்ளங் கோடாமையே உய/ந்தோர்க்கு ௮ணியென்பது 

இதனால் கூறப்பட்ட து.
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116. கோடி னான் மெஞ்சம் குருவிச் சுவவுருவன் 

கூடினான் மேடன் குமரசா- வாடிக் 

9௧% ௨ல் யான் எவ் ப கறிஈகன் னெஞ்சம் 

BD Naum? QD wars $ரபின், (௬) 

௪ fo . 4 ௬ . ௫ . * 

Fido ta! MF Fa வருவன GT GOT LI UGOT Ban (Ooo Gh FLD 

Gatg ma Sor ox 35) mg csr எனின, தன்னெஞ்சம் 

நடுவு ஓரஇ அல்ல செயின், யான் கெரிவல் என்பது ௮றிச என்க. 

ஒருவி என்னும் வினையெச்சம் ஓாஇ என அளபெரித்து நின் 

றது. கெடுவல்--௮ல் விகுதிபெற்ற வரத தன்மை யொருமை 

எதிர்கால வினைமுற்று, தன்னெஞ்சம் நடுவு ஒரீஇ san Oe 

யின்-- தன்மனம் ந$வு நிலைமை நீங்கிக் தீங்கு செய்ய நினைக்ருமா 

மாயின், 

யான் கெடுவல் என்பது அறிக--யான் கேமிறுவேன் என் 

பதனை உணர்க, 

ஒருவன் மனம், நூவு Pas Gp HHS இங்கு நினைக்கு 

மாயின் அவன் கெடிதம்.5 QT அறிகுறி என்று ௮ந்நினைவை 

அவன் உணரவேண்கிம் எபைகாம. 

ஒருவன் room bs Ber dicts? om ௮௦.து அவனுக்கு ஏதோ ஒரு 

பெருங்கே? பின் ருன்றன்பதை முன் உணர்த்தும் தும் 

Gye ware BI Ow B. 

மேல், கோலால் கேடு மங்நா ?தன்முர். இதில், அதனா 

னே அது ௮௬ என்னார். 

ஒருவா உ௱ங்மி சபாய் உடன வன் கெடுவான் 

என்பு இல் உணர்க்கப்பட... ௮. இவ்வுண்மை விச்சுவவுரு 

வன் பால் உணரப்பரம். 

கதை. 

லிரஉவுருவன் என்பவன் தவ.டா என்லும் ௮௪. வீரன் 

புதல்வன், பல நால்களையும் நலமுறக் கற்றவன், ஆன்ற அறிவு
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வாய்ர்நவன். மூன்று தலைகள் ஏய்க்தவன் மிக்க 

கும்ஈ சூழ்ச்பயம் உடையவன் சாது குருவாகிய வியாழ பஃவா 

ளை இந்திரன் gm srs Ba ii rosie,  தவ்வமையம் 

இவனை Hao குருவாகக் கொண்டான், இவனும் இசைதான், 

இனிகேபிருந்தான். இருகதுகருங்கால் தேவர்கட்ரு ஈலமழம் பல 

மும் உண்டாகும்படி. இந்தான் ஒரு வேள்வியை யியற்றினான். 

அதில் இவன் கரவாக இருந்து தம்மினத்தார்க்கே அவையுண்டா 
கும்படி கருதினான். லெ ளியில் அமார்க்குச் செய்வதுபோல் 

கூறி உள்ளே ஆசுரர்க்கே உறு நாடினான். நநிலொரீஇ தல்ல 

செய்்பான். டுவ்வுண்மையை இந்திரன் உய் ச. துணர்க்சான். உட 

னே இவன் தலைசள் சஈறப்படி சன் கைத் குலிசத்தால் 

at BB ONS, 

ச 6 * * ௩ ட ரூ . 6 ச 

வாக்சினன் மனக்தான் 3 பப்மாஞ் சய்வான் செயலை யாம்சை 
உ ௪ ஆ! . ச ra ரு a ட ட ௫ $ 

கோம்ரிளான் ஓ௫ நன்னான் '£ஈகணான் ரலிசவேலாற் 

ரக்கிஷன் கலைகள் மன்றம் தனித்தனி பறலையாகப 
@ 4 ன! ௩ ட O ட ட . ட ன! pf 

(நமனை அலாய் புகடடினான் புலவ og TW, 

(மதுரைக்காண்டம்) 

cho ரீங்கினவன் நூவான் என்பது இகல் கூறப் 

——-& வெ லல வகை 

117. நீரடி ழச்தும் இஸ்லை விற்றும் ஈல்லகரி* ரந்திரன்சர் 

மாடாக கென்னே குமரசா. கோ 0 il 

கெரிவாச வையா துலகம் ஈநவொத 

நன்றிக்கட் டங்கியான் தாழ்வு (௪. 

இ) ரு 

குமரேசா! அரிசசந்தான் நாட்டினை யிழக்தம் மனைகி 

யை விற்றும் ஏன் அவன் பெருமை குறையகில்லை எனின், 

நடுவாக நின்று ஈன்மையின் சண்ணே தங்கனவனது தாழ்வை 

உலகம் செடுவாக நினையாதென்ச.
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காழ்வு-:௮, மை, 

உலநம் செடுவார வையாத--உலகத்தார் வறுமையாசக் 

FO gay, 

99.௮ 40600 (53) yt ஈன்பினறியில் நின்றவனது தாழ 

வை உயர்ச்தோர் தாழ்வாக நினையார் என்பதாம். உயர்வாக மதிப் 

பர் என்பது ஈறிப்பு 

திறுபையாகம் மாத படும் உறுமையும் நநிவு நி.உமைய/டை 

யானகட் பரிமாயின் பெருமையாக மதிக்கப்படும் எனபது 

கருத்து. 
. ச . ட ௩. . ௫ ‘ அட்ட 

இவ்வுண்மை ahs TB rear ரல அற்ியபபம்ம, 

க்கை. 

Hiss) Poor Misa சூரிய சலதில் தவதரிதத Be 

மன்னன், இிரிசங்குமின் புதல்வன். செறிதவராக அறிரினையு 

டையவன். திருவயோத்தியிலிருமது தர புரிந்தான். புரியுங் 

கால் மாறிய மனத்தராய் விசுவாமித்திரர் அங்கு வந்தார், மன்ன 

னிடம் உரிய ரும் 7சயென்று செய்ரார். நரசம் (ரிறவும் றழு 

தும் கவர்கதா!. அதன்பின் மனைவி£யோிம் மகஹனோமிம் ஈநதரை 

விட்டசனரான். (டிகள் 3ுகுண்டன மூனிவசை வைதன 

அரசன் குடிகளை அநளு௨ன் ஈமிததான். நமிவாக நின்று பல 

ஈன்மொழீ புசன்னுன். முணிவரைப போற்றினான். பணிவுடன் 

தேற்றினான். அகன் ரன ஆயிலுர், முரிவர் தொடர்ந்தார் 

அம்மன்ன னு$கு இன்னல் பல?ரப்தார், அவற்றால் தலைவியைப் 

புதல்வனை ௮ரசன் விலைசெய்து கொடுத்தான். தானும் வருந்தி 

னை, ஆபிலும், pan mh ira bares, குன்றென நின்றான். ௮வ 

னது தாழ்வை உலகம் வாழ்வென i Os sg, 

(வீரிவு சரிதையில் கெளிவ ம்) 

கோடாதவன் கேரி சேடாகாது என்பது இதனால் கூறப் 
பட்டது.
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118. கூடாமல் வீமனொிங் கோன் தருமன் நீதியன்றேன் 
கோடாமல் சொன்னான் குமரேசா--நாடிச் [பால் 

சமன்செய்து சீர்தூக்கும் கோல்3போல் ௮மைந்தொரு 

கோடாமை சான்ஜோர்ம் கணி, (௮) 

குமரேச॥! விீமஜனொிங் கூடாமல், நீதி கோடாமல் ஏன் 

தருமன் கூறினை எனின், சமன் செய்து சீர்தூக்கும் கோல் 

போல் அமைந்து ஒரு பால் கோடாமை சான்றோர்க்கு ௮ணி 

என்ர. 

சகோல்-- தலாக் கோல் 

ரமன பெய்து சர்தூக்கும் கோல்3பால்-- தான் சமனாக 

நினவு தன் சண் வைத்ததை வரையறுத்துச் காட்டும் தராசு 

செல்?போல். 

யச பொருளை புணர்த் தலும் மெய்க்க? நிலையும் மிகு 

நிறைகோற்கே" என்ற 19 ஈடுவு நின்று தன் சண் உற்றதின் ௮ள 

வை உள்ளபடி யுணர்த்துர் தன்மை தலாச் கோலிடம் அமைச் 

திருக்தலால் ௮து, ஈ$வு நிலைமையுடைய சான்றோர்க்கு இங்கு 

உவமையாக நின் உற, 

பறையர் என்று கோடுதலும், உறவினர் என்று கூடுதலும் 

இன்றி அவ்விரு வர்பாலும் ஏய்ந்ததை ஈடுவாக நின்று :ய்ந்து 

தெளி$க உண்மையைக் துணிந்து மொழிவதே ௮றிவோர்க்கு 

அழகு என்பகாம். 

இது சருமன்பால் அமைந்திருந்தது, 

கதை 

தீருமர் அரசு புரிந்த காலத்தில், வீமன் ஓர் அடவியிற் புகுந் 

தீன். ௮ல்து ஒரு புருட மிருகத்துக்கு உரிமையானது. ௮து 

மனிதமுகமும் மிருக உடம்பும் அமைந்தது, மர்திர பலமுடை 

91



Of! திருக்குறட் குமரேச வெண்பா, 

UT Dor AM ars கண்டது. டூ ர ருந்ரும் கலாம் நிஈழ்ர்த.த. 

of if oF கன் எல்லையை BFS, If OF ot Sam 5 tub ௮வனைப் 
. . oN . ௬ 

பி) கதுவி$மாயிபா கனக்கு அவன் அடி மைபாகவேண?மென்றும் 
. . . a ஏ em . . 

Qos sv சான அவனுக nat dl 1 ஷி j பயவேண்மமென்றம் CLP 9. 

வில் அல்ிதா ட முடிவ! செய்கு. விமலும் இசைந்தான். 

GUEST எல் உயில் சரா நிறுத்தி இருவரும் ஓட ஒரு மனப 

பட்டார். பற்ரய ஒட்டத்தை சிரைபில் வைசுக விமன் புகு 

இன் மாறு) சொட லிட்டி ஒன்... தாலின் மாமான் கால் 
[ஆ] ரூ e . ee . 

GOOF bo BTL Ly BY Le ௮வனைப பின் ொடர்ந்தது. ap m ற 

(ாட)ல்ல் விடனைப ம Fy Fo பித்த சமயம விமன் 

வலம்சால் எல் (றகது நினறது, இடச்நால் எல்லைக்குள் இருர் 

க வீமன ஈடரமீ-ன் என்றான பூசம பி We Bion FD ° மரன் ஏன்மா, 4 4 BW — ol 
ன்றது. mil Samm # nic For ha ரூம் ஈலங்௩ற வேண்டினா. 

சான் மசன சான் செய் நு 9ர் நூக்கினன்.  தம்பியென்றங் BF, 
\ . ௬ (அ) a a 

தாமல இடக்கால் பநததிழ குரிய?த, ஆகலால் அதனைக 

அணிச ௪ ௮சனிடங் கொ என்னான.. விமலும் இசைநதான். 

கூராரமல உாளால விரத துணிரகான் புதம் அவனைத் தடுத் 
~ dy ட ௬ ௪ ச 

தீது. கு உனது பவ களு மரிழ்சதது,.. தான் உரிமை 
ந. 3 ௪. 

யாச டின் 2 உறறது சிரய்கது, 

qn a. ச 
வி han yu -D ad PPL ADDN » THI 

- . 5 ~ ச 

(Hye DD) i of பஉீதைபினுங் ழூ்டாரா எல் றது 

॥ கூர்! (ho tf). 

119, (பரரில்லிரான ., ரால்மனனை ]ற்2சப்.. மென்றேன் 

உரிஞர் எஞர் மரா ௩௱இன்ற 

சொறசோட। மிலலது செப்பப் ஐ ௪%யா 

PLCs Ci இமை 0பறின. (௯) 

~.
 

இ... ர் . 

குமரேசா! விகர்னனுடைய சொல் ஈடுவு நிலைமையுடை 

யது என்று ௮ரசன் அவையில் அனைவரும் என் சொன்னார்



2-ம் ௮.இகாரம் நடுவு நிலைமை. தரம். 

எனின், உட்கோட்டம் இன்மை ஒருதலையசப்பெறின், சொல் 

கோட்டம் இல்லது செப்பம் என்சு, 

சொல் கோட்டம் இல்லது செப்பம்-சொலலிசி நட் கோடு 

கல் இல்லாதது நடுவு நிலைமையாம, 

ALIS BTL YO) om any லர சலையாபெறின் மனத்தின் 
௩ e உ ரு e 

சட கோட்டம் இன்மை ௨௱இயாக அமையப பெரின் 

உ சாட்டமில்லாத மன முடையான் ௩ இன்ற நீிதிமொழியே 

நடவு நிலைமையுடைய தாம் ந் BH Biss HID என்! ர் தாம், 

உ௱ம்சோட்டாறம், மொழிக் கோடடமும் ஒருங்க யில் 

லாகமருஉனிடத$க உள்ள செப்பழடைமைதான் யாவரானும் 

ஓ நிற்கும உயர்வுடையது என்பது சர த்து, 

அது விரர்னன் பால் ௮மைந்திருஈ தனு. 

கதை. 

விச நணன் என்பன் தரியா, *னனுடைய இசைய தம்பி, 

ோரமையான கெஞ்சும், கூர்மையான மூயும் வாய்ந்தவன். 

உண்மையை உறுதியாக நின்று உரைக்க வல்லவன், தனது முன் 

ன வன் பொல்லாத செயப் பாஞ்சாலிபால் புரி புங் சாலத்தில் 

இன் ஈநடநின்று ஈல்ல நீதினார் சொல்லினான், பிறரெல்லா 

(RO gE DEH WHAT FH RAM DM gH SOS HE Bar 

இவன்மாட்டிம் ௮ஞ்சாமல் எழுக்தான். நெஞ்சு நோடாமல் நேர் 

நின்றான். sen int Dear பல ஈன்கு. சொனனான். af Dior, 

*2சணர் முகலிய ச உய/ரர்கோ அனைவ ஈம் இவனது தகுதியை 

மதித்தார். மிகுதியாகத் துதித்தார், தந்கவன என்று இடனைப் 

போற்றினார். 

இதன் வீரிவு பாரதத்தில் உணரப்பம், 

நடுவு நில்மையுடையவன் மொழிபும் மனமும் சோடா என் 

பது இதனால் உறப்பட்டது
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120) = armen 57 Dee at Gavent inp mena, wpe பேணியறங் 

கோணாதேன் செய்தார் குமரேசா. -காணியா 

வாணி மஞ் செய்வார்க்கு வாணி£ம் பேணிப் 

பிறவும் சமபோற் சொடின். 

குர்பரோசா! எலேலர் பிறர் பொருளையும் தம் பொர்ள் 

பாள் பணி என் வாணிகம் செய்கா[ எனின், பிறவும் தமபோல் 

பேணிச் செயின், வாணிசம் செயலார்க்கு ஈல்ல வாணிகம் ஆம் 

என்க, 

சப என்றது. சம் பொருளை 

பிறவும் தம போல் பேணிச் செயின்--பிதர் பொருளையும் 

தம் பொருள்போல் போற்றி வர்த்தகம் செயின், 

கொள்வதிலும் கொமிப்பதிலும் கொகிமையின்நிச் செய்த 

லே நூிவு நிலைமை என்ரபடி. 

வாணிசம இரண்டலுள் முனைழு வர்த்தகத்தையும், பின் 

னது ஊதியத்தையும் உணர்த்தி நினறத, 

பிறர் பொருளையுர், தம் பொருள் போலவே சுருதி வாணி 

கம் செய்யும் ௮றிவோ/ககு அறமும் பொருளும் மிகவும் பெரு 

கும் என்பது சரத்து. 

2 நாடாமல் வானரிரம் செய்பவே குல வணிகர் என்பதும், 

அரிய பொருள்களெல்லனம் ௮2௪ யெளி ரில் உளவாம். என் 

பதும், இதில் உணர் ததப்பட்டன, இவ்வுண்மை ஏலேல சங்கர் 

பால் உணரப்ப5ம். 

க்கை, 

ஏ3லல சில்கர் என்பவர் ஈமத வள்ளுவ தெய்வத்தின் காலத் 
திலிருந்த ஒரு வணிக குல இலர். உயரிய குணங்களல்லாம்
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ஒரு ங்கேயுடையவர், வணிக முறையில் எவருந்தனக்கு இணையில் 

லாதவர். பெருங்கடல் கடந்தம் அரும்டொ௱ள் தொகுத்தார். 

கலம் பல வைத்து நலம்பெற வாழ்ந்கார், தமது வர்த்தகத் துறை 

யில் எத்திறத்தும் இவர் கோடாமல் நின்றார், பிறவுந் தமபோல் 

பேணியே செய்தார். அ௮கனால் பெரும்புக£ழாடு இவர் அரும் 

பொருள் எய்தின. இவருக்கொரு அருமைத் திருமகன் தோன் 

றியிருக்கான். அவனுச்கு ௮ழகானந்தன் எனறு பெயர், ர 

சரும் விரும்பும் பெருந்திருவோடு இவர் சென்னையில் dorms 

யிருந்தார். கொள்வதிலும் தொடுப்பதிலும் கொடூமையின் றி 

ஈடிவ நின்று இவர் செய்துவந்த வணிசமாண்பை மக்கள் வாழ்த்தி 

ib ph art, 

(இதன் விரிவு அபிதான போதத்தில் அறியப்ப$இம்.) 

நடுவு நிலைமை குன்றாமல் வாணிகம் செய்வாசே ஈலம்பெறு 

வார் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது. 

(இவவதிகாரத்தின் தொகைப் போருள்,) 

நடுவு நிலைமையே ஒருவனுக்குச் சிறச் த நன்மை, ந$ிவு நிலை 

மையுடையவன் செல்லம் நெடிது நின்று பயன்தரும், நன்றே 

தரினும் ஒருவன் நடுவு நீங்கலாகாது, தக்கார் தகவு இலார் என் 

பதை ௮வ.சவர் மக்களால் ௮றியலாம். கேடுவருவ?தனிளனும் நெஞ் 

சம் கோடுதல் கூடாது. சோடுதல் கானே மேடுதருங்குறி, கோடா 

தான் கேடு கேடாசாது, தாம் மகாடாமையே சான்றோர்க்கு 

உயரணி, ந$ூவு நிலைமையுடையார் மொழி மனம் சகோடார். நூிவு 

நீங் காதவர் ஈலம் பல பெறுவர். 

ம௨-வது ந$ூவு நிலைமை முற்றிற்று, 
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௨-ம் அதிகாரம் அடக்கருடைமை, 

௮ஃ காவது இ ?நஈறியிற் செல்லாமல் ஈன்னெறியின் சண்0 

அடங்கிநிற்றலை ௨ருவன் உ _யஞகல். நடுவுநிலைமையுடையார்க் 

Oa Qa ye i sur ஈனரு அமையும் ஆரலால் அதன்பின் இது 

வை (பட்டது, 

[21]. அரன்) ஈ.ரவன் வாய...ங் 8 யல்வுலகும் முனிருவர் 

குனறினார் என்னே குமரா என்றும 

௮, டக்கம் அமரருள் உயக்கும் அடங்காமை 

ஆரிருள் உய்ச்து Abr. (a) 

குமரேசா! YL KHIM SHUM துறந்நம் புக்கான் 

அடங்நாபையால் என் இருவர் இந்து குன்றினார் எனின், அடக் 

கம் அமரருள் உய்க்குட, தடங்காமை அர் இருள் உய்த்து விடும் 

என்ற, 

ஒருவன-- கபன் இருகர்-ரங்ரன், சாநன் என்பவர் 

அடக்கம் அமரர் உ௱ பயக்கும்: ஐடஃநம் தன்னையுடையானை 

LSB OF QE o> தார் அருள் எனப் ரித்து பொருத்திய 

அருள் சான்று தொண்? இறைவன் இருவரு ளையும் குறி க்நலாம், 

அர் இருள் உய்கமு விப அரிய Fumo Or gs HHO. 

விம் என்றது நுணி ணார்டு கினறது. மரிய இருள் 

TET DF ஒரு வகைக HEY WHT EHD SH. HHH SOK sree. 

அடர்கமானது சலனையுடையானை இனபவுலஈத்தில்செலு ச் 

அம், அடங்நாமையானது துன்பவுலஈத்தில் தள்ளும் என்பதாம். 

இவ்வுண்மை சுபன் முதலிய மூவர்பாலும் மறையே காணப் 
கட்ட 

ம்ப.
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கதை, 

இற்றைக்குப்பல நாற்றாண்டு£ட்ரு மன்னர் யமுனை நதியின் 

உடகரையில் ஒரு போர் இரககது அதில் சுபன், சங்கன், சா 

கன என்பவர் இருந்தார, இவர் அக்கணர் மரபினர். அம்ம 

வரு  பனர்சசையவேண்டி. வனம புகுக்கார். கனி காய்களை 

யுண்டு மோன விரசங்கொண்டார். விடாமல் முபன்௫ுர், அவர் 

விரு நலத்தின் பலறை விமானங்கள் ஏறன்று ந்தன வரும் 

தனித கனி அவற்றில் எறினார். அவை மேல்நோக்கி எழுந்தன. 

அவ்வமையம் அங்கோர் கருடன் ஒரு பாம்பைப் பற்றிற்று, அத 

ஈனம் ஈண்டார்.. சண்ட நூவருள TST என்பவன் கருடா, ௮ர 

வை விர சான்றான, விட்டது, அதன் பயனாச விமானத்தை 

விட்டு வனும் 83 விழுந்தான். அ௮தளைக்கண்ட சாகன், விடச் 

2சான்னமையால் அதுநிகழ்ந்ததென்று நரூதி *பற்.றுத?” என்ரான், 

ரடன மண்ும் அதனைப் பற்றியது. அம்குற்றத்தால் தானும் 

பற்றற்றம் மீ விழுக்கான், சுபன் மாத்திரம், உயிர்கள் வினை 

ப் .யன்களைத கதம் உரிமைக்சே்ப நுநர்கன்றன என்று தெ 

ரிந்து ன்றால் கூருமல் டருக்கான், அவன் விமானம் மேலை 

pigs விரைடது சென்றது, அவனும் அமரருள் ஒரு வனாப் 

அமைம்தின்பறறான். இதில் வந்த கருடனும் பாம்பும் இக்திர 

னும் யமனும் என்பர். அ௮ம்ாவாறு அடக்கத்தின் தகுதியைச் 

ேோதஇரகக் ௧௫௫ யில்வி ஈவர் வர்கனராம், இது போசன் காலத் 

இல் நிஈழ்க் க ர. 

உற்றவொரு நரடன்பால் ஒரு மாரியை யடக்கமினறி 
யுரைத்தலாலே 

குற்றமுற்றார் இருவர் துயர் கொண்௰ிொர்கார் ஒருவன்மட்டிங் 
குறிக்கொணமிள்ளம 

பற்றி நின்றான் அடக்கம் ௮.தன் பயகு னா வானவழாயப் 
பயன் அய்த் தானால் 

இற்றறிந்தும் அடக்கத்தை யிதந்து தன்பமெய்துகின்ற 
தென்ன என்னே. 

அடக்கம் தன்னை யுடையாலுக்குக் துறச்சக இன்பத்தைக் 
கொடிக்கும் என்பது இதனால்கூறப்பட்ட.
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122. அன்றேன் அலுமான் அடம்சுத்தை அருயிர் போற் 

குன்றாமற் சாத்தான் குமசேசா--என்றும் 

காக்க பொருளா அடக்நத்தை ஆகம் 

அ.கனினூஉங் இல்லை யுயிர் 34. 

இவைன, 

குமரேசா! அலுரான் என அடக்சுத்தை உயிர்போற் 

காத்தான் எனின், உயிரக்கு அதனின் ஊங்கு அஃசம் இல்லை ஆ௪ 

லின் ௮டர்நத்தை oy Nowe உறுதிப் பொருளாகச் கருதிக் சாச்ச 

வேண்டூமபென் &. 

உயிர்ச்சு ப சனின் ஊங்கு Baw Fav -- 

உயிர்கட்கு அடக்கத்தினும் மிக்ந செல்வம் இல்ளை பொ௱ள் 

இம்மைக்கு மாத்திரம் ௭௫௪. அடக்கம் இம்மை மறுமை என்னும் 

இருமை யின்பங்கட்சும் ஏதுவாம், ஆதலால் அதனை உயிர்க்கு 

அம்சம் என்ர. 

பொருள் உடழ்கு உறுதி பயப்பது போல் அடக்கம் 

உயிர்க்கு உறுதி பயக் கும் என்பதும் ஆதலால் அதனையே ஒரு 

வன் உறுதியாகந்சாண்டு ஒழுகவேண்டும் என்பதும் இதில் உண 

ர் க்கப்பட்டன. இவ்வுண்மை அலுமான்பால் உணசப்ப?ம் 

கதை. 

அடக்க ச்ளசையய உறுதிப் பொருளா அனுமார் கருதிச் 

காத்தா என்பது அவர் சரிதத்தில் ஆங்காங்கு கெளியப்படம், 

HY NSH MSS Bh DMIs HHO US Lob 

செறீவு மீதே செயலீதே தேற்றமீகே தேற்ற ததின் 

நெறிடி மீதே நிரா விதே நீதியிதே நினக்கென்றுல் 

வெறியரன்ோ குணங் களான் விரிஞ்சன்முதலாம் மேனோர்கள். 

அரும்புலத்தின் செறிவும்-- அரிய புலன்களின் அடக்கமும். 

இது சதை ௮லுமானை சோகக் கூறியது,
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பில் எல்லா ஈல்ல சுணங்களும் அனுமான்பால் ௮மைச் 

திருந்சன என்பதம் ௮வன் கொண்டிருந்த அடக்கர்போல் பிர 

மன் மூசலிய மேலோரும் கொள்ளமில்லை யென்பதம் சாண்ச, 

அடக்கமே உயிர்கட்கு உறுதிப் பொருள் என்பது இதனால் 

| 23. பண்டு சடபசகர் பாரில் ௮டங்கிகின்றும் 

கொண்டார் உயா்வேன் குமேசா--கொண்ட 

செ.றிவறிக்து சீர்மை பயக்கும் அறிவறிச் 

தாற்றின் ௮டஙஈப் பெறின், 

குமரேசா! பிறர் அறியாவண்ணம் அடங்கியிருக்கும் 

ச...ப.ரதரை ஏன் உலநம் அறிந்து அவருக்குப் பெருமை செய் 

தது எனின், அறிவு அறிந்து ஆற்றின் அடங்கப் பெறின், 
செறிவு அறிந்து சீர்மை பயக்கும் என்ச. 

செறிவு--அடக்கம். 

அறிவு தஅுறிக்து--துறிவின் பயனையறிக்து. இளி, தறிய 

வேண்டுவனவற்றை துறிர்து எனவும் இது பொருள்படம், 

அடக்கமே அறிவின் பயன் என்பதை றிந்து நெறியால் 

ஒருவன் அடங்கப்பெறின், அவ்வடக்கம் உயர்ந்தோரான் அறியப் 

பட்டு அவனுக்கு மேன்மையைக் கொடுக்கும் என்பதாம். 

அறிவுடைய ஒருவன் அடங்த் தன்னை வெளிப்படுத் காமல் 

இருப்பினும் எவ்விதத்தானும் உலசம் ௮உனை யறிந்து புகழ்ச்து 

போற்றும் என்பதாம் இவ் வுண்மை சடபரதர் பால் தெளி 

யப்படும். 

32
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கதை 

பண்டைக் காலக்கில் ௪௫ தேசத்தை ஆண்ட சவ்வீரன் 

என்னலும் ௮ரசன் ஒருவன் இருர்சான். இவனுர்கு இரகுகுணன் 

எனவும் ஒரு பெயர் உண்டு, இன் நல்ல அறிவுடையவன். ஒரு 

நர்ள் சீவிகையூர்ந்து ஒரு காட்டீன் வு£யே சென்றான், ௮றி 

வறிந்தடடீய சடபரகர் இவன் செல்லும் வழியில் ஒரு பித்த 

ரைப்போல் நின்றார், பல்லக்காளர் அவரையும் தம்.முடன் சேர்நத 

சுமக்கும்படி பற்றி யிர்த்தார். என் செய்வார் பாகம்! அவரந 

தாங்னோர். தொடர்ந்து ஈடக்தார். சுரையிற் கிடக்கும் சிறிய 

பிராணிகள் தமது அடிபடின் மடய ென்பது ஈருதித் தாண்டித் 

தாண்டிச் சென்றார். அச்செலலால் ௮ரசன் அசைந்து வருந்தி 

னான். சிவிகையை நிறுத்தித் தரையில் இறங்கினான். புதியயரை% 

கண்டான். அவரது அறிவின் பெருமையையும் அடக்கத்தின் 

அருமையையும் உய்த்தணர்ந்தான். அடிமிசை விழுக்கான். 

நெடிது போற்றினான். தனது பிழையைப் பொறுத்சருளும்படி 

தொழுது வேண்டினன். அவரைச் சிலிகையில் ஏற்றித் தனது 

திண்டோளால் தாங்கினான். தன்னகர் கொணர்ந்தான். அவ 

ரருளால் ஐயம் அகன்றான். மெய்யுணர்வுற்றான். உல$மூம் ௮வ 

சது செறிவை அறிந்தது. சீர் பல செய்தது. 

அடக்கமுடையவன் பெருபையை உலகம் அறிந்து போற் 

றும் என்பது இதனால் கூறடபட்டது. 

124. இல்வாழ்க்கை யுழ்.நிரக்கும் ஏலுயர்வு பெற்றுநின்றார் 
(2காள்வேோ சனகர் குமரேசா-- நல்ல 

நிலையிழ் ,8ரியா தடங்கியான் தோற்றம் 

மலையினும் மாணப் பெரிது. (௪) 

இடன், 
குமரேசா! சனகன் இல்வாழ்க்கையில் இருந்தும் ஏன் 

உயவு பெற்ருர் எனின், நிலையின் திரியாது ௮டங்கியான் தோற் 
றம் மலையினும் மாணப் பெரிது என்க.
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தோற்றம்--உயர்ச்சி. 

நிலை-இல்வாழ்பவலுக்குரிய நில், ௮ஃதாவது ௮வன் 

நிலைத்து ஒழுகும் நெறி, நிலையில் திரியாது ௮டங்யொன் தோற் 

றம்--நிலையில் நின்று வேறுபடாமல் ௮டங்னெவனது உயர்வு, 

மலையிலும் மாணப் பெரிது--மலையின் உயர்ச்சியிலும் மிசப்பெரிது, 

மலையின் உயர்ச்சயே உல3ல் உயர்ந்தது எனினும், ௮தனி 

னும் ௮டக்சமுடையவன் புகழே உயர்ந்த தென்பதாம், மலை 

எவ்ளவு தோற்றத்தை யுடையதாயிலும் ௮,தனை அடுத்து நின்று 
காண்பார்க்கே ௮து காணப்ப3ம், அ௮டக்கமுடையவனை Ser 

வரும் ௮றிவர் என்றபடி. 

அடங்கின ஒருவன் பெருமையே இவ்வுலகில் அடங்காமல் 

நிற்கும் என்பது குறிப்பு. 

கெறி.தஉ ருமல் அடங்க நின்றஉனே இவ்வுலூல் உயர்ந்தவன் 

என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இது சனகன்பால் உணரப் 

கதை. 

சன மன்னன் நெறி நின்று அரசுபுரிந்த காலத்தில் ௮வன் 

பால் முனிவர் பலர் வந்து குழுமினர், உண்டியும், உடையும், 

உறையுளும் உதவி ௮வரனைவரையும் ௮வன் ஆதரித்தான். தலை 

மையான புலமைவாய்ந்த அருக்தவர் ஒருவர்பால் ௮வர் அமைர்து 

ல் பயினறார், சனகனும் உடனிருந்து பயின்று வந்தான், 

குறித்த நேரத்தில் எவர் வரவில்லையானாலும் குரு பாடத்தை 

ஆரம்பித்து விவொர். ௮ரசன் வரவில்லை என்றால் ௮வர் நிறுத்தி 

வைத்திருப்பார், வந்கபின் தொடங்குவர் இதனை முனிவர்கள் 

எண்ணினார். மனமிக மெலிர்தார், அரசனானபடியால் நமது 

குரு அறவிஈளாகயெ ஈமமினும் சனஈன்பால் ஈன் மதிப்புக்கொண் 

டுள்ளார் எனறு தம்முடகூறினார், இதனை உய்த்துணாந்த குரு 

சனகன் உயர்வை அவர்சட்குக் காட்டக் கருதினார். ஒரு மந்திச
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பலத்தால் ஒரு பெரு நெருப்பை அரண்மனையில் தோன்றும்படி 

செய்தார். மாளிகை முற்றம் பற்றி யெரி௪தாச&் காணபபட் 

டத. பாடங் கேட்கும பொருட்டுச் குழுமியிருந்தவானை ரும் 

குலைந்தெழுந்தார். தங்கள் கேோஉணங்களையும் சமண்டலங்களை 

யும் குறித்து ஒடினார். சனசன் மட்?ம் தனியே யிருர்தான். 

குருவும் இருந்தார். OF oa Cro she” என்று ௮ரசனை வின 

லினார், எல்ல11௦ இறைவன் செயல், அடிமை என் செய்வேன் 

என்ற அடங் 9பிருக்கான். ஒடின முனிகா ங்க லன்றம் இன் 

மையையுணர்நர்தார். பண்டார். மன்னனையும் குருமையும் உம் 

கண்டார். சாணினார், அரசன் அடக்ந கந்தை அறிர்து போற்றினர். 

தோன்றிய எவரினும் ௮வன் கோற்மமே உயர்ந்த. 

அடச்குடையஙவன் உயார்சியே முளைசதினும் பெரிது 

என்பது டுகனால் கூறப்பட்ட...து. 

125. கண்டு குசலனைமான் சண்ணன் பணிச்ததையேன் 

கொண்டு புதழ்க்கார் கும£ரசா-- உண்டான 

எல்லார்க்கும் நன்றாம் பணிக லவருளளுக் 

செல்வரம்க செல்சந் தைத்து, (@) 

கும்ரேசா! ஈண்ணன் குசேலனைப் பணிந்ததை என் 

எல்லாரும் கொண்டாகின்றார் எனின், பணிதல் எல்லார்க்கும் 

தன்றாம். அவருள்ளும் செல்வர்க்கே செல்வர் தகைத்து என்க, 

பணிதல்-- அடங்குதல், தகைத்து--சகுதியையுடையது, 

பணிதல் தகைத்து என அமைத்து நோக்குக, 

அடங்கி ஒழுகும் குணம் செல்வர்க்கு அ௮மையுமாயின் 3ஃது 

அவர்க்கு மலும் ஒரு செல்வம் ௮மைந்த சிறப்பினையுடையதாம் 

எனகு,
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சல்லி அதிகாரம் குடிப்பிறப்பு மு. தலிய நலங்ககாயுடையார் 

அட.ங்கதலினும் செல்வர் DL) ASO) சிறந்துகோள்றும் என் 

பார் *செல்வர்ச்மே செல்வம் தகைத்து” என்றார், ஏகாரம்பிரி நிலை, 

செல்வமுடையவர் அடக்கமுடையவராயின் ௮வது மேன் 

மை மிகவும் பெரிதாம் என்பது கருத்து. செல்வர் அடக்கமே 

சிறந்து காட்டும் என்பது இதில் காட்டப்பட்டது. இதனைக் 

கண்ணன்பால் காண்க, 

கதை 

மணி டி யரசர் பலர் உந்து பணயும்படி யான பெருஞ் 

செல்வத்தைக் கண்ணன் பெற்றிருந்தும் குசேலரைக் கண்ட 

வுடனே அனை ரும் காணப் பணிந்தான். அப்பணிதல் ௮வ 

லுக்குப் பெருஞ் சறப்ை (த் தகாதது செல்வர் sg waar gods 

அவர்க்குப் பெரும்புகழை விளை நக்கும் என்பதை உலஈம் கண்ணன் 

பால் கண்டது 

கலவி புடைமை பொருளு£றையை யென்றிரண்டு 

செல்லாழம் செல்வம் எனப்ப$ூம்-- இல்லார் 

குறையிரந்து தம்முன்னர் நிற்பபோல் தாமும் 

தலைவணங்? த் தாழப் பெறின். (நீதி நெறி விளக்கம்.) 

செல்வர்க்கு அடகஃஈமே தேடருஜ் சிறப்பு என்பது இதனால் 

கூறபபட்டது, 

  

126. புற்றோங்க எனோ பொறியடககி வான்மீகர் 

குத்றமற நின்றார் குமரோசா--உற்ற 

ஒருமையுள் ஆமைபோல் ஐந்தடக்க லாழற்றின் 

எழுமையும் ஏமாப் புடைத்து. 

குமரேசா! புற்றுவளர வான்மீகு ஏன் ௮ல் அடங்? 

நின்ற தன் Oust of) sar அடக்கினார் எனின், ஆமைபோல் ஒரு
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மையுள் ஐந்தும் ௮டச்கல் ஆற்றின், எழுமையும் ஏமாப்பு 

உடைத்து என்க. 

ஒருமையுள் ஐந்து அடக்கல் ஆற்றின்--ஒரு பிறப்பில் ஐம் 

பொறிகளையும் ஒருவன் அடக்க வல்லவனாயின் ஆற்றின் என் 

ரர் அதன் ௮ருமை கருதி. 

ஐந்து என்னும் எண்ணுப்டெயர் ௮ தனையுடைய பொறிகளை 

யுணர்த்திரின்றது. இஃது எண்ணலளவை ஆகுபெயர். 

கால்கள் நான்கு தலை ஒன்று ஆக ஐந்து உறப்புக்களையும் 

ஆமை இடா புகுதாமல் தன்லுள்ளே அடச்குட் தன்மைபோல் 

ஒரு பிறப்பிலே ஒருவன் ஐம் பொறிகளையும் பாலம் புகு. தாமல் 

அ௮டக்கவல்லவனாயின், ௮ஃது அவளுக்கு எழுபிறப்பினும் துணை 

யாய் நின்று இன்பம் பயக்கும் என்பதாம். 

ஒருமையில் ஐந்த அடக்கினவன் எழுமையினும் இன்புறு 

வன என்பது கருத்து. வினைப்பயன் எழுமையும் தொடரும் 

என்பது இதனாலும் தெளிவாம், 

ஒன்று ஐந்து ஏழு என்னும் எண்கள் இதில் ஒன்றிஒந்த 

தயத்தை ஊன்றி உணர்ச, 

நிலத்தில் வாழும் மக்கள் நிலைக்க இன்பத்தைக் காணவேண் 

மமோயின் நீரில் வாழும ஆமையின் நீர்மையைப் பேணவேண்டு 

மென்பது குறிப்பு. 

ஒரு பிறப்பின் அடமரக்கால் ஒருவன் எழுபிதப்பிலும் டுன் 

புறுவன் என்பது இரசில் உணர்த்தபபட்டது, இவ்வுண்மை வான் 

ப பொல் உணரப்ப1ம, 

கதை. 

arabs என்பவர் பல்லாயிர வரு_ங்ஈட்கு முன்னர் டவ் 

வுலகில் இருந்த ஒரு பெரியவர், மிறப்பால் ௮ர்தணர். வினைவ 

பதீதால் இவர் தமது குல வொழுச்சத்தை மறந்தார், இழிமகள்
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ஒருத்தியை மணந்தார். பழிபடு விளைகள் பலவும் புரிந்தார், 
HO CR HG. மச்ஈள் பலரைப் பெற்ருர். வழிப்பறி முகலிய 

கொடுவினை களைச் செய்தார். அவற்றால் வருவன கொண்டு அவர் 

௩௯ இதரித்.த வந்தார். வருங்கால் ஒரு முனிவர் அவ்வழி வர் 

தார். ௮.ரையும் இவர் ஆறலைக்கச் தொடர்ந்தார், முனிவர் 

இரை கோக்கு, என்னிடம் யாதும் இல்லை. பினும், இத்திகி 

னையால் வ௱ம் பாவம் நின்னையுர், இலாபம் உன் மனைவி மக்களை 

யும் பற்றும், இதன் முடிவான பலனை முதலில் 9 ஈளிக என் 

ரா. அவரது அறவுரையை இவர் அய்க்தார். தமது குடிசை 

யை ரோர்கிச் சென்றார். மனைவி மம்சளிடம் தாம் செய்யும் 

பாவத்கில் பாதி பெறுவீரோ என்றார். பாவம் கொள்ளோம் 

அதனல் வரும் பொருளையே கொள்வோம் என்முர். ஒருவரும் 

உறவல்ல என்னும் உண்மையை யுணர்க்் கார். மீண்டார். மூனி 

வரை ஓடிவந்து கண்டார். அடிமிசை விழுந்தார். அருள்புரிய 

சேண்டினார். அவ௱ம் புரிந்தார். புரிக்தவர் நாரதர் என்பா, 

புரிந்த மந்திசத்தை இ£௦ர் இரந்து சிகதிச்தார். பருவங்கள் பல 

கடந்தன. இருந்த2லிருகது இவர் எழுந்தஇிடவில்லை. புற்றும் 

பற்றிப் புறத்தே வளர்ந்கது. முற்றும் மறைந்தது. புற்றில் 

அடங்க இவர் போறிகளையடக்கரை, தத்துவவுணர்வை முற்றி 

ஓம் பெற்றார். வெளியுற்றார். இராம சரிதமாகிய இராமாய 

ணத்தை வடமொறியில் அழகுற அருளிச்செய்தார். அதன்பின் 

அனைவரும் இவரை ff isi எனருரர். வன்மீகம--புற்று. HS 

னால் மூடப்பட்ட தனால் இவா வான்மீடு எனப் பெற்றார், அருந் 

தவர் போற்றும் பெருந்தவராய் இவர் ஒருமையில் ஐந்தினையடக்கி 

எழுமையினும் இன்பமெய்தினார், 

விரிவை இவரது நான்முகத்தில் உணர்க. 

எழுமையினும் அடக்கம் இன்பந் தரமென்பது இதனால் 

கூறப்பட்டது.
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127. நாகினைக்கா வாமலன்றேறன் ஈற்கவுந்தி யா லிருவர் 

கூவிஈரி யானார் குமசேசா--பூவுலகல் 

யாகாவா ராயினும் நாநாக்ந காவாக்நாற 

சோகாப்பர் சொல்லிழும்குப் urd. (௪) 

இ... 

குமசேசா! ராலைம் நாவாமையால் கவும்திபடி களால் 

ஏன் இருவர் நரியாயினார் எனின், யாகாவாராயினும் சாநாம்ந கா 

வாக்கால் சொல்லிழுர்குப்படி சோகாப்பர் எல௪, 

எது என்னும் அஃறிணை ஒருமை வீனுமின் பன்மையாகய 

(யா? என்பது எல்லாவற்ரையும் என ஈண்டு நிறைவை உணர்த்தி 

சொல்லிழுக்குப்பட்டு ?சாசாபபா-.-சொற்குற்றத்தில் ௮சப் 
. 7 ௬ . . உ 

படம்த DIDNT, 

. , ௩ ௩ e ஏ ரூ சட . 

எவற்றையடக்காவிடி லும் நாவை அடக்சவேண்டுமமனபார் 
(% ௬ ௪ a7 ௫ * . . க 

யாகாவாராயினும் காகாக்ந” என்றார். நாவைக் காத்தலா£ து 

இய சொற்களைச் சொல்லாதி ரக்கும்படி செய்தல். 

ச * . , + க ௪ உ . 

Ler so Fiujio iwmwujn Statarl ssa Gp 55 gw 

ஒருவன் நாவைச் காவா வ ப்பதிங் குற்றம் பெரிதாம சனபது 

Gh DB), 

தன்னால் காக்சுப்பபுிவன எல்லாவற்றுள்ளும் ஒருவன் நா 

ஒன்றையுமே நாடிக் காத்தல் வேண்௰ம் எபைதும், காவாக்கால் 

வெளிப்படையாகப பெருங் மேட்டை விரைவில் அடைவான் 

என்பதும் இதில் உணர்ததப்பட்டன. இது கவுந்திபால் வந்த 

இருவர்பால் காணப்பட்டது. 

கதை, 

கோலன் தனது மனைவியோ? மதுரையை நோக்கெருங் 

காலத்தில் கவுந்தியென்லும் ஒரு தவ முது மகளைக் கண்டான். 

தொழுதான். அவள் இன் நி௫மையைபறிந்தாள். இரக்க
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அருளினான், அறவுரைகள் பல புசன்றாள். தேற்றினாள், sa 
பின் ௮ங் கார் மலர்ச்சோலையில் அம்மூவரும் தங்கியிருந்தார். 

அவ்வமையம் ஒரு விடன் தன் காதற்திழத்திபுடன் அவ்வழி வர் 

தான். இருவரும் அம்முவரை யணுஇினார். கோவலன் கண்ணகி 

என்னும் ௮ல்லிருவாது உருவ ஈலங்களை யிவர் உருவ நோக்கினார். 

நெடி துரின்ளுர். வியக்தார். 4 இவர் யாவர்,” எனக் கவுர்தியிடம் 

சேட்டார். எம்மக்கள் என்றாள். என்றகைக் கேட்டு நின்றவர் 

smi gst. ஒரு வபிற்றுஃபிறம்$ தார் கொழுகனும் மனைவியு 

மாய்க் கூடியிருத்தல் கூடுமோ என்று பரிகசித்தார், மீண்டும் 

மீண்கிம் வேண்டுவ மொழிந்தார், விசடம் செய்தார், உடனே 

சவுந்தி வெகுண்டாள். ௮வ்மிருவரையும் நரிகளாகச் சபித்தாள். 

அவ்வாறே அவர் குறிய நரிநளாய் நெடிய குரலிட்டார். உயர்ந்த 

மக்சட்பிறப்பை ஒரு சொல்லால் இழந்தார். இழி பிறப்புற்றார், 

நா காவாமையால் சொல்லிழும்குப்பட்டு சோ மாப்ப.ராயினார். 

இதன் எரிவு திலப்படிசார த்தில் தெளிலாம். 

அச்சுப் படு) சம் ௮ருந்களைவாய்ப் பெயலிக்கும் 

போக்கப் படும்கும் புலை ரர் துய்ப்பிக்கும் 

சார்கப் LI Day am witb இந்திரியம் ani திலும் 3 

நாஃ்கல்ல தில்லை நனிழிவல்லு மாறே (வளையாபதி,) 

மொழியடச்கம் இல்லார் இழிவடைவார் என்பது இதனால் 

கூறப்பட்டது. 

128. நன். றுடைய மாடலனும் ஈன்மையெல்லாம் ஏனிழக்து 

குன்றினனோ சொல்லால் குமசேசா.-ஏன்றேனும் 

Hay gis தசசொரற் பொருட் பயன் உண்டாயின் 

தன்றாகா தாக விடம், 

இ-ள், 

குமரேசா! மாடலன் ஒரு சொல்லால் தனத நன்மை 

யெல்லாம் ஏன் இழந்து குன்றினான் எனின், நீச்சொற் பொருட். 

் Be
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பயன் ஒன்றாயினும் ஒருவன் பால் உண்டாயின், அவன் ஈன்று 

நீதாய் விடும் என். 

இச்சொல் என்றது குறளை க$ிஞ்சொல் முதலிய தீய சொற் 

இச்சொல் பொருட் பயன்--தய சொல்லின் பொருளால் 

வரும் பயன், 

ஒன்றாலும் உண்டாயின்.-ஒரு றிது தோன்றிலு 6, 

பிறர் துன்புறத்தக்கு ஒரு தய சொல்லை ஈர்வடக்கமில்லாமல் 

ஒருவன் சொல்லுவானாயின் அதனால் ௮வன் நலங்கள் பலவும் 

தாசமுறும் என்பதாம், 

. பல் நல்ல சொற்தளையுடையவனிடத்தே தீய சொல் ஒன்று 
தோன்றுமாயின் ௮ல்து அவன் நன்பையெல்லஈங் கெடுத்துத் 

இமையைக் கொடுத்துவிடும் எனவும் இது பொருள்படும், 

இய சொல்லை நாவடக்கமின்றிச் சொல்பவன் நங்குறுவான் 
என்பது கருத்து, இது மாடலன்பால் சாணப்பம், 

கதை, 

மாடலன் என்பவன் ஒர் ௮ச்தணன், சோழ நாட்டிலே காவி 
ரிப் பூம் பட்டினத்தை யடுத்திருந்த தலைச்செங்கானம் என்னும் 

ஊரிலே பிறந்தவன். ௮ரிய விரத ஒழுக்கங்களை யுடையவன், 

சோவலனோ பெரு ஈண்புகொண்டிருக் தான். அவன் நிலை குலர் 

அ சென்று மதுரையில் கொலையுண்டி.றந்ததை யிவன் அறிந்தான். 
அங்இருந்து மீண்டான், காகிரிப் பூம் பட்டினத்துட் புகுந்தான்; 

கேட்டவர் ந5ங்கும்ப,, ௮க்சொலை வினையின் கொடுமையை க. 

றினான். நாவடக்கம் இல்லாமல் இவன் சொல்லிய க$மொழியின் 

பயனைக் கோவலனது பெற்டூரோர் உற்றோர் மு.தலிய பலரும் ௮றிச் 

தார்.பரிந்துமாண்டார். ௮ தனால் இவன் புண்ணியத்தை இழந்தான், 

் கிளைத் துன்பத்தை மேவினான். அதன்பின் அப்பாவத்தைச் 

தீர்ச்கும்பொருட்டு இவன் காசியைபடைந்தான், கங்கையபாடி,
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ஞ்ன். ஈரனை வணங்க மாசினை நீங்னொன். தீச்சொற் பொருட் 

பயன் ஒருவனபால் ஒன்று இருப்பிலும் ௮ஃது அவன் ஈன்றை 

பெல்லாம் குன்ற ௮ழிம்கும் என்பதை உல3ம் இயன் பால் 

உணார்க.து. 

கற்தறி௮ குலமேன்மை கருணைபெரும் புஈழ்செல்வம் 

கைம்மா மஹெண்ணா 

Hip so] Osta Fite ஒழுக்கம்௮ருர் தவநியமம் 

உறவின் கேண்மை 

மற்றெதிரில் லாத்திண்மை வாய்மைமிகுந் தாய்மையொ௫ 

வப்பியாவும் 

பெற்றிடி.னு * அடக்சமில்லாப் பெருமிதத் சால் ௮.2 கனைக்கும் 

பிழையுண்டாமால், 

(பிரபோத சந்திரோதயம்) 

, நாவடக்கம் இல்லாரைப் பாவம் தானே வந்து பற்றுமென் 

பது இதனால் கூறப்பட்டது. 

eee 

129, ஆற்றாத €ற்றத்தோ டன்றகன்றான் ஏனரசன் 

கூற்றால் விதுரன் குமபேசா--மாற்று த 

இயினாற் சுட்டபுண் உள்ளாறும் அரு?த 

நாகினாற் சட்ட வூ. 

Q—a, 

குமரேசா! துரியோதனனது ஒரு சொல்லால் விதுரன் 

ஏன் பெருர் துயர் எய்தி ௮சன்றான் எனின், தீ.பினால் சுட்டபுண் 

உள் ஆறும், நாகினால் சட்ட வட ஆறது என் ௪, 

டாமினாற் சரிதலாவது க$ஞ் சொற் சொல்லல். வாயிஞற் 

வடு எனவும் பாடம், 

நீ.பினால் சுட்ட புண் உடம்பில் மட்டும் பட்டுச் சின்னாலில் 

ட ஷீநித் திரும்:



262 திருக்குறட் குமரேச வெண்பா, 

கொடிய நாவினால் சுட்ட வூ உள்ளத்தில் பட்டு ஒரு காலத் 

று மாறாதென்பதாம், 

உயிர்களைத் துன்புறுத்துவதில் தீயும் கொடிய நாவும் ஓக்கு 

மாயிலும் முன்னது உடம்பைப்பற்றி நின்று ஒரு வகையான் நீங் 

கும், பின்னது உயிரைப்பற்றி நின்று எவ்வகையானும் என்றும் 

நீங்காது ஆகலால் நீபினும் கொடிய நாவே தீயது என்பது 

குறிப்பு. 

நாவடக்கமின்றிக் சம்ஞ்சொற் சொல்பவனைத் தீயினும் கொ 

டியன் என்று கரத நல்லோர் ௮3ல்வர் என்பது இதில் உணர்ச் 

தப்பட்டது. இது விதுரன்பால் உணரப்படும், 

கதை, 

கண்ணனை உபசரித்தான் என்ற எண்ணக்தால் துரியோத 

னன் விதுரனை அலையில் வைத்துவைகான். பொறுமையுடை 

ய விதுரனும் ௮தனைப் பொறுக்காமல் பதைத்தான், அவனது 

வெவ்வாயின் வெவ்வுரையை எண்ணி எண்ணி நொந்தான். ௮து 

மதல் ௮வன் முகத்தை நோக்காமல் ௮றநத்தை மாற்றினான். 

வெறுத்து நீங்கனொன். ஆயினும் அவன் வாயினால் சுட்டவடு 

இவன் மனத்தில் கடர்தது, மாழுதிருக்கது. 

மு.தீல் விழைந்தொருவன் உடனியைந்தபொருள் பற்றியின்புற 

மூயங்கிலும் 

௮ இகமென்ற பொருள் ஒருவன் வேறுதரின் அவனையே 

யொழீய ௮றிவரோ 

பொதுமடந்தையர் தமக்குமண்ணிலிது புதுமையல்ல அவர் 

பு,தல்வனாம் 
வித. சன் இன்றவனோ டுறவு கொண்டதோர் வியப்பை யென் 

சொலி வெறுப்பதே. 

இத விதுரனைக்குறித்துத் துரியோதனன் கூறிய வ$ிவுரை, 

நயிலுங்கடுஞ்சொல் இேது என்பது இதனால் கூறப்பட்ட) 

  

கவல அவச னை வவாவவவய்ககாமுகாகாள்
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130. உண்டாம் அறங்களெல்லாம் உற்றடைய மெய்ப்புகழேன் 

சொண்டான் தருமன் குமேரசா...- மண்டு 

கதங்காத்தும் கற்றடங்கல் ஆற்றுவான் செவ்வி 
அறம்பார்க்கும் ஆற்றி னுழைக்து, 

இ-ள், 

குமரேசா! எல்லா அறங்களும் தன்னை வந்தடைய ஏன் 

தருமன் புதழடைந்தான் எனின், கசம் காத்துத்தற்று அடங்கலை 

ஆற்றுவானது செவ்வியை அறம் ஆற்றின் நுழைந்து பார்க்கும் 
எனக, 

கதம்--சமோபம், செவ்கி--தக்சசமயம். 

ஆற்றின் நூழைர்து--நெறியிற்புகுக்து. 

சதம் காத்தல். -கோபத்தைம் காத்தல். ல்காவது ௮தனை 

மன த்தில் புசவொட்டா தபடி தடுத்தல், 

பொருளைக் கொள்ளைசெய்யும் கள்ளன்போல், வெகுவி ss 

எது ௮றிவைச்கொள்ளை செய்யும் ஆதலால், அதனை ஒருவன் 
அஞ்சி்காக்கவேண்டும் என்பது கருத்து. 

கதத்தைக் காத்தலும் கற்று அடங்குதலும் அருமை என் 

பது ஆற்றுவான் என்பதனால் ௮.றியப்படும், 

வெகுளியின் றிக் கல்லியுடையனாய் ௮டங்கவல்லவனை அறம் 

தானே வந்து ௮டையும் என்பதாம், 

அறிவோடு ௮டங்கிய ஒருவனை அடைதற்கு தருமதேவதை 

வழிோக்கி நிற்கும் என்பாச் py baa செவ்மியை ௮றம் ஆற் 

இன் நுழைந்து பார்க்கும்” என்றார். 

கதம் காத்துக் கற்று ௮டங்யெ ஒருவனை அறம் சானே வநத 

அடையும் என்பது இதல் உணர்த்தப்பட்டது. 

இத தருமன்பால் உணாப்படும்,



க் இருக்குறட் Gi ssrs வெண்பா, 

கதை. 

கதம் காத்தலிலும் கற்று அடக்கு தலினும் சருமர் ஒருவ 

எவரினும் முதன்மையானவர். அவற்றால் ௮றப்பயன் அனைத் 

தையும் அடைந்தார், ௮ஃது ௮வர் பெயராலும் அறியப்படும். 

தனது நாரி முழுவதையும் கவர்ந்துகொண்டு துணைவரோடு 

பதின்மூன்று வருடம் தன்னை வனவாசஞ்செய்யும்படி. செய்த 

துரியோதனன் மீதும் இவர் சதம் கொண்டிலர், சினந்துபொரு து 

௮.ரசு பெறுவதிலும், வனம்புகுந்து திரிவ$த ஈலமென நினைந்தார். 

கு£வசையும் சொஞசையும் குலத்துரிய துணைவரையும் 

கொன்ற போர் வென் 

நிச்வநெ5?ங் கடலாடை அ௮வனியெல்லாம் தனியாளும் 

௮ரசுதன்னில் 

கரவுறையும் மனத்தரகை முனிக்குரைத்த மொழிப்படியே 

கானந்தோறும் 

இரவுபகல் பலருலசாகநூகர்ந் தயிர் வாழ்தல் 

இனிது நன்றே, (1) 

வயிரமெலுங் கடுகெருப்பை மிகரூட்டி. வளர்ச்ொயர் 

வரைக்காடென்னச் 

செயிரமரில் வெகுவி9பா.ரச் சேரவிரு திறக்தோமும் 

சென்றுமாள்வோம் 

கயிசவமுர் தாமரையும் கமழ்பழனக் திருநாட்டில் 

சலந்துவாழ 

உயிரனையாய் சர்துபட உரைத்தரு ென்றான் அறத்தின் 

உருவம் போல்வான். (பாசதம்.) (9) 
  

தருமன் கதம் காத்த வன்மையும் சற்றடங்கெ தன்மையும் 

இதனால் இனிது தெளிவாம். 

அடக்கம் உடையானை அறம் விரும்பி மடையும் என்பது 

இசனுல் கூறப்பட்டது,



] dard அதிகாரம் ஒழுக்கமுடைமை, £65 

(இவ்வதிசாரத்தின் தொடைப் பொருள் ) 

HFS தன்னையுடையானை இன்பத்திற் செலுத்தும், 

அடங்காமை துன்பத்தில் தள்ளும், ௮டக்சமே உயிர்சட்கு ஆ3 

கம். அடக்கமுடையான் மருஞ்சிரப்படைவான், உஃையாது 

௮டங்கெவனே உலூல் உயர்ந்தோன், செல்வர் அடக்கமே 

சிறப்பிலும் சிறப்பு. ஒருமையின் அடங்கினொ எழுமையிலும் இன் 

பு.௮வர், சொல்லடக்கம் இல்லார் அல்ல்ற்படுவார். தீச்சொல் ஒன் 
ரூல் தீங்கு பல உளவாம். தியினும் தீய நாவ இயது, அறிந் 

தளம் அடக்கினார் அறம்பெற அமைவார், 

19-வன அடக்கமுடைமை முற்றிற்று, 

0௪-ம் அதிகாரம் ஒழு£கமுடைமை, 

௮ஃதாவதி மக்கள் தத்தமக்குரிய நிலையில் வழுவாமல் ஒழு 

குதலையுடையரா தல், மனம் மொழி மெய்களை முறையே ௮டக்9 

நெறியே செலுத்தும் ௮றிவுடையார்க்கே ஒழுக்கம் உரிமையாசு 

விமையுமாகலின் இஃது ஈண்டு வைர்சப்பட்டது. 

அதிகாரத்தின் அடைவும் இதனானே தெளிவாம், 

13], ஏீனே தசரதனார் இன்றுபிை நீத்துந்தன் 

கோனொமழுக்கம் காத்தார் குமரேசா--மான 

ஒழுக்கம் விழுப்பச் தரலான் ஒழுக்கும் 

உயிரிலும் ஒம்பப் படும், i 

இ-ள், 

குமரேசா! தசரதன் உயிரைகிடுத்தம் ஏன் ஒழுக்கக் 

க் காத்தான் எனின், ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலான் gai paps 

கம் உயிரிலும் mw Cer S,
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பிறப்பால் இநிந்தவனா5 எண்ணப்பட்டவனும் ஒழு ஈமடை 

னாயின், உயர்ந்தவனு 5 மதித்துப் போற்றப்பரிசன்றான் ஆகலான் 

ஒழுக்கம் உயிரிலும் ஐ1பபபடும்? என்முர், 

விழுபபத்தைத் தருதலரன் ஒருவன் ஒழுச்சுத்தை உயிரி 

லு.ஞ்சறந்ததாகக் கருதிச் சாக்கவேண்3ம் என்பதாம், 

உயிரிலுஞ்சிதந்த பொருள் cermin Dabs தயிலும், x, 

நவினைுகும் இணங்க த்தன்னையுடையார அனைவர்க்கும் மேன்மை 

யை ஒருபடியாச உதவாமல் நிற்கும் தரமுடையது, ஒழுக்கம், 

ஈல்வினையொன்றற்கே உரியதாய்க் தனனையுடையார் எவர்ச்கும 

சமமான சற்பபை துமைவுடன் கல்கும் தநவுடையது, கலால் 
௮.தனினும் இதனை ஒருவன் தர்வமோசி போற்றவேண்ூமென் 

பற் சருத்து, 

உயிரைலிட்டா லும் விடலாம் ஒருவன் ஐமுக்கக்தை விடலா 

காதென்பது குறிபபு, இத தசாதன்பால் உணரப்படும், 

கதை, 

௮றுபதினு.97 வருடங்கள் திருவயோத்தியிலிருந்து செங்கோல் 
செலுத்திய வெண்குடை வேந்தனாகிய தசரதன் தனது மனைவிர 

ஞூள் சைகேச என்பலட்கு இருவரங்கள் தருவதாக முன் உறுதி 

கூறியிரு$, தான், பருஉங்கள் பல கழிந்தன, பின் மந்தனரயால் சை 

சேசி தாண்டப்பட்டாள், இரவு தன்பால் ௮ன்பால்வர்கு அரசன் 

முன் இவள் துன்பாய்த் தோன்றினாள். அவ்வரங்கள் இரண்டை. 

யும் தரும்படி வஞ்சமாயம் கேட்டாள், அரசன் தந்தேன் என் 
மரூன். அதன்பின், துவற்றுள் ஒன்றால் இசாமன் வனம்புகுந்து 

திரியவும், மற்றொன்றால் தன் மகனாயெ பரதன் அரசுபுரிந்து மட 

வும் வேண்டம் என்று ௮வள் வேண்டிவிரித்தாள். அரசன் றீ 

னைக்கேட்டான். பதைத்தான், தனது அருமைச் திருமகனாயெ 

இராமனை வனஞ்செல்லும்படி சொல்ல அவன் மனம் பொருந்த 

வில்லை. சொன்னகை மறுக்கவும் அஞ்சினான். பல இனிய மொழி 

சளால் அவளை நயந்து வேண்டினான். காலிலும் விழ்ர்தான், 
தனது ஒழுக்க ச்தை' ஐம்பும்பொருட்டு உலகையும் உயிரையும்
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கொடுப்பதாகச் சொன்னான், தனது செல்லமகன் மட்டும் வனளு 

செல்லா திருக்கும்படி ௮வளைச்சொல்ல வேண்டினான். அவள் சிறி 

தும் இசைந்திலள, அதனால் அரசன் உயிர் துறந்தான். ஓழும் 

கத்தை உயிரினும தம்பிய அரசனது விழுப்பத்ை உலகம் 

Gut Bw gh 

சண்ணே வேண்டும் என்னினுமியக் சடமீவனென் 

உண்ணே ராவி ளேண்டிலும்ன்றே யுனதன் ர 

பெண்ணே வண்மை% கைநயன்மாமே பெறுவாயேல் 

ண்ண கொள்டி மற்றையசிதொன்றும் பறுவென் ரன். 

கைகேசி Lp கன பபடல ம.) 

ஒழும்கம் உயிரிலும் சீர5தது என்பது இகல் உணுத் 

தப்பட்ட து. 

134. பண்?ிசசன் எஜோ பரிந்தும் ஒழுக்கத்தை 
கொண்டினிது சாததான குமமோசா... கொண்ட 

பசிம்மீதாம்பிக சாக ஓக 0௧72 தாம்ரித 

தேரிலும் ௮லஃ்தே துணை, (2) 

குமரேசா! பரிஈ தும் ஒழுக்கத்தை என் கரன் காத்தான் 

எனின், தெரிக்து ஒம்பிததேரிலும் துணை ௮3௪, ஆரல் Ips 

சத்தைப் பரிந்தும் காக்கவேண்டும் என்க. 

பரிக்தும்--வருக்இயும். இதில் உம்மை தொகம்குகின்றது, 

தெரிந்து தம்பித்தேரிலும்--நுணு5 ஆராய்கது தெல்யிலும்: 

ணை ௮ஃ3த--துணையாவது Huan ap ss se. 

மேல், உயிரினும் ஒழுக்கத்தை தம்பவேண்டும் என்றார். ௮ல் 

கனம் அதனை ஒம்பியதனால் வரும் பயன் யாது, என்பாடை கோ 

க்கி யிது கூறினார். 

ஒருவன், இருமை யின்பங்களையும், மருவுசற்கு தழூக்கமே 

என்பது சூறிபப, ஏசாரம் பிரிடிலை, 

ப ் 84
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ஒழுக்கத்தைக் காத்தற் சண் உளதாம் வருத் சததைக்கரு ந 

“டரிர் தம்' என்றார். 

எவ்வநையாக ஆராய்ந்து ெெளியிலும உயிர்த்து உறுதணை 

யாய் நிற்பது ஒழும்சமே ஆதலான், எத்துணை இடுக்கண் லர்௪ 

காலத்தும் தளராமல் ௮தனைக் காம்கவேண்டும் என்பதாம், 

ஒழும்ச த்தை எவ்விதத்தும் ஒருவன் போற்ற?வண்டும் என் 

ug இதில் காட்டப்பட்டது. இது கசன்பால் காஸப்ப£ம். 

கதை. 

கசன் என்பவன் ௮மபர் குருவாகிய வியாழன் புதல்வன், 

அமர ரால் போரில் மடிந்த ௮௬7௯7 மிருதசஞ்சிவினி எனலும் 

மந்திரத்தால் அடிக்கடி சுககிரன் எழுபபிவகதான், அதனால், 

வானவர் வருந்தினார். அசரகுருவின்பால் அம்மர்திரத்லதம் தந 

திரமாகக்கற்றுவரும்பட அமரர்குரு தன் மதனை? ரெலுததிஞர். 

கசன் சென்றான். சேர்சதான். அ௮வர்மனம மழெம்பட பணியமள் 

பலவும் இவன் பணி3வாடு புரிர்தான். இவன் வந்திருக்கும் HAL 

பை அசுரர் முந்துற அறிந்த, மொல்லத் துணிதார், குறித் திருக் 

தார். தனியே ஒருகாள கசன் வெளியே வந்தான், ஒரு பொஜழிலுட் 

புகுந்தான். உடனே சில௮சாரரும் புகுந்தார், ௮கனைக்கொன்று 

மறைத்தார். குருவின் பகளாகிய தெய்வயானை இயல்பாகவே 

அவன்மேல் காதலகொண்டிருந்தாள், ௮வள் வேண்டுகோளால் 

சுக்ரன் ௮வனை எழுபபினான், மீண்டும் ஒருகாள் அவனைச் 

கோன்று சிதைத்து மதுவிற்நலக்கக் குருவிடம் தந்தார். சுக்கி 

ரன் குடித்தான், உற்றதை உணர்ந்த மகள் தந்தச்கு உணர்த்தி 

ஞான். தட்தையும், தன வயிற்றில் மதுவுடன் கலந்திருக்கும் சசனை 

வெளிப்படுத்தஃ&் சருதினன். தனது உயிர் மந்திரத்தை ௮வன் 

உணருக்ங்டி சிந்தித் த1ர. உடனே சுக்கிரன் வயிறு வெடித்த. 

கசன் வெரி3ய வர்தான். தான் உணர்ந்த மந்திரத்தால் இறந்து 

இடக்த குருவை எழுப்பினன, வந்த பயன் எய்தினான். தன் 

தந்தையைச இக் இத்தான். அவன் சென்றுவிரிவான் என்று செ 

ய்வயானை தெளிர்த।ள். தடுத்தாள். தன்னை ச்சலர்.து' மகிழும்படி
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கனிர்து2 வண்டிஞள். அவன் மறுத்தான். அவள் பலருறையும் 

வறபு௮% தினள். சுசன் கலங்காமல் நின்றான். அதனால், தெப்வ 

யானை சினர்தாள். மும்மந்திரம் பலியா திருக்கும்படி சபித்தாள். 

அது பலியாவி, லும் விசித என்று வன் சலிபாது சென்றான். 

வருகதியும் ஒழுக்கத்தை வழுவாமல் சாத்தான். 
ல் முக்கக்கை ஒருவன் உறதியா சப் போங்றவேண்டும் என்பது 

GQ BONN ௯. MoI Le 

133. ன 78/ இமும்கால் ௮சலிகையும் சல்லாசக் 

ருனறிளை என்ன முரசே... என்றும் 
Go IP ab(IP MD wD 7, OD FT ipssio 

Buf ib பிறப்பாய் விமிம் (௩) 

குமரேசா! ஒரு இழம்சத்தால் அகலிகையம் ஏன் சல் 

லாகி Qif i wa on எனின், ஒழு றாடைமை குடிமை, இழுக்கம் 

இ.நிஉ சபிமப்பாய்லிரிம் என்க. இழு மசம்-- தவறு, 

ரூடி மை என்றது உயரருலத்தை, 
4 

ஒழுக்கத்தால் உயர்குல ஈன்மையும், Oepssssro OP 

ருல,ச்கன்மையும் உயிர்கள் எய்தும்என்பதரம், 

உயர்ச்ச குலத்திற் பிறந்தவனாயினும் ஒழுர்சம் இல்லாதவன் 

இழிஈ தவன் என்பதும், இழிச்தருலச்தில் பிறர் தவனாபிலும் எழு 

க்சமுள்ளவனே உயர்ந்தவன் என்பதும் உண! த்தியபடி, 

உயாகுலம் என்பதும் இழிகுலம் எனபதம ஒழுகத்தானும 

5த்தத்தானும் முறையே உணரப்படும் என்பது குறிப்பு. 

இமுக்ச முடையார் இழிபிறப்படைவார் என்பது இல் 

ர்த்தப்பட்டத. இவ்வுண்மை ௮லிசைபால் உணரப்படும்,



திருக்குறட் குமே செண்பா, I
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உ புத், பண் 

ஒபபலல த CUT PE awa. உம் 
பரும் இமபரும் இவளது உருவஈல.த்தை வியந்தார். ||ஈழ்ந்தார், 
மணம்புரிய விருமபினார். இனகதோறும் வர்தார், முனிவநம், 
தேவரும், ௮ 7௪௬ம வருவதை ற்கலர்கண்டார். அயனே லால் 
அவசனைவரையும 3ம் னார், நீருள்மூழ்டு நெகொள் A sro 
கெளிவ வ! 22 அகலிகை கு. உரியோரென்று ர£னிவர் புன் 
பரா... வாரீபில் அனைவரும் வலு பகு தார், Apis Lp F ane 
Huse ரின்றார், aration அடஃகும் வலியினை யிழாதா ஒரு 
வர் பின் ஓ நயசாய் வெளியே வர்தார், கருத்தடல்கரமல் ௪ ரத் 
திமோடசன் ரா. இந்திரன் பலமுறை முயன்றான். பயன்பெற 
ரின்றநிலன். கோதமா மட்டும் நெடுநாள் நின்றார், அரலிகை 
யை நினைந்த.ர். வெளியே வந்தார், வாதவர் 9ிெரூமமபைத் தந் 
தையறிந்தார், தனது HOLST Hat copys தாதார், மோ 
கமர் கொண்9 ம2]ர்தார், கூடி வாழ்க்கார். வாழப்கால், இர் 
திரன் ஒரு blew அங்கு வஞ்சமாய் wh Stow. ம்னியர் இல்கை, 
வஞ்சியும் அவல் வஞ்சிச்சப்பட்டாள். உடனே, பறனிவர் வர் 
ST, பாவா! அகலிகை என் செப்வாள், ௮ஞ்ரி நின்றாள், 
இழுக்கக் தெளிடதார், ௮ம்ரெல்வியஃ Cars ont 3 af 
பட சபித்தா!, அவளும் கருங்கல்லாத பரந் ”ஈ விழ்க்காள், 
வழுவில்லவளும் ஓர் இழுக்கால் இதிம்னையஃடம் உள், முக 
சம் இி$த பிறப்பாப்விரிம் என்பைத உம் இவள்பால் உணரக் 

aR. 

pAb. PUTA 6 Hic, Map san Dip @) AHL OF Bly என 
பது இதனால் கூறபபட்ட து, 

  

} 43. பண் சுகுமாசன் பராப்பானாய் வர்துமேன் 
கொண்டான் இழிவை d கும?ரசா---௩ண்ட 
மறப்பிலும் ஒச்துக்கொளலாகும் பார்ப்பான் 
பிறப்பொழுஈ்கங் குன்றக் கெடும், ட. க)
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Q—ar. 

குமரேசா! சுரூமாரன் பார்ப்பாளாய்ப் பிறந்தும் ஈன் 

இஜி௩்கான் எனின, ஒத்து மறப்பிலுவ சொளலாகும், ஒழுக்கம் 

குன்றுமாயின் பார்ப்பான் பிறபபுக் கெடும் என்ச. 

ஐத்.த.... வேதம், ஐதப்பவ.ஐ என்லும் ஏதுவான் வர்த.ஏ. 

பார்ப்பான்--அம்தணன். வேதப் பொருளை3ய விரும்பிப் 

பார்ப்பான் என்பதாம். 

பிறப்புக்கெடுதல்---இ.ழி பிறப்பினனாஈ மதிக்கப்ப3 தல், 

கற்ற வேதத்தை மறந்தாலும் மீண்ூங் கற்றுஃகொள்ளலாம், 

ஒழுக்கம் குன்றுமாயின, பார்ப்பான் பிறப்புயர்வு குன்றிகி$ம் 

என்பதாம், 

வேதத்தை மறந்தாலும், வேதியர் ஒழுக்சத்தை ளிடலாகா த 

என்பது கருத்து, உம்மை, மறக்கலாகாது என்பதை உணர்த்தி 

நின்றது, 

வேத உணர்வும், ஒழு்சமுடைமையும், அந்தணர்க்கு மேன் 

மையைத் தருவனவாம் என்க, பிநர்க்நாயின் ஒழுக்கம் ஒன்றே 

யமையும், வேதியர்க்காயின் அதனோடு வேதவுணர்வும் வேண்டும் 

என்பது குறிப்பு. 

ததலிற் சறந்தன்று ஒழுக்கமுடைமை, (முதுமொழிக் 

காஞ்சி, 

22 ௫ிப/நழரு வேதமும், an ips 5 ipl, (sa aia bm). 

ஒழுக்கம் குன் பினால் பார்ப்பான் உயர்வு குன்றும் என்பது 

ல உணா ததபபட்டு. இவவுண்மை சகுமாரனபால் உண 

பண்டைக் காலத்தில் விந்திய மலைக்கு வடபால் இந் ஐநத 

யருசில் ருஞ்சாபுரிரயென்று ஒரு ஈ௪சம் இருந்தத. அதல். சந்



972 திருக்குறட் குமேச வெண்பா, 

இரசெ5ரன் என்னும் ௮ர்தணன் ஒருவன் இருந்தான், இவன் 

௮ம்க2ரத்து அரசனாக பரிபுரஞ்சயன் என்பவனு2 தப் பரா 

தன். அவனுக்குச் சுகுமாரன் என்னொரு புதல்வன் தோன்றி 

னன் இவன் இறந்த அழகன். பருவமுற்றுன். தந்ைதசொத் 

கடந்து தனியே திரிந்தான். ஒதுவதொழிந்தான். உணர்வும் 
ஒழிந்தான். மங்கையர் குழாத்தே தங்கி மகிழ்ந்தான். ஒழு ந 

கம் இலஞய் இழுககமே புரிர்தான். தையலார் மப்யலில் தனி 

நின்றுழன்றான். வேதமே பார்ப்பார் இவன் எசமும் பார்த்தா, 

வெறுத்து நீக்கினார், தந் தைடிம் கவன்றார். தனிய அகன்று. 

அதன்பின் இவன் மனமிக மெலிந்தான். உலசெங்கும அர் 
தான். ஓரு புலைமசமைப் பொருகதினான். அவள்பால் அன்பால் 

அமர்ந்தினபுற்றான். எல்லாரும் இவனை இழீலாக எண்ணினஞர்.. 

தனது பிறப்பின் சிறப்பை இவன் இறப்பவும் இழந்தான். உய/$ 

சகுலததீல் பிறந்தவனாயினும் ஒழுக்கம் குன்றினல் அவன் 

இழிந்தஎனாவான் என்பதை இவன் எ(ழுர்துணாந்தினான். 

(இதனலிரிவு சிவசாததிரிப் புராணத்தில் உணரப்பட.) 

கருவனது ருலத்தின் உயாவும் ஒழுக்கம் இல் எஜி£ கன்றும் 

எனபது இதனால் கூறபபட்டது. 

135. உற்ற தரூவோ டயர்க்தும் சுயோதனனேன் 

குற்றமுறத் தாழந்தான் குமரேசா--பற்றும் 

௮ழும்சா றுடையான்சண் தச்சம்போனறில்லை 

ஒழுக்க மிலான்௧ண் உயர்வு, (2) 

குமரேசா! துரியோதனன், உயர்வும் திருவும் ஒருங்கே 

பற்றருந்தும் ஏன் தாழ்ஈதான் எனின், அழுக்காறு உடையான 

கண அச்கம்போன்று, ஒழுக்கம் இலான்சண் உய௮ இல்லை 

Q were. அழு்காறு. பொருமை, 

சண்--இடம், இஃது ஏழ லருபு,
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பொருமைபுடை யவனிட த்தில் செல்வம் நில்லா தவாறுபோல் 

ஐழும்சம் இல்லாதவனிட த்தில் உயர்வு நில்லாது என்பதாம். 

உ ௪ e ௪ (அ) 4 ந . e 

அமும்சாமின்மை ஆக்க த்திற்கும், ஒழுக்கமுடைமை உயர் 

வுக்கும் ஏது பாம் என்க, 

பொருமையம், தீய ஒழுக்ஈமும் பொருந்தியவன் உயர்வை 

யும், இருகை யும் ஒருங்கே இழப்பான் என்பது இதல் உணாத்தப் 

பட்டது. $ூவ்வுண்மை துரியோகனன்பால் உணரப்படும், 

கதை. 

ஆரியோதகனன் சர்திரகுலவேர்தன். அத்தினாபுரியிலிருந்து 

அரசுபுரிககவன்.  திருதசாட்டி ரனுக்குக் கார்தாரியிடம் Goo s 

வன். எணாங்காமுடி மன்னன், அருக்திறலும், பெருக் திருவும் 

இவன்பால் இயல்பாகவே ௮மைஇிருகதன, இரக்தாரையெழுப் 

புதற்குரிய மந்தா த்தையும் பெற்றிருந்தான், எனினும் கொடிய 
குணங்கபொல்லாம் இவனிடங் குடிகொண்டி முதன, தனது தா 

யத்தாராப தமன் முதலியோரிடம் பொறாமைகொண்டான், 

அவர்பால் பொல்லாகன புரிந்தான். வீடுமர் முதலிய ஈல்லோர் 

சோல்ஆயும் மறுக்கான். தருக்கினான், ஒழுக்கமின்றி இழுக்ச 

மே செட்கான். சிறந்த க்கமும், உயர்ந்த ஊக்கமும் சேரப் 

பெற்றிரு* தும், அழுக்காறும், தீய ஒழுக்கும் உடைமையால் 

இவனை உலகம் இசழ்ந்தது, தன் சுற்றமும் தாழக் குற்றமே செய் 

தான். அனால், ௮வன் கோலும் இழந்தான், தன கோலமும் 

௮ழிர்தான். (இகன் விரிவு பாரதத்தில் உணரப்படும்), 

ஒழுக்கம் இல்லானுக்கு உயர்வு இல்லை என்பது இதனால் 

கூறப்பட்டது, 

136, வீ$மனார் கொண்ட விரத ஒழுக்கத்தைக் 

மராடாபதன் காத்தார் குமரேசா--தே$ம் 

ஒழும்கத்தின் ஒல்சா ௬ரவோர் இழுக்கத்இன் 

ஏதம் பபொக் Mh ge (௬)



2/4 திரு க்ருறட் குமசேச வெண்பர், 

குமரேசா! தாம் கொண்ட விரத ஒழுக்கத்தை விடுமரி 

ஏன் என்றுப் கோடாமல் காத்தார் எனின், இழுக்கத்தின் ஏதம் 

ப$பாக்கு ௮றிச்௯, உரவோர், ஒழுக்கத்தின் ஒல் கார் என்க, 

உரவு--ுறிவு, வலியும் ஆம், : ஒல்கார்--.ஒடம்கார், படுதல் 

என்னும் சொழிற்பெயர், தல்விகுதியின்றிப் பாக்கு என்பதைப் 

பெற்று வர்தது, பாக்கு இங்கே தொழிற் பெயர் கிகுதியாப் 

நின்றது. 

ஏதம் படு பாக்கு அறிந்து_-குற்றம் உண்டாதலை உணர்ம்து, 

ஒழுக்கம் தவறினால் குற்றம் வரும் என்பதை யுணர்ந்து அறி 

வோர் நெறிவமுவாமல் ழுகுவர் என்பதாம், 

அடக்கும் இடுக்கண்கட்கு அஞ்சி அறிவோர் ஒழுகல் 

சருங்கார் என்பார் உரவோர் ஒழுக்கத்தின் ஒல்சார்'” எனறார். 

தாம் பொருந்திய ஒழுச்சத்தை அ,ரிவோர் வருந்தியும் காப் 

யர் என்பது கருத்து, 

எத் நணை இடைபூறகள் வரினும் உரவோர் லழுமஃகம் தவறாம் 
் as ட செ டி 

என்பது இதில உணத்தபபடடது. இது விமிமாபால் உணச்ப் 

கதை, 

காரிமன்னன் புசல்லியாகெ அம்பை என்பவள் விரிமசை 

மருவியின்புற விழைக்தாள, வரது அறிகின் பலத்தையும் 

ல்முச்சத்தின் நலத்தையும் தெரிந்தாள். ௮வரை இசையும்படி. 

செய்ய எவராலும் இசையாது என்பதையும் அறிந்காள். ௮வது. 

குருவாகிய ப.ரசுராமரால் ௮து முடியுமென்று முடி.வீல் தெளிம் 

தாள், அவர்பால் வர்தாள். உணக்ளொள். தனது கருத்த 

யுணர் த் திஞள். தன்னால் DB BI முடியும் என்று அவர் சூ நின். 

அவளோ? அத்தினபுரிக்கு வந்தார். குருவின் வருகையை வீ 

ழ்ர் அறிந்தார். எதாரகொண்டு சென்றார். அடி பிரை ற, பட
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அன்புடன் தொழுகார், அழைத் துவந்தார். திறர்சதவிசொன் 

றில் இநத்தி மசழ்ஈ சார், போற்றி நின்ரார். arm ues இருந்த 

வர் கோர் புபயை அன்புடன் அணைத்துவாழ் என்றார். 

ae ont Og Lit, வுட்டிப் பல Gh wt ருருமொழி யேலும£ 

துிறமெொஃ குமா, உ௰! நீங்கினும் ஒழுக்கத்தின் ஒல் 

சேன் எனடுர், அவமதூ அறிவின் திறத்தை அலை ழம் yspes 

oD: 

இன்சொலா லவனி கொண்ட எந்தைமு 5ல் இன்பமன்ற 

வினிதெய்த நான 

வன்சொலா லிரத மணமுறேனென மனத்தினால் வீரத 

மன்னிமனன் 

/சா etme coal Jam SSI Bi ஈபுரைகளு 

(51 ub Ball | 

புன் சொலானதினி மாதவத்தின் மா பனி ஏன்செவி 

பொறுக்குமோ. (4) 

களம் புருர்தவசை ளவேகுதல்கெ! 1% att ips 

உளம் புகுழ்தினி தருக்கு நற்கடவுள் உனனையன் நியிலை 

யுண்மையால் 

வளம் புனைந்தவநு சாகபோக மிகு மாசா பங்றையர் 

பொரட்டி லை 

வீளம்புமிர்கமொழி யொ.நிக என்னு பர வண்டும் 

என்னினும் வழங்குவேன். (௨) 

உயர்ந்தோர் என்றும் ஒழும்மம் குன்றார் என்பது இதனால் 
கூறப்பட்டது, 

  

127. வீடாத மேன்மையுற்ற வெண்மதிபும் வெம்பநியை3 

கூடினான் பின்பேன் ருமரேசா-- கூடும் 

ஒழும்சத்தி னெய்துவர் மேன்மை யிழும்சத்தின் 
ou get எய்தாப் uy . of) 

uo
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குமரேசா! மேன்மை Cu Sin ig வெண்பதி ங்ன்பு 

ஏன் வெர்பம்யை மீமவீனார் எனின், லயூம்சத்தால மேன் 

மையை எய்துவர், இழுக்கத்தால் ய்தாப்பழியை வய்.துவர் என்ச, 

லெண்மதி--சநதிரன். இழுக்கப். ஒழுக்கச்தவற 
த் € ° ழ் 0 (Lf ச், a 6. 

௪ ௪ ௪ ௩ n ௪ e ச் 

எயதாட்। (நி--எய்துகரகு உரித்தல்ல।த பழி, girded 

சான்றபடி., 

ஒழுக்கம் தவனகன் செய்யா ற்ற மொன்னைச்செய்த 

தாகப் பிறா தவன்ளேல் பொய்யாமம்கூ iain eo ait உதனையம 

அவன் இழுக்கம்பா்றி மெய்யாகம்கொள்மும் அகலின் எய்தாப 

பழியை அவன் எய்துஉன் என்க, 

* e ட் os . - ° om o ௩ ர 

ஒழுக்கமுடைய/ வன் மேன்பையை பபப. துவ: ன், 0 Fos 

தவன பழியை அடைவான் என்ப ம். 

ஒழுஃநத்தகால் பெருமையும் இழுகத்தரல் சிறரைபு£, 

ழேநையே ஒருவனுச்கு உண்டாம் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட் 
(அ 

டது. இவவுண்பை சாதிரன்பால் ௨ணரபபடும், 

கதை. 

சந்திரன் வண்டணொளியாகி விளங்கிய பேன்மையன். தண் 

ஊளியுடையஉன், உயிர்களெல்ல1ம் உவந்து தொழத்தகுந்தன் 

மையை இயல்பர்கப்பெற்றவன், கலைகள் நிறைந்து பேரொழுச்ச் 

மடையனாய் இளமையில் விளங்கினான், ௮தனால் பெரு?மன்மை 

எய்தினான். ஒருகாள் தமது குருவாகிய Sway saw arg ம்னை 

வியை விரும்பினான். ஒழுக்கந்தவறினான். இழுச்கமே புரிக தான். 

அதனால் இந்திரன் முதலிய இமையவ?சல்லாம் இவனைப் பழிச் 

தார். பகைத்தார். ஒழுக்கத்தால் தான் முன் எய்தியிருந்த மேன் 

மையை ஐர் இழக்கக்கால் இழந்தமையை நினைந்து மதியம் அருந்தி
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ஞான். அதன் பின் தத்ரன் மஃநமா மணந்தான். அவனால் அடாப் 

ப நியையும் ௮ைஈதான. அல்லலும் உம்ருன், பரமனையனட. 

bf bon Lada  ஐ்கினான, 

a haa! F கையில் செளிவாம். 

PPK SST 1/5 ip, இழம்சத்தால் பழியும் உளவாம் எண் 

(தூ இகனுல் க றபபட்டறு, 

௪ ச 7™ . . 7. க்ஷ க e 

| 38, OT cor Bus சுவி யிசிம்பையுற்றான் SV INT UP SEL 

(Bol hts [ல என்னே குமே Fo — yet 0) 3 
a ச டி ச ட க ௩ ry ப “ey e e 

OF tae Dy aM BGT HLO GMO iphsay 4 oWITAPS LM 
‘ «of mc ¢ ம் 

of 6 ep இமைபை தரும். (௮) 

குசேரா! ஈல்2லாழமும்சம் இல்லாக ஈகுனி ஏன் என் 

௮ம் இடும்பை hop எனின், நல்லொழுக்ஈம் நன்றிக்கு வித்து 

ஆகும் தீயோழுக்£ம் என்றும் இடும்பைதரும் என்௧. 

ரன்றி- ம். வித்து என்றது காரணத்தை, 

நல்லொழு3ஈம் நன்றிக்கு. வித்து ஆதம்--ஈல்ல ஒழுக்கம் 

HPI HEHE மாரணம் அகும், 

மாம், வித்திலிருக் து உண்டாதல்போல், ௮றம், ஈல்ல ஒழுக் 

கத்திலி ஈந்து உண்டாம் என்பதாம், 

ஈல்ல ஒழுக்ரம் இன்பத்திற்கும், Pw Rp si GOUGH LE 

எதுவசம் என்பது கருற்து. 

“என்றும்? ஏன்றது, இம்மை மறுமை என்னும் இருமையி 

தும் 2யொழுக்சம் தூன்பர்தரும் என்பது கருதி.
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மேல், ஒழுக்கம் கால் புகாழம், இழுக்கத்தால், இகழும் வரம் 

ஏன்றார். இதில், முறை3ய அவை இனபமும் துன்பமும் தரும் 

என்றார். கனவ ஒழமுக்ச உடையவர் பு நழையும் இன்பத்தையும் 

பொருர்துவர் என்பதும், தல்இல்ல। சவர் பழியையும் துன்பத் s 

யம் அடைவர் எனபதும் தெளிபப்பமம், தஇயொழுக்கமுள்ளவர் 

என்று துன். {PUT of OTL Bw இதில் சாட்டப்பட்டது. இ.து சகுனி 

பால் காணப்பஃம், 

கதை 

பண்டைக்காலத்தில் சிந்துநதி யரு௫ல் விரி த நிலப்பரப்பு 

ஒன்று அபைநதஇிரு$கது. வளமிசவுடையது ஏசற்ரு4் காக தாரம் 

என்று பேயர். ௮ தேசத்தை சுபலன எனலும் அரசன் தண்டு 

வர்சான். ௮வலு.. நப புதல்வன் ஒருவனும ஒருபு தல்கியும் தோன 

ஙினார், ௮வ்யிருவருசகும் முறையே சகுளிஎவறும் காந்தாரி னறம் 

பெயர். இச்சகுனி சூதாடு இ : மிசவல்லவன பொய்யும், புனமை 

யும் பொருமையும் வாயந்தவன. வஞ்ச 1, இயெஞ்ரன், தனது 

மருகனாகய துரி3போ sores Sway lio OF gS Hos er. ரச 

குலத்திற் பிறந்தும் தனதுதிய ஒழுக்கத்தால் சிறுமையே அடைந் 

தான். பாரதப் மீபாரின் இறுதி நாளில் இவன் நசலனால் கொல்லப 

பட்டான் கொடியவர்களைக் கண்டால் உலகம இனறு ச௫ுளி 

யைக் குறிக்கும். கொரிமைச்கு Qt வரமபாகி நின்று இஃம்பை 

யை என்றும் எய்தினன், (விரிவு ௮வன் சரிதத்தில் புலனாம்) 

. தீயொழும்மம் ஓன்பக்தரும் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது 

—— () — 

க்ஷ 

[39- சொலலரில்லை பென்னே யரா De ETA y ae 

கொல்லவந்ழிதார் பாதும் ald J]: al 

ஒழுக்க முடையவர்ம் சகொல்லாவே நய 

வழுக்கியும் வாயாற் சொலல். (௬) 

குமரேசா! ஏசுநாதர் தன்னைக்கொல்ல ase fh pepe 

ஏன் ஒரு தீய சொல்லையும் சொல்லலல்லை எனின்," SuQer pacer



14-ம் அதிசாரம் உழும் 2௫௩டை மை, 211 

வழுச்கயும் வாயால்சொலல், ஒழுச்ச ழடையஙாக) வலல. எனச 

வழுக்கியும்--மறந்தும், ஒல்லா. முய, 

மப என்றது பொய், குறளை கிர் சல் ரா ॥ & 1 OO sf 

ஒல்லா எனபது Boo TAs US AD ai sp 

அதற்கியையச சொலல், எனபதையும் பலவ 3 (ob Hori « 

. டு cy ச ௬ 

ஒல்லா த எனவும் பாடம், 

ஒழுக்கமுடையவா தியசொற்களை Mp sin gn 1. a 

சொல்லார் என்பதாம். BANSOTT Mul, தீயன வழங் gy dors 

தூய்மையுடையது, ஆதலான் ௮வர் மறபபினும் ௮ sf Mw Mic 

சொல்லாதென்பது கருத்து. 

என்றும் எவ்விடத் தும்சல்லோர் தரசொல்லைச் சலா டா 

பது இதல் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுணமை erst SII! 

உணரரபபடும், 

ஏசுநாதர் என்பவர் மாசில்லாசு ஒரு, மா3வர். இற்றைத்கு 

ஆயிரத் தொளாயிர$ திருத்து நானை வரடங்கட்கு 

முன்னர் மேல்காட்டிலே லரா.பபாச ஈண்டத் தில சலிலேபா 

உன்னு தேசத்திலுள்ள ந। சேத்து எனனும ஊரில வர் ee 

srsert,. Ourg Cermpa Noe M045 bpm ye ரிபாயா 

என்னும் ௯ரு நன்னி வபிற்றில மீதானமினா. இலா Sa oe 

பின் ௮ஈநாடு அடைந்த நலங்கள் பல, இவரது ரூனா Gotu a 

௮துதன கா இருள் நீங்இர் சிர பபற விளகடபெ பயிற 15 ரூ 2 ஈு) 

CuGrrall கிரம பெருமையைப பெற்றது. சமது இள மப் பரு 

வத்தே இவ்வுலகபலைய உ உணைர்லியலை டும் மயாவதது sab wit. 

புற்றத்துறந்தார். பற்றற்று நின்றா: எங்குஞ்ெெனமூர். எல் 

ஸருக்கும் நல்ல சீதிகளைப் பபாஇததார். ஒழும்சத்னட. ப 5 

மதித்தார். அதனை உயிரிலும் ஒம்பினார். பொறு ம மாய் 

மையும் பொருக்திய புனிதர், அருள் மிரவு டவர். வா 

அருவியுள்ள மொழிகளெல்லாம் நீதியமானவை, முள. 39 

வ௫னங்களாக: மதிக்கப்பபனெறன. இவர் சொல்கிய, மமாழ/க
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ளக் சேட்டும் நல்லொழுக்க த்தைக்கண்மம் பல்லாயிரக்கணக்கான 

மனிதர்கள் இவரைப்பின்பற்றினர. அனைவரும் இவரைத் தெய்வ 

மாக மதிக் ஏப் போற்றினர். அதன்பின் இவரது பெருமை எங் 
மும் பரவியது. அதனால், லர் இவர்மீது பொறாமை கொண்ட, 

னர். பொல்லாதன செய்தனர். அவ் வெல்லாவற்றிலும் இவர் 

நிலைகுலையாமல் நின்றார், தமக்குத் திமை செய்தவர்க்கும் ஈன் 

மையே செய்தார் வெறுத்துவைதாடையும் பொறுத்து வாழ்த்தி 

ஞர். ஆபினும் ௮ப்பகைவர் இவர்க்கு அல்லல் பல செய்தார். 

முடிவில் கொல்லவே துணிந்தார். தனித்த ஒர் இடத்தில் பனி 

க௫ப்பிடித்தார். பாவம்! இவரது மெல்லிய கைகளிலும் ஈல்லமாம் 

பிலும் வல்லிரும்பை அடித்தார். நொடுவதை செய்தார். அத் 
இயவர் தீமைக்கு இவர் திருவுளமிரங்கினார். ௮வர் கலழுறத்2த 

வனை மாடிஈநபந்தார். இதமே கூறித்தன் இன்னுயிர் தீர்க்தார். 

வமுக்இயும் இச்சொல்லை இவர் வாய்திறந்துரைத்திலர், இவரது 

ஒழுக்க நலத்தை உலகம் பு5ழந்தறு. 

(இதன் விரிவு ௮வர்சரிதையில்உணரப்படும்.) 

இஈசசொல்லை மறந்தும் ஒழுக்கமுடையவர் சொல்லார் என் 

பது இதனால் கூறப்பட்டது, 

௨௨0. 

140. கற்றிந்தும் ஈற்சமணர் சல்லார்போல் ஏன்மடமைக் 
குற்ற மு.ற்றார் முன்னம் குமரேசா--உற்ற 

உல;த்தோ டொட்ட வொழுகல் பலகற்றும் 

கல்லார் அறிவிலா தார் (ம) 

இஸ். 

குமரேசா! சமணர் பலநூல்களைக் SPOS gD Torr se 

லார போல் மடமையுற்றுர் எனின், உலகத்தோ ஒட்ட ஒழுகு 

தலைக் கல்லாதார், பலகற்றும், அறிவில்லாதார் என்க. 

உலரும் என்றது உயரர்2தாரை, பல என்றது பலநூல்களை, 
%
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உலத்தேர்டு ஒட்ட. உல த்தோடு பொருத, 

உயர்ஈதோர் ஒழுகிய வழியே EVID TA God ஒறயா சார், பல 

அலகளையும் கற்றவ ராயினும், அறிவிலா ஈ வ? யாவர் எனபதாம், 

உல; த்தோூ ஒட்ட லாழகல் எனறது, பையன கழித்தும் 

புதியன ।|குத்நியும் இடங்காலங்கட் கேறப டுசைகது ஒழமுகுசலை 
என 5. 

ரானுணா்வுசால உடையராயிலும் உலக உணர்வு இக்வழி 
௮ களால் பயன இல்வ்யென்பது கருதது. 

இது சமர் ஈலர்பால் காணப்படும், 

கதை, 

பவர் என்பார், இற்றைச்கு அயிரத்தைருறு வருடங்க 

ட்கு முனனா இவவுலூல் உயர்நிலையிலிரு௩க ஒரு கூட்டத 

தார. பல நாலகளையும் பமுதறக் கற்றவர், விக்கரமபாண்டியன 

மதுரையிலிர௩து அரசுபுரிடிங் காலத்தில் அயப்ரு வந்தார். ஓரு 

யிரையும் சொல்லலாகாதென்று தமது குரு போதுததிருந்தரா, 

அதனால் அவர்கள் தங்கள் தலையிலிருந்த மயிர்களை த் தனித்தனி 

பறிந்தாா. ஏனெனில் அவைகள் இருந்தால் பேனும, ஈரும் பெ 
ரூம யுமாம். தரையில் நடந்தால் று பிராணிகள் மடியுமென் 

அ கர மரங்தவில் உறிகளைக் கட்டி ௮வறறில் தங்கித் தொங்கி 

ஞர். செல்லவேண்டின் பயிற் பீலியால் டீவி௪ செல்வர். மெய் 

வருத்தத்தால் உண்டாயதென்று கருதி நூல் ஆடையை உடுக 

சரா. இவ்வகையில் உலகத்தோடு ஒட்டாமல் பலவறியிலு மாறு 

பட்டிருந்தனர், இப்படியிருந்தும் விக்ரம வேந்தனைக் சொல்லத் 

அணிஈதார். அதனையறிர்க பன்னன் அவரனைவரையும் சண்டிக் 

து ௮டஃ்கனொன. பல நூல்களையும் கற்றிருர்தும் உலகொழுக்கங் 

கல்லாமையால் அறிவிலிகளாக அவர்கள் இழீக்சபபட்டனர், 

உலகத்தோடு பொருந்த ஒழுசாகஉர் அ. 4 ர ஈ௩ப$ர என் 

பத இதலை கூறப்பட்டது.
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(ப. நாகப் ரண கானம் பொய்2மாழி யழுக்காதின்மை 

ட்டா . 1 ரத்த ட பயில்புறக் சாணமோம்பல் 

டா ௪ல்ல மைரளும் முனிலின்மை யுயிர்கொல்லாமை 

பிறர்மனை ஈயத்தலின்மை ஈன்மொநி பிறழா வாய்மை, 

புண்ணிய ந: ஊி.ராடல் சடவுளர் பூசையாற்றல் 

உண்டரி, றி மம்ச்சியஙத பாரகர்க கூட்டல் இய 
8 ' A ல் * ச ர (Gs ச் ) டு « 

கண்ணமப வட ம் ENON ஈதாழுகுதல் கமி௫ர்சசொலின்மை 

எண்ணிய 3 00 வகள்ரானகு குலத்திறகும இயைத்தலாமால், 

(கூர்ம புராணம் ) 

இழீநர்த சாதிய சாயிலும் புண்ணிபம் இயற றின் 

கழிந்த மேன்மைகூர் சாதிய ராகுவர் சடையா 

போழ்க்த பாத மியற்றுஈ ருயர்பகவ ரெனினும் 

பொழிந்த நிமைசால் புலைததொழிற் புன்மையராவர், 

த இ யம்.) 

(2 பவர் 'தளிமின் 9 தெவிர்தார்ப 2பணுமின் 

பெ ங்யுளை உஞ்சுமின் புறஞ்சொரி போற்றுற்ன் 

ஊண் துறமின் உயிர்க்சொலை Fw oh ox 

கானஞ் செய்மமின் Pail Jv Btw F Dei! 

'செய்ச்நன றி கொல்லன்மின் இீசட்பு இகழ்மின் 

பெயச்சரி போசன்மின் பொருள்ெ மாழி நீங்கன்மின் 

உ... டை ம்களம் அகலாது அ௮ணுகுமின் 

(பேர் அவைக்சளம் பிழைத்துப் பெயர்மின் 

பாறர்மனை அஞ்சுமின், பிழையுயிர் ஓம்புமின் 

௮றமனை காமின் அல்லவை கடிம்ன் 

கள்ளுங் நளவும் காமமும் பொய்யும் 

வெள்ளைம் கோட்டியும் விரகினில் ஒழிமின் 

(2 சமயம் செல்வமும் யாக்கையும் நிலையா 
உள்தாள் வரையாது ல். துவ ஒழியாது
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Ved ons Caer sae, ev gle தேடமின் 

மல்லன்மா ஞாலத்து வாழ்விர் ஈங்சென, (௮ /மதிகாரம்) 

௩ ங் e “uo ௬ 

(இவ்வதிசகாரத்தின் தொளசைப்பொருள்.) 

ஐமு்சம் உயிரினும் சிறர்சது. அதளை ௮௫ திடம் காக்க 

வேண்டும். ஒழுக்கமே உயர்குலம், அது குன்றினால் அந்தனர் 

குலங் ரூன்றும, அல்தில்லா சுவனுஃகு உயர்வு இல்லை. அறி, 

வோர் எவ்வசையினும் GD UPS HD குன்றார், அசரூல மேன்மை! 

ண்டாம். அறுரிங்கினால் பழியுண்டாட,. தீமியாழுக்க முடையர் 

என்௮% துன்புறுவா. ஒழுக்சமுடையவர் ஒருபோதும் தீச்சொல் 

லைச் சொல்லார், நால்களை அ.றிம்திருப்பினும் உலநறிழ்து ஒழு 5 

வில்லைபானால் அவ்வறிவால் பயன் இல்லை. 

14-வன ஒழுஃ்சகறுடைமை முற்றிற்று, 

வடட 
ஒ e a 

0௫-ம் அதிகாரம் பிறனில் விழையாமை, 

அஃதாவது பிறனுடைய இல்லாளைக் காம எயம்கத்தால் காத 

லியாமை, ஒழுச்சமுடையார் சண் இயல்பாகவே அமைந்திருக்க 
fu e ௬ a . ப . ட 

வேண்டிய உயர் ருணஙசளுள் இத, முதலது ௮தலான் ௮.கனபின 

வைச்சுப்பட்டது. 

——— () —— 

| 41 எள்ளிமுனி தாய்மொழிந்தும் ஏன் மெய்பன் வீடுமன்முன் 

கொள்ளவில்லை பெகாணக் கும?ரசா-கொளளூம் 

பிறன்பொருளாட் பெட்டொழுகும் பேதைமை ஞாலத் 

தீறம்பொருள் சண்டார்சண் டல், (2, 

இவ. 

குமரேசா! முனிவரும். தாயும் இனிறுற பொழிந்தும் 

மெய்மன்னும் வீ9ிமனும் பெண்ண விழை என் கொள்ளலி 
63,7 

ot
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ல்லை எனின், பீறன்பொரளாளைப் பெட்டு ஒழுமும் பேதைமை 

ஞாலத்து நறமும் போரளும் கண்டா கண் இல்லையென்௪. 

முனி--விசுவாமித்திசர், பெயமன்-- தரிசசரஇாள, 

தாய்--பரிம 21 தி 

பிறன்போருபாளபெட்டு பிறனுடைய பொருளா பீருபப 
a ௪ 

வளை கீரும்பி, 

ஈ சு ௪ 

ஒருவலும ர உர்மையான பொரு காள் தலைமையானது ம 
a 

ன வ்யே, ஆசன, உ வளைப பொருள வனர. 

* ௪ ial ௩ * x 

அரம்பொருள என்றது. அவறற்ன இயல் woot oar we ப 

ஊக்கும் _நால்சளே சனச, 

அறம் பெ [நள் இனபம் வீடு என்னும் உறுதிப் பாரவறள 

தான்களுள், முன்னைய இரண்டின் இயன் ளை நன்குணர்ச தவா, 

பின்னைய இன்பங்களுட் சிற்றின்பத்னக நே. ॥செட விழையார் என் 

பார் “அறம்பொருள் சண்டார்சண் இல்'' என்மூர். 

ட்ட. ர தகு 
அறி நூலையம பொருள் நாலையம் வமுளற அறிந்தார். மாட்டு 

பிறன் மனைவியை விழை 2சாழுகும் பேதைமை இல் எனபதாம், 

பிறர் மாதரைதக் தழுவ விழைஎ து 3ப)தைமை என் தர், 

௮ஃது அறிவுடையாரசண் உண்டாகாது என்பதும் இதில் உணர் 
௬ * » . fn * nao ௪ உ ச 

ததபபட்டன. இலவுண்மை அரிச்சஈதிரன் விமன் என்லும் 

அற லோர் பால் ௮ றி படபபடும். 

கதை 1. 
சத்திய சிலையே அரீச்சந்திரனை வர்க்கக் சுருதி கிசலா 

மித்திரர் இரண்டு பெண்களை ஏவினார். அலர்கள் அடல் பாடல் 

அழகு இளமை முதலியவற்றில் bse றக தவர். சணடவரெவரு 

ம் காதல் சொளளும்படியான நடையுடை பாஊனைகளோடு ௮ 

சனை நாடிவந்தார், அரசன் அவ்வமையம் ஒரு பூன்சோலஸை,பில் 

அமர் திரு தரன், லர்தவா மன்னனை மூழ்கு கண்டார், சம்
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அ இனிப சூரலால் மனமருசஈப் பாடினா. அரசன் உவந்தான் 

Gov awa gi என் எனறான் தம்மைம் Sav rb) ஒழுகும்படி. ௮௪௪௯ 

அவர் வணங்) வேண்டினர். அரசன் வெறுத்தான், வெகுண்டு 

கம்ஸன். அதன்பின் கோசிமர் வந்தார், வம்ச மங்கையமை 

ஒருரறையேலும், மருவுக என்றார், அரசன் மறுத்து வணங்கி 

னை. இணங்்காமையை ரரனிவர் உணர்ட் தார், முனிம்தார். மீண் 

(ம் வேண்டினா; அவரடிமிசை முடிபட அரசன் விழுந்தான். 

இம் மடமையை அடி யேன் அடையேன் என்றன். 

அடி லும் நின்விழி பாரழ லாலெனைம் 

எடி னும் என்னுடல் தன்னைக் BDF Hii 

விடினு மேனியை வெட்டி யரிக்துகூ 

டனும் இர்சொற் இரைலென் யான் என்றான். (1) 

வண்ணை பெண்டனும் ஈகுவன் காஃசின்ற 

பண்ணை ளேண்்டிலும் வாழ்வுடன் மல் கவன் 

பண்ணை வேண்டிய செஞ்சொற் புறம் சலப 

பெண்ணை சகண்டிலன் யானா என்று “Si | H G0) 5m» (2 

(௮ரிச்சர்திரபுசாணம்). 

க்தை 2. 

விமர் சச்நிரகுலத் தலைவனாயெ சம்தனுவின் புதல்வர் 

காய் பெயர் ரங்மை. இவர் பிரபாசன் ஏன்னும் வசவின் அமிசம் 

லங்காதேவி இவரைப் பதினாறு வயது வரையும் வளர்த்தாள். 

அன்பின் சாதனுவினிடம் சேர்த்தாள். இவரும் Criss 

CH STi. பல கலைசளிலும் தேர்ந்துபர்*தார். இறந்த மதி 

யும் நிறைக் ச ஒழுக்கம் பொருந்தி விளங்கினர். தமது தந்ைத 

யின் பொருட்டு முடிவுவரையும் மண மாடிப்பதல்லையென்று 

முடிவு செய்தார், தர்தை பரிமளகர்தியை மணகர்தார். அவ்ள் 

பால் சத்திராங்கதன் விசித்திர வீரியன் எனப் புதல்வர் இருவர் 

தோன்றினார். அவருள் ஒறுவன் இறர்தான். இருந்த ஒருவ 

இ. டவிரிமன் மணிமுடி சூடினான். சூடிய ௮ரசலும் சின்னு 

ஸில் வூடி மடிர்சான்.  மடர்ச மன்னரது மனைகீயரிருவரும் மக்



(200 திருக்குறட் குமே ௪ வெண்பா, 

கட்பேறின்றி பிருமகார். மூ மாபு விலங்க ஒரு புதல்வன் 

மையை நினைந்து பரிமளகக்தி வருந்தினாள். தலைமைப் புதல்வளு 

கய வீமெனைத தனியே யழைத்தாள். குருகுலம் சூறுகாடல் 

பெருகும்படியான சகுமரர்கள் இல்லையே யென்று பறிததாள். 

தனது மருகிஃளொடு மருவுமபடி அவமை வேண்டின். புச் 

, கொம்மொழி மேட்டு விமிமர் நடார?ங்ினொர் Oe Hl sats aren. 

யும் சேரப் புதைததார். பிறனடுல விழைழல் பெரு£ wo gw 

Pi. இறவுமை புகன்றா.. ுன்னையைத தேற்றினார். பிறன 

பொருளாகளைப பேடடடொழுரும  பேதமையை இ.பெரியவர் 

அடையாமல் பெரும் ப2(2 பெறமுர். 

(இதன் விரிய பா.7தம சம்பவச் சருக்கத்தில் காணபபம்) 

் ம் ல ட்ட.) 
் அறிவுடையார் பிறர்மாதரை விரும்பார் என்பது 

கூறபபட்டது. 

ச 
[ப 

A . . : . . 
142. இதசெய்தோர் தம்முளளே தென்னிலங்கை மனனவ 

DT GLb) b of peat (FOE TF — Ge GID 

அறனகடை மினருருள் எல்லாம் பீறனகடை 

நின் ரந ப்பதையார இல (2) 

குமரேசா! தயவர்களுக்குள் இசாவணன் ஏன மிகவுந் 

இயவன் ஆனை எனின, ௮றன்கடை நின்றாருள் எல்லாம், பீறன 

கடை நினருரில் பேதையார் இல் என்க, 

அறன்கடை ura. அ௮றததிவ நினற சடநசது எனப 

தாம். ஒலவி நீக்கிய இடத்தில் இருள் நிறைந்திருபபதுபோல் 

அறம் உட த இடத்தில் பாவம் ுடைந்திருச்குமென்ச, 

பிறன்சடை--பிறனுடைய வாயில், 

௮றன்கடை மின்றாருள் எலலம்--பாவதீதின்சனணே நின 
FH Cou ல்லாம்.
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காமல் Eh Bis பாலத்தின் கண்மண் நின்முர் எவரிலுப, 

பிறன் மனையாலாக் சாசலிதது அவன வாயிலில மனமுர்போ 
லப பேதையாா இல்லை என்பதாம். 

நெறிசடந்து நின்று வரையின மநகீர் முதலியோரை விரும் 

பும் அறிமிலிகள் பொருளும அறமும் பு2 ழம் இழப்பிலும் புல்லிப 

இனபதை3யேனும் பொருநதுவர், பிறன மனையாளை விரூமபு 

வோர் சமது .சசத்தானும் இமடயே திகழும் தடைசளானும 
தாம சரூதிய இன்பத்ையம இழப்பார், ஆதலால் youll gud Ow 

OIL Gun dwt of snmp. 

பிறனில் விழைவோர், புஈழ் அறங்களை இழக்து, பழி பாங் 

கை எப்ழுவர் ௮கலான ௮வ௨7 ஏதம்சசொணடு ஊழியம் போஃ 

விமெ Gus Sut eee aps 

பாஉங்கள் எல்லாவற்றள்ளும் பிறனுடைய இல்லாளை விரும் 

பதல் பெரும் பாலம் என்பதும் ௮ கலை எலல। நலக்கஃளும் அழி 

யும் ஏன்பதும் இதில் உண/ தத பட்டது. இிெயவணமை இராவ 
௩ கட சர 

OQ od lili @awaIJL, Mat, 

த. 

இராவணன் அரக்கர் மூதல்வளுப் இலங்கையில் F wi, BT 

(Hh > ot} 7H 1 Huy காலத்தில் பஞ் சலடி யர்ல டது! தங்கியி ர்க்க 

சிதையின் பேரமகைக $%ஃட்டான. பேய காதல் பண்டான். 

சம்கியாசிப்பால் (வேடச்தரித்து ங்கு வம்கான். இரரமலும், இல 

க்குவனும் அவவிடத்தைவிடடுப் பிரியும்படி ஒரு சூழ்சசி செய் 

தான். தனி3ய இலைம்சூுடிசையிலிருழ த சீதையை வலிதில் எடுத் 
துச் சென்றான், தனது பூஞ்சோலையாகய சோக வனத்நில 

வைததான். நாளும் வாது தன் சருத்தும்கு இசையும்படியாக 

நயஈது வேண்டினான்: கற்பு, த தெய்வமாகிய அந்த ௮ம்மை இவ. 

னது மடமைச்கு இரங்கி அறவுரைகள் பல கூறி யகற்றினார். 

எனிலும், இவன் விடாமல் சேன்று விரும்பினான். ஒருநாள 

தனது முடிபடியில் ப$ம்படி விழுந்து பணிந்தான். சீதை வெ 

௮த்துளைக்சாள். ௮௨ன் மறுத்தும் மறுத்தும் வந்து மதிமயல்
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இ௪ சென்றான். முடியாத ஒன்றை முடியுமென்று கரதி இவன் 

கெ$ராள் உழன்றான். அனுமான் முதலிய பெரியோர்சள் வக்து 
பிறன்ஈகடை நிற்றல் பெரும் பிழை என்று தேற்றிலும தேதரூமல 

நின்றான். அதன்பின், இசாமன் இலங்கை புகுந்து தனது வில் 

வலியால் ௮7.25ர் குலத்தையும் தொலைத்து அவனையும் அ|நித்தார், 
சிதைபைச சிறைமீட்டித் தன் சிந்தை ம௫ழ்ந்தார், 

பிறன் மனையைவிழைக்ததால் தனது ௮7௪ வாழ்வையும் ஆரு 

யுரையும், பெரும் புகழையும் ஒருங்றெஃ்து இராவணன் பேதை 

யரிற் பேதையமையப் பெரும் பழி பூண்டான், விரிவை இராம 

சரிதையில் தெளிக, 

வெற்பெடுத் துயாச்த திண்டோன் இராவணன் விரக த்தெய்இப் 

பொறபுடைச் சீதைகெஞ்சம் மெலிவுறப் புன்மைசெய்து 

சற்பெனுங் கனலிபற்றக் இமாயோடுங் கரிச் தானென்னில 

அற்புடை யவர்க்குத் இமைபுரிவபேல் ஈரகினாழ்வார். 

(கூரமபுர [ணம்). 

காதலாள் கரிந்துநையக் சகடியவே கனைந்துகள் நி 

எதிலான் தா.ரசம்பி ஏவிதென இறந்தபாவத் 

தூதுலை யுருகவெந் த ஒள்ளழற் செப்புப்பாவை 

ஆத்காதென்னப்புல்லி ௮லறுமால் யானைவேர்மே த, 

(வக சிர்தாமணி) 

பிறனில் விழைதல் பெரும் பேதைமை என்பது இதனான் 

கூறப்பட்டது. 

143, தேறும் குருமனைபால் இமை செய்தான் சத்தனேன் 

கூறுபட மாயர்தான் குமரேசா_-மாறி 

விளிர்தாரின் வேறல்லர் மன்ற தெரிர்தாரித் 

Gm புரிம்தொழுகு வார், (௩)
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“orl, 

குமரேசா! set gs (om of oor மனைவிபால் இனம் செய்த, 

சித் தன் என்பவன் உடனே ஏன் கூறுபட்டு மாய்க்தான் எனின், 
மன்ற தெளிர்தாரது இல்லின்சண்ணே இமைபைச் செய்து ஒழுகு 
வார், விளிர்தாரின் வேறு அல்லர் என்௪. கிளிதல்--இறத்தல், 

e ச் ச ° * e . ௫ ந * ன்ற தெசர்ந்தார் இல்--நன்ஈக் தெளிர்தவரது இல்லில், 
அஃ்தாலது, தம்மீது ஐயங் சொள்ளாதார் இல்லாள் சண்ணே 

என்ச. இனி,மிசச் தெளிஈக ஈல்லோர.து இல் எனவும் னம். 

இமை புரிந்து ஒழுகுவார்.-திமை செய்ய வ்ரும்பி ஈடப் 

போர். தீமை என்றது இங் கற்பழித்தலை. 

தம்மை ஐயுருத ஈல்லாரது இல்லாளிடத்தே தமை செய்தனை 

விரும்பிச் செல்லும் தீயோர், உயிமராடிரு் தவரேலும் இறந்த 

வே யாவர் என்பதாம், 

பிறனில் விழைவார், அறம்பொருள் இன்பங்களை ஒருங்கே 

இழ த பெரும் பேதையர் என்று மேலே கூறினர், இதில் அவர், 

செக் கவரோடு ஒப்பர் என்றார். என்றது பிறவிப் பயனை ௮வரு 

யிர் எப்தாமை கருதி என்௪, 

பிறனுடைய மனைவியைக் கற்பழிக்கச் செல்லோன் பழியும், 

இரீவும் பொருக்கி ௮ழிவான் என்பது இதில் சாட்டப்பட்டது. 

இது சத்சன்பால் காணப்படும், 
1. 4 

கதை, 

குலோத்துக்சபாண்டியன அரசுபுரிந்த காலத்தில் வடநாட். 

டிஸிருந்து ஒரு வாள் வீரர் மதுனாக்கு வந்தார். அவர் முதீர்க்தி 

உயதுடையவர், வாளின் கலை முழுதும் வழுவற் உணர்ந்தவர், 

இண்மையும் ௮ன்பும் மெய்மையும் வாய்ந்தவர். வாளவினை பயிற் 

நித் தன் நாளரினைக் கழித்தார், இளைஞர் பளரும் ௮ச்கிழவன் 

பால் பயின்றார். அவருள் இத்தன் என்பவன் ௮வ்கினையைக் சற்
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அத் தோக்தான்' அதனால் தரூம்கினான். நன்றியை மறந்தான் 

oR ta si furs தானு மோர் கூடஞ் சமைத்தான். அங்கு 

சபில்லாரைம் கத்துத் தன் பக்கஞ் சேர்த்தான். அல்லல் பல 

(ஈய்சான், எனினும் இழ வர் பொஅமையோடு தீளர்கின்றியிருர் 

சார், ர யான் அவர் இல்லாளையும் தழுவ விழைஈதான, 

லவர் 0 ல்லாக சமயம் இல்லிற் சென்றான். சொல்லாசன சொ 

ஈலீனை. அடுத் தடுத்தும் போய்த் தொடுத்துப் பிதற்றினனை, 

அப்2பால்லாதவன் செயலும்கு அற்கல்லாள்நொந்தாள். பரமனை 

Port et, அப் பத்தினியின் பொருட்டுப் பரமன் வப் 

வதார். பழிபடு சதகளைச் அணிபட வேட்டினார் தெளிந்தார் 

இல்லில் தீமை பு॥ிரத சித்தன் விளிர்திநிர்தான். 

(து திருவ்ளையாடற் புராணத்தில் உள்ளது ) 

பிறன் இல்லாளை விழைலோன் உயிரோடு செத்த பிணம் என் 

பது இதனால் கூறப்பட்டது, 

144. என்னே அ-ஈலிகையால் இந்நரனும் தன் பெருமை 

கொன்னே இழ%தான் குமமேசா--அன்னோ 

எனைதக்சூணைய ராயிலும் என்னாம் தனைத் துணையும் 

தேசான் பிறனில் புகல், (௪) 

Q—or. 

குமரெசா! அசலிகையால் சனது பெருமையை Qe Br 

னும் என் இழந்தான் எனின், தஇிசைத்துணையும் தேராமல் பிறனு 

டைய இல்லினகட் புருவ.ராயின், ௮வர் எனை த்துணையராயிலும் 

என் அம் என்க, தேர் தல்--உணர் சல், 

இனை ததுணையும்--சிறிதும் என்றபடி, 

புசல் என் தம் என்று கூட்டி புகுதல் urs முடியும் 

சன்று காண். இதாய் மூடி.பும் என்பது சருத்து, புகல் என 

வும் பாடம்,
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பிறன் மனை பிபை Mop re Qn power ருவன் தினையள 

3 gt டணராழு பிறன் இல்பிஈ23் பூர ரூபின், எவ்வளவு 

PUT AM Wy DNF gy dD அவன பெருமை ip i, gon ipa ஈறு 

யை எய்துவாலா என்பதம், 

ms 57 Dawn ARVs ser DnB ~ sat gre புகு 
வணபிஈதன் உள்ளம் எற்றி கொக்கோ, wham wn 

பிறன் இல்விள் உன் தன் புருர்ரால் ௮டன் உள்ள முற் கொதி 

கும என்னுஈ உணர்வு BUS தும் இர என்பார். ஜினைத்து 

ணேயும் தேரான்?! என்றார். 

a Diy, Gry ir, gwar, ௮திரார முதலிய எல்லா ஈலங் 

களும் உையனு ரினு6 அ மனில் பு கேல் ௮ வன் பழிபும், இறு 

மையும் அடைவான் என்பது ஈது. இவ்வுண்மை இந்திரன் 

பால் தெவியப்ப£?ம் 

கதை. 

வானவர் தலை-னா3ய இந்திரன் ௮ரலியைச் சாத 
உ * rd . ே க _ e . 

லித்து3 ோதமரழு இல்லிம் புரூர்சா wr. அ௮கஞல் தனது பெரு 

ையெல்லா& இறக்கான். மானையபோல் Blom vest ஒரு பூனை 

யாய் ஓ)னன். தன நழ?ப உடஃ& மூ£தும் இழிகுறிகள் 

ஏற பெற்றான். முணிவர் ?மாழியால் ஈரிதுப ரழந்தான். செறு 

மையும், பரீயு சேரப்? ற்றன். (வரியை நூல்உளிற் காண்க.) 

தன்னைப்போல் பிறரை 2யண்ணல் த.ருசியாம் கா.ர்மணச்த 

மிரனை பேல் இடையினாள சி பினு மே + Carers 

தி னல்பேல் ஏனிவு பெள்வார் யல ன் தேர்தமனை 

௮ன்னைசோதரி3போல் எண்ணா தணைகதி... விரும்பல 

(BB pre). + 
Q) i By ar பிறனில் காமுற் ிழி கறி முழு தும் Ors Bop ear 

சந்திரன் கூர னி ,லாட் ட. மூரிவெம் யாத்த ழ்ந்தான் 
அந்தர அவரும் மணமீபலாரு மில்வாறுபட்ட 

Qué guts sardor ரும்ரை $!ய்ம்கு உ வேற திபின்றே, 

(தணிகைப் புசாணம்) 
87
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ஆச்ச மனையாள் ௮கத்தில் இருக்கவே 

சாத்த மனையாளைக் காமுறுங் காளையர் 

காய்ச்ச பலாவின் சனியுண்ண மாட்டாமல் 

ஈச்சம் பழத்துக் டெருற்ற வாறே, (திருமர் திரம்.) 

பிறனில் விழைவோர் பெருமை யிழப்பார் என்பது இதனால் 

கூறப்பட்டது, 

145. கண்டான் துசோபதையைக் காதலித்தான் சேசன்பின் 

கொண்டான் பழியேன் குமரேசா. -௮ண்டல் 

எளிதென இல்லிறப்பான் எய்துமெஞ் ஞான்றும் 

வீளியா.து நிற்கும் பமி. (@) 

இ.ச. 

குமரேசா! துசோபதையைக் sand காதலித்த சகன் 

என்றும் அழியாத பழியை ஏன் அடைந்தான் எனின், எளிது 

என இல்லிறப்பான், எஞ்ஞான்றும் விளியாது நிற்கும் பழியினை 

எய்தும் என்க. 

இல் இறப்பான்--பிறன் இல்லின்௧கண் நெறிகடந்த செல்வோன். 

எஞ்ஞான்றும் விளியாது நிற்கும் பழி--எக்காலத்தும் அழி 

யாது நிற்கும் பழி. 

எளிதில் எய்துமென்று கருஇப் பிறனுடைய மனையாளை ஒரு 
வன் தமுவவிழையின் அழியாது எக்காலத்தும் நிலைநிற்கும் பழி 

யை ௮வன அடைவன் என்பதாம். 

அதிகார ஆற்றல்களுடைமையால் எளிதில் எய்துமென்று 

கருதிப் பிறன் இல்லாளை ஒருவன் விரும்பலாகாது என்பதும் 

விரும்பின் அவனுக்குப் பழியும் கேம் உளவாம் என்பதும் இதில் 

உணர் த்தப்பட்டன. இவவுண்மை Seamer பால் உணரப்படும்.



15-ம் ௮திகா.ரம் பிறனில் விழையாமை, 293 

கதை. 

சேகன் என்பவள் மச்சசாட்டஇபனாகய விராடன் மைத்து 

னன். ௮வ்வசசனது மனைவியாகிய சதேட்டிணையின் உடன் 

பிறந்தவன். சநூற்றுநால்வருள் மூத்தவன். அழகும், திண்மை 

யும் அமைந்த மேனியன். இவனைப் பாணன் என்னும் காந்தருவ 

னது அமிசம் என்பர், விராடனது தானைக்குத் தலைவனாய் நின் 

று தனியாண்மை செய்தான், செய்துவருங்கால், ஒருகாள் ௮ 

தப்புறத்திற்குச் சென்றான், பாண்டவர்களோடுவந்து வண்ண 

மகளாய் ௮ங்சே தங்கியிருக்கும் துரோபதையைக் சண்டான். 

காழுற்றான். இவளை எய்துதல் எளிகென நினைந்தான். தன் 

உடன் பிறர்தாளிடஞ் சொல்லி வளை உடன்படுத்ச வேண்டி 

ஞான், முடியவில்லை. பலமுறை முயன்றான், முடிவில் வலிந்து 

பற்ற மனக் துணிர்கான். பாஞ்சாலி ௮கனை அறிந்தாள். மீடுக் 

குந் துடுக்குமிக்க ௮வன் கெடுத்து விரிவா னென்று கவன் 

pot, அஞ்சினொெள், பரமனே தஞ்ச மென்று நினைந்து 

நிகழ்வதை வீமனிடம் புகன்றாள். இருவரும் ஒரு சூழ்ச்சி 

யைத் துணிக்தார். பிரிந்தார், மறு இனமே ஈசையுறு சேகன் 

நாணாது வந்தான். ௮நீநல்லாளை நோக்கினான், பொல்லாததை 

நினைந்தான். சொல்லாதன சொல்லினான். ஈயந்தான். வசை 

யில்லாத ௮வளும் இசைவ தபோல் நடித்தாள், இரவில் ஒரு 

பனிமலர்ச் சோலைக்குள் ௮வனைத் தனி வரும்படி பணித்தாள். 

ப$வான் போனான். இரவும் வந்தத, வீமன் ஒரு மட மகள் 

போல் உடையணி புனைந்து குறித்த இட த்தில் முன் புகுந்திருந் 

தான். நறுமணந் தோய்ந்து பெரு ம௫ஏழ்வோடு அவலும் ௮ங்கு 

வந்தான். பொழிலுட் புகுர்தான், உடல்முழுதும் ஆடையால் 

மறைத்து ஒருவகை அழகோடு குழைர்து பூத்திருக்கும் பெண், 

உருவைக் கண்டான். அவன் கொண்ட வுவகைக்கு அளவே 

யில்லை. பாவம்! பெருயெ காதலோடு அருகில் ௮ணைந்தான்: 

இருந்தான். தழுவ விழைர்தான். காதன் மொழி பல சனிந்து 

மொழிந்தான். ௮ம்மங்கையின் செங்கையை ௮மையப்பற்றினான்
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மான்போல் இடந்தவன் மடங்கல்போல் எழுந்தான், சேகன் 

பதைத்துக் கூசி மெய் துடித்தான், அடிகளும், ர௬.த்தும் அவன் 

மேல் இடியென விழுந்தன, அன்றவன் உற்றதை அவன் அன்றி 

யார் அறிவார். முடிவில் வீமனால் முடிந்து மடிந்தான். எளி 

தென இல்லிறக்தகால் அழியாப் பழியை இவன் இரவோடு எய் 

Bear. (இதன் விரிவு பாரதத்தில் உணரப்படும்.) 

பிறன் மனை நயந்தோர் பெரும் பழி எய்துவர் என்பது 3) s 

னல் கூறப்பட்டது. 

| 46. அன் ?9ருருவன் இல்லிறப்பால் ௮ப்பனையும் என்பசை தது 

... கொன்றுபழி கொண்டான் குமசசா..-என்.றும் 

பசைபாலம் அச்சம் பழியென நானகும் 

இ ௫வாவாம் இல்லிறப்பான் கண். (௬) 

fd * . * ச * சு 

குமரேசா! மூன் ஒருவன் இல் இறப்பால் தன் தந்தையை 

யம் பகைத்துக் மொன்று ஏன் பழி சொண்டான் எனின், இல் 

இறப்பான் கண் பசையும், பாலமும் ௮ச்சமும் பழியும் என்னும் 

இந்ரான்கும் என்றும் நீங்கா எனக, 

இகத்தல்--விடடு நீங்குகல். இது தொழிற் பெயர் des 

குன்றி எதிர்மறையாய் நின்றது, இசவாவாம்--ரீங்காவாம். 

இல் இநத்தல்--பிறலுடைய இல்லாள் கண் மிகைபுரி தல். 

பிறனுடைய மனையாள் பால் நெறி கடந்து செல்வான்௧ண் 

பகையும், பாவமும், பயமும், பழியும் என்னும் இந்நான்கும் ஓரக் 
காலும் நீங்கா என்பதாம், 

மேல், பழி ஒன்றே கூறினார் இதில் ௮தனோடூ இம்மூன்றும் 

வள யாம் எ aa apt,



15-ம் அதிகாரம் பிறனில் விழையாமை. 295 

பிறனில்லாளை விழைபவன் பழி பாவங்களை எய்தி இழிவான் 

என்பது கருத்து, இஃது உசகன்பால் உணரப்படும். 

கதை, 

குலோத்துங்க பாண்டியன் மதுரையிலிருந்து அரசுபுரிந்த 

காலத்தில் அதனை அடுத்து அவந்தி என்று ஒரு நகரம் இருந் 

தீது. அதில் ஒரு வேதியன் இ௱ச்சான், பொறுமை முதலிய 

உயர் குணங் களை யுடையவன். முதிர்ந்த வயகனன், அவனு 

டைய மனைவி இளமைப் பருவம் வாய்ந்தவள், எழில் மிநப் பெ 

திறவள். அவளுடன் BOTH வாழ்ந்து வருங்கால் ஒரு மைக் 

தன் பிறர்தான். அவன் வளர்ந்து பருவ (ுற்றான். பெற்ற 

காயையே பெண்கொள நினைந்தான், Ce ous இகழாமல் அத் 

இயவள் இசைககாள். இமையும் நிகழ்ந்தது. தாயும் சேயும் 

செய் வருகின்ற சனிப் பாதத்தை ஒருராள் காதை குறிப் 

பால் அறிந்தான். பதைத்து வெறுத்தான. பொறுத்தான். மக 

னும் பசைக்கான். பின்னும் ஒருகாள் அவ்விருவரும் தனித்தார், 

வற்று டுரன் அறியாமல் சென்றான், மான் எனும் பாவி இவன் 

தடயினைத் துணித்தான். அவளுடன் me ஜெளி காடு சென் 

றான். செல்லும் வழியில் கள்ளர் சிலரால் அவள் கைக்கொள்ள 

பபட்டாள். அவர்பாலிருந்து ௮வள் அடைக சு சிறுமைகள் பல, 

அவளையிழந்து அங் இ.நி மரன் அல்லலுற்றலைக்கான், கண்டார் 

அனைவரும், ators stoma நாணினார். பாவி என்று பழித் 

தார், அவன் உருவமாறினான். உணர்வு மாறினான். பாவப்பய 

னைப் பற்றி pe per. என்றும் நீங்கா இழி பழி எய்தினான். 

.... (இகன் வீரிவு திருவிசையாடலில் மா பாதகர் தீர்த்த படலத் 

தில் உணரப்படும்.) 

அறம்புகழ் கேண்மை பெருமை யிர்நான்கும் 

பிறன் தாரம் நச்சுவார்ச் சேரா--பிறன் தாரம் 

நச்சுவார்ச் சேரும் பகைபழி பாவமென் 
றச்சத்சோ டிந்நாற் பொருள். (நாலடியார்?)
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பிறனில் விழைவான் பழி பாவங்களை அடைவான் என்பது 

இதனால் கூறப்பட்டது, 

14/. பற்றும் அயோமுயெப் பற்றான் இலக்குவனேன் 
குற்றமென்று நீத்தான் குமரேசா--உற்ற 

௮றனியலான் இல்வாழ்வான் என்பான் பிறனியலாள் 

பெண்மை ஈயவா தவன். (எ) 

குமரேசா! தன்னை ஈயந்த ௮யோமுகியைத்தான் நயவா 

மல் ஏன் இலக்குவன் தள்ளினான் crates, Goer Bw arena 

பெண்மையை நயவாசவனே அறன் இயலான் இல் வாழ்வான் 

எனக, ஈயத்தல்--லிரும்பல், 

அறன் இயலான்--௮றத்தின் இயல்2பாடு, ஆன் மூன்ற 

SEY பெண்மை என்றது அதன் சுவையை 

பிறன் இயலாள் பெண்மை நபவாதவன்--பிறலுடைய இய 

ல்பின்கண்ணே நிற்பவள து மெய் நலத்தை நர வீரும்பா தவன். 

பிறன் மனையாளை விரும்பா தவனே நெறி வழுவாமல் இல் 

வாழ்ப்வன் என்பதாம், 

அற்வோர் முதலிய ௮றவோர்க்கெல்லாம் தணையாய் நின்று 

விருந்தினரை ஓம்பித் திருந்திய நலத்தோடு பொருந்தி வாழ்பவ 

னாயினும் பிறன் இக்லாளை விரும்புவனாயின் ௮வன்பால் ௮றன் 

நில்லாது என்பது கருத்து. 

பிறன் இல் விழையாமையே பேரொழுக்கம் என்பதும் ௮௪ 

னையுடையானே ௮றவோன் என்பதும் இதில் உணர்த்தப்பட் 

டன... இவ்வுண்மை இலக்குவன்பால் உணரப்படும். 

க்தை. 

இலக்குவன் தசரதனுடைய மூன்றாம் புதல்வன், தாய் 

சுமித்திரை, அழகும், வீரமும், அன்பும் நிறைந்தவன். இராம
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னுடன் வனம் புருந்தான். சதை பிரிந்தபின் இவ்விருவரும் வரு 

ந்திக் சவர் த வனத்தையரித்திருந்த ஒரு மலைச் சாரலில் தங்? 

ளூர், சூரியன் மறைந்தான், இருள் நிறைந்தது. ண்ணனுக் 

குத் தாகம் அஇகரித்தத. இளையவன் நீரைத் தேடி வெளியே 

போனான். ௮ங்கு இவனை ஒரு மங்கை கண்டாள். காமுற்ளாள், 

அவள் பெயர் மயோமுகி, தன்னைத் தழுவி மூழும்படி. இவனைத் 

தொழுது வேண்டிஞள். இளையவன் வெறுத்தான். ௮வள் நயந் 

து பற்றினாள். இவன் அனந்து ஏற்றினான். ௮தன்பின் ௮வள் 

வருந்தி நொந்து வைது போனாள். கருகு இருளில் தனி இடத் 

தில் இளமையும் ஈலமும் அன்பும் பொருந்திய அழக ஒருத்தி 

தன்னைத் தழுவ ஈயந்தும் தான் தவளை சயவாமல் தள்ளிய இளைய 

வன்பெருமையை உலகம் புகழ்க்தது. (விரிவு சரிதையில் தெளி 
வாம்.) 

பெண்ணி னாய பேசஞர் பூமியுள் 

எண்ண மிக்கவர் எண்ணிலும் எண்ணிலார் 

பின்னி நின்ற பெருவினை மேல்வரும் 

என்ன தாயினும் ஏதில்பெண் நீக்குமின், (வளையாபதி ) 

148. பண்டாக்க வந்துரைத்தும் பாராமல் ஏன்உறுதி 

கொண்டான் இராமன் குமேரசா..-சண்ட 

பிறன்மனை கோக்காத பேராண்மை சான்ஜேர்க் 

கறனொன்றோ ஆன்ற ஒழுக்கு. (௮) 

குமரேசா! அரக்கி வர்து பரிந்துளைத்தும் ஏன் இரா 

மன் விரும்பி கோக்கவில்லை எனின், பிறன் மனைவியை நோக்காத 

பேராண்மை சான்றோர்க்கு நறனலும் இன்ற ஒழுக்கமும் தம் 

என்க. ஆன்ற ஒழுக்கு--றநிறைந்த ஒழுக்கம், 

ஒன்றோ என்பது உம்மை போல் ஈண்டு எண்ணுப் பொரு 

ளில் வந்தது. நோக்குதல் என்றது கயந்த பார்த்தலை. உள்ளத் 

நில் காதல் கொள்ளுதலை என்சு. சான்றோர்--சால்புடையவர். 

குணங்களான் நிறைந்தவர் என்றபடி.
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பிறன் பனையாளை விரும்பி கோந்தாமை$ய சான்றோர்ந் த 

அறனும் ஆன்ற ஒழுக்கமும் ௮ம் என்பதாம். 

அறம் என்பதும் ஒழுக்கம் என்பதும் பிறன் மனை நயவாமை 

யே என்௪ புறத்தில் உள்ள பரைவர்சளை அடக்கியாளும் ண் 

மை புடையாரும் ௮/2 தில் ௨ ள்ள சாமத்தால ௮டங£த் தாழ்: ர் 

ஆகலின் தளை அடக்குசலைப் பேராண்மை என்றார், 

பிறனில் விடையாரபையே பேராண்மை என்பும் அசுனை 

யுடையா?ே சான் மார் என்பும், துவ. அற Grip b ba BAT 

அமையப் பெற்றவர். என்பறம் இதில் உணர்த் எப் ட்டன. இங் 

வுண்மை இராபன்ப!ல் உணரப்ப£ம். 

400) H. 

இராமர் பஞ் Feat 9.0990 தங்கியி நம்குழ்பொழுது இராவணன் 

தங்கையாகிெய சூர்ப்பப கை ௮ங்க வட்லு ௮அவரைம் கண்டாள். 

காமுற்றாள். தன்னைம் கூடி மரி ரம்ப கோடி வகை செய்தாள். 

அவர் மறுத்துரைக்தார். மறுச்து் மறுத்தும் அ௨ள் வேண்டி 

னுள். அதன்பின் அவர் வெறுந்துரைச்தார். வெகுண்ட நீக்கி 

ஞர், மறு மங்கையர்ஃதம் மற மள்னவர்க்கும் மார்பும் மு ஒரம் 

கொடாதவர் என்றும், ௨ஈ பசதினி வரத! என்மும், அவரை உல 

கம் இன்றும் போற்றுகின்றது. 

(இதன் வீரிவு ரூர்ப்பணரைப்படல தில் இளித தெலிவாம்.) 

பிறன் மனையாளை விரும் தவனே அறமும் ஆண்மையும் 

உடையான் என்பது இதனால் கூறப்படட.து. 

| 49, தரடினள்தோள் மத।யாபல் ஈற்றயு மானவரேன் 

கொடி யகன்ரா7 Gino TET—~5 Aid 

நல *குரியார் யாரெனில் ஈ1மக வைப்பிழ் 

பிறற்குரியாள் தோடோயா தார், (௯)
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௫ குமமாசா! தன்னை நாடினவரூடைய தோளைத் தோ 
யாமல் ஏன் தாயுமானவர் ஓஉனார் எனின், நாம நிர்வைப்பின்) 
கலக்கு உரியார் யார் எனின், பிறர்க்கு உரியாள் தோள் தோயா 

தார் எனச். 

நாம் என்னும் உரிச் சொல் அச்சப் பொருளை யுணர்த்தும். 

அஃது ஈறு இரிந்து நாம என நின்றது. தோள் தோய்தல்-- 

இடக்ஈரடஃகல். காம நீர் என்றது உடலை. வைப்பு--உலகம், 

ஆழம் விரிவு பெருங் சொடும் பிராணிரஈள் முதலியவற்றால் 

எவர்க்கும் அர்சக்தைக் தரும் இயல்பு ஈடலிடை அமைநர்துள் 

ளது அகலின அதனை நாம நீ? என்றார். 

நாம நீர் வைப்பின்--அச்சம் கருங் கடலால் சூழப்பட்ட, 

உலகத்தில், 

Ip ena eis உரியாளது தோளைர் 'சராதாரே விரிந்த 

கடல் சூழ்ர்த இவ்வுலகின்சண் எல்லா நலங்களையும் எய்துதற்கு 

உரியார் என்பதாம், 

பிறன் இல்லாளை விரும்பாக ஒருவ?ன இருமையினும் நலம் 

பெறுவான் என்பது கருத்து. இது தாயுமானவர்பால் உணரப் 

பூம், 

கதை. 

தாயுமானவர் என்பவர் ஒரு தத்துவ வுணர்வினர், இற் 

றைக்கு 300 வருடங்களுக்கு முனனர் சோழ நாட்டிலே வேதா 

ரணியம் என்னும் இரு நதரிலே வேளாள வருணைத்திலே பிறந்தார். 

இளமையிலே3ய பலசலைகளையும் இவர் வழுவற ஓதி யுணாந்தார். 

அக்காலத்தில் திரிசா புரத்தில் அரசு புரிம் துவக்ச விஜய ரகுகாத 

சொக்கலிங்க நாயக்கரிடம் இவர் ஒர் உயர்ந்த உத்தியோகத்தில் 

அமர்ந்திருர்தார். சின்னாவில் ௮ரசன் இறந்தான். அதன்பின் 

அரசியே ௮॥ரசை ஈடத்திவந்தாள். வருங்கால், இவரது அறிவும் 
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அழகும் அவளைப் பெரிதும் மயச்ின. ௮வள் இவரைத் தழுவ 

விழைந்து சமயம் பார்த்திரதாள், அதனை டவர் குறிப்பான் 

உணர்ந்தார். அந்நகர் விட்டகன்றார். அதன்பின், மெளன தே 

சிர் என்னும் ஒரு செவயோடு இடத்து இவர் உபதேசம் பெற் 

ரர். உளப் பற்றற்றா், பரமன் அருக யேபற்றி இன்புற்றார். 

இப் பெரும் தரை பற ககிசர் பாடியுர்ளார். அவையெல்லாம் 

அன்பும் இனிமையும் அமைந்து விளங்குகின்றன. தாயுமானவர் 

பாடல் என ௮வை இதுபொழுத வழங்கப்படுகின்றன. பிறர்க்கு 

உரியாள் தோள்தோயாத இவர் பெருகலநுடையராய்ப் பேரின் 

பந் sus ert. விரிவு சரிதையில் உணாப்ப?ூம், 

பிறன் இஷ்லாளது தோள் நலர் தோயா தவ?ர பெரு கலர் 

தோய்வர் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது, 

150. நன்றுசெய்தான் தமை ஈயவாேர் பெண்ணயர்தேன் 

குன்றினான் வாலி கும£ரசா--ஏன்றும் 

௮றன்வரையான் அல்ல செயினும் பிறன்வரையாள் 

பெண்மை நயவாமை நன்று, (௰) 

குமரேசா! நமை விரும்பாமல் நன்மையே செய்த வாலி 

யும் ஏன் ஒரு பெண்ணை விழைஈததால் நீங்குற்றான் எனின், 

அறன்வசையானாய் ௮ல்ல செயினும் பிறன்வசையாளது பெண் 

மையை ஒருவன் நயவாமை நன்று gers. அல்ல என்றது 

பாலத்தை, வரைதல் என்பது எழுதல் கொள்ளல் நீக்கல் உரித் 

தாக்கல் முதலிய பல பொருள்களையும் குறித். தவரும் ஒரு சொல். 

அறன் வரையான் பூல்ல செயினும்--அறத்தை உரித்தாகக் 

கொள்ளாமல் பாவத்தையே செய்யிலும், அறன் என்லுஞ் சொ 

ல்லைக் கையால் எழு.து;தலுஞ் செய்யா தவனாய் மறமே செய்யிலும் 

எனவும் இது பொருளபடுப,
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பிறன் வரையாள்--ிறலு டைய உரிமைபில் நிற்பவள். 

ஒருவன் அறத்தை வரைந்து செய்யாமல் பாவத்தையே 

விரைந்து செய்யினும், பிறன் மனையாகாமட்டும் விரும்பா திருப் 

பானாயின், ௮வன் ஈலம் பெறுவான் என்பகாம், 

எவ்வகைப் பாவங்களைச் செய்யினும் பிறன் இல் விழைதல் 

என்னும் இப் பெரம் பானத்தை ஒருவன் செய்யலாகாது என் 

பது குறிப்பு, 

எவவளவு ஈல்ல குணங்களையுடையவாாயினும் பிறன் இல்லா 

ளது மெய் ஈலத்தை விழைவராயின் அவர் ஈன்மையல்லாம் இழ 

ந்து தமையுறுவர் என்பது கருத்து, இது வாலிபால் காணப் 

CI bud, 

கதை. 

வாலி என்பவன் இந்திரன் சலையாய் இவ்வுலகில் வந்து 
தோன்றிய வானர குலத் தலைவன் பேராற்றலிலும் போராற்றலி 

னும் எவரும் தனக்கு நிகரில்லாகவன். தன்னோடு எதிர்த்தவர் 

எவராயினும் தவசது வலியிற் பாதி தன்பால் வரும்படி. வரம் 

பெற்றவன். இறைவன்பால் நிறைவான அன்புடையவன். இட் 

இர்தையிலிருந்து அரசு புரிர்தான் அறிவு பெருந்தன்மை முத 

லிய உயர் குணங்களெல்லாம் ஒருங் 2௪ வாய்ந்திருந்தும் தன் தம் 

பியின் மனைவியாகிய உருமை என்பவளை GUESTS. நாணாது 

கவர்ந்தான். சுக்ரீவன் இவனது ஆற்றலுக்கு அஞ்? ௮சன்ருன். 

மறந்தும் மறம் புரியா ச ௮றிவுடையனாயிருந்தும் பிறன் வரையா 

ளைத் தன் வரையாளாக்கிய இமையால் ௮தகன் பயனை யிழச்தான். 

இசாமமூர்த்தியால் தண்டிக்கப்பட்டான். 

ஈர மாவதும் இற்பிறப் பாவதம் 

வீர மாவதும் கல்வியின் மெய்ந்நெறி 

வார மாவ.தும் மற்றொரு வன் புணர் 

தாச மாவதைத் தாங்குர் தருக்கதோ. (1)
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தீரூம மின்ன தெனுச்தகைத் தன்மையும் 

இருமை யுந்தெரிர் தெண்ணலை யெண்ணினால் 

அருமையும்பிதன் ஆருயிர்த் தேவியைப் 

பெருமை நீங்னேை யெய்தப் பெறுதியோ. (2) 

இவை, தான் ருற்றம் ஒன்றும் செய்யவில்லை என்று வாதித்த 

வாலியை நோக்கி இராமன் கூறியன. விரிவை இராமாயண ததில் 

உணாக, 

அறனும் அறனறிர்த செய்கையும் சான்றோர் 

திறனுடையன் என்.றுரைக்குக் கேசும்--பிறனில் 

பிழைத்தான் எனப்பிறரால் பேசப் படுமேல் 
இழுஃகாம் ஒருங் இவை. (அுறகெறிச்சாசம்.) 

பிறன் மனைசியை விரும்பாதவனே அறவோன் என்பது 

இதனால் கூறபபட்டது, 

(இவ்வதிகாரந்தின் தொகைப் பொருள்) 

பிறன் மனைவியை வீரும்புகல் என்னும் பேதைமையை அற 

வோ கொள்ளார். அதனைமரொண்டவர் பெரும் பேதையசாவர், 

அவர் செத்த பிணத்தோ? ஒப்பர், எவ்வளவு பெருமையுடைய 

வராயிலும பிறனில் வ்ழைவரேல் அவர் சிறுமையடைவர், இதி 

னால் அழியாப் பறி யுண்டாம். பசையும் அச்சமும் பாவமும் 

விளையும். பிறனில் விழையா தவனே தறவோனாவான். அவனே 

பே.ராண்மையுடையவன. அவனே எல்லா நலங்களும் எய்துதற 

குமியவன், அறஞ்செய்யானாயிலும் ௮து செய்யலாகாது. 

மடு-வது பிறனில் வீழையாமை pid pm. 

War-th அதிகாரம் பொறையுடைமை, 

அஃதாவது பிறர் செய்க பிழைகளைப் பொறுத்தலை யுடைய 

ராதல், பிறரில் விழையாமல் நெறி நின்றொழுகும் நிழறையுடை 

யாரக்குப் பொறையுடைமை இனறியமையாச் Houde gr gs 

லான் ௮சன்பின் இது வைக்கப்பட்டது, 
க ணகர
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151. கண்டிகழ்ந்து துன்புசெய்தகள்ளரையும் ஏன் பொறுத்தார் 
சொண்டசய தேவர் குமேசா--ண்டி 
அசழ்வாரைத் தாங்கும் சிலம்போலத் தம்மை 
இகழ்வார்ப் பொறுத்தல் தலை (௧) 

yar. 

குமரேசா! FS Sout தம்மை இகழ்ந்து துன்பஞ் செய் 

தீ கள்ளரையும் ஏன் பொறுத்தார் எனின், அகழ்வாரைத் தாங் 
கும் நிலம்போல தம்மை இகழ்வாரைப் பொறுந்தல் தலையாய 
அறம் என்க, 

அ௮சழ்.தல்--தோண்டுதல், இகந்தல்--௮வமதித்தல். 

நிலம், தன்னை அகழ்னெறவரை விழாமல் தாங்கும் இயல் 

பிசையுடையது, சதுபோல், தம்மை இஈழ்செறவசை வெறுக்கா 

மல் பொறுத்தல் ௮றிவோர்க்குர் சிறப்பாம என்பதாம், 

ரின்பால் இயல்பாசக் காணப்பமம் ஈலத்சை எடுத் ௫ 

காட்டிப் பொறையினது உயர்ச் த நிலையை இ%துணர் ததியதென்௧, 

மியைப் போல் பொறையடையசாய் இருத்தல் வேண்டு' 

மென்பது குறிப்பு, 

கம்பை ௮வமதஇித்துச் மை செய்சவரையும் ஆதரித்தும் 

பெரியோர் ஈன்மை செய்வர் என்பது கருத்து, இது சயதேவர் 
. ச fri ° 

பால் காணபபத்மா। 

கதை. 

சயதேவர் என்பவர் சசந்நாதத்தை யடத்துள்ள பில்வம் என்னு 

ஊரில் பிறந்திநந்த ஒரு பெரியவர். இவரை வியாசரது அவதாரம் 

என்பர். இவர் வேத முதலிய கலைகள் பலவும் வழுவறவுணர்ந்து: 

இளமையிலேயே மெய்யுணர்வுடையராய் விளங்கியிருந்தா். பரு 

வம் எய்திய பின் பத்மாவதி என்னும் ஒர் உத்தமியை மணந்தார். 

திருமால் அடிக்கே பெருமால் கொண்டார். இகசது மன நலத்
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தையும் மனை யரத்தையும் கண்ட மூழ்ந்த பெருக் தனவணிச 

சொருவர் இவரைத் தமது இல்லிறங்கு ௮ழைத்துச் சென்றார். 

சில நாட்சள் கழிந்த பின்னர் அக்ூருர் தபடியே தம மனைகி 

யுடன் ஜுர்ராசத்திற்குச் செல்ல விருமபினார். வணிக அன்பர் 

ஒரு பெருந் தொரைப் பொருளை அவரது சசடத்தில் வைத் தலு 

ப்9னெர், செல்லும் வழியில் கள்ளர் சிலர் வர்தார். கொள்ளை 

செய்யக் துணி;தார், தேர் ௮ப் பொருளை அவர்க்கு ம௫ழ் 

வோடு சாட்டி முழுதும் சொள்ளும்படி செய்தார். மனைகியு 

டன வழிஈடந்தார், அத் $யோர், இவர், பிறரிடஞ் சொல்லித் 

தமக்குத் அயர் விளைப்பர் என்று கரத ஓட வந்தார், சய தேவ 

ரைப் பற்றினார், சால் ளையும் சைசளையும் வெட்டி. ஒரு புதரில் 

இட்டுப் போயினார். இரவும் வந்தது, ௮ஙத வேட்டைக்கு வ 

திருந்த Brashear என்னும் வேந்தன் கார் இருரில் இவரை 

வந்து கண்டான். நிசம்) தசை யுணர்ந்தான், வருந்தி இ.ங்கினொன், 

விடிந்தபின் தனது இரதத்தில் ஏற்றிக்கொண்டு கன்னசர் கொணர் 

ந்தான், அ௮ரண்மனையில்வைத்து இருவரையும் அன்புடன் ஆத 

ரித்தான், இவரது கட்டளைப்படி ௮வவரசன் சாள்தோறும் பாக 

வதர்கட்கு வேண்டுவன கொடித்தவர்தான், அக்சள்வரும் பொ 

ருள்பெற விரும்பி பாசவதர்களைப் போல் வேடந்தரித்து reer 

முன்பு வந்தார், அங்குச் சயதவரைக் கண்டார், உளளம் 

நடுங்கினார். தேவர் அவர்களை மிகவும் ஆதரித்து பெரும் பொரு 

ளைக் கொடுப்.ித்து வழியலுப்பினார். தானை த்தலைவர் சால்வரைத் 

துணையாகச் செலுத்தினார், சென்ற தலைவர்பால் ௮த்தியோர் 
சய?தவர் மீது ௮டாப் பழி கூறினார். அஃதாவது 4இவர் மிகக் 

கொடிய வஞ்சகர், எங்கள் நாட்டு ௮ரசன் இவரைச் சிரச்சே 

தீம் செய்யும்படி எங்களுக்கு? கட்டளையிட்டனர். இவரைப் 

பற்றி ஒரு காட்டுக்குக் கொண்போய் சால் சைசளைமட்டும் தறி 

தீதுகிட்ி உயிர்ச் சேதம் செய்யாமல் சென்றோம். அவ்வுதவிக் 

காக எங்கட்கு இவ்வளவு பொருளை உபசரித்து உபசரித்தார். 

என்று சொல்லி, மேல் காவெழமுன் பூமி படீர் என்று வெடிச் 

த்து, அதில் அப்பட Ut a ser அனைவரும் Hips Bs ws மறைக் 

தீரர், தானைத் swat £u9 pretg சயதேவரிடம் ஈடா
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தைச் சாற்றினா. உடனே தேவர் திருமாலை dig warms 

இதர்து மறைக தவர்கள் எழுக்து வரும்படி வேண்டினார். பகவா 

ன தேவரது பொறுமையை வியந்து ௮வர் விரும்பியபடி யே செய் 

தார், குறைந்த உறுப்புக்களும் நிறைந்து விளங்க. ழ் 

வாரைத் தால்கும் நிலம்போலத் தம்மை இகழ்வாரையும் போ 

றுத்து தரித்த சய தேவரது பொறை! /டையையை அனைவரும் 

புகழ்ர்து போற்றினார். விரிவை அவர் சரிதையில் உணர்க. 

சாந்தனையு் சியன3வ செ.ப்திடி னுந் தாரமவரை 

யாக்தனையங காப்பர் அறிவுடையோர--மாந்தர் 

குறைககும்௮ுளவுங் ,களி?நிழலை த தந்து 

மறைக்குமாக் கண்டீர் மரம் (7 தரை.) 

பொறுமையே ஒருவனுக்குத் தலைமையான மம் என்பது 

கூறப்பட்டது. 

152. வளளுவர்தம் டை லலித்தான் பிழைபொறுத்துங் 
தொள்விலைஃயன் சொன்னார் குமசேசா--.உள்ளம் 

பொறுத்தல் இறப்பே யெனழு மதனை 
மறத்தல் ௮தனினும் நன்று, (2௨) 

இ-ள், 

குமரேசா! தமது துடையை வலித்துக் கஇிழித்தானது 

பிழையையும் பொறுத்து ஏன் அவனுக்கு வள்ளுவனார் விலையை 

யும் சொன்னார் எனின், இறபபினை என்றும் பொறுததல், அத 
னை மறத்தல் அதனினும் ஈன்று என்க. 

இறப்பு--கெறி சடந்த செயல். 

இறப்பினை என்றும் பொறுத்தல்--பிழையினை என்றும் 

பொறுக்க. ஒுத்தற்கு இயலுங் காலத்திலும் ஒருவன் செய்த 

பிழையைப் பொறுக்கவேண்டுமென்பார் 'என்றும்' என்றார், 

அதளை மறத்தல் அதனினும் ஈன்று--௮ப் பிழையை மறத் 

தீல் ௮ப் பொறையினும் ஈல்லது.
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பொறுத்தை-பிறர் செய்த பிழையை மனத்துட்கொண்டு 

FE 5 5. 

மறத்தல் -௮கனை உட்கொள்ளாது உடனே மறந் துவீடு தல். 

மறவாவழி அது மனத்துட் சொத்து ஒரோவழிச் சனத்தை யெ 

மூப்பும் தலான் ௮ சனை மறத்தல் மிசவும் நன்றாமமன்சு. 

பிறர் செய்த பிழையைப் பொறுத்தலிலும், அதனை உளத் 

தட்கொள்ளாமல் உடேே மறத் தல் ம்க்க நன்மையாம் என்பதாம், 

இப்பெருர் தன்மை வள்ளுஃ ப் பெருமான்பால் உணரப்பரம், 

ததை. 

உாசு என்னும் அம்மைபுடன் திருமயிலையிலி ௬5.து வள 

ஞூவ:ப் பெருர் தகை இல்லறம புரிச்து வருங்கால், தாம் சைமுயன் 

௮ நெய்த ஆடைபை விலப்ப?5த முறைப்படி ஒருநாள் வெளி 

யேசென்றார். இரது உயர் கு௱ங்களைக் கண்டு பொருமை 

கொண்ட ஒருவன் எவ்வசையாலும் வெகுளியை மூட்டி இஙாது 

மன நிலையைக் கலைக்கவேண்கிமென்று நெரி நாளாகக் கர தியிருக 

தான். அன்று இவர் எதோ வந்தான், அடை வாங்குபவன் 

போல் சாடை செய்தான், கையில் வாங்கினான். வி grou? 

என்றான். ஒரு பணம் எனமுரர், கொண்ட துணியை இரு 

துண்டம் செய்தான, ஒன்றின் விலையை உரைமின எனறான், 

தேதவர் ௮ரைப்பணம் எனருர், அதனையும் இரு துணி செய்து 

இவ் ஒன்று மட்டும் என் என்றான். பணம் கால் என்றார். ௮ 

வன் அதனைக் தந்து அத்துணி?யாடு அகன்றான். மிதம் பய 

னற்றதாதலான் வீதியில் எறிந்துவிட்டு நாயனார் வீடி சேர்ந்தார். 

உற்றதைக்கொண்டு அன்று உறுபசி ஜர்த்தார், அர்கெறியிலான் 

செய்தபிழையினை மறந்து விலை பகர்ந்து தந்த நாயனாசது மெய்ப் 

பொறையை உலகம் புகழ்ச் 2.௫. 

பிறர் செய்த பிழையை மன ததுட்கொள்ளாமல் மறர்.துலீடு 

தல் மிகவும் ஈல்லது என்பது இதனால் கூறப்பட்ட. 

oe,
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153. அன்துசென்ற சண்ணன் துரி?யா தனன்செய்த 

கோதேன் பொறுத்தான் குமரசா-- யாதொன்றும் 

இன்மையுள் இன்மை லிநர்தொரால் வன்மையுள் 

வன்மை மடவார்ப் பொறை, (௩) 

ள். 

குமரேசா! தாது சென்ற சாலத்தில், தரியோதனன் 

செய்த பிழையை என் கண்ணன் பொறுத்தான் எனின், மட 

வாரப் பொறை வன்மையுள் வன்மையாம் என 5. 

ஒருவுதல் என்பது ஓ.ரால் என ut Dui gr 

இன்மையுள் இன்மை விருந்து ஓசால்-- எளிமையில் எளி 

மையாவது விருர்னரைப் பேணாது £மக.கல், 

மடவார். -மடமையை யுடையவர்; தறிவிலார் என்சு, 

அறிலிலாஈது பிழையைப் பொறுத்தல அலிஞர்க்குப் பெரு 

வன்மை என்பதாம், 

பெரும் பொருளுடையனபிலும் விருகஃதோம்பானேல் அவ 
னே மிசவும் வறியனாம் என்பதும் 3வறு வலிகள் இலஞயினலும 

பொறுமை யுடையனேல் வின உல$௰ல் உய/வலியுடையான் 

என்பதும் கூறியபடி, 

வரு விருந்தைப் பேணலும், பிறர் பிழையைப் பொறுத்த 

அம் ஒருவலுக்கு ஈன்மையும் வன்மையும் தம் என்பது குறிப்பு. 

பிறர் பிழை பொறுத்தலே பெருவன்மை என்பது கருத்து. 

இது சண்ணன்பால் அமைந்திருந்தது, 

கதை. 

தன்பால் தாதுவந்த சண்ணனைத் துரியோதனன் கொல்லக் 

கருதினான். ஒரு பட குழி தோண்டி மேற் பரப்பில் ஒர் ௮ழ 

இய த.தனமிட்டு தன்மேல் ௮வரை எழுந்தருளச் செய்தான்: 

89
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குழியுள் ஆபிசச் கணக்கான மல்லர்களை ஆயத்தஞ் செய்துவைத் 

இருந்தான். கண்ணன் வஞ்சம் அறியாமல் அதன்மேல் வந்திருக் 

தான், உடனே தனம் நெரிந்தது. கண்ணன் உணர்ந்தான், கன் 

காலால் மல்லரை உழக்கினான், வெளிஃப( வந்தான், மன்னன் 

செய்த வன்பிழையைப் பொறுத்தான், அவனை ஒன்றஞ் செய்யா 

மல்அமைதயோடகன்றான், பெருவன்மையுற்றிருந்தும் ௮ப்பிழை 

பொறுத்தமையால் கண்ணனது பொறுமையின் பெருமையை வீடு 

மன் முதல னோர் போற்றிப் புகழ்ந்தார், விரிவு சரிதையில் 

தெளிவாம். 

பொறுமையே ஒருவனுக்குப் பெருவன்மை என்பது இத 
ஞல் கூறப்பட்டது, 

134. கொண்ட பொரையுடைமை சோடாமல் ஏனென்றுங் 

கொண்டான் தருமன் குமோசா--கொண்ட 

நிறைபுடைமை 8ங்காமை வேண்டிற் பொதயுடைமை 

போற்றி ஒழுகப் படூம், (௪) 

குமரேசா! தரு ஈன் ஏன் பொரையுடைமையை ஏன் 
தம்போற்றி ஒழுகனொன் எனின், நிறையுடைமை £ங்நாமை வேண் 

டின் பொறையுடைமையைப் போற்றி ஒழுகவேண்3ம் என்க, 

நிறை--உயரிய குணங்களெல்லாம் omits Hoops Boys 
தல். இது சால்பு என்னப்படும். 

குணகசணங்கள் ஒருவன்பால் நீக்காமல் இருக்கவேண்டமா 
ஞல் அவன பொறையுடைமையைப போற்றி ஓழுகவேண்டும் 
என்பதாம். 

எத்.துணைப் பெருக் துபை எய்திலும் பொறுமையை ஒரு 
வன் கைவிடலாகாது என்பது கருத்து, இது தருமன் பால். 
சாணப்ப?ம்,
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கதை, 

துரியோதனன் செய்த அல்லல் பலவற்றிலும் தருமர் பொறு 

மையுற்றிருர் சார். பேரவைபில் வைத்துத் தமது மனைவியாகிய 

துரோபதையை அவன் மானபங்ஈஞ் செய்தான். எவரும் பொ 

றுத்தற்கரிய அவ்வமையத்தும் இவர் தமது பொறைபுடைமையைப் 

போற்றி நின்றார். இயல் நின்ற வீமன் விசயன் முதலிய தம்பியர் 

வெகுண்டார், இவர், அவர்களைத் தடுத்து ௮டக்கினார். Data 

பொறுமையின் பெருமையைப் பூமிதேகியும் புகழ்ந்து போற் 

nar, 

வீமன் கதை3மேற் ரைவைக்க விசயன் சலைமேல் விழிவைக்க 

தாமம் புனைதோள் இளையோரும் தத்தங்கரு SSD சினமூட்ப 

தூமம் ப$ிசெர் தழலகியச் சோனைமேகஷஞ் சொரியவதுபோல் 

ராமர் தருமன் எனத்தக்?சான் இளையோராற நவிலுற்றுன். (1) 

தேம்போ தனைத்தும் மெய்சாபுஞ் ிலபோதலருஞ் சிலபோது 

வேம்போ தங்கு வாழ்வவெலாம் வெக்கானுடனே 2 வவாவோ 

ஆம்போ தாகும்ததுவன்றி பபொருள்கள் அம்முறையே 

போம்போ தனைத்தும் போமுன்னம் பொறுத்தீர் இன்னம் 

பொறுமென்றான், (2) 

(பாரதம் சூ.து2பார்ச் சருக்கம். ) 

பொறையில்லார்ச்கு நிறை இல்லை என்பது இதனால் கூறப் 

பட்டது. 

155, கொன்ற மழுவோனைச் கொல்லாமல் ஏன்பொழறுத்தான் 

குனரு இராமன் குமரேசா--கன்றி 

ஒறுத்தாரை ஒன்றாக வையாசே வைப்பா 

பொறுத்தாரைப் பொன்போற் பொதிந்து. (@)
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ரள, 

குமரேசா! தமது முன்மீனாரைக் கொன்ற மழுவோனை 

ஏன் இ.ராமன் கொல்லாமல் பொறுத்தான் எனின், ஒறுத்தாரை 

ஒன்றாக லையார், பொறுத்தாரைப் பொன்போற் பொதிநது வை 

ப்பா என்ச, 

மழுவோன்-- பரசுராமன். மழு--5ரு வகை ஆயுதம். அது 

பரசு எனவும் படும். ௮தனை என்ழங் சையில் உடையவனை ௪ 

லால் ௮ப் பெய] பெற்றான், ஒத்தாா--தண்டி தீதவர். 

ஒன்றுக வையார்--ஒரு பொருளாக மதியார். 

தமக்கு ஒருவன் பிழை செய்தால் கனைதக் தாமும் அவன் 

கட் செய்யாமல் பொறுக்தாரை உலகோர் என்றும் நினைகது 

பு சழ்வர் என்பசாம், 

பொலனளைப் பேழையுள் வைக்துக் காப்பது போல் பொறை 

யுடையாரசை அறிவுடையார் உளத்தில் வைத்துப் போற்றுகர் 

என்பார் (6 பொறத்தாசைப பொன்போற் பொதிந்து வைப்பர்”? 

என்றார். 

பொரையுடையார் எல்லாராலும் மதித்துப் போற்றப்படுவார் 

என்பது கருத்து, இலது இராமாபால் உணரப்படும், 

கதை. 

தசரதராமன் சீதையை மணம்பரிர் ௫ மிதிலையிலிருஈ்து திரு 
வயோழ்தியை கோக்வர்தார். வருகின்ற வழியின் இடையே 

பரசுராமர் வந்து மறித்தார், அவர், சூரிய குலத்து அரசர் பல 

ரையும் தமது மரலாயுதத்தால் கொன்று குகித் தவர். இவரை 

யும் கொல்லத் துணிக்தார், சினந்தெதிர் நின்றார். சல் வன் 

மொழி பசர்க்சார். ஏ, இராமா? சான் உன் குலப் பசைவன், 

உன்னையுல் கொல்ல வந்தேன், நீ சிறுவனுதைலால் முதலில் 

உனது வலியினை ௮.றிய விரும்புகின்றேன். இதோ என் கையி
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லள்ளீ வலிய வில்லை நீ வாங்க வளை பார்ப்போம்'? என்றார், உட 

ன இராமர் முறுவல் சிறிது எய்தினார். சரா வில் என்றார். 

௮வர் தந்தார். இராமர் தமத தடக்கையை நீட்டி அவ்வலிய 

விஃலை வாங்கினார். வளைத்தார், தமது கூரிய பாணத்தை அதில் 

கோத்துப் பிடித்தார், தமது முன்னோர் பலரையும் ௮வர் கொ 

oF Di gb இவர், அவரைக் கொல்லத் தணிந்திலர், எடுத்துத் 
தொடுத்த ௮ம்பை வேறொரு திசையில் கடுத்து விரித்தார். நன் 

மதி புசட்டிச் சென்மின் என்ளுர். ஒறத்தற்குரிய உறவலி 

பலடைத்திருந்தும் தன்னைக் கொல்லாமல் பொறுத்த இவரது 

பொறுமையைக் கண்டு பரசுராமரும் புகழ்ந்து வணங்டஞனார், 

போற்றியகன்றார், விரிவு சரிதையில் தெளிவாம், 

பூதலத் த.ரசையெல்லாம் பொன்றுவித் தனையென்றாலும் 

வேதலித் தாய மேலோன் மைர்தனீ வீரதம்பூண்டாய் 

அதலிற் கோறலாசா தம்பிது பிழைப்ப தன்றால் 

wi PSO Goss மாவ தியம்புதி விரைவினென்றான். 

(பசசுராமப் படலம்.) 

இது, த௪7.த இசாமன் பரசுராமனை நேர்க்கிக் கூறியது. 

ஒறுத்தலினும் பொறுத்தலே ஈன்றென்பது இதனால் கூறப் 

பட்டது, 

  

156. வெற்றி ௮ருண௫ரி வில்லிசெவி கொய்யாதேன் 

குற்றம் பொறுத்தார் குமபேசா--பற்றி 

ஒறுத்தார்க் கொருரசாளை யின்பம் பொறுத் தார்க்குப் 

பொன்றுர் துணையும் புசழ், (௬) 

றா, 

குமரேசா! அருண£ரி காதர் வெற்றியுற்றும் ஏன் வில் 

லியாழ்வார் காதை ௮.றுக்காமல் பொறுத்தார் எனின், ஒறுத் 

தார்க்கு ஒரு நாளை இன்பம், பொறுத்தார்ச்குப் பொன்றுக் 
துணையும் புகழ் ,தம் என்க,
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பொன்றுக் த.ணையும்--உலசம் அறியும் வுரயும் ஒருவ 

னது புகழ் தனக்கு ஆசாரமான உலகம் அழியும் அளவும் வழி 

வழி வழங்கி நிலை பெறும் என, 

பிறா செய்த பிழையைப் பொறுக்காமல் ஒறுத் தவர்க்கு ஒரு 

நாவில் தோன்றியழிபும் றிய இன்பமும், பொறுத் தவர்க்கு ஊழி 

யளவும் அழியாத பெரிய புகழும் உளவாம் எனபதாம். 

பொறையுடையான் புகும் உகாக்தம் வரையும் பொன்றாது 
. . ‘ 6 

நிற்கும் என்பது கருத்து, இஃது ௮ருணகரி காதா பால் அறி 

யப்ப bun. 

கதை. 

அருணூரி நாகர் இருவண்ணா மையில் அவதரித்த ஒரு பெ 

ரியவர். சிறந்த புலமை வாய்ந்தவர். குமார தெய்வத்தின் திரு 

வருளை ஈன்கு பெற்றகர், அத்தெப்வத்தின் ம்து அற்புதமான 

பல சந்தப் பாடல்கள் பாடி யுள்ளார், ௮வை தடுப்பும் என வழங் 

கப்படும். இவரது காலம் இற்றைம்கு எண்ஹூறமைம்பது ௨௬ 

டங்ஈட்கு முன்னராம். அக்காலத்தில் வீளங்கியிருந்த வில்லி 

யாழ்கவார் என்பவர் புலவர்களைச் சோதிக்கும் தலைமை பெற்றிருர் 

தார். சோதனையில் தவறிய புலவர்களது செவிகளை வர் 

அமு ச்துவிமிவார். ம் கொடஞ் செயலைக் சேட்டு கருச்சிய தரு 

ண௫ரி நாதர் ௮வரை ஒரு நாள் சந்தித்தார். இருவருக்கும் புல 

மைத் திறத்தைக் குறித்து வாதம் நிகழ்ர்தத. சொற் போர் 

தொடங்கினார். தோல்கியும் வெற்றியும் தெரிதர விழைந்தா. 

தோற்றவர் செவியை வென்றவர் அறுத்துவிடவேண்டும் என்று 
கொடுஞ் சூள் புகன்றார், இருவரும் சமது புலமைத் திறத்தைக் 
கொட்டி அளந்தார். ௮இல் விஃ்லியாழ்வார் தோற்றார். உட 
னே செவிரயைச் கொய்துவிடுக எனறு தனது தலையைச் சாய்த் 

தார். அகுணகிரியார் அவரை ஒறுத்து அதனை அறுக்கலில்லை, 

பொறுத்தார். ஈன்மதி கூறியனுப்பினார். ௮வரும் இவாத பொ 

றுமையைப் போற்றிச் சென்றார், பொன்றாப் புகழை இவர் பொ 

ருக்க இன்புற்றார். (விரிவு சரிதையில் செளிவாம்.)
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பொறையுடையார்ம்கே நிறை புஈழ் உண்டாம் என்பது 

னால் கூறப்பட்டது, 

127. இன்டோட் பரீச்சித்து இங்குசெய்தும் ஏன்இக்கம் 
கொண்டான் சமீகன் குமரேசா..-மண்டித் 
திற்னல்ல தற்பிறர் செய்யினும் கே!கொர் 

தறனல்ல செய்யாமை நன்று, (sr) 

குமரேசா! பரீச்சித்து வேந்தன் செய்த பிழைபினை 
ஏன் சமீசன் பொறுத்து இசக்னென் எனின், திறன் அல்ல தன் 

பிறர் செய்பினும் நோகொகது றன் அல்ல செப்யாமை ஈன்று 

என்க, கோ. துன்பம். 

திறன் அல்ல தன் பிறர் செய்யிலும்--செய்யத் தகாத ஒன் 

றைச் தன்னிடத்துப் பிரர் செய்தார் எனிலும், 

தனக்குப் பிறர் தமை செய்யினும் தான் எதிர் செப்யாமல் 

அவர்க்கு ஐ தனால் உண்டாம் துன்பத்தை நினைக்து வருந்துவது 

ஒருவனுக்கு நன்று என்பதாம், பிறர் திறன் முல்ல செய்யினும் 

மிசவும் நொந்து ஒருவன் அறன் ௮ல்ல செய்யாமை நன்று என 

வும் இது பொருள்படும். 

பிறர் செய் பிழையைப் பொறுத்தலோடு அதனால் அவர் துன் 
புறுவடே என்று நல்லோர் கொந்து இரங்குவர் என்பது கருத்து, 

இது சமீகன்பால் காணப்ப$ம், 

கதை. 

சமீகன் என்பவர் ஒரு முனிவர், இவருக்குச் ருக்? 

யென்று ஒரு புதல்வன் பிறந்தான். அதன்பின் மனைவியோ 
வனம் புகுர்திருர்து இவர் மா தவஞ் செய்தார். செய்தவருங் 
are 'பரீச்சித்து மன்னன் HG HoT HG Comrie as
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தான், இவனைச் கண்டான், அசைவற்று இவர் மோனமுற்றி 

isos gas நெடிது ரேரம் நின்று நோக்கனொன். இற் 

இடந்த பாம்பு ஒன்றைத் தன் கில்லால் கோதி விளையாட்டாக 

இலர் சகமுத்திலே போட்டியிட்டு அவன் மெல்லப் போனான். அத 

னைக் கண்டவர் போய் இவர் புதல்வராடய இருங்கியிடம் சொன் 

னர், உடனே தவர் வெகுண்டார், தனது தந்தையின் சுழுதீ 

தில் பாம்பைப் போட்டவன் ஏழுநாளுள் பாம்பால் கடி யுண்டு 

இறக்கக் கடவது என்று சபித்தார். சபித்ததைச் சமீகர் அறிந் 

தார். தமது புதல்வன் சொன்னதை நினைந்து மிசவும் வருந்தி 

னார். அதனை அரசனிடம் அறிவித்து அதற்கு உபாயமுக் கூறி 

அவன் உய்யும்படி செய்தார். திறன் அல்ல செய்ததால் தாச 

ணுக்கு எய்திய கோவை நினைந்து இவர் நொரர்து இரங்கினார். 

"வைப் பாகவதத்தில் உணர்க,) 

நிந்தனை புரியினும் நின் றுதைப்பிலும் 

சிந்தனை வெகுள்கலார் சதரற் ரெழா 

வர்கனை புரீபவ சென்று மாமனம் 

நோந்தனன் பலப்பல அுவன்றிட் டானரோ, (பாசவதம.) 

இத, மன்னஜுக்குச் சாபங்கொடுத்த தன் மகனை நோக்9ச் 

சமீகன் நொந்து சொன்னது, 

தம்மை யிகழ்ந்தமை தாம்பொறுப்ப தன்றிமற் 

றெம்மை யிகழ்ர் 2 வினைப்பயத்தால்--உம்மை 

எரிவாய் நிரயத்து விழ்வர்கொல் என்று 

பரிவதூஉஞ் சான்றோர் கடன், (நால யர) 

பிறர் சேய் பிழையைப் பொறுப்பதுமன்றி அவர்பால் இரக்க 

மும் கொள்வர் அறிவோர் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது. 

  

126. காலால் மிதித்தாற்றும் கச்சியப்ப ரேன்கொடுத்தார் 

கோலச் சிவிகை முமரேசா..-ஏலும் 

மிகுதியான் மிக்கவை செய்தாசைத் தாந்தம் 

திகுதியான் வென்று விடல், (௮)
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இ... 2.
 

a 

குமரேசா! தன்னைக் காலால் உதைத்தவறுக்கும் என் 

கச்சியப்ப முதலியார் சிவிகை கொடுத்தார் எனின், மிகுதியான் 

மிக்கவை செய்தானைத் தாம் தமது தகுதியால் வென்றுவிடவே 

ண்டும் என். மிருதி-மனச்செருக்கு. மிக்கவை--தீயவை 

த்கு நியான் வென்றுவிடல்--பொறையால் வெல்க, 

அறிவுடையவன் அமைந்திருக்கவேண்டிய ஒழுங்கில் மிகுர் 

திருத்தலால் மனச் செருக்கை மிகுதி என்றார். 

தனக்கு ஓவன் துன்பம்செய்யின் ௮தனைத் தானும் ௮வன் 

கட் செய்யாமல் பொறுத்தலே ஒருவனுக்கு மேன்மையான வெற் 

றிஎன்பதாம். தமரு்குப் பிறனொருவன் பிழைசெய்த வழி ௮வன் 

அதைச் செய்தற்கு எ£$தனும் காரணம் கம்பால் இருப்பின், 

அதனை நீயும், இல?கல் ௮வனது அறியாமைக்கு இரங்ூயும் 

அறிவோர் அமைதியுறுகர் என்சு, 

செருக்கால் இமை செய்பவரை ஒறுத்து வெஃ்வதற்கோர் 

உரித்தான உபாயம் இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை 
உச ௩ * டி . . 

சச்சயப்ப மு. தலியார்பால் உணாப்படும். 

கதை. 

கச்பெப்ப மு சலியார் என்பவர் தொண்டைமண்ட லத்திலே வல்லம் 

என்னும் ஊரிலே பிறந்தவர், இறந்த செல்வமும் நிறைந்த sad 

யுமுடையவர். ஒரு காள் சிவிகையூர்ந்து ஒர் ஊருக்குச் சென்றார், 

இடை நெறியில் விரன் என்னும் புலவர் ஒருவர் வக்கார். அவர் 

குறுநில மன்னர் பலரையும் தம் கலித் இறத்தால் களிப்பித்துப் 

பெரும் பரிசு பெற்றவர். எவருச் தனக்கு நிகர் இல! என்னும் 

இறுமாப்புடையவர். அதனால், பல்லக்கில் செல்பவர் தம்மைக் 

கண்சி இறங்க வணங்கவில்லையேயென்று நினைந்து ந்தார், நில் 

என நிறுத்தினார், முதலியார் மார்பில் தன் காலால் ஒல்லென 

உதைத்தார். செருக்கால் உதைத்தவரை முதலியார் வெறுக்கா 

40
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மல் பொறுத்தார். அறியாமல் சென்றேன் என்று வணங்க உப 

சரித்து ௮ப்புலவருந்குக்கான் ஊர்ந்துவர் த பல்லக்கையுந் த 

தார். அவர், இவரது பொறுமையின் உயர்வையும் வள்ளற்கு6 

த்தையும் புகழ்ந்து துதித்தனர். 

மண்படு?மா மெய்யிலிலே வாடுமோ புல்லிரு 

கண்ப?மா அன்பாகம் கற்றவர்கள். -பண்புஈழ 

மெச்சியப்பாலும்பு £ழ வி.றுவல்லை யாளவந்த 

கச்சியப்ப னையுசைக்க கால், 

இதா தனக்குச் சிவிகை சர்ச வுடனே சச்சியப்பரை நேக்கி 

அப் புலவர் ம௫ழ்க்து சொல்லியது, 

(இதன் வீரிவு தொண்டைமண்டல சதகத்தில் உணரப்பலிம்.) 

பொறுமையே ஒருவனுக்கு பெய்பையான வெற்றி என்பது 

DION கூறப்பட்ட ஐ. 

159. மாருன மாமிபின்லாய் வன்சொலெ! எல் கெளரி 

கூருமல் மோற்றாள் குமமரசா--2கறி.த் 

துரந்தாரிற் மாய்மை யுடையர் இறம்கார்வாய் 

இன்னாச் சொல் கோற்கிழ் பவர். (௯). 

இ.ஸ், 

குமரேசா! ut Duct. தனது மாமியின் வன்சொல்லுக் 

Ga Bi ஒன்றங் கூறாமல் ஏன் கெளரி பொறுத்தாள் எனின, 

இறந்சார் வாய் இர்னார் சொல மோ றகிற்பவர், துறந்தாரின் தூய் 

மைடடையவராவர் என், 

இநக்தார்-.நெறி கடந்தவர்: தியார் பன்றபடி, 

நொற்கிற்பவர்-பொறுப்பவர், 

ஆற்றலையுணர்த்தும் “கில் என்ஜூம் இடைநிஓையால் பொற 
மையின் ௮ருமை உணரப்படும்,
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திமையில் மிகுந்தவச.து வாயால் சொல்லப்படுகின்ற தீய 

சொற்களைப் பொறுப்பவர் துறந்தவரினுந் தூய்மை யுடையவர் 

என்பதாம். இதிலுள்ள ஐந்தலுருபாகய இன் எல்லைப் பொரு 

ளோடு ஒப்புப் பொருளையும் குறிக்கும். 

பிறர் கூறுன்ற வன்சொற்களைப் பொறுப்பவர் இல்லமத்தி 

ருப்பினும், துறவு நிலை யெய்திய ௮றவோர்போலத் தூய்மை 

எய்தி மேன்மை யுறுவர் என்பது கருத்து, இவ்வுண்மை செளரி 

பால் காணப்படும், 

கதை. 

கெளரி என்பவள் இற்றைக்கு ஆயிரத்துச் தொளாயிர வரு 

ட.ங்உட்கு முன்னர் மதுரையிலி நந்த ஒரு மறைபவன் புதல்வி. 

தாய் பெயர் சுபலிரதை, கெளரி பருவமுறுமுன் பெற்றோர் 

௮ வளை ஒருவனுக்கு மணமகளாக்கினார். வரிசைகள் செய்து 

அவனது நகரினுக்கனுப்பினார், தம் மண மநனது பெற்றோர் 

செருக்ககை யுடையவர், வஞ்ச நெஞ்செனர். பொறையும் இர 

க்கமும் இறையும் இல்லாதவர். தமது விட்டுக்கு வந்த மரு 

என்னும் உரிமையும் இன்றி ௮வட்கு பெருக துயர் புரிந்தார். 

கொ? மொழி புகன்றுர். நாளும் வன்சொலால் தளென nods 

தார். கெளரி தனது விதி ஈலமமென்று பொறையுடன் இருக் 

தாள். ௮வளது பொறையின் பயனால் இறைவன் தோன்றினான். 

கிழவஞனாய்ச் குமரனாய்க் குழவியாய் நின்றான். தண்ணருள் செய் 

தபின் ௮௨ள் உண்மையை யுணர்ந்தாள். துறந்தவர் போலத் 

தூய் மையை எய் தினாள். இது திருவிளையாடலில் உள்ள து. 

தியவரது தீச் சொல்லைப் பொறுத்தலால் ஒருவனுக்குத் 

தீவப் பயன் உண்டாம் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது, 

160. War Di sip மாந்தாதா மா தவரின் மேன்மைமிகக் 

கொண்டுகின்றார் முன்னேன் குமரேசா--உண்டி தனை 

உண்ணாது கோற்பார் பெரியர் பிறர்சொல்லும் 

இன்னாச்சொல் ரோற்பாரிற் பின் (ற)
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இ-ள், 

குமரேசா! மாந்தாதா என்பவர் மாதவரிலும் ஏன் மேன் 

மை பெற்று முன்பு நின்றார் எனின், பிறர் சொல்லும் இன்னாச் 

சொல்லை கோற்பாரிற் பின்தான், உண்ணாது நோற்பார் பெரிய 

Flat என்க. 

உண்ணாது நோற்பார்--பட்டினியிருந்து தவம் புரி2வார். 

இன்னாச்சொல் நோற்பார்--இன்னாத சொல்லைப் பொறுப்பவர். 

உணவைத் துறந்து தவம் புரிவோரிலும் பிறர் கூறுகன்றவன் 

சொல்&ப் பொறப்பவசே பெரியோர் என்பதாம். 

பசி நோயைப் பொறுத்துத் தவம் புரிவதிலும், பிறர் சொல் 

௮ம் வசை மொழியைப பொறுத்து அமைதியு௮தல் அருமை 

யென்பது கருத்து. 

அறவு நிலை எய்திய பெரியார் எவரிலும், பொறையுடைய 

இல் வாழ்பவனே பெரியான் என்பது இதில் உணர்ததப்பட் 

டது. இவவுண்மை மாந்தாதா பால் உணரப்படும். 

கதை. 

மாந்தாசா என் பலன் சூரிய குலத்து வேர்கனாகய யுவனாச் 

சுவன் புதல்வன் இவன் தோற்றம் மிச ௮ற்புக மடையது 

தர்சை புத்திரப் பேறு கருதிச சிறக்க முனிவர்களைக் கொண்டு 

அரிய லேள்வியான்று செப்தான். செய்துவருங்கால் ஒருநாள் 

இரவில் அரசனுக்குத் தாகம் அதிஈரித்தது, அதனால் ௮ங்கு 

வைத்திருந்த கும்ப நீரைப் பருஷன். உடனே கருவுற்றாள். 

Fae கழிந்தவுடன் யுவனாச்சுவனது வலது பாகத்தைப் பீறிக் 

கொண்டு அக்கரு ஓர் ௮ழயெ புதல்வழய் வெளியே வந்தது. 

தெய்வ ௮ருளால் ௮ரசன் பிழைத்தான். குழவி பாலின்றி யழு 

தீது. இர்திரன் வந்து தனது உலது சைப் பெரு விரலை அதன் 

வாயில் வைத்சான், அது மாந்தி மஓழ்ர்தது. அதனால் மாந்தாதா
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என்னும் பெயரினை யெய்தி வளர்ந்து பருவழுற்றான். re 

ரிமை பெற்று ௮லமும் புரந்தான். நிறை வலி பெற்றும் பொ 

றையுற்றிருக்தான். செய்தற்கரிய வேள்விகள்பல செய்துமுடி த் 

தான். இவனது பொறையின் இயல்பைச் சலர் தெளிய விரும் 

Geni, மன நிலை குஆயும்படியான இன்னாத சொற்களை gear 

எடுத்து மொழிக்கார். இயன் அவற்றை இன்புறப் பொறுத் 

தான். முற்றத் துறந்தாரும் இவனது பொறைக் குணத்தை 

வியந்து போற்றினா, பொறையால் உயர்க்து இவன் புகழ்மீக் 

KSSH, மாதவர் துதிக்கும் மாண்பினை யடைந்தான்: 

பெரும் பொறை யுடையவன் அருந்தவரினும் சிறந்தவன் 

என்பது இகனால் கூறப்பட்ட த. 

நெறியி னீங்கனோர் கரல ௪ 

அறியாமை யென் றறிதல் வேண்டும். (லப்பதிசாரம்.) 

இளையான் ௮டக்கம் அடக்கல் களைபொருள் 

இல்லான் கொைடய கொடைப்பயன்--எல்ல.ம் 

ஒறுந்கு மனசை யுரனுடை யாளன் 

பொறுந்கும் பொறையே பொறை, (sev 9 wa 7.) 

எள்ளிப் பிறரரைக்கும் இன்னாச்சொல் தன்னெஞ்டூற் 

சொள்விவைக் தாற்போற் கொடி தெனினும்--மெள்ள 

அறிவென்னும் ரால் ௮வித்தொழுக லாற்றிற் 

பிறிதெனிலும் வேண்டார் தவம். ( அறநெறிச்சாரம்.) 

(இவ்வதிசாரத்தின் தொகைப் பொருள்.) 

பொறையே தலையாய அறம், பொறுத்தலிலும் பிழையை 

னே மறத்தல் ஈன்று. பொறுமையே ஒருவனுக்குப் பெரு 

வன்மையாம். பொறை இல்லார்க்கு நிறை இல்லை. ௮ஃதுடை 

யாரை உலகம் பொன்போல் போத்றும், அதனால், நிலையான புச 

முண்டாம். பிறர்செய் பிழைக்கு எதிர்செய்யாமை ஈன்ழு, பொறு



320 திருக்குறட் குமரேச வெண்பா. 

2உயே ஒருவலுக்குப் பெறலரும் வெற்றி, துறவோரிஜும் பிறர் 

வன்மொழி பொறுப்பவசே தூயசாவர், பொறை யுடையவேோர 

எவரினும் பெரியவர், 

ய௬-வ.து பொறையுடைமை முற்றிற்று. 

(0 எ-ம் அதிகாரம் அழுக்காறாமை. 

தாவது பொறாமையைச் செய்யாமை. பொருமை என 

னும் இழி குணத்தை யுணர்த்தும் அழுக்காறு என்னுஞ் சொல் 

எதிர்மறை ஆகாரம் புணர்ந்து ௮தனை விலக்கவேண்டும் என்னும் 

பொருளில் ஈண்சி வந்தது, இது பொறைக்கு மறுதலையா கலின் 

அதன்பின் வைக்கப்படடது. மேதை கொள்ளத்தக்கது, இது 

தள்ளச்தக்கது என்க, அதிகார முறைமையும் இதனானே தெ 

விவாம். 

bl. இண்டோ ளுயர் வீமன் தீயஅழுக் சாறுகெஞசங் 

கொண்டில?னேன் என்றுக் குமசேோசா--கண்ட 

ஒழுக்சாறாக் கொள்க ஒருவன்றன் கெஞ்சத் 

தீழுக்கா றிலாத இயல்பு. (௪) 

குமரேசா! Hipsary என்னும் இழி குணத்தை வீ 

மன் என் தன் நெஞ்சில் ஒர போதங் கொள்ளாமல் ஒழுஇனான் 

எனின், தன்னெஞ்சத்து அழுக்காறு இல்லாத இயல்பையே ஒரு 

வன் ஒழுக்காறாகக் கொள்ளவேண்டும் என்௬, 

ஒழுக்கு ஆறு த சொள்க--ஒழுக்கு நெறியாகக் கொள்க, 

தீனது உள்ளத்தில் அழுக்காறு இல்லாதபடி. ஒருவன் ௮ 

மைந்த ஒழுகமேண்டும் என்பசாம்,
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பிறரது ஈலங்களைம் சண்டு பொருமைகொள்ளுதல் என்னும் 

தம்குணம் தனது நெஞ்சம் புசாமல் ஒருவன் பாதுசாக்கவேண்டு 

மென்பது கருத்து, 

வெளியாசாரங்கள் ஒன்றும் இலஞயினும் அழுக்காறு இல் 

லாத ஒருவனே விழுமிய ஒழுக்க முள்ளவன் என்பது இதில் உணர் 

தீதப்பட்டஅு. இது வீபன்பால் உணரப்படும், 

கதை. 

விமன் பாண்டுவேர்தன் புதல்வன் தருமஜுர்குப் பின் குர் 

திதேவியின் பால் வாயுவின் கஃயாய் வந்து பிறந்தான். குழலிப் 

பருவச்தே தாய் இவனை ஒரு ம& மல் எடுத்துச் சென்றாள், 

எறிச் செல்லுங்கால் குழன் கை நழுவிக் கீழே விழுந்தது. விழு 

ந்சு இடம் துசள்படட. உடனே *'பீமன்” என்று தகாயத்தி 

லிருந்து ஒரு KA Parad in. அ௮ர்துசரீரி வார்கையே இவ 

க்குப் பெயராகச் சூட்டினார், பீமன் என்றால் பிதர் பயமுற த் 

தீக்க வலியினை யுடையவன் என்பதாம். அது வீமன் என மரு 

வியது. இவன் சிறந்த தேக பலமுடையவன். தண்டயுத்தக 

தில் எவரஈந் தனக்கு மிசர் இல்லாதவன், பிறர் மனைவியரையும் 

பிறர் பொருளையும் கனவிலும் விருமபாதவன்,. பிறரது வசை 

யைச் சிறிழும் இசையான். பிறரது துயரைக் தனதென நினை 

வான், பிறர் ao yal பெரிதும் விரும்புவான். ஆடம்பரமான 

வெளி யொழுக்சங்கள் ஒன்றும் மேற்கொள்ளான். உள்ளத்தில் 

அழுக்காறு இல்லாத இயல்பையே தனது ஓழுச்கமாகம் கொண் 

டான். பூசனை முதலிய வெளி ஆசாரங்களையுடைய விசயன் 

முதலிய எவரினும் மன நல முடையனாய் இவன் மாண்புற்றான். 

வ்ரிவு சரிதையில் தெளிவாம். 

பிறர்மனை யவரைப் பெற்றதாய் எனவும் பிறர் பொருள் எட் 

டியே எனவும் 

பிறர்வசை புரைத்தல் பெருமையன் றெனவும் பிறர்துயர் என் 

துயா எனவும்
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இறுதி3ய வரினுஃ என்மனம் இடக்கை யெம்பிரான் இவையென 

வுரைத்தான 

மறலிபும் மடியுமா அமல்லியற்கை வலிமை-ர் வாயுவின் மைந்தன், 

ர் த டிப ட 7 “J இது, தன் மன நிலையை யநிய விரும்பிய சண்ணன பால் 

வீமன் கூறியது. 

அழுக்காறு இல்லா தவன உண்மையான ஒழுக்கம் உள 

வன என்பது இசனால் கூறபபட்டது. 

162. பெற்றுள் ௮சசூயை பேறா அ௮மழுக்காரறுக் 

குற்ற மின்மை என்னே குமேசா...முற்றம் 

விதப்பேற்மின் ௮ஃகொப்ப இல்லை யார்மாட்டும் 

அ முகீதாற்றின் ௮ன்மை பெறின் (2) 

குமரேசா! ௮ முக்காறு என்னும் குற்றம் இல்லாமையே 

தான் பெறும் பேரம என் அகரூயை பெற்ருள் எனின், யார் 

மாட்டும் அழுக்காற்றின் ௮ன்மைபெறின், விமுப்பேற்றின் ௮ஃ 

ஓப்பறு இல்லை என்ர, 

விழுப்பேற-.8றந்த பேறு, பேறு. பெொப்பூவது. 

அழுக்சாற்றின் ௮ன்மை பெறின்--அமுக்காற்றில் நின் 

நீங்கு தலை ல்ருவன் பெறுவானாபின. பெறின் என்ரது ௮ தன் 

ஸி (7) OL NOES வி 

பரைவரிடத்தம் அழுக்காறு ரொள்ளலாசா செர்பதை 

oN “ 

ளகக ஈன, 

ட ட உட ர் . ௭ கட்ட . 

உணாத்தூதற்கு *யாாமாட்டும்'' என்னார். 

பெறுஇன்ற பேறுகள் ஏல்லாவற்றள்ளும் அழுந்காறு இன் 
மையே ஓராவளுங்குச் சிறறக பேறு என்பதாம். 

௮ழுக்காற்றின் நிக்கமே உயிர்சட்கு விழுமிய ஆக்கம என் 

பது குறிப்பு, இஃது ௮ஈசூயை பால் அறியப்படும்,
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கதை. 

அத்திரி polar g பத்தினியாகிய ௮ ரூ யை HY SETH 

இல்லா இபல் பய தனச்கு உரிமையான உடைமையாகக் 

கொண்டிருந்தாள். யார்மாட்டும் சூடை தொள்ளாத தன்மை 

யால் HSS அம்மையை PY CF OLS என்று உலகம் புகழ்ந்தது. 

அவள்து மன்சலத்தை அனைவரும் அறியும்படிசெய்ய நாசதா 

விரும்பினார், ௮யனுலசம் புகுந்து க௯மகள் முன் நின்று கொஞ் 

சம் இருப்புக்கடலையைத் த$.து வறுத்துக்ொடிகத வேண்டினார். 

அம்மை முடியாதென ருவினார். இலக்சுமிபிடம் சென்று 

கேட்டார். அவரும் மறுத்தார், அுதன்பின உமாதேலியிடம் 

வேண்டினார். வஅும்மைபும் அவ்வாறே மறுத்தார், உடனே உல 

கில் வந்து ௮தனை ௮சூயையிடங் கொடுத்தார். பத்தினி கொண் 

டாள், வறுத்துக் கொடுத்தாள். அதனைப் பெற்றுக் கொதித் 

தம்கொண்டு முனிவர் மேற்குறித்த ஒவரிடமும் முறையே சென் 

ஞர், உங்களால் முடியாத ஒன்றை உலல் ஒருத்தி முடித்துத் 

தந்தாள். மூவள் அழுக்காறு இல்லாதவள், உங்ககினும் குணங் 

களால் உயர்ந்தவள் என்று புகழ்ஈது சென்றார். அம்மூவரும் 

மனம் பொருமல் தங்கள் தலைவர்களிடம் அதனைச்சாற்றி அரசூயை 

பினது மனநிலையைக் குலைக்கும்படி வேண்டினார். அவரும் இசைந் 

தார், அவள்பால் வச்சார், ௮திதி-ள் போல் பேடங்கொண்டு நின் 
ரர். அவள், உபசரித்து யாதுவேண்டும் என அவரை வேண்டி 

னாள். அவர், “உன் இன்பால் உண்ண நினபால் அன்பால் வக 

தோம்?” என்றார். உடனே றிது நீரை எடுத்துத் தெளித்து 

அம்மூவரையும் இளங்குழவிசளாக்கி, wiisur aw dg பால் 

நன் கூட்டினாள். அவள் கற்பின் மகிமையால் வந்தவர் மீளாமல் 

தங்கியிருந்தார். மலைமகளும், க&மகளும், மலர்மகளும் இவள் 

பால் வந்து தங்கள் தலைவரைத் த(நம்படி மங்£லப்பிச்சை கேட் 

டார். வள் வணங்கத் தந்தாள். அங்குத் தக்கயிருர்த ௮ம் 

மூவரின் கலைகளால் சத்தாத்திரையர் தோன்றினார். இராமர் 

வனம்புகுர்த காலத்தில் உடன் வக்இருர்ததைஙப்கு பல்ல அணி 

சச் பல த்து ஈன்மதி புகட்டினாள், இங்கனம் மரம் ய்வ 

41



3௮% திருக்குறட் குமரேச வெண்பா. 

ப,த்தினிஃஞாம் போற்றத்தக்க பெருஞ்சிறப்பைப் பெர்று ஒரும் 

புசழோ9 விஎற்நி யிருந்தாள். அவள் பெற்ற பெரும்பேலுசளு£ 

கெல்லம் ௮ழுந்தா ரநின்மையே காரணம் என்பர் 

விரிவை நால்களிற் காண், 

அழுக்காநின்மை/ய உயிர்கட்கு விழுப்பேறென்பது இனால் 

கூறப்பட்டது. 

163. @ ற். ரன் ஈளனாக்கம் என்றுகலி பேணா? தன் 

குதறமுற்றான் வீணே குமோசா-முற்றும் 

அறனாக்சம் கேண்டாதா னென்பான் பிறனாக் 5ம் 

GD தழுக்கறுப் பான், (ஈ) 

1) ள், 

@w3s4 ர்! நளன் ஆக்கம் பெற்றான் என்று பேமைல் 

என் சுலி வினா? ௮ வனமமல் அமுக்காறு கொண்டான் வனின்? 
. ‘rn on * e ரீ ச 

அறினும் BE LI] ॥ மவணடாதான எனபஉமன (ரன தூ ஆசத 

)தைப பேணத: ௮ழமுகமறப்பான் என், பேணல்--பதஇிழல், 

அ மும்சமுப்பான்--ுழுக்காற்மைச் செய்வான், 

பிறனுடைய ஆஃ மச்தைக்கண்டு மகிழாமல் பொருமைகொள் 

பவனை அரனும் பொருஞரும் அடையா என்பதாம், 

மறுமைப்பபனாகய அறத்தையும் இம்னமப் பயனாகிய பொரு 

ளையும் பொறாமை யுடையவன் ஒருங்2க இழப்பான் அன்பார், 

அ முத்கறுப்பான் அறன் அம்சம் வேண்டாதான்?? அன்றுர், 

பொழுமைபுடையகளை பாவும் வறுமைபம் பர்றம் ஏன 

பது ரசிப்பு, ... இதுசலிபுரடனபர்ல் சாணபபடுழ்,
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கதை, 

go என்பவன் சேவசணகத்துன் ஒருவன், ரூபன் மனைவி 

யாசயசஞ் டிகை என்பவளது ராமையின் வு பிலாதக்சான்டின 

வன், அரிய தவம்புரிசது இரதபதம் Qu yor, மந்ந ஈதியம 

குச! குணா ழுழமுடையவன், சனி எனவும் அழைக்கப்பவொன். 

இன், விதர்ப்ப தேசத்து விமன் மகள யெ தாப%தியை wa or 

பணம்புஈரானெனக் தெரிந்து அவன்மேல் அழுக்காறு நொண் 
. * உ . . ஈச க « 

Loot, Qigre ahammar (IpsGlum sh sgusourica 

அ௮ழும்சாறு காரணமாக ஈளனுக்கு இவன் பெருந்துபர் விளைத் 

தான். நுடல் மும்மன்னன் அல்லல் பல அடை $தான், நாரானது 
உ ச் ௩ ச ௪ . . ச Pie ச் 

உய (குண எறளையும் பனச்திட்பத்தையம் நன்கு கெளிர் ரபின் 

இவன் நாணியகன் மூன். ௮ரசன் மனகலக்கால் புகழும் மேன் 

பையும் பொருந்தி யின்புற்றுன். கனது மனம் மாட்டத்தால் 

இவன, அற மம் க்கமும் அகன்றிட சொந்கான். நலனை வந்து 
e ௩ sy ட் * ந . 

acris ait, அவனை நினைச்தவரையும் தான் ணு கலதிஃ& 
ன ௬ 

எனறு உல.ஃறிப இவ ஈனா ர உறுதியை பாரழிடநாவா. அசல் 

. * e . ரூ ச் 

Dos map DMT, TNS sD HGH HW அழசாறு. ரெப்வாலை 
க க * —~ ௪ க a டி » 

DD 4 Bia) ar வெறு மன்பதை இ. oof wy து 2 ஈவிக்த lor, 

விரிவை நளன் தையில் உ௰0[ர, 

௮! ழமமாறுடையானை அறம்பொருள் அடையா என்பது 

இனால் கூறப்பட்டது. 

164. சேரன் அமைச்சரல்ல செய்யாமல் ஏனன்பு i 

கூரரி எரா! பிஃ்பு குமரேசா--யாரும் 

௮ ழச*காழ்றின் அல்லவை செய்யார் இ ழக்காற்றின் 

ஏதம் பமபாக் கறிரழு (௪) 

இ..ள், 

குமரேசா! அிழுக்காற்றுல் முன்பு அல்லவை செய்த:



920 திருக்குறட் குமரேச வெண்பா, 
ச் 

சேரனது மமைச்சர் பின்பு ஏன் அவற்றைச் செய்யாமல் அன்பு 
ச 4 6 . . ந ௫ சு ௩. ச 

செய்தார் எனின், இமுக்காற்றின் எதம் பூபாக்கு அறிச்து 

அழுக்காற்றின் அல்லலை செய்யார் crews, 

இழுக்காறு-கொடுநெறி, 

அல்லலை-- றன் அல்லாதன; இலினைகள் என்க, 

சாற்றின் ஏதம் படுபாக்கு அறிந்து--2£ நெறியால் கேரி 

வருகலைத் தெளிந்து, 

இ நெறியால் கேடுவரும் என்பதைக் தெவிர்தா அழுக்காறு 

ஏதுவாக அறிவோர் அல்லன செய்யார் எனப தாம். 

இழுக்கை ஆற்றின் ஏதம்கரும் ஏன அறிந்து அுமும்நாற்றால் 

௮ல்லன செய்யார் எனவும் இது பொருள்ப?ம், 

இழுக்கு அ.ற்றலாவது, அஃகமுடையாரை CorsSinS pr go 

அவர்க்குக் கே3ி நினைத்தலும், பழிமொ பகர்தஓம், இழிவினை 

செய்தலு முதலியன, 

பொருமையுடையவனை அறமும் இக்கும் ௮டையாஎன்று 

மேலே கூறினர், இதில், ௮வ்வுண்மையை அறிந்து அல்லவை 

செய்யார் ௮றவோர் என்முர், 

இது சேரன் ௮மைச்சர்பால் சேறப்படும், 

கதை, 

சேராட்டி லே தருவஞ்சிக்களம் என்னும் திருஈகரிலே இற் 

றைக்கு சாலாயிரத்துத் கொளாயிரத்துச் தொண்ணூறு வருடங் 

கட்கு முன்னர் குல?சகரன் என்னும் பேயரினைய/டைய அரசர் 

பெருமான் ஒருவர் இருந்தார், ௮௭௪ பதவியைப் பெற்றிருந்தும் 

பகவானது குணகணங்களாகய ௮முகவெள்ளத்திலேயே இவர், 

ஆழ்ச்திருந்தார். மாலம்22 மனக்குழைந்த இவரது குண ஈலத் 

தைக்கண்டு பாசவகர்கள் பலர்வற்து குழுமினர், ௮அவரனைவரை 

யும் இவர், தரா இன்போடு அகரித்து வர்தார். அதனால் அடிய
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வர்சளுடைய அதிகாரமும் செல்காக்கும் ௮ங்கு அதிசரித்தன 

௮ரசனது மன ழம் ௮டியவரது இனமும் ஒருமையுற்றிருப்பசை 

அமைச்சர் அறிந்தார், அழுக்காறு கொண்டார். ௮சசனுக்கு௮வ 

ர்மேல் வெறுப்பையுண்பெண்ணி அவரனைவரையும் தரத்திலிட 

எண்ணினார். ஒரு நவமணி மாலையை எடுத்துமறைத்து அ தளை 

க் ஈளவுசெய்து கொண்டார் என்று பாகவதர்கள் மேல் ,டாப்பழி 

கூறினர். அரசன் அதனை நம்பவில்லை. ஆராய்க்து உண்ம தெளிர் 

தான். அழுக்காறு காரணமாக ௮மைச்சசே அது செய்தார் என் 

௮உணர்க்து அவரை வெறுத்தரன், இழுக்காற்மியதால் ஏதம் உற் 

சுதென்பசை அமைச்சர் அறிந்து வருக்தினார். அழுக்காற்றால் 

௮ல்லவற்றை இனிமேல் செய்யோம் என்று அரசனைவணக்டு அன் 
௮ழமுதல் அமைச்சரனைவரும் அடியகர்பால் அன்புத்றிருந்தார். 

இ௫ன் வீரிவு அழ்வார் நூலில் அறியப்படும். 

அமுக்காற்றால் இழுக்கம் வரும் என்பது இசனால் கூறப்பட்டது, 

165, கேடுபிறர் செப்யாதேன் கே0ற்ருள் கார்தாரி 

கோடியதன் னெஞ்சால் கும?சசா..-கோடும் 
௮ழுக்கா ௮ுடையாரக் கதுசாஓம் ஒன்னார் 

வழுக்கியுங் கேடீன் பது, 

இடல், 
குமரேசா! பிறசொருவரும் சேடு செய்யாமலிருந்தும் 

என் காந்தாரி தானே கெட்டு கொர்தாள் எனின், ஒன்னார் வழுக் 

ஐயும் கேடு ஈன்பது ஆஃலான், அழுக்காறு உடையார்க்கு HS 

சாலும் என்௧, 6) 68 @) Tf — Liaw Bautt. 

பொருர்தாதவர் என்னும் பொருளை விளக்கும் ஒன்றார் என் 

லும் சொல் ஒன்னார் என மருவி வர்தது, Osa எதிர்மொழி 

ஒன்று நர், 
\ 

Qa ei nypsays CaO rerug—usat Swen Ged 

Slane gh



973 இ He nO ரும?ரர வெண்பா, 
~ wl 

2. 2 ee 320 . 7% © SM DH RSIS Hut 36) புரிபவர் பகைவ யாத 

லான் ௮வர் செய்புசொழிபினும் ௮ருக்சாறு அதனைச் செய்து 

விி.2 என்பது 5௬.3. 

௮ழதாறு உடையவாம்கு 3௮று பகைவர் 3ண்டாம் தம 
௩ 88 . ௦ உடு . > ட 

கீர 3535 கற்கு அஃ கொன்ற ஓ.மையும் என்பதாம், 

கொடிய பரைபினும், அழக்சாறு கொடியது நரலான் 

௮. தனை ஒருவன் வெுக்து *ம5வேண்டும் என்பது குற்பபு. 

உ கட . . உ ந ட 

Eo For joi uti Hips கப்பாபல் மேமிரரும் 

என்பது இதில் காட்டப்பட்டது, இவ்வுண்மை காநதாரிபால் 

BT LIL bir. 

LOD F 

இநகராட்டான் பனவீபாகிப காந்தாரி கருப்பந்தரித்து 

in 1 2யற 3சானழும் புஙகரை யதி ோந்கி விருப்பமுழ்றி 

(hosrar, பொதஈஇப ருறும் இருந்தி நிறைந்தது, அம்சாலத் 

தில் பாண்ிிஏமனைவிபாகிப தந் தருமன் என்னும் ஓர் 

௮ மைக் குழரதைபை முகம் பெற்ரிள்.. அக்குழந்தையைம் 

கண்? பெற்?றரும் சுற்றமும் பெருமகிழ்வுற்றார். இதனைம் காக் 

sri Gali srr, தனக்கு முச்திப பிள்ளைபைபபற்றுக் குந்தி 

பெருமையும் புகழும் பெற்ருே என்று அவள் பொழுமையுற்றாள். 

௮.தனால் ஒரு கருங்கல்லை எடுத்துச் தன வயிற்றில் நெருங்5 இடி த் 

தாள், கருப்பஞ்சிதைந்தது. உதிரமாகிக் தரையில் விழுந்தது, 

வியாசரது ௮௱ளால் ௮வ்வுதிரத்துவிகள் பின் பிள்ளைகளாயின, 

சிறந்த கருப்பமும் உள் பொருமையால் சதைதந்திழிந்த.து, 

பசைவரசையின்றியுங் கார்தாரி தன் அமுக்காற்றால் தானே 

கெட்டாள். இதன் விரிவு பாரகச்தில் உணரப்படும், 

௮ற்றனள் துயரமெஃலாம் அருந்தவப் பயனால் மைந்தற் 

பெர்றனள் குர்தியென்லும் பேருரை மேட்டவன்றே 

உற்றனள் பொறாமை கல்லல் உதரமுட் குழம்புமாறு 

செற்றனள் தனது 00ம் ஆக்௪முஞ் சந்இபாதாள், 
(சம்பவச் சரும்சம்)
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அழுக்தாறுடையடர் தாமே கெவ1 பனபைது 

இச௫னால் கூறப்பட 

166. றிக் கூத்த செபாலன் சுற்றபேன் 

கூறுபட்டுத் சாஜ்ர்க சசசா-தேறிக் 
அச . 6 . . உ ௪ 

கொப்ப சழுக்கறபைபின கற்ற்ம உடுபபதூஉம் 

உண்பதூஉம் இன்றிக் பப, (௪) 

ற mo hee i, 
@wSa ra! இசாசரூப Saar auf உண்ண னது?கக ௧௫ 

மர் கொ?பபதன திதடுத்த சிசுபாலனது ஈ௱றடஎன சீதறண்டு 

கெட்டது எனின், கொபெபது அழுஈகறபபானது சுற்றம் 2 buy 

. ௩ . உ.ஆ . 6 

பதூஉம் உண்பதூகம் இனறிம்கெடும் என்5, 

கொூிபபது உடுப்பது உண்பது என்பன வினையாலணையும் 

பெயர்கள், ஒருவன் (FDI HUF TAH gl ஒன்றைக் 
ட . ௩ . சு ௨ . 

கொடுக்கும்பொழுது அதனை Bp hss yh) qo Biss or gi PD 
ச . உ ௩ 6 சக * ‘ 

றம், உடுந்சப்பரவதும் உண்ணபப$உ நு.மாகிய உடையும் உகளஷம் 

இல்லாமல் டும் என்பதம், 

உடை. டம்பின் பாதுகாப்பீர க எ துவாயது, 

உணவு--உயிரின் பாதுகாப்பிற்கு ஏதுவாயது, 

இடம் பொருள் ஏவல் முசலிய எவற்ரீனும் உபிர்சள் இன் 

புற்று வாழ்தற்கு இவ்விரண்ம்மே இன்நியபையாச சிறப்பின வா 

சுலின் ௮வை ஈண்டு விதந்து குறிக்கப்பட்டன, 

பிறர் பெறு வதனை இழப்பிப் போனது சுற்றமும் உணவு 

இழந்து கெடு?மன்றுல் வன் பேரிழவு சொல்ல3வெண்டாவா 

யிற்று, ் 

அழுக்காறு, தன்னை எமித்தவரையும், ௮5த் தவமையும் செ 

டுத்து வீடும் உன், து சருச்து. இது ச பாவன்பாலும் Jaw ga



330 திருக்குறட் குமரேச மெண்பர், 

குற்றத்தின் பாஓம் தெளியப்படும், 

கதை, 

சேதிராட்டுத் தலைவனு யெ சிசுபாலன் என்பவன் கண்ண்ன் 

FP gs Oe i wr en அழுக்காறுசொண்டிருக்கான். அச்சாலத் 

தில் தரர் இந்திரப் பிரத்தத்தில் இராச சூயம் என்னும் தர் 

அரியவேள்ளியைச் செய்தார். தன் பொருட்டு முனிவர் ௮ர 

சர் முதலிய பெரியோர் பலரும் அங்குச் கு முமியிருந்தார். வேள்வி 

முடிந்தவுடன் யாருக்கு முதலில் அவிரலம$ தருவது என்று ஆரா 
ய்ந்தார், அங்கு வந் திருந்தவர்களுள் வீயாசர் எழுந்தார். முதன் 
மையாகப் பூசனையைப் பெறுவதற்கு உரியார் கண்ணன் ஒரு 
வமன என்று மொழிந்தார், அனைவரும் அது சரியென்றிசைய 
தார தருமர் சொரிம்நச் துணிர்தார். சிசுபாலன் பொருமையால் 
SVS STAM. அகன் பயனாக அவன் ஆழியால் அழிந்தான். ௮2ன் 
பின ௮வன் அரியல் குலைகதது. நாடு முழுதும் கேடே மலிச 
தீத. வயிமையும் சிறுமையும் பெரு? வளர்ந்தன. வன் சுற் 
தீதாளுட் பலர் உடையின்றி மெலி£தார். உணவின்றி யிழிநதார்: 

a fay பாகவதத்தில் தெளிவாம், 

தாமுங் கொடார்கொடுப்போர் தம்மையும் யா தவகை 
Gru sO eu) வாருஷ் சிலருண் 2ட--ஏமநிழல் 
இடடுமலர் நாய்சனிஈள் ஈ$தருளு மாமரத்தைக் 
கட்டுமுடை முள்ளெனவே காண், (5திவெண்டா,) 

Fug hos sev. (svar one.) 
பொருமையுடையவன் சளையோடு வறுமையுரறழிவான் என் 

பது இதனால் கூறப்பட்டது. 

167, உற்றதிரு கெல்லாம் ஒருங்கிழந்து முஞ்னேன் 
குற்தமி5 வுய்ருன் குமசேசா--மம்சவர்மேல் 
அவ்விச் சழு*்கர றுடையாளைச் செய்யவள் 
Amare us Siew LOw, (ஸ்
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ருமசேரா! முஞ்சன் தனது செல்வமெல்லாம் இழர்த 

கன் தீ by y நூன் எனின, ௮ முக்காறு உடையாளைச் செய்யவள் 

௮வ்லீத்து 5 சவ்வையைக்காட்டிவிமம் என்க, 

செய்பவர் 2சேகி. தவ்வை--009 தலி. 

இலக்குமிச்சு முன்னே பிறந்தவளாதலால் மூ? தலியைத் 

Sama என்றார், தங்வை என்பதற்கு மூத்தவள் என்று 

பொருள், இவ்லிருவரும் முறையே இளையவள் எனவும் மூத்த 

வள் எனவும் வற ந்கப்படிவர். 

அவ்வித்து--போருது. இஃறு அவ்மீயம் என்னும் பெயாடி, 

யாகப் பிறந வினையெசசம், ஆவ்கியம்--பொருமை, 

செய்யவள் அல்லித்துத் தவ்வையைக் சாட்டி லி5ம்-சிதேயி 

பொருது மூததேவிக்குக் காட்டி நீங்கும், இதிலுள்ள ஐ என் 

னும் இரண்டனுருபு, தனக்குரிய செயப்படு பொருகா பணர்த் 

தாமல் நான்காம் வேற்றுமைககுரிய கோடற் பொருளைக் குறித்து 

dn og, இஃது உருபு wus sid, 

அழுச்சாறுடையவளை வெறுத்துத் திருமகள் 
Sa sual என்பதாம் 

ஒளி மறைந்த இடத்தில் இருள் கிறைர்திருத் சல்போல் இளை 

யவள் நீங்கிய இடச்தில் pa saat SOE நிற்பள் வன்சு, 

மேல், பொறாமையுடையவனை வறுமையும் கேடும் மருவு2ம 

ன்ஞுர், இதில் அதற்கு காரணத்தை யுணர் ததினா, 

பொருமையுடையவன், திருவும் சீரும் இழந்து வறுமையும் 

பழியும் ௮டைவான் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வு 

ண்மை முஞ்சன்பால் உணரப்ப?ம், 

கதை, 

முஞ்சன் என்பவன் போஜமன்னன து சிழியதர் த, தன் 

தமையனாயே சிர்துலனுடன் தா.ரா ஈரத்தில் இவன் தங்கியிருக் 
44
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தான், ர்துல3வர்தன் செய்த அருர்தவத்தின் பெரும்பயனாக 

அவலுக்கொரு புதல்வன் பிறந்தான். போசன் என்று பெயரிட்டு 

ப்போழ்நி வளர்ததான், மகனது இளமைப் பருவத்தே சிந்துலன் 

இறந்தான். அதன பின் கொடிய முஞ்சனே முடி புனைஈதான், 

அசசு புரிந்தான். புன்மையும் தருக்கும் பொருதி விளங்கினான், 

போசன் பருவமுற்றபின் அரசைக் கொள்வன் என்று ௮ஞ்சி2மலி 

ந்தான், அதனால் அவன்பால் அழுக்காறு கொண்டான், அறிவும் 

அருளும் அழகும மீதியும் மறுவறு குணங்களும் மாண்பும் வாய்ந்த 

அவ்வருமை மகனுக்கு இவன் அல்லல் பல செய்தான், கொடிய 

வர் சிலரைக் கூ விசகொல்லவும் ஏவினான், அ௮வ்லெல்லா வற்றி 

அஇந்தப்பி, இளஞ்சங்கம்போல் இறைவன் அருளால் அவ் ஏர்தல் 

விளம்னொன். ஈஞ்சனைய முஞ்சன் தனது திருவுஞ் சீரும் இழர் 

தான், வறுமையும் பழியும் எய் தனான். AHS BUT UM LOL. 

bg (pode Qf is if isrer. 

இதன் விரி போச சரிரையில் புலனாப், 

அழுக்காறுடையவனை மூதேவி அடைகள் என்பது இதனால் 

கூறப்பட்டது, 

  

168. ன்று கஞ்சன் கொண்ட அழுக்காற்றால் தன் திரு 

குன்றி யழிர்தான் குமரரசா.-கன்.றும் (வேன் 

௮ழுககா ழெனவொரு பாவி திருச்செற்றுத் 

தியி புய்த்து விடும், (௮) 

ள் 

குமரேசா! அழுக்காறுற்ற கஞ்சன் ஏன் திருவ்ழாது த 
மையுற்றான் எனின், அழுக்காறுஏன ஒருபாகி திருச்செற்று Buy 

ழியுய்த்து விடும் என், 

தயுழி--தீய இடம், இது Souder wiht ௮னளுபலிக்கும் 
இடம் என்னலும் ஏதுப் பெயராய் ஈண்டி நாகத்தைக் குறித்து நின் 

ந்து, ஒர பாகி--ஒப்பில்லா,த பாளி,
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பாவம்-குணம். பாலி--குணி, குணத்தை இங்சே குணியாக 

ச்சசொன்னது அதன் செயல் நோக்க ators, 

தன்னை யெடுத்தானை இம்மையிற் செல்வத்தைக் கெஇித்து 

மறுமையில் நரகத்தில் செலுத்தும் கொடுமைபற்றி S&T Dan 
€ Bl iy © HY ம் மி 

ப் பாவி என்றார், 

எத்துணைக் சொடிய சாயிலும் கன்னை தடுக்கானாக்கெடக்க 

அஞ்சவர், அன்றிக் சகெடுப்பின் இம்மைபில் மாத்திரம் துன்பஞ் 

செய்வர், அழுக்காறு இருமையிலும் ௮துசெய்யும் ௮ சலான் ௮ஃ 

து ஒப்பில்லாத பாவியாயிற்று, 

பொருமை யென்னும் பெரும்பாவி கன்னை புடையானை ஆச் 

கத்தைக் கெத்து நரகத்தில் ஆழ்த்தியிடும் என்பதாம், 

அழுக்நா றுடையவன் இம்மையில் திருவையிழந்து மறுமை 

யில் ஈரல் முழுந்துவன் என்பது கருத்து, 

இவ்வுண்மை கஞ்சன்பால் காணப்படும், 

கஜை, 

கஞ்சன் என்பவன் யதுகுலத்தலைவறைகய உக்கிரசேனன் புத 

ல்வன். கண்ணனுக்கு மாமன் திண்ணிப நெஞ்சினன்.தீயவஞ் சகன், 

பிறர்சலம் பேணாது பெருந்துயர் செய்வோன். தனக்குக் கேடு 

வீளைப்பான் என்று எண்ணிக் சுண்ணன்மேல் அழுக்காறு கொண் 

டான். ௮.தனால் வஞ்சனை பலவுஞ்செய்கான். கொல்லக்கருதிம் 

கொடுமை பிழைத்தான். முடிவில், மடிந்தான். திருவுமிழக்து 

தியுழி அடைந்தான். 

(இதன் வீரிவு பாரவதத்தில் உணரப்ப$ம்.) 

மாங்சனி வாயிற்கவ்வி மரத்திடை யிருர் சமந்தி 

பாங்கர்கீர் நீழலை வேறோர் பழமுணுங் குரக்சென்றென்னித் 

தாங்கரு 6 அவாவிற் ரூவிச் சலத்திடை யிறந்த தொப்ப 
நீக்கரும் பொருமை யுள்ளோர் லெத்திைக்ெ0௮சம்மா1)
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தா.ரணிபில் எவரேஜலுக்தயருறில் தன் தலையில்முடி 

தரித்த தொப்பாம் 

சி.ரலரியும் செல்வமவர் படைக்கிற்றச் ரய் மனைசேய் 

செத்ததொப்பாம் 

காரணமே யொன்றுமின்றிர் சுகதுஃநர்தன் வலியால் 

சணத்துக்குள்ளே 

பூரணமா ஆக்கிமிவோன் பொறுமையுள்ளோன் தன் நியெவர் 

YM aa ante, (8B oi ல் (2) 

ALP EBT Lp இருமையிலும் உறுமைகரும் என்பது இகல் 

கூறப்பட்டது. 

[வாழ்க் ரன் 
| 69 Yao DED ராக்ககேள் அவ்வியஞ்செய்தம் 

Ghar an oot ar மன்னன் கும ரசா... என்றேனும் 

அவிய நெஞ் சத்தான் A a5 pds செல்கியான 

மேடும் நினைக்கப் படும், (௯) 

0, 

குமரேசா! இத்திராங்கதன் அல்வியஞ்செப்தும் ஆக்க 

றச் செவ்சியயன்னனேன் நிங்குற்றான் எனின், அவ்சியகெஞ்ச த் 

தான் க்கமும் செல்லியான் கேடும உளவாயின் தவை நினைக்கப் 

படும் என்க, 

அவ்வியம்--ே காட்டம், அறு Ce ud i a, at B fir ao p யாய் 

ஈண்டு ௮ழுக்காற்றை upon Tb iS Haat a gi 

செவ்லி--செம்மை, அல்காவறு On Sacpars நேர்மை, 

ப்தி e ரு ° டு uae ச ௪ ௪ 

௮வணியான---2 யவன, 'சவல்யான.நலலவன, 

கோடிய மன்தைதயுடையவன்து அகமும் சோடாதவனது 

தேம் காணப்படுமாயின் அவ ஆராயப்பூம் சீன்பதாம்,
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ஈல்லோர்ம்குக் கேடும் தியோர்க்கு ஆக்கமும் நெறியே உள 
வாசா என்பது கருத்து, 

அழுச்சாறுடையவன் திருவிழர்து கெரிலான் என்றதற்கு 

நாராய் அதனையுடைய தய கெஞ்ரினர் சிலர் இர்சமுற்று பழ 

வும், அஃதில்லாத ஈல்லோர் வறுமையுற்று வருந்தவும் இவ்வுலகில் 

காண்டுன்றோமே யெனின், அவற்றிற்கும் காரணம் பழவினையே 

யென்று கருதவேண்$மென்று இத காட்டியதென்சு. 

அவ்வியநெஞ்ச த்தானுக்கு ஆக்கமும் செல்வியாலுக்கு5 கடும் 

ஒருதலையாக நிலைத்து உளவாசா என்பதும் உளவாபின் ௮வற் 

றிற்கும். காரணம் அவரது பழமினையபேயாம் என்பதும் இதில் 

உணர்த்தப்பட்டன. இவ்வுண்மை சித்திராங்கதன் என்றும் கரத 

ருவனிடமும் விசித்திசவிரிபனது தமையன்பாலும் காணப்படும். 

கதை, 

சந்தனுவுந்குப் பரிமளகந்துபிடம் சித் திசாங்க தன் AAS HS 

வீரியன் என இரண்டு புதல்வர்கள் தோன்றினார். குருகுலத்தை 

விளக்கவ்த்த அக்குமரர்கள் இவரும் கலைமதிபோன்று தலைமை 

யோடு நிலவி வளர்ந்தனர், பருவமெய்தியபின் இறாவருள் முதல் 

வனுக்கு விமிமர் மணிமுடி சூட்டினார். அவனும் அரியனோ அமர் 

ந்து அரசு புரிர்தான், புரிந்து வருங்கால் ஒருகாள் அவனொரு 

சோவையில் உலாவினான். சிச்திராய்சகன் என்லும் சாம்சருவன் 

ஒருங்ன் தவ்வரரன் மேல் அழுந்நாறு கொண்டிருந்தான், தன் 

பெயரையே ஒரு மனிதனும் பெற்றிருக்கிறான் என்று: செற்ற 

மீத்கூர்ந்தான், அவ்கியநெஞ்சினஞய் ஓங்கு வந்தான. அவ்வள 

சன் தலையை அறுத்துச் சென்றான். சென்றவன் தக்சஞ் 

இதையாமல் வாழ்ச்தான். செவ்யியானாபிருக்தும் அரசன் மேடுற் 
நிறர்தான். கொம்மையுர் தமையுமுடைய கர்தருவன் இன்புத் 

றதற்ளூம், செம்மையும் ஈன்மையும் வாய்ந்த மன்னன் அன்யூற்றத் 

கும் .அவ்கிருவரும் மன் செய்திருந்த பழவீனைகளே காரணங்க 

ளாயின், விரிவு மசாபார். தத்தி அணசப்படும்,



336 திருக்குறட் குமோச வெண்பா, 

அழுந்தாறுடையவன் ஆச்சமுறான் என்பது இதனால் கூறப் 

பட்டது. 

170, Ym DMG Ere It ppamdQaSror geaippps 

குன்றாமல் வாழ்ந்தார் குமோசா--என்றும் 

அழுக்கற் றதன்று ர மில்லை யஃதிலார் 

பெருக்தத்திற் நீர்ச்காரு மில் (௰) 

Q—er. 

குமரேசா! sfiliursoe psdu sri poms Cs® 

ற்றிழிய தருமன் முதலிய ஐவரும் ஏன் அஆக்கமுற்றுயர்க்தார் 

எனின், அழுக்கற்று ௮கன்றாருமிலலை, ௮ஃது இலார் பெருக்கத் 

இல் த/ந்தாரும் இல் என்ச, 

அமுக்கற்ற--அழும்காற்றைச் செய்து, 

அகன்றாம் இல்லை.-உயர்ந்தாரும் 

௮ழுக்காறுடையவர் ஐக்கமுற்றுயர்தலும் ௮ஃ தில்லாதவர் 

அ௮.தனைநீங்கி யிழிதலும் என்றும் இலவாம் என்ப தாம், 

அழுக்காறுண்மை கேட்டிற்கும், ௮ஃதின்மையே ஆக்கத்திற் 

கும் ஏதுவாம் என்பது கருத்து. 

பொருமை யுடையவர் இழிந்து மாள்வர் என்பதும், HOB 

ல்லாதவர் உயர்க்து வாழ்௨ர் என்பதும் இதில் உணர்த்தப்பட்டன. 

இவ்வுண்மை துரியோதனனாதியர் பாலும் தருமர் முதலானோர் 
பாலும் காணப்ப£ம், 

கதை. | 

துரியோதனன் தனது சுற்றத்தவராபெ பாண்டவர் மீது 

பொறாமைகொண்டான். அதனால் விமனக் கழுகில் விழ்த்த 
ஞன். ஈஞ்சை யூட்டினான். ஐவரும் அழியும்படி ௮ரச்குமாளிசை



17ம் அதிகாரம் அழுச்சாருமை, 987 

யில் நெருப்பை வைத்தான். திருவருளால் தப்பிப் பிழைத்த 8வ 

ரைமீண்டும் ௮ழைத்துச் சூதால் ௮ரசைக் கவர்ந்தான். சாட்டில் 

ஒஃடினான். பல கேடுகள் புரிந்தான். இவன் உயர்ந்த வாழ்வை 

ப்பெற்றுச் சிறந்த ௮ரசனாய் இருக்தும் ௮ழுக்காற்றைச் செய்த 

தனால் இழிந்து மாண்டான், 

கதை. 2 

அழுக்காறு என்னும் இழிகுணம் சிறிதும் இல்லாத ஐவரு 

ம்பெருகிய செல்வம் படைத்து கிறைபுக$ோடு உயர்ந்து வாழ்ந் 

தார். அழுக்காற்றுல் கேடும் ௮ஃ தன்மையால் க்கமும் உளவாம் 

என்பதை உலகம் இவர்பால் உணர்ந்தது, 

இதன் விரிவை அவர் சரிதையில் உணர்க. 

௮ழுக்காறில்லாதவர் அக்கம் பெறுவார் என்பது 

கூறப்பட்டது, 

(இவ்வதிகாரத்தின் தொகைப் பொருள்.) 

அழுஃ்சாறு இல்லாதவனே உண்மையான ஒழுக்சமுள்ளவன், 

அழுக்சாறின்மையே விழுப்பேருகும். ௮ தனையுடையானை அறம் 

பொருள் ௮டையா, அதனால் இழுக்கமே உண்டாம். அதனை 

யுடையவர் தாமே கெடுவர். ௮வ.ரதுசு ற்றமும் வறுபையுற்ற யும், 

அழுக்காறு கொண்டவனை மூதேவி கொள்வள். ஹஃது இம்மை 

பில் செல்வத்தைக் கெடுத்து மறுபையில் நரகத்தைக் கொடுக் 

கும், அது கே$தருதற்கே ஏதுவாயது, ௮்தில்லாதவரே 

க்கம் பெறுவார், 

Dora gy அழுக்காறாமை முற்றிறறு,
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௮-ம் அதிகாரம் வெஃ் காமை, 

௮ல் தாவது பிறர் பொருளைக்சவர்ந்து கொள்ளக்கரு. தாமை., 

இ, பிறருடைய ஆக்கக்சைக்கண்டு அழுக்காறுகொள்ளா த, அற 

வோர் உள்ளத்தே நிஈழ்வதா கலின் ௮ சன்பின் வைக்சுப்பட்ட து. 

எவனுடைய பொருளையும் இச்சியாதே?? என்ற ஈசாவாசிய 

உபமிடதந்தின் முதன் மர்திரம்நருத்து ஈண்க்கரு சுத்தர்கது. 
அவது 7 eee me ~~ 

171. கொற்றமும் கட்டியவன் கோன்பொருளை 

வெல்கியதால் 

குற்றநுற்று பாய்க்தான் குமரேசா. முற்றும் 

ஈரிவின்றி கன்யொருள் வெஃூற் குடிபொன்றிக் 

குற்று மாவ தரும், (௧) 

Q—ar, 

குமரேசா! கட்டியங்காரன் என்பவன் ௮ரசன் பொருளை 
வெஃூய தால் ஏன் சூற்றமுற்று மாய்ந்தான் எனின், ஈடுவு இன்றி 

நன்பொருளைவெலஃன் அது குடியையும் கெடுத்துத் குற்றத்தை 

யும் கொடுக்கும் என்கி 

பொன்றி ஏன்லும் வினையெச்சம் இங்க பொன்ற,என்னும் 

பொருளில்வஃதது. *சொல்தரியினும் பொருள் இரியா வினைக் 

குறை! என்பது இபல், 

நநிவு இன்றி ஈன்பொருள் 0௨.ஃ3ன்.-நடுவுநிலமை யில்லா 

மல் பிறர் ஈன்பொருளை ஒருவன் தன்பொருளாக்ச விரும்பி, 

ஈன் பொருள் என்ற. எல்லா ஈலங்களும் ௮ கனால் உளவாம் 
என்பது கருதி யென்ச, 

4 

பிறர் பொருளை ஈ$வு நிஒமையின் வி ஒருவன் சுவர்க்துகொள் 
எக்கருநின் ௮%து அவன் ௬ட யைச்செடுத்துப் பல குற்ற்சளை 

‘ 

ச: ் 

யம் Si bl fo gaa bub வன்பு 1ம்,



18ம் அ இதரரம் வெஃகாமை, BBE) 

கெரிபான் ஈட்டும்பொரு9ள ஒருவன் கடியை வளர்த்துச் 

குண ததைப் பயக்கும சான்பது குறிப்பு, 

பொருளுடைமையால் தன்ருடி வளருமென்று சருதி அதனை ஒரு 

வன் மு.பற்சியான் ஈட்டாது நெறி9கட விழையின் அதனால் தன் 
ஆ * ச . டி . ட் டி 

குடிக்கு அறிவும் தனக்றாப் பரியும் உளவாம் என்பது இதல் 

உணாததபபட்டலு.  இல்பண்மை ஈட்டியங்காஎன்பால் கானப் 
படும், 

கதை, 

கட்டியங்காரன் என்பவன் ஏமாங்கத நாட்டி வேம்சனாகிய 

சச்சந்தறுடைய அ௮மைரசன், இவன் மிகத் ஜீயவன், கொடு 

மையும் வஞ்சமும் கொண்ட கெஞ்சினன், அரசன் இவனை 

நம்பித் தனது அரசியலை நன்கு நடத்தும்படி நகர்தான், இவனும் 

நடத்திவக்தான். நாள் பல கழிந்தன. அதன்பின் ௮ரசபதலி 

யைத் தனச்கு உரிமையாக்?ம0மாள்ளக் கருதினான். குடிகளைத் 

தன்வசப்படுததிப் படைகளைக் திரட்டினான். nar Janus tons 

தான்... நன்றுசெய்த இசரனைம் கொன்பிடம் துணிச்தான். 

குறித்ததை முடி.க்சான். கோல் கைம்சொண்டான், Garba 

கொல் செய்தான். செய்தூவருங்கால், இறந்த மன்னனது இரு 

மகனாகிய சீவகன் பருவமெய்தினன்.  அர்கொடியனைவென்று 

முடிபுனைக்தாண்டான், அத்தியவன் குடியும் சேரஅழிர்தது, 

நடுவு நிலைமைகுன்றி ஒருவன் நன்பொருளை வெஃூன் ௮ தனால் 

அவன் அடியோடி கெரிவான் என்பதை உலகம் இவன்பால் 

உணர்ந்தது. Osa Gout Pas Ai stoma உணர் 2, 

பிறர் பொருள் கவர்வோன் ரூடியோடு மெடுவான் என்பது 
இதனால் கூறப்பட்டது, 

172. பண்டுபெருஞ் சாத்தன் பழிசெய்ப சாணியொன்றுங் 

கொண்டில?ேன் மீண்டான் கும?ரசா--மண்டிப் 

ப$ிபயன் Gada பழிப்படுவ ரெய்யார் 
ஈிவன்மை நாணு பவர், (௨)



940 திருக்குறட் குரோச வெண்பா, 

குமரேசா! பேருஷ் சாத்தனார் பதிசெய்ப காணி ஏன் 

ஒன்றுங்கொள்ளாமல் ரிண்டார் எனின், நடுவு அன்மையை நாணு 

பவர், படுபயன் லெப் பழ ப்பநிவ செய்யார் என்க, 

ச os 8 ர! ச * 

பீ! //%வ (1 பஞ்செயல்கள, 
oN * (ஆ! * . ௪ 8 

பிபயன--போாருளால் உளதாம் இன்பம், 

ந$வுசிர,ரை பினமையை காணுகின்றவர், பிறர் பொருளைக் 

கைம்? கொண்டால் ௮சனால் உண்டாம் பயனைவரும்பிப் பழிக்கத் 
தக்க இழி தொழில்களைச் செய்யார் என்பதாம், 

நடிவு கிலைபை படையவர், எல்வளவு வறுமையாஎ ராயிலும் 

சமக்குப பொருளெய்தும் பொருட்டூப் ப ரச்செயல்களைச் செய் 

யார் துன்பது கருத்து, 

இவ்வணடபை GUN AE TMF Feo) Lod Hom bb, 
ப AL. ( 6 பட 

கதை, 

பெரு தலைச் சாச்தனார் என்பவர் பாண்டி நாட்டிலே மது 

சையம்பதியி.. ரத ஒரு சீறந்த புலவர், இவரது காலம் இற் 

றம்கு யர ததைழாறு வருடங்கட்கு முன்னராம். கல்ல சீல 

முள்ளவர், 

பபஞ்சலக் கண த்தொடு பஞ்ச காலீயம் 

பஷ்ரமமான் பின்றியே பய்ன்ற நாவினன் 

லீஞ்சுபல் காவியம் விளம்பு மேதகன் 

செஞ்சொ.ம் பிரசங்கஞ் செய்யுஞ் €ீரியன் (௧) 

நால சைக் கள்பரலும நாளும் வல்லவன் 

நல்லகைக் Bai Ghd நன்கு மெச்சுவோன் 

IDs OE URIS YL GWG) DBI Facer 

நவம் தானைய/ soot! | பெற்றுளோன். 
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18.7 அசாம் வுல சானா. 

(pn ges திரெகை முஇழ்த்தப் பாரதி 

பொரும் தலைப் பு துக்ய புலமைப் புண்ணியன் 

வரு$தலைச் கண் டா மதுரை பூரினன் 

(பரு? தலைச் சாத்தனார் என்னும் 3ப॥ினன். (௩) 

ஈட்டபொன் மூயற்ரியெண் ணிற் பேறும் 

கூட்டுரின் அல்லது கூடுரு வெள 

நாட்டிய பகலை 500 5 Bi Go ais பம் 
டி “y க * * 

வாட வறுமையே பலிர்த கன்ன யான். (௯) 

ர ச 
( Fit oS BOT Ban 5.) 

Di gine fy carssar nnd Ho owiGiigud arp 

ரையால் சாளும வாடி. Hi Ret. அதுல் கூரகனை நாடிச் 

சென்றார், காட்டிலிருந்கத குமணனைக் சண்டி படிழ்ச்தாம். கலி 

யொன்௮ பாடினார், அவ்வள்ளல் இவா*ு வறுஎமப் Fala 

8ீக்ச இயலாமைக்கு வரு மினார், தன் தமையைக் கொண்டுவரு 

வோர்க்கு ஆபிரம்போன் தருவதாகச் சன் மல்பகை த்துத்தம்பி 

உறுதிஉரிபிடுப்பதை நினைந்தான், மடழ்ந்தால். என் கலையைக் 

கொண்டுபோய் என் கம்பிதைம்சொடுச்தூ கன் விலையைச் 

கொண்டு உன் பெறுமை நோய் களையென்று புலவ! கையில் 

வாளைக்கொடுத்துத் சன் கலையை hi aya. புலவர் stant oi. 

பொருள் வருமென்று கருதி அப்புழிச்யலைர் செய்ய அவர் 

துணியவில்லை. உறிமையுதிதும் பழிப்பசிவ செய்பேன் என்று 

நிவுரிலைமையோடு 9 அகன்றார். இது புறராறூறில் காணப்படும், 

நி புைபைப|டைபார் பொரு W விரும்பிப் பழிபுரிபார் என்பது 

இசனால் கூறப்பட்டது, 

ன் 
173. கொள்ளென் ௮! ரான்னேன் கொூக்துமேன் ர்க் 

கொள்ளவில்லை காட்டைச் கும?ரசா-.எள்ளுசன்ற 

திற்றின்பம் வெலஃ்டி யறனல்ல செய்யா? 

மற்றின்பம் வேண்டு பவர், ர)



312 திருக்குறட் குமரோ£ லெண்பா, 

குமரேசா! பரதன் கொள் என்று கோமிததும் ஏன் 

சத்து ர்சன் நாட்டைக் சொள்ளவில்லை எளின், பற்மின்பம் 

வேண்டுபவர், சிற்றின்பம் வெஃ2 ற்னல்லசெய்யர் எனக, 

மற்றின்பம் என்றது துறம்த இன்பச்கை, பேரனபர்தையுக் 

கூறிச்கும, மற்றை என்பது பற்றுஎன நின்றது. இல்விபண்டும் 

இடைசசொற்நளே எனிலும், முன்ன; தனக்கு இனபன பெர 

ருளபும், பின்னது பிறி? தான்றைபும் குறிரரும் எ௮௧ 

மற்றைய தென்னும் கி fem 

சுட்? மொழிப இன ம் தன்றே, (ச காஃ்ராப்பியம்) 

ஏிற$2 இன்பத்தை Swinger vat சரிய இன்பத்தை 

விரும். அதன் பொருட்டு DAG) aM MF செய்யார் என்பதும், 

இன்ப மும் மப்பும் 7வசெனினும் பிராபொருளை ௮ ரிவுடை 

யார் பூ றைகெடலிரும்பார் என்பது இநல் உரைக்க ,படட து 

இவ்வுண்மை சுது நம்களபால் உண_பபமம், 

கதை, 

சத்துாம்சன் என்பவன் ௮ாரர் பெராபானு"ப தரரதரு 

டைய இளைய புதல்வன், இராப இலச்குவர்சள் வனம்புகு5 தபின் 

அவர்கள் வருகையைப் பாசன டஇினான் ரவநடங்கள் எதிர்பார்த் 

இருந்தான். நூறிழ்ந BIG மல் இராமா ய! தரு a 

விலலையென்ற 05௦11 பரநன உயீர்விடந் நணிர்தான, கெரு 

ப்பை வள( ரதான, ஐன் தமபியாகிய சத்து ப்பனைபபார் து 

“இவ் உதை நீயே por sual. அணணா ௨உரவிலலை அலல் 

தரன் இறந்தபி3யல் ? என்றுன். தப்பி ௮அதுசெய்ய இரைய 

வில்லை. ரசஇன்பந்தை வெறுக்கான், அவனும் உடன் இரம் 

கத் துணிந்தான், வ்பையம அனுமார் வந்து காப்பாற் 

சற்றின்பம் பெஃி அறன் அல்ல செய்பாச சத்துருக்களை 

உரும் பர் ஞர், Afra இராமாயணத்தில்.உணர்ச,
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காறை கிலமசளை 3 கைவிட்டுப் போனவனைச் காத்துப் பின்பு 

போனானும் ஒருதம்பி போனவர்கள் உருமவதி போயிற்றென்ன 

அனாத வுபிர்சகிடவென் றமைவானும் ஒருதம்பி அயலேசாணா 

திபானாமிய் வரசாள்வேன் என்ேயில்வரசாட்டுயினிதேயம்மா, 

(மீட்ப்படலம்.] 

இ, தன்னை இன்புற ௮சசப!' 

S 5B SHON FT ool OF GH. 

ச என்ந பரனை மகோக்குச் 

. ௪ ௪ க் ~ ச ௪ ச டி ௬ . 

இன்பம் வரம்பி எதனையும் அறிவோர் வெஃகார் என்பது 
ல் ட . ந. 

இதனால் கூறப்பட்டு, 

174. வள்ளுவனார் தள்ளா வறமமமயுற்றும் a coPOwrer pb 

கொள்ளவிகலை என்னே குமே மெல்ள 

இலமென்று லெஃருகல் செய்யார் புலர்வென்ற 

புன்மையில் கரடி யவர், (௪) 

இ...௪, 

குமரேசா! வள்ளுவனார். வறுமையுற்றிரு$தும் ஏன் 

லெ? ஒன்றும் கொள்ளவில்லை யெனின், புலம்வென்ற புன்மை 

)மன்று வெலஃகுதல் செய்யார் என் 2, 

புலம். வன் ந--ஓம்புலன் களையும் அட 5B ய், Cara BSN aT OF 

னும் சொல்லாற்றல।ல் அகற்றின் மிநரிறிய தசைமையும், பகை 
. ச கட்ச . ப 5357 66 த் 52 

மையும் உணாப்பிம். “ஐம்புல வடர” “ஐவர் ஏன்ற டல வடர்: 

என வருஉன௨ ப் காண்2, 

புன்மையில் காட்சி.-சிறுமையில்லாக அறிவ: ஏன்றது பெய் 

யுணரவை. 

@ su பொருள்சளைக் காண்டற்குக் கண்கள் கருகியாயிரு த் 

தல்போல், உண்மைப் பொருளைம் காண்டற்கு அறிவு கருவியா 

யிருக்சலின் அதனைக் சாட்டு என்றார்,



Bal இரும்குறட் குமரேச வெண்பா. 

இலம் என்று Ca doa ee செய்யார்--வறியம் என்று சருதி 

விரும்புதல் செய்யார், இலம் தன்மைப் பன்மை முற்று, 

(|லன்கமா வென்ற புன்மைபில்லாத அறிவினையுடையவர், 

வறியம் என்று கருப் பிறர் பொருளை விரும்புதல் செய்யார் 

என்பதாம். காட்சியார் வெல்சார் என்று காண்2, 

வறுமை றினும் மெய்யுணாவுடையோர் பிறரபொருகா 

விரும்பார் என்பது இதல் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை வள் 
ச க * . அ 

CH Oi 15 5D BIITIS BI OMI ம்ப, 

கதை, 

வள்ளுவப் பெரு$தரை திருமயிஃையிலி நம்து. காம் கை 

மொன் 

மூனே குணமுடன் வாழ்ந்தார். அவரது அருங்குணக்களையும் 
பெரும் புலமையைபும் கண் 9.௦கிழ்*2கா9ரல்லாரும் அவருக்குத் 

முயன்று நெய்து தடையை விம்ற ௮தனால் எய்தும் பண 

தம்மாலியன்றதைக் கொண்டுவந்து கொடுத்தார், அவற்றுள் 

ஒரு சிறிதையும் ௮வர் கொள்ளாது விரித்தார். தமத அடியவ 

ருட் சறந்தவசாயெ எலேல?ங்கரென்பவர் ௮சசரும் விழையும் 

பெருக் திருவுடையயர், வள்ளுவகாயனார் எதையும் கொள்ளார் 

என்று தெரி தவராதலால் ௮வரில்லாத அமையம் ஒரு பெருர் 

தொகைப்பொருளை அவர் இல்லத்தில் ஒருகாள் பெய்.துவைத்துப் 

போயினார். வெளிய சென்றிருந்த நாயனார் இல்லம்புகுந்தார். 

அங்கருப்பதைம்கண்டார். வாசுகியம்மையாரிடம் வக். ரதை வின 

வினர், வர்தவிசத்தை அம்மை வணங்கியுரசைக்தார். நமது 

ஐயன் புன்னகை கொண்டார். இல்கரையழைக்தார், இச்சிறு 

செயல் ol HIT od ONT செய் கலைவிடுக, இவவு நபொருள் கொண்டு 

நினவுய/மனைபடைஈ, நதொள்த நின்பொருள் கொள்க என் 

றுரைத்தார், சிங்கர் நாணினர், சென்றார் எரடத்தே, வறு 

மையே தமக்குப் பெருமையாகக் கருதி வள்ளுவப்பெருமான் 

வாழ்ர் த வண்மையும், ௮றி3வோர் பிறர் பொருள் ௮ணுவுங்சொள் 

ளார் என்னும் உண்மையும் aang ti si ௪! லவுர்)தளிந்தார், 

தன்மனை புகுந்து கனியறம் புரிந்தார்,
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வறுமையுறினும் ௮றிவோர் பிறர்பொருள் வெல்சார் என் 

பது இதனால் ௯ றப்பட்டது, 

1/3. மேலாம் ௮றிவுற்றும் கெல? somes Js ga 

கோலிழந்தான் என்னே கும?ரசா-. சாலே 

௮ஃடி யகன்ற அறி௦வன்னாம் யார்மாட்டும் 

வெஃ? வெற்ய செயன் ௫) 

@) — arr, 

குமரேசா! sane பவன் றந ம கு ௩ ண்ன என்பவன் io & அற வுடையனா 

யிருந்தும் வெஃய தால் ஏன் இழிக்து தாழ்்கதான் எனின், யார் 

மாட்டும் வெஃச வெறிய செயின், ௮ஃக அகன்ற தறிவு என்னாம் 

எனக. 

௮ஃகி அகன்ற அறிவு. -றுனுகசிப் பரர்த அறிவு 

வெறிய செயின் வெயிக்கத் தக்க செயல்களைச் செய்வாசாயின், 

நுண்ணிதாய்ப் பலநால்களிலும் சென்று விரிந்த பேசறி 

வுடையராயினும் பிநர்பொருளை விரும்பி ஐருவில் செயல்களைச் 

செய்வராயின் அவரது அறிவால் யாதும் பயனில்லைஎன்ப தாம், 

பிறர் பொருளை வெஃ? இழிசெயல்களைச் செய்யாமையே 

ஒருவன் அறிவுடைமைக்குப் பயன் என்பதும், செய்வனாயின், 

எத்துணைப் பேரறிவாளனேயாயிலும் ௮வன் அ௮றிமிலியே யாவன் 

என்பதும் இதில் உணர்த்தப்பட்டன. 

இவ்வுண்மை கணன்பால் உணரப்ப?ம், 

கதை, 

சணன் என்பவன் அபிசித் என்னும் ஒர் நரசன் புதல்வன், 

தாய் பெயர் குணவதி, இவன், ௮ழகும் ௮ண்மையும் அமையப் 

பெற்ரவன், வேல் வலம்பெற்ற வீரருள் விசன், நால் அலசுற்றுச்
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* . . ௪ ௫ . டி “ a oH 6 . 5 

சால்புயரவுற்றோன், செங்கோல் தாவ்கச் சீர்பெற ஆண்டான. 

ஒருகாள் வேட்டைக்குச் சென்றான, அங்குக் சுபில முூனிவரைச் 
ச. * * . ௪ 4 ப ௩ உ fe] ° » 

கணடான, மனன் சளைப்புறற் ூப்பதை அப் (pest aT தெரி 

* 4 ௪ 4 டி . ஆ! , © ag 

தார். தாம் பெற்றிருக்க சிந்தாமணிபின் தெய்விக ஈலத்த 

அரசனுக்கும் சேனைகளுக்கும் உணவளிக்.து அன்புடன் உபசரிச 

தார். அரசன் களை நரக்கபின் ௮அமணிபை வெஃ்ஞென். முனி 

வர் மறுத்தார். இரசன் வலிக்து அதனை வெளவிச்சென்றருன். 
ட . உ ௪ உ ௩ ௩ உட சர 

கபிலர் விராயகசைத் துதித்து வீநிநீர் சொரிந்தார். அம்மாக்கு 

பானை போல் தோன்றி முல் ரசனை யெதிக்தா!. ௮ரசன் அர 

சனை, முனிவாசெய்த வசசமென்று தெளீர்தான். பண் 

டான். அவரைம்் கொல்லத் துணிசதான், கணபதி காய்ந்தது, 

சுணன் மாய்ந்தான். த அகன்ற அறிவுற்றிருந்தும் முனிவ 

ரு மணியை வெஃயெதால் ௮சசன் ௮றிளின் பயனைய/ழ/ சான். 
௮ிிர்தான், இல்து அபிசான Fh StL AV Qian gr 

பிறர் பொருள் செல்காமையே ஒருவன் அுறிவுக்குப் பயன் 

என்பது இதனால் கூறப்பட்டது, 

  

176. வென்றி ம்குகார்த்த விரியன் அவைலெஃடுக் 

குன்றினான் என்னே சும?ரசா-..நன்றாம் 

AGM OAs at Dew woo சின் ரன் பொருள்வெஃூப் 

பொல்லாத (ருத் கெடும், (௬) 

குமரேசா! கார்ச்தவீரியன் ஒரு பசுவை வெஃயெதால் 

ஏன் கேடிற்றுன் எனின், அருளைவிரும்பி ஆற்றின்கண் நின் றவன் , 
பிறர் பொருளை விரும்பிப் பொல்லாத சூழக்கெடும் என்சு, 

பொல்லாத சூழக்கெடும்--£ச்செயல்களைச் செய்ய எண் 
ணகச்.கெவர். எண்ணினுங்கெரிவபெனவே, செய்தால் வருங் 
சேடு சொல்ல வேண்டாகாயிற்று, அருளைவிரும்பி ௮தனை ௮டை 
தற்குரிய ரெறியின்சண் நின்றவர், (ரிறர்பொருளை விரும்பிப் பொல் 
லாதன சூழம்கெரிவர் என்பதாம்,
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இறைவன அருளை யெய்துதற்குரிய நெறியில் நின்றவர் 

பிறது பொரு விரும்பினால் கெரிவர் எனவும் இது பொருள் 
தி 

cil 

~ உள் ௬ 6 ஆ ௩ [ஆ உ 

Qs sia ரமுகிய ுரிவனரேனம் பிற%் பொருள் வரும் 

பினாற் தெரிலர் எனபது 2.45, Bar கார பதுவிரியன்பால் 

காணப்பூிம. 

கதை 

கார்த்தவீரியன் என்பான் சூரியருலத்மு வேர்கன். இரத 

விரியன் புதல்வன். தாய் பெயர் சுகந்சை, இடன் மிசச்சிநாத 

வி.ரன். அயிரங்கைகளையுடையவன். மகா கட்பனான இராவண 

னையும் வென்று சிறையிலிடடவன், மாடுஷ்மதி யன்னும் பட்ட 

ணத்திலிருகது ௮ரசுபுரிச்சான் அருளை விருமபி ௮றம்பல செய் 

தான, நெறிதவருத அறிவ்னையுடையவன், இவன் ஒருகாள் 

சமதக்கினி முனிவரது தவச்சாலைம்குச் சென்றான், அவர்பால் 

அமைந்திருந்த சாமதேனுவைக் சண்டான். ௮ச்தெய்வப் ப௬ 

வை ௮வாவினான். அசணால், அத்தூயவனிடமும் யனசெய் 

தான், வக் கவர்ந்து கன் அ௮விஈகர் ௮டைகதான், தன் 

பின் அம்பூனி மகனாகிய பரசுராமன் வந்தான், அங்கு நிகழ்ந்த 

தைத் தெளிஈ்தான், நெடிது சனந்தான். அரனை நாடி விசை 

வினில் ஒடினான். கன்ை வெய்ய பழுவால் அவன் தலையைக் 

கொய்து தனித்தான், அருள்வெஃகி Son ஆரசர் தலைவ 

னும் ஒருபொருள் வெஃயய தால் பொன்றி மறைச் கான், 

இ.கன் விரிவை மச்சபுராணத்தில் உணர்ச, 

பிறர்பொருளை விரும்பினோர் ௮ருளிழ்து கெடுவர் என்பறு 

இதனால் கூறப்பட்டது. 

177, கள்ளாத் தனபதிபொன் தாயத்தார் வெளவியுமேன் 
கொள்ளவில்லை இன்பம் ருமசா-- எள் எள வும் 

வேண்டற்க Daido ua gy bed alo asd oar 

rem 3/தம் பயன், 

44
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இ-ள், 

ரூமரேசா! தனபதி எணிசரது பொருளை got gs 

காயக்தார் வெளவியும ஏன்பயன்காள்ளவில்லையெனின், செஃ9 

ஆம் ஆச்சமவேண்ட fos விளைவயின் பயன் மாண்டற்சரிகாம்என் B 

வெஃகி ஆம். அக்கம். பிரர்பொருளை Habs சுவாந்து 

VECO LOL Mb HME. 

Coram 0 s—alicm it) 5 Deva &. 

்ளைவ.பிை-பஎன் விளையும்இட த்.த: அனுபலிம்கும்போது 

ன றபடி, பயன மாண்டற்கு ரிது அம்--ுவ்வாக்கத்தின் 

பயன் பாண்பு௮சற்ரு. அரியதாம், ஈண்டு அருமை இன்மை 

குறித்து நினது. 

பிறா பொருளை கவெளவிக்சொண்% அசனால் தரும் இன்பத் 

க் ஒருஉன் விரும், தலாகாது, எனைனில அவவாக்கத்தின் 
5 Ns ச க 

ப்பன், வா உல் நல் பையாகாகென்பக ith, 

பிறன் பொருளை ஒருவன் பேராசையால் கவர்ந்த கொள்வா 
Ww 

5) B 6) அப்பொருள் ௮ வனுக்கு நன்டையான பலனை 1) YET 0 BOT 
rN ப . . 

Lt gp இதல் உர ரகபபட்டது. இது கனபதிவணிகர.து காயத 

தார்ப!ல காணபபஃம், 

கதை, 

தனபத உன்பவன் பதுரையம்।தியிலிருந்த ௨௫ வணிகர் 

தலைவ, இவன் இருந்திக் கிழவன் எனப் பெருிஇியுடைபவன். 

சுசலை என்னும் தன பனைவியுடன் அுன்பூற்றமர்ந்து இன்புற்று 

வாழ்ந்தான், அரம்பல புரிந்தான். எல்லா நலங்களும் எய்தி 

பிருந்தும் பிள்ளேப்பேறான்௮ பெறாது வருந்தினான். தன்னு 

டன் பிறந்த த௫தைக்கு ஒருமகன் இருந்தான். அம்மருமகனையே 

தனக்கு மகனாஈக்சகொண்டான், தன் பொருள முழுதையும் ௮வ 

ணுக்?ஃ தந்தான், மனைவியோ ௮வன் தவமேற்சென்றுன், சென் 
Aber ஒவல்தாயச்சார் பப்பொரும் முழுஎதயும் சஉரஈதார்,



on wear D1 trae. 910 ௮, 

தாடும் மரனும் தளர்ஈதார்.  சனிருசலாஞ் சச்சரவர நினை? 

தார். அபபாமன் தவஞ்செயச் சென்ற தனபதி வசணிசர்3பால் 

UIST. தாயநத்தாரை அழைந்துச் சடையில் நிறு தினார். வரசா 

புறறை கூறி அவர் பொருள் ip posi o அம்மனே ௮டையு 0 

ப செய்தார். தாயத்சார் உற்ற தயெக்லாம ஒருப்? * பிழந்தாா 

குற்ற ரம் பழியும் கொண்சிஎம் நொசதார், Dursdurd gers 

விளைவல் திழிகதரூம் என்பதைத் Cris bit. செப்பிழை? 

இரபய்கினர், இதன் வீரி. இருவிசாயாடமில உணர De. 

4 ௪ ௬ அஷ . “4 4 ச 

ரிறர் பொரு ஒருவன் சுவ/ந்து நாளினும் MIMD 

அவன ஈன்மையெப்சான என்பது இஈனால் உறபபாட்டுு 

1/6. வள்ளலுயர் ஆப்பெல்றம் மாரும் 3லன் வளர் ஐ 

சகொள்ளெற தின்பம் கும? ரசா-எள லும் 

Aston Favs By But’ sos Jaco stm 

Caan tin Toss Orit Halt. (௮) 

உலர 

குமரேசா! ஆய்வள்ளல.து Qe aoe ம் என்றுப்) ௫ 
* * ° ச * a 4 தி என் இன்பமுற நின்றது எனின், செல்வம ஃகாமைக்கு 

ஏது யாதெனின், பிறன் வேண்டும் நைப்பொரு ஒருவன 

வெல்சாமையேயாம் என்சு, 

௮ஃசாமை -குலபாமை, இவ் எிர்மறைம் கொழிம் 

பெயர் கு பெயராய் ௮தன் சாரணை குறிர்துரின்றது. 

பிறன் விரும்பும் சைப்2பொாருளைம் தான் விரும்பாமையே 

ஒருவன செல்வம் சுருங்காமை TF STEMI என்பதாம், 

இனி, ஒருவன் செல்லம் சரப சாபலிருந்சவேண்?மானுல் 
பிறன் சைபபொருளை அவன் விரும்பாமல் இருச்சேண்டிம், 

எனவும் இது பொ ரள்ப$ம், 

பிறர் பொருள இர்யோதலன் செல்வமே பெருவெளரும் 

என்பது இஇல் உணர்த்தப்பட்டது. இஃது ஆப்பால் ஆபப்ப1ம்.
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ர வன்டவன் பாண்டி காட்டிலே பொதிகை (இக்கு ௫௫ 

லிருந்த ஆய்க்குடி 6 ல் ஐ.ம் ஊரில இருர்கவன், இவன துகாலம் 

இற்றைக்கு எதகரறாுதைய ஆயிரத் தண் பறரறு @ (1h. BI 51 HIP oor 

ன.ராம், இவன் தாளாண்மை மிம்ச 3வளாண் மரபினன், நால் 

பல தோரர்த மேலாம் ௮றிவினன், மனநலரமாம் இனகள மம் மாண் 

புறப் பெற்றவ, கடை வள்ளல்கள் எர வருள் வரவன், RH 

£ரசஷையிருப்பினும் பேரர௪ரும் போற்றத்தக்க; பெருர்புகமுடை 

யவன், சழபாணுற்றபபடை புறகரனூாறு wow ஈரசலிப 

பழைய  நூல்கப Hen gid இவன் புநம்மணங் 5 மன் 

இது. இரலல/ 6 வாம்கும் ( இவன் உயிரன இரு்ரான், ஈர 

வின்பமே இவர ரரனச் கொண்டான். வேற்றாசர் ஈலர் இவனை 

வெல்லந்கரு இஞ். pig wal வ்ல்லை, பொருள் பல போர்கி உறு 

குணம் தப்ஈதா£, வற்றில் இவன் அவாகின்றி நின்றான், 

இவன த மனப்பண்பும் பிறா பொருள் வெஃ சாப்பெற்றியுச் தெ 

விர்து ௮வரும் இவன்பால் பெருஈண்।। கொண்டார். குறையா 

வாழ்வு பெற்று இவன் கொயடித்தூ வாழ்ந்தான். இஉனறுபேரும் 

ஊரும் இம௰யமை பால் நிலைகின்று இவ்வுலிற்கு ஈலம் ப௫ புரிகின் 

றன என்று மோசியார் ஏனனும் புலவர் பெருமான் இவன்மேன் 

மைளய வீயந்று பாடியள்ளார், 

€ co 5 ச - ௪ ச 

“வடதிசை யது3வ வான் ஈய இபயச் 

சகென்திசை துப் டு பிண டியி தனது Hil AG POR OUD 

ச ட உ . தத டர * ச பிரழ்வலு பன் னோ இம்மலர் ரஓையுல 22, (மாசியார்,) 

ரன விரிவு புரகாணூறு பாாகலிய பல நால்கவினும் | J A) BLD 

Gado a1 S169 செல்வம ௮ஃமசாதென்பமு இதனால் கூறப்பட்டது, 

1/9, கொள்ள விரும்பாஃ் ரு சேலரிடம் eda warty 

கொள்ளவந்த சென்னே கும$சசா-- உள்ள 
றன ிந்து வெல்கா அறிவுடையார்ச் சேரச் 

- தநனறிந் தாங்? இரு, (௬/:
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இ... 

fo ர ம சு ௪ ௫ GWOT. பிறர்பொர விரம்பாத குசேலரை ஏன் 

OF Rab விருப்பி வு SEO GF of ott] oor , அறன் அறிந்து வெஃ 
. ஆத ௪ . [அ] 75 . ௪ 

காதி அறிவுடையாரைத் ல் ருமகள் இரன்துறி சது மசார்மவன்௪, 

இறன் அறிம்து--ரமயமறிரத, 2ஃதாவது வெல்காதவன் 

மனமூழ்ர்திரும்கும் சாலமும இடமும் தெரிந்து, 

பிரர் பொருளை 2) நம்பாமையே தனம்கு அறமென்று அறிச் 

அ அதில் வழுவாிதா முரும் அநிவடையாசைத் திருமகள் தானே 

sf ௮டைவள் gr oO iG iu. 

உ ந ச ச இஃ] உ 8 RB 

அங்ம்2 என்றது தறிச்த உடபன எனவும் உ கன்படி ய 
௬ . கூ. 

எனவும் இருவகையினும பொருள்பும். 

பிறர் பொருளை விரும்பா தவர்ம்கர் செல்வம் கானே வந்து 

சேரும் என்பது கருத்து, 

மேல், வெஃராதான் செல்லம் ௮ஃசாதென்றார், இதில் ௮.து 

தானே அவனை வெஃடி வ%து சேரும் என்றார். 

இவ்வுண்மை GCF avi 1ல் சாணப்பம். 

கதை. 

குசேலர் வறிமையுற்றிருர்தும் பிறர் பொ௱ச் (॥வஃகாப் 

போறிவுடையராபிருக்சார். இவர் வட மதுரை சென்றும் ஒன் 

௮ம் வேண்டாது மீண்டார். திரும்பி வருமுன் இவர் இல்லில் 

தி நமாள் 'வர்.து விரும்பியிரு1தாள், அப்பெருஞ் செல்வத்ரை கீ 

கண்டு இவர் இறம்பூதெப்தினர். இவரது வறிய ரூடிசையும் 

பெரி.ப மாளிசையாயதூ, உணவின்றி வருந்திய மனைகியு மக்க 

ஞூம் உயர்ர்ச ௮ரசபோசங்களில் உலாவி விளக்கினார். திருவருளை 

நினைந்து கூசேல।  இழுவுற்று வாழ்ந்தார்,



5 திரும் தட் குச வெண்பா, 

a Div. bs VODs ans Seva 

மாமணி யான நின்றிழ்ந்து 

மேயதனமுன்னர7ச் சர்ழதைபோற்றுவார 

மி$ச சற் நிலைச் குல் இரிந்து 
தாூயசெம்பொன்னுல் அமைத்திடப்பட்ட 

சுடர்ப்பெரு மானிகையாகப் 

பாய பல் வளனும் நிறை தரப் பொலியும் 

பண்பினை ரோம்சனெனின்றான், 

(குசேலேோபாக்கியாசம்,) 

பிறர் பொருல் விரும்பாதவனை த் திருமகள் கிரும்பி அடை 

வள என்பது இதனால் உறட்பட்டது, 

180. கண்டாள் பழிசெஃக் கைகேசி மாருத்தன் 

கொண்டான் விறலேன் குமரேசா--மண்டி 

இறலினும் எண்ணாது வெஃகின் விறலீனும் 

வேண்டாமை யென்னும் செருக்கு. (ம) 

Yam GI, 

குமரேசா! ைகேசி HT OF கெப் பழி.புற்றுள், இ 

சாமன் ஏன் அதனை வேண்டாமல் விறலுற் ரன் எனின், எண்ணா 

த கெஃகின் இறல் ஈஜும், வேண்டாமை என்னுஞ் செருக்கு 

ஈனும் என். இறல்..-இறுதி, விறல்வெற்தி, 

எண்ணா வெலஃெ் இறல் ஈஜும்--பின் விளைவை எண் 

er Iyer பொரு ஒருவன் விரும்பின் அஃது ௮வளுக்கு 

இ௮ தியைக் கொடுக்கும், 

செருக்கு--மனச்சளிப்பு, ௮ஃது, தகுபேயசாய்த் தீனக்கு 

ஏதுவாகிய செல்வத்தை நம்? முறித்த நின்றது,
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பொருள் கிருப்புள்ளவன் மருளோடு இரீர்சழல்வான், 

அஃ தில்லா தவன் செருளோடு இறந்து இரழ்வான் என்பார் 

வேண்டாமை என்னுஞ் செருக்கு விறல் ஈலும்” erent. 

° * ் ச 9 e [ம] ட 

பின் விசாவை ௮றிய1மல் பிறன் பொரு ஒருவன் விரும் 

Ger goog SO GS a நாசத்தையும், வேண்டாவிடின் மேன்மை 

மையும் கொடுக்கும் என்பசாம் 

பீறர் பொருளை அறிவீன் றி வெளவக் கரு தி3ஷணைப் பழியும் 

இழிவும் பரறம் என்பதும், சேண்டாசவனைப் பாயும் வெர் ரியம் 

பொருந்தும் என்பதும், இதில் உணர்ச்சப்பட்டன. இவ்வுண்மை 

ை525௪பாலும் காகுச்,தன்பாலும் சாணட படும். 

தை. 

கைகேசி என்பவள் கேகய தேசக்து மன்னன் மகள். த௪ 

சதன் மனைவி, உருவ நலனும் அறிவின் இறனும் ஒருங்கு வாய்ந்த 

வள், தசரதன் தனது தலைமகனாகய இராமலுக்கு முடி புனைய 

முடிவு செய்திருந்தான். அதனைக் கைகேசி அறிந்தாள், மனக் 

திரிகதாள். ௮வ் ௮7௪ பதவியைத் தன் மசனாயே UTS SMES» 

உரிமையாச்க விரும்பிஷள். கணவனை வஞ்சிச்தாள். நினைக்க 
தை முடித்தாள், முடிவை எண்ணி! இராமன் நெடுவனம் புகு 

தான். அரசன் ௮தனால் ஐவி துறந்தான். அ௮னையருக் துயரில் 

ஆழ்ச்து வருந்தினார். கேசய தேசத்துக்கு போயிருந்த பாதன் 

வந்தான். தாய் செயல் தெளிச்தான், தன்னுளசகொதித்தான், 

வைது வெறுத்தான், முடியிழந்து வனம்புகு$்த அண்ணனைத் 

தேடிச் சென்றான். கணவனையும் மகனையும் பிரிர்து கைகேசி 

சூநெதுயருழந்தாள். பின ல்ளைவதை அறியாமல் ௮ரசுரிமையை 

கெஃயெதால் இவள் ௮ரும்பழியடைரஈ தாள். 

எண்ணாது வெஃன் இறல் ஈலும் என்பனத யுலகம் இவள் 

பால் உணரு,
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துணையோத் சோன்ரல் அமரக் சுமெயா னச்சிடை தன் 

கடலினேகக் 

கடுமையார் கானசத்துல் கருணையார் KO Ou ws 

சழறநால் மாயன் 

நெடுபமையால் அன்? வர்க உலகமெல்லாச் தன்மன ததே 

நினைர் த செய்யும் 

கொம்மையால் அளம்காளை ய ரிஈதிலைபபல் இந்நின்ராள ॥ ர் 

என்னையின் wm, 

இல, கைகே சயைக் குறித்தும் குசனிடம் பரதன் கூ யது, 

௮௭௪ வேண்டாம் என்று இராமன் அடங்கி யசன்ருன், 

BEN மற்றத் துபந்த முனிவரும் அவனது மனத்துறையும் 

Gay Aa  நனையும வியது போற்றினா, 

வெஃகுதலால் இறலும், வெஃகாபையால் வீறலும் உளவாம் 

என்பத உலகம் இவர்பால் ஐர்ந்தது, 

0 la . ச ௫. . கெல்காமை$ய ஒரு௨லும்கு மெய்யான மேன்மை எனபது 

இதனால் கூறப்பட்டது, 

(இலவதிசாரக்தின சொகைப் பொருள்.) 

பிறன் பொருளை ஒருவன் கலர்கதுமொள்ளக் கருதின் ௮க் 

FR FB வன் குடயையம் செடுதது MR GB FU பழியையும் 

கொடம்கும்: நரிவு நிலைமையுடையவர் பிறர் பொருள் வெஃரார். 

மறுமை யின்பத்தை விரும்பின் அதனை விரும்பார், வழியரா 

பினும் அறிவார் மலெலஃகார். பிறர் பொருள் வெஃகாமையே 

ஒருஉன் போறிவுக்குப பயன், அருள் வீரும்பி நெறிரின்றவரா 

யினும் பொருள் விருமபின் பொன்றி யிழிவர், கெஃயோம் 

பொருளால் ஒருவன் மெய்யின்பம் எய்தான், விரும்பாதவன் 

செல்வம சுரும்காது, அவலுக்குச் செல்வம்தானே eu OF MLD, 

லெஃகசல் இழிவையும் அழிவையும் ஈனும், வெஃகாமை ஒரு 

ADS வெற்றியைபும் மேேமையையும் கொடுககும், 

ம. வது acer ye ob og,
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(0௯-ம் அதிகாசம் 'புறங்கூருமை, 

அஃதாவது காணாத இடத்தில் பிறரை யிகழ்ச்து சொல்லா 

மை பிறர் அக்கங்கண்டு பொறாமை கொண்டு அதனை வெளவக் 

கருதம் இழிகுணமில்லாத இடத்தே கிஃழ்வதாதலின் ழுக்ரா 

ரூமை வெல்நாமைகளின் பின் இது வைஃகப்பட்டறு. அரங்கா 

றம் லெஃகுதலும் மனக்குற்றமாகவும் புறங்கூறல் மொழிக்குற்ற 

மாகவும் கருதப்படும், மொ ழிரலம், மனகலம் அடியாக வருமாத 

லால் ௮திகாச ௮மைவும் அம்முறையில் நின்றது. 

161. LOT 9G) Fu) gob கும்பகன்னன் மாண்புற்றுன்யார்புறருமம் 

கூறுமன் றென்னே குமரேசா... தறி 

அறங்கூறுன் தல்ல செயினும் ஒருவன் 

புரங்கூமுன் என்ற லினி, ( 5} 

Q—ar. 

குமரேசா! கும்பசன்னன் கொஞ் செயலுடையனாயி 

ரூர்தும் புறங்கூரு 5 புனிகன் என்று ஏன் புகழ்பெற்றுன் எனின், 

ANH RD அுல்லனவே செய்யினும் புறங் உருன் என்று ஒரு 

வன் போத்றப்பவொனாயின் ௮ஃது அவனுக்கு ஈன்னபயாம் 6: oF, 

அறம் கூறான்-- ௮றமென்று வாயினாலுஞ் சொல்லா தவஞய். 

இதில், வினைமுற்று எச்சமாடி நின்றது, ௮ல்ல என்றது Ute Gi 

களை. புறங்கூழுன்--சாணாத இடத்தில் பிறரை யிசழ்சதுசொல் 

லான். ் 

ws ச ஏ ௭ உ க . 

அறமென்று சொல்லுவதஞ் செய்யாது பாவங்களையே செப் 

பவனாயிலும், பிறரை யிகழ்ந்து சொல்லான் வன்று உலகத்தா 

சால் ௮வன் வியந்து சொல்லப்படுவாஞயின் ௮ஃழூ அவனுக்கு 

நன்மை என்பதாம், 

e டி a » . e . ’ ௪ 
பேரும் பாவங்களைச் செய்யிலும் ஒரு உன் புதஞ்சொல்லலா 

சாதென்பது காத்து, LT Bl doll dat D af 6H பாங்க நலே 
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பெரும் பாவம் என்பதும் அதனையுடையவன் அறம் பல செய்பி 

னும் ஈலம்பெருன் என்பதும் இதில் ௮மைந் தமை சாண்சு, 

எவ்வளவு கொடியவனாயிலும் புரங்கூரு இருப்பின் ௮௨ன் 

ஈலம் பெறுவான் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இது 

குந்பகன்னன்பால் உணரப்டடும், 

கதை, 

கும்பகருணன் என்பவன் விச்சிரவசுவுக்குக் கேக£யென் 

னும் அரக்கயிடம் பிறந்தவன், இராவணன் தம்பி, வியக்தத் 

தச மெப்வலிபுடையவன். அஞ்சா நெஞ்சினன். அருந்திறல் 

பெற்றோன். பேரு ண்டிகொண்டு பெருகாளுறம் தவான். மறம் 

பல செய்யிலுு புறற்உருதவன், இராவணன் சதையைக் கவர்ச் 
து சிறையில் வைத் சபின் இராமனைப் பலமுறை யிகழ்ந்தான். 

பழித்தல் 22,தன்று இவன், அவளை யிடித்துக்கூறினன். புரம் 

கூறுவோர் என்றும் புல்லியரென்றான், பேடிசளன்றோ பிறன் 

புறங்கூறுவார் நும்போன்ற பெரு விரர்க்கு ௮து பெரும்பிழை 

யென்று பெரிதும் புன்றான். பகைத்த விரர் முன் எதிர்த்துச் 

செல்வான். மறங்கொண்டி கொல்லினும் புறஞ்சொற் சொல்லான். 

அல்லன செய்பினும புறங் உறுமையல் இவன் ஈல்லவனாபினான், 

இஃது இராமாயணத்தில் தெளியப்படும், 

அரங்கூருஞயிலும் ஒருகன் புறங்கூறலாகாசென்பது இச 

சூல் கூறப்பட்டது, 

182. கண்டு ஈசைத்த சனசவன்மன் ஏன்கேடு 

சொண்டான் பழித்துச் குமமேசா--சொண்ட 

௮றனழீஇ யல்லவை செய்தலிற் SCs 

புறனமீஇபி பொய்ச்து ஈகை, (உ).



~t
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)—ar. 

@uGrea! கண்? ஈகைத்த கனரவ£மன் ஏன் புறன் 

கூறிப் பெரும்பழி சொண்டான் எனின், அறத்மையழித்து பூல் 

லற்றைச் செய்சலினும் ஒருவன் புறத்தே பழித்துப் பொய்த்து 

நகுதல் பெருச்தீமை என்ச, த3,ச என்பதில் ஏராரம் Cs dow 

குறித்து நின்றது, 

௮ழி என்பது ௮மீஇ என நீண்டு ௮ளபெூந்து ஈரிடக்தம் 

வினையெச்சப் பொருளை விளக் நின்றது. 

அறன் ௮மீஇ..-அறத்தை யழித்து. ௮றம் என்பது ஒன்று 

இல்லையென்று மறுத்துச் சொல்லி எனவுமாம். 

அல்லவை செய்தலின்--பாவங்களைச் செய்தலினும் 

புறன் அழிஇி--புறத்தே யழித்த: அஃ சாவது ஒருவள் 
பெருமையழியும்படி, அவன் புறத்தே யிசழ்ஈ்து சொல்லி, 

காணாத இடத்தே ஒருவனை யிதழ்ஈ்துசொள்லிம் கண்ட 

இடத்தே அவனோடு பொய்யாக ஒருவன் புகழ்ந்து ஈகுதல், 

அறத்தைக் சொன்று அல்லவற்றைச் செய்கலிலும் இமையாம் 

என்பதாம், 

புறஞ்சொல்வோர் அறங்கொல்வோரை சேர்வர், sy 63en9 

பொய்த்து ஈகுவோர் ௮ச்கொலையோடி ௮ல்லவை செய்வோயமை 

Astat என், 

புறக்கூறுவோன் வெழம் பாவி ௮த$னே$ பொய்யாக aps 

நகை செய்மோன், பெரும் பாலி என்பதாம். 

புறத்தே பழித்து முஃக்தசே Qurdisms செய்வோன் பெரு 

நிமையடைவான் என்பது இதில் உண/ச் கப்பட்டது, இவ்வுண் 

மை கனசவள்மன்பால் காணப்படும்,



908 : திருக்குறட் குமரேச வெண்பா, 

கனசவன்பன் என்பவன் மதுரையிலிருந்த ஒரு தட்டார் 

தலைவன், கெடுஞ் செ!/யன் அசசுபுரியுங் காலத்தில் உடனிருக் 

தவன், பொற்பணி செய்வதில் நற்பேர் பெற்றவன். மரகத 

முூசலிய மணிசவின் குணங்களைத் தெரிவதிலும், விலகத் 

Howl uF ge Ns ae ver, watlutul) uiavati புனைந்து சந்து 

அசன்பால் ௮ணியணியாகப் பரிசு கொண்டவன். புறததில் 

இத்துணை ஈலங்கள் அமையப் பெற்றம் இவன் உளத்தில் இ 

குணங்களே யிசைந்தி ந்தன. எலருடைய Ce sm am “om ty கவர B 

கருத்தினன். பொய்3ப புகலும் வெப்ய நாவினன், சீலம௦பை 

விஃப்படுதத மதுரைந்து வநகத மீகரவலனை இயன் கண்டான். 

ஈகைமுகங் காட்டினான், கோவலன் நம்பினன், தன் சைச் 

சிலம்பை ௮வன் நைம்கொடுக்கான். அதனை ஈல்லய்லைக்கு விற் 

றும் தரவகாக அப்பொல்லாதவன் புகன்றான். பொன் ஈசை 

செய்?வான் பொய்நகை செய்தான். லஞ்சமான இனியமொழி 

களால் சோவலனது நெஞ்சைத் தேற்றினான். ஐரிடத்தில் இரு£ 

கும்படி செய்கான், சிமைபைக்கொண்ர அசசமாவிகையிற் புகுர் 

தான், அரசனைக் கண்டான். முன்னரே ௮ரசிபின் சலம்பொன் 

றை அ௮ந்தொடியவன் களவாகக் கொண்டிருந்தான், ௮தனையின்று 

கண்டு கொண்டுிவந்3கன் என்று கூசாமல் கூறினான். பெருமை 

யழியும்படி. நோவலனுக்குச் இறுமையேற்றினன், ௮டாப்பறி 

கூறிஜன், கள்ளனெனம் காட்டிக் கோவலனைக் கொல்லச் செய் 

தான். சோனும் தொல்மித்துந் கொடும்பழி கொண்டான். புறம் 

பறித்துப் பொய்த்து நகைத்த முந்கொடியோலும் குலக்தோ 

டழிந்தான். கெரழ்திதுற் ரன், 

(இதன் விரிவு Aoi Para se தெலியம்.]ிம்), 

புதங்கூறல் அறக்கோறலிலுஙி கொடியசென்பது இதனால் 

கூறப்பட்ட து, 

ல 

ர்
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183. சீறி யெதிர்வைது செத்தான் பவுண்டாகன் 

கூ ரன் புறமேன் குமரேசா-.வேருப் 

புறங்கூறிப் பொய்த்துயிர் வாழ்தலிற் சாதல் 

அறங்கூறும் ஆக்கர் தரும், (ny 

இ-ள், 

“> * e 8 6 ௫ 

குமரேசா! பவுண்டரசன /|/த௩௯ றி EUTIPTION என 

எதிர்கூறி யிரர்தான் எனின், புறங் உறிப் பொய்த்து உயிர் வாழ் 

॥னும் சாதல் ௮றங்கூறும் அக்கம் தரும் என், 

௮றம் என்பது ஈண்டு அதனை யுணர்த்தும் நூல்களைச் குறிக் 

து நின்றது. 

காணுத இடத்தில் பிநரை யிஃழ்ட்து சொல்லிக் கண்டடுடத் 

இல் அவர்க்கு ஈல்லவன்போல் ஈடி த்துப் புகழ்ந்து ஒருவன் வஞ்ச 

கமாக உயிர் வாழ்வதைவிட gas Doig uO sa sano seu 

தாம், 

இறவா திருப்பின், புறங் கூறலாகிய பெரும்பாவ த்தை மேலும் 

மேலும் புரிச்து மீளா ஈரஇனுச்சாளாவான், இறப்பின், அது ௯ ர 

னாய் அறங்கூறும் ௮ £த்தையடைதற்கு உரியனாவன். ஆதலால், 

சாதல் அவலுக்கு நலர்தருவசரயிற்று. 

இனி, ஒருவனைக் குறித்துப் பிறனொருவனிடம் புறங்கூறி 

அவன் மனமகமும்படி. இச்சகஞ்செய்து ஒருவன் உயிர் வாழ் கலி 

லும் சாதல் ௮வனுர்கு, இனிதாம் எனவும் இது பொருள்படிம். ! 

புறங்கூறி வாழ்தலினும் ஒருவன் இறந்து ப$தல் ஈலமென் 

பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது, இவ்வுண்மை பவுண்டரசன் 

பல் காணப்படும், 

கதை. 

பவுண்டரகன் என்பவன் கண்ணன் கர்லத்திலிநர்த ஒரு 

திண்ணிய வேர்தன். ருருகாடென்னலும் பெருசாட்டை யாண்ட
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வன். நாரத முனிலாரது தூண்டிதல।ல் கண்ணனமீது இவன் 

கடும்பசா கொண்டான், வரது சென்னங்களைத் தாலுல் 

கொள்ள எண்ணினான். அதன்பொருட்டுச் கண்ணுதற் பரமனைச் 

கருதிப் போற்றினான். ௮ப்பசமனருளால் ௮வை வரப்பெற்றான் 

சங்கு சக்கரம் தண்டி முதலிய ஐவகைப் படைசளையுக்கொண் 

டான், கண்ணனினும் பெரியவனா5*த் தன்னை பெண்ணிஞன், 

பொருமையுச் தருக்கும் பொருந்தப் பொங்களனான், ஆயினும் 

புறங்கூறல் என்னும் புன்மையை யொழிச்தான், மறம்புரிதற்ேே 
மனச் தணி*$ெெசழுந்கான், சண்ணனை நே3ர காணர் சென்ருன், 
சண்டான், கத்தான். கண்ணா! *$ஐ வகைப் படைகளும் எமச் 

சேயுமியன, ௮வை, ம தாங்க ௮ரநனல்லன். விரி; ௮அவற்மை 

விரைகில்!? என்றான், கண்ணன் புன்னை செய்தான், அவன் 

கூறியபடி. முதலில் அழியைவிட்டான். விரித்த ஆழி கடுத்து 

வச் தவன் மணிமு;. துணித்தத் துணிவுடன் சென்றது, மாய்ச்து 

விழ்ந்தவன் மாலுரு மெய்மனான், மாரு இனபைம்மருமி மகிழ்ச் 

துன். பொருபையுற்றும், புறங் உரிப் பொய்த்துயிர் வாழாமல் 

றம்புரிச தற$்தமையால் இவன் அறக்கூறம் தக்கத்தையடைர் 

தான். இசன் வரிவைட் பாஃவசம் பச்தாங்கர் தத்தில் காண ச, 

பண்ணமை களவிஈஃ்யானைப் பவண்டரன் வதனநோக்கி 

வெண்ணிலா முறுவல்கோட்டி வி$திவெஃ் தழல்வாய்கான்ற 

ஒண்ணிற சேமி9யன்றாங் குரை த்தனை BD goss 

மண்ணமை முழவு, த்திண்டோள் மாலவன் வி9த்திட்டானால்(1) 

ஊற்றிருக் துதிரமாரி யொழுகுசெம் தழல்காய்நேமி 

சிற்றமோ டெதிர்ச் துஷெய்ய செருத்தொழீல் கிளையாநின்ற 

பாற்றினஞ் சுழலும்வைவேம் பவுண்டர வாசு தவன் 

மாத்தருஞ் சிறப்புவாஃப்ந்த மணிமுடி தணித்ததன்றே. (2) 

லிட்டிரு கீனையு8ங்9 வேரியர் துளவமாயன் — 

சட்டெழி ௮ருவநாடிக் சைபுனைந் திருர்தவாற்றுல் 
பட்டலெக் களிஈல்யாளைப் பவுண்டர வாசுதேவன் 

வட்டவ!ப்த் இ௫ரிசாங்கும் மாலுரும? தயி னன், (9) 

(பாகவதம் )



19-ம் அதிகாரம் புறக்கூஜுமை. 801 

()றச்கூறி ஒருவன் வாழ்தலினும் சாதல் ஈன்றென்பது இத 

சூல் கூறப்பட்டது, 

164. /பாரு வழுதுண்ணும் எஞ்சரெதிர் வெய்யசொனனார் 

கூறார் புறீமன் குமோசா--8£றிவர்து 

கண்ணின்று கண்ணறச் சொல்லிலுஞ் சொல்லற்க 

முன்னின்ற! பின்?னக்காச் சொல், (ச) 

Q—a. 

குமரேசா! மாரு அமுதுண்ணும் வஞ்சரெதி£ேறின்று 

கெய்ய சொற்களைச் சொன்னாரேயன்றி சூரிய சந்திரர் ஏன்புறஞ் 

சொல்லவில்லை யெனின், கண் நின்று கண் அறச்சொல்லினு௦ 

முன்னின்று பின்னோக்காச் சொல் சொல்லலாகா தென. 

கண் நின்று எதிரே நின்று, ஒருவன் காட் காணும்படி 

நிற்றலால் எதிர் நிற்றலைக் கண் நின்று என்றார் 

சண் ௮றச் சொல்லிலும்--அருள்செட மொழியிலும், இங் 

கேகண் என்றது கண்ணே டத்தை: ௮ஃதாவது கண் சென்ற 

விடத்தே தோன்றும் பரிவு. உம்மையால் அதுவும் சொல்லலா 
oN ௫ க கட்டி 

STO SMUG Comiuu bi, 

முன இன்று--சே3ரயின் றி, 

பின் சோக்காச்சொல்--பின்வருங் குற்றக்சை Guar ens 

சொல், 

ஒருவன் எதி?ர ரின்று கரிஞ்சொற் சொன்னாலும், ௮வன் 

புறத்தே நின்று ஒருவன் பழிச்சொற் சொல்லலாகா தென்பதாம் 

கண்முன் நின்று தன்னையொருவன் கண் அறச்சொல்லி 

னும் அவன் முன்னேயனறிப் பின் நோக்காச் சொல்லைத் தான் 

சொல்லலாகா.து எனவும் இது பொருள படும், । 

சேர நின்று கடுஞ்சொற் சொல்லிலும் ஒருவன் புறரின்று 

பழிச்சொற் சொல்லல காதென்பது கருத்து. இது சூரிய சக்தி 
ரர்பால் ஈரணபப$ம்,
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கதை. 

சுரரும் அசுரரும் பாற்கடல் கடைந்த காலத்தில் அதி 

லிருந்து அமுதம் எழுக்தது. அதனை யிருதிறத்தாரும் பகுச் 

துண்ண விரும்பினார். திருமால் சுரரை வஞ்சித்துத் தேவர் 

களை ௮கனைக் சனித்துண்ணும்படி செய்தார். அத்தெய்வ உரி 

சையில் இராகு, மேலு, எனனும் பெயரினையுடைய அ௮சுரரிரவர் 

கரந்து புகுந்தார், கையில் வாங்கிக் களிப்புடன் உண்டார். கதி 

ரும் மதியும ௮க்சரவைக் எண்டார், கண்முன் நின்று கடுத்து 

மொழிந்தார், கரியமாலுக்குத் தெரியக் காட்டினார். அவருக் 

கெளிகச்தார், மவ்கிருவரையும் தமது அழியால் துணித்தார். 

அணிபட்ட இருவரும் அமுதநலத்தால் அழியாமல் நின்றார், 

பரமனருளால் கரசபதம் பெற்றுர். தமமைக் காட்டிய அவ்விரு 

வாம்தும் செற்றங்கொண்டார், இக்சே நினைஈதார். கண் நின்று 

கண்ணறச் சொல்லினும் கதிரும் மதியும் புறக்கூருத yor S07 at 

௮ போற்றப்பட்டார். 

(இதன் விரிவு கந்தபுராணத்தில் காணப்படம்.) 

கடுஞ்சொற் சொல்லிலும் புறஞ்சொல்லலாகா தென்ப 

னால் கூறப்பட்டது. 

182. கண்டார் ௮றம்புகனறுங்கண்ணில்லான் தீயனென்றேன் 

கொண்டார்முன் ஐவர் குமேச7-- கொண்ட, 

அ௮றஞ்சொல்லு நெஞ்சத்தா னன்மை புறஞ்சொல்லும் 
| 

புன் மையற் காணப் பூம், (௫) 

ஈர, 

குமரேசா! கண்ணிக்லான் அறம்புகன்றும் ௮வனையேன் 

அனைவரும் தீயன் என்று சுண்டார் எனின், புரஞ்சொல்ஓம் 

புனமையால் சாஞ்சொல்றுர் நெஞ்சச்சான் ௮ன்மை காணப் 
ச ௭ 

பம்ம உ,



19-ம் ௮திகாசம் புறங் கூறு 303 

கண் இல்லான்--திருதராட்டு.சன், புன்மை--புல்லியதன்மை, 

கெஞ்சத்தான் ௮ன்மை--மனத்தான் அல்லன் என்னுர் தன்மை, 

புறஞ்சொல்லும் ஒருவன் அறத்தைசன் றென்று பிறர் மெய்க் 

கச் சொல்லினும் ௮தனை ௮வன் மனம் பொரு சச் சொல்லவில் 

லையென்பது ௮வன் புறஞஷ்சொல்லால் காணப்பிிம் என்பதாம். 

உ e ச 4 டட உ * . 

புனையால, ௮னமை காணப்பம்ம் 0 காண, 

புறஞ்சொல் ஓுவோர் ஒருகால் அறஞ்ம2ால்டனும் அதனை. 

மெய்யென்று பம்பலாகாது என்பது குற்று, 

சி ௩ . ச * me 

@ குரும்பாட। சனபால Trams shir, 

OD) Be 

. க . « ௩ ச 0 . 

இரு சார பட்டான் ௨ன்பவன் நுரியோதனன் ஈந்த. வியா 

சரது திருவருளால் விசிக்சிர விரியன் மனைவியாகிய அம்பிகை 

வபிற்றில் தோன் னன், பஇஞயிரம் யானைகளின் வலிமைஎயத் 

தீனம்கு உரிமையாகப் பெற்றவன். விழியிரண்டும் ஒளி! ழநதவன், 

வஞ்சமே புரியும் நெஞ்சினையடையவன். தன் புநல்வன், தரு 

மரை வரவழைஜ்து£ ரூஇினால் 8ீதுசெய்யச சூழ்சசசெயத பொ 
முது இவனும் உடனிருது இசைஈதான். ஐவரையும் அழைத்து 

௬ Nn ச « a . ’ 

QUIN Ig விலுசளை ADS wT os. பழியில்ல। த அவரும் இவ்விழி 

யில்லான் முன்றின்றார். நின்றவரைப் புகழ்ந்து நீதிசள்புகள் முன் 

BHO OBIE: SOM wi RID 

பெருமை யாண்மைதாள் பிட $93பர் 

கீருமம் யாவுநுர் தன்மையாதலால் 

அருமை யின்றியபே யர செல்துமே (1) 

eT arly FT (IPS) se 20 Owe % ayyd™ 

சொண்ட stipe குருதலத் துளோர் 

MOT WTO EMS Karat தம்மொடும் 

பண்$3போல மண் பரவ வைசவீர், 2 2 
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சேணிருந்துநுஞ் சீர் செல்ப் படுத் 

தியாண ரனபுகூர் இனிமை யன் தீ3ய 
பணலம் பெறும் பொற்மபொாடுங்களைக் 

சாலுமாறசெம்கண் படைத்தி?லன். (3) 

என்று ரே ச மள்ளவன் போல் நெரது கூறினான், ௮ம2 நன்று 

அதல் இருமைபின்பமும் எளிசிலெய்தலாம். தனை உறதி 

யாய்ச்சொண்டி இவ்வுல ஈஉயாளுங்௨ள். துகாவர் சளேபடு இணை 

ந்து வாடுங்கள். என்பன பலவாக வுள்ளொன்று லைச்தப் 
i) [Vow a” SIF om, HHS HIF விதுரன் (சலியயோர் 

அவைபனைத்தும் அஷ் மொழியென்று நெஞ்சக? ர்ந்த, ஐவ 

(ற முணர்ந்தார்.. இற திய 2லாருகாள் இவன், வீம$னைக் 9சொல்லக் 

கரு SiG ருந்தான். வஞ்சமாக அவனை எரு 5வென்றழை க்தான், 

அவனைச செலுத்தாமல் ஓர் இருப்புத்தூணைச் செலுத்தினர், 

௮ தனை Wi pees பிடித்து கொறுக்கித் தகாத்தான். B met 

ளால் விமன் GMP HSM. புதஞ்சொல்லும் புன்மையதைலால் 

இவன் அறஜ் சொல்லினும் அதனை எ௨உரும் மெய்யென்று கொள் 
ளார், போய்யெக் 2ற கண்டார். இது பரரதத்இல் காணப் (0ம். 

புறஞ்சொலலும் புன்மையோனுக்கு அர ்சொல்லும் நன் 

மைய்ல்லை பன்பது இசணால் கூறப்பட்டது, 

166, [மீறிப் பரியுரைத்த வேர்தன் க2டாற்நரனால் 

a peu Le Dod! Sot குமசேசா-- மாறிப் 

பீறன்ப தி கூறுவான BRS wars 

Buaoplig ape uu, (+) 

குமரேசா! பழிமொழி கூறிய துரி3யாதனன் உடனே 

ஏன் கடோற்கச்னால் பழிக்கப்பட்டான் எனின், பிறன் பழீயைச் 

கூறுவான் தன்பழி யுள்ளும் திறன்தெரிக து கூறப்ப?வான் என் ச. 

நர என: பழிகூ.று வாளை,
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திறன்தெரிந்து-வருந்து$் திறத்தை ராய்ச்சர்? 2. 
பிறரைப் ப சிப்பவன், தன்ப.மி பலவற்றுஎளும் தன் வர்த்தத் 

5௩ திறந்நரைபுடைய பழி த்தெரிதெடுத்து அவரால் பழிக் 
Diy pp பஜ எனபடாரம் 

சோ2பல்லாம் சோய் ?ஈய்தார் மேலவாம் ஆலால பழியெல் 

லாம் பழி சொல்வார் பாலவாம் என்சஈ, 

௪ 6 ச . co“ ச e 5 

பிப்பஙள், உடனே பநிமசப்பிவான் என்பது இடல் உண 

The 1g = Qoiryarmn giiurgon சம் மீடோர் தர லி ' we Lo pl, 19] a wi» ot 1b ஒட [134௪௪ 

சொன்னதுல சராணாபபடிப், 

கதை, 

௧2! ரழ்ஈசன் என்பவன் வின் மான், Bain) over en 

அரத்டிபிடம் பிறந்தவன். சறச்ச தேர பல மடைமவன், பல்ல 

॥/ தீதத்தில எவரையும் வெல்ல வல்லவன், பாரசப3பார் நிகழுவ் 

காலத்தில் பஇன்றான்றுநாள் இரவு சருஈன், இங் துரியோ 

தீனன்பால் தூசனுப்பினன். இவனுஞ்செனரான, அரசவை 

யில் புகுர்தான, ரர*எம் சண்டான். அஞ்சாமல் கின்றான். 

அரியணை பணுிி யப சோம்னொன். “அரே! இன அபிமளா 

னனைச* ொனற சயந்திரதளை ராமா ௮1 --னன் கொல்வதாகம் 

குறிம் தான். படைகலம் கருப் பரம படைச்சான்... வீரை 

வி.ரில் எப் வென்ரிகைக்கொள்வான். ஐவன் பபான் வன் 

தலை துணிபடும், என்னும் உண்மை ] றன்னம நப எண் 

ணிப தருமர் என்னைபதன் விரித்தார். வருவதைக் நெரிச்து மீ 

உறுவசைப் புரி5??, என்று கடோற்3சன் தனது பெரிய sims 

யார் கூறிய சரிப் மொநிரளை நேரில் உறினன். ஐ ரசன்3ரஈட்டுப் 

பெருஈமை செய்தான், அரசு மகன யென்று விவிந்கான், 

பநித்தான். உடனே மடோம்சசன் பினர்தான். ப பலவர் 

அள்ளூம் அவன் ௨2 வன கானான். ௮ரவக்செொடியோய! அரம் 

கராயிருப்பினும், உற்றூர் நலிய யாம் உறுதுபர் செய்யோம், 

பொனுமை சொள்ளோம். பிறர் பொருள் வெல்சோம், வஞ்சனை 
புரியோம், நஞ்சை பூட்டோம். கொழுர்தியரைத் gaguil



B06" திருக்குறட் குமசேச வெண்பா, 

யோம். கோட்சொல்லித் திரியோம், இவையெல்லாம் நீயே 

புரிக்தாய். பேயே என்றான், அவன் நாணி கொர்சான், இவன் 

நகைத்து மீண்டான். பழிகூறியகால் அவன் பம்சப்பட்டான்: 

௮ந்தவரை மீண்டி வன்சேட் டாள் வனை ஈகைக் துரைப்பான் 
, ATER ST SN 

CO: ச att e . த் e * ° ச 

Rims SNH A To sam oni OE mh முகத்தில் வஞ்சசுமுஞ் 

செய்யாரையா 

Cai Brant துணைவருக்கு விடமருக்கார் நிரைம்சமுவில் 
விழ செய்யார் 

உற்துபுன லிடைப் கையார் ஐ ரி பிருப்பதற்றுர் 

உரையம்தப்பார (1) 

[ 

செழுக்சுழல்வாழ் மனை கொ ழுவார் செயட்ரன் 9 சொன்றறியா 
ம் ௬ e 

அழு பா 
HIPS BOM TF நழுக்குறார் ௮ச்சமுமம் )ஈனின்றிப் 

பொய் ரூதாடார் 

கொமுந்தியரைத் துசலுரிபார் சொடுங்கானமடையித்துச் 

கொல்ல எண்ணூர் 

எழு h BLDih av (IP i BL இவையெல்லாம் அடிகளுக்கே 
pn ச. ச ௫. e 

யேற்ப எனறான், (பா.ரதம்.) 

இலை, கன்னை ௮ரர்சன் என்று இகழ்துகூறிய துரியோதனனை 

நோம்இிம் கபீடாறரசன் கூறியன, 

* nh omy . ச e க * 

(றன்! சொல்ொன் பெரும்பபி கொள்வான் என்பது 

Q SOON கூறப்பட்டது, 

187. கானிலிரா மஎ்பிரியக் சைசை களை யேன்பிரித்தாள் 
கூனிபுறங் கூறிச் குமரேசா தானே 

பதச்சொல்லிச் சேவிர்ப் பிரிப்பர் ஈசச்சொல்லி 
ஈட்பாடல் தேற்று தவர். ர்ஸ்
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ove 

குமரேசா! "இராமன் வனம் போகும்படி ஏன் ௬னி 

புறங்கூறிச் கைகேரியைப் பிரித்தாள் எனின், நரச்சொல்லி நட் 

பாடல் தேற்றாதவர், பகச்சொல்லிம் கேவிரைப் பிரிப்பார் என்௧, 

பகச் சொல்லி. ॥ங்கும்படி. புறங்கூ றி, 

கேவிர்ப் பிரிப்ப (FD GBT | பிரிப்பர், 

தேற்றாதவரா்--தெளிபா தவர். 

மகிழும்படி இனிய சொற்கள் சொல்லி நட்பை வளர்த் 

so யறியாதார் புறங்கூறிச் சுற்றச்சாரையும் பிரிப்பர் என்பதாம், 

நநச் சொல்லி அன்பு Oe uri, பகர சொல்லீத் துன்பு 

செய்யார் என்ரு, 

புறங்கூறுவோர் ஒரு குடியின் ஒற்றுமையை; கெடுத்துக் 

குற்றத்தை புண்டாக்குவர் என்பது கரத்து, இத கூனிபால் 

காணப்படும், ் 

கதை, 

கூனி யென்பவள் கைகேசிபிடம் இருந்த ஒரு பாதியவள், 

உறுவன உணர்த்தும்படி சேசய தேசத்திலிருந்து அவளுடன் 

வர்தவள். மந்தரை யென்றொரு மறு பெயருடையவள், வளை 

ந்த மு. துனெள், அதனால் இவள் கூனி யென்று ௮ழைக்சப்பட் 

டாள். மி5ம் கொடியவள், இசாமன் முடரூட அமைச்ததை 

அறிக்தாள். கவன்றாள. உடம்புபோல உள்ளம் கோடிஞள். 

பொருமையால் ஓடினாள், கைகேசி முன்னின்று க£மொழி 

புசன்றாள், இராமன்பால் பேரன்பையுடைய மை?கசியின் மன 

நலத்தை மாற்றினாள். தன் சொல்வழி ஈடக் தம்படி g,58 ener. 

முடி புளையாதபடி இராமனை வனம் போம்ினொள். பகச் சொல் 

லிம் கேளிரைப் பிரித்தமையால் இவளை ௮ளைவரும் பசைத்தார்,



$63 இரம்குறட் குச வெண்பா, 

பாலி யென்று வெறுழ்தார். பலரு$ ப$ இவள் பரி; 

வருந்திஷள், இன் வீரி இராமாயணத்தில் சாணப்ப?ம் 

புறஷ்சொல்வொர் பல குடியைச் கெ$ப்பர் என்பது இதனால் 

கூறப்பட்டது, 

168, வெற்றி மிகுகண்ணனும்கும் அவெய்பதுரி யோதனனேன் 

குற்றமிசச சொன்னான் கும3771--சுற்றமெனத் 

துன்னியார் குற்று தூற்று மரபினார் 

ot Jar oer லேதிலா£ மாட்டி, (௮) 

இ-ள், 

குமரேசா! துரிபோதனன் என் திருமாலும்குங் குற் 

றங் கூறினன் எனின், துள்னிபா! குற்றமும் தூற்றும் மரபினார் 

ஏதில!! மாடடரி என்லை சொல் சொல்லார் என். 

ச துன ப்பார் சூற்றமும்-ரெருக்கிய உறலினரது GP 

GO LD, 

தூற்றும் மரபினா--பலரறி.பப் பரப்பும் இ.பல்.72ஞர், 

ஏதிலார் மாட்டு அயலாரி...த்தில். 

மி கெருங்ெ சுற்றத்தாரது குற்றத்தையும் உல5றியப் பரப் 

பும் இபல்பி?னார், அயலாரிடத்தில் யாதுதான் செய்யார் என் 
பதம். 

உறவினரையும் புறம் கூறிப் பழிக்கு மரபி$ஜேர் பிறர்பால் 

என் சொல்லார் யாது செய்யார் என்பார் ஏதிலார் மாட்டு என் 
னை சொல்” ஈன்றார், என்னர் கொல் எனவும் பாடம், 

புறங் உறலாகெய பெரம் பாவத்தை உறகினரீடமும் செய் 
யும் மற£வார் பிறர்பால் எதையுஞ் சொல்வர் என்பத கரச்.து, 
இது துிபோகனன்பால் காணப்படும்,
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கதை, 

தருமர் முதலிப உறவினரையும் புறங் க மித் தூர்றிய துரி 

போசனன் சண்ோணேட்டம் Oo gba Ns seman ea 

தான், கடுமினை புரிந்தான். 

அன்னையானவரும் இநவராமுத லளி7த கந்சைய/5 ளைவராம் 

பிச்னையாசை சொடு குருதுலத்துரிமை பெறு. ௨௫ பிழப 

| 42லார் 

மீன்னையாமிவ/ சளைவரும் பரிலி னொ தனிக சனி விரும்புவா 

சென்னையா மவரா டொருகுலத்தாச னென்பதம்மயியை யென் 

| கொலம், (1) 

அளிவருங்குழல் பிட த்துமன்னவையல் ஐவருக்குழுரி யாளை நான் 

எளியருஈ தக லுரிர்தபோதரு கருகது கண்டவர்களல்ல?வா 

துளியருமபுனல் பரிர்தருந்திபிரி சோறு இன்றுபீர் ௬௩ நு?தா 

சரிரிவரும்வடி யிருந்த பாலியரு மின்றாானரிஉயண/ வரர. (2) 

என்று ஐஉ௨ரைப பழித்தான், 

புன்பீழப்புடைய பொதுகர்தங்களொடுபுரலிலானிரை புரக் த7ம் 

உன்பிறப்.| மச வலோிிசோவ்யா உனைப்பிணித்தது மறந்து 
e a - க. . க * அ 

॥ன்பிறபபிலுயர் குருகுலத்தவர்தம் வாய்பைதானுமொரு மாசிலா 

என்பீறப்பு முனா சாம$லோாசபைபில் இ;தவாசக மிபம்பினாய். 

என்று சண்ணனை ஏசினான், காலிற் கொல்லவுர் துணிந்தான், 

இதை சட்ட சாததூக்கு சாட்டஞ் வந்தது. ஐளவாளுருவி 

யவன்மேல் ஒல்லெனப் பாப்ர்தான், உடனே, கண்ணன் தம்பி 

பம் கையிழ் பிடித்தான். துன்னியார் ரூற்றமுட் தூற்று மரடி 

னு துரியோதனன் நம்பால் எவைபுஞ் சொல்மான் எல் 

லாஞ் செய்வான், பொறு என்று த$த்தார். அவலும் பொ 

த்து நின்றான். இது பாரதத்தில் காணப்பம், 

புறங்கூறுவோர் எவரிடமும் எப்பழீயுஞ் செய்வார். என் 

ப.து இதனால் கூறப்பட்ட.
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169. கூறஞ் சமிதன் கொடுஷ்சகுனளி Cu gra sid 

கூறிபழ நின்றா! கு.மசசா- கூறும் 

iy நோக்கிப் 
ra உ க்ஷ e oN 6 உ 

DY DIES UI UD By SIN வையம் பு 

புனசொ லுளைப்புன பொமை, (9) 

மொய், 

@ oCraru! சார சன், சருனியென்பவரை யேன் உல 

௧% தாங்கலாற்ற ள7து மொ! தூதரின், பும் போம்கட ; ட PPB pa a [/ b Hil Bul Wy [10 DAT bos tl 

{OOF உரைப்பானது பொறையை அறம் ரே வையம் 

ஆற்றும் என்ற, ௮ று வ கால்--பொறுத் தம்போ லும், கொல் 

என்னும் இடை 7 Og 1ல் QUdMAGS குறித்து நின்றது, 

ச n ச (க உட ர உகு ச உச 

புறம் சோக்சி--பிழர் உய்ய சபயம் பார்த்து 

(|ன்?சால் உரைப்பான் பொறை... | DW Mast ow gp உடற் 

பாசதகை, 

௪ ௩ ௫ க பிரி ATS Moral iri 5 அவர்மீது பழிகூறும் இழி மகி 

னது உடற்பாப நகைப் பொறும்சமார்றுது வருகதினும், நிலமகள் 
அறம் சோகிப பொறுல்கும் பாதம் என்பதாம், 

ர ௪ ௬ . fn « ம் ௪ e உ e fb sets staf C srs Ho orang @ Au), 

A க ° . . “7 ௪ 4 ச நலம் எல்லாவற்றையும் தாங்கி நிற்கும் இயல் பினையுடையதே 
யாயிலும் பாவ யாக்கையைக ௧ ங்கலாற்றுது பதைக்குமென்க, 

இனி, புறம்கோக்கப் புன்ரொல் உரைப்பானது பொறையை 
௮றம் கோக்கியேனும் வையம் ஆற்றுமோ, அற்றுது எனவும் இது 
பொருள்ப$ம், 

புத்ங்கூறுவோன் பெரும் பாவியாதலால் அவனைப் பொறுத் 
து நிற்க ஆற்றாது பூமி, UGA Mores Sr, இவ்வுண்மை, க்ஷ 
தீன், சரு.ரி யென்னுமிவர்பால் காணப்படும்,
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கதை|. 

Fil som என்பவன் மசத தேசத்தில் வசவபுரம் என்னும் 

ஒர் நநரிலிருந்தவன். இசை ரால் வல்லவன், இவன், அச்நாட்டு 

வேர்தன மகளாலய குணவதி யென்பவளு கு இளமையிலே? 

யிசைபயிற்றி வர் தான. வருங்கால் குணவதி பருவமெய்தினாள். 

இவன் மு திமவயதினன். HD B55, மேற்பட்ட பருவமுடை 

யவன், அவளை மருவி பின்புறஃகருதி வரும் னன். வள், 

அழகும் நிறையும் அறிவும் வாய்ந்தவள். ஐயமின்றி யிவனபால் 

Hayes culm por, இகையுடை வசையோன அவள்மேல் 

CONF SN HT Br. தன் காதற் குறிப்பைக் சனிந் துகாட்வு 

னான். அவள் கண்டாள். அதுழமுமல் இவனை யணுகாமல் 

விலகினார். தன் த$்சையிடம் எ? தனுப சொகலிவீ$வளா என்ற 

இவவஞசன் ஞை, அதனால் மறன்னுற அரசனை யத 

தான, ௮டாப்ப[ழி கூறினான், அரசன சனமதான். இவன 

அ தனையாற்றினான். அவளை ஒரு பேழைபுள் வைத்து Mies s 

யடுத்துச் செல்லும் ஒரு காட்ி நதிபில் வூததுவீடுசல் ௩ 

மென்ன இவன், அரரன் மனங்ததாள மொழி$கசான், பேறை 

மன்னன இசைதான். வள் srw Hr oe BOS pg ppb Gu! 

வினை செய்தார். பேழை ஈதி வறி யொ.றச யொரு கரைஃம்ா 

யடித்தது. SY BI து வேட்டைக்கு வக்திருநத சசிதரன் என்று ப் 

HIF மறநாட் காலையில அதனைக் உண்டான். வியந்து இந, 

தான், குதி யெடும் தாள், அக்குல் மதனை ப தனக்கு? 

கொழுஈனாகக் கருஇிறானள், ௮வ் இளவசசஹ பிசைந்தான். பே 

ழையின் பிழையியல் ஆய்ந்து தன் வலையில் ௪ஃகிய கரடியை அத 

லுள் விிிததடைத்தான. அழூயைந்கொண்டு ௮வ் இளவல 

சென்றான். புறம்கோச்இப் புன் சொல்றுரைத்த அப்புல்லியன் 

பேழையை நாட மறுநாள் மாலையில் வந்தான், புவி மககுரம 

௮வன் பொறையினை யாற்றாது புலம்பினாள். மண்டான் பேழை 

யை. கருஇியதை முடி த்துவிடலாமென்று காதல்மீக்கொண்டான். 

திறக்துட்புளுக து தேரு துராடி னான். பச பால்மெலி%து ஒர்மூலையில் 

பதுங்கிரசி.நஈம் நர) யை ௮ப்பாவையென்று இட்பதன் நினைக 

47



372 திருக்குறட் (wore வெண்பா. 

தான். தன் பாழ்வாய் திறந்தான், குணவதி! இப்பாழுது என் 

செய்வய். அ௮ன்ேே யென் கருத்துக்கி சக இருக் கால் இவவல்ல 

அனக்மெ.ப்துமா? இனி3யலும் மரி வாழலாமவா?! என்று மொ 

[ரீந்தணைந்தான், பசிசோய் மிகுந்த ௮ஃது இவன்மேற் பாயச் 

துபிர் குடித்துச் சாய்ர்து சென்றது. நிலமும் பொறை நீங்கிற்று, 

இஃது இசதபோசத்திலுள்ள து, 

கதை 2 

வஞ்சரம் அழுக்காறும் நிரைந்த நெஞ்்சசேயுடைய சகுனி 

தஞ்சனைய வெர் 2சால்டையே நளுர் சொல்வான், (றம்நொக்கிப் 

புன்சசொல்லுரைக்கும் புன்மையைமய இவன் நன்மையென்று 
e 6 . க ° று 

கொண்டான். அரியோதனஜுர்கும் செ$மதி பலகூறிக் Gao 

ச் . . e ட டி ஒ - “Ne 

செய்தான். இவன் உடநபாரத்மைப் பொறுக்கலாற்றுது வாகப் 

பூமி? ததி கண்ணனிடமயபோய் முறையிட்டாள், ௮றம் நோக்கியே 

ப்வன் பொறையை அ௮வளாற்றி நினருள், பின் கணணைன மாறறி 

ஞன், (இவ்வுன்மை பாரத ததீல காணபபலம்.) 

டரக்-ூறவோனைபபொரும்சலாாருது புலிதகியும் வெறு 

LU a 91 oF UW ZB இதலை கூயபபட்। - 2. 

190. கண்டவுடன் தனமுறுறம் காதறும்குர் ிகைலிக்லி 

கொண்டில?ேன் வீட்டார் குமரா உண்டான 

IBMT HUMES ல் தன்குற்றம் காண்கிற்பிற் 
4 ச ச ௪ 

UBC west gw Yu > % (ம) 

இ-ள், 

குமரேசா! வ்ல்லிபுத்தாசர் சன் குற்றம் sara Gor 

ஏன் தான்செய்துவந்த மையை யெய்தலிக்லை எனின், ஏதிலார் 

குற்தமபோல் தன் குற்றம் சாணகிற் பீன மன்னும் உயிர்க்குத், 
ரிது உண்டே என்,
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ச ௫ . ட e . உ. ௬ 

மன்னும் உயிர் நிலைபெற்ற உயிர். ன்மா நித்தீயமாத 

லான் மன்னும் என்னும் ௮டைபெற்றுவட் தது. 

காண்இற்பின்-- சாணவல்ல ராயின், இதல் கில் என்னும் 

ஆம்றலை யுணர்த்தும் இடை பை காண்டபின் அருமையைக் 

SILL. HoT NB. 

இனி, காண்கின், தீது பின் உண்டோ எனவும் பிரித்துப் 

பொருள் சொள்ளலாம். ஓரம் எஇர்மறை, 

. . s க ௬ ° ௬ ச் . a 

Var FP Mu பால] சீன குரறகதையும் Liam wrt ow 

. இ ° . . ௪ ௪ . 

DUT Pub ABSA யாதொரு ISHII P MCT HT கென்பகாம். 

சாண மாடடாதார் அயலார் குற்றமே நாடிப் புறங்கூறலென் 
. ‘ ச . ° . . ட க்ஷ 

னும் பெரும்பாவத்தைச் செய்வர். தலால் அதன் பயகைய 

HAW wuts grid, காரைவல்லார் அது செய்யார் ஐ 

லின் Hl Fh bbl Qo 07D or TIS) FH 5 gi. 

பிறர் குற்றம்போல் தன் குற்றத்தையும் கண்ட தெவி,ததோர் 

பின், பிற:பால இத செய்யார் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது, 

இவவுன்மை வில்லிபுர்தூ.சாபால் உணர 3ம், 

கதை. 

வில்லிபுச்தூசர் என்பவர் இற்றைம்கு அற நாற! வருடங் 

கட்கு முன்னர் விளம்கயிருக்கு ஒரு றக்க புலவம், vO srry. 

அள்ள சனிடிசென்னு ரில வேதிபர்குலச்தி2ல விாராகவுன் 

என்னும் ஐர் உச்சமரும்குப் புச்றிரசாய்ச் 3 கான் ரிள1. இளாமை 

யி2லமய கலைகள் பலவும் சற்றும் செவிசதார். முர்தமிற்ர்ரவை 

யும் முத்றுந்துயத்தார். பாரதத்தைச் சர்பெறப் பாடியுள்ளார். 

௮து வில்லிபாரசமென இவர் பெயரால் வழய்2ப்டடுலன் 12. ஆ 

முதலிப கால்வகை3 கவிகளும் மாசறப்பாடினார். Qarg oA 

நலத்தையும், கவி நலத்சையுங்கண்9 ம௫ழ்ச்ச அரசர் பலரும் 

இவரு க்குப் பெரும்பரிச கெமித் கார், அவருள், வம்ந்பாை ச 

Quam gid prea hi அரசபுரிச்ச நொலிர்குற இலகளு
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~~ 6 » ட ௪ ௪ ௪ > 7a » 

இய வரபதிபாட்் கொண்டான் என்பவர், இலர்பால் 2பரனபு 

டார். அவர் அதரவில் இலர் புலமையைச் சோதிக்கும் தலைமை 

மைப் பெம்றார். லாளொன்று சொண்டார். புலலா்உா பாடி 
. a ௪ . . ட ௩ CC 

MH EAGT A TC Kaa HMO FoR ST amen sy oft Hari செவிகளை 

உிக்சுளிசிவார். அசணுல் புன்சளிகளல்லாம் பொக்காதடங் 

Get படீறர் குறைகண்டால் பொராக்சாமல் ஒறாத்தடர்கு ௦ இவா ne சா குறைப fm VOM EPID ம 
கொண்டார், வரான். அரு௱கிரிநாதரைம் கண்டார் out & BI 

இரும் தமது தூவிப் டள (ர க்தைபும் கவிக் திற கைதைய ம் சாணத் 

shi Oh HTT, அ.இல் வில்லி மெலிக்கார். அறுரறமப் பெஈமாண் 

அருள்மிசப்பெற்ற அருணகிமிபார் ளென்றார். எனினும், செவி 

பக் சிகொய்யாமன் அவளைச் செல்லவிடுக் சார், HBTS GL VT 

கி. ராதரது பெருமையை வியந்து வில்ளியார் ரென்றார். பிறர் 

(Tir 1s OHO சண்டி நீதுவர்சவர், அன்ற கன் HOO சுண் 

டா. அன்ன முகல் காம் செய்துவர்ச மையை BD sont. 

Spot) Bart, எதிலார் குற்றம்போஸ் HoT GD Pw Stamos 

ராயின் அவரு பிர்ச்கு.த 2௫ 

POINTS KB (இகன் Afla இவர் ஈரிகையில் தெவிவாம் 7 

லையென்புளை Ny 0 BID Qearut ல் 

LDR GSAS Qi இதும் உண்டாகாெல்பது இதனால் 

கூ பட்டன 

  

(இங்வகிசாரக்கின் தொசை பொருள். 

அஙக ரு பினும் ஒருவன் புறங்கூரலாகாது. புறங் கூறள் 

பாவங்களெவற் உளம் பெரும்பாவமாகும். புறங்கூறி உயிர்வாழ்வதி 

லும் ஒறாவன சாதல் ஈல்லது. கடுஞ்சொற் சொல்லிலும் புறஞ் 

சொல்லலாசாது, புறஞ்சொல்லும் புன்மையோனுச்கு அறஞ் 

சொல்லும் சன்னமயின்லை, பழிமொழி கூறவோன் பிறரால் பழி 

க் யபபரிலான், புறங்கூறுவோர் பிறர் குடி பைக் குளைப்பர், அவர் 

எபபழியுஞ் செய்வர், அவரைச் ass Qa உலூம் வருந்தும், 

புரங்கூருதார்க்சொரு தீங்குமில்லை. 

0௯-வ.த புறங்கூறாமை முற்றிற்று, 
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உ௰-ம் அதிகாரம் பயனில சொல்லாமை. 
௮ஃதாலது பயனில்லாத சொற்களைச் சொல்லாமை, இது 

வும், புறங்கூறல்போல் மொழிம்குற்றமாதலால் இதனையும் ஒழிக்க 

வேண்டு£ஈமன்பது கருதி ௮ கன்பின வைக்கப்படடஅ. ௮.து மனப் 

புன்மையாலும் இஃது அ௮றிவினமையாலுர் தோன்றுமென்௧, 

பொய்ச்9சால், பாஞ்சால, கடுஞ்சொல், பயனில்சொல் என்னும் 

இந்நான்கும் வாக்கின்5ண் நிகமும பாவங்களாம், வைப்பு முறை 

யரல் முறையே ௮வற்றின தீமை விகுதி காணப்பூம், 

19}. எல்லாரு மெள்ளி யிகழ்?தா dion aa Sur yr aor 

கொல்ளென்ற போதேன் கும3ரசா---வல்லான்போற் 

பல்லா முனியப் பயனில சொல்லுவான் 

எல்லாரு மெள்ளப் படும். (க) 

இட், 
குமரேசா! கொல்ிலைன்றா சொல்லிய இளங்குமணளை 

ஏன் எல்லாரும் இசழ்ந்தார் எனின்) பல்லார் முனி௰யப் பயனில 
ச ச ஏ ௩ . ௬ ௪ ச 

சொல்லுவான் எல்லாராலும் எள்ளப்பமம் OF ow SH. 

பல்லார் (Lp oof] Ls adm LD Qaguou. 

எல்லாரும் எள்ளப்பூிம்--எல்லா.ராலும் இஃடப்படும். 

இதிள் ஆன் உருபு தொக்கு நின்ற.து, 

பலருங்சேட்டு வெறுக்கும்படியாகப் பயனிலவாகய சொற் 

களை ஒருவன் சொல்லுவானாபின் ௮வன் எல்லாராலும் இகழப் 

பிவான என்பதாம். 

பல்லாரும் எல்லாரும் என்பன இரண்டும் மக்கட்பன்மை 

யைச் சுட்டிரின்றனவே யெனிஜும், முன்னது, பயனில சொல்லுங் 

கால் கேட்டுகின்றவரையும் பின்னது அல்லாத பிறசையுத்குதி 

தீத ie pO sara.
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பயனில சொல்வோனை அனைவரும் இகழ்கர் என்பது இதில் 

உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை இளக,கமணன்பால் உணசப் 

பிம். 

கதை, 

இ ்ரகுமணன் என்பவன் (Gio mr yar aD gg SOI Dott 

சைமிம்மவன், பொருமையும் கொமைபும் மபாருக்தியுள்ள 

வன். கல்வியறிவில்லாகவன, தனது ௮ண்ணன் எல்லாரு க்கும் 

உபகரித்துவருவதைக் குறித்துப் பெருவரக்கக்கொண்டான், 8 

யார் பலருடன சோந்து திரிந்தான். மனரச்துணிம் கா ன், 

தனது முன்னவன்பால் ஒருகாள் சின$நுவச்தான், அரக் 

தரு 2, இல2தல் என்னுடன் அமர்செய வருக என்றான். குமண 

வள்ளல் உடனே ௮ரசைம் கொடுத்துவிட்டு அடலியிற் புகுந்தான், 

Hs Sa shoru sia, இவன் அரசைம் கொண்டான், ஆண்டு 

வந்தான, வருல்கால் குமணன் ஒருகால் மீண்ம் வச்துதன் ர 

சைச்சேட்ப?னோ என்றுன் ௮நத்தில் எண்ணினான். அதனால் 

அவனைமசொல்லம் கருதினான், சுமணன் தலையைம் கொணர் 

வோரும்கு ஆயிரம் பொன் தருமீவனென்று இவன் தன் அலையில் 

கூறினான். அதனைக்கேட்டார் பலரும் முனிக்து வரு$ தினார் 

௮ தன்பின் அவனை அனைவரும் இரழ்ஈ்கார். பல்லார் (மனியப் 

பயனில சொல்லுவா எல்லாசானும் எள்ளப்பவொன் என்ப 

OS LOGO இவன்பாலுணார்தது, 

(இதன் விரிவு குமனா சரிதையில் காணப்படும்.) 

பயனில சொல்லுவாளை உல௮ம் பழிஃ்குமென்பது இதனால் 

கூறப்பட்டது. 

  

192. பற்றிச் துகிலுரிு மென்றான் பல/முன்னே 

குற்2முற்றான் பின் பன் குமரேசா. உற 

பயனில பல்லார்முற் சொல்லல் ஈயனில 
ச உட ச os 9 

ஈட்டார்நட் செப்சமிம் மீது, (a)
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் Q—a. 

@wes en! துரோபதையைத் துூலுரியுமென்று பலர் 

ன்னே சொல்லிய தரி2யோதனன் ஏன் நீபையுற்றன எனின், 

நயன் இல நட்டார்ரண் செய்தலினும் பல்லார்முன் பயனில சொல 

vy தாம் ஏன ல்ல் (i ® ம் வினித், 

நபன் இல--நன்மையில்லாதன. என்றது வெறக்கத்தக்க 

Cow ve lor. 

தய செயல்களை தனது ஈண்பரிடசதே செய்தலிலும் பய 

னிலவாகய சொற்களைப் பலாமுன்னே ௨ ருவன் சொலலுதல் பெ 

ருந்திது என்பகாம். 

உறவீனரிடத்து இழி?ரயல் செய்யினும் பயனில் சொற்களை 

ஒருவ*, பலர் Leen FT ACI ST O/H Gl SA SB. 

பபனில்சொல் ஒருவனுக்குப் பழியும் கேம் இழிவடன் 

(தா$க்குபன்பது குறிப்பு, இது த.ரியோதனனபால் காணப் 

shel. 

கதை. 

திருமாது பொருள் முழுதையுங் சுவரும்படி தியா தனன் 

சகுனியை யேலினான். அவனுக்க முடி ம் குவர்க தான். நட்டார் 

கை நயனில?ெய்த ௮க்கெடடவன் அவ் ௨॥ளகவிலமையாது துரோ 

பதையைத் தொடடிமுத்து வரும்படி கட்டளையிட்டான. துகி 

லுரியும்படி துணிச்து சொன்னான், தனது மாமனா சக௫ுனி 

நல்லவன். தரும?னா பாவி, அகலால் பொருளிழர்தான். இனி, 

௮வன் மனைவி உடை பிழம்மலேண்டுமென்று சொடுபொழி புன 

ரன். அவன், ஈயன்இல செய்ததைக் சண்டி சத்தாகத வலிது 

சன் துரோணன் முதலிய ௮றிஞுரனைவரும அப்பயனில் சொல் 

லைக்சட்டவுடனே பதைத்து Capes. பழிபாவமெய்தி 

யழிவான் என்று ௮னைவரும் அலனைப் பழித்து Core wad. முன 

செய்த செயலிலும் பின்சொன்ன சொல்லால் இஉன் பெருந்தி 

IVY oH,
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i 

இன்னன தரணிசேந்தர் இருக்துழி யிரு*துகூற 

பன்னனுச் தம்பிசானு மாமனு மாருவண்மைக்' 

eae gs தம்மினெண்ணிஃ சங்கைமா மகனைநோக்கி [ன், 

பன்னக துவசன கேட்டோர் பலருமெய் பனிக்கச்சொல்வா 

தண்ணிய சருமன்செய்த பாவமோ சகுனிசெய்த 

புண்ணிய கெறியோவந்தப் பொழு மகள் யாகசாலை 

கண்ணிய தலரரோமற்றை நால்வருக தகைமைகூ ர 

எண்ணிய மதியோெண்ணி ot Eber d lon 5 oO 2 ன்ர்ர்ன 

(ரது பபொர்ச் சருக்கம்) 

ஈயனில் செயலினும், பயனில் சொல் பெருந்திது பயக்கு 

மென்பது இதல் கூறப்பட்டது, 

193, சார்ர்துறின்ற மாயா சனகனையேன் தயனென்று 

கூர்க் தறிந்தார் சொல்லால் கும?ரசா-.-.தர்ந்த 

ஈயனில னெனபது சொல்லும பயனில 

பரத துரைக்கு முரை, (௩) 

இ-ள். 

குமரேசா! மாறைந்திருந் தம் மாயாச்சனகளை ஏன் தீய 

வனெனறு ௮வனுனரையால தேர்ஈதார் எனின், பயனில பாரிதது 

உரைக்கும் உரையே ஒருவனை ஈபன் இலன் என்று சொல்லும் 

என, 

நயன் இலன் என்பது-.ஈன்மையில்லா தவன் என்பதனை, 

பாரித்து உரைக்கும் உரை--விரித்துச் சொல்லுஞ் சொல், 

பயனில்லா கவற்றைப்பற்றிப் பரக்க உரைக்கும் ஒருவனது 

உரையே ௮வனை ஈயனில்லாதவன் எனறு காட்டிவிடும் என்பதாம், 

உரையே சுருவியாக ஒருவனை புணரலாம் என்பார் அதன் 
APs ,o ச 2. 4 

Gude ne D}00 FIG LHF பன்ர,
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ர் ச் 

பயனில் சொல்லால் ஒருவனது நயன் இன்மையை ஈன்குண 

£லாம் என்பது இதில் சாட்டப்பட்டது. இது மாயாசனசன் 

ரால் காணப்படும் 

கதை, 

மாபாசனகன் என்பவன் இலங்கையீலிருட்் த ஒரு சிறந்த 

ரம்உன், சீதையின் தாதைபோல் உருவெகித்து ௮ந்த ௮ம் 

மையைப் பேதிக்க வந்தவன், மாயைகள் பலவுஞ் செய்ய வல்ல 

வன். மசகோதானும்குச் சிறந்த ஈண்பினன். மருத்துவன் என் 

னும் பெயரினைய/ுடையவன். இவனை பயலிவிட்டு வேறொரு வழி 

யாய் இராவணன் சிகைபின்பால் வக்தான், ஆரையால் வருந்தி 

யவளெ திே யிருர்தான். மொழிபல பிதற்றினான். அடியினும 

விமு்தான். சீதை கேட்டூர் சினந்து வைதாள். அவ்வமையம் 

அவள் தந்ைதையெனமற நம்பும்படியாக அவ்வரர்கனைக் கட்டிப் 

பிடிசுத மகோதரன் கடிதில் வந்தான், கண்டாள் தை, வஞ் 

சமென்று தெளியாமல் கெஞ்சங் சலங்கினள்,  சைகளை நெறித் 

தாள், கண்ணை மோதினாள். கெருபபில் மிதீத்தாம்போல் நிலத் 
on . ட் ௪ 

தடை ப பசைகத்தாள. 

எர்தையே யெந்தையேயின் றென்பொருட் னக்கு மிம்கோள் 

வந்ததே யென்னைப்பெற்று வாழ்ஃ தவா பிதுவோ மண்ணோர் 

தந்தையே தாயசெய்த தருமமே தவம யென்னும் 

வெட்துய சென்னு% தீவிழ் விறகென வெடதுவிழ்ர்தாள். 

னே மாயாசனகனான திய அரக்கன் Hops Camas 

குழந்தாய்! சீதையே! என்னை Cus aos gr காப்பாற்ற 

வேண்டும். இலக்குமியும் ஒருவரிடத்துத் தங்காமல் பலரிடத் 

அம் தங்கியிருக்கிமுள், தெய்வமகவிர் பலரும் ௮வவாறே யமை$ 

திருக்கிறார்கள், ஆதலால் இலங்கைக்கு ஈசனை நீ நேசிக்கவேண் 

டூம். ௮வனது மையல் கோயை நீ மாற்றல்வேண்டும். ௮து செய் 

தரல் ஈர்னுமுயவேன். நீயும் சிறைநின்று நீங்கி நிறையின்பமடை, 

லால்” என்று பல பயனில் சொய்சளைப் பாரித்துரைத்தான், 
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980: தீருக்குறட் கோச aac, 

௮வ் இம்மொழிகளைக் கேடடவுடனே அவனைச் கன் தர்தையல் 

லன் ன்று தெளிஈதாள். வாய்ச்சொல்லாலே அவன் €ச்செயல் 

CET HET. ஒருவன் நயன் இலன் என்பசை ௮வன௮ பயனில் 

சொல்லே காட்டுமென்பதை பலகம் இவன்பால் சண்டது, 

அறம்மெட வழக்குறிங்க நசசர்தம மரபுச் கான்ற 

ப்றங்சசெட மெய்மைதேய வசையு ந மறைக ளோதும் 

Breda வொழுக்கங்குன்றத் சேவ டம் பேணச் தக்க 

நிநங்சசெட இனையசொன்னாய் சனசனகொல ஙனையி னேய, (1) 

நயுன கிளையுமற்றிந் நெழீதில வரைப்பு நேரே 

மாயிலு முறைமைகுன்ற வாழ்வெனோ வயீரத் தஇிண்டோள் 

ஆயிர நாமத்தாழி யரியினுக் சுடி மை செய்வேன் 

நயினை கோக்குவேனோ காண்மிறம் தாவிரசசி, (2) 

உரு ஆ ன 
இலை, மாயாசனகனை பேம்கிர் ரிதை கூறய சீரிய 

மொழிகள், 

Pye e ச . . e 

பயனில் சொல்லால் ஒருவனது நயனின்மை காணப்படிமமன் 

பது இதனால் கூறபபடடது, 

[னென்றேன், 
194, மாதில்லான் வாயிற்பொய் வார்த்தைவரு விப்ப 

ன . ஓ + me n co? 
கோசிகன்சர் ஈீக்தான பூம்ரச1-- இல் 

நயன்சாரா நன்மைய ஸீ3ரும் பயல சாராப் 

பண்பில்சொம் பல்லா ர௩தது, (௪) 

இஃ, 

குமரேசா! சரசிகன், அரிரசநஇான வாய்ல் ஒரு 

பொய்யை வருலவிப்பன் என்று பலாமுன் சொன்னகால் தனது 

நன்மையை ஏன் இழந்தான் எனின், பயன்சாராப் பண்பு இல் 

சொல்லை ஒருவன் பல்ல1.ரகத்துச் சொல்லுவானாபின் org 
3 . ௪ mw. ப 

வனை நயன் ராரா நன்மைமி ஊர் ரமன,



0-1 அதிகா ம் பயனில சொல்லாமை, 381, 

நபன் என்பது பலன் உறுதி இனபம் $தி என்பவற்றைக் 

குறித்துவரு மொரு சொல், 

பயன்சாராப் பண்பு இல் சொல்--பயன் பொரு,தாத பண் 

பில்லாத சொல்லை. பண்பு எனறது இனிமை மெய்மை (முதலிய 

சொற் சுணங்களை WS as ஈட்டி நின்ற தூ, 

பல்லார் ௮2% ஏ. பலரிடையே சொல்லின்... இதில் சொல் 

லின் என்பு வருளிர்சப்பட்டது. 

பயன் பொரர்சாக பண்பில்லாத சொல்லைப் பலர் ஈசிவேஒரு 

வன் சொல்லுவானாயின் goog) ௮வனை ஈயன் பொருகதாதவ 

னாக்கி நன்மையின் கம்கும் என்பதாம். 

பயனும் பண்பும் இஃலாக சொல்லை சொல்வோன் நயனை 

யும் நன்மையையும் இழப்பான் என்பது கருத்து. 

பயனில் சொல்லைப் பலர்முன் சொல்வோன் ஈயனிலனாய் 

நன்மையை நீப்பன் என்பது இதிலுணர்த்தப்பட்டது. Bg 

விசுவாமிகதர/ பால் உணாபபடிம், 

கதை. 

முன்மனொரு சாலக்கில் பொன்னுலநத்தில் பானி குழாங் 

களும் 3 தவ சணங்களும ஒரு தொக்கன/, அபம்பரவையில் 

வானவர் தலைவனாகிய இரதிரன் உயார்த ஆசனத்தில் சிறந்து 

விற்றிருந்தான், பல்வகைக் சாட்சிகளும் ஈல்விசமாக நிசழ்ர்கன. 

மங்கும் குழுமியிருக்த அனைவரும் விழுமிப வின்பத்சை வியந்து 

அ.பத்தனர். அ௮வ்வமையம் நிலவ௨ஒல உய/ ஈல(ராடையவன் 

யாவன் என முனிவரை நோக்கி இந்திரன் வினமினான். தூய் 

மைபிலும் வாய்மையினும் மேன்மை பெற்றவன் அரிச்சந்திரன் 

ஒருவனே என்று வசிட்டர் உடன் விடை கூறினார். அதைக் 

கேட்ட கோசிசர் கொதித்தார். இவரால் புசழ்ச்து கூறப்பட்ட 

அவன், கொடியரிற் கொடியன், பதகரிற் பதகன் எனப் பண் 

பில் சொல்லப் பல[ருான் துன்பமர் சொனனா், அதனால் அம்



"B82 திருக்குறட் ரூரோச வெண்பா, 

முனிகரிருவரு முனிவுற்றெழுந்தார். வாதம் புரிச்தார், வைத 

வெகுண்டார். சூளூரை புகன்ருர், அரிச்சந்திரனைப் பொய்ய 

ளாக்ேனேல் யான் செய் தவத்தில் பாதி யெய்தவி?வேன் என்று 

வைது மொழிர்து கோ௫ிகர் வையம்புகுந்தார். சொன்னதை மு 

டிக்க முனிவர் முன்னுற முயன்றார், முடியவில்லை. தேவரும் 

முனிவரும் அவரைச்சோ இகழ்ந்தார், அவரும் நயனும் நன்மையும் 

நீக்கத் கம.து தவாறம் இழக்சார். பண்பில் சொல்லைப் பலர்முன் 

(சொல்வோர் நப இலராய் உன்மையை பிழப்பார் என்பதை 

இவர் ஈன்கு காட்டினார். இதன்விரிவு அ.ச்சந்இிர புசாணத்தில் 

காணப்படும், 

பயனில் சொல்லால் தயலும் ஈன்மையும் 4க-தம் என்பது 

இதனால் Ba. Mitt Jin 

195. » றச் எல்லாம் ஒருசொல்லா லேனிழச்தான் 

(கொற்ற ந குடன் குமசேோசா--பெற்தபொஞ் 

கர்ணா கமப்சபாடு நீங்கும் பயனில 

நீர்மை புடையார் சொலின், (இ) 

G-—ai7 ன 

குமரேசா! ருடன் ஒரு சொல்லால் ஏன் தனது 

சிறப்பையெல்லாம் இழந்தான் எனின், பயன் இல நீர்மை படை 

யார் சொலின் அவரது சிர்மை சிறப்பொடு நீங்குபென்க. 

நீர்மையுடையார்--ரீரின தன்மையுடையார். அஃதாவது தண்மை 

நன்மை இனிமை தூய்மை முதலிய நற்குணைங்நளையுடையவர். 

சிர்மை--மேன்மை, றப்பு.-நன்மஇப்பு, 

செய் தவத்தால் எய்திய சீரெல்லாம் ஒரு வெய்ய சொல் 

லால் வில யொழியும் என்பது கருத்து, 

பயன் இல்லாத சொற்களைப் பண்புடையார் சொல்றுவரா 

யின் வரது மையும் சிறப்பும் ஒரு சேர நீங்கும் என்பதாம்,
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எவ்வளவு ஈலங்களை மெய்தினவசாயினும், பயனில் சொல் 

லைச் சொல். ஐுவராயின் உடனே அவர் இறப்பும் சீரும் இழப்பார் 

என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை ஈருடன்பால் 

உணரப்பூம். 

கதை. 

குடன் என்பவன் சக்இரருல வே; சய அபுவின் புதல் 

வன. இவன், வி.ரமும் கொடையும் ஈரமும் உடையவன், பல 

கலை தேர்ந்த ஈலமிகுவுணர்கினன். பருவமெய்தினான், மடியற 

முயன்று முடிபுனைந் துயாந்தான. விதிமுறை வழாது ரது 

நிலம் புரந்தான். பரிமகம் நூறு பரிவுடன் புரிம்தான், 

அதன் பயனாக இந்திரனானான், வானவர் போற்று மேனிலை 

யடைந்தான். இலிகையிலேறிச் இறந்து விற்றிருந்தான். குறு 

மூனி முதலிய பெரியவர் எழுவரும் குழுமியடைந்தார். சதமகம் 

புரிந்து சதமதனைன இவனை ௮ம்முனிவரெழுவரும் முறைப்படி. 

சுமந்தார். இந்திர மாளிகையை நோக்கி முர்.துறச் சென்றார். 

செல்லுங்கால் இந்திராணி மீது இவன், சந்தையைச் செலுத்தி 

னான். அவைக் கலந்து மகிழ விழைந்து விரைர்தான். காம 

மிகுதியால் கருத்தும் ௮ழிக்தான். தாங்கிச் செல்லும் முனிவர் 

த்குதியை மறந்தான், விரைந்து சென்மின் என வெகுண்டு மொ 

ழிகதான். “*சர்ப்ப சர்ப்ப? என ௮அதனையோர் அற்ப வார்த்தை 

யால் குறித்தான், உடனே முற்கொம்பு தாக்க நடக்கும் அகத் 

இய மூனிவர் முனிர்தார், சர்ப்பமாகும்படி, ௮வனைச் சபித்தார், 

ages ren அவனியில் உருண்டான். ஒரு சொல்லால் 

தனது சீர்மையும் இழர்தான், அதனால் எய்தும் இறப்பும் நீங்கி 

னான். நீர்மையுடையார் பயனில சொல்லின் ௮வ.ர.து சீரும்சிறப் 

பும் சேர நீங்கும் என்பதையுல5ம் இவனபால் தேறி நின்தது. 

சர்ப்ப என்பது விரைந்து செல்5 என்பத யுணர்த்தும் 

ஒரு மறை மோழி,
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முருடமும்பெருஞ் சேனையும் தரணியு முற்றும் 

சகுட நீரெனச் ஈதமகம் புரியருக் தவச்? தான் 

BRKT OCA GOT RU OSHS கரசாய் 

மகுடமேந்திய குரிசிலா புலின் நிருமைந்தன், (1) 

Ti soar use பெற்றபின் புலோமசை மாயக்கிற் 

கிரம்தூமற்றவ ளவலீன் யானமுற் நேற 

வரக் தருங்கு. ற முனிரானி வாய்மையான் பருண்டு 

நிரந்தரம் பெரும் புய ரமானவலுமர்நிருபன. (பாரதம்) (9) 

மனி தரின் மகலானாகி வருபவன் சிவிகைகாங்கும் 

புனிசமா தவரை யெண்ணான் புன்கபணாய் விளைவும்பாான் 

கனிதரு காமர்துய்ம்குவ் காதலால் விரையச் செல்வான் 

பாற்கொண்டேகுமின் சர்ப்பஎன்னான, (1) 

சர்ப்பமா கெனமுற்கொம்பு sa Pips oi oan Oger ow 

Gar pug (patlavereruin for & Romer oda & BCoV bi 

போற்பமா சுணமேயாடப் போயினான் அறிவிலாத 

அற்பரா னவர்க்குச் செல்வமல்லது பகைவேறுண்டோ, (2) 

திருவிளையாடற் புராணம், 

பயனில்லாத ஒரு சொல்லால் தனது ஈல மெல்லாம் லருவன் 

ஒருங்சேயிழப்பான் என்பது இதனால் உண/க்தப்பட்ட.து. 

196. Fane Qaosauamdors FD) ப சென்றேன் 

சோதுபடச் சொன்னாள் குமரேசா--.ஏ.தும் 

பயனில் சொற் பாராட்டு வானை மகனெனல் 

மக்கட் பதடி யெனல். (௬) 

இ-ள். 

குமரேசா! ச்சை ஏன் இராவணனைப் பதர் என்று 

சொல்லிப் பழித்தாள் எனின், பயனில் சொல்லைப் பாராட்டு 

வானை மகன் எனல் மக்கட் பதடி யெனல் என் ௪,
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பாராட்டூகல்--பலசாலும் பனனிப் பன்னிர் சொஃலல், 

மகன் எனல்--.மனிதன என்று சொல்லாதே, 

மக்கட் பதடி. எனல்--மக்களுள்வே பதர் என்று சொல்லுக. 

எனல எனலும் ௮லவ்குதிவ்யங?காள முன்னது எதிர்மறை 
% 4 க. cy . a . oO ௫ 

யினும் LYON OO GH) உடமபபாட்டினும உ௱றடனறது, 
ய் 

பயனில் சொல்லைப் பலகாலுஞ் சொல்மிவானை மக்களுள்ளே 
. எந . he . 

பகா எனறு கொவ்ள2வண்டுமமன பதாம் 

வாக்கு BUF SOM OS கற்றவரை மற்றவரை யாக்கை ஈயத 

தாலறிபலாகாதே யென்றபடி சொல் நலம் ஒன்றானே மனிதனது 

எல்ல! டலங்களும் தெளியபபடும்; பயன இல்லாத சொல்லைப் 

டலகா௮ஞ சொல்வோன் அ.றிவில்லாதவ னேயாசலால் அவனை 

மனிதனென்று மதிக்கலாக!தெனபது கருத்து, 

பபிரின் குணமாகிய மணிபில்லாத நெல் பதர் எனப்பூம் 

௮ துபோல், உயிரின ரூணமாகிய அ.றிவில்லா தவனையும் கருதவேண் 

டுமென்பதாம, 

உள்ளீமி இல்லாத கானி௰ம் வெளித் தோற்றத்தில் 1 உ 

வுப் பொருள்போல் காணப்பட னும் அஃமதார் பொருளாகச் கெ, 
e * ran e இ 4 e a A 

ள்ளப்படாது ௮.து3பால் அறிவில்லாத ஒருவன் உருவத்தால் மப! 

தனாகக் காணப்படினும் அவனை மக்களுள் ஒருவனாக வைத்து 

மதிக்சப்படாதெனபார் மகன் எனல் மக்கட் பதடி எனல் 

என்ர, 

பமனில் சொல்லைப் பலசாலுஞ் சொல்வோன் பதர் என்று 

பழிக்கப்படுவான் என்பது இதில் உணா த்தப்பட்டது, இஃது 
. e ° 3 ந 

Ba ரவணன்பால் உணரப்பமிம், 

HOD He 
6 

. ‘ ஆ ட 

இராவணன், சறையிடை வைத்த சிதைபாற் சென்று நா 

ளூம் ரெங்கெட விழைர்தான், அவளது மன நிலையை ஈன்கு தெ
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ளிஈதம் இவன், அறிவிழச்து அவள்மேல் ஆசைமீக் கூரர்தான், 

செல்று செனறு பல நீமொழி புகன்றான் ௮வள் வெறுத்து 

ரைத்தும் பயனில் சொல்லையே மத்தும் மறுத்தும் அவள்பால் 

இலன் பாக்ர உரைத்தான். இவனது மடமையை நினைந்து 

அம்மங்கை வெகுண்டாள். இருமபு செஞ்சடைத் அருழ் 

மென்றாள். புல்லொன்றை யெறிந்து செல்லெள் சனர்தளி, 
அவன் செல்லாமல் நின்றன். எறிசத புல்லையே யெதிர்ந்து நோ 

க்னொல். பதரெனப் பரித்.தப் பலமொழி புகன்றாள், 

UP gp பாவமென்று பார்ஃகலை பகரத்தக்க 

மொழியிலை யல்லவென்ப ஒணர்கிலை முறைமை கோக்காய 

Bf Bde நெஞ்சம்வஞ்சக களையொடு மின்றுகாறும் 

நிலை யெனறபோதென் சற்பென்னாம அறம்தானென்னாம். (1) 

வாலுள அறக$இிற்? ரன்றம் சொல்வறி வாழுமன்ணின் 

ஊலுள உடம்புக்கெல்லாம உயிருள உணர்வுமுண்டால் 

தாலுள பத்துப பேழ்வ-ய் ககாதன ௮ரைக்சத்தச்ச 

யானு ன கட்கிஎனறால் என்செொல்லா யாதுசெய்யாய், (9) 

(இராமாயணம்,) 

பயனில் சொற் சொல்லோன் மனிதன் அல்லன் என்பது 

இதனால் கூறப்பட்டது, 

| லியன்ேறன் 

197. மண்டுபுகழ் ywCaser வன்சொலொன்றைச் சொல் 

கொண்டசிர் நீர்ச்தார் கும£சசா--கொண்ட 

ஈபனில சொல்லிலும் சொல்வு2 சான்றோர் 

பயனில் செரல்லாமை நன்று, (எ) 

Q~ar. 

குமரேசா! மூவேந்தரும் வன்சொல் லோன்றைச் சொ 

ல்லி ஏன் தம் சீர் குன்றினார் எனின், சான்றோர் ஈயன் இல சொ 

ல்லிலும் சொல்லு; பயன் இல சொல்லாமைரன்று என்ச,
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நயன் இல சொல்லிலும--ரீதியில்லாத சொற்களைச் சொன் 

ஞராபிலும், உமமையால், அதுவும் சொல்லலாகாதென்பது உண 

ரப்படும், 

ஈயன் இல்லாத சொற்களைச் சொல்லினும் பயன் Dears 

சொற்களை அறிவோர் சொல்லாமை பெறின் அலது அவர்க்கு 

நன்மையாம் என்பத ரம், 

ஈபன் இல் சொல்லினும் பயனில் சொல் பெருந் தீது பயக் 

கும் என்பது குறிப்பு, இவ்வுண்மை மூர2வச்தர் பாலும் உண 

மீபபழ்ம, 

கதை, 

சேர சோழ பாண்டியர் என்னும் முடியுடை வேந்தர் மூவ 

ரூம் சேர்ர்து இயல் ாக$வ ஒருசாள ஏகம்பவாணரது திரு ஈ5 

OT UAADT அங்? வாணரைக் காண அம்மா வரும் விழை 

ந்தார், அவர், விட்டிலி ர$ன்றாரா? என்று நேட்டுவஈம்படி 

ஒருவனை விடுத்தார், அவன் செனறு வினவினான். முதலியார், 

வயலு௩குப் போயுள்ளார் என்று ௮ங்கள்ளார் மொழிந்தார் 

மொழிச்ததையவர்பால் தவன் மீண்டு மொழிச்தான், வேந்தர் 

தெரிஈதார். முதலியார் முடி நடப் போ.பினாரோ என்று fi te 

தமாக ௮வர் வெண்மொறி பதரர்தார், அதனால் வாணர் மனைவி 

வன்சினங் கொண்டாள், அம்மவரும் காணப் பாவொன்று 

பாடி னாள். 

சேனை தழைபாச்சர் செங் சுருதி $ர்தேக்கி 

யானை மிதித்த ௮நஷ்2ஈற்றில்--மானப.ரன் 

பாவேந்தர் வேந்தன் பறித்துுட்டான் ஏகம்பன் 

, மூவேர் தர் தங்கள் முட, 

இதனைக் கேட்டு ௮ம்மவரும் வாட்டமுற்றகன்றார். வாண 

ரும் சிகழ்ச் ததை வர்.தபின் னுணர்ந்தார். பூதம் ஒன்றேவி அவர் 

டகட்கேதம் புரிர்தார், ஒரு பபனில் சொல்லால் ௮வர் பூல £ப் 
$9
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பயன் geist, கபன் இல சொல்லிலும் பயன் இல சொல்ல 

லாக।ிதென்று தெளிந்தார், விரிவு அவர் சரிதையில் தெலிகாம், 

198, மாநரொரு சொல்லை மதுரகவி முன்சொன்னார் 

கூறார்சே றென்?ன குமடேரசா....2 தறி 

அரும்பய னுபும் வுறிளிஸ[ சொல்லார் 

பெரு பயன இல்லத சொல் (3) 

இ-ள், 

குமரேசா! நம்மாழ்வார், மதுரகவியை நோக்கிச் சொல் 

ஒன்றே சொல்லி ஏன் வே௦ருன்றையுஷ் சொஃலவில்லைடெனின், 

அரும்பபகா ஆபும் வஅுறிகினார், பெரு2 பயன் இல்லாத சொல் 

லைச் சொல்லார் 6157. 

மாறர், சடகோபர் என்பன ஈம்மாழ்வாரது திருநாமங்கள், 

அ௮ரும்பபன் ஆயும் அறிகினார்-. ரிய பயனை ராயும் ௮றி 

டையார். 

௮மிய பயன் என்றது மெய்புணர்வான அன்றி CaO wpa 

ரூலும் அறி தர்கரிய முத்திப்பேறு முதலிய மறுமைப் பயன்களை 

67 OF 3, 

பெரும் பயன் இல்லாத செல்லப் பேசறிவாளர் சொல் 

லா। என்பதாம், 

௮றிவில்லாதவேர பபனிலல! தசொல்லைச் சொல்வர், உடை 

யவர் பயலுள்ள சொல்லையே, சொல்லுவர் என்பது குறிப்பு, 

அறிவின் பெருமைக்குத் தச்சபடியே சொல்லின் பெருமை 

சாணப்பரிமாகலால் பேரறிவோர் பெரும் பயலுளள சொல்லை 

மே Greer என்பதம், ௮ல்ஐ பிற சொல்லார் என்பதும்
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இதில் உணர்ச்தப்பட்டன. இவ்வுண்மை சடகோபர் பாக் உணா 

TU bio, 

கதை. 
குருரைராதனாகிய நம்மாழ்வார் அரும்பபனையே யாய்ர்தார், 

பரமபொருளையே சொய்க்தா!.. அகனால் உரும் உன்றம் 

பேசாமல் ஓூங்கியிருர்தரா, எவர் வந்த எச கூறினும் அவ 

ரை இவர் எதிர்35ச்சுவுஞ் செய்பார். சுமது மெய்யுணர்லீன் 

பபனைப் பொய்பரை/ ப வாரும்சுப புசலுூவரில் பயஜனொன்றமில்லை 

பென்று தரு ,பனோடருக்தார், இவர் தம்பனமிருப்பத் திருக 

சேரில் ௮வதரித்துர் திருவயேோ shia: Curtis vgs 

களபழ்வார் தென் நசை நோக்கி மீண்டார். இவரை உந்து 

கண்டார். வியந்தார். சிரிதும் ௮சையாதிரும்ன்ற இவர்பால் 

எ 2தனும் உணர/ச்சியுபாத। என்று உணர விரும்பினார். சேத 

னமான உடம்பில் சே தனமாய் ௮ருவாப் உள்ள உயிர் ஒன்றியிருக் 

தால் ௮ஃது எகனைச் துப்த்து எக்சே இருக்கு? மன்னும் பொரு 

சோயமைத். “de 55S xem a 195 Hey சிறியலு பிறந்தால் எதை 

Shan ants ெக்கும்'" என்றார். உடனே மாறனார் தமது 

மலர் விழி திறந்சார், உயிர் உடலோடு கூடித் தனது வ்னைப் 

போகங்ககா நுசரர்து ௮கன் ஈண்ணேயே தங௮ நிற்கும் என்று 

அதழ்குலிடையாக “அத்கைத் தின்று அங் கிடக்கும்” என் 

ரர். தமது மதி ஈலகச்தின மாண்பைக் தெரிலார் இல்லை3யனறு 

கருதியே இதுவரையும் இவர் பாதம் சொல்லாமல் இருந்தார் 

என்னும் உண்மையை மதுரகவியா/ ஓர தா7, உவர்தார், பயன் 

சேர்ர்த அச்சொல்லின் ௮ருமையைபும் அவரது ௮றிவின் பெரு 

மையையும் பெரிதும் போற்றினார். குருவாகக் கருதினர், அரி 

ய கவிகள் பல ௮வர் மேற் பாடினார் வேறொன்றும் விரித்துச் 

சொல்லாமல் அடங்கியிருக்கும் அவரது அருமையைப் புகழக் 

தார், அரும்பயன் அயும் அறிலினார் பெரும்பயன் இல்லாசன 

சொல்லார் என்னும் உண்மையை அவர்பால் கெளிக்தார், 

சரிதையில் தெளிவாம்,
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பயன் இல்லாத சொல்லை அறிவாளர் சொல்லார் என்னும் 

இவ்வுண்மையை அ௮ழூய உவமையால் விழுமிதாகச் கம்பர் விளக் 

இபுள்ளார். அவரது அவ் இன் கமி இங்கு ஈன்குகருதத்ததது, 

கல்வியிற் றிகழ்சணக் காயர் சம்பலைப் 

பல்விதச் சிரா 2ரனப் பயில்வ பல்லரி 

செல்லிடத் தல்லகொன் நிபம் ல் செய்சலா 

நல்லறிவாளரின் ௮விர்த காவெல்லாம், 

(சார் சாலப் படலம்) 

மழைக்காலக் Bif 6 BS oot ௨௬௪ என்று கட்டளையிட்ூச் 

சுவைக் இட்டிக்தைக்கு அனுபபிபின் தம்பியோடு இராப் 

௮௫ ஒரு மலைச் சாரலில் தங்கியிருந்தார். அவ்வமையம் கார் 

காலம் கழிர்தது, குளிர்காலம் எழுர்க.து, ௮வ் இரண்டு பர 

வள்சளின் இபல்பைபும் வருணிச்துக் கூறுங்சால் இது கூறப் 

பட்டது. 

ஐ1ஆசரியலுக்கு நடக்கப் பள்ளிச்கூட த்திலிரக்து ஒருவர் 

ரை சொல்ல ௮.கன்பின் ஒருங்க சொல்லி மூல பாடங்களை 

மனப்பாடஞ்செய்யும் இளம்பிள்ளைகளைப்போல், ஒன்றின்பின் ஒன் 

முகப் பேரிரைச்சலிட்ி மழைக்காலத்தில் கத்திக்கொண்டி ருந்த 
தவளைகள், குளிர்காலம் வந்தவுடனே ௮ங்ஙனமின்றித் ol BI 

சொல்சென்று பயன்படும் இடத்தேயன்றி வேறிடத்து ஒன்றுஞ் 

சொல்லாமல் நாவடங யிருக்கும் நல்லறிவாளரைப்போல் ஒவ் 

கொர் சமயம் மாத்திரம் கத்தி ஒடுங்கியிருர தன என்பது இதன் 

Brome பொருளாம். 

மழைக்காலத்தில் வரம்பின்றிக் கத்தும் தவளைகள்போல் 

பயனில்லாச சொற்களைப் பேதையர் பாரித்துரைப்பர் என்றும், 

௮நிவோர் பயலுறுஞ் சொல்லை ஈயலுறச் சொல்லி நாவடங் 
யிருப்பர் என்றும், இதில் விளக்யெள்ள உவமையின் நுண்மையும் 
நயமும் நுனித்துளாரத்தக்கன,
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௮றிகோர் பயலுறஞ்சொல்லையே ஈயலுறச் சொல்வர் 

எனபது இதனை கூறபபட்டது, 

199. றேன் இரணியன்சேய் அல்லலுற்றுஷ் சொல்ல 
குன்றியசொல் ஒன்றும் கும 2 7சா.- என்றும் ட வில்லை 

பொருடீ/$த பொச்சாந்துஞ் சொல்லார் மருடீர்ந்த 

மாசறு காட்சி யர், (௯) 

Q—sr. 

குமரேசா! இரணியன் சேய் அல்லலுற்றம் பபன் குன் 

திய சொல்லை ஏன் சொல்லவில்லை எனின், மருள் தீர்ந்த மாசறு 

காட்சபவர் பொருள் தீர்க்க சொல்லைப் பொர்சாக்துஞ் சொல்லார் 

என்ரு, 

இரணிபன் சேய் -பிரநலா தன். பொர்சாந்தும்--மறக்தும், 

பொருள் £ர்ந்த--போருள் ங்கிய: என்றது பயன் இல்லாகசொழ் 

கை. மருள் 27% த--மயச்றம் ரிக்யெ, மாசறு காட்சியவர்--குற்ற 

மற்ற அ௮ிகினையுடையவர். 

மயக்கம் இல்லாத மெய்யுணர்வுடையவர் பயன் இல்லாத 

சொற்களை மறந்தும் சொல்லார். என்பதாம், 

மேல், அறிவுடையார் பயன் இல சொல்லார் என்றார் மடி. 

மறதி, ௮ச்சங்களுள் ஏதாவது ஒன்றான் மருண்டேலும் சொல் 

லாரோ எனின், எவ்வகையானும் ௮வர், ௮ை யாண்$ஞ் சொல் 
லார் என்று மீண்டுர் ெெெளிவுறுத் தினார். 

மருள் ரீக்யெ ௮றிவினோர் பொருள் நீக்பெ சொல்லை மறக் 

தம் சொல்லார் என்பது இதில் உணர்ச்தப்பட்டது, Og Ger 

சலாதன் பால் உணரப்பபிம், 
௩
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கதை. 

பிரகலாதன் என்வபன் இரணியன் புதல்வன், அருள் 

மார்ச்சு கெஞ்சினன். மருள் தீர்ந்த மாண்பினன். மாசற்ற 

உண-வினன், கருவீ2ல யெய்திப திருவினையுடையவன், இள 

மைப் ரத்த இவனுக்கு வேதத்தைப் போதிக்கும்படி. தந்ைத 

ஒரு வேதியலுக்கு ஒதினான, ௮வன் இவனை அ௮னைத்துச்சென்று 

தன தரு9லிருத்தினன். அவன் அசர குருவாகிய சுக்கிரன் 

மன், பெபர் சண்டமார்க்கன் என்ப,  ஐதுகிக்கம் சொடங்கி 

னான். முன்னதாக முறைப்ப இரணியாய ஈம: எனச்சொல்் 

என்றன். புதல்வன் ௮அதனைர சொல்ல இசைநர்திலன், நாசய 

EDU ou என்று சொல்லினை. உலூமல்லாம் தன் பெயர 

செல்லும்படி செறு )மால் செலுத்துகின்ற உன் த$தைபெயரைச் 

சொல்லாமல் ஏன் இ;தப் பெயரைச் சொல்லிப் என்று (ரு 

(னிக்தான். குமரன் குறுககை செய்தான். அது பொருள் 

ஜிர்ந்த சொல், அதனை யான் சொல்பலன், வேதத்தின் ௨/௪ 

யின் மெய்ப்பொளாய் வளங்கும் இப்பெயரை3யே செப்புவேன் 

என்றன். தனம்க ஏதம் வரு2மன்றெண்ண் வேதியன் ஒடனுன். 

நடக்ததை வேர்தனிடம் ந$க ஓ௫னன். இரணியன் ௫ முக் 

தான், புதல்வனைக் கண்டான். புகன்றதைத் தெவிகதான். 

சேயெனக் கருதாது தீயெனக்கனன்றான், அப்டெயரைச்சொல் 

ல.தே யென்று அவளுக்கு ௮ல்லல் பல செய்தான். யாதுசெய் 

யினும் ௮வன் அதனையே ஓநிஸஐன், தாதையை சோக்கனொன், 

காமம் யாவையுர் தருவதும் அ௮ப்பதம் கடர்தால் 

சேமவீமிறச் செய்வதும் செந்தழல் முகந்த 

இமவேள்வியின் உறபத முய்ப்பது மொருவன் 

நாமம் ௮ன்னதுேகேள் ஈமோ நாராயணாய, 

என்று மொழிந்தான். எதிர்நின்று திகழ்ந்தான். மருள் இர்ர்த 

மாட்டெெடையார் பொருள் தீர்ர்சதைப் பொச்சார்துஞ் சொல்லாக 

என்பதை யிவன் உணர்த்தி நின்றான்,
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(இதன் விரிவு இராமாயண FAH coor tu bu.) 

பொருள் திர்ந்த சொல்லை ௮றிவோர் பொச்சார்துஞ் சொல் 

லார் என்பது நி குணால் கூறப்பட்டு, 

20] ° s ச ௫. ° இ ° 

200 9 தன்மை சொல்லித்தான் செய்ததையேன் சொல் 
. உ ட 6 “ச e foe 

கோதில் ௮னுமான் கும?ரசா-- ஏலும் | vse 

CTA ME OFIMNGD பயனுடைய சோல்லற்க 

௪ For பயனிலாச் ரொம் (ய்) 

இ-ள். 

ரூ ர ~*~ nas ௪ க அட்டி அ ஆ a _ ச 

கும்27௪1. சீதைபன இயல்பை மடம்.5சசலிலி ஏன் 

அனு. ன தான் செய்நவை ஒன்ற ந சொல்லலல்லை எனின், 

சொல்லின் பயனுடைய சொல்லு; சொல்லின் பயனிலாச் 

சொல் சொல்லற்க என்5, 

Cera பயலுடைய சொல்லு 5--சொற்களிற் பயலு 

டைய சொற்களை2ய சொல்லுச, 

சொல்லின் எனபதைர் சொல்ல?3வண்டுமாபின் எனவுங் 

கோள்ளலாம், 

பின்வரும்நிலை என்னும் ௮ணிகோக்கிச் சொல் என்பது 

பொருளுடன் கலந்து இதில் ஐர்துலை£வில் கின்றது. ௮து சொற் 

பின் வருநிலை, பொருட்பின் வருகில், சொறபொருட் பின்வரு 

நிலை என மூவகைப்படும், அவற்றுள் இது சொற்பொருட் பின் 

வரு 9லையாம், 

முன்வருஞ் சொல்லும் பொருளூம் பலவயிழ் 

பின்வரு மென்னிற் பின்வரு நிலையே. (தண்டியலக்காசம்,) 

சொற்களில் பபலுள்ளனதே சொல்றது 8; பயன் இல்றாதன சொல் 

81 சாழிச என்பதாம்,



994 திருக்குறட் குமரேச வேண்பா, 

அறிவுள்ள ஒருவன் பயலுள்ள சொற்களைச் சொல்லி பப 

னில்காசவற்றை ஒழிஃ்சவேண்$ம் என்பதுஇதில் உணர்ச்தப்பட் 

டது. இங்புண்மை அனுமான்பால் உணரப்படும். 

கதை, 

அனுமான் தன்னுடன் வந்த இரண்டிவெள்ள வானரப் 

க மசந்திரமலையில் நிறுத்திவிட்டுச் கடல்5டர். து இலங்கையில் 

புகுந்தான். சீதையைத் தேடினான். கண்டான், உண்மையை 

உணர்ந்தான். அவர்பால் உறுவன உணர்த்தினான். அதன்பின் 

அரக்கர் பலசை மாய்த்தான். வுத்களைத் தேய்த்தான், இந்திர 

சித்தனை எதிந்தான், ஏற்றமர்புரிச்தான். மன்னன் முன் எய்தி 

மனுமுறை புகன்றான். ௮வன் செய்த தீமையெல்லாம் இவன் 

சேர்ந்து பொறுத்தான், தன் வாலில் வைத்த தியை ௮வ் இலங் 

கை.பில் வைத்தான், எரித்தான், வான் வழியெழுந்தான், மீண் 

டான். தமரிடை சார்க்தான். அவ. ரனைவரும் இவனை அன்புற த் 

தழுவினர், அ சமிசம௫ழ்ந்தார், போனதும் புகுந்ததும் புகலெ 

னப்போற்றினார். சிறையிடையிருந்கும் சதையின் செம்மையும் 

அவர்தந்த அடையாளம் தான்கொண்டிவந்த தன்மையும் யே 

இரண்டே அமைவுறச் சொல்லினான். தான் அங்குச் செய்த 

அருஞ் செயல்களுள் ஒன்றுஞ்சொள்லலில்லை, ஆயினும் ௮வை 

யெல்லாம் அவர் குறிப்பாலுணர்ந்தார். அறிவோர் பயலுள்ளன 

வே சொல்வார் இல்லன சொல்லார் என்னும் உண்மையை அனு 

மான்பால் தெவிந்தார், விரிவு சரிதைபில் தெளிவாம். 

ஆண்டகை தேயியுள்ளத் தருர்தவம் அமையச் சொல்லிப் 

பூண்டபே ரடையாளக்கைக் கொண்டதும் புகன்றுபோரில் 

ரீண்டவா எரச்சரோடு நிகழ்ந்ததும் நெருப்புச் சிந்தி 

மீண்டதும் விளம்பான் தான் தன் வென்றியை யுரைப்பவெள்கி, 

(இராமாயணம்.) 

பயனில் சொல்லைச் சொல்லலாகாதென்பது இதனால் கூறப் 

பட்டது,
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(இவ் அதிகா சத்தின் தொரைப் பொருள்,) 

பயன் இலவாயெ சொற்நளைச் ரொல்வோர் பலராலும் இ$£ 

ழப்படுலார். தீய செயலிஜும் அது தீயதாகும். பயனில சொல் 

வோன் ஈயன் இலனுவான். தஃது QI uso sag se ஈன்மை 

யின் ?க்கும், அதனால் ஒருவனது சிர்மையும் இறப்பும் சேர நீல் 

கும். பயனில சொல்?லான் பதசெனப்பரிவான், நயன் இல 

சொல்விலும் பயனில சொல்லாமை கறு, தறிம்வார். தகனைச் Hy; 

திரிஐம் சொல்லார். பெரியார் மறந்தும் அதனை ஒருபோறும் 

சொல்லார், லலன என்றுக் சொல்லாதொழிக, பயஜலுள்ள 4 த் 

சொல்லையே பண்புடனசொல்று5 

20-வஹு பயனில OF rat aw PU De 

2௧-ம் அதிகாரம் இீவிவ யச்சம். 

மல்தாவது தீயகினைகளைச செய்தற்கு அஞ்சுதல், மனத் 

தின்சண்ணும் மொழியின் கண்ணும் நிசழுக் தீமைரளை ஒழிச் 

கும்படி யிதுவரை யுணர்த்தினார். இனி, மெய்பின்சண் நிகழும் 

லெவ்வினைகளையெல்லாம விலக்குமபடி விளம்குனெறாராகலின், 

இஃது ஈண்டுவைக்சப்பட்டது. மேல், பயனில சொல்லாசே என் 

றார், இதில் ஈயனில செய்யாதே என்இனைறார், அதிகார அமையவும் 

இதனா3ன தெலிவாம், 

201, அன்றசரர் தின்றார் ௮மாமேன் ௮ஞ்சினார 

கொன்றமீன் தீண்டச் குமரேசா. ஈன்றகன்ற 

திவினையார் அஞ்சார் விழுமியார் அஞ்சுவர் 

யன்லுஜ் செருக்கு, (௧) 

60 
ஆண்
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இ-ள். 

குமரேசா! ௮௪ரர், கொன்ற மீன்ஈளை அஞ்சாமல் தின் 

றார் ஏன் ௮மரர் அவற்றைச் நீண்டவும் அஞ்சினார் எனின், இலி 

ளை என்னுஞ் செருந்கைத் நீகினையார் அஞ்சார்; விழுமியார் 

அஞ்சுவர் என், விழுமியார்--மேலோர். 

செருக்கு--மனக்களிப்பு, ஈண்டு ௮தனால் எய்தும் மயக் 

சத்தை அது குறித்து நின்றது, 

பின் துன்பம் பயக்கத்தக்க $ிபசெயல்களை Baru dwar 

மங்கி யெண்ணாது செய்தற்கு ௮ச்செரும்க காரணமாகலின் 

அ௮கனையே ரீகினையாக ௮மைத்துரைத்தார், 

செருக்கு என்னும் காரணத்தால் தோன்றும் காரியமாய 
e 8 ஆ! o~ ௪ 

இயினையை அதுவாகக் கூறியது அதன் மிகுதி கருதியென் 5. 

திய செயல்களையே செய்து வந்தவர் என்பார் தீயினையார் 

என்றார், பழகிய ஒன்றில் பயர்தோன்றாதாதலான் அவற்றிற்கு 

௮வர் ஞ்சாராயினார், 

மேழோர் தீப செயல்களைச் செய்தற்கு அஞ்சார்; மேலோர் 

அஞ்சுவர் ஏன்பதரம், 

மேன்மையை வேண்ூவகோர் தில்னைசட்கு தஞ்ரவேவ்டு 

மேன்பது குறிப்பு, 

தயார் ௮ஞ்சாமல் சிவினைகளைச் செய்வர் என்பதும் நல்லார் 

அவற்றிற்கு ௮ஞ்சுவர் என்பதும் இதில் உணர்த் தப்பட்டன, 

இவவுண்மை ௮சுரர்பாலும் அமரர் சண்ணும் முறையே உணரப் 

படும், 

கதை, 

வீரமசேந்திரத்திலிருக்து சூரபன்மன் அ௮ரசுபுரியுங் காலத் 

தில் தேவர்கள் பெரும் பபங்கொண்டு அவலுக்கு ஏவல் புரிந்து
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வந்தார், வரிலும், இரக்நஞ்சிறிதமின்றி அவர்பால் ௮வன் ௮ல் 

ல?ல செயசான், தனது ஈகரத்திலுள்ள ௮சுரரனைவருக்கும் 

மீன்களைக்கொண்டுவந்து கொடுக்கும்படி. அவரை ஏவினான். sya 

ரனைவரும் அவன் கொடுிமைக்குப் பயக்து கடலிடைச்சென்ரார். 

மீன்களைப் பிடித்தற்கு மிநவும் அஞ்சினார். பழி2யென நாணினார் 

பதைக்துநடிங்கினுர். அரப ரனை ௮௬௩ தவற்றை ஹஷ்சாபல்கொன் 

ரூர், துக்கம் துடிக்ச அவற்றை யெித்தும் சென்றார். தின்று 

களித்தார். இமையை அஞ்ராமல் நினழுஞ் செய்தார். சேவர் 

%ஞ்ரி அபர்ந்தார். (விரிவு கந்தபுராணத்தில் காணப்படும்.) 

உரைக்கு9ம:(நி யதுகளா அனையரெலாம் உண்ணடுப்கி 

புயங்கிவெள்கி த் 

திரைச்சடலின் மீன்றனச்ருத் தருசென்றா னிதம்சினிகாஞ் 

Qe dive ges st 

A OTFTGOM HF HOM FS OY oP CUI Wf 5h HAUT wv 

விதிந்சாமனன்னா 

இரக்தமாடு மறுத்நலஞ்சி யத்திறமம புரிது மான 

இசைச் துபோனார், (1) 

கேனுலவுக் தாருத் திர நிழற்கம் இன்புறும் 

வானவ க ளென்றே மதிககுந் ததைமையினோம் 

ஈனமொடு மீன்சுமம்ேக யெல்லோர் களுஈகைக்கத் 

தானவர்ஷூன் செல்வதிலுஞ் சாகன்மிக நன்றுஈன்றே, (2) 

(தவரை ஏவல்சொள் படலம்.) 

இகினைக்கு ௮ஞ்சுவதே மேன்மை என்பது இதனால் கூறப் 

பட்டது, 

  

202, /ஞ்சாச பாண்டியனும் தஞ்சினனேன் தீபதென்று 

சொஞ்சர் தெரிச்து குமமேசா--நஞ்செனவே 

தீயவை தீய பயத்தலாற் றீயவை 

யினும் அஞ்சப் படும், (2.)
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இ... 

குமரேசா! அஞ்சாத பாண்டியனும் ஏன் தீபவற்றிற்கு 

௮ஞ்ரினான் எனின், நியவை டியபயத்தலால் நீடவை நீபினும் அஞ் 

சப்படும் ores. 

சூ ஆ e க ள் உவி3 ச 4 . ட me _ 

தயவை தீய பயத்தலான் - தியினைசள் துன்பர்தருதலான், 

இமினைகள் துன்பமே ப.பச்ரும் இயல்பினவாகலான் தஙறறைச் 

தீ.பினும் கொடியதாகம் கருதி ளா3வண்டும் என்பதாம், 

தொட்டகாலத்தில் தொட்ட உடம்பைம.ட்டும் இ சட்டு 

வருத்தும் Pa door, தன்னைச் செய்சு உடம்பு se Sul gpd 9 vals 

புக்கவிடமெல்லாச் தானும் உடன் புகுந்து அதற்குக் கொ5ந்துன் 
. . ச a டி ரூ . “ry 0 . a 

பததையே கொடுத்துறிற்கும் ஆதலால் தயினும் நீமினைக்கு ௮ஞ்௪ 

Caan OC were. 

௪ ‘ ச ௪ . “sy ௪ உ 

fous Hang sur Sarai ,*லீரனயைச் செய்யலாகா 

, Qe தென்பது குறிப, 

8ிலினைக்கு அஞ்சவேண்டுமென்று மேற்கூறிய உண்மைக்கு 
f 

ep Fou GAH & ami 55) oF. 

இமினை இயினுங் கொடியதாசம் காதி அறீவோரால் ௮ஞ் 

சட்படுமென்ப.து இதில் உணர த்தபபட்டது. இதுபாண்,யன் 

பால் உணரப்படும், 

5௧5. 

இய்றைக்கு இரண்டாயிர avn BSG முன்னர் மதுரை 

யம்பதியீல் நெரிஞ் செழியன் என்னும் பாண்டிய மன்னன் அர 

சாண்டிருந்தான். அ௮ச்சாலத்இில் தனது மனைவியின் சிலம்பை 

விலைப்படுத்துந்பொருட்டு ௮ம்குவந்த கோவலனைக் கனகவன்மன் 
என்னும் பொற் கொல்லன் கண்டான், மன்னலுச்கு இவன் 

மணியணி செய்வோன், வந்தவனை வஞ்சித்தான், அரசியின் 

சிலம்பை த் இருடின கள்வனைப் பிடி. த்தேன் என்று கோவலனைக்
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குறித்தான். இதய ஏவலன் சொன்னசை அத்தூப காவல எ 

நம்ரினொன். கொல்லும்படி செய்தான், கண்ணசியால் அதன் 

பின் உண்மை தெளிர்தான். ௮ததயினையை நினைந்தான். அஞ்சா 

நெஞ்சமும் அஞ்சி நடுப்கினொன், நீயினும் நதனை த் Bu s ow 

ஜோர்தான். தன் அறிவைப்பழித்தான், இட்சிபை வெறுத்தான், 

தரழர்த குடையன் களர்ந்தசெங் சோலன் 

பொன்செய் கொலஃலன் தன்சொற் கேட்ட 

யானு அரசன் யானே கள்வன் 

மன்பதை காக்கு தென்புலம் காவல் 

என்முதற் பிழைத்தது கெடுகவென் ஆபுளென” 

மயங்9 வீழ்ர்சான். மன்னுபி£ நீர்தான். 

(இதன் விரிவு சிலப்பதிகார ச்தில் சாணப்பரிம், 

தீயினும் தயவைச்கு ஜ் 3வண்டுமென்பறு இச௫னால் கூறப் 

Lit 

203. செற்ற பசைலுக்கும் திதுசெய்யா தேன்விடுத்தார் 

கொற்றமித மெய்யார் குமரேசா--பெற்ற 

அறிவினுள் எல்லாக் தலை2யன்ப தீய 

செறுவார்க்குஞ் செய்யா விடல், (௩) 

இ-ள். 

குமரேசா! மெய்ப்பொருள் நாயனார் தன்னைக் சொன்ற 

வலுக்கும் தீம்கு ஒன்றுஞ் செய்யாமல் ஏன் செல்ல கி$த்தார் 

. எனின், செறுவார்க்கும் தயவற்றைச் செய்யாதுவிடல் ௮.நிவிலுள் 

எல்லாம் தலையாம் என்க, 

செய்யாது என்பது ஈறுகுறைந்து செய்யா என நின்றது, 

செறுவார்-- துன்பஞ்செய்வார்,
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( 

செறலார்க்கும் தீய செய்யாது விடல்--சசறுவாரிடத்தும் 

தியவினைகளைச் செய்யாது வி$ிதலை, 

தீலை என்ப. தலைமையான அறிவு என்பர் பெரியோர், என்ப 

என்னும் பயனிலைக்கு ஏற்ற எழுவாய் இதில் வருமிக்கப்பட்டது. 

ஒருவன் பெற்றள்ள அறி௮களெல்லாவற்றுள்ளும் இறந்த 

அறிவாவது யாதெனின், சது செய்தற்கு ஏது உள்ள இடத்தம் 

௮ கனைச் செய்யாது விரிகலேபாம் என்பதாம், 

பிறாமாட்$த் பேகைர் செய்யாதிருச்கல் ௮றிவார்; செறு 

வார்மாட்டும் ௮ தனைச் செய்யாது வீடுகல் போறிவாம் என், 

தம்மைந் தொவைபுரியும் கொடியவரிடத்தும் பேரறிவாளர் 

தீயதைச் செய்யார் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது, இவ் 
க ve ட o ப டி 

வுண்மை மெய்ப்பொரளார்பால் உணரப்பூம் 

கதை. 

மெய்ப்பொருள் நாயனார் என்பவர் அறுபத்து ரூன்று நா 

யன்மார்களி௰ ஒருவர், இவ?ராரு சிற்றரசராயிருக் தும் உலகப் 

பொருள்களில் உளப்பற்றற்றார், பரம் பொருளையே மிசப்பற்றி 

நின்றார். ௮௧ல் பெய்ப்பொருளார் என்னும் ஈற்பெயாபெற்றார், 

Darga தந்ைத பெயர் தெய்வீகன், தாய் பெயர் பொன்மாலை, 

மலையமானாருச்குச் தலைவராயச் திருந்கோவலூரென்னும் திரு 

நதரிலிருர்து இவர் செங்கோல் செலுத்தினார். பயிர்களுக்கு 

மேசம்போல் உயிர்களுக்கு இவர் உதவிபுரிச்தார், fis game 

கால், முத்சராதன் என்னும் மறுபுலத்துச் குறுகிலமன்னனொரு 

வன் இவர்$மற் பகைசொண்டிருந்தான், பலமுறையும் இவளை 

வெல்ல முயன்றான். முடியவிலலை, அச்கொடியவன் ஒருகாள் 

அடியவர்போல் வேடந்தரித்து இவர்பால் வந்தான், மாளிகை 

யுட்புகுர்தான். இவர் கண்டார், வஞ்சன் என்று ௮நியாமல் 

வணங்கினார். உபசரித்தார். அரியழாற் பொருளொன்றைத்
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தெரியவுணர்த த வர்$தன் என்று இவர்பால் ௮வன் கூசாதுகூறி 

னான். பொய3ய புநலும் அவ்9வய்பவன் குறிப்பை மெய்ய 

காணும் இவ 'ஐ.பர் கண்டிலர், மனைவி மக்கள் முகலிய னை 

வரையும் அஈற்றினார், தீனி பிடம் ஒன்றில் ௮௮வனுடன் புகுந்சார். 

இநவருச்தனித்தார். முறைய9ப்பதுபோல் ௮௫ன் உரையினை 

யலிழ்த்தான், வாளால் இவரை வலிந்து வீசினான். உடல்துளி 

பட்டது உதிரங்சான்றது. உடனே தத்தன் என்னும் தானைத் 

தலைவன் கண்டான், அவனைக் கொல்லச் துணிந்தான், தூடதீ 

துச்சடக்கும் இயர் கடுத்துத் தநித்தார் ஈம் இல்லில் வர்தானைக் 

கொல்லலாகாது, அவனே நமக்கு அருயிர்த் துணோவன், ௨ 

றொன்றுஞ்செய்பாது ந உடன சென்று அவன் ஊரிடைவீடுத்து 

வா ஏன்றார். அவனும் சென்று விடுத்துத் திரும்.9 உந்தான, 

அதன்பின் இவரு அருபிர் துறந்தார். மெய்சிளயெய்தி மேவி 
பின்புற்றர். செறுவார்மாட்டும் இதுசெய்யாது விரித்த இப்பெரி 

யாரது 3 பரறிவை உல*ம் போற்றியது, 

(விரிவு பெரிய புராணத்தில் காணப்படும் ) 

யா7மாட்டும் நீதுெய்பாமை?ய உருவன் பேரறிவுக்குப் 

பயன் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது, 

204. வெத்றி கிசயனுக்கேன் கெம்ஜாஈன் கேடண்ணிக் 
குற்றமுற்று மாய்ர்தான் கும£ரசா--எற்றம் 

மறர்தும் பிறன்கே9 சூழற்க சூழின் 

அரஞ்சூழுஞ் சூழ்ர்தவன் கேடு, 

இ-ள். (2) 
குமரேசா! மூகன் என்பவன் வீசயலுச்குக் கேடு எண் 

ணியதால் ஏன் உடனே மாய்ர்சான் எனின், பிறன் Cad wos 

அம் சூழற்க; சூழின் சூழ்ச் தவன் கேடு மரம் சூழும் என்க,
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சூழ்தல் --எண்ணல், 

பிறன் கேடு- பிறனுக்குக் கேமித நம் செயலை, 

மநந்தும் சூழற்த மறந்தும் எண்ணாதே, 

அறம் சூழும்--அறக்தடவுள் எண்ணும், 

பிரனுக்குக் மே பயச்கும் Si ht Tam ai) ஒருஙன் IN D4 gato 

எண்ணலாகாலு; எண்ணுபஜயின் உடனெ அவன் ப்படி. 

அ௮றத்நடவுள் எண்ணும் என்பதாம், 

ஒருவன் ITS GS Cad ort DIDI xr MH ௮வனுக் 

5 நேடாய் மடி யுமென்பத 1ம். 

கெடுவான் 950 நினைப்பான் என்றதும் சாண்ற, 

கேடு ஈழ்வோனை 5 ௪ ரமதேவதை கெ$த்துலிிம் என்பது 

இதில் உணர்ததப்பட்டது. (இது மூசனபால் உணரப்ப$ம.) 

கதை, 

மூகன் என்பவன் ஓர் அசுரன், UTIL Bar பலவும் நேய 

மொடு பயின்றவன், துரியோதனனுக்கு உரிமையான நண்பினன். 

௮வன், விசயனைக் கொன்ற கரும்படி இவனை யேகினான், இவ 

னும் இசைந்தான். ஒரு பன்றியு நவ கொண்டான், பரபனை 

நாடித் தவம்புரிசது நிற்கும் கிசயனை காடி. வந்தான், FT Bs 

ரன் ஏனமாய் வருவதை ஞானகாயகன் உணர்ச்தார். வேடவுரு 

வங்9காண்டார, மலைமகளோடு நிலையெடுத்துச் சென்றார், செல் 

அம் பன்றியை மெல்லத் தொடர்ந்தார், தலம்புரி சாரலைச்சார்க் 

தார். ம்2பான்றை யேலி ௮தனுபிர் மாய்த்தார். Gab arp 

முன் மூகன் கெட்டு விழுந்தான். பிறன்கேடு சூழ்கோளுக்கு 

அறம் கேடு சூழூம் என்பது உலகம் இவன்பால் உணர்ந்தது, 

(இகன்லீரிவு பாரதத்தில் உணரப்.9ம்.)
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சேட்டி ? செவ்வாய்ச் இளிரிசர் மொழியாய் Bio ous 

Si CON NT G OG ear 

காட்டில யொதுக்கி யிளைஞரும் தாலுங் கடியஎஞ் 

சனை யினால் கவர்ந்த 

நாட்டிலே வாழ்வெ/ன ஏவலால் ஈறாக GHOST 

னவனிவன் நன்னைக் 

கோட்டிலே கொலைசெய் ஏனமாய் வம்.இக் குன்றிடை 

யின்று |] BHO GHW (1) 

மற்றவன் விரைவினுடனமர் மலைந்து வாசவன் 

LD BY DW UH EF Bl 

BMV MFM DLpay oot GL0 LOT ba நாழுபிர் 

கவ நகல் வேண்டும் 
௦ 8. ல 5 ot ல் ஈர ம் a . e டு (0) e a 

ITD MUST UE FO oR OT MIP TAT OST SH gitp 

வேண்$மென் றெமுக்கான் lp bre 

ச ° . . aN A உச 5 ப ° 

கற்றவர் வளைத்துத் இரிபுசமெரிக்தோன் கற்றவர் 

கருச்தினம் காண்போன், (3) 

(அருச்சுனன் தவநிலச் சருக்கம், ) 

கேடு ரூழ்வோன் கெடுவான் என்பறு இனால் கூறப்பட்டது; 

205 உற வறுமை யோஜழித்நிிவாரு திதுசெய்தேன் 

குற்றமுற்றுன கூலன் குமரேசா. ற்றும் 

இல?னன்று $பவை செய்பற்க செய்யின் 

Som jb wigs Cunt sg. (ர) 

இ--ள, 

குமரேசா! கூலன் என்பவன் சான் உற்ற ல.றுமையை 

ஒழிக்கக்சருதி ஒரு ba செய்து ஏன் பெருங்கேடு உற்றான் 
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எனின், இலன் என்று யவை செய்யந்ச, செய்யின் பெயர்த்தும் 

இலன் அரும் என்க, இலன் என்று --வறியன் என்று ௧௬3. 

மற்று-அசை கிலை. அதிலுள்ள உம்மை பிரித்துப் பெயர்த்து 

என்பதன்பின் கூட்டப்பட்டது, 

பெயர்த்தும் இலனகும்--மறுபடியும் வறியனாவன், 

ஏ ௫ rN n உ 0 ந ௪ 6 ன ௪ 

வறிபன் என்று கருதி தனைத் நீரக கம்பொருட்டு ஒருவன் 

இவினைகளைச் செய்யின் மறுபடியும் அவன் கொடிய வறமைகயயே 

௮டை வன் என பதாம், 

WDE UI Nib சளவுமு.தலிய வீனை 5 முறையான (யற் wie ப் a [முதலிய je aot ie 

பொருள்செய்து தனது வ.றுபையை ஐருவன் $மக முயலலாமாது 

ஏன் எனின், தீவினைக்குப் பயன் துன்ப3டீ யாதலால் 2g வறு 

மையை மிகுவிச்குமேயன்றிச்செல்வத்தை வருவிக்காதென்பதாம் 

வரியன் என்று கருதப் பிறனுக்குச் வினையைச் செப்ப 

தே; செய்பின் அதனால் *யும் வறியவனாவாய் எனவும் இது பொ 

௬ள்படும், 

முன்னைத் $ீலினைப்பயனால் இப்பொழுது வறியனாயிரு$ன் 

றேன் என்று உணராமல் ஒரவன் ௮தை ஒழிக்கம்சரஇி மேலு 

ந ஜீமினையைச் செய்யின் ௮வன் என்றும் லறியயிழிந்து கெடு 

வான் பன்பது கருத்து, இது ௯ லன்பால் காணப்படும். 

கதை, 

கூலன் என்பவன் ௮வந் தியைய$த் இருந்த தவசம் என்னும் 

ஊரிலிருஈ த ஒர் வேதியன், இளமையிலேயே வறுமை மிஃகவன், 

பருவமெய்தினான். பொருளாசைகொண்டான். ஆலயம் ஒன்றி 

ல புகுந்தான், - வில்கே காணிக்கையாகச் சேர்ர்த பொருளைக் 

காணாமல் கவர்ர்தான். பின் சாணப்பட்டான், ரச தண்டனை
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au அடைர்தான். அதன் பின் ருயிீர் தர்ச்தான். பன்னிரு 

பிறவிகளிலும் இன்மையே ௮டைந்தான். இறுதியில் இழிமகனா 

ஞான், பிரமரலன் என்னும் முனிவர் ஒருவர் கங்சையாடி இவன்' 

கண்முன் வந்தார், அவர் சடையிலிருக்து ஒரு துளி நீர் இவன் 

உடலில்பட்டஅ. ௮.தனால் தூயவனாகனான். தீயவை நீங்கனொன், 

இலன் என்று நிபவை செப்பின் ௮வன் மேலும் இலஞம் என்ப 

நை உலகம் இஙவன்பால் ஐ7ஈ௧து (இரன் வரிவைக் கா?மான்மி 

யத்தில் காண்ச,) 

நிமையால் வறுமையே வருமமன்பது இதனால் கூறப்பட்டது 

206 கூடியமான் கொன்ற சொடுர்தோல் பாண்மன்னன் 

கூடியேன மாயக்தான் குமரசா--நாடியென்றம் 

நீப்பால தான்பிறர்மட் செய்யற்த மோய்ப்பால 

தனனை யடல் /வண்டா தான், ( tr) 

)—ar, 

குமரேரா! LIT at DIN ao OM OT கூடிய மானைக்கொன்ற தீ 

மையால் என் கூடி மாய்கதான் எனின், கோய்ப்பால தன்னை 

௮டல்வேண்டாதான் இப்பால தான் பிறர் கண் செய்யற்க என்ச, 

சோய்ப்பால-துன்பப்பகுதிகளாகிய பாவங்கள், 

BLILIT ல- 

துன்பங்கள் தன்னைவந்து வருத்துதலை வேண்டா தவன் பிநர் 

பால் தீமினைகளைச் செய்யலாகாதென்பதாம், 

தனக்குத் துன்பம் வேண்டா தவன் பிறர்க்குக் துன்பஞ் 2சய் 

யாமலிருக்ச வேண்டுமென்பது கருத்து, 

பிறர்க்குத் துயர்செய்வோன் பெருர் துயர் அடைவான் என் 
பத் குறிப்பு,
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ஒருவன் எவ்வசையில் பிறர்க்குத் தீமை செய்கின்றானோ ௮ 

வ்வகையே அதனை ௮வன் அடைவான் என்பது இதில உணர்த் 

தப்பட்_த, இது பாண்டு மன்னன்பால் உணரப்படும், 

கதை. 

பாண்ரி என்பவன் அம்பாலிகை வயிற்றில் வியாசர் ஐருளா 

ல் பிறந்தவன். குந்தி மத்நிரை என்னும் இருவரை மணந்து திரு 

OL. ATL STM, உத்தம குலாங்கள் வாய ௮ ததினபுரியை 

ஆண்டான். அண்டு வருங்கால் பனைவிய!ிருவருடன் ஒருஈள் 

இவன் இமயச்சாரலை Cun Lone. வருடன அமைந்து ஓம 

Sips gard ons, வினொ சமா வேட்டையாடி ரன். விலங்கினம் 

கள் கலங்கிமியாடின, கிர்தமன் என்னும் GIG Bao ஒருவன் 

தனது மனைவியுடனே அங்$மார் தனியிடத்தில் முனியுருக்கொ 

ண் தங்கியிருந்தான். அவ்விருஉருங் ஓயும் பிணையுமாய்க் சல 

ந்தூ துய்க்தார். பாண்டு கண்டான். பதழிதாவினான். மானு 

ருவானவன் மயங்க வீழ்ந்தான், தேறி நொர்சான். மாறி மன் 

னனைச் றி சோக்கினான், என்போல் நீயும் இறப்பாய் என்றான். 

கேட்டான் மன்னன், வாட்டமீக்கூர்ச்தான், நிநழச் ததாக 

இனான். பினைந்து நீங்கினான். கலசியின்பத்சைக் கருதாதிருக் 

தான், வசந்த காலமொன்றில் ஒரு பனிம௰ரச் சோலையில் குர் 

தியுடனே கூடியுலாவினான். (ந.பங்கியின்புற மயங்? விரும்பினான், 

பெற்ற சாபந்தை முற்றவும் மறர்தான், முயங்கத் துய்த்தான். 

உடனே மயங்கச் சோர்ந்தான், மன்னுயிர் தீர்ர்சான், ஒருவன் 

Suu பிறரு£குச் செய்யின் ௮ல்து ௮வன்பாலே வருமென்ப 

OF CHS இவன்பால் தாந்தது. ( இது பாரதத்தில் உணரப் 

படும்.) 

பொன்னங் சழலா னெ 9ிரவவிடைப் போகம்வேட்டு 

மன்னுங் குலையும் பிணைமாலும் மடழ்ச்சிகூர 

மின்னுங்கணையா லிவனெய்திட விழ்ந்தபோதின் 

முன்னின்ற தர்.த வுயிர்வந்தோர் முனிவனா9, (1).
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நாரிச் சொருக. ராஞா்முத னல்நவெய்த 

வேரி$ கணையான் மிகரெொம்துழி வேடமாறிப் 

பூரித்த காம கலமெய்து பொழுது சன்கைச் 

சோரிக் கணையா லறையுண்டுமீர் சோ/க்துவிழ்ர்சேன். (2) 

ates Gute இன்பத் தடையும் இறக்நி௦யன்னா 

௮ன்ம2பா டிறந்தான் மு.தற்கிகம ணன போன் 

தன்போன் மகிழ்சனுடனே செரசறலி செய்திப் 

பின் போயினள் மெல பிணையான வப்பேகைதாலும் (3) 

(சம்ப சருமம்) 

செய்க 8மையஒருகனைம்2சன்று வருச்தும் என்பது இத 

னால் கூறப்பட்டது. 

207 கொள்றான்முன் ரங்சமனை2 251வலஞை வர்த।ன்பும் 

குன் Sue பயான் குமிரசா--எனறும 

எனைபபகை புற ர முய்வர் வினைப்பதை 

ur gy பின்சென ராடும். (ar) 

இ-ள். 

குமசேசா! சங்நமனை ந சொன்ற பரதன் சோவலஞய்ப் 

பிறர் த பின்பும் ஏன் ௮ங்வினை செனறு ௮வனைக்கொன்றது எனி 

ன், எனைப்பசை உற்றாரும் உய்வர் வினைப்பகை வியாது பின் சென் 

று டும் என்ச, உய்வர்- தப்புவர், 

வியாது பின்சென்று ஐடும்--றீங்சாமல் பீன் தொடர்ந்து 

கொல்லும், வியாது என்பது வீ என்லும் வீனையடியாப் பிறந்த 

எதிர்மறை வினையெச்சம், 

வி என்பது மலர் பறவை நீக்சம் என்பனவற்றை யுணர்த்தும்* 

எவ்வளவு பெரிய பசையை யுற்றவரும் ஒருவகையில் தப்பிப் 

பிழைப்பர், வீனைப்பரை விடாமல் பின்தொடர்ந்து கொல்லும் என் 

பதாம்,



1403 ... திநந்துறட் ருரரோர வெண்பா, 

புறப்பதைக்குத் தப்பினாலும் தப்பலாம் வீளைப்பகைக்கு த் 

தீப்படு )யாதென்பது சருத்து, 

புறப்பைவர் எனைத் துணேயராயிலு$ ஒருவன் அவர்க்கு 

மஞ்சாமல் இருந்தலாம்) வினைப்பகைக்கு ௮ஞ்சவேண்ிமென் 

பத குறிப்பு, 

பிறர்பால் ஒரவன் ளை செய்யின் அஃது அவன்பாலே மீ 

ண்$வ/து அவளை வரு ந்துான்று மேற்கூரியகை ரோக்கி ௮வ 

ன் இறந்துபடின் ௮ஃது என்செய்ுபம் எனின், சென்றலிடமெல் 

லாம் பின்தொடர்ந்து சென்று ௮ஃது அவனை கொன்றுவிடும் 

என்று இதில் ஈன்குணர்த் தின/என்௧. 

இறப் னும், ஒ ந௨ன விளைப்பசை விடாமல் பின்சென்று 

கொல்லும் என்பது இதில கூறப்பட்டது, இங்௮ுண்மை பசதன் 

பால் Sf pests bid, 

கத், 
॥் 

பரதன் என்பவன் ரலிய்ராட்டி லிருக்க சீய்கபுரம் என்னும் 

ஈரத்தில் பிற தவன். ௮ திலிருந்து அரரபுரிர்தலரு என்பவலுச் 

கு ஈண்பன், அக்காலத்தில் சபிலபுர த்தில் குமரன் எனப்பெயரிய 

௮ரசன் ஒநவன் இருரசான். அவ்வசவேர்தலுக்கும் இச் குமா 

மன்னனுக்கும் கொடம் பை மூண்டது, ஒருவரையொருவர் 

வெல்லக்தருதி யிவ்லிருவரும் இருந்தார், இருந்துவருகால் கபி 

லபுரச்ிலிருது வணிக ?னருவன் சியரா த்துக்கு வர்தான், 

அவன் பெயர் ச௪௫சமன், பண்டம்பலகொண்டி ௮ங்குப் பணிவுடன் 

விற்றான். ௮வனைப் பரதன் சண்டான், கேடு சூழ்ந்தான். ௮7 

சன்பால் சென்றான். குமரன் என்னும் நமது பசைவனிடமிருக்து 

சங்கமன் என்றொரு ஒற்றன் இங்கு வந்துள்ளான். விலைசெய்யும் 

வணிகன் போல் வேவு பார்க்னெறான், அவனைக் கொலைசெய்ய 

வேண்டுமென்று பரதன் கொடுமொழிகூ நினான். வசுவும் இசைர் 
தான், ஒன்றும் அறியாச் சங்சமளைக் கொன்று தொலத்தார்,'
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அலன் மனைவிய இய நிலி யென்பவள் தலைவிரி கோலமாய் மங்கு 

வந்தாள், தன் தலைவனு 5(H 6 G) 50 iv off Cour (Hips S Gran வவ 

ையே செலையுண்டு தொலை) அவன்மனைவியும் தன்போல் துய 

ருழர்து நெரி? என்று சபித்தாள், தலைவன் உடலைத் தழுவித் 
ட ௩. 6 க e ° e ° ச் * 

தன்லுபிர் ரீத்தாள். வ்வகையே பரதன் கோல லஞய்ப்பிமந து 

மதுரையில் கொலையுண்டி நந்நான், வ்னைப்பசை பின்சென்று 

கொல்லுமென்பது இயன்பால் விளங்க மின்றது, 

இதன் விரிவு மரணிமமசலைபில் காணைபபடூம்) 

ஒருவன் புக்குதி2யல்லாம் தீம்னைபுகுந்து கொல்லும் என் 

பது இகளனால் கூறப்பட்டது; 

206 LJ or Dit ss தாள மனி பாண்டவர்பாப் Ori சால் 

கொண்டானேன் 65% பபச மண்னெற 

Suma Cau si OF BO Sf sen Sar 

வியா தடியுறை தற்று, (௮) 

இள, 

குமரேசா! பாண்டவரிடம் சாள முனி ிரய்த திபையான 

. [N+ க ஆ . க 

அ ௮வனை ஏன்வந்து கெ?த்ததுஎனின், $பவைசெய்தார் sds 

ல் நிழல் தன்னை வியாது அடியுறை% தற்று வன்க, 

நிழல் சுன்னை வியாது--ஒருவன் நிழல் அவனை விடாது 

தொடர்ந்து வந்து. உறைர்து அற்று -தங்கியதுபோலும், 

இகினைகளை ச்செய்தவர் கெடுவது எ.து3போல்வது எனின்,ஒ௫ 

வன் நிழல் ௮வளனை விடாது தொடர்ந்துவக்து அவன் அடியின்சண் 

அடங்குவது போலும் என்பதாம், 

நிழல் உடலைத் தொடர்தல்போல் வினை உபீலரைத்தொடரும் 

என்பது குறிப்பு,



410 dle p Batik சிரினை யர்சம், 

ஒருவன் றல் வெயிசலொலவியால் நெரிச் தாரம் நீண்டி ரப்பி 

னும் ௮வன சென்றலிடமெல்லாம் தொடர்ந்து சென்று முடிலில் 

வனடியின்சண்2ண தங்கிரிற்கும்; அதுபோல் ஒருவன் வினை,5£ 

ல பதத்தால் மிச ௮சுன்றிரப்பினும் அவன் பு ந்குறியெல்லாம் 

புகுந்து இறு நியில் தப்பாமல் ௮வளனைப்பற்றிந் சொல்லும் என்ப 

தாம், அருவமான வினை உபிரைபபற்றி வருத்தும் உண்மையை 

உணத்துசற்கு உருவமான நிழலை ஓப்புக்காட்டிய ஒண்மை யிண் 

டுணரத்தக்கறு. 

Aims Puts பின் சென்று ௮ூமென்று மேம் உறிய 

ை விளச்ருசற்கு இவ்வுவமை கூறிபதென்ச, 

ஒரூவன் ரெய்லினையானது அவன் மப் நிடல்போல் எிடா 

மல் தொடர்ந்து வரது அவனை ய பர் 79 சால்றும் என்பது இ. 

ல் உணர்த்தப்பட்டது, இது காளமனிபால் காணப்படம், 

கதை. 

காளமுனி எல்பவர் த்நினபுரியை யித்திரு$த ஓர் வனத் 

Bol hb Baul. B தராட்டி ரனுக்குச் சாத ஈண்பினர். தவம் 

புரிந்திருந்தும் அவமபல புரிந்தவர். இவரை ஒரு சாள் துரி3யோ 

தனன் அழைத்தான், வனம் (தக5$5 பாண்டவர் ஈண்டு 

மீண்டு வந்துவிடாமல் ௮ண்சி வைததே கொல்லவேண்மி2௦ 

ன்று இவரை பல்ல வேண்டினன். முதலில் மதத்தார். பின் 

இசைந்தார். எழுந்துசெனறார், தனியிடம் ஒன்றில் தங்கினார், 

மாரண வேள்லி ஒன்று செய்தார். இரணமுறைப்படி அதிலிருக் 

அ ஒரு பூதம் எழுந்தது, ஐவரைக் கொனறுவா என்று இவர் 

அதன்பால் உரைத்தார, வெகுண்டு பூதம் விரைந்து சென்றது, 

மாலின் அருளால் கால்லவர் மாண்டார், தருமர் ஒருவரே அர்குத் _ 

தனித் இருந்தார். பூதங்கண்டது, செத்தவர்மீ?தா ஈம்மைசசெய் 

தவன் ஏவினான். நன்று நன்றென நகைத்து வெறுத்தது, Bers 

அம்ண்டலு. கிரைது புகுந்த. அவன் மெய்கயயே சிதைத்து
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ஒய்யென மறைந்தது, இத்திசெய்த முனிவன் Qe Sg aegis 

தான், ஒருவன் செய்க நீளினை அவன் மெப்நிழல் போல் மீண்டு 

வரது அவனையேபற்றுமென்பதகை உலகம் இவன்பாலுணர்ச் தத, 

(இதன் விரிவைப் பா ரகத்தில் காண்த,) 

செய்தவனையே இலிளை சேர்ந்து கொல்லும்என்பது இதளுல் 

கூறபபட்டறு, 

ம க்ஷ . . ட . . 

209 மாத் நீளினைசெய மாரீசன் என்மாயமதான் 

தோனால் வருந்திக் கும£ரசா-- த.றமல் 

தன்னை ச்கான் காதல ஞயின எனைந்தொன்றும் 
. . ர ப ௪ 

GOO Ds நீலினைப் பால், (4) 

குமரேசா! மாைத் இல்ன OF & மாரீசன் ஏன் 

கோல் வருதி பர்யந்தான் எனின், தன்னைத்சான காதலன் 

ஆயின் இகினைப்பால் எனைத்தொன்றும் துனனற்க என௭, 

தன்னல்--செய்தல். 

எனைத்து ஒன்றுந்தன்னற்க-- எத்தணை சிரிய இசைபஞ் 

செய்யா தொக, 

தனக்குத் துன்பமொன்றும் இல்லாதிருக்கும்படி ஒருவன் 

விரும்புவனபபின் பிறரிடம் அவன் யாதொரு திமையும் செய்யலா 

HD GOL BILD. 

தனச்கு இன்பம் வேண்டுபவன் பிறர்க்குத் அன்பம் செய் 

யாமல் இருக்கவேண்ூ$மென்பது கருத்து. 

பிறர்க்குத் தில செய்யின் தனஃ$3௪ ௮ஃது உயிர்க்சேடு ௪ 
ரும் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது, இது மாரீசன்பால் 
உணரப்படும்,



412 திருஃ்றட் நபேச வெண்பா, 

கதை. 

மாரிசன் என்பலன் சாடகையின் புதல்வன்... தந்ைத பெ 

யர் sri gor, இயச்ரஹன இன் அகர்தியர் சாபர்தால் ரத 
ச் . ' woe த ட . 

சனாயினான். மா சவஞ் செய்வோர்க்கு எ௧3ம செய்தான். வி 
« oN ந e O « ௪ e e « 

சுவாமித்திரர.து வேள்வியைம் காம்தங்கால் இராகவன் தரு கலை 

யினை யேவி இஉனைக் ஈுடலியை விழ்கதினர், வருக்தியெழுச் 

தான், அவ்விரன் லலியைக மேரி ௮ஞ்சீனணைன. அசனாக் தீது 

ம் அடங்கினான். ஒர் வனக்றிம் புருது கனித்திருர்து மனத 
உர . ரு . 4a டி . ஆ e 

தை யடக்கணறான் Da hoih நப்ப சதபால் காதல் மாண்ட 
௪ ச * e ச் 

இசாவணன் இவனிடம் வதான், பானார சென்று டர பனை 

வஞ்சிக்கும்ப,, இங மேண்டி ஷன். முதலில் இவன் பறத்சா 

ன். பின் இசை!து சென்றான். பொன்மானான். தை முன்னை 

போனான். தை மபயய்கிந் தனரா தானதக்தொழதாள், பிடித்துத் 

தா என்றாள். மாயமான $மையை அத்தூயஉன் செரிர்திலன். பி 

டிக்கம் கருதி ய$த்துச் சென்பரன், அதுகடுத்து விரைகறு, 

ெந்நாரம் போனின் அதன் கெ.டும் மை செனீந்தான். ஒர் 

அம்பை மீயலினா. மூவன் வெம்பி விழ்கது வெரதுயிர் மாக் 

தான் |ன்னிய ॥ிலினையால் ஒரவன மன்னுயிர் துன்பறம் என் உ டி fia ல ஒரவன பனனுயா துன்புறு 

UME wad Past Sori sg. 

(இதன் விரிவை இராமாயணத்தில் சாண) 

e . அடர . oe ச ~ ச 

BO b ay bo ond BT bool or பிநார்குத் மை செய்யலாகரீ 

தென்பது இதனால் .றப்பட்ட.து, 

ere 

210, பண்ட அபரம் பலசெய்தும் பொன்னவன்சேய் 

கொண்டி உன்கே டென்னே குமரேசா-.-கண்டு 

வ்ருக்கேடன உன் (கறிக் மமுல்கோடி கீ 

திவ செய்யான் எனின், (®) 

Q)—ar. 

Guzen பிதர் ஐயர் பல செய்தும் பொன்னவன் சேய் 
he
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ts ச ச ச் சு > ௯ 

மேடு சிறிம் ஏன் டைநதிலன் எனிஎ, மரற, த் கலனை 

செய்யான் எனின், அருங்? டன் எல்பது அறிக எனகு, 

பொன்னவன்சேய்--பிரகலாகன், பொன்னவன்_-இரணி 

யன். மருங்கு--பக்கம்; து ர்வ யல்லா5 கொமிகெறியை 

oss Ho og Garo a, 

* . "> உ ௪ ௪ oo“ ௪ ரு 

ம௱ங்த ப) --.தீ9ச மண் விரைந்துமொன்று, இருங்க 
ச 8 ௯, * ச ௪ 

டன் அரிதாகிய சேோட்டை(டையம. இருமை இங்தக இன 
. ~ ட . க் . 

MAMUFT Ho HH CMOS. சடில்லாசவன என்க, 

a ச ச அ . ம ௪ 

சொ? BF 6G Toy ற் சிவினைமா ரர் செய்யாகவனை4 Gs 

டி உல! தவன் என்று DS ஸண்ட்மென்ப ரம், 

ஓஒ: கடி 

3 ர பாவா வனை செய்யாகு லவ தடைகங்சரிப நே ற், Oa ர் ae Ihe ? Bio அறிவ 

பல்லை பன்பது கருத்து, 

செறி $ஐ உத் மிஙினைகளைர் 0 சப்பும் அரிலிபிகளை ப எல் 

லாத் கேடுகளும் எளிதலடை பு மென்பது ( குற்! பு, 

கெறியே சென்ற ஈல்மீனைபரியும் ௮அறிவுடையாசை க் கேச 

ளகடயா என்பது இல் உணர்ர்கப்பட்டது. இது பிரகலாதன் 

பால் உரைப்ப 2ம். 

க்ெத், 

இரணியன் புகல்வனாிய பிரகலாதன் செறி நின்றொழுய 

அறிவினையுடையவன். வன் இசணியாய ஈமவென்று சொல்ல 

வீல்லை2யன்று வெகுண்ு ௮ ரசனேவீயபடியே அசுரர் பலர் வு 

னுக்கு அல்லல் செய்தார், கொல்லத்துணிர்து எல்லாம்புமிந் தார்: 

பாம்புசகளைவிடுத்து தண்?ம்படி செய்தார், மலைமேலைற்றித் தலை 

கழுருட்டினார். ஈஞ்சையுள்ளே ந$ங்ச ஊட்டினார், தண்டங்கள் 

சொண்டு தலைமேல. த்தார், வேலால் எறிச்தார். வாளால் வீசி 

னார். தீயைவளர்த்துச் சேரத்தள்ளினார். கல்லுடன் கட்டிக் கட 

லில் இட்டார். அவ்வெக்லாவற்றினும் பிரகலாதன் யாதொரு 

ede இல்லாதிருந்சான். பெருமானருஎரல் பெருமகழ்வுந்



Alt திரப சறட் கும?ரச Oa amu. 

முன். பருகசோடித் தீவினை செய்பா கவலூக்கு உறும்35டு ஒன் 

மல்லை உனபகை உலஃம் இவன்பாலுணரஈத.து. 

(இ.கன் லீர்வை இரணியன் கதையிலுணர்ச) 

இவனை சசெய்யாதவனுக்கும் கேடானறமில்லை யெனபது 

இதனால கூ! பபடடது, 

(3 Ue [ஈகுதின் கெ கைப் பொருள் .) 

நளினையை, செய்கற்குத் தியார் அஞ்சார், தூயர் அஞ்சு 

வா். இவனை பிஓுல்கொடியத, அகனைச் செய்யாதுவிரிதலே 

தலையாய ௮91, (றன 320 சூழ்வோன் பெருக்கேடடைவான். 

o peniou றினும் மை செய்யலாகாது, இவினை செய்யான் மோ 

வ்னை யெய்தான், வீனைபபகை பின் சென்றுவிடாமல் நொல்லும், 

அது 2ழலெனத தொடர்ந்து ௮ழலென வருத்தும், தனக்கு 

இன்பம் விரும் ரீனஉன பிரர்க்குத் துன்பம்புரியலாகாது, பென 

மேசயப। தஉலுக் 30 ஒன்றுமில்லை, 

25-வது மீகினைய சம் பூநறிற்று, 

௨௨-ம் அதிகாசம் ஒப்பு/வறுதல், 

No STA gf OF இயல்புக்கும் , தன் இயல்புக்கும் ஒப்புறும் 
Bins or உய்ததுஜார்ந்து உதலிசெய்தல், உசவு--நன்மை, 

மேல் தீம்னையை௪ செய்யற்க என்றார், இதில் ஈல்வினையைச் 

செய்க என்கின்றார். ஆகலின் அதன்பின் இது வைக்கப்பட்டது. 

211, Gada முன்றும் வேண்டாமல் மெய்யு தகி செய்துள்ளி 

கூறுதேன் சென்றான் குமசேசா...-வேராகக் 

கைம்மாறு வேண்டா கடப்பாடு மாரிமாட் 

டென்னாற்அம் சொல்லோ வுலகு (ஸ்
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இ...ள், 

குமரேசா! நள்ளி என்பவன் Ca ஜொன்னறையம் வண் 

டாமல் பேரு தலி செய்து தன் பெயரையுக் கூருபல் ஏன் சென் 

ரன் எனின், உலகு மாரிமாட்டு என் ஆ pom Maura go 
rye க ஆ ச ச 

பாரம்ம கைபமாறு வண்ட”? என, 

ச 7 கு . ~ ~t ஆ 

உலதம என்ற 141 நர, கட yt ham sSe sf Taw. வி.ச 

O/H. WHIT FLO) SS BT BY சேப்யப்பவது என்௪. 

கைமாறு -பதிறுதலி. பிதர்ரந்சூுதவியது தன் கைக்ருமாறு 

வத என்னும் ஏதலான் வத. 

உலஃ5ம் மழையினிடத்து என்ன கைமாறு செய்யாநின்றது 
* . re? (ப உ உ 

அதுபோல ஓப்புரவுகளும் கைமாறு மோக்கா என்பதாம், 

தமக்கு நீர் உதவுகின்ற மேகங்கட்கு உயிர்கள் யாசோர் ௨௫ 

வியும் செய்யாலிடினும் ௮ரனை ௮வை இடையறாது உதகிவரு தல் 

போல் உபகாரிகளும் பயன் கருதாமல் யாவர்க்கும் யாண்டும் ௨2 

விசெய்வர் என்பதாம், 

மேசம்போல் ஈல்லோர் அருள்சரக்து எல்லார்க்கும் உதவி 

செய்வர் என்பது இதில் உணர்ச்தப்பட்டது. இது நள்ளிபால் 

உணரப்படும், 

கதை. 

ஈள்ளி என்பவன் கடைஎழு வள்ளல்களுள் ஒருவன், யா 

வர்மாட்டும் போருளுடையவன், இல்லையென்முல் ஈர்தும௫ழ்ந் 

தீவன். மலைவளம் லாய்ந்த ஒரு சிறு நிலப்பகுதியை ஆண்ட குறு 

நிலமன்னன். தமனியம் என்னும் ஈகரிலிருந்து இவன் அரசுபுரிந் 

தான், பெற்றோர் பிள்ளைகளைப் போற்றுவதுபோல் இவன் எல் 

லாரையும் பேணினான். இவனது உயர் குணங்களைக்கண்ட ௮னை 

வரும் இவன்பாற் பெருஈண்பு கொண்டார். நள்ளியென்னும் 

பெயர்க்கு ஈற்பொருள் சாட்டினான், பணர் என்லும் புலவரொ



410 திருக்குறட் குரோச வெண்பா, 

ரவர் பல இடங்சகளுஃருஞ்சென்று வரர) இவனது ஈானாய£த் 
௪ ், o அ ந * ச 

திரத ஒரு காட்டில்வகது களைத்தருகதார். மங்கு இவன் 

இயல்பாசர் சென்றான், அவரைக்கண்டான். வறுமையால் வா 

ou surg மேனியை ரோக்கினான், பெரிதும் இரங்கிளென், 

சிறர்ச உணவைச் கொணர்ந்து ட ஈது ஊட்டி னான். FM Sy Ss 

Bo goings சீறர்த மாசுகாரசையம் கையில்விளகிய உயாந்த 
° ம. . 7௩ . a ry 

க_கத்ரைபும் அவருக்கு முணையே பூட்டின், லர பெருக் 

தொகைப பொருளை அவர் இரந்த ஊழும்னுப்பினனை ௮வரை 

பெருஞ்செலவனுக்கிக் தன் பெயர் ஊர் ஒன்ற ஃ?சால்ல!மஜ் 

Bas ner, புலவர் பின் தெரிசதார். நைமாறு கரு தாமல் wail} 

அச்கிய ௮வனது வள்ளழ்குணதனசு மனங்குழைந்து will SF 

னார். பயிரு 5 ரை 2722 தீன்லு பிரு b 5 அவன் புரிக்கவு கலி 

பை உன்னியுன்னி மகிழ்ச்கார். சைமாறு சுரநாமல் மேலே! 

உத௮௰ர் எனபதை ஈள்ளிபால் உணர்ந்து ௮வர் ஈன்றி புரி£தார், 

(இஃது அசுநாறூற்றில் ௮றியப்படிம்) 

பிறர்க்கு தலி செய்தலே பெரியோர் கடமை என்பது இகனால் 

கூறபபட.ட த, 

212. ஈட்டி வைக சரெல்ஙமெல்லாம் ஏற்பா க்குர் கீ்கா/த் 

கூட்டி னனேன் பாரி குமே சா... நாட்டமுடன்| கும்' 

தாளாற்றித் தர்க பொருளெல்லார் சக்தார்க்கு 

வேளாண்மை செப்தற் பொருட்டு. (3) 

ரீ டி 

q ட . *, * 9 + ee ல் & குமரேசா! ஈட்டிவைத்த செல்வமெல்லாம் ஏற்பார்ச்கும் 

தீக்கார்க்கும் என் பாரி உசவினான் எனின், தாள் ஆற்றித் தந்த 

பொருள் எல்லாம் தச்கார்க்கு கேளாண்மை செய்தற் பொருட் 

டேயாம் என்ச, தாள்--முபற்சி, வேளாண்மை--உபகாரம், 

\ தாள் ஆற்றி முயற்சியைச் செய்து,



93. தி BT OUD ayy fap Fors ALT 

தீர்த் பொருள் எல்லம்--தொகுத்த பொநரர்முழதும். 

உச ° ry) » ச ம் . ௪ , 

முப்ற்சியைச் eH தொ த்க்த பொருள்மு ழூ.தும SG. 

புடையவர்க்தாயின் MISS, © Fd Gur ho 3rwtw எனப 

காம், பின என்பது வழ ப்பட்டது, 
௬ 

தனிலார் தாமே உண்டு/சி% கண்டு கரிப்பர், தக்கார் 

பிரர்க்குதவிசெய்து பரின்புறுகர் என்சு, 

லதலன் முயன்ற தொகுத்த Guten ப உ தகுதி 
மறி (ச = மஹி அத்தி 4 7 மீழூதி2 BFA L{ 

ர mm ஆ . . ச டி ௩ 

ையலாச்து ௨௩௮ மசயயு॥பொருட்2டயாம் எனலும் இது பொ 

om tA, 

தச்சர் தம்பொருள் முழுசைபும் பிறா * த கவுர் என்ப 

அ இநிதுணர்க்சப்பட்டது, இதுபாரிபல் உனரப்டடும், 

நதை, 
2 

பாரி என்பவன் வேளிர் குலத் தலைஎன். மாரிபோல் வாரி 

லாரி வரையாது கொடுந்ச வள்ளல், முரநாறு ஊர்களை புடைய 

ஒரு சிறுநிலப் பகுதியை உரிமையாகவுடையவன். இம்மன்னன் 

பறம்பு என்னும் மலைர்சாசலில் Horas I mss ௮ரள மென்னு 

ம் திருஈகரிலிருந்து அரசு புரிசதான், பிறவுயி/கள் மாட்டுப பே 

சர ரடையவன, மலர்தலை யுலகனுக்கு இஉன் உயிபென இருக் 

கான். தான பெற்ற பொருள் முழம் பிறருக்2 உதவினான. 

இல்லையென்னாமல் ஈந்துவர்க வள்ளற் குணத்தால் இவன் புகழ் 

உல3ெங்கும் பரர்தது, ௮சனால் சேரசோழ பாண்டியர் என்லு 

ம் முடியுடை வேந்தராகிய உரும் இவன் மேல் பொழுமைகெ 

ண்டார். வெல்லக் கருதினார், படையுடன் இரண்முி இவன் ஈக 

ர்மேல் வந்தார்: அ௮ரண்உலியால் பெருஞ் சிறப்புடைய ௮தனை 

முற்றுகை செய்தார். பாரியும் அஞ்சா கெஞ்சுடன் அவர 

டெதிர்த்தான் வெற்றியை ஒருவரும் முற்றவுங் கண்டிலர், ப 

ருவங்கள் பக கழிக்தன, அக்காலத்தில் பாரிபின் உயிர்த்துணே 

வமாயிருந்த சுபிலர் என்னும் பலவா பெருமான் வெளிய வர்.து 

ஸர்ம்மூவரையும் சோக்சனொர், அர், எமத மன்னன் சொண்



418 திறாக்குறட் கும2ரச வெண்பா, 

ட பொருளையும் தண்ட ஊர்களையும் இரவலரக்கும் கொடுத்து 

விடடு இதுபொழுது தனியே யிருக்சறான். பறமபும் இருக்கிற 

து. நானும் இருர்கின் றன், ஆ பினும் $ விர் உனைப் பொரு 

தவெல்ல முடியாது, எம்மை? னைக்கொள்ள விரும்பின் Palomo 

இசமல?1ய் வரின் விரைலிம் பெறலாம், எம் இறைவன் மாறாத 
தருஞவன். என்று புகன்ளுர், 

கடந்தடு தானை பூவிருங் கூடி 
. 4 . டி 

உ டன் 2னிா Hit Md பதமபுகொளற் சரித 

pd SIDI GLH Komi 17h 
e ams . [அ ௩ 

CIP » pl mis LJ) FeTTo பதம 

யாம பா யும் P on tin 

குனறும் உண்டு£/ பாடினிர் ரெலி, (5 Ser) 

இகனுல் பபரியனது பெரு விழும் வள்ளற் குணமும் தா 

ளாழ்பீக்சசததை கேராண்மை 0பயகசிகயூப இனிது டனும், 

ம லார் பெற்றன £லல்காம பி11225. உதவுவர் எனபதூ 

இதனால் கூறபபட்டது, 

213. தெள்ளுபுசழ் ஆபத் திரினாப் புவொன்?ற 

கொள்ளமகிழ் தானன குமசேசா--பள்ளாத 

டத்தே ஞூலசகதும் ரண்டேம /பமலரிழத 

லஓபபுவீன rare பிற, (௨) 

Q— at. 

குமரேசா! ஆப த்திரன் ஓப்பு7௨ ஒன்றே ஈன்று என்று 

ஏன் கொண்டான எனின், புத்தேள் உலசததும் ஈண்டும் ஒப்பு. 

வின் நல்லபீம பெறல் ரிது என்ர, 

பு.த்ேகள் உலகம்.-75வர௬.லகம், 

இப்பு7மின் ஈல்லபிற--ஒப்புசவுபோல ஈல்ல செயல்சள்பித,



22-ம் ௮தஇகா.ரம் ஒப்புரவறிதல், 119 

வானுலநத்தும் இர்ரிலவுலகத்றும் ஒப்புசவுபோல ஈல்ல செ 

weary Qu psa gf) sau sired, 

ETAT H ஒப்பான நன்மை யாண்டும் இல்லை என்றபடி. 

ஒப்பில எனவ உயர்வும இல்லையாயிற்ற, 

Clap? gros பெறுதற்கரிய ஒப் வைக் ' சன்டு உரி 

ட்ட்பார தப பா பவா பெரியார் of oot gh) கருத்து 

பிற1- (சதி செய்தல் என்னும் பெருநலடையவர் ௮தனை 
. ae ச வ்டுசறு வற எகனைடம பெறுவகற் சு விரும்பார் எனபது 

CH ww fe Q) ut 2] G97 oD LD al |b BT oA ITH ௮) மியபபமெ, 

கதை, 

Qh! | BBL oot OF oS liso. ST FIG) ol oo yD ப ந 

Lf Far. of, அருள நிறைைககெரடுரினன். பிறபுபிமட்டு இச 

ம் புரிகலைமமே பேரினபமாக எனணிரன, இயன் ந. மன ாலத் 

)ந% கண்டு படிறாந சிரகாகவியெனறும் ஒரு CaN Dig 

சுபிஎன்னும ரர் அர்புசபபாரிிரசதை டவனு (௬ ஈஉ 7ீஎமயா 

௧2 கந்தாள, ௮நலை gauss DP ow Ci pail 

சான், பழவைகளுகரும் vos tor wach? Ahn Barr chs 

garumi gata, Que gujraQridat: ge Oerenst.og 

இந்திரலா உணார்நான. இவன பால் வசதரன். Lory உயி 

யின கலத்தை உவர்3சன் எனனுடன் வார என்றன. பொவா 

னுலசம। கய உனனுலகததில் எனது உ5வியைப பெறுதற்கு 

உரியாரில்ல, அஃது ஏற்பாரில்லாத இபல் ary mw ர அசை 

௮/சனை யெய்?ன. ஒப்புரவு சசெய்சொழுருகப்நரிப இப்புியே 
யான இன்புறகதஃகதென இசைசுதான், இர் கி சால] மண 

டான், (இதன் வீரிவை மணிமமேகலையிற் சாண்ஃ) 

பொலம்பூங் மாவின் wot ey டோரும் 

செய்வினை மருங்கின் எய்தல் அல்லதை 

உடையோர் ஈதறும் இல்லோர் இரத்தவும் 

sag ௮ன்பையிற் சையற வடைத்தே. (புறகா ore) 

63



AQ திருக் தறட் HwSs7 வெண்பா, 

ஈவாரும் சொள்காரும் இல்லாத வானத்தே 

வாழ்வாரே வன$ ணவர், (பரி-யுரை) 

ஒப்புரகொள்றே உர வனுக்கு உயர் ஈநலமென்பது இதனால் 
சடம்பபட்டது. 

214. என்னே? வேங்கடக்தான் இன்பமுற மூனனவனேன் 
கொன்னே இழிர்தான் குமசேசா--உனனிபே 
மதத தலான உபிர்லாழ்வான மற்ரையான் 
Oe ba len வைஃரப படும். (ச) 

இடமா 

ரூமரேசா! Cowie aru ver சிரும் இன்பமும் 

சே. ரடபெற்றான், அவலுடன பிறு கவன ஏன பழிக்கப்பட்டான் 

எனின், ஓக்க அறிவான் உயிர வார்வான் மற்றையான் செத் 

தாருல் வைம்நபபடும எனக, 

ஒத்தது என்றது ஒப |ரலை. உலகம் ஈல்லலு என்று ஓப் 

பியகை என்பார் ஒகுகறு அனர, 

மற்றையான்-உல௰ இயம்சையையற் ஈது உசுகி செய்யாதவன், 

உலசச்தோுி ஒட்ட ஓடிக் awit இன்புறத்தம்க விசங் 

களை யுனர்ர்து சமமால் இயன்றவரை பிறருக்கு உதவி செய்து 

வாழ்பவன உயிர வாழ்பகனாவ!ன, அல்லாதவன் செத்தவ 

னே ஒப்பாவான எல பதாம், 

டயிகள் இன்புற உதவி செய்யாதவனைச் செத்த பிணத் 

தோ? தபபீடவேணடுமென்பஅ கருத்து. 

பிறாக்கு தவ செய்தலே தருவன் பிறவிக்குப் பயனாதலால் 
உபதாரியை உயிர் வாழ்வான் என்றம் உபகாரமில்லாதவன் உரு 
வுடன் இஈப்ெும் உயிரின குணமில்வையாதலால் அவனை இறர் 
தவன் எனறும் ர கவண்டும் என்றபடி,



23-ம் அதிசாரம் ஒப்புரவு ிசல். ச்ம். 

ஒ.த்ததையறிபவூன உயிர் வாழ்பவனாவன் அல்லாகவன் 

சசத்தவனே என்பது இதல் உகார்ச்தப்பட்டது. இஃவுண்மை 

திர 2வங்கடனிடமும் ௮வன் முன்னோனிடமும் முறையே உண 

res Dub, 

கதை. 

இருவேங்கடன் என்பவன் வட நாட்டி லே நேரி என்னும் 

ஊரில விளங்கயிருகசு ஒரு பெருஞ் செல்வன, யரவரிடமும் 

பேரன்புடையவன, இனிய சொல்லினன். சொல்லாலும் செ 
யலலும் எல்லார்க்கும் இ 52ம செய்பவன், ஒகததறி$தொழுகும் 

பேருபகாரியாகிப இவனுஃ2 ௫ ey * தவளுய்க் கண்ணுக் சனியான் 

எனனும் பெயரினையுடைய அண்ணன ௩ வன் இருஃ்சான், ௮ 

வன் வன்கண்ணன் ஒருவாக்ரும் ஒன்றும் உதவாதவன், இ 

ஈட்டையர் என்னலும் புலவ! இருவர் ௮வன் ஈபபிபால் Oh BT is 

தம்பி ம௫ிழ்ந்து புலவர்ம் த வேணடியவற்றை வீரும்பித் தந் தன், 

௮ லன் தரித்தான், உடனே தம்பியைப புகடூபதம் தமையளை 

யிகழ்ந் தும் புலஉரிருஉ ரும் வீனாவிடையாசப் பாவொன்று பாடினா 

ர். இளையவனாயிருந்தும் ஐப்புரவொ ழூயதால் திருவங்கடன 

உயர்ந்தினபுற்றான், முனனவனாயிருர்தும உகவியின்மையால் ௧ 

ண்ணுக்கினியான் சருகதுச்ரு இனியா சுவஞய்ப் பழியுர்றி[£ீச் 

தான். ஒத்ததறிந்தான் உயாமதான். அறியாதகான் செத்தான் 

என்பகை உலகம் முறைய இவா்பால் ஐரகது. 

ேதன்பொழிர்த வாயான் திருவேங் கடந்துடனே 

ஏன் பிறந்தான் கண்ணுக் கினியாமன--வான்சிறந்த 

சீதேவி யாருடனே செய்யநருப் பாற்கடலில் 

மூதேவி யேன்யிறந்தாள் முன். (இரட்டையர்) 

ஒப்புரவறியாதவன் பிணக்தோடொப்பன் என்பது இகல் 
உணர்த்தப்பட்டது. 

213. வள்ளலிரா மன்றிராவால் வையமல்ல।ம் பேருவகை 

கொள்ளநினத கென்ன ராரே. அள்ளி த 

ஊருணி நீர்நிறைந் தற்றே புலசவாம் 

பேரறி வாளன் றி. (டு



472 திருக்குறட் குமரேச வெண்பா, 

லா 

குமரேசா! இராமன் திருவெய்த உல5மல்லாம் ஏன் 

பேருவசை Oui Rug எனின், உலகு அவாவும் பேரறிவாளன் 

திரு ஊருணி நீர் DD Oh FO BIT ESN or OH SB. 

ஊருணி... ரளம் இஃது எதுப் பெயர், ஊரில் வாழ்வார் 

நீர் உண்ஈரும இடம் என்பதாம். நிறைசல் என்னும் நீரின் சொ 
me * ௭ e ந . ‘ . ல் அது நிலைத்து நிற்ரும் குளத்தின்மேல் நின்றது, 

உலகு அ௮வாம்..-௨ல௪ நடையை விரும்பிச் செய்யும், இ 

தில் ௮வாவும் என்னும் எச்சம் ௮அவாம் என ஏற்றயிர்மெய் செ 

ட்டு மின்ற து, 

உயிர்சள் இன்புறத்தக்க விரங்நளை யினிரணர்ந்து உதவி 

செய்யும் பேரறிவுடையஙனது செல்லம் ஊருஷி.பில %ர் நிறைந்த 

தை யொசுரூம எனபதாம், 

ஜா ஊரு ஈரியில் நிறைக்க 7/ 2 7, A gueror எல்லாராலும் 

Remar iO gu oars oh ஒப்ப நின்று தப்பாமல் இன்பம் 

விமோக்கல் போல் ஓர்சுகறியும் உபகாரியின.து செல்லம் eas 

மெல்லாம் உவ இய்ர்குமபடி அமைந்து நிப்கும் என்ப காம, 

உலகு ழவதும்கும் பயன்ப$இன்ற உபகாரியினது செல் 

வத்தை ஐர் ஊர்க்கு மாத்நிரம பயன்ப$ம குளத்து ரோடு ஒப் 

புமை கூறியது ௮ரனது ஒண்மையும் தண்மையும் எண்மையும் 

சுருதி மயென்சு, 

ஊருஷி "ரும் பேரறிவாளனதூ இருவும் தடையொன்றின் 

றி நெடி.த நின்று எல்லார்க்மும் இன்டந்தரூம் என்பது கருத்து, 

உபகாரிி பா ஈவன் செல்வப் இனால் உலகமெல்லாம் உவ 

கை யெய்து2பன்பது கூறிப்பு. இவ்வுண்மை இசாமன்பால் கா 

ணப்பமும், 

கதை, 

கரரத மன்னன் தனது தலையைப் புசல்வனான இராம 

லுக்குக் தரும சூட்டர் கருதித் தன் சருகமை அமைச்சர்க
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ChE 5 அறிளிக்து நாடெங்கும் அறிட்ம்படி ரெய் சான், இரா 

யெய்க வரகின்றருன் என்பதைச் சேட்டவு மன் ரச இரு லல 

டனே எல்லாரும் ௮ளவி ஓுவரை பெய்டு அர்லமீச் கூர்ந்தனர், 

Gy ous) aw (a TAL ரத்தம் உர்சிமேல் அம் ம ஸிமரு கதை வைதீ 

தீசாகம் கருதிர் சிரம் களிழ்தார். ஓர் ஊருணி ரிர் நிறைவ 

தைம் கண்டு அவரு ரிலுள்ளார் உள மூழ்வதுபோல இசாமன்' 

இரு எய்துகின்றான். என்பதையறிச்தவடே எல்லா உயிர்களு 

Lo hase இன்புற்றன, ஊருணி நீர்பபல் பேரறிவாளன் 
cy 4 es ௪ ட f) 5 1] (ஆ! . 

இர எல்லார்க்கும் நேர H hey D Qesll H Fal ouctUM F உலகம் 

இராமன்பால் உணர்ந்தது, இதல் வீரிவை இராமாயணத்தில் 

காண்ச, 
. ‘ry e ச ‘ . ௬. 

இறைஈல் சொல்லலும் இன்னறவு அருர்நினர் யாரும் 

மூறைபி னிய்றில7 முந்து று களியிடை ep ep) 

நிறைபு மெஞ்சடை யுவகைபோய் மபிவழி sila 

உறையும் விண்ணரம் உடலொடு மெய்தினர் ஓத்தார், 1) 

ஒத்த சிந்தையர் உவகையர் ஒருவர்க்கங் கொருவர் 

தீத்தமக் குற்ற அரசெனத் தழைந்சன்ற மனத்தர் 

முத்த வெண்ருடை மன்னனை முறை மறை தொழுதார் 

௮த்த நன்றென <3, 631 14'S டறிலீப்ப SIGHT, (2) 

ஊருணி நிறையவும் உதவு மாரியர் 
பார்செழு பழுமரம் பழு த்தற் மாவும் 

கார்மழை பொழியவும் கழனி பாய்£இி 

வார்புனல் பெருகவும் மறுக்சன் முர்சள்யார், 

(மர் இிரப்பட லம்.) (3) 

பேரறிவாளன் செல்வம் ஊ ணி நீர்போல் எல்லார்க்கும் 

இனிது பயன் தரும் என் து இகனால் கூறப்பட்டது 

216, கோட்டி முசலியார் கொண்டசெல்வம் எர்லார்க்கும் 

கூட்டி.யதேன் இன்பம் குமமரசா-- சாட்டில் 

பயன்மசம் உள்ளூர்ப் பழு த்தர. செல்வம் 
க் 

நயனுடை யான்கஈட் படின், (௬)



ர்] திருக்குறட் குமரேச வெண்பா, 

இ._ள். 

குமரேசா! கோட்டி மு சலியார் கொண்ட செல்வம் எ 

ல்லாருக்கும் என் இன்பப் கொடுத்தது எனின், செல்வம் நயனு 

டையான் கண்ணே படின் அது, பயன்மரம் ஊருள்ளே பழுதி 

தை யொக்கும் என்சு, 

ஊர் உள என்பது உள்ளார் என மாறி நின்றது. 

பயன் மீரம்--பயலுள்ள மரம்: அஃதாவது இனிய சனிக 

ளை யுதவும் மா பலா முதலிய விழுமிய மரங்கள் என் 5, 

செல்வம் நயன் உடையான கண் படின்--செல்வம் உபகாமி 

யினிடத் துப் பொருக்துமாயின், 

உலஈ கடையையறிந்து உதவி செய்பும் உபகாரியிடத்துச் 

செல்வந் தங்க நிற்குமாயின் அது பயலுள்ள மரம் ஊர் நடுவே 

பழுத்து நிற்பது போலும் என்பதாம், 

ஊருள் நிற்கும கனிமம் அங்குள்ளார் அனைவர்க்கும் எளி 

தில் இனிமை தருதல் போல் நஈயலுடையான் செல்வமும் எல்லா 

ர்க்கும் நன்கு பயன் கொூக்குமென்பது கருத்து, 

நல்லோர் செல்வம் எல்லார்க்கும் இன்பந் தரும் என்பது இ 

தில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை கோட்டி முதலியார்பால் 

சாணப்பூம், 

கதை, 

கோட்டி முதலியார் என்பவர் தொண்டை காட்டிலுள்ள 

மாகறல் என்னும் ஊரிலே பிறந்தவர், நிறைந்த செல்வமும் Aps 

த ஈகையும் ஓ ஈங்கு வாய்ந்தவர். வறியர் வந்து வாய் திறவாமுன் 

அவர் குறிப்பறிந்து விரைந்து கொடுத்த பெருந் தகையாளர். 
இல்லையென்றிரத்தல் இளிவென்று கருதிச் சொல்ல சாணுசன்ற 

எல்லார்க்கும் இனிதுதவ விரும்பித் தமதூ வீட்டின் முன்ன் 

வெண் மணல் பரப்பி வேண்ுவாச்கு வேண்டியத 

யதில் விளங்க எமுதச்செய்து அதனைக் கண்டு தெவிர்து களி 

ப்புடன் உதவினர், உலக நடையையறிந்து உதவி செய்தல் என்
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னும் புண்ணியத்தைச் தினந்தோறம் மனமுவந்து செய்து வந்த 

மையால் புண்ணிய கோட்டி. முசலியார் என்று னைவரும் இவ 

யைப் பு ஈழ்க்து போ றறினா, 

நீணிலத்திலுறும் ஏழைமாக ந£ர் நீலிர்வேண்ரிவன இன்பு£இ 

நேரில்கேண்மினவை தரூவன்யானலதும் நினைவி லுன்னுமவை 
Btn t 

தாணிலென்னுடைய மனைமுன்வாயில்கனில் ஈன்மணல்மிகுதி 
கொட்டிய 

நாம்பரபபியும் இ ந$ிரோம தனில் நாடிவ்சகனை யெழு மின் 

காணிலங்குடனே யருள்வமென்ன அவன் சட்டளைப்படியே 
ட்டமாய்க் 

சையனாலெழுஈ உஙசையோடுபபொருன் சண்டளித்ச பிர) 

யாரென்ல் 

பூணிலங்குகதி வாருலத்தில்வரு புணணியன்மதிகொள் 

கணியன் 

புலவர்போற்றுமா கறலின் மேவுமெழில் புண்பகோடியெனும் 

பூபனே, (படிக்காசுப புலவர்) 

இதல் இவர் செல்லம் சுனி மரம் போல் எல்லார்க்கும் 

ஈனிபயன் பட்டமை நன் க நெளிவாம், 

நூவருள் வேதிகை சுர்றுக்கோட் புக்க 

ப$பனையன்னர் பலர நச௪ வாழ்வார் 

குடிகொழுதக்ஈம் கண்னும் கொடுத்துண்ணா மாக்கள் 

இ காட்மள் எற்றைப் பனை, 

நயனுடையான் செல்லம் எவர்க்கும் எளிதில் பயன்படும் 

என்பது இஈஞை கூறப்பட்டது. 

217. கந்ஜேர் புகழ்சீரக் சாதிசெல்வத் தாற்பலரேன் 
குற்றமற்று வாழ்க்தார் குமரோசா--முற்றம் 

ms ses தப்பா மரத்தற்றாற் செல்லம் 

பெருந்ரசை மான்சட் படின், (௭)



420 இருக்குறட் குமரேச டெண்பா, 

இ-ள். 

பா ral ober B Qu bp செல்வர்நால் ஏன் பல 

ரும் தத Wow pir வனின். பெருட்சரையான் ண் செல் 

வம்படின், ௮௮ மரகத நப்பாறமரத்தையெரஃ் கும் என்க, 

பொருள், yp beh oreo goin Ld, 
ச ௬ 6 

“aq oe ta TF FS A) »o CHU 

‘ க ந கச ட 

தப: மாமஃபய்ன ரு நவதல விரல் மரம், 

மரத்து நூழறு மாரர்தை ob Tih. மரம் எலாம் யர் 

ry Gab Pv pe Co ற் ரர்ராரியை பெற்று மரநு 

நிறு ர வுட் Ws மரவக்ரா என்றன் 20 நிற 6125 bs) 71, ty ow [f fm உறி 4) oh Tl 1/0 ய் a தி 

௫. a “ a ரூ ~ ry a ட் a அட ட 

றல் பணம் உரன், ரி உ வமாழியிரிறில நின்ற அதவும் (முன் 

ஸ் முதரின் yt al யா பி 6 Blu bf ol B, 

bBo 2 BI % aL றானை இல்லை. ('கால்சாட்பியம்) 

பெரு்நரைப or ண் செல்வம் பொரரம்முமாயின் ஸூ i, 
. A Lo, - டட . 

வேர் பு BIW FNM oN IYER மருக்தாதித் FAG பயன் 

தீரும் மமம்பபாற் என் நாம், 

4 mM . 6 ௪ ° . கெஃலி முருங்கை வம்பு கரபுன்னை Upsduen Gon!) bs 

கும் UES) UT LI BH rods. 

ct + ட. ச. a ௬ * 

Wy {Bot {ON Bl a af BtL-oNL. Wl el மூவர நலிய 

எல்ல வுறுப (220 87% லும் மாண்பாகித் இருந்தி பெறு 
‘ * ௫ 5 ச . 

CGH H PM GHW கும் தநவே போலப் மபரு$சகையா 

OT F halt oF MVTAI (Fas பெருமபயனைத் தீரும் என்பது! கருத்து, 

அடி 6 டி a 8 ௩ . ச 

வளி னெ 3 வ/லிலார்க்கும் of ati BY Ue UG மருந்து மர 

ம்போல் ழ் ஈதய பபப பெருக FORT oT செல்வம பொ ரந 

கநல்நம் என்பு இதில் உணாத்தபபடடது. இவ்வுண்மை ச 

தீக்காதி பால் மே.பியப்பம், 

கதை, 

சிதர்ராநி என்பவர் நெல்லையின் எல்லையிலுள்ள சாயற்பதி 

Geli cui. நுருச்சு மரபினர், இறந்த கல்கியும் நிறைகத
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சல்வ ம் பொருந்தி வாய்ர்தவர், பெருங் கொடையாகரி, பிற 

கு உதவுதி லயே கனக்கு இன்பமாகக் கரதினவர். மழைவள 

குனபிபதால் உணவுப் பெரள்கள் இன்றி உயிர்கள் வநர்திய 

ஒரு சாலத்தில் இவர் நுணி, Dargo gel gare, இவரது 

ஏய உ-பதார நலத்தைப் படிக்காசப் புலவர், 

git—g லே பொன்னும் ஒர் ஈட்டிலே மெல்லும் ஓக்சவிற் நம் 

கார ுஃடிய பஞ்ச காலசதஇிமீல நங்கள் காரியப்பேர் 

அர்தட்டினுர் ஈட்டு வாராப?லயன்னரான£ும்கு 

பார்ந gu waar we? oe aT olor gus em. 

ஏறு பாடிப் புகழ்) கா Tt, இஒர்பால் பரிசில் பெற்று eB IDS ay 

20 2சன்ற புலவர் பலர், உயிர் $ற்றயபின் இங்வள்ளலலு மெல், 

ஈட பைத சமாதிம் குழிபில் வைகு மூடிம்ெரணிடி ஈரம் 
ச டி ் eo. ~ 

போ [pf gil அ வரை நாடி வத பல்வா ங்கு நிகழ்ச் தைய] ஹி 

வாடி Ka tei பிவச்தார். கண்டார் செரிசதார், 

ஷ்
 

ச ச . ரூ 4 . 

கேட்டான் காயற்றரை 50 சாதி சிறக்க வர்ர 

பரட்டான் பச மசம்ப காட்டிவைக்கான் தமிழ்சாலல கர 

ட்டாண்டிய29 அ௮வர்சடம் வாயில் ஒ நபிடிமண் 

போட்டான் கலு! ஓளித்தான் சமாஇக் குழிபுற 27, 

என்னு பனபாறா&ப் பாடினார். உடனே குழியிலிருந்து சை 0. 7 

யேண்டது, அதில் ர விடையுய/ந்த மோரம் இரு” “ந, 

அனைவரும் வியகதார். ௮ தனையடுதறுப புலலநஃ2௪ Y rer 

௮ தனால் செத்து கொமித்தான் Teast” orem yi os on 

அவரைப் போத யது, Slot wp Bp wmsg uses y 

தீப் பாமல் கின்று உதல்புரி$த இப்பெருர்சகமையினது ஐபடபா 

௨.ற்ற ஓப்டரவாண்மையை CUTS ST UF PIA WE Lvgth 

னி ' re ச சு ச * . 

யத டலவர் இருநதென்ன Cur ouswon ot grin 
~ ட » ° ச . உகு ௪ 

சாயாநிருக்ம்சன்ன காய் கரும் பினன்ன மைப் 
e ee ச * சரி * * 

பேசயாசநபென்் றுரைபழீபா/*ளுள் ெம்லபான் பி உபி dks Td 
ச் . = 

~ . . tet டட ah ௩ _ ௭ ரு 

தய ;மல டவ் வி i ae சாடி 2 ப0 அலம்,
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வருந்தியும் பெருர் தசையான் பிறர்க்கு உகவ்செய்வான் என் 

பது இதனால் கூறப்பட்டது. 

216. பண்மிசெல்வ* தேய்!து% பரிதவீபபேன் என்றிரு 
சொன்டெறர்சார் என்னே கமேசா-..ரரரண்ட 

125, F 

இடனில் பருவக்தும் ஒப்பா£விழ் ஓகால்கார் 

கடன பி காடசி யவர். (4) 

குமரேசா! இச சமன்னன் பஞ்ச பூரற காலத்தும் சன் 

பால் வர்து இரச்தவலுக்குப் பரிர்து கொிபபன் என்று ஏன் 

துணித்து oF IPS Bf of எனின், கடன் அறி காட்சியவர் இ...வில் 

ரவத்திலும் ஒப்பு 7 வு செய்தற்கு ஒல்கார் என்ற, 

இடன்.-விரிவு. லது இங்கே செல்வப் பெருக்கத்தை 

குறித்து Gos Dl. 

உ . . e ச e oof உ . 

இடல் இல் பருவத்தும்--செல்லம் இக்லாச காலத்தும். 

அறிவுடையார் செல்லஞ் சுருங்கிய காலத்தும் ஒப்1/மவு] 

செய்தற்கு உளந்த௱ரார் என்பதாம், 

17 Oe எனு ஒழிந்காலும் ௮றி3வார் wiujral செய்தலை ஓழியார் 

வன்பறு கருத்து, 

௮றிவுடையான் திரு எய்தினால் ல்து ஊருணி Gi Sure) 

வும் ஊர்ஈநிவே நிற்கும் கனிமம் போலவம், எல்லா உரப்புகீரளும் 

பயன்படிகன்ற மருந் துமரம்போலவும் எல்லார்க்கும் எஎ்.தில் பயன் 

பநிமமன்று மேல் மூன்றிலும் முறையே கூறினார், இதில் ௮த் 

POIs GRE we அவர் ஓப்புரல) செய்வதில் ருருங்கார் என்றார், 

பிறர்க்கு உதவு தலையே தமக்கு கடபையாகம் கருதிப் பே 

அம் பேசறிவுடையார் வறமையுற்ற காலத்தும் தாம் செய்யத் 

தச தளியைச் செய்தே வீடுவர் என்பது கருத்து இஃது 279 

Lb vol ov ப Tod ௨. O07 ரப்படும்,
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கதை, 

இசகு என்பவன் சூரியகுல த்தில் தோன்றி விளங்கிய வீரிய 

2வக்கன். சீரிய குணக்களெல்லாம் சேரப்பெற்றவன், தீர்ந்த 

பாகு என்றும் அரசர்பெருமானது அருமைத்திருமகன், oY Pay, 

௮ நள் ஆண்மை அழகு அமைதி வி. ரம் செம்மை சலம் முதலிய 

எல்லா நலல்சளும் இபல்பாகவே இவன்பால் எய்தியிரும் தன, ரல 

Basan கிளங்கியிரு* தமையால் இவன் வரித்தோன் றலாயெ இ 

ராமரார்த்தியும் இராகவன் எனப் பெற்று, இாகவன்-இரகுமா 

பில் உதித்தவன். இவனது£ர்த்டி பு.கதேேளுலகஈத்தும் புகுர் தலி 

யது, மகாகளீயாகய காவ தாசர் இவன துர் ச்இயையும், மாபையும் 

வ! மொழியில் இனிமையாக விலக்இியுள்ளர்ர். ௮மரால் இரகு 

வம்சம் என்லும் பெயரான் வழங்கிவருகின்ுது, இப்பேசறிவா 

ளன் தான்பெற்ற ரெல்வமெல்லாம் பிதர்$$௪ உதவி இறுதியில் 

வறுமையை யெய்தினுன். பொற்கலக்தில் பால$ிசில் உண்ட இப் 

புண்ணிய வேட் தன் மட்கலங்கசாயே மனையில்வைச்.து வழங்கொழ் 

ச்தான். அங்வளவு வறியகாலத்தில் கலசர் என்லும் வேதியன் 

ஒருவன் இவனை நாடி.வட்தான், வ௩தவனை ஈஉபசரித்துக் கால்கமு 

வும்படி மட்கலத்தில் மீரைராண்மி கொடிததான், அரசன் வறிய 

நிலையை அந்தணன் உணர்ர்தால், Karo Men, யாதுங்கூ.ராமல் 

அசன்றான். இவள அடுத்து கினகினான். என் குருவுக்கும் கர 

ணிக்கை தரும்பொருட்டு நின்பால் பதினறுகோடி. பொன்பெற 

வந்தேன் நின் நிலைமையைத் தெளி;து பேசாது நீங்குசின்றேன் 

என்றுன், அஙவளைத்தடுதீது நிறுத்திக் முபேனோடு முமர்புரிச் 

தேனும் ௮வன் விரும்பிய பொன்னைக் சொண்டுவந்து கொடுப் 

பேன் என்று வில்லுடன் விண்ணோ 9 எழுந்தான், இவ்வதிபதி 

அணிவை அந்நிதிபதி யுணர்ந்தான், கெஞ்சுருனொன். மணியும் 

பொன்னும் இவன் அ.ரண்மனையில் ௮ணி௮ணியாகம் குவியும்படி 

செய்தான். அதன்பின் ஈந்து மடழ்ந்து இன்புற வாழ்ந்தான். 

இடன்இல் பருவத்தும் அறிவோர் ஐப்புரலிற்கு ஒல்கார் என்ப 

)ை உல£ம் இவன்பால் உணர்ந்தது, 

(இதன் கிரி இரகுவமிசத்தில் சாண்ச.)
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வழமையுரிலும் அறிவோர் உபகரிப்பர் என்பது இதனால் 

கூறப்பட்டு. 

டைலரை 

219, குன்றா இளையான் ரூடிமாறர் செய்கிரமை 

குன்ற நெரந்சார் என்னே குமரேசா. ஏவறும் 

நயனுடையான் HN TT BT னால் Geu bi மை 

செய்யா தமைகலா வாறு (கூ, 

இஃ, 

ry ச a ௩ ஆ ் 

(Gib ரசா! குன்றாச இளையான்குடி. மாறர் என் செய் 

Pisin மான்றியதால் கொந்தார் எனின், ஈடன் உடையான் நல் 

கூர், தான் ௮.கல் செயு$ர்மை செய்பாது அமைகலா வாறு என்க, 

॥ பறுடையான் என்றது உபகர॥ியை, 

ஈல் 1/1 தான் இதல் -வறியவனாதல். 

செபும் நீர. செய்யத்தம்ச கடமைகள், 

அமைசலா ற அமை தஇயுருத்தன்மை; ௮ஸ்காவது மனக் 

Gs. ON. 

உப்.)வ] செய்தொழுகும் ௮.ரிவுடையாலுக்கு வறுமையா 
பா . c 

og மாதெனின் தான்செய்யவேண்௰ிவன செய்யமுடியா தபடி 

தவ்யுற. வதே என்பதாம். 

தான் துய்க்கப் பெறாமைக்காக உபகாரி வருந்தான், பிறர் 
a அ ௬ e ட a * ந 

கு உதவிசெய்ய இயலாமைசக்கே வருர்துவன் என்பது சருத்து, 

தனம்ர நுகர்தற்கு உரியன இல்லையே யென்று சிறியோர் 

சவலவர், பெரியோர் பிறர்க்கு உதவ இல்லையே யென்று வருந்து 

வா என்பதாம், 

வறுமையால் தாம் வருந்துவதிலும் பிறர்க்கு உசலப் பெரு 

பை அறிவோர் பெரிதம் வருந்துவர் என்பது இஇல் உணர்த்
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தீப்பட்டது. இவ்வுண்மை இளையான்குடி மாற ராயனார்பால் 

உண்ப்பூம், 

க்கை, 

இய ra, Uwe tw” @ Harare Gla GL aren Day 

பிறகோ தலி விவ ௫ டண ow Ad Nin & ஒக ர் தம் 
௩ ‘ 

பால் வந்த பெமியவ/2 ந உ துகர்கு Hargis Gu wes p) 

உளமிக நேநார், தானுகடன் பரனலியும் உளஸலின டி மிருப்ப 
. e ச் ௪ 4 ( 

BDSG art 1 adi, ob BD ale ht பரியை ‘bs மிடய/மையை 

8 ச ச ௩ . ப m™ நினை? பெரிதும் உரு நிஞர். பரி கோயால் தமா கறுப் பநீத் 
இ e ௩ . ~ ட + a ச a e 

PRG aut 4 பெரியவரும்கு உசலிசெய்யச் கருதி, இரு 
ச ௩ “~ ஏ ௩ ரு ௬ me 

பில் எழுந்து வெளிய சென்றார். மீசை முளைகளை வாமிக்கொ 

ஷா[ந்த?ர், பக்குவஞ்செய்து பரிவுடன் நல்கினர், 

ஈமக்கு முன்பிம் குரைவீலை யாயினும் 

இம௰்கு லக்கொடி பாகர்ம் இனியவர் 

தமக்கு சாமின் னடிசில் தகவு 

அமை௰கு மாறெக்ங னேயணங் Cao wor, (1) 

உள்ளம் ௮ன்புகொண் டூகமோர் பேரிடாக் 

கொள்ள முன்கவிச் துக்குறியின் வழிப் 

புள்ளுறங்கும் வயல்புகப் போ.பினார் - 

வள்ள லாரிளை யான்குடி மாறனார். (பெரிய புராணம்) (2) 

செய்யவேண்டிய ஒப்புரவைச் செய்யமுடி யாமைக்கே காய 

ஞூர் வருந்தினார் என்பது இவற்றால் சன்கு தெளிவாம். 

பிறர்க்குதவி செய்ய முடியாதபடி. யெய்துன்ற இயல்பை 

யே அறிவோர் வறுமையாசக் சருஅவர் என்பத இகல் உறப் 

பட்டத,
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220, வெள்ளி செடுகா யெனவுரைத்தும் மாவலியேன் 

கொள்ளென்ற தந்தான் குமரேசா தள்ளாத 

லப்பரவி ஷல்வருங் சேடனின் ௮ஃதாருஉன் 

HIM ISI LSS HOM Sg, (2) 

குமரேசர! வெள்2] கெறிவாய் எனச் சொலலிக் தடுத் 

அம் மாவலி3யன் கொள் என்ற ொரிக்கான் எனின், ஒப்பரவு 

செய் சலினல் கேரி வரும் எனிலும், அலது ஒருவன் விர்றத் / 60) 5 மி ௫ vl oll! Spt ச ் al 9 (He a ளி 

கொள்ளா தகுதியை உடையதென்ச, 

விற்றுக் கோள் தக்கது உடைத்து--.வில்நொடுத்து வாங்லக் 

கொள் ஞர் தகுநியையுடைய து. 

ஒப்! |ரவு செய்கலினுல் சே?வருபென்று ஈர் சொல்மினு 5 

HEC Koni. க்தன்னை 6 2 99 put. ஒருவன் கொள்ளவேண்டும் 

என்பதாம், 

தன்னை ஒப்புக்சொடுச்தேனும அறிவோர் ஒப்புரவைச் செ 

ய்கற்கு ஒப்பு்கொள்வர் என்பது குறிப்பு, 

பொருட்கேடு வருமென்று பிறர் உித்துத் தடுப்பிலும் அறி 

வோர் தம்மைக் சொத்? லும் ஒப்பு வென்னும் உயர் நலத் 

தைம் கொள்ள வேண்ிமென்பது இதில் உணர்ச்தப்பட்டது. இ 
து மாவலிபால் உணரப்படும், 

கதை, 

மாவலி என்பவன் பீரகலாதன் புசல்வனுன விரோசனன் என் 
னும் ௮சுரகேங்சன் திருமகன். தாய் பேயர் சயதேலி, கொடை 
யும் வீசமும் அடையப் பெற்றவன், மீதலம் பூதலம் பாதலம் எ 
ன்னும் மூவகை உல MIS aS Shou Oud இவன் அரசு 
புரிந்தான், விர்தியாவலி என்னும் தனத ௮௬ மை மனைவியோடு 
கூடி வாழ்க்து நாறு புதல்வர்களைப் பெற்று எவ்வுலகத்தாரும் 
போற்றத்தக்5 பெரும் புசழ் பெத்ருன், இவனது அரசாட்சி
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யையும் பிறமாட்சியையும் சண்சி இஈதிரன பொறாமைகொண்டா 

ன். இவளைப் பொருது2வல்ல படியாதென்று தெளிஉத திரு 

மாலி-ஞ் சென்று ௨௫ சூழ்ச்சியைச் செய்து இவன் பொருள் 

Py ph கவரும்படி. வேண்டினான். மாலுங் குறளாய் இவன் 

பால் வர்தார் கன்று ௮டி மண் தா என்றார். மாழம்முது கொடுக்க 

மாலி துணிசதான், கனரதும் குநவும் மந்திரியுமாகிய சுக்கிர 

ன தூத்சான். உன்னை. கெடுஃசக் ௧॥ இ இவர் வ/துள்ளார் 

கொ3$ 2357? என்று கடுத்து ௮ங்உஞ்சக்கை ஞ்உறியத் தேற் 

நினன். என் சொடையால எனக்கும் சே? உரிலும் sy aber ந 

வென்று கொள் வன் என்று ௮/சன் தணிந்து கொழிததான், 

மாலும் தமது மலரடியால் உலக ற ழவசையும் கொண்டி இவனை 

பும் ஆட்கொண்டார். தன்னைம் மிதாமிதது ௨ ல ரவு செய்த 

இ. பெரு? தகைபன் வள்ளற் குணச்தை உஃமம் புழ்சதது, த 

(துளைத்த வெள்ளியை கோஃமி மாவலி கரர்துரைசுசவை இ 

அன்டி பல வருகன்றன. 

பரிக்தொரு வரும்கொருவர் ஈவரனின் முன்ன 

தடுப்பது நின22கசழ கோ தகைகில வெள்ளி 

கொடுப்பது விலக்குரொடி யோபுன 4 அற்றம் 

உூிப்பதுவும் உண்பதுவும் இன்றிய) கின்ஸுரப் (1) 

வெள்ளியை யாகல் விளம்பினை Su Sovit 

வள்ளிய ராக வழங்குவ தல்லால் 

௭ள்ளுவ என்சில இன்னுபிரேலும் 

தொப் HST கொடுப்பது நன்றால், (2) 

(இராமாயணம்) 

ஒப்புரவு செய்வதில் மாவலி கொண்டிர%க இட்பம் இவற் 

முன் இனிது தெளிவாம். தன்னை விற்ருவது ஒப்புரவு செய்ய 

வேஷ். 3 2மன்பது இதனால் கூறப்பட்டது, 

(இவ்வதிகாரத்தின் தொகைப் மபொருள்.) 

பெருர்தசையாளர் மேசம்போல் சைமாறு கருதாமல் ஒப்பு 

a) செய்வர், அவர் முயன்றிட்டிய பொருள் எல்லாம் தக்சார்க்சே
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உதவுவர். ஒப்புரவுபோல் சறர்தது யாண்டுழில்லை. உல£ நடை 

மையறீந்து உதமி செய்யாதவன் பிணத்தோடொப்பன், உபசா 

ரி செல்வம ஊருணி நீர்போல் மீல்லார்க்கும் எளிதில் பயன்ப?ம், 

அஃது ஊர் நடி3பறிற்கும் சனிமரம் போல்வதாம். ௮ மருர் 

து மராபோல் நின்ற எல்லாருடைய வறுமை நோயையும் உச்கும். 

வறுமைக்சாலத்தும் ௮ரிவோர் பிறர்க்கு உதகி செய்வார், பிதர் 

dR QBN BI Cu pm oS அறிவோர்த் கு வறுமையாம், தம்மை 
\¢ ு . > ச . பசு . 

வ்ற்ராயிலும் ௮றி$ வார் ஒப்புரவைச் செயலர், 

23 ஃ௮/.:இ ஃபபுமவறிதல் முற்றிற்று, 

௨௩-ம் அதிகாரம் ஈகை, 

ப் ப ட 6 . உ eo 6 க a 

3, சாவது இல்லை பயன இசம்தார எவரம்சும் இல்லை என் 
o~ ௪ [க eos 9 . 2 a 6 ௩ 

னாது ஈசாததல், பிர். ந உபகரத்தை3யே தமக்குக் கடமை 

யாக) உர இபப.) சய்கொழுரும் ஒட்பமுடையார் கண்ணே 
ன 2 ~ VY Ww 

ச (ஆ | ௩ . ௪ உ 

இ்லு ௮ப்ப 2 /றம/நலின அரன் பின வைக்கப்பட்டது. று 

புகழையும் இலது அ தமனா புண்ணியத்தையும் பயக்குமென்சு, 

22] t al ட 3 eo é 0 கட ry a 

Ot, OM aot MT ot GOW வறய।மமகி யநதுப்யல 
. க . ச 

கொள்ள வுமன் தநகான் முமமேசா- தள்ளும் 
A ™~ * ro ஆ 2] ். 4 

டயா [கமான நவமதக ப்கைமறறெலலங 
woos ட ஜி 7 

Hv ow ba oll FF Ho. H Hl, (௧) 

உ 8 6 La * 

குமரேசா! ப்பான் என்பவன் உறிய EOS கொடுது 

ஏன் , நாபிலும் சம் போர்வையைம் சகொக்கான் எனின், ௨௮ 
8 ச * ச் ர்! on oo 

யாகு, பிறி ராவ 16 ih, i UD of OL சூழி பய தரப்பை 

ச 4 

B Fh) oN. % bh 5) gil he
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குறியெதிரப்பை-கைம்மாற்ற: அல்தாவது அளவுகுறித்து 

நிகழ்வில் சொடுத்து ௮வ்வர்றே எதிர்கில் கொள்வது என்ச, 

எதிர்ப்பை--எதிர்பெறும்படி. இ$வது என்னம் ol gates 

obsg. பொருளுடையார் பதிலுகவி செய்யும் இயல்புடையார் 

முதலாபிஹோர்க்குஈ கொடுப்பன எல்லம் ஒருவகைக் சடன்கெ.டி 

தீததாகக் கருதப்ப?ம் என்பார் மற்று எல்லாம் குறிஎ இரப்பை 8 

சது உடைகதது என்ருர், 

எதிர் உதலி செய்யமுடி யாத வறியவர்க்குக் கொடிப்பதேே 

கொடை, பிற எல்லாம் கைமாற்றாஈம் கொடுக்கும் இபல்பிினை 

யுடையது எனபகாம், 

இல்லாரந்கு ஈவ?க ஈச என்பது கருத்து, 

ஒரு பொருளும் இல்லாதவர்க்கு.த் தமது உறுபொரு 

உகவுவோ?ர உயாந்தக கொடையாளர் என்பது இதில் உணர்த்தப் 

பட்டது, இல்வுண்மை பேசன்பால் உணரப்படும். 

கதை, 

பேசன் என்பவன் கடைஎழு வளளல்களுள் ஒருவன், மலை 

நாட்டுக்கு த் தலைவன், கண்ணடூயென்னும் பெயரினையுடைய ஒரு 

பெண்மணியை மணர்து களிப்புடன் வாழ்ச்தவன், தாழ்ந்தானை 

யுயர்த்துந் தண்ணளிபுடையவன், தனது மரிய பொருளையெல 

லாம் வறியவர்ச்ச கெொடுததவன். புறத்தே ததர. பொருளும் 

௮சுத்தேமிகுந்த ௮ருளும் அமையப்பெற்றவன். வறுமைகேய் 

நீக்கும் ௮ருமருர்சிதன இவனைப் புலகர் பலரும் போற்றி மக 

தார், ஒருகாள் இவனது ஈகரைய$த்திருகத குளிர்மலர/ 2சலை 

யிற் சென்று மாலையில் உலாகிஞன். ௮ங்சே மயில்ஒன் று தனது 

அழகிய கலாபத்தை விரித்து விழைவுடன ஆடியது. உடல் 

பனித்து மயிர்சிலிர்த்து ,ஐடியபின் கூவி நின்றது, அ௮தனை4 

கேட்டு உடனே இவன் அருள்மீக்கொண்டான். குளிரால்ஈடுங்கி 

௮து வருர்திக் கூவியதாகக் கருதினன். பொற்சரிதையிட்ட 
Do
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தனது விலையியர்ந்த போர்வையை ௮ சன் மல் போர்த்தான், 
நசசை சோக் மீண்டான், வறியார்க்கே கொடுத்து அரிய 
புசகழைந்கொண் இஉ௨னறு ஈகையின் இபல்பையம் ஒர பரவை 

பாட்டும் ௮ நள் சாந்து செய்க பபருகதைபையையும் உலகம் 

மியம்து புகர்ர்கலு (இருன் விரிவைப புரகாறாழ்றில் மாண் ந.) 

லானம் வாய்த்த சளபஃக் Fal ow 

ETT UW HEME TOWED 5க்கம 

அருக்திரல் 0 ok De அலியர் பெருமகன் 

Gur vee eto Sur pu, (சிறபாணாந்றப்படை) 

உ.த ரூ க 

97207) 321 பழபார Wt 

1D, PUI SSM Whisk dow gat 2 D7? ப சர்ப்ப ut Fi ou 08 

போற்ற யுவகின மபெய்2ஈ0ி வாழ்க்கை (conf Suz 0) 

CoA pane ure mane (Were ims IIua a7 UT 
* தக ~ « a a ௩ A) உ 

ராற்று கார்க் வதம் உண்சடன்--.தட்றின் 
உ ட ட ௫ e rn 5 

பலிகடற் தண்சே/ப்பமாபிவ1 72 கல் 

Qui gd Si. என்னும் பெயர்த்து, (நாலடியார்) 

ஈசுல் கொடையின் இபஃட ௬ பபடட து, , { ' தி 

222. வளளலாங சன்னனன ற வந்தகண்ணன் பாலொன்றுக் 

கொள்ளாதேன் ஈ1தான் கும?ரசா-..2உ ள்ள ப) 

நல்லா செனிலு கொள ரிது மேறுலமம் 

Soe ora! gw ஈ கே நன்று, G ) 

குமரேசா! கன்னன், தன்பால் வர். சண்ணன் பால 

தான் ஒன்றுக்கொள்ளாது ஏன் ஈந்தான் எனின், ஈல்ல ஆறு எனி 

னும் சொளல 2து மேல் உலகம் இல் எனிலும் ஈத$ல ஈன்று 

ட மேல் உலசம்--முச் யுலகம்,
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ொள்ல்-.எற்£ல் நல் று எனினும்--ஈல்ல நெறி என் 

ஹு ரொக்மிஜம், உம்மை ங்ஙன % சொல்ஙா! இன்மையைச் 

சட்) டரா Os, 

2 ஆ > சு டி on ஆ. ம e 

எரிமலை மேறுகக Fine wD செடி வன்ன கூறினும் அது 

இறு, ஈ aT oe yar jae rp சொல்லினும் ஈதலே 

நன்று எனா FILL, 

ஆ." ௪ உ ‘ டி a . ச * ச 

2 ந ளிிவார் துபை லமழ்மைத்ெொபட/வர். கோர இன்ப 
இ. -~ * ௪ » பூ » 

வுலஈத்தை மயெய்அுவர் எனபது உண்டை டத மாற்றிக்கூம 
எடி ரு ௪ 4 wf ° (0 ௩ ட 

யர பசனும் LOW) Bes GD UVB SATAN 4) of OW La T காரல் i pl 

ஈதல் ஈன்ற என் ஏர், 

“4 ப் ௪ 4 ~ ௩ $ * 

இயலை ் யவற னும் aT vow PBs சலவை எல் 

றினும் 1 கலேமிக்சவும் ரக்லது எனபது கருத்து. 

பிறர் பொருளைச் சறிறும சொர்௱ராபல் தன் பொருளைக் 
me ந ° டி ரு ௪ eo % கொரிசர்த$ம வ ரவனும்று என்றை என்பது இல் உணர்த்தப்ப 

° * ௪ . ‘ 6. ome 

bbe BL RW UD SoM Mew LTS 8. OM Tat L ks 

BIDS. 

ரா றையாதும் வாரையரலும் எவரும் தனக்கு நிதரில்லாத 

Asim வீரனாயெகன்னன பாரதப் பேரல் துரி? பொகனஜுர்கு 

தீ துணை நினற பதினறு நாள்வசையும பொருரான். wu Gor 

மாம் ராவீல் கசிம போர் புரிசறு மூஉரில் /சயனுடைய வெவ்வி 

ய கணா£ளால் உடல் முழுஐம் துளை படத் சளர்வுடன் ef ips 

தான், உதிரம்பெருகியது, ve FSB HS SUT oud apy. 
uid aus yp முண்டலங்களும் நிறற் ரலைந்தன, அலி பகதி 

தீதோ புறத்கதோ என்னும்படியாயது. வ் மையம் திருமால் 

ஒரு முனிஃர் வடிவங்கசொண்சி ௮வன பால் செனறு அறுமைமிக் 

குடையேன் ஏ$தனுர் தரூக என்று இரநதார்,. அரிலைமைபி 

லிருப்பினும் கரனன மகிழ்ந்து என்ன2வளழிசமன்றான, கண் 

ணன ௮வன் செய்த புண்ணியத்தைபே உதவுபபடி, பேணடிஞார், 

சனனன் மூழ்ந்து கன மார்மில் பாய்ந்துள்ள அம்பை யீர்த்து ௮



408. திருக்குறட் கும£ரச வெண்பா, 

திலிருந்து பெருயெ குருஇ நீரால் உறுதி கூறித் ரர்சான். மாய 

முனிவர் கொண்டார். உனக்கு யாது லேண்ட் என்றார். சுண் 

ணன் ான்.று தெளிந்தும் ௮வ்வள்ளல் ஒன்றும் கொள்ளவில்லை, 

Hat மீண்ூம் வேண்டினார். யான் இன்னும் பிறக சால் இலலையெ 

ன்று இரப்போர்க்கு இல்லையென்னா த இதயத்தோடு பிறப்பி2யன் 

ன... திருமால் மகிழ்ந் ௪ தன்.லுருவக் சாட்டி இன்னருள் செ 
Hei. ஒன்றும் கொள்ளாமல் இனலுயிர்த் துணையாய் நின்ற 

தன் புண்ணியத்தையும் கொடுத்த ௮ப்புண்ணியன் வண்மையை 

அனைவரும் எண்ணிமயண்ணி வியர்தார். (இ௫ன் விரிவைப் பார 

கத்தில் கரண்ட), 

மாய்ந் கவர் மாய்ச்குவ ரல்லர்கள் பாயா 

(2 தந்திய கைமொ டிரந்தவ Oni gnu 

ஊயம்சவர் என்பவர் விய்ம்தவ ரேனும் 

ஈ௩தார் அல்ல இருந்தவர் யாசே, (கம்பர்) 

ஈரல் ஒன்ற என்றும் நன்றும் என்பது இதனால் கூறப் 
படட. 3. 

  

22, ள்ள குமணனென்றுஞ் செப்பாம ன் தலையைக் 223 G) ளுகு ஜெ De, © லேன் 58 

கொள்ளெனமுன் தர்கான் கும?ரசா-- எள்ளும் 

இலனைனனும் எவ்வம் உசையாமை யிதல் 

குலலனுடையான் கண்ணே பள, (௩) 

Q.—an. 

குமரேசா! குமணன் இல்லையென்று சொல்லாமல் தன் 
தலையையும் ஏன் கொடுத்தான் எனின், இலன் என்னும் எவ்வம் 

உரையாமையும் ஈதலும் குலனுடையான் கண்ணே உள என்சு, 

இலன என்லும் எவ்வம்--வறியன் என்னும் இவிவை, 

குலனுடையான்--மேன்மகள், 

இலன் என்லும் இளிமொழியைச் சொல்லாமையும் தன்பா 

லுள் ளதைப் பிறர்க்கு உவந்து ஈதலும் யெ இவ்விரண்டு நலங்க
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ளும் குலமகனிடமேதான் இயல்பாக அமைச் தள்ளன என்பதாம், 

உ ச ஸ்ர ச டி ச டி ° 

ஏற்றல் தது ஈதலே ஈன்.று என்று மேற்குறிச்த மெய்மை 

யைக் குலமகன் ஒருவனே குறிக்கொண்டொழுருவான் என்பார் 
, ரி ட * 4 

'“நுலமகன சண்மணா உள”? மன் ரர், 

உள என்பது ௮ஃறினைப் பன்மைச் குறிப்பு முற்று Leo 

லு உரையாமையும் ஈதலும் என்னும் இரண்டு எழுவாயும் கொள் 

ள நின்றது. 

e 
= உள ஏஎன்லும் பயனில்க்குப் பன்மை குறித்து ஈதல் ஒன் 

றை 2ய எழுவாயாகம்2சாண்டால் இதில பல போரூளமள் கொள் 
ச {fn r 

ev Wu bib, 

அளை 

இலன் என்னும் எவ்வம் உரையாமை ஈசல் -வறியன் என் 

னும் துய மொழியைத் தன்முன் ஒரு௨ன் கூருதபடி கொடுத் 

தல் எனவும, 

தன்பால் வ$தவன் இலன் என்னும் எல்ஐத்மைப் பின்னும் 

போய்ப் பிறரிடஞ் சொல்லாமல் கொடுத்சல் எனவும், 

இலன் என்னும் எவ்வக்தை வந்தவன்பால் கான் சொல்லா 

மல் கொடுத்தல் எனவும், 

தன்னிடம் வந்துபோனவன் பின்பு அவனிடம் வருபவர்க்கு 
I . e e ச ௪ ௪ o இலன் என்று உரையாமல் ௮வன் கொடுக்கும்படி. கொடுத்தல் 

எனவும், 

தன்பால் வர்தவனைக் குறித்து இவன் இல்லாதவன் என்று 
இகழாமல் கொடுத்தல் எனவும், 

பொருளிருந்தும் ஈயாதவனா தலால் இவன் இல்லாதவனே 
என்று தன்னைக் குறித்துப் பிநர் பழியாதபடி கொடுத்தல் 
என்வும், 

இலன் என்று சொல்லி இன்னான் வந்து என்பால் இரகக



140 திருக்குதட் குமேோச வெண்பா. 

ன் என்று பிறரிடம் ௮தனை உரையாமல் கொடுத்தல் எனவும், 

தன்பால் வர்ழவனை இல்லாதஙன் என்று பின்பு பிறர் செல் 

லாதபட கொடுக் ரல் எனவும் வருவனவாம், 

இவை மறையே குறிப்பறிகது சசாரித்கல், வலு "வறக 

கொடுததல், கரவா. டகொடுத்றல், நிஎம்பம் கொடுத்தல், பழியாம 
4 ௪ ° e e Me ௪ * ° க 

ல் சொித்கல், பமீம்கஞ்சீக் கொித்தல், கூறாது கொடுத்தல், 

பெருந் கொமிந்கல் எனக் கருகப்ப?், 

ருள் முூதமியன மாவும் இலஷப்த்தான் எவ்கித நிஃயி 

ளோ யெய்திபிரப்பிலும் தன்பால் வாது கேண்டி னவலுக்கு யான் 

இது பொழுது ௨னறும இல்லாகவன் என்று சொல்ல இசையா 

மையும் தடயினையேனும் மன முவந்! சொடுத்தற்க இசை தலும் 

Hoos IH ages se கூ3ம் என்பது திதில உணர்த் ப்பட்ட, 
*. e ௫ ° ° ~~ 

இவவு ண்மை துமணனபால் உலர ப்பம், 

கத். 

குமரன் என்பவன் இறைக்கு இரண்டாபிரம் வருடங்க 

ளூர்ரு மு. னர் மங்கு சாட்) ல ஆம்பிராவதி என்னும் TBS 

Ge செனபால் ௮௮ cB ba ருமணாபுரி பென்னும் ale Om i 

து மரசுபுர்ச ஒரு குறுில மன்னன் பேரறிவாளன் ௮௫ 

ளால் பொறையால் ஆற்றலால் பெரியவன். ஏற்ழகை மாற்றாமல் 

எதையும் கொர்ப்படன், நிறைபும் நீதிபும் இறை வழுவாதவன். 

எர்தவேளையும் நொர்கவர் துபரறிர் தன்னல் 

தீச் தய்பர் தன மைர்தமனே யாயினுச் தக்க 

பந்த மாதிய விதிப்படி தண்டனை பணிம்குஞ் 

சிர்தை யாதிபன நிதையின் நீங்யே செம்மல், (1) 

மருவி சோக்கினர் வ கனமாம் பங்கய மலர்க்கும் 

“ பரலியேபுகி சூிக்குறும் பாவமாம் பனிக்கும் 

சரள மாகிய கவிவலோர் கலியிருள் தனக்கும் 

இசலி யாமென கிளங்பெ வளக்கொளும் ஏர்சல், 42)
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இவவசை நலக்நொல்லம் ஓர ல்க CuI BG iw Dou 

ரு் தீகைகுச் தம்பி ஒருவன் இழுந்தான். அவன் மபயர் இம 

ணன, பொரு ளையெல்லாம் சிதரம்க செ்த்ரா ஓண்ணன் Os 

டுமநின்றான் என்று மணன் சினம்கான்.. பின்பு அமர் செய 

வந்தான், இளையபனநிலைமபையையறிர ஏ.துனைக்ளைபும் அலனபால் : ் யதி அ அடும் அ 

கொடுத்துவிடடும் குமணன் தளித்து ஒர் வன தில் புகுந்து தங் 

BD mi stor ௮மணன் pra lou oO 6 மடிழ்க்தான், 

OY DDG MAD Sy! 5 NUIT LOB) குணணனைரம் கொல்ல௮ங் FG Her,67 Le 

ன் aid Fen on ம் தொனா லாருக்குப் 277 4 s 5 H hat Ba சப் LIGA D 

UMDHS Sr அல்வள்ளலைம் கொல்லத இணிலார் யாமம் இல் 
॥ “A ப . ‘ ௪ . உ 

லை. இ்ிலைபிலிடுபப பபருர் தல் சாசஉ ரஞ் என்னும் புலவர் 

ஒருவர் ரூமணனை நாடி வ$தார். காரில் 3) கலையெனறு 0 ans 

தார், இருர்த Q@-daBA Or.7 py aarti, 

டெரி படர்ந்த நோடூயர் அப்பில் 

அம்பி பபபத் கம்பி ய) ழப்ப 

இல். தூர்ந்தம Gute வஎனறிசனம் 

சவைதொழஞ் சவைதொறும் பாள்தாணாமல் 

ருறவி தாப்முசம் சோம் 

itor af Ouran ap wu Corie wit pin 

நன்முதம் நோக்கி வர்தனங் ரமணா, 

என்று தாது வறிய நிலைமையைத் தெரியப் பாடினார். குமணன் 

கேட்டான். புலவர் நிலமையைக்தெவிசதான், அஙாது இன் 

மையை நீஃகத் தன்பால் ஒன்றும் இல் யே என்று எண்ணியேம் 

இனன். தமபி கூறியுள்ளதைஙிளைந்தான். உடனே நெளிந்து 

மூழ்ர்தான். புலகீர்! என் தலையைக் கொண்டுபோய் என் சம்பி 

கமைம்கொடுத்தால் அவன் உமக்குப் பெருநிஇ சருவான, தடை 

யொன்றுமின்றி இதனைக் கொய்து கொள்டுசெல்லும் என்று 

சொல்லிப் புலவர் கையில் வாளைக்கொடுத்துத் தன் தலையை நீட் 

டிஞன், புலவர் பதைத்துப் பரிஈதார், உண்மையுணர்ந்தார். 

அதன்பின் sug மதிரலத்தால் இருவரையும் இணைத்துக் குமண
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னை யசரனாம்ளார். இலன என்னும் எவ்வம் உரையாபல் தன் 

தலையை ஈர்சு இப்பெருக் தலநபை உலகம் தலை௨ள்ளல் எனறு 

பு5ம்ந்து போற்றியது. (இதன் விரிவைக் குமனான் சதையில் 

காண்2) 

அதுநாள் வந் திலை யருங்கலிப் புலவோய் 

இந நாள் வர்தரி நொக்னை யடைந்தாய் 

oi gore கொமிபோயத் கம்பிகைம் கொடுத்தசன் 

வீலை தனைப் les bp! ear வெறுமைசய் களையே, 

இது புலவரை கோம்?ம் குமணன் கூறியது, 

இலன் என்மைல் ஈபவனே குலமகன் என்பது இசனால் 

கூறப்பட்டது. 

224, ASO) நளன் துன்பம் HH Vo twa t CH 

கோளனிரந்த பாது கும2ரச1-- கானா 

Gow Sosa படுதல் இ.ரர் தவர் 

Q) mp bh நாரணம் ளவு, (ச) 

இ--ன், 

குமரேசா! இ;திரன் வர் தன்பால் இரர்தபோது 

oat oo என் துன்ப முற்றான் எனின் இரக்தவரது இன்முகக்காணும் 

அளவும் இரம்சப்படுகலும் இன்னாது என்சு, 

இன்னாது--இனிது அல்லாதது, துன்பம் என்றபடி, 

இரதநல்--பிநரிடசென்று ஈ என்ற கேட்டல், 

இரச்சப்படுதல்--டஇரப்பவர்க்கு ஈயும்படி இருத்தல், 

இரத்தலில் தான் தன்பம் உண்டு ஈதலிலும் ,௮ஃதுண்டெ 

ன்றது ௮தளைச் செய்வாரறு தகுதி சருதி என்க, 

இரந்தவரது இனிய முசத்தைக் கானும் ௮ளவும் இரக்கப் 

ம்டுகோருக்கும் துன்பமாம் என்பதாம்,
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தன்பால் வச்து இரர் தவன் தான் கொடுத்ததைப் பெற்று 

அதல் அவன் மு£மலர்க்து நிற்படைம்சாணும் வரையும் வள் 

ளல்கள் உள்ளம் மகழ்வுறுது என்பது ஈருத்து, 

இரப்போர் முசமலர ஈ3£வார் ௮அகமலரும் என்க, இரக்தவன் 

கிரும்யெது எதுவா ௮தைக்கொ£த்து அவனை அனுப்பும்வளை 

பூம் இலன் என்னாமல் ஈயும் குலம5லுர்கு இன்னாமை நீக்கா 

தென்பது இதில் உணர்ம்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை களன்பால் 

உணரப்படும், 

கதை, 

நன் தமயந்தியை மணஞ்செய்யும் பொருட்டு ௮வள்தங்க 

யிருக்குர் திருகரையடைந்தான். அரசர் பலரூம் அவ்வாறே 

அங்குவக, வ ரிசறிச்தார். வானவரும் வந்தார். வருணஜோேடு 

வானலர் த% வனும் வந்தான். வத இந்திரன் ஈளனழு பே ரழ 

கை நோக்கி வியந்து மகழ்ர்தான். ௮வனையன்றிக தமயத்தி தன் 

னை விரும்பாளென்று தெளிக தான். ௮வனையே தூ களுப்பி அவன் 

வாயிலாக ௮வளைப் பெற்௮ுவிடவேண்ுமென்று இந்திரன் ஈளன் 

பால் தமதிரமாக வந்தான். ஈளன் பணிகது உபசரித்சான், இந் 

திரன் ஒன்று வேண்டி உன்பால் வந்ேகன் என்றான். ஈளன் 

அதனைக் சேட்டான். அவன் மகேட்டகைம் குறிப்பறிக்து கொக் 

கமிரும்பினன். ஆரல் கீருப்பம் இன்னசெனறு தெரிந்திலன், 

அதனால் பெருந்துயர் ௮டைகஈதான்.  இரந்தவர் இன்முகம் கர 

ணும் சாவும் இரக்கப்பரிதலும் இன்னது என்பதை உலகம் 

இவன்பால் உணர்ந்தது. (இதன் விரிவை sore gran atoms, 

குறிப்பறிர் தீ. சலே கொடைமற் றின்றென 

மறுத்தலே கேட்டபின் வழங்க லாதலின் 

பெறத்கரும் அலியும் பெட்பி னீகுவன் 

திறப்பட இவருளக் தெரிந்த தில்லையால். (கைடதம்.) 

இரர்தவரது முகமலர்ச்சியைக் காணும் வரையும் ஈவோர்க் 

கும் துன்பமாம் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது, 
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225. Hpbi? Lead sows காற்றுமல் கோப(மனி 

ரும்பிட்டேன் விழச் தார் கும2ச ரா-.௮ம்புவியில் 

ஆற்றுவார் ஆற்றல் பசியாற்றல் ௮ப்பசியை 

மாற்றுவார் DPD p பின, (௫) 

இ.--ள, 

குமரேசா! அம்ப[டன் வலிமைக்கு ஆற்முமல் ஏன் 

சோபழனி கும்பிட்சி விழ்்கார் எனின், த்றுவார் ஆற்றல் படு 
பை ௮அற்றல் வுறுவும் அப்படியை மாற்றுவாரது Av ben பின் 

னும் என்சு, 

கோபமானி-- துருவரசர், i Daw [தவர ரெய்வாம், 

ஆற்றுவார் ஆற்றல் பசி ஆற்றல் -தலஷ்செய்வார்க்கு வலி 

மையாவத நம் பசியைப் பொறுக்கலலேயாம். 

தம் பசியைப் பொறு த்தலே தவஞ்சசய்வாரக்க வலிமை: ் 6 HON BUCH 0 FMIUIT ED 85 
Lon: த் . , 

அதுஏர், பிநர் பசியை நீம்கும் ஈகையாளரது வலிமைககுப் பின 

னேயம் என்பதாம், 

ஈஉறபசியை அடக்கி அருந்தவஞ்செய்யும் தலச்கனலாவிட 

பிறர் பசியை £ீம்சப பேருதலி செய்பும் ஈசையாளர் பெரியவர் 
ய் 

பழ சருத், 

கானஞ்செய்வோன் தவஞ்செய்பவவினும் வலியன் என்பது 

இதில் உணர[த்தப்பட்ட,து, இய்வுண்மை மம்பரிடன் கண்ணாம் 

அிருவாசரிடமும் உணரப்ப?ம், 

கதை, 

அம்பரீடன் என்பவன் சூரிய குலத்து வேந்தன், திரு 

மாலை னைந்து நே$நாள். தவம்புரிக்து இறந்த வர பலங்களைப் 

பெற்றன. 2மதி2யன்லும் இரழமயை மணந்து இறந்து லாழ்ச் 

Slo. Vibes get ai அசனத்திருந்தவன். சமந்த வீரன், 

௮௪21 டசிருடன் தனிரின்ற பொரு கலன், இவன அமர் உலி
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ரூ . ° ° பை சம்கி அமாரும் போத்றினார், பெருக்சொடையாளி, 

வதியலரவரும் இவனை உயிசெனக் கருஇிஞ*ு. தான் உண்ணு 

வன௱துபோல2வ எத்இறதி தவாக்கும oe ol உண டை பிட்கிம௫ழ் 

வான், sats Ro ST ob விரதம் இர அதன் முட வில் அறு 

tg Oar grata, Orig அவாதசியன்று வரூர்ருவர் பலருடன் 

இருர்து உணவு அருந்துவான். ஒரு முறை துவாசர் வந்தார். 

இலரி வக என்றபசரித்துப் பாரணை செய்ய விரும்பினான். 

ஆவர் சா பட்டி ஈதிபில் மீமாடி, வருவகாகர் சென்றார். அவர் 

வரவை இவன் -திர்பார்த்திருந்தான், உணவு அருர்றுதற்றா 

உரிபசாலத்தில் ௮வர் வரவில்லை. விர தறிபமம் தப்பில்? 9ம பன்ற 

த்த 1 பரு ஐணான், முனிவர் உர்நார்.. உண்மை செரிர்தார். 

வரு மன எசில் செய்தாய் என்று னது சமது தவஙலிபால் 

ஒரு பூதத்தை Gud ot. அது வெகுண்டு வந்தது, அரசன் 

Gel Puts கானமிமையால் தன்கையில் ஒர் ஆறி வர்றது, 

அசனால் ௮ுனை2 கொன்றமுன்,  அர்சக்கரம் மூளிலரையும 

சொகலம் இணி ர்த்து. ay ag & ஞ்ச ஓர ஞர். அதுவம் பின் 

சொடார்து விரைர்தநு, முனிவர் ஐடச் களைத்து மாலிடஞு 

ென்றார். வர் உன்னை ஆதரி எம்மால் முடியா, அம்ப 

॥டனிட.2௨ சென்று ௮ுடைக்கலம் புகச் இல3சேல் அழிவாய் 

என்றார்... முனிவர் மீண்டார், அசசனைபடைந்து வணவ்க அடை 

HNO Hi srr. Mgr len அறி ன்றது. அரசனுாகு 

ஈகையால் எப்திபுள்ள புண்ணிய வலியை (ூனிவர் எண்ணி வியக 

தார். ப்பை ஆற்றித் சுவமபுரிவாமிலும் ௮தனை மாரும் ஈகை 

ய1ளர் வலியர் என்பவத உலஈம இவ/பால் உணர்) க.து, 

(இ,சன் லிரிவைப் பாசவச,தஇல் சாண்2,) 

தவத்திலும் ஈசை சிற் கதென்பது இகளுல் கூறப்பட்டது, 

226. பெற்றனன் டேனே பெறுஞ்சித் இரர்பிசோய் 

குற்றமறத் தீர்த்தார் குமசேசா-முற்றுமம 

அற்றார் அரிபசி நீர்த்தல் ௮ஃ2காருவன 

பெற்றுள் பொருள்ளைப் புமி, (ச)
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இ... 

குமரேசா! Oui cs? $B rent தான்பெற்ற பொருளைத் 

சொருந்து வையாசல் ஏன் அதனால் பிறர் பசியைத் Bis art 

எனின், அற்றார் அழிபசி தரத்தல் பெற்றுன் ஒருவன் பொருள 

wu) gars cers. வைப்பு உழி--லைக்கும் இடம், 

வற்றார்--பொருளற்றவர்; வறியர் என்௪, 

௮ றி பசி. கூ$ம்பசி, குடிப்பிறப்பு வீழுப்பம் மானம் முக 

லிய எல்லாநலங்சளூம ௮.நியம்படி பசிசெய்யும் ஆகலால அஃது 

அழி என்னும் அடைபெற்று வந்தத, 

பொருளைப் பெற்றவன் பின்பு கனக்கு உதவும்படி அதனைத் 

தொகுத்து வைத்தற்கு உரிய இடமாவது வறியவ.ரது கொடிய 

பசியைத் நீர்க்க இரிவதேதயாம் என்பதாம், 

ஒருவன் பெற்ற பொரு ப் பேரூ நயம் கரும்படி வைத்தற் 

குரியதோர் ஈல்லிடமிஃதெனக் காட்டிய நளி.ப நயம்காணத்தக்கது: 

உயிர்களது பசியை நீச்ச ஒருவன் உதவுகின்ற பொருளே 

ஒனறும்காடியாய்ப் பின்௮வலுக்கு கன்றுதரும் என்பதுகருத்து. 

குலமகன் பொருள் பெற்றல் பிறா பசியைத் தீர்ப்பான் என் 

பது இல் உணர்த்தப்பட்டது. இது பெருஞ் சிழ்இரனார்பால் 

உணரப்படும், 

கதை. 

பெருஞ் சத் தெனார் என்பார் இற்றைக்கு இசண்டாயிம 
வருடங்களூச்கு மன் விளங்கியிருக் த ஒரு சீறாத புலர். அதிக 

மான் முதலான வள்ளல்களைப் பாடியுள்ள!ர். இவரது இனிய 

கவிசளெல்ல ம் புற! லூறு முதலிப பழைப நூலகளிற் காணப் 

பூம், நல்லறிவாளராசப இவர்பால் பொல்லாத வறுமையும் 

பொருக்யிருர் கத. ௮2ல் ௮லலல் பல ௮டைந்தார். கும 

ஊள்ளால் இவரது மதிகலத்தையறிர். த பெரும் பொருள் உதவி 

னார். அ்சன்பின் மனையை நோக்க வந்து தன் மனைலியை கோக்க
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ஞர். தாம் பெற்ற பொருளை எல்லார்ச்ரும் உதகி காழும்படி 

அவளிடம் கூறினார், அவளும் அவ்வாறே ஆற்றி வாழ்ஃ்தாள். 

இ வரும் அதனால் என்றும் இன்புற்றார், வறமைத் துயரால் 

வாடி வருஈதிய பெருஞ்சித் தினார் பொருள் பெற்றபின் உயிர்க 

OT Kin Pom FSS பெருக்தசைமையை உலகம்புசழ்ந்த த. 

பெருஞ்சித்திரனார் தமது மனைவியை ரொக்டக் கூறிய இனிய 

மொழிசள் இதன் அடியில் வருன்றன, 

நின்னயச் துறைகரக்கும் நீரயந் தூறைகர்க்கும் 

பன்மாண் கற்டனின் ளேழுத லோர்க்கும் 

shige FOU ரே மாழ நின் 
ஞெரங்குறி யெதிர்ப்பை நல் யோர்க்கும் 

இன்ஜோர்க் சென்னாது என்ன் சூழாது 

உல்லாங்கு வாழ்தும் என்னாத நியம் 

சல்லார்க்கும் சொடுமதி மனைகிழ வோயே 

பழகச்தூல்கு முதிரத்தும் கிழவன் 

இ ரா.துலேற் குமணன் நல்கிய வளை, (புறகாலூறு,) 

பிறர் பசியைத் இர்த்தலே ஒருவன் பொருள் வைக்கும் இடம் 

என்பது இதை கூறப்பட்ட, 

ணாக 

227. பன்டு வனம்புகு*,தும் பாண்டவர்கள் லெம்பசிகோய் 

கொண்டில£ தென்னே குமசேசா--கொண்டதசைமுன் 

பாச்தாண் மரீஇ யவனைப் பசியென்னு? 

இீப்பிணி தீண்டல் அரத, (or) 

Q- 

குமரேசா! பாண்டவர்கள் வனம்புகுந்தும் ஏன் பச 

சோயை ௮டையலில்லை எனின், பாத்.து ஊண்மாீஇ ய௨ளைப் பதி 

என்னும் தீப்பிணி தீண்டல் அரிது ree, ் 

மருகியவன் என்பது பரீஇ யவன் எனறின்றது, மருவிய 

என் -பழகனவன், 
a 

ன்



840 சிருந்் எற் தாாதிரச 0௮ ண் IT, 

ua Fg Peay tT Poke பருத்து உண்ணு கலைப் பொருர் 

Boras. 

Amb TH ds Duet ng ௮றிவொ ழுக்கக்களை அபதிது 

இழிவைபுக தும். சதையம்ப,நி உழி நல்கும் அதன் கொூலம 

கருதி என்ச, 

பகுக்து உண்ட&ப் புடி ௨௩.3௦ யாண்டும் ப9ிசொய் 
ு ச . * ௪ இ . o திண்டாதெனபதாம. (இவண்மை பாண்டவர்பால் காணப்படும் 

La SF. 

பாரண்டவ7/ம, நாடிழர்ூ வன்ம புரு$த தாலத்றும் இனிய 

வுணவு காம்ப YY HS Be Swi yet தரு ri GDh" » ait Fo oe & 

முனிவரைம் கண்டி marist.  முனி௰ர் கருமா பெருந்தன் 

மையை விபு ஒரு ப 5திமந்தை உப3 கரித்து. தீருமர் செ 

ளிர்காா, நன ர்ர/ிபதுப்சொண்டு சூரியனை போக்க அருந் 

தவஞ்செய்தார். ரூரியன் சோன்றி ஓர் அர்பதமான பொற்பாதி 

தஇிரதகை புதின எல வளவ பேர்களேல் குறித்து எ்ண்ளரி 

Be ௮வ்வளவ்னார்கும் அஃது இன்னுணவளி3 கம் இயல்பினை 

யுடையது, அது அட்சய பாசதிரம எனப்பமெ. தன்னு 

டன வட்த பன்௨ரீராபிரம் முனிவர்களையும் தம்மையும் ௮தஞல் 

ஆகரிக்துவர்சார், காட்டில் இரந்தும, நாட்டிலும் இடையாத 

நல் உண ஈவயே நாளுர்துயக்தார், பகுத்துண்டு வாழ்வோரைப் 

பசி தநோய இண்டாது எபைநை உலகும் இவர்பால் தெளி) து, 

(இதன் விரிலைப் பாரதத்தில் சாண்க,) 

ஈவோர்க்குப் பசிசோய் இல்லை என்பது இசனால் கூறப்பட்ட 

  

228. ரமுடன் ஈயாமல் ஏனிழக்து துன்பழுற்றான் 

கோரைரகர் ஆழ்வான் குமரேசாஃபா லகில் 

ஈத்துலக்கும் இ ஈபம் ௮றியார்கொல் தாமுடைமை 

வைர்திழந்கும் வன்ச ஊர், (அ
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‘> ர ட ய * a ௩ க ்் e 

GiboFFI, Sarr ret துற்றான் Tor RUTH இழந் 

து துன்பருற்றான் எனின், grr ee. sw ans இழம்கும் 

ami mui rege vio 29 UE Hurt orem s, 

FR gi of ALI Gg) oY BOHR Sores வளந்து நின்றது, 

வன்ண்மை--()7தமமின்மை, பன்சண்ணவர். என்றதூ 

இரப்பவர்க்கு இரக்கி ஈயாத இழிமக்களை என் ச, 

திம் உடைமை-- தாம் உடை க்சாயிருாறு ரம் ம்பா. 

சத்து உவம்சம் இன்பம்- சொிர்ு உஉத்கல் என்லும் 

இன்பத்தை. இணி, கொத்து (வமியலா) உவததலால் ஓய்தும் 

இன்பம் என மாம், 

பிறா இன்பறக் சொமித்து அகரறால் தாம் எய்தம் இன்பத் 

ச ஈயாது வைந்தியூந்கும் உடலாபர் அற்யார் மிகால் என்பதாம். 

சிரிய பொருளைக் கொடம் ரப் பெரிப இன் இ யெப்தா 

மல் வழரிதேயிழப் (து யாது உர்திரமோ என்பார் “அறியார் ட்கால்? 

என்னார், சொல் என்ப து ய படி நதி வ் OT) MCE LL து 1 கனு 

நின்றது, அறிவோர் கொடரது இனபுறவர், DD alu Bar வை 

PB LPig Mat Mart oN J) 3h sh 

கொடை யின்பத்தை யரியாச மடையசே தாறுபாருளைக் 

கொடாமல் வைத்திழம்து சவல்வர் என்பது இதில் உணர்த்தப் 

பட்டது. இது கோரைம்கா லாழ்வான்பால மாணப்பசிம. 

க, 

dk 
7 சோழகாட்டிலே கோரைக்கால் என்னும் ஊரிலே ஆழ்வா 
ன் என்னும் பெயரினையடைய ௦ ரஞ் செல்வன் ஒருவன் இருக் 

தான். இவன் பொநன் மிஈப்பெற்றும் அருள் இலஞாயிஞன், 

கல்லீயறிவுஷ் சிறிது ய்இயிரந்சான். பொருள்மேல் பெரும்
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பற்றுடையவன், அதனால் ௮ சனை எவர்க்கும் கொடாமல் மிகப் 

போடத்றி வாழ்ர்தான்: இரவலரைக் கண்டால் இவன் கரவுடன் 
௮சல்வான். இவன் நிலைமையையறியாமல் புல வரொருவர் இவன் 

மேல் பல கீயிகள் செய்துவந்தார். பாடிப் புகழ்ந்தார். டர் 

இஃ ழ்வர் என்று அஞ்சி இயன் ஒரு வருடங் ஈழித். ஐவரின் ஒரு 

யலை சருன்றேன என்றான், குறித்த காலத்தில் புலவர் வக் 

தார். இன்னுஞ் Fa காலங்கழித்து வாருங்கள் எதாவழறு கொ 
டுந்கின்றேன் என்ருன. இவவகையே பலமுரையும் கூறி முடிவில் 
ஒன்றும் கொடமல் மறுச்தான், இவன் வன்கண்மையை ஒள 
லை ஆறிக்தாள். வசை ஒன்று பாடினாள், அதன் பயனாக இவ 
ன் பொருள் முழுதும் இழர்தான், ஈதலின்பம்தை யெய்தாதி 
ழ்நிர்தான். 

க7பாய்ப் பரியாகிக் காசெருமை தானப் 

எருதாய் ுழப்புடவை யாத்... நரிதிரியாய்த் 
தேரைம்நால் பெற்றமிகத் தேய்ர்துகால் ஒய்ந்ததே 

கோரைக்கால் அழ்வான் கொயை, (ஒளவை.) 

உடாறுதும் உண்ணாதும் தம்முடம்பு செற்ற 
கெடாத கஈல்லறமுஞ் செய்யார். கொடாது 
வைத்தீடடி ஞரிழப்பர் வான்றோய் மலாட 
AUS BD 6 தேனி கரி, (நாலடி யார்.) 

[ப க e ட் ரூ றி 73 * Py a ஈத லினபத்தைப் போரிவாளமே எய்துவர் என்பது இத 
னால் கூறப்பட்ட லு, 

229: என்றம் பலர்சூழ்ந் திருச் துண்ண ஏன்உண்டான் 
ருன்றையூர் எல்லன குமரேசா--கன்றி 
இச,த்தலின இன்னாது மன்ற நிரப்பிய 
தாமே தமியர் உணல் 

இ-ள். 
குமரேசா! குன்றையூர் எல்லன் தனித் தண்ணாமல் என் 

பலரால் கூடியுண்டான் எனின, நிரப்பியதாமே தீமியர் உண 
ல் இரத்தலிலும் மற இன்னாது என்ச,
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நிரப்பிய காமமே தமியர் உணல்--தொகுக்ததைச் தாமே 

உண்டல். எகாரம் பிரிநிலை, 

மன்ற என்பது தெளிவுப் பொருளை யுசார்த்தும் ஐர் இடைச் 

சொல்,மன்றவென் களவி தேற்ரஷ் செய்யும் (தொள்சாப்பியம்.) 

ஈட்டிய வுன௮ு களைப் Onis ஈயாமல் தாமே தனித்து 

உண்ணுதல் இரத்கலினும் உண்மையாக இன்னாது என்பதாம், 

நிரப்பிய என்பதை வினையெச்சமாசக் கொண்டால், ஏதாவது, 

ஒரு பொருளெல்லையைம குறித்துவைத்து ௮கனை திரப்பும் பொ 

ரட்டூ ஒருவாக்கும் ௨ன்றங்கொடாபல் காமே உண்டு உலோபஞ் 

செய்தல இரத்தலினும் இளிவு என்று கொள்ளப்படும், 

ஈயாது உணணல இரசுகலிலும் ௪௫ என, 

முயன்ற தோகுத்க பொருளைப் பிறர்க்கு தலி வாழ்பவனே 

ருலமசன் என்பது குறிப்பு, இஃது எல்லன்பால் காணப்படும், 

கதை, 

எல்லன் என்பவர் தொண்டை நாட்டிலே குன்றையூர் என் 

னும் நகரிலே பிறந்தவர். வேளாண் மரபினர். பெரிய நிலப்பகுதி 

யைத் தனக்கு உரிமையாகவுடையவர், யாவ/மாட்டும் பேரன்பு 

வாய்ந்தவர், எல்லாரும் இன்புற ஈந்து வாழ்ந்தவர், இவர் உலை 

பில் அரிசிபிட்டால் ஊர்படு நீங்கும் என்பர், அபிரக்கணக்கான 

மனிதர்கள் இனமும் இவர் இல்லில் vig gered HRs 

செல்லுவர், பலரும் புடைசூழ உண்டால் அன்றி இவர் ஓருகா 

ளும் தனித்து உண்ணுவதில்லை. கான்கு தசைகளிலும் இருந்து 

நாளும் இவரை காடி வருவார் பலர். எவர் வரினும் இனிய முகத 

தோடு உபசரித்து ௮வர் குறித்தன, த உடனே கொடுத்தனுப்புவர். 

இவரைச் சோதிக்ஈக் கருதிய ஒருவலும்குத் தமது உடற்றசை 

யையுங் கொடுச்சத் துணிச்சார். 
97
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ஆலெக்சே யக்சே யரும்பறவை ,தலமர்ச் த 

மாலெங்?க யங்சே மலாரமடர்தை--கோலஜஞ்ீசர் 

செங்கே தைமணக்கும் செங்குன்றை எல்ல?னங்கே 

HAE ITA) IN Ha, (பொய்யாமொழி ) 

இதனால் இவரது ஈகைக்குணம் இனிது தெளியப்பூம், 

ஈயாது உண்டல் இரப்பிலும் இளி? வன்பது இதனால் கூதப் 

பட 

230, £சலியை யாமைக்கேன் இன்னுபிரும் நீக்கநின்றார் 

கோதறுகா எத்தி ர௬ுப?ரசா-- பூதலத்தில் 

சாகலின் இன்னாத தில்லை யினித தூஉம் 

ஈச லிசயயாக் கடை. (0) 

நள, 

குமரேசா! சாளத்தி முதலியார் ஈதல் இயை யாமைச் 

சாக ஏன் தனது இனிய உயிசையும் நீம்சத்துணிர்தார் எனின், 

சாதலின் இன்னது இல்லை ஈசல் இயையாது எனின், அது 

வும் இனிதாம் என்க, 

சாதலின் இன்னாத.து இல்லை---சாதல்போலத் துன்பமானது 

Daa nea ஒன்றுமில்லை. 

ஈதல் இயை யாச்கடை--ஈதல் முடியாத இடத்து, 

ஈசல் முடியாமை எய்துமாயின் ௮2, சாதல் துன்பத்திலுங் 

கொடிது என்பதாம், 

கரணம் யாவும் கலங்குற வருகின்ற மாண துன்பமே 

எவ்வகை ச் துன்பல்களிலும் உயிர்கட்கு மிக்க துன்பமாம் அதனி 

னும் வறியவர் விரும்பியதொன்றைக் கொடுக்க முடியாதவிடத்துக் 

குலமகனுக்குத் கோன்றும் தஇன்பங்கொடி தாம் என்பது சரூத்தது.
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தன்பால் வந்து இரந்தவனுக்கு இல்லையென்று சொல்வதி 

னும் ஒருவன் இறந்து படுதல் ஈல்லது என்பார் “ஈதல் இயை மால் 

கடை. சாதல் இனிது” என்றார். 

கொடுக்ச முடியாத இடத்துச் குலமக்கள் தம் உயிலாரும் 

விடத்துணிவர் என்பது குறிப்பு, இவ்வுண்மை காளத்திபால் சா 

ணப்படும், 

கதை, 

காளத்தி முதலிபார் வறியவெ Foul Bld உறு தணையாய் 

நின்று பேருசகீசெய்துநின்றை என்லும் ஊரில்நிலைத்துகாழ்க்தார். 

௮ தனால் ௮வது பு£ழ் உலகெங்கும் பரவியது. பல திசைகளி 

அமிரங்லு இரவலர் பலர் நாளும் இவரை தாடிஎருவர், Yar 

பேண்டிய எல்லாம் இவர் விரும்பிய தலினஞர். முடிவில் பொருள் 

வளவ்குறைஈதது, வறுமை வளர்ந்தது. உணவும் இன்றி ஒருகாட் 

பட்டினி _ந்தார். அங்கு இருத்தற்கு நாணினார். மறுநாள் 

இரவில் தன் மனைவியோடு எழுந்து ஒருவருக்கு தெரியாதபடி 

அபலிடஞ்சென்றார். வழியிலிருந்த ஒரு பொது நிஇயத்தின் 

புற5 திண்ணையில் கடும்பசியோடு காத்துத் தங்னொர், இவர் 

பால் பரி௮ில் பெறக்கருதி கின்றையூரை நோக்கெந்.த புலவர் ஒரு 

வரும் அங் சார் மூலையில் பொருந்தியமர்ம்தார். தன்னைவிடாமல் 

வருத துன்ற வறுமையை முன்னிஃப்படுத்திப் புலகர், 

நீளத் தொடர்ச் தனையே நீங்கா நிழல்போல 

நாமாஃகென் செய்ருவாய் நஈல்குசவே--சாளத்தி 

நின்றைம்2ச சென்றக்கால் நீயெங்கே நானெங்கே 

இன்மைக்கே சற்றே யிரு, என்றார். 

முதலியார் இதனைச் சேட்டார், புலவர் குறிப்பைத் தெரிர்கார். 

நாகா இவர் ஈமது இல்லைபடைந்.த நாம் இல்லாமையை அறிந்தால் 

அல்லலுறுவசே என்.று ஒல்லை எழுகதார்: மனைவியை யழைத்து 

விடியுமுன் மெல்ல விரிவந்து சேர்ந்தார். ௮.ிதின் முயன்று. 

சிறிது உணவை அக்கிவைத்தார், புலவரும் வந்தார். முதலியார். 

௮வரை உபசரித்து உணவூட்டி ஞர். புலவர் குறிப்பின்படி Csr
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டூச் தலுப்புதற்மு ஒன்றம் இல்லையேயென்ற யெண்ணி யெண்ணி 

நொர்தார், இல்லையென்று சொல்வதஇினும் இறக துவீடு தல் கல்லது 

என்று துணிந்தார், தமது இல்லின் பின்புறத்திற்குச் சென்று 

இறக்சச்சருதி அங்கிருந்த ஒரு பாம்பின் புற்றில் சையை வீடுத் 

தீர், அதிலிருந்த நாகம் கட ந தலைச் செய்யாமல் தன் சிரத்திலி, 

ருச்த செம்மணியை அம்கையில் கக்கிற்று, முதலியார் கையை 

வெளியே இழுத்தார். ஒவிமணியைக் கண்டார், பேருவகை 

கொண்டார். வீரைந்து வச்தார். அதனைப் புலவர்க்கே தந்து 

பேசற்றியலுப்பினார். ஈதல் முடியாத இடத்தும் குலமக்கள் சா 

கல் இனிது என்று கொள்வர் என்பதை உலகம் இவர்பால் சண் 

டது. இதன் வீரிவை இவர் காதையில் காண்க 

சாதல்வம் கடுத்சமாலும் தனக்கொரு சா கலின்றிப் 

Lh BOD QOS Ra காறும் புநழுடம் பிருக்கு மந்தக் 

கோதறு புகழின் யாம்கை கொடையினாம் செல்வங்கூ.ச 

வாழ்தலை புடைய மன்றே வானமும் வணங்கு$ரார். 

(விராயச புராணம்.) 

ஈகலின்றி வாழ்ந,॥ினும் சாகல் ஈன்று என்பது இதனால் 

கூறப்பட்டது, 

இவ்வதிமாரத்தின் சொகைப் பொருள், 

வறியவர்ச்ருக் கொடுப்பதே கொடை, ஏற்றல் தீது, ஈத 

நல்லது” இலன் என்னாமல் ஈ3வான் குலமகனே யாவன், இரர் 

கவரது இன்முகல் காணும்வரையும் ஈ$வார்க்கும் துன்பமாம். 

பிறர் பசியைத தீ/ப்போர் தவசிகளிலும் வலியவர். பிறர் பசிக்கு 

இடிதலே ஒருவன் பொருள்வைக்கும் இடமாம், பகுத்து ஈந்து 

உண்போனைப் பரிகோய் ௮ணுசாது. கொடாமல் வைத்து இழப் 

போர் கொடியசேயாவர், ஈயாது உண்ணல் இரத்தலிலுர் தீது, 

ஈதலின்றி வாழ்தலிலுஞ் சாதல் 

௨௩-வது ஈகை முற்றிற்று,
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௨௪-ம் அதிகாரம் புகழ், 

௮/ல சாவது தனத குணஞ் செயல்கான் உலசம் என்றம் 

Oh போற்றும்படி ருவனுஈரு அமை,ந Hy yn Ga oo, 

இரான் திபபு வீரம் கல்லி நியாயம்சகளானும் வய்துமாயினும 

ஈகை ஒன்றாமன §) aor ty ai ss ன்றும் ஆஃலான் அநலஏபின இறு 

வைக்ஈபபட்டது, 

23), இண்டோள் இயற்பகைநன 9 தவ்பை ம ஈர்? ஹோ 

சொண்டார் இசையைம் குமேசா-.-நண்டாமல 

ஈதல் இசைபட வாழ்கல் அதுவல்ல 

தூதியம் இலையுபி£சக்ு (2) 

Q)—ar. 

குமரேசா! இயற்பகையார சன் ேவியையும் 75த என் 

இசைபெழ்மர் எனின், £ச£இசைபட aT PSY BD HOG 

உயிர்க்கு ஊதியம் இல்ல என்2 ஊழியம-- லாபம், 

இசைபட--புஈழ் உண்டாக. ௮ என்றது புழை, 

ஈதல் வாழ்தல் என்பன தல் ஈற்று வியங்கோள் பற்றுக்கள் 

of} 5001 607 NOU FH வாழ்க என ஏவல் மேனின்றன. 

ஈச; அதனால் புகழுண்டாக வாழ்க; அ௮ப்புகழல்லது உயிர்க்கு 

ஊ.யம் இல்லை என்பதாம், 

ஈதலைச் செய்து அதனால் ys Pio ow வாழ்தலே ஒரு 

வன் பிறவிக்குப் பயன் என்பது கருத்து. 

ஈதலின்றி வாழ்தலினும் சாதல் ஈன்று என்று மேற் குறித்த 

௮தனுல் யாது பயன் என்பாரை ரோக்கி ௮ஃது உயிர்க்கு ஊதிய 

மாபெ புகழையுண்டாக்குமென்து இதில் உணர்த்திஞர் என்க,
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எதனையும் இல்லையென்ஞமல் ஈர்து புசமுற வாழ்லோரே 

பிறவீப் பயனை யெய்திய பெரியயராவர் என்பது இதில் உணர்த் 

தப்பட்டலு. இவ்வுண்மை இயற்பகையார் பால் உணரப்படும், 

கதை, 

இயற்பகையார் என்பவர் அறுபத்து மன்று காயனமார்க 

ளில் ஒருவர், சோழகாட்டிலுள்ள காவிரிப்பூம் பட்டின த்தில் 

வணிகர் மரயில் பிறர்தவர், சவர் வந்து எதைக் மசேட்பிலும் 

இல்லையென்மைல் ஈயும் இபல்பினையுடையவர், குணவதி என் 

னும் தனது ௮ருமை மனைவியுடன் .அமரச்து இல்வாழ்ச்.நவச் தார, 

வருங் 2ல் இவாறு yi Ptr உலநறிபும்படி செய்ய இறைவன். 

கருதிஸ/. ஒரு ஈரமுகன் போல் வேடங் சொண்டு இயர் பால்வர் 

தா, அவரை ஐர் ௮டயவராசவே கரி இவர் அவர் ௮உஉணல்கி 

நின்று யது வேண்டும of amar. டன் மனைவியே வேண்டும்” 

cmap gut வேண்டினார். இவர் இல்லை என்ஞமல் சம் இல்லா 

ளையுழ் தந்தார், ௮வர்சசொண்டி சென்றார், இவரு உர.வினர் 

அவரைக் கழித்துத் தரித்தார், இவர் வெகுண்சி சென்று ௮வ 

ரனைவரைடம் ௮ச்சுறுத்திச் சிறிது நாரம் உடன் சென்று அவ் 

லிருவரையும் அனு பபிஷர். மாயவண்ணங் கொண்டுவகத அவர் 

மனைவிபைபும் மரதவண்ணம் தச். இவர்முன் வடைமேல்தோன் 

Dei, கண்டி தொழுதார். பின் மனைலியாி பேரின்பம் எய் 

தினர். ஈதலும் ௮தனால் இசைபெற வாழ்தலுமே ஆருயிர்க்குப் 

டேரூதியம் என்பதை உலகம் இவர்பால் உணர்ந்தது. 

(விரிவைப் பெரிய புராணத்தில் காண் 2.) 

பு5தழொன் ற இம்மையில் ஒருவன் எய்துதற்குரிய பெரும் 

பயன் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது. 

232. பாரிகன்ன னா தியரைப் பல்லோரும் பேசன்பு 

கூ.ரவுரைப் பானேன் குமரேசா--பாரில் 

உரைப்பார் உரைப்பவை யெல்லாம் இரப்பார்க்கொன் 

கீவார்மேல் நிற்கும் புகழ்; (2)
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இ-ள். 

குமரேசா! பாரி சன்னன் முதலிய வள்ளச்களுறை ய 

புழை எல்லாரும் ஏன் உரையாடி மகிழ்கின்றார் எனின், உரைப் 

பார் உரைப்பவை எல்லாம் இரப்பார்க்து ஒன்றை ஈவார்மேல் ழ் 

ரூம் பு;2ழயாம் என்க, 

பேசுவார் பேசுவன எல்லாம் இல்லை2யன்னாமல் TID Hans 

யாலாதளுடைய புஈழ்சளே என்பதாம், 

எள்ளல்கள் புகழ்களே வாய்படை.தஈ மாந்தரால் வீமந்து 

பேசப்பரிம் என்பது கருத்து, 

கல்வியறிவு நிசம்பப் பெறுசுவர் வஎழம்சமான உரையானும் 

புலவர்கள் பாடடாலும் வள்ளல் ளுடைய மேன் மையைப் போழ் 

றி மகிழ்வர் என்பது இதில் உணர்த்தப்  டடது. இவ்வுண்மை 

பாரிகன்னன் முதலானவர்பால் காரைபபடும், 

கதை. 

இசப்பார்க்கு இல்லையென்னாமலிஈது வரத பாரி கன்னன் 

குமணன் பேசன் நன்னன் ஏழினி அதிகமான் மலபமான் ஆப் 

சோமன் சரதிரன்சுவ/$9 ஒரி கூவத்துகாரணன் பள்ளி காண் 

டான் காரி வரபதியாட்சகொண்டான் ஓுநதிமான் சநதிமான் 

நள்ளி முல்லான் சிபி காளத்தி முதலியார் சீதச்சாதி சடையப்ப 

பிள்ளை முதலிய வள்ளல் களுடைய கீர்த்தியை உரையாளும் பாட் 

டாலும் உலசம் இன்றும் போற்றிவருவதை எல்கும் காணலாம், 

கொடைக்குக் கன்னன்” 

(திறுவிமுல்லைக்குப் பெருந்தேர் நல்யெ பாரி” 

trig Fuss ure Fes கா; 

ஈர ஈன்மொழி இரவலர்த்கிந்த காமி”
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அமிழ்து விர தீயஈனி உளவைக்கீந்த ௮திசன்” 

“பிறக க நாட்டொடங்கி பாரும் அலைபுக்க பெரியோன் 

பெற்றி மறர்தநாள் உண்டோ” 

“மண்ணவர் வறுமை சோய்ம்கு மருந்கன்ன சடையன்” 

மாரி யிகை (2உற்பம2யாார மலயன' 

எனவாம் இற்முன் ஈவார் மேல் நிற்கும் புகழ் உரையானும் 

பாட்டானு॥ உ௱ர்து பேணபபமிீம் உண்மை காணப்பமிம், 

வள்ளல்களுடைய புஈழே எல்லாராலும் வீயந்து சொல்லப் 

படம் ௨ன்பது இதனால் கூரப்பட்டது, 

233. என்றும் சஈகுணன் இன்புகழே ௫ின்றதிங்கு 

குன றியவேன் எல்லாம் கும£ரசா--நன் 73 

ஒன்ரு வுல£ச் துயாந்த புசழல்லாற் 

பொன்றாத நிற்பதொன் றில், (௩) 

Q—ar, 

குமரேசா! சிபி முகலாது புழே இவ்வுலகில் நிலை 

பெற்றது. பிற எல்லாம் என் நிலையாமல் அழிஈ தன எனின், 

ஒன்றா உயர்ந்த பு-ம் அல்லால் உல$த்தில் பொன்றாது நிற்பது 

ஒனறு இல்லை என் ௯, 

ஒன்று--தன்னோி ஒப்பது இன்றிச்தான் ஒன்றேயாக, 

ஓப்பற்றதென்௧. 

ஒன்னு உயர்ந்த புசகழ்-ஒப்பின்றாக உயர்ந்த Si gS 

ஒன்றா ஏன்பத உலகத்துக்2௧ ௮டையாக் “நிலையா உல 

ம் ஆம், 

அரிய புகழைக்தலிர இவ்வுலகத்தில் ௮ழியாமல் நிற்ப 

Gad ஒன்றும் இல்லை என்பதாம், ்
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நிலையில்லாக இவ்வுலகில் புஈழ் ஒன்றே நிலைத்தகிற்கும் என் 

பதும் ௮ஃது ஈசையானே எய்தப்படும் என்பதும் கொடுத்தற்கு 

அரியதைக் கொம்த்தேலும் அதனைக் கொண்டவரே உயர்ந்தோர் 

என்பதும் அவரது பேரும் சீரும் உலஈமுள்ள அளவும் யாவரா 

னும் போற்றம்படு2மன்பதும் இதில் தோத்றி நிறமை காண்க. 

இல்லையென்னால் எதனையுங்கொூித்து வள்ளல்கள் எய்திய 

அரிய புகம் ஒன்றே இவ்வுலகில் அழியாமல் நிற்கும் என்பது 

இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை சிபி சுகுணன் முதலா 

யினார் பால் காணப்பூம், 

சுகுணன் என்பவர் தொண்டைமண்டஃ௨த்திலே விடர் என் 

னும் நதரிலே விளங்கியிருர்ச லரு வேளாண் மரபினர், தமக்கு 

உரிய பொருளையெல்லாம் வறிபவர்க்கே கொத்து மகிழ்வுடன் 

வாழக் தவர். அவரது வள்ளன்மையையறிய விரும்பிப் புலவர் 

ஒருவர் வச்.து மனைகியைத்தரும்படி கேட்டார், அவர் மாற்றாது 

தந்தார், புலவர் வியந்து சுருணரைத் தந் தயேயென்றழைத்தூ 

Hat மனைவியைத் தாயென வணக்கினார். சேயாதிய என் 

பால் தாய்தந்த தாதாவே என்று மீண்டும் ௮வளை அவர் பால் 

சேர்த்தார். கொடுத்தற்கரிய உரிமைப் பொருளையும் கொடுத்த 

அவரது ஈகைக்குண தக்தைப்புலயர் எண்ணிசியண்ணித் து த்தார். 

ஒன்௫ உயர்ந்த ௮வர் புகழ் என்றும் நின்று நிலவும்படி. ஈன்று 
பாடினார், (இதன் விரிவைத் கொண்டை மண்டல சத்கத்தில் 

காண்க,) ிபிபுகழ் நிலைத்தமை மேலே காண்ச. 

அரிய புகழொன்றே அழியாமல் நிற்குமென்பது இதனால் 

கூறப்பட்டது. 

[ளார் 
224, வானுலகசேன் போற்றியதோர் வண்புறவை வானிலுள் 

கோளையும் போற் ரூமல் குமேரசா-.-மான 

நிலவரை நீள்புக ழாற்றிற் புலவரைப் 

போசத்மு௮ புத்தே ளூலகு, (௪) 
58
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குமரேசா! வானுலகம் தன்பாலுள்ள தேவரைப் போற் 

ரூமல் பண்டு ஏன் ஒரு பறவையைப் போற்றியது எனின், நில 

வரை பிள் புகழ் ஆற்றின் 1469 sar உலர புலவரைப் போற்று.து 

67 6S. 

நிலவரை--பூமியின்கண், கிள்புகழ்--நெடுங்காலம்நிலைத்து 

நிற்கும் புகழ், புலவர் என்றது தேவரை. புலம்--௮ுறிவி, 

௮ தனைப் பெரிதும் உடையரா கலால் அவரனைலரும் புலவர் எனப் 

பட்டார், 

நிலவரை நீள்புஈழ் அ.த்றின் -மிலவுலகில்ருந்நு நெடிய புக 

ழைர் செய்யின், 

இர்நிலவுலகிலிருட்து ஒருவன் பெரும் (/ஈழைர் செய்வானா 

சில் ௮வனையல்லது தெய்வவுலகம் தன்பாலுள்ள தேவர்களைப் 

பேணாது என்பதாம், 

புண்ணியத்தால் தெய்வவுடம்பையெூத்துப் புத் ஈளுலக 

னையெப்தி நிற்கும் 2 திவர்களினும் ஈசையால் புகழு(_ம்பையெடுத் 

அ இரரிலவுலூலிருக்கும் வள்ளல்கள் சிற் தவர் என்பது கருத்து. 

நெறிமின்றொழுகிய அறிவினையுடையார் மறமையை பாத்தி 

சம் உரிமையாக உடையவராலார், புகழுடையார் இருமையி 

னும் பெருமையை யெய்துவராநலான் புதசேளுலகம் ௮வரினும் 

இவரை விருமபிப் பேறும் ஏன்சு, இவ்வுண்மை புகழாற்றிய 

ஒரு புவின்பால் காணப்படிம், 

கதை, 

பல்லாயிர வருடங்களு£கு முன்னர் நிட தமலையையடுத் தப் 

பெரிய வனம் ஒன்று இருந்து. அடர்க்த மரங்களும் சிறந்த 

செடி. கொடிகளும் ௮/இில் நிறைந்திருந்தன. வில்லுங் கையுமாய் 

வேட னெருவன் அங்கு வர்தான், வரவும், பெருமழை பெய்தது, 

ழ்யவிஃலை, ௮ சனால் வருந்திம் குவிரால் baa ener. பறவை
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சளும் மீருசுங் களும் வாடி. நொந்தன, நனைந்து மெலிர்த பெண் 

புர ஒனற தரையிடைத் களர்ச்த டெர்கது. CarGari s gs 
ந * 3 ச e 5 a ' . . e a“ 0 உ 

தன வயிற் போட்டுக்சொண்மி சமைத்த ஒர் மரத்தினடியில் 
உ . ° e . ௪ ச * ௪ * களை தஇரர்தான் இரவும் வந்தது. அம்மாத்தில் சனித்திருத 

ஆண்புரு னன பேடையைக் சாணாது பெரிதும் வருந்தி அடி. 

பில் ஈனைந்தருக்கும் வேடன் வலையில் gobs Hous சுண்டு 

கண கலக்கங்கொண்டது, அதன்பின் பேடன மெலிவும்கு 

இரங்கிப் பல இடங்களுச்குஷ் சென்ற காய்ந்த விறகுகளைம் கொ 

ணர்ந்து குவித்து காட்டித்தியைக் மீதாலில் தாங்கிவகது ஜட்டி தி 

தனது மெல்லிப சறகுகளால்விசி ரெநப்பை வளர்கது ௮வனது 

குளிளை ரிக்கினது, அவனும் நீங்கி நிமிர்ந்தான். உடனே அவன் 
௬. ச . ௪ ட்டி ௪ ௦ 

பசிரோய்க்கு இபையாகப் புரு அதில் பாய்ந்து மடிந்தது, வே 

Le sorb dui பயந்து கன் வலைபில் கிடம்ரும் பெண் புரு 

வை எடுத்து வெளிய விட்டான். தன் துணையைப் பிரீந்திரு5௪ 

Ahoy pe அதுவும் ௮த்தியில் விழுந்தது. உடனே விமானம் வர 

அவ்விரண்டும தெய்வவுடமபெய்திச் சேர்ந்து மேலெழுக் தன, 

கிலவுலகிலி 05H நிள்புகழாற்றிய அப்புறவிரண்டையும் புத்தே 

ளூலகம் புலவரிலும் போற்றி மகிழ்ந்தது, 

(இசன் வீபிவைச் சாந்தி பருவத்தில் சாண்ச.) 

பேடையைப. பிட தீதுந்தன்னைப் பிடிக்கவர் தடைந்தபதை 

வேடனுக் குதலிசெய்து விறகடை வெந்த மூட்டிப் 

பாடுறு பசியைகோக்கித் தன்னுடல் கொத்தபைம்புள் 

வீமிபெற் துயர்ந்தவார் ச்சை வேத ச்தின் விழுமிதன்றோ 

(இராமாயணம் ) 

ர் 
புகழுடையாரைப் பு 

இதனால் கூறப்பட்டு, 

தீ2களுலகமும் போற்றும் என்பது 

  

232, தீண்டார் ௮.ரவான் சுதீசிபோல் மெய்ப்புகழைக் 

கொண்டிலசேன் மற்மோர் குமசேசா-- கொண்டாடும் 

நத்தப்போற் கேடும உள தாகுஞ் சாச்சாடும 

வி,5௩.5ர4 கல்லால் அரிது, (௫)



403 திருக்குற்ட் குமசேச வெண்பா, 

குமரேசா! அரவான், ததிசிபோல், பிறர் என் பெரும் 

புஈழைக் கொள்ளவில்லை எனின், நத்தம் ஆரும் கேடும் உளது 

அரும் சாக்கரடும் வித்ததர்க்கு ௮ல்லால் ௮ரிது என்சு, 

இருர் தல் வருந்தல் என்பன இருத்தம் வருத்தம் என நிற் 

றல்போல் ஈர்தல் என்பது இககே ஈத்தம் என மின்றது, 

நந்தல் என்பது வளர்தல் அக்கம் முதலியவற்றைக் குறித்து 

வரும் ஒரு தொழிற்பெயர், சாக்காடு-சாவு, 

போல் என்பதை உரையசையாக்கொண்டு ஆகும் என்பதை 

அங்குப் பெய்து பொருள் கொள்ளும்படி இது ஙின்றது, 

அச்சம் அகும் சேடும் வாழ்தலாகுஞ் சாவும் வித்தகர்க்கு 

அன்றி மற்றவர்க்கு எய்துதல் ௮ரிது என்பசாம், 

வித்ததர்--அறிவு, அருள், ஆண்மைகளான் மேன்மை பெற் 

pat, அழியும் உடலைக்கொடுத்து அழியாத புகழை அடைதல் 

எல்லார்க்கும் எளிதன்ருதலான் “AS sata அல்லால் அரிது" 

என்றார். 

புகழுடம்பை எடுந்தற்ராகப் பூதவுடம்பைக் கெூித்தலும் 

அது நிலைத்து நிற்கும்பொருட்டு இறத்தலும் தான விரர்க்செ 

௮மையம் என்பது கருத்து 

உடல் உயிர்களைக் கொடுத்கேலும் மேலோர் புசழினை ௮டை 

வர் என்பது இதில் உணர்ழ் தப்பட்டது. இவ்வுண்மை ௮ரவானி 

Lip ததீசிபாலும் ௮ நியப்படும், 

கதை, 

Aras என்பவன் அருச்சுனன் புதல்வன், உலூபி 

என்னும் நாககன்னி யிடம் பிறந்தவன். றந்த வீரன். நல்ல 
அவதங்களும் எதிர் உரோமங்களும் வாய்ந்தவன், எவராலும்
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வல் /தற்கரிய மெய்வலிமை பு/டையகன், பாரதப் போரில் 

காசினாருவனே சென்று பசைவரனைவரையும் தொலைத்து வெற்றி 

பைற விரும்பியிருக்தான். இம்கனமிருப்பத் தூரியோசனன் 

போர் தொடங்குமுன் வீரமுறைப்படி களப்பலியூட்ட விரும்பி 

or) ar. களப்பலி என்பது தன க்ளா வெழ்றி.புண்டாகும்படி சிறந்த 

ஆண்மையும் நிறைந்த அறிவும் திருந்தியவுருவும் உடலில் எதி 

மேறிய உரோமமும் உடைய ஒருவனைப் நொண்டுபோய்ச் காளி 

தேவிமுவ நிறுத்திக் கோள் மார்பு கொடை முகலிப ௮வயலங் 

களைச் சீறிறு சிறிது நொய்து அவளுக்கு மடூமழ்வண்டாகும்படி 

உதிரமம் தசையும் ஒருவன் ஒருங்கேபிடுவது, மேற்குறித்த 

இலச்கணங்கள் அசவானுக்கும் சண்ணனுக்குமே அமைர்திருர் 

தன, மொடியனை துரியோகனன் அ௮ரவானிடம் வஞ்சமார 

வந்சான். ௮வனைப் பெரிய தந்தையாக மதித்து ௮ரவான், யாது 

வேண்டுமென்றான், நீதான் வேண்டுமென்று அத்றீதானவன் 

சொன்னான். தந்தேன் சொளக என்று அம்மைக்தன் இசைந் 

தான். ௮ சனபின் SON of BUTEA அவனை முன் களப்பலி 

சப்தான், தவடம்பைந்கொமித்துப் புகழடம்பை எடுத் செப்த பூகவு கொடுத்துப் புகழ டுத்த 
அரவானது கொடை விரத்தை அ௮மாரும் துதிசதார். 

(இசன் வீரிவைப் பாரதத்தில் சாண்2.) 

இமச்திரனுக்கு மூதுசென்பை யிக்து புகழமுண்டாரும்படி. 

சாக்காடு எய்திப சது ரப்பாடுடைமையைத் ததீசிபால் காண்க, 

பூசவுடம்பைக் கொடுத்தலும் புசழுடம்பை ஒருவன் எடு 

க்சவேண்டுமென்பது இதனால் கூறப்பட்டது, 

236. பூரூவேன் தோன்றிப் புசம்கொண்டான் ஏனிருவர் 

கூரிசழ்வால் கொந்தார் குமரேசா-- பாருலகல் 

தோனறிற் புகழொடு தோன்றுக ௮ஃதிலார் 

0 தோன்றலிற் றோன்றாமை நன்று, (௬)



40% திருக்குறட் குரோச வெண்பா, 

குமரேசா! பரு AT oO tan eat தனது இள எ மையையு n Glam 

டுத்துப் பு? கொண்டான் ஏன் ௮வன்நுணேவர் இகழ்வாலி£ந்தார் 

எனின், தோன்ற ன் 1/Bo1pTh தோன்றுக; அஃது இலார் தோன் 

fio oo (D Bi om (17 obi eb நன்ற என்க, 

பு5£ழ் என்றது இற் ர அதற்க எதுவ! ப ஈநனகத்சைக் குறி 

தீதுங்ன்றது. அல்து இலார்--௮ர்குணம் இல்லாதவர். 

பிறந்தால் புகமுர்ரு எலுவாகய (Ht as சாடு Dp es, ௮ம் 
a ‘ . . ச ௪ ரு * . ச 

ருணம் இல்ல! தவர் பிறக்கலினும் பிறவாயல் ஓ தல் நன்று என் 

பத் 1), 

உபி ந 5B) உஊதிபமானது [ந் ஒன்றே ஆசலான் அதைப் 

பெற்றவனே மனிதஞகைப் பிறம்தவனாவான்; பெறு தவன, ஈ.ரவத் 

தால் மனிதஞயிலும் அவன் பிறபபு பயனழறது எனபது கரு க்ஜு, 

டி . > ச ல ச 

தோன்றவில்லையானால் (/5/ ல்லா தவனை ஒருவரும் பாரியார் 

ஆசலான் சோன்றாமை ஈன்று என்றார், 

மத்தளாய்ப் பிறஃகால் புசம்பெறம்படி. பிறம் வேண்டும் இல் 

யானால், அப்பிறபபு Dif eae iT என்பது இல் உணர்ததப் 

பட்டது. இது பூருவின் சண்ணும் அவன துணை வரிடமும் உண 

7ப்படும், 

கதை, 

பூரூ என்பவன் சந்திரகுல வேர்தனாயெ ௮யாதிபின் புதல் 

வன், தெய்வயானை ஈன்மிட்டையென்லும் அயாதி.பின் மனைவிய 

ரிருவருள் இவன், இரையவளிடம் பிறர் தவன்,ம.,ற, ௪௬, ய.து, வச, 

என்னுந் தணைவர் நால்வருடன் வளர்ந்து பருவமெய்தினான், a & 

கரன,சன் மசளாபெதெய்வயானையிரப்ப மற்9றாரு த்தியை மணந் 

தான் என்று சினந்து ௮ரசனைத் தளர்ந்த உழவனாகும்படி சபித் 

தான், அரசன் பெரமுூப்பெய்தினன்.  இல்லின்பந்தப்க்கு
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இசையாமையை நினைந்து HON FLL SRI) BY oor இளறையைக 

திரும்படி தன் புதல்வரைக் கேட்டான், மநு ம சலிய நால்வரும் 

மறுச்சார். புரு மகிழ்ந்து தன் இளமையைத் தர்து அழுது 

யைக்சொண்டான்.  மாசன் இளமையெய்கிப பெரும$ழ்வுற் 

ரன், மறுத்ச கால்வரைபும் வெறுத்தசற்றினன். வேண்டிய 

இன்பந் gus se அவ்விளமையை மண்டிம பூருவுக் தர் 

தான் Hor J! p_flen DLP Ipa $5 55 BH அ வூெரு வனை 2ய Dj 7 

சனாம்கிறான். அகன்ற கால்லாம் swhasre wPsseigsqn, 

புகழொமி மீகான் ரிய ,ரூவே Cur hacer, goo Fae 

தகர் மீதான் மியும் தோன்றாதவாய்ச் நாறறப்படடார், 

) சன விரிவைப் பாரதக்கில் சாண்௪,) 

(|காழறப் பிறத் நமல உயர் பிறபபென்பது இகனால் கூறப 

பட்டது, 

237. இதுபுசம் கொய்ளா உலகனோன் நன னையி£ழ் 

கோதிலரை நொரகான் குமாரா. ஏதும் 

புகழ்பட வாழாதார் ரர்ரோவார் தம்மை 

யிகழம்வாரை மோவ செவன். (or) 

Q— ar. 

குமரேசா! உலகன் என்பவன் சன்னை யிகழ்ச்சகரை 

ஏன் நொர்தான் எனின், புகழ்பட வாழாதர் தம்மை கோவாதே 

தம்மை இ£ற்வாரை சோவது எவ என்க, 

சம் சோவா/..தந்மை கோவாதவராப். சோவார் எனலும் 

எதிர்மறை மாற்று இங்கு எரசமாய் நினறது. 

ஈதலைச் செய்து புகருறலாழ் கலே இல்வாழ்வாலுச்குச் கட 

மபையாசலால் அதனை யெய்காதவீன உலகோர் இஈம்வர். ௮௪னம் 

Q Brg 700, தன் குறையை.புணரச்து அ௮ஙன், தன்னை கோவாமல 

ுகழ்லாரை கோவதால் பயன் பூ ௨லை என தாம,
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தன்னைப், பிறர் இகழ்வ.ராயின் அதனையுணர்ந்து தான் இருந் 

தாமல் ௮வரை goer வெறுப்பது அுறிவின்மையாம் என்பது 

சருத்து, 

(புசழ்பட வாழாதவனை உலகோர் இநழ்வர் என்பது இதில் 
உணர்த்தப்பட்டது, இவவுண்மை உலகன் பால் உணரப்பஃம், 

கதை. 

சோழ நாட்டிலே அங்கூர் என்னும் ஊரி2ல உலஈன் என் 

இம் பெயரினையுடைய செல்வன் ஒருவன் இருந்தான். வா 

ணிஈ முதலிய எல்லாத் துறைசளினும் நல்ல திறமையுடையவன் 

அனால் கல்வியறிவு சறிதும் இல்ல! தவன் புன்மையும் வஞ்சமும் 

பொருந்திய ரெஞ்சனன். பொருள்மேல் பெறம்பற்றுள்ளவன், 

எவனும் உந்து எகாவது உன்றை £ என்று கேட்டால் எபன் 

வந்து தன்னுபிரைக் கொடு என்று $சட்டதுபோல் மிர நொந்து 

கவல்லான். இவனது நிலைமையைத் தெரியாமல் இரட்டையர் 

என்னும் புலவர் உந்று இவன் மேற் பல கவிகள் பாடி ஞர். ௮ப்புல 

வருக்கும் இவன் ஒன்றுங் கொடாமல் அவமதித்தான், வர் 

இவனது படமைஃய்யுங் கொடுமையையுந் தெளிகதார், 

மூடர்முனனே பாடல் மொழீந்தால் ௮றிவரோ 

ஆ டடுத்த தென்புலியூர் ௮ம்பலலா--அடசப்பொழ் 

செந்திருவைப் போலணங்கைச் சற்காரிச் தென்னபயன் 
அந்தகனே நாயகனா னால். எனறு வசையொன்று பாடினார், 

அதன் பயனாக ௮வன் விழியொழியிழந்தான். புசழ்பட வாழாத 
தன்னை நோவாமல் தன்ன இகழ்ந்த புலவரை.௮ றிவின் றி நெரந்து 
வறித இழிர்தான். (இதன் விரிவைப் புலவாமான்மியத்தில் 
காண்க, 

புசழ்பட வாழாதவன் இகழ்பட்டு நோலான் என்பது இத 
னால் கூறப்பட்டது,



21-ம் அதிகர்சம் புகழ், 467 

BOE mus 

938, பா ௮ர் கொண்டான் செல்வபெஈலாம் பல லோர்க்கும் எர 

செேள்ளைடியபாண்டான் என்னே குமசேச:- தள்ளும் 

வச மயன்ப லையக்காரீக் செலலாம் இசையென்னும் 

எச்சம் Bu a7 wy விடின். (௮) 

இஃ, 

குமரேசா! பள்ளி மாண்டான் என்பவன் தன் செல்வ 

மூாரரடைடபும் எலகரர்சகுங் சொடுக்று என இசை சொண்டான் 

Gator, Hossa yee எசசம் பெருவிடின் வையத்தார்க் கேல் 

ரர ௮த வசையாம எனக 

இசை என்னும் எச்சம் பசும் எனனும் மகவு, 

பகம் என்ு 1 பிள்ளைபைப் பெராது ஒழிவசாயின் உலகத் ஈம் என் ஒ PB Dif 
கார்க் லாம முலஃ்து ரு பெரு வசையாம் என்பதாம், 

சார்மை நக்கிலாவன் துஞ்ினும் சாம் தஞ்சாமல் எஞ்சி 

சின்று உனது பெயசை மாவும், புரமும், கிலைபெறச்செய்யு 

Qin wf gue poner 6 sin பின்ன?த நெடிது நின்று பெரிதும் 
o ® e ரூ ட ° 5 ௪ 

OAM THON Op GoM OUI உறுதியாக ஒருவன் Qu pS aa 

மம என்பது சரத்து, 

செவ மழதலியன பெறாமை ௨௮௪ ஈன்று, இசைபெறுமை 

பேஒருஉலுக் , வல சயாம் என்பது குறிபபு; 

இசை என்லும் எச்சம் பெற்றவனே வசையற்றவனாவான் 

என்பது இதில் உனார்தீ்சப்படடது இவ்வுண்மை பள்ளிகொண் 

டான பால் காணப்படும், 

கதை, 

பள்ளியசமொண்டான் என்பவன் இற்றைக்கு _நாற்றிருப௮ 
வருடங்சட்குமுன் பாண்டிய சாட்டிலே மெடும்சழி என்னும் 
பதிவி7ல விளல்கியிநந்சான். பரதவர் மசபினன், தேசணிகள் 

59
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சொண்டு வாணிகஞ்செய்தான், செக்வழம் சக்ளியும் இஉனி 

டம் சிறந்திருக்ச ன, இசந்துவர்சவர்ச் ௫ இஃலை யென்னாமல உள 

Arp wii gg வாழ்ர்சான்., மகசட்பே்ரிலும் செல்லப் 

பேற்றினும் புாம்ப் பற்றை யே உடர்வாக உடுத்து அதனைப்பெ 

ரிதம் போற்றினான். இலச என்றும எச்சம் பெற்றான், ௮௪ 

லை இவன் பெயர் இசைசொறும் நின்றது, இவனது குணாலச் 

களை வியந்து புறகர் பலர்ப1டி ம௫ழர்தார். 

வள்ளிகாண் டான் பயில் எறிக்சொண் டான் ௩; 

Cut லுமலை 

வெள்ளிகொண் டான விடை யேறிக்சொண் டான் விண் 

ணவர்க்சமுதம் 

இள்சளிகாண் டான் புள்வில் ஏறிச்கொண்் டான்சுப 

சோபனஞ்சேர் 

பள்ளிகொண் டான்புகம் ஏறிச்கொண் டான்என்று 

பார்க்கவெண்றே, 

(கையாண்டிப் புலவ) 

இசைபெற்றவனே உல&ல் வசையற்றவன் என்பத இத 
னால் கூறப்பட்டது; 

‘ புண்டைவள க குன்றியஇப் பாரீஎன் ஈசகனைமன் : கன ம 
சொண்டிருந்த போது குமசேசா--கொண்ட 

உசையிலா வண்பயன் குன்றும் இசையிலா் 

யாக்கை பொறுத், நிலம். (௯) 

Q—~ ar. 

குமரேசா! நரகாகு னைத் கரங்குயிருர்த கரலத்இல் ஏன் 

இவ்வுலகம் வளம்குன்றி இருர்தது எனின், இசையில்லாயாச்கை 

பொறுசக்தநிலம் வசையிஃலா வண்பயன் கன்றும் என். 

வசைஇலா வண்பயன் குன்றும்--பழிப்பில்லாத செழிப்பு 

ள்ள வில்வு குறையும்,
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சூன்றும் என்னும் கிளே? பாருசரின தொழில் ௮ விளைதற் 

குரிய 9ிலத்தின்2மல கின்ற த. 

கிலப குன் Dib bos Bo Osta pid விளையுள் குன்றும், 

)கழில்லாச உடமபைத தாங்கி! நிலகஇ௰ பழியில்வாததும் 

செழிபபுளளதுமான aft it oy குமைபும் என்பமாம, 

புகதி.லாதவன இருக்குமஇடததில் வளமான பொருள்கள் 

விளையா என்பது கருதது, 

புகழி௰லாதவன் தோற்றம் உலகத்துக்?க பெருங்கேடாம் 

என்பது இஇுில் உணர்தஃப்பட்டது. இவவுண்சும நசன் 

வரல் உணரப்படும். 

கதை. 

ஈசசாச.ரன் என்பவன் சோதுதம் என்னும் ஈக॥்லி நகது அச 

குபுரிந்த ஜர் ௮௬ரவேந்தன். துவட்டாவின் புதல்வி.பாகிய ௧2௪ 

ருஎன்பவளை மணநது காதலின்பததைத துய்சகான், கொடிய 

கூணமுடையவன். அ௮ஞ்சாதகேஞ்சினன். எஞ்சா வலிபினன. 

பிரர்க்கு இதம் புரிதலை றிழம அறியாகவன், பெருக்காமி- 

பலதாரு பிரம் ழக ப இளக குமரிகளைக கவர்ரள கொ ண்டுவநது 

சன் ஈரரிவவைச.து விந ஜதய்ச்சான், தத் ஈம் கணவ Sip 

நத இவனால் ௪ஈஈல்கலககிம மாதர் பவர் உடைய இளசாக 

Quist ast sy பாதான. இவன இருக சிவப்ப ச ிகளி இடை. 

இடையே கொடிய பஞ்சங்கள் தேன்றின, ம;களனைவருமிகக 

அன்புற்றார், இருமால்தோன்றி இவனைக்கொன்று தொலைத்தார். 

அதன்பின் உலகம் மஏழ்ஈத.து. அன்று எண்ணெயிட்டு targus 

பல்வகைச் சிற்றுணவுசளையுண்டு ஈஃலாடை புனைந்து எல்லாருக் 

களித்தார். இன்றும் ௮௮ ஈடைபெற்று வருசின்றது. அதான் 

இபாவசரீயாம். இசையிலா நாகன் தொலைந்தபின் வசையிலர் 

வளங்களை கிலந்தர்,து நின்றது, (இ.து பா2வ,த.த்.இில் சாணப்படும்), 

புகழ்இல்லீ.தவன் இருர்த இடமும் விளப்சாதென்பது இகளுல் 
கூறப்பட்ட.
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(புகும் 

240, மண்டுபுகழ் ஈன்னன்சேய் வாழ்க்துயர்ட்தாம உட் 

கொண்டிழிரதான் என் ன கும?சச/-- மண்டும் 

வசையயொமிப வாழ்வா eo வாழ்மார் இசையெொழிப 

வாழ்வ! 2ச வாழா தவர், (8) 

இ--ள 

குமரேசா! நன்னன் 2சய் புகழுற சாழ்ர்தான், ஈன்னன் 

வாம்கதும் ஏன் இழ்வால் தாழு௩க ன் எனின், வசை ஓழிப 

வாழ்வாசே வார.வரராவர்? இசை ஒழிய வ ழ்வா7ச வசழா தகர் 

என்க, வசை. -டுகம், இஷை--புஈழ். 

வசை ஒழிய வாழ்வார். -வசையின் மி வார், என்து 

சம் பெற்று வாழ்வாரை ௨௮௭ மி ப்ற்று வாழு 

இசை Rp u OM IL UIT — Lt & LP பெறாமல் வாழ்வார். 

புகழ்பெற்று வாட்பவ?ச உயிர் வாழ்பகசரவர், புகழ் பரு 

மல் வாழ்பவர் இறந்தவமாயரவர் என்பதாம், 

செல்வ மேசலிய எல்லா 15 sued GLE aria Fe gi வாழ் 

பவனாபிலும் பு மிழன்லும் மகவைப் பெறவில்லையானால் ௮வனை 

இறந்து தொலைரந்சவனாகவே மஇக்க?வண்டும் என்பது கருத்து. 

இல்வாழ்$ரைக்குப் பயன் புகழ் ஒன்2ற என்பதும் ௮௪ 

ப்பெற்றவனே உயர்ந்தவன் என்பதும், பெரு தவன இழிந்த 

வனேயாவன் என்பதும் இதில் உணர்த்தப்பட்டன., இவ்வுண் 

மை ஈன்னன் சேய் இடமும் ஈன்னன் கண்ணும் காணப்படும், 

கதை 

கன்னன் சேப் என்பவன் வேளிர் குலத் தலைவனாய குறு 

நில மன்னன் புதல்வன், இலனது காலம் இழ்றைந்து .ஆயிசச். 

செண்ணூறு வருடக்கட்கு முன்னர் என்பர், தொண்டை ஈட்
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டி ல செர்கண்மா என்னும் ஈகரி3லயிருஈ.து இலன் ஈல்லாசு 

புரிகரரன். அசசுக்குரிய உயர் குணங்களெல்லாம் இவனிடம் 

ஒருங்க குடிகொண்டிருர்கன, அரு*்திறலும் பெருக்கொ 

டையும் இருந் இப பண்பும் பொருந்து இசை இசை பசப்பி இன் 

புற வாழ்ச்தான். இவனது வீரம் ஈகை அருள் முதலிய குண 

நலச்களை வியந்து புலவர் பாடியுள்ளனர், அ௮வற்றுட்சில இத 

ன டியில் வருவன; 

தொலையா நல்லிசை புலக?மாடு நிற்பப் 

பபலர்புறம் கண்டவர் அுருங்கலர் தரிஇப் 

புல2வாரர்குச் சுரச்மூம் ௮வன் ஈரைமாரியும் 

இ: முகாப்பிணிக்கும் ஆற்றலும் புகழுகர்ச்கு 

சசுமூழுது கொடுப்பிலும் ௮மசா நோக்கமொமி 

தூத்துளி பொழிந்த பொய்யா வானின் 

வீயாது சரக்கும் ௮வன் நாண்ம௫கழ் நருச்சையும் 

(பெரு்கெள சினா) 

பாடுரர் செலி?ன, 

௮ருங்குறும் பெறிந்த பெருங்கல Ca gions 

ரூழா சுசக்கும் நன்னன். (9559 or gy) 

இன்னும், வசையொழிய வாழ்ந்த இவன மாட்சியின்பச 

ப்பு மழுஅம் மலைபடுகடாம் என்னும் ௮ரிய நாலில் இனிது 

காணப்படும். 

கதை 2. 

மேற்குறித்த இசைக்குரிசிலின் தர்தையாயெ ஈன்னன் என் 

பவன் பெருஞ்செல்வம் பெற்றிருந் தும இசை ஒழிய வாழ்ந்தான் 

ஒளவையும் முனிக்கு ௮வ.சிமேல் வசையொன்றுபாடினார். HM 

ஞல் வாழ்ந்இருர்தும் வாழாதவனாய்ச் தாழ்ந்து ௮வமஇககப்பட் 

டான். மகன்பெபர் இசைதொறும் நிற்பத் தன்பெயர் வகையற்ற 

மிந்த. வசைபொழிய வாழ்$தவனே பிழர்தவனாவான், அல்லாத



412 இருக்குறட் கும22௪ வெண்பா. 

வன் பிறந்தும் இறச்தவனேோ என்பதை உலகம் இிவாபால உளச 

ச்க்சமு, 

உயிருடன் இருப்பினும் புகழில்லா தவன் இறந் தவனேயர் 

வன எனபறு இதனால் கூறப்பட்ட. 

ஒருவன் இசண்டு யாக்கை யூன்பபி னரம்பின யாச்ச 

௨ ரவழம் புகழுமென்றாக் கவற்றி Dip ats gah ge 

மருவிப வுருவமிங்்க மறைக்று சபா மற்ற யாக்கை 

இருவமரார் துலகமேத்தர் சிறச்துபின் னிழ்குமன் 2ற, 

(சூளாமணி) 

(இவ்௮இிசாசத்தின் தொகைப்்பொருள்] 

புகழ்பெறல் ஒன் 2ற இவ்வுலகில் ஒருவன் பிறர்துவாம்க் த 

சற்குப் யன். புகமுடையொருவ?ேே எல்லாசாலும் போற்றப்படு 

ரான, அருபபுகழ் ஒன்றே அழியாது நிழ்கும, LBC SOMOS Up 

ப பு-: ழடையானையே பேணிம௫ழும், தமதூ உடல்கிடுத்தனும் 

மேலோர் பு5 முடம்பெடுப்பர் புகழ்?பரு தவன் பிறத்தலினும்பிற 

லாமைன்று அவன் எல்லாசாலும் இகழப் .(பிவான். எற்தலகிக 

சட்ெற்றிருப்பினும் ஒருவன் புகழ்பேறவில்லை எனால் ௮வன் 

வசையுடையவனேயாவன். அன் இருந்த நிலமும் விளைவு குறை: 

யம புசழுடையவனே என்றும் உயிருடன் ௨உாழ்பவன், இல 

Fis இறகச்கவனேயாவன், 

21-வன yep adap 

அறவற்வியல், 

௨௫-ம் அதிகாரம் அருஷுடைமை, 

பில் சாவது எல்ல ௮ுயிர்களிடத் தம் இபல்பாகவே செல்லு: 

கின்ற கருணை, ஈந்து புகழ்பெற வாழ்ந்து வரு றமேலோரிட 
மேபிறவுயிர்களைப் பேணும் இவ் அருளுடைமை உரிமையாக



சம் த.இகாசர் அருளுடைமை, 178 

அமைச் இருக்கும் pe sere gin இல்வறைத்துச்கு அன்புடைமை 

போல் தறவறத்தக்கு இல நியமையாச் ரெப்பினசாதகவாலும் 

இஃது ஈண்டு லைக்சப்பட்ட. 

241. தொண்ட உமம்புல் கொடுத்தோ உடன் 
ொண்டான் அருளைக் குமம்சா- சண்ட 

அ௮ருட்செல்லஞ செக். ததுட் செல்லம் டொருட்செல்லம் 

பூரியார் சண்னும் உள (௧) 

குமரேசா! சீமூதன் என்பவன் த்ன் உடாபையுறி கெடு 

த்து ஏன் அருள்சொண்டான் எனின், செல்வச்துட் செல்ல ௨ 

௮ருட்சேல்வமே பொருட்செல்வம் பூரியார் கண் ணுமஉளஎன்௧, 

பூரியா-- இழிஈதார், ௮ருட்செலவம்-- அருளால் வருஞ் 

செல்வம்; அஃதாவது பிறவுயிர்களைப் பேணி அ,சளுல் எய்தும் 

மேன்மை. 

செல்வங்கள் பலவற்றுள்ளும் சிறந்த செல்வமாவது ௮௬ 

ட்செல்வமேயாப்; பொருட்செல்வககள இழிஈதாரிடத்தம் உள் 

ளன என்பதாம். 

புறத்தே பிருப்பதம் ௮ழிவுள்ளதும் வருச்சகக்சான் வரு 

வ.தமாகிய பொருட்செல்வத் தலும், ௮சத்தேயுள்ளதும் அழிவி 

லர் தம் இன்புறத் ?தான்றும் இயல்பின மாகிய HOF 

ல்வமே ஒருஅலுச்குச் சிறந்ததேன்சு. 

சிறியாரிடத். தம் டொருர்திவறி?தாழியும் போருட்செல்வ 

ச்திலும் பெரிபாரிடத்தே தக் உபிர்கள் இன்புற வுயா்கதோக் 

கும் ௮ருட்செல்வபொன்றே Ani GSI Bata wg AGT SU ஒரு 

வன் ுடையவேனண்டு மென்பது குறிப்பு, 

போருளுடையகரிலும் ௮ருளுடையவ?ச உயர்க் தவர் என் 

பது இதில் உணர்ச், சப்பட்டது. இவ்வுண்மை Pap son uss oo 

சப்படும்,



gta திருக்குறட் குடிரோச வெண்பா. 

கதை. 

சீமாவாகள் என்பன் மகத?தசத்திலிருக்சு ௨௫ மதி.க 

வே பனனுயிர ஐபபினான். மரம் ௩ Voy we Fat பிர் 2 பால 

டூ, 2 டி முகலிபதர் அறிவுபிர்:டகுமயா2ச ஐு௦ஒர் ஊறு 

செப்பினும தவன் விரைந்துசென்ன௮ ௮ சைப்டரிரது ௮கற் பு 

லான் ஒருஈள் தனியாக ஒரு மலைசச।ரலை யமிததான, ௮ங் 

2சருடலுக் கம் நாகர்களுக்கும் எற்பட்டி௬௩,த உடன்படிசகை 

aru» ஒவ்வெருவ சமும் வந்து உரிய இ தில ௮மைநஇ 

ரூக்கினற நாக ONS SPM STH GOES pI கொளறு 

Bet apie, சிரூதன சென்றிருக்க அன்று முரைபபடிவந்று முன் 

சங பிரத தா் இளசகுமசனைக்கண்டான். TG) நிசழுமஇப 

ஷ்பினை நுனிடம் வினவி?யரார்தான் கலங்கி நிற்கும் அவனு 

நிலைமைய நினை ௮ மிகவும் இர, ௫னான். அவனைககாக் விரும் 

பி, ௨ன் 2போவையைத் தன் 2மல் போர்த்துக் ருமானை யகன 

அர்பாபபடி செயது கான் கூறித்த இடத்தில பரததிருந்தான்: 

 ருபபசி.யா வாது கருடன் இவளைக்கவர்ஈது செறை தங் 

கும இடத்தில களிததுநின்று தசை முழுவதையும் ஈசையுடன் 

உண்ட. அசன்பின் உற்று சக்கி வே டிருவன் என்று செரி 

ந்து நீ யார் என விளவியது. உயிர் 8ங்கம நிலையிலிரு5த சீம 

தீன் இயலபினை க் தெய்வ ௮ருளால அது தெளிர்தது கருடன் 

வருதி சிமுூதன் முன்னை பவுருவத்சை யெய்தும்படி. திருமாலை 

வேண்ட அவலும் அுடைகதான். பொருட்செல்க த்தை ஒரு 

பொருசிளன பதியாது அருட்செல்வ ரபய் ப இப்டேறிவா 

ளனை அமரரும் 3பாறறிஜர், அதுமுதல் அக் சருடனுமகோலை 

Serr Og அருளுடன் சென்றது. தய.வீரன் என்று வட 

மொழியில் இடன் பேோற்றப்படுனெருன். விரிவை ஆண்டுக் 

கிரண, 

௮ருட்செல்வமே எல்லாவற்றினுஞ் சிறர்தது என்ப் து இச 

ஞால் உழப்பட்டது,
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242, ஏ?னே ௮ருளொன்றே இன்றுணையாக் சொண்டுகினருர் 

கோனான புத்தர் குமசேசா--கானாச 

நல்லாற்றான் சாடி. யருளாள்க பல்லாற்றாற் 

௮25 Ziaur, (2) 

டர] ட 

குமரேசா! புத்தர் ௮ருள் ஒன்றையே தணையாசக்கொ 

ண்டு ஏன் உறுஇயாக நின்றார் எனின், ஈல்லாற்றான் நாடி அருள் 

அள்க; பல் அற்றான் தேரினும் 3ஃ சீததுணையாம் என்க, 

௮/2 தல அருளே, 

நல் ஆற்றுன்ராடி --ஈல்ல செறியிலை கின்று அரசய்ந்து, பல் 

ஆற்றான் -பலவழிகளாலும்; அல்சாவது மதவேறுபாடு நூல் 

வேறுபாடு மக்களுடைய உஷர்சசி வேறுபாடு முதலிய எல்லா 

வற்றாலும், 

நன்றான கெறிபிலை நின்று எவ்வசையாக சாய்ந்து தேரி 

னும் அருள் ஒன்றே ஈயமிர்க்கு உறு அணையாக நிறகும் ஆதலான் 
அதனையே ஒருவன் தனக்ரு உரிமையாசச்கொணடு ௨ழு£வே 
ண்டும் என்பதாம். 

துணை போல் காணப்படும் மனைவி மக்கள் ஒக்கல் பொருள் 

முதலியன எல்லாம் மெய்யாக ராயின் பொய் பர்கமுடியும் 

என்பதும், ருள் ஒன்றே உபர் ச. துணையாய் ஒன்றி நிற்கும் என் 

பதும், ௮ஃ2,௪ என்னும் பிரிகிலை ஏகாரத்தால் உணரப்படும், 

மேல், பொருளிலும் அருளே கறந்தது என்றனர் இல் 

௮௦ ஆர என்றும் நீககாது நின்று உதவும் என்ஞார், 

அருளுடையனாக ஒருவன் ஒழுகவேண்டுமென்ப௪ இதில் 

உணர்ததப்பட்டது. இவவுண்மை புத்தர்பால் உணரப்படும். 

கதை 

புத்தர் என்பவர் இற்றைக்கு இசண்டாயிரத்சை நாறு வரு 

டக்கடகு முன்னர் இப்ப்சத கண்டத்தின் வடபாகத்தில் சங்கை 

00
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யின் ளெகஇடா பெ உரோகிணி என்னும் நதிக்கரையில் விளங்கி 

mse சபிலபுசம் என்லுச் இரு ஈகரி£ல ௮௭௬ புரிகத ரதா 

தனன் என்றும் நமசலும், of இருமகனா யவதரிததகார், இவர் 

தாய் பெபர் மாயாதேவி, மான் பிறக ஏழாம்நாசர் இவள் இறந் 

காள, இததார்த்தன என்று “pga இர் பெயரிடப்பெற்று 

வளர்ஈது பருவமுர்ரார், பலசலைசளையும வழுவழக்கற்றார். இவ 

சதி உருவ அமைப்பும் வனபபும் குணங்களும் காண்பவசெவர் 

Sib பெருங்களிப்பூட்டின, போருளஞுடையவர். சிரியபிசா 

எரிகள், சிறிது வரு,இ ஏம் உடல் நடிககி இவர் உள்ளம் பதைப் 

பர். மசேவதச்சன் என்னு? தன் பைகஅனனோ? ஒரு Lp Oh SET 

லையில் இவர் உலாவிக்கொண்டிருந்க பொமுது aq Upewwenw 

[வன் எய்தான்; அறி தரையில் விமுகதது, உடன இவா 

உளளங்கரைந்து மடியெடுதது ௮கன் உடலில் பட்டுள்ள ௮ம் 

பை யீர்ததெறிஈது தனது அழகிய வாயால் ஊ௫ியூதி அதன் சோ 

வை யா,றிஞர்; அது கலங்குவதைக்கண்டு இவர் கண்வர் 

சொரிஈதார். அது பிழைத்துச சென்றபின் பெருமகழ்வா மூர். 

செவரம்தலும் இவரது ஆருளடைமையறிஈது பெரிதும நாணி 

னான். தநோய்வாப்பபட்ட ஒருவனையும், மு.இர்ஈது தளர்ந்த மற் 

ஜெருவனையும், இறக துர்க வேெருவனையும், ஒருசாள் இவர் 

சண்டார். இரஙகிஞா். பிணி மூப்புச சாககாடு Saud. O sony 

இவவ வகை வெறுத்தார், பெருந்திருவையம ரம்பையரிலும் 

Abs ழுகயாகிய யசோகரை என்னுக்கனது அருமை மசோ 

POUND HLM HHO துணையாகச் தவமபுரிந்தார், ௮தன் 

பின் இவொபுத்தர் எனப் பயர் பெற்ளுர், 

இகன விரிவை நீலே0ி முதலிய நூல்களிற் கான்சு, 

அ௮ருளொன்றே உயிர்த்துனே என்பது இதனால் கூறப்பட்டு, 

  

243, தாடனொரு நாட்சொண்ட ஈல்லருளால் துன்பகன்று 

கூடினனின் பென்னே குமசேசா--2த3ம் 
௮ருள்சசோநத Gm oye Gyre Beco CHM Gat ngs 

Doo) oan 14. (௩)
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Q—ar 

குமரேசா! நாடன் என்பவன் ஒருகாள் கொண்ட அருளி 

னால் ஏன துன்பமகனறு இன்பபெய்இனுன் எனின், இருள் சேர் 

ரத டுன்னா உலகம் புகுதல் gH Hit சரா மெஞ்சன/க்கெலை 
எனக, 

இருள் சோந்ச இன்னா உலகம--இ நள்கிவறக்த துன்பவுலகம், 

[ச] ௪ 

அஃதாவது ஒருவசை நரகத்தை நரகமாவது பாலிகள் 
> > ச . 

SUB CRS WSU FHI OS g MIME DS oi HD 

குரிய இடம். ௮து,சகாரம், ௮டு்காசம், வீமம், செளரவம், GT 
. . ச . 8 

லம்,கும்பிபாசம, எம, எனப்பல மைப்படும், அவற்றுள் இஙசக 
ச « ௪ டூ ~ ச 

குறிக்சப்படடது தமஈ என்க இஃது எபபாழுதும் மிச நெரு 

ய ரள ய/டையதாய்த தன்ன டை தவாச்ருப் பாறுக் 87 இரு nya ‘ BP GION QOL! Gis vue pig 

தற்கமிய துன்பத்தைக் கொடுத்து நிற்கும், 

இருள் செரி்க அருள் நிறைத பெஞ்சினை யூடையார்க்கு 

தன்பவுலக மென்னும் நரகம் புகுதல் இல்லை என்பதாம், 

அருளுடையார்க்கு ஈரகம் இல்லைபயென் ௧, என 3 ou SY (att 

இல்லார்க்கு ௮ஃது உண்9 என்பது பெறப்பலிம், 

மேல், அருளே ஐருவலுக்குத க ண என்றார் இஇல் ௮ தனை 

யுடையார் மறுமையில முடையும் பயனை wants Bent 

அருள் 2சர்ந்த நெஞ்சினை அுடைக்தபின் ஒருவன் ஈரகினை 

படையான் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவவுண்மை 

தாடன்பால் உணரப்படும், 

கதை 

ராடன் என்பவன் நிடதமலை யருகல் காரனதம் என்னும் 

ஊரில் இருந்த ஒர் வேடன். இவன் தனத முலமுறைபைப்படி. 

௮ம்மலைச்சாரலில் வேட்டையாடச் சென்றான், அங்குச்கும்ப 

லாய் இருந்த புருவின் கூட்டங்களில் ஒர் ௮ம்பை எவினான,
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அதனால் 86.து புரக்கள் கொர்து விழுந்தன. அவை சிறையடி 

ததுத்.துடிப்பதத இவன் அ௮ருகணைகது கண்டான், உடனே 

உள்ளங்கலைகெ கண்ணீர் சோமிரதான். எவ்வளவு கொடுமை 

செய்தேன் என்று Tt Bras eyo. சன் விடலை மூறிகதூ விசி 

யெறிதான். தனபிறவிறய மவெறுகதான். அன்றுமுதல் எவ 

வுபிர்க்குக G BIG; செய்வதிவலை யேனறு அணி தான், <2) Bom 

சோத நெஞ்சிளனாப் ஆருயி 2சாமபிறு ர. முழ வ்லின்பமிம 

முடிவில் அடைஈதான். அருள் சேத கெரசினறுக்கு இருள் 

ATED LY HBV (QA என்பதை உலசம் இவனபரீல உணசஈதறு 
உ ° e , 2 ந s 

ஏ[ருளுடையாக் கு ஈரகம் Deravol om ug இசா கூறப்பட்டது 

244. அின்றுகஞ்சை யுண்டும் ௮ல்லலின்றி யேன்வசவா 

குன்றாஇன் புற்றுர் கும£ரசா--என்று மே 

மன்னுபி ரோம்பி யருளாள்வாற் கிலலென்ப 

தன்னுயி ரஞ்சும் வினை. (௪) 

ள். 

குமரேசா! வசவர் நகஞ்சை யுண்டும் துன்பமின்றி என் 

இன்பமெய்தினார் ஏனின், மன் உயிர் ஒம்பி ௮ருள் இளவாழற்கு 

தன் உயிர் ௮ஞ்சம் வீனை இல்லை என்க. 

மன்னு தல்--நிலைக்தல், மன் என்லும் ௮டையான் உயிரி 

னது நித்தியத் தன்மை உணரப்பூம், 

அருள் அள்வாற்கு--௮ருளையுடையவனுக்கு, 

நிலைபெற்ற உபிர்களைப் பேணி அருளை த் தனக்கு என்றும் 

உரிமையாக உடையவனுக்குத் தன் உயிர் ௮ஞ்சு தற்கு ஏதுவாகிய 

... :உண்டாசாதென்பதாம். 

பிறவுயிர்கள் ௮ஞ்சு தற்சேதுவா6ய கொடுவிசளையை ஒருவன் 

செய்யின், பின் ௮வன் வஞ்சும்படி வந்து பற்றி og Sartor 

வரு,ச்தும் என்பது குறிப்பு,



ந ச 
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HKG OU DER HE oh vG atm துசபம் யாண் 

டும் இல்ல என்பது கருது. இவ் வுண்மை கரவ தெவர் பால் 

உணரப்படும், 

கதை, 
217. தவர் என்பவர் ௮டகாட்டிலே பக்கா புரி என்னும் 

நரிஃல போசர் ர ன்பவருக்குப் புதல்வராப்ப் 7 ந்2ார், தா 
வு ர் ¢ 

ய்ெெர் பத பிறந இயர், நங்காம்பை என்னு ॥ ஒரு சன்னி 

யை ॥ணர்மு இல வாழ்ஈகைபிலிரக்கார். Goss ரோமைக் 

தன் ஜேய்2பால் போற்றும் போருரூடையவர், செல் விருட் 

கோம்பிவரு விரு பார்ததிநச்தம்பெரு ௨ண்மையுையவர். 

இவர் இல்மில் இலஃசஈச்?தண்பதினுபிரம் அடியர் ஒரு காள் ௨ 

er A Bab 4 தார், கொ டயவரிரு ut Saat வோ > ர்த்து நல்ல 

அ ய்லர் போல் அவர் வரிசைபில் மெல்ல. புகுர்து உண்ணம் தூ 

ணி$கார். உண்மை தெளிந்து அவரைப் பிறர் அடிக்கச் ரென் 

ரர். இவர்சூித்து ௮ல்வ_தாரிரலா O ottuguagrscns 2s ge 

ஈல்லுணஷட்டி அனுப் னோர். இவர் மீறு பொருமைபுற்ற அர 

சன ஒருவன் இவருத்து ஈஞ்ரை பூட்டினான், அதனை புண்டிம் 

அில்லலின்றி யிருந்தார். வெகுண்சி வந்த கெய்ய புலி ஒன்று இவ 

ரைம் கண்டதும் மெய் வணி நிறக. அந்சகற்?சதுவாசிய 

இவினை ஒனறுமின்றி இவர் இனபுற வாழ்கதா!, அருளுடை 

யார்க்கு ௮ற்ச௪ வரும் துன்பம் இலலை என்பதை உலகம் இயர் 

பால் ஐர்க்தது, (இதன் விரிவை வசவ புராணத் 3ல் காண்2) 

தன்னுபிர் தான்பரீர சோம்பு மாறுபோல் 

மன்னுயிர் வைகலும் ஒம்பி வாழுமேல் 

இன்னு.9ர்க் இறைவனாப இன்பமூர்த் இியாய்ப் 
பொன்னு.பி ராய்ப்பிறர் அபர்ச் தபோகுமே, 

(Fas சிர் சாமணி;) 

அருளுடையாலுக்குத் தீவினை யில்லை யென்பது இதனால் 
கூறப்பட்டது,



4₹0 இருக்குறட் ராமச வெண்பா, 
பெ ரூ 

௪ ° « 4 ச a oe + + 8 

245, கண்ட திரு 5குறிப்பார் கல்லின்மேல் பரிய துமலலல 

கொண்டி OT (Lp aor என்னே ருா?ச71--மண்டுகின்ற 

அல்லல் 2Y 7 ளாள்வாரம் தில்லை வளிவழங் கும் 

மல்லன்மா ராவ் சரி, (9) 

குமரேசா! திருக்குறிப்பு தொண்டர் கல்லின் மேல் 

பாய்5$தும் என் PY BH) NO) BTW AT oh ad Jad எனின, DY an ஆள்வார் 

க்ரு அல்லல் இல்லை என்பசர்ரா வளி புழங்கும் மல்லல் மா ஞால 

Qin wh என்பது TID, 

. . . cA . > 

rvs wr. இரு பெயராய் அதல் வாழுகின்ற மக்க 
ரத்து : சார் ௬டடி நின்றது, 

வளி வழங்கும் மல்லல் மா ஷாலம்--.நாற்று இயல் குன்ற 

வளப்பத்தையபுடைய 9 ரிப உலகதகா?ர சாட்சி, வளி--காற்று. 

மல்லல-- வளம். cor ~- Gui amin. ஞாலத்து£்கு ௮டையாய் நி 

ன்ற வளி, பல்லல், மா, என்னும் இர்மூன்றும் முறையே ஒன்நற் 

கொன்று எதுவாகலை யய்ததுணாக, 

அருளுடையார்ம்கு அல்லல் இல்ை ௮கற்குர் சான்று, காற் 

லு உலாவுசன்ற வளமுடைய பெரிய உலசத்தில வாழ்வாரேயாவர் 

என்! தாம், 

பிறக்கு Havas செய்சவசே அல்லலை அடைவர்; ௮௬ 

ஞூடையார் அதனை யாண்டும் செய்யாராகலான் ௮ஃது அவர்க்கு 

இல்லையாயிற்று; இல்லாகதொன்று என்றும் எவராலும் காணப்ப 

டாது; ததலான் அதனைக் சண்டி கூறுதற்கு உரியார் ஒருவரும் 

இலர் என்னும் துணிவால் ஞாலம் சரி?! என்றார், 

அருளுடையொருவன் அல்லலையடைந்தான் என்று உலசத் 

தில் ஒருவருங் கண்டதில்லை என்பது குறிப்பு,



21-ம் அதிநாரம் அருளு டடமை, 481 

அருளுடையான் கானே வலிர்து அல்லலை அடையமிரும்பி 

னும் ௮ல்து ௮வனை யடைய/இு எனபது இதில் உணர் சுசபபட் 

ட ர. இவ் வுண்மை தரு ony gs தொ ண்டா பால் BT 

Gor LIE LE. 

bod FH" 

இரு ந் தறிப்புத் கொண்டர் என்பஃர் அறுபத்து மூன்றா நா 
_ கல்ட் ட ட்டு டல 4 

cate TT & ultiovd oo Hout, () ToT TNL. 1-0 OO BT oh (01 Bil 

லே பிறக்சார். இவர், ஆடை யொலிசரும் வண ண! மரபினர், 

எ வலுயிர் மாடம் கணணமர்படையலா, சமர இயனறவாறு 

Gut ke Toh go 6 ॥னுபி] ஓபி இருள் பரிச. பர்ரசனு ௨௧௮௦ பது ab BIT உணு ப! ஓடப் அன ரிது 

வரும் இவரது ப Fa OOM உலகு (ty OTT F Fi 2 நம்பி 

இறைவன் ஒர் அடியவர் பபோல் வக்கர. Hh Very YO உத 

வி புரியு இவர், அவைம் கரையார், அவரது மாசு படிந்த று 

டையை வாங்கி வெளுத்து கும் விரும்பாளுர் ண்டு id பெற் 

7 . ஸு . 5) க 
று வெளுச்து சிறுங்கால மழை வீடாது ஈபப்சது, Hi ra 

ட் ௬. ட (5 * * க (7 உ | . ட . 7) . 

“0ல் DUTY HUT, BLM oY hb CDT, வரது மபய A 1 Bo 

கும் பொய்க அன்பக்கைக் சவடு இவர் பொழுது வரும் தினார், 

அவரைப் பேண முடியவில் லையேடு யன்று நாணிக் கலிலின்ப, து 

சமிகப் பாய்ர்தார், நில்ி்லன இறைவ ஒல்9லெனர் தோன்றி 
8 ( f 

Gerona lbs s Bags காக்சார். மல்லியை. மே! இயும் 

இவர் அல்லலில்லாகு வராய் அறாஜிழ் வெய்திப் பின் ழபரின்ப 

மெய்தினர் குறிபபறிர்து பிறவுயிகடகு ௮ ஈள்புரிக்கமையான் 

இவர் திருக் குறிபபுத் தொண்டர் எனப பெற்முர். ௮ருளாள் 

வார்க்கு க அல்லல் இல்லையென்பதை இவர் அன்று காட்டி நின்றார், 

இதன் ் லிரிலைப் பெரிய புராணத்தில் காண்க, 

அருளுடையார்க்கு அல்லல் இல்லை என்பது இதனால கூற 

ப்பட்டது. 
ணாக களாக 

240, அன்றேன் சமணர் ௮ருணிங்கி யல்ல செய்தார் 

ருன்றினார் பீன்பேன் குமரசா-சன்றும் 

பொருணீங்கிப் பொச்சாம்தா ரென்பர் ௮௬௦ணிங்கி 

அல்லவை செய்தொழுகு வார், (si)



$89 திருக்குறட் குமரேச வெண்பா, 

இ-ள். 

grea! முனனர் ௮௬3 Dk $1 ௮ல்லன செய்த 

சமணர் என் பிறன் $தார் எனின், ௮.ர் நீற்கி மல்ல்வை J) et 

செப்து ஓ மகுவார் பொருள் நீங்கப்பொசசாசதர் எனப் rears, 

அல்லலை -தொமைகள், பொசசாப்பு மறதி, டது, 

பொருள் என்றது இக்மே உறுதிப் பெருளாிய அறத்தை 

என்க, மெய்ப பொருள் எனினுமாம், பொசசாச்தார்-மறகதவர் 

அரத் தலிமது சகொூமைகளைச செய்து ஒழுகு ரர் 

உறி... பொருகா இழந்து தாம பின வருர்.துகின் றமையை மறக் 

தவர் என்று நல்லார் சொல்றுவர் சனபதாம். 

௮ ருளிம*து இிமைகளைச் செய்வோர் பொருளிழம்து பின் 

செவ! என௮ும இது பொருள்படும* 

பிறர்க்குத் இலை செய்யின் ௮து, தமககே யாம் என்பதை 

Inna bot அருள் நீங்கி ௮௨லவை செய்யார்; ஆகலான மேய் 

கொ ழசகுவார் பொச்சாந்கார் என்ரு, 

௮ ஸி௨லாதவர் அறமும் பொருளும் இழந்து பெரு துன் 

பம் டைவா என்பது இதில் உணர்த்சபபட்டது. இவ்வுண்மை 

சமன சமன் முதலிய சமணர் பால் காணப்படும், 

BOD Hs 

இற்றைக்கு, பல நாற்றுண்ரிகளுக்கு முன்னர் பாடலிபுச 

தீதில் ரமணர் பலர் குழுமி இருர்தனா, வரனைவறுங் கொல்லா 

விரதங் கொண்டவராயிருந் தம செற்ற மிகுதியால் அருள் Bae 

திருநாவுக்கரசு நாயனாழுக்குக் கொடுமைகள் பல செய்ச?னர், ௮ 

தன் பபனாஃ உறுதிபபொருள் மூழு.தும் இழந்து ௮ல்கலைபடைந் 

தார். அவருட் சிறந்சவராயிருகத சதமன் சமன் முதலிய குரு 

மார் பலரையும் உண்மை தெளிச்த ௮ர்நாட்டு வேந்தன ஒறுத்த 

கதறினான் ௮து முதல் அவபெல்லரும் சதறுண்டு அழீந்தார்.



2௦-ம் அதிகாரம் ௮ருளுடைமை, 48$ 

ருள் நீங்கினார் பொருள் நீக்கப் புன்மையுறுலர் என்பதை 

உலகம் இவர் பாலோர்ந்த து. 

(இதன் விரிவை அவர் சரிதை.பில் காண்2 ) 

அருளில்லா தவர் உறுஇப் பொருளையிழந்து பின் வருந் துவர் 

என்பதா இதனால் கூறப்பட்டது. 

247. அன்ற ளில் காமக்தன் அவ்வுலல் இன்பமின் நிஃ 
ருன்றிநொர்ரான் என்னே குமரேசா- நன்றாம் 

அருசரில்லார்க் கவ்அலக மில்லை பொருளில்லா£ல் 

இவ்வுல மில்லாகி யாக்க (ar) 

குமரேசா! காமந் தன் என்பவன் அவ்வுலகில் இன்பம் 

சிறிதும் பெறாமல் என் பெரிதும் வருந்தினான் எனின், பொருள் 

இல்லார்க்கு இவ்வுல£ சதில் இன்பம் இல்லையானாற் போல அருள் 

இல்லார்க்கு அவ்வுலகில் இன்பல் இல்லை என்சு, 

௮ எனனும சேயமைஈ ௪௬டம்ி இுறக்சத்தைச் சுட்டி நின் 

றது, முத்தியை எனினுமாம். அவ்வுலகம் இவ்வல£ம் என்பன 

இடவாகு பெயர்களாய் ஆண்டிம் ஈண்டும் ௮னுபகிக்கப்பரிம் இன் 

பங்களைக் குறித்து நின்றன. 

இல் ௫ ஆம்கு--இல்லையாயினாற்போல். 

பொருள் இல்லாதவர்க்கு இவ்வுலகத்தில் இன்பம் இல்லையா 

யினறுற்பே!ல அருள் இல்லாதவர்க்கு அவ்வுலகில் இன்பம் இல்லை 

என்பதாம், 

பொறிகளின் BEERS a Aw உணவ உடை முதலியன எல் 

லாம் பொருளானே உளவாம், ௮ஃதொனறு இல்லையானால் 

ஆவை யாவும் இலவாம்) ஆதலான் பொருள் இல்லார்க்கு இவ்வுல 
சத்து இன்பம் இல்லபாயிம்று என் 5, 

01
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அவ்வுலச இன்பங்கட்கு ௮ருளே சாரணம் என்பசை உணர் 

த்துதற்குப் பொருளை எ$த்தும் காட்டினார் ௮தன் இயல்பு எல் 

ல ரக்கும எளிதில் தெரியும என்பது கருதி, 

அருளில்லாதவனுக்கு அவ்வுகைத்து இன்பமில்லை யென்பது 

இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை காமந்தன்பால் காணப 

பமிம், 

BEDS. 

காமர்தன் என்பவன் சித்து நுவன் என்ஜும் ஒரு தனவணி 

கன் புதல்வன், தாய் பெயர் -மலாசனை, இவன், குடும்பினி என் 

னும் ஒருத்தியை மணந்து இல்வாழ்க்கை புரிசுகான், பொருள் 

வளருடையவனாயிருந்தும் உளச்தில் ௮ருள் சூறிறும் இலளாய் 

உயிர்களுக்கு அல்லலே செய்தான். வேதியனொருவளைத் & aoe 

கொனரூன்., தன் செல்வமெல்லாமிழர் சான், பின, ப? சோயால் 

மெலிந்து முன்னைய நிலமையை யெண்ணி யெண்ணி Coss ener, 

இறுதியில் இறந$்தொழிரதான் gauges Daur Ooo ௩௭ 

இல் பெருந் அன்பமெப்தினன். பொருஞுடையஞாய் இங்குப் பெரு 

மை யெய்தியிருந்ச இவன அருளின்மையால் ௮ங்குச் சிறுமை$ய 

யடைந்தான். (இசன் விரிவை விசாயஃ புசாணத்தில் காண்) 

அருளில்லா சவனுக்கு மறுமை யின்பமீல்லை யென்பது இத 

enn கூறப்பட்டு. 

248. அற்றபொருள் பூத்தாரபின் ஐவரச்த நாற்றுவசேன் 

குத்றமுற்றே தாழ்க்தார் கும?ரசா-உற்ற 
பொருளற்றார் பூப்ப சொருகால் அருளற்றுர் 

அற்றார்மற றத லரி௪. (] 

இ.௮ள், 

குமரேசா! முன் இழக்க பொருளைப் பின் ஐவர் பெற் 

ஏன் நூற்றுவரும் ருற்நமூற்றே தாழ்ந்தார் எனின், பொ
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ரள அற்றார் பூப்பர் ஒருகால் ௮ருள் அற்றார், அனர் மற்று தத 

ல் அரிது என்ச, பூபபர்.- த னறி'விளங்குவர், 

அருள் அற்ளூர் அற்றார் மற்று தல் அரிது அருள் இல் 

லாதவர் ௮1% தாமோ யால! பின என்றும் ஆசில் இல்லை, 

DDD எனபது அற்றூர் என்னும் வினைக்கு மறுதலையாய் 

அரூர் என்பதை விளம்சிறின்றது. இகலான் ஃது இங்கு விளை 

மாற்றின் கண் வர்தது. மறறு ஆதல் ௮ரிது.-.௮மீசாமல் ஆதல் 

இல்லை, 

பொரு. ள இழ%தவர் பின் ௮சனை ஒருகால் பெறிலும் பெறு 

வர் ௮ருளை பிழ*தகர் ௮ழிந்தாபே vied பின் என்றும் ஆதல் 

என்பதாம், 

இம்மை opin Heras ay Curae அருளும் 

முதையே காரனாமாபென்று! Sota me x@i இஇல் அதனினும் 

இ. தெர்ததெனபழை ேதுவான விள க்களூர், 

பொருள் இல்லாதவன் ௮தனையுடையார் எய்தும் பெருமை 

யையுணர்க்து தாலும் (றபன்று கருகால் அதனைப் பெறுதலுவ 

கூடும்; அருளில்லாகவன் கொடுமையே மிகுந்து தெளிவொன்று 

மின்றி முடிவில் ௮(பவேயெப்தி ஒழிவான் என்பதாம். 

வியர் பொருள் பெறினும் கொடியர் நலமடைவதில்லை என் 

பது கருத்து. இவ்வுண்மை வவெர்பாலும் நூந்றுகர் சுண்ணும் 

அ தியப்படும், 

கதை 1, 

தருமர் முதலிய ஐவரும் காடிழந்து காடைக் து வாடி யிரு 

ந்தார். பதின்மூன்று வருடங்கழிர்சபின் இழந்த பொருளெல் 

லம் எய்தப்பெற்று இன்புற்று வாழ்ர்தார்
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கதை 2. 

அரியோதனன் முதலாபினோர் பொ ளுடையசாய இருந் 

அம் ௮ருள் 'இல்லா.ராயினார். அதனால் எல்லாரானும் இதழப் 

பட்டு இழி்சார். பெருமையெல்லாம் இழக்தார், சிறுமைமுமு 

தும் ௮டைர்தார், இறுதிபில் இபி3வ யெப்தியழிர்நார். war 

ans se Boru யாதும் இன்றி ஈரசுத்துன்பத்தையே ஈண்ணி 

நைர்தார், பொருள் அற்றார் ஒருகால் பூப்பர் என்பதும் அருள் 

அற்றார் பின் ஆகல் அரிது என்பதும் முறையே இவ்லிரு இறத்சார் 

கண்ணும் உலகம் கண்டு தெவி/ ஐ 

(விரிவு ௮வர் சரிகையில் தெலிவாம்.) 

கலையெலாம் உணார்சா னேளுள் கரிசறக் O gots sr னேனும் 

மலையென உயர்ச்தா னேனும் மனமய லுன்ரு Con guid 

உலகெலாம் புகழப் பல்3லாரம் குகவிப நைய மேனும் 

இலகிய இரக்க மின்றேல் எாரஈர கடைவ னன்றே. 

(பபச பாசகிளக்கம்.) 

அருளில்லா எவர் இழி3வயெய்தி அழிலார் ௧ என்பது இச 

் கூற பட்டது, 

249. அன்றுசதா னீகன் அறஞ்செய்தும் ஏனிழந்து 

குன்றின் இன்பம் கும£சசா--என்றும் 

தெருளாதான் மெய்ப்பொருள் கண்டற்றால் தேரின் 

அருளாதான் செயயும் அதம். (௯) 

குமரேசா! சதானீகன் என்பவன் அறஞ்செய்திருந்தும் 

ஏன் ௮தன் பயனை யிழந்து துன்பம் எய்தினன் எனின், அருளா 

தான் செய்யும் ௮றம் தேரின், தெருளாதான் செய்ப்பொகுளைக் 

கண்டறறு எனச்,
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25.ம் Bai ரம் அருளுடைமை, 4 

A Garr 51 ன  இருளிலலா சுவன. 

தெரளாதான்--அறியிகலாதவன். 

கண்? ௮ம்.ற-.-.அறிக்தார போலும், 

மெய்ப்பொருள் என்றது பெய்க நால்ஈளில் சொல்லப்படு 

இன்ற உண்மைப பொருளை: Di DOT ah att எனக, பரம் பொரு 

ளுமா ம், 

e . ஆ. . . ௪ ௪ 

௮ ள் இல்லாசவன செம்பும் அறத்தை இராபின் கெளி 
. ௪ 1, me உர பூ ௬ 

லான அறிவில்லாதவன் நூறபொருளை Oh wT HOUT QD என் 

ப்ரம், 

தெளிச்சு a DAME HT Bw ஐருகால் மெய்ப்பொரு அக்காணி 

Mr. gdp அ௮வனும்கு திலைய Fai DIG nd நிறைந்த Liat wv 

லாதன அறஞ் செய்பினும ௮தன் பயன அவன் அஇடையான் 

என்பது கர ஈது. 

௪ 6 ’ ச ச உர . க ச 

ஐ ர்வன், புறத்தில் எத்துணை அரஞ்செய்பினும் ௮மத்தில் 

அருளில்லைபானால் YF) HU BHR UTZ | பயனில்லை என் 

பது இதில் உணர்த்தப்பட...து. இவ்வுண்மை சதானீகன் பால் 

உணரப்படும், 

நதை. 

சகானீசன் என்பவன் நாவலச் வின் பெல்பாசுத்திலிருக்து 

அரசுபுரிக்த ஒர முடி புனை பன்னன், பெருவலி படைத்து நெறி 

யுடன் ஆண்டவன். செயற்கரும் வேள்விகள் பல செய்து முடித் 

தான். அன்னதான முதலிய சிறந்த அறளை செய்தான். 

ஆபினும் குடிகளை வருத்திப் பெரும்பொருள் ஈட்டினான். இவ 

னது அருவின்மையை நினைந்து அறிஞர்பலர் வருர்திரர். ௮௪ன் 

பயனா இவன் ௮றப்பயனை இழச்தான், இறந்தபின் ஈர; துன் 

பத்தை யெய்தினான். அருந்சலராகய பார்க்கவ முனிவர் எம 

புரம் சென்றிருந்தபொழுது இவனைச் செகம்கிலிட்டு எமபடர் 

சிதைப்பதைக் ஈண்டார். முனிவர் வருந்தி யருல் அணைந்தார்,
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௮சே! 4 றம் பல புரி தம் என் Qa sm gu op IR oor 

றப் என்றார், முன்னர் அருக்திறலும் பெருக் இிருவும் பெற்றிருக் 

தும் ௮ருளில பின். அதனால் என ௮றப்பயன் pipes 

யும் இழச்து இப்பரர்.அபருழ$து பே த.௮ன்றேன் என்றான். 

முனிவர் இரங்கி இர்சிலவலூல் வர்ன அவன் மகளைச் சதுர்த்தசி 

விரதம் கொள்ளச்செய்து ௮சுனால் ௮வன் ,ஒயரொழிந்து உயர் 

கிலையடையும்படி. செய்தார், அ௮ருளில்லாதவன் அறஞ்செய்பிலும் 

அதனால் அவன் பயன் எய்தான் என்பகத உலஈம் இதுன்பால் 

உணர்ந்தது. (இதன் வீரிவைச் சிவபுசாணக்தில் காண்க ) 

௮௱ளில்லாசவன் அறம் புரியினும் அஸ்து அவமே அழியு 

மென்பது இகனால் கூரப்பட்டது, 

250. Ble முன்பரசு ராமன் தனைநினம்று 

கூசினான் பின்பேன் கும்சேசா-.-கூஈம் 

வலீயார்முற் றன்னை கினைஃசதான் தன்னின் 

மெலியார்மேற் செல்ல மிடத்து, (ம) 

Q—ar 

கு1ஈரேசா! SETH View முன், பரசுராமன் தனது 

நிலையினையு ணாக கா யார்மாட்டும் தீதுசெய்யாமல் என் ௮டக் 

இஞென் எனின், வலியார்முன் சன்சை நிசைக்2 த௲னின் மெலி 

யார்மேல் தான் செல்லும் இடத்த என்ச, 

தன்னை நினைக்க--தன'து நிலையினை எண்று, 

தன்னினும் வலியார், கன்னை நலிய வரும்பொழுது தான் 

அர் முன் அஞ்? நிற்கும் நீலையினை ஒருவன், சுன்னினும் மெலி 
யார்மேல்தான் சலிய*செல்லும்பொழுது கினைக்கவேண்டும் என்ப 

தாம், 

உடற்குத் தணையாகிய பொருள் முயற்சியாலும், உயிர்க்குத் 

துணையாகய அருள் உணர்ச்சியாலும் உண்டாம் என்பது சருத்த



25-ம் அதிகாரம் ௮ருளுடை மை. 460 

பிறர் கன்னை வரத் தவருங்கால் உன நெஞ்சம் பதைபபனதை 

ஒருஙவன உப்த்துணர்வளுபின் ௮வன் பிறஅமிர்களை நலியத்திணி 

யான் எனபது ௧௬௮ (வலியா முன் தசை ரினைக்உூ என்றார். 

அருளுடைமைபை ஒருவன் அடைதற்கு இது வழியா 

மென். 

தன்னுபிர்ந்கு இன்ப ிலைபை ஒருவன் உணர்த்கபின் 

பிரவு ர்2டகு மவன் ன்பம் புரிபன் என்பது இதில உணாக் 

தீப்படடது இவ்வுண்மை பா... ராமன்பால் உணசப்படும். 

கதை, 
(பரசுராமன் என்பவர் சமதக்கனி முனிவசது தலைமைப் 

Lys, மாலின கஇயாய் வரதவதரித்தவ ... அருக்திவமும் 

பெ ரு திறலும் அஞ்சா கெஞ்சமும் ௮மைபப்பெற்றவா, சூரிய 

குலத் தோன்றலாகிய கார்தக விரியனை இர் சொன்றாசெனறு 

தெளிந்து ௮வன் பு தல்வராிய சயகதுவசன விரசேனன் என் 

லும் இருவரும் வர்ம இவரது காகையைச் சொன்று சென்றார், 

அதனால் இவர் பெரஞ்செங்கொண்டார், அக்குல முகல் வா 

எல்லாரையுங் கொனறு தொலைததா£, B) HISD 51 தலை 

முறையாகம் கருவறுத்து வக்சு இவர், தசரத இராமனையும் ண்டு 

சினந்தகார் அப் போர் வீரனால் இவர் வன்சஉ 1 முவதும் இழர்து 

புன்மையடைந்தார். அவர் மூன் அஞ்ச? கின்று நெஞ்சம் பதைத் 

தார். வரது பேராற்றலை பியந்து தொழுது விடைகொண்டு 

சென்முர். ௮.து மதல் தன்னின் மெலியாரை நலிய” செல்லும் 

Cane Hse, அருளுடையசாய் அருக்கவம் புரிர்தார். 

வலியார் ன் கன் நிலைமையை கினைக் தவன் மெலிபார்மேல் தான் 

நலியச் செல்லான் என்பது இவர்பால் தெளிய நின்றது. 

(இதன் வீரிவை இராமாவதாரத்தில் காண்க.) 

இறப்ப நுமக்கடுத்த எவவோ யாவும் 

பிதர்க்குமஃ தாமென்று கொண்மின்--உறக்கருதி 

எவ்வா றுமக்குறுதி யெண்ணுதிர்நீர் எல்லார்க்கும் 

அவ்வாறே எண்ணால் அறம், (பெருக் தேவனார்.)
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பொருளுடையான் கண்ணதே போசம் ௮றனும் 

DY I) Gh wT ST FAUST DH யாகுப--௮ நளுடையான 

செய்யான் uifurann Garros புநமொழீயும 

உய்யான் பிறாசெலி? குப்த. (சிற பஞ்சமூல) 

ன்தஜுரிரை போலை Gna Gtoryd பேண வேண்டு தன்று fa { 

Goa 1g Q) FeO Fe MILs LH, 

Qa நிகாரத்தின CF om BLIOL) hor. 

௮ நளுடை உய செல்க ளெல்ல வர் 11 ளு ர் ஒருவ 

SARE F செலவம அரே உபிரற ஜா பி னு3கு௪ 70% 2லலம ௫24 உ கு உறம்துக் அம்னோ 

யுடையாக்கு நாகம இலலை, ர் அஞசுதற குரிய துனபம 

யாண்?ம் இலலை லுவாக்த இமையில் ௮உலல் எதும் adn. 

அருளிழஈது அல்லவை ௦ சய்2வா பொருளிழரது பொல கி 

செய்துகர். அ௮௱ளிலகஈத.ாக்கு அுவ்வுலநதது இனப ]4லை, 

அருளிழந்தகர் அழி (ol a tL Be if D Hot vor gus ( சப் பும் 

அறழும பழுகாம், SM HUIS ITH S a பிறவு.ொசுளை யு2 பேண 

2 van Ber. 

29-வது ௮ர௬ரூடைமை முற்திறறு, 

௨௬-ம் அதிகாரம் புலான் மறுத்தல, 

Acosta SG) ஊன் உண்ணாமை, புலால் ஊன், மறுத் 

தல் உண்ணாது விசிதல். த௫ஜுயிகரபபபே!லவே பிற உயிர் 
களையும் பேணும் ௮ருளுடையார் சண்சகோதான இவவுயர் நலம் 

இபல்..த அமைபும், ஆகலான் அதன்பின் இது ை3டப,டடது,
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251. அன்றேன் அருளின்றி ஆதனென்பான் ௮ன்றிலொன்றைக் 

கொன்று சிதைர்தான் குமசேசா-- நன்றாகத் 

sor ae பெருககறகுக் தான்பிறிதூன் உண்பான் 

எஙனைம் அரறாம் அருள். (௧) 

குமரேசா! MALE Pes அன்றில் பறவையை ஏன் 

அதன் எனபன அருள் இல்லாமல் பொன்றான் எனின், தன் 

ஊனப் பெருககுகற்குகான பிழிநின ஊண் உண்பான் அருளை 

எங்ஙனம் BY OID வனக, 

பசுவை உணர்தது ௨௮ என்றுஞ்சொல் ஆன் என நிற்றல் 

போல் ஊ அன்னு POT LPH 9b wy ty கொழியாய் மைர 

தசையை உணர்குி னசசசசாரியை பெற்று ஊன் என நின்ற 

னக, ஊ என் ஒரு பெயர் ஆவா சிவணும். 

(கொலகாப்பியம்) 

தன் ஈரான் பெருக்கற்கு- தன் உடம்பைப் பருக்கரசெய்தற்கு, 

பிடிது என் உண்பான = 19 ol 51 ன்மின் உடம் பை கதின்பவன. 

ரள எகப்னம் தளும௮ நளை எவ் வகையான். அள்வான்? 

_ 1 ட . » . ட ட ட [5 ட் fa) உ 

OF BNI BTL என்னும் வனா எறுரமாறைமமல பன்றது. 

தல் உடம்பைப் பருசகச செப்வசம்குப பிரிதொன்றின் உடம் 
கட்க . ட ட a » * 8 ௪ . 

DUG FOIA எலலகையான் ுருவினை ஆளாவான் என்பதாம், 

>a > ல் + ப் ; 2. Bel jot 01) DIL WV Oot RF a BN ம்ப Soy lp <b (om Cam உடைய வளு 

காரன் என்பறு குறிப்பு, 

தம் உடம்பைத் தாம் பேணுமாறு போல் பிற வுயிர்கரல் 

அவற்றின உடம்புகளைப் 2பணு 2ம யென்னும் உணர்வில்லா மல் 

அவற்றைச சிதைத்துத தின்னு கொடியோர்பால் அருள் ஒரு 

சிறிதம் உண்டாய தென்ப்தாம், 
ட... 02
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ஊனை உண்போன் அருளுடையனாகானா? என்பாரை 

நோக்கி இது aw Duma gs goign ears, 

புலாலுண் போன் இசக்கமின்றி உயிர்களை வருத்துவான் 

என்பது DRO emer seu gs. இவவுண்மை ஆதனபால் 

அறியப்படும், 

கதை, 

ஆதன் என்பவன் ஏமகூடம் என்னும் பலைர்சாசலில் 

இருச்த ஒரு வேடுவன். காடு புகுந்து விலங்குகளைபும் பறலைக 

ளையும் தேடிக்கொன்று அவறறின தசைகளையே உணவாகக் 

கொண்டு வாழ்ந்தான், பிசாணிகளெஉலாம் இவனைக் கண்டவு 

டனே கலக்க நடுக்கும், ஒரு சாள் வில்லுங் கணையும் வாளும் 

கண்ணியுங்கொண்டு செழிகக வனபொன்றில இவன் புரூ 

தான். அங்கோர் உயர்ந்த மசக்கிளையில் பேடுஞ் சேவலுமாகிய 

இண்டு அன்றில் பறவைகள் ஒன்றோடொன்று மருவி மகிழ்க்து 

கொண்டிருந்தன, மூக்கால் கேரஇபும் சிறகால் அணைத்தும் 

கழுத்தோடு கழுத்துப் பிணைந்தும் இணைந்திருந்த அவற்றை 

இவன் கண்டான். காதலால் சனிக் இருக்கும் ௮வ் அழகிய பற 

வைகளின் தசையினை யுண்ண நசைமீககொண்டான், மறைந்து 

நின்.று ஒரு கணை பை விரைந்து விரித்தான். ௮௮ படட, 

உடனே அவற்றில் ஒன்று பசை து விழுந்தது. துலைபிரிஈத 

சேவலும் அடிதறதச சோர்ரதது ௮க் கொடிய க)ட்யை 

வான்மீகி முனிவர் கண்டு பெரிதும் இரங்கினார்: அருளின்றிக் 

சொன்று நின்ற ௮ச் கொடியவனை வெருண்டு வைதார். ஊன் 

உண்போலனுக்கு ௮ருளுண்டா சாதென்பசை உலகம் அவன் பா 

௮ணாரந்தது. (இதன் விரிவை வான்மீகத்தில் காண்க) 

ஊன் உண்பவனலுக்கு அருளில்லை Queug இகளால் 

கூறப்பட்டது. 

252 ௮ன்றேன் உதஇிரன் அருளின்றி யந்தணனைக் 
கொளன்்.ரானைத் தின்ரான குமரேசா--என்றும் 
பொருளாட்சி போற்றுதார்க் இல்லை யருளாட்சி 
யாம்கல்லை யூன் தின் பவர்க்கு (2)



26-ம் ௮.இகா.சம் புலான் மறுச்சல், 492 

இ-ள் 

குமரேசா.௨ இசன் என்பவன் அருளின்றி ஓர் அந்தண 

ளைக் கொன்று என் இன்றுன் எனின், பொருள் gi A Cur pup 

தார்க்கு இல்லை யாங்கு அருள் ஆட்டின் இன்பவர்க்கு இல்லை 

சனக. 

பொருள் ஆட்2--பொருளினை ஆளுதல், 

௮ரூள் ஆட்சி--அருளுடையனாதல். 
-௮து போல; இல்து உவமவுருபு. 

பொருளால் பயன் கொள்ளுதல் ௮ தனைப் பேனாதவர்க்கு, 

இல்லையாயினாற் போல ௮ரளால் பயன் பெறுதல் ஊன் இன்ப: 

வாககு இலலையாம் என்பதாம், 

புலால் உண்பவர்க்கு அருள் உண்டாசர.து என்று மேற்கு 

றித்த உண்மையை இல், உவமையால் விளக்கினார், 

இம்மை இன்பத் இற்கு ஏதுவாகிய பொருளும் மறுமையின் 

பத்திற்கு ஏதுவாய அருளும் முனறயே போற்றுத லாலும் 

புலாலுணவைப் போக்குதலாலும் ஒருவலுச்கு உளவாம் என் 
பதாம், 

கருத்தூன்றிக் சாவாமையால் பொருட் சேடும் புலால் 
மறுக்காமையால் அருட் கேடும் உண்டாம் என்சு, 

ஊன் உண்போனுச்கு அறாளில்லை யென்பது இஇல் உணர் 

தீதப்பட்டது.. இவ்வுண்மை உதிரன் பால் உண௱ப்படும், 

2 Grex என்பவன் ஓர் ௮ச்சன், வூட்ட முனிவசது 

கோபத்தால் dans சாபத்தை யடைர்தவன். பருச்தஇ' 

யென்னும் மலையை யடுத்திருர்௪ ஒரு பெரு வனத்துட் புகுர் 

தான். அங்குள்ள விலக்னெ கணங்களைக் கொன்று கொன்று 

Rage. சொடுமையே மிகுர்தான். வனமெங்கும் இரிச்தான்,
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ஒரு கர்ள் புது மணம் புசிர்து சன் பமனைவியடனே௮வ் வழிய 
ans தா் அ௮ர்தனானைக் சண்டான் அவளைத் இன்னக் கு 
இனன், Rew m5 gy Comin) LID aS Gm ar, வண் பனைகி நடு 

கடுக்க அசக்கர் பதியே! என்று கூனி வன அடியில் விழுந் 
காள், Ape தொருதாள். முன்கலப் பிச்சை சுருர்படி சன் 
செக்கை ரூவித்காள், உசன் அருள் சிறரிரூமிஈனாப் அவ 
னை FUEL WOT 7 ப : . . . ச 

செொனமுன, உதிர் குடி தீசபின் ஊன் இன்று சென்றான். 

தீன் துணைச் சடங்கண் நீர்முலைச் சடக்டிர் ரூரைவீட் 

டொழுக நின்றி த 

or moors BOG, Osan Or SS Caron DS wh Gor or 

Emin Sor Bans Bev 

கொன்றடற் கூர.இ பிழிந்து முன் குடிஜறுச் சொழுஈகசை 

சரிக்சகல்வாயின் 

மென் றுடீனருர்திப் பைந்கொடிக் கெ௫ராய் வெள்ளெலும் 

பனை சதையம உமிழ்ர்தான். 

இக் கொடுமையைக் சண்ட பணமகரும் பைத்து மாயக் 

தாள். ஊன் இன்பவனுச்சு அருளாட்ட யில்கயென்பசை அச் 

கொடிய உஇரன் அன்று காட்டி தின்றான், விரிவைப் பாகவ 

தத்தில் காண்க. 

ஊன் இன்பவன் அருசரினையாளான் என்பது இசனால் 

கூறப்பட்டது. 
- [ண்ணிச் 

258. வில்வனை வா தரவியென்பார் மெய்த்தவர்க்கு்கேடெ 

கொல்வீனையேன் செய்தார் குமசேசா--கொல்லும் 

படைசகொண்டார் நெஞ்சம்போல் சன்றாக்கா தொன்றன 

உடல்சுவை யுண்டரர் மனம். (௩), 

இட். 
குமரேசா! வில்வஒன் வாதாவி என்பவர் ஏன் முனி 

வாக்குக் கே டெண்ணிக் கெரலை வினையைச் செய்தார்எனின
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னைறன் உடல் னவ யுண்டார் மனம், டடை செரண்டாசரு 

கெருசம் போல் ஈன்று ஊக்கா என்க. 

QL AS PM Bre 1 AVF MALT Sr Sw 

டார். படைஎன்றது வில் வாஈ, நூண்டிம் மூதலிய கொலைக் ௧௬ 
[4 இ ௩ க a 4 ௩ « 

ட் “4 ர “ கட Baa, ஈன்று என்றது (hor. ela NT ஈன்மை கறக்கும் 
ரூ ச . 

ANG காரணமாதலான் ,ரஃது இங ஈன்று என நின்றது, 

ஊச்காறு--ஊன்றி சொக்கா. 

கொலக்கருவியைத் சம் கையில் கொண்டவர் நெஞ்சம் 

கொலையையே நோக்குவசல்லது (ait aT MID ADL நோக்காது 

௮ நபோல் பிரிதொன்றின் உடலைச் ுவைபட ௨ ண்டவர் மனம் 
டு , . 

அவவூன உணவையே மோககுவதல்லனு அருளை கோச்காறு 

என்பதரம், 

விழிகளால் எளி இல்காணப்படுமென்ப ஐ ௧௫ உடல் உண்டாம் 

இயல்பை விளச்குகற்குப் படைகொண்டால உவமை சாட்டி. 

ரா. 

புலி, ஓராய், முதலிய கொடிய விலங்குகசர் போல் கண்ட 

படியே உண்ணாபல் ஈன ஊனை இன் சுவைத் தாக்கியே அருளில் 

மக்கள் உண்பர் அகலான் (சுவை உண்டார்'? என்றார். 

ஊனை உண்போர், என்றும் நீவினைகளையே எண்ணுவர் 

என்பது இஇல உணர்த்தப்பட்டது. இவ் வுண்லம வில்வலன் 

வாதாவியென்லும் இவர்கள் பால் உணரப்படும், 

கதை. 

வில்வலன் வாதாவி என்பவர் சூரபன்மனது தங்கையா 

இய அசமூ௫ியின் புதல்வர், திமையும் வஞ்சமும் செறிந்த 

நெஞ்சினர், மாயைகள் பலவும் நேயமொடு பயின்றார். பிறஉயிர்க 

ளுக்கு இவர் நோயென வளர்ந்தார், பேயெனத் இரித்தார். 

பறவைகளையும் விலங்குகளையுங் கொன்று இன்று களித்தார்,
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பினர் மனிதர்சளையுந் இன்ன விரும்பினார், அதனால் முன்ன 
வன் முனிவன் போலவும் பின்னவன் ஆடு போலவும் வேடன் 

கொணடு முனிவர் வாழும் வனக்களிற் புகுர்தார். மூனி வடி 

வங்சசாண்ட வில்வலன் வழியிடையிந் குடிசை யமைச்துத் 

தவம் புரிபவன் போலிருந்து வருகன்றவர்சசா அழைத்து 

Anta செய்வதாகக் கூறி ௮வ் இட்டினைச் சமைத்து அவர் 

அறியாமல் ஊட்டுவன், உடனே வயிற்றைச் £றி வாதாவி 

வெளியே வருவான். இறந்து பட்டவுடம்பை அதன்பின் ௮வ் 

இருவரும் இன்லுவர், இவ்வாறு ஊனை விரும்பித் திமையே 

புரிந்தார். உடல் உண்டார் மனம் முருளை நோக்காதென்பதை 

யிவர், அறியச் காட்டி. இறுதியில் ௮கத்இய.சால் அழிந்து தொ 

லைர்தார், (இதன் விபிவைக் கந்த புசாணத்தில் காண்க) 

ஊன் உண்போர் தீவிசைகளையே எண்ணுவர் என்பத இச 

2ல் கூறப்பட்டது, 

2௦%, உற்ற அரிவிசயர் ஊன் இின்றல் பாவமென்றேன் 

கொற்றவைமுன் சொன்னார் குமசேசா--பற்றும் 

௮ருளல்ல இியாதெனிந் கொல்லாமை சோறல் 

பொருளல்ல தவவூன் மினல், (=) 

குமரேசா! ஊன் இன்னல் பரவமென்று ஏன் காளிமுன் 

௮ரிவிசையர் சொன்னார் எனின், ௮ருள் அல்ல, யச.துஎனின் 

கொல்லாமை கேரறலே கலான் ௮வ. ஊன் இனல் பொருளல் 

Og sas, 

௮ருள் யரது எனின் செரல்லாமையே, அல்லது Lg 

எனின் சோறலே எனக்கொண்டு சாண்ச, 

அல்லது -- அுருளல்லது; கொடுமை என்க, 
கோறல்--கொல்லுகல்,
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௮ருளும் அல்லதும் யாது எனின் கொல்லாமையும் சோற 

அம் ஆம் என முறையே கொள்ளிலும் அமையும், 

பொருள் என்றது இங்கே உறுதிப் பொருளாகயெ ௮றச் 

தை. பொருள் ௮ல்லது--பரவம். 

% 

௮ருள் கெசல்லாமையாம்; அல்லன் கொல்றுத்லாம்; மீ 

லாரல், ௮க் கொலையால் வரும் ஊனைத் இன்லுதல் பாவம் னப 

தீரம், 

அருளின்மையால் கொலையும், ௮க் கொலைப் பாவக்தால் 

ஊனும் உண்டாம் ஆசலால் அதனைக் இன்கை பாவமாம் என்சு, 

ஊன தஇன்போன், கொலைப் பாவியாய் புருளிழர்த. இருள் ௧௪ 

கம் புகுவன் என்பது க௬.த௮, 

ஊன் தின்னல் ஆகிய தீவினையை அருளரடையார் யாண் 

டடும் புரியார் என்பது குறிப்பு, இவ் வுண்மை அரிவிசயர்பால் 

அறியப்படம, 

கதை. 

அரிவிசயர் ஈன்பலா் வட மதுசையில் DBs ware சிர 

மாலிடம் பெருகிய அன்புடையவர், ஆருயிர் மாட்1ப் ரீபசருள் 

வாய்ந்தவர். இவர், ஒரு நாள் பெருமாளைக் காணக் ௪ர ௫.௪ 

சகாராதததுக்குச சென்றார், இடையே ௨௫ சேலையில் தம் 

இனார். அகூருக்த காளி சேவிக்குப் பலியிடுமபடி ஒருவன் 

இசண்டு ஆடுகளைக் கொணர்ந்தான், இவர், தளை உணர்ர்சார். 

வருச்தி யெழுந்து விசைக்து சென்றார். காளி பின் சென் ரள - 

இன்புறவுண்டு போம்படி இவரை அன்புடன் வேண்டி.ஸளை. 

நீ தேவியாயிலும் ஊன் உண்ணும் பாவியாதலால் உன்னிடம் 

உணவு உண் ணேன் என்று இவர் மறுத்தார். இவசது அருள் 

பொழியைக் கட்டுக் காளி பேரு மஇழ்வுற்றாள். அன்றுமுசுல் 

கொல்லா கிசதம் கொண்டாள். ர் நாட்டு வேந்தன் கனவில் 

தோன்றி (இனிமேல் எனக்கு உயிர்ப்பலியிடும் வழக்கத்சை
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பெரும் செய்யா இருச் ஈமபடி நீ செயய$லண்டும””என்று கூறி 
CHT. Bre Wn Mus fy எரே DEL SF er. DFG Ue 

னைவ நம ணன Yan GIES, eT Gen 6615607. 

” (Byes sar விரியைப பககமாலையில சாணக) 

DA sar OF ad) GT 1) Os Bin CP ULe சாணபுறு இசனால கூறப்ப டட. 

  

rn as) ந ர ௬௩ . r 
295 LJ cA 1H oot Ber yy பாலிபகன இன்ே DS 

ர (அ) பொ ட. ரர சாட ஏரன oFFtT—O Sto gia Ba 

உணா டபான y பிர்) D UL gay aver ear 

BCD Fhe OH se Kot (?) 

இள 

Gusset! UBET BIG oS Sag Bars Rev Linen 0 1 6 

தினம ஈதர் ஈசல் அக்க ன எனின், உயிர் லை 

உணணுமயுசா ரத, என உணணுமாபின அளறு 9/80 OY F 

சீல சேயயாது எனசு” 

உர் டை. ர் உடாபி நிலை பெறுதல். 

¢ Y aT Ay ற ரா உசா ண GUT பின, உண்ணின னீ 

லுமரிஈபெசசா ஈறி ணன எனத இக நினறது 

௮ ஈறு அாறாசசல் செயயாத-ஈசசமவாபைக இரவா, 

eu’ Te aay) மபா2லதான சில வுபிர்கள் உடலில கில் 

பெறானான, அர நிலை ருமைய ஒருவன அுவறறை உணணுலா 

oy Ser, உளை ன் முக பாரகம பின உமிழதறகு வாயைச 

நிர சஎன்பரர்ப், 

ஊன உணணல் எனனும வியை மகசள் செய்பவிலலை 

பானா, நடு மூயல மான முதலிய சில விலகனெககரம, 

சோழி குபில் கொக்கு முகலிப சில பறவையினககளும, மீள 

முசலிய சில நீர் வாழ்ன௩7 நம், சிசைவன ரி சிறைத் நெடிது 

வாழும் என்பார் ((உ௱ர£ நிலை, உணணாமையின் உளளசு'' என் 

ரூர்,
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உயிர் எய்.துதற்குரிய பேரின்ப நிலை ஊன் உண்ணாமை 

யானே ஒருவனுக்கு உள்ளது எனவும் இது பொருள்படம், 

உயிர்களைத் துடிக்கக்:கொன்று அவற்றின் உடல்களைச் 

சுவை செய்து உண்போலை நரகம் உண்ணும் என்க, 

உண்டவன் மீளாது ௮வர் லயிற்றிலிருந்தே யிழிர்து ஈழிரல் 

போல் அவரும் ஈரனெது அம் வயிற்றில் ௮ட92ப அழிசி தூ 

ஓழிவர் என்பதாம். 

ஊனை விமுங்னெவரை நரகம் விழுங்கி உமிழாது என்பது 

இதில் உணரத்தப்பட்டது. இது பகன் பால் காணப்படும், 

கதை, 

பசன் என்பவன் ஐர் அசுரன், ௭௧ சக்கரம் என்லும் 

பெயரினையுடைய ஒரு வனத்திலிருந்து ஆண்ரிள்ள உயிர்களேயெ 

ல்லாம்கொன்று அவற்றின் உடல்களைத் தின்று வாழ்ம்தான், 

அதனால் அங்குள்ள பறவைகளும் எிலங்குசளும் தேயக்தன, 

அதன்பின் அதனை அ௮ூத்திருந்த வேந்திரசியம் என்னலும் பதியுள் 

இரகில் புகுந்து எதிர்ப்பட்ட மந்நளை பெல்லாம் ப 615% O57 aw 

௮ பழிபடவுண்டான், வன் ஊன் உணவால் உயிர்கள் நிலை 

பேறின்றி ௮(நிவடைவதை அவ்வ ரார் நோம்கி உள்ளம் san 

மவனைப் பணிர்து வேண்டினார். நாள்தோறும் ஒரு சகடம் 

நிறைய அன்னமும், அதனை யிர்த்துவரும் இரண்ரி பகடுகளுர், 

ஓடி வரும் ஒருகரனும், முமை தவறாமல் அனுப்பும்படி பகன் 

கட்டளையிட்டான், என் செய்வார் பாலம்; ௮வரும் இசைந்சா/, 

அவ்வாறே நடந்துவர்கது, வருங்கால், துரியோகனன் செய்த 

கொடுமைக்குத் தப்பிப பிழைத்துக் தயங்கிய தருமன் முதலிய 

ஐவரும் ௮வ்வூ நட் புகுக்தார், ஒதுங்கிபிருக்கார். பகன் மெய் 

கொடுமையால் அந்நதர்படும் அழிவை gs Digit. அவருள் 

வீமன் துணிந்தான். சகடத்தைச் செலுத்துபவனாய்த் தானே 

சென்று ௮கனைப் பொருது கொலைத்தான். அவளும் அழிந் 

தான், இழி நரகில் ஆம்ர்து வெளிவராது ௮1ரந்தினான். ஊன் 

63
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உண்பவளை கரகம் விழுக் உமிழாது என்பதை ebb வன் 

பால உணந்தது. (விரிலைப் பாரதத்தில் சாண்க,) 

ஊன் உண்பவன், என்றும் நீங்காத நரக துன்பத்தையே 
அடை வன் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது, 

256, வில்லாமல் HT GSS Koo Pocus கொண்டுதந்தார 

கோல்லாத கேவா கு ப? சசா-ஃ எல்லாந் 

தின்ற்பொருட்டாற் Caran! S005 ofl oor யாரும் 

விலட்பொருட்டால் ஊன் கருவார் இல், (௬) 

எ, 

குமரேசா! கொல்லாக தேவர் ஏன் அ௮சரர்கட்கு மீன் 

சளைச் சுமந்து கொண்டுவந்து தந்தார் எனின், உலகம் தஇனல் 

பொருட்டாற் கொல்லாது எனின்,வலைப் பொருட்டால் ஊன் தர 

வார் இல் எனகு, 

உலகு, தினல்பொருட்டால் கொல்ல! து எனின--உல௰த் 

தார், ஊத் தின்னும் பொருட்டுக் மொல்லாராயின், 

உண்ணுதல் காரணமாக உலகத்தார் கொலை செய்யாராயின் 

பொருளுந$்தாச ஊனை மீலைசெய்லார் ஒருவரும் இலர் என்பதாம்: 

கொல்ப் பாவம் கொன்றவனைச் சேருமேயன் றி ஊன் தின்ற 

வனைச் சேராது என்பாரை மறத்து இஃ உணர்த்திபதென்௪ு, 

ஊன் தின்பார் இல்லையாயின் இவ்வுலில் கொலைகினை சிறி 

அம் இலயாம் என்பது கருத்து, 

ஊன் தின்போர் உண்பையானே கொலைப்பாவம் உளவாகன் 

றது என்பது இதில் உணர்த்சப்பட்டது, 

இ.௫ சூரன் முதலாயினோர்பால் காணப்ப?ம், 
ர்
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கதை, 
கொஃைத்தொழிலச்செய்யாத வர்களும் சூரன் ஏவலால் 

மீன்களை வாரிககொணர்ர்தார், ஊன் இவனும் அசுரரில்லை 

யானால் அமரர் அன்று மீன்காண்டு தர்திரார். அசுரர் தினற் 

பொருட்டால் கொன்றாரோயன்றி அமரர் விலைப்பொருட்டால் மீன் 

களைம் சொல்லவிலலை. அ௮ம்மீன் கொலைக்கு அசுரா ஊன்தின்சை 

யே காரணமாயிருந்தது. ௮சுரா அழிந்தபின் ௮மார் 3 a0 ar 

லை தகொழிலைக் கொள்ளகில்லை. ஊன் இன்போர் இஃலையாளுல் 

உயிர்களைக் கொலவோர் உலகில் இல்கூயென்பது அவர்பால் ௮ன் 

னு உணரகின்றறு, (விரிவு சரிதையில் தெளிவாம் ) 

ஊன் இன்மையே சொலைப் பாவத்து£ருர் ரணம் என்பது 

இதனால் கூறப்பட்டது. 

  

251. ஊன் றுண/ச்த வுடன் வெறுத் தன் உண்ணவில்லை 

கோன்குமர தேவர் குமமரசா-- தானாக 

உண்ண மை வண்டும் (லாஅல் பிறிதொன்றன் 

புண்ண துணாவார்ப பெறின், (oF) 

ள் 

கும?ரசா! குமார தேவர் ஊன் என்று உணர்ந்தவுடனே 

என் அதனை உண்மைல் வெறுந்து விரிஞர் எனின், புலால் 

பிறிது ஒன்றனபுண்) அலு உணர்வாரைப்பெறின் அதனை உண் 

ணாமை Gara bub என் 3. 

புலால் பிறிது ஒன்றன் புண்- ஊன் பிறிதோருடம்பின்புண. 

௮து உணர்வார்ப்பெறிஏ - புண் என்னும் முவ்வுண்மையை 

உணர்வார் உண்டாயின். பெறின என்றது அதனை உணர்வா? 

அரியர் என்பதை உணர்த்தி நின்றது. 

உர ச amt TL ON 
உணர்மோர், ஊன் உண்ணா") உனர்கீல்லா தவரே அதனை 

உண்? களிப்பர் என,
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புலால் என்பது பிறி?தோருடம்பின் புண்ணே என்னும் உண 

மையை உணர்வாரைப்பெறின் ௮தனை உண்ணாது ஒழித்தல் வேண் 

டும் சன்பதாம், 

தமது உடம்பில் புண் ஒன்று காணப்படின் அதனைத் தீண் 

வும் கூசுகின்ற மக்கள் பிறிது ஒன்றன் உடம்பிலுள்ள தசைகுருதி 

நிணம் முதலியவற்றை அருவருப்பின்றிக் தின்னுவதற்குக் கார 

ணம் என்னையோ எனின் அறியாமையே யாம் எனபது கருத்து, 

நரி கமுகு சாய் மூதலிய இழிச்த பிராணிசளே ஈன ஊனை 

எண்ணாது உண்பனவாம்; அறிவமைந்த மம்சள் தனை எவ்வகை 

யாலும் உண்ணலாகாதென்பது குறிப்பு. 

சிறர்த ௮ SSI 57D கலச்திருப்பினும் ஊன் என்று உண 

சப்பெறின் அதனை அறிவார் உண்ணார் என்பது இதில் உணர்த் 

தப்பட்டது, இவ்வுண்மை குமாரதேவர்பால் stom Dn, 

கதை, 

குமாரதேவர் என்பவர் சற்றேறக்குறைய இற்றைக்கு முந் 

LTD uh asi முன்னர்க் சன்னடகேயத்தில் மாகபுரி என் 

னும் ஈதரில் தோன்றியிருக் த ஒரு மன்னவர், இவர், அரியணை 

யமர்க்து இருகிலம் புரர்தார், இிருவமைந்து நின்றுபெரு ஈலக்ய் தீ 

தார்.பதி, நிதி, முஈலிய யாவுந்துறக்து பின் டல இடங்களுச்குஞ் 

செனறார். எவ்வுயிர்சளும் இன்புறும்படி இன்னருள் செய்தார். 

ஒருராள் இவர், விருத்தாசலம் என்னும் பதியில் புகுந்தார். உச் 

சமம்போதில் அங்குப் பிசசைக்குச சென்றார். இவரை அடிய 

வர் என்று கருதி ஒரு குடியானவன் இவர் ை நிறைய முன்ன 

மிட்டான். அ.சனைப் பெற்றார். உண்ணுரதற்குரமுன் உற்று Gat 

க்கினார். மீனின் ஊனை ௮ நில்கண்டார். உண்ணாமல் ஏந்தியபடி. 

யே ஓர் நீர்சிலையை யணுினார். உபி நண்டாச அருள் புரிக்தார், 

அது மீனா, நீரில் தானே பாய்ச்தது, புலாலின் இழிலையும் 

அதனை உண்ணுவதால் வரும் பழி பாவங்களையும் குமாரதேவர்.
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£வருமகும் உணர்த்தினர். உணர்ம்ரவ?ரக்லாரம் ஊலுனளா 

வை யொரு ங்? ஒழிட்தார், புலலானறு பிறிது ஒன்றன் புண் 

என்று உ.ர்ச்தார், அதனை உண்ணார் என்பசை அவர் உணர்த்தி 

நின்றார். (இகன் விரிலைம் கவா சரிதையில் உ1ண்சு.) 

BIW APH moe mist ain Fou Mc 

பேயிலைகள் ஆவி Gill 55 2p or —- Sous dun 

கானருர்தல் அல்லாது சற்சா மியமனிதர் 

தானருந்த லாவ?தா சாநற, (1) 

ஊற யாஇிதன்னில் உ இத்க?தார் புமூம்மண்டாமேல் 

வேறே வீஏிர்சிந்தை ெய்மிசக கும்னு! யால் 

நாறுமுன புழுத்சதேனும் ஈனிமிச Bh mii? yor on bs 

தேறி£ புண்டவாறென் செப்புதி 0G nf a od, DB Td, (2) 

பிறி? தாருடம்9ன் புண்ேண என்று ஊணின் உண்மையை 

புரைர?வண்டும் என்பது இதனால் உறபபட்டது, 

258, ஊெனன் இண [5த உடன் வ௫ட்டர் உண்ணா? சன் 

சோனைர் செக் நார் குமமீரசா-... ஈனம் 

செயிரிழ் நலைப்பிரிர்த நாட்சியார் உண்னாறா 

pully நமைப்பிரிந்த ஊ sor, (௮) 

9) — ar. 

குமரேசா! ஊன் என்று உண/ச்சவுடனே வூட்டர் உண் 

ணு வெறுத்து ரசனை ஏன் லைதார் எனின் செயிரின் தலைப் 

பிரிந்த காட்சியார், ௨ உயிரி தீலைப்பிரிச் க oat Far 2. உண்ணா 61 IS. 

செயிர்--குற்ரம் தலைட்பிரித--ரில்கெ, 

நீக்கத்தை உணர்த்தும் பிரிவு என்லுஞ்சால் இங்கே அடை, 

படுத்துவர்தது. இவ்வாறு வருவதை வடநூலார் உபசர்க்கம் 

என்பர்,



00 திருக்குறட் குமரேச வெண்பா. 

உயிரின் தலைப்பிரிஃத ஊன்.உயிரின் நிவந்து ஊன்: 

பிணம் என்றபடி, 

குற்றத்தின் நீங்கித் தெயிந்த அறிய்னையுடையார் உயிரின் 

நீ்சிய ஊனை உண்ணா என்பதாம், 

மடமையும் கொசிமைபுமுடைய அறிலிலிரளே ஊனின ஈன 

ததை யுணராமல் அதனை உண்டுகளிப்பர் என்பது குறிப்பு, 

ஊ வைத, உ பிரங்யெ பிணமே யென்று உணர்ந்து அதனை 

எவவசையானும உண்ணாமல் வ ப்பவரே உயர்ந்தோர் என்பது 
கருத்து, 

உணர்வுடையார் ஊனின் இழிவை உணர்வராதலின் அதனை 

யாண்டுஈ தீண்டார் என்பது இஇல் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண் 

மை வசிட்டர்பால் உணரப்பூம். 

கதை, 

இருவயோக் DAS még அசசுபுரிச் த மித்த ர்சசன் என்னும் 

மன்னவன் ஒருகாள் சமது முன்னோர்களை யெண்ணிப் பெருவிரு 
ந். செய்தான். அதில், வட்டமா முனிவரை முதன்மையாக 
AMAR அழைக்கான, முனிவர் ஈந்தார். அரசன் அவரை 
உபசரித்து உயர்ச்த ஆானத்திலிரச்இ* சிழ$த உணவுகளைப் 
படைம்கும்படி ரெய்தான. அரசனுக்குப் பசைவனாகிய அரத் 
ன ஒருவன் கரவ!சவந்தூ உணாவுசெய்பவன்போல் அமைந்து 
5 தங்கியிருந்தான். ௮4௦2 ஞ்ச மடைமசன் புனிதமான இனிய 
வுனவு52ளாச ஈன ஊனையும் இன்சுவைத்தாக்பெ் படைத்தான். 
முனிவர், உண்ணப்பு குழமுன் அவவண்மையை உணர்ந்தார், உண் 
en spt st. ரசனை கோம்பப் பெருஞ்சினங்சொண்டார். 
௮73 னாகும்படி சபித்தார், லஞ்ரமிஃ லாத மன்னனும் அஞ்சி 

லரு5திஷன், செயிர நித்கிரின்ற அறியினோர். உயிர் நீங்கி வத்த 
ஊனை உண்ணார் என்பதை (முனிவர் உணர்த்தி நின்றார். 

~ 

(விரிவை விதாயத புசாணத்தில் காண்க,) -
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உயாந்2ீதார யாண்டிம ஊனை உண்ணார் என்பது (னால் 
* e 

ப பட்ட..து. 

. 299. வெற்றிமிகு பிம்பசான் வேள்ளிபினை ஏன் தடுத்துக் 
குர்ரமென்றார் புச்தர் குமரேசா. உற 
௮ன்சொரிச் தாயிரம் வேட்டலின் ஒனறன் 

உயிர்செகுத் துண்ணாமை நனழு. (௯) 

இ..ள், 

குமரேசா! பிம்பரசன் என்பவன் செய்யும்வேள்ளியைக் 

தீத்து என் புத்தர் மூது து என்று உரைக்கார் உனின, அவி 

சொரிர்து ஆயிரம் வேட்டலிலும், மன்ஈன் உயிசெருக்து உண் 

ணுமை நன்று என்ற 

அவியாவஅ மச் முறையோடு சேவர்களை Gor dist வேள் 

வித்திபில் இரகின்ற செய் முசலிப இனிய உணவுஈள், பிரம் 

என்னும் எண்ணுப்பெயர் இங்கு பூழ்தொகையீனை புடைய 

வேள்விசளைக் ரூறிர்து நின்றது. கேட்டல். ஒமப்செய்சல். 

ஆயிரம் வேட்டலின்--அ பிரம் வேள்விமளைர் செய்சலினும், 

ஆபி.சம் என்றது இறப்பவும பல என்லும் மிகுதியை Hon iH 

தற்கு எனச். 

அலவிகளைர் சொரிர்து பிரம் வேள்விகளைச் செய்வதிலும் 

ஓர் உயிரினைத் தொலைத்து ௮தன் ஊனைத் மின்னாமை ஈன்று 

என்பதாம், 

பல்லாயிரம் வேள்விகளைச் ரெய்து அ௮வற் ரின் எய்ழும் நலத் 

இனும் ஊன் உண்ணாமையான் ஓ நவலுக்கு உளதாம் நலம் பெரி 

தாம் என்பது கருத்து, 

ஊன் உண்ணாமை என்னும் இவ் ஒர் ௮ற?ம அரிய பயன் 

சுளையெல்லாம் எளிதிலுதவும் என்பது கருத்து: இது பிம்பசரன் 

பால் காணப்ப ம்,



௦06 திருக்குறட் குமரோச வெண்பா, 

கதை. 

பிம்பசரன் என்பவன் இற்றைச்கு இசண்டாபிரர்து ஐ 

iN ot Wt BLS (paral Hk seu, சிறத தர் ௮ாசன, ௧௨ 

சையின் உடபாலிரு௩5 இராசதம் என்னும் நநரத்திலிருந்து 

இன் அாசுபுரிர்சான், கல்வீசேள்வீகளில் வல்லுரான அமைச் 

சர் பலர் இவன்பால் அமர்ம் தரு கனர். மனநல மும் இன௱லமும் 

மாண்புறப் பெற்றவன், ௮ ங்தநாட்டைபும வென்ற! அனைவரையுக் 

தன் குடைம்சிம்க தங்கவைக்கான். வருடம்$காறும் முறை 

யாக அரசன் வேள்ங்களைர் செப்நுவந்தான். புத்தர் ஒருகாள் 

இவனிடம் வந்தார். அரசே உயிர்ப டலீசெட்து என இவ 

வேள்வியைர் செய்ெ்ருய். எவ்வகையாலும் பிறவுயிர்கள் சிறி 

தும் வருந்காவண்ணம் ஓழுகுவமத உருவன் அுறிவுடைமைச்குப் 

பயனாம், பல்லாயிரம் வேள்விசளேச் செய்து உயர்ந்த பரத்தை 

யடைந்தவளிலும் ஒருயிரையும் கொல்லாத ஒருவனே சிறந்தவ 

னாவான் என்று ௮௱ளுடன் கூறினார்.௮வசது பயனிறைந்த ௮ரு 

ல பொழ்களை ௮௭சன் கேடடான, அன்றுமுதல் வேள்வி 

செய்வதை வி$ிக்கான். வேட்டையாடலுர் துறந்தான், ஊன் 

உண்ணாமை யென்னும் உயாநத விரதத்தைம் கொண்டான், இவன் 

நாடுமுழுவதும் இல்லாம் பரவியது. உயிர் செகுத்து உண்ணா 

மை எனலும் உயர் ஈநலககால் ட௮வரசன் வேள்விப் பயனினும் 

பெரும்பயனெய்திஞன். ஆப்சம வேட்டலின் ஒன்றன் உபிர் 

செகுத்து உண்ணாமை நனறு என்பதை மன்று நின்று காட்டி 

னை, (இசன லீரிலைப் புத்த சரிதையில் காண்க.) 

ஊலுண்ணாமை GOD Ny SST OTA MSH எல்லா நலங்களும் 

ஒருங் 22 உளவாம் என்பது இகனால் உறபபட்டது, 

260, மண்மபுகழ் ஈந்தனார் வான்மீகர் ஏலனுலசம் 

கொண்டுதொழ நின்ருர் குமமேசா-சண்டதொன் றும் 

கொல்லான் புலாலை மறுத்தானைக் கைகூப்பி 

யெச்லா வுபிருக் தொழும், 0)
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[அ * ௩. . உ ௬ ௪ . 

குமரேசா! நீசகணா, வான்பா என்பவர் ஏன எல்லா 

சாலும் நெ.ழப பெற்றார் எனி, பொலலான் புலாலை மறுததா 
3 

சனை ம கில் உம், ந 1 சதை கூரா த மம ௮ ன். 

. க ர ௪ . ௩ ரூ . 
அளியைச் சொரி$து 2 வள்வியைப் Ps Bom @ mars 

தொன்ற உம இன்றை ரகூறென்று (பற் € 0 FH 6 OST 
yom 

சக்ிஅவவளலையால இட பசு மாதலிப உயா நலம்சளை மயய்கு 

லாமே டுகளுல் உரன் யயன எசப்ப2 இது டிய மன்ம, 

சொலலான் என்னும் வதா மறை பூத இங்கு of FF WT Ww 

நின்று, 

டூப்? என்றது கொ [PFD aT வாகிய உவகையின் 

மிரு நியை உணரத் தூதம்ரு எனப, 

ஒருப்ைபம் கொலலாம்லதுராப் ளா னையம் ௩ ண்ணாசு ஒரு 

. ஆ QCA Tool RAT ரம் மைகூபமி 5 221 ழம் உனபதாம, 
NX. 4 யச் ட் 

5 . . oo. 
Quast sda {vi உண்ணா சவடாபிலும் இரஃகளஞ் எறி 

3 ச. * ° « on 

HHA AMNCN BIT BoM >) STM YT TTT, yall, Ws BT, a be 7, 

க்ர்மைபயகூமாலா 18 நலிய சில ஊண் உண்ணாத an EDR bl Boo I 
on ௪ ச 

'p ftv BD நாப அனறி, அருளை பராய் மதிஃகப்படார் 

ஆிலான, எலிலா உபிரும்்பொழம கயா லம வர்ம்கு இல்லை 

யரம்என க, 

கொல்லாடைபு॥ புலால் உண்ணாபை புமாகய இவலிரண்ட 
. 7 ட பட்ச ௪ ச . ஆ ச * 

௩ x | ! DER Ti WSS புயையார்.. ர ia Pos செய்யார் 
vy 4 5 . ப 

LY HVT ody Wh bom” Dod 5 ண்டு எல்லா பருப் H wENTU Sr 

ர் mlb எனபத Tt க 

போலை இூறர்து புலால் மநதலர், எக்லாராலு$ தொழத் 
. ப . க்ஷ உ உ . ‘ ‘ * 

தீம்த பெரும் 3 ற்றை செயெய்முலர் என்பது PRN vol FBI 
ந ம் 4 . . ச * 6 . 

பட்டது, இங்புண்மை ந௩ஸஞார் ஈண்ணும், வான்ப்டி பாழும் 

காணப்படும், 

G4



5௮08 இருக்குநட் குமரேச வெண்பா, 

கதை |, 

ந்தனர் கொலைத் தொழிலும் புலைப்புசிப்புட் துறக்கமை 

யால் எதலாவுபிர்களும் ௮வரை இன்புறத் தொழு ௧ன, 

வாழச் கணா ளும் சிரமேற் கைகூப்பித் இரண்ு தொழுதனா. 

(விரிவை அவர் சரிதையில் தெளிக.) 

கதை 2. 
வேடர்களோடு கூடிக் களவு முதலிப தொஇிக்தொ!ரில் 

களைச் செய்து இரிர்த வான்மீதியார் மெய்புணர் வடையராய்த் 

தெலீக்க பின் ஒருபிரையுங் கொல்லாதவ.ாபய் ஊன் உண்டலை 

யொழிமச்து எவ்வுயிர்க்கும் இனியராய் அருளை சீய செய்து ரிய 

கீவத்தைம் கொண்டா. கொவயும் புலையுந் தலிர்ககுன் ௮வ 

ரை அமாரும் முனிவரும் அ௮நமூழ்ச்து தொழுதார். அருளுடை 

யராய்ப் புலால் பறக்கவரை எல்லாவுயிரும் தொழும் என்பதை 

evs இள/பால் தெளிக தற, 

கொல்லா cue புலாலுண்ணாமையுமுடையாரை உல5மெல் 

லாம் உவசது கொழும் எனபது இதனால் உறப்பட்டது. 

உயிர்ஈள் ஒம்புமின் ஊன்விழைந் துண்ணஈ மின் 

செயிர்கள் மீங்குமின் செற்றம் இகக்தொரஇ3 

கதிகள் நலலுரும் கண்டனா சைதொழும் 

மதிகல் போல மறுவிலர் தோன் றுவி£, (வளையாபதி.) 

கொஜயும் புலையு ம் ஈளவும் தகர், (ஒளவை.) 

இவ்லதிகா£ச்தின் சொகைப் பொருள். 

தன்னுடம்புபருக்கப் பிறி தொன்றின் உடம்பைத்தின்போன் 

கொடியனே யாவன், அவலுக்கு ௮ரள் உண்டாசாறு. அவன் 

மனம் திமையை3ய யெண்ணும், புலால் உண்டல் பெரும் பாவம், 

சரலுண்போனை ஈரகம் விழுக்கியுமிழாது. ஊன் தின்கையே சொ 

லைப் பாவததும்கு3 காரணம். ஊன் என்பது பிறி சாருடம்பின் 

புண்ணே?யன்று தெளிம்மு அசனை புண்ணா ஒழிர்ல்வேண்டு..
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அறிவுடையார் அதனை யாண்டும் உண்ணா. பல்லாயிரம் வேள்கி 

களைச் செய்வதினும் ஊன் தின்னாமை ஒன்றே நன்று. அருளோகி 

புலால் மறுத்தவனை எல்லாவுயிர்களுங் சைகூப்பித் தெ மும், 

20-வது புலான் மறுச்சல் முற்நிதரு, 

௨௭-ம் அதிகாரம் தவம். 

அஃகாவது மனத்தைப் புலன்வழிச் செலுத்சாது ஈலனுற 

நிறுத்தித் கன்னுபிர்ம்கு உறுதுயர் தனிரின்று பொறுத்துப் பிற 

வுயிர்சளைப் பேணும் பெருகலம். புலாலுண்டலையா றிந்து புனி ச 

மெப்திய மனமுடையார்க் 35 இஃது இனிது அமைபுமாதலாஷ் 

௮. தன்பின் வைக்2பப 1 Be 

261, உண்டி துறக்தார் உயிர்ச்சிரக்கம சண்ணுவரேன் 

கொண்டு புரிந்தார் குமரசா-மண்டி. 2யன்றும் 

உற்றகோய் சரன்றல் : பிர்ககுறரண் செய்யாமை 

HDSP GUST) குரு. (3) 

இ-ள், 

குமரேசா! கண்ணுவ! கான் வருதி நின்று என் பிய 

வுயிர்களைப் பேணினார் எனின், உற்ற சோபை கோன்றலும் உயிர் 

க்ரு உறுசண் செய்யாமையும் யெ அற்றே தவத்திற்கு உ௫என்4, 

கோன்றல் பொறுத்தல், ve. MSA — How v0, 

உற்றகோய் கோன்றல்-- தமக்கு வருர் துன்பங்களைப் பொறு 

த்தல், HOS py என்னும் சட்டின் அடியை ஓட்டி தின்ற ஏகா 

சம் தேற்றப் பொருளைத் தோற்றி நின்றது 

தீம் உயிர்க்கு வருகின்ற துயரைப் பொறுத்சலும் பிற உயிர் 

கட்கு ஒரு தபரும் செய்பாமையுு ஆய ௮ல் ளகின2த 

தவத்திற்கு வடிவம் என்ப,



old திருக்குறட் ரா$?சா வெண்பா. 

ப பிணி பரா? வயில் பனி மழை மா ர லியகாற்றுல் காக்கு 
௩, 

ட . . டர எ . 4 ச் 

1 OL ay stone GI பாலித ஹ்! ர (9 ra wl) GLH F Rd goin 

ow S செய்யாமல் ௮ருள் பரிகனு ey ip #3 av GOT UIT F அல் 

ம்ம் என்பது BS Ble 

ட ச a த . . . உ சு Nos 

LA DE Basin F  GDAD NS GoDiD BI TM wvilud > H SPLIT 

டு ட ச ~ ட * 6 ௩ கடட ட ப்ு க 1d ச ௪ கட 

கநக உர கிலியும் ப்ப! tool! ou BM oD of OW J HN F 

Dam முதல உரிமையாய் நினற து கலான் எசனைப் பொறத் 
oD) ் EMT ET Oho Ble அகி - ் oe 
rd ௬ ணு . . ச ௪ r ப ஆட 6 

கமல் கிவ இய்லமைபம் பாம, fp P.O uth Qt DOM பசி Ay 1 jl 

உன்றார் மேலும், 

4 oer me < தி . ட . ரு “~ 2 

புல்லு சல குழி பால மனம, ௩௮ Corot பொ ரட் 

ச 
ச 

சு 

டச் வையுணவு துக்கு உதயா வபாறாகறு ஆரு ப்ரமாடமி 

அருள்புரி தொ ல DH Raul A) um og QS இல் உணர் 

GS பட்டது. இவைகாறை FBT MMI IT RM HF WW! பமந, 

கதை. 

கண்ணுவர் என்பவர் அப்பிரதிரகன் என்னும் முனிவாழு 

புகுல் வர். உயர் மலை பலரும் ஒ௫புள தவா. மாம் கொடி 

செடி மூ2லிப ஓரற்லுபாஉளையபும் இவ: ீபராளுடன் பேணி 

ஞா. நந்து Osh prise எ௮ம்பு முதலிப சரிய உரர்நளும் 

உண் உறமமேயெனற Bua? ஒறுங் சவார் Siu ait au 

கமாக்மிகாண்டு மபாறி Foot til. wo Remy, சுனிவனம் ஒன்றில் இ) 

னிதுற அமர்நதார். நையாவ றிய சராஇியை நெடிது பயின் ரர: 

உற்ற கோயைப் பாறுச்துப் பற்றற கின் ஈர், இவரது இருவ 

ப்லபப் புற்று (0. GUM TF FBT பரு velo UN SMa gs ன் ௮ 

ன்மேல் மூங்கில் ஓ ஒன்று தோன்றி வள/ம்தறு. இவரது தவ மூ 

மையால் ௮து பெருமலிபுற்றது. தன் அருமையைப் பிரமன் 

ட அரர்ந்தார். னித புனிதமிக்த மனங்லையை வியுது௮கனை 

மூன்றா வ்ந்றளாக்கிச் சான் உன்றைந்ரொரணரமி மற்றையிரண்டில் 

ஒன்றை உமாபதிச்கும் உன்வற்த் இருபாலுக்முங் கொடுத்தார் 

AL YT M.D முனற தாண்டும் பிரம் சார்க்சம் எனப் பெ 

யர் பெற்றன. கண்லு சற் பசமன், சண்ணுவர் கருதியனவெல்
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லாம் அருளிஞா்.  அரக்கவருட். றாக, ராப் விளக்கி இகர் 

வன க்திலி 8௩௪ சால்க் ல ait i an மி LBT hw மேக௮ளைகையிடக் 

சொனறிப் போற்றுவாரி ஈறிப புலர்பிபழுக ௪௪ தலையைச் கண் 

டார், அருளுடன் சாகர் தரித்து வளர்த்தார். தான் 

Ah Bu ign a பிரநளைப்  ணிபடடு ர உக a Lp sdb யசாய் எல் 

ல்! கலங்நளையு உபொரக்சப iis opt. 

(இசுன் ior ge கணிரைப் புராணத்தில் stam s ) 

ப சட்டச் க f . . . 

திவம்தின் கண்மை டுகளுல் கூறப்பட்டது. 

202, வெம் 9.5 gon jis glo மெய் பயனை மயேணிழந்தான் 
wr * * 

“ER IL , ௦01 ர் கை ' (HOt H ih aawoor Gino T FT — Ist jh 

கலமும் தல மடையார்ச காதும் இலா சுளை 
om ப 7a க சு a 7 

Woo AMIT VIL காள அது, (2.) 

இ ள். 

மயேசா! குர்பகருணன் வரித் களம்புரிந்தும் என் கு ௦ 6 கு [ட (௫2 ம் anh க்தி அலர் | 1 இயம் 7 

அநன் பயனை இழற்கான் எனின, தவரும் மாரன் சலம் உடை 

யார்க் கும்; சனை Bog Oui பேற்கொள்ளது தவ 

மாம் என்ற, 

அகனை-அந்தலநகை அஃது என்றது முன் ரவ மூடை 

மையை. அவம் வீண், மேற்கொள்வது -செய்ய பூயல்வது 

e ௩ சட உத் . - rN 8 க 

முன் செய்த கவமுூடையார்க் தலம் மைகூடும்) லது 
௫ . ௩ * ர 5 » _ ச ர o 

இல்லா ஈவர் இத்தவக்னசை மேற்கொள்வது வண் என்பதாம், 

4 ப a 4 ௪ ‘ ச் 

கவற, என்பதிலுள்ள உமை நன் பயனையும் சுட்டி 

நின்றது இகலான் ௮%து இறச்தது கழுவிய எச்சவும்மையாம். 

தனை முன்ரெய்து பழனவனும்ச ஒரு 2 தாழில் இனி 

கிழி BY AO LY MAN! HE கு அது ர்ன்கு அமைய று, அறு
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போல் தவமும், தன்னை, முன் செய்துள்ள வலுர்சே குடையின் 

(psa pir, இல்லாகானுக்கு இன்புற முடியாது என்சு, 

முன்னைக் தவமுடையார்$3௨ தவம் இனிதாம்; இல்லாதா£ 

மேற்கொள்பது அவமாம் என்ற இதுவரை கவஞ்செயயாகு 

வர் இப்பொழுதேலுஞ் செப்து பின வருங்காலத்தில் முன் தவ 

முடையாசாக அவர் அபடையவேண்டுமமென்பத UES எனக, 

ட. * * 9) ச ஞ்! ° ௬ a 

முதல் காள் இரவ ஒர செய்யுளை மனனர ?சயதவனு » 8 

மனுநாட்காலையில் அஃது. எனிக)ய்த தோன் ௱தல்போல் முன 

செய்தவர்க்சே சவம் தோது முடியும் என்பது HIB, 

இனி, சவலொழுச்சமுடையாருக சுவவே...ம் நல்லதாகும் 

அவ் ஒழுக்கமில்லாதா அதனை மேற்கொள்வது நஇீதாகும் என 

வும் இது பொருள்படும். 

இதில் தலம் ஒரு பெபராய் கேடத்னதச் குறித்துகின்றது, 

மூனனைய _லவினையுடையார்ம2க தலம் இண்சாய முடயம) 

இல்லாதார் ஊந்தமும் தற்றலுமுடையராய் அதனை ஒருவாறு 

Cp gin got ௮சன பபனை அப்பர் எனபத இதில் உணர்த்தப் 

பட்டது. இவவுண்மை குமபகருணன்பால் உணரப்பூம, 

கதை 

இலங்கையர் வேந்தலுக் கு உடன் தம் யொகிய கும்பநந 

ரான் உல்ல ரையும் அடக்கியாஞசுற் குரிய உயர் நிஉயினை ௮டை 
ய எீரும்பினுன் எயிர்கள்மாடமி அ௮ருளிலஞஷயிலும் பொறிகளை 

wise ener, கொன்றைக் கானம் ஏன்னும் பெயரினையுடைய 

ஒருவன,த்தையடைந்தான். உணரவும் நீருந்துறந்தான், சோ 

டைக்தாலத்தில் சொதிசகின்ற வெயிலிக... நின்றான். மாரிச்கா 

லத்தில் குளிர்கின்ற நீர்நிலை நின்றன், ஒரு மனமுடையளுப்ப் 

பிரமனை நாடிணான,  அழலில் இருந்தும் மழைபில் ஈனைக்தும் ௮ 

குர்தவஞ்செய்தான், ஆண்கள் பதினபிரம் மா ard sikh sem. 

அவன், மனந்தளராஐ நினைந்ததே செய்தான். yup ஆற்
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2 அரஞ்செயலைபும் அயன் கியசது அவன் முன் சொன்றி 

Qe. Tousen நீ வேண்ரிவ கரு வன் 3 பண்டு என்முன், 
நனரன துறக$ பதர் ௮வன் நாடியிருர் கான், உள்ளத்தில் 

சொள்ள விரும்பியது அதுவாபிதும் “நன்ரு,த உறச்சமேகொடு” 

என்று குழறிக் கூறினான். அயனும் உடனே கொரித்2தன் வன் 

றன். அவலும் சொண்டதை நினைந்து குலைந்து நங்களு ௭. 

௮ருக்கவசசை ௮௫௩3 முடித்தும் ௮சன் பயனை யடையாதிழச் 

தான், முன்னைத் த௨மிலார் முயராஓ.ம் தவம் இனிது முடி 

யாது, ஒருவாறு றடியினும் ௮சன் பயனை அடையாது அவர் 

அவமே ௮டைவர் என்பதை உலாம் அவன்பால் உணர்ச்சுது. 

இதன் வீரிவை உத்தரகா ண்டத்தில் காண்ச, 

அள்ளன் மடுவின் ஈறழ்கிக்சாம் ௮ நர்பட்டினிபட் டல£ந்தும் 

உள்ளத் தூய சல்லாரு3 சொருகாரியமும் பலமாகா 
Nw od 

கள்ள பனச்ரசெய் தவக்கு/ப கனனனக தும் வரங் தொடுக்கும் 

வள்ளன பலபோன இடைபபெற்றவர ததால் மாறு த்துயில்பெற் 6 பபற்றவரச்தால மாறுத்து ன் 
ஈன், 
கவள 

(லட்டம் கூத்தர்) 

எக்சொழிலும் [ந்பழக்க மின்றியய்தா BMC Loo gyn 

இணை அயான் றில்லா 

அத்தொழில்முற் பழக்சமின்றிர் சாங்காலத் சமையுமோ 

வ௱மன்றற்கு 

வத்திரம்வேண் டிற்பரும் திலி த்துமுன்னம் கெய்யாபல் 

மணஞ்செய்காலத் 

தொத்க.௫௫ல் வேண்டுமென எச் கனைபேர் முயன்றாலும் 

முறி?மா நெஞ்சே, (PB gre.) 

ஏ e 8 ஆ] ப (ஆ! e 

தவத் ஒருவன் தாழாது செய்யவெண்9ி மென்பது இத 

ஞல் கூறப்பட்டது,



ol இருக்குறட் கமமோஈ மெண்பா. 
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263 OF fem bat Wa Bad ms Att »TbESHT 

Bah ao GS ETLOT (GD DIF tam HT GOO 
~~, a 

MATTE MS wiry Sao, மற பரசி 

ப டையலாக் த aL 

Bair, 
“3 | . > . . . ச 

கமழ 70. சே) aoyr GEOL of oth! Bin HB) Hx oh 

௪ ச ன 6 கு . . 3 

செப்மாபல மனி இவ 1) 10௦) பபப வி 8 Db ரி 2 hh bt ர் p) alll al, 

ச 
௩ ச . ௬. 5 ச e 

அறத் 11222 இப்பக் ou BI gp LL VOD Vou ha bain LO Ib 

ati al 03! 4 

. vr ந e oN ~ e (இ 

BH Tov OD a we TIM யி Boab bow) 2 ஊம் ப Jui WH ty 
4 

ு ௪ . . 6 சட்ட . 

இப ‘der! HU GoM UW J on dU Tal 01 oa Od Dy 3 லிவாழு வரல ர, 

இறந்த ம் உலா. 0 Avante உ தவுரலை வி ம்பம் ராம் 
க் N ஏ. t; ௫. க . 

தவஞ் பெய்கலை தலலாம்பார பற போதும் எல பதாம், 

உலாம் உணு 9] உடைய இ லி ழ் Jaa BF , gins FT'S ச 

௪ அ 5 ர 

இடமும் நவ முசி பட்ட HI DIT, po HT, © sway (Ip 
r ன ரை ச 

க்லிபன வர ததப மபொடிவையபஃ யா பப்டி wt) இடந்து உப 

Cee er oe பியடடடபழ் ஹி று தரப் ட திம்பம் WY) wae Ht Gg wp ot நற் 2) BY IAL wy on os 

டு பன்பதுப, இநல oat stan wiv s 1 னி! 4 எ ச 
. , ட 

விடு ds af Wad பப் ய்ய ௦007 puso oy) ரல தர் க்கு உனை BR 

துற்து ரென்று விபைடது செய்யாமல பலா ஊசி 8) wa tip sos 
* 5 க 0 உ 

யில) ந்துவருகனரா எல மை மேொம்மியிழு கூடிய bom 5, 

இத yd Bae ச்ரு 7 துவாத சார of ot Swit 5) ரீ BOS BT 

ட ச Dd n உ ௪ ச mu. oe mmo ௪ 

இபம்பும் ௨௫32 ஈம்ச்சப்பட்டமு. ர, தழின் பபனை நஇல்வாற் 
டி ருரு ௫ ச ட் a * on 

வார 5/2 [feo நாக்க யது. of MM FS ble இறு 

C5 56,1 சே பர் வனறுப் டுடிவா பாலும் உ ணப் டம் 

கதை, 
ப 6 * ° ச் 6 a) ச ௩ ௬ 

OF isa T of oT tsa T DFID Ht. Y BY Ha காவிரிப்பூம் பட. 
. ~ க ° . e 

டினந்தி ௫5 32. பமலைமயன்னுப் கன்னிகை மணந்து
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இல்வாழ்க்கையிலமாந்து எல்வயிர்க்கும் அன்புடையராய் இன் 

புடன் வாழ்ந்தார். காம், தலில் வணிகராய் இருக்தசாலத்தில் 

பட்டினத்தடிகள் இவரைக் சமது நிதியறைக்கு த தலைவராம்கி 

னார் இவரும் மைந்து அதனை உரிமையோடு போற்றினார், 

அடிகள் துறவடைந்தபபோ த, தம் பொருள் முழுலசையுர் தெ mH 

விடைச் சூறைபி$ம்படி சொன்னார். அவ்வாறே இவர் செய்சாச் 

பற்றற்று நின்றார். பல்லுமிர்க்ரூும இரங்கினார். அடிகள் hy 560M 

பின் இவரும் ௮%௩நரைவிட்ட$னற மனைவியோட சிகம்பரத்தும் 

கு வந்தார். அங்கு தங்கினார். பொருளை வருந்தி யீ Pg epi. 

அதனால், விருந்தினரையூட்டுனார் அருக்கவரைப் பேணினார், 

தீவம் புரிதற்குரிய மன கலையைப் பெற்றிருந்தும் அசுனை மறந்து 

இவர், உயிர்கட்கு உகலி3ய புரிந்தார், தவசதின உயர்வை 

உணர்ச்திருக்தும் தாம் செய்யும தானத்சையே கீரும்பி இல்வாழ்க் 

திருந்தார். இலரது உபசார நலதகை உலகினுக்கு உணர்த்த 

விருமபிச் சிவரா கதி ஒருநாளிரவு இவர் விடடுள் நுழைந்தார், 

அக்கரந்த கூழை, அலபுடன உண்டார். மறுநாள் தில்லைப 

பரமன் நிருமேனி முழுதங் கூழமைர்திருந்தது. சண்டவர் 

திகைத்தார், உடனெ “இழு சேர தனார் ஊட்டிய BRS Rp” 

oor py Qmpera F 240 5pi sg. Ca_caGsmMarmid Buss 

சென சேந்தனாரைச் சேவடி வணங்களு/, அவரும், துறந்த 

வர்க்கெல்லாம் துபபுர௮ நலக் செப்பழுற வாழ்டதார், 

e a“ ந ச 

விரிவை 5 திருமுறையில் மாண்ச, 

கதை 2. 
சோமர் என்பவர் இனகரன் என்னும் ஓர் ௮ாசன்பு தல்வர், 

அருளும் நீதியும் அமைந்த கெஞ்சினர். பெருங்கொடையாளி, 

உயிர்களுக்கு உதவிசெய்்க$ல தவமெனச் கொண்டார். உணவும் 

பிறவும் எவர்ச்கும் உவர்.து உதவினார். பற்றில்லாக உள்ளத்தைப் 

பெற்றிருந்தும் இல்லறத்தையே இவர் பற்றி கின்றார். தானஞ் 

செய்வதையே விரும்பித்தன் தவத்தையும் மறந்தார், ஒளவை 

யாரும் இவரை அன் புடன் பாடினார், 

65
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நிழலருமை வெய்யிலிலே நின்றறீமின் ஈசன் 
கழலருமை வெல்வினையிற் காண்மின்--பழகுதமிழ்ச் 

சொல்லருமை நாலிரண்டிற் சோமன் கொடையருமை 

புல்லரிடத் தேயறிமின் போய், (ஒளவை. 

இல் வாழ்வார் கானத்தையும், துறந் கார் தவத்தையும் இவி 

அ செய்யவேண்டுமென்பஅு இதனால் ௯ நப்பட்டது. 

264, he Som iV Posrn இரிசக்கைக் 

கோசிகன் சாக்தார் கும£ரசா-- கூசாமல் 

ஒன்னாம் மிசாலும் உவக தாரை யாக்கலும் 

எண்ணிற் றவச்தான் வாம், (7) 

or, 

குமரேசா! கோர் சலரை வைது செத்தார் என் 

திரிசங்கை வாழ்த்திக் காச்தார எனின், ஒன்னுரைக் தெறலும் 

உவந்தாரை மலும் எண்ணின் தவசதான வரும் என்க, 

ஒன்னார்--பகைவர். தெறல். கெடுத்தல். ஆசீ£ல்--உயர்த 
தீல். உவந்தார் என்றது ஈண்பரை, 

பகைவரைம் கெ53க்க வம் நட்பினரை உயர்க்தலும் தலஷ் 

செய்வார் எண்ணுவராயின் வர்க்கு ௮வை எளிதில் உளவாம் 

என்பதாம். 

அருளமைந்த உளமுடையராதலால் தவஞ் செய்வார், தமச் 

குத் தீங்கு செய்யுள் கொடிய பகைவனையும் கெடுக்க எண்ணார் 

என்பது கருதி “எண்ணின்” என்ருரர், 
| 

செற்றமும் பற்றும் ந்ங்கிெய மனத்தனையுடைய fo! கீஇினர் 

க்குப் பகைவர் இவர், உறவினர் இவர், என்னும் பருப்பு இல்லை 

யாயிலும் ஏதேனும் ஒர் ஏதறுவால் உளராயின் முறையே அவரை 
mn. . உ க உ . * ° e 

ALN FEAIN இக்சவும் ௮வா, வலலுரா osm GI,
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பட்டினி இடம். து உடல் எலி நன்றி ஒடும்ூயிருப்பினும் தவ 

மூடையார் எண்ணிய நுணையானே எல்லா வலிமைகளும் அவர் 

பால் நண்ணும் என்பது கருது, 

தவத்தினரைப் பகைத்நு இகழ்வார் கேடுற்றழிவர், உவர் 

அ புகழ்வோர் உயர்ந்து வாழ்வர் எனபது குறிப்பு. 

செறுத்தாரை அழிச்சவும் சொர்தாரை ஆக்கவும் தவவவி 

யபூடையாசக்கு இபலும என்பது இதில் உண/ச்தப்பட்டது. இது 

கோகிசாபால் உணரப்படும். 

கதை. 

கொக் அரசைக் தூறர்து அடலியிற் புகும்து சென் 

இசை நவ்ணிது Hogan PSST, அ௮க்காலததில திருவயோத் 

இய, நம்று செங்கால் செலுக்றிய ரூரியகுலத தோன்றலாகய 

Bisa என்பவன தனது முரு வீ சாபத்தால் உருநிலைமாறி 

மனமிச மெலிஈது வனமெலாக திரிந்தான்... பநடிவில் இவரை 

வம்தூ சண்டான். பேருவகை கொண்டான். உவந்து தொ 

முதான். முனிவர், ௮அவளறு இயல்பினை மு மவதும் வினவ்யோர்ம் 

தார். இரக்கிளா!. அரம் நுடைஃ உ கறமையை பசி அவனை 

அமரருள் ட, ரவை க் என்ணீனா், DI Hawt பொருட்டு 
ச . ச . . 5 

வேள்விலனறு செய்ய விநமபினார்.  அக்குள்ள. முணிவமை 

உடனவச அழைக்தார். சிலர் மறுத்து இவரை அவமதித்தார். 

அ௮வானைவரும் இ! ந்கவராச இவா, ளைங்தார், உடனே வேடி 

வாகலாயிஞனார். காகெள்மீதாறும் அலைக்தார். சேடுற்றிமீம்தார். 

அதன்பின் ௮ரசனை நோக்கினார். “ரீ போய்த் துற3மத்தில் நில்” 
CG . ௪ . . . ௩ e 

என ஏவ்றார். Ct Com worera que Cups sre. அவ்வுல 

MS HNWUIVO 6 STE. அங்குள்ள தேவர் அவனைப் புலைய 
ச ற (அபு ௪ 6 சு . ° . . ௬ 

னென்று சருதித் தலைழோகத் தள்ளினார். அரசனும் புாஸ்டு 

அ௮வனியிலிழி5 தான். அபயம் ௮பயம் என அஞ்சி ௮றற்றினான். 

முனிகர் தெரிஈகார். “நில் நில் நில்” எனச் சொல்லி விரைந்தார்* 
௬ ௪ er . ௬ . e க 

அரசனும் gHIs அமைந்து தொங்கிறொன், முனிவர் முனி௰் 
a . . ழக ரு உ ௪ ’ ° 

தார். வான்முக லனைத்தைய்ர் தானே படைக்கக் துணிந்தார்.
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௮வசது தவ வலிமையைம் கண்டு அமாரும் அஞ்சினர், ராவ 

ரம வியந்து ௮வர் முன்னே தோன்றினர். அத்தாமபை ஐகரி௰் 

கும் அவரது அருளையும் தவந்தையும் தஅதிஃகா/. பொறுற் கரு 

ளூமபடி. ௮வரைப புநழ்ந்து வேண்டினார்.  திரிசங்சை வானில் 

தனியிடமொன் றில் அவர் விரும்பியபடி பே தங்கும்படி செய்தார், 

ஒன்னாரைத் தாழ்த்தவும் உவர்தாரை உயர்த்தவும் தவ(ுடையார் 

கண்ணின் உடனே அவர்க்கு அவை உளவாம் என்பதை ௮னைவு 

கும் ௮அவாபால் தெளிச்தார். (இதன் விரிவை இராமாயணத்தில் 

காண்2,) 

இன்லும், இவர்பால் ஒன்னாராக ஓழிந்தாரும் உவரந்தாராய் 

நின் 2! உயர்க்தா ம் பலராவர், 

விஞ்சிய விவா மித்திர னாலே 

அஞ் சொல் அரம்பை அருஞ்சலையானாள் 

கஞ்சென hO தவத்தவர் தம்பால் 

வஞ்ச மிழைத்தெவர் வாழ்ச்கவர் மண்மேல் (சே துபுராணம்.) 

தவமுடையாா அழிககவும அஈகவும வலியா எனபது 

கூறப்பட்டது 

205. பாலப் பருவத்தே பண்டுதவம் ஏன் முயன்றார் 

சோலவுப மன்யு குமரேசா---£லமடன் 

வேண்டிய வேண்டியாம் கெய்தலாற் செய்தவம் 

ஈண்டு முயலப் படும், 

குமரேசா! உபமன்யு என்பவர் இளமைப் பருவத்தே 

ஏன் பெருர் தவஞ் செய்தார் எனின், வேண்டிய வேண்டியாக்கு 

எய் தலால் செய்தவம் ஈண்டு முயலப்படும் என்௧. 

வேண்டிய-- விரும்பிய பொருள்கள், இது வினையாலணை 

யம் பெயர். ஈண்டு முயலப்ப$ம்--இங்குச் செய்யப்படும்.
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தவமே தம் கருமம் என்று aHe அறிவுடையோரால் செய் 

யப்படும் தலால் அதனைச் (செய்தவம்? என்றார். இது செயப் 

பாட்டு வீனைப்பொருளில் வந்த செய்வினை எச்சம், 

தவத்தால், விரும்பிய பபன்சளை விரும்பியவாற மறுமை 

யில் பெநலாம் கலல், செய்யப்.டுவகாய தவம் அறிவுடையோ 

சால் இம்மையி£ல முயலப்படும் வன்பதாம், 

மேல், பகைத்தவனாக் நெடுந;வும, அடத்தலவரை உயர்க்க 

வும் தவம் வல்லது என்றார்; இதில், ௮ கனல் எண்ணியவெல்லாம் 

எண்ணியவாறே எய்தலாம எனமுர் 

அக்கமும், Bn gir, சரம், ஆபுவும், ஈலனுர், மேலாம், 

OMFS Lp, AAW, எல்லாம், சவத்தினது ஊராம் Beat lp 

எனருர் பிறரும், 

எல்லாகலங்களும் தவத்தால் எய்கலாம் அகலால் ௮தனை இள 

மையி?ல?ய ஒருவன் விரைந்லு செய்ய் 2வண்டுமென்பது இதில் 

உணர்த்தப்பட்டது. இல௮ண்மை உபமனயு பால உணரப்படும். 

கதை. 

உபமன்யு என்பவர் வியா£கிரபாக முனிவருடைய புதல்வர். 

வசிட்டருடைய தங்சையாகிய சுமதி பால் பிறஈதார், வறுமை 

வளர வளர்ந்தார். மாசின் பாலையே காளும் பருகிளுர். தாய் 

இவசை எடுத்துச் சென்று கன் தமையனார் வீட்டில் ல காலம் 

தீல்யிருக் தாள். வசிட்ட பத்தினியா ௮ருந்ததியார் HR 

ருந்த காம தேனுவின் பாலை நாளும் கறந்து இவர்க்கு நன்கு கொ 

டுத்தார். உண்டு ம௫ழ்ந்தார். பின், ஊருக்கு வந்தார். ௮ப் 

பாலையே நினைந்து தாயிடம் ௮ழு தார், என் செய்வாள் பாவம்! 

வசுமதி வருந்தி முன்னைத் தவமின்மையால் வறுமையில் வாடு 

ற் நமக்குப் பால் எந்இருந்து வரும் என்று மதலையை கோக்க 

மனங் கவன்று மொழிந்தாள். உபமன்யு சேட்டார், எல்லா 

நலங்களையுர் தவத்தால் எய்தலாம் போலுமென்று துணிந்து வெ 

ளியே சென்றார். திரிகூட மலையிலிருந்அு இறைவனை கோக்க
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அரும் தவ முயன்றார். பருவங்கள் பல கடந்தன! முடிவில் பர 

மன் இவர் முன்னே தோன்றி வேண்டுவதென் என வேண்டிக் 

கூறினார். இவர், தமது தாய் தந்தையர் பொற்சல த்தில் வைத்து 

ப் பாலடிரில் உண்ணவும், திஈமகள் என்றுக் தம் இல்லில் உறைய 

வும், இருமை இன்பரும் தாம் உரிமையிழ் பெறவும், அருள்க என 

வேண்டினார் அவ்வாறே பரமன் அ௮கம௫ிழ்ர் கருளித் திருப்பாற் 

கடலையும் இவர் விருப்புறக் தர்கார். உபமன்யு, தம் தவ நலத் 

தால், இம்மையில் எல்லா நலங்களையுக துய்த்து மறுமையிலும் 

வேண்டியன வேண்டியவாமற எய்தி மேன்மையுல்றிருக தார். 

(இதன் வீரிவைர் வ ரகசியத்தில் மாண்க). 

அற்றவீற் றம்முடல் அப் பர்புகல் 

சகோற்றவ ரல்ல?ரா நலலல் லேண்டு?மா 

தேற்றுகி வீர்சகொ2ல! கேவ ராகமே 

Gop dip பதகதொறு மேவுற ரோசெொலாம், 

(க தபுராணம்]. 

a AMM SI பொருவ களும் ஈய வல்லது 

செவ்விய தவமே ிகரியின வேறிலை 

இவ்வுல கத்திலஃ இயற்ற நின்றதே 

உவ்வட லெமித்தபே ரூறுதி யென்பவே, 

(திருசகூவப் புராணம்), 

எண்ணியவெல்லாச் தவத்தால் எய்தலாம் என்பது இதனால் 
கூறப்பட்டது 

266. பண்டுபலர் சிற்றின்பம் பற்றச் சவுனகரேன் 

கொண்டுதஎழ் செய்தார் குமமேசா--மண்டு 
தவஞ்செய்வார் சங்கருமஞ் செய்வார் மற்றல்லார் 
அவஞ்செய்வார் ஆசையுட் பட்டு, க (சு) ்
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இ-ள். 
குமரேசா! பலர் பொருள் இன்பக்களைச் செய்து நிற்ப 

என் ச௮னகர் என்பவர் தவஞ் செய்யர் சென்றார் எனின், தவம் 

செய்வாரே தம் கருமம் செய்வாராவர்; மற்று அல்லார் ஆசையுட் 

பட்டு அவம் செப்வார் என், Dy ulit—o 3b, 

மற்று அல்லார் என்றது தவம் செய்யா தவரை, 

செய்தல் என்னும் வீனைச்கு மறுதலையாய செய்யாமையை 

உணர்த்டு நின்றமையின் பற்று இங்கு வினைமாற்றின்கண் வக்சது. 

தவம் செய்வாரே தம் உயிர்க்கு இன்பம் செய்தவராவர் ௮ல் 

லாதார் ௮சையாகிய வலையபுட்பட்டு கேசிசெய்பவேோ என்பதாம். 

உயிர்க்கு ௨று துணையாய் நின்று பிறவியை ஒஹறித்துப் பேரி 

ன்பத்தைத் கர வல்ல தவத்தைச் செய்யாமல் பொறியின்பங்களை 

விரும்பிப் பொருள்களைப் Gun apna Cre Sa, gan ro wom 

BH பெருங் காற் ரிலநப்பட்டு ௦ ணர்வ்டந்து எழன்று மேலும் 

மேலும் பிரர்து பெரும் துன்பத்தையய மந ுுவர் த கலால் தலஞ் 

செய்யாதவர் தமக்சே ௮வட் செய்வார் ஆபிலர் என், 

தமக்கு நன்மையை காரி 3வார் தவமே செய்யவேண்டிமென் 

பத குறிப்பு. 

தீவமே உயிர்க்கு இன்பம் பயக்2க்கம்நத; அத்தலக்தைச் 

செய்யாதவர் தமக்சே தூன்பஞ் செய்தவராவர் என்பது இதில் ௨ 

ணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை சவுனகர் பாலும் சையாதி 

பாலும் உணரப்படும், 

கதை, 

சவனகர் என்பவர் பிருகுருரணிஎருடைய புதல்வர். வேச 

முதலிய சிலைகளை யெல்லாம் ட சயுணர்கநார், உணரவுமி ருந்தார், 

உருவம் பருவம் முதலியலற்புல் கமரையொ,க அரசபுசல்வர் 
பலருடன்கூடி. ௮கமடழ்ற்திருர்தார். உலசஈப்பொருள்சளால் உள
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லாம் இன்பம், நிலையில்லாகது ora pre Sans srt. e.g) pw 

இன்பத்தை வெறுததார் உயிர்ம்குறும் இன்பக்தை கீரும்பினார். 

தனிவனம் ஒன் றில் இனிதுறறுமாக்தார் வருக்திரின்று அருந் 

சுவஞ்செய்தார். இவருடன் இருச்க ௮ராகுமாரர் அ௮னைகரும் 

பொருளின் இன்பங்களைப் பொரும்தச் செய்தார். சற்றின்பக்களை 

முற்றந்துப்கதார். இசையுட்பட்டார், ரசராய நின்றார், ௮ 

வருள சையாகு எனபவன் தன் ௮.ருமைமகளுடன் ஒருநாள் வே 

ட்டைக்கவர்கான். சவுன5ர் இரஃகும் தவவனஞ்சார்ச்தான். 

அரசன்குபரி அங்கிருந்த ஒருபுற்றினை உற்றுநோக்கிளை. அதில் 

விழிகளின லளிசளைஃ$ஈணடாள். லரசிறு துறம்பையெடுத்காள். 

௮ல் ஒளி ஒன்றில் ஈஉருலக்குகசனாள், ௮ஃது அப்புற்றள் 

அடங்கியிருந்த சவுனமரது விழியாகலல், அவர் சிறிது ower 

இனர். ௮கனால் ௮வவனமுமுதும் இருண்டது. ௮ ரசலும் பிற 

ரும் கநக அப்பும் நினையடைர்சார். உற்றதையுணர்ந்தார். உட 

னே முனிவர் அடியில் ௮சசன் முடியுறப்பணிர்தான், சவுனகர் 

பொறுத்துத தலநீலைநின்றார். சையாக என்னும் மன்னன் தன் 

மகளை அம்முன்வருக்25 உகலித்தானும் மெய்யுணர்வுடையவனா 

யத் தவஞ்செய்யவ்ரும்பிஷன், அ ௨ரர் தலைவனாகிய இந்திரனும் 

வந்துவணங்க/ சவுன£ர் தவஞ்செய்து உயர்ஈதார். உடனிருகத 

அரசரும் பிறரும் பொருலின்பங்களைச்செய்து ஆசைவலையிற 

பட்டு ௮ல்லற்பட்டார், கவஞ்செய்வாரே சமக்கு கன்மைசெய் 

பவர் மல்லாதவரெல்லாரும் தமக்கே அ௨ஞ்செய்தவராவார் எ 

ன்பதை உலசம்இகர்பால் ஓர்ந் த.து. (விரிவைப் பாரத ததில்சாண்2) 

பொருளொி போகம் புணர்த லுறிலும் 

௮௬ளுதல் சான்ற அருந் தவஞ் செய்ம்மின் 

இருளில் சுதிச்சென் நினியிவண் வாரீர் 

தெருள ஓறிலுர் தெருணமின் ௮.துவே. (வளையாபஇ.) 

தீவஞ் செய்வாரே தம்முயிர்ச்கு நன்மைசெய்வார் என்பது 

இதனால் கூறப்பட்டது,
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267. மண்டு புகழ்ச்சீதை வாகீசர் வாசதர்சர் 

கொண்டனரேன் தன்பால் குமரேச--மண்டிச் 

சுடச்சடரும் பொன்போல் ஒளியிடுர் இன்பம் 

சுடச்சுட நோற்கிற் பவர்ம்கு, (எ) 

இ-ள். 

குமரேசா! சதை, வாசசர், மாணிக்கவாசகர் என்லும் 

இவர்கள் நுன்பம் எய்தியதால் ஏன் மேன்மையை எய்திஞர் 

எனின், ஈடச் சுடரும் பொன் பொல், 3சொற்கிற்பவர்க்குத் தன் 

பம் சுடச்சுட ஒளிவிடும் என்க, 

நோற்கிற்பவர்ம்கு--தவஞ் செய்வார்க்கு, இதிலுள்ளகில் 

என்னும் இடைநிலை அவர், தனை அற்றும் ஆற்றலையுணர்த்தி 

கின்றது. 

£, சுடச்சுட பொன்னுக்கு ஒளி மிகுமாறுபோல், துன்பம் 

வருதத வருத்த தவஷ்செய்வார்க்கு மேன்மை மிகும் என்பதாம். 

பொன்னின் உவமையால் ௮வர் தன்மை யுணரப்படும், 

பொன்னைத் Huon FH உருக்கி ௮ தடு சல்ந்து 

நின்ற மாசினை £க்குவர்; ௮ங்னஞ் ரெப்தலைப் புடம் இடுதல் 

என்பர், புடம் இசந்தொறும் பொன்னும் க ஒளிபும் மாற்றும் உயாக் 

து தோன்றும், ௮துபல், துன்பந்? தாயு$2தாறும் ௮ருந்தவரக் 

கு மேன்மைபும் ஞானமும் மிகுந்து விளங்கும் என்பார் **பொன் 

போல் Gyo! Bib” என்ரரர், 

பசி முதலிப உற்ற சோயாலனும் பிறர் புரியும் மற்ற கோயா 

னும் வருந்த வருந்த அருந்தவரக்குப பெருமையும் ஞானமும் 

பொருந்தி மிகும் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது, இல்வுண் 

மை சீசை, அப்பர், மாணிச்சவாசகர், என்லும் இப்பெரியார்பால் 

காணப்படும். 

கதை, 
தை என்பவர் மிதிலை வேச் சனாயெ சனகன் புதல்லி, இரு 

வீன் சலையாய் இவ்புலிிலவதரித்து இராமபிரானை மணந்து திரு 

00
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வயோத்தியிலிரூந்து வாழ்ந்தார். இராமன் வனம் புருங்காலை 
உடன் (ந்தார், பஞ்சவ,யென்னும் இடத்தில் அமைத்திருந்த 

இலைக்குடிசையில் தங்கியிருந்தார். இராமனும் இலக்துவலும் 

நீங்கிய அமையம் பார்த்துவந்து இல்கையர் வேர்தனாகிப இரா 

வணன் இவரைக் காதலித்து எடுத்துச் சென்றான். சிறையிடை 

வைத்துக் தன் நிய எண்ணத்சைத் தெரிமித்தான், கற்புத் தெய் 

வமாகிய சதை தன் நிறைவழுவாமல் நின்ற! இராமனை நினைந்து 

கெடுந்தவஞ் செய்தார், கணவனைப் பிரிந்து இலங்கையிலிருந்து 

காலத்தில் ௮வர் ௮டைந்ச துன்பங்கள் பல, முடிவில் இராமன் 

வானரப்படைகளுடனவந்து இலங்கையை வரைத்து அரக்கரனை 

வசைபும் இராவணனையுங் கொன்று வென்றி புனைச்தபின் தன் 

மனைவியையுங் கொணரும்படி Cristi, இறையிடையிருந் த 

தையும் வீரைவுடன வந்து தம் கணவனைத் தொழுதார், இரா 

மன், வெகுண்டவர்போல் கோக்கிப் பல வெம்மொ[ரி பகாக்தார், 

அவர் குறிப்பின்படி சதை மிபிடைக் ருஇித்தார், மிங்கின் றி 

நின்றார், இறந்து ஓளி மிதந்தார், அவர், கற்டின் நலத்தையும் 

தவத்தின் திறத்தைபும் எல்லாரும் புஈழ்ந்து துதித்தார். சிறை 

யிருந்து தன்பமெய்தியதால் சதையின் அறிவும் பெருமையும் 

முன்னையினும் சிறந்து விளங்க, 

பொன்னைத் தீ.பிடைப் பெய்தலப் பொன்னுடைத் தூய்மை 

தன்னைக் காட்ிதற் சென்பது மனச்ரொளல் தகஇ 

உன்னைக் காட்டி னன் கற்பினுக் கரசியென் றலூல் 

பின்னைக் காட்டுதற் 2॥ியதென் மெண்ணியிப் பெரியோன். 

இத, துன்பத்தால் வருந்தி நின்ற சையைச் தேற ரித் தச 

மதன் கூறியது. 

கதை 2. 

அப்பர், wtotlssurgst, oro guid Oa அருந்தவர் இரு 

வாக்கும் சமணரும், பாண்டிமனும், செய்த ஏன்பக்கள் பல, ௮ 

அன்பம்கள் கருத்த வருத்த ௮காக்கு மெய்யுணர்வும் மேன்மை 

பும் மெ3லால்9 நின்றன, இவ்வுண்மையை அவர் சரிதையில் 
உணர்க,
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URES வருந்த ௮ருந்தவர்க்குப் பெருஞ்சீர் உண்டரம் என் 

பது இதனால் கூறப்பட்டது. 

268. மண்ூபுகழ் ஈச்பையேன் மன்னுயிரசெல் லாமுவந்து 

கொண்டு?தாழு கின்ற குமசேசா...-தொண்டுறின்ற 

தன்னு.பிர் தானறப் பெற்றுனை யேனைய 

மன்னுயி செல்லார் தொழும், (௮) 

இ-ள், 

குமரேசா! உயிர்களெல்லாம் ஈர்தியை ஏன் உவர்ு 

தொழுகின்றன எனின், சன் உயிரைக் சான் அறப் பெற்றனை 

ஏனைய மன் உயிர் எல்லாம் தொழும் என் ச & . 

தான் அறப் பெற்றுனை--கனம்சே முற்றம் உரிமையாகப் 

பெற்றனை. என்றது புலன்களை ௮வாலி மனவசட்பட்டு ௮,டி.மை 

ய। தாமல் தனது உூிரின் உயர் நிலையை ஒருவன் சுனக்தே உரித் 

தாகச்சொள்ளலை,எனைய மன்னுபிர் என்றது தன்னுயிரைத் தனக் 

கு உரித்தாச் பெறுக மற்றைய உபிர்களை, எனைய என்பது 

குறிப்புப் பெயசெச்சம். 

தனது உபிரைப் டொறிகளுப் த உரிமைபாச்சாமல் தனச்தே 

(Pipa ga efoto sO savages மன்லுபி/களெல்லாம் 

ம௫ழ்ந்து தொழும் என்பதாம் 

பொய்ப் பொருள்களில் பும்குழன்று புன்மையுருமல் மெய்ப் 

பொருளை ௮டைதற்கு ஏதுவாகிய தவத்தைச் செய்தவரே உயிர் 

பெற்ற பயனை யுற்றவராவர்; மற்றவரெல்லாம் பெற்றவசல்லர் என் 

பது கருத்து, புறத்தேயுள்ள பொருள் முதலியவற்றைத் Fors 

கு உரித் தாகப் பெற முயல்வதினும் உள்ளேயிருக்கும் உயிரையே 

அவ்வமைபெற ஒருவன் முயல3வண்டிமென்பது குறிப்பு. 

உடம்பு பெற்றவெல்லாம் உயிரைப் பெற்றவரே யெனினும் 

அவ்வுயிர், உயர்நிலை யெய்தி மெய்பின்பத்தைப் பெறம்படி. உயர்வு 

பெற்றவனே அதனைச் தனக்கு உரிச்சாசப் பெற்றவன் என் 5.
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தவத்தால், உயிரைத் தனக்கு உரித் தாகப் பெற்றவரை உ) 

மெல்லாம் உவந்து தொழும் என்ப ல் உணர்த்தப்பட்டது, STD அ த் 
இவ்வுண்மை நந்தி சேவர்பால் உணரப்படும், 

கதை, 

நந்திதேவர் என்பவா சிலாத முனிவருடைய புதல்வர். தாய் 

பெயர் சித்திரவதியார், தமது பெற்றோர் செய்த அருந்தவத்தின் 

பெரும் பயனா இவர் அவதரித்தார். அழகும் அறிவும் அமைதி 
யும் வாய்ந்து எல்லாவுயிர்களும் இன்புற வளர்ந்தார், சைலாதி 

என்று முதலில் பெயரிடப் பெற்றார். பக்வதைம் சுலைகளும் பயி 

ன்று தெளிந்தார். உலரப் பொருள்களில் உளப்பற்றற்றார். பொறி 

வழிச் செல்லும் சிறுமை அகன்றார். மனமொழி மெய்களை இனி 

துற அடக்கினார், சிவமே துணையென்று தவமே புரிர்தார். உதிர் 

சருகு இன்றும் சிறிது நீர் பருகியும் உடல் வருந்தி நின்றார். பரு 

வர்கள் பல கழிந்தபின் பரமன் தோன்றிஞர். வேண்டியது என் 

என வினவினார். (நின்பால் அன்பே என்பால் ௮ரூள்க” என 

இவர்,வேண்டி. வணங்கஞர்.௮வர்,௮அதை அருளி ௮சனருர், ௮ தன் 

பின்னும் இவர், ௮ருந்சவ?ம செய்து ௮ஃர்பால் பெரு ரலங்களெ 

ஸ்லாம் பெற்றார். பரமனைப்? பாலே திருவுருவமைந்து என்றம் 

அஹிவில்லாதவராய் எல்லாச் தெய்வங்களுக்குர் தலைமைத்தன்மை 

யை யெய்தி சுபஞ்ஞஜை என்லுர் திரு மனைவி2யாடு பெரும$ழ் 

வுற்றார், இருக்கைலையில் நின்று சிறந்து விளங்கினார். அமரரும் 

போற்றும் உயர்ந்த பதவியில் ௮மரப்பொருர், ஆரயிர் அனைத் 

தும் இவரை ௮கம௫ழ்ந்து கொழுதன, தன் உயிரைத் தீனம்ரு 

உரித்தாகப் பெற்றவனை மன்னுயிரெல்லாம் மகிழ்ந்து தொழும் என் 

பதை உலகம் இவர்பால் உணர்ந்து தெளிந்தது, 

(இதன் விரிலைச் சவ புராண த்தில் காண்க.) 

தீவமுடையானை உலசமெல்லாம் தொழும் என்பது இதனால் 
கூறப்பட்டது.
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209. சாந்புகழ் மார்க்சண்டர் சாருஞ் சுவேசரேன் 
கூற்றினையு உ வென்றார் கும£சசா--6ழ்ரமிக 

கூற்றம் முதிக்கலுங் னகூடும் நோற்றலின் 

ஆற்றல் தலைப்பட் டவாக்கு, (௯) 

இ. ள், 

குமரேசா! மார்க்கண்டர் ருவே.தர் என்னும் இருவரும்ஏன் 

தமது தவத்தால் கூற்றைபும் வென்றார் எனின், நோற்றலின் அற் 

றல் தலைப்பட்டவர்க்குக் கூற்றம் குதித்தலும் கைகூமிம என்சு, 

கூற்றம்--எமன். இப்பெயர் உடம்புகளிலிஈந்து உயிரை 

வேறு பிரித்தும் கூறபித்து?2 வான் என்னும் ஏலுவான் வந்தது, 

கோற்றலின் ஆர்றல் தலைப்பட்ட ளர்க்கு-- தவத் F GOT Bar 

வலினமயைச் சாரா த௨ர்க்கு கற்ரம் முதிச்சலும் சைகூடம்-- எம 

னைக்கடக்கவு முடியம், உம்ம, அனை 3 டக்க முடிமாமையைக் 

காட்டி நின்றது, FSU Lats as சைகூடும் என்று காண்ட, 

தலத்தினலுண்டாம் வலிமையை யடைக்தயர்க்கு எமனை 
UBS IB ராடி ய மமன்பகாம் 

கை கலை என்னும் உறுப்பின் மபயர்சள் இதில் வெறி வரை 

யில் கலச்து நின்றன. 

தவமுடையாரை மன்னுயி?ெல்லார் தொழும் என்று மேலை 

கூறினார்; இதில், ௮கர், எமனையுங் கடப்பர் என்றார். தவமான 

து தன்னையுடையாருக்கு அழிவில் நிலைமையை அருளும் என் 

பது கருத்து. 

சுடத்தற்கு ௮ரிய எமனையும், தவமுடையார் கடந்து விடு 

வர் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இல்வுண்மை மார்க் 

சுண்டர் சுவேதர் என்னும் இவ்விரு வர்பாலும் உணரப்படும். 

கதை, 

மிருகண்டு முனிவரது பு.தஸ்வ.ராய மார்க்கண்டர் பதினா 

வது வயதின் முடிவில் “தமக்கு முடிவுசாலம் என்பதைத் தெரிந் 

தார், என்றும் ௮ழியாமல் இருக்கும் நிலமையை எய்த சிரும்பி
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னார். தவம் ஒன்ரானே விரும்பீய எல்லாம் வீரும்பியவாறே பெற 

லாம் என்று உணர்ந்தார், உடனே சென்றார், உற்ற சோய் 

சோற்று உயர் தவஞ்செய்தார். அதன் வலிமைபால் எமனையும் 

கடந்தார். 

உதவிய மிருகசண் டூயன் மாலயன் 

முதலவர் புசழ்தரு முதன்மை பெற்றனன் 

விதிழூறை யவனருள் மிருகண் டொப்பிலார் 

புதல்வனைப் பெற்றனன் புரித கோன்மையால், (1) 

௮ப்பெருர் திருமகன் அற்றும் சோன்பினால் 

தீப்பரும் விதிபினைத் சணர்து கூப்றுவன் 

துப் னை ய5ற்றியே கொலையு சண்டுபின் 

எப்பொழ தத்தினும் இறப்பான் ரயினன். (2) 

(மர ர7த்றண டே பப் | edt.) 

கதை 2, 
Hou ST TMU wt boom vmod DI வேதியன் புதல் 

வர், Fors soHyo davis Orb திரு௩ிப பண்பும் பொ 

Gis Ouppat. Inde ow m2 CumigmuGw oar py 

தெளிச்தார், உல வாழ்ந்தையை வெறுத்தார், உண்டி முதலிய 

வற்றைச் சுருங்கி உயர்ர்த விர தங்களைச் கொண்டார், அதன்பின் 

அலைகின்ற மனத்தையடம்கி அருந்தவம் புரிந்தார். புரிர்துவருங் 

கால் காலமுடிகில் காலன் வந்தான், Mul ge Mi sam sar 

டான். கலங்கெரன்றான். பின் கூற்றுவன் வந்து கொதித்துப் 

பிடி த்தான். பசமனருளால் ௮வனே யிறந்தான், அழியாத 

ait pains «Cast அடைந்தார். இறந்த எமனை எழுப்பித்தரும் 

படி வேண்டினார். இறைவன் ௮௬௭ ௮வளும் எழுந்தான். தவச் ' 

தின் ஆற்றலை மிசகப்போற்றி யகன்றான், 

தவவலியுடையார் எமனையும் கடப்பர் என்பதை உலகம். 

இவர்பால்ண்டது, (இகன் வீரிவை இலில்கபுராண த்தில்காண்ச.)
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தவத்தினில் அ௮மர்புரி சமனை வெல்லலாம் 

தவத்தினில் எழு ரடல் தமையும் உண்ணலாம் 

தீவத்தினில் வடவரை களைந்து தாங்கலாம் 

தவத் தினில் ௮னலமும் தரிச்ச லாகுமே, 

(திருககூவப் புராணம்,) 

தவவலியால் எமனையுங் கடக்கலாம் என்பது இதனால் கூறப் 

பட்டது, 

2/0. பண்டு பலரிலராய்ப் பாட[ீம்தார் பாண?னன் 

கொண்டான் இிரவைம் ௫॥7ச£--மண்டி, 

இலர்பல ராகிய காரணம் சோற்பார் 

சிலர்பலர் நோலா தவர், (2) 

@)— an. 

குமரேசா! பலர் வறுமையால் வாடினார் பாணன் ஏன் 

டெருக தாவையெட்தி ௮ரசழாய மூழ்/கான் எனின், இல! டல 

சரஇயசாரணம் கோதபார் சல சொலாதவர் டலர் என்சு. 

இலர்--வியவர், பொருள் இல்லாதவர் என்னும் எதுவான் 

வந்தது, சோற்பார்-சவஷ் செய்வார். நோலாதகர-தவஞ்செய்யா 

fat, இலர் டலர் ஆய சாரனாம்-வறியஷர் பலர் இதற்கும் கார 

ணம். தூய என்பது இங்கு எதிர்கால வினையெச்சமாய் நின்றது, 

பொருளுடையவர் சிலராசுவும் பொருளிலலாதவர் பலராக 

வும் அதர்கு$ காரணம் த௨ஞ்செய்வார் சிலரும் தவஞ்செய்யா 

தவர் பலருமாயமைந் தமை ?யயாம் என் பதாம், 

செல்வர் ராகவும், வறியர் பலராசகவும், இவ்வுலகல் காணப் 

படு£ீன்றாரே யிதற்கும் காசணம் யாது என்பாரை கோக்க யிது 

கூறியுள்ளதாக காண்௬ு, 

ஓச்த பிறப்பினையுடைய மச்களுள்ளே இலர் மாத்திரம் 
௪ 6 5 « £N ‘ ௪ ® . . 

செல்வம்பெற்றச் சிறகது வாழவும், பலர் வறுமை மிக்கு வருக்தித்



‘530 திருக்குறட் குமரேச வெண்பா. 

தாழவும், ௮மைந்தமைக்குஃ காரணம் தவஞ்செய்தலும் செய்யா 

மையுமேயாம் என்று கரீட்ட க் தலத்தின் நலத்தை இஃதுணர்தி 

Sud gers. 

இனி, நுண்ணிய அறிவு இன்மையே வறுமை மஃதுடை 

மையே பெருஞ் செல்வம எனப்ப?ிம ஆதலால் அவ் அறிவினது 

இன்மை உண்மைகளும் ஈண்டுக்ொள்ளப்படும், 

முற்பிறப்பில் தவஞ்செய் கவே இப்பிறப்பில் Orda rts 

இகழ்வர்; செய்யாதவர் வறியசாய்த் திரிவர் என்பது கருத்து, 

தவம், எமபயத்தை 8 இறுதியில் பேரின்பத்தை ஆக்கும்: 

எற மேலேகூறினா;இதில் ௮து,பெருர் திருவையும் இக்மு ப்போ 

ரத நல்குமென்றார். தவம் ஒன்றே இருமையிலும் இன்பமெய் த 

தற்கரிய உரிமைகளையெல்லாம் ஒருங்க உதவும் sore HS 

னை ஒருவன் வீரசைகது செய்துகொள்ள3வேண்டுமென்பது குறிப்பு. 

தவஞ் செய்கவே செல்வசாய்ச் சீரந்து வாழ்டார் என்பது இதில் 

உணாத்தப்பட்டது, : இவ்வுண்மை பாணன்பால் காணப்படும். 

கதை, 

பாணன் என்பவன் பலியின் புகல்வன். சோணிதபுரம் 

Ter ps HISD இறந்தவன், ௩ரகுலத் தோனறலாகய 

இவன், தந்ைத யிறச்ஈுபின தனிரகின்று வாழ்சதான், புண்ணிய 

மோனே எண்ணிய எலாம் தரும எனறு தன் பும்தியிலுணர்ந் 

தாள. இறைவனை நீனைந்தான. நிறையுடன் ஒமுகினான். வருந்தி 

நின்று அருர் தவம் புரிச்தான். பருஉங்கள் பல சுழீந்தபின் பர 

மன் $ோனறிஞர், அ௮வசருளால் இவன் பெருந்தி ந வெய்தி 

னை. அமரரும் போற்றம் உயர் ஈலமடைந்தான், அரசை 

மைந்து ஆருயிர் ஓம்பினன். தன் மரபில் தோன்றினகரும் வேறு 

பலரும் இஸ்லாதவராய்த தன்னை வணங்கித்த)ழ்கது நின்றார், 

இவன மாத்திரம் செக்கொல செலுத்திச் சிறநது வாழ்ச்தான், 

டி.கீல், பரமன் ௮ருசே நின்று பணிபுரிபும் உயர்பதம் பெற் 

மூன். தலக்தள$லயாருமாக தான் பெற்ற செல்கம் என்பதை 

உலசம் இவன்பால் உணர்ச் து மசிழ்ர்த து,
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திருவும், அறிவும், தவத்தானே வருமென்பது இதனால் கூறப் 
பட்டது, 

உய்த்தொன்றி யேர்தர் துழவுழு தாற்றவும் 
வித் இன்றிப் பைக கூழ் விளைக்குற லென்னெொக்கும் 

மெய்த் தவம் இல்லான் பொருளொடு போகங்கட் 

கெய்த்துழர் தேகான் இடர்ப்பரி மாறே, (வளையாபதி) 

பறந்தனர் பிறந் துசாலப் பெருகினர் பெருப்பின்னை 
யிறககன ரென்பதலலால் யாவரும் இன்றுதாறும் 
மறைந்துயிர் வாழாரின்றார் இல்லையால் வாழிசெஞ்சே 
சிறந்தது தவத்தின்மிம்ச தின்மையே கெதிகண்டாய். 

(சூளாமணி) 

அழகு, இளமை, மேன்மை முதலிய உயர் நலங்களெல்லாம் 
ஒருங்கே வாய்ந்த தெய்வமசளிர் பலர் எளியராய் வந்து பணிகள் 
புரிய, ௮ரல்கியர் தலைகியராய் நின்று இலங்கையில் நிலவுவதைக் 
கண்ட ௮லுமான், அவரது தவப்பயனை கியக்து கூறியதாகக் கம் 
பர் தீட்டி3் காட்டிய இன்கவி ஒன்று ஈண்டுக் காணத்தக்கது, 

ஈட்டலொர் தவமலரன்மற் ஜிட்டனால் இயைவதின்மை 
காட்டினா வதியா ரஃது காண்இய்பா£ காண்மினம்மா 
பூட்டுவார் முல்பொரா ௪ பொய்யிடை நையப்பூரீர் 
ஆட்டுவார் அமரர்மாதா ஆமிலார் அரக்கர்மாதர், 
தவம டையவ2ர திருவினை அடைவர் என்லும் உண்மையை 

உணாரத்துகனற இதன ஈயத்தை ஊனறியுணர்ச, 

(இவ்வதிகார த்தின் தொகைப் பொருள்,) 

உறுநோய் பொறுத்தலும் பிறவுயிர்கட்கு ௮ருள்புரிதலுமே 
ஒருவனுக்கு அருந் தவமாகும், முன் தவமுடையார்க்சே ௮லது 
எிதில் சை கூ£ம், இல்லறத்தார்ச்ரூச் தானபபோல் துறவறத் 
தார்ம்குதி தவம சிறக்கது, அதனால் அழிக்கவும் ஆக்கவும் 
வல்ல ஆற்றல்கள் உளவாம், எணணணிய எல்லாம அஃது இன்புற 
நல்கும். தவஞ்செய்வாரே தன்னுபிர்க்கு ஈன்மை செய்தவராவர். 
சுடச்சடப பொன ஒளிவிவெதுமிபால் ஏனபம் உற உறத் தவஞ் 
செய்வார் திறந்து விளங்குவார். தவமுடையானை உலகமெல்லாம் 
உவந்து தொழும், தவமுடையார் எமனையும் கடப்பர், ௮வே 
செலவமெல்லாமெய்திச் சற்.த வாழ்வர், 

௨௭-வது தவம் முற்றிற்று, 
Gnen Ger guem,
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௨௮-ம் அதிகாரம் கூடாவொழுக்கம், 

Ado siag தவத்தோடு பொருக்காக ஒழுக்கம். உள்ளச் 

இல் ஒழுக்கம் இலராயிருச்தும் தவமுடையா£போல் புறத்? 

பொய் வேடக்சொண்டு உலக ததாரை வஞ்சத்தொழுகும் இல்வன் 

கன்மை, இருமையினும் பெருங்கேடு பயச்குமாசலால் மெய்த் 

தவமுடையார் இப்பொய்யொழுக்க த்தை அறவே ஓழிச்சவேண்முி 

மென்ப! கருதி இஃது ஈண்டுவைக்கப்பட்டது. அ௮.திகாரமுறை 

மையும் இதனானே தெளிவாம், 

  

271. பண்டிமுத்ச காதன் படிந்ராழுக்கை எல்லாரும் 

கொண்டி மீத்தார் என்னே குமரேசா--மண்டுகினற 

வஞ்ச மனழ்கான படிற்றொ மக்கம் பூதகிகள் 

Db HD HFSS GHD, (௧) 

குமரேசா! முத்த நாதனது படி.ற்றொழுக்சகத்தை ஏன் 

எல்லாரும் நதைத்து இழித்தார் எனின, வஞ்சமன த்தானது படிற் 

௮ ஒழுக்கத்தைப் பூகற்கள் ஐந்தும ௮சததே நகும் craw a. 

படிறு என்பது பொய் களவு எ்சம் என்பவற்றைக்குறித்து 

வரும் ஒரு சொல், படி.று ஒழுக்கம் என்பது படி.ற்றொழுககம் 

என நின்றது. படி.ந்றொழுக்கம்--கள்ளவொழுக்சும், 

பூத்ச்கள் ஐந்தாவன நிலம், நீர், இ, வளி, வான் என்பன. 

இவற்றின் சேர்க்சையானே உடம்பு முதலிய எல்லாப் பொருள் 

களுந் தோன்றியுள்ளன, 

வானின் குணமாலயே ஒலியைச் செகியானும், வளியின் குண 

மாகிய ஊழ்றை மேய்யானும், நீயின குணமாயெ ஒளியைக் கசன் 

ணாஜும், கீரின் குணா சுவையை வாயானும், நிலத்தின் குண 

Ha Gas நாந்றத்தை மூுக்சாலும், நுரர்ந்து உயிர்க்கு உறுதுணை
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ய்யிணைந்திருக்கும் மனத்தின்கண் ஐம்பெரும் பூதங்களும் அணு 

வாயமர்ந்துள்ளன. அ௮வையறியாத மறைபொருள் யாண்டும் இல் 

லை; இவவுண்மையை உணராமல எவரும் காணார் ஏன்று கருதி 

வஞ்ச மனத்கான் கொள்ளும் கூடாவொழுக்கத்ச ச அவைகண்டி 

௮வனத மடமையை நினைகது ௮வன் காணமல் தம்முள்ளே நகை 

க்கும் த.தலான் “பூதங்கள் ஐந்தும் அத்தே நகும்” என்றார். 

உஞ்சங்கலர்ச மச கிசையுடையவனது படி ற்றொழுக்கத்தை 

ஐம்பெரும் Ly BB) LGPL றி நு fw yaar Fill oD என்பதாம், 

k 

அருவ இ ஒன்று இன்மைபால், ஐம் என்றார். இது முற் 

றும்மை, இனி, பிறர் புறக் ரசைப்பர், பூசங்ந௭ ஜம்லம் அச்ச 

தே ஈகும் எனச்சொண்டால, எச்சவும்மையாம். ஐம். /ளும் 

இறைவனுருவாய் எம் தங்கல் மின்று எல்லாங்காணும் py Gov! ov 
e ௫ * ப் “ye ட ° « 

எவரும் ௮றியார் என்றி கருதிம் கூடாவொழுக்கத்ை ஒருவன் 

கூடலாமாதென்பது குறிப்பு. 

HESS மய எண்ணங்கொண்மி புறத்தே தவவேடக்கொள் 

மவான் பழியே யெய்தி யிழிவான் என்பது இதில் உணர் த்தப்பட் 

ட. இவ்வுண்மை முத்தநாதன்பால் உணரப்படும், ் 

கதை, 

மூத்தநாகன் என்பவன் கொங்கு காட்டின் கீழ்பால் இருக்க 

ஒரு குறநில மன்னன். செருக்கும் வஞ்சமும் சேர்ந்த நெஞ்சி 

னன். அமு.ச்காறுள்ளவன். ஆசை மிக்கவன், கொடுத்கோல 

னாய இவன், அ௮க்காலத்தீல் திரஃகோவலூர் என்னுர் இருககரி: 

லிருந்து செங்கோல் செலுத்திவர் த மெய்ப்பொருளார் மீது மிகப் 

பகைமை கொண்டான். அவரை வென்று அவாது நாட்டைக் 

கைக்கொள்ளக் கருதினான். படையுடன் சென்று மிடலுடன் 

பொருதான். போரில் வலிதொலைந்து புறமு. தட்டான். பல 

முறையும் வந்தான், ஒரு பயனுமின்றி மீண்டான், முப்புண் " 

ணிய வேந்தன் பெருமையை இப்புல்லியன் எண்ணி யெண்ணிப் 

புழுக்கனான். வஞ்சனையாலன்றி நேர்நின்று அவரை வெல்ல 

மூடியாசென்று தெளிந்தான். தவுமுடையார்போல் பொய்வே
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டங்கொண்டு அ௮ம்மெய்யர்பால் வந்தான். அவர், இவன் கரவறி 

யாது முனிவர் எனக்கருஇத் தம் அரண்மனைக்குள் ௮ழைத்துச் 

சென்றார். தனியிடம் Gs Sa) Gor இக்கொடியோன் தன் 

சையில் மறைத்துவைத் இருந்த வாளால் ௮வர்.தலை துணிபடவிசிக் 

கொலைவினை செய்தான். உயர்ந்த வேடத்தைக் சொண்டிருந்தும் 

இலினையால் இவன் இழிந்து தொலைந்தான். சூற்றருற்த கெஞ்சி 

னர் கொள்ளும் வஞ்சவேடத்தால் யாதும் பயனில்லையென்பதை 

உலகம் இவன்பால் கண்டது, (இது பெரியபுமாணத்திலுள்ள து.) 

வஞ்சித் தொழுகும் மதியிலிகாள் யாவரையும் 

வஞ்சித்தோம் என்று மழென்மின்--வஞ்சித்த 

எங்கும் உளனொருவன் காணுங்கொல் என்றஞ்சி 

௮ங்கம் குலைவ தறிவு, (குமர குருபரா.) 

தியார் கொள்ளும் மாய வேடத்தைக் கண்டி மயங்நலாகா 

தென்பது இதனால் கூறப்பட்டது. 

272. குன்றா வுயா்தோற்றம் கொண்டும் ௮திசூரன் 

குன்றினை என்னே கும£ரசா-- என்றேனும் 

வானுயர் தோற்றம் எவன்செய்யும் தன்னெஞ்சம் 

தானறி குற்றப் படின். (5) 
gQ— 

குமசேசா! அதிசூரன் நீறுதோய்க்த மெய்யினனாய் உயர் 

நீத தோற்றம் உற்றும் ஏன் இழிர்தான் எனின், தான் அறிந்த குற் 

றத்தில் தன் நெஞ்சம் படின், வான் உயர் தோற்ம் எவன் செய்யும் 

Q.
 

எனக, வான் உயர்தோற்றம்---வான்போல் உயர்ந்த தவவேடம், 

வானை உவமை கூறியது தோற்றத்தின் உயர்ச்சி தோன்ற 

THs, அறிகுற்றம்--அறிந்த குற்றம். இது கினைத்தொகை: 
தான் குற்றமென்று ௮றிந்ததின் கண்ணே தன் நெஞ்சம் 

பொருக்துமாயின் வான்போல் உயர்ரந்த தவவேடம் என்னபயனைச் 

செய்யும் என்பதாம், ௮தனால் யாதும் பயனில்லை என்றபடி.
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மனத்தின்கண் மாசுடையார் புறத்தில் ௪ த். துணை உயர்ந்த தவ 

லேடத்தைத் காககியிருப்பினும் ௮ சனால் அவர்க்குப் பயனில்லை 

என்பது கருத்து. ப கெஞ்சினா கொண்ட வஞ்ச மீவடத்துக்கு 

௮ஞ்சவேண்டாம எனபது குறிப்பு, 

சிறந்த தவவேட னத ஒருவன் பொருந்திபிருப்பிலும், தன் 

கெஞ்சம் குற்றத்துன் கண்மண பொருந்துமாயின அவன் எல்லா 

ரானும் இநழப்பட்டு இழிவான்என்பது இதில்உணர்த்தப்பட்டது, 

இவ்வுண்மை அதிசூரன்பால் உணரப்படும், 

கதை. 

/திரூரன் என்பவன் சோழமண்டலத்தைச் சார்ந்த எயி 

னன் என்னும ஊரில சான்றார் குலத்திலே பிறந்தவன், பொரு 

மையும் வஞ்ச ஈம பொருந்திய நெஞ்சன், இவன் காலத்தில் 

ஏனாதிகாதா எனனும் பரியார் ஒருவா ௮ஈகுலத்தில் தோன்றி 

நலத்துடன் வாழ்ச்திநந்தார். அவர், அஞ்சா கெஞ்சினர், குன்ரு 

அன்பினர். பின்றாவென்றிபர். செவனடியாரைச் சிவமன நினை 

க்கும் தவநலழமடையவர். வாள்விததைபில் வல்லயர். அதனைப் 

பிறர்க்குப் பயி்றவித்து ௮தனால் வரம் ஊஇியங்தொண்டு அருச் 

தவரைப் பேணிச தாழம் அருளுடன் வாழ்ந்தார், இ௫ஙனம் 

வாழ்ந்துவருங்சால், வாள்வலிபில் தன்னிலுஞ் இறந்து விளக்கு 

இன்றார் என்று ௧௫ அவர்மேல் இவன பெருமைகொண்டான். 

புறங்கூறி வந்தான். பின் வெல்ல முபனறுான், பலமுறை முப 

ன்றும் பழுதுற நின்றான், ஒடுங்கி கொம்து கொடுஞ் சூழ் செய் 

கான். தனியான இடத்துக்கு வரும்படி ௮வரைப் போர்க்கு 

வலிக்து ௮மைத்தான். அவரும் ௮ங்கு சென்று இவனை யெதிர் 

பார்த்து நின்றார், ஏனாதிராதர் வெனடியாரைச் சவனென மதி 

க்கும் இயல்புடையார் ஆதலால், இக்கொடியவன் அவ்வடியவர் 

போல் தவவேடங் கொண்டான். நீறுதோய்ர் த மெய்யினனாய் 

வானுயர் தோற்றத்தோடு இப்பொய்யன் ௮ம்மெய்யர்முன் ௮ ஹூ 

கும்வரையும் தன் கையிலிருந்த கேடகத்தால் தன் முஈத்தை மறை 

த்துச் சென்றான், அவர், இவன் மீது தம் வாவினைவி௪ ௮௨
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பெயர்த்தார். உடனே தன், பொய்வேடத்தை இவன் பொருந்தக் 
காட்டினான். அவர் கண்டு மதத்தார். இவன்பால் அன்பு கொ 
wr ௮வ்வமையம் இத்தியவன் பாய்கது ௮.5 தூயவர் தலை 

யைத் துணிததான். இறைவன் ௮ருளால் ௮வா உயர்பத மெய் 

தினார். சிவவேடங் கொண்டும் இவன, அவமேயிழிந்தான், தான் 

அறிந்த குத்றத்தின் கண் தன் செஞ்சு விழுமாயின் வானுயர் 

கோற்றத்தால் ஒருபயனும் அவனுக்கு இல்லையென்பதை உலகம் 

இவன்பால் உணர்ந்த து, (விரிவைப் பெரியபு சாணத்தில் சாண்௰,) 

உள்ளந் தீதாயின் வெளிவேடததால் பயன் இல்லையென் 

பது இதனால் கூறப்பட்டது. 

2/3, மா தீவன்போல் இசதிர?சன் வல்லுருவந் sraDars go 
சோ. புரிக்தான் குமரேசா-.ஏ.ஐும் 

வலியில் கீலைமையான் வல்லுருவம் பெற்றம் 

புலியிச்தோல் போர்த்துமேய்க் தற்.ற, (5) 

g@—ar, 

குமரேசா! இந்திரன் ஏன் மாதவன்போல் உருவக்தா 

வெந்து சாதல் இன்பக்கைச் தேறத் துய்த்தான் எனின், வலிஇல் 
நிலைமையான் வல் உருவம் பெற்றம் புலியின் தோலை. போர்த்து 

மேய்ந்தற்று என்க பெற்றம்--பு, 

பைகி கூழ் என்றது உணவுப்பொருள்களை யுதவு9ன்ற நெற் 
பயிர் முதலான பசிய பயிர்களை, 

வல் உருவம்--வலிய சேலம், ௮ஃதாவ.து மனத்தின் வழிப் 
பட்டு மெலியாமல் ௮தை த் தன்வழிப்பிித்தும் வலியுடையார் கொ 
ள்ளூம் தவவேடம். இங்கு வலி என்றது ௮.றிவின் திண்மையை 

மனத்தைத் தனவசப்படுத் தும் வலியில்லாத இயல்பினையுடை 
யான் அவ்வலியுடையார் வேடத்தை மேற்கொள்ளல் பச, புலி 
யின் தோலைப் போர்த்துப் பசும் பயிர்களை மேய்ர்ததை ஓக்கும் 
GT LI BN wd,



36-ம் ௮இகாரம் கூடாவொழுக்கம் - 537 

சாமம் தன்னுள்ளே தோன்றி நலிய அதனை அடக்குதற்கு 

உரிய தவவலி இல்லாதிருந்தும், தலமூடையார்போல் வஞ்சவேடங் 

கொண்டி பிறர் அறிக்நூஜயுு எறு சரர்து சென்று தான் விழைச் 

ததை விரைந்து நய்ற் ர், ெெறியனும்ரு, இயல்பாகவே வலி 

யில்லாதிருக் நம ஒலிபுடைய பலியின் தோலைப் போர்த்துத் தனக் 

குரிய புல்லைவிட்டுப் பிறர்க்குமிய பயிர்களைப் பரம்து மேயும்பட்டிப் 

பசுவை இங்கு ஓஒப்புறஃ உ றனர். இஃது இல்பொருளுவமையாம். 

அல்காவது எக்காலத்தும் இல்லாத ஒன் நினை இருப்பதாக்கொண்டு 

ஒரு பொருளுக்கு உவமையாக மைத்து உரைப்பது. இதனை 

வடநூலார் ௮பூத உவமை என்பர். பசு, புலியின்தோாலைப் போர் 

,தீதல் என்றும் இல்லை என்ப நன்று தெளிலாம். 

பசு, புலித்தோலைப் போர்த், ஒருவன் பைக்க-ூழை மேய் 

வதைக் காணிஜும், புலி புல்லைத் இனனாது என்னு£ துணிவாலும் 

கெருங்கினால் அடித்துவிமே என்னும அச்சத்தாலும் எவரும் 

தனை அகற்றாது ௮கல்வர்; அதுபோல் வேடமுடையார் தீயா 

மூக்கம் புரியார் என்று நம்பியும், ௮வர தவவலியுடையார் என 

அஞ்சியும் அவரை உல? சார் ஒன்ற கூறுதுபோற்ற ௮வர், தன் 

சுரு ததை நிறையவேற்றிம் களித்து ௪ திரிவர் என்பதாம். 

உள்ளத்தில் தோன்றி ஈலிபும் காமத்தை அ௮டங்கலாற்முது 

புறத்தில் தளழுடைய! போல் வேடக்கொண்டு பிறர்க்குரிய மக 

ளிரை விழைகல் பெருந்கிது எனபதும் ௮த்தீயவொழுக்கம் தன் 

னையுடையாலுக்குப் பழியையும் தஇன்பத்மையும் வழுவாமல் பயந் 

தேகிரிமென்பதும் இதல் உணர்த்தப்பட்டன. இவ்வுண்மை இக் 

திரன்பால் உலாரபபடும். 

கதை, 

தன் மனத்தை யடக்குதற்கு உரிய தவவலியில்லாத இந்தி 

ரன் ௮வவலியினையுடைய கோதமரைப்போல் உருவங்கொண்டு 

அவருடைய மனைகியாயே ௮சலிகைபால் வந்து ௮வளை வஞ்சித்து 
* ௪ ” மருகினான், ௮கனால் என்௮ம் குன்றாத பழியினை யெப்இனன்.
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எவரும் அறியார் என்று கருதிக் கரவாச நின்று தியயாமுக்சம் 

புரியினும் ௮ஃது எல்லாரானும் gy Wu A) Soe பயக்கும் 

என்பதை உலகம் இவன்பால் ஓர்ந்தது. (விரிவை மேலேநாண்க,) 

கூடாவொழுக்கத்தால் கேடேவரும் என்பது இதனால் கூறப் 

பட்டது 

274, பண்டுதவ வேடமூற்றும் பார்த்தன் சுபத்திரையைக் 

கொண்டசன்றான் என்னே கும£ரசா--கொண்ட 

தவமறைச் தல்லலை செய்தல் புசன்மறைந்து 

வேட்டுவன் புட்கமிழ்க் தற்று. (௪) 

இ.-ள். 

குமரேசா! தவ வேடத்தை மேற்கொண்டீருந்தும் பார் 
FSM ஏன் சுபத் திரையை மறைக தம் மமாண்டு போனா எனின், 

தவம் மறைந்து அல்லலை செய்தல் வேட்டுவன் புதல் மறைந்து 

புள் £மிழ்த்து அற்று என்சு, 

புதல்--தூற: அஃதாவது செடி கொடிகளின் செறிவு. 

புள்--பறவை. சிமிழ்த்தல்--பிடித்தல், பிணித்த லுமாம், 

தவம் என்றது ௮ குபெயராய் இங்கு ௮தன் வேடத்தை 

யணர்த்தி நின்றது. அல்லவை என்றது தான், கொண்டவேடத் 

அக்கு இயல்பல்லா த கூடா ஒழுக்கங்களை. 

தவம் மறைந்து--தவவேடத்தின் கண்ணே மறைத்து நின். 

அல்லவை செய்தல். தவம் அல்லா தவற்றைச் செய்தல், 

சமிழ்த்து ௮ற்று--பிணித்ததை ஒம்கும். 

தீவவேடத்தின் கண்ணே மறைந்து நின்று தவம் அல்லாத 

வற்மை ஒருவன் செய்தல், புதரின் சண்ணே மறைந்து நின்று 
வேட்டுவன் புட்களைப் பிணித்தாற்போலும் என்பதாம,
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கெளிவேடங்கொளளும் வெய்யரைப் பதிவேடர் என்று 

க.ழிக்சவேண்டும் என்பது குறிப்பு. 

மேல், அகத்தில் சாமழுடையவன் புறத்தில் தவவேடங்கொள் 

ளல் பசு, புலிகதோலைப் போர்த்தலை ஓக்கும் என்றார். இதில் 

அவன், பறவைகளைப் பிடிக்கும்பொருட்ப் புதரில் மறைந்து நிற் 

கும வேட்டுவனை ஒப்பன் என்றார், 

கூடாவொழுக்சத்தானது உருவழும் செயலும் இவ் இரு 

வகை உவமைகளாலும் வீளக்ஈப்பட்டன. 

அடிகள் காட்டிய இவ்வுவமையை கச்சியப்பவள்ளல் தம் 

பாவில் காட்டியுள்ளமை இதன டியில் வருவதால் காணப்படும், 

'கேட்டியால் ௮ர்தணை கேடிலா எம்பிரான்றன் 
மாட்டொரு சிரிதுமன்பு மனத்திடை நிகழ்ந்ததில்லை 

காட்டுறு புள்ளின்ரூழல் சவருவான் பு தன்மேற்கொண்ட 

வேடடுவ ளியல்போன் மேலோன் வேடம்நீ கொண்டதன்மை, 

உமா$தவி தலம் பரிந்தசாலக்நில் பரமன் ஒரு தவயோகி 

போல் வந்து, ௮ுரது இரவுள நிலையை உல£5றியும்படி அ வாவிச் 

சிவ நிக்களையாகச் லெ மொழிகள் பதர்ந்தார். அம்மை பொருது 

வெகுண்டு ௨ரை 3214௫), தவவேடமுடையராயிருக்தும் இவ்௮வ 

மொழி புகலும் உபது செடலைகோகின் புதர்மறைந்த புட்களைக் 

கவரும் பொல்லா வடனது புல்லிய இயலை ஒக் இருஈ்கின்றத, 

ஆதலால், செல்லும் செல்லும் என்றுசொல்லுங்கால் இத, சொல் 

லியதென் 

கருஇியதைக் கைக்கொள்ளும் பொருட்டு அரிய தவவேடத் 

தை மேற்கொள்வாருஞ் சிலர் உளர் என்பது இதில் உணர்த்தப் 

பட்டது, இவ்உண்மை அருச்ஈுனன்பால் அறியப்படும், 

கதை. 
அருச்சுனன் என்பவன் தருமர் முதலிய ஐவருள் ஒரு 

வன். பங்குனித் தில்ரவில் உத்திநாவில் இட்திசமர்தரத்தால் 

ருர்தியிடம் பிறந்தவன், இறந்த போர்விரன். வில்வித்தையில் 

இராகவனுக்கு படுத்தவன், பார்த்தன், தனஞ்செயன், பற்கு 
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{ 

wer, EPs, Asuer, cadur®, Pubs, அருச்சுனன், ஈட் 

டினன், சவேசுவாகளன எனப் பத் துபபெயர்களை யுடையவன். 

இலையெல்லாம் இவனுக்கு ஏதுவால் வந்தன, ஒரு காலத்தில் 

இவன், ஒர் ஏ.துவால் இந்திரப்பிரத்தம் என்னும் தன் FHT SOS 

விட்டுச் ரத தயாத்திரைக்குச் சென்றான், பல நதிகளிலும் நீராடி 

மகிழ்க து இறுதியில துவாரகையை அடைந்தான், கண்ணன் 

தந்கையாகிய சுபத்திரையின் பேரழகைச் கேட்டு ௮வள் மேல் 

பெருங்காதல் கொண்டான், பெற்௫ரும் உற்றாரும் ௮வளைத் 

துரியோதனனுக்கு மணமுக்கக் கருதியிரந்தனர், ௮தனமுன் 

னர் அவளை இன் சைம்சொள்ள ச்ரும்பினன். காவிதோய்ந்த 

அடையை உடுத்து சண்டும் கமண்டலமுக்கொண்ு ஒருமாதவன் 

போல் வேடங்கொண்டு அங்கோர் மலைச்சாரலில் தங்கக் கண் 

ணனைக் கர தினான். ௮வரும் வந்தார். உண்மை தெளிந்தார். 

பலராமன் (சல் ௮வர் பரபினர் அனைவரும் முனிவர் என்று 

கதி மனமுறப் பணிந்தார். சீல நாட்கள் சுழிந்தபின்னர் வ 

ரக்குப் பணிசெப்துவரும் டி. சுபசுதிரையைச் துணையாக லைக் 

தார். விரும்பியது கிடைதததெனற விசயன் பெருமகழவெய்தி 

னான். பணிகிடை செய். எருங்கால் சாதல் மொழீகளு உ இடை 

யிடையே கலந்த நிகழ்ந்தன. இயஃபாகளே சுபததிை ௮௬௪ 

சுனன்ம்து மயல் சொணடிருந்சாள், தவமறைகதிருகதவர் தன் 

மையை அறிந்தாள், விழைகதிருந்தைக இருவரும் விரைந்து டன் 

துய்த்தார். பருவம்கண்டு PAH AM Daron © (oO) Karvy. wor 

Oper, பலராமர் முசலிய அனைவரும் தவமறைந்து அல்லவை 

செய்தான் என்று அவனை மிக இகழ்ச்து நொநதார். வேடன் 

புதரில் மறைக்து நின்று பறவைகளைப் பிணிகத்தல்போல் சிலர் தவ 

'வேடத்தில் மறைந்து நின்று தாம் கருய மகளிரை யணைச் தகல் 
வர் என்பதை உலஈம் ௮ *ர்சுனன்பால் உணர்ந்தது, எத்.நுணை 

இறந் தவர்களாயிலும் தவமறைக்து அலம்புரிதால் அவர் பழிக்கப் 

' படுவரா தலால் வுசனை ஒுிக்52வண்மம் என்பது கருத்து, இதன 

லீரிவைப் பாரதசதில் சாண்5, 

கூடா ஒழுர்கம் கூடாதென்பது இதனால் கூறப்பட்டது,
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275. பற்றற்றர் போன்று படிவழுற்ற வில்வல?னன் 

ரீற மற்று மாய்ச்தான் குமரேசா (மூற்றமவ 

பற்றற்மேம் என்பார் படற்2ருமுக்கம் எற்தெற்றென் 

Cp Bb பலவுந் தரும், (@) 

குமரேசா! பற்ற! அற்றவர்போல் Palm, Stamm 

Cv) oar பழியுற்று அர்த ஏன் இழி அயா உற்றான் எனின், பற்ற 

அற்றம் என்பார் படி ற்று ஒருசநம் எற்று எற்று என்று பழிக்க ச் 

BSS எங்கள் பல) [க கரும் என் 5, 

எற்று எற்று என்ற... என்ன பாவஞ் செய்தேன், என்ன 

பாவஞ் செய்தேன் என்று கானே வாந்தி இரங்கும் வகை, 

ஏதம் பலவுந்தரும்- துன்பங்கள் பலவற்றையும் கொடுக்கும் 

எற்று எற்று என்று ஏதம் பலவுந்கநம் என்பது, கொல்லு 

கொல்லு என்று பிறர் சொல்லிபிமூமபடயான துன்பம் பலவும 

தரும எனவும் பொருள்படும். 

டி . ர ச ச 66 ந ° நீ ௪ Re ‘ டர 

மலாத்தல பற்று ௮ ரதரு தும, “யாம பற்று th BP COLL 

எனபாரதி வஞ்சசவொழுக்சா, கன செய்?சும் என செய்தேம 

என்னு பின் ௮வா வருந்தி இரங்கும் வமை பல தூனபங்களையும் 

அவாககுக் கொடுக்கும் எனபதாம். 

கூடாவொழுக்கம் பின, தனம் மேடு எிளைச்குமாதலால் 

அ௮தனைச சிறிதும் கொள்ளல(சாதென்பது குறிப்பு, 

வேடத்தால் உல3ச்தாரை வஞ்சித்து அதனால் இன்புற்று 

வாழ்வோர் பின் தாமே வாய்விட்டு அலறிப் பெருக்துனபத்தால் 

வருந்தி மாள்வர் என்பது இதில் உணர்த்தப்படடது, இவங்வுண் 

மை விீல்வலலன்பால் உணரப்படும், 

கதை. 
ட வில்வலன் என்பவன் எல்லாந் துறந்தவன் போல் ஈடி.த்து 
அருக்கவர் தமக்கு விருந்து செய்வதாதக் கூறிப் பெருந்தக்க
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செய்து முடிவில் அகத்திய முனிவரைக் கண்டான். Ri sus 

திற் சிறந்த ௮ப்பெருந்தசைபிடத்தும் அஞ்சாது நின்று வஞ்சம் 

புரிந்தான். முனிவர் தெளிந்து பெருமுனிவு கொண்டார், தருப் 

பை ஒன்றை எடுத்து ௮வனமேல் வெறுப்புடன் het, ௮௪ 

னால் ௮வன் வி தர்ர்தான், நரசனிலாழ்ந்து பின் பிறவியில் 

வீழ்ர்தான், வறுமையும் நோயும் வருக்க வருந்தினான். என் 

செய்தேன என் செய்தேன் என்று பின் ஏங்? இரங்கினன், தன் 

பழவினையை நினைந்து அழுதழுது நொரதான். பற்று அற்றேம் 

என்பாரது படிற்றொமுக்கம் ஏறறு எறறு என்று இரங்கும்படி 

அவர்க்கே பின் ஏதம் தரும் என்பதை இவன் எய்தக் கண்டான், 

_ரவொழு ச்சம் பின்பு தனக்கே பெரு துன்பக் தரம் என் 

பது இதனால் கூறப்பட்டது, 

[ வர்ர்தேன் 

276. மாதவன்போல் வரதமதன் மாண்பொருளெல் லாத 

கோதுசெய்வ சென்றான ருமசேசா-.-யாதொன்றும் 

கெஞ்சிற றுறவார் துறந்தார்போல் வஞ்சிதறு 

வாழ்வாரின் வனகணுர் இல், (௬) 

இட்ஸ், 
குமரேசா! மதன் என்பவன் மாதலன்போல் வந்து ஞ் 

இத்துத் தருமதத்தனையும் இரக்கமின்றிம் கெடுத்து என் ஒட 
மறைந்தான் எனின், கெஞ்சில் துறவார், துர் தார்போல் வஞ்த் 
அ வாழ்வாரின் வன்சணார் இல் எனக. வன்சளணார்--மொடியார். 

உள்ளச்தில் பற்றுக்களை வைத்துக்கொண்டு துறந் சார்போல் 
புறத்தில் பொய்வேடம் பொருந்தி வஞ்சித்து வாழ்வாரைப்போல் 

கொடியவர் உலகத்து இல்லை என்பதாம். 

கெஞ்சு கேர்மையில்லாரது வஞ்சவேடத்தைக் கண்டு மயக்க 
லாகாது என்ப குறிப்பு, 

வட்
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உள்ளக்தில் துறவு இன்றிச் சள்ளவேடம்பூண்டூ உலதத்தர் 

ரை வஞ்சம்குல் கூடாலொழும்ஈத்தவர், தம்மை நம்பி அடுத்தவர் 

பொருளை யெல்லாங்கவர்க் து நன்றியும் அருருமின றி அவர்க்குப் 

பெருங் சேடு விளைக்குங் கொடியர் லால அவரை “வன் கண் 

Ent” என்றார். இவ்வுண்மை மதன்பால் காணப்படும். 

கதை. 

மதன் என்பவன் இற்றைங்குப் பல்லாயிர ஆண்டுகளுக்கு 

முன்னர் கலிங்க நாட்டிலே மதஙிகபுரி என்னும் ஈசஈரிலே யிரும் 

தான். மனநலமிலலாதவன். சொல்வலியால் எவரையும் மயக்க 

வல்லவன். பொல்லாத சூழ்ச்சிரள் எல்லார் ?தரிக் தவன். இவன் 

ஒருநாள் தையை மூுண்டிசஞ்சசய்து, காதில் குணடலமணிந்து 

சுழுத்தில் கண்டிகை புனைக்து, மெய்மு பதும் வெண்டிரு *ற.பூசி 

கையில் சிறிய தணடு ஒன்றை எச்தி, முற்றக்துறாத முனி 

வன்போல்!2 கான்றி, ௮ஈநாடடி.லுள்ள அரிபுரம என்னும் ஊரினை 

யடைந்து தனியான ஒரிடசதில தகனான். மறுகாள் தருமதத் 

தன் என்னுந் சனஉணிஈன் இல்லினையணைக்கான, அவன் இக் 

கொடியவனை அடியவர் சானி பதிதது ௮டிஉணங்கி தரித்து 

உணரு ச்தினான். இலன் உண்ரி ஈஇழ்க்கான். பற்றற்றன் 

போல் ஈடித்துத தக்தனை கோம்கினன். அன்பனே “யான் ஸரற் 

றத்துறந்கவன், மின ௮பிற்நாக ஈண்டு வரதன், இரும்பு 

முதலிய இழிர்த பொருள்களையெல்லம் உயர்ந்த பொன்னாக்கு 

வேன், அருந்தவஞ் செய்கின்ற நான உனகம்?கதாவது தருமபடி 

விரும்பினேன், உன்பால் உள்ள பொருளெல்லாங் கொணர்க, 

நின இல்லில் வைத்தற்கு இடம் இல்லையென்று சொல்லும்படி, 

அவற்றை மிகப் பெரிதாக்கி நினம்சின் று தருவேன்.” என்று 

ஜாயமொழிகள் பல சேயமொடு புகனரமுன், தத்தன் சம்பித் தன் 

பொருளெல்லாக் தந்தான். அல்வளலில் ௮டமையாமல் தம் முன் 

னோர் நிறுவிய தரும வுரிமைகளையும் விற்று ஈசன் பெயரியல்பினை 

விளக்கனொன். வந்தவன் சொண்டு -வாதஞ் செய்வ தபோல் எஞ் 

செய்தான். உருக்கிய குகையை நெருபபிடை வைத்தான். பெ 

ரும்புசை செறிதருமருக்.சொன்றையிட்டான். .புகையால் தத்தன்
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பொறிகல்க நின்றான். அ௮ங்வமையம் இலன், பொய்க் குகை 

யோன்றைப் பொருக்கவைத்து ௮ ஈயெய்க் ரூனைதன்னை மெஉல் 

மறைத்தான். புரையையும் அணைத்தான். நானகு நாட்களுள் 

வருவதாக ஈய2மாழிபுகனறான். . தன்னை மும். மழை வலம்வக்னு 

வணக்கச் செய்தான். பாவம்! தத்தன் சுற்றிவக்து வணங்கித் 

தலண்சி கின்றான்.  குகையிலிட்ட பொன், pw Mor sonar 

நாற்றெட்டு மாற்றாம் என்று பொருந்சு மொ [௩௫ பொப்? வடன் 

ஒழிந்துபோனான். குறித்த நாளில் தத்தன் குசையைப் பார்த் 

தான். மிகையே கண்டன, வருர்தி வீழ்ஈதான். மடிந்து தரர் 

தான், அற வுரிமைகளை விற்றமையால் சரும தத்.கன் மதமீறிய 

யாளையாய் பாறிப் பிறந்து வனச்தில் தரிச,தான். உணவையும் 

உண்டப் பொருளையும் கொண்டு நன்றி சிறிதமினறிக் தன்னை 

min esr ov gp 5G இரூ பையினும் பெருக் நடி விளைத்த கொடி LJ ©) 

தலால் கெஞ்சிற்றுறவன்றி தூறந்தாரபோல் வந்த ௮அவடஞ்சளை 

வன் ஈண்ணன் எனறு வையம இஃழ்ச்தத. அவனு மாய்ம்தான். 

நரகில் ஆறந்தான். இதன் வீரிவைக் கந்தபுராணத்தில் காண்ச, 

கொடி யார் எவரினும் கூடார கொழுக்கத்தாரே கொடியார் 

என்பது இதனை கூறப்பட்டது. 

277. சீதைபால் மாகதவன்போல் சென்ருன் இராவணலுட் 

கோதுகொண்டும் என்னே ரும£சசா-.ஐ.2ம் 

புறங்குன்றி கண்டனைய ரேனும் அஃங் தன்றி 

மூச்சிற் மரியார் உடைத்து, (ஏ) 

இ-ள். 

குமரேசா! தைபால் மாதவன். போல் வேடந்சொண்டு 

வந்த இராவணன் ஏன் மன்னுள்ளத்தல் தய எண்ணத்தைக் 
கெண்டிருக்கான் எனின், புறம, குன்றி சணடு ௮னையேோஓம் 

குன்றி முகின் அகம் சரியானா உலகம், உடைக்கு என்
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குன்றி என்பன ஒரவகைம் கொடி. அஃது இங்கு ge 
பெயராய் தன் கொட்டையை ஈ.ணர்சதி நின்ற த. நுனியில் 
& SD! F Bi மற்றது சிவந்து உருட்சியாயிரு த்தலின் ௮ தனை குன்றி 

மணி என்பர், 

புறம் குன்றி கண்டு ௮னையர் எனும்--புறத்தில் குன் நிமணி 

யைம் கண்டாற்பபால செம்மையான வேடக்தையுடையராயிலும்: 

குன்றி மூத்கன்--குன்றி மணியின் மூக்குப்போல, 

அம் கரியார்--மனம் இருண்டருப்பார். கருமை இங்கு 

தீமைமேல் நின்றது, 

குன்றி மணியைப்போல் புறத்தில் செம்மையுடையராய்க் 

காணப்படி எம் -.தன் மூம்குப்போல ௮-.த்தில் கருமையுடையா 

ரை இவ்வுல3ம் உடைக்தாயுள்ள தென்பதாம், 

உள்ளந் யாரும் ,ஈல்லார்போல் வேடம்பொருக்தி இவ்வுல 

இல் திரிவர் ஆதலால் வளை அஞ்சி அ௮கலவேண்டு மென்பது 

குறிப்பு. 

EAC TT LOT ஆடையையு?த்து புறக்தில் பற்றற்றவா போல் 

நடித்து ௮கததில் காமழடையராய் அறிவிழர்து திரிபும் வேடதா 

As ons a Am Soaflou pny 5m 0g, 9சம்மைபும் கருமை 

யம் சேர்ந்திருக்கும் ௮தன தன்மை SHH ot ows. 

நல்ல வேடத்தை மெய்யிலும் திய எண்ணத்தை மிெஞ்சலும் 

உடையாரும் இல்வுலஈ ததில் உளராவர் என்பது இதில்உணர்த்தப் 

பட்டது. இவ்வுண்மை இராவணன்பால் உணாப்படும். 

கதை 

இசாவனன் சீன சுமேற் மாசல் பூண்டு அவளிருந்த சோ 

லைத்குவற்து அருர்தவன்போல் வேடங்கொண்டு அவள்முன் சென்
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pad . இருக்குறட் குமரேச, வெண்மா. 

ரான். ௮.வளும் ௮வனை முனிவனென்றே கருதி இனியமொ [ழி 

கள் பசர்ந்து எதிர்கொண்டழைத்தாள். ஏத்தித் துதித்தாள். 

இருக்கையும் ஈர்தாள், ௮வ்வஞ்சனும் இருந்தான். Han oa 

யை சோம்ச Gorgas தன் நெஞ்சங்களித்் தான், உரியவர் வர 

வே எனறு பெரிதும் விரைந்தான். ஆசைமிக்கூர்ந்தான், நீர் 

யாரபமா? என்றான, அகம் கரியஞய்ப் புறம் செய்யனாய் வந்த 

அவ்வெய்யவன் இமையை, ௮ம்மெய்யவள் ஓர்ர்திலள் “'யான் ஈன 

சன் மாமகள், பெயர் சனக, காகுத்தன் பனைவி” என்று ௮ம்மறு 

வில் தற்பிஷள் மறுமொழி தந்த।ள்,இர் தவன் போன்று இருக் 

தவன் இவற்றையெல்லங் கேடடான. தாளும் சிலபு2ன்றான்- 

பின், வானும வையமும் வருந்த அவளை To ub & oF சென் 

ரான். நெஞ்ச கரியாரும் வஞ்ச லேடங்9௦1 ண்டு உல௫ல் உலாவு 
4 ௪ ௪ « oO ச 

வர் என்பதை அவன் உணர்ததி நின் (ரன், 

உள்ளும் ட ib pate கள்ள வேடதக்தாரை உணர் 
க ் ம் ச் > ‘ eo. ° oe spl 

& & 3G an aor 5G) ue od! Us ap) இகளுல உணாக்சுபபட்டது 

270. பண்டொஈவன் அசான் பணம்பறிக்சப் பொய்வேடம் 
கொண்வெக்தான எனனே குமபேசா.நொண்ட 

மனச்தது மாசாக மாண்டார்நீ ராடி 

மறைக்தொழுரு மாந்தர் பலர், (௮) 

. Q—ar. 

குமரேசா! முன், ஒருவன் கன் குருவின் பொருளைக் 

கவரும் பொருட்டு என் வேடங்கொண்மி மறைக்து வர்தான் 

எனின், மாசு மனத்தது ஆ மாண்டாராய் Frog. மறைக்துலழு 

கும் மாந்தர் பலர் இவ்வுலகல உளர் என்2, ் 

மாச மனததது ஆஈ--ரற்றம மனத்தின்கண் ௮மைந்திரு2௪, 

மாண்டார் நீர் தடி--மடட்சிமையுடையார் போனறு நீரின் ஐ ழக, 

இனி, மாண்டாசது கிர்மையைப் பொருந்தி எனவும் இது பொ 

Oud, நீர்மையென்றது கவத்தின தன்மையை.
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மன க்இன்கண் மாசு உடைமராயிருந்தும், மாட்சிமையுடை 

யார் போன்று நீரில் மூழ்கப் புறத்தே தவ? வடங்கொண்டு அதன் 

கண் பறைம் ற நிப்று ஒழுகும் மாத்தர் பலர் உளர் என்பதாம். 

உள்ள ச்டுல் அழுக்கு இருக்சக ௮தனை வறிர்காது உடல் 

௮ புக்மைச் மழுலிம் கள்ளவேடங்கொண்டு நல்லார்போல் கடிக் 

ரும் பொல் காரும் பலர இவ்வுலகில் உளராதலால், அவரை 

அமி b bl ௮சர்றவண்டுமென்பது கருத்து, 

உள்ளம் மாசூற உடல் மாசு கழுவிப் பிறர்பொருள் கவர்ந்து 

கரவுடன் ஓமுகும் பழியர் பலருளர் என்பது இதில் உணர்த்தப் 
பட்டது. இவ்வுண்மை தேவான்மன் பாலும், தவன் som opt 

தெவியப்படும், 

கதை. 

இ)க்றைக்கு எண்ணா வருடங்கட்கு முன்னர் மத நாட் 

டிபல மாகபுரி என்னும் ஊரில சகேவரன்மன் என்னும் வேதி 

யன் ஒருவன் இ நம்சான். ௮வன் வறுமை மி$நவன், வஞ்சித்து 

வாழம் தன் நெஞ்சத்தெண்ணினான், தூறவிபோல் வேடங் 
கொண்டான். அருள் பெற்றவன் பால் நடித்தப் பொருள்பெற் 

வர்பால் சென்றான். அருச். தவன் என்று மதித்து அனைவரும் 
அவனுக்கு அன்பு செய்துபந்தார். அபர்பால் தொகுச்த பொரு 

ளை யெல்லாம் பொற்காசுசளாக மாற்றி உள்ளே துளையுள்ள கண்டு 

ஒன்றில எவரும் அறியாமல் செரித்து என்றும் அதனைத் தன் 
ஷைம்சொண்டிருஈதான். பரம் பொருளிதும் ௮ல் அரும்பொருள் 

02,2 அவன் பம்று மீக்கூர்ர்தான். என்றும் எவரிடமும் ௮த் 

தண்டை எனைம்துணைபும் ஈல்கான். இவ்வாறு ஒழுக வருங்கால் 

அத்தண்டின் தன்மையைச் தீவசன் என்னும் ஒருமிண்டன் சேர்க் 

தான், அதனைக் நைக்கொள்ள விரும்பினான், தக்கார் போல்த் 

தானும் தவவேடம் பூண்டான். பொன்னுறு தண்டுகொண்ட. 

அப்பொய்யுன்பால் வர்தான். பொருந்த வணங்கி sisal or 

போல் நடித்தான், தொண்டுசெய்வதாசத் தொழுது அடி௮டைக் 

Sten குருவும் சடலுமாய் ௮வ் இருவரும் அமைந்தார். அண்டு 
டர th 69
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ஐன்று சரி$௧த, இருவரும் ஒருவன் இல்லிடைச் சென்று 

தம் இருப்பி_ம் மீன்டார், வேடச்சிடன் தன் த௯யிலிரு:* 

துரும்பு ஒன்றை எடுக்சான். 'அர்தோ! ௮ல் அன்பன் மனைத் 

அரும்பு என் தலைபிலிரு£$தது, யான் அறியாமல் சொணார்?தன், 

பெரும்பாவம் செய்தேன், என்செய்வேன்! குருசாதா?”, என்று 
பட ௫ ‘ ‘ ரூ 

அழுது தொழுஅ மீண்டு ஒடீனான், ௮வ் இல்லிடையே அதை 

மெல்ல எறிஈ.நுவீட்டு லல்லையில் வந்து தன் குருவின் அ ட.யினை 

யடைந்தான். அப்பாவக்கு ய அ௱ள் செய்ய வேண்டிணன். 

எவரையும் ஈம்பாக அப்பாய்க் குருவும், வீயந்து அன்று முகல் 
வனை நம்பினான். தன் சைக்கண்டையும் ௮வன் கையில் சந்து 

வாங்சச்சானே இசைக்கான். சொ?த்சுலும் வாங்கலும் ௮$ழ்து 

அடித்து நிதழ்க்தன. சுமி பார்த்திருந்து ௮க் கண்டை ஒருகாள் 

நிவகன் கொண்டே போயினான். கருத்தில் ௮அருளிஃலாக இவன் 

தீன் கைபியிகுந்த பொருளையுமிழக் சான். மருளுறவுழம்தான், 

“பிறர் மனைத் துரும்பு கொள்ளான் 

பிராமணன் தண்டு கொண்டான்” 

என்று அக்க காடெங்கும் ஒரு மொழி ஐ உயர்ந்தது. தீவக 

னும், தேவ ஈன்மனும் மனத்துக்கண் மாற்றம் மாண்டார் நீராடி 
உ * % டி fs 4 ர 

மறைம்?தாமுகி வாழ்ந்தன உலறம் தெரிட்து இகழ்ந்து, 

உள்ளத்தில் இழுகக௬4ஈ உடலழமுக்கைம் கழுவுவதால் பய 

। என்பது இதனால் கூறப்பட்டது. 

27/9. கண்டமான் செவ்கிென்ற காகுத்தன் ஏன்சசயலாழ் 

கொண்டனன் £ தென்மே குமசேசா.... மண்டுங் 

சணைகொடி தி யாழ்கோடு செவ்விசாங் சன்ன 

வினைபடு பாலாற் கொளல், (௯) 

| இஃள், 

குமரேசா! மூன் சண்ட மானைச் செவ்லிது என்று 

கொண்ட சாருத்தன் பின் ஏன் அதன் செயலால் Pu ae pi
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தெலிச்கான் எனின், கணை கொடிது, யாழ்கோு செவ்கிது, அங்கு 

ஒன்ன வினைபமி பாலால் கொளல் வேணம்ம் என்ச. 

காகுத்தன்.-இராமன்; ககு மரபில் பிறந்தவன் என்பதாம், 

இவ்வாறு வருவதை வடநூலார் தத்தநிதாந்த நாமம் என்பர், 

தாரசதி என்பதும் அது, 

கனை--அம்பு. கோடு விணாதண்டம். 

ஆங்கு ௮ன்ன--அ.வ்வகையே கொடியர் செவ்வியர் எனபன, 

ட ச ° 8 ௫ டு s 

£படு ப!ல.ல் 22ல். தரழில்படு வசையால தெளிச் 

துசொள2, சேய்மிப கண நொலைத ஐன்பக்தையு உ கோடிய 

யாத் இசை இச்பத்றைபும் கொடுர்து நிற்றலால், சொடியர், 

செவ்லவியர், என எவரையும் வடிவால் துணிபாறு சயலாலகெ 7 2 வடி. 
விச என்பதை ௮ன்ன எனலும் வீனைக் ருறிப்பால் விளசசனெர்,” 

* ச . ச ச A ° 

அம்பு, வடிவத்தால் செல்லிது, இயிலும் தொபு'லால் கொடி ஐ; 

யாழ், கோட்டல் வளைந்தது ,ஐயிலும் செயலால் செவ்விது; ௮ 

வையே தவம்புமிவோரைஃ் கொடியர் செவ்வியர் என அவரவர் 
வீனை 2 வசையால் அறியவேண்டும் என்பதாம், 

இவர், ந௩லவ/; இவர், இயவர்; என எவரையும் வேடத்தர்ல் 

பதிசரவாசாது, அவர் அவர் செயல்களால் ௮றி.பவேண்சிமென் 

Ug) 5 5 fl. 

மாச மனத்தது HI LMR Sut போல் மறைந்தொழுகும் 

WG ST UT BAY walt, Hans அறிக்து நீஃ்சல் வேண்டு 

டென்று மேலே கறி, ௮வரை அறியும் விதத்தை இதில் உவமை 

உருவத்தால் செவ்வியர் போன்று வந்தவர், பின் செயலால் 

கொடியராய்க் காணப்படின் உடனே ௮வரை ஒழித்து மீளவே 

ண்டும் என்பது இரில் உணர்ச்தப்பட்டது, இது மாரீசன் பால் 

உணரப்படும்,



er
 

ox
 

2
 திருக்குறட் கும?சச வெண்பா. 

கதை, 

மாரீசன், மானா வந்து சதைமுன் நின்றதைஃ்சண்ட இரா 

மன் அதனது உருவச் செவ்வியைக்கொண்டி ஈல்லதென்றே 

துணிந்து பற்றும்படி பின்சென்று நெடுந்தூரம் போனபின் 

அதன் செயலால் கொடுக் இமை தெளிர்தார். பின் தம்சைக் 

கொண்ட அம்பை அதன் மெய்க்கொள்ள விடுத்தார். திரும்ப 

Vet, தனால் நேர்ந்த இமையால் நொந்தார். 

காயம்லே ரச் செய்புக் கருமம் வேருயிற்றன்றே 

ஏயுமே யென்னின் முன்னம் எண்ணமே இளவற்குண்டே 

ஆயுமே லுறுதல் செல்லாம் ௮ரக்கரானவர்கள் செய்த 

மாயமேயாய தேநான் வருந்தியதென்றான் வள்ளல். 

1, தான் செவ்லிது என்று கொண்ட மாயமானின் 

வினைபடு பாலால் ௮ தன் இமை கண்டபோது இராமன் சொன்னது, 

வேடதாரிசலின் இயல்பினை ௮வ.சது செயல்களான் உணர 

வேண்டுமென்பது இதனால் கூறப்பட்டது. 

260. பண்டுதவ வேடமொன்றும் பத்ரார் சகரேசர் 
கொண்டார் உயர்வேன் குமசேசா-- கொண்ட 

மழித்தலும் கிட்டலும் வேண்டா வுல3ம் 

பழித்த தொழித்து விடின், (6) 

இ-ள், 
குமசேசா! சகசேசர் என்பவர், உயர்க்த தவவேடம் ஓன் 

றுங்கொள்ளாமல் ஏன் இறந்து நின்றார் எனின், உலசம்பழி த்ததை 

ஒருவன் ஒழித்துவிடின், மழித்தலும் நீட்டலும் அவலுக்கு 

வேண்டா என்சு, 

மழித்தலும். தலைமயிரைக் களைதலும், வழித்தல் என்ப 

தம் ௮௮,
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நீட்டலும்--நளையாது வைத்து பயிரைச் சடையாஃகி 
e . yo க 4௨7௫ ௪ ந. . 

நீட்டலும், உலகும் பழித்தது--உயர்ர்தோர் பழித்துக்கூறிய 

குற்றச்தை. திமை நன்மைகளைத் தெரிந்து கூ.றவல்லார் உயரக் 

தோ ஆதலாலும் (உலகம் என்பது உயர்கதோர் மாட்டே” 

என்றதனாலும் உல3ம் என்றது ஈண்டு உயர்ந்கோர்மேல் நின்றது, 

சிலர் மொட்டையடித்தும், சிலர் சடைவளர்த்தும் துறவியா 

வர். சைஈமதக்தைச் சாரந்தவர் துறவு கொள்ளுங்கால் மயிரை 

ஒவ்கொன்றாப் பறித்து நீந்துவர். மொட்டைச்சாமி, சடைச் 

சாமி என்று பெயரெடுப்பதினு4, ஒழும்கச்சாமி என்று உயர்க் 

தோர் புகழுமாறு ஒழுகுவேச கன்மை என்பது கருத்து. 

உயர்ந்தோர் குற்றமென்று விலம்சிெய தீய ஒழுக்கத்தை நீக்கி 

விடின் மொட்டையடித்தலும் சடைவளர்த்தலும் வேண்டா என் 

பதாம். 

உள்ள த்தில் உள்ள குற்றத்தை ஒழிம்சாமல், உடலிலமைக் த 

மயிரை ஒழிப்பசால் பயனிக்லை என்ப குறிப்பு. 

அறர்தவர்க்கு வேடத்தினும் ஒழுக்கமே சிறர்தது என்ச. 

உள்ளும் புறமும் லப்ப நின்று நெறில1ழவாதொழுகும் அறிவுடை 
‘ . * உ a ச ye 

யார், ோடம்னறியும். தலப்பயனை யெய்துவர் என்பது இதல் 

emi FKL YW, இவ்வுண்மை சகமித் இ.ரர்பால் உணரப்டடும். 

கதை. 

சமமிச்திரர் சான்பலர் வடதாட்டிலே பசளி என்னும் ஊரி 

லே இரக்க ஒரு வேதியர், பெருமாளிடககே பேரன்புடைய 

வர். வேதழுதலிய கலைசன் பலவும் ஒதபுணர்ச்தவர். கமலை என் 

ம் கன்னியை மணச்து இல்வழ்ர்திருஈ சார். அறிவும், ௮௬ 

சூம் ௮மைதியுமுடையவர் வறுமையும் இவரை உரிமையாத் 

கொண்டது. வியவராயிலும் ஒழுக்சுச்தில் பெரியவரா தலால் 

அனைவரும் இவசை அ௮னபுடன் ஆதரித்துவக்தார். பவருததி 

யால் நலமுற வாழும இவர்மீது சிலர் பொறாமை கொண்டார், 

அக்தியவர், ஒருநாளிரவில் இவர் இல்லில் இியிட்டு மறைந்தார்,
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பீறரால் இகழப்படா த தன்மையை எய்த விரும்புகின் றவன் 

யாசொரு பொருளையும் பிரரை வஞ்ரித்து£்கொள்ளக் கருதா 

வை தன் கேஞ்செம் சாமப்சவேண்டும் என்பதாம். இனி, எள் 

ளாமை என்பதை எள்ளி எனலும் எச்சத்தின் எதிர்மறையாத் 

தரித்து, விட்டினை இசழாது விரும்புவான் என்பான் எனைத்தான் 

றும் கள்ளாஉசை தன் நெஞ்சக் காக்க கனவும் பொருள் 

கொள்ளப்படும். *விடடினை' என்னும் வினைக் குரிய செயப்படு 

Cur nar OBO ama saul gw, 

கள2வ இழில்லுள எல்லாம் இரிவாம் எனபது சருத்து, 

எனைத்தொன்றும் என்றசனால் அரி.ப கல்விப் பொருளையும் மு 

றையானன்றிம் கரவாகக் கொள்ளம் கருதலாகாசென்பதுப, ௧௬ 

கின கலை இழி2௮ வரும் என்பதும், இதல் உணர்த்தப்பட் 

டன. இவ்வுண்மை சன்னன்பால் கரணப்பமம், 

கதை, 

கன்னன், வல் வித்தையைத் துரோணரிடம் கற்க விரும்பி 

ஞான். அவர் ஒர எதுவால் அதற்கு இசைக லர். அதன்பின் 

அவன் பரசுராமர் பால் பயிலச் கருதினை, அவர், ௮சசர் மா 

பினர்பால் பெரும் பமைமை பூண்டவராதலால் தன்னை அந்த 

ணன் எனறு காட்டிக் ஈன்னன் ௮வரையடைக்கான். அவரும் 

நம்பி ௮னபுடன் டயிற்றினார். கன்னன் பயின்றுவருங்கால் ஒரு 

நாள ௮ழ$ூய பூஞ்சோலை ஒன்றில் தானும் குருவும் சனியாயுலா 

வினார். முடிவில், கன்னன் தொடையில் தம் தலையை வைத்துப் 

பசசுராமர் துபின்றா. ௮வவளாயம் சன்னனது வஞ்சத்தை வெ 

விப்ப?ித்தக் கருதி இந்திரன் வண்டுபோல் வந்து ௮வன் சொ 

டையில் புழையுறும்படி குடைந்தான், உதிரஞ் சிதறியொழுக) 

லும் சன்னன் ௮ஞ்சா நெஞ்செனாப் ௮சையாஇருந்தான். குரு 

விழித்தார். குருதியைக் சண்டார், இதற்கு ஏது யாது என 
வினவினார்: வண்டின் செயலை வணங்கி உரைத்தான், க௬ 
வியந்தார். இத்துணைத் திண்மையும் ஆண்மையும் வேதியர்க்கு 
உண்டா என்று இயங்கொண்டார், சனனனை ரோச்னாம்
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“அந்தணன் அல்லை; நீ யார்! உண்மையை ஒழியாது உரை” 

சன உவக்து கேட்டார். கிமழ்ர்தன எல்லாம் சனனன் நெறியே 

கூறினான், களவாகக் கற்றதனால் இவலித்தை பலியாமல்போகக் 

சடவதுஎன்று சபித்தா, எஉலாரும் எள்ளுவ என்று கன் 

னன் கவன்று மீண்டான். எனைத்தொன்றையும் வஞ்சித்துக் 

கொள்ளா வகை தன் கெஞ்சைக் காத்தபல மன்று என்று தெ 

ளிர்தான். விரிவு பாரதத்தில தெளிவாம், 

யாதொரு Gr IT; ளையும் களளினால் சொள்ளக் க்கு தலாகா 

செ தென்பது இதனால் கூறப்பட்டது. 

282. பண்டமலர் கள்ளத்தால் பற்றிப் பரார்தகனும் 

கொண்டனன்கி சென்னே குமரோசா-.-கொண்டுநின்ற 

உள்ள த்தால் உள்ளலும் நீச பிதன்பொருளைக் 

சுள்ளத்தால் கொள்வேம் எனல், (2) 

குமசேசா! பராக் தகன் என்பன் பலரைக் கள்ளதீ 

தால் கொண்டதால் என் பெருந் தீது நொண்டான் எனின், உள் 

on 5ST உளளலும் So. தயாம், அதலால் பிறன பொருளைக் கள் 

எத்தால் கொள்வேம் எனல் எனக், 

உள்ளலும் தீதே---கரு தலும் பாவமே. உம்மை இரவு 

சிழப்பு. 

பிறன் பொருளைக் கள்ளத்தால் கொள்வேம் எனல்--பிறனு 

டைய பொருளைக் களவால் கொள்வேம் எனறு கருதம், எனல் 

என்பது ஈண்டு எதிர்மறை லியக்கோளாய் நின்றது. 

॥, எனல் என்பதைத் தொழிச் பெயசாகச்கொண்டு, 
நிதன் பொருளைக் களளத்தல் கொள்வேம் என்னை. உளி 

ரத்தால் உள்ளலு தீதே GT GT ey கொள்ளலாம். 
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திருக்குறட் eusse Oaamur. 

பிறனொரூவன் பொருளை3் களினால் தொள்ள2வண்டுமெ 
ன்று கருதினும பாவமாம சனபதாம். 

மேல், கனவால் பழிவரும் ஏன்றார், இதில ௮தனைக் கருதி 

னும் பாவமாம் என்முர். 

» ௪. ௪ ௪ ச. சளகினை, உள்ளினும் கொள்ளினும் உடனே பெ௱ம் இமை 
யுண்டாம் என்பது இதில் உணர்ததப்பட்ட 9, இவ்வுண்மை பசா 

ம்த்கன்பால் உணரப்படும், 

கதை, 

பீராஈ் தகன என்பவன் இற்றைக்குப் பல நாற்றுண்ிெட்கு 

முன் உரையூரை ஆண்டவன். இவன் அரசுபுரிம்து வருங்கால் 

சாரமா முனிவர் என்னும் பெரியவ சாருவரா், செவ்வந்தி பலரை 

ப்பரமனுமஃ்கு ௮ணிய கீரும்பி ௮தன் ஏறலங்களை அரிதின் முயன் 

றுகொண்டு வந்து தனியிடத்தில் வைத்து அவற்றைப் பெரிதும் 

போற்றிலந்தார், பருவமுற்றபின் அவற்றில் கறுவிய மலர்கள் 

தோன்றின. மாவலன் என்னும் அரசனுடைய Taman oy Tevet 

அம்பலாகளை முனிவர் அறியாலமை கவர்சது?காண்டுவந்து ர 

சனுக்குத் தந்தான். மூனிஎர் கெ]ர்து ௮அரசனபால் வந்து பூவா 

ணிசன செய்த புன்மையைப பொருஈசு உணர்த்தினார். உலா ். 

அம் ௮ரசன் ஒன்றம் சொல்லாது ௮தர்கு உடன்பட்ட ருக் கான், 

முனிவர் நாளும பொறுத்தார். போலும் மேலும் பூவ்ன் மள vy 

பொருந்தி மிருந்து. கள்ளசகால் வருவசசன்று தெவிீர் ் 

தும் தள்ளாமல் ௮ரசன் கொ ளளுிின்றான என்று (மனில/ 

(கொதித்தார் உடனே ௮ மண்மாரி பெப்த.து, அவனு 6 

மாண்டான். நரம் அழிந்தது. தான் கள்ளாதிரும்தும் அள் 

ளாச்தால் ஒர்கதைஈ கொள்வேம்என்று SH BUS oF er 

பெருங் சேடடைம்சான். பிறன் பொருளைச் கள்ளத்தால் கோ 
. . . ப் ஸ்ர | ௩ . டி ௪ க 

a Sab என்று சுருதினும் தாம் என்பசை உலஈம் பரார்சுன் 1 

பால் கெளிக்த.து, விரிவை ௮வன் சரி-சயில் தெிம, 

saris கருதிலும் தாம் என்பது இ 

பட்டு.
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283 அன்று களலால் ௮டைங்கவெல்லம் ஏவிழந்து 

(FO 1G) சாரா மமமீரசா.. என்றம் 

& GMT sth 6D) ad DF Us HF HL Hat A nb 

தாவது போலஃ டும். (௩) 

குமரேசா! களினால் அடைஙக்க ரெல்வமெல்லாம் இழந் 

அ என் சாரர் குன்றிஞர் எனின், களவின் ஆப ஓச்சும் ௮ள 

A ein gap பாலக் கெமிம என்று, 
ச் 

அளவு இறு்து தவத போலச் கெம்--வாம்ப கடந்து வளர் 

வது? ரல் கோன்றி அழியும். அவ 3பால ளவு இறந்து 

செடு௩ எனக் கூட்டி ஆவது 3 பாலத் கோனறி ௮ளவு கடந்து செ 

டும என்ற! கொள்ளினும் ௮மைபும், ௮ஃதாவது தன்னால் லய 

ஆம்கத்தோசி தன்னை ஆசுகனவன் முன் அக்கியரு அறம் 

புகழ்யாவும் ஒருசேர அழியும் என்பது க ரதி என்௧, 

களவில் உளதாகிய செல்வம் மிசப் பெருகுவதுபோல் 

தோன்றிப் பரயையும் பாவத்சையும் நிறுவி விரைவீல் அழியும் 

என்பகாம, 

~ ட a a e ந {* உ ந் 

BATH GM பழியும் பரவ; ழம உளவாம் எனறு மெலுணர்த்தி 

யை சே.ச. அவை வரினும ௮சுனால் பொருள் உண்டாகுமல்ல 

வா” வன்பானா சோம்சியிது கூறரியசென்௧, 

ப் ௪ சர . கு எ ௩ 

சளி வாலி மசாண்ட ரிபாருளோ ச், கும பொருளையும் ௮றத 

தையும் இழ அ Gat ani துன்புறுவர் என்பது இதில் உணர்த்தப் 

படடது, இவவண்மை சமன் முதலிய சாரர்பால் உணரப்படும் 

கதை, 

இரைக்குப் ல நார்முண்சிகளுக்கு முன்னர் ம BoD Tp 
. A: க . . . . 

i al ப ணும் (9 பதிபீல் அ௮சசுபுரிஈதிரக்த வ ரபாண்டியல எனனு வேந்தர் பெ 

ருமானுச்கு அழகிய சாமக்கிழத்தியர் பலரிருர் சனர், அப்போ



558 திருக்குறட் குமரேச வெண்பா, 

மாதர்பால் சுகன், மதனன், சுருணன், சோமன், லீம்ரமன், விர 

சேனன், வீரசேகரன், விரகாமன், விசயன், சயதரன், எனப்பு௪ 

ல்வர் பதின்மர் தோன்றி வளர்ந்தார். சாரப் பிறக்தசால் இவர் சா 

ரர் எனப்பட்டார். அதன்பின் தன் இன்னுயிர்ச் தணைவியாகய 

நன் மனைகியும் உலசம் ம௫ழ்வுத ஒரு குல மசுனைப் பெற்றுள், 

௮.ரசன், பேருவசை யபூக்தும் குமரனைப் போற்றிவருக்கால் ஒரு 

நாள வேட்டைமேல் செனறு அக்ோர் புலிலாய்ப்பட்டான். 

அசைவரும் ஏங்கி ௮ழுதிரக்களுர், சுகன் முதலிய புன்மக்சள் 

பதின்மரும் ௮ற்றம் கோம் நிதியறைக்குட் புகுந்து மரி முடி 

யையும், அணிகலன்களையும் சவர்ர்துசகொண்டு மரைந்து சென் 

ரர். அமைச்சர் அக்குல மகனுக்கு மணி (நடி. சூட்ட, விரும்பி 

அணி அறையைத் இறந்தார், அம்ிருந்த மணி மருடத்சைச் 

காணாது மதி மயி) நொர்தார். (முன்னர் எழுதி பருமகளாக' 

இல்இரு நிலம்புரர்த ௮ம் முழுமுதற்பாமனே ஒரு எணிகளுய் வச் 

௮ மரகத முகசலிய மணிகள் ஒன்பதையும் ௮ணி பெறத் தந்து 

மன்னன் DS BY SG; மகுடம் புனைமின் என்று வாழ்த்தி மை 

தார். மனைவரும் வியந்து பசமனைத் துதித்து ௮வசருளியபடியே 

மணி முடி. சூட்டி அரன் குமசனுக்கு ௮பிடேச பாண்டியன் 

எனப் பெயரும் புனைந்தார். தோன்றலும் மன்னுயிர்க்செல்லாம் 

இன்னுயிர்த் துணையாய்த் தோன்றி விளககனொன். தனக்கு ஒரு 

வகையில் துணேவர்போ எத் தோன்றியிருந்சு பகைவர் பதினமரை 

யும் பற்றிக் சொணார்து ௮வர் கவர்ந்தசனவெல்லாம் உவந்து வால் 

கினான், கசாவால் வர்சு பொரு'னாடு தம் பொருளையும் இழந்து 

பழியும் பாவமுமெய்சி ௮வசனைவரும் ௮௧௪ ஈகரை விட்டு ௮தன் 

றொழிந்தார், களகினால் யெ ஆச்சம் ஆவதுபோலத் தோன்றி 

அளவிறந்து கெடும் என்பதை உலரம் அவர்பான் ஐர்க்தது. விரி 

வைத் திருவிளையாடலில் மாணிக்கம் விற்ந படலத்தில் காண்க, 

களவால் வரும் பொருள் பழியை விளை த.து விரைவில் ௮ழி 

8ிறும் என்பது இசனல் கூறப்பட்டது,
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294. மால் மணிக்களவால் மர்இிரிதன் இன்பதர்போய்க் 

கூசிநொக்தான் என்னே குமரேசா....8௪ம் 

களகின்ஈட் கன்றிய காதன் விளைவின் ண் 

வியா கிழும் தரும். (௬) 

இ பள், 

குமசேசா! ஒரு மணியின் சளவால் ஈனசேசன் என் 

மை ௮மைச்சன், ஏன் தனது உயர்ர்த பதத்தை இழக்து இழி 

அ கொந்சான் எனின், களவின் சண்ணே கன்றிய சாதல், விளை 

வின் கண்ணே வியாத விழுமத்தைத் தரும் என்க 

கன்றியகாதல்-மிகுக்த ஐசை, 

elt Con of cor saver —iittes SRO UTP BS, விளைவு ஆகுபெயர், 

வீயா விழுமம் தரும்-தொமா த நுன்பத்தைச்கொடுக்கும் 

காதல் சரும் என்று சாண்ச. வினைமுதல் ௮டை பெற்றதத் 

கேற்பச் செயப்படு பொருளும் பெற்று வர்.தது. 

களவினிடத்தே மிகுர்த ஆசையானது, பயன் தொடுக்கும் 

பொழு, தன்னையுடையாளுச்குத் சொலையாத அன்பத்தைச் 

கொடுக் திம என்பதாம். 

பொருளை நெறியான முயற்சியான் ௮ன்றி, இழிவான சள 

வால் ஒருவன் சொள்ள விரும்பின், அவ்கிருப்பம் விறகுபெற்ற் 

தீழல்போல் (0. லளர்ச்து முடிவில்லாத துயரை ௮வனுச்கு 

முடிவில் விளைவிக்கும் என்பது கருத்து. இவ்வுண்மை கனகே 

சன்பால் சாணப்படும். 

கதை, 

கனகேசன் என்பவன் இற்றைக்கு முர நாறு கருடக்சட்ரு 

முன்னர் அங்கசாட்டு வேர்தன்பால் அமைச்சனாய் இருந்தவன், 

சிறந்த நிலையிலிருக்கும், இழிந்த செயல்களில் இவன் இங்சந்திருச்



000 திருக்குறட் குமோச செண்பா, 

தான், ரல்வரும்ப யன்ற இது பொழுது ALPE BU ன்ற 

uA KreT L of os MD த் 8௬ wr? oor இவன நாள்தோறும விரும் 

பினான் அலை அ௮சசனு॥ இவனழ்மல் ஐபுறறிருர்தான். ஒரு 

நாள் ௮ரசன உருமாறிடிள்ளிரலிலி நகர்வலம் வருஜ்சால் எதிரே 

Oo F தர் இளைஞனைக் கண்டு “யார், oT Al os DUT & oar aps” என் 

ரன, யான் ரள்வன், ௮ுரசன் இல்ரில் பொ௱ள் கொள்ள ரச 

ல்கின்றேன் என்று௮ புன் பொய்யாதுபு ஈனருன். மனனன்விபந்து 

தாலும் உடன் வருலகாசச் சொலலி ௮வ2னி இசைந்து சென் 

ரன். நிதியறைர்குள் இருவரும் புகுந்து உய/ச்ச மணிகள் 

மூன் று ஐருங்கி ரப்பர் கண்டார், அவற்றுள் இசண்டு மணிகளை 

மம் எரிர்ள உடன்வந்க உரிய கள்வனுந்கு ஒன்றைக் கொ 

டுக்றக் தான் லன்றை oUF Hs som Tat, Hal ஒன்றை 

என் கொள்ளாஓ கள்ளினாப் என்று கூட்டாளி கேட்டான. நம் 

மிரவர்க்கும் பங்கவெதற்கு இசையாது கலால் அதனை விடுத 
தேன் என்றன். மன்னன் ௮லனது மனநலத்தை வியந்து, பெயர் 

ஊர் முகலிப யாவும் தெரிந்து, பிரிந்தான், மறராள் ௮மைசசனை 

அழைத்து ந௦து நிதியறை களவா।ல் கொள்ளை செய்யப்பட்ட 

காக்க காணப்பெறது டார போய் ௮கனைம் கண்டு வா நம் என் 

ரான், ௮மைச்£ன் செனறு Dp ish FT OTT, விழுமிய மணிகள் 

மூன்றுவைச்திருந்க அழகிய பேழைபுள் ஒன்ற யிருக்க கண் 

டான், கள்வர் ௮கனைக சாணாது விட்டனர் என்று க௱தஇத 

தானே கைக்கொண்டு மறைசறு மன்னன் மன வந்து “௮22௪ 

உயரம் மூன்றும மிகாள்ளை 3 பாபின” எனறு கூராது ௩ ரினான். 

௮ரசன்முன்னர்க்குமித்சு நள்களை ஹுழைத்து இலையிலஇரந் டி 

நிகழ்க்தன முழுவதும் பலரும அறியுர்பட வின, அவன்கொண் 

டிருந்த ஒன்றையு2, கன்பாலி ஈததைபு ட, அலை (முன்னே 

வைத்து ௮மைச்சனை கோக்க நின்பால் உள்ளதையும் 43ழவை; 

என்று நே? கூறினான். அவன் உள்ளல் £லங்கி ௮ல் ஒரு மணி' 

யையும் வெளிய வைத்துப் பெரூ காணமுற்றுன, 6 cen Gar 
௮வனது நலமனை த்தையும் sais po sian} Mowe ators 

அஇனந்தகற்றினன், அவளும் சீர்மையும் சிறப்பும் இழந்து தேம் 

பிச் சென்றான். களகின் சண்ணே கன்றிய காதலையுடையவர்



20-ம் அதிசாரம் கள்ளாமை, | 561 

அதன் விளைவின் பண்ணே தொலையாத துன்பத்தை அடைவர் 

CTH YMG PND அவன்பால் உணர்ந்து தெளிக்தது. இது கன் 

னமூலத்தலுள்ள து. 

[ஆ « ர் ௩ ௪ . . e 

களவை வரும்பிீனோ் முடிவில்லாசு துன்பந்தை முடிவில் 

அடைவர் எனபறு இதனால் கூறப்பட்டது. 

  

285, கண்டார்பொன் ஈவர் ச நணைபின் ? யேனிருவர் 

சொண்டோடி மாய்க்தார் கும27சா--மண்மிம 

அருளகருதி ௮னபுடைய ராகல் பொரு கருதப் 

பொ சாப்புப் பபரா்ப்பார்சகண் இல, (இ) 

%) —on, 

குமரேசா! மூவர் கண்ட பொன்னை என் இருவர் ௮ 

ளின்றி வஷ்சத்துக்கொண்டு போனார் எனின, பொருள் கருதிப் 

பொச்சாப்புப் பார்ப்பார்கண, அ நள்ஃ கி அ௮னபுடையராதல் 

எனக, 

பொசசாப்புப் பார்ப்பார்சண்--மரவியை எதிர் பார் த்திருப் 

cg go. அருள கருதி அன்புடையராகல்--அ நவின் மேன் 

GOLD ULL YG HD அதன்பால் ௮ன்புடையராய் ஓழகுசுல், இறை 

வன் ௮ நை சய்கசககுி உிசள் ராடமி அனபு உடையராய் , 

ஒழுகுசல் எனவும் இது பொருள்பட ௦, HMM _ UTES SE Ha 

னருள் உண்டாம என்க, 

பிறர் பொருளைக் கவர்ந்துகொள்ளச் கருதி அவர் மறந் இருக் 

ரஞ் சமயத்தை அிாபார்த்திருக்கும் வன்சணணர்மாட்டு அருள் 

கருதி ௮னபுடையராய ஒழுகுதல் இல்லை எனபதாம், 

கள்வரிடத்து ௮ரளும் ௮ன்பும் உளவாகா என்பது கரு த்து. 

பிறர் சோர்வு பார்த்துப பொருளேக் கைசசொள்ளக் கருஇிச்செல் 

லும் கள்வர், தம் கருக்துக்கு மாறாக எதிர்ப்பட்டார்பால் கொலை 

முதலிய பழிபரி வினைகள் பலவும் துணிவுடன் செய்வராதலால் 

அருள்கரு இ ுன்புடையராதல் அவர்க்கு ௮ மையாதென்க,
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கள்வர், அருள் சிறிதும் இலராய்ப் பொருளையே கிரும்பிப் 

பொச்லாதன எல்லாம் புரிலர் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. 

இவ்வுண்மை ககன் முதலிய கள்வர் மூவர்பால் காணப்படும், 

கதை: 

கீகன், காடன், சலன் என்னும் மூவர் கலந்து சென்று 
பிறஜனொருவன் பொருளை இரள்ல் கவர்க்து வரது பொதுவில் 

வைத்திருந்தார். ஐது காட்களுர்குப் பின்னர் ௮தனைப் பல் 

கடக் அணிர்தார், தாம் இருந்த இடத்துக்கு அயலிலுள்ள ஐர் 
ஊரில் சென்று நல்ல சிறறுணவுசளை வாங்கவரும்படி சலனிடம் 

மதறிருவருக் கூறின[. ௮வனும் இசைக்து அங்குச் சென்று 
சிறிது உண்பொருள் கொண்டு மீண்டான். மீளும்கால் அவ்லிரு 
வரையும் ஒழித்து ௮ப்பொருளைத் தான் ஒருவனே கைக்கொள் 

ளச் கருதினை. அதனால் தன் கையிலிருந்த இற்றுண்டியில் 

கொஞ்சம் ஈஞ்சைக் கலக்து கொண்ரிவர்தான், ௮வன் வருமுன் 

அங்கிருந்த இருவரும் ௮வனைம்கொன்று ௮தனைத் தம் இருவர்க் 

சே உரிமையாக்கி$்கொளளக் கருதியிருந்தார். வந்தவன் உண 
வைத் தந்து உவந்திருந்தான். சிறிதுபொழுது சென்றபின் முன் 
சுட்டியபடியே மறைந்து நின்று சகன் ௮வளை லெட்டி வீழ்த்தி 
ஞான். அதன்பின் ஈஈனும் சகாடலும் களிமீக்கூர்ந்து ௮வ்வுண 
வீனையுண்டு அப்பொருள்கொண்டு போனார், உடனே விடந்தலைக் 
கேறி ஒருங்? மாண்டார், பொருள் கருதும் கள்வர்க்கு ௮ருள் 
கருதும் தன்மையில்லை யென்பதை அப்புன்மையோர் மூவரும் 
பொருர்தக் காட்டினார், (இதனை மித்திபேத த்தில் காண்க, ) 

அருளும், அன்பும், கள்வர்பால் இக்லையென்பது இச 
உறப்பட்டத. 

286. மாசில் வசவரின்முன் வக்தம் கள வெழுவர் 
கூசாதேன் செய்தார் குமபேசா...-பேசும் 
அளவின்கண் நின்றொழுக லாத்றார் களகின்சட் 
கன்றிய சாத லவர், (௬)
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-ள, 

குமசேசா! மாசில்லாத வசவசது இல்லின் முன்னே வர் 

அம், என் எழுவர் கூசாது களவொழுக்கம் கொண்டார் எனின், 

சளவின் கண்ணே கன்றிய காசலவர், ௮ளவின் கண்ணே நின் று 

ஒழுகல் ஆற்றார் என்க, 

அளவு--நிறை. ௮ஃதாவது தந இன்ன தகாதன இன்ன 

எனறு ஒக்க உணர்ந்து அதின் வழுவாது ஒழுகும் சேர்மை, 

அளகீன்கண் நின்! ஒழுகல் இற்றுர்-நரிறையின் கண்ணே 

நின்௮ ஒழுகு தலைச் செய்பார். 

9, அளவு என்றசைச் காட்ட, கருகல் முதலிய அளவை 

களாகஃ் கொண்டால், உலகிய&ூயும் உயிரியலையும் உணர்வியலையும் 

அளவையாலறநது அதில் வமுலாது ஒமுகல் ஆற்றார்எனவுமாம், 

களவின் கண்ணே மிந்க வேட்கையையுடையவர், ரோமை 

யான நெறிபின் கண்ணே நலைகது ஒழுசமாட்டார் என்பதாம். 

களவில் ஆசையுடையவ7 முறையான வழியில் ஒழுகார் 

என்பது கருதது. இவ்வுண்மை கலுளன முகலிய எழுவர்பால் 

தாணபபடும, 

கதை, 

கலுளன் முதலிய கள்வர் எாரவர் முன்னொருகாலத்தில் 

மங்ளோபுரியிலிருத மாசவராகிப வச கேவ. இல்லிற்கு வர் 

சினா, மங்35 சிவனடியல2ராடு உடனிருந்து உண்ண விரும் 

பித் தாங்களும் அடியார்போல் கள்ள வேடக தரித்து உள்ளோபோ 

னர். அல்கருந்தவரனைவரும் இலிங்கசாரணமுடைய வீர சைவ 

சாதலால், இவர்களும் கத்தரிக்நாய்களை மறைத்து மார்பில் தொய் 

சுவிட்டுக்சொண்டு தொடர்ச்துபோயிருந தார். இவ்வுண்மையைச் 

சிலர் ௮றிச்து கள்வர் என்று காட்ட ௮௬ள் வள்ளலாகிய வசவ 

தேவர் அக்காய்சளனைத்தும் சிவலிங்கங்களாகக் சருதினார். He 

71.



ogt . திருக்குறட் குமரேச வெண்பா, 

றனமே பின. களள வேடர் BAS HUAS ௮ப்பொய்யரெல்லா 

॥ம் மெய்யசா௫ப் பொருந்தி விளங்கினார். தாம் பழகிவந்த ௧௭ 

வினிபல்பால் சோற்றின் பொருட்டும நெறி தவறி வந்தார் என் 

று அனைவரும் அவரை பிதழ்ந்து வசவ சேவாது மாண்பிளைப் 

api ari, ener som Sar காதலைபுடையவர் அளவீனசண் 

Car 4ிஈொழமுகமாட்டார் எனபகை அவ் எழுவரும் அனறு 

காட்டி நின்றா. (வீரிவை வசவர் சரிதையில் காணக,) 
கி, 

க் ௪ . ௪ க -~ . 9 ட 

லள்ளா2வணிப் பெருந் தமைக்கி யார ஈசயயடிமை மெய்யாசக் 

கள் ॥2௭டம புனை ருந்த Farad VOTE Sul SO MM 
ச் -~ ~ ௬. e ச இ 

*உஉளம்பாசி பாய்யடியா ராவ க இளளுபருள் 

உள்ள லாகும் வச்வேசன் மலர்த்தாள் தலையால் வண ஈக வாம், 

(பீ ரபுலிங்ச லீலை.) 

இ.ர, கள்வர்பால் வசவேசர் செய்த வண்மையை வியந்து 

சிவப் 9721சர் கூறிபது, 

க.ராஈல அுசையுடையார் ுளவ்றநது மை செய்வார் என் 
பது இதனால் கூறப்பட்டது, 

287. அன்றேன் களவை அடி யலர்செய் யாரென்ருர் 

குத சேரா கும?ரசா-.-ஏனறம் 

அ௱வெனனும் காரறி வாண்மை ௮ளமவன்னும் 

ஆறறல புரி, தர்மண் இல், (7) 

குமரேசா! குல?ச௩ராழ்வார் பரனடியவர் களவினைச் 
பசய்யா என்று பன் உறுதியாகச் சொனனார் எனின, சளவ 
வவ னும் கார் அுறிவாண்மை ௮ளவு என்னும் ஆற்றல் புரி தார் 
ov இல்லே எனக, 

211 அதிவ...இருண்ட அழிவு.
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என்றது தனக்கு சன்மை இன்னதென்று உணராத ஒருவ 

மருண்ட அ௮றிவனை, 

அளவு என்னும் ஆற்றல் புரிந்தார் கண் இஃ --பேர்மை என் 

னும் வன்மையைப் பொருக்தினார்மாட்டு இல்லை, 

அளவு என்னும் பெருமையைப் பொருந்திரிடத்.த3 sor 

வு என்று சொல்லபபடுனெற மருண்ட 4 Daj Ber’ of om 51 1b. 

நல்ல அறிவினையுடையவரிடத்துக் களவு செய்கற்குரிய 

பொல்லாக அறிவு பொருந்தாது எனபது இதில் உணரத் தபபட் 

௨௮. இவ்உண்மை சே ரமன்னன்பா லிருந்த திருமாலடி யவர்பால் 

செளியப்பமம், 

கதை. 

Banach i காரம் என்னும் இர நசரிலிருது (wand a4 e 

செலுத்திய குலசேகரன் எனனும் சேரர் பெருமான் மாலடிக்தே 

மனங் குழைந்த மாதவராகலால அவரறு அ தரலில் பாசுவதர்கள் 

பலர் குழுமியிரு$தனர். அ௮9.யவர் பச்கல முல் Bret Cur 

மான் அற்றிவநகனற ௮ நமைகளைம் கண்டு மு மைச்சர்கள் 

பொருமைகொண்டா, அல், விக படர்ந்த நவமணி மால 

ஒலை ௮ ரசமாளி DSI hh! ஒ 5A a எத்து மறைதது' 

வைத்துக்கொண்டு, வைணர்ரசோ அதர்சம். களவு செய் கருப் 

பாரகள் என்று ுரசனிட ர சென்று அமைச்சாறள் அறிவித் 

தாம். இவ் இதிக்த கொழில் அவ உய ்தார் செய்யார் வன்று 

அ௮சசன் Faris go அமைச்சரையே வெறக்கான். மால.டயவர் 

நெறி நின்று & Up Bus அறிஙு/டையவராகலால் சளவு ஏனனும் 

இமையை ஒருபோ௮ும செய்திரார், இல்து எள உளசதெளிகத 

உண்மையாம். உலநறிய இதற்கு நானே உறுதி கூழூவேன என் 

pp! Bl ami Bl ஓ குட,ததி உ நாசப் பாம்பை அடைத்து DY BS 

நடு?வ இருத்தும்படி. செய்து, எம்பால் உள்ள வைணவர் மன 

ம் மொழி பெய் என்றும் திரிசரணங்களும் புனிதசாயிருப்பது 

உண்மையாயின் இப் பாம்பு என்னைக் சடியாதிரு$2ச்5ட்வது



580 திருக்குறட் eure வெண்பா, 

என்று பலருங் காண அக் குடத்துள் தமது செங்கையையிட் 

டார். அது யாதொரு ஊறுஞ் செய்யாது அத்திருக்கரத்தைச் 

சுற்றிக்கொண்டு கடகம்போல் விளங்£யது, அனைவரும் வியந்து 

அரசையும் ௮டியவரையும் புரழ்ந்தார். அமைச்சர்கள் நடுங்கி 

அடி வணங்கி மன்னிக்கும்படி மன்னனை வேண்டினர். அளவு 

என்னும் ற்றல் புரிந்தார் கண், களவு என்னும் கார் அறிவு 

என்பதை ௮ரசன் அன்று உலகறிய உணர்த்; 

(வீரிவை ஆழ்வார் சரிதையில் காண்க.) 

ரங்கெடப்பரன் ௮ன்பர்கொள் ளாரென் றவர்களுக்ேே 

வாரங் கொடுகுடப் பாம்பிற் கையிட்டவன் மாற்றலரை 

வி.ரங் கெடுத்தசெங் கா ம்மொல்லி காவலன் வில்லவர்கோன 

சேன் குலசே கரன்முடிவேக்தர் சிகாமணியே. 

(மணச்கால் நம்பி,) 

மேற்குறித்தவுண்மை இதனால் இனிது தெளிவாதல் காண்ச, 

களவு என்னும் தீமை நல்லோர்பால் இல்லை என்பது இத 

லை கூறப்பட்டது. 

  

288, இண்டோட் சயிர்சவன்றன் இிரகெஞ்டற் புன்கரவும் 
கொண்டுகின்றான் என்னே குமரேசா..-உண்டாம் 

அளவறிந்தார் நெஞ்சக் தறம்போல நிற்கும் 

களவறிந்தார் கெஞ்சிற் ௪7௮. (௮) 

இடர், 
- குமரேசா! சயிர்தலன் தனது வீரம் வொருந்திய கென் 

சில் ஏன் வஞ்சம் பொருந்தி நின்றான் எனின், ௮ளவு அறிந்தா 

ரது நெஞ்சத்து அறம் நிலைபெறுதல் போல களவு அறிந்தாரது 

கெஞ்டல் கரவு நிலைபெறும் என்க, 

கரவு--வஞ்சனை. களவு அ௮றிர் சார்--களவையே பழூெவர்,
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அளவு அறிந்தார். -உண்மையை அளந்து தெளிந்து ௮தனை 

யே பழூனெவர், 

கெறி அறிந்தவர் நெஞ்சில் ௮றம் நிலைபெறுமாறுபோல், 

சுளவறிந்தவர் கெஞ்சில் வஞ்சனை நிலைபெறும் என்ப தாம், 

களவு என்னும் காசறிவானது பேசறிவாளரை ௮ணுகாது 

என்று மேலே கூறினா, இதில், அவர் நெஞ்சில் ௮றம் நிலைபெற 

ரூற்போல ௮க் கள்வர் நெஞ்சில் கரவு நிலைபெறுமென்றார். 

எவ்வளவு உயர்ந்த நிலைபினை யெய்தியிருப்பினும் களவை3யே 

பழனெவர் உள்ளத்தில் வஞ்சம் ஒழியாது நிறழ்கு?மன்பது இதில் 

உணர்த்தப்பட்டது, இவ்வுண்மை சயிந்தவன்பால் உணரப்படும், 

கதை. 

சீயிந்தவன் என்பவன் சிந்து தேசத்து வேந்தன், சயத்தி 

ரதன் என்னும் பெயரினையுடையவன், துரி£யா கனன் தங்நை 

யாகிய தூச்சளையை மணந்தவன். கல்ல போர்வீரனாபிருந்தும் 

இன் கெஞ்சல் வஞ்சம் நிலைத்திருகுது, பாண்டவர் காமிய 

வனத்திலிருக்குங்கால இவன் ஆண்டும் சாவுடன் சென்றான், 

ஐவரும் நீக்செயெ அமையம் பார்த்துத துரோபதைபால் ௮ணுகி 

னான். அ௮வ்வுக்தமி இவனை உபசரிதது நாட்டிள்ளார் நலங்களை 

நன்கு வினகினார். சறிழ பொழுது கழிச்சபின் அவ்வஞ்சியை 
இவவஞ்சன் வலிந்து கவர்ச்து விரைந்து சென்றான். அக்நல்லாள் 

Hi LPG IT Ws கேட்டு nuh GSMS ST. adore Gio 6 Us 

பிணித்து இழிவினை பலவுஞ் செய்து கழுதைமேல் ஏற்றி ௮த்தி 

னபுரியை நோக்கி அ௮னுப்பிகீட்டுப் பக்தினியைசத் தேற்றிக்கொ 

ணா்ர்து பண்டிபோல் ௮மைந்து பண்புடனிருர்சதார். சளவு என் 

னும் காரறிவாண்மையால் அளகீல்லாத துன்பக்தையும், வமா 

னத்தையம் இவன் அடைந்தான். சொவினை செயப்இருந்தும் 

இவனைக் கொல்லுதல் தீது என்று ஒதித்து ஐவரும் ௮றங்குறித் 

து நின்றார், இறந்த ௮ரசனாயிருக்தும் களவையே பழகியதால் 

இவன் கெஞ்சில் சசவுடையனாச் கடும் பழி பூண்டான்.
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விரிவைப் பாரதத்தில் காண்க, 

நல்லோருள்ளத்தில் கேர்மையும், கள்வருள்ளத்தில் சசவும் 

குடிகொண்டிருக்குமென்பது இதனால் கூறப்பட்டது. 

  

289. அன்று களவால் ௮மிழ்துண்டார் ஏனுடனே 

குன்றி யழிர்தார் குமரேசா. என்றும் 

அளவல்ல செய்தாங் 922 வீவர் களவல்ல 

மற்றைய தேற்றா சவர், (a) 

குமரேசா! அன்றுசளாவால் முமிர்ஈத்கையண்டவர் என் 

உடனே அ௮பிவுற்றுர் எனின, களவ அல்ல மற்றைய தேற்றா தவர், 

அளவு அல்லாதவற்றைச் செய்து ௮ங்கோவிவர் என்ற, 

மற்சைய என்றது கவவல்லாக வேறு நல்ல முயற்சிகளை, 

களவு தல்ல மற்றைய நேற்று தவர்--களவல்லாக பிற நெறி 

களை அடியாத ஈர். hot nu அன்றி வேொனறையும் அறியாத 

வர் எனினுமாம, 
ச ட . ் [3 9 ட ° /] 

அளிய] அலல முர து. அபல அலலைா க மைன் சாரை, 

© Qa 5 gory of a ng gy Nard Bus sorb s கெறியினை, 

ஆங் விவர. தப்! முகே கெடுவர், மெடுதல் ஒருதலை 

என்பதை எகாரம் உணர்த இரின்றது, 

களவினைலன்றிப் பொருள் பெறுகற்கரிய வேறு நெறிகளை 

அறியாதவர் நெறியல்லாக மைகளை நினைந்து உடனே கெடுவர் 

எனபசாம், 

களவே பயின்றவர் கடித கெடுவர் என்பறு கருக்.து, 

கள்வரீக்கு இழிவும் ௮(ரிவும் உடனே உளவாம் என்பது 

இதில் உணர்த்தப்பட்டது, இவ்வுண்மை இராகு கேதுக்கள் 

டால் அறிமப்படும்,
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கதை. 

இராகு என்பவன் விப்பிரசிச்து என்னும் PT ௮௪ விர 

னுடைய புகல்வன். சாய் பெயர் இம்மிசை. தம்பி கேது, திரு 

மால் மோகினி உநவங்கொண்டு அஈராநளை மடக்கி அமிர்தத் 
a ச டி rn ட ௩ o 

தை அமசர்களுக்குப பருக்நுகொமிக்கும்பொழுத இராகுவும், 

தீமபியும் ௮மரார்போல் உருமாறி அங்குப் புகுந்து அல் அமிர்தத் 

சைச் கராவால் கொண்டு ஈணிந்மு உண்டார். உண்ணுற் சால வ் 

வுண்மையைகத் BH Hint grata GH) என கையிலிருக்க சட்டுவத்தால் 

அடித்தார், அவ்அடியால் இசாகுவின தலை அணிபட்டது. அமி 

ர் துண்டஈலக்கால் கலை யும் உடலும் இருவடி வாகி இங்கறின்றன. 

தீப்பிச்செனற தம்பியின் பெயரைழய அத் தலையின் உடலுக்கு ஈல 

முற இட்டார். தம்மைச் ஈட்டி ப் சாட்டிய சூரியசக் 2ரராயெ 
ச - 0 ச . . . ச ச 

வவ இருவர்மீதும் இராகு மசதுர்சள் எனனும் இ௮ இரு 1D 

பெரும் பகைகொண் | பூங்கி கொக்கார், களவை3ய பயினற 

வர் அளவில்லாத *மைக? ரரெய்த Pv os கெடுவா எனபதை 

உலகம் இஉர்பால உணர்ந்தது. (வ்ரிவைக சுந்து பாணம் நில் 

காண்ச,) 

கள்வர் ௧ இில் மெரிவர் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது. 

290. பண்டேன் அசம்சள் பஈக்களவால் தம்முடம்பும் 

கொண்டனவும் Pam srt (F105 FI— gar y bom 

கள்வார்க்குத் சள்ளூம உயிர்நிலை சள்ளா£ஃகுது 

தள்ளாது புத்தே ளூலரு, (௰) 

இ--எ், 

குமரேசா! வசுக்கள் எண்மரும் தமது உடம்பும் உயர் 

நிலையும ஏன் சளவினால ஒரும்?ச இழந்தார் எனின், கள்வார்க்கு 

உயிர் நிலையும் தள்ளும்; கள்ளார்க்குப் புத்தேள் உலகும் தள்ளா 

ந் என
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உயிர்கிலை--உடம்பு. உயிர் நிற்றற்கு இடம் என்னும் எ.து 

வான் வந்தது. கள்வார்க்கு--களவினைச் செய்வார்க்கு. உயிர் 

நிலை, உலகு, என்லும் ஈரிடத்தும் நிற்கவேண்டிய உம்மைகள் 

தொக்குரின் றன. 

கள்வார்க்கு உயிர் நிலையும் தள்ளும்--கள்வர்க்குத் சமது 

உடம்பும் தவறும். என்றது மரண தண்டனையை அரசன் கள் 

வர்க்கு லிதிப்பன் என்ப கருதி, 

கள்வர்க்குத் தமது உடம்பும் தவறிவிடும்; களவு செய்யாத 

வர்க்கு, தெய்வவுலகமும் தவரு.து கிடைக்கும் என்பதாம். 

கள்வர் இம்மையில் மரண தண்டனையை அடைந்து மறுமை 

யில் நரகம் புகுவர்; கள்ளாதவா் இங்குப் பு5மும் இன்பமும் ஈய 

தப் பின்பு புததேளுலகமும் பொருந்துவர் என்பது கருத்து. 

களகீனை விரும்புவோர் தாம் பெற்றுள்ள உயர் ஈலமெல்லாம் 

ஒருங்கேயிழந்து யிழிவர் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்ட; 

இவ் வுண்மை பிரபாசன் முதலிய வசுக்கள் எண்மர் பாஜும் 

உணரபபடும், 

கதை. 

எ்சுக்கள் என்பவர் திசைகாப்பாளர்போல் என்றும் எண்ம 

ராய நின! விளங்கும் தெய்வ மரபினர். ௮னலன, ௮ணிலன், 

ஆபத்சைவன், சோமன், தரன், தருவன், பிரத்தியூசன், பிரபா 

Fer என்பன அவர்கட்குப் பெயர்களாம, இவருள் பிசபாசன் 

எனபவன் தன் மனைலியாகய வசுமதி பால் பெருங் காதலுடைய 

வஞதைலால் ௮வள், விரும்பிய எவற்றையும விரைந்துகொ 

ண்டு தந்து ௮வள் இன்புறுவதைக் கண்டு தான் இன்புறுப 

வன். ஒரு சாள் காம தேறுவைக் கொண்டுவரும்படி வசுமதி 

கணவனிடம் கூறினாள். பிரபாசன் இசைந்து தன் துணைவ1 

எழுவருடன் கூடி. கள்ளிரவில் வசிட்டர் மனைக்கு வந்தான் ௮ங் 

குத் தங்யெருந்த ௮த் தெய்வப் பசுவை ௮வர் அநியாவகை 

சுவரநதுசென்றான்,... மனைவி பால் தந ௮ ems PES HST ION
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965 Ger whit மெய் யுணர்வால் ஆய்ந்து மெய்ம் 

மையைத் தெளிர்தார் உயர்ந்தலரா யிருந்தும், களவு என் 

அம் இப் புநிவினையைச் செய்ததால் ௮வசனைவரும் இழிந்தவரா 

கும்படி சபித்தார். அவ்வாறே அவரனைவரும் ெய்வவுருவினை 

யிழந்து இந்நிலவுலகை கோ? பிழிந்தார், அயனி சாபத் 

தால் நிலை யிழந்து வரும் சர ஈதியை இடை வழியில் கண்டார், 

அவள் அடிகளை வண௩டினர், ௮ர் ஈதிமடந்னத அவர்களுக்கு 

அருள்புரிவதாச ஆதரவு கூறினாள். அவ்வாறே தான் சுங்கை 

யாயத் தோன்றி4 சந்தனுவை மணந்த காலைபில் தன் வயிற்றில் 

தோன்றிய பு.சல்வர் எழவரையும் புவியில் தோன்றாவண்ணம் 

தொலைத்தப் போக்கனொள், பிரபாசன்மட்டும் பிறந்து வளர்ச் 

தான், முன்னைப் பெண்வழிச் சென்று பிழை செய்தமையால் 

பின்னர்ப் பெண் இன்பம் இன்றிப் பெரு நாள் இருந்தான், இவ 

னே வீமிமன் என்க, கள்வார்ம்கு உயிர் நிலைபும் தள்ளும் என் 

பதை உலகம் இவன்பால் உணர்ந்து நின்றது, விரிவைப் பாரதத் 

தில் தெளிக, 

° உ a உ உ உ உரி . ஓ a 

களவர், கள்ளாதார், என்னும் இருவர்ம்கும் உளவாம் பயன் 

இதனால் ஒருங்கு கூறப்பட்டது. 

(இவ் அதிகாரத்தின் தொகைப்பொருள்.) 

பிறருடைய பொருளை வஞ்சித்துக்கொள்ளக் கரு தாவகை 
தன் நெஞ்சனைக் காக்கவேண்டும், களகினை உள்ளத்தால் உள் 

ளிலும் பெருக் தீங்கு உண்டாம். களகினால் உண்டாம் செல்வம் 

பழியை விளைத்து விரைசீல் ..௮ழிவை டையும். களலின் 

மீது சாதலுடையவர் அளவில்லாத துன்பங்களையடைவர், களவு 

செய்வோர் உள்ளத்தில் ௮ருள் உண்டாகாது, நெறி நின்று 

ஒழுகும் நேர்மையை ௮வர் ௮ுடைபமாட்டார்.  களவென்னும் 

இமையை அறிவுடையார் ௮ணுகார், நல்லோர் உள்ளத்தில் 

றம் நிலைத்திருத்தஷ்போல் தீயோர் உள்ளத்தில் களவு நிலைத் 

இருக்கும். சளவே பயில்வோர் அழிவே அடைவர். கள்வர்க் 

மாண தண்டனையும் இழி பிறப்பும் உளவாம், களவு செய்யா 

72°



914 இருக்குறட் குமரேச வெண்ப௩& 

தனர் பு5மும் இன்பமும் பொருக் ப் புத்ே தளுலகத்தை ௮ல 

வா என்பனவாம். 

20-வது கள்ளாமை முற்றிற்று, 

௩0-ம் அதிகாரம் வாய்மை, 

அல்.தாவது உண்மையினது தன்மை, உள்ளம், வாய், 

மெய் என்னும் மூன்றிடத்தும் இது தோன்றுமா தலால் உண்மை, 

வர்ய்மை, மெய்ம்மை என உரைக்கப்படும், கள்ளம் இல்லாத 

உளளமுடையார்க்சே பொய் சொல்லாமை என்னும் இந் ஈல்லறம் 

நன்கு ௮மையு மாதலால் கள்ளாமையின் (ன் வைக்கப்பட்டது, 

201. உள்ளதே சொன்னான் உயரதருமன் பொய்யனென்று 
கொள்ளநின்றான் என்னே கும?ரசா--கள்ளாத 

வாய்மை யெனப்படுவ தியாதெனின் யாதொன்றும் 

தீமை யிலாத சொலல். (௧) 

Q —ar 

குமரேசா! உள்ளதையே சொல்லியும் தருமர் என் 

பொய்யர் என்றுகொள்ள நின்ளார் எனின், வாய்மை எனப்படுவது 

யாது எனின, யாது ஒன்றும் தீமை இஃலாத சொற்களைச் சொல் 

ஓ த?லயாம் எனம, 

தீமை யாதொன்றும் இலாத சொலல்---தல் கு சிறிதும் உண் 

டாகாத சொற்களைச் சொல்லுதல்; இலாத என்பது ஈண்டுப் 

பெயராய் நின்றது, 

மெய்ம்மை என்று சொல்லப்படுவது யாது எனின, பிறி 

தோருயிர்க்கு யாதொரு இமையும் பயவாத சொற்களைச் சொல் 

அ௮,தலேயாம் என்பதாம்.
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உள்ளை உள்ளதாகவும், இல்லதை இல்லதாகவும் சொல் 

அதல் வாய்மையன்று, பிறவுயிர்கட்குத் பை சறிதும் இல்லா ௪ 

சொற்களைச் சொல்லு தலே வாய்மையாம் என்றபடி, 

உண்மை இஃதென்று இதில் உணர்த்திய ஒண்மையை ஊன 

றி உணர்க, 

உள்ளப.யே நிகழ்ந்ததை ஒருவன் சொல்லினும் அதனால் 

பிறர்க்குத் மை விளையுமாயின் ௮வன்பொய்யின் பயனை எய்தவா 

ன் என்பது கருத்து. இவ வுண்மை தீருமா பால்காணப்பமூம், 

கதை, 
பாண்டவர்ஃ£ட்கும் துரியோதனன் முதலானவர்சட்கும் பெ 

ரும் போர் தொடங்கி ஈடந்துவருங்கால் பதினைந்தாம் நாட் போ 

ரில் துரோணரைக் நொல்லக் கருதிய கண்ணன் அவ் வில் வீரனை 

வெல்வது ௮ரிது என்று தெளிஈது வெய்ய சூழ்ச்சி ஒன்று செய் 

தார். இவருடைய மகனாகிய அ௮சுவத்தாமச பொருது இறக் 

தான் என்று தருமர் வாயல் சொல்லப்படின், அச் சொல்லால் 

உள்ளங் கலக்கி வில்லெடாது பெய் மறத்து நிற்பர், அவ்வமையம் 

௮வசை வெல்லலாம் என்று துணிந்து தருமரையணுக அவ்வகை 

யே சொ்லும்படி வேண்டினார். *பொய்யினால் ஆள்வது இந்தப் 
புவிசகொலோ௭என்முூ' ௮வர், வெறுத்து மறுத்தார். மாளவதே' 

யத்.து மன்னனாகிய இந்திரவன்மன் ஏறிவநர்சு மத யானை ஒனறு 

அன்று மாள சேர்ந்தது. அதற்கும் ௮சுவத்தாமா என்றே பெய 

ரிடப்பட்டிருர் த.து, உண்மையில கிஈழ்க்ததாதலால் ௮தையேனு 

ஞ் சொல்லுக என்று கண்ணன தொடர்நது மொழிச்தான், என் 
செய்வார் தருமர்; இசைந்தார், 

அத்தனே அ௮டவல்லாண்௭ம அச்சுவத்தாமா என்றும் 

மத்தவா ரணத்துக் கையோ மருதி சிங்கமானான்" என்று பக 

பாறக்கூறினார். இவ் ஒலியைக் மேேட்டவுடனே தன் மகனே இறர் 

தான் என்று துரோணர் ஈம்பித தன் வில்லையும் கணையையும் வீசி 

யெறிந்த லெறிதே நில்றார், அவ்வமயம் திட்டச் ஜ.ய்டன் கிட்
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ட கணையால் sar so தள்ளி கிழுக்தது. மெய்யே விரதமாக 

வுடைய தருமரும் பொய புகன்றார் என்று ஒறு புன்மொழி பசக் 

தத. அதன் பயஞகத் தருமா ஒருமுறை நரசுத்தைச் காணும் 

படி நேர்ந்தது. உண்மையாக நிகழ்ஈ ததைச் கூறிலும் பிறிதோ 

ருயிர்க்குத் இமை பயக்குமாயின் ௮.து பொய்ம்மையாம் என்பதை 

உலகம் இவர்பால் உணர்ந்தது. விரிவைப் பாரதத்தில் காண்க, * 

கற்கொண்டு கன்மழைமுன் காத்தகள்வன் கட்டுரைத்த 

மொழிப்படியே கருதார் போரில் 

மு.ற்கொண்ட விரதமறந் தியாருங்கேட்ப முரசுயர்த்தோன் 

பொய்சோன்னான் முடி.விலந்தச 

சொழற்கொண்டு வெறுங்கையனாம் ௮ளவிற்றிட்டத் 

துய்மனென நின்றகுருத் துரோக கொன்றான் 

விற்கொண்டு பொ.ரநினைந் தால் இவனேயல்ல விண்ணவாக்கும் 

எந்தை தனை வெல்லலாமோ, 

(பதினைந்தாம் போர்ச்சருக்கம்.) 

இத, தம் தந்தையானா வஞ்சனையால் கொன்ற வசையினை 

பறிர்து ௮சுவத்தாமன் வருதி யுரைத்தது, 

வாய்மை இன்னதென்பது இதனால் வகுத்துக் கூறப்பட்டது. 

202, மாதர் சலைக்கோட்டு மாமுனிபால் பொய்யுரைத்தும் 

கோ தடையார் என்னே கும்ேசா-- தீதுடைய 

பொய்ம்மையும் வாய்மை யிடத்த புரைதரர்த 

சன்மை பயச்கு மெனின் (௨) 

இ,- 

குமரேசா! சுமலை சுலோசனை என்னும் மாதரிருவரும் 

கலைக்கோட்டு முனிவர்பால் பொய்யுசை புகன்றும் ஏன் கன்மை 
யெய்தினர் எனின், புரை தரர் தன்மை பயக்கும் எனின், பொய் 
மமையும் வாய்மை இடத்தலாம் என்க,
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புரை தீர்ச்சு ஈன்மை--குற்றம் நீத்யெ சன்மை, 

குற்றமற்ற நன்மையைக் கொடுக்குமாயின், பொய்ம்மைச் 

சொற்களும் வாய்மைச் சொற்களின் பாலவாம் என்பதாம். 

பொய்ம்மை ஏன்ப.து பால் பகா ௮ஃறிணைப் பெயசாதலால் 

இடத்த எனலும் பலவின்பால் முற்றுக்கேற்ப இங்குப் பன்மை 

யாய் நின்றது, 

திமையிலாத சொலலே வாய்மை என்று மேலே கூறினார் 

இதில், ௮ச்சொல் பொய்ம்மையா யிருப்பினும் மெய்ம்மையாம் 

எனருர். 

பிறர்க்கு, த் தீமையில்லாதபடி வினோதமாக ஒருவன் பொய் 

கூறினும் ௮து பாவமாகுமாதலால் ௮தனை விலக்குதற்கு உன்மை 

பயக்குமெனின் என்றார், 

தனக்கு நன்மை பயக்குமாறு ஒருவன் பொய் கூறி ௮து 

வும் வாய்மை இடத்தவாம் என்று இதனை வலிர்தெழித்துக்காட்டி 

வாய்ப் பறை கொட்டலாகாதெனபது *புரைதீர்ந்த'? என்னும் 

அடையால் தெளியப்படும், 

பிறர்க்கு யாதொரு நிமையும் இல்லாமலும், சேடேலும் சா 

வேலும் அடையநின்றதோருயிர் அவற்றினின்றும் நீல்கி இன்புறு 

மாறு எமுசன்ற பொய்ம்மைழய அ௮றிவுடையோரால் மெயம் 

மையாகக் கருதப்படும் என்பது கருத்து, 

_ பொய்ம்மையாயினும் புரை தீர்ந்த கன்மை பயக்குமாயின் ௮ 

மெய்ம்மையாம் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவவுண் 

மை கமலை சுலோசனை என்னும் இருவர்பாலும காணப்படும், 

கதை, 

கமல சுலோசனை என்னும் மாதர் இருவரும் உரோட்பதன் 

என்னும் ௮ரசனுடைய இரு ஈகரிலிருக்தவர், அழகால், பாட 

லால், ஆடலால் சிறந்தவர்: ' சல்வியறிலோடு சொல்வன்மையும்
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வாய்ந்தவர், சுகைக்கோட்டு முனிவரின், கன் காட்டில் மழைவரும் 

என்று கலைஞர் கூறியதைக் கேட்டு அம்முனிவரனைம் கொணரும் 

வகையாதென்று ௮.ரசன் கவலும்காலைபில் இம்மகளிரிருவரும் 

எழுந்து யாம் ஏச அவ் அருந்தவனைக் கொண்டுவருகன்றோம் 

ஏன்று கூறிச் சென்றார். மாந்தரை விலங்குகள் என்று உன்னு 

மனத்தனாப், மாதவத்தனுப் உலக நாட்டமின்றி உணர்வையே 

காடி நிற்கும் ௮வ் உயர்தவனை யணுூத் தாமும் அருக்தலர்போல் 

நடித்து இனிய மொழிகள் பல ௮வர் மனங்கொள மொழிர்தா£* 

நாள் பல சுநிந்தபின் தம் பொய்ஃமைச் சொற்களால் ௮ம் மெய் 

ம்முனிவளை மயக்கித் தம் ஈகருக்கே கொணர்ந்தார். மாதவன் 

வருகையால் மழையும் பெய்தது. அரசனும் பிறரும் ௮றிந்து 

ஒடிவாது அருச்தவனை வண, மங்கையர் பொய்ம்மையால் 

மயங்க வதோம் என்று முனிவர் தெளிந்தார். முனிவுகொண் 

டார். அடிகள் எய்தியதால் யான் எய்்இிபிரநத கேடு நீங்க 
் அளகிறின்ப மெய்தினேன் என்று ௮7சன் போற்றினான். முனி 

at pale tea இனிதருள் செய்தார். தமது பொய்மமையால் 

புசை தீர்ந்த நன்மையை விளைவித்த ௮ம்மாதர் நலம் பல பெற்று 

நன் மதிபபுற்ரூர். 

உம்மையின் மறுமைதனனில் உறுபயன் இரண்டும் utrs Ser 

இம்மையில் விளங்கும் யார்க்கும் அவரவர் இயற்சையாலே 

மெய்ம்மையே ஒருவர்க்குற்ற விபத்தினை விலக்குமாகிற் 

பொய்ம்மையும் மெய்ம்மைபோலப் புண்ணியம் பயக்கு மாதோ. 

(பாரதம்,) 

பொய்யும், நன்மை பயக்குமாயின் மெய்யாம் என்பது இ 

ளுல் கூறப்பட்டது. 

203, வேதாவும் தாழைபுமுன்'லெய்யதொரு பொய்புசன்தேன் 
கோதடைர்து சொக்தார் குமசேசா...-ஏதேதும் 

தீன்னெஞ் சறிவது Guriuns பொய்த்தபின் 
தீன்னெஞ்சே தன்னைச் சூம். (௨)
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இ..ள், 

குமரேசா! அயனும், தாழையும் வெய்ய பொப்யை முன் 

புகன்௮, பின் ஏன துன்பம்ப்தி கொரதார் எனின், தன நெஞ்சு 

அறிவதைப் பொய்யற்க; பொய்த்தபின், தன் நெஞ்சே தன்னைச் 
சுடும் என்க, 

தீன் கெஞ்சு ௮றிவது பொய்யற்க... சன் மனம் ௮றிந்ததை 

மறையாது மொழிக, 

ஒருவன், தன் பனம் ௮றிந்ததொன்தனைப் பொய்யாது 

மொழியவேண்ும்; பொய்த்தாளுபின் தன் மனமே பின் தன்னை 

வருத்தும் என்பதாம், 

ஏநாசம் உரிமையை விளச்கொின்றது. சு$ம் என்றது துன்ப 

மிகுதி தோன்ற என்க. 

மனம் ௮றிந்ததை மறைத்து, மாறொன்று கூறின், அம்மன 

மே சரியாய் கின்று பெருந் துன்பததை விளைவிக்கும் ஆதலால் 

அதனை ஒருவன் மறந்தும் கூறலாகாதென்பது கருத்து, 

பிறர் அறியார் என்று கருதி ஒருவன் பொய் கூறின் ௮து 

பின் உலகறிய வெளிப்பட்டு ௮நியாக பழியையும் தொலையாத 

துன்பத்தையும் ௮வனுங்கு நிலையாகம் சொடுக்கும் என்பத இதில் 

உணர் த. தப்பட்டத. இவ்வுண்மை பிரமன் பாலும் தாழை மலர் 

பாலும் உணரப்ப&௩ம். 

கதை. 

ஆதியூழியில் அழதுருகாய்ச் தோன்றிய இறைவனது தீரு 

முடியை அறிந்து வருவதாக மாலிடம் வாது கூறி அயன், அன் 

ன வடிவங்கொண்டு மேலெழுந்து பறந்தான். பல்லாயிர வரு 

டங்கள் கழிந்தும் ஒரு சிறிதும் காணாது உளர் தளர்ர்து Cari 

தும் ஊக்கம் விடாமல் மேன்மேல் உயர்ந்து சென் ரான். செல் 
ஓங்கால் கிரைர்து தாழ்ர்து வருன்ற தாழம் பூ ஒன்றை இடை



518 திருக்குறட் குமரேச 'வேண்பா, 

யே கண்டான். '£ யார் எங்கிருந்து வருகன்றாய்"" என்று ௮2 

ன் இயல்பினை வினவினான், அது தெய்வ மலரா தலால், தன் திரு 

வாய் திறந்து “யான், தவ நலத்.தால் தாழம் பூவாகிப் பரமன் இரு 

முடியிலிருச்? சன், ஒர் இழுக்கால் அதிலிருந்து வழுகி வீழ்ர்ேே 

ன், சாற்பதினை பர வருடங் ஈளாயின இழிர்து3பாகின்றேன்'? என் 

று உளைக்து மொழிர்தத, அ௮பன் கேட்டு அஞ்சித் தன் கருத்து 

முத்ராதென்று தெளிந்து தன் இயல்பினை அதற்கு உணர்த்தி, 

தான் பரமன் முடியிளைக் கண்டதாகக் தன்னுடன் வர்.து மாலி 

டம் உறுதிசொல்லும்படி அதனைப் பெரிதும் வேண்டினான். அது 

வும் இசைந்து, அவ்வாறே வர்.த மாலிடம் கூற, அயனும் காணாது 

ஆம் என மொழிந்தான். உடனே ஒளியுருவாய் நின்ற தனிமலை 

படீர் என்று வெடித்து '*பொய், பொய்'” என்று உலஃறிய ஒலித் 

தத. அ௮பலும் கைதையும் ௮ஞ்ச ஈடங்கினொார். 'உள்ளர் தீய உயி 

ரு தேம்பினார். ஈசன், அயனை ஏசி நோக்கி 

"வாசமா மலரவ உனக்கு மண்ணின் மேல் 

பூசையும் கோயிலும் போசு என்றனன்.?? 

௮ தன்பின் தாழம் பூவை கோக்க 

*சைதையே இவனொடு கரவு நீபுரை 

செய்ததால் தீண்டிலேம் என்று £ர்த்தனன்.” என்றான். 

இவற்றைச கேட்5, 

௮வ இருவரும் பொய்ம்மையாலெய்திய புன்மையை எண்ணி 

யெண்ணி யேல்களொர். பொய்த்தபின் தன் நெஞ்சே தன்னைச் சும் 

என்பதை ௮வர் அன்று உணர்ந்து நாணின். 

பிறாறியார் என்று ஒருவன் பொய்கூறின், அது பலரும் ௮.றி 

யத் தோன்றி அவனுக்குப் பழியையும் துன்பத்தையும் விளைகிக் 

கும் என்பதை உலகம் அவர்பால் உணர்ந்தது, 

௮ண்ணிய ஸொயுமில்லும் அரும்பெறன் மசவும் அன்பும் 

திண்ணிய?ரும் மிகச செல்வமுந் இறலுந் தேசும் 

எண்ணிய பொருள்கள் யாவும் இயற்றிய தவமுமேனைப் 

. புண்ணியம் அளை ததுஞ்சேரப் பொய்ம்மையாற் பொன்றுமன்றே 

(பாச தம்.)



80-ம் அதிகாரம் வாய்மை, 6109 

தீன் கெஞ்ச தன்னை வருத்துமாதலால் பொய்யை ஒருவன் 

யாண்டும் கரலாகாதென்பது இதனால் கூறப்பட்டது. 

meetin 
ர் 

204, வள்எனிச் சந்திரனேன் வையத்தா ருள்ளமெல்லாக் 

கொள்ளநின்றான் இன்றும் குமமேசா--எள்ளளவும் 

உள்ளத்தாற் பொய்யா தொழுகின் உல)த்தார் 

உள்ளத்துள் எல்லாம் உளன், (௪) 

இடள், 
குமரேசா! அரிச்சர்ரன் உலஜெள்ள எல்லாருடைய 

உள்ளங்களிலும் ஏன் இன்றும் நின்றுளான் எனின், உள்ளத்தால் 

ஒருவன் பொய்யாது ஒழுகன், உலநத்தார் உள்ளத்துள் எல்லாம் 

அவன் உளனாம் என்சு, 

பொய்யாது ஒழுன்--பொய் கூறாது ஒழுகுவனாயின், 

ஒழுகின் உளன் என்று காண்ச. 

தன் உளம் ௮றிய ஒருவன் பொய் சொல்லாது ஓஒழுகுவனா 
யின் உலகத்தார் உள்ளத்துள் எல்லாம் ௮வன் உளனாவன் என்ப 

தீரம். மெய்யுடை ஒருவனை உணர்வுடையாரெல்லாரும் தம் உள் 

ளத்தில் வைத்துப் போற்றுவராகலால் *உள்ளத்துள் எல்லாம் 

உளன்” என்றார், 

மேல், தன் நெஞ்சறியப் பொயததானை அந்நெஞ்சே சுடும் 

sort; QRH, yaaa பொய்யாதானை உலூலுள்ளார் உள்ள 

க்களெஃலாம் உவந்து போற்றுமென் ௫ர், 

பொய் சொல்லாத ஒருஉன் எக்காலத்தும், எவ்விடத்தும் 

எல்லாரானும் புகழ்ந்து போ ற்றப்பலொன் என்பது இதில் உணர்த் 

தப்பட்ட, இவ்வுண்மை ௮ரிச்சர் திரன்பால் உணரப்படும், 

கதை. 
௮/சசர் பெருமானாபெ அரிச்சநதரன் கோசிகர் செய்தி 

பொல்லாத சூழ்ச்செள் எல்லாவற்றினும் சிலை சலங்காமல் பின்று



960 திருக்குறட் குமரேச, ஷெண்பா, 

பொய்யா?தாபூஇனார். தன் பொருடடுப் பதிபும் நிதியும் 

இழர்து, தனது ௮ருமை மனைளியையும் இனிய புதல் பனையும் 

பிரிந்து, தானும் பறையஜெருவளும்கு OV MOF சுடலை 

காத்து நினறு, பொறுச் சற்சரிய பெருந்துயாக்களை அடைந்து 

அகங்குழைந்திருந்தார். தங்கும், முனிவர் வந்து கரவுடன் நின்று 

ஒரு பொய் புசலின் இக்துன்பங்களெல்லாம் உனக்கு நீங்கிலி? 

மென்று தனக்கு இனியவர் போன்று மொழிந்தார். அவ்வமை 

யத்தும் இவர் ரெஞ்சனுலும பொய்யைநினயாது நின்றார். ௮தன 

பயனாக முதல்வர் மூவரும் இவர் முன்னே தோன்றி இஉன நள் 

புரிக்தார்: இழச்சன எல்லாம எய்தி யின்புற்றார்,  நரடகசாலை 

சுளிலும் இவர் சரிதம் sy sacar pg Ou nuda “our 

செல்லா பெய்யன” என்று உலகம் இன்றும் போற்றிவருகின்ற து, 

உள்ளத்தால் பொய்யாது ஒழின் உலஈத்தார்உள்ளத்துள் எல் 

லாம் ௮வன் உளனாம் என்பதை உலகம் இவர்டால் கண்டது; 

(வீரிவை அரிச்சந்திர புராணத்தில் காண்க) 

சேய்மை யண்மையில் உயிர்க்கொரு துணையயனச் சிறந்த 

ANTI TOLD WT) Bi தூய்பையாம் மற்றிலை புறத்கைத் 

தூய்மை செய்வது கீரலாம் சொல்லின்வேறுளமதா 

நோய்மை செய்யினும் வ)ய்மைபப கோனபெமக் குறித, (1) 

புலையனும் விம் பாதகீப் புன்புலால் யாநை5 

நிலை? யனா மருண் டியிரினும் கெடி துறச் சரடதே 

தலமை சேர்தரு சத்தியம் பிறழ்வது தரி3யம் 

கையு ணர்க் சீ யெமக்கிது சழறுவ தழகோ, (2) 

இம்மை பம்மைவீ டெனமறை பொலன்கெ!ள இயம்பும் 

மும்மை யுர்சரும் முறையுடைத் ெெனுறிலை முரணி 

எம்மை யாழ்லயிர் றடக்சமீட் மமிழ்கலா எ.ரிவாய் 

வெம்மை கூர்சா குய்க்கிலும் மெய்மைபை லிடேமால், (9)
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பதி யீழந்தகனம பாலனை கிழர் தனம் பணத்த 

நிதி பிழந்தனம் இனி3யெமக் குள9தென நிளைர்குர் 

கதி பிழ்சலும கட்டு௨7 யிழக்க்ேல Quen mr 

பதி யிழந்துகன் லாயிழக் தீரு தவன் மறைகதான், (1) 

இவை, ஒரூ பொய்மியனும சோல்லுக என்று முனிவர் 

சொன்னபோது மன்னவன் சொன்னவை. 

பொய்யாத ஒருவனை உலகமெல்லாம் தம் உள்ளத்தில் வைத் 

அப் போற்றும் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது, 

295. wand மனம்பொருந்தப் பாஞ்சாலி மெய்புஈன்று 

கொண்டாள்சீர் என்னே கும$ரசா- உண்டாம் 

மன த்தொ? வாய்மை மொழியிற் றவ ததொடு 

தானஞ்செய் வாரிற் றலை, (௫) 

Q)—ar. 

குமரேசா! பாஞ்சாலி மனம்பொருக்த மெய் சொல்லி 

ஏன் ௮.தனால் மாண்பு எய்தினள் எனின், மனத்தொடு வாய்மை 

மொழியின், தவத்தொடு தானம் செய்வாரின் நலை என்சு, 

மனத்தொூ வாய்மை மொழியின்-- உளம் பொருந்த உண் 

மையைச் சொல்லின், செய்வாரின் தலை-செய்பவரினும் சிறப் 

புடையன், 

மேல், பொய்யாதொழுகுவானை உலசம் போற்றுமென்றார்; 

இதில், அருந்தவரினும் பெருங்கொடையாளிகளிலும் அவன், 

சிறந்தவன் என்றார், பொய் சொல்லாதவன் புகழும் ௮றமும் 

பொருந்தி விளங்குவான் என்பது கருத்து, 

மனம் பொருந்த மெய்ம்மையை ஒருவன், சொல் லுவனாயின் 

அவன், தவமும் தானமும் ஒருங்கே செய்வாரிலும் ச௦ஈ தவனா 

வன் என்பதாம்,
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வனம் புகுர்து தவம்புரிவாரினும், இல் இருந்து தானஞ்செய 

வர்ரிலும், மெய் சொல்வோசே மேலோர் என்றபடி , 

பொறிகளை அடக்கியும், வருந்தி யீட்டிய பொருளை வலா 

யாது கொடுத்தும் எய்துகன்ற பயனை மெய்ம்மையொன்றானே 

ஒருவன் எய்தலாம் என்பது குறிப்பு, 

மனம் பொருந்த மெய் சொல்லோர் மாதவரிலும் மாண்ப 

டைவர்என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை துரோ 

பதைபால் உணரப்படும். 

கதை. 
சோபை என்பவள் பாஞ்சால தேசத்து அரசன் 

புதல்கி. அதனால் பாஞ்சாலி என்று பெயர் பெற்றுள், இவள் 

பாண்டவரை மணக்து ௮வசோடு வனம் புகுந்து வருந்தி வாழுங் 

சாலத்தில் ஒருராள் ௮மித்திர முனிவருச்கு உரியதும் ௮ருமையு 

டையதும் இனிய துமாகிய விழுமிய நெல்லிக்கனி ஒன்றைக் கண்டு 

உண்ண விரும்பினாள். உடனே அருச்சுனன் ௮தனைக் கொய்து 

கொடுத்தான், தருமர் கண்டு ௮தனியல்பைத் தெரிர்து முனி 

வர், முனிவசே என்று கலங்டத் தம்மியரடன் சுலந்து சண்ண 

னர் சுருதினார். உடனே கண்ணனும் வந்து உண்மையை உணர்ந்து 

அவரை உரிமையோடு நோக்க நீங்கள் ௮ழுவரும் உங்கள் 

உள்ளத் 5ல் உள்ளதை ஒளியா.து மொழியவேண்டும் எனறார். தரு 

மர் மு. தலிய ஐவரும் தம் மனத்தியல்பைத் தனித்தனி மொழிக் 

தார், அதன்பின் பாஞ்சாலி **அழகும் ஆண்மையும் வாயந்த 
கணவர் எனச்கு ஐவர் அமைர்திருந்தும் என்மனம் அமைதியின்றி 

இன்னும் ஒருவனை காடிகின்றது; விழுமிய என் உள்ளமே இகவ 

னம் விழையுமாயின் மற்ற பங்சையரை எங்கனம் ஈம்புவது” 

என்று மகாரி.ரது உணரதற்கரிய மன நிலையை யாவரும் உணரு 
மாறு தன் நெஞ்சையே சான்று காட்டி உணர்த்தினாள். உள்ள 

த்தின் இயல்பை உள்ளபடி சொல்லிய பாஞ்சாலியின் வாய்மை 

யின் மாண்பினை யாவரும் புகழ்க்தார், விழுச்திருர் ச பழம் craps 
துபோயப் பொருந்திரின்றது. உற்றது சொனனால் அற்ற
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பொருந்தும் என்ற இர் உயர்மொழி அன்று உதித்தெழுந்த.து. 

மனத்தொடு வாய்மை மொழிந் ததால் தவத்சொடு தானம்செய் 
வாரினும் பாஞ்சர்லி தலைமையுையளாய் விளங்னொள். 

(விரிலைப் பாரதத்தில் காண்க.) 

உவமம் தீர்ச்திரி வாய்மையொன் றேயுறின் உலூற் 

தவமுர் தானமும் ஒருங்குறச் செய் தலிற் றலையாய்ப் 

பவம கன்றுகான் மறைமுடி வாகிய பரம 

சிவனரும்பதம் பெறும்படி யுயர்த் திடுந் தெரியின், 

(திருக்கூவப் புசாணம்.) 

தீவஞ் செய்வாரினும் பொய் சொல்லாதவசே உயர்ந்தவர் 

என்பது இதனால் கூறப்பட்ட, 

296. போத உதத்தியனேன் பொய்யாமை பூண்டதனால் 

கோதிலறங் கொண்டான் குமரேசா--- தீதகன்ற 

பொய்யாமை யன்ன புஈழில்லை யெய்யாமை 

யெல்லா அறமுர் தரும், (a) 

இ.--ள், 

குமரேசா! உதத்நியன் என்பவன் பொய்யாமை தன்று 

னே எல்லா ௮ற ஈலங்களையும் என் ஒருக்கே எய்இனான் எனின், 

பொய்யாமை அன்ன புகழ் இல்லை; எய்யாமை எல்லா அறமும் 

தீரும் எனக, 

எய்யாமை என்பது, ௮றிதல், மெலிதல், இளை த்தல், என்ப 

வற்றை உணர்த்திவரும் எய்த்தல் என்பதன் எதிர்மறை, இஃது 
இக்கு எச்சமாக வ௫ந்தாமல் என்னும் பொருளில் வர்த.து 

இனி, எய்யாமைஎன்ப.தற்கு ௮.றியாமை ஒன்றே பொருள் என்று 

கொண்டு பொய்யாமையானத எல்லா ௮றக் களையும் தன்ளையுடை 
யானுச்குஎவரும் ௮.றியாவசை தானே கொணர்ர்து சொடுச்கும் 
எனவும் இதி பொருள்் சொளளப்படும்.,
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எய்யா மையே அறியா மையே. என்றது தொல்காப்பியம், 
ஒருவனுக்குப் பொய்யாமையை ஓத்த புகழ் இல்லை; oy a sir 

வரந்தாதபடி எல்லா அறங்களையும் Hg தானே கொணார்து 

அவனுக்குக் கொடுக்கும் என்பதாம், 
கொடை, வீரம், முதலியவற்றானும் புகழ் உண்டாம் 

லும் பொய் சொல்லாமையால் ஒருவனுக்கு எய்தும் புகழ் போல் 

௮ து சறந்ததில்லை என்பார் (பொய்யாமை ௮ன்ன புகழ் 

இலை” என்றார். புகழ் ஈண்டுக் காரிய ஆகு பெயாய்த் தான் 

தோன்றுதற்குரிய சா. ரண த்தின்மேல் நின்றது, வள்ளல், வீரன், 

சல்லியாளன், எனப் பெயமெடுப்பதினும் பொய் சொல்லாதவன் 

என்று பெயர் பெறுவ?த ஒருவலுக்குப் பெருஞ் சிறப்பாம் என் 

பது கருத்து, 

பொய்யாமை, புகழைபும் அறத்தையும் பொருந்தப் பயக் 

கும் என்றதனால் பொய்த்தல், பழியையும் பாவத்தையும் இழிவு 

டன் கொடுக்கும் என்பது பெற்றாம். 

மேல், வாய்மையுடையான் தானம் தீவம் செய்வாரினும் 

மேன்மையுடையான் என்றார்; இதில், ௮வன் வருந் தாவண்ணம் 

எல்லாப் புகழறங்களையும் ஒருங்க பொருந்தி இருமையிலும் 

இன்பமெய்துவான் என்றார், 

பொய்யாமை ஒன்றானே எல்லா ஈலங்களையும் ஒருவன் பொ 

ருந்தி விளங்குவான் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது, இவ் 

வுண்மை உதத்தியன்பால் உணரப்படும், 

கதை, 

உதத்இியன் என்பவன் கோசல நாட்டிலிருந்த தேவதத் 

தீன் என்னும் ஒரு வேதியன் புதல்வன், தாய் பெயர் உரோ 

கணி, பெற்றோர் கல்வி பயிலும்படி இளமைப் பருவத்தே ஐர் 

நல்லாசிரியன்பால் இவனை உய்த்தார், இவலுஞ் சென்று பயின் 
றன். வயது பன்னிரண்டாகியும் ஒ?ரழுத்தே.னும் இவன் உண 

9லன். கல்வியை வருந்தி முயன்றும் ௮த தை கூடா
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மையால் இவன்கலங்ி கொந்தான், தா.பும் தந்தையும் தம்உள்ளே 

வருந்தினா, வா கானுர் தோழம் இவன், காணங்கொண் 

டான். கல்லா உடம்பிலும் கல்லே ஈலலசென்று சொல்லி வெ 

றுத்து ஒருகாளிரவு மெக்ல எழுர்து இல்லைவிட்டசன்று வவமொ 

ன்ற்ல் புகுந்து தனியே வாழ்க்தான். எவ்வகையாயிலும் பொய் 

சொல்லவாகாசென்று துணிர்திருந்தான், ஆண்டுகள் பல கழிக் 

தும் இவன் ,ஐண்டே தங்கினான். முனிவர் பலநம் இவன் இயல் 

பினை முற்றும் தெளிந்து சத்திய விரதன் என்று 9வனுக்கோர் 

சனிப பெயரிட்டார். வேட்டைபில் தப்பித தன முன்னேறத் 

தீன் குடிசையின் அயலிருச்கும் ஒரு புதரில் மறைந்த முள்ளம் 

பன்றியை அதலன் என்லும் வேடனெருவன் தேடி வந் 

தான், அடிச்சுவடு கண்டு இவனை அ௮ணுகிம் கேட்டான், உள் 

ளதைச் ரொன்னால் அப் பன்றியை இவன் கொன்றேவிடுகான். 

சொல்லயில்லையரனால் பொய்யனாய்ப் போவனே என் செய்வேன் 

என்று ஏங்கித் தன் நெஞ்சமுருகிச் கண்ணீ சொரிர்தான், உட 

னே உலக மாதாலாயெ தேவி இவன் முன்னே தோன்றி (சத்திய 

விரத! நீ எண்ணிய எல்லாம் எண்ணியவாறே பெறுவாய்; ௮ஞ் 

gos; என்று ௮௱ள் செய்தகன்றாள். வேடனும் கேட்டு வியந் 

து நரிங்கினென் அதுமுதல் Care; Or sin ADS eter. 

சத்திய விரதனும் எல்லாக் கலைசளிலும் வல்லுஈனாப்ப் பெருர் திர 

வெய்தித் தந் தாயரை ௮ுணு? அன்பு செய்9தாழுகி அரும் 

புகழ் படைத் ௪ என்றும் குன்றாத இன்பமெய்தினான், எல்லாப் 

புசழறச்சளு? பொய்யா பால் ஒருவன் எய்யாமல் எய் துவான 

என்பதை உலகம் இவன்பால் உணர்க த. 

(இதன் விரிவைச் தேவிபாசவதத்தில் காண்க.) 

பொய் சொல்லாதவனுக்கு எல்லா ஈலங்களும் ஒருங்கே 

உளவாம் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது: 

207, Er pupa செய்யான் உயர்ச் தான்பொய் யாமையொன்றா ல 

கோ ரனென்பான என்னே குமரேசா... சருடைய 

பொய்யாமை போய்யாமை யாற்றின ௮.றம்பிற 

செய்யாமை செய்யாமை ஈன்று, [௪)
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ற்... 

குமரேசா! கோரன் என்பவன் தர் ௮றமுஞ் செய்யாதி 

ருந்தும் பொய்பாமை ஒன்றானே ஏன் எல்லா கலங்களையும் எய்தி 
ஞன் எனின், பொய்யாமை பொய்யாமை ஆற்றின், பிற ௮றக்மள் 

செய்யாமை செய்யாமை ஈன்று என்க. 

பொய்யாமை பொய்யாமை ஆற்றின்--பொய் சொலாமை 

யையே பொய் சொல்லாமையையே ஒருவன் செய்ய வல்லனாயின், 

இடைவிடா தபடி மெய்யையே என்பார் இருமுறைகூ றினார். 

அதனைக் கடைபோகர்காக்கும் அருமை கருது ஐற்றின் என்றார். 

பொய் கூருமை என்னும் ஈன்மையை ஒருவன் இடைவிடா 

அ செய்து வருவாயின் ௮வன், வேறு அறங்கள் செய்யவே 

வேண்டாம் என்பதாம். 

வருந்திச் செய்யவேண்டிய தானம், தலம், முதலிய பிழ 

அறல்சளின் பெரும் பயன்களெல்லாவற்றையும் பொய்யாமை ஒன் 

மே எய்யாமை எய்தகிக்கும் ஆதலால் ௮ தனையே செய்தல் ஈல்ல 

அ என்பார் 'இறம்பிற செய்யாமை செய்யாமை ஈன்று” என்றார். 

அக்குகள் ஈரிடத்தும் உறுதியை உணர்த்திகின்றன, 

் . இனி, பொய்யாமையைப் பொய்யாமல் ஆற்றின், பிற அறம் 

செய்யாமையைச் செய்யாமை நன்று எனவும் இது பொருள்படும், 

இதில், பொய்யாமல் எனபது வழுவாமல் என்பதையும், செய் 

யாமை செப்யாமை என்லும் இரண்டெஇர்மறையும் சேர்ந்து செ 

ய். தல் என ஐர் உடன்பாட்டையும், குறித்தன என்ச, 

பொய் சொல்லாமை என்லும் ர் ௮ற,ததைத்: தனக்கு உரி 

மையாகம் சொண்டவன் வேறு ௮றக்கள் யா.தம் செய்யாயிடிலும் 

அவற்றின் ௮ரும் பயனனை த்தும் ௮வன் ஒருங்கே அடைவான் 

என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை சோரனபால் 
௫ 4 ms 

4 1) 4 , தேறப்படும்,
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கோன் என்பவன் கொக்கு காட்டிலே வல்லம் என்னும் 

ஊரிலே யிருக்தவன. களவு முதலிய இழி9தாழில்கள் பலவுஞ் 

செய்து வாழ்ர்துவந்தா 4. வருககால சனிகர் என்னும் முனிவ 

சொருவரைக்சண்டு இனிய மொழிகள் புகன்றான், ௮வா, இவன் 

மீ.து ௮ருளுடையராகி இவனது தய ஒழுக்கங்களைத் தெரிந்து 

இசங்கினா, திலனைகள் துனபத்தைப்பயம்கும் ஆகலால் ௮வற் 

றை ஒழிக என்று மொழிசஈதார். இவனும் ஒன்றையும வுிக்கா 

தொழுகனொான், களவு முதலிய யாவும் விடமுடியாது பொய் 

யைமாத்திரம்சொல்லாதிருப்பேன் என்று குருமுவ உறு தசொல்லி 

ன். குரு இசைஈது சென்றார். பொய் கூறலாகாதன்ற ௮வ 

ஒரே துணிவினால் ௮வன் பழடூவந்ச இழீவினைகளெல்லாம் தாமே 

ஒழியலாயின, இவனஅு மன ஈலத்தையும் வாய்மையின் மாண் 

பையும் ௮ந்நாட்டுச் சிற்றாசன் ஒருவன் தெரிகது இவனைத் தனக் 

கு அுமைச்சனாம்கிக்கொண்டான. இவனும் இறந்த புகழும் 

நிறைந்த இன்பழுமமயதி உயாந்து விளங்கினான். பொய் கூறாமை 

உன்னும் புண்ணியத்தையு/டைய ஒருவன், வேறு ௮றங்கள் செ 

யயாவிடினும் ௮வற்றின் பயனை ௮வன அடைவான் என்பதை 

உலகம் இவன்பால் உணர்ஈதது, இது கனனமூலத்தில் காணப் 

பூம், 
ர 

மெய்யே கூறுவோன் வேறோ. நமுஞ் செய்யவேவேண்டாம் 

என்.ப.து இதனால் கூநப்பட்ட. 

௮ 
206. மண்டு புகழ்ப்ப! தன் மாசின்மை கண்டறிந்தார் 

கொண்டமெய்யால் ஏன்னே குமரேசா. -சொண்ட 

புறந் தூய்மை நீரான் அமையும் L553 gr wap 

வாய்மைபாழ் சாணப் படம், (௮) 

74
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(இ) —~oll, 

9 
குமா சர! LIT FOO FI பனம் து க. அ டை! 

* » ர 6 . 

வாயமைய/ ல் என (களிஈதார் வின, பூரம் தூய்வா ரீரன 

அமையம: நம தூய்மை வாய்மையால் மாணபபடும் என்க, 

(நம உடம்பு... இம் மனம், வரவன்று உள்ளத்தின் 
ர் யூ ௩ ‘ 

தாயமை அவன் சோல் னற பெட்ம் மெரிகளானே உணரப் 
அ ட . ‘ ட ௪ . e 9 

படம; ஆதலால் Hy LD தூயமை வ/யலமையால் காணபபடும்? 

என்றார், 

பறம நூய்மை நிரையின்றிமமையாது, அதுபோல் அகம் 
* ௪ nm ௬ . 

தாய்மை வாயமுமயை யின்றி அியய் மதன க. Bh b Bu பொரு 

மா விளம்சுதற்குக் காட்சிப பொரும் படுத்துச காடடினார், 

ரி. ரால் உடம்பு புனி மாம; ௮௫ுபோல் வாய்மையால் மனம் 

புனிகமாம என்பகாம, 

fr டி e ௪ ச 

வெளீமா ஈ மீரானும், உள்மாக மெய்மமையானும் ஒழியுமெ 
a 

Quer mort * Rent இருவகைர் நாய்மையும் லவன் எய்த2வ 

ண்டூ்மெனபது கருதி, 

© 

ஈட. 
ஒருனைஅ பனசகன 

vs 

கூணிரலாம் என்பது இதில் உணர்த்கபபட்டது. இவவுண்மை 

தாய்மை ௮வன் மெய்ம் மொழியால் 

பரதன்ப!ல் உணரபபடும், 

கதை. 

இரா.2பி. , லுடைய அருமைத் தம்பியாகிய பாதன் 

உத்தம குணங்களுஈகெல்லாம் உறைவிடமானவன, உண்மைக்கு 

ஒர் உயிரென இருந்தவன், இராமன் வனம்புகுந்த காலத்தில் 

தொடர்ரது பினசென்று அரசை வந்து அளும்படி ௮ண்ணானை 

ஒருந்தி அழைத்தான். பதினான்கு வருடங்கள் சுழித்து வருவ 

தாச அபபெருமான் உறுநிகூறிறான், குறித்த நாளில் வரகில் 
. ச . 4 . ச் உ Ye 

லைமானுல் பான் உயி! து Biss ook ul ger Oe Curls
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தான். மறூமீண்டான். இரலகுலத்துள்ளான் வாக்சற் பொய் 

யான் வ நம் வரும் என்று உட்ர்போக்கிப் போ பா௱மிபிரு 

ர்சான, குறித்த எல்லையில் அ TT Inge ENA Gd AT oat பி! நாதி 

மூன கூறியிராஈகபட தன ஆருபிரை VIS துறந்தான், 

கோசலை (நதலானவர் வசத தடுக்கார், வாய்டிட சப்பி வாழவ 

தினும் மாள்வசு என $கு மாண்பு என்று சொல்லி செருப்பில் 

விழக் சென்றான். அவ் ௮மையம அனுமான் வந்து அக அவி 

கீது இராமன் வரலை உணர்த்தினை, உடன இராமன் வரம் 

கண்டு பெருங் களிப்போடு அவரது அடஉகவில் தன் முடிபட வி 

ழேந்தன், அவரும் அணைத்து ம௫ழ்ர்நார். HOF இன்பத்தை 

விரும்பாமல் மெய்யி அக்காரஈத் தனது அழூய மெய்யினயு 2 நீக் 

சக் துணிஈச ISM yy மாசற்ற சன்னையை MUAH. கந் 

தூப்மை வாய்மையால் சாணப்பூ$ம் எக பதை அனைவரும் முன் 
. we . ஈசு . 

பால் உணார்சார். (எிரிவை இராமாயண 5 HM காண்2,) 
வாயமையால் மனம தூய்மைபாம் எனப. இகலை கூறப 

பட்டது. 

209. வென் 9] சசரகஞர் மய்க்காமன் மெய்.பினை யன் 

குணமும்) கொண்டப் குமே அண்ட பாயத் 
ஓ . f* ௪ ௫ . உ 

oT oveusr வளாக ats TLHorN FJ ron @ 1 [குப் 

பொய்யா wats oe Wot way, Gh 
ப் 

இள. 
குமரேசா! தசரகன் சக்டியகாமன் என்னும் இருவ 

ரூம் மெய்ம்மையைக் தம் உயிரினும் உயாவா53 Gh Bl என் கை௰ 

கொண்டார் எனின, உல்லா விளம்கும் விளக்கு அல்ல சான்றோ 

ர்க்ரூப் பொய்யாக விளக்கே அிமாம்காம என்ற, 

கெய்விளஃகு, மணிவிளக்கு, கற்பூர ari beh (Ip Bodus வீடாக 

* . ¢ * நி ‘ . . 

குகள் பலவ வ்மையின “எல்லா வ்ளக்காம'? என்றா, 

ப்பாக உன்னு தி/மறைப் பெயசேச்சம் ஈறு கெட் 
+ 

டுப் பொய்யா என ின்றது;.
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பொய்யா விளக்கு--பொய் கூறுமையாகிய விளக்கு, 

எல்லா விள ம்குகளும் லிளக்காகா of Vell Va NOC KITS HL 

பொய்யாமையாகிய கீளக்”டபிஸ, சாம படட தஸ் 

பே ச, வாய்கமயை Both உலமித் தார், இதில், ௮ தனை 

கெருப3 ஈ$ி உருவகித்தார், விளக்கு உலகப் பொருள்களை வி 

ளககும்; பெய்ம்மை பசம்பொருளை விளக்கும்; oY Foot ov அவ்வுரி 

மை தோன்ற இதில், Do Den MUI பொருர்தவைத்தார், 

சூரியன, சர$ச௯, த என்னும பேரொளிகளும் இயன்ற 

அளவிலமைந்து விளங்கும் எல்லா விளக்குகளும் புறத்திருளே 

மாத்திரம் நிக்தி உலஈப் பொருள்களை த கோனறச்சேய்யும், பொ 

ய்யாமை அகததிருளை நீக், அறிதற்கரிய ௮ல் ஒரு பொருளையு 

ம் அறியும்படி செய்யும் ஆசலால் அவ் எல்லாக ற்றினும் இம்மெய் 

விராக்கையே உயர்வாகக்கருி ௮றிலோர் உரிமையாக்கொள்ளவே 

ண்டுமென்பது கருத்.து. வாய்மை தூய்மைக்கும், ௮து பரன 

ரூள் அடைதற்கும் ஏ௫வாம் என்க, 

பொய்யாமையுடையவரே பொன்றாத புகழைப் பொருதி 

விளங்குவர் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவவுண்மை 

தீசரதன்கண்ணும் சத்தியகாமன்பாலும் காணப்பமிம், 

கதை, 

மெய்ம்மையைக் சடைபோகக் காக்தவருள் தசரதர் தலை 

நின்றவர். தான் சொல்லியிருந்த ஒரு சொல்லை மறுச்தற்கு நா 

ணிக் கண்ணினலும உயிரினும் ரத 2 எண்ணிபி சாத தன தலை 

மகனைப பிரிந்தாா. உண், மக்சடழ் ழு இரிய வுயிரையுந் 

அறர்தார், பொய்யாமையை யாண்டும் இவர் பொய்யாமற் செய்த 

HAs செயல்களை இராம கதையில் பல இடங்களிலும் காண 

லாம. வாயமையும மாபுங் காத்து மன்னுயிர் துறந்த வள்ளற் 

தாயலவன எனவும், கைத்த சொல்லால் உயிரிழந் தும புதல்காப் 

Sis gio som Cur மெய்த்த வேர்தன் எனவும், மெய்யிலுக்கு
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இன்னுயிரீர்துபோய் வானுளெய்திய பன்னவன எனவும், பொய்ப் 

பகையே மெய்க்கு அணியே புசழின் வாழ்வே எனவும், வாய்மை 

மாண்பால் இவர் வாழ்த்தப் பெறுவார். விரிவை இராமாயண தில் 
தெளிக, 

கதை 2, 

சத்திய காமன் என்பவன் சாவாலி என்னும் ஒர் முனிவன் 

புதல்வன், மெய்ம்மையையே எனறும் விரும்பி நின்றானா தலால் 

இப்பெயர் ௮வலுக்குக் காரணத்தான் வந்தது, 

பொய்மையே பாவமெல்லாம் விளை தரு பூமியாகும் 

பொய்மையே பிதவீயெல்லாம் புகப்புரி வீத்துமாகும் 

பொய்மையே வறுமையெல்லாம் மோ தரப் புரிவதாகும் 

பொய்மையே ஈரகமெல்லாம் புகுதரப் புகு த்தாநிற்கும், 

என்னும் .ண்மையை இனிது தெளிந்து ௮தளை யாண்டு ண 

டாது அருந்தவம் பூண்டவன், வாயமையின் வாழவாத ௮வன து 

தூய்மையை அமரரும் முனிவரும் ௮அகமடிழ்க்து புகழ்க் தார். இங் 

குக் குறித்த இருவரும் பொய்யாமையைப் பொய்யாமல் ஆற்றி 

அதனால் என்றும் பொன்றாத புகழினை யெய்தினர். சான்றோர்க் 

குப் பொய்யா விளக்கே விசாக்கு என்பதை உலகம் இவர்பால் 

பொருர்தக் கண்டது. 

மெய்ம்மை ஒன்றே மேவோர்க்கு விளக்கு என்பது இ.சளால் 

கூறப்பட்டது. 

  

200. மாநில் சகாதேவன் வாய்மையினை யன்னையென்று 
கூறினான் என்னே குமரேசா--தேறிநின்று 

யாமெய்யாக் கண்டவற்றுள் இலலை யெளைத்தொனறும் 

வாய்மையின் நல்ல பிற, (௰) 

து டி 

குமரேசா! சகாதேவன் வாய்மையே தனக்குச் தாய் 

என்று ஏன் கூறினான் எனின், யாம் மெய்யாக் கண்டவழ்றுள் 

எனைத்தொன்றும் வாய்மையின் நல்ல பிற இல்லை என்சு,
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யாம் மெய்யால் கண்டவற்றள்--பாம் உண்மையாகக் சண்ட 

apna, பேதம் முசுலிய எல்லா நால்க2ரினும் வாய்மை லன 

ஜே ஈலைமையாச நிலவுன்றசென்பதும, அதனின் மிக்க கன்மை 

யாண்மிம் இல்லை என்பதும் கூறுவார் யாம் கண்டவற்றுள் வாய் 

மையின் ஈல்ல பிற இலை” என்னார். “யாம” என்று தாமே wir aa 

ராய் நின்று உண்மையின் கலைமையை ஈஉ.ணர்க்திய தேவரது தெலி 

வையும் தகவையும் இதில் ஊன்றி உணர்க, 

யாம், உண்மையாகக் கண்ட அறக்களுள் எவ்வகையானும் 

வாய்மைபோல மேன்மை வாயநதது வேறு எதுவும் இல்லை என் 

பதாம். 

வாய்மையே எல்லா ஈலங்களுஃகும் நகாய்மையாயுள்ளது என் 

பது இதில் உணர்க்கப்பட்டது. இவவுண்மை சகாதேவன்பால் 

உணரபபடும். 

கதை. 

சகாதேவன் கன் உள்ளத்தியல்பைம் கண்ணன்பால் உரைக் 

கும்பொழுது வாய்மையைத் தாயாகவும், சக்துவ வுணர்வைக் 

தந்தையாகவும், தருமத்தைத் துணைலகைஙும், கருணையைத் 

தோழனாகவும், அமைதியை மனைவியாகவும், பொறுமையை மகனா 

கவும, தான் சருதியிருப்பதாகத தெரியவுணர்த்திஸன. மற்றெல் 

லாரினும் தாய் எப்படி. மக்களுக்குச் சீறந்கவளோ அப்படியே 

மற்றெல்லா ௮றங்களிலும் வாய்பை3ய சிறந்த தெனறு மதித்து 

௮ கனைப்போற்றி ஒமுகனான். ௮ தனால் சகாதேவன் புகழும் ௮ற 

மும் பொருந்தி விளங்கினான். இதனைப் பாரதக ல் தெலிச. 

மெய்ம்மையே எல்லா அறங்களிலும் மேலானது என்பது 

இதனால் கூறப்பட்ட. 

வாய்மை யென்னும் தன்றி வையகம் 

தூய்மை யென்றுமொன் ௮ுண்மை சொல்லுமே? 

ழீய்மை தானஇற் நீர்த லன்றிய 

யாய் மெய் யாகவே றமைய லாவதே, ( இசாமாயணம்)
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* ப் mo ட . ௪ . . 

பொயய்ன் 5ம்குமின் பொய்பின்மை பூண்டுகொண் 
Den ~ ச றக் டைய மின்றி ௮2850 ஆற்றமின் 

. 5 3 ௫ ட a 

6D a HOV ஓவ் GS oll bh a died ஒனறின்றிம் 

7 mye ஆ 6 ச ப் 

கவ்வை யில்லுல Vd PEO சண்ட? ௪, (வளையாபதி) 
( ச் 

ணட ஷை கனம் 

இவ்வதிகாரததின தொலை ப பொ ரள, 

வாய்மை என்பது தீமையில்லாத சொற்களை௪ சொல்லுகலே 

யாம். பொய்ம்மையாயனும் புரைதீரக நன்மை பயக்குமாயின் 
ந ௬ * . . * ௪ % * ட ry 

௮து மெய்ம்மையாம், ஒருவன் பொய்கூறின் ௮வன் உள்ளமே 

அவளைச் சும்ம, பொய்கூறா க லர வனை உலகத்நாசெல்லாரும் 

தம உள்ளத்தில் வைத்துப போறறுவ/, வாய்மையே சொல்பவன் 

தவர் தானங்கள் செய்வாரினும் உயர்க்தவனாவான். புசழறங்க 

ளெஷ்லாம பொய்யாமையானே எப்யாமல் உளவாம், பொய்சொல்் 
ச நி ச ஈ 6 . ச . 

லாதவன், எல்லா ௮றங்காளயும எய்தி மகிழ்வான். வாய்மையா 

னே எவர்கதும பனச்தூய்பையுண்டாம். மெய்ம்மை உனறே மே 
oy * ரு . ௬ . * சு « 

லொக் HMM FLT. of bvovl gy Bl doll ayy வாயமைய சிறந்து 

என்பலவாம், 
உப் வது வாய்மை புற் புற்று, 

௩௧-ம் அதிகாரம் வெகுளாமை, 
அஃ சாவது சினச்கை செய்யாமை, ௮பிவைக்குலைத்துப் 

பழிபாவங்களை விள ததுக் தன்னையுடையானும்கு அழிவையே 

கொடுக்கும் இல் இழிருணம் களவும் மபாய்யும்போல் அறவே 

விலக்குதற்கு உரியதாகலின, கள்ளாமை மபாய்யாமைகளின்பின 

வைக்கப்பட்டு, 

| தைக் 

301. தெள்ளுபுகழ் அல்லமனார் செல்லிடத்தும் வெஞ்சினத் 

கொள்ளாத தென்னே குமரேசா. தள்ளாமற் 

செல்லிடத்தும் சாபபான ெங்காப்பான் அல்லிடத்துக் 

காம்ி$ினென் சாலாச்கா லெள, (3)
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இ-ள், 

குமரேசா! அல்லமனார் தன் சினம் செல்லும் இடத்தும் 

ஏன் அதனைம் கொள்ளாதிருஈதார் எனின், செல் இடத்தும் காப் 

பானே Reni சாப்பான; ௮ல இடத்துக் சாக்கின் என காவாக் 

கல என என்க, செல் இடத்து--பலிஃ்கும இடத்து, 

னம்காப்பான் காப்பான்--வெருளியைக் காப்பவனே காப் 

பவனாவான். ௮ல் இடம் என்றது சினம் செல்லுதற்கு இபலாத 

இடத்தை, தன் சினா பலிஃ தம இடத்தில் ௮தனைத் தூப்பவ 

னே அறிவால் தரப் உஙான; ஏனைப் பலியாத இடத்தில் 

அதனை? தநித்ச ல எல? வமிததால் என்? என்பதாம். வினாக் 

கள் மத்த? தல, விடுத்தல்களால் யாதும் பயனில்லை என்பதை 

விளக்கி நினறன, 

ஒருவனுடைய சினம், தன்னினும் மெலியார்பாற் சென்றே 

நலிவு செய்யுமாதலால் ௮தனைச் செல் இடம் என்றும், மற்றை 

வலியார்கண் ௮து பலியாதாதலால் ௮தனை ௮ல் இடம் என்றும் 

கூறினார், செல்லும சொபம், செலலரம் கோபம் என இட வகை 

யாற் சினம் இரு வடைப்படிம் எனக, 

மெலியவர் மேற்செல்லும் தன.து வலிய சோபமே கொடுக் 

தமைக்கு ஏதுவாகுமாதலால் ௮தனை அறவே ஒருவன் ஒழிக்க 

வேண்டுமெனபது சருத்த, 

தன் கோபம் செல்ல வல்ல இடத்தும் அதனைச் செலுத் 

தாது அடச்கினவனே அறிவால் சிறந்தவன் என்பது இதில் 

உணர்த்தப்பட்டது, இவ்வுண்மை அஃ்லமா பால் அறியப்படும் 

கதை, 

அல்லமர் என்பவர் வள்ளிசாவை எனனுக் திரு ஈகரிலே 

இறைவன் கலையாய் அவதரித்தவர். தாய் பெயர் சுஞ்ஞானி, 

தநத பெயர் நிராங்காரன். ௮வ் இருவரும் செய்த அரு 

PO பயனுல் அவர்க்குப் புதல்வ.ராய்ச் தோன்றினார், ஆருயிர்க்
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கெஃ்லார் தலைவராய் நின்று அருள்புரி தொழுனொர். இவர் இள 

மப் டர கத்தே ae 8 tha Par A ms HEF சென்று நல்ல நீதி 

களை தெளிந்து வலலாரும 9, மையெய்துமாறு கயநது கூறி அருகி 

தவக்கொள்கைப0ல் திருஈதிகிளல்னொர், காமம் வெகுவி முதலிய 

இழிகுணக்கள் சிறி ஓமிலலா த பெரீபவராகியஇவர், ஒருகாள் சத் 

தராமர் என்னும் கருமயோகியைக் காணவிரும்பி ௮வர்திருரகருட் 

புகுகதார், ௮ங்ககார் குளத்தைத் தோண்டிக்கொண்டிருக்த 

அவருடைய பணியாளராவயெ ல ஒட்டாகளைக்கண்டு தலைமை 

யில்லாத உங்கள் தலைவன் எங்குள்ளான” என்று தம் தலைமை 

தோன்றக்கேட்டார். இதனைச் கேட்டவுடனே ஒட்டர்கள் சள 

ர்ந்தூ சனர்தார். தொட்டதை விடுத்து ௮வர் ட்டவர்சார், 

னவது தெளித்தார். அல்லமரை வளைந்து கொதித்தார், லெ 

சுட்டுமின் என்று கடுத்தார். சிலர் வெட்டுமின் என்று dares 

தார். இனனுஞு சிலர் எறிமின் எய்யுமின் என்று எழுந்தார், 

பினலுஞ்சிலர் குடடுமின கொல்லுமின் என்று குகிந்தார், வேறு 

சிலர் ௮வரத! வெண்பல்லைத தட்டுமின் எனருர், இங்ஙனம் வாய் 

கொண்டமட்டும் வைததோடமையாது ௮ப்பொல்லாத ஒட்டர் 

ஈம ௮ல்லமர்மேல் சல்.லும் எறிர்தார், தம் ஒரு சொல்லால் அவ் 

அனைவரையும் ஒருகொடியில் ஒருகசே சுடவல்ல தவ வலிய/டை 

யராயிருர்,தும சிறி. தம் வெகுளாமல் ௮க்கொடியவர் எறிந்த கற் 

களின் குகியன்மேல் தம் தவமாண்பால் ஊறு ஒரு சிறி துமின் நி 

உவர.து நினரார். ௮வ்வெய்யவரனைவரும பஞ்சி நடுக்கு ௮கன்று 

ஓடினார். செல் இடத தம தம் சனத்தைச் செலுத்தாமல் காத்த 

அல்லமரை எல்லாரும் போற்றினா, (இதன் விரிவை பிரபுலிங்க 

லிலையில் காண்க,) 
ரு 

கொடியவ செறிர்தகல் குயியக் குன்றென 

முடிமிசை நினறனன் முத்தன் அல்லமன் 

புடலியின் உடனிழல் புகைப்ப ௮ற்நிழல் 

கடி.தினின் மீமிசை காணுர் தன்மைபோல் 

இதனான் மேற்குறிச்ச வுண்மை இனித புலளாசல் காண்ச 
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வலியவணி_த்தும் ஒத்தன் மாட்டினும் வெரளிசாத்தல் 

WW Gate BOs Sot மிடொருநறுு தளையர்தம்பால் 

சலிவுறு வெரு ளிஃசலலா தாத்வல் rode wry 

மெலியவனி.. தஇிற காஃரும் வெருளியே அதமதன்பார். 

மெலிபவர் மீத வெகுளாதவசே மேலோர் என்பது இதனால் 

கூறப்பட்டது, 

304. செல்லச் செக்தரிர்கார் செல்லிடத்தம் கோசெேன் 
சொல்துதலே செயதார் கு சா--பல்லித ததும் 

செல்லா இடசதுச சன; செல்லிடத்தம் 

Arve! Dau isp. (௨) 

இ-ள், 

குமரேசா! கோசிரர் தம்செம் செல்லாத இடத்தில் 

இழிவற்றூர்; செல்லும இடத்தும ஏன் கொஷைப்பாலத்தை எய்தி 

ணா எனின், ரினம் செல்லாத இடத்துத தனம மீதாம், செல் 

லம இடததும் ௮தனின் $ம பிற இல்லை என்௪, 

எளியவரை வெகுளின் ௮எவிலலாத திமைகள் உளவாம் 

என்பா 'செல்லிடததும அ தனின தீய பிற இல்” எனறார், 

அதனின் யேபிறஇல்௮ச்சினத் இறும் யேன வேறு இல்லை. 

ஒருவன் சனம், தன்னினும் வலியார்பால் பலியா தாதலால் 

அதனைச் செல்லா இடம என்றம், மெலியார்பால் பலிக்கும் ஆத 

லால் .தனைச செல்லும் இடம என்றும் கூறினார். 

ஒருவன் சினம் வலியார் மாட்டு எழ்ன் தனம்சே இதாம்; 

எனை பெலியார்மமற் செல்லின அதனினும் பெரும்கேடு உண் 

டாம் எல பதாம், 

 வலியார்மேல் ஒருவன் சனல்கொள்ளின் கன்பேலஈ த்தி கழி 

போல் தானே கெடுவான், ஏனை மெலியார் மெனெனீன் அவர்
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BOO SY ee sre | ழியம் டாசமும் எய்தி இழிக 16H கலால் 

சரிடத் தும் சினம் தீதே பயக்கும் என்பது கருத்து, 

இவ்வண்மை விசுவாமிக திரர்பால் உணரப் 2ம். 

கதை. 

ஸிச வாமித்திரர, வட்டர்மேற் சனக்து வல்௰மர் புரிச தாச். 
அவ் ௮மரில், தமது உடல் வலியும், படை வலியும், பிற வலியும் 

தொலைந்து தம் ஐருமைப் புதல்வரனைவரையும் இழந்தார். மறு 

படியும் மாதவம் (ிந்து மாண்பெய்தினார். அதன் பின்னாம் 

அரிச்சந்திரன் பொருட்டு ௮வ? ரா? மாறுபட்டுத் தம் தவ.தநில் 

பாதிபீழக்து பழிப்பும் எய்தினார் ஒருவன் சனம் தன்னினும் 

வலியார் 2மல் எழின், ase தன$25 09 வருமென்ப-௩ 

இவர் உணர்ந்து வருக்தின், செல்லாத இடத்துச் சனம் Lan 

மென்பதை:முனிவர்சிலரும் இவ(பால் சசெவியல யினர். Bisa 

குவின்பொருட்டுச் தாம் செய்யலிரும் யே வேளகியை அத்த 

வசிட்டருடைய மக்நளை வேடர்சளாசச் சபிச்சா!, சம்சொல் லை 

மறுத்த சம் மடைய பு சல்வர்களையு ம சினந்தார். இசனால் அவ 

ரும் புலையசாதி யிழிக்தார். தம்மை விருப்பிப அரம்பையர் சல 

ரை அருங்கறகளாக்கனொார். மாலி, மசே$தரன் என்னும் *ரசர் 

சேனையைச் சனந்துச் சாம்பராக்கினார், இவரது GugalsFuiw 

அழி(தும், இழந்தும் அல்லல் எய்தினார் பலர், அதனால இயர் 

தமது கவமும் குன்றிப் பழியும் ௮டைந்சார், பின்பு Ror sary 

திவம்புரி$்)த சிறந்து கிளங்கினார். செக்ல! இடக்தும் செல்லும 

இடத்தும் சனம் 23ததரூப எனபதை உலகம் இவர்பால் உணர்ச் 

தீது. (இதன் மிரிலை இராமாயணமுதலிய பூ. ஈளிழ் arain's:) 

பெரியவர் தம்மைக்காய்க்தான் பிறங்கல்கவலிய சோலொப்பான் 

புரிவன புரியப்பட்டுப் புலம்புவன் ஒத்தார்க் காய்ர்சான் 

எரிஈரகதனில் விழ்வன் இழிந்தவரீம் காய்ந்நானென்றால் 

ஒருவா கம் இடத்தம சீற்றம் உறுபையே ணே றமாதேதா, 

S71 8h sP bor, 
மிறங்கல்மலை, ( )
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செல்லும் இடம், செல்லாத.இடம் என்னும் ஈரிடத்தும் னம் 

3௪ பயக்கும் என்பது இ,சனால் கூறப்பட்டது, 

303. தள்ளா வெகுவியினை ச் சாக் சலிங்கர் யார்மாட்டும் 

கொள்ளாத தென்னே குமசேசா..-தள்ளி 

மறத்தல் வெகுளியை யார்மாட்டு தீய 

பி.ஐச்,தல் அதனான் வரும். (m) - 

@—«, 
குமரேசா! சார்தலிம்கர் யாவர்மாட்டும் வெகுளியைக் 

சொள்ளாகது என்னே எனின், யார்மாட்டும் வெகுளியை மறத் 

தீல் வேண்மம்; தீய பிறத்தல் அதனான் வரும் ஆதலால் என்ச. 

யார்மாட்டும் வெகுளியை மறத்தல் -யாவரிடமும் வெகுளி 

யை ஒழி, மறக்தல் என்பது ஈண்டு உடன்பாட்டு வியங்கோளாகு 

மறக்க என்லும் பொருள் மேல் நின்றது. வெகுளி என்பது 

மனத்தில் தோன்றும் ஒர் இழிகுணமாதலால் ௮ல் ௮து சோன் 

ருவண்ணம் ஓ.ப்ம்கவேண்டு மென்பார் “வெகுளியை மறத்தல்” 

என்றார். எல்லாப் பழிபாவங் ளையும் வெகுளி விளைவிக்கும் ஆச 

லால் '(திபபிறத்தல் ௮சனான் வரும்” என்றார், வெகுளியே 

திமைச்கும் காரணம் என்பது குறிப்பு, 

எல்லாச் இமைகளும் வெகுளி ஒன்றானே உளவாம், ஆச 

லால் யாவரிடமும் ௮தனை ஒருவன் செய்யலாகா)ெென்பதாம், 

எளியவர் வலியலர் என்னும் இருவர்மாட்டும் டுவகுரலாகா 

தென்று மேலே கூறினார்; இதில், உலலுள்ள யாவர்மாட்டும் 
J pins செய்யலாகாெ தனருர், 

உயர்ச்சவர், தாழ்ந்தவர், ஒத்.சவர், என்னும் முச்திறுத்தார் 
மாட்டும் எத்திற,த்தா.னும் ஒ.தவன் வெருளலாசா) தன்பதகரு.த்.து 

அறிவுடையவர் யாலர்மாட்டும் வெகுளார் என்பறு இதில் 

ட்ணர்த்தப்பட்ட து, இங்வுண்மை சார்தலிங்கர்பால் உணரப்படும்,
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sab 5. 

சாக்கலிக்க சுவாமிகள் என்பலர் இற்றைந்றா முர்நாறு 

Buds 6G முன்னர்க் கொங்கு காட்டிலே யிருர்தவர், சிறந்த 

விர சவர், அடக்கம் பொறை அருள் முதலிய உயர் குணம்£ 

ளெல்லாம் ஒருக்கே ௮மையப்பெற்தவர், பலநாற் புலமையும் 

விழுமிய இனிய செஞ்சொற்களால் ௮ழயெ கவ்கள் பாடும் தலை 

மையும் இவர்பால் ௮மைக்திருந்தன, ஞானாம்பிரசை என்னும் ஓர் 

உத்தமியை மணந்து இல்லறத்திலீருர்.து கெகாலம் வாழ்ந்து பின் 

துறலியாயினார். சிவஞான தேவர் என்னும் பெரியார் ஒருவர் 

பால் ௮ருளு.பதேசம் பெற்றார். புதமும் அகமும் புனிதமுடை 

யராய் எவ்வுயிர்சட்கும் இனியராய் விளக்கினார், தருயிர்மாட்டூப் 

பேரருளுடையவர். ௮ருந்தவச் கொள்கையில் இருக்திய தன் 

மையர், இவர் சமாஇபிலிருக் து வெளிவருல்கால் எவசை கோக் 

இனும் அவர்தம் புன்மை நீங்கி மெய்பணர்வுடையசாய் மேலான் 

ஈன்மை எய்.துவரென்பர், வெகுளியை எவரிடமும் எனைத்துக் 

கொள்ளாது சாந்த சீலசாயிருக் சமையால் இவரைச் சாந்தலிக்கர் 

என்,று உலஈம் ஏர் இநின்றது. பெரியவசொருவர் ஒருநாள் இவர் 

பால் வற்று வசிட்டர் விசுவாமித்திரர் துருவாசர் மூதலிய அரக் 

தவர்களும் ஏன் வெகுளியைப் பொருந்தி நின்றாகள்'! என்து 

வினவினார். சுவாமிகள் :*தாம் செய்க விளைப்பயன்களை இறை 
வன் அருவமாய் நின்௮ உயிர்களை முன்னிலையாக்கொண்டு ஊட்டு 

இரான் என்று O sells Bhs gb அவர்கள் வெகுளி கொள்ளு 

வதுஎன்னகாரணமோயான்௮றியேன்''என் றுபுன்னகைசெய்தார், 

கொலைமறுத்தல், வைராக்யெசத்சம், வைராக்யெ Bur, od 

ரோதவுந்தியார், என்னும் சான்கு விழுமிய நூல்கள் இவரால் 

செய்யப்பட்டுள்ளன. கோயம்புத் தூருக்கு மேல்பாலுள்ள பேரூர் 
என்னும் இருரகரில் இலர் சமாஇயொயினார், இவர் யெய்சால் ௮ங் 

ரூ. மடம் தன்று இன்றும் சிறர்து விளக்கெருச்றது. பாரமா. 

டும் வெகுளியை மறத்தலே அறவோர்க்சழகு என்பலைத உலகம் 

இலர்பாலுணரர்ச து.
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வெகுளியை ஒருவரிடமும் சொள்சாலாகாதென்பது இதனால் 

கூறப்பட்டது. 

  

304. திதுபசை யேதுமில்லாச் சிததர1 மன்சினத்தாற் 

கோதடைந்தான் என்னே கும?ரசா--3பாதும் 

நகையும் ௨வகையுப் கொல்லுஞ் சினத்தில் 

பகையும் உளவோ பிற. (x) 

குமரேசா! பகை எதும் இல்லாத சித்தராமன் ஏன் சின 

ச்தால் இீறுற்றான் எனின், நகையையும் உவகசையையும் கொல்லு 

இன்ற சினத்தினும் பகை பிற உளவோ என்௧. 

*தசை-மு£மலர்ச்சி, உவகை_-மனம௫ழ்ச்சி, 

சீனத்தின் பிர பதையும் உளகோ--னத்தைப்போல வேறு 

பகைகளும் உள3வ, இல்லைஎன்பதை ஓகாரம் உணர்த்திநின் ௪.து, 

மூசமலர்ச்சியையும், மனமூழ்ச்சியையும் ௮ழி.த்ெெ ெழுசன்ற 

சின ததைப்போலத் நீயபகை ஒருவலுக்கு வேறு யாதும் இல்லை 

என்பதா, 

சினம் கோன்றுங்கால் ௮ம் புறம் என்னும் ஈமிடத்தும் ௮ 

மைக்துள்ள இனிய இயல்புகளை ௮றவே அழிக்கும் ஆசலால் 9 

னம், ஈகையும் உவகையும் கொல்லும் என்றார், பொறுமை, ௮றி 

யாமை முதலியவத்றால் புறத்தேயிருந்து துயர்கிளைக்கும் 'பகைவ 

ரினும உள்இரு௩ேத gor உணர்கின்பங்களை அழிக்கும் வெருளி 

யே ஒருவனுக்குக் கொடும்பகை என்பது கருத்த, 

பகைவரைப் பகைவசென்று வெகுளற்ச; அவ் லெகுளியே 

உனக்குப் பெரும் பகை என்றபடி, புறப் பசைவரிலும் ௮:ப் 

பகையாகிய வெருளி3யே தனக்குப் பெரம் கேடு விளைச்கும் ஆச 

லால் ௮தனையே ஒருவன் அறிவால் அடக்கவேண்சிமென்பது 

குதிப்பு,



31-ம் ௮திமாரம் வெழுள்ரமை, 001 

வெகுவியை ஒரஉன் அடக்காகிடின், அதனால் ௮லனுக்கு 

இழிவும் அன்பழும் உளவாம என்பது இதில் உணர்த்தபபட்டதுு 

இவ்வணமை சித்தராமனபால் உணரப்படும், 

கதை, 

சி தராமன் என்பவர் கருகாட தேசத்திலுள்ள சொன்ன 

Mig என்னும் த௲ரில் இருந்தவர், திருவும் ௮றிவும் சேப் 

பற்தாவா, சரத வீரசையர். சித்திகள்செய்து சிரப்புபபெய் 

தவா. பல நாலதனையும் பயின்று கெளிர்தவர். தாம செய்கின் 

2 நற்தருமககளே பரமுத்தககும் ரண cay Typ Wu 

தம் ௮அவற்நையே போறறிவந்தார், தத் துவ ஞானமம Ps was 

ஏதுவென்ற௮ு உணசாதிரும்கும இவரது மன கலததை உணாத்து 

உண்மையை இவர்க்கு உணர்ச்த விரும்பி ௮ஃ்லம தேவர் என்னும் 

அருள்வள்ளல் ஒருக் இவர்பால் வர்தார். சரியை, இரியை, 

யொமம், எனபன ஞானம உண்டா ௦ பூதுிவயாகு. இதனை 

யுணசாது சுதிமென ௮வறதையே 30ல் க்பபலா கயவராவர் 

என்று இவசது அமைதியை அறிய ௮லல.௰[ அருளிஞர், இதனை 

ம்கேட்டபுஉனே சித்த)மா சிததங் நொதிததார், தவத்திற் 

பெரியராய ரம்மை ௮வமதிததாரே என்று கருதியும், தம் பணி 

யாளாகளாகிய ஒட்டர்சள் உரைததையமகம் ௮வாழீமல் இ 

உர் பெ!ஞ் சினலமமணடு pos யே. மகிமையால் ஒரு பெரு 

கெருபபை அவாமேல் ஏவனார், ௮ச் தீ ௮ஃ௨லமரை ஒனறுஞ் 

செய்யாமல் செசதராமரது நகரததையே பதறி யெரித்தது. இ 

வர் அஞ்சி நடுல்கி அவர் அடியில் வழுந்தாா, அதன்பின் அவர் 

௮ருள்செய்தசன்றார். தன் செனததால் தானடைகத துன்பத் 

தை நினர்து கவன்று பின் அதனை துறந்து வீளங்ஜொர், விரி 

வைப் பிரபுலிக்க oS nla anes, 

தன், ”னமே ஒருவனுச்ரு3 கொடும் பகையாம் சுன்பது Qs 

னால் கூறப்பட்டது.



003 திருக்குறட் குமரேச வெண்பா, 

305 இன்டோள் இரணியன் நன் சேய்மேற் சினர் சனல் 
கொண்டான் ௮.ி3வேன் குமரேசா-.-கொண்டாடும் 

தன்னைத்தான் காக்கத் ெனக்காக்க காவாச்கால் .. 

தன்னையே கொல்லும் சனம், (டு) 

இடம். 
குமரேசா! இசணியன் தன் மான்மேற் ஜெந்ததனால் 

ஏன் அழிர்தான் எனின், தன்னைத்தான் காக்கின் சனம் காச்ச) 

கசலாக்கால் சனம் தன்னையே Clan 6 gu என்ச. 

தன்னைத்தான் காக்கின் -தன்ளை த துன்பம் ௮டையாவண் 

கம ஒருவன் சாக்கலிரும்பின், சனம் காக்க--சினத்தை மனத் 

திலெழாவண்ணம் கடுத்து நீக்குக, 

துன்பம் யாதொன்றும் தன்னை ௮அடையாதிருக்குமாறு ஒரு 

என் விருர்புவயின், ௮வன் வெருளியைச் கொள்ளலாகாது 

கொள்ளின் ௮ஃ.து அவனை௦ய சொன்றுகிடும் என்பதாம், 

வெகுளியால் துன்பமே விளையுமென்பது கருத்த, 

கிவருரி, தனனையுடையானது அறிவைக் கெடுத்துப் பழி 

பாவங்களை விளைத்து இருமையிலும் அவளுக்குப் பெருந் துன்பத் 

தை கல்கும் என்பார் ((ரினம் தன்னையே சொல்லும்'' என்றார். 

ஒருவன் வெகுளி ௮..னது முகமலர்ச்சியையும், மனமூழ்ச் 

சியையும் கொல்லும் என்று மேல கூறினார்; இதில், அவளையே 

அது கொன்றுவிரிம் என்ளுர். 

இன்பத்தைச் கொள்ள கிரும்புவோன் கோபத்தைக் கொள் 
ளலாகாதெனபது குறிப்பு. 

வெகுளி தனனையுடையாலுக்கு அழிவையே கிளைகிக்குமெ 

ன்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது, இவ்வுண்மை இரணியன் 

பால் உணரப்படும்,
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கதை, 

இசணிய ௪ என்பவன் திதியிடம் தோன்றிப அ௮சுரகுலத் 

தோன்றல், பொன்னிறமுள்ளவனாதலால் இப்பெயர் இவனும்கு 

இ.ப்பட்ட த. இரணியம்--பொன், எல்லா ௮ண்டங்களைடயம் 

தனஃ5ேச உரிமையாக்95-ண்டு அரசுபுரிசதவன், ஒப்பற்ற உடல் 

வலியு -டயண், ஆண்மையில், திண்மையில், எவருக் தனக்கு நிக 

சில்லாசவன். யாண்டும் எலரானும் எவற்ரானும எவ்வகையா 

ஜம் இறவாவண்ணம் உயாவரம் பெறறவன். உயிர்கசிளல்லாம் 

தன் பெயரையே சொல்லித் துதித்து வாழும்படி ஆணை செஜலுச் 

தினுன். இவன, கிபாதி என்னும் போழகுவாயந்த ஒரு மாதை 

பணம இலாதன, சமல கன, Mp sor gor, AT svt Sor 

என நான்கு. |சலவர்சப பு ௨ மம என்னும் ஒரு புதல்வி 

யும் பெற்றான். எல்லா நலங்களையும் ஒருங்கே எய்திப் 

பெரு மகிழ்வோடு இவன் பேரரசு புரிசது வருங் சால் 

தீன் புதல்வனான பிரரலா தன வேதம் ஓசப்புகுந்து முதலில் மா 

லின் பெபரையே மாலற ஒதினாக௪. ௮தனல் அவன்மேல் இவன் 

கொதிததான். அ௮மமாயன் எங்குள்ளான் என்று சினந்தான். 

எங்கும் உள்ளான் என்று ௮வ் இளைஞன இசைத்தான், அவனை 

இங்குக் காட்டு; இல்லையானால் உனனை& கொலவேன் என்று 

சினத்து அடுத்திருந்த ஒரு கம்பத்தில் தன் அடலு௮கையால் 

பொடிபட அடித்தான. அதிலிருந்து அரி, ஈ.ரசிங்கமாய் த் தோ 

ன்றி இவனைச்கொன்று கதொலைததார். சனத்தை ஒருவன் காவா 

க்சால் ௮லது ௮வனையே கொல்லும் எனபதை உலரம் இவன் 

பால் உணர்ந்தது. இதன விரிவு இராமாயணத்தில் இரணியன் 

வைப் படலத்தில் இனிது காணப்படும், 

சனம், தன்னைக் கொண்டவனையே கொல்லும் என்பது இத 

னால் கூ றப்பட் 

' 306, வெற்றிச் தரிசங்?கன் வெஞ்னெத்தால் தன்குருவைக் 

குற்ற புறத் தர்ந்தார் குமரேசா--உற்ற 

சென மெனலனும் சேர்ந்தாரைம் கொல்லி இனமென்னும் 

ஏமப் புணையைச் சுடும், (௬) 

76
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@) —-ar. 

குமரேசா! திரிரங்கு பன்னன் தன் குருவையும் ஏன் 

சின க்தால் GPs gro எனின், சினம் என்றும சேர்? சாரைக் 

கொஃலி, இனம் என்னும் ஏமப் புணையைச் சுடும் ம் என் ச, 

புணை--மரக் சலம், சேர்ச்தாரைம்சொல்லி என்றது கெருப் 

பினை. தனனை அூத்தயற்றை அறிப்பது என்னும் காரணம் 

பர்றி இதற்கு அப்பேயர் இடப்பட்டது, இனம் என்றது தனக்கு 

உதிய உனர்ர்தும் உற்றார் முசலிப ஈல்லினத்தை; 

சம் என்றும் ஏபப் புணையைச் சுடும் இனம் என்று 

சொல்லபாடுசனற இனிய மாகமலத்தையும் சிதைக்கும். இதச் 

தீது தழழயய எாசவும்மை இதில் தொக்குநின் ng. 

ரெருப்பத் சகச சே/சச பொரளை மாத்திரம் எரித்துத் 

டிதாலைக்கும், சனம் சசர்சதாரைபும் சேரா தாரையும் சோ௮ழிக் 

கும். ஆஃலால் ௮கனிஜதும் 721 )யாச௪ அஞ்ச 

ஒழிக்சவேன் மென்! 1B குறிப்பு, 

அன்பக்ஈடலில் விழுது வரகா வண்ணம் இன்பச்சசை பி 

Capp வல்ல இனிய ஈஃ&ல துணை oi னபார், ஏமபபுணை என்று. 

சினம் என்னும் த தன்னை எடுத்தவரையேயன்றி ௮வரை 

டுத்சவரையும் ெடுத் துலிமிம் எனபத:ம், 

தனக்கு இசச்தை* செய்ய வல்ல குருமார் முதலிய Boe or 

ரையும் சினமுடையான் கன் சினத்தின இமையால் இழச்து வருந் 

துவான் என்பது இதில் உணர் த மப்பட்டது. இவ்வுண்மை தரி 

சங் சபால் உணரப்படும், 

கதை, 

திரிசம்கு என்பவன் சூரிய குலத்தோன்றலாபெ சத்திய 

விரதன் புதல்வன், சத்திய Sos@u wher gram sims. 

இவன் சத்தியலதி என்னும் உத்தமியை மணந்து அரசுபுரிஈது 

wa ரால் ஒரு நாள் தமது குலு தருவா வசிட்டரையனு2
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8 ° ° . ட 4 ப டி . 

உடலோடு சான் தறக்சச்இல் புகவேண்டு பன்ற Puxre னன். 

அதற்சவர் இப்பூக வுடம்போரி அக்கு போதல் நறு ஆச 

லால் இதன ஈண்டு இகந்தபின் நீ பாசலாமென்ரார். “என்மனங் 
. டி ஆ! * ச 4 e a * கொண்டனதச் செ.ப்ஓ தரவில்லையானால் நீர் என்ன குரு” என்று 

அரசன் சினங்சொண்டான், உம்மால் இயலமிவலைப னால், யான் 

கருதியதைத் FH சற்குரிய பெரீயார் ஒருவரைக்கொண்டு ரூ 

மதம் ஒன்று புரிரது மான் எண்ணியதை எண்ணியாங்கே எய்து 

வேன் என்று எ௫ரந்து மொழிக்தான். உடனே முனியா scape 
உ . ௩ . * ௩ . 

OH (pena கொண்டார். வழி வழி எரஈ்,௪ எனக்கும் இழிமொழி 

தந்தாய் ஆதலால் நி சனாஈம் கடவையென்று எசீர் இனக்தார், 

அரசன் ௮வமாறற தனது அழயெ வடிஈமாறி உடனே புலையனா. 

ஞான. முனிவரும் GAs ga ஒரு தனிவனம் பு தந்தார். தமக்கு fas 

இனத்தின் ஈலச்தை இரும் சம் தம் சினத்தால் இழக்சார், 

சனமென்னும் சேர்ந்தாரைக் பெல்லி இனம் என்னும் எமப்புணை 

யைச் சுடும் என்பதை ௨ல௩ம் இவருவர்பாலும் உணர்ச்தது. 

(விரிவை இராமாபண த்தில் சாண் 2.) 

ன்னைய$த்தவரையேல்லாம் சனம் நியைப்போல் கெடுற்து 
toa ர் ‘ 

ல்டும் என்பது இசனால் கூறப்பட்டது. 

307. கொண்டாாசெம்பொருளாக் கோங்க ன் ITH BTM 

தகொண்டாரேன் கேடு குமரேசா-மண்டி 

சன தசைப் பொருளென்று கொண்டவன் கேடு 

நிலத்தறைக்தான் சைழையா தற்று. (எ) 

Q)—an. 

ருமசேசா! சனத்தையே தனக்குத் துணையாகக் சொண் 

டிருக்த கொங்சணர் ஏன் வாசுயொல் அ. தனையிழது இழிஃதார் 

எனின், னெத்தைப் பொருள் என்று கொண்டவன் கேடி கிலத்து 

அதைந்தான்சை பிழையாத அற்று என்5,



000 திருக்குறட் குமபேச செண்பா, 

சினத்தைப் பொருள் என்று கொண்டவன்....ஏினமே சனக்கு 

உறுதிதரும் பொருள் என்று கொண்டவன். பொரள் என்றது 

உரிமை சோன்ற நின்றது. 

பீழையாத அற்று தப்பாக வாறுபோல், இதில் அகரம் 

குறைத்து நின்றது. கொண்டவன் சேட்ிக்கு அறைக்சான் சை 

யை உவமை காட்டியது தவ என்பதை உணர்த்துதற்சென்க, 

நிலத்திசசண் ௮றைந்தவன் னை அதில் தப்பாது படுதல் 

போல் சினத்தையடையவன் கெ$ிதல் தப்பாது என்பதாம். 

தன து வலிமையையும் பெருமையையும் உலூயசாட்டுதற்கு 

சனமே உரீய துனை என்று ஈருதி ௮தனையே எ.௮ரிடமூம காட்டு 

இன்றவன் தவருது கெடுவான் என்பதை நிலத்து அறைந்தான் 

தையால் தேவர் சுடுத்துக்காட்டிய ஈயத்தை ஈண்டுச் சிறிது நிலைத் 

க் காண்க, 

சின(ுடையான் தனது பெருமையை விசைவிலிழர்து தவ 

௫௪ கெவொன் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இலவுண் 

மை கொள்கணர்பால் உணரப்படும், 

கதை. 

கொரக்கணர் என்பவர் கொங்கு நாட்டிலிருந்த ஒரு ரிற்றா 

ரில் பிறந்தவர். இலாது சாலம் இறைக்கு இசண்டாயிர தண்டு 

களுக்கு முன்னதாகும், இவர், ௮ணிமா, மகிமா முதலிய ௮ட் 

டமா சித்திகளும் அடையப் பெற்றவ, ஒரு காலத்தில் தம் 

உடலழமுக்கைத் இரட்டித் திருமழிசையாழ்வார்முன் வைத்து 

௮தனை ஒருசிறு பொன் மலையாகப் பொருந்தக் காட்டினார். இவர் 

போக முனிவர்பால் பேரன்புடையவர். ௮ வர் கருதிய9வல்லம் 

உரிமையினு தவி அவரோடு உவர்திருந்தார். பின் ௮வசைப்பிரிர்து 

ஓர் ௮டவியிற் புகுந்து ஐ௦பொறியடக்கி அருந்தவம் புரிந்தார். 

புரிந் துவருங் கால் ஒரு கொக்ளெ எச்சம் இவர்மேல் பட்ட, 

இவர் அதனை நீமிர்த்து பார்த்தார்' உடனே அஃது எரிந்து 

கரிந்தத: தமது மமைனயைத் தாமே வியர்து எவரையுர் சமது
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சினத் தால் வெல்லலாம் என்று அதன்பின் துணிந்கார், Ge Bin 

பொருளென3 கொண்டு வனமெலார் திரிந்தார். அறியா தவர்ச் 92ல் 

லாம் தம் ஆற்றலையுணர் த்தினார். ஒருசாள் திருவள்ளுவ mtu @i 

தருமனை முன் நின்று பலிதரு* எனறார், அவ் மையம் சாயனா 
௫க்குப் பணிபுரிர்திருக் சுமையால் வாசுயமமையார் உடனே ஓர 
வில்லை. றிது பொழுது கழிந்தபின் பலிகொண்டு வந்தார், 
விரைவில் வரவில்லையே என்று கருதிச் சித்தர் ஈம் ௮ம்மையைச் 
சினந்து விழித்தார், ௮க்கற்புத் தெய்வம் அவர் தன்மையைத் 
தெளித்து புன்னை செய்து ''கொக்சென்று பார்த்தீசோ கொக் 
கணே” என்றுகூறியருளினார். சித்தர் ௮ம்மையாரது மெய்யு 

ணர்வையும் மேன்மையையுர் தெளிக்து ௩ூக்பெ் பணிஈதார், கா 

ணிச் சென்றார், செத்தால் சித்தர் €ரிழந்தார் என்று அனை 
வரும் சரித்து இசழ்க்தார். இனத்தையே பொருளெனறு கொண் 
ட.வன் தப்பாது செவொன் என்ப உலகம் இவர்பால் உணர்ந் 
தீது. (விரிவைச் As si சரிதையில் காண்க.) 

சினமுடையான் சப்பா.து கென் என்பது இதனல்கூறப் 

பட்டது. 

308. எள்ளிச் துயர்செய்தும் ஏஹே சிவஞானர் 

கொள்ளவில்லை கோபம் குமசேசா..தள்ளி 

இணசெரி தோய்வன்ன இன்னா செயிலும் 

புணரின் வெகுளாமை ஈன்று, (௮) 

இ..-ள. 

குமரேசா! வெஞான தே?கர் தனக்குப் பெருக் துன். 
பஞ் செய்தவனிடத்.தம் என் வெகுளிமைச் செய்யலில்லைடுயனின் 

இணர் எரி தோய்வு அன்ன இன்னா செயிலும் வெகுளாமை 

புணரின் நன்று எனக, 

இணர் என்பது பூங் கொத்தை உணர்த்தும் ஒரு சொல், 

Hog ஈண்டு ௮க் கொத்தைப்போத் செறிந்த பல தீச்சுடர்களை 
ச் குறித்து நின்றது,
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இணர் எரி--சத்றைத் த; என்றது பல ௪_ர்கள் கெருங்யெ 

தொகுதிபான பெஈந் யை, எரி என்றது அன்பக்கின் கொடு 
மையையும், இணர் என்னும் ௮டை அகன் மிசுடியையும் உணர் 

SS Asx pgp. தனக்குக் துன்பஞ் செய்சானி_த்்தாம் வெகுளி 

யைச் செப்யாமல் பொறுத்திருக்க எவர்க்கும் முடியாதாகலின் 

(புணரி? என்றார், 

தொகுதியான பெருந்தி வந்து தோய்ச் காற்போல ஒருவன் 

மிகுதியான துன்பத்தைச் செய்தானாபிலும் அவனை பும் வெகுளா 

மை ஒருவனுக்கு ௮பையுமாயின் மது ஈன்று என்பதாம். 

செத்தையே பொருளென்று சொண்டவன் கெடுவான் என் 

னு மேலுணார்த்தியதை நோக்க, ௮தனை ane கொள்ளாகிடி 

னும் தமக்குக் கொடுங்க செய்தானிடத்தேலும் ௮ தளை ச்செய். 

யலாகாதா? என்று ஐயுறுவார்ச்கு இஃது அருளியதென்ச. இன் 

ராசெயிலும் வெகுளாமை ஈன்று, எனரூர் புகழும் அறமும். 

அதனால் உளவாம் என்பது ௧௬௮. 

களக்குத் துன்பஞ் செய்பவனிடக் சம் வெகுளியைச் செய் 

யா திருப்பவே மேலான ஈன்மையை எய்துவான் என்பது இதல் 

உணாத்தப்பட்.து, இவ்வுண்மை சவெஞான தேசிகர்பால் உணரப் 

பம, 

கதை. 
சிவஞான தேசிகசென்பவர் இற்றைக்கு 51 gor ஆண்டு 

சுட்கு மூன்னர் வடகாட்டிலே பெருமுக்கல் என்னும் மலையினை 

அடுத்த ஒரு இற்.நாரில் இருந்த அம்மவை' என்பவளுடைய 

புதல்வர், பொறமை அடக்கமுதலிய உயர் குணங்களெல்லாம் 

இயல்பாகவே அமையப் பெற்றவர், பால பீதர் என்னும் ஞான 

யோபொள் ௮ருரூபதேசம் பெத்று “இருவகைப் பற்றுமற்று பொ 

ம்மபுரம் என்னும் ஈசரில் சித்திரள் பல செய்து சிறந்து விளக்கி 

யிருர்து பின் விருத்தாசல த்தை அடைந்து வறியவர் பிணியாளர் 

கொடியவர் முடவர் மூதலானவர்களையும் அடியவராச்ச அருள் 

புரிந்தார், புரிர்துவருங்கால், கூனிமேடு என்றும் ஊரிலிருந்த
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தாசரீசன் என்னும் மாதிரவாதி ஒ௱வன் இவாமீது பொருமை 

யுற்று இடர்க்கு அல்லக் பல செய்தான். சொல்லவுஉ முயன்று 

சொிஞ்சூம் செய்தான், தமது தவமகூமையால் ௮வ் craw aD 

றினும் இலர் கப்பி உட்ந்தள்,  அம்காலத்தில் செஞ்சியிலிருக்து 

அரசுபுரிக் 5 தரியம்பகன என்பவனை ௮ணுச இவர்மீது ௮வன் 

அடாப்பபி புகன்றான் அல்வேர்தனும் செற்றமுற்று வாது தே 

இரு குற்றமற்ற தன்மையையுணர்ந்து நற்றுள் தொழுகான். 

நயந்து ரென்டு ௪. இங்கனம் சொல்லாலும் செபலாறும் தத் 

(Gu பெருந்துன்பம்ச ளம் செய்துஉந்த அத்தானீஈன்மீது இவர் 

சிறிது /வகுளாமல் அ௮வதும்கு இதமே செய்தார், இலாது 

சினமன் மையையும், மன ஈன்மையையும் தெளிர்து அவனும் 

வர்,து இவர் அடிகளை ௨ணங்க அடியவனானான். அனைவரும் 

Dara பொறுமையை வியர்து பகழ்ர்து போற்றினர், இவரும் 

எல்லா சலங்சளுமெய்தி இற இபில் ஈறிலின்பமெய்திஞர். தனக்கு 

இன்னா £வர்றைச் செய்தார் கண்ணும் வெகுளாமலி ஈத்தல் அமை 

யுமாபின் வலது ஒருவலும்கு ஈலமாம் என்பதை உலஈம் இவர் 

பால் உணர்ந்தது, a ena Lo யூசாசல புராணத்தில் உண, 

மித 25[ப் செயினும் வெகுளாதிருத்தலே கருவனுக்கு ஈல 

மாம் எனபது இதல் கூறபபட்டது. 

309. பன்? வெருளாப் பரத்துவேன் உள்வியதைக் 

சொண்டா। உடனே ரும37சா--கொண்டாடி 

உள்சரிய வெல்லாம் உடனெய்தம் உள்ளத்தால் 

உள்ளான் வெகுளி பெனின், (௯) 

இ-ள், 

குமரேசா! தாம் நினைச்கவற்றை எல்லாம் பரத்துவாசர் 

ஏன் நினைச்தவுட?ே பெற்றார் எனின், உள்ளத்தால் Ga ae 

யை உள்ளான் எனின், அவன் உள்சரிய எல்லாம் உடனே எய் 

Bo ome,
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உள்ளத்தால் வெகுளி உள்ளான் எனின்--நெருரரல் வெரு 

ளியை நினையானா பின். மேல், வெகுளாமை எய்தின் DBE ws 

நன py சான்றார், இதில், ௮வன் ௧௬ சயன எல்லாம் அதனால் எய் 

அம் என்றா, 

மனத்தால் வெளியை ஒருவன் கினையானாயின் ௮வன் நினைத் 

தவற்ன, ,யெல்ல௦ம் உடனே பெறுவான் என்பதாம். 

எண்ணியவெல்லாம் எண்ணியவாறே ஒருவன் எய்த$வண்டு 

னாயின் ௮வன் வெகுளியை எண்ணலாகாது என்பது கருத்து: 

தனத்தை ஒழித்தவனுக்கு நினைத் தனவெல்லாம் PL oe 

இடைச் தமென்பது இமில் உணர்த்தப்பட்டது, இவ்வுண்மை 

பரத்துவா ர்பால் உணரபபிம, 

கதை 

பரத்துவாசர் என்பவர் உதத்திய முனிவருடைய புசல்வர்: 

தாய்பெயர் மமதை. இவர் சிறந்த தவ வொழுக்கம் வாய்ஈ சவர், 

உயிர்கள் மாட்டுப போரு ஞூடையவர், (Poms ae gs முனிவ 

சென்று இவரை அனைவரும் புஈழ்வார். பசமபொருளி.. ததே 

என்றும் தம உளத்ழையி ரத்தியதால இவர் பரத்துவாசொளப் 

பெற்றா, இதுபொழுஅ பிரயாகை என வழக ஈப்பரிகின்ற இ_ 

மே பண்டி இவரிருந்து sauyfhss gourd Oro api sp 

இராவண £வட்டையாடி வானரசேனைகளுடன் திருவயோத்தியை 

சோக்கி மீளுங்கால் ௮வரை எதிர்கொண்சி செனறு தமது தவச் 

சாலைக்கு அழைத்துவந்த இனிய உபசாரங்கள் செய்து அரிய 

விற்ர்து ஒன்றை இலர் ஆற்ற கிரும்பினார் தெய்வ வுல 

கத்தில் எய்தியிருக்குட் இனிய பொருள்களெல்லாம் தம்மிடம் 

எயதும்படி. எண்ணினார். அவ்வாதே சுரபி சிந்தாமணி அமிழ்தம் 

முதலிய போகப் பொருள்களெல்லாம் உடனே எய்தின, அவற் 

௫ல் ௮சசர் முதல் அடியவரீறுக ௮ச்$சளையிலுளள ௮ளைவரு 

ககம ஒருபடியாக உயார்த இன்பத்தை ஊட்டினார். எல்லாரும் 
உண்ட ம௫ழ்ச்தார், இவரது மனஈலத்தையும் சவ வலத்தையும்
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வியர்.து இராமழார்த்தியும் புகழ்க்து போத்றினார், உள்ளத்தால் 

வெகுளியை உள்ளாசவர்க்கு உள்ளியன எல்லாம் உடனேஎய்தும் 

என்பதை உலகம் இலர்பால் உணர்க்குது, விரிவை இராமாயணதி 

தில் காண்க, 

வெகுளியில்லாதவர்க்கு வீரும்பியன எல்லாம் விரைகில் உள 

வாம் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது. 

310, இண்டோட் சகரர் சனந்தஇறந்தார் அஞ்சுமான் 

கொண்டான் உயர்வேன் குமரேசா---மண்டி 

இறந்தார் இறந்தார் மனையர் சினத்தைக் 

துறந்தார் துறகதார் ஆணை. (w) 

9).—ar, 

குமரேசா! சகரர் செத்தால் இறந்தார்; அஞ்சுமான் 

ஏன் வெகுளாது உயாந்தான உனின, சினததின இறந்தார், இறக் 

தாசை அனையர்; இனத்தைத் துறநதார் துறந்தார் துணை எனக, 

இறத்தல் என்பது மிகுதல் சாதல் கடத்தல் என்பவற்றை 

உணர்த்தி நிற்கும். சனெத்தின இறாதார் இறக தார் அனையா-..சின 

த்தின் மிக்ககா செத்தவரோடொப்பர், இஇல் சனம் இடைநிலை 

த்திவகமாய் நினறு இருமருங்கிலும் சென்றிசைர்தது, 

சினத்வதச் துறந்தார-.வெருளியை விட்டவர். 

துறந்தார் தணை--சாதலை ஒழிக்தாரை ஒப்பர், 

சினத்தை மிருத்தவர் செத்தவரையும் ௮.௪ விடுத்தவர் 

சாசாதவசையும் ஒப்பர் எனபதாம். 

வெகுஸி யுடையவர், உயிருடையராயிலும் தாம் பிறந்து 

பயனை இழச்தல் ரோக்டு ௮வரை இறந்தவர் என்றும் ௮ல.இல் 

லாதவர் மெய்யுணர் வுடையசாய் அழிவி லின்பத்தை அடைவ 

சென்பது கருதி௮வளசை இலாதவர் என்றும் கூறினார் oars, 

77
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எரிகிகர் வெகுளிபொக்க மயக்கம்லச் Osu gb gs 

தெரிபலை சிதைபும் உள்ளர் தெரிக்தவை கதைந்தபோதே 

உரியதன உணாவுமாயும் உணா்வுமாயஈ தொழிந் தவாறே 

௮ ரியவென் றறிஞர்பேசும் ௮னைத்துமாய்க தொழியுமனறே. 

(பகவற்கீதை.) 

கெகுளி மிச்சவர்க்கு வீடு பெறுதல் ௮ரி3 என்பதை இத 

ைணார்க, இனி, துரக்தார் என்பதற்கு துறவிகள் என்று பொ 

ருள்நொண்டால், வேருவீயை மாத்திரம் பூதந் தவர், எல்லாவற் 

றைடம் தரந்த பெரியாரோடொப்பர் எனறு கோள்க. 

வெகுளியுடையலர் இறப்பு துன்பத்தையும், ஃதில்லாத 

வர் இநவா இன்பததையும், எய்துவபென்பது இதில் உணர்த்தப் 

பட்டது. இவவுண்மை சகார் பாலும் முஞ்சுமான் கண்ணும் 

உணாப்படூம், 

கதை 1: 

இரு௨யோ ச தியிலிருந்து அரசுபுரிந்த சகர மன்னனுக்கு 

சுமதியென்னு பனைவிபால் இறைவனருளால் ௮றுபதீனாயிம புத 

ல்வர்கள் சோனா, அவரனைவருககும ஒரு தோகையாகச் 

சகரர் என்றே பெயர், உருவில், திருவீல், உரனில், உணர்கில்) 

ஒருரிகசானகர். வீமிரத ௮றிவு இலராயிலும் 9௧௪ ண்மை 

யுடையவர். ஒரு ரையொருவர் பிரிதல் இலராய் யாண்ம்ச் செல் 

லிலும் ஒருங்கே செல்வர். பாசலத்திலிருந்து Chi தவம் புரி 

யுங் கபில முனிஎ ரைக் கண்டு ௮வரது மன நிலையை உணராது 

அவர்மேற் சனமீக் கூர்ந்தார். அனைவரும் அதனால் ஒருங்கே 

வழிக தார், சிறந்த பிறவியை எய்தியிருப்பினும் இறந்த சனத் 

தார் இறந்தவச யாவா என்பதை இவர் ௮ன்று உணர்த்தி 

ஒழிகதார் 

கதை 2, 
அஞ்சுமான் என்பவன் சகர மன்னனுடைய பேரன், 

பொறுமையும் ௮றிவும் பொருந்திய பண்பினன், இண்மையுள்ள
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வஞயினும் யாவாமாட்டும் தண்னபமி3ஈவன், FEIT Qs wan 

யைத் தெரிந்து தாம் புரிசன்ற பரி பள்விக்கு இடையுறு வரத 

தேயென்று சவலுூ௫ன்ற தன் பாட்டனாகிய சகரனை த தேற்றினிட் 

டுப் பாதலத்தில் Rip கபில மூனிலசைக் கண்டு ௮வரது அடி 

களிற் பணிஈ்து இனிய மொழிகள் பல அவர் உவகையுற மொழி 

ந்தான் இவனது மன நலத்தையு௨॥ சினமகன்ற தன்மையையும் 

முனிவர் தெளிந்து இனிதருள்செய்து பரியையும் உ கவிஞர், A 

தனைப் பெற்றுவந்து ௮௫ மகம் முடிசது HIF Qs மிழ் Bh 

oF Sarg அபைதியினலக்கால் அ௱ந்தவதம் போற்றத்த35 

பெரும்பதக்தசை அடைந்சான். சின முடையயர் அழியுந்துயரை 

யும், ௮ஃதில்லா தவர் அழியா இன்பத்தையும் பெறுவார் என 

பதை உலகம் இஃர்பால் உணர்க்தது. விரிவை இராமாயண த்தில் 

காண்க, 

  

(இவ்வதகாரத்தின் தொகைப் பொருள்,) 

செல்லும் இடத்தும் தன் சினத்தைக் காப்பவனே சிறந்த 

வனாலான, செல்லும் இடம், செல்லாத இடம், என்னும ஈரிடத் 

தும் சனம் 25 பயக்கும், யாவர்மாட்டும் சனத்தை ஒருஉன் 

ஒழித்தல் வேண்டும். மன ம௫ழ்ச்சியையும், முக மலர்ச்சியை. 

யும் சினம் ௮நவே தொலைக்கும். ௮தனை அ௮டக்காதவனை ௮து 

கெடுத்தேகீடும். ௮தனையுடையவன் தனக்குரிய நல்லினத்தை 

யெல்லாம் இழப்பான், ௮தைந் கொண்டவன் தப்பாமல் தன்ப 

த்தைக் கொள்வான். தீயைப்போல் வந்து பிறர் துன்பஞ் செய் 

யினும் சனெங்சொள்ளாமையே ஒருவனும்கு உயர் ஈல.மாகும், 

வெகுளி இல்லாதவலுக்கு உள்ளிபவெல்லாம் உடனே உளவாம், 

சினம் மிகுர்சவர் செத்தவரோடு ஒப்பர், அதனைத் துறந்தவர் 

௮ ழிவிலின்பத்தைப் பெறுவர் என்பனவாம். 

91வது வெகுளாமை முற்றிற்று, 
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௩௨-ம் அஇகாரம் இன்னா செய்யாமை. 

அஃதாவது தன்பமானசெயஸ்களைப் பிறவுயிர்கட்கு எவ்வ 

சையாலுஞ் செய்யாமை, இனனாமை--.துன்பம், இஃது இனி 

மை என்பதன் எதிர்மொழி. வெகுளி, ௮.றியாமை, தன்னயங் 

கருகல், மறதி என்பவற்றால் இது நிசழுமாயிலும் பெரும்பாலும் 

வெகுளி பற்றியே விளையுமாதலால் ௮து தோன்றிலும் இது செ 

ய்யலாகாே தென்பதை உணர்த் துதற்கு வெகுளாமையின்பின் வைக் 

கப்பட்ட து. 

  

311, உற்தமுன்னேன் இன்னு ௮௮வனென ஏனிளக்கேச 

குற்றமற நீத்தார் குமரேசா-முற்றும் 

றெப்பிலும் செல்வம் பெறினும் I pi sear & 

Osiwrenn wits pet Gorter, (s) 

இ-ள், 

குமரேசா! ௮ர௪ செல்வத்தைப் பெறுவதாயிருந்தும் 

தன் அ௮ண்ணலுக்கு இன்னு செய்யலாகா தென்று எண்ணி ஏன் 

‘Hater இளக்கோ துறந்தார் எனின, சிறப்பைத் தருகின்ற செல் 

வத்தைப்பெறிலும் பிறர்க்கு இன்னு தவற்றைச் செய்யாமை மாசு 

அற்றாது கோள் என்௧, 

சிறப்பு என்பதற்குப் பொருள் ஈண்டு இயல் Cases 

கொள்க, கோள்என்பது புறங். ஐல, இடையூ௮, இரகம், கோட் 

பாடு, குணம் என்பவற்றை உணர்த்தும்ஒறு, சொல், ௮௨து ஈண்டு 

கோட்பாடு என்பதைச் குறித்து நின்றது, 

மாசு அற்றார் கோள்குற்றம் அற்று தணிவு. 

சிறப்பைத் தருன்ற செல்வ த்தப் பெறுவதாயினும் பிநா்க் 

குத் துன்பத்தைச் செய்யாமை சுந்தமற்று2.த salle cw 

பதாம்,
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spams சிறந்த செல்வமாயினும், பிதர்க்குத் துன்பஞ் 

செய்து அதனால் எய்துவதாயிருப்பின் ௮சனை மனந் தாயார் 

விரும்பார் என்பார் செல்லம் பெறினு$ இன்னா செய்யாமை 

மாசழ்ரூர் கோள்'! என்றார். இன்னா செய்யாமையே குற்றமற்ரூ 

ரது குணம் என்பது குறிப்பு. ் 

இனி, சிறர்ச செல்வத்தைப் பெற்றிருப்பிலும் பிரர்க்குத் 

துன்பஞ் செய்யாமை மாசு ௮ற்றுரமகு இயள்பு எனிலும் பொரு 

ந்தும், ஒருவனுக்கு இம்மைக்குரிய எல்லாச் சிறப்புகளையும் 

செல்லம் நல்கும் ஆசலால் அத சிறப்பு ஈனும் என்னும் அடைபெ 

நீறு வச்சது. எத்துணை ௮ ரிவடையாரையும் சித்தத்தைச் இரிச் 

அச் செருக்கை மிகுத்துப் பிறர்க்குத் 8ீங்கு செய்யும்படி செல் 

உம் தூண்டுமாதலால் ௮௮ பெறினும் மாசற்ரார் இன்னா செய் 

யார் என்றார், இன்னாசெய்யு படி. செல்வம் செய்யும் என்பதை 

உம்மை விளக்கிநின்றது. எவ்வளவு இறந்த செல்வமாயிலும் 

பிறர் துன்புற வருவதாயின் ௮தனை அறிவோர் விரும்பார் என் 

ப.த இதில் உணர்த்தப்பட்டது, இவ்வுண்மை இளக்கோ பால் 

உணரப்படும். 

கதை. 

இஎங்கோ என்பவர் சே.ச நாட்டிலே வஞ்சி saree 

லிருந்து செங்கோல் செஓலத்திய சேரலாதன் என்னும் HIF gp 

டைய புதல்வர். தன்னுடன்பிறர் த முன்னோனாகய சேரன் செ 

ககுட்டுவனோடு சேர்ந்து வளர்ந்து யாவர்மாட்டும் ஆர்ர்த அன்பி 

னராய் ௮மர்ர் து விளங்கனார் அரியணை அமர்ந்து திருவுடன் 

விளச்கும் ௮ரசன் முன்னர் இவ் இருவரும் இருப்ப ஒருராள் 

நிமித்திகன் ஒருவன் வர்தான், வணங்கி நின்றான், குமரர் இரு 

வசையும் அமா நோக்கப் பின் ௮ரசனை நோக்கினான். அரசே! 

* நும்புதல்வர் இருவரில் ௮ரசுரிமையை யெய்துதற்குரியலங்களெ 

ல்லாம் இளக்கோவுக்கே அமைந்துள்ளன ஆத்லால்௮வனே இனி 

அரசனாவான்?! என்று அறைந்து செனமுன், மூத்தவளுக்கே 

௮.௪௪ உரிமை என்னும் முறைமை மாறியதோ என்று செக்குட்
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டுலன் சனக்து சென்று மனந்திரிந்தான், அதனை இளங்கோ 

உணாச்தார் தம்மால் ௮ண்ணனும்கு இன்னல் வந்ததே என்று! 

வருகதி ௮கனை அ௮வனடையாவண்ணம் தாம் துறகினை அடைக் 

தார். வஞ்சியின் 8ழ்பாலிருந்த திருக்குணவாயில் என்னும் தல 

தீதிலமாந்து தவததிலிருந்தார். உயர்ந்த சிறப்பைத் தருகின்ற 

தறச்ச ௮ர௪ செல்லம் தமக்கு வருவதாயிருந்தும முன்னோனய் 

தம் இனனுமைஃகு இரங்கி அருளுடன் துறந்த இப்பிபரியாரது 

மாசற்ற சன்மையை அனைவரும் வியந்தார், தஇுறவுகொண்டபின் 

இளங் சாவடிகள் எனறும் சேர முனி என்றும் இவரைப் புநழ் 

ந்து போற்றினர். சிலப்பதிகாரம் என்னும் சிறர்க காவியம் இவ 

ரால் இபுற்ற பட்டத, இலரது மதி நலமும், பன௩லமும், ௮ 

ஞூடைமையும் இஈ_நாலில் பலஇடங்களிதும் புலறைன்ற௭, பிற 

ர்க்குக் துன்பமான செயல்களைப் பெரியோர் எவவகையினும் செ 

ப்யார் என்பதை உலகம் இவர்பால் உணர்ந்தது, (விரிவைச் சரி 

தையில் சாண்க.) 

தமக்குப் பெருஞ் செல்வம் வருவதாயிலும் பெரியோர் பிறர் 

க்குத் துன்பமானவற்றைச் செய்யார் என்பது இதனால் கூறப் 

பட்டது. 

312. செற்றங்கொண் டி ன்னாமுன் Caw grr ar செய்தலேோன் 

சொற்ற எ குடியார் குமரேசா. முற்றும் 

கறு ததினனா செய்தவக் கண்ணும மறுத் தின்னா 

செய்யாமை மாசற்றார் கோள், (௨) 

குமசேசா! செற்றங்கொண்டுஇன்ன சவற்றைக்தமக்குச் 

செய்தாரிடத்தும் கொற்றங்குடி. உமாபதியார் ஏன் அதனை மறு 

த்துச் செய்யவில்லை எனின், கறுத்து இன்றா செய்த ௮க்கண் 

ஹும் மறுத்து இன்னா செய்யாமையும் மார அற்றார் கோள் 

என்சு. தொகச்ரு நின்ற உம்மைமேலதைத் தழுவிநின்றது,
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கறு த தல்--வெகுளிக் குறிப்பு. 

கழப்பும் சிப்பும வெகுளிப் பொருள. (தொல்காப்பியம். 

செய்த ௮க்கண்ணும்--செய்த அவ்கிடத்தும். செய்தவன் 

கண்ணும் எனவும பாடம், 

இன்னா சவற்றைத் கமந்கு ஒருவன் வெகுண்டு செய்தவிடத் 

தும் ௮வற்றைபாறி ௮.ளும்குச்சய்யாமை மாசற்ராரது Quer 

என்பதாம, 

செல்வம் பெறினும் பிறர்க்குத் அன்பமான செயல்களை மாச 

நீரார் செய்யார் எனலு மேலை கூறினா; இதில், தமக்குத் துன்ப 

Grew sh gH ௮தனை ௮வா செயயா எனம்ரா, 

சினங்கொண்டு பிறர் இன்னா செய்யினும் ௮ சனை பனங்கொ 

ள்ளாது பெரியோர் பறஈதுள்டுவர் எனபது இதில் உணா ச தபபட் 

ட௫, இவவண்மை உமாபதி சவாசாரியாபால் உணாரப்படும, 

கதை, 

உமாபதி சிவாசாரியர் என்பவர் சோழ நாட்டிலே தில்லை 

யம்பதிபிலே ௮ந்தணர் குலததிலே அலகரிகசவா. வேகங்கள், 

சிவாகமங்கள், இதிகாச புராணங்கள, முதலிய பல கலைகளிலும் 

தலைமையான புலமை வாயந்தலர், அருள், ப.டக்சமபொறை 

முதலிய ௮ரிய குணங்களெல்லாம் ௮மையப பெற்றவர், மறை 

ஞான சம்பந்தர் பன்னும் பெரியாரொருவர் பால் ௮ருளுபதே 

சம் பெற்று இறைவனருளையே காடி இளமையி$லயே தவ நெறி 

ஒழுகினார். சாதி முதலியவற்றின் இழிவசம்பு-ளைக் கடந்து 

பகத நோக்குடன் யாவ/மாட்டும் பேர ரர டையராய்ப் பொருந் 

திவிளங்ினொா, தமது முறைப்படி ஒருகாள் பொன் னம்பலவருக் 

கு இவர் பூசை செ.ப்யய போயினார். தில்லைவா ழர்தணஃ்லாரு 

CHO 0 இலரைய் குலமுறை திவஙற்ன வென்று 1 ழி மொழி 

பகர்க்துபணி செய்பலாசாதெனறு தடுசதுத் தம் குழுல்லிருக் து 

விலக்னெர், ௮வ்.ளலி லமையாது இனனாத செயல்களையும் இ
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சைஈது செய்தனர், ஐயம் நீச்பே மெய்யுணர்வுடைய இவ் ஐய 

ரது பெருமையைச் றிதும் அறியாமல் அவர் செய்த அலல் 

கள மிகப் பல, இவர் யாதுஞ் செய்யாது ௮மைதியோ$ ௮ப் 

பதியைகிட்டகன்று ௮௪ன் £ழ்பாலிருக் 2 கொற்றங்குடி என் 

னும் சிற்ராரையடைந்து தனி முதலை நாடித் தனியே யிருகதார். 

மறுநாள் தில்லை வேதியர் ௮ம்பலத்திற் செனறு பூசை செய்தற்கு 

ஆகி அறையைச் திறந்தார் அங்கு ௮ம்பலவாணரைக் கண்டி 

லர், அஞ்சி ஈ$வ்ச ௮யார்கார். உடனே யாம் உமாபதி பால் 

உவர்திருகளெறோம்” என்,ற ஐர் ஒலி இரை வன்௮ரளால் வானில் 

ஒலித்? தந்தத. வேதியர் கேட்டு வெருண்டோடி உமாபதியா 
ரை வணக்கத் தம் ஊநஃசழைத்தார். அருள் வள்ளலாயெ 

இவ யாதுச் கூறுமலடைந்தார். அம்பலவாணரும் ஆங்கு வர் 

தீமரச்தார், காள பல சழிர்த பின் மீண்டு சென்று உமாபதி 

யார் கொற்றங்குடியே குடியாக் கொண்டார், பெற்றான் என் 

னு டர் உத்தமனுக்கு முத்தி கொடுக்குமாறு ஒரு பாவை எழு 

இப் பெரூமான் ஏவ அதனைப் பெற்று இவர் அவ்வாறே செய் 

தார். அப்பாட்டு இதனடியில் வருகின்றது, 

அடியார்க் கெளியன் சிற் நம்பலவன் கொற்றக் 

குடி யார்க் கெழுதியகைச் சீட் ப்---படி மிசைஈற் 

பெற்றுன்சாம் பானுக்குப் பேதமறத் திக்கைசெய்து 

முத்தி கொடிக்கு முறை. 

இங்கனம் இறைவனருளை கிறையப்பெற்று உண்மை நெறி 
விள க்சம் சிவப்பிரசா சம்,விஷெண்பா, நெஞ்சுல்டுதா த முதலிய 
அரிய நூல்உள் பல அருளிச்செய்து யாகர்க்கும் இனியனவே 
செய்து இசை பெற்றிருஈதார். வெறுத்துத் துயர் விளை ததவ 
ரிடத்தும் பொறுத்து அருள் செய்த இவசது மனச் தூய்மை 
யை அனைவரும் போற்றிப் புகழ்ர்தார், கறுத்து இன்னா செய்த 
வரிட த்.தும மாசற்றார் மறுத்து இன்னா செய்யார் என்பதை உல 
கம் இலர் பாகி உணர்ந்தது (விர்வை இவர் புராணத்தில் காணக,) 

எ.ரிடமும் மேலோர் இன்ைசசெய்யார் என்பது இதனால் 
கூறபபட்டது,
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313. இண்டோள் நிமிவூட்டர் சீறியின்னா செய்துதுன்பம் 

கொண்டார்பின என்னே குமசேசா--பண்டொன்றும் 

செய்யாமற் செற்றார்க்கும் இன்னா 2 செப்தபின் 

உய்யா விழுமர் தரும். (௩) 

~ at. 

குமரேசா! நிமிடம் வசிட்டரும ஒருவர்க்கொருவர் இன் 

செய்; பின் என் இருவரும் இமிம்பை எய்தினார் எனின், 

செய்யாமல் செற்றுர்க்கும் இகனாத செய்த பின் ௮ஃது உய்யா 

விழுமம் தீரம் என்க, 

செய்யாமல் செற்றார். ஒருவன் யாதொரு துன்பமும் முன்பு 

செய்யா இருக்க ௮வனமேற் சினந்து துனபம் செய்தவர், 

உய்யா விழுமம் கரும்--.5டக்க முடியாத துன்பத்தைக் 

கொடுக்கும், 

முன் யாதொரு துன்பரூம் தான் செய்யாதிருக்கத் தன் 

மேற் செற்றங்சொண்டு துன்பஞ் செய்சவர்க்கும் ஒருவன் ௮2 

னைச் செய்வளாயின் அவனுக்குக் கடக்கமுடியாத துன்பத்தை 

௮ ச்செய்ல் கொடுக்கும எனபதாம, 

கறுத்து இன்னா செய்தார்க்கும் மேல் மறுத்து இன்னு செப 

யலாகாதென்றார்; செய்தாலெனனை? யென்பார்ச்கு ௮தனால்தொ 

லையாத துன்பம் உளவாம் எனறு இதில் உணர்த்தினாென்க, 

இன்னாமை இனனாமையையே யினுமாதலால் ௮தனை எவ் 

விடத்தும் எவ்வகையாலும் செய்யலாகாதென்பதும், செய்யின் 

செய்தார்க்கே அது துன்பத்தை கிளைக்கும் என்பதும், இதில் 

உணர் ததப்பட்டன. இவ்வுண்மை நிமியினசண்ணும், வூட்டர் 
பாலும் உணரப்படும், 

நிமி என்பவன் ஞூரியகுலச் தோன்றலாகயெ இக்குவாகு 

லின் புதல்வன, அமரரும் வியக்கத்தக்க அருக்திறல் படைத்த 
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வன, சிறந்த போர்வீரன், மலர்தலை யுலூலுக்கு உயி 

சென இருக்கு இசை திசை பரப்பி வசைய) ஆண்டவன, 

துறக்தவர் தம்மிலும் தூய்மை வாய்ச்சவன், இவன சததிரவே 

oA ஒன்று செய்யசிரும்பி வசிட்டை அசற்குக் தலைவராயிருக் 

கும்படி அழைத் தான், இ5 திரன் வேள்வி ஒ௱௮ புரிகின்றான் 

௮ங்குர் செனறுவருகின்றேன் என்று அவர் சசபபிப போயினார், 

கெளதமரைக்கொண்டு தன துவேள்வியை "மி இனிது மடி த்தான், 

அதிரி, பிரகு, ௮ங்கிரா முதலிய முனிலர்சரையும அக்கு வந் 

திருந்த மனைர்களையும் தண்ணனி3யாடு அனுப்பிலிட்டு வேள்வி 

பீன இளைப்பால் பென் தயில்புரிச்தான். வ௪ட்டர் வச்தார், “யான 

௮ருவத்கு முன் வேரராருவனைக்கொண்ு வேள்வியை முடித் 

தீன, யான் வந்திருகதும் இங்கு வரது சாணாது மன்னன என்னை 

வுவமைதித்தான”' எனறு முனிவர் மனந் கொதித்த அவன் ஆலி 

தீர்க” அன்று சாபங் mh HO, அமைச்சர் எழுப்ப நிமி எழுந்த 

நிசழ்ந்கசையறிர்து சான் ஒன்றுஞ் செய்யாதிரந்தும் தன்மேற் 

செறுத்து இன்னை விளைத்சாசே என்று முனிவரை வெறுத்து 

*அச்சாபம் உன்னையும் சார்க” என்று பன்னவன் சபித்தான் 

இருவரும் இறநது இன்னுடல் கழிந்தார். பிரிந்து நொந்து பின் 

பிறந்து உருந் தினார், செய்யாமல் செற்றார்க்கும் இன்னாத செய் 

யின் அச்செயல் உய்பா விழுமம் தரம் எனபதை உலகம் இவர் 

பரல் உணாந்தது, விரிவைப் பாகவதத்தில் காண்க, 

என்னைமுன் வரித்துப்போன யான வருவதற்கு முன்போர் 

அன்னியன் றன்னைம் கொண்டாங் கமகம ஈடாத்.துசின்ற 

மன்னவன் காண ந1 என் வந்திடப் புறப்படாதோன் 

தன்னுடல் விடுக றலி யெனமுனி சபித்தான் ௮ன்றே. 

அ௮னனவன் சபிக்கக்சேட்ட ௮ரசர்கோன் ௮ழலிற்பொக்கத் 

தன்வரவறியேன்பாயல் சார்ச் தநித்்திரைநான பண்ண 

என்னையங் நியாயக்தாலே யெரிவிக்த சாபம் ௮ன்னான் 

தலனையுஞ சார்சுென்று சபித்தனன் தவத்தின் மிக்கான், 

(உத்தரகாண்டம்)
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இவற்றால் மேற்குறிச்தவுண்மை இனிது புலனாசல் சாண்*; 

இன்னாத செயல் எவ்வகையாளும் தன்னைச் செய்தார்ச்கே 

துன்பம் விளைக்கும் என்பது இதனால கூறபபட்ட 2. 

314. பண்டு சுயோதனனைப் பாண்டவாரோன் கட்டவிழ்ச்துக் 

சொண்டுவர்து விட்டார் கும*சசா--மண்டி வக்து 

இன்னா செய்காரை யொறுத்தல் ௮வர்ராண 

நன்னயஞ் செய்து விடல், (௪) 

குமரேசா! தமக்கு இன்னு செய்யவாசு Mf dun ser 

சட்டலிழ்த் தக்கொண்டுவட் து என ஸ்வா இனியன செய்து 

வீடுத்தார் எனின், இன்னா செய்காரை ஐ.ற!ததல், ௮வர் காண 

ஈன்னயம் செய்துவிடலேயாம் என, 

நன்னயம்-.இனியவை, ஈல் ஈயம் எனப் பிரித்துக் சாணி 

னும் பொரு த்தமாம். 

ஈன்னயம் செய்துவிடல்-- இன்புறும் நலங்களைச் செய்து 

வி. விடல் என்பது உடன்பாட்டு வியக்கோள், 

தனக்குத் துன்பம் செய்தானா ஒருவன் Sarg KIT gw 

அவர் தாமே pram ans gatsg, Derr Cr g b தல 

யாம் என்பதாம். 

தான் யாதும் செய்யாஇருக்க சனர்குத் தீது செய்தாலுக்கு 

இன்னா செய்யினும தீதாம் என்று மேலே கூறினர்; இனி ௮வன் 
பால் செய்ய வேண்டுவதுதான் யாது எனபார்க்கு இது கூறி 

னசென்ச, 

தமக்கு இன்னாதன செய்தானுக்கும் ௮றிவோர் இனியன 

வே செய்வார் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது, இவ்வுண். 

பாண்டவர்பால் உணரப்படும்,
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கதை, 

பாண்டவர்கள் வன வாசஷஞ் செய்யுங்காலத்தில், துரியோ 

தனன் தன் செல்வ ஈலத்தையும் சிறப்பையும் அவர்க்குக் காட்ட 

விரும்பிச் சிறர்த அணிகளும் உயர்ந்த தடைகளும் ௮ணிந்து 

மனை விமக்களும் உரிய துணை வரும், சன்னன் சகுனி முதலிய ஈண்ப 

ரும் நால்வகைச் சேனையும் புடைசூழ எழுந்து வனம் புகுக்து 

அவர் தங்கியிருக்கும் இடத்தை சார்கதான். நறுவிய மலர்கள் 

நிறைக் த ஓர் இனிய வாகிய யணு9க் சமது படைகளோடு நீரா 

டிநின்றான். தனது ௮ழகிப மகளி3சாடு ௮ங்கு வந்திருகத as 

இரசேனன் என்னும விததிபாதரனுக்கும் இவலுக்கும் வாதம் 

நிகழ்க்தது. முதலில் சொற்போர் தொடங்க முடிவில் விற்போர் 

நிகழ்ந்தது. அதில் ௮னைவரையும வென்று துரியோதனனைக் 
கட்டிப் பிடித்துக்கொண்டு சித்திரசேனன் CsiGuCad ater 

மேல் போனான். வஞ்ச கெஞ்சன் அஞ்சி அலறினான். Har 

னது ௮பயக் குரலை ௮றன் மகன கேட்டார், மன மிக இச் 

இச் துணைவரையனுப்பினார். காலிலுங் கடச நால்வரும் ஓடி 

ளார். வான்வழிச் செல்வோன் மேல் வாளி தாலினார். ௮ருச்சு 

னனைச் எண்டு தன் சகட்புரிசகமசயை நினைந்து தான் பிடித்திருந்த 

சிறையினை விடுத்து இனிய மொழிகள் புகன்று ௮வன் மூழ்வு 

டன் சென்றான். துரியோதனனைக் கொண்டுவந்து தருமர் முன் 

விடுத்தார், இவரும், ௮வனை ௮ன்புடன் தமுவி ௮ரிய கனிகளை 

யூட்டி பினிய உபசா.ரங்களைச் செய். துவர்தவசோடு வாழ்த்தியலு 

ப்பினா். சொல்லுதற்கரிய பெருக் துன்பக்களைத் தான், வாக் 

குச் செய்திருந்தும் தனக்கு Hat yop செய்த ஈன்றிகளை 

நினைந்து சினைந்து ராணங்கொண்டான. யிலும், காட்டிலிருந்து 

இவ்வளவு சுகம! க வாழ்கின்றார்களே என்னும் புல்லிய பொழுமை 

யும் ௮வனுள்ளம புகுந்இருந்தது, தமக்கு இன்னாதவற்தைச் 
செய்த கொடியவனான ரியோ தனனுக்கும் இனியவற்றையே 

செய்து அன்புடன் விடுத்த தருமர் முதலிய ஐவசது மன ஈலக் 

களை ௮னைவரும் போற்றினார், விரிவைப் பாரதத்தில் சாண்க,
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தமக்கு இன்னா செய் தவாச்கும் இனியன செய்வோசே பெரி 

யோர் என்பத இதனால் கூறப்பட்டது. 

315, இண்டோட் பவணனேன் சற்றுயிர்சோய் கொண்டாலும் 

கொண்டான் துயரம் குமமேோசா--கொண்ட 

அறிவீனான் நகுல துண்டோ பிறிதி£னோய் 

தசோய்2போல் போற்றாக் கடை, (ட) 

Q—ar ர் 

குமரேசா! இற்றயிர்கள் சிரிது அன்புறக் கண்டாலும் 

பலணமாதேலன் ஏன் பெரிதும் வருந்திப் போற்றினான் எனின், 

பிறிதின கோய் தம் கோய் போல் போற்றாக் உடை அ௮றிவீனான் 

ஆகுவது உண்டோ என்க, இல்லை என்பதை ஓகாரம் உணர் 

த்திநின்றது, அறிவுக்குப் பயன் இதில் அறிர்துகொள்ச. 

ன் சோய்--பிறிதோர் உயிர்க்கு உறும் கோய், 

போற்றாக் கடை -பேததைவிடத்து. 

பிறர் கோய் என்னாது பிறிதின் என்று ௮ஃறினையாற் கூறி 

யது நுண்ணிய வுடம்புகளையுடைய எறுமபு புழு முதலியவத்றை 

யும் தம் உயிர்போல் பேணவேண்டுமென்று கருதி என்ச. 

பிறிசோருயிர்க்கு வரும் கோயைக் தம் உயிர்க்கு வர்தா 

கக் கருதி காவா தகிடத்து மக்கள் ௮றிகினால் ஆவதொரு பயன் 

யாதும் இல்லை என்பதாம், 

0ல், இருத்தல், கடத்தல், ஈடத்தல் முதலிய செயல்க 
ளானும் சிற்றுயிர்கள் வருந்தாவண்ணம் உற்றநிர் த ஒழுகவேண்டு 

மென்பது கருத்து, பிறவுபிர்களைத் தன் உயிர்போல் பேணா 

வன் எவ்வளவு ௮நிவுடையவனாயினும் ௮வனை அறிகில்லாதக-னா. 

சவே கொள்ளவேண்டுமென்பது குறிப்பு.
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பிறதுயிர்கள் சிநிது வருந்தினும் அறிவுடையார் பெரிதும் 

இ சங்கி ௮வழ்றைப் பேணுவரெபது இதில் உணர்த்தப்பட் 

டது, இவ்வுண்மை பவணமாதேவன்பால் உணரப்படும். 

கதை. 

பவணமாகேவன் என்பவன் பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு 

முன்னர் தாச காட்டிலே யிருந்த பூமி திலகம் எனலும் ஈகரிலி 

ருந்து அரசுபுரிந்தவன். அருளும் பொரையும் அறிவும் நிறைக் 

தவன். எவ்௮ பிரம தன்னுயிர்போல் எண்ணியொழுகய புண் 

ணிய எலன். இவனுடைய ௮ருமை பளைவீக்குச் சயமதி எனறு 

பெயர், ௮வள்பால் நல?மலார் திரண்ட ஒருகுலமசன பிறக்கான், 

பருவபெய்தி வன் இளவரசாய பின் ௮ழடய மகளீர் ஐவரை 

மணந்து ௮௬௩ போகா துய்த்தான். துய்த்துவருங்கால் பொய் 

கை ஒன்றில் பொருக் ஏீயிருந்த ஓர் அன்னப் பார்ப்பை அவர்பால் 

தந்தான். ௮வர் பெற்றுப் பெரும$ூழ்வுற்றுக் காலில் மணியணி 

புனைந்து பாலமுதூட்டி மார்போடனைத்து இனிது பேணிவர் 

தார், அதனை ஒரு நாள் அரசன் கண்டான். இனிது பேணி 

லும் தாயினை மிழந்து மறுக நிற்கும் ௮தன் நோயினையுணா்£ 

தான், நொந்து துடிக்கான். eC sr! குழந்தாய் எனன 

பாலஞ் செய்தாய!! இவ் இளங் குஞ்சை ஏன் இவ்வாறு இனம் 

பிரித்து வரு த.துகின்றாய். இது சாலவுர் இத” என்று சொல்லி 

அதன்பாலஹு அதனை உற்றுநோக்கி உள்ளங்கலங்கினான். மன் 

எனது போராளையும் மனப்பண்மையும் சுண்டு மைந்தன் அஞ்சி 

தடுக்கி ௮தனை கிரைந்தெடுந்துச் சென்று முன் இருக்த வாவி 

பில் விடுத்தான். சிறு துயருற்ற ஒரு பறவைக்காகப் பெருச் துய 

செய்திய தரதையின் பண்பையே பின் தானும் கொண்டான் 

பிறவுயிரையும் தன்னுயிர்போலக் கருதிப் போற்றலே ஒருவன் 

அறிவுக்குப் பயன் என்பதை உலகம் பவணமா தேவன் பால் 

உணர்ந்து ம௫ழ்ந்தது. (வரியைச் சிந்தாமணியில் காண்க.) 

பிறவயிர்களையும் தன் உயிர்போல் கருதப் பேதைகிடத்து 

ஒருவனஅ அறிவால் பயனில்லை என்பது இனால் கூறப்பட்டது; 
ee
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316. Up duns ௮ன்னம் படுதயர்கண் டேலுடனே 

கொற்றகளன் விட்டான் குமரேசா... சற்றேனும் 

இனனா வெனத்சான் உணர்ந்தவை துன்னாமை 

வேண்டும் பிறன்கட் செயல் (௬) 

குமரேசா! தன் கையிற் €ஃயெ அன்னம் அடைந்த 

இன்னலை கண்டு இரங்கி ஏன் நளன் அதனை விடுததான் வனின 

இன்னா என தான உகசாந்தவற்றை பிறனகட செயல் தனனாமை, 

வேணடும் எனக, தன்னல்--நெருங்சல். 

பிறன்கண் செயல்--பிறனிட தறச் செய்தலை, 

துன்னாபை வேண்டும்--பொருக்காமை வேண்?ூம், 

துன்பமென்று தான் உணர்ந் சவறறைப் பிறனிடத்து ஒருவன் 

செய்யலாசாதெனபதாம, 

மேல, பிறவுயிரையுந் தன் உயிர்போல் பேணி ஓழுகுதலே 

ஒருவன் அறிவுக்குப் பயன எனமுர்; இதில, தனபமானவை என 

லு உணர்ந்தவறறை எவரிடமும் ௮வன செயயலாகா?சன்ரூர், 

தாம் துன்பமென்று உணாந்ததை அறிவுடையார் பிறரிடஞ் 

செய்யார் என்பது இதில் உணர்ததபபட்டது. இது களன்பால 
உணரப்படும், 

கதை, 

நளன் ஒருகாள் சாலையில் தனது ௮ழூய பூஞ்சோலையில் 

புகுர்து உலாவ்னான். ௮குள்ள வியு மிய உளங்கள் பலவுங்கண்டு 

முடிவில் அதனிடையே அமைந்திருந்த பலாத் தடத்தை யனுகி 

னான்: பொன்னிறமுள்ள தெய்வ அன்னம் ஓனறு தழைவுறு 

சிறகரால் தன் தலையனை மறைசது உடல் வளைந்து ஒரு சால் 

ஊன்றி செந்தாமரை பலரொனறில் நின்றா தூக்கிற்று, அந்த 

அரச ௮ன்னததின் எ(/லைபும், நலத்தையும், வியந்து பதுக்கச் 

சென்று ௮சசன், தன் கையாற் பற்றினான, ப்படி சிறை ௮ன்



020 திருக்குறட GuGre வெண்பா, 

னம கலங்க வெருளவிப புலமபித் துடித்தது. ௮.த தனபுறுவசதைக் 

கணடு மனனனுஈ அனபுறறு எனன திகு செய?தன எனறு 

தனனை நொகர்தான. தெயவ ௮னனம அதலால ௮தனை கோககி 

இனனுசை சில புனறு ஈனனயஞ செயது ஏகுழி எகென 

இசைஈத விமித்தான, இனனா எனத தான உணாநதபின ௮றி 

வோ ௮.தனைப பிறாமாடமிச செயயாா எனபதை உலகம களன 

பால உணாநதனு. விரிவை நைடதததில காணக, 

கைபபடு சிறையனக கலு) வாயகெரீஇ 

தபபுறழ தோலடி துடிபபத தனப. முற 

நெயபபொடு சிறையடி த தேக லாமையின் 

மைபபுய லனையகை மலரிற கொததிறுல. (1) 

௮லிககொரு கடலனான ௮ தனைககணடுகண 

சளிததிசி தணபுனற றுவலை வீழதலிற 
றளிர சதமன சிறையனந தளாவு நீகசயுட 

கவளிதத,து கசாவலன கருணை கோககியே, (2) 

ஆகுலத துடனமட வன ததை நோமூ நின 

சேகுறு பொனனிறச௪ சிறகா Carag pu 

மோகமே பிடி த,;னன முழுதும கோககினன 

ஏகுழி யேகென இறை விடுததனன, (3) 

(௮னனததைக் கண்ணுற்ற படலம.) 

இவறருலமேறகுறி தத௨ணமை இனிதுதெளிவா தல காணக்: 

உணாவுடையா பிறவுயிர்கட்குத துயர் வினை செய்யார் 

எனபது இதனால mH NULL go 

317. தஈதும் உயிென்றேன் ராணிச் குசேலர்முன் 

குதி நடநதா£ கும? ரசா--முடிதும 

எனைததானும எஞஞானறும யராஃகு மன ததானாம் 

மாணா செயயாமை தலை, (௪)
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இஸ். 

குமரேசா! சிற்றுயிர்களு சிறி தும் எருக்தாவகை தெரி 

ந்து என் குசேலர் முன் சென்றார் எனின், எனைத்தானும் 
எஞ்ஞான்றும் யார்க்கும மனத்தான் ஆம் மாணா செய்யாமை 

என் 

மாணா என்றது மாண்பு இல்லாதன என்று அறவோர் விலக் 

தயுள்ள இழி செயல்களை, எனைத்தானும்--9ிறிதாயினும். 

மன த்தான் ஆம் மாணா--மனம் ௮றிர்த தூன்பங்களை, 

மனத்தாலும் என்று பாடங்ககாண்டால் பிறர்க்குத் துன்ப 

மான செயல்களை கெஞ்சினாலும் கினைக்கலாகாது எனறு கொள்க, 

எந்தாலத்தும் யாவர்க்கும் சிறிதேனும் துன்பமான செயல் 

களை மனமாரச் செய்யாமையே ஒருவனும்கு தலையான அறம் 

என்பதாம், 

செல்வம் ௮கொச முதலிய ஈலங் ளோ யெய்தித் தன் செல் 

வாக்குச் செல்ல வல்ல காலத்தும் என்பார் எஞ்ஞான்றும்” என் 

றார், யார்ம்கும் என்றது எளியவர் மெலியலர் முதலிய யாவர்க் 

கும் என்பது ௧௬௫. 

ஒரு காலத்தும் ஓரிட த்.தும் ஒருவருக்கும் எவவகையாளும் 

துன்பமான செயல்களை ஒரு சிறிதும ஒருவன் செய்யலாகா 

தென்பது கருத்து. இவ்வுண்மை குசேலர்பால் காணப்படும், 

குசேலர் சண்ணனைக் காணக் கருதி துவா சகையின் இராக 

வீதிபில் செல்லுங்காலத்தில் இரு புறஙிஈளிதும வரிசையாக 

வைத்திருந்த குளிர்ந்த மரங்களின் நிழலில செல்லாமல் மவளியி 

டையே செனறுர், மிழல்வழி ஈடந்தால் வெயிலுஃகு ஒதுங்கி 

HUG அடைக்தருஃ்கும் ஊர்வனலாடுய சிழ்றயிர்சள் துன்புறு 

மே என்று இரக்கச் தன் மேனி மேல் வெயில்பட வெம்பியும் 

79
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உயிர்களைப் பேணினார். வெயிலின் சகொமிபைக-௩ இழற்ராது இரு 

கரங்களையும் விரித்துத் தம் தலை மீது சலிதறுக்கொண்மி உட 

நடந்தார். எனைத்தானும் மனததாறாம் இன்னலை அறிவோர் 

எவ்வுயிர்க்கும் செய்யார் என்பதை உல£ம் இவர்பால உணர்க ந.து, 

முன்னும் பார்க்கும் முதிரொலி தோன்ாலால் 

பினனும பார்ஃகும் பெருகிலத தாருயி 

உனலும் பாரகரும் உறுவர் குழா லாம் 

இன்னும் பார்ம்ச எழுநிமம் சோக தியான். (1) 

ரீ தரீழற் செலிற் சற்றயிர்க் சொகை 

போதச் சாம்புமென் ஜறெண்ளிய புச்தியான் 

ஆதவ் தவழ் இறு நடந்திடும் 

காத லங்கை விரிததுச் சவிததரோ, (2) 

இவற்றால் மேற குறித்த வுண்மை இனிது தெவிவாதல் 

இன்த செயல்களைச் சிறிதும் யார்மாட்டும் eww reno ew 

2பரறம் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது. 

318. Wand gut stor sign worl gs & sor sromG DTS HS 

கொண்டுசெய்தான் இனா கும£ரசா-.-கொண்டுகினற 

தீன்னுயிர்க் வெனாமை தானறிவான் என்கொலோ 

மன்னுயிர்க் கன்னா செயல். (௮) 

குமரேசா! அன்பசக்கைக் தான் அனுபவித்து அறிந் 

தும் மாரிதத்தன் ஏன் பிறர்க்கு ௮கனைச் செய்தான் எனின், 

தன் உயிரக்கு இனனாமை தான அ௮நிவான், மன்உயமிர்க்கு இன்னா 

செயல் என்கொலோ என்க.
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என் கொலோ என்றது ௮றிகஇருகதும் ௮றிலிழர்து செய் 

கின்ற அவனது அறியாபைம்கு இரங்கி என்ச. 

பிறர் செய்யும் இன்னல்கள் தன் உயிர்க்குத் துன்பமாக தன் 

மையை அ௮னுபலித்து அறிகின்றவன் பிறவுயிர்கட்கு ௮வற்றைச் 

செய்கல் யாது சாரணதகானோ பன்பதாம்: அறியாமையே 

காரணம என்பது கருத ழூ, 

௮றிலிலிகளே பிறவுயிர்மட்டுத் தன்பமான செயல்களைச் 

செய்வார் என்பதும் அறிவறிந்த மகள் அவற்றையாண்டுஞ் செய் 

யார் எனபதும் இதில் உணர்த்தப்பட்டன, இவவுண்மை மாரிக் 

தன்பால் ௨ ணரப்படும், 

மாரிகச்சுன் என்பவன் இற்றைக்குப் பல நாற்றாண்டுகளு 

க்கு முன்னர் மகத நாட்டிலே இராசமாபுரம் என்னும் ககரிலிரு 

ந்து அரசு புரிச கவன். தண்ணிய ௮ ரயிலும் நுண்ணிய அறி 

வில்லாதவன். எவர் amas Gerad wir அதை சம்பியுழல் 

வான். Qasr, ugh sar மொன்றில சன படைகள் புடை 

சூழ ஐர் அழகே பூஞ்சோலைக்குட் சென்றான். அங்கே தொங் 

கிந்கொண்டி ருர்ச தெனனங்குரூம்பை ஒன்று காற்றிலலைப்புண்டு 

இலன் தலைமேல் வி.ழு௩கது, அதனால் ரொந்து அடித்தான். குடி 

கள் இலர் வரது ௮ர2ச! இஃது இவ்வ சகவதையாயெ தேவி 

செய்த ஏவல் கலால் ௮வள் மசிழுபாறு பூசைசெய்யவேண்டு 

மென்றார். அதற்கு என் செய்வதென்றான். பன்றி, கோழி முத 

லியற்றைக் கொன்று பலியி9ச என்றார். ௮வ்வாழே செய் 

தான், அ௮வவமையம் அவ்வழியே சென்ற ௮பயரு என்னும் 

முனிவசொருவரைக் கண்டான். அவரையும் கொணர்ந்து நர 

பலியிட்டால் தேவி மிஈ மடழ்வாள் என்று கருதிர் சண்டகருமன் 

என்னும் ஒரு சுண்டத் தலைவனை வீடுத்து wars கொண்டு 

வரும்படிசெய்து காளிமுன் கிறு ததி வாளினை எடுத்தான். அப் 

பெரியவா சிறிதும் கலங்சாமல் நினறு புன்னகை செய்தார், வெட்
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டட௨்ணிர்த அரசன் வியந்து முன்வந்தான். என் சிரித்தாய் 

Cust ga so Sor men, இளமைப் பருவத்தில உன் கையில் 

வைததிரு$த தேங்கா யோன்றை வினோதமாக ஒருவன தலையில் 

விழ்த்தினாப். ௮வ்மினைபப.பனே இன்று உன் தலையில் அது விழும் 

படி செய்தது. அதற்காக இன்று பலவுயிர்களைக் கொன்முய், இ$ 

கொலைபால் நீ எத்தனை தலை முறை கொலைபுண்ரிசழிவாயே! என் 

௮ கருதியும், உன் உயிர்க்கு உற்ற ௮ச்று துன்பத்சை உணார் 

தும் பிறவுயிர்கட்கு இப்பெருக்துன்பத்தைப் புரிகின்ற உன அறி 

யாமைக்கு இரக்கிபும, யான் ஈசைத்தேன்”' என்றார், கேட்டான் 

அரசன். அஞ்சி நடுக்கு அவர் அடியில் விழுந்கான். ௮ரளு 

டையனாக அன்றே துறந்தான். மன்னுயீர்க் கு இன்னாசெயல் 

மடமையாம் என்பதும் ௮தனை அறிந்தோர் செய்யார் என்பதும் 

இவன்பால் உணர நின்றன. விரிவை யசோதரீயத்தில் காண்ச, 

மிறவுயிர்கட்குத் துன்பஞ்செய்வோர் அறிவிலிகளே யாவர் 

என்பது இதனால் கூறப்பட்டது. 

319. கூடல்சேர் கோவலனைக் கொள்றோன் இராகுலன்பின் 

கூடிறா் துன்பேன் கும?ரசா--நாடிப் 

பிறர்க்கின்னா முற்பகற் செயயிற் றமக்கின்னா 

பிறிபகற் ரமே வரும். (௯) 

@).—ar. 

குமரேசா! முன் கோவலினக் கொல்கித்சு காவலலும் 
இராகுலனும் பின் ஏன் தா$ம கொல்டிண்டிறந்தார் எனின், 

பிறர்க்கு இன்னா முற்பசுலிற் செய்யின் தமக்கு இன்னா பிற் பக 

லில் தாமே வரும் என்ச, 

முன்பகல், பின்பகல், என்பன ஒரு பகலின் முற்பகுதியை 

யும் பிற்பகுதியையும் எனக, 

பிறாக்குத் தன்பமானவற்றை ஒருபகலின் முற்பாகத்தில் 

ஒருவன் செய்வானாயின் தமக்குத் துன்பமானவை பிற்பசலில் 

அவர் செய்ய:விடிலும் தாமே வரும் என்பதாம்,
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செய்த தீகீனை செய்தவனையே சென்று சேர்தல் ஒருதலை 
யாதலால் தாமேவரும் என்றார். பிற்பகல் என்றது விரையில் 

வரும் என்பதை உணர்த் இதற்கு என்க, 

துன்பமான செயலைப் பிறர்க்கு ஒருவன் செய்யின் ௮௪௪ 
யல் ௮வலுக்கே பின்பு அன்பாய் முடி பும் என்பது இஇலுணர் 

தீதப்படடது, இவ்வுண்மை நெடுஞ்செழியன் கண்ணும் இராகு 

லன்பாலும் உணரப்பம், 

கதை |, 

நெடுஞ்செழியன் அராயாமல் கோலலனை முன்பு கொல் 
அம்படி செய்தான, ௮ தனால் பின்பு தானே துன்புற்று மாய்க் 

கான். இன்னா, தன்னைச் செய்தகானையே சென்று பற்றித் துன்பு 

DFO என்பதை உலகம் இவன்பால் நன் குணர்ந் த.து. 

கோப்பெருச் தேகி கொடுகினை யாட்டி.யேன் 

யாவுக் தெரியா இயல்பிே ஸஞுயினும் 

முற்பகற் செய்தான் பிறன் தனகேடு 

பிற்பகற் காண்கு.றாஉம் பெற்றிகாண். -தலப்பதிகாரம், 

மன்னன் தேவியை நோக்கம் கண்ண? கூறிய இவ்ஒண்மை 

மொழிகளால் மேற்-ூறிக்த உண்மை தெளிலாதல் உணர்ச். 

சதை 2, 
இராகுலன் என்பவன் காந்தார காட்டிலே இடவயம் என் 

னும் திருஈகரிலிருந்து ௮.ரசுபுரிந்த ௮த்திபதி என்னும் ௮சசனு 

டைய புதல்வன். தாய் பெயர் நீலபதி, இவன், அறிகிலும், 

ஆண்மையிலுஞ் றந்து பருவமெய்தினான். இலக்குமி என்னும் 

ஓர் உத்தமியை மணந்து இன்பந்துய்த்து இனிது வாழுக்கால் 

பிரமதருமர் என்லும் முனிவசொருவருக்கு ௮மூதரு த்த விரும்பி 

விழுமிய வுணவுகளை விரைகில் ஆச்குக என்று ஈன் என்னும் 

மடைத்தொழில் வல்லாலுக்கு முதல்சாள் அணை தந்தான், மறு
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நாள் அவன் சிறிது தாமதமாவது அட்டில்புகுந்து அடுமிதா 

Po (pus mem, பூனிவருக்கு வேண்டிய இனிய உணவுகளை 

இன்னும் தக்சவில்லையா! என்று இராகுலன மூனிஈசான, ௮௪ 

சத்தால் ௮வன் ௮டி திமாறி ௮ங்கரு க நன்சலங்கள் ஒலிபட 

விழுந்தான். விழுந்ததைர்கண்டும் இரங்காமல் தன:து வாளால் 

அவனது தோளும் தலைடிம் துணிபட வெட்டினான். இவனும் 

பாமபொன்று கடிக்கப் பின்பு பதைத்து மாய்ஈதான், தான் 

செய்தி நந்த நல்லவினைப்பயனால் சளெளிவளவன் எனனும சோழ 

மன்னனுக்குப் பிள்ளையாயப்ப் பிறது பெரியஃனாடிச் சிறந்து விள 

ங்கிவரங்கால சாஞ்சனன என்னும் வித்தியாகான் ஒரு௨ன் தன் 

மனைவியை விரும்பினான் என்று மாறுபட மதிக்து இவன கோ 

ளும் தலையும் சணிபடத தன் வாள்கொண்டு வெட்டினை. இவ 

னும் துடி ததுயிர் துறந்தான, முன்பு கன பணியாளனைக் தான் 

கொன்றபடியே பின்பு தான் கொலையுண்டிறக்தான், பிறர்க்கு 

இனனா pause செய்யின் சமக்கு இன்னா பிற்பகல் தாமேவரு 

மென்பதை உலகம் இவர்பால் உணர்ந்தது, இதன் விரிவை மணி 

மேகலையில் காண்க, 

பிறர்க்கின்னா செய்தலிற் பேதமை யில்லை 

பிறர்க்கினனு தெனற பேரிட்டு த-- தமம்கின்னா 

விததி விளைதது வினைவிளைப்பக் காண்டலிழ் 

பித்தும் உளவோ பிற, (௮.றகெறிச்சாரம்.) 

அல்லித்தாள் ௮ற்றபோதும் ௮ராத.நா லதனைப் போலத் 

தொல்லைக்கம் உடமபுறீங்மத் சீவினைதொடர்ந்து 8ககாப் 

புல்லிக்கொண் டூயிரைச்ருழ்ந்து புக்குழிப்புக்குப பின்னின் 

நெல்லையில் துன்பவெகீச் சுட்டெரிததிரிங்க என்றே, 

ுணி,) 

ஒருவன் பிறர்க்குத் துன்பஞ்செய்யின் தனக்சே பின்பு அது 

அுனபமாம் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது, 

ewe யை
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220. வண்டு£ட்கு கோய்செய்த மாண் டியர் Goo OsrGsnras 

கொண்டகொந்தார் என்டன குமரேசா - ம்ணடி ப 

நோயெல்லாம் கோய்செங்கார் மேலவாம் கோய்செய்யார் 

கோயினமை வேண்டு பவர், (2) 

இ---ள, 

குமரேசா! வண்டு£ட்கு முன் கோயிளைச் செய்க மாண் 

டலியர் பின் சாம் கொடிகோய் கொணடு ஏன நொந்தார் எனின், 

கோய் எல்லாம் கோயினைச் செய்தார் மேலவாம் ததலால கோ 

யின்மை வேண்டுபவர் சகோயினைர் செய்யார் என்௧2ு, 

நோய் எஉலாப-.றுன்பங்களெல்லாம். 

நோய் செய்தா பலலாம் மி மிமதாருயிர்க்குத் துன்பங் 

களைச செயதார்நண்ணே சோவனவாம், 

e சு “) - . q , டு * . . NI டி (அ உ 

அதினபஙகமள லலாம் பதிவயிாடமகுத் தன்பங்களைச் “சய 

தார்சண்ணே மேர்வனவாகும்; By Gord wv துன்பமின்மையை வீருமபபு 

இன்றவர் பிறிதோருயிர்க்குத துனபத்தைச் செய்யார் என்பதாம 

தம உயிர்க்கு இன்பத்தை விரும்புகின்றவன் பிறவுயிர்க்கு த 

துன்பததைச் செய்யலாகாது என்பது குறிப்பு. 

முற்பகலில், பிறர்க்கு ஒருவன் அன்பம் செய்யின், மிற்பக 

லில் ௮ஃதா அ௮வனும்சகே துனபமாய் வரம் எனற! மேலே கூறி 

ஞர்; இதில், ௮வ் வுண்மையை உணர்ந்து தனக்குச் தூன்பமின் 

மையை வேண்டுகின்றவன் எவ்வுயிரிடத்தும் அதனைச் செய்ய। 

திருக்நவேண்டுமென்று உணர் ததனூர், 

நோய் செய்தவே கோயினை ௮டைலார் என்பது 3 ow 

உணர்த்தப்பட்டது, இவ்வுண்மை மாண்டவியர்பால் உணரப்படும், 

கதை. 

மாண்டகியர் என்பவர் மறையவர் மரபினர். இவரது காலம் 

இற்றைக்கு ஐயாயிரம் வதடங்கட்கு முன்னராகும், இவர், இள
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மைப பருவத்தில் ௮ளகில்லாத அல்லல்கரளைப் பிரவுயிர்கட்குச 
செய்தார். மீன தவளை முதலிய சல ரீர்வாழினங் களையும் வண்டு 
தும்பி முதலிய சில புன்சி௮ு பறவைகளையும் Gy stm Fw ape 

களை அவற்றின் உடல்களிற் புசுகதி ௮வை து.உப்பதைக்கண்டு 
இவர் ஈகைக்துக் களிப்பர் பரு௨உமுற்றபின பலாலை தேர்ந்து 

தல்லவரானார் இலலறகஈ துறந்து அறவறம் புகுககார், தீனியிட 

மொனறில் இனிதுற அமாக்கார். பொறிகளை யடக்கி இறையருள் 

நாடினார். இ..ர் இவ்வகை பிருக்கையில் சாளுவ சேசதது ௮ர௪ 

னது மர்ளிசையில் கள்ளர் சிலர் புகுகது கொள்ளைசெய்து ம்ணடு 

இவரிருசகும் பாழ் ப ண்டபதை5 யடைந்து கிடைத்த பொருள் 

களைப பங்கு செய்தசொண்டி மு5தார், உடனே ௮வ்வரசலுடைய 

போர்விரர்கள் பின்தொடர்ஈது HOSS இடததை ௮டைந்கார். 

கள்வர் ௮ங்கிருக்க புதரொன்றிற புகுகது மறைந்தார். abs 

விசாகள் அங்கும் கண்மூடி யோசத்திலிருர்க இவரைம்ஈண்டு பக் 

கத்தில் சிகறிக்கெர், த அணிகளையும, மணிகளையுக தெரிந்து இவ 

ரைக் களவர் தலை௨னென்றே கருப் பிடிக்துக கம காவலன் 

பால் காட்டினார். காஉலன் சனஈது இவரைக் கழுவில் எற்றும் 

படி கட்டளையிட்டான், உடமன ஏற்றினார், மூனிவர் கதறித் 

அடித்தார். உதிரம் சிதறித் துளிததது. வழுகில்லாத முனிவ 

ரைக் கழுலில் ஏறறுதற்கும் சரனாம் யாதென்று தேவர் லெர் 

காலனை வினவினார். இளமைப் பருவத்தல் வண்டிகளுடல்களில் 

முட்களை யேற்றினமையே கா ரண மனறு காலன் கூறினன், 

௮வவுண்மையைத் தம மொய்யுணர்வால் முனிவரும் உணர்ந்தார், 

அ.றியாப்பருவததில் ௮றிவில உயிர்கடகுச ஈறகோய செய்த 

அப்பெரியாரும் பின் பெருகோயுற்றார் கோயெலலாம் கோய் 

செய்தார் மேலவாம் என்பதை அறிஞர் சிலர் இவர்பாலுணர்ந்து 
பிறவுயிர்கட்ரு கேோரய் செய்யாதொழுகினார், அதனால் பின் நோயி 
லராய் உய/கதார், (இதன் விரிவை மாண்டவியததில சகாண்ச,) 

தனக்குத் துன்பமின்மையை விரும்புகின் றயன பிறர்க்குத் 

துன்பஞ் செய்யலாகாதென்பது இதனால் கூறப்பட்டது, 
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(இவ் அதிகாரத்தின் தொசைப்பொருள்,) 

எ அவரினும பிறர்க்கு இனனாகவற்றைப் பெரியோர் செய் 

யார். சீனாது ஒருவன் தமககக குனபஞ் செய்யிலும் மாறி 

அன்பால அசனை உயார்மீதார் செய்யார், காரணமின்றித் தன 

சுத துனபஞ் ரெய்கவனிடததும் சான் ஒசனைச் செய்யாமை 

Ou ஒருவனுக்கு bod! MLD WIT LD, தனகரு இன்னாகன ('சய்தார்க்ரு 

ஒஓரு௨ன இனியன 2வ செய்துவிடின் அதுவே அவர் க்ருக் தண்ட 

யாம, பிறிதின் 2 யைத தன சகோயபோற் போறறுதலே 

C நீவ பூ RiP EB BL LMI CLD, தான துனபம என்று 

உணர்ச்சமை ஒருவ Wom hos EMU STH. oar Mid leur 
. ~ 3 5 - ௬. 5 - - FIO EF YS HPN god! 1h I FLILIT GF ௮ முகு கமல ஒருவனுக்குத் 

தலையாய ௮மமாம, தனககுசு Foy anor pM உணர்கததொன் 
OO MLS பிறவுயி! ௧௫௪ செய்பவன உணாவல்லாதவனே யாவன, 

(tp F145 Gov பிதரு கு ஒரவன் அுனபம் செய்யின், பிற்பகலில் 

௮௦ Dau Was வரும். Kew Aw Oar ave Lb தம்மைச் செய் 

Ori seam om பின சோவனலாகும. SO KRG goth enon 
r ச C ட . க ௪ யை எரும்புகிறவன பிதர் ௫ அதனைச் செய்யலாகாது என் 

பனவாம். 

92-வது இன்னா செய்யாமை முற்றிற்று. 

9 ௦ a ௩௩-ம் அதஇகாரம் கொல்லாமை, 

அல தாவதுயா? தார் உயிபைபும் சவ்வகையானும் கொல்லு 
கலைர் மிசய்யாமை, முணிலவிகந்து யாவர்மாட்டும் இனியவை புரி 
து புனிதமேய் தியவாம்சே கொஷலாமை ன்னும் இசசல்லறக 

ச் 

தைக் சொண்டொழுக லமையும। தலால் வெகுளாமை இனனா 
செய்யாமைகளின் பின் இது OU SI ILL. Bh, 

321. கொன் திழிஈ த வேடன்பின் சொல்லாமையாலுயர்க 
குனருஇன் புநருன் முமரேசா.எனறும 
அறவினை யாதெனிற் கொல்லாமை O57 Nev 
பிறவ்னை யெல்லாம் தரும், (5) 

80 

தேன்
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குமரேசா! கொல்லுதலைச் 2 செய்து இழிர் துகின்ற 3 டை 

ன பின சொல்லாமையால் ஏன உயர்ந்து இனபுறறன எனின்) 

அறவினை யாது எனின கொலலாமை; கோறல், பிறவீனை Cue 

லாம தரும் சனக, பிறவிலை எனறது--பாவச செயலை, 

கோறல் பிறவினை ௭௨ லாம த௱ம்-- கொல்லுதல் பாவச்செயல் 

சள் எக்லாவற்ரையும் காடுக்கும 

ச உகு ஸ் * . e 

கொல்லாமையே றச்்2சயல; கொல்லுதல் பாவச்செயல் 

கள் எல்லாவற்றையா கொ ம்ல்ஞும GT cB LS PALL, 

கொல்லாமை ஒன் மூனே THO VB b ளின் பயணயும் ஒர 

வன் கொள்ளலாம எனபது, எல. ப பரவ 6 af) am பயணையம 

கொல்லுதல் ஒன்றே கொமிச துவீக்ம எபைழம் கூறியபடு , 
e 

அறம் பாவக்கவிவையன சேவர் அருளிய அருபையை 

இதில் BUDD COONS, GTA GT ௮றங்களின பயனையும a) mar 

ஒருங்க கொள்ளவேண்டமோறின் கொல்லாமை எனலும் விர்குத் 

தை ௮வன கொள்ளவேண்டும் எனபது (கு ரிபயு 

சொல்லுதல் என்னும் சின்னையை விடுகதுத் சொல்லாமை 

என்னும் நலவ்னைபை ஒருவன் சகொளவாயின எல்லா நலங் பளை 

யும் ௮வன் எசரிஜலெயதுவான என்பா இதில் உணர்சுதபபட் 

டது, இவ்வுணமை வ்புலனபால் உணரபபஃம, 

ல்தை. 

விபுலன் என்பவன் ஜா வேடுவர் மசபினன். இமயமலையை 

அடுத் தநத QJLD Sit கா னும் வன க்த்லி ரிருதலனை, நா ஒலு 

தல o/ BH Bb பு, ய் ம சயலையே தகொண்டு உயிர் வாழ்ச்தான், 

அருள் வள்ளலாகிய He ownG soul ஓப்பெருஉனததுடபுருர் த 

பொழு தஇக்கொடியலனைக் சண்டார். அருள்மச்கொண்டார், 

கொலு ச ன் திமையையும, சொல்லாமையால் எய்தும் ஈன்மை
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யையும் அவன் உணருமாறு உணாத்தினார். அகூழ்வலியால் sya 

னணும உணர்ச்தான். அனறமுகல் கொல்லாத வீரசகங்மெொெண் 

டான, <) சணல் எல் 6 6V B) % GH ௦ சண்டான. முன கரன் 

கொன்றகால் எய்தி! இமை ொல்லாம ரீங்லன. எல்லா அறப் 

Bot) sor பயனயு உபின் வன் கொல்லாமை ஒன் முல எவ் உருவு 

கொ லலாமையையம் டுகா எண்ட வன் வல்லா அர ௬சளோ tf Ou TT i நு 

கொண்டஉனாவான எனபதை உலமம் இவன பாலுணாரதநூ, 

இதன் வ்ரியை முனிவரர்கதயில் காண்க, 

ஆனை யடியில் மடங்கா அடி யில்லை 

தானதுபோல் நிறதிசற கன்மைதான்.-ஊனுபிரைந 

கொல்லா அறதக்தின கொழுரிழற?ச யுள்ளடங்கும் 

எல்லா ௮றமும் இசைந்து, (பெருந்?தவனார்,) 

கொல்லாமையே அறவினையாம் கொல்லு கல் பாவமாம் என் 

ப.து இதனால் கூறப்பட்டது. 

322. தண்டார் இயக்சோடன் சக்தன் பகுத்துண்டு 
கொண்டா ॥ூழ்வேன குப?ாசா-டு காண்ட 

பதக்துண்டு பல்லு பி ரோம்புசல் நாலோர் 

தொகுத்தவற்றுள் 01 ool தலை, (2) 

@oGrea ஈல்லியந்கோடன் சத்துப்பிரத்கன் என்னும் 

இவர் என் பகுத்துண்டு பகிழ்வற்றார் எனின், பகுத்து உண்டு 

பல் உபிர் தம்புதல் நா3லார் தொகுத்தவற்றுள் எல்லாம தலை 

என்க, 

பகுத்து உண்டு.உண்பதனைப் பசித்த உபிர்கட்குப் பகுத் 

துக்கொ$த்து உண்9ி. வீனைம்கேற்ற செயப்பரிபொருள் இதில் 

வருலிக்கப்பட்டத. பல் உயிர் ஓம்புதல்--பல உயிர்களையும்
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பேணல், ஊர்வன நீர்வாழ்வன முதலிய எல்லா வுயிர் களையும் 

என்பார் பல் உயிர் எனரார். இதில் முற்றும்மை தொக்கது, 

எல்லாம் தலை--எல்லாவற்றினுஞ் சிறந்தது. 

உண்டு ஒஃபுதல் எல்லாவற்றுள்ளும் தலை என்று சொண்டு 

காண்சு, பருத்துக் கொடுக்கவும் பரிது ஒம்பவும் சான 0 ர௩.று 

வாழமீவண்டுமா ச்லால் அவற்றிற்கி oi (SL ow # adi உண்ம? என் 

. நி சு ம் (௮! 6 * gL ௪ 

பது உறறு ன்றது, அம்புகல இள்மிறல அவன ல தல் ஈன் a 

OTST BI (IY. 

ச ௬ . (io » . * ச » e 

FDS Hd fe GDL. bd BWM பச க் குவா b Gil LIES pb 

கொடுத்து எஞ்சியதை உண்டு பல உர களையும் iT GM BHD 

மூலோர் திரட்டிய அறங்களெல்லாவம்றினும் தலையாய அறம் 

எனபதாம். 

படித்த மக்கட்ருக் தம் உணவைப் பருந்து ஊட்டி ப்பல் உயிர் 

களையும் பரிந்து பேணவோரே சநத அறமுடையவராய் உயர் 

ந்து விளங்குவெ ர்ன்ப 2 bl இத தலி உணா த் சபபட்ட.து இவ்வு ண்மை 

நல்லியக்கோடனிடம் சத்துப்பிர தகன்பாலும் உணரபபமிம். 

நல்லியக்கோடன் என்பவன் இர்றைக்குப் பல நாற்றாண்டு 

சட்கு முன்னர்த் தொண்டை சாட்டிலிரும் த ஆர் என ௭ டஊரி 

லிரு£து திருவுடன் விளங்கய ஒரு (Fave ov பன்னன, BAG 

சிலமுள்ளவன். இரஃகழும், ஈகையும் இவனபால் இயல்பாகவே 

அமைச்திருகதன. ௮ "வாவடதலை காட்டிலும் இவனுக்கு உரிமை 

யான ஊர்கள் பல இருந்தன, ஊருணி நீர்போல் இவனது பெ 

ருஞ்செல்வம் எல்லா உயிர்களும் இன்புற நின்றது. பாரி, பேசன், 

௮திசமான், நள்ளி முதலிய வள்ளல்கள் எழுவருக்கும் 9 பட்ட. 

வன், டண் ௮க்காலகதில் நிவ 5 ஐபபான கொ 

டையாளர் ஒருவரும் இல்ல். இவனது அருங்குணங்களையும் 

பகுத்துண்டு பல்லுயிரோம்பிய பெருதசைமையையும நல்லூர்
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ஈக னார் என்னும் புலவர்திலநர் புகழ் து பாடியுள்ளார். தன 

ஈமையாலும், இரக்கத் காலும் மேலான ௮ற மூடையயை இவன் 
- “ . 

௬ ௪ மேன்மை 2பற்சன, விரிவை சிறபாணாமநுபபடையில் காண்௪ 

கெழுசபங் கடக்ச எழுவுறழ் கிணிசதாள் 

எருரவா பூண்ட ரகைஎ செக் நுகம் 

QAO FAIS உ ரனுடை Caray man 

களி ரத் சுமும்பி நந்த கழல யது கு amar, 

பிடிககணம் சிதறம் பேயன்மழைத் தடககை 

நல்லியக் கோடனை sum gi ரென்றேன 

௮(பசி வரச்தமவிடப பொழிசவுட் 

i. MBL. பூட்கை awh ரபி மருக்கிற் 

சிறகண யா ரியா? பெர்நதேே செய்தி 

யாமவண் நின்றும வருதும நிலம 

செல்விராயின் சீர்பல பெறவிா, 

இ, நல்லியக் சோடனை யணடிப் பரிசில் பெற்றுரிண்ட 

பாணனெருவன் ஈற்றொருவனை நோககிக் Mm HUG Soe pares 

பகுததுண்டி உபி3ராபபிய திறம் இசனால் vgs s துணரப்படும், 

கதை 2. 

சக துப்பிரக்சன் என்பவன் தா் உத்தம உணர்வினன், 8 

லா வேதியன் என்பர், இலர் இவனை ௮ரசம.பினன் என்பர், 

சுமதி என்னும் மனை ளியோடுகூடி த் கனியிடமொன்் றில் இனி தற 

வாழ்ந்தான். மிஈவும் வறியவன், சுகேசன் என்று இனுக்கு 
ஒரு குமரனிருந்தான். அவலும் பருவமெய்திக்சமலை என்னும் 
ஐரு கன்னியை மணந்தான, தனது உரிமை மனைவியை 
யும் இனிய மகனையும் ௮ருமை மருடயையும் இவனே ஆதரித்து 

வ,தான, பொருள்பெறு முயற்சியில் புகாமல் ௮ருளையே 

நாடி நின்றான், Meee Heald வறியவனானான், ஆயினும் 

செம்மையில் எழுவாது நன்மையில் நின்று பல்லுயிரோம்பி இய 

ன்ற ௮ளவில் இல்லறம் புரிந்தான், மரிதின் முயன்று வந்து
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அம்ச வுணவைம் மாம்ன உ முகலிய பறலைகளும்?நனும் ஊட் 

டியபின் பே இவன் உண்டு மகிழ்வான். ஓரரறிவுபிர்ம்ரம் இவன் 

ஒர் ஊறசெய்சறியான், பிறவுயீர்கள் வருக்கக்கண்டால் இவன் 

உள்ளம்பகைத்தும் சண்ணீர் உகுப்பான், பஞ்சகால மான்றில் 

இவன், ஐர்துகாட் படடி.வி இடந்சான், நறுஙதுசாள் மாலையில் 

௮ரிதாய்ந் ைக்மப்பெற்ற அமிசிமாலைப் பச்கு௮ஞ்செய்து 

நான்ரு இறுபாசங்களாம்க மசீனவி முதல் மூவருக்குங்கொடுத் தத் 

தானும் உண்ணமுயன்ன், இவன மனகிலையை உணச விம்பி 

aC ga தை தா் DRTC ah gt அருகில் நின்றன். தான் 

உணண எடுந்சசை அதற்கு உவந்து கொடுக்தான், அதுகொ 

ண்நி உண்டு பின் சாணுதென்றது. மனைவியும் சன்னசை மாறுது 

கொடுத்தாள். Si GI BIN போ காக சற்று, மானு a, மரு Buy 6 

உரியசை முறை (பூறை கொடுகதார், அளை த்தைபும் உண்டு இவ 

ரது அ௱ட்குணங்களை வீயர்து ௮வவறக் கடவுளும் அம$ூழ்ந்து 

அகன்றது, இலானைவரும் ௮ன்றே அருயிர் துறச்தார் பின் 

பிறவா இன்பம் பெற்று மகிழ்ர்சார். பகுத் தண்டு பல்இுபிர் ஒம்பு 

தலே ௮றல்களெல்லாவற்றள்ளும் சரர்ததென்பகை உலகம் இவர் 

பாலுணர்கது தெளிந்தது, விரிவைப் பாரதத்தில் காண்க, 

மண்டிணி ஞாலத்.த வாழ்வோர்க் கெல்லாம் 

உண்டி கொடுததோர் உயிர்கொடுத் தோரே, மணிமேகலை 

உயிர்களைப் பேணுதலே தலையாய ௮றமென்பது இதனால் 

கூறப்பட்டது. 

323. கண்ட பசுவொன்றைச் காப்பாற்ற மகளும் 

கொண்டான்பொய் என்னே குமூேரசா-.கண்டறிந் தால் 

ஒன்றாக ஈல்லலு கொல்லாமை மற்றதன் 

பின்சாரப் பொய்யாமை ஈன்று, (௩)
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குமரேசா! பச ஒன்றைம் கொஷையுுமல் காக்சம்பொ 

ருட்டு ஆபுத்திரனும் ஏன பொய்பைப பொருந்தினான் டீனின், 

ஒனர கல்லது சோல்லாபை) பொய்பாமை மற்று ௮ுதன பின 

சார் நன்று என்ச. ஒனமுக--முதவபையாக, அதன் பின் 

ச/ர--மும்தொல்வாமையின பின் நிற், 

எலல அறஙிகலினுஞ் கிறது முதன்மையாய் இரு கதற்கு 

உரியது கொல்லாமை3ய என்பதும தனை அத்து சிற்றம் உரிய 

து வாய்மை£ய எபைபதுப கூறுவாரா கொல்லாமை வன்றுக் நல 

லத, பொய்ய) மை ay J ை௮சார நி, சன்று Sn.) CT. 

இல்ஈனந் தகுதி கூறியது ௮வ்கிரண்டரமநளின இயல்பு கோக்க 

பன, 

கொல்லாமையே முதன்பைய/க நல்லது; பொய்யாமை 

Sy} FO (God GS Hadi! of OT LG TLD 

சொல்லாமையை UP Sala FT Say பொய்யாமையை இரண் 

டாவதாகவும் அறங்கள்? காண்டி ளளன எனபத குறிப்பு. மாக 

Char வுரசனும அடபைசாலுபபோச, றககளுள் கொல்லாமை 

(பிம் ad ய்மையும் சிநந் தண வன்த, 

போய்யாமை யுடையவன் வேர் ௮றமும செய்யவே 

வேண்டாம் சனறும, ௮லஃ்சசொன்மே அ௱மபுசழ் யாவும் ஐருங்கெ 

உதவு மன்றம், யாம பெய்யா ம்£ண்டற்றுள் வாய்மைபோல நல் 

ல.தா ஜே௮ு இலலை சான் ம். மமல தருளி இதில எல்லா ௮றங்களி 

னும கொல்லாமை3ய கல்லது என! உறலை பபுமோஎனின, பிறி 

கோருயிர்க்கு உவமை பயக்கும் வழி பொய்யாயிருப்பிலும் மெய் 

யாயும, நன்மை பயவாவழி மெய்யாயினும் டொய்பே யாடஇயும 

இதனை நாக்கி அது இரிஈது நிற்றலால் இநன்பின் சராந்து கிறத 

வே ௮து கனரும் என்றது ௮மையுமெனசு. மூறங்கள் பலனும் 

வாய்மை சிறந்தது, ௮ சனினும கொகலாமை உயர்தசது 

என்ற ௮டசள் அருண்மாண்பை இதில் ஐயச்துணர்க,
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கொல்லாமை ஒன்றையே அறிவுடையார் தலமையாகக்கொள் 

ஞூவசெனபதும், தனைக் காக்குரபொருட்மி பொய்யாமை முத 

லிய உயாறங் களையும் நெடுழமிடுவர் என்பதும் இதில உணாச்தப் 

பட்டன. இவ உண்மை Oy! [i BT HLA aD உணரபுபடும, 

கதை, 

ஆபுக்சான் சன் காயை யிழச்சபின் பண்டி நாட்டிலு 

ள்ள வயனகங்கோாரி எனனும ஊரிரிநந்த பூதி என்னும் ௮௬த 

ணன் மசனயிலிருகது வளாந்துவக் கான். அருள் றைந்த உள 

தீதனா?ய இவன் ஓரகாள் தெருவீடைச் செல்லுங்கால் அங் பதார் 

மறையவன வீட்டில் வேள்ளியில சொல்லும்பொருடடு மாலைரூட் 

டிம் கொணா?து வைக ஐருஃகும அங்னைம் ஈண்டான். கொல் 

நவில வேடடுவர் தொ$யரம் அஞ்சி, வஸ்யிடைபபட்ட மானே 

போன்ற, ௮௨ மஞ்சிகினறு ௮ழைகு£ முக MH SMUT 
5 ௪ rN . . _  (n . Aatn py, நஞ்சு நரிக்குறிற இன OnDe were! ih dH 0 oor. 

அகசமீதா! இந்த ஆவலை இன்ற கொன்றுளிஈவே! என்று கல 

நிக அரனை? சாபபாற்றும்பொரட்டுப் பொய்யாத இவனும் 

பொயக டட வண்ணிரன, உள்ளககரந்து அங்கு ஒருபுடை 

யொழக நின எவரும ௮றியாகபஉ இரலில் ௮தனைம் நகர்ந்து 

செனமுன், ச௪ுலர் தொடாக்ன பின்சென்று இஉனைபபிடி தது 

இப்பொய்படு நள வினை ரீ என் பருந்து ரெயதாய எனறு கடிந்து 

மொழர்கது மமீகதுயர் செய்தார், கொல்லாமாண்புடைய இவன 

௮பபொலலாதவா கள நே LB HEH. 

கோவ சேய்யன்மின் கோடிவன கேண்மின் 

விடூரில மருங்கிற் படபுல் ஆரந்து 

நேரில மருங்கின் மக்கட் ல்லாம் 

பிறகதநாள் தொட்டும் சிறநததன் தீம்பால் 

அறந்தரு நேஞ்சோட அருள்சுரந் தூட்டம் 

இதனோட வந்த சேற்றம் என்னை 

முதுமறை அந்தணீ£ முன்னியது உரைமேமி
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என்று இன்னுரை பகர்ந்து எல்லா ௮றங்சளினும் கொல்லாமை 

யே சிறந்தது என்று உணர்த்தினான். பொய்யாமையினும் .சொல் 

லாமையே முதன்மையானதென்று தபுத்இரன் ன்று தொண் 

டிருந்த திண்மையை ௮னைவரும கொண்டாடி. ம௫ழ்ந்தார், (விரி 

வை மணிமோலையில் காண்க,) 

கொல்லாமையே எல்லா ௮றங்களினும் தலையானெ தன்ப.து 

கூறப்பட்டது, 

324. நீரடி மருளாங்கர் நல்லதென்று கொல்லாமை 

கூடிநினமுர் என்னே கும£ரசா!--தேடியெனறும் 

நலலா றெனப்படுல தியாதெனின் யாதொன்றுக் 

கொல்லாமை சூ ழம் மறி, (௪) 

குமரேசா! மருளசங் நர, தவர் கொல்லாமை ஒன்றே 

நல்லதென்று ஏன் ரூடி நின்றார் எனின், ஈல் ஆற எனப்படுவது 

யாது எனின், யாது ஒன்றும் கொல்லாமை ரூ ழம நெறி என்சு, 

யாதொன்றும். -யாதோரயிரையும், ஜாறிவுயிரையும் என் 

நபடி, சூழ் தல--2ர.தல், வப தல். 

கொல்லாமை சூழும் கெறி--கொல்லாமை யென்னும் நன்மை 

சூழ்ந்த Qs 7. தன்னைபுடையாலுக்கு நன்மை பயத்தலின் நல் 

QD எனமுர், 

கொல்ாமை என்னலும் ஈலஞ்சூழ்ந்த நெறி?ய பேரின்ப விட் 

டை அடைதற்கு நேரான நல்ல நெறி என்பதாம், 

"கொல்லாமை சூழாத கெறி பொல்லாக கெறி யேன்று 
கொள்க, முத்தி நிலச்சைச் சேர்தற்கு ஈச்ல வழி யாத? என் 

பாரை கோக்? இது கூறியதாகக் காண்சு, 
81.



01] திருக்குறட் குமபோச வெண்பா, 

கொல்லா லிரதத்தைந் சொண்டவர்க்சே அழிவில்லாத 

இன்ப வீடு எளிதில் எப்தும& என்பது இதில் உணர்த்தப்பட் 

Lg. இவ்வுண்மை மருளசக்நரர் பால் உணரப்பூம், 

கதை. 

மருளசம் ஈசர் என்பவர் சிறந்த ஒரு ரான யோகி, போ 

ருளடயவர் ஓரறிவுடைய கொடி செடிகளுக்கும் இயர், சொ 

டீமை செய்தறியார், செற்றம் நிங்யெ பற்றற பண்பினர், கனி 

காப் கழங்கு முதலியவற்றை எவ?ரலும் கொணர்ந்து உண்ணும் 

படி. சொடுப்பின் அவற்றின் உருவமும் அழகும் சிதையுமே என் 

ற இரங்) அவற்ழை உண்ணாது விடுவர். வசவ தேவரது திரும 

னைபி௰ சேவனடியவர் உண்டி மிசந்த எச்சில் இலை5* பி9கன்ற 

குழிபின்டண் அமர்க்திதந்து பசி வர் ;போது ௮நிலுள்ள எர்சிலு 

ணவைச் சிறிதுண்சி பெரிது உவர்திருப்பர். முத்தரான இவர் ஒன் 

றுமறியாப் பிசதர்போல் இருப்பதை அல்லம தேவாறிக்து கொல் 

லா நலத்தை இயர் சொண்டிருக்கு மாண்பை எல்லாருக்கும் உண 

ர்த்தினர். அல்லல் யாதுமின்றி இயர் அ௮_ிலில் விட்டையடை.ந் 

தார், கொல்லாமை ரூமும் நெறி3ய விட்டினை அடைதற்கு நல் 

லாறென்பதை இயர் உலஅலும்கு உணர்த்தினார். விரிவைப் பிரபு 

Ais Pauls சகாண்ட, 

கொல்லா லிரகமொன்று கொண்டவரே ஈல்லவர் மற் 

றல்லாதார் யாரோ ௮றி3யன் பராபரமே. (தாயுமானவர்) 

கெல்லாமையே விட்டினை ௮டைதற்கு நல்ல நெறி என் 
பது இதனால் கூறப்பட்டது. 

225. பண்ட துறந்தார் பலரள்ளும் புத்ததேன 

கொண்டார் உயர்வைக் கும£சசா--கொண்ட 

நிலையஞ்சி நீத்தாருள் எல்லால் கொலையஞ்சிக் 

கொல்லாமை சூழ்வான் அலை,
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குமரேசா! றர்தார்பலருள்ளும் புத்தர்மட்டெரன் 2௮ 
ந்துகின்றார்எனின், நிலை அஞ்சி ரதத ருள் சால்லாம், சொலை அஞ் 

க் சொல்லாமை சூழ்வான் 5% Quarts சூழ்சல்--ரன்றுத 9, 

மறவாத குறிக்சொள்ளுதலை இக்கு ௮௮ குறித்து 9ின்று. 

பிணி, மூப்பு, இறப்பு முதலிய துன்பங்சசொல்லாம் பிறப்ப 

ன் கண்ணே ௮ணி ௮ணிபாக அமைந்துள்ளன என்று அதன் 

நிலையை ௮றிர்து Hear SCO HDD ௮டங்குசத்கு ஏதுவாகு 

மாதலால் ௮ம் முறை கருதிகிலை அுஞ்ரி மீத்தார் என்றூர், 

கொல்லாமை சூழ்வான் தலை--சொல்லாமை என்னும் கிர 

நீதீதைக் கொள்வோனே உயர்ந்தவன். 

பிறப்பின் நிலை்மைபை ௮ஷஞ்?ித் துறரதவர் எல்லாருள்ளும் 

கொலையின் இமையை அஞ்சிம் கொல்லாமையாயெ ஈன்மையை3 

கொண்டவனே உயர்ந்தவன் என்பதாம், 

அஞ்சுதல் நீத்தலும்கும், கொலை அஞ்சுதல் கொல்லா 

மைக்கும் காரணமாதல் சாண்2, சூற்வான் என்றார் கருதும் 

பெருமையாம் என்று கருதி, 

கொல்லா விரதமுலடயவன் இல்லதத்திருப்பிலும், துர 

தார் எல்லாரிலும் ௮வன் சிறர்தவன் எனினும் அமையும், ” 

உலகைத் துறக்தலரெவரிலும் செலைகயத் துறந்தவன் சி, 

தவன் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை பு ஈ 

பால் உணரப்படும். 

கதை, 

௮ி/ருள் வள்ளலாகிய புத்தர், ௮சசைத் துறந்து இறந்த ஞா 

னியாய் அரும் தலம் புரிர்து வேணுவனம் என்னும் தனியிட, 

மொன்றில் இனிது அமர்ந்திறாக்தார், அங்கிருக்க துறிகளெ 

ல்லாரும் இவசது குண ஈலம்சளையும் கொல்லா மாண்பையும் தெ
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dig 29 தொழுது அன்பு செய்தார். பின்பு அடியவராயி 

னார், ௮ நள்கிறைக்த இவரது இனிய மொழிகளாள் ஒருராள் தொ 

ள்ளாயிரம பேர் துறலிகளாயினார். பல்வேறிடங்கட்குஞ் சென் 

று கொல்லா ஈலத்தையே கொள்ளும்படி எல்லாருக்குஞ் சொல் 

லினார், அனைவரும் இவர் சொல் வழி ஒழுகினார். கொல்லாமை 

என்னும் நல்லறம் உல முழுவதும் மிகவும் பரவியது இவரால் 

என்னலாம். பல்லாயிரம் துறவிகள் புடைரூழ விளக்கி இரணி 

யவதி என்னலும் ஆற்றின் கரையில் எண்பதாவது வயகில் தமது 

அழூய தஇிருவு_ம்பைக் துறாது ௮ழிவிலின்பத்தை ௮டைந்தார். 

௮ச்காலத்தில் அங்கம் குழுமியிருர்க ரித்கானைவரும் நெஞ்சங் 

கலங்கி ௮வரது Shou gop ௮லறி அழுதார், 

மருளறக்த பெஈம்போதி மா துவனாக் சண்டி லமால் 

என் செய்$கம் யாம் 

அருளிருந்த திருமொநியால் ௮றலழக்கம் கட்டி லமால் 

என் செய்கேம் யாம், 

பொருளறிக்க ௮ருந்தவகத்துப் புரவலரைக் கண்டி௰மால் 

என் செய்கேம் யாம் 

தெருளிருக்க கொல்லாத திருவனையாம் தெரிசதிலமால் 

என் செய்கேம் யாம், 

என்று எல்லாரும் புலம்பித் சவித்கார். இவாது திருவுடம் 

பை எரித்தபின் என்பையும் சாம்பரையும் தனித் தனி எடுத்துச் 

சென்று பொதுர்துவைத்து ஆலயம்புனைந்து வழிபாடுசெய்தனர், 

கொல்லாமை சூழ்வான் எல்லாரிலும் தலை என்பதை உலகம் 

இவர்பால் உணா்ர்,2.து. விரிவு சரிதையில் செனிவாம். 

கொஎ்னா விரதமுடையவன் எல்லாரினுஞ் சிறந்தவன் என் 

பது இதனால் கூறப்பட்டது,
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326. கொல்லாச நாரையினைக் கூரருள்சேர் சாகனையேன் 

கொல்லவில்லை கூற்மம் குமமசேசா--ஈல்லதென்று 

கொல்லாமை மேற்கொண் டொழுகுவான் வாழ்காண்மேற் 

செல்லா துயிருண்ணுங் கூற்று, (சு) 

குமரேசா! கொல்லாமையை மேற்கொண்ட நாரையின் 

மேலும், காகன்மீதும் கூற்றுவன் ஏன் செல்லவில்லை எனின, 
ச * . ச + ச டி 

கொல்லாமையே மேற்கொண்சி ஒழுகுவானது வாழ் காள் மேல் 

உயிர் உண்ணும் கூற்று, செல்லாது என்சு, 

மேற்கொண்டு--விரதமாகக் ைக்கொண்டு, 

ஒருயிரையும் கொல்லாத பேரறமுடையான் பின பிறவா 

இனபம் பெறுவனாதல௦ல் அவனது வாழ்நாள் மேல் கூற்றுச் 

செல்லாதாயிற்று, கொல்லா ஈலமுடையவர் கூற்றால் கொல்லப் 

படார் என்பது குறிப்பு. 

கொல்லாமையை விரதமாக மேற்கொண்டு ஓழுகுவான து 

வாழ் நாள மேல் உயிர் உண்ணுச் கூற்றுச் செல்லாது என்பதாம். 

உயிரை உடம்பிலிருந்து பிரித்துக்சொள்ளும் இயல்பினை 

யுடைய கூற்று ௮தனை உண்டதாகக் கூறியது ௮வனது துணிவும் 

கொடுமையும் தோன்ற எனக, உண்ணுதற்கு உரியதசலா த உயி 

சை இங்கனம் குறித்தது உபசாசமாகும். 

உண்டற் குரிய வல்லாப் பொருளை 

உண்டன போலக் கூறலும் மசபே. (தொல்காப்பியம்) 

கொல்லாமை என்லும் ஈல்லறமுடையவர் எமபய நீக் ஈறி 

லின்பத்தை எய்துவசென்பது கருத்த. இவ்வுண்மை காரையிட 

மும், நாகன்பாதும் காணப்படும்.
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கதை |, 

பண்டொரு காலத்தில் மதுரையம்பதிக்குத் தென் பால் 

Hg adore Nis. அதில் குளிர்ந்த 8ீர் லை ஒனறு 

விளங்கியிருந்த.து, இரையின்றி மெலிந்த செங்கால் சாரைஜன் ற! 

அகிகுவந்து தனியாகச் தல்்ியி.ரரதது, முனிவர்கள் ௮ப்பொய் 

சையில் புகுக் து தோய்ர்து எழுங்கால் ௮லகுள்ள மின்களுககு 

ஊறு ஒன்றும் செய்யாது அவர்கள் உதகி செய்வதை இட் கான 

கண்டது, நல்லறிவு பிறந்து ௮ன்று முதல் யாதொன்றையும் 
கொல்லலாகாதென்ற துணிக் சது. மீனுணவு துறந்து மெலிக்து 
தளர்ச்தது. ஆயினும் ஒன்றையும் கொல்லாது உணர்வோடிருர் 

அ பின் மதுரையையடைக்து பொற்றாமரை என்னும தற்றடம் 

புருர்து கொண்ட விரதம் குலையா இருந்தது. எல்லாம் அறியும் 

கூடற்பரமன் தன் கொல்லா நலத்தை லியந்து அழிவில்லாத 

முத்தியை அதற்கு அருளினார். தன் கொல்லா ஈலத்தால் கூற் 

றைக் கடந்து ௮ நாண் எய்திய பேற்றைப் புகழ்ச் .து அனைவரும் 

போற்றி ம௫ழ்ந்தார், விரிவைத் திருவிளையாடலில் காண்சு, 

பிரிவறக் சொன்று இன்னும் கடைப்படும் பிறப்புகாசை 

வரனுறு தேவராக வான் தாழ இருப்பக் கண்டர் 

கரு.துதிர் என்றும்பொல்லாக் கடையராயிலுங் கொல்லாமல் 

அரனைவர் இப்ப ேல்வான் ஆள்வதற் கையமின்றே, 

(பழைய திருவிளையாடல்.) 

கதை 2. 

நாகன் என்பவன் தண்டகவனத்திலிருந்த ஒரு வேன். 

விப்பிராதன் என்றும் இவலுக்கு ஒரு பெயருண்டு, மான், 

முயல் முதலிய விலங்கினங்களை முதலில் இவன் கெர்ன்௮ வாழ்ந் 
தீன், ஒருகாள் முற்கல முனிவரைக் சண்டான். .அவரையும் 

கொல்ல வெகுண்டான், ௮வர், இவனைசோக்9 மக்கட் பிறப்பின் 

அருமையையும் கொல்லாமையால் எய்தும் ஈன்மையையும் எளிய 
நடையில் இனிய மொழிகளால் தெளிய வுணர்த்தினார். அவன்
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உணர்ந்தான். அன்றுமுதல் யாதோருயிரையும் கொல்வதில்லை 

பென்று உற நிசொண்டான் ஓரறிவுடைய கொடி செடிகளுக்கும் 

ஊறு செய்யாநு இவன் ஒடுக்கியிடுதான். உஇர்ந்த சருகும் 

இன்னலாகாதென்று உயர்ந்த அருளைச் கொண்டான், இவனது 

கொகள்லா மாண்பை மகிழ்ந்து விநாயநப் பெருமான் தோன்றித் 

தம்போல் தெய்வவுரு வை இவன் எய்தும்படி. திருவருள் செய்து 

புருசண்டி என்று ஓ ந பெயரும் தக்தார், கொல்லாமைமை மேற் 

கொண்டிருந்த இவன் அதன் பயை ௮க் தெய்வ வுருவை 

எயதி அப் பெயருடன் இறந்து விளங் என்றுங் குன்றாத இன் 

பத்சை அடைந்தான் விரிய ஸுனிவர்சரிதைபில் காண் 5, 

கொல்லாமை மேற்கொண் டொழுகுவார் வாழ்காள் மேல் 

உயிருண்ணுக் கூற்றுச் செல்லாது என்பதை உலகம் இவ்வேடன் 

சண்ணும், ௮ர் காரையிடமும், உணர்ந்து மகிழ்ந்தது. 

கொன்றுமுன் தின்றகாகன் கொல்லாமை மேற்கொண்டன்று 

நின்றதால் இறவாஇன்பம் நிலைபெறப் பெற்றானம்மா 

ஈன்றறி மக்களி த ஈகலமுணர் இலெராயக்தோ 

கொன்றுபின் கூற்தங்கொல்லக் கும்பிவிழ்ந் தழு தலென்னே, 

(தனியன்.) 

கொல்லாமையுடை யவர் கூற்ருல் கொல்லப்படார் என்பது 

இதனால் கூறப்பட், ் 

321. நி.திமன்னன் சேயுயிரை நீக்கவஞ்சி ஏனலம்ச்சன் 

கோதிறுயிர் $த்தான் குமபேசா--மோதிவர்து 

பயிர் நீப்பினுஞ் செய்யற? தான்பிறி 

யிர் நீக்கும் வீனை, (sr) 

ee 

குமரேசா' மறு நீதிசண்ட சோழனுடைய தஇிருமகனது 

உறிரை நீச்ராசற்கு ௮ஞ்ச சத்திய லன் ஏன் தன் உயிரை மீட
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னான் எனின், தன் உயிரை நீப்பிலும், பிறிதோர்இன் உயிலை 

நீக்கும் வினையைத் தான் செய்யலாகாதென்க, 

தன் உயிர் நீப்பினும்--தன் உயிர் $கவிரிமாயிலும், 

செய்யற்ஈ..-செய்யாதுவிரக. 

தீன் உயிர் நீங்கலும் பிறிதோர் இன் உயிரை நீக்கும் வினை 

யை ஒருவன் செய்யலாகாது என்பதாம், 

மேல், கொல்லாமையை ஒருவன் யாண்டும் விரதமாகக்கொள் 

ont 3 oy 6am மென்றார் ஆயின், ஊனை விரும்பிக் கொல்லாகவிடிலும் தன் 

னைக் கொல்லவந்ததையாவது கொல்லலாகா தா? என்பார்க்கு இது 

கூறியதென்ச. இங்கனம் கூறியது தன் பாவங் கழிஈது மறுமை 

இனபத்தை அவன பெறுவன் என்பது கருதி, 

ஊனையேஉண்டுவர்த ஒருவன் கொல்லா விரதம்கொள்ச என் 

ற்தை உணர்ந்து ௮;தனை உண்ணவில்லையானால் தன் உயிர் போய் 

விடுமே] என்றுகூற, உன உயிர் நீங்கலும் பிறிதோர் இன் உயி 

ரை ௮ நினற உடமபிலிருந்து நீ நீக்காதே?” என்று ௮வனை 

கோக்க இஃ ௮ அருளிபதெனினும் அமையும், 

தன் உயிர் போனாலும் அறிவுடையார் பிறிதோரு.பிசைச் 

கொல்லார் என்பது இதில் உணாத்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை 

சத் திய2லன்பால் உணரப்படும். 

கதை, 

சத்திய சிலன் என்பவன் மலுச் சோழ மன்னனுடைய 

மதல் அமைச்சன். நிறைந்த அருளும், சிறந்த ௮றிவும் உடை 
பவன். பசுவின் கன்றைக் கொன்றதால் தன் மகனைக் கொல் 

அம்படி. மன்னன் இவனுக்குக் சட்டளையிட்டான்' இவன் ௮வ 

னது இன் உயிரை நீக்குதற்கு நாணித் தன்உயிரையே கீக்னொன், 

இவனது கொல்லா மாண்பையும், மனவுறுதியையும், வியந்து ௮ 

னைவரும் இரந்னொர். இழக்த உயிரை இறைவனருளால் பின் 

இவன் எய்தப்பெத்முன், தன் உயிர் கீபபிலும் மேலோர் பிறி
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து ஒர் இன் உயிசை நீம்கார் என்பனத இவன் ௮ன்ு உணர்த்தி 

நின்றான். (லிரிலைப் பெரிய புசாண தில் காண்க.) 

என்றும் எவ்வகையானும் பிறி3 தாருயிசை மேலோர் கொல் 

லார் என்பது இதனால் கூறப்பட்டு, 

328. கொள்றசெய்யும் வேள்வி கொடி தென்றேன் கும்பமுனி 

குன்ற வுரைத்தார் குமே சா... என் மே 

நன்றாகும் சுகம் பெரிசெனிலுஞ் சான்றோர்க்குக் 

கொனருகும தக்கல் கடை, (௮) 

Q—ar. 

குமரேசா! கொலைபுரிக்து வேள்கிசெய்தல் தீதென்று 

அகத் தியனார் ஏன் அன்று கூறினார் எனின், கனறு அரும் He 

சம் பெரிது தம் எனினும் சானறோர்க்குக் கொன்று ஆகும் ல் 

கம் கடை வல், 

செல்வம் உயர்ந்த ஈலங்நளை உளவாக்கும் ஆதலால் ௮து 

நன்றாகும் எனலும் ௮டைபெறறு வந்தது. இனி, நன்மையும் 

ஆகும் ஆகமும் பெரிதாம் என்னினும ௮மையும, 

சொன்று ஆகும் ஆக்கும் கடை---கொல்வதால் உண்டா 

இன்ற செல்வம் ழோன ௮, 

கொளறாகும் ஆக்கம் என்றது வேள்வியால் எய்.ஐம் செல்வ 

தைத. அதில் கொலைவினை சலந்திருத் கலால் சான்றோர் ௮தளை 

விரும்பார் என்பது கருத்து, 

இன்பமிகும் செல்வம் பெரிதாம் எனினும் கொல்வதால் 

வரும் செல்வம மேலோர்க்கு இழிலாம் எனபதாம், 

வேள்வி செய்யின், ஈன்மையுண்டாகும், ஆர்கமும் பெரி 

தாம என்ருலும் கெரஅயறு வீனை என்று ௮ருளுடை ௮றவோர் 

அதனைப் புரிமார் என்பது கருத்து, 
் 89
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ஆடு, பசு, கு திரைகளுள் ஒன்றைக் கொன்று அதன் வயிற் 

அக்குள் இருஃ்கும வபை என்னும் வெள்ளிய நிணம் ஒனறை 

எடுத்து ஒமத் தீயில் மிக்து இர்திரனை கோக்க மந்திரப புரியின் 

இன்பமாகும் துறக்கச் செல்லம் எய்தலாம் எனறு விதிததி1,பபி 

னும், பிறவுயிர்களையும் சம் உயிர்போல் பேணும் ௮ருளுடையார 

௮ச் கெ லை வினையால் எய் ஹம ௮வ் தந்தத்தை வெறுத்து இஃழ் 

வரா தலால், *-சான்றேோர்ககு$ கொன்று ஆரும் Best son” 

என்றா, சான்றோ/க்குக் கடை பான்றதனால் அதனைத் தலை 

என்று கொள்வோரின் கிலை சாணலமையும், 

தன் உயிர் ரிப்பினும், பிறிதோர் இன் உயிர் நீக்கும் ஜீனை 
செய்யற்க என்று! பேற்கூறியதை கோக்க, வேள்லிக்கட செய்ய 

லாமென்று விதித்துள்ள எனின், ௮வ்கிதி ஈறில் இன்பத்தை 

எய்த வீரும்பிய பேரறிவாளாக்கு விலக்காமென்று இதில் உணர்த் 

எண்பதிறாயிரம் வெண் பொற்காசு பெறத்தக்க நன் முதற 

ஒன்று இச்சீபபியில் உள்ளது; இதனைச் இதைத்து நி அதனை 

எடுத்துசுகொள்க எனறு சித்தர் ஒருவர் ஒ௫நாள் புத்தர்பால் 

கொடுத்தா, அவர், “அந்தோ! இந்தக் கொலை வினையால் 

௮ தமில் இனபத்து அழிவில் விடு எனக்கு வருவதாயினும 

யான் ௮ தனை லேண்டேன” என்று அருளுடன் ௮கன்றார். இப் 

பெரியாரது கருணைப் பண்பு ஈண்டு ௮துவும் இவ்வமையத்து மிச 

வும் சுருதததம்கது, இவ்வமையம் என்றது 1920 மார்ச்சில் இவ் 

வரில் முததுவேட்டை நிரழ்ந்த காலத் என்க, 

பெருகலந்தருவதாயிலும் ஒருயிரைக் கொல்லுர் தீமையை 

உயர்ந்தோர் கொள்ளார் எனபது இதில் உணர்த்தப்பட்டது, இவ் 

வுண்மை ௮கத்தியர்பால் அறியப்பமிம், 

கதை 

முன்னொருசாலத்தில் முனிவரும் பிறரும் குழுமி ஒரு பெரு: 

வேள்வி செய்ய விருமபி தடு ஒன்றை அங்குக் கொணார்ற்தார்.
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அசுத்தியர் கண்டார், ஐயகோ உயிர்க் கொலை சச என்று மறுத் 

தார், ௮சம்கொண்டு அருமகம் புரிச என்று வேசக்தில் கூறி 

யுள்ளதே என்று ௮வரளைவரும் கூறினார். சம என்பது தட் 
டையும் மூன்று ஆண்டின் செல்லையும் குறிக்மும் இருடபாரு 

ளொரு சொல், அம்கவாண்டு செலலே வேதத்திலுள்ள ௮சம் 

எனனும் சொல்றுக்குப் பொருள் இவ உண்மைய உணராமல் 

ஏன படுகொலை புரிக்து கெடுகின்றீர்கள் எனறு பரிந்து உணர்த்தி 

அவ ஆட்டினை அகற்றித் தாங் கூறியவாறே மேள்வியை முடித் 

துவிகதினைக் கொண்டே அமாருக்கு அகியளித்தார். கொலை 

வினை நிஈழாமல் செய்யும் வேள்வியே கலைமையானிதன்று மலை 

வறக் கூறி ௮னைவரும் ஈலழற அருள்புரிர்தகன்றார். சொன்று 

அகும் தக்கம், சானறோர்க்கும் கடையாம் எனபனக அன்று 

உலகம் ௮சத்தியா்பால்உணர்ந்தலு, லிமிலைப் பாரதத்தில்காண்க. 

கொலையால் வருஞ் செல்லம் பெரிசாமாயினும் பெரியோர் 

௮ சனை விரும்பார் என்பதுஇதனால் ௯ றப்படடது, 

329. பன்டு ப.சாசர்தம் பாலரையும் எனென்றேறன் 

கொண்டார் கொலையால் கும£ரசா-..-9சொண்ட 

கொலைவினைய ராயெ மாமகள் புலைவினையர் 

புன்மை தெரிலா ரகத்து, (௯) 

20) 

குமரேசா! தம்முடைய மக்களையும் கொலை வினையால் 

ஈனென்று பராசரர் ஏன் பழித்தார் எனின், கொலை வினையசா 

இய மாக்கள் புன்மை தெரிவார் அகத்து புலை விளையர் என்சு, 

கொலை வினையர்--கொலைத் தொழில ,புடையவர், 

புலை வினையர்--- ௮ கொலையால் வரும் ஊத் சின்னம் 

டையர்.
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மாக்கள் என்றார் மக்கள் அறிவு பாழ்போனமைபின், 17ந 

வுயிரையும் சம் உயிர்போல் பேணி ஒழுகுவோரே மக்களாவார் 

எனக, 

புன்மை தெரிவார் ௮கத்து-இழிகினைச் தெளிவார் நெஞ் 

சத்தில், 
கொலைத் தொழிலினசாகிய மாக்கர், அறிவுடையார் மனத் 

இல் புலைத் தொழிலின ராக மதக்பபடுவா ரனபசாம். 

பிறவுயிர்களை wy halon Ls Asn alg Gar p பழியின் இழி 

ன உணர்கின்றவேே உயர்ர் தவரென்பதும், Seu en arin அக் 

சொலையாளரைப் புலையரென்று இகழ்ந்து தள்ளும் என்பதும் 

கூறுவார், புன்மை தெரிவார் ௮சத்.துப் புலைவினையா?” என்னார், 

ஆவுரித்து க் தன்று வருவோர் சாதிப் புலையர் என்றம், 

யிர்களைக் கொன்று திரிவோரும், வேறு ஊன்களைத் தின்று ர ரம், 

மகழ்வோரும், கன்மப் புலையசென்றும் வேறுபாடு காண்க, 

கொலை ஜினையாளசைம் கன்ம சண்டாளர் என்று கர தவே 

ண்டுபென்பது கருத்து: 

பிறப்பால் உயர்ஈ சவசாயினும், கொலைத் தொழிலைப் புரிவ 

பேல் ஈனர்களென்று ௮றிவுடையோரால் அவர் இழிந்தப்படுவ 

சென்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை சுத்தன் மூத 

லிய ௮றுவர்பால் காணப்படும. 

கதை. 

தத்தன், அனந்தன், சதுமுசன், ஈந்தி, பருதி, மாலி என் 

னும் இவ் அறுவரும் பராசர முனிவருடைய புதல்வர்கள். இச் 

சிறுவர்கள் ௮8% வரும் ஒருக்கு சேர்ந்து ஒருராள் சரவணப் 

பொய்கையை ௮ணு? விளையாடினார், நீரில் பாய்க்து நீந்தியும் 

மலர் பல கொய்து மூழ்ர் தும் உலாவிஸரர். தவளை முதலிய நீர்வா 

முயிர்களை இரக்கமின்றி எறிந்து கொன்றார். அதன்பின் அதிலு 
ள்ள மீன்களைப் பிடித்துச் கோணப் புல்லிழ்: சோத்துக் ருததி
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HS Bist. gaamoud பராசர முனிவர் ௮ங்கு நீராட 

வந்தார், குழந்தைகள் செய் கொலை வினையைக் கண்டா, 

உளக கலங்கினார். ஈல்ல மரபிற் பிறக திருக்தும் இப் பொல்லாத 

செயல்களைப் புரிந்தீர் தலால் ஈன மீன்களாக நீவி ரனைவிரும் 

இ.ிந்து தொலைமின் எனறு சனெகது மொழிந்தார், அவரும் 

அவ்வாறே ஆூ9 யுழன்றார், உயர்ஈத குலத்இல் தோன்றியும் தாம் 

புரிந்த கொலை வினையால் இழிக்து கொர்தார், கொலை வீனையரா 

கிய மாக்கள் புன்மை தெரிவார் ௮கத்துப் புலை வினையராவர் என் 

பதை உலகம் இவர்பால் உணாந்தது. விரிவைக் கந்தபுராணத் 

தில் காண்க, 

கொலையிலான் உதவும்௮ன்சம் கூறிற்பே ரமூசமாகும் 

கொலையுளான் உ கவுமன்னம் கூறில்வல் வீடமகாகும் 

புலையர் தம் மனையிலுண்போன் புலையனா WI Sut os 

Oar do wit gi wer uF gnaw Guten Os rd ers anus vere Gp 

(பதிகிளக்கம்.) 

கொலை வினையாளரைக் கன்ம சண்டாளர் என்று அறிவோர் 

கருதுவர் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது, 

330. பன்டு சவச்சன் பழியுடம்பும் தீவாழ்வும் 

கொண்டுழந்சான் என்னே குமமேசா--கொண்ட 

உயிருடம்பி னீச்யொ ரென்ப செயிருடம்பிற் 

செல்லாத வாழ்க்கை யவர், (0) 

குமரேசா! கவந்தன் பழி உடம்பும் இழி வாழ்வும் 
கொண்டு ஏன் உழந்தான் எனின், செயிர் உடம்பில் செல்லாத் 2 
வாழ்க்கை யவர் உயிர் உடம்பில் நீக்யொர் என்பர் என்க, 

செயிர் உடம்பு--குற்றமான உடம்பு: அ௮ஃதாகறு உறுப்புச். 

சூறைவும் சோயும் உடையது,
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செல்லாத் £ வாழ்க்சை-இனிஓ ஈநடஙாச கொடிய வாழ்ச் 

கை; என்றது வறுமையும் சிறுமையும் மலிஈ த வாழ்ந்சையை, 

பிணி நிரம்பிய பழி டிடம்பும் வறுமை மிதந்க இழி வாழ்க் 

கையும் உடையாரை உயிர்களை உடம்பில் நின்று $க்கனகொடிய 

வரென்று பெரியோர் மொழிவர் என்பதாம, 

மேல், கொலைவினையரைக் சனமப்புலையர் அன்று கரு தவேண 

டும் எனறார் இதில், ௮வர் பின்பிறபபில் இயல்பாகவே புலையசாவர் 

என்றார். மூற பிறப்பில் உயிர்களைக் கொன்றவர் பிற் பிறப்பில் 

தொழு கோய் தழுவிய பழியுடமபும் ௮(நிதயர் மிகு$த இழி 

வாழ்க்கையும் ௮டைந்து வருந்துவர் என்பது கருத்து. 

கொலைவிளையால் வறுமையும் கோயும் தொடருமாதலால் 

அதனை ஒருவன் அறவே ஒநிக்கவேண்டும என்பது குறிப்பு. 

உடம்பும், ஈன வாழ்க்கையும் கொலை வினையாளர்க்கு 

உளவாம என்ப இதில் உணர்க்சுப்பட்டது, இவ்வுண்மை சவக் 

தன்பால் உணரப்படும்: 

கதை, 

கவந்தன் என்பவன் தண்டகவனத்திலிருக்க ஓர் ௮ரக்கன் 

இவன், முற் பிறப்பில் தனு என்னும் பெயரிஷையுடைய ஒரு கார் 

தீருவனாயிருந்தான், மிச்ச செருக்குடையவன், உயிர்களை Ors 

சமின்றிக் கொன்றான். விலங்கல் களுக்கும் மக்களுக்கும் 

இவன் வெந்துயர் செய்தான், தூல சிரசு என்னும் முனிவருக் 

கும் நனிஜுயர் புரிந்கான். அவர், இவனை அரச்சனாகச் சபித் 

தார். அங்கனமேயாகி ஆருயிர்களைக் சொன்று தன்று இரிக் 

தான், இவன் கொடுமையை யறிக்து சினந்து இந்திரன் தன் 

குலிசத்தால் இவன் தலையில் புடைத்,ரான், அதனால் இவன் 

தலை உடலில் புகுந்தது, அன்றுமுதல் இவலுக்கும் கவந்தன் 

என்று பெயா் வந்தது, தலையில்லாத குறை உடலுக்குக் சுவர 

தம் என்று பெயர், எழுர்;நது தரிதற்கு இயல்பில்லாத ஈன வுடம் 

புடன் தண்டக வனத்தில் டெந்து சண்ட வுயிர்களைச் சைக்கொ
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ண்டு தன்று தயங்கியிருந்தான், உ£ிர்சளை உடம்பில் தின்று நீக் 

தினவு க செயிர் உடமபும் தி வாழ்க்கையும் உளவாம் எனபதை 

esd Queue உணர்க்தது. இராம இலக்குவரால் இவன் 

சாபம் நீங்சிப் பின் மேன்மை எய்தினான். விரிவை இராமாயணத் 

தில் காணக, 

காலை வினையாளர்க்கு இழி பிறப்பும் ஈன வாழ்க்கையும் 

எய்தும் எனபது இதனால கூறப்பட்டது. 

Rin Tener மாக்கள்கொன்று செழுங்கடல் வேட்டமாடி 

வலையினால் மீனகள்வாரி வா மு£ிர்ம் கூற்றமான 

கொண்ரரைக் கும்பிதனனுட் கொழுந்தழ லழுத்தியிட்டு 

நலிகுவர் ந) ரந:2நாளும் ௩ரகரை நாமவேலோய, (1) 

வயிர(ுள் நிரை த்துநிண்ட வார்சினை யிலவமேத்றி 

செயிரித்றி மரிப்பர்சழோற் சென்னும் கழுசிலேற்றி 

மயிருந்கொன் ருகவாக* வகைத்தகைத் திரிவர்மன்னா 

உயிரைப்பே துற த.துமாந்தர் உயிரைபபே அுறுக்குமாறே (2) 

( சவ கசஈ தாமணி:) 

இல் அதிகா! த்தின் தொகைப் பொருள். 

கொல்லாமையே அறகினையாகும், கொல்லுதல் எல்லாப் 

பாவங்களையும் கொடு, தம். உயிர்களைப் பேணுதலே தலையாய 

அறம் . எல்லா அ௮றங்களினும் இறந்து முதலில் மிற்றற்குரிய து 

கொல்லாமையே. எல்லையில்லாத இன்ப வீடடைதறகுக் கொல் 

லாமை ஓனறே ஈல்ல கெறிமாம். துறந்தவெவரினும் கொல்லா 

மையுடையவரே சிற தவராவர். கொல்லாவிரதியர் மேல் கூற்று 

வன் செல்லான், தன் உயிர் மீங்கினும யிறவுயிசைத் தான ரிக்க 

லாகாது, சொலையால் வரும் செல்லம் பெரிதாமாயிலும் ௮தசனப் 

பெரியோர் கொள்ளார், கொலை கினையாளரைக் சன்ம சண்டாள 

ரென்?ற கருதவேண்டும். அதளையுடையவர் ஊன உடம்பும் 

ஈன வாழ்க்கையும் எய்தி உழல்வார். 

௩௩வது கொல்லாமை முற்றிற்று, 

காற்றாலும்
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௩௪-ம் அதிகாரம் நிவஸலயாமை, 

ல சால.து காற்ற முடை யனயாவும் நிலையா என்னலும் உண் 

மை, கொல்லா விரதத்ைக் குறிக்கொண்டொழுயெ ஈல்லறிவர 

ளாக்கே இவ்வுண்மை இனிது புலனம் ஆ.தலால் இஃது ௮ன் 

பின் வைக்கப்பட்ட த, 

331. கொண்டவுடல் நிற்குசிமன்ற கோரம்கர் சீரிழர் து 
கொண்டாரா இழிவேன் கும?ரசா--கண்டறிந்தும் 
நிஉலாதவற்றை நிலையின அனற்ணரும் 
புலலறி வாண்மை கடை, (௪) 

இடர். 

ருமரேசா! தனது உடல் என்றும் நிலஙிற்கும் என்.று 

துணிவுகொண்டிருந்த கோரக்கர் ஏன அுதளுல் இழிவுகொண் 
டா£ எனின், நில்லா தவற்றை நிலையின என்று உணரும் புல்லறி 

வாண்மை கடை என்க. 

நில் லாதவற்றை--நிலையில்லாத பொருள்களை, 

நிலையின என்று உணரும்.--நிலையுடையன என்று கரு. 
கின்ற, புல் அறிவு ஆண்மை கடை-புல்லிய அறிகினை ஆளுர் 
கனமை இழிவானது, gen der புடையானைக் &ழ்மைப்படுத்து 
மாதலால் ௮.து கடைகயாயித்ற, தான மய அறிந்ததையே 
மெய் என்று துணிச்து௮து முனைந்து நிற்குமென்பது ஆண்மைத் 
தொடர்பால் அறியப்படும், 

நிலையில்கா த பொருள்களை நிலையுடையன என்று கரு.து 
இன்ற புல்லிய அறிவுடைமை ௮ றிவோரக்கு இழிவாம் என்பதாம்: 

அநிததமான யார்கை முதலியவற்றை ரித்தமென்று ௧௬-தி 

அவற்றின் மேல் பற்று வைபபோர் முடிவில குற்றமே கண்டி 
“ந்து தாழ்வராதலால் “புல்லறி வாண்மை கடை" எனருர்
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புஎலறிவு இழுச்கே பயக்குமாதலால் ௮தனை ஒருவன் ஒழி 

க்கவேண்டுமென்பது குறிப்பு. பொருள்களின் இயல்பை மயலற 

உணரும் ஈல்லறிவுதலையான தால் புல்லறிவு கடை எனப்பட்ட. 

நிலையில்லாக இயல்பினை யுடைய உடம்பு முதலியவற்றை 

நிலைறிற்கு மன்று ௧௫௫இக் களிப்பவர் இறுமைப் படுவர் என்பது 

கருத்து, இவ்வுண்மை கோரக்சர்பால் காணப்படும், 

கதை, 

கோரக்கர் என்பவர் சயிலமலைச் சார லிலிருக்து காய சத்தி 

செய்துகொண்ு வந்த ஒரு யோக சித்தர், இவர், தமது சித்தின் 

இயல்பால் எவ்்வகையாலும் சிதைவு தபடி உடல் வலி பெற்றி 

ருந்தார். அதனால் என்றும் ௮.து நிலைபெறுமென்று ஈம்பியிருச் 

தார். இவரது புல்லறிவாண்மையைப் போக்குதற்கு கல்லறிவா 

antiga ௮ல்லம தேவர் ஒரு காள் இவர்பால் வர்தார், திறிது 

போழ்து வினாலினார். இத்தர், என் உடல் என்றும் அழியாது 

நின்று நிலவும் எனருர். மின்னின் நிலையில மன் உயிர் யாக்சைகள் 

என்னலும் மெய்ம்மையை நீர் இன்னும் உணர்டிலிர்போலுமென்று 

௮ல்லமர் புன்னகை செய்தார். யாது கூறிலும் ௮வர் வாது மீறி 

னார். அதன்பின், காணப்படஇன்ற பொருள்களின் மூலகாரணக் 

களை பும், அவை யாவும் அழியும் இயல்பின என்னும் உண்மையை 

யும், கீண்ணில் எதிக்த கல் மண்ணில் விழு தல் தப்பாதலாலுபோல் 

தோற்றமுடையன யாவும் தொலையும் எனலும் தன்மையையும் 

Sat உணர்ந்து தெளியுமாறு உகார்த்தினார், சித்தர் உணர்ச் 

தார். நில்லாதவற்றை நிலையின என்று இதுவரை தாம் நினைந்து 

நின்றது இழிந்ததென்று தெளிர் து கெசகொண்கொண்டார், உடற் 

பற்று ௮ற்று உயர் விடெய்இிஞார், (விரிவைக் கோரக்கர் கதியில் 

காண்ச.) 

பிறந்த ஆகமொன் நிறக்திடாப் பெருமையும் உடை த்தோ 

எறிர் த வானலை விழ்ர்திடா திருப்பதிங் கல்லை 

செறிந்த காரியம் என்பதென் ரயினுஞ் சிதையும் 

இறர்திடாஅகா சணமெனப் பவெதே யென்றும், (1) 
88
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மருக்தினலுடல் நித்தமா மென்றுரீ வகுத்த 

திருந்து வாழுகாட பன்மை?காண் டன றி வேறில்லை 

பொருந்தி ரீ யுடல் ௮ிந சிடாதென்பது Qui maar 

தீருர்தவா! இனி விடுவேண் டெனறனன் ஐயன் , (2) 

இவை, சோரக்கரை நோக்கி அல்லமரருளியன, 

திலையிஷ்லா தசை நிலையென உணர்தல் அறிவோர்க்கு 

ல1மென்பது இதன் கூறப்பட்டது, 

332. வெள் நீமிக சூர்முதலோர் மேலான செல்வமெல்லாம் 

குன்றியேன் போன குமரேசா குன்று த 

கூத்தாட் டவைம்குழாத் தற்றே பெருஞ்செல்கம் 

போக்கும் ௮ துவிளிர் தறறு, (௨) 

ள் 

குமரேசா! சூரபன்மன், இராவணன், மே சீலிய Gurter 

பெருஞ் செல்வமெஃலாம் ஏன் நிஃயாமல் போயின எனின், பெ 

ரஞ் செல்லம், கூத்தாட்டு ௮வைக்குழாதது ௮ற்ற; அதன் 

போக்கும், ௮து விளிந்தத்று என்ச, 

, கூத்தாட்டு ௮வை என்றது நாடகசாலைைய. குழாப்-கூட்டம், 

௮௮ விளிந்தறறு-.-௮ கூட்டம் போயினுற்போ லும், 

ஆங்காலத்தில் ஒருவலுக்குப் பெருஞ் செல்வம் வருவது 

எதுபோல்வதெனின் கூத்தாரசன்ற இட சதல கூட்டம் கூடுவது 

போலும் என்பார், பெருஞ் செல்வம் கூத்தாட்டு ௮வைக் குழா 

BB ௮ற்2ற?' எனறார், 

தான இருத்தமகுரிய சாரணம் இருச்கும்வரையுமே செல் 

வம் நிற்கும் எபைதை உவமை உணர்த்திகினற து, 

ஒருஉனிடம் பெரிய செல்லம் வர்து சேர்தள், கூத்தாடு 

ன்ற ௮ரக்கன்சண் கூட்டம் லந்து சோதல்போழும்; ௮௪
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செல்லம் ஞலைர்து போதல் ௮4 கூட்டம் கலைந்து போதல் 
போலும் என்பதாம், 

ஆர்சாலச்தில் செல்வம் ஒருவன் பால் பல வழிகளாஜும் 
வந்து சேர்ந்து பின் ரோல் காலத்தில் அவனைலிட்டு GTS 5 
௮2 போயலவிமொகலால் அறிவுடையார் தனை நிலையென்று 
கரு தலாகாதென்பது கருது, 

மேல், நி;லாதவற்றைநிலையென்றுணர்தல் புல்லறிவென்றா*, 
இல், அந்கிலையா த ஒன் நில நிலைமையை உவமையால் விளக்கினார், 

செல்வம் என்றும் மிலைச்திராதென்பது இதில் உணர்த்தப் 

பட்டது. இலவுண்மை சூரபன்பன் கண்ணும், இராவணன்பா 

ஓம் உணரப்படும், 

sons |: 

அண்டமாயிரத் தெட்டையும் தனியார சாட்டி 

சொண்டு வைனென் குலத்? தாரம் ௮மார் தங் கூழுவை தீ 

தொண்டுகொண்டனனயாவர்வந்தெதிர்க்லுட் go do wer 

உண்மிகொல் இவண் எனம்ருரே ராகவே ஒருவர், 

என்று இறுமாந்திருந்த சூரபன்மனது பெருஞ் செல்வ 

மும் முடிலீல் ௮வனையகன்று சென்ற, 

கதை 2, 

இலங்கையர் Cab s@Gu இராவணன் பதினாயிரம் ஆண் 

டுகள் அருந்தவம் புரிர்.து ௮தன் பய்னாகப் பல்வசைப்பட்ட செல் 

வங்களூம் தாமே வந்து தன் பால் படிந்து நிற்கப் பெற்றான், முடி 

லில் ௮னை த்தும் ஒருங்கே இழர்து தாலும் ௮ழிர் தான், 

மசரமடக்க லும் கற்பகம் மனையெலாங் கனகம் 

அரமடந்தையர் சிலதியர் ௮ரக்யெர்க் கமர் 

உரமடல்வெர் அழையா யுழல்பலரொருவர் 

தீசமடங்குல தன்றிது தவஞ்செய்த saint a,
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மரசதத்திலும் மற்றுள மணியிலும் வளைந்த 

கூரகதத் தடச் தேரினம் ௮வைபயில் கொட்டில் 

இரலி வெள்கநின் றிமைக்கன்் ற இயற்கையவென் முல் 

ஈ£சம் ஒக்குமால் ஈன்னெடுந் துறக்கமிச் ஈசர்க்கு, 

என்னும்படி இறந்து விளங்கிய இலங்கைச் செல்வமும் பின் 

சிதைந்து தொலைந்தது, 

புலைமேலுஞ் செலற்கொத்துப் பொதுநின்ற செல்வத்தின் 
புன்மைத் சன்மை 

நிலைமேலும் இனியுண்டோ நீர்மேலைக் கோலமெனும் 

நிலைமைத் தன்றே 

தீலை$மலுரச் தோண்மேலும் தீடமுது சிற் படர்புயத் தம் 

தாவி யேறி 

மலைமேனின் முடினபோல் ஆ. னவால் வானரங்கள் 

வரம் பிலாத, 

தன் பெருஞ் செல்வத்தை யிழந்து இராவணன் 

பட்டபோது இத கூறியதென்க, செல்வம் கூத்த,ட்டுத 

டம் போல் இரண்டுவந்து பின் சிதைந்துபோம் என்பதை உலகம் 

இவர்பாலுணர்ந்தது, விரிவை இவர் சரிதைஈளிலுணர்க, 

செல்வம் என்றும் நிலையாதென்பது இ தனால் கூறப்பட் 

333. தண்டார்க் கலயனார் தாலிகிற்றும் ஆங்கறமே 
கொண்டுசெய்தார் என்னே குமரேசா--மண்டி யென்றும் 

௮ற்கா இயல்பிற்றுச் செல்வம் ௮ துபெழ்முல் 

அற்குப அங்கே செயல், (௩) 

ணப 

குமரேசா! குங்குலியக் கலயனார் தாலியை விற்றும் ஏன் 

அப்பொழுதே அறத்தைச் செய்தார் எனின், செல்வம் shar 

இயல்பிற்று ௮ பெற்ருல் ௮ற்குப ஆங்கே செயல் என்ச.
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அி.ற்கா--நிலைநில்லாதி, அற்குப--கிலைரிற்கன் ற, | 

செயல் என்பது இங்கு உடன்பாட்டு வியங்கோளாய் நின ற.து. 

அற்கா என்றது அல்கல் என்னும் வினையடி யாப் பிறந்த எதிர் 

மறைப் பெயரெச்சம். அல்கல் என்பது sso, suse, 

சுருங்கல்களை உணர்த்தும் 

செல்வம் ௮ற்கா இயல்பிற்று... செல்வம் நிலையாக இயல் 

பினையுடையஐ, அற்குப என்றது நிலையான அறங்களை, 

செல்வம் நிலைத். நில்லாத இயல்பினையுடைது; ௮ தனைப் 

பெற்றால் நிலையுடைய அறங்களை அப்பொழுதே செய்க 

எனபதா ம். 

கூத்தாட்டுக் கூட்டம்போல் செல்வம் விரைகில் நீங்கு 

மென்று மேலுரைத்தார்; து நீக்வெிடுமுன்னே அதனால் 

செய்யவேண்டியது என்னஎன்பதை இதில் உணர்த்தி அருளினார், 

நிலயில்லாச பொருள் தம் கையில் எய்தப் பெத்றால் 

னே நிலைஙிற்னெற் ௮றங்களை ௮தனால் அறிவுடையார் செய்து 

கொள்வசென்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை 

கலயனார் பால் உணரப்படும். 

கதை. 

கலயனார் என்பவர் சோழ நாட்டிலே திருக்கடவூர் என்னுந் 

தலத்திலே, வேதியர் குலத்திலே பிநந்தவர். றந்த செல்வமு 

டையவர், பிறவுயிர்களையுக் தம் உயிர்போல் எண்ணிப் பேணுக் 

தண்ணளியுடையலர், இவர் அத்தலத்தில் விளங்கும் திருக்கோ 

விலுட் சென்று நாளம் வாசனைத் தாபம் இட்டு ஈசனைப் போற் 

ஜிவர்தார், உயிர்கள் மாட்டு ஆரருளும் பரமன் மாட்டுப் பேசன் 

பும் கொண்டு ஒழுஇவருகங்கால் இவர், செல்வர்ேேய வறுமை மிக் 

கத, அதனால் மிக வருச்தினார், ஆயினும், உயிர்களுக்குச் செப் 
யும் உதவியிலும் பசமஜுக்குப்புரியும் பணியினும் சிறி.தல் குறை 

ந்திலர். குடும்பத்தோடு இரண்டு சாட்களாப் பட்டி வி டர்தார்,
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மூனரும் சாள் தமது அருமை மளைலியார் பெ ரிதும் இரக்கத் 
தாலியை எடுத்து உணவுப் பொருள்கள் வாங்? வரும்படி. இவர் 
கையில கொடுததார், இபரும் ௮தனைக் தொண்டு சன் ரர், 
செல்லுங்கால் ஒரு வணிரன் கொண்டு$துள்ள குங்கிலிபப்பொ 

தியை இடையே ஈண்டார், லையா த உடம்பைப் பேணுசலினும் 

திலையுள்ள றத்தைப் பேணுதலே நலம் என்று துணிச்சார். me 
னுக்குத் தூபம் இடு5ற்கு மிகவும் இனிசாமென்று ம௫ழ்ந்து ௮வ 

வாசனைப் பொருளையே வாங்கினார். நிலை நில்லாத இயல்பினையு 

டைய செல்வம தம் சையில் எய்ஃப் பெந்றுல் அறிவுடையார் 
அது சொண்டு சிலையான அறங்களையே செய்துகொள்வர் என் 
பகை இவர் ௮னறு உணர்த்தி கின்றார். மங்இலியங் ொிததுக 

ருங்கிலியங் கொண்டதால் அன்று முதல் இவா குககிலியக் கலய 
னா என்று உறப்பட்டார், அ௮ற்கா இயல்பினவான செல்வம் 
அமையப்பெற்றால் ௮. றிவோர் ௮ப்பொழுதே ௮தனால் ௮றத்தைச் 
செப்வர்என்பதை உலகம் இவர்பால் உணர்ச் தது. விரிவைப் பெரிய 
புசாணத்தில் காண்க, 

முல்லை முகைசொரிந்தாற் போனறினிய பால$.ரில் மாளி?ரக்த 
ஈல்ல கருளையால் சாள்வாயும் பொற்சலத்து ஈபத் தண்டார்கள் 
அல்லலடைய அ௮டூ]ிமின் ஒஃடகத்தன் றபில்வார்ம் கண்டும் 

செல்லம் ஈமரங்காள் நினையன்மின் செய் தவமே நினைமின்கண்;௰ர். 

வக சிக த। மணி. 

செல்வம் நில்லாது ஆ.சலால் உடனே அதனால் ௮றஞ் செய் 

தில்வேண்டுமென்பது இஞல் கூறப்பட்டது. 

334, மரல் உரோமமூனி வாழ்சாள் சனிபெற்றும் 

Ae Co on வாழச் Guts e1—Cee ep gus 

ரர்ரொன ஒன்றுபோற் காம்டி யுயிரீரும் 

வாள் தூணர்லார்ப் பெறின்,
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குமரேசா! உரோமமுனி சீண்ட ஆயுள் சாளைப் பேற் 
றிருந் ௪2 ஏன் லாற்நற்கு நாணின! எனின், நாள் என ஒன்று 

போல் காட்டி உயிர் ஈநஉ வாள் ௮ஃது உணர்வார்ப் பெறின் 

சக, ஈர்தல் HED, Gat FSR. 

நாள் என்றது பசல் இரவு என்று கதிரவனால் சணிக்சப் 

படட சாலக் கூறு பாட்டை, காள் என... ராரளனறு, 

ஒன் _முபோல் காட்டி--ஒரு பொருள்போல் காட்டி. 

உயிர் ஈரும் வாள்... உயிரை ஈர்கின்ற வாளாயுள்ள து. 

உயிரானது ஈாப்பமிவதொரு பொருளன்றாரிலும் அஃது 

உற்றுசிற்கும உடம்பைப்பிரித்தலால் நாள்; தனை ஈரும் எனஞருர்- 

௮ஃது உணர்வார்ப் பெறின்... வ் உண்மையை உணர்வார் 

உளசாயின், பெறின் என்றது மல் உணர்தலின் ௮ ருபையை 

உணர்த்தி நின்றது. ௮ஃது எஎனஸுக் குற்றியலுகரம் செய்யுள் 

நோக்கி ௮துவென நின்றது. 

sige Dp தாலவரைமயறையாகய ஒரு பொருள் போல் 

தன்னைச்காட்டி. உபிரை எஈர்தினற வாளாயுள் து அவ் உண்மை 

யை உணர்வார் உளராயின் என்பதாம், 

உணர் வுடையார் விழ் காள் படாமல் நாளும் ஈன்றே தற்று 

வர்; உண/வில்லாதலர் பொழுதைப் பழு?த போக்கி முடி.கில் 

இழீே அடைவர் என்பத குறிப்பு, 

நாளானது வெளித் தோற்றத்தில் ஒரூ சால் ௮௱லைமோல் 

சாணப்படிலும், உண்மையில் உயிர்களை அரிந்து ொண்டிருக் 

கின்ற. லாளாகவே உளளது; அதலால் அதன் கழிலை றம் 

அ ழிவெனக் கருதி அழிவிலின்பத்ைத அ௮டைதற்குரிய வழி 

அது சழியுமுன் தேரிமின் என்று உணர்வுடை, மச்சளை சோக! 

இஃதுனர்த்தியதென்சு,
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நாளின் கழிவை உயிரின் கழிலாக உணர்வோர் உணர்வ 

சென்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ் உண்மை உரோம 

முனிவர்பால் உணரப்படும் 

ர் கதை. 

உரோமமுனிவர் என்பவர் புசுண்ட முனிவருடைய புதல் 

வர். அருஈகவமுடையவர். இவர் உடம்பு முழுவதும் நீண்ட மயிர் 

கள் அடர்ஈதிருந்தமையால் இவருக்கு இப்பெயர் வந்தது, upp 

pS துறந்தவர், Pam green பெற்றிருந்தும் ஒனறினிடத் 

தம் பற்றிலலாமல் நிஉபாமையையே நினைந்து நெடுகதவம் புரிச் 

தா. கிருதயுகம், திேதாயுகம், துவாபசயுசம், கலியுகம் யெ 

இர்கான்கு யு5ககஞஞ் சேர்கதால் ஒரு சதுர்யுசமாகும். ௮.து நாற் 

பத்து மூனறு இலக்கக்து இருபதினாயிர வருடங்களையுடையது. 

இத்தகைய சதுர யுகங்கள பல்லாயிரக் கழிந்தால் பிரமாவுக்கு 

ஆபுள் முடிவாம,. ௮வர் ௮ழியும்பொழுது இமமுனிவருக்கு மயி 

சொன்று உதிரம், இவருடம்பில் முப்பத்து மூன்று கோடி. 

மயிர்கள் இருந்தனவாம். ௮வை முறறும் உதிரின் இவர் இற்று 

மூடிவர், தாரதர் முதலிய முனிவர் பலரும் இந்திரன் முதலிய 

௮மசர் சிலரும் இவரது தவச்சாலைக்கு வந்து நெடிய வாழ்நாளை 

யூடைய நீர் ஏன் இச்சிறிய குடிசையில் இருக்கன் நீர் எனளார், 

நா ஞூம் கழிர் த சொண்டு போற ஆபுளை நிவ்யெனக் களித்தல் 

மிசவும இழிலாகும், என்னினும மிக்க நஇயுளையுடைய ஒவர் 

உளர், அவருக்கு ௮ட்டகோண முனிவர் என்று பெயர். என் 

உடலிலுள்ள மயி! முழுதும் உதிர்ந்து நான் முடிவடையும்பொ 

முது ௮வருச்கு ஒரு கோணல் நிமிரும அவ்வா௮, ௮வ எடடும் 

நிமிர்ந்தால் ௮வர் இற்றுவிமுவார், ௮வரைப்போய்க் காண்மின் 

என்றார், அனைவரும் வியஈ.து அவர்பால் வந்தார், நிலையாமையை 

நினைந்தே நெடுர்தவம் புரின்ற அவர் நிலைமையைக் கண்டார், நெடு 

நாண் கொண்டார், சாளின் கழிவை உயிரின் கழிவாகவே உணர் 

வுடையார் உணர்வரென்பதை உலகம் இவர்பால் உணரார் தத, 

விரிவை முனிவர் மானியத்தில் சாண்ச,
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பாளையாக் தன்மைசெத்தும் பாலனார் தன்மைசெத்தும் 

காளையாம் பருவஞ்செத்தும் காமுறும் இளமைசெத்தும் 

ம்ளுமில் வயதுமின்னே மேல்வரு மூப்புமாகி 

நாளுநாட் சாகன்றாமால் ஈமக்குரசாம் அழாததென்னே. 

(குண்டலசேசி.) 

இனங்கள் செலச்செல் ஏதோபெற்றனபோல் களிசகும்கெஞ்சே 

தினங்களோடு 

கனங்கொளும் உன்ஆயுளுராள் கழிவதுணராய் உயிரதீர் 

காயஞ்சேரும் 

வனங்கடுடு வாவென்ன விளிததுனபால் தினநெருங்கும் 

வண்மையுன்னி 

முனங்கொளறி யாமையைரீ இனங்ககெள்ளா தறஞ்செய்ய 

முயலுவாயே, (8ீதி.ரல்,) 

நாளின் கழிவை உயிரின் சழிவாகவே உணசவேண்டுடெ 

பது இசனால் உணா ச்தப்பட்டது. 

335. மண்டு புகழ்க்கட்டு வாங்கன் கிசைந்தேனே 

கொண்ூசெய்தான் நன்மை குமசேசா-. கொண்டாடும் 

நாச்செற்று விக்குண்மேல் வாராமுன க்ல்வினை ° 

மேற்சென்று செய்யப் படும், (௫) 

இ._ள். 

குமரேசா! சட்வொங்கன் என் விகரந்து தவஞ் செய் 
தான எனின், சாச்செற்று, விக்குள் மேல் வாரா மூன் ஈல் கிளை 

மேற் சென்று செய்யப்படும் என்க, விக்குள்--லிக்கல், விக்கல் 

மேல் எழும்பொழுது காஎழாது ஆதலால் *நாச் செற்று லிக்குள் 

மேல் வாராமுன்” எனறார், 

மேற்சென்று செய்யப்படும்--விரைந்து செய்யப்படும்; வாவ் 

பாட்டுக்சேற்ற எழுவாய் இதில் வருவித்துக்கொள்ச, 

* 84
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உயிர் உடம்பை விட்டுப் பிரியுங் காலத்தில் தோன்றுனெற 

அன்பக் கூறுபாடுகளுள் மிக்சது தய விக்கல் தோன்றுமுன்னே 

விடடிற்கேதுவாயே நல் வினையை விரைந்து செய்யலேண்டு 

மென்றது ௮து தோன்றியபின் யாதும் செய்யமுடியாதென்பது 

நாவை ௮.௨௫, விக்குள் மேல் எழுவதற்கு முன்னே அறி 

வுடையோரால் வீட்டிற்கு உரிய அறம் விரைந்து செய்யப்படும் 

எனபதாம், 

மேல், நெருநல் உளனான ஒருவன் இன்று இலனாவன் என் 

ரூர்; இதில், ௮வ் இன்மை வருமுன்னமே ஈன்மை செய்க என் 

ரர். உண்மையை உணர் ததி உறவனவற்றை விரைவில் செய்க 

என்ற ௮டிகள் ௮ருள் மாண்பை இதில் பர். துகொள் ௧, 

கருவிசள் தளரா இிருஈ்கும்பொழுதே உயிர்க்கு உறுதியான 

சன்மையை ஒருவன் dons செய்தசகொள்ளவேண்டுமென்பது 

கருத்து. 

நிலையில்லாத உடல் நிலத்திருக்கம்பொழுதே நிலையான 

அறத்தை அறிவுடையார் செய்து கொள்வர் என்பது இதில் 

உணர்த்தப் பட்டது. இவ் உண்மை கட்டுவாங்கன் பால் 

உணரரப்பூம். 
க 

கதை 

கட்டுலாங்கன் என்பவன் சூரியகுலத்து வேர்தனாகிய விசு 

ase கு ௦௨ரன,. சிறந்த போர்விரன். இவனுடைய மகன் பெ 

யர் தாக்கபாகு, மனைவி சதமதி. இவன், மன்பதை இன்புற 

மாநிலம் புரந்தான். அக்காலத்தில் ௮சுசருடன் ௮மராற்ற ஆற் 

ws Hot சிலர் இவன்பால் லந்து தணைவ. வேண்டினார், 

இவன் சென்று ௮௪சரை அடங்கவென்று ௮மரருக்கு உயரிய 

மேனமையை உதவினான், அதனால் இந்திரன் மஉழ்ந்து “வென் 

நிவேந்தே! உனக்கு வேண்டுவது யாது! என்றான். இவன் 

எனக்கு ஆபுள் முடிவு எப்பொழுது என்று நீ ௮நிந்து கூ௮க
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என ௮வனை அமைந்து வேண்டினான், ௮வன் யோசவுணர்வால் 

கோக் *ஐயகோ! இன்லும் இரண்கொழிகைதானே உள்ள து?? 

TAHT. மனனன் மாககர் வந்தான், அரியவை யாவும் உறை 

யினுகவி ௮றலினை யெல்லாம் விரைலினில் செய்கான், பறட றத 

தெளிர்சான். பற்றற்னானையே பற்றி நினற சவஞ்செய்ய 10M 

முத்தியைந் தான. விக்குள் மேல் வருமனனே ஈல். 'எஉய 

௮ றிவோர் விரைந்து செய்வரென்பை உல3/ஈ இவனபால (7 

ந்து மசழ்ந்தது. (விரிவைப் பாசவதத்தில காண 2.) 

இளமையும் எழிலும்வானத் திவிலின ஈண்டைமயு 6 

வசாறைபுவ் சளையுமவாரி புதியகன வரவு2பாலும 

வெவியிடை விளம்கினவீபும் ஆபுவுமனறு of Os 

குளபகலூமகஞ் செய்வர் உணாவினாற் பெரிய£ ரா, 

(மமருமச கர பு.சாணம)) 

இளமையும் நிலையாவால் இன்பமும்ரின் ற வலல 

வளமையும் ௮ஃதேயால் வைஈளுந் துனபவெள்ளம் 

உள?வன நினையாதே செல்கதிஃகென்று மென்றும் 

விளைநிலம் உழுவார்ப்போல வித்.து£ீர் செய்துகொண்மின். 

(வளையாபதி) 

புன்லுனி3மல் நீர்போல் நிலையாமை என்றெண்ணி 

இன்னினியேசெய்க ௮றவினை--இன்னினியே 

நின்றான் இருந்தான் இடர்சான்தன சேளலறச் 

செனறான் எனப்படுத லால்: (சாலஃய ') 

படிவர்த பின்கெல்லை விதைப்பதுபோல் வீடடில்/ பம? a 

நசியும்பேோததையகிக்க Zp dar Tego ( ரீம்ட ய 

விசிக நூல் கற்கமுயல் வலுபோலும் சபமிஞசி எ 

இசிவுகொண்டுசாக்கால 50 தப்படி நீ௮றம்புரி,.ாய் ஏ. ட, 

லிக்சிச் சா முன்னே நல் வினையை விரைரது பெயய பூணு 

டுமென்பது இதனால் கூறப்பட்டது. , 

EE
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336. பண்டு மணமகனாய்ப் பத்திளியைச் கைப்பிடி த்தான் 

கொண்டஅ௮ன்றேன் மாண்டான் குமரேோசா--கண்ட 

கெருகல் உளனொருவன் இன்றில்லை யென்னும் 

பெருமை யுடை த்தில் வுலகு, (௬) 

ள். 

குமரேசா! மணமகனாக மகிழ்க து நின்றவன் அன்றே 

என் பிணமகனாக இழிர்துபோனான் எனின், ஒருவன், நெரு ௪ல் 

உளன; இன்றுஇல்லை என்னும் பெருமையை இவ் உலகு உடைத்து 

ஒருவன் கெருகல் உளன்--ஒருவன் கேத்று உளனாயினான். 

இன்று இல்லை--இன்று இல்லையாயினான். 

என்னும் பெருமை என்றது இகழ்ச்சிக் குறிப்பு, உல 

கோர் சொல்லின்$மல் வைத்து இஃ துணர்த்தியெதன்க, 

ஒருவன் நேற்றுப் பிறந்தான் இன்று இறந்தான் என்று 

சொல்லும்படியான நிலையாமையையே இவ் உலகம் திலையாகக் 

சொண்டுள்ளது என்பதாம், 

நேற்று இருக்த ஒருவன், இன்று இல்லையானான்'' என்னும் 

பெருமைதான் இவவுலூல் மிகுகியாகவுள்ள.து ஆதலால் உள்ள 

போதே உயிர்க்கு உறுதியைச் செய்துகொள்ள என்பது குறி 

ப்பு, இறத்தலும் பிறத்தலும் இரு பாலார்ம்கும் உளவாயினும் 

உயர்வுபற்றி ஒருபால்மேல்வைத்துக் கூறினர், 

மேல், விக்குள் வருமுன்னே வேண்டியதை விரைர்துசெய்க 

என்ருர்; மூப்பு வந்த பின்னர்தானே ௮து வரும் என்று அயர் 

க்.து இராதே என்று இதில் ௮ருளினார் என்க, 

இன்று இருந்தான் தன் கேள் ௮லற இப்பொழுது ஒருவன் 

இறந்துபோனான் என்.று இவ்வுலடல் 4 S59. சொல்லப்படும் 

என்பது இதல் உணர்த் தப்பட்டது. இவ்வுண்மை சனதன்பால் 

£ரப்படும்,
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கதை. 

தனதன என்பவன் மதுரையிலிருக் 2 ஒரு வணிகர் குல 
மகன, இவன்காலத்தில் குலோத்துல்க பாண்டியன் அரசுபுசிந் 

தான், தனது மரபுக்குரிய மங்கை ஒருத்தியை இவன் மணம் 

yas sce, பெத்ருரும் உற்றாரும் மிறரும் புடைசூழ்க்து மக 

ழத் திருமணம் அழகுற ஈடந்துகொண்டிருந்த த; அப்பொழுது 

அங்கோர் இளவ் கன்றையுடைய பசு ஒன்று வெ௱ண்டடோடி,. 

வது இவனமேற் பாய்ந்து விரைந்து சென்றது. அதனால் குடர் 

சரிந்து இவன் உடனே மாண்டான், மணமகனாயிருந் தவன் பிண 
osama. இனறு இருந்தான் இப்பொழுது இரந்தானே 

என்று! ௮னைவருல் கலங்கி ௮ழு.து துடித்தார், கெருகல் உளன் 

ஒருவன் இன்று இல்லை என்பதிலும் மிக்க நிலையாமையை இவன 
பால் உலகம் ௮ன்று கண்டது. விரிவைத் திருவிளையாடலில் 
காண்க, 

ஒட்டியபல் களைதவன் றி ஒல்லொலிமக்கலர் தொடக்கக் 

கொட்டியபல் இயமுழங்கக் குழுமியவோ சையின் வெருண்டு 

கட்டி யதாம் பிறப்புனிற்றுக் கற்ருவன்றதிரந் தோடி 

முட்டியதால் மணமகனை முடிக்ததால் ௮வனாவி. (1) 

மணமசனே பிணமகனாய் மணப்பறையே பிணப்பறையாய் 

அணியிழையார் வாழ். ச்தொலிபோய் ௮ழுகையொலியாய்ச்கழியக் 

கணமதனிற் பிறந்திறுமிக் காயத்தின் வரும்பயனை 

உணர்வுடையார்பெறுவருணர்வொன்றுமிலார்க்கொன்றுமிலை. (3) 

இவற்றால் மேற்குறித்த உண்மை தெளிவாதல் காண்க, 

மன்றம் ஈறங்க மணப்பறை யாயின 

அன்றவர்க்காங்கே பிணப்பறையாயப்--பின் றை 

ஒலித்தலும் உண்டாமென் றுய்ந்துபோமாறே 

வலிக்குமாம் மாண்டார் மனம். (சாலடியார்) 

நிலையாமையே இவ் உலகில் நிலையாக ௨ள்ளசென்பது இஅ 

ஞல் கூறப்பட்டது.
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337. கோடி கருதிக் குதித்தான் சயத்தாரதன் 

கூடினான் சாவேன் குமரேசா... கூடி 

ஒருபொழுதும் வாழ்வ தறியார் கருதுப 

கோடியும் SHA பல, (௪) 

இ_எ். 

குமரேசா! வெற்றி பெற்றோ மன் று தன் வாழ்வைக் 

குறிக்துப் பல கோடி எண்ணிய சயத்திரதன் ஏன் உடனே 

மாண்டான் எனின், ஒருபாழுதும் வாழ்வது ௮றியார், கோடி 

யும் ௮லல பல கருதுப எனக, 

கரு துப---எ ண் ணுவர், கோடி ஜர் எண்: ௮ஃதாவது நாறு 

ஆருாரிரம்., உம்மை இழிவு Four. கோடியும் ௮ல்ல பல 

என்றது மனத்தில் தோனறும் எண்ணங்கள் ளவீடலரியன 

என்பது Br 

௮றியார் கருதுப என்று கூட்டுக, sHgu என்பசைப் 

பெயராகக் கொண்கி கருதப் படுவன பல என்று காணிலும் 

அமையும், 

, ஒரு பொழுதளவும் தாம் நிலையாயிருந்து வாழ்2வமென்ப 

தை உணராதவராயிருந் தும் கோடியிலும் பலவாய எண்ணங்களை 

அறிவிலார் சரு ஐவர் என்பதாம், 

அற்ப வாழ்வையும் ௮ற்ப ௮றிவையுமுடைய மக்கள் கற்ப 

கோடி காலம் வாழ்வார் போன்று பல கோடி எண்ணங்களை நினை 

ந்து நினைந்து கெஞ்சு புண்படுவர் என்றபடி, 

உலண்டு கூடு கட்டி யாங்கு அறிவிலார் பல கோடி நினைவுக 

ளால் மனக்கோட்டை கட்டி ம௫ழ்வர்; அறிவுடையார் தமது நிலை 

யாமையின் நிலைமையைக் தெலிந்து நிலையானதையே நினைந்து" 

நிற்பர் என்பது கருத்து.
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ஒரு சண மேனும், இவவுல௰ல் கிலைத்கருப்போம் என்னலும் 
மை தமக்குத ன தெரியா இருசதும பல சோடி எண்ணஙக்சுளை 

நிலைந்லு களித்து அறிவிலார் ௮(நிவர் என்பது இதில் உணாத்தப் 
பட்டது. இவ் உண்மை சயத்திரதனபால் உணரப்படும், 

க்தை. 

சயத்தாதன் பாசரகப் போரில பதின்மூன்றாம் நாளில் ௭௫ 

ச்சனனுடைய மகனாகிய அபிமன்னனைம் கொன்றவிட்டான்” 

அ௮கனால, அ௮ருச்சுனன சினந்து மறுகாள் பொழுதுபடுமுன் வ 

னைம் கொல்வ காவும், இலலையானால் நெருப்பில விழுந்து தான 

முடிநது செல்லதாகவும் ரூளூரை புகனறு துணிர்திரு ;தான், 

முறைப்படி மறுநாள் போ தொடங்கனத. அன்று சயத்திச 

தனை ௩3௮ வைத்து எண்பதினாபிரம தேர் வி.ரர்களை ௮வனைப் 

புடை சூழநிறுத்துப் பல்லாயிசங்்கோாடி போர்விரர்களை ௮தனமேல் 

நிறத்துத து2சாணர் படைத் தலைவராய் நின்று, காலவகைச் 

சேனைகளையும கடததீப பொருதார், இருபததெட்டு நாழிகையா 

ஐயும் ௮வன இருகத இடததையுவ் கூட அருச்சனன பொருந் 

தப்பெற்றிலன, சாரதியாயிருகத கணணன் தன கதிராழியால் 

கதிசவனை மறைத்தான். உலநம் இருண்டது. துரியோதனன் 

(மசலனவர் மகிழ்ந்து சயத்திர தனை ஒர்௮ழ யெ தேரில ௮லங்கரி 

தீதுவைத.து: சயம் சயம்” என்று முழங்கிக் குதித்து அருச்சுனன் 

முன் மீன கிறு ததினர், 'உடனபடிககையினபடி பொழுதுபோ 

ய்விடடது இனித் இயில் விழுந்து ௮ருச்சனன இறந்து படுவான்; 

அவன் இறந்தவுடன் தருமர் முதலிம சால்வரும் தொலைவர்; 

அவர்கள் தொலைந்தபின் படைகளன்த்தும் பறந்துபோம; ௮.தன் 

பின ௮ரசு முழுலஜம் நம் ௮ரசலுக்கக உரியதாகும்; அதனால் 

புஈமும் வெற்றியும் பொருவருஞ் செல்வமும் யான் பெற்று மகிழ் 

ந்து பெருஞ் சிறப்படைவேன'' என்று இங்கனம் பல கோடி 

எண்ணங்களைச் சயத்தாதன் கருதிக் கருதிக் களித்தான், கதிர 

வன் மறையவில்லை யென்னும் உண்மையைக் கண்ணன் கிசய 

இக்கு உணர்த்தி விடுக அம்பு? என விரைந்து நின்றார். உணர் 

ந்து வீரனும் உடனே கிட்டான். துள்ளி நின்றவன் தலை தள்ளி 
எழுந்தது, ஒருபொழுதளவும் தாம் வாழ்வதை ௮.றியாதிருக்ஐம்
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கோடி யிலும் பலலாய எண்ணங்களை அறிவிலிகள் எண்ணிஎண்ணி 

மகிழ்வர் என்பதை உலகம் ௮ன்று இவன்பால் உணாந்தது. 

(வீரிவைப் பாரதத்தில் சாண்க.) 

உண்பது நாழி உடுப்பது நான்குழுழம் 
எண்பது கோடிகினைர் தெண்றறுவன-சண்புதைர் த 
மாந்தர் குடிவாழ்க்கை மண்ணின கலம்போலச் 

சாந்துணையுஞ் சஞசலமே தான. (ger aren.) 
முனனொரு காலத்தில் மாகன் என்னும் வேடனொருவன் 

வேட்டைக்குச் சென்றான. அங்கோர் யானையைச்சுண்டு ௮தன் 

மேல் ௮ம்பினை ஏவினானை. அதனால் அது மாண்டு விழுந்தது, 

வேடன் வியஈது அதன்பால் விரைந்து சென்றான், அங்குக் 

கடந்த பாம்பு அவன் காலில் கடித்தது. அதனை வில்லால் 

அகித்தான், அது மடிந்தது. கிடர்தலைக் சேறி வேடனும் 

மடிந்தான். சிறிதுபொழுது கழித்து ஈரி ஒன்று அங்கு வந்தது: 

பெருமகிழ்வு கொண்டது. யானை ஆறு மாதங்கடகு உணவாகும்; 

வேடன் (முன்று நாட்களுச்கு அமையும், ௮ ரவம் இன்றைக் 
கும் சாணும, என்று பருதி ஈரி அன்று கொண்ட உவகை 
க்கு ௮ளவேயில்லை, சற்றிச் சுற்றி வந்தது, ஈாம்பால் கட்டி 
யுள்ள வில்லின் காணியை முதலில் இன்னக் கருதி நுனிப் பக் 
கம் இருநது ஈரி ௮அதனைக கடித்தது, சாண் இற்றவுடன் வில் 

dais எற்றியது, அதனால் ஈரி மாண்டது, தன மனை வியு 
டன வந்து அவ்வனத்தி லுலாவிகின்ற மன்னன் இந்நிகழ்ச்சியைக் 
கண்டு நாமும் இவ்வாறுதானே பல கருதி மாள்சன்றோம் என்று 

ரிலையாமையை யஞ்சி உடனே துறவுகொண்டான். இதவும் 
ஈண் கருதத்தக்கதாகலான் இதனடியில் சாட்டப்பட்ட. 

சரியொரு திச்சளாறு கானவன் மூன்றுகாளும் 
இரிதலைப் புததுகாகம் இன்றுனும் இரையாமென்று 
விரிதலை வேடன்கையில் விற்கு ஈரம்பைக்கவ்வி 
ஈரியனார் பட்டபாடே ஈசர்களும் படுவர்மாதோ. 

(ரரி விருத்தம்) 
ப_ தம் நில்மையை உணராமலே. அ.றிகிலிகள் பல கரு துவர் 

எனபத இதஞல் கூறப்பட்ட ௮,
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338. கூடிவந்த சன்மனைலி கொண்டவுயிர் காணுதேன் 

கூடுபட்டுக் கண்டான் குமசேசர.... காங் 

குடம்பை தனித்தொழியப் புட்பறம் தற்றே 

உடம்போ டுயிரிடை ஈட்பு. (௮) 

இ__ ள். 

குமரேசா! தேவசன்மா, தன் உடன் வர்த மனையமியின் 
உயினரக் காணாது என் உடம்பை மட்டும் கண்டான் எனின், 

உடம்போடு உயிரிடை, ஈட்பு, குடம்பை தனித்து ஒழியப் புள் 

பறந்தற்று என்க, குடம்பை-- அறவைக் கூடு, 

புள..-பறவைகளெல்லாவற்றிற்கும்பொதுவான பெயர், 

உடம்போடு உயிரிடை கஈட்பு--உடம்புக்கும் உயிர்க்கும் 

உளசாய உழவு. உயிருடை எனவும் பாடம. 

புள் பறத்தநறு-பறவை பறந்து போன தன்மைத்து, 

கட்புப் பறந்தற்று என்று காண்க, உயிர்க்கும் உடம்பிற் 

கும் ௮மைந்துள்ள உறவின் தன்மையை உணர்த் ததத்கு நட்பு 

அன்று. அதன புன்மை குறிப்பாலி நம சப்பரிசலால் இது குறி 

ur ours sons. 

குடம்பையை விட்டுப் பறவை பறந்து போதல் போல் 

உடம்பினை விட்டு உயிர் பிரிச்துபோம் எனபதாம். 

உடம்பு தனியே கடக்க உயிர் பிரிந்து போதல் எதுபோல்வ 

தெனின், கூடு தனியே டெக்கப் பறவை பறந்து போதல் போ 

அம் என்பார் **உயிரிடை ஈட்பு, புட் பறந்தற்றே?! என்றார். 

உடம்பு தனித்தொழிய உயிர் போதலை உணர்த்துதற்குப் 

புள்ளை உவமை சாட்டியது ௮தன் Dad Corse core. 

குடம்பையும் புள்ளும், உடம்பிற்கும் உயிர்க்கும் இதில் 

தேஜையே ஏப்பாய் நின்றன. 
y 85
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இணி, உடன்சோன்றல், ஒன்றாய் நிற்றல், சாலம் வக்துழிப் 

பிரிந்துபோதல், பின் அதில் புசாது ஒறிதல ஆப உடலுயிர்க 

ஸின் செயல்கள் முட்டைக்கும், அதனுள் இருக்கும் புள்ளுக்கும் 

பொருக்தியிருத்தலல் குடம்பையை முட்டை என்று கொண்டு 

பொருள் காணினும் அமையும்; ஆயினும், முடடையிலிருந்து 

குஞ்சு வெளிப்பட்டுத் துவணடு கஇடககு$ம யன்றிப் பற் 

துபேோதல் இல்லாமையாலும், ௮வ்வமையம் ௮2 புள என்று 

பெயர்கொள்ளாமையானுப, “பூள் பறந்தற்ற!' எல்பே 2 இங்குச் 

சிதர் தமையானும் இங் அரிய அமையில ஒருவகசை எவிய ௮மை 

வின்பையும் ௮மைந்துளளலு என்க, 

உடம்பைத் தனிய ஒழித்துவிட்டு ஒருவரும் ௮நியாவண் 

ணம் உயிர் ஒளி% தபோம் என்பது இஇில் உணர்த் தப்பட்ட, 

இவ்வுண்மை கமலவஇிபால் உணசப்படும். 

கதை. 

இத்ரைக்குப் பல நூற்றாண்சேட்கு முன்னர் மதுமையின் 
வடக்? லுள்ள திருப்பத்தூர் எனலும் ஈரி தேல சனமா 

என்றொரு Sa Such ns sien, வன் கபலவதி என்னும் கன் 

னியை மணந்து இல்வாழ்க்கை புரிர்துவருங்கல் ஒருகாள் தன் 
மாதலனைக் காண விருமபி மனைவியையும் ுழலியையும் உடன் 
கோண்டு மதுரையை கோக்க we sre. கெறியிடையிருக த gi 
ஆல மர நிழலில் ௮வ் இருவரையும் இருததிலிட்டு அவர்க்காக 
நீர் நாடிச் சென்றான: அவ் ஆலமரத்தன நுனியில் முன்னசே 
தொங்கச் இடந்த அம்பு ஒன்று சாற்றால் அலைபபுண்மி ஜே இரு 
கள் மேலே விழுகதது, அதனால் அவள் உயிர் துறந்தாள், 
சென்றவன் நீர்கொண்டு திருமபி வர்தான், அயில்பட்ட மயில் 
போல் உயிர்போய்் டேசுகும் அவ் அழயைம் கண்டு ஆருயிர் 
பதைகதான், கலக்க அறிவழிர்து கசறி அழுதான், இவ் 

Bj (Bas உடம்பிலிருந்து பழயெ அவ உயிர் எவ்வாறு போயிற். 

றோ என்று ஏக் .கொக்தான். பறாவம வந்துழிக்குட 

ம்பையை கிட்டுப் பதந்த சல்ஓம் பறவை போலக் காலம் வர்தூ:
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ழிஉடம்பை விட்டு உயிர் பிரிர்து போய்வீடும் அரலாள் நீ வரு 

திலாய்கிடாசே என்று லெர் மொழிஈ5து தேற்றினார், உடம்பிற் 

கும் உயிர்க்கும் உள தாய ஈட்பின நிலைமைல ப இலன் உணர்ந் ௩ 

தெளிந்து குழந்தையோடு தன் ஊரிசாயடைந்தான, (கிரிலைச் 

கூடற்காண்டத்தில் காண்க ) 

கேளாதே வர்து களைசளாப் இற் ?ருன்றி 

வாளாதே போவரான் மாந்தர்கள்--வாளாேத 

சேக்கை மரனெழியச் சேணீங்கு புட்டோல 
யாம்கை தமர்க்கொழிய நித்து, (ராலடயார்,) 

விடம்பயில் எயிழ்ா வரிய * வீநுழை 

குடம்பையும் சானெனும் கொள்கைச்?* கொலாம் 

நடம்பயில கூத்தரின ஈடிக்கும் ஐவர் வழ 

உடம்பையும் யானென வு௮ரைக்£ற் பாலகா, (s82.) 

உடம்போடு உயிர்சொண்மிள்ள உறவின் இயல்பு இதனால் 

உரைக்கப்பட்டது, 

330, அின்றிநர*க சச்யெவான் ௮ர்மிருச் ௪ என்பிறந்து 

குன்றா) தெழுக்தார் குமே சன்று 

உறங்கு வ,எபோலுஞ் சாக்கா டுத் 

கிழிப்பது போலும பிறப்பு, (௯). 

குமரேசா! அனறு இறர்து கிமு ச ச,ச்தியவாலும் 

விரு க்தையும் ஏன் உடனே பிறந்து எழுந்தா எனின, சாக்காடு, 

உறக்குவதுபோலும; பிழப்பு உறங்க an Pus gS) லும் என்க? 

சாச்சா... இறப்பு, காடு தொழிற்பெயர் ௮.௬2, 

இறத்தல் உழங்குதனையும் பிறத்தல் உ நங்க விழி ச.தஆயும், 
ஆக்கும் என்பதாம.
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உறக்குவதையும் வீழ்பபதையும் இறப்புக்கும் பிறப்புக்கும் 

ஒப்பிட்டாா இயல்பாகவும் விரைவாகவும் உயிர்கட்கு ௮வை 

மாறி மாறி உளலாம் என்பது கரி, 

குடம்பையை விட்டுப் பறவை போ தல்போல் உடம்பினை 

வீட்டு உயிர் போம் ஏன்று மேலே கூறினா; இதில், ௮ல் உயிர் 

மீண்டும் மீண்டும் உடம்பெடித்து சின்று மாண்டு மாண்டு தோன் 

௮ம் என்பதை உவமையால் வளக்கனார், 

ரீரோடு தடபமும், நெருப்போடு வெப்பமும் எப்படி இயல் 

பாக அமைக த.ள்ளனமவ। அப்படியே உடலோடு சாககாமி 

LODE SIME BD என்ஃ, 

உறக்க மும் விழிப்பும் போல் இறப்பும் பிறப்பும் உயிர்கட்கு 

மாதி மாறி வருமென்ப.து இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவஉண 

மை சத்தியவானிடாமம், விருத்தைபாலும் உணரப்படும், 

கதை 1: 
சத்தியவான் தனது மனைலியாயெ சாவித்திரியுடன் £.ரதம் 

என்னும் வனத்தில் ஓர் ஆலமச நிழலில் உவந்து இருந்தான, ௮ப் 

பொழுஞு அவறுக்கு முடிவுகாலம் வந்தது, சாய்ந்து படுசதான். 

- உடனே மாய்ந்துபோனான். உடனிருந்த மனைவி உளளவங் sow 

இத் தன் கற்பின் மாண்பால் காலனை 5 தொடர்ந்து மங்கலத் 

தேடு தன்னைக் காத்தருளும்படி வேண்டினணள் இவளத தாய் 

மைக்கு மகழ்க்து ௮வவசே ஆகுக எனறு ௮வனும் அருள்புரிக் 

திகன்றுன். இவளும் மீண்டுவஈது தன் கணபசனைத் Bag Eno. 

இறழச்,தூடெர். தவன உறங்க விழித்தவன்போல் எழுக்தான். இரு 

வரும் மடழ்௩ க தம் இருப்கிடஞ் சென்றார். விரிவைச் சிவ மகா. 

பூரணத்தில் காஸ்ச. 

கதை, 
விருத்தை என்பவள் இத்றைக்குப் பல்லாயிர வருடம் 

சுட்கு முன்னர் அநாமயம் என்னும் வனத்திலிருர் த உசத்தியன் 

என் லும் ஒரு முனிவசன் புல்லி, தாய் பெயர் மங்கை, இவள்!
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ஒரு சாள் ம௪கையர் பலருடன் ner மசாய்யச் சென்றா௭, 

ங். சார் மத யானை முழக்கி FEES. HF QO Sara cys 

சிதறி ஓடினார். இஓளும் கலல்ூ இடப் புதர் மூடியிருகக ஓரு 

பாழ்க் ணேற்றிற் பாய்ஈ.து பயர் பள் பெற்றோர். அறிந்து 

பேதுற்றுவந்துமரளைஎமித்து'! விடகி. ததி மயங்கிதொகதார், 

அறங்காட்டிற் சென்றதுலோ செய்வதமும் இங்கை யோ 
௮ரிதா முககிக 

திறங்காட்டுந் தவசெறியும பொய்ச்சளவோ சலியுமினிச 

தேர்ந்த ?சயோ 

மறங்காட்டிம வனக்கிறு ல கடர்்க ரண்டெனத 
மது மாண 9 

புறங்காட்டி ற் இடந்துடு?மா cee Dr Quem Ser uO ene 

புதுமையாமே, 

என்று புலம்பியமுதார். அவ்வமையம் அங்குச் குச்சசு முனிவர் 

வந்து தம் தவ மூமையால் அ௮வவுயிை ம்றலியிடமிருந்த BK 

டிக் கொணர்ந்தார். உடனே Hop ங் உடலிற் புகுக் தத, 

உடத்குள்உயிர் வந்திடலும்புகுக்த,தமய் யுணர்வுசறி 
துயிர்த்த ராசி 

அடித்தன கால் பதைத்ததுரஈ அளங்கிமுகம் விளங்கெ தால் 

கிவண்ட தாகம் 

எடுத்கன்கை ௮சைந்தனசோள் இமைத்தனகண் வழித்சனவா 
லினைய சாலை 

மடக்கொடியும் துயிலுணார்ந்தாள் போலெழுக்காள் எக்லோகு 
மருக்கிற் ips gre. 

இவலிரு ச்தையே மார்க்கண்டகுடைய தர்தையின் தந் 

சையாகய மிருசக்ண்யே முனிவரும்கு மனைவியாயினாள், உறங்கு 

வதுடோலும் இறப்பு உறங்கி விழிப்பது போறும் பிறப்பு என்ப 

தை ஈ.லகம் இவ்இருவர் பாலும் ௮ன்று உணரார் த தெளித்து, 

விரிவைக் சந்தபுராணத்தில சாண்சு, 

இறப்பும் பிறப்பும், உறக்கமும் விழிப்பும்போல் மாறி மாநி 

வருமென்பது இதல் கூறப்பட்டது.
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340. இன்டோட் sAsporce செய்யவுயிர் பல்.லுடம்பு “ 

கொண்டலைக ச தென் 2ன குமரேசா--கொண்டுநிற்கும் 

புக்கில் அமைர்தின்று கொல்லோ வுடம்பிலுள் 

அச்சி லிருந்த வுயிர்க்கு, 

ருமசேசா! ச$த்துவசன.த மெய் உயிர், ஏன் பல 

ம்புகளிலும் புகுந்து அலைந்தது எனின், உடம்பிலுள் துச்சில் 

இருந்த உயிர்க்கு புக்கில் அமைர்தினறு கொல் என், ' 

புஃகில்--புகுர்து நிலையா யிருக்கு மிடம், 

அமைக் தின்றுகொல்-- அமைந்த மில்லை போதும், 

அச்சில்... ஒ.துக்டெ. ௫; அஃதாவது இ.ரவலாக paws 

தங்கும் இடம், துச்சில் இருந்த உயிர்க்குப் புக்கில் ௮மைக்த 

இல்லை என்றது பல்வகை உடமபுகளினும் புகுக்து அஃது ஒனறி 

ஜும் கில்லா.து நீங்குமென்பது ௪ரு.தி, 

நிலயான உயிர், நிலைபாயிருத்தற்கு ஒரு நிலையான நல்ல 

இல்லம் அதற்கு இதுகாறும் அமைந்ததில்லை என்பது கருத. 

நிலையில்லாத உடம்புள் நிலைத்திருக்கும்பொழுதே கிலைபே 

இடைய ஈன்மையை ஒருவன் பெறவேண்டூமென்பது குறிப்பு, 

உடம்புசளுள் இரவலாக 292 சங்யொருக்கும் உயிர்க்கு. 

என்றும் நிலையாகப் புகு$து இரு ததற்கோர் இடம் இன்னும் 

அமைக்ததில்லையோ என்பதாம். புக்கில் அமைக்க தாயின் தச் 

சல் இருந்து உயிர் அலையாதென்பது தெளிவா தலால் கொல் 

லோ என்றது ஐயமாயிற்று, நிலைபெற்ற இல்லாடிய விட்டிளை 

அடையும்வரையும் உயிர் கிலையின்றி அலையும் என்பது கருத்து. 

ஒர் இலலில் ஐதிக்குக் குடியிரூப்போர் ௮வ இல்லிற்குரிய 

வர் விருமபும்வராயும் இரந்து வெ.றுததவுடனே வெளியேறி 

வீடுவர்; அதுபோல், கொடு சோய்களுக்கு உரிய இடமாயுள்ள . 
உடம்புசளூள் உயிர் பருந்து ஒதுக்கயிருந்து அவை awed
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CEG awry Siig Ho நிலை திரிந்தவுடனே அகன்று 

போய் அவ்வாறே மாறி மாற் அலைர்துவரும் என்க, 

ஒதுக்குக் குடியிருக்கன்ற ஒருவனுக்கு அவ் வீடு eT Naver al 

உரிமையுடையதசோ அவ்வளவே உயிர்க்கு உடம்போடு உளதாய 

உறவு என்பது குறிப்பு, 

பல்வேறு! உடம்புகளுள்ளும் புகுந்து சிறிது காலம் தங்க 

ஒன்றிலும் நிஃைபின்றி உயிர் திரிக்து வரும் என்பதைப் 

'புல்லாடுப் பூடாய்ப் புழுவாய் மரம ப் 

பல்விரு கமாகிப் பறவையாய்ப் பாம்பா இக் 

சல்லாய் மனிதராய்ப் பேயாய்க் கணக்களாய் 

வல்ல௬ுர ராகி முனிவராய்தி வசாய்ச் 

செல்லா௮ நின்ற இத்தாவர சங்கமத்தள் 

எல்லாப் பிறப்பும பிறந்தளைத்ே தன் எம்பெருமான்” 

என்னும் ௮ருள்மொழிசளினித விளக்குடன் றன. 

ஒரு நிலையில் மில்லாமல் உடல்கள் தோறும உயிர் புகுந்து 

மீரூம் என்பது இதில உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை சூத் 

தவசன் பால் உணரப்படும், 

கதை, 

சத் துவசன் என்பவன் இற்றைக்குப்பல நாற்றுண்சேட்கு 

முன்னர்ப் பல்லவதேயததை அண்டிருர்சு ஒரு மன்னவன். ஈல்ல 

சிலமுள்ளவன். இவனுடைய மனைவி பெயர் சுசாக்தை, இல்இரு 

ahd song மளைகியுமாய் முன்னர்ப்பல உடம்புகளிலும் 

புகுந்திருக்து பொருக்தியின் புற்றார் பின்னர் வணிகமரபில் தோ 

ன்றி மருவிவாமுக்காலததல் ௮ணடவாயுவு என்னும் gt நோயால் 

அவன் ஆலிதீர்ர் கான். மனைவிவருஈதி அழுதாள். அவ்வமையம் 

அங்கு வந்த equa என்னும் முனிவரொருவர் இரக்கமுற்று 

அவன எழும்படி மிமாழிந்தார், அவரது தவமாண்பால அவலும் 

எழுக்தான் மிகுதியாகப்புலால் தின்று௨ந் ச பால த்தால் அவ்.இரு 

வும் பின் கழுகுசளாய்ப் பிறர்து சாடன் என்றும் வேடஜெரு
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வன் seri pGiss சண்டடு ஈதிக்களையில் கொல்லப்பட 

டார் வேடன் ௮வறறைசசுட்டு ஊனை உண்டு எஞ்சீய என்புகளை 

pia Sasson, அர்கஇயிற்கலக்த நலததின் பயனாக 

HEF yun சசி பக அள்இருவரும மைது தோன்றி ரமா 

வண்னும ய jp od மியைபபயறந்து கல் க்குமணம் Ly Ae தின் 

சமக உடம்பை காமித்து அரசன் இறந்து போனான். பகவகை 

ச் பற்புசளுள்ளும் ஐ.திகூ ஒதுங்க கின்று ஒன் றினும் நிலையில்லா 

பல உழன்று திரிகக அ௮ழ்வவின்பத்தை முடிவில அடைந்தான். 

உயிர்ம்கு ஒஓதுக்கி.ப.கமவே உடம்பு rigs org எனறும் 

0g ௮தில லையா நிலல! தன்றம் தோனறியயாவும் தொ 

ரது அழிபும் என்றம் நிலமானமயின் இயல்பை இவன் நினை 

ந்து தெளிந்து, (வரிவவசகல்கி புசாணததில் காண்க ) 

gH Ogio ரியாக நில்லாமல் உயிர் மாறி மாறி ழலையு 

மெனபது இதல கூறப்பட்டது 

கடுஐநால் 2௦ ஙளி இூஞ்சுட. ரென்ன 

ஒருவ கடன :-, லா உடம்பிடை உயிரகள், சிலப்பதிகாரம், 

உழுகரிம் கணா லகளுக் குதவும் உண்பொருள 

சுழுகிலுக் (hy Dod GL களஞ்சியம் 

தழலினுக &௩தன மான சட்டகம் 

‘oS yo 120 gw இருப்ப தல்லவே, 

( சசவ்வந்திப் புராணம்.) 

ஓரிடத்ேோ ராயிர்ரொெடக ள் உறைவதிலை உததியெலும் 

நீரிடதப் புரிவிலய 6 நிலையிலுடம் பிதபோனால் 

rf By சவர்கச த்திற் பவர்க்கமதில் எங்கெனிலும் 

சேரிடததிம சேருமித திண்ணமெனத் தெரிஈ இரதி, 
(சே.தபுராணம்.) ் 

இறப்பெனும் மெய்ம்மையை இம்மை யாவர்க்கும் 

மற்ப்பெலும் ௮ தனின் மேற் கேடு மற்றுண்டோ ° 

துறப்பெலும் செப்பமே துணைசெய் யாலிடிற் 

பிறப்பெலும் பெருங்கடல் பிழைக்க லாகுமோ, 
(இராமாயணம்; :



3௦-ம் Baro அறவு, 083 

இவ் அதிகாரத்தின் தொகைப் பொருள், 

நில்லாதவற்றை நிலைஎன்று உணர்கல் புல்லறிவாகும், செல் 

வம் கூத்தாட்டுக் கூட்டம்போல் இரண்டுவக்து பின் பிரிர துபோம். 

௮42 நிலையாக நில்லா தாதலால் உடனே ௮கனால் அறம் செய்து 

கொள்ளவேண்டும். நாளினை நம்உயிசை ௮றும் கும்வாள் எ௪உணச 

வேண்டும் ஜப்பு வரு, மன்னரே நல் வீனைபை விரைந்து செய் 
அதுகொள்ளவேண்டும். மேற்று இரதான் இன்று செத்தான் 

என்னும் பெருமைதான் இவ் உலல் மிருதிபாக உள்ளது, ஒரு 

கணேனும உயிர், உடலோடு my வாமூம என்பதை ஒருவரும் 

அறியார். குடம்பையை விட்டுப் பறவை பறக்துபோதல்போல் 

உடம்பினைவிட்டு உயிர் பிரி தபோய்வடும், இறப்பும, பிறப்பும் 

உறக்க மம், விழிப்பும் போல் மாறி மாறி வரும. ஐருடம்பினும் 

உயிர் நிலையாக நில்லாது, 

௩௪-வது நிலையாமை முதறிற்று, 

௩௫-ம் அதிகாரம் துறவு, 

௮/ஃதாவது உடல்முதல் உலூலுள்ள எல்லாப் பொருள்க 

ளினமேலும உளதாய பற்றுக்களை ௮மலே விடுகல். உற்றபொ 

ருள்களெல்லாம் முற்றும் அழியும் எனனும் உண்மையுணர்வு 

உதித்த பின்னே இஃது உதில்கும் ௮,தல-ல் நிலையாமையின் 

பின் நிறுத்தப்பட்டது. ௮இிகார நிகூயும் இதனானே தெளிவாம். 

341, பெற்றசெல்வம் எல்லாம் பிருகசதன் ஏனதுறந்து 

குற்றமற நின்றான் குமமேசா-.உற்றறிந்தே 

யாதனின் யாதனின் நீங்யொன் மோதல் 

அதனின் ௮.தனின் இலன், (5) 
எ, 

குமரேசா! ௮௪ செல்வம் முழுவதும் நீக்யெ பிரு£ச 

தன் ஏன் யாதொரு நோதலும் இலஞய் அமைஇயுற்றிருக் தான் 

86
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எனின், யாதனின் யாதனின் நிங்க யான், ௮ தனின் ௮சனின் 
நோதல் இலன் என்க, 

நோதல்-- துன்பம், நீங்யொன்--.துறர் தவன், 

யாது என்னும் வீனாப் பெயர் மன்சாரியையும் இன் ௨.௫ 

பும் அடைந்து யாதனின என நின்றது, அஃது என்னும் சுட் 

டுப் பெயர் ஆய்தங் கெட அன்சர்ரிபைபும் இன் உருபும் பெற்று 

அதனின் என நின்றது, பொருள்கள் பலவாகலின் OLR uy 

ருளினார், 

துறந்தவனுக்குத் துன்பம் இல்லை என்பார் நீங்கு யான் நோ 

தல் இலன் எ ன்ருர். 

யாதொரு பொருளின் நின்றும் யாதொரு பொருளின் மின் 

௮ம் ஒநவன் பற்று நீங்களன், ௮.தனின் நின்றும் அதனின் சின 

லும் வருகின்ற துன்பம ௮வன அடை தல் இலன் என்பதாம். 

பொருள்கள் ம ஓள்ள பற்றுகளை ஒருவன் எவ்வளவுக்கு 

எவ்வளவு விரிகின்றானோ ௮வ்களவுக்கு ௮வவளவு துன்ப ததில் 

நின்று ௮வன் விடடடுகின்றான் என்பது கருத்து, 

உலக வாழ்க்கையில் பற்ற! *ங்கினவனுக்குத் துன்பம் நீங் 

கும் என்பது இதில் உணர்ததப்பட்டது. இவவுண்மை பிருகர 

தன்பா ல் உணாரபபடூம், 

பிருசசதன் என்பலன் விதேககாட்டு வேந்தன், அழகும் 

விரமும் அமையப் பெற்றவன். போறிவுடையவன். தேவ 

விசகன் என்னும் புதல்வனைப் பெற்றுச் சிறந்து வாழ்ந்து வருங 

கால் ஒரு காள் மேன மாடத்தில் நிலா முற்றத்தில் உலாவிக் 

கொண்டிரூந்தான. முதிர்ந்து உதிரகத மா இலை ஒனறு தன்முன் 

விழக் கண்டான். தனது ௮ழலயே கையால் அதனை எடுததான. 

தளிராயிருக்கும்பொழுது .௮து பெற்றிருக்க அழகும் செல்கி 

யும் இப்சிபாமுது எங்கே போயின என்று ௮தன் முதுமையை 

நினைந்து சன் பிறலியை முனிர்தான். துறவினை விரும்பினான்.
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எரிபுஸா எஹிலதாய இள$தளிர் இரண்டூகாளின் 

மரம்சு உருவ மய்தி பற்றது பசலைகொண்டு 

கருகிலை யாகிவீழ்க் து சரிச்நூமண் கைல்கண்டும் 

மவருவிலர் வாழ் அமமன்பார் வளி மின மீலம்நலாமோ, 

என்று அல்இலையின் இபல்பால் நிலையாமையை enti g இரங்கி 

அரருரிமைசளேை ஓவ்லொனரு?க ரிக்கிளான். மாடியில் தன்னு 

டைய சக மகனுக்கு முடி. புனைந்து முடியா இன்பத்தைச் 

தான அடைய மயன்ரான. அனைக்ையு துறந்து அடகியிற் 

புகுந்த. தகை கோக்க ௮ நர்தவம் புரிந்து இருந்திய ஞானி 

யாய்ச் சிறந்து விளங்னென். பற்று இரரறிதகனிபிரச்கும் மன 

க்தைப் போல பனி மதியும் பதுமச்தோனு உ பொற்றிரள் சர் 

இரதிரமை சகம் இடையார் எனறு தான் உணர்ந்து மஇழ்ச் 

தான். தன்டம் யாதும் இன்றி இன்பமெய்தி alas gree, 

பொருள்கள் மேல பற்று ரிங்சினவனுஈ௫.த தூனபம டீங்கம் என் 

பழை இவன பொருக்தித தெளிசதான, (விரிவை GOLDS Bit) 

யணி உபரிட தத்தில் 1 om Ss.) 

உறவு தந்தைதாய் ஒண்டொடி மாதரார் 

Epat வண்புவி செல்வம பெரும்புகழ் 

பிறவிலும் படும் ஆரை பிரிக் த2மய்த் 

துறவின் அல்லது துன்பம் ௮சலுமோ. (கருச் கூவப்புராணம்) 

பத்று £ல்னெலலுச்சே அன்பம் நீங்கும் என்பது இதனால் 
கூறப்பட்டது. 

342. பண்டேன் இளமைப் பருவத்தே சங்க ரரமேற் 
கொண்டார் துறவைக் குமசேசா.-மண்டு?லம் 

வேண்டிலுண் டாகத் துறஃச துறர்கபின 

ஈண்டியற் பால பல, (௨)
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குமரேசா! சங்கரர் ஏன் இளமைப் பருவத்தே துற 

விளை மேற் கொண்டார் எனின், துறந்தபின் ஈண்டு இயற்பால 

பல; வை வண்டின் உணடாசத் துறக்க எனக, 

ஈண்டு இயற் பால--இம்மைபில் உளவாம் இயல்பினை 

யுடையன, 

பின்னர் கெடுங் காலம் உளதாயிருக்கும்படி முன்னரே 

ஒருவன் ஓ்றந்தவணம் எனபார் உண்டாகத் துறக்க? என் 

ரர், எனறது இளமையிலே3ய பற்று நீங்குக என்பதாம், 

காலம் உண்டாகவே சாதல் செய்து உய்மின் என்றபடி, 

இன்பம் வேண்டின இளமையிலேயே தூறவு கொள்க; துறவு 

அ௮டைக்தபின் இங்கு எய்தம் முழறைமையையுடைய கலங்கள் பல 

என்பதாம், 

Spare அன்பம் ரிங்கமென்று மேே கூறினார்; இதில் 

Hog அ௮ளவிலின்பத்னக உளவாக்குமாதலால் இளமையிலே 

யேகா ௮டைக என்றார். 
பேரறிவுடையவர் இளமைப் பருவத்தே துறவினை ௮டை 

வர் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது, இவ்வுண்மை சங்கரா 

சாரி.பாபல் உணரபபூம, 

கதை, 

சங்கராசாரிய சுனாமிகள் இற்றைக்கு ஆயிரத்துத் தொளா 

பிரத்து எழுபது ஆண் ?கட்குமூன்னர்க் கரளகாட்டிலே, காலடி. 

என்னும் நகரிலே, வேதிபர்குலத்திலே சிவகுரு என்பவருக்குப் 

புதல்வராய் ஈசுரவரூடம் வைகாசிமதியில் அவதரித்தார். தாய் பெ 

யர் துரியாம்பாள். இவ கலையாயெ இவர் இளமையிலேயே உயா் 

கலை பலவும ஓதாதுணர்ந்தார், இவரது அழகும், அறிவும் குண 

நலங்களும் எலருடைய உள்ளங்களையும் கவருர் தன்மையன, 

காளைப் பருவத்தை இவர் எய்துமுன்னசே தந்தையார் காலம்
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போயினார், உலகப் பொருள்களில் ஒரு பற்றும் இன்றி உயர்ந்த 

அறலவொழுக்கத்தை இவர் கொண்டார். அதனைக் கண்டு தரித்த 

தமது அருமைத் தாய்க்கு இதம் பல கூறித் தனியே இருத்திவி 

LO பல இடங்கட்குச் சென்றார், அற்புதங்கள் பல அருளு 

டன் புரிர்தார். மிச வறுமையுற்றிருந்த ௮யாசிதர் என்னும் ஓர் 

Hi gamer wir sire தாம் பிச்சையாக எற்ற ஒரு செல்லிக்கனி 

பின் பொருட்டு ௮வ் இல்லம் எங்கும் பொன் மாரி பெய்வித்தார், 

கெடுக்காலம் வருந்தியிருந்த சததிய சாகன் என்லும் ஓர் ௮7௪ 

லுங்குப் புத்திரப் பேற்றை ௮ருளிஞர். பரதகண்டம் முழுவது 

ந் திரிந்து முனிவர் பலரைக் கண்டு இனியவுசைகளாடி மதங்கள் 

பலவற்றையும் மறுத்துத் தம் மதத்தையே ௮ணிிபெற நிறுத 

ஞர். அரிய சுருதிப் பொருள்களைத் தமக்கு உறுதிப் பொரு 

ளென எவரும் எளிதில் உணருமாறு கெளிவுறத திருச்தினர். 

பல்லாயிரவரைத் சம சொல் வழி ஒழுக்கனார். பதுமபாதர், மண் 

டல மிசிரர், இனந்தகிரி, ௮த்தாமலகர் என்னும் இர்நால்வரும் 

௮ன்புறு சடராய எப்பொழுதும் இவரை ௮ணுூயிருந்தனர், 

கேதாரம், சகந்நாதம், துவாரகை, பதரிகாச்சுரமம் முதலிய இட 

ங்களில் தம் பெயசால் மடங்களை கி றுவித்தமது அருமைச் சீடர்க 

ளை அவைசுளில் அமரச் செய்து மைசூர் காடடிலுள்ள ஒரு மலை 

யின் சாரலில் ஒர் உயர்மடம் புதுக்கிக் கலைமகள் பிட த்தை 2B 

கு நில்பெற அமைக்துத்தாம் கிலபெற்றஇன்பத்தை மலைவற எய் 

தினார். ௮ப்பதி இப்பொழுது சிருக்ககிரி என்று வழக்கப்டடகின் 

றது. இவரது மத போதனை உலகமேங்கும் பரவியுள்ள து. வே 

தாந்த சூரியன், வியாக்யொன வீரியன், அருங்கலை வினோதன், 

௮ந்தணர்ூந்திதன், பூமண்டல ஆசாரியன், புரையறு துறவினன்”” 

என்று இவரை அனைவரும் புகழ்ந்தார், உலக கர என்று 

உலகம் இன்றும் இவரைப் போற்றி வருகின்றது, இளமையில் 

துறந்தவர், அதனால் உளவாம் உயர் நலங்களை நெடுங்காலம் 

அடைவர் என்பதை உலகம் இவர்பால் உணர்ந்தது, (விரிவைச் 

சல்ச.ர விசயத்தில் காண்ச,)
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காலமுண் டாகவே காதல்செய் துய்மின் கரு கரிய 

ஞால மண் டாலஷெடு நான்முசன் வானவர் நண்ணரிய 

அல மண் டானெவ்கள் பாண்டிப் பிரான்றன அடியவர்க்கு 

ஹேலபண் டா ரம வழக் குகின் முன்வம்று முந்துமினே, 
_ 

(திரு வாசம்] 

BNA GY MES, Aine FS as பல 5*லங் களு உளவாமி 

என்பது இதனால் கூறப்பட்டது, 

343, வெத்றீமிகு சீவகனேன் மேலியவல் லாமொருங்கே 

முூறறமென விட்டான ,மரசா.-.- ழத்றும் 

அடல3வண்டும் ஐர்சன் புலததை விடல்வேண்டிம் 
o ச அ” . ச 

ளேண்டிய மவலலாம ஒருங்கு, (௩) 

குமரேசா! கான் கொண்டிருந்த செல்வ முழுலகை 

யும் ஏன் 2வசன் லாங்கே துறந்கான எனின், ஐகதன் புலத்தை 

அடல்வேண்டும வேண்டிய எல்லாம் ஒருங்கு விடல்வண்டும 
Ol ot SG, 

அடல். -கொல்லுகல், கெடுத்தல், சமைத்தல், பொருதல், 

ஐது என்றது மெய், வாய், சுண், முதலிய ஐம் பொறிகளை, 

ஐகதன் புலத்தை ௮டல்வேண்டும்--ஐம்பொறிகள் வழியாக 

அடைகன்ற சுவை முதலிய ஐந்த புலன்களையம் அடுதல் பேண் 

டும், உலக இன்பச்களை நுகர்தற்சாகத்கான் முன் விரும்பித் 

தொகுத்தவற்றை எல்லாம் அறவே துறக்கவேண்டுமென்பார் 

வேண்டிய எல்லாம் ஒருங்குவிடல் வேண்டும்” எனளுர், 

பொறிகளின் வாயிலாக ௮டைன்ற ஐம்புல நுகர்ச்சகளை 

யும் கெடுத்தல் வேண்டும்; அவற்றிற்காஃத் தான் விரும்பிக்கொ 

ண்டி ருந்த எல்லாவற்றையும் ஒருங்கே விரித்தல் வேண்டும் என் 

பதாம்.
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புல்லிய புலனுநாச்சிகள், எல்லையில்லாத அல்லல்களுக்கே 

எதுவாரூமாதலால் பிறவித்துனபசை அறுக்க நின்ற துறவோர் 

அவற்றை அறவே முதலில் வெறுகசவேணூம என்பதும் BY 

ற்றிற்கு உரிமையாயிருந்த பொ ருள் முழுவதையும் ஒருங்க 

அறகக்வண்ும் எனபதும கருத்து, 

அடலும் விடலும், அசத்தும் புறத்தும் முறையே ௮மை 

பம எனக 

௮5த2க பொறிசளை அடக்கப் புரச்சே உள்ள பொருள் 

களை யெல்லாம் அறிவார் ௮சலவிசிவர் என்பது இதில் உணர்த் 

தப்பட்டது. இவ்வுண்மை €வகன்பால் உணரப்படும, 

கதை. 

ரீலகன் என்பவன் ஏமாங்கத சாட்டிலே இசாச மாபுரியி 

லேயிருந் த FTTH SSM TR OND NTF gy mw HKD 06 Bm 

மசன், ௮றிவும BPH ஆண்மையும வாய்கத௮ன். சிறந்த போர் 

வீரன், இளமையும் எழிலும் இயஃஉபுற அமைச்ச கார்கருவ 

தத்தை, குணமாலை, பதுமை, கேமகரி, கனசமாலை, விமலை, சுர 

மஞ்சரி, இலம்ரணை என்னலும் தனது மனைவியர் எண்மரோடூம் 

இனிதமாந்து எல்லா நலங்களையும் நன்கு நுகரஈது இன்பமுற்றி 

ருக்குங்கால், ஒஈநாள அவரனைவரையும் உடன்மிகாணடு அழகிய 

பூஞ்சோலை ஒன்றில் புகுந்து ௮தன oan lined! a ser) wip go 

முடி லில் ஒரு பலாமரததின் அடியில் தேவியர் சூழசசிறந்து af p 

ஜிருந்தான். அவ்வமையம் ஓர் தண்கு7ஙகுத் தான் கவர்ந்து 

கொணர்ந்த பலாப்பழததைப் பிதிர்ததுச் சுளைகளை யெடுத்துத் 

தன் காதல் மர்தியைக் கனிந்து தழுவி உண்ணும்படி உவந்து 

கொரிததது. உடனே ௮ச்சோலையைக் காப்பவன் ஐடிவற்று 

அவைகளை ஒட்டிலிட்டு ௮க்கனியைக் கவர்ந்து தானே உண்டு 

களித்தான், அ௮.தனைக் கண்டிருந்த சீவகன் புலலுகர்லின் இழி 

வையும் அதனால் உயிர்களுக்கு விளையும பழியையும், தெளிந்து 

தன் தர்தையைக்கொன்று கட்டியங்காரன் Sate அரசை
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தான் வென்று,கொண்டதுபோல் கடுவனைம் கலக் காப்பாளன் 

கவர்ச்.துவாழும் இவ் உல வாழ்க்கை நிலையற்றதென்று உணர்ந்து 

அருயிர்த்துணை வலிகளையும், அரசுு.தலிய அரிய நலங்களையும் ஒரு 

ass துறந்து அடலியில் புகுந்து அருந் தலம் புரிந்தான், மெய் 

புணர்வுடையவர் ஐம்புலன் சளையும் அட்டு வேண்டிய எல்லாம் 

ஒருக2க விட்டுவிடுவர் என்பதை உலகம் இவன்பால் உணர்ந்து 

தெளிஃதத. விரிவை முத்தியிலம்பகத்தில் காண்க, 

. இன்கனி சவருமக்தி கடுவனோ டிரியவாட்டி. 

நன்கனி சிலதலுண்ண நச்சுவேல் மன்னனோக்கி 

என்பொடு மிடைந்தகாமம் இழிபொடு வெறுத்துகின்றான் 

அன்புடை அரிவை கூட்டம் பிறனுழைக் கண்டதொத்தே, (1) 

கைப்பழம் இழர்தமர்தி கட்டியங் காரனொத்த 

திப்பழர் தரர் துகொண்ட லெதலும் என்னையொத்தான் 

இப்பழம் இன்றபோச த் இன்பமே போலுமென்று 

மெயப்பட வுணர்வு தோன்றி மீட்டிது கூறின?ன, (3) 

வேட்கைமை யென்னும் சாவிற் காமலெக் தேறன்மாந்தி 

மாட்சி யொன்றானுமின்றி மயங்கினேற் இருளைநீங்கக் 

காட்டினார் தேவராவர் கைகிளக்கதனை யென்று 

தோட்டியால் தொடக்கப்பட்ட சொரிமதச் களிற்றின் மீண்டான் (3) 

இவை, மெய்யுணர்வு தொன்றிய பொழுது €வசன் சொன்னவை. 

புலன்களை ௮டுத.லும் எல்லாவற்றையும் ஒருங்கே விடுதலு 

மே சிறந்த துறவாம் என்பது இதனால் கூறப்பட்ட து,” 

344 ஓர்சாய் உடைமைக்கும் ஒங்குபுகழ்ப் பத்ரகிரி 

கூர்கோயேன் கொண்டார் குமரேசா..தேரின் 

இயல்பாகும் கோன்பிற்கொன் மின்மை யுடைமை 

மயளாகும் மற்றும் பெயர்த்து, (௪):



195.ம் இராமர் அதிக், 091 

இட். 
குமசேசா! ஒரு சாயைத் சனச்கு உடைமையாக வைத் 

இருந்த ப.தரகிரியார் பின் ஏன் அதனை மடைமை என்று sof 

வருந்தினர் எனின, ஒன்று இன்மை நோன்பிற்கு இயல்பு அகும்; 

உடைமை மற்றும் பெயர்த்து மயல் ஆகும் என்சு, 

கோசபு ன்றது இலகு அதனைச் செய்வார் மேல் நின்றது. 

ஒன்று இமை கோனபிற்கு இயல்பாகும் -- ஒரு பொரு 
ளூம் இல்லாமையே su Dew urs இயல்பாகும், 

மற்றும் பெய த்து மயல் ஆகும்--மீண்டும் மறுபடியும் Lo 

GPO THargw 

மெய்யுணாவுடையவசாய்த் தூறந்து சென்றவர் ஏதேனும் 

ஒன்றை உடையவராயி ப்பின், ௮பபற்று மறுபடியும் அவரை 

மயக்கத்தில் ஆம். சதிவீடும் ஆதலால், “உடைமை மற்றும் பெயர்த் 

அ மயலாகும்” என்ருர். 

இன்மை, இபப கும) உடைமை, மயலாகும்; ௭௬௮ காண்க, 

முத்தியை எய்த விரும்புவார் தாம் பெற்றுள்ள பொருள் 

முழுதையும் முற்றும் விடவேண்டுமென்று மேலுரைதது Hen 

னம விம்க்கால் ஒன்று உடையராயிலும லது அவர்க்கு கன் 

ருநாதென்று இதில் உணர்த்தினார் எனக. 

இன்மையே தவமுடையார்க்கு ஈன்மையாம் என்பது சருத்.து, 

ஒரு பொருளும் இல்லாமையே தவஞ் செய்வார்க்கு இயல் 

பாகும்) எதேலும் ஒனறு உடைமை அவர்ச்கு மீண்டும் மயலா 

கும என்பதாம், 

இவவுலகல் இன்மை இழிவையும் உடைமை உயர்வையும் 

மச்சட்கு அடைகலிம்கும; ஆயிலும், பிறவா இன்பம் பெத விரும் 

பிய பெரியோர்பால் ௮ம் முறை மாறி நிந்ரும் என்ச, 

தீவஞ்செய்பவா யாதாயிலும் ஒரு பொருளை உடையவர் 

யிருப்பின் அசல். அவர்க்கு .இழிலே கருமென்பது இரத் 

rig sue gy, இவ்வுண்ம ப.த்.ரசரியார்பால் உணரப்படும்,
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ததை, 

பத இரஇரியார் தாம் பெற்றிருந்த ௮7௪ செல்வ முழுதை 

yd IIs துறந்து தருவாரு அடைந்து தனியான இடத் 

இல் அமர்ந்து. தவம்புசிக் திருந்தார். இருக்குங்கால, ஒறா காய 

இவர்பால் ஈனறியறிமவோாடு ஈனுச யிருகதது. உச்செபபோ தில 

தம உணடு மிகுகத பிச்சைச் சோத்றை அதற்கும் இட்டு அன) 

செய்து வாதார். தமக்குத் திருவருள் புரிஈத ஞானமூத்தியா, 

இய படடினத்சடிகளும் ததலததில் எழுந்தருளி யிருந்தார் 

அவர, இவரது ஊன பன்பை ஒழிக்க விருமபித் தம் பால் பிக் 

“சைம் சுந்த தரு யோக சத்தரை கோக்க, அதோ ஒரு சமு 

சாரி இரு3$சனருன் ௮வனபாறழ் செல்க” என்று Hon ADs 

தார், சித்தர் வந்து uss0e Aue Geos Caluid எனபால் 

ஒன்றும் இக&ையே எனறு அவர்பால் ௮னபோடு சொனார். நி 

பெரிய சமுசாரி எனு அங்கொருவர் கூறி கிடப்ப யான் தேறி 

வர் 2தன என்ற ௮பமன்னு மாதவர் இன்னுரை பகர்ந்தார், என 

கையில இருக்த ஒம், காயு >, Hassan என்னை இங்கனம் எண் 

னும்படி செய்ததெனறை வருந்தி, அவ் இரண்டையும் ஒருக்கே 

ஒழித்தார். ஒனறும்இனமையே அறவோர்க்கு ஈன்று! என்று அடி 

கள் சுட்டிம்காட்டியதை அவர் அறிந்து Osea srt. £ OF EHS 

தும் ஒரு நாயின் உடைமையால் தாம் ௮டைந்த இழிக்னை எண் 

ணி இரங்கினார். துற்வோர்க்கு உடைமை மடைமையாம என 

பசை இவர் அன்று உலசறிய உணர்த்தினார், (விரிவை இகர் சரி 

தையில் காண்க) 

மனை வியர் மக்களில் வாஞ்சை யுண்மையே 

புனைதரு ஈலமெல்லாம் போச்இத் தாழ்த்தடும் 

மனைகியர் மக்களில் வாஞ்சையின் எமயே 

புளைதரு பாகதி பொருந்த உய்க்குமே, (சாசிரகதியம்) 

ஒன்றும் இன் எமயே *.றவோர்ச்கு ஈன்று என்பது இச 

ஞல் கூறப்பட்ட த, 

"ஷ் 
 அணனாம்காளண்சன்ள்
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345 பூஙனையும் பொற்கலிலும் போக்கியுயர் பட்டணத்தார் 

சோவண?3மேன் கொண்டார் குமரேசா. பூவுலகல் 

மற்றும் தொடர்ப்பா டெவன்கொல் பிறப்பறுக்கல் 

உழ்ஒர்க் குடம்பும் மிகை, 

குமரேசா! பூவணையையும், பொற்தலன் ளையும் துறந்து! 

பட்டின ச்தார் ஏன் சோவணம் கொண்டார் எனின, பிறப்பு 

அறுத்சல் உற்றார் கு உடம்பும் மிர) ஆன பின மற்றும் தொட 

ர்ப்பாடு எலன் கொல் என்க 

பிறப்பு ௮அறுக்கல் உற்ருர் பிறவியை நீக்க நின்ற துறவோர், 

உடம்பின உரிமைச் சறப்பை' உம்மை உணர்தஇகினறது. மற் 

றம் தொடர்ப்பாடு என்றது மனைலி, மகள, துணைவர், ஒக்கல்” 

இல்ல ௨ முதலிய வே.று சில புறப்பொருள்களை, பிறப்பினை ௮ஷ் 

சப் புறப்பொருள்கள் எலலர்வற்றையுர் அரறந்து பேரினபபததை 

எய்சற்கு கிரைந்செழுன்ற தாய உயிர்க க, வினையுள்ள் pyar of 

விடா நிற்கும் உடம்பு தடையாயி ர ஈ(தமா சலால' அது மிசை 

யாயிற்றாஎன்௪, உறறுர்ம்கு மிசை என்று உணர்க, 

யை அறுக்க கினற துறகிசட்கு சம உடம்பே மிசை 

யாகத் சோன்றம் எனனின, வேறு பொருள்கள ௮வரம்து என் 

ஆம என்பதர்ம் வெறுத்து மீக்குவர் என்பதை வினா குறித்து 

நின்றது. 

, தம் உடம்பையே மிகை என்று கர தவேண்டிய௰ துறவி 

கள் inpospity’ Oss பத்றும்களை உற்று மிம்பலு எனன படன் கருதி 

யோ எனவும் ae பொருள்படும். 

எல்லாப் பொருள்களை பர் தழ2 ௮) உடம்பையும் மிசை அன 

௮ துறவோர் கர தீயார் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. 

இவ் உண்மை பட்டின த்தார்பால் உணரப்பட.
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கதை. 

அரசரும் விரும்பத்தக்க பெருக் திரு உடடயராய் எல்லா 

நலங்களையும் இனிது நுகர்ந்திருந்த பட்டி னத்தார், உளப் பொ 

Onsen ஒன்.றும் கிலையா என்னும் உண்மை உணர்வு உத்த 

உடனே தாம் பெற்றிருந்த எல்லாப் பொருள்களையும் முற்றத் 

அறக்து பற்றற்று நின்றார், தனியிடம் ஒன்றில் இனிதூற அமர்ந் 

அ அடிசள் ஒரு சாள் ௮சமகஇழ்ர்திருக்தார், பண்டு இவரோடு 

பழெிருர்த ௮ரசனொருவன் சுண்டு அரில் வந்து கினறு பூவ 

ணையையும், பொற்கலன் களையுர் ஒழித்துவிட்டு ஒன்றம் இ௫லா 

தவசாய் ஒடுக்கியிருக்கும் நீர் இதனால் என்ன பயன் கண்டர் 

என்,று இரங்கிக் கேட்டான், ''எல்லாமுடைய நீ நின்று செல் 

ஐவும், ஒன்றுமில்லாத கான் இருஈ.து கேட்கவும் ஏற்றதொரு 

பயனை யான் இன்று சண்டேன இனி எல்லாங்காண்பேன்,” என்று 

இவர் எதிர்2மாழி தந்தார், ௮டிகளது ௮சத்துறவைபும், அருட் 

பெருக்கையும் ௮ரசன் அறிந்து ௮கம௫ழ்ந்தகனருன். அடிகள் 

பல இடங்களிலுர் திரி முடிவில் திரு ஒற்றியூனா அடைந்து 

தம் உற்றிருக்கும் உடம்பு நீங்கு வரையும் பொறுத்திராமல் 

அதனுடனே சமாதியில் அடங்கி மறைந்தார் துறவோர் தம் 

உடம்பையும் மிகை என்ற! கருதி விட்டினே அடைய விரைவர் 

என்பதை உலகம் இவர்பால் அமையக் சண்டது, விரிவை இவர் 

ரல சாண்க. 

என்பினை ஈரம்பிற் பின்னிக் குடர்வழும் பிறைச்௪ மெத்தி.் 

புன்புழுப் பொதிந்து செர்கிர்ப் புண்ணசும் பொழு? நறித் 

தன்பகோய் எவற்திலுக்கும் உறையுள ரய்ப் புபதோல் டூடடும் 

வன்புலை யுடம்பே ஆமி வருத்திமிம் பிணிவேறில்லை, 

(காஞ்சிப்புசாணம்), 

நாயிலுச் இரையோ ஈரியிலுக் வொயோ ஈருரனடக்( 

பிறழ்பற் 
பேயிலுக் சொயோ கழுனுக்கிராயோ பெரிது சாசியபுழுக் 

குரம்பை
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ஈபிலுச் ெொயோ யாதிலுர் வரெயோ யான் சுமந்துழன் றிடப் 

பணித்தாய் 
தாரயிலுக்கழகோ சேயினை உழுசத்,தல் சாற்றிடா இளசைவா 

னவனே, ் (இளசையந்த। த. 

இருப்பதுபொய் போவதுமெய் என்றெண்ணு செஞ்சே 

ஒருச்தருகுர் திங்கனையுன் னாதேத--பரு தததாக்தி 

ஈம்மதெனறு ஈமிருக்க நாய்நரிகள் பேய்க டி க 

தீமமதென்று தாமிரும்கும் தான, (1) 

மண்ணார் தணலாற லானும் Lyon sur Dp 

எண்ணரிய தாயு ௨ இளை_பாறப்--பண் ணுமயன் 

சையாற வும்வடியேன காலாற வுககண்பார் 

Bur தஇருவையா ௬, (பட்டினத்தார்) (2) 

ஐயாறனிடத்சீல் ஐவகை ஆறுதலை வேண்டிய அடிகளது 

புலமை நயத்சையும், உடமபையும் மிகைஎன்றெண்ணிய துறகின் 

இறத்தையும், இவற்றில் உயகதுணாக, 

உற்ற உடபபினும் துறவோர் பற்றுவையார் எனபது இத 

னால் கூறப்பட்டது. 

346 Me Hu Magn saiaynt eoumst 

கோஜுலகே புக்கார் குமசேசா--ஞானமுற 

யானென செனனுஞ் செருக்கறுப்பான் வானோர்க் 

குயர்ந்த வுல5ம் புகும், (a) 
er, 

குமரேசா! சரபக்கர் அயலுலகத்சதையும் தள்ளி oo 
அதனிலும் உயர்ர்ததன் கண்ணே புகுர்சநர் எனின், யான் எள 

௮ என்னும் செருச்சை அறுப்பான், வானோர்க்கு உயர்ச்த, உ௮ 

சடி புரும் என்ச, 

செ௮க்கு ௮௮ப்பான் மைக்க தவச ஒழிப்பலன்;
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வானோர்க்கு உயர்ந்த! உலம்! எனிநழம் முத்தி. உளசத்க்த, 
யான் எனது எனலும் செருச்கு என்றது ஊன உடம்பைத் 

தான் என்றம், ஒழியும் பொருளைச் தன்லுக்டய து'என் ருசி கரு 
ft களிம்கும் மயந்கத்தை, அதனை! அற ததலாவ.து நிலையாமையா 

பெ அவற்றின் இபலபினை. புணர்ந்து அவறின் மேல் வைத்துள்ள 

பற்றுந்களை அறவே ஒழித்தல். அலை ௮கப்பற்று எனவும், புறப் 

பற்று எனவும் உரைக்ஈப்படும், அறு பன் புகும் என்று கர்ண்ச, 

யான் எனது என்னலும் மயக்கத்தை அத் தவன், வாசுவரீ 

களும் அடைதற்தரிய முத்தியுலகத்ை அடைவான் என்பதாம், 

எல்ல! உலசக்கரிலும் மேம்பட்டோளேள விட்டலகத்தை ஒரு 

வன் ஜடையவேண்டுமாயின் ௮வன் இல் உலசப்பம்.று்நளை ௮2 

ளெ ஒழிர்கவேண்டுமெனபழு குறிப்பு. 

4 

அறம் புறம் என்னும் இருவகைப் பற்றுந்நளையும் விட்டவர் 

இச்சிரன் முதலிய இறையவர் பசங்களையும் எய்தாமல்' அக்த 

மிலின்பத்து அ.மிலில் வீட்டையே எய்துவர் என்பது இதில் 

உணர்த்தப்பட்டது, இவ்வுண்மை சசபங்கர்பால உணரப்பமிம். 

கதை. 

"சீரபங்கர் என்பவர் இற்றைக்குப் பல்லாயிரம் ஆண்டுகட்கு 

முன்னர்த் தண்டக வன,த.நில் இரூந்த ஓர் ௮ஈக்தவா, பன்மத 

னுடைய சாரத்தைப் பங்கஞ் செய்தமையால் இவர் சரபங்கர் 

எனப்பெற்றார். சரம்.றம்பு, இதனால் இவர புலனடக்கம் 

எ.வர்ச்கும் இனிது புலனாம், காமம், கெகுவி என்னும் இமைசளில் 

லாத நாய்மையுடையவர் என்று இல்ரை ஓமரரும் போற்றினர், 

பிரமா இல.ரது மனப்பண்பை வியந்து தன் உலதத்துச்கு அழ 

த்துல்ரும்படி- இர்திரளை: கிடந்தார். இந்திரன் வநதர்ன்! அயன் 

கருத்த உணர்த்தி:௮ அறத்தான். பங்கு "வருவதில்லை யென்று 

Op se Rr adr pat mais Part of PGi says Si.” 
(aay g Ubpip sa mneud yspig subi pie” 

அகன்றாள்? அன்கிள் -இசாமர் ப்ளைலிடுயாலெ SAMO,
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BUS எய்தச்ஈண்டார், அவளாக சண்ட ,ஏளலில் இவருக்கு உண் 

டான உவ குக்கு *ளவேயில்லை, அவரும் புகழ்க்து இவரது தவ 

ச்சாலையில் அன் நகண்டியிருந்தார். நிலைபேறுடைய உயிர், கிலையில் 
லாத உடம்போடு கூடியிஞற்னு தன் வ்னைப்பயன் ளை நுகர்கது 

மூடி வில் அதனை லிட் ப் Blog போய்கி$ம் என்றுப, அதனை 

நான எனக்கலித்தல் ஞானழமுடையவர்க்கு ஈனமாம்$; என் 

௮ம், வந்தவர் வாழ்த் தி.னும் வசையுரைக்திலும், சந்தனம் பூரி 

லும் தசையைச் கொய்யிலும் முந்துற கிளையினால் மூண்டதா 
மெனச் சந்தையில் தெளிர்து சினத்தைக் தூறந்தவனே தவத்திற் 

Ft ga எனழம், த. மழ?வாழுக்கல்கள் டலவர்றையுக் குறிதது 

அவ்கிசவு முழுவதும் இரகுவிரனோடு இலர் உரையாடி ம௫ழ்க் 

தார். விடிந்தவுடன் தன் மனைவியுடன் நெருப்பில் ப யந்து மே 

லான விடலெஈ த்தை எய்தினார். யான எனது oe gu FG 

த்கை ஒழித்தவர் வாஹோக்கும் உயாந்த உலசன்கண்ணே புருவர் 

என்பதை உலகம இவர்பால் உணர்ந்து தெளிந்தது, வீரிவை 

இராமாயணத்தில் காண்க, 

இிறுகாலை யிலா நிலையோ திரியா 
குறுசா நெடுசா குணம் வேறுபடா 
உறுசால் சர் பூசமெலா முகிலும் 
ops: நெறி யெய்துவன் வானு டயாய் 

இஃஅ, அபபனுலசம் வரு. ஏன்று ௮பரர்சோன் அழைத்த 

பொழயூது சரடங்கர் டிசால்லியது, நித்தியவுலகன் இயல்புகளை 

புழ் தத் தவ ஞானிகளது சத்த நில்சளையும் இதில் உய்த்து 
உணரத, 

இருவகைப் பதற்றுக்களையும் விட்டவரே இன்,ப வீட்டினை 
ot gpa ரனபது இச்சுல் கூறப்பட்டது, 

347 பண்டு சவுபரிடிம் பத்றொன்று பற்மியதால் 

சொண்டாரேன் அள்பும் குமர சாடவள்டிடுவள் அம் 
பற்றி Bury இடும்பபதள் 'பஜ்தினைப் 
பற்றி Minty satay: (2)



008 திருக்குந்ட் கும$ரச வெண்பா, 

* @—ar. 

குமசேசா! சவுபரி என்பவர் பத்து ஒன்று பற்றியதால், 

ன துபைம் உற்றார் எனின், பற்றினைப் பற்றி வி..॥ தவர்க்கு 

இூழ்பைகள் பற்றி விடா என்க, பற்றுதல்--இறுகப்பிடி த்.தல். 

கிடா தவர்க்ு--விடாதவரை. கு.வ்வருபு இதில் ஐபுருபா 

சக கொள்ளப்பட்டது. யாதன் உருபிற் கூறினும் பொருள் 

செல்லும் வழியே உருபு செல்லும் என, கிடாதவரை கிடா 

சன்று காண்க. 

பிறவித் துன்பம் தன்னைப்பற்ருதொழிய ஒருவன் கிரும்புவ 

யின் தன் பற்றி நிற்கும் உல இச் சகளை அவன் ஒருக்கே 

ஒழிக .துகிடவேண்டும எனபது கருத்த. 

பற்றுக்களைப் பற்றி லிடாதவர்களை த், அன்பக்களும் பற்றி 

லிடா என்பதாம். 

இருவகைப் பற்றையும் ௮றவே கிடுத்தவர் ஈரிலின்ப த்தை 

எய்துவர் என்று மேலே கூறினர். வற்றை விடவில்லையானால் 

என்னை என்பாரை கோக்க விடாதவசைத் துன்பங்கள் விடா 

எனறு இதில் உணாதஇனா என்க, 

தனக்கு இன்பர் தருமெனறு ௪௫ .த உலகப் பொருள்கள் 

மேல் ஒரு௨ன் பேரும் காதல் கொள்லஞுயின், og ௮ளகில் 

லாத பிறவித துன்பங்களை என்றம் அவலுக்கு உளகாக்கும ஆத 

லால் **பற்றிக விடாதவரை இ$ம்பைகள் விடா” என்றார், 

பறிறினைய/பையவர் துன்பங்களை அடைவர் என்பறு இதில் 

உணர் ததப்பட்டது, இவ் உண்மை சவுபரிபால் உணரப்படும், 

கதை, 

'சவுபரி என்பமர் கேசமித்திரர் என்னும் gt sh pew Goo. 
wy seat. இவர் மனோாமயை என்னும் கன்னியை! மணர்து 

இகலந்த்திருகது இன்ப்ற்து தாழ்ஜிஃபின் ந்வோல்மற்ற அஞ்சி
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கெர். துறவடைக்தார், சவாலக் கால் பலுலல் ஈளும் எய்தியிள௬் 

செய இவர், ஒருகாள் யமுனை ஈதியையணூஞர். gsm Wren 

கரை மருங்2க் உவந்து உலாவினார் ' அதில் இரண்டு மீன்கள் 

ஒன்றோடு ஒன்று கலந்து மகிழ்வதையும், பல் குஞ்சுகள் அவற்றை 

அணைந்து நிற்றலையும் எண்டார், காதலோடு மீண்டார், கி 

கோர் பனிமலர்& சோலையில் ௮னறிலொன்று தன் பேடையை 

மருவி ஆரா அன்போடு ௮ணைந்து கிற்பசையும் துமைர்து ஈண் 

டார். மையல் கொண்டார். தாமும் அவ்வாறே பெண் இன்பம் 

பெற எண்ணி Hoare sti, உற்ற துறை ஒழித்துகிட்டுப் பற் 

றுடன் சென்றார், மாச்தாதாவின் புகல்யியர் பலரைத் தம் மஇ 

நலத்தால் மணந்தார். ௮மை$த இன்பகதை அவர்பால் அமர்ந்து 

அய்த் தார். தாம் ௮டைஈத காதலால் இரம்பைகள் பல தம்மை 

அடையக் கண்டார், பற்றே பிறவித் துனபங்கட்குக் காரசாம 

என்பதைத் தாம் உற்றறிந்தார், ௮தனபின் உற்ற பற்றையெல் 

லாம் முற்றும் ஓழித் துவிட்டு உண்மைப் பொருளையே நாடி. டயர் 

தவஞ் செயதார். பற்று நீக்கெனவர்்2ஈ தன்பம் நீக்கும் என்ப 

தையும் அதனை விடாதவசைத் துனபங்க விடா எனபனதையும 

உலகினுக்கு இவர் உணர்த்தி நின்றார். விரிவைப் பாகவதத்தின் 

உண, 

பிறந்தோர் உறுவது பெருகிய துன்பம் 

பிறவார் உறுவது பெரும்பே ரினபம் 

பற்றின் வருவது முன்னது பின்னது 

அற்றோர்ச் Slag ௮றிகென் றருளி. (மணீமேகலை) 

பற்று நீங்கா தவர்க்குத் துன்பங்கள் மீக்கா என்பது இ னால் 

கூறப்பட்டது, 

  

348 சித்றம் பலாமுத்தி சேர்க்தார் சவெ௫ருமர் 
குற்றமுற்றார் என்னே குமரேசா...முற்றக் 

தலைப்பட்டார் தரத் துறந்தார் மயங்க 

வலைப்பட்டார் மற்றை யவர், (னி) 

88



700 திருத்துரட் குமமேோச Ge emus, 

குமரேசா! சிற்றம்பல சாடிகள் முத்திய அடைந்தார் 

சிவசருமா என் குற்றம் பாருந்தி மிள ரர் எளின, Bo & gi Ps 

தார் அலைப்பட்டார், மற்றையவர் மயங்கி வலப்பட்டார் என்க, 

பபூிதல்---கூ தல், அடைதல். தீரத்துறந்தார்...முற் 

PS BM Bee, தப்பட்டார்-... முத்தியை ௮அடைக்தார். wp 

Convert sO Dw PMT ற்றுக்களா ஓழியாககரை, கலை என 

ஐஐ ஈணடுப் பிறபபீனை த.ம்விரும்பிய/ங்கு உரிமையோடு திரிய 
ச் ஸு 6 9) . % . . ௪ ரு இ ௪ 

ஓட்டாது வீலங்குகளைபும் பறையும் தன்ன கப்ப ௪. இன 

னல் சருகின்ற எலை2பாள், தமக்கு இயல்பான eo wien owes 

பேரினபத்தினை பா5ர ஒட்டாதபடி உயிர்களைப் பிணித்து ருக் 
toa ர் 

தலின் பிறப்பு வலை எனபபட்டது, இஃது ல ரு whl, கலைப்பட் 

டார் எறி இரநத மாலத்தாற் கூறியது விரையும் தெளிவும் 

பற்றி ணம், 

முதிறத்துநக தார் முத்தியை அடைந்த; அங்வனம் துற 

லாதார் ம்ப BIS பிநப்ட a வலையில் அசப்பட்டார் BT SOLS HTD, 

மேல, பற்று விடாதவரைத் துன்பம் வீடாது என்றுர்; ௮த 

னை ஃவிட்டவரது உயர்வையும், விடாதவரது இழிவையும் இதில் 

வ்ளக்்க உணாததிஞனாை. 

பற்றறத ஓறந்தகர் மிட்டினைப் பொருந்தி மெய்யின் புறுவர் 

என்பதும ௮௨௭னம துறவாதவர் பிறகியிற சப் பெருந்துன்ப 

மடைவர் எனபறும இதில் உணர்த்தப்பட்டன, இல உண்மை 

சிமமம்பல காடிகன பாலும், சிவசருமர் கண்ணும் தெளியப்படும் 

கதை, 

சிற்றம்பல மாடிகள் என்பவர் சற்றறறத்குறைய இற்றைக்கு 

அரற்ற இருபது அண்டுகட்கு முன்னர். த தொண்டை சாட் 

டிலே தோனறியிருந்தவர். கருகி நூல்களும், ௮ .நி.௮ அ£ல்களும் 

கமட்றக் சற்றவர். நல்ல £ல.மள்ளவர். தம்மாபில் இருக்க ஒரு
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சிறந்த இளம் பேண் இறர்துமீபாயினள, களைச் aD DH 
e oder 110 முறைப்ப” இவர் உடன் ஈச னறிருந்கார். அங்குச் 

சிதறிக் கிடந்த பல வகை எலும்புகளையு உ பரிந்து நோ கனா: 

எத்தனை ஈன்மம்கள் இங்கு எரிர்து மநைக்கன?ரா என்று இரகம் 
இ நொந்தார், இவ் உலக நிகயினை எண்ணி நைந்தார், 

குவச்துறை மாக்கள் மிகப்பெருஞ் செல்வர் 

ஈற்றிளம் பெண்டிர் அர்ப் பாவக 

முதியோர் எனனான் இளயோர என்னான் 

சொடுந்தொழி லாளன் கொன்றனன குளிப்ப இவ 

அழல்காய்ச் சடலை தினனகசுண்டுர் 

சழிபெருஞ் செல்வக் சளளாட்டய[% 

மிச ஈல்லறம் வீருர்பாது வாமும 

மக்களிற் திறந்த மடவோர உண்டோ. 

என்னும் இவ் ௮ருமைப் பருதியை நினை துகிரக் து கெடிமுச்செ 

he sit, அன்றுமுதல் உலசப் பொருள்களில் ஒரு பற்றுகினறி 

உண்மையை நாடி Qi madara Garg மதல தகைம் 

கண்டு பலர் துறவிகளாக இவரை அணுகியிருக்தார், முற்றத் 

அறக்த இவரைத் தம் இல்லீற்கு எழுர்த நளச்செப்து ஒான்பர் 

லிருந்து செய்தார் அடியவ?ரா£ ௮டிகளிருகது ௮ர௩.துங்1-ல் 

அஙசசத்தில் அறியாமல் ௮வ் அன்பர் ௮ங்கருக்சு 2லப்ப ஏண் 

ணெயை செய்யென எ$தது இலை? தாழும் கிடுகதாா, தீரத் 

துற்ச இவா,யாதுக்கூறாது அமைதியோடுஉண்டா, பிரரும் ௮ல் 

வாஜே உண்ணச் சிவசருமர் என்பவர் மாசுதீரம। ‘Op CaS a 

எண்ணெய் மிசவும் சசந்தின்றது'' என்ற வெகுண்டு aint Ps wrt, 

அடிகள் அலாது பற்று ருத் தன்மைக்கு இரங்கி அவரைத் 

தனியே பிரித்துவீட்டு இனிதே சென்று சீலமாலக் தங்கமிரு௩ த 

தன்னைப் பின்பற்றிவர் தவொடு ஒருங்கே சமாதியாய் உயாபசம் ” 

அடைந்தார், சவசருமர் பற்றறாமையால் இறகது 9ர்.து பின்வரு 

ந்தியுழன்றார். முற்றத் துறந்தவர் முத்தியை ௮டைலா உ எ பதை 
யும், அக்கனம் த.ற்வா தவர், பிறவியில் ப$வர் என பதையும் உல
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கம் இலளர்பால் உணர்க்து தெளிர்தது. (கிரிவைச் செவப்பிரகாசத் 
தில உணர்க), 

முதறத் துறக் தவரே முத்தியை எய்.துவர் என்பது இதனால் 
கூறபபடட து. 

349 உற்றபற்றை ரூற்றும் ஓுநித்சமணி மேகலையேன் 

குற்றமில்வி டு பள் ' குமேசா---உற்றுகின்ற 

Upppp ச௪ண்ணே பிறப்பறுக்கும் மற்று 

நிலையாமை சாணப் படும், (௯) 

கர், 

குமரேசா! பற்றுக்கள் முற்றும் கிட்ட மணிமேகலை 
என் விடடின்பக்தைப் பற்றினாள் எனின், பற்று ௮ற்ற கண்ணே 

பிறப்பு அறுந்கும்; மற்று $லையாமை காணப்படும் என் ௧, 

பற்று என்றது உடம்பின் சண்ணும், பொருள்கள் மேலும், 

ஷவத்துள்ள இசசையை. பற்றெனப்படுவது பசை இய அறிவே 

சானறதுச் காண்க, பற்று எனறது அறுதல் என்னும் கினை 

க்கு மறு தலையாய் நின்றது, நிலையாமை என்றது பிறப்பினை, 

மற்று நிலையாமை காணப்படும்--பற்று அ௮ருதபொழுது பிற, 

வீழய் காணப்படு, இருவகை அறுதல்களும் ஒருக்?ச நிகமும் 

ஒன்பதை ஏகாரம் உணர்த்தி நின்றது, இரவு நீசுகியபொழுதே 

இருள் மீசகுவது போல், பற்று நீக்கியபொழுதே பிறவி நீக 

லம சான்சு, பற்றே பிறப்புக்கும் சாரணம் என்பது anes. 

இருவசைப் பற்றும் ஒரு௨னுக்கு அற்றபொழுதே ogo 

அவன பிறப்பினை அறுக்கும்; அலை அறாதபொழுது அழிவுமும்' 

பிறப்பே HUM SS காணப்படும் என்பதாம். 

அறும் எனழற்பாலது அறுக்கும் என ஏதவின்மேல் நின்றது. 

ஒருனன், இருளசைப் பற்றையும் அறவே விடுகனாயின், அவன் . 

பிழலிபினின று விபெட் விட்டி TB a OT et எனபதுசருத்து,
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பத்றுண்மையே பிநஙிக்குக் காரணம் என்பதும், Moog Ve 

லாதவாக்-சப் பிறப்பு இல்லை என்பதும, இல் உணர்த்தப்பட் 

இவ உண்மை மணி?$மேலைபால் உணரப்படும் 

கதை. 

மணிமேகலை என்பவள் கோவலனுக்கு மாதலியிடம் பிறா த 

வள். அழகு கிரம்பிய விழுமிய உருவிளள், பசனிமேகலை என் 

ஐம் காப்பியத்தின் தலைவி, சிறக்க சல்லியுப, திருக்திய சலழமும் 

பொருச்சப் பெற்றவள், இளமையபேேயே மெய்யுணர்வுடையவ 

ளாய் உல௩ இனபங்கசோ பூரவே வெறுத்தாள், தனது சடடழ 

கைந் கண்டு காமுற்று நினற உகய குமரனுக்கு மெய்யுணர்வு 

உதமமாகுமாறு பல இத மொழிசளை இனிது கூறினாள், தன 

பாட்டியாகய சித்திராபதி என்பவள் உலக இன்பங்களில் தன்னை 

உட்படுத்தப் பல வகை முயன்றும் ஒனறினும் மயங்காது உணர் 

வுடன் செனறாள், ஓடூக்கயிருந்து ௮௬ சவம் புரிக்தாள். ௮தன் 

பயகத் கனு பழம் பிநப்பையும் உணர்ந்து தெளிக்தாள். முற் 

பிறபபில தனக்குக் கணவனாயிருஈ கவனும, இபபிறப்பில்கன் மீது 

பெருங் காதலால் வரு ௮பவலுமாய உதயகுமரன் ஒருகள் 

இவளை ௮ ஹுக உன் இளமைக்கும், போழுகுக்கும் சிறிதும் இயல் 

பில்லா! த கடுந் துறவை கீ ஏன் கொண்டாய் எனறு 

Cer sauder Qasr, ewig கோக்கினள், 

பிறத்தலும் மூத்தலும் பிணிப்பட் 9 553 gw 

இறத்தலும் உடையது இடும்பைக் சொள்கலம் 

மம்சள் யாச்கை இதுவென உணாரர்து 

Dis ஈல்லறம் கிரும்பு,தல் புரிந்தேன, ஏன் றும், 

விளையின் வந்தது வினைக்கு கிசாவாயது 

புனைவன கீக்கற புலால் புறத்திடுல.த : 

மூ.த்.துவிஸலி வுடையது £ீப்பிணி யிருக்கை 

பற்றின். பற்றிடம் குற்றசசெகள்கலம் 

புற்றடங். கரகிற் செற்றச் சேக்சை 

அவலச் சகஜைக் ஸாயாறமுக்க க்
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தவா உள்ளம் தனபால் உடையது 

மக்கள் யாக்கை இதுவென உணர்நது 

மிக்கோய் இதனைப புறமறிப பாராய், என்றும், 

அலன் உணர்வுற ஒத உணர்த்தினாள், பல்லேறிடக்கட்குஞ் செ 

ன்று தன் கல்வி ஈலத்கால் எல்லா மதத்தினரையும் எதிர், துரை 

யாடி.ப் பற்று அற்றலர்க்கே பிறவியறம என்னும் உண்மையை 

அனைவரூம ஒப்ப உணர்ச்தித் துறவு நிலை நின்று தான் வழுவா 

தோழுப் பிறவா இன்பம் பெற்று ம௫ழ்ந்காள், பற்று அற்ற 

வா் ச்.குப் பிறப்பு ௮றும் என்பதை உலகம் இவள்பால் உணர்$து 

தெளிர்கது. லிரிவை மணிமேகலையில் மாணக,. 

அற்றது பறறவில், உற்றது விடுயிர் 

செய்றது மனனுறில், அற்றிறை பற்றே, (திருவாய்மொழி) 

பற்று ரீங்கினவர்ம்கே பிநவி நீங்கும் என்பது இதனால் கூறப் 

பட்டது. 

350 பற்றகன்ற காரைக்காழ் பத்இனியேன் பத்திரின்றார் 
குற்றமற்றான் பற்றைக் குமசேசா-- முற்றாகப் 

பற்றுக பற்றற்றான் பற்றினை யப்பற்றைப் 

பற்றுக பற்று விடற்கு, (ஐ) 

 குஃரேசா! எல்லாப் பற்றுக்களையம்விட்ட காரைக்கால் 

அம்மையார் என் இறைவன் தாளைப்பழறி நின்றார் எனின், பற்ழு 

அற்றான் பற்றினைப் பற்றுக; ௮ப்பதிறைப் பற்றுக பற்௮ கிடந்கு 

சன்க, 

பற்று அற்றான் என்றது இறைவனை. பற்று-- ஓசை, அன்பு 

தொடர்ச்சி, பிடி ச்.தல் ம. தலியவற்றை உணர்த்தி நிற்கும். 

பற்று என்றது இக்கு ௮வ் இறைவன் அருளிய ஞான 

ரெறியை, பற்றுக--பற்றிக்கொள்க. என்றது திமானம்செய்தலை, 

ஒருவன் பற்று Caer Dur he பற்றற்றான் பற்தினையே 

அவன் விடாது பற்றவேண்டுமென்பது சருத்து, :



ட்டும் அம் அறவு, 700 

இயல்பாகவே பற்று அற்று விளங்கும் இறைகனது ௮௬ 

ளியல்களைப் பற்றிக்கொள்க; விடாது வ௩த உனது பறறு விம 

Pigs Os ASD Ho Peay dw விடாது பற்றுக எனபதாம், 

மேல், பற்று அற்ற ஈண்ணே பிறப்பு ௮றும் என்றார்; HU) 

பற்று ௮றுதற்ருப் பற்றுக்கோடாகப் பறற$வண்டியது இன்னது 

என்பதை இதில் இனிது உணா ததிஞா், 

எல்ல1ப் பற்றுசகளையும் விட்டவர் இறைவனருளையே பற்றி 

நின்று ஈறில் இன்பம எய்து ெனபது இதில் உணர்த்தப்பட் 

டது, இவ் உண்மை காமைககால் ௮அமமைபால காணப்படும். 

கதை. 

காரைக்கால் ௮ம்மை எனபவர் இற்றைக்குப பல மூற்முண் 

டுகட்கு முனனர்க் காரைக்கால் எனனும ஊரிலிருகத Fass 

தீன் என்னும வணிகசா தலைவனுடைய அருமைத் திருமகள்” 

புனிதவதி எனற பெயரிட்டு இகத முபமையைப போறாவளாது 

தீரர். பருவமெய்தியபின நாகபட்டி னததிலிருகத பரமதததன 

அன னும வணி)னாருவனுக்கு மணைபபுரிலிதது இந்த ௮மமை 

யோடு ௮ம் மகசமகனையுப தம நகரிலேயே அமர்ந்து வாழுமபடி 

பெற்றோர் பேணிச செய்தார். இருவரும் பழத வாழ்ந்து 

வருல்கால், பாமதத்தன் இரண்ட மாங்கனிகளேக் தொணரந்து 

பனை கவிபால தர்தான், மும்மை பெற்று வைததிருக்குங்கால ர் 

அடியவர் வந்சார். உணவோடு ஒரு கனியை உண்ண உதனினார். 

Gen ont 5 துணைவன் வந்து உணவுகோள்ளுக்கால ஒவறை அரிக் 

து உணவுடன் வைத்தார், ௮ வன் உண்டபின் இனனும் ஒனறு 

கொண்டுவா எனமுன், அம்மை உளங்கலங்க என் செய்2வன் 

எனறு வருந்தி நிற்கையில் தனகையில ஒரு பழம் திருவருளால் 

பொருகந்திரின்றது, இறைவனருளை வியந்து அதனையும் இட் 

டார், நாயகனஉண்டான், அமுதினும இஃது இனியசவையினையு 

டையது, யான் தந் தவற்றள் ஒன௮௮னற; இசனஉண்மை யாது 

என்றான், அம்மை அஞ்சி உணமை உரைத்தார்) அவன் dards 

தெளிச்து ௮ம்மையாரது மாண்பினைலியர்து ௮துமுதல் ௮வசை 

வனைலியாசக் சொள்ளாது வேஇறுருத்திறயை மணர்து கில



705 திருக்கு உட் குமரேச ளெண்பா. 

QDS STW: May உணமையை உணாரந்த அம்மையார் எல்லாப் 

பற்றுத்தமா பும் ற 0௮ விடடு இறைவன அருளையேபற்றி நின்று 

உடபபிஓளள தசை மு1௦தும உதிருமபடி செய்து என்புருவாய் 

னைறு அனபுபுமிஈது இரமாலச் காட்டில vlog Bow 

கண்டு வாது அழூய திருவாயால் $அமமையே” எனறு ௮ழை 

ஃ்க்பபெறறு முடி வ்லினபசதை முடிளில் ௮அடைநஈதார் ௮௨ர் பற 

றைய பறறி நினற தம் பறற முறறம் அற்றார், எல்லாபபறறுக் 

சளையும விரிசுது இகறவனருளையே பர்றி நிசறு பெரியோ பே 

ரினபுறுர் எனபதை உலூம் இவர்பால் உணர்நதது, விரிவைப் 

பெரிய புராணசகில் சாணக, 

பரனது ௮ு நளையே துறலொர் பற்றி நிற்கவேண்டுமென்பது 

இ சனால் கூற்பபட்டது. 

நீரநும தெனறிவை வேர்முகல் மாய்க் கறை 

சோமின உயிரக்க து சகோகிறை யில£லல. ( கருவாய்மொழி) 

மோசவறசகா பிக்கொடி மூளை த)த.ழ மூலம 

சோகம।ச௬ணம இருக்கா ச ளவதேோரா ூழல் 

ஆகமமமுதல ய/மென தெனனு மஞஞானம 

எசமாிய பராபரன் தோன றினா Ap sew 
(ஞானவாடட்டம்) 

  

இல் ௮திசாரததின் தொசைப்2பாருள். 

"எவ்வளவுக்கு எவலளவு உலகபபொருளசளில் ஒருவன் 
பற்று நீட முகினறுனோ அவவளவுக்கு ௮வவளவு அவனுக்குகு 

துயைங்சள் இலலாம, ௮றவுடையவா இளபையிகேயே துற 
as Sor அடைவா புலன்களை அடுதலும் எலலாப பொருள்கள் 
யம ஒரு ஐ. விம் தலுமீம சற௩த ததிவாம. ஒரு போருளும 

இஃலாமை3ய ஓ.ற2வரக்குப பெருகலமாகும. ௨றற உடமபி 
னும தழவோ பறறினை வையார், இருவசைபபற்மும் இலலாத 

6.00 Wea. ayes dat எய்தி ம௫ழுவா, பற்று ரீககாதவாக்குத 
gsr நீஐகா, (0, ஈதழுழர்தவரே முததியை ௮ டவர், 
பதற ௮) ற்றபொழுதேத ஒருவன பிறபபும ௮றுபடம, பானது 
அருள் செறியையே கற்வோர் uppGe own (Hubs 

90-லது தறன மூற்கிற்து,



90-ம் அதிசாரம் மெய்புணர்தல், 707 

௩௬-ம் ௮திகாரம் மெய்யுணர்தல், 

அஃ தாவது மெய்ப்பொருளியல்பை மெய்யாக உணர்தல், 

ஐயமும், மயக்கமும் கலந்த அறிவு பொய்யுணர்வு கலால் 

இது மெய்யுணர்வு என நின்றது. இதனைத் தத்துவ ஞானமெ 

ன்பர், தத்துவப் உண்மை, பொய்ப் பொருளைத் துறந்து மெய்ப் 

பொருளைப் பற்றி நிற்கும் மேலோ ரது தூய உள்ளத்தேதான் 

இம்மெய்புணர்வு தோன்றுமாகலால் துறவின் பின் இது வைச்சப் 
“ பட்டது. 

351, தீண்டார்ச் சுலபனார் சக்சனார் புன்பிறப்பேன் 

சொண்டார் மருளால் குமரேசா--சண்ட 

பொருளல்ல வற்றைப் பொருளென் றுணரும் 

மருளானாம் மாணாப் பிறப்பு, (௧) 

இ-ள், . 

குமசேசா! சுலபன், தக்கன் என்பவர் ஏன் தமத மயக் 

கவணார்லால் இழி பிறப்பை எய்தினர் எனின், பொருள் அல்ல 

வற்றைப் பொருள் என்று உணரும் மருளான் மாளுப் பிறப்பு 

உளதாம் என்௪, 

மருள்--மயத்கம், மாணாப் பிறப்பு--மாண்பு இல்லாத பிற 

ப்பு. மாணா என்றது பிறப்பின் Hoon Qua Feu Our gr 

வாக உணர்த்தி நின்றது, 

பொருள் ௮ல்லாதவைகளைப் பொருள் என்று உணருகன்ற 

மயக்கத்தினாலே இன்பமில்லாத பிறப்பே உளதாம் என்பதாம், 

மெய்ப் பொருள், பொய்ப் பொருள் எனப் பொருள் இரு 

வகைப்படும், கித்தப் பொருளாகிய பரம்பொருளல்லாத மற் 

றப் பொருள்களெல்லாம் பொய்ப் பொருள்களேயாம் அவற்றை 

அன்னவாறு உணராது உறுதிப் பொருளாகவே கரத மயவ் 
69



103 திருக்குறட் ௬மோச வெண்பா, 

குவோர் துன்பப் பிறப்பையே தோய்ந்து தியங்குவர் என்பது 

கருத்து பொருள்களின் உண்மையை உள்ளவாறு உணர்கின்ற 

தெருளுணர்வால் பிறவி நீக்கிவ்டும் என்பது குறிப்பு, இவ்வு 

COT OU UL நாலா ரித்திய/நித்பவல் துவி? வம் என்பர், 

எழ. ணர் போ௱சதவராயிலும் விப£ச உணர்வினையுடையயர் 

பிறப்பின் ௮டைகர் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ 

உண்மை சலபன் கணணுர், சக்ரன்பாலும॥ உணரபபடும, 

கதை. 1, 

சுலபன் என்பவன் இுறைந்குப் பல ராற்றுண்டு£ட்டு 

முனைர் அவந்தி நாட்டை ஆன்மிக ஒரு வேந்தன், பல சுலை 

சவிலு டநல்ல பபிமசியுள்ளலன், அழகும் ஆண்மையும் அமை 

யப் பெற்றவன். அரும் குணம்களும் பெருக சற்பும் ஒருங்க 

ஊம் லப 6 அனும ஐாழகியை OTs BD MIT Lea போட 

பைந்து வுழ்ச்தான், உல இன்பங்களையே நிலை என்று கருதி 

ளை மறுமை நலியும் இருவளைப் பயன்களையும் மதியா 

திசழ்ந்கா1வ  சனறு சல்லியறிவனைத்தையும் ௮ல் வழியிற் செ 

ஓத்தி இல வழ்ந்து வருமபபல் மது சூதனன் என்னும் (port a. 

ஓருவர் இவனபால் ona HALT துறவொழுஃகத்தைடம், 

SM Sar BO ae ௪ இவன், எள ள்ளி நகைக்கான, ௮வர் அதனைப் 

பொறும்சாமல் Sas Data eters சபித்தார், இவ 

னும் உடனே ௮ நினறான். இதனைக் கண்ட சுலபை தன் கண 

வன இ.ஃழ்ர்ததை ஒருபொருளெனக் ௧௬ உணர்வுடைய முனி 

வரும் இப் பெரும் பழி செய்தாே பன்ற சினந்து தன் கற்பின் 

ஈமதிபையால் ௮வரைம் சழுதையாரும்படி. சபித்தாள், அவரும் 

இகளைப் ௪9 மனப் பொங்க மொழிச்தார். இருவரும் 

Hauvidy இழி *வயடைந்தார் ஒறு நாள் அப்புலைச்சி நன் 

மடியில வைத்திருந்த பசும் புல்லை ௮வ௭ருது ஈர்த்தது. ௮ல் எரு 

தன் வாய்ப் புல்லை அக்கழுதை பற்றியது, அம்மூவருக்கும் 

சலாம் நிகழ அங்கிருந்தவர் ௮வற்றை வெருட்டி ஒட்டினர், ௮ 

வை பெருஷ்டு தூ௦க1ல் கழுதை வாயிலிருந்த புல் Oa iy



. 4 . . fo 
35 -b MR srxih ய்பப்ய சார்தல், (09 

ஒரு பிள்ளையார் மீது தள்ளி விழுர்சது. அன்டர் சாத்தும் அறு 

சம் புல்லைப்போல் ௮வ் எச்சிர் புல்லும் பிள்காயார் மேல் இசை 

ந்து நின்றது, அதனால் ௮ம மூவரும் தம் பழம் பிரப்பையணர் 

த்து முதல்வர ளால் உயர் பதம பெதருரர், இந வின்ப் பயன் 

கஙாயும் இவற்றை செறி2படூட்சிம் முழு முகம் பாமனையு உகம் 

பபாமல் உல; இன்பக்கையே பொருளென்று ொண்டதால் ௮7 

சலும், கன்னை wT F oA GB) 5pm 51 Cow சனம் ரானலலாத உட, 

ம்ை | யான் என்று கநதிபரால் மனிவந௰ வினை வூாவுகளை 

உண ராமையால் சுலடையும் இழி பிறப்படைதாம். இவ் உண் 

மையை உணர்£து பாணி௰ர் சிலர் இரங்கினார். பொ ஈளல்ல 

வற்ச௱ப் பொருள் என்று உண/வார்ம்சு இழிவுறம மிழப்பே 

உளதாம் ஏன்பதை உலகம் இவர்பால உணர்ந்து, (விரிவை 

லிராயகர் மானமியத்தில் காண்2,) 

கதை 2. 

பரம் பொரளை மெயப் Suter என்று மதிபாபல் பொரு 

TANT SUD MH I பொருள் என்று சொண்டக/ல கஃ&ன் மாண் 

பிழச்து வள்பிறப்பெய், னா எ, ஆடபிப்பிறப்பை தை ரந பன 

தக்கன் தன் கோட்ட உணர்வால் எனு ௨௨௩ இவனைச் காட்டி 

or Pisg. Aloud 555 Sram BER HT ams, . 
॥ 8 ‘ 

Ciediujertas Qaorgat Gad. Dp rudu எய்துவர் 
எனபது இதனால் கூறப்பட்டது. 

352. கண்டபயல் 7/2யன் காபெரேன் பேரின்பம் 
கொண்டவராய் கின்றார் குமமேோசா--பண்மிம 

மாசறு காட்சி யவர்ச்கு. (௨) 

இச். 
குமரேசா! தாம் கொண்ட மயக்கம் நீக்கிய பின் காசி



210 இருக்ருறட் குமரேச வெண்பா. 

பர் என் பேரின்பம் கொண்டவராய் நின்றார் எனின், மருள் டீங்கி 

மாச அறுகாட்சியவர்ச்கு இருள் 89 இன்பம் பயக்கும் என்சு, 

மருள்--மயக்கம். காட்சி.-பார்வை, தோற்றம், அறிவு. 

மாசறு காட்சி என்றது மெய்யுணர்னவை, 

மாசு அறு காட்சியவ/--குற்றமற்ற உணர்கினையுடையயர். 

இருள் என்றது பிறலியை, அறியாமை மிகுந்து அச்சமும் 

கவலையும் ௮ல்லலும் நிறைந்துள்ளன ஆதிலால் பிறவி, இருள் என 

ப்பட்டது. நிக்கி என்பது நீம்டி என மெலிந்து தின்றதாக் 

சொண்டு பயக்கும் எனலும் வினைக்கு எற்ற எழுவாய் வருவிக்கப் 

பட்டத. இனி, ரிம்டப் பயக்கும்என்பசைத் தன் வினையாக்கொ 

ண்டால் துன்பம் நீங்கு இ௭-பம் உண்டாகும் என்று கொள்சு, 

குற்றமற்ற உணர்வினை ஒருவன் உடையவனாயின் ௮ம் மெய் 

புணர்வு அவலுக்குப் பிறவிச் துன்பத்தை நீக்கப் பேரின்பத்தை 

க் சொட்கும் என்பதாம், 

மருள் ரீல்னெ இருள் நீங்கும்; மாசறு காட்சி இன்பம் பய 

கரும் என்க. மேல், பொய்யுணர்வால் பிறப்பு வருமென்றார்; 

இதில், மெய்யுணர்வு பிறவியை நகப் பேரின்பத்தைத் தரும் 

என்ர, 

அன்ப நீக்கமும் இன்பப் பேறும் மெய்யுணர்வால் உள 

வாம் என்பது கருத்து, 

மருள் நீக் மெய்யுணர்வு எய்தினோர் இருள் நீங் இன்பம் 

பெறுவர் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ் உண்மை 

காசிபர் பால் உணரப்படும், 

கதை, 

கரச்பர் என்பவர் பி.ரமாவின் தலைமைப் புதல்வரான மரீசி 
யின் புதல்வர், தாய் பெயர் கலை, அயனருள் மூழுவதும் இவர் 

அமையப் பெற்றவர்! பேரருளுடையவர். ௮இதி, திதி) தனு,
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அருட்டை, சுதை, கழை, சாபி, விரதை, மதி, இளை, சத்துரு, . 

கு?ராதவசை, தாம்பிரை என்னும் த 35ன் புதல்வியர் பதின்ரா 

வரை மணந்து இனிதுற வாழ்ந்து ௮மரர், ௮சரர், மனிதர் முத 

லிய பல்?காடி வகையினனாயும், அவர்பால் தோன்றச் செய் 

தா், தமது ஆண்மைத் தி ற்த்கால் உலக முழுவதையும் 

பாசு சாமர் தமக்கு உரிமையாக்க்கொண்ட சாலத்தில் ௮வரால் 

இன்னல் மிகுமென்று கருதி ௮வரிட மிருர்.ஐ இப்பூமியை இவர் 

தானமாகக் கொண்டார். அ௮ன்றுமுசல் இல் உலகிற்கு இவா 

பெயரால் காசினி என்று ஒரு பெயரும் தோனறிற்று, அதன் 

பின் இல்லற நிலையை அகன்று துறவு நிலையில் புகுந்து ருக் 

தவக் கொள்சையில் திருக்திய தன்மையராய்ப் பொருச்தி விளங் 

இனார், அக்காலத்தில் ௮அசுரசன் மகளாகிய சுரசை என்பவள் 

இவரால் தமத மரபினர் உயர்கர் என்று கருதி இவரைத் தன் 

வயப்படுத்திக் தமூல விழைந்து இவரது தல வனம் சார்ர்காள், 

விழுமிய உருவுடன் சனியே உர்.து ௮ழசொழுக நிற்கும் இவ 

ளைக் கண்டவுடனே முனிவர் உணர்வெல்லாம் கலங்கி உள் எம் 

உருனொர், மெள்ள நெருங்கினார், அசை நோயைக் கூடி மொ 

Pos. “வழியே சண்ட ஒர் வனிதையை வலிய எந்து விழை 

வ.துநம்போன்ற தவ நல மூடையார்க்குத் தகுதியாகுமா! சிறச் 

தீவராகிய நீர் இவ் இழிஃத எண்ணத்தை எம்பால் இனி மொழி 

யாதசலுமின்!'? என்று முனிர்தவள் போன்று முனைந்து மொழித் 

தாள், அவள் யாழு கூறிலும் இவர், அவள்மேல் காதல் பிறிஞா்- 

பன்னெடுந்தவம் பற்பக லாற்றியான் 

முன்னிநின்றது முத்திபெற் றய்ந்திட 

அன்னதேயெற் கருள்செய வக்தனை 

உன்னை மேவலன் ரரோவுயர் முத்தியே, என்று முனிவர் 

சித்தந் இரிந்தார். அவளும் கருதியது எய் மென்று கனிந்து 

தழுவிச் சூரபன்மன் முதலிய ௮௪. குலம் முற்றையும் ௮டக் 

சப்பெற்று ௮கன்.று சென்றாள். அவளது பிரிலை நீனைந்து பெ 

ரிதும் கொந்தார். தன்னை மறந்து சனி மயல் கொண்டார்; சதி
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யர் போன்று தியங்யெழன்றர். இவசது அ௮மிர்சையை மீம்ச 

ஒயன்னார் தோன்றி ௮ நளு_ன் Sor sa ant, 

வேகமும் சலைகளும் உண?ச்அு மபலதாம் 

கி வெப்திப முனி! யொரு 

மாதுதன் பொருட்டினுல் மையல் எய் தமிய 

பேதுறு றெரியோ பேதை மார்த/3ப!ல், என்று பேணி 

மொநிந்தார். முனிவர் கேட்டார். தன் இழி சிலைக்கு இ? 

னா, உற்ற மயக்சமும் முற்றும் pip beri, e amiga Os ahs 

து பின் உயரின்புற்றார்: மருள் நீக்கி மாசறு sr Fut FG 

இருள் நிக்கி இன்பம் பயக்கும் என்ப 5 உலாம் ஓன்று இஃர் 

பால் உணர்ந்தது, வீரிவைக் கந்தபுராணத்தில் காண்க, 

353 மாறில் கருதரர் வானச்தின் ரெல்லாம் 

கூறிகின்றார் என்னே குமரேசா-...ஐ77த 

ஜபத்தின் ரீக்கித் ெெெளிந்தார்க்கு வையத்தின் 

வானம் ஈணிய துடைத்து, (௩) 

இ.__ள், 

குமரேசா! கருவூரர் இவ்வைய ததிரு ரதம் என் வானத் 

தின் செல்லாம் வமுவறச் கூறினார் எனின், ஐயத்தின் haa s 

தெவிந்தார்ம்கு வையத்திலும் வானம் ஈணியது உடைத்து எனக: 

ஐபம்--சந்தேகம். ௮ஃ தானது ஒன்றிலும் துணிவு தோன் 

ரது உழன்று திரியும் உணர்வு. 

வானம்--மேலுலகம் ஈஷ்டு ௮து வீட்டுலகத்சைக் குறித் 

துறின்றது, ஈணியத--௮ணு நிற்பது, 

oud boas தெளிந்த மெய்புணர்வினையடையலவர்சட்கு 
இர்சிலவுலகத்தினும் ௮வ்விட்லெகம் ௮.ணுட நிற்கும் இயல்பினை 
யுடையது எனபசாம்,
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மெய்புண(/ஈ கவர், இவ்வுலகத்திருப்பினும் மேலான பேரின 

பத்தை விரைவில எய்துவராசலல் அவர்ம்கு இவ்மையத்தினும் 

வானம் ஈணியது ஐயிர்ற எல, 

மெய்/மையை ஐயமறச் ெெெளிர் தவர் பொய்யுலகத்தில் ௮1 

ந்தாமல் மமம்யுலக தையே பொருக்கி நிரபர் எனபது கருது. 

இவ உண்மை கரு ௮ மர்பால் குணப்படும். 

கதை, 

கருுசர் என்பவர் இற்றைக்குப் பல on iy arb so 

முன்ன[/ர2சாழ?!டடிலே ௧௬ ஷரி3ல சோம தர்சன் லும்வேதி 

யர்க்குப் புகல்வர।௦ய்5 தேோன்றினா, இவர், இளமையி?லயே 

பல நால்களையு ॥ வழுவற் உணர்சது ௫ற௮ நிஃயிரபுகு5து பிறவி 

இர முயன்று பெருந்தவம் புரிசதார் உலகுபிர்கரின இயல்பு௪ 

ளையும் இறை அருளையும் தமது யோக முதிர்ச்சியால் உணர்ந்து 

தெளிக தயர், ஒரு பற்ழு மின்றி உவந்து இரிந்தார், சாதி குலம் 

பிறப்பு, இறப்பு, பந்தம், துறம்சீம எனனும் இவற்றில் பிணிப் 

புண்டு உயிர்கள் சம் வினைம்கீடாக அலைந்து திரிவதை நினைந்து 

இரங்கி நிதிகள் இல நீலைபெற ஓதினார், வானம் முதலிய எல்லா 

உலஃங்2ளிலும் நிமமுனெற் நிசழ்ச்சேகளை இருந்த இடத்திலிருர் 

சே சமது யோகவுணர்ச்சயால் உணாந்து உலரச்தார். பாமனை 

கோக ௮ன்புறி பாடல்ரள் பல ௮ருளுடன் பாடினார். அவை 

திருவிசைப் பா என்று இதுபொழுது வழங் சப்படுகினான, தாம் 

எய்தியிருத வையம்பேோல வான திலும் புகுந்து உலாவி அற்பு 

திங்கள் பல ௮ருநடன புரிச்தார், முழு வில அவவூர் ஆலயத் 

துட் புகுந்து ௮ரு2ள।ளியில இரண்டறம் கலந்தார். இவர 

மேன்மையை வியந்து அனைவரும் இஉரைக் சருவூர் த தேவர் 

என்று புகழ்ந்து போழ்நினர், ஐயத்தின் நீங்த் தெளிந்தார்க்கு 

விட்டுலகம் விரைவில் எய.தும் என்பதை உலகம் இவர்பால் உண 

ர்ச்தது, விரிவைம் கருவப் புராணத்தில் காண்க, 

ஐயமறத் தெளிக தவர் க்கு விட்டின்பம் வீரைலில் எய்தும் 

என்பது இதனால் கூறப்பட்டது, 
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354 சென்ற ணாந்தும் மெய்கண்ட சேவூசதிர் நந்தியார் 
குன்றிநின்றார் என்னே குமரேசா- நன்ராக 

ஐயுணர் லெய்இியக் கண்ணும் பயமின்றே 
மேய்புணர் வில்லா sal ss, (௪) 

இஸ். 

குமரேசா! சல்ல உணர்வு ors Bu) TS gor, மய சண்ட 

தேவர் முன் ௮ருணந்தியார் ஏன் சம் Figa Dd dart oral ar 

ஐயு.ஊாவு எய்இயக் கண்ணும் மெய்யுணர்வு இலலாதவர்க்கு ௮௪ 

னால் பயம் இன்று என்சு, 

ஐயுணார்வு--ஐவசையுணர்வு. ௮ஃதாவது மெய் வாய் கண் 

மூக்கு செவி என்னும் ஐமபொறிகளானும் அறியும் ௮றிவு, 

மெய்புணாவு--மெய்ப்2பாருளை உணரும் உணர்வு, 

பயம் இன்று பபன் இஃலை, ஏகாரம் இசை றிறையோடு 

இரச்ச முந்தோன்ற நின்றது: தேறறம் எனிலுமாம், 

ருவன் ஐயுணர்வினை எய்தியவிடத்தும அவன்பால் மெப் 
யுணர்வு இலலையானால் ௮வலு;க அதனால் யாதும் பயன் இல்லை 
எனபதாம், 

இனி, ஐந்தறிவும் புலன்)ளமேற் செல்லாது தன்வயமாக 

போக நிஷயில் உறையப் பெறிலும், மெய்யுணர்வு இல்லா சவகு 

அதனால் படன் இகலை எனினுமாம். இதில ஐச்தறிவு என்றது 

ஐ. பொறிசடகு மூலமாய மனத்ைத. எய் துதற்கருமையை உம்மை 

இதில் விளக்கி நின்றது, 

ஐயுணர்வு உடையாயிலும் மெய்யுணர்வு இல்லையாயின் ௮த 

னால் யாதும் பயனிலை யெனருூர் இருளை கீக்ச ௮ல்து இன் 

பம் பயவாமை.பின், 

எவ் ளவு உணர்வினை எய்தியிருப்பினும் மெய்யுணர்வு இல் 

லாதவர் ௮ தனையுடையார் முன ஒடுத்9 நிற்பர் என்பது இதில் 

உணாதசப்பட்டது, இவ்வுண்மை மெய்கண்டார் கண்ணும், அரா 

ணந்தியார் பாலும் ௮றியபபடும்,
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கதை. 

மெய்கண்ட தேவர் என்பவர் இற்றைக்கு எழுநூறு அண்: 

டுஈட்கு முன்னர் நூநாட்டிலே திருப்பெண்ணா சடகம் என்னலும் 

இரரி3ல வேளாளர் குலத்திலே அவதரித்தவர், இவர் கருவி 

லேயே திருவினையுடையவர். தந்ைதையார் பெயர் ௮ச்சுத களப் 

பாளர். சுவேசவனப் பெருமாள் என்று பெயரிடப்பெற்று தீரு 

வெண்ணெய் கல்லூரிலே sug wi got விடடிலிருர்து வளர்ந்து 

வந்தார், குழலிப்பரு௮த்தே பாஞ்சோதி முனிவர்பால் அருளுப 
தேசம் பெற்றுப் பொல்லாப் பிள்ளையார் ௮ருளால் எல்லாந் தெ 

விர் தார் அதனால் மெய்கண்ட தேவர் என்னும் விழுப்பெயர் பெற் 

mr Qat மெய்யுணர்வுடையவராய் மேயியிருக்கும் சாலத் 

தில் தமச்கு£ குலகுருவும், தி சை வகுல தில5ரும், பல்?வறு 

வசைப்படட கலைகளையெல்லாம் ஒருங்கே கற்ற பெரம்புலலரும 

உயர்குண Fam, sors பண்டிதர் என்லும் சறப்புப் பெயர் 

பெற்றவரும் யெ அருணந்தி வொசாரியார் என்பவர் ஒருகாள் 

இர்பால் வந்தார். இளஞ் சூரியன்போல் விளங்க அ மைதியுற் 
நிரு£$ கும் சுே.சவனப் பெருமானைப் பார்த்தார், இூரியராகய 

தம்மை இவர் வணாப்சவில்லையேயென்று எண்ணினார், மனச்செ 

ருக்கோடு எதிர்த்து நின்று மதர்த்து நோக்கி ணஃ௨ம௰த்தின் 

இலக்கணம் என்னை எனறு இவை அவர் வினாலீனார். நின்போல 

வே முனைந்து நிற்கும் என்னும் பொருள் புலப்படத் தம.தூ சுட் 

டுவிரலை 8ீட்டி ௮வரையே இவர் சுட்டிக் சாட்டினார், genius 

உணர்ந்தார். தாம் கொண்டிருந்த முனைப்பைத்துறந்தார், இவரது 

அடிகளை வணக்கி அ௮ருளுபே தசம் பெற்றுப் பொய்யுணர்ந்தேன 

புன்மையெல்லாம் போக்கியெனை பினிசாண்ட மெய்யுணாவே 

என்று இவரது மேன்மையை வியந்து துதித்தார். எவ்வளவு 

உணர்வு உடையவசாயிலும் மெய்புணர்வு இல்யானால் பயனில் 

லை எனவும் மெய்யுணர்ர்தோரே மேகோர் எனவும் உணர்ந்து தெ 

விந்தார், இவ் இருவரும் சந்தான குரவர் வரிசையில் நினறு 

இவஞான போதம், சிவஞான சித்தியார் என்னும் இரு பெருநூல் 

களை இயற்றியருளினார். இவர் சரித விரிவைச் சர்தான குரவர் 
பூராணத்தில் காண்க, 00
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எவளவு உணர்வுடையராயினும மெய்யுணர்விலோரல் ௮த 

னால் பயனிலை எனபது இதனால் கூறப்பட்ட.து. 

35.5 பண்டுகண்ணன் மெய்வடிவே பார்த்துச் சகதேவர் 

கொண்ணொதர்தார் என்னே குமரேசா. -சண்டலழற்றுள் 

எப்பொருள் எ க்தன்மைத் தாயிலும் ௮ப்பொருள் 

மெய்ப்பொருள் காண்ப தறிவு, (டு) 

இடர், 
குமரேசா! பல டி வமாகித் சோன்றிலும் கண்ணன த 

பெய் வடிவை சக? சவன் ஏன் பார்த்து உணர்ந்தான் எனின், 

எப்பொருள் எத்தன்பைச௪௮ ஆயிலும் அப்பொருள் பெய்ப்பொ 

ருள் காண்பதே அறிவு என் ௭, 

எச்சன்மைக்த ௮யிலும்--எவ்விசமாகத் தோன் றிலும், 

உபபொருள் என்றது பொருள்கள் பலவாதலின் oT ENS. 

காண்பதே ௮ வ என்று காண்க, 

மேல், ருவன் ஐயுணர்வு எய்தியிருப்பினும் மெய்யுணர்வு 

இன்றேல் ௮சணால் பயனிலை என்றார்; ௮ம் மெய்யுணர்வுதான் 

யாது என்பார்க்கு ௮தன் இலச்கணசதை இதில் கிளங்உ உணர் 

Aso என்ர, 

யாதொரு பொருள் எவ்ஙிதமாகத் தோன்றிலும் ௮ப்பொரு 

வினு உண்மைத்தனமையை ஆய்ந்து காண்பதே மெய்யுணா வ 

என்பதாம், 

காணப்பகேனற போருள்சளினுடைய பெயர் வடி.வங்5சோம 

சண்டு மயங்காறு டூ ர்றின் மூலகாரணங்களை மூன்னி உணர்வ 

தே ஒருவனுடைய பய்யுணர்வுக்குப் பயன் எனபது கருத்து 

மண்ணால் செய்யப்பட்ட ஒரு பொருலாச் காணின் குடம் 

சட்டி, என்று வழங்க வருன்ற,௮தன் பெயசையும் உருவ சை 

யும் குறித். த weet we, அதற்கு முதற் காரணம் மண் எனவும்
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அதற்கும் தாரணம் நிலம் எனவும், அதற்குக் காரணம் நீர் என 
வும் இங்வாமற மற்றச்சாரணபூசுக்ளளையும் சண்டு சென்றால் முடி 

வில் வல்லாவற்றிற்கும் மூலகாரணமாயுள்ள முழுமுதல் ஒன்று 

காணப்பரிம், ௮ம் மெய்ப்பொருட் காட்சியால் ஈண்டு வாரா செ 

நியும் ஈறிலின்ப மம் எளிதில் உளவாகு :. லால் அம்மெட்பு 

ளாக லயே பிறவிப் பயனா ஒருவன் போேேண்$ம் என்பதாம், 

பேய்யாலய பொருளை ஐயமறக் சண்டவனே மெய்புணர்வு 
டையகன் என்பது இதில் உணர்ததப்டட்ட.த. இவ் உண்மை 
சகதேவன்பால் உணரப்படும், 

கதை. 

பாரதப்போர் நிசா திர BF A oF Sta ௨.பாயமிருர் 

தால் சொல்லுக என்று சகதேவனை நோம்டம் கண்ணன் ஒருகாள் 

எண்ணிச் சொல்லினான், மாயவன் கூர பஇரா மாபமொழிகளை £ 

நேட்டு அத் தாயவன் ஈகைத்தான். ஏன் நகைச்தாய் என்று ௮வ 

ஏந்தல் இசைத்தான், விரித்த கூந்தலை முடிக்கற்குத் தசோப 

தையும், குறித்த சபதத்தைத் கொடுத்தற்கு அருச்சுனனும், 

கடுத்து வெல்வதற்காக் கன்னனளும், பாரின் பாரத்தைத் நீர்த் சுற் 

குநீயும் அப்போரின் முடிவையே பொருந்தி நிற்இன்றீர்; நிவீர் 

நால்வரும் இல்லையானால் அப்போரும் இல்ஃயாம். ஆதலால் ௮ம் 

மூவசையும் கொன்று உன்னையும் கட்டினால் வாராமல் காஃலாப் 

மாபா.ரதம் என்றுன். எல்லாம் (£டித்தாலும் என்னை றீ சவ் 

வாறு சண்டுணர்ந்து சட்டுவாய் என்று கண்ணன் பகர்ந்து பதன 

யிச வடிவம் கொண்டு பரந்து நின்றான், தோன்றி நீன்ற வ.,௨ங் 

கள் எல்லாவற்றையும் விடுத்துக் கண்ணனது மெய் உரு5த்தை 

பே கண்டு தெளிந்து சககேவன் கருத்திற் பிணித்தான், சண் 

ணன் ௮வனது மெய்யுணர்வை வியந்து ௮வன் எண்ணிய யாவும் 

இளிதின் உதவினான். ஒரு பொருள் எத் தன்மைத்தாய்த் தோன் 

றநிலும் ௮ப்பொருவினது மெய்யின் தன்மையை மெய்யாகம் 

காண்பதே மெய்யுணர்வு என்பதை உல£ம் காண இவன் அன்று 

உணர்த்தி நின்றான். (வீரிவைப் பாரதத் இல் காண்க.) 

இன்னதுதான் மெய்யுணர்வு என்பது இதனால் கூறப்பட்டது:
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356 சுண்டார்முன் மெய்ப்பொ௱ளைக் கற்றமணி வாசகர்பின் 

சொண்டார்வி டென்னே குமசேசா--மண்டருளால் 

க ற்றீண்டு மெய்ப்பொருள் கண்டார் தலைப்படுவர் 

மற்றிண்டு வாரா Oasis (௬) 

3) —ar. 

குமரேசா! மாணிக்கவாசகம் மேய்ப்பொருளைக் கண்ட 

வுடன் என் விட்டினை எய்தினார் எனின், கற்று ஈண்டு மெய்ப் 

பொருளைக் கண்டார், மற்று ஈண்டு வாரா நெறியைத் தலைப்படு 

வர் என்ச, 

மற்று ஈண்டு வாராநெறி-மறுபடியும் இப்பிறப்பிற்கு வாசாத 

வழி.பினை, என்றது முத்தி நெறியை, 

மேய்ப்பொருள்--மெய்யான பொருள்: என்றது இறைவனை, 

அழிவு இல்லோர் தனர்தப்பொருள் என்றபடி, 

தலைடபடுவர்--௮ டைவர், 

மெய்ப்பொருளை அறிந்த மெய்யுணர்வினரல்குப் பின்பு பிற 

ப்பு இல்லை என்பது கருத்து, 

ஈண்டு வாரா வழியருள்புரிபவன் 

மீட்டிங்கு லக்.து வீனைப்பிறகிசாராமே 

கள்ளப்புலம்குரம்பை கட்டழிக்* வல்லான், என வரும் 

இவற்றை ஈண்டு உணர்க, கற்று இப்பிறப்பில் மெய்ப்பொருளை 
உணர்க்தவர் மீண்டு இவ் உல$கல் வாரா நெறிமினை அடைவர் 

என்பதாம், 

எல்லா உயிர்க்கும் இழறைவனேயாபிலும், கல்லாதார் கெஞ் 

சத்தும் சாண ஒண்ணாதே எனவும், கற்றவர் விழுங்கும் கற்பகக் 
கனிய எனவும், கற்றவர் வளைத்துத் இரிபுரம் எரித்தோன் கற்ற 

வர் சருத்தினால் காண்போன் எனவும் வருவனவாஜற்றால் கல்வியே 

மெய்ப்பொருளைக் காண்டற்குமிய மெய்யுணர்வைப் பயக்குமென் 

பது காணப்படுமாதலால் காண்டலுக்குச் கற்றல் மு. தன்மையாய் 

கின்றது, கற்றுக்கண்டார் தலைப்பவெர் என்று காண்க,
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மேல், மெய்ப் பொருபாக் காண்ப 2த மெய்யுணர்வு எனருர் 

அலவ்வுணர்வால் பயன என்னை எனின் பிறகியை நிம்டித் தன்னை 

யூடையாலுக்கு அது மி மிலபத்தைக் கொடுக்கும் எனறு இதில் 

உணர்த்திஐ, ர் எனக, 

இப்பிறப்பில் மெய்ப்?ிபாருளைக் சண்டகர் மீண்டு ஈண்டு கந் 

த பிறலார் எனபது இல் உணர்த்தப்பட்டது. இவ உண்மை 

மாணிர்சவாசச/ப।ல் உணரபபடும், 

கதை, 

- வில் பல கற்று நண்ணணர்வெய்திச் சிலம் நிறைந்து 

சிறர்து விளப்மிக் செவிச்து நின்ற மாணிக்க வாசகர் ௮ரசனா 

ணையால் பரி£ள் வார்ரும பொருட்டுக் திருப்பெருந் துறையை 

அடைந்த காலத்தில் ௮ல் ௪ இவசை ஆட்சொண்டருளுமாறு வர் 

து ெெகணங்கர புடைசூழ பனுடவடிவச் தாக்கக் குருந்த மசத் 

தீடியில் குரு-தர்த்தியா யெழு /தருளியிருகத ௮ல் ஒரு மூர்த்தி 

MUS LAM TT; உள்ளம் உருகினார். ௮வரது ஒண்மலாடியை உவ 

து வணக்க ச் துவண்ட நின்றார், ௮ம் முழுமுதற் பரமன் இவரது 

வீழுமிய அன்பை லியர்து மூழ்க்து விட்ட்நெறியை விளங் s உணர் 

தீ.தினர், ௮ தனால் இவர் பிறவிஜரந்கார். ஈண்டு மெய்ப்பொருளைக் 

கண்டவர் பண்டுபிறவர் என்பை உலகம் இவர்பால் உணர்ஈதது.. 

விரிவைச் இருவாதஷூர்ப் புசாணத்தில் காண்க 

வாரா வநியருளி ௨ர்தெனக்கு மாறின்றி 

ரா அமுதா யமைந்தன்றே-- சீரார் 

திருத்ெதென் பெருந்நுறையான் என்சிச்-த மேய 

ஒரு, த்தன் பெருக்கு மொளி, (1). 

இரர்திரர் துருக என்மனத்துள்ளே எழுகின்ற சோதியே 
இமையோர் 

Bon gall பொலியுங்கமலச்சேவடியாய் ருப்பெருர் தரையுறை 
சிவனே 

நிசர் சவா சாயம் நீர்டம் Sore ஆப்௮வை அல்லையாய 
gre
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கரக்ததோர் உருவே களித்தனன் உன்னைச் சண்ணுறக் சண்? 

கொண்டின$ற (2) 

இவை மெய்ப்பொருளைக் கண்டபின் தாம் எய்திய மெப்6 

நெறியை வியந்து மாணிக்க வாசகர் அருளியன. 

மெப்ப்பொருளை அறிந் தவர்க்குப் பிறப்பு இல்லை என்பது 

pad கூ றப்டட்டது. 

357 இண்டோட் 22. ௫௨௪ன் சில்சவன்மன் உள்ளுணர்ச்22ன் 
கொண்டபிழப் பற்றார் கும?ரசா-...தண்டாமல் 

ஓர்.த்துள்ளம் உள்ள துணரின் ஒருதலையாப் 

பேர்ச்துள்ள வேண்டா பிறப்பு. (sr) 

Q—c, 

குமசேசா! உண்மைப் பொருளை உணர்ந்து தெளிர்த 

தால் சித. தவசன் சிய்கவன்மன் என்பவர் ஏன் தம் பிறப்பு நில் 

னார் எனின், ஒருவன் உள்ளம் இரத்து உள்ளதை ஒருதலையாக 

உணரின் அவனுச்குப் பே்த்துப் பிறப்பு உள்ள வேண்டா என்ஃ, 

் ஓர்த்து--இராய்ந்து. இஃது ஒர்தல் என்னும் வினையடி.யா 

சுப் பிறந்தது, ஓர்தல்-- ஐராய் தல், தெளிதல், 

உள்ள என்றது மெய்ப்பொருளை; என்றும் நிலையாயி நப் 

Us என்றபடி, ஒருதலையா--)தெளிவாக, 

மெய்ப்அபொருளைச் கண்டவர் பிறவியைக்சாணார் என்று மேற் 

கூறியதை சோக் ஐடுறுவார் உளராயின் ௮ஃ.து உள்ளதாக ஒரு 

தலையாக நீவிர் உள்ளவேண்டாம் என்று ௮வசை நோக் இஃது 

உணர்த்தியதென்சு, 

ஒருவன் உள்ளம் மெய்ப்பொருசாத் தெளிய greg 

உணருமாயின் அவளுக்குப் பின்பு மிறப்பு உளதாக நினைச்சி 

இிலண்டாம் என்பதாம்,
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உள்ளம் உள்ளது உணரின், பிறப்பு உள்ளதாக உளளேேண் 

டா என்றது மெய்ப்பொருளை ததளிர்து சிர திப்பவரக்குப் பிதப்பு 

இல்லை என்பது கதி என்சு, 

கேட்டல், சிந்தித்தல், தெளிகல், பாவித்தல் என்னும் இந் 

நிலைகள் யாவும் முறையே பிறப்பினை நீக்கும் பெருமையுனை:.. மன 

உள்ளதை ஒருதலையாக உணர உணர ௮வ் உள்ளம் உயிரிலும் 

அவ் உயிர் பெய்ப்பொருளிலும் கலந்த இநமபுண்ட 17) போல் 

Bm soe bi கலால் அது பின்பு பிலாென்சு, 

பெய்ப்பொருளையே ஒருவன் சீ£தித்த தபபனாயின், வ 

Msg பினபு பிறப்பு இல்லைஎனபது இதில் உணர்த்தப்பட்டது, 

இல உண்மை சகித்துவசன் சண் ணும, சிங்கவன்பன்பாலும உண 

ர்ப்பபிம், 

கதை 

ரித். துவசன் என்பவன் மாளவேயத்து மன்னன், இவ 

னது காலம் இற்றைக்கு ஆயிர ஆண்டுகட்கு முன்னர் என்பர்: 

இவன் மனைவிபெயர் சூடாலை, மிக்ஈ மெய்யுணா்வுடையவள், ௮வ 

ளால் இவன் ஞானவுபதேசம் செய்யப் பெற்றான். மெய்ப்பொருள் 

பெ.ய்ப் பொருள் என்னும் இருவடைப் பொருள்களின் இயல்பு 

களையும் மயலறத் தெளிர்தான், அதன்பின் அ௮ரசுமுதலிய ௮னை 

ததைபும் துறந்தான். மறுமை ஆசையும் இரந்தான். உள்ள 

மெய்ப்பொருளையே உளத்திற்கொண்டான். உணர்ந்து தெவிந்து 

உவந்து பாலித்தான். பின்பு பிறப்பு நீங்கிப் பேரின் பமுற்றுன் , 

முதறபொருளை உணரின் பிறப்பு FHF என்பதை ௮வன் உண 

ர்த்தி நின்றான். விரிவை வாசிட்டத்தில் காண்க, 

கதை 2. 

இத்றைக்குப் பல நூர்ராண்டுகட்கு முன்னர் மதுரையின் 

வடமேற்கில் ஓர் ௮டர்ந்தவனம இருர்தது, அதில் விலங்கல் 

களும், பறவைக்கூட்ட களும் மிடைந்இருர் தன, முற் பிறப்பில் 

தான் வலியவனாயிருந்து மெலியலர்ச்ருச் செய்த தீவீனைப் பய
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னால் Fasnerwer cargo #056 oy heer கரிக்குருவியாகி 

அங்குக் SOB MiG or. HN dio மற்றப் பறவைகளெல்லம் 

கொத்தித் துன்புறுத்தி. அது ஈடுபட டித் தவியாக ஒரு 

ஆலமரத்தில் அடஙகியிறாக ச, சிவனடியார் இலர் ஒருநாள் 

௮ கன் அடியில் அமர்ந்து ம௫ுரைப்பெருமான் ௮ற௱ளைப் புசழ்ர் 

தார், மறைக்திருர்த பை அம்மா நிரளேம சேட்டு. u Bip 

ந்து பறந்த) மதமையையடைச்சது. கூடற் பரபனையே தன் உள் 

ளம் கூடப்பெற்றத, தாந்த பொருவோயே ஒருகையாக உணர்ந்து 

நின்றது. அதனால் ௮தனது பிறகி அறவே தீர்ச்சது. ஒருவன் 

உள்ளம் உள்ளதை ஐர்க.று உணரின அவனுச்குப் பிறப்பு இல்லை 

என்பதை உலஃம் இதன்பால சண்டது; வீரிவைக் திருவிளையாட 

லில் சரிக்குருவிக்கு உபதேசஞ் செய்த படலத்தில் காண்சு, 

மற்றது மேட்டும் கொப்பர் பைகிய கயவாய் ஞானம் 

பெற்றது பறவையாூப் பிறக்கதும் ?றவுச் தேற்றம் 

உற்றது சாமிச் சன் மம் ஒ![ ப்பதற்கா வா னிக்களன் 

சொற்றதே உறதியென்ற அணியுகொண் டெழுந்சகன்றே (1) 

குருமொழி பயின் ௮ுமுள் வாய்க் குருவிகன் குலலுந்தன் போல் 

௮ருமறை முதல்வனீந்த அர்றலால் பறவைக்செக்லாம் 

பெருமைசால் வலியான் எவனும் பெயரவா யுலகின் மன்னக் 

கருமணி கண்டன் ரசமமபாத கனைசழ லடிசேர்ந்தன்றே. (2) 

இவற்றால் மேற்குறிக்க வுண்மை இனிது தெவிவாசுல் காண்க, 

ஒருவனுளளம் மெய்ப்பொருளை அடையின் அவனைப்பிறப்பு 

அடையா என்பது இதனால் கூறப்பட்டது, 

  

[சற்கேன் 
358 6 டரிய செம்பொருளை த் தேர்ந்தபொன்னள காண்ப & ௫ தி ஞ் 

கோடிவகை செய்தாள் குமரோசா.-பிடில் 
பிறப்பென்லும் டேதைஎம மீம்கச் சிமப்பென்லும் 

செம்பொருள் காண்பதறிவு, (௮) 
) 

இ-ள், 
குமரேசா! பொன்னனையாள் என்பவள் ப.ரம்பொருளைக்
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காண்பதற்கு ஏன் பெருங்்;வலை கொண்டாள் எனின், பிறப்பு 

என்னும் பேதைமை நீங்க இறப்பு என்னும் செம்பொருளைக் 

காண்பதே ௮றிவு என்சு, 

Guam smu— அறியாமை; ௮ஃ்தாவது உண்மையை 
சாமை, பேதைமை பிறப்பிற்குக் காரணமாதலால் அதனையே பிற 
ப்பென்றார். 

சிறப்பு என்னும் செம்பொருள். சிறந்தது என்று சொல் 

லப்படுசெனெ.ற செவ்வீய பொருள்; ௮ தாவது பாம்பொருள் 

ams, எல்லாவற்றிலும் சிறந்ததாய விட்டின்பத்திற்குக் சா.ரண 

மாய் என்றுங்கோடாமல் நின்று நிலவு தலால் ௮து சிறப்பு என 

வும் செம்பொருள் எனவும் நின்றது. 

பிறப்பிற்குக் காரணமாகிய பேதைமை கீங்குமாறு முத்திக் 

குக் காரணமாகய மெய்ப்பொருளைக் காண்பதே ஒருவனுக்கு 

பெய்யுணர்வு என்பதாம், 

பேதைமையே பிறவில்குக் காணம் என்பதும், அது மீங்கி 

ளூ: பிறவி நீங்கிடும் என்பதும் இதனடியில் வருவனவற்ழுல் 

இனிது காணப்படும். பேதைமை மீளச் செய்சைம்ளும்; செய்கை 

மீள உணர்ச்சி மீளும்; உணர்ச்சி மீள ௮ருவுரு மீளும்; அருவுரு 

மீள வாயில் மீளும்; வாயின் மீள ஊறு மீளும், ஊறு மள நூசர்ச் 

சிம்ளூம்; நுகர்ச்சி மீள வேட்கை மீளும், வேட்கை மீளப்*பற்று 

மீளும், பற்று மீளக் சருமத்தொகுதி; மீளும்கருமக தொகுதி 

மீளத்; தோற்றம் மீளும்தோற்றம் மீளப்; பிறப்பு மீளும் பிறப்புப் 

பிணிமூப்புச், சாக்காடவலமரற்றுக்கவலை, சையாறென் றிக்கடை 

யில் தன்பம், எல்லாமீளும் இவ்வகையான் மீடசி, யா திக்சண்ட 

மாகும் என்ப; பேதைமை செய்கை என்றிலையிரண்டும், காரண 

வசைப ஆதலானே, எனவரும் மணிமேக&ையின் ௮ணிமொழிக 

ளை ஈண்டு மனங்கொண்ணொர்க, 

செம்பொருளைக் காண்பவர்க்கு வெம்பிறசி நீங்கும் என்பது 

இதில் உணர்த்சப்பட்டத. இவஉண்மை பொனனனையாள்பால் 

உணரப்படும், 
. 91
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கதை 

பொன்னனையாள் என்பவள் பா துரையின் SUL gen er 

திருப்பூவணம் அன் எம். இருகமரில இரு வள், உருச் மிர கணி 

கையர் மரபில் உத ரமவள் உழும் குணமும் தற்லம் நைக்கு 

வள், குழலினும் யாப் ஓர் ட விரை வாய்ந்சளள, பேரும் ரு 

உடையளாய்ச்சியக த்ளங்கய Qa ar, உலக இரசைகளை ௮றவே 

வெறுத்து உண்மபைப்போருசளையே உளங்ொண்டிருகதாள், சீவ 

னடியாரைச் சவனென மதிச்தாள். சாளுப அவர்க்கு ஈயந்துண 

ஐட்டி னுள். தன் பிமப்பினை நினைந்து பெரிதுங்கஉன்றாள். பிறவா 

இன்பம் பெற மிரலிழைச்காள். பரமனருளையே பாவித்து வர் 

தாள்; ௮வ் உருவிலா ஒருவனை உருவு காண உருகியுழந்தாள், 
இவளது சித்தந் கோந்து இறைவர் ர சீத்தராய்த் தோன்றி 

விரும்பிய பொன்னை ௮ருளி மறைர்தார். வடிவில்லான் வடி.வத் 

தை ௮5ல் .ஐக்ினொள், கருகில் ௮மைக்த ௮ல் உருவைக் கண் 

ட அளவில் ௮வள் கொண்ட உயனகம்கு அளவேயில்லை, தன் 

௮௧ததஇல் குறித்திருந்கையே புர கில் கண்டாள். மூவ் ௨௬௮ 

௮ழூனைப் பருக கோககளைளை ரந்த அன்போடு முதன் 

கன்னதகைத் தன கையால் அள்ளி முத்தல் கொண்டாள், 

தர் தலயம் புதுக்தெலைகது அதனைக் தன் அகத்தில் பாவித் 

தாள், ௮ப்பாகனையல் சன் பிறப்பு நீங் பேரின்பழுற்றாள். 

சீறப்பு என்னும் செபபொருளைக் காண்பார்க்குப் பிறப்பு நீம் 

கும் என்பதை இவள் உணர்த்தி நினறாள், முக்தங் கோள்ள 

இவள் அமுததிய கைச்கழும்பை ௮ம்மூர்த்தியின் கபோலத்தில் 

இன்றக் சாணாலாம். கவிரிலைத் திருப்பூரணத் சலபுராணத்தி 

லும் இருவீளையாடலிலுங் சாண்ச, 

மழவிடை யுடையான்் மேனி வனப்பினை நோம்ச அச்சோ 

அழயெ பிசானோ வென்னா ௮ள்ளிமுக் தந்கொண்டன்பிழ் 

பழயெ பரனையானு... பரிலினுற் பதிட்டை செய்து 

விழவுதேர் நடாத்திச் சின்னாள் கழிர்தபின் விெபற்றாள், 

(திருகிளை யாடல்) ௫
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(பிறவி நீங்கும்படி மெய்ப்பொருளைக் காண்டலே மெய்யுணர் 

வுக்குப பயன் என்பது இதனால் கூறப்பட்டு. 

359 சண்டேசர் காளெழீந்தும் சார்ககுகோய் சாராமல் 

கொண்டாா€ர் எனனே குமரேசா-..௨ண்டான 

சார்புணர்ந்து சார்பு கெடவொழுகின் onus pF 

சார்தரா சாரதரு நோய், (௯) 

இடன், 
ருமசேசா! சண்டேசர் தம் தந்தையின் தாளினை வா 

னால் எறிந்தும் ஏன் அத்ஜில்னை நோய் அவரைச் சாரவில்லை 

எனின், சார்பு உணர்ந்து சார்பு கெட ஓ.ழுகின் சார்தரு நோய் 

அழித்து மற்றுச் சார்தரா என், 

சார்பு--இடம், பற்ற, குணம், 

முதலில் சார்பு என்றது இறைவனை என்ச, எல்லாப்பொரு 

ள களும் தன்னைச் சார்தற்கு இடனாப் நிற்பது என்ும் எதுவான் 

வத த, சார்பு உணரந்து மெய்ப்பொருளை உணர்ந்து, 

சாபு கெட ஓழுகின்.-பற்று ௮ற ஒழுகுனாயின், 

மற்றுச்சார்தசா--பின்சாரமாட்டா. 

சார்தரும் நோய் என்றது தம்மைச் செய்தவனைச் சார்ந்து 

அன்பறுத்துதற்குக் காலம் ஒர்ந்து நிற்கும் வீனை த்துன்பமகளை, 

பரம்பொருளை உணர்ந்து ஒருவன் பற்றற ஓழுகுவனாயின், 

அவனைப் பற்றகின்ற நோய் ௮வன் கலையினை அழிழ்துப்பினபற்ற 

மாட்டா என்பதாம், 

உணர்ந்து ஒழுகன் கோய் சாரா என்று காண்ச, 

தனக்கு என்றும் நிலையான சார்பினைஉண[%து நிலையில்லாத 

பொருள்கள் மேல் தான்லைத்துள்ள சார்பு கெடிமாலு பொறிக
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ளைபடச்சி ஒருவன் ஒழுகுவனயின், அவன் பிறவி நோய் SHB 

பேரின்பம் அடைவான் என்பது கருக்.து, 

இறைவன் அருளைச் சார்ர்து இருவகைப்பற்றுக்களும் ௮று 

தற்குரிய ஞான ெறியில் நிலைத்து ஒருவன் ஐழுகவல்லளுயின், 

அவனை எவ்வகை வீனைத்துன்பக்சளும் சாரமாட்டா என்பது 

இதில் உணர்த்தப்பட்டது, இவஉண்மை சண்டே சுரர்பால் உண 

ப்படும், 

கதை. 

சண்டேசுரா என்பவர் ௮றுபத்துமன்று நாயன்மார்களில் 

ஒருவர், இவர் சோழமண்டலத்தில திருச்சேய்ஞ.லாரில கா 

சப கோத்திரததிலே தோன்றியிருந்த எச்சதத்தன் என்னும் 

ஒரு விச்சைவேதியலுக்கு எச்சமாகித் தோன்றினார், தாய்பெயர் 

பலித்திசை; விசாரசருமர் என்று பெயரிட்டுப்பெற்?ரார் இவரை 

ப்பேணி வளர்,ததார். இளமையிலேயே கலை5ள பலவும் ஈலமுற 

உணர்ந்து அரு.பிர்மாட்டுப் பேரருளுடையராய் ௮டம்கி ஒழுக 

னார். வழக்கமாக அல்வூர்ப் பசுக்களை மேய்த்துவர்த இடைய 

ஹெருவன் ஒருகாள் தன்னைப் பாய்ர்த பசு ஒன்றை ஒக்க அடித் 

தான். ௮தனை இவர் கண்டார், அ௮ருள்மிகக் கொண்டார், ௮ன்று 

(P50 வனை நீக்கிலிட்டு ௮வ த நிரையைசத் தானே பேய்ந்த 

இசைந்து அன்புடன் போற்றிவக்தார், பசுக்கள் முன்னையிலும் 

பால் மிகுதியாகக்கொடுத்தன, ஊரார் அனைவரும் உவந்து புகழ் 

த்தார், மேய்ந்து நிற்குக்நால் பசுக்கள் மடி சளிலிருந்து பால் 

பெ௱இயோடுவதைக் கண்ட விசாரசருமர் ௮தனைக் குடத்தில் 

தி. ண்ணியாற்றங்கரையிலுள்ள மணலைச் வெலிங்கமர்சச் செய்து 

அதன்மேல் மஞ்சனம் நட்டி மூழ்ந்து போற்றினார். இதனைச் 

சிலரறிந்து இவா தந்சைபால் வது :'நும் மசன் எங்கள் பசுவின் 

பாலை விண? மணலில் வி..9த் சொலைம்கன்றுன்” என்று வெகு 

ண்டு கூறினார். மைந்தன் செயலைக் காணும பொருட்டுத் தந்தை 

யார் ஒருசாள் மறைந்து வந்தார். பூசையும் முழையே பொருக்தி 

ஈடக்தது. மறைந்து நின்றவர் சினந்து வர்து மசனைக் சோலால்
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IG Fg) UIA Bi ததைந் காலால் உதைத்தார். சருமர் வருச 

தி அங்குக்கிடந்த தரு சீறு கோலை எடித்துவிசினா. ௮.து கூரிய 

மழுவாய்ச் செறழை ௮வரறு காலைத் தணிசதது, ஐயர் அலறி 

விமுகதார், ௮ம்மெய்யர் பண் ம பூசையில் முனைர்து நிஎரார். 

சார்பை உணாம்து தந் தயிடத்தும் சார்பு இன்றி ஓஒழூயெ ௮ம் 

மைந்தன் தன்மையைவியக்து உடனே பரமன் உமையோம் விடை 

மேல் கோன்றி அவரை அருளோடு திண்டினார், பரமலுருவை 

** எம்மை வழீபடுவோ a ம்க் 
78 ச உ ௭ 

யே உடனே சருார் எய்தினர். 

ல போல் நின்று நீமீய ௮ருள் புரிக” எனறை சம் ௮நவின் 

இயல்பை அவாக்கு அருவி அகலருர், அன்று முதல அவர் 

சண்டேசுரர் என்றும் பெயருடன் Sows உயிர்களுக்குத் 

தண்ணளி புரிகது பிறவி சோய் நீக்கிப் பேரின்பக் துய்த்தார், 

சார்பை உணர்ந்து ௨ரநவன சாபு செட ஓழுகின் சார்தரு 

கோய்கள் அவனைச் சாரா என்பதை உலகம இயர்பால் உணர்த் 

து, லிரிவைப் பெரிய புசாணகதில காண்க, 

மெயயுணர்வோடு கெறின்று ஒழுருலோரை வீனைச் துன் 

LB re சாரா என்பது இதனுல் கூறப்பட்டது, 

360 DP pperw Qe pid eG ger a Hs ho OT 

குற்றமில்இன் பற்றா! குமமேசா--பற்றி exp 

காமம் வெகுளி மபக்ஈம் இவைன் றன் 

நாமங் செடக்கெடும் நோய், (ற) 

O—e, 

குமரேசா! சு திக்கண்ணர் யாதொரு துன்பமுமின்றி 

ஏன் உயர்ந்த இன்பத்தை எய்திலுர் எனின, காமம், வெகுளி, 

பயம்கம் என்னும் இம்மூன்றனுடைய நாமம் கெட கோய் கெடும் 

என்க, நாமம்-- பயர், கோய். துன்பம், 

காமம் வெகுளி முசலிய இழிகுணக்களே துன்பக்கட்குக் 

காரணமாகும் ஆசல1ல் ma HOTU இல்லையானால் அதன்



725 இரு க்குறட் குமரேச வெண்பா, 

பக்களும் இலயாம் என்பார் 1'மான்றன் காமம்கெட சோய் கெடும்” 

என்றார். காமம் இல்லை எனிழ் க$ங்கேடெலும் 

நமம இலலை ஈஈகழும் இல்லையே, என்றார் கம்பரும், 

இர்சைக்கு இடையுறு நிரழ்ச இடத்?கதான் வெகுளி 

தோன்றும் ஆசலால் ௮து மாமத்தின் பின் நின்றது. தாய் முன் 

சேய்ஈள் கிற்றல்2பபால் தமககுக் காரணமாய மபக்க ததி முன் 

இல இரண்சம் மயங? நினறன, 

ஆசை மோபம் அலிர்சைஎன்னும் இம்மூன்றனுடைய பெய 

ருங்௩ூட ஒருவனிடம நிலலாமல நீங்குமாயின பிறவித் துன்பம் 

அவனை விட்டு நிஈ௰வி3ிம என்ப தாம, 

துன்பங்கள் தன்னைத் தொடராமலிருக்க ஒருவன் விரும்பு 

GY Gd) US war ௮வன் சாமம் கெ குளி முதலிப குற்றங்களை றவ 

ஒழிக்சவேண£ம் எனபழ குறிப்பு, 

அவாவும், சினமும் தில்லாதவனுக்குப் பிறவித் துன்பங்கள் 

உளவ?கா என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது, இவ் உண்மை 

சு$ஃ சண்ணாபால் காணப்படும், 

கதை, 

சர சஎண்ணார் என்பவர் இரதாயுஈத்தின் முற்பகுதபிலி 

ருந்ச ஒரு முனிலரர். தண்டக வனதறதில் தனியேயிரு5,.த ௮ 

ருந்தவா லியரதிடப் பெருந்தவம் புரிந்தார் ச௬ு௯௨௩ணா என் 

னும் இவரது வடமொநிப் பெயர்க்கு நல்ல ஒளிபினை யுடையவர் 

என்பது பொருளாம். ௮ நந்சன் அன்ன முனிவன்; இடரில்லான 

எனக்கம்பறாம் இவசை இசைக்தார், இதனுூல் இவரது மறுவறு 

காட்சியும் மனிவில மாட்சிபுு நுனி. புலம். காமங்கடிந்து 

கடுஞ்சின 5 றம L ருரு டட நு மருவாகிதன்றும் ஒரு 

மெய்பபொருளை3.ப உளங்கமாண்௦ரு$தா, இருக்கும் கால 

கூலும் சறிப கோததாயும கொடுமை இழப்பக் சோல் துறந்து
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கானம் wns இராமர் இவரை எந்து சண்டார். இணையடி 

சொழுதா] னிவ DI Ibu BID Ds 1th Doss sapel யினனுை 

/5/ஈதார், ௬02 சசய்து i b SAUL pat Huo Yat OLD DB 

Sort Faron sur gro Oeil s Borg மனச்தாய்மை 

mH, te IN ன பையையும் எீயந்து இராமர் மித 

பகிழ்வுர்றார். தவரருளை அமையப்பெற்று அகன்று சேன்றார், 

முனிவர் இடர் ஒனழறமின றி இனிதமர்க திருந்து முடிவிலினப த் 

தை மூடிவிலடைங் தார் காம வெகுளிகள் இல்லாதவர்க்கு நோய் 

கள் இலவாம் என்பதை உல$நம் இவர்பால் உணர்ச்தது. விரிவை 

இராமாயணத்தில் Stem 5, 

காமமும் வெகுவீயும் ந்தால் பிறவி ரோய் ஓயும் என் 

பது இசனல் ௩ றப்படடது,. 

ஆசைசற் ஸிருந்திடின் ௮அதினிமித்தம் வ5 

தே !சைசால் வெருவியும் ஒருங்கு ஈண்ணி”ம் 

LID FUT DODGY) மயஃத மும்முறும் 

ஈசையார் அடிக்கலப் பிரிக்கும் இன்னே,  (காசெகசியம்) 

ஈடடுறு (பீறகியும் எீனைகள் யாலையும் 

காட்டிய தினையதோர் காமமா சலின் 

வாட்டமீல் புர்இியான் மற்றக் நேர்யினை 

விட்டினர் ஆல்லரோ வீடு சேர்ந்துளார்,  (கந்சபுசாணம்) 

இவ் அதிகாரத்தின் தொகைப்பொருள், 

மெப்ப்டொருள் ௮ல்லவ.ற்றை மெய்ப்பொருள் என்று உண 

ருனெ த மயக்க உணர்வால் பிறப்பு உண்டாகும், மயக்கம் நீங்கி 

மெய்யுணர்வடைக்தவர் பிறப்பு நீக்பெ பேரின்பும் ௮டைவார். 

ஐயர் தீர்ச்த மெய்யுணர்வோர்க்கு வையமதனிலும் வானுலகு ௮ 

'ணித்தாம். எவ்வளவு உணர்வுடையராயிலும் பெய்யுணர்வு இல்
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லாதவர்ச்கு மேன்மை இல்!., பொருள்களின் உண்மையை உள் 

ள.. ஈறி அறி ஃலே மெய்யுண। மாகும், மெய்பபொருளை உணர்க 

தவர் மீண்டு பிறப்பினை அடையார். உண்மைப் பொருளை ஒரு 

வன் உள்ளர்தெரிய உணரின் அவனுக்குப்பிறப்பே இல்லை. வெம் 

பிறகி நீச்குமாறு செம்பொ ஈளைக்காண்பதே ஒருவன் மெய்யுணர் 

விற்குப் பயனாம். தனக்கு நிலைபெற்ற சார்பாய இறைவனை 

புணர்ந்து தன் சார்புசெட ஓஒருவஸ் ஓழுகுகனாபின் ௮வனை 

வினைத் துன்பங்கள் சாரா, ௮ சினம அச்சை என்னும் 

இம் மூன்றையும ௮நவே ஒருவன் ஐழிபபனாயின் அவனுக்குத் 
தன்பமேஇல்லை. 

௩௪-வது மெய்புண/தல் முற்றிற்று, 

௩௭-ம் ௮.இகாரம் அவாவறுழ் தல், 

அஃநதர்லது ஆசையை ஒழித்தல். மெய்யுணாவெய்தி மெய்ப் 

பொருளை உணரினும் 7. ய்ட்ப்பாருள்கள் மேல் முன் பொருக் 

இபிருக்க தரை சிறிது ரும் மாயின், ௮து பிறவிக்கு வித் 

தாய்ப் பெரு வளரர்து பின் 2 ௫ துயர் விளைக்கும் ஆகலால் 

அதனை அறவே ஒழிகம2்3 ண்டு மமன்பமை யுணர்த் தற்கு 

Boon ஈண்டி வைசஃப்படடது. மிலயாமையை யறிதல் உலகைத் 

துறத்தற்கும, மெய்ப்பு உணர்தல் பொய்ப்2பாருளவா 

வைப் போக்குதற்கும் முதைய Crate gar 4 Darr 

நிலைகளும் ௮ம்முறை.பில் நின்றன, 

301 கண்டமான் பாற்சிறிது சாதலுற்ற தாற்பரதர் 

கொண்டார் பிரபபேன் க௩$சா--கொண்ட 

அ௮வாவென்ப எல்லா வுயிர்க்குமெஞ் ஞான் pes 

தீவா௮ப் பிறப்பிலும் வித்து, (௪)
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aQ—a, 

ews rea! ஒரு மான் மேல் வைத்த அவாவால் பரதர் 

என் பிறப்பினை ௮டைம்தார் எனின், எல்லா உயிர்கட்கும் எஞ் 

ஞான்றும் தவா ௮ப் பிறப்பு ஈலும் வித்து ௮வாவேயாம் எனக, 

தவா என்பது தவுதல் என்னும் வினை அடியாகப் பிறந்த 

எ௫ர்மறைப் பெயசெச்சம்; தவுதல்--கெடுதல். சுருங்குதல், 

தவாப் பிறப்பு--கெடாத பிறடபு, த்வா௮ என்பதில் அச 

ரம் அாபெடை. அ௮ல்தாவது பாட்டில் ஒசை குறையுமிடத்து 

அ தனை நிறைக்க இடுவது, 

இசைகெடின் மொழிருதல் இடைகடை நிலை நெடில் 

அளபெழும் ௮வற்றவம் நினக்குறில் கூறிய, ௩௨ னால 

எல்லாவுயிர்கட்கும் எக்காலத்தும் கெழு ய 

பிறப்பை விளைக்தற்கு விகதாயி!ப்பது யாலே ஏன்று 

௮றிக்கோர் சொல்லுவர் என்பதாம் ஓுவாவை வித்து என் நம 

Aor ws; Corse ores, gramme ssi. லம வ் தான 

அ எண்ணருங் களைகளாய்ப் பாந்து விரிந்த ஒரு பெரிய பமுமசத் 

கைப் பயந்து விடுதல்போல் அருவாய் ௮ணுவாயுள்ள அவாவும் 

கடத்தற்கரியதோர் பிறவிப பெருங்க. லை விலா தது நிற்குட ஆ 

லால் அதா வித்து என நினறது, தன் இறிகாயிடக்மு உ) பபரி 

தான ஒன்றைச் கோற்றுவிக்கும ஏற்றம் ௧௫௫ ஓக்கனம் கூறியி 

ருப்பிலும் வித்து, விளைவு தோன்ற விலியும எனவும் ௮வா பிற 

வியை வீளைத்துத் தானும் ௮ழியாது நிற்ரும் எனவும் வேறுபா 

Ost am 5. 

இரஅ்சைவித்து உருத்துமி யானஎன ப்பெயரிய 

ஈச்சுமாமசம ஈனிமிக முளைத்துப் 

பொய்யென் சவூசள் போக்குக் செய்யும் 

பரவப்பல்றமை பரப்பிப் பூவெனக் 

கொடுமை அரும்பிக் கடுமை மலர்ந்து 

நரி
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ட இருக்கற. தம?சச வெண்பா, 

துன்பப் கமய தூசப மன்ப 

மரணம் படுக து நரகிடை விழ்கனு 

தீமஃகும் பிறர்த் கும ec. Sat gH 

இமைபபி௰ கழியும், ஏன்றதுக்காண்க, 

at Say பிநவிசகுக் காரணம் கலால் பிறவியை அறுத்த 

5 OM துறவோர் ௮கனை ௮ற௱வே முதலில அறுக்கமவண்டும் என 

'இகருகது. முருந்தகவக் கொள்கையிற சிறர்கலராயிலுஈ அபயா 

வனைச றிது உடையவராயின அ கனால் அவா பிறபப்னை உடை 

உர எனபது இதில உணர்சசப்படடது. இவ்உண்மை பரதர் 

பால் உணரபபமமெ, 

கதை. 

0. சல உ ஈளாகிய இடபசிக்கறுக்கும் சயந் திக்கும் புதல் 

ais Carer? இரநிலலலக முழுவதும சனக்கே உரிமையாக 

ப? பற்றுப பன்னக சாலம பரிவுடன ஆண்ட பாத மன்னன் 

பருலரு தடச பின அனைககைபும் துநது அடலீயிற் புகுந்து 

அருர்சவம பாடசா. புரிநது வருங்கால் ஒரு காள் சுண்டி 

கயை emo Bit, ரூல் முதீர்ந்த மான ஒன! அதில டர் 

பரச வாகது, பாங்குத மீகான்பிய wh HHS முழக்கததால் 

தன் கருபபம £ பூவ HM GOT UES. தாய்மான மாயக் 

குடடி. தனீஃப சத்தளிசதுத் தவித்தது. ௮தனை ௮ரச முனிவ 

ரர்குய பாதா கண்டார், ௮௧ மி5 உருகினார், ௮ தனை அணைத்த 

டூசதுத் தமது சுவச்சாலக்குக் கொணர்ந்தார், அளவில்லாத 

சாகலை ௮தன் பேல் வைத்தார். பது ஐரீய ஞான உணர்ச்ட 

(மழு. தம ஆச சீற. மானை வளர்ப்பதில் செனறது, நெடூங்காலம் 

wigan Gung பெற்றெடுத்த தர் அரசிளங் முழுவியைப 

போல் அதனை இவர் பேணி வருங்கால் தமது உடம்பு நீக்கும் 

சாலம் வரத. இளமான் பிரிவை நீனைந்து நினைந்து இவர் உள 

மித உருகினார், பின் உயிருமீ பிரிர்தது, ௮ம் மான்மேல் வைத் 

க ௮மாகிறால் பி பு ஒரு மானாகலே பிதந்தார். மதிஈலங்பமுன 

றது வனங்களில் திரிந்து சீன்னாளில் மடிந்து பின் ஐங்ரசசாத்
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இரத்தில் அங்கிரா என்னலும் ஜர் அத்தணனும்பூப் பு நல்௨ழாயக் 

தோன்றி அலாகிறால் எய்திய தகலலயஞ்டி 2 5 CF \o fF yeu ௫5 ட ey A OV Gr 3 Al 5b oot YD 

ர ட ~ ர . * a ௬ . 

என்றம் அறியாப பிததர் போல திரிந்து பிள் ரிபு Paewyi, 

அவா பிறப்பு எதும் வித்து எல் பதும அஃழற்றவர் 222 பிடப 

பு ௮ம் என்பதும் உலமம 'யாபால் ஒருங்3%௨ நகணடது. 

(விரிவைப் tga 5 ச்தில்காண்க) 

திரியொ? நெய்செறி வற்ற செஞ்சுட ] 

எரிதருஙு இர துவுற் நிலக்கு மாறுபோல் 

விரியமுக் குணத்தொடு ப வின் மாமனம் 

உமைகரு பிறளியை a Penna a (1) 

பன்னு முற் பிறறதைபில் பரதன் என்னயால் 

இர்ிிலம் புரத்திடானு5ற்றி யாவும்லிட் 

டூன்னிய தவத்தெடும் ஒழுகும் ராளினோர் 

கன்னிமானுழை மனம் கலசஈஇறத்றலால் (2 
SN
 

அவ்லுழை உருவமும் அடை. தூப்ட்டபின் 

இ௮வவுருவெடித்தனன் இன்னம் ஞன்றிஹு.௰ 

கவ்வைசெய் பனங் கதுவாலு நின்றன 

செவ்வியோய் பவகமடற் செலவு மாற்றியே . (3) 

இவை ரகுகுணனை சோக்கிச் சடபரதர் கூறியன, இவல 

றால் மேற்கு? 5, உண்மை இனிது மெளிவாதல் காண்2, 

அவாவே பிறப்பிற்கு வித்து என்பது இதனால் கூறப்பட்டழு 

362 வேறொன்றும் வேண்டார் விரும்பிப் பிருக்கியேன் 
கூறின்பக் சொண்டார் குமசேசா--ேேறியே 

€வண்டுங்கால் வேண்டும் பிறவாமை மற்றது 

வேண்டாமை வேண்ட வரும், (௨) 

Q—=sar, 

குமரேசா! ஒரு பொருளையும் தாம் லேண்டாதவராயி 

5௮ம் பிருங்கி முனிவர் ஏன் பேரின்பத்தை ௮டை%த.1எனி,
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வேண்டுங்கால் பி. யாமை வேண்டும் அது ம .ண்டாமையை 

வேண்ட வரும் ears. ௮ என்றது பிரவா மைனய, 

வேண்ட த்தக்கதும், வேண்டியத எய்தும் நெறியும் இதில் 

விள ச்நியு வ்ள்மமை காண்க. 

பெரியோர் உள்ளம் ஒன்னற விரும்பும்கால் பிறவாமையை 

யே விருமபும். ௮ப்பிறவாமை ஒரு பொருளையும் விரும்பாமை 

யை விரும்ப அவருக்குத் தானே எய்தும் என்பதாம். 

இனி, ஒருவன் ஒனறை வீரும்புல்கால் பிரவாளமஉயயே of 

மேபமேவணடும; ௮ விரும்பாமையை விரும்ப சானே Ha gs 

கு வரும் எனவும் இது பொருள்படும். 

௮வா இல்லாதவர்க்குப் பிறப்பின்மை சான யுண்டாகும் 

என்பது கருதது, 

மேல் பிறவிக்குக் காரணம் காட்டினார்; இதில் பிறவாமைக்கு 
உபாயல் கூட 

வேண்டாமையால் வேண்டியத வரும் என்று அடிகள் உண 

ர்த்திய ஒண்மையை இதஇல் ஊன்றியுணர்க. மெயயுணர்வுடைய 

வச் எழையம விரும்பாமல் பிறவா மையையே வேண்டுவென்பது 

இதில் உணர் ததப்பட்டது. இவ்வுண்மை பிருங்கி முணனிவர்பான் 

உணரப்படும், 

கதை 

பிருக்ெ என்பவர் முற்றத்துறர் த ஒர் முனிவரர், நெடுங் 

காலம் கடுக தவம் புரிந்தவர், எல்லாக் துன்பங்களுக்கும் இச்சை 

யே சாரணம் எனபதை இனிது தெளிந்து ௮தனை அ௮றவேஒழித் 

அ உண்மைப் பொருளையே உளக்கொண்டிருக்தார், பிறலி நிக்கத் 

தையே பெற்றிடவிழைச்தார், இவர் தமது யோக மகிமையால் 

மேருவையடைக்தார், ௮க்கு அருளூருவாகி யிறைவியோடு எழுக 
தீருளியிருக்கும் இறைளைக்கண்டார். தேவியைவழிபடின் உலக 

இன்பம்களெல்லாம் எளிதில் எப்திவிமிம் என்பது சருதி Mayr



37-2 Bsr gros ge 730 

றை வேண்டா தவசாய் ஐயனைமா 5இரம் வலம்வ௩து உழிபட்டார், 

அம்மை சிறிது தூனிவடன அமழமுூனணிவசை Cress தமது 

கூ ருகய உடல் வலி குனபி உதிரமும் POF YL CBSE = His 

தன. முனிவர் தளர்க்தார். உடமேே ஒரு காலும் கோலும் 

அவர்க்குக் கரைணுகல் உச ௮ம்மைக்கு உணமையை | omnis 

இனர். Gita .ததலையெரை இபபிரிஎனை வச்தசென்று 

கருதி ௮ம்மை அரு? தபம் பு£ச.நு ஐயன இடங் கலுஇரந்தார், 

அதனையே அர்ச்த நாரிசன எனபா, மீண்£ம முனிவர் வேரொன 

ஹையும வேண்டாமல பிறறயாமையையே மேண்டி வண௫கிஞர். 

அவரது ௮வாவற்த கன்மையை யந்து அபமையும அருள்புரிச் 

து வந்தார். முனிவர் பின் பிரவ, மையை?ய பெற்று ம௫ழ்ச்தார்: 

மெய்யுணர்வுடையலர் பிறறாமையையே வேண்டுவர் என்பதும் 

௮வா இஃலாகலாக3க அல்முண்டாகும் என்பதும உலநம் இவர் 

பால் கண்டது. (விரிவா 5 சாசியகதில சாண்க) 

அவர வஅுற்றவர்க்கே பிறப்பு அறம் எனபது இதனால் 

கூறப்பட் 

363 Cressi சன்னிகையும் லேண்டாதேன் வேதசரர் 

கோலமாறா சேன் ஈர் குமமரசா..../லமாடன 

வேண்டாமை பனை விழுச் செலஃவம் ஈண்டில்லை 

wT exon hi ௮ஃததொப்ப தில. (௩) 

இ-ள், 
70 ர . ௪ க ய [் . 

குமமரசர: வேசசசர் என்பவர் ௮ரச செல்லக்தையம் 

HT Fata குமரியையும், வேண்டாமென்று விடி க்தி ஏன் விரைந் 

தசெனறார் எனின், வண்டாமை அன்ன விழுச்செல்வம் ஈண்டு 

இல்லை ண்டும் அஃது ஒபப.து இல்லை என்௧, 

வேண்டாமை ௮ன்ன--௮வசவரமை போன் ற, 

விழுச் செல்லம்-..- மேலான செல்லம், 

ஈண்டி ஆண்டு என்பன இவ்வுலகத்சையும் அவ்துலசத்தை
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யும் குறிக்தூரின்றன. யாண்டி என்ற தொண்டால் எவ்வுல௪தி 

தும் இல்லை என்று சொளக, உம்மை இறந்தது தாழலியது. 

அவாவின்மையானது தன்ன புடையவளும்கு அளவீல்லாத 

பெருஞ்சிதப்பினை அமைய நல்கும் ஆதலால் ௮2 லவிழுச்செல் 

வம் என நின்றது, கவலையாழமின்றி இருமையினும இன்பம் 

பயத்கும் ஒருமையை வீழுமிய என்னும் அடை விளக்கிறின்றது, 

மேல், வேண்டாமையால் பிறவாரையுண்டாம் என்றார் இதில் 

வீரரமிய செல்லமாய் நின்.று இம்மையிலும அது மேன்மையைத் 
* . e ௩ ௫. . . > 

am மன் ர. துறக்கத்தில இருபபினும் அவாவுடையவா மம 

லும் மேலு: ஸிரும்பிக் சலக்கக்கையே யடைவரரதலால், அவா 
யம ‘ ॥ 

இ e ச . > “™ + 2. 0 ன 0 ௬ 

ன்மைபன்ன ஈன்மை இண்$ம் இல்லையாயிற்று, 

செல்வம் என்பது சையின் நிறைவே 

அல்கா ஈல்குரவு ௮வாஎனப்பரிமே. என்றதுல்காண்சு, 

வாவாமையை லக்கு செல்லம இவ்வுலகத்தில்லை; ௮வ்வுலகக் 
ற அம் அதனை லப்பது இல்லை என்பதாம, 

இல்லாழ்வார். சேல்வத்தாலும் துறகிரள் ௮வாவின்மை 

wpe Bp gat என்பது குறிப்பு. செல்வமுடைமையும் 

அவசனினமையும் இருவகை நீமைபார்மிறும். முறைய உரிமை 

யாம் என்ச. ௮வா இன்மையே ௮றிவோர்க்கு விழுமிய செல் 

வம எனபது கருது, 

மெய்யுண[வுடையவர் ௮வாலின்மையையே விழுமிய செல் 

லமாகம் கொள்வா எனபைது இதில் உணர்த்தப்பட்டது, இவ 

வுண்மை வேத்சார்பால் உணரப்படும், 

கதை. 

வேதேசார் என்பவர் இற்றைஃருப் பல ,நூற்றாண்கெட்கு 

முன்னர் வடசாட்டிலிரு$ த சய£லன் என்னும் ஓர் வேதியன் 

புதல்வர், சிலர் இவரை ௮ர௪ மசபினர் என்பர்; பலநூற்புல 

சமயம் இலர் ஈலனுறப் பெற்றவர். நிலயாமையைத் தெலிர்அ
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இளபைய் லேயே உலசைக் ஆா*சயர் தனியிடமோவறில் 

திமர்க்திருந்லு Best’ Sanh புரிககார், நாள் பல கழிஈதபின லா ஈத 

ரிளை அடைந்தார். அ௫கு அக்காடடு வேக்தஜுடைய ௮ரமை 

மசனின் சுயமவமம் நி£ழ்ர்க,து, சுயபலசம் எபைது ஒரு பெண 

சுனக்கு வ்ருப்பமான ஒருவளை மணமகனாஈக் தானே all ggs 

கொள்வது, வேற ஆண் மாலீன்றி அ௨ூள வ அரசுக்குரிய 

ளாயிரு/கனள், ௮கனால் அவளை அடை பவனே பூல் அரச பத 

வ்யையும அடைவான் என்று oO AT BAT eg. wi Boh ens 

நலலுங்கருதி ஆயிரக் சணஈகான வமாசர்களும பீறரும வந்து 

அங்குக் குழுமிய நகனர். BIT Tam தாதிகள் புடை சழ 

வந்தாள, அவைநமிவேயிடடி௱ந்ச உயர்சசுபிடத்தின்ம்து உவந்து 

TEM. gd Typhoons ணட மளவில் ஒல் அலையில் உள 

வாய உலகைம்சூ gin Calera, நாறபுறமும் நயநது சோல்கி 

(2) 61, KF AVAIL TM OT G1 SASH எனக்கு சன்று ததசம் 

தலைகளை நீடடிம்சொண்டி எதிர பந்கியிருக்கின்ற எவரையும் 

அவள் விரும்பலில்லை. இங்வனொசசசை ௩௬ மூலைபில் ஒது௨) 

நின்று பார்கறுக்கொண்டிருக்க ஈப.து வேசசரமையே ஏீருமபி 

டை. தன் கையில இருந்த மலர்மாலையை இகருக்காச சூட்டு 

FD விரைந்து வந்தாள், இவர் லேண்டாமென்று வெ௱ண்டு 

சென்றார். இவள் செர்டாந்து அடலியையடைர்காள். ௮வளை 

நோக்கித் சம் மனஉறதியை உணாச் ? இதம பல மொழீ?சார், 

அவள் உணர்ந்தாள். அரசை வெறுத்துத் தவநெறி நினறாள். 

இறந்த ௮ழகயையும் உய்ரந்க பசவியையும் ஒரு்கே வேண்டா 

மெனறு வெறதசு தச சென்ற இவா , துரசின் பெருமையை 

௮மாரும் வியநகார், அவாகில்லாசவா இருமையினும் பெருமை 

எய்துவர் என்பதை உலகம் (3)வர்பால் கண்டத. (விரிவைப் 

பாரதத்தில் காண்க.) 

௮வா இன்மைபோல் மேன்மையான செல்வம் வேறெங்கும் 

யன்பத இனால் கூறப்பட்டது.
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36.4 மால் கமசிலயர் வாய்மைியான்றே வேண் யெல்லாம் 

கூ௪3யன் ரித்தார் குமசேசா.3ரநன்ற 

தஉய்மை பயென்பத Teer ow inp og 

லா௮ய்மை வேண்ட வரும், (=) 

குமரேசா! ஈமசிவாயர் யாகோர் தலாவுமின்றி மெய்ப் 

பொருள் ஒன்றையே என் மேலீ நின் ரர எனின், தூய்மை என் 

பத தவா இன்மையே: து வாய்மை வேண்ட வ. நம் என்க, 

௮ளபெடைகள் இசை நிறைக்க நின்றன. 

தூய்மை என்றது முத்தியை; மாசற்றது என்பதாம், 

வாய்மை என்ற கடவுளை; மைய்ப்பொருள் என்றபடி, 

௮வா இன்மையை மேல் வீழுமிய செல்வம் என்றா; இதில் 
அிவே முகதியின்பம எனரார். க், G 

முத்தி என்று சொல்லப்பவெது அவாஇன்மையேயாம்; » gy 
மெய்ப்பொருளை விருமப த தானே ௪ ய்தும் ஏன்பதாம, 

இசை இன்மையே முத்தி என்பதும் வது மெய்ப்பொரு 
ளைச் சிந்தித்தலால சானே வகசேரும என்பதும் இதன் கருத் 
தாமென்க. இனி, தாய்மையைச் சுசதம் என்றும வாய்மையைச் 
சததியம எனறும கொண்டால். சததம எனபது அசையின்மை 
யாம்; து சத மயத்தை விரும்பத் தானே உண்டாம் என்று! 
கொள்க. அவா இல்லாதவர்க்சகே பேரின்டம் உண்டாம எனபது 
குதிப்பு, 

அவாவற்று பெய்ப்பொருளைப் பற்றினோர் பிறவா இன்பத் 
தை விரைலில்எப் துவ என்பது இஇல் உணர்ச்சப்பட்டது, இது. 
உண்மை நமசிவாயர் பால் உணரட்ப ம்.
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கதை, 

தகலாயா எனபக? சற்மதறம்(குறைய இற்றைக்கு அறு 

துறு தண்ரிகட்கு மனனர்த் திருவண்ணாமலையி லிருச்தயர், 

அத்தலத்இல துறலியய்க தனித் 5ருஈத குகை சமவொாயர் என் 

லும் ஞான ?யாகிபால பேரன்புடையவர். பல நூல்கவிலும் 

ஈலல பயிறசி.புள்ளவர். செய்புள் இயற்றும் திறமையுப லாய்கஃவ 

உல* நாடடமினறி உண்மைப் பெருசா யே உளத்திற் கொண. 

வசரய் ஒழுகி வருகின்ற இவா தமது தடையை இ) கைநளா 

தம Dig B fi oF கள் ஹிரைதது தேய்த்தார், ஏன் தேய்த்தாய் 

என்று ஐசரீப இசைககார், தல்க்ப பரமன் இரு முன் நிற 

இரைம் சீவேபில் மகருபபுப் பிடுத்தது ௮தனை ௮லிசஈகத் சேய்தி 

தேன் என்றா... தரிரிய! உற்றதை முறறும் வினவி உண்மை 

பென்று உணர்க சீடரது முறறணர்வைத் செளிந்து வியர் 

தாம். “குருவே” எனறு அழைத்தார். அதுமுதல் இ சைச்குரு 

mower cor peas கூறி வந்தது தேசிகர் தில்லைக்சேன் 

ரர். ஆரியர் பணித்தபடியே, இவா சிதம் ரத்தை ௮டைகந்தார. 

இலசது ௮௯ புக்கியஙகி ௮ம்பிகையே வரத பெசற்ஃலததில் ௮.௭ 

erin wall gasp அதரலாதலி॥ ஈது ததிள பலசெய்து 

வர்தார். இங மேன்மையைத் தெளிர்து ரக ணசகான 

பேர்கள் தர்நலக் கருதிக சமமாலியறதை இவா மன் காஸிதந் 

கையாகரச் செலுத்தினர், அவமறள் ஒனரையுர் தின்டாது ஒடுஜ் 

இயிருந்தார். இடந்த பொருள்களை - Serco, ena 1 ண் 

டே செனரார், மெய்ப்பொருள் ஒன்றையே இவர் கிருமபிப் 

ருந்தார். 

ஈசனை ay SHA pu 9) aus தோர்பொருள் 

ஆசைபை பிருத்து-ல அர்த ணாளர் தாம் 

வ! சாற் நிடும ஒரு மனையில் பு௫பல 

நீசனை யிருத்நுதல சிர்£மும் என்பரால், என்னும் உண் 

௯மய இவர் இனிதுணா ததினஞா, ௮வா எனபது யாதும் இன றி, 
93
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இைலனருளையே ௮லாளிரநினற இவர் மெஃங்காகம் + S65 Gor 

திருப்பெருந் து;றபை BCL ETT Tt MLD eA 

காசிமதியில நவமிதிதியில இறை, ஐ. ரணடற்க்சல5 

தார. அண்ணி வெண்பா டட. உட ந மிய சல 

நூல்கள் இவரால இயற்ற படட Al சாராய 00 

we Cum mdm Gus mir Qu, or anor ‘ib gone 

வில் ௨ண்டாம என்பதை உல3 : . ‘mA va 

௮ ரணை மானமியத்தில் கண.) 

ர 0 , 
௮வா இனமையே முசதிபின் oe கூறப் 

பட்டது. 

365 சையற்ற சாரதாரபின அற் றயார்தார பற்றவரேன் 

im சிமி கொர்தார் UST EI— em? | 

Hop ரென்பா£ ௮லாவறரார் மற்மைடடர் 

அதர பற்ற இலர், (௫) 

8) —ar. 

@inCren! னுலா அற்ற நாரதர் பிறலியற்றார்; soo gs 

௮0௪ கபி ப தலானோர் துற திருந்தும் ஏன பிறரது உழன்றார் 

எனின், அறறவர் எனபார் ௮வா அறுமே; Lae ud aT ௮றருச 

APPS Bor oars. அற்றவர் எனபதறகு எண்டு இயைந்த 

ஒன்றை இயைக்துக்மிசாள்க, 

மற்ரையார் என்றது ௮வா௮ரு ஈவர்களை. ௮ 2தா-அத் 

தன்பையாக; அல்தரவது Hat gw von Snot vpn, போல, 

Ips snpar eer gy Orrean Garr gon gs ppaSsr 

Hog HY sut Huisure opel 28 pws BIT என்பதாம், 

இனி, புறத்தில் டற்று அறா... என்று சொல்லப்ப்வோர் 

உளத்தில் ௮வா ௮ற2.ப2. , ௮வ அவா ௮0 தவர் அவுவளவாசுப் 

பற்று ௮.ற்றவராகார் எனவும இது பொருளபமம்,
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அவா இல்லா SOT பிறவா இன்பத்தைப் Ge pot என 

வும், ௮கனையுடையவர் பிறலக் துன்..த்தகையே துடைவர் என 

வும இஃ் அணர்த்தியதென்5, விதி, மறை, என்னும இருவகை 

யானும தவா துற நதடசது சிறப்பு இதில் விளக்சப்படட ழு, 

wat HP Dalscs பிறவி gy Win oT BL woo g ௮ரூத 

வர்க்குப் பிறவி ௮௫ த என்பதும் இதில் உணாத்தப்பட்டன. இவ் 

வுண்மை ந ரதாகண்ணும், கபி மகலாஜனோர்பாலும உணரபபடும். 

& GD) & 

Blo get sex at பிரமாவின் மானச பு சல்கர். (pool aut 

கணத்துள் முசுனனம வாய்ந்தவர். நெடுங்காலம் பெய்யா திருந்த 

மழை இரர்பிறதவுடசே பெய்ததால் இவருக்கு நாரதர் என்று 

பெயர்க கது எனபர், நாரம்--7ர். யாழ்இறசயில் இவர் மிசவும் 

வல்லஈர். பார$யம என்னும் லா இச மூலை இயறறியுள்ளார், 

இவசது யாமுக்கு மகதி எனறு பெயா், மற்றத் துற£ 

தவர். தத்துவவுணாகினர். ஒரு நிலையின்றி எவவுலகஐகளினும் 

இனித திரிபலா, மனிதர்களாயினு ஈ மதவர்களாயினும் செருக 

குக் கொள்வராயிய, உடனே சசெனற அவர்களது சிறுமையை 

வெளி /படுத்தித திக BA சவர், இவரது உடை, உடை, பாவ 

ணை, சொல, செயல் ஏலலாம் வினை moe oor Sa LD Q) au ah & 

குக் கலஈப்பிரியசென்று ஐ ந பெயநு௰ உண்டு, இலை இலா 

8ட்டிம் SNSHGM ONTILTH உயி களு நகு நலம் புரிவனவா 

கும். இவர் செய்துள்ள மித்திர பேஃம்ஈள் தளகிடலரியன 

அவையாவும் இறுதியில் இதமாக?வ காணப்பட்டன, இவர த் 

பெயரைக் கேட்ட அளவில் ௮மாரர் முதல் அனைகரும் 2 ww lp 

வடைவர். gy rsa எல்லா ச அனபக்சட்கும் காரணம் பை 

தை இனித தெளிந்து சனை இவர் அறவே அறுத்தார். அத 

னால் பிழகி 8ீல்9ப் பெருகலபூற்ரார். அரிச்சந்திசன், தருமன், 

சிததிகே்து, முதலிய ௮சசர் சிலரும், சுகர் ௮ரிய சுவர் முதலிய 

முனிவர் பலரும் இவரது ஞான மொழிமளைச் சேட்டு மேன்மைய 

டைந்தனர். அலா அற்றவர்க்கே பிறவி ௮றும் என்பதை உல 

சம் இவர்பால்உண(ஈதத, விரிவைப பிசமசைவர்த்சத்இல்சாண்௪,)



443 திருக தறட் சூமேேச வெண்பா. 

கதை 3. 
சபி, இமசரன், குலே. சுனன், தூடன், பிசுகன, பிதுர்வா 

த்தி, சொருபன் என்னும. இவ் எழுவரும் பசசதுகாசருச்குப் 

புச்ல்வசாயத் தே னறித் ம் ஐவிகளாமீணார், காராந்கவ முனிவசை 

பமித்துக் கலைகளு. பயினருர அபிலுர், ிபாறியி ஈ்பக்களை 

அவாவி அறிசில் செயல்கள் பரிக்கார். அ சணால் இவானைவரும் 

கேடராகப பிறந்தார் வெம்பழி செயைந காப ல அரு வர் 

க்குப் பிற்ளி ௮ தெ ன்ப தல டம் GUA LIT ev oral & கண்டது. 

விரிலைச் சிவமகாபு சாண தில் காண்க. 

அற்றுன் என். ற சொலப்பவோன் ஆசையர்மான் ஒருவனே 

WH ST hers Ogre wit coms a பிறவ.துக்களெலலாம் 

செற்று எனிலும் ௮அவையாக்ரூஞ்செயிரத்துன் ப கனுனேயன்றி 

உற்னார் வணவ்கும் ௮வன்போல ஒழிர்தான் சொல்பலாவுறுபிறகி 

% ௫ ஐ (குசேலேபாக்கயானம | 

அவா நீங்கா சவர்ஃ தப் பிறலி £க்காதெனபது இசளுல் கூற 

ப்பட்டது, 

nee 

366 & Owen வுக்ஈஞ்சிக் கோசகரும் மாகதராம் 

கோடி யன் செலரறார குமசேசா...ராபூயென்றும் 

அஞ்சுவ தோரும் அறஃ2ன ஒருஉனை 

வஞ்சிப்ப தோ ரும் அவா. (௬) 

இ_ எ, 

6 

குமரேசா! கோசிகரும், மாகதரூம் அவாவினை HH 

ஏன் இசைஈள் தோறும் அகனரார் எனின், ஒருவனை வஞ்சிப்பது 
அலாவே; ஆஃலான, அதனை ௮ஞ்சுவரே அறன் என்க, 

ஒரும் என்பன இரண்மிர் அசை நிலகளாய் நின் ன, ஒரு 

வளை என்றது பிறலிபற நினற sy Caden என்ச. ,



a) ச (17 Sob Wet iy DB. rar FHM The Y 5, 

soe டடத ன் . று லி , 

Bp) மெயயுணாய்தி ipo Faw அடையலிருக்கும் 

Bor mata ds win sme Girma புமுற்னு ுவரைத தன்வய 
ok oN fF ர ௬ a « ~~ oe 9) . « 

(ET Ge F இழித்து னபா 2ல், அவ! வஞ்சுபபது என்ர, 

ஒருவனை மயக்கிக் செக்க வலலது அ௮வாலே ஆசலால் 
us 

e “A . ப 7 ௩ 6 6 

வ்கனை அஞ்சி்காப்பதே அறம் என்பதாம். 

ஒன்றிர்றாம் அஞ்சாத துறவோர் ஆ சையை அஞ்சிக் காக்க 

வேண்டு மன்ற? தாம் பெறுகின் ற அளபத்துக்கு உறு பகையா 

யிருப்பது ௮ தூலேயாகலான என, ஆசையைக் தம் உள்ளத் 

இல புலொடடாஃகபடி உணலமப் பொரளையே உணர்க்து பாளி 

% கத உலையாது நிற்றலே தூறதவர்க் ௧௪ சிறந்த அறம் என்பது 

சூ ப் ப், 

அவாவ்னை அளாஈக் நாக்குல தற ௨ரககு ௮றம் எனபது 

ஓதி ஐ இப்ப eat கலி இகில உணா த்தபபட்। து. இவ ண்மைம சுகா கண்ணும மர 

ங்த/ பாலும் உணாப்டமிம், 

க்கை 

SENG at அரசைக் Pig) SS Rawle _ sp 

BL ருத் திசை யை நண்ணி MT Hore LF Blea & CD BY இவ 

ஈதி ஐவ நிலையைச சிகைக்ட விரு இந்தின் தீமலாத்தமை 

யை அனுப்பின, அவளும் இசை ஐ தங்கு ah இருக தகர் 

முன்பனபொருக்திகினறாள. அவளது ௨௫௮ ௮(மைக்கண்டு இவர் 

உள௱ங்நரைம் து.ரகனார், மன நிலை குலைந்து மயல மிஃக கொண் 

டார், அவள் இனாங் ச, உவந்து ஒணைந்து பகிழ்ஈ கார, Maren gy 

போகக் கடலில் புகுந்து சாழ்க்துருக்க இர் சிறிதுகாலம் போன 

பின் போதகச் தோன்றப்பெற்றார். தம பிழைசகு இரங்னொர் 

பொய்டி எழுநதார். அவாளின் OasCauwn 28 sbarens, 

இவ்லஞ்சம் இந்துசன் 9சய்தெென்றுணர்ந்து ௮க்வஞ்சியை தோ 

க் வஞ்சம் கொண் £ர் ஈண்மஈ/ளாசெென்று ௮ப் பெண்மணி 

பைச் சபித்தார், ௮ள்சிருந்தால இன்னும் வழுசம் நிசழுமென்று



a4 திருக்குறட் குமரச மெண்பா, 

அஞ்சி அகன்றார். சென்திசையையடைந்து திருந்திய தவத் 
ை௪ செய்து தேளிச திருககார். ௮க்கும் தமத உள்ளத்தில் 

அவாவும் வெருளியும் ௮ப்பதை அஞ்டி ௮அசனையகனறு மேல 

இசை ஈண்ணினார். இண்டு அஞ்சு ததனைவிட்ட: உறு ஒட 

இசை புகுந்து திடமுடனிருந்து யாம்தாரலாவம் தமை யணுமா 

வணணம அஞ்சிக்காத்து எவரும் ௮அடைதற்கரிய உயர்பதம தடை 

ந்சார் அவாவை தஞ்சிக் காபபதே தறவோர்க்கு அமம் என 

பைதஇவர் உணர்த இிகன்றார் (விரிவை இசாமாயணத்தில்காண்க,) 

கதை 2. 

மாச? என்பவர் விட்டாது மாமில் தோன்றியலர். 

சிற்த துறவொழுக்ஈ(றடையலா. இவர் பேருலின் தென்பால் 

மாகது தவமபுரிந்திருக்தார், விக்பேதய்தறகுரிய லியூ மிய ஈலங் 

கசொக்லாம் ஒ.ரங்25 மேலீயிருந்த Mature வீபுதை என்னும் 

ஓர் ௮௪௬ கனனிகை ஒந்தாள, அசர முலத்துக்கோர் சலைமை 

யான புதலவளைப் பெறக்கருஇ அசா குருவாகிய சுக்கிரரே அல 

ளை இகரிடம் அனுப்பினார். அவளது எழிலைக் கண்டி முனிவர் 

அழலிசி௦ மெழுகாய் அலா மேற்கொண்டா, அருகிலணைந்து ௨ 

ருசி inn Oa sai. ௮வள் இசைவுற மருலி ஈசையுற இருந்தார். 

சாள் பல கழிசத பின நல்லுணுரீவெயதினா, அசை நோயால் 

தாமக்டநத மாசினையோரசக்தா£ா, அஞ்சு ஈடும் அவளை gan 

விடுத்தார் இவரைக் தோய்க்க ஈலத்சால் அவள்பால் கயமுசன் 

தோன்றினன். த்ம்.து இழிரிலைமினை எண்ணி எரியுறு தளிர்போல் 

வாடி. இன்னலங்கட லுட்படட முனிவர், வேறோரிட 2), டை 

ந்து தசையை அறவே நீக்கி ஈசனை நோக்கி ௮ருர்சவம் புரிக 

தார். அவாவின் வஞ்சத்தை அஞ்சு ௮கற்றலே ௮றிவோர்க்கு 

அறம் என்பதை உலசம் இகர்பாலும் உணர்ந்தது (shows sos 

புராணத்தில் காண்க.) 

மெய்ய யுணாதல் முடிவாக வேண்டும் கருவி யெலாம் பெற்றுச் 

செய்யமுத்து படைவதந்ருச் சறந்துளோனை மறவிலழிப்



பொலம் அதிரா ரம் வா வறுத்தல். 74d 

பையநுழைந்து பவமீட்டும் பாய்த்திக்கெடுக்க வல்லதவா 

ஐய ௮தனுககுளந௫ அஞ்சிககா தல் அ.ரிஞர் தொழில், 

(கு 2சலோபாககயானம்) 

அவாள். bo.) ys சக. அறம் என்பது இத 

னால Se DUI LI mm i), 

36/ சாரும் ௮வாவறு 53 த்த்தாக் நினாயரீன்பம் 

கூரநரின்றார் எனனே குமரேசா--கேரும 

Dy ast ott Goor யாற்ற வழப்பிற் றவ வினை 

தான் 2 வண்டி மாற்றான வரும. (௪) 

Q)—arr, 

குமரேசா! ஒரு பொ ளையும் eal oh தீச்தாத்தி 

ரையர் யாதொரு துன்பமுமின்றி சல்லா நலங்களையும் ஏன் எளி 

தில் எய்திஞா எனின், ௮ுவான்னை gop Houde, perma dn 

தான வேண்டம் ஆற்றான் வமா எனக 

றற என்பது மிகுதியை புணர்சதும, ஈண்டு ௮ முழு 

தம எனபதைச் சுட்டி நிறைது, 

அவாவினை ஆற்ற அறுப்பிர-- ஆசையை அறவே ழிப்பின், 

தீலாளீனை என்றது 9சடாச அறங்களை; அறமே ௮ழியாததணை 

யாசலால் அதனைத் த.யாவினை என்றார், 

ஆசையை ஒருவன் அதவே ஒழித்தால், அழியா த ஈலல்கள் 

எல்லாம அவன் விரும்பியவாறே உளவாம என்பதாம், 

பேல் செஞ்ச புசகாவண்ணம அவாவினை அஞ்சக் காக்கவே 

ண்மே என்றார்; புதனால் பயன் யாது எனபார்ககு இத கூறிய 

Osea. ஆசையிகஉலாதவன் ௮ழிலில் இன்பத்தை எளிதில் எய் 

அவன என்பது கருத்து,
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அவாவினை நூற்ற அறுத்தவன் அரும் கரத்தின் பபரும் 

பயன் யா௮மலாக்?5 எய்துவான் என்பு, இதில உணர்த் சப் 

பட்டது. இவ்வண்மை தத்காக இனாயர் பால் உண ரப்படும, 

கதை. 

திச்சாச்திரைய/ எனபவர் அத்திரி முனிவருடைய அருந் 

enw புசல்வா். இவர், கண்கன் கோன் றலசறகுப் பசினைகு 

தலைமுறைகளும்சு மான புக்குலசதில் தோன் றியிருக எது 

எனனும் அரசனுடைய க. லத்தி Hod, உயர்கத ஓ Bip 

டையவர், பொழிபின் பல்களை MD oa lay 0) 8 5 at a fl un 9 

போல் எப்பொடிதும இனிய இய்பினர் yetat சிலர் 

சீடராக இவசை அணுகியிருக்க விரும்பினர் அதுவம் 

பத்றும என்று கரு ௮வானைவரையும் அற்று செனற திம 

பரராிஃ தனியேயிநக கார். மவ டைபேல்சென்ற எழுவேந்தன 

ஒருசான் இவரைக் கண்? ஒன்ழமிலராபிருகதம எல்லாமடைந்த 

வர்பேல் இனபு%மய்திடிருக்கும இவசது Fm osu Cras 

லியந்மு "உடைகோஉணமுப டுனறி எச இக்கனம் ௨௨௩ இ 

ரும்சன் றி!” என்றபணிடிது வினவினாசா - முனிவர் அருளுடன் 

நோடி அவாவின் B66 மையும அதம் அறுத்சாரககு RS aT 

ம *வற்களையும் பல உகாரணங்களால் இவிது எளக்கினார். அர 

சும உணர்ந்து அவா அறற உயாஈதான, அுருமச்தவம் புரிந்து 

வருக்தியடையவேணடிய உயர்ந்த பதங்களை இரந்ர இடழதி 

ரும் 2த இவர் வருசா தடைககார், அமாமும் முனிவரும இவ 

சத அ௮வாவற்ற ஏன்மையை வயர், போறறினா, அவா சிறி 

தும் இலராகியஇயர் எண்ணிய கலங்களை எணணியாக்கெய்தி ௮ 

ழிவிலினபத்தை முடிவிலபடைரகார் ௮வாவினை௮ற3வ அறுத் 

தவர் விரும் யெனஎல்லம் விரைவில ௮டைவர் எனபதை உலகம் 

இவர்பால் உணாக்த தெளிந்தது, (விரிஏவப்பாகவதத் திலசாண்க,) 

ஆசை ௮றமிகைன் ஆசை அற மினகள் 

௪சனோ டாயினுடி ஆச் yp) on 2 an 

ஆசை படப்பட QU as துன்பம 

ஆசை விடவீட ஆளாதம் ஆமே (திருமர்திரம்.)
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௮வா இல்லாதவர்க்கு எல்லா ஈலங்களும் எளிதிலுளவாம் 

என்பது இதனால் கூறப்பட்டது. 

=A 

368 அன்று மழீசையின்பம் ஆர்க்தார் அவாவுற்றுக் 

குன்றினரேன் நால்வர் குமமேசா--என்றும் 

அவாவில்லார்க் கில்லாகும் துன்பம் ௮ஃ துண்டேல் 

தவா௮௮ மேன்மேல் வரும். (௮) 

குமரேசா! பொருளை விரும்பாமல் சென்ற திருமழிசை 

யாழ்வார் இனபமுற; அதனை ௮வாவி நின்ற நால்வர் ஏன் அன்ப 

Cp Pape எனின, Jy ot இல்லார்தீகுத் தன்பம் இல்லாகும்; ௮ஃ 

துஉண்டேல் தவாது மேல மேல் வரும் என்க. 

௮லது என்றது அவாவை, 

sar g— gaye, மேல் மேல் வரும்--இடைவிடாமல் வரும், 

௮து என்ஜுஞ் சுட்டு துன்பத்தைக் குறித்து நின்றதாச் 

கொண்டு தவா ௮ எனப் பிரித்துக் காணினும் பொருத்தமாம். 

௮ இல்லா தவர்க்கு யாதொரு துன்பமும் இல்லை; 3ஃது 

உண்டாயின் எல்லாத துன்பங்களும் முடிவின் றி இடைகிடா 

மல் வரும் என்பதாம். 

துன்பங்கட்கெல்லாம் ௮வாவே காசணமாதலால அதனை 

யுடையார்க்கு ௮லையுளவாதலும ௮ஃது இல்லார்க்கு Hwa 

இலவாதலும் இயல்பாம் எனக, 

அசையில்லாதவர்க்குத் துன்பம் இல்லையென்பதும், ௮; தனை 

யுடையவர்க்குத் துன்பம் உண்டாம்என்ப.தும் இதில் உணா த்தப் 

பட்டன. இவவுண்மை திருமழிசையாழ்வார் கண்ணும் சிறுக 

ணன முதலிய ரால்வர்பாலும் உணாப்படும, 5 
ந்
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கதை, 

இ௱ப.ழிசையாழ்வார் என்பவா திருமாலடியவ௫ட் & ans 

தலராகயே அமழ்வார்கள் பன்னிருவருள் ஓருவர், இவாது காலம் 

இற்றைக்கு எணணுூறு வருடங்கட்கு முனனாகும, சிலர் 

துவாபச யு£த்தின பிற்பகுதியில் சித்தார்த்தி வருடம கைமாகத் 

தில பிருகு முனிவரது தவமகியையால் ஒ: அரம்பைபால் இவர் 

தோன்றினர் எனபர், பேணுவாரின்றி வனத்தில் சனியே கடந் 

அ அழுகு கொ ண்டிருக த இவரை வேடனொருவன் ab sme 

செனறு தன் மனைவிபால் தந்து இனிதுற வளாததான, பருவம் 

எய்தியின் ௨ லகைத துறநதுபோய்த தனியேயிருக்கார். அருந் 

தவசனைவரும் கியங்துபோறறகசுசஈ்க தெளிந்த ஞானியாய்ச் சற 

ந்து ல்ளங்கினார், எல்லாச் சிக்திர;ளாும இவசெய்கியிருந்தார். 

மா்ப்பொமு நில் சனியே செல்லுங்காலசதில் வழியே கிடஈத 

பல பொறநாஃசளைக் கண௰௮ “அ. கொடஷலியா டெக்கெறது” 

என்று சொல்லி ௮கன்று செனரார். வாணிகத்தினபொருட்$ 

அவ்வுரிய வந்த சிறகணன், சேனன, பலகன், தேவகன என் 

ணு பநால்வரும மச்சொல்லக் சேட்டு ௮ந்த இடததை அடைந் 

தார், கிடகததைக் கண்டார். இஅபொன்னை விரும்பாமல் விரைஈ 

து சென்றனன் பித்தனபோலும எனறு எள்ளி நகைதது அவற் 

றை எதிததுச் சென்று அங்கோர் தனி இடத்தை அடைந்து 

காக்வரும் பககிடத் துணிந்தார், உண்டபின் பகுந்துகொளள 

லாம் எனம சிறுகணன் கூறினான். பலாலும், தேவகனும அய 

லிலிுச்,த கதரில் அன்னம் வாங்கச செளமுர். போனபின்னர் இ 

ருக்சு இருவரும் ௮ப்பொனனைத் தமக்கே உரிமையாக்கக் சுர தி 

௮வ் இருவரையும கொல்லத் தணிகது குறிககொண்டிருந்தார, 

செனறைவரும் ௮தனை க் தாமே கொள்ளவ்ருமபியதால் Bop a 

கால் சேற்றில் மிகுதியாக ஈஞ்சைக் கலகது கொணர்ந்தார், வர் 

தலா தந்ததை இருந்தவர் வாங்கினார். ௮வ் இருவரையும் நீர் 

கொண்டுலச ஏகினார். ௮வர் கூவத்திலிறங் 8ர் மொண்டு நிற் 

குங்கால் குப்புறத் தள்ளி அவசை மேலாழாசபடி. செய்து இவ்
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இ நவரு ம்ண்நிவாதார் இருந்த உணவை விரைந்து உண்டா ர்் 

விட வேகசதால் உடனே மாண்டார், gat Doors saan 

சென்ற திருப நிசையார் தொரு துன்பமும இன்றி ௮5ம£ழ் 

ந்திருந்தா, அவசவுடைய நால்வரும அடியோடு மாண்டார், 

அ வாஇல்லார்க்குக துன்பமஇல்லை என்பதையும், ௮தையுடைய 

வா முடவில்ல:௪ இன்பத்தை அடைவர் என் /ை 51D, உலகம் 
. ee mf 6 ‘ ன 

இவாபால உண£நத௮. (வீரிவை ஆழவா சரிகையில சாண்ச.) 

அவாவே அுன்பறங்களுக்செல்லாம் சாரணம் எனபது இத 

கூறு! JL. 

369 GT em ging இன்பக்கை எனை பிஈகுமுனி 

குன்று பல் கொண்டார் கும£ரசா--என் மே 

இன்பம் இடைய(7 தீண்£ம் ௮அவாிவனனும 

துன்பத்துட் டுனபங் கெடின், (௯) 

குமரேசா! அவாரிங்கியபின் பிருகு முனி௰ர் என் அழி 

யா இனபத்தை எய்தினார் எனின, ௮வா என்னும் துன்பத்துள் 

துன்பம் கெடின், இனபம் இடையறாது ஈண்டும் எனக, 
* 

துன்பத்துள் துன்ப துன்பங்கள் எல்லாவற்.றள்ளும் 

மிச்ச துனபம். அவாகையே தூன்பம் என்ற ௮கன் இயஅ 

பும் தீமையும் கருதி என்௧, 

௮வா என்று சொல்லப்படுகின்ற பெரும் துன்பம் ஒருவனுக் 

ரூக் செமொயின், இன்பமானது அவன்பால் இடையருது வாது 

பெருகும் என்பதாம, 

1, ஈண்டும் என்பதைப் பெயராசக் கொண்டால் 

உலகத்தும் இன்பம் இடையறாது என்று கொள்க, இதில் ௨ம் 

மை ஆண்மிம் என்பது தோன்றநின் தமையின் எச்சவும்மையாம்,
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அவாவை தழித்தஎன் ௮ழிவில்லாச இன்பத்தை இடைய 

ற௫.து எய்துவான் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது, இவவு 

ண்மை பிருகு முனிவர் பால் உணரப்படும், 

கதை. 

பிருகு என்பவர் அர் சணர் மரபில் தோன்றிய ஒர் அருக 

தவர், பிரமாகின் மானசபுத்திரருள் ஒருவர் எனபர், எலாக் 

கலைகளிலும் வல்லவர், பிறக்தபொழுதே பேரொளியுடையசா 

யபிருந்தமையால் இவர் பிரகு எனறு பெயரிடப் பெற்ருர், புலோ 

மசை, யொதி என்னும் மனைளியரிருவரை மணந்து முதலில் இ 

வர் இல்லம் புரிந்தார், மும்றத் துறந்த முனிவரர்களும் இவ.ச 

து சிறந்த தவ ஒழுக்கத்தைக் கண்டு புகழ்ந்து போற்றினார், இரு 

மாலோடு அமர் புரிந்திளைத்த அசுரர் சிலர் இவருடைய முசல் 

தேவியிடம் வந்து அடைக்கலம் புகுந்தார். அந்த மும்மை யா 

தோர் ௮ல்லலும் ௮டையாதபடி அவர்கட்கு அருள் புரிர்தலுப் 

பிணள். அதனால் மால் சினந்து வளை மடியச் சபித்தார். ௮ 

வள் மாண்டதையறிந்து முனிவர் மாலை ரோக்கி “8ர் மண்மேற் 

பிறந்து மனைவியைப்பிரிக்து வருந்துவீர்'' என்று சபித்தார், ௮த 

ன் பயன்தான் இராமாலதாராத்தில் நிகழ்ர்த.த என்பர். இறந்த 

மனைவியைத் தமது தவ மஏமையால் முனிவர் எழுப்பிக்கொண் 

டார், பின்பு அன்பற்களே மலிர்துள்ளன என்று கருதிப் பிறவி 

யை வெறுத்தார், எல்லாத் துன்பல்கட்கும் ௮வாவே காரணம் 

என்று தெளிந்து ௮தனை அறவே அறுத்தார். அதனால் ௮ல் 

லல் யாதுமின்றி ஈண்டும் அமர்ந்து இன்புற்றிருர்து பின் மீண்டு 

வாரா மேன்மையை மேவிஞர்: ௮ வா ஒழியின இருமையிலும் 

இன்பம் மிகும் என்பதை உலகம் இவர்பால் உணர்ஈதது, விரி 

வைத் தேவிபாகவதத்தில் காண்க, ௮வா ஒழியின் ௮சலில்லாச 

இன்பம் உளவாம் என்பது இதனால் கூரப்பட்டது.
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370 அின்றேன் அரியசுவர் தசையற்ற அப்பொழுதே 

குன்௬இன் புரா woo rr nor min 

ஆரா இபற்கை அ௮வாரீப்பின் ௮க்கிலையே 

பேரா இயற்கை தரும், ம நகை தரு 

இ-ள். 

குமரேசா! அரிய சுவர் என்பவர் அலா நீங்ய ௮ப்பொ 

es என பிறவா இன்பம் பெற்றுர் எனின், தரா இயற்கை 

னவா நீப்பின் அகநிலையே பேசா இயற்கை ௧௬ம என்க, 

ஆரா பே என்பன அர்.தல் பேர்தல் என்னும் கினையடி. 

wre) Goes எதிர்மறை யெச்சங்கள்: 

ஆர்குல்--நிறை சல், பேர்தல்--நிலைதிரிகல், 

ஆரா இயற்கை ௮வா-நிரம்பாத இயல்பினை புடைய ஆசைஎய். 

பேரா இயற்கை என்றது முகதியை; என்றும் நிலைதிசி 

யாத இயல்பையுடையதாதலால் ௮ஃது இங்கனங் கூறநின்றது, 

ஒருகாலும் நிறைசலில்லர் த இயல்பினையுடைய அவாவினை 

ஒரு வன EPs HHO un gpI அ௮ப்2பாழு?ச 60g) ௮வ 

BiG Siwy ou ge ga கொடுத்துவிமம் என்பதாம், 

அவா நீங்யெபொழுதே ஒருவலுள்ளததில் பேரின்பம் ஐங் 

இலிசிம் என்பது ௧௬ ௧.து, 

ஒருகாதும் கிறையாத ௮லாவினை ஐழித்சவர் எனறும் நிலை 

யான இன்பத்தை எய்துவர் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட் 

ட. இவ்வுண்மை ௮ரியசவர் பால் உணரபபடூம, 

அரியசுவர் என்பவர் தக்கனுடைய புதல்வர்கள், தாய் 

பெயர் வேதவல்லி, இறைவனருளால் பதினாயிரவராக இவர்
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இசைந்து தோனறினார். இவரனைவருச்கும் ஒரு தொகையாக 

அரியசுவர் என்றே பெயர். உருகலிலும, குணத்திலும், ம நிளி 

லும், அழூலும், ஒரு நிகரானவர், தக்கன லிரும்பியாஙகு 

படைப்புக் கொழிறகுரிய உயர்ந்த பதவியைத் தாம் ௮டைய 

வேண்டி இவர் த.எத்திற்கேகினார். வீந்த மலைச் சாரலில் வீளங் 

தயிருர்ச ஜா அழகிய பொய்கையை அடைந்து தாம் விரும் ய 

os மேல அருந்தவம் புரிந்தார். ஆண்டுகள் பல கழிககபின் 

ஆண்டு ந(ரதர் வர்தார். தவம் புரி பாலரை வியர்து மோக்கி 

னார். யாது வேண்டி இம் மா தவஞ் செய்க!” எனருர். 

அ௮வரனைவரும் உ௰றகை யுரைக்கார், முனிலா இரங்கினார், 

எத்துணை ௪ றந்தபதலியாயினும் ௮௫ல் துனபககள் நிழறைஈதேத 

யிருக்கும், அன்பர் கலக்கு ஒன்றை இன்பபெனலாகுமா? மா 

சறற இன்பத்தையே ர் மநவுகல வேண்5ம். அஃது ஆசை 

யர்றவர்க்கே அமைவதாகும், உணர்வோ பெறம் பயன ௮வ்வு 

யர் நல2மயாம” என்று உண்மையை உணச உரைத்தார், Ma 

ரனைவரும் உரைர்ந்தரர், உற்ற அவாவை மாற்றம் லஒழிக்கா£, 

0 ததராகி உடனே முத்தியை அடைந்தார், நிறையாத அவா 

நிகியபொழுகே நிறைவான பேரின்பம உண்டாம் என்பதை 

உலகம இவர்பால உணர்ந்தது, (விரிவைக் சந்தபுசாணததிலும் 

பாகவதத்திலும காண்க.) 

Ars ௮வா அற்றிபாழுதே பேராத இனபம் பெருகும் 

என்பது இதனால் கூறப்படடது, 

நன்றாய் ஞானங்கடந்துபோய் நல்லிந்தீரிய மேக்லாமீர்த் [ந்து 

தொன்றாய்க்டெக் த௮ரும்பெரும்பாழ்உலப்பில தனையுணர்ந்துணர் 

சென்றாங் கின்பத் துன்பங்கள் செற்றுக்களைந்து பசையற்முல் 

அன்றே அப்போ தேவிடும் அதுவேவீடு வீடாமே, 

(சருவ்பொழிர
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மாடதீதுளான் ௮ல்லன மண்டபசகுதான் அல்லன் 
கூடசதுரான அல்லன கோபிலுள்ளான் அல்லன் 
டைததளான் ௮லலன !8வட்கைவீட்டா நெஞன 
ர. தீதுளே நினது முத்திதந் தானே, (திரு 2ந்திரம்) 

(இவ ௮கிகாசத்திச தொகைப் பொருள்) 

அவாவே பிறப்பிற்கு விச. ௮வா இஃஒலாதவர்ச்குப் பிற 
6 . ர உட 

வாமையுண்டாம். ௮வா இனமையே அ௮றிவோர்க்கு ௮ருமபெ 

ருஞ் செல்வம். அதுவே முததஇியின்பமாம், ௮வா அற்றவமே 

பிறபபு ற்றவசாவார், தன நெஞ்ற் புகாவண்ணம அவாவை 

அஞ்சிக் காக்கவேண்டும். அவா இல்லா தவர்ககு எஃ்லா ஈலங்க 

ளும் எவிதில் உளவாட் ௮வா இஉலாதவா இன்பத்தையும 

தீனையுடையலா துன்பத்தையும அடைவர். கொலையாத அவா 

தொல்ையின நிஓயான இனபம் விளையும், அது நீக்கிய ௮ப்பொ 

(pe s என்றா ிங்காத இன்பம் எய்தும், 

௩௭-வது ௮வா வறுத்தல் முற்றிற்று, 

௩௮-ம் அதிகாரம் வாழ. 

அஃதாவது வினையின் விளைவு, வினையாவது மனம், வாக்கு? 

காயம் என்னும் மூனறு கரணங்களிலிருஈது தோனறுசனெற 

நினை ௮, சொல, செயல்கள், Dom நலிலனவாயின் நல்வினை 

யாம். தீயன லாயின் நிலினையாம, ரல்பினை இன்பததுக்கும் 

இவிளை அன்பகதுக்கும காரணமாகும். கடவுள் வாழ்த்து மு 

தல் ௮வாவறுத லீருக உரைத்கன யாவும துன்பம நீங்கி 

இன்பம் எய்தும கெறிசளையே இனி துணர்த்தின; ' முன்பு 

செய் த நல்லினையே பினபு நல்லூழாப் இன்பம் விளைக்குமா தலால் 

இதுவரை செய்யாதொழியினும இனிமேலாவது ௮ தனையே ஒரு 

வ செய்யவேண்டும் என்பதும, ௮மித்துவருகின்ற பொருள், 

இன்டங்கடகும் ௮வ் ஊழேகாசணமாகும எனபதும், உறுதியாக 

உணா தகவேண்டியே இஃது இறுதியாக ஈண்டு வைக்சப்பட் 

டத, ௮திசார முறைமையும் இதனுனே புலனாம். 

மானை
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37] அன்றறுவர் நீரின் றகன்றார் மடிசொண்டு 

குன்றினரேன் மற்றோர் கும£சசா..- என்றுமே 

BRD Caper po ௮சைவின்மை கைப்பபொ டீள் 

போகூழாற் ரோன்றம் மடி. (1) 

ரீ, 

குமரேசா! விமன் முதலிய அறுவ௱ம் இநின்று ௮௧ன் 

ரூர்; சசன முதலிய எழுவரும் ஏன் ஐகடிகொண்? மாய்கதார் 

எனின், தகும் ஊழால் ௮சைவின்மை தகோனறும்; கைப் பொ 

ருள் போகும் ஊழால மடி தோன்றும் என் ௧, 

ஆகு ஊழ், போகு ஊழ் என்னும் விளைத்தொகமைகள் பொ 

Bor Aw p பெயசெச்சப் பொருளை மாத்திரம் உணர்த்தாமல் 

காரணப் பொருளவாய நின்றன, 

அசைலின்மை என்றது முயற்€யை, அ௮சைவு--மடி, 

ஒருவன் செய்த நல்வ்னை பின்பு சஎலூழாயும், Haider wy 

ழாயும வீளைந்து அவனது இனபதுன்பக்கட்கு முறையே சாரண 

மாகுமாதலால் ௮வை ழ் டஉனவும், போகூழ் எனவும 

௮மைகறு கின்றன: 

னைபபொருள் சச்சு THarGu ஊழால் ஒருவனுக்கு 

முயத்கி உண்டாம; ௮ஃது ௮ழிதறகு ஏதுவாகிய ஊழ் தோனறி 

னால் மடியபுண்டாம எனபதாம், 

பொருள் ஐச வருதற்கும், Hog அழீந்து தொலைதற்கும் 

ஊழ காரணம் எனபது கருத்து, 

நல் லூழ் உடையவர் முயற்சீயுடையராய் உயர்ச்சியடைவர் 

என்பதும, நீபூழ்உடையவர் மடிமிகுஈது அழிவுறுவர் எனபதும் 

இதில் உணர்ததப்பட்டன. இவ்வுண்மை வீமனசண்ணும் சகன் 

மூதலிய எழுவாபாலும் உணரப்படும்,
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துரியோ தனன புன்மைக்கு இரக்கி விடுமர் மூதலி 

யோர் பாண்டவர்களைக் காசியில் சிறி துகாலம் தங்கிபிருக்கும்படி. 

செய்கார். துரியோதனன் சூழ்ச்சியால் புரோசனன் என்னும் 

மந்திரியும் ௮வரோடு பொருந்தியிருந்தான். காள் பல கழிந்த 

பின் மெழுகால் இவன் அங்கோர் மாளிகை அமைத்து ஐவரை 

யும் ௮தில் குஉயேறச் செய்து உடன் வாழ்க் இருந்தான். அவர் 

அயர்கது தூங்குங்கால் அவர் மாயும் வகை ௮ல் தீயை வைத் 

தற்கு இவன ௮பையம் கோக்கயிருக்தான். இக்கனம் இருக்கு 

ங்கால் துரியோதனன் அவர்களை விரைந்து சொல்லக்கருதி சக 

ன், தரன், சலன், ௪।!குலன், வலன் என்லஓும் வேடர் ஐவரை ௮ 

ழைத்து விடம் அருத்திக்சொன்றுவரும்படி ஐயாயிரம் பொற்கா 

சுகளைஃ கொடுத்து விரித்தான். ௮க்கொடியவசையரும் ஒரு தாய் 

லயிறறிற் பிறந்தவர். சாசனி என்னும் தம் தாயையும் அழைத் 

துக்கொண்டு தேன் விற்பவர் போல் ௮ங்குவக்து சேச்ந்தார், 

பொழுதும் போயிற்று, விடிந்தபின் பார்ப்போம் என்று மும் 

மாளிகையின முன்புறததில தங்கினார், தாம் கொண்டுவந்த 

விடக் கலந்த தேனையும், பரிசிலாகப் பெற்ற பொருளையும் பொ 

இந்துவைத்துக்கொண்டு றுதுகேரம் செனறபின் ஆயர்ந்து தூய் 

கினார். பாதி இரவில் விமன எழுந்தான, இங்கிருந்தால் என் 

ே £னும தீங்குகிகழுமெனறுகருதி தணைவரையும தாயையும் உட 

ன்கொண்டு வெளிய போயினான். போனவுடன் தீயும் பொக்கி 

எழுகதது, மா ளிகை முழுதும் தந்து கரிந்தது, கைப்பொரு 

ளும்போய், வேடரும், தாயும், விரகலும் வெக்து தொலைர்தார். Be 

ரும், தாயும் ௮கனறுபிழைசக்தார். மடிகொண்டார் பொருளிழர்து 

மாண்டார். மடியில்லார் பின முடிபுனைந்தாண்டார். ஐகூழால் 

ஒருவனுக்கு முயற்சி சானே உண்டாகும் என்பதையும், போகூ 

ழால் மடி. தோன்றும் என்பதையும் உலகம் இவர்பால் ஒருங்கே” 

சண்டது. (விரிவைப் பா.சதததில் காண்க.) 

முயற்சியும் மடியும் ஒருவனுக்கு ஊழானே உண்டாம் என் 
ப.த இதனால் கூறப்பட்டது, 95
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372 LJ ear 6 5 en oar பேதைமையாற் பாரிழக்தான் புட்கானேன் 

கொண்டுவஈதான் செல்வம் குமசேசா--மண்டிவந்து 

பேசைப்படுக்கும் இழவழ் அறிவகற்றும் 

ஆகலூழ் உற்றக் கடை, (௨) 

குமரேசா! சல்லறிவுடைய ஈளன் அறிவு தீரிந்து தன் 

அரசினை இழகதான்; புல்லறிவுமிரந்த புட்கரன என் ௮தனைப் 

பெற்று மகிழ்ந்தான் எனின, இழவும் பேதைப்படுக்கும; ஆல் 

ஊழ் உற்றக்கடை அ௮றிவு அகற்றும் என்௧, 

உற்றக்க டை பொருந்தியபொழுது, 

இம;ழ்--இழத்தற்கு ஏதுவாகிய ஊழ். 

ஆகல் ஊழ் அறிவு அகற்றும்--அதற்ரு ஏதுலாகய ஊழ் 

அறிவை விரிக்கும். அகற்றல் விரித்தல், நீஃகல், தரசதல, 

Bao Darien or புல்லறிவின ராக்கவும், புல்லறிவா எரை நல் 

லறிலின ராக்கவும ஊழ் வல்லது எனபார் ''இழவூழ் பேதைப் 

படுக்கும ௮கலூழ் ௮றிவு ௮கற்றுப'? என்னார், 

இழலழ் ஒருவனுக்கு அறியாமையை புண்டாக்கும; ஆக 

லூம் உற்றவிடதது அறிவை விரிக்கும் எபை சதாம், 

மேல், பொருள் வருதற்கும், குறைதற்கும் ஏதுவாகிய 

முயற்சியும் மடியும ஊழானே வரும் என்ரா; இதில் ஒருவன து 

௮.றிவைச் சுருககவும், பெருக்வும் ௮து வல்லது oT wT, 

நல்ல அ௮றிவினையுடையராயிலும் சீயூழ் அடைந்தால் தம் 

அறிவெலாம் இழந்து இழிவடைவர் என்பதும், ௮றிகிலராயிலும் 

நல லூழ் உற்றால் எல்லா ஏறிவுமுடையராய் உயர்வடைவர் என் 

பதம, இதில் உணர்த்தப்பட்டன, இவ்வுண்மை monet ses gyro, 

புட்கரன்பாலும உணரப்படும்,
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க்கை, 
ர் 

௪ aq . * HOO HATA Su sore பேசழகுடைய சுமயந்தியை 

மணந்து இனபுறறு வாழுஙிகால புட்கரன் என்னும் பேயரினையு 

டைய Gm sa மனனன் ஒரவன இ ரக்தான. அவன ஆசை 

யும், பொறுமையும், ௮ச்சமும் ௮மைந்தவன், 

நஞ்சிலுக் கொடியவன் நாளும் தீமையே 

கெஞ்சினில் உடையவன் நீதி யிலலவன் 

லஞ்சனை சூதுடுபாய் மாயம வல்லவன் 

௮ஞ்சையும் ரென அகத்தில் கொண்டவன், என்றபடி, 

புல்லிய குணங்கள் எல்லாமுடைய இவன், கலியின சூழ்ச்சியால் 

நளன் பால் வஈசான், தன் முடி படியிற் பட வன் அடியில 

வீழுந்தான். ௮வன இருக்க என்றசைத்த பீன் இவன் இணங் 

இபிருர்சான் ரூதாட வரும்படி ஈநளன்பால் இவன ஓகாமல் 

ஓதினான். எய்தும ஈல்குரலிலுக்கு இயைந்த தூது; வெமபொய்யி 

லுக்கு அருக் தணை; புவமைககு எனற தாய்; மெய்யினுக்கு 

உற்பகை) எனறு சூதின் தமையை ஈன்குணாந்திருந்தும் நளன் 

எதும த.சாயாமல அவலுடன் ஆட இசைந்தான, அதல் தனது 

அரசு முழுவதும் இழந்தான். கல் அறிவு சிறிஜமில்லாத புட 

கரன விரிந்த ௮றிவுடையனாப் ௮தனை வென்று கைக்கொண் 

டான. தியூழால் நளன் பேதையனாஇப் பெரும்பொருளிழக்தான். 

கல்லூழால் அறிவு மிகுக்து புடகசன் ௮ரசை அடைகதான் 

எல்ல! அறிவும் உடையஞயினும இழவுழ் உற்றலிடத்து ஒருவ 

லுக்கு ௮றிவுகுன்றும் என்பதையும், அநிவிலஞயினும 'அகலூழ் 

உற்றால் ௮வலுக்கு அறிவு கிரியும் என்பதையும், உலஈம் இவ இரு; 

வர்பாலும் ஒருங்கே கண்டது. (விரிவை களசரிதையில் காண்க.) 

ஆவது விதியெனின் அசைத்தும் ஆயிடும் 

போவ விதியெனின் எவையும் போகுமால் 

தேவருக் காயினும் இர்க்கத் தக்கதோ 

ஏவரும்.௮றியொணா ஈசற் கல்லே, (கர் தபுராணம்.)
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ஒருவன் அறிவைக் குறைக்கவும் வீரிக்கவும் ஊழ் வல்லது 

என்பது இதனால் கூறப்பட்ட த, 

37/3 இண்டோள் இசாமலுமேன் சேசாமல் மான்பின்போய்்£ 
கொண்டான் துயரம் குமரேசா கண்டாமல் 

தண்ணிய நூல்பல கற்பினும் மற்றுக தன் 

உண்மை யறி2வ மிகும், (௩) 

இ-ள், 

குமரேசா! நால் பல கற்ற இராமரும் ஏன் ஆராயாது 

மானபின் சென்று துன்பம எய்தினார் எனின், நூண்ணிய நால் 

பல கற்பிலும், மற்றும் தன் உண்மையறிவே மிரும் என்க, 

உண்மை என்றது ஊழை. பால், முறை, செய்வம், விதி 
° . * . சு க ச ௩ 

நியதி, உண்மை, கன்மம், என்பன ஊழையே யுணர் த இவரும் 

ஒரு பொருட் சொத்கள். 

நண்ணிய .நால்--நுண் பொருள்களை உணர்த்துகின்ற 

சூல்; ௮ஃதாவது தன்னைக் கற்பவருடைய அறிவை மிக்க நுட்ப 

மாக்குர் திறதுடைய து, உம்மை இறப்பு உம்மை. 

உண்மை அறிவு -ஊழறிவு. முன்னோ செய்துபோந்த 

வினையினால் தோன்றி நிலைபெற்றிருத்தலின் இஃ.ஐ இப் பெயர் 

பெத்தது, 

தண்ணிய _நூல்கள் பலவத்றையும் ஒருவன் கற்.றிருப்பினும் 

பின்னும் அவனுக்குக் தன் ஊழறிவே மிக்குத் தோன்றும் 

என்பதாம், 

லறிவு சாலவுடைய மேலோராயிலும் தீயூழ் ௮ணுகன் 

தம.த உயர் மதி மயக அதன் வயமாக கன்றென ஒன்றை sus 

அசெங்து பின் இரங்? மெலிவர் என்பது கருத்து,
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மேல், ஒருவனது ௮றிவைச் சுருக்கவும், பெருக்கவும் உட் 

வல்லது எனறு; இதில் நாலறியவையும் அது இழ்ப்படுகதும் 

TM HT கல்லா அறிவை ஊழ் கலைக்குமேயன்றி, நால் வல 

or ௮றிவை ௮ஃது என்செய்யும என்பாசக்கு இஃது இயம் 

பியதென்ச, 

சிறந்த அறிவுடைய உயரந்தவர்களையும் ஊழ் தன் வயப்ப 

டுத்திவிடும் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது, இவ் வுண்பை 

இராமாபால் உணரப்ப?ம். 

கதை. 

இராமபிரான் பஞ்சவடியில் தங்கயிருக்குங் காலத்தில் 

சீதையை வஞ்சிததுகசகாள்ளம் க:நதிய இராவணன், அூழயெ 

ஒரு மான் வடிவங்கொண்டி சிதைமுன போய் நில் என மாரீசனை 

ஏவினான, ௮வளும அவ்வாறே ஐ வந்தான். சதை கண் 

டாள். ஆசை கொண்டாள், ௮ப் பொன்மானைப் பற்றித்தரும் 

படி தன் நாயக வேண்டினாள் இராமரும் இசைந்துசென்,ற! 

அப்பொன் மானை கோக்பெ பெரிதும் வியகதாா, அதன் ௮ழ 

இல் மயங்க தாவமீக கூர்ந்தார். பிடிக்கத் துணிந்தார், அடதத 

நின்ற தமபி தூத.து வணக்கி “அண்ணா, இம்மானின் a: A, 

யும, அழகையும், ஒனியையும, இயல்பையும ஊனறி கே£க்னொல 

ஒருமாயம் எனழே எனச்குததோன்றுன்றது, மாரீசன் என்னும் 

௮ரக்கனே இவ் வடிவங் கொண்டு இலகு வந்துளளான் எனறு 

எண்ணுகின்றேன். இகன்பால் செறை விருபபத்தை அடிகள் 

அறவே ஒழித்தல் வேண்டும: எனறு மிகவும நயந்து மொ 

Paste, இராமா, ஒனறுர் தேசாமல், அதனை மெய்மான 

என்றே நம்பி இதம் பல கூறித் தம்பியை இருத்திலிட்டு ௮தன் 

பின்பே சென்றார். ஆண்டிலும் ௮றிகிலும் இளையவளுயெ 

இளையவளுக்கு உண்மை தோன்றவும், நுண்ணிய தூலறிவுடை 

யாபெல்லாரும் எண்ணிப் போற்றுெற புண்ணிய மூர்த்தியா 

ப இராமருக்கு ௮௮ சோன்றாமல் அம் பான் பின் “போய் -அல்
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ல்ல் பல எய்தி அகல் senrtBras@i. gH veo & 9 goa 

ஊ_மறிவே மிகும் எனபசை உலஃ5ம இவர்பால் உணர்ந்து தெளிக் 

தது. (diana ஆரணிப காண்டத்தில் காண்க,) 

இம்மான் இநிலத்தினில் இல்லையென 

எம்மானி தெனச்சிறி தெண்ணல் செயான் 

செம்மானவள் சொற்கொடு தேமலபோன் 

அம்மானும் அருத்திய ஞயி 

கோக்யெ மாளைகோகஇ நுதியிழை Lp BID ener prs 

தூக்கிலன ஈனறி?தன்னுன் ௮தனபொருள் சொல்லலாகும் 

சேக்கையின அரவு க்கப் பிறந்தத தேவர்செய்த 

பாக்கிய முடைமையன்றோ ௮னனது பழுதுபோமே. (கம்பர்,) 

இலை, மானை கோக்கயபொழுஅு இராமனைக் குறித்துக் 

கூறியன.இக்கவிகளில் ௮மைந்துள்ள அழகுகளையும், பத ஈயங் 

களையும், பொருள் வளமகளையும் ஆய்ந்து மகழ்5, 

a Domain mip £ழ்ப்படுத்தும் என்பது இதனால் கூறப் 

பட்டது, 

எனனை வை 

374 தெள்ளியஞாய் நின் றம் தபரோணன் துருபனிடம் 

டுகாள்ளவந்தான் என்னே குமரேசா. கொள்ளும் 

இருவே றுலக£த் இயற்கை தருவேறு 

தெள்ளிய சா தலும் வேறு. (௪) 

இட், 

குமரேசா! அதரோணர் அறிவுடையரா யிருர்தும் பொ 

ருள் இலரா௫த் திரு ஒன்றே உடைய தருபனிடம் ஏன் வந்தார் 

எனின், உலகத்.து இயற்சை இரு வேறு; ஆதலால் இரு வேறு 

தெள்ளியர் ஆதலும் வேறு என்சு.
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$-செல்வம். செளிவு-- அறிவு, 

தீரு வேற--செல்வமு டையராதலஓம் Cag. 

தெள்ளியர் ஆதலும் வேற--அறிவுடையரா தலும் வேறு, 

திருவும் தெளிவும் ஒருவனபர்ல் ஒருங்கே ௮மைகதிருகதல் 

௮ரித எனபார் உலகத்தியம்கை இருவே௮ என்றார். 

உலகத்தின் இயல்பு இரண்டு ௨கை; அதலால் இ.ம்வுடைய 

ITS Pik வேறு ௮றிவுடையசா சலும Cap எனபதாம் 

மேல், நாலறிவையும் ஊழ் லேறுபடுத்தம் என்றார்; இதில், 

அறிவுடையார்க் ஐப் பொருள இன மையையும் போருளுடை 

யார்ச்கு ௮றிவின மைஎயயும் மஃது ௮லிதது நிற்கம என்றார், 

இருவும அறிவும் ஊழானே வரும் உனிஜும் அ௮றிவிஷலார் 

சில! செல்வராகவும் அறிவுடையார் பலர் வறிய.ராகவும் டெரும் 

பாலும் இவவுலகில காணபபடலான் ஒன் மறகாகும ஊழ் ஒன் 

றற்கு ஆகாது என்பதை இஃது உணாததியதென்௧. 

அறிவும் திருவும் ஒருஉன்பால் ஒருஈகே அமைவது அரி 

தென்பது இதில் உணாத்தப்படடது, இவ் வுணமை துரோ 

ணன் கண்ணும் துருபனபா லும உண ரப்படும். 

கதை 

அுசோணர் என்பவர் பரததுவாசருடைய புதல்வர். இ 

வர் பிறபபு மிகவும் வியபபுறததக்கது பரத்துவாசர்,ஒருகால் 

இலோத்தமையைக் கண்டார் அவள்மேல் பெருங் சாதல்கா 

ண்டார். தனால் தமதுவீரியம் வெளிப்பட அதனை ௮க்க௬கத 

ஒரு துரோணத்தில் விடுத்தார். து ரோணம் என்பது பதக்கு 

நீர் கொள்ரும ஒரு குமபத்திக்குப பெயர், அதிலிருக்து இவர் 

தோன்றியதனால் இவருக்குத் துரோணர் என்று பெயர் வந்தது 

என்பர், இவர், எல்லாக்கலைகளிலும் வல்லவர். நல்ல சீலமுள்ளவர்ஈ 

ஈசேழ் விஞ்சைத்திறலும் ஈன்றோன் தன்பாலெய்தி 

நீரோழெனன யாவும் நிறைந்தகேள்வி ரெஞ்சன
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பாசேழெண்ணும படைசள் பரசு ராமன தன்பால் 

ஓ?ரம் பகலினுலகும் கொருவனெனனம் கற்றான் 

இச்தகைய பேரறிவுடைய இவா யாதொரு பொருளும் இல்லாத 

வசாயிருந்தார், இவர் கிருபி எனலும் ஒர் அழகியை மணந்து 

ஒரு புதல்வனைப் பயக்கார். ஆணைவியையும சுழவீயையும் பேண 

முடியாமல் நாணி வருந்தினார். கனது பழைய ஈண்பனாகிய த௬ 

பனிடம் வரதா. ௮வன பெரு திரவுடையனாய்” சிறது 

விளக்கனும போதிய ௮றிவு பொருந்தப மபபறாசுவன், அவன 

பால் இவர், தம எளிமையைக் கூறி எ2தனும் ஒன்று தருக என் 

நிரகதார், ளன, இல்லை போ என ஓலை மொழிந்தான். ot 

ள்ளி ஈகைத்தான. இவா இரககி கொரதார் பின இயனற 

தைச் செய்தா. அ௮றிவளள இவர் பொருள் இலசாகவும, தெளி 

வீலலாத துருபன் திருவுடையனாகவும, திகழ்வதைக கண்டு ௮னை 

வரும இரங்கினா, அறிவுடையராதற்காகும ஊழ் செலவமு 

டையராதறகு தயது, செல்வ.முடையசாசாகு தகமஊழ் 

அ௮றிவுடையராதறகாகாது எனபதை உலகம இவ இருவர் பாலும 

அன்று உணாந்து தெவிகதது, (வ்ரிவைப ப!ரதததில காணக.) 

திருவையும் ௮நியையும ஊழ இருவேறு வகையாகத தரும 

எனபது இகலை கூறபபடடது, 

37) சா துவனமுன் நன்றாயர் தும தாழ்₹ கான்பின் F som gi 

கோதகளருன் எனனே குமேசா-.-அ தலினலை 

நல்லவை எலல1௮௩ தியவார் தீயவும 

சல்லலாஞ் செல்வஞ் செயற்கு, (௫) 

இ-ள், 

குமரேசா! தல்ல உபாயககளைச் சூழ்ந்து கொண்டும் சா 

துவன் தாழ்ந்து நொர்தான; பின தீயவனவறரைச் சார்ந்து கின் 

றம் ஏன செல்வம் பெற்றான் எனின், செல்வம செயற்கு கல்ல 

வை எல்லாம் தயவாம்; தயவும் ஊம் வயத்தான் ஈல்லவாம் என் ௬
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ஊழ் வயத்தான் என்பது இதில் வருவிச்சப்பட்ட., நல் 

லவை எஉலாம என்றது செல்வத்தை ஈட்டுதம்கு உதவியான 

கருவியின் நலங்களை, 

செல்வத்சை GP ருவன் ஈட்டுத்கால் நல்லவை எல்லாம் தீயன 

வாய் நின்று அழிதநவும்) இயலை எலாம் நல்லனவாய் நின ge 

ஆக்சவும ஊழ் செய்லிக்கும் என்பதாம், 

நல்ல க।லக்தில், நல்ல இட ததில், நல்லவிசமாகச் ரூழ்ர் து 

செய்யிலும நல்லூழ் இல்வழி ௮வையாவர*் தீயனவாய்க் சேடடை 

விளைக்கும் என்பதும, அ௮க்நாலம முதலியன தீயனவாயினும நல் 

ஓாழ் உய்முல் வை ஈலழடையனவாய் சினறு ஆஃ ததைப் 

பயதகும எனபபைதும இதன் சஎருததாம் என்ச, 

மேல், அறியில்லார்க்கு த திருவையும திருவில்லார்க்கு ௮றி 

வையும் ஊழ் சோகசம் எனறா; இதில், ௮து ஈல்லதைக் தீய 

தாந்தவும தீயதை ஈஒலதாக்கவும வல்ல) தனுர். 

இயூழ் உற்றால் ஒருவனுக்கு நல்லவுர் தீயவாகும் என்பதும் 

கல்லு முறழுல தியவும நலலவாகும் என்பதும இதில் உணர்த் 

தீபபட்டன, (இவ்வுண்மை சாலுவன்பால் உணரபபடும,) 

கை. 

சாதுவன் என்பவன் பெரு மிநயுடைய ஒரு வணிகர் தலை 

உன் இவன் மனைவி பெயா துதிரை, றந்த கற்புடையவள்: 

௮வளுடன ௮மாந்து இவன் இலவாழ்ந்து வருங்கால் போகவதி 

என்னும் ஒரு தாச வசப்படடுத் தன் செல்வ முழுதும் சேர 

இழர்தான், பின் தேறி வருஈதினன். மீண்டும் பொருள் தே 

டவிரு%பி ஈண்பர் சிலருடன கலஈ.து நல்ல ஓரையில் கபபலேறிச் 

சென்றான். இடை வழியில் வர் கூ வளியால் அக் ஃப்பல் 

உடைந்தது, அதிலிருக தாரனைவரும் பெருந் துயாடைக்தார். 

பலர் மாண்டார். சிலர் திருவருளால் கரை சேர்ந்தார், ௮க்கு 

ஒடிந்து விழுந்த பாய்மாத் துண்டைச் சாதுவன் பற்றிக் இடர் 
90
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தான், லது அலைகளால் அலைந்தலைந்து ஒரு மலையினை ௮டைக் 

௧௮௫, அதற்கு தாசர் மலை சான்று பெயா ளில் உள்ளவர்கள் 
ர் ச. PS பூ அத்தி ௦ 

உடையிீல்லா தல௨ர்ாள?யக கொடிய குணமுடையராப் சதையும் 

Bean இய௫பினரானவர். அர் நாகர்கர் அயாந்து சோச்த 

இளை விரைந்து கொல ஒர்தார், இவனது இனிய மொழிச 

ளைக் கேடடு இரங்கிக கொடுபோய்த தம் தலைவன் முன் விடுத் 

தார். தலைவலும இவன நிலைமையைத் தெளிந்தான். எமச் 

காம் நல்லறம் எமிகுரை எனறான். 

நன்ன சான்ஞய் ஈனனறிப் படர்குவை 

உன்றனாம் ர ஒலு ெறியறம் eT KS SOM 

உடைகல மாமநள உயிருய்ந்து THD OM 

அடூொழ்ல் 6, i 6 Sa ராருயிர இரபி 

(Lp & Sieh ofl wider if தெவவுயிர் மாட்டும் 

நீதிறம் ஒழ்கெனச் சானவன் உரைத்கான 

அவலும், F BIG) FUE SMI இவவறஞ் செய்கேம் 

Qh 1) FOOT காசும் AH (பொருள் கொள்கெனப் 

cram Gin vem Or seve wall Lp மாக்களை 

உண்மடம் அவர்க உறுபொரு ளீ கவை 

விரைமரம் மென் துல் வழு திக் குப்பையோ 

மஓிவைஇவை கொள்சென எடுத்தனன கொத்தான், 

அப்பொருளை த்தையும் பெற்றுக்கொண்டு ௮ சுனை படுத்துவக்ச 

FBI SE so aos ood ஒரு லணிகளன து சுப்பலி£லறி த் தன்வள 

நறர் அடைக்சான், கலலன வற்றைத் இயெனவாக்கி அல்லல் அளிக் 

சவும், தீயன வறரறை ஈல்லனவாக்9ச் செல்வம் விளைக்கவும், ஊழ் 

வல்லதென்பதை உலஃம் இவன்பால் கண்டது, (விரிவை மணி 

மேகலையில் சாணக ) 

நல்லதைத் நியதாக்சவும், தியதை ஈல்ல தாக்கவும் ஊழ் வல் 

லது என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.
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376 கட்டி வைத்தும் தத்தன்முன் கைலிட்டான் எலேலன் 
கொட்டியுமேன் பெற்றான் குமரேச. முட்டப் 

பரிபிலும ஆசாலாம் பாலல்ல aL 5g F 

சொரியிலம் போகா தம, (௬) 

ளீ, 

குமரேசா! சீருமதத்தன ஒருர்திம் காச்தும் தன்பொ 

ருளை இழர்தான்; ஏலேகள் கடலிடைர் Oars gud ஏன் est 
கைல7(। பெய்ரான் எனின, பால் ௮ல்ல பரியினும் ஆமாவாம்) 

தம உயத்துச் சொரியிலும் போகா என 5 

பால் ஊழ், பரிதல்--வருர்திக் காத்தல், 

பால் ௮௨ல.ஊழால் தமக்கு உரிமையீல்லாத பொருள்கள் 

தம தமக்கு உரிமையான Curhansr; தம் முடையன 

என்றபடி, 

ஊழால் தமக்கு உரிமையில்லாச பொநள்சகளை உருஇர்சாப் 

பினும் ௮வை நிஃல!; தமவாய பொருளஃளை வெளீயேகொண்டு 

போயச் சொரிர்றது By go தபமை வீட்டி வை போகா 

என்பதாம், 

செல்லம் நிலைத்சலும், போதலும் ஊழால் அ௮கமேயனமி 

மக்கள துகாத்தல் ஒமி-ல் ளால் பையா 9தனபார் “பால் அல்ல 

பரியிலும் ஆசா; தம சொரியிலும் போகா ' எனருர், 

ஊழால் தீம்முடையகல்லாத பொருள் கண்ணான் றிம் காதி 

தாலும் நில்லாலு, தமலாயது கடலிடை எறிஈ தாம் பேரமாறு 

என்பது இஃல் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை தருமதத்தன் 

கண்ணும் ஏலேலன் பாலும் உணாரட்பமம், 

கதை |. 

தருமதத்தன் என்பவன் சலில்க நாட்டிலே அரிபுரம் என் 

னும் ஈீகரி?லயிருக்த தேவதத்தன் உன்னும் ஒரு வணிஃலுடைய
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தலைமகன், பெரும் 2பாருளுடையவன். ஆயினும் சிதந்த அறி 

வில்லாகவன், எவர் எசைச் சொனனாலும் ௮தை சபபியுழல் 

வான. பொருள்மேல் பெரும் பற்றுடையகன், கண்ணினும் 

உயிரினும் சிரந்ததாச அதனை எண்ணிக்காத்துவஈதான், வருங் 

கால் இரசலாதி என்று ஒரு வஞ்சன் இவன்பால் வந்தான். 

Hus செய்த வஞ்ச வினையினால் இவன வருந்திக் காத்துவகத 

பொருள் முழுவசையும தன் கண்முன்னே வறிதே இழந்தான், 

அதனால் இறந்தான், பால் ௮ல்ல பரியினும் ஆராவாம ஈன் 

பை உலகம் இவன்பாரல கண்டது, (வீரிவைக் கந்த புரா 

ணத்தில் காண்க.) 

கதை 2, 

வணிச* குல திலகராயே ஏலேல £ங்கர் பிறவுக் தம் பால் 

பேணி நெறி வழுவாது வாணிகம் புரிச் துவருங்கால் இடையே 

பஞ்சம் தேரன் நீற்று, ௮ தினும் கெஞ்சநு கோடாமல் Har 

உண பொருள்களை உயிர்கள் இனபுற இனிது உதகிவகதார். ௮த 

னால் டெரும் பொருள் திரண்டது. அுதி£லாரு பெரும் பகுதி 

யை எரித்துப் பொன்னாக மாற்றியுருக்பப் போற க்லாசச் 

செய்து ௮தன்மேல் இஃது ஏேேல?ங்கனது?' எனறு எழுதி 

அதனைக் கடலிடை எறிந்தார். இங்ஙனம் செய்யும்படி நமது ௧7 

யனா ர கட்டளையிட்டனரென்பர், எறிந்த மப் பொற் பாளம் 

நான் யல கழிந்தபின் ஒரு ம்னால் விழுக்கபபட்டது, ௮. பின 

ஒருவன வ௫ையிற் பட்டது, ஈர்த்துப பிழந்தான, அதன் வயிற 

திற் டந்து பாசி படிந்து ஓரி மழுங்கியிருக்கும ௮ சனைச் கண 

டான். இன்னதென முறியாது எஈத்துச் செனறு துறைமுக 

தலைவராகிய சிங்கரிடமே சேர்த்கான, அவரும் கடற கல் என 

Ga UF SHI புறங்கடையில கால் கழுவுவதற் த உசலியாசப் 

போடச செய்தரா, நாள் பல கழிய அசன்மேல் மாசு 3 sum 

SB. ஒருநாள் ௮தனை உத்று நோக்கினார், தம் பெயரினைக் 

கண்டார். பெருமூழ்வு கொண்டார், அதனை கியந்தெடுததுப் 

புனைந்து போறிறினா, எலேல$ங்கன் பொருள் எறிந்தாலும் 

போகாது என்று ௮னறுமுதலாக ஒரு சிறந்ச பழமொழி இன்
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றம் வழங்வெருனறது. தம உய்த்துச் சொரியிலும் போகா 

எனபதை உல5ம் இவ!பால் கணடது, 

செல்வம் நிலத்தலும போதலும் ஊழானே ஐம் என்பது 

கூறப்பட்டது, 

377 ஜட அ௮ழதசுரர் உண்ணா ?தொழிஈகாமேன் 

கோடி தொகுவதம கும?ரசா-. நாடி 

வகுச்கானவகுகத உகையல்லாற் சோடி 

தொகுத்தார்க்கும் தய்த்தல் ௮ரி௮. (௪) 

குமரேசா! ௮மிழ்தைத் தாம் வருந்தித் தொகுத்தும் 

ஏன் அசுரர்கள் ௮தனை நு£ராது ல([க்தார் எனின், சழுத்கான 

வகுத்த வசை ௮ஃ௨ல(௬ல், கோடி மிதாகுகதார்ம்கும துய் ததல் 

அரிது எனக. மிகுதியை லிளக்குதர்.கர கோடி என்ருர், 

வகுத்தான் என்றது எழ தன்னைச் செய்க உபியையே 

வினை. பயன சேர வகுசுதலின் ௮ஃது இப பெயர் பெற்றது, 

ஃருத்தது என்னாது வகுத்தான் என உயர் தணையாச் கூறியது 

அதன் ஒண்மை சுருதி என்க, 

உம்மை சிறப்பும் எச்சமும் தெரிய நின றது, 

பொருள்களைக் கோடி கோடியாக ஒருவன் சேர்த்தாலும் 

ஊழ் வருத்த வகை ௮ல்ல!ல் ௮வழறை ௮வன் அனுபவிக்கமுகடி. 

யாது என்பதாம், 

வருச்சான என்பதற்குச் கடவுள் என்று பொருள்கொண் 

டால் வினைப் பயன்களை உயிர்சளுக்கு ஊடடுலிக்கும் இறைவன் 

முன்னம் வகுத்தபடியன்றி ஒருவன் பெரும் பொருளைத் தொ 

குத்சாலும் அதனை gan நுகர முடியாதென்று பொருள் 

கொள்க:
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பொருளை மிகுதியாகத் தொகுததும் அதனைச் சிறிதும் 

சய்ஈகாமல் உறிதே வைத்திருஈகும் சில செல்வரை கோக்க 

இதறகு5 காரணம யாது எனறு கருது வார்க்கு இஃது 

௮ருளிய/தனச 

பொருளை ஒருவன் வருந்தியிட்டி னும் திரூந்த இருந்து 

அசார்து மகிழ்தற் ரிய ஊழ் இல்லையானால் ௮சனபயனை ௮வன 

உண்ணமுடியாதென்பது இதில் உணர்ததப்பட்டது. இவ உண் 

மை அசுசர்கள்பால உணசபபமம் 

கதை, 

/சுரர் உடல் வாந்திம் கடல் கடைந்து முமி/ சர் இரட் 

டினார். பினபு தமருடனிருாது அனைவரும் அதனை நுஃரவிரம் 

பினர், அதுபொழுத திடிமால் ஒரு மோனி உடிவககொண்டு 

அவர் முன்மீன நின்றா மம் மோகனின் பேசழகையே கோ 

க்கி ௮சார் பேதுற்று நினமார், அவ்வமையம இந்திரன் முதலிய 

அமரரைஉருமவ் இமிர்தினை அமர்ந்து நுசர்கதார், மகிழ்டி 

தெழுந்து பின மறைந்து போனார், வருந்தி யீடடியும் ௮மிழ் 

தைத் ழூய்ச்கப் ॥பறமல் அச்சர் துன்பும்றுழந்தார், கோடி 

தொகுத்தாலும் நுகாகந்குமிய ஊழ் இலலையானால் அதன் பயனை 

உண்ணமுடியாதென்பசை இவர் ௮ன்று உணர்சுதி 8ீனருர், 

மதியினை மலரச்சூழ்ர்து வருக்திச்தாம் படைக்கப்பட்ட 

நிதியினை நு£ர் துமென்று மினை த்தினி திருச் போழ்திற் 

பதியினைச் கலம்கிச்சென்று பறித்துத்தாம் பிறர்க்கு£ட்டூம் 

விதயீனை விலக்கமாட்டா மேலிபவரல் வெளியமரார், 

(கு. ளாமணி ) 

செல்லமிருந்தாலும் ஊழ்இல்டையானால் ௮ தனை நுக்ரமுடியா 

தென்பது இதனால் க றப்பட்டது,
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378 கள்ளா வறுபையுறறும் சத்டிபுத்தர் நற்றுறவு 

கொள்ளாத தென்னே முமசேசா-.-உள்ளித 

அற்ப்பார்பற் றுப்புர வில்லார் உறற்பால 

ஒடடா சழியு மெனின், (௮) 

@ivoren! ஒரு போ BBR! இல்லாதி௱ஈந்தும், அறிவு 

மிக சததிமுச்தர் என துறல்ளை? சொளளாதருாகார் எளின், 

உறற்பால ஊடடா ஈுநியும் எனின துபபுசவு இல்லார் துறப 

பார என்சு, 

BUNT Ol — Is KH fh குரிய பொருள் கள், 

உ௱ற்பால.-உறுதறபாலஙாய தனபக்கள். 

ஊட்டா கழ்யும எனின--உறுளயாது லஹியுமா.பின, 

இறவ என்பன உள்ளன சுல்லாம் ஒருங்2த லீமிகலேயாம், 

௮வ வீடதல இயல்பாகவே ௮பையப் பெயறிரந்ழும் லோ என 

தறவுகள்ளாமல் வறி?தயிருக்கின்றார் எனின, அசற்குக் கார 

ணம் ஊழ் வலிழீயயாம என்று அவரை கோக யிஃ்துணர் 

த்தியென் ௪, 

உறுகற்பாலவாயதுன்பங்களை ஊம் ஊட்டாதுமழிபுமாயின் 

அய்த் தற்குரிய பொருளில்லாகவர் துற து செஃவர் என்பதாம். 

மேல், பொருவிருந்தாலும் ஊழ் இல்லையானால் 

துசாமுடியாதென்றார்; இதில், ஒரு பொருளும் இலஃ& யானாலும் 

*ஃது இல்லையானால் துறவும் கொள்ளமு உயாதெெனருர். 

இல் வாழ்ர்திருக்து இன்பம் சர வேண்டினும் அறக். 

சென்று பயனபெற விருமபிலும் ஊழ் இன்றியமையாதென் 

பது கருக்து, 

ஒன்றும் இல்லாமையே துறவுக்கு இயல்பாகுமாயிலும் ஊம் 

இல்லையானால் ௮ஃது ஒருவனுக்கு உண்டாகாதென்பது இதில் 

உணர்த்தப்பட்டது, இவ் உண்மை சத்தி முத்தர் பால் உண 

ஒப் படும்,
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கதை. 

சத்திமுத்துப் புலவர் என்பவர் இற்றைக்குப் பல நூற் 

ரூண்ரிசடகு முனா சோழ 5டடிலே Fb BVP BHU என 

னம ஊரி$லப்ருககவா CO HT Arak gy ஈல்ல பயிறசியுள்ள ௨1 

Hibs CUT DM LY Bolu உயா் குணவ *ஞும பையப் பபற்ற 

வா. அ௮ருபையான குவளை விரைவில் பாட வல்லவர், இலக் 

களெல்லாம் அடைந்தி ஈந்றும மிக்க எறுபையும இவரை மேவி 

யிருந்தது வெற்ப புாசையும முரிசாப விட்டில ௮ ரும் aT pin 

புத்கும அற்பகம் இல்? எனறு தம் வறுபையைக குறித்து 

இலே சொல்லி கொந்துளார். வறுபைப் பிணியால் வாடி ஒரு 

நள் இவர் மதுரைப பதியையடை ந்தார், அ௮ஙகோர பாழ்மண 

டபத்தில் பசுயுடன டிப் பி கலுந்திடந்தா, நயொபதது 

மாறும்வடம பூண்? நகரியல் பறியுமாறு வழுதி 2வந்தன அதன 

ர௬ுகே வந்துகொண்டிருந்தான. அவ்வமையம இரணமி நாமை 

கள் ஆகாயததல் பழந்து சென்றன, 

சாராய்! காராய்! செங்கால் சாராய் 

பழம்பசி பனையின 6 £9 பிளர் தனை 

பவளக உரவாய்ச் 7சஙதால நாராய் 

நியுகின மனைவியும தென் திசைக் குபரியாடி 

வட,இசைக் மசேகுவி ராயின் 

எம்மாச சத்திமுத்த வாவியுட டங்க 

ஈன்சுவர்க் கூரை கனைகுரற பல்லி 

டாடுபார் ரத் திரும்கும எனமனைவியைக் கண்டு 

TBO STOR மாறன் வழுதி கூடலில் 

ஆடையின் றி வாடையின் மெலிந்து 

சையது கொண்டு மெய்யது பொதஇக் 

காலது கொண்டு மேலது ச.£இப் 

பேழைபுள் இருக்கும் பாமபென உயிர்க்கும் 

ஏழையாளனைக் கண்டனம் எனுமே, 

என்று நாரையை கோம்ூப் புலவர் தம் இயல்பை விரித்தார். 
மனனன் கேட்டுத் தான் SHED mS நாரையின் RT aU L5H
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சேரிய உவமை அதில் சேர்த் தருப்பதை வியந்து புலவருச்கு வே 

ண்டிய நலம்ஈளை விரும்பிய தவினான். இல்லா தவராயிருக் தம் கல் 

லறிவாளராகிய இவர், துதகிற் செல்லாது நின்றார். அதனை நினை 

ஈது பின் இவசே இரங்னொர், ஊழ் இல்லையாயின் வறுமையுறி 

னும ஒருவன் துறவினையடையான் என்பதை உலகம் இவர்பால் 

உணர்ந்தது, (விரிவைப் புலவர் சரிதையில் காண்க.) 

ஊழ் உதவா வழி ஒருவனுக்குத் துறவும் உதியாசென்பது 

। கூறப்பட்டது. 

379 அன்றுதயர் எய்துங்கால் அல்லலின்றிச் சச்சந்தன் 

ருன்ரா தன நின்றான் குமசேசா--என்றுமே 

CMMI ஈல்லவாக் காண்பவர் ௮ன்றாங்கால் 

அல்லற் படுவ தெவன், (௯) 

)--ள 

குமசேசா! இன்பமெய்தி நின்ற சச்சந்தன் பின்பு தன் 

பழமுறுங்காலும் அல்லலின்றி ஏன் அமைந்து நின்றான் எனின், 

ஈன்று இங்நால் ஈல்லவாக் காண்பவர் அன்று அங்கால் அல்லற் 

படுவது எவன் என்க, ஈன்று--ரன்மை, ௮ன்று-- மை, 

கல்வினை விளையுங்கால் ௮தன் பயனாகிய இன்பங்களை 

தாக நுகர்பவர் ஏனைத் தீவினை விளையுங்கால் அதன் பலனாய துன் 

பங்களையு் இணங்கி ௮னுபவியாமல் உணங்கி உளைவது எதறி 

காக எனபதாம். 

இன்பமும் துன்பமும் தாம் செய்த வினையின்படியே வரும் 

அவற்றுள் ஒன்றுக்கு இசைந்து மூழ்தலும் மற் ிருன்றுக்கு 

அசைந்து நெ௰ழ்தலும் ௮றிவுடையாருக்குத் தகுதியன்ழ ஆத 

லால் (இன்று இங்கால் ௮ல்லற்பவேறு என்” என்றார், வினை 

ப்பயன் துய்ச்காமல் சொலையாதா தலால் அதற்கு வருஈ்முவசால் 

பயனில்ல் என்பது குறிப்பு, 

91
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டி Bp xo ஞ்சினும் சாலி | கடலிடை டீம்துமமாருஉ௨ன் அரசிலும் அரஞசாள்டி லும் 

அலைகள் அடியால் ௮லா; அது?பால் பிறசியில் நிர்பவன வே 

ண்டி லும் வேண்டாவிஷனும் வனை பபயன்கள் உழு மல்ஓ(ரியா எனச 

எதுவரிம் அறிவுடையார் இசைந்து அனுபலிப்பர் என 
பது இசல உணாதசப்பட்டது, இவ்வுணமை சச்சந்தன் பால் 

உணரப்படும், 

கதை, 

சச்சர்சகன் என்பவன் ஏமாஙதநத் நாட்டு வேந்தன். இரா 
சமாபுரி GT oF! GMb ந5ரிலிருக்து HOR Hs சுவன, ௮ ரஈம்குரிய 

எல்லா நலல்களும் ௮பையப£பற்றவகன் இவனது காலம் இற் 

றைத்கு மலாயா ஆண கட்கு முன்னெனபர். பேரழகியாயெ 
விசையையைபனாந்து இட.ன பொலம் தய்த்துவருங்கால் கட்டி 

யங்காரன உன்னும் Maru Fs om கொமிஞ் ரூழ்சசியால் ௮ரச பத 

விலயத் தனஉ௨சப்ப்சதினன், பினழமா சேய வந்தான். ௮ 

வவமையம் நிறைர்த கருப்பவதியாயிருந் த மனைவி ௮ஞ்சி நடு 
னாள்: களை இவன முணைத்துத் தேற்றினன், ஈமது ஈல்லி 
னைபபயல)ல இ bdo கிநவடனிருந்் ௪ இதுவரை இனபறந் HUS 

தோம், Bors pit wes Corba Dg. Dalen 2 Chae 

தா பயன யாதிப இஃ லை. Ry gue ஒவ ப்பிலும் ஒடுக்கி நிற் 

பினும், கூடி(ம வீனைபபயன் குவைர்தும் என்பயன், அதலால் 

எது வரவெளரிமோ அது ௪௫௪ எமமைவீடுத்து எது அகல 
வேணூபோழமஃது ௮நலுக என்ற இணங்கியிருப்பதே உணர்ந் 

தோர்ச்சழது எனறு ௮௨ள் உணர உணர்ததினான் கினைப் 
பயனை உவஈது அனுபவிததான, அறிவுடையார் வீனைத் துன 
பங்கட்கு, ௮ஞ்9 அல்லலுழவார் என்பசை உலசம் இவன்பால் 
உணர்ந்தது, (வ்ரிரவச் சிகாமணியில் காண்க) 

சாதலும் பிறத்தல் சானும் தன்வினைப் பயக்தினாகும் 

ஆகும அழிவுமெஸ்லம் ௮வைபொருட்சேலபுசண்டாய், 
கோத்தும் பரிவும எல்லாம் நுண்ணுணர் வின்மையன்றே 

பேதைநீ பெரிதும் பொல்லாய் பெய்களைச்தோளிஎன்றான். 

இ, மனைஈ அுர்சழுற்றபோது சச்சந்தன் சொன்னது, 
அன்று இங்கால் இயன் ௮ல்லற்படாது நின்ற உண்மை இதனால் 
இனிது தெளிவாசல் காண்க, 

ஊழின் பயன் எதுவாயினும் ௮தனை இனிதாகக் கொள் 
லேனே ௮3வான் என்பது இஈஸனால் ௯ றப்பட்ட,
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380 fs p48 முற்சூழ்ந்தும் தோந்துபரிர் சீத்றநின்றும் 

குந்திமோபன் மாய்க்கார் குமரேசாமுதுகினற 

ea Sp பெருவலி யாவுள மற்றொன்று 

GP ms StH ips MP, (ம) 

குமரேசா! சிந்து தேசத்து வேர்தனு, பரிச்சித்து 

மன்னனும, விளைவிளைவுகளை விலக்குகற்குரிப சூழ்சசநள முன் 

ன தாகவே சூழ்ஈதிருதும் ஏன் ௮ிலினை எப்சிறுர் எனின் 

ஊழிற் ப. ந வலி யாஉள; மற்று ஒனறு ரூரினும் சான் முந்து 

றும் என வலி என்பது த பெயராய் அதனையுடையவம் 

மைக்குறிகது நின்றது 

பழ்கல்- எண்ணுகல்: அஃதாவது விதியை விலம்குகற்கு 
உரிய உபாயர்தைகம் சருதிக் துணிசல, 

மற்று ஒன்று சூறினும பிறிதோர் உபாயத்தை எண்ணி 

sid உமமை செய்யிலும் எனபதைச சுட்டி நினமமையால் 

௭௪௪ உம்மையாப, 

தான்சனறது ஊழை, முக்துமம் முன்னதாக நிறமும், 
உ ஊமை எில BRIN HR THA ஓர் உபாயகதை எணணினும 

ஊழ் அகளிலும் றபடடுத தன பயனை ஊட டிலி£ம் ஆகலால 

அல்விற் பல ப/ஈஈ வலியைபுடையன யாவை உள எனபதாம், 

யாதும இலலை என்பது கரத, 
௫ 

மேல், கல் ஊடீன் பயனை பமடழ்ர்சனுபவிபபதுபோல் Bis 
ழின்பபனையும் ௮ மமசகனுபலிப்பதேத அ றிவுடைபை ற் ழகரம் 

என்றார், ௮௪ பூழை எகாவது இர உபாய ௩ சால வில; விட 

லாகாகா? எனபாராகு இஃதுணா ததியதென்ச, 

விளை வீளைவுகளை விலக்குகற்ரு வேண்டிய சூழ்ச்சிளைச் 
செய்யிலும் ஊழானத] அவையனைத்தைபுங் நடஈதுவஈது சைய 
னைத் தப்பாது கொடுத்தவிமிம என்பது இதில உணா।சத ப்பட 
ட.த. இவ்வுண்டம விருத்தச்சத்தின கணஸும் பரீசசித்து 
பாலும் உணரப்படும்,
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கதை. 
விரு த்தச்சத்திரன் என்பவன் Gig Carag Cart som. 

சய,ச்திரதன் தந்தை, தன் மகன் இன்ன நாளில் இதந்த 
படுவான் என்று கனவினாலும் ௮சரீரியாலும் மூனனமே யணர்ம் 
தான் முதுகிகழாவண்ணம் விரைந்து சூழ்ந்து சபத்த பஞ்ச 
கம்என்னு ॥ தனியிடத்தை௮டைநர்து ென்திசைகோச்கியிருகது 
இயமனைகினைந்து சன்மகனுடைய தலமை வன்தரையில்வீழ்த் 
அின்ரா?னை ௮வனதுகலை உடனே வெடிக்சம் கடவது? எனறு 

உளத்திற் குறித்து உரிய மந்திரங்களை உரை சமுக்கொண்டிருர் 
தான், இங்கனம் இருக்குங்கால் ௮த் இனபுரிபில் கடந்த பார 
gu போரில் பதினைகாம் நாள் மாலையில் சயத்தொசன் தலை 

௮ருச்சனன் சணையால் அணிபட்ட து. மப்பெபழுறு Fi gu er 

னன்ரூமழ்ச்திருக்கும் உண்மையைக் சண்ணான் உணர்ச் இனன். 

உணாநத விசையன் அத் சலை £ழே விழாதபடி அம்பினை ஏவிக் 
கண் மூடி மக் இரம் புரிகின்ற sro sar wale of ips BE ow 
பாவம! விழித்து நோக்காமல யாதோ! என்று ௮சனைவன் 
நீ3$ழே எறிஈகான், அது தரையில் படலும் ௮வன் தலை பொடி 
பட்ட, ஊழை SOE & HG Y /சூழ்ச்திருந்தும் ௮தனிலும் 
அது முற்பட்டு நின்றது ௮ தனால் இருவரும் பட்டார், ஊழின் 
பெருவலியை உலகம் இவனபால் உணர்ந்தது, விமிவைப் பார 

தித்தில காண்க, 

கதை 2. 
பரிச்சீத் த என்பவன் அருச்சுனன் சுமராளு கிய அபிமன் 

ன னுளடய புதல்வன்: தாய் பெயர் உத்தரை இவன் கருப்ப 
த்திலிருககும்பொழுது பாசத யுததம சடக்தது ௮சவத்தா 
மன் பாண்டவர் மரபு கா சமாகும்படி மந்திர முறையோடு தர் 
அம்பை எ எலினான், த உத்தரை வயித்திலிருக்கன் ற இக்கரு 

வையும் அழிக்கும்படி கலந்தது, சண்ணன அ ருளூவாய்ப 

புகுர்து அதனை அதட்டி நிக்கனான், மாலின் பரிசம் கருவிமல 
யே பட்டதால் இவனுக்குப் பரிச்சித்து என்று பெயரிட்டனர் 

என்பர், இவன் கல்ல நீதுபுடையஉன்,. இறந்த போர் வீரன்: 
பொறையும் அருளும் பொருந்திய செஞ்சனன, வனத்தலிருர் 
தீ சமீக முனிவர்பால் வினை தமாக இவன்செய்த சிறுபிழைக்காக 
“ஏழு சாட்களுள் பாம்பு கடித்து மடிவாய்” என்று அம்முனிவ 
ருடைய புதல்வசாகிய சருங்க முனிவர் சாபமிட்டனர், ௮. தனை 
உணர்ர்சு இவன், அவ் வீனை விளைவை விலக்குசற் பொருட்டு 
அறிஞர் பலருடன் நன்காராய்ந்து ஒரு பிராணியும் hee 
தணையாதபடி ஓரழகயே புணையில் சிலருடன் அமரச் போய்க் 
கடலிடையிருச்தான், யாதும் ௮ருகல் ௮ணுகாவாறு அனை வரும்
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Des இயத்சமாயிருந்கனர், குறித்த காலம் வர்சது, சார்க் 
கோடகன் 6) er goth bitsy அரசனைக் கடிக்க OUR TS, ர 
சன் முனனுற ஆப்ர்திருக்கும தனமைபை புணாந்தது. எலு 
மிர்சம பழபபோல உருவெடுததுக் கடலில் விழுகதது, அ 
யால் அலைந்து Hoss Bt go புணையின அருகே முணைஈகது, 
ஊறு ஒன்றும இஃவையென்று தோகதிருந்த ௮ரசன் ஊாந்து 
வரும இப் பழக்தை உற்று கோக்கினுன் சன கையால உவக 
தெரிகதான், பழமாயிருட்தது பாமபாய்க் கடிக்கது, பன்னன் 

அம தீதான், உடனே மாணடுவிமுச்கான, ஊழை விலர்கு 
தீறிகு முற்ரூழ்ந்து மிக்க எச்சரிக்கையாயிருக் தும மனனன் ஊழ் 
வயபபடடான, மற்றொன்று ரூழிலும் ஊழ் முந்துறும் என 
பதை உலகோர் இவன்பால் உணாந்து செனிரதார். (விரிவைப் 
பாகவதத்தில் காண்க ) 

முதிர்தரு தலமுடை முனிஉராயிலும் 
பொ துவற திருவொடு பொ oO wo aud gp ip 

மதீயின சாயினும் வலியர।யினும 
வ்தயினை யாவே வெல்லும் நீர்பையார். (கந்தபுசாணம்) 

௮ இசயம் ஒருவரால் அமைக்க லாகுமோ 
திதியற பிறவியின் இனபக துன்பஈதான் 

விதிவச௪ மென்பசை மேறகொள்ளாவிடின் 
ம வலியால் ீதி வெல்ல உ௨உல்லமோ, ( இராமாயணம்) 

ஊழை விலச்ச எவராலும் முடியாதென்பது இதனால் 
கூறப்பட்ட. 

இவ் அதிசாரத்டின் தொகைப்பொருள். 

ஆகும் ஊழால் முயற்சி தோன்றும். போகும் ஊழரல் மடி 
உண்டாம். கல்லூழ் ௮றிவைம் கொடுக்மும் தியம் அதனைக் 

கெடுக்கும். நால பல அற்பினும் ஊழறிவே மிகுடி, இருவை 
யும் ௮றிவையம ஊழ் இருவேறு வகையாய் நின்று உதவும், தீய 

ஹை ஈல்லகாக்கவும், கல்லகைக இயதாக்கவும் ஊம் வஉலதாம். 

செல்லம் நிலைத்தற்கும் போதற்கும் ஊழ காரணம். Osuna 
பெறிலும் ஈல்ஓ.ழ் இல்வ(ி ௮தனை நுகரமுடியாது, ஊழ் 
உதவாவழித் துறவும் உதியா.து, வினைப்பயன எஜதுவரிலும் 

அதனை உவந்து அ௮னுபலித்தலே உணர்வோர்க்கு அழகு, 

ஊழை விலக்கு ஒருவசாஓு முடியாது. ஊழின் வலிய உல 
இல் மித்கது, 

௩௮-வ௮ ஊழ் முற்றிற்று, 
அறத்துப்பாலும் இப்பாலுடன் முடிந்தது, 

fee,
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அறத்துப்பா லின் தாட்டுப்பால, 

அறம் பொருள் இன்பம் வீரி என்னும் உறுதிப்பொருள் 

சள் ரான்கலுள் முன்னதாகிய DFR இயல்பை உணர்த்திய 

தல் இஃது லுழத்துப்பால் என நின்றது. அறத்துப்பால் என் 

பதற்கு அற த்தை உணர்த்தும் பகுதி என்பது பொருள், அற 

மாவது நல்லன செய்தலும் அல்லன ஓ) சலுமாம். ௮ தனை இல் 

வாழ்$கை, துரவு, என்னும் இநவகை நிலைகளிலுமிருந்து செய்ய 

லாம். சுடவுள் வாழ்சதுமுதல் ஊம் ஈரு£ முப்பத்தெட்டு ௮தி 

சா.ரங்களால் ௮தன இயஃபுகள் இதில எளக்நப்பட்பீள்ளன, 

நூலின் முன்னுரை, 

. ச Ae . ‘ . ௬ $ ௪ 

உலக, DTT To MN AD RD மரதல்வர் ஒருவர் உளர், அவர் 

எங்கு கிறைக்கவர். எகலாம வகலவர் என்றும் உள்ளவர், 

இன்பிருவினர். வன் அன்புடன் நீனைகசலே ஈம் றி 

வுடைலை மக்குப் பயன், அவா மழை வடில rw நின்றம் உயிர் 

களைப் பேணுகின்றார். அம்மழைபாலேசதான் இவ் உலகம் நி 

Ounaw op பொறிசளை ௮ட%9 அரிபன செய்வோசே இவ் 

அலக் மபரியவராவர். அவர் முருள்றெறி ஒழுகலே 4 00)» A) 
டி ் . ச் ° ச 0 e டி » 

wr FLD, HO) அறத்தை இல்வாழ்$கையில இருந்து செய்வதே 

எவர்க்கும் நல்லது, 

இல்லறம், 

, கற்புடைய மங்கையை மகசந்து ஈன்மச்களைப்0 றற, ஓக் 

கல்பால் மீந்ச ௮ன்புடையஞய்ப் பெரியவர், வறியவர் முகலிய 

எவரையும பேணி, உணவும் உடையும் உறைபுளும் உதவி, இன் 

சொல் இயம்பி, பிறர் செய்த நன்றியை நினைந்து, நடுநிலை நின்று 

அடக்காறடையஞய், ஒழுக்கம்பேணி, பிறருடைய மனைவியரை 

விழையாமல், பொறையை மேற்கொண்டு, பொறாமையை aps 

திப், பிறர் பொருளை விரும்பாமல், புறங் கூறாமல், பயனில சொல்
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லாமல், திலினைம்கு அஞ்சி, ஒப்புரவறிக்து, இபன்றவரை ஈதலைச் 

செய்து, புஃழ்பெற வாழ்வோனே இல்லறத்தான் ஆவான், 

Gi DAI MLD. 

ஆருயிர்மாட்டுப் பேச ஈளுடையளுய், ஊன்ம ணல் ஒழி 

ந். தா உயர் தனம்புரி*து, ௪ ஞீசஸழம் களவும் நெஞ்சங்கி சாள்ள £பல், 

வாய்மைகாத்து, வெகுவியை ஒரி சது, இன்னுைசய்யாமல், ஒன் 

றையுல் கொல்லாபல், நலையாமையை நிகாநது, நெடுந்துறவடை 

ந்து, மெய்யுணர்வு எய்தி ௮வாகினை ௮றுச் துப்பிறவி ௮ நநிற் 

போனே துழவாறத்தான் அவான், 

ஊழ், 

இவ் எல்லாவற்றிற்கும் ஊ$ழ காரணமாதலால் அவ் உண் 

மையை உணர்ந்து நல்லூமுக்குரிய நலவினைகளை?ய மனபதை, 

நாடிச்செய்தல் வேண்டும, 

உறுதி, 

பிறருடைய மனைவியரை நயலாமலும் புறங்கூருமலும் உள்ள 

வீரே இல்வாழ்வோருட் இறந்தவர். பெய்யுணர்வுடையாம் ௮வா 

விளை ஒழதிசுகவ?ேர துறவோருள் உயர்ந்தவர், இவ் இருவகை 

நிலைகளிலும கின்று தல்கிறக்த இவ் உயரஈலகங்களை அடைந்தவர் 

எல்லா நலங்களையும் இங்கு எளிதில் அடைந்து அழியில் வீட் 

டை. முடிவில் ௮டைவர், இவ்வுண்மையைப் பாலில் கெய்போல் 

இப்பாலீல் காண்க, 

உள்ளீர் ஈமரங்காள் oS திருக்குறளாம் 

தெள்ளமிழ்த மாந்தித் தெளிமின்சள்--பெள்ள மெள்ள 

எஃலா நல்சளும்வர் தெய்துநுமக் கனறேதான் 

வல்லான் ௮ருளும் வரும், 

வளளுவப் பேருர் தகை மாணடி வாழ்க, 

 



718 திருக்குறட் குபசேச ளெொண்பா, 

அறத்துப்பாலில் அடங்கியுள்ளவை, 

அதிகாரம் 

கடவுள் வாழ்த்து 

வான் சிறப்பு 

நீத்தார் பெருமை 

அமன்உலியுறுசதல் 

இல்வாழ்க்கை 

வாழக்ைக் தணோலம் 

54 Cu p 

அன்புடைமை 

லிருஈ சோம்பல் 

இனியவை கூறல் 

செய்ச்ஈன்றியறிதல் 

நடுவு நிலைமை 

்டக்கமுடைமை 

ஒழுக்கமுடைமை 

பிறனில்விழையாமை 

Gluten pus mL. ont 

அழுக்காறாமை 

Gao stent 

புறங்கூடுமை 

  

பக்கம் அதிகாரம் 

பயனிலசொல்லாமை 

தீவினையச்சம் 

ஒப்புரவறிதல் 

ஈகை 

புழ் 

அருளுடைமை 

புலான்மறுத்தல் 

தவம் 

கூடாவொழுக்கம் 

கள்ளாமை 

வாய்மை 

வெகுளாமை 

இனனாசெய்யாமை 

கொல்லாமை 

நிலையாமை 

அறிவு 

மெய்டுணர் தல் 

அவாவறுத்தல் 

ஊழ். 
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பக்கம் 
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395 

414 

49% 

450 

472






